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 التعريف باملجلة

تصدر  املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية املقارنة مجلة دورية مفهرسة ومحكمة  
 أعداد سنويًا عن مركز رفاد للدراسات واألبحاث ةثالثيف 

 أهداف املجلة: 
والدراسات   القانونية  بالعلوم  الصلة  ذات  العلمية  واملقاالت  البحوث  بنشر  املجلة  ُتعنى 

ُيسبق نشرها أو تقديمها للنشر يف حقل القانون وحقول املعرفة األخرى الفقهية املقارنة التي لم 
ذات العالقة بها، وبخاصة تلك البحوث التي تتوائم واملستجدات الحديثة ىلع الصعيدين الوطني 
والدولي، ومالحقة أبرز التطورات يف التشريعات القانونية الوطنية واالتفاقيات الدولية. وىلع أن 

ا األعمال  ربع تتسم  بشكل  املجلة  وتصدر  واملوضوعية.  العلمية  واألصالة  بالجدية  املقدمة  لعلمية 
 .سنوي، وتقبل املجلة كافة الدراسات والبحوث ذات العالقة بالتشريعات العربية واألجنبية املقارنة 
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 قواعد النشر

 : أواًل: قواعد الكتابة 
صفحة، ويف حالة الدراسات املرجعية وملخصات الكتب الفقهية ) وهي التي    30ال يزيد عدد صفحات البحث عن    .1

صفحة وال يقل عدد   40بحثيًا جديدًا ( اليزيد عدد صفحاتها عن تلخص معلومات واردة يف أعمال أخرى والتشمل عماًل  
 .مرجعًا 50مراجعها عن 

، املسافة  سم من اليمين واليسار1.9سم من أسفل و  1.5سم من أىلع و  2بهوامش افتراضية  ،  A4   يكون مقاس الصفحة  .2
لألبحاث باللغة العربية. )ويسري   (Sakkal Majalla)  12للغة اإلنجليزية، و   (Cambria Math)  11 بخط الكتابة  1بين األسطر  

ذلك ىلع اآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة وكل العبارات الواردة مثل )صلى الله عليه وسلم( و  
 .)رضي الله عنه( ونحو ذلك 

 :ثانيًا: مشتمالت البحث
املواد وطرق   – املقدمة    - الكلمات املفتاحية بلغة البحث    –امللخص بلغة البحث    – بيانات الباحث / الباحثين    – العنوان  

 -بيانات الباحثين باللغة الثانية    - العنوان باللغة الثانية    –املراجع    – شكر و تقدير )إن لزم(    – النتائج واملناقشة    – العمل  
 .كلمات مفتاحية باللغة الثانية –ملخص البحث باللغة الثانية 

 .وط للعناوين األساسية والفرعية عن ثالثةال يزيد عدد مستويات الخط -

 :ثالثًا: عنوان البحث 
ُيكتب العنوان باللغتين العربية واإلنجليزية ويكتب باللغة الفرنسية إذا كانت لغة البحث املستخدمة يف الكتابة باللغة 

 .الفرنسية
باللغتين العربية واإلنجليزية، مع ذكر بيانات القسم  يلي العنوان اسم املؤلف )املؤلفين( وجهة عمل املؤلف )املؤلفين( 

 .العلمي الذي ينتمي إليه الباحث وتمييز الباحث املراسل

 :رابعًا: امللخص
يكتب امللخص باللغتين العربية واإلنجليزية ويجب أن يكون موجزا ومحتويًا ىلع العناصر التالية: تقديم وأهمية البحث، 

 .كلمة 250ليات( وأهم النتائج والتوصيات إن وجدت وال يزيد عدد كلماته عن أهداف البحث، طرق اإلجراء)اآل 

 :خامسًا: الكلمات املفتاحية
تكتب ست كلمات مفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية تلخص مجاالت اهتمام البحث، وتكون مرتبة هجائيًّا )كل واحدة 

 .يكون قد سبق ذكرها يف العنوان حسب لغتها( كل يف موضعه، وفًقا للغة البحث، ويجب أال

 :سادسًا: املقدمة 
يجب أن تشتمل ىلع ملخص علمي ألهمية وتطور موضوع البحث ومشكلته واسئلته واملنهجية التي كتب بها، وتنتهي  

 . بتحديد الهدف من إجرائه 
 الهوامش يف اسفل كل صفحة يف حالة البحوث املستلة من رسائل أو املستخلصة منها)يجب النص ىلع ذلك(، يشار إلى  

 أمثلة لكتابة الهوامش: 

 :الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(

- 7-27م. الضرر املرتد بين نصوص القانون وأحكام القضاء اإلماراتي. تاريخ تصفح املوقع: 2016مثال:  عبيدات، يوسف.  
 .م2018

 .http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1146.htm :نشر بموقع 

  



 :الدوريات 

عدنان،   دراسة  1439العمر،  السعودي:  القانوني  النظام  يف  القانونية  للقاعدة  كمصدر  لألنظمة  القانونية  املكانة  هـ. 
 - 263واإلدارية، املجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص  إصدار العلوم اإلنسانية  -مقارنة. املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل
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 افتتاحية العدد

فضل الصالة والسالم ىلع املبعوث رحمة للعاملين وىلع آله وصحبه إلى أالحمد لله رب العاملين و
 يوم الدين.  

املجلد صدور  وتوفيقه  الله  بحمد  للدراسات 2021)نيسان،    1عدد  2تم  الدولية  املجلة  من   )
ىلع موضوعات قانونية   ني مشتماًلالقانونية والفقهية املقارنة، وقد جاء هذا العدد من املجلد الثا

من  املبذول  الجهد  نقدر  الصدد  بهذا  وإننا  القانون،  أقسام  من  العديد  شملت  ومختلفة  متنوعة 
الباحثين يف سبيل نشر العلوم القانونية واملعرفة النظرية، ونسعى إلى نشر هذا الوعاء املعريف 

يف متناول الجميع لالستفادة منها   ىلع أوسع نطاق من أجل تحقيق الفائدة لتكون هذه املعارف 
 . والبناء عليها

الحالية من   العدد بصورته  إخراج هذا  الجزيل لكل من ساهم يف  بالشكر  أن نتوجه  وال يفوتنا 
باحثين وهيئة تحرير ومشرفين وهيئة إدارية وسكرتاريه، آمين من الله عز وجل أن ينفع به، فإن أصبنا 

 أنفسنا والشيطان.. نا فمن أفمن الله وإن أخط
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 املقدمة: 

انتهاء الخالفة العثمانية بمراحل عدة مرت املنظومة   نتيجة لعدم استقرار النظام السياس ي في فلسطين، من حيث   ؛التشريعية الفلسطينية منذ 

 . املرجعية القانونية، والحد املكاني لنفاذ هذه التشريعات

الطفل، وهي خليط من تشريعات    فقد النافذة لحقوق  التشريعات   من 
ً
الفلسطينية تركة السلطة  األراض ي ورثت  التي حكمت  السياسية  األنظمة 

ساسية التي الفلسطيني أو جزء منها، ومن املهم استعراض أهم التشريعات القانونية املطبقة في األراض ي الفلسطينية، ولحقوق الطفل، واإلشكاليات األ 

 انطوت عليها. 

التشريعات الفلسطينية التي تنص على حقوق الطفل والجوانب اإلجرائية،  مجموعة من  على    يشمل اإلطار القانوني لحقوق الطفل في فلسطين و 

 من قانون املجرمين األحداث رقم )
ً
 للسياسة الجنائية املعاصرة، بدءا

ً
، واملعمول م1937( لسنة 2والتي تمثل ضمانات خاصة لهذه الفئة من املجتمع وفقا

ا   بإقرار قانون الطفل الفلسطيني رقم )م1954( لسنة  16لضفة الغربية رقم )به في قطاع غزة، وقانون إصالح األحداث املعمول به في 
ً
( لسنة 7، مرورا

 للقرار بقانون رقم )م2004
ً
 بشأن حماية األحداث. م2016( لسنة 4نتهاء بإصدار قرار بقانون رقم )إ ، و م2012( لسنة 19، وتعديالته وفقا
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 امللخص: 

لتحليل   الدراسة  الضوء على مدى مواءمة  تهدف  تسلط  الفلسطينية، حيث  التشريعات  في  الطفل  لحقوق  القانوني  التنظيم  وتقييم 

أن  باعتبار  الدراسة  موضوع  ألهمية  ونظًرا  تطبيقها،  وإمكانية  بهم  الخاصة  الدولية  االتفاقية  مع  الطفل  لحقوق  الفلسطينية  التشريعات 

الدراسة حول صالحية التشريعات االتفاقيات الدولية بمثابة مصدر رئيس ي للقانو  ن الدولي، وملزمة للدول املوقعة عليها، تمركزت إشكالية 

 للسياسة الجنائية املعاصرة والتطور في امل
ً
نظومة الفلسطينية املتعلقة باألطفال للتطبيق وتقييمها، ودراسة التعديالت التي جرت عليها وفقا

الر  الدراسة  هدف  ولتحقيق  العاملية.  القانونية  التشريعية  النصوص  تحليل  خالل  من  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  ئيس ي 

ثراًء ملوضوع الدراسة، وقد خلصت  إ واستقراء اآلراء الفقهية واألحكام القضائية، كما اعتمد الباحث املقابلة الشخصية أداة لجمع املعلومات و 

، وقانون إصالح األحداث رقم م1937( لسنة  2ضرورة إلغاء قانون املجرمين األحداث رقم )لى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها:  إ الدراسة  

الطفل،  م1954لسنة    (16) حقوق  التفاقية  مواءمتهما  وعدم  املعاصرة،  الجنائية  للسياسة  مسايرتهما  وعدم  للتطبيق  صالحيتهما  لعدم   ،

 ن ضمن قانون واحد، بما يضمن سهولة التطبيق والتنفيذ. ومعالجة كافة األحكام واإلجراءات املتعلقة باألطفال في فلسطي

 فلسطين.  ؛تشريعات ؛حقوق الطفل الكلمات املفتاحية:
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 من االهتمام سواًء على الصعيد الدولي أو على الصعيد ومما ال شك فيه أن قضية حماية ورعاية األطفال بفئات
ً
 كبيرا

ً
هم املختلفة باتت تأخذ حيزا

 الوطني، وخاصة في الشق املتعلق بالتشريعات واألنظمة التي تتعلق بحقوق الطفل، 
ً
د توج هذا فق ( 18:  2011)الحركة العاملية للدفاع عن األطفال، ووفقا

، أما على املستوى الوطني، فنجد أن القانون األساس ي الفلسطيني قد أفرد الباب  م1989م اتفاقية حقوق الطفل لسنة االهتمام على الصعيد الدولي بإبرا 

( منه على ضرورة وأهمية رعاية األمومة والطفولة، باإلضافة إلى النص على مجموعة من الحقوق 29الثاني منه للحقوق والحريات العامة، ونص في املادة )

ي أن  السلطة التي يجب  أعلنت  اإلنسانية. كما  بالكرامة  الحاطة  أو  املهينة  املعاملة  بها األطفال، والتي تستهدف حمايتهم ورعايتهم من كافة أشكال   تمتع 

ت واملواثيق على أنها تعمل دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنا م2003( من القانون األساس ي الفلسطيني املعدل لعام  10الوطنية الفلسطينية في املادة )

 اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان. 

إلى مزيد من   الفكرية والبدنية بحاجة  الفئة بحكم ضعف قواها  اإلنسان، كون هذه  تأتي في مقدمة حقوق  أن حقوق األطفال  ومما ال شك فيه 

 . الحماية والرعاية

 أهمية الدراسة: 

  في ظل تعدد التشريعات لحقوق الطفل في  
ً
القانون الفلسطيني، وأهمية مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل، باعتبار أن االتفاقيات الدولية مصدرا

 ملبدأ سمو القانون، تسلط هذه الدراسة على مدى مواءمة التشريعات الفلسطينية لحقوق الطفل مع اتفاق
ً
 للقانون الدولي، وتطبيقا

ً
ية حقوق  رئيسيا

ق االتفاقية في األراض ي الفلسطينية ووفاء الدولة الفلسطينية بالتزاماتها القانونية املترتبة على االنضمام التفاقية حقوق الطفل، بما يساهم بتفعيل تطبي

املتعلقة بحقوق  القانونية  التشريعات  بيان  الدراسة  تتناول هذه  الوطنية. بحيث  الدولي والقوانين  القانون  بين  أي تعارض ما  األطفال في    الطفل، ومنع 

لحقوق شريع الفلسطيني وتقييمها من حيث نقاط القوة والضعف، باإلضافة لدراسة التعديالت التي تمت عليها، ومدى مالءمة التشريعات الفلسطينية  الت

 األطفال للتطبيق في األراض ي الفلسطينية. 

 إشكالية الدراسة:

  إشكالية في ضرورة البحث في صالحية التشريعات الفلسطينية املتعلقة ب  تكمن 
ً
األطفال للتطبيق وتقييمها، ودراسة التعديالت التي تمت عليها وفقا

ية حقوق الطفل للسياسة الجنائية املعاصرة والتطور في املنظومة التشريعية العاملية. وتزداد أهمية دراسة إشكالية البحث في ظل انضمام فلسطين التفاق

 . وضرورة مواءمة فلسطين لتشريعاتها الداخلية مع االتفاقية

 منهجية الدراسة: 

القضائية واآل  املقارنة واألحكام  التشريعية  النصوص  إلى تحليل  للبحث، للوصول  التحليلي منهجية  الوصفي  املنهاج  الباحث في دراسته  راء اعتمد 

 الفقهية املتعلقة بموضوع الدراسة، كما اعتمد الباحث باإلضافة لذلك أداة املقابلة في جمع البيانات.

 هدف الدراسة:

 لتحليل وتقييم التنظيم القانوني لحقوق الطفل في التشريعات الفلسطينية. تهدف الدراسة بشكل 

 تقسيم الدراسة:  

 تقسم الدراسة إلى النحو التالي: 
 قدمة.امل

 . وق الطفل في فلسطينحقالتشريعات املتخصصة ب املبحث األول:

 .م1937( لسنة 2املطلب األول: قانون املجرمين األحداث رقم )

 . م2004( لسنة  16املطلب الثاني: قانون اصالح األحداث رقم )

 . م2004( لسنة 7قانون الطفل الفلسطيني رقم )املطلب الثالث: 

 القرارات بقوانين بشأن حقوق الطفل في فلسطين.   املبحث الثاني:

 الفلسطيني.بشأن تعديل قانون الطفل  م2012( لسنة 19املطلب األول: قرار بقانون رقم )

 بشأن حماية األحداث.  م2016( لسنة  4املطلب الثاني: قرار بقانون رقم )

 الخاتمة.
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 التشريعات الفلسطينية املتخصصة بحقوق الطفل املبحث األول:

( لسنة  2واملتمثلة في قانون املجرمين األحداث رقم )نستعرض في هذا الفصل مجموعة التشريعات القانونية الناظمة لحقوق الطفل في فلسطين،  

 التفصيل.كما سيأتي الحًقا على نحو من  م2004( لسنة 7، وأخيًرا قانون الطفل الفلسطيني رقم )م1954( لسنة 16، وقانون إصالح األحداث رقم )1937

 : م 1937( لسنة  2قانون املجرمين األحداث رقم ) املطلب األول:

صدر عن املندوب السامي البريطاني بصفته    يرجع إصدار هذا القانون إلى االنتداب البريطاني، فقد( مادة، و 26من )يتكون قانون املجرمين األحداث  

ينسجم مع التطور الحاصل في مجال املعاملة العقابية لألحداث، مما الشك فيه أن القانون لم يعد به في قطاع غزة، و  وهو املعمول القائم بإدارة الحاكم، 

تفرقة بين مراحل الطفولة فيه، فلم يكتف باستخدام مصطلح    مع اتفاقية حقوق الطفل، وبالرجوع للقانون نجد أن ثمة  متفًقا  لم يعدباإلضافة أنه  

( بحسب نص املادة 18-16(، فتى )16-14سنة(، حدث )  14الحدث أو الطفل، بل استخدم مصطلحات ثالثة بحسب الفئة العمرية للطفل، ولد )أقل من 

 ( من القانون. 2)

ساري املفعول في قطاع غزة، ومن    م 1937( لسنة 2ل قانون املجرمين األحداث رقم )فاملشكلة املتعلقة باألحداث الجانحين لم يتم معالجتها، فما زا 

رية مع هذه املعروف أن القانون قديم وتعامله مع ظاهرة جنوح األحداث كظاهرة إجرامية تتطلب الحزم والردع االجتماعي، في حين تتعامل الفلسفة العص

ة والنظر للحدث الجانح كضحية، ومن الواجب ضرورة اإلسراع في إلغاء هذا القانون، ومعالجة كافة الظاهرة كظاهرة اجتماعية تستدعي الرعاية والوقاي

األحداث، األحكام واإلجراءات املتعلقة باألحداث الجانحين ضمن قانون الطفل الفلسطيني، ومن األفضل أن يجمع قانون الطفل بين حقوق الطفل وقضاء  

 (. 15: 2011ل على سهولة العمل به، كما هو الحال في قانون الطفل املصري )الديراوي، فمعالجة املوضوع في قانون واحد يعم

 خاصة بشأن محاكمة املجرمين األحداث والعناية باألحداث الذين يحتاجون 
ً
  وعليه فالقانون لم ينص على أي من حقوق الطفل، بل تضمن أحكاما

ؤسسات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الطفل، بضرورة إلغاء هذا القانون، لعدم تناسبه مع إلى حماية. ويتفق الباحث مع ما طالبت به العديد من امل 

 السياسية الجنائية املعاصرة. 

 : م 1954( لسنة  16قانون إصالح األحداث رقم )املطلب الثاني: 

وقد وضع القانون عدة تعريفات ( مادة،  28واملكون من )به في الضفة الغربية،    املعمول قد صدر القانون في عهد امللك حسين بن طالل ملك األردن، و 

( من القانون، ويتشابه نص  2سنة( بحسب نص املادة ) 15-13سنة(، مراهق ) 13-9سنة(، ولد ) 18-9للطفل أو الحدث بحسب املرحلة العمرية، حدث )

إلى حد كبير، من حيث خلوه من حماية حقوق الطفل أو النص عليها، بحيث يشمل القانون    م 1937( لسنة  2القانون مع قانون املجرمين األحداث رقم )

 على أحكام خاصة باملجرمين األحداث. 

 لقانون إصالح األحداث رقم )
ً
"أن محكمة الدرجة االولى  197/2016قررت محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم  م1954( لسنة 16وتطبيقا

ن قانون االحداث قانون خاص واجب التطبيق على الحدث وعلى املتهمين بهذه  مت الطاعنين كمتهمين احداث وحيث أ ابلس كانت قد حاكمحكمة بداية ن

 ، وبذلك فإالدعوى 
ً
 قطعيا

ً
استئناف رام هللا يكون قرارا املطعون فيه وهي محكمة  القرار  املحكمة مصدرة  الصادر عن  القرار  امام    ،ن  الطعن  وال يقبل 

املادة    محكمة أحكام محكمة   :التي نصت  1954لسنة    16من قانون االحداث رقم    16/1النقض باالستناد ألحكام  )يجوز لكل من له الحق في استئناف 

(. أ الدرجة األولى 
ً
 ن يستأنف أي حكم من أحكام محكمة الصلح أو محكمة البداية بصفتها محكمة أحداث إلى محكمة االستئناف ويكون حكمها قطعيا

من القوانين املكملة لقانون العقوبات العام، ولذا فهو جزء من قوانين العقوبات التكميلية التي ُتلحق    م1954بر قانون إصالح األحداث لعام  يعت

 )الحركة العاملية للدفاع عن األطفال،  
ً
وتوضيح مفهومه ( في تحديد تعريف الحدث  19:  2011برزمة قوانين الجزاء. وتبرز أهمية قانون إصالح األحداث وفقا

 القانوني، وبيان أهم القواعد اإلجرائية الخاصة بالتحقيق مع األطفال ومحاكمتهم، ومدى ضمانات هذه املحاكمة 

 لوجودها، فالثابت أن القانون بات ال ينسجم 
ً
باإلضافة مع االتفاقيات أو املعاهدات الدولية ذات العالقة ومنها اتفاقية حقوق الطفل، كونه سابقا

( إال أن القانون ما م1967-م1948للسياسة الجنائية الحديثة في التعاطي مع جرائم األحداث. وبرغم صدور القانون فترة الحكم األردني للضفة الغربية )

 في الضفة الغربية حتى يومنا هذا، في حين توالت عليه التعديالت على ذات القانون في اململكة الهاشمية األ 
ً
ردنية كان آخرها بموجب القانون رقم  زال ساريا

، وذلك بما يتوافق مع تطور السياسية الجنائية املتعلقة باألحداث الجانحين. وهذا يدعو لضرورة االقتداء بما فعل املشرع األردني،  م2002( لسنة  52)

 الداخلي، والسياسية الجنائية الحديثة. مع االتفاقيات الدولية واالنسجام التشريعي  يتالءموإدخال تعديالت أو إلغاء القانون بما 

الجزائية بشكل عام القوانين  تتعلق باألطفال في  إلى وجود نصوص قانونية خاصة   
ً
أيضا للدفاع عن األطفال،    ال بد من اإلشارة  الدولية  )الحركة 

 نجد أن قانون العقوبات رقم )19:  2011
ً
منه حاالت عدم املالحقة الجزائية  (94د في املادة )الساري في الضفة الغربية قد حد  م 1960( لسنة  16(، فمثال

ُيعتبر الشريعة العامة لإلجراءات الجنائية في حالة غياب النص في قانون األحداث،  م2001( لسنة  3، كما أن قانون اإلجراءات الجزائية رقم )7واإلعفاء منها  

يتبين   العام ويقيده.  القانون  ُيقدم على  ز في قانون إصالح باعتباره قانون خاص 
ّ
يترك األطفال في فلسطين  الناظم لعدالة  القانوني  أن اإلطار  مما سبق 

 الساري في الضفة الغربية.  م1954( لسنة 16األحداث رقم )
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 : م 2004( لسنة  7قانون الطفل الفلسطيني رقم ) املطلب الثالث: 

 ديباجته على اتفاقية حقوق الطفل بما يشكل مواءمة مبكرة مع االتفاقية. ( مادة، ويستند القانون في 75يتكون قانون الطفل الفلسطيني من )

 الفلسطيني من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني، وتم  الطفل قانون  اعتماد ( فقد تم 17: 2014وبناًء على )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

  كانت والتي الطفل الوطنية لحقوق  لخطة ا  سكرتارية قبل من  الفلسطيني الطفل لحقوق  الوطنية الخطة إعداد
ً
 حينها، حيث في التخطيط وزارة  من  جزءا

 الفلسطيني الطفل قانون  على التعديالت بمتابعة موضوع بدورها قامت والتي االجتماعية، الشؤون لوزارة  الطفل حقوق  ملف انتقال م2009العام  في تم 

وفي لحقوق  املتحدة  األمم  ميثاق مع واالنسجام التوافقمن   ومزيد واملسؤولية يةاإللزام لضمان السلطة م2010 العام الطفل،   الوطنية أصدرت 

 ذات الفلسطينية املؤسسات  جميع ضمت وطنية بجهود  املحتلة األراض ي الفلسطينية في الطفل حقوق  اتفاقية تنفيذ حول  األول  تقريرها الفلسطينية

 العالقة. 

 ومعايير مختلفة لديها تعريفات قوانين عدة  فهناك ذلك،  العمر، ومع من عشرة  الثامنة دون  إنسان  كل بأنه الطفل الفلسطيني الطفل قانون  ويعرف

  التعليم  ويعتبر  .للطفل
ً
  القانون التعليم  يعتبر في حين الفلسطيني(، الطفل قانون  (العاشر الصف  حتى لألطفال إلزاميا

ً
، يصل 15 سن حتى إلزاميا

ً
 عاما

 أكثر من إلى الجزائية املسؤولية سن الحالية األحداث قوانين تحدد حين سنوات، في تسع سن  الفلسطيني إلى الطفل قانون  في الجزائية املسؤولية سن

 )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (14)
ً
 (. 7: 2010عاما

األسرية والصحية واالجتماعية والثقافية والتعليمية، ومن أهم ما ورد في وقد اشتمل القانون على الحقوق األساسية للطفل، بما يشمل الحقوق  

لتنف آليات وتدابير  القانون  الطوارئ والكوارث. وتضمن  املسلحة وحاالت  النزاعات  الخاصة من  العامة، والحماية  الحماية  الحق في  الحماية القانون  يذ 

( املادة  بمقتض ى  وأنشأ  القانون،  في  عليها  لرعاية ( م70املنصوص  الالزمة  الجهود  بمتابعة  يختص  والذي  والطفولة،  لألمومة  األعلى  املجلس  القانون  ن 

 األمومة والطفولة وحمايتها.

للوس األولوية  ومنح  الجانحين،  األطفال  إلى  األحداث  املجرمين  بذلك مصطلح  واستبدل  الجانحين،  األطفال  ملعاملة   
ً
القانون فصال أفرد  ائل  كما 

 على الوسائل العقابية والعقوبات السالبة للحرية، وضرورة معاملة الحدث الجانح بما يتناسب مع سنه. الوقائية والتربية

املادة ) أن  إال  الفلسطيني وحمايتها،  الطفل   في مجال تشريع حقوق 
ً
 نوعيا

ً
الفلسطيني تطورا الطفل  القانون نصت "ال تخل  72ويعتبر قانون  ( من 

خرى معمول بها تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية". وبالتالي أحكام هذا القانون بأية تشريعات أ 

 في الضفة الغربية.  م1954( لسنة 16في قطاع غزة، وقانون إصالح األحداث رقم ) م1937( لسنة 2أبقت املادة على تطبيق قانون املجرمين األحداث رقم )

(  16في قطاع غزة، وقانون إصالح األحداث رقم )  م1937( لسنة  2أنه يمكن االستناد بعدم دستورية قانون املجرمين األحداث رقم )ويرى الباحث  

ارض في الضفة الغربية، بالنظر إلى األحكام الخاصة بمعاملة األحداث الجانحين املنصوصة في القوانين القديمة سارية املفعول، نجد أنها تتع  م1954لسنة  

( من قانون الطفل الفلسطيني، والتي نصت على ضرورة منح الوسائل الوقائية والتربوية األولوية على 69من حيث الوسيلة والغاية مع مضمون املادة )

لسارية، بحيث التوقيف االحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، وأهمية إيجاد وسائل معاملة تتناسب مع سن الحدث. وهو ما تفتقده القوانين القديمة ا 

 لنص 69تتعامل مع الحدث الجانح كظاهرة إجرامية بحتة. وبالتالي نستند في عدم دستوريتها إلى مخالفتها الصريحة لنص املادة )
ً
( من القانون، وتطبيقا

 الطفل الفلسطيني مما يعارض القانون. ( والتي تنص "يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون"، باعتبار القوانين القديمة والسابقة لقانون 74املادة )

(،  57:  2005الجهة املختصة في إجراء التعديل واإللغاء هي ذاتها الجهة صاحبة االختصاص في التشريع ابتداًء كما يرى )بكيرات،    إنويمكن القول  

 نسجام التشريعي.  وقد منح حق التشريع للقوانين العادية للمجلس التشريعي الفلسطيني، فهو املختص بمعالجة عدم اال

االنسجام   بالقيام بواجباتها تجاه حالة عدم  السارية، وفي حال رفض جهة االختصاص  القوانين  إلغاء وتعديل  التشريعي سلطة  املجلس  ويملك 

( من القانون األساس ي املعدل لسنة 103املادة )  استناًدا التشريعي، يتم اللجوء إلى املحكمة الدستورية للفصل في الدعوى، ألن ذلك من صميم اختصاصها  

 .م2006( لسنة 3( من قانون املحكمة الدستورية رقم )24، واملادة )م2003

 كما اجتهدت محاكم القضاء العادي في فلسطين لتكّريس حقوق الطفل في العديد من أحكامها من خالل االسترشاد بتطبيق االتفاقيات الّدولية 

(، ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية  149:  2016كما يرى ذلك )األشقر،    م1989حقوق الطفل لسنة  لحقوق اإلنسان، السيما اتفاقية  

، وتتلخص وقائع الّدعوى في صدور حكٍم نهائّيٍ من محكمة فلسطينية بإدانة طفل في خالف مع القانون لحكم  1م4/6/2014الصادر بتاريخ   56/2014 رقم 

 أّن محكمة النقض لم تقّرر رّد هذا الطعن عند اتصالها   نهائي، ويمنع قانون األحداث
ّ
الساري في فلسطين هذا الطفل من الطعن أمام محكمة النقض، إال

التي تمنع األحداث من الطعن   م1954( لسنة  16( من قانون إصالح األحداث رقم )1( الفقرة )16به، بل قّررت بوجود شبهة عدم دستورية في نّص املادة )

 لذلك إحالة األمر للمحكمة العليا بص
ً
فتها الّدستورية بالنقض باعتبار األحكام الصادرة بحقهم أمام محاكم االستئناف نهائية، وقّررت محكمة النقض تبعا

األحداث   إصالح  قانون  تضمين  أّن  النقض  وقد رأت محكمة  الّدستورية.  املسألة  في  االستئناف   عدم جوازبللفصل  أحكام محكمة  في  بالنقض  الطعن 

 
 https://cutt.us/qM2Vh ،2015دور القضاء في مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية، املفكرة القانونية،  1

https://cutt.us/qM2Vh
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 ألحكام القانون األساس ّي الفلسطيني امل
ً
 دستورية

ً
ل مخالفة

ّ
 قطعية، يمكن أْن يشك

ً
  2003عّدل لسنة املتصلة بقضايا األطفال الجانحين باعتبارها أحكاما

 باعتباره الوثيقة الّدستورية النافذة. 

 مهمة، بحيث لم يعد يقتصر دور القضاء الوطني في تطبيق االتفاقية الدولية فحسب،  ويعد بذلك قرار محكمة النقض الفلسطينية س
ً
 قانونية

ً
ابقة

 في مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولي
ً
ة وتنفيذ االلتزامات أو الرقابة على تنفيذها باملعنى الضيق، بل يتعدى ذلك ليكون للقاض ي الوطني دورا

 ن لالتفاقيات الدولية. الدولية النضمام فلسطي

جمع  ويوص ي الباحث املجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة إلغاء القوانين السارية السابقة لقانون الطفل، وتعديل قانون الطفل الفلسطيني بما ي 

والتي جرى انضمام فلسطين إليها،  حقوق الطفل،ل الدولية تفاقيةاالكافة األحكام الخاصة بحقوق الطفل وحمايتها في قانون واحد. ومواءمة القانون مع 

ريعاتها الوطنية ذلك أحد آليات تطبيق االتفاقية الدولية في القانون الوطني، ووفاًء بااللتزام الدولي القاض ي بمواءمة الدولة العضو في االتفاقية لتش  ويشكل

 مع االتفاقية. 

 قرارات بقوانين بشأن حقوق الطفل في فلسطيناملبحث الثاني: 

الداهم   تعتبر القرارات بقوانين سلطة وسيلة احتياطية بيد السلطة التنفيذية؛ تهدف إلى حماية الدولة واملحافظة على سالمتها من خالل رد الخطر 

الطفل في فلسطين،   سنتناول في هذا املبحث القرارات بقوانين املتعلقة بحقوق في حاالت الضرورة ودفعه دون التقيد باإلجراءات الدستورية العادية، وعليه  

  م2016( لسنة  4بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني، قرار بقانون رقم )  م 2012( لسنة  19للقوانين آنفة الذكر وتشمل: قرار بقانون رقم )واملعدلة  

 بشأن حماية األحداث.

 : الفلسطينيبشأن تعديل قانون الطفل  م 2012( لسنة  19قرار بقانون رقم ) املطلب األول:  

 للثغرات القانونية املوجودة  
ً
قرار بقانون بشأن تعديل في قانون الطفل الفلسطيني، صدر  بناًء على تنسيٍب من مجلس الوزراء الفلسطيني، وسدا

 مع السياسة  ( مادة من مواد قانون الطفل الفلسطيني، ويعد تعديل القانون في مجمله ت28قانون الطفل الفلسطيني، والذي احتوى على تعديل )
ً
ماشيا

 لحماية حقوق الطفل، بحيث شمل التعديل على تحديد العقوبات النتهاكات حقوق ا 
ً
 للمنظومة القانونية وتعزيزا

ً
لطفل الواردة الجنائية الحديثة وتطويرا

 في القانون. 

( املادة  القرار، تعديل  التي تضمنها  التعديالت  ا 11وأهم  إجراء  التعديل  القانون بحيث حظر  الطبية والعلمية على األطفال، و ( من  كذلك  لتجارب 

( والتي أوكلت لوزير الشؤون االجتماعية  50( حيث نصت على مجانية تقديم الخدمات الصحية ملن هم دون سن السادسة، وتعديل املادة )22تعديل املادة )

 إصدار اللوائح الخاصة بآليات وتدابير واختصاصات مرشدي حماية الطفولة.

التعديل  كما   الجزائية للطفل،  شمل  املساءلة  للمادة رفع سن  الثانية عشرة من    ث منع( بحي67)  استناًدا  يتم  الذي لم  للطفل  الجزائية  املساءلة 

ومن ( لتمنح محاكم الصلح والبداية سلطة النظر في قضايا األحداث لحين إنشاء محاكم مختصة بقضايا األحداث.  69عمره، كما جرى تعديل املادة )

( من القانون ملجلس الوزراء إنشاء املجلس األعلى للطفل، وتكون له الشخصية االعتبارية، وينظم 70أجاز تعديل املادة ) الجدير بذكره أن القرار بقانون 

  
ً
األعلى لألمومة والطفولة في فلسطين. وأخيرا املجلس  األعلى للطفل، محل  املجلس  الوزراء، وبذلك يحل  القرار بموجب نظام يصدره مجلس  فقد منح 

 لتعديل املادة )
ً
( من القانون األصلي، مجلس الوزراء سلطة إصدار اللوائح التنفيذية املتعلقة بإجراءات حماية حقوق الطفل وتنفيذها 73بقانون، وفقا

 ملا ورد في القرار بقانون. 
ً
 وفقا

 : بشأن حماية األحداث م 2016( لسنة  4قرار بقانون رقم ) املطلب الثاني: 

مسايرة للقوانين الحديثة، ومواءمة مع اتفاقية  يشكل بدوره أكثر القرارات  والذي  ،  م2016عام  في  ( بشأن حماية األحداث  4القرار بقانون رقم )صدر  

 أو  ( سنة ميالدية كاملة وقت ارتكابه فع18حقوق الطفل واملواثيق الدولية ذات العالقة، حيث عرف القرار الحدث "الطفل الذي لم يتجاوز )
ً
 مجرما

ً
ال

 قانون الطفل الفلسطيني.و  ق مع تعريف اتفاقية حقوق الطفل،عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف" وهو ما يتف

( مادة، ويعد أول قانون يصدر بعد انضمام فلسطين التفاقية حقوق الطفل، ومن أهم املواد التي تم تعديلها 68من )آنف الذكر  ويتكون القانون  

ل  
ً
املادة )وفقا القانون، ما نصت عليه  الجنايات والجنح، واملادة )10هذا  ( والتي تنص على خفض مدة 12( والتي توجب توكيل محامي للحدث في جميع 

التقادم املنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) النصف، على خالف مدة  مادة ، باإلضافة للم2001( لسنة  3التقادم في جرائم األحداث إلى 

ي36) لم  الذي  الجانح  الحدث  بحق  التدابير  للمادة   
ً
طبقا فتنحصر  العمرية،  الفئة  بحسب  الجانح  الحدث  التدابير ضد  تقسم  والتي  القانون،  تم  ( من 

يداع في املشافي بواجبات معينة واالختبار القضائي واملراقبة االجتماعية واإل   اإللزامالخامسة عشر من عمره في التوبيخ والتسليم وااللحاق بالتدريب املنهي و 

 املتخصصة.
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أن التدابير الوارد النص عليها في الفصل  2 34/2018وقد عدت محكمة استئناف رام هللا بصفتها محكمة استئناف قضايا األحداث في القضية رقم 

 ، إنما هي بحد ذاتها عقوبة يتم ايقاعها على من تقرر الحكم بإدانته.الرابع من القرار بقانون بشأن حماية األحداث

 القرار بقانون رقم 
ً
منه قررت محكمة استئناف رام هللا بصفتها الجزائية املأذونة في  2فقرة  36بشأن حماية األحداث واملادة  2016لسنة  4وتطبيقا

 .تسليم الحدث ملتولي أمره وإفهامه بضرورة رعايته والعناية به وتربيته 121/20183القضية رقم 

حكمة لألحداث، وأجازت  ( من القرار بقانون على إنشاء م24كما نص الفصل الثالث من القرار بقانون على أصول محاكمة األحداث، ونصت املادة )

بالشراكة مع وزار  أول محكمة أحداث في فلسطين،  افتتح  األعلى  القضاء  أن مجلس  الرعاية االجتماعية، يشار  املحكمة في دور  انعقاد  الشؤون املادة  ة 

 . م3/4/2016 يوم األحد املوافقفي مدينة رام هللا،  االجتماعية

 : الخاتمة 

  
ً
اعتمادا وذلك  الفلسطينية،  القانونية  للمنظومة   

ً
نوعية  

ً
إضافة يمثل  تعديالته  مع  الفلسطيني  الطفل  قانون  أن  القول  يمكن  فإنه   ،

ً
على ختاما

 في املنظومة
ً
 هاما

ً
لتشريعية املتعلقة ا   السياسية الجنائية املعاصرة، ومواءمته التفاقية حقوق الطفل، بينما يعد القرار بقانون بشأن حماية األحداث تطورا

الجانح واملجتمع على حد سواء باتخاذ تدابير هامة ومالئمة للحد من جنوح األحداث.   وبناء على ما سبق باألحداث الجانحين، ومراعاة مصلحة الحدث 

 توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات:  

: النتائج 
ا

 :أوًل

على السياسة العقابية القديمة، فال بد من اإليقاف العمل بهم، وإصدار قوانين    األحداث يعتمدوقانون إصالح    ،قانون املجرمين األحداث  ملا كان  .1

 أكثر مالئمة وتماشًيا مع االتفاقيات الدولية. 

كافة الحقوق املنصوص عليها في اتفاقية  على  يشمل  كونه  مع اتفاقية حقوق الطفل،    متوافًقا ومنسجًماقانون الطفل الفلسطيني بتعديالته  يعتبر   .2

 ، مثل إعمال نظام التبني. اإللزامحقوق الطفل باستثناء بعض الحقوق التي نصت عليه االتفاقية على سبيل التخيير ال 

)  يشكل .3 بقانون رقم  الفلسطينية و   م2016( لسنة  4القرار  التشريعية  املنظومة   في 
ً
 نوعيا

ً
الجنائية   مسايرة بشأن حماية األحداث تطورا للسياسة 

 لهم.
ً
 الحديثة، بما جاء به من إنصاف لحقوق األحداث وحماية

  ضوعي في املعاملة العقابية للطفلوالكافي لحقوق الطفل، إال أنه تجاهل الجانب اإلجرائي واملو   العامقانون الطفل الفلسطيني اإلطار التشريعي    يمثل .4

 الجانب اإلجرائي واملوضوعي في املعاملة العقابية للطفل.  متضمًنا ؛عديل قانون الطفللت ملحةحاجة   ظهرتلذلك  ؛وتركها للقانون القديم 

للتشريعات الثانوية الصادرة، حيث أن ما صدر من تشريعات ثانوية محدود، وال يعبر  مراجعة شاملة  إجراء  جانب آخر من الفقه بضرورة    يطالب   .5

، لم يضع مجلس الوزراء أية تشريعات ثانوية هامة خاصة باألطفال    % من املجتمع53عن حجم هذه الفئة من أفراد املجتمع "
ً
الفلسطيني" فمثال

 ن لدى أقاربهم من الدرجة األولى. الجانحين، أو اللوائح املحددة للشروط الصحية واالجتماعية التي يجب توفيرها لألطفال الذين يعملو 

أية تشريعات ثانوية لتنفيذ الشق املتعلق بالحماية في قانون الطفل الفلسطيني  وضع  ومن الجدير بذكره أن مجلس الوزراء الفلسطيني لم يعمل على   .6

العنف، وهذا م2004لسنة   الحماية من كافة أشكال  اإلتباع لتمكين األطفال من حقهم في  الواجبة  املحددة لإلجراءات  التنفيذية  الالئحة  ، مثل 

 املحدد الرئيس الذي يجب التعويل عليه من ناحية التطوير.  هو 2004يدفعنا للتأكيد على أن قانون حقوق الطفل لسنة 

 ثاني
ا
 : : التوصياتا

، لعدم صالحيتهما  م1954( لسنة  16)، وقانون إصالح األحداث رقم  م1937( لسنة  2ضرورة إلغاء قانون املجرمين األحداث رقم )توص ي الدراسة ب .1

 املعاصرة، وعدم مواءمتهما التفاقية حقوق الطفل.للتطبيق وعدم مسايرتهما للسياسة الجنائية 

املصطلحات   .2 ووحدة  والتنفيذ  التطبيق  يضمن سهولة  بما  واحد،  قانون  ضمن  فلسطين  في  باألطفال  املتعلقة  واإلجراءات  األحكام  كافة  معالجة 

 ته ملعايير العدالة. قوانين العربية والغربية الحديثة؛ منًعا للتعارض بين القوانين، ومواكبواألحكام على غرار ال

الطفل،   .3 اتفاقية حقوق  يتناسب مع صياغة  بما  الفلسطيني وقانون حماية األحداث  الطفل  املنصوص عليها في قانون  املواد  إعادة صياغة بعض 

 ية لاللتزامات الناشئة عنها. اإللزاموالقيمة القانونية لها، والصفة 

 

 

 
   https://cutt.us/70Fzd، 2018األحكام القضائية، موقع مقام،   2
    https://cutt.us/KWxfE، 2018االحكام القضائية، موقع مقام،   3

https://cutt.us/70Fzd
https://cutt.us/KWxfE
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   :قدمةامل

ُيم اإلنساني  شاط 
ّ
الن  من 

ً
إن كثيرا بأنواعها، بل  الرياضة  املختلفة  الحضارات  الزمان رياضات مختلفة، كما عرفت  اإلنسان منذ قديم  ارس  مارس 

شاط البدني، وتعد الرياضة أحد األنشطة اإلنسانية الهامةفيه شكل من أشكال 
ّ
فال يكاد يخلو مجتمع من املجتمعات اإلنسانية من شكل  ؛الّرياضة والن

بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا املجتمع; ومنجزات الرياضة على املستوى اإلجمالي وأنشطتها تعد أحد املؤشرات العامة   ؛من أشكال الرياضة
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 :امللخص

الدولية، من خالل  الرياضية  التحكيم  محكمة  وفق قواعد  الرياضية  املنازعات  في  التحكيم  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

على   على  التعرف  والوقوف  املطبقة،  القانونية  القواعد  وكذلك  فيها،  تنظر  التي  النزاعات  وطبيعة  املحكمة  هذه  اختصاصات  طبيعة 

إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، وتظهر إشكالية الدراسة من خصوصية محكمة  

في   تنظر  أنها  في  الرياضية  وكذلك التحكيم  الدولي،  التحكيم  ومبادئ  قواعد  يخالف  وهذا  الرياض ي  املجال  في  تنشأ  التي  النزاعات  جميع 

على املنهج الوصفي التحليلي،   عتماداختالف القواعد املطبقة في حسم تلك النزاعات في املجال الرياض ي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم ال 

واملت املختلفة  املفاهيم  إستعراض  خالل  من  محكمة  وذلك  وسير  عمل  وإجراءات  وتكوين  شكل  على  والتعرف  الدراسة،  بموضوع  علقة 

 التحكيم الرياض ي الدولي. 

 كان نوع النشاط  
ً
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن النزاعات الرياضية تنشأ في مجال األنشطة الرياضية أيا

أو خالف قانوني بصدد عالق الرياضية مؤسسة  الرياض ي، وهي نزاع  التحكيم  أي نوع كانت، وأن محكمة  ة قانونية ذات طابع رياض ي من 

مستقلة، تقدم خدماتها من أجل تسهيل حل املنازعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، من ميزات اللجوء لهذه املحكمة  

املنازعات الرياضية الدولية، ب الكافية للمحكمين في املحكمة بتفاصيل املنازعات أن إجراءتها سريعة ومناسبة لحسم  املعرفة  إلى  اإلضافة 

إلى  اللجوء  تكاليف  تخفيض  أهمها:  من  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  أوصت  وقد  وملزمة،  مطلقة  ذات حجية  وقراراتها  الرياضية، 

تس بهدف  العالم  مناطق  مختلف  في  لها  فروع  وإنشاء  الدولية،  الرياض ي  التحكيم  من  محكمة  تردد  يحدث  ل  وحتى  إليها،  الوصول  هيل 

 إلى جنب مع اللغة الفرنسية واإلنجليزية   اعتماداملتنازعين للجوء إليها، وكذلك السعي نحو  
ً
اللغة العربية كلغة أساسية معتمدة ثالثة جنبا

 في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية.  

 . محكمة التحكيم الرياضية الدولية  ؛منازعات رياضية ؛التحكيم الرياض ي الدوليالكلمات املفتاحية: 
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فالرياضة ظاهرة اجتماعية ثقافية متداخلة بشكل عضوي في نظام الكيانات    ؛والثقافي ملجتمع ما  اإلجتماعييحكم من خاللها على مستوى التقدم  التي  

 ة السائدة في املجتمع. اإلجتماعيكما أن التقدم والرقي الرياض ي يتوقف على املعطيات القانونية والعوامل  ؛ةاإلجتماعيوالبنى 

ال أنه  وتنشأ من  العالقات، ول شك  ارتباطه بمثل هذه  إلى تحقيق مصالحه من خالل  رياضة عالقات عديدة ألطراف متعددة، وكل طرف يسعى 

الرياض بسبب  نشأت  التي  القانونية  العالقة  وهي  نشوئه،  يختلف عن مصدر  ل  النزاع  وهذا  النزاع،  يظهر  املصالح،  في  تضارٌب  يكون هناك  أو  حيث  ة 

ا تتميز هذه العالقة بميزات تجعلها بحاجة إلى قواعد خاصة، بل وقانون خاص، يحكمها، إذ قد ل تتسع القواعد العامة لتغطية تنظيم بمناسبتها، فمثلم

 بحاجة إلى قضاء خاص متخصص ينظر فيه، لكن هذا القضاء ليس فقط خاص بمضمونه،
ً
  تفصيالتها؛ فإن النزاع الناجم عن تلك العالقات، هو أيضا

ايا اته وطبيعة قراراته، والجهة املشرفة على تأسيسه، وازدواجية الوضع القانوني له، وتعددية مصادره القانونية الواجبة التطبيق على القضبل بإجراء

 . (1)املعروضة عليه

العم  إدارات رياضية ذات تخصص قانوني قادرة على تسيير  لها قوة قانونية، ووجود  أو لوائح محددة  إلى وجود قوانين  الحاجة  ل وبالتالي ظهرت 

التي جعلتالحتراف العالم على مختلف األصعدة  الحاصلة في  التطورات  بالرياضة وتنظيمها بشكل يواكب  املرتبطة  من   ي والتسويقي وغيره من األعمال 

والالع النادي  لضمان حقوق  القانونية  الحماية  توفير  بد من  ل  لذلك  النزاعات،  الكثير من  ويفرز  واألموال  األرباح  يدر   
ً
واملستثمر الرياضة مشروعا ب 

 .(2) والشركة الراعية وغيرها من العاملين في املجال الرياض ي

الرياض ي عام   التحكيم  إنشاء محكمة  تم  ب   م1984لقد  تطورت  ثم  تعد مؤسسة رصينة،  واليوم  نالت   شكل مستمر  الرياضة،  في عالم  ومعتمدة 

السويسرية عام  ا  الفدرالية  املحكمة  الضمانات  م1993عتراف  توفر  تحكيم حقيقية  أصبحت محكمة  وبذلك  في سويسرا.  أعلى هيئة قضائية  كونها   ،

قو  نفس  لها  املحكمة  عن  الصادرة  القرارات  تعد  لذلك  ونهائية،  ملزمة  لتكون  وموضوعية  استقاللية  من  لقراراتها  الكافية  القانونية    األحكامة  والقوة 

 . (3)القضائية الصادرة عن املحاكم العادية

 على ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مفهوم التحكيم في األنشطة الرياضية، واملحكمة الدولية املختصة في تحكيم 
ً
  وتأسيسا

 النزاعات الرياضية. 

