
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

 
 مَقّدمة

إفَّ الحمػػػ، نح دحمػػػػ،ي هدوػػػػفرهد  هدوػػػفهلل ميح هدرػػػػهن ؛ػػػػ ن مػػػػف  ػػػمهم أد وػػػػد   همػػػػف وػػػػهَّ  ت 
ا  هحػ،يأعم لد ح مف هه،ي ان فػ  مضلػؿَّ لػ ح همػف هضلػمؿ فػ  هػ ،أ لػ . هأ ػه،ض أفال ا إلػ  إا ان 

  ح هأ ه، أفَّ محم،ًا ع؛،ي هموهل .  مهؾ ل
أث؛فت الفج مب ال،هلهة إوفح لة حصهؿ أأ فق،ـ أه فدمهة ؛،هف إحفماـ حقهؽ فق، أمَّ  ؛ر،ض: 

ها ههللهب عد  م   .(2)ف لدظ ـ غهم ال،همقماطي هقؼ ح  ً  أم ـ اإل؛،اع هالفدمهة مر ً  (1)اإلدو ف
لهس فقط لحقهؽ اإلدو ف األو وهة ؛ؿ لكمامف   فمثم  قلهة " اإلفج م ؛ ل؛ م " مف إدفه ؾ جوهـ

 هموفق؛ؿ هجه،ي عمي األمض.
ح فأدلمت هق، أهلت جمههمهة مصم الرم؛هة إهفم مً  ف  قً  ؛مك فحة جمهمة اافج م ؛ ل؛ م

ـح 1956ـ هاإلع ف الر لمي لحقهؽ الط ؿ ع ـ 1926إلي اإلف  فهة ال،هلهة لمد هلة المؽ ع ـ 
ف  قهة األمـ المفح،ة لمك فحة الجمهمة المدظمة 1991قهؽ الط ؿ ع ـ هاإلف  قهة ال،هلهة لح ـح ها 
ـ هال؛مهفهكهلهف الممحقهف ؛ه  الخ صهف ؛مدع هقمع همر ق؛ة اافج م 2111ع؛م الهطدهة ع ـ 

 ؛ أل خ ص ه؛خ صة الدو ء هاألط  ؿح همك فحة فهمهب المه جمهف عف طمهؽ ال؛حم هال؛م هالجه.
ح مده  الق دهف مقـ دهف مفرمقة ؛مك فحة جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ مهق، أص،مت مصم ع،ة قها

ـح كم  ع،لت ؛رض 1996لودة  12مقـ  أحك ـ ق دهف الط ؿـ ؛فر،هؿ ؛رض 2118لودة  126
 11الص ،م ؛ لقمام ؛ق دهف مقـ  ق دهف مك فحة ال،ع مةه دصهص ق دهف الرقه؛ ت لنات الهللمضح 

ـح هق دهف 1994لودة  143،م ؛ لقمام ؛ق دهف مقـ الص هق دهف األحهاؿ الم،دهة ـح 1961لودة 
الص ،م  هق دهف إع ،ة فدظهـ ؛دهؾ الرههفـح 1933لودة  49فجمهـ الفوهؿ الص ،م ؛ لقمام مقـ 

هق دهف ـح 2113لودة  79ـ هالمر،ؿ ؛ لقمام ؛ق دهف مقـ 1962لودة  113؛ لقمام ؛ق دهف مقـ 
ـح هال  حة الفد هنهة 2111لودة  5 دهف مقـ الص ،م ؛ لقمام ؛ق فدظهـ زمع األعل ء ال؛ مهة

                                                           
المهاجهة الف مهرهة لإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف المق مف هفمو ة حقهؽ اإلدو فح ،ام المط؛هع ت  د. فايز محمد حسين محمد: (1)

 .3ـح ص 2115الج مرهةح اإلوكد،مهةح 
هم   5ح ص 1الجمهمة ال،هلهةح ،ماوة فحمهمهة فط؛هقهةح ،ام الدهلة الرم؛هةح الق همةح ،. تح ؛د، بيد: د. حسنين إبراىيم صالح ع (2)

 ؛ر،ه .
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ـح هق، 2111لودة  93لق دهف فدظهـ زمع األعل ء ال؛ مهة الص ،مة ؛قمام م هس الهزماء مقـ 
ـ ؛ أف مك فحة اافج م ؛ ل؛ مح 2111لودة  64فهجت هني الجهه، ؛إص،ام الق دهف مقـ 

 3128ة ؛قمام م هس مجمس الهزماء مقـ هال  حة الفد هنهة لق دهف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م الص ،م 
 ـ.2111لودة 

هفرف؛م جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ م مف الجما ـ ال ،ه،ة الخطهمة عمي الموفهههف اإلقمهمي 
 .(1)هال،هليح خ صة ؛ر، أف أفخن هنا الدهع مف الجما ـ الط ؛ع ع؛م الهطدي

ظههم جمهمة  الرهلمةح النأ فره   ال؛ مهةح إلي هعصمأفمز الفق مب ال،هليح هق، 
در،اـ فمص الرمؿ هع،ـ إحفماـ حقهؽ ح (2)اإلفج م ؛ ل؛ م كم  أف األزم ت ااقفص ،هة ها 

هغهمه  مف األو؛ ب األخمى الفي ف،فع ؛ لكثهمهف إلى ؛حث عف فمص عمؿ, هص مت  (3)األدو ف
 م , ههدفج عف عممه ت اإلفج م ؛ ل؛(4)هد ؾ جم ع ت إجمامهة مدظمة فرمؿ عمي اإلفج م ؛ ل؛ م

غهم إدو دهة هاإلوفهلل ؿ هاإلفج م مف ق؛ؿ الق  مهف ؛هني  المر م ت فهد ؾهني الر،ه، مف المآوي 
 .(5)الرممه ت

فمف الظهاهم الخطهمة الفي ظهمت مؤخمًا ظ همة اإلفج م ؛ ل؛ م دظمًا لم  فو؛؛  مف مو س 
ـ 2111ودة ل 64مف أجؿ نلؾ أص،م الم مع المصمأ الق دهف مقـ , اإلدو ف؛كمامة هحمهة 

 .؛إص،ام ق دهف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م
                                                           

د. فتحية إف اإلفج م ؛ ل؛ م ظ همة ق،همة ق،ـ الف مهخح هأخنت هني الظ همة أ ك ًا مخفم ة هأو لهب مفر،،ة هٌمهموت لهلل ه ت مف؛ هدة.  (1)
  هة لجما ـ اإلفج م ؛ ل؛ مح ،ماوة في الق دهف اإلم مافي المق مدةح مجمة ال مهرة هالق دهفح كمهة ال مهرة المهاجهة الجد محمد قوراري:

اإلفج م ؛ ل؛ م هأحك ـ ال مهرة اإلو مهةح مجمة محمد أحمد عيسي:  ـ.2119ح 41هالق دهفح ج مرة اإلم مات الرم؛هة المفح،ةح الر،، 
 ـ.2112ق دهفح الر،، الث ديح الودة الما؛رةح مو لة الحقهؽح ج مرة ؛هلل،ا،ح كمهة ال

اإلخفط ؼ ال،هلى لألط  ؿ فى لهء اإلف  قه ت ال،هلهة هال مهرة اإلو مهة, مجمة هه ة  د. محمد الشحات الجندى:ماجع في نلؾ:  (2)
 .3ـ, ص 2115ههدهة  –قل ه  ال،هلة, الر،، الث دي, الودة الف ورة هاألم؛رهف, أ؛مهؿ 

  .73ـح ص 2117 -هػ 1428اإلو ـ هحقهؽ اإلدو فح مؤووة األهماـح الق همةح  د. فوزية عبد الستار:لف صهؿ: لمزه، مف ا (3)
Dr. Awad EL-morr: Human Rights as perceived by the supreme constitional court of Egypt, 

Constitutional Control, Issued by the Arab Constitiutional councils and courts, first year, Volume 1, 

December, 2007, p. 361. 
الجم عة اإلجمامهة المدظمةح ،ماوة مق مدةح ،ام الدهلة  د. طارق سرور:لممزه، حهؿ الجم عة اإلجمامهة المدظمة ماجع في نلؾ:  (4)

 ـ.2111الرم؛هةح الق همةح 
فحة اإلجماـ المدظـ في لهء م؛ ،ئ الق دهف الجد  ي ال،هليح مجمة ممكز الجهه، ال،هلهة لمك د. عبد الصمد سكر: ماجع في نلؾ:  (5)

عبد الرزاق طالل جاسم  لممزه، حهؿ مهلهع جمهمة فههب المه جهف: .326ـح ص 2111؛حهث ال مطةح أك ،همهة ال مطةح الق همةح 
ح مجمة الرمـه الق دهدهة هالوه وهةح كمهة الق دهف جمهمة فهمهب المه جمهف هاآلث م المفمف؛ة عمهه السارة، عباس حكمت فرمان الدركزلي: 

  .4هالرمـه الوه وهةح ج مرة ،ه ليح الر،، األهؿح ،. تح ص 
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 أواًل: أىمية الدراسة وضرورتيا:
أوفهلت ظ همة اافج م ؛ ل؛ م في الرقه، األخهمة عمي حهز ك؛هم مف األد طة الرممهة 
هال كمهة هاألمدهة ،هلهً  همحمهً ح هق، ألحت هني الظ همة اإلجمامهة اآلف فقمؽ اإلدو ف في أم كف 

الر لـ. همم  زا، األمم خطهمة أف أ،هات هني الظ همة لـ فر، ؛م ههمه  الفقمه،أ ؛ؿ هاورة مف 
أص؛ح ؛ إلمك ف إوفخ،اـ الر،ه، مف الهو  ؿ غهم الفقمه،هة لمفح هؿ عمهه ح األمم النأ ههجب عمي 
األد طة المهفمة ؛مهاك؛ة فطهم الجمهمة أف فأخن مدحي ج،ه،ًا هف ءـ مع ط؛هرة كؿ جمهمة 

ح هلرؿ هنا مم  ح، ؛ لمؤوو ت الرممهة هاألمدهة ااهفم ـ ؛مثؿ هني األد طة الرممهة موفح،ثة
 .(1)الخ صة ؛مك فحة اافج م ؛ ل؛ م

فمقي هني ال،ماوة اللهء عمى جما ـ ق،همة ح،هثة في آف هاح،ح فوفه،ؼ ال   ت 
عف أهط ده ح دفهجة ح الفي فر دي الجهع هال قم هال؛ط لة هالدزهح الموفلر ة في المجفمع اإلدو دي

الظمهؼ ااجفم عهة هااقفص ،هة هالوه وهة هالحمهب هالكهامث الط؛هرهة الفي فهاج  فمؾ 
حهث أص؛حت األ ك ؿ المخفم ة مف هنا اإلجماـ فدفهؾ كمامة اإلدو ف هحقهق   المجفمر ت.

