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يحتاج العمل في المنافذ إجراءات قانونية واضحة ومحددة وسلسة أيضًا لتتكيف مع مختلف األحوال 
 . والظروف السابقة أو المرافقة أو الالحقة على ارتكاب مختلف الجرائم التي قد تقع في المنافذ

التطبيقية واإلنسانية  وحيث أن القوانين والتشريعات يشهدان تطورًا متسارعًا الرتباطهما بالعديد من العلوم
وبالعالقات الدولية وبالتقدم العلمي والتكنولوجي واالتصاالت وغيرها، تظل الحاجة ملحة إلى مراجعة 
وترسيخ األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم 

فقد شملت هذه الدراسة مختلف القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ووضحت اإلجراءات القانونية لتعزيز 
وطرق العمل األمني للتعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها المنافذ 

لإلجراءات والمعالجات القانونية المحلية والدولية للتعامل مع مختلف الجرائم واالنتهاكات التي 
قد تتعرض لها البلد عبر منافذها البرية، ولوحظ عدم كفاءة بعض القوانين المحلية في ردع بعض الجرائم 
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وبالعالقات الدولية وبالتقدم العلمي والتكنولوجي واالتصاالت وغيرها، تظل الحاجة ملحة إلى مراجعة 
وترسيخ األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم 

  .نقانونًا عن وعي وٕادراك وبمسئولية وٕاخالص وتفا

فقد شملت هذه الدراسة مختلف القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ووضحت اإلجراءات القانونية لتعزيز 
وطرق العمل األمني للتعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها المنافذ 

  .نتعزيز األمفي  اإلسهاموسبل مواجهتها لما من شأنه 

لإلجراءات والمعالجات القانونية المحلية والدولية للتعامل مع مختلف الجرائم واالنتهاكات التي 
قد تتعرض لها البلد عبر منافذها البرية، ولوحظ عدم كفاءة بعض القوانين المحلية في ردع بعض الجرائم 

  .للعقوبات المخففة المفروضة عليها

دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ��

 

 

��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ        

 
 
 

  

يحتاج العمل في المنافذ إجراءات قانونية واضحة ومحددة وسلسة أيضًا لتتكيف مع مختلف األحوال 
والظروف السابقة أو المرافقة أو الالحقة على ارتكاب مختلف الجرائم التي قد تقع في المنافذ

وحيث أن القوانين والتشريعات يشهدان تطورًا متسارعًا الرتباطهما بالعديد من العلوم
وبالعالقات الدولية وبالتقدم العلمي والتكنولوجي واالتصاالت وغيرها، تظل الحاجة ملحة إلى مراجعة 
وترسيخ األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم 

قانونًا عن وعي وٕادراك وبمسئولية وٕاخالص وتفا

فقد شملت هذه الدراسة مختلف القوانين والتشريعات المحلية والدولية، ووضحت اإلجراءات القانونية لتعزيز 
وطرق العمل األمني للتعامل مع مختلف التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها المنافذ  أساليبوتطوير 

وسبل مواجهتها لما من شأنه 

لإلجراءات والمعالجات القانونية المحلية والدولية للتعامل مع مختلف الجرائم واالنتهاكات التي وتم التطرق 
قد تتعرض لها البلد عبر منافذها البرية، ولوحظ عدم كفاءة بعض القوانين المحلية في ردع بعض الجرائم 

للعقوبات المخففة المفروضة عليها
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�

 "    ���� –ا���!�� / 

 


��1ذ�� ا�
�  ا

The role of laws and legislation in enhancing the security of 

Work in ports requires an accurate legal procedures, in addition 

to be flexible to adapt with different preceding, accompanying, or 

subsequent circumstances related with crimes that may be 

committed at ports. 

Whereas laws and legislations are in accelerate developing due 

to links by many of  Humanities & Applied Sciences and 

international relationships, technology and communication and so 

on, There is a vital need to review and amend laws and regulations 

in order to support port

awareness. 

This study discussed  various domestic and international laws 

and shows legal procedures to develop manners and procedures of

security and police missions to deal with various threats and 

dangers that may happen at ports and how to treat with.

And also the study discussed domestic and international  

remedies and procedures that are required to deal with the various 

crimes and violations at mainland ports, it was be recognized at the 

conclusion of study that there is a deficiency in domestic provisions 

that  related with deterring some crimes due to imposed 

extenuating penalties.
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 والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد األمــين وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين

والمحــاوالت  العمــل فــي المنافــذ عامــًة الســرعة فــي اإلجــراءات لكشــف ومنــع وقطــع وضــبط األعمــال

العدائية واإلرهابية والتخريبية والتجسسية وغيرها من االنتهاكات، والذي يجعل من عملية جمع المعلومات وتحليلهـا 

واتخاذ القرار عملية واحدة مترابطة مـع بعضـها، والبـد مـن مواكبـة التطـور ورفـع الجاهزيـة للتصـدي لكافـة المخـاطر 

، وذلك وفق دراسات متأنية وخطط مدروسـة ومعـايير واضـحة وآليـات فاعلـة 

المنافــذ اجــراءات قانونيــة واضــحة ومحــددة وسلســة أيضــًا لتتكيــف مــع مختلــف األحــوال 

 . والظروف السابقة أو المرافقة أو الالحقة على ارتكاب مختلف الجرائم التي قد تقع في المنافذ

نســانية تطــورًا متســارعًا الرتباطهمــا بالعديــد مــن العلــوم التطبيقيــة واإل

ترســيخ مراجعــة و تظــل الحاجــة ملحــة إلــى 

األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم قانونًا عن وعي 

فـي  فـي حيـاة الـدول والشـعوبهامـًا  

وخاصـة فـي ظـل النمـو السـكاني الـذي يشـهده العـالم وخصوصـًا فـي دول العـالم الثالـث 

الحيـاة  شـريانوسـتظل الذي وسع معه حجـم النقـل البـري والبحـري والجـوي بصـورة تؤكـد أن المواصـالت كانـت 