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

الالعبين والتعاقد معهم ومسائل الرعاية الرياضية    أجور ، أصبحت تدر املاليين من األموال، من خالل  الحترافبعد تحول الرياضة من الهواية إلى  

إلى نشوء نزاعات ف أو غير مباشر،  أدت بشكل مباشر  املكاسب واملصالح  الرياضة تحقق مكاسب ومصالح كبيرة، وهذه  ي  والبث واملشاهدة، وأصبحت 

( على  I.O.Cالنزاعات، حيث صادقت اللجنة األوملبية الدولية)املجال الرياض ي، مما أدى إلى الحاجة إلى إنشاء جهات قضائية متخصصة للفصل في هذه  

، وهي مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية، تقدم خدماتها من أجل تسهيل م1984نظام محكمة التحكيم الرياضية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 

 حكمين أو الوسطاء بهذا الواجب. حل املنازعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، وذلك بتكليف امل

)ما طبيعة التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية  خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس    تبرز مشكلة الدراسة من

 ، ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:  الدولية؟(

 كيم الدولي ووظائفهما ومهامهما؟ما  مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي ومجلس التح .1

 ات محكمة التحكيم الرياض ي الدولي وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها؟  اختصاصما طبيعة  .2

 ما القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية؟  .3

 الرياضية الدولية؟ ما إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية في محكمة التحكيم  .4

 ما ميزات وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية؟ .5

  :أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

 التحكيم الرياض ي الدولي، وتشكيل محكمة التحكيم الرياضية ومجلس التحكيم الدولي ووظائفهما ومهامهما. مفهومالتعرف على  .1

 ات محكمة التحكيم الرياض ي الدولي وطبيعة النزاعات التي تنظر فيها. اختصاصالتعرف على طبيعة  .2

 التعرف على القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية. .3

 محكمة التحكيم الرياضية الدولية. في  الوقوف على إجراءات التحكيم والتسوية في النزاعات الرياضية .4

 
 .9ص(، 6، العدد)مجلة الباحث للدراسات األكاديمية(. القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي،  2015األحمد، محمد سليمان ويوسف، ريبر حسين. )  1

 .51ص، 28(9واملوضوعية لقراراتها، مجلة علوم الرياضة، )( وضمانات الستقاللية CAS(. املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية )2014عواد، إحسان عبد الكريم. )  2

 . 7صزائر، (. التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الج2016باسماعيل، نبيل. )  3
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 التعرف على مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية.  .5

   :أهمية الدراسة

ة التي يتم الهتمام بها على املستوى الدولي، فلم يعد ينظر إليها على أنها  اإلجتماعيتكمن أهمية الدراسة في أن الرياضة أصبحت من أهم الظواهر  

وشك اإلنسان،  يحترفها  قد  ومهنة  للكسب  وسيلة  الرياضة  أصبحت  بل  والنفسية،  والروحية  البدنية  التنمية  إلى  تهدف  جسدية  تدريبات  من  مجرد  ل 

أحكامها في أشكال الستثمار القتصادي، هذا الستثمار ينشأ عنه نزاعات كثيرة متعددة ومتنوعة، ولذلك ل بد لها من هيئة أو مؤسسة قانونية تصدر  

 درة عنها نهائية وملزمة، تنظمها وتسير بها نحو التطور والرقي. ال الرياض ي، وتكون القرارات الصاما ينشأ من نزاعات في املج

ذاته، بحد  املوضوع  الدراسة من حداثة  أهمية  تكمن  املوضوع    كما  لهذا  تطرقت  التي  السابقة  الدراسات  قلة  الباحث،    –وبالتالي  في حدود علم 

فيها يعد   ظورة إضافة إلى أن البحث في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية ونشأتها وآلية عملها وطريقة إجراءتها واستعراض وتحليل قرارتها والقضايا املن

 من األهمية بمكان لكل الجهات واملؤسسات واألفراد ذوي العالقة باملجال واألنشطة الرياضية. 

   :منهجية الدراسة

املنهج  اعتمدت الدراسة على  إ   هذه  وذلك من خالل  التحليلي،  والتعرف على الوصفي  الدراسة،  بموضوع  واملتعلقة  املختلفة  املفاهيم  ستعراض 

 الصادرة عنها والقضايا املنظورة فيها.  األحكامستعراض وتحليل القرارات و إ وإجراءات عمل وسير محكمة التحكيم الرياض ي الدولي، و شكل وتكوين 

 :خطة الدراسة

 شملت هذه الدراسة باإلضافة إلى املقدمة والخاتمة، ثالثة فصول، كاآلتي: 

 :ويتضمن مطلبين: )التحكيم الرياض ي والنزاعات الرياضية(، املبحث التمهيدي

 : : ماهية التحكيم الرياض ي الدولي. ويتكون من فرعيناملطلب األول  -

 : مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي. الفرع األول  •

 : وظائف محكمة التحكيم الرياض ي ومهامها. الفرع الثاني •

 : مفهوم النزاعات الرياضية وطبيعتها، ويتكون من فرعين: املطلب الثاني -

 مفهوم النزاعات الرياضية . : الفرع األول  •

 : طبيعة النزاعات الرياضية  الفرع الثاني •

 : )محكمة التحكيم الرياضية الدولية(، ويتضمن مطلبين: املبحث األول 

 ات محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ويتكون من فرعين: اختصاص: طبيعة املطلب األول  -

 : النزاعات ذات الطبيعة التجارية الفرع األول  •

 : النزاعات ذات الطبيعة التأديبية. الثانيالفرع  •

 : القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ويتكون من فرعين:املطلب الثاني -

  القواعد القانونية املطبقة في التحكيم العادي -الفرع األول  •

 ي ستئناف ال القواعد القانونية املطبقة في التحكيم  -الفرع الثاني •

 : )قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية(، ويتضمن مطلبين:املبحث الثاني

 ( أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ويتكون من فرعين: ستئنافال  –: إجراءات التحكيم )التسوية املطلب األول  -

 إجراءات التحكيم العادية - الفرع األول  •

 ستئنافال إجراءات التحكيم ب -الفرع الثاني •

 : حجية قرارات محكمة التحكيم الرياضية الدولية. املطلب الثاني -

 حجية القرارات   -الفرع األول  •

 مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية  -الفرع الثاني •
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 التحكيم الرياض ي والنزاعات الرياضية  :التمهيدي املبحث

و  لتطور  الرياضة    انتشارنتيجة  والهيئات  والرياضيين  الرياض ي  النشاط  طبيعة  تعقد  إلى  باإلضافة  العالم،  دول  معظم  في  واسع  بشكل  الرياضة 

 في أن يؤدي ذلك إلى تطور نوعي لأللعاب  
ً
الرياضية، ولكون والعالقات فيما بينهم، ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين أو لوائح محددة لها قوة قانونية، أمال

 والكثير من النشاطات الرياضية تُ الرياضة ب
ً
ستوجب ذلك ا لرياضيين أو املؤسسات الرياضية،  جرى في بلدان غير بلدان الالعبين ا شكل عام تنتشر عامليا

 وجود التحكيم الرياض ي الدولي. 

 ماهية التحكيم الرياض ي الدولي : األول  املطلب 

ن  أصبح للتحكيم الرياض ي في العصر الحاضر أهمية ل تقل عن غيره من أنواع التحكيم كالتحكيم التجاري والصناعي والبحري، وغيرها، خاصة وأ 

 لذلك موقف املحاكم الرياضية الدا 
ً
للدول  خليةاألنشطة الرياضية باتت تمس الجوانب السياسية للدول باإلضافة إلى الجوانب القتصادية، وتغير تبعا

الرياض ي   املجال  في  القضاء  تدخل  ومع  الرياضة،  بأعمال  يتعلق  ال فيما  قلة  مع  الزيادة  إلى  يميل  وطبيعة   ختصاصالذي  الرياض ي  بالتنظيم  واإلملام 

 في محكم
ً
الرياض ي ممثال الدولي  التحكيم  الرياضية وقواعدها، فقد ظهر  إنشاؤهاة  األنشطة  امل  دولية متخصصة تم  القضايا  باألنللبت في  شطة  تعلقة 

 الرياضية العاملية.  

تطور   الرياضية من  الحركة  ما شهدته  إ إن  إلى  أدى  املاضية  العقود  في  والخالفاتلفت  النزاعات  تعقيدها،  رتفاع عدد  وزيادة  منها  وقد   املنبثقة 

ين، وقد كان عتبار مصالح املتنازعأخذ في اإل يين تاختصاصلنزاعات والخالفات من قبل أشخاص  عتماد وسيلة فعالة وسريعة لحل هذه ا استلزم األمر إ 

 عتماد التحكيم الرياض ي كوسيلة تسوية من قبل الحركة الرياضية العاملية.  ذلك النواة األولى إل 

 : األول: مفهوم التحكيم الرياض ي الدولي الفرع

:"عرف  يُ  بأنه  الدولي  عن    التحكيم  الناشئة  النزاعات  وتسوية  لحل  الرئيس  التحكيم تفاقالاألسلوب  ويعتمد  الدولية،  والعالقات  التجارية  ات 

أكثر من   أو  إلى طرف  املنازعات  بتقديم  القيام  أن األطراف قد قررت  العقود، ذلك يعني  التحكيم بشكل عام، على  الحال في  املحكمين  الدولي، كما هو 

من قبل األطراف املتنازعة أو بالنيابة عنها لتصل إلى قرار ملزم، وفي الغالب ما يتم تضمين أحكام للمنازعات املستقبلية في العقود هم  اختيار والذين يتم  

األطراف. بين  و (4) "املبرمة  ح   تفاقال،  قبل  يتم  قد  التحكيم  إلى  اللجوء  بنود  على  من  كبند  فيرد  النزاع  األ   تفاقالدوث  بين  العالقة  يحكم  طراف  الذي 

ورتيه بص تفاقالنازعات إلى التحكيم ويسمى هذا  مستقل ينص على إحالة ما قد يحدث بينهم من م  اتفاق النزاع بشأنها، أو يرد كبند في  واملحتمل حدوث

 (5) "مشارطة التحكيم"  تفاقاليم بعد حدوث النزاع ويسمى هذا على اللجوء إلى التحك تفاقال"شرط التحكيم"، وقد يتم 

 الدولية لفض النزاعات  ياتفاقف التحكيم بأنه: "طريق عر كما يُ 
ً
 للخصوم من  يتم فيه قيام شخص من غير الخصوم بإصدار حكم ُمْنِهيا

ً
 للنزاع ملزما

أو    
ً
إتباع إجراءات محددة قانونا  اتفاقخالل 

ً
القانون   ا به  القادمةفيما يسمح  املتنازعة  الدولي كي يسمح لألطراف  التحكيم  إقرار  من خلفيات    ، وقد تم 

 . (6) "قانونية وثقافية مختلفة بتسوية نزاعاتهم، بدون الخوض في شكليات النظام القانوني لكل طرف.

يُ  الرياض ي  املجال  التحكيم عر في  أن    ف  أو مجموعة محكمين بشرط  الرياض ي عن طريق محكم  بالجانب  املتعلقة  املنازعات  بأنه: "وسيلة لتسوية 

"، وتقدم 
ً
، اإلجراء الستشاري ، في التحكيم  ستئنافال ،  محكمة التحكيم الرياضية أربعة إجراءات مختلفة، تتمثل في: التحكيم العادي يكون عددهم وترا

 .(7)وساطةوال

املنازعات القانونية املتعلقة بالرياضة على محكمين من أجل البت فيها"عرف التحويُ  أنه: "عرض  ، والتحكيم الرياض ي  (8) كيم الرياض ي كذلك على 

"وسيلة لتسوية املنازعات الناشئة عن جميع أنواع العالقات القانونية   ، ويعرف على أنه:العتيادي التحكيم، األول يسمى بالتحكيم  يتضمن نوعين من  

ازعات التي في املحكمة". ومن املن  العتيادي ها قسم التحكيم  التي يتبع  العتيادي ه املنازعات إلجراءات التحكيم  املتعلقة بالجانب الرياض ي، وتخضع هذ

ود رعاية األنشطة الرياضية والعقود املتعلقة بمنح حقوق بث الفعاليات الرياضية على القنوات املنازعات الناشئة عن عق العتيادي ينظر فيها التحكيم 

 (9)  الفضائية أو التلفاز، وكذلك الناشئة عن العقد بين الرياض ي ومدربه واملسائل املتعلقة بمسؤولية الغير )الطرف الثالث("

الثا النوع  بالتحكيم  أما  التحكيم فيسمى  التحكيم  ي، ويُ ستئنافال ني من  القرارات  ستئناف ال عرف  الناشئة عن  املنازعات  أنه: "وسيلة لتسوية  ي على 

إطار   أو محاكم مماثلة تعمل ضمن  أخيرة عن محاكم منظمة مختصة  أو لجان رياضية أخرى، وتخضع اتحادالصادرة بدرجة  أو جمعيات رياضية  ات 

 
 . 122(. الجديد في التحكيم في الدول العربية، املكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، ص2003الفقي، عمر عيس ى. )  4

 . 7، دار النهضةالعربية، القاهرة، مصر، ص3(. التحكيم التجاري الدولي، ط2004حمودمختار. )بريري، م  5

 .122، ص15(2، مجلة املنارة، )م2001لسنة  31(. آلية تنفيذ أحكام التحكيم في األردن: دراسة تقييمّية في ظل قانون التحكيم رقم 2009السرحـان، بكــر ودرادكة، لفي. )  6

 . 8ح، ورقلة، الجزائر، ص(. التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا2016باسماعيل، نبيل. )  7

 . 50، ص28(9( وضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها، مجلة علوم الرياضة، )CAS(. املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية ) 2014عواد، إحسان عبد الكريم. )  8
 .58املرجع السابق، ص  9
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ملنازعات الناشئة عن  . ومن أمثلة هذه املنازعات نذكر ا (10)ي في املحكمة"ستئنافال ي التي يتبعها قسم التحكيم  ستئنافال ه املنازعات إلجراءات التحكيم  هذ

 القرارات املتعلقة باملنشطات أو املتخذة بصد نضباطيةال القرارات 
ً
 الرسمي بالفعاليات الرياضية.   بالعترافد أهلية الرياض ي أو املتعلقة وخصوصا

رياض ي أو من منظمة رياضية    اتحادي في النزاعات الرياضية التي صدر في صددها قرار تأديبي من  ستئنافال تطبيق اجراءات التحكيم  يتم اللجوء إلى  

 .(11) أمام محكمة التحكيم الرياضية األحكامتلك  استئنافأو أية جهة تابعة لها، إذا كان النظام الداخلي أو الالئحة الخاصة بتلك الجهات تشير إلى جواز 

الرياضية، تحتوي   اتتحادال( وغيرها من  FIBAالدولي لكرة السلة )  تحاد( والFIFAالدولي لكرة القدم )  تحادالرياضية الدولية كال  اتتحادالإن  

ال القرارات  فإن  لذلك  عليها،  املترتبة  والجزاءات  الرياضية  الندية  أو  الالعبين  يرتكبها  التي  باملخالفات  خاصة  قواعد  على  لوائحها  هذه  في  من  صادرة 

 .(12) في محكمة التحكيم الرياضية الدولية ستئنافال أمام غرفة   ستئنافقابلة لال  اتتحادال

 : محكمة التحكيم الرياض ي ومهامها وظائفالثاني:  الفرع

لقضاء الوطني  عندما تتجه إرادة أطراف النزاع في حقل الرياضة الدولية إلى اللجوء إلى التحكيم، فإنهم يعبرون عن نيتهم إخراج النزاع من سلطة ا 

عزمهم   عن  يُ   اختيارواإلفصاح  تحكيمية  بين  خِض هيئة  نزاع  نشوء  يفترض  التحكيم  إجراءات  في  البدء  فإن  لذا  التحكيمية،  لسلطتها  النزاع  هذا  عون 

 قبل حدوث النزاع أو بعد حدوث النزاع على اللجوء إلى التحكيم،ق  ف  تّ تحكيم، هذه األطراف إ   اتفاقبطهما  أطراف ير 
ً
وبعد إخطار أحد األطراف    ت مسبقا

املوا  املسألة من  التحكيمية، وعليه فإن هذه  املحكمة  إجراء واملتمثل في تشكيل  بأول  التحكيم، فإنهم يبدؤون  نيته تحريك إجراءات  الهامة اآلخر  ضيع 

املع األطراف  إرادة  ترتكز على  الخاصة، حيث  الدولية  العالقات  في   
ً
النزاع خصوصا أطراف  يتفق عليها  للمهمة التي  املحكمين  قبول  نية من جهة، وعلى 

 .(13)املسندة إليهم من جهة أخرى 

 إ 
ً
 :(15) مجلس الدولي للتحكيم الرياض ي عدة وظائف تتمثل في مايليلفإن ل (14)  (TASمن قانون محكمة ) على النص السادس ستنادا

 إنشاء وتعديل قانون املحكمة.   .1

 نتخاب الرئيس ونائبيه، لفترة واحدة أو أكثر قابلة للتجديد ألربع  إ  .2
ً
لرئيس محل الرئيس عند الضرورة، حسب السن؛ إذا كان  ا   سنوات، ويحل نائبا

بأدا  الرئيس  نواب  كبار  يقوم   ،
ً
شاغرا الرئيس  إ منصب  لحين  الرئيس  ومسؤوليات  واجبات  التحء  غرفة  رئيس  وكذلك  جديد.  رئيس  كيم  نتخاب 

ن إثنين لرؤساء الغرف لتمكين إستبدالهما في حالة غيابهم، ويتم نتخاب نائبي(، وإ TASملحكمة التحكيم )  ستئنافال ورئيس غرفة تحكيم    العادية

  اتتحادال(، ورابطة  AIOWFالدولية األوملبية الشتوية )  اتتحادال(، ورابطة  CIOنتخاب الرئيس ونوابه بعد التشاور مع اللجنة األوملبية الدولية )إ 

 (.  ACNO(، ورابطة اللجان الوطنية األوملبية )ASOIFالدولية األوملبية الصيفية )

 إزالتهم من القوائم. .3
ً
 يعين املجلس الحكام بإنشاء قائمة املحكمين، والوسطاء بتشكيل قائمة الوسطاء، بحيث يمكن أيضا

 ية وإزالة املحكمين وأداء وظائف أخرى في إطار النظام الداخلي. النظر في مسائل تنح .4

 (، كما يستطيع إنهاء مهامه باقتراح من قبل رئيسه. TASتعيين األمين العام للمحكمة ) .5

 ت أو مؤقتة. (، ويمكن للمجلس خلق هياكل التحكيم اإلقليمية أو املحلية، دائمة كانTASممارسة الرقابة اإلشرافية على أنشطة مكتب املحكمة ) .6

( من قبل أفراد يريدون اللجوء للتحكيم من دون موارد مالية كافية، إذ يمكن  TASإنشاء صندوق مساعدة لتسهيل الوصول إلى محكمة التحكيم ) .7

 ( مع تحديد قواعد استخدام األموال. TASإنشاء دليل املساعدة القانونية لدى محكمة )

 يتخذ املجلس أي إجراء آخر يراه  .8
ً
 لحماية حقوق األطراف وحل النزاعات املتعلقة بالرياضة عن طريق التحكيم والوساطة.  ضروريا

املحكمة ) .9 نشاط  استدعى  كلما  الرياض ي  للتحكيم  الدولي  املجلس  أما عTASيجتمع  األقل،  السنة على  في  يجتمع مرة  أن  ذلك، على  إجراءات (  ن 

 . فإن أغلبها يخضع للقواعد العامة في التحكيم.  كيفيات التصويت وغيرها.. الجتماع وكيفياته وكذلك

 : (16)حكيم الرياض ي الدولية، فإنها تقوم باملهام التاليةالت أما على مستوى محكمة

 البت في النزاعات املقدمة لهم من خالل التحكيم العادي. .1

تق .2 بأن  التحكيم  إجراءات  بقرارات  ستئنافال رر، من خالل  املتعلقة  املنازعات  اللجوء  اتتحادال،  تجيز  الرياضية  الهيئات  في  أو   إلى   والجمعيات 

 .اتفاقغيرها من الهيئات الرياضية، طاملا أن القوانين أو األنظمة املعمول للمحكمة أو بتوفر شرط للتحكيم في 

 البت في النزاعات املقدمة إليها عن طريق الوساطة. .3
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 . 18(. القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي، مرجع سابق، ص2015سليمان ويوسف، ريبر حسين. )األحمد، محمد   11

 . 18املرجع السابق، ص  12

 . 84دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها، ص(. قانونية تأسيس املحكمة الرياضية بجمهورية مصر العربية، أطروحة 2013الدليل، محمد أبو الفتوح. ) 13

 (. 6وتعديالته، النص رقم ) 1996قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية لسنة  14

 . 24(. التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، مرجع سابق، ص2016باسماعيل، نبيل. ) 15
 . 16، صرجع سابق (. القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي، م2015ريبر حسين. )األحمد، محمد سليمان ويوسف،  16
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 مفهوم النزاعات الرياضية وطبيعتها : الثاني املطلب 

حترام قواعد اللعبة، عات الرياضية نتيجة مخالفة وعدم إ تنشأ عن تنظيم وممارسة األنشطة الرياضية املختلفة نزاعات عديدة، فقد تحدث النزا 

الحال    شراف وتنظيم األنشطة الرياضية، وتنظيم العالقات بين القائمينتعلق النزاعات الرياضية بإدارة وإ وقد ت بالنسبة عليها وبين ممارسيها، كما هو 

و  األندية  تفرضها  التي  وقد    اتتحادالللعقوبات  والحكام،  واملدربين  الالعبين  الرياضية الرياضية على  بالعقود  اإلخالل  نتيجة  الرياضية  النزاعات  تنشأ 

 وعقد الرعاية الرياضية، وغيرها.  النتقالو  الحترافكعقد 

 : األول: مفهوم النزاعات الرياضية الفرع

 كان نوع النشاط الرياض ي الذي يمارس ويمكن أن يكون له طابع محفي الصطالح فإن  
ً
لي أو  املنازعة الرياضية هي: "نزاع ينشأ في مجال الرياضة أيا

عنصر   دخول  أدى  وقد  القانو   حترافال دولي  قواعد  تطبيق  وضرورة  األمور  تعقد  إلى  الحالي  العصر  العنصر في  هذا  على  الناشئة  العالقات  على  ن 

 .(17) الجديد"

ما يحدث نتيجة عنف عند ممارسة اللعبة أو عدم احترام لقواعد وقوانين املمارسة الرياضية سواء اإلدارية املنازعات الرياضية على أنها: "  وعرفت

 . (18)العالقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها"ة واإلشراف عليها وتنظيم لفنية أو ما يتعلق بإدارة الرياضأو ا 

بإدارة  وبه يتعلق  أو  أساسية،  بصفة  الرياضة  بممارسة  يتعلق  كان  الرياضة سواء  مجال  في  ينشأ  نزاع  هي  الرياضية  املنازعة  أن  القول  يمكن  ذا 

 الرياضة واإلشراف عليها وتنظيم العالقات بين القائمين عليها وبين ممارسيها.  

الو  القانونية  من  نوع  ناحية  أي  من  رياض ي  طابع  ذات  قانونية  عالقة  بصدد  قانوني  خالف  أو  نزاع  "كل  بأنها:  الرياضية  املنازعة  تعريف  يمكن 

 ، وعلى ذلك فإن كثير من املنازعات يمكن تصنيفها باملنازعة الرياضية، وعلى األخص:(19)كانت"

 على رعاية الالعبين.  تفاقالخالفات  •

 مسألة تعاطي املنشطات أثناء ممارسة الرياضة.  •

 الالعبين باألندية.  احترافالخالف حول تنفيذ عقود إلتحاق أو  •

 الخالف حول حصرية حقوق البث التلفزيوني أو الفضائي بين األندية أو الكيانات الرياضية. •

 األندية. الخالف حول حقوق الالعبين املالية قبل  •

 الخالف حول مسائل انتقال الالعبين من وإلى األندية.  •

 الخالف حول تنفيذ عقود الوكالء الرياضيين وعقود الوكالة بصفة عامة في املجال الرياض ي.  •

 ستعمال الجزاء قبلهم .عبين ضد نواديهم بشأن التعسف في إ الشكاوى أو الطلبات التي تقدم للتعويض واملقامة بين الال  •

 عن أي نشاط رياض ي   إلماراتي على أنها: "أي نزاع ناش ئي اتحادفها القانون الوقد عرّ 
ً
فتها قواعد كما عرّ  .(20)( من هذا القانون"5ألحكام املادة ) وفقا

 . (21) عالقة باألنشطة الرياضية" ي عتباريين ذو ا نزاع يحدث بين أطراف معنويين أو ملركز التحكيم السعودي على أنها: "كل  الجراءات

عرّ  ا وقد  األنشطة  عن  الناشئة  "النزاعات  أنها:  على  التونس ي  الرياض ي  التحكيم  قانون  ال فها  أو  املالي  الطابع  ذات  وجاء  (22)نضباطي"لرياضية   .

متعلق بقضايا ذات طابع    ون موضوع النزاع ومحلهرياضية، ويكطراف ذوي عالقة باألنشطة الئري على أنها:"أي نزاع ينشأ بين أ تعريفها في القانون الجزا 

 .(23) مالي أو إداري أو تأديبي"

   :الثاني: طبيعة النزاعات الرياضية الفرع

تم إنشاء محكمة التحكيم الرياضية كمؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية، تقدم خدماتها من أجل تسوية املنازعات املتعلقة بالرياضة من 

أو   التحكيم  التحكيم خالل  محكمة  إلى  املرفوعة  املنازعات  وتقّسم  الرياض ي،  للعالم  الخاصة  للحاجات   
ً
طبقا إجرائية  قواعد  طريق  عن  الوساطة 

 . (24) )الوقائع الرياضية( نضباطيةال ات ذات الطبيعة الرياضية، من حيث طبيعتها، على نوعين: النزاعات ذات الطبيعة املالية والنزاع

 
 . 56(. الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، مصر، ص2003شهبو، نبيل. )  17

 . 33، ص3(4(. النزاعات الرياضية والهياكل املختصة، مجلة بحوث ودراسات قانونية، جمعية الحقوقيين بصفاقس، )2009املسدي، عماد. )  18

 . 3املصرية، مصر، ص (. النزاعات الرياضية وسبل فضها: املحاكم الرياضية، النودة العلمية حول النزاعات الرياضية وسبل فضها، وزارة العدل 2014عبد العزيز، أسامة. )  19

 (. 1، املادة )2016لسنة  16قانون اتحادي في شأن مركز اإلمارات للتحكيم الرياض ي، رقم   20

 (.6(، الفقرة )1، املادة رقم )2014السعودي لسنة  الرياض ي  القواعد اإلجرائية ملركز التحكيم  21

 (.3(، الفقرة )1، املادة رقم )2012قواعد التحكيم الرياض ي التونس ي لسنة   22

 (. 1، املادة )2013( لسنة 13قواعد تنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتنظيمها رقم )  23
24  ( أحمد.  النعيم، محمد  األندية 2007عبد  إدارة  الناشئة عن حل مجالس  النزاعات  بين دور    (. تسوية  الحقوق،  الرياضية  كلية  والرياضة،  القانون  الودية، مؤتمر  التسوية  وإمكانية  القضاء اإلداري 

 . 11جامعة بنها، مصر، ص
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عملية   بترتبط  الرياضية  املسابقات  املسابقات  اتفاقتنظيم  تنظيم  بمناسبة  تبرم  التي  العقود  تصنيف  ويمكن  متنوعة،  مالية  وعقود  كثيرة  ات 

 : (25) الرياضية إلى ثالثة أصناف

يواء  إقامة املسابقة، وعقود إ ، كعقود نقل املتسابقين إلى محل  : وهي التي تنعقد ألجل تهيئة إجراء املسابقة الرياضيةة للمسابقةعقود ُمهّيئ •

قامة، باإلضافة إلى عقود تهيئة معدات ومستلزمات إجراء املسابقة  ابقين القادمين من أماكن بعيدة وإطعامهم، وعقود تنظيف مكان اإلاملتس

 الرياضية. 

 : وهي العقود التي لولها ملا نُ عقود مسببة ألداء املسابقة •
ّ
، كعقود ظ

ً
 نتقالهم. العبين وإ ال احترافمت املسابقة أصال

املتفرجين، والعقود  عقود مباشرة وداعمة ألداء املسابقة الرياضية • املبرمة مع  العقود  املسابقة،  املساهمين في تنظيم  بين  املبرمة  : كالعقود 

 املبرمة مع شركات الدعاية واإلعالن التجاري وشركات الرعاية الرياضية وعقود التأمين الرياض ي. 

 وتتضمن العقود  
ً
 إذا كانت املسابقة الرياضية من املسابقات الدولية التي تشهد إقبال

ً
 مبالغ كبيرة خاصة

ً
 جماهيري  الرياضية املذكورة سابقا

ً
 كبير   ا

ً
، ا

وروبية أو دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أو الدوريات األوروبية واألمريكية وغيرها، فإن  لعاب األوملبية أو كأس األمم األ مثل كأس العالم لكرة القدم أو األ

تم ذكرها، تنظيم هذه املسابقات تحتاج إلى أن يقوم منظم املسابقة بإبرام عقود كثيرة ومتنوعة مع شركات تجارية لحسن سير املسابقة كالعقود التي  

 يان إلى ماليين الدولرات، وفي أحيان كثيرة تنشأ منها نزاعات بين أطرافها. وهذه العقود قد تصل قيمتها في بعض األح

صادرة عن ممارس ي اللعبة الرياضية،   انفعاليةتنافسية، والقيام بحركات وأفعال  إن ممارسة األنشطة الرياضية بمختلف أنواعها تمتاز بطبيعة  

تحدث بين الالعبين، مما يولد احتمالت كبيرة في وقوع اإلصابات الجسدية لهم، وباألخص في    والتي تتميز بالعنف، وذلك نتيجة الحتكاكات املباشرة التي

أثناء ممارسته ل املحترف، في  الرياض ي  لها  التي قد يتعرض  الرياضية  القدم، وبالتالي تنشأ عن اإلصابات  الرياضات كرياضة كرة  أنواع  أو  بعض  لرياضة 

ه  التعويض عن  بشأن  نزاعات عدة  أو  بسببها،  نادي  يقوم   عندما 
ً
أيضا الرياضية  النزاعات  تنشأ  وقد  كما  اإلصابات،  دولي  ر   اتحادذه  أو  داخلي  ياض ي 

ري  انضباطية بفرض عقوبات   نادي  أو  أو حكم  أو مدرب  العلى لعب  بقواعد  إخالله  نتيجة  أو   تحاداض ي معين  بالتزاماته،  إخالله  نتيجة  أو  الرياض ي 

 .(26) تعاطي للمنشطات نتيجة وجود تالعب باملباريات أو

املحترف وناديه بأنه عقد عمل، و   األحكاموتؤكد   هذا ما القضائية الحديثة إلى جانب الفقه القانوني على ضرورة تكييف العقد املبرم بين الالعب 

لوائح   بعض  صراحة  يمكن وصف   الحترافتؤكده  فإنه  عليه  عمل،  عقد  هو  املحترف  والالعب  النادي  بين  املبرم  العقد  أن  وبما  العقد  لهذا  املنظمة 

بأنها إصابة عملاإلصابة   الرياض ي  لها هذا  الذي يعمل لحسابه وبالتالي  (27) التي يتعرض  النادي   لدى 
ً
املحترف يعد عامال الالعب  أن  ، ويترتب على ذلك 

بالضمان   للعمال، من ضمنها شمولهم  املقررة  القانونية  بالحماية   
ً
الالعب مشمول القانونية لالعب  اإلجتماعيسيكون  الحماية  أن هذه   

ّ
إل هي حماية  ، 

ول  محصورة، ألنها من جانب مشروطة بإصابة الالعب إصابة عمل )إصابة رياضية(، أما الالعب الذي يصاب خارج نطاق ممارسة الرياضة هو غير مشم

 .(28)بالضمان؛ ومن جانب آخر فإن الالعب املحترف هو الوحيد املشمول بالضمان دون الالعب الهاوي 

مما قد تؤدي إلى قيام نزاع بين عدة جهات أو أشخاص، كما هو الحال   -صاباتماعدا اإل  -ة وقائع رياضية عديدة الرياضتنشأ عن ممارسة كما أنه 

 متيازات التي حصل عليها الالعب، أو النزاعات الرياضية التي تنشأ نتيجة التالعب باملباريات. ل املنشطات وسحب الجوائز واإل في النزاعات املتعلقة بتناو 

ْم أو سوء معاملة الخيول، وفي الغالب تتم    انضباطيةب من املحكمة الحكم في حالت  يطلوقد  
 
ك إساءة الح  أو  ناتجة عن أعمال عنف في امللعب 

رياضية أخرى، ثم تصبح  ات أو جمعيات رياضية أو أية هيئة  تحادريق سلطات رياضية مختصة، تابعة لبدرجة أولى عن ط  نضباطيةال ت  معالجة الحال 

 لال موضوع
ً
 لدى محكمة التحكيم الرياضية التي تعمل حينها كمحكمة درجة أخيرة.  ستئنافا

 محكمة التحكيم الرياضية الدولية: األول  املبحث

بالرياضة عن   املتعلقة  املنازعات  أجل تسهيل حل  رياضية، تقدم خدماتها من  أي منظمة  الرياضية مؤسسة مستقلة عن  التحكيم  تعد محكمة 

دته املادة الثالثة من قانون التحكيم املتعلق بالريطريق 
َّ
اضة، اذ جاء  التحكيم أو الوساطة، وذلك بتكليف املحكمين أو الوسطاء بهذا الواجب وهذا ما أك

ن تتوصل إلى فيها: "ملحكمة التحكيم الرياضية قائمة محكمين. ومن خالل وسيط التحكيم الذي يتكون من لجان تتألف من محكم واحد أو ثالثة محكمي

 .(29)  الحل التحكيمي للنزاعات الناشئة في مجال الرياضة"

 
 . 17، صرجع سابق (. القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي، م2015األحمد، محمد سليمان ويوسف، ريبر حسين. )  25

 . 18، صرجع سابق (. القضاء الرياض ي البديل للقضاء العادي في النزاعات الرياضية ذات الطابع املالي، م2015األحمد، محمد سليمان ويوسف، ريبر حسين. )  26

عات العمالية، ويخضع إضافة إلى ذلك للقواعد الخاصة الواردة في  عقد الحتراف الرياض ي، شأنه شأن باقي عقود العمل األخرى يخضع للمبادئ العامة املنصوص عليها في التقنينات املدنية والتشري  27

 عن التطورات التي أصابت الرياضة في
ً
الوقت الحالي وظهور أجهزة ومعدات رياضية، أدى إلى تمييز هذا    لوائح الحتراف الرياضية التي تقتضيها الطبيعة الخاصة ألداء الالعب الرياض ي، وهذا األمر، فضال

 ات ينفرد بها عن عقود العمل األخرى. العقد بخصوصي

 . 61، مكتبة صادر ناشرون، بيروت، ص 3، ط الطبيعة القانونية لعقد االحتراف الرياض ي(. 2011سفلو عبدالرزاق. )  28
 (. 3، املادة )CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  29
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 ات محكمة التحكيم الرياضية الدولية اختصاصطبيعة : األول  املطلب 

 في التقاض   ختصاصيلعب ال 
ً
 بارزا

ً
املحكمة وكذلك الجهة القضائية ككل بالنظر في النزاع   اختصاص ي حيث يمكن للخصوم من معرفة مدى  دورا

أ قد  الرياضية  التحكيم  ال وعليه فإن محكمة  في قواعد  الالزمة  األهمية  تبيان نوع  ختصاصولت  التي تنظر فيها، حيث  من خالل  النزاعات  تتضمن  ية 

على  27املادة   الرياضية  التحكيم  محكمة  قانون  "تسري   من     (TAS)إلى    اللجوء   على  األطراف  يتفق  دماعن  التحكيم   إجراءات  أنه: 
ً
متعلقا النزاع  وكان 

أن   الرياض ي حيث  إما في عق  تفاقالباملجال  املنصوص عنه  التحكيمي  الشرط  أو في  يمثل  الرياضية  األنظمة  أو في  ، وتشير هذه  (30)ة تحكيم"  ياتفاقد 

إلى   ال املادة  ا   ختصاصأن  توفر شرط  أخرى  جهة  ومن  جهة،  بالرياضة من   
ً
متعلقا النزاع  كان  متى  للمحكمة  يمثل  ينعقد  إذ  للتحكيم،   تفاق الللجوء 

 الفاصل بين قبول النظر في النزاع من عدم قبوله بالرفض. 

لجوء للتحكيم  يكون في شكل بند تتضمنه األنظمة القانونية للهيئات الرياضية مفاده جوازية ال  تفاقالإل أن الغالب في املجال الرياض ي أن هذا  

( لم يسبق لها الحكم بالرفض ألي طلب تحكيمي مسبب على أنه غير متعلق TAS(. ومن جانب آخر فإن محكمة )TASمحكمة )  الرياض ي الدولي وكذلك

 بالرياضة. 

 : ة التجاريةاألول: النزاعات ذات الطبيع  الفرع

الرياضية  تت للنزاعات  التجارية  الطبيعة  إ في  مثل  العقود،  تنفيذ  التي تنشأ بمناسبة  النزاعات  إ تلك  العقد يشكل  أن  املعلوم  أنه من  لتزامات على ذ 

النزاعا الرياض ي، فمن جملة  املجال  في  الحاصل  للتطور   
ً
نظرا متزايد  نحو  أصبحت على  بالرياضة  املتعلقة  والعقود  في أطرافه،  العقود  عن  الناشئة  ت 

نهم أو بينهم وبين املجال الرياض ي، على سبيل املثال في مجال الرعاية أو بيع حقوق البث التلفزيوني، تنظيم األحداث الرياضية، نقل الالعبين والعالقة بي

تتفرع عنها   املدربين واألندية، كل هذه هي عبارة عن عقود  بين  أو  تنأنديتهم  اإلالتزامات، وتنشأ عن  لتزامات نزاعات تختص بتسويتها محكمة فيذ هذه 

(TAS،)  عنها تترتب  التي  الحوادث  حول  النزاعات  إلى  النزاعات    باإلضافة  تلك  وإصباغ  الرياضية،  املنافسة  خالل  أو  الرياض ي  التطبيق  أثناء  املسؤولية 

 .(31)التجاريةبالطبيعة التجارية يرجع إلى كون معظم تلك العقود تتصف بالصفة 

( الرياضية  التحكيم  محكمة  )TASتختص  التحكيم  ملحكمة  يمكن  كما  العادي،  التحكيم  بطريق  النزاعات  هذه  بتسوية   )TAS  )خالل   تلجأ  أن  

 الوساطة،    إلى  النزاعات  بعض هذه   تسوية
ً
املادة    تطبيقا )  12لنص  للمحكمة  أن  على  ينص  الذي  املحكمة  قانون  لها، مؤهلة  TASمن  ( هياكل مكونة 

 بالنظر في النزاعات املتعلقة بالرياضة إما بطريق التحكيم أو الوساطة 
ً
 .(32) للقواعد اإلجرائية املعمول بها لدى الهيئة وفقا

 : الثاني: النزاعات ذات الطبيعة التأديبية الفرع

الحديث عن هذه الطبيعة من (، و TASالثانية من بين النزاعات التي تعرض على محكمة )بالنظر إلى الطبيعة التأديبية للنزاعات فهي تعد املجموعة 

 ما تتعلق باملنشطات والتي يتفق املجتمع الدولي على محاربتها، إذ في حال 
ً
 ما يتم إ النزاعات يقتض ي التركيز على أنها غالبا

ً
ستدعاء ت تعاطي املنشطات غالبا

للفصل فيها، مثلها مثTASمحكمة ) التي تصدر جرّ (  العقوبات  لها  ل  أن يتعرض  التي يمكن  اإلهانات  الرياضية، كذلك  املالعب  الشغب داخل  أعمال  اء 

 
ّ
 ما يتم الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات التأديبية بالدرجة األولى املوظف الرسمي )الحك

ً
 ام في املالعب( ، باإلضافة إلى سوء معاملة الخيول، إذ غالبا

 . (33) ( التي تفصل في النزاع بحكم نهائيTASلدى محكمة ) ستئنافال طات الرياضية املختصة ثم يتم لمن قبل الس

التأديبية التي تصدر  األحكامفي نظر الطعون ضد القرارات و  ختصاصالتحكيم الرياضية فإن للمحكمة ال من قانون محكمة  12ومن خالل النص 

 يقض ي بمش
ً
روعية اللجوء  عن اللجان الفيدرالية الرياضية أو الرابطات أو أي هيئات رياضية أخرى، طاملا أن قوانين أو لوائح هذه الهيئات تتضمن بندا

 (. TASالتحكيم إلى املحكمة ) اتفاقللمحكمة، أو بتوفر 

 
ً
الدولية عموما العالقات  بها في  املسلم  املبادئ  أو في نطاق  من  املعاهدات  إرادتها سواء في نطاق  إل بمحض  الدولة ل تلتزم  أن  القضاء    إلى  اللجوء 

بنوعيه, تُ   الدولي  ل  آخر  املبدأ وبتعبير  تطبيق هذا  يستبعد  ل  املجال  هذا  وفي   ،
ً
باطال أصبح  وإل  بغير رضائها  دولي  تصرف  بأي  القيام  على  الدولة  كره 

 ن تظهر إرادة الدولة بشكل أوسع وأوضح.بالنسبة للتحكيم الدولي، أي

ما يسمى النزاع وهو   لنشوء 
ً
اللتزام سابقا أن يكون هذا  يتم في مرحلتين متميزتين: فإما  أن  التحكيم يمكن  إلى  باللجوء  الدولة  بالتحكيم   فالتزام 

التع أن يكون هذا  وإما  التحكيم  اإلجباري   لنشوئه وهو 
ً
الحالتين يعد ذلك    (34) ي،ختيار ال هد لحقا  اتفاقوفي 

ً
إلى تحقق شرط   ا للتحكيم يفض ي  باللجوء 

)  ختصاصال  قبل محكمة  منه:  TASمن  األولى  املادة  في  بنصه  املحكمة  قانون  تضمنه  ما  وهذا  ال(  يكون  التي  املنازعات  تحال  أو   تحاد"ل  الرابطة  أو 

 
 (.27تسوية النزاعات الرياضية، املادة رقم )، حالة الهيئات املشاركة في  CASالتحكيم الرياض ي قواعد إجراءات   30

 . 27، مرجع سابق، صالتحكيم الدولي في النزاعات الرياضية(. 2016باسماعيل، نبيل. )  31

 (. 12، النظام األساس ي للهيئات املساهمة في تسوية النزاعات في مجال الرياضة ، املادة رقم ) CASالنظام الداخلي للـ   32

 . 82(. تسوية املنازعات الرياضية بالتحكيم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة املوصل، العراق، ص2005محمد. )طاهر، محمد جمال  33

  . 119،دارهومة، الجزائر، ص2 ، طالتحكيم الدولي (. 2006أحمد بلقاسم. ) 34
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ً
طرفا األخرى  الرياضية     املنظمة 

ّ
إل باملعنفيها  التحكيم  إلى  الخاصة  اللوائح  أو  األساس ي  النظام  املدونة من حيث  في هذه  املقصود  الرياضية    ى  بالهيئات 

 (35)".خاص يقدم ذلك اتفاقاملذكورة أو 

(باإلضافة إلى الطبيعة التجارية للنزاعات والتأديبية، نزاعات ذات طبيعة مؤقتة، وهي النزاعات التي تنشأ أثناء األلعاب  TASوقد احتوت محكمة )

املادة   في  األوملبي،  امليثاق  ينص  إذ  الرياضية،  التحكيم  إغفالها عن محكمة  يمكن  ل  والتي  )  61/2األوملبية  إلى محكمة  تخول  التي  الثانية  ( TASالفقرة 

ة أو في أي قضية  نظر في النزاعات الناشئة أثناء دورة األلعاب األوملبية، بموجب هذه املادة. "يجب تقديم أي نزاع ينشأ بمناسبة دورة األلعاب األوملبيبال

 لها عالقة بالدورة، بشكل حصري إلى محكمة التحكيم الرياضية، 
ً
 (36) لقانون التحكيم في املجال الرياض ي"  وفقا

( )قواعد التحكيم لدورة األلعاب األوملبية(، ويسري هذا القانون أثناء األلعاب RAJOستحداث قانون التحكيم املتعلق باأللعاب األوملبية )وقد تم إ 

 (37) ( التي تسبق حفل افتتاح األلعاب. 10األوملبية وخالل العشرة أيام )

حكومة املدونة العاملية ملكافحة املنشطات، القانون    80(، ونحو  2013/ 03/  05الرياضية الكبرى في )  اتتحادالعلى الصعيد الدولي، تبنت جميع  و 

للمحكمة ) أن  ال TASالذي ينص على  ا   ختصاص(  للنظر في  إ الحصري  التي تصدر عن  القرارات  للمنشطات في األحداث  لطعون ضد  الكشف  ختبارات 

 . (38) الدولية أو على الرياضيين املحترفين على املستوى الدولي

 القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية: الثاني طلب امل

معتمدتين   دوليتين  هيئتين  انشاء  تم  والوساطة  التحكيم  طريق  عن  الرياضية  املواضيع  في  الخالفات  حل  الدولية  ألجل  األوملبية  اللجنة  من 

)  اتتحادالو  الرياض ي  للتحكيم  الدولي  املجلس  الدولية )CIASالدولية، هما:  التحكيمية  املحكمة   ،)TAS يتم (، وقد تم وضع قواعد ونصوص قانونية 

 عتمدت التحكيم لحل الخالفات. الدولية قد إ اتتحادالاألوملبية وأنظمة  اتتحادالالهيئتين املذكورتين، حيث أن  طبيقهما فيت

  :القواعد القانونية املطبقة في التحكيم العادي :األول  الفرع
نازعات الرياضية  الرفع من فعالية وكفاءة عملية التحيكم في املا على أتم وجه، وبهدف  من في التحكيم الرياض ي بعملهلكي تقوم الهيئتان الدوليتا

 ي. ستئناف ال عتماد على مجموعة من األسس والقواعد الناظمة لعملية التحكيم، سواء أكان التحكيم العادي أم التحكيم الدولية، تم اإل 

القانون  في  وفقهاء  خبراء  عضًوا،  عشرين  من  الرياض ي  للتحكيم  الدولي  املجلس  أ يتشكل  قبل  ،  من  تعيينهم  يتم  منهم  الرياضية   اتتحادالربعة 

"(؛  AIOWF"( وواحد من قبل رابطة التجارة الدولية األوملبية الشتوية )"ASOIF"(، وثالثة من قبل رابطة األسواق املالية األوملبية الصيفية)"IFsالدولية )"

"(، وأربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة األوملبية الدولية )"اللجنة  ANOCية )"كما يتم تعيين أربعة أعضاء من قبل جمعية اللجان األوملبية الوطن

 .(39)املذكورة أعاله، بعد التشاور املناسب بهدف الحفاظ على مصالح الرياضيين ICASاألوملبية الدولية"(، وأربعة آخرون من قبل األعضاء الثني عشر في 

 ستعراضها في اآلتي: ملطبقة في التحكيم العادي، يمكن إ القانونية ا وهناك مجموعة من القواعد 

 اللغة املعتمدة في املحكمة وإجراءات التقاض ي  .1

الفرنسية( ولذا   اإلنجليزية واللغة  )اللغة  التحكيم لغتين أساسيتين فقط، هما:  الدولية ولغاية إجراءات  الرياضية  التحكيم  يجب تعتمد محكمة 

املنازعا  على في  طرف  الجارية  أي  أح  تفاقالت  هاعلى  اللغتيند  الريا.  (40)تين  التحكيم  لقانون  الجديد  التعديل  في  جاء  ا وقد  يطلب   لدوليض ي  قد  أنه 

 . (41)مها على ذلك، وفي حالة املوافقةلغة أخرى غير الفرنسية أو اإلنجليزية، ولهيئة التحكيم املوافقة من عد اختيارالطرفان 

 تعيين املحكمين  .2

ؤهم  في هذه القاعدة فإن محكمة التحكيم الرياضية الدولية تسمح ألطراف النزاع أن يتفقوا فيما بينهم حول طريقة تعيين الحكام املدرجة أسما

 ختيارال األطراف هو األساس في عملية    اتفاق. ويكون  (42) قائمة املحكمة التحكيمية الدولية الرياضيةعلى  
ّ

 أنه قد يحدث وأن ل يتفق جميع أطراف ، إل

ووضعت له    أسماء الحكام، وفي هذه الحالة، يتم تعيين الحكام حسب أسس ومنهج واضح أقرته محكمة التحكيم الدولية،  اختيارالنزاع على تعيين أو  

 قواعد محددة. 