أعل    ح هأص؛ح حؽ اإلدو ف في الحه ة هالكمامة اادو دهة هو مة جوم  ه هحمه ف  األو وهة
هحق  ؛ لحمهة هالرمؿح محً  لهنا الدهع الج،ه، مف الجما ـح هالفي هطمؽ عمهه  جما ـ اإلفج م 

 .(2)؛ ل؛ مح الفي أص؛حت ظ همة ع لمهة مرق،ة همف،اخمة ففج هز الح،ه، الهطدهة لم،هؿ
همع فزاه، جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م في الرصم الح،هثح النأ أص؛ح الجد ة هوفهللمهف م  فهفمي 

د ف ح الح،ه، ؛هف ،هؿ الر لـ هوههلة المهاص ت ح ههوفرممهف الفقده ت هالهو  ؿ الرهلمة ها 
ح فق، خمؽ نلؾ هعهً  ،هلهً  ؛خطهمة جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م (3)الح،هثة في اافص ؿ لفوههؿ إجمامهـ

                                                           
ظ همة اافج م ؛ ل؛ م همهقؼ ال مهرة اإلو مهة هاإلع د ت الر لمهة مده ح ،. تح  د. محمد عبد اهلل ولد محمدن:ماجع في نلؾ: (1) 

 .4ص 
الوه وة الجد  هة في مهاجهة اإلفج م ؛ ل؛ مح ،ماوة مق مدةح مو لة ،كفهمايح  هلل عبد المنعم حسن عمي:د. عبد اماجع في نلؾ:  (2)

اافج م ؛ لدو ءح مؤهة ق دهدهةح الحمقة الدق  هة الو ،وة " اافج م  د. سموى توفيق بكير: .66ـح ص 2116 -هػ 1437حقهؽ حمهافح 
 .5ـح ص2119دهفم؛م  15؛حهث ااجفم عهة هالجد  هة ح الق همة ح ؛ لدو ء هحقهؽ اإلدو ف "ح الممكز القهمي لم

LORENZO ZAMTRANO (eds.): New Horizons in U.S. Mexico Relation: Recommendations for 

Policymakers: U.S-Mexico Bilateral Relations", Texas Univ. of Texas Publications, 2001, p. 20. 

ـح ص 1979الهجمة الخ مجهةح ط؛هرفه  ه،هافره  هآث مه ح مو لة ،كفهمايح كمهة اآل،اب ج مرة عهف  مسح  :د. ناصر أىديوي ثابت
11. 

(3) 
Collenthouez: Migration and Human-Security, Paper Submitted to the international Migration 

Berlin Programme for the Consolations International Migration, Berlin, 12-22 October, 2002. 
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في ؛مخفمؼ صهمه  وهم  عد،م  فأخن  كؿ الجمهمة المدظمة الر ؛مة لمح،ه، الهطدهة لم،هؿح ال
ك دت محؿ إهفم ـ ااف  قه ت ال،هلهة هأهمه  إف  قهة ؛ لهممه هال؛مفهكهؿ المكمؿ له  ؛ أف مدع 

 .(1)هقمع همر ق؛ة اإلفج م ؛ أل خ ص هخ صة الدو ء هاألط  ؿ
 ثانيًا: سبب إختيار الموضوع وتساؤالتو:

مى م ك ت ا ج،اؿ فى القهؿ ؛أف فجمهـ األفر ؿ المدطههة عمى اإلفج م ؛ ل؛ م هدطهى ع
؛ لهللة الفرقه، دظمًا لمفطهم الومهع هالمف حؽ فى أ ك ؿ إمفك ب الجمهمة هلمط ؛ع الدو؛ى هالمفهللهم 

, مم  ه؛هح لمم مع أف همجأ إلى وف قهادهف نات صهغ ع مة فى ؛رض األحه فح النى ففمهز ؛ 
ني الدصهص الفهللهم هالفطهم, همف خ ؿ ه هنلؾ عد،م  هدظـ الم مع أمهمًا عمى ق،م ك؛هم مف

المصمحة الق دهدهة  حم هةهمكف أف هف ح لألجهزة القل  هة هالمكم ة ؛إد  ن الق دهف ممهدة أهوع فى 
 .(2)الفى هه،ؼ الم مع لحم هفه 

هق، أث م نلؾ الر،ه، مف اإل ك ات عد، ف،خؿ الق دهف الجد  ي لحم هفه  وهاء مف الد حهة 
ع،ة فو ؤات: م  هى الخطة الفى إدفهجه  الم مع  هق، أث مت ال،ماوة .المهلهعهة أه ااجما هة

؟ ههؿ لهني فج م ؛ ل؛ م؟ هم  هه م،لهؿ جمهمة اا فج م ؛ ل؛ مالمصمى فى  أف جما ـ اا
الجمهمة قهاع، خ صة مهلهعهة هاجما هة فوفقؿ ؛ه   أـ أد  هومى عمهه  م  هط؛ؽ ؛ أف الجما ـ 

 ؟. األخمى
 خطة الدراسة: ثالثًا:

 ح هنلؾ عمى الدحه الف لى:م؛حثهفؾ وهؼ دقوـ هني ال،ماوة إلى ؛د ًء عمى نل
 م.فرمهؼ جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ األول:  بحثالم
 .أمك ف جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ مالثاني:  بحثالم

 هفـ عمض أهـ الدف  ج الفي إدفهت إلهه  ال،ماوةح ثـ الفهصه ت. وأخيرًا...
 واهلل ولي التوفيق
 د. أحمد المراغي

                                                                                                                                                                      

 .1المو هلهة الجد  هة لم خص المردهأ عف جمهمة فهمهب المه جمهفح ممجع و ؛ؽح ص  د. عبد اهلل عبد المنعم حسن عمي:
قهؽ المهاجهة الجد  هة لجما ـ اإلفج م ؛ ل؛ مح ،ماوة مق مدةح مو لة ،كفهمايح ح د. شاكر إبراىيم سالمة العموش:ماجع في نلؾ:  (1)

 .1ـح ص 2113عهف  مسح 
(2) Solar (S): La formation actuelle du principe, Nuellum Crimen, Rev. de Science Criminelle, 1952, p. 

11. ets. 
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 ولالمبحث األ 
 جريمة اإلتجار بالبشرتعريف 

فضر، حم هة حقهؽ اإلدو فح هفقمهم اللم د ت ال زمة لفمؾ الحم هة م؛،أ هفم ي مػع الطػ ؛ع 
الممهز لم،هلة الح،هثة الفي فخلع لمق دهف " ال،هلة الق دهدهة " اوػهم  ؛رػ، أف حمػت محػؿ " ال،هلػة 

أ الم ػػمهعهة فضصػػ ف هفدمػػه حقػػهؽ اإلدوػػ ف ال؛هلهوػػهة "ح ألدػػ  فػػي ظػػؿ ال،هلػػة الق دهدهػػةح هوػػمه م؛ػػ،
هحمه ف  في مهاجهة الومطةح حهث هفحمؿ الق دهف مو هلهة ك  لة إحفمامه  هع،ـ الجهم عمههػ  مػف 

 .(1)ق؛ؿ أأ فم، أه ومطة
فهلل ل؛هة  (2)ها  ؾ أف هد ؾ ع قة هطه،ة ؛هف الهجمة غهم الم مهعة هفهمهب ال؛ م

أ؛ طمة فهمهب ال؛ م لفدظهـ همه؛هـ إلى ال،هؿ الفي همجأهف إلى  ال معههفالمه جمهف غهم 
 .ففهمهب المه جمهف هه عمؿ ؛،هف أمض. (3)همغ؛هف في اادفق ؿ هالرهش ؛ه  مق ؛ؿ م؛ لغ م لهة

هرف؛م اإلفج م ؛ ل؛ م جمهمة ل، اإلدو دهة هومهؾ إجمامي آثـ ه،م م ههف ال،هامات في 
هناء جوم  هد و  مق ؛ؿ إدفه ؾ حقهؽ اإلدو ف هالدهؿ مف حمهف  ح فق، هصؿ األمم في ؛رض ها 

 . (4)األحه ف إلي المهت الحقهقي دظمًا لخطهمة هنا الد  ط هآث مي الم،ممة عمي اإلدو ف
هف كؿ جمهمة اافج م ؛ ل؛ م  كً  مف أ ك ؿ المؽ المر صمح حهث فقـه عص ؛ ت 

إدفه ؾ حقهؽ الموفلر هف مف اإلجماـ المدظـح هم فه  اإلفج م ؛ ل؛ م هالهوط ء الف ؛رهف لهـ ؛
وفهلل لهـ إوفهلل ًا وه ً  هصؿ إلي ح، القهم هااوفمق ؽح هك ف اإلدو ف ل،ى هؤاء  ال؛ م ها 

 .(5)المجممهف ؛مث ؛ة ومرة فض؛ ع ههض فمأ هنلؾ ؛ لمخ ل ة لم،ه د ت الوم ههة هالف مهر ت الهلرهة

                                                           
ـح 2117 -هػ 1438مح لمات في حم هة حقهؽ اإلدو فح الق همةح الط؛رة األهليح د. أحمد عبد الاله المراغي: ماجع في نلؾ:  (1)

 هم  ؛ر،ه . 1ص 
(2)  Smuggling of migrants. 

