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 ثسُ ا اٌشمحٓ اٌشد١ُ

 ُ َبءِ َِب ُُيْسِىَُُّٙٓ ِإَّلَّ اَّ  }َأََلْ ٠َشَْٚا ِإََل اٌغَّْْيِ ُِسَخَّشَادٍ ِِف جَِّٛ اٌسَّّ
  ِإَّْ  ِِف  رٌََِٰهَ  ٠٢ََبدٍ  ٌِمٍََْٛ  ٠ُؤَُِِْْٕٛ {

 

                   
         طذق ا اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ 

 
"79"٠خ ٢ا /سٛسح إًٌّ  

    

 



 
 ب 

 اإل٘ذاء

 ... إَل ِٓ ٘ٛ ِف اٌغ١َجَخِ ُُّ٘ ادلؤِٕني ِِٓ ػجذٍ ُِمظشٍ زُلزبج

  أًِ  ادلسزضؼفني ادلؤ٠ذ ثبٌٛػذ اإلذلٟ ٚ ِٕمز  اٌجشش٠خ ادلٕزظش اٌزٞ س١ّأل  األسع ػذَّلا ٚلسغاب وّب ٍِئذ  ظٍّاب ٚجٛساا َل إ

 ( ػجً  ا  رؼبَل  فشجٗ  اٌشش٠فاحلجخ اثٓ احلسٓ ادلٙذٞ )  اإلِبَ

 اٌسالَ ػ١ٍه أ٠ٙب اٌغبئتُ ػٓ األثظبس َّٚل رغ١تُ ػٓ األِظبس

  ؼٍِٗ، ثٍِسبٍْ ِِٛد ٍّ ػبجضٍ ػٓ رؼجْيِ لٌِٛٗ فِ مظْي ِ ت ٍّ ََجٛيٍ ِٓ رَ زُل ساَلَ ػ١ٍَهَ ِِٓ 

١ًٍ ٚاٌفجش، ٚا١ٌٍبيل اٌؼشش، أّٔهَ عّؤ١ٕٔخُ اِ ِف أسضِٗ، ٚأَّْ اٌغّؤ١ٕٔخ لذ ٍَُِمَذ ِِٓ ُألسُُ دبٓ ٍَك ا٠ٌب ثَم١خِ ا، 
ِٕه؟ أَ أعٍجهَ أٔذ؟! ٠ب َِّٛلٞ أ٠ٓ اسزَمَشَّد ٔٛسنَ ٚٔٛس آثبئِهَ ٚأجذادن، فال أدسٞ ِبرا ألٛي؟! أعٍتُ األِبْ 

 ثِهَ إٌٜٛ؟ ثًَ أُّٞ أسعِ رُمٍُِّهَ أٚ ثَشٜ، أثِشضٜٛ أَ رِٞ عُٜٛ؟

، ػض٠ضٌ ػٍَََّٟ أْ أسَٜ اخلٍَكَ َّٚل رُشٜ، َّٚل أمَسغُ ٌَهَ دَس١ساب َّٚل ََنٜٛ، ثَِٕفسٟ أٔذَ ٠ب َِّٛلٞ ِٓ ُِغ١َِّتٍ ََل ََيًُ ِِّٕب 
ٍٓ ُِٚؤَِِٕخٍ رَوَشاا فَذَّٕب، إَل ِىت ُأدبسُ ف١هَ ٠ب ََِّٛلَٞ ٚإَل ِىَت، ٚأُّٞ َِغبةٍ أطِفُ ثَِٕفسٟ أٔذَ ُإِِٔ  ١َّخُ شبئِكٍ ٠َزََّّّن، ِٓ ُِؤِِ

 ف١هَ َٚأُّٞ ََنٜٛ؟!

دِ اٌىٛاوِتُ ِف رؼظ١ُِ ِىبٔزه، فى١ف ثؼجذٍ ثس١ظٍ فمْيٍ ِثٍٟ، َّل ُُي١ذُ  َّٚل ٠ُزمُِٓ  ٠ب َِّٛلٞ ٠ب دجخ ا ِف أسضِٗ ، ٌمذ ربْيَّ
 اٌؼًَُّ ثِِٗ ٠ب َِّٛلٞ أضغ ثني ٠ذ٠ه جُٙذٍ ُِزٛاضِغٍ عبيَ ، اٌمٛي ٚاٌزؼجْي، َّٚل ٠ىبد أْ ٠ىفَّ ػٓ اٌزمظْي

 رؼج١الا ٌفشجه، ٚمت١ٙذاا ٌذٌٚزه، ٚأسذَبٟ ِِٕه اٌمَجٛي، ٚألٛي 

 

َب ََٚإٍََْٔ٘ب اٌضُّشُّ َٚجِئَْٕب ثِجِضَبػَخٍ   "" َب اٌْؼَض٠ِضُ َِسَّٕ َ َُيْضِٞ ادْلُزَظَذِّلنِيَ ٠ب َأ٠ُّٙ  ُِّضْجَبحٍ فََؤْٚفِ ٌََٕب اٌْى١ًََْ َٚرَظَذَّقْ ػ١ٍَََْٕآ ِإَّْ اَّ

 



 
 ج 

 شىش ٚػشفبْ

شٙذاء ٚعٕٟ  ُِٕٙ ثبٌزوش ٚاَض مج١ؼاب  ء األِخ  اإلسال١ِخ ثئ٘ذاء سٛسح اٌفبربخ إَل أسٚح شٙذا ػشفبٟٔثزذأ شىشٞ ٚأ    
 .  ٚسمحزٗ رؼبَل ػ١ٍُٙ أمجؼني اسضٛاْ  ( شٙذاء رلضسح سجب٠ىش، ٚادلمذط اٌشؼجٟشٙذاء احلشذ  )َّل س١ّب  اٌؼشاق

 ﴾1﴿ ثسُ ا اٌشمحٓ اٌشد١ُ 
ُذ  ﴿ ّْ َ ِ  احلْ ِنَي  َسةِّ  َِّ بدلَ ؼَ ِٓ  ﴾2﴿ اٌْ مْحََٰ ِ  اٌشَّ د١ُِ بٌِهِ  ﴾3﴿ اٌشَّ َِ  ِ َ

ْٛ٠َ  ِٓ ٠ بَن  ﴾4﴿ اٌذِّ ُجُذ  إ٠َِّ ؼْ بَن  َٔ إ٠َِّ ؼنُِي  َٚ ْسزَ َٔ ﴿5 ﴾ ْ٘ با َشاَط  ذَِٔ َُ  اٌظِّ م١ِ ْسزَ ُ ﴾ 6﴿ادلْ
َٓ  طَِشاَط  ز٠ِ َذ  اٌَّ ّْ ؼَ ْٔ ُْ  أَ ِٙ١ْ ِ  َػٍَ ُضٛةِ  َغْْي غْ َ ُْ  ادلْ ِٙ١ْ َّلَ  َػٍَ نَي  َٚ بٌِّ   ﴾ ﴾7﴿اٌضَّ

  طذق ا اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ
شىشاا ٚمحذاا َّل ٠سؼّٙب اٌىْٛ ثؤمجؼٗ، ٌشة اٌؼبدلني، اٌزٞ )اٌٍُٙ إٟٔ أفززخُ اٌثٕبء حبّذن ٚأٔذ ِسذدٌ ٌٍظٛاة دبٕه(،      

لٜٛ ػضُيزٟ ٚ٘ذأٟ اَل طبحل األػّبي ٚأٔبس يل عش٠ك اٌؼٍُ دسثاب ٌٍخالص، فبحلّذ وً احلّذ ٌٗ، ٚطالحا ٚسالِاب  ػٍٝ س١ذٔب ادلظغفٝ 
 غب٘ش٠ٓ . ٚػٍٝ آٌٗ  اٌغ١جني اٌ

ولً ِلٓ إَل   اٌشىش ِٚٓ ٘زا ادلمبَ، ٠زٛجت ػٍَٟ اثذاء ،زوش٠بداٌغْي وزبثخ سسبٌزٟ  ٠جكَ ِٓ طؼٛثخ سدٍزٟ ِفأِب ثؼذ، فٍُ     
وٍّبد اٌشلىش وثلْيح ِٚلٓ ٠سلزذمٙب ، ٚأسذٜ ِشٛسح ٚٔظ١ذخ طبدلخ أٚ ِٓ ٚلف ِؼٟ ِف أ٠خ ِشدٍخ ِٓ ِشادً اَنبص٘ب ثفىشح ، 

ُ٘ وثش، ألٟٔ ٌَّٛل أسبرزرٟ األػلضاء ٚصِالئلٟ  اٌجلبدثني ِف رللبي اٌملبْٔٛ ٚػلبئٍزٟ اٌىشُيلخ اٌزلٟ ربٍّلذ ِؼلٟ ػٕلبء سدٍزلٟ ِٕلز 
زٟ اٌذساسخ األ١ٌٚخ ٚإَل ٘زا ا١ٌَٛ، دلب رمذِذ فشسخبا ٚادذاا ِف عش٠مٟ، ٚأٚي ِٓ أرمذَ ثشىشٞ اٌلٛافش ٚازض٠لً ٌلٗ  ٘لٟ ِشلشف

 ب٢سائٙل ، إر وبٔلذاٌشسلبٌخ٘لزٖ لجلٛي اَّلشلشاف ػٍلٝ  ِشلىٛسح ثزفضلٍٙب (ٔذٜ طبحل ٘لبدٞ  حاٌذوزٛس)األسزبر ادلسبػذ  اٌؼض٠ضح 
 ب بحت ٠ٚشضٝ .دل فجضا٘ب ا ػٕٟ َْي ازضاء ٚٚفمٙب ِف إَشاج ٘زا ازٙذ اٌؼٍّٟ ادلزٛاضغ اٌىجْي اٌذٚسب  اٌسذ٠ذح ِٚالدظزٙ

إَل اسبرزرٟ األفبضً ِف و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ اٌمبدس١خ، اٌز٠ٓ  رزٍّزٔب ػٍٝ أ٠ذ٠ُٙ فىبٔٛا  اَّلِزٕبْٚ اٌشىشخببٌض وّب أرمذَ     
وّشىبح ٔٛس ثؼٍُّٙ اٌغض٠ش ٚرٛج١ٙبرُٙ ادلسزّشح  ممب وبْ ٌٗ ػظ١ُ األثش ِف ٔفٛسٕب مج١ؼاب ٚدبفضاا ٌٍؼًّ ٚاَّلجزٙبد ٌز١ٙئزٕب َٛع 

، ٚاػرتافاب ا ػٕٟ َْي ازضاء ٚدػبئٟ ذلُ ثبٌزٛف١ك ٚاٌشفؼخ ٚاٌسذاد إْ شبء ا رؼبَلغّبس اٌجذث ازبد ٚادلثّش، فجضاُ٘ 
َٟ اٌمبْٔٛ  ٟثبٌفضً ألٍ٘ٗ ٚسداا ٌٍج١ًّ ممٓ أثذاٖ فؤٔٗ َّل ٠سؼٕ إَّل أْ أرمذَ خببٌض شىشٞ ٚرمذ٠شٞ إَل أسبرزرٟ األفبضً ِف لسّ

سػزٕٟ ٚادزضٕزٕٟ ِٕز اٌذساسخ إر  ٙذ األٚي يل ِف ِشٛاسٞ اٌمبٟٔٛٔاٌؼبَ ٚاخلبص ِف و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ ٚاسظ اٌزٟ وبٔذ ادل
 .  األ١ٌٚخ ٚإَل ا٢ْ
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، وّب أشىش صِالئٟ ذساسخّخ دٛي ِٛضٛع ا١ٌَ شم١مخ دبب لذِٖٛ يل ِٓ ِؼٍِٛبد لِف دٌٚخ ِظش اٌ ألسبرزح اٌمبْٔٛ ادلٛطٛيٚاٌشىش        
سبػذح وجْيح ثزض٠ٚذٞ ثبدلظبدس اخلبطخ دبٛضٛع سسبٌزٟ، فجضاُ٘ ا ػٕٟ األسبرزح ِٓ اٌذاسسني َبسج اٌمغش دبب أثذٖٚ يل ِٓ ِ

اٌجىبٌٛس٠ٛط خ  ِف ِشدٍزٟ ١سدٍزٟ اٌذساسِف دلٓ سافمٕٟ وّب أرٛجٗ ثؼجبساد اٌثٕبء  َْي ازضاء ٚٚفمُٙ دلب بحت ٠ٚشضٝ،
ٚوً اَّلِزٕبْ ٌىً ِٓ ػٍّٕٟ دشفاب أٚ صادٟٔ  اٌزاد ،ِف اٌزضذ١خ ٚاٌزفبٟٔ ٚٔىشاْ  األِثٍخِٓ ضشثٛا يل أسٚع   ،ٚادلبجسزْي

ثىٍّخ أٚ أٔؼُ ػٍٟ دبمٌٛخ أٚ رزجغ أدٛايل ِف وزبثخ اٌجذث اٌؼٍّٟ، ٚ ِٓ دػب يل دػٛح طبدلخ ِف ظٙش اٌغ١ت أٚ شجؼٕٟ 
 . دلٛاطٍخ سدٍزٟ ِف مج١غ ِشادً اٌذساسخ فؤسبي ا رؼبَل أْ ٠ٛفمُٙ ٌىً َْي

ش ٚاٌزمذ٠ش اَل ِٛظفٟ ادلىزجبد ِف وً ِٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ ٚاسظ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ  ٚأَْياا ٠غ١ت يل أْ ألذَ اٌشى     
ْٛ اٌمبدس١خ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ وشثالء، و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ اٌىٛفخ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ ثبثً، و١ٍخ اٌمبْٔٛ جبِؼخ ثغذاد، و١ٍخ اٌمبٔ

ىزجخ اٌشٚضخ احل١ذس٠خ، ِٚىزجزٟ  اٌشٚضزني احلس١ٕ١خ ٚاٌؼجبس١خ، دلب لذِٖٛ ٌٕب ِٓ ازبِؼخ ادلسزٕظش٠خ، ِىزجخ ادلؼٙذ اٌمضبئٟ، ِٚ
ٚشىشٞ ِغ اػززاسٞ ٌىً ِٓ سبُ٘ ِف رمذ٠ُ ادلسبػذح َٚل ٠سؼٕٟ رس١ٙالد َالي ِشدٍخ اٌجذث، فجضاُ٘ ا ػٕٟ َْياا، 

 .اروشٖ ُٚ٘ وثش فجضاُ٘ ا ػٕٟ َْيا 

 

 

 

 مج١ؼاب ٌجزي ادلض٠ذ ِٓ اٌؼغبء ٚاٌزمذَ َذِخ ٌٍؼٍُ ٚاإلٔسب١ٔخ ٚاأل٘ذاف إٌج١ٍخ ...()جضٜ ا ٘ؤَّلء ػٕٟ وً َْي ٚٚفمُٙ 

 

 

 

دٛساء   



 
 ق 

 ادلٍخض
جخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف السجني تذكل اليـه كاحجة من أكثخ الشتائج الخظخة  أضحتلقج     

 القميمة تتراعج باضظخاد خالؿ األعهاـىحه الفئة من الجخائم أخحت إف التي تيجد أمن السجتسعات كافة، إذ 
مخظخ، كما تشظهي عميو ىحه ل ةالسجني ائخاتجخيسة تعخيض سالمة الظكمن صهر ىحه الجخائم، ، الساضية

، كهضع الستفجخات عمى متن الظائخة، أك اإلبالغ عن معمهمات يامن أساليب كصهر عجة الرتكاب ةالجخيس
غيخ  االستيالء جخيسةك ك تفجيخىا كىي رابزة في أرض السظار، كاذبة تؤدي الى تعخيض الظائخة لمخظخ، أ

ألغخاض شتى قج تكهف اغخاًضا إرىابية، أك سياسية، أك تحقيًقا السجنية، ات عمى الظائخ  القانهني
اقترادية...إلخ، كما يخافق كقهع تمك الجخائم من تيجيج جديم لسخفق الظيخاف السجني، كما يخمفو كقهعيا 

من السجنيين العدؿ، عالًكة عمى ذلك، الشتائج التي تشعكذ سمًبا عمى تشامي القظاع  من قتل عجد كبيخ
 االقترادي .

، كتظبيًقا لحلك سعت الجكؿ الى إبخاـ اتفاقيات كاتداعيالحلك أدركت الجكؿ خظهرة ىحه الجخائم      
جساعية بذأف الظيخاف السجني، بعجما كخست السشظسة الجكلية لمظيخاف السجني)اإليكاك( جيهدىا في حث 

عقج ثالثة اتفاقيات مع بخكتهكهالت ممحقة بيا، فكاف أكليا  زخكرة عقج مثل تمك االتفاقيات، فتم  لالجكؿ 
طهكيه الخاصة ببعض األفعاؿ كالجخائم التي تقع عمى متن الظائخات، ككاف  كىي اتفاقية، ٖٜٙٔ سشة

بقرج  ٕٗٔٓ سشة مهنتخياؿ كالستسثمة باتفاقية بكين، تالىا استحجاث بخكتهكهؿ ٕٓٔٓ سشةاخخىا 
 طهكيه .معالجة القرهر الهارد في اتفاقية 

التذخيعات الخاصة بالظيخاف السجني  خحتقج أأما عمى السدتهى الهطشي لمجكؿ السقارنة محل البحث، ف     
تتهالى لغخض معالجة ىحا األمخ بسا تتزسشو من قهاعج مهضهعية مكسمة بحلك الشرهص الهاردة في قانهف 

األحكاـ اإلجخائية الستبعة بعج كقهعيا كما تتزسشو من فخض أشج العقهبات بحق ك لمقهاعج  العقهبات، إضافةً 
تمك القهانين كإنسا أخحت طخيقيا لعقج اتفاقيات ثشائية بيجؼ التعاكف  مختكبييا، كلم تتهقف الجكؿ بتذخيع

لمحج من كقهعيا قجر اإلمكاف باعتبار أف التآزر فيسا بيشيا يعج الخظهة األكلى لسكافحتيا، لحلك فأف تمك 
االتفاقات تزسشت مبجأ التدميم كفخضت عمى الجكؿ الستعاقجة األخح بو كتفعيمو فيسا بيشيا لغخض مشع 
إفالت مختكبي تمك الجخائم من العقاب كىحا ما يؤدي بالشتيجة الى تقميص كقهعيا كتهفيخ األماف لسخفق 

 الظيخاف السجني .  
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باإلضافة إلى مبحث  ثالثة فرهؿ عمىمخ يقتزي تقديم الجراسة ف األإحاطة بالسهضهع فجل اإلأكمن      
لألساس القانهني  هخررشاأما الفرل األكؿ ، تسييجي كاف بعشهاف، ماىية الظيخاف السجني كبهاقع مظمبين

 نبين ، كفي الثانيألساس القانهنيلكؿ عخض في األ نت، مبحثينكقدسشاه إلى  الظيخاف السجني، لحساية
خررشاه  انيأما الفرل الث ،الظيخاف السجنيجخائم االعتجاء عمى سالمة  نظاؽ السرمحة السحسية في

 كؿتعخض في األ ن مبحثين، كذلك في عمى سالمة الظيخاف السجني لألحكاـ السهضهعية لجخائم االعتجاء
نبين جخيسة االستيالء غيخ القانهني عمى ، كفي الثاني لجخيسة تعخيض سالمة الظائخات السجنية لمخظخ

خررشاه لألحكاـ اإلجخائية لجخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف ئخات السجنية، أما الفرل الثالث الظا
ني نهضح االسبحث األكؿ التحخي كجسع األدلة، أما السبحث الثفي نتشاكؿ ، بحثينالسجني، كقدسشاه إلى م

نختتم ثم  ،الظيخاف السجنيجخائم االعتجاء عمى سالمة في إطار  السجخمين تدميمفيو االختراص الجشائي ك 
 . ليياإ تهصمشاالتي كالحمهؿ  كالتهصيات الشتائجدراستشا بجسمة من 
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 ((ةػػػػالسقجم)) 

ْخ ِلي َأْمِخي ))    ف هقجهة إف أها بعج، َيْفَقُيها َقْهِلي(( َكاْحُمْل ُعْقَجًة مِّن لَِّداِني َربِّ اْشَخْح ِلي َصْجِري َكَيدِّ
 -:تةةث تتزسغ عجة هحاكر ىعخضٍا في الفقخات اآلػػػهػضػع البح

  التعخيف بالسهضهع -أكاًل:

العرخ الحجيث اتدع بقفدات كتصػرات كبةخة كسخيعة في شتى السجاالت عاهة كفي  فّ إهغ السدمع بً     
هجاؿ الصةخاف السجىي برفة خاصة، إذ يمعب الصةخاف السجىي دكًرا بالغ األٌسةة في كل أكجً العالقات 

سةتً كػف أف)الصائخة( تعج األداة األساسةة لمتػاصل بةغ شعػب العالع في كافة  أرجاء الجكلةة، كتتأتى ٌأ
السعسػرة بسا تتسةد بً هغ سخعة فائقة تداعجٌا ألف تجػب أجػاء العجيج هغ الجكؿ في رحمة كاحجة كفي كقت 

ع الحقػؽ السقخرة بسػجب االتفاقةات الجكلةة ك قةاسي،  ال يسكغ لإلىداف أف يتستع بحق الدفخ الحؼ يعج هغ ٌا
شً هغ هسارسة ٌحا الحق فعاًل، لحلظ تزاعفت جٍػد كالتذخيعات الجاخمةة هالع يتع الذخكع بإىذاء هخافق لتسكة

الجكؿ بإىذاء السصارات السجىةة كتٍةئتٍا بسا تدتمدهً فزاًل عغ االٌتساـ بالصائخات كاختةار الذخكات الجكلةة 
سةة الخجهات التي تؤديٍا، عالك القادرة عمى صشاعتٍا بسا يتشاسب  ف هخفق الصةخاف يداٌع إعمى ذلظ، ف ةً ك ٌأ

 الة في اقتراد الجكلة، إذ يعج هغ أسخع قصاعات االقتراد العالسي ىسًػا .هداٌسة فع

ًُ كقػع جخائع هاسة بأهشً      كعمى الخغع هغ التصػر العمسي كالفشي في هجاؿ الصةخاف السجىي، فقج رافق
خات لمخصخ، كجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائ الصائخات السجىةةكسالهتً، كجخيسة تعخيس سالهة 

 سػاء عمى الرعةج الجكلي اـ الرعةج الػششي . السجىةة، كعمةً فقج أكلت الجكؿ عشاية فائقة بٍحا السػضػع 

كاف لالتفاقةات الجكلةة دكر هٍع في حساية اهغ كسالهة الصةخاف السجىي، إذ  فعمى السدتػػ الجكلي،    
، كسا 4722 سشةلخاصة بالصةخاف السجىي دخمت جٍػد السجتسع الجكلي هخحمة هٍسة بإبخاـ اتفاقةة شةكاغػ ا

( ابخاـ ثالث اتفاقةات تجكر حػؿ الجخائع الساسة بدالهة كاثسخت جٍػد السشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي)اإليكا
حي االتفاقةات ٌي اتفاقةة شػكةػ ل ، كاتفاقةة 4751لدشة، كاتفاقةة الٌاؼ 4741 دشةالصةخاف السجىي، ٌك

أف شٍجت األعػاـ القمةمة الساضةة ارتفاع هدتػػ كقػع الجخائع الساسة بسخفق  كبعج، 4754دشة هػىتخياؿ ل
سةتٍا باستحجاث ىرػص جخهت هغ خاللٍا 0141 دشةالصةخاف السجىي فقج تع إبخاـ اتفاقةة بكةغ ل ، كتتجمى ٌأ

 .ا بعس األفعاؿ الساسة بدالهة الصةخاف السجىي التي لع تتزسشٍا االتفاقةات الدابقة لٍ
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ادرؾ السذخع تكاهل هرادر الحساية السدتمٍسة هغ االتفاقةات الجكلةة هع التذخيعات الػششةة، إذ كت    
ضخكرة كجػد ىرػص عقابةة تزسغ هػاجٍة تمظ الجخائع هشًعا هغ التأثةخ عمى تستع االفخاد هغ خجهات 

خ، كرجل كاهخأة، كهحىب الصةخاف السجىي، كىطًخا ألف تمظ الجخائع تصػؿ السجىةةغ بجكف تفخقة بةغ صغةخ ككبة
كبخؼء، أك ديغ، أك هعتقج، أك هحٌب هعةغ، كسا أف تمظ الجخائع تتزسغ في الغالب شائخة أجشبةة تقع 

، لٍحا اقخت التذخيعات احكاـ إجخائةة خاصة لسػاجٍة تمظ غةخ التابعة لٍا الجخيسة عمةٍا في دكؿ أخخػ 
هعالجة تذخيعةة، فالسذخع العخاقي تشاكلٍا  تخكٍا دكف  تع ػالجخائع تالفًةا لإلشكاالت التي قج تطٍخ فةسا ل

، كالسذخع السرخؼ 4747دشة( ل444) ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي رقع137حتى السادة -132بالسػاد )هغ
، أها السذخع االهاراتي 4715دشة( ل36) رقع ( هغ قاىػف العقػبات451السادة حتى -445تشاكلٍا بالسادة )هغ

الشافح، كىطًخا ألف  4765دشة( ل1) رقع ( هغ قاىػف العقػبات071السادة حتى -066بالسػاد )هغفشز عمةٍا 
مة لٍا، ففي تمظ الفئة هغ الجخائع تتزسغ هداس بسخفق الصةخاف السجىي فأىً تع تخرةز تذخيعات هدتق

 قاىػف ، كصجر في جسٍػرية هرخ 4752دشة( ل426) رقعالصةخاف السجىي قاىػف  جسٍػرية العخاؽ صجر
 رقع الصةخاف السجىي قاىػف ر في اإلهارات العخبةة الستحجة ، كصج4764 دشة( ل06) رقع الصةخاف السجىي

 . 4774دشة( ل01)

  ىسية البحثأ -ثانًيا:

أبخز القصاعات حةػية  لمسكاىة التي يتستع بٍا هخفق الصةخاف السجىي كػىًُ  ىتةجةً  ٌسةة السػضػعأ تبخز     
ا فاعمةة، سػ  ، في قصاع االقترادكتأثةخي أك في هداٌستً السباشخة  ،في تبادؿ العالقات بةغ الجكؿ ءاكأكثٌخ

سةة السػضػع بسا يذٍجي هخفق الصةخاف السجىي هغ تٍجيجات جسةكسا   باتت ىتائجٍا تخعب الشاس تتجمى ٌأ
اىتٍى األهخ باالعتجاء  ع، إذعمةً ذلظ هغ قصع سبل هػاصالتٍ كتدحدح ثقتٍع بػسةمة الشقل الجػية كها يتختب

لصاقسٍا كقائجٌا، ىاٌةظ عغ األسالةب التي  كبسغ عمى هتشٍا هغ ركاب عدؿ إضافةً  ،عمى الصائخة ذاتٍا
ي هحمقة في قمب الدساء، أك االستةالء عمةٍا  ا ٌك جافٍع، كتفجةٌخ يدتخجهٍا الجشاة في تحقةق هآربٍع كٌأ

ا لغخض تحقةق هصالب سةاسةة أك اقتراك  سةة الكسا ت دية،تغةخ هداٌر يتابع هػقف  كػىً سػضػعبخز ٌأ
عمى سالهة الصةخاف السجىي،  التذخيعات الػششةة لمجكؿ السقارىة كاالتفاقةات الجكلةة بخرػص جخائع االعتجاء

عمى هدؤكلةة الجاىي ككةفةة إيقاع العقاب عمةً هغ قبل الجكلة التي يتقخر لٍا االختراص  كتدمةط الزػء
التذخيعات،  تمظ السختكبة، ككذف أكجً القرػر السػضػعي كاإلجخائي الحؼ تتدع بً في الجخيسة بالشطخ

تدمةع السجخهةغ في إشار ٌحي الجخائع، كهجػ هداٌسة اإلىتخبػؿ الجكلي في  ىطاـكبةاف هجػ تفعةل 
 . تٍاهكافح
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   مذكمة البحث -:ثالًثا

هذكمة البحث في تشاهي كقػع الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي، كها يخافق كقػعٍا هغ  جكرت    
ا السجخهػف لغخض تشفةح هخصصاتٍع األهخ الحؼ هكشٍا لتشافذ  اختالؼ الػسائل كاألسالةب كالحةل التي يبتكٌخ

ع الجخائع سػاء عمى الرعةج الجكلي أ حا ها حجا بالسجتسع الجكلي ـٌأ لسػاجٍة تمظ الجخائع ككذف  الػششي، ٌك
الثغخات التي تتدع بٍا التذخيعات كالػقػؼ عمى أهاكغ الخمل فةٍا بغةة الحج أك التقمةل هغ كقػعٍا، كبسا اف 
ع القزايا التي تذغل باؿ  جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي باتت في العرخ الحالي هغ ٌا

يثةخ العجيج هغ السذاكل السٍسة كلعل هغ أبخز تمظ السذاكل ها السجتسعات لحا فأف البحث في تمظ الجخائع 
 : آلتةةيسكششا حرخي بعجد هغ التداؤالت ا

 ٌل يػجج هعةار هعةغ لحساية الصةخاف السجىي جشائًةا؟ . -ٔ

 . حجع الخصػرة التي تشتجٍا هثل تمظ الجخائع؟ك ٌل اف قػاعج التجخيع كالعقاب تتشاسب  -ٕ

ل لسبجأ تدمةع السجخهةغ دكًرا في إشار هػضػع اإلجخاءات الجشائةة الخاصة بٍحي الجخائع بساذا تتسةد -ٖ ؟ ٌك
 . ؟جراسةال

كسا تتجدج لجػ الباحث هذكمة غاية في األٌسةة تتعمق بسدألة تحجيج االختراص الجشائي في جخائع  -ٗ
ات بةغ قاىػف تشازًعا في االختراصسالهة الصةخاف السجىي، فسغ البجيٍي إف تمظ الجخائع تثةخ االعتجاء عمى 

حا ها يثةخ أذ إ، اكثخ هغ دكلة كاحجة ف بعس التذخيعات تتسدظ بسبجأ الجشدةة كاالخخػ بسبجأ اإلقمةسةة ٌك
، كالدؤاؿ الحؼ يصخح ىفدً في ٌحا السػضع حػؿ السعةار الستبع في القاىػىةة في تصبةق الشرػص شكااًل إ

ل كاىت التذخيعا  .ت هػفقة في هعالجة ٌحا األهخ؟ تحجيج االختراص، ٌك

  مشيجية البحث -رابًعا:

ساسةة التي تحكع جخائع التعخض لسػضػع البحث اتباع السشٍج التحمةمي في تتبع القػاعج األ اقتزى    
الشز التجخيسي  تصمبٍايعمى سالهة الصةخاف السجىي بٍجؼ بةاف الذخكط السػضػعةة التي ء االعتجا

الفعل السقتخؼ كي يجخل ىصاؽ التجخيع حتى ال تذكل اباحتٍا تعارًضا هع هبجأ  اىصباقٍا عمىكالسفتخض 
كلسا كاىت  عمى ذلظ تتبع األحكاـ اإلجخائةة الخاصة بٍحي الفئة هغ الجخائع كتحمةمٍا، الذخعةة الجشائةة عالكةً 

ع لحا فقج اعتسجت ٌحي دراسة ٌحا السػضػع في القاىػف العخاقي كحجي ال تكفي لبةاف صػرة هتكاهمة لٍحي الجخائ
الجراسة هشٍج السقارىة بقػاىةغ جسٍػرية هرخ كاالهارات العخبةة الستحجة، إذ شٍجت جسةع التفاصةل الػاردة 
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سةتع التصخؽ الى االتفاقةات الجكلةة سػآء الستعجدة األشخاؼ أك الثشائةة كالسرادؽ ك في الخسالة ذلظ السشٍج، 
 .  الجاخمةة تذخيعاتٍاال يتجدأ هغ  ءً اصبحت جد كػىٍا  الجكؿ السقارىةعمةٍا هغ قبل 

  نظاؽ البحث -خامًدا:

لسا كاف هػضػع البحث يتسحػر حػؿ جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي بٍجؼ بةاف أركاىٍا      
 عىً كضتمظ الجخائع فأ كتحجيج السدؤكلةة الجدائةة لسختكبٍا، كلسا كاف قاىػف العقػبات ال يفي بكل ها تتصمبًُ 

تارًكا تفاصةمٍا لقاىػف الصةخاف السجىي، لحلظ فأف ىصاؽ البحث لٍحي الجراسة سةتحجد في  لٍا الخصػط العخيزة
بعس الجكؿ التي  ضػء الشز التجخيسي الحؼ أكردي السذخع العخاقي ثع هقارىتً بالقػاىةغ ذات الرمة في

الصةخاف السجىي كالتي عالجت هػضػع البحث باإلضافة لمشرػص الػاردة في قاىػف ، حجدت لٍحا الغخض
بذكل هباشخ، كسا أف البحث ال يقترخ عمى جاىب التجخيع العقاب فقط بل يجخل في ىصاؽ بحثشا الخػض 

  . في االثار االجخائةة الشاجسة عغ ارتكاب ٌحي الجخيسة

 ىيكمية البحث  -سادًسا:

ثالثة فرػؿ، يدبقٍا فرل لى إهخ يقتزي تقدةع الجراسة ف األإحاشة بسػضػع البحث فجل اإلأهغ      
لصةخاف ا لحساية ساس القاىػىيلتػضةح األالفرل األكؿ  خررشاكقج  ،تسٍةجؼ بعشػاف هاٌةة الصةخاف السجىي

في  السرمحة السحسةة ىبةغ في الثاىيك  ،في السبحث األكؿ األساس القاىػىيبػاقع هبحثةغ، ىبةغ ك  السجىي
لجخائع االعتجاء عمى سالهة خررشاي لبةاف األحكاـ السػضػعةة ، أها الفرل الثاىي فلبحثالجخائع هػضػع ا

لجخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة ىتعخض في السبحث األكؿ  ،هبحثةغضسغ سجىي، كذلظ الصةخاف ال
عمى جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السجىةة، أها  السبحث الثاىي كىدمط الزػء في، لمخصخ

كقدسشاي إلى  ،الفرل الثالث خررشاي لألحكاـ اإلجخائةة لجخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي
 سششاقرالسبحث الثاىي، في ، أها كالتحقةق االبتجائي هبحثةغ، ىبةغ في أكلٍا التحخؼ كجسع األدلة

البحث  شاكختس ،شار جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيإفي تدمةع السجخهةغ ئي ك االختراص الجشا
 . جراسةال يضخكرية لخجهة ٌح شاٌاالتي رأي كالحمػؿ بعس السقتخحات شاٌابشتائج أضٍختٍا الجراسة، كضسّ 

 

قوهللا كلي التهفي
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  لظيخاف السجنياماىية 
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ر ػ بالعر ةً جيث هقارىفي عرخىا الح كافة بادغ ذؼ بجء، يسكششا القػؿ أف سبب تصػر الحةاة هغ الجػاىب    
ستحجاث ، كهغ ضسغ ذلظ االهفاصل الحةاةجاثة التي شخأت عمى يخجع إلى الثػرة التكشػلػجةة كالح ةالقجيس

إلى قجرتٍا  هزاًفاأداة هٍسة لشقل األشخاص كالبزائع بػصفٍا أسخع كسةمة لمشقل، ضٍػر الصائخة كاستخجاهٍا 
حا ها حجا بالجكؿ إلى إصجار تذخيعات سػاء عمى  عمى اجتةاز أكثخ هغ دكلة كاحجة في كقت قةاسي، ٌك

، أك إصجار التذخيعات عمى ثشائةةالجكلةة الجساعةة هشٍا أك ال تفاقةاتالابعقج  الرعةج الجكلي، كالستسثمة
التي تزفي أكبخ قجر هسكغ  خاصة بالصةخاف السجىيال العقػبات كالقػاىةغ الرعةج الجاخمي، كالستسثمة بقػاىةغ

الساسة  ؿبغةة تحقةق السرمحة السدتٍجفة هغ تجخيع األفعا عمى ٌحي الػسةمة السٍسة كالفاعمةهغ الحساية 
كالستسثمة بحساية أركاح الخكاب الحيغ  دٌا السذخع هغ تذخيع ٌحا القاىػف التي ارابدالهة الصةخاف السجىي 

 تذكل اعتجاءً  بػصفٍا عاـ باألهاف كالثقة بٍحي الػسةمةيستصػف الصائخات السجىةة، كالسحافطة عمى الذعػر ال
ع الحقػؽ الذخرةة . اصارخً   عمى حق التشقل كالدفخ الحؼ يعج هغ ٌأ

لحلظ البج هغ بةاف تعخيفٍا  لتي يقػـ عمةٍا الصةخاف بذكل عاـا أف الصائخة تعج الخكةدة األساس كبسا     
في ٌحا  يسكششا أف ىتدأؿك ، هػقف التذخيعات الجكلةة كالػششةةلى إهزاًفا  لمغػؼ كبةاف كجٍة ىطخ الفقً هشٍاا
ل كاف هػفًقا في، عغ دكر الفقً إلشارا ل تزسشت التذخيعات الجكلةة  صائخة السجىةة؟لمتعخيف  إيجاد ٌك ٌك
ل ٌشاؾ  تي يختكد عمةٍا الصةخاف السجىي؟كها ٌي السقػهات االساسةة ال ة؟الػششةة تعخيًفا لمصائخة السجىةك  ٌك

الحؼ يدتشج عمةً الصةخاف  ثع ها ٌػ األساس القاىػىي ؟خرائز تسةدي عغ باقي فخكع القاىػف االخخػ 
  كها ٌي صػر السرمحة التي يشبغي حسايتٍا في ٌحا اإلشار؟ ؟السجىي

، ىبحث في أكلٍسا عغ صمبةغه عمى سبحثرتأيشا تقدةع ٌحا الاكلغخض اإلجابة عمى تمظ التداؤالت،      
مصةخاف السجىي، ل المغػؼ هشً التعخيف  األكؿ، ىبةغ في فخعةغالصةخاف السجىي كذلظ بتقدةسً عمى  هفٍػـ

هقػهات الثاىي سشبةغ فةً  صمب، أها السالتعخيف االصصالحي لمصةخاف السجىيكىػضح في الثاىي هشً، 
الصةخاف السجىي كخرائرً، كذلظ بتقدةسً عمى فخعةغ، ىػضح في الفخع األكؿ هقػهات الصةخاف السجىي، 

 . رائز الصةخاف السجىيكىشاقر في الفخع الثاىي خ
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األكؿ  سظمبال  

 مفيـه الظيخاف السجني

حطةت  كقج تجكر حػلً أحكاـ الصةخاف السجىي،السحػر الحؼ  ػصفٍالقج ترجػ الفقٍاء لتعخيف الصائخة ب    
باٌتساـ التذخيعات سػاء عمى السدتػػ الجكلي كالستسثل باالتفاقةات الجكلةة، أك السدتػػ الػششي كالستسثل 

 فخع، ىبةغ في الفخعةغلى إ صمبىشا سشقدع ٌحا السإالسجىي، كلبةاف تمظ التعخيفات ف بالقػاىةغ الخاصة بالصةخاف
 فخع الثاىي تعخيف الصةخاف السجىي اصصالًحا .كىػضح في ال، لغةً  السجىيتعخيف الصةخاف األكؿ هشً 

 الفخع األكؿ

 تعخيف الظيخاف السجني لغةً 

شار الصائخ  ،(4)أؼ تحخؾ كارتفع في الٍػاء ،()شار  ي(، كهرجر )هرصمح الصةخافالسعاجع العخبةةتشاكلت     

َكَما ِمن َدآب ٍة )قاؿ تعالى ،(1)كالصةخاف حخكة كل ذؼ جشاح في الٍػاء بجشاحةً ،(0)يصةخ شةًخا كشةخاًىا كشةخكرة

هخكبة أثقل هغ ) -ة عمى أىٍا:كتب المغ كعخفتٍا ،(2)(ِفي اأَلْرِض َكاَل َطاِئٍخ َيِظيُخ ِبَجَشاَحْيِو ِإال  ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم
الػسةمة التي تشقل الخكاب ) -ا:عمى أىٍأك أكثخ كتكػف إها شائخة ركاب كتعخؼ  ،الٍػاء ذات جشاحةغ كهحخؾ

اك شائخة حخبةة كصائخة الصخاد، كالصائخة الشفاثة، كالصائخة القاىرة، كشائخة االىقزاض،  ،(خخآلى إهغ بمج 
ي  ىدتشتج ، (3)(شائخة جبارة تحسل قحائفٍا الثقةمة لتقحؼ بٍا بالد العجك)كالصائخة الشافػرية، كالقمعة الصائخة، ٌك

 . لٍػاء كلً أجشحة تداعجي عمى ذلظالصائخة يجؿ عمى كل ها يصةخ في اهسا سبق، أف هرصمح 

ي هجيشة، إف )ـ د ف(، جري أها هرصمح )هجىي(، كهر     كالسةع كالشػف كالجاؿ، لةذ فةً إال كمسة كاحجة ٌك
، السجيشة: (4)كاستقخ بالسكاف: أقاـ بًجف ه  جكًىا، جف هُ س  ف يُ ج  ه  ، ككمسة هجىي هغ أصلكاىت عمى كزف فعةمة، 

                                                           

 .  714، ص0144دار ربةع، حمب،  هعجع السشبع السػسع، د. عراـ حجاد، د. حداف جعفخ، (4)
، دار الكتب، 1ج ،التكسمة كالحيل كالرمة لكتاب تاج المغة كصحاح العخبةة الحدغ بغ دمحم بغ الحدغ الرغاىى، (0)

 . 461، ص4754القاٌخة،
 . 424، ص4737 هكتبة الحةاة، بةخكت، ، دار1ـ ع هتغ المغة هػسػعة لغػية حجيثة،هعج العالهة المغػؼ احسج رضا، (1)
 (  .16سػرة الشػر: اآلية ) (2)
 .  530، ص4745، دار السذخؽ، بةخكت، 4ط األبججؼ، السشجج ،عمي بغ الحدغ الٍشائي (3)
  . 114، ص4757، بةخكت، الفكخ العخبيدار  ،3ط ،هعجع هقايةذ المغة ،أحسج بغ فارس الخازؼ  (4)
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كالشدبة إلةٍا  (عمةً الدالـ)كالسجيشة اسع هجيشة الخسػؿ  ،(4)هشدػب إلى السجيشة أك السجىةة سعإأتاٌا، كالسجىي 
   . (0)هجىي

 الفخع الثاني 

الظيخاف السجني اصظالًحا تعخيف  

أف السقرػد لع ىقف عمى تعخيف لسرصمح)الصةخاف(، عشج فقٍاء القاىػف كفي التذخيعات، كلكغ يبجك      
ًِ ٌي الصائخة، ك  ًُ، ككسةمة الصةخاف كأدات ًُ كأدات ع  أف الصائخة ججاؿ فيال هغ الصةخاف ٌػ كسةمت تعج إحجػ ٌأ

األداة األساس لشقل األشخاص كالبزائع جًػا، كإذا كاىت الصائخة  ػصفٍا، بل في العرخ الحجيثكسائل الشق
في شةاتً هغ هعاىي، قج تشدجع أك  هعشاٌاكها يحسمً  ٍابسثل تمظ األٌسةة كاف لداًها عمةشا أف ىػضح هفٍػه

، لحلظ ارتأيشا تقدةع مغػية، باإلضافة إلى تػضةح هرصمح الصةخاف السجىيالسعاجع الالكتب ك تجاىب ها أفخزتً 
ا أها السحػر الثاىي  تعخيفٌحا الفخع الى هحػريغ، ىبةغ في السحػر األكؿ  ًٍ سششاقر فةً الصةخاف السجىي فق

 .الصةخاف السجىي تذخيًعاتعخيف 
 فقًياتعخيف الظيخاف السجني  -:أكاًل 

اثشاء هحاكالتٍع لبةاف هعشى الصائخة، فسشٍع هغ عخؼ الصائخة باالستشاد  في هتعجدة اريفتبشى الفقً تع     
شاؾ أيزا هغ استعاف إ لى الجاىب الػضةفي لٍا، كهشٍع هغ اىصمق في تعخيفً لمصائخة هغ الشاحةة الفشةة، ٌك

ػاء ػع كتدةخ في الٍػاألجٍدة التي تختف) -:أىٍاعمى ، فعخفٍا رأؼ (1)المغػية في هحاكلة تعخيفً لمصائخة اجعبالسع
حا التعخ  ،(2)(تدتخجـ في ىقل األشخاص كالبزائع عمى رد فعل الٍػاء كالتي ادً اػبقػة آلةة هحخكة اعتس ف يٌك

ػ أىً يجخل كل أىػاع  تعخيف، كسا أىً حرخ الغخض الصائخات ضسغ الاشتسل عمى عشاصخ ثالثة، ٌك
كإذا كاف ٌحا التعخيف يشدجع هع الػاقع الحالي لمقاىػف  ،(3)هغ الصائخة بشقل األشخاص كالبزائع األساس

                                                           

 .  502، ص4770، دار العمع لمساليةغ، بةخكت،5ط هعجع الخائج الرغةخ، جبخاف هدعػد، (4)
ةجؼ، (0)  .  714، ص4772كتاب العةغ،  دار احةاء التخاث العخبي، بةخكت،  الخمةل ابغ أحسج الفخٌا
عمي ٌالؿ دمحم أهةغ الٍادؼ، الشطاـ القاىػىي الستخجاـ األجػاء اإلقمةسةة لمسالحة الجػية الجكلةة، أشخكحة هقجهة إلى  (1)

 .  6، ص0114هجمذ كمةة الحقػؽ، جاهعة الشٍخيغ، 
 .  17، ص4761د. أبػ زيج رضػاف، القاىػف الجػؼ قاىػف الصةخاف التجارؼ، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،  (2)
عقج الشقل الجػؼ الجكلي كالجاخمي لألشخاص –)االفكار كالقػاعج االساسةة   دمحم حسج هللا ،القاىػف الجػؼ د. حسج هللا (3)

 .  26، ص0144كالبزائع(، هكتبة القاىػف كاالقتراد، الخياض،
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باعتباري قاىػف شةخاف تجارؼ، كبالتالي يخخج بعس األجٍدة التي تدتصةع التحمةق بالفزاء أك البقاء  ،(4)الجػؼ 
شاؾ هغ يشتقج ٌحا التعخيف كػىً يغفل في الجػ لكغ ال يكػف الغخض هغ كرائٍا تحقةق خجهة لمشقل الجػؼ،  ٌك

أف الصائخة ال  ذالجاىب الػضةفي في بةاف هفٍػـ الصائخة، إ جالقاىػىةة لمصائخة، حةث اعتسعغ بةاف الصبةعة 
يقترخ استعسالٍا عمى ىقل األشخاص كالبزائع بل يجخل استعسالٍا في هجاالت شتى سػاء لألغخاض 

ٌحا الخأؼ قاصخ عغ هالحقة التصػرات السدتحجثة في هجاؿ أف ك  ،(0)الدراعةة أك الصبةة أك لألبحاث العمسةة
 .  (1)رجؼ لبعس السخكبات العرخية في هجاؿ ىقل األشخاص كاألهػاؿالتكشػلػجةا كالت

حا (2)الجٍاز الحؼ يسكشً االرتفاع كالحخكة في الجػ() -عمى أىٍا:خخ لتعخيف الصائخة آذٌب رأؼ ك      ، ٌك
يجخل أجٍدة أخخػ لٍا قجرة التحمةق في إذ يتدع بالعسػهةة، ك التعخيف اىصمق هغ الخرائز الفشةة لمصائخة 

، كالرػاريخ كهخكبات الفزاء، ككجٍت اىتقادات لمتعخيف الحؼ تبشى الصبةعة الفشةة في تعخيفً  االجػ أيًز 
سللمصائخة، باعتبار أىً  هغ يدتعةغ بالسعاجع المغػية لػضع  ٌشاؾ كسا أف، (3)لمصائخات الجاىب الػضةفي ٌأ

هخكبا آلًةا هجشًحا عمى ٌةئة ) -ىٍا:أتعخيف لمصائخة خارًجا بحلظ عغ إشار الشز القاىػىي، فةعخفٍا عمى 
حا التعخيف كجٍت لً ذات االىتقادات التي كجٍت لدابقً .(4)(دبح في الجػ بقػة البشديغ الخالزالصةخ ي  ، ٌك

. 
)كل اختخاع  -:ذٌب رأؼ إلى تعخيفٍا بأىٍا ،التي كجٍت إلى التعخيفات الدابقة كلغخض تالفي االىتقادات    

حا التعخيف كسا ٌػ  ،(5)السدتقبل كيدتعسل في السالحة أك الصةخاف في الجػ(هعخكؼ أك سةكتذف في  ٌك
كازاء ، ، لكشً بالسقابل يترف بالعسػهةةكاضح قج راعى جاىب التقجـ كالحجاثة التي هسكغ أف تصخأ هدتقباًل 

، أىً هغ (6)كػر()الك ـػ الصائخة رأػ الفقةٍاف)ريدً(ٌحا التبايغ كاإلشكاؿ الحؼ أثةخ برجد تحجيج هفٍ
                                                           

، عشجها أىذئت السجرسة العمةا لمصةخاف في فخىدا، أها اإلىكمةد 4717 سشةالقاىػف الجػؼ ألكؿ هخة لقج ضٍخ هرصمح  (4)
)قاىػف الجػ(، بةشسا االيصالةػف يدتخجهػف اصصالح )قاىػف السالحة الجػية(، في  لساف كالٍػلشجيػف يدتخجهػف هرصمحكاال

 .الفخىدةػف هرصمح )قاىػف الصةخاف السجىي(  دتخجـحةغ ي
قاىػىي لقائج الصائخة، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف الجاهعة                                 السخكد ال هٍشج هػسى جاسع، (0)

 . 5–4، ص0145 السدتشرخية،
 . 11، ص0141 د. شالب حدغ هػسى، القاىػف الجػؼ الجكلي، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، (1)
 .  4هٍشج هػسى جاسع، هرجر سابق، ص (2)
  . 02، ص4762د. فخج سةج سمةساف، القاىػف الجػؼ، دكف شبعة، دكف ذكخ دار ىذخ،  (3)
 . 05د. شالب حدغ هػسى، هرجر سابق، ص (4)
 . 16، ص0110، دار صفاء لمشذخ كالتػزيع، عساف، 4د. أحسج عبج المصةف غصاشة، الصةخاف السجىي، ط (5)
 . 33ص، 4776ة(، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، القاىػف الجػؼ)دراسة هقارى، أكـخ ياهمكيد.   (6)
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السدتحدغ تحجيج ها يجخل ضسغ القاىػف الجػؼ هغ أجٍدة، كبحلظ يصبق القاىػف الجػؼ عمى جسةع األجٍدة 
هغ األرض ىحػ الفزاء كتصبةق أحكاـ السدؤكلةة عمى كل  ال ألغخاض الصةخاف السجىي اىصالقً التي تدتعس

حاألشةاء الستحخكة في الجػ في حالة تدببٍا بخصخ لمغةخ ىتةجة استع ا االتجاي لع يدمع هغ الشقج سالٍا، ٌك
 . يتزسغ قجًرا هغ التػسعىً إإذ يؤخح عمةً  ،اأيًز 

 أساسً، فسغ الشاحةة الفشةة ترشف بالشطخ إلى السعةار الحؼ يتع الترشةف عمى الصائخات عادًة تقدعك     
كتقدع الصائخات باالستشاد لجشدةة الصائخة إلى  ،(4)شائخات اإليخكستات كشائخات اإليخكديغالصائخات إلى 

ع التقدةسات ٌػ تقدةع الصائخات ، (0)الصائخات األجشبةة كالصائخات الػششةة مغخض هشٍا أك استشاًدا لكهغ ٌأ
 .  (3)(civil aviation)(2)كالصائخات السجىةة ،(1)كتشقدع إلى شائخات الجكلة ،السٍاـ التي تؤديٍا الصائخة

لمبحث يجكر حػؿ الصةخاف  لسجىةة باعتبار أف السحػر األساسيٍسشا في ٌحا السجاؿ ٌػ الصائخة اكها     
يتسةد عغ الصةخاف الحخبي أك العدكخؼ، كسا أف القػاعج القاىػىةة كىصاؽ تصبةقٍا يختمف  بجكري كالحؼ ،السجىي

هغ أىػاع الصائخات يدخؼ عمى  هغ شائخة إلى أخخػ، فسغ غةخ السعقػؿ أف الشطاـ القاىػىي السصبق عمى ىػع
تسةد بً عغ غةخي، كالصائخات يلً ىطاـ قاىػىي  تالصائخا ىػع هغ أىػاع بقةة أىػاع الصائخات األخخػ، فكل

ا .    السجىةة كأحج أىػاع الصائخات لٍا ىطاـ قاىػىي خاص بٍا كقػاعج هحجدة تصبق عمةٍا دكف غةٌخ

                                                           

ي  (،االيخكستات)شائخات  (4) ، السشصاد خفتٍا كهثالٍافي الصةخاف عمى ، كالتي تعتسج الٍػاء التي تكػف أخف هغالصائخات ٌك
ي أثقل هغ الٍػاء كتعسل عمى أساس رد الفعل الشاتج عغ حخكة أسصح الصائخة بالٍػاء، كسا أىٍا  (،شائخات االيخكديغ) أها ٌك

 . كالصائخات الذخاعةة قػة الةةتدةخ بقػة آلةة كهثالٍا الصائخات العادية أك بجكف 
 .41، ص4777د. عبج الفزةل دمحم أحسج، القاىػف الخاص الجػؼ، هكتبة الجالء الججيجة، السشرػرة،  (0)
الصائخات )، (6/ الفقخة رقع 4بالسادة ) 4752 دشة( ل426)شائخات الجكلة( ىز عمةٍا قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي رقع ) (1)
صجر أكؿ قاىػف لتشطةع الصةخاف في جسٍػرية اعة هثاًل(، الصائخات العدكخية كالصائخات السخررة لخجهة هرالح الجكلة كالدر )

كتع  4752 لدشة( 426كصجر بعجي قاىػف رقع )، 4725 لدشة( 44( كتع تعجيمً بالقاىػف رقع )24السخقع ) 4717 سشةالعخاؽ 
عمى قاىػف التعجيل الخابع  40/2/0144كهؤخخا صػت هجمذ الشػاب العخاقي بتأريخ  ،0111 لدشة( 33بالقاىػف رقع ) تعجيمً

 . 4752 دشة( ل426لقاىػف الصةخاف السجىي السخقع )
شاؾ هغ يصمق عمةٍا بالصائخات األٌمةة كيقدسٍا إلى شائخات تجارية:)الصائخات السجىةة (2) كالتي يكػف الغخض هغ  -( ٌك

ال ألغخاض إيسمكٍا فخد أك هؤسدة كال تدتعسل  -ائع كالبخيج لقاء أجخ، كشائخات خرػصةة:استعسالٍا ىقل الخكاب كالبز
رفعت فخخؼ، الػجةد في القاىػف الجػؼ، كحجة تػزيع الكتب الجاهعةة لمشذخ د. خاصة بسالكٍا، كهغ أصحاب ٌحا االتجاي 

 . 33، ص0115زيع، جاهعة عةغ الذسذ، كالتػ 
خاىي، هعجع هرصمحات الصائخات)همحق بسخترخات الصةخافإيٍاب صبةح دمحم زريق، راش (3) عخبي(،  -إىكمةدؼ -ج عبجهللا الٌد

 . 66، ص0115عخبي(، دار الكتب القاىػىةة، القاٌخة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 صائخةكحلظ فإف هدألة كضع تعخيف لم ،حػؿ تعخيف الصائخة ةهحتجه كجٍات الشطخ لجػ الفقًأف كسا ك     
الصائخات التي تدتخجـ لشقل البزائع كاالشخاص ) -:اىٍأرأؼ عمى  اقاش فقٍي، إذ عخفٍىت هحل ىكا ةالسجىة

الصائخات التي تخرز لألغخاض السجىةة ) -:اىٍعمى أرأؼ آخخ  اٍعخفك ، (4)(التجارية االخخػ كالخجهات 
)ٌػ الجٍاز السدؤكؿ عغ  -:، كالصةخاف السجىي ٌػ(0)(حة الجػية لشقل الخكاب كالبزائعالسالكاالستغالؿ في 

)اإلدارة العاهة السذخفة عمى الصائخات كالسشذآت السدتخجهة لشقل  -،أك ٌػ:(1)شائخات الخكاب كالشقل كالذحغ(
دكف األخح هغ ىخػ أف أغمب التعاريف التي كردت تجكر حػؿ الجاىب الػضةفي ك  ،(2)( الخكاب كالبزائع جًػا

بشطخ االعتبار السدائل الفشةة كالسدائل األخخػ، كيسكششا القػؿ بأف التعاريف اجتٍجت كركدت عمى الجاىب 
ا عغ الصائخات األخخػ  الصائخات ك الػضةفي دكف غةخي لغخض إبخاز الدسة الغالبة عمى الصائخات السجىةة لتسةٌد

الجٍة السذخفة عمى  بخز، كسا أف التعخيف األخةخ قج أالحخبةة التي تدتخجـ لألغخاض العدكخية حرًخا
 . بسادتً كحقةقتً ال بسا ٌػ رقةب عمةً ءالصةخاف السجىي في حةغ أف السفتخض ٌػ تعخيف الذي

شاؾ      ع باتجاٌةغ، ، كفي ٌحا الخرػص (3)()قاىػف الصةخاف السجىي لى تعخيفإهغ ذٌبػا ٌك تذعبت آراٌؤ
ػ االتجاي السػسع، الى إعصاء قاىػف اإذ  عمى  ىًلصةخاف السجىي هفٍػـ هػسع كيعخفػ ذٌب االتجاي األكؿ ٌك

 -:أك ٌػ، (غ استغالؿ البةئة الجػية)هجسػعة القػاعج التي تحكع العالقات القاىػىةة الشاشئة ع -:ىًأ
 .    (4)(تشطع البةئة الجػية كاستغاللٍا التي )هجسػعة القػاعج

كيبجك هغ ٌحيغ التعخيفةغ إف أصحاب ٌحا الخأؼ يخبصػف بةغ تحجيج ىصاؽ القاىػف الجػؼ كبةغ البةئة     
 عمى صػر االستغالؿ الجػؼ كها يتبعً ال يشحرخ قاىػف الصةخاف السجىيأف  الجػية، كيتقخر كفًقا لٍحا الخأؼ

غ كحقػؽ اهتةا كإىسا يذسل العالقات التي تشذأ عغ االستخجاهات السسكشة كالسقرػدة  ز،هغ ىقل كإيجار كٌر

                                                           

 . 210، ص 0141، عساف، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،ـحدةغ الفتالكؼ، القاىػف الجكلي العاـ في الدال لسٍة .د (4)
 . 02سابق، صأبػ زيج رضػاف، هرجر د.  (0)
 . 306جبخاف هدعػد، هرجر سابق، ص (1)
 . 016، ص0116، عالع الكتب، القاٌخة، 4ـهعجع المغة العخبةة السعاصخة،  د. أحسج هختار عسخ، (2)
 . 10، ص0144إيٍاب الدةج العساكؼ، دكر الذخشة في حساية أهغ الصةخاف السجىي، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، د.   (3)
، 0110، السصبػعات الجاهعةة، اإلسكشجرية )الشقل الجػؼ الجاخمي كالجكلي(، دار  فخيج العخيشي، القاىػف الجػؼ د. دمحم (4)

 . 6 –5ص
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لمبةئة الجػية كافة، كىتةجة لحلظ، يتزسغ القاىػف الجػؼ االتراالت الجػية الدمكةة كالالسمكةة كالخادارات 
 .  (4)كالفزاء الجػؼ كها يختبط بً هغ أبحاث كالشقل الجػؼ  ،كاإلذاعات

كاسع كغةخ دقةق، حةث يرعب هعً كضع الحجكد الفاصمة بةغ القاىػف الجػؼ بػصفً  كيشتقج ٌحا الخأؼ    
السالحة الجػية كلع يخزعٍا  تػجبٍا كقاىػف الفزاء، كسا يؤخح عمةً أىً أخخج بعس السدائل السٍسة التي

 . ( 0)كالصخؽ الجػية ،كاالرتفاقات ،كالسصارات، جة أىٍا ال تختبط بالبةئة الجػيةلقػاعج الصةخاف السجىي بح

ػ االتجاي السزةق، فقج عخؼ أىرار ٌحا الخاؼ قاىػف الصةخاف السجىي      -عمى أىً:أها االتجاي الثاىي، ٌك
أك  ،كاستخجاـ الصائخات السجىةة ،كأغخاضٍا ،هجسػعة القػاعج القاىػىةة السشطسة لمسالحة الجػية أكضاعٍا)

 .  (1)العالقات القاىػىةة التي تشذأ عغ ذلظ(

كالسةدة التي يتسةد بٍا ٌحا التعخيف، ٌػ اىً ال يحرخ هػضػع القاىػف الجػؼ عمى دراسة التذخيعات     
لى تصبةق قػاعج إالػششةة الستعمقة بالسالحة الجػية فقط، بل يستج في حالة غةاب هثل ٌحي التذخيعات 

، (2)القػاعج السسكغ تصبةقٍا عمى الػقائع الشاشئة كالعالقات الستػلجة عغ السالحة الجػيةؼ أ ،الذخيعة العاهة
شٍا كاثباتٍا كالسصارات في ىصاؽ قاىػف الصةخاف أىً أكيتختب عمى ٌحا االتجاي  دخل الصائخة كشخؽ همكةتٍا كٌر

ا هغ كالخادارا ،السجىي كيخخج هغ ىصاؽ ٌحا القاىػف ابحاث الفزاء كشخؽ االتراالت الػسائل ت كغةٌخ
 .  (3)السداعجة لمسالحة الجػية

ة في هحاكلة تعخيفً أف البعس قج استعاف بكتب المغ يتزح لشا كهغ خالؿ التعاريف التي تع عخضٍا    
ي الأف  لمصائخة، كسا بعس هغ الفقٍاء قج ضةق هغ هفٍـػ الصائخة، إذ اقترخ عمى الجػاىب الػضةفةة لٍا ٌك

الصائخة كل جٍاز  عج  خ حاكؿ التػسع في هفٍػهٍا، إذ خآاستعسالٍا في ىقل األشخاص كاألشةاء، كجاىب 
هػقف كسط بةغ يسكشً االرتفاع في الٍػاء أك بإهكاىً السالحة فةً بسجخد تحمةقٍا في الفزاء، كالباحث يتخح 

ىً هغ غةخ السسكغ حرخ كضةفة الصائخة بشقل البزائع كاألشخاص، فٍشاؾ هغ إاالتجاٌةغ الدابقةغ، إذ 
                                                           

، هصبعة الفجةخة 0، قاىػف الصةخاف السجىي لجكلة اإلهارات العخبةة الستحجة هقارًىا باالتفاقةات الجكلةة،طد. دمحم شخيف غشاـ (4)
، كيشطخ أيًزا، عةدى الدةج احسج الٍاشسي، القاىػف الجكلي لمصةخاف 6ص ،0144العخبةة الستحجة، إلهارات ، االػششةة

 .  6، ص0117 كالفزاء، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،
د. هحسػد هختار بخيخؼ، د. عسخ الدةج الفقي، القاىػف الجػؼ )هقجهة عاهة، أغخاض السالحة الجػية، عػارض السالحة  (0)

 . 41، ص0115، ، القاٌخةدار الشٍزة العخبةةالجػية(، 
 . 7هرجر سابق، ص ،د. حسج هللا دمحم حسج هللا (1)
 . 7، صهرجر سابق (،الجاخمي كالجكلي القاىػف الجػؼ) الشقل الجػؼ  فخيج العخيشي،د. دمحم  (2)
 . 3، صد. دمحم شخيف غشاـ، هرجر سابق (3)
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الصائخات التي تخرز لمقةاـ بػضائف شبةة أك زراعةة أك عمسةة، كبالسقابل فأىً هغ غةخ السسكغ إدراج كل 
ا شائخة، فال يسكغ القآ كالرػاريخ تشجرج تحت هدسى  ،ػؿ بأف السشاشةجلة يسكشٍا الصةخاف في الجػ كاعتباٌر

 جرة عمى الصةخاف .الق كػف لٍاالصائخة بسجخد 

 

 تذخيًعا تعخيف الظيخاف السجني  -:ثانيا

لمصةخاف السجىي هغ  خػ أىً ال يػجج تعخيف هاىع جاهع كدقةق، ىًقابالشطخ لمتعاريف التي أكردىاٌا ساب    
لحلظ تصمب األهخ كجػد تذخيعات سػاء أكاىت دكلةة أـ داخمةة تتزسغ تعخيف دقةق لمصةخاف الجاىب الفقٍي، 

ع في إيجاد تعخيف دقةق لٍحا السرصمح، كالتذخيعات   بٍحا الرجدالسجىي، فبجأ السذخعػف يجلػف بجلٌػ
عمى الرعةج الجكلي حةث تع عقج اتفاقةات هخترة بٍحا الذأف كهشٍا عمى  اىذصخت إلى قدسةغ هشٍا

عمى حجة في الفقختةغ  لحلظ سشػضح كل هشٍا لصةخاف السجىيباالرعةج الجاخمي حةث تع تذخيع قػاىةغ خاصة 
  التالةتةغ .

 الجكلية       االتفاقياتالظيخاف السجني في ف تعخي -4

، بل ساٌست االتفاقةات (4)لع تكغ حبةدة السشاقذات الفقٍةة ةالسجىة ائخةإف هدألة تحجيج تعخيف لمص     
ع االتفاقةات التي جاءت هشطسة ، كهغ(0)كالسؤتسخات الجكلةة بغةة إيجاد تعخيف لٍحا السفٍـػ ة الجػيلمسالحة  ٌأ

ػاليات الستحجة في ال اتفاقةة شةكاغػ السبخهة كهغ ثع حمت هحمٍا، (1)4747 سشةالسبخهة  باريذ ٌي اتفاقةة
  .       (2)ة حتى كقتشا الحاليساري، التي الزلت أحكاهٍا 4722سشة االهخيكةة كذلظ

                                                           

  . 214د. سٍةل حدةغ الفتالكؼ، هرجر سابق، ص  (4)
دراسة هقارىة(، أشخكحة هقجهة الى هجمذ كمةة ) القاىػف الجشائي هغ حةث السكاف راهي سمةساف عبج الخحسغ شقخ، سخياف (0)

  .  61، ص0110القاىػف، جاهعة السػصل، 
/ 44كدخمت حةد الشفاذ في  تزسشت تدعة أبػاب كثساىةة هالحق،كقج ، باريذ أكؿ دستػر لمسالحة الجػية تعج اتفاقةً (1)

، كلع يعج لٍحي االتفاقةة في كقتشا الحاضخ سػػ قةسة تاريخةة، حةث حمت ، كصادقت عمةٍا أربعة عذخة دكلة4700/يػلةػ
، كصادقت عمةٍا هرخ 4725( لدشة 4بالقاىػف رقع )العخاؽ  عمةٍا كصادؽ، 4722 سشةاتفاقةً شةكاغػ السبخهة هحمٍا 

 .4725لدشة ( 44بالقاىػف رقع )
ع االتفاقةات التي ىطست هدالة الصةخاف السجىي كتع تعجيمٍا عجة  تعج اتفاقةة شةكاغػ)اتفاقةة الصةخاف السجىي( 2) الجكلي(، هغ ٌأ

تغصي كافة السدائل الستعمقة بالصةخاف السجىي، كصادقت عمةٍا ستة  اهخات، كاحتػت عمى ستة كتدعةغ هادة كثساىةة عذخ همحقً 
   .4752 دشة( ل4كصادؽ عمةٍا العخاؽ بالقاىػف رقع )، 4725/ابخيل/2كعذخيغ دكلة، كدخمت حةد الشفاذ بتأريخ 
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الجٍاز الحؼ يدتصةع البقاء في الجػ بػاسصة رد فعل ) -:عمى أىٍاقج عخفت اتفاقةة باريذ الصائخة ك     
اء في الجػ بػاسصة رد فعل يدتصةع البقالجٍاز الحؼ ) -:عمى أىٍافعخفتٍا  أها اتفاقةة شةكاغػ ،(4)الٍػاء(
 . 4747تزسشتً اتفاقةً باريذ لمتعخيف الحؼ  التعخيف جاء هساثاًل  ككسا ىخػ إف ٌحا، (0)(الٍػاء

هع  هشدجسةغف كاىا إىٍسا يترفاف بالعسػهةة كالدعة، ك أكهغ االىتقادات التي ردت عمى ٌحيغ التعخيفةغ     
خخػ بالسعشى الحؼ ىعخفً، إال أها كاف يحمق في الدساء في ىافمة القخف العذخيغ، كسا تع اكتذاؼ شائخات 

اىٍا هغ الجاىب الفشي ال تدتعسل رد فعل الٍػاء الشاتج عغ السحخكات السػجػدة فةٍا هثل الصائخات التي 
تةارات الٍػاء ٌحا هغ جاىب، كهغ  تختفع بقػة الخياح كالتي تدحب بدةارات خاصة ثع تتخؾ لتحمق بفعل

 .( 1)الجاىب الػضةفي لمصائخةجاىب اخخ اف ٌحيغ التعخيفةغ لع يتصخقا الى 

لصائخة، اتعخيف ل تحجيًثا ، إذ جاء التعجيل يحسل في شةات4761ً سشةتع تعجيل اتفاقةة شةكاغػ  كهغ ثع      
ستثشاء ردكد فعل باي الجػ هغ دفع ردكد فعل الٍػاء )أؼ آلة تدتصةع أف تدتسج بقاءٌا ف -:إذ ىز عمى أىٍا

تػافخ شخشةغ في الصائخة  ، كهغ ٌحا التعخيف يتبةغ إىً البج هغ(2)(اء الشاتج هغ احتكاكً بدصح األرضالٍػ 
أف ال يكػف رد فعل الٍػاء  :0 ،يكػف رد فعل الٍػاء ٌػ العاهل األساسي لبقاء اآللة في الجػ فأ :4،ٌسا

 عمى ٌحا التعخيف ذات االىتقاد الحؼ كجً لدابقً . كيؤخح، (3)هغ سصح األرض اهشعكدً 

بتعخيف  الخاصة بالحقػؽ العةشةة الػاردة عمى الصائخة 4726سشة  جاءت اتفاقةة جشةف السبخهةكقج     
كالخاديػ تذسل الخاليا كالسحخكات كالسخاكح كاآلالت ) -:( هشٍا، إذ ىرت عمى أىٍا44مصائخة كذلظ في السادة)ل

إذ إف ها جاءت بً االتفاقةة يطٍخ  ،(4)ـ هشفرمة(ككل قصعة هخررة لخجهة الصائخة سػاء اكاىت هترمة أ
لقج تست اإلجابة عمى ٌحا  ة، فٍل تذسل ٌحي القصع كاالجداء؟بػضػح عشج كركد حقػؽ عةشةة عمى الصائخ 

التي تعتبخ هتفخعة  التداؤؿ في القاىػف البحخؼ فةسا يخز الدفةشة، فالدفةشة تحتػؼ عمى األشخعة كاآلالت

                                                           

 . السمحق األكؿ هغ اتفاقةة باريذ (4)
 . السمحق الدابع هغ اتفاقةة شةكاغػ (0)
 . 44عمي دمحم أهةغ الٍادؼ، السرجر الدابق، ص (1)
 ( .غ اتفاقةً الصةخاف السجىي الجكلي)شةكاغػالسمحق الدابع ه (2)
ةع الذةخ، السدؤكلةة عغ تعػيس أضخار الشقل الجػؼ الجكلي كفقًا التفاقةة كارسػ  (3) كهػىتخياؿ  4707د. أحسج بغ إبخٌا

 . 434ص ، 0116، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 4777
 . الخاصة بالحقػؽ العةشةة الػاردة عمى الصائخة 4726 سشة( هغ اتفاقةة جشةف السبخهة 44السادة ) (4)
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لتعخيف الحؼ تزسشتً عشٍا، كهغ السالحع أف ٌحي التفخعات لع يتع التشػيً عشٍا فةسا يتعمق بالصائخة هاعجا ا
 . ( 4)لمصائخة ًقاضة اخػ أعصت تعخيفً بةشسا التعخيفات االخ، اتفاقةة جشةف

أف هرصمح الصةخاف السجىي لع تتزسشً االتفاقةات الخاصة بتشطةع السالحة الجػية،  كهغ الججيخ بالحكخ    
لكشٍا حجدت ىصاؽ سخياىٍا عمى الصائخات السجىةة حرًخا، إذ جاء في ك  بالذكل الرخيح كبٍحا التختةب المفطي

( التسةد بةغ الصائخات السجىةة 1( هغ اتفاقةة شةكاغػ، تحجيج ىصاؽ سخياف السعاٌجة كفي السادة )0السادة )
إقمةع فةسا يتعمق بتصبةق ٌحي السعاٌجة يذسل  اإلقمةع:) -( هشٍا عمى أىً:0ىرت السادة) إذ -كشائخات الجكلة:

الجكلة األراضي كالسةاي اإلقمةسةة السالصقة لٍا، الػاقعة تحت سةادة الجكلة أك سمصتٍا أك حسايتٍا أك السذسػلة 
كال تصبق عاٌجة عمى الصائخات السجىةة فقط تصبق ٌحي الس -)أ -( فشرت عمى أىً:1باىتجابٍا(، أها السادة )

الصائخات السدتعسمة في الخجهات الحخبةة كالجسخكةة تعتبخ هغ شائخات الجكلة  -عمى شائخات الجكلة، ب
 .  كالذخشة(

فةً عمى  إذ جاءلسرصمح الصائخة السجىةة،  ا، تعخيفً العخبةةأكرد قاىػف هشطسة الصةخاف السجىي لمجكؿ كقج     
، (0)(أك في أؼ دكلة أخخػ بٍحي الرفةأؼ شائخة هجىةة هدجمة في سجل الصائخات السجىةة في الجكلة ) -أىٍا:

في سجل  تدجل االسقرػد بالصائخة السجىةة، كجل ها بةشً ٌػ أىٍ بةغكيشتقج الباحث ٌحا التعخيف، كػىً لع ي
حا ها يدتجعي أف الصائخات  السجىةة، كهغ البجيٍي أف التدجةل يعج أهًخا حتسًةا باعتبار أىٍا شائخة هجىةة، ٌك

    . الغسػضك بالعسػهةة التعخيف يػصف 
كل شائخة تدتخجـ ) -:عمى أىٍاإذ عخفٍا لمصائخة السجىةة،  ا، تعخيفً (1)(دلةل)ساف ريسػتزسغ كسا     

ها هثل شائخة  ألغخاض تجارية أك خاصة، بخالؼ الصائخة العدكخية أك الصائخة السداعجة أك شائخة دكلة
ال إ، كىخػ أف ٌحا التعخيف عمى الخغع هغ بةاىً لمدسة الغالبة عمى الصائخات السجىةة، (2)(الجسارؾ أك الذخشة

ا لمتعخيف الحؼ ىز عمةً قاىػف هشطسة الصةخاف السجىي لمجكؿ اٌال أىشا ىػجً لً ذات االىتقادات التي كجٍشإ
 العخبةة) االيكاك( .

                                                           

 . 07–05شالب حدغ هػسى، هرجر سابق، ص د.  (4)
ي هشطسة عخبةة هتخررة تابعة لجاهعة الجكؿ العخبةة، تٍجؼ الى تػثةق هشطسة الصةخاف السجىي لمجكؿ العخبةة،  (0) ٌك

دكلة  00، كقج صادقت عمةٍا 4774 سشةالتعاكف كالتشدةق بةغ الجكؿ العخبةة في هجاؿ الصةخاف السجىي كتصػيخي، أىذأت 
 . 4774دشةعخبةة، يشطخ في ذلظ قاىػف هشطسة الصةخاف السجىي في الجكؿ العخبةة ل

ساف ريسػ بذأف القاىػف الجكلي السصبق في الشداعات السدمحة في البحار، أعجي عجد هغ القاىػىةةغ الجكلةةغ كالخبخاء دلةل  (1)
 .  4772عتسج ٌحا الشز في يػىةػا البحخيةغ الحيغ دعاٌسا السعٍج الجكلي لمقاىػف اإلىداىي لالجتساع، كقج 

 ./ د( هغ دلةل ساف ريسػ 41السادة ) (2)
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تساًها كافًةا تفاقةات الجكلةة لع تبجِ جج أف االى هغ بةاف هػقف التذخيعات الجكلةةكبعج أف اىتٍةشا      إليجاد  ٌا
 ،شةكاغػ تعخيًفا دقةًقا ككاضح لمصائخة السجىةة، إذ كاف هغ السفتخض أف تتزسغ اتفاقةة السجىي ةخافتعخيف لمص

 ػاىةغ الػششةة في، كعمةٍا تدتشج القفي الػقت الحالي األساس األكؿ لتشطةع شؤكف السالحة الجػيةٌا باعتبار 
 . احكاهٍا

هغ  ، كذلظةالسجىة ائخةلبةاف السقرػد بالص اىًرا خاًص  كبٍحا ىقتخح عمى السذخع الجكلي أف يزةف     
 السجىي الجكلي . تعجيل أحكاـ اتفاقةة شةكاغػ لمصةخافخالؿ 

 تعخيف الظيخاف السجني في التذخيعات الجاخمية -ٕ

اخمي لحلظ البج هغ كجػد تذخيع د سةسا إقمةسٍا الجػؼ اللمجكلة سةادة كاهمة عمى إقمةسٍا  فّ أهغ السعمػـ     
ا، كبسا يحجد أكجً االستغالؿ لمفزاء  شخعتلحلظ ة لمقاىػف الجػؼ األداة الخئةد جأف الصائخة تع الحؼ يعمٌػ

كهغ الججيخ بالحكخ، أف التذخيعات ، الصةخاف السجىيب قاىػف يشطع األحكاـ األساسةة الستعمقة بتبشي الجكؿ
 . (4)ألحكاهٍا اًل هكس ءً جد االتفاقةات الخاصة بالصةخاف السجىي  ع ج تالػششةة لقاىػف الصةخاف السجىي 

تعخيًفا لمصائخة في الفقخة الدابعة هغ  ،4752لدشة (426لصةخاف السجىي العخاقي رقع )إذ أكرد قاىػف ا    
أؼ آلة في استصاعتٍا أف تدتسج بقاءٌا في الجػ هغ رد ) -حةث جاء فةٍا:ى هغ الفرل األكؿ السادة األكل

فعل الٍػاء كلةذ بدبب ردكد فعل الٍػاء السشعكدة هغ سصح االرض كتذسل كافة السخكبات الٍػائةة هثل 
حا التعخيف(0)(ذات األجشحة الثابتة كها إلى ذلظالسشاشةج كالبالػىات كالصائخات الذخاعةة كالصائخات  جاء  ، ٌك

ي اكردىاٌا عمى لحلظ ىػجً لً ذات االىتقادات الت 4722دشةتزسشتً اتفاقةة شةكاغػ ل الحؼ لمتعخيف هساثاًل 
، إذ لع يكغ ٌشاؾ تعخيًفا لمصائخة جسٍػرية هرخ العخبةةللصةخاف السجىي ا قاىػف  تزسغك ، التعخيف األخةخ

فةً  كقج جاء، (1)4764دشة( ل06رقع )صجكر قاىػف الصةخاف السجىي حتى  ،تعخيف هػحج لسرصمح الصائخة
ف تدتسج بقاءٌا في الجػ هغ ردكد فعل الٍػاء غةخ السشعكدة هغ سصح أ)أؼ آلة في استصاعتٍا  -:أىًعمى 

                                                           

( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ رقع 1، السادة)4752دشة( ل426( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي رقع )1)السادة  (4)
 . 4774 دشة( ل01( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي رقع )47، السادة)4764 دشة( ل06)
 .الشافح  ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي4/5السادة ) (0)
، 4764دشة( ل06قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ رقع)، ثع صجر 4701 سشة ػف لمصةخاف السجىي السرخؼ اكؿ قاى صجر (1)

ف بعس االحكاـ الخاصة أبذ 4754 لدشة (07)دابقة عمةً باستثشاء القاىػف رقعالحؼ الغى جسةع القػاىةغ كالسخاسةع كالقخارات ال
 .  0141 دشة( ل14خسدة عذخ باًبا، كقج تع تعجيمً بالقاىػف رقع) بالصائخات، كيذتسل عمى هائة كسبع كستةغ هادة هػزعة عمى
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كالصائخات الذخاعةة كالصائخات ذات األجشحة  ،كالبالػىات ،االرض كتذسل كافة السخكبات الٍػائةة هثل السشاشةج
 . (4)الثابتة كالستحخكة كها إلى ذلظ(

 كبة الصائخةف السخ إعمى ذلظ ف شاءً كب هساثل لمتعخيف الحؼ أكردُي السذخع العخاقي، كيتبةغ هغ التعخيف أىً     
الٍػاء بالقخب هغ سصح ( تدتبعج هغ ٌحا التعخيف، ألىٍا تصةخ عمى كسادة هغ )ذات الػسادة الٍػائةة

 . (0)أك عمى ارتفاع هحجد هغ سصح الساء ىتةجة لخد فعل الٍػاء عمى الدصح الستحخؾ لمسخكبة ،االرض

أية آلة في استصاعتٍا ) -عمى أىٍا:فعخفٍا ، 4774دشةل (01) ػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي رقعأها قاى      
غةخ السشعكدة هغ سصح االرض كتذسل جسةع السخكبات أف تدتسج بقاءٌا في الجػ هغ ردكد فعل الٍػاء 

ى ها كاىت هخررة لألغخاض الٍػائةة هثل السشاشةج ذات األجشحة الثابتة كالستحخكة كها إلى ذلظ هت
ال  عمةً اءً ، كبشاًل قج تحجث هدتقبألؼ اختخاعات  اتخؾ الباب هفتػحً  قج ٌحا التعخيف كىخػ أف ،(1)(السجىةة

 .    (2)خخ ٌػ قاىػف الفزاءآكإىسا يصبق عمةٍا قاىػف  ،كاألقسار الرشاعةة ،الصائخات الرػاريختعتبخ هغ ضسغ 

هغ  ىدتشتج هسا عخضشاي، أف التذخيعات الجاخمةة لمجكؿ السقارىة قج ىٍجت ها سمكتً االتفاقةات الجكلةة    
حي ثغخة يجب تجاركٍا كهعالجتٍا، عجـ بةاىٍا لسرصمح الصةخاف السجىي هغ خالؿ إضافة ىرػص لمقػاىةغ  ٌك

األساس الحؼ تجكر حػلً أحكاـ  ألىٍاالخاصة بالصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة تتزسغ تعخيًفا لمصائخة السجىةة، 
                                                                                                          .ذلظ القاىػف 

جمًةا أف الصائخة ، يتبةغ لشا ات عمى الرعةجيغ الجكلي كالجاخميكالتذخيع كبعج أف استعخضشا هػقف الفقٍاء    
تسبأدىى  السجىةة لع تحع   ، (3)أغفمػا عغ ايخاد تعخيف لمصائخة السجىةة كسا بةشا آىًفا، قج ، إذ أف أغمب الفقٍاءاـٌا

حا يعشي  الػاضح، لحلظ ىقتخح في  أف هػقفٍع يذػبً القرػر كالشقزباإلضافة لمتذخيعات الجكلةة كالػششةة، ٌك
ف إتعخيف خاص بالصائخة السجىةة، إذ أف يػرد يشبغي عمى السذخع الجكلي  ،لٍساٌحا السػضع اقتخاحةغ، أك 

                                                           

 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح6/ 4السادة ) (4)
 . 43، ص0141د. دمحم ىرخ القصخؼ، الػافي في الحساية الجشائةة لمشقل الجػؼ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (0)
 . الشافح( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي 4/5لسادة )ا (1)
 . 42د. دمحم ىرخ القصخؼ، هرجر سابق، ص( 2)
هغ خالؿ اشالعشا عمى قػاىةغ الصةخاف السجىةة لمجكؿ العخبةة لع ىجج أؼ تعخيف لسرصمح الصةخاف السجىي، عجا ها تزسشً  (3)

يقرج بالتعابةخ التالةة في هعخض تصبةق ٌحا  -(:0)السادة) -إذ جاء فةً: 0112دشة( ل4قاىػف الصةخاف السجىي الدػرؼ رقع )
أك  ،أؼ شائخة هجىةة هدجمة في سجل الصائخات السجىةة في الجكلة -)الصائخة السجىةة(:، القاىػف السعشى الػارد بجاىب كل هشٍا

 . في أؼ دكلة أخخػ بٍحي الرفة(
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ىقتخح عمى التذخيعات السقارىة هحل البحث  ةٍسا،، كثاىشارخجع لمقػاىةغ الجاخمةة في ٌحا اإلاالتفاقةات تعج الس
قةق ككاضح لمصائخة السجىةة د تعخيف بتزسةشً، الصةخاف السجىي اىػف تعجيل ق قياشٍا هذخعشا العخ كهغ ضس

 تسحػر حػلً احكاـ ٌحا القاىػف .تاألساس الحؼ  كػىٍا

التي تعػد همكةتٍا سػاء لذخز شبةعي أك  )الصائخات -:عمى أىٍا الصائخة السجىةة كيسكششا أف ىعخؼ    
 السجىةة،كالتي تدتعسل لألغخاض  ، كتخزع بتشطةسٍا لألحكاـ الخاصة بقاىػف الصةخاف السجىيشخز هعشػؼ 

األشخاص، كبسعشى آخخ ٌي الصائخات التي تدتعسل لألغخاض السجىةة، أؼ عكذ تمظ التي ك شقل البزائع ك
 ( .عدكخية اً أغخاض أك تؤدؼ ،خرز لألغخاض الحخبةةت

 السظمب الثاني

 جني كخرائرو مقهمات الظيخاف الس

ال شظ في أف الصائخة أصبحت الةػـ إحجػ كسائل السػاصالت الٍاهة كأداة ال غشى عشٍا لشقل األشخاص     
، كهغ ٌحا السشصمق يسكششا التداؤؿ عغ الشطاـ القاىػىي الخاص بالصائخة الحؼ يخكغ إلةً عشج (4)كالبزائع

أف السجاؿ الجػؼ الحؼ ك تحجيج شبةعتٍا القاىػىةة، ككةفةة اكتدابٍا جشدةة دكلة هعةشة، لغخض ضساف تبعةتٍا، 
تتكاهل هقػهات السالحة الجػية البج هغ كجػد العشرخ  لكيتحمق فةً الصائخة البج أف يشطع استغاللً، ك 

ؤالء  بػصفٍا فاعل في تذغةل الصائخة أثخػف لً البذخؼ، الحؼ يك صشةعة يجيً صشعٍا كشػعٍا لخجهتً، ٌك
أف إتساـ الخحمة ك ، (0)فخ فةٍع الكفاءة كالسٍارة كالجقة، كيصمق عمةٍع بصاقع الصائخةااألشخاص البج أف تتػ 

حا ها يصمق عمةً بسشذآت السالجػية يتصمب   الحة الجػية،هكاف هخرز لغخض الٍبػط كاإلقالع ٌك
الصةخاف كلتػضةح كل ٌحي الفقخات ارتأيشا تقدةع ٌحا السصمب إلى فخعةغ، ىتشاكؿ في الفخع األكؿ هشً هقػهات 

ع خرائز الصةخاف السجىي ، كىبةغ في الثاىالسجىي  .ي هشً ٌأ

 الفخع األكؿ

 السجنيالظيخاف مقهمات 

                                                           

 . 644، ص4767أة السعارؼ، اإلسكشجرية، د. دمحم شمعت الغشةسي، قاىػف الدالـ في االسالـ، هشذ (4)
ذ كمةة القاىػف كالعمـػ ، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمسالحة الجػية في القاىػف العخاقي، ضساف سالهة الاكد عبجسسةخ د (0)

 . 31-11، ص0146، الدةاسةة، الجاهعة العخاقةة
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ة لمسالحة الجػية، كهجاؿ ٌي، الصائخة كتعج األداة الخئةد يقػـ الصةخاف السجىي عمى أربعة عشاصخ ٌاهة    
ػ الفزاء الجػؼ الحؼ تحمق فةً الصائخة، كالعشرخ الثالث ٌع أشخاص الصةخاف السجىي،  الصةخاف السجىي، ٌك

بع فةذسل هشذآت السالحة الجػية التي تتسثل كيزع السدتثسخ، كشاقع الصائخة، كقائجٌا، أها العشرخ الخا
إلى أربعة هحاكر، ىبةغ في لحا تتصمب دراسة ٌحي السقػهات، تقدةع ٌحا الفخع  ،(4)بالسصار، كاالرتفاقات الجػية

األكؿ الصائخة، كالسحػر الثاىي سةتزسغ هجاؿ الصةخاف السجىي، أها السحػر الثالث سشبةغ فةً  السحػر
 أشخاص الصةخاف السجىي، كىدمط الزػء عمى هشذآت الصةخاف السجىي في السحػر الخابع هشً . 

