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 التعريف باملجلة 

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

 أهداف املجلة:
والقضائية،  تهدف املجلة إلى تشجيع البحث العلمي وتطوير مهارات البحث لدى الهيئات التدريسية واألكاديمية  

وبخاصة تلك البحوث التي تتوائم واملستجدات الحديثة ىلع الصعيدين الوطني والدولي، ومالحقة أبرز التطورات يف 
التشريعات القانونية الوطنية واالتفاقيات الدولية. ىلع أن تتسم األعمال العلمية املقدمة بالجدية واألصالة العلمية  

 الدراسات والبحوث ذات العالقة بالتشريعات العربية واألجنبية املقارنة.  واملوضوعية، كما تقبل املجلة كافة
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 جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها 
 وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها 

mailto:editorgjeb@refaad.com
mailto:info@refaad.com
https://www.refaad.com/Journal/Index/9


 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو عن طريق البريد   التسليم اإللكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظام •

  editorlcjs@refaad.com) ) اإللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
 هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم.تقوم  •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 د يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء ىلع نظام التوثيق املعتم
 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة البحثية واعدة   •

ه املرحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى  ولكنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذ
 سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 ا. ُيبلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قراره •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
ُترسل خالصة مالحظات هيئة التحرير والتعديالت املطلوبة إن وجدت، وُيرفق معه تقارير املراجعين أو خالصات   •

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة البحثية استنادًا إلى   •

مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت  
 يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
إ  • لى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة  تحتفظ املجلة بحق القبول والرفض استنادًا 

  والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين. 
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإال يرفض بحثه   •

 وال ينشر يف املجلة وال يتم استرجاع رسوم النشر. 
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية واإلنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة البحثية. مع   عنوان الورقة البحثية: .2

 تجنب االختصارات والصيغ قدر اإلمكان. 
الكامل ومكان العمل وعنوان البريد اإللكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع املؤلفين املوجودين    كتابة األسم الباحثين: .3

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
باللغتين العربية   كلمة(  200) يجب أن تشمل الورقة البحثية ىلع ملخص وافٍ ومختصر من فقرة واحدة امللخص: .4

املوضو لبيان  إضافةواإلنجليزية  يجب  كما  البحثية،  الورقة  يف  النتائج  وأبرز  واملنهجية  الكلمات   5-3 ع  من 
 املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا كانت هذه  ملقدمة:ا .5
 الدراسة ضرورية. 

 لنتائج التي توصلت إليها الدراسة. يتضمن هذا القسم ا   النتائج: .6
واملراجع: .7 الببليوغرايف   املصادر  والعرض  اإلسناد  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  يلتزم 

 . APAنظام  حسب
البحثية عن  الحجم: .8 االورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  املؤلف  امللخص وصفحة   صفحة  30 يلتزم  بما فيها 

 وقائمة املراجع. العنوان 
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 افتتاحية العدد

الحمد لله رب العاملين الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، وأشرف الصالة والسالم ىلع سيدنا محمد 
 ،، النبي األمي وىلع آله وصحبه وسلم،

أيدكم   بين  نضع  أن  الثا  الثانيالعدد  يسعدنا  املجلد  القانونية  من    لثمن  للدراسات  الدولية  املجلة 
املقارنة والتطبيقات والفقهية  املعرفة  بنشر  املتمثل  من وجودها  الهدف  تعالى  الله  بإذن  وقد حققت   ،

خالل   من  واألكاديميين  الباحثين  ودعم  املختلفة  القانونية  املجاالت  يف  املتميزة العملية  بحوثهم  نشر 
 . واملقارنة بعدد من التشريعات العربية واألجنبية

اشتمل القانونية   العدد  وقد  املجاالت  يف  الباحثين  من  عدد  من  متميزة  بحثية  أفكار  عصارة  ىلع 
القانونية املختلفة  الدراسات  والدارسين يف مجال  للباحثين  منارة هدى  الله تعالى  لتكون بإذن  املختلفة، 

العدد وأن يشكل لبنة من لبنات امل  وىلع الصعيدين الوطني والدولي. عرفة راجين من الله أن ينفع بهذا 
 للدارسين وللباحثين عن املعرفة القانونية. القانونية يكون صالحًا
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 : قدمةامل

 بالبشر خالل الفترة األخيرة انتشار    االتجارانتشرت ظاهرة  
 
بالبشر شكل جديد للعبودية    االتجارا، فلم تعد هناك دولة في مأمن منها، وُيعد  ا ملحوظ

 االتجارو   ، لذا أخذت هذه الظاهرة قدر كبير من االهتمام على كافة املستويات الدولية والوطنية،اإلنسانوالرق في العصر الحديث، وانتهاك ملبادئ وكرامة  

واملجتمع  اإلنسانن لهذه الجريمة خطورة بالغة على  أ من هنا نرى   ،وآدميته اإلنسان االساسية التي تحفظ كيان  الحريات ينتهك بالبشر مصطلح حديث 

ن اتخذت هذه الجريمة الطابع عبر الوطني، فهي ال تؤثر على مجتمعات معينة، بل تنتقل من مجتمع أ سره خاصة بعد أالذي يعيش فيه، بل على العالم ب

 .اجتماعية واقتصادية آثارحبها من لى آخر، وتخترق حدود الدول، وتزداد هذه الجريمة خطورة مع ما يصاإ 
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 :امللخص

 تجار بالبشر خالل الفترة األخيرة انتشار  انتشرت ظاهرة اال
 
املسلحة  ا ملحوظ النزاعات  ا، فلم تعد هناك دولة في مأمن منها، خاصة مع  تنامي 

معيشية  الدولية وغير الدولية وتدهور األوضاع االقتصادية في بعض الدول ال سيما دول العالم الثالث التي توفر لعصابات الجريمة املنظمة ظروف 

 ة من وراء استغاللهم. سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا من أجل تحقيق مبالغ طائل

تجار في املخدرات، حيث تحقق أنشطته ولقد صنفت األمم املتحدة هذه التجارة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السالح واال

إنه أحد أشكال الجريمة املنظمة ا طائلة تقدر باملليارات، وذلك على حساب أكثر فئات املجتمع عرضة لالستغالل، وهما النساء واألطفال، كما أرباح  

ا ليتم  عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خالل السنوات األخيرة حيث يتم من خاللها نقل ماليين من البشر عبر الحدود الدولية سنوي  

 .اإلتجار بهم 

لى تعزيز  إ تشريعات الدولية والعربية التي ترمي  تجار بالبشر من خالل إبراز خصائصها وأنواعها وأهم التسلط الدراسة الضوء على ظاهرة اال

   فعالها.أ التعاون الدولي والعربي ملكافحة الجريمة التي صارت توظف التكنولوجيا في ارتكاب 

اإل  التنظيمات  توظفها  التي  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  العربية  التشريعات  مواكبة  بأهمية  الدراسة  ارتكاب  وتوص ي  في  جرائم جرامية 

االاال بأخطار  املجتمع  أفراد  وتوعية  تثقيف  وبضرورة  بالبشر  اإل تجار  وسائل  بإشراك  وذلك  االجتماعي  السلم  على  بالبشر  واملدارس تجار  عالم 

 ومنظمات املجتمع املدني.

 .التشريعات العربية؛ االتفاقيات الدولية؛ تجار بالبشراالفتاحية: الكلمات امل
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   احيوي    ابالبشر موضوع    االتجارو 
 

وذلك عن طريق استخدامهم في األغراض الجنسية والدعارة، أو للتجارة    األطفالبرز ضحاياه من النساء و أ   ومتداخال

 .نقلهااملخدرات أو  كتهريبأية أعمال إجرامية أخرى  في أعضائهم البشرية، أو استغاللهم في

االستغالل الجنس ي؛ وفي غالبية األحيان    ألهدافعلى العمل القسري يتجاوز عدد أولئك املتاَجر بهم    إجبارهم   بهدف كما أن الضحايا املتاجر بهم  

ا بمغادرة ة ما، أو قيامهم طوع  ا في تقديم خدم الترتبط الجريمة باالحتيال على الضحايا الساذجين واختطافهم، بل ترتبط بقبول األشخاص العمل طوع  

 شروع.املغير  بلدهم، ثم إرغامهم بعد ذلك على العمل

 :الدراسة مشكلة

الدراسة األهمية    تعالج  النظر عنها من قبل  ظاهرة على قدر كبير من  الدوليانتشرت بشكل لم يعد باإلمكان غض  أدركت معظم    ،املجتمع  لذلك 

والعربية على حد سواء  التشريعات التنظيمات  و خاصة مع تمدى خطورتها    الدولية  بالضحايا بعيد    اإلجراميةظيف  االيقاع  ا عن رقابة للتكنولوجيا في 

التشريعات هل استطاع املجتمع الدولي وخاصة املجتمع العربي من خالل  لذلك التساؤل الرئيس التي تطرحه الدراسة هو: ،منيةواأل  الشرطية األجهزة 

 من االجتماعي؟التي وضعها من مكافحة الجريمة والتقليل من تداعياتها على ال 

 جابة على التساؤالت التالية: من خالل التساؤل الرئيس ي تحاول الدراسة اإل هذا و 

 بالبشر؟ االتجارما معنى جرائم  •

 نواعها؟ أ ما أبرز خصائص الجريمة و  •

 بالبشر في قواعد القانون الدولي؟ االتجارما أهمية جرائم  •

 بالبشر في التشريعات العربية املقارنة؟ االتجارما ضوابط جرائم  •

 أهمية الدراسة: 

 لى قسمين: إتنقسم الدراسة 

  الهمية العلمية:

 مايلي:  تظهر أهمية الدراسة في

 . بالبشر من خالل الوقوف على خصائصها التي تنتهك الحقوق األساسية للبشر االتجارمحاولتها استكشاف وتحديد معالم جريمة  •

الدولي والعربي خصوص    • التعاون  أهمية  الوطندراسة  الدولية والتشريعات  االتفاقيات  التي ترمي جميعها  يا من خالل  التي  إة  الجريمة  لى مكافحة 

 تضاعت تداعياتها على املجتمع الدولي. 

 :العمليةالهمية 

 :كما تكمن أهمية هذا املوضوع في

 السلبية الخطيرة التي تنتج عنها وأثرها البالغ على املجتمع والدولة.   ثاربالبشر واآل االتجارإبراز خطورة جرائم   •

التنظيمات  مدى   • بعيد    اإلجراميةاستغالل  الجرائم  بهم الرتكاب  والدفع  االشخاص  تجنيد  في  التكنولوجيا  رقابة  الوسائل  الشرطية    األجهزة ا عن 

 واألمنية التي صارت مطالبة بالتعاون والتنسيق أكثر خاصة في الدول التي تعاني مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية. 

 أهداف الدراسة: 

 األهداف التالية: ترمي الدراسة التي تحقيق 

 . بالبشر االتجارديد مفهوم حت •

 . تحديد خصائص جرائم التجار بالبشر •

 .بالبشر االتجارالوقوف على أهم االتفاقيات الدولية الخاصة بجرائم  •

 بالبشر. االتجارالوقوف على أهم التشريعات العربية الخاصة بجرائم  •

 حدود الدراسة:

 تتلخص حدود الدراسة في مايلي:

، وذلك على النحو  العربية  الدول   وتشريعات بعضبالبشر كما وردت في االتفاقیات الدولیة    االتجارمكافحة جریمة    جهودتقتصر هذه الدراسة على دراسة  

 : التالي

املكاني • الدراسة دراسة وتحلیل   :التحدید  الدولية والعتشمل  الوطنیة  بية من خالل  ر الجهود  املنظمة عبر  الجریمة  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقیة 

ومعاقبة  وبم  2000لسنة   وقمع  ملنع  املتحدة  األمم  و   االتجارروتوكول  النساء  ملكافحة األطفالباألشخاص سیما  املتحدة  األمم  املكمل التفاقیة   ،

  .ذات الصلة والتشريعات العربية 2000الجریمة املنظمة عبر الوطنیة لسنة 
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 .والتشريعات العربيةبالبشر في االتفاقیات الدولیة  االتجارجریمة  جهود مكافحةامت الدراسة بتتبع خطوات تواریخ : قالتحدید الزماني •

 :منهج الدراسة

مختلف   لإلجابة على التساؤالت املطروحة سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التحليل وربط األسباب بالنتائج مما يسمح بمعرفة

 .بالبشر االتجارجرائم جوانب الظاهرة محل الدراسة عبر عرض مختلف الرؤى املتعلقة بمواجهة 

 : تقسيم الدراسة

 االتجار، تناول املطلب األول تعريف  ثالثة مطالبمن خالل    بالبشر  االتجارماهية  احث، خصصنا املبحث األول لدراسة  قسمت الدراسة إلى ثالث مب

 . بالشر في االتفاقيات الدولية الخاصة بحظر االسترقاق االتجارناول املطلب الثاني تعريف بالبشر في قواعد القانون الدولي وت

واملطلب الثاني خصص   التشريعات الدوليةحيث تناول املطلب األول   بالبشر  االتجارالجهود الدولية ملكافحة  أما املبحث الثاني فقد خصص لدراسة  

 . بالبشر االتجاروضع ضحايا لدراسة 

واملطلب الثاني    التشريع االماراتيحيث تناول املطلب األول    بالبشر   االتجارالتشريعات العربية من  موقف  ا خصصنا املبحث الثالث لدراسة  وأخير  

 ا التشريع األردني كمطلب رابع.خير  أ وخصصنا املطلب الثالث لدراسة التشريع العراقي و  التشريع املصري،درسنا فيه 

 بالبشر  االتجار  ماهية: الول  املبحث

املجتمعات. ومع اإلقرار أن و بالبشر بين املدارس واملذاهب الفكرية واتفقت جميعها على الخطورة التي يشكلها على األفراد  االتجارتعددت تعريفات 

بالبشر عرفتها املجتمعات منذ القدم بمستويات وأساليب مختلفة، إال أن التطور الصناعي والتقني قد ضاعف من خطورتها وتداعياتها على   االتجارجرائم  

   املجتمعات العاملية.

 بالبشر   تجار املفهوم الدولي لال املطلب الول:

فتصبح من الجرائم    ،مما يؤدي إلى تعديها حدود الدولة إلى دول أخرى  اإلجراميةالدولي بالبشر هو أن تزدهر أنشطة املؤسسات    باالتجار املقصود  

الدولة، وُيعد   أي عابرة حدود  الوطنية  أنه تم في دولة واحدة   االتجار املنظمة عابرة  الوطنية حتى ولو  أن جزء    ،باألشخاص جريمة عبر  ا وذلك في حالة 

أو إذا ارتكب الجرم في دولة ما من قبل منظمة إجرامية تقوم بأنشطة   ،ا من التحضير والتخطيط أو التوجيه أو التحكم في ذلك تم في دولة أخرى أساسي  

 .(1)ه إلى دول أخرى آثار في أكثر من دولة أو إذا ارتكب الجرم في دولة وامتدت 

أي عبر الحدود الدولية بأي طريقة سواء  أو نقل أو ترحيل وتسفير أو حيازة أي شخص عبر الوطنية،  كما أنه كل نشاط إجرامي متعلق بتجنيد 

أو الرق،  أو  السخرة  الدعارة وأعمال  أي دولة، وذلك الستغاللهم في ممارسة  أو غير قانونية، والعمل على استقبالهم وإيوائهم في  ذ  قانونية  لك من  غير 

 2. اإلجراميةاألعمال 

نمو   املاض ي  القرن  نهاية   جديد    ا كبير  ا  ولقد شهد 
 
العبودية وهو  وشكال أشكال  استغالل    االتجارا من  املفهوم على مبدأ  يقوم هذا  بحيث  بالبشر 

الفقيرة  الجدد بعملية    ،الطبقات  التجار  العصر، بحيث يقوم هؤالء  إلى نموذج جديد من نماذج عبودية هذا  بالبشر من نساء    االتجاروجعلها تتحول 

 . (3)يعاقب عليه القانون  والنساء بشكل خاص إلى سلعة يحدد سعرها العرض والطلب غير املشروع الذي  األطفالفيها  وأطفال ورجال، وهي تجارة يتحول 

بالبشر في أفعال محددة ووسائل يقوم بها الجاني للوصول إلى النتيجة التي يبتغيها من وراء   االتجارلقد تناولت التشريعات تحديد املقصود بجرائم  

 ني. ، وذلك عن طريق اتباع الوسائل املتنوعة التي حددها املشرع في النصوص، سواء على املستوى الدولي أو على املستوى الوطاألفعالهذه 

البعض هذا   التي تحيل    االتجاروعرف  املشروعة،  املشروعة وغير  التصرفات  التصرف فيها عن    اإلنسان بأنه كافة  يتم  أو ضحية  إلى مجرد سلعة 

تصرف طريق وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية، بقصد استغالله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا ال

 .(4) ا عنه أو بأي صورة أخرى فهو ُيعد من صور العبوديةبإرادة الضحية أو قسر  

شترى بغرض استغالله في   اإلنسانآخر من الفقه بأنه كل فعل أو تنصرف قانوني أو غير قانوني يرد على  وعرفه جانب
ُ
فيجعله مجرد سلعة ُتباع وت

أو جزء منها الجسدية  أو قسر    ،كامل أعضائه  الضحية  أو وسيلتهوأي    ،ا عنهسواء تم ذلك بموافقة  ان وجه االستغالل  أو   ، ا  الدولة  سواء داخل حدود 

 .(5) جهاخار 

 
تحت مجموعة أبحاث بعنوان الجهود الدولية في مكافحة االتجار   –اتجاهات قانونية عامة ملواجهة االتجار باألشخاص: منظور دولي مقارن  – االتجار في البشر: نظرة عامة  –دكتور / محمد يحيى مطر  (1)

 . 15م ص2010الرياض  –الجزء األول  –جامعة نايف العربية للهعلوم األمنية  -بالبشر
 .30ص  –م 2011دار الجامعة الجديدة  – عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها دراسة مقارنة  –محمد علي العريان  (2)
  http://www.ejtemay.comمحاضرة في املركز اإلقليمي لألمن اإلنساني في عمان بعنوان "االتجار بالبشر"   –االتجار بالبشر ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم  –عباطة التوايهة  /( دكتور 3)

 .17، املكتبة القانونية ، ص  2005القتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي ، دكتورة / سوزي عدلي ناشد ، االتجار في البشر بين ا (4)
 .30ص ،   مرجع سابق ،عمليات االتجار بالبشر وآليات مكافحتها دراسة مقارنة  –محمد علي العريان ( 5)

http://www.ejtemay.com/
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بالرقيق   االتجارولقد جاءت املادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية تنص على أنه ال يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق و 

املادة السابعة من االتفاقية التكيملية ، وكذا نصت  (6) وال يجوز إخضاع أحد للعبودية، وال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي بجميع صورهما

بالرقيق" كل فعل بالقبض على أو اكتساب أو التنازل    باالتجار على أنه يقصد    م 1956بالرقيق واألنظمة واملمارسات املشابهة للرق عام    االتجارإللغاء الرق و 

ا؛ أو كل فعل اكتساب عبد لبيعه أو ملبادلته؛ أو كل تنازل بالبيع أو التبادل لشخص في حوزة الشخص من أجل بيعه أو عن شخص من أجل جعله رقيق  

 املستخدمة". كل عمل تجارة أو نقل للعبيد، مهما كانت وسيلة النقل  -بصفة عامة-تبادله، وكذلك 

بالبشر ألغراض االستغالل الجنس ي حيث   االتجاربالبشر''األشكال القصوى لالتجار بالبشر'' على أنها    االتجارلحماية ضحايا    الدوليويحدد القانون  

ثامنة عشرة، وإما توظيف، يجري استغاللهم في تجارة الجنس بالقوة أو االحتيال أو اإلكراه، أو يكون الشخص الذي حرض على ممارسة الجنس دون سن ال

عبودية   إيواء، نقل، توفير أو الحصول على شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خالل استعمال القوة، أو االحتيال أو اإلكراه لغرض إخضاع الضحية إلى

 ال إرادية، عمل سخرة. 

بالبشر كالتجنيد أو النقل    االتجارالتي تكّون كل جريمة من جرائم    األفعالبالبشر إال عن طريق سرد    االتجارمن الصعب تعريف جريمة  نهأ   والواقع

ا لكل فعل على حده وترك تحديد مفهوم هذا ا صريح  أو التنقيل أو اإليواء أو االستقبال كما جاء في نص التشريع اإلماراتي، وبالتالي لم يحدد املشرع تعريف  

ا أي يشتمل على أي سلوك من شأنه تجنيد الشخص أو نقله أو تنقيله أو استقباله أو بيعه أو شراءه كما جاء  ليه فعل الجريمة عام  السلوك الذي يقوم ع

 .(7)بالبشر  االتجارفي القانون املصري بشأن 

عرف جريمة  
ُ
ا سلعة تجارية من أجل استغالله جنسي    اإلنسانبالبشر على أنها سلوك إنساني غير مشروع يجعل من    االتجارومما سبق يمكننا أن ن

 .أو في أعمال السخرة، ويحدد له املشرع عقوبة جنائية

 في قواعد القانون الدولي   بالبشر  االتجار تعريف جريمة : الثانياملطلب 

باألشخاص، مثال   االتجاربالبشر أسوة بما جاء من تعريف في االتفاقيات الدولية املتعلقة بمكافحة    االتجارتعرضت بعض التشريعات لتعريف  

، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة األطفالبروتوكول األمم املتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة األشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء و 

باألشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو   االتجاربالبشر الذي نص على أنه )يقصد بتعبير "  االتجارلجرائم    2000الجريمة املنظمة عبر الوطنية لسنة  

ال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل  تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشك

يشمل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل. و 

ا، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو السخرة أو الخدمة قسر    سائر أشكال االستغالل الجنس ي،  االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو

 أو االستعباد أو نزع األعضاء(.

 
 

انه جاء شامال التشريعات  العديد من  به  الذي اخذت  التعريف  إليها مرتكبوا جرائم  واملالحظ من هذا  يلجأ  التي  الوسائل  بين  بين   االتجار بحيث 

الوسائل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها الستدراج الضحايا والدفع بهم الرتكاب جرائم غير مشروعة كالدعارة او بالبشر الذين يوظفون مختلف  

 استغاللهم في ممارسات شبيهة بالرق والعبودية.

 كما أن التعريف الوارد بالبروتوكول بين عدد  
 

كحد أدنى، وتنطوي على إمكانية إدراج  من األغراض االستغاللية، فهي أغراض منصوص عليها ا مجمال

وسياحة الجنس، كما   أشكال أخرى من االستغالل مثل إنتاج املواد اإلباحية، والزواج املبكر، والزواج باإلكراه أو اإلذعان، والتسول والتبني غير القانوني،

 . نظمةيطبق البروتوكول على جرائم تتسم بطابع غير وطني أو التي يرتكبها جماعة إجرامية م

العمل رغم  شجب املجتمع الدولي مرار    لقد عمال العنف ضد النساء، كما شجب أ رادتهم، وشجب  إ ا عنهم ودون  ا العبودية وتسخير االشخاص في 

 مم املتحدة. صدرتها األ أ صور أخرى من صور املتاجرة بالبشر وذلك عن طريق االعالنات واملعاهدات والقرارات والتقارير التي 

الذي وضعت ديباجته معايير عامة تمنع التمييز    اإلنسانوهي االعالن العاملي لحقوق    اإلنسانبرز في مجال حقوق  صدرت الوثيقة األ   1948ففي عام  

، فحظرته و   اإلنسانكدت املادة الثالثة منه على حق  أ بكافة أشكاله. و 
 
 .(8) يق بكافة أشكالهمابالرق  االتجارفي الحرية، وذكرت املادة الرابعة االسترقاق صراحة

 
  23تاريخ بدء النفاذ:    1966كانون/ديسمبر  16لألمم املتحدة املؤرخ في    بموجب قرار الجمعية العامةالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام  (  6)

 .1976آذار/مارس 

 لجريمة  2010لسنة    64عرف املشرع املصري هذه الجريمة في القانون رقم  (  7)
 
االتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص  م بشأن االتجار بالبشر في املادة الثانية حيث نص على أنه" ُيعد مرتكبا

إذا تم ذلك بواسطة  –سلم سواء في داخل البالد أوعبر حدودها الوطنيةطبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو االستخدام أو النقل أو التسليم أو اإليواء أو االستقبال أو الت 

ي مبالغ مالية أومزايا مقابل الحصول  أو التهديد بهما، أوبواسطة االختطاف أ االحتيال أوالخداع، أواستغالل السلطة، أواستغالل حالة الضعف أوالحاجة، أوالوعد بإعطاء أوتلقاستعمال القوة أو العنف 

نت صوره بما في ذلك االستغالل في أعمال الدعارة وسائر أشكال االستغالل الجنس ي، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد االستغالل أيا كا–علي موافقة شخص علي االتجار بشخص أخر له سيطرة عليه

، أواالسترقاق أواملمارسات الشبيهة بالرق أواالستبعاد، أوالت
 
 منها"واستغالل االطفال في ذلك وفي املواد اإلباحية أوالسخرة أوالخدمة قسرا

 
 . سول، أواستئصال األعضاء أواالنسجة البشرية، أوجزءا

  .  (3-ألف )د 217، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 1948االعالن العاملي لحقوق االنسان لسنة ( 8)
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بنص مماثل في املادة الثامنة منه، إال ان هذه املادة ميزت بين االسترقاق ومصطلح    1966وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لعام  

. أما  (9) االستعباد
 
 ذات مفهوم محدد نسبيا

 
. ويرى هذا االتجاه أن مصطلح االسترقاق يمثل قضاء  على الشخصية القانونية للفرد ويعتبر بذلك مصطلحا

من  . والرق في رأيه هو الشكل املألوف  اإلنسانعلى    اإلنساناالستعباد فهو املصطلح الذي يحمل املفهوم األعم ويشمل جميع االشكال املمكنة لسيطرة  

 .(10) أشكال هذِه السيطرة 

خرى أسبق  أ و مفاهيم  أ ا العديد من املحاوالت ملعالجة الرق  يض  أ ساسية، فقد بذلت  ية األ اإلنسانية والحقوق  اإلنسانوبصرف النظر عن املبادئ  

 باالتجار و تلك االتفاقيات ذات الصلة املباشرة  أ ا،  بالبشر، سواء تلك التي تتعلق باالتفاقيات الدولية الخاصة بحظر االسترقاق عموم    باالتجارا تتعلق  عهد  

بالبشر في   راالتجاول )تعريف جريمة  و اتفاقيات القانون الجنائي الدولي. والتي سنعالجها بش يء من التفصيل في ثالثة فروع: نتناول في الفرع األ أ بالبشر،  

بالبشر(،    االتجاربالبشر في االتفاقيات الدولية الخاصة بحظر    االتجاراالتفاقيات الدولية الخاصة بحظر االسترقاق(، وفي الفرع الثاني )تعريف جريمة  

 بالبشر في اتفاقيات القانون الجنائي الدولي(.  االتجاروفي الفرع الثالث واألخير )تعريف جريمة 

 بالبشر في االتفاقيات الدولية الخاصة بحظر االسترقاق  االتجار تعريف جريمة  :الثالث املطلب 

تدريجي   االسترقاق  تجريم  االسترقاق  ورد  حظر  غدا  حتى  الدولية،  االتفاقيات  من  العديد  في   مر  أ ا 
 
معترف ابتداء  ا  الدولي.  القانون  صعيد  على  به  ا 

ا لعمل لجنة االسترقاق الخاصة التي عينتها عصبة ها البعض )اتفاقية االسترقاق(، التي كانت نتاج  ، او كما يسمي1926تفاقية الخاصة بالعبودية لعام باال

 . (11) الرق وتجارة الرقيق  األولىبالرقيق ومن ثم حيازة الرقيق او العبودية، حيث عرفت املادة  االتجاراألمم. والتي جاءت في االساس لتجريم 

 و بعضها". أ و وضع اي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق امللكية، كلها أ نه "حالة أ فتقول في تعريف الرق 

لى رقيق،  إ و التخلي عنه للغير على قصد تحويله  أ و احتجازه أ التي ينطوي عليها أسر شخص ما    األفعالأما عن تجارة الرقيق، فقد عرفت بأنها "جميع  

و  أ و مبادلة، عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه  أ ا  فعال التخلي، بيع  أ نطوي عليها احتجاز رقيق ما بغية )بيعه او مبادلته( وجميع  التي ي  األفعالوجميع  

 و نقل لهم".أ ي اتجار باالرقاء أ ا مبادلته، وكذلك عمومُ 

في  تحريم الرق وتجارة الرقيق وهي   1926أقرت هيئة األمم املتحدة اتفاقية جديدة تؤكد االلتزام باالتفاقية الخاصة بالعبودية لعام  1956وفي عام 

ام الدول على ضرورة التز   األولىكدت في املادة  أ (، حيث  1956)االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وتجارة الرقيق واالعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام  

عرافه وممارساته بما في ذلك املمارسات املشمولة في االتفاقية القديمة وتلك غير املشمولة بها، وهي بموجب الفقرتين )أ( إ بطال إ على منع الرق ومحاربته و 

 .(12)  و)ب( من هذه املادة: اسار الدين، والقنانة

و الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماته الشخصية  أ اسار الدين بأنه "الحال  1956من اتفاقية عام  األولىوقد عرفت الفقرة )أ( من املادة 

ذه الخدمات  و لم تكن مدة هأ ذا كانت القيمة املنصفة لهذه الخدمات ال تكفي لتصفية هذا الدين، إ ا لدين عليه"، وذلك و خدمات شخص تابع له ضمان  أ 

 .(13) و طبيعتها محددة أ 

و عن أو القانون،  أ و وضع اي شخص ملزم بالعرف  أ ا للقنانة الذي يراد به " حال  ا موسع  وردت تعريف  أ أما الفقرة )ب( من املادة السابقة الذكر، فقد 

و  آخر،  أرض شخص  بأن يعيش ويعمل على  االتفاق،  الشخص، بعوض  أ طريق  ن يمتلك حرية تغيير أ و بال عوض، دون  أ ن يقدم خدمات معينة لهذا 

 وضعه".

 وردتها االتفاقية ضمن التفسير الحديث للعبودية. أ ، وقد 1956قرار اتفاقية عام إ مما يتضح أن القنانة لم تكن مشمولة في تعريف العبودية قبل 

 وبهذا أعتبر القن رقيق  
 
ا ضمن نظام االقطاع، حيث أن االقطاع ال يعني فحسب امللكية املوسعة لألرض، بل ملكية ا سائد  اجتماعي  ا  ا بعد أن كان عرف

 .(14) و الخروج من ملكية سيد االقطاعيةأ وضاعهم أ األرض ومن عليها، دون ان يكون للناس القاطنين في ملكية اقطاعية حق تغيير 

األ  ملوالقن هم  الذين يقدمون خدمات زراعية  األ شخاص  األ الكي  التي يقيمون عليها بال مردود مادي ضمن  بأن  راض ي  التي تسمح  عراف والتقاليد 

أرضه، والذين يستفيدون منها من دون  أ يسيطر مالك األرض على حياة الناس الذين يعيشون   وضاعهم في  أ ن يكون لهم الحق في تغيير  أ و يعملون على 

 . (15)لى املدينةإ ا وضع القن هرب  و الخروج من أ خرى أ رض أ لى مالك إ االنتقال 

 
                                 .171، ص14668، الرقم 999، االمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة  (9)
 .  397(، ص2، هامش رقم )2006قوقية، سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد االنسانية في ضوء احكام النظام االساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة االولى، منشورات الحلبي الحد. (10)
    .2861، الرقم 212مم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد ، اال 1926املادة االولى من االتفاقية الخاصة بالرق لسنة  (11)
 .3822، الرقم 266، االمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1956املادة االولى من االتفاقية التكميلية ألبطال الرق وتجارة الرقيق واالعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لسنة  (12)
الجزء االول، جامعة نايف    ي البشر، نظرة عامة )اتجاهات قانونية عامة ملكافحة االتجار باالشخاص منظور دولي مقارن(، الجهود الدولية في مكافحة االتجار بالبشر،د. محمد يحيى مطر، االتجار ف  (13)

 .9ص  -2010العربية للعلوم االمنية، الرياض، 
 .175وليم نجيب جورج نصار، مصدر سابق، ص  (14)
 . 152لية في مكافحة االتجار بالبشر، الجزء األول، الرياض، ص املستشار : عادل ماجد، مكافحة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة، الجهود الدو   )15(
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ن تملك حق الرفض لقاء  أ لى تلك الحاالت التي يسمح بها تزويج املرأة او الوعد بتزويجها دون  إ سار الدين والقنانة، بل أمتد أ ولم يقتصر التجريم على  

و عيني، وحالة  أ و قبيلته حق التنازل عن زوجته آلخر لقاء بدل مالي أ سرته أ و أ ي شخص آخر، وحالة منح الزوج أ و أ سرتها أ و أ و عيني ألبويها أ دفع بدل مالي 

 .(16) ن تكون املرأة عرضة ألن يرثها شخص آخر بعد وفاة زوجهاأ 

عوبة في  ولدخول الحاالت السابقة في بنية املجتمع كونها من األعراف واملمارسات املتعلقة بالزواج عند بعض الدول، قد تواجه املحكمة املختصة ص

 .األفعالريم تلك تج

و الوص ي بتسليم كل من أ و كليهما  أ و املمارسات التي تسمح ألحد االبوين  أ عراف  من االتفاقية التكميلية السابقة الذكر األ   األولىكما جرمت املادة  

 و بدون عوض، بقصد االستفادة من عمله.أ لى شخص آخر بعوض إ هم دون الثامنة عشر من العمر 

ا كانت الوسيلة املستخدمة بذلك. من املادة الثالثة من االتفاقية السالفة الذكر، جرمت عمليات نقل الرقيق من بلد آلخر، أي    األولىوبموجب الفقرة  

بأ و  الدول  تتعهد  يلزم من  إ ن  ما  استخدام سفنها  إ تخاذ  ملنع  طائراتها  أ جراءات  األ أ و  لقمع هذه  بينها  فيما  وبالتعاون  االغراض،  ملثل هذه  عراف  و موانئها 

 واملمارسات. 

ي شخص آخر، سواء كانت تلك الوسيلة للداللة على وضعه أ و  أ و وسم الرقيق أ و كي  أ كما جرمت املادة الخامسة من تلك االتفاقية عمليات جدع 

 و ألي سبب آخر. أ و ملعاقبته أ 

ية عمليات تتضمن محاولة تشويه  أ و تسهيل ذلك، و أ و الشروع بنقل، أ لى نقل، إ وبهذا يشتمل مصطلح املمارسات الشبيهة بالعبودية، الفعل الرامي 

 . (17)و الي سبب آخر، أو املساعدة على القيام بذلكأ و لعقابه أ و شخص ما ضعيف املنزلة سواء للداللة على وضعه أ و وسم عبد ما أ و كي أ 

 
 

و يحول  أ و يغريه بأن يتحول أ ا االتفاقية ذاتها كل من يسترق شخص  ا للمادة السادسة من  وفق  وفيما يتعلق بأحكام املسؤولية الجنائية، يعد مسؤوال

  . األفعالو التآمر على ارتكاب مثل تلك أو االشتراك أفعال التدخل ألى رقيق. كما جرمت إ شخص آخر تحت سلطته 

 بالبشر  االتجار الجهود الدولية ملكافحة : املبحث الثاني

 اإلجرامية ا منها، ألنها ُتدار بطريقة منظمة عن طريق املنظمات  بالبشر هو نوع من العبودية القديمة بل أشد خطر    االتجاريرى غالبية الفقهاء أن  

الجريمة وراء هذه  املشروعة من  املكاسب غير  لجميع  (18) لتحقيق  أنها مخالفة  كما  اإلسالمية  للشريعة  تمثل مخالفة  األخرى، ؛ فهي  السماوية  الشرائع 

 ا فهي تحت وطأة الفقر والجوع والحاجة إلى املال.بالبشر واملوجودة في العالم حالي   االتجارا كانت بقوة السالح، أما جرائم فالعبودية قديم  

 املطلب الول: التشريعات الدولية 

 ا  باعتبارها مظهر   ينظر الكثيرون إلى هذه التجارة غير املشروعة
 
االتفاقيات واملعاهدات   ا منا من مظاهر تجارة الرقيق التي نادت بتجريمها كثير  حديث

 انتشرت بشكل كبير وتخطت الحدود القومية. بالبشر، والتي االتجارالدولية، ومن أجل التعامل مع ظاهرة 

 فلقد تبنى املجتمع الدولي مجموعة من التشريعات واالتفاقيات الدولية وهي:

 بالبشر. االتجارم واملتعلق بمنع 1885املوقع في برلين عام الصك العام  •

 م.1904بالرقيق األبيض في باريس عام  االتجاراإلتفاق الدولي لقمع  •

 م.1910بالرقيق األبيض املوقعة في باريس عام  االتجارثم اإلتفاقية الدولية لقمع  •

 بالبشر واإلسترقاق.  االتجارم للقضاء على عمليات  1919الي في فرنسا عام -إن -ثم إتفاقية سان جرمان •

 م. 1921املبرمة في جنيف عام  األطفالباملرأة و  االتجارإتفاقية قمع  •

 م. 1924إعالن جنيف لحقوق الطفل عام  •

 .(19) م1927مارس  9تنفيذها في  وبدء  م1926سبتمبر 25االتفاقية الخاصة بالرق التي وقعت في جنيف يوم  •

 م.1933بالراشدات املبرمة في جنيف عام  االتجاراإلتفاقية الدولية لقمع  •

 م. 1947البروتوكول املوقع في ليك سكسس عام  •

بالراشدات املبرمة في جنيف   االتجارم، واملعدل لإلتفاقية الدولية لقمع  1921املبرمة في جنيف عام    األطفالباملرأة و   االتجاراملعدل إلتفاقية قمع   •

 م.1933عام 

 
ررررر: دار النه  )16( رر ررررية واالجتماعية والقانونية، الناشر رر ررررة االطفال من وجهة النظر العلمية والنفسر رر ررررر وبخاصر رر ررررة العربية، القاهرة،  اميرة محمد بكر البحيري، االتجار بالبشر رر . و وليم نجيب  232-231، ص  2011ضر

 .176جورج نصار، مصدر سابق، ص 

 . 8جاهات قانونية عامة في مكافحة االتجار بالبشر، مصدر سابق، صد. محمد يحيى مطر، االتجار بالبشر، نظرة عامة، ات (17)
 . 17ص 2010الطبعة األولى  –دار الفكر الجامعي  –عمليات االتجار بالبشر  – هاني السبكي  (18)
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b028.htmlم. 1955يوليه  7م, وبدأ نفاذ االتفاقية املعدلة يوم 1953دسمبر  7وقد عدلت هذه االتفاقية بالبرتوكول املحرر في مقر األمم املتحدة في نيويورك، في  (19)
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 .(20)االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق  •

واإلجراءات الفورية للقضاء عليها املصدق عليها  األطفالم الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل 1999لسنة  182وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 م. 2002لسنة  69بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

ملكمل  ثم البروتوكول ا   ،م2000كما سنت األمم املتحدة، اتفاقية ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية والتي أقرها مؤتمر بالرمو في إيطاليا عام  

السابقة واملتعلق بمنع وقمع ومعاقبة   النساء و  بالبشر،  االتجارلإلتفاقية  إيجاد شكل أفضل   م، ويهدف هذا 2004عام    األطفال خاصة  إلى  البروتوكول 

واستغاللهم في   األطفال للتعاون الدولي من أجل مكافحة تلك الجريمة ومعاقبة املتورطين فيها. والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع  

 م.2006م في ديسمبرم، ثم االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري عا2002يوليو  12البغاء في 

بنظام السخرة. ولقد صدر  مليون شخص حول العالم يعملون   20محاربة الرق الدولية أن هناك ما ال يقل عن   ومن ناحية أخرى، تقدر منظمة

للمخدرات والجريمة، يوضح ا تقرير  مؤخر   املتحدة  األمم  الجريمة ا عن مكتب  التي تقف وراء ظاهرة   أن عصابات  ا ما تكون  بالبشر غالب    االتجاراملنظمة 

 .مشكلة عاملية متعددة الجنسيات من حيث هوية أعضائها ونطاق عملياتها، وبالتالي فإن املشكلة بالفعل

وأكدا على    (21) م1950  اإلنساناالتفاقية األوروبية لحقوق    ،م1948ديسمبر  10في    اإلنسانوبعد الحرب العاملية الثانية صدر االعالن العاملي لحقوق  

  االتجارحظر 
 

  غير أخالقية وغير قانونية.بالبشر والرقيق واعتبرا العبودية أعماال

بالبشر هو أول حتمية للعدالة الجنائية، لذا يجب العمل على منع هذا النوع من الجرائم، والحاجة إلى تشجيع الدول على    االتجار إن منع جرائم  

ويات وتتعاون  بذل كافة الجهود إلنجاح عملية منع هذه الجريمة، ولتحقيق هذا الهدف البد من االستناد إلى أن القيادات الحكومية تعمل على جميع املست

الجيدة إلنشاء   االستراتيجيات  الوطنية، ووضع  عبر  املنظمة  والجريمة  املحلية  الجريمة  بين  الصالت  دراسة  على  والعمل  الجريمة،  ملنع  مؤسس ي  إطار 

ظام  بالبشر كذا العمل على سالمة املجتمع، ومن ثم تؤدي إلى تخفيض التكاليف املتكبدة من أجل الضحايا ون االتجارالتخطيط ملنع أو الحد من جرائم  

 .(22) العدالة الجنائية

 ومن هنا فقد اضطر املجتمع الدولي للتحرك ليدفع عن نفسه شر هذا النوع من الجرائم الخطيرة، عن طريق وضع القواعد التشريعية والتدابير 

ملك التي خصصت  والبروتوكوالت  االتفاقيات  في صورة عدد من  وذلك  الوطنية،  املنظمة عبر  الجريمة  ملواجهة  بعض صورها الوقائية  في  الجريمة  افحة 

الحد من   بهدف  الوطنية آثار الشائعة،  تشريعاتها  تضمين  األطراف  الدول  توجب على  بأن  االتفاقيات  هذه  وعنيت  والداخلي،  الدولي  املستويين  ها على 

 .(23) االجتماعية واالقتصاديةا لظروفها القواعد الالزمة لتجريم هذه األنشطة تاركة تحديد العقاب املناسب عنها لكل دولة وفق  

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة   األطفالباألشخاص، وبخاصة النساء و  االتجاروقد جاءت املادة الخامسة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

 الجريمة املنظمة عبر الوطنية، تحت عنوان )التجريم(:  

 ا.  تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك املبين في املادة الثالثة من هذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمد  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير   •

ا  املجرمة وفق    األفعالالتالية: )أ( الشروع في ارتكاب أحد    األفعالا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم  تعتمد أيض   •

( من هذه  1ا للفقرة )املجرمة وفق    األفعالا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوني. )ب( املساهمة كشريك في أحد املادة، وذلك رهن    ( من هذه 1)  للفقرة 

 ( من هذه املادة .1ا للفقرة )املجرمة وفق   األفعالاملادة.)ج( تنظيم أوتوجيه أشخاص آخرين الرتكاب أحد 

التي ذكرها البروتوكول  األفعالالدول األطراف في هذه االتفاقية اعتماد أو وضع التشريعات الالزمة لتجريم السلوك و وهذا يعني أن البروتوكول ألزم 

وهي تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها   ،ا عمد    األفعالفي املادة الثالثة في حال ارتكاب هذه  

الية أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ م أو

ستغالل  مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال اال 

 ا، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء. الجنس ي، أو السخرة أو الخدمة قسر  

 

 
، وفقا  1957أبريل  30تاريخ بدء النفاذ:  1956سبتمبر  7حررت في جنيف في   1956أبريل  30( املؤرخ في 21-)د 608االقتصادي واالجتماعي اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي لالنعقاد بقرار املجلس  (20)

 .13ألحكام املادة 
 أو   عمل ال يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء    -2أو تسخير أي إنسان.    ال يجوز استرقاق  - 1على أنه    4املادة  نصت    م.1950نوفمبر    4اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في    (21)

 
جبرا

 ال يشمل اصطالح "جبرا أو سخرة" في نطاق تطبيق هذه املادة ما يلي: -3سخرة. 

أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية    -طلب إنجازه في الظروف املعتادة طبقا لنصوص املادة الخامسة من هذه املعاهدة أو خالل اإلفراج عنه تحت شرط. ب أي عمل ي  -أ

أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من    -الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة املجتمع أو رخاءه. دأي خدمة تطلب في حالة    - بالنسبة ملن يأبى ضميرهم االشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك. ج

 االلتزامات املدنية املعتادة. 

 .3م ص 2010يناير  –مؤتمر األمم املتحدة الثاني عشر ملنع الجريمة والعدالة الدجنائية  – ورقة عمل عمل من إعداد األمانة  – إعمال مبادئ األمم املتحدة التوجيهية في مجال منع الجريمة  (22)
 م. 2008مايو  1ونية بتاريخ مقال بعنوان مكافحة االتجار بالبسشر من موقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقان (23)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
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 بالشخاص وحمايتهم االتجار ضحايا  حماية املطلب الثاني:

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة   - األطفالوبخاصة النساء و   باالشخاص االتجارعلى الرغم من تناول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  

ية؛ واعتبار البروتوكول هذا املبدأ من األغراض اإلنساناملنظمة عبر الوطنية ملسألة حماية ضحايا االتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم 

أوجه حماية الضحايا والتدابير التى ينبغى على الدول االلتزام بتحقيقها  وكذلك تناول البروتوكول لصور و   ، األساسية التفاقية مكافحة الجريمة املنظمة

 . لحماية الضحايا، إال أن البروتوكول لم يتعرض ملفهوم الضحية الذى تكفل له الدولة الحماية القانونية املقررة 

املبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة  بشأن    ياإلعالن العامل  1985ذات الصدد فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام    يوف

فيما بعد على نطاق واسع؛ وقد   عالناإل   وقد تم توزيع  عالن،اإل تم إعداد دليل املمارسين فى صدد تنفيذ    عالناإل   ، وتنفيذا لهذا وإساءة استعمال السلطة

الدليل   الضحيةا  تعريف  وضع  الجريمة و   -لفكرة  الضحية وفق    -السلطة  ساءة استعمالغضحية  تبلور مفهوم  بأنهم وقد  الدليل  الذين قد   األشخاص"  :ا 

 ." بقدر أكبر طوال عملية العدالة الجنائية االعتبارويتعين أن تؤخذ احتياجاتهم بعين  يأو اجتماع  ي أو ماد ييعانون من ضرر جسدى ونفس 

" األشخاص الذين اصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما فى ذلك الضرر البدني أو عالن السابق على أنهم:  ا لإل كما تم تعريف " ضحايا الجريمة " وفق  

إهمال تشكل انتهاك   حاالتفعال أو  أ عن طريق    األساسيةأو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم    االقتصاديةالعقلي أو املعاناة النفسية أو الخسارة  

  ....". األعضاءللقوانين الجنائية النافذة فى الدول 

وعقابه أم   مالحقته أنه يعتبر الشخص ضحية دون النظر إلى معرفة مرتكب الجريمة وسواء كان مرتكب الفعل قد عرف أو تم  اإلعالنومنطلق هذا 

 . لنظر عن مرتكب الجريمةا ض فى كفالة الحماية القانونية للضحية بغ اإمعان   ويعتبر ذلك ال،

من بيان ملفهوم الضحية على الرغم من تناول   ا ي  بالبشر فى مصر فإننا نجده قد خال االتجاربشأن مكافحة  2010لسنة  64وبالنظر إلى القانون رقم 

 : منه املقصود باملجنى عليه بأنه األولىالخاص بالتعريفات بالفقرة الثالثة من املادة  األول كما تناول فى الفصل  ،لحماية املجنى عليهم  الفصل الخامس منه 

، وذلك إذا كان الضرر  االقتصاديةالضرر البدني أو النفس ي أو العقلي أو الخسارة    األخص  ىضرر مادي أو معنوي، وعل  إلى" الشخص الطبيعي الذي تعرض  

 . " الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون ا مباشرة عن جريمة من أو الخسارة ناجم  

سواء كان هذا    ألذى " كل شخص تعرض    :إلى تعريف الضحية بأنه  24ذهب بعض الفقه  فقد  ،بالبشر  االتجاروفى إطار بيان ماهية الضحايا فى جرائم  

أ   /3محددة فى املادة    يكما ه  –  والوسائل  األفعالكل شخص تعرض ملجموعة من العوامل أو    يه  :فالضحية  ،كثر دقةأ وبشكل    ا،م عقلي  أ ا  جسدي    األذى 

 .بالبشر االتجارشأن مناهضة  يف األوروبيةمن املعاهدة   4 واملادة  ،املتحدة  مم األ من بروتوكول 

الرأ  إلى    ي ويقسم  بالنظر  أقسام  خمسة  إلى  الضحايا  الثانوية  فتنقسم   م،بالجري  عالقتهاالسابق  الضحية  إلى  املستضعفة  ،الضحايا   ،الضحية 

 .الضحية املفترضة ا الضحية املحتملة وأخير  

وقد   السادسة  هذا  املادة  وقمع ومعاقبة  حثت  منع  بروتوكول  و   االتجارمن  النساء  وبخاصة  املتحدة   األطفالباألشخاص،  األمم  املكمل التفاقية 

باألشخاص وحمايتهم، فقد نصت   االتجارباألشخاص على مساعدة ضحايا   االتجارا على حماية ضحايا  لبند ثاني  ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية  

باألشخاص  االتجارا يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة الشخصية لضحايا على أن تحرص كل دولة طرف، في الحاالت التي تقتض ي ذلك، وبقدر م

 سرية.  االتجاروهويتهم، بوسائل منها جعل اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك 

 باألشخاص، في الحاالت التي تقتض ي ذلك:  االتجاركما تكفل كل دولة طرف أن يتضمن نظامها القانوني أو اإلداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا  

 معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة.  •

بحقوق  مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين االعتبار في املراحل املناسبة من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة، بما ال يمس  •

 الدفاع. 

أثناء متع هؤالء ا يت  أن  كما يتعين لضحايا بنفس حقوق ضحايا سائر الجرائم العنيفة والجرائم الجنسية من حيث ما يقدم إليهم من مساعدات 

 اإلجراءات الجنائية واملحاكمة. 