الر قة ؛هف الهجمة غهم الم مهعة هجمهمة فهمهب ال؛ م هاافج م ؛هـح همقة مق،مة لد،هة  عبد اهلل سعود السراني:ماجع في نلؾ: (3) 
 .115ـح ص 2111/  2/  11 – 8مك فحة الهجمة غهم الم مهعةح ج مرة د هؼ الرم؛هة لمرمهـ األمدهةح المه ضح 

. 1ـح ص 2111اإلفج م ؛ ل؛ م ؛هف الهاقع هالق دهفح مممكة ال؛حمهفح هزامة ال،اخمهةح  د. ىشام عبد العزيز مبارك:ماجع في نلؾ:  (4)
 19 – 12مؤفمم األمـ المفح،ة الث لث ع م لمدع الجمهمة هالر،الة الجد  هةح ال،هحةح  كممة األمين العام لألمم المتحدة:قمهب مف نلؾ: 

اإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف هأحك ـ ال مهرة اإلو مهةح مجمة مو لة الحقهؽح كمهة الق دهف  محمد أحمد عيسي:ـ. 2115/ أ؛مهؿ دهو ف 
 .189ـح ص 2112ج مرة كم؛ ءح الرماؽح الودة الما؛رةح الر،، الث ديح  –

 .1دهفح ممجع و ؛ؽح ص اإلفج م ؛ ل؛ م ؛هف الهاقع هالق  د. ىشام عبد العزيز مبارك:ماجع في نلؾ:  (5)
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حهث هض،؛م  فمف؛ط إمف؛ طً  هثهقً  ؛موألة اافج م ؛ ل؛ م المه جمهففهمهب ها  ؾ أف موألة 
المهمِّ؛هف ،خهؿ أ خ ص ؛طمهقة غهم م مهعة إلى ؛م،اف لهوها مف مع ه ه  ها مف المقهمهف 

وب م لهة أه م ،هةح ه؛ كؿ ع ـح فدفهي الر قة ؛هف المه جمهف ال،ا مهف فهه ح لمحصهؿ عمى مك 
 فهم فو،ه، الم؛مغ المطمهب. هالمهم؛هفغهم ال معههف 

ج ء فرمهؼ اافج م ؛ ل؛ م في الم ،ة الث لثة مف ؛مهفهكهؿ مدع هقمع همر ق؛ة اافج م هق، 
كهؿ األمـ المفح،ة ح حهث عمفت الم ،ة الث لثة مف ؛مهفه ؛ أل خ ص ه؛خ صة الدو ء هاألط  ؿ

ـ 2111المكمؿ اف  قهة األمـ المفح،ة ل، الجمهمة المدظمة الر ؛مة لمح،ه، الهطدهة لر ـ 
هالخ ص ؛مدع اافج م ؛ أل خ ص عمي الدحه الف لي: " هقص، ؛فر؛هم اافج م ؛ أل خ ص فجده، 

أه اوفرم له  أه غهم  أ خ ص أه دقمهـ أه فدقهمهـ أه إههاؤهـ أه اوفق؛ لهـ ؛هاوطة الفه،ه، ؛ قمهة
نلؾ مف أ ك ؿ القوم أه ااخفط ؼ أه ااحفه ؿ أه الخ،اع أه اوفهلل ؿ الومطة أه اوفهلل ؿ ح لة 

 خص ل  وهطمة عمي  خص  اوفلر ؼح أه ؛إعط ء أه فمقي م؛ لغ م لهة أه مزاه  لدهؿ مهافقة
أه و  م أ ك ؿ آخم لهللمض ااوفهلل ؿ. هه مؿ ااوفهلل ؿح كح، أ،ديح اوفهلل ؿ ،ع مة الهللهم 

ااوفهلل ؿ الجدويح أه الوخمة أه الخ،مة قومًاح أه ااوفمق ؽ أه المم مو ت ال ؛ههة ؛ لمؽح أه 
ههرف؛م هنا الفرمهؼ هه الفرمهؼ الدمهنجي النى افخنف  الكثهم مف  ااوفر؛ ، أه دزع األعل ء.

اخف ف تح ؛ إلل فةح . مع ؛رض االف مهر ت المفرمقة ؛ أف مك فحة اافج م ؛ ل؛ م كدمهنج له 
ك لف مهع المصمأ هاإلم مافي هاألم،دي هاألممهكي هالرم دي هالوهمأ هالكثهم مف الف مهر ت 

 .(1)األجد؛هة
هها   هدقم  أه الحصهؿ عمه   ؛أد اإلفج م ؛ ل؛ م ههمكف فرمهؼ  عممهة فجده،  خص ها 

خل  ع  لمر؛ه،هة مغمً  عد ح عف طمهؽ الفه،ه، أه إوفخ،اـ القهة أه ااحفه ؿ أه اإلكماي  ها 
لهللمض إوفخ،ام  أه فوخهمي أه إج؛ مي عمى الرمؿ القومأح أه الر؛ه،هةح أه مم موة ال،ع مة 

 .(2))ال؛هلل ء(ح أه إوفهلل ل  ألغماض غهم م مهعة

                                                           
 .4المهاجهة الف مهرهة لإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف المق مف هفمو ة حقهؽ اإلدو فح ممجع و ؛ؽح ص  د. فايز محمد حسين محمد: (1)
ح جما ـ األعم ؿ الط؛هة في اإلفج م ؛ ل؛ م في الدظ ـ الوره،أح ،ماوة فأصهمهةح مو لة م جوفهم عمي بن عبد الرحمن الورثان: (2)

عممه ت  محمد عمي العريان:. 21ـح ص 2111 -هػ 1431كمهة ال،ماو ت الرمه ح ج مرة د هؼ الرم؛هة لمرمهـ األمدهةح المه ضح 
د. فايز محمد حسين  .31ـح ص 2111اإلفج م ؛ ل؛ م هآله ت مك فحفه ح ،ماوة مق مدةح ،ام الج مرة الج،ه،ة لمد مح اإلوكد،مهةح 

لودة  64؛ ل؛ م في مصم هحم هة حقهؽ اإلدو فح قماءة مق مدة ألهـ أو وه ت أحك ـ الق دهف مقـ  ق دهف مك فحة اإلفج م محمد:
قفص ،هةح كمهة الحقهؽ ج مرة اإلوكد،مهةح ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م في مصمح مجمة الحقهؽ لم؛حهث الق دهدهة هاا2111

http://www.interpol.int/ar/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling
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هق، اوفخ،ـ ال؛مهفهكهؿ اصط ح " اافج م ؛ أل خ ص " ؛،ًا مف مصطمح " اافج م 
القهادهف المفرمقة ؛مك فحة اافج م ؛ ل؛ م الفي ص،مت في هلكف ؛مماجرة مومه ت  ".؛ ل؛ م 

ال؛ ، الرم؛يح دج، أف الف مهر ت الرم؛هة أهم،ت مصطمحهف فهم  هفرمؽ ؛ لفدظهـ الف مهري في 
مج ؿ مك فحة اافج م ؛ أل خ ص أه ال؛ م. هأهـ القهادهف الفي ص،مت في ال؛ ، الرم؛هةح دج، 

ـ في  أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ مح هالمموـه الومط دي 2111لودة  64الق دهف المصمأ مقـ 
ـ ؛ أف ق دهف مك فحة اافج م ؛ ل؛ م في ومطدة عم فح هالمموـه 2118لودة  126مقـ 

ـ ؛ أف مدع اافج م ؛ أل خ صح هق دهف مدع اافج م 2111لودة  3الف مهري الوهمأ مقـ 
لودة  1فج م ؛ أل خ ص ال؛حمهدي مقـ ـح هق دهف مك فحة اا2118لودة  9؛ ل؛ م األم،دي مقـ 

هػح هالق دهف اافح ،أ 1431لودة  21/7ـح هدظ ـ مك فحة اافج م ؛ أل خ ص الوره،أ 2118
القوـ  –ـ ؛ أف اافج م ؛ ل؛ مح هالق دهف الجزا مأ ) ق دهف الرقه؛ ت 2115اإلم مافي لر ـ 
ـ(ح هالق دهف 2119اهم ف؛م  25في  19-11اافج م ؛ أل خ ص ق دهف مقـ  –الخ مس مكمم 
فر،هؿ ق دهف الرقه؛ ت (ح هالق دهف  –مر ق؛ة جمهمة اافج م ؛ أل خ ص  – 164الم؛د دي ) ق دهف 

لودة  91ـ ؛ أف مك فحة اافج م ؛ ل؛ مح هالق دهف الكههفي مقـ 2111لودة  15القطمأ مقـ 
 .(1)ـ ؛ أف مك فحة اافج م ؛ أل خ ص هفهمهب المه جمهف2113

. ألف هد  اوفخ،اـ مصطمح اافج م ؛ ل؛ م ؛،ًا مف مصطمح اافج م ؛ أل خ صهالمأأ ل،
مصطمح ال خص في الق دهفح ق، هكهف  خصً  ط؛هرهً  ) اإلدو ف ( هق، هكهف  خصً  اعف؛ مهً  ) 
ال،هلة هال مك ت ( همف الث ؛ت ق دهدً  أف جمهمة اافج م ؛ ل؛ مح ا فقع إا عمي إدو ف )  خص 

مف جهة. همف جهة أخمأح ا دؤه، م  نهب إله  ال ممع الكههفي ؛جمع لجمهمة  ط؛هري (. هنا
اافج م ؛ ل؛ م مع جمهمة فهمهب المه جمهف في دصهص هاح،ةح إلخف ؼ ط؛هرة هأه،اؼ 

 .(2)هعد صم هقهاع، حم هة اللح ه  في كؿ مف الجمهمفهف

                                                                                                                                                                      

ل؛ مح دظمة عمي فج مة المؽ المر صمح همقة عمؿ مق،مة لد،هة ااوفثم م ال؛هللهض في ا د. رمضان صديق محمد:. 369ـح ص 2111
د. حامد . 3ـح ص 2111" اإلفج م في األفما، ؛هف الفجمهـ هآله ت المهاجهةح ممكز ؛حهث ال مطةح أك ،همهة م؛ مؾ لألمفح الق همةح 