ح لتحـديث القـوانين واللـوائيعنـى بتـأمين المصـالح الوطنيـة العليـا، و 

احتياجات ومتطلبات المنافـذ وتطويرهـا، ومتابعـة 

 األنشــطةالتحـديات التــي تواجههـا، باإلضــافة إلــى رصـد كافــة 
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والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد األمــين وعلــى آلــه الطيبــين الطــاهرين العــالمين،الحمــد هللا رب 

  :بعـد، أما 
العمــل فــي المنافــذ عامــًة الســرعة فــي اإلجــراءات لكشــف ومنــع وقطــع وضــبط األعمــال

العدائية واإلرهابية والتخريبية والتجسسية وغيرها من االنتهاكات، والذي يجعل من عملية جمع المعلومات وتحليلهـا 

واتخاذ القرار عملية واحدة مترابطة مـع بعضـها، والبـد مـن مواكبـة التطـور ورفـع الجاهزيـة للتصـدي لكافـة المخـاطر 

، وذلك وفق دراسات متأنية وخطط مدروسـة ومعـايير واضـحة وآليـات فاعلـة والتهديدات والتحديات التي قد تواجهها

  .ويقظة عالية تؤطرها عقيدة راسخة وٕاجراءات صارمة وقوانين رادعة

المنافــذ اجــراءات قانونيــة واضــحة ومحــددة وسلســة أيضــًا لتتكيــف مــع مختلــف األحــوال  العمــل فــي

والظروف السابقة أو المرافقة أو الالحقة على ارتكاب مختلف الجرائم التي قد تقع في المنافذ

تطــورًا متســارعًا الرتباطهمــا بالعديــد مــن العلــوم التطبيقيــة واإل انيشــهدالقــوانين والتشــريعات 

تظــل الحاجــة ملحــة إلــى  ،وبالعالقــات الدوليــة وبالتقــدم العلمــي والتكنولــوجي واالتصــاالت وغيرهــا

األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم قانونًا عن وعي 

  . وٕادراك وبمسئولية وٕاخالص وتفان

 كل عام البرية منها والبحريـة والجويـة سـتظل تلعـب دوراً 

وخاصـة فـي ظـل النمـو السـكاني الـذي يشـهده العـالم وخصوصـًا فـي دول العـالم الثالـث والخدمات،

الذي وسع معه حجـم النقـل البـري والبحـري والجـوي بصـورة تؤكـد أن المواصـالت كانـت 

يعنـى بتـأمين المصـالح الوطنيـة العليـا، و  تأمينهـالذلك فـإن  .لمختلف الدول والشعوب

احتياجات ومتطلبات المنافـذ وتطويرهـا، ومتابعـة  معرفةيجب على الجهات الحكومية واألمنية تنسيق جهودها ل

التحـديات التــي تواجههـا، باإلضــافة إلــى رصـد كافــة تقيـيم الحــوادث المتكـررة، والمخــاطر والتهديــدات و 

  . المعادية وتحليلها وتقييمها ومواجهتها
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  :المقـدمــة
الحمــد هللا رب 

، أما أجمعينوصحابته 

العمــل فــي المنافــذ عامــًة الســرعة فــي اإلجــراءات لكشــف ومنــع وقطــع وضــبط األعمــاليتطلــب 

العدائية واإلرهابية والتخريبية والتجسسية وغيرها من االنتهاكات، والذي يجعل من عملية جمع المعلومات وتحليلهـا 

واتخاذ القرار عملية واحدة مترابطة مـع بعضـها، والبـد مـن مواكبـة التطـور ورفـع الجاهزيـة للتصـدي لكافـة المخـاطر 

والتهديدات والتحديات التي قد تواجهها

ويقظة عالية تؤطرها عقيدة راسخة وٕاجراءات صارمة وقوانين رادعة

العمــل فــي يحتــاجو 

والظروف السابقة أو المرافقة أو الالحقة على ارتكاب مختلف الجرائم التي قد تقع في المنافذ

القــوانين والتشــريعات وحيــث أن 

وبالعالقــات الدوليــة وبالتقــدم العلمــي والتكنولــوجي واالتصــاالت وغيرهــا

األسس والقواعد والقانونية لدى العاملين، بما يمكنهم من ممارسة المهام والصالحيات المخولة لهم قانونًا عن وعي 

وٕادراك وبمسئولية وٕاخالص وتفان

كل عام البرية منها والبحريـة والجويـة سـتظل تلعـب دوراً المنافذ بشو 

والخدمات،تبادل السـلع 

الذي وسع معه حجـم النقـل البـري والبحـري والجـوي بصـورة تؤكـد أن المواصـالت كانـت 

لمختلف الدول والشعوب

يجب على الجهات الحكومية واألمنية تنسيق جهودها ل

تقيـيم الحــوادث المتكـررة، والمخــاطر والتهديــدات و 

المعادية وتحليلها وتقييمها ومواجهتها
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 وتعتبـر مـنالمنافـذ هـي الواجهـة الحضـارية والتـي مـن خاللهـا يـرى القـادم هـذه الدولـة أو تلـك، كما أن 

إلقامـــة  تصـــالإ تعتبـــر المنافـــذ جســـور، و )1(القـــوميهامـــة لـــبعض الـــدول لزيـــادة دخلهـــا الساســـية و األمصـــادر ال

وٕاحيــــاء وٕادامــــة العالقــــات الدوليــــة والتعــــاون وممارســــة األنشــــطة والفعاليــــات والمنــــافع السياســــية واالقتصــــادية 

  .واالجتماعية والثقافية بين الدول المتجاورة وسائر دول العالم

هـي أيضـًا مطلـب األنبيـاء ي و إنسـاني وأخالقـ عـام مطلـب والحـدود بشـكلعمليـة تـأمين المنافـذ  وتعتبـر