لتي  في الحاالت ا   -باألشخاص، بما يشمل    االتجاركما تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني واالجتماعي لضحايا  

املدني، وخصوص    -تقتض ي ذلك الحكومية وسائر املنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر املجتمع  ا توفير)أ( السكن الالئق. التعاون مع املنظمات غير 

واملعلومات، خصوص   لضحايا  )ب(املشورة  يمكن  بلغة  القانونية،  بحقوقهم  يتعلق  فيما  الطبية  االتجارا  املساعدة  )ج(  فهمها.  والنفسانية   باألشخاص 

 واملادية. )د( فرص العمل والتعليم والتدريب. 

باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيما    االتجاروتأخذ كل دولة طرف بعين االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع جنس ضحايا  

لضحايا    األطفالاحتياجات   البدنية  السالمة  توفير  على  طرف  دولة  كل  تحرص  كما  والرعاية.  والتعليم  الالئق  السكن  ذلك  في  بما   االتجار الخاصة، 

 
, املشروع لقومى للترجمة باملجلس األعلى للثقافة بمكتبة االسكندرية   1079, العدد  2006الطبعة األولى  – منظور دولى مقارن  – د. محمد مطر : إتجاهات قانونية عامة ملكافحة االتجار فى االشخاص  (42)

 .19, ص 
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باألشخاص إمكانية   االتجارا تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا  باألشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها. وأيض  

 صول على تعويض عن األضرار التي تكون قد لحقت بهم.الح

الوسائل الحكومية والطوعية واملجتمعية واملحلية، كما   ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدات مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خالل

هذه الخدمات بسهولة.   على ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول املساعدات  ينبغي إبالغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية واالجتماعية، وغيرها من

ا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، املوظفين املعنيين تدريب  ن  ا أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة االجتماعية، وغيرهم مكما ينبغي أيض  

أو املساعدة إلى الضحايا توجيه اهتمام ملن لهم املعونة املناسبة والفورية، كما ينبغي   ومبادئ توجيهية لضمان تقديم  احتياجات   لدى تقديم الخدمات 

 خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا به.

باألشخاص في الدول املستقبلة، باإلضافة إلى اتخاذ التدابير املبينة في املادة   االتجاركما نصت املادة السابعة من البروتوكول على وضعية ضحايا  

باألشخاص، في الحاالت  االتجارالسادسة من هذا البروتوكول، أن تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا 

( من هذه املادة، تولي كل دولة طرف االعتبار 1تة أو دائمة. وفي حالة تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة )التي تقتض ي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤق

 ية والوجدانية. اإلنسانالواجب للعوامل 

األشخاص ب  االتجارباألشخاص إلى أوطانهم. تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية    االتجاروقررت املادة الثامنة من هذا البروتوكول إعادة ضحايا  

ص دون إبطاء من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق اإلقامة الدائمة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف املستقبلة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخ

 ال مسّوغ له أو غير معقول، مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص. 

 بالبشر  االتجار  مكافحةالجهود العربية في  :الثالثاملبحث 

 اإلماراتي  املشرعاملطلب الول: موقف 

ماراتي السبق في إصدار العديد من التشريعات دولة االمارات العربية املتحدة طفرة في مجال التشريع في األونة األخيرة، فقد كان للمشرع اإل   عرفت

لى إصدار قانون شامل ملكافحة هذه الجريمة إ ماراتي  بالبشر، مما دفع املشرع اإل   االتجارالتي تناول موضوعات مستحدثة في غاية الخطورة من ذلك ظاهرة  

بالبشر على مستوى العالم العربي كتشريع خاص يفرض  االتجار الذي يعتبر اول قانون ملكافحة  2006( لسنة  51نسانية وهو القانون األتحادي رقم ) الإل

 .(25)بالبشر االتجارلى السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم إ عقوبات شديدة تصل 

اإل  املشرع  املادة  وقد عرف  املذكور    األولىماراتي في  القانون  بأنه "تجنيد    االتجارمن  و استقبالهم بواسطة  أ و ترحيلهم  أ و نقلهم  أ شخاص  أ بالبشر 

ساءة استغالل حالة ضعف إ و  أ ساءة استعمال السلطة  إ   وأ و الخداع  أ و األحتيال  أ و االختطاف  أ شكال القسر  أ غير ذلك من    أوو استعمالها  أ التهديد بالقوة  

 .(26") خر لغرض األستغالل...و مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آ أ تلقي مبالغ مالية  أوو بإعطاء أ 

و املمارسات الشبيهة بالرق أ و االسترقاق أ ا و الخدمة قسر  أ و السخرة أ و استغالل دعارة الغير أشكال االستغالل الجنس ي أ ويشمل االستغالل جميع 

 و نزع االعضاء.أ و االستعباد أ 

تجار بالبشر هو التصرف في االشخاص باعتبار لالتجار بالبشر فالتعريف التقليدي لالوالتعريف املتقدم هو األصل الذي نبع منه التعريف الحديث  

 األولى ماراتي، والذي ينبغي مراعاته عند محاولة فهم وتفسير نص املادة  ( من قانون العقوبات اإل 346ساس الذي تقوم عليه نص املادة )نهم رقيق، وهو األ أ 

 .(27) 2006( لسنة 51من القانون رقم )

ا من  . كما يتضح أيض  2000بالبشر الواردة في بروتوكول عام    االتجارماراتي قد حرص على تجريم الصور املختلفة لجرائم  كما يتضح أن املشرع اإل 

 أ أن هناك    األولىبالبشر( والذي من خالله يتبين للوهلة    االتجارمطالعة القانون أن عنوانه هو )مكافحة جرائم  
 

بالبشر،   االتجار متعددة لجريمة  شكاال

  2000والعنف االمريكي لعام    االتجارإفراد نصوص مستقلة لكل من تلك الجرائم شأنه شأن النهج الذي اتبعه قانون حماية ضحايا   األولىمما قيل أن من  

 
سات القضائية،  . و املستشار عادل ماجد، مكافحة جرائم االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني، الطبعة األولى، معهد التدريب والدرا 606سابق، صاشرف الُدعُدع، مصدر  املستشار  (25)

 . 107، ص2007االمارات العربية املتحدة، 
( من هذا القانون بالسجن املؤقت  1ر بالبشر بقولها "يعاقب كل من ارتكب ايا من جرائم االتجار بالبشر املنصوص عليها في املادة )وحددت املادة الثانية من هذا القانون العقوبة املقررة لجريمة االتجا (26)

اجرامية منظمة او تولى قيادة فيها، او دعا لالنضمام   اذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ او اسس او نظم او ادار جماعة  -1الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات، وتكون العقوبة السجن املؤبد في االحوال اآلتية:

اذا وقع الفعل  - 4اذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة او صحبه استعمال القوة او التهديد بالقتل او باالذى الجسيم او اعمال تعذيب بدنية او نفسية.  -3اذا كان املجنى عليها انثى او طفال او من املعاقين. -2اليها.

اذا كان مرتكب الجريمة زوجا   - 6اذا كان مرتكب الجريمة احد اعضاء جماعة اجرامية منظمة او كان قد شارك في افعال هذه الجماعة مع علمه باغراضها.  - 5أكثر او من شخص يحمل سالح. من شخصين ف

اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني". ونصت املادة التاسعة من هذا القانون على    - 8فا بخدمة عامة.  اذا كان موظفا عاما او مكل  - 7للمجنى عليه او احد اصوله او فروعه او وليه او كان له سلطة عليه.  

 صوص عليها في هذا القانون".استعملت في ارتكاب أي من الجرائم املن  عقوبة املصادرة بقولها : "مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع االحوال بمصادرة االموال او االمتعة او االدوات التي
 بقصد حيازته او التصرف فيه، وكل من حاز او اشترى او   1987( لسنة 3( من قانون العقوبات االتحادي رقم )346حيث جاء في املادة ) (27)

 
"يعاقب بالسجن املؤقت من ادخل في البالد او أخرج منها إنسانا

 لى أعتبار انه رقيق". باع او عرض للبيع او تصرف على اي نحو في إنسان ع 

   وما بعدها. 90، ص2010وملزيد من املعلومات ينظر: د.شريف سيد كامل، شرح قانون العقوبات االتحادي، القسم الخاص، جامعة الجزيرة، دبي، 
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   االتجارورد العديد من صور جرائم  أ الذي  
 

ن تفهم أ بالبشر ينبغي    االتجار  ن جريمةأ  من تلك الصور في نص عقابي مستقل، السيما و بالبشر، ووضع كال

طلق عليها جرائم  أ جريمة مستقلة، ولذلك  األفعالجرامي واحد بمفرده، بحيث يشكل كل من تلك إ نها فعل أ ال على  اإلجرامية األفعالعلى أنها سلسلة من 

 .(28)بالبشر االتجاربالبشر وليس جريمة  االتجار

و تطويعه، وتستمر حلقاتها بعمليات نقل الفرد املعني، وإخراجه  أو غوايته بقصد تجنيده أ ختطاف شخص امن تلك الجرائم تبدأ ب األولىفالحلقة 

 – خرى مثل النصب األ  اإلجرامية األفعالو يقترن بتلك الجرائم العديد من أ لى الدولة املعنية، وقد يرتبط إ من دولة املصدر، وإدخاله بطريقة غير قانونية 

و االدخال أ و تزوير وثائق السفر ومستندات الهوية، أ  –املصطلح املستخدم عند املشرع العراقي  –و االحتيال أ  – املصطلح املستخدم عند املشرع املصري 

املاسة بالعرض عليها. وال تنتهي بذلك   األفعالو إتيان احد  أ ،  االتجارو التعدي الجسدي على ضحية  أ غير املشروع الى البالد، والعمل لدى غير الكفيل،  

العديد من  أ ، بل يمكن  اإلجرامية  األفعالسلسلة   املتاجرة، وهي    األفعالن يلحقها  النهائي من  الغرض  بالفقرة  أ األخرى وهي  التي وردت  فعال االستغالل 

 .(29)شكال االستغالل األخرى أ و غير ذلك من أ و العمل الجبري أ من القانون، التي يجري خاللها تسخير الضحية في خدمات الجنس  األولىالثانية من املادة 

القسرية وغير القسرية.   االتجارمن القانون، وما يرتبط بها من وسائل    األولىمن املادة    األولىمن الجرائم الواردة في الفقرة    األولىوالذي يهمنا هنا هو الطائفة  

 يضع لها قانون العقوبات االتحادي والقوانين الجزائية األخرى الجزاءات الخاصة بها. –فعال االستغالل أ املتمثلة في  –ألن جرائم الطائفة الثانية 

من التعريفات،   األولىاملادة    بالبشر وجميع صور أستغاللهم تحت نص واحد من  االتجار وحيث أن القانون أتبع منهجية مختلفة وجمع كل صور  

يالء االهتمام الكافي  إ فإنه من املتوقع أن يثير تطبيقه العديد من األشكاالت القانونية، بما في ذلك مايجب على رجال النيابة العامة والقضاء والشرطة من 

 جريمة على حده حال اضطالعهم بأعمالهم.ركان كل أ بالبشر ومحاولة بيان  االتجارفي فهم وتفسير وتفريد الصور املختلفة لجرائم 

ن التوجه التشريعي والفقهي والقضائي السائد في التعامل مع األشخاص املتجر بهم، هو أنه  إوقدر تعلق األمر بعدم االعتداد بموافقة الضحية، ف

 على  إ ينظر  
 
و االقامة، ومن ثم يتم التعامل أو الهجرة  أ و العمل أ الدعارة  ليهم مخالفة القوانين الوطنية سواء تلك املتعلقة بإ نهم متهمون منسوب  أ ليهم عادة

 .(30)نهم مجرمون وليسو ضحاياأ معهم على 

 و االستغالل. أ  باالتجارجرامي املرتكب املتمثل وهناك ثالث حاالت رئيسة تتعلق بموافقة الضحية ورضاها بالنشاط اإل 

 ثنائه.أ املوافقة السابقة على الضلوع في النشاط االجرامي التي تستمر في  :الولى •

و أ و املشاركة في ذلك واملوافقة على النقل  أ ولي وما يصطحب ذلك من أفعال كاملوافقة على تزوير وثائق الهوية  و الرضا األ أ ولية  املوافقة األ   الثانية: •

)أ( من البروتوكول   3ثره بسبب استعمال املتجرين ألحدى الوسائل الواردة في املادة  أ لى بلد املقصد، إال أن تلك املوافقة او ذلك الرضا يفقد  إ التسفير  

 من القانون فيما بعد.  األولىواملادة 

 و املوافقة. أ ا إلرغامها على الخضوع و غير القسرية املذكورة سلف  أ و استخدام الوسائل القسرية أ عدم موافقة الضحية  الثالثة: •

متى كان الشخص املعني على علم تام، ويعطي موافقته في شأن النشاط املرتكب في كل مرحلة، ويثبت  األولىويعتد بموافقة الضحية فقط في الحالة 

بالبشر كإحدى صور الجريمة املنظمة، وطرق عمل املتجرين،   االتجارن طبيعة جرائم  أ ا من الوسائل غير املشروعة. إال  ي  أ و معها  أ انه لم يستخدم معه  

 ا. تجعل هذا املشهد غير محتمل الحدوث نسبي  

و غير أ ي من الوسائل القسرية  أا  عتبار في االحوال التي يكون قد استخدم الجاني فيها أما في الحالة الثانية، فإن املوافقة األولية ال يكون لها محل  

ا. ومن الناحية الفعلية، ال يمكن االعتداد بموافقة الضحية الصادرة في مرحلة من مراحل النشاط االجرامي واعتبارها موافقة عامة القسرية املذكورة سلف  

 .(31)تسري على كافة مراحل ذلك النشاط

هو ما   –و استعمال السلطة بصورها املختلفة منذ البداية  أ و الخداع  أ القوة أو التهديد    ستخدام وسائلا ثبات  إ وبطبيعة الحال فإنه عندما يتم  

نه ال يجوز للمتهم التاجر أن يتذرع بموافقة الضحية كإحدى مبررات الدفاع أ ية موافقة ال محل لها في األعتبار. ومؤدى ذلك  أ تصبح  –يمثل الحالة الثالثة 

 ا معها.حدى الوسائل املذكورة سلف  ذا كان قد تم استخدام إ إ عن نفسه، 

 موقف املشرع املصري  املطلب الثاني:

  االتجار بشأن مكافحة    2010( لسنة  64، صدر القانون رقم )األطفالالسيما النساء و   اإلنسانوفي إطار حرص املشرع املصري على حماية حقوق  

 
 
  األطفالباالشخاص خاصة النساء و  االتجارا للبروتوكوالت واالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة بالبشر، تنفيذ

 .2000مم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية عام تفاقية األ املكمل ال

 
 . 15د. محمد نور الدين سيد عبد املجيد، مصدر سابق، ص  (28)
 . 128-127ص املستشار عادل ماجد ، مكافحة االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية والقانون الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة ، مصدر سابق،   (29)
 تفصيلية في هذا الشأن بالنص على انه ")ب( ال تكون موافقة ضحية 2000)ب( )ج( من بروتوكول عام  3وقد اوردت املادة  (30)

 
االتجار باالشخاص على االستغالل املقصود املبين في الفقرة الفرعية   احكاما

 )أ( من هذه املادة محل اعتبار في الحاالت التي يكون قد استخدم فيها اي من الوسائل املبينة في الفقرة الفرعية )أ(. 

 باالشخاص"، حتى اذا لم ينطو على استعمال اي 
 
 من الوسائل املبينة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة....".  ج( يعتبر تجنيد طفل او نقله او تنقيله او ايواؤه او استقباله لغرض االستغالل "اتجارا

 .131-130ولية والقانون الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة ، مصدر سابق، املستشار عادل ماجد، مكافحة جرائم االتجار بالبشر في االتفاقيات الد (31)
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 االتجاربالبشر، ويوفر الحماية القانونية لضحايا  االتجاري يجرم كافة اشكال ول من نوعه في مصر، الذ ويعد القانون السابق، القانون األ 
 

  ، فضال

 االتجارا لجريمة  بالبشر في املادة الثانية منه بقوله "يعد مرتكب    االتجارحترام حقوقهم األساسية. حيث عرف القانون جريمة  عما يقدمه من ضمانات ال 

و اإليواء  أو التسليم  أ و النقل  أ و االستخدام أ الوعد بهما   أوو الشراء  أ و العرض للبيع  أ بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي مما في ذلك البيع  

البالد  أو االستقبال  أ  التسليم سواء في داخل  الوطنية،  أ و  القوة  إذو عبر حدودها  العنف  أ ا تم ذلك بواسطة استعمال  ا أ و  بهما،  و  و بواسطة أ لتهديد 

الخداع،  أ و االحتيال  أ االختطاف   السلطة،  أ و  الضعف  أ و استغالل  الحاجة،  أ و استغالل حالة  الوعد بإعطاء  أ و  تلقي مبالغ مالية  أ و  و مزايا مقابل أ و 

شكال أ عمال الدعارة وسائر  أ ي  بشخص آخر له سيطرة عليه وذلك كله إذا كان التعامل بقصد االستغالل ف  االتجارالحصول على موافقة شخص على  

و أو االستعباد أ و املمارسات الشبيهة بالرق أو االسترقاق أ ا و الخدمة قسر  أ و السخرة أ باحية في ذلك وفي املواد اإل  األطفالاالستغالل الجنس ي، واستغالل  

 و جزء منها".أ و األنسجة البشرية أ عضاء و استئصال األ أ التسول 

عام    األطفالباالشخاص السيما النساء و   االتجاروعلى الرغم من تأثر املشرع املصري الواضح في التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة  

 االتجار ل  شكاأ ن يجمع كل  أ . حيث حاول املشرع املصري  2000بالبشر باملقارنة مع بروتوكول عام    االتجارنه يالحظ قد توسع في بيان صور  أ ، إال  2000

وكذلك التعريفات الواردة في القانون   2000ن التعريف الوارد في بروتوكول عام  أ و الوعد بهما، رغم  أ و الشراء  أ و العرض للبيع،  أ ا مثل البيع،  فأورد صور  

 .(32) االتجارشكال أ و الوعد بهما ضمن أ و الشراء،أ ، لم تذكر صور البيع، االتجارالتي عاقبت على  2006( لسنة 51ماراتي االتحادي رقم )اإل 

األ  املشرع املصري وقدر تعلق  أن  ناحية أخرى، يالحظ  إذ  مر بتعريفه لالومن  الصواب،  القانون، قد جانبه  الوارد في  النحو  بالبشر على  ن  أ تجار 

 .(33) اإليجاز في العبارات واملعانيصياغة نص املادة الثانية من القانون جاءت مطولة بشكل افقدت التعريف أهم خواصه من 

بالبشر وهي عبارة    االتجار آلية إحالة وطنية  ملساندة ضحايا   بالبشر   االتجاراللجنة الوطنية ملكافحة    أقرت  2021لسنة    64وبموجب القرار املصري رقم  

بالبشر من خالل التنسيق مع الجهات املعنية كوزارة الداخلية والعدل ومنظمات املجتمع املدني.   االتجارعن وحدة متخصصة في تقديم الدعم لضحايا  

   .حماية وتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم 

محافظات في مجال تعافي وإعادة تأهيل الضحايا، أثمر    5  ى مستو   ىجمعية أهلية عل 48أخصائي من    100تدريب ما يفوق عن  بوقد قامت الوحدة  

نشاء إ بالبشر برئاسة مركز قضايا املرأة املصرية، ولدعم خدمات إعادة التأهيل والدمج تم  االتجاركيل تحالف وطني للجمعيات األهلية ملكافحة  عن تش

الضحايا نفسي   تأهيل  لتقديم خدمات حماية وإعادة  تأهيل  ا وصحي  ا واجتماعي  عدة دور  البلجيكية واملنظمة    األطفال ا، وإعادة  بالتعاون مع هيئة فيس 

 الدولية للهجرة وهيئة اإلغاثة الكاثوليكية وجمعية الحرية. 

 الثالث: موقف املشرع العراقي املطلب 

على تحريم العمل القسري والعبودية وتجارة العبيد وحظر   2005نصت الفقرة الثالثة من املادة السابعة والثالثين من الدستور العراقي الدائم لعام  

الدول   االتجارو   األطفالبالنساء و   االتجار املوجودة في  الدساتير  العراقي على جميع  الدستور  بها  تميز  نقطة قد  بالجنس باختالف صوره واشكاله، وهي 

ا، مما يدلل على تنبه املشرع العراقي لى حد النص عليها دستوري  إ بالبشر فيها    االتجارالعربية والتي اليوجد فيها أي نص دستوري مماثل، حيث لم ترق مسألة  

 . 1969( لعام 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )13هذه الجريمة الذي جعلها ضمن االختصاص الشامل الوارد في املادة ) لى خطورة إ 

  االتجار الخاص بمكافحة    2012( لعام  28بالبشر وهو القانون رقم )  االتجارا يحظر  صدرت السلطة التشريعية في العراق قانون  أ   2012وفي عام  

 بالبشر الذي يعد خطوة مهمة في طريق املساهمة في الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. 

يوائهم إ و  أ و نقلهم  أ شخاص  أ بالبشر الغراض هذا القانون تجنيد    االتجاربالبشر بقوله "يقصد    االتجارمن هذا القانون جريمة    األولىفعرف في املادة  

و تلقي مبالغ أ عطاء  إو بأ و استغالل السلطة  أ و الخداع  أ و االختطاف  أ شكال القسر  أ و غير ذلك من  أ و استعمالها  أ القوة  و استقبالهم بواسطة التهديد بأ 

و أو السخرة  أو االستغالل الجنس ي أ عمال الدعارة أ و استغاللهم في  أ خر بهدف بيعهم آ و والية على شخص أ و مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أ مالية 

 و ألغراض التجارب الطبية". أ عضائهم البشرية أو املتاجرة بأ و التسول أ و االسترقاق أ العمل القسري 

 
جن املشدد وبغرامة ال تقل عن خمسين الف جنية وال تجاوز  وحددت املادة الخامسة من هذا القانون العقوبة املقررة لجريمة االتجار بالبشر بقولها "يعاقب كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر بالس (32)

املادة السادسة من هذا القانون الظروف املشددة للجريمة بقولها "يعاقب كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر بالسجن   مائتي الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع ايهما اكبر" . واوضحت

 املؤبد والغرامة التي ال تقل عن مائة الف جنيه وال تجاوز خمسمائة الف جنيه في أي من الحاالت اآلتية:

 اليها، او كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني،اذا كان الجاني قد اسس او نظم او ادار جماعة  
 
اذا ارتكب الفعل  اجرامية منظمة ألغراض االتجار بالبشر او تولي قيادة فيها او كان احد اعضائها او منضما

وجا للمجنى عليه او من احد اصوله او فروعه او ممن له الوالية او الوصاية  بطريق التهديد بالقتل او باالذى الجسيم او التعذيب البدني او النفس ي او ارتكب الفعل شخصا يحمل سالحا، اذا كان الجاني ز 

  غالل الوظيفة او الخدمة العامة، اذا نتج عن الجريمة وفاة املجنىعليه او كان مسؤوال عن مالحظته او تربيته او ممن له سلطة عليه، اذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باست

(  13رتكبت الجريمة بواسطة جماعة اجرامية منظمة". ونصت املادة )عليه او اصابته بعاهة مستديمة او بمرض ال يرجى الشفاء منه، اذا كان املجنى عليه طفال او من عديم االهلية او من ذوي االعاقة، اذا ا

ة االموال او االمتعة او وسائل النقل او االدوات املتحصلة من أي من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون، او التي استعملت من هذا القانون، على عقوبة املصادرة بقولها "يحكم في جميع االحوال بمصادر 

 في ارتكابها، مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية". 
 . 14د. محمد نور الدين سيد عبد املجيد، مصدر سابق، ص  (33)



 حجاوي & ال  العايب                                                                                                                                                                                            جهود مكافحة جرائم االتجار بالبشر  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 3(2) (2022), 96-110 
 107 

 

شخاص املكمل  باأل االتجارن التعريف الذي تبناه املشرع العراقي يختلف عن ذلك التعريف املنصوص عليه في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة أ يتضح 

ا من ذكر بعض املصطلحات القانونية ذات الصلة سواء في مجال ذ جاء خالي  إ ، 2000جريمة املنظمة عبر الوطنية عام مم املتحدة ملكافحة الالتفاقية األ 

 .االتجارجبار الضحايا على الخضوع واالستسالم لعمليات إ و في مجال تعداد طرق أ املكونة للركن املادي للجريمة  األفعالتعداد 

 األفعال بالبشر، رفع املشرع العراقي لفظ )التنقيل( الوارد في التعريف الدولي من تعداد  االتجارففي مجال تعداد صور السلوك االجرامي في جريمة 

 فعال )التجنيد والنقل وااليواء واالستقبال(. أاملكونة للجريمة، واكتفى ب

هميتها  أ العراقي وسيلة )استغالل حالة االستضعاف( الوارد في النص الدولي على الرغم من جبار الضحايا رفع املشرع إ و أ وفي مجال تعداد طرق قهر 

 عراف العشائرية التقليدية واملمارسات الشبيهة بالرق. نفسهم تحت السيطرة الناجمة عن األ أ شخاص اللذين يجدون في معالجة حالة األ 

بمكافحة   الخاص  النص  في  الوارد  االستغالل  نطاق  بحصر    راالتجاوفي  العراقي  املشرع  اكتفى  هي  أ بالبشر،  بثمانية صور  االستغالل  عمال  أ نواع 

ن النص أ و ألغراض التجارب الطبية. في حين  أ الدعارة، االستغالل الجنس ي، السخرة، العمل القسري، االسترقاق، التسول، واملتاجرة باالعضاء البشرية  

 مثلة عليها فقط. أ طلقها تحت مسمى )االستغالل( وضرب أ صناف االستغالل بل أ الدولي لم يحصر 

و  أ بدل املشرع العراقي لفظ )نزع االعضاء البشرية( في النص الدولي بلفظي )املتاجرة باعضائهم البشرية أ مر بصورة االستغالل الطبي، وقدر تعلق األ 

عضاء البشرية ألي غرض ئرة املسؤولية الجنائية وعدم تحقق مسؤولية من يقوم بعمليات نزع األ لى تضييق دا إ مر الذي يؤدي  ألغراض التجارب الطبية(، األ 

 جراء التجارب الطبية. إ و ألغراض أ عضاء غراض املتاجرة باأل أ ر غير آخ

)اللجنة املركزية    وزارةالداخلية تسمىفقد شكلت لجنة في    2012لسنة    75واألمر الديواني رقم    2012لسنة    28( من القانون رقم  2ا إلى املادة )واستناد  

 بالبشر( مع ممثلي األقاليم واملحافظات والجهات ذات العالقة لتتولى تحقيق أهداف هذا القانون. االتجارملكافحة 

بالبشر وتقدم االقتراحات املناسبة ملساعدة    االتجارا لضحايا  ا آمن  وقد قامت اللجنة بإصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون وكذلك أسست بيت  

 .بالبشر وحماية الشهود واملجني عليهم  االتجارضحايا 

  
 

بالبشر بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني واملؤسسات األكاديمية والدينية ومراكز   االتجار عن القيام بحمالت وتثقيف للتحذير من مخاطر  فضال

  .البحوث

 التشريع الردنيموقف : املطلب الرابع

استقطاب أشخاص أو نقلهم أو    -1( من القانون بأنه”  3م في نص املادة رقم)2009( لعام  9)  بالبشر رقم   االتجارلقد عرف املشرع األردني جريمة  

أو استقبالهم بغرض استغاللهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو   الخداع أو إيوائهم 

استقطاب  -2سيطرة على هؤالء األشخاص،  استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له

عمالها أو غير  أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغاللهم ولو لم يقترن هذا االستغالل بالتهديد بالقوة أو است

ا أو االسترقاق أو ل األشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسر  وتعني كلمة االستغالل “استغال  -3( من هذه الفقرة،  1ذلك من الطرق الواردة في البند )

 .االستعباد أو نزع األعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال االستغالل الجنس ي

 : الخاتمة 

التي استغلت    ال أن الجريمةإ بالبشر    االتجارعلى الرغم من إصدار دول العالم لعدد من االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ملكافحة جرائم  

  ،ساسيةمهددة للحقوق والحريات األ   التكنولوجيا وسرعة تواصل الشعوب وتدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية في العديد من دول العالم صارت 

استفحال الجريمة في جميع دول العالم  بشكل متسارع   ومن املتوقع في حال عجز املجتمع الدولي عن تبني آليات دولية جديدة تساهم في احتواء الجريمة،

 
 

 ا. جديدة لالتجار للبشر لم يعرفها املجتمع الدولي سابق  وقد تظهر أشكاال

  االتجارلها جرائم  تدر اإلجراميةلعديد من التنظيمات الدولية فا
 

 طائلة من خالل استغالل االشخاص وصار يجري نقلهم عبر ممرات  بالبشر أمواال

 دولية تستدعي من دول العالم التنسيق والتعاون ملكافحتها.

 
ً

 ::النتائج أوال

 ا ملصالح وقيم املجتمعات العاملية. ا مباشر  بالبشر من الجرائم العابرة للحدود التي تشكل تهديد   االتجارجرائم  •

ن الجريمة تنتشر عبر العالم بشكل أ ال  إ بالبشر    االتجارعلى الرغم من سن املجتمع الدول لعدد من االتفاقيات واملواثيق الدولية الخاصة بجرائم   •

 متسارع.

 عمال الدعارة والعمل القسري والسخرة. أ شكل العبودية و شكال وصور على أ بالبشر عدة  االتجارتأخذ جرائم  •

 بالبشر. االتجارتفرض التشريعات العربية عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم  •
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 : التوصيات ا:ثانيً 

 بالبشر. االتجارتعزيز التعاون الدولي بوضع آليات دولية جديدة ملكافحة  •

 بالبشر. االتجارتعزيز التعاون الدولي الثنائي بسن اتفاقيات دولية خاصة بجرائم  •

 بالبشر. االتجارا ملكافحة ا دولي  على مستوى املجلس االقتصادي واالجتماعي مكتب   مم املتحدة األ  تأسيسمكانية إ النظر في  •

 بالبشر. االتجارمضاعفة االهتمام الدولي بضحايا  •

 مني والشرطي الدولي بتبادل املعلومات الجنائية عن التنظيمات الدولية املتخصصة في تهريب البشر. تعزيز التعاون األ  •

 بالبشر. االتجارفي ارتكاب جرائم  اإلجراميةمواكبة التشريعات العربية التطورات العلمية والتكنولوجية التي توظفها التنظيمات  •

 بالبشر على السلم االجتماعي وذلك بإشراك وسائل االعالم واملدارس ومنظمات املجتمع املدني. االتجارتثقيف وتوعية أفراد املجتمع بأخطار   •
 

 :املراجع

 
ً

 :املؤلفاتالكتب و  :أوال
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 الحقوقية. 
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اقع اإلثالث  :لكترونيةا: املو
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Abstract: The phenomenon of human trafficking has spread remarkably during the recent period as no country is safe 
from it, especially with the growth of international and non-international armed conflicts and the deterioration of 
economic conditions in some countries, especially the third world countries that provide organized crime gangs with 
living conditions that facilitated the existence of renewable resources of victims in order to make huge sums of money 
behind their exploitation. The United Nations has classified this trade as the third largest illegal trade in the world 
after arms smuggling and drug trafficking, as its activities generate huge profits estimated at billions, at the expense 
of the most vulnerable groups of society to exploitation, namely women and children. It is also one of the forms of 
transnational organized crime that its scope has expanded significantly in recent years, through which millions of 
people are transported across international borders annually to be trafficked. The study sheds light on the 
phenomenon of human trafficking by highlighting its characteristics and types, as well as the most important 
international and Arab legislations aimed at strengthening international and Arab cooperation to combat crime that 
is employing technology to commit its acts. The study recommends the importance of keeping pace with Arab 
legislation with scientific and technological developments employed by criminal organizations in committing human 
trafficking crimes and the need to educate and raise awareness of community members about the dangers of human 
trafficking on the social peace by involving the media, schools and civil society organizations. 

Keywords: human trafficking; international conventions; Arab legislations. 
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 املقدمة: 

الدولة في حقها  إن حق الدفاع الشرعي كان وال يزال من أكثر املوضوعات القانونية التي كثر فيها الجدل بين الفقهاء، فهو إحدى الصور التي تتخذها 

ا للدول صاحبة السيادة، ولها الحق في إعالن الحرب، إلى أن تطور  ا مشروع  في البقاء، وذلك ألنه حتى وقت قريب ليس ببعيد كان اللجوء إلى القوة حق  

 املجتمع الدولي. 

ول إنهاء وإزالة حق الدفاع الشرعي،  االقانوني للمجتمع لم يحفالتنظيم    لم يستنكر املجتمع الدولي حق الدفاع الشرعي وإنما تم تقنينه وتنظيمه،

واملحافظة عل اإلنسان  بقاء  في  الحتمية  الحقوق  ونفسه،  ىفهو من  اعتداء.  ماله  أي  لرد  القوة  استخدام  يبرر  ما  والقوانين   وهذا  الدساتير  نصت  لقد 

 حق الدفاع الشرعي باعتباره حق    ىالداخلية والدولية عل
 

تجسد  1945  أنه بعد صدور ميثاق محاكمات نوريمبيرج وطوكيو   إال  .ات والدول  للجماعا أصيال

خالف الوضع السابق الذي جعل من الدولة هي املسؤول الوحيد   ىمبدأ تطبيق املسؤولية الجنائية الفردية ومعاقبة املتسبب في الجريمة مباشرة ،وذلك عل

 ويفلت املتسبب من العقاب.  )املسؤولية الدولية(،

ا بموجب  اقب  بعد صدور ميثاق روما ألنشاء املحكمة الجنائية الدولية تبلور مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية في القضاء الجنائي الدولي وأصبح الفرد مع

 بالقانون أحكام القانون الجنائي الدولي 
 
 .الوطني أسوة

من ميثاق األمم املتحدة املتضمنتان   51من نظام روما األساس ي وبين نص املادة    31أن فقهاء القانون الدولي انقسموا بشأن العالقة بين نص املادة    إال

عن أحكام املادة  31ملادة حكام الواردة في ا بوحدة املادتين على أساس أنه ال يوجد اختالف بين األ  ي ينادألحكام الدفاع الشرعي إلى اتجاهين، الفريق األول 

ثار املترتبة على استعمال حق الدفاع الشرعي وهي إباحة استعمال القوة املسلحة لرد االعتداء. أما الفريق الثاني فرأيه ، من حيث الشروط ومن حيث األ51

ثر ، من حيث املستفيدين من الحق واأل51الوارد في املادة  ا عن الدفاع الشرعيا كلي  ا مختلف  يعد نظام   31مخالف لذلك بأن الدفاع الشرعي الوراد في املادة 

رعي املترتب على استخدام الحق. ومن خالل التحليل والدراسة وتفحص النصوص والقواعد التي تضمنت في ميثاق روما األساس ي بشأن حق الدفاع الش

    .51مم املتحدة في املادة بين ما تضمنه ميثاق األ  واالختالفوتفحص القواعد والنصوص لتقييم مدي التوافق 
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 امللخص:

إلى تناول موضوع حق الدفاع الشرعي ملا له من أهمية خاصة على مستوي القانون الدولي واملنظمات الدولية، وذلك لغياب    دراسةال  تهدف 

التي حولت ضابط العدوان إل   دراسةال  ت جهاز دولي توجد تحت تصرفه قوة دائمة تستعمل عند اللزوم، كما تناول  استراتيجية الدفاع   ىالتغييرات 

أن الشرعي وانعكاساته   إال  الدولي،  املجتمع  الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن الدفاع الشرعي حق معترف به لدي  الدولي. وخلصت  على املجتمع 

وصت الدراسة بالعمل على تقييد شروط أ ينقصه الضبط الذي وسع من دائرة الغموض فيما يتعلق بشروطه وتكييفه. وقد   51تكريسه في نص املادة  

 ع الشرعي. اأساس الدف ىالشرعي للحد من التجاوزات التي يتذرع بها مرتكبوها لتهربهم من املسئولية الجنائية الدولية، ومبررهم عل الدفاع 

   .العدوان ؛األشخاص الطبيعيين ؛املسؤولية الجنائية ؛الدفاع الشرعي: الكلمات املفتاحية
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 ويتين:ا ول هذه الدراسة املوضوع من ز اتتن

، استعرض  مطلبينلحق الدفاع الشرعي من خالل    ول فيه الباحث اإلطار العامااألولى: وهي الجانب النظري للدراسة من خالل املبحث األول الذي تن •

ائية الدولية في املطلب املتحدة كما تم استعراض املفهوم في النظام اإلساس للمحكمة الجنفي املطلب األول مفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق األمم  

 . الثاني

ع  وية الثانية: وهي الشق العملي للدراسة وقد ناقش فيه الباحث شروط الدفاع الشرعي في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وشروط الدفاا الز  •

قارنة بين املادتين من خالل ثالثة مطالب، املطلب األول عن شروط االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي في نظام  الشرعي في ميثاق األمم املتحدة وامل

وميثاق  روما وميثاق األمم املتحدة، أما شروط الفعل نفسه في املبحث الثاني، واستعرض املطلب الثالث شروط فعل الدفاع في ميثاق األمم املتحدة 

 . للمحكمة الجنائية الدولية روما للنظام األساس ي

 مشكلة الدراسة: 

من ميثاق    31كدت املادة  أ في إطار الدفاع الشرعي، كما    إالالدولي    املستوى من ميثاق األمم املتحدة فاالعتداء املسلح محظور على    51ا للمادة  طبق  

 .حق الدفاع الشرعي، وهذا املبدأ هو استثناء من مبدأ حظر استعمال القوة في العالقات بين الدول  ىروما عل

وكما أن القوة هي املحرك األساس ي لكثير من النزاعات  انتشار االعتداءات بين الدول بحق الدفاع الشرعي.مما سبق، فإّن مشكلة الدراسة تكمن في 

 استقرارها في املنطقة. ىأوكرانيا بأنها تشكل تهديدا عل علىذلك اعتداء روسيا  ىوخير شاهد عل  ااعتداءاتهة لبرير بين الدول، وتذرع الدول بحجج واهي

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية: 

 هل يقبل القانون الدولي الدفاع الشرعي كمبرر لجريمة العدوان؟ : التساؤل الرئيس ي

 : التاليةالفرعية  األسئلةويتفرع عن السؤال الرئيس ي 

   ؟ما هو مفهوم وأحكام حق الدفاع •

 ؟هل يمكن القول بوحدة املادتين اللتين تحكما الدفاع الشرعي في نظام روما األساس ي وميثاق األمم املتحدة  •

 ما هو مجال الدفاع الشرعي في نظام روما األساس ي وميثاق األمم املتحدة؟ •

 املتحدة؟هل تبنى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية نفس شروط الدفاع الشرعي في ميثاق األمم  •

 ؟ما مدي توافق أحكام وشروط الدفاع الشرعي بين ميثاق األمم املتحدة ونظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية •

 من الذي يضمن عدم التذرع بهذا املفهوم لتبرير كل استخدام للقوة املسلحة في العالقات الدولية؟  •

 أهمية الدراسة: 

 :النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من

   .تكريس مبدأ حل النزاعات بعبر القنوات الشرعية وبالوسائل السلمية •

فراد باستخدام  ا للدول واأل نبذ استخدام القوة بموجب املواثيق الدولية ال سيما امليثاق األممي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. اللذان سمح   •

ذا وقع عليهما عدوان يهدد مصالحهما وهذا يعد استثناء من قاعدة عدم استخدام القوة في العالقات الدولية. ووضع الحد إ حق الدفاع الشرعي  

 . الفاصل بين الدفاع الشرعي القانوني والدفاع الشرعي الذي يستخدم كتبرير لالعتداءات الغير مبرره أو الغلو في الرد

 الدراسة: أهداف 

 إلى:  دراسةال ه هدف هذت

حق الدفاع الشرعي ملا له من أهمية خاصة على مستوي القانون الدولي، وذلك لغياب جهاز دولي توجد تحت تصرفه قوة دائمة   ىتسليط الضوء عل •

 تستعمل عند اللزوم. 

 قد تحدث عند التطبيق.  تجاوزاتبيان خطورة هذه الرخصة )الدفاع الشرعي( وما يكتنفها من  •

املوضوع   • املتخصصة حول  واملصادر  املراجع  إلى  تناولهصعوبة    وبالتاليندرة  الباحث  دفع  العامة،    ىعل  االعتماد، مما  ومواقع  واملجاالتاملراجع   ،

 تحليل املتعمق. املوضوع بش يء من ال تتناول اإلنترنت التي لم 

 . مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية علىبيان التغييرات التي حولت ضابط العدوان إلى استراتيجية الدفاع الشرعي وانعكاساته  •

 : دراسةمنهجية ال

أحكام الدفاع الشرعي، باإلضافة    تتناول لتحليل النصوص القانونية الواردة في أحكام ميثاق األمم املتحدة التي    املنهج الوصفي التحليليتم استخدام  

باملنهج املقارن   االستعانةاملنهج املقارن: تمت  كما استخدم    من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية بشأن حق الدفاع الشرعي.  31إلى شرح وتحليل املادة  
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ثار  حكام، والشروط واآلمن نظام روما املتضمنتان ألحكام الدفاع الشرعي من حيث األ  31من ميثاق األمم املتحدة ونص املادة   51ص أحكام املادة  ملقارنة ن

 املترتبة على استخدام الحق. 

 :دراسةحدود ال

 نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق األمم املتحدة. كل من الدراسة أحكام الدفاع الشرعي في  تتناول الحد املوضوعي:  •

 . 2022مارس إلى  1945ميثاق األمم املتحدة عام نشاء إ لحد الزماني: منذ ا  •

 : الدراسات السابقة

  دراستههي الدراسات التي تتوافق مع البحث العلمي الذي قد قام الباحث في إعداده، حيث يجب على الباحث أن يظهر أوجه التشابه واالختالف بين  

الذي   مميزات بحثهالدراسات السابقة وإظهار  يهالذي تحتوي عل عيوب واملميزاتلا حثه، وبيان بوبين الدراسات واألبحاث السابقة التي قد استخدمها في 

 . األبحاث ه فيها عن هذ تميز

 بعنوان أحكام االشتراك في الجريمة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة مع القانون الوضعي.  (2010)حامد  دراسة •

 . أحكام املحاكم الشرعية بالرياض بعنوان املساهمة الجنائية في جرائم الحدود والقصاص دراسة تطبيقية على ( 1997) يالدايلدراسة  •

 . بحدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق األمم املتحدة والنظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املسومة (2020) علواش كمرشو، دراسة  •

 . املسومة الدفاع الشرعي في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الجزائري  (2018)  دراسة عطية  •

  .املسومة الدفاع الشرعي في إطار املحكمة الجنائية الدولية  ( 2017)  العبيديدراسة  •

 املسومة الدفاع الشرعي بين نظام روما وميثاق األمم املتحدة (2017) زقار دراسة  •

إال أ  الدراسة مع بعض من الدراسات السابقة في تناولها ملفهوم الدفاع الشرعي في نظام روما األساس ي وميثاق األمم املتحدة،  ن هذه  اتفقت هذه 

الشرعي في نظام روما األساس ي وميثاق األمم املتحدة من خالل حاالت عملية توضح الدراسة قد تميزت بإضافة تطبيقية عكست املقارنة بين مبدأ الدفاع 

 حاالت استخدام الدفاع الشرعي في النظامين. 

 :دراسةخطة ال

 اإلطار العام لحق الدفاع الشرعي املبحث األول:

 مفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة  املطلب األول:

 الدفاع الشرعي في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةمفهوم  املطلب الثاني:

 شروط الدفاع الشرعي في نظام روما وميثاق األمم املتحدة املبحث الثاني:

 شروط االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي في نظام روما وميثاق األمم املتحدة   املطلب األول:

 شروط فعل الدفاع في ميثاق األمم املتحدة وميثاق ونظام روما األساس ي املطلب الثاني:

 اإلطار العام لحق الدفاع الشرعي : املبحث األول 

العام وهو منع    اآلصلبعد إنشاء األمم املتحدة، وقد ظهرت فكرة الدفاع الشرعي كاستثناء من    إالإن الدفاع الشرعي لم يظهر بمفهومه الحقيقي  

املحافظة عل إلى  الذي يهدف  املتحدة  األمم  القوة من خالل ميثاق  إلى  العديد من    ىاللجوء  إلى  الشرعي  الدفاع  امتدت فكرة  الدوليين، ثم  السلم واألمن 

وما وهذا ما يقودنا للتساؤل عن مفهوم الدفاع الشرعي في كل من ميثاق األمم املتحدة وميثاق روما، وقد اختلف الفقهاء  املواثيق الدولية وأبرزها ميثاق ر 

في هذا  نتناول في طبيعة الدفاع الشرعي ومفهومه وكثر الجدل، مما حدا بفقهاء القانون في البحث حول مفهوم الدفاع الشرعي وطبيعته القانونية  وسوف 

 طار العام للدفاع الشرعي من خالل مطلبين هما: مفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة، ومفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق روما. املبحث اإل 

 املطلب األول: مفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة  

 ريف الدفاع الشرعي في ظل الفقه الدولي: قبل الولوج في مفهوم الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة سوف نتطرق إلى تع

 الدفاع الشرعي في ظل الفقه الدولي  •

أن يترك املعتدي عليه ضحية    يمكن تصور الشرعي نجد أن أحكامه قد تبلورت عبر ميثاق األمم املتحدة فال    التاريخية للدفاععند البحث عن الجذور  

في كتابه روح القوانين بقوله " إن حياة الدول مثل حياة الناس فكما أن للناس حق القتل في حالة الدفاع عن النفس،   ومونت سيكذلك    وأشار إلىالعدوان،  

 ( 2ص، 2020كرمشو، )". فإن للدول حق الحرب لكي تحفظ بقائها

  اآلصل أساس أنه  الوسيلة الوحيدة لرد الخطر فجعل من فعل الدفاع املجرم في  ىالدولية القديمة عل األعرافبرز الدفاع الشرعي في 
 

ا   مشروع  فعال

السياس ي،  ويقرره القانون الدولي لدولة أو ملجموعة دول عن طريق استخدام القوة لرد العدوان املسلح حال يرتكب ضد سالمة إقليمها  أو استقاللها  
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 وأن يتوقف حين يبدأ مجلس األمن  التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن  الدوليين   .لة الوحيدة لرد العدوانشريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسي

، وفي تلك الفترة كان حق الدفاع  عبارة عن حق يقرره القانون الدولي ألحد أعضاء الجماعة الدولية في استخدام القوة لصد  (52،ص2013)الدويكات،

 ا معه في الشده والقوة. رده ومتناسب  لا يكون الزم  عدوان مسلح، ويشترط أن 

أنهما    إالا مع فكرة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي،  في تعريف الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي نجده جاء متفق    عند البحثو 

)الدولة( ويمثلها   الحق هو الشخص املعنوي   الدولي فصاحبفي القانون  ا  هو صاحب الحق فصاحب الحق في القانون الداخلي هو الفرد، أمفي من  يختلفان  

 مأجورين ومقاتلين وهم الذين يقومون بالفعل ولكن ليس عليهم مسئولية فالدولة هي املسؤولة في ظل تلك الفترة. 

 تعريف حق الدفاع الشرعي في القوانين الداخلية    •

الداخلية في استخدام قوة معقولة لحماية النفس أو حماية أفراد العائلة من أي ضرر    األنظمةقديم ومتاح لألفراد في  الدفاع الشرعي حق  حق   

نه يواجه خطر وشيك وتكون القوة املستخدمة في الدفاع كافية لرد االعتداء.  أجسدي أو حماية ممتلكاتهم من االعتداء في الحالة التي يعتقد فيها املدافع ب

أصبح بموجب ذلك  األخر الذي  رف بواجب قانوني له عالقة بالطرف الدفاع الشرعي عن غيره من أنظمة استخدام القوة من ناحية أنه إخالل طويختلف 

في حماية حقه حتى ال يتحول إلى معتدي، فالهدف من الدفاع الشرعي حماية الحقوق   التجاوز الفعل له حق الدفاع الشرعي، وال يجوز ملستخدم الحق  

 ساسية القانونية ومنع االعتداء وليس العقاب كما في القانون الجنائي.  األ 

الداخلية وبين حق الدفاع الشرعي للدول هو أن حق الدفاع عن النفس ملتصق بالدول مثلهم   األنظمة بين حق الدفاع الشرعي في  االلتقاء إن نقطة 

حق الدفاع الشرعي مع حق البقاء أو الوجود، فالعالقة وثيقة بين الحقين، فحق البقاء  اإلفراد ويرتبط    الدولة وحمايةمثل اإلفراد وهو ضروري لحماية  

تراه   ما  كل  اتخاذ  سلطة  للدولة  واملحافظة    علىتحافظ    حتىيعطي  عليها  اعتداء  أي  ضد  الحق  هذا  تستخدم  ذلك  سبيل  وفي  بقائها.   علىبقائها، 

 ( 217ص، 1973خلف،)

 الذي ركز في بروانلي  اتفاق مع رأي الفقيه    علىأن أغلبها    تبين لنالدي فقهاء القانون الدولي  قد تطرقت الدراسة إلى تعريف حق الدفاع الشرعي  و 

نه حق للدولة أ  الدولي، كماشخاص القانون ألكل  واألصيلةقبل وجود ميثاق األمم املتحدة، وهو من الحقوق الثابتة  كما أن هذا علي قدم وثبات تعريفه 

 ( 90ص، 2005الغنيمي،)العدوان. التي وقع عليها عدوان مسلح غير مشروع، وقد رخص لها استعمال حقها لصد هذا 

   51وقد شكلت املادة  
 
 ا كبير  خالف

 
؟ انقسم الفقه  ا بين الفقهاء حول نشأة حق الدفاع الشرعي، هل نشأ عن طريق هذه املادة، أم هو موجود أصال

 الدولي في اإلجابة على هذا التساؤل إلى نظريتين:  

 النظرية األولى:  

هجوم مسلح أو تهديد  ت  حق طبيعي لكل الدول في حال واجهسميت املقررة وقد تبنت فكرة أن حق الدفاع الشرعي نشأ قبل نشوء امليثاق، وهو  

 بالقوة يشكل خطر  
 
في امليثاق مقررة ما ورد في امليثاق )أي نص   51ا عليها يقوم حقها في الدفاع الشرعي. واستشهد أصحاب تلك النظرية على أن املادة  ا وشيك

 القانون الدولي التقليدي.   ا بل موجود فيا وليس جديد  من الحق الطبيعي للدفاع الشرعي( وكان دليلهم كلمة طبيعي بأن هذا الحق مقرر سلف    ال ينتقص

بأي ش يء ولم يتم تجديدها عند تجديد قواعد القانون الدولي   يواجهت انتقادات كثيرة، فقال الفقيه كلسن أن كلمة حق طبيعي كلمة زائدة وال توحقد  و 

 بل ظلت كما هي.