 

 

 
 (. 1تسوية النزاعات الرياضية، املادة رقم )، النظام األساس ي للهيئات التي تسهم في  TASالنظام الداخلي لنظام  35

 .08/2015/ 2اللجنة األوملبية الدولية، امليثاق األوملبي، تطبق اعتبارا من  36

 (.  1قواعد التحكيم لأللعاب األوملبية، املادة رقم ) 37

 .14، ترجمة أحمد عبد العظيم، املعهد الوطني للتعليم العالي، أملانيا، ص الرياضيةتسوية املنازعات الرياضية من قبل محكمة التحكيم  (. 2014مباي، ماما لي. )   38

 (. A-d( الفقرات )4، املادة رقم )CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  39

 (.1(، الفقرة )29(، املادة رقم )2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 40

 (.2(، الفقرة )29املادة رقم )(، 2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 41

 (. 1(، الفقرة )40(، املادة رقم )2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 42
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 التمثيل واملساعدة .3

القاعد  هذه  التتشير  محكمة  إجراءات  على  املطبقة  بة  النزاع  أطراف  يقوم  أن  يجوز  أنه  الدولية  الرياض ي  أو    اختيارحكيم  يمثلونهم  أشخاص 

كتفت يساعدوهم في عملية التقاض ي التحكيمية، ولم تشترط هيئة التحكيم مواصفات معينة لهؤلء األشخاص املساعدين أو املمثللين لألطراف، بل ا 

إ  أسماء من  األطراف  يرسل  الهاتفبأن  وأرقام  اإللكتروني،  البريد  وعناوين  والعناوين،  التمثيل،  أو  للمساعدة  باألشخاص   ختاروهم  الخاصة  والفاكس 

 .(43)الذين يمثلون األطراف إلى مكتب املحكمة، والطرف اآلخر، وهيئة التحكيم بعد تشكيلها

 استقاللية الحكام ومؤهالتهم وعزلهم واستبدالهم   .4
التحكيمية،   الهيئة  أو فريق  بالحكام  يتعلقان  القانونية على مبدأين أساسيين  القاعدة  يبقى  أكدت هذه  الحكم غير منحاز وأن  أن يكون  فأولهما 

إزاء أحدهم   عن أية ظروف من شأنها ان تعرض استقالليته للشبهة إزاء األطراف أو 
ً
وثانيهما  .  (44) مستقل عن أطراف النزاع، وعليه واجب الكشف فورا

للتحكيم   الدولي  املجلس  يضعها  التي  القائمة  ُمدرج على  اسم كل حكم  يكون  أن  )يجب  واألساس ي،ICASالرياض ي  الداخلي  النظام  يكون   (بموجب  وأن 

 بلغة التحكيم وأ 
ً
 ن يكون ضليعا

ً
 .(45) للسير بالتحكيم إلى نـهايته في أفضل املواعيد جاهزا

 رية  الّس  .5

سريّ   الجراءات اإلجرائية  القواعد  هذه  الدولية  بموجب  التحكيمية  واملحكمة  والحكام  النزاع  أطراف  يتعهد  أمام ة،  الكشف  بعدم  الرياضية 

أ  بالنزاع  ذات عالقة  أخرى  أو معلومات  وقائع  آخرين غيرهم، عن  بأشخاص  املحكمة  الجراءاتو  إذن من  تنشر    ،دون  وافق جميع    األحكامول  إذا   
ّ
إل

 . (46) الفرقاء على ذلك أو إذا قرر رئيس الغرفة ذلك

 إصدار الحكم   .6

أو في حالة عدم وج األغلبية،  التحكيمي بقرار  الحكم  الرئيس وحده يصدر  األغلبية، من قبل  الُح   ،ود  أن يكون    ويجب 
ً
 وموقعا

ً
 ومؤرخا

ً
كم مكتوبا

 فيه األسباب بإومذكور 
ً
ين، إذا لم يكتفي بالتوقيع الوحيد لرئيس الفريق أو توقيعات املحكمين املشترك  الطرفان على خالف ذلك,ما لم يتفق  ختصار،  ا

نتباه ن يعمد إلى تصحيحات شكلية، ولفت إ قبل التوقيع على الحكم يتم إحالته إلى األمين العام للجنة الستشارية للمحكمة، الذي يمكنه أ  يوقع الرئيس

 .(47) مبدئية أساسية رئيس التشكيلة إلى قضايا

 ي ستئنافاال القانونية املطبقة في التحكيم القواعد  :الثاني الفرع

دم إذا كان النظام األساس ي أو الالئحة الصادرة عن الهيئة املذكورة يق CASأو هيئة ذات صلة بالرياضة مع    اتحادضد قرار   استئنافيجوز تقديم  

 القانونية املتاحة،  ستئنافال تحكيم معين وإذا إستنفد املستأنف وسائل  اتفاقذلك أو إذا أبرم الطرفان 
ً
س ي أو اللوائح الخاصة بذلك  للنظام األسا وفقا

مع    الجسم, تقدیم طعن  لجنة    CASیمکن  تصدره  الذي  الحکم  ت  CASبمقابل  تم  قد  الطعن  ھذا  کان  إذا  البتدائیة  للمحکمة  صراحة   قدیمهکمحکمة 

 ي، يمكن استعراضها في اآلتي: ستئنافال القانونية املطبقة في التحكيم وهناك مجموعة من القواعد معنیة، الریاضیة ال الهيئةتحاد أو بواسطة قوانین اإل

 القانون واجب التطبيق  .1
النزاع    يقرر أطراف 

ً
اإل ل  وفقا املعمول بها، وعلى سبيل  الطر حتياط، لقواعد  لوائح  التي يختارها  أو في حالة عدم وجود هذا  القانون  ، ختيارال فان، 

 
ً
ال  وفقا فيه  يكون  الذي  البلد  أو     تحادلقانون  الطعن،  قرار  أصدرت  التي  الصلة  ذات  الهيئة  أو  الرياضة،   أو 

ً
الحكام   وفقا يراها  التي  القانون  لقواعد 

 
ً
 . (48) مناسبة، وفي الحالة األخيرة، يجب أن يكون قرار التشكيلة ُمسببا

 ستئنافاال عدد الحكام وتعليل  .2

القاع  لهم  وضحت هذه  يقدم  الذين  الحكام  عدد  إ   ستئنافال دة  إذا   
ّ
إل حكام،  ثالثة  المن  األطراف على  في غياب تفق  أو  الى حكم وحيد  لجوء 

 لظروف القضية، من بينها كون املستأنف عليه قد  ستئنافال يس الغرفة عرض بين الفرقاء حول عدد الحكام، إذا قرر رئ تفاقال
ً
على حكم وحيد، نظرا

 .(49) لرياضيةسّدد أم ل حصته من املصاريف في املدة التي حّددها ديوان املحكمة في املحكمة التحكيمية الدولية ا 

 ستماعنطاق املراجعة وال  .3

دار قرار  وفق هذه القاعدة القانونية يمتلك فريق املحكمين الصالحية الكاملة ملراجعة الوقائع والقانون مع حق الدراسة املطلق. بإمكانها إما إص

القضية الى السلطة التي   إلغاء هذا األخير وإحالة  آخر من بّت باألمر. بإمكان رئيس فجديد يحل محل القرار املطعون به، أو  ريق املحكمين طلب كانت 

 
 (. 30(، املادة رقم )2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 43

 (.1(، الفقرة )33(، املادة رقم )2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 44

 (.2(، الفقرة )33املادة رقم )(، 2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 45

 (. 40(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 46

 (.1( الفقرة )46(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 47

 (. 58(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 48

 (. 54(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 49
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حدد رئيس التشكيلة طرق الجلسة لإلستماع الى فور إحالة امللف، ي   درت القرار املطعون به، الجمعية أو الهيئة الرياضية التي أصتحادتزويده بملف ال

 والخبراء، وكذلك للمرافعات.  الفرقاء والشهود

 إصدار الحكم   .4

ل الرئيس وحده,  ي يصدر باألكثرية أو في غيابستئنافال ه القاعدة أن الحكم  تقرر هذ    األكثرية، من ِقب 
ً
   ويكون الحكم مكتوبا

ً
 وموقعا

ً
   مؤخرا

ً
ومسببا

 .  (50) حكمين، إذا لم ُيوقع الرئيس، كافيةتوقيع رئيس املحكمين وحده أو تواقيع املو باختصار. 

 التحكيم الرياضية الدولية قرارات محكمة : الثاني املبحث

في    على شرط التحكيم الوارد  ى إحالة نزاعهم عليها، وذلك بناءً محكمة التحكيم الرياضية حين يتفق أطراف النزاع الرياض ي عل  اختصاصينعقد  

بناًء على وجود   أو  أو لئحة،  بناًء على طلب    اتفاقعقد  أو  الالحق،  أو هيئة ريأو    اتحادضد قرار صادر عن    استئنافالتحكيم  اضية، وينعقد جمعية 

حالة وجود   في  الطع  اتفاقكذلك  يتضمن  وإ خاص  الرياض ي،  التحكيم  أمام محكمة  في ن  اليها سواًء  ترفع  التي  الرياضية  النزاعات  في  الفصل  جانب  لى 

نونية متعلقة بالرياضة وذلك  ملزمة بشأن مسائل قاستشارية غير  حكيم الرياضية تختص بتقديم آراء إ ي، كانت محكمة التستئنافال التحكيم العادي أو  

 أن الالئحة الجديد  اتتحادالاللجنة األوملبية الدولية أو    على طلب  بناءً 
ّ
ة ملحكمة التحكيم قد  الدولية لأللعاب الرياضية أو اللجان األوملبية الوطنية، إل

 ملحكمة التحكيم.  ختصاصألغت هذا ال 

 ( أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية ستئنافاال  –إجراءات التحكيم )التسوية : األول  املطلب 

( أمام محكمة  التقاض ي  إجراءات   (  TASتنظم 
ً
)  وفقا الرياض ي  التحكيم  )CASلقانون  أكثر من  منذ  به  العمل  القانون جرى  أن هذا  ( 20( حيث 

(، واللغة املعمول بها في محكمة التحكيم الرياضية الدولية اللغة الفرنسية TAS)عشرين سنة، إذ ينظم التحكيم والوساطة بمحكمة التحكيم الرياضية 

األط تمثيل  ويجوز  من  واإلنجليزية،  أشخاص  قبل  من  بمساعدة  أو  واإلاختيار راف  اإلخطارات  وتتم  العامة  هم،  )األمانة  املحكمة  قلم  إلى  تصالت 

 .(51) األطراف يبدأ حساب اآلجال من اليوم املوالي لتلقي تلك اإلخطاراتللمحكمة(، وبتلقيها لتلك اإلخطارات من قبل 

 :إجراءات التحكيم العادية :األول  الفرع

 ( TASأمام غرفة التحكيم العادية ملحكمة التحكيم )  الجراءاتتسري هذه  
ً
من قانون التحكيم الرياض ي   (52)(46إلى    38لنصوص املواد من )    وفقا

الذي يريد CASالدولي ) الطرف  التجارية، ويتعين على  الطبيعة  النزاعات ذات   القواعد لحل  العادية، وقد شرعت هذه  التحكيم  ( والتي تنظم إجراءات 

 لوثائق األخرى  (، إضافة إلى طلب التحكيم إلى جانب ا TASاللجوء لإلجراء العادي للتحكيم إرسال عريضة لدى أمانة محكمة )
ً
للبيانات الواردة في   وفقا

( )38املادة   مو CAS( من قانون 
ً
العريضة وصفا أن تتضمن  إذ يستوجب  القانونية وإ (.  للوقائع والحجج   

ً
املدعىجزا املدعي،   سم وعنوان  عليه، وطلبات 

 املحكمين وعددهم.  اختيارالتحكيم ومعلومات عن  اتفاقونسخة من 

بتقديم طلب التحكيم ودفع رسوم التسجيل ملكتب املحكمة البالغة خمسمائة فرنك سويسري، وبعد تقديم    العتيادي وتبدأ إجراءات التحكيم  

 و النزاع املدعى عليه لجوابه على طلب التحكيم تبدأ إجراءات تشكيل الهيئة التحكيمية، ويحيل مكتب املحكمة ملف الدعوى إلى هذه الهيئة لتبت في  
ً
 فقا

هذا   مثل  يتم  لم  إذا  األطراف،  اختاره  الذي  القانون  فيه    ختيارال لقواعد   فتبت 
ً
الهي  وفقا األطراف  يخول  وقد  السويسري،  مبادئ للقانون  تطبيق  ئة 

 عن رسوم التسجيل، الرسو  العتيادي ويدفع األطراف في التحكيم  ،العدالة واإلنصاف
ً
 . (53)كيم الرياضيةاإلدارية وأجور املحكمين ملحكمة التح مفضال

الهيئةو  وتتكون  للتحكيم،  العادية  الغرفة  أعضاء  من   
ً
جزءا الجهاز  هذا  أعضاء  يمثل  إذ  النزاعات  بحل  املختص  الجهاز  التحكيمية  الهيئة    تعد 

يتم   محكمين  عدة  أو  فرد  محكم  من  وكذا اختيار التحكيمية  املحكمين  تحديد  لألطراف  فيمكن  الرياض ي،  التحكيم  محكمة  أو  األطراف  قبل  من  هم 

 .( 54)( على أن الهيئة يمكن أن تتكون من محكم واحد أو ثالثة محكمينCASمن ) 40/1التحكيم، إذ تنص املادة  اتفاقمن خالل عددهم 

 15محكم واحد خالل أجل  اختيارشرط التسوية، فإنه يتعين عليهم   وقد يتفق الطرفان كذلك حول كيفية تعيين املحكمين عن طريق التسوية أو

  اختيار (. ويتعين على األطراف في حالة  TASاملقررة لهم بعد استالم العريضة من قبل محكمة التحكيم )يوما  
ً
هم لثالثة محكمين، أن يختار املدعي محكما

، خالل األجل املقرر من قبل املحكمة، حيث يقوم املحكمان اللذان تم  
ً
ة التحكيمية، هم بتعيين محكم ثالث يعد رئيس الهيئ اختيار واملدعى عليه محكما

املدعى عليهم في طلب التحكيم تقوم املحكمة بتعيين عدد املحكمين وكذ  على موافقة جميع   هيئة التحكيم   لكوفي حال التعدد سواء للمدعين أو 
ً
بناءا

 إذا كان هناك ثالثة أطراف أو أكثر لهم مصالح متباينة يتم تعيين املحكمان  و  ,األطراف
ً
 . (55) األطراف تفاقل وفقا

 
 (. 1(، الفقرة )59(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 50

 . 56( وضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها، مرجع سابق، صCAS(. املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية )2014عواد، إحسان عبد الكريم. ) 51

 (. 46-38وضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املواد من )، CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  52

 . 30، مرجع سابق، صتسوية املنازعات الرياضية بالتحكم: دراسة قانونية(، 2005طاهر، محمد جمال والبلداوي، كامل عبد املحسن. ) 53

 (.1( الفقرة )40نزاعات الرياضية، املادة ) ، وضع الهيئات املشاركة في تسوية الCASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  54
 . 30(. التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية، مرجع سابق، ص2016باسماعيل، نبيل. )  55
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إما كتابة أو شفاهة،   الجراءاتأمام الغرفة العادية، حيث تتم هذه    الجراءاتعلى كيفية سير  (56) ( من قانون التحكيم الرياض ي44تنص املادة )و 

النص الخامس ) بناء    ، إذ يمكن للمحكمة سحب طلب التحكيم الجراءات( من نفس املادة الذي يقرر شرط الكتابة أثناء سير  44/5وتجدر اإلشارة إلى 

 على تخلف أحد األطراف عن شرط كتابة مذكراته، ما هو معمول به في العديد من القوانين املنظمة للتحكيم.

للطرفين حرية   العادي،  التحكيم  القانون    تفاقالوفي سياق  النزاع,على  التطبيق على موضوع  ، يطبق تفاقالوفي حالة فشل مثل هذا    الواجب 

(، وعلى الطرف الذي يريد عرض نزاعه على TAS( من قانون )38جراءات التحكيم بطلب التحكيم الذي نصت عنه املادة )ا القانون السويسري. وتستهل  

 : (57) تقديم طلب إلى أمانة املحكمة يحتوي على -يسمى )املدعي(  -( TASمحكمة التحكيم )

 سم والعنوان الكامل للمدعى عليه.  ال  •

 للتقرير. TASبيان موجز بالوقائع والحجج القانونية، بما في ذلك بيان للقضية بتقديمها إلى  •

 الطلبات.  •

 . TASالتحكيم أو من أي وثيقة تنص على التحكيم لدى محكمة  اتفاقنسخة من  •

 وعدد املحكم أو املحكمين. اختيارومات عن أي معل •

، ويجب على املدعي دفع رسوم التحكيم  TASاملحكم من قائمة محكمي محكمة   اختيارم على املحكمين، وجب على املدعي  التحكي  قاتفاوإذا نص   

 (. CAS( من قانون )64/1املنصوص عليها في املادة )

 : ستئنافاال بإجراءات التحكيم  :الثاني الفرع

( محكمة  بTASنظمت  التحكيم  إجراءات  )  ستئناف ال (  من  املواد  )59إلى    47في  قانون  من   )CAS  هذه تسمح  في   الجراءات(  بالنظر  للمحكمة 

قرا  فيها  صدرت  التي  الرياضية  الالنزاعات  مستوى  على  األولى  بالدرجة  ا تحادرات  غرفة  داخل  رياضية،  أخرى  هيئات  أي  أو  الرابطات  أو  لتحكيم يات 

 ، و ستئنافال ب
ً
إذا كان النظام األساس ي أو   CASأو منظمة رياضية أخرى مع    اتحاد ضد قرار من    استئناف( والتي تنص على:"يجوز تقديم  47)للمادة    وفقا

ذلك  توفر  الرياضية  املنظمة  بهذه  الخاصة  في    اللوائح  الطرفان قد دخال  كان  إذا  ذاته    اتفاقأو  املدى  وإلى  املستأنف  تحكيم خاص  إستنفد  أيًضا وقد 

 .(58)السابقة للطعن املتاحة له بموجب القوانين أو اللوائح الخاصة بهذه املنظمة الرياضية" ستئنافال وسائل 

( النظر في القوانين األساسية أو القواعد  TASي أو رابطة أو أي هيئة رياضية أخرى، يتعين بموجبه على محكمة )اتحادضد قرار  استئناففإن أي 

الهيئات حول   لهذه  املحكمة )النظامية  للتحكيم لدى  أن هناك  TASاعتمادها  أو  )  اتفاق(،  إلى محكمة  باللجوء  بين األطراف يقض ي  (، حيث TASمبرم 

 .(59) ه الهيئاتالتي تتضمنها قوانين أو أنظمة هذ أن يستنفذ جميع وسائل التسوية  ستئنافال يجب على مقدم 

إما من   ستئنافال وعليه ف املشكلة  التحكيم  لهيئة  أو عدة محكمين، حسب    يقدم  إذ لألطراف دور في  ختيارال محكم فرد  املحكمين كما    اختيار، 

 جزء ستئنافال خرى يعد سير إجراءات التحكيم بملحكمة التحكيم دور ل غنى عنه، ومن جهة أ 
ً
 (.  TASل يتجزأ من منظومة التحكيم أمام محكمة ) ا

لى ما  ( عCASمن قانون املحكمة ) (60)  (48( وتنص املادة )TASلدى محكمة التحكيم ) ستئنافال إرسال تصريح ب ستئنافال على املدعي الذي يريد و 

 (، إذ يجب أن يتضمن التصريح املعلومات التالية:ستئنافال )بيان  ستئنافال يجب أن يتضمنه التصريح ب

 للمدعى عليه أو املدعى عليهم. سم والعنوان الكامل اإل  •

 نسخة من القرار املطعون فيه. •

 طلبات املستأنف.  •

 (، ما لم يطلب تعيين محكم واحد. TASتعيين املحكم الذي يختاره مقدم الطلب على قائمة املحكمين ) •

 إذا اقتض ى األمر، عريضة مسببة ملفعول اإليقاف.  •

 (. CASأمام ) ستئنافال محدد ينص على جوازية   اتفاقانونية أو التنظيمية أو الق األحكامنسخة من  •

   ستئنافال أمام التحكيم ب  الجراءاتوتتم  
ً
لنص املادة    وفق إجراءين إما بالكتابة بتبادل املذكرات أو شفاهة عن طريق جلسات الستماع. فطبقا

(51( قانون  من   )TAS)(61)   املستأنف على  )  يتعين  أيام  عشرة  آجال  10خالل  إلنقضاء  املوالية  والحجج    ستئنافال (  الوقائع  تتضمن  مذكرة  تقديم 

 
 (.44، وضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املادة ) CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  56

 (.38، وضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املادة ) CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  57

 (. 47، وضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املادة ) CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  58

 . 31، مرجع سابق، صالنزاعات الرياضيةالتحكيم الدولي في  (. 2016باسماعيل، نبيل. ) 59

 (.2( الفقرة )64، وضع الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املادة ) CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  60

 (.51، النظام األساس ي للهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية، املادة ) CASقواعد إجراءات   61
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ً
عتماد عليها ،حيث وبنفس اآلجال يتوجب عليه إعالم أمانة املحكمة كتابة وبنفس اآلجال ستندات واألدلة التي يرغب في اإل بجميع امل القانونية ،مصحوبا

 أن املذ
ً
 حيث تسحب الدعوى في حال لم يمتثل لهذا املوعد النهائي. ،ستئنافال ب كرة تعتبر تصريحا

 التحكيم الرياضية الدولية حجية قرارات محكمة : الثاني املطلب 

  
ً
مكتوبا ويصدر  وحده،  التحكيمية  الهيئة  رئيس  فبقرار  األغلبية  حصول  عدم  وعند  األغلبية  بقرار  الحكم  الرياضية  التحكيم  محكمة  تصدر 

 لألطراف منذ لحظة
ً
 وملزما

ً
، ويكون الحكم نهائيا

ً
 من  عليه إل في عددعتراض الحكم أو اإل  استئنافتبليغه، وكقاعدة عامة، ل يمكن  ومسببا

ً
محدود جدا

ال  لإل   ختصاصالحالت، كعدم  املحدد  والوقت  إليها هو  وغيرها،  تقديمه  يجوز  التي  الوحيدة  واملحكمة  تبليغه   من 
ً
يوما ثالثون  الحكم هو  عتراض على 

 .(62)املحكمة الفدرالية السويسرية

 قرارات الحجية : األول  الفرع

 
ً
الساس ي  للن  وفقا الظام  أعضاء  فإن  يتعهدون    تحادللفيفا  القدم  لكرة  مستقلة    بالعترافالدولي  قضائية  كجهة  الرياضية  التحكيم  بمحكمة 

 يحظر بموجبها األ الرياضية بأن تدرج    اتتحادالإلى القضاء العادي، كما تلتزم  ويحظر عليهم اللجوء  
ً
ندية التابعة لها وأعضائها أن ترفع في أنظمتها نصا

 الدولي.  تحادالقاري أو ال تحادالوطني أو ال تحاداألجهزة القضائية لال نزاع إلى املحاكم العادية بل عليهم رفع النزاع إلىأي 

التي   املحكمة  أمام نفس  للنقاش  أن يطرح مرة أخرى  ينبغي  الفصل فيه ل  القضاء وتم  الحجية على أساس: "أن ما سبق عرضه على  يقوم مبدأ 

 ، (63) أمام أي محكمة أخرى، ليفصل فيه من جديد إل بالطرق واملواعيد التي حددها القانون" أصدرت الحكم، أو

ا  العادي: "يكون  التحكيم  الدولية في  الرياضية  التحكيم  املطبقة في محكمة  القانونية  القواعد  الذي يخطر به مكتب محكمة وقد جاء في  لحكم 

)  ستئنافال  في غضون  السويسري  القانون  بموجب  للتحكيم  الخاضعة  لألطراف   
ً
وملزما  

ً
يوًما  30نهائيا األصلي(  بالقرار  اإلخطار  تاريخ  يجوز  و   ،من  ل 

 . (64) الطعن فيه عن طريق إجراء جانبي"

 لألطراف وغير ي: ستئناف ال كما جاء في القواعد القانونية املطبقة في محكمة التحكيم الرياضية الدولية في التحكيم 
ً
 وملزما

ً
"يكون قرار الحكم نهائيا

 .(65) ن". قابل ألي طريق من طرق املراجعة، حيث يتم إرسال الجزء املنطوق من القرار إلى األطراف في غضون ثالثة أشهر بعد نقل امللف إلى املحكمي

  األ   اتتحادالوُيفهم مما سبق، أن  
ً
لتزامهم باللجوء إلى املحاكم والهيئات بعدم اللجوء إلى القضاء العادي وإ عضاء في الفيفا كما أنهم يلتزمون بداية

 لذلك ملتزمون بالخضوع للقرارات التي تصدرها هذه املحاكم والهيئات الرياضية. وبهذا فإن حكم محك
ً
مة التحكيم الرياضية لحل نزاعاتهم، فإنهم تبعا

الصادر من محكمة التحكيم   اتتحادالقة وتنفذ على أطراف النزاع من  ولية لديها حجية مطلالرياضية الد  والالعبي ووكالئهم، وبما أن حكم التحكيم 

ي  قامة سكني أو منهي ف ا الحق، وما لم يكن لألطراف محل إ طراف عن هذالم يتنازل األ الرياض ي هو حكم نهائي وليجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي، م

ع السويسرا  املحكمة  أمام  الطعن  يجوز  التحادندها  التحكيم  محكمة  قرارات  أن  ويالحظ  السويسرية.  التنفيذ  ية  واجبة  هي   رياضية 
ً
ة ي تفاقل  وفقا

 ة التحكيم الرياض ي  وتخضع قرارات محكم  1958جنبية لسنة  األ حكام محاكم التنفيذ  نيويورك بشأن اإلعتراف وتنفيذ أ 
ً
ة إلى القواعد  يتفاقاللهذه    وفقا

 الداخلية في الدولة املطلوب تنفيذها فيه. 

 التحكيم الرياضية الدولية  مزايا وعيوب اللجوء إلى محكمة :الثاني الفرع

 على األنظمة األساسية ملصادقت اللجنة األوملبية الدولي  م 1983عام  في  
ً
وأصبحت هذه األنظمة نافذة املفعول    التحكيم الرياضية،  حكمة ة رسميا

الرياضية   –، وسميت بمحكمة التحكيم الرياضية ويكون مقرها في لوزان في سويسرا، "وتحتص هذه املحكمة بتسوية املنازعات القانونية 30/6/1984في 

مجمو  للمحكمة  األساسية  باألنظمة  أرفق  وقد  العادي،  القضاء  طريق  عن  حسمها  املمكن  من  كان  إن  كالهما حتى  وشهد  اإلجرائية  القواعد  من  عة 

 . (66) م1990تعديالت طفيفة عام 

 : مزايا اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية ومن 

 تكون إجراءات التحكيم مناسبة لحسم املنازعات الرياضية الدولية .1
ً
 في عصر  تختلف جنسية املتناز   : غالبا

ً
  الحترافعين في قضية ما خصوصا

نحاء العالم وهذا يولد عّدة مشاكل، املشكلة األولى هي تحديد املحكمة املختصة ين األندية والدول في جميع أ نتقال الالعبين واملدربين بالرياض ي وإ 

وا  اللغة  لذلك  أضف  املنازعة،  على  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  ثم  باملنازعة،  يتعلق  بالنظر  وما  أجنبي  بلد  في  الدعوى  رفع  عند  لترجمة 

    .(67)  بإجراءات الدعوى لذلك البلد

 
 .85(، تسوية املنازعات الرياضية بالتحكم: دراسة قانونية، مرجع سابق، ص2005محمد جمال والبلداوي، كامل عبد املحسن. )طاهر،  62

 للقانون 2002السيد صاوي، أحمد. ) 63
ً
 .266، املؤسسة الفنية للطباعة والنشر، عمان، األردن، ص1997لسنة  27(. التحكيم طبقا

 (.3( و )2( الفقرتين )46(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 64

 (. 4( و)3(، و)2(، الفقرات )59(، املادة رقم)2017قانون التحكيم الرياض ي لسنة ) 65

 . 35(. النزاعات الرياضية والهياكل املختصة، مرجع سابق، ص2009املسدي، عماد. ) 66
 .87تسوية املنازعات الرياضية بالتحكم: دراسة قانونية، مرجع سابق، ص(، 2005طاهر، محمد جمال والبلداوي، كامل عبد املحسن. ) 67
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العادي .2 القاض ي  يمتلكها  ال  بالرياضة  عميقة  ملعرفة  بحاجة  الرياضية  املنازعات  أ تفاصيل  إذ  ذو  :  شخصيات  املحكمة  هذه  في  املحكمين  ن 

با خبرة  ولديهم  قانونية  املتصلة  مؤهالت  الرياض يملشاكل  الرياضية  ،  بالنشاط  املنازعات  في حل  مختصين  أشخاص  يصدر عن  الذي  القرار  ألن 

 يسهل من عملية حل هذه املنازعات بشكل حقيقي ورصين، من خالل توفير الحلول التي يمكن أن تنسجم مع واقع الفعالية الرياضية. 

لبد من العمل   بتعاد عن الخطوات الشكلية والروتين كانأمام املحكمة واإل هيل رفع الدعوى  : لتسمرونة في إجراءات املحكمة وتميزها بالسهولة .3

وتسهيل   يذالجراءاتبمرونة  طلب  تقديم  رياضية  دعوى  في  أي طرف  يستطيع  إذ  بإ.  بيان  العتيادي  الجراءاتأسباب  ختصار  كر  أو   استئناف ة 

ينبغي من خالله تقدي  الخصم )املدعى عليه( بتوضيح مو   ،ية ستئنافال   الجراءاتأسباب  م  مختصر   ، قفه من خالل لئحة جوابية كتابيةويقوم 

بإ  املحكمة  تأمر  أن  الكتابيةويمكن  للوائح  ثاني  تبادل  إ   ،جراء  يتم   
ً
في وأخيرا النظر من خاللها  املقرر  التي من  الجلسة  لحضور  األطراف  ستدعاء 

 لخبراء، والتقارير( وكذلك املرافعات الشفهية.جل الحصول على األدلة )سماع الشهود، وا الخصومة، وذلك من أ 

الخاصة  النتقال إن    :االجراءاتسرعة   .4 الدعاوى  حسم   
ً
نسبيا يستوجب  املالعب  داخل  الرياض ي  عمر  وقصر  املختلفة  والدول  األندية  بين  ت 

 اتحادباملنازعة مع  
ً
مثال ال  ه  النز   تحادكذلك يجب على  نتيجة هذا  بها معرفة  الخاصة  القواعد  دون    ع بأسرع ما يمكن لكي يكون بمقدوره تنظيم 

 .  لفض املنازعات بأسرع ما يمكن الجراءاتسراع بإلى نادي ما، فال بد من اإل  النتقالتأخير، وليحصل على حرية ب

5.  
ا
   : عندما تصدر محكمة التحكيم للتنفيذ املباشر  قرارها نهائي وقابال

ً
 فإنه يكون ملزما

ً
 للتنفيذ في ال  الرياضية قرارا

ً
 وقابال

ً
وهنا ل يملك   ،حالنهائيا

النز  إجراء    عا أطراف  بخصوص  محددة  هذا   ستئنافال سوى حالت  تقا  ضد  درجة  علية  يطلق  وهذا  التقاض ي    ض  القرار  إجراءات  ألن  واحدة، 

محكمة التمييز وهكذا فإن األطراف يملكون حق الرجوع إلى /ستئنافال ا عدة درجات للتقاض ي محكمة البداية / محكمة  العادية عادة تتوفر فيه

 كتسابه الدرجة القطعية.نفاد جميع طرق الطعن في القرار وإ فيمكن أن يمر بعض الوقت قبل  ،رضوا بقرار القاض يألخرى إذا لم ياملحاكم ا 

األ ة الجلساتسريّ  .6 التحكيم تكون بحضور  ،  دون : جلسات وقرارات وإجراءات 
ً
أو وكالئهم حصرا بها  طراف  الناس ووسائل اإلعالم  أن   ،إعالم  أي 

إن هذه السرية تساعد أطراف النزاع   ،قرارات التحكيم سوى أطراف النزاعان أحد أن يحصل على نسخة من  الجلسات ليست علنية، وليس بإمك

 املدعي واملدعى عليه واملحكمين على التروي والهدوء وسط أجواء صافية دون تدخل اإلعالم والصحفيين. 

ن ذلك ل يمنع من وجود بعض الثغرات التي تعيب  وعملية اللجوء إليها للتحكيم،  فإمع كل املزيا التي تمتاز بها محكمة التحكيم الرياضية الدولية و 

 :(68) هذا النظام ومنها

املتو  .1 إ التخلي  املمكن  التي من  الطعن  إجر قع عن طرق  العادية، كما يؤخذ على سرعة  املحاكم  أو  تخاذها ضد قرارات  أنها قد تكون مضللة  اءاتها 

 مربكة في بعض األحيان. 

األطراف حرية   .2 ال  اختيارمنح  التطبيق على  الواجب  يتم هذا  القانون  أن  ذلك  يؤدي  في بسو  ختيارال تحكيم قد  األطراف  يتعسف  أن  أي  نّية،  ء 

 ستفادة مما يمنحه القانون املختار من مزايا. ن أو اإل هذا القانون وذلك بقصد التهرب من نطاق أحكام قانون معي اختيار

 : النتائج

. وقد خلص البحث إلى مجموعة من محكمة التحكيم الرياضية الدولية  جاء هذا البحث بهدف التعرف على التحكيم في املنازعات الرياضية وفق

 ما يلي: النتائج والتوصيات ك

زاع على  أو مجموعة محكمين تتفق أطراف النيعد التحكيم الرياض ي وسيلة فعالة لتسوية املنازعات املتعلقة بالجانب الرياض ي عن طريق محكم   •

 ل وتنفيذ القرارات الصادرة عنهم. املتبعة من قبل املحكمة وقبو  جراءاتاإل القبول بهم وب

، كجهاز يضمن استقالل محكمة التحكيم الرياضية الدولية عن اللجنة األوملبية املنشأة له  1994املجلس الدولي للتحكيم الرياض ي سنة  تم إنشاء •

التسي وظيفة  خالل  وكذلكمن  للمحكمة،  واإلداري  املالي  الخا  ير  التنظيمية  القواعد  وتعديل  إنشاء  طريق  وكذلكعن  املحكمة  بسير  سير   صة 

 كيم أمامها. إجراءات التح

التحكيم   • الرياض ي  التحكيم  املتعلوهو    العتيادي يتضمن  القانونية  العالقات  أنواع  جميع  عن  الناشئة  املنازعات  لتسوية  بالجانب  وسيلة  قة 

ي لتسوية املنازعات الناشئة عن القرارات الصادرة بدرجة أخيرة عن محاكم منظمة مختصة أو محاكم مماثلة تعمل  ستئنافال الرياض ي، والتحكيم  

 . ات أو جمعيات رياضية أو لجان رياضية أخرى اتحادضمن إطار 

قانوني   • أو خالف  نزاع  وهي  الرياض ي،  النشاط  نوع  كان   
ً
أيا الرياضة  األنشطة  في مجال  الرياضية  النزاعات  طابع  تنشأ  ذات  قانونية  بصدد عالقة 

 رياض ي من أي نوع كانت. 

 
 . 62( وضمانات الستقاللية واملوضوعية لقراراتها، مرجع سابق، صCAS(. املنازعات الرياضية املنظورة لدى محكمة التحكيم الرياضية )2014عواد، إحسان عبد الكريم. ) 68
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 انضباطية ونزاعات ذات طبيعة  ا إلى نزاعات ذات طبيعة مالية  تقّسم املنازعات املرفوعة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، من حيث طبيعته •

 أو تأديبية.

التحكيم   • الستئنافال يختص  الرياضية  النزاعات  بالنظر في  تأديبي من  ي  في صددها قرار  أو من منظم  اتحادتي صدر  أية جهة  رياض ي  أو  ة رياضية 

 أمام محكمة التحكيم الرياضية.  األحكامتلك  استئنافخاصة بتلك الجهات تشير إلى جواز ذا كان النظام الداخلي أو الالئحة التابعة لها، إ 

 ع الريا محكمة التحكيم الرياضية حين يتفق أطراف النزا   اختصاصينعقد  •
ً
الوارد في عقد أو  على شرط التحكيم   ض ي على إحالة نزاعهم عليها، بناءا

 على وجود 
ً
 على طلب  اتفاقلئحة، أو بناءا

ً
 أو جمعية أو هيئة رياضية.  اتحادضد قرار صادر عن  استئنافالتحكيم الالحق، أو بناءا

الفصل • وتم  القضاء  ما سبق عرضه على  أن  أساس  الحجية على  التي   يقوم مبدأ  املحكمة  نفس  أمام  للنقاش  أخرى  يطرح مرة  أن  ينبغي  ل  فيه 

 أصدرت الحكم، أو أمام أي محكمة أخرى، ليفصل فيه من جديد إل بالطرق واملواعيد التي حددها القانون.  

الدولية حجية مطل • الرياضية  التحكيم  الصادر عن محكمة  الحكم  النزاع من  حجية  أطراف  وتنفذ على  وهو    اتتحادالقة  ووكالئهم،  والالعبين 

 طراف عن هذا الحق.م القضاء العادي، مالم يتنازل األ حكم نهائي وليجوز الطعن فيه أما

الر  • املنازعات  إجراءتها سريعة ومناسبة لحسم  أن  الدولية  الرياضية  التحكيم  إلى محكمة  اللجوء  املمن ميزات  إلى  الدولية، باإلضافة  عرفة  ياضية 

في للمحكمين  وهي سرعة    الكافية  الرياضية،  املنازعات  بتفاصيل  ذات حجية  الجراءاتاملحكمة  وقرارتها  املباشر،  للتنفيذ   
ً
وقابال نهائي  وقرارها   ،

 مطلقة وملزمة. 

   :التوصيات

ات وضوابط وإجراءات التقاض ي ملحكمة التحكيم الرياض ي الدولية، تكون معتمدة من مختلف اللجان والهيئات اختصاصإصدار لئحة تنفيذية ب •

 الرياضية املحلية، والدولية على حد سواء.  

الرياض ي الدولية، وإنشاء فروع لها في مختلف مناطق العالم بهدف تسهيل الوصول إليها، و  • حتى ل  تخفيض تكاليف اللجوء إلى محكمة التحكيم 

 من املتنازعين للجوء إليها.   تردديحدث 

 إلى جنب مع اللغة الفرنسية واإلنجليزية في محكمة التحكيم الرياض ي الدولية. السعي نحو إ  •
ً
 عتماد اللغة العربية كلغة أساسية معتمدة ثالثة جنبا

 بط معها في قراراتها. العمل على إنشاء محاكم تحكيم رياض ي وطنية على غرار محكمة التحكيم الدولية، وترت •

 :املراجع

  الجزائر.  .دار هومة .2 ط .التحكيم الدولي(. 2006أحمد بلقاسم ) .1

2. ( ريبر حسين  ويوسف،  سليمان  املالي(.  2015األحمد، محمد  الطابع  ذات  الرياضية  النزاعات  في  العادي  للقضاء  البديل  الرياض ي  مجلة   .القضاء 

 (. 6): الباحث للدراسات األكاديمية

جامعة قاصدي   .كلية الحقوق والعلوم السياسية  .رسالة ماجستير غير منشورة   .التحكيم الدولي في النزاعات الرياضية(.  2016باسماعيل، نبيل ) .3

 . الجزائر .ورقلة .مرباح

 القاهرة، مصر.  .دار النهضةالعربية .3، طالتحكيم التجاري الدولي(. 2004بريري، محمودمختار ) .4

5. ( الفتوح  أبو  محمد  العربية(.  2013الدليل،  مصر  بجمهورية  الرياضية  املحكمة  تأسيس  منشورة   .قانونية  غير  دكتوراة  التربية    .أطروحة  كلية 

 جامعة بنها.  .الرياضية للبنين

مجلة    .م2001لسنة    31آلية تنفيذ أحكام التحكيم في األردن: دراسة تقييمّية في ظل قانون التحكيم رقم  (.  2009السرحـان، بكــر ودرادكة، لفي ) .6

 .15(2) :املنارة 

 بيروت. . مكتبة صادر ناشرون .3ط  .الرياض ي الحترافالطبيعة القانونية لعقد (. 2011سفلو عبدالرزاق ) .7

 للقانون  (. 2002السيد صاوي، أحمد ) .8
ً
 األردن.  .عمان .املؤسسة الفنية للطباعة والنشر. 1997لسنة  27التحكيم طبقا

 مصر.  .جامعة حلوان .كلية التربية الرياضية للبنين .رسالة دكتوراة غير منشورة .الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية(. 2003شهبو، نبيل ) .9

 . العراق .جامعة املوصل .كلية القانون  .رسالة ماجستير غير منشورة  .املنازعات الرياضية بالتحكيم تسوية (. 2005طاهر، محمد جمال محمد ) .10

11. ( أسامة  العزيز،  الرياضية(.  2014عبد  املحاكم  فضها:  وسبل  الرياضية  فضها  .النزاعات  وسبل  الرياضية  النزاعات  حول  العلمية  وزارة   .النودة 

 مصر.  .العدل املصرية

النعيم، محمد أحمد ) .12 األندية(.  2007عبد  إدارة  الناشئة عن حل مجالس  النزاعات  التسوية    تسوية  اإلداري وإمكانية  القضاء  بين دور  الرياضية 

 مصر.. اجامعة بنه.كلية الحقوق  .مؤتمر القانون والرياضة .الودية



 عايد الخرابشة                                                                                            التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26 
 24 

 

13. ( الكريم  عبد  إحسان  )(.  2014عواد،  الرياضية  التحكيم  محكمة  لدى  املنظورة  الرياضية  واملوضوعية  CASاملنازعات  الستقاللية  وضمانات   )

 . 28(9) :مجلة علوم الرياضة .لقراراتها

 .122ص .مصر .اإلسكندرية .املكتب الجامعي الحديث .الجديد في التحكيم في الدول العربية(.  2003الفقي، عمر عيس ى ) .14

 .2016لسنة  16ي في شأن مركز اإلمارات للتحكيم الرياض ي، رقم اتحادقانون  .15

 (.6وتعديالته، النص رقم )  1996قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية لسنة  .16

 (. 3، املادة )CASقواعد إجراءات التحكيم الرياض ي  .17

 ، حالة الهيئات املشاركة في تسوية النزاعات الرياضية.  CASالتحكيم الرياض ي قواعد إجراءات .18

 . 2014السعودي لسنة  الرياض ي القواعد اإلجرائية ملركز التحكيم  .19

 . 2012قواعد التحكيم الرياض ي التونس ي لسنة  .20

 . 2013( لسنة 13قواعد تنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتنظيمها رقم ) .21

  . املعهد الوطني للتعليم العالي  .ترجمة أحمد عبد العظيم   .تسوية املنازعات الرياضية من قبل محكمة التحكيم الرياضية  . (2014لي. )مباي، ماما   .22

 أملانيا.

 . 3(4) .جمعية الحقوقيين بصفاقس :مجلة بحوث ودراسات قانونية .النزاعات الرياضية والهياكل املختصة(. 2009املسدي، عماد ) .23

 ، النظام األساس ي للهيئات املساهمة في تسوية النزاعات في مجال الرياضة. CASالنظام الداخلي للـ  .24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عايد الخرابشة                                                                                            التحكيم في املنازعات الرياضية وفق قواعد محكمة التحكيم الرياضية الدولية  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 9-26 
 25 

 

Arbitration in sport disputes according to the rules of the international court of 
arbitration for sport 

Ayed Ahmed Al Kharabsheh 
PhD student, The World Islamic Sciences & Education University, Jordan 

sahelaliatoom@gmail.com 

    Received: 31/12/2020      Revised: 17/2/2021     Accepted: 6/3/2021          DOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2021.2.1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References: 

1. 'bd Al'zyz, Asamh (2014). Alnza'at Alryadyh Wsbl Fdha: Almhakm Alryadyh. Alnwdh Al'lmyh Hwl Alnza'at Alryadyh Wsbl 
Fdha. Wzart Al'dl Almsryh. Msr. 

2. 'bd Aln'ym, Mhmd Ahmd (2007). Tswyh Alnza'at Alnash'h 'n Hl Mjals Edart Alandyh Alryadyh Byn Dwr Alqda' Aledary 
Wemkanyh Altswyh Alwdyh. M'tmr Alqanwn Walryadh. Klyt Alhqwq. Jam't Bnha. Msr. 

3. 'wad, Ehsan 'bd Alkrym (2014). Almnaz'at Alryadyh Almnzwrh Lda Mhkmh Althkym Alryadyh (Cas) Wdmanat 
Alastqlalyh Walmwdw'yh Lqraratha. Mjlt 'lwm Alryadh: (9)28. 

4. Ahmd Blqasm (2006). Althkym Aldwly. T 2. Dar Hwmh. Aljza'r.  

5. Alahmd, Mhmd Slyman Wywsf, Rybr Hsyn (2015). Alqda' Alryady Albdyl Llqda' Al'ady Fy Alnza'at Alryadyh Dat Altab' 
Almaly. Mjlt Albahth Lldrasat Alakadymyh: (6). 

 

 

 
www.refaad.com 

 املقارنة املجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية  

International Journal of Legal and Comparative 
Jurisprudence Studies (LCJS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx 

ISSN:  2708-6607(Online) 2708-6593(Print) 

 

 

 

 

Abstract: This study aimed to identify arbitration in sports disputes according to the rules of the 
International Sports Arbitration Court, by learning about the nature of the jurisdiction of this court and 
the nature of the disputes it is considering, as well as the applicable legal rules, and identifying the 
procedures for arbitration and settlement in sports disputes in the International Sports Arbitration Court, 
The problem of the study emerges from the peculiarity of the Court of Arbitration for Sport in that it 
considers all disputes that arise in the field of sports and this contravenes the rules and principles of 
international arbitration, as well as the difference in the rules applied in resolving these disputes in the 
field of sports, and to achieve the objectives of the study was relied on the descriptive and analytical 
approach, and that from During the review of the various concepts related to the subject of the study, and 
identification of the form, composition, work procedures and the functioning of the International Sports 
Arbitration Court.   
The study found a set of results, the most important of which are: that sports disputes arise in the field of 
sports activities, whatever the type of sporting activity, and it is a legal dispute or dispute regarding a 
legal relationship of a sporting nature of any kind, and that the Sports Arbitration Court is an independent 
institution that provides its services from In order to facilitate the resolution of sports-related disputes 
through arbitration or mediation, one of the advantages of resorting to this court is that its procedures 
are quick and appropriate to resolve international sports disputes, in addition to adequate knowledge of 
the arbitrators in the court of the details of sports disputes, and its decisions are absolutely authoritative 
and binding, and the study recommended a set of recommendations from The most important of them 
are: Reducing the costs of resorting to the International Court of Arbitration for Sport, establishing 
branches for it in various regions of the world in order to facilitate access to it, and so that disputants do 
not hesitate to resort to it, as well as striving to adopt Arabic as a third approved primary language along 
with French and English in International Court of Arbitration for Sport.  

Keywords: International Sports Arbitration; Sports Disputes; International Sports Arbitration Court. 
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م
 : قّدمةامل

 للظروف الواقعّية التي  
ً
وافقة على    2020جائحة كورونا، صدرت اإلرداة امللكّية في منتصف آذار    فرضتهااستجابة

ُ
تطبيق  بمجلس الوزراء    قراربامل

وّجهة إلى رئيس الوزراءت معيارّية حقوقّية تضّمنضمن ضوابط   1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم )
ُ
واجهة هذا الظرف االستثنائّي. ؛ ها الرسالة امللكّية امل

ُ
 مل

 أصدر رئيس الوزراء استناد
ً
 ا

ُ
 أوامر الّدفاعالعديد من بموجب هذا القانون خّولة له إلى الّصالحية القانونّية ال

ً
بما فيها   ؛التي امتّدت إلى امليادين كافة

و  باالعتقال،  الضبطّي  اإلجراء  طائلة  تحت  اململكة  أرجاء  في  الّتجول  حظر  عبر  الّتنقل  حّق  العملتعطيل  قانون  بنود  بعض  الّضمان    تعطيل  وقانون 

االقتصادّية،  ، و االجتماعيّ  شاطات 
ّ
الن ل 

ّ
العمل في ضوء تعط العّمال وأصحاب  بين  التعاقدّية  العالقات  الّصحة إلى  باإلضافة  إعادة تنظيم  تفويض وزير 

  بصالحية وضع اليد على أّي مستشفى
ً
 .تنظيم عمل مرفق القضاءإلى )امللكيات الخاّصة(، وصوال
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صامل
ّ

 :لخ

زت منهجية الّدراسة حول  ناقشت هذه الّدراسة بعنوانها االفتراض ّي جدلّية
ّ
واقعّية حول أثر أوامر الّدفاع على الّصالحية التشريعّية. ترك

أحكام قانون الّدفاع رقم )  تحليل ، تلك اإلشكالية التي مّست جذور مبدأ الفصل بين 1992( لسنة  13مكانة أوامر الّدفاع الّصادرة بموجب 

 مو 
ً
أحكاما الّدفاع  أوامر  تضّمن  جهٍة  الّسلطات من خالل  الّضيق من  باملفهوم  جزائّية  جهة، وعقوباٍت  الحقوق من  لتنظيم   

ً
ضوعّية جديدة

 أخرى. 