ـح ص 2111ح 1ت الق دهدهةح الق همةح ط اإلفج م في ال؛ م كجمهمة مدظمة ع ؛مة لمح،ه،ح الممكز القهمي لإلص،اما سيد محمد حامد:
17. 
 .24المهاجهة الف مهرهة لإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف المق مف هفمو ة حقهؽ اإلدو فح ممجع و ؛ؽح ص  د. فايز محمد حسين محمد: (1)
 .24و فح ممجع و ؛ؽح ص المهاجهة الف مهرهة لإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف المق مف هفمو ة حقهؽ اإلد د. فايز محمد حسين محمد: (2)
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حػة اإلفجػ م ؛ ل؛ ػم فػي ـ ؛ ػأف مك ف2111لودة  64هفرمؼ الم ،ة الث دهة مف الق دهف مقـ 
" هضر، ممفك؛ً  لجمهمة اافج م ؛ ل؛ م كؿ مف هفر مؿ ؛أهة صهمة فػي  ػخص  مصمح اإلفج م ؛أد :

ط؛هرػػي ؛مػػ  فػػي نلػػؾ ال؛هػػع أه الرػػمض لم؛هػػع أه ال ػػماء أه الهعػػ، ؛همػػ  أه ااوػػفخ،اـ أه الدقػػؿ أه 
إنا فػـ  –أه ع؛م ح،ه،ه  الهطدهػة الفومهـ أه اإلههاء أه ااوفق؛ ؿ أه الفومـ وهاء في ،اخؿ ال؛ ، 

نلػػػؾ ؛هاوػػػطة إوػػػفرم ؿ القػػػهة أه الردػػػؼ أه الفه،هػػػ، ؛همػػػ ح أه ؛هاوػػػطة ااخفطػػػ ؼ أه ااحفهػػػ ؿ أه 
الخػػ،اعح أه إوػػفهلل ؿ الوػػمطةح أه إوػػفهلل ؿ ح لػػة اللػػرؼ أه الح جػػةح أه الهعػػ، ؛إعطػػ ء أه فمقػػي 

فجػ م ؛ ػخص آخػم لػ  وػهطمة م؛ لغ م لهػة أه مزاهػ  مق ؛ػؿ الحصػهؿ عمػي مهافقػة  ػخص عمػي اا
أهػً  ك دػت صػهمي ؛مػ  فػي نلػؾ ااوػفهلل ؿ  ؛قصػ، اإلوػفهلل ؿإنا ك ف الفر مؿ  –ه نلؾ كم   –عمه  

فػػي أعمػػ ؿ الػػ،ع مة هوػػ  م أ ػػك ؿ ااوػػفهلل ؿ الجدوػػيح ه إوػػفهلل ؿ األط ػػ ؿ فػػي نلػػؾ هفػػي المػػها، 
 ػ؛ههة ؛ػ لمؽ أه ااوػف؛ر ،ح أه اإل؛ حهة أه الوخمة أه الخ،مة قومًاح أه ااوػفمق ؽ أه المم موػ ت ال

 الفوهؿح أه إوف ص ؿ األعل ء أه األدوجة ال؛ مهةح أه جزء مده  ".
أ ػ م الفرمهػؼ إلػي  :(1)همف خ ؿ الفرمهؼ الهام، في دص الق دهف المصمأ دمصػ، مػ  همػي

هم، ؛  ك فة مظ هم اافج م ه  عد صم جمهمة اافج م ؛ ل؛ م هي ااوفهلل ؿ هالهو  ؿ هالمظ هم.
مف ؛مهفهكػهؿ  3 ل؛ م, ها،خؿ صهمًا كثهمة ل فج م ؛ ل؛ م, ؛ لمق مدة لمصهم الهام،ة دص الم ،ة ؛

األمػػـ المفحػػ،ة المكمػػؿ اف  قهػػة األمػػـ المفحػػ،ة لػػ، الجمهمػػة المدظمػػة الرػػ ؛مة لمحػػ،ه، الهطدهػػة لرػػ ـ 
م, ؛ لمق مدػة هرف؛ػم فرمه ػً  ج مرػً  م درػً  ل فجػ م ؛ ل؛ ػ هالخ ص ؛مدع اافج م ؛ أل خ ص. 2111

لمفرمه  ت الهام،ة في الف مهر ت الرم؛هة المق مدة ك لف مهع األم،دػي ه اإلمػ مافي هالوػهمأ هالرمػ دي 
ه؛د ء عمه , هف ؽ فرمهؼ اافج م ؛ ل؛ م الهام، فػي  هدظ ـ مك فحة اافج م ؛ أل خ ص الوره،أ.

 .؛مك فحة اافج م ؛ ل؛ مالق دهف المصمأ مع الفرمهؼ الهام، في المر ههم ال،هلهة المفرمقة 
هجػػػ،هم ؛ لػػػنكم أف الم ػػػمع المصػػػمأ قػػػ، أحوػػػف صػػػدرً  عدػػػ،م  وػػػمي القػػػ دهف أدػػػ : " قػػػ دهف 

ح كمػ  فرػؿ الم ػمع األم،دػيح مك فحة اافج م ؛ ل؛ م " هلـ هوفخ،ـ مومي " مدع اافج م ؛ ل؛ م "
أحػػػ، صػػػهم  . مػػػع أف المدػػػع هػػه(2)حهػػث اوػػػفخ،ـ الم ػػمع األم،دػػػي مصػػػطمح مدػػع اافجػػػ م ؛ ل؛ ػػم

المك فحػػةح حهػػث أف مصػػطمح " مك فحػػة " أ،ؽ فػػي ال،الػػة عمػػي ملػػمهف القػػ دهف مػػف مصػػطمح " 
 .مدع "ح ف لمك فحة أهوع مف المدع

                                                           
 .27المهاجهة الف مهرهة لإلفج م ؛ ل؛ م في الق دهف المق مف هفمو ة حقهؽ اإلدو فح ممجع و ؛ؽح ص  د. فايز محمد حسين محمد: (1)
 ـ.2119لودة  9ماجع في نلؾ: ق دهف مدع اافج م ؛ ل؛ م مقـ  (2)



 11 

 1ههضرمؼ اإلفج م ؛ ل؛ م في الدظ ـ الق دهدي ال؛حمهدي هفقً  لممػ ،ة األهلػي مػف القػ دهف مقػـ 
ده،  خص أه دقم  أه فدقهم  أه إهها   " فج ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ أل خ ص ؛أد :2118لودة 

أه إوفق؛ ل  ؛هللمض إو ءة اإلوػفهلل ؿح هنلػؾ عػف طمهػؽ اإلكػماي أه الفه،هػ، أه الحهمػة أه ؛إوػفهلل ؿ 
الهظه ػػة أه الد ػػهن أه ؛إوػػ ءة إوػػفرم ؿ وػػمطة مػػ  عمػػي نلػػؾ ال ػػخص أه ؛أهػػة هوػػهمة أخػػمأ غهػػم 

 م مهعة وهاء ك دت م؛  مة أه غهم م؛  مة ".
مػػف  61 هػػة فر لػػة لإلدوػػ ف هكمامفػػ  همدػػع اإلفجػػ م ؛أعلػػ    دصػػت المػػ ،ة همػػف أجػػؿ حم

ح لجوػػػ، اإلدوػػػ ف حممػػػة"  ـ, عمػػػى أدػػػ :2114هدػػػ هم  18ال،وػػػفهم المصػػػمأ المرػػػ،ؿ الصػػػ ،م فػػػى 
ههحظػػػػم اإلفجػػػػ م هاإلعفػػػػ،اء عمهػػػػ ح أه ف ػػػػههه ح أه الفمثهػػػػؿ ؛ػػػػ ح جمهمػػػػة هر قػػػػب عمههػػػػ  القػػػػ دهف. 

ح أه عممهػػػة عمهػػػ  ؛هللهػػم ملػػػ ي الحػػػم المهثػػػؽح ههفقػػػً  ؛ػػة ط؛هػػػةها هجػػػهز إجػػػماء أهػػػة فجم ح ؛أعلػػ   
 لألوس الموفقمة في مج ؿ الرمـه الط؛هةح عمي الدحه النأ هدظم  الق دهف ".

صػػهم الر؛ه،هػػة هااوػػفمق ؽ " فحظػػم كػػؿ  مػػف نات ال،وػػفهم عمػػي أدػػ : 89هدصػػت المػػ ،ة 
, ههجػـم ك ؿ اافج م فى ال؛ ػمهغهمه  مف أ , هفج مة الجدس, هالقهم هااوفهلل ؿ القومى لإلدو ف

 الق دهف كؿ نلؾ ".
 الثاني بحثالم

 أركان جريمة اإلتجار بالبشر
 تمييد وتقسيم:

ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ مح ه؛،أ الرمؿ ؛أحك م  2111لودة  64ص،م الق دهف مقـ 
لودة  3128. هأص،م الوه، م هس مجمس الهزماء القمام مقـ ـ2111م هه  11إعف؛ مًا مف 

 2353ـ ؛إص،ام ال  حة الفد هنهة لق دهف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ مح كم  أص،م القمام مقـ 2111
 ـ ؛ أف إع ،ة ف كهؿ المجدة الهطدهة الفدوهقهة لمك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م.2111لودة 

هق، أهم، الم مع في ق دهف مك فحة اافج م ؛ ل؛ م الم  م إله  أحك مً  ففرمؽ ؛جما ـ 
م هالرقه؛ ت المقممة له ح كم  أهلح دط ؽ فط؛هؽ الق دهف مف حهث المك فح همج ؿ اافج م ؛ ل؛ 

 .(1)الفر هف القل  ي ال،هلي

                                                           
 ـ.2111/  1/  11مف الد  ب الر ـ في ـ الص ،م 2111لودة  1ماجع في نلؾ: الكف ب ال،همأ مقـ  (1)
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ف إلفجػػ م ؛ ل؛ ػػم هػػه ك فػػة الفصػػمف ت الم ػػمهعة هغهػػم الم ػػمهعة الفػػي فحهػػؿ اإلدوػػ ف إلػػي 
 فهػػ  ؛هاوػػطة هوػػط ء محفػػمفهف ع؛ػػم الحػػ،ه، الهطدهػػة ؛قصػػ، الفصػػمؼمجػػـم وػػمرة أه لػػحهة هػػفـ 

إوػػػفهلل ؿ فػػػي أعمػػػ ؿ نات أجػػػم مفػػػ،ف أه فػػػي أعمػػػ ؿ جدوػػػهة أه مػػػ   ػػػ ؛  نلػػػؾ, هوػػػهاء فػػػـ هػػػنا 
 الفصمؼ ؛إما،ة اللحهة أه قصمًا عد  أه ؛أأ صهمة أخمأ مف صهم الر؛ه،هة. 