 النظرية الثانية:  

في حالة وقوع عدوان   إالال يقوم    51فإن الحق في الدفاع الشرعي وحسب نص املادة    أصحاب النظريةفقد أطلق عليها املنشئة فحسب وجهة نظر  

الشروع في استخدام   األمن قبلمجلس    واللجوء إلىمسلح، فلم تعترف تلك النظرية بالعدوان الوشيك الوقوع، فقيدت الحق بوقوع هجوم مسلح فقط،  

 ( 197 ص، 2005حجازي،)الشرعي. حق الدفاع 

في حالة وقوع هجوم مسلح حقيقي، وأيدت األمم املتحدة    إالمن ميثاق األمم املتحدة لم تبيح الحق في الدفاع الشرعي    51خلص الباحث أن املادة  

  1956  هذه النظرية بموقفها الرافض الهجوم الثالثي من )إسرائيل وفرنسا وبريطانيا( ضد مصر بحجة استخدام حقهم في الدفاع الشرعي الوقائي سنة

 على الرغم من أن مصر لم تبادر من ناحيتها بأي شكل من أشكال الهجوم تجاههم. 

فيما يتعلق بمنع استعمال القوة أو التهديد بها في مجال   وباألخصلقد تطرق ميثاق األمم املتحدة إلى العديد من املبادئ املهمة في القانون الدولي،  

تحريم استخدام القوة أو اللجوء    ىعل  (139ه،ص1424،)الجيالني،  من ميثاق األمم املتحدة  4فقرة   2أ في املادة  العالقات الدولية كقاعدة عامة، ورد املبد 

فال توجد  حرب مشروعة وأخري غير مشروعة كما جاء ، اا قاطع  استخدامات القوة تحريم   بل ذهب أبعد من ذلك بمنع التهديد وجعل التحريم لكافة  إليها

 ( 197،ص2005)حجازي، .األمم، كما استبدل ميثاق األمم املتحدة عبارة تحريم اللجوء إلى الحرب بحظر استخدام القوة أو التهديد بهافي ميثاق عصبة 

بين أفراده  واملساواة الباحث بأن القانون الدولي بعد إنشاء األمم املتحدة قد خطأ خطوات كبيرة بهدف الوصول إلى نظام دولي تسوده العدالة   ى ير 

حرم القانون الدولي عدم اللجوء إلى استخدم القوة في العالقات بين الدول بل ذهب أبعد  عامليتين، لذلك د كل الدمار الذي شهدتها البشرية من حربين بع

ا فهناك م ليس قاطع  أن ذلك التحري  إالذلك وإدانته للحرب غير املشروعة بين الدول،    علىمجرد التلويح بها. وقد أكد ميثاق األمم ملتحدة    حتىمن ذلك  

 هذا املبدأ وردت في ميثاق األمم املتحدة منها:   علىاستثناءات 
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ً

 األمن الجماعي: أوال

من امليثاق إذ أوكلت تلك املهمة ملجلس    ىمن أهم مقاصد وأهداف هيئة األمم املتحدة حسب ما جاء في املادة األول   واألمن الدوليينيعد تحقيق السلم  

األمن من امليثاق وتلتزم الدول باحترام تلك املبادئ. وتعد تدابير   42ا للمادة  إلى نصابهما طبق    واألمن الدوليينسلطات واسعة إلعادة السلم    األمن وأعطته

 (94،ص2005)بالنتي، جزاء وتدابير ضد من يرتكب فعل مخالف لقاعدة أو التزام دولي، ومهمة املجلس التدخل لحفظ السالم واألمن  الدوليين يالجماع 

من امليثاق التي جاء فيها "ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو   51مبدأ عدم اللجوء إلى القوة حسب نص املادة    ىيعتبر حق الدفاع الشرعي استثناء وارد عل

أو جماعات في الدفاع عن انفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة علي أحد أعضاء األمم املتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس   فرادى ينقص الحق الطبيعي للدول  

وال   ا،لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى مجلس األمن  فور    استعمال  األعضاءخذها  األمن  التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن  الدوليين، والتدابير التي ات

أنه ضروري من األعمال    ى له الحق في اتخاذ ما ير   -وليته املستمدة من أحكام هذا امليثاقؤ بمقتض ى سلطته ومس -تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس  

 ( 94،ص2004)تونس ي،. لحفظ السلم واألمن  الدوليين"

 املطلب الثاني: مفهوم الدفاع الشرعي في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  

ا إلنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تكون مختصة بمحاكمة كل من يقوم  موجه    االهتمامنحاء العالم أصبح أ بعد ارتكاب جرائم دولية كثيرة في كل 

الجرائم إب تلك  عليه.  رتكاب  الجزائية  العقوبات  املناقشات    (38-37،ص1997)العناني،  وتوقيع  من  العديد  مؤيد   واملداوالتوبعد  بين  من  واملقترحات 

خل في حيز التنفيذ في العام ود  1989ومعارض إلنشاء قضاء جنائي دولي تم التوصل إلى الصيغة النهائية لنظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في  

الشرعي متواكب مع   بينها فالدفاع افقت نشوء األمم والصراعات  بتطورات عديدة ر   مر الدفاعتطور مبدأ الدفاع الشرعي نجد أنه قد    ىوبالنظر إل  . 2002

حق الدفاع الشرعي في املادة    الدولية. ذكرتكون بالصيغة الواردة في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية    ىاملجتمع الدولي في تطوره وتنظيمه القانوني حت

 (121ص، 2014)البحيري،  تحت أسم أسباب امتناع املسؤولية الجنائية وليس تحت عنوان أسباب اإلباحة وسوف نتطرق لالختالف الجوهري بينهما: 31

أو   املادي موانع املسؤولية أسباب شخصية تتعلق بالجاني أكثر من تعلقها بالركن    اللجريمة، أمالركن الشرعي  متعلقة ب  ةاإلباحة موضوعيأسباب  

ملموس تكون قائمة، ومن ارتكب الجريمة ال يتعرض  مادي الجريمة كفعل  أن ىبمعنوال تتعلق بالركن الشرعي  ،واإلرادة  االختيارالسلوك واإلدراك وحرية 

   (121ص، 2008دوبوي،)لديه. واإلرادة  االختيارعدام حرية إ الجنائية ومن بعدها للعقاب لوجود مانع من موانع املسؤولية الجنائية أدت إلى للمسؤولية 

 كما جاء فيالطبيعيين دون الدول، ويعد هذا إقرار منها للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد.  األشخاص الدفاع علىحق قصر  إن نظام روما األساس ي

خر، أو يدافع في حالة آ ا إذا كان وقت ارتكابه السلوك " يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص  على أنه ال يسأل الشخص جنائي    هاميثاق

نجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد عنها إل  ىحرب عن ممتلكات عسكرية ال غن

املمتلكات املقصود حمايتها." وحسب نظام املحكمة الجنائية الدولية فالفرد وحده هو املسؤول عن استخدام حقه في   األخر أوهذا الشخص أو الشخص 

هذا الحق  لألفراد فقط    ىعطأرب أو الجرائم ضد اإلنسانية، و الح  الجماعية وجرائم يمة اإلبادة  ولية عن نفسه، مثل جر الدفاع الشرعي لكي يدفع جريمة د

تي تتعلق وهي األسباب الذاتية ال  ا من موانع املسؤولية الجنائية،قد ورد في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن الدفاع الشرعي مانع   .دون الدول 

الركن  النعداما يجوز توقيع العقاب عليه فإرادته غير معتبرة قانون   الفعل وبالتالي اللية الشخص العقابية عن ذلك مسؤو  تنتفيخص وعند تحققها بالش

 اإلجرامية؟والسؤال هنا هل موانع املسؤولية الجنائية تزيل عن الفعل صفته  .قابل ال تنعقد مسؤوليته الجزائيةاملعنوي وبامل

نتفاء الركن املعنوي للشخص مرتكب الجريمة فهي تتعلق بالشخص الذي توفرت لديه، وهذه املوانع ليس إ موانع املسؤولية هو    ىن األثر املترتب علإ 

أن تصبح    ىبمعن  (259ص  ،  201)زقار،  نتفاء مسؤولية مرتكبهإ ي في حالة  ا ومعاقب عليه حتالفعل وتكييفه، إذ يكون الفعل مجرم    ىلها تأثير قانوني عل

ا، لعدم وجود إراداته وانعدام الركن املعنوي للجريمة، أما الفعل فال يتغير فيظل غير مشروع، إرادة الشخص مرتكب الفعل غير متوفرة وال يعتد بها قانون  

ويظل التكييف القانوني للفعل كما هو   ،ا لهاعها مسؤوليته الجنائية تبع  وتنتفي م  توفرت لديه،  ىاملسؤولية تطبق علي الشخص متوخالصة ذلك أن موانع  

 (Kelsen,1957, p59) .ا عليها ومعاقب  مجرم  

 شروط الدفاع الشرعي في نظام روما وميثاق األمم املتحدة :  املبحث الثاني

العالقات الدولية بتطورات كثيرة تزامنت مع تطور املجتمع نفسه وتنظيمه القانوني، ولم يتم تعريف الدفاع الشرعي تطورت فكرة الدفاع الشرعي في  

من ميثاق األمم   51عمال املادتين حتى ظهرت بالصيغة التي وردت في املادة  في ميثاق روما وال في ميثاق األمم املتحدة بل اكتفتا بتحديد الشروط الالزمة أل 

من نظام روما األساس ي، وكال املادتين ذكرت شروط فعل االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي وشروطه، فهل الشروط نفسها في املادتين    31واملادة    املتحدة 

 أم يوجد اختالف؟  

 تداء فيهما. تتم اإلجابة على ذلك السؤال من خالل عرض شروط االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي في النظامين ثم شروط فعل االع
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 املطلب األول: شروط االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي في نظام روما وميثاق األمم املتحدة   

حولها جدل قانوني    ر ، وثا1837ديسمبر    29واقعة كارولينا والتي حدثت في    ىيعود األصل التاريخي للشروط التي تتطلبها ممارسة حق الدفاع الشرعي إل

 (. 48ص ، 2007)توفيق، بين بريطانيا والواليات املتحدة بشأن الشروط الالزمة ملمارسة حق الدفاع الشرعي

العام   إل  ت، عبر 1837ففي  إل   ىقوة مسلحة بريطانية صغيرة من كندا  املتحدة  الواليات  أميركيا يسم  ىشاطئ  النجير وقامت بمهاجمة زورقا   ى نهر 

خرين، وذلك لتمنع استخدام هذا الزورق في مساعدات القوات الثائرة في كندا  آ ا مواطن   12ا واشعلت النار في الزورق وفقد ا أمريكي  كارولينا وقتلت مواطن  

خسائرها، وردت بريطانيا بأن ما حدث من ليهم، وكانت كندا في ذلك الوقت تتبع للتاج البريطاني وطالبت الواليات املتحدة بتعويض إ بنقل املؤن والذخائر 

  اتدمير للكا رولين
 

 (. Clark,J.Beck1993,p18ا من أعمال الدفاع عن النفس)ا وقانوني   ضروري  كان عمال

أو التهديد بها في مجال العالقات الدولية،    إليهاي لقاعدة عدم استخدام القوة املسلحة أو اللجوء  تعتبر نظرية الدفاع الشرعي حل قانوني استثنائ

مواضيع بعينها، وفي هذا  عدة في الواردة، وحصر حاالت اللجوء ا مع العدالة واملنطق فقد تم ضبط استخدام هذا الحق وتحديد شروطه والقيود وتماشي  

ساسين هما " صور  أ الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة ونظام املحكمة الجنائية الدولية من خالل عنصرين  السياق يمكن دراسة شروط ممارسة  

 فعل االعتداء في ميثاق األمم املتحدة وميثاق روما األساس ي "ثم شروط االعتداء في كليهما "

 
 

عتدي  : اشترطت املادتين لنشأة حق الدفاع الشرعي أن تتعرض الدولة أو الفرد الطبيعي إلى اعتداء فيكون صاحب حق الدفاع الشرعي في مركز املأوال

صور االعتداء نجد أن املادتين متفقتا في أن الدفاع الشرعي ينشأ أثر اعتداء ومن ثم سوف نفصل    وبالتاليعليه فيمارس حقه في الدفاع الشرعي كرد فعل.  

 ث الشروط فهل هي نفس الشروط؟ يحدة ونظام املحكمة الجنائية من حفي ميثاق األمم املت

من امليثاق، التي قيدت استعمال هذا الحق   51يتم تفسير املادة    حتىالولوج في الشروط يجب تحديد مفهوم العدوان    والضرورة قبلمن األهمية  

 تطبيق هذا الحق وممارسته الرتباط العدوان بشروط حق الدفاع الشرعي.  حتى يتسن مفهومه ومدلوله وصوره  لتوضيح  لم تتطرق بحالة العدوان ولكنها 

أحد أعضاء   ىمنن ميثاق األمم املتحدة فإن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي للدول بشرط اعتداء قوة مسلحة عل 51حسب ما جاء في نص املادة 

 ( 187ص ، 2007الصانع، )املتحدة. ق ال ينشأ إال ملواجهة العدوان املسلح الذي يعد جريمة دولية في ميثاق األمم ذلك أن هذا الح ىاألمم املتحدة، ومعن

 والسؤال هنا عن الشروط التي تتحقق في فعل العدوان حتى يكتسب هذا الرد الشرعية القانونية؟  

عمال أ أن يكون هناك عدوان مسلح حال وقائم ومباشر وعلى قدر من الجسامة والخطورة وغير مشروع. أي أن تكون    السؤال ينبغيذلك    علىلإلجابة  

أو قيام القوات مثل ما حدث في    مجاورة ا على إقليم الدولة املعتدي عليها، مثل قيام القوات البرية بغزو إقليم دولة  العدوان املسلح املرتكبة تمثل تهديد  

يدخل ضمن   كما  للدولة،  الحيوية  املنشآت  بقصف بعض  الجوية  القوات  قيام  أو  بحصار موانيها،  العصابات  أ البحرية  تدريب  املسلح  العدوان  عمال 

ا يبيح حق استخدام الدفاع  ا مسلح  عدوان    األعمال تشكلالداخلية وكل تلك    واالضطراباتاب على حدود الدول املجاورة إلثارة الفتن  املسلحة وتشجيع اإلره

كان الوقت    إذا اطالقه ف   ىللعدوان )املادة الخامسة من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية(، هذا الحق ليس علالشرعي للدول التي تقع ضحية  

وتبرير ذلك الخوف من  ،  ملسلحة في مواجهة عدوان غير مسلحالحق في استخدام القوة ا األمن فليس لها  لقنوات الشرعية كمجلس  با  باالستعانة  سمحي

لقمعه وهو   تزايد حدة الصراعات الدولية وانتشارها وال سيما أن كل دولة ستمنح نفسها السلطة في تقدير خطورة العدوان الواقع عليها والرد العسكري 

ي الغالب من الفقه الذي أ إلى الر   الباحث ينحاز( و 316ص  ،  2012) محمد،  عليها،  طريق سيأخذنا إلى صراعات دولية ال يمكن التحكم فيها والسيطرة  

 ا لتبرير الحق الدفاع الشرعي. ا مسلح  يشترط في فعل العدوان أن يكون عدوان  

 
 
املادة  وخالف نصت  لذلك  الشرعي   31ا  الدفاع  لحق  املنش ئ  االعتداء  لصور  بالنسبة  الشرعي  الدفاع  لحق  جديد  بنظام  األساس ي  روما  نظام  من 

شري  ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة إبادة الجنس الب  الدولية )الجرائم صاص املحكمة الجنائية  م الداخلة في اختالجرائ  ومن  ينلألشخاص الطبيعي

 (  14/2/1974الصادر في  3314من قرر الجمعية العامة رقم  ىول)املادة األ  .العدوان(باإلضافة إلى جريمة 

نصت   فقد  العدوان  لجريمة  الدولية  الجنائية  املحكمة  باختصاص  يتعلق  فيما  ا أما  الثانية  املادة  الفقرة  عللخامسة  النظام  "يتوقف    ىمن  أنه 

ما ا وهذا أن دل علي ش يء فإنما يدل أن نظام رو موافقة الجمعية العامة بعد تعريف جريمة العدوان الحق    ىاختصاص نظر املحكمة بجريمة العدوان عل

فاملحكمة الجنائية الدولية ال األمم املتحدة  مة الجنائية الدولية وميثاق  والسبب في ذلك يرجع إلى العالقة بين املحك،  األساس ي لم يعرف جريمة العدوان

نه أاألصيل وفق الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ب االختصاصعن مجلس األمن  في العدوان املسلح، فمجلس األمن  هو صاحب  باستقالليةتعمل 

 يراه من تدابير قمعية ضد األول. له الحق في اتخاذ ما 

بعد   إالبخصوص عمل عدواني أو فعل مرتبط به    ى من نظام املحكمة الجنائية الدولية بعدم إيداع أية شكو   23ا لذلك فقد نصت املادة  تعزيز  و 

يف محدد للعدوان، يثبت فيه ارتكاب الدولة للفعل العدواني،  فشلت الدول املجتمعة في قمة سان فرانسيسكو من وضع تعر صدور قرار من مجلس األمن   

الدول   التي  تشكل عدوان  قائمة محددة وكافية    وضعتفبعض  التي  تخوفت من جهة أخري    نها  أ إال  ا  لألعمال  الثغرات  القائمة، من استغالل  تضمنتها 

ر نظو امل ولكن هي ليست كذلك منحالة عدوان أنها في تحديد بعض الحاالت التي قد تبدو من املنظور القانوني املجرد  االلتباسف من باإلضافة إلى الخو 

 . الواقع العملي 
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 أمام اللجنة ها قرار في العامة  شارت الجمعيةأ كما  ،1974عمالها في أ نتهت من في تعريف العدوان ا  1967وقد تبنت لجنة خاصة لألمم املتحدة سنة 

للعدوا  أخر   على  نفي تعريفها  السياس ي لدولة  أو االستقالل  الترابية  السالمة  السيادة،  املسلحة من قبل دولة ضد  للقوة  كل أو بأي ش  ى أنه "استعمال 

توصية بسيطة إلى مجلس   يكون مجرد  أنن قرار الجمعية العامة ال يعدو  أ   ن ( والش يء املحز 120ص  ،  2018الحق،   )عبدة،  يتعارض مع ميثاق األمم املتحد

 ال. م أ تصنيفه هل عمل عدواني بتكييف أي عمل و الحق بموجب ميثاق األمم املتحدة له  األمن الذي 

 ما هي شروط فعل االعتداء في ميثاق األمم املتحدة ونظام روما األساس ي؟

فعل الدفاع   ىمن ميثاق األمم املتحدة التي أشارت إل   31من ميثاق األمم املتحدة شروط فعل الدفاع صراحة، علي عكس املادة    51لم تنص املادة  

بطريقة مناسبة مع الخطر الذي يهدده أو يهدد الشخص األخر أو األشياء يتصرف بنحو مناسب للدفاع عن نفسه أو عن شخص أخر    هالشرعي بعبارة “أن

 من ميثاق األمم املتحدة من توفر شرطي اللزوم والدفاع. 51ما سبق أن نصت عليه املادة  ىاكدت عل 31أن املادة  ىاملفترض حمايتها" وهذا يدل عل

 ا وحمن ميثاق األمم املتحدة أنه يجب توافر أربعة شروط في العدوان املقرر لحق الدفاع وهي أن يكون العدوان مسلح   51بتحليل املادة 
 

ا  ومباشر  اال

من نظام املحكمة الجنائية الدولية في الفعل املنش ئ للدفاع الشرعي االستخدام الوشيك للقوة   31الجوهرية للدولة. بينما اشترطت املادة    ا للمصالح ومهدد  

 االستغناء عنها. وغير املشروع، كما أن املقصود من استعمال القوة هو الفرد الطبيعي، أو شخص الغير أو ممتلكات ال يمكن 

لشروط  وتختلف املادتان في بقية ا من ميثاق األمم املتحدة(  51املادة )مشروع، ا وغير عسكري  اتفاق املادتين بشرط أن يكون االعتداء  علىدل وهذا ي

 ئينتش أنه    علىمن ميثاق روما   31املادة  ا، بينما نصت  ا ومستمر  من ميثاق األمم املتحدة لنشوء الدفاع الشرعي أن يقع االعتداء فعلي   51املادة إذ تشترط  

دفاع الشرعي أن حق الدفاع إذا كان هناك اعتداء واقع أو على وشك الوقوع. أما محل االعتداء فيختلف في املادتين إذ فرض ميثاق األمم املتحدة لقيام ال

من   31راض ي واالستقالل السياس ي وحق تقرير املصير، وعند النظر إلى املادة يمس العدوان أحد الحقوق أو املصالح األساسية للدولة مثل حق سالمة األ 

للفرد الطبيعي في حالة أنه كان يدافع عن نفسه أو شخص الغير وممتلكاتهم التي ال يمكن االستغناء عنها   سمحتاملحكمة الجنائية الدولية نجد أن نظام 

ا إذا كان وقت  وجاء في نص املادة على أنه " ال يسأل الشخص جنائي    باستخدام حقه في الدفاع الشرعي،  الغير أو إلنجاز املهام العسكريةلبقاء الفرد أو  

خر أو ممتلكات ال آ خر، أو يدافع عن ممتلكات ال غني عنها لبقاء الشخص أو شخص  آ معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص  الفعل يتصرف على نحو  

خر  أو  عنها إلنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص اآل  ىغن

 ا." املمتلكات املقصود حمايته

ومبرراته،  سانيده أ ولكل فقيه  بعض الفقهاء اختلف الفقهاء في ذلك االمر فاألمور؟  العادي السؤال هنا هل يعتد بتوقعات املدافع أم حسب املجري 

ا وشيك الوقوع له الحق إذا كان الفرد العادي يتوقع أن تلك األفعال قد تؤدي إلى اعتداء عليه أو كانت تلك األفعال تشكل خطر   نه أ ي الغالب للفقهاء أ والر 

ا  الشخص جنائي    لمن النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية نصت علي أنه" ال يسا  31املادة  )  سلحة في إطار الدفاع الشرعيفي مواجهتها ولو بالقوة امل

عنها   ىو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات ال غنآ خر  آ و عن شخص  أ إذا كان وقت ارتكابه السلوك يتصرف عاي نحو معقول للدفاع عن نفسه  

مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر  زنجاعنها إل   ىو ممتلكات ال غنأ خر آ و شخص أ لبقاء الشخص 

 ص او املمتلكات املقصود حمايتها لذي يهدد الشخا 

  املطلب الثاني: شروط فعل الدفاع في ميثاق األمم املتحدة وميثاق ونظام روما األساس ي 

من ميثاق املحكمة الجنائية الدولية التي أشارت إلى    31عكس املادة    ىمن ميثاق األمم املتحدة شروط فعل الدفاع صراحة، عل  51لم تنص املادة   

أو عن شخص   للدفاع عن نفسه  أنه يتصرف بنحو مناسب  الشرعي بعبارة"  الدفاع  أو يهدد آ شروط فعل  الذي يهدده  الخطر  خر بطريقة مناسبة مع 

من ميثاق األمم املتحدة من توفر شرطي    51نصت املادة    ما سبق أن  علىكدت  أ   31املفترض حمايتها" وهذا يدل على أن املادة    األشياء   خر أواآل الشخص  

 اللزوم والتناسب. 

 ا  الشرط األول: أن يكون الدفاع الزمً 

إ  النظام  املتحدة بحيث ال يهدف هذا  األمم  إطار ميثاق  الدولي خاصة في  النظام  استثنائي ومؤقت في  الشرعي له طابع  الدفاع  لى أن ممارسة حق 

ناسب بين  التاملعاقبة واالنتقام من املعتدي بقدر ما يهدف إلى وقف العدوان ورده ولذلك فإنه من الضروري أن يكون لهذا العدوان حدود ترسمها فلسفة 

 . واألعمال الدفاعيةالعدائية  األعمال الهجوميةحجم 

لهجوم   2019النفطية لشركة أرامكو السعودية فجر الرابع عشر من سبتمبر في العام ة تعرضت املنشأونجد أن هذا الشرط قد تم تحقيقه عندما 

االقتصاد   علىاملعتدي عليها فقط وهي اململكة العربية السعودية وإنما    الدولة  ىثاره وتداعياته املختلفة ليس علآ مسلح مفاجئ شديد في مداه وخطير في  

في مجال   النفط  إ العاملي  أن عدد    االستراتيجيصدار  إلى  وبالنظر  كله.  فور  للعالم  لجأت  العدوانية فقد  الهجمات  ملثل هذه  تعرضت  قد  الدول  في ا من  ا 

وتكررت الهجمات التي شنها املتمردون الحوثيون يوم  وإقليمها،منها أ  ىا في الحفاظ عللها، وضروري  ا ا طبيعي  استخدام الدفاع املسلح عن نفسها بوصفه حق  

دان مجلس األمن ذلك الفعل العدواني واالعتداء التخريبي أ منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو في مدينة جده، وقد    ىعل 2022مارس   25الجمعة املوافق  
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   ىا علة التحتية للملكة العربية السعودية مما قد يؤثر سلب  ضد منشأة حيوية واستهداف البني
 
ا لكل القوانين واألعراف الدولية إنتاجيتها للنفط، ويعد انتهاك

 من ميثاق األمم املتحدة.  51ولها الحق في الرد والدفاع عن أراضيها باستخدام حقها في الشرعي حسب املادة 

الحادي عشر من  العدوان بهجمات  العنيف ضد املجموعات    على  2001سبتمبر    ويذكرنا هذا  الرد  املسلحة  القوة  املتحدة واستخدامها  الواليات 

النفس وفق   للدفاع عن  القوة  الطبيعي واملشروع في استخدام  السعودية حقها  العربية  اململكة  أكدت  الدولي  اإلرهابية، وقد  القانون  املستقرة.  ا ألحكام 

 ( 344ص  ،1978االلفي، )

ا لإلباحة إلى في عمال الدفاع ليست مصدر  أ عمال الدفاع التي تستخدم فيها القوة املسلحة ال تكون إال على من قام باالعتداء، ولذا فإن  أ إن توجيه  

الحالة يسقط    ففي هذه   ا عن استعمال القوة املسلحة عوض    وسيلة سلميةدي عليه اللجوء إلى  تفي مقدور املع  و أنه كان أ الخطر،  حالة توجيهها ملصدر  

 املسلح؟ لتهديد بالهجوم العدوان غير املباشر أو ا  تساؤل هنا في حالةويثور ال حقها في الدفاع الشرعي.

هذا التساؤل من خالل عرض قضية تطبيقية نظرتها محكمة العدل الدولية وتتخلص القضية باختصار بشن الواليات املتحدة   ىسنحاول اإلجابة عل

النيكاراغوية والتحليق   األجواءوقاعدة بوتوس ي البحرية، واختراق    وكور نتمدينة    ىالهجوم عل  مثل1984-1983إقليم نيكاراغوا في العامي    ىهجمات عل

الجوي   املتحدة عن استخدام أ في  والقصف  الواليات  القضية حتي تتوقف  للنظر في هذه  الدولية  العدل  إلى محكمة  نيكاراغوا بطلب  جواءها، تقدمت 

تهديد  خدام القوة أو الالقوة، وتحميلها املسؤولية عن أفعالها غير املشروعة وانتهاكها مليثاق األمم املتحدة واألعراف الدولية التي تتعارض مع مبدأ حظر است

 أنها دفاع الشرعي؟ األعمال علىفالسؤال هنا هل يمكن تكييف تلك   بها.

شرعي  أنه دفاع  علىه  لف الشرعية الدولية، وأن تكييفمن قبل الواليات املتحدة يخااملسلحة  ن استخدام القوة  أ محكمة العدل الدولية    ر جاء قرا 

أن تكون األفعال التي مارستها الدولة   يجبيتم تفعيل حق استخدام الشرعي    حتىمن امليثاق، ففي البداية    51توفر فيه شروط املادة  عدم  غير مقبول، ل

 تصلرتكبتها نيكاراغوا لم  أن األفعال غير املشروعة التي ا ة كما  ( من قرار املحكم211ليه الفقرة )املعتدية وصل إلى حد الهجوم املسلح، وهذا ما نصت ع

تشكل  ال  ى خر أ و ا، ا مسلح  تشكل هجوم   التمييز بين أنواع القوة التي ىأنه لتفعيل حق الدفاع الشرعي من األول علىإلى حد الهجوم املسلح. وأكدت املحكمة 

 .ة خطور 

الهجوم    ى لألفعال التي ال تصل إلى مستو حكمة العدل الدولية أن الدول ال تملك الحق في الرد املسلح بحجة الدفاع عن النفس  كما جاء في حكم مل

 ا. ا شرعي  بأنها أفعال تشكل دفاع  املسلح. وفي النهاية توصلت املحكمة أنها لم تجد من وقائع القضية ما يبرر أفعال الواليات املتحدة 

حلف الناتو مما يشكل   إلىالعتداءات من روسيا تبريره لذلك أن أوكرانيا ذات ميول غربية وتنوي االنضمام    2022كما تعرضت أوكرانيا في مارس  

مرحلة   إلى  ىمليون بحجج واهية ال ترق  44دولة ديمقراطية عدد سكانها    ىالرئيس الروس ي العنان للحرب عل  فأطلقداخل املنطقة،    منهاأ الستقرارها و تهديدا  

 انترنت( ع، مرج2022لي، كير )القوة. استخدام 

كما أن القوة هي املحرك األساس ي لكثير من    دوان املسلح وبعد وقوعهنخلص من ذلك أن الشرط الواقعي الضروري لتبرير الدفاع الشرعي هو الع 

 االزمات. 

 ا الشرط الثاني: أن يكون الدفاع متناسبً 

ضرار مع عمل العدوان، فليس من لرد العدوان متناسبة من حيث الوسيلة والحجم واأل   األعمال الدفاعيةأن تكون  يتحقق شرط التناسب ألبد    حتى

النووية ألن فعل الدفاع يتجاوز بكثير فعل الهجوم وهو بذلك تجاوز حكمة الدفاع الشرعي التي تتعارض   باألسلحة املعقول أن يرد هجوم باملدافع التقليدية  

وقف العدوان. ويخضع شرط التناسب من حيث األساس القانوني إلى األحكام الدولية العرفية بحيث لم يتم  ىمع االنتقام والعقاب العسكري وهدفها عل

 ( 294ص  ، 2010فهمي، ) ة. من ميثاق األمم املتحد 51املادة تحديد معايير قياس التناسب وشروطه في 

ا غير معقول أو مبالغ  أن الدفاع عن نفس يجب أال يتضمن شيئ    اهتمام الفقهاء لتأكيدها علي  Websterلقد جذبت الصيغة التي استخدمها الفقيه  

   (Brownile,1991) فيه، وطاملا كان الفعل تبرره الضرورة فينبغي له أن يتقيد بهذه الضرورة وال يتخطى حدودها.

الجسامة ووسيلة االعتداء وهذا الشرط متفق عليه    الوسيلة حيثمن حيث    مع الدفاع لقوة متناسب  ا التناسب أن يكون استخدام    واملقصود من 

الدفاع    ففي هذا املثال يتجاوز فعلالنووية،    الرد باألسلحة  ن التقليدية ويكو وميثاق األمم املتحدة، فليس من املعقول أن يرد هجوم باملدافع    نظام روما  بين

فعل الهجوم وهو بذلك تجاوز حكمة الدفاع الشرعي التي تتعارض مع االنتقام والعقاب العسكري وتخرج عن الهدف األساس ي وهو وقف العدوان.   بكثير

حدة. املتق األمم ويخضع شرط التناسب من حيث األساس القانوني إلى األحكام العرفية الدولية بحيث يتم تحديد معايير قياس التناسب وشروطه في ميثا

 . من ميثاق األمم املتحدة( 51املادة )

لي لم  وقد تنازع الفقه عدة آراء حول التناسب هل يكون في االعتداء أم الدفاع أم املقياس درجة الخطر والوسائل املستخدمة وقد فالقانون الدو 

ق ويؤدي إلى توسيع نطاق الفوض ى في العالقات الدولية، يطلق يد الدولة املدافعة في تقدير مضمون الدفاع وحجمه ومداه كي ال يساء استخدام هذا الح

 .  لذلك فإن هناك قواعد وضوابط وقيود ينبغي مراعاتها في فعل الدفاع كي ال يفقد شرعيته ويتحول إلى عدوان يدخل في دائرة الحظر والتجريم 

وة التي تستخدم للدفاع عن دولة أو شخص ما يجب أن تتناسب إن في القانون الدولي العام قيود حديثة فيما يتعلق بالدفاع الشرعي وتتمثل في الق

 تجاوز.بصورة معقولة مع الخطر الذي يجب تفاديه، ومعناه الرد في حدود  بالقدر الضروري الكافي لصد العدوان بدون مبالغة أو 
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الصادر عن   الدفاع  أو  الدولة  الصادر عن  الرد  الحالتين في حالة  العدوان والتناسب يجب توفره في كلتي  الشروط في فعل  إذا توفرت هذه  الفرد 

عدوان أنها جريمة   علىا ال يرتب مسؤولية دولية فال تسأل عن استخدامها للقوة وال تكيف وكذلك في فعل الدفاع اعتبر الدفاع الصادر عن الدولة مباح  

 ى بالنسبة للفرد فعند تحقق شروط العدوان للشخص الطبيعي فيعد الدفاع الشرعي من موانع املسؤولية الجنائية الشخصية. ولكن تبق  وكذلك الحال

لة انتفاء مسؤولية الفرد الجنائية في حا ى موجودة في الجرائم األخرى وهي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة الجماعية فلد  اإلشكالية

 اقترافه أي من الجرائم الثالث في إطار الدفاع الشرعي فهل تنتفي بالضرورة مسؤولية الدولة؟

من ميثاق روما يتبين   ىالفقرة األول 31من ميثاق األمم املتحدة واملادة  51ليس هناك نص صريح لحل هذا اإلشكال ولكن إذا قمنا بتحليل نص املادة  

 خالل نقطتين:  لنا أن التوصل لحل هذا اإلشكال من

 :  ىالنقطة األول

من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية من أسباب امتناع   31تتمثل في التكييف القانوني للدفاع الشرعي، حيث اعتبر حسب نص املادة  

القانونية لهذا التكييف هي أن أسباب اإلباحة أسباب ثار  املسؤولية الجنائية على خالف القوانين الجنائية الداخلية التي تجعله من أسباب اإلباحة. ومن اآل

ا ويستفيد منها كل من شارك في الفعل، كما أن األخذ بهذا التكييف يؤدي إلى موضوعية عند توفرها تسقط الركن الشرعي للجريمة ويصبح الفعل مباح  

ارتكاب الفرد جرائم ضد ا انتفاء مسؤولية الفرد ومسؤولية الدولة أيض   الحرب. تكييف الدفاع  ا في حالة  اإلبادة الجماعية أو جرائم  إلنسانية أو جرائم 

صية يستفيد الشرعي في القانون الدولي الجنائي على أنه من موانع املسؤولية الجنائية فهذه املوانع حسب القواعد العامة للقانون الجنائي أسباب شخ

 مسؤولية الدولة قائمة.   ىية الفرد الطبيعي وتبقمنها فقط الشخص الذي توافرت فيه، وعند تطبيقها تنتفي مسؤول

 النقطة الثانية: 

الشخص ي للمحكمة الجنائية الدولية    فاالختصاصوالتي تتمثل في نطاق تطبيق النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،   لإلشكاليةإليجاد حل   

   الدولة.يعي وال يمتد إلى هو اختصاص بمسائلة الفرد الطبيعي وجميع أحكامها تتعلق بالفرد الطب

نه في حالة انتفاء مسؤولية الشخص الطبيعي عن جريمة اإلبادة الجماعية وجريمة الحرب والجرائم ضد اإلنسانية فال يجوز للدولة أ خالصة ذلك 

حول التهديد    1996الدولية عام    ي الرد الذي صدر من محكمة العدلأ أن ترتكب جريمة من الجرائم الثالث وتدفع بحقها في الدفاع الشرعي. وعزز الر 

 االلتزامات املقررة في إطار القانون الدولي اإلنساني. خر حول اآل واستخدام األسلحة النووية، والتقرير 

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر بحجة الدفاع الشرعي   علىالرد األمريكي  •

أفغانستان   ىشرعت الواليات املتحدة األمريكية بجانب عدد من الدول املتحالفة معها بشن هجوم عسكري عل  2001في السابع من أكتوبر في العام 

  ىالحق بالرد عل  ا( وإعطاءه1373ورقم    1308مجلس األمن  رقم  )قرار    من ميثاق األمم املتحدة   51علي أساس الدفاع الشرعي املقرر لها بمقتض ي املادة  

بة من تنظيم القاعدة بزعامة أسامه بن الدن املتهم األول واملدبر للهجمات، وأثار األمر التساؤل عن مدي شرعية الرد األمريكي العملية اإلرهابية املرتك

 من الدفاع الشرعي؟  51وهل هي تدخل ضمن املادة    2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ىبالقوة املسلحة عل

من امليثاق األممي وهل إن ما وقع  51الواليات املتحدة األمريكية حسب نص املادة  إليهاالسؤال نعرض الحجج واألسانيد التي استندت  ىقبل الرد عل

 ا ينبغي الرد عليه؟ا مسلح  عليها يعد عدوان  

 ميثاق األمم املتحدة( من  51)املادة  :التاليمن امليثاق األممي فإن وصف العدوان يتمثل في  51حسب نص املادة 

1.  
 

العدوان حاال    ا ومباشر    أن يكون 
 

الرد لم يكن حاال الشرعي عل فإن  الدفاع  أقتصر حالة  املتحدة  األمم  املعتدي عليها فميثاق  الدولة   ى  من جانب 

 روط الدفاع الشرعي. أن الواليات املتحدة األمريكية ال ينطبق عليها هذا الشرط من ش ى االعتداء املسلح والذي لم ينته بعد فأننا نر 

 يهدد املصالح الجوهرية ملن وقع عليه االعتداء، االعتداء الوقع عليها هدد مصالحها األساسية وخلف دمار وقتل. .2

 عدم مشروعية االعتداء، االعتداء غير مشروع وليس هناك ما يبرره.   .3

الرغم من أن الطائرات    ىيصنفوه تحت بند العدوان املسلح عل  أن ما خلفته الهجمات من دمار وقتل  ى فالبعض ير اآلراء في تفسير الوضع    تعددت 

من امليثاق(   51)املادة    التي تم استخدامها لم تكن طائرات حربية، وجسامة العدوان يتفق مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق بتعريف العدوان

لقرارات التي صدرت من  من امليثاق ويستدلون في ذلك با  51للمادة    ا ا وفق  أن ما وقع من أحداث جسيمة ال يمكن وصفها أنها عدوان    ى خر ير أما الرأي اآل 

ا وإنما اكتفيا بوصفها اعتداء يهدد السلم واألمن الدوليين، بالرغم من أن مجلس األمن كان قد ا مسلح  الهجمات بوصفها عدوان    لم يصف   ن  مجلس األم

يكيف  األمن لم مجلس  ا فإنوأخير   الكويت والعراق. ىا مثل القرارات الصادرة بشأن االعتداء الذي وقع علا مسلح  ر في أحداث سابقة بأنها تشكل عدوان  قأ 

بوصفها مهددة للسلم    ىفا وإنما اكتا برغم تهديدها للمصالح الجوهرية األمريكية وغير مشروعة قانوني  ا مسلح  عشر من سبتمبر بأنها عدوان    أحداث الحادي 

 . واألمن الدوليين
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 : الخاتمة 

  املستوى   ىمن ميثاق األمم املتحدة اتفقتا في تكريسهما حق الدفاع الشرعي عل  51من نظام روما األساس ي واملادة    31خالصة ما سبق أن املادتين  

ملادتين.  الدولي، إال أنهما اختلفتا من حيث الشروط ومن حيث الطبيعة، ولذلك انقسم الفقه في اتجاهين في تحديد أحكام وشروط الدفاع الشرعي في ا 

نقاط االتفاق  فالدفاع الشرعي في ميثاق روما خاص باألشخاص الطبيعيين في حين الدفاع الشرعي في ميثاق األمم املتحدة خاص بالدول، كما توجد بعض  

تابعين أمام بين املادتين في شروط االعتداء املنش ئ لحق الدفاع الشرعي وشروط فعل االعتداء وهي اللزوم والتناسب. كما يمكن لألشخاص الطبيعيين امل

 .من امليثاق 51املحكمة الجنائية الدولية يمكنهم التذرع بالدفاع الشرعي الذي استفادت منه دولته حسب نص املادة 

 
ً

 :النتائج : أوال

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

ينقصه الضبط الذي وسع دائرة الغموض فيما يتعلق بشروطه   51الدفاع الشرعي حق معترف به لدي املجتمع الدولي، إال أن تكريسه في نص املادة  •

 وتكييفيه.

ضمن موانع املسؤولية الجنائية وليس تحت إطار أسباب اإلباحة بوصفه    أدرجعلى الرغم من أن الدفاع الشرعي نص عليه في ميثاق روما إال أنه   •

 صورة من صور اإلكراه املعنوي، إذ يضغط علي نفس الجاني ويفقده حرية االختيار ويلجأ إلى الدفاع الشرعي إذا توفرت شروطه.

االعتداء   علىذ اقتصر حالة الدفاع الشرعي  إ اس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد تنبه إلى القصور الذي شاب ميثاق األمم املتحدة  إن النظام األس •

وضرورة اللجوء    واألمن الدولييناملسلح والحال الذي وقع ولكنه لم ينتهي، ويجيزه إذا كان وشيك الوقوع رغم ما يبرره من مقتضيات حفظ السلم  

 ائل السلمية لفض املنازعات الدولية. إلى الوس

ا مع أحكام الدفاع الشرعي في القانون الداخلي وهي حالة عدم االعتراف بالدفاع الشرعي إذا وقع جاء ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية متناسق   •

فاع فكلهما يشترط التناسب واللزوم في األخذ بالدفاع ا كما اتفقا في شروط فعل الدا شرعي  ا وليس دفاع  بالفعل وانتهي فالفقهاء يعتبرونه انتقام  

 الشرعي. 

اإلرهاب   ىا يبيح استخدام تلك الوسائل للرد علال تعتبر تفويض   2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  األمن بعدالقرارات التي صدرت من مجلس  •

 من ميثاق روما. 31األمم املتحدة واملادة من ميثاق   51ما هو منصوص في املادة  ىا علستناد  ا وإنما يجب أن يكون الرد 

تسبب في الجريمة  إن تطبيق املسؤولية الجنائية الفردية على األفراد بديل عن املسؤولية الدولية في حالة ارتكابهم جرائم دولية له يؤدي إلى معاقبة امل •

 الجريمة.ا بمعاقبة الدولة دون املتسبب املباشر في مباشرة، خالف ما كان سابق  

 حث الدول علي التناسب ما بين الفعل املعتدي به والرد عليه.  علىالحرص  •

 سم حق الدفاع الشرعي. إجرائم ب الرتكابال يتخذ ذريعة  حتىالتعمق في موضوع الدفاع الشرعي ومدي شرعية استخدامه  •

 : التوصياتا: ثانيً 

 بما يلي:وبناء  على النتائج التي خلصت اليها الدراسة فإننا نوص ي 

وخصوص   • وقراراتها  املتحدة  األمم  أحكام  إلى  لالحتكام  الدول  كافة  الدراسة  تفسير  أوصت  في  التوسع  وعدم  القوة  باستخدام  تتعلق  التي  تلك  ا 

 الها.طتتوافق مع أهدافها وم حتىاالستثناءات 

 حدودها بشكل مفصل وعدم السماح بتجاوزها.  من امليثاق املتعلقة بالدفاع عن النفس وبيان 51قيام األمم املتحدة بدراسة املادة  •

 ضرورة وجود نص قانوني ينظم تجاوز املدافع الذي تجاوز حدود املدافع. •

أساس  ىتقييد شروط الدفاع الشرعي للحد من التجاوزات والتي يتذرع بها مرتكبوها لتهربهم من املسئولية الجنائية الدولية، ومبررهم عل علىالعمل  •

 الشرعي. فع ا الد
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on restricting the conditions of legitimate defense to limit the abuses invoked by perpetrators to evade 
international criminal responsibility, and their justification on the basis of legitimate defense. 
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 : دمة ــمق ـال

ُۚ َيَهُب لََمن يََشآُء إََنَٰٗثا َويََهُب لََمن يََشآُء ٱلذ  قال تعالى:  ۡرَضِۚ َيخۡلُُق َما يََشآُء
َ
َمََٰوََٰت َوٱلۡأ َ ُملُۡك ٱلسه ه ۡو يَُزوَُّجُهۡم ذُۡكَرانٗا َوِإَنَٰٗثاۖ َويَۡجَعُل َمن يََشآُء َعقَيًماُۚ   ٤٩ُكوَر حمسلِّّلَ

َ
أ

 جحس 50الى الآية  49من الآية  وَرىحجسالش   ىجس٥٠إَنهُهۥ َعلَيٞم قََديرٞ 
عّد 

ُ
قانون الدولي اإلنساني، وقد الشأن األشكال األخرى للعنف الجنس ي من الجرائم األشّد خطورة بموجب  شأنها القسري   التعقيم والحملجرائم ت

ل االعتراف بجرائم التعقيم والحمل القسري 
ّ
التي   التاريخيةاإلنجازات    ا منجاز  إن  ةالجنائية الدولي  ةللمحكم( من النظام األساس ي  7)  ة ا للمادستناد  ا   مث

قد ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. و ساس النظام األ   بشأن   تفاوضوا للموفدين الذين    ( 1998)وز عام  تمّ في    الدبلوماس ير األمم املتحدة  تمّ قها مؤ حّق 
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 امللخص:

القضاء على وظيفة جهاز التناسل، باستعمال وسائل جراحية أو غيرها تمنُع الحمل املقصود بالحرمان من القدرة البيولوجية على اإلنجاب: هو  

 بصورة دائمة.

املنوية للحيوانات  الناقة  القناة  املنوية وهي  القناة  بواسطة قطع  إجراؤه  يمكن  كما  اإلخصاء،  الرجال من خالل طريقة  التعقيم عند  من    ويتّم 

 .ةربط هذه القناة أو سدها بمواد كيماويالخصية إلى الحويصلة املنوية، أو القيام ب

املنوية الحيوانات  تتّمكن  أو سّدها بوسائل كيماوية حتى ال  أو قطعهما  النساء فهو: تعطيل وظيفة قناتي فالوب بربطهما  التعقيم عند  من    أما 

العملية تشبه اإلخصاء عند الرجال. وهذه األفعال الوصول إلى البويضة لتلقيحها. وهناك طريقة أخرى، وهي استئصال املبيض من جسد املرأة، وهذه  

ا على حّق اإلنسان فى تكامله الجسدي، وهذا ما عبرْت عنه املادة السابعة من النظام األساس ي للمحكمة  ا صريح  ا فإّنها تشكل عدوان  ا أو قسر  إذا تّمت عمد  

( الثامنة الخاصة بجرائم الحرب، حيث اّتفق املفاوضون أثناء املناقشات  8املادة )الجنائية الدولية الدائمة بمناسبة البحث فى الجرائم ضّد اإلنسانية، و 

ا  ارخ  التي أجريت حول النظام األساس ي للمحكمة الجنائية بخصوص قضايا الجنس وجرائمه بأهمية الحّق فى الصحة اإلنجابية والتي تشكل اعتداء  ص

 املسائل املتصلة بحريته اإلنجابية. يحّقه اإلنساني بالتحكم والبت بحرية ومسؤولية ف ليس فقط لحّق اإلنسان فى السالمة البدنية، وإّنما ل

: عمليات  املبحث األول : املاهية القانونية لجريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على اإلنجاب.  املبحث التمهيديأما محاور البحث فتشتمل على:  

: املوقف  املطلب الثاني: السياسة التشريعية والقضائية من وسائل وطرق تحسين النسل.  ملطلب األول االحرمان من القدرة البيولوجية على اإلنجاب:  

: أركان جريمة الحرمان  املطلب األول : أركان جريمة الحرمان من القدرة البيلوجية على االنجاب.  املبحث الثانيالتشريعي من حمالت برامج تحديد النسل.  

إبادة جماعية.   اإلنجاب بوصفها جريمة  البيلوجية على  القدرة  اإلنجاب بوصفها  املطلب الثانيمن  البيلوجية على  القدرة  الحرمان من  أركان جريمة   :

 جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية.

تعقيم القسري بوصفها إحدى نتائج االنتهاكات الجماعية لحّقوق ولذلك يوص ي الباحث بضرورة أن تكون هناك معالجة واضحة ومفّصلة لجرائم ال

 اإلنسان خاصة ما ُيتخذ منها شكل إبادة األجناس والتطهير العرقي. 