,5ُوَن 51ِ/ " :والرسل، قال تعالى على لسـان نبـي اهللا الخضـر عليـه السـالمَ*ْ�5ِ�َن َ�َ
َِ�5ِ�َ�ُ� 5�َ��َ1َْت  :���5 ا :
أَ

 ِ,
�ِر 1َ.ََرْدُت أَْن أَِ!َ#َ>� َوَ��َن َوَراَءُھْم َْ#َ�  .)2( " ٌك َ.ُْ�ُذ ُ�ل: َ�ِ�َ�ٍ� َ<ْ$ً#�اْ

فـــي منظومـــة  يجـــزء ال يتجــزأ مـــن معطيـــات األمـــن القــومي وعنصـــر أساســـ أصـــبحتوالحــدود والمنافـــذ 

  .منيفهي الخطوط المتقدمة للعمل األ ،األمن

بفعل التقـدم التقنـي والمعلومـاتي كـان البـد مـن مواكبـة ذلـك التطـور  أساليبهاومع تطور الجريمة وتطور 


�5�َ َ#55�ِٓ/ َءاَدَم :" أو عبرهـا، قـال تعـالىفـي مواجهـة تلـك الجـرائم التـي قـد تحـدث فـي الحـدود والمنافــذ ۡ َوَ�َ-5ۡد َ�ر:

 :D1َِت َو ٰ#َ F َن ٱ�ط: F
ُ>م  ٰ�َHِۡر َوَرَز�ۡ#َ�ُ>ۡم 1ِ/ ٱۡ�َ#رF َوٱۡ ٰ�َ,ۡ
َ�Jٗ َوَDِ�ۡ�َ ��َ-ۡ,َ�َ ۡن :
 F
ٖر Lِ�َ Mٰ,َ!َ ۡم<ُ ٰ�َ,ۡ")3(.  

مـام الغيـر عـن طريـق محاربـة الفسـاد وتسـهيل أن المنافذ تعكس الصورة الحقيقيـة للدولـة ألى إباإلضافة 

  .وتبسيط اإلجراءات مما يسهم في تنامي عالقات الدولة الخارجية وتدفق االستثمارات

 وغيــر الرســمية العاملــة فــي المنافــذ الرســمية األجهــزةعمــل تنظــيم القــول إن تخطــيط و أخفــيكموال   

 إلـى معرفـة حقيقـة دور لالتحتيـة للوصـو كبيرًا من هذا البحث، كون ذلـك يمثـل البنيـة  حيزا استغرقالبرية قد 

وتعــــالج الخلــــل التوصــــل إلــــى نتــــائج تالمــــس الواقــــع وتقــــف القــــوانين والتشــــريعات فــــي تــــأمين المنافــــذ، بهــــدف 

  .والضعف

شــكل عــام بضــافة إلــى جســامة المخــاطر والتهديــدات التــي تتعــرض لهــا الدولــة عبــر حــدودها ومنافــذها إ

والتــي تــنعكس علــى الســيادة الوطنيــة وتمــس األمــن واالســتقرار وتــرتبط مباشــرة بالسياســة الداخليــة والخارجيــة، 

، واألســاليبالطــرق  أحــدثوفــق  لتأمينهــاوالتشــريعات بمالئمــة وفاعليــة القــوانين لــذلك كــان البــد مــن االهتمــام 
                                                           

ـــــة )1( ـــــة والبحريـــــة والجوي ـــــذ البري ـــــأمين المناف ـــــدورة : ت ـــــراين3544ال ـــــالف ت ـــــو، آخـــــر زيـــــارة: ، موقـــــع اي : قوقـــــل ق
           HTTPS://ILA.IO/95O3WICT .م12/3/2022

  .79اآلية : سورة الكهف)3(
  70: اآلية: سورة االسراء )4(
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تــأمين المنافــذ البريــة اليمنيــة وفــق ل القانونيــةهــذا بــإذن اهللا تعــالي ومــن مختلــف الجوانــب  وســنتطرق فــي بحثنــا

  :خطة بحثية نورد أهم بنودها فيما يلي

  :تلخصت مشكلة الدراسة في السؤال التالي:مشكلة الدراسة
  ؟تأمينالقوانين والتشريعات في دور  ما

  :وتندرج تحت هذه المشكلة مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية      
 ؟القوانين والتشريعاتالمنافذ وبين تأمين بين  ةلعالقماهية ا .1
 ؟القوانين والتشريعات في تأمين المنافذؤثر تكيف  .2
 المنافذ؟والتهديدات التي تحدث في  المخاطرالقوانين والتشريعات في مواجهة ما أثر  .3

  :أمن المنافذ فيما يليدور القوانين والتشريعات في تعزيز تبرز أهمية دراسة :أهمية الدراسة
اهمية المنافذ كبوابات عبور ونقاط اتصال وتبادل منافع مع العالم الخارجي ومع دول الجوار  .1

 .بشكل خاص
لى وجود إباإلضافة  الدول المجاورة وغيرها، الخالفات والتباين في المصالح والعالقات مع .2

  .العديد من المخاطر والمهددات التي تنعكس على األمن القومي الشامل للجمهورية اليمنية
 .األمنيتعتبر المنافذ البرية اليمنية من الخطوط المتقدمة للعمل  .3
 .زيادة درجة الوعي لدى رجال األمن في المنافذ .4

  :األهداف التاليةتحقيق إلى الدراسة  ههذ سعىت:أهداف الدراسة
 .اليمنية المنافذ البرية ةمعرفة ماهي .1
 .األمن وعالقتها بتعزيزالمنافذ البرية القوانين والتشريعات في التعرف على دور  .2
المخاطر والتهديدات والتحديات التي تتعرض لها البلد عبر القوانين التي يمكنها مواجهة استكشاف  .3