مف خ ؿ إوفقماء هنا الفرمهؼ هف؛ػهف لدػ  ؛ػأف هػني الجمهمػة ا ففحقػؽ مػ  لػـ ففحقػؽ أمك دهػ  
 . الم ،أ هالمكف المردهأ األو وهة المفمثمة في المكف

 األول مطمبال
 الركن المادي لجريمة اإلتجار بالبشر

م ،ه فهػػ ح أأ كػػؿ مػػ  هػػ،خؿ فػػي كه دهػػ  هفكػػهف لػػ  ط؛هرػػة م ،هػػة  هػػهالػػمكف المػػ ،أ لمجمهمػػة 
أهمهة هالػحةح فػ  هرػمؼ القػ دهف جػما ـ ؛هللهػم مكػف مػ ،أح إن  الم ،أ. هلممكف (1)ففممو  الحهاس

ا هدػػ ؿ المجفمػػع إلػػطماب ها هصػػهب الحقػػهؽ الجػػ،همة ؛ لحم هػػة عػػ،هاف.  ؛هللهػػم م ،هػػ ت مممهوػػة
ه؛ إلل فة إلي نلؾح فإف قهػ ـ الجمهمػة عمػي مكػف مػ ،أ هجرػؿ إق مػة الػ،لهؿ عمههػ  مهوػهًماح إن أف 
إث؛ػػ ت الم ،هػػ ت وػػهؿح ثػػـ هػػه هقػػي األفػػما، إحفمػػ ؿ أف فؤاخػػنهـ الوػػمط ت الر مػػة ،هف أف هصػػ،م 

 .(2)؛أمدهـ هحمه فهـ  فرصؼفعدهـ ومهؾ م ،أ مح،، 
همثؿ المكف الم ،أ المظهم الخ مجي لمجمهمة فهه " ع؛ مة عػف الوػمهؾ اإلجمامػي الخػ مجي 

. ه؛صػػػهمة ع مػػة فػػ ف الػػمكف المػػػ ،أ (3) كػػ ف فرػػً  أه إمفد عػػً  " وػػػهاءالػػنأ هر قػػب عمهػػ  القػػ دهف 
مامػػيح هالدفهجػػة اإلجمامهػػةح لمجمهمػػة ا هفحقػػؽ إا إنا فػػهافمت عد صػػمي الث ثػػة ههػػي: الوػػمهؾ اإلج

فػػ لمكف المػػ ،أ هفمثػػؿ فػػي الوػػمهؾ اإلجمامػػي ههوػػ  ؿ إمفك ؛ػػ  هكػػهف اإلدوػػ ف  .(4)هع قػػة الوػػ؛؛هة
المكػػهف لمػػمكف المػػ ،أ فػػي جمهمػػة اافجػػ م ؛ ل؛ ػػم هفمثػػؿ  اإلجمامػػي, ف لوػػمهؾ محػػؿ هػػني الجمهمػػة

                                                           
ح  الجمه،ة المومهةح 1992/  12/  3ؽ ،وفهمهةح جموة  13لودة  12فى القلهة مقـ  المحكمة الدستورية العميا:ماجع ف صهً :  (1)

 . 49الر،، مقـ 
ح ص 273ألهؿح ممجع و ؛ؽح ؛د، :  مح ق دهف الرقه؛ ت الم؛د ديح القوـ الر ـح المجم، اد. محمود نجيب حسنيماجع ف صهً :  ((2

365 . 
ـح ص 2114م؛ ،ئ ق دهف الرقه؛ ت المصمأح القوـ الر ـح ،ام الدهلة الرم؛هةح الق همةح د. أحمد عوض بالل: ماجع في نلؾ:  (3)

117. 
ح الط؛رة األهليح  مح ق دهف الرقه؛ ت الرماقيح القوـ الر ـح ،ام الط؛ عة الح،هثةح ال؛صمة د. غالب الداودي:ماجع في نلؾ:  (4)

 .178ـح ص 1968
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 ب هػػػنا الوػػػمهؾ فهػػػي األكػػػماي أه , أمػػػ  هوػػػ  ؿ إمفكػػػ(1)؛ لفجدهػػػ، أه الدقػػػؿ أه األهػػػهاء أه اإلوػػػفق؛ ؿ
الفه،هػػػػػ، ؛ػػػػػ لقهة أه إوػػػػػفرم له  أه األخفطػػػػػ ؼ أه األحفهػػػػػ ؿ أه إوػػػػػ ءة الوػػػػػمطة أه إوػػػػػفهلل ؿ ح لػػػػػة 

 .(2)إوفلر ؼ أه أعط ء أه فمقي م؛ لغ م لهة
همػػػف المرمػػػـه أدػػػ  ا هك ػػػي لفحقػػػؽ إحػػػ،أ أ ػػػك ؿ جػػػما ـ اإلفجػػػ م ؛ ل؛ ػػػم فػػػهافم صػػػهمة مػػػف 

  ؛، مف فهافم هوهمة مف الهو  ؿ أهلً . هج،هم ؛ لنكم أف صهم ح فصهم الومهؾ اإلجمامي فقط
الوػػػمهؾ المفرػػػ،،ة قػػػ، فمفكػػػب ؛هوػػػهمة هاحػػػ،ةح هقػػػ، فمفكػػػب ؛هوػػػ  ؿ مخفم ػػػة  ف لهوػػػهمة فخفػػػ م ف؛رػػػً  

 إلخف ؼ الهو  ؿ ط لم  أف نلؾ ا هردي إخف ؼ الم مهع اإلجمامي. أثملظمهؼ كؿ ح لةح ها 
. ههػػي ؛م ههمهػػ  ،أح هقػػ، فكػػهف نات أثػػم د وػػي أه مردػػهأهالهوػػهمة قػػ، فكػػهف نات أثػػم مػػ 

 .(3)الر ـ فردي الكه هة الفي فد ن ؛ه  الجمهمة
 الثاني مطمبال

 الركن المعنوي لجريمة اإلتجار بالبشر
الرد صػػم الد وػػهة لمجمهمػػةح ههردػػي نلػػؾ أف  L’élément moralهلػػـ الػػمكف المردػػهأ 

 .(4)ال رؿ هآث ميح هلكده  كنلؾ كه ف د ويالجمهمة لهوت كه ًد  م ،ًه  خ لًص  قهام  
نلػؾ أف  ههمثؿ الػمكف المردػهأ األصػهؿ الد وػهة لم ،هػ ت الجمهمػة هالوػهطمة الد وػهة عمههػ :

إا إنا ص،مت عف إدو ف هوػأؿ عدهػ  ههفحمػؿ الرقػ ب المقػمم لهػ ح  ال  معهني الم ،ه ت ا فردي 
ي كؿ أجزا ه  هقفلي أف فكهف لهػ  أصػهؿ ها فماط ص،همه  عف إدو فح أأ ا فماط دو؛فه  إله  ف

 .(5)وهطمة ممف،ة إلي كؿ أجزا ه   عمهه في د وهف  هأف فكهف ل  

                                                           
لـ هدص الق دهف األممهكي عمي ال؛هع أه ال ماء صماحة إدم  دص عمي أل  ظ " إف حف  آلخمهف " المق ؛مة لم؛هع " أه الحصهؿ عمه  "  (1)

 المق ؛مة لم ماء. 
 ل؛ م.ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ 2111لودة  64ماجع في نلؾ: الم ،ة الث دهة مف الق دهف مقـ  (2)
 . 67المط ؛قة في مج ؿ الفجمهـح ممجع و ؛ؽح ص  د. عبد الفتاح مصطفي الصيفي:ماجع في نلؾ:  (3)
د. أشرف توفيق  :في نلؾ ف لمكف المردهى لمجمهمة هه ؛مث ؛ة المهح له ح عمى أو س أففماض أف المكف الم ،ى ؛مث ؛ة جو،ه . ماجع (4)

د. منتصر سعيد حمودة:  .11 ء المحكمة ال،وفهمهة الرمه ح ممجع و ؛ؽح ص م ههة ال رؿ محؿ الفجمهـ في قل شمس الدين:
  .55ح ص 2112المو همة الجد  هةح ،ماوة مق مدة ؛ لف مهع الجد  ى اإلو ميح ،ام ال كم الج مرىح اإلوكد،مهةح 

Robert Legros: L'élément moral dans les infraction, libraire du recueil, Sirey, paris, 1952, p. 89. 
: د. حسنى الجندى .567ص  : الهوهط فى ق دهف الرقه؛ تح القوـ الر ـح ممجع و ؛ؽحد. أحمد فتحى سرور حهؿ المكف المردهى: (5)

  .131ص  ح ممجع و ؛ؽح1الق دهف الجد  ى اللمه؛ىح ج
Merle. (R). Vitu. (A): Traité de droit Criminel, Droit général, 7 éme, Dalloz, 1997, p. 727. 
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ح ؛حهػث (1)لكػؿ جمهمػة هػؤ،أ إلػي الفح،هػ، الػ،قهؽ لمموػ هلهة الجد  هػة المردهأهفطمب المكف 
 أهمهػػةهلمػػمكف المردػػهأ  .(2)ا هوػػأؿ  ػػخص عػػف جمهمػػة مػػ  لػػـ فقػػـ ع قػػة ؛ػػهف م ،ه فهػػ  هد وػػهف  

 .(3)أو وهة في الدظمهة الر مة لمجمهمةح ف ألصؿ أا جمهمة ؛هللهم مكف مردهأ
لػػػنلؾ هجػػػب فػػػهافم عمػػػـ الجػػػ دي ؛خطػػػهمة الوػػػمهؾ اإلجمامػػػي الػػػنأ مػػػف  ػػػأد  أف هػػػؤ،أ إلػػػى 
الفر مػػؿ ؛أهػػة صػػهمة فػػي  ػػخص ط؛هرػػي ؛مػػ  فػػي نلػػؾ ال؛هػػع أه الرػػمض لم؛هػػع أه ال ػػماء أه الهعػػ، 

قؿ أه الفومهـ أه اإلههاء أه اإلوفق؛ ؿ أه الفومهـ وهاء في ،اخؿ ال؛ ، أه ؛هم  أه اإلوفخ،اـ أه الد
 ع؛م ح،ه،ه  الهطدهة. 