الظائخة -:أكاًل   

ع الجػاىب الحؼ تجكر حػلٍا أحكاـ  تعج الصائخة األداة الخئةدة لمصةخاف السجىي، فزاًل      عغ كػىٍا إحجػ ٌأ
كذلظ هغ خالؿ إقخار العجيج هغ  ،الجكلةة كالقػاىةغ الػششةةاستأثخت باٌتساـ التذخيعات  لحاالقاىػف الجػؼ، 

 هغ حةث أحكاـ الجشدةة . ـأ سػاء هغ حةث شبةعتٍا القاىػىةة األحكاـ التي تشاكلت التشطةع القاىػىي لٍا

ضخكرة اإلقخار بدمصة هعةشة لإلشخاؼ الفعاؿ عمى أدت الى لخصػرة الشاتجة عغ الشذاط الجػؼ، اإف     
الصائخات، كلكي يتحقق ٌحا اإلشخاؼ هغ جاىب الجكؿ البج هغ تقخيخ تبعةة تمظ الصائخة لجكلة هعةشة حتى 

الجكر بإرساء هبجأ تستع  يكػف لتمظ الجكلة سمصة هشح الجشدةة لمصائخة، كسا أف االتفاقةات الجكلةة كاف لٍا
سةة تحجيج الجشدةة لمصائخة هغ حةث تصبةق (0)ةة شةكاغػكاتفاق خة بالجشدةة، كاتفاقةة باريذالصائ ، كتطٍخ ٌأ

يبةغ اىتسائٍا ف تحجيج الجشدةة لمصائخة إالقاىػف الػاجب التصبةق عمى الجخائع التي تختكب عمى هتشٍا، إذ 
ع تحجيج السحكسة السخترة كالقاىػف الػاجب التصبةق عمةٍا في كافة الػقائ ايتع عمى أساسٍبالتالي ، ك الػششي

هؤسدات الشقل الجػؼ  لغخض تشطةعخاصة االتفاقةات الجكلةة أفخدت أحكاًها  أفك القاىػىةة التي تتع عمةٍا، 
قاىػىةة كلتػضةح ها تقجهشا بً يشبغي تقدةع ٌحا السحػر إلى جاىبةغ ىػضح الصبةعة ال، (1)هتعجدة الجشدةة

 .الثاىي ىبةغ فةً جشدةة الصائخة  هشً، أها الجاىب لمصائخة في الجاىب األكؿ

 

 
                                                           

 . 424، ص4744العخبةة، القاٌخة، ، قاىػف الصةخاف السجىي، دار الشٍزة د. ثخكت أىةذ األسةػشي (4)
 بحث هشذػر عمى السػقع  جشدةة الصائخة ) دراسة هقارىة (،عباس صاحب عمي، حدشةغ هكي جػدؼ، التشطةع القاىػىي ل (0)

 .05/1/0147آخخ زيارة لمسػقع بتأريخ ، 2ص،  www.Alkafeel.edu.iqالتالي
 . 011، ص4770العاـ، دار الكتب، القاٌخة،  في قاىػف الصةخافاب الجػؼ د. خةخؼ الحدةشي، أحكاـ التدجةل كاإلٌر (1)



 
 ٕٓ 

 

 

 الظبيعة القانهنية لمظائخة  -:ٔ

، إذ هغ ًياهعشػ  الصائخة شخًراعج إلى ذٌب رأؼ  قجففي الفقً،  ًفاأثارت الصبةعة القاىػىةة لمصائخة خال    
عغ  ، فزاًل (4)ٍا كتشتٍي بفقجاف صالحةتٍا لمسالحةئلٍا حةاة تبجأ ببشا اقاىػىةً  االصائخة شخًر  جالسسكغ أف تع

 . (0)أىٍا تتستع ببعس الخرائز التي تتسةد بٍا الذخرةة القاىػىةة كالسػشغ كالجشدةة

عمى ٌحا الخأؼ، إىً ال يعجك سػػ افتخاض، كسا ال يحطى بتأيةج هغ الشرػص القاىػىةة أك ا كهسا جاء ردً     
كالسػشغ كالجشدةة، فٍحا أهخ  ،أها فةسا يتعمق بتستع الصائخة ببعس خرائز الذخرةة القاىػىةة، (1)الػاقع

هدمع بً العتبارات تشطةسةة تتسثل بمدكـ إخزاع الصائخة إلى ىطاـ قاىػىي يتحجد عمى أساسً إجخاءات 
 .               (2)كاكتدابٍا جشدةة دكلة هعةشة ،تدجةمٍا

ػ الغالب،خخ آرأؼ  بةشسا ذٌب     ، كبٍحا فٍي تساثل (4)بصبةعتً (3)يخػ أف الصائخة هاؿ هشقػؿ إذ ٌك
، (6)اإذ إف إشالؽ صفة الساؿ عمى األشةاء يعشي قابمةتٍا ألف تكػف هحاًل لحق السمكةة أساسً  ،(5)ةالدفةش

يؤدؼ كتتسةد الصائخة عغ السشقػالت بػجً خاص، بأف لٍا ىطاـ خاص بٍا، كخزػعٍا لشطاـ الذٍخ الحؼ 
شٍا دكف ىقل  دكر ٌاـ في ىقل همكةة الصائخة كتختةب الحقػؽ العةشةة عمةٍا، كسا تتسةد الصائخة بجػاز ٌر

                                                           

)شٍادة  -( عمى أف:4/43لذٍادة الرالحةة، إذ ىرت السادة ) اػف الصةخاف السجىي السرخؼ تعخيفً تزسغ قاى (4)
ا سمصة الصةخاف السجىي لمسذغل بتػافخ الستصمبات الالزهة لمقةاـ بعسمةات هحجدة في  -:الرالحةة هجاؿ الصةخاف كثةقة ترجٌر

 ( .سذغل بإتباع الذخكط الػاردة فةٍاالسجىي خالؿ فتخة زهشةة هحجدة بذخط أف يمتـد ال
 . 56ص  هرجر سابق، د. عبج الفزةل دمحم أحسج، (0)
ةع جاسع، القاىػف الجػؼ، هشذػرات الحمبي الحقػقةة، بةخكت،  (1)  .  21، ص 0145د. فاركؽ إبخٌا
 .   56د. عبج الفزةل دمحم أحسج، هرجر سابق، ص  (2)
)كل شيء يسكغ ىقمً كتحػيمً  -السشقػؿ بأىً: ،4734( لدشة21رقع) ( هغ القاىػف السجىي العخاقي40/0عخفت السادة ) (3)

 (  .ات كغةخ ذلظ هغ األشةاء السشقػلةدكف تمف فةذسل الشقػد كالعخكض كالحةػاىات كالسكةالت كالسػزكى
غ السشقػؿ دكف حةازة كالحساية القاىػىةة لد.  (4) ً، السخكد العخبي لمشذخ كالتػزيع، سٍاـ عبج الخزاؽ هجمي الدعةجؼ، فكخة ٌر

 . 74، ص 0146، القاٌخ
 . 34، ص، هرجر سابقد. حسج هللا دمحم حسج هللا (5)
القاىػف المبشاىي كاالتفاقةات الجكلةة، دار ٌادؼ دمحم دكيجار، قاىػف الصةخاف التجارؼ في ضػء  د. دمحم فخيج العخيشي، د. (6)

 . 45ص، 4773، القاٌخة الشٍزة العخبةة،
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حةازتٍا إلى الجائغ السختٍغ، كسا ال يجػز تسمكٍا بالتقادـ، باعتبار أف التقادـ يخزع لقاعجة الحةازة في 
حي القاعجة غةخ هعسػؿ بٍا في ٌحا ا كىحغ ىػافق ٌحا الخأؼ كػىً يتفق  ،(4)لسجاؿالسشقػؿ سشج السمكةة، ٌك

ػ اإل، كسةاؽ القػاعج القاىػىةة الخاصة بالصائخة جخاء الحؼ بسػجبً تجخل الصائخة إلى كسا أف تدجةل الصائخة ٌك
ا اىً هدخح الحةاة القاىػىةة إيحا  . (0)بسةالدٌا لع تقخي التذخيعات إال بالشدبة لمصائخة التي تع بشاٌؤ

الى ىرػص قاىػف العقػبات  ستشادفباال، جشائيالقاىػف ال ىصاؽ لمصائخة في ةالقاىػىة الصبةعةبخرػص أها     
يذسل ) -( هشً عمى أىً:4إذ ىرت السادة) ال يتجدأ هغ اإلقمةع العخاقي، ءً ، ىجج أف الصائخة تعج جد العخاقي

بسا في ذلظ السةاي اإلقمةسةة االختراص اإلقمةسي لمعخاؽ أراضي جسٍػرية العخاؽ ككل هكاف يخزع لدةادتٍا 
ا ككحلظ األراضي األجشبةة الت الى الجخائع التي بالشدبة ي يحتمٍا الجةر العخاقي كالفزاء الجػؼ الحؼ يعمٌػ

تسذ سالهة الجةر أك هرالحً، كتخزع الدفغ كالصائخات العخاقةة الختراص الجسٍػرية العخاقةة اإلقمةسي 
قي قج هج اختراصً عمى الدفغ كالصائخات باإلضافة لإلقمةع األرضي أيشسا كججت(، كيتزح أف السذخع العخا

هفٍػـ إقمةع  تحجيجاتخح جاىب الرست في قاىػف العقػبات السرخؼ  لى أفإاإلشارة  كتججر، كالسائي كالجػؼ 
 إذ كاف األججر بالسذخع السرخؼ تحجيج ها يشصػؼ عمةً إقمةع الجكلة . الجكلة،

تدخؼ أحكاـ ) -هشً عمى أف: (44) ىز بالسادة قج، ف4765 لدشة( 1) االهاراتي رقعأها قاىػف العقػبات     
ٌحا القاىػف عمى كل هغ يختكب جخيسة في إقمةع الجكلة، كيذسل إقمةع الجكلة أراضةٍا ككل هكاف يخزع 

الدةادتٍا بسا في ذلظ السةاي اإلق هشً عمى ( 45) كقج ىرت السادة...(، مةسةة كالفزاء الجػؼ الحؼ يعمٌػ
تدخؼ أحكاـ ٌحا القاىػف عمى الجخائع التي تختكب عمى ضٍخ الدفغ كالصائخات الحخبةة التي تحسل عمع ) -أف:

ا  الجكلة أيشسا كججت، كيشصبق الحكع الستقجـ عمى الدفغ كالصائخات غةخ الحخبةة التي تسمكٍا الجكلة أك تجيٌخ
 ةغالتي تحسل عمع الجكلة(، كيتزح هغ خالؿ الشرألغخاض غةخ تجارية ككحلظ الدفغ كالصائخات التجارية 

 . ع الجكلةقمةإهغ  أف الصائخة تعج جدءً 

 جشدية الظائخة -:ٕ 

ذلظ أف تأهةغ سالهة الصةخاف يتػجب تػافخ عجة شخكط ، لالعتخاؼ لمصائخة بالجشدةة عجة اعتبارات دعت    
الصائخة هدؤكلة أهاـ الجكؿ األخخػ  تمظ جشدةتٍا، كبٍحا تكػف الجكلة التي تحسل لمصةخافلرالحةة الصائخة 

يتػجب أف تكػف الصائخة تابعة لجكلة  ،تتستع الصائخة بالحساية الجكلةة عشج تػافخ ٌحي الذخكط، كحتى يسكغ أف
                                                           

 . 03، ص4771، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخةد. هحدغ شفةق، هحاضخات في القاىػف الجػؼ،  (4)
 . 51-50د. رفعت فخخؼ، هرجر سابق، ص (0)
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، كسا إف استغالؿ (4)، إذ يتختب عمى تدجةل الصائخة إكتدابٍا لجشدةة البمج الحؼ سجمت فةًهحجدة بالحات
حا ها يالصائخة يقتزي  اعتسادٌا عمى دكلة تخاعى هرالحٍا دّػغ تحمةقٍا في الفزاء الجػؼ لمجكؿ األخخػ، ٌك

، كقج أرست االتفاقةات الجكلةة هبجأ تستع الصائخة بالجشدةة، إذ صخحت (0)حةغ تكػف خارج اإلقمةع الػششي
اغػ ٌي األخخػ تزسشت ذات إف اتفاقةة شةكك بٍحا السبجأ، يذ الخاصة بتشطةع السالحة الجػية اتفاقةة بار 

 عدزت ها تزسشتً االتفاقةتةغ حػؿ هبجأ الجشدةة .السبجأ، كالتذخيعات الجاخمةة 

ا عالهة هسةدة خاصة بٍا، أؼ  فّ إكبٍحا ف     الصائخة البج أف يكػف لٍا جشدةة، كيعشي أف تحسل عمى ضٌٍخ
كالصائخة  عج  ىٍا تُ عمع الجكلة الي تشتسي إلةٍا، إذ هغ غةخ السسكغ أف تحسل الصائخة عمع أكثخ هغ دكلة كإال فأ

ي خارجة عغ القاىػف بال جشدةة، كالصائخة بٍحا الػصف تعج شائخ  كبالتالي تعج عجًكا هذتخًكا لكل ة قخصشة، ٌك
 . (1)ق كافة الجكؿ اعتخاضٍا كهرادرتٍايكػف هغ حالجكؿ، ك 

كذلظ بحدب السعةار الحؼ تتبشاي الجكلة فقج  ،إذ إف جشدةة الصائخة يسكغ أف تختبط ىطخًيا بإحجػ الجكؿ    
سػاء  أك جشدةة هالظ الصائخة(، جكلة التي تع صشع الصائخة فةٍا )هعةار دكلة الرشعيكػف السعةار جشدةة ال

جشدةة  ـ(، أجشدةة دكلة هخسى الصائخة )هعةار السخسى ـخكة أك ٌةئة عاهة )هعةار السمكةة(، أأك ش ًداأكاف فخ 
 . (2)(ٍا تدجةل الصائخة )هعةار التدجةلالجكلة التي تع فة

أزالتا التزارب حػؿ تحجيج هعةار جشدةة  قج كاتفاقةة شةكاغػ ٌحا الرجد ىجج أف اتفاقةة باريذفي ك      
 -ً:ىرت اتفاقةة باريذ عمى أى فقج كال االتفاقةتةغ تبشت كرجحت هعةار دكلة التدجةل، فّ إإذ  الصائخة،

 -:عمى أف، أها اتفاقةة شةكاغػ فشرت (3)(عمى جشدةة الجكلة التي سجمت فةٍاتكػف الصائخات حائدة )
يتع تدجةل الصائخات أك ىقل تدجةمٍا في أؼ ) -جاء فةٍا:ك  ،(4)السدجمة فةٍا(ات جشدةة الجكلة تحسل الصائخ )

لكل شائخة هدتخجهة في السالحة الجػية ) -:كحلظ جاء فةٍاكقج  ،(5)(لقػاىةشٍا كأىطستٍا اتعاقجة شبقً دكلة ه

                                                           

في القاىػف الحالي كالسذخكع السختقب(، هجمة السشبخ القاىػىي، تدجةل الصائخة في القاىػف السغخبي)قخاءة ، سعاد بشػر (4)
 . 003ص 0143(، 5(، السجمج)6العجد)

خ، القاىػف الجػؼ قاىػف الصةخاف التجارؼ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، د.  (0)  .   05-04، ص0113فاركؽ أحسج زٌا
 . 5، صعباس صاحب عمي، حدشةغ هكي جػدؼ، هرجر الدابق (1)
ةع فٍي شحاتة، القاىػف الجػؼ الجكلي كقاىػف الفزاء، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (2)  57، ص4744د. إبخٌا
 .( هغ اتفاقةة باريذ لتشطةع السالحة الجػية 4السادة ) (3)
 .( هغ اتفاقةة شةكاغػ  45السادة ) (4)
 .( هغ اتفاقةة شةكاغػ 47السادة ) (5)



 
 ٕٖ 

أف كال االتفاقةتةغ يتبةغ الدابقة الشرػص  ؿكهغ خال ،(4)(لالجكلةة أف تحسل عالهات جشدةة دكلة التدجة
هكاف  فّ أىدبت الصائخة إلى دكلة التدجةل، باعتبار أف هكاف تدجةل الصائخة يتسةد بالثبات، هزاًفا إلى ذلظ 

ػ السصار، كأيًز التدجةل تتػفخ فةً البةاىات الستعمقة بالصائخة، أؼ السكاف الحؼ تمجأ إل هكاف ا ةً في العادة ٌك
ا أك هػشغ هالكٍا أك جشدةتً أف التذخيعات الجاخمةة قج أقخت ٌحا السعةار، أؼ هعةار جشدةة الجكلة ك  ،(0)بشاٌؤ

 -( هشً عمى أف:12خاقي في السادة)، إذ ىز قاىػف الصةخاف السجىي الع(1)التي تدجل الصائخة في سجالتٍا
تحسل تتستع كل شائخة يتع تدجةمٍا في الدجل السذار الةً في السادة الدابقة بجشدةة الجكلة كعمةٍا أف )

ىتٍج ها تبشتً االتفاقةات اىً إي الحؼ سمكً السذخع العخاقي، إذ عالهات جشدةتٍا كتدجةمٍا(، كىحغ ىؤيج االتجا
هشع ازدكاجةة القػاعج التي تشطع السػضػع في  قج الجكلةة بخرػص هعةار دكلة تدجةل الصائخة، كيكػف بحلظ

 ٌحا الرجد . 

إهكاىةة الصائخات السسمػكة لسؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة أك تمظ التي يسكششا أف ىثةخ تداؤاًل حػؿ هجػ ك     
ذأف أكردت اتفاقةة ال ؟ كفي ٌحاتشتسي لسشطسات تتستع بالذخرةة القاىػىةة الجكلةة بالتستع بجشدةة هعةشة

هغ  لةذ في ىرػص ٌحي االتفاقةة ها يسشع دكلتةغ هتعاقجتةغ أك أكثخ) -:جاء فةٍا، إذ شةكاغػ حكًسا عاًها
عمى أف يخزع كل ، (2)مشقل الجػؼ أك ككاالت دكلةة لمتذغةل السذتخؾلإىذاء هؤسدات لالستغالؿ السذتخؾ 

كيقخر السجمذ ، صة بتدجةل كل اتفاؽ لجػ السجمذذلظ ألحكاـ ٌحي االتفاقةة بسا في ذلظ األحكاـ الخا
 . (3)(تدتغمٍا السؤسدات الجكلةةت التي الصخيقة التي تتبع في تصبةق األحكاـ الخاصة بجشدةة الصائخا

ها تزسشً الشز يتدع بالعسػهةة، إذ أىً أحاؿ الصخيقة التي تتبع في تصبةق االحكاـ  فّ أكبٍحا ىخػ      
أف يتػلى تشطةع ٌحا السػضػع بشفدً  كاف األججر بالسذخعك  الخاصة بجشدةة تمظ الصائخات لسجمذ السشطسة،

مسجمذ، كسا أف السذخع حةشسا خػؿ هجمذ السشطسة بتشطةع ٌحا األهخ فأىً لع يبةغ لً اإلجخاءات لدكف تخكً 

                                                           

 .( هغ اتفاقةة شةكاغػ 01السادة ) (4)
 . 35، ص4756د. هحسػد هختار بخيخؼ، قاىػف الصةخاف كقت الدمع، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،  (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي  06/1( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ، السادة )41السادة ) (1)
-:(، إذ ىز عمى أف03/4- 02دجةل الجكلي في الفقختةغ )ي التدجةل السذتخؾ كالتعخؼ قاىػف الصةخاف السجىي العخاق (2)
تستع بالذخرةة القاىػىةة الجكلةة، أها التدجةل التشطةع الحؼ تدجل الصائخات بسقتزاي لجػ هشطسة ت -التدجةل الجكلي:)

أك  اجل الػششي سػاء كاف هػحجً غةخ الدالتشطةع الحؼ تدجل الصائخات بسقتزاي في سجل هذتخؾ خاص  -فةعشي: السذتخؾ
                               هجدًئا(.                                                                                                                     

 .( هغ اتفاقةة شةكاغػ 55السادة ) (3)



 
 ٕٗ 

كقج يكػف سبب عجـ بةاف السذخع لتمظ اإلجخاءات، أىً  الصائخات، تع هشح الجشدةة لٍحيعمى ضػئٍا يالتي 
                                                                                   أراد هشح هجمذ السشطسة سمصة تقجيخية في ٌحا السػضػع .

كتدجةل الصائخات  لسجىي اصجار القخار الخاص بجشدةةكبعج ذلظ تبشى هجمذ السشطسة الجكلةة لمصةخاف ا    
العالهات السسةدة في تصػر هغ كقج كاف ذلظ ، (4)4745سشةالتابعة لسؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة في باريذ 

قػاعج قاىػف الصةخاف السجىي الجكلي، إذ أف ٌحا القخار قج سج الشقز الحؼ اعتػر اتفاقةة شةكاغػ كأكسل 
أحكاهٍا، كقج احتػػ القخار الرادر هغ هجمذ السشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي بذأف التدجةل الجكلي أك 

أشخاؼ (0)ػف كافة الجكؿ السكػىة لسؤسدة الشقل الجػؼ الجكلةةهشٍا، أف تك شخكط عمى عجة السذخؾ لمصائخات
في اتفاقةة شةكاغػ، كأف تدتسخ بالعزػية شالسا استسخت الصائخات التابعة لتمظ السؤسدة هدجمة تدجةاًل 

 القخار تمظ الصائخات هتستعة بجشدةة كل فقج عج   دكلًةا أك هذتخًكا، كفةسا يتعمق بتصبةق أحكاـ اتفاقةة شةكاغػ،
يخل ذلظ بحقػؽ الجكؿ  ال عمى أف أك السذتخكة ،ة الجكلةةدكلة هغ الجكؿ الستعاقجة األعزاء في السؤسد

الستعاقجة األخخػ األشخاؼ في االتفاقةة هغ حةث عجـ التسةةد بةغ الصائخات السدجمة لجيٍا كالصائخات 
الصائخة هدجمة تدجةاًل كششًةا عمى الخغع هغ تكػف اال أف القخار اشتخط ك  ذتخًكا،السدجمة تدجةاًل دكلًةا أك ه

حا يع شخًشا بجيًٍةا، إذ أف ىطاـ التدجةل الجكلي كالسذتخؾ قج جاء  جتبعةتٍا لسؤسدة ىقل جػؼ دكلةة، ٌك
تزسغ القخار أىً في حالة التدجةل الجكلي أك السذتخؾ يكػف  كقج، ىطاـ بجيل لشطاـ التدجةل الػششي باعتباري

 كلةدت عالهة الجشدةة . لجسةع الصائخات التابعة لسؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة أك السذتخكة عالهة هػحجة

عالهة ) -( إذ ىز عمى أىٍا:4/05السادة )في  ف السجىي العخاقي العالهة العاهةعخؼ قاىػف الصةخاكقج     
العالهة العاهة كذلظ لتدجةل شائخات هؤسدة ىقل جػؼ  ةخاف السجىي الجكلةة لدمصة تدجةلهشطسة الص تعةشٍا

حسل هثل ٌحي العالهة ٌػ العاهل السسةد لمتدجةل  ، إذ أفّ (1)(غةخ التدجةل الػششي اًل تخكة تدجةدكلةة اك هذ
خؾ أك جدًءا هشً ٌي تالجكلة التي تحتفع بالدجل السذ إف القخار عجك  تخؾ عغ التدجةل الػششي،السذك  الجكلي

 . ( 2)الجكلة السدجمة فةٍا الصائخة

                                                           

جاف د. خةخؼ الحدةشي، التصػرات  (4) الججيجة في قاىػف الصةخاف الجكلي العاـ بطٍػر هؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة، دار ٌك
 . 46، ص4754لمصباعة كالشذخ، القاٌخة، 

 . 4744/إبخيل 5هؤسدة الخصػط الجػية العخبةة العالسةة كالتي تع التػقةع عمةٍا في بغجاد بتاريخ  كهغ تمظ السؤسدات (0)
 لع يتع تعخيف العالهة العاهة هغ قبل السذخع السرخؼ كاالهاراتي . (1)
، هرجر سابق، التصػرات الججيجة في قاىػف الصةخاف الجكلي العاـ بطٍػر هؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةةد. خةخؼ الحدةشي،  (2)

 . 413 –412ص



 
 ٕ٘ 

يسكغ لدمصة الصةخاف السجىي سحب صالحةة الصائخة لمصةخاف كتػقةفٍا بعجة حاالت، كاستخجاـ كحلظ     
ا في الصائخة، أك كإ حجاث تغةخ في الصائخة دكف الصائخة خالًفا لمذخكط كالسػاصفات الفشةة التي يتػجب تػافٌخ

ا لمصةخاف هػافقة أك إذا اهتشعت شخكة أك هؤسدة الصةخاف  ،(4)الدمصة السخترة، أك عجـ صالحةة شخاٌز
شٍادة صالحةة الصائخة هغ الدجل في  كسا تححؼ ،(0)السجىي عغ تسكةغ هفتر الصةخاف هغ التفتةر الجكرؼ 

همكةتٍا ألجشبي، أك إذا ٌمكت أك فقجت أك سحبت ىٍائًةا هغ حالة فقجاف هالكٍا لجشدةتً، أك إذا اىتقمت 
  .( 1)االستعساؿ

 مجاؿ الظيخاف السجني  -:اثانيً 

ا استخجاـ الفزاء في السالحة      ع السذاكل التي يثةٌخ اىرخؼ االٌتساـ هشح بجاية عٍج الصةخاف إلى بحث ٌأ
لدةادة إحجػ الجكؿ، قج يرصجـ بسا تجعةً ٌحي الجػية، فتحمةق الصائخة فػؽ أرض هأٌػلة بالدكاف كخاضعة 

الجكلة هغ سةادتٍا عمى الفزاء الجػؼ الحؼ يعمػ إقمةسٍا، كاالعتخاؼ لمجكلة بحقػؽ عمى تمظ الصبقات هؤداي 
ا  االعتخاؼ لٍع بدمصة تشطةع استخجاـ ٌحي األجػاء، بةشسا إىكار أؼ حق لمجكلة عمى شبقات الجػ التي تعمٌػ

جػاء، أؼ حخية هسارسة السالحة الجػية فةٍا بال قةػد أك حجكد، كتسثل ٌاتاف السذكمتاف هعشاي حخية ٌحي األ
هحػر التشطةع القاىػىي لمسجاؿ الجػؼ، كسا كتختبط هسارسة السالحة الجػية بسزسػف ٌحا التشطةع كهجاي، 

 .   (2)فةزةق حجٌا أك يتدع ىصاقٍا بقجر جسػد ٌحا الشطاـ أك تحخري

االتفاقةات الجكلةة التي عالجت ٌحا السػضػع كاحتػت عمى قػاعج كأحكاـ ىطست استخجاـ كهغ أقجـ     
ع السبادغ التي احتػت عمةٍا ، (3)بذأف تشطةع السالحة الجػية4747السجاؿ الجػؼ، ٌي اتفاقةة باريذ كهغ ٌأ

ا أف لكل دكلة الدةادة التاهة عمى شبقات الجػ التي تعمػ إقمةسٍا يعتخؼ ) -:ذ ىرت عمى أىًإ  االتفاقةة إقخاٌر
ا كل دكلة عمى الفزاء الحؼ فػؽ أراضةٍا، كيخاد بأراضي  الستعاقجكف الداهػف بالدمصة السصمقة التي تحػٌز

احمةة الجكلة في ٌحي االتفاقةة، األراضي القػهةة أؼ أراضي الحكػهة السخكدية كهدتعسخاتٍا كالسةاي الد

                                                           

 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح12السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح  10-14السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 14/4السادة ) (1)
 . 463د. رفعت فخخؼ، هرجر سابق، ص (2)
حكاـ الشقس عجلى اهةخ خالج، عقج الشقل الجػؼ قػاعج كاحكاـ في ضػء قاىػف الصةخاف السجىي الججيج كالسدتحجث هغ ا د. (3)

 . 40، ص4770كاراء الفقٍاء، دار السصبػعات الجاهعةة، االسكشجرية، 



 
 ٕٙ 

لكل الجكؿ  ااالتفاقةة حخية الجكؿ بأف يكػف السخكر البخؼء كاحجً ، كسا قةجت (4)(السجاكرة لألراضي السحكػرة
)تتعٍج كل دكلة هغ الجكؿ الستعاقجة بالدساح لصائخات الجكؿ  -ً:األشخاؼ في االتفاقةة إذ ىرت عمى أى

بحخية السخكر الدمسي فػؽ أراضةٍا اباف الدمع عمى أف تخاعي السػاد السشرػص عمةٍا في ٌحي  الستعاقجة
دكف تسةد  هغ كهفاد ذلظ أف تمتـد الجكؿ بتقجيع هعاهمة كاحجة لجسةع الجكؿ األشخاؼ في االتفاقةة ،(0)(ةةاالتفاق

 . (1)بةشٍا، كاهتشاع الجكؿ الستعاقجة عغ هشح حق السالحة الجػية البخيئة لجكلة أخخػ غةخ شخؼ في السعاٌجة

، كبسػجبٍا أصبح الصةخاف اهتةاز ًخااألشخاؼ حركهغ السأخح عمةٍا أف االتفاقةة حرخت أحكاهٍا بالجكؿ     
، كرغع ها جاءت بً ٌحي االتفاقةة هغ قػاعج كأحكاـ (2)االتفاقةةبً رعايا الجكؿ غةخ األشخاؼ في  ال يتستع

باعتبار أىٍا أكؿ تذخيع دكلي في ىصاؽ القاىػف الجػؼ إال أىً لع يعج لٍا سػػ قةسة تاريخةة، إذ جػبً ىطاهٍا 
                        . (3)شةكاغػ الدارية حتى كقتشا الحاضخاىتقادات الذعة لحلظ حمت هحمٍا اتفاقةة هشح البجء ب

 اخً ، ىطباريذكبعج الحخب العالسةة الثاىةة بجا لمجكؿ أف تعةج الشطخ في التشطةع الحؼ كضعتً اتفاقةة     
لمتصػرات التي شخأت عمى هخفق الصةخاف خالؿ تمظ الفتخة، فتع عقج هؤتسخ شةكاغػ بجعػة هغ الػاليات 

، كقج ساد السؤتسخ كجٍات ىطخ هتشاقزة، فجعت الػاليات الستحجة األهةخكة 4722 سشةالستحجة األهخيكةة 
ػ عكذ السذ خكع الحؼ شخحتً السسمكة إلى األخح بسبجأ حخية الٍػاء، أؼ الحخية السصمقة لمصائخات، ٌك

الستحجة، إذ ىادت بدةادة الجكلة عمى إقمةسٍا الجػؼ أك عمى األقل إخزاع ٌحا السػضػع لمتشطةع الجكلي، 
يحـخ الجكلة هغ حقٍا في  حخية الٍػاء سبجأاألخح ب إذ أفّ ، عجة كدعست السسمكة الستحجة رأيٍا بسبخرات

السحافطة عمى أهغ كسالهة إقمةسٍا كهػاششةٍا، لحلظ البج هغ أف تحتفع كل دكلة بجدء عادؿ هغ السالحة 
، إذ أف األصل لكل (5)كقج اىتٍى األهخ بإقخار هبجأ الدةادة لمجكؿ عمى إقمةسٍا الجػؼ ، (4)الجػية فػؽ إقمةسٍا

                                                           

 ( هغ اتفاقةة باريذ  .4السادة ) (4)
 .( هغ اتفاقةة باريذ 0السادة ) (0)
د. احسج عبجالحسةج عذػش، د. عسخ ابػ بكخ، الػسةط في القاىػف الجكلي العاـ )دراسة هقارىة هع االٌتساـ بسػقف السسمكة  (1)

 . 017، ص4771العخبةة الدعػدية (، هؤسدة شعباب الجاهعة، اإلسكشجرية، 
 . 041، ص4761د. دمحم السجحكب، هحاضخات في القاىػف الجكلي العاـ، الجار الجاهعةة، بةخكت،  (2)
عبجهللا فخحات، الشطاـ القاىػىي لمسجاؿ الجػؼ كالفزائي، بحث هشذػر في هجمة الجفاع الػششي المبشاىي عمى السػقع  (3)

 .  44/4/0147آخخ زيارة لمسػقع بتأريخ،  https://www.lebarmy.go، التالي
الداهخائي، الصةخاف السجىي العخبي كالقاىػف الجكلي، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمذ كمةة القاىػف فاشسة حدغ شبةب  (4)

 . 413-412، ص4760كالدةاسة، جاهعة بغجاد، 
 . 44د. عجلى اهةخ خالج، هرجر سابق، ص( 5)

https://www.lebarmy.go/
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ػ إقمةسٍا، ألف ذلظ هغ هقتزةات الجفاع عغ ىفدٍا ضج مالتي تع دكلة الدةادة الكاهمة عمى شبقات الجػ
دساح األخصار التي هغ السحتسل أف تٍجدٌا، لكغ إقخار ٌحا الحق لمجكؿ ال يعشي أف تحػؿ الدةادة دكف ال

 . (4)هقتزةات التعاكف كالتبادؿ تقتزي ذلظ فّ إ، إذ لمجكؿ األخخػ هغ حق السالحة

 )السدتثسخ كطاقم الظائخة كقائجىا(أشخاص الظيخاف السجني -:اثالثً  

إف الصائخة بػصفٍا جٍاز ال تعسل هغ تمقاء ىفدٍا، كإىسا يتػلى تذغةمٍا كتأهةغ عسمٍا كخجهة ركابٍا     
( 4/6كفًقا لمسادة)هدتثسخ الصائخة كيعخؼ  ،(0)هجسػعة هغ العشاصخ البذخية كسدتثسخ الصائخة كشاقسٍا كقائجٌا

الذخز الصبةعي كالسعشػؼ الحؼ يقػـ بتذغةل شائخة ) -:أىًعمى  قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافحهغ 
ةغ هغ التعخيف بأف كيتب ،أك ىةابة عغ شخز آخخ(، ذلظ لحدابً فٍا ألكاهخي كسػاء كاتخزع ٌةئة قةادت

ا بذكل هباشخ، كتار الصائخة الحؼ يت ظيكػف هال ةً السدتثسخ تار   .  (1)يكػف هدتأجًخا لمصائخة ةً ػلى استثساٌر

هجسػعة األشخاص الحيغ يقػهػف بالسٍاـ الالزهة لتشفةح عسمةات ) -:ًعمى أى فُةعخؼ شاقع الصائخة أها    
، كالتذخيعات الػششةة لمجكؿ السقارىة تشاكلت ٌحا السػضػع بالتشطةع كسمكت اتجاي هػحج (2)(السالحة الجػية

خؼ قائج فخقت بةغ كل هغ قائج الصائخة، كعزػ شاقع القةادة، كعزػ شاقع الصائخة، فعُ  ابٍحا الذأف، إذ أىٍ
، كتعخؼ فتخة الصةخاف (3)الصةار السدؤكؿ عغ تذغةل كسالهة الصائخة أثشاء فتخة الصةخاف() -عمى أىً:الصائخة 

قػاعجٌا الحاتةة لغخض  الػقت الكمي الػاقع بةغ المحطة التي تبجأ فةٍا الصائخة حخكتٍا بفعل) -عمى أىٍا:
ة ألؼ عزػ هغ أعزاء شاقع اإلقالع حتى لحطة تػقفٍا عغ الحخكة بعج اىتٍاء شةخاىٍا كذلظ بالشدب

عزػ في شاقع الصائخة حائد عمى إجازة سارية ) -فُةعخؼ عمى أىً:، أها عزػ شاقع القةادة (4)(الصائخة
عزػ شاقع الصائخة كُعّخؼ ، (5)(شاء فتخة الصةخافذغةل الصائخة أثالسفعػؿ يكمفً السذغل بػاجبات أساسةة لت

 . (6)(عمى الصائخة أثشاء فتخة الصةخاف شخز هكمف هغ قبل السدتثسخ بػاجبات) -:بأىً

                                                           

 . 223، ص0143، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 44ط د. عمي صادؽ أبػ ٌةف، القاىػف الجكلي العاـ ، (4)
ةع جاسع، هرجر سابق، ص (0)  . 65د. فاركؽ إبخٌا
ةع جاسع، هرجر سابق، ص (1)  . 72-71د. فاركؽ إبخٌا
 . 51، صقاىػف الصةخاف كقت الدمعد. هحسػد هختار بخيخؼ،  (2)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 4/42السادة ) (3)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 4/45السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 4/11السادة ) (5)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 4/45لسادة ) (6)



 
 ٕٛ 

لً  ة عمى كل هغ يسارس عساًل كالػششة ةالجكلة تذخيعاتال تفي تأهةغ السالحة الجػية، فخض كرغبةً     
ا في الفزاء الجػؼ  ،عالقة بقةادة الصائخة أك غةخ ذلظ هغ  ،أك صةاىتٍا ،أك هخاقبة حدغ عسمٍا كسةٌخ

مةتً في العسل السكمف  األعساؿ لدـك الحرػؿ عمى إجازة تخػلً القةاـ بالسٍاـ السػكمة إلةً كتثبت بالتالي ٌأ
 الجكلةة كباقية تعسل في السالح أف يكػف قائج كل شائخةجب ي) -:إذ تزسشت اتفاقةة شةكاغػ عمى أف ،(4)بً

مةة كرخز صادرة هغ الجكلة السدجمة فةٍا  أك هعتسجة ،أعزاء شاقع قةادتٍا أف تكػف لجيٍع شٍادات ٌأ
 . (0)(الصائخة

السذخع العخاقي في  ىطسٍااحتػت قػاىةغ الصةخاف السجىةة عمى أحكاـ تشطةسةة فةسا يخز اإلجازات، إذ ك      
يذتخط فةسغ يعسل عزًػا في ٌةئة ) -:، إذ جاء فةًالعخاقي الشافح( هغ قاىػف  الصةخاف السجىي 61السادة )

عمى إجازة سارية السفعػؿ شبًقا  لفزاء الحؼ يعمػي أف يكػف حائًداكا ،قةادة أية شائخة تعسل في إقمةع الجكلة
 . بٍا لجػ دكلة التدجةل(السعسػؿ كاألىطسة  ،كالقػاعج ،لمقػاىةغ

عمى كل فخد هغ أفخاد شاقع الصائخة، إذ يمـد كل شخز هشٍع بأداء  ٌشاؾ عجة التداهات تفخض إفكسا     
العسل الستفق عمةً، كأف يبحؿ عشاية الذخز السعتاد تحت إشخاؼ قائج الصائخة، كاستثشاء يجػز لقائج الصائخة 
أف يعٍج إلى أفخاد الصاقع بأداء عسل غةخ هتفق عمةً في العقج كذلظ في الحاالت الزخكرية، كسا لػ كاف 

يحطخ عمى كل فخد هغ أفخاد الصاقع بأف يقـػ بقةادة لصائخة كالخكاب أك البزاعة، كسا ٌشاؾ حجث يٍجد ا
ؤدؼ إلى تأك أؼ هادة أخخػ  ،أك السخجر ،الصائخة، أك يعسل كأحج أفخاد شاقسٍا إذا كاف تحت تأثةخ الدكخ

عزػ أف يغادر هكاىً أثشاء فتخة حطخ عمى أؼ يك ، (1)إضعاؼ هقجرتً هغ القةاـ بالػاجب عمى الػجً االكسل
 . (2)الصةخاف، أك أف يتحمل هغ حداـ السقعج إال عشج الزخكرة أك لمقةاـ بسٍاـ هختبصة بعسمً

                                                           

 .441، ص0140لحقػقةة، بةخكت، ا ، هشذػرات زيغ5ج(، ، هػسػعة القاىػف الجكلي العاـ)القاىػف الجػؼ دمحم ىعةع عمػيد.  (4)
 . ( هغ اتفاقةة شةكاغػ10السادة ) (0)
( هغ قاىػف 47( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ، السادة)24( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي، السادة) 476السادة) (1)

 .الصةخاف السجىي االهاراتي 
 .افح ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الش70السادة ) (2)
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كهغ خالؿ استقخاء أحكاـ اتفاقةة شػكةػ كالخاصة بالجخائع كاألفعاؿ األخخػ التي تختكب عمى هتغ     
لظ في كذقائج الصائخة دكف غةخي هغ األعزاء، سمصات لىخػ أىٍا حجدت  ،(4)4741 سشة السبخهة الصائخات

يقـػ قائج الصائخة بٍحي السٍسة برفتً عزػ ك  كتحت عشػاف سمصات قائج الصائخة، الباب الثالث هغ االتفاقةة
( هغ قاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة العخاقي الشافح، إذ جاء فةٍا عمى 17ضبط قزائي، استشاًدا لمسادة)

(، ... كالسدؤكؿ عغ 1الزبط القزائي ٌع األشخاص اآلتي بةاىٍع في جٍات اختراصً: ))أعزاء  -أىً:
 إدارة السةشاء البحخؼ أك الجػؼ كرباف الدفةشة أك الصائخة كهعاكىً في الجخائع التي تقع فةٍا( .

ب ي ارتكاأك شخع ف ،لقائج الصائخة إذا اعتقج ألسباب هعقػلة أف شخًرا قج ارتكب االتفاقةة أجازت كقج    
أك األهػاؿ  ،أك األشخاص ،أك يحتسل أف تعخض سالهة الصائخة ،تعخضكاألفعاؿ التي  ،إحجػ الجخائع

بسا في ذلظ هغ إجخاءات القدخ  ،السػجػديغ عمى هتشٍا لمخصخ، أف يتخح إجخاءات هعقػلة ضج ٌحا الذخز
ى حدغ هتشٍا، كالسحافطة عم عمىألهػاؿ الستػاججة اك  ،الزخكرية كذلظ لحساية سالهة الصائخة كاألشخاص

كلغخض تسكةشً هغ القةاـ بتدمةع هثل ٌحا الذخز إلى الدمصات السخترة أك الشطاـ كالزبط عمى الصائخة، 
أك التخخةز لٍع بسداعجتً في القبس  ،، كتجةد االتفاقةة لقائج الصائخة بتكمةف أعزاء ٌةئة  شاقسٍا(0)إىدالً

هغ الخكاب أك  ،عمى أؼ شخز يكػف لً الحق في القبس عمةً، كسا كيجػز لً التساس ٌحي السداعجة
كيجػز لقائج الصائخة إذا اعتقج استشاًدا ألسباب هعقػلة أف أحج ، (1)التخخةز لٍع بٍا دكف إلداهٍع بحلظ

لقاىػف العقػبات في دكلة تدجةل  هكػًىا لجخيسة خصةخة استشاًدا يعج هغ كجٍة ىطخي األشخاص قج اقتخؼ فعاًل 
الصائخة، ففي ٌحي الحالة يجػز لً أف يقػـ بتدمةسً لمدمصات السخترة في أية دكلة هتعاقجة تٍبط فةٍا 

 . (2)الصائخة

فشجج أف السذخع العخاقي لع يػرد ىرػًصا تتعمق  ،لمجكؿ السقارىةأها هػقف قػاىةغ الصةخاف السجىي     
صادؽ قج العخاؽ  اعتبار أفّ عمى بدمصات قائج الصائخة، لكغ يسكغ تصبةق أحكاـ االتفاقةة السحكػرة آىًفا، 

( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ، 427أها فةسا يتعمق بسػقف السذخع السرخؼ فشجج أف السادة ) ،عمةٍا
عمى الدمصات السخترة في حالة ارتكاب . ).. -إلى قائج الصائخة، إذ جاء فةٍا:تزسشت حالة إعادة الدةصخة 

                                                           

القخار الجسٍػرؼ رقع  بسقتزىإلةٍا  هرخ كاىطست، 4767دشة( ل67بالقاىػف رقع ) عمى اتفاقةة شػكةػ العخاؽ صادؽ (4)
، هع التحفع بإحالة السشازعات الشاتجة عغ االختالؼ في تفدةخ أك تصبةق االتفاقةة إلى هحكسة العجؿ 4754( لدشة 1141)

 .4764دشة( ل7)بسػجب السخسـػ الجسٍػرؼ رقع لةٍاإ ىزستافها األهارات أ، الجكلةة 
 ( هغ اتفاقةة شػكةػ .4/4السادة ) (0)
 ( هغ اتفاقةة شػكةػ .4/0السادة ) (1)
 ( هغ اتفاقةة شػكةػ .7/4السادة ) (2)
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فعل قج يعخض سالهة الصائخة إحجػ الجخائع السشرػص عمةٍا في ٌحا القاىػف أك الذخكع فةٍا أك ارتكاب أؼ 
 ....(ٍا أك لمسحافطة عمى سةصختً عمةٍاقائج الصائخة عمة اإلجخاءات الالزهة إلعادة سةصخةلمخصخ اتخاذ كافة 

يكػف قائج الصائخة  )... -:عمى أف هشً( 44السادة ) تىرفقج السذخع اإلهاراتي،  فةسا يتعمق بسػقف أها     
لالزهة لحفع عغ تذغةل الصائخة كسالهتٍا كبسغ عمةٍا أثشاء فتخة الصةخاف، كلً سمصة اتخاذ التجابةخ ا الً هدؤك 

 . (لقػاعج السعسػؿ بٍا في ٌحا الذأفعمةً هخاعاة تصبةق االشطاـ عمى هتشٍا، ك 

 مشذآت السالحة الجهية  -:ارابعً 

ي الصائخة، كالفزاء الجػؼ الحؼ تحمق فةً، كأعزاء  فزاًل عغتتصمب السالحة الجػية      أداتٍا الخئةدةة ٌك
 كاإلقالع، فٍي بالزخكرة تختبط بدصح األرض ،كهػشغ لمٍبػط ،شاقع الصائخة، هشذآت جػية تتخحٌا هخفأ لٍا

حا  لمصائخات كيتصمب الصةخاف السجىي حتى يتقجـ كيددٌخ تػفةخ أسباب الدالهة كاألهاف ، تسثل بالسصاراتيٌك
كركابٍا كاألبشةة التي تحاذؼ السصارات كساكشةٍا هغ األٌالي، إذ تحتاج الصائخة إلى هدصح كاسع لمٍبػط إلةً 

تقتزي السرمحة العاهة إىذاء هشاشق  اأك اإلقالع هشً، ثع إلى هشصقة جػية خالةة هغ العػائق األرضةة، لح
أك هج حػاجد إال عمى استصالع هحجد  ،األشجارأك غخس  ،خصخ حػؿ السصارات يسشع فةٍا إقاهة السباىي

، لحلظ (4)حي يصمق عمةٍا االرتفاقات الجػيةسمًفا استشاًدا إلى هقتزةات الدالهة كاألهغ في الصةخاف السجىي، ٌك
تست التذخيعات عمى  الجاخمي بكل ها يتعمق بالسشذآت السختبصة بالصةخاف السجىي . ك  ،الجكلي الرعةجيغ ٌا

بالصةخاف السجىي الجكلي  الرعةج الجكلي احتػػ السمحق الخابع عذخ هغ اتفاقةة شةكاغػ الستعمقةعمى ك     
قالع كل هدصح هغ الةابذ أك الساء هخرز عمى الجكاـ إل) -مى أىً:ع ، إذ ىزعمى تعخيف لمسصار

بػشٍا  قاىػف الصةخاف  السقارىة، إذ ىزلمجكؿ  الجاخمةة التذخيعاتىرت عمى تعخيفً ك (، كتحخكٍاالصائخات ٌك
هداحة هحجدة عمى سصح األرض أك الساء بسا فةٍا هغ هباف كهشذآت كهعجات ) -عمى أىً:السجىي العخاقي، 

التذخيع  لى أف كل هغ إكتججر اإلشارة ، (0)(لػصػؿ كهغادرة كتحخؾ الصائخات هخررة كمةا أك جدئًةا
 .  (1)السذخع العخاقي ذكخيُ تعخيف الحؼ ال ىفذ قج أكردالسرخؼ كاإلهاراتي 

كجػد هداحة هغ  -شخشةغ، أكلٍسا:أف يتػفخ فةً أف السصار يتصمب لشا كبسقتزى ها تقجـ، يتزح     
أف تخرز تمظ السداحة لغخض إقالع أك  -الةابدة أك الساء تحتػؼ عمى هشذآت كهباف كهعجات، كثاىةٍسا:

                                                           

 . 424د. ثخكت أىةذ األسةػشي، هرجر سابق، ص  (4)
 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح  .4/41السادة ) (0)
 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح .4/40( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح، السادة )4/43السادة ) (1)
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بػط ٌبػط أك تحخؾ الصائخات إذ ال يكفي هجخد تػفخ هكاف،  كإىسا يشبغي أف يحجد ٌحا السكاف إلقالع ٌك
 . (4)الصائخات، كذلظ بسقتزى إذف هغ الدمصات العاهة

 -ً:أف اتفاقةة شةكاغػ كضعت األحكاـ التشطةسةة كالقةاسةة الخاصة بالسصارات، إذ ىرت عمى أىكسا     
أف تػفخ في إقمةسٍا هصارات كخجهات السمكةة  :باآلتيد إهكاىةاتٍا العسمةة تتعٍج كل دكلة هتعاقجة كفي حجك )

ا هغ تدٍةالت السالحة الجػية الجكلةة شب لمقػاعج القةاسةة كأسالةب العسل التي  ًقاكخجهات إرصاد جػية كغةٌخ
 . (0)(كقت آلخخ تصبةًقا لٍحي االتفاقةةأك تقخر هغ  ،قج يػصى بٍا

 كل ها يتعمق بإدارة السصارات كتشطةسٍا، إذ ىز قاىػف لمجكؿ السقارىة قػاىةغ الصةخاف السجىي ىطست  كسا    
 ،كاألجٍدة ،كاألهالؾ ،كالسباىي ،كالسشذآت ،تعتبخ جسةع السصارات) -لصةخاف السجىي العخاقي عمى أىً:ا

 ،(1)(هغ السخافق العاهة يلصةخاف السجىكالسشارات التابعة لدمصات ا ،الالسمكةةك  ،كالسعجات كالسحصات الدمكةة
شخاؼ عمى السصارات تتػلى سمصات الصةخاف السجىي إدارة السصارات التابعة لٍا كاإل) -:ًىز عمى أى ككحلظ

 . (2)(ا العدكخية ككضع قػاعج العسل بٍااألخخػ عج

فةسا  التشطةع الحؼ ىز عمةً السذخع العخاقي السذخع السرخؼ قج أقخ ذات كهغ الججيخ بالحكخ أف     
ىز ، إال أف ذلظ يتزح هغ لع يشز عمى ذلظ صخاحةً  فإىًُ  اإلهاراتيأها السذخع ، (3)يخز السصار

جسةع اإلشخاؼ عمى  لػزارة السػاصالتالتي تعٍج ك  ،( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح2السادة)
 .شؤكف الصةخاف السجىي في الجكلة 

كاألهالؾ كاألجٍدة كالسعجات كالسحصات ىدتشج هغ ذلظ أف إىذاء كتبعةة السصارات كالسشذآت كالسباىي     
 ،سمصة الصةخاف السجىي في الجكلةهباشخ هغ قبل  الدمكةة كالالسمكةة التابعة لمسصارات، يكػف اإلشخاؼ عمةٍا

 . (4)شبًقا لقاىػف الصةخاف السجىي العخاقي كالسرخؼ  أهػاًل عاهة تعج لسصاراتا كسا أف

                                                           

ةع جاسع، هرجر سابق، ص  (4)  . 417-416د. فاركؽ إبخٌا
 ( هغ اتفاقةً شةكاغػ .06السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 45السادة ) (1)
 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح .46السادة ) (2)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السرخؼ الشافح 45السادة ) (3)
، أها السذخع ػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح( هغ قاى45السادة) ،( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح45السادة) (4)

 .اىػىةة لمسصارات يحجد الصبةعة القلع فأىً اإلهاراتي 
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قاىػف الصةخاف السجىي  هشحكتتعجد أىػاع السصارات، كيعػد تحجيج ىػعٍا إلى سمصة الصةخاف السجىي، إذ      
سمصة تحجيج أىػاع السصارات، إذ تػجج ٌشاؾ عجة أىػاع هغ  ،(4)لٍةئة الصةخاف السجىي ( هش47ًبالسادة) العخاقي

 فسغ الجاىب الفشي، لسخررة لٍاالسصارات، كتختمف باختالؼ الستصمبات الفشةة في إىذائٍا كاألغخاض ا
ألبعاد السخررة عغ ا ٌشاؾ السصارات السخررة لمصائخات العسػدية، كالتي تكػف ذات أبعاد تختمف

تصمب هػاصفات قةاسةة كأبعاد تالسصارات السخررة إلقالع الصائخات األفقةة إذ أف  لمسصارات األفقةة،
بػشٍا هسخات يتصمب صع كسا أف الصائخات العسػدية، غخض ٌبػط كإقالع تمظ الصائخاتهحجدة ل ػدٌا ٌك

 . (0)السصار السحميك لسصار الجكلي ٌػ ا ،السصارات شةػًعاإال أف أبخز أىػاع أرضةة شػيمة، 

ً قاىػف الصةخاف السجىي عخفت التذخيعات الػششةة الخاصة بالصةخاف السجىي السصار الجكلي، إذ عخف كسا    
، كتتخح فةً لمحخكة الجػية دخػاًل كخخكًجاكل هصار تعةشً الجكلة في إقمةسٍا ) -:بأىً (4/44العخاقي بالسادة)

ا هغ اإلجخاءات كالحجخ الرحي لمحةػاىات كالشبات ة بالجسارؾ كالٍجخة كالرحةاإلجخاءات الستعمق ات كغةٌخ
كتججر  ،(2)العخاقيذات التعخيف الحؼ أكردي السذخع تزسشا فقج السرخؼ كاالهاراتي ، أها السذخع (1)(السذابٍة

لع تتزسغ تعخيًفا لمسصار الجاخمي أك السحمي، لكغ يتزح هغ  رة الى أف قػاىةغ الصةخاف السجىيكتججر اإلشا
، أها السصار الجاخمي، فٍػ لمسالحة الجػية الجكلةة أف السصار الجكلي، ٌػ ها يخرز الدابق التعخيفخالؿ 

      ها يخرز لمسالحة الجػية داخل إقمةع الجكلة .                                                                                   

أصحاب األهالؾ  فةثقل بٍا عاتق الجػية كالتي تعج قةػد يتزسشٍا التذخيعاالرتفاقات فةسا يتعمق بأها     
، كالغخض (3)كبالتالي تحج هغ حخيتٍع في استخجاـ الفزاء الجػؼ الحؼ يعمػ ٌحي االرتفاقات السجاكرة لمسصار

تى هغ ذلظ ٌػ تأهةغ الحخكة كالدالهة لمصائخات، إذ أف ٌحا الغخض يتصمب كجػد أهاكغ هحاذية لمسصار ح
ػ ها ،يتحقق الٍجؼ السخجػ هشً ، كيعشي ذلظ إيجاد هشصقة (4)تدتمدهً عسمةات ٌبػط كإقالع الصائخات ٌك

                                                           

سذ لأُلهع الستحجة، هٍستٍا تصػيخ أُ  هتخررة تابعة دكلةة تعخؼ هشطسة الصةخاف السجىي الجكلي عمى أىٍا، هشطسة (4)
ا، ُأىذئت سشة  ، لتػلي 4722كتقشةات السالحة الجػية، كالعسل عمى تصػيخ صشاعة الشقل الجػؼ لزساف أهشٍا كسالهتٍا كىسٌػ

 .إدارة كتشطةع شؤكف اتفاقةة الصةخاف السجىي الجكلي )شةكاغػ( 

ةع جاسع، هرجر سابق، ص (0)  . 417د. فاركؽ إبخٌا
 .الشافح  العخاقي( هغ قاىػف الصةخاف السجىي 4/44السادة ) (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي 4/41( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح، السادة)4/02السادة) (2)
 . 60هرجر سابق، ص قاىػف الصةخاف كقت الدمع، د. هحسػد هختار بخيخؼ، (3)
فشاء جػؼ ذك أبعاد ) -اؽ حخكة السصار، إذ جاء فةٍا:ىصف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح ( هغ قاىػ 4/04عخفت السادة) (4)

 ( .ار يعةغ حػؿ السصار لحساية حخكتًهحجدة حػؿ السص
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كالسباىي التي  ،كاألسالؾ ،عسجةك السػاىع سػاء أكاىت شبةعةة أـ صشاعةة، كاألشجار كاألأخالةة هغ العػائق 
، كىطًخا ألٌسةة ٌحي اإلرتفاقات فقج أكلت (4)باصصجاـ الصائخة اجً قج يذكل ارتفاعٍا تٍجي ع  هغ ثتجاكر السصار ك 

سةة خاصة بٍا كذلظ في السمحق الخابع عذخ هشٍا، إذ إىً كضع هػاصفات خاصة لمسجاؿ  اتفاقةً شةكاغػ ٌأ
هغ العػائق حتى يكػف  افزاء الجػؼ السحاذؼ لمسصار خالةً الجػؼ السحةط بالسصار، حةث يشبغي أف يكػف ال

سةة ٌحا السجاؿ في حسايتً كذلظ كفقً   ابإهكاف الصائخات أف تشفح عسمةات االبتعاد كالسغادرة بأهاف، كتتجمى ٌأ
. كيتع ذلظ ..سصارات هغ جخاء تكاثخ العػائقلكةال يتعحر استخجاـ ال) -:أف حق إذ ىز عمىلسا كرد في السم

اهتجاد األشةاء إلى بتخرةز سمدمة هغ السداحات تدسى أسصح الحج هغ العػائق كتػضع فةٍا حجكد لسجػ 
 .                       (0)(السجاؿ الجػؼ 

ففي  أها التذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة، فتشاكلت كل ها يتعمق باالرتفاقات الجػية،    
العخاؽ يتع تحجيج اإلرتفاقات هغ قبل سمصة الصةخاف السجىي، كذلظ في الفرل الثاىي هغ قاىػف الصةخاف 

التي تفخض فةٍا في  قاشالجػية كالسشكهجػ حقػؽ االرتفاؽ يحجد ىصاؽ ) -:السجىي العخاقي، إذ جاء فةً أىً
الصةخاف السجىي لتأهةغ سالهة السالحة ( التفاقةة شةكاغػ كها تقخري سمصات 42ضػء احكاـ السمحق رقع)

 . (1)الجػية(

كػف ٌحي السشصقة كيتزح هغ ىز السادة أف السذخع العخاقي أحاؿ تشطةع ذلظ الى اتفاقةة شةكاغػ، كتت    
ي الشقصة السالصقة لمسصار هباشخة، كيصمق عمةٍا هشصقة األهاف، األكلى هغ ثالثة هشاشق،  شبًقا لالتفاقةة ٌك

خ إقاهة أؼ بشاء فةٍا أك طف ىػعٍا، أها السشصقة األخخػ فةحيسشع إقاهة أؼ غخس أك بشاء أك عقبة أًيا كا إذ
ال بسػجب تخخةز هغ قبل سمصات الصةخاف السجىي، أها السشصقة الثالثة كيصمق عمةٍا إتغةةخ في شبةعة القائع 

سشع كضع أىػار تبٍخ الشطخ إال بأذف هغ بسشصقة ارتفاؽ أىػار السالحة الجػية كاتراالتٍا الالسمكةة، فة
 .  (2)سمصات الصةخاف السجىي

 -:تحت عشػاف حقػؽ االرتفاؽ الجػية، حةث ىز عمى أىً الفرل الثاىيتشاكلٍا السذخع السرخؼ في ك     
تشذأ حقػؽ ارتفاؽ خاصة تدسى حقػؽ ارتفاؽ جػية لتأهةغ سالهة السالحة الجػية كحدغ عسل أجٍدتٍا، )

إزالة أك هشع إقاهة أية هباٍف أك إىذاءات أك أغخاس أك   -4: يأتيكتذسل ٌحي الحقػؽ عمى األخز ها 
                                                           

ةع جاسع، هرجر سابق،  (4)  . 443د. فاركؽ إبخٌا
  ( هغ اتفاقةة شةكاغػ .42السمحق ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 01السادة ) (1)
 . 57-56د. شالب حدغ هػسى، هرجر سابق، ص (2)



 
 ٖٗ 

لمسصارات كهشذآت ة أسالؾ أك أية عقبة هٍسا كاف ىػعٍا أك تحجيج ارتفاعٍا كذلظ في السشاشق السجاكر 
كضع عالهات لإلرشاد عغ العػائق التي تذكل خصًخا عمى سالهة السالحة الجػية  -0، األجٍدة السالحةة

أها تحجيج ىصاؽ ٌحي االرتفاقات كهجػ حقػؽ االرتفاؽ الجػية كالسشاشق التي تقخر فةٍا  ،(4)كجػدٌا(كيتحتع 
 الصةخافب الدمصات السخترةتمكات، فةتع هغ األشخاص كالسسبسا يكفل تأهةغ سالهة السالحة الجػية كحساية 

رتفاقات الجػية، تشطةسةة لال، كتججر اإلشارة الى أف قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي لع يػرد أحكاـ السجىي
تشطةع كل قج أحالت القاىػف هغ  (47باعتبار أف السادة) لكغ أحكاـ اتفاقةة شةكاغػ تصبق في ٌحا السػضع،

 اىزستحكاـ هعاٌجة شةكاغػ ككافة البخكتػكػالت كاالتفاقةات التي ألى إمق بالصةخاف السجىي كحسايتً، ها يتع
 الةٍا .

ع هقػهات الصةخاف السجىي، ىدتصةع القػؿ أىً ال كجػد لمسالحةإبعج ك      هغ  الجػية ف اىتٍةشا هغ هشاقذة ٌأ
هع ٌحي  اكعجهً  اٌحي السقػهات بعزٍا يكسل البعس اآلخخ، فالسالحة تجكر كجػدً  فّ إ، إذ تمظ العشاصخ دكف 

تست التذخيعات عمى الرعةجيغ الجكلي كالػششي بتشطةسٍا هغ خالؿ كضع أحكاـ خاصة  السقػهات، لحا ٌا
عمةٍا  بالصائخة هغ ىاحةة هشحٍا لجشدةة دكلة هعةشة، كتحجيج القاىػف الػاجب التصبةق عمى الػقائع التي تتع

ع األحكاـ القاىػىةة التي تدخؼ عمى شاقع الصائخة،  ي هحمقة باألجػاء الجكلةة، كسا تشاكلت التذخيعات ٌأ ٌك
 .كتحجيج الزػابط التي تشصبق عمى السصارات ككل ها يتعمق باالرتفاقات الجػية 

يالفخع الثان  

 خرائص الظيخاف السجني 

األحكاـ كالقػاعج التي يتدع بٍا الصةخاف  فّ إالقاىػف الجػؼ، لحا فبسا أف الصةخاف السجىي ٌػ أحج فخكع     
السجىي هدتسجة هغ القاىػف الجػؼ، كيتسةد ٌحا الفخع بخرائز تسةدي عغ غةخي هغ فخكع القاىػف األخخ لحا 

 .تي ٌحا الفخع كعمى الشحػ اآل عجة هحاكر ضسغ سشػضحٍا في

 

 

 

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 00السادة ) (4)
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 أكاًل:- الظيخاف السجني حجيث الشذأة

بعج  ال سةسايخجع الفزل في استحجاث ٌحا الفخع، إلى التقجـ التكشػلػجي كالعمسي في كسائل الصةخاف، ك     
لى استخجاـ الصائخة في إالحخب العالسةة األكلى التي أضٍخت فعالةة الصةخاف الحخبي، كاتجاي دكؿ العالع 

 . (4)عسمةات الشقل الجػؼ السجىي

الحؼ شٍج كألكؿ هخة في تأريخ  ساضيإال في العذخيشات األكلى هغ القخف الإذ أف السالحة الجػية لع تػلج     
، كتأتي كجػي الججة كالحجاثة لمصةخاف السجىي هغ (0)البذخية استعساؿ الصائخة كػسةمة لمشقل ككدالح لمحخب

ي خرةرة تتسةد بٍا الصائخة كتخت -:أ اعتباريغ ٌسا، ي الصائخة، ٌك مف الدسات الخاصة بػسةمة الشقل ٌك
السجاؿ الحؼ  -أك الدفةشة، ب ،أك الدةارة ،بالتأكةج عغ تمظ التي تتسةد بٍا كسائل الشقل األخخػ كالقصار

حا يختمف تساًها عغ البخ كالبحخ ػ الجػ، ٌك  . (1)تعسل فةً ٌحي الػسةمة ٌك

افق هع الشذأة كبسا أف الصةخاف السجىي حجيث الشذأة، فأف الشرػص الػاردة في قاىػف العقػبات قج ال تتػ     
 الحجيثة لمصةخاف السجىي، كبالتالي ال تشطع الجخائع السختكبة في ٌحا ىصاؽ هػضػع الجراسة . 

 الظابع الجكلي لمظيخاف السجني -ثانًيا:

ع كسائل الشقل في عرخىا الحالي تتسةد بالرفة الجكلةة،  الصائخة أداةً      لمسالحة الجػية كالتي تعج هغ ٌأ
باعتبار أف هدار الصائخة يصػؿ العجيج هغ البمجاف في آف كاحج، كتذابً ضخكؼ السالحة في هختمف األهاكغ، 

حا ها يؤدؼ إلى خمق هذاكل هتذابٍة في هختمف الجكؿ كالسشطسات الجكلةة السٍتسة ، هسا حجا بالجكؿ (2)ٌك
بذؤكف السالحة الجػية إلى تشطةع السذكالت الشاتجة عغ السالحة الجػية بقػاعج هػحجة عمى الرعةج 

حا ها دفع السذخع الػششي في هختمف الجكؿ إلى سغ القػاىةغ الستعمقة بالصةخاف السجىي بسا يتفق (3)الجكلي ، ٌك
ج القاىػىةة السصبقة بٍحا الذأف، كهغ ٌشا اكتدبت قػاعج كأحكاـ قاىػف كالقػاعج الجكلةة، هشًعا الزدكاج القػاع

                                                           

خ، هرجر سابق، ص (4)  . 44د. فاركؽ أحسج زٌا
 . 42هرجر سابق، صالقاىػف الجػؼ) الشقل الجػؼ الجاخمي كالجكلي(، د. دمحم فخيج العخيشي،  (0)
 . 41( د . أبػ زيج رضػاف، هرجر سابق، ص1)

)4  ( Mustafa emre civel, Legal Aspects Of Aircraft Hijacking,    , See discussion for this 
publication at: https://www.researchgate.net, The last visit to the site with a date,          .  

اب)دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمذ ، عالء الجيغ رضػاف هػسى (3) هدؤكلةة الشاقل الجػؼ عغ أضخار اإلٌر
 . 24، ص0145كمةة الذخيعة كالقاىػف، جاهعة أـ درهاف، الدػداف، 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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لحلظ فإف األثخ الستختب عمى ٌحي الرفة ٌػ ها يثةخ هذكمة تشازع االختراصات  ،(4)الصةخاف الرفة الجكلةة
                                                           .الساسة بدالهة الصةخاف السجىي الجخائع احجػ الجشائةة بةغ الجكؿ في حاؿ كقػع 

  يالظابع التشظيسي لمظيخاف السجن -ثالًثا:

تجخل الحكػهات عغ شخيق التذخيع لػضع القػاعج الى أدت الحاجة إلى حساية الجكلة ألهغ رعاياٌا،     
 هشطسة، إذ أفّ كفخض الذخكط لغخض هسارسة ٌحا الشذاط، كالجكلة حةشسا تتجخل بالتشطةع فٍي تتجخل آهخة 

، فٍشاؾ لػائح تتعمق بدالهة (0)هػر إلى اإلرادة الفخدية كإىسا ىطسٍا بشفدًالسذخع لع يتخؾ تشطةع ٌحي اال
ا في شاقع  ،خخػ تزع السػاصفات الالزهة في بشاء الصائخاتالصائخات عشج الصةخاف كأُ  كالذخكط الالـز تػفٌخ

 . (1)لٍا كشخكط استخجاهٍع ،الصائخة

 الظابع السخف غيخ الجامج لقهاعج الظيخاف السجني -رابًعا:

فالصةخاف السجىي يتدع بعجـ الثبات، إذ يسكغ أف تصخأ عمى قػاعجي تغةخات هتالحقة كدائسة، سػاء عمى     
الرعةج الجكلي أك الجاخمي، كسبب ذلظ ٌػ ارتباط قػاعجي بالتقشةات العمسةة كالتصػرات الستالحقة التي تصخأ 

ا أداة الصةخاف السجىي، كاىت كالتداؿ هحاًل لمتصػر الدخيع  فّ إ، إذ (2)الصائخاتعمى صشاعة  الصائخة باعتباٌر
كالسدتسخ، كهغ ثع فأف قػاعج الصةخاف السجىي تتأثخ بٍحا التصػر كتدتجةب لً دكًها، لحلظ تتسةد ٌحي القػاعج 

 . (3)بالسخكىة كعجـ الجسػد

 يالظابع الدياس -خامًدا:

كالسخاشخ التي تتعخض لٍا الجكؿ ىتةجة التحمةق في سسائٍا، اتزحت خالؿ الحخبةغ  التٍجيجاتإف     
،  هسا دعا إلى التفكةخ هغ (4)العالسةتةغ، كازدادت هع تصػر صشاعة الصةخاف السخررة ألعساؿ التجدذ

                                                           

، القاىػف الجػؼ)هقجهة عاهة، أغخاض السالحة الجػية، عػارض السالحة د. هحسػد هختار بخيخؼ، د. عسخ فؤاد عسخ (4)
 . 47-46صهرجر سابق،  ،الجػية(

 . 41فاشسة حدغ شبةب الداهخائي، هرجر سابق، ص (0)
 . 42هرجر سابق، ص قاىػف الصةخاف كقت الدمع، د. هحسػد هختار بخيخؼ، (1)
القاىػف الجػؼ)هقجهة عاهة، أغخاض السالحة الجػية، عػارض السالحة د هختار بخيخؼ، د. عسخ فؤاد عسخ، د. هحسػ  (2)

 . 45هرجر سابق، ص  ،الجػية(
خ، هرجر سابق، ص (3)  . 41د. فاركؽ أحسج زٌا
 . 41هرجر سابق، ص قاىػف الصةخاف كقت الدمع، د. هحسػد هختار بخيخؼ، (4)
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تجخل الجكلة ىتةجة الٌتساـ السذخع لتشطةع السدائل الكفةمة لحساية  تقمةل األخصار التي تحجثٍا الصائخة، فتدايج  
 الدةادة الػششةة كالسرالح االقترادية .

أف ها تذٍجي السؤتسخات الجكلةة فةسا يخز هجاؿ الصةخاف هغ خالفات خصةخة بةغ دكؿ العالع السٍتسة ك     
اف، كلٍحا االرتباط الػثةق بالدةاسة أثخي بالصةخاف يعج هغ السطاٌخ الدةاسةة التي يتدع بٍا قاىػف الصةخ 

حا دلةل عمى الصابع  باالقتراد، فأخحت هعطع الجكؿ تٍتع بتشطةع شخكط السالحة الجػية كتشطةع استغاللٍا، ٌك
 .(4)الدةاسي الحؼ يتسةد بً الصةخاف السجىي كتأكةجي لصابعً الجكلي

الفخع يتسةد بعجة خرائز تشصمق هغ الحجاثة  كبعج أف بةشا خرائز الصةخاف السجىي، يتزح لشا إف ٌحا    
ا بالسخكىة كعجـ الجسػد، كغمبة الصابع الدةاسي عمةٍا، كل  كالتصػر، كالتصبع بالربغة الجكلةة لقػاعجي، كتسةٌد

 تسةدي عغ غةخي هغ فخكع القاىػف األخخػ . ٌحا جعل لً ذاتةة خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 45فاشسة حدغ شبةب الداهخائي، هرجر سابق، ص (4)
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تمظ كالبخكتػكػالت السمحقة ب ةالجكلة بسرجريغ، أكلٍسا االتفاقةات لسجىييتسثل األساس القاىػىي لمصةخاف ا    
هرادر الحساية تتكاهل بتطافخ الجٍػد الجكلةة كالػششةة، كهغ  ، كثاىةٍسا القػاىةغ الجاخمةة، إذ أفّ االتفاقةات

سةة التداؤؿ عغ هجػ السعالجات التي تقجهٍا تمظ االتفاقةات كالبخكتػكػالت في هجاؿ  حساية أهغ ٌشا تبجك ٌأ
ل اىحرخ األساس الحؼ يختكد عمةً الصةخاف السجىي في االتفاقةات الجساعةة أـ كسالهة الصةخاف السجىي ، ٌك

ٌي أكجً ثع ها ا اإلشار؟ٌػ دكر القػاىةغ الػششةة في ٌح كها لالتفاقةات الثشائةة بةغ الجكؿ؟اتخح شخيقً 
ل كاىت االتفاقةات الحساية السقخرة لمصةخاف السجىي؟ الجكلةة كالقػاىةغ الػششةة سػاء الخاصة بالصةخاف  ٌك

قػاىةغ العقػبات التي تجـخ األفعاؿ الساسة بدالهة الصةخاف السجىي هػفقة في هعالجتٍا لزساف  ـالسجىي أ
 . ؟تحقةق السرمحة السحسةة هغ تجخيع ٌحي الفئة هغ الجخائع

 بحث، ىبةغ في السبحثةغلى هإ فرلٌحا الكلغخض اإلجابة عغ كل تمظ التداؤالت يشبغي عمةشا تقدةع     
جخائع االعتجاء عمى  ىصاؽ فةً السرمحة السحسةة في ػضحالثاىي سش بحثأها الس، األساس القاىػىي األكؿ

 . سالهة الصةخاف السجىي

األكؿ  بحثالس  

 األساس القانهني 

 الصائخة تقصع هدافات شاسعة تعبخ فّ أاعتبار عمى إف السالحة الجػية ترصبغ بربغة دكلةة،  في الشظ     
لحلظ دعت الحاجة إلى إيجاد حمػؿ قاىػىةة هػحجة عمى الرعةج الجكلي  ،في ذلظ الحجكد اإلقمةسةة لمجكلة

ا تغةخ الشطاـ القاىػىي الحؼ  تحكع السدائل الجاخمة في ىصاقً، تمظ الحمػؿ التي يشصػؼ عمى عجـ اعتباٌر
لحلظ  ةً حجكد دكلة إلى دكلة اخخػ، كىتةج استعساؿ الصائخة كمسا اجتازت تشجرج تحتً كل العالقات الشاشئة عغ

 اتجٍت الجكؿ هشح ضٍػر ٌحي السخكبة إلى تشطةع كل السدائل التي تتعمق بٍا، كها يشجع عشٍا هغ كقائع أك
باعتبار أف اإلتفاقةات قج ىرت عمةٍا الجساتةخ كاجازتٍا، ٌحا باإلضافة إلى  ،(4)عالقات قاىػىةة في اتفاقةات

 . (0) سج الشقز في حاؿ قرػر التذخيعات الجاخمةةغخض ٍا لةلإإف االتفاقةات قج ُيمجأ 

عمى الرعةج الجاخمي تبشت كل دكلة القةاـ بتشدةق قػاعج الصةخاف السجىي عمى ضػء ها كضعتً ك      
حا ها يعخؼ بطاٌخة االستسالة، كأها قةاـ الجكؿ بتبشي األحكاـ التي  تفاقةاتاال الجكلةة هغ هبادغ كأحكاـ، ٌك

                                                           

 . 4عمي ٌالؿ دمحم، هرجر سابق، ص (4)
 . 22ص ،0113دار العمـػ لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ،  ،القاىػف الجكلي العاـ، جساؿ عبج الشاصخ هاىع (0)
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ح ها يصمق عمةً بطاٌخة التأهةع، كل  ،لتربح ٌي ذاتٍا قاىػىٍا الجاخمي الخاص تمظ االتفاقةاتكضعتٍا  ٌك
الػششةة السختمفة عشٍا كالػصػؿ هع القػاىةغ  تفاقةاتذلظ بٍجؼ القزاء عمى االختالؼ الشاتج هغ تعاير اال

، كلسشاقذة ٌحا السػضػع ارتأيشا تقدةع ٌحا السصمب إلى فخعةغ، ىتشاكؿ في الفخع (4)هختبة التػحةج القاىػىي إلى
 . لمصةخاف السجىي األساس الػششي في الثاىي هشً ػضح، كىلمصةخاف السجىي األساس الجكلي هشً األكؿ

األكؿ سظمبال  

 األساس الجكلي

تعج ٌحي االتفاقةات ك ، ًزاكبار  ًساهٍ ارً دك  هدائل الصةخاف السجىيتشطةع للعبت االتفاقةات الجكلةة التي جاءت     
شاؾ (0)لتشطةع ٌحا السػضػع كالخئةذ السرجر األكؿ كردت بٍحا الرجد احتػت عمى  عجة دكلةة تاتفاقةا، ٌك

بذأف تشطةع السالحة  4747اتفاؽ باريذ  ، كهغ تمظ االتفاقةاتهػضػع الصةخاف السجىي قػاعج كأحكاـ ىطست
، كسا (1)ٌحي االتفاقةة أكؿ دستػر لمسالحة الجػية، كهشٍا استسجت االتفاقةات الالحقة أحكاهٍا جالجػية، كتع

 سبق لشا كأف تشاكلشاٌا في السبحث الدابق .