الّدفاع عل لقانون  أثٍر  القانونّية لوجود  تتلّخص باالستحالة  بنتيجٍة قانونّيٍة  التي خرجت  نتائجها  الّدراسة تكمن في  ى  افتراضية عنوان 

خلصت   حيث  التشريعّية،  الّصالحية الّصالحية  نطاق  في  تدخل  وال  تنظيمّية،  إدارّية  قرارات  بمثابة  تعتبر  الّدفاع  أوامر  أّن  إلى  الّدراسة 

نفردة للّسلطة التنفيذّية التي تقتصر على ثالثة مظاهر حصرّية بموجب أحكام الدستور األردنّي. كما ناقشت الّدراسة األ 
ُ
سباب التشريعّية امل

الّتعديالت الواقعّية والقانونّية إلشكالي االنعدام، واقتراح  إلى مرتبة  الذي يرتقي  للبرملان  التشريعّية  الّصالحية  الّتطبيق والّتجاوز على نطاق  ة 

شريعّي. 
ّ
زمة لتجسيد مقتضيات مبدأ الفصل بين الّسلطات في ممارسة الواجب الت

ّ
 الال

 مبدأ الفصل بين الّسلطات. ؛الشرعية الدستورّية ؛امللكية الدستورّية ؛أوامر الّدفاع ؛قانون الّدفاعالكلمات املفتاحّية: 
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املتالحقة،   الّدفاع  أوامر  إصدار  قانونّي حول  إبان  ثار جداٌل  سّنه،  القانون منذ  أحكام هذا  لتطبيق  األولى  الّتجربة  القانونّي  باعتبارها  الّتكييف 

شريعات البرملانّية(.  فاعألوامر الّد 
ّ
 هذه، ومكانتها فيالّنظام القانونّي الوطنّي؛ ملا تضّمنته من فرض عقوباٍت، وتعطيٍل لبعض القوانين )الت

 إزدواجية منطلق تحليل مضامين  ، وذلك من خالل  ألوامر الّدفاع الّصادرة بموجب قانون الّدفاع  تبيان الّتكييف القانونّي تكمن أهمية الّدراسة في  

شريع 
ّ
 املرن بين الّسلطات، وطبيعة نظام الُحكم في األردن.مقتضيات مبدأ الفصل  وفقالّصالحية الدستورّية في الت

الّد  لت بطرح عّدة فرضياتراسأّما تساؤالت 
ّ
التشريعّية ؛ة، فتمث الّصالحية  التشريعّيين؟، وما هي مظاهر  الجلسين  بين  املساواة  ما هي مقتضيات 

نفردة 
ُ
 . للّسلطة التنفيذّية؟، وما هي املكانة القانونّية ألوامر الّدفاع في املنظومة القانونّية الوطنّية؟ امل

بقصور   ز 
ّ
فتترك الّدراسة،  إشكاليات  صعيد  الّسلطات  فلسفة  وعلى  بين  الفصل  املعيارّية  مبدأ  غياب  إلى  أّدى  ما   ،

ً
أردنّيا القانونّية  الذهنّية  في 

 أوامر الّدفاع. الحقوقّية في تطبيق 

ودراسة حاالت   األردنّي،  الدستورّي  الّنظام  في  التشريعّية  العملية  ملراحل  النقدّي  التحليلّي  املنهج  في  ل 
ّ
فيتمث الّدراسة،  لدور  وعن منهج  تطبيقّية 

شريع
ّ
 . امللك في معيارّية الت

ة الّدراسة، فقد استدعت ُمعالجة اإلشكاليات والفرضيات التي تقّدمها ا 
ّ
جدلية لّدراسة تقسيمها إلى مبحثين اثنين، يتناول املبحث األول  أّما خط

األردن شريع في 
ّ
الت شريع من منظور تطبيقّي   ، وذلك من خالل تحليلإزدواجية صالحية 

ّ
الت التشريعّيين في صالحية  الجلسين  بين  املساواة  في   مقتضيات 

لتحليل أوامر الّدفاع من منظور   في مطلٍب ثاٍن. أّما املبحث الثاني، فخّصص  لتنفيذّيةالّصالحية التشريعّية املنفردة للّسلطة ا مطلٍب أول، وتبيان نطاق  

األول  دستورّي  املطلب  الوطنيّ ، ُخّصص  القانونّي  الّنظام  الّدفاع في  القانونّية ألوامر  املكانة  الثاني  لتبيان  املوضوعّي والزمانّي ، واملطلب  الّنطاق  لتحليل 

 . ألوامر الّدفاع

شريع في األردناملبحث األول:  
ّ
 جدلية إزدواجية صالحية الت

واقعّيٍة  مقتضياٍت  من  األردن  في  شريع 
ّ
الت صالحية  إزدواجية  جدلية  بالّتحليل  املبحث  هذا  الّصالحية   يتناول  ممارسة  واقع  تحليل  تستندإلى 

نط في  التشريعّين  الجلسين  بين  ساواة 
ُ
امل حيث  من  سواًء  األردن،  في  للّسلطة  التشريعّية  نفردة 

ُ
امل التشريعّية  الّصالحية  ونطاق  شريع، 

ّ
الت صالحية  اق 

)املطلب   شريع 
ّ
الت في صالحية  التشريعّيين  الجلسين  بين  املساواة  اآلتي: مقتضيات  وفق  وذلك  استثنائّية،  باعتبارها صالحية  و األول(التنفيذّية  نطاق ، 

نفردة للّسلطة التنفيذّية )ا 
ُ
 ملطلب الثاني(.الّصالحية التشريعّية امل

شريع
ّ
 املطلب األول: مقتضيات املساواة بين املجلسين التشريعّيين في صالحية الت

 
ّ
نتخب، بينما دوٌل أخرى تبن

ُ
ت نظام الجلس التشريعّي امل

ّ
ت نظام  عرفت دول العالم نموذجين رئيسين لتشكيل الجالس التشريعّية، فمنها من تبن

شريع.    الجلسين؛ باعتبارها وسيلة تكفل عدم
ّ
نتخب بعملية الت

ُ
أّما الدستور األردنّي فتبّنى نظام الجلسين التشريعّيين، وذلك  انفراد الجلس التشريعّي امل

املادة   بموجب  وامللك  األّمة  مجلس  إلى  التشريعّية  الّسلطة  ويتألف  25بإسناده  وامللك  األّمة  بمجلس  التشريعّية  الّسلطة  اآلتي:"ُتناط  تضّمنت  والتي   ،

 مجلس األّمة من مجلس ّي األعيان والّنواب".  

 للمادة  ُيسمى الجلس ا 
ً
واطنين وفقا

ُ
باشر من قبل امل

ُ
من الدستور، والتي   67/1لتشريعّي األول مجلس الّنواب، والذي ُينتخب باالقتراع السرّي وامل

 لقانون لالنتخاب...
ً
 وفقا

ً
 وُمباشرا

ً
 سرّيا

ً
 عاّما

ً
ف مجلس الّنواب من أعضاء ُمنتخبين انتخابا

ّ
وأعضاء مجلس   بينما يتّم تعيين رئيس".  تضّمنت اآلتي:"يتأل

 من الّس 
ً
 للّدولة وُجزءا

ً
لطات الدستورّية األعيان الذين يبلغ عددهم بحّده األقص ى نصف عدد أعضاء مجلس الّنواب بإرادة ملكّية ُمنفردة، باعتباره رأسا

املادة   إلى نص  الث، وذلك باالستناد 
ّ
اآلتي:"/40/2الث بإرادة ملك2ج، والتي تضّمنت  امللك صالحياته  ُيمارس  أو  .  الوزراء والوزير  ّية دون توقيع من رئيس 

ختصين في الحاالت الّتالية: ج. تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضائه وحّل الجلس وقبول استقالة أو إعفاء أّي من أعضائه من
ُ
 العضوية".  الوزراء ال

ساواة الكا
ُ
امل أّن وجود مجلس األعيان وتعيين أعضائه بهذه اآللية، ومنحه  ملة مع مجلس الّنواب من حيث االختصاص التشريعّي ال  يرى البعض 

عب. كما أّن تعيين مجلس األعيان الوُيؤّدي إلى االنتقاص من  1يتالءم مع مبدأ العدالة في الّتمثيل، 
ّ
مثل الشرعّي للش

ُ
صالحية التشريعّية للبرملان باعتباره امل

 إلسناد الّسلطة. بكامل أعضائه يتعارض مع املبدأ الديمقراطّي الذي يجعل من ا 
ً
 2النتخاب وسيلة

وإقامة   شاركة 
ُ
امل قواعد  إلرساء   

ً
أداة باعتباره  وجوده  أحدهم  ُيبّرر  ُمعّين  تشريعّي  مجلس  لوجود  وّجهة 

ُ
امل االنتقادات  من  الّرغم  بين  على  الّتعاون 

تبادلة، وما يستتبعه ذلك من خلق بيئة عمل برملانّي فّعال،
ُ
 ملبدأ الّرقابة امل

ً
شريع عن االنحراف بسّن و   الّسلطتين التشريعّية والتنفيذّية، وإقرارا

ّ
الّنأي بالت

 
 .19ص، 2008حلبّي الحقوقّية، بيروت، سعدى الخطيب، العالقة والّتوازن بين السلطتين التشريعّية والتنفيذّية في األنظمة الدستورّية العربّية )دراسة ُمقارنة(، منشورات الد.  1
شر غير معروفين، الُحكو -أ.د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستورّي واألنظمة السياسّية )الجزء األول، الّدول  2

ّ
 .346ص، 1986مات(، الطبعة ودار الن
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ؤسسات. 
ُ
امل أو  األفراد  لبعض  خاّصة  مصالح  ُمراعاة  بهدف  قانونّية  عـدم    3قواعد  إلى  ُيؤدي  التشريعّي  االختصاص  األعيان  مجلس  منح  أّن  على   

ً
عالوة

 4استبداد مجلس واحد في العملية التشريعّية. 

إلى وُينظر  الكاملة    كما  التشريعّية  الّصالحية  ومنحه  العملّية  الّناحية  الجلس من  لوجود هذا 
ً
اتخامعيقا البرملان  سرعة  واالنتقاص من ذ  قراراته 

شريع، 
ّ
نتخب. 5صالحيته في الت

ُ
د على هذا الّرأي املهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس الّنواب خالل ُمداخلته في  6وكبح إرادة مجلس الّنواب امل

ّ
الجلسة  أك

ختلف عليها في مشروع 
ُ
ناقشة املواد ال

ُ
شتركة لجلس األّمة مل

ُ
، حيث أشار الطراونة أّن مجلس الّنواب في 2016قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة امل

 منه إلى كثرة الّتعديال 
ً
امن عشر نظر في مشروعات القوانين مّرتين إشارة

ّ
ت التي ُيجريها مجلس األعيان على مشروعات الّدورة العادّية الثانية للمجلس الث

د على ضرورة  7القوانين بعد إقرارها من قبل مجلس الّنواب. 
ّ
جان النيابّية تبحث مشروع القانون وتلتقي بأصحاب املصلحة قبل إقراره، وأك

ّ
ونّوه إلى أّن الل

ُمن جلسات  األعيان  مجلس  في  الّدائمة  تخّصصة 
ُ
امل جان 

ّ
الل وأعضاء  رؤساء  إشكالية حضور  من  للّتخلص  القوانين؛  ملشروعات  النيابّية  جان 

ّ
الل اقشة 

 اإلعادة والّتعديل من ِقبل مجلس األعيان. 

الثة  11كما بّين الطراونة أّن مجلس األعيان قد أعاد 
ّ
 لجلس الّنواب خالل الّدورة العادّية الث

ً
امن عشرمشروع قانون ُمعّدال

ّ
. جاء لجلس الّنواب الث

عب األردنّي بفحوى  
ّ
وبالّتالي عندما يشرع في مشروع قانون يستدعي جميع من لهم عالقة    ،ُمداخلته اآلتي:"جرت العادة أّن مجلس الّنواب هو مجلس الش

أن ويتم الّتوافق، وكما أشرت دولة الرئيس بأّن مجلس األعيان هو مجلس الخبرة األردنّي والذي نذهب إليه بتشريعنا بالّتوافق
ّ
الذي تّم، ارتأينا    بهذا الش

آخر يعني ُينظر في  في اآلونة األخيرة بأّن يأتي ليس مادة أو مادتين أو ثالث وإّنما خمس عشرة مادة أو عشرين مادة معدلة ويذهب مجلس الّنواب إلى تشريٍع 

 في هذه الّدورة ولم يكن مأ
ً
شريع مّرتين مرة كمجلس نواب ومرة بعد مجلس األعيان، وهذا غريب جدا

ّ
 في تاريخ الّدولة األردنّية. نأمل من أصحاب الت

ً
لوفا

ويكون  شريعات 
ّ
الت هذه  مثل  في  الّزحام  نخفف  حتى   

ً
سابقا العادة  تّمت  كما  شريعات 

ّ
للت الّنواب  مناقشات مجلس  يحضروا  أن  األعيان  وات 

ّ
العمل   الذ

 ولتحقيق الّصالح العام".
ً
 8تشاركّيا

ية  امللكاإلشارة إلى أّن طبيعة الّنظام امللكّي في األردن ومفهوم  ال بّد من  تشريعّي ُمعّين من قبل امللك، في ضوء تباين اآلراء حول شرعية وجود مجلس  

امل اعتبار  تنطلق من  التي  األّمةالدستورّية  ُمستقبل  ؤتمن على 
ُ
امل لسملك  لضمان  تقتض   ، الدستور   ّو والّضامن  طبيعّية  الحّق كوسيلة  امللك هذا  ي منح 

شريع. االستقرار السياس ّي 
ّ
 في الّدولة، وسالمة الت

قتضيات الواقعّية 
ُ
، هي غياب مفهوم الديمقراطية وعدالة الّتمثيل عن االنتخابات سواًء لقصور الّنظام االنتخابّي  لوجود مجلسين تشريعّيينأّما امل

جتمعّي الكفيل بُحسن اختيار ُممثليهم 
ُ
 على امتداد دالالت  وبالتّ   ،وغياب عدالة الّتمثيل من جهٍة، وغياب الوعي ال

ً
صور أدائهم من جهٍة أخرى، عالوة

ُ
الي ق

ؤِسسة للّدولة وتاريخها وإرثها الوجودّي.
ُ
قترعين وشموليته لألجيال امل

ُ
 مفهوم األّمة إلى ما هو أبعد من ُمجّرد امل

 عل
ً
بينهما، عالوة الجوهرّية  املسائل  االختالف على  ُندرة  تبّين  الجلسين  قرارات  تتّبع  في مشروع من خالل  للبحث  ُمشتركة  أّية جلسة  ى عدم عقد 

 .2016، ومشروع الّتعديل الدستورّي عام 2014، ومشروع الّتعديل الدستورّي عام 2011الّتعديل الدستورّي عام 

جلس وعقد  القوانين  مشروعات  حول  واألعيان  الّنواب  الجلسين  بين  االختالف  على  التطبيقّية  األمثلة  أبرز  هو   ةومن  زاع، 
ّ
الن لحسم  ُمشتركة 

ؤقت رقم  
ُ
نعقدة بتاريخ    2010لسنة    36االختالف حول القانون امل

ُ
كانون األول   11قانون األحوال الشخصّية. أقّر مجلس الّنواب في جلسته التشريعّية امل

ا   2018 بلوغ سن  القانون  العاشرة من هذا  املادة  بموجب  الّنواب  اشترط مجلس  املذكور، حيث  وفي القانون  الّزواج،  بأهلية  للّتمتع  سنة  امنة عشر 
ّ
لث

عشرة سنة شمسّية من عمره. كما قصر   القاض ي الشرعّي بُموافقة قاض ي الُقضاة أن يأذن في حاالٍت خاّصٍة بزواج من بلغ الّسادسةالوقت ذاته خّول  

قّرة من مجلس من القانون ذاته الحّق في الوصية الواجبة    279مجلس الّنواب بموجب املادة  
ُ
بأبناء الّرجل دون أبناء املرأة، جاء في هذه املادة بصيغتها امل

لث تركت
ُ
جاء قرار    9ه وصية...".الّنواب اآلتي:"إذا ُتوفي شخص وله أوالد إبن وأوالد إبنة وقد مات ذلك اإلبن أو اإلبنة قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء في ث

التشريعّية   األعيان في جلسته  نعقدة  مجلس 
ُ
ؤقت رقم    10املادة  بتعديل    2019آذار    21بتاريخ  امل

ُ
امل الشخصّية  على   2010لسنة    36من قانون األحوال 

الواج الوصية  بأحكام  اإلبنة  أبناء  وشمول  عمره،  من  شمسّية  سنة  عشرة  الّسادسة  أتّم  بمن  خاّصٍة  حاالٍت  في  الّزواج  استثناء  يقُصر  بدون نحٍو  بة 

 10بن.اقتصارها على أبناء اإل 

 
شر والّتوزيع، عّمان، ّّ أ.د. أمين العضايلة، الوجيز في الّنظام الدستوري 3

ّ
 .137ص، 2010، دار الثقافة للن

 .177ص، 2009، جامعة آل البيت، املفرق، 3، العدد 15لجلد د. فايز زريقات، مجلس األعيان ودوره في النظام السياس ّي األردنّي )دراسة تشريعّية مقارنة(،  مجلة املنارة، ا  4
شر والّتوزيع، بيروت،    5

ّ
، نقال ًعن د. محمد حسين يعقوب، الفصل والّتوازن بين الّسلطتين  110ص  1992موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، املؤسسة الجامعّية للّدراسات والن

شر والّتوزيع، إربد، التشريعّية والتنفيذّية في النظامين السياسّيين األردنّي واللبنانّي، الطبعة األولى
ّ
 . 32ص، 2004، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعّية والن

انية: الّتجربة األردنّية في الّسياق الدولّي"، منشورات مركز القدس للّدراسات السياسيّ   6
ّ
 . 4، ص2016ة ومرصد البرملان األردنّي، عّمان، أ. حسين أبو رّمان، "الغرفة التشريعّية  الث

ختلف عليها في مشروع قانون املسؤولية الط 7
ُ
شتركة لجلس األّمة لبحث املواد ال

ُ
 . 30/4/2018تحت قبة البرملان بتاريخ  2016بّية والصحّية لسنة تستند هذه املعلومات إلى حضور الجلسة التشريعّية امل

 املرجع الّسابق ذاته.  8
ؤقت رقم  9

ُ
ناقشة القانون امل

ُ
 .11/12/2018قانون األحوال الشخصّية تحت قبة البرملان بتاريخ  2010لسنة  36تستند هذه املعلومات إلى حضور جلسة مجلس الّنواب التشريعّية مل

ؤقت رقم  10
ُ
ناقشة القانون امل

ُ
 .21/3/2019قانون األحوال الشخصّية تحت قبة البرملان بتاريخ  2010لسنة  36تستند هذه املعلومات إلى جلسة مجلس األعيان التشريعّية مل
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قترحة، ووّجه الّرأي الجمعّي حينها دائرة قاض ي القضاة ودائرة اإلفتاء
ُ
 لهذه الّتعديالت امل

ً
جتمع األردنّي والّنواب رفضا

ُ
العام واملنابر من   انتفض ال

الحاالت وإلغاؤها مفسدة شرعّية وأخالقّية، أّما شمول خالل الّتأكيد على أّن اإلبقاء على االستثناء الخاص لحاالت الّزواج بمثابة ضرورة ُملّحة في بعض  

للّتعديل. أحكام اإلرث في اإلسالم غير قابلة  أّن  الواجبة ينطوي على ُمخالفة شرعّية، حيث  بالوصية  املرأة  الّنواب تعديالت مجلس   أبناء  رفض مجلس 

تضّمن هذه الّتعديالت
ُ
زاع الّدائر   2019نيسان    8عقدت جلسة ُمشتركة للمجلسين بتاريخ    األعيان، ونتيجة إصرار مجلس األعيان على قراره امل

ّ
لحسم الن

في   الواردة  بصيغتهما  الّنصين  على  وأبقي  هذه،  شتركة 
ُ
امل الجلسة  في  األعيان  مجلس  قرار   

ً
ُمجتمعا األّمة  مجلس  رفض  وبالّنتيجة  مجلس  بينهما،  قرار 

 
ُ
ريعة اإلسالمّية، وفق رأيهم.الّنواب، وهو ما عّده الّنواب والغالبية الُعظمى في ال

ّ
 جتمع بمثابة انتصار للش

شتركة بين الجلسين لحسم الخالف حول مسائل جوهرّية وإّنما امتّد لحسم الّتباين حول مسائل شكلّيٍة إلى حٍد 
ُ
 ما.  لم يقتصر عقد الجلسات امل

نعقدة بتاريخ  
ُ
امل ختلف عليها في مشروع قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة  لبحث ا   2018نيسان    30يجد هذا مثاله في الجلسة التشريعّية 

ُ
ملواد ال

القانون ذاته،2016 الّرابعة عشر من مشروع  املادة  الّتباين حول   على 
ً
االتفاق حول تعريف االستنساخ، عالوة تباين  الخالف  أبرز مواطن  جاء   ، ومن 

اإلنع أجهزة  باآلتي:"ب. ال يجوز رفع  الّنواب  فت جميع ُمقترح مجلس 
ّ
أو توق  ،

ً
 ونهائّيا

ً
تاّما  

ً
فا

ّ
الّتنفس توق أو  القلب  ف 

ّ
إذا توق  

ّ
إال الخدمة  اش عن ُمتلقي 

عالجين بأّن هذا الّتوقف ال رجعة فيه"،
ُ
 للمعايير الطبّية الدقيقة وقّرر األطباء امل

ً
 وفقا

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
ل ُمقترح مجلس األعيان   وظائف الّدماغ توق

ّ
بينما تمث

فت جميع وظائف الّدماغ باآلت
ّ
، أو توق

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
ف القلب توق

ّ
 إذا توق

ّ
 ي:"ب. ال يجوز رفع أجهزة االنعاش عن ُمتلقي الخدمة إال

ً
 وفقا

ً
 ونهائّيا

ً
 تاّما

ً
فا

ّ
توق

عالجين بأّن هذا الّتوقف ال رجعة فيه". بالّنتيجة قّرر الج
ُ
وافقة على قرار مجلس األعيان. للمعايير الطبّية الدقيقة وقّرر األطباء امل

ُ
 امل

ً
 11لس ُمجتمعا

 الّصالحية التشريعّية املنفردة للّسلطة التنفيذّيةاملطلب الثاني: نطاق 

 بدون استثناء، أي حّرية الحركة واإلرادة ف 
ً
سبة للقوانين كافة

ّ
شريع. ي  يملك البرملان في الّدول الديمقراطّية قّوة الّتقرير التشريعّي بالن

ّ
كما ُتلزم    12الت

، وال تقوى على أن تقوم بالعملية التشريعّية لوحدها
ً
عّدة من قبلها كافة

ُ
إال استثناًء وفي حاالٍت   الّسلطة التنفيذّية بالّرجوع إليه في مشروعات القوانين امل

األنظمة فقط. ، وحالة اختصاصها في إصدار 
ً
ائعة في بريطان  13ُمحّددٍة حصرا

ّ
الش األقوال  التشريعّي وفق ما جاء على  من  البرملان  الّدالة على قّوة دور  يا 

، والّرُجل إمرأة". :"De Lolmeلسان السويسرّي 
ً
 14إّن البرملان يستطيع أن يفعل كل ش يء، ما عدا أن يجعل املرأة رُجال

املنفردة   التشريعّية  الّصالحية  الدستورّي في تحديد نطاق  شرّع 
ُ
امل إرادة  الّرغم من وضوح  أّن هذا لم يمنع من جدلّيٍة  على   

ّ
إال التنفيذّية،  للّسلطة 

ا  والقيمة  للبرملان،  التشريعّية   الّصالحية  أثٍر على  ذات  تشريعّية  ذات صبغة  دولّية  التزامات  إنشاء  أساسيتين، هما:  بمسألتين  لقانونّية ألوامر ارتبطت 

 15. 1993( لسنة 13الّدفاع الّصادرة بمقتض ى قانون الّدفاع رقم )

ؤقتةامل
م
 ظهر األول: اختصاص الّسلطة التنفيذّية في إصدار القوانين امل

ُيبّرر ما  وهناك   ،
ً
ُمنحال الّنواب  مجلس  كان  حال  في  شريعات 

ّ
الت بقيمة  تتمّتع  ُمؤقتة  قوانين  بإصدار  بمفردها  التنفيذّية  الّسلطة  هذه   تختص 

 عن إدارة شؤون الّدولة الداخلّيةالّصالحية الحكومّية على الّرغم من خطورتها، باعتبارها  
ً
خّولة دستورّيا

ُ
والخارجّية، لكن شريطة الّتوافق على   الجهة ال

استعمالها. إساءة  أو   النحرافها 
ً
منعا الّصالحية  مارسة هذه 

ُ
مل ُمحكمة  دستورّية  في    16ضوابط  الدستورّي  التنفيذّية هذه سندها  الّسلطة  ّصالحية  تجد 

األ   94/1املادة   الدستور  واجهة من 
ُ
أن يضع قوانين ُمؤقتة مل امللك  الوزراء بُموافقة   يحّق لجلس 

ً
الّنواب منحال بها:"عندما يكون مجلس  ردنّي، حيث جاء 

ؤقتاألمور اآلتي بيانها: أ. الكوارث العاّمة ب. حالة الحرب والطوارئ ج.الحاجة إلى نفقات ضرورّية وُمستعجلة ال تحتمل الّتأخير. ويكون  
ُ
ة التي للقوانين امل

البّت فيها خالل دورت الجلس  اجتماع يعقده، وعلى  أول  عرض على مجلس األّمة في 
ُ
ت أن  القوانين على  الدستور قّوة  أحكام   تخالف 

ّ
أال ين عادّيتين  يجب 

يها في هذه الفقرة ولم يبّت بها وجب ُمتتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقّر هذه القوانين أو ُيعّدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت املّدة املنصوص عل

، ومن تاريخ ذلك اإلعالن يزول ما كان لها من قّوة القانون على أن ال  
ً
ُيؤثر ذلك في الُعقود  على مجلس الوزراء بُموافقة امللك أن ُيعلن بطالن نفاذها فورا

كتسبة". 
ُ
 والحقوق امل

ؤقتة،منح الدستور األردنّي الّسلطة التنفيذّية صالحية إصدار ال
ُ
والتي من خاللها يستطيع مجلس الوزراء بُموافقة امللك سّن القوانين  17قوانين امل

استث (، وبأحواٍل 
ً
الجلس ُمنحال الّنواب )إذا كان  القانونّي واملادّي لجلس  الوجود  األّمة النعدام  إقرارها من مجلس  إلى  الحاجة  نائّيٍة ُمحّددة، وهي: دون 

ال حالة  أو  العاّمة،  املادة  الكوارث  بموجب  وذلك  الّتأجيل،  تحتمل  ال  ضرورّية  نفقات  إلى  الحاجة  أو  والطوارئ،  اشترط    94/1حرب  بيانها.  سبق  التي 

 
ختلف عليها في م 11

ُ
شتركة لجلس األّمة لبحث املواد ال

ُ
 .30/4/2018تحت قبة البرملان بتاريخ  2016شروع قانون املسؤولية الطبّية والصحّية لسنة تستند هذه املعلومات إلى حضور الجلسة التشريعّية امل

 .58ص، 2012، العقد االجتماعّي، ترجمة: عادل زعيتر، مكتبة الّنافذة، القاهرة، جان جاك روسو 12
 .249ص، 1971أ.د. محمد كامل ليلة، القانون الدستورّي، دار الفكر العربّي، القاهرة،  13
د د. حسن البحرّي، دور الّسلطة التنفيذّية في العملية التشريعّية في النظام البرملانّي البريطانّي، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاد 14

ّ
جل

ُ
 .426ص، 2008، العدد األول، 24ّية والقانونّية، ال

 ( من الدستور. 124، الّصادر بموجب املادة )1992آذار  25(، 3815، الجريدة الرسمّية، العدد )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 15
16 Brian Z,Tamanaha., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, 2004, p.52. 

املادة    17 األردنّي،  بيانها:  94/1الدستور  اآلتي  األمور  ملواجهة  قوانين مؤقتة  أن يضع  امللك  بموافقة  الوزراء  لجلس   يحق 
ً
النواب منحال يكون مجلس  بها:"عندما  العامة.  1وجاء  الحرب  2.الكوارث  .حالة 

 التأجيل..."..الحاجة إلى نفقات ضرورية وُمستعجلة ال تحتمل 3والطوارئ. 
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ؤقتة على مجلس األّمة فور انعقاده، وأوجب على الجلس البّت فيها خالل دورتين عادّيتين ُمتتاليتين من
ُ
القوانين امل تاريخ إحالتها،   الدستور عرض هذه 

له   الجلس-والذي  الفقرة    -أي  املنصوص عليها في هذه  املدة  انقضت  أو  أو رفضها، فإذا رفضها  أو تعديلها  القوانين  بها أوجب على  إقرار هذه  يبّت  ولم 

  .
ً
 مجلس الوزراء بموافقة امللك أن ُيعلن بطالن نفاذها فورا

ؤقتة عّما كان عليه الحال في الّنص الدستورّي ما   94/1ضّيقت املادة 
ُ
بمضمونها الحاليمن نطاق صالحية الّسلطة التنفيذّية  في إصدار القوانين امل

ؤقتة إذا كان مجلس الّنواب غير ُمنعقد، وبدون وجوب   ، حيث2011قبل الّتعديالت الدستورّية لسنة  
ُ
كان الّنص األخير ُيتيح للحكومة سّن القوانين امل

 الّنظر به من ِقبل مجلس األّمة خالل فترة زمنّيٍة ُمحّددة. 

 في إصدار القوانين 94شهد الواقع التشريعّي األردنّي في ظل سريان الّنص الّسابق للمادة 
ً
   213املؤقتة، حيث أصدر  من الدستور زخما

ً
 مؤقتا

ً
قانونا

متدة منمطلع عام  
ُ
امل الزمنّية  الفترة   خالل عام    48وكذلك إصدار  18في عهد حكومة واحدة،   2003وحتى عام    2001خالل 

ً
 ُمؤقتا

ً
، وهو ما  2010قانونا

 من الّسلطة التنفيذّية على دو 
ً
الّسابع تغّوال املركز الوطنّي في تقريره السنوّي  ر  اعتبره 

ّ
 للدستور األردنّي لعدم توف

ً
 صريحة

ً
ر الّسلطة التشريعّية وُمخالفة

ؤقتة بدون منحها الوقت الكافي    19شرطّي االستعجال والّضرورة. 
ُ
اعتبر األستاذ طاهر حكمت رئيس الحكمة الدستورّية في األردن كثرة إصدار القوانين امل

شّرع الدستورّي من منح الّسلطة    20الدستورّية. من الّدراسة والّتدقيق، هو أحد أسباب إنشاء الحكمة  
ُ
 لغاية امل

ً
ؤقتة تجاوزا

ُ
ل اللجوء إلى القوانين امل

ّ
شك

ملفهوم دولة الحّق.
ً
 حقيقّيا

ً
ل تهديدا

ّ
 التنفيذّية صالحية التّفويض التشريعّي في حاالت الّضرورة، وشك

ؤقتة ب
ُ
بهدف إصدار   1993آب   4حّل مجلس الّنواب الحادي عشر بتاريخ كما يكُمن املثال األبرز في استغالل الحكومة لصالحية إصدار القوانين امل

ؤقت لسنة  
ُ
وهو الّنظام الذي أّدى إلى شرذمة   2012،21، وهو القانون الذي تبّنى مبدأ الّصوت الواحد واستمر العمل به حتى  1993قانون االنتخاب امل

ع أحمد  األستاذ  وصف  وفق  االنتخابّية،  القواعد  وتفتيت  الحزبّي  الّسابق. العمل  الوزراء  رئيس  القوانين  22بيدات  في  العمل  استمرار  ذلك  إلى  ُيضاف 

األردنّي قد صدر بصفٍة  املدنّي  الّنواب، فالقانون  الدستورّي بعرضها على مجلس  ملدٍة زمنّيٍة طويلٍة بدون ُمراعاة االشتراط  ؤقتة 
ُ
مؤقتٍة في مطلع عام   امل

ؤقتة  1977
ُ
 1996.23حتى تّم إقراره من قبل مجلس األّمة في عام واستمر العمل به بهذه الّصفة امل

 املظهر الثاني: اختصاص الّسلطة التنفيذّية باالشتراك في العملية التشريعّية

شتركة  
ُ
 من االختصاصات امل

ً
 لطبيعة الّنظام البرملانّي وبُحكم ُمقتضيات مبدأ الفصل بين الّسلطات مزيجا

ً
الّسلطتين  بين  أقّر الدستور األردنّي تبعا

عتبر االخ
ُ
شريعات الدستورّية منها والعادّية، أّي في مراحل تلك العملية التشريعّية التي ت

ّ
تصاص التشريعّي األصيل التشريعّية والتنفيذّية في نطاق سّن الت

ل هذه الّصالحيات الدستورّية بصالحية االقتراح التشريعّي، وإعداد مشروعات القوانين
ّ
 .للبرملان. تتمث

، كان
ً
الدستور حتى يومنا هذا ثالثة عشر تعديال الدستورّية، شهد  الّتعديالت  اقتراح  الّنواب واألعيان في  ت جميعها  أّما في نطاق ُمساهمة مجلسا 

تعديل   مشروع  التشريعّية  الّسلطة  رفض  األردنّي  الدستورّي  الّتاريخ  في  ُيسّجل  لم  أّنه  كما  حكومّية.  تشريعّية  ُمبادرات  من   
ً
به نابعة تقّدمت  دستورّي 

  1958على الّرغم من انطواء بعٍض منها على منح الّسلطة التنفيذّية صالحياٍت ُمطلقٍة تجاه حّل مجلس الّنواب، كالّتعديل الدستورّي لعام  24الحكومة، 

ا  تشكيل حكومة  في عهدها، ووجوب  الّنواب  ُيحّل مجلس  التي  الحكومة  استقالة  تّضمن وجوب 
ُ
امل القيد  أزال  النيابّية. الذي  االنتخابات  نتقالّية إلجراء 

الّتعدي بموجب  األقل  أعضاٍء على  بعشرِة  واقتصارها  التشريعّي،  االقتراح  األّمة من صالحية  في مجلس ي  نفرد 
ُ
امل العضو   على حرمان 

ً
لعام عالوة ذاته  ل 

حية تأجيل االنتخابات النيابّية إلى أجٍل غير ُمسمى بُمقتض ى  ، الذي منح الّسلطة التنفيذّية صال 1974. ُيضاف إلى هذا الّتعديل الدستورّي لعام  1985

أّنإجراء   73/4املادة   الوزراء  مجلس  معها  يرى  قاهرة  ظروف  هناك  كانت  إذا  العام  االنتخاب  إجراء  ُيؤجل  أن  بها:"للملك  جاء  والتي  عّدلة 
ُ
امل بصيغتها 

ر".  االنتخاب أمٌر 
ّ
 ُمتعذ

 ذات صبغٍة تشريعّيةاملظهر الثالث: اختصاص الّسلطة التنفيذّية في إبرام معاهدات واتفاقيات دولّية 

م
ُ
، سواًء من ناحية إقرار الّسياسات العامة أو امل

ً
 إللزام الّدولة بسلطاتها كافة

ً
ارسات العملّية، إلى أن أضحى القانون الدولّي الُعرفّي واالتفاقّي مصدرا

شريعات الوطنّية مع مضمون املعاهدات واالتفاقيات الدولّية، بل وإمكانية تطبيأصبح األثر ُيط
ّ
شريعات الوطنّية بإلزامية مواءمة هذه الت

ّ
ق ال جانب الت

عاهدات واالتفاقيات  
ُ
لّية، ما ُيرّتب الدو بنودها من قبل القضاء بمعزٍل عن الّنصوص الوطنّية. منح الدستور األردنّي الّسلطة التنفيذّية صالحية إبرام امل

 هذا التزاماٍت تشريعّيٍة على عاتق الجلس التشريعّي وتقّيد صالحيته التشريعّية بُموجبها.

 
ؤقتة ومجلس الّنواب، املوقع صحفّي،  18

ُ
شر  www.sahafi.joعرسان، محمد، عّداد القوانين امل

ّ
 .6/10/2016، تاريخ االطالع 4/5/2010تاريخ الن

 .7ص، 2017تقرير حالة حقوق اإلنسان الّرابع عشر، املركز الوطنّي لحقوق اإلنسان،  19
ؤقتة واستعجال إصدارها من دواعي إنشاء الحكمة الدستورّية"،  20

ُ
 .6/5/2019، تاريخ االطالع 23/10/2012الدستور األردنّية، "حكمت: كثرة القوانين امل

لرقابة 21 السياس ّي  الُبعد  والث  العدوان، خالد،  الّسادسة  الحولية  الكويت،  االجتماعّية، منشورات جامعة  والعلوم  اآلداب  ؤقتة، مجلة حوليات 
ُ
امل القوانين  األدردنّي على  الّرسالة  البرملان  ،  334الثون، 

 . 91ص، 2016
 .12/7/2012عبيدات، أحمد، محاضرة بعنوان:"رؤية في اإلصالحات الوطنّية في األردن"، منتدى كفرسوم الثقافّي، إربد،  22
شريع والّنظام القضائّي في اململكة األردنّية الهاشمّية، مطابع الّصفوة، عّمان،   23

ّ
 . 16ص، 1997هلسة، أديب، أسس الت

الفصل والّتوازن بين الّسلطتين التشريعّية والتنفيذّية في الّنظامين السياسّيين  . ويعقوب، محمد حسين، مرجع سابق،  182ص،  2009ات الحلبّي، بيروت،  عثمان، حسين، الّنظم السياسّية، منشور  24

 .190ص األردنّي واللبنانّي،

http://www.sahafi.jo/
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تعلقة منها بحقوق اإلنسان، ومثا
ُ
 امل

ً
 ذات صبغٍة تشريعّيٍة وخصوصا

ً
لها: العهدين  ارتبط األردن بالعديد من املواثيق الدولّية، التي تتضّمن أحكاما

القضاء على الدولّيين لحقوق   هينة، واتفاقية 
ُ
امل أو  الالإنسانّية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  الّتعذيب وغيره من ضروب   اإلنسان، واتفاقية ُمناهضة 

 ّي.جميع أشكال الّتمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرها من االتفاقيات االقتصادّية، واتفاقيات الّتعاون القضائ

صادقة أو االنضمام على هذه االتفاقيات الدولّية التزاماٍت تشريعّيٍة تتمثل باحترام هذه الحقت
ُ
وق واالعتراف بها  رّتب على الّدولة األردنّية نتيجة امل

 
ً
كافة الدستورّية  سلطاتها  احترام  مدى  على  الّرقابة  ملبدأ  وخضوعها  الدولّية،  واملعايير  ُمتوافقة  وطنّية  تشريعات  خالل  بآلياٍت    من  الدولّية  اللتزاماتها 

باشر لبعٍض من هذه االتفاقيات من قبل أمام القاض ي الوطنيّ 
ُ
 على قابلية االحتجاج والّتطبيق امل

ً
 . محّددٍة ضمن االتفاقيات ذاتها، عالوة

شريعات الوطنّية ملضمون االتفاق
ّ
يات الدولّية، أو سّن تشريعاٍت جديدٍة  ُترجم تنفيذ هذه االلتزامات التشريعّية من خالل الّسعي نحو مواءمة الت

 من املنظومة القانو 
ً
 على نشر هذه االتفاقيات في الجريدة الرسمّية العتبارها جزءا

ً
ٍب للوفاء بااللتزامات الواردة بها، عالوة

ّ
 نّية الوطنّية.  كمتطل

كان  وإن  حتى  الدولّية  بااللتزامات  الوفاء  نحو  بالّسعي  الحكومّي  اإلجراء  هذا  د 
ّ
وقد    يؤك الدستورّية،  للّنصوص  صريحة   

ً
مخالفة ذلك  على  يترّتب 

بالحق الخاص  الدولّي  العهد  تطبيق  حول  لألردن  الّرابع  الدورّي  بالتقرير  تعلقة 
ُ
امل املسائل  قائمة  على  رّدها  معرض  في  الحكومة  املدنّية استشهدت  وق 

 2006ولّيين لحقوق اإلنسان في الجريدة الرسمّية في عام والسياسّية أمام اللجنة املعنّية بحقوق اإلنسان، بنشرها العهدين الد 
ً
، وبالّتالي اعتبارهما جزءا

شريع وسمّوهما على القوانين الوطنّية.
ّ
 25ال يتجزأ من الت

الدستورّي في عام   الّتعديل  الدولّية،  االتفاقيات  الوطنّية ملضمون  شريعات 
ّ
الت الحديثة على مواءمة  األمثلة  أبرز    2011من 

ً
الذي تضّمن تعديال  ،

 ملا جاءت به اتفاقية مناهضة الّتعذيب سالفة البيا 8للمادة 
ً
ن، حيث من الدستور بصورٍة تتوافق مع االعتراف بالحق في الّسالمة الجسدّية وحمايته وفقا

اإلنسان، وال يجوز تعذيبه، بأّي شكٍل من األشكال،   جاء بها:"كّل من ُيقبض عليه أو ُيوقف أو ُيحبس أو ُتقّيد حّريته تجب ُمعاملته بما يحفظ عليه كرامة

 ."...
ً
 أو معنوّيا

ً
 أو إيذاؤه بدنّيا

 أوامر الّدفاع من منظور دستورّي املبحث الثاني:  

 
ُ
امل امتداد وباء فيروس كورونا  اإلقليم استدعى  إلى داخل  استثنائّيٍة   ستجد  له بوسائل قانونّيٍة  الّتصدي  لت بإصدار رئيس،  األردنّي 

ّ
الوزراء ما   تمث

وقف   الحقة، تنظيم أجور العاملين في القطاع الخاص،  ةمضامين عديدة؛ حظر اإلقامة والّتنقل الكلّي والجزئّي في مرحل  ذات يزيد عن عشرين أمر دفاع  

االلكترونّي عن بُ إقدد اإلجراءات القضائّية خالل حالة الطوارئ،  وقف مُ قانون الّضمان االجتماعّي،  العمل ببعض مواد   فرض  و عد،  رار وسائل الّتعليم 

 صور الحماية الجزائّية للحّق في الخصوصية.

الّدفاع هذه، وتضّمنها فرض عقوباٍت  أوامر  أثر  الجزائّي   أّدت شمولية  إلى  باملفهوم  البرملانّية(  شريعات 
ّ
)الت القوانين  نشوء جدال  ، وتعطيٍل لبعض 

 قانونّي حول الّتكييف القانونّي ألوامر الّدفاع، ومكانتها في الّنظام القانونّي الوطنّي.  

املبحثي في هذا  والزمانّي ألوامتناول  املوضوعّي  الّنطاق  الثاني لتحليل  واملطلب  الوطنّي،  القانونّي  الّنظام  في  الّدفاع  القانونّية ألوامر  املكانة  ر تبيان 

 الّدفاع. 

ظام القانونّي الوطنيّ املطلب األول: 
ّ
 املكانة القانونّية ألوامر الّدفاع في الن

الوزراء صالحياٍت   منح رئيس  الّدفاع  ذقانون  استثنائّيٍة  ظل    في  اإلنسان  حماية حقوق  بهدف  االجتماعّي؛  إطارها  في  للحقوق  تنظيمّيٍة  ات وسائٍل 

 إلى 
ً
 26العودة للوضع القانونّي الطبيعّي.ظروف مؤقتة طارئة وصوال

 مع املعيار الدستورّي لتطبيق قانون الّدفاع الوارد في املادة )
ً
بّررة لتطبيق هذا   27(،124انسجاما

ُ
حّددت املادة الثانية من قانون الّدفاع الحاالت امل

تهّدد بوقوعها، أو  ملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة  القانون؛ وقوع طوارئ تهّدد األمن الوطنّي أو الّسالمة العاّمة في جميع أنحاء امل

حة أو كوارث عاّمة أو ا ضطرابات أو فتنة داخحدوث ا 
ّ
 28نتشار وباء.لّية ُمسل

الّسالمة  أّما   لتامين  الضرورية  واإلجراءات  الّتدابير  اّتخاذ  الوزراء  رئيس  القانون  منح  القانون، فقد  بموجب هذا  االستثنائّية  العاّمة  الّصالحيات 

وا  االجتماع  في  االشخاص  حّرية  قيود على  ذلك وضع  في  بما  بها،  املعمول  العادّية  القوانين  بأحكام  الّتقيد  بدون  اململكة  واإلقامة،  والّدفاع عن  النتقال 

 
25Replies of the Government of Jordan to the list of issues to be taken up in Connection with the Consideration of the Fourth Periodic Report of 
Jordan, Human Rights committee. Hundredth session, Geneva, 11-29- Oc. 2010. Published in www.arab.human rights.org, Date of Entrance 16-
Oc.2017 . 

 . 2020آذار  19حقوقّية(، صحيفة الغد، د. نهال املومني، قانون الّدفاع )نظرة  26
عطى بموجبه الّصالحية إلى  124الدستور األردنّي، املادة )  27

ُ
الشخص ( وجاء بها :"إذا حدث ما يستدعي الّدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الّدفاع ت

ما يعلن واإلجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين الدولة العادّية لتأمين الّدفاع عن الوطن ويكون قانون الّدفاع نافذ املفعول عندالذي ُيعّينه القانون الّتخاذ الّتدابير  

 عن ذلك بإرادة ملكّية تصدر بناًء على قرار من مجلس الوزراء". 
 .1992آذار  25(، 1538، الجريدة الرسمّية، العدد )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم )  28
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شتبه بهم أو الخطرين على األمن الوطنّي والّنظام العام واعتقالهم، وتكليف أّي شخٍص بالقيام بأّي عمٍل أو أدا 
ُ
ء أّي خدمٍة ضمن وإلقاء القبض على امل

املنقولة وغير املنقولة وتأجيل الوفاء بالّدين   قدرته، وتفتيش األشخاص واألماكن واملركبات بدون الّتقيد بأحكام أّي قانون آخر، ووضع اليد على األموال 

ستحقة،  
ُ
امل  على  وااللتزامات 

ً
الّتعبير والّدعاية واإلعالن قبل نشرها  عالوة شرات والّرسومات وجميع وسائل 

ّ
الرسائل والّصحف واملطبوعات والن مراقبة 

 29وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن إعدادها. 

لت بإصدار أوامر دفاع خاّصة تصدر عن رئيس الوزراء. أّما عن املكنة القانو 
ّ
مارسة هذه الّصالحيات القانونّية، فتمث

ُ
 30نّية مل

الّصالحيات، هذه  مع  زامن 
ّ
ذات  والّتاسعة  الثامنة  تاناملاد  تسر أ   وبالت القانون  االستثنائّية    همن  الصالحيات  نطاق  بين  لرئيس الّتوازن  املمنوحة 

الطعن أو أّي أمٍر أو تكليٍف صادر بُمقتضاه الحّق في  هذا القانون  بموجب  كّل من اّتخذ بحّقه أّي إجراٍء    ، وحقوق األفراد وحّرياتهم، حيث منحتالوزراء

 ر القانونّية والواقعّية الّناجمة عنه. به أمام جهة القضاء اإلدارّي، واملطالبة بالّتعويض عن اآلثا

الّدفاع   آذار    منذشهدت مرحلة تطبيق قانون  ال  2020منتصف  الّتكييف   حول 
ً
الّدفاعجدال اعتبقانونّي ألوامر  اتجاٌه  الّدفاع ، حيث برز  أوامر  ر 

 
ً
تشريعّية  

ً
الّضيق  مكنة :باملفهوم  به  قانون  ، وجاء  في  الوزراء  رئيس  أهم صالحيات  أوامر "ولعّل  بواسطة  يمارسها  التي  التشريعّية  الّصالحية  هي  الّدفاع 

 32". إّن أوامر الّدفاع الخطّية يجب أن ُينظر إليها من ناحية موضوعّية على أّنها أعمال تشريعّية"31، الّدفاع الخطّية"

حق-التطبيقّية  على الّرغم من امتداد أثر أوامر الّدفاع من الّناحية  
ّ

املطلب الال بيانه في  الضرورية لتامين    -كما سيتم  الّتخاذ الّتدابير واإلجراءات 

 الجزائّي،  باملفهوم    الّسالمة العاّمة والّدفاع عن اململكة بدون الّتقيد بأحكام القوانين العادّية املعمول بها، وتضّمنها عقوباٍت 
ً
باإلضافة إلى تضّمنها أحكاما

 أّن هذا ال ينفي إبقاء املكانة 
ّ
، إال

ً
 جديدة

ً
نفردة للّسلطة التنفيذّية القانونّيةموضوعّية

ُ
 .ألوامر الّدفاع خارج نطاق مظاهر الّصالحية التشريعّية امل

عتبر  يُ ي  ذال  بين الّسلطات  املرن   مقتضيات مبدأ الفصلقرارات إدارّية تنظيمّية فييجد الّسند األول لتحديد مكانة أوامر الّدفاع باعتبارها مجّرد  

األردنّي  الدستورّي  الّنظام   مظاهر  قصرتالتي  و ،  عماد 
ُ
امل التشريعّية  التنفيذّيةالّصالحية  للّسلطة  حصرّية  نفردة  مظاهر  أو   بثالثة  بها  الّتوسع  يجوز  ال 

عليها   في  تسبق-القياس  إليها  من  اإلشارة  الثاني  األول   املطلب  باإللغاء  ؛  -املبحث  بها  للطعن  قابلة  تنظيمّية  إدارّية  قرارات  بمثابة  الّدفاع  أوامر  اعتبار 

 .والّتعويض أمام جهة القضاء اإلدارّي 

الثاني، فيكُمن الّسند  إلى  أّما  )  منطوق    باالستناد  الّدفاع ذاته9،  8املادتين  األولى  ( من قانون  املادة  أقّرت  الّدفاع، ، حيث  بأوامر  باإللغاء  الطعن 

 
ُ
 تأتية من أوامر الّدفاع. باإلضافة إلى ما أقّرته املادة الّتالية من حّق األفراد بالّتعويض عن النتائج امل

للّسلطة نفردة 
ُ
امل التشريعّية  الّصالحية  مظاهر  نطاق  من  الّدفاع  أوامر  لخروج  القانونّية  األسانيد  ألوامر  التنفيذّية،    ومن  القانونّي  األثر  تأقيت 

الّدفاعبموجب    الّدفاع أّن ،  قانون  مع    حيث   
ً
 وعدما

ً
وجودا يدور  الّدفاع  ألوامر  القانونّي  الّدفاع؛ الّنفاذ  قانون  وتطبيق  االستثنائّية  الحالة  استمرارية 

 إلى العودة اعتبارها مكنة قانونّية ذات وسائٍل تنظيمّيٍة للحقوق في إطارها  
ً
االجتماعّي؛ بهدف حماية حقوق اإلنسان في ظل ظروف مؤقتة طارئة وصوال

 يتنافى مع مفهوم العمل التشريعّي. هو ماو 33،للوضع القانونّي الطبيعيّ 

املكانة  و  حول  الّدائر  الجدل  األردنّي  القضاء  حسم  الّدفاع  قانون  تطبيق  على  أشهر  سبعة  قرابة  مض ي  الّنظام  بعد  في  الّدفاع  ألومر  القانونّية 

    مبدأ   ت الحكمة اإلدارّية في إحدى قراراتهاأقرّ   القانونّي الوطنّي، حيث
ً
"إن قانون الّدفاع أعطى لصاحب املصلحة وألّي شخٍص جرى توقيفه جاء به  عاّما

اليد أو وضع  االستيالء  أو جرى  دفاع  أمر  أّي  أو  الّدفاع  قانون  بموجب  القبض عليه  ماله    أو  إلى على  بذلك  الطعن  حّق  إشرافه  تحت  أو مال موجود 

بأوامر الّدفاع وجعل االختصاص بنظرها من اختصاص الحكمة اإلدارّية، وبالّتالي فإّن قانون الّدفاع يكون بذلك قد رسم وحّدد االختصاص في الّنظر  

للقانو   
ً
استنادا الّصادرة  القرارات  اإلدارّية وذلك سواًء كانت  الّدفاع، الحكمة  أوامر  إلى   

ً
استنادا التي تصدر  البالغات  أولى  باب  الّدفاع ومن  أو ألوامر  ن 

 34وبالّتالي فهي والحالة هذه قرارات إدارّية يجوز الطعن بها باإللغاء لدى القضاء اإلدارّي".