هجػػػب عمػػػي ال  عػػػؿ أف هرمػػػـ ؛ػػػأف مػػػف  ػػػأف الوػػػمهؾ الػػػنأ همفك؛ػػػ  أف همحػػػؽ األنأ  كػػػنلؾ
؛ػػػ لمجدي عمهػػػ  أه هرػػػمض حه فػػػ  لمخطػػػم أه ههػػػ،م كمامفػػػ  اإلدوػػػ دهة أه هرػػػمض الػػػ،هؿ الفػػػي هػػػفـ 

 . (4)،ه  عمي دحه غهم م مهع إلى الخطم كأدف  م ال؛ط لة أه األمماض فهه إجفه ز ح،ه 
ممػػ  وػػ؛ؽ دجػػ، أف فحقػػؽ الرمػػ، أه القصػػ، الجدػػ  ي فػػي جمهمػػة مػػ  هفطمػػب فػػهافم عدصػػمهف 

ح ؛حهػػػث هفرػػػػهف لقهػػػ ـ القصػػػػ، الجدػػػ  ي أف هرمػػػػـ الجػػػػ دي أو وػػػههف همػػػػ : الرمػػػـح هاإلما،ة اإلجمامهػػػػة
ع همػػف حهػػث القػػ دهفح فهمػػـز أف هحػػهط عمػػـ الجػػ دي ؛كػػؿ الهقػػ  ع ؛رد صػػم الجمهمػػة مػػف حهػػث الهاقػػ

الفي هفمفب عمي فهافمه  قه ـ الجمهمةح ؛حهث إنا ك ف ج هً  ؛ لهقػ  ع الم ،هػة لمجمهمػة أه هقػع فػي 
غمط في عدصم جههمأ مف الرد صم الهاقرهة له  ف  هفهافم القص، الجد  ي ل،هػ ح فػ  هوػأؿ مػف 

ؿ ؛هنا الدهع مف الهق  ع أه الهللمػط مفرمقًػ  ؛هقػ  ع ق دهدهػة ا هفمفػب عمههػ  ثـ عمي فرم ح إن أف الجه
إدف ػػػ ء الجمهمػػػة هلػػػهس لػػػ  فػػػأثهم فػػػي هصػػػ ه  القػػػ دهديح فػػػ  هػػػؤثم ؛ لقصػػػ، الجدػػػ  ي ها ؛ لموػػػ هلهة 

                                                           
(1) Voir: Phlilippe Savage: Droit pénal général, 3e édition à jour du nouveau Code pénal, presses 

universitaires de Grenoble, 1994, No. 56, p. 31. Geneviève Giudicelli-Delage: Droit pénal des affaires, 

mémentos Dalloz, Série droit privé, 6e édition, 2006, p. 40. G. Levasseur, A. Chavanne, J. 

Montreuil, B. Bouloc: Droit pénal général et procédure pénale, Op. Cit., No. 145, p. 61. 
(1)

 Crim. 13 Décembre 1956, D. 1957, p. 349. 
 هم  ؛ر،ه . 435ؽح ص ح القوـ الر ـح ممجع و ؛الرقه؛ ت مح ق دهف  د. سموي توفيق بكير:مث؛ت ل،ى. 

Berreville(J.L.): qulques refléxions sur L'element moral de l'infraction, R.S.C., Crim, 1973, p. 875. 

 .86ح ص 64 عمى ال،خؿح ممجع و ؛ؽح ؛د، اللما بإلهما،ات ال،هلة مف  الجد  هة: الحم هة د. إبراىيم حامد طنطاوى م  م إله  ل،ى.
ح ص 378الم؛د ديح القوـ الر ـح المجم، األهؿح ممجع و ؛ؽح ؛د،  الرقه؛ ت:  مح ق دهف د. محمود نجيب حسني :ماجع في نلؾ (3)

517.  
جمهمة فهمهب المه جمهف هاآلث م المفمف؛ة عمهه ح عبد الرزاق طالل جاسم السارة، عباس حكمت فرمان الدركزلي: ماجع في نلؾ:  (4)

 مح ق دهف الرقه؛ تح القوـ الر ـح ،ماوة مق مدةح مد همات الحم؛ي الحقهقهةح  در القيوجي:د. عمي عبد القا .11ممجع و ؛ؽح ص 
 .418ـح ص 2112؛همهتح 
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الجد  هػػػةح كمػػػ  أف الرمػػػـ ؛ لقػػػ دهف الجدػػػ  ي هالقػػػهادهف الرق ؛هػػػة المكممػػػة لػػػ  ؛مػػػ  فههػػػ  قػػػ دهف مك فحػػػة 
 . (1)م ؛ ل؛ م أمم م فمض ل،أ الك فة ؛حهث ا هق؛ؿ إث؛ ت الركساإلفج 

هفػػي إعفقػػ ،أ أف الػػمكف المردػػهأ فػػي جػػما ـ اإلفجػػ م ؛ ل؛ ػػم هفحقػػؽ ؛فػػهافم القصػػ، الجدػػ  ي 
لػػػ،أ الجػػػ دي ؛ عف؛ػػػ مي صػػػهمة مفرمػػػ،ة لمخ ل ػػػة الق عػػػ،ة الق دهدهػػػة الفػػػي جػػػ ءت لحم هػػػة المصػػػمحة 

فػي مثػؿ هػني الجػما ـ هفطػ ؛ؽ همػ   –القصػ، الجدػ  ي  –ألخهػم ح هأف حقهقة هم ههـ هػنا ااإلدو دهة
 . (2)قهؿ فه  عمي موفهأ الجما ـ الر مة 

القصػ، الػنى هرفػ، فهػ  الم ػمع ؛هلل هػة مرهدػة هفطم؛هػ  اكفمػ ؿ الػمكف  هػهالقصػ، الخػ ص أم  
هأف . ف كػػمة القصػػ، الخػػ ص فرػػهؿ عمػػى الهلل هػػة الفػػي ه؛فهللههػػ  الجػػ دي مػػف فرمػػ , (3)المردػػهأ لمجمهمػػة

هني الهلل هة فر، مفهافمة ؛فحقؽ اإلعف،اء عمى المصمحة الفي هحمهه  الق دهف, ؛حهث ا هفصهم مثؿ 
هلم  ك دت غ هة الج دي مف فرم  فػي جػما ـ اافجػ م ؛ ل؛ ػم هنا اإلعف،اء, ،هف فحقؽ فمؾ الهلل هة. 

ر ت ؛دصػػه  . ههػه مػػ  أك،فػػ  غ ل؛هػة الف ػػمههػى إوػػفهلل ؿ اللػحهة, فهفػػهافم ؛ لفػػ لي القصػ، الخػػ ص
 عمى " ؛هللمض ااوفهلل ؿ " ه " ؛قص، ااوفهلل ؿ " ك لق دهف المصمى.

ههرمؼ هنا القص، فى إط م جما ـ اافج م ؛ ل؛ م ؛أد  إدصماؼ دهة الج دي لفحقهؽ مد رػة 
. همرمػػـه أف القصػػ، الخػػ ص ا قفػػماؼ فرمػػ إأه غهػػم م؛  ػػم مػػف  م؛  ػػمم ،هػػة أه مردههػػة ؛ ػػكؿ 

هقػػـ عمهػػ  ،لهػػؿ فػػى األهماؽ. لػػنا هجػػب عمػػى ق لػػي المهلػػهع أف ه فػػمض ؛حوػػب األصػػؿ مػػ  لػػـ 
هقػػ، عػػمؼ الم ػػمع المصػػمأ المد رػػة فػػي . (4)هوػػفخمص هجػػه،ي عدػػ،م  ه ػػكؿ عدصػػمًا فػػى الجمهمػػة

ـ ؛أده  " كؿ مصمحة 2116لودة  82ق دهف مك فحة الهجمة غهم ال معهة هفهمهب المه جمهف مقـ 
أه كوػػػب أه مهػػػزة أه ع  ػػػ، عمػػػي ممفكػػػب جمهمػػػة فهمهػػػب المهػػػ جمهفح وػػػهاء ك دػػػت المصػػػمحة أه 

 الكوب أه المهزة أه المد رةح م ،هة أه أ،؛هة.
هالمأأ ل،أ أف القصػ، الخػ ص ثهللػمة هفػؤ،أ إلػى عػ،ـ الرقػ ب ههوػف ه، مدهػ  الجدػ ة هخ صػة 

ح هلكػػف هػػنا لػػهس صػػحهحً  ؛فرقهػػ، هصػػره؛ة فػػي الفحقهػػؽ هاللػػ؛ط هأف جػػما ـ اإلفجػػ م ؛ ل؛ ػػم ففوػػـ

                                                           
الفق ،ـ الجد  ي اإلجما ي هأثمي عمي ال،عهأ الجد  هةح ،ام الدهلة الرم؛هةح الق همةح ؛د،  د. إبراىيم حامد طنطاوي:ماجع في نلؾ:  (1)
 .151ح ص 54لمقص، الجد  يح ،ام الدهلة الرم؛هةح الق همةح ،. تح ؛د،  الر مةالدظمهة  سني:د. محمود نجيب ح. 21ح ص 21

د. ياسين تاج الدين . 662: م؛ ،ئ ق دهف الرقه؛ ت المصمىح القوـ الر ـح ممجع و ؛ؽح ص د. أحمد عوض باللماجع في نلؾ:  (2)
 .262ـح ص 2112 -هػ 1433ح المدصهمةمو لة ،كفهمايح حقهؽ  الحم هة الجد  هة لمحه ة الخ صةح ،ماوة مق مدةح سالمة نوفل:

 .34ـح ص 1981القص، الجد  ي الخ صح ،ماوة فحمهمهة فط؛هقهةح الق همةح الط؛رة األهليح د. حسنين عبيد: ماجع في نلؾ:  (3)
 .313مح ممجع و ؛ؽح ص الوه وة الجد  هة في مهاجهة اإلفج م ؛ ل؛  د. عبد اهلل عبد المنعم حسن عمي:ماجع في نلؾ:  (4)
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ههػػأفي مأهدػػ  هػػنا مفهافقػػً  مػػع مػػ  أدفهجفػػ  أغمػػب الف ػػمهر ت المق مدػػة فػػي فرػػ،هؿ فػػي كػػؿ األحػػهاؿ. 
جمهمػػة "  دصهصػػه ح حهػػث لػػـ فأخػػن ؛ ل؛ عػػث أه القصػػ، الخػػ ص فػػي ؛رػػض الجػػما ـ اله مػػة همدهػػ 

مدػػ فع  خصػػهةح همثػػ ؿ نلػػؾ الم ػػمع الرمػػ دي " المػػ ،ة  إوػػفهلل ؿ المرمهمػػ ت غهػػم المرمدػػة لفحقهػػؽ
ـ"ح هالم ػمع المصػمأ " المػ ،ة 1998دػهفم؛م  9الصػ ،م فػي  81مف المموهـ الومط دي مقػـ  64
لوػػدة  123ـ الملػ فة ؛ لقػػ دهف مقػـ 1992لوػدة  95مكػممًا مػف قػػ دهف وػهؽ مأس المػ ؿ مقػػـ  21

 ـ". 2118
  الم مع فى ق دهف مك فحة اإلفجػ م ؛ ل؛ ػم هػى الجما ـ الفى وده مرظـالخ صة إنفح إف 

فأوػػػهس أه فدظػػػهـ أه إ،امة جم عػػػة إجمامهػػػة مدظمػػػةح هجمهمػػػة إ،امة  جمهمػػػة. مثػػػؿ (1)جػػػما ـ عم،هػػػة
مكػػ ف إلهػػهاء المهػػ جمهف المهػػمَّ؛هف أه جمرهػػـ أه دقمهػػـح ه جمهمػػة إوػػفرم ؿ القػػهة أه الفه،هػػ، لحمػػؿ 

الػػ،عهأ الجد  هػػةح ه جمهمػػة اإل،اء ؛ػػأقهاؿ أه   ػػخص آخػػم عمػػي اإل،اء ؛ ػػه ،ة زهم فػػي مماحػػؿ
ح هجمهمػة أخ ػ ء أحػ، الجدػ ة أه األ ػه ء (2)مرمهم ت غهم صحهحة في أهة مماحؿ الػ،عهأ الجد  هػة

ح هجمهمة الفحمهض عمي جما ـ فهمهػب اإلفجػ م (3)أه األمهاؿ المفحصمة مف جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م
؛ ل؛ ػم أه ال ػمهع فههػ  مػع عػ،ـ ف؛مهػغ الوػمط ت  إلفجػ ماح هجمهمة الرمػـ ؛إمفكػ ب جػما ـ (4)؛ ل؛ م

فى الجما ـ الرم،هة الفى فلمده  ق دهف مك فحة اإلفج م  المردهى. ههك ى لفم ـ المكف (5)المخفصة
 .هاإلما،ة؛ ل؛ م فهافم القص، الر ـ الق  ـ عمى الرمـ 

 ل؛ ػػم هكػػنلؾ خ صػة القػػهؿ أف الوه وػة الجد  هػػةح ف فػمض هلػػع ف ػمهع موػػفقؿ ل فجػ م ؛
ف مهع موفقؿ لمك فحة فهمهب المه جمهفح ههنا م  فرػؿ الم ػمع المصػمأ ؛إصػ،امي قػ دهف مك فحػة 

صػػػ،امي كػػػنلؾ قػػػ دهف مك فحػػػة الهجػػػمة غهػػػم ال ػػػمعهة 2111لوػػػدة  64اافجػػػ م ؛ ل؛ ػػػم مقػػػـ  ـح ها 
 .ـ2116لودة  82هفهمهب المه جمهف مقـ 

 
 

                                                           
هأثم فطهمه  عمي  –هصهمه   –الجمهمة المدظمةح م ههفه   د. شريف سيد كامل: لمزه، مف الف صهؿ حهؿ هني الجما ـ: (1)

 .225ح ص 155ـح ؛د، 2111الق دهف الجد  يح ،ام الدهلة الرم؛هةح الق همةح 
 ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م.2111لودة  64ماجع في نلؾ: الم ،ة الو ؛رة مف الق دهف مقـ  (2)
 ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م.2111لودة  64مف الق دهف مقـ ماجع في نلؾ: الم ،ة الث مدة  (3)
 ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م.2111لودة  64ماجع في نلؾ: الم ،ة الر  مة مف الق دهف مقـ  (4)
 ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م.2111لودة  64مقـ  ماجع في نلؾ: الم ،ة الث دهة ع مة مف الق دهف (5)



 16 

 خاتمة الدراسة
اإلدو دهة هومهؾ إجمامي آثـ ه،م م ههف ال،هامات في  هرف؛م اإلفج م ؛ ل؛ م جمهمة ل،

هناء جوم  هد و    .مق ؛ؿ إدفه ؾ حقهؽ اإلدو ف هالدهؿ مف حمهف  ها 
. ههه إدفه ؾ ،هف محمة لحقهؽ اإلدو ف ف إلفج م ؛ ل؛ م هه أح، عمؿ الر لـ األكثم خزه ً 

ه دفه ح هفخم  ه؛ه . لهس هد ؾ ،هلة محصدةح هفلمف المف جمة ؛حه ة ال؛ م ه؛هره  هاوفهلل له ح ها 
هم ههف األمهاح عمى المحؾ. إف عمهد  إفخ ن مهقؼ مهح، هفومهط اللهء عمى هني القلهةح 

 هالزج ؛ لمف جمهف هماء القل؛ ف هفهفهم الحم هة هال،عـ لملح ه  هالموفلر هف.
هق، أو م ال؛حث فى مهلهع ال،ماوة عف هجه، ؛رض المث لب هالقصهم فى الق دهف مقـ 

ح ههه م  هوفهجب ؛رض الفر،ه ت الف مهرهة ـ ؛ أف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م2111لودة  64
 هالفدظهمهةح هق، أفمزت ال،ماوة ع،ة مقفمح ت هفهصه تح هدرمض نلؾ فهم  همى:

 أواًل: نتائج الدراسة: 
ح هلد  مف خ ؿ هني ال،ماوة الفهصؿ إلى مهاجهة جد  هة فر لة لإلفج م ؛ ل؛ مح هنلؾ 

 قهؽ الفدمهة ااقفص ،هة المد ه،ةح هق، ك  ت ،ماوفد  عف ع،ة دف  جح دجممه  فهم  همي:لفح
  ً مق مدة ؛ إلفج م فى المخ،مات  هر، اإلفج م ؛ ل؛ م مف ق؛هؿ األد طة األكثم أم دً  هم؛ح

 هالو ح.
  ح هف كؿ اعف،اء عمي ع،، ا جمهمة ل، اإلدو دهة جمر ءفرف؛م عممه ت اافج م ؛ ل؛ مح

 ل  مف حقهؽ اإلدو ف. حصم
  ه كؿ جمهمة فى حؽ ال م، هال،هلةاإلفج م ؛ ل؛ م . 
 ح ؛ؿ أد  لـ ه؛،أ ااهفم ـ ؛ لدو؛ة لم ههـ اافج م ؛ ل؛ م يمع،ـ هلهح مؤهة المجفمع الر ل

 ؛ه  إا قمه؛ً  في ال،هؿ الرم؛هة. 
  هال ماء هالهع،  جـم أفر ؿ ال؛هعـ ؛ أف اإلفج م ؛ ل؛ م ؛أد  2111لودة  64هفمهز الق دهف

 .؛هم , ههه إفج ي محمه، مف الم مع المصمى
 فر ق؛ت عمهه  ؛هص ه  مف ق؛هؿ لـ فهلل ؿ ال مهرة اإلو مهة الهللماء جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م ,

 .الجما ـ الفرزهمهة
  ففمثؿ المصمحة محؿ الحم هة الجد  هة فى جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م فى الومرة هالهوهط

 .هالوهؽ



 17 

 كم  أده  نات ط ؛ع ،هلى,  إلفج م ؛ ل؛ م ؛أده  صهمة مف صهم اإلجماـ المدظـففمهز جما ـ ا
 .همف جما ـ المقـ األوه،, هالجما ـ ل، اإلدو دهة

  لمهمة فهوع الم مع المصمأ في الظمؼ الم ،، لمرقه؛ة في مج ؿ جما ـ اافج م
في األعل ء  ؛ ألط  ؿح هجما ـ اافج م ؛ ل؛ مح هجما ـ غوؿ األمهاؿح هجما ـ اإلفج م

 ال؛ مهة الفي فقع مف الجم ع ت اإلجمامهة المدظمة.
 خ صة ؛ر،  فخفمؼ جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ م عف جما ـ الهجمة غهم ال معهة هفهمهب المه جمهف

ـ ؛إص،ام ق دهف مك فحة الهجمة غهم 2116لودة  82إص،ام الم مع المصمى لمق دهف مقـ 
 ال معهة هفهمهب المه جمهف.

  دظمًا لم  ف كم  األخهمة مف ثهقة ؛هف اإلفج م ؛ ل؛ م هقلهة حقهؽ اإلدو ففهج، ع قة ه ,
 مصمحة محمهة فى فجمهـ اإلفج م ؛ ل؛ م.

 ح لـ ههم، فى خ طم الم مع عد، فجمهم  اإلفج م ؛ ل؛ م الفجده، كصهمة لمومهؾ اإلجمامى
 . ههه م  ه،عه إلي ف،خم  لفجمهـ نلؾ

 ؛ م فممؾ مف المقهم ت األو وهة الفى فرف؛م ؛مهج؛ه  ك  ت ال،ماوة أف جما ـ اإلفج م ؛ ل
ح ههني األخهمة فر،،ت الفرمه  ت ال قههة هالف مهرهة ؛ أده ح فى حهف أف جمهمة ل، اإلدو دهة

أغمب اافج ه ت الف مهرهة المر صمة أ،مكت قهمة فجمهـ فرمهض المص لح لمحم هة الجد  هة 
 الم؛كمة.