سل ؛الحياة الجنسية ؛القدرة البيولوجية على اإلنجابالكلمات املفتاحية: 
ّ
 الصحة اإلنجابية.  ؛التكامل الجسدي  ؛برامج تحديد وتحسين الن
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الدولي   قانون الجنائي وال  قانون وتأثيرها اإليجابي على ال  اإلنسانوق  حّق ي وما فيه من بنود خاصة بالجنس مثاال على مدى تطور حركة  قانوننظام روما ال  ُعّد 

 .(1) اإلنساني

 
 
 وا  )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  لحوادث    ونتيجة

 
شمل أثرها شريحة   ، حيثالعالم مختلفة من    أنحاءفي    عْت لتي وق

سلوما أثارته برامج تحسين   ،(1930،ـ1907)البلدان السيما بين عامي  في تلك الجماهير واسعة من
ّ
كية يبعة في الواليات املتحدة األمر سيئة الصيت املتّ  الن

 . ع الدولي تمّ لدى املجمن صدمة وهلع   الحرب العاملية الثانيةإبان    (Adolf Hitler)واملتجهة نحو الجانب املتطرف املخيف واملروع من قبل الدكتاتور النازي  

غالبية   دعمْت   إذ، األساس ي  ر روماتمّ نعقاد مؤ ا   أثناءكبر  أ  امتمّ باهفي زمن السلم والحرب    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  قضية    حظيت  حيث

 .(2) جنائية الدوليةي للمحكمة القانونفي النظام الالقسري والحمل ر عملية دمج بنود التعقيم تمّ الدول التي حضرت هذا املؤ 

 :دراسةالأهمية 

من سهولة االعتراف بجرائم   دراسةال  ه ناقشناه في هذية ذات العالقة ما  قانونامنا بهذا النوع من الجرائم وبالنصوص التمّ صدق تعبير عن اهأ إّن  

املوضوع  ا ألهمية هذا  ستراتيجيات الحرب ووسيلة إلبادة األجناس. ونظر  ا ستراتيجية من  اك  )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  

بيان موقف الشريعة اإلسالمية  ل  ا جاهد    هذا   في بحثي  فقد سعيُت   الجنائية الدولية،ي للمحكمة  ساس بين نصوص النظام األ   ليس فقط  أحكامه  وانتشار

التعقيم ألغراض   قوانينطلع على  أ   نأ و العمدي )التعقيم( أحد الوسائل التي  تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،    اإلنجاب  ُيعد  حيث  ،من التناسل

سلتحسين  
ّ
غلب موضوعات هذا البحث بين  أوعنيت باملقارنة في  ،  ملانياأ ييز العنصري التي عملت بها النازية في تمّ ال  قوانينل  مثال  أوالتي طبقت كقاعدة   الن

   ملانياأ ربي السيما فرنسا و و سيا ودول االتحاد األ آ الجنوبية و   لواليات املتحدة وبعض دول أميركاتشريعات ا 
 

تشريعات معارضة في هذا د من  ا وج   عمّ فضال

  دد.الصّ 

كذلك    ة.نسان الجنسيّ اإل  الوثيق بحياة ا الرتباطه  بالغة نظر    يحظى بأهمية  اإلنجابثل في الحرمان من القدرة البيولوجية على  تمّ موضوع البحث امل  إّن 

املوقف القانوني من عمليات الحرمان من    أهمية املوضوعثل  تمّ ت عد البحث والدراسة في موضوع الحرمان من يُ   ومن هنا  ،البيولوجي  اإلنجابفي معرفة 

على   البيولوجية  تتسم   اإلنجابالقدرة  التي  القانونية  املوضوعات  والدراسات    البالغة  هميةباأل   من  واألبحاث  الندوات  من  الكثير  إجراء  تتطلب  والتي 

    .صةاملتخصّ 

خاصة بعد    ، ودور القضاء الدولي الجنائي في هذا املوضوع  اإلنجابلى معرفة مفهوم جريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على  إ تهدف الدراسة  و 

كل والعقبات التي تحول املشاثل في املحكمة الجنائية الدولية التي تركز على تطبيق ما يسمى بقواعد القانون الدولي الجنائي وماهي تمّ إيجاد نظام هيكلي ي

  ،يق العدالة الجنائية الدوليةحّق دون ت 
ُ
 وذلك من خالل معرفة األفعال التي ت

 
 ية(. اإلنجابوق حّق نسان )وخاصة الوق اإلحّق ا لشكل انتهاك

  مشكلة الدراسة:

بحاجة    البّد  تكون  إشكالية معيقة  تحتوي على  أن  جنائية  أو رسم إ ألي دراسة علمية  القانونية  واملقترحات  الحلول  وإيجاد  والتعديل  التحليل  لى 

 ية. اإلنجابوق  حّق كجريمة االعتداء الخطير على ال مبتكرة الوسائل واألدواتذا كانت الدراسة تتعلق بجريمة إ خاصة  ،الخطوط العريضة لها

الجرائم الواقعة   (الدراسة  محلّ )والتشريعات املقارنة  ع اإلماراتي  عالج بها املشّر مدى نجاح الكيفية التي يُ   في  ثلتمّ ت  البحث  هذا   في  إّن إشكالية الدراسة

 ية.اإلنجابوق والصحة حّق ال ّس تمّ من أكثر الجرائم خطورة و  ية باعتبارهااإلنجابوق حّق على ال

ع اإلماراتي هل نجح املشّر ثل في:  تمّ في إطار بحث املوضوع، وهذا التساؤل ي  اإلجابة عنه  تمّ ل سيتساؤ   ة إشكالية الدراسة من خاللوعليه يمكننا صياغ

 ينبثق عن هذا التساؤل الرئيس ؟  كما  األشخاص  الدراسة في وضع املعالجة الجنائية املناسبة لهذه النوعية من الجرائم بهدف حماية  والتشريعات محلّ 

 عدد من التساؤالت الفرعية منها ما يلي: 

 ؟اإلنجابماهو مفهوم الحرمان من القدرة البيولوجية على   •

 ؟اإلنجابن القدرة البيولوجية على متى تقوم املسؤولية الجنائية عن عملية الحرمان م •

 ية لألشخاص؟اإلنجابوق حّق لحماية الدور املحكمة الجنائية الدولية  ما هو •

 :منهجية الدراسة

بحث ومحاولة  د املنهج التحليلي بقصد إثراء موضوع التمّ فسوف أع  فيه، لذلك  ة موضوع الدراسة وتشعب القضايا التي سأتناولها ا لخصوصيّ نظر  

 . اإلملام بمختلف تفاصيله

لى ية والبحث فيها وتحليلها للوصول إ يستند هذا املنهج على تحليل اآلراء الفقهية املختلفة والنظر في األحكام واستخالص النتائج العلم  املنهج التحليلي: 

ليلها  وتحليل وق اإلنسان واملحكمة الجنائية الدولية بشكل عام وتححّق لى الدراسات التاريخية التي تناولت رجوة من هذه الدراسة، مع الرجوع إ النتائج امل

 . يق الهدف من الدراسةحّق لى توصول إ نتائجها وأحكامها من أجل ال

 
   49/ ص 2003طه عبدهللا عبد األمير / تحديد النسل فى الشريعة اإلسالمية والقانون / دراسة مقارنة / إطروحة ماجستير / كلية الحقوق / بغداد /   (1)

(2) W. Schabas Eds, Essays on the Rome statue of the ICC, Naples: Editoriale scientific 2000 (V.1, V.2 for the coming 481) – P.4  . 
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 :دراسةالخطة 

 )التعقيم القسري(.  مان من القدرة البيولوجية على اإلنجاب: املاهية القانونية لجريمة الحر هيديتم  املبحث ال     

 . منه مفهوم التناسل وأهميته وموقف الشريعة اإلسالمية املطلب األول:

 اإلنسان في سالمة الجسد.  حّق عتداء على كونه ا  املطلب الثاني:

 ية.اإلنجابوق حّق كونه أحد االنتهاكات الخطيرة لل املطلب الثالث:

 . مان من القدرة البيولوجية على اإلنجابعمليات الحر  املبحث األول:

سلالسياسة التشريعية والقضائية من وسائل وطرق تحسين  املطلب األول:
ّ
 .الن

سلبرامج تحديد   املوقف التشريعي من حمالت املطلب الثاني:
ّ
 .الن

 .اإلنجابخصاء( الحرمان من القدرة البيولوجية على  أركان جريمة )اإل  املبحث الثاني:

 ة.دة جماعيّ ابوصفها جريمة إب اإلنجابأركان  جريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على  املطلب األول:

 الركن املادي.  الفرع األول:

: فرض تدابير إعاقة التناسل أو منع 
 
 على شخص أو أكثر.  اإلنجابأوال

: ان
 
 ة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة. ماعلى جاء الضحايا إ تمّ ثانيا

: صدور النشاط اإل 
 
 جماعة من الجماعات. ضّد جرامي في سياق نمط  سلوك مماثل وواضح  موجه  ثالثا

 الفرع الثاني: الركن املعنوي للجريمة. 

: القصد الجنائي العام )صدور النشاط اإلجرامي في سياق نمط سلوك مماثل وواضح موجه 
 
 جماعة من الجماعات. ضّد أوال

: أن ينوي مرتكب ا 
 
 أ لجريمة إهالك تلك الجماعة ثانيا

 
 )القصد الجنائي الخاص(. كليا

 
 و جزئيا

 اإلنسانية. ضّد بوصفها جريمة حرب أو جريمة  اإلنجابأركان جريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على  املطلب الثاني:

 الفرع األول: الركن املادي للجريمة. 

 أو أكثر من القدرة البيولوجية على 
 
 .اإلنجابالصورة األولى: حرمان الفاعل شخصا

 نعدام الرضا وانتفاء قصد العالج.الصورة الثانية: ا 

 . اإلنجابالصورة الثالثة: الشكل النظامي الرتكاب جرائم الحرمان من القدرة البيولوجية على 

 الفرع الثاني: الركن املعنوي للجريمة. 

 ة.تم  الخا

 

  اإلنجاباملاهية القانونية لجريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على : هيديتم  الاملبحث 

 مقدمة: أهمية املوضوع وخطورته 

نع  تمّ أو غيرها  وسائل جراحية   باستعمالالقضاء على وظيفة جهاز التناسل،   :هو  (اإلخصاء)  اإلنجابعلى    بالحرمان من القدرة البيولوجية يراد  

   .(3) الحمل بشكل دائم 

 ااملرأة سببه طبيعي ك . فالعقم عند الرجل أو  من املعلوم أن التعقيم غير العقم 
 

 األنابيب سداد  كانأصل فسيولوجي    سببه  أو،  لتقدم في السن مثال

  أو، وضمور في الجهاز التناسلي عند املرأة  مجرى البول عند الرجل إلىاملنوية  للحيواناتاملوصلة 
 

 لألمراض العائدة  سبابعن األ  قصور في مبيضيها. فضال

ا التعقيم أمّ .  (4) لوب وميل الرحم عن موضعه الطبيعيفا  قناة سداد  نا ، و التقرحات في عنق الرحم   أو، وااللتهابات  سيما املبايض  التي تصيب الغدد الصم ال

  أوربط    أو،  الحويصالت املنوية  إلىالذي تسلكه الحيامن من الخصية    األنبوبقطع    أوربط    أو  نسدادا العقم بوسائل جراحية تستهدف    إجراءفهو تعمد  

التناسلية الناقلة للصفات   األعضاءتستهدف مباشرة استئصال    أو  الرحم   إلىالقناة وبالتالي    إلىاملنوي    الحيوانأو قطع قناة فالوب ملنع دخول البويضة  

سلعند الرجل واملبيض عند املرأة السيما في الدول التي تتبنى سياسة تحسين    الخصيتانالوراثية وهي  
ّ
لتجنب نقل صفات الرجل وصفات أسرته وعرقه   الن

وبهذا يفترق التعقيم . (5)من الخصية واملبيض تحويانها كلّ طريق الشفرة الوراثية التي   عن أبنائها إلى وأصولهانقل صفات املرأة وصفات عرقها  أوأبنائه  إلى

الوسيلة الجراحية فهي    امّ أ   ية،قانونالالحماية    بوصفه الفعل في الجريمة موضوع البحث عن الوسيلة. فالتعقيم هو سبب االعتداء على املصلحة محلّ 

 
 .65ـ64ـ ص  1983طارق شفيق الطاهري ـ القران والحياة الجنسية ـ الطبعة الثانية ـ مطبعة املعارف ، بغداد ـ  (3)
 . 50ـ ص 2003هرين العراق ـ طه عبد هللا عبد األمير طه تحديد النسل في الشريعة اإلسالمية والقانون ، دراسة مقارنة ـ اطروحة ماجستير ـ كلية الحقوق ، جامعة الن (4)
 .  60.ص 2000األعضاء البشرية بين الطب والشريعة والقانون ـ بيت الحكمة ـ بغداد ـ عبد القادر العاني ـ زراعة ونقل األعضاء البشرية في الشريعة اإلسالمية ـ سلسلة املائدة الحرة ـ نقل  (5)
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املادي في   التنفيذ  الفعل في كل جريمة تعقيم، ف  الجريمة.أداة  املادي،    أخرى    إلىالوسيلة تختلف من جريمة    إنوبينما يتوحد  التنفيذ  أداة    ألنبحسب 

ي للمحكمة ساس السابعة من النظام األ عد العقم األثر املتولد عن سلوك االعتداء والذي عبرت عنه املادة  وعليه يُ   ة.تكون ماديّ   نأ الوسيلة هنا ال يمكن إال  

من القدرة البيولوجية    أكثر  أوشخص    حرمان)  ــة الخاصة بجرائم الحرب بية واملادة الثامناإلنسان  ضّد الجنائية الدولية الدائمة بمناسبة البحث في الجرائم  

   .(6))اإلنجابعلى  
ُ
مع الحدث املوصوف في النموذج    تطابقة م  ألنهاقت  حّق قد ت  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  عتبر النتيجة في جرائم  وبهذا ت

 إلى من هنا نصل  لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. لمشروع املقدم من قبل اللجنة التحضيرية للي لها واملنصوص عليه صراحة في الصيغة النهائية  قانونال

، وفي  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  ية وتحديد املقصود منها باعتبارها محل الحماية الجنائية في جرائم  قانونضرورة االعتداد باملصلحة ال

الحرمان من القدرة عمليات  )  عنوانل  و مة وذلك في مطلبين يحمل األ في القاعدة املجرّ   يقي الذي يمثل )علة التشريع(حّق املضمون ال  باعتبارهاالوقت نفسه  

الجسد(  اإلنسان  حّق على    عدوان  اإلنجابالبيولوجية على   و في سالمة  البيولوجية على  )عمليات    عنوانب  الثاني،  القدرة   إحدى   اإلنجابالحرمان من 

 .(يةاإلنجابوق حّق الخطيرة لل االنتهاكات

 موقف الشريعة اإلسالمية من التناسل : األول  ملطلب ا

سلالتي جعلت الحصول على    تعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، بل وكافة الشرائعهو إحدى الوسائل التي ت  دي مالع  اإلنجاب  ُع منْ 
ّ
وحفظه    الن

ا  ار  عمالبشري وإ لجنس قاء لبلى املحافظة على التناسل والتكاثر إ ناء بها وذلك بتشريع كل ما يدعو إ التي يجب االعتو. (7)من الضروريات الخمس األساسية

 ق املقصود من وجود الجنس البشري.حّق ما يللكون ب

اإلنسان التي فطره هللا تعالى عليها التعقيم يتعارض مع  كما أّن  سل الذرية، وبالتالي فاملحافظة على    ّب من ح  طبيعة وفطرة 
ّ
وتكثيره عن طريق   الن

 ا، مع التأكيد على بإجازة التعقيم والحكم بإباحته مطلق   اإلفتاء ، إلى(8)إال أن التقدم الطبي العلمي دفع ببعض الفقهاء املحدثين الزواج من الهدي النبوي.

 أنفسهم.مون على ما تشتهي قد  بل يُ  ن الناس ال يستفتون قبل أن يلجوا إلى التعقيم ا مأن كثير  

 املبررات األساسية إلجراء التعقيم: •

ومنها ما يعود إلى جوانب عقابية، ومنها ما يكون بهدف  من املبّررات األساسية للقيام بعمليات التعقيم الدائم أو املؤقت ما ُيعرف باملبّررات الصحّية، 

سلتحديد 
ّ
 قد تُ وأخير   ،الن

 
 لى نضارتها وجمال جسدها.للمحافظة ع اإلنجابر الزوجة عدم قرّ ا وليس آخرا

سلكما قد يكون التعقيم استجابة لدعاوى منظمات ومؤسسات تهدف إلى تقليل 
ّ
 اعية. تمّ اج ة أوقد تكون صحيّ رات وهذه املبّر   . (9) الن

 ة:األسباب الصحي   .1

 : املرأة تستوجب القيام بمنعها من الحمل هناك أمراض تصيب

   القلب  ، كأمراضإثر تعرضهما ألمراض مختلفة  ة الزوجةحدهما وخاصّ الزوجين أو أل رة لكال  تمّ ة املستردي الحالة الصحيّ  . أ 
 

أو وجود أمراض مزمنة    مثال

ومبّر  الرئوي،  السل  أو  الكليتين  أو  الدم  تهّد في  اإلصابة  كانت  إذا  الرجل وخاصة  أو  املرأة  لدى  املرض  تطور  منع  الحاالت هو  في هذه  التعقيم  د  ر 

  .(10)الجنين

 من   ربّر امل  وغيرها، وهنا يكون   لى الذرية مثل التشوهات العصبية والحركيةوراثية يمكن أن تنتقل إ   حالة وجود أمراضإلى التعقيم في    اللجوء  تمّ ي .ب

 .(11) عدم انتقال هذه األمراض إلى الذرية التعقيم الرغبة في

 اعية:تم  األسباب االج .2

سلقد يحدث التعقيم ألجل تحديد  
ّ
،  (12) ن من األطفالواالكتفاء بعدد معيّ   اإلنجاب أو قطع الحمل استجابة لدعوات تحث النساء على تقليل    الن

تلك األسباب  ا   كما يندرج تحت  بإما كانت تقوم به بعض  الزواج ويتفرغون خصائهم حتى ال يف لشعوب من تعقيم الخدم وأمثالهم  أو  الشهوة   كرون في 

 . فقط للخدمة

 النازية من    ةت به الحركاعية ما قامتّم قبيل الدوافع االج  عد منكما يُ 
 

من أمراض عقلية    ونساء مّمن يعانون تعقيم مئآت اآلالف من األشخاص رجاال

 . (13) بحجة انتقاء ساللة نقية خالية من القصور في الذكاء أو البالدة 

 
 . 52وص  41، ص  17ـ ص2000تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بـ الصيغة النهائية ملشروع نص أركان الجرائم ـ نيويورك  (6)
 .   395/ دار املعرفة/ بيروت/17ص-22اإلمام الشاطبي/ املوافقات/ (7)
 هـ .  1410/ ط 171األستاذ عصمت هللا عنايت هللا محمد/ حكم الشرع في التعقيم/ بحث منشور بمجلة البحوث الفقهية املعاصرة/ السنة الثانية/ ص (8)
   . 1999/ نوفمبر 8يوم الطبي/ طبعة مؤسسة اخبار اليوم عددد. عبدالحميد محمد عبدالعزيز/ أمراض الرجال/ سلسلة كتاب ال (9)
 / .  382د. عبدالرازق حمامي/ األمراض النسائية/ القاهرة/ دار النهضة العربية / ص (01)
 .  1999فبراير  18د. عبداملجيد محمد عبدالعزيز/ أمراض الرجال/ سلسلة كتاب اليوم الطبي/ مؤسسة أخبار اليوم/ عدد  (11)
 .   26. محمد مفتاح بوشيه/ العمليات الجراحية الخاصة بالذكورة واألنوثة/ دراسة مقارنة/ صد (21)
  .1994/ ترجمة حسين حامد/ منشورات الهيئة املصرية العامة للكتاب/29الكاتب اإلنجليزي جيم آلين/ الهالك االبدي/ص (31)
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صحيّ  أسباب  اجوهناك  نتمّ ة  حيث  للتعقيم،  املج  أّن   جداعية  يمارسون عات  تمّ بعض  من  تعقيم  وكذلك  والزناة،  الجناة  بتعقيم  تقوم    كانت 

 .(14) التعقيم نوع من العقاب جناس باعتبار، أضف إلى ذلك ما قامت به الحركة النازية في أملانيا لآلالف من األ ناء(تمّ )االس

 خصاء( الدائم:ف الفقه اإلسالمي من التعقيم )اإل موق  •

سلجعلت الحصول على    ع مبادئ الشريعة اإلسالمية والتيالوسائل التي تتعارض م  عد التعقيم )اإلخصاء( أحديُ 
ّ
وحفظه من الضروريات الخمسة   الن

ق املقصود حّق التناسل والتكاثر إلبقاءالجنس البشري وإعمار الكون بما ي  املحافظة على  األساسية التي ينبغي االعتناء بها، وذلك بتشريع كل ما يدعو إلى

منع الحمل الدائم    وقد اختلف الفقهاء في حكم   ،(16) ع هللا سبحانه وتعالى النكاح ورغب فيهيق هذا املقصد العظيم، شّر حّق ولت،  (15) سانمن وجود اإلن

 خصاء أو الجراحة وذهبوا إلى قولين: سواء أكان باإل 

سلما يقطع    رمة كلّ ذهب غالبية فقهاء الشريعة )القدامى واملعاصرين( إلى القول بُح   القول األول:
ّ
من أصله أو يفسد القوة التي يحدث بها الحمل   الن

 .(17)اإلنجابنع من القدرة على تمّ باإلخصاء أم بتناول مادة طبية تعطل القدرة على الحمل، أم بعملية جراحية  تمّ سواء 

 د القول األول:بعض النصوص الفقهية التي تؤي  

 .(18) يجوز ألنه تغيير لخلق هللا تعالى(آدم ال يحل وال  قال القرطبي )إن خصاء بني .1

 .(19)  ا(ا كان أم كبير  وقال النووي: )اإلخصاء في اآلدمي حرام صغير   .2

 .(20) وجاء في اإلنصاف: )وال يجوز ما يقطع الحمل( .3

 دلة الخاصة بالقول األول:األ 

 الرأي األول: القائل بحرمة اإلخصاء:

 األدلة التالية:ب  في حاالت الضرورة،بكافة صوره إال اإلنجاباستدل القائلون بحرمة اإلخصاء الذي يؤدي إلى الحرمان من القدرة البيولوجية على 

َُۚ ىجس :قوله تعالى .1  وجه الداللة أن هللا نهى عن تغيير خلق هللا وعملية اإلخصاء تدخل في هذا املنع.  . جحس119الآية  حجسالنََّساء حمس َوٓأَلُمَرنهُهۡم فَلَيَُغيَُّرنه َخلَۡق ٱلِّله

نّ   حديث عبدهللا بن مسعود )رض ي هللا عنه( قال: .2
ُ
نا نغزُ ك أال   ص   ت  ْخ و مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وليس معنا نساٌء ، فقلنا 

 
ا عن  هان  ن  ي؟ ف

  .(21) ذلك

هللا عنه( قال: أراد عثمان بن مظعون أن يعتزل النساء ويترك النساء وينقطع لعبادة هللا تعالى فنهاه النبي )صلى حديث سعد بن أبي وقاص )رض ي   .3

 .(22)  ختصينا( عليه وسلم( ولو أجاز له ذلك ال هللا

 الرأي الثاني:

 :(23)عة املعاصريننسب هذا القول إلى بعض علماء الشيجانب من الفقهاء املعاصرين إلى جواز اإلخصاء )التعقيم( بدوون ضرورة، ويُ  يذهب

 أدلة أصحاب االتجاه الثاني:

 ببعض األدلة سواء من القرآن الكريم أو بالقياس.   لقد استدل القائلون بجواز )اإلخصاء(

وَرى  حمسَويَۡجَعُل َمن يََشآُء َعقَيًماُۚ ىجسمن القرآن الكريم: قوله تعالى:  .1 ا  من البشر عقيم   اووجه الداللة أن هللا سبحانه وتعالى قد جعل قسم   :جحس50الآية    حجسالش 

 . (24)ملصلحةا لحكمة، وبالتالي فال مانع من جعل بعض الناس عقيم  

 .(25) ا على جواز العزل وعلى االمتناع من الزواجكما استدل القائلين بجواز اإلخصاء بالقياس حيث  يجوز منع الحمل بصورة دائمة قياس   .2

 

 
 .   299د. محمد علي الباز/ سياسة ووسائل تحديد النسل في املاض ي والحاضر/ ص (41)
 هـ. 1395/ طبعة دار املعرفة/ بيروت/ 17، ص2اإلمام الشاطبي/ املوافقات/ الجزء (51)
 . 1995/ دار الفكر/ عمان/ األردن/ 28، ص2اإلمام الغزالي/ احياء علوم الدين/ الجزء (61)
 .21األحكام الطبية املتعلقة بالنساء / ص محمد خالد منصور/  (71)

 .120/ ص2009دار النفائس/ األردن/ ط -

 .244د. علي داؤود الجفال/ املسائل الطبية املعاصرة وموقف الفقه اإلسالمي/ ص -

 .   748/ ص1مسة/العدد الخامس/ الجزءالشيخ عطية سالم/ قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة/ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي/ جدة/ الدورة الخا -
 .   251/ ص5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن/ ج (81)
 .  177/ ص9النووي/ شرح النووي لصحيح مسلم/ج (91)
 . 383/ ص 1980/ طبعة دار إحياء التراث العربي/  1املرداوي/ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف/ج (02)
 .  4768/ رقم 1952/ص5صحيح البخاري/ ج (12)
 .4339/ رقم 1687/ ص4صحيح البخاري/ ج (22)
 . 985انظر د. عبدالرحيم عمران/ تنظيم االسرة في التراث اإلسالمي/ ص .244/ ص4د. تاج الدين محمد الجاعوني/ اإلنسان هذا الكائن الغريب/ ج (32)
   .286د. تاج الدين محمد الجاعوني/ املرجع السابق/ ص (42)
 .244د. عبدالرحمن عمران/ املرجع السابق/ ص (52)
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 رأي الباحث:

وتجريمه   التعقيم()  اإلخصاءالسابقة للفقهاء ولو بصورة موجزة نحن نذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بتحريم    من خالل عرض اآلراء

ي ا على مسألة الوأد الذوكذلك قياس   ، ه القرآن الكريم ، وإن األخذ به هو عمل مخالف ملا أقرّ ون رها األطباء املختصّ ضرورة يقرّ  ا( إن لم تكن هناك) قانون  

سليؤدي إلى قطع 
ّ
 .(26)اولو جزئي   الن

 في سالمة الجسد  اإلنسان حق  على  ء  عتدااكونه : املطلب الثاني

 أو هذه الوظيفة عمدا العجز   أصاب إندة هي التكاثر  والتوالد، فووظيفة محّد  ناكي اله اإلنسانجزء من جسم  األعضاء التناسلية نأ  من املعلوم

   .قانون املصالح التي يحميها ال إحدى على  عدوانق الحّق الخلل الدائم ت

ه إن، ففي التركيب البنائي للجسم   أهميتهكار  إنمنذ والدته وال يمكن    اإلنسانود به  ي الذي زُ األصلمن هذا العضو    االنتقاص  إلىالتعقيم يؤدي    وألّن 

  ا ال ينال جزء    عدوانوهو  .(27) جزيئاتها  يحتفظ بمادته في كلّ   ْن أ في تكامله الجسدي وما يعنيه من مصلحة الجسم في    اإلنسان   حّق على    اصريح    اعدوان  يشكل  

الحرمان من  في جرائم     عدوانوعليه ال يقتصر ال  .عالمة خارجية يحملها ظاهر الجسد  ا ال تدل عليهي  ا باطنا داخلي  ما ينال جزء  إنا من الجسم، و خارجي  

  .منه ما بفقد جزء مهم إنّ على مجرد العبث بمادة الجسد، و  )التعقيم القسري( اإلنجابالقدرة البيولوجية على 

بتكامله الجسدي فحسب من خالل   اإلنسان  حّق ا على  عدوان   )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  عمليات    وال تشكلُ 

   أولة على إزالة جزئية  تمّ املش  األفعالفعل من    إتيان
ُ
   اأيض    عّد كلية لجهاز التناسل، بل ت

 
الضحية في االحتفاظ باملستوى الصحيـ  البدني والنفس ي   حّق ل  اانتهاك

ه شأن من    ،ا من قبللم يكن موجود    امرض  يتجاوز   االتعقيم يحدث نقص    ألّن ، ذلك  القيام بأداء وظائفها بشكل طبيعيوأجهزته ب  الجسم   أعضاءتسير    نأ في    -

   نأ 
 

الضحية من   يعانيهاملرأة والرجل لعضو مهم في التركيب البنائي للجسم وما    فقدان  جانب  إلىو   .(28)  مرأة إ   أو كان  يهبط في املستوى الصحي للضحية رجال

البتر   الصحي، يشكل  املستوى     تبطئ أو مادة توقف    إعطاء  أوهبوط حاد في 
 

التناسل إخالال النشاط في جهاز  الضحية في االحتفاظ    حّق  ببعض مظاهر 

املؤذية لهذا الشعور عن   األفعالحد  عد التعقيم أ والشك يُ   ،(29) ر من بعض اآلالم البدنيةبسكينتها البدنية، وهو شعور بقدر من االرتياح مصدره التحرّ 

عن قطع    ة عبار   (أو اإلخصاء  )التعقيم القسري   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  عملية    ّن أ وطاملا   .من قبل  ا ألم لم يكن موجود    حداثإ طريق  

 أو حتى تعويضه بعضو اصطناعي    أوستئصال ذلك الجزء املسؤول عن عملية التوالد والتكاثر بحيث يستحيل على الضحية بمجرد فصله إعادته  ا   أو

ضمن جنايات الضرب والجرح   اإلماراتيع  املشّر والتي عالجها  ،  (30)شفاؤها  أوتدخل ضمن نطاق العاهة التي يستحيل برؤها    هاإنّ بعملية جراحية معقدة ف

  ْن التزيد على  سبع سنين م   ة مّد املؤقت عاقب بالسجن يُ بقوله "   2021لسنة   31الجديد رقم العقوبات الجرائم و  قانون ( من 388العمدية في املادة )
 
  أحدث

نة في الفقرة مستدي  ا عاهةبغيره عمد    384)  ة من املادة الثاني   مه، وإذا توفر أحد الظروف املبيَّ
 
 ْت إذا أدّ   ا. وتتوفر العاهة املستديمةد  ا مشّد ( ُعد  ذلك ظرف

 نفصال عضو أو ب  اإلصابة إلى قطع أو ا 
 

 عتبُر ا بصوره دائمة. ويُ ا أو جزئي   كلي  تر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيال

  كاستئصالينفصل عن الجسم عضو بأكمله  نأ برز صور العاهة هنا وأ  ."زواله لُ تمّ حتشويه جسيم اليُ  كلّ  في حكم العاهة
 

  .الرحم مثال

فقد ذلك الجزء من    ّن أ نق الرحم طاملا  من عُ   جزاءاأل بعض    أومنه كقناة فالوب    بأكمله، بل يكفي فقُد جزء    ا يفقد الجسم عضو    نأ وليس بشرط  

 .أداء وظيفته في الصورة املعتادة  العضو في مجموعه عن العضو يعوُق 

  وألّن  .(31) األنثىعند  أوقطع جزء من جهاز التناسل عند الذكر  إلىالتعقيم  أدى وال فرق بين الجنسين من حيث ترتيب حكم العاهة املستديمة سواء 

الذي يتكون من مجموعة من  ساس بمادة الجسم في جزئها األ   التعقيم في جوهره مساُس  زيق وتحطيم الوحدة الطبيعية التي تمّ ويتخذ شكل    األنسجةي 

 أو عضو التناسل    انفصالفكرة العاهة املستديمة التي ال تتطلب    إلىا  واستناد  .  ا ضمن مدلول الجرحه يدخل غالب  إنّ ف  األنسجةتجمع بين جزيئات هذه  

 و ذلك الجزء منه عن أداء وظيفته.  أوعجز ذلك العضو  إْن  اأيض  ق حّق ويت الجسم،الجزء منه عن 
ُ
الذي موضوعه  اإلعطاءصورة   الجانينشاط  قد يتخذ

 .لوظيفة التكاثر طلة ومخلة وموقفةمادة ضارة بالصحة مع

 ، ددالعراقي واملصري في هذا الصّ االماراتي و   عا ملوقف املشّر ا مغاير  طريق    ع الفرنس ياختط املشّر   فقد  في سالمة البدن  اإلنسان  حّق ا عن  وليس بعيد  

امللغى  قانون   نّص   ّن أ فبعد   الفرنس ي  )  العقوبات  املادتين  الرجل  325( و)316في  إزالة جهاز اإلخصاب عند  عليها عاقب ُيُ   كاناملرأة والتي    أو( على جناية 

 
 الشيخ األستاذ الدكتور وهبه الزحيلي/ الفقه اإلسالمي وأدلته.  (62)

 .  183د. حسان حتحوت/ املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية/ ندوة االنجاب في ضوء اإلسالم/ ص
ه القانون  ومحمود نجيب حسني ـ الحق في سالمة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها ل 430ـ ص2013محمود نجيب حسني ـ شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ـ الناشر دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ  (72)

 . 543ـ ص1959 - ـ العدد الثالث29ـ مجلة القانون واالقتصاد ـ السنة 
 .10ـ ص 1994العدد الثاني ـ  - سلطان الشأوي ـ الجرائم املاسة بسالمة الجسم ـ مجلة العلوم القانونية ، تصدرها كلية القانون، جامعة بغداد ـ املجلد العاشر  (82)
 . 430ون العقوبات ، القسم الخاص ـ مصدر سابق ـ ص محمود نجيب حسني ـ شرح قان (92)
ـ    (03) ـ الناشر : دار النهضة العربية  ـ القسم الخاص في قانون العقوبات ، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال  ـ القسم الخاص في قانون العقوبات،    0  123ص    1968عبد املهيمن بكر  بهنام  رمسيس 

وأحمد كامل سالمة ـ شرح قانون العقوبات القسم الخاص، في    298ـ ص    1982الناشر : منشأة املعارف ـ االسكندرية ـ   -لي والعدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم  العدوان على أمن الدولة الداخ

 .  95ـ 94ـ ص  1987الناشر : مكتبة نهضة الشرق ، جامعة القاهرة ـ   -جرائم الجرح والقتل العمدية وغير العمدية فقها وقضاء
 . 256ص - بغداد  – مطبعة املعارف  – الجزء األول ، في جرائم األشخاص  – شرح قانون العقوبات الخاص  – حميد السعدي  (13)
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ع  الفرنس ي بإلغاء هذه الجرائم  ا من وقوعها، قام املشّر يوم    أربعينعليه خالل    املجنيب على الجريمة موت  ترتّ   إذا اإلعدام    إلىد الذي يرتفع  بالسجن املؤبّ 

 جرائم  في  أود في بعض الجرائم األخرى. حيث يمكن البحث عنها في جنايات القتل العمد  بصفة نهائية كجرائم مستقلة واكتفى بظهورها في صورة ظرف مشّد 

  صبحأ   ن أ بعد  وذلك  ،  (32)لم تحصل الوفاة   إنالبربرية    واألعمالفي جرائم التعذيب    أوالوفاة،    خصاء()اإل   ب على التعقيم ترتّ   إذا ت  املو   إلىالضرب املفض ي  

أ   ،(33) جريمة مستقلةالبربرية    واألعمالالتعذيب   املشّر وهكذا  الجديد عمليات    عدخل  البيولوجية على  الفرنس ي  القدرة  )التعقيم   اإلنجابالحرمان من 

 عمُل هو  و نية إزهاق روحه،    الجاني لم يتوافر لدى    إذا   ه.علي  املجنيعلى سالمة جسم    اعتداء    التي تقُع و الشديدة الجسامة  العنف    أعمالضمن    القسري(

 ستهجان العام.واال ناهيتين وعلى نحو يثير الرعب مت قسوة ووحشية الجانيظهر من خالله يُ 

 كونه أحد االنتهاكات الخطيرة لل: لث الثااملطلب 
 
 يةاإلنجابوق حق

  حّق الأهمية بخصوص قضايا الجنس وجرائمه على أثناء املناقشات التي إجريت حول النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املفاوضون  تفقا 

 تلك نطاق واسع  وعلى  ية وجرائم الحرب على التوالي  اإلنسان  ضّد الجرائم  تتكلم عن  ي التي  ساس في نظام روما األ   (8-7)  ناوشملت املادت  ،يةاإلنجابحة  في الّص 

 الجرائم الخاصة بالجنس التي تشكل 
 
بالتحكم والبت بحرية ومسؤولية في  ياإلنسانه حّق ما لإنفي السالمة البدنية و   اإلنسان حّق ا ليس فقط لصارخ   اانتهاك

 . (34)اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على و  اإلجباري كالحمل  يةاإلنجاباملسائل املتصلة بحياته الجنسية بما في ذلك 

اإل  هذا  بجرائم  الهام  جاز  نويرجع  على  املتعلق  البيولوجية  القدرة  من  القسري(  اإلنجابالحرمان  مؤ حّق والذي    )التعقيم  املتحدة تمّ قه  األمم  ر 

التي   اإلنسانوق حّق جهود جماعات   إلىي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ساس  النظام األ  بشأن ضوا و للموفدين الذين تفا  (1998)وز تمّ في  الدبلوماس ي

املؤ   إلىاستندت   االتفاق عليه في  بتمّ ما سبق  الخاصة  الدولية  العاملي للستمّ كاملؤ   اإلنسانوق  حّق رات  ر تمّ واملؤ (  1974)املنعقد في بوخارست عام    كانر 

  .(35)  (1995)عام  بكينر العاملي الرابع املعني بالنساء املنعقد في تمّ ، واملؤ (1994)والتنمية املعقود عام  كانالدولي للس

ة  روا بحريّ يقرّ   نأ ي في  ساس األ   حّق ال  األزواج  لكلّ   أعطتالتي    كان املنعقد في بوخارست خطة العمل العاملية للس  كان ر العاملي للستمّ املؤ   قّر أ   نأ فبعد  

 أثناء  كثير من البلدان  ْت دأيّ كما  ة والوسائل الالزمة لبلوغ ذلك.  والتوعيّ   الضرورية  يحصلوا على املعلومات  نأ ، و هم واملباعدة بينهم أطفال  دد  ومسؤولية ع  

 برنامج    (1994)والتنمية عام    كانر الدولي للستمّ عقد املؤ 
ُ
ا برنامج العمل مؤكد    والجنسية. يةاإلنجابفي الصحة    حّق سنة لحماية ال  (20)على مدار    ا ينفذ

يجب أن  يةاإلنجابهذه الصحة  إّن و  ،إلكراه أشكال ا شكل من  بما في ذلك تنظيم األسرة دون أّي  يةاإلنجابحة رعاية الّص الالرجال والنساء في  حّق هذا على 

بدني    قدر  تكون على الكامل  الرفاه  املرض  اعي  تمّ ا واجا وعقلي  من  السالمة من     أْن اإلعاقة، و   أوا وليس مجرد 
 
الت الناس على  تع بحياة جنسية تمّ عني قدرة 

(  1974)من البرنامج العاملي للسكان لعام    عتراف كلّ  لنا أن ا يتضُح و   .(36) هكانوموعده وم  اإلنجاب ا حول حريتهم في تقرير  ا وعدم  ومأمونة تدور وجود    مستقّرة 

وق حّق ال يتجزأ من هذه ال  العامة وجزء  اإلنسانوق  حّق غير قابل للتصرف من    جزء  باعتبارهاية  اإلنجابوق الجنسية و حّق بال(  1995)ومنهاج عمل بكين لعام  

ة  الخاصّ  كانر األثر الواضح في وضع األ  يةاإلنجابفي اتخاذ القرارات  حّق لل كان، ف بصورة كبيرة   يةاإلنجابوق حّق اتسع الفهم الدولي لل حيث ،ل عنهاوال ينفص

اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة   مفاوضاتة في  وما واجهتها من نقاشات جادّ   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  بجرائم  

 في الخصوصية. حّق تع بالتمّ الجنس ي وال واإلكراه ر من العنف الجنس ي السيما في تلك املسائل املتعلقة بالتحرّ 

 
 
ت الّص وطاملا  بدني   يةاإلنجابحة  عني  الكاملة  السالمة  األ اعي  تمّ ا واجا وعقلي  حالة  التناسلي، فإّن مور  ا في جميع  بالجهاز  القدرة   املتعلقة  الحرمان من 

 األزواج ي لجميع  ساس األ   حّق ا على العدوان  القسري  التعقيم    . كما يشكلُ وظائف هذا الجهاز وعملياته  تهدُر   حد األفعال التيأ   ُيشكل  اإلنجابالبيولوجية على  

 أو   ييزتمّ دون   اإلنجاب هم في اتخاذ القرارات املتعلقة بحّق هم و إنجابالدهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت  أو بحرية ومسؤولية عدد    روا يقرّ   نأ في    واألفراد

 .(37)اإلنسانوق حّق عنف على النحو املبين في وثائق  أو إكراه 

 
درها أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمسـ  العدد  محمد أبو العال عقيدةـ  االتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنس ي الجديدـ  مجلة العلوم القانونية واالقتصادية ، مجلة محكمة يصالدكتور    (23)

 131ص  - 1997األول ـ السنة التاسعة والثالثون ـ 
 . 117ـ 116فس املصدر ـ ص الدكتور محمد ابو العال عقيدة ـ ن (33)
 التعريف بنظام روما األساس ي:  (43)

دة إلنشاء هذه املحكمة، فهي تعُد محاوالت جادة إلنشاء قضاء دولي،  عد املحاوالت السابقة على إنشاء املحكمة الجنائية الدولية ممّه 
ُ
كما تعبُر عن مدى تطور املجتمع الدولي وحاجته إلى مثل هذه    ت

( وتم وضع النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املعروف بالنظام األساس ي  1998كل من يخالف قواعد القانون الدولي اإلنساني، لذلك اكتملت الجهود الدولية في روما عام )املحاكم ملحاسبة  

( اتفاقية  1998ضّد اإلنسانية وتعُد مكملة للمحاكم الوطنية. ويعد النظام األساس ي لعام )( الذي هدف إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص بنظر الجرائم 2002والذي دخل حيز التنفيذ عام )

 من مجلسدولية ويترتب على كونها كذلك أن الدول ليست ملزمة باالنضمام إليها، ولها بمحض ارادتها أن تنضم بالتوقيع على االتفاقية، وهذا النظا
 
 ملزما

 
األمن يجبر   م جاء وليد املفاوضات، وليس قرارا

 واآلثار املترتبة عليها. الدول على االنضمام إليها ويسري على هذا النظام ما يسري على االتفاقيات الدولية من قواعد تتعلق بالتفسر والتطبيق املكاني والزماني

 
 )35( W. Schabas, Eds, Essays on the Rome Statute of the ICC, Naples: Editoriale Scientific 2000 (V. 1, V.2 for the Coming 481) – P.4.   

ــ مجموعة املواد اإلعالمية    (36) ــ ص  2000القضايا السكانيةــ ــ صندوق األمم املتحدة للسكإن ــ ــ صندوق األمم املتحدة للسكإن ص  -والتمكين للمرأة وصحتها اإلنجابية    4ــ ملفات مترابطة طوال دورة الحياة ــ

 .3ـ2
 السابق. املرجع  (37)
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مؤسساتها الصحية    أفعال  أواملباشرة    أفعالهاعرضة للمساءلة عن    اأيض  ما تكون الدولة  إناألمر هنا اليقتصر على تقرير املسؤولية الفردية، و كما أّن  

  فراداأل وق حّق التي تنتهك 
 
ا عن خرق االلتزامات الدولية الصادرة  قانون   مسؤولةية دولة  أ   عتبُر الدولي( الذي ي    قانون المن مبدأ )مسؤولية الدولة في  اانطالق

 بحد ذاتها  تشكلُ  أفعالمباشرة من  إليهاما يمكن نسبته  أوعنها 
 
وق النساء  حّق فعل الحكومات املباشر الذي ينتهك  إيجاديمكن  إذ.اإلنسانوق حّق ل انتهاكا

بنيت تلك السياسة   إذا ا من قبل الدولة ا مرتكب  عنف   أفرادهاتحسين نسلهم التي تنتهك بدورها حرية وأمن    أو  كانالسوالرجال في سياستها املتعلقة بتحجيم 

وفي الحاالت التي يستغل فيها  .  (38) يناإلجباري  واإلجهاضالتعقيم    أوالحمل    موانع  ضّد على فرض عقوبات جنائية   أو  إجباري تعقيم    أوقسري    إجهاضعلى  

  أو   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  ات وعمليات  جراءعلى الخضوع إل   إجبارهناحتجاز النساء بغية    أوحكوميون القوة البدنية    ولون مسؤ 

 . نسانية   التعذيب واملعاملة القاسية الإل  درجة  إلىعنها طاملا ترقى    مسؤولة  اأيض    تكون   األخيرة   ألن  ،الدولة   إلىوالتي اليمكن نسبتها مباشرة    اإلجباري   اإلجهاض

 هنا و .  (39)ملنعهاتفشل في اتخاذ التدابير الالزمة    أو  االنتهاكاتية التي تتقبل هذه  قانوناعية والتمّ الثقافية واالج  األنظمةتبنت تلك الدول    إذا لى  أو   ومن باب

من  ا  كبير  ا و ا متعمد  حرمان    أكثر  في حرمان شخص أو  )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  نتحدث عن تسبب مرتكب جريمة  

السياسات الوطنية لتنظيم األسرة وتحديد نسل أفرادها   عتبر مؤّيدوه ا ي حديث  قانوناتجاه  ظهر  لذلك  ،  الدولي  قانون األساسية بما يتعارض مع الوقهم  حّق 

 
 

الحرمان من طاملا كان االستهداف بعمليات    (40)(1951)لطلب اللجوء بموجب اتفاقية    اكافي  اذاته أساس    تبر بحّد الذي يعٌ و من أشكال االضطهاد    شكال

 أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو  أثنية على أسس سياسية أو عرقية أو قومية أو  امبني     )التعقيم القسري(  اإلنجابالقدرة البيولوجية على  

أ   و   ،أخرى   سبابألية 
ّ
املسل العاملي    به  م من  أن  بال  اأمّ الدولي اليجيزها،    قانون ا  يتعلق  القائم على  تمّ فيما  اللواتي  الجنس  أساسييز  النساء  أثارت قضايا   ،

فيها النساء من   تعاني  بلدانمن  هّن بالضرورة من مناطق النزاع املسلح ولكنّ  ن  وهن لْس  - الجنس  أساس طلب اللجوء بسبب االضطهاد املبني على  إلىن يسعيّ 

أثارت  جنس واحد، حيث    ضّد ييز  تمّ وال   السكانيةاعية وسياسات السيطرة  تمّ تتعلق باملعايير االج  سبابأل   نسانيةالإلالعنف الجنس ي واملعاملة القاسية  

الدوليتمّ املج  وانتباه ام  تمّ اه بعض    كما  .ع  داخلي    البلدانأعطت  واملشردات  منازلهن  الهاربات من  للنساء  بسبب سياسة  املضيفة  واملهاجرات   بلدانهنا 

سلة لتحديد اإلجباري
ّ
يستند على أساس  ه الفرد الذي لديه خوف نّ أ  :على  الالجئة أو  الالجئ  فْت التي عرّ  (1951)طلب اللجوء بموجب اتفاقية عام  حّق  الن

الرأي السياس ي. وعلى الرغم من تبني املفوض السامي التابع لألمم املتحدة لشؤون الالجئين    أوالقومية    أوتتعلق بالعرق    سبابالتعرض لالضطهاد أل   من

 
 
الجنس الذي يؤدي   أساس ا على  ا مبني  اضطهاد    واعتباره   )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  و   اإلجباري   اإلجهاض  ضّد   موقفا

الالجئين  جوءالل  حّق منح    إلى السامي لشؤون  املفوض  التعقيم    البلدان، وتشجيع مكتب  اعتبار عمليات  أُس اإلجباري واإلجهاضعلى  بمثابة  ة س فعليّ ين 

 أو رأيه السياس ي املعارض   أوعضويته لجماعة معينة دون غيرها  أوقوميته  أودينه  أوعرق شخص معين  ضّد ات قمع إجراءعندما ترتكب ك  لطلب اللجوء 

تُ املؤيد،   الخصوص عندما  اإل وعلى وجه  املعنيّ جراءرتكب هذه  السلطات  قبل  الدول   بادرْت وقد    ،ةات من  في    إلى  بعض  السياسات  اتها إجراءدمج هذه 

اللجوء    اإلصالحية بين جريمة    أدى . وهكذا  إليهالتحديد مصير طالبي  الوثيق  البيولوجيةاالرتباط  القدرة  القسري(   اإلنجابعلى    الحرمان من    )التعقيم 

في مدونة مكتب املفوض السامي لشؤون    الالجئ  للمقاضاة ضمن تعريف  اأساس    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  اعتبار    إلىوجريمة االضطهاد  

 األخيرة رفضت   أوإذا رتكابها  إالسلطات مع العلم ب  هابشأنتسامحت    أوعن الحكومات    األفعالصدرت تلك    إذا (  2أ( )/1)  (1951))أ( واتفاقية عام    6الالجئين  

 .(41) رتها على تقديم الحماية الفليةعدم قد أثبتت أو

 ( اإلنجابعلى  الحرمان من القدرة البيولوجية) اإلخصاء عمليات: األول املبحث 

 هيد: مقدمة هامة: تم  

سليراد بتحسين  
ّ
   صالحةالغير  الوالدات  منع    الن

 
سلعلم تحسين    أساسو   ،(42)   الجيل العامةلصفات    تحسبا

ّ
 أشخاص   إلىعلم تحويل املدنيين  هو    الن

سلعلم تحسين    إليهااألهداف التي يرمي    إلىا  واستناد  .  (43)من الرجال والنساء  أفضللخلق ساللة    ( اإلخصاء)  اإلنجاب عقيمين غير قادرين على  
ّ
والتي   الن

" املولود  أوسك باملعنى الحرفي له وهو " الوالدات الجيدة " تمّ ال تمّ حيث عات وأملعها تمّ املج أحسن  إلىالنوع البشري للوصول  أو تدور حول تطوير الجنس 

 
 

(38) Carin Benninger Budel and Anne Laurence Lacroix – Violence against Women – World organization against torture -  First Printing , June 2009 – P.233 . 
(39) Carin Benninger and Anne Laurence – op.cit - P.233. 