ٌي اتفاقةة شةكاغػ لمصةخاف السجىي الجكلي، كتعتبخ اتفاقةة شةكاغػ هغ أبخز  تع إبخاـ اتفاقةة أخخػ  كبعجٌا    
تست بػضع األسذ التشطةسةة الجكلةة لمسالحة الجػية، إذ تع عقج هؤتسخ بش عمى دعػة هغ  اءً االتفاقةات التي ٌا

كأسفخت أعساؿ  ،(2)دكلة 30كضع ، 4720سشة  قبل الػاليات الستحجة األهخيكةة في شةكاغػ في تذخيغ الثاىي
تحقةق التعاكف ككاف القرج هغ كراء ٌحا االتفاؽ ٌػ ، السؤتسخ عغ اصجار هعاٌجة تزسشت أربعة اتفاقةات

                                            .  (3)بةغ الجكؿ األشخاؼ

ع الػثائق التي تس جكتع     إىٍا عشةت بتشطةع السدائل إذ ، خس عشٍا هؤتسخ شةكاغػاتفاقةة شةكاغػ هغ ٌأ
مق عمةٍا )هشطسة الصةخاف شأُ الستعمقة بالصةخاف السجىي، كأبخز ها جاءت بً االتفاقةة، ٌػ إىذاء هشطسة 

                                                           

 . 44د. عجلي أهةخ خالج، هرجر سابق، ص (4)
 . 44هرجر سابق، ص الشقل الجػؼ الجاخمي كالجكلي(،القاىػف الجػؼ) د. دمحم فخيج العخيشي،  (0)
 . 40د. عجلي أهةخ خالج، هرجر سابق، ص (1)
 . 671، ص0116د. كلةج البةصار، القاىػف الجكلي العاـ، السؤسدة الجاهعةة لمجراسات كالشذخ كالتػزيع، بةخكت،  (2)
هجمة االقتراد ك القاىػف، (، 4722ديدسبخ 5/ىػفسبخبي، هؤتسخ شةكاغػ لمصةخاف السجىي) االكؿ هغ د. أحسج زكي الذش (3)

 . 221-217، ص4752(، 45)(، الدشة4العجد)
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السمحق الدابع عذخ  جهمحًقا، كيع الصةخاف السجىي الجكلي سبعة عذخ تزسشت اتفاقةةكسا ، (4)الجكلي( السجىي
ع السالحق إذ يبحث في شؤكف الحساية لمشقل الجػؼ السجىي الجكلي ضج 00/1/4752كالرادر في  ، هغ ٌأ

( 15عمى الصائخات السجىةة، كذلظ شبًقا لمسادة ) قاىػىيأعساؿ التجخل غةخ السذخكع السةسا االستةالء غةخ ال
اف السجىي ـ كل دكلة بإقاهة ىطاـ آهغ لحساية الصةخ االد  هغ االتفاقةة، إذ إف الغخض األساسي الحؼ تزسشً ٌػ

محق يخزع الس فّ أكحلظ  ،(0)كأشقع الصائخة كالعاهمةغ في الخجهات كعاهة الشاسبسا يحقق سالهة الخكاب 
تع تعجيمً عذخة هخات قج ، ك (1)لغخض التحقق هغ أف أحكاهً ها تداؿ صالحة كفعالةبذكل دكرؼ لمسخاجعة، 

ي ثالث سشػاتلالحتةاجات التي أقختٍا الجكؿ، كبعج دكر استجابة  خاؿ تغةخات تع إد ة تعجيالت السمحق ٌك
، كاحتػت ٌحي التعجيالت عمى قػاعج هغ شأىٍا أف تداعج عمى هكافحة 4766 سشة إضافةة عمى السمحق

 . (3)0113 سشة ، كأحجث تعجيل لٍحا السمحق(2)التخخيب الحؼ تتعخض لً الصائخات السجىةة

أكؿ اتفاقةة ٌادفة لحساية الصةخاف  ج، كتع4741 سشةشػكةػ السعقػدة  كتمت اتفاقةة شةكاغػ، اتفاقةة    
ثسة قػاعج دكلةة تختز  السجىي هغ االعتجاءات الساسة بدالهتً، إذ لع تكغ ٌشاؾ قبل إبخاـ ٌحي االتفاقةة

كاف ٌحا األهخ يتخؾ تشطةسً فةسا سبق لمتذخيعات  كقجالتي تقع عمى هتغ الصائخات إثشاء رحمتٍا،  بالجخائع
اف، كاىتٍت الةابفي ( دكلة في السؤتسخ الجبمػهاسي الحؼ عقج في شػكةػ 44)شارؾ هشجكبػف  إذ ،(4)الجاخمةة

 2، كدخمت حةد الشفاذ في4741بتسبخس42دكلة عمى االتفاقةة كذلظ في  (44) أعساؿ السؤتسخ بتػقةع

                                                           

)اىذئت بسقتزى ٌحي االتفاقةة هشطسة تدسى هشطسة  -ة شةكاغػ عمى التدسةة كالتذكةل:( هغ اتفاقة21)ىرت السادة (4)
، كتزسشت ٌةئات اخخػ قج تربح ضخكرية( ذ كاؼالصةخاف السجىي الجكلي كتتكػف ٌحي السشطسة هغ جسعةة عسػهةة كهجم

ج22السادة ) هغ كالسشطع لمصةخاف السجىي الجكلي في جسةع اىحاء الشسػ اآلتحقةق  اؼ السشطسة كهغ بةغ تمظ األٌجاؼ،( هشٍا ٌا
 .السالحة الجػية الجكلةة  العالع كتعديد سالهة الصةخاف في

 . 046-045، ص0114ارة الثقافة، دهذق، سػهخ داكد، الثقافة الجػية كالصةخاف، هشذػرات كز  (0)
 . 4722السمحق الدابع عذخ هغ اتفاقةة شةكاغػ  (1)
سبتسبخ 00أحسج رهزاف جػيبخ، حساية اهغ الصةخاف السجىي الجكلي هغ افعاؿ التجخل غةخ السذخكع، بحث هشذػر بتأريخ  (2)

 . 40/4/0147، أخخ زيارة لمسػقع بتأريخ  com ttps://almysallhh، ، عمى السػقع التالي0143
اب الجػؼ، هجمة الحقػؽ، العجدد. عمي حدةغ الجكسخؼ، جخائع اال (3)  .410، ص0145، (24)مج ، السج(2)ٌر
 . 250، ص 0115د. عبج الػاحج دمحم الفار، الجخائع الجكلةة كسمصة العقاب عمةٍا، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (4)

https://almysallh0com/
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ع 4747ديدسبخ ي أحج ٌأ الركػؾ الجكلةة التي تع إبخاهٍا تحت هطمة السشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي ، ٌك
 .                                                           (4)كبجٍػد داهت ألكثخ هغ عذخة سشػات

ع تتعمق بالجخائ عجة ( هادة هػزعة عمى ستة أبػاب، خررت لتشطةع هدائل04كتتألف االتفاقةة هغ )    
رشف عمى عجـ تحجيجٌا لألفعاؿ التي ت كهغ االىتقادات التي كردت عمةٍا التي تختكب عمى هتغ الصائخات،

تعخض حدغ الشطاـ   أك ،كاألهػاؿ السػجػدة عمى هتشٍا ،كاألشخاص ،جخائع تسذ أهغ كسالهة الصائخة أىٍا
ىقصة ضعف تؤثخ في األثخ األفعاؿ يعج  لتمظ أف إغفاؿ االتفاقةة لػضع تعخيف دقةق لمخصخ، كال شظ

، كسا إف اتفاقةة شػكةػ برػرتٍا الحالةة ال تصبق عمى جسةع األفعاؿ التي تسذ (0)ٍاحكاهأالستختب عمى 
أف السادة االكلى هشٍا اشتخشت أف تصبق االتفاقةة عمى األفعاؿ التي  فزاًل عغسالهة الصةخاف السجىي، ٌحا 

تتع أثشاء فتخة الصةخاف، كإف تفدةخ ٌحي العبارة كبٍحا السعشى يذػبً ىقز كاضح، فقج ترصجـ الصائخة باألرض 
قبل أف تجتاز هسخ الٍبػط، كسا إف ٌشاؾ بعس الصائخات عسػدية ال يحتاج ٌبػشٍا إلى كجػد هسخات 

إف االتفاقةة لع تشز  كسا، (1)االتفاقةة تدتبعج هغ التصبةق فّ إط، كبحلظ إذا تػافخت إحجػ ٌحي الحاالت فٌبػ 
عمى حساية الصائخات الخابزة في أرض السصار، كاألكثخ هغ ذلظ لع تقخ بحساية السصارات كالسشذآت األخخػ 

ا فأف االتفاقةة أثبتت عجـ كفاية التعاهل التي قج يذكل االعتجاء عمةٍا هداًسا بدالهة الصةخاف السجىي، كبٍح
لى التداهات إتفتقخ  ف االتفاقةةتحرةل حاصل أل ُيعج ٌحاك  ،(2)تثار بٍحا الرجدقج هع كافة السذكالت التي 

يسكغ لمجكؿ التسمز هغ غاهزة، كسا ال ٍاىرػصعغ  فزالً  ،تتدع بالعسػهةةك ، (3)هحجدة بتجخيع الجشاة
حا ها اعتخؼ بً أحج ىػاب الجسعةة الػششةة الفخىدةة في الػقت الحؼ عخض تصبةقٍا كالتحمل هشٍا  بدٍػلة، ٌك

                                                           

ابةة السػجٍة ضج أهغ كسالهة الصةخاف السجىي)دراسة تحمةمةة لمركػؾ  (4) د. حدشي هػسى دمحم رضػاف، هكافحة الجخائع االٌر
 ،0143(، الدعػدية، 14)(، السجمج40العجد)، عخبةة لمجراسات األهشةة كالتجريبال(، السجمة غالجكلةة كقػاىةغ هسمكة البحخي

 . 013ص
د. عبجالعديد هخةسخ عبجالٍادؼ، القاىػف الكػيتي الججيج في شأف الجخائع الستعمقة بدالهة الصائخات كالسالحة الجػية في  (0)

، 4773، (7( الدشة)4ػؽ الكػيتةة، العجد)الجكلي، هجمة الحقضػء أحكاـ االتفاقةات الجكلةة السشطسة لدالهة الصةخاف السجىي 
 . 71ص

 .450، ص4747(، 03الجكلي، السجمج)سسعاف بصخس فخج هللا، تغةةخ هدار الصائخات بالقػة، السجمة السرخية لمقاىػف  (1)
)4( Sami shubber, Jurisdiction Over Crimes On Board Aircraft, British Yearbook of International 
International Law, Volume (  ), Issue( ), martinus nijhoff ,the hague,     , p . 
)5  ( Faruk Ahmmed sani, Prosecution of offences in international law and an over view with 
special reference to the Jurisdiction Scope in international Criminal Court, Research published 
on the following site, https://www.academia.edu, The last visit to the site on,           . 

https://www.academia.edu/
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أف اتفاقةة شػكةػ ٌي اتفاقةة قاىػف دكلي ) -:االتفاقةة، إذ قاؿ تمظ عمةٍا هذخكع قاىػف يخهي لمترجيق عمى
ا كاىػاى االعتخاؼ بأىٍا ىز قاىػىي ىاقزفمشكغ لشا الجخأة عم هغ رجاؿ القاىػف  ... كبسا أف الحيغ صاغٌػ

ا(  الباحث، ك (4)الرالحةغ فأىٍع أخفػا ٌحا الفذل خمف صةغ هعقجة، كأحةاًىا غاهزة ٌع كحجٌع يسمكػف سٌخ
 ألىً عكذ الػاقع الحقةقي لالتفاقةة .  ،ؤيج ٌحا الخأؼي

كيسكغ القػؿ اف الٍجؼ األساس هغ ابخاهٍا ٌػ لتحجيج االختراص القزائي بذأف الجخائع كاألفعاؿ     
يتع عمى ضػئً تحجيج الجكلة ذات هحجد االخخػ التي تقع عمى هتغ الصائخة، إال إىٍا أغفمت عغ إيخاد هبجأ 

االختراص لمسعاقبة عمى  األكلػية في هسارسة االختراص، كشبًقا ألحكاـ االتفاقةة ٌشاؾ عجة دكؿ تتبشى
حا ها  لع يخد في ثشايا ىرػصٍا ها ك في ٌحي السدألة،  تمظ الجكؿ ات بةغتشازع االختراص يثةخٌحي الجخائع ٌك

يجؿ عمى اىٍا همدهة لمجكؿ االشخاؼ، هزاًفا إلى ذلظ إىٍا تخكت هدالة تجخيع األفعاؿ التي تتع عمى هتغ 
دكف تحجيج الحج هغ ، كإف تخؾ تحجيج ٌحي السدالة لمتذخيعات الػششةة (0)الصائخة لمقػاىةغ كالتذخيعات الجاخمةة

حا ها  األدىى لٍا قج يداعج في تراعج تمظ الجخائع، إذ إف بعس الجكؿ ال تتدع تذخيعاتٍا الجشائةة بالذجة ٌك
ج الػالية ، فعمى الخغع هغ أف االتفاقةة قج ىرت عمى قػاع(1)يذجع الجشاة عمى ارتكاب السديج هغ ٌحي الجخائع

جافٍا األساسةة حا ها يعةق تحقةق ٌأ  . (2) القزائةة اال أف هػقفٍا يكتشفً الغسػض ٌك

، كها تزسشً 0142 سشةأىً تع استحجاث بخكتػكػؿ همحق باتفاقةة شػكةػ كذلظ كهغ الججيخ بالحكخ،     
ال أف السادة إالتفاقةة شػكةػ، كيسكغ القػؿ أىً سار عمى ىٍجٍا،  يًجاجج اهخً أالبخكتػكػؿ ال يزةف 

كالتي تع اضافتٍا لالتفاقةة بسػجب البخكتػكػؿ، قج حثت الجكؿ عمى القةاـ باتخاذ إجخاءات  هشً هكخر(43)
ع هغ اعساؿ ال  ،(3)سشزبصةغال غةخذغب التي يختكبٍا الخكاب ضخكرية لغخض حساية افخاد الصاقع دكف غةٌخ

، كتذسل تمظ الحاالت اعتجاءات غةخ السشزبصةغؼ الحػادث التي يقػـ بٍا الخكاب غالًبا ها تدجل اآلإذ 

                                                           

الحقػؽ، حسجؼ حدغ دمحم الشٍخؼ، الحساية الجشائةة لػسائل الشقل الجػؼ كالبحخؼ، أشخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ كمةة  (4)
 . 01-00، ص0141جاهعة القاٌخة، 

 . 71د. عبج العديد هخةسخ عبجالٍادؼ، هرجر سابق، ص (0)
د. عبج العديد شعباف خالج الحجيثي، جخيسة اختصاؼ الصائخات في القاىػف الجكلي، هجمة العمـػ القاىػىةة كالدةاسةة، العجد  (1)
 .446، ص0140، ديالى، (4)

)4  ( Iryna Sopilko,Yevhenil Shevchuk, Jurisdiction Over Committed on Board Aircraft Under the 
Tokyo Convention     , copyright national aviation university, Ukraine,     , p    .    

 . 0142 سشة( هغ البخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة شػكةػ كالسبـخ 41السادة ) (3)
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أبجت الػفػد قج ك  ،(4)ضج الخكاب أك ضج الصاقع، أك قج تتسثل تمظ الحػادث بعجـ إتباعٍع لتعمةسات الدالهة
األفعاؿ التي يختكبٍا ) -:عمى ٌحا الشز هبخريغ هػقفٍع بأف عتخاضٍاا  ابخاـ البخكتػكػؿ السذاركة في هؤتسخ

الخكاب غةخ السشزبصةغ عمى هتغ الصائخة اقل خصػرة هغ الجخائع، فال يجب اجخاء تعجيالت عمى االتفاقةة 
حي أبخز إضافة جاء بٍا البخكتػكػؿ، (0)(لسجخد القمق هغ الدمػؾ غةخ السشزبط األعساؿ التي يقـػ  فّ إ، إذ ٌك

ٌحي األفعاؿ في  جرجً إذا لع تأىّ ك بدالهة الصائخة، بٍا الخكاب غةخ السشزبصةغ هغ شأىٍا أف تسذ 
 الججكػ .  ػكػؿ حةشٍا سةكػف البخكتػكػؿ عجيعالبخكت

عغ هػاجٍة جسةع األفعاؿ الساسة بدالهة الصائخات شػكةػ  لمعجد كلمقرػر الحؼ شاب اتفاقةة كىتةجةً     
السجىةة، كلمحاجة الساسة إلى كضع قػاعج هشاسبة لسعاقبة هختكبي هثل ٌحي األفعاؿ بغةة هػاجٍتٍا كالحج 

، شمبت إحجػ عذخة دكلة أكربةة لسشطسة الصةخاف السجىي الجكلي التخاذ التجابةخ الالزهة لمحفاظ عمى (1)هشٍا
ار إىٍا هغ الجخائع الخصةخة التي تٍجد ، باعتب(2)أركاح هدتعسمي الصائخات كتأهةغ سالهة السالحة الجػية

 . (3)اإلىداف في سالهتً كأهشً كتشقالتً

عمى الصائخات،  قاىػىيكالخاصة باالستةالء غةخ ال 4751سشةتع عقج اتفاقةة الٌاؼ كلتمظ السبخرات فقج     
االىزساـ  دكف الحاجة إلىهغ فةٍا تدتصةع هعً الجكؿ أف تربح أشخاًفا  حةث تع إعجاد االتفاقةة بذكل

شخؼ  اىزساـكي ال يؤدؼ  االتفاقةتةغرػص التفاقةة شػكةػ، كسا ركعي فةٍا تجشب التشاقس بةغ ى
سا ذات  االتفاقةة ، كهغ السالحع إفّ (4)إلى حجكث هذاكل بذأف التفدةخ كتصبةق األحكاـ الػاردة فةٍسا الحجٌا

                                                           

، عمى الخابط بة السدافخ السذاغب عمى الصائخاتها ٌي عقػ ( أزاد عةذػ، هقاؿ بعشػاف)4) (، هشذػر في صحةفة االهارات الةـػ
 . 07/2/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  https://www.Emaratalyom.com التالي،

اب، أشخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ احسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي، الحساية الجشائ (0) ةة لمصائخات السجىةة هغ اإلٌر
 . 50، ص0147لحقػؽ جاهعة السشرػرة، كمةة ا

اب الجكلي كاختصاؼ الصائخات، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة الحقػؽ جاهعة سعج  (1) األخزخ دٌةسي، االٌر
 . 425، ص0111دحمب، الجدائخ ، 

لصشةجي، االتفاقةات الجكلةة الستعمقة بجخائع االعتجاء عمى أهغ كسالهة الصةخاف السجىي، هجمة عبةج سةف سالع سةف ا (2)
 . 011-100، ص0145، السغخب العخبي، (14)العجد القاىػف السغخبي،

اب عبجهللا أحسج السعسخؼ، جخائع االختصاؼ )دراسة قاىػىةة هقارىة بأحكاـ الذخيعة اإلسالهةة(، هكتب  (3) الجاهعي د. عبجالٌػ
 . 417، ص0114الحجيث، االسكشجرية، الجاهعي 

 . 74د. عبج العديد هخةسخ عبجالٍادؼ، هرجر سابق، ص (4)

https://www.emaratalyom.com/
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تدخؼ عمى جسةع الصائخات لمجكؿ الستعاقجة أـ غةخ الستعاقجة، إذ إف ىرػصٍا لع  ٍا، كبٍحا فأى(4)ىصاؽ كاسع
ػ رد حا ها يتالءـ هع الغخض الحؼ ىرت عمةً االتفاقةة ٌك ع تحجد ٌػية الصائخة التي تكػف هحل الجخيسة، ٌك

خشاؽ عمى ، كأبخز ها جاءت بً االتفاقةة إىٍا ضةقت ال(0)عمى الصائخاتقاىػىي حاالت االستةالء غةخ ال
هختكبي جخيسة االستةالء عمى الصائخات أك الذخكع فةٍا، إذ أعصت لمجكلة التي يتػاجج الستٍع عمى إقمةسٍا 

 .                    (1) تمظ الجكلة عمى شمب ءً أك تدمةسً إلى دكلة ثاىةة بشا ،الخةار بةغ إحالتً إلى هحاكسٍا

اقترخت في تشطةسٍا عمى جخيسة ىجج إىٍا االتفاقةة  األكلى هغكاستشاًدا لمسادة  ىدتشتج هسا سبق،ك     
تساـ باالعت ، كلع تبجؼقاىػىي عمى الصائخاتاالستةالء غةخ ال التي هغ السحتسل أف تقع عمى  جاءاتٌا

، إذ إف هثل ٌحي األفعاؿ قج الصةخاف السجىي تآي أرض السصار أك السػجٍة  ضج هشذالصائخات الخابزة ف
، كسا إف االتفاقةة أغفمت عغ بةاف صالحةات قائج الصائخة صةخ بدالهة هخفق الشقل الجػؼ خ ءً اعتجاتذكل 

حةغ كقػع فعل االستةالء، عمى الخغع هغ أف اتفاقةة شػكةػ بةشت بذكل كاضح كصخيح الرالحةات السشػشة 
أجٍدة ككسائل كسا إف االتفاقةة سكتت عغ هعالجة فعل االستةالء عمى الصائخة باستخجاـ ، بقائج الصائخة

 هتصػرة بػاسصة أشخاص هتػاججيغ خارجٍا .

ٍا لع تحجد عقػبة لجخيسة االستةالء عمى الصائخات لكشٍا الدهت الجكؿ االشخاؼ أف ىّ أخح عمةٍا، آكهغ الس    
ا ، كبٍحا الذأف حاكلت (2)تتعٍج بإيقاع العقػبات الخادعة، لكشٍا بحات الػقت لع تحجد ىػع العقػبة أك هقجاٌر

الحؼ يمـد الجكؿ بإضافة عقػبات هذجدة عجة دكؿ حةغ إبخاـ االتفاقةة إدخاؿ بعس اإلضافات إلى الشز 
لتحجيج السقرػد بالعقػبة السذجدة، فاقتخحت بػلشجا كاالتحاد الدػفةتي إضافة عبارة العقػبات الجشائةة السذجدة، 

يصالةا فكاف رأيٍسا أف تكػف العقػبات السصبقة إمحخية، أها الشسدا ك كسا رأت ركهاىةا أف تكػف العقػبة سالبة ل
ال تقل عغ العقػبات التي يتزسشٍا قاىػف الجكلة السعشةة بذأف االعتجاءات العسجية عمى حةاة األشخاص، اال 

                                                           

( 415، كصادقت هرخ عمةٍا  بالقخار الجسٍػرؼ رقع )4754 لدشة( 405بالقاىػف رقع )التفاقةة الٌاؼ  ع العخاؽز( اى4)
 . 4764 دشة( ل7، كاىزست الةٍا االهارات بالسخسـػ االتحادؼ رقع )4750 دشةل
إف الجكؿ األشخاؼ في ٌحي االتفاقةة هقجريغ أف أفعاؿ االستةالء غةخ الذخعةة أك ) -جاء في ديباجة اتفاقةة الٌاؼ:إذ  (0)

ي في حالة شةخاف يعخض سالهة  .( األشخاص كالسستمكات لمخصخ... هسارسة الدةصخة عمى الصائخات ٌك
ابة ، الجخائع الػاقعد. دمحم عػدة الجبػر (1) ، 0116، خ كالتػزيع، عساف، دار الثقافة لمشذعمى أهغ الجكلة كجخائع االٌر

 . 147ص
، القاٌخة، االسالهةة ، دار الكتب القاىػىي ، الجخائع الجكلةة في ضػء القاىػف الجكلي الجشائي كالذخيعةد. أحسج عبج الحكةع (2)

 . 421، ص0117
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بقاء عمى إف ٌحي االقتخاحات قج اصصجهت بعقبة اختالؼ األىطسة القاىػىةة بالشدبة لقسع الجخائع، كبٍحا تع اإل
 .    (4)خخػ أُ إضافات  أية دكف هغ عبارة العقػبات السذجدة 

ي جاثسة  ج عسمةات العشف كالتخخيب السػجٍةكبعج تراع     ا كإحخاقٍا ٌك ضج الصائخات السجىةة، كتجهةٌخ
كافة الرػر  إف اتفاقةة شػكةػ كالٌاؼ ال تغصيك السترمة بالسصارات،  السشذآتعمى أرض السصار، أك ضج 

، لحا تكممت جٍػد المجشة الجكلةة لمصةخاف السجىي بػضع هذخكع التي تعخض سالهة الصةخاف السجىي لمخصخ
الخصػط  الخجهة عمى  اتفاؽ يتزسغ تحخيع كل أعساؿ العشف السػجٍة ضج الصائخة كالخكاب كاألهػاؿ كعخقمة

( 44كبمغت عجد هػادٌا )، 4754ايمػؿ 01بتاريخ إذ تع التػقةع عمةٍا بسجيشة هػىتخياؿ بكشجا ، (0)الجػية
 . (1)هادة

كالٍجؼ األساس هغ إقخار ٌحي االتفاقةة ٌػ سج الشقز الحؼ شاب اتفاقةة الٌاؼ، كخرػًصا ذلظ     
عساؿ الغةخ هذخكعة التي ال تجخل ضسغ االستةالء غةخ لألالقرػر الػاضح الحؼ جاءت بً هغ عجـ تشاكلٍا 

 عمى الصائخات كالسػجٍة ضج الصائخات السجىةة إثشاء شةخاىٍا أك إثشاء كجػدٌا عمى أرض السصار أك قاىػىيال
كجػد الفاعل عمى هتغ الصائخة لع يعج  فّ كأ، (2)السختبصة بتمظ السصارات آتالساسة بدالهة السشذ األعساؿ
بٍا حةغ تكػف في الخجهة، إذ  ، لكغ اشتخشت االتفاقةة أف تتع عسمةة تجهةخ الصائخة أك اإلضخار(3)ضخكرؼ 

هغ السترػر أف يختكب الجاىي الفعل االجخاهي قبل دخػؿ الصائخة في الخجهة، كسا لػ كضع الفاعل القشابل 
ا . داخل الصائخة، اذ بسجخد استعسالٍا   كدخػلٍا في الخجهة تتحقق الشتةجة الزارة باىفجاٌر

                                                           

 .  71، صد. عبج العديد هخةسخ عبج الٍادؼ، هرجر سابق (4)
اب كالشر  (0) اباخ) قاىػف الجكليجؼ صبحي جاسع، االٌر السخجع هػقع حث هشذػر عمى (، بتصاؼ الصائخات هغ اسالةب االٌر

لمسػقع بتأريخ زيارة اخخ  ، htts://www.almerga.comعمى الخابط التالي،  3/2/0144كتخكىي لمسعمػهاتةة بتأريخ االل
40/4/0147 . 

هع ، 4774 ( لدشة07) بالقخار الجسٍػرؼ رقعهرخ  إلةٍا تىزساك ، 4761 دشة( ل73) بالقاىػف رقع العخاؽ صادؽ عمةٍا( 1)
 .4761 دشة( ل73) التحفع بذأف الفقخة االكلى هغ السادة الخبعة عذخة هشٍا، كاىزست األهارات بسػجب السخسـػ االتحادؼ رقع

 . 274ص ج الػاحج احسج الفار، هرجر سابق،د. عب (2)
باقخ هػسى سعةج الخفاجي، دكر السشطسة الجكلةة لمذخشة الجشائةة في هكافحة الجخائع العابخة لمحجكد، اشخكحة هقجهة الى    (3)

 . 433-432، ص0145جاهعة بابل،  ،هجمذ كمةة القاىػف 



 
 ٗٙ 

الجخائع التي تسذ سالهة الصةخاف السجىي عشج إبخاـ اتفاقةة كلع تتػقف التصػرات الجكلةة بذأف هكافحة     
كذلظ في  ،(4)هػىتخياؿ، بل تبعٍا بخكتػكػؿ تكسةمي لقسع األعساؿ الغةخ هذخكعة التي تقع عمى أرض السصار

، إذ تزسغ 7/6/4767( دكلة كدخل حةد الشفاذ في 434قعت عمةً )ك بسجيشة هػىتخياؿ، ك  4766 سشة
كسةمةة لألحكاـ الػاردة في اتفاقةة قسع األعساؿ غةخ السذخكعة التي تختكب  ضج سالهة البخكتػكػؿ أحكاـ ت

في السصارات صاقٍا أعساؿ العشف غةخ السذخكعة لتجخل في ى 4754سشةف السجىي الجكلي في هػىتخياؿ الصةخا
 . (0)التي تخجـ الصةخاف السجىي

لجٍػد دكلةة سعت إلى سج الشقز الحاصل الستخمف عغ كحقةقة األهخ يعتبخ ٌحا البخكتػكػؿ ثسخة شةبة     
، إذ تزسغ ؿ التي تسذ سالهة الصةخاف السجىياالتفاقةات الدابقة هغ عجـ اشتسالٍا عمى كافة األعسا

 جـخ إذ ، فآالبخكتػكػؿ إضافة هٍسة كاىت غائبة عغ أذٌاف هذخعي االتفاقةات التي تست اإلشارة إلةٍا اى
يعتبخ ٌحا ) -خابصة في السصارات، إذ جاء فةً:ؼ عمى اعتجاء عمى احج الصائخات السكل فعل يشصػ البخكتػكػؿ 

البخكتػكػؿ هكساًل التفاقةة قسع األعساؿ غةخ السذخكعة التي تختكب ضج سالهة الصةخاف السجىي السػقعة في 
االتفاقةة كالبخكتػكػؿ ، كتقخأ كتفدخ فةسا بةغ أشخاؼ ٌحا البخكتػكػؿ كل هغ 4754/سبتسبخ/01هػىتخياؿ في

تػافخ القرج الجخهي لجػ الجاىي،  (2)البخكتػكػؿ اشتخط كسا ،(1)(عمى إىٍسا كثةقة كاحجة ال تتجدأ هًعا
أك سالح لغخض تشفةح عسل  ،كاتراؼ فعمً برفة غةخ هذخكعة في حاؿ اقتخافً لمجخيسة باستخجاـ أية هادة

في الحاؽ  ،عشف ضج شخز في أؼ هصار يخجـ الصةخاف السجىي الجكلي كيتدبب أك يحتسل أف يتدبب
أك الحاؽ الزخر الخصةخ  ،ك السادة هغ أجل تجهةخأ ،األذػ الخصةخ أك الػفاة، أك أف يدتخجـ الدالح

                                                           

تحارًيا ىفدً في ، في هصار دكهػديخكفػ في ركسةا، إذ فجخ اى03/4/0144التفجةخ الحؼ كقع بتأريخ  ،كهغ تمظ الجخائع (4)
 .( شخًرا 411)( شخًرا عمى األقل كجخح أكثخ هغ11)ت الجكلةة، كتخمف عغ الحادث هقتلقاعة كصػؿ الخحال

 . 07د. إيٍاب الدةج العساكؼ، هرجر سابق، ص (0)
التي تخدن الطيراو الهدىي الدَلي  الهطارات ىف غير الهشرَعة فيػالعؿ اػأعهبقسع ( هغ البخكتػكػؿ الخاص 2السادة ) (1)

 . 4766 سشةالسمحق باتفاقةة هػىتخياؿ كالسبـخ 
ا هشٍا بأف اعساؿ العشف غةخ السذخكعة إف الجكؿ االشخاؼ في ٌحا البخكتػكػؿ ادراكً ) -ت ديباجة البخكتػكػؿ عمى:تزسش (2)

التي تخجـ الصةخاف السجىي الجكلي اك التي التي تعخض لمخصخ اك يحتسل اف تعخض لمخصخ سالهة االشخاص في السصارات 
غ ٌحي السصارات كتخل هغ لٍحي السصارات هغ شأىٍا اف تقػض ثقة شعػب العالع بجػاىب الدالهة هلتذغةل اآلتٍجد بالخصخ ا
ً اف هغ كالسشتطع  لذؤكف الصةخاف السجىي لجػ جسةع الجكؿ، كادراًكا هشٍا بأف حجكث هثل ٌحي االعساؿ هغ شأىبالترخيف اآل

 يثةخ قمًقا جدةًسا لألسخة الجكلةة كاف ٌشاؾ حاجة عاجمة هغ اجل تحقةق اغخاض ردع هثل ٌحي االعساؿ هغ خالؿ تأهةغ 
اجخاءات هشاسبة لسعاقبة الجشاة، كادراًكا هشٍا بأف هغ الزخكرؼ إقخار احكاـ تكسةمةة لألحكاـ الػاردة في اتفاقةة  قسع االعساؿ 

لمتعاهل هع أعساؿ  4754/سبتسبخ/01ضج سالهة الصةخاف السجىي الجكلي السػقعة في هػىتخياؿ في غةخ السذخكعة التي تختكب 
 . (التي تخجـ الصةخاف السجىي الجكليالعشف غةخ السذخكعة في السصارات 



 
 ٗٚ 

الخجهة هخابصة عمى أرض السصار أك  بتدٍةالت هصار يخجـ الصةخاف السجىي الجكلي أك شائخة لةدت في
أجاز ك ، (4)أك هغ شأىً أف يزخ بدالهة السصار ،ارً تعصةل خجهات ٌحا السصار إذا كاف هثل ٌحا العسل ضا

البخكتػكػؿ لمجكؿ الغةخ أشخاؼ في اتفاقةة هػىتخياؿ باالىزساـ إلى ٌحا البخكتػكػؿ بذخط إذا كاىت في 
 .                                                  ( 0)االتفاقةة األصمةةالػقت ذاتً ترادؽ أك تشطع إلى 

ىً لع يعالج كافة أإال  إضافة هٍسة لالتفاقةة التي سبقتًىً عمى الخغع هغ أف البخكتػكػؿ جاء بأكىخػ     
تشجرج تحت إذ اقترخ عمى إيخاد أفعاؿ جخهةة الدابقة لً،  التي اتدست بٍا االتفاقةاتجػاىب القرػر 

بٍحا أك تعخيزً لمخصخ أغفمت عشٍا االتفاقةات الدابقة الخاصة  ،األعساؿ التي تسذ سالهة الصةخاف السجىي
عالقة كلع تحدع ٌػ إف البخكتػكػؿ جاء خالًةا هغ الشز عمى جداءات  التداؿالسػضػع، كهغ الثغخات التي 

إىً لع يتع تحجيج هدؤكلةة الجكؿ الستعاقجة فةسا لسعاقبة هختكبي ٌحي الجخائع ٌحا هغ جاىب، كهغ جاىب آخخ، 
أك تٍاكىٍا بإىداؿ ٌحي  ،إذا لع تقع بإىداؿ العقػبات السقخرة كفًقا لقاىػىٍا الػششي بحق هختكبي ٌحي الجخائع

ذ إف عجـ الشز عمى العقػبات السفخكضة عمى الجشاة، كعجـ تحجيج هدؤكلةة الجكلة الستٍاكىة إالعقػبات، 
 بات يذكل فخاًغا تذخيعًةا كبالتالي يؤثخ سمًبا عمى إلداهةة أحكاـ السعاٌجة .بإىداؿ العقػ 

، (2)0141/ سبتسبخ44، تع عقج اتفاقةة بكةغ في (1)كعمى أثخ االعتجاءات التي شٍجتٍا األعػاـ الساضةة     
كتعج هغ أحجث االتفاقةات التي شٍجٌا هخفق الصةخاف السجىي، كجاءت لغخض تحجيث ىرػص اتفاقةة 

صحبٍا بخكتػكػؿ همحق باتفاقةة الٌاؼ، كقج جاء بشفذ االحكاـ التي جاءت بٍا اتفاقةة بكةغ،  إذ ك الٌاؼ، 
ي تختكب عمى هتغ سذخكعة التالغةخ كسعت هغ ىصاؽ األفعاؿ كقج هادة، ( 03عمى) احتػت االتفاقةة

الصائخات، إذ جخهت استخجاـ الصائخات السجىةة كدالح ألحجاث إصابة أك ضخر أك الػفاة، أك لتفخيغ األسمحة 
                                                           

 .( هغ البخكتػكػؿ السكسل التفاقةة هػىتخياؿ 0السادة ) (4)
 .تخياؿ ( هغ البخكتػكػؿ السكسل التفاقةة هػى3السادة ) (0)
لصائخة الخصػط الجػية )اباف اهخيكاف( فػؽ بمجة لػكخبي في اسكتمشجا باستخجاـ  4766 سشةكالتفجةخ الحؼ حرل  (1)

، يشطخ لغخض كذف الستفجخات البالستةكةة عمى الصائخات 4774 سشةالستفجخات، فبعج ٌحي الحادثة تع ابخاـ اتفاقةة كذلظ في 
 . 013عبجالسشعع القاضي، السرجر الدابق، صفي ذلظ، أحسج عبج الٍادؼ 

إف الجكؿ االشخاؼ في ) -لقسع االفعاؿ غةخ السذخكعة الستعمقة بالصةخاف السجىي: 0141إذ جاء في ديباجة اتفاقةة بكةغ  (2)
 ة كأهغ األشخاصف االفعاؿ غةخ السذخكعة السػجٍة ضج الصةخاف السجىي تعخض ساله، إذ تذعخ بقمق عسةق ألاالتفاقةة

دعدع ثقة شعػب العالع في ، كتؤثخ تأثةًخا جدةًسا عمى تذغةل الخصػط الجػية كالسصارات كالسالحة الجػية كتكالسستمكات لمخصخ
جات ضج الصةخاف السجىي تتصمب هغ كالسشطع لمصةخاف السجىي لجسةع الجكؿ، كإذ تقخ بأف األىػاع الججيجة هغ التٍجياآل التدةةخ

ا هشٍا بأىً لمترجؼ لٍحي التٍجيجات، فإف ٌشاؾ حاجة همحة ة ججيجة هغ جاىب الجكؿ، كاقتشاعً كسةاسات تعاكف هشدق ػًداجٍ
 . (غةخ السذخكعة ضج الصةخاف السجىي في هشع كقسع األفعاؿاإلشار القاىػىي لمتعاكف الجكلي لتعديد 



 
 ٗٛ 

كفاة، أك ث إصابة بجىةة خصخة أك الزخر أك البةػلػجةة كالكةسةائةة كالشػكية أك إحجػ السػاد السساثمة ألحجا
استخجاـ الػسائل ك اـ ٌحي السػاد لسٍاجسة الصائخات السجىةة، الحاؽ الزخر بالسستمكات البةئةة، أك الستخج

اعتبخت هجخد التٍجيج بارتكاب فعل إجخاهي ك التكشػلػجةة الحجيثة لمٍجـػ عمى هشذآت السالحة الجػية، 
بأفعاؿ تؤدؼ الى السداس عسمةة التخصةط أك ها يعادلً هغ ترخفات لمقةاـ  أفك جخيسة، إذ كاف ذا هرجاقةة، 

، ٌحا كاف االتفاقةة عشجها أكردت الجخائع لع تذتخط تحقق (4)جخيسة تدتػجب العقاببالصةخاف السجىي يعج 
حا أف دؿ عمى شيء فأىً يجؿ عمى ازدياد الػعي العالسي بأٌسةة هخفق (0)الشتةجة في كل تمظ األفعاؿ ، ٌك

 هتً . بدال الساسةالصةخاف كضخكرة الحج هغ الجخائع 

ثةخ الججؿ حػؿ استخجاـ الصائخة السجىةة كدالح، ككةف لمجكلة أف تػاجً شائخة هجىةة تع أُ  في ٌحا الدةاؽك     
االستةالء عمةٍا كتقل افخاد أبخياء بٍجؼ استخجاهٍا كدالح لزخب األٌجاؼ السخصط لٍا هغ قبل القائسةغ 

لى عجـ هذخكعةة قةاـ سالح الجػ بإسقاط شائخة هجىةة تع االستةالء إعمى عسمةة االستةالء، إذ ذٌب رأؼ 
أف ٌحا العسل يذكل جخيسة ال تقل كحذةة عغ جخيسة االستةالء، هؤكًجا ك لى سشج قاىػىي، إعمةٍا لعجـ استشادي 

)بعجـ دستػرية قاىػف  -:، إذ قزت0114 سشةذلظ بالحكع الحؼ قزت بً السحكسة الجستػرية األلساىةة 
 ،(1)بإسقاط الصائخة السجىةة التي تع اختصافٍا عشجها يكػف هغ السخجح استخجاهٍا كدالح تجهةخؼ( يقزي

سقاط الصائخة السدتػلى عمةٍا تأسةًدا عمى حق الجكلة إكبالسقابل ىجج قخارات هجمذ االهغ تقخ بسذخكعةة 
كىحغ  ،(2)هغ هةثاؽ االهع الستحجة( 43عمةٍا، كاستشاًدا لمسادة ) في الجفاع عغ ىفدٍا حاؿ االعتجاءالصبةعي 

 . قاىػىةةك  إىداىةة كؿ الستشادي عمى هبخراتىػافق الخأؼ األ

أها فةسا يتعمق بالعقػبة السقخرة لمجخائع السختكبة فاالتفاقةة لع تدتحجث ىز يعاقب عمى األفعاؿ الجخهةة،     
االتفاقةات الدابقة فةسا يتعمق بٍحي السدألة، كىالحع ٌشا أف االتفاقةة اىتٍجت األسمػب الحؼ سارت عمةً 

فاالتفاقةة ألدهت الجكؿ األشخاؼ بتذجيج العقػبات عمى الجخائع السشرػص عمةٍا دكف تحجيج الجداءات 

                                                           

اب كإشكالةاتً في ضػء السػاثةق الجكلةة كالتذخي (4) عات السقارىة، دار الشٍزة العخبةة،  د. عبج الرسج سكخ، هػاجٍة اإلٌر
 . 34، ص0146، القاٌخة

 .0141 سشةب( هغ  اتفاقةة بكةغ السبخهة  -4/1السادة ) (0)
اب، أ (1) شخكحة دكتػراي احسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي، الحساية الجشائةة لمصائخات السجىةة هغ اإلٌر

 . 56ص، 0147جاهعة السشرػرة،  ،هقجهة الى هجمذ كمةة الحقػؽ 
 . 0141، الرادرة سشة (4151-4146) السخقسةرات هجمذ االهغ قخايشطخ  (2)



 
 ٜٗ 

، كسا أجازت لمجكؿ األشخاؼ أف تقػـ باتخاذ ها يمـد هغ التجابةخ ككفًقا لسبادئٍا القاىػىةة الػششةة (4)السشاسبة
أك هشطع كفًقا لقػاىةشٍا هدؤكاًل عغ إدارة ٌحا الكةاف، أك لً سةصخة عمةً  ،كةاف قاىػىي قائعهغ اعتبار أؼ 

كلى كيجػز أف تكػف السدؤكلةة جشائةة أك إدارية أك هجىةة، لجخائع السبةشة في السادة األبارتكاب جخيسة هغ ا
ي الجخائع، كأقخت االتفاقةة بأف عمى كسا تقػـ السدؤكلةة دكف السداس بالسدؤكلةة الجشائةة لألفخاد هختكبي ٌح

الجكؿ أف تحاكؿ جعل ٌحي العقػبات فعالة ك تشاسبةة كرادعة كأجازت لمجكؿ أف تزةف لٍحي العقػبات جداءات 
الغمبة عمى االتفاقةة الستعمقة بقسع األعساؿ  لٍسا لى أفإأشار كل هغ االتفاقةة كالبخكتػكػؿ ك هالةة ايزا، 

، كالبخكتػكػؿ الستعمق بقسع 4754ج سالهة الصةخاف السجىي كالسػقعة في هػىتخياؿغةخ السذخكعة السختكبة ض
أعساؿ العشف غةخ السذخكعة في السصارات التي تخجـ الصةخاف السجىي الجكلي السكسل التفاقةة األعساؿ غةخ 

 .                     (0)4766 سشة، كالسػقع في 4754كالسبخهة في هػىتخياؿ ،السذخكعة السختكبة ضج سالهة الصةخاف السجىي

، ٌسا ثسخة جٍػد جساعةة هغ السجتسع 0141إف اتفاقةة بكةغ كبخكتػكػؿ بكةغكبٍحا ىخػ أف كل هغ     
الجكلي، لتحجيث كل ها يتعمق بأهغ الصةخاف هغ الشاحةة القاىػىةة، كالسةسا التحقق هغ هجػ هالئسة االتفاقةات 

تجخيع األفعاؿ التي تذكل تٍجيجات ججيجة ضج الصةخاف ل تػسةع ىصاقٍسا الستعمقة بأهغ الصةخاف، عغ شخيق
 ٌحي الركػؾ تعدز قجرة الجكؿ عمى هػاجٍة كهشع ارتكاب ٌحي الجخائع كهقاضاة هختكبةٍا، لكغ فّ إالسجىي، إذ 

ئل غاية أغفال هداجدئةة كلةدت شاهمة إذ  ها يؤخح عمةٍسا أف السعالجة التي تزسشتٍا االتفاقةة كالبخكتػكػؿ
، أك تحجيج ي تفخض عمى هختكبي ٌحي الجخائعا ىز خاص بالعقػبات التسفي األٌسةة، هغ بةشٍا عجـ إيخادٌ

 . السدؤكلةة لمجكلة الستٍاكىة في فخض الجداءات السشاسبة عمى هختكبي الجخائع

لٍا األثخ السباشخ في تحجيج هدؤكلةة شخفي  كاف فاالتفاقةات الثشائةة أها عمى هدتػػ الجكؿ السقارىة،    
ال يخمػ هغ كجػد اتفاقةات ثشائةة تتعمق بسدألة أهغ كسالهة الصةخاف السجىي، إذ  فاألهخ كفي العخاؽ االتفاؽ،

تع عقج اتفاقةات عجيجة فةسا يخز ٌحا السػضػع، كهغ أبخز تمظ االتفاقةات كأحجثٍا، االتفاقةة السبخهة هع 
، كأبخز ها تزسشتً 0144 دشة( ل04) القاىػف رقع، كالسرادؽ عمةٍا ب0141 سشةيت حكػهة دكلة الكػ 

 االتفاقةة ٌػ تأكةج الصخفاف الستعاقجاف كشبًقا لحقػقٍسا كالتداهاتٍسا بسػجب القاىػف الجكلي، بأف التداـ كل
ال يتجدأ هغ ٌحا  اً الساسة بدالهة الصةخاف يذكل جدءتجاي االخخ بحساية أهغ الصةخاف ضج األعساؿ هشٍسا 

أف يترخفا شبًقا ألحكاـ االتفاقةة بذأف الجخائع كبعس األفعاؿ األخخػ التي تختكب  كعمى الصخفةغاالتفاؽ، 
                                                           

 .( هغ  اتفاقةة بكةغ الشافحة 02السادة ) (4)
يكسل ٌحا البخكتػكػؿ اتفاقةة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السػقعة ) -( هغ البخكتػكػؿ عمى أف:4لسادة)ىرت ا (0)

 .( 4751في الٌاؼ 
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عمى هتغ الصائخات كالسػقعة في شػكةػ، كاتفاقةة قسع االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخات السػقعة في 
خكعة التي تختكب ضج سالهة الصةخاف السجىي السػقعة في ، كاتفاقةة قسع األفعاؿ غةخ السذ4751 سشةالٌاؼ 

، كالبخكتػكػؿ السكسل لٍا بذأف قسع األفعاؿ غةخ السذخكعة في السصارات التي تخجـ 4754 سشة هػىتخياؿ
 . (4)خخػ تتعمق بأهغ الصةخافأ، أك أية اتفاقةات دكلةة 4766 سشةالصةخاف السجىي كالسػقعة 

خ القاىػىي عمى تقجيع السداعجة لبعزٍسا عشج الصمب لسشع أفعاؿ االستةالء غةكسا أكجبت عمى الصخفةغ     
، هذخكع اتفاقةة هع حكػهة الػاليات الستحجة اكقعت حكػهة جسٍػرية العخاؽ هؤخخً كسا  ،(0)السجىةةالصائخات 

ع ها تزسشتً االتفاقةة، ٌػ تعديد العالقات السذتخكة بةغ 0145 سشةاألهخيكةة، كذلظ في  البمجيغ ، كٌأ
 . (1)إلىذاء كتذغةل خصػط جػية كتأهةغ سالهة كأهغ الصةخاف السجىي

جسٍػرية هرخ العخبةة عجة اتفاقةات هع دكؿ عخبةة كأجشبةة، كهغ تمظ االتفاقةات االتفاقةة  كقج أبخهت    
كأبخز  ،0110سشة  ، كاالتفاؽ السبـخ هع حكػهة جسٍػرية أرهةشةا4771 سشة السبخهة هع دكلة قصخ العخبةة

لحقػقٍسا كالتداهاتٍسا بسػجب ا كفقً يغ الستعاقج ةغغ هدألة أهغ الصةخاف، إذ ألدهت الصخفةها تزسشتً االتفاقةت
إف ٌح االلتداـ يذكل جدء هغ ك ، لقاىػىيالقاىػف الجكلي بحساية أهغ الصةخاف السجىي هغ أفعاؿ التجخل غةخ ا

خفةغ الستعاقجيغ أف عمى الصك ا بسػجب القاىػف الجكلي، االتفاؽ كبجكف تقةةج لعسػهةة حقػقٍسا كالتداهاتٍس
في  السبخهة ألحكاـ اتفاقةة الجخائع كبعس األفعاؿ األخخػ التي تختكب عمى هتغ الصائخاتًقا يترخفا كف

، كاتفاقةة قسع األفعاؿ التي في الٌاؼ السبخهةت ، كاتفاقةة قسع االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخاشػكةػ
 . (2)في هػىتخياؿ السبخهة سالهة الصةخاف السجىيتختكب ضج 

كسا عمى كل شخؼ أف يقجـ السداعجة لمصخؼ االخخ في حالة كقػع حادث أك تٍجيج بػاقعة هغ كقائع     
عمى الصائخات السجىةة أك أؼ أفعاؿ غةخ هذخكعة تختكب ضج سالهة الصائخات قاىػىي االستةالء غةخ ال
كغةخ ذلظ  ،أك السصارات كجسةع تدٍةالت السالحة الجػية عغ شخيق تدٍةل االتراالت ،كركابٍا كشػاقسٍا

 .( 3)ك كضع حج لمتٍجيج بٍاأسخاع في اىٍاء الػاقعة هغ التجابةخ السالئسة لغخض اإل

                                                           

 . 0141 سشة ( هغ االتفاقةة السبخهة بةغ العخاؽ كالكػيت43( هغ السادة )4الفقخة ) (4)
 ( هغ االتفاؽ السبـخ بةغ العخاؽ كالكػيت . 43( هغ السادة )0الفقخة ) (0)
لمسػقع  زيارةاخخ  ،www.cabinet.qiالخسسي لألهاىة العاهة لسجمذ الػزراء العخاقي، عمى السػقع التالي، يشطخ السػقع  (1)

  . 00/0/0147بتأريخ 
 . 4771سشة ( هغ االتفاقةة السبخهة بةغ هرخ كقصخ41السادة ) (2)
  . 0140سشة  جسٍػرية هرخ كأرهةشةا( هغ االتفاقةة السبخهة بةغ 42السادة)( 3)

http://www.cabinet.qi،/
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ىٍا احتمت السختبة االكلى عمى الرعةج العالسي ذ أدكلة االهارات العخبةة الستحجة، إ هخ فيككحلظ األ    
( اتفاقةة في هجاؿ الصةخاف السجىي كالشقل الجػؼ بحدب بةاىات الٍةئة العاهة لمصةخاف السجىي 441اهٍا)بإبخ 

 (01)بفارؽ  عمى الػاليات الستحجة األهخيكةةكإحرائةات السشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي، هتفػقة بحلظ 
الثاىةة عمى الرعةج الجكلي في عجد ، عمى الخغع هغ أف دكلة االهارات كاىت تحتل السختبة (4)اتفاقةة

ا هغ الجكؿ  ،(0)0143 سشة االتفاقةات قبل ىٍاية شاؾ عجة اتفاقةات ثشائةة عقجتٍا دكلة االهارات هع غةٌخ ٌك
، كاالتفاؽ السبـخ هع جسٍػرية 0110 سشةحكػهة السغخب العخبي  هع، االتفاؽ السبـخ بةشٍااالخخػ كهغ 

 . 0143 سشةالبختغاؿ 

أجازت   ةغ، تػضةحٍسا لكل ها يتعمق بدالهة الصةخاف، إذ أف االتفاقةتةغأبخز ها تزسشتً االتفاقةتكهغ     
ا الصخؼ خخ كالخاصة بتدٍةالت اآل لكال الصخفةغ أف يصمب إجخاء هذاكرات بذأف هعايةخ الدالهة التي يػفٌخ

خخ ال ء السذاكرات أف الصخؼ اآلبعج إجخاالصةخاف كشاقع الصائخة كالصائخة ىفدٍا، كإذا اتزح ألحج الصخفةغ 
الحالة يجب عمى  يقػـ بالسحافطة عمى هعايةخ كهتصمبات الدالهة كااللتداـ بتصبةقٍا بذكل فعاؿ، ففي ٌحي

إخصار الصخؼ األخخ بٍحي الشتائج كبالخصػات الزخكرية الػاجب إتباعٍا، كعمى الصخؼ الصخؼ الستعاقج 
أك تحجيج  ،أك إلغاء ،ب، كسا يحق ألؼ شخؼ هتعاقج كقفف يقػـ باإلجخاء الترحةحي السشاسأاالخخ 

الصخؼ الستعاقج االخخ لع يتخح االجخاء الترحةحي السشاسب في هجة  كاف فإتخخةز التذغةل كذلظ في حالة 
 . (1)زهشةة هعقػلة

غ إف يغ الستعاقجةتأكةج الصخف اتعمقة بأهغ الصةخاف، إذ تزسشتلسغ عغ اإلجخاءات اةلع تغفل االتفاقةتك     
ال يتجدأ هغ ٌحي  جدءً التداهاتٍسا بحساية أهغ الصةخاف السجىي تجاي أفعاؿ التجخل غةخ السذخكع يعتبخ 

كاتفاقةة ، 4741شػكةػاتفاقةة  غ، كعمى كل شخؼ أف يقػـ كعمى كجً التحجيج بالعسل شبًقا ألحكاـ ةاالتفاقةت
 هغ الصةخافأخخػ تشطع أكأؼ اتفاقةة ، السمحق بٍا بخكتػكػؿال، ك 4754هػىتخياؿكاتفاقةة ، 4751الٌاؼ
 . (2)السجىي

                                                           

تقخيخ هشذػر في صحةفة االتحاد بعشػاف )االهارات االكلى عالسًةا في اتفاقةات  الشقل الجػؼ الثشائةة (، عمى السػقع التالي  (4)
https://www.alitthad.ar/article ،   04/6/7014اخخ زيارة لمسػقع . 

، ) الصةخاف السجىي خسدة اتفاقةات ىقل (0) (، عمى السػقع 0143جػؼ قبل ىٍاية  تقخيخ هشذػر في صحةفة االهارات الةـػ
 . 1/41/0147اخخ زيارة لمسػقع بتأريخ ،  https://www.emaratalyoum.comالتالي 

 . 0110 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ االهارات كالسغخب ( هغ 44السادة ) (1)
 . 0143 سشة( هغ االتفاقةة السبخهة بةغ االهارات كالبختغاؿ 41السادة ) (2)

https://www.alitthad.ar/article
https://www.alitthad.ar/article
https://www.emaratalyoum.com/
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 الثاني لسظمبا

  األساس الهطشي

التي جاءت برجد هػاجٍة االفعاؿ الساسة  كالبخكتػكػالت كاالتفاقةات الثشائةة إلى جاىب االتفاقةات الجكلةة    
تأثخت  كقج، (4)بدالهة الصةخاف السجىي، فقج استأثخ الصةخاف السجىي باٌتساـ السذخع الػششي في هختمف الجكؿ

ىً كأ، (0)هغ أحكاـ لغخض تجشب االزدكاج بةشٍسا تفاقةاتالتذخيعات الجاخمةة لمجكؿ السقارىة بسا جاء بتمظ اال
ٌػ إدراج األفعاؿ الجخهةة الساسة بدالهة الصةخاف السجىي  ،ت التي شخحتٍا تمظ االتفاقةاتهغ بةغ االلتداها

 . (1)في القػاىةغ الجشائةة الػششةة كإخزاع هختكبةٍا لمسعاقبة ضسغ أحكاـ تعكذ خصػرة الجـخ السختكب

الستعمقة بجخائع االعتجاء عمى كهغ الججيخ بالحكخ إف القػاعج السػضػعةة السدتمٍسة هغ االتفاقةات الجكلةة     
تجاي القزاء الػششي، إال إذا تع إفخاغٍا في تذخيع داخمي  جىي ال تكػف صالحة لمتصبةقسالهة الصةخاف الس

، إذ إف االتفاقةات الجكلةة ال تتزسغ شق الجداء الحؼ ال يكػف لمقاعجة (2)شخكط كهتصمبات التجخيعيحتػؼ 
 . أك هحخؾ لغخض تفعةل ىرػصٍا ،هخ يحتاج إلى ىز ىاقلالجدائةة قةسة بجكىً، لحلظ فإف األ

تساًها خاًصا تمظ االتفاقةات الجسعةة العسػهةة ىاشجت الجكؿ الستعاقجة في فّ كأ      عتسادال، أف تػلي ٌا
أك تدٍةل أفعاؿ  ،أك تسػيل ،أك رعاية ،أك تخصةط ،إجخاءات كافةة ضج األشخاص الحيغ يقػهػف بارتكاب

أك هحاكلة التخخيب، كسا أكصت الجكؿ الستعاقجة أف  ،كأفعاؿ التخخيب ،عمى الصائخات لقاىػىياالستةالء غةخ ا
تجرج عمى كجً الخرػص في تذخيعاتٍا قػاعج تقزي بإىداؿ عقػبات هذجدة عمى ٌؤالء األشخاص، لحلظ 

تست الجكؿ بتذخيع قػاىةغ خاصة بالصةخاف   ،الحةػؼ تشطع ٌحا السخفق كضػابط  أحكاـ تتزسغ، السجىيٌا
 . (3)الحساية السقخرة لمصةخاف السجىيكبحلظ تتكاهل هرادر 

                                                           

، لً كهرادري كاىػاع الشقل الجػؼ(التعخيف بالقاىػف الجػؼ كخرائرً كاستقالهقاؿ هشذػر عمى شبكة االىتخىةت بعشػاف) (4)
 . 00/0/0147لمسػقع بتأريخ  زيارةخخ أ،  https://uomstansiriyah.edu.iq عمى السػقع التالي،

(، عمى السػقع ل الجػؼ التكاهل القاىػىي بعشػاف)القاىػف الجػؼ خرائرً هرادري كعقج الشق شتجػهقاؿ هشذػر عمى هػقع ه (0)
  .  00/0/0147، اخخ زيارة لمسػقع بتأريخ http://www.lawintegration.comالتالي، 

اب اثشاء الشداعات السدمحة هغ قبل القػات السدمحة،  (1) اب كاستخجاـ االٌر داىةاؿ اكدكىةل، السعاٌجات الجكلةة السشاٌزة لإلٌر
 . 014، ص0114، (66)، السجمج (642)حسخ، العجد السجمة الجكلةة لمرمةب األ

خصخ)دراسة تحمةمةة تأصةمةة ، ىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة الصةخاف السجىي لمحسج الجسلأحاـز حدغ  (2)
 . 345، ص0140، ةلى كمةة الحقػؽ، جاهعة السشرػر إ (، رسالة هاجدتةخ هقجهةهقارىة

 . 0141، هػىتخياؿ، (15)القخارات السعتسجة هغ الجسعةة العسػهةة  لسشطسة الصةخاف السجىي الجكلي، الجكرة يشطخ  (3)

https://uomstansiriyah.edu.iq/
http://www.lawintegration.com/
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 0113لدشة هتشػعة فةً، إذ تزسغ الجستػر العخاقي  فسرادر الحساية سػقف التذخيع العخاقيكشبًقا ل    
صجر قاىػف خاص يشطع األحكاـ األساسةة  كقج ،(4)ىًرا يقخر فةً لكل هػاشغ عخاقي حخية الدفخ كالتشقل

كال سةسا السصارات كالصائخات السجىةة، اشمق عمةً قاىػف الصةخاف ، (0)الستعمقة بالصةخاف السجىي في الجكلة
 باًبا .       ( هادة هػزعة عمى سبعة عذخ044ى )، إذ احتػػ عم4752 لدشة( 426السجىي العخاقي كالسخقع ) 

ىجج أىً لع يشز عمى أية أفعاؿ جخهةة، إذ أحاؿ تشطةع  ىػف الصةخاف السجىي العخاقيػص قاستقخاء ىراكب    
كل ذلظ لالتفاقةات الجكلةة التي صادؽ عمةٍا العخاؽ كالسخترة بالجخائع كاألفعاؿ التي تختكب ضج سالهة 

كفل هشع ارتكاب الصةخاف السجىي، كاكتفى بإلداـ سمصات الصةخاف السجىي باتخاذ االجخاءات الػقائةة التي ت
األفعاؿ كالجخائع التي تختكب ضج سالهة الصةخاف السجىي، كتمظ التي تختكب عمى هتغ الصائخات السجىةة، 

حجد الجداءات السفخكضة في حاؿ ك ، (1)كذلظ في إشار ها تشز عمةً القػاعج الجكلةة الػاردة في ٌحا السجاؿ
 .  (2)السجىيارتكاب أؼ فعل هغ األفعاؿ الساسة بدالهة الصةخاف 

كتتكاهل هرادر حساية أهغ كسالهة الصةخاف السجىي كالسدتمٍسة هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي هع     
، إذ جاء في الفرل الثالث هغ الباب الدابع تحت 4747 دشة( ل444أحكاـ قاىػف العقػبات العخاقي رقع )

ألفعاؿ الساسة اتتشاكؿ تجخيع  عجة ىرػص ،الشقل ككسائل السػاصالت العاهة عشػاف االعتجاء عمى سالهة
قاىػف العقػبات لع يشز عمى األفعاؿ التي تسذ سالهة الصةخاف كجخائع  فّ أبدالهة كسائل الشقل الجػية، إال 

يعاقب بالدجغ هغ عخض عسًجا بأؼ شخيقة كاىت ) -أكرد ىرػص عاهة، إذ جاء فةً: هحجدة بحاتٍا كإىسا
أك أية كسةمة هغ كسائل الشقل  ،أك شائخة ،أك سفةشة ،أك سالهة قصار ،أك السائةة ،سالهة السالحة الجػية

                                                           

 .الشافح  0113 دشة/ اكال ( هغ الجستػر العخاقي ل22السادة ) (4)
صجكر الئحة قاىػف لسزي فتخة شػيمة تديج عمى اربع كثالثةغ سشة عمى ) -ػجبة إلقخار ٌحا القاىػف إىً:كهغ االسباب الس (0)

السعجؿ كلقرػر احكاهً عغ هدايخة التصػر الٍائل في هجاؿ الصةخاف الجكلي... كحةث  4717 دشة( ل24السالحة الجػية رقع )
دكرتً اىً قج تع اعجاد هذخكع قاىػف هػحج لمصةخاف السجىي في الجكؿ العخبةة هغ قبل هجمذ الصةخاف السجىي لمجكؿ العخبةة في 

فمع يكغ بج هغ  11/7/4742كالسؤرخ  (0131)عمى تػصةة هغ جاهعة الجكؿ العخبةة  بالقخار  ءً ا، كبش4754 سشةالتاسعة في 
الجكلةة  رية العخاقةة الى بعس االتفاقةاتتذخيع قاىػف ججيج لتحقةق كل ها تقجـ، كقج ركعي فةً هػضػع اىزساـ الجسٍػ 

... 4754 دشة( ل405ػىي عمى الصائخات السرجؽ عمةٍا بالقاىػف رقع )الستعمقة بالصةخاف السجىي كاتفاقةة االستةالء غةخ القاى
خية كاالساسةة  اك االتفاقةات التي ستشزع الةٍا الجسٍػرية العخاقةة في السدتقبل، كقج اقترخ ٌحا القاىػف عمى االحكاـ الجٌػ

ا باألىطسة كالتعمةسات كالقػاعج هدايخة إلحجاث التصػرات الفشةة في عالع الصةخاف  كاستبعجت هشً كافة االهػر التي يسكغ اصجاٌر
 ( .ةة كلكل ذلظ فقج شخع ٌحا القاىػف صمبات كهقتزةات الصةخاف السجىي الحالةة كالسدتقبمكتجاكبا هع هت

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 471السادة ) (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 011السادة ) (2)
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، فشالحع ٌشا إف السذخع أكرد هرصمح شائخة دكف تحجيج أؼ ىػع هغ أىػاع الصائخات السقرػدة بٍحا (4)العاهة(
الشز، كبٍحا فأىً قج ساكػ بةغ شائخات الجكلة كالصائخات الخاصة، لحلظ فأف أحكاـ الشرػص الػاردة في ٌحا 

فخض عقػبة عمى  إذ ،لسجىةةلع يغفل السذخع عغ حساية السصارات اك الصائخات السجىةة، السجاؿ تصبق عمى 
كل هغ أحجث عسًجا تخخيًبا أك إتالًفا بسصار صالح لمسالحة، كشجد العقػبة في حالة استعساؿ الجاىي 

في ارتكابً لمجخيسة، كسا حجد عقػبة اإلعجاـ إذا ىتج عغ الفعل كارثة أك هػت  لمسفخقعات كالستفجخات
 .          (0)إىداف

قاىػف هؤسدة السصارات السجىةة إلقمةع  ةع كخدستاف العخاؽ قج صجر هؤخًخاإقمكهغ الججيخ بالحكخ إف     
، كهبخرات ٌحا القاىػف تشصمق هغ التػجٍات الدةاسةة كاالقترادية 0116 دشة( ل46كخدستاف العخاؽ رقع )

، كاف إلقمةع كػردستاف العخاؽ، كلغخض أف تقػـ سمصات اإلقمةع كعمى أكسل كجً بحساية أهغ الصةخاف السجىي
، كتٍجؼ هؤسدة السصارات السجىةة في اإلقمةع (1)البج هغ تذخيع قاىػف خاص باإلقمةع فتع تذخيع ٌحا القاىػف 

إلى تػلي هدؤكلةة الذؤكف الستعمقة بالسصارات كإدارتٍا كتذغةمٍا كتشسةتٍا كتشطةع كإدارة الحخكة الجػية العاهمة 
ى تحقةق هدتػيات األهغ كالدالهة في إشار السعايةخ عمى أرض كفي أجػاء هصارات اإلقمةع كبسا يٍجؼ إل

في إقمةع  كافة ، كيتحجد ىصاؽ تصبةق ٌحا القاىػف بدخياىً عمى السصارات السجىةة(2)الجكلةة كالسحمةة
كأبخز ها جاء بٍحا القاىػف أىً فخض التداـ سمبي عمى األفخاد، كذلظ بعجـ الجػاز ألؼ شخز  ،(3)كػردستاف

ف يحسل بجكف تخخةز سالًحا اك هػاد قابمة لالشتعاؿ أك أية هػاد اخخػ هغ السسكغ عمى هتغ الصائخة أ
 . ( 4) استخجاهٍا في عسل هغ أعساؿ التخخيب أك التٍجيج إثشاء الخحمة

ع الصةخاف السجىي اشمق عمةً اسع تع تذخيع قاىػف خاص لتشطة فقج جسٍػرية هرخ العخبةةأها فةسا يتعمق ب    
( هادة هػزعة عمى 461، إذ احتػػ ٌحا القاىػف عمى )4764دشة( ل06السجىي السرخؼ رقع )قاىػف الصةخاف 

خسدة عذخة باًبا، كأبخز ها جاء بً ٌػ تأكةجي عمى سخياف أحكاـ االتفاقةات التي صادقت عمةٍا هرخ 

                                                           

 ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح .130السادة ) (4)
 ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح .133سادة )ال (0)
 العخاؽ ىسػذًجا(، السجمة األكاديسةة لجاهعة ىػركز،ىي لذخكط سالهة الصةخاف السجىي)كخىاس سخبدت عسخ، التشطةع القاىػ  (1)

 . 56، ص 0145، (4)السجمج (،2العجد)
 . 0116 دشة( ل46العخاؽ رقع ) ( هغ قاىػف هؤسدة السصارات السجىةة إلقمةع كػردستاف4السادة ) (2)
 .( هغ قاىػف هؤسدة الصةخاف السجىةة إلقمةع كػردستاف الشافح 0السادة ) (3)
 .( هغ قاىػف هؤسدة الصةخاف السجىةة إلقمةع كػردستاف العخاؽ الشافح /أكاًل 00السادة) (4)
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قاىػف ىز عمى ال فّ كأ ،(4)كالخاصة بحساية سالهة الصةخاف السجىي كذلظ بسا ال يتعارض هع أحكاـ االتفاقةات
ات السجىةة ، كهغ بةغ تمظ الجخائع استخجاـ الصائخ يس سالهة الصةخاف السجىي لمخصختعخ جخهةة تتزسغ أفعاؿ 

السالحة الجػية إذا كاف  كهشذئاتاتالؼ أك تجهةخ تدٍةالت لى إفعاؿ التي تؤدؼ ألكا، في األعساؿ التخخيبةة
كحلظ اعتبخ السذخع هجخد الذخكع بارتكاب اؿ احتساؿ تعخيس سالهة الصائخات لمخصخ، هغ شأف ٌحي األفع

حجد السذخع السخالفات التي تختكب عمى هتغ الصائخة، ك أحج تمظ األفعاؿ جخيسة أك اذا ساٌع في ارتكابٍا، 
لسسشػعة، ككحلظ ك تعاشي العقاقةخ اأ ،كهغ بةغ تمظ السخالفات، الثسالة ىتةجة لتشاكؿ السذخكبات الكحػلةة

ةب كالتٍجيج س عمى أحج ركاب الصائخة، أك رفس االىرةاع لمتعمةسات التي  اـ شفػيً أ ًةاػاء أكاف بجىافعاؿ التٌخ
ا قائج الصائخة  أك السستمكات السحسػلة عمى  ،ك األشخاصأ ،ك ىائبً لغخض تأهةغ سالهة الصائخةأيرجٌر

ع ها كرد بق(0)هتشٍا ي عمى عقػبات جدائةة تفخض عمى هختكبي الجخيسة، ؤ السجىي احتػااىػف الصةخاف ، كهغ ٌأ
حا ها أكجت عمةً االتفاقةات الجكلةة السخترة بٍحا الذأف، كحلظ تزسغ القاىػف جداءات إدارية إلى جاىب  ٌك

 الجداءات الجشائةة السقخرة كفًقا لٍحا القاىػف .                                

هغ األفعاؿ التي تعخض سالهة  ، فإىً جاء خالًةا4715 دشة( ل36ت السرخؼ رقع )أها قاىػف العقػبا    
الصةخاف السجىي لمخصخ، لكشً أكرد ىرػص عاهة تشصبق حكًسا عمى تمظ األفعاؿ عجا هادة كاحجة جاءت 

ف الث عذخ هغ قاىػ غةخ القاىػىي عمى الصائخات، إذ أدرج السذخع في الباب الثبرجد تجخيع فعل االستةالء 
تحت عشػاف تعصةل كسائل السػاصالت الجداءات الجشائةة، إذ حجد عقػبة لكل هغ يعخض  الصةخاف السجىي

ا، كب ،أك الجػية لمخصخ ،أك السائةة ،سالهة كسائل الشقل العاهة البخية عمى ذلظ فإف الصائخة  شاءً أك عصل سةٌخ
السجىةة تجخل ضسغ كسائل الشقل الجػية التي أكردٌا قاىػف العقػبات السرخؼ، كسا فخض عقػبة عمى 
الجاىي إذا ىتج عغ فعمً هػت إىداف، كقخر عقػبة عمى كل هغ تدبب خصأ في حرػؿ حادث إلحجػ 

، كبٍحا (1)ظ تعخيس األشخاص لمخصخأك الجػية ككاف هغ شأف ذل ،أك السائةة ،كسائل الشقل العاهة البخية
 يقتخب هغ األسمػب الحؼ اىتٍجً السذخع العخاقي في ٌحا الرجد . سرخؼ ىخػ أف هػقف السذخع ال

ك أ ،الجػؼ  يعاقب باألشغاؿ الذاقة السؤقتة كل هغ اختصف كسةمة هغ كسائل الشقل) -كسا جاء فةً أىً:    
اب  االبخؼ اك السائي هعخًض  ك أسالهة هغ بٍا لمخصخ، كتكػف العقػبة الدجغ السؤبج إذا استخجـ الجاىي اإلٌر

... كتكػف ( هغ ٌحا القاىػف 024-021) ادتةغىذأ عغ الفعل السحكػر جخكح هغ السشرػص عمةٍا في الس
                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 1السادة ) (4)
 .يشطخ الباب الثاىي عذخ هغ قاىػف الصةخاف السجىي الرخؼ الشافح  (0)
 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 451 447- 446 – 445السادة ) (1)
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، كىالحع أف السذخع (4)(ك خارجٍاأشخز كاف داخل الػسةمة  العقػبة اإلعجاـ إذا ىذأ عغ الفعل هػت
ىً ألك استخجـ هرصمح الخصف بجاًل عغ االستةالء، كىخػ أف السرصمح األخةخ أدؽ هغ الشاحةة القاىػىةة، 

 السرصمح الحؼ تزسشتً االتفاقةات الجكلةة .