طاق املوضوعّي والزمانّي ألوامر الّدفاع ملطلب الثاني:ا
ّ
 الن

الّدفاع   املوضوعّي ألوامر  الّنطاق  )  الّصددشار بهذا  بمعايير دولّية محّددة، ويُ يرتبط  املدنّية والسياسّية رقم  الحقوق  ق  29إلى تعليق لجنة 
ّ
تعل

ُ
امل  )

الذي أوجب أن تكون تدابير عدم الّتقيد بأحكام العهد ذات طابٍع استثنائّي ومؤقٍت    35والسياسّية؛ ( من العهد الدولّي الخاص بالحقوق املدنّية  4باملادة )

روط الّتالية:  
ّ
 للش

ً
 ووفقا

 
 (.4،3، املادتين )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 29
 (.7،6، املادتين )1992( لسنة 13قانون الّدفاع رقم ) 30
 .2020تشرين ثاني  28تاريخ الدخول   ،www.jordanword.comأ.د. أحمد العويدي، "االختصاص التشريعّي لرئيس الوزراء في قانون الّدفاع"،  31
شريعات األردنّية واال  32

ّ
تفاقيات الدولّية )دراسة مقارنة(، مجلة كلية القانون الكويتّية العاملّية، ملحق خاص، الّسنة الثامنة، العدد  أ.د. ليث نصراوين، الّتنظيم القانونّي ملواجهة جائحة كورونا في الت

 . 452، ص 2020الّسادس، يونيو 

 .2020آذار  19د. نهال املومني، قانون الّدفاع )نظرة حقوقّية(، صحيفة الغد،  33
 ، منشورات قسطاس. 14/10/2020( بتاريخ 254/2020قرار الحكمة اإلدارّية رقم ) 34

35 General Comment No.29: States of Emergency (Article 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 Aug 2001.  

http://www.jordanword.com/
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• ( الفقرة  ملا تنص عليه   
ً
الوضع. وفقا تتطلبها مقتضيات  التي  الحدود  أضيق  الّتدابير في  تّتخذ مثل هذه  املادة )1أن  رط 4( من 

ّ
الش (؛ وُيلزم هذا 

اإلعالن؛  الدول   ترتكز على هذا  تدابيٍر محددٍة  ألّية   
ً
أيضا ولكن  الطوارئ  حالة  بإعالن  لقرارها  ليس فقط   

ً
دقيقا  

ً
تبريرا ُتقّدم  بأن   األطراف 

ّ
وأال

غة أو الّدين أو األصل االجتماعّي؛ 
ّ
ون أو الجنس أو الل

ّ
ّتخذة على تمييز يكون ُمبّرره الوحيد هو الِعرق أو الل

ُ
 تنطوي الّتدابير امل

 حالة الطوارئ؛  •
ً
 أن يكون الوضع بمثابة حالة طوارئ عامة تهّدد حياة األّمة وأن تكون الّدولة الطرف قد أعلنت رسمّيا

قانونها  • أحكام  حدود  في  تتصّرف  أن  طوارئ  حالة  إعالنها  عند  الّدول،  على  يتعّين  حيث  القانون،  وسيادة  املشروعية  مبدأّي  على  الحفاظ 

مارسة الّسلطات االستثنائّية.  الدستورّي وغيرها من األ 
ُ
نِظمة إلعالن الطوارئ ومل

ُ
 حكام امل

حاالت االستثنائّية  ؛ اقتصارها على الملعيارية تنظيمّيةفي املعايير الدولّية لحقوق اإلنسان تخضع  وعليه، فإّن اإلجراءات االستثنائّية )أوامر الّدفاع(

، والّنطاق املوضوعّي لحدود  أو الّتعطيل أثناء حالة الطوارئ   ديد طائفة الحقوق والحّريات القابلة للّتقييدالطارئة التي ُتهّدد حياة األّمة، باإلضافة إلى تح

 تقييد الحقوق وتعطيلها.  

بموجب ّدفاع  أّما على صعيد املنظومة القانونّية الوطنّية، فقد خال الدستور األردنّي من تحديد الّضوابط الدستورّية للّنطاق املوضوعّي ألوامر ال

 .  (124)املادة 

الدستورّي  القصور  امللكّية    أّسست،  وفي ضوء هذا  قانون اإلرادة  حيال  الّدفاع    لتطبيق  الدستورّي  الّنقص  لسد  ُمكّملٍة  دستورّيٍة  أعراٍف  بوادر 

الّدفاع  يهدف إلى صون الحقوق    لهذا القانون حصر الّنطاق املوضوعّي  حيث  36، الّنطاق املوضوعّي ألوامر 
ً
 استثنائّيا

ً
في الغاية من تفعيله باعتباره قانونا

 نطاق املشروعية. والحّريات العاّمة في ظرف استثنائّي، وبالّتالي خروج القرارات غير الّرامية إلى تذليل العقبات التي تظهر خالل مواجهة هذه اآلفة عن

تعطيل بعض بنود قانون العمل  ، بما فيها تعطيل حّق الّتنقل عبر حظر الّتجول في أرجاء اململكة متعّددٍة؛امتّدت أوامر الّدفاع لتشمل موضوعاٍت 

، باإلضافة إلى تفويض وزير الّصحة بصالحية وضع اليد على اقدّية بين العّمال وأصحاب العملوقانون الّضمان االجتماعّي، وإعادة تنظيم العالقات التع

)امللكيات مستشفى  و الخاّصة  أّي  القضاء،  مرفق  عمل  تنظيم  في  (،  للحّق  الجزائّية  الحماية  صور  وفرض  ُبعد،  عن  االلكترونّي  الّتعليم  وسائل  إقرار 

 الخصوصية.

في ضوء   وتحليلها  الّدفاع هذه  أوامر  استعراض  لفلسفة  من خالل  املوضوعّي  ال الّنطاق  الّدفاع، ومدى مراعاتها  وتناسبّية حالة  شتراط ضرورّية 

 من املالحظات، وهي:  دابير التقييدّية مع الخاطر التي تم تقييمهاالتّ 
ً
 نجد جملة

اقعية من إتتناقض والفلسفة التشريعية  ا  بعض أوامر الدفاع أحكامً   تتضمن .1 والذي قرر إيقاع  37، ونشير هنا إلى امر الدفاع الثانيصدارهاوالو

قّررة لم تكن تنسجم عقوبة الحبس ملدة سنة على من يخالف مضمون أمر الّدفاع  
ُ
هذا والبالغات الّصادرة بُمقتضاه؛ حيث أّن عقوبة الحبس امل

سبيل اآلالف من    مع سياسة الحكومة ذاتها والجلس القضائّي في ُمواجهة انتشار جائحة كورونا من خالل اتخاذ جملة من القرارات قضت بإخالء

اكتظاظ مراكز اإلصالح والتأهيل، وبالّتالي مضاعفة  الستمرارية 
ً
تنفيذّي تجّنبا  والحكومين بموجب قرار 

ً
 وإدارّيا

ً
انتشار    املوقوفين قضائّيا فرصة 

الدفاع من  العدوى.   امر  التي تم تفعيل  الواقعية  يبن على األسباب  الثاني لم  الدفاع  أمر  أّن  انتشار فيروس كورونا  مما يعني  أجلها وهو مواجهة 

 املستجد. 

، وبدا ذلك جلًيا من خالل أمر الدفاع الثاني الذي فرض عقوبة غياب التناسب ما بين الفعل املرتكب واإلثم الجنائيوامر الدفاع  أبرزت بعض أ  .2

التجول،   قرارات حظر  يخالف  ملن  واحد  ملدة عام  الثالثالحبس  الدفاع  أمر  االشكالية    ويتدارك38ليعود  الغرامة هذه  إيقاع عقوبات  قّرر  حيث 

أّن العقوبات الواردة في حال االعتداء على   والحبس وحجز املركبات على من يخالف مضمون أمر الّدفاع هذا والبالغات الّصادرة بُمقتضاه. كما

 خصوصية األفراد 
ً
بغرامة مقدارها ثالثة آالف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، هي ، واملتمثلة بالحبس حتى ثالث سنوات أو ألمر الدفاع الثامن وفقا

رتكب.
ُ
ظة تتجاوز جسامة الفعل امل

ّ
 عقوبات مغل

 
 . 2020آذار  21د. سيف زياد الجنيدي، "حالة الّدفاع في ميزان الّشرعية الدستورّية"، صحيفة الغد،  36
شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقم )2020آذار  20صدر أمر الّدفاع الثاني بتاريخ  .37

ُ
 لتنّقل األشخاص وتجوالهم في جميع مناطق اململكة ابتداًء من تاريخ 5627، ون

ً
  21(. تضّمن أمر الّدفاع هذا حظرا

إشعاٍر آخر. وقّرر أمر الّدفاع إيقاع عقوبة الحبس ملدة سنة على من يخالف مضمون أمر الّدفاع هذا والبالغات الّصادرة   وإلشعاٍر آخر، باإلضافة إلى إغالق الحالت جميعها في اململكة حتى 2020آذار 

 بُمقتضاه. 
شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقـم )2020آذار  26صدر أمر الّدفاع الثالث بتاريخ   .38

ُ
ل األشـخاص وتجـوالهم فـي جميـع منـاطق اململكـة، 5628، ون قـة بحظـر تنقـّ

ّ
تعل

ُ
(. عـّدل أمـر الـّدفاع هـذا العقوبـات امل

ــــاه. الحقــــا صــــدر  ادرة بُمقتضـ ـــّ ــــر الــــّدفاع هــــذا والبالغــــات الصـ ــــى مــــن يخــــالف مضــــمون أمـ ــــة والحــــبس وحجــــز املركبــــات علـ ــــّدفاع الثــــاني عشــــر بتــــاريخ حيــــث قــــّرر إيقــــاع عقوبــــات الغرامـ ــــا 20أمــــر الـ ، 2020ر أيـ

شرفيالجريدةالرسمّيةبعددهارقم )
ُ
قّررة في أمرّي الّدفاع الثاني والثالث، واستبدالها بالغرامة حتى في حالة الّتكرا5642ون

ُ
 ر.(. ألغى أمر الّدفاع الثاني عشر عقوبة الحبس امل
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 إلى تحقيق الردع العام والخاص  مبدأ التفريد العقابي وتكريس مبدأ التدرج في  العقوباتدفاع غياب أبرزت بعض أوامر ال .3
ً
حيث فرضت ؛ وصوال

الحبس دون غيرها في   الثاعقوبة  الدفاع  العقوبأمر  الذي حال دون تطبيق هذه  األمر  الواقع    اتني؛  املوقوفين،  على أرض  الكبير من  للعدد  نظًرا 

 .39إلى توقيع من يتم ضبطه مخالفا لحظر التجول على تعهد بعدم تكرار ذلك  في بداية الجائحة فلجأت السلطات

األكبر من سن عقوبة   املتضرر  إّن  أحد  أو وجود اشكاليات عملية في هذا  وال يخفى على  تنفيذها  بالنتيجة من  التمكن  للتطبيق وعدم  غير قابلة 

ن واللجوء إلى  التنفيذ هو مبدأ سيادة القانون وهيبته أيًضا في نفوس االفراد؛ الذين يجدون تراخًيا في تطبيق العقوبة الواردة على االفراد الخالفي

 .40ر الفعل أو خالف ذلك من الوسائل التي قد تفتقد للسند القانونّي ابتداءوسائل أخرى مثل كتابة تعهدات بعدم تكرا 

في ظل ضبابية الصياغة التشريعية .4 إلى إحداث خلل في طبيعة  غياب التوازن بين القوى املجتمعية املختلفة  الدفاع  أوامر  أدت بعض  ، حيث 

الذي لم يكفل  ،  41جلًيا من خالل أمر الدفاع السادس لعمل، وبدا ذلك العالقات الناظمة لبعض القطاعات والفئات، مثل فئة العمال وأصحاب ا 

وازنة بين املركز القانونّي للعامل وصاحب العمل بإتاحته الُفرصة لتخفيض مقدار أجر العامل الذي ُيؤدي عمله في مكان العمل
ُ
بنسبة    تحقيق امل

عتاد، وذلك على الّرغم من  30ال تزيد عن )
ُ
روط التي تضّمنتها الفقرة الّرابعة )أ( من أمر الّدفاع. بينما في الوقت ذاته لم ُيتح  %( من األجر امل

ّ
الش

 إمكانية الّتخفيض من أجر العامل الذي يعمل عن ُبعد بشكٍل كلّي بُمقتض ى الفقرة الّرابعة )ب( من أمر الّدفاع

الدفاع   .5 أوامر  البرملانيّ   أحكاًما جديدةاستحدثت بعض  التشريعات  التشريعية تؤثر على  املنظومة  تعّد فيه  الذي  الوقت  لفترة زمنّية ُمحّددة، في  ة 

 
ً
( الذي نص على أن  2/2)أمر الدفاع الثامنمن خالل    كافية وتعالج الحاالت الواقعية املترتبة بحكم انتشار وباء كورونا املستجد؛ ويبرز ذلك جليا

أي   تداول  أو  نشر  أو معنوي  أو يحظر على كل شخص طبيعي  اإلعالم  بينهم عبر وسائل  الهلع  إثارة  أو  الناس  ترويع  شأنها  الوباء من  أخبار حول 

ملنظومة التشريعية القائمة كافية لتجريم هذا الفعل، ناهيك عن اعتماد هذا البند ، في الوقت الذي تعد ا اإلتصال أو وسائل التواصل االجتماعي

اتساع نطاق املالحقة الجزائية    عالم وبالنتيجةافية على حرية التعبير وحرية الصحافة واإل اضافة قيود اض  لىإ على عبارات عامة فضفاضة تؤدي  

 لألفراد دون وجود معيار قانوني وصورة واضحة للركن املادي املشكل لهذه الجريمة. 

،وما يترتب عليها يدخل في  ةفاع هي قرارات إدارية تنظيميّ أوامر الّد   ؛ حيث أّن ةغير دستوريّ   الواردة في أوامر الدفاع    باملفهوم الجزائّي   العقوبات  تعّد  .6

 إطار إجراءات الضبط اإلداري. 

 : الخاتمة 

التكيي والتحليل  بالبحث  الدراسة  هذه  الّصادرة تناولت  الدفاع  ألوامر  القانونّي  الد  ا استنادً   ف  قانون  تفعيله،  فاعإلى  تّم  منذ    والذي  مّرٍة  ألول 

 .سّنهوفق ضوابط ملكّية أسّست بوارد أعراٍف دستورّية

التّ  التكييف القانونّي ألوامر الدفاع نظًرا  يأتي هذا  ها، آلثار واملراكز القانونية التي استحدثتها أو ترتبت على ما جاء فيها من أحكاملحليل لطبيعة 

أوامر الدفاع   أثرجدلّية    ما نتج عنه في العديد من الحاالتو وانتهاًء بفرض الغرامات الجزائية؛    طار ما فرضته من عقوبات جزائية ابتداًء بالحبسوفي إ 

 .  الحية التشريعّيةعلى الصّ 

الّد  انتهجت  ذلك  وقد  سبيل  في  األردن،إ جدلية    تحليلإلى  راسة  في  التشريع  صالحية  التشريعيّ و   زدواجية  الّصالحية  للّسلطة  مظاهر  نفردة 
ُ
امل ة 

 التنفيذّية، إضاف 
ً
طاق وتحليل النّ ،  ادرة بموجب أحكام قانون الّدفاعمكانة أوامر الّدفاع الصّ ، بما في ذلك إلى تحليل أوامر الدفاع من منظور دستورّي   ة

 لهذه األوامر.  والزمانّي  املوضوعيّ 

إلى    وخلصت الّدفاع الدراسة  أوامر  أّن  التشريعّية، حيث  الّصالحية  الّدفاع على  لقانون  القانونّية لوجود أثٍر  تتلّخص باالستحالة  نتيجٍة قانونّيٍة 

نفردة للّسلطة التنفيذّية التي تقتصر على ثالثة
ُ
ة بموجب مظاهر حصريّ  تعتبر بمثابة قرارات إدارّية تنظيمّية، وال تدخل في نطاق الّصالحية التشريعّية امل

 ، خلصت هذه الّدراسة إلى الّتوصيات الّتالية: ومن خالل النتيجة التي تّم التوصل إليهاأحكام الدستور األردنّي. 
: تعديل قانون الدفاع األردنّي رقم

ً
 وفق ما يلي:، م 1992( لسنة 13) أوال

1.  
ً
 صريحا

ً
 ؛ باعتبارها قرارات إدارية تنظيمّية. ألوامر الدفاع ةعلى املكانة القانونيّ  تضمين قانون الّدفاع نّصا

الدفاع .2 أوامر  إلى تحديد طائفة   ؛ملعيارية تنظيمّية  خضوع  األّمة، باإلضافة  ُتهّدد حياة  التي  الطارئة  االستثنائّية  الحاالت  اقتصارها على  من حيث 

 . الحقوق والحّريات القابلة للّتقييد أو الّتعطيل أثناء حالة الطوارئ، والّنطاق املوضوعّي لحدود تقييد الحقوق وتعطيلها

 على بحيث تدور وجوًدا وعدًما مع تفعيل هذا القانون، من خالل النّ   طاق الزمنّي لتطبيق أوامر الدفاع؛تحديد النّ  .3
ً
اآلثار القانونّية  زوال  ص صراحة

 وقف العمل بهذا القانون.ُمجّرد صدور اإلرادة امللكّية بألوامر الدفاع ب

 
ا للصعوبات التي اعترت تطبيق أمر الدفاع الثاني؛ حيث تّم فرض عقوبة الغرامة ألول مرة مع وقف املالحقة في  جاء أمر الدفاع الثالث ليتدارك اإلشكاليات القانونية والعملية ويشكل مخرًجا قانونيً  .39

 أو العقوبتين مًعا.  ة ال تزيد على سنة أو دفع غرامةحال قام الخالف بدفع الحّد األدنى من الغرامة خالل أسبوع من تاريخ وقوع الخالفة. وفي حال التكرار فرض أمر الدفاع عقوبة الحبس مد

 . م2020نيسان، 3د.نهال املومني، "مبدأ التفريد العقابي في أمر الدفاع الثالث"، صحيفة الغد،  .40

شر في الجريدة الرسمّية بعددها رقم )2020نيسان  8صدر أمر الّدفاع الّسادس بتاريخ .41
ُ
 .(5631، ون
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Abstract:  This study with its hypothetical title had discussed the realistic argument of the impact caused by 
the defense orders on the legislative authority. The study methodology had focused on analyzing the 
position n of the defense orders issued by the defense law no. (13) Year 1992. This problems effected the 
principle of separation of powers since defense orders  include provisions regulate the rights,& provide 
criminal penalties. 
 The hypothetical title of the study came as a result of a legal consequence just boils down to legal 
impossibility to find existence of legal effect of defense orders on the legislative authority, the study finds 
that the defense orders are  considered as  administrative decision, and did not fall within the 
scope of legislative authority of the executive power which only extends  on three aspects under the 
constitution, also the study had discussed the realistic and legal reasons  and the problems of 
implementation and overrun the legislative authority of the parliament, making proposal and amendment  
that incorporate the requirements of the principle of separation of powers in exercising the legislative 
duties. 

Keywords: Defense Law; Defense orders; Constitutional Monarchy; constitutional legality; the principle 
of separation of powers. 
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 املقدمة:  

لى حماية املصلحة االجتماعية من خالل ما ينظمه  إ بشكل عام  - شأنه في ذلك شأن كافة الدول الحضارية  -الكويتيزائية الج اتجراءيهدف قانون ال 

لكشف الحقيقة واقرار سلطة الدولة في العقاب وبواسطة الضمانات التي يقررها لحماية حقوق وحريات املتهم التي تتعرض للخطر من جراء   اتإجراءمن  

ال  القانو   اتجراءهذه  املجتمع ويضمن سيره وفعاليته، ويوازن  يهم  املصلحتين ما  العامة، فيقرر من  املصلحة  بين  الجنائي بفرعية  يهم   ،ن  ويتوقف ما 

 .(1) املجتمع من املصالح على النظام السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة 

 
 .  101، ص  1999د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ، دار الشروق ، الطبعة األولى ، سنة  1
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 امللخص:

الداخلي من األخطار، إذ نص القانون تكفله  يتكفل جهاز الشرطة الكويتي بحفظ األمن والنظام العام فهو الجهاز األول املعني بحماية 

 
ا
واملجرمين وكال الجريمة  الدولة من  تأمين  لهم   بعملية  املعاونة  الشرطة والجهات  السائد. وأثناء قيام رجال  القانون والنظام  من يخرج عن 

 يام بإجراء التفتيش  بواجباتهم الوظيفية املتعلقة بتحقيق األمن الجنائي والداري فإنهم قد يضطرون في سبيل ذلك الق
ا
للقواعد املنظمة   وفقا

األمر الذي ترتب عليه القيام  له واملنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الجراءات واملحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة واملكملة له.

فاملبحث االول يتم تحديد شروط صحة التفتيش ومحل بهذا البحث العلمي، فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين،  

أما املبحث الثاني فيتناول تحديد إجراءات التفتيش و وخصائصه، والهدف من ذلك كله هو توجيه رجال الشرطة وتبصرتهم عن    التفتيش،

 ي تم اتخاذها.كيفية تنفيذ التفتيش، وتجنبهم ما هو مخالف لذلك حتى ال يترتب عليه أي دفع ببطالن لإلجراءات الت

التفتيش إجراء تحقيقي يمس حرمة الحياة  هم نتيجة بأن  ألى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت  إ وتوصل الباحث في نهاية البحث  

ذلك   من  وبالرغم  وممتلكاتهم،  وأسرارهم  لألفراد  لألمن  إ الخاصة  العام  الصالح  في  تصب  معينة  وظروف  العتبارات  الكويتي  املشرع  جازه 

توعية رجال الشرطة بأهمية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال جتمع وأفراده من الجريمة واملجرمين، وكانت التوصية األهم بأن  وللم

التفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، ألن من شأن ذلك أن يبني جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد املجتمع   اضطرارهم للقبض أو 

 واألجهزة األمنية. 

 تفتيش؛ جهاز الشرطة؛ أمن عام؛ أخطار. لكلمات املفتاحية: ا

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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 وطب
ا
نه في حال وقوع جريمة من نوع الجنايات تختص النيابة العامة بالتحقيق من خالل محققوها املعنيين، إالكويتي فالجزائية    اتجراءلقانون ال   قا

التي    اتجراءال   أهم ، ولعل من    (  2) عن التحقيق فيها هي وزارة الداخلية من خالل محققوها مالم ينص القانون على خالف ذلك    املسؤولن  إما الجنح فأ 

الجريمة واأل يتم استخدامها بعد وقوع   التفتيش بهدف معرفة مرتكب هذه  ارتكابها، فبصدور  إ   أدتالتي    سبابالجريمة هو  الجهة فتتال  أمرلى  يش من 

 به مرحلة الدعوة الجنائية.  ئ ة بالتحقيق لرجال الشرطة املعنيين نكون قد دخلنا في مرحلة التحقيق االبتدائي الذي تبتد املسؤول

وخطورة   ةيأهمكد  يؤ التي تباشره حال التحقيق في جريمة ما ، ومما    هاأعمالالقانون لجهة التحقيق وذلك ألنه من    والتفتيش من السلطات التي خولها

 الجزائية. اتجراءن املشرع قد خصه في قانون ال أ عليه  ةنتائجه واآلثار املترتب

 و  أ   ةستثنائياال   األحوالذن وذلك في  إ ولرجال الشرطة الحق بالتفتيش دون الحصول على  
ا
موري الضبط القضائي أملا هو منصوص عليه، فم  وفقا

  . يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي يقومون من خاللها بحفظ األمن والنظام العام

التالي  ، وبةن الشرطة هي الجهة الدارية املكلفة بحفظ النظام ومنع الجريمأ الكويتي   واملحاكمات الجزائية اتجراء( من قانون ال 39وقد بينت املادة )

 . ة الداريةيصفة الضبط فأن لهم 

 ماهية التفتيش: 

 و   في حال الجريمة املشهودة   ضبط القضائيلرجال ال  الكويتياملشرع    أجاز
ا
ذن مسبق من قبل سلطة  إ الحق بالقبض على املتهم دون  لقانون  ل  وفقا

 .  بسبب حالة التلبس كأثر إجرائي أحله املشرع  التحقيق

( من قانون 43املشرع لرجل الشرطة الحق بتفتيش املتهم ومسكنه فنصت املادة )  أجازوملقتضيات هذه الحالة وما تتطلبه من سرعة التصرف   

ن يقوم بتفتيش املتهم  أ لى محل الحادث والجريمة ال تزال مشهودة إ و حضر أ و جنحة  أ شهد ارتكاب جناية  إذا نه " لرجل الشرطة أ على  الجزائية اتجراءال 

 . و مسكنه"أ 

ال تسري في  لبعض الجرائم كجريمة السب والقذف في الطريق العام إذ أن طبيعتها   - ي الجريمة املشهودة أ - ( سالفة الذكر43ويرى الفقه أن املادة )

    .3مادية أدلة ليس من شأنها ترك 

ن السلطة التي تباشره هي سلطة التحقيق، ولكن املشرع قد خول رجال الشرطة القيام  إالتحقيق، وبالتالي ف  أعمالن التفتيش عمل من  أ واألصل  

العمل على سبيل االستثناء وذلك من   التحقيق و   أجلبهذا  الفصل في  العام، وسرعة  الصالح  األ أعمالتحقيق  املتهم، وتفيد في   دلةه، وضبط  التي تدين 

 .كشف الحقيقة

ب  تذ يتر إ ن كافة الدساتير الحضارية، أفي ذلك ش هنألشخصية، وهذه الحقوق قد كفلها الدستور الكويتي شوالتفتيش بطبيعته يمس حقوق املتهم ا 

 التفتيش ولكن وفق حاالت محددة نص عليها القانون. أجازسرارهم، لذلك أ ألفراد و لعلى التفتيش املساس بحرمة الحياة الخاصة 

فرد له مواد أ و   جزائي نص عليه املشرع الأن  ثبات الحقيقة وكشف الغموض في الكثير من الجرائم  إ ية التفتيش ودوره األساس ي في  أهمكد  ؤ ومما ي 

 . 4خاص به

 ية البحث:أهم

لى معرفة الشروط املتعلقة بصحته والتي يمكن من خاللها  إ التحقيق ولخطورته  أعمالية البحث عن موضوع التفتيش باعتباره عمل من أهمتظهر 

 الكويتي  املجتمعفي  تنفيذه دون أي أخطاء من قبل املنفذين املعنين بحفظ األمن العام والنظام السائد  
ا
بالتصريح    ، وكذلك معرفة السلطة املخولة قانونا

ال  املشرع    ، ومحلجراءبمثل هذا  يتطلب  ل  ات إجراءالتفتيش، وهل  تظهر  معينه  كما  بالتفتيش،  بها  أهملقيام  يتميز  التي  الخصائص  تحديد  البحث  ية 

 التفتيش. 

 مشكلة الدراسة:

أو مساكن دارت الشبهات حولهم    شخاصمن جهات التحقيق بالتفتيش أل  مرو األ أ صدور الذن    أثناءرجال الشرطة  بعض  ن  أ تتمثل مشكلة الدراسة  

بضبط شخص    ا منه وقامو أ ملجتمع و ا   داخل  قيامهم بواجباتهم األمنية املنوطة بهم واملتمثلة بحفظ النظام العام  أثناءو  أ لضلوعهم بالجريمة املرتكبة،  

 لتنفيذ   اتجراءيعلم بال ن البعض من رجال الشرطة ال  إلنصوص القانونية، فل  شخاصاأل حد  عند مخالفة أ   وأ   ،بالجرم املشهود
ا
املنصوص عليها قانونا

 . الصادر من رجال الشرطة أالشخص املنفذ عليه بسبب الخطئة باطلة ربما ينتج عنها تبر  اتإجراءالتفتيش، وقد يترتب على هذا 

 
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.9انظر املادة  ) 2
 .  148ص،  2011 -2010د. فاضل نصرهللا وأحمد السماك، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي، الطبعة الثانية  3
 من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.  89الى  78واملواد من  43انظر املادة  4
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وبذات الوقت ينتج عنه الساءة للصورة الذهنية ،  والقانون   الكويتي  ستور شك االعتداء على الحقوق والحريات التي كفلتها الد  كما ينتج عنه وبال

الذي استوجب البحث حتى يتعرف رجال الشرطة بشكل خاص   مر، األ أفراده ملنظمة الشرطة وأعضائها وسمعتهم وفقدان الثقة بهم من قبل املجتمع و 

بال  بشكل عام  والدارسين  ال   اتجراءواملهتمين  قانون  في  عليها  ا   اتجراءاملنصوص  املكملواملحاكمات  والقوانين  الكويتي  لهلجزائية  بموضوع املتعلقة    ة 

 التفتيش. 

 أهداف الدراسة:

 ذن التفتيش.إ تحديد الجهات التي خولها القانون بإصدار  .1

 بيان شروط صحة التفتيش.  .2

 التفتيش. بيان محل .3

 التي يتم من خاللها التفتيش. اتجراءمعرفة ال  .4

 تحديد خصائص التفتيش. .5

 الدراسة:تساؤالت 

 التحقيق؟ أعمالهل التفتيش من  .1

 ما هي الغاية من التفتيش؟ .2

 هل يمكن إكمال التفتيش بعد ضبط الش ي املراد تفتيشه؟  .3

 تنفيذ التفتيش؟   أثناءهل يجوز استخدام القوة  .4

 ؟األنثىكيف يتم تفتيش  .5

 خطة الدراسة:

 لى مطلبين على النحو التالي:  إ لى مبحثين وكل مبحث إ تم تقسم الدراسة 

 . لتفتيش: شروط صحة التفتيش واملحل ا األول املبحث 

 : شروط صحة التفتيش.األول املطلب 

 التفتيش. إجراءنطاق املطلب الثاني: 

 . هالتفتيش وخصائص اتإجراءاملبحث الثاني: 

 التفتيش. اتإجراء: األول املطلب 

 املطلب الثاني: خصائص التفتيش.

   تمهيد:

التي   دلة بهدف الوصول للحقيقة املتعلقة بموضوع التحقيق وجمع األ   هاأهمو   به   أمرو تأ التي تقوم به سلطة التحقيق    اتجراءحد ال أ التفتيش هو  

 على وقوع الجريمة.ال حق  إجراءفهو ، بهاو املتهم أ لى املشتبه به إ تؤكد أو تنفي الجريمة ونسبتها 

قد   شرع الكويتين امل أ يته ولخطورة النتائج املترتبة عليه، واالستثناء من ذلك هموذلك أل بنفسها  باشر التفتيشتن سلطة التحقيق هي من أ واألصل 

 .في أوضاع محددة ولضرورات عملية هللقيام ب يسمح لسلطات التحقيق بتخويل مأموري الضبط القضائ

الدستور الكويتي على  أ وقد   وترك للمشرع الجزائي تنظيم ذلك، وجعلها في   في مواده   ية عدم التعرض للحقوق والحريات العامة والخاصةأهمكد 

الدستورية القواعد  إال في أحوال وظروف  إ مخالفتها، و تم  بحيث ال ي  ومصافه  درجة  الحقوق والحريات  لهذه  التعرض  التي تكفل عدم  بالضمات  حاطها 

 ما نص عليه   ال وفقإ ال تكون  والحقوق اللصيقة بالشخصية  الجزائية والتي قد ينتج عنها التعرض لحرمة الحياة    اتجراء، فالتفتيش وغيره من ال معينة 

 .  5القانون 

 عن موضوع التفتيش من خالل التقسيم التالي:   بحثسوف نتناول الوعليه 

 التفتيش .  إجراءنطاق شروط صحة التفتيش و  :األول املبحث 

 التفتيش وخصائصه . اتإجراء : املبحث الثاني

 
 وما بعدها من الدستور الكويتي.  30انظر املواد  5
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 التفتيش  إجراءنطاق  شروط صحة التفتيش و : األول املبحث 

 أ  بحثال وف يتم س
ا
 التفتيش وذلك من خالل التقسيم التالي:  إجراءعن نطاق  البحثعن شروط صحة التفتيش، ثم  وال

 شروط صحة التفتيش.: األول املطلب 

 . يشتالتف إجراءنطاق املطلب الثاني: 

 

 شروط صحة التفتيش : األول املطلب 

ال بتوافر شروط  إ ذن به أن املحقق ال يإوحرمة مساكنهم وممتلكاتهم، وقد يترتب عليه نتائج خطيرة، لذلك ف شخاصاأليمس بحرمة  إجراءالتفتيش 

 معينه وهي: 

 أ
ا
افر  :وال  جريمة: العلى ارتكاب  دالئل تو

و تفتيش منزله أ نها كافية لتوجيه االتهام للشخص املراد تفتيشه أ صداره و إ ارات جدية سابقة على إشن توجد دالئل و أ التفتيش  أمريشترط لصحة 

  .متعلقة بالجريمة موضوع التحقيق أشياء ن بحوزته أ و بارتكابه للجريمة موضوع التحقيق 

و من خالل  أ ، و مسكنهأ تفيد التدخل بإصدار إذن يقض ى بتفتيش املتهم  القضائي مور الضبطأالتحريات التي يقوم بها مويتم االستدالل من خالل 

 . خرآ ي مصدر أ و ما وصل إلى علمه من أ من خالل ما توصل إليه املحقق من محاضر التحقيق  كذلك، و التحقيق الذي يجريه محقق الواقعة

القضائي بعمل التحرياتأن يقوم مأ التفتيش، فيجب    أمرمة ال يكفي لصدار  وحده عن وقوع جري  ن البالغ  أ كما   املعلومات   مور الضبط   وجمع 

 ذن بالتفتيش . تم ال  كيد صحة البالغأسفرت هذه التحريات بتأ  إذا الالزمة عن صحة هذا البالغ ، ف

فالواجب على املحقق   ،ن تمس ملجرد الظن بوقوع الجريمةأ يعد ضمانة من ضمانات املحافظة على الحرية الفردية من    كافية  دالئل   واشتراط وجود  

 . صحته دلةأل التفتيش من وقوع الجريمة، حتى ال يترتب على ذلك البطالن الفتقاره  مرن يتأكد قبل إصداره أل أ 

 
ا
 : ن تستلزم مصلحة التحقيق القيام به أ :ثانيا

التي    شياء و رسائله بمعرفة املحقق لضبط األ أ و مسكنه  أ بجواز تفتيش الشخص    الجزائية  ات جراء( من قانون ال 80املادة )  املشرع الكويتي في  أجاز

كان هناك فائدة منه للتحقيق،   إذا بالتفتيش  أمرن يأ للمحقق  إذا متى استلزم ذلك ضرورة التحقيق،  و تعلقت بها  أ و نتجت عنها، أ استعملت في الجريمة، 

و أ بها    ةو متعلقأ و كانت ناتجه  أ التي من خاللها ارتكبت الجريمة    شياءو ضبط األ أ رتكاب الجريمة  االذين قاموا ب  شخاصوتتمثل الفائدة في الوصول لأل

و مالبس املجني أ مالبس املتهم امللطخة بالدماء    التفتيش القصد منه البحث عن  أمرن يكون  أاستعملت فيها، ومن ثم معرفة حقيقة الجريمة املرتكبة، ك 

 عليه املمزقة. 

   أمرلم يكن هناك فائدة من هذا التفتيش وقع    إذا و 
ا
 من التحكم، فالتفتيش ليس وسيلة لجمع معلومات عن  إ ألنه ال يكون    التفتيش باطال

ا
ال ضربا

 ن تسبقه تحريات ومعلومات عن وقوع جريمأ تحقيق يجب  إجراءجريمة، بل هو 
ا
 .(6) ة فعال

ال امتع في حال تبين له عدم وجود فائدة من إ به و   أمرمنه   ة تبين له وجود فائد  إذا التفتيش يكون من صالحية املحقق ، ف  أمري لصدار  األولوالتقدير  

 ذلك. 

 أمرن يكون أ يجب  األحوال نه " في كل أ  1972لسنة  37( املعدلة بالقانون رقم 91ونجد املشرع الجرائي املصري قد نص في الفقرة الثانية من املادة )

 التفتيش مسببا ". 

 
ا
 : عدم وجود طريقة :ثالثا

ب القول  التفتيش  أتقدم  الخاصة لأل  إجراء ن  املساس بالحرية  يترتب عليه  ي  شخاصتحقيقي  املحقق ال  يأ   أمرومساكنهم، لذلك فان  ذن لرجال  أ و 

فمتى وجد   املراد ضبطها، شياءو يمكن من خاللها ضبط األ أ  ،يءتمكنه من معرفة حقيقة الش  أخرى في حال كان هناك طريقة  جراءال الشرطة بمثل هذه  

   مراأل   اعتبر  طريقة يمكن أن تغني عن التفتيش
ا
بمعنى لو كان التفتيش يرمي فقط إلى إثبات الجريمة وكانت ثابته بالشهود واالعتراف،   ،  7بالتفتيش باطال

 .8إلى من كانت في حيازته  أمربتوجيه  دلةكان في المكان الحصول على األ  إذا وكذلك   فالتفتيش ممنوع

بقولها " .. متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 80الفقرة األخيرة من املادة )  بشكل صريح   وهذا ما اشترطته

بالتفتيش للبحث   أمر للحصول عليها "، فعلى سبيل املثال لو كانت الجريمة ثابته باعتراف املتهم وشهادة الشهود فليس للمحقق ان ي  أخرى ولم توجد وسيلة  

 تثبت الجريمة.  أدلةعن 

   .املحقق بالتفتيش فان يكون بذلك قد خالف صحيح القانون  أمرغير التفتيش ومع ذلك  أخرى كان هناك طريقة  إذا وبالتالي ف

 
 . 638، ص 2013ق،  د. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  72لسنة  8792طعن رقم  2002سبتمبر سنة  25محكمة النقض املصرية  6
 . 124الكويتي، مرجع سابق ، صد. فاضل نصرهللا و د. أحمد حبيب السماك ، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية  7
   .52، ص 1997د. عبدالوهاب حومد، الوسيط في الجراءات الجزائية الكويتية، مطبوعات جامعة الكويت،  8
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 راب
ا
 موضوع التحقيق:  دلةيكون الغرض منه ضبط األ  نأ :عا

وبالتالي   -املرتبطة بموضوع التحقيق  دلةي ضبط األ أ  -التفتيش بما هو مذكور فيه  إجراء تنفيذ أثناءن يلتزم أ مور الضبط القضائي أميتوجب على 

 التفتيش. أثناءال يتعسف أ ، كذلك يجب عليه دلةلى األ إ لوصول ا  في التي تفيده  شياءن يركز على األ أ عليه 

املرتكبة هي جريمة قتل، وصدر   الجريمة  السالح مسدس، فإ فلو كانت  الجريمة وضبطه كان يكون هذا  للبحث عن سالح  التفتيش  ملإذن  مور  أن 

ن  أ ن يبحث عن هذا السالح بكافة الطرق املشروعة منها البحث داخل الصناديق املغلقة املوجودة داخل املكان املصرح بتفتيشه ، وله أ الضبط القضائي 

و دواليب بفتح األغفال بقصد ضبط سالح الجريمة، وعلى هذا أ ن هناك غرفة مغلقة  أ و  أ صاحب هذا املكان في حال كانت هذه الصناديق مغلقة    أمري

تالف األثاث وغيره إن يقوم بأ مور الضبط القضائي ان يحافظ على املكان ومحتوياته ، فال يتصور  أ، وفي ذات الوقت يجب على مأمرن يمتثل لألو أ األخير  

 من محتويات هذا املكان، بحجة ضبط السالح املستخدم بالجريمة موضوع التحقيق.

 التفتيش  إجراءنطاق : ثانياملطلب ال

تفتيش   أجازاملشرع قد ، يتضح بأن و رسائله "أ و مسكنه أ نه " يجوز تفتيش الشخص أ الكويتي على  الجزائية اتجراءقانون ال ( من 80نصت املادة )

 التي تفيد التحقيق.  شياءلضبط هذه األ  أخرى هذه املحل طاملا هناك مصلحة للتحقيق، ولم تجد وسيلة 

و قد يقوم هو به  أ و بإذن منه ألحد مأموري الضبط القضائي، أ من املحقق  أمررسائله، ويكون ذلك ب أ املتهم او مكانه ا  وقد يكون محل التفتيش هو

و اسم شهرته التي يمكن من خاللها تسهيل  أ ن يتم تحديد صفاته  أ يذكر اسمه بالضبط، ويكفي    أي أنن يتم تحديد الشخص  أ من تلقاء نفسه، وال يشترط  

القائم بذلك  إ عين املحقق في    إذا ليه، فإ الوصول   الشخص املراد تفتيشه وجب على  ذن التفتيش، دون إن يقصره على تفتيش من ذكر بأ ذن التفتيش 

ن هناك قرائن قويه  أ و أ مور الضبط القضائي ان هناك جريمة مشهودة قد وقعت ويجب تفتيش من معه أتبين مل إذا ال إ التوسع في تفتيش من يوجد معه، 

 ن هذا األخير يخفي أ تفيد 
ا
 هماو كان مسأ  حقيقةال في كشف يفيد شيئا

ا
 . (9) بارتكاب الجريمة  ا

وذلك بنصها  الجريمة املشهودة    الشرطة الحق بتفتيش املتهم و مسكنه في حال  نه لرجلأ الكويتي    الجزائية  اتجراء( من قانون ال 43املادة )  تبينو 

 و مسكنة "   أ ن يقوم بتفتيش املتهم أ لى محل الحادث والجريمة ال تزال مشهودة إ و حضر أ و جنحة أ شهد ارتكاب جناية  إذا " لرجل الشرطة  على أنه

املادة ) الجريمة مشهودة  56وأوضحت  ... وتعتبر   " بأنه  املشهودة  بالجريمة  املقصود  او    إذا (  الشرطة،  لى محل  إ حضر    إذا ارتكبت في حضور رجل 

ن املشرع الكويتي قدد حدد الجريمة املشهودة في أ ، وبالتالي نجد  ال زالت قاطعة بقرب وقوعها "  ثارها ونتائجهاآ ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت  

على سبيل   وهي  التحقيق  اتإجراءلطة مباشرة بعض  نه خول لرجال الشرطة في ذلك سأ   ذلك، كوهي على سبيل الحصر(  43الحالتين املذكورة في املادة )

 التفتيش دون الحاجة لذن من سلطة التحقيق.  إجراءثناء ومنها االست

ن  أ للقائم بالتفتيش ويكون التفتيش،  أثناءداخل املحل  أشخاصوجد   إذا نه ".. و أ على  الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 84املادة ) وكما نصت

 املتواجدين   شخاصاألن احد  أ قامت لديه قرائن جديه على   إذا و مقاومته ، و أو تعطيله  أ خش ي قيامهم بعرقلة التفتيش    إذا يضعهم تحت الحراسة الالزمة 

 مما يدور البحث عنه  فله أ يخفي في جسمه 
ا
 أ و مالبسة شيئا

ا
 ".  ن يفتشه فورا

   محددلم يكن  وفي حال  و قابل للتحديد،  أ ن يكون التفتيش قد انصب على مكان محدد  أ ويلزم  
ا
كد عدم وجود دالئل  ؤ التفتيش العام يف  ،وقع باطال

 إ على 
ا
 . (10)لعدم جديتها تهام شخص معين بالجريمة، وبالتالي يكون التفتيش املبني على هذه التحريات باطل نظرا

ن هذا  أ و الخبير االستشاري، غير  أ كانت تتعلق باملدافع عن املتهم    إذا تفيد في كشف الحقيقة    شياء غير املتهمين لضبط األ   أماكنوال يجوز تفتيش  

ليهما، كذلك يسري هذا إ داء املهمة التي عهد بها  كان املحقق يريد بالتفتيش ضبط األوراق واملستندات التي سلمها املتهم ل   إذا مقصور فقط على حالة ما  

املتب املراسالت  األ   دلة االحظر على  تفتيش  يمكن  الحالة  القضية، وبخالف هذه  بخصوص  باملدافع    ماكنبينهما  االستشاري  أ املتعلقة  الخبير  كان   إذا و 

 .(11)خر ا نما لغرض إ ليهما ليس ألداء مهمتهما و إ تفيد في كشف الحقيقة كانت قد سلمت   أشياءالتفتيش بقصد ضبط 

 :شخاصاألتفتيش 

  دلةو تكون في حيازته، بقصد العثور على األ أ التي يحملها    شياء و األ أ جسم الشخص ومالبسه وحقائبه    أجزاءالبحث في    شخاصاأليقصد بتفتيش  

 . (12) تفيد في كشف حقيقتها  شياء و على حيازته أل أ لى الحقيقة في الجريمة املتهم بارتكابها، إ التي قد تفيد في الوصول 

متعته، وذلك  أ التحقيق، وبه يجوز تفتيش املتهم وكذلك يجوز تفتيش غير املتهم، وتفيش الشخص يشمل كذلك تفتيش    اتإجراءمن    إجراءوهذا  

 على النحو التالي: 

 
 . 127د. فاضل نصرهللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  9

 .681ص،  2008-2007د. مأمون محمد سالمة ، الجراءات الجنائية في التشريع املصري ، دار النهضة العربية الجزء األول ، سنة  10
 682-681صد. مأمون محمد سالمة ، الجراءات الجنائية في التشريع املصري ، مرجع سابق ،  11
 .  656د. عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص  12
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 تفتيش املتهم:  •

املادة ) بالبحث عما يكون بجسمه  أ على    جزائيةال  اتجراءال   ن ( من قانو 81نص  الشخص  التي معه عن  أ نه "يتم تفتيش    أشياء و  أ ثار  آ و مالبسة 

 التفتيش ".  جراءو الزمة للتحقيق فيها، وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه املدة الالزمة ل أ متعلقة بالجريمة 

تفتيش املتهم وغير املتهم املتواجد معه، فقد ورد ذلك في لفظ " الشخص" وهذا اللفظ يشمل املتهم    أجازن املشرع الكويتي قد  أ لى  إشارة  وهنا تجدر ال 

ن  أ و جنحة، وكل ما اشترطه املشرع الكويتي في ذلك أ ن تكون جناية أ ي شرط في الجريمة موضوع االتهام، ويستوي في هذه الجريمة أ وغير املتهم، دون طلب 

 .(13)ارات قوية تفيد في كشف الحقيقة إشتهم ... يتضح من و غير املأ تفتيش شخص املتهم 

  82كما نصت املادة  – األنثى ، فال يجوز تفتيشنساء نثى فيجب في هذه الحالة مراعاة القواعد الخاصة بتفتيش الأ وفي حال كان التفتيش يقع على 

  ماكندمية الفرد وانسانيته وذلك بعدم التفتيش باأل أ ، كذلك يجب مراعاة القواعد الخاصة باملحافظة على    (14) نثىأ ال بمعرفة  إ   -جزائية كويتي    اتإجراء

 التي تمس تلك القيم.