 
 (40) Carin Benninger and Anne Laurence – op.cit - P.257 

 

 
 املرجع السابق (14)

 
 .  12عبدهللا عبداالمير طه: مصدر سابق، ص (42)

(43) STEPHEN BUCKLEY – World and Nation, Human Weeds – November 11, 2001 – P.2. 
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سلعلم تحسين    أصبح  ْن أ   إلى  .(44)حي"الصّ 
ّ
الزنا    الصيغة  الن املشوهة والفقر والجريمة والتي تعزى   واإلدمانالجاهزة ملواجهة حاالت  والجهل والوالدات 

سلالدور الطليعي في حركة تحسين    ميركاوأ   وربافي أ . ولقد لعب العلماء  غير الجّيدةالسالالت    إلىجميعها  
ّ
لها مناصرين ومؤيدين في الدول   دْت التي وج    الن

أ  سكندنافيةاإل  الالتينية وفي  موكذلك في  والعالم   )Charles B. Davenport( كيياألمر من عالم األحياء    قام كلّ   (1900)ففي بداية عام    .(45اليابان ريكا 

(Harry H. Laughlin )     سلية لعلم تحسين  ساسجل تطوير السمة األ آخرين من أ   وأطباءبقيادة علماء
ّ
تتطلب من الحكومة فرز وتنقية    تكانوالتي    الن

 غير الصالحة والناقصة من الطبقة العامة من أ  األعضاء
 

 عن  جل تخليصها من التكاليف املالية الخاصة بعالج الحاالت الفردية املشوهة والناقصة فضال

سلمنهم عن نظرية تحسين  ودافع كلّ  ،اعية األخرى تمّ االج مراضاأل 
ّ
سل انتخاب أو الن

ّ
 إلى وتنظر ، الوراثي أوع الجيني  تمّ تنظيف املج إلىتهدف  هانّ أ   على الن

سل  انتخابوسائل    إلىاللجوء    إلىمنادين في دفاعهم هذا    ،وتنقية العرق   ع البشري من وجهة تحسين النوع  تمّ املج
ّ
 اإل   الن

ُ
سلعنى بيجابية التي ت

ّ
وتقوم    الن

سلوسائل تحسين  جانب إلىعلى تربيته حتى يتكاثر 
ّ
 .(46)السلبية الن

سل  إنتاجتعون بقابلية  تمّ مقابل تشجيع األشخاص الذين يوفي  
ّ
املتخلفة والغير نع العائالت  تمّ قوانين    أصدرتد على تكوين العائالت الكبيرة،  الجيّ   الن

على العكس ة  النازي  ملانياأ تأييد    ، والقْت السيطرة على الوالداتإلى  متد أثرها  ا ذ عقود  منّ أصبحت حركة واسعة النطاق    نأ   من إعادة اإلنتاج، إلى  مثقفة

سلمن سياسة تحسين 
ّ
 .التي ال تتعلق بقلة الذرية أو كثرتها الن

سلسياسة تحديد  إّن 
ّ
التي تقود   سبابوعليه تختلف األ  ،(47)  يراد بها اإليقاف اإلجباري عن إنجاب األوالد عند الوصول إلى عدد معين من الذرية الن

بلد    إلى التعقيم من  البيولوجية على  آخر. فعمليات    إلىفظائع عمليات  القدرة  لها    اإلنجابالحرمان من  املتحدة  الواليات  ودوافع   أسبابالجارية داخل 

  ، كبيرة من دون وجود ما يقابلها من تغطية كافية للسلع والخدمات   يةكانسالتي تواجه زيادات    األقطار. ففي  السكانيةتختلف عن تلك التي تخضع للسيطرة  

سلتحديد    إلىتلجأ  
ّ
كبر عدد من النساء الهنديات تحت مشرط الجراح لغرض  أ   في اميركا  وضع  (1976ـ   1972)كالبيرو واملكسيك والصين. فبين عامي    الن

تناول هذا املبحث في مطلبين،  . ومن هنا سوف نقوم ب(48) هنأطفاليومين من تاريخ والدة    أولهن العمليات بعد يوم    أجريتعدد كبير منهن    إنتعقيمهن و 

 وكما يلي: 

سل طرق تحسين وسائل و من  والقضائيةالسياسة التشريعية : ل و املطلب األ 
 
 الن

  أمريكيةوالية    (35)، أجرت  لوجود البشري جل تحسين ا املنتجة من أ   أوالسالالت املختارة    ضرورة تنقية وتحسين وتهذيب  لآلراء التي تذهب إلى  ا ستناد  ا 

الذكور عن طريق ربط    األمريكيين  كانالس ن  شخص م  (60000)من    كثرعمليات تعقيم قسري أل  (1907)في عام   بتعقيم  سهر وإزالة األ   األنبوبوذلك 

 .(49) ا في السجالت الرسميةقيمهم قسر  اث ناهيك عن السود والهنود الذين لم تسجل العمليات الخاصة بتعناملبايض لدى اإل 

  العقلي.االختالل  وجريمةجل القضاء على العقول الضعيفة والفقر سياسة جزء من الحملة الوطنية من أ هذه ال تكانو 
ُ
  قوانين الهذه  قْت بّ حيث ط

 راضــــمواملصابين باأل  والشيخوخة زـــــمن الوهن والعج انون ـــيعالذين  األشخاصسات و واملؤس األحداثعلى مدمني الكحول ومتعاطي املخدرات واملجرمين 

ا يسمح قانون  عت التي شرّ  األمريكيةالواليات  أكثر من  إنديانا والية  ت كانوقد  ،من املهاجرين  واألقلياتيين األصل أمريكا كان ـــــالعقلية والنفسية والفقراء وس

سلمن باب تحسين    )التعقيم القسري(  اإلنجاب الحرمان من القدرة البيولوجية على  عمليات    إجراءب
ّ
من    أكثرتعقيم    تمّ   (1920). وفي منتصف عام    الن

هم  نأ   أساستصنيفهم على    تمّ م والعمي والفقراء الذين  بمرض الصرع والصّ   حملة املشردين واأليتام واملصابينهذه ال  لْت وشم  ،  رغبتهم   ضّد شخص    (3000)

 . (50) من ضعفاء العقول 

  ( 1909)  صدر عام  قانون شخص بموجب    (20000)وحدها بتعقيم ما يقارب    كاليفورنياوالية    قامْت   ( 1961)ما يقارب نهاية عام    إلىو   ( 1909)وفي عام  

سلالخاص بتحسين و 
ّ
  ( 1924)عام وفي  .(52)خاص يجيزها في الوالية قانون ة على الرغم من عدم وجود اإلجباريالعمليات  ورسْت وفي والية فلوريدا مُ . (51) الن

من الرجال    واإلدمانالصم والبكم والتخلف العقلي    أمراضعملية تعقيم قسري للمصابين ب  إجراءا واسع النطاق يجيز للوالية  قانون  والية فرجينيا  أصدرت  

   ( 1930)وعلى وجه الخصوص في مطلع عام    ( 1924)عام    قانون بعد نجاح تطبيق  و   (1970)رت بالعمل به حتى عام  تمّ واس  سواء   والنساء على حّد 
ّ
ْت تبن

سلالخاصة بتحسين    قوانينالمريكية تلك  ثالثون والية أ 
ّ
حتى عام   )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  رت عمليات  تمّ واس  .  الن

العمليات    اآلثاراختفت    نأ   إلى  ( 1979) لهذه  البيولوجية على الواضح على عمليات    األثر  ( 1924)لتشريع    كانو ،  اإلجباريةاملريعة  القدرة  الحرمان من 

 
(44) The Sterilization Of America  : Acautionary History – forced sterilization – women and Global Human Rights – May  17, 2008 – P.1. 
(45) Christa Plotrowski – U.S – Court Battle over Forced Sterilization, a Dark Chapter of American History – 14 July 2006 –P.2. 
(46) The Sterilization Of America : Acautionary  History – OP.Cit – PP. 1-2. 

 
 .  10عبدهللا عبداالمير طه: مصدر سابق، ص (47)

(48) Charles R. England – Alook at the Indian Health Service Policy of Sterilization 1972 – 1976 –P.I. 
(49) Keith Hearn – Forced Sterilization, Ashameful chapter in California, s past – posted on the capt Website – April 15, 2003 p. 1. 
(50) The sterilization of America: Acautionary History – op. cit – p. 2. I bid – p. 1. 

(51) Keith Hearn – op.cit p. 1. 
(52) STEPHEN BUCKLEY – OP.Cit – P.5. 
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عمليات    بإباحةالخاص    1933  قانون ا لا شرعي  أساس  به و   حتذى يُ ا  نموذج    األمريكية  جعل النازيون من تشريع فرجينيا  إذ.  ملانياأ في    أجريتالتي    اإلنجاب

القسري   الحماية  التعقيم  املستن  قانون  األملان  سّن   نأ وبعد    .(53)ملانياأ الساللي للذريات في    االنحطاط  ضّد ألغراض   األمريكية تشريعات  ال  إلىد  هم الخاص 

سلزعيم حركة تحسين    إلىشهادة الدكتوراه بدرجة شرف    ألملانيةا     (Heidelberg)جامعة  ْت منح  
ّ
لجهود   اامتنان    .(H . Loughlin .Harry)  أمريكافي    الن

سلالعالم القيمة في مجال تحسين  
ّ
من القرن    األربعينياتالثالثينيات وبداية  أواخر  وفي      .(54) حفظ الصحة الوراثي  قانون ا لخدماته الخاصة لوتقدير    الن

    ( 1933)  قانون ا  لتطبيق     ،(55)العقول الضعيفة  أصحابمن    أملاني  ( 375000)بتعقيم    ا أمر  صدر النازيون  أ املاض ي  
 

الجنون   أنواع عن املصابين ببعض  فضال

تلك العمليات على    إجراءال يسمح ب  قانون الهذا    ّن أ وعلى الرغم من  .  مصاب بعاهة يمكن توريثها  ، وكلّ املورثانوالصرع والتشنج املفصلي والعمى والصم  

للنساء والرجال على    أجريتعملية    ( 400,000)من    أكثر  إلىووصلت    واألقلياتالفقراء    إلىامتدت    ها نّ أ إال    سباب األ   ت كاناعية مهما  تمّ اج  سباباء أل األصّح 

 سواء  حّد 
 

البيولوجية على  و   .(56) وق الواضحالع    أصحابشخص من    (000.200)  من  أكثر   عن تعمد قتل، فضال )التعقيم    اإلنجابالحرمان من القدرة 

   ملانياأ و   األمريكيةه من قبل الواليات املتحدة  إجراؤ لتنقية العرق لم يقتصر    القسري(
ُ
في النرويج على املجرمين املعتادين واملنحرفين   اأيض  ق  بّ النازية بل ط

على عمليات  إجبارهم   تمّ يقات عن وجود اآلف من الرجال والنساء قد  حّق وفي السويد كشفت الت  ،(57)العقول املريضة  أصحابا واملصابين بالصرع و جنسي  

 .(58)دوالر كتعويض  (22000)من  أكثرضحية  يتسلم كلّ و في ذلك البلد  حملة أربعينخالل من التعقيم 

من   قل درجةلكونهم أ   (1975- 1935)ما بين عامي  التعقيم لهم  إجراء تمّ غلبهم من النساء قد ضحية أ  ( 63000)هناك  نأ  إلى ا أيض  قون حّق وأشار امل

 (5) من مشاكل عقلية  ون نايع  ألنهم   أومن الناحية الساللية والجنسية    غيرهم 
 

 رات. املخّد   رع واملدمنين علىا واملصابين بالصّ عقلي     عن الرجال املتأخرين، فضال

الجارية   )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  عمليات     إدانة  أوحول تأييد   األمريكيةمعرفة رأي املحكمة العليا من    وبالتالي البّد 

 . فمريكيةالواليات األ في  
 

 ومساندةوالقاض ي بتأييد    1927قرارها في عام    األمريكيةتلك العمليات واملمارسات الفظيعة أصدرت املحكمة العليا    إدانة من  بدال

ية التعقيم إال التفكير بوجود نساء مثل قانونولم يكن في ذهن قضاة املحكمة العليا عندما أصدروا حكمهم بمشروعية و   ،BUCK))عملية التعقيم للسيدة  

(Carrie BUCK) (59)   

وتربيته    احتضانه   تمّ من قريب لها الذي    لالغتصاب بعد تعرضها    (Vivian)طفلة تدعى    أنجبتعشرة من العمر    ةالثانيفتاة في    ( Carrie BUCK)  تكانو 

  (60)  (1924)فرجينيا لعام  قانون له عملية تعقيم قسري بموجب  أجريتل شخص أو من قبل والدتها. وهي 

املحكمة العليا. حيث حكم القضاة لصالح والية فرجينيا، وأدى القرار   أمامالقضية التي حسمت املوضوع    (Carrie BUCK)قضية    تكانوهكذا  

الذي يعتبر من   ( oliver wendell Holmes)زيادة شهرة عضو هيئة املحلفين    إلىالقسري  فرجينيا الخاص بعمليات التعقيم    قانون القاض ي بدستورية  

سلمؤيدي سياسة تحسين  
ّ
لكل دول العالم   فضله من األ إن  "(BUCK )  السيدة   ال في املرافعات الخاصة بمحاكمة. حيث قاالمريكيةفي الواليات املتحدة    الن

سلوقوع    انتظاربدال من  
ّ
 قمواجهة املجاعة القاتلة لوجود الكثير من املتخلفين ع    أوالجهل وعالم الجريمة    إلىواملواليد املتخلفة التي تعود    الن

 
، منع مجيء ليا

  ا الشّك وممّ  .(61) "األمر  من ضعفاء العقول واملعتوهين، ويجب عدم السماح بتكرار هذا  أجياليكفينا  إذرار بجنسهم ونوعهم، تمّ اء وحظر االسغير األسوي

 )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  ازدياد عمليات    إلى  األمريكيةالحكم الصادر عن املحكمة العليا  هذا  فيه قاد  
ُ
 ع  خض  ، حيث أ

 
(53) Forced sterelaization – woman and global human rights – 2008 –p. 2. 
(54) Christa Plotrowski – OP.Cit –P.2 

 
ا التعقيم يدون فيها مبررات إجراء العملية لهم ، والرقم الذي  األطباء والعلماء البارزون في علوم تحسين  النسل في املعاهد واملراكز الطبية املتطورة في تلك الوالية باالحتفاظ بسجالت خاصة لضحايوقام  (55)

 .120انظر د. محمد ابو العال عقيده / املرجع السابق / ص ريخه العائلييحمله كل ضحية والذي من خالله يتم التعرف على عمر الضحية وحالته الصحية وتا
(56) STEPHEN BUCKLEY – OP.Cit – P.2. 

 
فيها مبررات إجراء العملية لهم ، والرقم الذي  لضحايا التعقيم يدون  وقام األطباء والعلماء البارزون في علوم تحسين  النسل في املعاهد واملراكز الطبية املتطورة في تلك الوالية باالحتفاظ بسجالت خاصة    (57)

 .120انظر دز محمد ابو العال عقيده / املرجع السابق / ص يحمله كل ضحية والذي من خالله يتم التعرف على عمر الضحية وحالته الصحية وتاريخه العائلي
(58) Christa Plotrowski – OP.Cit-P.2. 

أوإراحة املريض عن طريق تسميمه بعقار قاتل والتي تعرف عندنا باسم ) القتل شفقة أو رحمة ( والتي تم تطبيقها على  سياسة املوت الهين  1940ولم تكتف أملانيا بسياسة تحسين النسل بل تبنت في عام 

اصدرت السلطات األملانية األوامر بالقيام بعمليات خاصة باجتثاث ومحو اليهود والغجروغيرهم من   1941فة . وفي عام األطفال األملإن واليافعين وذوي الوالدات الناقصة وأصحاب العلل العقلية املختل

 .العناصرغير املرغوب بها في أملانيا

P.3:Acautionary  History – OP.Cit –The Sterilization of America 

عمليات التعقيم الطوعية في أملانيا حيث يسمح بإجراء تلك العمليات على البالغين سن الرشد القادرين على إدراك وتصور املخاطر  قوانين تمنع    أّما عن املوقف التشريعي الحالي في أملانيا فال توجد

ملاني انتهاكا لحّق األشخاص في الحياة والتكامل الطبيعي  وتعد  الصحية املترتبة على اجراء تلك العمليات،  أما عن عمليات منع اإلنجاب )التعقيم القسري( العمدي فهي تشكل بموجب القانون األساس ي األ

كّل من أوقع أذى جسديا على الضحية من شأنه أن يؤدي إلى فقدان جزء مهم من جسمه أو من قابليته التناسلية يعاقب بالسجن   -جريمة في نظر قانون العقوبات األملاني الذي جاء في أحد نصوصه   

شخاص  فضال عن وجود قانون العناية الصحية الجديد الذي نظم عمليات التعقيم لألطفال والنساء املصابات بخلل عقلي بعد أخذ موافقة الولي واأل – تزيد على خمس سنوات  مدة ال تقل عن سنة وال

نفيذ عملية التعقيم الحتمال ظهور طرق بديلة تكون لها األفضلية على التعقيم الجراحي  القائمين على رعاية املصابين بالخلل العقلي علما إن هذا القانون يتطلب مض ي فترة زمنية تقارب األسبوعين قبل ت

 وتحقق نفس أغراضه.
(59) Keith Hearn – op- cit – p .2 .christa plotrowski – op. cit – p. 2. AndSTEPHEN BUCKLEY – op .cit -P.5. 
(60) Idib -P.5. 
(61) The Sterilization of America: Acautionary History – OP.Cit – P. 1.  Keith Hearn – op. cit – p .2 .STEPHEN BUCKLEY – OP.Cit-P.5. and  forced Sterilization - OP.Cit –P1. 
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ميركا في عام  في أ  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  ضحايا عمليات  إال أن    .(62) (1979)تلك العمليات خالل سنة  إلى  أمريكيمواطن    ( 65000)

    بحجة أن املحكمة العليا األمريكيةفضْت دعواهم رُ   ّن أ غير    ،(63)رفعوا دعوى مطالبين فيها بالتعويض من والية فرجينيا  (1980)
ّ
دت على دستورية قد أك

إلى ضحايا التعقيم القسري في والية كاليفورنيا  تقديم اعتذار رسميّ ضطر إلى فإن القضاء في والية كاليفورنيا ا . ومع ذلك 1927عمليات التعقيم منذ عام 

 .(64) وإلى عوائلهم 

 . (65) (1979 -1924)خص من مواطنيها ما بين عامي ش  8000على ما يقارب   أجريتحول تلك العمليات التي  ها العميقأسفمت والية فرجينيا كما قّد 

سلاملوقف التشريعي من حمالت برامج تحديد : الثاني املطلب 
 
 الن

سللبرامج تحديد  ا ستناد  ا  (اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على ) ظهرت إجراءات التعقيم القسري 
ّ
 من أهمها:مختلفة،  في دول  الن

  ( 1994)عمليات التعقيم في البرازيل عام ب   تلك الدول قامْت حيث  :مريكا الالتينية والبحر الكاريبيأدول  •
ّ
عمليات  جراء واسعة إل   حمالتْت عندما شن

  االنقراضخطر  إلى بعُض القرى  ض  ا عرّ ممّ  ،ومن خالل ربط القنوات الرحمية اإلنجابالوالدة من القادرات على  التعقيم على جميع النساء في سّن 

يين الذين  األصلالقبائليين  كانالسء إنها بهدف تعقيم النساء التابعات لتلك القبائل عملياتمنفذي  إلى اإلبادة همة توجيه تُ  إلىالقبائل  بعضدفع ف

كما   .(66)اوستون شخص    اثنانع قبائل باهاتا حيث يعيش  تمّ عن والدة واحدة في مج  (1994)وبالفعل لم يبلغ منذ عام    ،أراضيهم يقاتلون الستعادة  

 اإذعان  تخفيض نسبة الوالدات    إلىنتيجة لسياسة الحكومة الرامية    طفالاأل   إنجابالنساء املكسيكيات على القبول بالسيطرة على الوالدات و   أجبرْت 

بعد    ما تجرى هذه العمليات  وعادة   ، ارس في املستشفيات بدون علمهنتمّ ا ما  خضعن لعمليات تعقيم غالب  لتزاماتها لصندوق النقد الدولي، وقد  ال

  .(67) نسائية معينة أمراضبعد معالجتهن من  أوهن أطفالحد ء عملية والدة أ إنها

 إّن و .  (68) في بوليفيا  موافقتهّن   أو  لتعقيم النساء الهنديات وبدون علمهّن  السكانيةحدة برامج السيطرة  كما فرضت الواليات املتّ :  في البيرو وبوليفيا •

قد    (400,000)من    أكثر قبل مؤسسة    تعقيمها  تمّ امرأة كولومبية  بدأ  (Rockefeller)من  البيرو  وفي  السيطرة  .  برامج  سنة    السكانيةتطبيق  في 

ية التي تعنى بقضايا النساء  اإلنسانونتيجة لجهود املنظمات    .رغبتهم   ضّد شخص    ( 300.000)من    أكثر  إلىعمليات تعقيم قسري    أجريت. ف(1996)

 ا للنساء حصر    أجريتعملية تعقيم قد   ( 200.000)هناك    نأ ، اتضح  (1998)في عام    اإلنسانوق حّق م من مكتب  التقرير املقّد   إلىا  في البيرو واستناد  
سلألغراض تحديد    (اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  )  التعقيم القسري   سياسة  نأ ا يدل على  ممّ   (69)

ّ
في البيرو تستهدف النساء في    الن

 . (07)لىو الدرجة األ 

ل العملية الجراحية الخاصة بالتعقيم  املسؤولين في البيرو قاموا بإجبار النساء على تحمّ   ّن بأي  كانالسمة من قبل معهد البحث  التقارير املقّد   وأظهرت

مسؤولي وزارة الصحة قد وضعوا   ّن أ   اأيض   وأعلنوا ،  العملية لهن  إجراءرضائهن ومن دون وجود عناية دقيقة بعد    أومن دون الحصول على موافقتهن  

 )17(.نع الحمل بشكل دائم تمّ خاصة  أخرى  وأساليبلطرق  إخضاعهن أوجل تعقيم النساء ا معينة من أ سب  ن  

جاز املمارسات الخاصة إنوعنيفة في سبيل وقسرية  قاسية أساليب (1979)وسبقت البيرو في هذا املضمار الصين عندما اتبعت في عام  في الصين: •

ية الخاصة  ساسوالقواعد األ  املبادئ وتتركز ،  اإلنسانوق حّق  مبادئ  إلىبسياسة حصول الزوجين على طفل واحد والتي اعتبرت بمثابة ضربة قاسية 

 . (27)اإلنجابالجهات املعنية لغرض السماح لهم ب إلىاس تمّ ال أوتلك على وجوب تقديم الزوجين طلب  السكانيةبالسياسة 

القليلة   الريفية واملناطق  املناطق  الصين    كان السوفي بعض  الحصول على طفلين    حّق ي في  األ   كان   إذا للزوجين تقديم طلب  ويمنع    أنثى،ل  و املولود 

 الحصول على الثالث 
 
  األنبوبزم النساء بلبس تاملسموح به تل طفالوبعد حصول الزوجين على عدد األ  ا.أيض    أنثى الثانيفي حالة كون املولود  اإطالق

املستقبل   في  الحمل  لتجنب  بالرحم  إل   أوالخاص  التعقيم،    جراء يخضعن  بشكل  تمّ   أخرى استخدام وسائل خاصة    إلى  يلجأنأو عملية  الحمل  نع 

 . (73)دائم 

 
(62) CHRISTA PLOTROWSKI– OP.Cit- P.3.  

 Lock Yerبتكرارها مستقبال " . أما األستاذ  ( إن عمليات منع اإلنجاب )التعقيم القسري( العمدي ألغراض تحسين النسل ماهي إال فصل محزن ومؤسف في تاريخ الوالية ، ويجب عدم السماحDavisوفي هذا الصدد قال األستاذ ) (63)

 . Keith Hearn – op .cit – p62ب )التعقيم القسري( العمدي في والية كاليفورينيا.   { قد صادق وبحماس على قانون منع اإلنجاulysses . S .Webbفكان سبب اعتذاره كون أحد أسالفه } 
(64) STEPHEN BUCKLEY – op .cit – p. 3. 
(65) The sterilization of America: Acautionary History – op. cit – p. 3. 
(66) Carin Benninger Budel and Anne Laurence Lacroix – 0P.Cit- P.242. 
(67) United Nations Population Fund, Supports Forced Sterilization in Mexico – 2006. P.1. 
(68) Charles R. England – oP.Cit-P.4.. 

(69) Peru ' s Apology for forced sterilization feared part of a strategy to limit family planning     options – july 26 – 2005 – p . 1. 

 
(70)  Op – cit – p – 4. 
(71) Catherine Edwards – Human Rights, poor Women charge forced sterilization – Insight on the news – Copyright 2008 – News World Communications – p. 2 
(72) Op. cit. Op. cit – p – 3. 
(73) Op. cit – p – 4. 
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الحمل غير املصرح بها    امّ أ  وفي حالة الحصول على طفل خارج   اإلجباري.  اإلجهاضالقضاء عليها عن طريق    تمّ فيا  أيض    في الصينبالنسبة لحاالت 

العمليات الجراحية الخاصة بالتعقيم بما فيها العمليات التي    إجراء  ّن أ ا  علم    الزوجين.حد  أ  إلىعملية التعقيم   إجراء  تمّ نطاق التخطيط املسموح به ي

الذي  و  املتأخر اإلجباري  اإلجهاضالرحم وعمليات  إلى األنابيب إدخال وعمليات   األسري تفرض كعقاب على النساء اللواتي خرقن سياسة التخطيط 

 تعقيدات طبية.  إلىغير صحية تقود بعد ذلك  أجواءذ في تنّف  ع،ل عندما تبلغ الحامل شهرها التاسا ما يحصغالب  

  العالوة فقدان أوالرتبة    أومثل تنزيل الدرجة  انضباطيةفرض عقوبات  إلىكما يؤدي الفشل في االحتفاظ بعدد املواليد ضمن الحصة املسموح بها 

تتضمن القيام بأعمال   تعسفية ظامله  إلى إجراءاتا ما يلجأ املسؤولون  ولتجنب فرض هذه العقوبات وما ينتج عنها من دمار غالب  .  املكافأة السنوية  أو

 . (74)السكانيةالنساء اللواتي يحملن خارج نطاق السياسة  ضّد وتخويف  وإرهابعنف 

ة ومن ضمنها استعمال القوة للضغط  اإلجباريتسير بفضل املمارسات    تكانسياسة السيطرة على الوالدات    نأ   إلىالتقارير    أشارت  : دونيسياإنوفي    -4

منع الحمل من   وأساليبطرق   باعتّ وا بالرحم  األنابيبجل تثبيت هناك حمالت مكثفة من أ  تكانو  دائم.على النساء للقبول بمبدأ منع الحمل بشكل 

ووصفت التقارير .  (57)  العناية املطلوبة الخاصة بهابعة  متا  أو  إزالتها  أو  بإيقافهاشروط خاصة    أيةذكر    أومعلومات عن هذه الفعاليات    أيةدون وجود  

دونيس ي بشكل ظاهر في نعمل عسكري لتورط الجيش اإل  هبأنّ  كانللس  دنوس ينوق التناسلية للنساء برنامج السيطرة الوطني اإل حّق الصادرة حول ال

أ حملة تجنيد العاملين على تنفيذ وتطبي البرنامج والضغط عليهم من  التحدث عن برنامج  وال يختلف الوضع كثير    فيه.جل املشاركة  ق هذا  ا عند 

 .اأنف  ات قسرية شبيهة بتلك املذكورة إجراءس ي املطبق في منطقة تيمور الشرقية الذي يتضمن شروط و و ندناإل  السكانيةالسيطرة 

   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على جريمة  كانأر : نياملبحث الثا

 د:ــــهيتم

التناسل داخل جماعة من الجماعات ليست وليدة العصر الحديث.   إعاقةعن طريق    األجناس الجرائم التي ترتكب إلبادة جنس من    ّن أ   من املعلوم 

   والقوة، جنس موفور الصحة    بهدف إيجاد  مراضمن بعض األ   يعانون لبعض من الرجال والنساء الذين  قسري ل  ما قامت به النازية من تعقيم   إلى  فباإلضافة

سلعمليات التعقيم الخاصة بتحسين  إلىالعالم  كاليفورنياقادت 
ّ
 .  (67)(1909)منذ عام  الن

يقة كما هي وال يمكن  حّق ال  ّن أ إال    األمريكية،ما حصل في الواليات املتحدة    إلىخطوات جديدة من دون الرجوع    باتخاذوعلى الرغم من قيام النازية  

والتي مفادها  إن قامْت   ّن أ كارها  النازية    ما  املتحدة    ا رار  تماس  كان به  الواليات  به  قامت  ملا  إبادة جماعية  األمريكية"  تقتصر على   اإلبادة   ّن أ ومع    .من  لم 

على الرغم   ،نفسه في عداد املسؤولين عنها (Alberta  Fujimori)القضية التي وجد فيها رئيس البيرو السابق    إلى، بل امتدت  واألمريكيةالقضيتين النازية  

التضخم وتشجيع   بتخفيض  حكومته  نجاح  تالّح   األسواقمن  طاملا  حساب  حّق رة  على  نجاحاته  و قت  إ   إنو   .اإلنسانوق  حّق الديمقراطية   عاقة أفعال 

ركن مادي  الجماعية التي تتفق بل وتتداخل في طبيعتها مع الجرائم العمدية التي تستلزم لتوافرها ركنين: اإلبادة تقع خارج نطاق  ْن أ التناسل تلك ال يمكن 

التي تختلف من و الخاصة لها    كان ر ي وتحديد األ ساس العامة لهذه الجرائم من قبل نظام روما األ   كان ر املعالجة الواضحة املفصلة لأل   ّن أ وركن معنوي  إال  

ال  اوفق    أخرى   إلىجريمة   البيولوجية على  جريمة    كانأر صريح يعالج    ي لها مع ورود نّص قانونالختالف التكييف    ( اإلخصاء)  اإلنجابالحرمان من القدرة 

الحرمان من القدرة البيولوجية على جريمة  كان أر ل و األ  يتناول  مطلبين إلى م هذا املبحثوبالتالي سوف نقّس  ،يةاإلنسان ضّد بوصفها جريمة حرب وجريمة 

بوصفها جريمة    اإلنجابمن القدرة البيولوجية على    الحرمانجريمة    كانأر   الثانيو   ،التناسل  إعاقةجماعية وصورة من صور    بادة بوصفها جريمة إ   اإلنجاب

 ية. اإلنسان ضّد جريمة  أوحرب 

 جماعية إبادةبوصفها جريمة  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على جريمة  كانأر : ل و املطلب األ 

  هابأنّ (  الجنس  إبادة )املقصود من عبارة    املعنى  ،(77)  (1948)الجنس البشري لعام    إبادة من االتفاقية الدولية ملكافحة جريمة    ةالثانيضحت املادة  أو 

 فْت عرّ   حيث.  الدينية  أوالجنسية    أوالعضوية    أوصفتها الوطنية    إلىجماعة بشرية بالنظر    أعضاءعلى    اجزئي    أو  االفعل الذي يرتكب بقصد القضاء كلي  

دينية   أوعرقية    أو  أثنية  أوجماعة قومية    إهالكرتكب بقصد  التي تُ   األفعالأي فعل من  )  هابأنّ الجماعية    اإلبادة ي  ساس املادة السادسة من نظام روما األ 

  ،بصفتها هذه 
 
 جزئي   أوا  كلي    اإهالك

ُ
 في وقت الحرب.  أوفي وقت السلم  رفْت ا( وسواء اقت

املادة    كما املعقودة عام    ةالثانيذكرت  االتفاقية  الحصر  -  (1948)من     -على سبيل 
ُ
ت التي  املادة اإلبادة عتبر جريمة من جرائم  الحاالت  ، وكذلك 

حيث  ب،  ا لها في كلتا االتفاقيتينكانم  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  جريمة    دْت وج    ، وقد(1998)اتفاقية روما املعقودة عام    السادسة من

  عنوانتحت    ( 1998)( وفي اتفاقية عام  تناسل داخل جماعة من الجماعات  ال  إعاقة  هاشأن)اتخاذ وسائل من   عنوانتحت    1948عولجت في اتفاقية عام  

 
(74) Carin Benninger Budel and Anne Laurence 2009 – OP.Cit- P.237. 
(75) Ibid –P.237. 
(76) forced sterilization-op. cit- p.1 and christa plotrowski-op  – cit - p.2 

 على حماية األشخاص من التعرض لعمليات الحرمان من القدرة البيولوجية على اإلنجاب، ومكافحة ج (1948اتفاقية عام ) (77)
 
ريمة إبادة الجنس البشري واملعقودة  هي االتفاقية الوحيدة التي تركز أساسا

 .16/ ص1980الغزوي/ جريمة إبادة الجنس البشري/ الجامعة األردنية/ (؛ انظر الدكتور محمد سليم 1948عام )
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   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  جريمة    إدراج. ولم يقتصر  الجماعة(داخل    اإلنجاب )فرض تدابير تستهدف منع  
ُ
 ضمن الجرائم التي ت

ّ
ل  شك

مت في  نوضحها بإيجازالخاصة لهذه الجريمة في الفقرة )د( من املادة السادسة والتي    كانر ي األ ساس د نظام روما األ الجماعية، بل حّد   اإلبادة صورة من صور  

 :يلي

 الركن املادي  :الفرع األول 

 شكل الركن املادي على الصور التالية:ويُ 

 
 
 على شخص أو أكثر اإلنجاب: فرض تدابير إعاقة التناسل أو منع أوال

 أوالجريمة تدابير معينة على شخص    يفرض مرتكُب   ْن أ فيها:ي حيث جاء  ساس السادسة من نظام روما األ رت عنه الفقرة )د( من املادة  وهذا ما عبّ 

 : أكثر

الجنائية املحرّ قانوني غير املشروع الذي يتطابق مع النموذج الاإلنسانثل النشاط  تمّ ي نة على ات معيّ إجراءبفرض    اإلبادة مة لجرائم  ي في القاعدة 

عليهم. ولكي يصبح هذا السلوك محل اعتبار في  املجني إليهاي تّم الجماعة التي ين إهالكالنتيجة املمنوعة وهي  إحداث إلى الجانييتوسل بها  أكثر أوشخص 

   اإلجرامييكون النشاط    نأ البد  ف  الدائمة،املحكمة الجنائية الدولية    أمامق  املطبّ   قانون ال
 

   فعال
 
 اإلنجاب غير متصور في جرائم منع    فاالمتناعا(،  )نشاط

السلوك    إذ   الجماعات.داخل جماعة من   تدابير معينةتمّ امل  اإلجراميال يكتسب  )بفرض  السببيّ ثل  قيمته  املمنوعة   حداثإ ة من قدرته على  (  النتيجة 

 قانون في املادة السادسة من ال ( كما وردْت يفرض مرتكب الجريمة …. نأ عبارة ) أو  (لفظ )يفرُض  إّن ، بل ايجابي  مظهره إ  كان  إذا  إال ( اإلنجاب)بمنع ثلة تمّ امل

 تمالفعل امل  إتيانبمجرد    تمّ الحماية الجنائية ي  ية محلّ قانوناالعتداء على املصلحة ال  بأّن علما    ا.االمتناع مع    أوتجمع الفعل    ْن أ ي ال يمكن  ساس األ 
ّ
  باتخاذل  ث

 إبادةمن االتفاقية الدولية ملكافحة جريمة  ةالثانياملادة  حسب تعبير نّص  ،إعاقة التناسل داخل جماعة من الجماعات ها شأنبفرض تدابير من  أو وسائل 

وهذه التدابير ال تقتصر   ي.ساس املادة السادسة من نظام روما األ   داخل تلك الجماعة وفق نّص   (اإلخصاء)  اإلنجابنع  تم  أو،  (1948)الجنس البشري لعام  

سل تحت ذريعة تحديد  األشخاصلفئة معينة من  (اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على )عمليات التعقيم القسري أو تبيح  قوانينعلى فرض 
ّ
  الن

الجماعات بشكل مباشر عن طريق    سياسة متبناة    تد وتشمل كلّ تمّ بل    ،تحسينه  أو الوالدات داخل جماعة من  التهديد   أو  اإلجباري   اإلجهاضلحظر 

فصل ذكورها عن   أو  اإجباري  ا  اثها حجز  إن  أوحجز ذكورها    أوالجماعة    أوبشكل غير مباشر كمنع الزواج داخل تلك الفئة    أو  وفرض العقوبات،  واإلرهاب

الناحية  ترحيلهما قسري    أواثها  إن التناسل والتكاثر من  أن    هناو  ،البيولوجيةا مع بقاء قابلية جماعتهم على  الالزم في    ، هلاآلن  نسأل   يمكننا   اإلبادةمن 

 اإلبادة   قسمين:  إلى  (اإلبادة )الجنس البشري    إبادة مت االتفاقية الدولية ملكافحة جريمة  قّس قد  لا؟   يكون معنوي    نأ   أوا  يكون الفعل مادي    نأ موضوع البحث  

اء على الجماعة القض إلىمادية تؤدي  بأفعال)القيام  هبأنّ ف رّ املادية باالستئصال املادي الذي عُ  اإلبادة رت االتفاقية عن عبّ ة. حيث املعنويّ  اإلبادة ة و املاديّ 

املادية  اإلبادة داخل الجماعة املضطهدة ضمن  اإلنجابالتي تستهدف منع   األفعالوغيرها من القسري التعقيم  أفعال وأدرجت،  (87)(املضطهدة البشرية 

عة حول تصنيف  خالل تشريعاته املروّ    (Adolph hitlers)  الذي تبناه قومية  الضاللة والكذب    لة عماملاديّ   لإلبادة قرب مثال  وأ  املادي.االستئصال    أو

   .(97)محكمة في البالد أعلىمن قبل  مساندتهات تمّ ، و األمريكيةتبنيها وتطويرها في املختبرات  تمّ السالالت والتي 

 دينية معينة أو عرقية  أو  ثنيةإ أو جماعة قومية  إلىالضحايا  اءتمانا: ثاني  

 ثنية إ  أوجماعة  إلى  اي  تمّ من (اإلخصاء) اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على يكون الشخص املستهدف بعمليات  ْن أ شترط لقيام هذا الركن يُ 

فظائع   ،عرقية مغايرة   أوجماعة قومية    إلىاملادية    اإلبادة ضحايا    اءتمانومن تطبيقات    .اإلبادة مرتكب    إليهاي  تّم الجماعة التي ين  إلىدينية مغايرة    أوعرقية    أو

سلتحسين    غراضأل الجارية    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  
ّ
واملهاجرين النازحين  الحمر  يين من الهنود  األصل  أمريكا  كانوالتي استهدفت س  الن

 تمرمي املالعرق األثر الواضح على توجيه الفعل الُج   أوم  الختالف الّد   كان  إذربا الجنوبية والشرقية،  أو من  
ّ
 ، اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  ل بث

ص ص  بموجبه ح    دْت ّد الذي ُح و   (1924)الخاص بالهجرة لعام    قانون بمناسبة توقيعه على ال (Caivin Coolidge)وخير مثال على ذلك ما قاله الرئيس  

سياسية   أزمةقد تكون    اإلبادة   إلىوهناك عوامل مشتركة تؤدي  .  (08)   ( مريكاتبقى أ   نأ مريكا يجب  )أ   بأّن روبا  أو غير املرغوب فيها من    األجزاءاملهاجرين من تلك  

   كانوا عضوية ممن    أووراثية عقلية    أمراضمن    يعانون الذين    واألفراداعية كما هو الحال في قضايا تعقيم الفقراء  تمّ اج  أواقتصادية    أو
 
للدول    ا ا مباشر  هدف

سلالتي تتبع سياسة تحسين  
ّ
   وتحديده.  الن

 
ك  ّس تموال  األوطانزيادة التعصب نحو    إلىيؤدي    مؤثر وهو غياب الديمقراطية، حيث  خرآ  عن وجود عامل  فضال

 دون االعتراف بغيرها من الثقافات.  هاكانبثقافة س

 
 
 الجماعات جماعة من ضد  اضح موجه و و  سلوك مماثل في سياق نمط  اإلجراميصدور النشاط  ا:ثالث

التصرف   شأن يكون من   ْن أ . إذ يكفي أفرادهابقتل جماعي لجميع  أنجزت إذا  إال ، ما التعني بالضرورة التدمير الفوري ألمة اإلبادة  ْن أ راد بهذا الركن يُ 

 ذاته    يحدث بحّد   نأ املحظور  
 
 األغراض ق ذات  حّق تلك الجماعات وم  ضّد يصدر في سياق شكل سلوك واضح موجه    ن أ   أو،  الجماعاتلجماعة من    اإهالك

 
 . 18 -16، ص  1980نقال عن محمد سليم محمد غزوي، جريمة ابادة الجنس البشري، الجامعة االردنية ،  (87)

(79) The sterilization of america; acautionary history-op.cit-p.1 
(80) forced sterilization-op.cit-p.1. 
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الجماعية   اإلبادة ق  حّق بمعنى آخر يكفي لت  (18). دة غير محّد   أودة  ما بأثر متراخي يستغرق فترة زمنية محّد إنوفوري و   ياملنشودة. ولكن ليس بأثر حال  اإلجرامية

   (28)داخل جماعة من الجماعات.  اإلنجابنع  تمّ الوليدة لها املرتكبة بنمط ظاهر وفي مقدمتها فرض تدابير    األفعال  إتيان
ُ
الحرمان من عمليات    عّد وعليه ت

طاملا   ،اإلجراميمشروعهم    كمل مرتكبوهالم يُ   إنالجماعية و   اإلبادة مراحل    إحدى لجماعة  ء لوغيرها من تدابير منع الوال  اإلنجابالقدرة البيولوجية على  

وهذه األسس ال تقتصر على تحطيم املؤسسات السياسية   الجماعات نفسها.   إبادة تدمير األسس الجوهرية في حياة الجماعات القومية بغرض    إلىتهدف  

تدمير األمن الشخص ي  إلىتد  تمّ بل  الوجود االقتصادي للجماعات القومية فحسب، أوالدين  أوالقومية   أواملشاعر   أواللغة  أوالثقافية  أواعية  تمّ واالج

 . (38)تلك الجماعات إلىون تمّ والحرية والصحة والكرامة وحتى الحياة الجنسية لألفراد الذين ين

 الركن املعنوي للجريمة: الثاني الفرع

: القصد الجنائي العام: )صدور النشاط اإلجرامي في سياق نمط سلوك مماثل وواضح موجه 
 
 جماعة من الجماعات ضد  أوال

د املقصود  حّد   اأيض  ما  إنّ و   ،املادي في الجريمة موضوع البحث  ية التي يقوم عليها الركن قانونوضح فحسب الفكرة الهذا الشرط لم يُ   ّن أ على الرغم من  

ه وبهذا املعنى إنّ  إال .اإلبادة بوصفها ضرب من ضروب  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على ق جريمة حّق ة واملراد بها لقيام وتاإلجباري بتلك التدابير 

ات جراءاإل   أوبتلك التدابير    قانون ال  اليعتّد   إذ  الجريمة.  كانأر ل من  و ة السابق ذكرها في الركن األ املاديّ   لألفعاللية  و كونه نقطة تعريفية لألهداف األ   يتجاوز ال 

بأشدها كتدمير   أو  ،تكانكإعاقة تكاثر جماعة من الجماعات وبأية وسيلة    أشكالها نت في جوهرها مقومات منع التناسل بأبسط  تضمّ   إذا   إالاملفروضة  

 لك منذ البداية الصالحية السببية ملحو جنس بشري بأكمله. تمفي كلتا الحالتين  هاإنّ طاملا  اإلنجابالبيولوجية على  أفرادهاقدرة  

 :
 
 الخاص( جزئيا" )القصد الجنائي أو تلك الجماعة كليا  إهالكينوي مرتكب الجريمة  ن  أثانيا

الجريمة    أن  أي  مرتكب  القومية    إهالكينوي  الجماعة  كلي    أوالعرقية    أوثنية  اإل  أوتلك  و   اجزئي    أوا  الدينية  تلك.  جرائم  بصفتها    اإلبادة تشترك 

بتدمير املثال القومي  ابتداء  ر بها تمّ ي في هذا الركن الذي تفرضه طبيعة الجريمة واملرحلتين التي ساس املنصوص عليها في املادة السادسة من نظام روما األ 

 وعبّ  .(48) بفرض املثال القومي الجديد تهاء  نا للجماعة املضطهدة و 
ُ
  اإلجرامية عن هذا الركن بالعنصر الذهني الذي يقابل الغاية  1948راح اتفاقية عام ر ش

 العنصر البدني يضم    كان  إذا ي. و ساس املنصوص عليها في نظام روما األ   اإلبادة في جرائم  
 

إعاقة   أوجماعة قومية    أعضاءدة مثل قتل  نة متعّد معيّ   أفعاال

  األفعالعن تلك  إالر عبّ العنصر الذهني ال يُ  إنالتناسل فيها، ف
ُ
 ا بحد ذاتها. جزئي   أوا رفت بغية تدمير تلك الجماعة كلي  التي اقت

يشترط   في عمليات    نأ وعليه  الفاعل  لدى  البيولوجية على  يكون  القدرة  نيّ   شأن   ها شأن  ( اإلخصاء)  اإلنجاب الحرمان من  كافة  العمدية  ة  الجرائم 

   الجماعية.  اإلبادة يق  حّق ت  إلىتتجه بوضوح    إجرامية
 
 ر  بل ويشت

ُ
 باعتباره  اإلفناءيق  حّق القصد العام توافر القصد الخاص وهو ت  جانب  إلىفيها البعض    ط

التي يرمي   ت  اإلبادة   مرتكبو  إليهاالغاية  املحّق من وراء  النتيجة   تميق 
ّ
تلك    أوجنسية    أوعرقية    أوة بإهالك جماعة قومية  ثل  أو ا  كلي    إهالكادينية بصفتها 

( الذي من)الغرض  أكثرال يمثل    اإلفناء  ألنما هو من قبيل القصد العام، ذلك  إنّ ليس من قبيل القصد الخاص و   اإلبادة القصد في    ّن أ ونرى    (58) ا.جزئي  

النتيجة وهيحّق يت التي يهدف    (املستهدفةالجماعة    إهالك)  ق بوقوع  البعيدة  الغاية  بجريمة   األمرتعلق    إذا لكن      من وراء فعل االعتداء.  الجاني  إليهاال 

  أو  اإلهالك أو اإلفناءالجماعية، يشكل عندئذ  اإلبادة  أشكال ء شكل من إنهاومعايير تكييفها على  (اإلخصاء) اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على 

  في الجريمة موضوع البحث. عدوانال يتجاوز من وراء عمليات التعقيم وهي ش يء  الجاني إليهاالغاية التي يرمي وهي التدمير للجماعة املستهدفة 

 ية اإلنسان ضد  جريمة  أو جريمة حرب  بوصفها اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على جريمة  كانأر : الثانياملطلب 

 هيد: مقدمة عامة:تم  

 اإلنجاب الحرمان من القدرة البيولوجية على  من التعرض لعمليات    األشخاصعلى حماية    اأساس  ليس هناك بين االتفاقيات التي تركز    هلنا أنّ اتضح  

 اإلبادة ملنع جريمة    (1948)وهي اتفاقية عام    داخل الجماعة،  طفال األ   إنجابسوى اتفاقية واحدة تتصدى لقضية فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون  

وسنة  (1899)وتقنين معظمها في اتفاقية الهاي لسنة    الحرب جرائم ،  قوانينمعينة ل  انتهاكاتفعلى الرغم من قبول بعض الدول اعتبار    واملعاقبة عليها.

ل تضمين لطائفة من جرائم أو عالمة على   -ةالثانيبعد الحرب العاملية   ياإلنسانالدولي   قانون نت الالتي قنّ -  (1949)واعتبار اتفاقية جنيف لسنة    ،(1907)

 اإلنجاب الحرمان من القدرة البيولوجية على  الصور املرعبة لجرائم    إّن   . إالإنسانيةية  قانونفي معاهدة    -ية الجسيمة لالتفاقياتقانونالخروقات ال  -الحرب

الواردة في القائمة  صحي( أوبدني  أذى  أوكبيرة  معاناة  إيقاع)تعمد  معالجتها ضمن جرائم  إمكانيةموقع يذكر في االتفاقية سوى  كن لها أّي لم ت (اإلخصاء)

  أوبمقتض ى اتفاقيات جنيف    الوحشية غير املحظورة   عمالاأل تكون    نأ   إمكانيةومع    (68).األربعية الجسيمة التفاقيات جنيف  قانونالخاصة بالخروقات ال

هناك فرصة دولية للتحدث   تكان  (،وأعرافهاالحرب  قوانين انتهاكاتالعرفي التالي ) قانون ال عنوانبها جرائم حرب وفقا ل حّق ل امللو األ   اإلضافيكول البروتو 

 
 . 267ص-2003-عمان-دار ازمنة للنشر-الطبعة األولى-جرائم الحرب  –االبادة -أورينتلتشر-دياناف (81)

 املادة السادسة من نظام روما األساس ي.  (82)
 .  267ص- مصدر سابق-أورينتلتشر-ديان اف (83)
 .267نفس املصدر، ص  (84)
 . 17ص- مصدر سابق-محمد سليم محمد غزوي  (85)
 .  26ص-2003-عمإن -دار ازمنة للنشر-الطبعة األولى-ترجمة:غازي مسعود-جرائم الحرب،مإذا ينبغي على الجمهور معرفته- اصناف جرائم الحرب -ستيفن ار.راتز( 86)
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الدولية    ي للمحكمة الجنائيةساس السيما من قبل النظام األ التي ترتكب في وقت الحرب    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  صراحة عن جرائم  

 الدائمة. 