فإىً عالج جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي بإصجاري قاىػف خاص يشطع  أها السذخع االهاراتي    
ػ يتعمق بالصةخاف السجىي هاكل  يحتػؼ عمى  4774 دشة( ل01رقع )قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي ، ٌك

ٌحا القاىػف ٌػ هرجر الحساية األساس ألهغ كسالهة ج باًبا، كيع حج عذخأغ هادة هػزعة عمى ةخسدة كسبع
السذخع االهاراتي قج حجد ىصاؽ تصبةق ٌحا القاىػف كذلظ بدخياىً عمى  فّ كأالصةخاف السجىي في االهارات، 

الصةخاف السجىي في إقمةع الجكلة، كالصائخات التي يتع تدجةمٍا في دكلة االهارات أيشسا كاىت، كبسا ال يتعارض 
ص جسةع هع أحكاـ قػاىةغ الجكلة األجشبةة التي تباشخ ىذاشٍا فةٍا، كالسصارات السجىةة في الجكلة بخرػ 

كاالتفاقةات  ،ككافة البخكتػكػالت ،أحكاـ هعاٌجة شةكاغػ جاألعساؿ الفشةة كالشقل الجػؼ برفة عاهة، كسا كتع
 كسالهة الصةخاف السجىي هكسمة لٍحا ،التي اىزست إلةٍا دكلة االهارات الستحجة في هجاؿ حساية أهغ

                                                                                    . (0)القاىػف 

ٌػ تحجيجي لألفعاؿ التي تذكل جخائع تسذ أهغ كسالهة الصةخاف  كأبخز ها احتػػ عمةً ٌحا القاىػف      
هذخكع أك شخع في ارتكاب  كدكف حق اجً ٌحا القاىػف إذا ارتكب عسبسػجب  الذخز هجخًها جالسجىي، إذ يع

في ارتكاب عسل هغ أعساؿ العشف ضج  اإحجػ الجخائع السشرػص عمةٍا في ٌحا القاىػف، أك يكػف شخيكً 
ي في حالة شةخاف إذا كاف هغ شأف ٌحا الفعل  ،شخز عمى هتغ الصائخة ف يعخض سالهة الصائخة أٌك

، إذ جاء (33/0عمى الصائخات السجىةة كذلظ بالسادة ) قاىػىيلمخصخ، كسا ىز عمى جخيسة االستةالء غةخ ال
ا أك يحجث تمفً أف يدتػلي عمى شائخة ف) -فةٍا أىً: يجعمٍا عاجدة عغ الصةخاف، أك  اي الخجهة أك يجهٌخ

ي في حالة شةخاف لمخصخ(، كالسادة ) أف يقـػ بالقػة أك التٍجيج ) -:(33/3يحتسل أف يعخض سالهتٍا ٌك
ي في حالباستعساؿ القػة أك أي ة شةخاف أك بالدةصخة عمى ة صػرة هغ صػر اإلكخاي باالستةالء عمى الصائخة ٌك

يجهخ أك يتمف تدٍةالت السالحة الجػية إذا كاف هغ شأف ٌحا الفعل أف   هغ اهجخهً  ج(، كحلظ يعقةادتٍا
ي في حالة شةخاف، كسا أكرد السذخع ىرػص تزسشت هعالجة لحالة االخت راص يعخض سالهتٍا لمخصخ ٌك

قج هاراتي ف السذخع اإلأفةسا يتعمق بالجخائع السختكبة ضج سالهة الصةخاف السجىي، كهغ السالحع ، الجشائي

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 66السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح 1السادة ) (0)
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، كسا حجد (4)ة بحساية الصةخاف السجىيخاصالجكلةة ال تفاقةاتالحؼ أكردتً اال بالدةاؽ ىفدًعالج ٌحا السػضػع 
                                                                         ئع السشرػص عمةٍا في ٌحا القاىػف .الجخاحجػ إالسذخع الجداءات الجشائةة التي تفخض في حالة ارتكاب 

ائع االعتجاء عمى ، فإىً أكرد ىرػص خاصة بجخ 4765 دشة( ل1أها قاىػف العقػبات االهاراتي رقع )     
سةخ إحجػ كسائل  ... هغ عصل عسًجا بيعاق) -:ىًأعمى (074جاء في السادة )، إذ سالهة الصةخاف

(، كبٍحا فإف الصائخات السجىةة تجخل ضسغ كسائل الشقل أك الجػية ،أك السائةة ،هة البخيةالسػاصالت العا
الجػية، كبالتالي تدخؼ عمةٍا االحكاـ الػاردة بٍحا الخرػص، لكغ قاىػف العقػبات االهاراتي أدرج في الفرل 
األكؿ هغ الباب الخابع هشً كتحت عشػاف االعتجاء عمى كسائل السػاصالت كالسخافق العاهة عجة أفعاؿ 

ا جخا ا بغةخ هقتزى، باعتباٌر أكرد ىز ك ئع، إذ ىز عمى جخيسة االستةالء عمى الصائخات بقرج تغةخ هداٌر
أف السذخع لع يغفل عغ ايخاد ىز لغخض حساية ك ، (0)عمى جخيسة تعخيس سالهة الصائخات لمخصخ
ك إلحاؽ أؼ ضخر بالسصارات، كشجد العقػبة إذا ًفا أأك اتال ابً السصارات، لحلظ حجد عقػبة لكل هغ أحجث تخخي

استعسل الجاىي في ارتكاب ٌحي الجخيسة السفخقعات كالستفجخات، كسا شجد العقػبة إذا ارتكبت إحجػ ٌحي 
 . (1)الجخائع  اثشاء فتخة الٍةاج أك الفتشة أك ارتكابٍا بالقػة كالتٍجيج

الثاني بحثالس  

جخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف السجني  نظاؽ السرمحة السحسية في  

خية لمسجتسع كالسرالح األساسةة لألفخاد، كسػاء في ذلظ      تدتٍجؼ قػاعج القاىػف الجشائي حساية القةع الجٌػ
ا ٌػ،  اكحلظ كفقً  قج عّجٌاالسذخع  فّ أأف تكػف ٌحي السرالح ججيخة حًقا بالحساية أـ  العتبارات هعةشة يقجٌر

خية أك السرالح األساسةة  .  لحلظ يجـخ كل عجكاف يمحق بالزخر أك يشحر بالخصخ إحجػ ٌحي القةع الجٌػ
كإذا كاف الجستػر يقخر كيكفل لألفخاد الحخية كالسةسا حخية الدفخ كالتشقل، فأىً يتخؾ لقاىػف العقػبات     

قاب عمى هغ يشتٍكٍا، كذلظ بٍجؼ بث الصسأىةشة بةغ أفخاد السجتسع تأهةغ ٌحي الحخيات كالحقػؽ كفخض الع
، فالػضةفة التي يتسةد بٍا القاىػف الجشائي كضةفة حسائةة، فٍػ (2)كتحقةق العجالة كحساية السرالح كالحقػؽ 

                                                           

 . اىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح( هغ ق35السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف العقػبات االهاراتي الشافح 067-066السادة ) (0)
 . ( هغ قاىػف العقػبات االهاراتي الشافح075 – 071السادة ) (1)
 .  02، ص 4775، ار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عسافد. دمحم عمي الدالع الحمبي، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، د (2)
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كهرالح كحقػؽ بمغت هغ األٌسةة حًجا يبخر عجـ االكتفاء بالحساية السقخرة لٍا في ضل فخكع  يحسي قةًسا
 .( 4)القاىػف األخخػ 

جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، سشقدع ٌحا ىصاؽ كلتػضةح السقرػد بالسرمحة السحسةة في     
األكؿ هشً هاٌةة السرمحة السحسةة في جخائع االعتجاء عمى سالهة  سصمب، ىتشاكؿ في الهصمبةغإلى  بحثالس

 . الحساية السرمحة لرػر الثاىي هشً سصمبفي الالصةخاف السجىي، كىتصخؽ 

 األكؿ السظمب

 ماىية السرمحة السحسية

غ تصػر كبذكل همحػظ عمى كسائل الشقل األخخػ، كاحتل هكاف      الرجارة إف الشقل الجػؼ في العرخ الخٌا
لسشع كقػع األفعاؿ التي قج  لجشائةة لػسائل السػاصالت الجػية، لحا فإف السذخع الجشائي يقخر الحساية ا(0)بةشٍا

ا ، (1)أك لمزخر ،تعخضٍا لمخصخ فالعمة التي تكسغ كراء التجخيع ٌي حساية الحقػؽ كالسرالح التي يخٌا
أك هرمحة ها، فإذا اىتفت عمة التجخيع  ًقا يسذ حالسذخع ججيخة بالحساية، فالفعل يكػف هذخكع إذا كاف ال

سعي السذخع ىحػ تػفةخ أقرى حج هغ الحساية لصائفة هغ السرالح  فّ إإذ  ،(2)ايربح الفعل حةشحاؾ هباحً 
خية في السجتسع، يجخل في هفٍـػ الحساية الجشائةة، فمكل قاعجة قاىػىةة غاية كهرمحة  األساسةة كالقةع الجٌػ

 كهرجر الرتقائً ،كاستقخاري ،اعتبار إىٍا تعج ضخكرة هغ ضخكرات أهشًعمى تدتٍجفٍا كتدبغ عمةٍا حسايتٍا، 
 . ( 3)بسا يزسغ تصػر السجتسع باتجاي ها يحقق بً تقجهً

ككػف جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي بعزٍا يعج هغ جخائع الخصخ، كبعزٍا االخخ يرشف     
كيكفي  إف فكخة الخصخ ٌي عمة تجخيع ٌحي الجخائع في الدةاسة الجشائةة،غ جخائع الزخر، ففي الشػع األكؿ، ه

                                                           

 . 40ص ،0142دار السصبػعات الجاهعةة، اإلسكشجرية،  ،الشطخية العاهة لقاىػف العقػبات د. سمةساف عبج السشعع، (4)
د. خةخؼ الحدةشي ، التصػرات الججيجة في قاىػف الصةخاف الجكلي العاـ بطٍػر هؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة، هرجر  (0)

 . 3سابق، ص
دراسة هقارىة(، خصخ)حاـز حدغ الجسل، الحساية الجشائةة السػضػعةة لعشاصخ الشقل الجػؼ كالسائي كالبخؼ هغ التعخيس لم (1)

  . 7ص، 0141 القاٌخة، خ كالقاىػف لمشذخ كالتػزيع،دار الفك
السجمة الدةاسةة كالجكلةة، تسةع شاٌخ أحسج الجادر، سةف صالح هٍجؼ العكةمي، الزخكرة كالتشاسب في القاعجة الجشائةة،  (2)

 .  7، ص 0142(، 02)(، السجمج461العجد)
، 0146د. خالج هجةج عبج الحسةج الجبػرؼ، الشطخية العاهة لمتجخيع الػقائي، السخكد العخبي لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة،  (3)

 . 424ص
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سجخد أف يتختب عمى الدمػؾ خصخ عمى الحق اك السرمحة هحل الحساية، كالخصخ بحتى تشٍس الحساية، 
عتج بً في ٌحا السػضع ٌػ الخصخ الحقةقي، كالحؼ يتسثل في حالة كاقعةة يتختب عمةٍا احتساؿ كقػع الحؼ يُ 

ا بمغت هكاىة هعةشة في ىطخ ، فسغ البجيٍي إف السرالح إذ(4)أك السرالح ،اعتجاء يسذ إحجػ الحقػؽ 
، كإف السرمحة السحسةة كالتي هغ أجمٍا أضفى (0)السذخع الجشائي فحةشٍا يدجؿ عمةٍا ستار الحساية الجشائةة

السذخع صفة التجخيع كالعقاب عمى كل فعل يشصػؼ عمى تعخيزٍا لمخصخ، ٌي هرالح تتعمق بسقػهات الشقل 
أك هرالح هتعمقة باألشخاص، فالحساية تقخر لػسةمة الشقل  ،الجػؼ عاهة، كها تتزسشً هغ أهػاؿ كهمكةات

حا يعشي  ،(1)الجػية ذاتٍا ككحلظ السمكةات التي عمةٍا باإلضافة لألشخاص الحيغ تقمٍع كسةمة الشقل الجػية ٌك
، فالسذخع عشجها يجـخ تمظ األفعاؿ فإىً يشصمق هغ هشصمق (2)جخائع الخصخ تقع تاهة بسجخد تحقق الخصخ فّ أ

إهكاىةة أف يتدبب عشٍا تٍجيج خصةخ يرةب حقػؽ األفخاد كالجساعات كهرالحٍع، كذلظ دكف أدػ شظ 
 . (  3)يكػف لً كزًىا في التجخيع

حي الصائفة هغ الجخائع      ال يشتطخ فةٍا حتى التي يبكخ إتساهٍا بسجخد هباشخة الدمػؾ، فإف السذخع ٌك
حطة هبكخة تعج الجخيسة قج تحققت عشجٌا، فالدمػؾ اإلجخاهي لٍحي بل يبادر فةخد العقاب إلى لق الشتةجة، ةتحق

األفعاؿ تطٍخ ىتةجتً بسجخد البجء في تشفةحي، كيقاس حمػؿ الخصخ في ٌحي الجخائع، كفًقا لسا تتعخض لً 
السرمحة السحسةة، إذ ال يذتخط أف يكػف السعتجؼ قج بجأ بإيقاع الزخر بالسجشى عمةً، بل يكفي هجخد القةاـ 

، هجخد أعساؿ تحزةخية ـح الجخيسة أ، سػاء أكاف الفعل بجًءا في تشفةاًل عل يحتسل هعً كقػع الجخيسة هدتقببف
تشجرج ضسغ ٌحي  ةالسجىة جخيسة تعخيس سالهة الصائخاتإذ إف الخصخ ٌػ الحؼ يٍجد بػقػع ىتةجة ضارة، ك 

عمى السرمحة السحسةة أك الحق  فعمًةا كحااًل ا فالشتةجة الستختبة عمةٍا تسثل عجكاىً  ،، أها جخائع الزخر(4)الفئة

                                                           

كالسائي كالبخؼ هغ التعخيس لمخصخ)دراسة هقارىة(، الحساية الجشائةة السػضػعةة لعشاصخ الشقل الجػؼ  ،حاـز حدغ الجسل (4)
 . 7، صهرجر سابق

عاهة في التذخيع الجشائي السقارف، هجمة السفكخ، العجد ، السرمحة السحسةة في الجخائع السزخة باإلدارة ال( شاكش رفةق0)
 . 40، ص0141، (41)
هغ التعخيس لمخصخ )دراسة ػؼ كالسائي كالبخؼ حاـز حدغ الجسل، الحساية الجشائةة السػضػعةة لعشاصخ الشقل الج (1)

 . 13-06، هرجر سابق، ص (هقارىة
ة ادـ سسةاف الغخيخؼ، هشار عبج السحدغ العبةجؼ، األكصاؼ الخاصة بالجخائع الساسة بأهغ الجكلة الجاخمي، هجمة جاهع (2)

 . 30، ص0143(، 4)(، السجمج06تكخيت لمعمـػ القاىػىةة، العجد)
، بحث هشذػر في هجمة كمةة اآلداب( د. حدةغ عمي هحدغ، السرمحة السحسةة في جخائع تمػيث البةئة كآلةات تشفةحٌا، 3)

 . 7، ص0141الجاهعة السدتشرخية، 
 .  30ص السرجر الدابق، ادـ سسةاف الغخيخؼ، هشار عبج السحدغ العبةجؼ، (4)
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تشجرج ضسغ ٌحي الفئة هغ  السجىةة الحؼ استٍجفً السذخع، كجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات
 .  ( 4)الجخائع

ك الجساعي فأىٍا تجخل في إشار أف الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي، تتزسغ الصابع العاـ أكبسا     
الجخائع ذات الخصخ العاـ، أؼ تمظ التي ال يتصمب السذخع فةٍا األضخار الفعمي بالسرمحة السعتبخة إىسا يكتفي 

تساًها، كلٍحا فقج أكلت التذخيعات (0)بالخصخ إلتساـ ٌحي الجخيسة  ًخابالجخائع ذات الخصخ العاـ ىط اكبةخً  ٌا
لمخصخ الجائع كالستدايج  اهباشخً ًرا قشةة، كالتي تسثل هرجالسةسا الفشةة كالتك  كافة لمتصػرات الػاسعة في السجالت

قج ساٌست في حجكث ٌحا التصػر فأصبح  (كال شظ إف ها يدسى بطاٌخة )العػلسة ،(1)بالشدبة لمسجتسع كاألفخاد
لالعتجاءات الساسة بدالهة كسائل الشقل الجػية السجىةة صػًرا عجيجة، كاالستةالء عمى الصائخات السجىةة 

إذ  ،(2)في اآلكىة األخةخة ًراكتعخيزٍا لمخصخ، حةث إف ٌحي الرػر باتت كبفعل العػلسة أكثخ الرػر اىتذا
إلى الحج الحؼ دفع البعس إلى كصفٍا بأىٍا ىػع هغ  ئع بأٌسةة فائقة في عرخىا الحاليتتستع ٌحي الجخا

حا (3)هخض ججيج هترل كيمترق بالسجيشة الحجيثة لمسجتسع اإلىداىي ات سػاء الجكلةة ها حجا بالتذخيع، ٌك
إلى ىٍج سةاسة تجخيسةة تٍجؼ إلى حساية الصةخاف السجىي هغ التعخيس لمخصخ، كقج أستتبع  الػششةة ـهشٍا أ

ذلظ تزافخ الجٍػد الجكلةة كالػششةة لغخض إضفاء أكبخ قجر هسكغ هغ الحساية لػسةمة الشقل الجػؼ، كسا 
حؼ يحقق األهغ كالدالهة لمسالحة الجػية كبسا يداٌع في تحقةق استقخار اتخحت اإلجخاءات الػقائةة بالذكل ال

 .                                (  4)األهغ كالدمع الجكلةةغ

                                                           

بةغ التجابةخ الزخكرية كالػقائةة كالعقػبة في اتفاقةة شػكةػ كقاىػف الصةخاف د. دمحم أبػ الػفا، جخيسة تعخيس الصائخة لمخصخ  (4)
، 0140جاهعة االهارات العخبةة الستحجة،كمةة القاىػف  ،هخكد الجراسات كالبحػث االستخاتةجةة السجىي السرخؼ كاالهاراتي،

 . 662ص
(، السخكد العخبي لمشذخ )دراسة تحمةمةة هقارىة ئفةةلجخيسة إثارة الشعخة الصا د. دمحم حدغ هخعي، الجػاىب السػضػعةة (0)

 . 417، ص0146كالتػزيع، القاٌخة، 
عبج الباسط دمحم سةف الحكةسي، الشطخية العاهة لمجخائع ذات الخصخ العاـ، أشخكحة دكتػراي هقجهة إلى هجمذ كمةة القاىػف،  (1)

 . 043، ص0111جاهعة بغجاد، 
(، هشذأة السعارؼ هغ الجستػر 457ىة في ضػء السادة دراسة هقار ٌاب كهػاجٍتً جشائًةا )صفى، اإلر د. أحسج دمحم أبػ هر (2)

 . 255، ص0115لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة، 
 . 442عبج الباسط دمحم سةف الحكةسي، هرجر سابق، ص (3)
 . 64–57د. دمحم ىرخ القصخؼ، هرجر سابق، ص (4)
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فعمى الرعةج الجكلي، حطةت هدألة حساية الصةخاف السجىي باٌتساـ السذخع الجكلي، فقج تسةدت الجٍػد     
االتفاقةات التي أبخهت خرةًرا لمصةخاف  السجىي كذلظ هغ خالؿ الجكلةة بإضفاء الحساية عمى الصةخاف

 .السجىي

أها عمى الرعةج الجاخمي، فالتذخيعات الػششةة حخصت عمى حساية السرالح السعتبخة كالستسثمة بحساية     
كالثقة بػسةمة الشقل الجػية، كذلظ عغ شخيق  ،هغجيغ عمى هتغ الصائخة كاعساـ األأركاح األشخاص الستػاج

جار لمسرمحة هحل الحسايةتجخيع األفعاؿ التي يذكل كقػعٍا  ، هزاًفا لحلظ أف السذخع يدتٍجؼ بتجخيسٍا ٌإ
، فقاىػف العقػبات يعبخ عغ حسايتً لمسرمحة االجتساعةة هغ خالؿ الشز عمى (4)حساية االقتراد الػششي

التجخيع  ج، كالتجخيع ٌشا لةذ هجخد كإىسا ٌػ تجخيع هقتخف بجداء هحجد، لحلظ يع(0)األفعاؿ التي تٍجد السرالح
هغ اقرى هخاتب الحساية التي يزفةٍا القاىػف عمى ىػع هعةغ هغ السرالح كالحقػؽ التي تسذ أهغ كسالهة 

أصبح الخصخ ، كبحلظ هغ خصخ عمى السرمحة هحل الحسايةإذ إف السذخع يجـخ الدمػؾ لسا فةً ، (1)السجتسع
 . (2)كالزخر الحؼ تتحقق بً الشتةجة الجخهةة

ـ أ أشخاص هخفق الصةخاف السجىي ـكاىت الصائخة أإلى أف تحجيج هحل الحساية سػاء  كىخمز هسا سبق    
حساية  في فأشخ تمظ الحساية، كال شظ يعج هغ األهػر السٍسة كالزخكرية لتحجيج أُ  السشذآت السختبصة بً،

 تجابةخ الحساية،ذلظ السخفق كتػفةخ األهاف كالدالهة لً يحتاج إلى تزافخ عشاصخ هتعجدة، سػاء هغ خالؿ 
يداٌع في تمبةة احتجاجات الجكؿ كالذعػب  كذلظ ،أك هغ خالؿ تجخيع األفعاؿ الساسة بدالهة الصةخاف السجىي

الحساية  في هخحمة  افالسذخع الجكلي كالػششي يقخر إف ، كلحلظ ففي ىقل جػؼ يتدع باألهاف كالفاعمةة كاالىتطاـ
األفعاؿ الساسة بأهغ كسالهة الصةخاف السجىي بسجخد تعخضٍا لمخصخ، أك  افهتقجهة لمصةخاف السجىي، إذ يجخه

حةغ كقػع االضخار عمةٍا، كالعمة هغ كراء التجخيع فةٍا ٌػ حساية حةاة األفخاد، كحساية الدالهة الجدجية 
 . حساية السمكةات العقارية كالستسثمة بالسصارات ككل ها ٌػ هترل بٍا هغ ارتفاقات لألشخاص ككحلظ

                                                           

هغ خخب عسًجا بأؼ شخيقة إحجػ كسائل ) -اىػف الصةخاف السجىي عمى أىً:( هغ ق67ىز السذخع السرخؼ في السادة ) (4)
 . (...يج اإلضخار باالقتراد القػه( بقر447اإلىتاج أك أهػااًل ثابتة أك هشقػلة ألحجػ الجٍات السشرػص عمةٍا في السادة )

 ،قاٌخةال سات العخبةة لمشذخ كالتػزيع،( د. اىترار أحسةجة دمحم اهدةػيط، التحػؿ في ىطاـ األثبات الجشائي، هخكد الجرا0)
 . 044ص، 0146

ةع العبةجؼ، الجخائع الساسة بحخية التعبةخ عغ الفكخ، دار الحاهج لمشذخ كالتػزيع، عساف،  (1) ، 0116د. ىػاؿ شارؽ إبخٌا
 . 04ص

 . 416د. دمحم حدغ هخعي، هرجر سابق، ص (2)



 
 ٕٙ 

 الثاني سظمبال

  صهر السرمحة السحسية

إف تصػر هخفق الصةخاف السجىي ىتةجة لمتصػرات الحاصمة في الجاىب التكشػلػجي كصشاعة الصائخات،     
ا الجشاة  هغ االستةالء  ءً ٍاًل لتػجةً ٌجساتٍع إلةً، ابتجاٌجًفا سصاحبً ضٍػر العسمةات العجائةة التي اختاٌر

ا هخك  قاىػىيغةخ ال بتخخيب السصارات كهخافق الصةخاف كأخةًخا استخجاـ الصائخة كػسةمة  ًراعمى الصائخات كتجهةٌخ
ًرا لمتجهةخ كالقتل، إذ إف ٌحي السخاشخ التي يتعخض لٍا هخفق الصةخاف السجىي هغ شأىٍا أف تحجث أضخا

 . (4)ئخ هادية كبذخية جدةسةكخدا

ل تدايج اإلقباؿ عمى الصائخات السجىةة بفزل الدخعة الفائقة التي تتسةد بٍا هقارىة هع كسائل الشقلىتةجة ك     
أضحى الصةخاف السجىي عمى رأس السرالح األكثخ استٍجاًفا بالعسمةات  األخخػ، كتػفةخ هتصمبات األهاف

عمى حةاة األفخاد كسالهتٍع كحخكة السدافخيغ  ًخاهدتس ايذكل تٍجيجً ، كل ذلظ هغ شأىً أف (0)الساسة بً
اهالت التجارية كاالقتراد كهستمكاتٍع، كسا كيذكل خخًقا لحق اإلىداف بحخية الدفخ كالتشقل، كيؤثخ عمى السع

فخع ال ، ىبةغ فيفخعةغٍحا السػضػع ارتأيشا تقدةسً إلى ب السحاكر الخاصةكهغ أجل اإلحاشة بأٌع ، (1)القػهي
 . الحق في الدفخب الستعمقة حسايةال فةًالثاىي ىػضح  فخع، أها الةالعاه الستعمقة بالحةاةحساية الاألكؿ هشً 

 

 

 

 

 

                                                           

اب الجكلي في هجاؿ الصةخاف السجىي، بحث هشذػر  (4)  د. عبج الخحةع بغ بػ عبجة، االتفاقةات الجكلةة الستعمقة بسكافحة اإلٌر
  . 40/4/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ https://repositpry.Nauss.eduعمى السػقع التالي، 

اب الجكلي، هػقع السشطػهة السرخؼ، السجمج)إدريذ  (0) ، 0143 (، هخاكر،440لكخيشي، الصةخاف السجىي كتحجيات اإلٌر
 بتأريخ اخخ زيارة لمسػقع ،/472010http://search.mandumah.com/Record عمى الخابط التالي، ،014-013ص

6/40/0147   . 
 . 046د. حدشي هػسى دمحم رضػاف، هرجر سابق، ص (1)

https://repositpry.nauss.edu/
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 الفخع األكؿ

ةالعام الحياةب الستعمقة سرمحةال  

لع تكغ حقػؽ اإلىداف كلةجة الحاضخ، إىسا كلجت هع كجػد اإلىداف عمى السعسػرة كإف كاىت قج اختمفت     
، لحا كفل ىطاـ (4)ضةًقا كاتداًعا بفعل الجكر الحؼ تقػـ بً الجكلة هشح ىذأتٍا كتبشةٍا لتشطةع ٌحي الحقػؽ 

بػاسصة التجخيع السبكخ لألفعاؿ الساسة بدالهة الصةخاف السجىي  كلةة الجشائةة السعتجؿ كالستػازف السدؤ 
كتعخيزٍا لمخصخ أقرى قجر هسكغ هغ الحساية الفعالة لمسرالح السحسةة، بل يحقق ٌحا الشطاـ األبعاد 

 . (0)الرجدكاألٌجاؼ االقترادية كالدةاسةة كاالجتساعةة السشذػدة في ٌحا 

في حق اإلىداف في الحةاة  اكسا إف ىصاؽ السرمحة السحسةة هغ خالؿ تجخيع تمظ األفعاؿ يتسثل أساسً     
تعخيس ػصف كالحخية كاالهغ الذخري، لحا فأف السذخع يدعى لحساية السرالح األساسةة في السجتسع، ب

تمظ السرالح لمخصخ كاالعتجاء عمةٍا يذكل عجكاًىا عمى حق يحسةً القاىػف، كتقجيًخا لتمظ الحساية فأف السذخع 
األهغ ٌػ أحج الحقػؽ السقخرة  يتشاكؿ بالتجخيع كل ها يٍجر تمظ السرالح أك يعخضٍا لمخصخ، كالحق في

ا كالػافجيغ كالدائخيغ لٍا ع كاجبات الجكلة ىحػ أبشاٌؤ  .( 1)لإلىداف ككاجب هغ ٌأ

كهدؤكلةة تأهةغ السالحة الجػية يقع عمى عاتق الدمصة التي تعةشٍا الجكلة، باعتبار إىٍا الجٍة السدؤكلة     
جسةع العػاهل السؤدية إلى تحقةق األهغ في شقةً  عغ تحقةق األهغ بسفٍػهً العاـ كالذاهل، إذ أف تػافخ

ع هطاٌخ التقجـ  الجاخمي كالخارجي، يداٌع هداٌسة فعالة في تحقةق االستقخار داخل الجكلة، كيعج هغ ٌأ
ع الحقػؽ التي يشبغي أف يتستع بٍا اإلىداف فّ أاعتبار عمى كالتحزخ في الجكلة الحجيثة،   . األهغ هغ ٌأ

إف حق  سافي حساية هػاششةٍا يعتبخ السجخل الصبةعي لحساية كجػد كاستقخار الجكلة، كف ىجاح الجكلة أ    
الجكلة في تػفةخ األهغ يتسثل في تعديد قجرتٍا عمى الجفاع عغ ىفدٍا لخد االعتجاءات التي تقع عمةٍا أك دفع 

سةد بً الشقل الجػؼ هغ خصخ كقػعٍا سػاء االعتجاءات الساسة بأهغ الجكلة الجاخمي أك الخارجي، كذلظ لسا يت
هشي بذقةً السػضػعي سخعة كتغصةتً ألكثخ هغ دكلة، كل ذلظ يحتاج إلى الةقطة الجائسة لتفعةل الجكر األ

                                                           

اب في القاىػف الجكلي )دراسة  قاىػىةة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى األكاديسةة العخبةة  (4) حدغ عديد ىػر الحمػ، اإلٌر
 . 446، ص0115السفتػحة، الجىسارؾ، 

ة لصةخاف السجىي االهاراتي لمخصخ )دراسة تحمةمة، ىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة احاـز حدغ الجسل (0)
 . 333(، هرجر سابق، صتأصةمةة هقارىة

 . 23-06د. دمحم ىرخ القصخؼ، هرجر سابق، ص (1)
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ا عمى ألٌسةة ذلظ كضخكرة لتحقةق األهل السشذػد في حخكة الشقل كالتي تشعكطًخا كاإلجخائي، ى ذ بجكٌر
لمتشسةة االقترادية  العرب الخئةذ جّ عقصاع الشقل يُ  كألف ،كالدةاسةة كاالجتساعةة األكضاع االقترادية

 . (4)كاالجتساعةة في الجكلة

فسشح اكتذاؼ الصةخاف  ،(0)إذ تداٌع السالحة الجػية بجكر كبةخ كفعاؿ في التصػر االقترادؼ لمجكؿ    
ىً هع اتداع ىصاؽ السبادالت الجكلةة كضخكرة أشخعت البذخية في استغاللً هغ الػجٍة االقترادية، ذلظ 

سةة الصةخاف في ىقل األشخاص كاألشةاء  اىتقاؿ األشخاص عبخ الجكؿ أك عبخ أقالةع الجكلة الػاحجة ضٍخت ٌأ
ع صػر االستغالؿ لمبةئة الجػية، ٌػ االستغالؿ التجارؼ  لسا تتسةد بً الصائخات هغ سخعة فائقة، إذ إف أحج ٌأ

إىً كبفزل التقجـ الحجيث في هجاؿ الشقل الجكلي، سػاء ها يتعمق بحجع ك ، (1)السجىةةسصة الصائخات ابػ 
الصائخات أك تصػر السالحة الجػية، كل ٌحا اىعكذ بجكري في الشٍاية عمى الجكر السٍع الحؼ يمعبً الشقل 

 .( 2)ي برفة عاهةالجػؼ في عسمةات التجارة الخارجةة هغ استةخاد كترجيخ كرفع كفاءة كأداء االقتراد الجكل

لحا فإف العسمةات العجائةة التي تصاؿ هخفق الصةخاف السجىي لٍا أبعاد اقترادية، كتكتدب تمظ األبعاد هغ     
، كقج تدبب األٌسةة االقترادية في جعل ٌحا (3)كػف أف الشقل الجػؼ أصبح عرب الحةاة االقترادية

الػششةة بالتجخيع  ـالتذخيعات سػاء الجكلةة هشٍا أت ، لحلظ ترج(4)لمسجخهةغ اكهصسعً  االسخفق هقرجً 
 لالعتجاءات التي تصاؿ هخفق الصةخاف السجىي .

 

 

                                                           

، 0143(، 41)(، الدشة47ات البرخة كالخمةج العخبي، العجد)هجمة دراس ،سكشً جٍةة فخج، كاقع  الشقل الجػؼ في العخاؽ (4)
 . 67ص

 . 7، ص0141ػهي لإلصجارات القاىػىةة، القاٌخة، د. إيشاس دمحم البٍجي، القاىػف الجػؼ الجكلي، السخكد الق (0)
، السرجر ي كاالتفاقةات الجكلةةقاىػف الصةخاف التجارؼ في ضػء القاىػف المبشاى، د. دمحم فخيج العخيشي، د. ٌادؼ دمحم دكيجار (1)

 . 7الدابق، ص
(، الجار الجاهعةة، اإلسكشجرية، كالجػؼ لخزاؽ، اقتراديات الشقل الجكلي )البخؼ كالبحخؼ د. هحسػد حاهج هحسػد عبج ا (2)

 . 053، ص0141
)دراسة تحمةمةة تأصةمةة عخيس سالهة الصةخاف السجىي لمخصخحاـز حدغ أحسج الجسل، ىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع ت (3)

 . 335هقارىة(، هرجر سابق، ص
اب شب (4) ل ًقا ألحجث االتفاقةات الجكلةة الخاصة بشقعالء عبجة التسةسي، هجػ هدؤكلةة الشقل الجػؼ عغ أضخار اإلٌر

 . 434، ص0143(، 417)(، السجمج4األشخاص، هجمة الحقػؽ الكػيتةة، العجد)
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 الفخع الثاني

 في الدفخ لحقابالستعمقة  سرمحةال

خية التي يحسةٍا السذخع بػصفٍا هخكًدا قاىػىًةا يتةح      ع السرالح الجٌػ تعج الحخية الذخرةة إحجػ ٌأ
لألفخاد هػاجٍة الدمصة كغل يجٌا هغ التعخض لٍع، بسا يدتٍجؼ القاىػف هغ حساية الحقػؽ التي تختكد عمةٍا 

ع فخكع الحخية الذخرةة الحؼ ال  ،(4)ٌحي الحخية حا يعشي كيعج حق الدفخ أحج ٌأ يجػز هرادرتً كتقةةجي، ٌك
إف حخية التشقل تسثل شخًشا البج ك ، (0)حق الفخد في االىتقاؿ هغ هكاف آلخخ كالخخكج هغ البالد كالعػدة الةٍا

، كيصمق عمى ٌحا الحق عجة تدسةات هشٍا تمظ التي أشمقٍا عمةً اإلعالف (1)هشً لتشسةة اإلىداف بذكل حخ
، كيحطى حق اإلىداف في (2)، حق الدفخ كحق الغجاء كالخكاح4726 سشةر العالسي لحقػؽ اإلىداف الراد

الدفخ كالتشقل بأٌسةة بالغة ىطًخا لمحاجة الساسة كالستدايجة لٍحي الحقػؽ، إذ إىٍا ذات شبةعة هتعجدة الػجػي 
الحةاة  ، إذ كةف يسكغ لمفخد أف يسارس حقً في(3)الدةاسةةبالحقػؽ السجىةة ك  اكثةقً  افٍي تختبط ارتباشً 

ػ هقةج ػ ال يدتصةع هغادرة بمجي الحؼ يدكغ فةً أك يسارس حقً في التعبةخ عغ رأيً ٌك  .                                  ( 4)الدةاسةة ٌك

(، كقج كرد لفكخ اإلسالهي الحؼ أشمق عمةٍا )حخية الغجك كالخكاحكتعػد جحكر حق الدفخ كالتشقل إلى ا     
ُىَه ال ِحي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلهاًل َفاْمُذها ِفي ) -خيع في سػرة السمظ بقػلً تعالى:الكف آالشز عمةٍا في القخ 

في الدفخ كالتشقل  ا، كيفٍع هغ اآلية السباركة أف يكػف اإلىداف حخً (5)(َمَشاِكِبَيا َكُكُمها ِمْن ِرْزِقِو ۖ َكِإَلْيِو الشُُّذهرُ 

                                                           

ل دراسة حسةة في جخيسة االختفاء القدخؼ)السرمحة الس ،دػف عبةج ٌجةج، د. هازف خمف ىاصخد. ح (4) هقارىة(، هجمة ٌا
 . 34، ص0145، (4السجمج)البةت، 

 اإللكتخكىي  ة، هقاؿ هشذػر عمى هػقع السفتاحصالح عبج العاشي، كاقع الحق في التشقل كالدفخ في األراضي الفمدصةشة (0)
 . 40/4/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة ، اخخ  https://miftah.orq عمى الخابط التالي،

عمى السػقع  (، هشذػرة في هكتبة حقػؽ اإلىداف جاهعة هةػىدػتا،( حخية التشقل05رقع )ةق العاـ التعمكرقة عسل بعشػاف ) (1)
 . 00/1/0147، اخخ زيارة لمسػقع https://hrlibrary.umn.eduالتالي 

، اخخ  http:// kitabat.comالتالي االلكتخكىي هػقع الكتابات دمحم ثاهخ، هقاؿ بعشػاف)حق اإلىداف في التشقل كاإلقاهة(، (2)
 . 01/1/0147لمسػقع بتأريخ  زيارةاخخ 

دمحم ثاهخ، هقاؿ بعشػاف)حق اإلىداف في التشقل كاإلقاهة كالمجػء في القاىػف الجكلي كالذخيعة اإلسالهةة(، هشذػر عمى هػقع  (3)
 . 00/1/0147لمسػقع بتاريخ  زيارة ، اخخ https://m.ahewar.orj ، عمى الخابط  التالي0143 سشة هػقع الحػار الستسجف

فخحاف ىداؿ السداعةج، الشطاـ القاىػىي لمسشع هغ الدفخ في التذخيعات األردىةة، هػقع جاهعة اؿ البةت، عمى الخابط التالي،  (4)
، اخخ زيارة لمسػقع  www. Aabu.edu.jo/AR/collegesandinstitutes/law/pages/farhan.aspxالتالي، 

6/40/0147 . 
 .( 43سػرة السمظ: اآلية ) (5)

https://miftah.orq/
https://hrlibrary.umn.edu/
https://m.ahewar.orj/
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 يسكغ هشع الفخد هغ التشقل في الذخيعة اإلسالهةة إال لسرمحة دكف عػائق، كال هغ داخل بمجي كخارجً
، كسا إف الذخيعة اتخحت الحخية الذخرةة دعاهة أساسةة بالشدبة لكل ها سشتً (4)تزةٍا السرمحة العاهةقت

هشً لإلىداىةة جسعاء،  احتخاًهااإلسالـ إقخاري لمحقػؽ كالحخيات العاهة  ع ج  لمشاس هغ ىزع كعقائج تذخيعةة، ف  
لقػلً  استشاًدا ،(0)اإلىدافبكخاهة  اباعتبار إف حساية الحقػؽ كالحخيات العاهة هختبط أساسً 

ْمَشا َكَلَقجْ )تعالى ـَ  َبِشي َكخ   . (1)(آَد

كحق اإلىداف في الدفخ كالتشقل حخصت السػاثةق كاإلعالىات العالسةة كاإلقمةسةة عمى حسايتً باإلضافة     
لكل ) -حق التشقل إذ جاء فةً: 4726 سشةلمجساتةخ، إذ تزسغ اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلىداف الرادر 

ل فخد الحق في هغادرة أؼ بمج فخد الحق في حخية التشقل كفي اختةار هحل إقاهتً داخل حجكد الجكلة، كأف لك
السجىةة كالدةاسةة الرادر  تزسغ العٍج الجكلي الخاص بالحقػؽ ك ، (2)(في ذلظ بمجي كفي العػدة إلى بمجيبسا 
ةع كل شخز لجيً صفة قاىػىةة داخل إقم) -( هشً إذا جاء فةٍا:40لسادة )ٌحا الحق كذلظ با 4744 سشة

 . ( 3)(ل فةٍا كحخية اختةار هكاف إقاهتًفي حخية التشقلجيً الحق دكلة ها، في أرض ٌحي الجكلة، 

كهغ تمظ السػاثةق،  ق،ج هغ السػاثةق قج تزسشت ٌحا الحأها عمى السدتػػ اإلقمةسي، فشجج أف العجي    
، إذ أقخ لكل فخد الحق في االىتقاؿ داخل كششً كال 4764 سشةالسةثاؽ اإلفخيقي لحقػؽ اإلىداف الرادر 

أف لكل فخد حق الدفخ بحخية إلى كششً ك لسرمحة هعةشة،  ًقايحق لمدمصات هشعً هغ هسارسة ٌحا الحق إال كف
أك هغ كششً إلى الخارج كال يدسح بفخض القةػد عمةً إال في حجكد القاىػف التي تكػف هغ هتصمبات حساية 

تزسشت االتفاقةة األكربةة لحقػؽ اإلىداف ك ، (4)كالقاىػف كالشطاـ كالرحة كاألخالؽ العاهة األهغ القػهي
، كسا كفل هةثاؽ (5)، الحق في حخية التشقل كاختةار هكاف اإلقاهة كحق هغادرة البالد4731 سشةالرادرة 

كتعديد حقػؽ  )... -ؽ كالحخيات الفخدية إذ جاء فةً:حساية الحقػ  4723سشة األهع الستحجة الرادر 

                                                           

، التاليعمى الخابط  0144سػريتشا بتأريخ حخية التشقل في القاىػف الجكلي(، هشذػر في جخيجةفارس حداف، هقاؿ بعشػاف) (4)
www.souriaatnapress.net  00/1/0147، أخخ دخػؿ لمسػقع بتأريخ . 

شخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف جاهعة ا، (دراسة هقارىة)ياسخ عصةػؼ عبػد الدبةجؼ، الحق في حخية التشقل  (0)
 . 41 -7، ص0115بغجاد، 

 .(  51سػرة االسخاء: اآلية ) (1)
 . 4726سشة  يشطخ اإلعالف العالسي لحقػؽ األىداف الرادر (2)
 . 4744 سشة العٍج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجىةة كالدةاسةة الرادر ( هغ40يشطخ السادة ) (3)
 . 4764 سشةيشطخ السةثاؽ األفخيقي لحقػؽ األىداف الرادر  (4)
 . 4731سشةلحقػؽ اإلىداف الرادرة  كربةةيشطخ االتفاقةة اال (5)

http://www.souriaatnapress.net/
http://www.souriaatnapress.net/
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األىداف كالحخيات األساسةة لمشاس جسةًعا كالتذجةع عمى ذلظ إشالًقا، بال تسةةد بدبب األصل كالجشذ كالمغة 
 . (4)(يغ كال تفخيق بةغ الخجاؿ كالشداءكالج

الحقػؽ ) -:ًفي ديباجتً عمى أى 4771سشة ػؽ اإلىداف في اإلسالـ الرادرأكج إعالف القاٌخة لحقك     
أك  ،ااألساسةة كالحخيات العاهة في اإلسالـ جدء هغ ديغ السدمسةغ ال يسمظ أحج بذكل هبجئي تعصةمٍا كمةً 

كتسع بٍا  )ص( تكمةفةة أىدؿ هللا بٍا كتبً، كبعث بٍا خاتع رسمً ٌةةإالأك خخقٍا أك تجاٌمٍا في أحكاـ ، اجدئةً 
سالٍا ،ها جاءت بً الخساالت الدساكية أك العجكاف عمةٍا هشكًخا في الجيغ ككل  ،كأصبحت رعايتٍا عبادة، كٌإ

 .          إىداف هدؤكؿ عشٍا بسفخدي، كاألهة هدؤكلة عشٍا بالتزاهغ(

ا صجكر حكع قزائي بكقج تخزع حخية الدفخ لق     ، كقج تكػف قةػد أك الحبذ الدجغةػد عجة، كأبخٌز
كاألخالؽ كالدكةشة العاهة، كقج  ،اـ العاـ أك عشاصخي كالرحة العاهةدستػرية تشطةسةة كالحفاظ عمى الشط

أك تسخد، كسا قج  ،أك عرةاف ،أك اىتذار كباء ،يكػف التقةج راجع لطخكؼ استثشائةة شارئة كحالة الحخب
 . ( 0)يكػف التقةج كفًقا إلجخاءات الزبط اإلدارؼ 

ف االعتجاءات التي تدتٍجؼ الصائخات السجىةة، تسذ باالعتبار األكؿ حق الفخد في الدفخ كالتشقل، كإٌحا     
حا دكف أدىى شظ يشصػؼ عمى السداس بحق اإلىداف في الحةاة،  عتبار إف االعتجاءات التي تقع ا عمى ٌك

حا ها عمى الصائخات السجىةة التقف عشج ذات الصائخة، بل إىٍا تستج لتذسل الخكاب السػج ػديغ عمى هتشٍا، ٌك
لجاخمةة عمى بحق اإلىداف في الحةاة، الحق الحؼ حخصت السػاثةق الجكلةة كالتذخيعات ا ايذكل هداسً 

 .صةاىتً

كعمى الخغع هغ أف السػاثةق الجكلةة لع تشز بذكل صخيح عمى حساية الصةخاف السجىي، فإف سالهة     
االسالحة الجػية السجىةة تجخل ضسغ  أك الحساية القاىػىةة التي تتستع بٍا  ،كتتستع بحات الحراىة، اشاٌر

ا السخقع ) ( 03/1سائخ حقػؽ اإلىداف، إذ اعتخفت الجسعةة العسػهةة لمسشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي بقخاٌر
بأف سالهة الصةخاف السجىي الجكلي تقتزي أف تعتخؼ جسةع الجكؿ ) -:، إذ جاء فة4762ًالرادر سشة 

 . (...ةةسالهة كأركاح األشخاص الحيغ عمى هتغ الصائخات السجىبأٌسةة 

                                                           

 . 4723سشة( هغ هةثاؽ األهع الستحجة الرادر 4/1يشطخ السادة ) (4)
(،  2( د. ياسخ عصةػؼ الدبةجؼ، الحق في حخية التشقل )دراسة دستػرية هقارىة(، هجمة الفخات، جاهعة كخبالء، العجد)0)

 . 44، ص0116
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كفي الحقةقة إف حساية أركاح األشخاص السػجػديغ عمى هتغ الصائخات السجىةة تعتبخ شبًقا لسبادغ     
القاىػف الجكلي السعاصخ، أحج الحقػؽ األساسةة لإلىداف، باعتبار إف سالهة ركاب الصائخات السجىةة كحساية 

ع تشصػؼ في إشار الحق في الحةاة، ٌحا الحق الحؼ يترجر قائسة الحقػؽ التي يتستع بٍا األشخاص، أركاحٍ
كلسا كاف القاىػف الجكلي قج فخض التداًها صخيًحا عمى الجكؿ، هغ أجل التعاكف بالسحافطة عمى أفزل كجً 

كفالة الحساية لخكاب الصائخات عمى الحقػؽ األساسةة لمفخد، فإىً يشبغي عمى الجكؿ أف تمتـد بٍحا التعاكف ل
السجىةة، كالسحافطة عمى حقٍع األساسي في الحةاة إثشاء كجػدٌع عمى الصائخة السجىةة، ألف حق اإلىداف في 

 . ( 4)الحةاة يجب حسايتً في كل األكقات كهٍسا كاىت الطخكؼ

الحق في  عمى ٌحاالشز ب الجساتةخ حخصتإذ ، (0)أف حق التشقل كالدفخ يعج هبجأ دستػرؼ أصةل كسا    
لمعخاقي حخية التشقل كالدفخ ) -ٌحا الحق، إذ جاء فةً: 0113دشةالجستػر العخاقي ل تشاكؿ كقجهتػىٍا، 

 سشةحق الدفخ كالتشقل كذلظ في دستػر  الجستػر السرخؼ تزسغ ك  ،(1)كالدكغ داخل العخاؽ كخارجً(
حق الشقل ) -:ىًأإذ جاء فةً ب ،4754سشةكذلظ دستػر كسا تزسغ الجستػر اإلهاراتي ٌحا الحق  ،(2)0142

 . ( 3)(هكفػؿ لمسػاششةغ في حجكد القاىػف كاإلقاهة 

إىٍا كاىت سباقة في إذ ىخػ  ،إف الحق في الدفخ أقختً الذخيعة اإلسالهةة دتشتجكهغ خالؿ ها تقجـ، ى    
 بذكل صخيح اعتخفت بٍحا الحققج  الجكلةة كاإلعالىات العالسةة كالجساتةخ حساية ٌحا الحق، كسا إف السػاثةق

حا  كأسبغت عمةً حسايتٍا، عمى ها ىدتشتج هشً إف الصةخاف السجىي يجخل بالزخكرة في إشار تمظ الحساية، ٌك
الدفخ  حق ةً التي أقخت صخاح تحت الشرػصىً يشصػؼ الخغع هغ عجـ كجػد ىرػص صخيحة بذأىً، إال أ

سةة  كسا تزسشت الحق في الحةاة تشقل،كال ا ٌأ الحؼ يعج هغ أكلى االعتبارات األساسةة لإلىداىةة، بل أكثٌخ
حا ها يعشي ضخكرة حساية أركاح السدافخيغ الحيغ يستصػف الصائخات السجىةة، إذ تسثل حةاة  عمى األشالؽ، ٌك

ة، كإف ٌحي الحالة الخاصة األشخاص عمى هتغ الصائخة السجىةة صػرة خاصة هغ صػر حق األفخاد في الحةا
ف كضع  ٌؤالء األفخاد يتعحر هعً الجفاع عغ أىفدٍع في حالة أتدتجعي تذجيج االلتداـ بحساية الخكاب، كسا 

                                                           

د. دمحم عبج الخحسغ الجسػقي، الحساية الجكلةة لمصةخاف السجىي هغ األىذصة العدكخية لمجكؿ في زهغ الدمع كحاؿ الحخب،  (4)
 . 01-00-04، ص0117دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 

جعًسا بأحجث احكاـ دراسة هقارىة بةغ الذخيعة كالقاىػف ه -)حق التشقل كالدفخحخيات العاهةد. دمحم بكخ حدةغ، الحقػؽ كال (0)
 .  0116القزاء اإلدارؼ(، دار الفكخ الجاهعي، اإلسكشجرية، 

 .الشافح   0113 دشة( هغ الجستػر العخاقي ل42السادة) (1)
 .الشافح  0142 دشة( هغ الجستػر السرخؼ ل40سادة )يشطخ ال (2)
 .الشافح  4754 دشة( هغ الجستػر اإلهاراتي ل07ة )يشطخ الساد (3)
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ع عمى هتغ شائخة هحمقة في  ها إذا كقع اعتجاء عمةٍع أك أؼ تٍجيج هغ السسكغ أف يعخض أركاحٍع لمخصخ ٌك
 . أعالي الدساء

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثاني
 

 

 

األحكاـ السهضهعية لجخائم 
االعتجاء عمى سالمة الظيخاف 

  يالسجن



 
 ٚٓ 

الثاىةة كحتى كقتشا بعج أف تػسعت حخكة الشقل الجػؼ في كافة أرجاء العالع عقب الحخب العالسةة     
سةة تمظ  الحاضخ، رافق ذلظ التػسع الكبةخ ازدياد األخصار التي تمحق بسخفق الصةخاف السجىي، كتتجمى ٌأ

 ةالسجىة ائخاتسالهة الصةخاف السجىي، كجخيسة تعخيس سالهة الصفي العجيج هغ الجخائع التي تسذ  األخصار
 خات السجىةة .خ القاىػىي عمى الصائلمخصخ، كجخيسة االستةالء غة

كالذخكط العاهة  ،افكإذا كاف السػضػع بسثل تمظ األٌسةة فالدؤاؿ الحؼ يثار في ٌحا الفرل عغ األرك    
عقػبات كها ٌي ال ،في هعالجتٍا الجكلةة كالػششةةكهجػ هداٌسة التذخيعات  ،ععمةٍا تمظ الجخائ ءً االتي تقـػ بش

 . السفخكضة في ٌحا االشار؟

 ىتشاكؿ في السبحث األكؿلى هبحثةغ، إفي ٌحا الفرل الحؼ يقدع  ىقاششاكل تمظ االسئمة ستكػف هحػر     
جخيسة االستةالء غةخ سشبةغ فةً ، أها السبحث الثاىي جخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخهشً 

 القاىػىي عمى الصائخات السجىةة .

 السبحث األكؿ

السجنية لمخظخ جخيسة تعخيض سالمة الظائخات  

سةة كسائل الشقل الجػؼ يػها بع      هػف ، كفي السقابل يبحث السجخ ج يػـ بدبب الخجهات التي تقجهٍاتتدايج ٌأ
كالسادية ذات الرمة بسخفق  ،عشٍا لتحقةق ها يدعػف إلةً هغ إيقاع أكبخ قجر هسكغ هغ الخدائخ البذخية

اتجٍت الدةاسة الجشائةة لحساية السرالح  السجخهةغ ٌحا السخفق السٍع الستٍجاؼ ًخاكىط، (4)الصةخاف السجىي
الستعمقة بسخفق الشقل الجػؼ، كالعشاصخ األساسةة التي يقػـ عمةٍا ٌحا السخفق الحةػؼ سػاء هغ أفعاؿ 

  . (0)لمخصخالتعخيس 

بأهغ كسالهة الصةخاف اسة صػر الجخائع الس كتعجر جخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخ إحجػ    
ع السذاكل االجتساعةة التي تؤدؼ السجىي لى اضصخاب أهشً كاستقخاري، األهخ الحؼ إ، إذ يسثل الخصخ أحج ٌأ

يدتجعي السذخع في أغمب التذخيعات الجدائةة بتجخيع الدمػؾ الخصخ في صػرة هغ صػر الحساية السبكخة، 

                                                           

اب كساؿد.  (4) (، دار الشٍزة العخبةة، ارىة هتخررة في القػاىةغ العخبةة)دراسة قاىػىةة هقاحسج، الػسةط في هكافحة اإلٌر
 . 236، ص0145القاٌخة، 

العخبةة  كرقة عسل هقجهة هغ األهاىة العاهة لٍةئة أهغ الصةخاف في الجكؿ العخبةة في هجالي التذخيع كالتشطةع، الٍةئة (0)
 . 03، ص0141لمجسعةة العاهة، الخياض،  (41)لمصةخاف السجىي، الجكرة



 
 ٚٔ 

األكؿ هشً عمى  سصمب، ىتعخؼ في الهصالبثالثة  بحث إلىكلمتعخؼ عمى ٌحي الجخيسة، ارتأيشا تقدةع ٌحا الس
ٍا الثاىي، كهشاقذة اآلثار الجدائةة الستختبة عمى ارتكاب سصمبفي ال الجخيسة أركافىبةغ هفٍػـ ٌحي الجخيسة، ك 

 .الثالث هشً  السصمبكذلظ في 
األكؿ سظمبال  

جخيسة المفيـه   

لمخصخ  ةجىةالس ائخاتصالحي لجخيسة تعخيس سالهة الص، التعخيف المغػؼ كاالصالسصمبسشبةغ في ٌحا     
 آلتي: كعمى الشحػ ا فخعةغ عمىكذلظ هغ خالؿ تقدةسً 

 الفخع األكؿ

 ةً لغ الجخيسة تعخيف

هغ  خيس(،احتػت السعاجع المغػية عمى الجحر المغػؼ لسرصمح التعخيس لمخصخ، إذ إف أصل كمسة )تع    
 ، لمسػت،  ًُ ض  خ  ع  : إلى كحا، ُعخضة لكحا: ُهعخض لًُ  ًُ ض  خ  ُعُخضات، هثل ع  ، كجسعٍا اعخض، ع خًض يُ ع خض 

ًُ  ًُ ب  ر  بسعشى ى   ،(0)لكحا ُعخضةً  عمًُ ، كج  (4)لمسخض، لمشقج، لإلٌاىة  . ( 1)جًفاٌ   ل

( يخصخ خ   أها هرصمح الخصخ، فسرجري     ص خ  صالف، أ)كالخاء كالصاء كالخاء( ، (2)صةًخاا كخ  صخاىً كخُ  اصخً )خ 
أغمب، كلحلظ ُيقاؿ  فعل ها يكػف الخػؼ فةً كل ، فةعشي(3)حجٌسا القجر كالسكاىة، كالثاىي اضصخاب كحخكةأ

، كُيقاؿ، أخصخ (5)()خاشخ بشفدً )اإلشخاؼ عمى الٍالؾ(، ُيقاؿ ، كسا عخفً رأؼ آخخ بأىً:(4)()خاشخ الخجل

                                                           

  .4261، صهرجر سابق ،أحسج هختار عسخ (4)
ةع أىةذ، د. عبج الحمةع هشترخ، عصةة الرػالحي، دمحم خمف هللا احسج، السعجع الػسةط، هكتبة الذخكؽ الجكلةة،     (0) د. إبخٌا

 . 372، ص0112القاٌخة، 
 . 446، ص4754هجج الجيغ آبادؼ، السعجع السحةط، دار الكتب العمسةة، بةخكت، (1)
 . 071ص 4754، دار الكتب العمسةة، بةخكت، 2لداف العخب، ـ أبا الفزل جساؿ الجيغ ابغ هشطػر، (2)
 . 113ص ،هرجر سابقابػ الحدةغ احسج ابغ فارس ابغ زكخيا،  (3)
، 4755الفةػهي، السرباح السشةخ في غخيب الذخح الكبةخ، دار السعارؼ، القاٌخة، أحسج ابغ دمحم ابغ عمي السقخغ  (4)

 .451ص
خؼ،اإسساعةل  (5) ، 4771كصحاح العخبةة، دار العمع لمساليةغ، بةخكت،  المغة العخبةةهختار الرحاح تاج  بغ حساد الجٌػ

 .426ص



 
 ٕٚ 

ؽ  ىاقػس الخصخ، أؼ ىدب(4)بسعشى جعمً بةغ الدالهة كالتمف :السخض رجاًل  د  جد الشاس إلى أهخ ُيٍ ةً ، ك 
ال يشبغي  إذعالهة ُتذةخ إلى كجػد أخصار هٍمكة في السشصقة السذار إلةٍا،  بالٍالؾ، كهشصقة الخصخ:

 .( 0)االقتخاب هشٍا

 الفخع الثاني

  اصظالًحا الجخيسة تعخيف

  تةةغ:كذلظ في السحػريةغ اآل ات،سشػضح السعشى االصصالحي لمجخيسة، في الفقً كالتذخيع    

  الجخيسة فقًيا تعخيف -:أكاًل 

ع هغ خالؿ االشالع عمى اراء الفقٍاء      ىجج عدكًفا كاضًحا عغ ايخاد تعخيف لٍحي الجخيسة، كاقترخت آراٌؤ
يتصخؽ الفقٍاء لفكخة التعخيس لمخصخ بأسمػب هػحج، عمى تعخيف الخصخ برػرة عاهة، إضافًة إلى ذلظ لع 

ا ، بةشسا ذٌب رأؼ آخخ إلى بةاف عشاصخ بشةاىٍسٍاجاىب هشٍع إلى بةاف العمة هغ كراء تجخي إذ ذٌب
تمظ الجخائع التي يكتفي فةٍا السذخع الجشائي بأف يتختب عمى الدمػؾ ) -ىٍا:أعمى القاىػىي، فقج عخفٍا رأؼ 

حا الخصخ يتسثل في التٍجيج  خصخ عمى الحق أك السرمحة التي قخر السذخع بأىٍا ججيخة بالحساية، ٌك
حا )1)بالزخر( ًٌا، أك كتاب، ٌك كالفدع  ،كالخػؼ ،، إذ هغ شأف ٌحا التٍجيج إثارة الُخعبةً التٍجيج قج يكػف شفا

ي تحمق في الجػ كعمى هتشٍا عجد هغ الخكاب، كربسا  لجػ األفخاد، كسا في حالة التٍجيج بالخصخ لصائخة ٌك
حا ها يؤدؼ إلى زعدعة الثقة كفقجاف  ي في الفزاء، ٌك يكػف ٌشاؾ اشتباؾ هدمح عمى هتغ الصائخة ٌك

شاؾ(2)الصسأىةشة بالسالحة الجػية لػ لع تكغ الشتةجة قج ك  ،جخائع التي تكتسل)تمظ ال -عمى أىٍا: هغ عخفٍا ، ٌك
ٍا احتساؿ حجكث اعتجاء حالة كاقعةة أؼ هجسػعة هغ اآلثار السادية يشذأ ب) -أك أىٍا: ،(3)(قج حرمت فعاًل 

                                                           

 .021ص احسج هختار عسخ، هرجر سابق، (4)
(0) ، خ، عبج الغشي أبػ العـد  . 71، ص0141دار الكتب العمسةة، بةخكت، السعجع الغشي الدٌا
 ،(، هشذػر عمى السػقع التاليسخ بغ عمي الحسادؼ، هقاؿ بعشػاف)جخيسة تعخيس الشقل الجػؼ لمخصخزياد بغ ع (1)

www.sayhipres/indu/induy.Edu.libbac،  5/2/0147لمسػقع بتأريخ  زيارةاخخ .    
اب الجكلي،( 2)  . 101ص ،0113، دار الفكخ الجاهعي، االسكشجرية، 0ط د. سالهة إسساعةل دمحم، هكافحة اإلٌر
األحكاـ العاهة في جخائع أهغ الجكلة هغ جٍة الخارج كهغ جٍة الجاخل، دار الشٍزة العخبةة،  ،سالهة دمحم د. هأهػف ( 3)

 .46، ص 4775القاٌخة، 

http://www.sayhipres/indu/induy.Edu.libbac
http://www.sayhipres/indu/induy.Edu.libbac


 
 ٖٚ 

كهغ السالحع أف ٌحي التعخيفات لجخيسة التعخيس لمخصخ، قج ركدت عمى العمة كالغاية التي  ،(4)(يشاؿ الحق
 . ٍا لع تتشاكؿ العشاصخ الالزهة لمبشةاف القاىػىي لمجخيسةىّ أإال  الفعل السختكبائٍا جّخـ السذخع هغ كر 

 قابمةة الدمػؾ إلحجاث الزخر لحق يحسةً القاىػف كفًقا لمسجخػ ) -أىٍا:عمى بةشسا عخفٍا رأؼ آخخ     
 كيتبةغ هغ ٌحا، (0)(ًعمى كشظ ارتكاب ـء كاف الفاعل قج ارتكب الفعل أاالعادؼ لألهػر، كيتحقق الخصخ سػ 

ها داـ  السعةار السجخػ العادؼ لألهػر، أؼ أف الدمػؾ يذكل خصخً  خصخفي تحجد الأىً قج استشج  التعخيف
قبل ذلظ،  ـػاء كاف الفاعل قج أتع الجخيسة أ، كسيؤدؼ الى ىتةجة تٍجد السرمحة السحسةة كفًقا لمسجخػ العادؼ

 . شتةجة أـ لع تحرلأؼ بسعشى أف الخصخ يتحقق سػاء تع الفعل كحرمت ال

  الجخيسة تذخيًعا تعخيف -:ثانًيا

، مجخيسةل اتعخيفً  شاتزسا لع يسىجج أىٍ الػششةة كالشرػص االتفاقةات الجكلةة هغ خالؿ استقخائشا لشرػص    
 .  الجخيسةتمظ تتكػف هشٍا  الشز عمى األفعاؿ التيٍا بػاسصة أف تتشاكل تمظ االتفاقةات ثختإذ أ

 جخيسة تعخيس سالهة الصائخاتتتزسغ احتػت القػاىةغ العقابةة لمجكؿ السقارىة عمى ىرػص  كقج    
هػقف السذخع العخاقي ىجج أىً هغ خالؿ تتبع ك  ،غةخ عسجؼلمخصخ كسػاء ارتكبت بذكل عسجؼ أـ  ةالسجىة

، إذ جاء (13/134) ، كبالسػاد الشافح قاىػف العقػبات ىز عمةٍا ضسغ الفرل الثالث هغ الباب الدابع هغ
هغ عخض عسًجا لمخصخ بأية شخيقة كاىت سالهة السالحة الجػية اك السائةة اك سالهة قصار يعاقب...) -فةً:

يعاقب... أك بإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ ) -جاء فةً:ك ائل الشقل العاـ(، اية كسةمة هغ كس اك سفةشة اك شائخة اك
صالت العاهة البخية أك السائةة أك الجػية هغ شأىً هغ تدبب بخصئً في حرػؿ حادث إلحجػ كسائل السػا

ا أك تعخيس األشخاص الحيغ فةٍا لمخصخ( ، السذخع السرخؼ في قاىػف العقػبات ٍاتشاكل كسا ،(1)تعصةل سةٌخ
، ككحلظ (2)...(اهة البخية أك السائةة أك الجػيةسالهة كسائل الشقل الع اعخض لمخصخ عسجً  هغ) -إذ جاء فةً:
يعاقب ... كل هغ تدبب بخصئً في حرػؿ ) -:التذخيع العقابي اإلهاراتي، إذ ىز عمى أىًالحاؿ في 

ا أك تعخيس حادث إلحجػ كسائل السػاصالت العاهة السائةة أك الجػية أك البخية هغ شأىً تعص ةل سةٌخ

                                                           

 . 416، ص4761د. هحسػد ىجةب حدشي، عالقة الدببةة في قاىػف العقػبات، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (4)
، 0112د. أحسج حداـ شً، تعخيس الغةخ لمخصخ في القاىػف الجشائي، دراسة هقارىة، دار الشٍزة العخبةة القاٌخة،  (0)

 . 42ص
 .( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح 132/134السادة ) (1)
 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 445السادة ) (2)
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كسا  ،في تشاكلٍا ىرػص الجخيسة اهػحجً  هداًرات سمكقج  اتفشخػ أف التذخيع ،(4)...(األشخاص لمخصخ
 لتي تؤدؼ إلى تعخيس سالهة الصائخاتكيتزح هغ خالؿ الشرػص الدابقة أف السذخع جـخ األعساؿ ا

 لمخصخ سػاء تست الجخيسة برػرة عسجية أـ برػرة غةخ عسجية )الخصأ( . ةالسجىة

في تجخيع ٌحي الصائفة هغ الجخائع، بأف دكر القاىػف الجشائي ال يشحرخ فقط بعج  كيبخر السذخع هػقفًُ     
كقػع الجخيسة لغخض فخض العقاب عمى السجـخ كالسداٌسةغ في ارتكاب الجخيسة، كإىسا يسكغ أف يتجخل في 

أك التٍجيج بً،  ،، كسا أف إيجاد جخيسة تتكػف هغ التعخيس لمخصخ(0)هخحمة هبكخة سابقة عمى كقػع الجخيسة
ا في السؤتسخ الجكلي العاشخ لقاىػ  عمى ذلظ فأف السؤتسخ الجكلي  ءً كبشا) -ف العقػبات، إذ جاء فةً:تع إقخاٌر
أف الدةاسة التذخيعةة التي ترةغ جخائع هغ هجخد أفعاؿ  بار:العاشخ لقاىػف العقػبات يزع في االعت

اهة لمقاىػف الجشائي كذلظ بذخط أف تحتـخ ٌحي الدةاسة التعخيس كالتٍجيج بالخصخ ال تتعارض هع السبادغ الع
هتصمبات التعخيف القاىػىي برفة خاصة عغ شخيق تجشب السفاٌةع التي تراغ باصصالحات هبٍسة لمغاية 

التٍجيج كالتعخيس لمخصخ جخيسة جشائةة يسثل فقط حاًل أخةًخا يتع االلتجاء إلةً عشج  عج  أك غةخ دقةقة، كأف 
تساـ كتػفةخ عجـ كفاية الػ  سائل غةخ العقابةة لسشع الجخيسة، كيجب تحجيج هبجأ الخصخ السفتخض بعشاية كٌا

ت التي يشز عمةٍا إهكاىةة إقاهة الجلةل عمى العكذ حتى ال يصبق ٌحا االفتخاض عمى األقل في الحاال
                                              .   (1)(القاىػف صخاحة

 فةسا يتعمقك ، التي تذكل هداًسا بالصةخاف الرػرأها التذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي، فأىٍا تشاكلت     
 ،الشافح العخاقي ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي467السادة )ب السذخع أحاؿأف ىخػ  سػقف التذخيع العخاقي،ب

 :ًإلةٍا، إذ جاء فةٍا أىالجكلةة التي تع االىزساـ  االتفاقةاتلى إالجخيسة تحجيج األفعاؿ كالجخائع التي تذكل 
)تصبق أحكاـ القػاىةغ السخعةة كالسعاٌجات كاالتفاقةات الجكلةة السشزسة إلةٍا الجكلة فةسا يتعمق بالجخائع 

 كاألفعاؿ التي تختكب ضج أهغ كسالهة الصةخاف السجىي( .

تزسشا األفعاؿ التي تذكل  قج القاىػىةغ ىخػ أف كال ،كاإلهاراتي قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ  أها هػقف    
 لألفعاؿ ةً اضاف أفعاؿ ُأخخػ ، كلكغ تمظ التذخيعات أدرجت لمخصخ ةالسجىة الصائخاتسالهة  جخيسة تعخيس

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح 070السادة ) (4)
ةع العصػر، جخيسة تعخيس الغةخ لمخصخ في قاىػف العقػبات الفخىدي، هجمة جاهعة الذارقة ل (0) معمـػ الذخعةة د. رىا إبخٌا

 . 431، ص0144(، 6)(، السجمج0كالقاىػىةة، العجد)
(، السخكد القػهي لمبحػث 41(، السجمج)4السجمة الجشائةة القػهةة، العجد)السؤتسخ الجكلي العاشخ لقاىػف العقػبات،  (1)

 .4751 االجتساعةة كالجشائةة، القاٌخة،
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ال التي كسائل الشقل الجػؼ  إحجػ، كحالة قةادة تجخل في إشار التجخيع هغ ثع  ك  ،الػاردة في قاىػف العقػبات
أك غةخ كاضحة  ،العالهات الجالة عمى جشدةتٍا أك دكلة تدجةمٍا أك تحسل عالهات غةخ صحةحةتحسل 

أك  ،أك دكلة التدجةل كذلظ بجكف ترخيح هغ سمصة الصةخاف السجىي، أك قةادة شائخة ،بقرج إخفاء الجشدةة
  . (4)أك هخجر ،أك تحت تأثةخ هدكخ ،بالعسل ضسغ شاقسٍا في حالة سكخ

أف لمخصخ، يسكششا  ةالسجىة جخيسة تعخيس سالهة الصائخات هػقف الفقً كالتذخيعات هغكبعج أف عخضشا     
 .اإلخالؿ بالػضع اآلهغ لمصائخة بكل فعل هغ شأىً تعخيزٍا بسا فةٍا لمخصخ  -ىعخفٍا عمى أىٍا:

الثاني سظمبال  

جخيسة الأركاف   

القاىػىي، يشبغي أف تتػافخ عشاصخ هعةشة، كالتي يذكل لكي يذكل الدمػؾ اإلىداىي جخيسة بالسعشى     
حي العشاصخ يصمق عمةٍا أركاف الجخيسة ، كجخيسة االعتجاء عمى (0)كجػدٌا شخًشا الزًها لقةاـ الجخيسة، ٌك

الخكغ السادؼ، كالخكغ السعشػؼ،  ،ركشةغ ٌساسالهة الصةخاف السجىي حالٍا حاؿ أؼ جخيسة ُأخخػ، تتكػف هغ 
فخع ، ىبةغ في الفخعةغإلى  لسصمبيشبغي أف ىقدع ٌحا ا عمى حجة، كل ركغ هغ ٌحي األركافكلغخض بةاف 

 . ششاقر فةً الخكغ السعشػؼ س ىيالثا فخعال الخكغ السادؼ، أها األكؿ

 الفخع األكؿ

 اديالخكن الس

إلى قدسةغ ٌسا، هاديات الجخيسة،  الخكغ السادؼ لجخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخ يشقدع    
 .غ الفقختةغ التالةتةكهحل الجخيسة، لحلظ سػؼ ىتشاكؿ كل هشٍسا عمى حجة، في 

 

 

    
                                                           

 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح51( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح، السادة)451السادة ) (4)
، العاتظ لرشاعة الكتاب، 0، طالقادر الذاكؼ، السبادغ العاهة في قاىػف العقػباتسمصاف عبج د. عمي حدةغ الخمف، ( د. 0)

 . 415، ص0141القاٌخة، 
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 ماديات الجخيسة -:أكاًل 

أف بقةة الجخائع، هغ ثالثة يتكػف الخكغ السادؼ لجخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخ شأىً ش    
لحلظ سشػضح ٌحي العشاصخ في  ة اإلجخاهةة، كالعالقة الدببةة،كالشتةج ٌي، الدمػؾ اإلجخاهي، عشاصخ

 .  السحاكر التالةة

، فالقةاـ (4)(ط السادؼ الخارجي السكػف لمجخيسةالشذا) -يعخؼ الدمػؾ اإلجخاهي بأىً: :الدمهؾ اإلجخامي -ٔ
يذكل الدمػؾ اإلىداىي اإلرادؼ  ع  هغ ثُ بخز الجخيسة إلى حةد الػجػد، ك ، ٌػ الحؼ يُ أك االهتشاع عغ الشذاط

 .  (0)جخيسة

  ،لمخصخ يتسثل باستخجاـ القػة ةالسجىة السكػف لجخيسة تعخيس سالهة الصائخاتكالدمػؾ اإلجخاهي     
أك هػاد هتفجخة هغ شأىٍا  ،هحاكلة القةاـ بأعساؿ عشف عمى هتغ الصائخة كػضع جٍاز عشىبس ،أك التٍجيج بٍا
، كهسكغ أف يتدع ٌحا (1)يس سالهتٍا لمخصخكبالتالي تعخ أك التدبب لٍا بأضخار بالغة  ،تجهةخ الصائخة

السفٍػـ لةتزسغ كسائل االكخاي السعشػؼ، إذ قج يقػـ الجاىي بتٍجيج قائج الصائخة بإحجاث خصخ جدةع كإف كاف 
هدار الصائخة كتعخيزٍا الػاقع ال يفرح عغ ٌحا التفدةخ، أك القةاـ بتبمةغ هعمػهات كاذبة هغ شأىٍا تعصةل 

 .(2)لمخصخ

كضعت الخصػط العاهة  قج القػاىةغتمظ ، كيسكششا القػؿ أف تزسشتً القػاىةغ العقابةة كالدمػؾ الجخهي    
إذ تزسغ قاىػف العقػبات العخاقي ىًرا  لٍحي الجخيسة، كتخكت التفاصةل لمقػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي،

هغ عخض عسًجا يعاقب...) -لسجىةة لمخصخ، إذ ىز عمى أىً:يجـخ الدمػؾ الحؼ هغ خاللً تتعخض الصائخة ا
إذ ىز عمى التذخيع العقابي السرخؼ  تشاكلٍاك  ،(3)(...ة الجػيةة كاىت سالهة السالحلمخصخ بأية شخيق

                                                           

 . 417، صىفدًعمي حدةغ الخمف، د. سمصاف عبج القادر الذاكؼ، السرجر د.  (4)
 . 014د. دمحم عمي الدالع الحمبي، هرجر سابق، ص  (0)
في الفمبةغ، عشجها قاهت إحجػ الدةجات بػضع هجسػعة  4727 دشةلمخصخ ليخجع أكؿ حادث لتعخيس شائخة هجىةة  (1)

هتفجخات)ديشاهةت( في احجػ الصائخات لغخض قتل زكجٍا الحؼ كاىت تقمً الصائخة، كىتج عغ الحادث اىفجار الصائخة ككفاة 
( دقةقة كبعج 44)عٍا بحػاليائخة أهخيكةة بعج إقال، إذ اىفجخت ش4733 سشةالدكج كباقي الخكاب، كحلظ الحادث الحؼ كقع 

( راكب كهغ 33)كفاةإجخاءات التحقةق تبةغ إىً قج تع كضع هػاد هتفجخة في أربع حقائب لمسدافخيغ، كتخمف عغ الحادث 
 . ئخةضسشٍع شاقع الصا

 )دراسة هقارىة( رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة الحقػؽ، جاهعةفعت أبػ ذكخؼ، خصف الصائخاتساهح أحسج ر  (2)
 . 410، ص4775القاٌخة، 

  .، هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح (132السادة ) (3)
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ا يعاقب  ،ك الجػيةأ ،أك السائةة ،كسائل الشقل العاهة البخيةض عسًجا سالهة كل هغ عخ ) -ً:أى أك عصل سةٌخ
بصخيقة غةخ عسجية، إذ ىز  ، كسا أكرد التذخيع العقابي اإلهاراتي ىًرا يجـخ صػرة ارتكاب الجخيسة(4)(...

يعاقب ... كل هغ تدبب بخصئً في حرػؿ حادث إلحجػ كسائل السػاصالت ) -:إذ ىز عمى أىً عمى أف
ا أك تعخيس األشخاص لمخصخالعاهة السائةة أك الجػية أك البخية هغ شأىً تعص  . (0)...(ةل سةٌخ

لػ ك ىالحع أف التذخيعات الجدائةة قج اىتٍجت هداًرا هػحًجا في تشاكلٍا لمدمػؾ اإلجخاهي لٍحي الجخيسة،     
 كهغ الػاضح)هغ عخض عسًجا لمخصخ(،  ىخػ أف جسعةٍا قج تزسشت عبارة بجقة، ػص الدابقةالحطشا الشر

لألفعاؿ التي هغ خاللٍا يتكػف الدمػؾ اإلجخاهي الحؼ  االسذخع لع يجرج صػرً  فّ إأىٍا صةاغة عاهة، إذ 
يعخض سالهة الصائخة لمخصخ، كيسكششا أف ىخجع الدبب في عجـ ذكخ السذخع لتمظ األفعاؿ، بأىً تخؾ الباب 

شػلػجي، استحجاثٍا هدتقباًل بفعل التصػرات التي تصخأ في السجاؿ التكهفتػًحا لةذسل كل األفعاؿ السسكغ 
ىً أعصى السجاؿ لمقػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي لمشز أك إلمخصخ،  ةالسجىة كالتي تعخض سالهة الصائخات

لقاضي بأفعاؿ كصػر تتشافى هع التصػر الحاصل في ٌحي ا سمصة لع يختأػ السذخع تقةجقج عمةٍا، كسا 
  .ة دمػؾ الحؼ هغ خاللً تتع الجخيسلم ا، كىخػ لػ أف القػاىةغ العقابةة تتزسغ صػرً الجخائع

لمخصخ، باألفعاؿ التي  ةةالسجى ائخاتجخيسة تعخيس سالهة الصكتتسثل صػر كأىساط الدمػؾ اإلجخاهي في     
إذ احتػػ قاىػف صةخاف السجىي، جكلةة الستعمقة بالأكردتٍا القػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي، كاالتفاقةات ال

أحاؿ تحجيج ٌحي الرػر  إذ أف السذخع ،عمى عجة صػر الرتكاب الجخيسةضسًشا الصةخاف السجىي العخاقي 
 .  (1)التي اىزع إلةٍا العخاؽلالتفاقةات الجكلةة 

حا يعشي أف األحكاـ الػاردة في اتفاقةتي شػكةػ السبخهة       سشة، كاتفاقةة هػىتخياؿ السبخهة 4741سشة ٌك
 -أ: تصبق ٌحي االتفاقةة عمى -4) -ىرت اتفاقةة شػكةػ عمى أىً: ، تصبق في ٌحا السػضع، إذ4754

األفعاؿ التي تعج جخائع أك ال تعج كحلظ كالتي هغ شأىٍا أف  -الجخائع الخاضعة ألحكاـ قاىػف العقػبات، ب
أك تعخض  ،أك األهػاؿ السػجػدة فةٍا ،أك األشخاص ،الصائخةتعخض أك يحتسل أف تعخض لمخصخ سالهة 

، فأىٍا تشاكلت عجة صػر الرتكاب ٌحي ، أها اتفاقةة هػىتخياؿ(2)(خصخ حدغ الشطاـ كالزبط عمى هتشٍالم
ٍا لع تذتخط أف ىّ إالجخيسة، كهغ الججيخ بالحكخ أف ٌحي االتفاقةة تعج رائجة عمى األقل في اتجاي كاحج، إذ 

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 445السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح 070السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح  467السادة ) (1)
 .( هغ اتفاقةة شػكةػ 4/4السادة ) (2)
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، (4)اؿ التي تعخض سالهة الصائخة لمخصخالجاىي أك شخكائً عمى هتغ الصائخة عشج ارتكاب أحج األفعيكػف 
لجخيسة أؼ  اتكبً ُيعج هخ  -4) -ٌي:عخض سالهة الصةخاف السجىي لمخصخ ككفًقا لالتفاقةة فأف األفعاؿ التي ت

أف يقػـ بعسل هغ أعساؿ العشف ضج  -أ -:تةةهغ األفعاؿ اآل شخز يختكب عسًجا كدكف حق هذخكع فعاًل 
، أف يعخض سالهة ٌحي الصائخة لمخصخشخز عمى هتغ شائخة في حالة شةخاف، إذا كاف ٌحا العسل هغ شأىً 

سالهتٍا  أف يجهخ شائخة في الخجهة، أك يحجث بٍا تمًفا يجعمٍا عاجدة عغ الصةخاف أك يحتسل أف يعخض -ب
أك هادة في شائخة  ،سةمة كاىت بػضع أك التدبب في كضع جٍازأف يقـػ بأؼ ك  -ج، في حالة شةخاف لمخصخ

الهتٍا في حالة الصةخاف أك أف يحجث بٍا تمًفا يحتسل أف يعخض س ،في الخجهة يحتسل أف يجهخ ٌحي الصائخة
أؼ هغ  ،أك أف يتجخل في تذغةمٍا إذا كاف هغ شأف ،أف يجهخ أك يتمف تدٍةالت السالحة الجػية -د، لمخصخ

أف يقػـ بإبالغ هعمػهات يعمع  -ق، خات في حالة الصةخاف لمخصخؿ احتساؿ تعخيس سالهة الصائٌحي األفعا
 .  (1)بحلظ سالهة الصائخات في حالة الصةخاف لمخصخ( اهعخًض  (0)ىٍا كاذبةإ

تعج كسائل هادية إيجابةة الرتكاب الجخيسة، أها الحالة  األكلى الحاالت األربعة فّ بأككسا ٌػ كاضح     
حالتي السداٌسة  باإلضافة الى ذلظ فقج تزسشت االتفاقةةاألخةخة فتعج كسةمة هعشػية الرتكاب الجخيسة، 

أف يذخع  -أ :هغ الفعمةغ اآلتةةغ لجخيسة أؼ شخز يختكب فعاًل  ًباعج كحلظ هختكي) -:كالذخكع، إذ جاء فةٍا
لذخز  ًكاأف يكػف شخي -ب، الفقخة األكلى هغ ٌحي السادة  أؼ هغ الجخائع السشرػص عمةٍا فيفي ارتكاب 

في كل فعل هغ تمظ األفعاؿ الشةة االتفاقةة تذتخط كسا ، (2)أك يذخع في ارتكاب أؼ هغ تمظ الجخائع ( ،يختكب
ي في  اإلجخاهةة، كالالهذخكعةة  . (3)حالة شةخاففي ارتكاب الفعل، ككقػع الفعل عمى شائخة ٌك

 ، لكغشى السعخكؼ في القػاىةغ العقابةةعمى الخغع هغ أف االتفاقةات الجكلةة، ال تحتػؼ عمى التجخيع بالسعك     
تجخيع كاف عبارة عغ تػجةً أدبي يشبغي عمى الجكؿ أف تمتـد بً هغ خالؿ  االلداـ الػارد في تمظ االتفاقةات

                                                           

)1  ( Mikko huttunen، use of civil air craft as a weapon، bechetors thesis internation law،        
faculty of law، university of Lapland, Finland,     ، p   . 

تدبب أحج الخكاب األردىةةغ في تأخةخ شائخة تابعة لذخكة )فالؼ دبي اإلهاراتةة( بالخحمة السخقسة  0144 سشة هغ في يشايخ (0)
(0422f كالتي كاىت عمى كشكظ اإلقالع هغ هصار السمكة عمةاء في األردف الى هصار دبي الجكلي في االهارات العخبةة )

 .ا أدػ الى تأخخ اقالع الصائخة كلسجة تتجاكز الداعة الستحجة، ألف الخاكب ادعى بأف في حػزتً هػاد هتفجخة هس
 . ( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ4السادة ) (1)
 .( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ 4السادة ) (2)
ألهغ الصةخاف السجىي كقزةة لػكخبي، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمذ كمةة  جيغ الصةب آدـ، اتفاقةة هػىتخياؿعد ال (3)

 . 01، ص4777القاىػف، جاهعة بغجاد، 
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كأف تكػف العقػبات السفخكضة عقػبات  سالهة الصائخة في قػاىةشٍا الجاخمةة، تعخض لمخصخاألفعاؿ التي 
 . (4)هذجدة

أها التذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة هحل البحث، فأىٍا أكردت ذات األفعاؿ التي     
، ال يختمف الصةخاف السجىةةف الدمػؾ اإلجخاهي الحؼ تزسشتً قػاىةغ إف هغ ُثع  ، ك (0)حجدتٍا اتفاقةة هػىتخياؿ

خيُ  ، اال أف القػاىةغ الشرػص التي تشاكلتٍا التذخيعات العقابةة الػششةة كاالتفاقةات الجكلةةعغ  في جٌػ
، كحالة قةاـ قائج التذخيعات بعس األفعاؿ لتمظ التي ىرت عمةٍاالخاصة بالصةخاف السجىي قج اضافت 

يعخض حةاة االخخيغ لمخصخ، كسا حزخت التحمةق عمى هقخبة الصائخة بالصةخاف بإٌساؿ اك رعػىة عمى كجً 
عخض سالهتٍا لمخصخ، كسا هشعت أؼ شخز ي، أك (1)هغ شائخة أخخػ عمى كجً يذكل خصخ الترادـ هعٍا

ف الدمػؾ إحلظ فكب، (2)تحت تأثةخ هدكخ أك هخجرإذا كاف يقػد الصائخة أك يعسل كأحج أفخاد شاقسٍا، هغ أف 
لمخصخ يتسثل برػرة حخكة عزػية خارجةة تؤدؼ إلى  ةالسجىة ائخاتتعخيس سالهة الص يسةاإلجخاهي في جخ 

لحلظ يدتبعج هغ ىصاؽ األفعاؿ  ًقاتعخيس سالهة الصةخاف السجىي لمخصخ بأية شخيقة كبأية كسةمة كاىت، ككف
 التفكةخ أك الترسةع عمى ارتكاب الجخيسة . 