 .منافذها
  .المنافذالقوانين والتشريعات المحلية في تعزيز أمن تطوير  دوردراسة  .4

  :التاليةفرضيات ال يمكن طرح ،انطالقًا من التساؤالت المطروحة: فرضيات الدراسة
 .القوانين والتشريعاتالمنافذ وبين األمن تعزيز أمن يوجد عالقة بين  .1

  .هناك خلل في بعض القوانين تحول دون تعزيز أمن المنافذ .2
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  :ترجع أسباب اختيارنا لموضوع البحث لمجموعة من الدوافع، هي :أسباب اختيار الدراسة
هاق ز عبر المنافذ والمتمثلة في زعزعة األمن واالستقرار والنظام العام وإ  جسامة المخاطر والتهديدات .1

والمبادئ والمعتقدات العامة والخاصة والتشويه والنيل من القيم  والممتلكات أرواح المدنيين وٕاتالف األموال
عن طريق عبور العمالء و الجواسيس ومواد التجسس والعنـاصر التخريبية واإلرهابية واإلجرامية، وكذا 
التهريب للبضائع وغسيل األموال وتهريب اآلثار والمخدرات والسلع المحظورة ووسائل التخريب المادي 

والمواد الكيميائية والسامة وغيرها والتي تلحق  مثل المتفجرات واألسلحة واألمصال والعقاقير ،والمعنوي
الضرر باإلنسان والبيئة، الهجرات غير المشروعة التي تتخذ المنافذ البرية المشروعة وغير المشروعة 

لى منطقه الخليج العربي، والتسلل والتجسس، ناهيك إكمناطق ومنافذ ترانزيت لالنتقال من دول افريقيا 
 .ت المختلفة لألنظمة والقوانين والفساد المالي واالداري وغير ذلكعن االختراقات والمخالفا

على ال تقتصر مواجهة الجرائم واالعتداءات والمخالفات التي تقع في المنافذ البرية أو عبرها مسئولية  إن .2
سبب بمن القومي الشامل ألنها اصبحت تشكل خطورة بالغة على األ ،و مؤسسة دون أخرىأجهة واحدة 
 .صالح وطنية واجتماعية عليامساسها م

 .في المنافذ للمستوى المطلوبوالقانوني داء األمني األاالرتقاء ب .3
  .لتمكين رجال األمن والمهتمين والباحثين من االطالع والمعرفة األمنيةمكتبة الاثراء  .4

  :منهج الدراسة
وذلك من خالل  ،تم االعتماد على منهجين علميين رئيسيين هما المنهج الوصفي والمنهج التحليلي 

 ،من المنافذ اليمنيةالقوانين والتشريعات في تعزيز أتحليل واستخالص نتائج ومعلومات وصفية لماهية دور 
لى بيان األحكام إباإلضافة  وماهية المخاطر والتهديدات والتحديات التي تتعرض لها اليمن عبر منافذها ا،
  .الموضوعية في القانون المحلي والدولي واستخالص قواعد وٕاجراءات أمنية منها

  : الدراسات السابقة
الجيوبولتيكية  وآثاره  التقييم الجغرافي للمنافذ الحدودية ما بين العراق وسوريا  :"دراسة عن .1

، قسم الجغرافية، اإلنسانيةالتربية للعلوم صدام بدر عزيز، رسالة ماجستير، كلية ، " المحتملة
 .قسم الجغرافية اإلنسانيةم، نوقشت في كلية التربية للعلوم 2019

ة النحدار مستوى الصادرات والواردات عبر المنافذ الجيوبولتيكيإلى معرفة األسباب  الدراسةهدفت   
المنطقة  أهميةمن  على الرغم  العراق حداث والمتغيرات السياسية التي مرت بهاألبفعل االحدودية 

  .وجيواقتصادياً  اً جيوستراتيجي
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  :نتائج الدراسة
البرية  دت المتغيرات السياسية دورًا ما بين االيجابي والسلبي على الحركة التجارية بالنسبة للمنافذ أ •

السياسية  نظمة خرى تغلق حسب التقاربات االيديولوجية ما بين األأتعمل وتارة  ةً فتار  ،عبر سوريا
   .الحاكمة في كال البلدين

الغربية  من أكثر العوامل تأثيرًا في عمل المنافذ البرية  )مريكيالصهيوني واأل(األجنبي جد او تيعد ال •
  . عبر سوريا، وهذا أثر على الحركة التجارية ما بين القطرين الشقيقين بشكل كبير جداً 

العراقية  جمالي االيرادات بالنسبة للمنافذ إمن % 28،5نسبة من منفذ ربيعة تراجعت إيرادات     
  .م2017في سنة %  0،0لى مإ2013- 2005السورية للمدة من 

 جيوبولتكي يؤدي الموقع الجغرافي للمنفذ والخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية المحيطة به دور  •
منية التي األ للبلد وخصوصًا وتأثر كل منفذ باألوضاع السياسية  ،كبير من الناحية المكانية والزمانية

  .عمل المنافذ واستمرارول في ديمومة تعتبر العنصر المؤثر األ
وتتميز دراستنا عن تلك الدراسة بأنها تتناول دور المنافذ البرية في تعزيز مختلف أبعاد أو مقومات  

 ىاألمن القومي، أما تلك الدراسة فقد انحصرت على البعدين السياسي والجغرافي فقط، وانعكاسهما عل
ر المنافذ البرية البعد االقتصادي لألمن القومي ممثًال في تدني مستوى الصادرات والواردات عب

العراقية، ومن الناحية اإليجابية فقد تناولت تلك الدراسة فترة زمنية محددة، أما دراستنا فتضع األسس 
العامة والتي يمكن من خاللها إعداد الخطط واالستراتيجيات المستقبلية لدور المنافذ البرية اليمنية في 

  .تعزيز األمن القومي
اية األعمال النحتية المصرية المعاصرة من خروجها عبر رؤية مقترحة لحم: "دراسة عن .2

کلية  -بسمه محمد نور الدين رمضان، باحثة دكتوراه، رسالة محكمة : ، المؤلفالمنافذ الحدودية
  .م2015جامعة المنصورة،  –التربية، قسم التربية الفنية 