نحو  اأيض  و بل   كجرائم حرب في النزاعات الدولية الخروقات الجسيمة التفاقيات جنيف فقط، يساس األ فلم يدرج نظام املحكمة الجنائية الدولية 

 ستة وعشرون  
 
 اإلنجاب منع  وفي مقدمتها جرائم    -األقلعلى    ةالثانيها الدول جرائم منذ الحرب العاملية  تعتبرُ معظمها    -وأعرافهاالحرب    قوانينا لخطير    ا انتهاك

 االنتهاك)ذاك    هبأنّ الخطير    االنتهاكاملحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة    فْت عرّ   ْن أ وبعد    ،األهليةوبالنسبة للحروب    .العمدي  )التعقيم القسري(

 شمول هذا التعريف جميع صور االعتداء على الحياة والصحة  من وبالتالي البّد  ،(78) (مهمة  االذي له نتائج جسيمة على ضحاياه ويخرق قاعدة تحمي قيم  

 ي ساس األ ولم يعتبر النظام  (.العمدي اإلخصاء  )  اإلنجابمنع و   ،اإلجباري البغاء    االغتصاب، العقوبة البدنية،  التعذيب، التشويه،  سوء املعاملة،  كالقتل،  )

التي ترتكب في النزاعات الداخلية جرائم حرب   األربعللمادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف    األربعةالخطيرة    االنتهاكاتللمحكمة الجنائية الدولية  

 بل عامل باملثل اثني عشر    (88) فحسب
 
  د  التي حّد   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  بما في ذلك عمليات    وأعرافهاالحرب    قوانينا لخطير    اانتهاك

ية في املادة السابعة  اإلنسان  ضّد املحددة املشمولة في معنى الجرائم    األفعالع قائمة  وّس   نأ بعد    يةاإلنسان  ضّد ها كجريمة حرب من كونها جريمة  وميزّ   هاكان  أر 

البيولوجية على  جرائم    والشتراكمنه.   القدرة  األ   ية في ركنين:اإلنسان  ضّد بوصفها جريمة حرب وجريمة    اإلنجاب الحرمان من  السلوك  و يتعلق  ل بنمط 

معالجة    وبالتالي ستكون   بالركن الذي تفرضه الطبيعة العالجية لعمليات التعقيم االختياري   الثانيو   ،أو اإلخصاء  املادي املعاقب عليه بوصف التعقيم 

    .يةاإلنسان ضّد كجريمة حرب وجريمة  يين،قانونتحت الوصفين ال (اإلخصاء) اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على جريمة  كانأر 

   ريمةللج   الركن املادي: ل و األ  الفرع

 هيد:تم

د ــاء قصــدام الرضا وانتفــ، والثانية: انعاإلنجابة على  ـــولوجيــدرة البيـــا أو أكثر من الق ص  ان الفاعل شخـــور: األولى: حرمــــص   رع ثالثـــهذا الف  اولُ ـــتني

 : النحو التالي ا وعلىتباع   الصور هذه  ُح وسوف نوّض . اإلنجابكل النظامي الرتكاب جرائم الحرمان من القدرة البيولوجية على ــثة: الشــالعالج، والثال

             .(اإلخصاء) اإلنجابمن القدرة البيولوجية على  أكثر  أو ا الفاعل شخص   حرمانالصورة األولى: 

في جريمة   املادي  الركن  البيولوجية على  يتألف  القدرة  عبّ   اإلنجابالحرمان من  مادي  روما    رْت من سلوك  نظام  والثامنة من  السابعة  املادة  عنه 

 الفاعل شخص حرمان)ي ساس األ 
 
سليشمل تدابير تحديد  ْن أ  بالحرمانوليس املقصود  ، (98)اإلنجاب( من القدرة البيولوجية على أكثر أو ا

ّ
لدائمة غير ا  الن

سلبل فقط تدابير تحسين    ،(09) األثر من الناحية العلمية
ّ
الحرمان من  جريمة    كانأر ل من  و ق الركن األ حّق وعليه ال يت  الدائم.تحديده ذات األثر    أو  الن

  أفرادالزواج بين    نُع تم  أوالحمل بشكل مؤقت    نُع تمية بمجرد فرض تدابير  اإلنسان  ضّد جريمة    أوبوصفها جريمة حرب    اإلنجابالقدرة البيولوجية على  

سلمن اتخاذ تدابير تحسين  ما البّد إنّ على نسائها . و  اإلجباري  اإلجهاضبفرض عمليات  أواملجموعة املستهدفة، 
ّ
 : صورتيها إحدى تحديده في  أو الن

  بإعطاء   : ةالثانيو ـ    (91)ضمن مدلول الجرح من الناحية الجنائية  والتي تدخلٌ   ،استئصال جزء منه  أو ثل بفرض عمليات بتر عضو التناسل  تمّ التي ت  : لىو األ 

 مادة ضارة تُح 
ُ
  دث

 
في الغالب  ّيةمالجر وهذه النتيجة  منع الحمل بشكل دائم ونهائي.  إلىة التي تؤدي التناسليّ  األعضاءفي وظائف  ا وليس عارض   ادائم  اختالال

الزمنيّ  التداخل الواقع من الناحية     بشكل جليّ   ة يظهُر متداخلة مع فعل االعتداء وهذا 
ْ
  واألنثوي. جهاز التناسل الذكري    إلىط الجراح  ر  عند توجيه مش

 تموالنتيجة امل
ّ
عليه الذكر  ق عند املجنيحّق عليه في الجريمة، فهي ال تت  املجنييتحكم في تحديد معناها جنس  و   اإلنجابالقدرة البيولوجية على   فقدانلة بث

 أو  (Testes)  الخصيتانتتكون فيهما النطف وهما    اللتان  الغدتان  باستئصالمباشرة الجهاز التناسلي الذكري سواء    اإلجرامياستهدف النشاط    إذا   إال

السلوك ه  وّج   إذا   إال  ثنىسلوك االعتداء الواقع على األق هذا األثر املتولد عن  حّق وال يت  ية . جهاز القنوات التي تقوم بنقل النطف من الخصْ   باستهداف

إلى )  إلى  أو  ( Ovary)املبيض    اإلجرامي  البيض      (fallopian tubes)فالوب(    أنبوبي قناتي 
ّ
املتكوّ   إلىالبيض    تنقالن   تان الل الجنين  ن من الرحم حيث ينمو 

رر ال نتائج  جزء الرحم السفلي املتضيق الذي يدعى بعنق الرحم لتكون النتيجة بهذا املعنى من نتائج الضّ   أوالرحم نفسه  باستئصال أوالبيضة املخصبة ـ 

 . (29)اتام   ية قضاء  قانونالحماية ال وقوعها معناه القضاء على املصلحة محلّ  ألّن الخطر 

 
 . 28ص-نفس املصدر  -نقال عن:ستيفن ار.راتز (87)
: )أ  (88) االعتداء على كرامة الشخص،وبخاصة املعاملة   -استمال العنف ضد الحياة واألشخاص ، وبخاصة القتل بجميع أنواعه ، والتشويه ، واملعاملة القاسية،والتعذيب. ب  -وهي 

كمة مشكلة تشكيال نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر من مح-4أخذ الرهائن.    -3املهينة والحاطة بالكرامة    

 . 1998تموز/ يوليه  17/ج(من املادة الثامنة من نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد في روما في 2املعترف عموما بإّنه الغنى عنها((.  إنظر : الفقرة)
 الخاصة بجرائم الحرب . 5-((6( )هـ( ))2) 8و 5–((  22( )ب( ))2) 8ئم ضّد اإلنسإنية ، واملادتإن املتعلقة بالجرا 5–( )ز( 1) 7انظر: املادة ( 89)
 .52وص 41ص  17، ص  1تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالصيغة النهائية ملشروع نص أركان الجرائم ـ هامش رقم   (90)

 عاهة مستديمة((. 7بقولها: ))يعاقب بالسجن املؤقت مّدة التزيد على ) 2021( لسنة 31لجرائم والعقوبات رقم )( من قانون ا 388انظر املادة )( 91)
 
 ( سبع سنوات من أحدث بغيره عمدا

 وما بعدها. 52انظر تقرير اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية / املرجع السابق / ص (92)
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 قصد العالج وانتفاءالرضا  انعدامالصورة الثانية: ا: ثاني  

  األشخاص   أوعالج يتلقاه الشخص املعني    أماله ال يكون قد  أ و   ،اره طبي  يكون لذلك التصرف ما يبّر   الأ    "ـــي عن هذا الركن بساس ر نظام روما األ عبّ 

ا قانون  الجريمة ال تقوم    ّن أ ، بل ويفترض  ق بها الجريمةحّق هذا الركن الوسيلة التي تت  دُ حّد وبهذا  يُ ، يقية منهم"حقبموافقة    ولم يكن قد صدر     (93)املعنيين

في ترتيب  أهميةيعلق عليها    -لهذا الركن   دراجهإ في    - ي ساس األ  قانون ال ّن أ العالج بمعنى  أغراضة لغير بها وهي عمليات الجراحة وتعاطي العقاقير الطبيّ  إال

هذا الركن   ن يتضمّ الجماعية. و     اإلبادة جرائم  ك  ما يستثنى من ذلك  إال  ،افي جرائم التعقيم عموم    أهميةالوسيلة ذات     هذه ّن أ والواقع    .  اإلجراميالحدث  

شرطين وعلى ال  هذين  نلذلك سوف نبيّ عليهم    للمجنييقية  حّق بغياب املوافقة ال  الثانيقصد العالج و   بانتفاءل  و ، يتعلق األ خراآل   كملُ يُ   أحدهما  شرطين

 : تياآلالنحو 

 قصد العالج  انتفاء :ل و الشرط األ 

 حسب مفهوم املخالفة لنّص   األلم مجرد تخفيف    أوته  تخفيف حّد   أوأي تستهدف التخلص من املرض    ،تكون عالجية  ْن أ في عمليات التعقيم    األصل

  جانبلم يتوافر فيها ذلك ال إذا ف ا(ره طبي  كون لذلك التصرف مايبّر ي الأ ) ي التي جاء فيها ساس من املادتين السابعة والثامنة من نظام روما األ  ةالثانيالفقرة 

. وال والرجال التوالديةحقوق النساء على  عدوانال بإجرائهاق حّق ت، مراضالذي يتعلق بموضوع الشفاء وتخفيف املرض ووقاية الناس من األ و من املعرفة 

 في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد املقرّ  على العمل الطبي أي ذلك التعقيم الذي يتفُق  اإلباحة قصر تت
ّ
ما إنّ و  املريض،شفاء  إلىب ويتجه رة في علم الط

  أماله يشمل النشاط الذي 
ّ
        املعنيين. األشخاص أوخص املعني عالج يتلقاه الش

ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تركوا تفسير املسائل قانوننظام روما ال  بشأن  تفاوضوا   نواملوفدين الذي  اإلنسانوق  حّق    ناشطيّن أ ومن الواضح  

   ،الداخلية  قوانينال  إلىي  ساس الواردة في بنود النظام األ   الثانوية
ّ
توافر شروطه   أوف  بما في ذلك مسألة تحديد مفهوم العمل الطبي والعالجي ومدى تخل

 عمليات التعقيم مشروعة    تكون ال  ا للقواعد العامة  وتطبيق    .اختياري   أوعمليات تعقيم قسري    أماملنكون  
ّ
ا بها عالج الشخص املعني مقصود    كان  إذا   إال

 .  (94) (ه، وهذا ما يعرف بـ)قصد العالجتصّح  أواذ حياته قإنتستدعيه ضرورة  مّما القطع كان أو

ا ملا حدث عندما لجأ  تالفي    ، وذلككتشاف علميا   إجراءاستهدف في عمليات التعقيم    ْن م  كل ّية  اإلنسان  ضّد جريمة    أوحرب    عن جريمة    لأسكما يُ 

العاملية    أثناء  األملان  األطباء السجون    أسرى ملمارسة تجارب غير مشروعة على    ةالثانيالحرب  لعمليات   ، ولوضع حّد اإليواءفي معسكرات    أوالحرب في 

 عدم تكرارها. ولضمان، يزينتمّ م أطفال إنجابحدة لغرض الهندسة الوراثية الجارية في الواليات املتّ 

افقة ال: الثانيالشرط  ةحقغياب املو  يقي 

عالج املريض هو الغرض    بأّن العامة املنصوص عليها في التشريعات الجنائية الوطنية التي تقض ي    املبادئ ي مع  ساس نظام روما األ   التقاءعلى الرغم من  

ور غير الغرض املذك  إلىه  ي ملسألة توجيه الطبيب فنّ قانونالحكم ال  بيانشاسع في    هناك فرُق   ّن أ إال    ،في التطبيب والجراحة  األطباء   حّق الذي  يقوم عليه  

سلامرأة على منع    إعانة  إلىالقائم بعملية التعقيم    يهدف  ْن كأ،  إلحاحهب  أوعليه    برضا املجني  كانو 
ّ
  نأمبيض التناسل وبغير    باستئصالفي املستقبل    الن

على العكس ما   ،(95)قصد العالج  النتفاء له العملية   أجريت  ْن التعقيم بقبول م    رُ بّر غلب التشريعات الجنائية ال يُ ، ففي نظر أ حية ذلكتستلزم حالتها الّص 

له العملية ولو لم   أجريتاملعول عليه هو رضا من    ّن أ ي طاملا  ساس الوارد ذكرها في النظام األ   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  جاء في بنود  

وقت   الرجوع عن رضاءه في أّي   حّق تع بتمّ ي  أهليةشخص ذي    ْن رة الواضحة الصادرة م  املوافقة الصريحة الّح   يقية،حّق راد باملوافقة الويُ   ،رهايوجد ما يبّر 

األسهر  األنبوب أو  األنثىاستئصال مبيض التناسل لدى   أوعملية التعقيم من العمليات الجراحية التي تستدعي في الغالب قطع   وألّن . العملية إجراء قبل  

تكون    نأ ، و لجزء من جسمه في شكل كتابيذلك ا   باستئصالالرضا الصادر من املريض    إفراغدة في الجسم  يجب غير املتجّد   األعضاء، وهي من  لدى الذكر

    .(96) ا للقواعد العامةتوقيعه تطبيق  من خالل أخذ  موافقته ثابتة

 لثا
 
 اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على جرائم  الرتكابالشكل النظامي الصورة الثالثة: ا: ث

الحرمان من القدرة البيولوجية ي عن الشكل النظامي الرتكاب جرائم  ساس املادة السابعة في فقرتها الخامسة من نظام روما األ   عنه  رْت وهذا ما عبّ 

املادة الثامنة منه  دْت حّد حيث  ، (97) املدنيين( كانالسمجموعة من  ضّد منهجي موجة  أو كجزء من هجوم واسع النطاق  الهجوم ْب رتكيُ  ن أ ) بـ  اإلنجابعلى 

غير دولي    أويصدر التصرف في سياق نزاع دولي مسلح    نأ )  وقوعها بـ   زمان  أو اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  املقصود بسياق ارتكاب جرائم  

 به
 
  ، (98)(ويكون مرتبطا

ّ
  أوالهجمات الواسعة النطاق  تكانا ومل

 
منظمة تقض ي  أوز لسياسة دولة معزّ  أود التعقيم كمسار سلوك مؤيّ  إجراءعني النظامية ت

 
 .46ـ ص  1983أحمد شرف الدين ـ األحكام الشرعية لألعمال الطبية ـ  (93)
السنة الرابعة واألربعون    –مجلة املحامون ، مجلة شهرية تصدر في دمشق عن نقابة املحامين في الجمهورية العربية السورية    –مركز األطباء في التشريع الجنائي للدول العربية    –محمود محمود مصطفى    (94)

 .41-40ص   – 1979 – 3و2 العدد –
 –محمود محمود مصطفى   –وإنظر     514ص   1985-لبنان    –مؤسسة نوفل ، بيروت    –الطبعة األولى    –الجزء الثاني ، املسؤولية الجنائية    –القانون الجنائي العام    –مصطفى العوجي    –نقال عن    (95)

 41ص   –مصدر سابق 
 .70ص  – 1998 – دار النهضة العربية  –القانون الجنائي والطب الحديث ، دراسة تحليلية مقارنة ملشروعية نقل وزرع األعضاء البشرية  –أحمد شوقي عمر أبو خطوة   (96)
 من نظام روما األساس ي.  5( )ز( ـ 1)7انظر املادة  (97)
 من املادة الثامنة من نظام روما األساس ي.  5( ـ((6()هـ ( ))2والفقرة ) 5(( ـ 22( )ب( ))2انظرالفقرة ) (98)
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    إّن . فبارتكاب هذا الهجوم
 
عملية ارتكاب واسعة   إطارفي    أوسياسية عامة    أوخطة    إطارهذه الجرائم في   دخلُ غير دولي يُ   أم  كان سياق النزاع املسلح دوليا

   لجرائم.لهذه ا النطاق 

. فجريمة تعقيم واحدة في زمن اإحصائي  ا  قياس    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  وال يقاس بالضرورة االرتكاب الواسع النطاق لجرائم  

 على نطاق واسع.  أووقعت بشكل نظامي  هانّ أ  إثبات إلىالحرب تكفي ملقاضاة مرتكبها عن جريمة حرب من دون الحاجة 

   أو  املدنيين نساء   كانالسجماعة من    ضّد على نطاق واسع   أورة  وفق خطة مدبّ   كبْت ارتُ   إذا   اأمّ 
 

تصلح ملقاضاة مرتكبيها   هاإنّ ف  ،ا على االثنين مع    أو  رجاال

الحرمان من القدرة البيولوجية . وعلى الرغم من اختالف  السلم   أوية وبغض النظر عن سياق ارتكابها سواء في زمن الحرب  اإلنسان  ضّد بوصفها جريمة  

   إذا ه نّ إ   إال، ي الحرب عن التعقيم في زمن السلم ف اإلنجابعلى 
ُ
 رف في اقت

ّ
عرقية  أوسياسية  سبابأل  األشخاص ضّد ا ا منظم  عنف   د  سياق سياس ي معين وول

  أو الهجوم املنظم  عّد . وعليه يُ أخر  جانبية من اإلنسان  ضّد وجريمة حرب وجريمة  ،جانبجماعية من  كإبادة ف كيّ يُ  ألنا صالح   أصبحدينية   أوقومية   أو

 أو من التثبت منهما    البّد و   ،ارتكاب الجريمة بمثابة الركن املفترض في هذه الجرائم   وقت
 

 تم ومن  ال
ّ
الحرمان ف  نكيّ   نأ قبل  للوقائع التي تؤيدهما    الجاني  لُ ث

  ية.اإلنسان ضّد جريمة  أوجريمة حرب  هبأنّ  )التعقيم القسري( اإلنجابمن القدرة البيولوجية على 

 للجريمة الركن املعنوي : الثاني الفرع

الجرائم   ال  أوية  اإلنسان  ضّد في محاكمة  الحرب والخروقات  الجسيمة، البّد قانونجرائم  العامة(حّق الت  لجهة   ية  )النيابة  هم لم  املتّ   ّن أ   إثبات من    يق 

ارتكب  إذا  إال اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على هم بجرائم حاكم املتّ وعليه ال يُ ،  (9709)اأيض  فحسب بل قصد نتائج فعله  اإلجرامي يرتكب الفعل

   إذا أي    د معروف،جريمته بقصْ 
 
ة الغير من قدرته الطبيعيّ   بحرمانثلة  تمّ امل  -نتائجهـا    إيقاع  ، وقصد  يتعلق بالتصرف  األمر  كان  إذا القيام بالتعقيم    صد  ق

   ،حداثلأل ي  د ستقع في املجرى العا  هانّ أ يعي    أويتعلق بالنتيجة    األمر  كان  إذا   ، القصد الجنائي الخاصاإلنجابعلى  
 

جريمته ال   بأّن   الجاني عن علم  فضال

   نأ   أو،  يةاإلنسان  ضّد بالجرائم    األمرتعلق    يكون كذلك قدر    نأ ينوي    أوالواسع النطاق    أوا من هذا الهجوم النظامي  تكون جزء    نأ تعدو  
 
ا يكون علمه محيط

الجسيمة   وباالنتهاكات   (1949)لعام    األربعجنيف    التفاقياتالجسيمة    باالنتهاكات  األمرنزاع مسلح بقدر تعلق    أووجود حرب    الواقعية التي تثبُت بالظروف  

 للحّد  األربعللمادة الثالثة املشتركة بين اتفاقيات جنيف 
 
عات املسلحة ي ذلك النزا عات املسلحة بما فا ز على جميع الن الذي ينطبُق  األدنى التي تشكل مقياسا

ليشمل االحتالل   . اأيض    حكمها  وجود النزاع املسلح بين دولتين بل   في الحرب على الوقائع التي تثبُت   الجانيالتي ليس لها طابع دولي. وعليه اليقتصر علم  

واختالف القدر في هذا  .الحرب اتستراتجيا من  ستراتيجيةا  رقي بوصفهالجنس والتطهير الع إبادة خذ منها شكل ة خاصة ما يتّ العسكري والنزاعات العرقيّ 

 تم أوالعلم 
ّ
ما  إنّ درجاته وهو القطع واليقين و  أقص ىعلى  الجانيحيث اليقتصر علم حكمها.ر من مضمون الجرائم وال يجردها بالتالي من ل الوقائع ال يغيّ ث

 الشك.وهو  أدناه ثل في تمّ ي

 : ة تم  االخ

البشرية سعت منذ أمد طويل وما زالت تسعى إلى إقرار مبادئ القضاء الدولي الجنائي وذلك عن طريق إيجاد آليات    يتضح لنا من دراستنا هذه أّن 

ة في محاكمة  رّ تمعلى توحيد قواعد القضاء الدولي الجنائي وكانت الرغبة الدولية املس ق قواعد العدالة الدولية الجنائية على النحو الصحيح، وتعملُ تطبّ 

 ا ظل يراود البشرية.وق اإلنسان حلم  حّق ومعاقبة منتهكي 

نظمات  ا حدا بمجلس األمن تحت صيحات املة أماكن ممّ وق اإلنسان في عّد حقالصادرة ل  وبعد انتهاء الحرب الباردة ونتيجة للصراعات واالنتهاكات

الحكومية واملدافعين عن   االنتهاكات  حّق غير  املسؤولين عن  إنشاء محاكم جنائية دولية لعقاب األشخاص  إلى  إلى إصدار قرارات دعا فيها  اإلنسان  وق 

 القسري(.  نجاب )التعقيم وق اإلنسان املرتكبة ومن أخطر تلك االنتهاكات املتعلقة بالحرمان من القدرة البيولوجية على اإل حّق الجسيمة ل

 :
 
 ج:ــــائـالنتأوال

•  
 
ت التي  بالتشريعات  يتعلق  والرجال  حّق ب  عتد  فيما  النساء  وجدنااإلنجابوق  على  جريمة    ّن أ   ية  البيولوجية  القدرة  من  )التعقيم   اإلنجابالحرمان 

 ليست فقط    القسري(
 
ي في التحكم والبت بحرية ومسؤولية في املسائل املتصلة  اإلنسانه  حّق ما لإنّ في السالمة البدنية و   اإلنسان   حّق ا لصارخ    اانتهاك

ليس فحسب على  عدوانالفكرة الجامعة لل إلى اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  فكرة   ردّ . حيث تُ ةيّ اإلنجاببحياته الجنسية بما في ذلك 

 ما  إنو  اإلعاقة أوسم من املرض سالمة الّج 
 
 . ااعي  تما واجا وعقلي  لكامل بدني  على حالة الرفاه ا  أيضا

الضرورة، ألّن   يذهب • إال في حالة  الدائم بجميع صوره  التعقيم  إلى تجريم  الفقهاء  التعقيم بال ضرورة ا   غالبية  للفطرة   لقول بجواز  فيه مصادمة 

سل اإلنسانية املجبولة على حّب 
ّ
 . الن

 
 
 ( من نظام روما األساس ي . 30الفقرة الثانية من املادة ) (99)
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•  
ّ
الدوليين، وذلك عن طل وقاية موجود قضاء دولي جنائي دائم يشك السلم واألمن  للمحافظة على  الدولية ووسيلة أساسية  الجرائم  ريق تقديم ن 

ا  املسؤولين عن  القدرة   ضّد رتكاب جرائم حرب وجرائم  األشخاص  الحرمان من  الجرائم  للمحاكمة ومن هذه  الجماعية  اإلبادة  اإلنسانية وجرائم 

 ( من نظام روما األساس ي.7ا للمادة السابعة )وفق   اإلنجابالبيولوجية على 

 ر معظم فقهاء الشريعة اإلسالمة تجريم التعقيم الدائم بال ضرورة. قرّ  •

اسة بالقدرة على التناسل، إذا نتج عن ذلك فقد القدرة على حيث ذهبوا إلى تجريم األفعال امل لتعقيم في تكييفهم لعمليات ا  تأثر الشراح القانونيون  •

ا إلى ما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات اإلماراتي وقانون استناد    مةهم يعتبرون ذلك من قبيل العاهة املستديمة املجرَّ والصالحية له، فإنّ   اإلنجاب

 . العقوبات املصري 

اإلنسان في    حّق موقف الفقهاء هو    باع األسباب التي تؤدي إلى منع الحمل، فإّن تّ ة الشخص في ا ف لدى فقهاء القانون الدولي هو تقييد حريّ املوق •

الدولية ملنع ال االتفاقية  املفعول في سب1979املرأة املعقودة عام )  ضّد ييز  تمّ التحكم في خصوصيته حيث أوصت  ( 1981بر )تّم ( وأصبحت نافذة 

 بتوفير خدمات تنظيم األسرة بما فيها التعقيم واإلجهاض. 

 )التعقيم القسري(  اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على عمليات  ّن أ وجدنا ية اإلنجابحة التي تؤثر على الّص  قوانينالومن خالل استعراض  •

الالتينيةأ ا من تاريخ  تكون جزء    ّن أ   إال  ال تعدو الرغم من اعتبار البعض  ميركا  والفظائع املرتكبة من قبل   االنتهاكاتمستوى    إلىلم تصل    هانّ أ   على 

الحرمان من القدرة البيولوجية عمليات    بإباحةالخاص    1933  قانون ا لا شرعي  أساس  واعتباره    1924وبوجود تشريع فرجينيا لعام   .ملانياأ النازية في  

بين  إناليمكننا  و   ،ملانياأ في    اإلنجابعلى   ما  الوثيقة  العالقة  تلك  في    الإلنسانية  األعمالكار  البلدين،  املرتكبة  ترب  جانب  إلىو كال  وتهذيب  فكرة  ية 

التي اكتسبت صدى عاملي   االختالل العقلية  مع خالي من الجريمة وجريتمّ جل تحسين الوجود البشري وللحصول على مجالسالالت املختارة من أ 

ن من الذرية د معيّ عّد   إلىالد عند الوصول و األ  إنجابعن   اإلجباري  اإليقافاكتسبت  فكرة  حيث ، 1940ـ 1930جل القبول بها بين عاميواسع من أ 

 الجماعية.   اإلبادة كبيرة على الرغم من مواجهة واضعي هذه الفكرة موضع التنفيذ لتهم  يةكانسالتي تواجه زيادات  األقطارفي  اواسع   ا تأييد  

سلاملمنوحة لواضعي ومنفذي برامج تحسين    الحصانةوعلى الرغم من تلك   •
ّ
تجاهل القضاء  زت  والتي عزّ   بشكل جليّ   كانت واضحةتحديده والتي    أو  الن

أعضاء    جانبام غير الكافي من  تممنه الضحية وااله  تعانيالذي    واألذى   اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  )التعقيم القسري(  لجريمة  

 . الدعاء العام ملتابعة قضايا كهذه وا  النيابة العامة
وق  حّق الجماعية ل  االنتهاكاتنتائج    إحدى وبوصفها    اإلنجابالحرمان من القدرة البيولوجية على  هناك معالجة دولية واضحة ومفصلة لجرائم    تكان  •

  .ستراتيجية من استراتيجيات الحرباوالتطهير العرقي ك  األجناس إبادة خاصة ما يتخذ منها شكل  اإلنسان
 

ا:   ات:ـــوصيـالتثاني 

وبالرغم من كفاح البشرية من أجل إيجاد قضاء دولي دائم    ،العصور   واجهها القضاء الدولي الجنائي على مّر   ى الرغم من كافة الصعوبات التيعل •

ه ال ، إال أنّ ةحول هذه املحكمة الفتيحاك  كان نظامها تتخلله بعض الثغرات القانونية والصعوبات التي تُ   ثل في املحكمة الجنائية الدولية وإْن تمّ ي

دور   االنتقاص من  بايمكن  املحكمة  إلىتمعتبارها  هذه  يهدف  الذي  القضائي  النظام  في  األساسية  الركيزة  كافة حّق حماية    ثل  وردع  اإلنسان  وق 

يق حّق ا تعمل على تقوي    اأمل البشرية أن تصبح هذه املحكمة درع    إّن   جرمين الدوليين يفلتون من العقاب.وذلك بمنع الظلم وعدم ترك امل  نتهاكات،اال 

( من نظام  7املنصوص عليها في املادة السابعة )  اإلنجابية في الجرائم الخطيرة وخاصة جريمة الحرمان من القدرة البيولوجية على  العدالة الدول

 (.1998روما األساس ي لعام )

وق اإلنسان وذلك بتظافر جهود الدول والتعاون من أجل معاقبة مرتكبي حّق العمل على تفعيل قواعد القضاء الدولي الجنائي من أجل حماية  يجب   •

 تمالجرائم الدولية وامل
ّ
رة اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية وباألخص جرائم التعقيم وجرائم العدوان مع ضرو   ضّد لة في الجرائم  ث

عمال مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والقضاء  أ الفجوة و   مالءمة قواعد القضاء الداخلي للجرائم الواردة في نظام روما األساس ي من أجل سّد 

 الدولي. 

التعقيم  • لجرائم  تكون هناك معالجة واضحة ومفصلة  أن  بضرورة  البيولوجية    نوص ي  القدرة  إحدى اإلنجابعلى  )الحرمان من  بوصفها  نتائج    ( 

 ما يُ حّق ة لاالنتهاكات الجماعيّ 
 
 والتطهير العرقي.  جناستخذ من شكل إبادة األ وق اإلنسان خاصة

للضر يباُح   التي  حاالتال  تحديُد   يجب • الكلي  التعقيم  فيها  طبيّ   لجنة  ذلك من خالل  يصدر  وأن  الصريحة من ة رسمية متخصّ ورة  واملوافقة  صة 

 الشخص املعني. 

 رتكابها من طبيب مختص. يد العقوبة في حالة ا تشد، وأن يتّم عقوبات على أعمال التعقيم الكلي أن تتضّمن التشريعات املقارنة من الضروري  •
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Abstract: What is meant by depriving the biological ability to reproduce is to eliminate the function of the 
reproductive system by using surgical or other means that prevent pregnancy permanently. Sterilization may 
take place in men through the method of castration, as it is done by cutting the seminal duct, which is the duct 
that transports sperm from the testicle to the seminal vesicle, or by connecting this channel or blocking it with 
chemicals. As for sterilization in women, it is disrupting the function of the fallopian tubes by tying them, cutting 
them, or blocking them with chemical means so that the sperm cannot reach the egg for fertilization. There is 
another method, which is the removal of the ovaries from the woman's body, and this process is similar to 
castration in men. These acts, if they are committed intentionally or forcibly, constitute a clear aggression 
against the human right to his/her physical integrity, and this is what was expressed in Article Seven of the 
Statute of the Permanent International Criminal Court on the occasion of the investigation into crimes against 
humanity, and Article (8) eight on war crimes, where the negotiators agreed during the discussions held on the 
Statute of the Criminal Court regarding cases of sex and its crimes, and the importance of the right to in 
reproductive health, which constitutes a flagrant attack not only of the human right to physical integrity, but 
also of the human right to control and decide freely and responsibly in issues related to his sexual life including 
reproductive, such as forced pregnancy and deprivation of the biological ability to reproduce. 

Keywords: the ability to conceive; sexual life; Birth control and improvement programmes; physical integration; 
Reproductive Health. 
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 :املقدمة

عّد الشركات التجارية من أهم الركائز االقتصادية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق االستقرار االقتصادي والتجاري وجذب االستثمارا 
ُ
ت الوطنية ت

 لالنقضاء، وذلك عند تحقق أحد األ واألجنبية،  
ً
سباب املوجبة ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد تتعّرض في أثناء حياتها لظروف وأزمات تجعلها عرضة

ذلك   ويترتب على  اال   انتهاء للتصفية،  بعد  الشركة  بها  تتمتع  كانت  التي  املعنوية  االنعدام    نتهاءالشخصية  الى  العملية  التصفية، وتؤدي هذه  من عملية 

نية من استيفاء حقوقها ودفع الديون القانوني للشركة وإنهاء جميع األعمال التي تقوم فيها، بحيث تقوم عملية التصفية على تسوية جميع املراكز القانو 

متها القوانين ذات العالقة. 
ّ
 املترتبة عليها باتباع إجراءات معينة نظ

ا  ب( موضًح   /  272ب( ونص املادة )  / 40عالج املشرع األردني هذا املوضوع بصورة مقتضبة ومن جهة واحدة فقط، بحيث جاء كل من نص املادة )

   . انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة وغفل عن مسألة االلتزامات على الرغم من انه فرض متوقع الحدوثمسألة الحقوق التي تظهر بعد 

 مشكلة الدراسة: 

إقفال عملية    انتهاء إن   أنه وبعد  إذ  العملي،  أو  النظري  الصعيد  التساؤالت واإلشكاليات سواًء على  العديد من  االعتبارية للشركة يثير  الشخصية 

املنقولة للشركة، وقد يظهر في املقابل دائنين جدد لهذه الشركة، وكل ذلك بعد   ية الشخص  انتهاءالتصفية قد تظهر العديد من األموال املنقولة وغير 

ية القواعد القانونية االعتبارية لها، فتظهر هنا اإلشكالية الرئيسة في الدراسة، والتي تتمحور حول الوضع القانوني لهذه االلتزامات، أي بمعنى آخر مدى كفا

 الشخصية االعتبارية للشركة. اءانتهاملنصوص عليها في قانون الشركات األردني لبيان مصير هذه االلتزامات التي قد تظهر بعد إقفال عملية التصفية و 
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 :امللخص

بيان الوضع القانوني لاللتزامات التي تظهر بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة، فلم يعالج املشرع األردني هذه املسألة   دراسةال ه تناول هذت

حافظ على حقوق  املهمة. ولذلك كان البّد من الرجوع إلى الفقه القانوني وأحكام القضاء، والقواعد العامة في القانون املدني من أجل الوصول إلى حّل ي

األشخاص الدائنين تجاه الشركة وعدم إهدارها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أبرزها أن تبقى مسؤولية الشركاء في إطار شركات 

كات األموال مسؤولية غير محدودة تجاه الدائنين تمتد إلى أموالهم الخاصة حتى بعد إقفال عملية التصفية، أما فيما يتعلق بمسؤولية الشركاء في شر 

من   مجموعة  لوضع  األردني  املشّرع  تدخل  بضرورة  الدراسة  وأوصت  الشركة.  أموال  من  بذمتهم  فقط  دخل  بما  الدائنين  تجاه  محدودة  تبقى  فإنها 

إعطاء الحّق للدائنين بالرجوع بشكل مباشر على الشركا ء في الشركة مع  النصوص القواعد القانونية املتعلقة بهذا املوضوع، ومن أبرزها النّص على 

 ضرورة وضع مدد قانونية خاصة لسقوط تلك املطالبات املتعلقة بااللتزامات التي تظهر بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة. 

 . مرور الزمن املانع من سماع الدعوى  ؛املصفي؛ انقضاء الشركة ؛االلتزامات الكلمات املفتاحية:
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 ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسة العديد من التساؤالت؛ أبرزها ما يأتي: 

 من هو املسؤول عن الديون التي تظهر بعد إغالق عملية التصفية بحيث يتمكن الدائن من رفع الدعوى بمواجهته؟  •

 ما هي مدة التقادم التي يخضع لها مثل هذه الدعاوى؟  •

 كيف يتم رفع مثل هذه الدعاوى وما هو موضوعها؟   •

 أهمية الدراسة: 

ا يترتب عليها من آثار مرتبطة بإنهاء الشخصية املعنوية للشركة وتأثيرها على حقوق الشركاء تكمن أهمية الدراسة من أهمية عملية التصفية وم

لتحقيق    والدائنين، وحتى بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة، وال شّك أن هذا التعدد يطرح إشكالية التوافق بين هذه النصوص املختلفة وذلك

ت املالية واالقتصادية، والحفاظ على حقوق األطراف التي تتعامل مع هذه الشركات، أضف إلى ذلك كثرة املنازعات االستقرار واألمان القانوني في التعامال 

 انتهاء فال الشركة و القضائية املطروحة في القضاء واملرتبطة بعملية التصفية بحّد ذاتها، واآلثار الناتجة عنها، وكذلك مسألة ظهور التزامات عليها بعد اق

 املعنوية. شخصيتها 

 الدراسة
ُ

 :أهداف

ل القاعد
ّ
م عملية التصفية منذ البداية وحتى نهايتها، كونها تمث

ّ
ة العامة التي يجب إَن املتأمل ألحكام قانون الشركات األردني، يجُد أَن املشّرع قد نظ

 أّن االستثناء هو ما يترتب على الشركة من التزامات بعد انقضاء شخصيتها االعتبارية، و 
ّ
 هذه الدراسة اتباعها عند انقضاء الشركة، إال

ُ
تتمحور أهداف

 فيما يأتي: 

 لى تصفية الشركة. بيان اآلثار املترتبة ع  •

 التأسيس لنظام قانوني من خالله يتم توزيع الحقوق والديون املترتبة على الشركة بعد انقضاء الشخصية املعنوية أو االعتبارية.  •

 خطة الدراسة: 

 الشركاء بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة.املبحث األول: حق الدائنين في الرجوع على 

 املطلب األول: رجوع الدائنين في شركات األشخاص.

 املطلب الثاني: رجوع الدائنين في شركات األموال. 

 املبحث الثاني: دعوى رجوع الدائنين على الشركاء. 

 املطلب األول: آلية املطالبة وأطراف الخصومة.

 الزمن املانع من سماع الدعوى.املطلب الثاني: مرور 

 املبحث األول: حق الدائنين في الرجوع على الشركاء بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة 

االعتباري الشخصية  تنتهي  وبذلك  تنتهي،  التصفية  إجراءات  فإن  الختامي،  الحساب  على  املصادقة  ويتم  النهائي  التقرير  املصفي  يقّدم  ة  عندما 

ى لها أي وجود قانوني أو مادي، فال يستطيع أي أحد أن يمارس أي عمل باسم الشركة، إال أنه من املمكن أن تظهر ديون على الشركة بعد للشركة، وال يبق

ثر في  الشخصية االعتبارية للشركة؟ وهل لطبيعة هذه الشركة ونوعها األ  انتهاءإقفال عملية التصفية، فهل بإمكان الدائن املطالبة بهذه األموال في ظل  

 مثل هذه املطالبات أم أن جميع الشركات لها الحكم نفسه؟ 

قة ما بين  في الحقيقة عند الحديث عن االلتزامات التي تظهر بعد إقفال تصفية الشركات وإمكانية رجوع الدائنين على الشركاء، فإنه البّد من التفر 

)املطل  الخصوص  بهذا  األموال  األول( وشركات  )املطلب  األشخاص  أحكام وخصائص تختلف عن  شركات  األشخاص من  لشركات  ملا  وذلك  الثاني(،  ب 

 شركات األموال، وهي على النحو اآلتي:

 املطلب األول: رجوع الدائنين في شركات األشخاص

رفة عنوانهم أو أشار الفقه القانوني أنه إذا تّمت القسمة قبل وفاء جميع دائني الشركة )لجهالة وجودهم أو عدم مطالبتهم بحقوقهم أو عدم مع

إلى إمكانية غيرها من األسباب(، فبإمكان هؤالء الدائنين املحافظة على حقوقهم، وأن هذه القسمة ال تؤدي إلى هضم حقوق الدائنين، كما أضاف الحكيم  

 .  (1)التنفيذ على أموال الشركة في حال وجودها وذلك حتى بعد القسمة

 عاًما، بحيث يس    
ً
تطيع كل  وبذلك يتضح أنه بإمكان الدائنين العودة على الشركة بما تترتب من التزامات في ذمتها، ولكن هل يعتبر هذا الحكم مبدأ

 دائن للشركة بغض النظر عن نوعها العودة بما ترتب من التزامات في ذمة الشركة؟  

 
 . 239- 238، ص1، ط1م، ج2000 –م 1999جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، منشورات جامعة دمشق، دمشق،  (1)
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ل هذه املسألة نقص تشريعي تجب معالجته بشكل صريح، إال أنه في  ففي التشريع األردني، يالحظ أنه لم يرد نّص خا
ّ
ص بهذا الشأن، حيث تشك

الشخصية   انتهاء ب( من قانون الشركات الذي أتاح املجال للشركة أن تطالب بحقوقها، والتي تترتب في ذمة الغير حتى بعد  /40مفهوم املخالفة لنّص املادة )

نص ومن باب العدالة وعدم إهدار حقوق الدائنين أنه بإمكان دائن الشركة املطالبة بااللتزامات التي تقع على عاتق االعتبارية للشركة، فيفهم من هذا ال

الشخصية االعتبارية لها، ويكون للدائن العودة    انتهاءالشركة، والتي ترتبت في ذمة الشركة أثناء عملها حتى وإن ظهرت هذه االلتزامات بعد إقفال الشركة و 

ند  ركاء أنفسهم بما يكون لهم من حقوق في ذمة الشخصية املعنوية املنقضية، كون الشريك في هذا النوع من الشركات، ال يبرأ من املسؤولية ععلى الش

دائنو الشركة  . وبالتالي ال يفقد  (2)  انقضاء الشركة، فهو مسؤول في شركة التضامن عن ديون الشركة في ذمته املالية الخاصة ومسؤولية غير محدودة 

الدائن رفع هذه  حّقهم في التنفيذ على أموال الشركة حتى بعد القسمة، فإذا كانت هذه األموال ال تزال في يد أحد الشركاء أو الغير س يء النية، فيستطيع

 الدعوى بمواجهته واقتضاء حّقه.

ن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إال أنه ال يجوز له  ( من قانون الشركات األردني يبين أنه: "يجوز لدائ 27وقد جاء في نّص املادة )

ينه فله بعد ذلك  التنفيذ على األموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إال بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فإذا لم تكف هذه األموال لتسديد د

. معنى ذلك أنه  (3)   ل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة"الرجوع بما تبّقى منه على األموال الخاصة للشركاء، ولك

الشركاء   بإمكان دائن هذه الشركة وفي أثناء حياتها أن يطالب بحقوقه في مواجهة الشركة، وذلك برفع دعوى على الشركة بصفتها شركة، باإلضافة إلى

ّقه، بحيث يمثل الشركاء في شركة التضامن ضماًنا إضافًيا، وأنه إذا لم تكِف أموال الشركة لسداد هذه  بصفتهم الشخصية وذلك لضمان حصوله على ح

 .(4)  االلتزامات التي تقع على عاتقها، فيكون في هذه الحالة بإمكان دائن الشركة العودة على الشركاء لتحصيل حّقه

غلقت وال يوجد لها أي وج
ُ
نه إذا ما تم رفع الدعوى على الشركة فتكون إود قانوني وشخصيتها االعتبارية قد انتهت، فوفي الحالة التي تكون الشركة أ

 للرّد؛ ألن صحة الخصومة من النظام العام، ويمكن إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة التمييز
ً
، وال يكون باإلمكان (5)   عرضة

عدم وجود شخصية اعتبارية لها، وقد تم شطب اسمها من السجل التجاري للشركات، وكأنك ترفع دعوى على شخص  رفع الدعوى على الشركة؛ بسبب

 غير موجود منذ األساس، وهذا ما سيتم التطرق إليه في املبحث الثاني.  

من أعمال التصفية،  نتهاءنتهت وكالته في اال وفي هذا السياق البد من التطرق الى عدم إمكانية العودة على املصفي؛ والسبب في ذلك أن املصفي قد ا 

ويكون ذلك على  إال أنه يكون بإمكان الدائنين العودة على املصفي في حال كان هناك تقصير أو خلل من قبله أو إساءة في تنفيذ وكالته ولحق الدائن ضرر، 

الضار الفعل  املسؤولية عن  العامة في  القواعد  ي(6) أساس  انه  الى  الشركة ومطالبتهم  . وبذلك نتوصل  املتضامنين في هذه  الشركاء  الدعوى على  رفع  تم 

ا لكونهم مسؤولية الشركاء عن جميع األعمال التي قامت بها بحقوقهم، كون هؤالء الشركاء مسؤولين عن التزامات الشركة في ذمتهم املالية الخاصة، نظرً 

أن تبقى هذه املسؤولية تحكم الشركاء في الشركة حتى بعد شطب قيد الشركة من   الشركة قبل انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة، فمن باب أولى

ا لكونهم مسؤولين عن جميع األعمال التي قامت بها الشركة قبل انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة، فيكون بإمكان الدائن العودة السجل التجاري، نظرً 

، ويعود هذا األخير على البقية بنسبة ما دفعه، كون الشركاء املتضامنون مسؤولون في ذمتهم املالية على الشركاء املتضامنين أو أحد هؤالء الشركاء مب
ً
اشرة

فإ وبذلك  للشركاء،  املالية  الذمة  إضافًيا على  التضامنية ضماًنا  الشركاء  وتعتبر مسؤولية  والتزامات،  الشركة من ديون  يلحق  الشريك  الخاصة عما  ن 

 عن 
ً

 . (7)  ديون الشركة أثناء حياة الشركة وبعد انقضائها وتصفيتها ما لم يتقادم هذا االلتزام املتضامن يبقى مسؤوال

لت محكمة التمييز حكمها "أن شركة مرشد وسلعوم قد تم تصفيتها  مؤكًدا لهذا التوّجه،  2011وقد جاء قرار ملحكمة التميز األردنية لسنة 
ّ
فقد عل

، وأنه قد تم نشر شطب هذه الشركة في الجريدة الرسمية، وعليه 15/03/2005وانتهت عملية التصفية وتم شطب قيد الشركة من سجل الشركات بتاريخ  

املصفي   أو مادي، وأن مهمة  أي وجود قانوني  الشركة  لهذه  املدعى عليه فال يكون  التمييز عن  إلى رّد  التمييز  انتهت، وبناًء على ذلك خلصت محكمة  قد 

إجراءات التصفية فال مجال ملخاصمته في هذه الدعوى، وكذلك الشركة، وكونها   انتهاء الخامس صالح حسني صالح علقم؛ كون عمل املصفي قد انتهى ب

املؤسسة العلمية الفنية للتجهيزات لصاحبها محمد    تمييز رّد الطعن بشأن املدعى عليه األول قد انتهت وزالت شخصيتها االعتبارية فقد قررت محكمة ال

سلعوم املادتين)  أبو  نّص  بأحكام   
ً

املتضامنين، فعمال الشركاء  يخص  فيما  أما  وأبو سلعوم،  و)26والثاني شركة مرشد  فهم  27(  الشركات  قانون  ( من 

الشخصية االعتبارية للشركة فهم مسؤولين عن ديون الشركة   انتهاءالشركة حتى وإن ظهرت بعد تصفية الشركة و مسؤولين عن الديون التي تترتب على  

 . (8) في ذمتهم املالية الخاصة"

 
 .108، ص 1، ط1م، ج2002محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  (2)
 م وتعديالته.1997( لسنة 22( من قانون الشركات األردني، رقم )27املادة ) (3)
 .99، ص 1م، بال جزء، ط2010مروان بدري االبراهيم، تصفية شركة املساهمة العامة، دراسة مقارنة، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، (4)
دددد (5) دد ددددائل القانونيد دد ددددة الوسد دد دددددى فاعليد دد ددددرقاوي، مد دد ددددن الشد دد ددددين حسد دد ددددريم حسد دد ددددد الكد دد ددددوراة، عبد دد ددددة دكتد دد ددددة، أطروحد دد ددددة مقارند دد ددددة، دراسد دد ددددات املدنيد دد ددددول املحاكمد دد ددددانون أصد دد ددددا لقد دد ددددي وفقد دد ددددبطالن االجرائد دد ددددن الد دد ددددق مد دد ددددي التحقيد دد ة فد

 . 52 – 51م، ص 2013األردن،  –جامعة عمان العربية 
  .517، ص 1ال أجزاء، طم، ب1992عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، دار جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان،  (6)
 . 100، ص 1م، بال أجزاء، ط1991مصر، –حسين املاحي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة  (7)
 . م، متاح على قرارك08/02/2011م، هيئة خماسية، تاريخ 2010لسنة  858قرار محكمة تميز )الحقوق(، رقم  (8)
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لون و ففي هذا اإلطار، البد من اإلشارة الى شركة التوصية البسيطة كون مثل هذه الشركات تتكون من فئتين من الشركاء، وهم شركاء متضامنون يت

اركوا في رأس أداره الشركة ويكونوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن كافة الديون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة قبل انقضائها، وشركاء موصون يش

الشركة إال في مقدار حصته في رأس مال  الشركة مسؤولين  الشركاء في هذه  الشركة وال يكون  النوع من  . وتأسيًس (9)مال  أن هذا  ا على ما سبق، يتضح 

عن الشركات تختلف فيها املسؤولية باختالف صفة الشريك في هذه الشركة )شريك متضامن أم شريك موص ي(، فالشركاء املتضامنون يكونوا مسؤولين  

تجاري للشركات، وأن هذه املسؤولية تتعدى  تلك االلتزامات التي تظهر حتى بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة وشطب قيد الشركة من السجل ال

و إ لتصل   حتى  للشركاء  الخاصة  املالية  الذمة  املتضامنون إ لى  فالشركاء  أموالها،  الشركة وقسمت  تصفية  اليهم عند  ألت  التي  األموال  تلك  تكفي  لم  ن 

ادها وذلك في حياة الشركة فمن باب أولى أن هذه املسؤولية مسؤولين بذمتهم املالية الخاصة عن ديون والتزامات الشركة التي لم تكفي أموال الشركة لسد

ا يخص تبقى تحكم هؤالء الشركاء املتضامنون حتى بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة وشطب قيد الشركة من السجل التجاري للشركات. أما فيم

 الثاني من هذا الفصل.  الشركاء املوصون في هذه الشركة فسوف يتم شرح آلية العودة عليهم في املطلب

 املطلب الثاني: رجوع الدائنين في شركات األموال

ها حال  أما فيما يخص شركات األموال والتي تقوم على االعتبار املالي وال يكون لشخصية الشريك أي اعتبار، فتجد الباحثة أن شركات األموال حال

عتبارية التزامات لم تدخل في عملية التصفية، وحقيقة األمر أن مسألة رجوع الدائن على  شخصيتها اال   انتهاء الشركات األخرى، فقد يظهر بعد إقفالها و 

عّد مسألة في غاية الصعوبة في ظل غياب أي نّص تشريع
ُ
ي يعالج هذا الشركاء في شركات األموال، وحتى على الشريك املوص ي في شركة التوصية البسيطة، ت

الشركة، وإنما مسؤولين فقط بمقدار   املوضوع، وتأتي الصعوبة في كون الشركاء الخاصة عن التزامات  الشركات غير مسؤولين في ذمتهم املالية  في هذه 

 مساهمتهم في رأس مال الشركة، فما هو مصير هذه األموال التي تظهر بعد إقفال الشركة؟ ومن هو املسؤول عن سداد هذه األموال؟ 

كر سابًقا أن الفقه القانوني يؤيد ويدعو إ 
ُ
ا على حقوق ذ

ً
لى إعطاء الحّق للدائنين بالرجوع على الشركاء سواًء في شركات األشخاص أم األموال حفاظ

 في ظل عدم وجود نص قانوني يتناول هذه املسألة بشكل عام وشامل في (10)  الدائنين وعدم إهدارها
ً
. ولكن ما هو األساس القانوني لهذا التوّجه، وخاصة

 التشريع األردني؟  

ا لجانب من هذه اإلشكالية في نظام تصفية الشركات رقم )
ً
د( بأنه:   / 14، حيث جاء في املادة )2021( لسنة 6في الحقيقة تعّرض املشّرع األردني حديث

ت املطالبة بها " للمحكمة وبعد إغالق التصفية اإلجبارية وإصدار القرار باعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم

. وبذلك  (11)  تسجيلها حسب األصول"بعد إغالق التصفية ديوًنا معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون املعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العالقة ليتم 

الشخصية االعتبارية    انتهاءتعتبر كافة األموال التي لم تكفي أموال الشركة لتسديدها ديوًنا معدومة، وعليه فإن االلتزامات التي تظهر بعد إقفال الشركة و 

 معدومة تبًعا لذلك. 
ً

 لها تعتبر أمواال

ا  بنّص  يتعلق  فيما  أنه  هنا  االنتباه  يجب  )ولكن  لسنة  14ملادة  التصفية  نظام  انقضائها  2021( من  يكون سبب  التي  الشركات  يطبق على  فإنه   ،

ذا املوقف اإلعسار، وبالتالي ال يمكن تطبيقه بشأن شركات األموال التي يكون سبب انقضائها سبب آخر من أسباب االنقضاء. ومن جانب آخر يالحظ أن ه

هر بعد إقفال الشركة معدومة فيه إهداًرا واضًحا لحقوق الدائنين، وال يتفق مع مبدأ الثقة واالطمئنان في املعامالت الذي يعتبر االلتزامات واألموال التي تظ

ا فقط سقوط التجارية، وهذا املوقف كذلك ال ينسجم أبًدا مع السياسة التشريعية العامة للمشّرع األردني، وهي عدم سقوط الحقوق مع مرور الزمن وإنم

 تعلقة بتلك الحقوق، فما دام أن الدعوى لم تتقادم يحّق للدائن املطالبة بحّقه. الدعاوى امل

ين على وبذلك يبقى هناك نقًصا تشريعًيا فيما يتعلق بشركات األموال التي يكون سبب انقضائها سبًبا آخر غير اإلعسار فيما يتعلق برجوع الدائن

الشركاء املوصون في شر  كة التوصية البسيطة، ويستوجب هذا النقص تدخل املشّرع لتحديد آلية الرجوع املباشر على الشركاء املساهمين، وحتى على 

األخرى، إذ  الشركاء، للمحافظة على حقوق الدائنين تجاه الشركة من أجل تحقيق للعدالة، وال يوجد ما يمنع ليعود القاض ي في ذلك إلى مصادر القانون  

ا  الشركات  الثالثة من قانون  املادة  بأنه: "تنّص  تناولتها ألردني  التي  املسائل  التجارية وعلى  األعمال  التي تمارس  الشركات  القانون على  أحكام هذا  تسري 

ال فتطبق ذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة فإن لم يوجد فيه حكم يتناول هذا األمر، يرجع إلى القانون املدني وإ إنصوصه، ف

 أحكام العرف التجاري واالسترشاد باالجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة".  