لمخصخ، ىخػ أف صػر كأىساط  ةالسجىة ائخاتس الصيتعخ كهغ خالؿ شخحشا لمشرػص التي تجـخ أفعاؿ     
في كيخجع ٌحا التبايغ إلى التصػر الٍائل في الػسائل التي تدتعسل الدمػؾ تتبايغ في ارتكاب الجخيسة، 

تتحقق الجخيسة بدمػؾ إيجابي أك  هغ السسكغ أفإذ  االعتجاءات التي تعخض الصائخة كهغ عمى هتشٍا لمخصخ،
 ارتكابٍا عغ شخيق كسائل هادية أك كسائل هعشػية .   ً يجػزكسا أىسمػؾ سمبي، 

                                                           

 .( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ 1السادة ) (4)
يشطخ الباب الثاىي عذخ هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح، كالباب الثاهغ هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي  (0)

 .الشافح 
( راكًبا، بدبب 54ضحةتٍا )، حةث دهخت الصائختاف كراح 0110سشة ( كسا ٌػ الحاؿ في الحادثة التي كقعت في الساىةا 1)

أهاـ القزاء في  سكاؼ غايج""، يشطخ في ذلظ، كساؿ ضةف، عجـ اتباع قائج الصائخة لمتعمةسات الرادرة الةً هغ بخج السخاقبة
أخخ دخػؿ لمسػقع بتأريخ  ،fo.ch/ara/https://www.swissin ،غ، تقخيخ هشذػر عمى السػقع التاليقزةة حادث أكبخلةشغ

6/5/0101 .  
رخؼ الشافح، كالسادة ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي الس24قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح، كالسادة) غ( ه476( السادة)2)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح 02)

https://www.swissinfo.ch/ara/،
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)األثخ الصبةعي الستختب عمى الدمػؾ هتى أُعتبخ هغ  -:تعّخؼ الشتةجة الجخهةة بأىٍا -:ة الجخميةالشتيج - ٕ
، فممشتةجة الجخهةة هجلػالف، ٌسا السجلػؿ (4)(ف القاىػ  الػجٍة التذخيعةة عجكاًىا عمى حق أك هرمحة يحسةٍا

السادؼ ك السجلػؿ القاىػىي، كيعشي بالسجلػؿ السادؼ، الشتةجة الحاصمة كأثخ لشذاط الفاعل، إذ يشبغي أف يكػف 
، كالشتةجة الجخهةة (0)فةعشي االعتجاء عمى الحق الحؼ يرػىً القاىػف  لٍا أثخ همسػس، أها السجلػؿ القاىػىي،

في جسةع الجخائع، إذ تػجج بعس الجخائع  كعشرخ هغ عشاصخ الخكغ السادؼ، فأىٍا لةدت ضخكرية التحقق
 . (1)يقػـ ركشٍا السادؼ بسجخد حرػؿ الدمػؾ دكف حاجة لػقػع الشتةجة

ع الشتائج الزارة الستختبة عمى الدمػؾ، أها تجخيع الشتائج الخصخة يجخ ٌػ تالقاىػف  ب فيالغالأف كسا     
الدسة البارزة الشتةجة الخصخة ٌي  ، فإفلمخصخ ةالسجىة حجكث، كجخيسة تعخيس سالهة الصائخاتفاألهخ ىادر ال

صخ، ، فالغاية هغ اتجاي إرادة السذخع لتجخيع األفعاؿ التي تشصػؼ عمى تعخيس سالهة الصةخاف السجىي لمخفةٍا
ة السحسةة في ٌحي الجخيسة، فعشرخ الخصخ كالتي تذكل هداًسا بالحق كالسرمح ٌػ لسشع كقػع الشتائج الزارة

 يذكل صػرة خاصة بالشدبة لمزخر، ألىً يسثل احتسالةة الزخر الحؼ قج يفتخضً السذخع في ٌحي الجخيسة،
فةٍا درجة هعةشة هغ الخصخ لتٍجيج  القاىػف ال يتصمب هجخد، إذ أفّ  ، فشكػف أهاـ جخيسة ذات خصخةً تار 

أخخػ قج ال يكػف الخصخ  ةً كتار ، التجخيسيالسرالح هحل الحساية، كإف ها يصمبً السذخع سمػؾ يصابق الشز 
ا إثبات أف  التي يذتخط اـ جخيسة ذات خصخ همسػس ككاقعيهفتخًضا هغ قبل السذخع، فٍشا ىكػف أه لتػافٌخ

شا تكػف رابصة الدببةة هحل لمبحث إلى الدمػؾ يؤدؼ  كاالثبات تعخيس السرمحة السحسةة لزخر فعمي، ٌك
 ادرجة الخصخ في ٌحا السػضػع، يشبغي أف تكػف كفقً هغ قبل السحكسة شأىٍا شأف جخائع الزخر، ثع أف 

لمتجارب التي تكذف عغ هقجار الخصخ الفعمي الستصمب كالحؼ يذكل هداًسا بدالهة الصةخاف السجىي، فتجخيع 
ل الخبخة في ٌحا السجاؿ                                                .(2)الدمػؾ كفًقا لخصػرتً الفعمةة، يقتزي أف يكػف هغ خالؿ تقةةع ٌأ

كبقجر ها تسشحشً كتزفةً سةاسة التجخيع هغ حساية هبكخة عمى السرالح السعتبخة في هجاؿ سالهة     
ع ٌحي ال سذكالت التي تثار بٍحا الرجد، الصةخاف السجىي، بقجر ها تثار هذكالت هػضػعةة بذأىٍا، كهغ ٌأ

لى اتجاٌةغ، إذ ذٌب جاىب هغ إكبٍحا الرجد اىقدع الفقً  الذخكع في ٌحي الفئة هغ الجخائع؟ٌػ هجػ ترػر 

                                                           

 . 217هرجر سابق، ص الشطخية العاهة لقاىػف العقػبات، د. سمةساف عبج السشعع، (4)
 . 014دمحم عمي الدالع الحمبي، هرجر سابق، صد.  (0)
 . 421سمصاف عبج القادر الذاكؼ، هرجر سابق، صد. عمي حدةغ الخمف، د.  (1)
اإلهاراتي لمخصخ)دراسة تحمةمةة لصةخاف السجىي حاـز حدغ الجسل، ىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة ا (2)

 . 372(، هرجر سابق، صتأصةمةة هقارىة
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الفقً إلى عجـ ترػر الذخكع في ٌحي الجخائع، باعتبار أف الخكغ السادؼ في ٌحي الجخائع، عبارة عغ سمػؾ 
ذٌب االتجاي األخخ، إلى  في حةغ، (4)هجخد تتع الجخيسة بارتكابً، أؼ أف ٌحي الجخائع أها أف تقع أك ال تقع

ذخكع في ٌحي الصائفة هغ الجخائع، فال فخؽ بةغ جخائع الخصخ كجخائع الزخر، إذ أف الشتةجة كسا ترػر ال
تتػافخ في صػر اإلضخار الفعمي بالسرمحة، فأىٍا تتػقف عشج حج تعخيس ٌحي السرمحة لزخر هحتسل، 

ح االتجاي هؤيج هغ قبل                                                  .                                 (0)هحكسة الشقس السرخية ٌك

بجاللة الشز الػارد في اتفاقةة هػىتخياؿ، إذ أف االتفاقةة جاءت بعبارة كاضحة  كىحغ ىػافق االتجاي الثاىي    
 ا)يعج هختكبً  -خ، إذ ىرت عمى أىً:كصخيحة بعجها ذكخت األفعاؿ الجخهةة التي تعخض سالهة الصائخة لمخص

أف يذخع في ارتكاب أؼ هغ الجخائع السشرػص  -أ: هغ الفعمةغ اآلتةةغ اًل لجخيسة أؼ شخز يختكب فع
ٌحا عمى السدتػػ الجكلي، أها التذخيع الػششي الخاص  ،(1)(...عمةٍا في الفقخة األكلى هغ ٌحي السادة

هػقف  اتخح قجكفةسا يخز السذخع السرخؼ ف بالصةخاف السجىي، فشججي قج اىتٍج هػقف االتفاقةات الجكلةة،
يعج ) -:ز كاضح بٍحا الذأف، إذ ىز عمى أفأكرد ى السذخع اإلهاراتي فإىً اأهالخرػص،  اٍحب الرست

لذخز  ًكاأك يكػف شخي ،، أك يذخع في ارتكاباهختكًبا لجخيسة اعتجاء عمى الصائخة أؼ شخز يختكب عسجً 
أف السذخع ، فةالحع عمى الشز (2)...(هغ األفعاؿ اآلتةة دكف حق هذخكع فعاًل  يختكب أك يذخع في ارتكاب

 . الذخكع في جخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخ أقخ ب

ال يتكاهل الخكغ السادؼ لمجخيسة إال بتػافخ العالقة الدببةة بةغ الدمػؾ الجخهي كالشتةجة،  :عالقة الدببية –ج
العالقة الدببةة ال  فّ إكالشتةجة الجخهةة، كعمةً ف ،أف عالقة الدببةة ٌي الرمة التي تخبط الدمػؾ الجخهي إذ

                                                           

دار الشٍزة العخبةة،  ،4ج، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، عبج العطةع هخسى كزيخكهغ أصحاب ٌحا االتجاي، د. ( 4)
دراسة هقارىة في )العطةع هخسي كزيخ، افتخاض الخصأ كأساس لمسدؤكلةة الجشائةة ، د. عبج074، ص0114 ،2ط القاٌخة،

، د. عمي راشج، القاىػف الجشائي السجخل 07، ص4766، ، القاٌخةدار الشٍزة العخبةة(، ىكمػسكدػىيالالتةشي كاإلالشطاهةغ 
حاـز حدغ الجسل، ىطاـ ىقاًل عغ،  .141، ص4752، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 0طكأصػؿ الشطخية العاهة الثابتة، 

السرجر  (،لصةخاف السجىي اإلهاراتي لمخصخ)دراسة تحمةمةة تأصةمةة هقارىةالسدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة ا
 . 370الدابق، ص

، 4774، القاٌخةـ، دار الشٍزة العخبةة، هغ أصحاب ٌحا الخأؼ، د. فػزية عبج الدتار، شخح قاىػف العقػبات القدع العا (0)
ىقاًل عغ،  . 023، ص4776، د. يدخ أىػر عمي، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  027ص

لصةخاف السجىي اإلهاراتي لمخصخ)دراسة تحمةمةة تأصةمةة حاـز حدغ الجسل، ىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة ا
 . 370ابق، صالسرجر الد (،هقارىة

 . ( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ4/0لسادة )ا (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 33السادة )( 2)
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سةة ٌحا العشرخ  تتػافخ إال إذا تع إثبات إف الدمػؾ ٌػ الدبب السؤدؼ إلى حجكث الشتةجة الجخهةة، كتتجمى ٌأ
 .  (4)في تحجيج السدؤكلةة الجشائةة لمستٍع

شة، يتع الػصػؿ إلةٍا تعخيس سالهة الصةخاف السجىي لمخصخ، فأف العالقة الدببةة تكػف كاهكفي جخيسة     
السحكسة تدتشتج قةاـ رابصة الدببةة هغ خالؿ االحتساؿ القاشع برالحةة الدمػؾ  فّ إ، ففتخاضاالعغ شخيق 

أك هادة في الصائخة   ،في إحجاث الشتةجة الزارة، ففي جخيستي إبالغ السعمػهات الكاذبة، كجخيسة كضع جٍاز
كفخض العقاب عمةً إلى هعةار التػقع كاالحتساؿ  ،يحتسل تعخيزٍا لمخصخ، يخجع تحجيج خصػرة الفعل

شا يتعةغ عمى  ا، ٌك ًٍ السعسػؿ بً في ىطخية الدببةة السالئسة، كهغ ثع يمـد أف ال يكػف احتساؿ الزخر تاف
الخكغ السادؼ لمجخيسة بةغ الدمػؾ كالشتةجة الجخهةة، القاضي، التحقق هغ تػافخ العالقة الدببةة كعشرخ في 

كيقػـ القاضي عشج إثباتٍا بإتباع األساس الحؼ يتحقق هغ خاللً في الجخائع ذات الزخر، كيخػ جاىب هغ 
 أك االحتساؿ الحؼ تبشى عمةً ،كيؤيجي جاىب كبةخ هغ القزاء، إف السعةار السعػؿ بً في قةاس التػقع الفقً

لمخصخ، ٌػ هعةار هػضػعي كلةذ  ةالسجىة ائخاتتعخيس سالهة الصيسة جخاهةة في جخ صفة الخصػرة اإل
هعةار شخري، بسعشى أىً ال يشطخ إلى الجاىب الشفدي لمجاىي، هغ ىاحةة التػقع كاالحتساؿ، كإىسا يعتج 

ة، كإف كاف الجاىب الشفدي لسختكب الجخيسة ال يقةج في تقخيخ رابصة الدببة فّ إبالسعةار السػضػعي، كعمةً ف
 . (0)يفةج في الخكغ السعشػؼ لمجخيسة

 محل الجخيسة -:ثانًيا

القاعجة العاهة في القاىػف ٌي أف الفعل هتى ها أىتج  فّ إالصائخة السجىةة(، إذ ) في جخيسةهحل اليتجدج     
عغ  ك السرمحة السحسةة التي يدتٍجفٍا القاىػف بحسايتً فأىً يعج جخيسة بغس الشطخأخصػرة عمى الحق 

القاعجة العاهة، كأف يذتخط السذخع ارتكاب  ي بعس األحػاؿ يخخج السذخع عغهكاف كزهاف ارتكابً، لكغ ف

                                                           

 . 011، ص0142أهةغ هرصفى دمحم، قاىػف العقػبات القدع العاـ، دار السصبػعات الجاهعةة، اإلسكشجرية، د.  (4)
، د. 444، صهرجر سابق، في قاىػف العقػبات عالقة الدببةة هغ أصحاب ٌحا االتجاي، د. هحسػد ىجةب حدشي، (0)

، د. رؤكؼ عبةج، الدببةة 447، ص4771، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،1هأهػف دمحم سالهة، قاىػف العقػبات القدع العاـ، ط
حاـز حدغ الجسل، عغ، ىقاًل  . 13، ص4762، دار الفكخ العخبي، القاٌخة،2الجشائةة )دراسة تحمةمةة بةغ الفقً كالقزاء(، ط

السرجر  (،لصةخاف السجىي اإلهاراتي لمخصخ)دراسة تحمةمةة تأصةمةة هقارىةىطاـ السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس سالهة ا
 . 412-411الدابق، ص



 
 ٖٛ 

 ، فالقػاىةغ العقابةة لمجكؿ السقارىة(4)ك في حالة ها حتى يرح أف يكػف ذلظ الفعل جخيسةأالفعل في هكاف ها 

، (0)دكف أف تبةغ التفاصةل األخخػ التي كضحتٍا القػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي هغبةشت هحل الجخيسة 
فالقػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي اشتخشت أف تتع االفعاؿ التي تعخض سالهة الصائخة لمخصخ عشجها تكػف 

ىي العخاقي ىجج أىً فةسا يتعمق بقاىػف الصةخاف السجك  ،(2)، كعشجها تكػف الصائخة في الخجهة(1)في حالة شةخاف
لةٍا إىزع الى االتفاقةات الجكلةة الخاصة بالصةخاف السجىي التي إأحاؿ تحجيج األفعاؿ التي تذكل جخائع 

العخاؽ، كبالخجػع لتمظ االتفاقةات، ىجج أىٍا ىرت عمى األفعاؿ التي تذكل الجخيسة هذتخشة في تمظ األفعاؿ 
 . (3)الصةخاف هجةثشاء أشائخة في حالة خجهة ك  هتغ أف تتع عمى

هغ األفعاؿ  هغ ارتكب عسًجا فعالً  )يعاقب... -ىز قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ عمى أىً:ك     
ك كجػدٌا أالصةخاف ثشاء فتخة أتجهةخ اك اتالؼ اك تعصةل اك تخخيب كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ  -4التالةة،

السذخع السرخؼ قج ساكػ بةغ ثالث حاالت،  كيتزح هغ الشز أف ،(4)ك في أراضي الشدكؿ(أ ،في السصار
ي حالة ها إذا كقعت الجخيسة ضج الصائخة اثشاء فتخة الصةخاف، كحالة كقػعٍا ضج شائخة جاثسة عمى أرض  ٌك
السصار، ك حالة كجػدٌا في أراضي الشدكؿ، كقج فعل حدًشا السذخع حةشسا جـخ صػرة ارتكاب الجخيسة أثشاء 

ذ إف الجخيسة الػاقعة عمى أرض السصار كضج شائخة هجىةة تجخل هغ ضسغ تػاججٌا عمى أرض السصار، إ
ا هغ الجخائع الساسة  لالجخائع التي تذكل هداًسا بدالهة هخفق الصةخاف السجىي، فٍي ال تق سةة عغ غةٌخ ٌأ

  بٍحا السخفق، لحلظ البج هغ تجخيسٍا، كسا عمى التذخيعات األخخػ سمػؾ ىٍج السذخع السرخؼ .
                                                           

 الصةخاف السجىي،دمحم دمحم عبج هللا العاصي، الدةاسة الجشائةة الحجيثة في هػاجٍة أفعاؿ الخصخ الػاقع عمى سالهة د.  (4)
 .442-441، ص0147لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة،  السخكد العخبي

هغ  (067( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح، كالسادة)445( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح، كالسادة )132السادة ) (0)
 .قاىػف العقػبات االهاراتي الشافح 

تعتبخ الصائخة في حالة شةخاف في أؼ كقت هشح المحطة التي يتع ) -اؿ حالة الصةخاف:هػىتخي/أ( هغ اتفاقةة 0عخفت السادة ) (1)
ٌحي األبػاب هغ أجل ىدكؿ  فةٍا إغالؽ جسةع أبػابٍا الخارجةة بعج صعػد الخكاب حتى المحطة التي يتع فةٍا فتح أؼ هغ

خاف حتى تتػلى الدمصات السخترة هدؤكلةتٍا عغ الٍبػط االضصخارؼ يدتسخ اعتبار الصائخة في حالة شة الخكاب، كفي حالة
 .( ة كها عمى هتشٍا هغ أشخاص كأهػاؿالصائخ 

تعتبخ الصائخة في الخجهة هشح بجء إعجاد ) -ة أف تكػف الصائخة في الخجهة:/ب( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ حال0عخفت السادة ) (2)
شاقع الصائخة لمقةاـ بخحمة هعةشة حتى هزي أربع كعذخيغ ؿ الخجهات األرضةة أك بػاسصة االصائخة قبل الصةخاف بػاسصة عس

ساعة عمى أؼ ٌبػط  لمصائخة، كعمى كل حاؿ تستج فتخة الخجهة شػاؿ كل السجة التي تعتبخ فةٍا الصائخة في حالة شةخاف عمى 
 .( حجد في الفقخة )أ( هغ ٌحي السادةالػجً الس

 .اتفاقةة هػىتخياؿ ( هغ 4السادة)( هغ اتفاقةة شػكةػ، 4السادة ) (3)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 447السادة ) (4)



 
 ٛٗ 

)يعج هختكًبا لجخيسة اعتجاء عمى الصائخة أؼ شخز  -عمى أف: قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي ىزكسا     
يختكب عسًجا أك يذخع في ارتكاب أك يكػف شخيًكا لذخز يختكب أك يذخع في ارتكاب، دكف حق هذخكع 

حالة شةخاف  يقـػ بعسل هغ أعساؿ العشف ضج شخز عمى هتغ شائخة فيأف  -4-فعاًل هغ األفعاؿ التالةة
يقػـ بأية كسةمة كاىت بػضع أك  أف -1،إذا كاف هغ شأف ٌحا العسل أف يعخض سالهة ٌحي الصائخة لمخصخ

التدبب في كضع جٍاز أك هادة في شائخة الخجهة يحتسل أف يجهخ ٌحي الصائخة، أك أف يحجث بٍا تمًفا يجعمٍا 
ي في حالة  أف يقػـ بالقػة أك بالتٍجيج  -3شةخاف لمخصخ،عاجدة عغ الصةخاف أك يحتسل أف يعخض سالهتٍا ٌك

ي في حالة شةخاف أك بالدةصخة  باستعساؿ القػة أك أية صػرة هغ صػر اإلكخاي، باالستةالء عمى الصائخة ٌك
ي في حالة شةخاف  -4عمى قةادتٍا، أف يقػـ بإبالغ هعمػهات يعمع أىٍا كاذبة، هعخًضا بحلظ سالهة الصائخة ٌك

 السجىةة هغ خالؿ الفقخات الدابقة، أف السذخع اإلهاراتي قج حجد هحل الجخيسة بالصائخةإذ ىخػ ، (4)(لمخصخ
حا السػقف ال يختمف عغ هػاقف التذخيعات السقارىة  عشجها تكػف في حالة خجهة كفي حالة شةخاف، ٌك

ػ ضافاألخخػ عجا ها أ حالة ها إذا كقعت الجخيسة ضج شائخة جاثسة عمى أرض ً السذخع السرخؼ ٌك
 السصار.

 الفخع الثاني

 الخكن السعشهي 

، لحلظ ال يسكغ أف تقـػ الجخيسة بسجخد (0)ٍاٍػ ركحفالخكغ السعشػؼ الجخيسة أها  الخكغ السادؼ ٌػ جدج    
، إذ ال بج هغ تػفخ حالة ىفدةة بةغ فعل أهخ بً القاىػف  عغ الهتشاعباقةاـ الفاعل بالفعل السخالف لمقاىػف أك 

عخؼ الخكغ السعشػؼ أك الشفدي لمجخيسة بأىً األصػؿ ، كي(1)الستختبة عمى سمػكً اإلجخاهيالفاعل كالشتةجة 
الشفدةة لساديات الجخيسة، كهاديات الجخيسة ال تٍع السذخع، لكشٍا تعشةً إذا صجرت عغ إىداف هدؤكؿ، 

سةة الخكغ السعشػؼ في أىً كسةمة السذخع في هعخفةك ، كيتحسل العقاب السقخر لٍا السدؤكلةة عغ  تتجمى ٌأ
  . (2)الجخيسة السختكبة، كبالتالي تحجيج هجػ السدؤكلةة الستختبة عمى الجاىي

                                                           

 .الشافح  هاراتي( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اال4-2-1-33/4السادة ) (4)
 . 46، ص0144د. هحخكس ىرار الٍةتي، الشتةجة الجخهةة في قاىػف العقػبات، هشذػرات زيغ الحقػقةة، بةخكت،  (0)
(، هجمة جاهعة بابل ػسى، جخيسة إخفاء الساؿ الزائع )دراسة هقارىةهشى عبج العالي ه د. ء دمحم عمي الدالع،د. إسخا (1)

 . 44، ص0142، (00)، السجمج(4)لمعمـػ اإلىداىةة العجد
خة حدػف، أركاف جخيسة استغالؿ الػضةفة، هجمة جاه (2) عة بابل لمعمـػ عمي حسدة عدل الخفاجي، عمي خزةخ عبج الٌد

 .41، ص0146(، 04)(، السجمج6اإلىداىةة، العجد)
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يعخؼ القرج كيتسثل الخكغ السعشػؼ في أؼ جخيسة برػرتةغ، ٌسا القرج الجخهي، كالخصأ الجشائي، ك     
سكػف لمجخيسة عغ ىةة جخهةة )اتجاي اإلرادة اآلثسة لمفاعل إلى ارتكاب الفعل ال -:الجخهي في الفقً بأىً

 خهة الستختبة عمى عسمً عغ عمع تاـ كعسججة لجػ الجاىي بإحجاث الشتةجة الس، أؼ تػفخ الخغبةهبةت
  . (4)كإصخار(

يتخأس قسة الٍـخ في الجخيسة العسجية، باعتبار أىً يشصػؼ عمى اىرخاؼ إرادة الجاىي  (0)خهيكالقرج الج    
 . (1)الجخهةةلى الشتةجة إلمدمػؾ السجـخ ك 

الجخهي كبشػعةً قرج فخ المب السذخع لقةاهٍا تػ ة لمخصخ، يتصالسجىة كجخيسة تعخيس سالهة الصائخات    
 ،لى ارتكاب الفعل الحؼ يعخض الصائخة لمخصخإيعشي أف تتجً إرادة الفاعل القرج العاـ ، ك العاـ كالخاص

 إلى ىةة الفاعلإتجاي كيعشي، القرج الخاص  أها ،(2)الصائخةدالهة بكعمسً بأف ٌحا الفعل يحجث خصًخا يسذ 
تحقةق ٌجؼ هعةغ هغ كراء جخهً، كالقةاـ عسًجا باإلبالغ عغ هعمػهات كاذبة أك كضع أجٍدة أك هػاد في 

لخكغ كتشاكلت الشرػص القاىػىةة ا ،(3)تعخيس الصائخة السجىةة لمخصخالصائخة بقرج التخخيب أك اإلتالؼ أك 
هغ عخض عسًجا لمخصخ بأية )يعاقب... -اىػف العقػبات العخاقي عمى أىً:إذ ىز ق السعشػؼ لٍحي الجخيسة،

كل هغ عخض لمخصخ ) -عمى أف:ىز السذخع السرخؼ  قجك ، (4)(... لجػيةاقة كاىت سالهة السالحة شخي

                                                           

 . 107دمحم عمي الدالع الحمبي، هرجر سابق، صد.  (4)
القرج ) -لعخاقي الشافح، إذ جاء فةً :هغ قاىػف العقػبات ا (11) اقي القرج الجخهي كذلظ في السادةعخؼ السذخع العخ  (0)

السكػف لمجخيسة ٌادًفا الى ىتةجة الجخيسة التي كقعت أك أية ىتةجة جخهةة الجخهي ٌػ تػجةً الفاعل إرادتً إلى ارتكاب الفعل 
تػفخ  )تكػف الجخيسة عسجية إذا -الجخيسة عسجية، إذ جاء فةٍا: ( عمى الحالة التي تكػف فةٍا12، كسا ىرت السادة )(ُأخخػ 

عمى شخز كاهتشع عغ أدائً  افاؽ كاجبً ذا فخض القاىػف اك االتإ -أ: عج الجخيسة عسجية كحلظالقرج الجخهي لجػ فاعمٍا كت
جـ عمةً قاباًل إذا تػقع الفاعل ىتائج إجخاهةة لفعمً فأق -قاصًجا إحجاث الجخيسة التي ىذأت هباشخًة عغ ٌحا االهتشاع، ب

 .( السخاشخة بحجكثٍا
ة الحقػؽ كالعمـػ اىقػش سعاد، إشعالؿ صػرية، الخكغ السعشػؼ في الجخيسة، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمذ كمة (1)

 . 4، ص 0145بجاية، الجدائخ،  -الدةاسةة، جاهعة عبج الخحسغ هةخة 
، هكتبة ىادؼ 0ـد. ٌذاـ عبج الحسةج الجسةمي، شخح قاىػف العقػبات في ضػء آراء الفقٍاء كاحكاـ هحكسة الشقس،  (2)

 . 601، ص0117القزاة، القاٌخة، 
دمحم دمحم عبج هللا العاصي، الدةاسة الجشائةة الحجيثة في هػاجٍة أفعاؿ الخصخ الػاقع عمى سالهة الصةخاف السجىي،  د. (3)

 .010السرجر الدابق، ص
 ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح .132السادة ) (4)



 
 ٛٙ 

يعج هختكًبا لجخيسة أؼ شخز يختكب عسًجا ) -رت اتفاقةة هػىتخياؿ عمى أىً:، كسا ى(4)...(عسًجا سالهة
 . (0)...(هذخكع فعاًل هغ األفعاؿ التالةة كدكف حق

إذ ىز قاىػف العسج عشج ارتكاب احجػ الجخائع،  تػافخ فقج اشتخشت القػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىيأها     
ء عمى الصائخة أؼ يعج هختكًبا لجخيسة اعتجا...) -الستحجة عمى أىً:إلهارات العخبةة الصةخاف السجىي لجكلة ا

إذ ىخػ في كل الشرػص التي عخضشاٌا أف السذخع تصمب القرج لقةاـ ٌحي  ،(1)(ايختكب عسجً شخز 
لمخصخ،  ةالسجىة لألفعاؿ التي تعخض سالهة الصائخات الجخيسة كبذكل هباشخ، لكغ ٌشاؾ بعس الرػر
 -فةٍا:خاف السجىي السرخؼ، إذ جاء ة( هغ قاىػف الص454تصمب فةٍا السذخع العسج بذكل ضسشي، كالسادة )

أك في أؼ هغ  ،أك التٍجيج ضج أؼ شخز عمى هتغ شائخة ،أك العشف ،استخجـ القػة -4، ... كل هغيعاقب)
كحجات الحخكة الجػية إذا كاف هغ شأف ذلظ تعخيس حخكة الصةخاف لمخصخ(، ففي ٌحي الحالة يتصمب السذخع 

 تػافخ القرج لقةاـ الجخيسة، لكغ بذكل غةخ هباشخ .

السذخع إذ ىز الجخيسة برػرة غةخ عسجية )بصخيق الخصأ(،  حالة ارتكاب العقابةة خيعاتتزسشت التذك     
 ،هغ تدبب بخصئً في حرػؿ حادث إلحجػ كسائل السػاصالت العاهة البخيةيعاقب...) -:عمى أفالعخاقي 

ا ،أك السائةة قاىػف  تزسغك ، (2)أك تعخيس األشخاص الحيغ فةٍا لمخصخ( ،أك الجػية هغ شأىً تعصةل سةٌخ
كل هغ تدبب بغةخ عسج في حرػؿ حادث ) -ػرة لمخكغ السعشػؼ، إذ جاء فةً:العقػبات السرخؼ ٌحي الر

س األشخاص الحيغ بٍا لمخصخ أك الجػية هغ شأىً تعخي ،أك السائةة ،إلحجػ كسائل الشقل العاهة البخية
كل هغ تدبب بخصئً في )يعاقب ... -إذ ىز عمى أىً: اكؿ السذخع اإلهاراتي ٌحي الحالةتشك ، (3)...(يعاقب

ا أك  ،أك الجػية ،حرػؿ حادث إلحجػ كسائل السػاصالت العاهة السائةة أك البخية هغ شأىً تعصةل سةٌخ
، كهغ الججيخ بالحكخ أف االتفاقةات الجكلةة لع تتزسغ ٌحي الحالة، كإىسا (4)تعخيس األشخاص لمخصخ(

 . اقترخت عمى حالة ارتكاب الجخيسة برػرة عسجية

 

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 445السادة ) (4)
 . قةة هػىتخياؿ( هغ اتفا4/4السادة ) (0)
 .(  هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 33السادة ) (1)
 ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح .134السادة ) (2)
 . ( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح447السادة ) (3)
 . ( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح070السادة ) (4)



 
 ٛٚ 

الثالث  السظمب  

ثار الجدائية الستختبة عمى ارتكاب الجخيسة اآل    

ا تذكل جخيسةأفعاؿ تإف      ىٍا تقع شائمة العقاب، فإ، لحا عخيس سالهة الصائخات السجىةة لمخصخ، باعتباٌر
يتختب  هغ ُثع  ، ك كسا أف ٌحي الجخيسة ال تسذ هرمحة فخد كاحج كإىسا تستج لتسذ هرمحة السجتسع عاهةً 

هختكبي ٌحي  إليقاع العقاب عمىالتذخيعات سعت إف ف لظ، لحقة األفخاد بػسةمة الشقل الجػيةعمةٍا اىتداع ث
لداـ الجكؿ إك عمى تجخيسٍا في االتفاقةات الجكلةة الخاصة بالصةخاف السجىي،  حثالجخيسة، كذلظ هغ خالؿ ال

التذخيعات الػششةة كاف لٍا األثخ األكبخ في كسا أف ، بفخض العقػبات السذجدة عمى هختكبةٍا ءاألعزا
العقػبات التي تزسشتٍا التذخيعات الػششةة، فمع يكتفي السذخع بفخض  تشػعت، كقج هعالجة ٌحي الجخيسة

العقػبة برػرتٍا البدةصة عمى هختكب ٌحي الجخيسة، كإىسا أكرد عجة حاالت تكػف فةٍا العقػبة برػرة 
 .هذجدة

فخكضة كأثخ لٍحي الجخيسة، يشبغي بةاىٍا في ىصاؽ قاىػف العقػبات كبرػرتةٍا البدةصة كلبةاف العقػبات الس   
ف السجىي كذلظ في في ىصاؽ قاىػف الصةخا ٍابةاى كهغ ثع ،لسصمباألكؿ هغ ٌحا ا الفخعكالسذجدة، كذلظ في 

 . سصمبالثاىي هغ ٌحا ال فخعال

 الفخع األكؿ

في نظاؽ قانهف العقهبات ةالعقهب  

األفعاؿ التي تذكل جخيسة تعخيس سالهة الصائخات السجىةة التذخيعات العقابةة لمجكؿ السقارىة  جخهت    
دكف الخػض بتفاصةمٍا، كلعل هغ ، إذ أف القػاىةغ العقابةة كضعت الخصػط العخيزة لٍحي الجخيسة لمخصخ

كسا ذكخىا )ٌحي الجخيسة السذخع أراد بحلظ فدح السجاؿ لمتذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي في تشطةع أحكاـ
 .  آىًفا(

أىً ىز عمى ٌحي الجخيسة في الفرل  ىجج، 4747دشةل (444كاستشاًدا لقاىػف العقػبات العخاقي رقع )    
الثالث هغ الباب الدابع، كتحت عشػاف االعتجاء عمى سالهة الشقل ككسائل السػاصالت العاهة، إذ فخض عمى 
هختكبٍا عقػبة الدجغ، كشجد السذخع العقػبة كجعمٍا الدجغ السؤبج إذا ىتج عغ الفعل حجكث كارثة، كفخض 

)يعاقب بالدجغ هغ عخض عسًجا لمخصخ بأية  -إذ جاء فةً:، ػت شخزعقػبة االعجاـ إذا ىتج عغ الفعل ه
أك أية كسةمة هغ  ،أك شائخة ،أك سفةشة ،أك سالهة قصار ،أك السائةة ،شخيقة كاىت سالهة السالحة الجػية



 
 ٛٛ 

أك غةخي هسا ذكخ،  ،كسائل الشقل العاـ، كتكػف العقػبة الدجغ السؤبج إذا ىجع عغ الفعل حجكث كارثة لمقصار
، كالسالحع عمى الشز أف السذخع (4)ىداف(إكتكػف العقػبة اإلعجاـ أك الدجغ السؤبج إذ أدػ ذلظ إلى هػت 

هغ إخالؿ باألهغ  يتختب عمةٍاقج فعل حدًشا حةشسا تذجد في تقجيخ العقػبة، إدراًكا هشً لخصػرة الجخيسة كها 
كها يشذئ عغ ارتكابٍا هغ زعدعة كتذشج العالقات  ،قل الجػيةاخالؿ بثقة السػاشغ في كسةمة الش أكالعاـ، 

بةغ الجكؿ كبالتالي تأثةخي السباشخ عمى االقتراد الػششي، كلٍحا كاف هذخعشا العخاقي هػفًقا حةغ تقجيخي لعقػبة 
أك بغخاهة ال تديج عمى  ،كسا فخض السذخع العخاقي عقػبة الحبذ هجة ال تديج عمى ثالث سشػات الجخيسة،

الثسائة ديشار أك بإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ عمى كل هغ ألقى عسًجا أك حجًخا أك هقحكفًا أخخ عمى شائخة، في ث
حالة يحتسل أف يشذأ هعٍا ضخر ألؼ شخز، كسا فخض عقػبة الحبذ إذا ىتج عغ الفعل جخح أك إيحاء 

 . (0)لذخز، كشجد العقػبة كجعمٍا الدجغ إذا ىتج عغ الفعل هػت إىداف

السذخع تشاكؿ ٌحي الجخيسة في الباب  فّ إ، ف4715 دشة( ل36لقاىػف العقػبات السرخؼ رقع ) اكشبقً     
الثالث عذخ هشً كتحت عشػاف تعصةل السػاصالت، إذ فخض السذخع عقػبة األشغاؿ الذاقة إذا ىتج عغ 

، أها التذخيع (1)إذا تخمف عغ الجخيسة هػت شخز كجعمٍا االعجاـ الفعل جخكح، كشجد السذخع العقػبة
في الفرل األكؿ هغ الباب الخابع كتحت عشػاف فقج ىز  ،الشافح 4765( لدشة 1رقع ) العقابي اإلهاراتي

ٌحي الجخيسة كقخر عقػبة الدجغ السؤقت عمى فعل تعخيس الصائخة لمخصخ، عمى الجخائع ذات الخصخ العاـ، 
 .  (2)كارثةكشجد العقػبة كجعمٍا الدجغ السؤبج إذا ىتج عغ الفعل حجكث 

، إذ ىز السذخع حالة ارتكاب الجخيسة برػرة غةخ عسجية، أؼ بصخيق الخصأكسا تشاكلت التذخيعات     
فقخر عقػبة الحبذ كالغخاهة، أك إحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ لٍحي الجخيسة، كشجد العقػبة  ٌحي الحالةعمى العخاقي 

يعاقب ) -، إذ جاء فةً:كارثة أك هػت إىدافسشػات، إذ ىتج عشٍا عمٍا الدجغ هجة ال تديج عمى سبع كج
بالحبذ كبالغخاهة أك بإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ هغ تدبب بخصئً في حرػؿ حادث إلحجػ كسائل السػاصالت 

ا أك تعخيس األشخاص الحيغ فةٍا لمخصخ، ك الجػية، أ ،أك السائةة ،العاهة البخية هغ شأىً تعصةل سةٌخ
 .( 3)أك هػت إىداف( ،عمى سبع سشػات إذا ىذأ عغ الجخيسة كارثةكتكػف العقػبة الدجغ هجة ال تديج 

                                                           

 قاىػف العقػبات العخاقي الشافح .( هغ 132السادة ) (4)
 . (  هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح135-133السادة ) (0)
 ( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح .446-445السادة ) (1)
 ( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح .067السادة ) (2)
 . ( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح134السادة ) (3)



 
 ٜٛ 

فخض عمةٍا عقػبة الحبذ هجة ال تتجاكز ستة شٍػر أك بغخاهة ال تتجاكز هائة  قجأها السذخع السرخؼ، ف    
أك حجكث إصابات بجىةة فتكػف العقػبة  ،كشجد السذخع العقػبة فةسا إذا ىتج عشٍا هػت شخز ،جشةً

)إف العقػبة  ،44/0/4753( السؤرخ06الصعغ رقع )الخاصة بالتذخيع السرخؼ، كهغ التصبةقات  ،(4)الحبذ
( هغ قاىػف العقػبات، ٌي الحبذ كجػًبا 447السقخرة لمجخيسة التي ُأديغ السصعػف ضجي بٍا بسقتزى السادة)

الجخائع األخخػ التي قزى شبًقا لسا تقزي بً الفقخة الثاىةة هغ ٌحي السادة، ككاىت تمظ الجخيسة ٌي اشج هغ 
ي التدبب بغةخ عسج في حرػؿ حادث إلحجػ كسائل الشقل العاهة هغ شأىً  بإداىة السصعػف ضجي بٍا ٌك
تعخيس األشخاص الحيغ بٍا لمخصخ كاالصابة الخصأ كعجـ التداـ الجاىب األيسغ أثشاء قةادة الدةارة، كقةادتٍا 

( هغ 10حكع بالعقػبة السقخرة لألكلى عساًل بالسادة )بحالة تعخض حةاة األشخاص لمخصخ، هسا يػجب ال
عمى ها اثبتً الحكع االبتجائي السأخػذ  لجخائع ارتباشًا ال يقبل التجدئةالقاىػف السحكػر كىطًخا الرتباط ٌحي ا

ذ قزت بتعجيل الحكع السدتأىف بسعاقبة السصعػف إ ،بأسبابً بالحكع السصعػف فةً، فإف السحكسة االستئشافةة
بعقػبة الغخاهة بجاًل هغ عقػبة الحبذ السقزي عمةً بٍا ابتجائًةا تكػف قج أخصأت في تصبةق القاىػف  ضجي

 . (0)(جدئًةا كترحةحً بتأيةج السدتأىف هسا يعةب حكسٍا بسا يدتػجب ىقزً ىقًزا

الرػرة هغ أها السذخع اإلهاراتي فقخر عقػبة الحبذ كالغخاهة، أك إحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ عمى ٌحي     
 .  (1)ارتكاب الجخيسة، كشجد السذخع العقػبة كجعمٍا الدجغ إذا ىتج عشٍا حجكث كارثة

ًفا عاقبت التذخيعات عمى حالة ىقل السفخقعات أك الذخكع في ىقمٍا أك ىقل السػاد القابمة لاللتٍاب خالك     
أك الغخاهة، أك إحجػ ٌاتةغ  ،فخرز لٍا السذخع العخاقي عقػبة الحبذ لمػائح الخاصة بالصةخاف،

السذخع السرخؼ، عقػبة الحبذ هجة ال تتجاكز الذٍخ كبغخاهة ال تديج عمى هائتي  فخض عمةٍاك  ،(2)العقػبتةغ
، كفخض السذخع اإلهاراتي عقػبة الحبذ كالغخاهة التي ال تتجاكز ثالثةغ (3)جشةً أك بإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ

ع، أك إحجػ ٌاتةغ العقػبتة  . (4)غألف دٌر

 

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 447السادة ) (4)
 . 604، صشخح قاىػف العقػبات في ضػء آراء الفقٍاء كأحكاـ هحكسة الشقس، هرجر سابقٌذاـ عبج الحسةج الجسةمي، د.  (0)
 .( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح 070السادة ) (1)
 .ي الشافح العخاق( هغ قاىػف العقػبات 126السادة ) (2)
 . الشافح  سرخؼ ( هغ قاىػف العقػبات ال451السادة ) (3)
 .( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح 074السادة ) (4)
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 الفخع الثاني

 في نظاؽ قانهف الظيخاف السجنية العقهب

ازدادت العسمةات العجائةة  ػًرا قةاًسا بػسائل الشقل األخخػ بعج أف أصبحت الصائخة ٌي الػسةمة األكثخ تص    
تساـ هغ قبل السذخع، لتجاٌٍا، لحا كاف األهخ  يٍجد الحؼ كلمتقمةل هغ الخصخ  ،سحاسبة هختكبةٍابحاجة إلى ٌا
تست بٍحا السػض لحقػقٍع السكفػلة ةً أركاح السدافخيغ كحساي ػع فذخعت قاىػف الصةخاف كلحلظ فأف الجكؿ ٌأ

 السجىي، الحؼ يعج هرجر الحساية األساس لمصةخاف السجىي  .

ت العقػبا تحت عشػافهشً ك  الباب الخاهذ عذخ فأىً تشاكؿ فيكشبًقا لقاىػف الصةخاف السجىي العخاقي،     
في ) -ةخاف السجىي بفخضٍا، إذ جاء فةً:صبالجداءات اإلدارية التي خػؿ سمصة الكالجداءات، إذ استٍل الباب 

أك القػاعج أك القخارات السشفحة لً، لدمصات  ،أك التعمةسات ،أك األىطسة ،حالة هخالفة أحكاـ ٌحا القاىػف 
أك  ،الرادر لمسدتثسخ كلمصائخة لسجة هحجكدةكقف التخخةز  -4جىي أف تتخح اإلجخاءات التالةة:الصةخاف الس

كقف هفعػؿ شٍادة صالحةة الصائخة لمصةخاف الرادرة عشٍا أك السعتسجة هشٍا لسجة هحجكدة أك  -0لغاؤي،إ
أك هعتسجة هشٍا لسجة هحجكدة  ،أك أؼ إجازة أخخػ صادرة عشٍا ،كقف هفعػؿ إجازة الصةخاف -1سحبٍا ىٍائًةا،

ا أك ،هشع الصائخة هغ الصةخاف لسجة هحجكدة -2أك سحبٍا ىٍائًةا، ا عمى الٍبػط بعج إىحاٌر فخض ك  ،(4)(إجباٌر
( الف ديشار عمى عجة هخالفات هغ بةشٍا حالة قةادة الصائخة بحالة سكخ، 03111)ال يديج عغ بسقجارالغخاهة 

 . (0)قةادة الصائخة فػؽ هشصقة هحخهة( الف ديشار في حالة 31111)ك

هجة ال تديج عغ فخض عقػبة الحبذ  قجقاىػف الصةخاف السجىي العخاقي ىجج أف  هغ الشاحةة الجدائةة،ك      
أك اآلالت  ،أك األجٍدة ،أك االسالؾ ،أك السباىي ،تآعمى كل هغ عخض لمخصخ عسًجا السشذخسذ سشػات 

، أها عقػبة إتالؼ كتعصةل كل ها يدتمدهً الصةخاف السجىي ةخاف السجىيأك السعجات الالزهة لتأهةغ سالهة الص
كىخػ أف عقػبة الحبذ التي ىز عمةٍا السذخع ال تتشاسب  ،(1)ٍي الحبذ هجة ال تديج عغ خسذ سشػاتف

عخاقي في قاىػف ال السذخع ف العقػبات ىجج أفكخصػرة الجخيسة، كلػ رجعشا لمعقػبة السفخكضة في ىصاؽ قاىػ 
قخي السذخع لقاىػف الصةخاف، ففي حالة ارتكاب ٌحي الجخيسة يصبق عمةٍا أهسا  بكثةخ افزل هػقفً العقػبات

التي تشز عمى  هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي (014سادة )الشز الػارد في قاىػف العقػبات، استشاًدا لم
                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 473السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 477-476السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 011السادة ) (1)



 
 ٜٔ 

الفعل السشرػص عشً في السػاد آىفة الحكخ جشاية اك جشحة حدب قاىػف العقػبات اك ذا شكل إ) -أىً:
لعقػبات ٌي األشج لحلظ القػاىةغ األخخػ فتصبق العقػبة األشج(، كشبًقا لمشز فأف العقػبة الػاردة في قاىػف ا

 بق في ٌحا السػضع .ٌي التي تص

حا (4)الزخر الحؼ أصابٍع جخاء االعتجاءف هغ حق الزحايا جبخ فإ السجىي الجداء جاىبأها هغ      ، ٌك
 العخاقي ىجج أىً لع يحجد ، كبالخجػع لقاىػف الصةخاف السجىي(0)الحق يجج أساسً في قػاىةغ الصةخاف السجىةة

التي تدببٍا الصائخة لمغةخ عمى سصح  ضخاراأل)عبارة كاقترخ عمى ، االضخار التي ترةب الزحايا ىػعةة
إف كبٍحا ف (،463ضخار التي ترةب ركاب الصائخات(، كذلظ بالسادة)(، )كاأل452كذلظ بالسادة) ،(األرض

تشطةع ( هشً 451بالسادة)أحاؿ  لقاىػف الصةخاف السجىي ف السذخع العخاقيكبسا إ عبارة االضخار جاءت عاهة،
ىجج  ،ةكبالخجػع ألحكاـ االتفاقة في ٌحا السػضع، تصبق ، فأىٍا4707سشةػ السبخهة سلجػؼ التفاقةة كاالشقل ا

يكػف الشاقل هدؤكاًل عغ الزخر الحؼ يقع في حالة ) -عمى أىً: إذ ىرت، أف ىرػصٍا يذػبٍا الغسػض
 االضخار ٌحي عغ تحجيج ةكأف غسػض االتفاقة، (1)(الخاكب... كفاة أك جخح أك أؼ اذػ بجىي آخخ يمحق

 ، كاستشاًدا لقاىػف الشقل العخاقي رقع(2)القاىػف الجاخمي السدؤكؿ عغ تشطع الشقل الجػؼ الى  يػجب الخجػع
كاىت صفة  اأيً تدخؼ احكاـ ٌحا القاىػف عمى جسةع أىػاع الشقل ) -:ىز عمى أف إىً قجف، 4761دشة( ل61)

التي /اكاًل( هشً 41، ككفًقا لمسادة)(3)الشاقل هع هخاعاة احكاـ االتفاقةات الجكلةة التي يكػف العخاؽ شخًفا فةٍا(
ثشاء تشفةح عقج الشقل كيبصل كل اتفاؽ أيدأؿ الشاقل عغ االضخار التي ترةب الخاكب ) -عمى أف:تشز 

ضخار هصمقة، كالسصمق يجخؼ فالشز أكرد عبارة األيقزي بإعفاء الشاقل كمًةا اك جدئًةا هغ ٌحي السدؤكلةة(، 
، ككاف األججر بالسذخع دبةةاألضخار السادية ك األ تي ىز يقةجي، فةقرج باألضخار ٌشايأ عمى إشالقً هالع

 . كالغسػض مبذالخاكب هشًعا ل ضخار التي ترةبالعخاقي، أف يبةغ ىػعةة اال

                                                           

( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي 25( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح، كالسادة )405يشطخ في ذلظ السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 452الشافح، كالسادة)

ي، الجخائع التي تقع عمى الصائخات في القػاعج الجكلةة كقاىػف دكلة االهارات، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى دمحم راشج عبةج الشقب (0)
 .114، ص0144هجمذ كمةة الحقػؽ، جاهعة اإلسكشجرية، 

 . 4707( هغ اتفاقةة كارسػ السبخهة سشة 45السادة) (1)
اب في الشقل الجػؼ، هجمة جاهعة  (2) اب، الشطاـ التعػيزي لزحايا اإلٌر د. عبج السٍجؼ كاضع ىاصخ، هرصفى سعةج ٌك

 . 6، ص0146الكػفة لمعمـػ القاىػىةة كالدةاسةة، 
 .الشافح  4761دشة( ل61( هغ قاىػف الشقل العخاقي رقع)1السادة) (3)
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، 4763سشةحجثت  القزةة التي فتخة الصةخاف، تعػيس الخاكب الحؼ لحقً ضخر أثشاءلسدألة كتصبةًقا     
أقمعت هغ هصار هةاهي هتجٍة إلى أكرجػاؼ،  التي (باف أهةخيكاف) تعػد حةثةاتٍا إلى رحمة تابعة لخصػطك 

خصاًرا بػجػد قشبمة عمى هتشٍا فقاـ بتفتةذٍا حتى تع إكأثشاء رحمة العػدة هغ أكرجػاؼ تمقى شاقع الصائخة 
العثػر عمةٍا، هسا أصاب الخكاب بحالة ذعخ، ك هغ ضسشٍع سةجة تجعى سالةخىػ حةث أصةبت بحالة ذعخ 

عذخيغ ساعة هغ كصػلٍا، فأقاهت دعػػ تعػيس ضج شخكة ٍا بعج أربعة ك ةار أدػ إلى إجٍاضشجيج ك اىٍ
الصةخاف، ك قزت هحكسة ىةػيػرؾ بأف الػاقعة التي تدببت في اجٍاض السجعةة ٌي كاقعة غةخ هتػقعة 

ػ، كحكست سالتفاقةة كار  ك هغ ثع تعتبخ هغ قبةل الحادث ،رادةاإلخارجة عغ ك هػرلالكتخل بالدةخ الصبةعي 
 . (4)عػيسلٍا بالت

كسا فعل السذخع العخاقي، ككاف لع يشز عمى الجداءات اإلدارية ً ىّ إف ،قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ أها     
ججر بالسذخع السرخؼ أف يحجد جداءات هشاسبة لكل هغ يخالف أحكاـ ٌحا القاىػف، لكشً ىز عمى األ

أؼ فعل  اأك الدجغ السذجد كل هغ ارتكب عسجً  ،يعاقب بالدجغ السؤبج) :ًأى الجداءات العقابةة، إذ جاء فةً
اك  ،ك تخخيب كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ اثشاء فتخة الصةخافأك تعصةل أك اتالؼ أتجهةخ  -4) -يأتي: هسا

ك أك هعجات أ ،ك تعصةل أجٍدةأ ،ك تخخيبأ ،ك اتالؼأتجهةخ  -0ٌا في السصار اك في ارض الشدكؿ،كجػد
ك هػاد في كسةمة أكضع أجٍدة  -1ؼ،ك سائخ هخافق خجهة الشقل الجػ أ ،السصاراتك أ ،هشذآت السالحة الجػية

ك تعخيس سالهة أصةل ك التعأ ،ك التخخيبأ ،ك االتالؼأ ،حجاث التجهةخأهغ كسائل الشقل الجػؼ بقرج 
ذا كاف هغ إلى االضخار بػسائل االتراؿ كالدةصخة لمسالحة الجػية إكل سمػؾ يٍجؼ  -2الخحمة لمخصخ،

ك هفخقعات بػسةمة الشقل الجػؼ أك ذخائخ أ ،حسل أسمحة -4،...ف يعخض سالهة الصةخاف لمخصخأً ىأش
ك الخارج السشرػص عمةٍا في ٌحا أ ،بقرج ارتكاب جخيسة هغ الجخائع الساسة بأهغ الجكلة هغ الجاخل

هػاد أخخػ بقرج القةاـ ية أ كأ ،ية هػاد قابمة لالشتعاؿأك أ ،ك هفخقعاتأ ،ك ذخائخأحسل أسمحة  -5،القاىػف 
ة كتكػف ك التعصةل السشرػص عمةٍا في ٌحي السادأ ،ك التخخيبأ ،ك االتالؼأ ،بعسل هغ اعساؿ التجهةخ

عغ أؼ فعل هغ األفعاؿ السشرػص عمةٍا في البشػد الدابقة كفاة شخز كيحكع أ ذا ىذإالعقػبة اإلعجاـ 
مة الشقل ٌػ هالظ كسة (5) شرػص عمةٍا في البشجالسبسرادرة كسةمة الشقل الجػؼ اذا كاف هختكب الجخيسة 

 . (0)(اك كاف يعمع بارتكابٍا

                                                           

اب الجكلي ك هدؤكلةة ش (4)  .412، ص4772، االسكشجرية، خكات الصةخاف، هشذأة دار السعارؼد. يحةى أحسج البشا، االٌر

 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح .447السادة ) (0)
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أف السذخع السرخؼ فخض عقػبة الحبذ هجة ال تقل عغ سشة كال تتجاكز خسذ سشػات كبغخاهة ال كسا     
عمى كل هغ أبمغ ، ألف جشةً أك إحجػ ٌحي العقػبات تقل عغ خسدة اآلؼ جشةً كال تتجاكز خسدةغ

اك قاـ بالعسل في شاقسٍا ، ةخاف السجىي لمخصخ، أك قاد شائخةهعمػهات كاذبة هغ شأىٍا تعخيس سالهة الص
ؼ جشةً كال تتجاكز خسدةغ الف يعاقب بالحبذ كبغخاهة ال تقل عغ خسدة اآلك ، (4)ككاف تحت تأثةخ السدكخ

يج ضج شخز عمى هتغ شائخة، أك جشةً أك بإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ عمى فعل استخجاـ القػة كالعشف أك التٍج
حالة اهتشاع الذخز عغ تشفةح أكاهخ قائج الصائخة أثشاء فتخة الصةخاف، ككاف هغ شأف ذلظ تعخيس سالهة 

، كسا فخض عقػبة الحبذ هجة ال تتجاكز سشتةغ كبغخاهة ال تقل عغ خسدة االؼ جشةً كال (0)الصائخة لمخصخ
عقػبتةغ كل هغ تػاجج دكف ترخيح في هشصقة تحخكات الصائخة ك بإحجػ ٌاتةغ الأ ،تتجاكز هائة الف جشةً

ك حةػاىات بجاخمٍا تؤدؼ الى تعخيس سالهة الصةخاف لمخصخ، كسا أك تخؾ أشةاء أالسحطػر الجخػؿ فةٍا 
كهػقف السذخع السرخؼ يحسج عمةً، ألىً شجد  ،(1)كعاقب عمى الذخكع بشرف العقػبة السقخرة لمجخيسة التاهة

العقػبات السفخكضة عمى ٌحي الجخيسة، كفي ٌحا السػضع يشبغي أف يعجؿ التذخيع العخاقي عمى ضػء ها 
  .سمكً السذخع السرخؼ 

ضخار التي يجػز لع يبةغ األ السرخؼ  لقاىػف الصةخاف السجىيالسذخع  فّ إأها هغ ىاحةة التعػيس السجىي، ف    
حكاـ التي ىز عمةٍا السذخع العخاقي حكاـ الستعمقة بالسػضػع تساثل األ، كيسكغ القػؿ أف األعػيس عشٍاالت

ػ سلى اتفاقةة كار إ ق بالشقل الجػؼ أف السذخع السرخؼ قج أحاؿ تشطةع كل ها يتعمكسا ، بٍحا الخرػص
اال أف قاىػف التجارة تشاكؿ  الغسػض،، كبةشا آىًفا أف االتفاقةة يذػبٍا 4777دشة( ل45) كقاىػف التجارة رقع

عمى إذ ىز االضخار التي يدأؿ عشٍا الشاقل عشج تصخقً لألحكاـ العاهة التي تدخؼ عمى جسةع أىػاع الشقل، 
ها يمحق الخاكب اثشاء تشفةح عقج الشقل هغ اضخار  -التأخخ في الػصػؿ، ب -أ: يدأؿ الشاقل عغ) -أىً:

السذخع السرخؼ قج صخح بتعػيس الخاكب عغ االضخار السادية كاألدبةة  فّ إ، كبٍحا ف(2)بجىةة كغةخ بجىةة(
الػارد في اتفاقةة  ألىً أزاؿ الغسػض كااللتباس ،السذخع السرخؼ يحسج عمةً هػقف فّ إالتي ترةبً، كبٍحا ف

 . كارسػ

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 451السادة ) (4)
 .ىي السرخؼ الشافح ( هغ قاىػف الصةخاف السج454السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 455السادة ) (1)
 . 4777( لدشة 45هغ قاىػف التجارة السرخؼ رقع) (043السادة ) (2)
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لمشز الػارد في ىز عمى الجداءات اإلدارية بذكل هساثل قج ىً إ، فها قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتيأ    
حالة ك السؤقت في أالدجغ السؤبج قػبة عالسذخع فخض فها هغ ىاحةة الجداءات العقابةة، ، أ(4)التذخيع العخاقي

ع ك ذخ الك أ ،ؾ في ارتكاب الجخيسةاشتخ الك اأ( 33)األفعاؿ السشرػص عمةٍا في السادةأؼ فعل هغ  ارتكاب
السذخع قج أدرؾ خصػرة الجخيسة حةشسا فخض ذات العقػبة فةسا إذا أتع الجاىي  كبٍحا فأف  ،(0)في ارتكابٍا

كسا  فخض عقػبة الحبذ هجة ال تديج عمى خسذ سشػات عمى  ،الجخيسة، أك شخع بٍا، أك ساٌع في ارتكابٍا
أك  ،أك السعجات الالزهة لتأهةغ سالهة الصةخاف ،أك األجٍدة ،اىيبكل هغ عخض لمخصخ عسًجا السشذآت كالس

ع(1)السترمة بحلظ أك  ،، كفخض عقػبة الحبذ هجة ال تتجاكز الدشة كبغخاهة ال تتجاكز الخسدةغ الف دٌر
، (2)لى ضعف قجرتً عمى قةادة الصائخةإبإحجػ ٌاتةغ العقػبتةغ، كل هغ قاـ بقةادة شائخة في حالة سكخ أدت 
الشرػص التي أكردٌا السذخع السرخؼ، كىالحع أف العقػبة السفخكضة في الشرػص السحكػرة أعالي تتقارب ك 

 بذأف تذجيجي العقػبة السفخكضة عمى هختكبي ٌحي الجخيسة .

لصائخة هدؤكؿ عغ تذغةل قائج ا) -قج ىز عمى أف: هاراتيالسذخع اإل فّ إأها فةسا يتعمق بالجداء السجىي، ف    
جعل قائج الصائخة هدؤكاًل عسا كبٍحا فأف السذخع قج (، ...ثشاء فتخة الصةخافأبسغ عمةٍا ك ٍا سالهتالصائخة ك 

حا يتشاقس هع ها ىرت عمةً اتفاقةة تشطةع  (25أحاؿ بالسادة) ػ، إذ أف السذخعسكار  يرةبٍا هغ ضخر، ٌك
ىز قاىػف السعاهالت ك دؤكؿ عغ االضخار، سأىٍا جعمت الشاقل الجػؼ ٌػ الك الشقل الجػؼ لتمظ االتفاقةة، 

ضخار التي تحجث يكػف الشاقل الجػؼ هدؤكؿ عغ األ) -عمى أىً:4771دشة( ل46) رقعاراتي التجارية االه
أك جخح أؼ راكب أك أؼ ضخر بجىي يتعخض لً أؼ هغ الخكاب أثشاء الشقل الجػؼ أك أثشاء  ،ىتةجة لػفاة

ىز السذخع في قاىػف الصةخاف السجىي  فّ فإ، لحلظ (3)(أك ىدكلً هغ الصائخة ،العسمةات الخاصة برعػدي
ػ، كالشز الحؼ تزسشً قاىػف السعاهالت التجارية، كبحلظ فأف ٌحا سقس الشز الحؼ تزسشتً اتفاقةة كار يشا

، كسا بجعل السدؤكلةة عمى الشاقل الجػؼ كلةذ عمى قائج الصائخةكذلظ التشاقس يحتاج الى تعجيل تذخيعي، 
ضخار التي تمحق الخاكب بذكل السعاهالت التجارية، أىً لع يحجد ىػع االكيتزح هغ الشز الػارد في قاىػف 

       .  كاضح

                                                           

 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح .46السادة ) (4)
 ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح .50السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 54السادة ) (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 47السادة ) (2)
 . 4771( لدشة 46( هغ قاىػف السعاهالت التجارية االهاراتي رقع)133السادة) (3)
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إذا حرل تشازع بةغ قاىػىةغ يحتػؼ كل هشٍا عمى عقػبة  عسا كفي ٌحا الدةاؽ يسكششا أف ىثةخ سؤاالً     
، فأف العقػبة لقاىػف الصةخاف السجىي العخاقي استشاًداك  ، فأؼ عقػبة تصبق في ٌحا الرجد؟تختمف عغ األخخػ 

أك شبًقا لمقػاىةغ األخخػ، ففي  ،أك جشحة حدب قاىػف العقػبات ،إذا شكل الفعل جشايةف األشج ٌي التي تشفح،
)هع عجـ  -:ىز قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ عمى ذلظ إذ جاء فةًك ، (4)ٌحي الحالة تصبق العقػبة األشج

أشج هشرػص عمةٍا في أؼ قاىػف آخخ يعاقب عمى الجخائع السشرػص عمةٍا في السػاد  اإلخالؿ بأؼ عقػبة
جاء  شكاؿ إذً لع يغفل عغ ٌحا اإلهاراتي فأىّ ، أها قاىػف الصةخاف السجىي اإل(0)اآلتةة بالعقػبات السقخرة فةٍا(

إف  كىدتشتج هسا سبق، (1)ال تخل أحكاـ ٌحا القاىػف بأية عقػبة أشج يشز عمةٍا قاىػف اخخ() -:فةً بأىً
 . السػضععقػبة األشج تصبق في ٌحا السعةار الستبع في حالة ها إذا حرل تشازع بةغ قاىػىةغ فأف ال

الثاني بحثالس  

السجنية جخيسة االستيالء غيخ القانهني عمى الظائخات  

 هع استخجاـ الصائخاتتعج جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السجىةة هغ الجخائع التي ضٍخت     
كالتقجـ  ،، كهغ أبخز العػاهل السداعجة عمى ازدياد ارتكابٍا، ٌػ اتداع ىصاؽ الشقل الجػؼ الصةخاف السجىي في

التشقل بةغ ها أدت الةً هغ سخعة ك  ،(2)الٍائل الحؼ تحقق في صشاعة الصائخات السجىةة ذات السحخكات الشفاثة
لى كجٍتٍع قبل أف تكتذف كاقعة إٌا الحاالت يرل هختكبػ  ، بل إف في هعطعةاسيالبمجاف في كقت ق

( 61، أبخزت كقػع )4760 سشة، كسا أجخيت إحرائةة أقاهتٍا هشطسة الصةخاف السجىي الجكلي (3)االستةالء
حا دلةل عمى (4)خالؿ ذاؾ العاـ ( دكلة26)في استةالء غةخ قاىػىي عمى الصائخات السجىةة جخيسة  تراعج، ٌك

 . الجخائعكتةخة ٌحي  تراعج

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 014السادة ) (4)
 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح445السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي الشافح 51السادة ) (1)
ائغ كعقػبتً)دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة الجراسات  (2) هشرػر بغ هقعج خالج الخبةعاف، احتجاز الٌخ

 . 37، ص0114العمةا، جاهعة ىايف العخبةة لمعمـػ األهشةة، الخياض، 
اب الجكلي تجخيسً د. حدشةغ السحس (3)  . 51، ص0115، القاٌخة، ، دار السصبػعات الجاهعةةكهكافحة اجؼ بػادؼ، اإلٌر

)6  ( Aircraft Hijackings and Other Criminal Acts Against Civil Aviation Statistical and Narrative 
Reports, US Dept of Transportation, Federal Aviation Admin, Washington, Dec(     ),      .  
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كتتشػع بػاعث ارتكاب جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السجىةة، فقج يكػف الباعث عمى     
ك سةاسة أ ،أك االستقالؿ الدةاسي، اك االحتجاج عمى هػقف ،ارتكابٍا ٌػ السصالبة بحق تقخيخ السرةخ

ك الخغبة في الٍخب أ، (4)في سجػف دكلة هاك إىقاذ أركاح بعس السشاضمةغ السحتجديغ أتتبعٍا إحجػ الجكؿ، 
ٍخكب بدبب ال، كقج يكػف الدبب في ذلظ (0)السذخكعة لصخؽ اب ةسغادر الهغ بمج هعةغ كذلظ بدبب تعحر 

ك االجتساعي، فةجعي الجاىي بأف ٌخكبً كاف ألسباب أ ،ك االقترادؼ، أ(1)الشقسة عمى الشطاـ الدةاسي
ك قج يكػف الباعث أ ،(2)بٍا الصائخة أف تسشحً حق المجػء الدةاسيسةاسةة كيصمب هغ الجكلة التي ٌبصت 

ابي ا السبحث إلى ثالثة ٌح كلتػضةح ٌحي الجخيسة يشبغي عمةشا أف ىقدع، (3)عمى ارتكابٍا تحقةق غخض إٌر
ا عسا يذتبً بٍا لى هفٍػـفي السصمب األكؿ إىتصخؽ  هصالب،  الثاىي سصمبفي ال كىبةغ، الجخيسة، كتسةٌد

 . الثالث سصمبي الجخيسة كذلظ في الح األثخ الجدائي الستختب عمى ٌحػضى، ك الجخيسةأركاف 

األكؿ  السظمب  

 مفيـه الجخيسة كتسيدىا عسا يذتبو بيا 

يشبغي أف ىػضح السعشى المغػؼ  السجىةة جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات هفٍػـلبةاف     
 الفخعصصالحي لمجخيسة في ، كبةاف السعشى االالسصمبهغ ٌحا  األكؿ الفخعلسرصمح االستةالء كذلظ في 

 . ، كىبةغ تسةةد الجخيسة عسا يذتبً بٍا في الفخع الثالث هشً كعمى الشحػ التاليهشً الثاىي

 

                                                           

، اثشاء رحمتٍا العادية بةغ باىكػؾ كالكػيت، إذ 4766 سشة إبخيل3)الجابخية( بتأريخ كػيتةة االستةالء عمى الصائخة الك (4)
ي سجةًشا ف 45استسخت عسمةة االستةالء هجة خسدة عذخة يػًها، ككاىت هصالب القائسةغ بعسمةة االستةالء تتزسغ إشالؽ سخاح 

اب كسبل هكافحتٍا في التذخيعات ٌةثع فالح شٍاب، جخ يشطخ في ذلظ، د. ، الكػيت صجرت فةٍع أحكاـ قزائةة يسة اإلٌر
 . 43، ص0141الجدائةة السقارىة، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، 

)2  ( Turi Robert, And Others, Descriptive Study Of Aircraft Hijacking, Justice Monograph, 
Volume (III), No( ), Sam Houston State Univ, Huntsville, Tex,     , p   . 

كاىػف   11هغ الحاالت قةاـ شخراف يشتسةاف الى الجبٍة الػششةة لتحخيخ كذسةخ باالستةالء عمى الصائخة الٍشجية بتأريخ  (1)
ا عمى الٍبػط في هصار الٌػر بباكدتاف كقج تع تفجةخ الصائخة بعج إخالء الخكاب حةغ رفزت 4754 سشةالثاىي  ، إذ أرغسٌػ

ػ التفخيج عغ السعتقمةغ الدةاسةةغ الكذسةخيةغ الحكػهة الٍشجية االست  .جابة لسصمبٍع ٌك
ابةة، بحث تخقةة الى الرشف الثالث هغ أصشاؼ القزاة هقجـ الى هجمذ  (2) هرباح هٍجؼ صالح، هفٍـػ الجخيسة اإلٌر

 . 22، ص0142 القزاء األعمى،
اب الجكلة، دار الكتب القاىػىةة، القاٌخة،  (3)  . 63، ص 0117د. شارؽ عبج العديد دمحمؼ، التقشةغ الجكلي لجخيسة إٌر
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 الفخع األكؿ

 ةً الجخيسة لغ تعخيف

    ،) ِلي  كاستػلى عمى األهخ بسعشى بمغ الغاية ، ككالية ةً عمةً ِكالي كلي  لذيء، ك  ا ي  ل  ك   االستةالء كهرجري)ك 
بق الجػا كىاؿ، كهشً قػؿ الذاعخ الحبةاىي (، كاستةالؤي عمى األهج يعشي أف يغمب ج، إذ استػلى عمى األهد)س 

، (0)(ُيَياِجُخكاَحت ى  ِمْن َكاَلَيِتِيْم ِمْن َشْيء َكَال ِحيَن آَمُشها َكَلْم ُيَياِجُخكا َما َلُكمْ ) -:، قاؿ تعالى(4)عمةً بدبقً إلةً
                                                          . (1)أؼ بسعشى الشرخة، كتػلى األهخ يعشي تقمجي

 الفخع الثاني

 اصظالًحا الجخيسة تعخيف

أف التذخيعات سػاء الجكلةة ك تشاكؿ الفقٍاء تعخيفات عجة لجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات،     
األكؿ هغ  السحػرأك الجاخمةة تشاكلتٍا في ىرػصٍا، لحا سشبةغ تعخيف ٌحي الجخيسة عشج الفقٍاء كذلظ في 

 .                  الثاىي هشً السحػركالجاخمةة كذلظ في  ،، كتعخيفٍا في التذخيعات الجكلةةالفخعٌحا 

   تعخيف الجخيسة فقًيا -أكاًل:

قةاـ أؼ شخز بسفخدي أك باالشتخاؾ هع الغةخ برػرة غةخ قاىػىةة ) -:عمى أىٍا جخيسة االستةالءتعخؼ     
ا بػجً غةخ شخعي ػ عمى ضٍخ شائخة في حالة شةخاف بالدةصخة عمةٍا اك تغةةخ هداٌر ك قاىػىي أ ،ٌك

أف تكػف الصائخة اثشاء ى ك الذخكع في ارتكاب أؼ فعل هغ ٌحا القبةل عمأك التٍجيج بٍا أستخجاـ القػة اب
شاؾ رأ(2)(الصةخاف باستعساؿ القػة أك بأية  القةاـ دكف حق هذخكع) -ؼ آخخ ذٌب الى تعخيفٍا عمى أىٍا:، ٌك

عمى الصائخة اك الدةصخة عمى قةادتٍا اك الذخكع في أؼ هغ ٌحي األفعاؿ صػرة هغ صػر اإلكخاي باالستةالء 

                                                           

 . 260-253جساؿ الجيغ ابغ هشطػر، هرجر سابق، صأبا الفزل  (4)
 .( 50سػرة االىفاؿ: اآلية ) (0)
خ المغة، (1) ، 0140، 0، دار الكتب العمسةة، بةخكت، ط17ج دمحم هختزى الحدةشي الدبةجؼ، تاج العخكس هغ جػٌا

 .442ص
(، السؤسدة العخبةة لمجراسات كالشذخ، لقاىػف الجكلي كالعالقات الجكلةة)دراسة في اٌةثع أحسج الشاصخؼ، خصف الصائخاتد.  (2)

 . 6، ص4754بةخكت، 



 
 ٜٛ 

رأؼ آخخ عخفٍا عمى كثسة ، (4)(ارتكاب أؼ هغ ٌحي األفعاؿذخع في ك يأاك االشتخاؾ هع أؼ شخز يختكب 
، كىالحع عمى التعخيفةغ األكؿ كالثاىي، أىٍسا (0))تػجةً كسةمة الشقل إلى غةخ الػجٍة السحجدة لٍا( -:أىٍا

الدمػؾ ال بج هغ أف يكػف غةخ شخعي كذلظ  فّ إعس الذخكط لقةاـ جخيسة االستةالء، إذ ب يتفقاف عمى
ف إال إباستخجاـ كسائل القػة كاالكخاي في تغةخ هدار الصائخة، كسا يجب أف تكػف الصائخة في حالة شةخاف، 

ىً يجخل الرػر السعشػية السرحػبة إالتعخيف الثاىي قج جاء بعبارة )كأؼ صػرة هغ صػر االكخاي( كبٍحا ف
إىً جاء بذكل عاـ كهصمق، إذ فلتعخيف الثالث أها ا ،ؾ الحؼ يؤدؼ الى االستةالءباإلكخاي لتجخل ضسغ الدمػ 

ػ تػجةً  فقجشخط لقةاـ ٌحي الجخيسة،  ةإىً لع يحجد أي اكتفى ببةاف األثخ الستختب عمى فعل االستةالء ٌك
 .شقل إلى غةخ الػجٍة السحجدة لٍا كسةمة ال

تعخيف الجخيسة تذخيًعا -ثانًيا:  
عات الػششةة تعخيًفا لٍحي الجخيسة، فعمى الرعةج الجكلي ىجج أف االتفاقةات الجكلةة كالتذخيتزسشت     

لٍحي الجخيسة، إذ ىرت اتفاقةة شػكةػ في  تعخيف خاصكردت االتفاقةات الخاصة بالصةخاف السجىي قج أ
في  -4) -:ًعمى أى (الصائخةةخ القاىػىي عمى الء غ)االستة عذخة هغ الباب الخابع تحت عشػاف السادة الحادية

حالة ارتكاب شخز عمى هتغ شائخة في حالة شةخاف عغ شخيق القػة اك التٍجيج باستخجاـ القػة ألحج األفعاؿ 
ك ىػًعا آخخ هغ الدةصخة الخاشئة أ ،ك االستةالء عمةٍاأ ،غةخ الذخعةة التي تعج تجخاًل في استعساؿ الصائخة

هغ أبخاهٍا ٌػ  اف الغخض األساسالتي ك اتفاقةة الٌاؼ، أها (1)...(ذلظلصائخة اك في حالة الذخكع في عمى ا
فأىٍا هغ أكثخ االتفاقةات التي عالجت ٌحي ةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات، هعالجة جخيسة االست

، إذ (3)عمى الصائخات قاىػىيكػف الغخض األساسي هغ إبخاهٍا ٌػ ردع حاالت االستةالء غةخ ال، (2)الجخيسة
ي )أؼ شخز عمى  -:جخيسة كذلظ في السادة األكلى هشٍا، إذ جاء فةٍاما تشاكلت تعخيًفا لأىٍ هتغ شائخة ٌك

شكل آخخ هغ أشكاؿ  أك بأؼ ،ٍاأك بالتٍجيج باستعسال ،يقػـ بغةخ حق هذخكع بالقػة -أ: في حالة شةخاف
                                                           

اب السػجً ضج أهغ كسالهة الصةخاف السجىي ىاعسة عمي سمصاف الدعابي، السدؤكلةة السجىةة لمشاقل الجػؼ عغ اضخار  (4) اإلٌر
، جاهعة اإلهارات العخبةة الستحجة ،الجكلةة، اشخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف  ا لمقاىػف اإلهاراتي كاالتفاقةاتكفقً 

 . 05، ص0144
 .30، صدمحم ىرخ القصخؼ، هرجر سابقد.  (0)
 .( هغ اتفاقةة شػكةػ 44السادة ) (1)
اب )الحالة العخاقةة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة  (2) رىةع هجةج حسةج، دكر قػاعج القاىػف الجكلي في هكافحة اإلٌر

 . 21، ص0114جاهعة اإلسخاء،  ،الحقػؽ 
اب الجكلي ىعسة (3) هعة )دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف كالدةاسة، جاعمي حدةغ، هذكمة اإلٌر

 . 415، ص4762بغجاد،
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 -رتكاب أؼ هغ ٌحي األفعاؿ، باك يذخع في أسةصختً عمةٍا  سارسةك هأاإلكخاي باالستةالء عمى الصائخة 
كىخػ  ،(4)(... يذتخؾ هع أؼ شخز يقػـ أك يذخع في ارتكاب أؼ هغ ٌحي األفعاؿ يعج هختكبًا ألحجػ الجخائع

ٌحا التعخيف ٌػ ذات التعخيف الحؼ جاء بً الفقً، كسا ذكخىا في السحػر الدابق، إذ أىً اشتخط عجة  أف
 شخكط لقةاـ الجخيسة .

التي اترفت بٍا االتفاقةة ، فأىٍا عػلت عمى ىقصة هٍسة كاىت غائبة عغ أذٌاف هذخعي  أها السسةدات    
ساؿ أؼ شكل آخخ هغ )اك التٍجيج باستع االتفاقةة أكردت عبارة فّ إ، إذ 4741سشة اتفاقةة شػكةػ السبخهة 

كحا فأف اتفاقةة ىٍا لع تػرد ٌحي العبارة السصاشة، إ(، فسغ السالحع عمى اتفاقةً شػكةػ أشكاؿ اإلكخاي  ٌك
إال إذا كقعت ٌحي العسمةات عغ  قاىػىيشػكةػ ال تػجب اتخاذ تجابةخ خاصة في عسمةة االستةالء غةخ ال

ةً شػكةػ شخيق استخجاـ القػة السادية دكف السعشػية، كبٍحا فأف اتفاقةً الٌاؼ سجت الشقز الحؼ اعتػر اتفاق
 .  (0)شكاؿ اإلكخاي(استعساؿ أؼ شكل آخخ هغ أ) هغ عجـ إيخادٌا عبارة

شاؾ بعس السأخح التي تتخح عمى اتفاقةة الٌاؼ،      ػ حالة ها إذا  ٍاىإذ إٌك سةة بالغة، ٌك أغفمت أهًخا ذا ٌأ
ػ خارج الصائخة كبخكتػكػؿ  0141السبخهة سشةلكغ اتفاقةة بكةغ  ،(1)كاف الجاىي قج قاـ بعسمةة االستةالء ٌك

 /أ(4إذ ىرت السادة) حكاـ اتفاقةة الٌاؼ ككسعا هغ ىصاؽ تصبةقٍا،أحجثا بكةغ السمحق باتفاقةة الٌاؼ، قج 
خكع كعغ قرج عمى يعج هختكًبا لجخيسة أؼ شخز يقػـ باالستةالء غةخ السذ) -عمى أىً: هغ اتفاقةة بكةغ

ةبشائخة في الخجهة... لػجةة(، كىدتشتج هغ خالؿ اك أؼ كسائل تكشػ  ،اك أؼ شكل اخخ هغ اشكاؿ التٌخ
السذخع لع يتصمب كجػد الجاىي عمى هتغ الصائخة، كسا أف االتفاقةة كالبخكتػكػؿ قج أدرجا الػسائل  أفالشز 

حا الشز جاء هخاعًةا لمتصػر الحاصل في اشا ر الصةخاف السجىي، إذ هغ التكشػلػجةة ضسغ ىصاؽ تصبةقٍسا، ٌك
ار أف االتفاقةة كالبخكتػكػؿ لع ارتكاب الجخيسة عغ بعج باعتبفي  السسكغ استخجاـ الػسائل التكشػلػجةة

 .                       يذتخشاف أف يكػف الجاىي عمى هتغ الصائخة حةغ عسمةة االستةالء 

كبالسقارىة بةغ الشز الحؼ تزسشتً اتفاقةة شػكةػ كالشز الحؼ تزسشتً اتفاقةة الٌاؼ، ىجج أف الشز     
الحؼ احتػت عمةً االتفاقةة األخةخة ٌػ األقخب لمجقة عمى الخغع هغ أكجً القرػر التي اتدع بٍا هع األخح 

                                                           

 .( هغ اتفاقةة الٌاؼ 4السادة ) (4)
 الخاصة بقسع االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخات، هجمة الذخيعة كالقاىػف، 4751إحداف ٌشجؼ، اتفاقةة الٌاؼ لعاـ  (0)

 . 160ص ،4767(،1جاهعة االهارات العخبةة الستحجة، العجد)كمةة القاىػف، 
اب كالقاىػف الجكلي، رسالة هاجدرشةج صبحي جاسع  (1) ، 0111، جاهعة بغجاد، تةخ هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف دمحم، اإلٌر

 . 51ص



 
 ٔٓٓ 

ز اتفاقةة الٌاؼ يتزح لشا أف ، كهغ خالؿ ى0141بشطخ االعتبار التحجيث الحؼ اشسمت عمةً اتفاقةة بكةغ 
ا كي تعج الجخيسة قائسة، كأكؿ شخط يتػجب تػافخي ٌػ عجـ شخعةة فعل  ٌشاؾ عجة شخكط يشبغي تػافٌخ

ك بأؼ شكل هغ أاالستةالء، كالذخط الثاىي، ٌػ أف يختكب الفعل عغ شخيق القػة اك التٍجيج باستعسالٍا 
مى هتغ الصائخة أثشاء فتخة الصةخاف، كالذخط األخةخ، ٌػ أشكاؿ اإلكخاي، كالذخط الثالث، ٌػ كقػع الفعل ع

حا الذخط يسثل الغخض الحؼ يٍجؼ إلةً الجاىي هغ فعمً  . االستةالء عمى الصائخة ٌك

ىرػص خاصة بجخيسة  لمجكؿ السقارىة تزسشت القػاىةغ الػششةة فّ إف، أها عمى الرعةج الجاخمي    
ك قػاىةغ الصةخاف السجىي، فبالشدبة أ، سػاء القػاىةغ العقابةة السجىةة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات

( 444أف السذخع العخاقي لع يتشاكؿ ٌحي الجخيسة بشز هحجد في قاىػف العقػبات رقع ) لمقػاىةغ العقابةة ىجج
حي هغ الثغخات ال4747 دشةل رز ي يتدع بٍا ٌحا القاىػف، إذ كاف األججر بالسذخع العخاقي أف يخت، ٌك

كهع لدالهة الصائخات السجىةة كسالهة أركاح الخكاب،  اخً ار ص احي الجخيسة كػىٍا تذكل اىتٍاكً ىز هحجد لٍ
) ُيعاقب  -( التي ىرت عمى:137يسكششا القػؿ بأف السذخع العخاقي ال يجخهٍا، إذ إف ىز السادة ) ٌحا ال

الشقل الخاص بأية شخيقة كاىت، كتكػف بالحبذ أك بالغخاهة هغ عخض عسًجا لمخصخ سالهة كسةمة هغ كسائل 
العقػبة الدجغ إذا ىذأ عغ ذلظ هػت اىداف(، ككسا ىالحع عمى الشز أىً جاء برةغة هخىة، إذ أف عبارة 
)بأية شخيقة كاىت(، يسكغ أف تشجرج ضسشٍا جخيسة االستةالء، كفي ٌحا السػضع ىقتخح عمى السذخع العخاقي 

خيسة عغ شخيق إضافة ىز خاص بٍا، أك يذخع قاىػف خاص لسكافحة أف يػلي العشاية الكافةة بٍحي الج
 جخائع االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات .

كل هغ اختصف كسةمة هغ كسائل الشقل )يعاقب... -:السذخع السرخؼ ىز عمةٍا، إذ جاء فةً أىً فأ كسا   
اب اك الجػؼ اك البخؼ اك السائي هعخًضا سالهة هغ بٍا لمخصخ، كتكػف العق ػبة ... إذا استخجـ الجاىي اإلٌر

شخز  ( هغ ٌحا القاىػف، ألؼ024-021)كح هغ السشرػص عمةٍا في السادتةغىذأ عغ الفعل السحكػر جخ 
ك العشف الدمصات العاهة أثشاء تأدية كضةفتٍا في أ ،بالقػةاك قاكـ الجاىي  ،اك خارجٍا ،كاف داخل الػسةمة

، كىالحع عمى ٌحا الشز أىً هصمق، إذ لع يحجد الذخكط التي يتػجب (4)(... استعادة الػسةمة هغ سةصختً
ا لكي تقـػ الجخيسة،  حا عمى  )االختصاؼ( بجاًل  خع استخجـ هرصمحالسذ فّ كإتػافٌخ عغ هرصمح االستةالء، ٌك

  خالؼ ها اعتادت عمةً االتفاقةات الجكلةة، إذ أف االتفاقةات تصمق هدسى االستةالء كلةذ االختصاؼ .

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 66السادة ) (4)
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)يعاقب...كل هغ  -، فٍػ اآلخخ قج تشاكؿ الجخيسة، إذ ىز عمى أىً:الشافحأها قاىػف العقػبات اإلهاراتي     
ٌاجع شائخة اك سفةشة بقرج االستةالء عمةٍا اك عمى كل اك بعس البزائع التي تحسمٍا اك بقرج إيحاء كاحج 

ا بغةخ هقتزى، كيحكع بحا ت العقػبة إذا كقع الفعل هغ شخز اك اكثخ هسغ فةٍا اك بقرج تحػيل هداٌر
، كىالحع عمى ٌحا الشز أىً هصمق كسا ٌػ التعخيف الحؼ أكردي السذخع (4)عمى هتغ الصائخة اك الدفةشة...(

ا كي تقـػ الجخيسة، لكشً ذكخ القرج هىً لع يبةغ الذخكط  التإالسرخؼ، إذ  غ كراء ارتكابٍا ي يتصمب تػافٌخ
ػ تحػيل هدار  بغةخ هقتزى .  الصائخة ٌك

كهغ خالؿ استقخاء قػاىةغ الصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة هحل البحث، ىجج إف ىرػص تمظ القػاىةغ قج عالجت     
ا برجد تقجيخ التعػيس ، فةسا يتعمق بسػقف السذخع العخاقي لقاىػف الصةخاف السجىيك الجخيسة،  ىجج أىً قج ذكٌخ

سةة تشاسب الخصخ التالسجىي لمستزخر هغ جخاء عسمةة  ا عخًضا دكف إعارتٍا ٌأ ي االستةالء، أؼ أىً ذكٌخ
ٍا إذا استػلى شخز عمى شائخة بصخيقة غةخ هذخكعة كاستعسم) -، إذ جاء فةً عمى أىً:تمظ الجخيسة تخمفً
ا كاىت هدؤكلةهغ  عغ األضخار التي تدببٍا لمغةخ عمى سصح األرض غةخ  تًُ دكف رضا هدتثسٌخ

خ التجخل في أؼ عزػ هغ أعزاء ٌةئة ط( هغ القاىػف آىف الحكخ بح43ادة)اقترخت الس ، كسا(0)هحجكدة(
ك ارتكاب عساًل هغ شأىً تعخيس سالهة الصائخة كهغ عمى أالعبث بأؼ جدء هغ أجدائٍا  كأقةادة الصائخة 

              هتشٍا لمخصخ .                                                                         

كهغ الججيخ بالحكخ، أف السذخع العخاقي قج أحاؿ تحجيج األفعاؿ التي تذكل جخائع الى االتفاقةات الجكلةة     
، كبٍحا فأىشا ىخجع في تحجيج سمػؾ جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السجىةة (1)السرادؽ عمةٍا

باعتبار أىً هغ الجكؿ ، 4751 سشةالٌاؼ السبخهة  كاتفاقةة ،4741 سشةهة اتفاقةة شػكةػ السبخ  ىرػص الى
 . التي صادؽ عمى االتفاقةتةغ

...كل هغ يقػـ باالستةالء عمى كسةمة هغ كسائل الشقل )يعاقب -:ىز السذخع السرخؼ عمى أىًك      
عمةٍا في إذا أتى الجاىي في سبةل ارتكاب الجخيسة السشرػص ؼ اك يدةصخ عمةٍا، كتكػف العقػبة...الجػ 

ك أ ،ك اإليحاء ضج شخز داخل تمظ الػسةمةأ ،ك الجخحأ ،ك الزخبأ ،الفقخة الدابقة عساًل هغ أعساؿ العشف
ة هغ أداء كضةفتٍا كتكػف ك هغ هشع ٌحي الدمصأك الدةصخة أك قاـ في استعادة الػسةمة هغ االستةالء أخارجٍا 

                                                           

 .( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح 066السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 461/0السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 467السادة )( 1)
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، كىخػ أف ٌحا الشز ال يديج كضػًحا (4)(خارجٍا كأ إذا ىذأ عغ الفعل كفاة شخز داخل الػسةمةالعقػبة...
 ( هشً . 66)قاىػف العقػبات السرخؼ في السادةعغ الشز التي تزسشً 

ا )يعج هختكبً  -:( هشً، إذ ىز عمى أى33ًأها قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي، فأىً تشاكلٍا بالسادة )    
ك يكػف شخيًكا لذخز يختكب أ ،يذخع في ارتكابك أ ،ًجاجاء عمى الصائخة أؼ شخز يختكب عسلجخيسة اعت

ك بالتٍجيج باستعساؿ القػة أأف يقػـ بالقػة  -3 ،تةةهغ األفعاؿ اآل ك يذخع في ارتكاب دكف حق هذخكع فعاًل أ
ي في حالة شةخافأ ، (0)ك الدةصخة عمى قةادتٍا(أ ،ك أية صػرة هغ صػر اإلكخاي باالستةالء عمى الصائخة ٌك

الٌاؼ السبخهة  ةالتعخيف أىً األقخب هغ حةث الجقة الى التعخيف الحؼ ىرت عمةً اتفاقةكىالحع عمى ٌحا 
ٌحا  باالتفاقةة، كىحغ هغ هؤيجؼ ااستػحى شخكط تمظ الجخيسة هتأثخً  ، إذ إف السذخع اإلهاراتي4751 سشة

 . ةةاالتفاق السػقف، كلعل هذخع قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي أراد بحلظ تػحةج الشز القاىػىي هع

قةاـ شخز بسفخدي أك السداٌسة هع غةخي باستخجاـ القػة  -كيسكششا أف ىعخؼ جخيسة االستةالء عمى أىٍا:    
أك التٍجيج باستعسالٍا أك بأية صػرة هغ صػر اإلكخاي لمدةصخة عمى شائخة هجىةة في حالة خجهة لغخض 

ا عغ الجٍة السحجدة لٍا أثشاء فتخة الصةخاف  عمى هتغ تمظ الصائخة أـ  كسػاء أكاف الجاىيتحػيل هداٌر
 خارجٍا.