  :هدفت هذه الدراسة إلى:ملخص الدراسة
أو ما يمكن تسميته بالتراث التي تختلف عن اآلثار القديمة  تصنيف األعمال النحتية المعاصرة •

و أسباب المنع أ(وما الدواعي واالجراءات المتخذة حيال خروجها عبر منافذ الحدود المصرية، 
لنفس المصرية المعاصرة المصرية عمال النحتية األصل يمكن أنتکيف ، و )خروجالسماح بال

  .العظيمة ة القديمةلحضار ديمة لالقنحتية العمال لألالمستوى التنافسي 
نشاء وتفعيل برنامج إرشادي تدريبي لتنمية الفکر إعبارة عن  ،وهيرؤية مقترحةتقديم الثاني  هدفال •

عمال ، وتوجيه رسالة للمشرع لوضع قانون يحمى تلک األةالمنافذ المصري أمنالفني لموظفي 
لنص  تلک األعمال خارج البالد طبقاً  و منع خروجأالنحتية المعاصرة وتحديد المسئولين عن سماح 

  .القانون
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. الخ.... كما تطرق البحث لعالقة التطرف الديني بتدمير اآلثار والمنحوتات وجذوره التاريخية
  .لى مسئوليات المنافذ الحدودية في التصدي لهذه الظاهرةإباإلضافة 

  :نتائج البحث
ركزت الباحثة في نتائجها وتوصياتها على ضرورة البرنامج اإلرشادي التدريبي لتنمية الفکر الفني   

والتذوقى لدى موظفي تأمين المنافذ الحدودية أثناء الخدمة، ووضعت الباحثة صياغة تفصيليه لذلك 
  .البرنامج المقترح

ي، وليس للبعد الفكري فقط، والمتمثل في وما يميز بحثنا أيضًا أنه يتطرق لمختلف أبعاد األمن القوم  
وضع الضوابط لمنع تهريب اآلثار والمخطوطات والمنحوتات القديمة، باإلضافة إلى سن قانون للتعامل 
األمني مع المنحوتات المصرية المعاصرة لبيان المسئولية والمهام لرجال أمن المنافذ حيال المنع أو 

  .السماح بخروجها من المنافذ
ة أخرى تعدت تلك الرسالة مسألة السماح بالخروج من عدمه إلى موضوع تطوير وتشجيع من جه  

األعمال النحتية المعاصرة لمحاكاة الحضارة المصرية القديمة واستمرار ذلك الموروث الحضاري لما له 
  .من دور في استمرارية صناعة السياحة المصرية وتعزيز الدخل القومي المصري

  :كالتالي ،مبحثينى إلسيتم تقسيم الدراسة :تقسيم البحث
  :، وفيه مطلبيناإلجراءات القانونية لتأمين المنافذ البرية: لمبحث األولا

  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط اإلداري والقضائي في المنافذ البرية :المطلب األول
  .المنافذاإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط اإلداري في : الفرع األول

  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط القضائي في المنافذ: الفرع الثاني
  اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم في المنافذ البرية:الثانيلمطلب ا

  .اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة: الفرع األول

  .لمواجهة الجرائم ذات الخطر والماسة باالقتصاد الوطنياإلجراءات القانونية : الفرع الثاني
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  لتعزيز أمن المنافذ البريةالمعالجات القانونية : المبحث الثاني
  لمواجهة الجرائم في المنافذ البريةالمعالجات القانونية  :المطلب األول

لمواجهة الجرائم في المنافذ البريةالقانونية  المعالجات:  رع األولالف  

  الماسة بأمن الدولة واالقتصاد   الوطنيالمعالجات القانونية لمواجهة الجرائم : الثانيلفرع ا

  .الدوليةوالتشريعات في القوانين المعالجات  :لمطلب الثانيا

  وحقها في القضاء على التمرد الداخلي لعامة المتعلقة بسيادة الدولالمبادئ ا: ولالفرع األ

  .والتعامل مع الالجئين والدبلوماسيين مكافحة الجريمة المنظمة في القوانين الدولية نيالفرع الثال
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  المبحث األول
  اإلجراءات القانونية لتأمين المنافذ البرية

  المطلب األول
  اإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط اإلداري والقضائي في المنافذ البرية

تنظيـــم بعــض شــئون الدولــة بطريقــة وقائيــة لضــمان أمــن وســالمة المجتمــع يقصــد باصــطالح الضــبط 

، وتبــدأ وظيفــة الضــبط القضــائي بعــد وقــوع الجريمــة، بينمــا إجــراءات الضــبط اإلداري تبــدأ قبــل وقــوع )4(

  .  الجريمة بغرض منع وقوعها

القـرائن واآلثـار والضبطية القضائية تهدف إلى التحري عـن الجريمـة وجمـع األدلـة الماديـة وتمحـيص 

المتروكـــة بمســـرح الجريمـــة وجمـــع كافـــة العناصـــر الالزمـــة للتحقيـــق فـــي الـــدعوى، وتهـــدف إلـــى مســـاعدة 

الســلطة القضــائية فــي أداء رســالتها فــي إثبــات إدانــة أو بــراءة المــتهم، أمــا الضــبط اإلداري فهــو األعمــال 

  ).5(التي تسبق وقوع الجريمة لمنع وقوعها 

الضبط القضائي مهام التحـري عـن الجـرائم وتعقـب مرتكبيهـا وفـتح البالغـات  وأوكل القانون لمأموري

والشكاوى وجمع االستدالالت والمعلومات المتعلقة بها، وٕاثباتها في محاضرهم، إضـافة إلـى ذلـك مـنحهم 

قانون اإلجراءات الجزائية اختصاصات استثنائية في حالة الجريمة المشهودة، وفي حالة الندب للتحقيـق 