  هفرمؽ  دب الومطة الف مهرهة هكنا أومهب اإلح لة فهم إف اوفخ،اـ أومهب الف ههض مف ج
  إن أف الد  ط هحمؿ فى طه ف  مخ طم ع،ـ ال،قة هاإلففق م إلى الهلهح ح؛هصؼ الجما ـ

 هجب أف هفح،،ا ،ا مً  ؛هاوطة ق دهف.  المحظهمةالمحظهم هالدفهجة 
  الفى فمفكب عمى ف؛دى الم مع المصمى فط؛هؽ ق دهف مك فحة اإلفج م ؛ ل؛ م عمى الجما ـ

مفف و هدة أه ط  مة فحمؿ الرمـ المصمى أه فحمؿ جدوهفه , هق، فهوع فى األخن ؛م؛،أ 
, مع أخني ؛م؛،أ ال خصهة الوم؛هة ،هف اإلهج ؛هةالرهدهة عد، إمفك ب الجمهمة خ مج ال،هلة, 

 .مع ف؛ده  لم؛،أ الر لمهة
  ح ،هلينات ؛ر، الهلل لب فرف؛م جمهمة أ؛مزت ،ماوفد  أف جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ مح هفقً  ل فج ي

 ؛ح جة إلى مزه، مف الفر هف ال،هلىح في مج ؿ الجهادب المهلهعهة هااجما هة لمفجمهـ.ه 
 



 18 

 ثانيًا: توصيات الدراسة: 
؛ر، اادفه ء مف هني ال،ماوة هفهج  ال؛ حث ؛مجمهعة مف الفهصه تح هنلؾ عمى الدحه 

 الف لي:
 التوصيات الموجية لمبرلمان: )أ(:
  عمى الموفهى ال،هلى هاإلقمهمى هالمحمي.  مح م؛ة اإلفج م ؛ ل؛ ملمهمة 
   ح مف ال،ماوة عمى أد  هجب الفهوع فى فجمهـ كؿ عد صم مدظهمة اإلفج م ؛ ل؛ م تك

 أجؿ فحقهؽ مهاجهة جد  هة فر لة. 
  هجب عمي الم مع المصمأ أف ه،خؿ إلي ق دهف الرقه؛ ت دصً  خ صً  لفجمهـ اإلدفم ء إلي

ح همف هجهة دظمدً  دمأ أف الهلع المد وب لهنا الدص هه إ،امج  جم عة إجمامهة مدظمة
 .؛ لمو همة الجد  هة؛ر، الدصهص المفرمقة 

 فجمهـ فمههؿ جما ـ عمي غمام  ؛، مف الف،خؿ لفجمهـ فمههؿ جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م ا
ـ 2115لودة  94قـ ح ههنا م  فرم  الم مع المصمأ في ق دهف مك فحة اإلمه ب م اإلمه ب

 ـ.2117لودة  11المر،ؿ ؛ لق دهف ؛مقـ 
  مف اللمهمأ إقمام مجمهعة مف األحك ـ اإلجما هة الخ صة لمهاجهة الجمهمة المدظمةح

 فخطم اإلجماـ المدظـ عمي المجفمع هأفما،يح هم ثؿ خطم الجما ـ اإلمه ؛هة.
 : التوصيات الموجية لمحكومة:)ب(
  ة اإلفج م ؛ ل؛ م ا؛، مف الخهض في مرمفة األو؛ ب الحقهقهة مف أجؿ مهاجهة فر لة لظ هم

لهني الظ همة, هالمفمثؿ في وهء الح لة ااقفص ،هة هلرؼ الهعى األمدى هع،ـ فهافم فمص 
همف ثـ هقع عمى ع فؽ األجهزة المردهة ؛ ل،هلة اإلهفم ـ ؛هني الظ همة ه،ماوة  عمؿ ؛ ل؛ ،

ه و ت فدمههة فمكف مف خمؽ فمص عمؿ مد و؛ة أدوب الحمهؿ لر جه  مف خ ؿ هلع و
 هنلؾ لمح  ظ عمى ومرة أ؛د  ه  فى الخ مج هكنا أمف هو مة ال؛ ،.

 هنلؾ ؛ه،ؼ مفع ق،مافهـ  الفهوع فى ال،همات الف،مه؛هة ههمش الرمؿ الم فمكة لل؛ ط ال مطة
ت المرطمة المهدهة هف؛ ،ؿ الخ؛مات هالفرمؼ عمى دم نج األ،اء الد جحة هط؛هرة الم ك 

 إلد  ن حقهؽ اإلدو ف.
  هجب أف فكهف هد ؾ مق ؛ة فر لة مف ق؛ؿ ال،هلة هالمؤوو ت الحكهمهة عمي م،اخؿ همخ مج

 حفي ا فدف م جما ـ فهمهب المه جمهف هاإلفج م ؛ ل؛ م. ال،هلة
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 جماءات موهه  في هجب عمى ال،هلة أف فقهـ ؛فدظهـ عممه ت فممؾ مماكب الصه، هالو ف , ها 
حك ـ المق ؛ة عمهه .  المهادئ  المصمهة ها 

 ،هكنلؾ فكثهؼ الد  ط ال؛حمأ ا؛، مف فهخى الحنم, هفكثهؼ ال،همه ت ال؛مهة عمى الح،ه ,
 .ح؛ ط أأ مح هات لفومؿ المه جمهفعمى الوهاحؿ لل؛ط ها  

  هجب الفمكهز عمي ،هم األومة األو وي في الفم؛هة هفمقهف األخ ؼ الومهمة هالومهؾ القههـ
  .إلفما،ه

 )ج(: التوصيات الموجية لمقضاء:
  هجب عمي الومطة القل  هة أف فط لب ؛إد  ء أجهزة مفخصصة لمك فحة جما ـ اافج م

ههنا م  أخن ح وهاء أك دت ده ؛ ت مفخصصةح أه ،ها م مفخصصة ؛ لمح كـ الجد  هةح ؛ ل؛ م
 .ة؛  الم مع اإلهط لي وهاء ؛إد  ء ده ؛ ت محمهة أه ده ؛ة قهمهة أه عمهمه

  جمهمة اإلفج م ؛ ل؛ م ؛حكـ ط؛هرفه  ف كؿ خطمًا ك؛همًا عمي ك فة األ خ ص المفصمهف
؛ ل،عهى الجد  هة الد   ة عده ح وهاء في نلؾ القل ةح أه أعل ء الده ؛ة الر مةح أه مأمهمأ 
الل؛ط القل  يح أه ال هه،ح أه المجدي عمههـح أه المفر هدهف مع الومط ت الر مة مف 

نهف ك دها هدفو؛هف إلى الجم عة اإلجمامهة المدظمةح مم  هحفـ فهفهم الحم هة المفهمهف ال
 الم  مة لهؤاء األ خ ص جمهرً .

 :)د(: التوصيات الموجية لمجيات األخري
   هج ؛هً  فى فهللههم ومهكه ت المجفمع , فؤصؿ مره  إف اإلع ـ هوفطهع أف همرب ،همًا مؤثمًا ها 

مكد  ع؛م خطة م،مهوة همدظمة أف هرزز مهح الفلحهة ع ،ات حودة ف إلع ـ الهاعى ه
 هاإلدفم ء ل،ى ال ؛ ب ؛إعف؛ مي ال مهحة األكثم ه   ة فى مدطقة إفمهقه .

   إد  ء مماكز ال؛حهث هال،ماو ت األمدهة هفرمهؽ ،همه  الرممى فى ،ماوة هفحمهؿ الظهاهم
؛ه  ههو  مه  هالفهصؿ إلى مده  لمفرمؼ عمى فطههم أو له اإلجمامهة هخ صة اإلفج م ؛ ل؛ م

 فح،ه، الطمؽ الك همة ؛مهاجهفه  همر لجفه .
  فرزهز الفر هف مع المدظم ت هالهه  ت ال،هلهة المفخصصة فى مك فحة الجمهمة ك لمدظمة

دفم؛هؿ ( هقوـ مدع الجمهمة هالر،الة الجد  هة فى األمـ المفح،ة, ال،هلهة لم مطة الجد  هة ) األ
؛هللهة إوف  ء المرمهم ت هال؛ه د ت هدف  ج  ااجفم عى لألمـ المفح،ةهمره، ال؛حهث لم،ف ع 
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وفثم مه  فى هلع  ال؛حهث المفرمقة ؛مك فحة الجمهمة, لزه ،ة مصه، المرمفة المف حة ها 
 الخطط هال؛مامج.

 فف مغ لمدظم فى ،ع هى الفرمض  إد  ء آلهة م فمكة مفخصصة فى مو  ؿ حقهؽ اإلدو ف
 ، ،هدى أه جدوى ؛هف أهو ط المه جمهف هالمقهمهف خ مج لمم مو ت عدصمهة أه إلطه

 ؛ ،هـ األصمهة.
هددهي أخهمًاح إلى أف ،ماوة جما ـ اإلفج م ؛ ل؛ م م زالت فى مه،ه  ؛ لدو؛ة لم ق  الرم؛ى 

؛ماز مر لمه  عمى هاألجد؛ي ح هفحف ج مزه،ًا مف جه، ال؛ حثهف هالمفخصصهف لو؛م أغهامه ح ها 
هه مجم، ؛،اهة فحف ج إلوفكم له  هال؛د ء عمهه ح  –فى هني ال،ماوة  – دحه ،قهؽح هم  ق،مد ي

 ههى ،عهة مهجه  لكؿ ال؛ حثهف اوفكم ؿ الم هام.

هفي الده هةح دمجه أف هكهف ال؛حث ق، أع ، إلق ء اللهء عمي مهلهع ا زاؿ هد؛ض 
. هده، أف   المفر،،ة؛ لحه ة في المج ؿ الجد  يح ههحف ج أهلً  إلي المزه، مف ال،ماوة في جهاد؛

عف الفكمام الزا ،  –ق،م الموفط ع  –دكهف ق، هفقد  في عمل  عملً  ج،ه،ًا مفطهمًاح َ؛رض،د  فه  
ف ك ف ا دّ،عي الكم ؿ في جه، ؛نلد يح دمجه أف هكهف م ه،ًاح هله إلي حّ،  أه الدقص المخؿح ها 

 م ح لكؿ مف هقمأي أه عمي األقؿ هضط لر .

 قوتم بحمد اهلل وتوفي

 د. أحمد المراغي
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