مة، فال يصح  مجلس األ   أعضاءالنيابة العامة والقضاة و   أعضاءن و ي، كالدبلوماسيةالذين يتمتعون بحصانة خاص  شخاصاألوال يجوز تفتيش بعض  

 إ وف العادية تفتيشهم في الظر 
ا
 لشروط معينة يجب استيفائها قبل التفتيش. ال طبقا

 :  (15)فيما يلي  شخاصاألن نحصر شروط صحة تفتيش أ وعليه يمكن 

موري الضبط القضائي أن هناك حالة تلبس التي تبيح ملأ و أ موري الضبط القضائي بالقيام بالتفتيش  أصادر من املحقق ألحد م أمرن يكون هناك أ  .1

 من سلطة التحقيق .  أمرالقيام بالتفتيش دون 

 فيها القانون التفتيش . أجازحد الحاالت التي أ ن تتوافر في الشخص أ  .2

 .أ  .3
ا
 ن يكون التفتيش ضروريا

.أ  .4
ا
 ملا هو منصوص عليه قانونا

ا
 ن يتم التفتيش طبقا

 : املتهمتفتيش مسكن  •

 املسكن هو املكان الذي يسكن فيه ال
ا
ال في أحوال معينة نص عليها  إ و على ما بداخله  أ لسر، فال يجوز االطالع عليه    نسان ويطمئن في كونه مستودعا

 و برضاء صاحب هذا املسكن.أ القانون 

ظاهر ي لنومه ولسائر مأ ن جريمة ارتكبت، واملساكن جمع مسكن وهو مكان يعده حائزه لقامته أفي ش أدلةتفتيش املسكن هو التنقيب فيه عن و 

 أ نه ليس بالضرورة أ ال إ اطالع الغير عليها، وكل مسكن هو مكان خاص  منالحياة التي يحرص على حجبها 
ا
 .ن كل مكان خاص يعد مسكنا

 شخاص ، واملسكن مستودع االسرار لألو من يقوم مقامهأ   التحقيق االبتدائي الذي يدخل في اختصاص املحقق  أعمالويعد تفتيش املساكن من  

القانون بتنظيم هذا   إجراءوتفتيشه يعتبر   خطير ينطوي عليه خرق لحرمته، وهو حق يحرص كل من الدستور والقانون على صيانته، لذلك فقد قام 

 بقانون.  يال ما استثنإ   (16) منه  أمرو بناء على أ ال بمعرفة املحقق إ ن تفتيش املسكن ال يكون أ خضعه لشروط وقيود، واألصل أ و  جراءال 

التي نص عليها القانون   األحوالال في إ هلها أ ذن إ نه ال يجوز دخولها بغير أ ( من الدستور الكويتي على حرمة املساكن وبينت 38كدته املادة )أ وهذا ما  

 .  املنصوص عليها الكيفيةبو 

 و معد لالستعمال كمأوى. أ و محاط بأي حاجز مستعمل أ الجزائية بأن املسكن يشمل كل مكان مسور  اتجراء( من قانون ال 78وبينت املادة )  

ي  أو أ نه قد يكون لغيره من األغراض كاملعاينة أ وهناك فرق بين تفتيش املكان وبين الدخول فيه، فتفتيش املساكن ودخولها قد يكون للتفتيش كما 

بضبطه    من سلطة التحقيق  صدر األذني   لم    وأ   من قبل صاحب املسكن  بدخوله  له   ذنؤ القضائي دخول منزل شخص لم يمور الضبط  أخر، فليس ملآ   أمر

 .  (17)  طاملا لم تكن هناك جريمة مشهودة  ذن إ ن مشروعية دخوله املنزل متوقفة على عدم اعتراض صاحب املسكن على دخول مسكنه دون إوتفتيشه، ف

" تفتيش املساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن بأنه    كيفية تفتيش املساكن  عن  الكويتي  زائيةالج  اتجراءقانون ال ( من  83كذلك نصت املادة )

 املسكن وملحقاته ومحتوياته ".  أجزاءاملطلوب ضبطها في جميع  شياءن يبحث عن األ أ و يلزم له، وللقائم بتفتيش املسكن أ و اثر يفيد التحقيق أ ش يء 

 
 . 129د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  13
قق ، كذلك تكون شهوده من النساء "، كذلك  قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي على انه " تفتيش النساء يجب في جميع األحوال ان تقوم به إمراه تندب لذلك بمعرفة املح( من  82تنص املادة ) 14

قوم بتفتيشها إمراه "، وللمزيد حول موضوع تفتيش األنثى انظر د. هناء عبدالحميد ابراهيم بدر ، تفتيش ( من ذات القانون انه " اذا كان املقبوض عليه إمراه ، يجب ان ي51نصت الفقرة األخيرة من املادة )

 . 2017األنثى بين الضمانات والقيود ، املكتب الجامعي الحديث ، سنة 
حمد حبيب السماك، مرجع سابق ، ص  15

ٔ
 .135د. فضل نصر هللا ، د. ا

 . 210كي، مرجع سابق ، ص د. مشاري العيفان ، د. حسين بو عر  16
 650صد. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق ،  17
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  الجزائية  اتجراءمن قانون ال  85كما جاء في نص املادة  ويكون تنفيذ تفتيش املساكن 
ا
 فال يجوز ذلك ليال

ا
ال  إ املكان،  أصحابو بدون استئذان أ نهارا

هذا استثناء على  و ،  (20)ن يكون هناك صفة االستعجال أ و أ ،  (19()18)تكون الجريمة مشهودة  نأ أو  ن ظروف معينة تستوجب خالف ذلك أ ى املحقق أ ر  إذا 

 أ قاعدة 
ا
 .  (21) ، وتقدير ذلك متروك للقائم بالتفتيش تحت رقابة املحقق ومحكمة املوضوع  ن يكون التفتيش نهارا

ن يمكنهن من االحتجاب ويسهل  أ كان في املسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش    إذا و 

ببقائهم  أمرن يأ خرون جاز للقائم بالتفتيش آ  أشخاصكان في املنزل وقت تنفيذ التفتيش   إذا ، و (22) عليهن مغادرة املنزل وكان خروجهن ال يضر بالتفتيش 

، كذلك الحال مع صاحب (24)لى حين االنتهاء من التفتيش  إ حدهم اي مقاومة جاز ملن يقوم بالتفتيش ضبطه  أ و من  أ ن صدر منهم  إ، ف(23)في جانب املسكن  

 التفتيش 
ا
 القبض، بخالف القبض الذي يقتض ي دائما

ا
 .(25) ي األولاملنزل، ألن التفتيش ال يقتض ى دائما

 أ ن  أالتفتيش ب  أثناءقامت قرائن قويه    إذا نه  أ   85كذلك بينت املادة    
ا
ملن  يفيد في كشف الحقيقة جاز    حد املوجودين في املسكن يخفي معه شيئا

للقائم بالتفتيش عند  أجازن يسهل له مهمته، و أ ن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول و أ و شاغله أ وجبت صاحب املحل أ ن يفتشه، كما أ يقوم بالتفتيش 

و ما يماثل أ و التسلق،  أ ن يستعمل وسائل القوة الالزمة للدخول ولو بكسر األبواب  أ ن يقتحم املسكن و أ رفض السماح له بالدخول أو مقاومة دخوله  

  أمر تمام إ القبض ان يستخدم القوة بقدر ما يلزم لكسر املقاومة و  أمرذلك بحسب ما تقتضيه ظروف الحال، ويجوز للقائم بالتفتيش عند مقاومة تنفيذ  

 التفتيش. 

ن ذلك ضمانة لصحة التحقيق، ولكن ال يكون سبب  أ و من ينوب عنه، رغم أ ولم يشترط املشرع الكويتي عند تفتيش املسكن حضور صاحب املنزل 

هم من الحضور لسبب ما، وتم تفتيش املسكن فال يترتب على ذلك بطالن و من يمثله، وفي حال عدم تمكنأ الطعن من قبل صاحب املسكن    أسبابمن  

، فال يجوز دخول املساكن او تفتيشها  أ التفتيش    أمرالتفتيش، لكن يشترط في  
ا
 لى  إ ن يكون مسببا

ا
  يه رتب عليت   حتى الاملنصوص عليه،    األحوالألحكام و   وفقا

 .(26) طالن البب أي دفع

  حيازتها جريمة   غير املطلوب البحث وتعتبر  أخرى   أشياءوجدت    إذا مانة، و أ جب حفظها بدقة و ي، و يتم ضبطهاعنها    البحث  جاري ال  شياءوجدت األ   إذا و 

 أ ، وكل ما يشترط  (27)فيجب ضبطها من قبل القائم بالتفتيش ويثبتها في املحضر ويعرضها على املحقق بحد ذاتها
ا
 .(28)ن يكون اكتشافها عرضا

كل موظف عام    -   1960لسنة   16بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم    –   1970لسنة    31( من القانون رقم  55وقد عاقبت املادة )

 أ 
ا
و بدون مراعاة أ املبينة في القانون  األحوالحد األفراد بغير رضاه في غير  أ على وظيفته مسكن   و مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا

 حدى هاتين العقوبتين . إو بأ دينار  225املبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز  اتجراءالقواعد وال 

 أثناءن يستعين بمن تلزم له معونتهم  أ و غيره  أ ن للقائم بالتفتيش سواء كان املحقق  أ الكويتي    الجزائية  اتجراء( من قانون ال 88وكذلك نصت املادة )

م ئن يكون قيامهم بعملهم في حضور القاأ و الخبراء، بشرط  أ و غيرهم من ذوي املهن  أ و الصناع  أ كانوا من رجال الشرطة العامة،  أ قيامه بتنفيذه، سواء  

 وليته.ؤ شرافه ومسإ بالتفتيش وتحت 

 تفتيش الرسائل وضبطها :  •

و  أ نه " حرية املراسالت البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز تفتيش الرسائل أ ( من الدستور الكويتي على 39نصت املادة )

 املنصوص عليها فيه " اتجراءاملبينة في القانون وال  األحوالال في إ سرارها أ فشاء إ 

   - يموقراطية التي تجعل للمراسالت  غلب الدساتير الدأ ن املشرع الدستوري الكويتي قد سار على نهج  أيتضح من النص السابق ب
ا
  - كانت صورتها    أيا

 القانونية .  اتجراءال وفق األطر وال إ حرمة خاصة فال يجوز االطالع عليها 

 
العدد ابريل   -ز مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التميي 1998/  6/  15جزائي جلسة  1996/  16الطعن رقم  18

 . 206ص – 2015
العدد   -خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التمييز مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز   - 2004/  11/  30جزائي جلسة  2004/  100الطعن رقم  19

 . 207ص – 2015ابريل 
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي. 85املادة ) 20
 مجموعة املبادي القانونية التي قررتها  2006/  4/  17جزائي جلسة  2006/  537الطعن رقم  21

ا
العدد ابريل   - الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التمييز  محكمة التمييز خالل اربعين عاما

 . 208ص – 2015
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي. 86انظر املادة ) 22
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي . 84املادة ) 23
روبية او   1000ز سنة واحدة ، وبغرامة ال تجاوز ( من قانون الجزاء الكويتي على معاقبة كل من يقاوم موظفا بالقوة او العنف اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها بالحبس مدة ال تجاو 135ادة )نصت امل 24

 بإحدى العقوبتين. 
 .137د. فضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  25
 . 624-623ص،  1994د. محمد زكي عامر ، الجراءات الجنائية، منشأة املعارف ، السكندرية ، سنة  26
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي . 89املادة ) 27
 .53صعبدالوهاب حومد ، الوسيط في الجراءات الجزائية الكويتية ، مرجع سليق ، د.  28
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مع    مءنه " تفتيش الرسائل يكون بضبطها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالأ على    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 87وفي ذلك تنص املادة )

 ملصلحة البريد او ألحد رجال الشرطة لضبط  أمر و البرقية، بل يصدر  أ و البريدية  أ ن يندب غيره لالطالع على الرسائل املكتوبة  أ طبيعتها . وال يجوز للمحقق  
ا
ا

 و االطالع على ما فيها.أ الرسائل املكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها 

ن يكون ذلك كله بحضوره  أ و املترجمين على  أ حد رجال الشرطة  أ و  أ ملضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق  ن يستعين في فرز الرسائل ا أ ويجوز للمحقق  

 شرافه. إ وتحت 

ن  أ ليه، ويجب  إ و رجال الشرطة باالستماع لها وتسجيلها لنقل صيغتها  أ دارة الهاتف  إ حد رجال  أ ن يكلف  أ ما املحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق  أ 

األ     مريتضمن 
ا
واضحا  

ا
   تحديدا

ا
االستماع  أ للمكاملة    دقيقا يستمر  بحيث ال  تسجيلها،  املطلوب  املكاملات  تقتضيه ضرورة أ و  ما  على  تزيد  املراقبة مدة  و 

 التحقيق". 

و  أ و الفاكس أ و الهاتف أ و البرق  أ رسلت بطريق البريد أ ئل املكتوبة واملقروءة واملسموعة، سواء لى كافة الرساإ واملقصود بمفهوم املراسالت ينصرف 

لتشمل جميع املعلومات املرسلة التي يكون   لكترونيإ و مخزنة في جهاز  أ و مفتوح  أو بواسطة رسول خاص، سواء كانت الرسالة داخل ظرف مغلق  أ النترنت  

 . (29) لى االحتفاظ بخصوصيتها إ ن قصده منصرف أ ي أ لع عليها الغير بدون تمييز، ن ال يطأ ليه إ قصد املرسل واملرسل 

لي من ملفات تحوي موضوعات عامة وخطب موجودة على من مفهوم الرسائل ما تحتويه اجهزة الحاسب اآلمحكمة التمييز الكويتية    استبعدتوقد  

 .(30)موري الضبط القضائي ضبطها وفحص محتواها أباحت ملأ شبكة املعلومات الدولية و 

ز لها واملرسلة  ئن يكون االطالع بحضور املتهم والحاأ املضبوطة، و  خرى ن املحقق هو من يطلع على الرسائل والخطابات واألوراق األ أ يتضح مما سبق 

لى من  إ و بردها  أ لى ملف الدعوى  إ بضم تلك األوراق   أمرن يأ الء عليها، وله حسب ما يظهر من الفحص  ؤ مكن ذلك، ويدون املحقق مالحظات هأ ليه كلما  إ 

ن يمنع أ الء شرط فقط في حال امكان حضورهم، وليس للمحقق  ؤ ن حضور هأ ليه في حال عدم الحاجة لها، ويالحظ  إ و من كانت مرسلة  أ كان حائز لها  

 .(31)وملصلحة التحقيق ن هناك ضرورة لذلكأ ى أ ر  إذا ال إ تواجدوا وقت االطالع  إذا حد منهم من الحضور أ 

ذن إ حاديث لشخص لم يرد اسمه في  أ ية  أ ن يحددها بشكل دقيق في الذن، فال يجوز تسجيل  أ ولكن بالنسبة للمكاملات الهاتفية يتوجب على املحقق  

غير مشروع لم يأذن به ويكون الدفع ببطالن الدليل املستمد منه في   إجراءأما وقد تم تسجيلها فإن هذا التسجيل يكون وليد  تسجيل املكاملات الهاتفية،  

 .(32)محله 

)أ ليه  إ ومما تجدر الشارة   املادة  ال 78ن  ان لألأ الكويتي قد    اتجراء( من قانون  الشخص    شخاصكدت على  ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة 

وى، وحرمة أو معد لالستعمال كمأ ي حاجز، مستعمل أو محاط بأ ، وحرمة املسكن تشمل كل مكان مسور همتعأ توجب حماية جسمه وما يوجد معه من 

 خر.آ لى إ  و انتقالها من شخصأ نقلها  أثناءالرسائل تمنع االطالع على الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في 

 : 33  تيمن خالل اآل وفق التشريع الجزائي ن نلخص الضمانات الخاصة بالتفتيشأ مما تقدم نستطيع 

 حد مأموري الضبط القضائي.أ ن يباشر املحقق بنفسه التفتيش أو بواسطة أ يجب  .1

 . الجزائية( اتجراءمن قانون ال  88تنفيذ التفتيش ) املادة  أثناء له ن يقوم القائم بالتفتيش باالستعانة بمن يلزم معونتهم أ   .2

 أ   .3
ا
ن هناك ظروف معينة أ وجد املحقق    إذا و  أ كانت الجريمة مشهودة    إذا ال   إ وبعد استئذان من يشغلون املكان،    ن يكون وقت تفتيش املسكن نهارا

 تستوجب االستعجال بالتفتيش.

التفتيش في حال    أمرن يطلعه على  أ بذلك، و   أمربصدور    التفتيش  أمربتنفيذ    من قبل القائم   أو تفتيش محله  خطار الشخص املطلوب تفتيشهإ  .4

 الجزائية(. اتجراءمن قانون ال  68و املادة  63طلب الشخص ذلك ) املادة 

أة تندب لذلك من قبل املحقق، وعلة هذه الضمانة هو حماية القيم األخالقية وصيانة اآلداب أمر ال  إ ال يقوم به    األحوالتفتيش النساء في جميع    .5

 ولو كانت متهمة.  األنثىالعامة وعرض 

 

 

 
 . 144د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي ، مرجع سابق ، ص  29
  - املكتب الفني ملحكمة التمييز   -منشور في مجموعة املبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية  - 2008/  7/  7جزائي جلسة  2008/  24الطعن رقم  30

 202صر – 2015العدد ابريل 
 . 694-693صد. مأمون محمد سالمة، الجراءات الجنائية في التشريع املصري، مرجع سابق ،  31
 964-693صبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، مرجع سابق ، د. ع 32
 وما بعدها .  693صد. سعيد عبداللطيف حسن، شرح قانون الجراءات الجزائية الكويتي، مطبعة اكاديمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية،  33
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 التفتيش و خصائصه  اتإجراء : املبحث الثاني

 التفتيش، ثم ننتقل للحديث عن خصائص التفتيش في املطلب الثاني. اتإجراءالحديث عن  األول سنتناول في املطلب 

 التفتيش  اتإجراء: األول املطلب 

يكون بعد وقوع الجريمة وليس قبل وقوعها، وهو من الصالحيات التي منحها املشرع للمحقق، فاملحقق هو من  التفتيش أن    إجراءيشترط ملباشرة  

 ملوضوع التحقيق، ويهدف   - طاملا ليس هناك حالة تلبس    - الطبيعية    األحوالذن لرجال الشرطة للقيام به في  ؤ و ي أ يقوم به  
ا
 ومفيدا

ا
ومتى كان ذلك ضروريا

 الجريمة ومرتكبيها.  أدواتلى كشف وضبط إ 

 ن بالتفتيش من املحقق وكتابته: ذإصدار إ •

و  أ تفتيش شخص  جراءوجد ضرورة ل  إذا حد رجال لشرطة بالتحري، أنه " عند قيام  أ على   الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 44نصت املادة )

ذن له كتابة في اجرائه، وعلى أن يأ ن الضرورة تقتض ي الذن بالتفتيش أ كد من أت إذا ن يعرض التحريات على املحقق، وللمحقق أ مسكن معين، يجب عليه 

  إجراء  أثناءالتفتيش على املحقق بعد انتهائه مباشرة، ولرجل الشرطة حق ضبط املنقوالت املتعلقة بالجريمة    تهن يعرض املحضر ونتيجأ م بالتفتيش  ئالقا

 يش او التحريات ". التفت

و شخص ما، أ نه يتقدم للمحقق بطلب كتابي لإلذن له بتفتيش مسكن  إيتضح من النص السابق وبناء على التحريات التي قام به رجل الشرطة ف

 للتفتيش وافق على الطلب، ويصدر الذن بالتفتيش طاملا األ أ ى املحقق أ ر  إذا ف
ا
 . (34) يستلزم ذلك ويصب في مصلحة التحقيق  مرن هناك ما يستدعي فعال

األ أ كما يتبين من النص   الذي تقدم به رجل الشرطة في حال عدم جدية التحريات التي قام بها، فهذا  من صالحيات    مرن للمحقق رفض الطلب 

ال    اتجراءهذه ال   ن مثلأ وأكدت  ساتير والقوانين  ، حتى ال يتم االعتداء على الحقوق والحريات التي كفلتها الد(35) شراف محكمة املوضوعإ املحقق وتحت  

 حوال محددة. أ ال لضرورات معينة وفي إ  تتم 

املطلوب    دلةالتي تفيد التحقيق واأل   شياء غير الذن بالتفتيش يمكن من خاللها ضبط األ   أخرى ن هناك وسائل  أ ن املحقق هو من يقدر  إكذلك ف

و نتجت عنها، لذلك  أ في الجريمة    تالتي استخدم  دواتالحصول عليها، فقد يعترف املتهم عند املحقق عن الجريمة الواقعة، وكذلك قد يقوم بتسليم األ 

 فقد يرى املحقق عدم وجود ضرورة لإلذن بالتفتيش.

، والتي تم اصدار بذلك  وسائل املستخدمةالالشرطة وعن مشروعية    ومحكمة املوضوع هي املعنية بالتحقق من جدية التحريات التي قام بها رجل 

ن املحقق املختص ال يقع عليه التزام بضرورة مناقشة أ ، كما  (36) عدادهاإن تستغرق وقت في أ ذن التفتيش بناءا عليها، وال ينال من جدية هذه التحريات إ 

 .  (37) ن يصدر الذن بالتفتيش لهأ رجل الشرطة في تحرياته قبل 

 ويحرر من نسختين على  أ ويجب  
ا
ن يتضمن  أ تكون بمحضر التحقيق، ويتعين    خرى م بالتنفيذ واأل ئا للقاأهمن تسلم احدأ ن يكون اذن التفتيش كتابيا

 للجهالة، وفي حال تعدد مساكن   شياء ونوع الجريمة وسبب التفتيش واأل ذن التفتيش رقم  إ 
ا
 نافيا

ا
املطلوب ضبطها، واسم املتهم وعنوانه بحيث يكون تحديدا

بال أ املتهم يجب   املسكن في  ن يحدد  املطلوب تفتيشه، وفي حال عدم تحديد  املسكن  التفتيش فإ ذن  املتهم طاملا  إذن  ن دليل أ نه يشمل جميع مساكن 

 جريمة يحتمل وجوده فيها، ويذيل باسم وتوقيع مصدره وصفته ومسماه الوظيفي. ال

 له ما يبرره من اوراق القضية وظروفها و   مرن األ أ ن يعلم الشخص املعني بالتفتيش أ والغرض من ذكر سبب التفتيش 
ا
ن  أ الصادر ضده ليس تعسفيا

 عن  أمربنزاهة املحقق ، ألن شعور الناس بالعدالة و مرصدار هذا األ إ املحقق معذور في 
ا
من  حكمةاملن التسبيب يمكن أ ضروري للسالم االجتماعي، فضال

ه أمر ن يكون  أ مور الضبط القضائي لتنفيذه فال يشترط  أذن بالتفتيش ألحد مإ صدر  إ ن املحقق  أ التفتيش، ومع ذلك لو    أمرمراقبة مدى سالمة صدور  

 
ا
 . (38) مسببا

 

 

 

 

 
جمادي الثاني    11يونيو    16قبس الكويتية ، االثنين  أنظر مقال بعنوان/ إذن النيابة شرط واملشرع ضمن الحريات وكثير من حاالت القبض وتفتيش املساكن خارج نطاق الشرعية ، منشور بجريدة ال  34

 . 12589، العدد 1429
 299ص – 1996مايو  18س،   مجلة القضاء القانون  1990/  1/  22جزائي في  89 / 230الطعن رقم  35
  - مة التمييز  منشور في مجموعة املبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل أربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحك  - 1987/   3/  30جزائي جلسة   1987/  7الطعن رقم    36

 . 138ص  - 2015العدد ابريل 
  - ررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما صادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التمييز منشور في مجموعة املبادي القانونية التي ق - 1005/  1/  18جزائي جلسة  2003/  622الطعن رقم  37

 .  2015العدد ابريل 
 624د. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص 38
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  الجرميةالتصرف باملضبوطات  •
ا
 :للقانون  وفقا

  أ التي تضبط سواء عن طريق التفتيش  شياءنه " األ أ على  الكويتي الجنائية اتجراء( من قانون ال 91تنص املادة )
ا
و عن طريق الضبط املستقل طبقا

و من يقوم مقامه أ قوال من ضبطت لديه أ عليها فيه و وصافها وحالتها وكيفية ضبطها واملكان الذي عثر أ ثباتها في محضر يبين إ ، يجب  (39)للمادة السابقة

 .  نهاأبش

من قام   وتوضع املضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية املتعلقة بها وتوقيع

 به .  

   اتجراءوتتم هذه ال 
ا
 باملضبوطات،  أن يأ الحق في    شياء، وملن ضبطت عنده األ قبل مغادرة املكان الذي حصل به الضبط كلما كان ذلك ممكنا

ا
خذ بيانا

 عليها ممن 
ا
 ن وجدوا ".إ جراه ومن الشهود إ وموقعا

التي تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة موضوع التحقيق، وال   دلةن النتيجة التي يسعى املشرع لتحقيقها هي ضبط األ أ يتضح من النص السابق  

لى النتيجة والغاية من هذا التفتيش وهو إ ته منها، املهم هو الوصول ءنها تؤكد برا أ م  أ ه، التي تم ضبطها الجريمة ضد املتهم ونسبتها ل دلةن تؤكد األ أفرق ب

و التلف، مع  أ حراز تتناسب مع حجمها من الضياع  إ ووضعها في    دلةمرتكبيها، ويجب املحافظة على هذه األ   ىلإ معرفة حقيقة الجريمة املرتكبة والوصول  

 والحالة واملكان الذي عثرة عليه فيها، ويتم تثبيت ذلك كله في محضر التفتيش. دلةبيان الكيفية والوصف لهذه األ 

على صحة    للتأكيد  ضبطها  التي تم   شياء كما يتضح من ذات النص ان املشرع عندما نص على اعطاء صاحب املضبوطات او من يقوم مقامه بيان باأل 

محكمة   ىلإ تقدير ذلك يرجع    إنف  اتجراءويدعمه، ولكن في حال مخالفة هذه ال   جراءال   لهذا   ةثباتي، كذلك من شان ذلك تعزيز القيمة اال  دلةهذه األ 

 .التي تعرض عليها خرى األ  دلةمثل كافة األ  املوضوع

و  أ عنها    تالتي نتج  شياء ن الهدف من التفتيش هو معرفة حقيقة الجريمة الواقعة ومرتكبيها، وذلك من خالل ضبط األ أ وعليه نخلص مما سبق  

 نها كانت متعلقة بها وتفيد التحقيق، وهذا بطبيعة الحال يقتض ي ضبطها والتحفظ عليها.أ  وأ استعملت فيها 

 إ   ن يصدر املحققأ وال يصح  
ا
الجريمة ويضع    أدلةلى  إ ن يصل  أ يستطيع من خاللها    أخرى ن هناك وسيلة  أ و  أ منه    ة بالتفتيش طاملا ال توجد فائد ذنا

ن يعترف بارتكابه للجريمة الواقعة وكانت الشواهد عليه تؤكد ذلك، فالهدف  أ و  أ ه  دتا ر إ بنفسه وبمحض    دلةبتسليمه لهذه األ   كان يقوم املتهم   يده عليها، 

ن ذلك يعتبر إالجريمة ف  أدلةذن بالتفتيش رغم حصوله على  إ ن صدر املحقق  إذن التفتيش، وبالتالي فإ صدار  إ ليه قد تحقق من دون  إ املراد الوصول  

 ليها من التفتيش.إ تجاوز للقانون وتعدي صريح، وهذا يتنافى مع الهدف والنتيجة املرجو الوصول 

ن يكون تنفيذه خالل أ ن الشارع لم يشترط لصحة الذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة  أ نه )من املقرر  أ  الكويتية  محكمة التمييز  تحكموقد  

 ن ذلك منها يكون  إالتفتيش خاللها، ف  إجراءلنيابة تحديد املدة التي يجب  ت ا أ ما ر   إذا مدة محددة، ف
ا
 لحقها في مراعاة مصلحة املتهم وعدم تركه أعماال

بالتفتيش    
ا
املحدد، و إ مهددا الوقت  العامة    إذا لى وقت قد يتجاوز  النيابة   لم تحدد 

ا
الذي    أجال  ويكون  إصدرته، فأ لتنفيذ الذن 

ا
يعتبر قائما الذن  ن هذا 

  
ا
 قانونا

ا
ن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت  أ ن تكون الظروف التي اقتضته لم تتغير و أن ذلك مرهون بأ ال  إ التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحا

 . (40) صدور الذن 

 خصائص التفتيش : املطلب الثاني

الذي   مرالجريمة، األ   أدلةلى ضبط  إ الحق وبعد وقوع الجريمة، ويهدف    إجراء، فهو  خرى األ  اتجراءينفرد التفتيش بخصائص معينة تميزه عن باقي ال 

األدنى من  يترتب عليه وبال شك املساس بالسرية الشخصية لألفراد، ويكون ذلك من خالل استخدام القوة والكراه في حال وجود مقاومة منهم ولو بالحد 

 لتالي:تتمثل خصائص التفتيش با إذا ذلك، 

 الجبر والكراه.   .1

 املساس بحق الخصوصية.   .2

 الجريمة املادية. أدلةالبحث عن  .3

 الجبر واإلكراه:  .1

 ي اعتداء أ ومصالحهم من  أفراده وضعت القوانين بهدف املحافظة على املجتمع و 
ا
ن الواجب إكان نوعه، وفي حال تعرض تلك املصالح لالعتداء ف أيا

 ملعاقبتهم بسب الجرم الذي اقترفوه هذا من جانب، ومن جانب 
ا
ن املشرع الدستوري والقانوني إخر فآ على األجهزة األمنية مالحقة الجناة وضبطهم تمهيدا

الشخصية لأل الحرية  لها    شخاصقد نص على مراعاة  التعرض  اال أ واوجب عدم   أجلوفق ظروف معينة وبشروط محددة وذلك من    الإ عتداء عليها  و 

 الصالح العام.

 
 ( من قانون الجراءات الجزائية الكويتي . 90انظر املادة ) 39
  –مة التمييز ، منشور في مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما صادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحك  2110/  5 / 15جزائي جلسة   / 313الطعن رقم  40

 العدد ابريل.
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املتهم يجبر على القيام بهذا ال إالتحقيق االبتدائي ف  أعمالوالتفتيش باعتباره من   الالزم من    جراءنه  ضده في حال الرفض، ويستخدم معه القدر 

على ذلك بقولها " .. قد يستلزم تفتيش الشخص القبض  الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 81القوة ويكره عليه في حال املقاومة، وقد اكدت املادة )

 " .  ( 49قوة في الحدود السابق بيانها في املادة )التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال ال جراءعليه املدة الالزمة ل 

 أب  الكويتية  محكمة التمييز  تحكم  قدو 
ا
 بتحقيق  أ تفتيش    إجراء ذن بإ ليهم  إ ما صدر    إذا ن رجال الشرطة  أ   نه )من املقرر قانونا

ا
ن يتخذوا ما يرونه كفيال

ن كان قد اقتحم  أ هم على القانون، ومن ثم فال تثريب على ضابط املباحث اتإجراءفي ذلك طريقة بعينها ما داموا ال يخرجون في  ا ن يلتزمو أ الغرض منه دون 

امل الطاعن  الطاعن    أذون مسكن  بتفتيشه دون رضاء  العامة  النيابة  الضابط بذلك  ه ائز حو  أ له من  الغرض من  أ ى  أ نه ر أ ، ألن مفاد قيام  ن ذلك يحقق 

 ظاهر البطالنأ يكون منعى الطاعن في ذلك غير قويم، وال على الحكم التفتيش، و 
ا
 قانونيا

ا
 .  (41) ن لم يعرض لهذا الدفاع بحسبانه دفاعا

القيام به من قبل    السالف   الحكم   يتضح يتم  التفتيش  القضائيان  الضبط  املسكن    مأموري  ان  أ ولو من غير رضاء صاحب  و من يحوزه، ولهم 

 وكل ذلك يكون   ،هاجل الوصول للغاية التي تم التصريح أل  أجل يستخدموا القوة بالقدر الالزم في حال الحاجة لها من 
ا
ي تجاوز،  أ لصحيح القانون دون  وفقا

 التي اتخذت. اتجراءبعدم صحة ال  ا يطعن عليه أسبابسبب أو حتى ال يكون هناك 

قد نص املشرع الكويتي على البطالن وذلك  تنفيذ التفتيش حتى ال يتم الدفع ببطالنه، ف  إجراءيتوجب على مأموري الضبط القضاء التحوط عند    إذا 

 أمر ن تأ الدعوى او التحقيق به عيب جوهري فلها    اتإجراءمن    إجراءن  أ تبين للمحكمة    إذا الجزائية الكويتي بأنه )    اتجراء( من قانون ال 146في املادة )

 أ و أ ه أدتو بإعأ ببطالنه 
ا
لحقه أي  ذي لم يترتب على العيب ال إذا  إجراء ، وال يجوز الحكم ببطالن ن تقض ي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا

 و الخصوم. أ ضرر بمصلحة العدالة 

 أ وللمحكمة 
ا
 ن أ وجدت   إذا التحقيق  أثناءو  أ أي تحقيق فيها  إجراءبعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل  ن تصدر حكما

ا
  بها عيبا

ا
  شكليا

 
ا
 املعيبة " .  اتجراءال يمكن تصحيحه وال إعادة ال  جوهريا

 :  42ومن النص السابق يتضح التالي 

و التحقيق به عيب جوهري، وهو ما يبين  أ الدعوى  ات إجراءمن  إجراءن  أ تبين لها  إذا  اتجراءعطى املحكمة الحق ببطالن ال أ ن املشرع الكويتي قد أ  •

  إذا ال إ  جراءن تحكم ببطالن ال أ متروك للمحكمة فال يجوز  مرن األ أ 
ا
 .كان العيب جوهريا

 العدالة والخصوم.ن يترتب على العيب ضرر بمصلحة أ وذلك بأن اشترط هذا الحق ليس مطلقا للمحكمة بل هو مقيد  •

  اتجراءن تقض ي بتصحيح العيب الذي لحق ال أ ت للمحكمة أجاز كما  •
ا
 وذلك بإزالتها لذلك الضرر.  كلما كان ذلك ممكنا

وجدت في الدعوى قبل   إذا ن تصدر املحكمة حكمها بعدم القبول أ شكلي عندما نص على خذ املشرع بالبطالن الأ وفي الفقرة الثانية من ذات النص  •

 أ و في أ التحقيق 
ا
  ثنائه عيبا

ا
 .املعيب جراءمكن تصحيحه وال إعادة ال يال  شكليا

مثل النص على   ،والذي يوجب على املحكمة االخذ به أخرى ن املشرع الكويتي قد نص على حاالت بطالن إضافتا لحاالت البطالن السابق ذكرها فأ و 

جزائية التي نصت على بطالن االعتراف    اتإجراء(  195وكذلك ما جاء في املادة )،  (175التي بني عليها )املادة    سباببطالن الحكم الذي لم يشتمل على األ 

 
ا
حتى ال يترتب عليها   اتجراءبينها القانون وتطلب توافرها في الكثير من ال   النص على بعض القواعد الشكلية التي  الذي يكون وليد إكراه أو تعذيب، أيضا

، كضرورة توقيع محام على عريضة الطعن بالتمييز أو تقديم سند الوكالة في الطعن قبل بدء م لم يتحققأ لخصوم ا  ملصلحة  البطالن سواء تحقق الضرر 

الجنايات وغيرها من الشكليات املنصوص عليها وامللزم توافرها، حتى ال تضطر املحكمة أن الجلسة، وضرورة حضور محام مع املتهم في جريمة من نوع  

 
ا
 .  43ملخالفته للنصوص القانونية  تقض ي بعدم قبول الطعن شكال

القبض على الشخص املدة الالزمة للقيام    قائم بالتفتيش ملأمور الضبط القضائي ال  الحق الجزائية    اتجراء( من قانون ال 82املادة )  اعطتوقد    

 التفتيش واستعمال القدر الالزم من القوة في التفتيش.  إجراءب

 املساس بالخصوصية:  .2

ن يطلع عليها الناس، وله الحق في حرمة املسكن وحرية  أ سراره الخاصة التي يحتفظ بها وال يرغب في غالب األحيان  أ نسان حياته و إ األصل ان لكل  

وغيرها من الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية التي جعل لها املشرع الدستوري حصانة حرم    أعمالالعقيدة وحرية االنتقال وممارسة ما يرغب من  

 االعتداء عليها. 

نه راعى في ذات الوقت حق املجتمع  أ ال إ شخصية لألفراد وتجريمه التعدي عليها،  وبالرغم من القدسية والحماية التي وضعها املشرع لهذه السرية ال

التعدي على حقوق األخرين، فاملشرع  أ و  بالخصوصية يقيد في حال   الطبيعية و   األحوالفي غير    أجازمنه، فالحق 
ا
القانونية والتنظيمية   اتجراءلإل   وفقا

 
في املواد الجزائية ، القسم   2006 / 12 /  31 - 2002 / 1 / 1مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية خالل الفترة من  2006 / 5 / 23جزائي جلسة  2005 / 700الطعن رقم  41

 .  238. ص  2011الخامس ، املجلد الرابع عشر ، يناير 
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 . 510د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  43
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ن البحث يجري ملعرفة أ ن هناك جريمة قد وقعت و أ باح التعرض ألسرار األفراد ولحياتهم الخاصة طاملا أ ومساكنهم ومراسالتهم، فقد  شخاصاألبتفتيش 

ية عدم التعرض  أهم، لذلك وبالرغم من التأكيد على  أفرادهحفظ األمن والنظام العام للمجتمع و   أجلسبب وقوعها ومرتكبيها وضبطهم، وذلك كله من  

، لكن هذه القاعدة وغيرها من القواعد املتعلقة بالحقوق والحريات النسانية مقيدة (44) صيل لهم  أ عامة وكحق  ألسرار األفراد وخصوصياتهم كقاعدة  

 بضوابط استثنائية يتم اللجوء إليها عند الحاجة لها.  خرى هي األ 

 الجريمة املادية: أدلةالبحث عن  .3

نها، أالتفتيش بش  أمرالتي تفيد في كشف الحقيقة بالجريمة التي صدر   شياءالغاية من التفتيش هو تحقيق الفائدة معينة والتي تتمثل في ضبط األ 

منه وذلك لضبط   أمرو بأ و رسائله بمعرفة املحقق  أو مسكنه  أ بجواز تفتيش الشخص    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 80وهذا ما بينته املادة )

 .  (45)و تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق أ و نتجت عنها أ التي استعملت في الجريمة   شياءاأل 

 القانونية كاملة    اتجراءن يتم اثبات خالف ذلك من خالل اتباع ال أ ال  إ ولو تم اتهامه بارتكابه لجريمة،   حتى  والقاعدة ان األنسان بريء
ا
لصحيح    وفقا

 لذلك  لى شخص معين فان ذلك يتوجب الحصول على دليل ضده، إ إسناد التهمة   أجلالقانون ، ومن 
 
 دلة رع القيام بالتفتيش كوسيلة للتنقيب عن األ ش

املرتكبة او تغليب  الجريمة    أدلةصل التحقيق غايته ضبط  أ ن التفتيش عمل من  أ املادية للجريمة وضبطها، وهناك شبه اجماع ما بين الفقه والقضاء على  

 .  (46) لى شخص محددإ ارتكابها واسنادها 

ن تسبقه تحريات ومعلومات  أ تحقيق يجب    إجراء ن التفتيش ليس وسيلة لجمع املعلومات عن جريمة، بل هو  أ   (47)   وفي حكم ملحكمة النقض املصرية

، وذلك كله بهدف البحث والتنقيب عن األ 
ا
 املادية للجريمة وضبطها.  دلةعن وقوع جريمة فعال

جمع االستدالالت، ويتميز بخصائص تجتمع   أعمالعد من ي    نأ التحقيق وال يجوز  أعمالن التفتيش من حيث طبيعته عمل من أمما تقدم يتبين ب

و مسكنه، وهذا ما يعرف بعنصر الجبر والكراه ويمس حرمة أ رادة من يقع عليه في شخصه  إ ن يباشر بعض النظر عن  أ لف منها جوهره، وهي  أفيه ويت

املادية للجريمة، وهذه الخصائص مجتمعه تميز التفتيش عن غيره من    دلةنه يتخذ للبحث عن األ أ لى  إ ضافة  إ   ،نه يمس حق السرأ يحميها القانون، كما  

 . (48) الخبرة  أعمالكاالستجواب واملعاينة والضبط و  اتجراءال 

 النتائج والتوصيات: 

 ، نتناولها من النحو التالي: لى مجموعة من النتائج والتوصياتإ توصل الباحث في نهاية البحث 

 
ا
 النتائج: :أوال

ه املشرع الكويتي العتبارات وظروف معينة تصب أجاز تحقيقي يمس بحرمة الحياة الخاصة لألفراد وأسرارهم وممتلكاتهم، ومع ذلك    إجراءالتفتيش ك  •

 من الجريمة واملجرمين.  أفراده في الصالح العام لألمن وللمجتمع و 

املراد   شياء يمكن خاللها التوصل لأل   أخرى رق أو طريقة التفتيش في حال كان هناك ط إجراءرجال الضبط القضائي القيام ب  أمرسلطة التحقيق ال ت •

 ضبطها حتى ال يترتب على ذلك أي بطالن .  

 ات جراءمن قانون ال  81قد يتطلب التفتيش القبض على الشخص املراد تفتيشه ومن يتواجد معه ملدة معينة للقيام بالتفتيش، وهذا ما بنته املادة   •

 . أدلةالجنائية الكويتي، بهدف كشف الحقيقة في الجريمة موضوع االتهام وضبط ما يتصل بها من 

ذن لهم بتفتيش شخص أو مكان معين وذلك بعد أن دلت جدية التحريات بأن هناك ضرورة يقوم املحقق باملوافقة على طلب رجال الشرطة بال  •

 وملصلحة التحقيق.  جراءللقيام بهذا ال 

ي مضبوطات متعلقة  أ ن كان هناك إ ن يعرض نتائج ذلك مباشرة على سلطة التحقيق وبيان أ ذن التفتيش إ رجل الشرطة الحاصل على يتوجب على  •

 بالجريمة.

 
 .  2225، العدد  1435ربيع اآلخر  2،  2014فبراير  2أنظر مقال بعنوان / تفتيش الداخلية لألفراد بدون إذن باطل، منشور بجريدة الجريدة الكويتية،  44
ارتكاب الجريمة او ينتج  من قانون الجراءات الجزائية املصري انه " لقاض ي التحقيق ان يفتش اي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في  91جاء في الفقرة الثانية من املادة  45

كشف الحقيقة( األشياء التي تفيد التحقيق في الجريمة الصادر امر التفتيش بشأنها ، مثل مالبس املتهم امللطخة بالدماء او  عنها او وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة " ، يقصد بعبارة )كل ما يفيد 

 .  ٦٣٨مالبس املجنى عليه املمزقة ، د. عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص
 . 114د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  46
 ق . 72لسنة  8792طعن رقم  2002سبتمبر  25نقض  47
 15ص،   2017، مارس  36مجلة كلية التدريب والتنمية أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية ، العدد  48
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يبين   • إثبات ذلك في محضر  الجريمة  تتعلق بموضع  بالتفتيش في حال تم ضبط أي مضبوطات  القائم  وصافها وحالتها ومكان ضبطها  أ يتعين على 

حراز تتناسب مع حجمها الطبيعي، مع وضع ملصق على الحرز يبين ما يحتويه ثم  إ ن يقوم بوضعها في أ طت عنده أو من ينوب عنه، و وأقوال من ضب

 ممن قام به.  شياءن يطلب بيان بهذه األ أ خر صاحب املكان يقوم بالتوقيع عليه، ويحق للطرف اآل 

 
ا
 التوصيات:  :ثانيا

ن دليل  أ لى شخص معين، و إ كانت هناك جريمة قد وقعت، والدالئل واالتهامات تؤكد ذلك ونسبتها    إذا ال  إ التفتيش ال يصح    إجراء ن  إ صل العام  األ   •

ال بعد التحقق والتيقن وعمل التحريات  إ   جراءن سلطة التحقيق ال تأذن بمثل هذا ال إخر، وبالتالي فآ و في مكان  أ و في منزله  أ الجريمة يخفيه معه  

 و االعتداء على حرية األفراد. أ الالزمة وجمع املعلومات، حتى ال يكون هناك تعسف بالسلطة 

يتم    أخرى الجريمة الواقعة، وفي حال ال توجد وسيلة    أدلةيستطيع املحقق من خاللها الحصول على    أخرى يبطل التفتيش في حال وجود وسيلة   •

 ش.التفتي إجراء

و مقاومة، ومن أ ي اعتداء  أخذ القوة الالزمة للقيام به، لحماية نفسه ومن معه من  أ يتوجب على القائم بالتفتيش    شخاصاأل و  أ تفتيش املنازل    أثناء •

ن من ضمن  كا  إذا خرين ليسوا معنيين بالتفتيش فيجب تمكينهم من مغادرة املكان، و آ شكاليات، وفي حال وجود  إ و  أ اتمام مهمتهم دون عوائق    أجل

 ال النساء.إ املشمولين بالتفتيش نساء فال يقوم بتفتيشهم 

ن يقوم  أ ن ال يفتحها وال يطلع عليها، و أ كان التفتيش بقصد ضبط املراسالت املكتوبة وما هو بحكمها يتعين على القائم بالتفتيش حال ضبطها    إذا  •

التي   التحقيق  لجهة  يتعين عليهم  أ بتسليمها  كما  بالتفتيش،  يحتويه من    أثناء ذنت  وما  واملمتلكات  املكان  املحافظة على سالمة  بالتفتيش  قيامهم 

 و التلف.أ األضرار 

تفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، ألن من شأن  لا و ا للقبض  ضطرارهم ا ية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال أهمتوعية رجال الشرطة ب •

 جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد املجتمع واألجهزة األمنية. ذلك أن يبني 

 التفتيش.   و أ القبض رجال الشرطة عند تنفيذ  أمرأبدى الطرف الثاني عدم تعاونه أو أي مقاومة ولم يمتثل ألو  إذا استخدام القوة وبالقدر الالزم  •

 املراجع:
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Abstract: The Kuwaiti police is responsible for promoting safety and security. It is the main agency that is 
responsible for protecting people from internal threats. Under the law, it is responsible for protecting the state 
from criminals, crimes and the ones who violate the law and the public order. 
While the police officers and the agencies cooperating with them carry out the criminal and administrative 
investigation, they may be forced to carry out the procedures of the inspection process in accordance with the 
rules stipulated in the penal law, the criminal procedures law and the relevant laws that complement the latter 
law. 
Therefore, it was necessary to conduct the present researcher about this subject. The present study is divided 
into two parts. Each part is divided into two sections. The first part sheds a light on the conditions that must be 
met to consider the inspection process valid and the thing to be inspected. The second part sheds a light on the 
procedures, and characteristics of the inspection process. The goals sought from carrying out this study is 
represented in guiding the police officers and enlighten them about the way of carrying out the inspection 
process. That shall enable police officers to avoid any violation while carrying out the inspection process. 
However, if such a violation was committed, the procedures of the inspection process shall be considered invalid.  
The researcher reached several results and suggested several recommendations. In terms of the most significant 
result, it was found that the inspection process is an investigative procedure that violates the personal life, secrets 
and properties of individuals and families. Despite that, the Kuwaiti legislator permitted carrying out the 
inspection process due to certain conditions and considerations in order to promote public security and protect 
the society and its members from crime and criminals. In terms of the most significant recommendation, the 
researcher recommends promoting awareness among police officers about the way of dealing with people in a 
humane and civilized manner in case they had to arrest someone or carry out the inspection process. He 
recommends promoting awareness among police officers about the significance of refraining from infringing 
people's dignity. That shall contribute to improving the communication between the security agencies and the 
members of the society and promoting cooperation among them.  

Keywords: inspection; Police force; General security; Dangers. 
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 :املقدمة

ل طرق مختلفة  ، لذلك اعتمدت دساتير الدو ونظام الحكم فيها ها السياس ينظامو  الدولة طبيعةختلف من دولة إلى أخرى بحسب يتشكيل البرملان 

طريقة تشكيل ر جمعت في  وبعض الدساتي  ،س الدولةا اعتمد طريقة التعيين من قبل رأ بعضها تشكل باالنتخابات العامة وبعضه  في تشكيل البرملانات

التي أكد   ،بين التعيين واالنتخابات. وبعد أن أصبحت مشاركة املواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز األساسية لحقوق اإلنسان  البرملان

االنتخابات  عن طريق    اتهابرملانل لتشكيل  دو عليها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي لحقوق اإلنسان السياسية واملدنية، اتجهت كثير من ال

بأنظمة   بما ذلك دول تحكم  البرملان تدل على استقالله  ة. طريقة تملكيالعامة  السلطات، عليه تعتبر شكيل  بين  الفصل  الحكومة وتعزز من مبدأ  عن 

والتنظيم لمواطنين، السيما حرية الرأي والتعبير والتجمع  االنتخابات العامة كوسيلة لتشكيل البرملان في مناخ ديمقراطي تتوفر فيه الحريات األساسية ل
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 امللخص:

تناولت هذه الدراسة )اختيار النائب البرملاني وأثره على جودة التشريعات(، في البدء كان ال بد للباحث من التعريف بمفاهيم البحث 

للعملية اختيار النائب البرملاني والطرق التي حددتها دساتير الدول املختلفة،  التشريعات( ومن ثم التطرق  - الجودة  -الرئيسة )النائب البرملاني

التي  التعيين وأخرى جمعت ما بين التعيين واالنتخاب. ففي النظم  اعتمدت طريقة االنتخاب وبعضها اعتمد طريقة  حيث أغلب الدساتير 

البرملاني بمجمو  النائب  اختيار  تتأثر عملية  االنتخاب  االنتخابات، كما هذه  اعتمدت طريقة  االنتخاب، ونزاهة  العوامل منها، نظام  عة من 

تها  الطريقة في االختيار يتكون بموجبها برملان تغلب عليه الوجهة السياسية التي تتأثر بها التشريعات، عندما تمارس األحزاب السياسية سلط

اخل قبة البرملان في إجازة التشريعات. وبالنظر للنظم التي اعتمدت طريقة في التأثير على النواب البرملانيين باستخدام األغلبية امليكانيكية د

الجهة صاحبة   العضو عن  البرملاني، لكن ال نضمن استقاللية  النائب  الدساتير تحدد شروط يجب توافرها في  أن  الرغم من  التعيين على 

ملية اختيار النواب البرملانين على العملية التشريعية. وفي ختام الصالحية في اختياره. لذلك كانت الفكرة الرئيسة للبحث تدور حول تأثير ع

ب  البحث توصل الباحث ملجموعة من النتائج منها، أن البرملان الذي يتشكل عن طريق االنتخاب تكون له صفة تمثيلية أوسع، ويتمتع فيه النائ

بتوافر مجم إال  التشريعات، وهذا ال يكون  إقرار  في  أهمبقدر من االستقاللية  البحث، من  الضمانات وردت في توصيات  ا نزاهة  هوعة من 

وعات االنتخابات وتوفير ضمانات إجرائية داخل البرملان في إقرار التشريعات، منها إتاحة الفرصة الكافية للنواب البرملانيين في مناقشة مشر 

قدمة من الحكومة وتقديم مشروعات التشريعات واملقترحات القوانين، وتمكين الكتل البرملانية املعارضة من مناقشة مشروعات القوانين امل

 البديلة. 