، ونسـتعرض فـي هـذا المطلـب إجـراءات الضـبط اإلداري والقضـائي فـي المنافـذ واجهة جرائم المنافـذفي م

  : البرية في فرعين، كالتالي

  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط اإلداري في المنافذ: الفرع األول

  .اإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط القضائي في المنافذ: الفرع الثاني

                                                           

دراسة مقارنة، مجلة منارات  -سلطات الضبط في الظروف االستثنائيةحدود : حمود محمد القديمي. د)  1(
 .139م، ص 2020ديسمبر  –، يوليو 5األمن، العدد 

صحة اإلجراءات الجزائية وأثرها في مواجهة الجريمة، بحث مقدم لنيل درجة : عبد ااهللا محمد علي المليح) 2(
م، 2015الدراسات العليا دبلوم البحث الجنائي،  الماجستير في البحث الجنائي، أكاديمية شرطة دبي إدارة

  .5ص
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  األول الفرع
  منافذال في اإلدارياإلجراءات القانونية المتعلقة بالضبط 

إجراءات الضبط اإلداري قبل وقوع الجريمة بغرض منع وقوعها، فهي وظيفة وقائية ينحصر  تبدأ

دورها في ضمان احترام القوانين واللوائح وتحقيق األمن والسكينة للمواطنين، ويقصد بها حق اإلدارة في 

بـة األشـخاص أن تفرض قيودًا على حريات األفراد بقصد حمايـة النظـام واألمـن العـام فـي المجتمـع ومراق

  ).6(المشتبه بهم والقيام باألعمال التي من شانها منع وقوع الجريمة 

التغلـــب علـــى الشـــروط والظـــروف التـــي تـــؤدي بـــاألفراد إلـــى اتبـــاع : "والوقايـــة مـــن الجريمـــة تعنـــي

 ، أمـا المنـع7"سلوكيات إجرامية أو القيام بأعمال تعد قانونيًا وعرفيًا جرائم أو سلوكيات منحرفـة أو شـاذة

جميـع الجهـود الراميـة إلـى الحـد مـن خطـر وقـوع الجـرائم ومـن آثارهـا الضـارة بـاألفراد : "من الجريمـة فهـو

والمجتمع، ومن بين تلك اآلثـار الخـوف مـن الجريمـة، ويسـعى فـي إطـار منـع الجريمـة إلـى التـأثير علـى 

  .األسباب

األمن والشرطة بمختلف  تقوم بوظيفة الضبط اإلداري السلطة اإلدارية في الدولة ومنهم رجال"و

أهمية كبيرة، وهي من صلب مهام رجال األمن والمخابرات في  اإلداري، ولوظيفة الضبط )8("درجاتهم

  .المنافذ البرية
  :ويمكن إيجاز إجراءات الضبط اإلداري في المنافذ فيما يلي

مالحظـة السـلوك المشـتبه بـه، وهـو السـلوك الـذي  من خاللالمالحظة العامة لحركة المنفذ البري، : أوالً 

 : يبدو غير طبيعيًا بالنسبة للظروف المحيطة بالمكان والزمان في المنفذ البري، مثل
 .األشخاص المتجولون في المنفذ أو األماكن الحساسة أو المحظورة .1
 .األشخاص الذين يحاولون الدخول بدون مبرر معقول .2
 . لة حول تفاصيل معينة أو يراقبون تصرفات محددةاألشخاص الذين يكثرون من األسئ .3
 .األشخاص المتناقضة وثائقهم أو أقوالهم أو تصرفاتهم .4
 .كثيرو السفر والتنقل والمجهولي الهوية، والمستعملين األلقاب والمناصب دون األسماء .5
لمناصب المزورون والمهربون وكثيرو السفر والتنقل والمجهولي الهوية، والمستعملين األلقاب وا .6

                                                           

  .5مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح) 2(
  5مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح)   3(
  .66م، ص2010الوجيز في القانون الجنائي، الطبعة األولى، : نديم محمد حسن الترزي. د) 4( 
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 .دون األسماء
 .القدرة على تتبع مصادر المكالمات الهاتفية وحفظ األرقام والصور .7
 .القدرة على التسجيل أو التصوير في الحاالت الضرورية .8
 .القدرة على امتصاص ردة الفعل عند اكتشاف شيء خطير أو مشبوه .9
 .)9(المسئولية الجماعية لألمنالقدرة على التتبع المنطقي لألحداث والربط بينها، ويراعى تفهم  .10
  :لتفتيش الوقائيا: ثانياً 

للمســافرين والســائقين والمركبــات والشــاحنات والبضــائع والطــرود والرســائل واألمتعــة، للتأكــد  وذلــك

من عدم حيازة مواد ممنوعة أو متفجـرة، أو ضـارة باإلنسـان والبيئـة، وكـذا أيـة مـواد تخريبيـة أو تجسسـيه 

عــدم حمــل معلومــات هامــة وســرية قــد تلحــق الضــرر بــاألمن القــومي الشــامل، قــد أخــرى، باإلضــافة إلــى 

  .تصل للعدو، بقصد أو دون قصد

  :تأمين مباني المنفذ البريالضبط اإلداري لاجراءات : ثالثاً 
باإلضـــافة إلـــى القواعـــد األمنيـــة العامـــة لتـــأمين المنشـــآت، هنـــاك العديـــد مـــن االجـــراءات الواجـــب 

 :المنفذ البري، ومن أهمها ما يلياتباعها لتأمين مباني 

 .الخ... مسافرين، عاملين، زوار، سائقين: مراقبة الداخلين والخارجين .1
 .مراقبة وتفتيش الحقائب واألمتعة المتروكة بحضور خبير متفجرات .2
 .استخدام المراقبة التلفزيونية للمباني والساحات العامة .3
 ).متر على األقل 200على بعد (تجهيز حفرة تفتيش لسيارات العاملين  .4
 .إيجاد مواقف خاصة لسيارات العاملين، وأخرى لسيارات المسافرين .5
 .القيام بتفتيش دوري عام للمباني للبحث عن أجهزة فنية مزروعة .6
 .السيطرة على حدود المنفذ ووضع األسالك الشائكة وابراج المراقبة .7