؛ إذ يوجد نوًعا من التشابه في بعض املسائل  (12) ملشّرع األردني في القانون املدني من تصفية التركةومن باب االستئناس فقط تم اإلشارة إلى موقف ا 

ا في عقد الشركة وليسوا من الورثة وهم  
ً
الذين ليسوا طرف إطار املحافظة على حقوق األشخاص   في 

ً
دائنو  بين تصفية الشركة وتصفية التركة وخاصة

 . (13)  الشركة املنقضية ودائنو التركة

 
 م وتعديالته.1997( لسنة 22الشركات األردني، رقم )( من قانون 41املادة ) (9)
 . 517، ص 1م، بال أجزاء، ط1992عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، دار جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان،  (01)
 . 2021لسنة  6/ د( من نظام تصفية الشركات، رقم 14املادة ) (11)
 م وتعديالته.1976لسنة  43( من القانون املدني األردني، رقم 1124 – 1087نصوص املواد ) (21)
 . 28، ص 1م، بال أجزاء، ط1992عبد علي شخانبة، النظام القانوني لتصفية الشركات التجارية، دار جمعية عمال املطابع التعاونية، عمان،  (31)
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إال على  املدني وال تطبق  القانون  الشريعة اإلسالمية، وهي مصدر من مصادر  التركة مستمدة من  أحكام  أن  أن يكون واضًحا كذلك  ولكن يجب 

القانون املدني ( من  1107األشخاص الطبيعيين، فاإلشارة هنا إلى بعض األحكام الخاصة بتصفية التركة هي فقط من باب االستئناس، إذ تنّص املادة )

ى من ال يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وص ي التركة "، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة أن يرجعوا علاألردني بأنه: "

 على تلك األموال، ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة
ً
" وهذا يعني أن بإمكان الدائنين في التركة الرجوع كسب بحسن نّية حًقا عينيا

 على الورثة بما تبقى في ذمتهم من أموال حصلوا عليها من التركة وذلك طبًعا ضمن شروط وأحكام معينة في هذا الخصوص. 

الدائ أن يرجع  أنه ال يوجد ما يمنع  اإلمكان، يتضح  الدائنين قدر  األدنى من حقوق  الحّد  الحفاظ على  باب  النوع من  فمن  الشركاء في هذا  ن على 

مة التمييز الشركات باعتبارهم مسؤولين تجاه الغير في حدود ما دخل في ذمتهم من أموال للشركة بعد انقضائها وتصفيتها، وهذا ما ُيفهم من قرار محك

بشأن شركة عبر املتوسط للصناعات الحديثة ذات املسؤولية املحدودة، إذ جاء في القرارات: " كان يتوّجب على محكمة االستئناف     2020    (14)  األردنية لسنة

أعمال التصفية وإعادة أموالها وتوزيعها بين الشركاء ليصار في ضوء ذلك إلى إدخالهم بصفتهم    انتهاءالتثبت من ملف التصفية فيما إذا كان قد نتج عن  

خالهم  شخصية كذلك في الدعوى... وكذلك للتثبت من مآل أموال الشركة بعد التصفية، وفيما إذا جرى تقسيمها وتوزيعها بين الشركاء ليصار إلى إدال

 بالدعوى بصفتهم الشخصية حسب األصول ومن ثم ترتيب األثر القانوني".  

ابق القضائية في هذا الخصوص، ويالحظ كذلك أن املحكمة تطلب التثبت من  ويالحظ هنا أن محكمة التمييز في هذا القرار قد استندت إلى السو 

متهم، وهذا يأتي في إطار مآل األموال التي تم توزيعها على الشركاء ليعطى الدائنون الحّق في مطالبتهم بحقوقهم من تلك األموال التي آلت إليهم واملتبقية في ذ

 حقوق. الحفاظ قدر اإلمكان على الحّد األدنى من ال

 على الشركاء في حدود ما دخل  
ً
ذمتهم من  وعليه وملا سبق بيانه، تتمنى الباحثة من املشرّع أن ينّص بشكل صريح على حّق الدائنين بالرجوع مباشرة

املنشودة   القانوني والعدالة  املنطق  يتفق مع  بما  إهدارها  الدائنين وعدم  ا على حقوق 
ً
الشركة بعد تصفيتها، وذلك حفاظ وانسجاًما مع توجهات  أموال 

 املشّرع األردني في املعامالت التجارية.  

الشخصية   انتهاءوبالتالي ذهب جانًبا من الفقه إلى اعتبار أن القضية التي ترفع من قبل دائني الشركة في شركات األشخاص وذلك بعد قفل التصفية و 

إذا لم تكِف أصول  الشركاء  الشريك في شركة األشخاص ضامًنا لديون   االعتبارية للشركة، هي دعاوى شخصية ضد  إن  الشركة لسداد ديونها، حيث 

فال يظهر    الشركة في ذمته املالية الخاصة، ويجوز للدائنين تتبع أموال الشركاء الخاصة ومزاحمة لدائنيهم الشخصيين، أما فيما يخص شركات األموال

فال يكون للدائن حّق إال فيما قسم على املساهمين في الشركة من فائض التصفية، لدائن الشركة هذه الحقوق كما هو للشريك في شركات التضامن،  

نه ينطبق  إ(. وفي هذا الخصوص نجد انه ما ينطبق على شركات األموال ف15)  (15)  وذلك كون موجودات الشركة هي جزء من ضمان الدائنين على األقل

ليه عن تصفية إ على الشركاء املوصون في شركات املساهمة العامة، فال يكون الشريك املوص ي في شركات املساهمة العامة مسؤول إال في مقدار ما آل  

مساهمتهم في رأس مال  الشركة وقسمت أموالها؛ كون الشركاء املوصون ال يكونوا مسؤولين في ذمتهم املالية الخاصة وإنما تنحصر مسؤوليهم في مقدار  

مقدار   الشركة، وبذلك ال يكون الشريك املوص ي مسؤول عن الديون التي تظهر بعد إقفال عملية التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاري إال في

 ليه عند تصفية الشركة وقسمت أموالها.  إ ما آل 

 املبحث الثاني: دعوى رجوع الدائنين على الشركاء

ا  ب( من قانون الشركات إلى اآللية التي يتم فيها رفع دعوى للمطالبة بالحقوق التي  /272ب(، ونّص املادة )/40ألردني في نّص املادة )أشار املشّرع 

كر سابًقا أن املشّرع قد غفل عن حّل إشكالية ظهور التزامات على الشركة بعد إقفالها، وبالتالي من ا 
ُ
املشّرع ملؤكد أن  تظهر للشركة بعد إقفالها، وقد ذ

 غفل كذلك عن توضيح آلية رفع دعوى للمطالبة بااللتزامات التي تظهر على الشركة بعد إغالق التصفية وشطب الشركة من السجل التجاري. 

تالي البّد وقد تبّين أن الفقه القانوني والقضاء يساندان حّق الدائنين في الرجوع الشركاء سواًء في شركات األشخاص وحتى في شركات األموال، وبال

ن الدائن من خاللها املطالبة بهذه الحقوق التي تترتب له في ذم
ّ
وفي هذا ة الشركة.  اآلن من التطرق إلى آلية رفع هذه الدعوى كونها هي الوسيلة التي يتمك

الشركة على مسألة مطالبة للمطالبة بحقوق  آلية رفع دعوى  باإلمكان تطبيق  التالي: هل يكون  التساؤل  يثور  بااللتزامات؟ وهل يمكن    الصدد  الشركة 

ى تحصيل هذه األموال؟ وما هي مدة تقادم هذه الدعاوى؟ ستتم اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل مطلبين؛  
ّ
املطلب    ل يتناو االستعانة باملصفي لكي يتول

 ماعها. األول آلية املطالبة بهذه الحقوق وبيان أطراف الدعوى، بينما يتطّرق املطلب الثاني ملسألة سقوط هذه الدعوى بمرور الزمن املانع من س

 املطلب األول: آلية املطالبة وأطراف الخصومة

ب( من قانون الشركات على مسألة مطالبة الشركة بااللتزامات /272املادة )ب(، ونّص /40في البداية ال يمكن القول بتطبيق ما جاء في نّص املادة )

ب( الحقوق التي تظهر للشركة بعد إقفالها؛  /272ب( و)/40املترتبة عليها، ويعود السبب في ذلك إلى أن املسألتين مختلفتين تماًما؛ حيث تتناول املادتان)

 
 . ، متاح على قرارك2020/ 12/ 31، هيئة خماسية، تاريخ 2020لسنة  4614قرار محكمة تميز الحقوق، رقم  (41)
 .152، ص 2م، بال أجزاء، ط1988القاهرة،   –سميحة القيلوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر  (51)
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أن ما يعني الباحثة في هذا الصدد هي االلتزامات التي تترتب على الشركة وتظهر بعد إقفال التصفية؛ أي أي أن الشركة في املركز القانوني للدائن، في حين 

 أن الشركة تكون في املركز القانوني للمدين وليس في املركز القانوني للدائن كما هو في الحالة سابقة الذكر. 

تضح أنه يجب على الدائن أن يسارع للمطالبة بحّقه وأال يتقاعس عن املطالبة بهذا  وبالرجوع إلى القاعدة القانونية أن الدين مطلوب ال محمول، ي

دخل القضاء  الحّق، فإذا كانت الشركة قد انتهت وغير موجودة من حيث األصل، فكيف لها أن تطالب بحّقها؟ فمن أجل هذا وجد املشّرعين أنه البّد من ت

ل العديد من املنازعات األخرى والعشوائية في املطالبة بالحقوق، فتم ضبط هذه املسألة من خالل  لكي يحل هذه املسألة تحت مظلته، وذلك ملنع حصو 

د شركة، بل أنه بإغالق نصوص املواد، أما في الحالة التي تكون فيها الشركة مدينة في االلتزام، فسيتم مطالبتها في دفع ما عليها من التزامات إال أنه ال يوج

 خصية االعتبارية للشركة، فكيف سيتم املطالبة بهذه االلتزامات وهل يمكن القول في االستعانة باملصفي إلتمام هذا العمل؟ التصفية قد انتهت الش

ف بإنجازه، وأنه مسؤول مسؤولية الوكيل املأجور فيما  
ّ
ل
ُ
يخص  من الواضح أن املصفي وكيل للشركة ويتلقى أجر مقابل قيامه بهذا العمل الذي ك

؛ أي أن هذه الوكالة التي منحت للمصفي من الشركة هي من أجل القيام بعملية التصفية، فإن املصفي  (16) رفي حال صدر منه أي تقصي أعمال التصفية

الشركاء في الشركة الدعوى، بحيث تنتهي  (17) وكيل للشركة وليس وكيل للدائنين أو  وكالة ، وعلى ذلك فال يكون للدائن االستعانة به من أجل رفع هذه 

من أعمال التصفية، وإنما يكون للدائن سواًء كان شخًصا طبيعًيا أم شركة قائمة أو دائرة حكومية أن ترفع هذه الدعوى على الشركاء   نتهاءاملصفي باال 

 املتضامنين للمطالبة بااللتزامات التي تقع على عاتق الشركة بعد إقفالها مع مراعاة صفته عند رفع هذه الدعوى.    

ركة  وصلت الباحثة إلى أن هذه الدعوى التي ُترفع من قبل دائني الشركة للمطالبة بااللتزامات التي تقع على عاتق الشركة، وذلك بعد شطب الشوقد ت

ُترفع و  من السجل التجاري للشركات، هي دعوى يكون موضوعها مطالبة مالية ترفع من دائن شركة التضامن في مواجهة الشركاء املتضامنين في الشركة،

الشخصية.   بصفتهم  املتضامنين  الشركاء  شركات  على  أن  املؤكد  من  الشركة؟  نوع  عن  النظر  بغض  الشركات  كافة  على  اآللية  هذه  تنطبق  هل  ولكن 

تترتب ع التي  االلتزامات  الخاصة عن  املالية  األموال، فالشركاء في شركات األشخاص مسؤولين بذمتهم  لى األشخاص تختلف في خصائصها عن شركات 

رأس مال    الشركة ولو بعد انقضاءها وشطب قيدها من سجل الشركات، إال أن الشركاء في شركات األموال ال يكونوا مسؤولين إال في مقدار مساهمتهم في

ين فيها مسؤولين عن الشركة، وال تتعّدى هذه املسؤولية لتصل إلى ذمتهم املالية الخاصة، ففي املنظور السطحي نجد أن شركات األموال ال يكون املساهم

الجديد لسنة  الشركات  التجاري للشركات، بل جاء نظام تصفية  السجل  الشركة من  التصفية وشطب  الشركة بعد إغالق  التي تظهر على   االلتزامات 

2021( املادة  بالشرك /14، في نّص  يتعلق   معدومة فيما 
ً

أمواال التصفية  التي تظهر بعد إغالق  األموال  اعتبار كافة  انقضائها د( على  التي يكون سبب  ات 

كافة  ؛ بمعنى أنه ال يكون بإمكان دائن هذه الشركات املطالبة بهذه األموال التي تظهر بعد إقفال التصفية بحيث يصدر قرار املحكمة باعتبار (18) اإلعسار

 معدومة. 
ً

 األموال املتبقية في ذمة الشركة أمواال

أطراف هذه الدعوى بالنسبة لشركات األشخاص، كونهم هم الذين تبقى مسؤوليتهم قائمة بعد شطب الشركة  وفي كل األحوال البّد من التطّرق إلى 

بالتقادم الدعوى  تسقط  لم  أنه  طاملا  حياتها  أثناء  الشركة  ترتبت على  التي  االلتزامات  حالة شركات  (19)عن  في  الدعوى  بالنسبة ألطراف  األمر  ، وكذلك 

 للرّد لعدم األموال، فعندما ُترفع أي دعو 
ً
ى يكون هناك مدٍع ومدعى عليه، ويجب أن يكون التمثيل القانوني صحيًحا وسليًما وإال كانت الدعوى عرضة

 صحة الخصومة.

سجل   من  الشركة  قيد  شطب  بعد  الشركة وظهرت  ذمة  في  ترتبت  التي  بااللتزامات  للمطالبة  الدائنين  قبل  من  ُترفع  التي  الدعوى  يخص  وفيما 

خالل االطالع على السوابق القضائية في هذا املجال، يتضح أنه قد تم رّد بعض من القرارات القضائية لعدم صحة الخصومة، وهذا ما الشركات، ومن  

الي ، وبالت28/3/2002وملدا كان ذلك فإن الشخصية االعتبارية للشركة تكون قد انتهت وزالت بتاريخ : "2007ذهب إليه قرار ملحكمة التمييز األردنية لسنة 

قيمت على املدعى عل
ُ
يها األولى بعد فهي بعد هذا التاريخ ال تتمتع بحّق التقاض ي الذي يتمتع به الشخص العادي مدعية أو مدعى عليها، وحيث أن الدعوى أ

مالية مستقلة وليس لها من أن انتهت شخصيتها االعتبارية وأصبحت في حكم العدم وال تتمتع باألهلية القانونية، وال يحّق لها التقاض ي وليس لها ذمة  

ا األولى ذلك أن الدعوى يمثلها في التعبير عن إرادتها، لذا فإن الدعوى املرفوعة عليها واجبة الرّد وال يغير من األمر شيًئا، وإسقاط الدعوى عن املدعى عليه

 . (20)  " يجب أن ُتقام على املصفي

 للنقد وكان واجًبا  
ً
االنتباه إلى أنه بإقفال التصفية تنتهي الشخصية االعتبارية للشركة وال يبقى لها أي وجود  ولكن هذا القرار القضائي كان عرضة

من عملية التصفية وال  نتهاءالشخصية االعتبارية للشركة وشطب قيدها من السجل التجاري للشركات تنتهي مهمة املصفي باال  انتهاءقانوني أو مادي، وب

 عن هذه الشركة بعد إغالقها
ً

 .(21) يبقى مسؤوال

 
 . 158م، ص 2002، 1االسكندرية، بال أجزاء، ط –العريني، الشركات التجارية، دار املطبوعات الجامعية، مصر محمد فريد  (61)
 . 230، ص 1، ط1م، ج2000 –م 1999جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، منشورات جامعة دمشق،  (71)
 . 2021لسنة  6/ د من نظام تصفية الشركات، رقم  14املادة  (81)
 . 108م، ص 2002، 1االسكندرية، بال أجزاء، ط –محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار املطبوعات الجامعية، مصر  (91)
 م، متاح على قسطاس.2007/ 03/ 13م، هيئة خماسية، تاريخ 2006لسنة  3402قرار محكمة تميز الحقوق، رقم  (02)
 .109، ص 1مصر، بال أجزاء، ط – مال التجارية، الدار الجامعية للنشر مقدمة األع  –مصطفى كمال طه، القانون التجاري  (12)
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ه،  وترى الباحثة أن قرار محكمة التمييز في رّد الدعوى لعدم صحة الخصومة، وأنه كان واجًبا أن ُتقام هذه الدعوى ابتداًء على املصفي في 
ّ
غير محل

 عن الشركة بعد ذلك، وهذا على خالف الشركاء املتضامنين الذين يسألون عن االلتزامات من أعمال التصفية، وال يبقى    نتهاءكون وكالته انتهت باال 
ً

مسؤوال

ء في نّص املادة  التي تترتب على الشركة في ذمتهم املالية الخاصة حتى بعد شطب الشركة من السجل التجاري طاملا أنها لم تتقادم هذه الحقوق، وهذا ما جا 

 بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون وااللتزامات ( من قانون الشركات والتي  26)
ً

تنص على أنه: "... يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤوال

ا فيها، ويكون ضامًنا بأمواله الشخصية لتلك الديون وااللتزامات، وتنتقل هذه املسؤولية وال
ً
ضمانة إلى ورثته التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريك

باال بعد و  تنتهي  التي  املصفي  بين مسؤولية  الخلط ما  أنه قد تم  الشريك    نتهاء فاته في حدود تركته". ويالحظ هنا  بين مسؤولية  التصفية وما  أعمال  من 

 املتضامن التي تتعّدى لتصل إلى ذمته املالية الخاصة للشركاء في الشركة. 

على الشركة، كون هذه الشركة ال يوجد لها شخصية اعتبارية وال يوجد لها أي وجود    ال يكون باإلمكان رفع الدعوى وعلى ذلك يمكن القول إنه      

ي قد انتهت قانوني، وقد تم شطب اسمها من سجل الشركات، وكذلك ال يكون باإلمكان العودة على املصفي في هذه الحالة أيًضا؛ والسبب في ذلك أن املصف

 من أعمال التصفية.  نتهاءوكالته عند اال 

مبرًرا ومفسًرا سبب رفع هذه الدعوى في مواجهة الشركاء املتضامنين فقط دون أن ُترفع هذه الدعوى   2011اء قرار محكمة التمييز لسنة  وقد ج

ن على الشركة واملصفي، وقد عللت محكمة التمييز حكمها "أن شركة مرشد وسلعوم قد تم تصفيتها وانتهت عملية التصفية وتم شطب قيد الشركة م

تم نشر شطب هذه الشركة في الجريدة الرسمية، وعليه فال يكون لهذه الشركة أي وجود قانوني أو مادي،  ، وأنه قد03/2005/ 15سجل الشركات بتاريخ 

املصفي    وأن مهمة املصفي قد انتهت وبناًء على ذلك خلصت محكمة التمييز إلى رّد التمييز عن املدعى عليه الخامس صالح حسني صالح علقم، كون عمل

فية، فال مجال ملخاصمته في هذه الدعوى، وكذلك الشركة كونها قد انتهت وزالت شخصيتها االعتبارية، فقد قررت محكمة  إجراءات التص انتهاء قد انتهى ب

املادتين)  بأحكام نّص 
ً

األول شركة مرشد وأبو سلعوم، أما فيما يخص الشركاء املتضامنين، فعمال ( من  27( و)26التمييز رّد الطعن بشأن املدعى عليه 

الشخصية االعتبارية للشركة فهم مسؤولين   انتهاءفهم مسؤولين عن الديون التي تترتب على الشركة حتى وإن ظهرت بعد تصفية الشركة و   قانون الشركات

 .(22)  عن ديون الشركة في ذمتهم املالية الخاصة"

ى كمدعى عليه للمطالبة بالحقوق التي ظهرت ، فإنها سمحت بإدخال املصفي في الدعو 2020أما فيما يتعلق بموقف محكمة التمييز في قرارها لسنة  

لقرار أنه في مواجهة الشركة بعد انقضائها، ولكن شريطة وجود تعهد من املصفي بتحمل االلتزامات التي قد تظهر بعد إقفال الشركة، إذ جاء في هذا ا 

طالبات مستقبلية على الشركة، وفي ضوء ذلك تقرر إدخاله  يجب على املحكمة "التثبت فيما إذا كان املصفي قد وقع أي تعهد بصفته الشخصية عن أية م

 . (23)  في الدعوى كمدعى عليه بصفته الشخصية وتتابع الدعوى في مواجهته"

، وأنه إذا تم رفع الدعوى على الشر 
ً

كة، وتخلص الباحثة إلى أن الشخصية االعتبارية للشركة قد انتهت فال مجال ملخاصمتها لعدم وجودها أصال

فع مصير هذه الدعوى الرّد؛ والسبب في ذلك أن الدعوى ُترفع على عدم وعلى شركة ليس لها أي وجود، وكذلك األمر بالنسبة للمصفي، فإذا تم ر فسيكون  

 عن هذه الشركة بعد اال  نتهاء الدعوى عليه، فسيكون مصير هذه الدعوى الرّد؛ ألن املصفي تنتهي وكالته باال 
ً

من   نتهاء من أعمال التصفية وال يبقى مسؤوال

 أعمال التصفية ما لم يكن قد تعهد بصفته الشخصية ككفيل بسداد وتحمل ديون الشركة املستقبلية.  

 املطلب الثاني: مرور الزمن املانع من سماع الدعوى 

نه وكما تم اإلشارة سابًقا فإن املصفي قد يغفل في  أ تقوم عملية التصفية على تسوية الحقوق وااللتزامات التي تترتب على الشركة أثناء حياتها، إال  

البة بما له  بعض األحيان عن بعض االلتزامات أو قد تكون هذه االلتزامات غير ظاهرة أثناء عملية تصفية الشركة، فبذلك يضطر كل صاحب حّق للمط

الشخصية االعتبارية   انتهاءمن حقوق في ذمة الطرف اآلخر، كأن تكون حقوق للغير في ذمة الشركاء، إال أن هذه الدعاوى التي تظهر بعد إغالق التصفية و 

 ذه الدعاوى. للشركة، تطبق عليها القواعد املتعلقة بمرور الزمن، والتي البّد من اإلشارة إليها ملا لها من أثر بارز في مثل ه

، وهذا يعني أن الحّق ال يسقط مهما مر عليه من الزمن، حيث إن الحّق ش يء (24)   يعتبر التقادم من أسباب انقضاء املطالبة القضائية بالحقوق 

تطبيًقا لقاعدة املقصر أولى ، وهذا  (25)   مقدس ال يمكن املساس به إال أن التقادم يقتصر على عدم سماع الدعوى قضائًيا ملرور الزمن املانع من سماعها 

حقه بعد بالخسارة؛ فالدين مطلوب ال محمول، فإذا الدائن أهمل وقصر وتقاعس عن املطالبة بحّقه فهو أولى بالخسارة وبذلك يمتنع عليه املطالبة ب

اوى ال تنقض ي إال بمرور خمسة عشر سنة من  ا على ذلك وعند تطبيق القواعد العامة املتعلقة بمرور الزمن يتضح أن هذه الدعمرور هذه املدة، وتأسيًس 

( من القانون املدني بأنه: "ال ينقض ي الحّق بمرور الزمان ولكن ال  449حيث األصل مالم ينّص أي قانون آخر على خالف ذلك، حيث جاء في نّص املادة )

ه أحكام خاصة"؛ أي أنه يجوز أن تكون مدة التقادم أقل تسمع الدعوى به على املنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت في

 
 م، متاح على قرارك. 2011/ 02/ 08م، هيئة خماسية، تاريخ 2010لسنة  858قرار محكمة تميز الحقوق، رقم  (22)
 متاح على قرارك. ، 2020/ 12/ 31، هيئة خماسية، تاريخ الفصل 2020لسنة  4614قرار محكمة تميز الحقوق، رقم  (32)
 .196م، ص 1987، 1، ط1القاهره، ج - رضوان أبو زيد، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، مصر (42)
 .16م، ص 2008األردن،  –فاتن جميل محمد مسعود، الدفع بمرور الزمن في الدعوى املدنية، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية  (52)
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( من قانون التجارة بأنه: "في املواد التجارية يسقط بالتقادم حّق االدعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعّين  58من خمسة عشر سنة، وجاء في نّص املادة )

 ت وذلك ملا جاء بيانه في قانون التجارة.  أجل أقصر"، معنى ذلك أن املعامالت التجارية تكون مدة التقادم عشر سنوا 

الشخصية االعتبارية للشركة فإنه ال تبرأ ذمة الشركاء في مواجهة دائني الشركة، بل يبقى    انتهاءقد سبق اإلشارة إلى أنه في حال إقفال التصفية و 

كر
ُ
أيًضا أن املطالبة بتلك الحقوق تنقض ي بوجه عام بمرور خمسة   الشركاء مسؤولين في مواجهة الدائنين طاملا أن هذه الدعوى لم تسقط بالتقادم، وقد ذ

هم ملدة عشر سنة، في حين أن االلتزامات التجارية تنقض ي بمرور عشر سنوات، إال أنه وحرًصا من املشرّع على حماية مصالح الشركاء من انشغال ذمت

جيع على إنشاء الشركات دون تردد أو خوف من انشغال ذمم الشركاء أو ورثتهم  ، وكذلك للتش(26)   طويلة وحماية الشركاء من مطالبات الدائنين املتأخرة 

بعض بعد انقضاء الشركة ملدة طويلة، ومن أجل تحقيق اعتبارات اقتصادية أفضل تخدم الشركات وتتناسب وطبيعة عمل الشركات، فقد تم اللجوء في 

، ويعتبر هذا التقادم القصير (27)  يوائم الغاية التي تم إنشاء الشركات التجارية من أجلهاالتشريعات املقارنة إلى التقادم القصير الخمس ي لكي يتناسب و 

أم (28)   استثناًء عن األصل بحيث ال يجوز التوسع في نطاقه القصير الخمس ي  . ولكن ما هو تجاه املشّرع األردني بشأن هذه الدعاوى، هل أخذ بالتقادم 

 التقادم الطويل؟ 

املشرّع األردني، فلم تجد الباحثة أي نّص قانوني يشير بشكل مباشر أو تبعي إلى األخذ بالتقادم القصير الخمس ي في إطار مطالبات  فيما يخص تجاه 

يل هو الدائنين بحقوقهم من الشركاء، ففي هذا اإلطار البد من أن نطلق بعض من التسميات لكي يتسنى أصال الفكرة على أكمل وجه. فالتقادم الطو 

ا دم الذي نصت عليه القواعد العامة وهي خمسة عشر سنه، والتقادم العادي هو التقادم الذي جاء ذكره في قانون التجارة وهو عشر سنوات، أمالتقا

التقادم التجاري في    التقادم القصير هو التقادم الذي جاء ذكره في القوانين املقارنة وهو التقادم الخمس ي أو الثالثي، وبهذا يكون املشّرع األردني قد أخذ

 . (29)  ادمالعادي وهو عشر سنوات على اعتبار أن هذه االلتزامات التي قد ظهرت بعد انقضاء الشركة مرتبطة بأعمال تجارية تخضع لهذه املدة من التق

اليوم الذي يصبح فيه الحّق مستحق    ( من القانون املدني بأنه: "تبدأ املدة املقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من454وقد جاء في نّص املادة )

  نتهاءلشركة ال األداء..."، وبذلك يبدأ احتساب مدة التقادم املانع من سماع الدعوى من يوم اإلشهار واإلعالن عن انقضاء هذه الشركة، فلو انقضت هذه ا 

العقد، كون مدة قيام هذه الشركة معروفة ومشهرة سابًقا عند   هذا   انتهاءاملدة املحددة لقيام الشركة دون تمديد لهذه املدة، فيتم احتساب املدة من يوم  

 . (30)  إبرام عقد الشركة، أما في حال تصفية الشركة فتبدأ مدة التقادم من يوم إغالق التصفية وإشهار تصفية الشركة من قبل املصفي 

، واملتعلق بتصفية شركة عمان للتنمية واالستثمار،  2019  ومن خالل االطالع على القرارات القضائية، يالحظ أن محكمة التمييز في قرارها لسنة

م قررت أنه: "وعند التدقيق في البّينات املعروضة لدى هيئة املحكمة تجد  10/2010/ 21والتي تم اإلعالن عن تصفيتها إجبارًيا بقرار من املحكمة بتاريخ  

العمل من األعمال التجارية ويطبق عليها نّص   التقادم العادي 58املادة )املحكمة أن هذا  التقادم عشر سنوات وليس  أي أن مدة  ( من قانون التجارة؛ 

املدعى عليه عند  املطلوب من  إلى كشف حسابيين للمبلغ  الدعوى األصلية تستند  للمدعى عليه في  املدعى  إن أساس مطالبة   خمسة عشر سنة، حيث 

قيمت في  01/05/2003تاريخ  تجديد اشتراكه بعضوية النادي، بحيث أن آخر تعامل كان ب
ُ
م، فإن املدة الواقعة ما بين تاريخ  09/08/2018م وأن الدعوى أ

جبة  كشف الحساب وحتى إقامة الدعوى قد مض ى عليها خمسة عشر سنة وثالث أشهر ولم يرد ما يفيد بانقطاع مدة التقادم، فبذلك تكون الدعوى مستو 

 . (31) للرّد ملرور الزمن املانع من سماع الدعوى"

 وللقول بالتقادم العادي البّد من توافر عدة شروط؛ من أهمها ما يأتي: 

 يجب أن تكون هذه الشركة قد انقضت وانتهت شخصيتها االعتبارية؛ أي ال يكون لها أي وجود أبًدا، وليس كذلك فحسب، وإنما يجب أن يكون قد  .1

العلم بانقضاء الشركة، وعليه يبدأ احتساب مدة التقادم، والبّد من توضيح أن   تم اإلشهار واإلعالن عن إقفال الشركة، وذلك لكي يتسنى للدائنين

امليعاد املعين واملحدد لها في عقد الشركة فال  انتهاءاإلشهار مرتبط بالحاالت التي يجب أن يتم إشهار تصفية الشركة، أما تلك الشركات التي تنتهي ب

ر على يترتب عليه اإلعالن عن انقضاء هذه الشركة، وبذلك فال يعتبر اإلعالن شرط لسريان التقادم العادي بشأن تلك الشركات، وإنما يقتصر األم

ب من أسباب انقضاء الشركة والتي يجب أن يتم اإلشهار الشخصية االعتبارية لها، أما تلك الشركات التي تنقض ي ألي سب  انتهاءانقضاء الشركة و 

 . (32) بعد تصفية الشركة، فال يتم االكتفاء بانقضائها وإنما يجب أن يتم اإلعالن عن االنقضاء لكي يبدأ احتساب مدة التقادم القصير

 
 . 167، ص 1م، بال أجزاء، ط1991القاهرة،  –الشركات التجارية، دار النهضة العربية للنشر، مصر سميحة القيلوبي،  (62)
قارنة على مدد تقادم قد أخذت العديد من القوانين العربية امل؛87- 86، ص 3م، بال اجزاء، ط2012عمان،   – عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون األردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن  (27)

 نّص كل من قانون التجارة ا 
ً

(،  76(، وقانون التجارة اللبناني في املادة )65ملصري في املادة )تقل عن عشر سنوات بالنسبة للدعاوى التي ترفع على الشركاء بعد انقضاء الشخصية االعتبارية للشركة، فمثال

 ( على التقادم الثالثي. 226( ونظام الشركات السعودي في املادة )172ادم الخمس ي، في حين جاء في قانون الشركات العراقي في املادة )( على التق87وقانون التجارة السوري في نّص املادة )
 .197، ص1، ط1م، ج1987القاهره،  - رضوان أبو زيد، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، مصر (28)
 . 189، ص 1م، بال أجزاء، ط2012عمان،   –شركات التجارية، دار املسيرة للنشر، األردن باسم محمد ملحم وبسام حمد الطراونة، ال (29)
 .136، ص 1، ط1م، ج2017الياس ناصيف، الشركات التجارية )دراسة مقارنة(، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  (03)
 م، متاح على قرارك. 2019/ 01/ 23م، تاريخ 2018لسنة  13497قرار محكمة صلح حقوق عمان، رقم  (13)
 . 87، ص3م، بال اجزاء، ط2012عمان،   – عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون األردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن  (23)
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املصفي في الدعاوى التي يرفعها الشركاء بعضهم على  أن تكون الدعوى موجهة من دائن الشركة، بحيث ال ُيستفاد من هذه املدة كل من الشركاء أو .2

 .(33)  البعض اآلخر أو على املصفي، أو تلك الدعوى التي يرفعها املصفي على الغير

ها غير خاضع للنشر، ومن تاريخ النشر في غير هذه الحالة، إال أنه يجب توضيح أن
ّ
وإذا تم  ه ويبدأ مرور الزمن من تاريخ حّل الشركة عندما يكون حل

الشخصية االعتبارية، فإنه يبدأ التقادم في هذه الحالة من اليوم التالي لنشأة الدين أو استحقاقه ال من   انتهاءحّل الشركة واإلعالن عن انقضاء الشركة و 

الحّق  واستحقاق هذا  قبل وجود  الحّق  يتقادم  أن  يمكن  ال  أنه  والسبب  الشركة؛  حّل  اإلعالن عن  كما  (34)   تاريخ  الوقف  .  لقواعد  التقادم  يخضع هذا 

 .(35)  دواالنقطاع املقررة في القواعد العامة؛ فينقطع هذا التقادم بالحجز وباملطالبة القضائية، وعند انقطاع التقادم يبدأ احتساب تقادم جدي

 :الخاتمة

ل
ّ
ت  تمث والغير  الشركاء  بين  وااللتزامات  الحقوق  توزيع  في  مهمة  مرحلة  الشركة  تصفية  تنقض ي عملية  العملية  هذه  تنتهي  وعندما  الشركة،  جاه 

 الشخصية االعتبارية للشركة، مما يؤّدي بعد ذلك لشطبها من السجل التجاري للشركات، وال ُيعّد لها أي وجود.  

هذه الدراسة على بيان الوضع القانوني   للدائنين تجاه الشركة لم تتم تسويتها في تلك العملية. ولذلك ركزت التزاماتوقد يفرز الواقع العملي ظهور 

املطالبة  لتلك االلتزامات التي تترتب على الشركة بعد إقفال عملية التصفية وشطب قيدها من السجل التجاري للشركات، وفي ظل التشكيك في إمكانية  

الشخصية االعتبارية للشركة في إطار قانون الشركات األردني، تم معالجة هذا املوضوع من خالل دراسة آراء    انتهاءالق التصفية و بهذه االلتزامات بعد إغ

املحافظة العدالة في  املدني، وذلك بهدف تحقيق نوًعا من  القانون  العامة في  القواعد  إلى  الرجوع  القضاء، وكذلك  القانوني وأحكام  على حقوق    الفقه 

 ائنين وعدم إهدارها. وقد توصلت الدراسة إلى ما يأتي:الد

 :
ا

 النتائج: أوال

نه في حالة ظهور التزامات على الشركة بعد إقفال التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاري للشركات، يكون بإمكان الدائن في شركات  أ  •

إن أطراف الدعوى هم الدائن الذي يطالب بحقوقه، أما املدين فهم الشركاء  األشخاص املطالبة بهذه االلتزامات التي تقع على عاتق الشركة، حيث 

شخصيتها االعتبارية، وكذلك األمر بالنسبة للمصفي، فال يملك   نتهاءفي شركة التضامن، بحيث ال يستطيع الدائن رفع هذه الدعوى على الشركة ال 

 من أعمال التصفية وشطب قيد الشركة من السجل التجاري للشركات.  نتهاءالدائن رفع دعوى على املصفي؛ ألن وكالته قد انتهت في اال 

  نّص نظام تصفية الشركات الجديد بالنسبة لشركات األموال على أن الديون وااللتزامات   •
ً

التي تظهر بعد إقفال التصفية وشطب قيد الشركة أمواال

يوائم معدومة، وهذا الفرض ُيطّبق فقط على الحالة التي يكون سبب االنقضاء هو اإلعسار، وفي هذا املوقف إهداًرا لحقوق الدائنين، وهو ما ال  

 مبادئ الثقة واالئتمان التي تقوم عليها املعامالت التجارية.   

مهما مر عليه من الزمن؛ فالحق ش يء مقدس ال يمكن املساس به إال أن التقادم يقتصر على عدم سماع الدعوى قضائًيا ملرور    الحّق ال يسقط •

االلتزامات التي الزمن املانع من سماعها. وبذلك فقد أخذ املشّرع األردني في التقادم العادي بالنسبة للدعاوى التي ُترفع من قبل الدائنين للمطالبة ب

بيعة بت في ذمة الشركة، أما الدعاوى التي ُترفع من قبل الشركة للمطالبة بحقوقها فقد يطبق عليها التقادم العادي أو التقادم الطويل حسب طترت

 االلتزام. 

أ:   :التوصياتثانيا

ن إجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة  م  نتهاء( من قانون الشركات لتصبح على النحو اآلتي: إذا تبّين بعد اال 40إضافة الفقرة )ج( لنّص املادة ) •

ى وجود ديون على هذه الشركة لم يقم املصفي في سدادها أثناء عملية التصفية ولم تشملها عملية التصفية، فيكون لدائن الشركة رفع دعوى عل

ترتب في ذمة الشركة من التزامات أثناء وجود    الشركاء املتضامنين، أو على أحد هؤالء الشركاء املتضامنين بشكل مباشر في هذه الشركة للمطالبة بما

 هذا الشريك فيها وقبل انسحابه منها.

( من قانون الشركات ليصبح على النحو اآلتي: إذا تبّين بعد إغالق تصفية شركات األموال وشطب قيدها من 272إضافة الفقرة )ج( لنّص املادة ) •

املصفي في عملية التصفية، فيكون بإمكان الدائن العودة على املساهمين في هذه الشركة    سجل الشركات أن هناك ديون على هذه الشركة لم يشملها 

ا على حقوقهم.
ً
 بشكل مباشر في حدود ما آل إليهم بعد تصفية الشركة وذلك حفاظ

 بالتشريعات املقارنة تنظيم موضوع مرور الزمن املانع من سماع الدعوى في قانون الشركات، وإخضاع هذه الدعاوى السابقة ملدد تقادم أق •
ً
صر أسوة

 لحقوق جميع األط
ً
 راف. التي أخذت في التقادم الخمس ي والثالثي، ملا يحقق هذا التحديد من استقرار في املعامالت التجارية، وكذلك فيه حماية
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Abstract: This research deals with the legal status of the obligations that appear after the expiry of the legal personality 
of the company, and the Jordanian legislator did not address this important issue. Therefore, it was necessary to refer 
to jurisprudence, judicial rulings, and general rules of civil law in order to find a solution that preserves creditors' 
rights towards the company and does not waste it. This study has reached a range of findings; most notably is the 
liability of partners within the companies of persons remains unlimited to creditors extending to their own funds even 
after the liquidation is closed, but with regard to the responsibility of partners in the fund’s companies. It remains 
limited to creditors with only their income from the company's funds. The study recommended the need for the 
Jordanian legislator to intervene to develop a set of legal rules on this subject, most notably is the provision to give 
creditors the right to refer directly to the partners in the company, with the need to establish special legal periods for 
the fall of those claims relating to obligations that appear after the expiry of the legal personality of the company. 
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 : ةقدمامل

في خدمات التنمية املقدمة  النهضة واالستقرار تحقيق في وسباق الدول  وترصد املوازنات،تعد الخطط ؛ فة ملعاصر ا دول ال تحدياتمن تعد التنمية 

دعم نشاطها  ل  يةخدمات التنملشراء  معها    ملتعاملينا   لتحفيز  وظفيهامل  إلنتاجيالتشجيع ا التنمية توافر  من أكبر دواعم  ، و والخاصالعام  القطاعين  من  

مكاسب    التشجيعب قبلالهدايا    تقديم ب  التنميةلتحقيق  ا أبرز  و ،  هامن  يتلقاه  القطاعموظفو   ملتعاملينما  اخت  الخاصو   لعاما   ي  من على  طبقاتهم  الف 

و الهدايا ال،  إطار من  في  والشرعيتقدم  القانونية  وال تكن من  ضوابط  التنمية  لتحقيق  و ة  الح الالفساد  في  ماهية ا   يثور ف  ،الرشيد  كم خلل  لتساؤل عن 

 البحوثف  ما يحل منها وما يحرمبيان  املوضوع لفكان بحث أحكام    الهدايا من قبلها؟،  ية لتقديم ية والفقهالضوابط القانون؟، وما  هاهدايا البنوك ملوظفي

  والعناية بالضوابط بيان ماهية الهدايا  من حيث  املوضوع  حاجة  لبي  ى تنمية الدول واقتصادياتها وال تعل  ال تغطي خطورتهاملوجودة  عية  القانونية والشر 

الهدايا  ، في موضومما ال يجوز نها  يجوز قبوله مالتي تميز ما    القانونية والشرعية البنوكوع  ضوابط تقديم  الوقوف  ، فيتعين  اا وفقهً قانونً   ها ملوظفي  من 

التعريف ركائز  وأهمي  بموضوع هذا   على  وتساؤالتهالبحث من حيث مشكلة موضوعه  وأهدافه  فيه ومحتوى خطة  ومنهجيته    ته  السابقة  والدراسات 

 .دراسته

وأهدافه   وأهميته  موضوعه  مشكلة  على  بالوقوف  البحث  هذا  بموضوع  التعريف  ركائز  فيه  تتمثل  السابقة  والدراسات  ومنهجيته  وتساؤالته 

 :ومحتوى خطة دراسته من خالل التفصيل اآلتي

  دراسة:المشكلة 

ال البنوكالب  دراسةتتمثل مشكلة  الهدايا من  تقديم  وفقهً قانونً   هاملوظفي  كشف عن ضوابط  مع  التنمية  عم  لد  اا  املتعاملين  املؤسسات  بتشجيع 

يتلقونه  بدعم نشاطها  ل  خدمية لشراء خدماتهاال الهداياما  البنوك ملوظفيها  ، ويهمنا  من  القانونية والفقهبإطار  هدايا  التنمية و يالضوابط  ال  ة لتحقيق 

من   و تكن  فيالفساد  فالحوكمة    الخلل  الهدايا  ال  يثور الراشدة،  ماهية  عن  تتساؤل  ملوظفيالتي  البنوك  الضوابطهاقدمها  وما  والشرعية   ؟،  القانونية 

الهدايا من قبلها؟، تلك  التي تحتاج لبحث هذه األحكام  ف  لتقديم  املهمات  املوظفين يحل وما يحرم، وبيان ماهية هدا بيان ما  من  بالضوابط   يا  والعناية 
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 :لخصامل

وفق   الهدايا  بتقديم  نشاطها  لدعم  التنمية  خدمات  شراء  على  املتعاملين  لتشجيع  البنوك  موظفي  لدى  اإلنتاج  بتوافر  التنمية  دعم  يتم 

البنوك ملوظفيها تعريًف الضوابط   بيان ماهية هدايا  بالحوكمة فيتعين  التنمية وال يخل  ا، وبيان حكم اإلهداء ا وأنواعً القانونية والشرعية لتحقيق 

 ا وفقها بتحديد ضوابط تقديمها وتقييمها، وبيان نتائج وتوصيات دراستها.وضوابطها قانونً   وأصل هدايا املوظفين وقبول الهدية

 هدايا املوظفين.  ؛هدايا البنوك ؛ضوابط الهدايا احية:الكلمات املفت

http://www.refaad.com/
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والشرعية تبين  القانونية  وما    التي  قبوله  يجوز  و ما  يجوز،  للضوابطالتال  املعاصرة  نظائرها  طبيقات  وتعرف  حكمها  هدايا    ليتبين   ك البنو في ضوابط 

 . اا وفقهً قانونً  ملوظفيها

   دراسة:ال أهمية

األهمية التنمية  أنمن    تبرز هذه  التنملشمعها    ملتعاملينا   لخدمة  البنوكفي  موظ  لتشجيعتستند    عملية  لراء خدمات  لتحقيق    نشاطهادعم  ية 

تقدم في ، و هالتي تقدم من البنوك ملوظفيا ، ويهمنا منها الهدايا  الهدايامن  ؤسسات العامة والخاصة  امل  بما يتلقاه موظفيلها  من قبالتنمية بتقديم الهدايا  

والشرعي القانونية  الضوابط  من  و إطار  التنمية  لتحقيق  في  الة  والخلل  الفساد  من  تكن  الراشدة   فاإلدارة  هدايا  يثور ،  ماهية  عن   البنوك   التساؤل 

 . ية لذلك؟انونية والفقهالضوابط القوما   يها؟ملوظف

 دراسة: الأهداف 

 : باآلتي دراسةتتمثل أهداف موضوع ال 

  ا .ا وأنواعً تعريًف يا بيان ماهية الهدا حرص على ال •

 لهدايا ومما ال يجوز. ا ما يجوز قبوله من  نابيل يةالقانونية والفقه العناية بالضوابط •

 .هاملوظفيالبنوك ا  هدايادراية بأحكام ن اليوتكو  ابط،تلك الضو طبيقات ت بيان •

دور    • توضيح   وثالبحبيان  في  والفقهية  قانونية وشرعيةالهدايا    أحكام  القانونية  البنوك وفق ضوابط  تقدمها  ت  اخطورته  تفادي ل  التي  نمية على 

 . الدول واقتصادياتها

 دراسة:ال أسئلة

الهدايا  نظرً   إطار  ها  ملوظفي  البنوكالتي تقدمها  ا ألهمية  القانونيةفي  التنمية    الضوابط  اإلدارة  الالفساد و وال تكن من  والشرعية لتحقيق  خلل في 

 . ؟، وما الضوابط القانونية والشرعية لتقديم تلك الهدايا من قبلها؟هاملوظفيالبنوك هدايا ماهية  تساؤل عن  البحث سيجيبف ذلكل الراشدة،

 :  دراسةالية منهج

الهدايــا  موضوع  سنعالج   تقديم  البنــوكضوابط  مقارنة(  ملوظفيها  من  فقهية  قانونية  النظرية    )دراسة  للجوانب  التأصيلي  التحليلي  املنهج  وفق 

 )أبو غدة،  ،الضوابطلنصوص القانونية وآراء الفقه اإلسالمي والتطبيقات املعاصرة التي تنزل عليها تلك ا لوفًق املوضوع ملعالجة  اا وفقهً والتطبيقية قانونً 

2010  ،10) . 

 :ةالدراسات السابق

ا كوسيلة تشجيع وتحفيز للمتعاملين لشراء الخدمات املصرفية، وللموظفين لزيادة اإلنتاجية وبنفس  تعرض بعض الباحثين ملوضوع الهدايا عمومً 

 ا، ومن هذه الدراسات اآلتي:ا وفقهً قانونً الوقت التوصل للترويج الخدمي دون التعرض لهدايا البنوك ملوظفيها وضوابطها 

ث من ا تميز به هذا البححسابات املصرفية ولم تتعرض ملمتناولة الجوائز على ال  ابات املصرفيةالجوائز على أنواع الحس  (2010دراسة أبو غدة )  •

 . تها املعاصزة في البنوكوتطبيقا ،مقارنة()دراسة قانونية فقهية  ها ملوظفي من البنوكضوابط تقديم الهدايــا و تحديد ماهية 

القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة في    جةلمعا  ،الضوابط الفقهية املؤثرة في املعامالت املصرفية اإلسالميةو القواعد    (2013)   القحطانيدراسة   •

دراسة قانونية  )  هاملوظفي  من البنــــوكضوابط تقديم الهدايــا  و ن تحديد ماهية  ا تميز به هذا البحث مية اإلسالمية، ولم تتعرض ملاملعامالت املصرف

 . ها املعاصزة في البنوكوتطبيقات فقهية مقارنة(

 : دراسةال محتوى 

البحث، سنتناول ا   ،ة مباحث وخاتمةثالثب  هللتعريف بموضوع  الثاني و   ،اوأنواعً ا  ها تعريًف ملوظفي  كالبنو   هداياألول يعالج ماهية  فاملبحث  املبحث 

ال في  األصل  و هدا يعالج  اإلهداء  ببيان حكم  الهدية  يا  املوظفينقبول  في هدايا  الثالث  ،واألصل  الهدايا  ي  واملبحث  تقديم  ا  قانونً   للموظفين عالج ضوابط 

        التوصيات. و  ئجنتاال، والخاتمة تتناول تقييمهاو ديد ضوابط تقديم الهدايا ا من حيث تحوفقهً 

 املبحث األول: ماهية الهدايا.  