 الفخع الثالث

 عسا يذتبو بياالسجنية تسييد جخيسة االستيالء غيخ القانهني عمى الظائخات 

، كذلظ (1)ذٌب رأؼ الى أف جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات تعج عساًل هغ أعساؿ القخصشة    
أعساؿ الخاصة ب( هغ اتفاقةة جشةف ألعالي البحار 43/4)السادة كبالخجػع لشزقةاًسا عمى القخصشة البحخية، 

ك الشٍب أ ،ك االستةالءأ ،أؼ عسل هغ أعساؿ العشف غةخ السذخكع) -ىرت عمى أف: ا قج، ىجج أىٍالقخصشة
ا أك ركاب سفةشة خاصة أ ،إذا ارتكب ٌحا العسل ألغخاض خاصة بػاسصة شاقع ًٍ ك شائخة خاصة ككاف هػج

                                                           

 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح446السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 33السادة ) (0)
 .446هللا، هرجر سابق، صسسعاف بصخس فخج د.  (1)
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ا كذلظ إذا كاف العسل كقع في أك ضج أشخاص أ ،ك شائخة أخخػ أ ،ضج سفةشة أخخػ  ك هستمكات عمى ضٌٍخ
 . (4)(ف ال يخزع الختراص دكلة هغ الجكؿأعالي البحار اك في هكا

لمشز الدابق فأف القخصشة الجػية تختمف عغ جخيسة االستةالء، كذلظ هغ ىػاحي عجة، فالباعث  استشاًداك     
ك أعمى ارتكاب جخيسة القخصشة ٌػ باعث شخري، بةشسا جخيسة االستةالء قج يكػف الباعث شخري 

ابي ،ك اقترادؼأ ،سةاسي ختكب أف القخصشة الجػية تتصمب لكي تقػـ الجخيسة أف يك ك غةخ ذلظ، أ أك اٌر
ك األهػاؿ التي عمى هتشٍا، أها أك ضج األشخاص أ ،الفعل هغ قبل سفةشة أك شائخة ضج سفةشة اك شائخة أخخػ 

في حالة شةخاف، كسا أف الجخيسة لكي تعج قخصشة يذتخط  عمى هتغ شائخةجخيسة االستةالء فةقػـ بٍا شخز 
حا عمى العكذ هسا ٌػ عمةً (0)ك في هكاف ال يخزع الختراص أؼ دكلةأ ،أف تتع في أعالي البحار ، ٌك

ك في أحج األقالةع أ ،حارفي جخيسة االستةالء، إذ قج تتع الجخيسة سػاء في حالة ها إذا كاىت في أعالي الب
، كيؤيج الباحث الخأؼ القائل بأف جخيسة االستةالء عمى الصائخات السجىةة ال تعج هغ (1)ة هعةشةلجكلالتابعة 

ألىً عمى الخغع هغ شسػؿ جخيسة االستةالء عمى الصائخات السجىةة لبعس ضسغ اعساؿ القخصشة كذلظ 
فزاًل عغ اختالؼ األسباب كالجكافع  ؼ أىٍا ال تشصبق عمةٍاعشاصخ جخيسة القخصشة اال أىٍا غةخ هكتسمة أ

 . ة، فشحغ برجد جخيستةغ هختمفتةغكهكاف ارتكاب الجخيس

الثاني سظمبال  

 أركاف الجخيسة 

 ،الخكغ السعشػؼ ك ، الخكغ السادؼركشةغ ٌسا، جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات هغ تتكػف      
ادؼ الخكغ الس األكؿ لفخع، ىبةغ في اغفخعةلى إ سصمبركاف الجخيسة فأىشا سشقدع ٌحا الأأكثخ عمى  شالعكلال

 . الخكغ السعشػؼ  ىػضح فةًلثاىي ا فخع، أها اللمجخيسة

 

                                                           

 . 4736 سشة( هغ اتفاقةة جشةف ألعالي البحار السبخهة 43السادة )( 4)
ةع صالح عبةج، الجخيسة الجكلةة)دراسة تصبةقةة تحمةمةة(، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 0)  . 017، ص4777( د. حدشةغ إبخٌا
  

)3  ( Francis Gist, The Aircraft Hijacker And Intenation Law, A thesis submitted to the Faculty Of 
Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements For the degree of 
Master of Laws, Institute of Air and Space Law, McGill University, Canada,    ,p  .   
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 الفخع األكؿ

 الساديالخكن 

كيتزسغ الدمػؾ الجخهي الحؼ يقع عمى  الدمػؾ اإلجخاهي يالسادؼ هغ ثالثة عشاصخ، ٌيتكػف الخكغ      
لعشاصخ الثالث غ تػضةح ٌحي اهلحا البج  هةة كالعالقة الدببةةجخ ةجة الكالشت، (4)هتغ الصائخة فةخل بدالهتٍا

 . تةةفي الفقخات اآل

       الدمهؾ اإلجخامي                                                                        -أكاًل: 
، كيتسثل (2)(رجي الحؼ يشز القاىػف عمى تجخيسًالدمػؾ السادؼ الخا) -يقرج بالدمػؾ اإلجخاهي:    

                 :أربعة ٌي ىي عمى الصائخات بذخكطالدمػؾ اإلجخاهي الخاص بجخيسة االستةالء غةخ القاىػ 

ككسا ذكخىا سابًقا أف  قػاىةغ العقػبات لمجكؿ السقارىة ٌحا الذخط، تتزسغلع  :عجـ شخعية فعل االستيالء -ٔ
ف قػاىةغ الصةخاف السجىي قج  أالّ إ الشرػص العقابةة جاءت عاهة دكف تحجيج الذخكط الخاصة بالجخيسة،

عمى شائخة بصخيقة غةخ )إذا استػلى شخز  -إذ جاء فةً:، فقج ىز عمةً السذخع العخاقي ،تًتزسش
، قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح لع يحتػؼ عمى شخط عجـ شخعةة فعل االستةالءأها  ،(1)(...هذخكعة

، أها السذخع االهاراتي فأىً تشاكؿ ٌحا الذخط، إذ جاء (446كاقترخ عمى عقػبة الجخيسة كذلظ في السادة)
 . (2)دكف حق هذخكع فعاًل هغ األفعاؿ التالةة...( ...كًبا لجخيسةيعج هخت) -:فةً

في حالة ارتكاب ) -:ىرت عمى ذات الذخط، إذ جاء فةٍا 4741 سشةكسا إف اتفاقةة شػكةػ السبخهة     
ألحج األفعاؿ غةخ الذخعةة التي تعج تجخاًل في استعساؿ الصائخة كاالستةالء عمةٍا أك ىػًعا آخخ هغ ...شخز

 4751 سشةىرت اتفاقةة الٌاؼ السبخهة ك  ،(3)(...خة اك في حالة الذخكع في ذلظالدةصخة الخاشئة عمى الصائ
ي في ح -عمى ٌحا الذخط، إذ جاء فةٍا: يقػـ بغةخ حق  -أ، الة شةخاف)أؼ شخز عمى هتغ شائخة ٌك

 أؼلى إ عمى الصائخةالء غةخ الذخعي السعمقةغ إلى تفدةخ اصصالح االستة رأؼ هغ كذٌب ،(4)...(هذخكع
                                                           

اب الجكلي كفقًا لقػاعج القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، ىبةل احسج حمسي، د.  (4)  . 14ص، 4766اإلٌر
ابةةهعتد حدةغ جابخ، السرمحة السع (0) )دراسة تحمةمةة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة تبخة في تجخيع األعساؿ اإلٌر

 . 36، ص0141القاىػف، الجاهعة السدتشرخية، 
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 461/0) السادة (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي  الشافح 33السادة ) (2)
 .( هغ اتفاقةة شػكةػ السعجلة 44السادة ) (3)
 .( هغ اتفاقةة الٌاؼ السعجلة 4السادة ) (4)
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في حالة أف يذٍخ أحج ركاب الصائخة سالحً عمى قائج كسا  ،(4)فعل يقع هغ قبل شخز غةخ ذؼ صفة
 . (0)لى السكاف الحؼ يحجدي الخاكبإالصائخة كيٍجدي بإشالؽ الشار شالًبا هشً التػجً 

بالخجػع  :من أشكاؿ اإلكخاهك بأي شكل آخخ أك التيجيج باستعساليا أأف يختكب الفعل عن طخيق القهة  -ٕ 
ٌحا الذخط، لكغ يسكغ الخجػع في تحجيج سمػؾ الجخيسة الى االتفاقةات  ىً لع يحكخإ ىخػ  العخاقيلمقاىػف 

السرادؽ عمةٍا هغ قبل العخاؽ، كبالخجػع لتمظ االتفاقةات ىجج أىٍا تشاكلت ٌحا الذخط، إذ تزسشتً كل هغ 
 الػارد في اتفاقةة الٌاؼ عبارة ذات هزسػف كاسع، حةث إف عبارة لكغ احتػػ الشزك اتفاقةة شػكةػ كالٌاؼ، 

كاإلكخاي سػاء اإلكخاي  )كأؼ شكل آخخ هغ أشكاؿ اإلكخاي(، فتحت الباب لتذسل كل فعل يشصػؼ عمى القػة
اؿ الػسائل ضافا استعسأاتفاقةة بكةغ كبخكتػكػؿ بكةغ السمحق باتفاقةة الٌاؼ قج  السعشػؼ، ككحلظ ـأالسادؼ 

تكشػلػجةة في ارتكاب الجخيسة، إذ أف االتفاقةة بسػقفٍا ٌحا قج تالفت الشقز الحؼ كرد في اتفاقةة الٌاؼ ال
   .( 1)كشػكةػ

إذ اتى  كيعاقب...) -(عمى أىً:446)السادة ت، إذ ىركسا أف السذخع السرخؼ ىز عمى ٌحا الذخط    
ك أ ،شفالدابقة أؼ عساًل هغ أعساؿ الع الجاىي في سبةل ارتكاب الجخيسة السشرػص عمةٍا في الفقخة

( هشً 33السادة) فيالسذخع اإلهاراتي لقاىػف الصةخاف السجىي ...(، كسا ىز ك الجخح اك االيحاءأ ،الزخب
 . اك أية صػرة هغ صػر اإلكخاي...(أف يقػـ بالقػة اك التٍجيج باستعساؿ القػة  -3)... -عمى أف:

، كاقتحاـ غخفة القةادة كإخخاج شاقع الصائخة هغ خالؿ استعساؿ القػة فعاًل  فاالستةالء يشبغي أف يتأتى أها    
 ،(2)هشٍا، اك عغ شخيق التٍجيج باستعساؿ القػة كتٍجيج قائج الصائخة بأشالؽ الشار عمةً هالع يغةخ هدار الصائخة

كالشتةجة الستػلجة ف العبخة في األثخ الشاجع إكسا قج يقع االستةالء بصخيق اإلكخاي السعشػؼ، باعتبار  ،(2)الصائخة
ال يعخض ىفدً ف عغ ٌحي القػة، كسا في حالة اإلكخاي الػاقع عمى قائج الصائخة بإلداهً إشاعة أكاهخ الجاىي كإ

كالصائخة كالخكاب لمخصخ كالٍالؾ، كحلظ في حالة كقػع قائج الصائخة في خصأ كاعتقادي بأف كسةمة العشف شةًئا 

                                                           

 . 461ٌةثع أحسج الشاصخؼ، هرجر سابق، صد.  (4)
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فاالعتقاد الخاشئ ال يشفي كجػد ٌحا الذخط هاداـ اإلكخاي قج كلج في خصةًخا كفي الحقةقة أىٍا لةدت كحلظ، 
ػ  .  ( 4)عمى سالهة الصائخة كالخكاب اها جعمً يشفح اكاهخ الجشاة حخًص  ىفذ قائج الصائخة، ٌك

 فّ أفةسا يتعمق بػقػع الفعل عمى هتغ الصائخة، ىجج ك  :كقهع الفعل عمى متن الظائخة أثشاء فتخة الظيخاف -ٖ
ىرت كل هغ اتفاقةة شػكةػ ف االتفاقةات الجكلةة تزسشتً، إذ إاال  السذخع العخاقي لع يتزسغ ٌحا الذخط،

كسا في حالة ، يشتفي كجػد الجخيسة إذا كقع فعل االستةالء هغ الخارج كبحلظ، هحل الجخيسةكالٌاؼ عمى 
كحالة قةاـ شائخة  ،(0)شائخة أخخػ ك هغ قبل شائخة ضج أة الالسمكةة في عسمةة االستةالء، استخجاـ األجٍد 

ا بالقػة ك هغ خالؿ التٍجيج باستخجاـ األسمحة األرضةة التي أ، (1)حخبةة بإجبار شائخة هجىةة عمى تغةةخ هداٌر
اقةة الٌاؼ، قج ادرجا اتفاقةة بكةغ كالبخكتػكػؿ السمحق باتف كاًل هغ فأال إ ،(2)لى الصائخات كالرػاريخإتػجً 

، كبٍحا ىجج أف فعل االستةالء عمى (3)الػسائل التكشػلػجةة في عسمةة االستةالء استعساؿ ؾضسغ الدمػ 
كاف هرجري هغ داخل االستةالء سػاء  باعتبار أف الصائخة قج يتع عغ بعج بػاسصة الػسائل التكشػلػجةة،

ي حالة تعخيس سالهة الصائخة ـائخة أالص ، كبحلظ كهغ عمى هتشٍا لمخصخ ،خارجٍا يؤدؼ إلى ىتةجة كاحجة ٌك
يسكششا القػؿ أف اتفاقةة بكةغ كالبخكتػكػؿ كاف لٍسا األثخ الػاضح في تجارؾ الشقز الػارد في االتفاقةات التي 

  . لى ٌحا الذخطإ الع يتصخقهاراتي اإل السذخع السرخؼ هغ  ف كاًل كأسبقتٍسا، 

سعشى أف أؼ ب ،في حالة شةخاف السجىةة يجب أف يتع فعل االستةالء في الػقت الحؼ تكػف فةً الصائخة كسا    
ىجج أىً لع يتزسغ  يكبالخجػع لقاىػف الصةخاف السجىي العخاقهجىةة في حالة شةخاف، هحل الجخيسة، ٌػ شائخة 

قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي، إذ ىرت  كقج ىز عمةً ككحا الحاؿ في التذخيع السرخؼ، ،ٌحا الذخط
صػرة هغ صػر اإلكخاي  ةك أيأك التٍجيج باستعساؿ القػة أأف يقػـ بالقػة ) -:( هشً عمى أف33السادة)

ي في حالة شةخاف... باالستةالء ة كحالة الصةخاف تع الشز عمةٍا في اتفاقةة شػكةػ في الفقخ  (،عمى شائخة ٌك
)...تعتبخ الصائخة في حالة شةخاف هشح لحطة إشالؽ قػتٍا السحخكة بغخض  -:هشٍا الثالثة هغ السادة األكلى

 -:دة ىرت عمى أىًأف الفقخة الثاىةة هغ السادة الخاهك (، لمحطة التي يكتسل فةٍا الٍبػطاإلقالع حتى ا
                                                           

اب الجكلي جػاىبً القاىػىةة، اهشترخ سعةج حسػدة( د. 4) ، دار (ػف الجكلي العاـ كالفقً اإلسالهيكسائل هكافحتً في القاى)إلٌر
 . 413- 412، ص0146الفكخ الجاهعي، اإلسكشجرية، 

  . 467ٌةثع أحسج الشاصخؼ، هرجر سابق، صد.  (0)
 . 436عبج العديد شعباف خالج الحجيثي، هرجر سابق، صد.  (1)
د. عمي بغ عبج هللا الذٍخؼ، جخيسة اختصاؼ الصائخات السجىةة في الفقً اإلسالهي كالشطاـ الدعػدؼ، هجمة البحػث  (2)

  . 14، ص0114(، الخياض، 00األهشةة، العجد)
  ./أ( هغ اتفاقةة بكةغ الشافحة 4السادة) (3)



 
 ٔٓٚ 

تفخيغ  )تعتبخ الصائخة في أؼ كقت في حالة شةخاف هشح المحطة التي تقفل فةٍا أؼ هغ ٌحي األبػاب بغخض
الصائخة، كفي حالة الٍبػط االضصخارؼ يدتسخ تصبةق أحكاـ ٌحا الباب فةسا يتعمق بالجخائع كاألفعاؿ التي 

ألشخاص تختكب عمى الستغ الى حةغ قةاـ الدمصات السخترة لمجكلة بسباشخة هدؤكلةتٍا قبل الصائخة كقبل ا
ػ ذات التعخيف إف اتفاقةة الٌاؼ عخفت حالة الك (، كاألهػاؿ عمى هتغ الصائخة صةخاف في السادة الثالثة هشٍا، ٌك

الحؼ ىرت عمةً السادة الخاهدة هغ اتفاقةة شػكةػ، كبٍحا الخرػص أقخ هؤتسخ شػكةػ، بأف السقرػد بفتخة 
حا السفٍـػ يتدع بالغسػضالصةخاف ٌػ ها ىرت عمةً الفقخة الثالثة هغ السادة األكلى  ألف عبارة  هشٍا، ٌك

كة لمصائخة لإلقالع( تحتسل التأكيل، إذ يسكغ أف يقرج بٍا الػقت الحؼ تبجأ فةً الصائخة )تذغةل القػة السحخ 
لإلقالع الفعمي، كقج يعشي كصػؿ الصائخة الى بجاية  اخ اإلقالع تسٍةجً زيادة سخعتٍا في هشترف هس

 .(4)اإلقالع

)الجشاة( عمى الصائخة سػاء )سةصخة الجاىي -:كيقرج باالستةالء عمى الصائخة :ةاالستيالء عمى الظائخ  -ٗ
يدتصةع الجاىي أف أؼ إف االستةالء سمػؾ هادؼ بسػجبً (، عمى قائج الصائخةأك  ،أك حكسةة ،سةصخة فعمةة

، أك يػجً الصائخة ألية جٍة يبتغةٍا كذلظ هغ خالؿ إعصاء أكاهخ لقائج الصائخة الػاقع تحت سةصخة الجاىي
إذ تزسغ ، (1)الرتكاب الجخيسة أف يتػلى الجاىي قةادة الصائخة بشفدً ، أؼ ال يذتخط(0)قةاهً ٌػ بسباشخة الفعل

استػلى شخز  )إذا ػف الصةخاف السجىي، إذ جاء فةٍا:( هغ قاى461/0)في السادة السذخع العخاقي ٌحا الذخط
يعاقب... كل هغ اختصف ) -:(، إذ جاء فةٍا66سرخؼ بالسادة)قاىػف العقػبات ال تزسشًك ، (عمى شائخة...

( 066تزسغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي ٌحا الذخط، إذ ىرت السادة) ساك، ...(ةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ سك 
ك أكثخ أك بقرج إيحاء أؼ كاحج أ)يعاقب... كل هغ ٌاجع شائخة بقرج االستةالء عمةٍا...  -هشً عمى أىً:

ا بغةخ هقتزى...( أهسغ فةٍا   .ك بقرج تحػيل هداٌر

الٌاؼ، ال يجخل في شخط االستةالء عمى الصائخة اك الدةصخة عمى قةادتٍا حالة التجخل في التفاقةة ًقا كشب    
، كعمى العكذ هغ ذلظ (2)تذغةل الصائخة، عكذ ها ىرت عمةً اتفاقةة شػكةػ في السادة الحادية عذخة هشٍا

                                                           

اب حسج، هرجر سابق، صد.  (4)  . 467دمحم تػفةق عبجالٌػ
 . 412د. هشترخ سعةج حسػدة، هرجر سابق، ص (0)
  . 12عمي بغ عبجهللا الذٍخؼ، هرجر سابق، صد.  (1)
في ٌحي االتفاقةة عمى حاالت  خػ لدكًها لمشزلع ت 4751 لدشةحةث إف المجشة الفخعةة التي أعجت هذخكع اتفاقةة الٌاؼ  (2)

هجخد التجخل في تذغةل الصائخة، كذلظ ألف هثل ٌحي األفعاؿ قج تكػف تافٍة بصبةعتٍا كهختمفة جًجا عغ ىػع الحالة التي ٌي 
تساـ المجشة الفخعةة، كهغ أهثمة ٌحا التجخل، أف يقتحع راكب ثسل أك هتٍػس غخفة القةادة   .هػضع ٌا



 
 ٔٓٛ 

، اؼقةة الٌالحالة تخزع التفاحالة التٍجيج عمى سبةل السداح هغ قبل شخز عمى هتغ الصائخة، فٍحي 
أك يذخع  ،كالدبب في ذلظ أف ٌحي االتفاقةة لع تأخح بشطخ االعتبار قرج هغ يقػـ بارتكاب جخيسة االستةالء

كالحعخ لجػ ركاب  ،أف التٍجيج باالستةالء عمى الصائخة كإف كاف عمى سبةل السداح يثةخ القمقك في ارتكابٍا، 
 .( 4)الصائخة كهالحةٍا األهخ الحؼ يؤدؼ الى ىتائج سةئة

/أ(، إذ 4كسا أف الذخكع كارد في جخيسة االستةالء، كذلظ شبًقا لسا ىرت عمةً اتفاقةة الٌاؼ بالسادة )    
)... يقػـ بغةخ حق هذخكع بالقػة أك بالتٍجيج باستعسالٍا أك باستعساؿ أؼ شكل آخخ هغ  -أىً: جاء فةٍا

 أك يذخع في ارتكاب أؼ هغ ٌحي األفعاؿ اهسارسة سةصختً عمةٍ أكعمى شائخة  باالستةالءأشكاؿ اإلكخاي 
ٍحا الجاىب، هاعجا السذخع االهاراتي، إذ ل تذةخالتذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي، فشخػ أىٍا لع ، أها (...

( 33) كل هغ ارتكب إحجػ الجخائع السشرػص عمةٍا في السادة... يعاقب : )هشً عمى أىً (50ىرت السادة)
                                          ( .يسة كشخع في ارتكابٍاك اشتخؾ في ارتكاب الجخ أ

كحا ىخػ أف     حا  قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي ٌك أكثخ القػاىةغ السقارىة تػافًقا هع االتفاقةات الجكلةة، ٌك
لحا  عشاية كسا تدتحقيسة، فقج أكالٌا ً أكثخ السػاقف إلساًها بٍحي الجخ ىّ إهدمظ هػفق لمسذخع اإلهاراتي، إذ 

 . هاراتياي الحؼ سمكً السذخع اإلعمى الجكؿ السقارىة األخخػ أف تحتحؼ باالتج

 الشتيجة الجخمية -ثانًيا:

، (0)تعج الشتةجة الجخهةة عشرخ هغ عشاصخ الخكغ السادؼ، كالتي تتختب عمى الدمػؾ الحؼ ارتكبً الجاىي    
يتصمب ) هغ جخائع الزخر، أؼ تمظ التي السجىةة الصائخاتكتعتبخ جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى 

جارك ، (1)(اىػىي تحقةق ىتةجة إجخاهةة هحجدةىسػذجٍا الق ك تجهةخ السرمحة أ ،يعشي أف يتختب عمى إتةاىٍا ٌإ
الشتةجة الستختبة عمى كقػع فعل االستةالء، ٌي التحكع اك الدةصخة عمى الصائخة  فّ إهحل الحساية الجشائةة، إذ 

، ٌحا كقج تزسشت التذخيعات السقارىة ٌحا العشرخ، إذ ىز قاىػف العقػبات (2)كذلظ في حاؿ ىجاح الجاىي

                                                           

 .437خالج الحجيثي، هرجر سابق، ص عبج العديد شعبافد.  (4)
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 ٜٔٓ 

كل هغ ٌاجع يعاقب...) -:(، إذ جاء فةٍا066)السادةكبذكل هباشخ كذلظ ب اإلهاراتي عمى ٌحا العشرخ
 اك سفةشة بقرج االستةالء عمةٍا( .شائخة 

                                                                                                         الدببية العالقة -ثالًثا:

ف أالفاعل الجخيسة، ك في إشار جخائع الزخر ال يكفي لغخض هداءلة الجاىي عغ جخيسة تاهة أف يتع     
لفعل لحلظ أف تختبط ٌحي الشتةجة بالفعل بخابصة الدببةة، فإذا كقع ا تحرل الشتةجة السادية، بل يذتخط إضافةً 

، كفي إشار جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى (4)مبحث في رابصة الدببةةلدكف تحقق الشتةجة فال هجاؿ 
بالدمػؾ الغةخ  غ الدمػؾ اإلجخاهي الرادر هغ قبل الجاىي، كالستسثلالصائخات يشبغي تػافخ العالقة الدببةة بة

ي إبالقػة اك التٍجيج باستخجاهٍا كبةغ الشتةجة الجخهةة التي يٍجؼ الجاىي  شخعي السرحػب لى تحقةقٍا ٌك
تعخيس الصائخة  ع  هغ ثُ تغةةخ هدار الصائخة عغ الػجٍة التي يشبغي أف تتجً إلةٍا، كهسارسة سةصختً عمةٍا، ك 

  . (0)كهغ عمى هتشٍا لمخصخ

 الفخع الثاني

 الخكن السعشهي 

تشصمق ضخكرة تػافخ ٌحا الخكغ، هغ أىً يمـد أف تكػف هاديات الجخيسة لٍا اىعكاس في ىفدةة الجاىي،     
الشفدةة أؼ يشبغي أف تػجج عالقة ىفدةة بةغ الدمػؾ الحؼ قاـ بً الجاىي كىتةجة ٌحا الدمػؾ، فٍحي العالقة 

، أها (1)دكف تػفخ الخكغ السعشػؼ  هغ ٌي التي يصمق عمةٍا بالخكغ السعشػؼ، فالقاعجة أىً ال كجػد لمجخيسة
حاف العشرخاف يستجاف  كل الساديات التي تتكػف هشٍا  لةذسالعشاصخ الخكغ السعشػؼ فتتسثل بالعمع كاإلرادة، ٌك

يعج القرج في ٌحي الحالة  قةاـ القرج الجشائي، بل ف قرخ أحجٌسا ال يعشي اىبداط اآلخخ لغخضإالجخيسة، ف
حا يعشي أف العشرخيغ ال غشى عشٍسا لقةاـ القرج في ٌحي الجخيسة هتخمًفا  .  (2)في جسمتً، ٌك

                                                           

  . 470الحجيثي، هرجر سابق، ص عبج الخزاؽفخخؼ  د.  (4)
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كجخيسة االستةالء تعج هغ الجخائع العسجية التي يختكد قةاهٍا عمى القرج الجشائي العاـ بعشرخيً العمع     
ف هغ شأف ذلظ أك ، الجاىي يعمع بأف فعمً يشصػؼ عمى التجخل في الدةخ الصبةعي لمصائخةأؼ أف  ،(4)كاإلرادة

الدةصخة عمى الصائخة  كأتجً إرادتً الى فعل االستةالء ، كهع ذلظ ت(0)تعخيس سالهة الصائخة كالخكاب لمخصخ
يجب تػافخ القرج الخاص ك أًيا كاىت البػاعث، باعتبار أف البػاعث ال تؤثخ في تكػيغ الجخيسة كقةاـ كةاىٍا، 

 . عمى الصائخة ك الدةصخةأ ،لى فعل االستةالءإفي ارتكاب ٌحي الجخيسة كالستسثل في اتجاي ىةة الجاىي 

الثالث لسظمبا  

الجخيسة رتكابااآلثار الجدائية الستختبة عن   

السفخكضة عمى جخيسة ات سششاقر العقػبلحلظ  ،إف لكل جخيسة عقػبة هعةشة تتزسشٍا التذخيعات الجاخمةة    
، ىبةغ في فخكع ةلى ثالثإ سصمبكذلظ هغ خالؿ تقدةع ٌحا ال ،عمى الصائخات السجىةةغةخ القاىػىي  االستةالء

شار قاىػف الصةخاف السجىي، إالعقػبة في  الثاىي ىػضح فيك األكؿ العقػبة في ىصاؽ قاىػف العقػبات،  فخعال
اب، كعمى الشحػ تسػيل قاىػف غدل األهػاؿ ك ػف ىأها الثالث سشبةغ فةً العقػبة في إشار قا   التالي .اإلٌر

 الفخع األكؿ

 العقهبة في نظاؽ قانهف العقهبات

لع تكغ التذخيعات العقابةة لمجكؿ تعاقب عمى جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات كجخيسة     
 األهخ يقتزي تجخيسٍا فّ إكقػعٍا ف كازدياد، لحلظ ىطًخا ألٌسةة كخصػرة جخيسة االستةالء (1)خاصة بحاتٍا
، كقج تبشت الجكؿ في هعالجة ٌحا األهخ شخيقتةغ، الصخيقة األكلى إصجار قاىػف ججيج خاص (2)بذكل خاص

، أها الصخيقة الثاىةة، فٍي تعجيل قاىػف العقػبات بتزسةشً جخيسة االستةالء، (3)ٌحي الجخيسة هختكبيسعاقبة ل
 هرخ العخبةة . كهغ تمظ الجكؿ جسٍػرية

                                                           

اب، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  (4)   .  337، ص0146بٍاء السخؼ، جخائع اإلٌر
 . 015د. احسج دمحم أبػ هرصفى، هرجر سابق، ص (0)
 . 162ص احداف ٌشجؼ، هرجر سابق، (1)
اب كأز 2) ائغ( د. شػقي دمحم صالح، اإلٌر )هقتزةات السػاجٍة األهشةة، كهتصمبات تعػيس السزخكريغ دراسة هة احتجاز الٌخ

 . 432، ص0141 القاٌخة، ، دار الكتب السرخية،(أصمةة كقاىػىةة هقارىة
 . 4754 سشة( الرادر 2355كقاىػف االختصاؼ اإلىكمةدؼ رقع) (3)
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بالخجػع لقاىػف العقػبات العخاقي، يتزح أىً لع يػرد ىًرا خاًصا لجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى ك     
هشً باعتبار أف ٌحي الجخيسة تشصػؼ  (137) شار السادةإجرج ٌحي الجخيسة ضسغ الصائخات، لكغ يسكغ أف تش

يعاقب بالحبذ كالغخاهة هغ ) -د فةٍا أىً:لمخصخ، إذ كر جىةة بالزخكرة عمى تعخيس سالهة الصائخات الس
ىً إعخض عسًجا لمخصخ سالهة كسةمة هغ كسائل الشقل الخاص بأية شخيقة كاىت(، ككسا ىالحع عمى الشز 

بأية شخيقة كاىت(، يسكغ أف تشجرج ضسشٍا جخيسة االستةالء، لكغ العقػبة ) أف عبارةجاء برةغة هخىة، إذ 
ا الشز ال تتشاسب  سةة الجخيسة السختكبةالتي أقٌخ ، لحا ىقتخح عمى السذخع العخاقي اقتخاحةغ بخرػص هع ٌأ

ئخات هعالجة ٌحي الجخيسة، االقتخاح األكؿ يتزسغ إيخاد ىز خاص لجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصا
ٍحي بقاىػف خاص  تذخيعخخ يتسثل ب، كاالقتخاح اآل4747دشة ( ل444ضسغ قاىػف العقػبات العخاقي رقع)

 الجخيسة .    

كالخاص بتعجيل بعس ىرػص قاىػف  4770 لدشة (75)القاىػف رقعصجر أفقج  السذخع السرخؼ أها     
)يعاقب  -:، إذ جاء فةًٌحي الجخيسةضاؼ هػاد خاصة عالجت ، حةث أ(4)العقػبات كاإلجخاءات الجشائةة

باألشغاؿ الذاقة السؤقتة كل هغ اختصف كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ اك البخؼ اك السائي هعخًضا سالهة 
اب اك ىذأ عغ الفعل السحكػر جخ  كح هغ بٍا لمخصخ، كتكػف العقػبة الدجغ السؤبج إذا استخجـ الجاىي اإلٌر

كتكػف العقػبة اإلعجاـ إذا ىذأ عغ الفعل  ...قاىػف ( هغ ٌحا ال024-021)هغ السشرػص عمةٍا في السادتةغ
كىخػ أف السذخع السرخؼ قج فعل حدًشا حةشسا شجد العقػبة  ،(0)(شخز كاف داخل الػسةمة اك خارجٍا هػت

فٍػ لع الشز أىً يترف بالعسػهةة،  كهغ السالحع عمى كجعمٍا هتشاسبة هع الخصػرة التي تشتجٍا الجخيسة،
الصائخة، كسا  هغ خارج أكهغ داخل  ىً ساكػ بةغ ارتكاب الجخيسة سػآءأؼ شخكط لقةاـ الجخيسة، كسا أيحكخ 

 . ـ قبل اإلقالعأشاء حالة الصةخاف ثشاء كقػع الجخيسة سػآء أكاف كقػعٍا أثاالصائخة أىً لع يبةغ حالة 

لى إالصائخة السرخية  االستةالء عمىهرخ بذأف قزةة  )شػارغ(ٍحا قزت هحكسة اهغ الجكلة العمةاكب    
حةث قزى عمى الستٍع األكؿ باألشغاؿ )،4774 سشةلى القاٌخة، في إثشاء رحمتٍا الجاخمةة هغ األقرخ ألةبةا 

الذاقة السؤبجة، بةشسا استخجهت السحكسة الخأفة هع الستٍع الثاىي ىطًخا لكبخ سشً فحكست عمةً بالدجغ هجة 
( سشػات عمى 1( سشػات، كحكست بالدجغ لسجة )41( سشػات، كحكست عمى الستٍع الثالث بالدجغ هجة )5)

ةثةات حكسٍا بأف الستٍع األكؿ قج خصط لمجخيسة بجقة تؤكج هدؤكلةتً، الستٍع الخابع، كأبجت السحكسة في ح

                                                           

اب، هرجر سابق، صد.  (4)  . 444دمحم تػفةق عبج الٌػ
 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 66السادة ) (0)
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اختسخت قج  ًسبق لً كأف قاـ بالتجريب عمى كةفةة تشفةحٌا، بسعشى أىك كتحت ادراؾ ككعي كاهل بخصػرتٍا، 
السصارات التابع  حجأكالٍبػط في  ،في ذٌشً فكخة االختصاؼ كاجبار قائج الصائخة عمى تغةخ هدار الصائخة

سذ باعثة عمى ذلظ هغ خالؿ زعع ضاؿ أكاستعساؿ هػاد هفخقة ك  ،كالتٍجيج ،جكلة عخبةة هدتخجًها القػةل
 .  (4)(كشصط جاهح

( 30بالقاىػف رقع) السعجؿ4765لدشة (1)لة اإلهارات العخبةة الستحجة رقعأها قاىػف العقػبات لجك     
الصائخات كذلظ بالشز عمةٍا ضسغ الفرل ، فأىً عالج جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى 0114دشةل

( هشً، 066)سادةاألكؿ هغ الباب الخابع تحت عشػاف)االعتجاء عمى كسائل السػاصالت كالسخافق العاهة( في ال
ك عمى كل أيعاقب بالدجغ السؤبج كل هغ ٌاجع شائخة اك سفةشة بقرج االستةالء عمةٍا ) -:إذ ىز عمى أىً

ا بغةخ أك بقرج إيحاء كاحج أ ،اك بعس البزائع التي تحسمٍا ك أكثخ هسغ فةٍا اك بقرج تحػيل هداٌر
ك الدفةشة، كإذا قاـ الجاىي بإعادة أهقتزى، كيحكع بحات العقػبة إذا كقع الفعل هغ شخز عمى هتغ الصائخة 

التي ك بالبزائع أ ،الصائخة اك الدفةشة بعج االستةالء عمةٍا هباشخة كلع يكغ قج تختب عمى فعمً اإلضخار بٍا
لى هغ لً الحق في حةازتٍا قاىػًىا إك أ ،تحسمٍا اك إيحاء األشخاص السػجػديغ عمةٍا الى قائجٌا الذخعي

 . (0)كاىت العقػبة الدجغ هجة ال تتجاكز خسذ سشػات(

كعػاقبٍا  ةٌسةة الجخيسألهشً ا كيتزح هغ الشز الدابق، أف السذخع عاقب عمةٍا بالدجغ السؤبج إدراكً     
ىالحع أف السذخع لع يحجد ها إذا كاف ك  ككحلظ ردع األشخاص كهشعٍع هغ االقجاـ عمى ارتكابٍا،الػخةسة، 

ك أىً قاـ بارتكاب الجخيسة عغ بعج، كسا أىً لع يػضح حالة أالجاىي عمى هتغ الصائخة كقاـ بارتكاب الفعل، 
 . حةغ كقػع الجخيسة الصائخة

 الفخع الثاني

 السجنيالعقهبة في نظاؽ قانهف الظيخاف 

شز ىجج إىً لع يػرد ىز خاص يعاقب عمى الجخيسة، كاكتفى بلقاىػف الصةخاف السجىي العخاقي  استشاًدا    
أك جشحة  ،)إذ شكل الفعل السشرػص عمةً في السػاد آىفة الحكخ جشاية -(، إذ ىرت عمى أف:014السادة)

حدب قاىػف العقػبات أك القػاىةغ األخخػ فتصبق العقػبة األشج(، ككسا ذكخىا سابًقا أف قاىػف العقػبات 
                                                           

عمى الخابط  ،40/44/4774، القاٌخة، 404، الدشة21431، العجد السرخية جخيجة االٌخاـقخار قزائي هشذػر في  (4)
 . 3/40/0147، أخخ زيارة لمسػقع بتأريخ   http://gate.ahram.org.egالتالي،

 .( هغ قاىػف العقػبات االهاراتي الشافح 066السادة ) (0)
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( هغ السسكغ أف تصبق في ٌحا السػضع، اال 137العخاقي لع يػرد ىز هحجد لمجخيسة كقمشا حةشٍا أف السادة)
حي العقػبة غةخ حا ها يجؿ عمى كجػد فخاغ  أف السادة تقخر عقػبة الحبذ أك الغخاهة، ٌك هالئسة لمجخيسة، ٌك

تذخيعي، لحا ىقتخح عمى السذخع العخاقي في ٌحا السػضع ثالثة حمػؿ، أها تذخيع قاىػف خاص لسكافحة 
ك تعجيل قاىػف العقػبات كتزسةشً هادة خاصة تعالج ٌحي أجخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات، 

(، أك تعجيل ىرػص قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي باستحجاث ىز قتخاحات آىًفا)ككسا ذكخىا ٌحي االالجخيسة،
 .  يالجخيسة لدج الفخاغ التذخيعخاص ب

ىًرا هحجًدا جـخ هغ خاللً فعل  ىً أكردإف ،4764دشة( ل06) قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ رقع هاأ    
يعاقب بالدجغ السذجد كل هغ يقػـ باالستةالء ) -ائخات، إذ ىز عمى أىً:ي عمى الصػىاالستةالء غةخ القاى

ك يدةصخ عمةٍا، كتكػف العقػبة الدجغ السؤبج إذا أتى الجاىي في سبةل أعمى كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ 
اك  ،اك الجخح ،اك الزخب ،ارتكاب الجخيسة السشرػص عمةٍا في الفقخة الدابقة عساًل هغ أعساؿ العشف

ك بالتٍجيج أؼ هغ الدمصات العاهة أثشاء أ ،ك قاكـ بالقػةأ ،اك خارجٍا ،اإليحاء ضج شخز داخل تمظ الػسةمة
ك هغ هشع ٌحي الدمصة هغ أداء كضةفتٍا، أ ،اك الدةصخة ،تأدية كضةفتٍا في استعادة الػسةمة هغ االستةالء

 . (4)(ك خارجٍاأ ،ةمةسكتكػف العقػبة اإلعجاـ إذا ىذأ عغ الفعل كفاة شخز داخل الػ 

ٌا السذخع في قاىػف العقػبات أخح بشطخ االعتبار العقػبة التي قخر  الحع عمى ٌحا الشز أف السذخع قجكى    
حا االتجاي هػفق كىحغ هغ هؤيجيً، كلعل السذخع لقاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ 4715 دشة( ل35) رقع ، ٌك

ف السذخع أىالحع ك في إشار قاىػف العقػبات،  جخيسة االستةالءبة السفخكضة عمى أراد بحلظ تػحةج العقػ 
الخصف( كسا ٌػ كارد في )سل هرصمح)االستةالء( كلةذ هرصمحالسرخؼ في قاىػف الصةخاف السجىي قج استع

هرصمح االستةالء أدؽ هغ هرصمح الخصف، إذ  فّ أ( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ، كىخػ 66) ىز السادة
 .  لةة الػاردة في ٌحا السجاؿ قج استخجهت ٌحا السرصمحاالتفاقةات الجك  أفّ 

دالهة الصةخاف ب الساسةعاقب هغ خاللً عمى الجخائع أكرد ىًرا  قجلسجىي اإلهاراتي، فأها قاىػف الصةخاف ا    
الجخائع السشرػص ك السؤقت كل هغ ارتكب إحجػ أ ،)يعاقب بالدجغ السؤبج -:السجىي، إذ ىز عمى أىً

( عمى 33/3) كتشز السادة، (0)(ارتكاب الجخيسة كشخع في ارتكابٍا( اك اشتخؾ في 33) السادةعمةٍا في 
كخاي باالستةالء عمى الصائخة أك أية صػرة هغ صػر اإل ،أك بالتٍجيج باستعساؿ القػة ،أف يقػـ بالقػة ...) -:ًأى

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 446السادة ) (4)
  .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 50السادة ) (0)
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ي في حالة شةخاف أك بالدةصخة عمى قةادتٍا(،  في ارتكاب ساكػ بةغ الذخكع  قج األكؿ الشز كىالحع أفٌك
حي هغ السحاسغ التي  بخرػص فةً ك االشتخاؾأ إتساهً الفعل كبةغ العقػبة السفخكضة عمى الجخيسة، ٌك

أخح بشطخ االعتبار ها جاءت بً اتفاقةة الٌاؼ هغ أىٍا  السذخع عشج تحجيج العقػبة فّ إاترف بٍا الشز، إذ 
 .   السفخكضة عمى ٌحي الجخيسة ؾ فةسا يخز العقػبةذخكع كاالشتخاساكت بةغ الجخيسة التاهة كال

 ، فأفقػاىةغ الصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة ًُ تتزسشالحؼ  لسجىيكالجداء ا دارؼ أها فةسا يتعمق بالجداء اال    
االحكاـ الخاصة بالجدائةةغ اإلدارؼ كالسجىي، فال  صبقاف عمى ٌحي الجخيسة، كبسا أىشا عخضشا هفراًل كالٌسا ي

داعي إلعادة تػضةحٍسا في ٌحا السػضع، باعتبار أف الجداء اإلدارؼ كالسجىي يذسل كل جخائع االعتجاء عمى 
 بالحات . جخيسة هحجدةدكف أف يخرز لهغ سالهة الصةخاف السجىي 

 الفخع الثالث

 اإلرىابتسهيل ل األمهاؿ كقانهف غدالعقهبة في نظاؽ قانهف 

اب العخاقي رقع تزسغ     االعتجاء  أفعاؿكافة  تجخيع، 0143 دشة( ل17) قاىػف غدل األهػاؿ كتسػيل اإلٌر
ابةة، إذ جاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، كعجٌا ضسغ )العسل  -ً:إى ( هش4/44ًفي السادة) الجخائع االٌر

ابي كيذسل: جخيسة كفًقا لمتعاريف السشرػص عمةٍا في اتفاقةة قسع االستةالء  كل فعل يذكل -..، ب.اإلٌر
كاتفاقةة قسع جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي سشة  ،4751دشةغةخ القاىػىي عمى الصائخات ل

، كالبخكتػكػؿ الستعمق بقسع أعساؿ العشف غةخ السذخكعة في السصارات التي تخجـ الصةخاف السجىي 4754
ك أ...4766 دشةالسجىي لسكسل التفاقةة قسع األعساؿ غةخ السذخكعة السػجٍة ضج سالهة الصةخاف الجكلي ال

اب تكػف جسٍػرية العخاؽ شخًفا فةٍا(أ ،اتفاقةة أخخػ  أؼ ، كسا تشاكلت ك بخكتػكػؿ ذؼ صمة بتسػيل اإلٌر
جخيسة تسػيل  ارتكب) يعاقب بالدجغ السؤبج كل هغ  -( هشً عقػبة الجخيسة، إذ ىرت عمى أىً:15السادة)

اب( إ  .ٌر

ابكسا      قج جـخ فعل االستةالء  0114لدشة  (1) في إقمةع كخدستاف العخاؽ رقع أف قاىػف هكافحة اإلٌر
ابةة التي عاقب عمةٍا بالدجغ  السذخع عمى الصائخات السجىةة، كاعتبخ فعل االستةالء هغ ضسغ األفعاؿ اإلٌر

اب العخاقي رقع )، كيعج ٌحا القاىػف أكثخ (4)السؤبج ، إذ 0113 دشة( ل41تذعًبا كدقة هغ قاىػف هكافحة اإلٌر

                                                           

ا عمى حقػؽ اإلىداف السجىةة )دراسة هقارىة(، هكتبة صباح لمشذخ، بغجاد، د.  (4) اب كتأثةٌخ شاٌخ سمساف خمةل، هكافحة اإلٌر
 . 467، ص0142
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اب إلقمةع كخدستاف عمى أىً( هغ قاىػف هكافحة اإل1) ىرت السادة ابةة ) -:ٌر تعج األفعاؿ االتةة جخائع إٌر
إلعجاـ إذا االستةالء عمى الصائخات السجىةة اك اختصافٍا كتكػف العقػبة ا -0كيعاقب عمةٍا بالدجغ السؤبج...،

  .  (4)(أدػ الفعل الى هػت إىداف اك أكثخ

اب السرخؼ رقع )ك      أفعاؿ االستةالء غةخ  هغ خاللًىًرا جـخ  0143دشة( ل72تزسغ قاىػف اإلٌر
)يعاقب بالدجغ السذجد هجة ال تقل  -:إذ جاء فةًالقاىػىي عمى الصائخات كفخض عقػبة عمى تمظ األفعاؿ، 

 ،ك التخكيع عمى كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ أ ،ك التٍجيجأ ،ك العشفأ ،ستػلى بالقػةاعغ سبع سشةغ كل هغ 
ك السشرات الثابتة التي يتع تثبةتٍا بذكل دائع في قاع البحخ بغخض أك الشٍخؼ، أ ،ك البحخؼ أ ،ك البخؼ أ

ابي غخاض اقترادية أخخػ، كذلظ تحقةًقاك ألية أ أاكتذاؼ اك استغالؿ السػارد،   . (0)(لغخض إٌر

اب اإلهاراتي رقع)     جخيسة ، قج تزسغ ىًرا جـخ هغ خاللً 0142لدشة( 5أها قاىػف هكافحة اإلٌر
ابي كسةمة هغ كسائل  -4) -:، إذ ىز عمى أىًاالستةالء يعاقب بالدجغ السؤبج كل هغ اختصف لغخض إٌر

ك الدجغ السؤبج إذا ىتج عغ الفعل السحكػر أ ،كتكػف العقػبة اإلعجاـ -0ك البخؼ اك السائي،أ ،الشقل الجػؼ 
ك العشف الدمصات العاهة أثشاء تأدية كضةفتٍا أ ،ك إذا قاكـ الجاىي بالقػةأبالبشج الدابق إصابة أؼ شخز، 

 . (1)كتكػف العقػبة اإلعجاـ إذا ىتج عغ فعل الجاىي كفاة شخز( -1في استعادة الػسةمة هغ سةصختً،

 

 

 

 

 

                                                           

اب إلقمةع كخدستاف العخاؽ رقع )1/0السادة ) (4)  . الشافح 0114 دشة( ل1( هغ قاىػف هكافحة اإلٌر
اب السرخؼ رقع )02السادة ) (0)   الشافح . 0143 لدشة( 72( هغ قاىػف اإلٌر
اب اإلهاراتي رقع)3لسادة)ا (1)  .الشافح  0142دشة ( ل5( هغ قاىػف هكافحة اإلٌر



 
 ٔٔٙ 

أداة إعساؿ الشرػص ٍا ػصفجخائةة، بإ احكاهً أ االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيجخائع  تتزسغ    
، كفةسا يتعمق باإلجخاءات الستبعة في جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، فإىٍا تتسةد (4)العقابةة

ا هغ الجخائعبخرػصةة في بعس اإلجخاءات تختمف عغ اإلجخاءات األ لحا سشقترخ  ،خخػ الستبعة في غةٌخ
ع األحكاـ اإلجخائةة ككفًقا لسا تتزسشً هغ خرػصةة تتسةد بٍا عغ اإلجخاءات  في ٌحا السبحث عمى ٌأ

  الستبعة في الجخائع األخخػ .

، كالتحخؼ كجسع األدلة، إجخاءات عجة اتخاذ ئع الساسة بدالهة الصةخاف السجىيإذ تتصمب هكافحة الجخا    
ي السخحمة األكلى كبعجٌا  لكل دكلة كشبًقا لقػاىةشٍا الػششةة حق  فإف، (0)االبتجائي تأتي هخحمة التحقةقٌك

ع السذاكل التي تثار في ٌحا الإك  ،(1)القبس عمى أؼ هتٍع كهحاكستً ٌي هدألة االختراص  فرلف ٌأ
ٌحي السذكمة بأخح ىرةبٍا هغ  التي يعالجٍا الباحث، إذ لع تكتفِ كالتي تعج أحج أبخز السذاكل  جشائيال

الجٍػد الػششةة لمسذخعةغ، بل كججت شخيقٍا الى السؤتسخات كاالتفاقةات الجكلةة، باعتبار أف الصبةعة التي 
يسكشٍا هغ العبػر ألكثخ هغ إقمةع في آف كاحج، األهخ الحؼ يثةخ هذكمة في حاؿ كقػع  الصائخة ها بٍا تتسةد

هدألة  فزاًل عغججٌا قج اىعكدت كأخحت ىرةبٍا هغ االٌتساـ الجكلي، إحجػ الجخائع عمى هتشٍا كبحلظ ى
التي تعقب هخحمة تحجيج الجكلة  االتفاؽ عمى تدمةع السجخهةغ، إذ تعج هغ أبخز أدكات تفعةل التعاكف الجكلي

 . السخترة في ىطخ ٌحي الجخائع 

 هشً األكؿ بحث، ىبةغ في السبحثةغه لىإ فرلتقدةع ٌحا ال ارتأيشاكلغخض هشاقذة كل تمظ الفقخات     
كتدمةع  الثاىي سششاقر فةً هذكمة االختراص الجشائي بحثأها الس كالتحقةق االبتجائي، التحخؼ كجسع األدلة

 .السجخهةغ في إشار جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي 

 

 

                                                           

د. دمحم دمحم عبج هللا العاصي، السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخات، هرجر سابق،  (4)
   . 043ص

جخائع السخكر كتعخيس كسائل السػاصالت لمخصخ في ضػء القػاعج القاىػىةة لسحكسة الشقس، السكتب د. عالء زكي،  (0)
 . 011، ص0143الجاهعي الحجيث، االسكشجرية، 

اب الجكلي كآلةات هكافحتٍا)دراسة في القاىػف الجكلي الجشائي(د. عمي عبج القادر عمي الذسخؼ  (1) ، دار ، هفٍـػ جخائع اإلٌر
 . 60، ص0144األياـ لمصباعة كالشذخ، بغجاد، 



 
 ٔٔٚ 

األكؿ بحثالس  

 التحخي كجسع األدلة كالتحقيق االبتجائي

أف ٌحي السخحمة تكذف الشقاب عغ الجخيسة ، إذ لتحخؼ كجسع األدلة هخحمة تحزةخيةهخحمة ا عج  تُ     
 لىإهغ حالة الدكػف  الجعػػ كهغ خاللٍا تشتقل  ،(4)السختكبة، كتسثل أكؿ اتراؿ لمدمصة العاهة بأهخ الجخيسة

 . (0)حالة الحخكة

سةة التحقكسا      لى اكتذاؼ األدلة إ كصػاًل  (1)هتشػعة إجخاءات عجة عمى ةق في أىً يشصػؼ تتجمى ٌأ
ال يسكغ ها ف ٌشاؾ هغ األدلة أعتبار عمى ا قبل الشطخ في الجعػػ هغ قبل السحكسة السخترة،  كتسحةرٍا

، كبسا أف (2)ا في كقت هعاصخ الرتكاب الجخيسةالػصػؿ إلةٍا أثشاء السحاكسة كإىسا يشبغي أف يتع اكتذافٍ
عمى بةاف كل ها يسةد  بحثفي ٌحا الس لحلظ سشقترخ ،الخاصة ًلً شبةعت حقةق في جخائع الصةخاف السجىيالت

ئع االخخػ، كلغخض ٌحي الجخائع دكف الػلػج في اإلجخاءات العاهة الستبعة في سائخ الجخا التحقةق في
األكؿ هشً التحخؼ  لسصمب، ىتشاكؿ في اهصمبةغ إلى بحثالسػضػع سشقدع ٌحا السٌحا  مىأكثخ ع االشالع

 .فةً إجخاءات التحقةق االبتجائي  الثاىي ىػضح سصمبكجسع األدلة، أها ال

 

 

 

 

 

                                                           

 .401، ص0114 ، هشذػرات الحمبي الحقػقةة، بةخكت،(دراسة هقارىة)اإلجخاءات الجشائةةد. سمةساف عبج السشعع، اصػؿ  (4)
، دار (-هقارىةدراسة -دء األكؿ هخحمة ها قبل السحاكسة د. أشخؼ تػفةق شسذ الجيغ، شخح قاىػف اإلجخاءات الجشائةة)الج (0)

 . 25، ص0140الكتب القاىػىةة، القاٌخة، 
)دراسة هقارىة(، دار شتات لمشذخ كالبخهجةات، القاٌخة، ىػىي إلجخاءات التحقةق االبتجائيسخدار عمي عديد، الشصاؽ القا (1)

 . 7، ص0144
اإلهاراتي كقاىػف اإلجخاءات الجشائةة السرخؼ، دار د. هسجكح خمةل البحخ، التحقةق االبتجائي في قاىػف اإلجخاءات الجدائةة  (2)

 . 03-02ص ،0140الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 



 
 ٔٔٛ 

األكؿ  سظمبال  

  التحخي كجسع األدلة

ع السخاحل التي تدبق هخحمة التحقةق     ، فالتحخؼ عغ االبتجائي تعج هخحمة التحخؼ كجسع األدلة هغ ٌأ
الحقةقة كإزالة الغسػض كهعخفة أسباب كقػع الجخيسة  لى كذفإالػاقعة عسل ضخكرؼ لغخض التػصل 

 .  (4)كهالبداتٍا كجسةع السعمػهات التي تجؿ عمى ارتكابٍا

خية غةخ السشطػرة يتػخى فةٍا هأهػر الزبط ) -:ىًأعمى كيعخؼ التحخؼ      هجسػعة هغ اإلجخاءات الجٌػ
خاجٍا هغ كاستخ ،سػضػع هعةغبفي التشقةب عغ الحقائق الستعمقة أك هخؤكسٍع الرجؽ كالجقة  ،القزائي

كالبةاىات الخاصة بالجخيسة،  ،)جسع السعمػهات -:أها جسع األدلة فةقرج بً ،(0)(هكسشٍا في إشار القاىػف 
عجاد العشاصخ الالزهة إ كالتحخؼ عشٍا كالبحث عغ فاعمةٍا بذتى الصخؽ كالػسائل السذخكعة، كالٍجؼ هغ ذلظ 

حي السخحمة تكػف هغ اختراص أعزاء الزبط (1)ك السحاكسة هباشخة(أ ،لمبجء في التحقةق االبتجائي ، ٌك
 .          (3)، إذ تكػف هٍستٍع جسع السعمػهات التي بػاسصتٍا يسكغ هعخفة فاعل الجخيسة(2)القزائي

دمصة الصةخاف لكفي العخاؽ ال بج هغ تقجيع شمب  ،(4)أكؿ استعساؿ لٍا يعج تحخيظ الجعػػ الجدائةةك     
، إذ ىز عتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيالخاصة بجخائع اال (5)السجىي لغخض تحخيظ الجعػػ الجدائةة

القاىػف عمى أىً: ) تحخؾ الجعػػ الستعمقة بالحق العاـ في جسةع األحػاؿ بشاًء عمى شمب هغ سمصات 
( هغ ٌحا القاىػف هع هخاعاة البشج )ب( 475( هغ السادة )4)أ( هغ الفقخة ) الصةخاف السجىي باستثشاء البشج

                                                           

د. هسجكح خمةل البحخ، اختراصات هأهػر الزبط القزائي في القاىػف اإلهاراتي كالسقارف، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (4)
 . 43، ص0140

، 4776 ،اإلسكشجرية، دار السعارؼ كالسكاتب الكبخػ، 2دمحم عبج الػاحج هخسي، السػسػعة الحٌبةة في التحخيات، ط( د. 0)
 .44ص

)الجػاىب ة األهع الستحجة كالتذخيع السرخؼ د. عبج السجةج هحسػد عبج السجةج، السػاجٍة الجشائةة لمفداد في ضػء اتفاقة (1)
 . 03، ص0143 دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،، 1، جاإلجخائةة كالتعاكف الجكلي(

  الشافح . 4754( لدشة 01( هغ قاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة العخاقي رقع)17السادة) (2)
 .               277، ص4766، ( د. هحسػد ىجةب حدشي، شخح قاىػف اإلجخاءات الجشائةة، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة3)
ةع حخبة، د. عبج األهةخ العكةمي، شخح قاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة، العاتظ لرشاعة الكتاب، القاٌخة،  (4) د. سمةع إبخٌا

 . 01، ص0116
 . 0146( لدشة 041تع فرل سمصة الصةخاف السجىي العخاقي عغ كزارة الشقل بالقخار رقع ) (5)



 
 ٜٔٔ 

اكسا  ،(4)هشٍا( أها  ،(0)تحخؾ الجعػػ الجدائةة في جسٍػرية هرخ هغ قبل الشةابة العاهة حرًخا دكف غةٌخ
كتتجدج الفمدفة التذخيعةة هغ تقةةج حق الجكلة  ،صىً اتخح هػقف الرست بٍحا الخرػ إهاراتي فالسذخع اإل

الدمصة تعج أقجر هغ االدعاء العاـ في تحخيظ الجعػػ عمى شمب هغ سمصة الصةخاف السجىي، في أف ٌحي 
عمى تقجيخ السالئسة بةغ تحخيظ كعجـ تحخيظ الجعػػ الجدائةة، لحلظ فإف العجالة تقتزي أف يتخؾ لدمصات 

أف ٌحا القةج لً ك أك عجـ تحخيكٍا،  ،ذا كاف هغ هرمحتٍا تحخيظ الجعػػ الجدائةةالصةخاف السجىي تقجيخ ها إ
 . (1)التقاضي كبالتالي يدٍع في حدغ سةخ العجالة كسخعة أدائٍا عمى أثخ

كتتسثل أكلى خصػات التحخؼ كجسع األدلة عغ جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي بفحز     
ك بػاسصة بخج السخاقبة أك هغ أحج قادة أك أحج افخاد الصاقع أاإلخصار، سػاء تع اإلخصار بػاسصة قائج الصائخة 

 باألخصارالجٍة التي تقػـ ، كيثار الدؤاؿ في ٌحا السػضع عغ (2)الصائخات األخخػ التي شاٌجت الحادث
 .  كها ٌي كسائل اإلخصار؟ ككةفةة القةاـ بً؟

عغ كقػع  اإلخصار) -:سرخؼ عمى ٌحا الدؤاؿ بشرً عمى أفيجةب السذخع لقاىػف الصةخاف السجىي ال    
عمى كل عزػ في شاقع الصائخة عشج كقػع الحادث لصائختً أف يخصخ بً أقخب  -4: حادث اك كاقعة لصائخة

هخترة إذا سسحت حالتً بحلظ، كعمى كل قائج شائخة عشج هذاٌجتً لحادث شائخة أخخػ في الجػ أف سمصة 
يخصخ كحجة السخاقبة الجػية بالحادث، كعمى السذغل إخبار إدارة حػادث الصائخات كسمصة الصةخاف السجىي بسا 

صائخات إخصار إدارة حػادث يقع لصائختً هغ حػادث فػر عمسً بٍا كعمى هجيخية السصارات كقائجؼ كهذغمي ال
، كذلظ عمى أف يتع اإلخصار عغ شخيق (3)الصائخات كسمصة الصةخاف السجىي بػقائع الصائخات فػر عمسٍع بٍا(

شبكة السبخقات ، السجىي الذبكة الثابتة التراالت الصةخاف، الفاكذ، الٍاتف السحسػؿك ،إحجػ الػسائل
 . (4)الجكلةة

                                                           

زيشب هحسػد حدةغ زىكشة، ىطع العالقة بةغ د. ، يشطخ في ذلظ، العخاقي الشافح( هغ قاىػف الصةخاف السجىي 010/0السادة ) (4)
 .420، ص 0145، السخكد العخبي لمشذخ كالتػزيع، االسكشجرية، (دراسة هقارىة)سمصتي االتٍاـ كالتحقةق 

 . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 416السادة) (0)
التذخيعةة هغ تقةةج حق الجكلة في العقاب)جخائع الصمب كاالذف اىسػذًجا(، هجمة كمةة . أحسج هرصفى عمي، الفمدفة ( د1)

  . 235ص ،0145 ،(5(، السجمج)01العجد)جاهعة ىػركز، ، القاىػف لمعمـػ القاىػىةة الدةاسةة
 . 467احسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي، هرجر سابق، ص (2)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 77السادة ) (3)
    . 467احسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي، هرجر سابق، ص (4)



 
 ٕٔٓ 

الدمصات السحمةة عشج كقػع حادث في هشصقة اختراصٍا  عمى قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي كسا أكجب    
أف تخصخ باألهخ فػًرا سمصة الصةخاف السجىي، كعمةٍا أف تحافع عمى الصائخة حتى كصػؿ هشجكب سمصات 

سباب هعقػلة أف يصمب هغ الدمصات السخترة في بشاًء عمى ا، كسا يجػز لقائج الصائخة (4)الصةخاف السجىي
الجسٍػرية التي تٍبط الصائخة في إقمةسٍا القةاـ بإىداؿ الذخز الحؼ يقرج ارتكاب جخيسة هاسة بدالهة 

دبب خصػرة بٌحا الذخز الصةخاف، كبةاف األسباب السبخرة التخاذ ٌحا اإلجخاء، أها إذا رأػ أف تدمةع 
الحالة إخصار الدمصات السخترة في الجسٍػرية التي تٍبط الصائخة في إقمةسٍا الجخيسة فةتػجب عمةً في ٌحي 

 . (0)كالسعمػهات الستػفخة لجيً ،بأسخع كقت هع ذكخ األسباب، كعمةً أف يقجـ عشج الٍبػط عشاصخ اإلثبات

حج الجٍات الثالثة، قائج الصائخة، ألخصار اإلالسذخع السرخؼ قج هشح حق ف إ كيتزح هغ الشز الدابق    
، أها ار لمجٍة السحجدة بشز القاىػف ك هذغل الصائخة، ككل هشٍع يقػـ باإلخبأأك أعزاء شاقع الصائخة، 

ع الجخيسة في هشصقة ػ السذخع العخاقي فأىً قج أعصى حق اإلخبار لجٍتةغ ٌسا، الدمصات السحمةة في حالة كق
سل قج ف السذخع السرخؼ أغ جٍة أخخػ ىالحع اختراصٍا، كلقائج الصائخة، لكغ ه الدمصات السحمةة  أثخٌأ

في حالة كقػع جخيسة في هشصقة اختراصٍا، إذ كاف االججر بالسذخع أف يجرج الدمصات السحمةة في الشز 
 الحؼ يسشح حق االخبار لمجٍات األخخػ . 

 ق الدمصات السخترةيعغ شخ  القةاـ بً يعج القبس عمى الستٍع هغ السدمسات التي يتػجب عمى الجكؿك     
أف قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ قج هشح لقائج الصائخة ك ، (1)لسشطسة الجكلةة لمذخشة الجشائةة()ا أك اإلىتخبػؿ

ا ضخكرية في حاؿ اعتقادي ألسباب هعقػلة أف شخًرا ها عمى هتغ  الحق بالقةاـ ببعس التجابةخ التي يخٌا
يجػز لقائج الصائخة أف يأذف لباقي ك يسذ بدالهة الصائخة أك يعخض سالهتٍا لمخصخ،  الصائخة قج ارتكب فعاًل 

يجػز  ال الخكاب اك يأذف لٍع بٍا، اال أىًأعزاء الصاقع بسعاكىتً في ذلظ، كيجػز لً أف يصمب السعػىة هغ 
ع عمى القةاـ بحلظ  . (2)أف يقـػ بإجباٌر

إذ أعصت لقائج الصائخة الحق في اتخاذ اإلجخاءات  كتعدز اتفاقةة شػكةػ هػقف السذخع السرخؼ،    
، (3)الزخكرية بسا في ذلظ إجخاءات القدخ عمى الستٍع في حاؿ استشادي ألسباب هعقػلة تبخر قةاهً بٍحا الفعل

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 421السادة ) (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 425السادة) ( 0)
  .466، هرجر سابق، صعع القاضياحسج عبج الٍادؼ عبج السش (1)
  . ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح424السادة ) (2)



 
 ٕٔٔ 

، كيالحع عمى الشز الػارد في اتفاقةة شػكةػ أىً أجاز لقائج الصائخة اتخاذ إجخاءات هعقػلة في حالة (4)الفعل
دكف أف يحجد الشز هعةار اك هاٌةة تمظ اإلجخاءات ها عجا إجخاءات القدخ التي هغ زهة، تػافخ الذخكط الال

ىز عمةٍا صخاحة، كلكغ يسكغ أف تتزسغ تمظ اإلجخاءات تقةةج حخكة الخاكب، كتجخيجي هغ الدالح كإلقاء 
ها  أف الشز لع يػضحفزاًل عغ ، (0)القبس عمى أؼ شخز يٍجد أهغ كسالهة الصائخة كيعخضٍا لمخصخ

 ؟ .إذا كاف قائج الصائخة يقـػ بالقبس عمى الفاعل بأؼ صفة، ٌل برفتً عزػ ضبط قزائي أـ هاذا

، أىٍسا لع دكلة اإلهارات العخبةة الستحجةك  جسٍػرية العخاؽلكهغ السالحع عمى قاىػف الصةخاف السجىي     
ة، ككاف األججر بكال القاىػىةغ يتزسشا أية سمصات لقائج الصائخة في حالة كجػد هذتبً بً عمى هتغ الصائخ 

هدايخة الشز الػارد في قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ في إعصاء قائج الصائخة الحق في اتخاذ التجابةخ 
حا الفخاغ التذخيعي قج يقرج هغ كرائً إحالة األهخ لالتفاقةات الخاصة  الالزهة لغخض هػاجٍة الجخيسة، ٌك

 الجكلتةغ قج صادقت عمى تمظ االتفاقةات .  اعتبار إفعمى بالصةخاف السجىي، 

، قج أعصى لخباف الصائخة صفة 4754دشة( ل01)السحاكسات الجدائةة العخاقي رقع اال أف قاىػف اصػؿ    
آلتي بةاىٍع  في جٍات )أعزاء الزبط القزائي ٌع األشخاص ا -:عزػ ضبط قزائي، إذ ىز عمى أىً

كهعاكىً كهأهػر سةخ القصار كالسدؤكؿ عغ إدارة السةشاء هجيخ هحصة الدكظ الحجيجية  -1اختراصٍع:
، كهغ خالؿ ٌحي السادة (1)(هعاكىً في الجخائع التي تقع فةٍاك الصائخة ك أك الجػؼ كرباف الدفةشة أالبحخؼ 

يجػز لقائج الصائخة أف إىً يسكغ هعالجة القرػر الػارد في قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي، إذ شبًقا لمشز ف
حاؿ كقػع جخيسة عمى هتغ الصائخة، كهع ٌحا البج هغ  الدمصات السقخرة لعزػ الزبط القزائي في يتػلى

 .                                                                                               هعالجة القرػر الحؼ يتدع بً قاىػف الصةخاف السجىي بٍحا الذأف 

لى هدخح إسع السعمػهات فتتسثل بجسع اإليزاحات عغ الجخيسة كسساع األقػاؿ، كاالىتقاؿ أها شخؽ ج    
لى إالجدائةة، إذ يقػـ هأهػر الزبط القزائي باالىتقاؿ فػًرا  أصػؿ السحاكساتالجخيسة لمسعايشة كفًقا لقاىػف 

هكاف كقػع الجخيسة كهعايشة اآلثار الستعمقة بٍا، كسا لً الحق في هشع الحزػر هغ االىرخاؼ أثشاء فتخة 
إجخاء السعايشة، كسا لً الحق في استجعاء غةخ السػجػديغ كىجب الخبخاء، كذلظ لغخض فحز اآلثار التي قج 

                                                           

 . ( هغ اتفاقةة شػكةػ0-4/4السادة  (4)
 . 104ٌةثع احسج الشاصخؼ، هرجر سابق، صد.  (0)
 . ( هغ قاىػف اصػؿ السحاكسات الجدائةة العخاقي الشافح 17السادة ) (1)
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عمى هعمػهات ذات شابع فشي يخفى دلة هٍسة لمحرػؿ أتكػف عمى األشةاء التي تع ضبصٍا، فٍي قج تكػف 
 .                                                                                    ( 4)عمى هأهػر الزبط القزائي كذفٍا

الصةخاف السجىي العخاقي عمى ىز قاىػف كسا احتػت قػاىةغ الصةخاف السجىةة عمى إجخاءات التحفع، إذ     
الدمصات السحمةة عشج كقػع حادث شةخاف في هشصقة اختراصٍا أف تخصخ باألهخ فػًرا سمصات عمى ) -أف:

بقائٍا إك حصاهٍا ك أ ،كعمى أجدائٍا كجسةع هػجػداتٍا ،الصةخاف السجىي كتسشع إقالع الصائخة كتحافع عمةٍا
 .  (0) عمى ها ٌي عمةً حتى كصػؿ هشجكب سمصات الصةخاف السجىي(

كألعزاء  ،لخئةذ إدارة حػادث الصائخات كهداعجيً) -:لصةخاف السجىي السرخؼ عمى أىًىز قاىػف اكسا     
لجشة التحقةق كهغ تدتعةغ بٍع هغ ذكؼ الخبخة الخاصة هغ السرخيةغ هسغ يشزسػف لعزػية المجشة صفة 

كاألهاكغ األخخػ السختبصة بً كإجخاء  ،الزبصةة القزائةة، كلٍع بٍحي الرفة الحق في دخػؿ هكاف الحادث
كحسػلتٍا في هكاف الحادث  ،كحصاهٍا ،السعايشات، كاتخاذ اإلجخاءات الالزهة لمحفاظ عمى الصائخة كأجدائٍا

 .  (1)(كاألكراؽ ،كالخسػهات ،كالسخاجع ،التكالدج ،ككحا االشالع عمى السدتشجات

كتتسثل كاجبات القائسةغ عمى تأهةغ سالهة الصةخاف السجىي بالقةاـ بالتشبةً عمى قادة الصائخات السجىةة التي     
تدمظ ذات خط الصائخة التي اىقصع االتراؿ بٍا بإخالء ٌحا الخط هغ أؼ شائخة لحةغ استخجاع االتراؿ 

سالهة الصةخاف السجىي في تجكيغ بةاىات  ثشاء ذلظ يبجأ القائسػف عمى تأهةغأبالصائخة، كفي حالة كقػع حادث 
كهعمػهات كقػع الحادث كفق ىسػذج هعج لحلظ، باإلضافة الى قةاهٍع بالتشبةً عمى هدؤكلي اإلىقاذ بعجـ 

ك أتحخيظ الصائخة هغ هكاف الحادث إال إذا كاف تحخيكٍا ضخكرًيا لغخض إىقاذ األركاح السػجػدة عمى هتشٍا، 
في هكاف الحادث خصًخا عمى سالهة السالحة الجػية، كسا يمـد جسع السعمػهات ك حصاهٍا أإذا شكل كجػدٌا 

 . (2)ك الػاقعة في سجالت كحجة السخاقبة الجػية هع التحفع الجائع عمةٍاأعغ الحادث 

 

 

                                                           

 . 252-151ص، السرجر الدابق، د. عالء زكي (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 421السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 414السادة ) (1)
  . (    Icao circular .    . An/    ch ) السخقسة كثةقة االيكاك (2)
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الثاني سظمبال  

لتحقيق االبتجائي اجخاءات ا  

ا الدمصة السخترة بالتحقةق تباهجسػعة هغ اإلجخاءات التي ) -:يعخؼ التحقةق االبتجائي عمى أىً     شٌخ
ا، كالكذف عغ الحقةقة في شأف  اىً لمذخكط كاألكضاع السحجدة قاىػ  شبًقا بٍجؼ التشقةب عغ األدلة كتقجيٌخ

سةة التحقةق االبتجائي في كػىً أكؿ (4)(ك عجـ لدكهٍاأالستٍع حاكسة جخيسة ارتكبت لتقخيخ لدكـ ه ، كتتسثل ٌأ
لحلظ ال بج أف تجخؼ اإلجخاءات بذكل صحةح، لكي تقػـ الجعػػ عمى  الجدائةةهخحمة هغ هخاحل الجعػػ 

يشبغي أف تتع إجخاءات التحقةق بسػضػعةة كحةاد ك لى كذف الحقةقة، إأساس قػؼ يتػصل هغ خاللً 
 . (0)تاهةغ

لجخيسة لكل دكلة شبًقا لقػاىةشٍا الجاخمةة حق القبس عمى الستٍع، كإجخاء التحقةقات بخرػص ا فّ إإذ     
 خاف السجىيةسالهة الصالتي ارتكبٍا، كالٍجؼ األساسي هغ إجخاء التحقةقات فةسا يتعمق بجخائع االعتجاء عمى 

ٌػ تعديد الدالهة لمصةخاف السجىي هغ خالؿ كذف األسباب كالعػاهل ذات الرمة في كقػع الجخيسة كإصجار 
الحقائق الجالة عمى اإلٌساؿ كعجـ االىزباط، ، كلمتػصل الى (1)تػصةات لإلحالة دكف تكخار كقػعٍا هججًدا

كتػفةخ البةاىات اإلحرائةة التي يسكغ األخح بٍا عشج تقةةع التجارب السختبصة بٍا بػجً عاـ كذلظ لغخض 
 .(2)اتخاذ اإلجخاءات الرحةحة السصمػبة

، كحةشٍا يتػجب (3)الستٍع )الدمصات السحمةة(ف تدتمع الدمصات السخترةأةق بعج كتبجأ إجخاءات التحق    
عمى تمظ الدمصة أف تجخؼ تحقةًقا فػرًيا عغ الحادث إذا تبةغ لٍا أف الجخيسة التي تع ارتكابٍا تجخل ضسغ 
االختراص القزائي لمجكلة، كفي جسةع األحػاؿ يكػف لمدمصة السخترة إذا تبةغ لٍا عجـ اختراصٍا 

                                                           

اب في عسخ سعج ٌػيجؼ، هكافحة جخائد.  (4) ، 0144، دار كائل لمشذخ، عساف، (دراسة هقارىة)التذخيعات الجدائةةع اإلٌر
 . 012ص

د. دمحم سعةج ىسػر، اصػؿ اإلجخاءات الجدائةة )شخح لقاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة(، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،  (0)
 . 106ص ،0112 عساف،

إسساعةل الحػشي، التحقةق في الحػادث الجػية، هقاؿ هشذػر عمى هػقع الٍةئة العاهة لمصةخاف السجىي لجكلة االهارات  (1)
 .  4/6/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ https://www.gcaa.gov.ae العخبةة الستحجة عمى الخابط التالي، 

                                      دلةل إجخاءات التحقةق في حػادث الصةخاف، هقاؿ هشذػر عمى شبكة كهشتجيات خط الصةخاف، عمى الخابط التالي،                            (2)
www.flying.com 4/6/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ . 