  : العاملين في االجهزة الرسمية والخاصةالضبط اإلداري تجاه  إجراءات: رابعاً 
 :)10( العاملين في األجهزة الرسمية .1
 .التدقيق األمني المستمر  .أ 
 .التوعية األمنية عن نشاطات المنظمات المعادية  .ب 

                                                           

 . م2006مرجع سابق، دورة تدريبية، اغسطس :عبدالحفيظ الطوالبه. عقيد )1( 
  .المرجع السابق: عبدالحفيظ الطوالبة. عقيد  (2)
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 ) .مع بيان األماكن المسموحة(استخدام نظام التصاريح لجميع العاملين   .ج 
 .المسموح بفترة قصيرةعدم إعالن قوائم النوبات وأوقاتها إال قبل الوقت   .د 
 .إجراء تغييرات مفاجئة في أماكن وأوقات المسئولية  .ه 
 .تحديد فترة زمنية قصيرة الستخدام العاملين في الحدود  .و 
 .تفتيش العاملين عند دخولهم وخروجهم باستثناء مدراء االقسام واالدارات  .ز 
  .تنظيم وضبط عملية دخول الزوار والمراجعين بسجالت خاصة  .ح 

 :العاملين في األجهزة الخاصة اإلداري حيالإجراءات الضبط  .2
ـــة فـــي المنافـــذ البريـــة مثـــل البنـــوك ومحـــالت الصـــرافة : هنـــاك العديـــد مـــن الجهـــات غيـــر الرســـمية العامل

والمطــاعم والتخلــيص الجمركــي وغيرهــا، يجــب علــى رجــال األمــن والمخــابرات اتخــاذ عــدد مــن التــدابير 
  :األمنية لضمان جانبهم، ومن أهمها ما يلي

 .التدقيق األمني المستمر  .أ 
 .تنظيم تواجد وحركة هؤالء بموجب تصاريح تحدد األماكن المسموحة والتوقيتات  .ب 
 . قد يقومون باستخدامها اإلشراف على أي تغير في مناطق عملهم ومراقبة أية معدات  .ج 

 .تحديد مواقف خاصة لسياراتهم، وارتدائهم الزي الرسمي الموحد  .د 
 .تفتيشهم عند الدخول والخروج  .ه 
 .مراقبة عالقتهم مع العاملين في األجهزة الرسمية والقطاع الخاص  .و 

  :إجراءات منح البطاقات والتصاريح األمنية للعاملين في المنافذ البرية: خامساً 

منح بطاقات أو تصاريح للعاملين في المطار يصعب تزويرها وباستخدام الكمبيوتر وحفظ البيانات  .1
 . ريح ألماكن محدده بحسب طبيعة العملالشخصية لحاملها وكذا تصنيف التصا

التحقيق مع من اضاعوا بطائقهم أو تصاريحهم األمنية وتصاريح العربات واتخاذ اإلجراءات  .2
 .وتعميم أرقامها وأوصافها والتحري لعدم استخدامها من أشخاص آخرين

حتى  إيداع تصاريح الموظفين الذين سيذهبون في إجازة وتصاريح عرباتهم لدى مكتب األمن .3
 . عودتهم من اإلجازة

 . استالم بطاقات من انتهت خدماتهم كجزء رئيسي من إخالء الطرف .4
 . عدم التساهل مع تجديد التصاريح .5
وضع العقوبات الصارمة على من يتجاوز المكان المحدد له في التصريح أو من يحاول التسلل  .6

  . األماكن الحساسة في المنفذ ىإل
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  . التحقيق مع من يقوم بتعديل أو كشط بيانات التصريح األمني .7
استخدام أجهزه الرقابة االلكترونية لقراه البطاقة األمنية وُيستحسن وجود خاصية قراءة المعلومات  .8

 . الشخصية لصاحب البطاقة لرجوع إليها عند الحاجة
 . وضع البطاقة في مكان بارز يمكن رؤيته بسهوله .9

 . لبطاقة أو استخدامها بعد انتهاء صالحيتهاال يجوز إعارة ا .10
  .يتم إعادة التدقيق األمني عند تجديد التصاريح .11
بالنسبة للعاملين في شركات النقل يجب أن يحملوا بطاقتي تعريف األولى من أمن المنفذ والثانية  .12

  . من الشركة
وينتهي  ُتصرف بطاقات للزوار وأخرى للمندوبين بموجب رسالة رسميه مع توضيح الغرض .13

  .   مفعولها بانتهاء المهمة مع الحد من صرفها

  :المسافرين عبر المنافذ البرية الضبط اإلداري حيالإجراءات : سادساً 
 : )11( القادمين .1
متر عن المكاتب وتتواجد فيها طاقم من األجهزة  500تخصيص بوابة رئيسة للقادمين تبعد   .أ 

 .األمنية والجمارك الخ، وتعتبر كفلتر
القادمين في صفوف ضمن مجموعات إلجراء تفتيش جسماني مع مراعاة عدم االلتقاء تنظيم   .ب 

 .بين من تم التدقيق األمني عليهم ومن تم تفتيشه ومن لم يتم
 .تخصيص ممرات خاصة للنساء  .ج 
  .ئيةتفتيش األمتعة بعد التعرف على أصحابها، وكذلك الحقائب النسا  .د 
بير تفجيرات بعد إخالئها من الركاب واالمتعة تفتيش السيارات والحافالت بحضور السائق وخ  .ه 

 .وكبار السن والتركيز على المحجبات واالطفال
 .استكمال االجراءات األمنية والتدقيق األمني على الجوازات والتأشيرات  .و 

يتم اتخاذ نفس االجراءات المطلوبة من القادمين والقوائم السوداء، مع األخذ : المغادرين. 2
 :التاليةبالمالحظات 