 املطلب األول: تعريف الهدايا. 

 املطلب الثاني: أنواع الهدايا. 

 املبحث الثاني: حكم الهدايا .

 املطلب األول: حكم الهدايا وحكم قبول الهدايا. 
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 هدايا املوظفين   : املطلب الثاني

 
 
 ا. وفقه  ا املبحث الثالث: ضوابط تقديم الهدايا للموظفين قانون

 ا. ا وفقهً املطلب األول: تحديد ضوابط تقديم الهدايا للموظفين قانونً 

 املطلب الثاني: تقييم ضوابط تقديم الهدايا للموظفين . 

 : حث األول: ماهية الهداياملبا

 من خالل التفصيل اآلتي: هاأنواعها و تعريفاعها، ويمكننا الوقوف وتحدد أنو   ا البنوك تعبر عن تعريف مصطلحهاالتي تقدمهماهية الهدايا 

 املطلب األول: تعريف الهدايا 

 :ا لآلتيوفًق  ا،إلى الوقوف على معاني مفرداته ااهحتاج في معرفة معنالهدايا ت

 اواصطالح   الفرع األول: تعريف الهدايا لغة 

  ، الهدية في اصطالح ف،    (3)تمليك من غير عوض، و الهدية نوع من الهبةفوفي اإلصطالح  ،(2)   غيركا أتحفت به  وهي مل  (1)ديةالهدايا جمع الهفي اللغة  

 . (4)  ك من دون عوضتملي

 : االفرع الثاني: تعريف املوظفين لغة واصطالح  

. ويشمل  (6)  الواليات العامة أو الخاصة. ويعرف املوظفين اصطالحا ،كل  من يتولى أمرا في  (5) املوظفين جمع موظف، وهو من يكلف بعمل    في اللغة

   .(8) االذي يتواله غالبً  . فكل موظف بنوع العمل(7)األجراء على األعمال

فهدايا املوظفين هي كل ما يقدم للموظف من الخدمات بسبب عمله   (9) وهذا التعريف يشمل جميع أنواع موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص

الدولة تديره  في مرفق  بأداء عمل  إليه  يعهد  للدولة؛ وهم كل شخص  توظيفهم   جهة  املوظفون من حيث  فينقسم  العمل،  رب  ، وموظفي  ( 10)  من غير 

. كل  1  -وظف » يعد في حكم املوظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:  بامل، ونص التشريع على عقوبات رشوة املوظف. فاملقصود  ( 11) الجهات الخاصة  

. املحكم أو الخبير املعين من 2كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.  لدى أحد األجهزة ذات الشخصية املعنوية العامة سواء من يعمل لدى الدولة أواملوظف

ه أية  أو  الحكومة  اختصاص قضائي.  قبل  لها  بأداء مهمة معينة.. كل مكلف م3يئة  أخرى  إدارية  أية سلطة  أو  لدى 4  ن جهة حكومية  يعمل  . كل من 

العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات الشركات أو   املؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل املرافق 

ات  مجالس إدار . رؤساء وأعضاء  5املساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو املؤسسات الفردية التي تزاول األعمال املصرفية.  

املادة«  الرابعة من هذه  الفقرة  في  عليها  املنصوص  تقديم   .(12)   الشركات  يقتض ي  العمل  الهدايا  وهذا  جهة  تلك    من غير  إذا قدمت  يختلف  األمر  بينما 

 الهدايا من جهة العمل. 

 املوظفين  هداياأنواع  املطلب الثاني:

 :تلك االعتباراتمن وفقها. و هدايا املوظفين  مكن تصنيف هناك اعتبارات عديدة ي

 

 

 
/ تشرين ثاني )نوفمبر(  12و11، مكة املكرمة، 23.قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي، 176، ص1م(، الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية ، ، ط2010-هـ1431عبد الستار أبو غدة ،) (1)

 .23/2م، قرار رقم 2002
 (. 15/357مادة )هدي(،)، دار صادر ،بيروت ،  3ه( ، ط711ه(، بن منظور ، محمد بن مكرم )ت 1414لسان العرب ،) (2)
)ت ،)د.ت(أحكام القرآن    (3) أبوبكر  الجصاص،  الدقائق،)370،  الحقائق شرح كنز  وتبيين   ، بيروت   ، العربي  الكتاب  ، دار  بن علي _)ت 1313ه(  الدين عثمان  , فخر  الزيلعي   , املطبعة  1-ه(، ط437هـ(   ,

 ( . 5/91)األميرية , القاهرة،
 (. 9/123)  ، املطبعة املحمودية، القاهرة ، 1-ه(، ، ط460( ، إبن حزم، أبي محمد بن علي )ت 1972املحلى ،) (4)
 (.2/404)املهنية , القاهرة ،, املطبعة 1-ه( , ط1004ه( , الرملي , شمس الدين محمد بن شهاب )ت 1304نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج ،) (5)
 (.1/7360،دار الفكر،بيروت، )1ه( ، محمد املرتض ى ، ط1205ه( ، الزبيدي )ت 1414تاج العروس،) (6)
  (.8/627) , مصطفى الحلبي , القاهرة ،1-ه( , ط926ه(، األنصاري , أبو يحيى زكريا بن محمد )1338أسنى املطالب في شرح  روض الطالب ،) (7)
 (.6/315) ، دار إحياء الكتب ، القاهرة،1ه( ، ط684ه( ، القرافي، شهاب الدين أبو العباس)ت 1366،)الفروق (8)
 .  8،دار املقتبس،الرياض، ص1(،ط1993عبدالواحد حمد املزروع ، استغالل املوظف العام لسلطته ونفوذه ،) (9)
 (.684مقدم ملجمع الفقه اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، ص )حسين كامل فهمي ، الودائع املصرفية حسابات املصارف، بحث  (01)
 ( . 567( و)46-40، ص )1973،دار شباب الجامعة، اإلسكندرية،   1محمد فؤاد مهنا ، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ط (11)
 (.34جريمة الرشوة في النظام السعودي ص) (21)
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 أنواع الهدايا باعتبار جنسها:  :أول

مادية هدايا  إلى  تصنيفها  يمكن  جنسها  إلى  بالنظر  أونقدية ،  الهدايا  معنوية    ،عينية  قيمة  ذات  وهدايا  والتخفيضات.  كالخدمات  نفعية  وهدايا 

 اعتبارية.  

 ا: أنواع الهدايا باعتبار سبب الهدية وباعثها: ثاني  

وهدايا  أومن دون علمها.  العمل  جهة  بعلم  أومن دون علمها. وهدايا  العمل  جهة  يكون بعلم  النوع  وهذا  والوظيفة،  العمل  لهدايا بسبب  تصنف 

 .(13) ليست بسبب العمل 

 
 
 : ا: أنواع الهدايا باعتبار جهة اإلهداءثالث

  عامة لهم  أومن غير جهة العمل. خاصة  هدايا  و .  هدايا تشجيعيةهدايا عامة أم خاصة، ك  تكون من جهة العمل،فهي  دايا بالنظر لجهة اإلهداء  اله
ويعنى أن   هدايا غير املشروطةوإما    معروفة،عميل ولها سياسة  مكتوبة كانت أو هدايا مشروطة التي يشترطها البنك أو ال   ا لهذا االعتبار فهي إماوفًق   .(14)

   .(15) تكون الهدايا من قبل البنك من غير سياسة مكتوبة يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة ألرصدة معينة 

 :نواع الهدايا باعتبار الشروطا: أرابع  

أن  ويعنى   هدايا غير املشروطةوإما  ،مكتوبة كانت أو معروفة ي يشترطها البنك أو العميل ولها سياسة التهدايا مشروطة  هذا االعتبار فهي إماا لفًق و 

   مكتوبة يشترط منها العميل أو البنك هدايا معينة ألرصدة معينة.من قبل البنك من غير سياسة تكون الهدايا 

 : املوظفينأنواع هدايا  :اخامس  
 : من تلك االعتباراتوفقها. و املوظفين ف هدايا تصن  هناك اعتبارات

»يعتبر من قبيل الوعد    أنه  كل الصور املتقدمةوأوضحت التشريعات املعاصرة  ،  معنويةأم هدايا  ،  هدايا ذات قيمية  :أنواع الهدايا باعتبار جنسها •

كان نوع هذه الفائدة أو تلك امليزة أو اسمها سواء كانت مادية  ا  أو العطية في تطبيق هذا النظام كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها املرتش ي أيً 

   (105مادة )عقوبات مصري  و .  (16) الجزاء العمانيو   أو غير مادية«.
ً

 من أعمال وظيفته أو امتنع  »كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عمال

أع أداء عمل من  أو أخل بواجباتها، عن  أو    مالها  االمتناع عنه  هدية  أو  العمل  أو أخل  األفعال  عطية بعد تمام ذلك  أعمال وظيفته  عن عمل من 

ا لتجريم هذه ، ونظرً  (17) بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه« 

، من خالل الرقابة على الجهاز املصرفي، وبداللة نصوص نظام مراقبة البنوك املطبق من  العقاباألفعال، يحظر على موظفي البنوك تحت طائلة  

 اإلسالمي.  يمع الحكم الشرع، وهذا ما يتفق قبل البنك املركزي األردني

 . هدايا ليست بسبب العملو  ،بعلم جهة العمل أو بدون علمها ما يكون إ وهذا النوع  ،ملهدايا سببها العإلى تصنف  :باعثهاواع الهدايا باعتبار أن •

 هم.كل لبعض املوظفين أوهدايا سواء من جهة العمل:  هدايا باعتبار جهة اإلهداءواع الأن •

 وقبولها  الهدايا  تقديم األصل في: املبحث الثاني

وما يتعلق بذلك من أحكام قانونية وفقهية تتضح    ،واألصل في هدايا املوظفينإلهداء وحكم قبول الهدية  يتناول حكم ا الهدايا    إن دراسة األصل في

  :من خالل التفصيل اآلتي

 قبول الهدية  وحكم اإلهداء األول: حكم املطلب 

الهدية واألمر بها، ندب إلى  في ال  ةصريح  وبأدلة   (18)  اإلجماع على ذلكالنبوية  و سنة  العلى ذلك    دلء في األصل مشروع مندوب إليه، و اإلهدا حكم  

 . (19)  "تهادوا تحابوا"  صلى هللا عليه وسلم قول النبي ك

أن قبول   وثانيهما   ،(21) ا  بً ل الهدية مندو أن قبو   ن، أولهماالهدية قوال   في وجوب قبول ، و(20)   يقم مانع شرعيم  املشروعية  مال  قبول الهدية  حكم بينما  

 . ولكل منهما أدلته (22) ب إذا كانت من غير مسألةالهدية واج

 
 (.111، 106(. وقانون عقوبات مصري م )2مكافحة الرشوة االسعودي ص )نظام  (31)
 . 22، دار النفائس  ، ص1محمد بن سالم بخضر ، التكييف الفقهي للخدمات املصرفية، ط( 41)
، دار النفائس للنشر والتوزيع،  1ي الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها املعاصرة ط، وعمر مصطفى جبر إسماعيل ، ضمانات االستثمار ف29/ص12مركز الدراسات الفقهية، موسوعة فتاوى املعامالت املالية ج (51)

 .125-124، ص125-124عمان، األردن، ص
 .18عبدالستار أبو غدة ، مرجع سابق ، ص (61)
 (.208ه( , رواه البخاري )852فتح الباري , العسقالني , إبن حجر )ت (  71)

 (.105الثاني مادة )قانون العقوبات املصري الكتاب  (81)
 .146م ، ص2008محمد الجنيدي ، التعامل املالي واملصرفي من منظور إسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة،  (91)
 (.221(، مرجع سابق، برقم )3/81العسقالني ،) (02)
 (. 3/114م ، )1977بيروت ،، دار الفكر ،  2ه( ، ط751إعالم املوقعين ، بن قيم الجوزية ، شمس الدين محمد )ت  (12)
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إلي ذراع أو كراع،   "لو دعيت إلى ذراع أو كراع ألجبت، ولو أهدي صلى هللا عليه وسلم قول النبي  هذا القول ب  استدل أصحاب  :أدلة القول األول ف

  .(24)  يقبل الهدية، ويثيب عليها" صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا "  قول و  ،مشروعيته واستحبابه فدل ذلك على،  (23)لقبلت"

 .(26) ، فدال على قبولها(25)أما أدلة القول الثاني، قول النبي صلى هللا عليه وسلم"ال تردوا الهدية" 

 بخصوص الهدية اأن ال يقبل من أحد شيئً أقر  . وأن النبي صلى هللا عليه وسلم (27) وليس للتحريم بل هو للكراهة، واملقصد حصول األلفة واملحبة 
الوسائد،    ، ترد"ثالث ال، كقوله  (29)   الهداياعن رد بعض    صلى هللا عليه وسلم   نهىو   وال إشراف".  جواز الرد وإن كان من غير مسألة"حجة في  ففيه  .(28)

كان النبي  ،عمر عن روى و ، (31) ت ال يفيد تخصيص النهي العام عن رد املذكورا  صلى هللا عليه وسلم ، ونهى النبي (30)  كان ال يرد الطيبو ، والدهن، واللبن"

ه، وال سائل فخذ  "خذه، إذا جاءك من هذا املال ش يء، وأنت غير مشرفيعطيني العطاء، فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال  صلى هللا عليه وسلم 

ا ا جمعً ا مؤكًد استحبابً الراجح أن قبول الهدية مستحب  ف  .(33)   العطايا التي من بيت املالفي  أمر ندب  وهذا  القبول.    . فيعني(32)   فال تتبعه نفسك"  ،الوما  

 .بين األدلة، وملا في الرد الذي ليس له سبب ظاهر من اإلساءة للمهدي 

 املطلب الثاني: حكم هدايا املوظفين

،  (34)  العالم. فالدالالت املتنوعة أن حكم كل ما يستفيده املوظف عدم الجوازا لألدلة، إذ تؤدي إلفساد  هدايا املوظفين املنع والتحريم وفًق   حكم 

   وقوله  فقول النبي صلى هللا عليه وسلم "هدايا العمال غلول".
ً
ا فما فوقه كان غلوال يأتي به يوم القيامة". "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيط

الخيانة، وفيه تضييع األمانة بمحاباة املهدي، وهنا الحكم عدم جواز األخذ، ويحرم األخذ مع عدم   فأخذ هدايا العمال وأصحاب الواليات والوظائف من 

 اإلفصاح، ولو كان األخذ بإذن اإلمام يصار ما غنمه إلى بيت مال املسلمين. 

 
ً

صلى    فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقال من األزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة،  وذكر أن النبي صلى هللا عليه وسلم أستعمل رجال

ا إال جاء به يوم القيامة يحمله على  هللا عليه وسلم"فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو ال؟ والذي نفس ي بيده ال يأخذ أحد منكم شيئً 

 .(35)  رقبته"

ال  صلى هللا عليه وسلم فعاب   الهدية  اللتبية قبوله  ابن   تعلى 
ً

إليه؛ لكونه كان عامال أهديت  الراش ي    صلى هللا عليه وسلم قول رسول هللا  و   .ي  لعن 

أهديت إليه    أن عمر بن عبد العزيز  خذها وباذلها، وقيلآ   صلى هللا عليه وسلم لتي لعن النبي  داخلة في معنى الرشوة ا فالهدية التي سببها العمل  .  واملرتش ي

  واليوم رشوة"  هدية  صلى هللا عليه وسلم انت الهدية في زمن رسول هللا  "ك   كان يقبل الهدية، فقال  صلى هللا عليه وسلم إن النبي    هدية فردها، فقيل له،
(36) . 

حازمة في منع املوظف من كل تكسب  التشريعات ولهذا جاءت  .في الفساداإلخالل بالواجبات والتورط و أسباب ضياع األمانة قبول تلك الهدايا من و 

»كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ألداء عمل من األعمال  ة السعودي  في نظام مكافحة الرشو يته وعمله. فبسلطة وال 

العمل مشروعً  ا ويعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة ال تزيد عن مرتشيً ا بعد  وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا 

العقوبتين.  مليون   أو بإحدى هاتين  إلىب   وال يؤثرريال  املوظف  اتجاه قصد  الجريمة  الذي وعد به«   قيام  بالعمل  القيام  ت  تشريعا   أغلب  تتوافقو   .عدم 

 . الدول العربية في التجريم

 
 .5/49هـ ، 1377، مطبعة اإلمام ، القاهرة ،  1-ه( ، ط620املغني ، بن قدامة ، أبي محمد عبد هللا )ت  (22)
 .308ص1جم، 2013، مؤسسة الرسالة، 1فواز محمد علي فارع القحطاني ، القواعد والضوابط الفقهية املؤثرة في املعامالت املصرفية اإلسالمية، ط (32)
(42 )( رقم  بتاريخ  53قرار  آلية معينة  وفق  اإلسالمي  البنك  تعطى من  التي  الجوائز  املوافق  8/8/1422( حكم  والبحوث والدراسات  24/10/2001هـ،  اإلفتاء  قرارات مجلس  العام،  اإلفتاء  انظر: دائرة  م، 

 . 137-136اإلسالمية، اململكة األردنية الهاشمية، ص
 . 910ص  1ج 9.وخالل مناقشاته في مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد 922ص  1ج 9مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة املجمع، العدد خالل مناقشته في  (52)
 . 177-176ص،  1434، البركة املصرفية، 1عبد الستار أبو غدة ، الجوائز على أنواع الحسابات املصرفية، ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي، ط (62)
 .326، جوائز القرض، ص10/2، القرض، 19هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايير الشرعية، املعيار رقم  (72)
 م في مدينة الرياض. 13/3/2005هـ املوافق 3/2/1426( لبنك البالد في جلستها الخامسة عشرة بعد املائة املنعقدة يوم األحد 17قرار هيئة الرقابة الشرعية رقم ) (82)
، انظر: البنك  1مي األردني، فتاوى الجوائز، فتوى رقم علي السالوس ، حكم ودائع البنوك وشهادات االستثمار في الفقه اإلسالمي ، قصر الكتب، د.ط ون، فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسال (  92)

 .45ص  3م، ج2017هـ_1438الشرعية اإلسالمي األردني، الفتاوى 

، انظر قرارات وتوصيات ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي، إعداد: عبد الستار  23/2م قرار رقم 2002/تشرين ثاني )نوفمبر( 12و11هـ، 1433رمضان  7و6ندوة البركة الثالثة والعشرين، مكة املكرمة  (03)

م، دائرة 24/10/2001هـ املوافق 8/8/1422(: الجوائز التي تعطى من اإلسالمي وفق آلية معينة بتاريخ 53. وقرار رقم )176م، ص2010هـ_1431، ، مجموعة البركة املصرفية، السعودية 1أبو غدة، ط

 . 137اإلفتاء العام، قرارات مجلس اإلفتاء ص
 . املالية اإلسالمي( بعنوان )القرض( الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 19املعيار الشرعي رقم ) (13)
 .910ص  1ج 9مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد  (23)
 .3720موقع إسالم ويب، التابع إلدارة الدعوة واإلرشاد الديني بوزارة األوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر، فتوى رقم  (33)
 . والسالوس، علي، حكم ودائع البنوك وشهادات.890ص  1ج 9العدد خالل مناقشاته في مجمع الفقه اإلسالمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  (43)
 . (3/114بن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ) (53)
 (. واللفظ للبخاري. 63/167العسقالني , ، مرجع سابق ) (63)
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  للموظفين تقديم الهداياضوابط  :املبحث الثالث
 
 ا ا وفقه  قانون

ضوابط تقديم وتقييم  نية والفقهية في املطلب األول،  ط القانو ، تحديد هذه الضواباا وفقهً قانونً   للموظفين  ضوابط تقديم الهدايايتناول مبحث  

  .في املطلب الثانيهذه الهدايا 

  للموظفين ضوابط تقديم الهدايا تحديد املطلب األول:
 
 :اا وفقه  قانون

لبذل الجهد اإلنتاجي   هاملوظفي من البنوكالهدايا  ، وعلى ضوئه تتحدد ضوابط تقديم تخضع لنطاق محدد التي يقدمها البنك لعمالئه  الخدماتإن 

 :ا للتفصيل اآلتينعالجه وفًق ملين معها، وللوقوف على النطاق وضوابطه القانونية والفقهية ملتعالتحفيز ا 

  نطاق تقديم الهدايا للموظفين  الفرع األول:
 
 اا وفقه  قانون

للموظفين الهدايا  الخدمات املصرفية  -ا  ا وفقهً قانونً   -يشمل نطاق تقديم  املتعاملين  جميع  ا   سواء  ،لغرض تحفيز  أو تتعلق باستيفاء  ه 
َّ
ل
ُ
لرصيد ك

وإذا ا،  نت املصرفية هي خدمات جائزة شرعً بطاقة الصراف اآللي، خدمة اإلنتر   الهاتف املصرفيك واإلستعالم عن حركة الرصيد  وفتح الحسابات    بعضه  

ا فال مانع من تنازله عن بعض األجر لبعض العمالء ألن ذلك ليس من الزيادة في القرض، وألن الغرض كان البنك يقدم خدمة أخرى يتقاض ى مقابلها أجرً 

والبنك   والسحب، ألنها تتعلق باإليداعاإليداع والسحب، هذه ال مانع منها  واالستيفاء و  ما يتعلق بالوفاء استقطاع حق للغير، ف  الء الطاب العممنها استق

 .(37) افرديً ليس جماعي و جتهاد فيها، وهذا إ  يفاء، وال مانعواالست أمور تتعلق بالوفاءفكلها  يراها، فهذا ال ش يء فيه،يستوفي املال بالطريقة التي 

 ضوابط تقديم الهدايا للموظفين تحديد  :الفرع الثاني
 
 اا وفقه  قانون

الخدمات املصرفها وفًق البنوك ملوظفي  هداياضوابط تقديم    جاءت الضوابطية، وعليه  ا لنطاق هذه    ، وسنعالج ذلك القانونية والفقهية  تتحدد 

   :ا للتفصيل اآلتيوفًق 

 
 
  ضوابط تقديم الهدايا للموظفين :أول

 
 :اقانون

على  ف  ونظام ضمان الودائع املصرفية،ظام رقابة البنك املركزي على البنوك  نمحددة ب  ط قانونيةضوابب  هاوك ملوظفيالبنمن  تقديم الهدايا    يكون 

املركزية   تتعاملالبنوك  البنوك اإلسالمية    أن  املعاصرة ت  وبين  الشرعية،والرقابة  ة  يرفصالنظام    متطلبات  وفقمع  القانونية  التشريعات  في   الضوابط 

أردني 174-170)  فاملواد   ،رهاصو بكل    الهدايا بأن   ( عقوبات  أوبواجبات وظيأخل  كل موظف عمومي    قضت  املكافأة  بقصد  أعمال    فته  بعمل من  قام 

نظام   (12)  ا ورد في املادة م، و أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامةوظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية  

الرشوة  القانو السعودي    مكافحة  املصري مون  بالنسب(مكررة 105)  ادة عقوبات  القانوني  فالضابط  وعليه  الهدايا   ة،  تلك  تكون  البنوك  لهدايا موظفي 

املسؤولية والعقاب مالم تكن    محظورة تحت طائلة 
ً

إعماال العمل كونها تعد هنا حوافز  الجهاز املصرفي، وبداللة نصوص من جهة  الرقابة على   لنظام 

فكل ما يستفيده املوظف من الهدايا بأنواعها، ،  اإلسالمينظام مراقبة البنوك املطبق من قبل البنك املركزي األردني، وهذا ما يتفق مع الحكم في الشرع  

أما إن كان أهدي   ،فإن األسباب معتبرة في التمليكات  ا في حصولها، فهي جائزة ال تدخل فيما يمنع من هدايا املوظفين،والتي ليس العمل أو الوظيفة سببً 

 
ً

إعماال حالل  فهي  مودة  أو  صداقة  أو  قرابة  الهألجل  في  العام  للحكم  يستفيده دايا  ما  فكل  جائزة،  فهي  الوظيفة  جهة  فيها  تأذن  ملوظف  هدية  وكل   ،

 املوظف من الهدايا إذا أذنت فيها جهة العمل لم تدخل فيما يمنع من هدايا املوظفين.

 ا: فقه   وابط تقديم الهدايا للموظفينضا: ثاني  

في شأن القضاة على وجه الخصوص، وليس هذا حصرا لألحكام فيهم، بل  م كال الأن غالب و  املوظفينتحريم هدايا  و  على العموم،  مشروعية الهدايا

وأخطر غيرهم  من  أغلظ  حقهم    ،(38)لكونهم  في  تحريمً فالهدايا  باملعروف،  أشد  فيها  يأمرون  أخذها،  دون  أهلها  على  الحقوق  لحفظ  ألنهم مندوبون  ا؛ 

ق هريرة  أبي  وعن  املنكر،  عن  فيها  رسوينهون  »لعن  هللا  ال:  وسلم ول  عليه  هللا  الحكم«   صلى  في  واملرتش ي  الختصاصه بالذكر    فخص  الراش ي 

"إن كل هدية يأخذها موظف الواليات  لهدية للسلطان وعموم اأصحاب  ا   ي حكم الهدايا، وتكره ملحقون بالقضاة ف  أصحاب الوالياتوسائر   ،بالتغليظ« 

م عليهم "منها الهبة ألرباب الواليات والعمال فإنه يحر سباب عدم جواز قبول الهدايا قال  أ و .  القاض ي"ابة الهدية التي يأخذها  في وظائف الحكومة هي بمث

 في هدايا   فإنه يرجع إلى الحكم في حال االشتباه في توافر ضوابط اإلباحة  وينبغي    .(39) "ست له عادة بذلك قبل الواليةتهم ممن ليقبول الهدية من أهل والي

كان  .(40)   املوظفين  الهدايا  ت  وملا  بين  ا   عن؛ فيخرج  والجواز هدايا  تحريم املوظفين  إلى  والتحريم،  وهو  لحكم املنع  الهدايا،  في  واملشروعية،   اإلذن  العام 

 : ، فتخضع للضوابط الفقهية اآلتيةن تلك الهدايا، وما هو غير مأذون م ن و ذ؛ ليتميز املأاملوظفين جائزة تكون فيها هدايا ال أحو فحصر 

 
 به في كتاب الهبة، من لم يقبل 5/231العسقالني , مرجع سابق، ) (73)

ً
 مجزوما

ً
 (.2/235الهدية لعلة، )( ، رواه البخاري معلقا

،  2(. ومجلة نقابة املحامين األردنيين، املذكرة اإليضاحية للقانون املدني األردني،ج75(، عقوبات قطري م)231(، جزاء عماني م )105(. وعقوبات مصري م)1نظام مكافحة الرشوة السعودي ص )( 83)

 .607م، ص2000
 (. 10/138هـ )1282, املطبعة الذهبية , القاهرة , 1-ه( , ط974أحمد بن حجر )ت الهيثمي , شهاب الدين  -تحفة املحتاج ( 93)
 (. وقال: »حسن صحيح«. 1336أخرجه الترمذي ) (04)
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إن  ف يمنع من هدايا املوظفين، املوظف من الهدايا بأنواعها، والتي ليس العمل أو الوظيفة سببا في حصولها، فهي جائزة ال تدخل فيما ما يستفيده فكل   •

أما إن كان أهدي  .  (41)   "فهال جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أو ال؟"صلى هللا عليه وسلم ، ولهذا قال النبي  األسباب معتبرة في التمليكات

. و"العامل ال يجوز أن يستأثر بهدية أهديت إلية بسبب واليته" .و"يحتمل قول النبي صلى هللا عليه (42) وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الوالية  

له   الهدية  تكن  لم  إذا  الهدية  تحريم  اللتبية  ابن  في  ا وسلم  ألهل  الهدية  أن  ويحتمل  السلطان.  بسبب  ألهل إال  الوالية  بسبب  كانت  إذا  لصدقات 

إنما يعطاه  أنه، -املوظفأي  -وقال الغزالي "وما يعلم . ألهل الصدقات ال لوالي الصدقات" ما تطوع به أهل األموال مما ليس عليهم الصدقات كما يكون  

وجه املعطي وكرامته فلم ينظر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ظاهر " فوجه الداللة أن الهدية هي عطية يبتغي بها وقال ابن تيمية لواليته فحرام أخذه". 

 
ً

 اإلعطاء قوال
ً

، ولكن نظر إلى قصد املعطين ونياتهم التي تعلم بداللة الحال، فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الوالية أهدي له تلك الهدية لم   وفعال

أو ليخفف عنهم، أو يقدمهم على غيرهم، أو نحو  ما هي واليته؛ إما ليكرمهم فيها  د بالعطية إنتكن الوالية هي الداعية للناس إلى عطيته، وإال فاملقصو 

االنتف به  نفعه ألجل واليته"ذلك مما يقصدون  أو  بواليته  املوقال    .اع  أصول  جار على  املنصوص  " هذا  الهدايا:  في  األسباب  اعتبار  املوافقة في  ذهب 

الشريعة، و  أو وهألصول  أهدي  تأن كل من  بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته ويحل بحله حيث جاز في  يثبت  له ش يء بسبب  الهدية مثل من  ب  ولي 

للقرض له  القرض. و فإن  أهدى  يثبت فيه حكم بدل  بينه وبين غيره كاإلمام،ه  له لوالية مشتركة  أهدى  الصدقات ف  من  الجيش وساعي  يثبت في  وأمير 

 .(43) الهدية حكم ذلك االشتراك"

و   وعليه  الهدايا  إ فإن كل  العام على  القطاع  املقدمة ملوظ، و ختالف مسمياتهم التي تقدم ملوظفي  الخاص  الهدايا  القطاع  إذا لم تكن  في  يجوز قبولها 

 ويستوي في ذلك جميع أنواع الهدايا. وظفين،  امل في هدايا ، وال يدخلبسبب ما يشغلونه من واليات

فيها جهة العمل لم تدخل فيما يمنع من هدايا   املوظف من الهدايا إذا أذنت، فكل ما يستفيده  الوظيفة فهي جائزة كل هدية ملوظف تأذن فيها جهة    •

منكم على عمل، فكتمنا مخيطا فما فوقه، كان غلوال يأتي به يوم القيامة"،وهذا صريح في املوظفين، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم " من استعملناه  

نص على جواز هدايا املوظفين إذا أذنت جهة العمل جماعة من أهل و  .ه إذا بإذن ممن استعمله أو وظفها بسبب ما استعمل فييئً املوظف شجواز أخذ 

حديث ابن اللتبية : أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت املال، وأنه ليس لهم منها ش يء إال أن    يالعلم، قال ابن بطال في شرحه على البخاري: " وف

صلى أوجب النبي  و النظر فيها إلى وليهم.    ، بل(44)   ألنه "إنما أهديت إليه بسبب واليته، فاستحال أن تكون له دون املسلمين" ي ذلك"، و يستأذنوا اإلمام ف

ا  شيئً نه  استعمل في عمالة أو والية من عامل أو موظف أن يأتي بكل ما حصله بسبب واليته من قليل أو كثير، ثم إن أعطي معلى من    هللا عليه وسلم 

ة يؤكد أن كل هدية أذنت بها جهو  .نها إال بما أذن له فيه اإلمام"موهذا " فيه أنها إذا أخذت تجعل في بيت املال، وال يختص العامل  أخذه وإال امتنع منه.

نة ومنع املوظف في قبولها، وأنها ال تدخل فيما جاء النهي عنه من هدايا العمال، أنه إنما نهي عن ذلك؛ ألجل قطع أسباب الخيالعمل فال محذور على  ا 

يجوز قبولها  في القطاع الخاص  الهدايا املقدمة ملوظ، و لقطاع العام على إختالف مسمياتهم التي تقدم ملوظفي ا فإن كل الهدايا    عليهو .  فساد الواليات

 إذا أذنت فيها جهة الوظيفة والعمل،  
ً

ن عند تقديم  لكن الواجب على املسؤولي،  الهدايا. يستوي في ذلك جميع أنواع  وظفينامل في هدايا  وليس ذلك داخال

 عامة أم خاصة. م في أموال غيرههذا النوع من الهدايا أن يجتنبوا اإلسراف 

ما جرى به العرف وحكمت به العادة تنتفي فيه العلة التي من  و   املوظفين. تدخل فيما يمنع من هدايا  ، فال  التسامح فيهما جرى  الهدايا بأنواعها م  كل  •

املوظفين غالبً أجلها من وخصوصً   اعت هدايا  فالعادة،  والعرف.  العادة  بحكم  العطاء  لالستحسان  العطاء  تفضل  »ومثل  تنطوي على ضرر،  ال  التي  ا 

 رعايتها عند التعامل بين أصحاب العرف الواحد. بل قد تعتبر 
ً
ومراعاة لهذا املعنى ذكر الفقهاء جواز قبول العمال   .ا غير مكتوب لصحة املعاملة« شرط

أو واملوظفين كالقضاة والو  أو صداقة  بأعمالهم ووظائفهم ووالياتهم؛ كالهدية لقرابة  لها  إليهم ألسباب وبواعث ال صلة  تهدى  التي  الهدايا  الة ونحوهم 

فيما يجب على  . منه التهمة ؛ وعللوا ذلك بأنه مما جرت به العادة وسمح به العرف وانتفت و غير ذلك؛ إذ ال وجه ملنع ذلكموادة أو مكافأة على إحسان أ 

ا ال التهمة، ويطمع فيه  به عليه  بالقضاء، ومما يدخل  األكل  الصفة، ومن جملة  بهذه  إذا كان  الرشوة  الهدية من  الهدايا: "قبول  لناس،  قاض ي في شأن 

 . (45)  فليتحرز من ذلك؛ إال من ذي رحم محرم منه فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة"

قال السبكي: "وأما الهدية وهي هدايا املوظفين  أما ما لم تجر به عادة أو عرف سواء في الهدية أو وصفها أو قدرها فهذا داخل فيما جاء النهي عنه من  

فإن زاد فكما لو لم  التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الوالية فحرام، وإن كانت ممن له عادة قبل الوالية  

والتشديد   ؛ واألفضل أن ال يقبل  لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الوالية   تكن له عادة، وإن

األمور؛ ألنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير ب وقال محمد عليش: " فإن   .سيرته"على القاض ي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من والة 

 ا أو صنًف قبلها أزيد قدرا أو أحسن جنًس أهدى بعد واليته ممن اعتادها 
ً
املألوف من الضيافة  ا. وقد ذكر بعض الفقهاء أن ما زاد على ا امتنع قبولها اتفاق

 
 .2/154، 2/153م ، 1993, دار الخير, بيروت ,  3-ه( , ط505إحياء علوم الدين ,الغزالي, محمد أبي حامد )ت  (14)
 (.4/330هـ  ،)1284,املطبعة األميرية ,القاهرة ,1-هـ (  , ط1221املنهاج , البجيرمي , سليمان )ت حاشية البجيرمي على  (24)
 (.5/513هـ ، )1386, مصطفى البابي الحلبي , القاهرة ,2-ه(, ط1252إ رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار , بن عابدين , محمد أمين,)ت  (34)
 (.2/4،)الغزالي , مرجع سابق (44)
 (. 31/286،)1997, دار الوفاء , املنصورة، 1ه( , ط728الفتاوي الكبرى ,  بن تيمية , أحمد )ت  (54)
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قبوله. يجوز  ال  التي  والعمال  املوظفين  بهدايا  الوالية ملحق  رحمه    بسبب  تيمية  ابن  أكل قدرً قال  فإذا  الكالم،  املسموع  الرجل  "وأما  زائًد هللا:  عن ا  ا 

فال الشرعية،  املطعم الضيافة  يكافئ  أن  له  بد  مثل    الزائدة  الضيافة  فقبوله  وإال  الزائد،  القدر  يأكل  ال  أو  للهدية،،  الشاهد    قبوله  جنس  من  وهو 

 .(46) أسباب الفساد"  فإن هذا منوالشافع إذا أدى الشهادة وأقام بالشفاعة لضيافة أو جعل، 

يجوز قبولها إذا كانت مما    في القطاع الخاصالهدايا املقدمة ملوظ، و إختالف مسمياتهم وعلى  دايا التي تقدم ملوظفي القطاع العام  فإن كل اله   اتطبيًق و 

   فإن  جرى العرف على التسامح فيه،
ً

 صحاب األعمال الخدمية. ما يقدم ألو   .(47)  الهداياستوي في ذلك جميع أنواع  . يوظفينامل في هدايا  ذلك ليس داخال

ال يكون مدعاة للخيانة. ومن الضروري  ظام يمنع قبول مثل هذه الهدايا و لمسؤولين من أصحاب الواليات شريطة أال يكون ثمة ن وهدايا االحتفاليات ل

أن الورع عدم القبول مثل لمباهاة وصيانة للذمم من الفساد، و ا لاملناسبات منعً لتحقيق هذا أن يكون هناك حد ملقدار الهدايا التي تقدم في مثل هذه  

اله وجواب  هذه  العثيمين  دايا،  موظفالشيخ محمد  وإكراميات، وهم  لإلصالحات من هدايا  للبيوت  يذهبون  الذين  للعمال  يقدم  في شركات عما  ون 

 .(48) ا غير راتبك« »األورع أال تقبل شيئً وا الش يء، وأن تدعه«، ذ»الورع أال تقبل هصيانة، ولهم مرتبات 

  املوظف املهدي باذلها بمثل هديته أو خير منها. تدخل فيما يمنع من هدايا املوظفين إذا كافأ  من الهدايا بأنواعها ال    ،جائزة   كل هدية كافأ عليها املهدي   •

أنه كان يقبل    صلى هللا عليه وسلم من هدي النبي  الثابت  ف   صلى هللا عليه وسلم "كان رسول هللا    عائشة  عن  (49)افئ عليها باإلثابة  الهدية ويكفي الهدية 

الهد وهذا  يقبل  عليها".  ويثيب  عمومً ية،  الهدايا  في  ياملشروع مراعاته  أن  باإلحسانا  اإلحسان  بعض  وهذه    .قابل  في  واجبة  تكون  قد  واملجازاة  اإلثابة 

العلم كما في هبة    األحوال عند بعض أهل 
ً

الصور التي قيل بوجوب اإلثابة فيها مكافأة املوظف من أهدى إليه هدية بسبب واليته،    . ومنالثواب مثال

 
ً
ا لجواز قبولها، وذلك أنه إذا كافأ عليها املهدي فقد أبطل سلطان الهدية املانع لهدايا العمال،" وإن أهدى له من غير هذين الوجهين فقد جعل شرط

  أحد من أهل واليته فكانت
ً

ه بقدرها فيسعه أن في الصدقات، ال يسعه عندي غيره إال أن يكافئه علي عليه في املعاملة فال يقبلها، وإن قبلها كانت تفضال

ملقدمة ملوظفي القطاع الخاص ومراتبها، وكذلك الهدايا ا ختالف مسمياتهم  ا القطاع العام على    فإن كل الهدايا التي تقدم ملوظفيا  تطبيًق و ،  (50)يتمولها"

فيها أسباب   إذا قدم للموظف هدية لم تتوافري ذلك جميع أنواع الهدايا. و املوظف املهدي باذلها بمثل هديته أو خير منها. يستوي ف يجوز قبولها إذا كافأ 

 لذي بذلها بمثل هديته ا  اشتباه في جواز قبولها فإنه يحل له قبوها شريطة أن يكافأ املوظف املهدي   اإلباحة أو كانت محل
ً

ما يقدم للمعلمين من  . فمثال

 .إال فإنها ال تحل لهم ، و افئهم عليها بمثلها شريطة أن يكصلحة إال مل  يجوز لهم قبولها  الهدايا التي ال

 حكم هدايا املوظفين حاللموظف كل ما يقدم ل  •
ً

نع املوظف من  موي .(51) من غير رب العمل عدم الجوازكل ما يستفيده املوظف و  ا وإباحة.وحرمة منعً  ال

ا....ولم تجر العادة " ويظهر املنع في املنافع املقابلة باألموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخالف ما ال يقابل غالبً بسبب الوظيفة    الهديةقبول  

العلم و  املال في مقابلته كاستعارة كتب  التي  و   .ذلك"نحو  ببذل  الخاصة  الدعوة  القاض يإن  الحكم   تقام ألجل  كالهدية و  .كالهدية في  "الضيافة والهبة 

كالهدية" بأجرة فحكمها  يقابل  كانت مما  إن  القاض ي كحكم هدية"" حكم ض وبمثل هذا .  والعارية  بها  املعاملة من و .  يافة خص  في  الوالة  "محاباة  أن 

ولهذا شاطر عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه من عماله من كان له فضل    واملضاربة واملساقاة واملزارعة ونحو ذلك هو من نوع الهدية.املبايعة واملؤاجرة  

وغيرها" محاباة  من  الوالية  ألجل  به  خصوا  كانوا  ملا  وإنما شاطرهم  بخيانة  يتهم  ال  مالا  تطبيًق و ،  ودين  العي   كل  القطاع  ملوظفي  اختالف  قدم  على  ام 

و مسم الخياتهم،  القطاع  ملوظفي  املقدمة  لالهدايا  والحرمة.اص  الحل  في  الهدايا  حكم  الو   ها  القطاع  ملوظفي  يقدم  يما  الخاص  أو  معاملة عام  عامل 

 الهدايا وفق ما تقدم من ضوابط.

مظنة تهمة  ن ال تؤدي إلى خيانة و فجوازها مقيد بأجواز هدايا املوظف بشرط السالمة من مظنة التهمة والخيانة، فكل ما يجوز للموظف من الهدايا    •

أوة في  وريب أو قدره  تهمة؛ تفض ي غالبً املوظفين  هدايا    جنسه وصفته. فالعلة في منع  اإلهداء  األمانة وفسمظنة  إلى ضياع  الوالية  ا  متى لم  » اد  الهدايا 

م أو  تهمة،  وال  القضاء،  إزراء بمنصب  تضمنت  في وقت خصومة، وال  كانت  وال  الرشوة  بها معنى   يقصد 
ً

األكفاء  يال بين  كانت مكارمة  بل  ال    يمتنع أنه 

" الحاصل أن الهدية  للريبة،  اللتهمة ونفيً ا منع الحاكم والقاض ي من قبول الهدية دفعً   ولهذا  .ى الباعث لصاحبها على اإلهداء«لمعنقبولها، ولكنه ينظر ل

،" (52) "ال يلحقه به تهمةأحدهما إال إذا  الهدية من    -أي القاض ي  -الحاكم، وأما تحريم أخذها فحيث أوجبت ريبة حرم عليه قبولها". و"ال يقبلال يملكها  

، وقد دخل  الوالي والقاض ي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم، وإسناد األمر إلى غير أهله، وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين

الش يء يعمي ويصم،  إلى قضاء حاجته، وحبك  بذلك من الفساد ما ال يحصيه إال هللا، وما ذاك إال ألن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة  

التهمة في منع قبول الهدية   .وإغماض عن كونه ال يصلح"  فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشره  ومثله في املعنى من اعتبار مظنة 

 
 (.16/82هـ ، )1324, مطبعة البيان , القاهرة ,1-ه(, املبسوط, ط490املبسوط, السرخس ي , أبي محمد بن أحمد )ت  (64)
 (.4/175بن تيمية ، مرجع سابق، ) (47)
 (. 23/553اللجنة الدائمة لإلفتاء )فتاوى  (84)
 (.2/232(، )2585، رقم )-باب املكافأة على الهبة  -رواه البخاري في كتاب الهبة  (94)
 (.6/8هـ ،)1402,دار الفكر, بيروت , 1-ه( ,ط1255نيل األوطار شرح منتقى األخبار الشوكاني , محمد بن علي )ت  (05)
 (.4/253هـ ، )1367، مطبعة نصطفى الحلبي ، القاهرة ، 1-ه( ، ط954خليل ، الحطاب ، أبي عبد هللا محمد )ت مواهب الجليل لشرح مختصر   (15)

 (.7/9هـ ، ) 1383, مطبعة املحلة, القاهرة  ,1-هـ( , بدائع الصنائع, ط587الكاساني, عالء الدين أبي بكر )ت  ( 25)
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ا بخالف غيره من  املسلمين  "وتحل له الهدية مطلًق ا على الهدية مع كونه كان واليً  صلى هللا عليه وسلم ز قبول النبي جوا همة فيه ما علل بواإلذن فيما ال ت

من إباحة الضيافة للقاض ي ممن ليس له خصومة منظورة قال في درر الحكام شرح مجلة األحكام: "  و ،  ه دونهم"الحكام ووالة األمور النتفاء التهمة عن

ومثله في املعنى من اعتبار مظنة التهمة في منع قبول الهدية واإلذن    . كانت عامة ألنه ليس فيها تهمة"للقاض ي أن يذهب إلى ضيافة غير املتخاصمين إذا  

ا عن الضيافة الشرعية، فال بد له أن يكافئ املطعم بمثل فيما ال تهمة فيه قال ابن تيمية رحمه هللا: "وأما الرجل املسموع الكالم، فإذا أكل قدرا زائًد 

الضيافة   وإال فقبوله  الزائد،  القدر  يأكل  ال  أو  بالشفاعة  ذلك،  وأقام  الشهادة  أدى  إذا  والشافع  الشاهد  للهدية، وهو من جنس  قبوله  الزائدة مثل 

 جعل، فإن هذا من أسباب الفساد".لضيافة أو 

مظنة الخيانة أو خش ي أن تؤدي إلى  ال تجوز إذا  يقدم ملوظفي القطاع الخاص  ما  العام على إختالف مسمياتهم، ومملوظفي القطاع    ا فإن الهداياتطبيًق و 

ما يقدم ملنسوبي املهن الصحية من أطباء وممرضين ألجل زيادة عنايتهم باملريض  أو ملدارسهم أو إداراتها، و   الهدايا املقدمة من الطلبة ملعلميهم و   التهمة،

  قول االختيار أو التسعيرات ، ويفإنها مظنة املحاباة في  ت في الجهات الحكومية أو الخاصة  ويندرج في ذلك الهدايا التي تقدم ملندوبي املبيعا  ونحو ذلك.

   . من هذا البائع« ما يحصل له املناسب الذي ينفع به الشركة و  أنه ال يبالي بالسعربن باز في الهدايا التي تعطى للمندوبين »هذا محرم وهذا خيانة و إ 

   :الهدايا للموظفينقييم ضوابط تقديم املطلب الثاني: ت

إن  ا تقملو  لهم   تجوز   ،فقهيةملوظفيها بضوابط قانونية و هدايا    البنوك  يم تقددم،  العمل  الهدايا  أذنت جهة  قبول هدية جاءته بحكم  ويحرم    ،إذا 

ذلك    باألموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحوويمنع املوظف من قبول الهدية بسبب الوظيفة " ويظهر املنع في املنافع املقابلة    مسؤوليته تلك أو وظيفته

ولم تجر العادة ببذل املال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك". وإن الدعوة الخاصة التي تقام ألجل القاض ي فيكون ا،  بخالف ما ال يقابل غالبً 

حكم ضيافة خص  وكذا    جرة فحكمها كالهدية"،إن كانت مما يقابل بأ  و"الضيافة والهبة كالهدية والعارية  ة في الحكم.  هو املقصود بالحضور هي كالهدي 

 .هو من نوع الهديةزارعة و املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة واملهدية". وأن "محاباة الوالة في معاملة  بها القاض ي كحكم 

 : الخاتمة 

 : ا لآلتيتتضمن الخاتمة نتائج موضوع البحث وتوصياته وفًق 

 
 
          نتائج: ال :أول

 تبين النتائج اآلتية: بعد الدراسة فبعد دراسة 

 . اإلباحة في الهدايا أن الحكم  •

 لها.  سبب الهدية والباعث أن العبرة  •

 . لم يقم مانع مشروعية قبول الهدايا ما •

 إساءة للمهدي.فيه دون سبب  الهدية  ردأن  •

 . التحريم في القرض هاك ملوظفيالبنو األصل في هدايا  •
 جواز الهدية إذا كافأ عليها، شرط إنتفاء التهمة في جواز قبول الهدية.                                               •

                                                          : اتتوصيالا: ثاني  

                                                تتمثل توصيات موضوع البحث باآلتي:

 ا لرؤى الرقابة الشرعية. وفًق  وتقديم الهدايا للموظفين أن تكون ممارسة الخدمات املصرفية •

 ا للضوابط القانونية والشرعية بعدا عن الربا. ها وفًق تقديم الهدايا من قبل البنوك للموظفين في •

 تعزيز قيم الشفافية لدى موظفي البنوك وترسيخ الرقابة الذاتية لديهم.  •

 ترسيخ مناهج الحوكمة الراشدة وخلق التنافسية املشروعة من خالل حوافز من قبل جهة العمل. •

شوة بوضع نظم التأديب الداخلية وتفعيل املساءلة العقابية في اللوئح  لر الحرص على توافر تدابير الوقاية واملعالجة ومنع أسباب الفساد وا  •

 . صا للردع العام والخاالداخلية تحقيًق 
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Abstract: Development shall be promoted by instigating the production of the employees of the banks to 
encourage the clients to purchase the development services in order to support their activities which matter is 
done by offering gifts according to the legal and Sharia restrictions in order to achieve the development but 
without breaching the governance for which the gifts offered by the banks to their employees. This should be 
defined as well as classified by types in addition to stating at the Sharia opinion for gifting and accepting the 
gift as well as the source of the gifts of the employees and their restrictions legally and jurisprudentially by 
establishing restrictions for offering the same in addition to evaluating them through the recent applications 
on which they are downloaded in order to arrive at their Sharia opinion and the identification of their 
counterparts. Further, the results and recommendations of the study of the same shall be stated. 
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