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 421السادة) (3)

https://www.gcaa.gov.ae/
http://www.flying.com/
http://www.flying.com/
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 التي بجأتمظ ك أدائسة الجكلة التي يقةع فةٍا برػرة  بالػاقعة أف تدمع الستٍع الى الجكلة التي يحسل جشدةتٍا اك
                                                               . (4)ٍا رحمتً الجػيةشه

هٍسة التحقةق تتػالٌا لجشة تتألف هغ ثالثة أعزاء  فّ إف كالسرخؼ، العخاقيكشبًقا لقاىػف الصةخاف السجىي     
عمى األقل يرجر بتذكةمٍا قخار هغ الػزيخ السختز، كتتكفل الجٍة الخاصة بالصةخاف السجىي بسراريف 

بقخار هغ  الّ إكهكافآت أعزاء المجشة كبسا يدتعاف بٍع هغ خبخاء، كال يجػز عدؿ أحج األعزاء أثشاء التحقةق 
، كذات السػضػع أكصت بً هشطسة (0)حق لمجشة استجعاء األشخاص كاستجػاب الذٍػديك الػزيخ السختز، 

إذ  ،0142 سشةالصةخاف السجىي كذلظ خالؿ الحمقة الجراسةة التي أقةست بذأف حػادث الصائخات كالتحقةق 
ألخخػ )أف تشذئ الجكؿ سمصة لمتحقةق في الحػادث هدتقمة عغ سمصات الصةخاف في الجكلة كالكةاىات ا -:رأت

، كهغ السالحع عمى قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي، أىً لع (1)التي يسكغ أف تتجخل في إجخاء التحقةق(
، إذ كاف األججر بً أف (2))المجشة السخترة(ذكةل لجشة التحقةق كاكتفى بعبارةيتزسغ ىًرا يػضح كةفةة ت

 . اًل دكف تخؾ األهخ هجٍػ  كسا كرد في القاىػف العخاقي كالسرخؼ  يحجد كةفةة تذكةل المجشة

ك بعج ذلظ يتع االىتقاؿ الى هحل الحادث لغخض اجخاء السعايشة في هكاف الػاقعة، كهغ الػسائل التي     
السحقق في التحقةقات ٌػ تفخيغ هدجالت الخحمة شبًقا لمسمحق الثالث عذخ هغ اتفاقةة شةكاغػ  يعتسجٌا

غ كالذٍػد فػتػغخافي لسػقع الحادث، كحلظ لً حق شمب السرابةلمصةخاف السجىي الجكلي، كتدكيجي بالترػيخ ال
، كحلظ عمى الدمصات اإلدارية (3)لالستعاىة بالخبخات الفشةة كىجب الصب العجلي ةً ضافإلةٍع، إكاالستساع 

بحدب تخررً تدٍةل أعساؿ لجشة التحقةق هغ خالؿ اتخاذ اإلجخاءات الالزهة كتشفةح  اًل كجٍاز األهغ ك

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 430السادة ) (4)
هكخر( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح،  77( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح، السادة )420/421السادة) (0)

، 0146 ، دار هحسػد لمشذخ كالتػزيع،4ـ ارة الججيج،البكخؼ، هػسػعة الفقً في شخح قاىػف التجد. دمحم عدهي كيشطخ في ذلظ 
 .  64ص

لى السؤتسخ الدشػؼ الثاىي إلدارة كػارث األزهات كالحؼ عقجتً كحجة إهسجكح دمحم حذست، حػادث الصائخات، بحث هقجـ د.  (1)
 . 161ص ،4775أكتػبخ عاـ  04-03قاٌخة، الفتخة هغ ، ال(0السجمج)البحػث، كمةة التجارة، جاهعة عةغ شسذ، 

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 27السادة ) (2)
ٌذاـ عبج الحسةج الجسةمي، الػافي في التحقةق الجشائي كاعساؿ الشةابة العاهة هغ الػجٍة العسمةة في ضػء هختمف اآلراء  (3)

  . 46، ص0143، القاٌخة، القزاةهكتبة ىادؼ كاحكاـ هحكسة الشقس، 



 
 ٕٔ٘ 

كل ها يرجر عغ المجشة هغ تعمةسات تدٍع في تدٍةل هٍستٍا، كعمةٍا القةاـ بأعساؿ اإلىقاذ كاإلسعاؼ كىقل 
 .     (4)السرابةغ كإخساد الحخائق كاىتذاؿ الجثث هع السحافطة عمى آثار الحادث

سسحت قػاىةغ الصةخاف السجىي اشتخاؾ هسثمةغ الجكؿ في إجخاءات التحقةق، كقج تشاكؿ السذخع كسا     
حاالت، الحالة األكلى تتجدج في حاؿ ها إذا كقعت الحادثة  لحالة بالتفرةل، إذ هةد بةغ ثالثالسرخؼ ٌحي ا

في ٌحي الحالة ك ىع، ك جشدةة دكلة الراأفي اإلقمةع السرخؼ ككاف السدتثسخ ال يحسل الجشدةة السرخية 
يجػز لسسثل الجسٍػرية  كسايجػز أف يذتخؾ في التحقةق هسثل عغ كل هغ دكلة السدتثسخ كدكلة الراىع، 

، أها الحالة الثاىةة، حالة كقػع الحادث لصائخة أجشبةة فػؽ سداعجتًك أكثخ لأ ،أف يرصحب هعً هدتذار
كل هغ دكلة تدجةل الصائخة كدكلة السدتثسخ األراضي السرخية، ففي ٌحي الحالة يدسح بتعةغ هسثل عغ 
، كسا يجػز لمجسٍػرية التي تدٍع اضخكريً  ًخاكدكلة الراىع إذا ها كاف إسٍاهٍا في إجخاءات التحقةق أه

بسعمػهات تفةج التحقةق إذا ها شمب هشٍا ذلظ، كيسشح لسسثل الجسٍػرية السذتخكة في التحقةق بديارة هكاف 
الذٍػد كاالشالع عمى األدلة كالحرػؿ عمى صػر هغ السدتشجات الػثةقة  الحادث كفحز الحصاـ كسؤاؿ

، أها الحالة الثالثة (0)بالحادث، كسا لً الحق في إبجاء السمحػضات الكتابةة بذأف عشاصخ التحقةق السختمفة
اًل عغ ٌي حالة كقػع حادث لصائخة هرخية فػؽ إقمةع أجشبي، ففي ٌحي الحالة يعةغ كزيخ الصةخاف السجىي هسث

 .  (1)الجسٍػرية كهدتذاريً لغخض االشتخاؾ في إجخاءات التحقةق

أها السذخع العخاقي فأجاز لسسثل الجكلة السدجمة فةٍا الصائخة هحل الحادث بحزػر التحقةقات كبرفة     
ٌػ هخاقب كلً أف يدتعةغ بسغ يذاء هغ السدتذاريغ، أؼ أىً ال يحق لً االشتخاؾ في إجخاءات التحقةق كسا 

 ف السذخع اإلهاراتي قج سار عمى ىٍج التذخيع العخاقي بٍحافإ، كحلظ (2)الحاؿ في التذخيع السرخؼ 
 ص .الخرػ 

كتعدز اتفاقةة شػكةػ كاتفاقةة الٌاؼ اإلجخاءات التي تشاكلتٍا القػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي، إذ      
 ،بأقخب هسثل لجكلة تدجةل الصائخة ػًراىرت عمى كجػب هداعجة أؼ شخز تع القبس عمةً في االتراؿ ف

ك الجكلة التي يتبعٍا السقبػض عمةً بحقةقة ٌحا اإلجخاء، كلٍا أف تخصخ بحلظ أؼ دكلة أخخػ يكػف لٍا أ

                                                           

، السادة ػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح( هغ قاى415سادة )ال، ف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح( هغ قاىػ 420السادة) (4)
  . خاف اإلهاراتي الشافحةغ قاىػف الص( ه27)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 412السادة ) (0)
  .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 413السادة ) (1)
  . الشافح العخاقيالصةخاف السجىي ( هغ قاىػف 31السادة ) (2)
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لى إهرمحة في ذلظ، كعمى الجكلة التي تقػـ بإجخاء التحقةق أف تبادر فػًرا بإرساؿ تقخيخ بشتائج ٌحا التحقةق 
 .   (4)ةاف ها إذا كاىت تدهع تػلي االختراص في ٌحي الػاقعةالجكؿ السذار الةٍا، كب

سةة الرشجكؽ األسػد، إذ يداٌع بذكل فعمي في بةاف السالبدات ككذف الحقائق،  عغ فزاًل ٌحا      الى ٌأ
)هرصمح يصمق عمى صشجكقةغ أحجٌسا يعسل كسدجل بةاىات رحمة  -كيعخؼ الرشجكؽ األسػد عمى أىً:

ىطاـ كسبةػتخ هرغخ هػجػد بجاخمً يعسل عمى تدجةل البةاىات الفشةة الخاصة بأجٍدة الصائخة باستخجاـ 
ا هغ البةاىات، أها الرشجكؽ اآلخخ فةعسل كسدجل صػتي،  الصائخة، كالدخعة الجػية كارتفاع الصائخة، كغةٌخ

 . (0)جٍات األخخػ(كيدجل السحادثات التي تجكر بةغ أفخاد شاقع الصائخة أثشاء الخحمة كبةغ شاقع الصائخة كال

ف أكؿ ها يتبادر الى الحٌغ كيتخدد عمى ألدغ الشاس عقب كل حادث شةخاف ٌػ عبارة )الرشجكؽ إإذ     
قاهت ككالة الصةخاف  4745سشة ، كفي هغ القخف الساضي األسػد(، كأكؿ استخجاـ لً يعػد لألربعةشةات

قسخة القةادة لغخض تدجةل أصػات السالحةغ السجىي في الػاليات الستحجة بػضع هةكخكفػىات القصة في 
ككضعةة ضػابط التحكع  ،كتثبةت لحطات الخعب السخافقة لمحادث، كرصج سخعة السحخؾ كتجفق الػقػد

كحالة الجدء الستحخؾ في جشاح الصائخة الخاص بحفع التػازف، كسسي بٍحا  ،كهقػد الصائخة ،الخئةدة كالفخاهل
عمى لسؤلسة، كهغ جاىب آخخ يؤكج فخيق هغ الخبخاء أف الرشاديق الدػداء االسع الرتباشً بأخبار الكػارث ا

اإلهكاىةات الفشةة التي تتسةد بٍا فإىٍا ال تدكد القائسةغ بالتحقةق بذخح كاؼ عغ أسباب الحادث،  هغ خغعال
كهغ الذبٍات التي تػجً لمرشجكؽ األسػد، عجـ قجرتً عمى تدجةل التذػير الكٍخكهغشاشةدي، كعجـ 

ظ شالسع تدجةالت صعػبة فك اىةة تدجةل عسمةات الجخػؿ عمى البخاهج عبخ شبكات اإلىتخىةت، إهك
ا جٍات هحجدة، لكغ هع ذلظ يبقى الرشجك  الرشجكؽ األسػد ع عشاصخ التحقةق التي تحتكٌخ ؽ األسػد أحج ٌأ

 . ( 1)كذف غسػض الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىيل

كبعج أف تدتكسل المجشة التحقةقةة عسمٍا تخفع التقخيخ الشٍائي الشاتج عغ التحقةق لخئةذ اإلدارة السخترة     
لى إبالحػادث كهغ ثع عخضً عمى الػزيخ السختز لغخض اعتسادي، كيمـد عمى رئةذ اإلدارة أف يبمغ التقاريخ 

ة السخكد الخئةدي لسدتأجخ الصائخة كالجكلة تدجةل الصائخة كدكل ، كجكلة(2)الجكؿ كالجٍات ذات الرمة بالحادث

                                                           

  .( هغ اتفاقةة الٌاؼ 2-1/ 4( هغ اتفاقةة شػكةػ، السادة )3-1/1السادة ) (4)
زيارة  ، اخخ www.mawdoo.comالتالي، (، هشذػر عمى السػقع ( إيشاس الجكيكات، هقاؿ بعشػف)ها ٌػ الرشجكؽ األسػد0)

  .    47/7/0147لمسػقع بتأريخ 
 . 004-003، ص0112د. دمحم األهةغ البذخػ، التحقةق في الجخائع السدتحجثة، جاهعة ىايف لمعمـػ األهشةة، الخياض،  (1)
  السرخؼ الشافح .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي 416السادة ) (2)

http://www.mawdoo.com/
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، (4)التي يحسل الذخز السقبػض عمةً جشدةتٍا، كأية دكلة أخخػ تدهع هباشخة االختراص القزائي
إذا ضٍخت  يجػز إعادة فتح التحقةقك ، (0)باإلضافة الى تدكيج السشطسة الجكلةة لمصةخاف السجىي بالتقخيخ الشٍائي

خية لع  ، (1)كقت التحقةق، بذخط أف يرجر قخار هدبب هغ قبل كزيخ الصةخاف السجىي هػجػدةتكغ بةاىات جٌػ
  .(2)ة التحقةق صحةح حتى يتع إثبات العكذشكيعج التقخيخ الشٍائي الرادر هغ لج

ب هذػ فعل إف الػاقعة تتزسغ ارتكاب  اذا تبةغ هغ خالؿ التقخيخ الشٍائي الحؼ عجتً لجشة التحقةقأها     
كاالدعاء العاـ شبًقا  حقةق السختزتقاضي اللإبالغ األهخ  جشائةة، ففي ٌحي الحالة يتػجب عمةٍابذبٍة 

( 416) لى الشةابة العاهة كذلظ شبًقا لمسادةإإبالغ األهخ ك  ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي،425) لمسادة
 الجكلة كفًقا لمسادة ةة السخترة فيلى الدمصات القزائإهغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ، كإحالة السػضػع 

إحالة السػضػع لمجٍات القزائةة يقزي عمى تمظ الجٍات  فّ إإذ  قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي،هغ  (31)
 . شائةة الستبعة في أؼ جخيسة أخخػ سػاء قاضي التحقةق أك االدعاء العاـ الذخكع بسباشخة اإلجخاءات الج

الثاني  السبحث  

جخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف السجني كتدميم السجخمين في إطار ي الجشائاالختراص   

في هخحمة السحاكسة لمقػاعج العاهة  عتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيتخزع األحكاـ الخاصة بجخائع اال    
اإلجخاءات الستبعة ، لحلظ فأف األهخ ال يدتجعي الخػض في تمظ اإلجخاءات شالسا أف (3)لإلجخاءات الجشائةة

ال أف ها يدتحق تدمةط الزػء عمةً في ٌحي إ ػصةة هعةشة بالشدبة لٍحي الجخائعفي ٌحي السخحمة لةذ لٍا خر
 . ختراص الجشائي في هخحمة السحاكسةالسخحمة ٌػ اال

ي هخحمة تحجيج إذ      يدتتبع إىٍاء التقخيخ الحؼ أصجرتً المجشة السخترة بالتحقةق، بجأ هخحمة ججيجة اال ٌك
السحكسة السخترة كالفرل في الشداع الحاصل بةغ الجكؿ بذأف الجخيسة كالبت فةٍا، باعتبار أف جخائع 

الجخيسة التي  فّ إىةغ عجة دكؿ، إذ االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي هغ الجخائع التي تثةخ التشازع بةغ قػا

                                                           

ابةة، دار الجاهعة الججيجة، القاٌخة،  (4) د. بجر عبج المصةف الةاقػت، تأهةغ هخفق الصةخاف السجىي هغ اخصار االعساؿ اإلٌر
 . 444، ص0141

  ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح .34السادة ) (0)
 . صةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح( هغ قاىػف ال430) السادة، الشافح( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي 424السادة ) (1)
  .( هغ قاىػف الصةخاف اإلهاراتي الشافح 30( هغ قاىػف الصةخاف السرخؼ ، السادة )444السادة ) (2)
 . 016، هرجر سابق، صاحسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي (3)
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حاهمة لجشدةة دكلة هعةشة، كعمى هتشٍا أشخاص هغ  هجىةة في أحج األقالةع األجشبةة تقع عمى هتغ شائخة
تترارع قػاىةغ عجة دكؿ ىطًخا الختالؼ الشطع بةغ بالتعقةج، فقج  ترفٌحي الحالة ت إف جشدةات هختمفة، إذ

ائخة في إقمةسٍا قج تخكغ لسبجأ اإلقمةسةة، كتتسدظ الجكلة التي تحسل جشدةتٍا تمظ الجكؿ، فالجكلة التي تحمق الص
ك غةخ أ ،ك بسبجأ الذخرةةأالصائخة بسبجأ اإلقمةسةة في حاؿ ها إذا اعتبخت الجكلة شائخاتٍا اهتجاًدا إلقمةسٍا، 

قج تجعي دكلة هعةشة غةخ الجكلتةغ السحكػرتةغ بأف االختراص يشعقج لٍا  ىفدً الػقت ذلظ هغ السبادغ، كفي
ك إف هكاف إلقاء القبس عمى الجاىي يكػف في أحج أكأف يكػف الجاىي اك السجشي عمةً هغ رعايا ٌحي الجكؿ، 

ـ أ، فأؼ دكلة تختز بسحاكسة الجاىي في ضل ٌحا الطخؼ؟ ٌل الجكلة صاحبة الجشدةة (4)أقالةع تمظ الجكؿ
 ك السجشي عمةً؟أي يتبعٍا الجاىي ـ تمظ التأ مظ التي تتسدظ بسبجأ اإلقمةسةة؟ت

الحؼ يعج التدمةع هغ  شائي تبجأ هخحمة التعاكف القزائيبعج أف يتع تحجيج الجكلة صاحبة االختراص الج    
ا فاعمةة لى دكلة أخخػ، إلى تدمةع هتٍع اك هحكػـ عمةً إلجكؿ ا، فعشجها تعسج دكلة هغ (0)أبخز صػري كأكثٌخ

 .  (2)كتتةح لمجكلة صاحبة االختراص تصبةق قاىػىٍا الجدائي ،(1)فأىٍا بحلظ تبجؼ السعػىة

فأىشا سشقدع ٌحا السبحث إلى هصمبةغ، ىػضح في السصمب األكؿ االختراص  كتأسةًدا عمى ها تقجـ    
الجشائي لجخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، كىػضح في السصمب الثاىي هدألة تدمةع السجخهةغ 

 كعمى الشحػ التالي .

 السظمب األكؿ

 االختراص الجشائي لجخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف السجني

فخعةغ، ىبةغ في الفخع األكؿ  لىإىختأػ تقدةع ٌحا السصمب غخض تػضةح هدألة االختراص الجشائي ل    
ات الػششةة هػقف التذخيع ، كىػضح في الفخع الثاىيهػقف االتفاقةات الجكلةة هغ االختراص الجشائي هشً

 هغ االختراص الجشائي .
                                                           

د. حةجر حدةغ الكخيصي، االختراص الجشائي في الجخائع السختكبة عمى هتغ الصائخات، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  (4)
 . 7 -6، ص0145

ك أك خجهة أك أكثخ ىفع أتبادؿ العػف كالسداعجة كتزافخ الجٍػد السذتخكة بةغ دكلتةغ  -يعخؼ التعاكف الجكلي بأىً:( 0)
ذلظ د. أحسج فتحي سخكر، الػسةط في قاىػف اإلجخاءات اإلجخاـ، يشطخ في  جؼ لسخاشخحة هذتخكة في هجاؿ الترهرم

 . 417، ص4767، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 3طالجشائةة، 
 . 417ص ،السرجر الدابق د. عبج السجةج هحسػد عبج السجةج، (1)
 . 304د. سالهة إسساعةل دمحم، هرجر سابق، ص( 2)
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 الفخع األكؿ

 الجشائيمهقف االتفاقيات الجكلية من االختراص 

تست الجكؿ كالسشطسات الجكلةة الخاصة بالصةخاف السجىي بػضع اتفاقةات دكلةة لغخض تجخيع      لقج ٌا
العسمةات التي تذكل هداًسا بالصةخاف السجىي، كاتخاذ التجابةخ الالزهة لسعاقبة الجشاة، كهغ ٌحي االتفاقةات 

 سشة، كاتفاقةة الٌاؼ السبخهة 0142 سشةالسبـخ  كالبخكتػكػؿ السمحق بٍا، 4741 سشةاتفاقةة شػكةػ السبخهة 
كالبخكتػكػؿ ، 4754 سشة، كاتفاقةة هػىتخياؿ السبخهة 0141سشةبخكتػكػؿ بكةغ السمحق بٍا السبـخ ك ، 4751

 .             تالةةهػقف كل هغ تمظ االتفاقةات في السحاكر الثالثة ال لحلظ البج هغ بةاف، 4766 سشةالسمحق بٍا السبـخ 

، (4)اتفاقةة شػكةػ تعج السحاكلة األكلى في تحجيج االختراص الجشائي فإ -مهقف اتفاقية طهكيه: -:أكاًل 
تختز دكلة تدجةل الصائخة بسباشخة ) -:جاء فةٍا بأىًإذ كقج عشةت السادة الثالثة هشٍا بٍحي السدألة، 

 فّ أكاألفعاؿ التي تختكب عمى هتغ ٌحي الصائخة(، كهغ ضاٌخ الشز  ،اختراصٍا الجشائي فةسا يتعمق بالجخائع
هغ جخائع لجكلة تدجةل الصائخة، كسػاء تع  اتالعاـ فةسا يختكب عمى هتغ الصائخ االتفاقةة أحالت االختراص 

قجة، إذ ـ عمى الجكؿ الستعاارتكابٍا في إقمةع دكلة أجشبةة اك فػؽ أعالي البحار، ٌحا كقج فخضت االتفاقةة التدا
ا دكلة التدجةل أف تقػـ باتخاذ اإلجخاءات التي قج تكػف ) -:عمى أىً ىرت عمى كل دكلة هتعاقجة باعتباٌر

 .  (0)ضخكرية كالزهة لتأسذ اختراصٍا بالشدبة لمجخائع التي تختكب عمى هتغ الصائخة السدجمة فةٍا(

كاىت دكلة تدجةل الصائخة تستمظ كقج ثار ججؿ حػؿ ٌحا الشز في هؤتسخ شػكةػ، بخرػص ها إذا     
سمصة تقجيخية في هباشخة االختراص السشرػص عمةً أـ ال تستمظ ٌحي الدمصة، كقج اىتٍى ٌحا الججؿ 
باالقتخاح الحؼ قجهً هسثل بخيصاىةا في السؤتسخ، إذ أقخ بػجػب تأسةذ اختراص كل دكلة هتعاقجة بذأف 

 .   (1)ية كاهمة في التعةةغ ازاء ٌحي الجخائعالصائخات السدجمة لجيٍا عمى أف يكػف لمجكلة حخ 

)ال تدتبعج ٌحي االتفاقةة أؼ اختراص جشائي تجخؼ هباشختً شبًقا  -:كسا ىرت االتفاقةة عمى أىً    
حا الشز يكتشفً الغسػض، إذ أىً سكت عغ تحجيج الجكلة التي ال تدتبعج (2)ألحكاـ القاىػف الػششي( ، ٌك

لقاىػىٍا الػششي، كفةسا إذا كاف ٌػ قاىػف دكلة التدجةل أـ قاىػف  ااالختراص شبقً ةة قةاهٍا بسسارسة االتفاق
                                                           

 . 014سالهة إسساعةل دمحم، هرجر سابق، صد. ( 4)
 .( هغ اتفاقةة شػكةػ 4-1/0السادة ) (0)
 . 41د. حةجر حدةغ الكخيصي، هرجر سابق، ص (1)
 .( هغ اتفاقةة شػكةػ  1/1السادة ) (2)
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لةٍا إالتي يشتسي تمظ الجكلة التي ٌبصت فةٍا الصائخة أـ الجكلة التي كقعت الجخيسة في إقمةسٍا الجػؼ أـ 
  ؟  (4)السجشي عمةً بجشدةً

هغ السادة الثالثة هغ االتفاقةة التي جاءت  دتشتج هغ سةاؽ الفقختةغ األكلى كالثاىةةٌشاؾ رأؼ يُ ك     
يجب أف تفدخ الفقخة  لظلح هحرػًرا عمى دكلة تدجةل الصائخة بخرػص هعالجة السػضػع هغ خالؿ جعمً

الثالثة في ضػء اإلشار العاـ لمسادة الثالثة، كبالتالي فأف القاىػف الػششي يعشي قاىػف دكلة تدجةل الصائخة، 
 أفك قخة الثالثة ٌػ تأكةج االختراص الجشائي بػجً خاص لجكلة تدجةل الصائخة، كربسا كاف الغخض هغ الف

ػ تػحةج قػاعج االختراص  الأاالتفاقةة  هغ أجمًالٍجؼ الحؼ جاءت ٌحا التفدةخ يأخح بشطخ االعتبار  ٌك
 .    (0)الجشائي فةسا يخز الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي

تقجـ، فأف االتفاقةة أكردت عجة حاالت أجازت فةٍا لمجكلة صاحبة اإلقمةع هسارسة اختراصٍا  لسا افً هزا    
)ال يجػز لجكلة هتعاقجة  -عمى سبةل الحرخ، إذ ىرت عمى أىً:ك عمى ها يقع عمى هتغ الصائخة هغ جخائع 

بالشدبة  غةخ دكلة التدجةل أف تتعخض ألية شائخة في حالة شةخاف لغخض هباشخة اختراصٍا الجشائي
أف يكػف لمجخيسة أثخ في إقمةع ٌحي الجكلة،  -أ: تةةلصائخة إال في الحاالت اآللجخيسة ارتكبت عمى هتغ ٌحي ا

أف تكػف الجخيسة قج ارتكبٍا اك ارتكبت ضج أحج رعايا ٌحي الجكلة اك أحج األشخاص ذكؼ العالقة  -ب
إذا اشتسمت الجخيسة عمى خخؽ لمقػاعج كاألىطسة  -إذا ارتكبت الجخيسة ضج أهغ الجكلة، د -الجائسة فةٍا، ج

إذا كاف هباشخة ٌحا االختراص ضخكرًيا  -الشافحة في ٌحي الجكلة الستعمقة بالصةخاف اك تحخكات الصائخات، ق
، كالغخض هغ ٌحي السادة (1)لزساف هخاعاة ٌحي الجكلة ألؼ هغ تعٍجاتٍا شبًقا التفاقةة دكلةة هتعجدة األشخاؼ(

رالح الجكلة التي استقخ العخؼ الجكلي بذأىٍا، كعجـ تقخيخ االختراص السصمق لجكلة التدجةل، ٌػ هخاعاة ه
 . (2)ألف ٌحا اإلشالؽ يؤدؼ الى إغفاؿ حقػؽ الجكلة صاحبة اإلقمةع الجػؼ 

                                                           

 . 42د. حةجر حدةغ الكخيصي، هرجر سابق، ص (4)
 . 42د. حةجر حدةغ الكخيصي، هرجر سابق، ص (0)
 هغ اتفاقةة شػكةػ . (2السادة ) (1)
 . 44د. حةجر حدةغ الكخيصي، هرجر سابق، ص (2)
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تخاذ بإ دكلة الٍبػط كدكلة السذغللـد أ، فأىً 0142 سشةكةػ السبـخ أها البخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة شػ     
تداٌع في تحجيج الجكلة قج  ُيعج إضافة ف ها جاء بً البخكتػكػؿإ، إذ (4)تجابةخ لغخض تحجيج الػالية القزائةة

 . ذات االختراص

ىتةجًة لسعالجة االختراص القزائي كتػسةعً، فقج ابخهت اتفاقةة الٌاؼ،   مهقف اتفاقية الىاي: -:ثانًيا
كل  -4) -:( هشٍا عمى أى2ًإذ ىرت السادة )، اتفاقةة شػكةػلتذسل حاالت لع تحطى باالٌتساـ هغ جاىب 

دكلة هتعاقجة أف تتخح ها يمـد هغ إجخاءات قج تكػف ضخكرية لتأسةذ اختراصٍا القزائي بشطخ الجخيسة 
كأؼ فعل آخخ هغ أفعاؿ العشف األخخػ التي تكػف قج ارتكبت ضج الخكاب اك الصاقع هغ جاىب الستٍع 

عشجها تختكب الجخيسة عمى هتغ شائخة هدجمة في تمظ  -: أتةةسة كذلظ في األحػاؿ اآلبسشاسبة ارتكاب الجخي
عشجها تٍبط الصائخة التي ارتكبت عمى هتشٍا الجخيسة في إقمةع تمظ الجكلة كالستٍع ال يداؿ عمى  -الجكلة، ب
 هدتأجخ يكػف هخكد أعسالً الخئةذ لىإإذا ارتكبت الجخيسة عمى هتغ شائخة هؤجخة بجكف هالحةغ  -هتشٍا، ج

تقػـ كل دكلة هتعاقجة كحلظ بسا يمـد هغ  -0ك يكػف لً إقاهة دائسة فٍا هثل ٌحا السخكد، أفي تمظ الجكلة 
إجخاءات هساثمة قج تكػف ضخكرية لتأسةذ اختراصٍا القزائي عمى الجخيسة في حالة ها إذا تػاجج الستٍع 

في الفقخة األكلى هغ ٌحي  ا لمسادة الثاهشة ألؼ هغ الجكؿ السذار الةٍافي إقمةسٍا كال تقػـ بتدمةسً شبقً 
ي، 0141بكةغ السبـخ سشة  كسا أضاؼ بخكتػكػؿ  ،(0)...(السادة  -4) -:حالة أخخػ لمحاالت الدابقة ٌك

زائي بشطخ الجخائع في الحاالت عمى كل دكلة هتعاقجة أف تتخح اإلجخاءات الالزهة لغخض اختراصٍا الق
 تيغفمت عشٍا اتفاقةأ حي تعج إضافة هٍسة ، ٌك(1)(...الجخيسة في إقمةع تمظ الجكلةعشجها تختكب  -تةة: أاآل

في إقمةع  أىٍا اشتخشت أف تحجث الجخيسة أثًخا الإ، إذ أف اتفاقةة شػكةػ قج تزسشت ٌحي الحالة شػكةػ كالٌاؼ
 هٍسة تع اضافتٍا التفاقةة الٌاؼ .    لتفاتةا ها جاء بً البخكتػكػؿ يعج فّ كإتمظ الجكلة، 

 يشعقج لجكلة تدجةل الصائخة، كذلظ عمى اعتبار إفّ شبًقا لالتفاقةة ف االختراص بسحاكسة الستٍع إكبٍحا ف    
تساها بسحاكسة الستٍع لمجكلة التي تٍبط الصائخة في كسا يشعقج ، (2)دكلة تدجةل الصائخة تعج أكثخ الجكؿ ٌا

                                                           

 .0142 سشة( هغ البخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة شػكةػ السبـخ 1-0-1/4السادة) (4)
 .( هغ اتفاقةة الٌاؼ 2السادة ) (0)
السمحق باتفاقةة الٌاؼ، كهغ الججيخ بالحكخ أف اتفاقةة بكةغ كبخكتػكػؿ بكةغ قج  بكةغ بخكتػكػؿ/أ( هغ 3/4السادة ) (1)

 .تزسشا ذات السعالجة 
شالب هشجكب االتحاد الدػفةتي كبػلشجا في هؤتسخ الٌاؼ بسشح دكلة تدجةل الصائخة األكلػية في هسارسة االختراص  (2)

ء غةخ السذخكع عمى الصائخة، اال أف السؤتسخ رفس هشح دكلة القزائي بالشدبة لألشخاص الحيغ يختكبػف جخيسة االستةال
 . 411في ذلظ د. عبج العديد هخةسخ عبج الٍادؼ ، هرجر سابق، ص ىطخاالتدجةل ٌحي األكلػية في االختراص، 
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كحلظ هشحت االختراص لمجكلة التي يقةع فةٍا هدتأجخ الصائخة إذ كاف  ،(4)الستٍع عمى هتشٍاإقمةسٍا  كال يداؿ 
يػجج الستٍع عمى إقمةسٍا إذا لع تقع بتدمةسً ألؼ دكلة هغ الجكؿ التي جكلة ك لمأهخكد عسمً الخئةدي فةٍا، 

 .  ، كأضاؼ البخكتػكػؿ دكلة االقمةعذات الرمة

ك هكاف اإلقاهة الجائسة لسدتأجخ أ ،أىٍا أقخت هبجأ ججيج ٌػ اتخاذ السخكد الخئةذكىالحع عمى االتفاقةة     
سةة ٌحا السبجأ الججيج ىتةجة لكث خة حاالت استئجار الصائخات الصائخة لغخض اىعقاد االختراص، كقج تدايجت ٌأ

 عمى اإلقمةع .  ااثخً ٍا الجخيسة حتى كإف لع تحجث أقخت االختراص لمجكلة التي تقع في اقمةسكسا ، (0)اهؤخخً 

تؤسذ اختراصٍا القزائي في حاالت أخخػ لع  كحلظ إف االتفاقةة ال تسشع الجكؿ األشخاؼ هغ أف      
لى سالهة الشقل إف اختراصٍا عمى كافة الجخائع السػجٍة إتشز عمةٍا االتفاقةة، إذ قج تخػ دكلة هغ الجكؿ 

السػاششةغ التابعةغ لٍا ضحةة في ٌحي الجخيسة، كهسا ال شظ الجػؼ في أؼ هكاف في العالع إذا ها كقع أحج 
جافٍا في قسع الجخائع  فةً إف   االختراصات التي تخد في القػاىةغ العقابةة تجعع اتفاقةة الٌاؼ في تحقةق ٌأ

 . (1)التي تذكل هداس بدالهة الصةخاف السجىي

هذكمة فةسا لػ حجثت الجخيسة أثشاء شةخاف الصائخة في اإلقمةع الجػؼ  يثةخ فإف األهخ الكفي ٌحا الذأف     
لجكلة الٍبػط، إال أف األهخ قج يثةخ هذاكل في حالة ها إذا ارتكبت الجخيسة خارج الحجكد اإلقمةسةة لجكلة 

صة بةغ هع هبجأ إقمةسةة القاىػف الجشائي، ألف ٌحا السبجأ يقزي بػجػد راب يبجك األهخ هتعارًضاالٍبػط، إذ 
حي الحالة كسا يبجك ال تتػافخ فةٍا ٌحي الخابصة  .  (2)الجكلة السخترة كهكاف كقػع الجخيسة، ٌك

لى أف ٌحا األهخ يشصػؼ عمى صعػبة كبةخة عمى دكلة إ 4751فقج رأػ أحج السشجكبةغ في هؤتسخ الٌاؼ     
لى القػؿ باىعجاـ الخابصة إالٍبػط بذأف هسارسة اختراصٍا لجخيسة تست خارج إقمةسٍا، فةسا ذٌب رأؼ آخخ 

بةغ دكلة الٍبػط كالجخيسة السختكبة حتى كإف اىتٍت الجخيسة في إقمةع ٌحي الجكلة، أها الخأؼ اآلخخ فقج أقخ 
 يحجث ذلظ فأف الجخيسة قج تبقى دكف جداء هسا ٌحا االختراص لجكلة الٍبػط، ألىً لػ لع  بزخكرة إعصاء

                                                           

 .ب( هغ اتفاقةة الٌاؼ  -2/4السادة ) (4)
 . 444األخزخ دٌةسي، هرجر سابق، ص (0)
 . 410، هرجر سابق، صعبج الٍادؼ عبج العديد هخةسخد.  (1)
 . 272عبج الػاحج أحسج الفار، هرجر سابق، صد.  (2)
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الغخض ك  يشدجع، كىحغ ىؤيج ٌحا الخأؼ كػىً (4)الجخائع يلى تذجةع السجخهةغ الرتكاب السديج هغ ٌحإيؤدؼ 
 الحؼ تشذجي االتفاقةة . 

إف اتفاقةة الٌاؼ قج جاءت بتػسةع االختراص القزائي لسحاكسة األشخاص الحيغ  كيتزح لشا جمًةا    
كهالحقتً كفخض العقػبة  ،يختكبػف جخائع تسذ بدالهة الصةخاف السجىي كذلظ لغخض التزةةق عمى الستٍع

حبة دكف تحجيج الجكلة صاكهغ ، لكشٍا اىتٍت دكىسا هعالجة، باعتبار أىٍا أكردت اختراصات لعجة دكؿ عمةً
 .  األكلػية باالختراص

 حكاـ التي ىرتذات األ، 4754 سشةفاقةة هػىتخياؿ السبخهة ات تزسشت  مهقف اتفاقية مهنتخياؿ: -:ثالًثا
 االتفاقةة لع تزةف شةًئا ججيًجا . السادة الخاهدة هغ فّ إ، إذ اتفاقةة الٌاؼعمةٍا 

االختراصات القزائةة دكف تحجيجٌا الجكلة ىٍا اعتشقت ىطاـ تداحع إكهسا يالحع عمى ٌحي االتفاقةة     
لى إاتفاقةة هػىتخياؿ ال تٍجؼ ) -:فإ لىإ رأؼ ذٌب كفي ٌحا الذأف ،ذات األكلػية في هسارسة االختراص

عمى  اىسا تفخض إلداًها هحجدً إتحجيج االختراص القزائي بشطخ الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي، 
اص القزائي الػششي في عاتق الجكؿ السػقعة، كذلظ باتخاذ اإلجخاءات التذخيعةة الػششةة لغخض االختر

تةة، ارتكاب الجخيسة في إقمةع الجكلة، كارتكاب الجخيسة ضج شائخة هدجمة في الجكؿ، كجػد هتٍع الحاالت اآل
كلع تقخ بتدمةسً ألؼ هغ دكلة  ،فةٍاة هدجمة في إقمةع الجكلة التي تختكب الجخيسة في إقمةسٍا كلع تكغ الصائخ 

  . (0)ك دكلة تدجةل الصائخة(أهكاف ارتكاب الجخيسة 

إال أف اتفاقةة هػىتخياؿ تبشت هبجأ  غ أحكاـ اتفاقةة الٌاؼ كهػىتخياؿكلكغ عمى الخغع هغ التذابً الكبةخ بة    
ػ ذات الذخط الحؼ ىز عمةً بخكتػكػؿ بكةغ، إذ  آخخ ٌػ، هبجأ االختراص الجشائي لجكلة اإلقمةع، ىجج ٌك

 .  (1)في شمةعة االختراصات التي قخرتٍا عمةًأف اتفاقةة هػىتخياؿ قج ىرت 

حاًل دقةًقا في هدألة تحجيج  بجِ كىدتشتج هغ خالؿ االتفاقةات الثالث التي تع عخضٍا أعالي، أىٍا لع تُ     
ججر بٍا أف تحجد الجكلة ذات هبجأ تداحع االختراصات، ككاف األ االختراص الجشائي، إذ أىٍا اعتشقت

ٌحي السذكمة، هعالجة ك  الءـتياألكلػية في االختراص، كهغ ٌحا السشصمق ىقتخح تعجيل تمظ االتفاقةات بسا 

                                                           

 . 210د. هشترخ سعةج حسػدة، هرجر سابق، ص (4)
 .430، ص4770عبج الخحسغ ضػؼ، قزةة لػكخبي كهدتقبل الشطاـ الجكلي، هخكد دراسات العالع اإلسالهي، هالصا، د.  (0)
 .( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ 3السادة ) (1)
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 صاحبة األكلػية في االختراص، إضافة ىرػص تػلي االختراص في تمظ الجخائع لمجكلةكذلظ هغ خالؿ 
 .يتع عمى أساسً تحجيج تمظ الجكلة أك بػاسصة إضافة ىرػص تحتػؼ عمى هعةار 

 الفخع الثاني

 مهقف التذخيعات الهطشية من االختراص الجشائي

أداة ج يعج القاىػف الجشائي خط الجفاع األكؿ كالحارس لحساية اإلقمةع كالسػاششةغ هغ العابثةغ باألهغ، إذ يع    
يختكب جخيسة هاسة بأهغ اإلقمةع األرضي كالبحخؼ كاإلقمةع الجػؼ، إال أف التذخيعات هػاجٍة اإلجخاـ لكل هغ 

الجدائةة اختمفت فةسا بةشٍا بذأف هعالجة هدألة االختراص الجشائي فةسا يتعمق بالجخائع الساسة بدالهة 
الختراص هغ هدألة ا تذخيعات الػششةة، لحلظ سشبةغ في إشار ٌحا الفخع هػاقف ال(4)الصةخاف السجىي

الجشائي، في حالة ارتكاب الجخيسة ضج شائخة أجشبةة في اإلقمةع الػششي، كحالة ارتكاب الجخيسة ضج شائخة 
 . تةةغالسحػريغ اآلكششةة في أحج األقالةع األجشبةة، كذلظ في 

 في اإلقميم الهطشي ائخة أجشبيةحالة ارتكاب الجخيسة ضج ط -:أكاًل  

ىجج أف األصل ٌػ عجـ اختراص جسٍػرية العخاؽ بالجخائع  ألحكاـ قاىػف العقػبات العخاقي باالستشاد    
التي تقع عمى هتغ شائخة أجشبةة في اإلقمةع الجػؼ العخاقي، لكغ ذلظ األصل يخد عمةً عجة استثشاءات 

حي )ال  -فةٍا:جاء الحاالت تزسشتٍا السادة الثاهشة التي  تتزسغ سخياف القاىػف العخاقي عمى الجخيسة ٌك
ك في السةاي اإلقمةسةة إال أيدخؼ ٌحا القاىػف عمى الجخائع التي تختكب عمى هتغ سفةشة أجشبةة في هةشاء عخاقي 

ك شمبت السعػىة هغ الدمصات أ، اك السجشي عمةً عخاقةً أ ،اف الجاىيك كأ ،إذا هدت الجخيسة أهغ اإلقمةع
ككحلظ ال يدخؼ ٌحا القاىػف عمى الجخائع التي تختكب في شائخة أجشبةة في إقمةع العخاؽ الجػؼ إال اذا  ،العخاقةة

ك شمبت أ ،ك السجشي عمةً عخاقًةاأ ،ك كاف الجاىيأ ،ك هدت أهشًأحصت في العخاؽ بعج ارتكاب الجخيسة 
 . (0)السعػىة هغ الدمصات العخاقةة(

)لسحاكع الجكلة صالحةة الشطخ  -قج ىز عمى أف:ُي العخاقي ىجج ىيجأها فةسا يتعمق بقاىػف الصةخاف الس     
ك التعمةسات اك القػاعج الرادرة تشفةًحا لً كذلظ إذا أ ،ك األىطسةأ ،في جسةع هخالفات احكاـ ٌحا القاىػف 

                                                           

اب د.  (4) ، هخكد الكتاب األكاديسي، (دراسة هقارىة)في القاىػف الجكليحدغ عديد ىػر الحمػ، د. جالؿ خزةخ الدبةجؼ، اإلٌر
 . 2، ص0143عساف، 

 .( هغ قاىػف العقػبات العخاقي الشافح 6السادة ) (0)
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الشرةغ يتزح أف الشز الػارد في قاىػف ، كهغ خالؿ (4)...(أك الفزاء الحؼ يعمػي ،مةع الجكلةارتكبت في إق
هغ الشز الحؼ تزسشً قاىػف العقػبات، كبحلظ يصبق الشز الػارد في قاىػف  ىصاؽ الصةخاف السجىي أكسع

الصةخاف السجىي في حاؿ ها إذا كقعت جخيسة عمى اإلقمةع العخاقي بغس الشطخ عغ القةػد التي أكردٌا الشز 
ىز قاىػف الصةخاف السجىي يعج خاًصا  فّ إلخاص يقةج الشز العاـ، كبٍحا فالعقابي، استشاًدا لقاعجة الشز ا

 . يقةجي ع  هغ ثُ لمشز الػارد في قاىػف العقػبات ك  بالشدبة

، إال أىً كفًقا لمقػاعج ا حػؿ ٌحي السدألةهحجدً  اد ىًر ػر لع ي فأىً ،أها فةسا يتعمق بقاىػف العقػبات السرخؼ     
القاىػف تدخؼ عمى الجخائع التي تختكب في اإلقمةع ٌحا أحكاـ  فّ إالجشائي، فالعاهة الػاردة في القاىػف 

تدخؼ أحكاـ ٌحا القاىػف عمى كل هغ يختكب في القصخ السرخؼ جخيسة هغ ) -:السرخؼ، إذ جاء فةً
كها  السرخؼ  لع يخد في قاىػف العقػبات ىًرا يػضح السقرػد باإلقمةعك ، (0)الجخائع السشرػص عمةٍا فةً(

الفزاء ) :يذتسل عمةً، إال أف قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ بةغ هفٍـػ اإلقمةع الجػؼ السرخؼ إذ جاء فةً
، (1)اإلقمةسي كإف لمجكلة الدةادة الكاهمة كالسصمقة عمى ٌحي السشاشق(الحؼ يعمػ اإلقمةع البخؼ كالبحخ  الجػؼ 

إف السذخع السرخؼ هج اختراصً لسػاجٍة الجخائع التي تسذ سالهة الصةخاف  الشز الدابق يفٍع هغكها 
حا ها يؤكج حخص السذخع السرخؼ عمى فخض سةادتً الػاقعة السجىي عمى  في اإلقمةع الجػؼ السرخؼ، ٌك

، هغ قاىػف الصةخاف السجىي، إف هحاكع الجسٍػرية تختز (430) ىدتشتج هغ ىز السادةك  ،اإلقمةع الجػؼ 
، ؼ لػاقعة في حالة ها إذا تبةغ لمدمصات السخترة أىٍا تجخل ضسغ االختراص الجشائي السرخ بشطخ ا
 . أك هحكسة عابجيغ الجدائةة بشطخ ٌحي الجخائع ،تختز هحكسة جشايات القاٌخة ،(456لمسادة )كشبًقا 

هشح االختراص  ي قجىجج ،4765 دشة( ل1رقع) هػقف السذخع اإلهاراتي فبالخجػع لقاىػف العقػباتأها     
كبالشدبة إلى الجخائع التي تختكب عمى ضٍخ الصائخات األجشبة في إقمةع ) -:حاالت، إذ جاء فةً في عجة

القاىػف إال إذا حصت الصائخة في أحج هصاراتٍا بعج ارتكاب الجخيسة،  اـ ٌحاأحك ؼ عمةٍاة الجػؼ فال تدخ الجكل
أك تخل بشطاهٍا العاـ، أك إذا شكمت الجخيسة هخالفة لمػائح أك كاىت الجخيسة بصبةعتٍا تعكخ الدمع في الجكلة 

                                                           

 .العخاقي الشافح ( هغ قاىػف الصةخاف السجىي 010/4السادة) (4)
 .( هغ قاىػف العقػبات السرخؼ الشافح 4السادة ) (0)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 2السادة ) (1)
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، أك كاف السحمةةالدمصات   ك شمب رباف الصائخة السعػىة هغأكاألحكاـ السشطسة لحخكة السالحة في الجكلة، 
  . (4)(هغ هػاششي الجكلة ى عمةًك السجشالجاىي أ

)تباشخ  -:ة حاالت ىز عمةٍا، إذ جاء فةًبةغ عجتشاكلٍا هغ قج هاراتي فأها قاىػف الصةخاف السجىي اإل    
 -4،تةة( في الحاالت اآل33ي السادة )الجكلة اختراصاتٍا القزائةة فةسا يتعمق بالجخائع السشرػص عمةٍا ف

عشجها تٍبط الصائخة التي ارتكبت عمى هتشٍا الجخيسة في إقمةع  -1...،ا تختكب الجخيسة في إقمةع الجكلةعشجه
لى إعشجها يػجج الستٍع في إقمةع الجكلة، كذلظ إذا لع تقع بتدمةسً  -3 .،ال يداؿ عمى هتشٍا..الجكلة كالستٍع 

، (0)(شٍافي أؼ حالة أخخػ تباشخ الجكلة فةٍا اختراصاتٍا الجشائةة بسقتزى قػاىة -4أؼ هغ الجكؿ السعةشة،
الصةخاف السجىي قج تػسع بتصبةق كبالسقارىة بةغ قاىػف العقػبات كقاىػف الصةخاف السجىي، ىجج أف قاىػف 

حا السدمظ يحسج عمةً السذخع االهاراتي، إذ قج يقرج السذخع هغ كراء ٌحا التػسع التزةةق  االختراص ٌك
إفالتً هغ العقاب، كهغ سةاؽ الفقختةغ أعالي يتزح لشا أف قاىػف هغ اض عمةً هشًعا عمى الستٍع كاالىقز

في حالة كقػع جخيسة  لظ، لحبالشز الػارد في قاىػف العقػبات ةً رىالسجىي أكسع هغ حةث الشصاؽ هقاالصةخاف 
في ىطخ ٌحي ، أها فةسا يتعمق بالسحكسة السخترة الػارد في قاىػف الصةخاف السجىييصبق الشز في اإلقمةع 

( هشً عمى 52هحكسة خاصة لمشطخ بٍحي الجخائع، إذ ىرت السادة)يحجد الجخائع، فإف السذخع اإلهاراتي لع 
 . ()كتختز بشطخ ٌحي الجخائع هحاكع الجكلة -أف:

 كطشية في أحج األقاليم األجشبية حالة ارتكاب الجخيسة ضج طائخة  -:ثانًيا

لجخائع الساسة بدالهة الصائخات ا عمىىصاؽ تصبةقً قج هج  ياستشاًدا لقاىػف العقػبات العخاقي، ىجج    
هغ قاىػف العقػبات العخاقي ٌحي الحالة، إذ  (5تزسشت السادة)ت خارج اإلقمةع، إذ فةسا إذا ارتكب (1)العخاقةة

يذسل االختراص اإلقمةسي لمعخاؽ أراضي جسٍػرية العخاؽ ككل هكاف يخزع لدةادتٍا بسا ) -ىً:أجاء فةٍا ب
ا ككحلظ األراضي األجشبةة التي يحتمٍا الجةر العخاقي  في ذلظ السةاي اإلقمةسةة كالفزاء الجػؼ الحؼ يعمٌػ

كالصائخات العخاقةة الختراص  ،بالشدبة الى الجخائع التي تسذ سالهة الجةر اك هرالحً، كتخزع الدفغ
هغ الفكخة القائمة  لى أف ٌحا التػجً يدتسج عمتًُ إكقج ذٌب رأؼ  ،(2)الجسٍػرية العخاقةة اإلقمةسي أيشسا كججت(

هرالحٍع كهستمكاتٍع لغخض الحفاظ عمةٍا هغ بأىً يقع عمى الجكلة حساية األفخاد الحيغ يشتسػف إلةٍا كحساية 
                                                           

 . قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح( هغ 46السادة ) (4)
 . الشافح قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي ( هغ35السادة ) (0)
 .السذخع العخاقي عشج هعالجتً ٌحا السػضػع لع يفخؽ بةغ الصائخات العاهة كالصائخات الخاصة  (1)
 . 4764( لدشة 241)جب قخار قةادة الثػرة السشحل رقع( بسػ ( حمت عبارة )جسٍػرية العخاؽ( هحل عبارة)الجسٍػرية العخاقةة2)
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التعخيس لمخصخ، ففي ٌحي الحالة يصبق القاىػف الجشائي لمجكلة حتى كإف بعجت كسةمة الشقل عغ اإلقمةع 
 .   (4)الػششي

كيجعع قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي السػقف الحؼ اتخحي السذخع العخاقي في قاىػف العقػبات، إذ ىرت     
كالفزاء الحؼ يعمػي عشج  ،تكػف الصائخة في حكع إقمةع الجكلة السدجمة فةٍا) -:ف( هشً عمى أ474السادة)

 .  (0)(دٌا في هكاف خاضع لدمصة أية دكلةكجػ 

االختراص بةغ  تعمق بسدألة تشازعكعمى الخغع هغ ذلظ، فأف قاىػف العقػبات العخاقي لع يتزسغ ىز ي    
إذ هغ السسكغ أف يتقخر االختراص  ،(1)القاىػف العخاقي كقاىػف الجكلة التي كقعت الجخيسة ضسغ إقمةسٍا

حدب قػاىةشٍا باعتبار أف الجخيسة كقعت في حجكد اقمةسٍا، كلحلظ كاف األججر بالسذخع العخاقي بلتمظ الجكلة 
 قاىػىةغ .أف يػرد ىًرا يعالج هغ خاللً حالة التعارض بةغ ال

لع يتزسغ ىًرا يعالج هدألة االختراص الجشائي فةسا يتعمق  فأىًالسرخؼ  قاىػف العقػباتأها هػقف     
لى إبالجخائع الساسة بدالهة الصائخات السجىةة السرخية في خارج اإلقمةع، لكغ يمجأ عشج الشطخ في ٌحي الحالة 

، هغ قاىػف 2،1،0،4عجـ اإلخالؿ بأحكاـ السػاد )هع  -:قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ، إذ ىز عمى أىً
العقػبات تدخؼ أحكاـ العقػبات السشرػص عمةٍا في ٌحا القاىػف عمى كل هغ ارتكب جخيسة هشرػص 

إذا ارتكب الجخيسة ضج كسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ  -4ت اآلتةة:عمةٍا فةً خارج هرخ كذلظ في الحاال
سةمة هغ كسائل الشقل إذا ارتكبت الجخيسة عمى هتغ ك  -0عمى هتشٍا،ك أك تحسل عمسٍا أهدجمة في الجكلة 

إذا  -1ك هحل إقاهتً الجائسة في الجكلة،أألعسالً  قع الى هدتأجخ يقع السخكد الخئةذدكف شا الجػؼ هؤجخة
كاف هغ شأف الجخيسة إلحاؽ الزخر بػسةمة هغ كسائل الشقل الجػؼ السشرػص عمةٍا في البشجيغ الدابقةغ 

إذا  -2ك االهتشاع عشً،أك هؤسداتٍا عمى القةاـ بعسل أك أؼ هغ سمصاتٍا أف الغخض هشٍا حسل الجكلة ك كاأ
زح لشا هغ خالؿ الشز ، كيت(2)كاف هختكب الجخيسة أجشبًةا تػاجج في هرخ كذلظ في حالة عجـ تدمةسً(

أف الجخائع الساسة بدالهة الصائخات السرخية التي تقع خارج القصخ يختز بٍا القزاء  اآلىف الحكخ
 السرخؼ . 

                                                           

 . 135، ص0114الحقػقةة، بةخكت، د. هرصفى العػجي، القاىػف الجشائي، هشذػرات الحمبي  (4)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي العخاقي الشافح 474السادة ) (0)
  . 46د. حةجر حدةغ الكخيصي، هرجر سابق، ص  (1)
 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 456السادة ) (2)
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إذ ىز قاىػف  ة،فأىً أعصى االختراص لمقزاء اإلهاراتي في ٌحي الحال ،أها هػقف السذخع اإلهاراتي    
القاىػف عمى الجخائع التي تختكب عمى ضٍخ الدفغ كالصائخات الحخبةة  ٌحاتدخؼ أحكاـ ) -العقػبات عمى أىً:

كالصائخات غةخ الحخبةة التي تسمكٍا  ،الحكع الستقجـ عمى الدفغ كيشصبق ،التي تحسل عمع الجكلة أيشسا كججت
االجكلة أك  أف سا ك، (4)(ت التجارية التي تحسل عمع الجكلةألغخاض غةخ تجارية ككحلظ الدفغ كالصائخا تجيٌخ

تجاد االختراص القزائي لمجكلة قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي عدز هػقف قاىػف العقػبات في حالة اه
تباشخ الجكلة ) -:أىً عمى (35ىرت السادة) شائختٍا في الخارج، إذ جخيسة عمى فةسا إذا ارتكبت

 -0...،تةة:في الحاالت اآل( 33ةٍا في السادة)اختراصاتٍا القزائةة فةسا يتعمق بالجخائع السشرػص عم
لى إإذا ارتكبت الجخيسة عمى هتغ شائخة هؤجخة  -2مى هتغ شائخة هدجمة في الجكلة،عشجها تختكب الجخيسة ع

ل ٌحا لً فةٍا هث ك يكػف لً إقاهة دائسة فةٍا إذا لع يكغأعسالً في الجكلة، هدتأجخ يكػف السخكد الخئةذ أل
هاراتي قج هج اختراصً عمى الجخائع ىفة الحكخ أف السذخع اإللسػاد اآل...(، كيتزح هغ ىرػص االسخكد

 التي تقع عمى شائخاتً حاؿ كجػدٌا في األقالةع األجشبةة .

كبعج أف عخضشا هدألة االختراص الجشائي كها تثةخي تمظ السدألة هغ إشكالةات جسة يرعب هعٍا     
كلتالفي اإلشكاالت ، ا لتزارب االختراصاتتجشبً ك تحجيج الجكلة التي يتقخر لٍا حق الفرل في الجخيسة، 

تعجيل االتفاقةات الجكلةة كالقػاىةغ الػششةة الخاصة بالصةخاف السجىي ىقتخح فإىشا تحةط بالسػضػع،  قج التي
 .بذأف تحجيج األكلػية لمجكلة التي يتقخر لٍا االختراص 

نيالسظمب الثا  

 تدميم السجخمين

 ضخكرة السداعجة القاىػىةة الستبادلة، إذ أبخهت اغمب الجكؿ اتفاقةات ثشائةةقج تزسشت االتفاقةات الجكلةة ل    
لسداٌسة التذخيعات الػششةة في الشز عمى  ةً اضاف ،(0)لغخض تخسةخ آلةات التعاكف القزائي كجساعةة

بسػجب ، كبسا أف الجخائع هحل البحث تعج هغ الجخائع القابمة لمتدمةع جخاءات الخاصة بتدمةع السجخهةغاإل
هفٍػـ التدمةع كذلظ في الفخع األكؿ هغ ٌحا  بج هغ تػضةحالقػاىةغ الػششةة، لحلظ الاالتفاقةات الجكلةة ك 

                                                           

  ( هغ قاىػف العقػبات اإلهاراتي الشافح  .45السادة ) (4)
 تدمةع السجخهةغ إحجػ اآللةات لمتعاكف القزائي الجكلي في السدائل الجشائةة(، هشذػرهج هرصفى، هقاؿ بعشػاف)( خالج حا0)

   . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ https://jouruals.nauss ،عمى السػقع التالي

https://jouruals.naussالموقع/
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في الفخع  جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيعمى تدمةع السجخهةغ في إشار السصمب، كتدمةط الزػء 
  . ثاىي هشًال

 الفخع األكؿ

  مفيـه تدميم السجخمين

إجخاء هغ هقتزاي أف ) -:تدمةع السجخهةغ، إذ عخفً رأؼ عمى أىًللع يتفق الفقً عمى تعخيف هػحج     
تتخمى دكلة عغ شخز هػجػد في إقمةسٍا لجكلة أخخػ تصالب بتدمةسً إلةٍا لغخض هحاكستً عغ جخيسة 

ىطاـ في عالقات ) -:أىًك أ، (4)(ك لتشفةح عقػبة هقزي عمةً بٍا هغ هحاكع ٌحي الجكلةأهشدػب إلةً ارتكابٍا 
ا تدمةع شخز يػجج فػؽ إقمةسٍا  لى دكلة أخخػ تصمبً لسحاكستً عغ إالجكؿ هغ هقتزاي أف تقبل إحجٌا

ك لتشفةح عقػبة قزت بٍا هحاكسٍا عمةً باعتبار أف ٌحي الجكلة ٌي صاحبة االختراص أجخيسة ها، 
 . (0)(ك ذلظ التشفةحأفي تمظ السحاكسة  ك األفزلأالصبةعي 

ثشاء تدمةع اٌػ ذلظ اإلجخاء القاىػىي الحؼ تقـػ بً كل دكلة هعةشة ) -:أىًعمى كقج عخفً الفقً الفخىدي     
ك لتشفةح العقػبة السحكػـ بٍا كإجخاء ألى دكلة أخخػ تصالب بً لغخض هحاكستً إشخز هتػاجج عمى إقمةسٍا 

كسةمة قاىػىةة تدتخجهٍا دكلة ها لتدمةع الى دكلة ) :أها الفقً االىكمػسكدػىي فقج عخفً عمى أىً ،(كقائي
ة بً ك هحكػـ عمةً في جخيسة ارتكبت هخالفة لتذخيعات الجكلة الصالبأأخخػ بشاًء عمى شمبٍا، شخز هتٍع 

كل التعاريف تجكر  أف كيتزح هسا تقجـ ،(1)ك السعاهمة بالسثل(أعمى السعاٌجة  اكالتي تختز بسحاكستً تأسةدً 
لتشفةح حكع أصجرتً عمةً  كأأف تقجـ الجكلة السعشةة شمب لغخض هحاكسة الستٍع  -4:ٌساعسمةتةغ حػؿ 

 .  أف تتخح الجكلة السصمػب هشٍا التدمةع اإلجخاءات القاىػىةة بحق السصمػب تدمةسً -0،هحاكسٍا

                                                           

)1) D. Methaq AL-daifi, D.Bakhta Laatab, Decision makers and international criminal 
responsibility, E-Kutub Ltdm, London,    ,     .  

اب( (0)  زيارة، اخخ  www.jast.net، هشذػر عمى السػقع التالي، د. هازف خمف الذسخؼ، هقاؿ بعشػاف )هػاىع تدمةع اإلٌر
 . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ 

لى هجمذ كمةة الحقػؽ كالعمـػ الدةاسةة، إآسةة تخكي، صبخيشة لحزةخ، ىطاـ تدمةع السجخهةغ، رسالة هاجدتةخ هقجهة  (1)
 . 40-44، ص0142جاهعة بجاية، الجدائخ، 

http://www.jast.net/


 
 ٔٗٓ 

تمظ الجكؿ عساًل هغ أعساؿ القزاء كهغ عجُي  شبةعة ٌحا الشطاـ، فسشٍع هغ ةافكقج اختمفت اآلراء في ب    
كيؤخح ، (0)هرخجسٍػرية دارة كعساًل هغ أعساؿ اإلعجُي ، كهشٍع هغ (4)بخيصاىةا كالػاليات الستحجة األهخيكةة

أسبغ عمةً الصبةعة السددكجة، أؼ عسل تتذارؾ فعمى ٌحا الخأؼ أىً يتجاٌل دكر القزاء، أها البعس اآلخخ 
فالتػقةف كالقبس كتدمةع الذخز السصمػب  ،(1)العخاؽفي إجخاءاتً الدمصات القزائةة كالتشفةحية كجسٍػرية 

كعجـ تدمةسً تختز بٍحي االجخاءات الدمصة القزائةة، كإف كاف القخار الرادر هغ هحكسة الجشايات 
، (2)هجمذ القزاء األعمى صجكر قخار هغبعج  الّ إ بالسػافقة عمى تدمةع الذخز السصمػب ال يعج ىافًحا

أف كلً في ٌحا السػضع قصعًةا،  هجمذ القزاء األعمىفقة هغ قبل كزيخ الخارجةة، كيعج قخار اهػ حرػؿ ك 
يقجـ شمب لمسحكسة بتػقةف اإلجخاءات كحالة أف يذتخط عجـ إجخاء هحاكستً في الجكلة شالبة التدمةع في 

 . (3)جخيسة أخخػ غةخ الجخيسة السدمع هغ أجمٍا بخرػصحالة هػافقتً عمى تدمةسً إلةٍا 

 الفخع الثاني

 تدميم السجخمين في إطار جخائم االعتجاء عمى سالمة الظيخاف السجني

عمى سالهة الصةخاف السجىي، أساًسا  الجكلةة الخاصة بجخائع االعتجاء تذكل االتفاقةات كالبخكتػكػالت    
سةة ك ، (4)قاىػىًةا تخكغ إلةً الجكؿ ألغخاض التدمةع ٌحا  في االتفاقةات تمظ عغأف التذخيعات الػششةة ال تقل ٌأ

األكؿ  سحػراالتفاقةات الجكلةة في هجاؿ تدمةع السجخهةغ كذلظ في ال أثخ، كهغ ٌحا السشصمق سشبةغ اإلشار
 .ً الثاىي هش سحػر، كبةاف دكر التذخيعات الػششةة في الفخعهغ ٌحا ال

 

                                                           

 . 41، ص4763كزارة العجؿ، بغجاد، /ي العخاؽ، هخكد البحػث القاىػىةةقاسع عبج الحسةج األكرفمي، استخداد السجخهةغ ف (4)
عبج العطةع هخعي فخيج، السبادغ العاهة لتدمةع السجخهةغ في ضػء السجٍػدات الفقٍةة كالسعاٌجات الجكلةة، السؤتسخ العمسي  (0)

 . 421، ص 4776 الدشػؼ الثالث، كمةة الحقػؽ، جاهعة السشرػرة،
 .   42-41، ص4770، سػريا، هشذػرات جاهعة حمب، 3، طخاـد. دمحم الفاضل، التعاكف الجكلي في هكافحة اإلج (1)
( هشً، عمى أىً: )يحل هجمذ القزاء هحل هجمذ العجؿ 4، بالقدع)0111( لدشة13ىز أهخ سمصة االئتالؼ السخقع) (2)

(، كيتػلى هسارسة الدمصات التي كاف 4757( لعاـ441الحؼ كاف قج جخػ تذكةمً بسػجب قاىػف التشطةع القزائي)القاىػف رقع)
  .هجمذ العجؿ يسارسٍا ...( 

  .الشافح  هغ قاىػف اصػؿ السحاكسات الجدائةة العخاقي( / د140لسادة )ا (3)
اب(، هشذػر عمى هػقع هكتب األهع الستحجة ( هقاؿ بعشػاف)4) التعاكف الجكلي في السدائل الجشائةة الستعمقة بسكافحة اإلٌر

ابجريب القاىػىي عمى هكافحة كالت ةالسعشي بالسخجرات كالجخيس زيارة ، اخخ  www.unode,orj، عمى الخابط التالي، اإلٌر
 . 4/7/0147لمسػقع بتأريخ 

http://www.unode,orj/


 
 ٔٗٔ 

مهقف االتفاقيات الجكلية  -:أكاًل   

شػكةػ الخاصة ببعس الجخائع كاألفعاؿ الػاقعة عمى هتغ الصائخات، ىجج أىٍا لع تتشاكؿ  التفاقةة بالشطخ    
تعج أها اتفاقةة الٌاؼ، فأىٍا  ، (4)ىطاـ التدمةع، أؼ أىٍا استبعجت ىطاـ تدمةع السجخهةغ بذكل كاضح كصخيح

اىعقاد تمظ االتفاقةة فأف ىطاـ أكؿ اتفاقةة في هجاؿ الصةخاف السجىي تشاكلت هدألة تدمةع السجخهةغ، أها قبل 
، كأها أف يكػف التدمةع عمى سبةل (0)أها كجػد هعاٌجة دكلةة أحج أساسةغ: تدمةع السجخهةغ ال يقػـ إال عمى

 ، كيكػف التدمةع كاجًبا كإلداهًةا في حالة كجػد هعاٌجة دكلةة، كاختةارًيا في حالة ها إذا(1)السجاهمة الجكلةة
 . لسجاهمةحرل التدمةع عمى سبةل ا

تعتبخ الجخيسة إحجػ الجخائع القابمة لمتدمةع التي تتزسشٍا أؼ  -4) -أىً:اتفاقةة الٌاؼ كهسا جاء بشز      
هعاٌجة تدمةع تكػف قائسة بةغ الجكلة الستعاقجة، كتتعٍج الجكؿ الستعاقجة بأف تجرج ٌحي الجخيسة في أية هعاٌجة 

إذا تصمبت دكلة هتعاقجة كجػب قةاـ هعاٌجة تدمةع  -0لمتدمةع، تدمةع تعقج هدتقباًل كإحجػ الجخائع القابمة
ا  اكذخط إلجخاء التدمةع كتمقت شمبً  هغ دكلة هتعاقجة أخخػ ال تختبط هعٍا بسعاٌجة فةجػز لٍا حدب اختةاٌر

اعتبار االتفاقةة الحالةة كأساس قاىػىي لمتدمةع كذلظ فةسا يتعمق بالجخيسة كيجخؼ التدمةع شبًقا لمذخكط 
عمى الجكؿ الستعاقجة التي ال تذتخط  -1خخػ التي يشز عمةٍا قاىػف الجكلة التي يصمب هشٍا التدمةع،األ

إلجخاء التدمةع كجػد هعاٌجة قائسة أف تعتخؼ فةسا بةشٍا باعتبار الجخيسة كإحجػ الجخائع القابمة لمتدمةع كذلظ 
فةسا  اهل الجخيسةتع -2تدمةع الستٍع، هع هخاعاة الذخكط السشرػص عمةٍا بقػاىةغ الجكلة السصمػب هشٍا 

كسا لػ كاىت قج ارتكبت لةذ فقط في السكاف الحؼ كقعت فةً اض التدمةع بةغ الجكؿ الستعاقجة يتعمق بأغخ 
أها اتفاقةة ، (2)((4( فقخة)2القزائي شبًقا لمسادة)كلكغ أيًزا في أقالةع الجكؿ التي يشعقج لٍا االختراص 

 . (3)تفاقةة الٌاؼالهػىتخياؿ فأىٍا عالجت هػضػع التدمةع بذكل هساثل 

                                                           

)بجكف اإلخالؿ بأحكاـ الفقخة الدابقة لةذ في أحكاـ ٌحي السعاٌجة ها  -عمى أىً:( هغ اتفاقةة شػكةػ 44/0ىرت السادة) (4)
 .بإجخاء إعادة التدمةع(  لتداهاايشذئ 

بةغ فخىدا كاىكمتخا كتتزسغ عجـ جػاز حساية أعجاء إحجػ الجكلتةغ إذا لجأ  4711سشة  لتدمةع السجخهةغعقجت أكؿ اتفاقةة  (0)
 .لى الجكلة األخخػ إالسجـخ 

 . 04األخزخ دٌةسي، هرجر سابق ، ص (1)
 .( هغ اتفاقةة الٌاؼ 6السادة ) (2)
 .( هغ اتفاقةة هػىتخياؿ 6السادة ) (3)



 
 ٕٔٗ 

لحلظ ال بج هغ  ،عجة حاالت اقج عالجت اتفاقةتي الٌاؼ كهػىتخياؿكهغ خالؿ ها تقجـ، ىالحع أف     
 .  اليهشاقذتٍا كعمى الشحػ الت

  في حالة كجهد معاىجة خاصة بالتدميم -ٔ

الٌاؼ كهػىتخياؿ أف الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي،  تيالفقخة األكلى هغ اتفاقةغ هغ ىز يتبة    
تعج جخائع قابمة كخاضعة لشطاـ التدمةع، كأف الجكؿ الستعاقجة يتػجب عمةٍا أف تجرج ٌحي الجخيسة في 

حا يعشي أف االلتدا(4)ستعجدة األشخاؼ التي تعقج هدتقباًل السعاٌجات الثشائةة كال ـ الػارد في ٌحي الفقخة ال ، ٌك
اىي هغ الفقخة يذسل اتفاقةات التدمةع هع دكؿ غةخ هتعاقجة، لحلظ اقتخح السشجكب السكدةكي تعجيل الذصخ الث

 ػصفٍاتتقةج الجكؿ الستعاقجة بإدراج جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات ب) -:تياألكلى كجعمٍا كاآل
ٌحي الجكؿ هع دكلة غةخ  في أية هعاٌجة لتبادؿ السجخهةغ يجخؼ إبخاهٍا بةغ يتعخض هقتخفٍا لمتدمةع جخيسة

السقجـ هغ  ، كىخػ أىً كاف األججر بالسذخع أف يأخح باالقتخاح(0)ال أف المجشة رفزت ٌحا االقتخاحإ هتعاقجة(
 ، كعجـ حرخ التدمةع فةسا بةغ الجكؿ الستعاقجة .قبل السشجكب السكدةكي

 كجهد اتفاقية تدميم مع اعتبار كجهدىا شخًطا ضخكرًيا إلجخاء التدميمفي حالة عجـ  -ٕ 

لى إالٌاؼ كهػىتخياؿ، يتبةغ أىٍا تعػد باألصل  تيزسشتٍا الفقخة الثاىةة هغ اتفاقةبتتبع ٌحي الحالة التي ت    
تقجـ كفج الػاليات الستحجة األهخيكةة كىةػزيالىجا بحات ك  ،(1)االقتخاح الحؼ أبجاي الػفج الٍػلشجؼ في هؤتسخ الٌاؼ

االقتخاح السقجـ هغ قبل الػفج الٍػلشجؼ، كفةسا بعج شاركت عذخة كفػد في إبجاء اقتخاح ججيج لغخض التػفةق 
بةغ االقتخاحات الثالث السحكػرة أعالي، كها أف حرل االقتخاح عمى أغمبةة عجد األصػات تبشتً المجشة كتع 

إذا تصمبت دكلة هتعاقجة كجػب قةاـ هعاٌجة تدمةع ) -:لرةاغة، فكاىت الرةغة الججيجة ٌيلى لجشة اإ إرسالً
كذخط إلجخاء التدمةع كتمقت شمًبا لمتدمةع هغ دكلة هتعاقجة أخخػ ال تختبط هعٍا بسعاٌجة تدمةع، كاف عمةٍا 

                                                           

كقج أبجػ هشجكب الدشغاؿ اقتخاًحا بخرػص ٌحي الفقخة، بأف يعج ها تتزسشً الفقخة تػصةة بدةصة، غةخ أف المجشة رفزت  (4)
 .عغ الترػيت ( 6)صػًتا كاهتشاع ( 01ل)صػت هقاب (21) االقتخاح بأغمبةة

 .      Icao doc))االيكاك السخقسة  يشطخ كثةقة (0)
عمى الجكؿ الستعاقجة التي تجعل التدمةع هذخكًشا بػجػد هعاٌجة في شأف تبادؿ تدمةع ) -كيتزسغ االقتخاح ها يأتي: (1)

لى دكلة هتعاقجة أخخػ تدمةع الستٍع إالسجخهةغ، أف تعتبخ ٌحي االتفاقةة أساًسا قاىػىًةا لمتدمةع، فإذا شمبت إحجػ الجكؿ الستعاقجة 
 ك في جخيسةأالتدمةع، في الجخيسة ةع بسػجب القػاعج التي تشصبق عمى دكف أف تػجج هعاٌجة تدمةع بةغ ٌاتةغ الجكلتةغ، يتع التدم

لةٍا التدمةع كدكلة أخخػ عقجت هعٍا الجكلة الدابقة هعاٌجة تدمةع، كعمى الجكلة التي تذتخط إهذابٍة، بةغ الجكلة السصمػب 
  .لمتدمةع كجػد هعاٌجة أف تعةغ تمظ القػاعج في الػقت الحؼ ترجؽ فةً ٌحي االتفاقةة( 



 
 ٖٔٗ 

يجخؼ التدمةع شبًقا لمذخكط األخخػ التي ٌحي االتفاقةة بسثابة هعاٌجة تدمةع في ها يتعمق بالجخيسة، ك  عجأف ت
 .  (4)يشز عمةٍا قاىػف الجكلة التي يصمب إلةٍا التدمةع(

هع عجـ حتى  قاىػىًةا يتع التدمةع عمى أساسً ساًساأت اتفاقةة الٌاؼ كىالحع عمى الفقخة الثاىةة أىٍا عجّ     
 . تدمةع بةغ الصخفةغ كجػد اتفاقةة

 معاىجة إلجخاء التدميمحالة عجـ اشتخاط كجهد  -ٖ

يقـػ  ع  هغ ثُ في بعس األحةاف ال تذتخط الجكؿ كجػد هعاٌجة تدمةع بةشٍا كبةغ الجكلة شالبة التدمةع، ك     
ك إعساؿ هبجأ السعاهمة بالسثل، لحلظ عالجت الفقخة الثالثة هغ اتفاقةتي الٌاؼ أالتدمةع كفًقا لمقاىػف الػششي، 

عج هغ الجكؿ الستعاقجة باالعتخاؼ بأف الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف السجىي تُ كهػىتخياؿ ٌحي الحالة، كألدهت 
ضسغ الجخائع القابمة لمتدمةع فةسا بةشٍا، هع األخح بشطخ االعتبار الذخكط السشرػص عمةٍا في القاىػف 

 . (0)الجاخمي لمجكلة السصمػب هشٍا التدمةع

لسشجكب اإلسباىي كالحؼ حاز عمى تأيةج كل هغ فشدكال كفخىدا، لى االقتخاح الحؼ قجهً اإكتعػد ٌحي الفقخة     
)بةغ الجكؿ الستعاقجة( بعبارة أخخػ ٌي )بةغ بعزٍا البعس(، كقج  كالحؼ يتزسغ االستعاضة عغ عبارة

لى حجة أف االلتداـ الشاشئ عغ الفقخة السحكػرة سةكػف بةغ الجكؿ التي ال تذتخط كجػد إاستشج ٌحا االقتخاح 
 .  (1)تبشى السؤتسخ ٌحي الفقخة ع  هغ ثُ تدمةع، كقج تع قبػؿ االقتخاح بأغمبةة عجد االصػات، ك هعاٌجة 

كلػ قارىا بةغ الفقخة األكلى هغ جٍة كبةغ الفقخة الثاىةة كالثالثة هغ جٍة اخخػ، ىالحع أف الفقخة األكلى     
دكف  هغ بالتدمةع عمى أساس االتفاقةة تتسةد بقػة كسٍػلة في التصبةق باعتبار أىٍا ألدهت الجكؿ الستعاقجة

خكػف الى القاىػف الجاخمي، التي اشتخشت التزسشتً الفقخة الثاىةة كالثالثة الخجػع الى القاىػف الػششي عكذ ها 
ات قج يتعصل تصبةقٍسا، إذ قج يذتخط القاىػف الجاخمي بعس الذخكط التي ال تكػف هػجػدة في  افالفقخت افٌك

 .جخهةة كبحلظ يتعحر تدمةع السجـخ الػاقعة ال

 

                                                           

 . 140-144ٌةثع أحسج الشاصخؼ، هرجر سابق، صد.  (4)
 . 413عبج العديد هخةسخ عبج الٍادؼ ، هرجر سابق، صد.  (0)
 .  144د. ٌةثع أحسج الشاصخؼ، هرجر سابق، ص (1)
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حالة اعتبار الجخيسة الهاقعة في أحج األقاليم كأنيا قج كقعت في إقميم الجكلة التي يشعقج ليا  -ٗ
 االختراص القزائي 

ف ٌحي الحالة جاءت لغخض حل إشكالةة االتفاقةات التي تذتخط ضخكرة كقػع الجخيسة السصمػب التدمةع إ    
بذأىٍا في إقمةع الجكلة التي تصالب بالتدمةع، إذ افتخضت أف الجخيسة السصمػب التدمةع فةٍا كأىٍا قج كقعت 

كلةذ حرًخا في اإلقمةع الحؼ كقعت  ك تدمةسً،أفي إقمةع الجكلة التي يشعقج لٍا االختراص بسحاكسة الستٍع 
 .( 4)فةً الجخيسة

كهغ خالؿ ها تقجـ ىجج أف كل هغ اتفاقةة الٌاؼ كهػىتخياؿ، كاىتا ثسخة ىاتجة عغ جٍػد دكلةة في هجاؿ     
تدمةع السجخهةغ فةسا يخز جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، إذ يخجع الفزل لكال االتفاقةتةغ 

ع السدائل التي تثار في إشار هػضػع رػصٍسا قج عالجت باعتبار أف ى هدألة التدمةع التي تعج هغ ٌأ
 . البحث 

جكؿ العخبةة ال تخمػ هغ هعالجة ٌحا البةغ السبخهة ف االتفاقةات اإلقمةسةة إفأها عمى السدتػػ اإلقمةسي     
، قج تزسشت هدألة تدمةع السجخهةغ (0)4736سشة  بةة لمتعاكف القزائي السبخهةاتفاقةة الخياض العخ كاألهخ، 

كإف كاف  استثشت صخاحة ٌحي الجخائع هغ الربغة الدةاسةة حتى أىٍاك فةسا يخز الجخائع هػضػع البحث، 
 . سةاسًةا ا باعثً ارتكابٍا  كراء الباعث

، كالحؼ يعج أكبخ هشطسة شخشةة عمى الرعةج العالسي ،(1)في ٌحا الخرػص دكر اإلىتخبػؿ كسا يطٍخ   

كتتكػف هغ قػات شخشة  ،ًىاكيتسثل دكري في تسكةغ أجٍدة الذخشة في كل دكؿ العالع لجعل العالع أكثخ أها

                                                           

لقج كضعت ٌحي الفقخة استشاًدا لالقتخاح الحؼ تقجهت بً عذخة كفػد في هؤتسخ الٌاؼ، كقج تبشت الٍةئة العاهة االقتخاح كتع  (4)
رسالً الى لجشة الرةاغة التي أكجدت الفقخة األخةخة هشٍا دكف إجخاء تغةةخات في السعشى، كقج تع إقخار الفقخة بالرةغة التي إ

 .هقابل ال شيء كاهتشاع هشجكب كاحج عغ الترػيت ا صػتً ( 52)كضعتٍا المجشة بأغمبةة 
... كفي تصبةق أحكاـ ) -التدمةع فةٍا، إذ ىرت عمى أىً: ( هشٍا كتحت عشػاف الجخائع التي ال يجػز24كذلظ في السادة ) (0)

ٌحي االتفاقةة ال تعتبخ هغ الجخائع ذات الربغة الدةاسةة السذار الةٍا في الفقخة)أ( هغ ٌحي السادة كلػ كاىت بٍجؼ سةاسي 
عمًسا إف (، دمصات أك كسائل الشقل كالسػاصالتالقتل العسج كالدخقة السرحػبة بإكخاي ضج األفخاد أك ال -1الجخائع اآلتةة...

 . 4762( لدشة 441بالقاىػف رقع )الةٍا  ىزعاالعخاؽ 
)هشطسة الذخشة الجشائةة الجكلةة(، إذ كاىت في بادغ  لذخشة الجكلةة، كاالسع الكاهل ٌػهرصمح اإلىتخبػؿ اختراًرا لعبارة ا (1)

ا  لغخض التشدةق كالتعاكف بةغ أجٍدة الذخشة، كقج كاىت هخررة لمجكؿ االكربةة حرًخا،  4701 سشةاالهخ لجشة تع إىذاٌؤ
إثع  كتحت 4724 سشةغةخ أىً بدبب اىجالع الحخب العالسةة الثاىةة فأىٍا تػقفت عغ ىذاشٍا كهغ ثع أعادٌا هؤتسخ فةشا 

  .  )هشطسة الذخشة الجشائةة الجكلةة( 
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ا الخئةدي في هجيشة لةػف بفخىدا471تابعة ؿ) خجهات  -4) :كلٍا ثالث كضائف أساسةة ٌي ،(4)( دكلة كهقٌخ

 ،الجكؿ األعزاء بالسشطسة اتراؿ شخشي عالسي هأهػف هغ خالؿ شبكة أهشةة لتسكةغ االتراؿ بةغ جسةع
خجهات بةاىات كقػاعج بةاىات لمذخشة، تقةجٌا في إجخاء التحقةقات كهشع اإلجخاـ، كقج قاـ اإلىتخبػؿ  -0

دؼ أف أؼ( برسات، كصػر، كالبرسة الػراثةة ) ،ساءأس هجسػعات هغ قػاعج البةاىات تذسل:بتصػيخ كإداهة 
خجهات إسشاد شخشي في  -1، السصمػبةغ ألجٍدة العجالة لألفخاد، ككثائق الدفخ كالٍػيات كبةاىات عغ

ابك لٍاربػف هغ كجً العجالة، لجخائع السالةة، اا ،لجخيسة السشطسةا ،هجاالت )السخجرات اإلتجار ك ، اإلٌر
اإلجخاـ البةئي(، هغ خالؿ خبخاء يذكمػف فخؽ عسل لمسعاكىة كتذجةع أفزل السسارسات كالتجريب ك بالبذخ، 

ػ الحؼ يخبط عمى تقشةات  التحقةق كالتحمةل الحجيثة، كهغ خالؿ هخكد العسمةات كالتشدةق التابع لإلىتخبػؿ، ٌك
األهاىة العاهة بالسكاتب اإلقمةسةة كجسةع السكاتب السخكدية الػششةة فةسا بةشٍا، كيذكل أكؿ ىقصة اتراؿ ألؼ 

 .(0)(سعشيتبادؿ السعمػهات هع البمج البمج عزػ عشجها يػاجً أزهة فةتع تشدةق ك 
اإلىتخبػؿ هغ أحج األعزاء الحيغ يشتسػف لمسشطسة، كدكري يتجدج بالقةاـ في  كيػجج في كل بمج عزػ    

قـػ بتشطةع التعاكف كتفعةل يبإجخاءات الستابعة كالسٍاـ التشفةحية التي تتعمق بسدألة تدمةع السجخهةغ، إذ 
يتعمق بسدألة تدمةع الستٍسةغ السصمػبةغ الفاريغ التػاصل هع الجكؿ األخخػ في إشار العسل السذتخؾ كالحؼ 

هغ العجالة هغ دكلة أُلخخػ، كيتسثل دكر هكتب اإلىتخبػؿ أك شعبة االتراؿ في البمج السعشي باستخداد الستٍع 
الٍارب هغ خالؿ هخاشبة ىطةخي في البمج الحؼ يتػاجج فةً الذخز السصمػب بذأف القبس عمى الستٍع 

سمف التدمةع السعج بسػجب أهخ قبس صادر عغ الدمصة القزائةة في الجكلة التي الٍارب، كذلظ كفًقا ل
تصالب بالستٍع، كيكػف ذلظ في ضل كجػد اتفاقةة لمتعاكف القزائي بةغ الصخفةغ، تشطع هدألة تبادؿ كتدمةع 

 . التدمةع يتع عغ شخيق اإلىتخبػؿ فّ إكفي حالة عجـ كجػد اتفاقةة ف، الستٍسةغ

لمصمبات التي تكػف بةغ الجكؿ العخبةة، فةفتخض أف تتع عغ شخيق السكتب العخبي لمذخشة  أها بالشدبة    
 الجشائةة كهقخي في دهذق، كيصمق عمةً اإلىتخبػؿ العخبي، كفي حالة لع يتحقق لمجٍات السعشةة هعخفة هكاف

                                                           

بعشػاف)ها ٌي الجكلة التي تدمع هصمػبةغ لإلىتخبػؿ(، هشذػر عمى السػقع التالي،  أهل سالع، هقاؿ( 4)
https://www.mosoah.com  0/7/0147، اخخ زيارة لمسػقع بتأريخ . 