 .؛ جودة نائب؛ برملان؛ تشريعاتالكلمات املفتاحية: 
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 للشعب. و   والتعددية السياسية، من أفضل الطرق التي يتشكل بها
ً
ء كان يتأثر أداء البرملان كهيئة جماعية ونواب بطريقة تشكيله، سوا برملان أكثر تمثيال

االنتخاب أو  بالتعيين  با ذلك  البرملاني  النائب  أن يأتي  ا ، ففي حالة  اختياره لتعيين تنعدم في هذه  الشعبية في  اإلرادة  البرملان لحالة  أن يتشكل  ، وفي حالة 

، كما يتأثر النائب البرملاني في غالب األحيان بالوالء الحزبي الذي باالنتخابات العامة يتأثر أداء البرملان بالنظام االنتخابي ومدى نزاهة وشفافية االنتخابات

 . داخل البرملان سياسية يجعله ينضوي تحت كتلة

 مشكلة الدراسة:

ط عامة تكمن مشكلة الدراسة في عدم وضع معايير وشروط دقيقة الختيار النائب البرملاني، وبعد االطالع على غالب الدساتير نجد أنها اعتمدت شرو 

اإلجابة في هذه الدراسة  حث  االبلذلك يحاول  .  فقط  راءة تتعلق بالعمر والجنسية، وعدم اإلدانة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة، وإجادة الكتابة والق

 مشكلة البحث. ئلة تدور حول على مجموعة من األس

 هل يتأثر أداء النائب البرملاني بطريقة اختياره سواء كان بالتعيين أو االنتخاب؟  .1

 هل هنالك ضرورة تقتض ي توافر مؤهالت علمية وخبرات محددة في النائب البرملاني؟  .2

 إقرار التشريع؟ب عندما يقومالبرملاني بجهة تعيينه أو انتخابه ما هي ضمانات عدم تأثر النائب  .3

 أهمية الدراسة: 

 من ضمان جودة التشريعات  
ً
في الدولة يعتبر من أهم سمات النظام القانوني للدولة الحديثة وركن أساس ي من أركان الدولة القانونية، وهو أيضا

الدساتير واألنظمة   نصت  والشكلية  من الناحية اإلجرائيةفإخراج تشريعات جيدة،    على  ني في كل دولة. لذلك كثير من الدول تعملمتطلبات اإلصالح القانو 

ة تعرض اإلجرائية في عرض التشريعات وإقرارها داخل البرملان، ومن الناحية املوضوعي  مجموعة من اإلجراءات تضمن الجودة على    الداخلية للبرملانات

القوانين   الصياغة تنشأ هيئامشروعات  ناحية  واسعة، ومن  بالقانون وتتم استشارات فنية ومجتمعية  املعنيين  األشخاص  بالصياغة ت مختعلى  صة 

 ذلك    وعلى الرغم منالتشريعية.  
ً
م بمهمته في إقرار للقيا  تنقصه الخبرة والكفاءة الالزمةبضعف املشرع )النائب البرملاني( عندما    تتأثر التشريعات سلبا

أداء   التشريع، أو قد ينقصه استقالل القرار في التصويت بسبب عدم استقالله عن صاحب السلطة في تعينه أو الوالء للحزب السياس ي، هذا ما يضعف

عيوب قد تصل في جسامتها حد مخالفة  وه تلحق به كثير من الويؤثر على قراره في إقرار التشريع داخل البرملان، مما ينتج عنه تشريع مش  البرملاني  النائب

أو على أقل تقدير عدم الدقة في اللغة والوضوح أو االنسجام التشريعي مع القوانين  الدستور واملبادئ األساسية، أو املساس بالحقوق والحريات العامة،

 . السارية في الدولة

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:

 دقيقة الختيار النواب البرملانيين.وضع معايير  .1

 تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل البرملان على أسس تضمن استقالليته.  .2

 تشريعات جيدة خالية من العيوب.  إبراز دور النائب البرملاني في سن  .3

 توضيح أثر طريقة اختيار النائب البرملاني على جودة التشريعات.  .4

 املصطلحات األساسية في البحث  اهيم: مفاملبحث األول 

الفقهي    االصطالح وبيان مدلولها في  الجودة( بالتعريف بها في اللغة  -التشريع    - يتناول هذا املبحث دراسة املفاهيم األساسية للبحث )النائب البرملاني

 والقانوني. 

 املطلب األول: التعريف اللغوي ملصطلحات البحث 

: قرب إلى الش يء ورجع إليه وأ )ناب( الش يء ن  :)ناب( وتعني في اللغة العربيةالفعل  تأتي من النيابة ومصدرها    )النائب(  كلمة  البرملاني:تعريف النائب  
ً
 ، عتاده وبا

 وأناب( ويقال ناب النحل إلى الخاليا، ويقال ناب إلى هللا رجع وتاب ولزم طاعته قال تعالى
ً
بة تعني قام مقامه فهو نائب ، وكلمة نيا)فأستغفر ربه وخر راكعا

فالنائب البرملاني ويقوم مقام مجموعة الناخبين في الدائرة   ي،انونمتوافقة مع اصطالحها الق وجمعها )نواب(، فأناب عنه فالن قام مقامه. وهنا تأتي الكلمة

 1.الجغرافية التي يمثلها في برملان الدولة

 
 .961ص . 4،ط2004، مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق، 4أحمد، محمد خلف هللا، املعجم الوسيط، ط/ - الصوالحي، عطية -منتصر، عبد الحليم -أنيس، ابراهيم 1
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التي تتكون   في الدولةويطلق لفظ )برملان( على الهيئة التشريعية    ،وتعني الحوار والنقاش وهي كلمة معربة(  parlerأما كلمة برملان أصلها فرنسية )

مجلس النواب، ومجلس األمة، ومجلس الشعب، والجمعية الوطنية، واملجلس  )وتطلق عليها تسميات متعددة منها  ،من عدد من النواب املمثلين للشعب

 2اسم وجمعها )برملانات(. )برملان( الوطني، وغيرها(، وبذلك كلمة 

، وشرع في املاء  في أساس البالغة أنها تعني العمل بالشرع والشريعة والشرعة، وشرع هللا تعالى الدين كلمة التشريع مصدرها )شرع( وجاء تعريف التشريع:

 ، 
ً
 الشرائع تعني األوتار والوحدة منها شرعة.  وجاءاملشرع والشريعة مورد املياه. شروعا

ً
 3أيضا

، وتجود في صنعته  ء وأجاد وتجودت الش ي ،وجوده، أحسن فيما فعل ءمصدرها )جود( جاد الش ي تعريف الجودة في اللغة:
ً
تخيرته وطلبت أن يكون جيدا

 .
ً
 ويقال جاد املتا 4تنوق فيها، وهم يتجاودون الحديث ينظرون أيهما أفضل حديثا

ً
 كلمة جودة التي مصدرها )جاد( وتعنى كون الش ىء جيدا

ً
ع،  وورد أيضا

 وأجاد أتى بالجيد،  أي   ء،وجاد العمل فهو جيد، وجاد الش ي
ً
ء  ية مصدر من لفظ )كيف( وكيفية الش يفالجودة مصدر من لفظ )جاد( مثل الكيف  صار جيدا

 5تعني حالته وصفته.

 الصطالحي ملفردات البحث املطلب الثاني: التعريف ا

بالطرق التي ينص عليها الدستور ليكون ممثل لشعب   ه هو العضو في الهيئة التشريعية الذي يتم انتخابه أو اختيار : االصطالح في  تعريف النائب البرملاني

انتخابية    ،دائرة جغرافية محددة ولفترة  ورقابية، وسياسية(  )تشريعية،  التشريعية  الهيئة  ونظام  الدستور  يحددها  دستورية  بمهام  يقوم  ونيابة عنهم 

 6.)برملانية( تحميه من املساءلة محددة، ويتمتع بحصانة

في   تناوله علماء    :االصطالح تعريف الجودة  الجودة  السلع والخدمات    أرتبطدراسة وتعددت عندهم تعريفاته،  الب  اإلدارة مصطلح  عندهم بمواصفات 

املستهلك وترضيه، هذا املفهوم تم التوسع في استخدامه حتى أصبح مفهوم شامل يطلق على كل عمل   وأ واألعمال التي تلبي احتياجات ومتطلبات العميل  

جودة ونذكر منها على سبيل املثال "الجودة مجمل خصوصيات ومواصفات  طلح البشري يحقق أعلى درجات النجاح والرضا، لذلك تعددت تعريفات مص

"مالئمة السلعة أو الخدمة لالستعمال  وفي تعريف آخر الجودة تعني 7. منتج أو خدمة، التي تعطى له االستعداد إلشباع الحاجات املعبر عنها أو الضمنية"

 ملا  
ً
"الجودة هي القدرة على تحقيق رغبات العميل بالشكل الذي يتوافق مع توقعاته ويحقق رضاه التام عن وفي تعريف  .  "يطلبه املستهلكاملقصود وفقا

 8السلعة أو الخدمة التي تقدم له". 

التشريع من السلطة املختصة وفق املعايير التي تضبط جودة التشريعات من حيث    يمكن تحديد مفهوم جودة التشريعات، بأن يصدرمما تقدم  

لبات  املضمون والصياغة واإلجراءات، وهذا ما يتطلب وجود معايير قابلة للتحقق والقياس بغية خلق استقرار وتواصل بين النصوص التشريعية ومتط

 أو نقص أو تعارض مع قاعدة قانونية أعلى.  دون أن يلحق بالتشريع عيب ،وأهداف التشريع املخاطبين بها 

 ونفرق  االصطالحتعريف التشريع في  
ً
 وقانونا

ً
بكلمة تشريع فقها املقصود  الفقه اإلسالمي والقانون ونوضح  أن نعرف مصطلح )التشريع( في  بين  : يجب 

 "
ً
 أو وضعا

ً
 أو تخييرا

ً
ويعرف عند علماء األصول "خطاب   9املصطلحين. كلمة )التشريع( في الفقه اإلسالمي يقصد به "خطاب هللا تعالى املتعلق بالعباد طلبا

 بغيره كالسبب والشرط واملانع" هللا 
ً
 بجعله مرتبطا

ً
، أو وضعا

ً
( أو تخييرا

ً
 10تعالى املتعلق باملكلفين اقتضاء )طلبا

 11. "أما مصطلح )التشريع( عند فقهاء القانون له أكثر من مدلول، مدلول واسع ويقصد به "مجموع القواعد التي تصدر عن السلطة التشريعية

ة ومدلول أوسع ويقصد به "كل نص قانوني مكتوب يصدر عن السلطات التي تملك حق إصداره. ومدلول ضيق ويقصد به "سن القواعد القانونية بواسط

 12السلطة املختصة"

املوجه من هللا تعالى ولذلك كان واجب أن نفرق بين استخدام مصطلح )التشريع( عند فقهاء الشريعة والقانون، عند فقهاء الشريعة يعتبر الخطاب  

لذي للعباد، وهذا مفهوم واسع يشمل كل ما يصدر من الشارع من نصوص. وعند األصوليين يضيق املفهوم حيث يقتصر على الخطاب املوجه للمكلفين ا 

 
 . 171،ص 1992، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، مارس 7معجم لغوي عصري، ط/-مسعود، جبران، الرائد 2
 .503.ص م1998-1419،دار الكتب العلمية بيروت، 1،ج 1القاسم  جار هللا محمود بن عمر، أساس البالغة، ط/الزمخشري، أبي  3
 .154املرجع السابق ص  4
 .416ص، دار العلم للماليين، بيروت، )د ت ن ( 2إسماعيل، حماد الجوهري، معجم الصحاح، ط/ 5
- 23معوقات تشكيل الحكومة البرملانية في األردن، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الشرق األوسط، كلية اآلداب والعلوم ،ص ، متطلبات و 2017املصري، عبد الكريم حسن عبد الكريم،  6

24. 
ية مقارنة، مجلة التنمية البشرية، العدد العاشر، ص  قراءة تحليل-9000، الجودة في التشريع الجزائري والنظريات العلمية ومعايير أيزو 2018عبد العزيز، عبادة ،  - أويدير، بن سيدي أحمد محند 7

287 . 
 .12ص,  م2006, منشورات جامعة السودان املفتوحة ,  1إدريس، عبد هللا عبد الرحيم إدريس , إدارة الجودة الشاملة , ط/ 8
 .28، ص ه1436دار ابن كثير، بيروت،  ،3د.الزحيلي، محمد، اإلعجاز القرآني في التشريع اإلسالمي، ط/ 9

 . 21ص،  مصطلح )التشريع( ومشتقاته في االستعمال الحقوقي، مجلة األصول والنوازل، العدد الثاني عشر، ه1435العتيبي، سعد بن مطر املرشدي، 10
 . 387ص   ،3املكاوي، رجاء ناجي، علم القانون: ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقه، ط/ 11
 . 70، الهيئة العامة لشؤون املطابع األميرية، ص 1420العربية مصر، معجم القانون، مجمع اللغة  12
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وبهذا املعنى يعد التشريع   القانون يطلق على النصوص التي تضعها السلطة التشريعية،  عي. أما استخدام مصطلح التشريع فييستنبط منه الحكم الشر 

 للقاعدة القانونية املكتوبة.
ً
 وأصليا

ً
 رسميا

ً
 مصدرا

 طرق اختيار النائب البرملاني وشروطه : املبحث الثاني

والجمهورية(    االطالعبعد   )امللكية  الحاكمة  أنظمتها  في  املختلفة  الدول  من  ملجموعة  الدساتير  من  مجموعة  مرجعتيهاعلى  في    الفكرية   واملختلفة 

ملطلبين   الدراسة تم تقسيم املبحث هذه  واملقارنة بينها في طرق تكوين البرملان والشروط التي يجب توفرها في النائب البرملاني، وألغراضومحيطها اإلقليمي، 

 األول تناول طرق اختيار النائب والثاني تناول شروط النائب البرملاني.

 املطلب األول: طرق اختيار النائب البرملاني

  وهي من الطرق بعد االطالع على مجموعة من الدساتير نجد أن هنالك ثالثة طرق لتكوين البرملان في الدولة، طريقة االنتخابات في تشكيل البرملانات 

الدول التطريقة  التي تأخذ بها غالبية الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية، وطريقة التعيين وهي  و   يمقراطيةالد أنظمة   يمتبعة لدى بعض  تسود فيه 

 نتخاب في تكوين البرملان كما في الكويت وبريطانيا وغيرها من الدول. ملكية في الغالب، وطريقة الجمع بين التعيين واال 

 Elections)ات )النتخابالفرع األول: ا

 من حقوق    االنتخاب  عتبركما ي  ،تعد االنتخابات بمثابة الوسيلة األساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم 
ً
 أساسيا

ً
حقا

وسيلة    فهو من أهم املمارسات السياسية،    الديمقراطيةفي الدول   االنتخاب ق يعتبر حالشعوب في جميع أنحاء العالم، و   ا كافحت من أجلهالتي  اإلنسان  

 .خرى من شخص إلى آخر، أو مجموعة إلى أ لنقل السلطة بطريقة سلمية 

خيارهم  القوم  ونخبة  منهم،  اختاره  ما  والنخبة  اختاره،  الش يء  انتخب  ونخب  )نخب(  العربية مصدرها  اللغة  في  االنتخاب  النزع وكلمة  والنخب   ،

  ) يعني االصطالحوفي  13واالختيار واالنتقاء.واالنتخاب االنتزاع 
ً
ل الجماعة الـتي ينتمـي إليها، وكثيرا

ِّ
 ُيَمث 

ً
اختيار شخص من بين عدد من املرشحين ليكون نائبا

 .)مـا يطلـق علـى االنتخـاب اسـم )اقـتراع

  العهد الدولي لحقوق اإلنسان املدنية والسياسية   ها املواثيق الدولية، حيث نص  عتبر من حقوق اإلنسان التي نصت عليتواالنتخاب بهذا املفهوم  

 باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ا   على اآلتي:
ً
لذي  )من حق املواطن أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا

الناخبين(. إرادة  الحر عن  التعبير  اإلنسان14يتضمن  العاملي لحقوق  أما على: )لكل شخص    ونص اإلعالن  لبلده،  العامة  الشؤون  إدارة  املشاركة في  حق 

االنتخاب وصنفته من ضمن الحقوق الدستورية التي يتمتع بها    حق  كما نصت العديد من الدساتير على15مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية(.

 ونساًء حق املشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها لعلى سبيل املثال جاء النص في دستور العراق )ل  املواطن،
ً
مواطنين، رجاال

والترشيح(. واالنتخاب  التصويت  دستور جمهورية  16حق  في  النص  العربية على  وجاء  في  مصر  له    الحق  املواطن وحق  واجب على  االنتخاب وجعل منه 

الحقوق، )مشاركة املواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق االنتخاب والترشح وإبداء الرأي في االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذ ه 

  .17القانون( ويجوز اإلعفاء من أداء هذا الواجب في حاالت محددة يبينها

في الفصل الرابع عشر من الوثيقة، وردت اإلشارة للحق في  ووثيقة الحقوق    م 2019ن لسنة  على الوثيقة الدستورية لجمهورية السودا   االطالعوبعد  

، ويعتبر ذلك غموض في النص حيث لم ينص صراحة على املواطن دون أن يرد ذكر للوسيلة التي يستخدمها في ذلك  ايتمتع به  التي  املشاركة السياسية

 تنظيم هذا الحق للقانون، على الرغم من أن الوثيقة الدستورية تحكم فترة انتقالية تؤسس لحك
ً
م ديمقراطي  االنتخاب كوسيلة للمشاركة السياسة تاركا

 االنتخاب.في حق الالنص صراحة على كان ينبغي على املشرع 

االنتخاب أن  لنا  اختيار    ات تعتبرومما تقدم يتضح  الشعبية في  اإلرادة  تعبر عن  التي  الديمقراطية  الوسائل  أهم  البرملانيين، كما  واحدة من  النواب 

لبعضها على سبيل املثال، دستور دولة الكويت )يتألف اعتمدتها األنظمة الديمقراطية وسيلة أساسية لالختيار ونصت على ذلك كثير من الدساتير، ونشير  

 لألحكام التي يبينها قانون االنتخاب(. 
ً
 ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري املباشر، وفقا

ً
ونص دستور جمهورية مصر 18مجلس األمة من خمسين عضوا

 شكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن أربعمائة وخمسين  يتالعربية على )
ً
ونص دستور الجمهورية  19، ينتخبون باالقتراع العام السري املباشر(. عضوا

 
 .649ص، 2جاألنصاري، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الدار املصرية للتأليف والترجمة،  13
 ( العهد الدولي لحقوق اإلنسان املدنية والسياسية. 25املادة ) 14
 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. من  21ملادة ا 15
 . م2005من دستور جمهورية العراق لسنة  20املادة  16
 .م2014من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  87املادة  17
 .1992من دستور دولة الكويت  80املادة  18
 . م2014من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  102املادة  19
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 ونسية على  الت
ً
   )ُينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا

ً
 عاما

ً
 ، حرا

ً
 ، مباشرا

ً
 ، سريا

ً
 ، نزيها

ً
كما ورد في دستور الواليات  20، وفق القانون االنتخابي(.، وشفافا

أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الواليات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل والية   "يتألف مجلس النواب مناألمريكية  املتحدة  

 
ً
كما أعتمد االنتخاب كطريق الختيار مجلس  21. "نفس املؤهالت التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلس ي الهيئة التشريعية في تلك الوالية، عددا

 (. House of Commons of the United Kingdomالعموم البريطاني )

 ( appointment)  الفرع الثاني: التعيين

ويكون بقرار من الشخص الذي يملك سلطة التعيين، لذلك يرتبط مصطلح    ،يأتي بعد اختيار الشخص لتقلد وظيفة عامةالتعيين يعتبر إجراء  

درات واملهارات التعيين باالختيار عادة في شغل الوظيفة العامة، فاالختيار مرحلة تسبق التعيين بإتباع مجموعة من اإلجراءات للتأكد من املؤهالت والق

   22ك يتم اختيار الشخص األكفأ واألجدر للقيام بمهام الوظيفة.تقدم لشغل الوظيفة العامة وبناء على ذل التي يمتلكها امل

ختيار الذي يقع مفهوم وطبيعة مغايرة، فاال  له برملاني النائب ال تعيين  بالخدمة املدنية، لكن  ادة في شغل الوظائف العامةالتعيين بهذا املفهوم يتم ع

نجد كثير منها حدد شروط يجب  عادة ال تنص الدساتير التي اعتمدت هذه الطريقة على إتباع إجراءات لالختيار، لكن البرملاني نائب  وظيفةعلى من يتقلد 

 .يينالبرملاناختياره للنواب بها في توافرها في من يتقلد هذه الوظيفة وهي قيد على صاحب السلطة في التعيين يجب أن يلتزم 

إلى أن بعض الدساتير   هنا  ونشير  ،امللكية(  -الرئاسية  -في اختيار نواب البرملان في جميع األنظمة )البرملانية  اعتمدت كثير من الدساتير أسلوب التعيين

، كما نجد بعض الدساتير  بشكل كامل  البرملان كوسيلة لتشكيل  في  ه  تاعتمد  وبعض الدساتير  ، البرملان  عضويةمن    نسبةاعتمدت هذا األسلوب الختيار  

 سبيل الدوام والظروف العادية ومنها من أعتمده في حاالت االنتقال والشغور. تعتمد هذا األسلوب على

البرملان منها على سبيل   لتعيين بعض األعضاء من نواب  الطريقة  اعتمدت هذه  التي  الدستورية  النصوص  الفقرة إشارات لبعض  ونتناول في هذه 

الوزراء، بعد املشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم  تور الكويت ينص على: "يعين األمير رئيس مجلس املثال دس

( على: "يعتبر الوزراء غير املنتخبين  80كما نصت املادة ) 23بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس األمة ومن غيرهم".

   جلس بحكم وظائفهم".بمجلس األمة أعضاء في هذا امل

لواليات املتحدة األمريكية: "في حالة شغور مقعد أو أكثر بسبب االستقالة أو سواها، خالل عطلة السلطة التشريعية لوالية ما، جاز  ا ينص دستور  

 24. "يقوم عندئذ بملء املقاعد الشاغرة  للسلطة التنفيذية في تلك الوالية القيام بـتعيينات مؤقتة ريثما يعقد االجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي 

( حيث تبلغ عضوية  he British House of LordsTاعتمدت التقاليد البرملانية البريطانية مهد النظام البرملاني طريقة التعيين في مجلس اللوردات )

من طبقة النبالء، ويمنح لقب لورد إلى أربعمائة عضو تقديًرا ملجهوداتهم في   ( عضو، ثمانمائة عضو يتقلدوا الوظيفة بالوراثة1200من )  رهذا املجل أكث

. وبالتالي يكون كل أعضاء املجلس  ميادين األعمال والخدمة املدنية أو أي ميادين أخرى. ويتم اختيار عشرين من رجال القضاء املتميزين أعضاء في املجلس

لكن هذا املجلس ال يشكل برملان اململكة املتحدة وحده وإنما يشاركه في ذلك مجلس العموم صاحب العضوية  تعيين(،  ال  وأ   الوراثة)بطريقة  قد تم اختيارهم  

 25املنتخبة بالكامل. 

نظام مجلس الشورى في اململكة العربية السعودية،   مل أعضاء املجلس والبرملانومن الدساتير واألنظمة التي اعتمدت التعيين كطريقة الختيار كا

، وتحدد حقوق األعضاء وواجباتهم على: "يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضو، يختارهم امللك من أهل العلم واالختصاصحيث نص  

 26وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

  وبعد االطالع على الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان نجدها  
ً
عي االنتقالي سلطة اعتمدت أسلوب التعيين، حيث نصت على: "املجلس التشريأيضا

% ممن 67تشريعية مستقلة ال يجوز حلها وال تتجاوز عضويته الثالثمائة عضو" كما نصت فقرة أخرى على: "يتكون املجلس التشريعي االنتقالي بنسبة  

وتحديد نسبة مشاركة كل منها   تسميتها% للقوى األخرى غير املوقعة على إعالن الحرية والتغيير والتي يتم 33تختارهم قوى إعالن الحرية والتغيير، ونسبة 

 27بالتشاور بين قوى إعالن الحرية والتغيير واألعضاء العسكريين في مجلس السيادة".

 

 

 
 .م2014ة التونسية لسنة من الدستور الجمهوري  55املادة  20
 ( من الدستور األمريكي 1الفقرة الثانية من املادة رقم ) 21
ت العليا، كلية التجارة، الجامعة  ، واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية، )رسالة علمية الستكمال متطلبات املاجستير في إدارة األعمال(، عمادة الدراسا2009جرغون، إيهاب عبد هللا، 22

 .8اإلسالمية، غزة، ص 
 .1992من دستور دولة الكويت لسنة  56املادة  23
 (1992( تعديل )م1789دستور الواليات املتحدة األمريكية لسنة ) الفقرة الثانية من املادة األولى، 24
، جامعة القاهرة،  -الشيمي، محمد لطفي ذكريا، النظام البرملاني 25

ً
 .5، ص 2009البرملان االنجليزي نموذجا

 .1412املادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لسنة  26
 .م2019جمهورية السودان لسنة  - من الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية 24املادة  27
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 املطلب الثاني: شروط النائب البرملاني

في عملية االختيار،  البرملاني    ألهمية شروط النائبو االطالع على عدد من الدساتير العربية األجنبية،  عد  حث شروط النائب البرملاني وذلك بتناول الب

ابتداًء من تقديم املقترحات الخاصة بالتشريعات واملشاركة    ،في ممارسة دوره التشريعيوما لها من أثر مباشر على أداء النائب البرملاني داخل قبة البرملان  

حتى يتمكن من ممارسة مهامه وصالحياته البرملانية على وجه    ،وهذا ما يتطلب مقدرات يجب أن تتوفر في النائب البرملاني  ،شتها وأجازتهافي صياغتها ومناق

 .واستقاللية النائب البرملاني في إبداء الرأي واملناقشة حول ما يطرح من تشريعات ،يحقق جودة التشريعات من ناحية موضوعية وإجرائية

اختيار النائب البرملاني، أغلب الشروط التي وردت تتعلق بالعمر    والعة عدد من الدساتير نجد أنها حددت شروط البد من توافرها النتخاب أ وبعد مط

باملستوى ومنها ما يتعلق بالجنسية وشروط أخرى. لكن من املهم التركيز على الشروط املتعلقة    والنزاهة وعدم اإلدانة في جريمة سابقة، واملستوى التعليمي

أثر كبير في أداء النائب البرملاني، يجب أن يتوفر الحد األدنى وهو اإلملام بالقراءة والكتابة والخبرات الحياتية   ما لهذه الشروط منالعتبار    ،والعمر  التعليمي

 عن التأثير من إي جهة سياسية أو حكومية. ،ة للنائبوالسياسية املتراكم 
ً
 حتى يتمكن من اإلملام باملهام البرملانية ويعبر عن رأيه باستقالليه بعيدا

البرملاني النائب  تناولت شروط  التي  النصوص  لبعض  أن نشير  واالنتخاب  ،ويمكن  االختيار  حالتي  في  املثال  الدستورية   .على سبيل  الوثيقة  ففي 

اعتمدت االختيار كوسيلة لتكوين املجلس التشريعي، وتم توزيع املقاعد البرملانية بالنسب املئوية بين   م2020تعديل سنة    م2019ة السودان لسنة  لجمهوري

نة في جريمة،  الكفاءة وعدم اإلدا و فيما يتعلق بالشروط نصت الوثيقة على شرط الجنسية أن تكون بامليالد، ونصت على شرط النزاهة  و  28القوى السياسية. 

والكتابة.  واإلملام املادة  29بالقراءة  نص  في  الواردة  الشروط   على 
ً
واملؤهل، عندما (  26)وتعليقا العمر  يتعلق بشرطي  فيما  تساهلت  أنها  نرى  الوثيقة  من 

( يرى الباحث أنها ال تؤهل النائب البرملاني الكتساب مؤهالت وخبرات 
ً
اإلملام  سياسية كافية ملمارسة مهامه، كما شرطاعتمدت سن )واحد وعشرون عاما

 بالقراءة والكتابة فقط دون تحديد مؤهل علمي أو أكاديمي ال يتناسب مع تعقيدات املهام البرملانية.

املادة   الكويتي، حيث نصت  التشريعية يمكن اإلشارة للدستور  املجالس  لتكوين  اعتمدت االختيار كوسيلة  على    ( 80)وباالطالع على دساتير أخرى 

( على أن أمير الكويت هو الذي يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، فيما يتعلق 56، ونصت املادة )الوزراء كأعضاء في مجلس األمة بحكم وظائفهم  اعتماد

 التعليمي اعتمد الدستور شرط املستوى  وفيما يتعلق ب،  والعمر ثالثون سنة ميالديةحيث اعتمدت شرط الجنسية األصلية،    ( 82بالشروط وردت في املادة )

ومن األنظمة التي   30تفق مع الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان في عدم اشتراط مؤهل علمي محدد. وبهذا ي،  إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها فقط

 نظ
ً
فقط الجنسية األصل والصالح والكفاية العمر،  الذي اعتمد في املادة الرابعة منه ثالثة شروط  مجلس الشورى السعودي    اماعتمدت االختيار أيضا

   31دون تحديد أي مؤهل علمي. 

مية وخبرات  مما تقدم يمكن أن نقول طريقة تكوين البرملان عن طريق التعيين يمكن أن ينتج عنها برملان يتمتع األعضاء فيه بكفاءة عالية ومقدرات عل

، وعلى سبيل املثال نشير ملجلس الشورى السعودي في دورته الحالية، حيث نجد غالب عضوية إذا أحسنت السلطة صاحبة الصالحية في التعيين االختيار

 املجلس ممن يحملون درجة الدكتوراه. لكن لهذه الطريقة عيوبها حيث ال يتمتع فيها العضو باالستقاللية عن الجهة صاحبة الصالحية في الت 
ً
عيين وغالبا

 ين يمكن أن تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، عندما يكون صاحب الصالحية رئيس الدولة،  ما يكون رئيس الدولة، كما طريقة التعي

 ملجلس اللوردات البريطاني كنموذج للبرملان التي اعتمدت االختيار ألعضائها، وهم )النبالء بامليراث والنبالء
ً
باالختيار( وإن    كما يمكن اإلشارة أيضا

كفاءات  عن إذ الدور األكبر يلعبه )مجلس العموم املنتخب( نجد النبالء باالختيار عبارة  ،وي في عمل البرملان البريطانيكان مجلس اللوردات يلعب دور ثان

 ملجهوداتهم  ،وخبرات في مجاالت مختلفة
ً
 تميزهم، عليه يمكن أن تتوفر لديهم مؤهالت وخبرات أكثر من النبالء بامليراث.و تم اختيارهم تقديرا

ال  نتناول بعض الشروط الواردة في الدساتير العربية األجنبية التي اعتمدت طريقة االنتخاب كوسيلة الختيار نواب البرملان، على سبيل املثفيما يلي 

العربية لسنة    نشير لدستور  املادة )م2019تعديل    م2014جمهورية مصر  لتكوين مجلس  20، حيث نصت  الوسيلة  السري هي  االنتخاب  اعتماد  ( على 

كما  32واب، واعتمدت ذات املادة شرطي املؤهل والعمر، بالنسبة للمؤهل اعتمدت شهادة التعليم األساس ي والعمر )خمس وعشرون سنة ميالدية(.الن

 إلى دستور الجمهورية التونسية لسنة 
ً
 :ىعلونص ذات الدستور على االنتخاب كوسيلة لتكوين مجلس النواب،  (55)حيث نصت املادة  م2014نشير أيضا

 وعشرين سنة الحق  لكل ناخب تونس ي"
ً
ومن الدساتير األجنبية التي اعتمدت 33."دون ذكر أي شروط أخرى   في أن يترشح للمجلس النواب  بلغ سن ثالثا

شروط الجنسية والعمر واملؤهل الحد األدنى   ( على اعتماد65، نصت املادة )م1999االنتخاب كوسيلة لتكوين مجلس النواب دستور دولة نيجريا لسنة  

 الحصول على الشهادة املدرسية. 
Subject to the provisions of section 66 of this Constitution, a person shall be qualified for election as a member of:  
(a) the Senate, if he is a citizen of Nigeria and has attained the age of 35 years; and  

 
 م.2020م تعديل سنة 2019من الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان لسنة  24املادة  28
 م.2020م تعديل سنة 2019من الوثيقة الدستورية لجمهورية السودان لسنة  26املادة  29
 من دستور دولة الكويت.  82-80-56املادة  30
 املادة الربعة من نظام مجلس الشورى السعودي.  31
 م2014من دستور جمهورية مصر العربية لسنة  20املادة  32
 م.2014من دستور الجمهورية التونسية لسنة  55-53املادة  33
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(b) the House of Representatives, if he is a citizen of Nigeria and has attained the age of 30 years;  
(2) A person shall be qualified for election under subsection (1) of this section if:  
(a) he has been educated up to at least School Certificate level or its equivalent; and  
(b) he is a member of a political party and is sponsored by that party. 

القول في هذا املطلب يمكن أن نقول اتفقت الدساتير في مسألة وضع شروط للنائب البرملاني، كما اتفقت في كثير من الشروط املتعلقة  وخالصة  

شهادة  لحصول على بالعمر والجنسية األصلية واختلفت في املؤهل املطلوب منها ما اكتفى بحد اإلملام بالقراءة والكتابة ومنها ما وضع كشرط الحد األدنى ا 

ر  وفي الختام يرى الباحث أن وظيفة النائب البرملاني هي تمثيل ناخبين الدائرة البرملانية في برملان الدولة، ولذلك يجب أن تنص الدساتي   .التعليم األساس ي

عايير دقيقة تضمن اختيار األكفأ واألنظمة االنتخابية على شروط ومؤهالت وخبرات يجب أن تتوفر لدى املرشح لهذه الوظيفة، وإخضاع عملية االختيار مل

 واألجدر. 

 طريقة اختيار النائب البرملاني وأثرها على جودة التشريعات : املبحث الثالث

املراحل بداية من مرحلة االقتراح ونهاية بمرحلة النشر والنفاذ كما تحدد   .جودة التشريعات تكون في اإلجراءات التي تحكم عملية سنها في جميع 

،  واملبادئ السائدة في املجتمع، وتقديمها للحلول القانونية الناجحة جودة التشريعات من الناحية املوضوعية بمدى تعبيرها عن النظام االجتماعي والقيم 

 جودة التشريعات في  لة.اإلطار القانوني العام للدو مع املوازنة بين تحقيق املصلحة العامة وحماية املصالح الخاصة، دون مخالفة الدستور و 
ً
وتكمن أيضا

 .  واملقاصد في املعاني والدقة املفردات في والوضوح والسهولة للموضوع بالشمولية واتسامهاالصياغة التي تحدد بمدى وضوح القواعد التشريعية  

 للتشريعات وأثرها على الجودة اإلجرائية  النائب البرملاني املطلب األول: طريقة االختيار 

ي سن  يقصد بإجراءات العملية التشريعية: مجموعة اإلجراءات التي ينص الدستور أو األنظمة واللوائح الخاصة بالسلطة التشريعية على إتباعها ف

الرسمية.    ابتداء  ،تشريعاتال الجريدة  القانون في  االقتراح حتى نشر  اإل تتحقق  من مرحلة  األول في الجودة  الشق  التشريعية في شقين،  للعملية  جرائية 

، تضمن استقالليتها في ضمانات إجرائية كافية للسلطة التشريعية تنص على النصوص الدستورية والقوانين املنظمة لعمل السلطة التشريعية يجب أن 

، ونحن هنا ال ة التشريعية ا الدستور والقانون من قبل السلطيهالشق الثاني وهو تطبيق اإلجراءات التي ينص علممارسة اختصاصها في سن التشريعات. 

الشكلي لإلجراءات التطبيق  الخاصة   ،نقصد  الدساتير والقوانين في اإلجراءات  النصوص من معانيها، عندما تتشدد  أفرغنا  إذا  حيث ال معنى لتطبيقها 

على منح الفرصة  القانون الداخلي للبرملان، على سبيل املثال إذا نص الدستور أو بإجازة التشريعات الهدف األساس ي من وراء ذلك سن تشريعات )جيدة(

املع النواب  البرملان  ارضةلكتلة  التي تدعمها في  الحكومة والكتلة  ملا تقدمه  الكتلة   ، في تقديم مقترحات ومبادرات وحلول بديلة  النظر في مقترحات  يجب 

 .وما تقدمه من بدائل بموضوعيةاملعارضة 

معيبة،    هها بطريقة مشوهة تنتج عنها قوانينلالنحراف بالعملية التشريعية وتوجي  ،ينبغي عدم استغالل األغلبية امليكانيكية في البرملانات  مما تقدم

ال   للديمقراطية لكنها في أحيان كثيرة   ومؤشر   نعم االنتخابات هي وسيلة  ،حجة أن البرملان منتخب ال تعني سيطرة األغلبية على توجيه العملية التشريعية

 تعني إهدار حقوق األقلية. 

على   نصت  أنها  نجد  واألنظمة  الدساتير  لجميع  بتلك  بالنظر  تلتزم  شكلية  ناحية  من  البرملانات  كل  ونجد  التشريعية  للعملية  املنظمة  اإلجراءات 

البرملانية، كما  ،اإلجراءات للمقاعد  السياسية  البرملان واألغلبية  التشريعية بطريقة تشكيل  العملية  تتأثر  البرملان   شكيلت  لطريقة  لكن مما ال شك فيه 

 . رار التشريعاتإق عمليةأثر كبير في  انتخاب(-)تعيين

 ، ة والنظم الديكتاتوريةامللكي  ةمنظ، ففي الدول التي تحكمها األ فيها  لحكم يتم تشكيلها بطريقة التعيين قد تتأثر بطبيعة الدولة ونظام ا البرملانات التي  

والنص على الرغم من توفر النصوص التي تحكم طريقة تشكيل املجلس التشريعي وحله وشروط العضوية وتمثيل كافة مكونات الشعب وعزل األعضاء 

قد يتحيز دوره على سبيل املثال    ،من الناحية الشكلية، لكن من الناحية العملية يتأثر دور النائب البرملاني بطبيعة النظام الحاكم البرملان  استقالل    على

جهة السلطة املستبدة بالحكم، وبالتالي تشكيل البرملان عن طريق التعيين يعد من املعوقات األساسية للبرملان في ممارسة سيادته على   التشريعي لصالح

 34إجازة التشريعات. 

 طريقة االنتخابات في تشكيل البرملانات هي من  
ً
 ، الضامن لقيام برملان ذي صفة تمثيلية واسعة  تعدكما    ،وسائل الديمقراطيةالومن املؤكد أيضا

وتعزز من مسؤولية النائب البرملاني تجاه ناخبيه، ملا في االنتخابات من   نفيذية،وتعزز من شرعية السلطة التشريعية وتضمن استقاللها عن السلطة الت

وهي التي تحشد وتشجع الناخبين على املشاركة في االنتخابات وتعمل على خلق تعددية داخل البرملان تمثل الحكومة    ،منافسة بين األحزاب في كسب املقاعد

 35وشفافة. مان انتخابات نزيهة، كل ذلك ال يتحقق إال بضوجميع األقليات واملعارضة

 
   .8الحكم الرشيد صد  البرملانات األدوار واملسؤوليات في -مركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة 34
 .110القاهرة، ص  - أعمال املؤتمر الدولي حول الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي -، األنظمة االنتخابية العربية )خصائص ومستجدات(2014د. عوض، طالب،  35
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وهي من أهم مراحل إصداره  ،مرحلة مناقشة التشريع وإجازته من قبل البرملاناختيار النائب في جودة التشريع من الناحية اإلجرائية تتأثر بطريقة 

وتمنح فيها    فيها الفرصة الكافية للبرملان في مناقشتها  التي يظهر فيها دور النائب البرملاني بوضوح، التشريعات الجيدة من الناحية اإلجرائية هي التي تتاح

السياسية الضيقة الخاصة بحزبه السياس ي   الح له. في هذه املرحلة ينبغي أن يتخلى النائب البرملاني املص  ة الفرصة لجميع مكونات البرملان والكتل املكون

ملوضوعية بالنظر ألهداف التشريع ودوره في تحقيق الضبط القانوني للدولة واملجتمع ويتجرد في ممارسة مهامه البرملانية عن أي انتماء سياس ي، ويتحلى با 

 والنظام العام واملصلحة العامة. 

أن نخلص في هذا  التي تحكم عمل   ويمكن  النصوص  تتمثل في  الناحية اإلجرائية  التشريعية من  العملية  الضامن األساس ي لجودة  أن  إلى  املطلب 

، وهذا يتحقق في ازة التشريع باإلضافة للنصوص التي تضمن استقاللية البرملان عن السلطة التنفيذية ورئيس الدولةراءات إجالسلطة التشريعية وإج

 في تقدير الباحث بنسبة أفضل من البرملانات التي يتم تشكيلها عن طريقة التعيين.البرملانات التي يتم تشكيلها بطريقة االنتخابات 

 للتشريعات االختيار وأثرها على الجودة املوضوعية املطلب الثاني: طريقة 
   ،بالجودة املوضوعية للتشريعنقصد  

ً
 قواعده من مصادر تعبر النظام االجتماعي والقيم واملبادئ السائدة في املجتمع ومحققا

ً
 أن يصدر مستمدا

مع احتكام السلطة التشريعية في سنه للمؤشرات املوضوعية في مراعاة املصلحة العامة    ،أجلهاالتي صدر من    االجتماعيةالظاهرة  ألهدافه في معالجة  

 عن االختالفات الفكرية والسياسيةللمجتمع والخاصة لألفراد  
ً
   والظروف االقتصادية واالجتماعية بعيدا

ً
القواعد و   اإلطار القانوني العام للدولة  مع  ومتفقا

 . الدستورية

، لذلك كانت مؤشرات جودته  محل القانون   ق باآلثار االجتماعية التي تترتب على معالجة الظاهرة االجتماعيةتتعل  للتشريع  املوضوعيةوملا كانت جودة  

  36االجتماعية. وقياس مدى كفاءة التشريع في معالجة الظاهرة  ساتمرتبط بتطبيق التشريع ونفاذه على أرض الواقع وبعد مرور فترة كافية وإجراء درا 

الخاصية، إذ ال يمكن   تصورها إال داخل الجماعة أو املجتمع، حيث تظهر وبما أن القاعدة القانونية توصف بأنها قاعدة اجتماعية وتتمتع بهذه 

املصلحة  ق التوازن بين بعضهم ببعض، وضبط هذه العالقات وإخضاعها للقيود واملبادئ التي ترمي لتحقي الحاجة إلى تنظيم عالقات أفراد هذه الجماعة

للمجتمع. العامة  القانونية تختلف باختالف   الخاصة لألفراد واملصلحة  القاعدة  املجتمع لذلك  بمثابة مرآة تعكس صورة  القانون  أن  ويترتب على ذلك 

 لكل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
ً
وضع آلية لقياس    من   ذلك كان البد للمشرعلكل  37الزمان واملكان وتتطور بتطوره وتتغير بتغيره تبعا

إذا ما طبقت بموضوعية    ،املنافع والتكاليف الخاصة بالتشريعات قبل إصدارها، وتتمثل هذه اآللية في القيام بمجموعة عمليات فنية واستشارية وحوارية

   38إصدارها. املشرع على استشراف اآلثار النهائية والواقعية لتطبيق التشريعات قبل ستساعد  وشمولية

ه يتعلق بمرحلتين )االقتراح واإلقرار( ومن املسلم به في جميع األنظمة يمنح حق اقتراح وبالنظر لدور النائب البرملاني التشريعي داخل قبة البرملان نجد

   ا بصفة أساسية لعدة اعتبارات، منه  لحقالتشريع للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن الناحية العملية نجد السلطة التنفيذية هي التي تمارس هذا ا 

  ، وهي السلطة القائمة  بتنفيذ التشريعات وإدارة الدولة ومرافقهاالسلطة التنفيذية هي املعنية    اعتبار أن
ً
تكون األدرى  ما  على حفظ النظام، فهي غالبا

قيد بشرط أن  ر واألنظمة هذا الحق في ممارسته ممع ذلك تملك السلطة التشريعية حق تقديم املبادرات التشريعية، وفي أغلب الدساتي  .بالحاجة للتشريع

 الحق في تقديم مقترح لتشريع، إذ ال يملك نائب برملاني منف ،يدفع باقتراح التشريع عدد من النواب
ً
قرار اإلة أما مرحل .هذا فيما يتعلق بمرحلة االقتراحردا

 ها جميع النواب، وفي هذه املرحلة يقوم النائب البرملاني بدور كبير في مناقشة التشريع بكل جوانبه. هي مرحلة تخص السلطة التشريعية ويشارك فيف

ويمكن    ،لى أنها عمل فنيوعلى الرغم من الدور الكبير للنائب البرملاني في عملية سن التشريع، يمكن القول أن التشريعات من ناحية موضوعية تميل إ 

 ها، ملام بكل جوانبأن يتعلق التشريع بمعالجة قضايا )اقتصادية، اجتماعية، إدارية، علمية، ثقافية( وغيرها من القضايا التي ال يكون للنائب البرملاني اإل

 ألهدافه  لكن هذا ال ينقص من دور البرملان كمؤسسة أو كأفراد )نواب برملانيين(
ً
 آلثاره اإليجابية في معالجة الظاهرة أو   ،في أن يسن تشريع محققا

ً
ومرتبا

وامل املبادرات  لها  تحال  التشريع(  )دائرة  البرملان  داخل  فنية متخصصة  دائرة  تشكل  أن  العادة  التشريع، حيث جرت  املشكلة محل  أو  قترحات القضية 

املوضوعية والشكالتشريعية لدراسته لية، كما للجان األخرى املتخصصة داخل البرملان دور كبير في دراسة التشريعات قبل طرحها للهيئة ا من الناحية 

 ات.  حق البرملان في االستعانة بخبراء في مناقشة التشريعالبرملانية. كما تنص غالب الدساتير على 

املذكرات اإليضاحية، ومناقشة الخبراء، واالستماع لرأي اللجان   ويمكن أن نقول قرار النائب البرملاني يكون بعد مناقشة التشريعات واالطالع على

 على ضوء ذلك يتخذ قراره في التصويت بإقرار التشريع أو رفضه.  و  ،الفكرة عن القضية أو الظاهرة أو املشكلة مكان التشريع املتخصصة للتشكل لديه

 
 . 19السياسة، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسة، مصر، ص، قياس أثر التشريعات، رسالة دكتوراه في العلوم 2012د. عبد الرزاق، كريم السيد،  36
 . 8، ص 2016كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،  -جامعة فأس- د. النية، بشرى، املدخل لدراسة العلوم القانونية 37
 . 19لسياسة، مصدر سابق، ص،د.عبد الرازق، كريم السيد، قياس أثر التشريعات، رسالة دكتوراه في العلوم ا 38
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  وهنا تظهر
ً
قرار  علقة بتقديم مقترحات تشريعية أو إ مهامه املت مكنه من القيام بدوره وممارسةقدرات النائب البرملاني وخبراته ومؤهالته التي ت أيضا

تي تواجه املؤسسات التشريعية في املقترحات املقدمة للبرملان، غياب القدرات الشخصية الخاصة بالنائب تضعف أدائه وتعتبر من التحديات الكبرى ال

 39قرار وصياغة وتصميم تشريعات فعالة وجيدة. إ 

لق بالشروط  مما تقدم يمكننا أن نقول ما يحدد كفاءة النائب البرملاني شروط النائب البرملاني الواردة في الدستور وكذلك طريقة اختياره، فيما يتع

الحد    بشرطفت  على مؤهل علمي معين وكل الدساتير أكت  البرملاني  ال تشرط حصول النائب  التي أخذت بطريقة التعين أو االختيار،  نجد أغلب الدساتير

. وفي تقدير الباحث يعتبر هذا من أهم أسباب ضعف املؤسسة البرملانية خاصة في الدول  األدنى )شهادة التعليم األساس ي أو إجادة القراءة والكتابة فقط(

 ما نجد االختيار واالنتخاب يبنى على  لم   التي
ً
الجتماعي لشخصية النائب كعامل أساس ي  الثقل ا   أساس  تبلغ مرحلة املمارسة الديمقراطية الكاملة، وكثيرا

 ليس نتيجة ملقدرات النائب البرملاني وكفاءته الشخصية. 

 أن نقول جودة التشريع من الناحية املوضوعية تتعلق بصورة أساسية باستقاللية النائب وتخليه عن كافة القيود السياسية وال
ً
حزبية ويمكن أيضا

الناخبين في دائرتهلفكرية و ا و السياسية    لأليدولوجيا  الضيقة والوالء أخرى   لجهة االختيار سواء كان ذلك جمهور  أي جهة  البرملاني   ، ويتحلىأو   النائب 

 . محل التشريع بالنظرة املوضوعية للتشريع وتحقيقه للمصلحة االجتماعية ملعالجة املشكلة

 املطلب الثالث: طريقة االختيار وأثرها على جودة صياغة التشريعات 

التشريع   بجودة صياغة  التشريع  "إ نقصد  فيه  وتوصيل فكرتهخراج قواعد  ال لبس  بشكل سلس  به  للمخاطبين  تتسم عبارات   ،وموضوعه  وأن 

 40واملقاصد"  في املعاني والدقة املفردات في والوضوح والسهولة للموضوع القواعد القانونية فيه بالشمولية

قيقه مما تقدم يمكن أن تقاس جودة التشريعات في الدولة الحديثة بمدى وضوح القواعد التشريعية وتوافقها مع الدستور، وهذا األمر ال يمكن تح

عقبات    إال من خالل خلق منظومة متكاملة املالمح واألطر تقوم على أساس ضبط إيقاع سن وإنشاء القواعد القانونية، وتنظيم مسارها دون عوائق أو

وذلك ضمن سياسة عامة تشريعية تراعي تحقيق املصلحة العليا للدولة. كما يعد التشريع الجيد أداة لدعم اإلدارة   كفاءتهاتعطل مسيرتها، أو تنقص من 

وعية ومبدأ سيادة القانون. التنمية املستدامة واملحافظة على مبدأ املشر  إلى، وذلك من خالل ترسيخ القواعد القانونية كأداة للوصول  الرشيدة وتعزيزها

  نجد أن الصياغة التشريعية املعيبة قد تسهم في عرقلة جهود الدولة نحو تطبيق اإلدارة الرشيدة بسبب ضعف القواعد القانونية في صياغتها  وفي املقابل

 41والتعبير عنها بوضوح ودقة تجعلها منسجمة مع اإلطار القانوني العام للدولة والدستور. 

واللغة  وأصوله  القانون  علم  في  شاملة  ومعرفة  عالية  وقدرة  ملهارة  يحتاج  فني  عمل  وواقعية  ودقيقة  واضحة  بصورة  التشريع  قواعد  صياغة 

ية التي ت القانونوقواعدها، وأن تكون الجهة املكلفة ملمة بالقانون وتطوره ومدركة للظروف والزمان واملكان والبيئة، حتى تكون قادرة على بنا االفتراضا

 على مشروع القانون املراد إصداره، وذلك باستخدام عبارات ومفردات تساعد على تطبيق القانون من الناحية العملية وتستوعب
ً
وقائع  ستنعكس حتما

 42الحياة من خالل قوالب تشريعية تحقق السياسة العامة للدولة في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية املختلفة. 

 هيئات متخصصة في بناء القواعد القانونية وصياغتها  ك تتولىلذل
ً
على سبيل املثال تتولى وزارة العدل السودانية    ،مهمة صياغة التشريعات عادة

لقانون  التشريع صياغة مشروعات القوانين إذا كان مشروع القانون مقدم من الحكومة، وتتولى دائرة التشريع بالبرملان مراجعة مشروع ا   إدارة بواسطة  

 والتدقيق فيه من حيث الصياغة. 

  القانون، ويعد من املهم  ها العمل على صياغة مشروعيجب أن ال يعهد بالصياغة التشريعية إلى جهة واحدة أو مؤسسة واحدة دون غير 
ً
تدقيق   جدا

لعمل على الصياغة التشريعية، وكذلك الحال  القانون وضبط صياغته في مرحلتي االقتراح واإلقرار، فيجب أن يكون للسلطة التنفيذية جهاز متخصص ل

وهذا يقتض ي أن تتوفر كوارد بشرية مناسبة تضمن تحقيق   ،عنى بالصياغة التشريعيةتفيها جهاز أو مؤسسة  بة للسلطة التشريعية يجب أن يتوفربالنس

بصورة تحقق معايير الجودة  ،ني للدولةام في بناء النظام القانو اإلسهفعالية الهيئات التشريعية وتؤهلها إلنجاز املهام املنوطة بها على الوجه الذي يضمن 

 والتعارض. املطلوبة في الصياغة الجيدة وخلو التشريعات من األخطاء والغموض 

لبرملاني الواردة في الدساتير، حيث ال سواء كان بالتعيين أو االنتخاب وشروط النائب ا   ، وبعد االطالع على طرق تشكيل البرملان على الوجه السابق

 على صياغة القواعد القانونية، على
ً
الرغم من ذلك ال يمكن إنكار دور   يشترط في النائب البرملاني أن تتوفر لديه مؤهالت أو قدرات أو مهارات تجعله قادرا

البرملاني القانون  في مراجعة مشرو   النائب  الع  املعلوم تقدم مشروعات  إقراره وتدقيق قواعده وضبطها. فمن  إيضاحية، وانيقأثناء  ن مصحوبة بمذكرة 

منهتشتمل   املبتغاة  والغاية  القانون  وأهداف  القانون  الستحداث  دعت  التي  األسباب  يبين  ملخص  والسياسية   على  االقتصادية  األوضاع  على  تأثيره 

 
 . 8البرملانات األدوار واملسؤوليات في الحكم الرشيد ص  -مركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة 39
   . 33ص،23، الصياغة القانونية بين االختصاص واالجتهاد مجلة دبي القانونية، تصدر عن النيابة العامة، العدد 2013د. املريشد، سعود بن عبد العزيز، 40
 . 383، متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على اإلصالح القانوني، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية السنة الخامسة، ص 2017د. نصراوين ليث كمال،  41
 . 389املصدر السابق، ص  42
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برز السمات العامة للقانون وخصائصه، بهدف تبسيط فكرة القانون للنواب البرملانيين، وتعتبر مصدر استرشادي للقانون ينتهي  واالجتماعية، باإلضافة أل 

 دورها بإصداره. 

االجتماعية والتقسيم صياغة التشريع تأخذ بعين االعتبار مجموعة من العوامل واملعايير املنطقية تتمثل في الظروف التي تحيط باألفراد وحياتهم  

عب، كل ذلك  الجغرافي لتواجدهم داخل إقليم الدولة والحالة االقتصادية واالجتماعية ومجموعة األعراف والتقاليد واملبادئ والقيم لجميع مكونات الش

 في األساس على أخذ  
ً
 للشعب ولجميع مكوناته، ويكون القرار التشريعي مستندا

ً
رأي الجميع في مشروع القانون ال األغلبية يقتض ي أن يكون البرملان ممثال

 .امليكانيكية التي تدين بالوالء السياس ي لحزب أو تحالف ملجموعة من الكتل البرملانية

هوي  مهامه في أقرار القانون داخل البرملان فيجب أن يتخلى عن الوالء الحزبي أو السياس ي أو الجبالنائب البرملاني يقع عليه واجب أخالقي عند القيام 

روع القانون واملذكرة اإليضاحية من الواجبات األخالقية التي تقع على عاتق النائب البرملاني اإلطالع على نص مشو   ،أو الشخص ي لجهة االنتخاب أو التعيين

ستخدمة في أنها بسيطة وواضحة ومتفقة من أجل اإلملام بكافة الحقائق والجوانب املتعلقة بالقانون واآلثار املترتبة عليه، ويتأكد من الكلمات والعبارات امل

  الواجب عليه ومنمع قواعد اللغة، 
ً
أن يتأكد من قواعد مشروع القانون أنها حيادية وعامة ومجردة وخالية من أي غموض ولبس، أو تعارض مع أي  أيضا

 بالحريات والحقوق ال
ً
 عامة. تشريع آخر من نفس الدرجة أو أعلى منه، أو أنها تتضمن اعتداء أم مساسا

 لذلك املبدأ نجد كثير من ويمكن أن نقول األصل أن ال يتأثر النائب البرملاني بجهة تعيينه أو انتخابه في القيام بمهمته في إقرار القانون 
ً
، وتأكيدا

للنائب البرملانية  الحصانة  بوا   البرملاني،  الدساتير تنص على  القيام  أن تترتب علىالتي تمكنه من  لكن تبقى    مسؤولية.  أية  ما يقوم  جبه باستقاللية دون 

أن البرملان الذي يتم   احتمالية تأثر النائب البرملاني في اختياره عن طريق التعيين بجهة التعيين أكبر من احتمالية تأثره بالوالء الحزبي أو الناخبين، كما

 ن قد ال يمثل جميع مكونات الشعب تشكيله بالتعيي
ً
 وثقافيا

ً
 فكريا

ً
  .رملان املنتخب للشعب، فيما تزيد احتمالية تمثل البوجغرافيا

 الخاتمة: 

 وفي خاتمة هذه الورقة توصل الباحث ملجموعة من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها في اآلتي:

 :
ً
   :النتائج أوال

الدول الحق في    • املشاركة السياسية للشعوب في إدارة الشؤون العامة، لذلك كفلت دساتير غالب  االنتخاب والترشح تكفل املواثيق الدولية حق 

 لعضوية البرملان. 

الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة الشعب، وهذا ما يضعف استقالل وسيا  •  عن طريق التعيين، يتنافى مع مبدأ 
ً
 أو جزئيا

ً
دة  تشكيل البرملان كليا

 البرملان في ممارسة سلطته في إقرار التشريعات. 

السياسية    • القوى  امليكانيكية من  األغلبية  أ استخدام  البرملانية في  التي تقدمها كتلة والكتل  املقترحات واملبادرات  النظر في  التشريعات، دون  قرار 

 املعارضة بموضوعية، قد يضعف من مؤشرات جودة النظام التشريعي للدولة.

 االستقاللية في إقرار التشريعات. ويتمتع فيه النائب بقدر من ، نتخاب تكون له صفة تمثيلية واسعةالبرملان الذي يتشكل عن طريق اال   •

 :
ً
 : التوصياتثانيا

ناقشة مشروعات القوانين وإقرارها دون تأثير  األخالقية في م  م مسؤوليته وا في إقرار التشريع، وأن يتحمل  م إدراك جسامة مهمتهالنواب البرملانيين  على    •

 .ومية أو سياسية أو فكريةحك ،من أية جهة

النواب  • الخبرات    ينالبرملاني  على  بمناقشة  واالستعانة  املرفقة،  اإليضاحية  واملذكرات  واإلطالع على  القوانين  بموضوعية وتجرد ملشروعات  النظر 

 والجهات املخاطبة بالتشريع.

شة مشروعات القوانين املقدمة إتاحة الفرصة الكافية للنواب البرملانيين في مناقشة مشروعات القانون، وتمكين الكتل البرملانية املعارضة من مناق  •

 .قترحات البديلةمن الحكومة وتقديم املشروعات وامل

 املراجع:

: املراجع والكتب 
ً
 : أوال

 . منشورات جامعة السودان املفتوحة. الخرطوم. السودان.1. طإدارة الجودة الشاملة(. 2006إدريس، عبد هللا عبد الرحيم إدريس. ) .1

 .  بيروت.  لبنان. دار العلم للماليين.  2معجم الصحاح. طإسماعيل، حماد الجوهري.  .2

 الدار املصرية للتأليف والترجمة. .2. جلسان العرباألنصاري، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم.  .3

 . مجمع اللغة العربية. مكتبة الشروق. 4.  طاملعجم الوسيط(. 2004أنيس، إبراهيم منتصر. عبد الحليم، الصوالحي. عطية، أحمد محمد خلف هللا ) .4

 ، دار ابن كثير، بيروت، لبنان. 3. طاإلعجاز القرآني في التشريع اإلسالمي(. 1436الزحيلي، محمد. ) .5
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 . دار الكتب العلمية.  بيروت. لبنان. 1. طأساس البالغة(.  1998-1419الزمخشري، أبي القاسم  جار هللا محمود بن عمر. ) .6

  - النظام البرملاني( 2009في ذكريا. )الشيمي، محمد لط .7
ً
 . جامعة القاهرة. البرملان االنجليزي نموذجا

 .  البرملانات األدوار واملسؤوليات في الحكم الرشيدمركز جنيف للرقابة على القوات املسلحة. ديكاف.  .8

 .  . دار العلم للماليين.   بيروت. لبنان7.  طمعجم لغوي عصري -الرائد(. 1992مسعود، جبران. ) .9

 . الدار املصرية للتأليف والترجمة. 3. طعلم القانون: ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقهاملكاوي، رجاء ناجي.  .10

 . جامعة فأس. كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية. املدخل لدراسة العلوم القانونية .(2016النية، بشرى. ) .11

: الرسائل العلمية:
ً
 ثانيا

. )رسالة علمية الستكمال متطلبات املاجستير في إدارة األعمال.  واقع سياسات االختيار والتعيين في الوظائف اإلدارية(.  2009إيهاب عبد هللا )جرغون،   .1

 كلية التجارة. عمادة الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية. غزة. 

 دكتوراه في العلوم السياسة. جامعة القاهرة. كلية االقتصاد والعلوم السياسة، مصر.، رسالة  قياس أثر التشريعات(.  2012عبد الرزاق، كريم السيد.) .2

. رسالة ماجستير في العلوم السياسية. كلية  متطلبات ومعوقات تشكيل الحكومة البرملانية في األردن (.2017املصري، عبد الكريم حسن عبد الكريم ) .3

 اآلداب، جامعة الشرق األوسط. 

 :
ً
 األبحاث:ثالثا

1. ( العزيز، عبادة.  أحمد محند.عبد  بن سيدي  أيزو  (.   2018أويدير،  ومعايير  العلمية  والنظريات  الجزائري  التشريع  في  تحليلية  -9000الجودة  قراءة 

 . مجلة التنمية البشرية.  مقارنة

 .(12) :ل والنوازل مجلة األصو  .مصطلح )التشريع( ومشتقاته في االستعمال الحقوقي(.  1435) العتيبي، سعد بن مطر املرشدي  .2

أعمال املؤتمر الدولي حول الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي.    -األنظمة االنتخابية العربية )خصائص ومستجدات(   .(2014عوض، طالب ) .3

 القاهرة. 

 . (23)تصدر عن النيابة العامة،  :مجلة دبي القانونية .الصياغة القانونية بين االختصاص واالجتهاد(. 2013املريشد، سعود بن عبد العزيز ) .4

5. ( كمال  ليث  القانوني  . (2017نصراوين،  اإلصالح  على  وأثرها  الجيدة  التشريعية  الصياغة  السنة  متطلبات  العاملية  الكويتية  القانون  كلية  مجلة   .

 الخامسة. 

 .8ة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ص كلي -جامعة فأس-املدخل لدراسة العلوم القانونية (.2016) النية، بشرى  .6
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Abstract:  The current study examined the selection of a parliamentarian and its influence on the quality of 
legislation. In the beginning, the researcher has to define the main concepts of research (Parliamentarian - 
Quality - Legislation) and then address the process of selecting a parliamentarian and the methods specified 
by the constitutions of different countries, where most constitutions adopted the method of election, some 
of them adopted the method of appointment, and others combined appointment and election. In the 
systems that have adopted the election method, the process of selecting a parliamentarian is affected by a 
set of factors, including the election system and the integrity of the elections, as well as this method of 
selection whereby a parliament is formed that is dominated by the political aspect that influences 
legislation, when political parties exercise their power to influence parliamentarians by using the 
mechanical majority within the Parliament dome in legislating legislations. In view of electoral systems that 
have adopted the method of appointment, although the constitutions specify conditions that must be met 
by a parliamentarian, we do not guarantee the independence of the member of parliament (MP)from the 
body that has the authority to choose him. Therefore, the main idea of the research revolved around the 
impact of the process of selecting parliamentarians on the legislative process. In the conclusion, the 
researcher concluded a set of conclusions, including that the parliament that is formed through elections 
has a more representative character, and in which the parliamentarian enjoys a degree of independence in 
approving legislation, and this is only possible with the availability of a set of guarantees included in the 
research recommendations, the most important of which is the integrity of the elections in addition to 
provision of procedural guarantees within parliament in approving legislation, including providing 
parliamentarians with adequate opportunity to discuss draft laws, and enabling opposition parliamentary 
blocs to discuss draft laws submitted by the government and present draft legislation and alternative 
proposals. 

Keywords: parliamentarian; parliament; Legislation; quality. 
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 لدراسة:  أهمية ا

عن نطاق   رجذاتي فيخالجماعة، ينس ى واجبه ويتحلل من قيوده ويسعي للحصول على نفع  ن رجل اإلدارة الذي يعين للسهر على تحقيق مصالح  إ 

 مي، وظف عمو مقام به    العمومة، ولوال فقد صفته  إ عامة و اللى تحقيق املصلحة  إ ن كل عمل يجب أن يهدف  أ وظيفته ويفقد عمله صفته العامة، ذلك  

ويعتبر  أ و  العامة،  الوظيفة  في مجال  تطبيقاتها  النشاط  إ كثر  القانون    ألهداف  داري اإل خضاع  بحكم  مبدأ  اعدة سلوك وق،  داري اإل ذات مصلحة عامة 

 . داري ، ويلتزم بها كافة موظفي الدولة في ممارستهم لنشاطهم إل إجبارية

 مشكلة الدراسة:

 لى اإلجابة على هذه األسئلة التالية: إ هذه الدراسة  ى، وتسعداري في القرار اإل  ن االختصاصتتمثل مشكلة هذه الدراسة على التعرف على رك

 ؟داألفرا ما هو دور القضاء في حماية حقوق  .1

 ما هي قواعد االختصاص القضائي؟ .2

 ؟  داري رجل اإلدارة من القرار اإل  موقفما هو  .3
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 :امللخص

ن يصدر عن ـيجب    داري فالقرار اإل   معين،  إداري نونية على مباشرة عمل  القدرة القا  نه:أ على    داري يعرف ركن االختصاص في القرار اإل 

القانون االختصاص   التي خولها  الجهة  ا   بذلك،تلك  الفقه  القدرة    بأنه:عيب عدم االختصاص    داري إل وعرفه  على مباشرة عمل قانوني  عدم 

   الوظيفية.ت ويراعي ذلك املستويا ة،دارياإل زة فاملشرع يوزع االختصاص لدى األجه هيئة،سلطة أو   اختصاصاملشرع من  جعلهمعين 

على    لخاص،ا ذا املعنى تقابل فكرة األهلية في القانون وبه التاريخية،ومن الناحية  ،داري اإل ويعتبر ركن االختصاص من أهم أركان القرار  

  ذلك، ية على  وال يملك القدرة القانون  صداره،إ   الذي يصدر من ال يملك حق   داري والقرار اإل   واحد،  أصل ن كل القدرتين تتبعان من  أ أساس  

   البطالن.يكون مصيره 

بمنح ترخيص  فاالختصاص    العمل،من يملك نقض هذا    عين، هومعلى أنه من يملك بعمل قانوني    داري وقد استقر القضاء والفقه اإل 

 مطلقة.ن هذه القاعدة غير أ ال إ بسحب هذا الترخيص  االختصاص،معين يقتض ي ضمنا 

اإل  القاض ي  على  كل  التصدي    داري أن  في  االختصاص  عدم  وفيلعيب  مراحل    وقت،  من  مرحلة  أحد    التقاض ي،أي  يثره  لم  لو  حتى 

   العام.ختصاص مرتبط بالنظام وذلك كون ركن اال  ،داري اإل باب الغاء القرار وذلك كسبب من أس الخصوم،

 .ص؛ اختصا؛ قضاءإداري   قرار ة:الكلمات املفتاحي
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 ما هي مصادر ركن االختصاص؟ .4

 ؟ اصركن االختصما هي عناصر  .5

 هداف الدراسة: أ

 لى تحقيق األهداف التالية: إهذه الدراسة  ىتسع

 . داري التعرف على ركن االختصاص في القرار اإل  .1

 صاصالتعرف على مصادر ركن االخت .2

 التعرف على عناصر ركن االختصاص .3

 الدراسة:منهج 

 جراء. التشريعات العربية من هذا اإل  ع األردني، وموقفعلى موقف التشري يعتمد هذا املنهج :املنهج املقارن  •

 داري ركن االختصاص في القرار ال  مصادر : املبحث األول 

توزيع  إ  يتولى  من  هو  املشرع  الت  ختصاصات، اال ن  الجهات  التعوتعيين  صالحية  تملك  عن  ي  بالقرار   اإلرادة،بير  املخاطبين  األشخاص  وتحديد 

 من حيث  داري وحتى يكون القرار اإل  ،داري اإل 
ً
ويتحدد االختصاص بصورة ه إصدار سلطة  هيئة أوو أ ن يصدر عن موظف أ يجب   االختصاص،ركن سليما

  (1) مباشرة.مباشرة أو غير 

الأما   املباشرة واملتمثلة في  األمثلة عليها مبدأ توازي    األنظمة(  القوانين،  )الدستور،تشريع  الصورة  الذيواإلجرا   واالشكال،  االختصاص،ومن    ءات 

 لغاءه.إ القرار هو وحده من يملك  إصدارن من يملك أيفض ي ب

اختصاصه بنفسه   بأن يمارسكل صاحب اختصاص أصيل  إلزامن أ ساس على أ  اإلنابةواملتمثلة في التفويض والحلول و   املباشرة،ما الصورة غير أ و 

ك ال بد من وجود الية لتوزيع االختصاص بالصورة التي تضمن سير املرفق العام ذلل  ،داري اإل باك وخاصة بالنسبة ملن هم في قمة الهرم  لى األر إ مما يؤدي  

 (2) .طرادإ بانتظام و 

 التشريع: املطلب األول 

بين مختأ نه من األصل  إ  املشرع بتوزيع االختصاص  اإل ن يقوم  التنظيم  اإلدارة أ وعليها    داري لف مستويات  الحدود، ولكن قد يستمد رجل  بهذا  تلتزم  ن 

 صاصه من مصادر أخرى كالتفويض والحلول، وقاعدة توازي االختصاص. اخت

ب االختصاص  بتوزيع  املشرع  السلطة    ،داري اإل القرار    إصدارويتولى  بحسب  اختصاصه من    ة،دارياإل وذلك  يستمد  الوزراء  أ   ،الدستور فامللك  ما 

   (3)  األنظمة.اختصاصهم من اء العامون واملدراء فيستمدون األمنما أ  القوانين،فيستمدون اختصاصهم من 

   كاالتي:ما مستويات التشريع فهي أ 

: القاعدة الدستورية
ً
   : أوال

سلطات  من  لكل سلطة  االختصاصات  عادة  الدستور  بي   يحدد  ما  الفصل  مبدأ  من  وذلك  الثالثة،  حدد  الدولة  األردني  فالدستور  السلطات،  ن 

التنفيذية،  اختصاصات   السلطة  رئيس  كونه  وذلك  الداخلية امللك،  الدولة  شؤون  جميع  إدارة  يتولى  كونه  الوزراء،  مجلس  اختصاصات  حدد  كما 

  (4) خرى. خر أو هيئة أ آ لى شخص إ و أي قانون أو نظام أ جب الدستور، ستثناء ما يعهد به من تلك الشؤون بمو إوالخارجية، ب

: القوانين واألنظمة
ً
 : ثانيا

أهم مصادر ق القوانين واألنظمة هي من   واعد االختصاصتعتبر 
ً
اإل ، واوسعها تطبيقا السلطة  يتمتع بها أعضاء  التي  الصالحيات  ة داري، وذلك ألن 

، الذي العام  األمنة قانون  داريددت االختصاصات اإل ، ومن األمثلة على القوانين واألنظمة التي حنظمةنما تجد أساسها بصورة مفصلة في القوانين واأل إ 

 م باعتباره املسؤول األول عن مرافق الدولةالعا  األمنحدد اختصاص مدير  
ً
  األمنعطاه املسؤولية املباشرة إلدارة شؤون  إ ، و ملا نص عليه القانون   ، وفقا

  (5) حها ومراقبة نفقاتها .، بما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسلي فروعها ووحداتهاوذلك بمختلف ، العام

 
 116، ص 2004م اإلداري، منشاة دار املعارف باإلسكندرية، الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا، التنظي  1

 املرجع السابق    2

 116، ص 2004، التنظيم اإلداري، منشاة دار املعارف باإلسكندرية، الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا  3

 118عبد هللا، مرجع سابق، ص  الدكتور عبد الغني بسيوني 4

 19، ص 1979داري، الكتاب األول، جامعة بغداد، د. شاب توبا منصور، القانون اإل   5
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بها " مجموع األنظمة والتي يقصد  السلطأما على صعيد  الصادرة عن  املكتوبة  القانونية  القواعد  التنفيذية  ة  الوظيفة  أ ة  " العامة.ثناء ممارستها 

األنظمة ومنها أو    الداخلية(،  )وزيرنحها التراخيص  التي تم  ن السلطةأ نظام االتجار باألسلحة النارية والذخائر على    وهناك العديد من األمثلة على هذه 

   (6)  الوزراء.عطى اختصاص تعيين الفئة العليا من املوظفين ملجلس أ كذلك نظام الخدمة املدنية الذي  خيص،الترا تلك  إصدارمن ينيبه عن 

: تفويض االختصاص
ً
   :ثالثا

 إ ختصاصه صاحب االختصاص األصيل بجزء من ا هو أن يعهد  االختصاص:يض ويقصد بتفو 
ً
ألحكام القانون وبهذا املعني  لى بعض مرؤوسيه وفقا

التفويض ،  يكون 
ً
اختصاصاتها    تشريعيا ببعض  التشريعية  السلطة  في  إ وذلك متى عهدت  املقررة  الحدود  في  التنفيذية  السلطة  يكون    الدستور،لى  وقد 

 إداريالتفويض  
ً
اإلدارة ببعض اختصاصاتها  م  ا اإل   أخرى،ة  إداريلى جهة  إ تى عهدت  الجهاز  التي ينص    خارجه، أو    داري سواء كان داخل  الحدود  وذلك في 

  (7) قانون.لا علها 

ره وشعو   االختصاص،  إليهالذي يفوض    للموظف،ورفع املعنوية    املدربة،ن يخلق صف ثاني من القيادات  أ ن التفويض في االختصاص من شأنه  إ 

 و ن تفويض االختصاص يأ ال إ بالقدرة على تحمل املسؤوليات 
ً
   منها:ط ال ضمن شرو إ  إليهوال يجوز اللجوء  القاعدة، على هذه ستثناء إ عد خروجا

 ال بوجود نص قانوني  إيجوز التفويض  ال  .1

يض، كذلك ال يجوز للموظف األصيل التنازل  ال بوجود نص قانوني يجيز التفو إ خر  آ لى موظف  إ االختصاص من املوظف األصيل    ال يجوز تفويض

ن  عن هذا االختصاص بدون  املشرع، ورغبته في  إرادة  النص عن  الجزء من االختصاص  قل هنص قانوني صريح، يعبر هذا  و هيئة أ خر  آ لى شخص  إ ذا 

  (8)  الة.ر في هذه الحأخرى.  وفي حال عدم وجود نص قانوني يجيز هذا التفويض يترتب عليه بطالن التفويض الصاد

 أن يصدر قرار التفويض من األصيل   .2

التفو أ يجب   املفوض  إ ر من األصيل  يض بقرار يصدن يكون  يلتزم األصيل  أ وهنا يجب    ض(،فويالت  )قرارويسمى    إليهلى  الن  النص  قانون بحدود 

   (9)  شروطه.ن خالل مدة التفويض أو أو م التفويض،أو من حيث موضوع  املفوض،سواء من حيث صفة  االختصاص،تفويض  إليهي أجاز ذال

 ن يكون التفويض جزئي  أ .3

الحكمة من    السلطة،تنازل عن  ال كان ذلك عبارة عن  إ التفويض في كافة االختصاصات و   ال يكون أن   ن هناك من أ ال  إ   التفويض،وهذا يتنافى مع 

 إذا نه أ ال إ  يمارسه،هو الذي يخلق االختصاص وهو من يحدد من  ألنه ملشرع،ا أجاز املشرع تفويض كامل االختصاص فال بد من احترام إرادة   إذا نه أ يرى 

نه ال مانع من  أ ما من وجهة نظر الباحث فيرى  أ  (10)  معنى.نصبه ال يعد له أي  وده في م نه وجإف اختصاصاته،احب االختصاص األصيل عن جميع زل صتنا

 .ن يكون التفويض بكامل االختصاص ولكن ملدة محددة أ 

 لتفويض ال يرفع املسؤولية عن األصيل ا .4

التي فوضها تبقى قائمة في   االختصاص،عن    ن مسؤولية املفوضأ وذلك    املسؤوليات،اص دون  لى االختصإ ن التفويض في جميع األحوال يذهب  إ 

ما من أ  (11) التفويض.اتجاه املفوض في حدود  إليهنه وفي نفس الوقت تنشأ مسؤولية جديدة يتحملها املفوض أ ال إ   العليا،عالقته مع السلطات الرئاسية 

 .إليهولية على املفوض ن تكون كامل املسؤ أ وجهة نظر الباحث فيرى 

 عن إرادة ال عن إرادة األصيل  من املفوض يعبر القرار الصادر  .5

املفوض  إ  الزامية لقرارات  القرارات ذات قوة  املقررة    ،إليهن هذه  القوة  الفقه يرى  أ   الإ   لألصيل،وليست ذات  العدول عن  أ ن جانب من  نه يجب 

تفق مع هذه  أ نني ال  أ ال  إ   التفويض،جرى فيه    وضوع الذي في نفس امل  السابقة،األصيل    قرارات  و تعديلأ الغاء    إليهيتسنى للمفوض    القاعدة حتىهذه  

  اء.لغواإلإلجراء التعديل    إليهويمكن الرجوع    غيابه،النظرية ألن األصيل يفترض وجوده وعدم  
 (12)

نه يجب إعطاء  أ نه يرى  إة نظر الباحث فهما من وجأ  

 األصيل.لغاء لقرارات إ و  كامل الصالحيات في تعديل إليهاملفوض 

 يض التفويض  وز تفو ال يج .6

الى غيره مرة  أ األصل   التفويض باالختصاص  املفوض بنقل هذا    إذا ذلك  ولكن يستثنى من    املسؤولية،والهدف من ذلك ضياع    أخرى،ن ال يقوم 

   .بنص صريح التفويض، وذلك  اجازاملشرع تفويض

 

 
  113، ص 1974اهرة، ربية، القالعبدوي، القانون اإلداري، دار النهضة وت د ثر   6

 . 47د عبد الغني بسيوني، القانون اإلداري، الدار الجامعية، بيروت، ص   7

 50الغني بسيوني، مرجع سابق، ص  د عبد 8

 897، ص 9861، مجلة نقابة املحامين لسنة 115/1985م محكمة العدل العليا، قرار رق  9

  رات مركز عدالة، منشو 473/2001محكمة العدل العليا، قرار رقم  10
 ، منشورات مركز عدالة 31/10/2004تاريخ  2004/  386محكمة العدل العليا، قرار رقم   11

 1489، ص 8019، مجلة نقابة املحامين، لسنة 22/5كمة العدل العليا، قرار رقم مح  12
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 تحديد التفويض  .7

فويض، وذلك ألن التفويض  و في قرار التأ تحديد في النص الذي يجيز التفويض،  ال  ص محدد املدة، سواء ورد يكون التفويض باالختصا  أنيجب  

 التنازل عن االختصاص 
ً
 (13) .إليهللمفوض غير املحدد املدة يعني صراحتا

 يجوز للمفوض ان يمارس االختصاص  .8

 لذلك.كان هناك مبرر  إذا  ،إليهض يضها الى جانب املفو ن يمار تلك االختصاصات التي قام بتفو أ يجوز ملن يفوض بعض اختصاصاته 

 وضوح التفويض   .9

التفويض واضح وال لبس   أن يكون  أن يكون    فيه،يجب   ويجب 
ً
ب  ، مكتوبا القائل  الرأي  القانون    إذا ال  إ   التفويض،عدم شفوية  ونحن مع  على  نص 

اإل   ذلك،  خالف والقضاء  الفقه  كي  داري ولكن  التفويض  نشر  وجوب  على  به    متفقان  على    فة،الكايعلم  حجة  النص   الكافة،ويكون  سكت  لو  حتى 

 (14) النشر.بالتفويض بعدم 

 الحلول : املطلب الثاني

بالحلول في   اال أ   االختصاص:ويقصد  أو يحدث مانع يحول دون ممارسته الختصاصه، فيحل محله موظف  ختصاص  ن يتغيب صاحب  االصيل، 

ب يمنع صاحب االختصاص األصيل من ممارسة اختصاصه.  ويمكن تحديد أهم  عي  أ ذا طر ذلك، وذلك إ معين في ممارسته للوظيفة ممن عينه املشرع ب

  (15)نته بالتفويض، وبيان أوجه الشبه واالختالف بينهما. ختصاص من خالل مقار القواعد القانونية التي تنظم الحلول في اال 

 
ً
 : إليهيجب أن يكون هناك نص قانوني يستند  :أوال

ولكن في الحلول ال بد من   ،إليهى املفوض  إ نه يتنازل عن جزء من صالحيته ا أ ملفوض رغم  ا   إليهنص قانوني يستند    ن يكون أ جب  ففي التفويض ي

و تعلو أ ويشترط في النص أن يكون له القوة اإللزامية تعادل قوة النص الذي يعطي االختصاص لألصيل    الحلول،حدى حاالت  إ وجود نص قانوني ينشأ  

 .عليها

 
ً
 :ص األصيل عاجز عن ممارسة االختصاصيجعل صاحب االختصاسبب  : قيامثانيا

ذلك بالنقل أو االستقالة أو الوقف عن    أن يكون هناك سبب جوهري يمنع صاحب االختصاص األصيل يمنع من ممارسته االختصاص سواء كان

 
ً
    تصاص األصيل غير موجود.ل صاحب االخو أي سبب يجعأ لى التقاعد إ حيل أ خارج البالد، أو  العمل، أو كان األصيل مسافرا

: الحلول في اال 
ً
 ختصاص يدور وجودا وعدما مع سببه: ثالثا

إذا عاد صاحب االختصاص األصيل   أي  الحلول،  أو مسافر وعاد  إإذا زال سبب  إجازة  ن  إلى عمله، وانتهت مدة االجازة فإلى عمله، كونه كان في 

 الحلول ينتهي. 

 وكالةال أو  النابة: الثالث املطلب 

بالوكالة كمصر من مصادر  أ  الحالي  املدنية  الخدمة  ديوان  نظام  في  األردني  املشرع  بتكليف    بالوكالة:ويقصد    االختصاص،خذ  قرار   أحد صدور 

 اإلنابة وهناك العديد من الشروط لصحة    األصلية،لى مهام وظيفته  إ إضافة    األصيل،وذلك بسبب غياب    شاغرة،للقيام بمهام وظيفة أخرى    املوظفين

   يلي:وهي كما 

 
ً
ة املدنية وهذا ما أكده نظام ديوان الخدم  مؤقت،و  أ سواء كان املانع دائم    اختصاصه،وجود مانع يمنع صاحب االختصاص األصيل من ممارسته    :أوال

ازة رسمية دون راتب أو كان دورة أو إجسواء في بعثة أو    شاغلها،شغرت اية وظيفة من وظائف أي من الفئتين العليا أو األولى أو تغيب    إذا الذي قال "  

 " م
ً
  (16)عارا

:
ً
أو في    سواء   اإلنابة وجود نص قانوني يجيز    ثانيا القانون  أو في  الدستور   ومثال    أنظمة،ية  أ وردت في 

ً
الدولة قرارا أو رئيس  الوزراء  أن يصدر رئيس   ذلك 

ما هي االختصاصات    اإلنابةوقد يحدد قرار    األسباب، بب من  عمله ألي س  خر غاب عنآ الوزراء ملمارسة اختصاصات وزير    أحدن ينيب  أيبين بموجبه ب

للنائب مباشرتها من بين اختصاصات   أخ  األصيل، التي يمكن  له مباشرة اختصاصات  النص هذه   إذا اما    (17)  النص.رى لم يحددها  وال يجوز  لم يحدد 

 األصيل.ن يباشر النائب جميع اختصاصات أ في ذلك  نإف ختصاصاتاال 

 
 184، ص  عبد هللا، التنظيم اإلداري، منشاءه دار املعارف ، اإلسكندريةد عبد الغني بسيوني   13
 93، ص 1998د أعاد علي حمود القيس ي، الوجيز في القانون اإلداري، األولى، دار وائل للنشر، عمان،  14
 .  188د عبد الغني بسيوني، مرجع سابق، ص   15
 .  206بسيوني، مرجع سابق، ص عبد الغني  د  16
 . 235، ص 2009مان، الكتاب الثاني، دار الثقافة، ع –واف كنعان، القانون اإلداري د ن  17
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 ثال
ً
 ال كان القرار  إ و   النائب،والذي بموجبه يحدد    التشريعي،و النص  أ من الشخص الذي خوله القانون    ة باألنارار  صدر قأن ي  :ثا

ً
وذلك لعيب عدم   ،باطال

تلك    االختصاص، البطالن  املخ  التصرفات.ويلحق  السلطة  التشريعات  تحدد  لم  بوإذا  ضمإف  اإلنابةقرار    إصدارتصة  تدخل  الصالحيات  هذه  ن  ن 

 (18) العليا.اختصاصات السلطة الرئاسية 

:
ً
ن اإلدارة ملزمة وهي تختار املوظف املناب  أ و   تليها،و الدرجة التي  أ أو الفئة    األصيل،ن ال تقل فئة ودرجة املوظف املناب عن فئة ودرجة املوظف  أ   رابعا

 صريحة.هذه املسالة بصورة ن ما يحدده املشرع في الحالة التي يعبر فيها األخير عوفق   له،باملستوى الوظيفي 

:
ً
وفي جميع األحوال  أشهر،تقل عن ستة ال  اإلنابةكانت مدة  إذا  وعالواته،لى راتبه إ ربع راتبه األساس ي باإلضافة  اإلنابةيمنح املوظف املناب مقابل  خامسا

 ( 19)  .وأن تكون الوظيفة شاغرة ألي سبب من األسباب ،أشهرعن ستة  اإلنابةن ال تزيد مدة أ 

 عناصر ركن االختصاص : حث الثانيبامل

اإل   العناصر،مجموعة من  هناك   القرار     داري هي من تحدد فكرة االختصاص حتى يكون 
ً
   سليما

ً
ناك عدة عناصر منها  وه  القانونية، ألثاره    ومنتجا

والعنصر الزمني الذي يمكن اتخاذ القرار   ها،اتخاذ داري وأنواع تلك القرارات التي يمكن للعضو اإل   ،داري اإل ن تصدر القرار  أ والهيئات التي يمكن  األفراد

 (20) .داري اإل ال وهو العنصر املوضوعي للقرار أ  هم تلك العناصرألى إ باإلضافة  نطاقه،كذلك العنصر املكاني الذي يمكن ملصدر القرار اتخاذه في  خالله،

 لشخص ي االختصاص ا: املطلب األول 

، وفي تلك  من الشخص أو الهيئة التي حددها القانون   داري ، أن يصدر القرار اإل داري رار اإل ي القويقصد بالعنصر الشخص ي في ركن االختصاص ف

 القانونية من قرار التعيينقدرته    داري ، ويستمد مصدر القرار اإل الحدود القانونية
ً
يمكن أن يصدر فيها   رة  ، وهناك أكثر من صو أو هيئة  ، سواء كان فردا

اإل  الداري القرار  يمكن صدور  اإل ،     داري قرار 
ً
فردا وذلك متى عهد  من  االختصاص  إليه ،  بممارسة هذا  دون غيره   القانون 

ً
انتشارا األكثر  الصورة  وهي   ،  

 
ً
الوتطبيقا ان يصدر  اإل ، كذلك ممكن  التناوب  داري قرار  أي  بأسلوب  اكثر  إدارين يكون هناك عضوان  أ ،  أو  يستطيع كل منهما ممارسة االختصاص ان 

 
ً
يكون  منفردا بحيث  اإل لا ،     داري قرار 

ً
   سليما

ً
القدرة على    وصادرا يملك  األعضاءه إصدار ممن  أي عضو من  وذلك من  ، من  تعقيد  أ ،  التخفيف من  جل 

 (21) .األفرادسهيل معامالت ، وتةداريإجراءات السلطة اإل 

القانون  أ كذلك   يشترط  اإل أ ن  القرار  يصدر  اإل   داري ن  السلطة  أعضاء  اكثر من  أو  و داريمن عضوين  في  و ة  العضو داحقت  يستطيع  لذلك ال   ،

   إصدار  داري اإل 
ً
اإل إ ال  إ ،  بمفرده   قرارا القرار  مصدر  صفة  فيه  اجتمعت  اإل داري ذا  القرار  صدور  القانون  يشترط  كان     داري ، 

ً
معا وزيرين  نفس    من  في 

 موعبمجحاطة طائفة من قرارات اإلدارة  إ ، وهدف املشرع من ذلك  احد، وتجتمع صفة هذين الوزيرين في شخص و الوقت
ً
ألهميتها    ة من الضمانات نظرا

 ، وهناك أيهاإصدار في    إداري كثر من عضو  أ ن يستلزم موضوع هذه القرارات اشتراك  أ أو    من وجهة نظر املشرع 
ً
، وهو الذي ما يسمى املوظف الفعلي  ضا

، أو لبطالن تعيينه  الالزمةدوت توافر الصفة    ،يمارس صالحياته ويتخذ القرارات التي تخوله إياها هذه الوظيفةيشغل في ظروف معينة وظيفة معينة و 

.   ، واعتبارها كما لو كانت صادرة من موظف عام ه، وذلك في ظروف معينة تستوجب إضفاء الشرعية على التصرفات الصادرة من لعدم وجوده من األصل

 أ ال إ 
ً
سواء في الظروف  الحاالت،ت املوظف الفعلي في بعض  تصرفا سالمة أعلنقد  داري ن القضاء اإل إف طراد،أ و املرفق العام بانتظام  على سير نه حفاضا

 (22)  .نظريتينبينها من خالل أ وسوف  االستثنائية،العادية أو في الظروف 

 نظرية املوظف الفعلي في الظروف العادية: األول الفرع 

 عامة، ظيفة  خذ بالظاهر، وذلك بأن يتعامل الجمهور مع موظف عام يشغل و وظف الفعلي في الظروف العادية هو األ ن املإحسب هذه النظرية ف

التي تصدر   القرارات  بتلك  الجمهور  يتقيد  الت  عنه،وعليه سوف  الخدمة  الوقت يستفيد من  اتخاذ هذه    عليها،ي يحصل  وفي نفس  ألن   القرارات،جراء 

  كان قر   إذا في كل مرة فيما    داري ار اإل الجمهور ال يسأل مصدر القر 
ً
ومن هنا يفترض توافر حسن النية   عمله،أو ما زال على رأس    ال،م  أ ار تعيينه صحيحا

  (23) .ي دار اإل بغض النظر عن توافر حسن النية من مصدر القرار  الجمهور،لدى 

 نظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية : رع الثانيالف

، والتي تتمثل في الظروف االستثنائية وني لنظرية املوظف الفعلي في الظروف االستثنائية، على األساس القانية على فكرة الضرورة تقوم هذه النظر 

ق التي ن يغادر السكان املناطأ لى  إ و في االضطرابات والكوارث مما يؤدي  أ ،  رجيةال في حاالت الحروب الداخلية او الخاإ ، ولكن هذه النظرية ال تقوم  فقط

إقليم  إ يقيمون فيها متوجهين   بينهم من    ،خرآ لى  اختيار مجموعة من  السكان على  الشرعية مما يحمل  السلطات  مورهم وإنجاز أ جل تصريف  أ وتختفي 

 
 170، ص 8419د سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،   18

 237د، نواف كنعان، مرجع سابق، ص   19

 260اف كنعان، مرجع سابق، ص د نو   20

 ، دار وائل للنشر 2010ألولى، ، القانون اإلداري، ا الجزء الثاني، لطبعة اقبيالتكتور حمدي  الد  21

 36القانون اإلداري، ص  قبيالت،الدكتور حمدي    22

   421، ص 1993اإلداري، جامعة بغداد،  د محمد السالمي، مبادي واحكام القانون   23
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العام املرفق   ، وخاصة ما كان منها  أعمالهم ولضمان سير 
ً
الشعب  ضروريا العليا  لحياة  اإلدارة  لو بقيت  ب  فإنها، وحتى  ختيار مجموعة من  إهي من تقوم 

، ومع ةداري، ويخذون القرارات اإل ، وتجعلهم يشغلون الوظائف العامةن تدقيق في مدى انطباق الشروط القانونية عليهم وعلى وجه السرعة ودو   األفراد

 ( 24).ي األوقات العاديةعلى خالف الحال ف ألثارهاجموعة من املوظفين تكون مشروعة وسليمة ومنتجة ن القرارات الصادرة عن هذه املإذلك ف

 املوضوعي  االختصاص: املطلب الثاني

االختصاص   تملك  التي  والهيئات  لألشخاص  املشرع  جهة    ة،دارياإل يحدد  لكل  دون    األعمالويحدد  ممارستها  عليها  يجب  وجوب    غيرها،التي  مع 

ب ا لتز اإل املشرع تحت طائلة  العضو    طالن م بما حدده  التي تصدر عن  در  وعندما يخرج مص  تصرفات،من    إليهوكل  أ ما  وبخصوص    ،ي دار اإل التصرفات 

املوضوعية   القيود  عن  اتخذ    لالختصاص،القرار  قد  يكون  ذلك  فان  االختصاص    أحدويخالفها  عدم  االختصاص    الجسيم،الصورتين  عدم  وصورة 

  البسيط.
 (25)  

 عدم االختصاص الجسيم: ع األول الفر 

 فاق  داري يكون ذلك عندما يصدر القرار اإل 
ً
وال يولد أي   نعدام،واإلويترتب عليه البطالن    دية،مافيصبح عبارة عن واقعة    األساسية،ألحد اركانه    دا

 عل القرار  ن يجأ كان العيب جسيم    وإذا   معينة، ن تحدد بمدة  أ ودون    وقت،في أي    لإلدارة سحبهحقوق لألفراد ويحق 
ً
يبقى    داري فان القضاء اإل   ،منعدما

 
ً
 الن القرار ولو كان    مشروعيته،بالنظر في    مختصا

ً
ثاره آ ويحتمي من    داري لى القضاء اإل إ   أ ن يلجأ ويمكن لصاحبه    ،إداري قرار  نه في الظاهر  أ ال  إ   ،منعدما

  (26) ونتائجه.

ن يصدر القرار من فرد عادي ليس له صفة  أ األولى    حالتين،نما يكون في  إ م  ن عيب عدم االختصاص الجسي أ ان على  داريويتفق الفقه والقضاء اإل 

بالوظيفة  أ موظف عام   لها  املقررة للسلطتين  أوالثانية    ة،دارياإل و من هيئة خاصة ال عالقة  اإلدارة على اختصاصات  اعتداء من جانب  ن يكون هناك 

  (27) .داري اإل القرار  إصداربة أخرى ال عالقة لها إداريطة ة على اختصاص سلإداريو اعتداء سلطة أ  والقضائية،التشريعية 

 عدم االختصاص البسيط  :الفرع الثاني

ن هناك تجاوز أ ، وكل ما في األمر  ال يمس مبدأ الفصل بين السلطات  ألنه   ،ورة من عيب عدم االختصاص الجسيم قل خطأ ن هذه الصورة تكون  إ 

اإل  السطات  اختصاصات  فيما  داريعلى  بأ بينها  ة  سلبية  اتخاذ صورة  تمتنأو  االختصاص العتقادهة  إداريع سلطة  ن  الخاطئ  عن ممارسة  ليست أ ا  نها 

و أ ،  و اعتداء الرئيس على اختصات املرؤوسأ ،  عتداء املرؤوس على اختصاصات الرئيسا ،  مثلة الكثيرة نذكر منها، وهناك العديد من األ مختصة بذلك

 (28) ون ..الخ ، أو صدور قرار بناء على تفويض أو حلول مخالف للقانغير مركزية والعكس اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة

 عنصر ركن االختصاص الزمني : املطلب الثالث 

املوظف وقت    معينة،املختصة خالل مدة زمنية  هيئة  الوظف أو  املعن    داري ن يصدر القرار اإل أ     داري ر القرار اإل ا دصإ وهي عندما يكون 
ً
 مختصا

 
ً
القرارات  رإصدا ن تستمر بأ ال أو  تشكيلها،ن تصدر هيئة قرار قبل أ و أ  تعيينه،قبل  إداري قرار  أصدرا لذلك ال يجوز للموظف  القرار،اتخاذ هذا ب قانونا

فترة   انتهاء     اختصاصها،بعد 
ً
انطالقا اإل   وذلك  القرارات  رجعية  يؤدي    املستقبل،لى  إ ثارها  آ رجاء  إ ة وعدم  داريمن مبدأ عدم  ذلك  االعتداء على لى  إ الن 

 واالنتداب.سلطة السلف وسلطة الخلف من ناحية الحلول 

ة أو دارين تتولى الوظيفة اإل أ ة قبل  داريعن السلطة اإل   داري صدور القرار اإل   منها،ة نذكر  داريحاالت عدم االختصاص الزمني في القرارات اإل هناك  

 حياأ ن املشرع  أ وذلك    ه،صدار إل املدة الزمنية املحددة  بعد    داري كذلك صدور القرار اإل   الوظيفية،نتهاء الرابطة  إ بعد  
ً
ن يصدر أ ب  يحدد مدة زمنية يج  نا

     خاللها. داري القرار اإل 

 عنصر االختصاص املكاني : املطلب الرابع

اإلدارة  أ وهو   يباشر رجل  اإل   إصدارن  القانون   داري القرار  في  له  املحدد  اإلقليمي  النطاق  يجوز  في حدود  وال  يتجاوزه  أ ،  إقليم  إ ن  ويتولى  خرآ لى   ،

لإلدارة  يمكن  الذي  املكاني  النطاق  تحديد  املختلفةأ   املشرع  االختصاصات  فيه  تمارس  األ ن  املشرع  حدد  وقد  السلطات  ،  بعض  اختصاصات  ردني 

الوزراء   مجلس  باختصاصات  الشأن  هو  كما  الدولة  إقليم  كافة  يشمل  والذي  بهم التنفيذية  املناطق  يخص  فيما  و والوزراء  ينحصر ،  ذلك  بخالف 

، لذلك يجب على ومدير القضاءكزية واإلدارات الالمركزية كالبلديات واملحافظين واملتصرف  ، كما هو باإلدارات املر اختصاصهم في نطاق إقليمي محدد

 
 ، دار وائل2008ى، نون اإلداري، التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري، الطبعة األولبيالت، القانون اإلداري، ماهية القاد. حمدي ق  24

 . 46د. حمدي قبيالت، مرجع سابق، ص   25

 343، ص 1991السادسة، د سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، الطبعة   26

 392، ص 1973ين، لسنة ، مجلة نقابة املحامي102/72رار رقم محكمة العدل العليا، ق  27

 49الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  د حمدي القبيالت، القانون اإلداري،  28
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املكانية الحدود  احترام  اإل إ، فصاحب االختصاص  السلطة  املكانيدارين صدور قرار عن عضو  عيب عدم يهو قرار معيب  ،  ة خارج نطاق اختصاصه 

  (29) االختصاص .

   
ً
أحيانا التساؤل  اإل   حول مصير  ويثور  يمكن  داريالقرارات  التي  اإل أ ة  العضو  قبل  تصدر من  قرارات   داري ن  هي  بعيد عن مكان عمله، هل  وهو 

ال إ لدولة وهو بعيد عن مكان عمله الرسمي.  ان في فرنسا على صحة القرارات التي يصدرها رئيس ا داريم باطلة، لذا استقر الفقه والقضاء اإل أ صحيحة  

القرا  صدور  القانون  اشترط  اإل إذا  امل  داري ر  إرادة  احترام  وجب  هنا  املحدد،  الرسمي  املكان  و في  االختصاص  إ شرع  عدم  بعيب  معيب  القرار  كان  ال 

   (30)املكاني.
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Abstract: The jurisdiction corner in the administrative decision is defined as the legal ability to carry out a 
specific administrative work. The administrative decision must be issued by the authority that the law has 
authorized the jurisdiction to do so, and the administrative jurisprudence defined the defect of lack of 
jurisdiction as the inability to undertake a specific legal act that the legislator has rendered it the 
jurisdiction of an authority or body. The legislator allocates competence to the administrative bodies, taking 
into account the functional levels. (1) Historically, the jurisdiction corner is considered one of the most 
important administrative decisions, in this sense corresponds to the idea of eligibility in private law. 
On the basis that all the two capabilities follow one origin, and the administrative decision issued by 
someone who does not have the right to issue it and does not have the legal capacity to do so, will be null. 
(2) The judiciary and administrative jurisprudence have established that who owns a specific legal act is the 
one who has the power to set aside this act. 
The jurisdiction to grant a specific license implies jurisdiction to withdraw this license, but this rule is not 
absolute. That the administrative judge must address the defect of lack of jurisdiction at all times at any 
stage of the litigation, even if it is not raised by one of the litigants, this is one of the reasons for canceling 
the administrative decision, as the jurisdiction pillar is linked to the public order.  

Keywords: administrative decision; judiciary; jurisdiction. 
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