 . 4734لدشة  ( هغ دستػر هشطسة اإلىتخبػؿ4( السادة )0)

https://www.mosoah.com/
https://www.mosoah.com/
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جسةع الجكؿ حتى  تػاجج الستٍع السصمػب ففي ٌحي الحالة يتع تعسةع أهخ القبس القزائي الرادر بحقً في
 . (4)لقاء القبس عمى الستٍعإ تعي

 قهانين الهطشية مهقف ال -:ثانًيا

ٌحي  بخرػص ى ىطاـ التدمةعبتتبع هػقف السذخع العخاقي لقاىػىي الصةخاف السجىي، ىججي لع يشز عم    
حا الفخاغ التذخيعي يعج ىقصة ضعف تؤخح عمى قاىػف الصةخاف السجىي،  لحا ىقتخح عمى الفئة هغ الجخائع، ٌك

إال أف عجـ  استحجاث ىرػص تعالج ٌحي السدألة هذخعشا أف يأخح بشطخ االعتبار ىطاـ التدمةع هغ خالؿ
 لدشة (01)ىػف اصػؿ السحاكسات الجدائةة رقعالشز ٌحا ال يجعل الجخيسة غةخ قابمة لمتدمةع، إذ ىجج أف قا

في الباب الدابع تحت عشػاف )اإلىابة قج ىز عمى اإلجخاءات الخاصة بتدمةع السجخهةغ كذلظ  4751
 ،تتبع في اإلىابة القزائةة كتدمةع األشخاص الستٍسةغ) -جخهةغ(، إذ جاء فةً عمى أىً:القزائةة كتدمةع الس

 ،لى الجكؿ األجشبةة األحكاـ السشرػص عمةٍا في ٌحا الباب هع هخاعاة أحكاـ السعاٌجاتإكالسحكػـ عمةٍع 
 . (0)كاالتفاقةات الجكلةة كقػاعج القاىػف الجكلي العاـ كهبجأ السعاهمة بالسثل(

ع إبشطخ االعتبار أحكاـ االتفاقةات الجكلةة، باعتبار  السذخع يأخح ىالحع عمى ىز السادة أفك      ف هغ ٌأ
هرادر التدمةع ٌي االتفاقةات، كبسا أف جسٍػرية العخاؽ قج صادقت عمى االتفاقةات الخاصة بالصةخاف 

لى إالبحث عغ أساس التدمةع في جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي  حةغالسجىي، لحلظ ىمجأ 
لعخاقي أف يحجث أحكاـ قاىػف الصةخاف االتفاقةات الجكلةة الخاصة بٍحا الذأف، كهع ٌحا ىقتخح عمى السذخع ا

السجىي بإضافة ىرػص تتشاكؿ هػضػع تدمةع السجخهةغ في إشار جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف 
 ف ٌحي الفئة هغ الجخائع تخزع لشطاـ التدمةع . إالسجىي باعتبار 

يجب عمى الدمصات السخترة أف تتدمع أؼ هتٍع ) -:ىز قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ عمى أىًكسا     
كإذا تبةغ لٍا أف الجخيسة ال تجخل في ( هغ ٌحا القاىػف...425لشز السادة )قاـ قائج الصائخة بتدمةسً لٍا كفًقا 

ىصاؽ االختراص القزائي السذار إلةً، فمٍا أف تتخح القخار السشاسب في شأىً شبًقا لمقاىػف، كفي جسةع 

                                                           

)حجكد سمصة الذخشة الجكلةة اإلىتخبػؿ في هالحقة السصمػبةغ لمعجالة(، هشذػر هقاؿ بعشػاف ج الخزاؽ السذٍجاىي،أكـخ عب (4)
   . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  www.ahewar.orjعمى السػقع التالي،

 .( هغ قاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة الشافح103السادة ) (0)

http://www.ahewar.orjعلى/
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ك الجكلة أ ،لى الجكلة التي يحسل جشدةتٍاإحي الدمصات شبًقا لمقاىػف الحق في تدمةع الستٍع األحػاؿ يكػف لٍ
 . (4)(جكلة التي بجأ هشٍا رحمتً الجػيةك الأ ،التي يقةع فةٍا برػرة دائسة

دكؿ، إذ استٍمت السادة بالجكلة  لسرخؼ قج حرخ تدمةع الستٍع بثالثكىالحع عمى الشز أف السذخع ا    
قزائي يكػف لجكلة التي يحسل جشدةتٍا باعتبار أف الخأؼ الخاجح كالستفق عمةً في اىعقاد االختراص ال

ثع ذكخت هػشغ الذخز الجائع، كاىتٍت بالجكلة التي بجأ هشٍا رحمتً الجػية، كىخػ لػ أف جشدةة الستٍع، 
، إذ كاف األكلى بالسذخع أف يجعل كيحرخ التدمةع بتمظ الجكؿ ة آىًفاالسذخع السرخؼ لع يػرد الحاالت السحكػر 

أؼ دكلة يثبت لٍا االختراص  كأ) أك إضافة ٌحي العبارة لمشز ،الشز هخف بذسػلةتً لحاالت أخخػ 
  القزائي(، لكي يتدع الشز كيذسل الجكلة التي يتقخر لٍا االختراص القزائي .

شائخة هرخ، إذ كقعت جخيسة استةالء عمى في جسٍػرية  0144 سشة كتصبةًقا لشطاـ التدمةع ها حجث    
لى القاٌخة، حةث تست إهرخية تابعة لخصػط هرخ لمصةخاف كالتي كاىت في رحمة داخمةة هغ اإلسكشجرية 

( 4)زهة لسجة تقاربكًبا، كاستسخت األ( را33)لى قبخص كعمى هتشٍاإدار الصائخة العسمةة كتع تحػيل ه
هرخ هغ الدمصات القبخصةة تدمةع  تتع اعتقاؿ السجـخ كتحخيخ الخكاب بدالـ، بعجٌا شمبساعات، كبعجٌا 

مةع رجاء تدإ، كعمةً شمبت الػزارة القبخصةة هغ السدؤكلةغ 4774 سشةالستٍع كفًقا لالتفاقةة السعقػدة بةشٍسا 
هحاكسة عادلة في  غ يشاؿقزةة، لتحرع الستٍع بأىً لكربةة لحقػؽ االىداف الالستٍع لحةغ تػلي السحكسة األ

لى هرخ، إهرخ، كبعج هعخكة قزائةة اهتجت عمى هجػ عاهةغ، قاهت الدمصات القبخصةة بتدمةع الستٍع 
لى العاصسة القبخصةة إتػجٍت  إذكذلظ بسداعجة البعثة األهشةة التابعة إلدارة شخشة االىتخبػؿ السرخؼ، 

هخت الشةابة العاهة باإلسكشجرية أ، ك 0146/أغدصذ 46خ لى القاٌخة كذلظ بتأريإالستالـ الستٍع كالتػجً بً 
 . (0)حالة همف القزةة لمشائب العاـإ( يػًها عمى ذهة التحقةق، ك 43بحبذ الستٍع )

إذ أكردي عخًضا ، عسمةة التدمةع دكف الػلػج في التفاصةل اً ذكخ ضسشً ىّ إأها هػقف السذخع اإلهاراتي، ف    
تباشخ الجكلة اختراصاتٍا القزائةة ) -:جاء فةًك ، جشائيبذأف تحجيج االختراص ال الخاصة في الشرػص

ها يػجج الستٍع في عشج -3،( في الحاالت اآلتةة: ...33فةسا يتعمق بالجخائع السشرػص عمةٍا في السادة )

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ الشافح 430السادة ) (4)
 . 037، هرجر سابق، صعبج السشعع القاضي عبج الٍادؼأحسج  (0)
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أف السذخع ، كيتزح هغ خالؿ الشز (4)لى أؼ هغ الجكؿ السعشةة(إكذلظ إف لع تقع بتدمةسً إقمةع الجكلة 
 . اإلهاراتي قج اعتبخ ىطاـ التدمةع هغ السدمسات في إشار جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي

هارات لع تتسكغ هغ )أف اإل :، كحةثةاتٍا0116 سشةسا كرد أعالي، تمظ القزةة التي حجثت كتصبةًقا ل    
هاراتي، لتسكشٍع ارتكابٍسا جخيسة في اإلقمةع اإلؿ هسارسة اختراصٍا اإلقمةسي عمى السػاششةغ السرخيةغ حا

لى هرخ، كبعج ىطخ القزةة تقخر االختراص بشطخ القزةة لسحكسة جشايات القاٌخة إهغ الٍخب كالعػدة 
اإلقمةسي لػقػؼ هبجأ  هاراتي هسارسة اختراصًالقزاء اإلشبًقا لسبجأ الذخرةة اإليجابةة، كبٍحا تعحر عمى 

، بالدجغ لسجة 06/7/0141 دكف ذلظ، كهغ ثع أعمشت السحاكع حكسٍا الرادر في حطخ تدمةع الخعايا حائاًل 
حا ها جاء تأكةًجا لسبجأ عجـ تدمةع الجكلة سشة( 46الثاىي الدجغ لسجة )عمى كؿ، ك لمستٍع األ عاـ (43) ، ٌك

 . (0)رعاياٌا(

كل هغ اتفاقةة الٌاؼ  فّ أكبعج إف اىتٍةشا هغ هشاقذة ىطاـ التدمةع عمى الرعةجيغ الجكلي كالجاخمي، ىجج     
كهػىتخياؿ، قج عالجتا هدألة تدمةع السجخهةغ بذكل أكثخ دقة ككضػح هسا تزسشتً التذخيعات الػششةة، إذ 

، إذ كاف األججر بتمظ هخاأل لجة ٌحافي هعا اً ءت قاصخة بذكل كاضحيؤخح عمى تمظ التذخيعات أىٍا قج جا
التذخيعات أف تشتٍج السدار الحؼ سمكتً االتفاقةات الجكلةة، باعتبار أف هػقف االتفاقةات يترف بالجقة، كفي 
ٌحا اإلشار ىقتخح تعجيل ىرػص قاىػف الصةخاف السجىي لكافة الجكؿ السقارىة، هغ خالؿ إضافة ىرػص 

سةة ىطاـ التدمةع في هجاتُ  في ٌحا السػضع أف  يشبغي، ك ؿ جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىيبخز ٌأ
يؤخح بشطخ االعتبار هػقف كل هغ اتفاقةة الٌاؼ كهػىتخياؿ لغخض تجشب االزدكاج في القػاعج القاىػىةة حةغ 

  تعجيل ىرػص ٌحا القاىػف .

 

 

 

 

                                                           

 .( هغ قاىػف الصةخاف السجىي اإلهاراتي الشافح 35السادة ) (4)
 . 041، هرجر سابق، صعبج السشعع القاضي  عبج الٍادؼأحسج  (0)
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 الخاتسة 

جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي كبالسقارىة بعج أف فخغشا هغ بحثشا الستػاضع الحؼ دار حػؿ       
بسػا يتػخاءػ لشػا هػغ  إال أف ىخػتع التي أجخيشاٌا بةغ قػاىةغ عجة دكؿ، كبتػفةق هغ هللا العمي العطةع، فال يدعشا

ا أف ىجسػػل أفكػػار الخسػػالة بػػبعس الشتػػائج السٍسػػة التػػي شػػهعصةػػات كاىػػت هحرػػمة هػػا تقػػجـ هػػغ البحػػث، إذ يسكش
لةٍا، كهغ ثع ىحجد بعس االقتخاحات عدى أف يدتخشج بٍا السذػخع العخاقػي أك يدػتجؿ بٍػا غةخىػا هػغ تػصمشا إ

 الباحثةغ في ٌحا السػضػع إلكساؿ ها كقفشا عشجي في ٌحي الجراسة .

  الشتائج -:أكاًل 

التي تعج  ٌاهذةة دكر الفقً كالتذخيعات عمى الرعةجيغ الجكلي كالػششي في إيجاد تعخيف لمصائخة السجىةة -4
جٍػدٌع قج تكخست لتعخيف الصائخة  فّ إالصةخاف السجىي، إذ  قاىػف  حػر األساس الحؼ تجكر حػلً أحكاـالس

 .بذكل عاـ 

ا في ، هاؿ هشقػؿ ذك شبةعة خاصةافي إشار القاىػف الخاص عمى أىٍ ف الصائخةتكةّ  -0 ، إذ تتسةد عغ غةٌخ
 العاـ ال يجػز تسمكٍا بالتقادـ، أها في إشار القاىػف  ىًكإ، خاص كخزػعٍا لشطاـ الذٍخال ٍاٍا ىطاهأف ل

ال يتجدأ هغ إقمةع الجكلة، كبحلظ يستج اختراص الجكلة عمى شائختٍا حتى  فتكةف الصائخة عمى أىٍا تعج جدءً 
 في حالة كجػدٌا في أحج األقالةع األجشبةة .

في أىً حجيث الشذأة كذك شبةعة دكلةة، كسا  صةةايتسةد الصةخاف السجىي بحاتةة خاصة، كتتسثل ٌحي الخ -1
 . أف قػاعجي تتسةد بالصابع التشطةسي كالسخف، كغمبة الصابع الدةاسي عمةً

كاتفاقةة  ،شةكاغػ ةلجكلةة، كاتفاقةيجج الصةخاف السجىي هرجر كأساس حسايتً كتشطةسً في االتفاقةات ا -2
لبخكتػكػالت السمحقة بتمظ االتفاقةات، كبعج إف تػسعت ا فزاًل عغ كاتفاقةة بكةغ، ،اقةة هػىتخياؿ، كاتفالٌاؼ

الجخائع السختكبة ضج الصائخات السجىةة، فكاف أف أخحت  كتةخة حخكة الشقل الجػؼ كها صاحبٍا هغ تراعج
 يشطع كل ها يتعمق قاىػف  ةالجكؿ السقارى فأصجرتالجكؿ عمى عاتقٍا إصجار تذخيع يخز الصةخاف السجىي، 

 . الصةخاف السجىيب

ثار الخصخة الستختبة عمى جخيسة تعخيس سالهة الصائخات صبةعة الخاصة لمصةخاف السجىي كاآلىطًخا لم -3
ى اعتخاض خصػات تمظ الجخيسة قبل بمػغٍا هخحمة الزخر، إذ إلالسجىةة لمخصخ، فقج عسجت الدةاسة الجشائةة 

كبقجر ها تسشحً تمظ الدةاسة هغ لمخصخ، الصائخة لى تعخيس سالهة إجخهت كل صػر الدػؾ الحؼ يؤدؼ 
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ػ هجػ ترػر ، كهغ أبخز السذكالت في ٌحا الرجد ٌابقجر ها تثار هذاكل هػضػعةة بذأىٍ ،حساية هبكخة
حا ها أدػ يسةالذخكع في تمظ الجخ  لى عجـ إلى تبايغ كجٍات الشطخ برجد ٌحي السذكمة، فحٌب رأؼ إ، ٌك

حا ها أيجتً إخخ آك ال تقع، كذٌب رأؼ أترػر الذخكع فةٍا، فٍي أها أف تقع  لى ترػر الذخكع فةٍا ٌك
 هحكسة الشقس السرخية .

جخيسة تعخيس سالهة  ًبػاسصتتتع  حؼلع تتشاكؿ التذخيعات الجدائةة لمجكؿ السقارىة صػر الدمػؾ ال -4
إال أف ، تمظ التذخيعات تزسشت صةغ عاهة كلع تحجد أية صػر لمدمػؾ فّ إالصائخات السجىةة لمخصخ، إذ 

ها ل التذخيعات الخاصة بالصةخاف السجىي قج ىرت عمى تمظ الرػر، عجا السذخع العخاقي فأىً أحاؿ تحجيج ك
حا يعج قرػر هػضػعي يذػب قاىػف إ الجخائعتمظ يتعمق ب لى االتفاقةات الجكلةة الخاصة بالصةخاف السجىي، ٌك

 الصةخاف السجىي العخاقي .

عغ جخيسة القخصشة الجػية هغ عجة  السجىةة غةخ القاىػىي عمى الصائخاتاختالؼ جخيسة االستةالء  -5
 ىػاحي، كالباعث عمى ارتكاب الجخيسة كهكاف كقػعٍا .

 عمى الخغع هغ جٍػد التذخيعات الجكلةة كالػششةة لغخض إيجاد قػاعج قاىػىةة تشدجع هع التصػر الدخيع -6
 هعالجة لى هدتػػ إ ٌحي الجٍػد لع تخؽ   فإفاؿ الجخهةة، كالسدتسخ لسخفق الصةخاف السجىي لحسايتً هغ األفع

بدالهة الصةخاف السجىي، كأفعاؿ الخصخ التي يقػـ بٍا الخكاب السذاغبةغ الغةخ ساسة الجخائع السدتحجثة ال
 ٌحي التذخيعات تتزسغ ثغخات ال بج هغ هعالجتٍا . لع تداؿهشزبصةغ، لحلظ 

اإلجخاءات الستبعة فةٍا، كتتسثل ىاحةة هة الصةخاف السجىي بخرػصةة هغ تتسةد جخائع االعتجاء عمى سال -7
هغ هخحمة رفع الجعػػ التي تتػقف عمى حرػؿ هػافقة هغ قبل سمصة الصةخاف  ابتجاءً تمظ الخرػصةة 

سةة عسمةة تداعج في كذف  السجىي، كهخكًرا بسخحمة جسع األدلة كالتحقةق كها يزفةً الرشجكؽ األسػد هغ ٌأ
 ،حةغ كقػع الجخيسة التجابةخ السسشػحة لقائج الصائخةكحلظ ك  ،كالغسػض الحؼ يكتشف الػاقعة الجخهةة المبذ
 .   الجكلةة بغةتتصبع بالر تمظ الفئة هغ الجخائع فإعتبار با تدمةعالجخائع لشطاـ ال تمظخزػع هختكبي ب ءً كاىتٍا

االعتجاء عمى سالهة الصةخاف  خائعجفي حالة ارتكاب احجػ  قزائةة بةغ الجكؿتشازع االختراصات ال -41
حا ها يثةخ هذكمة تشازع  باعتبار أفالسجىي،  الصائخة تجػب أقالةع اكثخ هغ دكلة في آف كاحج ٌك

فبعزٍا يتبشى هبجأ الذخرةة،  االختراصات، إذ أف كل دكلة تتسدظ بالسبجأ الحؼ تقخي تذخيعاتٍا الجاخمةة،
ع الجخيسة قج تجعي كقػ  الجكلة التي أصابٍا ضخر هغ جخاء أ اإلقمةسةة، كحلظخخ يتسدظ بسبجكاآل

هعالجة  ىرػصٍا تزسشت فّ إإذ  ،في ٌحا الذأف أف االتفاقةات الجكلةة لع تقخ قاعجة كاضحةك االختراص، 
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حا  هغ تشازع االختراصات هدألة  لىإيؤدؼ بالشتةجة  هادكف تحجيجٌا الجكلة ذات األكلػية باالختراص، ٌك
     تػتخ العالقات بةغ تمظ الجكؿ .هذاكل تشتٍي بعجة 

 السقتخحات كالحمهؿ  -ثانًيا:

أف يعجؿ ىرػص تمظ االتفاقةات بإضافة  تفاقةات الخاصة بالصةخاف السجىيىقتخح عمى السذخع الجكلي لال -4
خالؿ تحجيث ىرػص اتفاقةة شةكاغػ الخاصة بالصةخاف السجىي  ، كذلظ هغدقةق لمصائخة السجىةة فيتعخ 

ككحلظ الحاؿ الجكلي، باعتبار أف ىصاؽ تصبةق ٌحي االتفاقةة يشحرخ عمى الصائخات السجىةة دكف العدكخية، 
السذخع الػششي  عمى كذات االقتخاح ىعخضًفي اتفاقةة شػكةػ كاتفاقةة الٌاؼ كاتفاقةة هػىتخياؿ كاتفاقةة بكةغ، 

ؼ تتسحػر حػلً أحكاـ ٌحا األساس الح تعجلقاىػف الصةخاف السجىي لمجكؿ السقارىة، كػف الصائخة السجىةة 
 .القاىػف 

مجكؿ السقارىة تزسةغ ىرػص قاىػف العقػبات كافة الرػر التي هغ ليتعةغ عمى السذخع الجشائي  -0
هدار  ىٍجشار يشبغي عمى السذخع خصخ، كفي ٌحا اإلائخات السجىةة لمخاللٍا تتع جخيسة تعخيس سالهة الص

  . لجخيسةلٍحي ا صػر الدمػؾ أغمبقج تزسشت  ألىٍااالتفاقةات الجكلةة الخاصة بالصةخاف السجىي، 

الرػر السدتحجثة  ،لمجكؿ السقارىة كالقػاىةغ الخاصة بالصةخاف السجىي الجكلةة يشبغي تزسةغ االتفاقةات -1
، كاألفعاؿ التي تؤدؼ الى تعخيس سالهة الصائخة لمخصخ الهة الصةخاف السجىياالعتجاء عمى سجخائع الرتكاب 

، كجخيسة االستةالء عمى الصائخات السجىةة كاستعسالٍا كأداة لزخب هػاقع ي يقػـ بٍا الخكاب السذاغبةغالت
 .  هعةشة

رػص ٌحا القاىػف هغ قرػر لسا يذػب ى خاقي تعجيل قاىػف الصةخاف السجىيىقتخح عمى السذخع الع -2
جخائع االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي، ل يهػضػعي كاضح كفخاغ تذخيعي يػجب السعالجة، كعجـ تحجيج

الخاصة بالصةخاف لالتفاقةات الجكلةة  جخائعتشطةع كل ها يتعمق بال هشً (467) أحاؿ بشز السادةىً إإذ 
ىقتخح عمى السذخع كسا ، هخ لالتفاقةاتاألئع دكف تخػيل الجخاججر بسذخعشا أف يحجد تمظ السجىي، ككاف األ

 تتالءـ هع خصػرة ٌحي الفئة هغ الجخائع .     هذجدة فخض عقػبات

تعجيل ىرػص  ىػف العقػبات السرخؼ كاالهاراتي،بقا ةً سػ إخع العخاقي لقاىػف العقػبات ك ىقتخح عمى السذ -3
ٌحا القاىػف كتزسةشً ىرػص تعالج جخيسة االستةالء غةخ القاىػىي عمى الصائخات السجىةة، أك تذخيع قاىػف 

 كالتشقل بأهاف كشسأىةشة . ،لحق االفخاد بالدفخ اصارخً  خاص لغخض هكافحة الجخيسة، كػىٍا تذكل اعتجاءً 



 
 ٕٔ٘ 

ىرػص تتزسغ التجابةخ أف يزةفا يتعةغ عمى السذخع العخاقي كاالهاراتي لقاىػف الصةخاف السجىي   -4
ف خمػ تمظ التذخيعات هغ التجابةخ يعج إالسسشػحة لقائج الصائخة حاؿ كجػد هذتبً بً عمى هتغ الصائخة، إذ 

 . الجخيسة رتكابإلتساـ ا األهخ أهاـ الجشاة لى تدٍةلإفخاًغا تذخيعًةا يؤدؼ 

القاىػف بإضافة  ٌحا أحكاـ تحجيثقػاىةغ الصةخاف السجىي في الجكؿ السقارىة،  هذخعيىقتخح عمى  -5
شار اتباع الشٍج بي ٌحي الجخائع، كيفزل في ٌحا اإلىرػص تتشاكؿ اإلجخاءات الستبعة في هدألة تدمةع هختك

 كالػضػح فةسا يتعمق بسدألة تدمةع السجخهةغ . ،كهػىتخياؿ، كػىٍسا يترفاف بالجقة الحؼ سمكتً اتفاقةة الٌاؼ

االختراص الجشائي، إذ إىٍا هغ تعجيل االتفاقةات الجكلةة فةسا يتعمق بسدألة ىقتخح عمى السذخع الجكلي  -6
كقػع إحجػ الجخائع الساسة بدالهة الصةخاف  عشج أبخز السذاكل التي تثةخ تشازًعا في اختراص عجة دكؿ

 الستشازعة بذأف االختراص الجشائي، كذات االقتخاح ىصخحًُ  إلحجػ الجكؿحجيج أكلػية السجىي، إذ البج هغ ت
عمى السذخع الػششي لقاىػف العقػبات كقاىػف الصةخاف السجىي، كيشبغي في ٌحا اإلشار أف تتػحج السعالجة 

في ىصاؽ جخائع  ازدكاج كتزارب السعالجة تجشب القػاىةغ الػششةة، لغخضك فةسا بةغ االتفاقةات  التذخيعةة
    . االعتجاء عمى سالهة الصةخاف السجىي 

 

 

 

 نكالحسج هلل رب العالسي
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 . 0140، دار الكتب القاىػىةة، القاٌخة، (هقارىة
القاٌخة،  ،هقارىة، دار الشٍزة العخبةةأحسج حداـ شً، تعخيس الغةخ لمخصخ في القاىػف الجشائي، دراسة د.  -4

0112 . 
 . 4761 ،، دار الفكخ العخبي، القاٌخةىػف الجػؼ قاىػف الصةخاف التجارؼ ، القاأبػ زيج رضػاف د. -5
 . 4777أحسج شػقي أبػ خصػة، جخائع التعخيس لمخصخ العاـ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  د. -6
خاىي، هعجع هرصمحات الصائخاتإيٍاب صبةح دمحم زريق، راشج  -7 )همحق بسخترخات الصةخاف عبجهللا الٌد

 . 0115، القاٌخة، عخبي(، دار الكتب القاىػىةة -دؼ إىكمة
، دار الكتب جكلي الجشائي كالذخيعة االسالهةة، الجخائع الجكلةة في ضػء القاىػف الأحسج عبج الحكةعد.  -41

 . 0117 القاٌخة، القاىػىي،
)دراسة هقارىة هع االٌتساـ الػسةط في القاىػف الجكلي العاـ ،عبجالحسةج عذػش، د. عسخ ابػ بكخاحسج د.  -44

 . 4771، ، هؤسدة شعباب الجاهعة، اإلسكشجريةبسػقف السسمكة العخبةة الدعػدية (
 . 0110د. أحسج عبج المصةف غصاشة، الصةخاف السجىي، دار صفاء لمشذخ كالتػزيع، عساف،  -40
ةع شحاتة -41 ةع فٍي إبخٌا  . 4744، الجػؼ الجكلي كقاىػف الفزاء، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة قاىػف ، الد. إبخٌا
 . 4767 القاٌخة،، دار الشٍزة العخبةة، 2د. أحسج فتحي سخكر، الػسةط في قاىػف اإلجخاءات الجشائةة، ط -42
ابأحسج دمحم أبػ هرصفى،  د. -43 (، رهغ الجستػ  457ىة في ضػء السادة دراسة هقار )اكهػاجٍتً جشائةً  اإلٌر

 . 0115، هشذأة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة
 . 0141، القاٌخة ، سخكد القػهي لإلصجارات القاىػىةة، ال البٍجي، القاىػف الجػؼ الجكليإيشاس دمحمد.  -44
 . 0142الجاهعةة، اإلسكشجرية، أهةغ هرصفى دمحم، قاىػف العقػبات القدع العاـ، دار السصبػعات د.  -45
 . 4776د. أكـخ ياهمكي، القاىػف الجػؼ)دراسة هقارىة(، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف،  -46
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اب، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية -47  .  0146، بٍاء السخؼ، جخائع اإلٌر
ابةة، دار الجاهعة د. بجر عبج المصةف الةاقػت، تأهةغ هخفق الصةخاف السجىي هغ اخصار  -01 االعساؿ اإلٌر

 . 0141 الججيجة، القاٌخة،
 . 4744، ، قاىػف الصةخاف السجىي، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخةثخكت أىةذ األسةػشي د. -04
 . 0113جساؿ عبج الشاصخ هاىع، القاىػف الجكلي العاـ، دار العمػـ لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ،  -00
اب الجكلي حدشةغ السحس د. -01  . 0115، هكافحة، دار السصبػعات الجاهعةة، القاٌخةك  تجخيًساجؼ بػادؼ، اإلٌر
ةع صالح عبةج، الجخيسة الجكلةة)دراسة تصبةقةة تحمةمةة(، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،  -02 د. حدشةغ إبخٌا

4777. 
تعخيس كالسائي كالبخؼ هغ الحاـز حدغ الجسل، الحساية الجشائةة السػضػعةة لعشاصخ الشقل الجػؼ  -03

 . 0141 القاٌخة، ، دار الفكخ كالقاىػف لمشذخ كالتػزيع،(دراسة هقارىة)لمخصخ
، دار الشٍزة العخبةة جخائع السختكبة عمى هتغ الصائخات، االختراص الجشائي في الحةجر حدةغ الكخيصيد.  -04

 . 0145، القاٌخة، 
اب في القاىػف الجكليالدبةحدغ عديد ىػر الحمػ، د. جالؿ خزةخ  -05 ، هخكد الكتاب (هقارىةدراسة )جؼ، اإلٌر

 .  0143، عساف، األكاديسي
لجكلي كالجاخمي األفكار كالقػاعج األساسةة، عقج الشقل الجػؼ ا دمحم حسج هللا، القاىػف الجػؼ)د. حسج هللا -06

 . 0144هكتبة القاىػف كاالقتراد، الخياض،  لألشخاص كالبزائع(،
اب الجػؼ في قاىػف الصةخاف العاـ،د.  -07  . 4770 دار الكتب، القاٌخة، خةخؼ الحدةشي، أحكاـ التدجةل كاإلٌر
، طٍػر هؤسدات الشقل الجػؼ الجكلةة، التصػرات الججيجة في قاىػف الصةخاف الجكلي العاـ بخةخؼ الحدةشيد.  -11

جاف لمصباعة كالشذخ، القاٌخة،   . 4754دار ٌك
هجةج عبج الحسةج الجبػرؼ، الشطخية العاهة لمتجخيع الػقائي، السخكد العخبي لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة، د. خالج  -14

0146. 
 . 4762، دار الفكخ العخبي، القاٌخة، 2كالقزاء(، ط دراسة تحمةمةة بةغ الفقًد. رؤكؼ عبةج، الدببةة) -10
جاهعة عةغ ، كحجة تػزيع الكتب الجاهعةة لمشذخ كالتػزيع، رفعت فخخؼ، الػجةد في القاىػف الجػؼ د.  -11

 . 0115 الذسذ،
، السخكد العخبي لمشذخ (دراسة هقارىة)قة بةغ سمصتي االتٍاـ كالتحقةق، ىطع العالزيشب هحسػد حدةغ زىكشة د. -12

 . 0145كالتػزيع، القاٌخة، 



 
 ٔ٘ٙ 

ةع حخبة،  -13 أصػؿ السحاكسات الجدائةة، العاتظ لرشاعة  د. عبج األهةخ العكةمي، شخح قاىػف د. سمةع إبخٌا
 . 0116الكتاب، القاٌخة، 

اب الجكلي، ط -14  . 0113، السكشجرية، دار الفكخ الجاهعي، ا0د. سالهة إسساعةل دمحم، هكافحة اإلٌر
 . 0141، عساف، ة لمشذخ كالتػزيع، دار الثقافالقاىػف الجكلي العاـ في الدالـ ،سٍةل حدةغ الفتالكؼ د.  -15
 . 0114، سػهخ داكد، الثقافة الجػية كالصةخاف، هشذػرات كزارة الثقافة، دهذق -16
 . 0142، الشطخية العاهة لقاىػف العقػبات، دار السصبػعات الجاهعةة، اإلسكشجرية سمةساف عبج السشعع، د. -17
، الحقػقةة، بةخكت رات الحمبيهشذػ  (،ةدراسة هقارى)سشعع، اصػؿ اإلجخاءات الجشائةةسمةساف عبج الد.  -21

0114. 
)دراسة هقارىة(، دار شتات لمشذخ ىػىي إلجخاءات التحقةق االبتجائيسخدار عمي عديد، الشصاؽ القا -24

 . 0144كالبخهجةات، القاٌخة، 
غ السشقػؿ دكف حةازة كالحساية القاىػ سٍاـ عبج الخزاؽ هجمي الدعةجؼ -20 ىةة لً، السخكد العخبي لمشذخ ، فكخة ٌر

 . 0146، كالتػزيع، القاٌخة
اب كأزهة احتجاز شػقي دمحم صالح، -21 ائغال اإلٌر كهتصمبات تعػيس السزخكريغ  )هقتزةات السػاجٍة األهشةةٌخ

   . 0141 القاٌخة، ،، دار الكتب السرخية(هقارىةدراسة أصمةة كقاىػىةة 
 . 0141القاىػف الجػؼ الجكلي، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، شالب حدغ هػسى،د.  -22
اب كت -23 ا عمى حقػؽ اإلىداف السجىةةد. شاٌخ سمساف خمةل، هكافحة اإلٌر دراسة هقارىة(، هكتبة صباح )أثةٌخ

 . 0142، لمشذخ، بغجاد
اب الجكلة، دار الكتب القاىػىةة، القاٌخة، د.  -24  . 0117شارؽ عبج العديد دمحمؼ، التقشةغ الجكلي لجخيسة إٌر
 . 0117 دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة،عةدى الدةج أحسج الٍاشسي، القاىػف الجكلي لمصةخاف كالفزاء،  -25
عجلى اهةخ خالج، عقج الشقل الجػؼ قػاعج كاحكاـ في ضػء قاىػف الصةخاف السجىي الججيج كالسدتحجث هغ د. -26

 .4770، االسكشجريةاحكاـ الشقس كاراء الفقٍاء، دار السصبػعات الجاهعةة، 
لرشاعة ، العاتظ 0، طعمي حدةغ الخمف، سمصاف عبج القادر الذاكؼ، السبادغ العاهة في قاىػف العقػباتد. -27

  . 0141الكتاب، القاٌخة، 
القاٌخة،  ر الشٍزة العخبةة،، دا0ط، الشطخية العاهة الثابتة كاصػؿالسجخل عمي راشج، القاىػف الجشائي د.  -31

4752. 
القػاعج القاىػىةة لسحكسة الشقس،  ، جخائع السخكر كتعخيس كسائل السػاصالت لمخصخ في ضػءعالء زكي -34

 . 0143، هكتب الجاهعي الحجيث، اإلسكشجرية



 
 ٔ٘ٚ 

اب كإشكالةاتً في ضػء السػاثةق الجكلةة كالتذخيعات السقارىة، دار الشٍزة  -30 عبجالرسج سكخ، هػاجٍة اإلٌر
  . 0146، القاٌخةالعخبةة، 

اب في التذخيعات  -31 ، ، دار كائل لمشذخ، عساف(دراسة هقارىة)ةةالجدائعسخ سعج ٌػيجؼ، هكافحة جخائع اإلٌر
0144 . 

 . 0143 ،، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية44ط ،عمي صادؽ أبػ ٌةف، القاىػف الجكلي العاـد.  -32
 . 4770، د دراسات العالع اإلسالهي، هالصا، هخكةة لػكخبي كهدتقبل الشطاـ الجكلي، قزعبج الخحسغ ضػؼ  -33
اب د. -34 ، هكتب اإلسالهةة(ارىة بأحكاـ الذخيعة دراسة قاىػىةة هق)، جخائع االختصاؼعبجهللا السعسخؼ عبجالٌػ

 . 0114االسكشجرية،  ،حجيثالجاهعي ال
 )ىطخية الجخيسة(، هشذػرات الحمبي، بةخكت،عقػبات القدع العاـعمي عبج القادر القٍػجي، شخح قاىػف الد. -35

0116 . 
اب الجكلي كآلةات هكافحتٍا)دراسة في القاىػف الجكلي  عمي مي عبج القادر. عد -36 الذسخؼ، هفٍػـ جخائع اإلٌر

 . 0144بغجاد، الجشائي(، دار األياـ لمصباعة كالشذخ، 
 . 4777عبج الفزةل دمحم أحسج، القاىػف الخاص الجػؼ، هكتبة الجالء الججيجة، السشرػرة، د.  -37
 . 0115 ،القاٌخة ،الجكلةة كسمصة العقاب عمةٍا، دار الشٍزة العخبةةخائع عبجالػاحج دمحم الفار، الجد. -41
)تعخيفً كصػري كعالقتً باألىذصة اإلجخاهةة األخخػ(، دار الشٍزة السجةج هحسػد عبج السجةج، الفدادعبج د. -44

  . 0142العخبةة، القاٌخة، 
لشطاهةغ الالتةشي الجشائةة، دراسة هقارىة في اعبج العطةع هخسي كزيخ، افتخاض الخصأ كأساس لمسدؤكلةة د.  -40
 .4766، ، القاٌخةىكمػسكدػىي، دار الشٍزة العخبةةكاال
   .0114، 2، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، ط4ج عبج العطةع هخسي كزيخ، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، -41
ةع جاسع ،القاىػف الجػؼ، هشذػرات الحمبي د.  -42  . 0145الحقػقةة، بةخكت، فاركؽ إبخٌا
 . 0113، القاٌخة ، ىػف الجػؼ قاىػف الصةخاف التجارؼ، دار الشٍزة العخبةة، القاخفاركؽ أحسج زٌا د.  -43
 . 4762د. فخج سةج سمةساف، القاىػف الجػؼ، بال شبعة، دكف ذكخ دار ىذخ،  -44
  . 0145، السكتبة القاىػىةة، بغجاد، 0الحجيثي، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، ط د. فخخؼ عبج الخزاؽ -45
 . 4774، ، القاٌخةفػزية عبج الدتار، شخح قاىػف العقػبات القدع العاـ، دار الشٍزة العخبةة د. -46
، كزارة العجؿ، بغجاد/  البحػث القاىػىةة ، هخكدفمي، استخداد السجخهةغ في العخاؽقاسع عبج الحسةج األكر  -47

4763 . 



 
 ٔ٘ٛ 

ابكساؿ احسج، الػسةط في د.  -51 (، دار ارىة هتخررة في القػاىةغ العخبةة)دراسة قاىػىةة هقهكافحة اإلٌر
 . 0145الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 

، دار الثقافة 0د. دمحم أحسج السذٍجاىي، أصػؿ عمسي اإلجخاـ كالعقاب في الفقٍةغ الػضعي كاإلسالهي، ط -54
 . 0116لمشذخ كالتػزيع، عساف، 

 . 4770، سػريا ،هشذػرات جاهعة حمب، 3ط ،دمحم الفاضل، التعاكف الجكلي في هكافحة اإلجخاـد.  -50
 . 4761، الجار الجاهعةة، بةخكت، القاىػف الجكلي العاـ ، هحاضخات فيدمحم السجحكب د. -51
  . 0114الحقػقةة، بةخكت،  هرصفى العػجي، القاىػف الجشائي، هشذػرات الحمبيد.  -52
 اقارىة بةغ الذخيعة كالقاىػف هجعسً دراسة ه -دمحم بكخ حدةغ، الحقػؽ كالحخيات العاهة)حق التشقل كالدفخ -53

 . 1، ص0116احكاـ القزاء اإلدارؼ(، دار الفكخ الجاهعي، اإلسكشجرية،  بأحجث
اب حسج، االختراص الجشائي بخرػص الجخائع السختكبة ضج الصائخات، هخكد  -54 د. دمحم تػفةق عبج الٌػ

 . 0147، القاٌخةالجراسات العخبةة لمشذخ كالتػزيع، 
ةة لجخيسة إثارة الشعخة الصائفةة)دراسة تحمةمةة هقارىة(، السخكد العخبي ، الجػاىب السػضػع حدغ هخعيدمحمد.  -55

 . 0146، كالتػزيع، القاٌخةلمشذخ 
تحقةق االبتجائي في  قاىػف اإلجخاءات الجدائةة االهاراتي كقاىػف اإلجخاءات د. هسجكح خمةل البحخ، ال -56

 . 0140الجشائةة السرخؼ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، 
السقارف، دار الشٍزة د. هسجكح خمةل البحخ، اختراصات هأهػرؼ الزبط القزائي في القاىػف االهاراتي ك  -57 

 .  0140العخبةة، القاٌخة، 
اب الجكلي جػاىبً القاىػىةةهشترخ سعةج حسػدة، د.  -61 ػف الجكلي العاـ كالفقً كسائل هكافحتً في القاى)اإلٌر

 . 0146، دار الفكخ الجاهعي، اإلسكشجرية، (اإلسالهي
أصػؿ السحاكسات الجدائةة(، دار الثقافة لمشذخ )شخح لقاىػف ج ىسػر، اصػؿ اإلجخاءات الجدائةةدمحم سعةد.  -64

 . 0112كالتػزيع، عساف، 
 . 4771 ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة ،د. هحدغ شفةق، هحاضخات في القاىػف الجػؼ  -60
، 0د. دمحم شخيف غشاـ، قاىػف الصةخاف السجىي لجكلة االهارات العخبةة الستحجة هقارًىا باالتفاقةات الجكلةة، ط -61

 . 0144هصبعة الفجةخة الػششةة، االهارات العخبةة الستحجة، 
 . 4767دمحم شمعت الغشةسي، قاىػف الدالـ في االسالـ، هشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  د. -62
ة لمجكؿ في زهغ الدمع ، الحساية الجكلةة لمصةخاف السجىي هغ األىذصة العدكخيدمحم عبج الخحسغ الجسػقي د. -63

 . 0117، القاٌخة ،دار الشٍزة العخبةةكحاؿ الحخب، 



 
 ٜٔ٘ 

، دار هحسػد لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة، 4ـف التجارة الججيج، دمحم عدهي البكخؼ، هػسػعة الفقً في شخح قاىػ  د. -64
0146 . 

 . 4775، ـ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، شخح قاىػف العقػبات القدع العادمحم عمي الدالع الحمبيد.  -65
ابدمحم عػدة الجبػر، الجخائع الػاقعد.  -66 ر الثقافة لمشذخ كالتػزيع، عساف، ، داة عمى أهغ الجكلة كجخائع االٌر

0116. 
 ،االسكشجريةؼ كالسكاتب الكبخػ، دار السعار  ،2ط ،ي، السػسػعة الحٌبةة في التحخياتدمحم عبج الػاحج هخسد.  -67

4776. 
، اإلسكشجرية، ، دار السصبػعات الجاهعةة(جكليالشقل الجػؼ الجاخمي كال)الجػؼ ، القاىػف  فخيج العخيشيدمحمد.  -71

0110 . 
ات ، قاىػف الصةخاف التجارؼ في ضػء القاىػف المبشاىي كاالتفاقةدكيجار د. ٌادؼ دمحم ،ج العخيشيدمحم فخيد.  -74

 . 4773 ،القاٌخة، ، دار الشٍزة العخبةةالجكلةة
، 0144الشتةجة الجخهةة في قاىػف العقػبات، هشذػرات زيغ الحقػقةة، بةخكت، د. هحخكس ىرار الٍةتي،  -70
 . 46ص
 . 0141دمحم ىرخ القصخؼ، الػافي في الحساية الجشائةة لمشقل الجػؼ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة، د.  -71
 . 4761القاٌخة، د. هحسػد ىجةب حدشي، عالقة الدببةة في قاىػف العقػبات، دار الشٍزة العخبةة،  -72
 . 4766، ، شخح قاىػف اإلجخاءات الجشائةة، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخةهحسػد ىجةب حدشيد.  -73
، ، هشذػرات زيغ الحقػقةة، بةخكت5ج(، )القاىػف الجػؼ الجكلي العاـ ، هػسػعة القاىػف دمحم ىعةع عمػة د. -74

0140. 
 . 4756، بخيخؼ، قاىػف الصةخاف كقت الدمع، دار الفكخ العخبي، القاٌخة هحسػد هختارد.  -75
الجػية، عػارض ، أغخاض السالحة ، القاىػف الجػؼ)هقجهة عاهةػد هختار بخيخؼ، د. عسخ فؤاد عسخهحسد.  -76

 . 0115، (، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخةالسالحة الجػية
في جخائع أهغ الجكلة هغ جٍة الخارج كهغ جٍة الجاخل، دار الشٍزة  هأهػف دمحم سالهة، األحكاـ العاهةد.  -77

 . 4775العخبةة، القاٌخة، 
  . 4771، دار الفكخ العخبي، القاٌخة، 1د. هأهػف دمحم سالهة، قاىػف العقػبات القدع العاـ، ط -411
الػاقع عمى سالهة الصةخاف ، الدةاسة الجشائةة الحجيثة في هػاجٍة أفعاؿ الخصخ يدمحم دمحم عبج هللا العاصد.  -414

 . 0147، السخكد العخبي لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة ،السجىي



 
 ٔٙٓ 

ى الصائخات في ، السدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع االستةالء غةخ السذخكع عمدمحم دمحم عبج هللا العاصي د. -410
 . 0147لعخبي لمشذخ كالتػزيع، القاٌخة، ، السخكد االتذخيعات الػششةة

اب الجكلي كفىبةل احسج حمسي -411  . 4776 ،لقػاعج القاىػف الجكلي العاـ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخة اقً ، اإلٌر
ةع العبةجؼ د. -412 ، ع الساسة بحخية التعبةخ عغ الفكخ، دار الحاهج لمشذخ كالتػزيع، عساف، الجخائىػاؿ شارؽ إبخٌا

0116 . 
السؤسدة العخبةة ، (اىػف الجكلي كالعالقات الجكلةة)دراسة في الق، خصف الصائخاتٌةثع أحسج الشاصخؼ  د. -413

 . 4754، لمجراسات كالشذخ، بةخكت
ٌذاـ عبج الحسةج الجسةمي، الػافي في التحقةق الجشائي كاعساؿ الشةابة العاهة هغ الػجٍة العسمةة في ضػء  -414

   . 0143، القاٌخةىادؼ القزاة،  هكتبة ،كالتعمةسات العاهة لمشةابات كاحكاـ هحكسة الشقسهختمف اآلراء 
، هكتبة 0ٌذاـ عبج الحسةج الجسةمي، شخح قاىػف العقػبات في ضػء آراء الفقٍاء كاحكاـ هحكسة الشقس، ـ -415

 . 0117ىادؼ القزاة، القاٌخة، 
اب كسبل ٌةثع فالح شٍاب -416 في التذخيعات الجدائةة السقارىة، دار الثقافة لمشذخ  هكافحتٍا، جخيسة اإلٌر

 . 0141عساف،  ،كالتػزيع
 . 0116د. كلةج البةصار، القاىػف الجكلي العاـ، السؤسدة الجاهعةة لمجراسات كالشذخ، بةخكت،  -417
اب الجكلي كهدؤكلةة شخكات الصةخاف، هشذأة السعارؼ،  -441  . 4772 اإلسكشجرية،د. يحةى أحسج البشا، اإلٌر
 . 4776، ، دار الشٍزة العخبةة، القاٌخةشخح قاىػف العقػبات القدع العاـ ،يدخ أىػر عمي -444

 
 الخسائل كاألطاريح الجامعية -ثانًيا:

 أ/ الخسائل
، رسالة هاجدتةخ هقجهة  الى هجمذ كمةة الحقػؽ كالعمـػ خيشة لحزةخ، ىطاـ تدمةع السجخهةغآسةة تخكي، صب -ٔ

 . 0142الدةاسةة، جاهعة بجاية، الجدائخ، 
اب الجكلي كاختصاؼ الصائخات، االاألخزخ دٌةسي -0 جمذ كمةة الحقػؽ جاهعة رسالة هاجدتةخ هقجهة الى ه ،ٌر

 . 0111، سعج دحمب، الجدائخ
الحقػؽ اىقػش سعاد، إشعالؿ صػرية، الخكغ السعشػؼ في الجخيسة، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمذ كمةة  -1

 . 0145بجاية، الجدائخ،  –غ هةخةكالعمـػ الدةاسةة، جاهعة عبج الخحس
دراسة تحمةمةة )سالهة الصةخاف السجىي لمخصخدؤكلةة الجشائةة عغ جخائع تعخيس ، ىطاـ السحاـز حدغ الجسل -2

 . 0140 جاهعة السشرػرة، ،ة هاجدتةخ هقجهة الى كمةة الحقػؽ ، رسال(تأصةمةة هقارىة



 
 ٔٙٔ 

اب في القاىػف عديد ىػر الحمػحدغ  -3 ، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى )دراسة  قاىػىةة هقارىة(الجكلي ، اإلٌر
 . 0115، الجىسارؾ ،ةة العخبةة السفتػحةاألكاديس

اب كالقاىػف الجكلي رشةج صبحي جاسع -4 جاهعة  ،مذ كمةة القاىػف ، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجدمحم، اإلٌر
 . 0111 بغجاد،

اب، دكر قػاعج اهجةج حسةجرىةع  -5 )الحالة العخاقةة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى لقاىػف الجكلي في هكافحة اإلٌر
 . 0114جاهعة اإلسخاء، بغجاد،  ،هجمذ كمةة الحقػؽ 

ساهح أحسج رفعت أبػ ذكخؼ، خصف الصائخات)دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة الحقػؽ،  -6
  . 4775جاهعة القاٌخة، 

ذ كمةة ، رسالة هاجدتةخ هقجهة إلى هجمسالحة الجػية في القاىػف العخاقي، ضساف سالهة السسةخ داكد عبج -7
 . 0146، لعخاقةة، الجاهعة االقاىػف كالعمػـ الدةاسةة

تةخ هقجهة إلى ، رسالة هاجدهغ الصةخاف السجىي كقزةة لػكخبي، اتفاقةة هػىتخياؿ ألعد الجيغ الصةب آدـ -41
 . 4777، هجمذ كمةة القاىػف، جاهعة بغجاد

اب)دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة ، عالء الجيغ رضػاف هػسى -44 هدؤكلةة الشاقل الجػؼ ع أضخار اإلٌر
 . 0145جاهعة أـ درهاف، الدػداف،  ،إلى هجمذ كمةة الذخيعة كالقاىػف 

، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى جخيسة القتل العسجرج الجشائي في ، استطٍار القغازؼ حشػف خمف الجراجي -40
 . 0112، جاهعة بغجاد ،هجمذ كمةة القاىػف 

إلى هجمذ  ، رسالة هاجدتةخ هقجهةف السجىي العخبي كالقاىػف الجكلي، الصةخافاشسة حدغ شبةب الداهخائي -41
 . 4760، كمةة القاىػف كالدةاسة، جاهعة بغجاد

ابة، السرمحة هعتد حدةغ جابخ -42 ةخ هقجهة الى ، رسالة هاجدتة)دراسة تحمةمةة(السعتبخة في تجخيع األعساؿ اإلٌر
 . 0141، الجاهعة السدتشرخية، هجمذ كمةة  القاىػف 

دمحم راشج عبةج الشقبي، الجخائع التي تقع عمى الصائخات في القػاعج الجكلةة كقاىػف دكلة االهارات، رسالة  -43
 . 0144الحقػؽ، جاهعة اإلسكشجرية، هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة 

اب الجكلي، هذكمىعسة عمي حدةغ -44 ، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف )دراسة هقارىة(ة اإلٌر
 . 4762كالدةاسة، جاهعة بغجاد،

            ، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف الجاهعة     ي لقائج الصائخة، السخكد القاىػىهٍشج هػسى جاسع -45
 . 0145، السدتشرخية



 
 ٕٔٙ 

ائغ كعقػبتً)دراسة هقارىة(، رسالة هاجدتةخ هقجهة الى هجمذ  -46 هشرػر بغ هقعج خالج الخبةعاف، احتجاز الٌخ
 . 0114، ، الخياضكمةة الجراسات العمةا، جاهعة ىايف العخبةة لمعمـػ األهشةة

 
 ب/ األطاريح

اب، أ -4  شخكحة دكتػراي هقجهة احسج عبج الٍادؼ عبج السشعع القاضي، الحساية الجشائةة لمصائخات السجىةة هغ اإلٌر
 . 0147جاهعة السشرػرة،  ،الى هجمذ كمةة الحقػؽ 

أشخكحة ي هكافحة الجخائع العابخة لمحجكد، ، دكر السشطسة الجكلةة لمذخشة الجشائةة فباقخ هػسى سعةج الخفاجي -0
 . 0145، جاهعة بابل، هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف  دكتػراي 

اي هقجهة الى هجمذ ر حسجؼ حدغ دمحم الشٍخؼ، الحساية الجشائةة لػسائل الشقل الجػؼ كالبحخؼ، أشخكحة دكتػ  -1
 . 0141كمةة الحقػؽ، جاهعة القاٌخة، 

راي هقجهة شخكحة دكتػ ا ،(دراسة هقارىة)القاىػف الجشائي هغ حةث السكاف، سخياف راهي سمةساف عبج الخحسغ شقخ -2
 .  0110، إلى هجمذ كمةة القاىػف، جاهعة السػصل

، إشخكحة دكتػراي هقجهة إلى هجمذ العاهة لمجخائع ذات الخصخ العاـ ، الشطخيةعبج الباسط دمحم سةف الحكةسي -3
 . 0111، جاهعة بغجاد ،القاىػف كمةة 

خكحة ، أشإلقمةسةة لمسالحة الجػية الجكلةة، الشطاـ القاىػىي الستخجاـ األجػاء اعمي ٌالؿ دمحم أهةغ الٍادؼ -4
 . 0114 ،هقجهة إلى هجمذ كمةة الحقػؽ، جاهعة الشٍخيغ

اب السػجً ضىاعسة عمي سمصاف الدعابي، السدؤكلةة السجىةة لمشاقل الجػؼ عغ اضخار  -5 ج أهغ كسالهة اإلٌر
جاهعة  ،لمقاىػف اإلهاراتي كاالتفاقةات الجكلةة، اشخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ كمةة القاىػف  االصةخاف السجىي كفقً 

  . 0144، اإلهارات العخبةة الستحجة
، أشخكحة دكتػراي هقجهة الى هجمذ كمةة (دراسة هقارىة)ػد الدبةجؼ، الحق في حخية التشقلياسخ عصةػؼ عب -6

 .  0115القاىػف جاهعة بغجاد، 
 
 البحهث-:اثالثً 

تراد ك هجمة االق، (4722ديدسبخ 5–)االكؿ هغ ىػفسبخ، هؤتسخ شةكاغػ لمصةخاف السجىيأحسج زكي الذشبي -4
 .4752، (45)(، الدشة4القاىػف، العجد)

(، 0)كخيت لمحقػؽ، العجد، هجمة جاهعة تبالجخائع هبكخة اإلتساـالخاصة  ، األكصاؼادـ سسةاف ذياب الغخيخؼ  -0
 . 0145(، 0)السجمج



 
 ٖٔٙ 

، الساسة بأهغ الجكلة الجاخمي بالجخائع، األكصاؼ الخاصة خؼ ، ـ. هشار عبج السحدغ العبةجؼآدـ سسةاف الغخي -1
 . 0143، (4)(، السجمج06)ة تكخيت لمعمـػ القاىػىةة، العجدمة جاهعبحث هشذػر في هج

جخائع الصمب كاالذف اىسػذًجا(، هجمة هغ تقةةج حق الجكلة في العقاب) . أحسج هرصفى عمي، الفمدفة التذخيعةةد -2
  . 0145 كمةة القاىػف لمعمػـ القاىػىةة الدةاسةة، كمةة القاىػف كالدةاسة، جاهعة ىػركز،

(، هجمػة جاهعػة بابػل )دراسػة هقارىػةالزائعػسػى، جخيسػة إخفػاء السػاؿ هشى عبج العػالي هد. ، إسخاء دمحم عميد.  -3
 . 0142، (00)، السجمج(4د)لمعمـػ اإلىداىةة، العج

الخاصة بقسع االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخات، هجمة الذخيعة  4751، اتفاقةة الٌاؼ لعاـ إحداف ٌشجؼ -4
 . 4767، (1، العجد)جاهعة االهارات العخبةة الستحجةكمةة القاىػف، كالقاىػف، 

تسةع شاٌخ أحسج الجادر، سةف صالح هٍجؼ العكةمي، الزخكرة كالتشاسب في القاعجة الجشائةة، السجمة  -5
 . 0142(، 02(، السجمج)61الدةاسةة كالجكلةة، العجد)

بحث هشذػر في هجمة كمةة ، ائع تمػيث البةئة كآلةات تشفةحٌا، السرمحة السحسةة في جخ حدةغ عمي هحدغد.  -6

 . 0141، ةالجاهعة السدتشرخي، اآلداب
ابةة السػجحدشي هػسى دمحم رضػاف -7 دراسة تحمةمةة ٍة ضج أهغ كسالهة الصةخاف السجىي)، هكافحة الجخائع االٌر

، (40)كالتجريب)الدعػدية(، العجد(، السجمة العخبةة لمجراسات األهشةة ىةغ هسمكة البحخيغالمركػؾ الجكلةة كقػ 
 . 0143(، 14)السجمج

اب اثشاء الشداعاداىةاؿ اكدكىةل -41 اب كاستخجاـ االٌر ت السدمحة هغ قبل ، السعاٌجات الجكلةة السشاٌزة لالٌر
 . 0114(،  66، السجمج) (642لجكلةة لمرمةب اإلحسخ العجد)، هختارات هغ السجمة االقػات السدمحة

ةع العصػر، جخيسة تعخيس الغةخ لمخصخ في قاىػف العقػبات الفخىدي، هجمة جاهعة الذارقة ل -44 معمـػ رىا إبخٌا
 . 0144(، 6)(، السجمج0الذخعةة كالقاىػىةة، العجد)

تدجةل الصائخة في القاىػف السغخبي)قخاءة في القاىػف الحالي كالسذخكع السختقب(، هجمة السشبخ ، سعاد بشػر -40
  . 0143(، 5(، السجمج)6، العجد)القاىػىي

 . 4747، (03)السرخية لمقاىػف الجكلي، السجمج ، السجمةسسعاف بصخس فخج هللا، تغةةخ هدار الصائخات بالقػة -41
دشة (، ال47)، العجدمة دراسات البرخة كالخمةج العخبي، هجالشقل الجػؼ في العخاؽ سكشً جٍةة فخج، كاقع -42

(41) ،0143  . 
اهة في التذخيع الجشائي السقارف، هجمة عال باإلدارة، السرمحة السحسةة في الجخائع السزخة شاكش رفةق -43

 . 0141، (41)السفكخ، العجد
اب ا -44  . 0145، (24السجمج) (2)العجد هجمة الحقػؽ، ،لجػؼ عمي حدةغ الجكسخؼ، جخائع االٌر



 
 ٔٙٗ 

خة حدػف  -45 ، أركاف جخيسة استغالؿ الػضةفة، هجمة جاهعة عمي حسدة عدل الخفاجي، عمي خزةخ عبج الٌد
 . 0146(، 04)، السجمج(6)ابل لمعمـػ اإلىداىةة، العجدب

ف عبةج سةف سالع سةف الصشةجي، االتفاقةات الجكلةة الستعمقة بجخائع االعتجاء عمى أهغ كسالهة الصةخا -46
 . 0145، (، السغخب العخبي14القاىػف السغخبي، دار الدالـ لمصباعة كالشذخ، العجد)، هجمة السجىي

د. عبج العديد شعباف خالج الحجيثي، جخيسة اختصاؼ الصائخات في القاىػف الجكلي، هجمة العمػـ القاىػىةة  -47
 . 0140(، ديالى، 4كالدةاسةة، العجد)

ابالشقل الجػؼ عغ أضخار  هدؤكلةة، هجػ عالء عبجة التسةسي -01 الجكلةة الخاصة  االتفاقةاتألحجث  اشبقً  اإلٌر
 . 0143(، 417)(، السجمج4، العجد)ةة، هجمة الحقػؽ  الكػيتبشقل األشخاص

هجمة ، الفقً اإلسالهي كالشطاـ الدعػدؼ ، جخيسة اختصاؼ الصائخات السجىةة فيعمي بغ عبجهللا الذٍخؼ  -04
 . 0114، ، الخياض10البحػث األهشةة، العجد 

اب، الشطاـ  -00 اب في الشقل الجػؼ، التعػيزيد. عبج السٍجؼ كاضع ىاصخ، هرصفى سعةج ٌك  لزحايا اإلٌر
 . 0146هجمة جاهعة الكػفة لمعمـػ القاىػىةة، 

هخةسخ عبج الٍادؼ، القاىػف الكػيتي الججيج في شأف الجخائع الستعمقة بدالهة الصائخات كالسالحة  عديدعبج ال -01 
لي، هجمة الحقػؽ الكػيتةة، الجػية في ضػء أحكاـ االتفاقةات الجكلةة السشطسة لدالهة الصةخاف السجىي الجك 

 . 4773(، 7(، الدشة)4)العجد
ة لتدمةع السجخهةغ في ضػء السجٍػدات الفقٍةة كالسعاٌجات الجكلةة، ، السبادغ العاهعبج العطةع هخعي فخيج -02

   . 4776 جاهعة السشرػرة، ،عمسي الدشػؼ الثالث، كمةة الحقػؽ السؤتسخ ال
السجمة األكاديسةة ، (العخاؽ اىسػذجاالصةخاف السجىي)، التشطةع القاىػىي لذخكط سالهة دت عسخكخىاس سخب -03

 . 0145(، 4(، السجمج)2، العجد)لجاهعة ىػركز
دمحم أبػ الػفا، جخيسة تعخيس الصائخة لمخصخ بةغ التجابةخ الزخكرية كالػقائةة كالعقػبة في اتفاقةة شػكةػ  -04

لجراسات كالبحػث كقاىػف الصةخاف السجىي السرخؼ كاالهاراتي، كمةة القاىػف جاهعة االهارات العخبةة الستحجة، هخكد ا
  . 0140االستخاتةجةة، 

 . 0112دمحم األهةغ البذخػ، التحقةق في الجخائع السدتحجثة، جاهعة ىايف لمعمػـ األهشةة، الخياض،  -05
هسجكح دمحم حذست، حػادث الصائخات، بحث هقجـ الى السؤتسخ الدشػؼ الثاىي إلدارة كػارث األزهات كالحؼ  -06

 . 4775 لعاـ أكتػبخ 04-03القاٌخة، الفتخة هغ جاهعة عةغ شسذ، ، ، كمةة التجارة0، ـعقجتً كحجة البحػث
ابةةهرباح هٍجؼ صالح -07 زاة هقجـ الى ، بحث تخقةة الى الرشف الثالث هغ أصشاؼ الق، هفٍـػ الجخيسة اإلٌر

 . 0142 ،هجمذ القزاء األعمى



 
 ٔٙ٘ 

كخبالء، جمة الفخات، جاهعة ه، ()دراسة دستػرية هقارىةة التشقل، الحق في حخيياسخ عصةػؼ الدبةجؼ -11
 . 0116(، 2)العجد

 
 البحهث القانهنية السشذهرة عمى شبكة االنتخنيت  -:ارابعً 

إسساعةل الحػشي، التحقةق في الحػادث الجػية، هقاؿ هشذػر عمى هػقع الٍةئة العاهة لمصةخاف السجىي لجكلة  -4
لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ https://www.gcaa.gov.ae االهارات العخبةة الستحجة عمى الخابط التالي،

4/6/0147 . 
، اخخ  www.mawdoo.comالتالي، الخابطهشذػر عمى هقاؿ  )ها ٌػ الرشجكؽ األسػد(، إيشاس الجكيكات، -0

 . 0147/ 47/7لمسػقع بتأريخ  زيارة
أحسج رهزاف جػيبخ، حساية اهغ الصةخاف السجىي الجكلي هغ افعاؿ التجخل غةخ السذخكع، بحث هشذػر بتأريخ  -1

 . 40/4/0147، أخخ زيارة لمسػقع بتأريخ  com https://almysallh. التالي الخابط، عمى 0143سبتسبخ 00
 الخابطعمى هشذػر تدمع هصمػبةغ لإلىتخبػؿ(، هقاؿ  ٌي الجكلة التي)ها أهل سالع، -2

 . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  https://www.mosoah.comالتالي،
، عمى هشذػر هقاؿ (، بة السدافخ السذاغب عمى الصائخاتها ٌي عقػ ) أزاد عةذػ، -3 في صحةفة االهارات الةـػ

 . 07/2/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  https://www.Emaratalyom.com الخابط التالي،
هقاؿ )حجكد سمصة الذخشة الجكلةة اإلىتخبػؿ في هالحقة السصمػبةغ لمعجالة(،  أكـخ عبج الخزاؽ السذٍجاىي، -4

 . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  www.ahewar.orjالتالي، خابطهشذػر عمى ال
اب الجكلي،  -5 هػقع السشطػهة السرخؼ، بحث هشذػر في إدريذ لكخيشي، الصةخاف السجىي كتحجيات اإلٌر

       /http://search.mandumah.com/Recordعمى الخابط التالي،  ،0143(، هخاكر، 440السجمج)
   . 6/40/0147، اخخ زيارة لمسػقع 

هقاؿ تدمةع السجخهةغ إحجػ اآللةات لمتعاكف القزائي الجكلي في السدائل الجشائةة(، ) خالج حاهج هرصفى، -6
 . 0/7/0147لمسػقع بتأريخ زيارة ، اخخ https://jouruals.naussعمى السػقع التالي  هشذػر

اب كالقاىػف الجكليجؼ صبحي شر  -7 اباختصاؼ الصائخات هغ اسالةب )جاسع، االٌر بحث هشذػر عمى (، االٌر
 ،htts://www.almerga.comعمى الخابط التالي،  ،3/2/0144كتخكىي لمسعمػهاتةة بتأريخ لهػقع السخجع اال

 . 40/4/0147لمسػقع بتأريخ زيارة اخخ 
،  التالي خابطهشذػر عمى الهقاؿ (، سخ بغ عمي الحسادؼ، )جخيسة تعخيس الشقل الجػؼ لمخصخزياد بغ ع -41

sayhipres/indu/induy.Edu.libbac.www5/2/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة ، اخخ . 

https://www.gcaa.gov.ae/
http://www.mawdoo.com/
https://almysallh0com/
https://www.mosoah.com/
https://www.emaratalyom.com/
http://www.ahewar.orjعلى/
https://jouruals.naussالموقع/
http://www.sayhipres/indu/induy.Edu.libbac
http://www.sayhipres/indu/induy.Edu.libbac


 
 ٔٙٙ 

اب الجكلي في -44 هجاؿ الصةخاف السجىي،  د. عبج الخحةع بغ بػ عبجة، االتفاقةات الجكلةة الستعمقة بسكافحة اإلٌر
 . 40/4/0147لمسػقع بتأريخ  زيارةخخ ، اhttps://repositpry.Nauss.eduالتالي،   الخابطعمى  بحث هشذػر

دراسة هقارىة(، بحث هشذػر عمى التشطةع القاىػىي لجشدةة الصائخة)، حدشةغ هكي جػدؼ، عمي عباس صاحب -40
 . 05/1/0147آخخ زيارة لمسػقع بتأريخ ، www.Alkafeel.edu.iqي، التال لخابطا

هشذػر في هجمة الجفاع الػششي المبشاىي عمى  عبجهللا فخحات، الشطاـ القاىػىي لمسجاؿ الجػؼ كالفزائي، بحث -41
 .   44/4/0147يارة لمسػقع بتأريخآخخ ز ،  https://www.lebarmy.goي، السػقع التال

 سكاؼ غايج" أهاـ القزاء في قزةة حادث أكبخلةشغغ، تقخيخ هشذػر عمى السػقع التالي،"كساؿ ضةف،  -42
https://www.swissinfo.ch/ara/،  6/5/0101أخخ دخػؿ لمسػقع بتأريخ .  

اب(د. هازف خمف الذسخؼ،  -34 ، اخخ  www.jast.netهشذػر عمى السػقع التالي، هقاؿ ، )هػاىع تدمةع اإلٌر
 . 0/7/0147بتأريخ دخػؿ لمسػقع 

(، عمى اتفاقةات  الشقل الجػؼ الثشائةة )االهارات االكلى عالسًةا فيخ هشذػر في صحةفة االتحاد بعشػافتقخي -44
 . 7014 /04/6اخخ زيارة لمسػقع  ، https://www.alitthad.ar/articleالسػقع التالي 

لمسػقع بتأريخ  زيارةاخخ  ،www.cabinet.qi، العخاقي ة العاهة لسجمذ الػزراءالسػقع الخسسي لألهاى -54
00/0/0147 . 
التعخيف بالقاىػف الجػؼ كخرائرً كاستقاللً كهرادري كاىػاع الشقل هقاؿ هشذػر عمى شبكة االىتخىةت بعشػاف) -46

 . 00/0/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ  https://uomstansiriyah.edu.iq الجػؼ(،
(، خرائرً هرادري كعقج الشقل الجػؼ  هقاؿ هشذػر عمى هػقع هجكىة التكاهل القاىػىي بعشػاف)القاىػف الجػؼ  -47

 .   00/0/0147، اخخ زيارة لمسػقع بتأريخ http://www.lawintegration.comعمى السػقع التالي، 
 (، هشذػرة في هكتبة حقػؽ اإلىداف جاهعة هةػىدػتا،( حخية التشقل05عمةق العاـ رقع )التكرقة عسل بعشػاف ) -01

 . 00/1/0147، اخخ زيارة لمسػقع https://hrlibrary.umn.eduالتالي  الخابطعمى 
دلةل إجخاءات التحقةق في حػادث الصةخاف، هقاؿ هشذػر عمى شبكة كهشتجيات خط الصةخاف، عمى الخابط  -04

 . 4/6/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة ، اخخwww.flying.comالتالي، 
(، عمى 0143جػؼ قبل ىٍاية  الصةخاف السجىي خسدة اتفاقةات ىقل)هشذػر في صحةفة االهارات الةػـ تقخيخ -00

 . 1/7/0147اخخ زيارة لمسػقع بتأريخ ،  https://www.emaratalyoum.comالتالي  الخابط
اب(، هشذػر عمىهقاؿ بعشػاف) -01 هػقع هكتب األهع  التعاكف الجكلي في السدائل الجشائةة الستعمقة بسكافحة اإلٌر

 ، عمى الخابط التالي، ٌابر اإلبالسخجرات كالجخيع كالتجريب القاىػىي عمى هكافحة  الستحجة السعشي
www.unode,orj 4/7/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، اخخ . 

https://repositpry.nauss.edu/
https://www.lebarmy.go/
https://www.swissinfo.ch/ara/،
http://www.jast.net/
https://www.alitthad.ar/article
http://www.cabinet.qi،/
https://uomstansiriyah.edu.iq/
http://www.lawintegration.com/
https://hrlibrary.umn.edu/
http://www.flying.com/
https://www.emaratalyoum.com/
http://www.unode,orj/


 
 ٔٙٚ 

التالي،  الخابط، هشذػر عمى 41، ص0144التقخيخ الدشػؼ لسجمذ هشطسة الصةخاف السجىي الجكلي لعاـ  -02
https://www.icao.int/annual-report-    /pajes/AR/the-world-of-air-transport-in-

    -statistical-results.aspx  04/44/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، أخخ . 
عمى ، 40/44/4774، القاٌخة، 404، الدشة21431جخيجة االٌخاـ السرخية، العجدقخار قزائي هشذػر في  -03

 .  3/40/0147، أخخ زيارة لمسػقع بتأريخ  http://gate.ahram.org.egالخابط التالي،
 

 التذخيعات -خامًدا:
 الجساتيخ-أ

 . 4734 دشةدستػر هشطسة االىتخبػؿ ل -4
 . 4754 لدشةدستػر االهارات العخبةة الستحجة  -0
 . 0113 دشةدستػر جسٍػرية العخاؽ ل -1
 . 0142لدشة جسٍػرية هرخ العخبةة دستػر  -2
 القهانين-ب
 . 4715دشة ( ل36قاىػف العقػبات السرخؼ رقع ) -4
 . 4734دشة ( ل21القاىػف السجىي العخاقي رقع) -0
 . 4747دشة ( ل444العخاقي رقع)قاىػف العقػبات  -1
 . 4754 دشة( ل2355االختصاؼ اإلىكمةدؼ رقع)قاىػف  -2
 . 4754 دشة( ل01قاىػف أصػؿ السحاكسات الجدائةة العخاقي رقع) -3
 . 4752 دشة( ل426الصةخاف السجىي العخاقي رقع)قاىػف  -4
 . 4764 دشة( ل06الصةخاف السجىي السرخؼ رقع)قاىػف  -5
 .  4761 دشة( ل61قاىػف الشقل العخاقي رقع) -6
 . 4774 دشة( ل01قاىػف الصةخاف السجىي االهاراتي رقع) -7

 . 4771 دشةل (46قاىػف السعاهالت التجارية االهاراتي رقع) -41
 . 4774 لدشة( اإليكاكالعخبةة) قاىػف هشطسة الصةخاف السجىي في الجكؿ -44
 . 4777 دشة( ل45قاىػف التجارة السرخؼ رقع) -40
 . 0112دشة ( ل4)قاىػف الصةخاف السجىي الدػرؼ رقع -41
 .  0114 دشة( ل30السعجؿ بالقاىػف رقع) 4765( لعاـ 1)العقػبات االهاراتي رقعقاىػف  -42

https://www.icao.int/annual-report-2016/pajes/AR/the-%20world-of-air-transport-in-2016-statistical-results.aspx
https://www.icao.int/annual-report-2016/pajes/AR/the-%20world-of-air-transport-in-2016-statistical-results.aspx


 
 ٔٙٛ 

اب إلقمةع كخدستاف رقع) -43  . 0114 دشة( ل1قاىػف هكافحة اإلٌر
اب االهاراتي رقع) -44  . 0142دشة( ل3قاىػف هكافحة اإلٌر
اب العخاقي رقع) -45  . 0142 دشة( ل3قاىػف غدةل األهػاؿ كهكافحة اإلٌر
اب السرخؼ رقع ) -46  .  0143 دشة( ل72قاىػف هكافحة االٌر
اب العخاقي قاىػف غدةل -47  . 0143( لدشة 17رقع) األهػاؿ كتسػيل اإلٌر

 
  كالبخكتهكهالت الجكلية االتفاقيات  -ت 

 . 4747 باريذ السبخهة سشةاتفاقةة  -ٔ
 . 4707 ػ السبخهة سشةاتفاقةة كارس -0
 . 4722 شةكاغػ( السبخهة سشةسجىي الجكلي)هشطسة الصةخاف الاتفاقةة  -1
 . 4726 سشةاتفاقةة جشةف الخاصة بالحقػؽ العةشةة الػاردة عمى الصائخة السبخهة  -2
 . 4731 لحقػؽ االىداف السبخهة سشة فخيقةةاالتفاقةة اال -3
اب لجكؿ الجاهعة العخبةة السبخهة سشة  -4  . 4731اتفاقةة هكافحة اإلٌر
 . 4736اتفاقةة جشةف الخاصة بأعالي البحار السبخهة سشة  -5
 . 4736اتفاقةة الخياض لمتعاكف القزائي السبخهة سشة  -6
 . 4741سشة اتفاقةة شػكةػ الستعمقة بالجخائع كبعس األفعاؿ األخخػ السختكبة عمى هتغ الصائخات السبخهة  -7

 . 4751 سشةاتفاقةة الٌاؼ الخاصة بقسع أفعاؿ االستةالء غةخ السذخكع عمى الصائخات السجىةة السبخهة  -41
سشة اتفاقةة هػىتخياؿ الخاصة بقسع االعساؿ غةخ السذخكعة السػجٍة ضج سالهة الصةخاف السجىي السبخهة  -44

4754 . 
السذخكعة في السصارات التي تخجـ غير  العشف أعساؿ البخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة هػىتخياؿ الخاص بقسع -40

الجكلي المدنيالصةخاف  . 4766 سشةالسبـخ  
 . 4771 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ هرخ كقصخ  -41
 . 4772 سشةدلةل ساف ريسػ السبـخ  -42
 . 0110 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ هرخ كأرهةشةا  -43
 . 0110 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ االهارات كالسغخب العخبي  -44
 . 0141سشة اتفاقةة بكةغ السبخهة  -45
 . 0141 سشةالبخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة الٌاؼ السبـخ  -46



 
 ٜٔٙ 

 . 0141 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ العخاؽ كالكػيت  -47
 . 0142سشة البخكتػكػؿ السمحق باتفاقةة شػكةػ السبـخ  -01
 . 0143 سشةاالتفاقةة السبخهة بةغ االهارات كالبختغاؿ  -04
 .  0145سشة هذخكع االتفاقةة السبخهة بةغ العخاؽ كالػاليات الستحجة االهخيكةة  -00

 
 االعالنات العالسية السهاثيق ك  -ث
  . 4723 هةثاؽ األهع الستحجة الرادر سشة -4
 . 4726لدشة اإلعالف العالسي لحقػؽ االىداف  -0
 . 4744 العٍج الجكلي الخاص بالحقػؽ السجىةة كالدةاسةة الرادر سشة -1
 . 4764سشة السةثاؽ االفخيقي لحقػؽ االىداف السبـخ  -2
 
 القخارات كالهثائق السؤتسخات ك  -ج
(، السخكد القػهي 41(، السجمج)4السؤتسخ الجكلي العاشخ لقاىػف العقػبات، السجمة الجشائةة القػهةة، العجد) -4

 .4751لمبحػث االجتساعةة كالجشائةة، القاٌخة، 
عخبةة في هجالي التذخيع كالتشطةع، الٍةئة هقجهة هغ األهاىة العاهة لٍةئة أهغ الصةخاف في الجكؿ الكرقة عسل  -0

 . 0141جكرة الثالثة عذخ لمجسعةة العاهة، الخياض، ، الالعخبةة لمصةخاف السجىي
 . 0141سشة ةالرادر ك ( 4151-4146) ةخقسالسهغ هجمذ األ اتقخار  -1
 . 0141 ، هػىتخياؿ،(15)لسشطسة الصةخاف السجىي الجكلي، الجكرة  الجسعةة العسػهةةالقخارات السعتسجة هغ  -2
 .      Icao doc) )السخقسةالػثةقة  -3
 . (    Icao circula    . An/    ch) الػثةقة اإليكاك السخقسة -4

 
 السرادر االجشبية :اعاشخً 

 الكتب -:أ
1- Francis Gist, The Aircraft Hijacker And Intenation Law, A thesis submitted to 
the Faculty Of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the 
Requirements For the degree of Master of Laws, Institute of Air and Space Law, 
McGill University, Canada,     . 



 
 ٔٚٓ 

 - Iryna Sopilko,Yevhenil Shevchuk, Jurisdiction Over Committed on Board 
Aircraft Under the Tokyo Convention     , copyright national aviation university, 
Ukraine,      .    

  - Mikko huttunen، use of civil air craft as a weapon، bechetors thesis 
internation low، faculty of law، university of Lapland, Finland,      . 

 - D. Methaq AL-daifi, D.Bakhta Laatab, Decision makers and international 
criminal responsibility, E-Kutub Ltdm, London,       .  

 - Sami shubber, Jurisdiction Over Crimes On Board Aircraft, British Yearbook of 
International Law, Volume (  ), Issue( ), martinus nijhoff ,the hague,     . 

 - Iryna Sopilko,Yevhenil Shevchuk, Jurisdiction Over Committed on Board 
Aircraft Under the Tokyo Convention     , copyright national aviation university, 
Ukraine,      .  

 - Turi Robert, And Others, Criminal Justice Monograph( Descriptive Study Of 
Aircraft Hijacking), Justice Monograph, Volume III, No.  , Sam Houston State 
Univ. Huntsville, Tex,      . 

 

 البحوث -:ب

 - Faruk Ahmmed sani, Prosecution of offences in international law and an over 
view with special reference to the Jurisdiction Scope in international Criminal 
Court, Research published on the following site, https://www.academia.edu, The 
last visit to the site on,           . 

 - Mustafa emre civel, Legal Aspects Of Aircraft Hijacking,    , See discussion 
for this publication at: https://www.researchgate.net, The last visit to the site with 
a date,          .  

 - Aircraft Hijackings and Other Criminal Acts Against Civil Aviation Statistical and 
Narrative Reports, US Dept of Transportation, Federal Aviation Admin, 
Washington, Dec(     ),      . 
 

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/


 
 ٔٚٔ 

  (( سمحق)) ال

 فةسا يخزهشطسة الصةخاف السجىي الجكلي  عغالشتائج اإلحرائةة الرادرة  الججكؿ أدىايفي  ىػضح     
-4770، كقج تع االقترار عمى الفتخة ها بةغ عاهي )سخفق الصةخاف السجىيب االعتجاءات التي تمحق

0144)(4) :- 
 

 

 العاـ

 

عجد افعاؿ 
التجخل غةخ 

 الذخعي

 

أفعاؿ  عجد
االستةالء 

 الفعمي

 

عجد هحاكالت 
 االستةالء

 

عجد 
الٍجسات 

الفعمةة عمى 
 السخفق

 

عجد هحاكالت 
الٍجسات 
 عمى السخفق

 

عجد أفعاؿ 
 التخخيب

 

أفعاؿ 
 اخخػ 

 

عجد 
 الجخحى

 

عجد 
 القتمى

4770 41 4 0 4 1 1 4 401 41 

4771 26 11 5 1 1 1 6 16 440 

4772 21 00 3 2 1 0 41 35 34 

4773 45 7 1 0 1 1 1 3 0 

4774 00 1 40 2 1 1 1 437 412 

4775 43 4 3 0 1 4 4 0 2 

4776 45 44 0 4 1 1 1 4 24 

4777 42 44 0 1 1 1 4 1 2 

0111 11 40 6 4 1 1 7 31 36 

0114 02 5 0 5 2 4 1 1045 1303 

0110 21 0 6 02 0 0 0 42 464 

0111 13 1 3 41 1 3 40 55 01 

0112 44 4 2 0 0 2 1 6 74 

0113 4 0 1 0 1 1 0 41 1 

0114 45 4 1 2 1 4 6 05 0 

0115 00 2 0 0 1 1 44 11 46 

0116 01 4 4 1 1 1 41 14 44 

                                                           

، هشذػر عمى السػقع التالي، 41، ص0144التقخيخ الدشػؼ لسجمذ هشطسة الصةخاف السجىي الجكلي لعاـ  (4)
https://www.icao.int/annual-report-    /pajes/AR/the-world-of-air-transport-in-    -

statistical-results.aspx  04/44/0147لمسػقع بتأريخ  زيارة، أخخ . 

https://www.icao.int/annual-report-2016/pajes/AR/the-%20world-of-air-transport-in-2016-statistical-results.aspx
https://www.icao.int/annual-report-2016/pajes/AR/the-%20world-of-air-transport-in-2016-statistical-results.aspx
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0117 01 3 1 4 1 1 42 2 1 

0141 42 1 4 4 1 4 44 41 4 

0144 4 1 0 1 1 4 1 430 13 

0140 41 4 0 0 1 1 3 22 01 

0141 6 4 1 1 1 4 0 4 5 

0142 04 0 0 7 1 4 5 112 22 

0143 41 0 0 0 0 2 4 211 4 

0144 7 0 1 3 1 0 1 114 36 
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 (( Abstract )) 

     The aggressing crimes against civil Aviation is considered one of the serious 
problems that threaten all communities security, This class of crimes started 
accelerating rapidly during the last years due to the increase of using airplanes, 
that is considered one of the fastest and secured means compared to other 
transporting means, All these features made such kind of means subject to the 
ugliest crimes occurred on the airplanes board, or on ground. We discussed 
through our research two crimes: the first one is the expose of civil Aviation to 
risk, which this crime is related to many means and images to do the crime such 
as putting bombs on the board, fake information lead to airplane risk situation, or 
blowing up  airplanes on the ground, The second crime is taking over on civil 
airplanes for terrorism, political, economic and other reasons accompanied with 
hard threat for the civil aviation facility, and this kind of acting leads to killing a 
large number of civil people instead the results that reflect on the economic 
sector development . 

     The states recognized the risk of crimes specially after using a modern styles 
to commit such crimes by using perpetrators the civil airplane to hit specific 
locations, All states sough to make communal conventions for the civil aviation 
issue after the International Civil Aviation Organization (ICAO) devoted its efforts 
to urge the states to hold such necessary conventions. Three conventions were 
made with attached protocols, The first convention was in     , which is Tokyo 
convention for some acts and crimes on the airplanes board, and the last 
convention was in      represented by Beijing convention followed by creating a 
protocol in      to deal with the shortage at Tokyo's convention . 

      On the National standard of the comparative states in this research, the civil 
aviation legislations increased to deal with such issues including subjective rules 



 B 

to complete the  incoming provisions at the penalty code, in addition to the rules 
and followed processing provisions  after the fact including the murderous acts 
against its perpetrators  These state didn’t stop to legislate these rules, but to 
make a dual conventions to limit such criminal events as possible considering this 
as a first step to combat criminal events, The International conventions include 
the concept of handing over, and imposed on the contracted parties to follow and 
Activate it between them to avoid the perpetrators to run away from punishment 
lead to decrease the chance of occurrence and saving security to the civil 
aviation facility . 

     In order to take note of the topic, the matter requires dividing the study into 
three chapters in addition to an introductory research that was entitled, What is 
civil aviation and the reality of two requirements, while the first chapter we 
devoted to the legal basis for the protection of civil aviation, and divided it into 
two topics, we are exposed in the first to the legal basis, and in the second we 
show the protected interest Within the scope of assaults on the safety of civil 
aviation, while the second chapter devoted to the substantive provisions of 
assaults on the safety of civil aviation, in two topics we are exposed in the first to 
the crime of endangering the safety of civil aircraft, and in the second we show 
the crime of unlawful seizure of civil aircraft, while the third chapter we devoted 
For procedural provisions for crimes of assault on the safety of civil aviation, we 
divided it into two topics, we address in the first topic investigative and evidence 
collection, while the second topic explains criminal jurisdiction and extradition of 
criminals in the context of crimes of assault on civil aviation safety, then we 
conclude our study with a set of results, recommendations and solutions that we 
reached .   

 