 . التعليمات الصادرة بخصوص تفتيش الدبلوماسيون المعتمدون وغير المعتمدون  .أ 
 .الحذر من عمال المطاعم والخدمات  .ب 

                                                           

 . دورة تدريبية، المرجع السابق: عبدالحفيظ الطوالبة. عقيد)  1(
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 .ال يتم االعتماد على عامل الثقة لتطبيق اإلجراءات األمنية  .ج 
 .استخدام األجهزة الحديثة والكالب المدربة  .د 

  . قيادةاليتم جمع كافة المعلومات عن أسباب وظروف ترحيلهم والتصرف وفق تعليمات : المرحلون. 3
قد يتم كشف متسللون يحاولون عبور المنفذ مستخدمين عدة وسائل كاالختفاء داخل : المتسللون. 4

وسائل النقل الكبيرة، أو باستخدام أي وسيلة من وسائل التحايل األخرى، لذلك يجب إقامة عدة نقاط 
توجيهات القيادة تفتيش ومراقبة والقبض عليهم وتفتيشهم والتدقيق عليهم أمنيًا، ثم التصرف وفق 

  .منيةاأل

 :ةصاالت المنافذ البري اجراءات الضبط اإلداري في: سابعاً 

هناك العديد من القواعد الواجب مراعاتها لتأمين مبنى القادمين، أهمها ما :مبنى القادمون  .أ 
  :يلي

 .عدم السماح باختالط القادمين مع المغادرين .1
 .ضرورة وجود المراقبة التلفزيونية تغطي أماكن إنهاء المعامالت .2
 .اجراء التفتيش الجسماني باإلضافة إلى التفتيش باألجهزة الفنية .3
ضرورة توفير طفايات حريق، والتدقيق األمني على العاملين، والتعامل بحذر مع أي حقيبة أو  .4

 .طرد متروك
 .ضرورة تواجد رجال األمن باللباس المدني بين المسافرين .5

 :مبنى المغادرون  .ب 
مل جواز سفر ساري المفعول ووسيلة نقل خاصة أو التأكد من أن الشخص الذي يدخل يح .1

 .تذكرة الحافلة
 .التأكد من أن العاملين يحملون تصاريح أمنية .2
 .ايقاف السيارات بعيدة عن المباني، وبعد التفتيش .3
 .توفير الحراسة للسيارات .4
 .بث رجال األمن بين المسافرين .5
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  :الساحات وأمن الشحن والترانزيت الضبط اإلداري في تاجراءا .ج

منع دخول أي سيارة إال إذا كانت شحن، وعدم اقتراب السيارات من من خالل  :الساحات العامة .1
 .المباني الرئيسي، تجهيز حفرة للتفتيش

يجب التأكد من حمـل السـائق لرخصـة قيـادة، شـهادة المنشـأ، :الشحن إجراءات الضبط اإلداري في. 2

  .والتأكد من مطابقة البضائع، وتفتيش جسم الناقلة ومنح تصريحبوليصة الشحن، 
يتم تفتيش السـائق وجسـم السـيارة، وال تفـتش الحمـول إال بنسـبة :لترانزيتلإجراءات الضبط اإلداري . 3

  .، ويتم حراستها حتى مغادرة الحدود10%

  :وذلك من خالل: لجمع المعلومات المساعدة في الضبط االداري األساليب العلنية: ثامناً         
 .الدوريات والمراقبة والتفتيش •
تجميع أية أخبار عابرة أو ناقصة والمعلومات الخام من مختلف المصادر العلنية ووسائل  •

اإلعالم المختلفة للوصول إلى مؤشرات صادقة وصالحة لالستخدام، واالهتمام بتدفق 
 . المعلومات

، والمنافذ البرية القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالحدودعاهدات واالتفاقيات الحدودية، و الم •
 .وكذا االتفاقيات التجارية، وغيرها

  . واألرشيفسجالت الـمنافذ الـحدودية، و الحول حركة النقل، وٕاحصائيات معلومات  •

ــادرة ــيش الســيارات القادمــة والمغ ــق بتفت إلجــراء  رجــال الضــبط االداريقــد يضــطر : وفيمــا يتعل

التفتيش اليدوي للسيارات القادمة أو المغادرة في حالة عدم تـوفر أجهـزة االشـعة للكشـف علـى الشـاحنات 

عـن وجـود مـواد محظـورة أو عنـد االشـتباه وغيـر ذلـك ممـا  سـريةأو عند تعطلها أو عنـد تـوفر معلومـات 

  :لمنافذ البرية، وفيما يلي أهم تلك القواعدالتفتيش اليدوي للسيارات في ايتطلب االلمام بقواعد 
 .تفريغ السيارة مع الحمولة والركاب في األماكن المخصصة .1
 .تجهيز حفره التفتيش السيارات بعيدًا عن المكاتب مع توفير اإلضاءة .2
 .يقوم بالتفتيش مهندسين مختصين بالميكانيك والسمكرة من األمن .3
يتم تفتيش السيارات من األسفل ومن الداخل مع فتح غطاء المكينة والتركيز على المناطق  .4

المجوفة والتي تم فكها أو تلحيمها أو طالئها واإلضافات على السيارة وتجويف األبواب والكراسي 
  . وغيرها

 .استخدام المجسات والمرايا العاكسة وأية وسائل أخرى ممكنه .5
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 .سائق مع مالحظه تصرفاته من قبل رجال األمنيتم التفتيش بحضور ال .6
 .مطابقه وثائق السيارات والسائق وتفتيش السائق .7
 .هناك أجهزه فنيه متطورة للكشف على الشاحنات وتستخدم الكالب أيضاً  .8
  .مراعاة فارق الوزن للسيارات المسجل من بلد الصنع والوزن الحالي .9

اسـتخالص آليـة لتنفيـذ اإلجـراءات القانونيـة المخولـة يمكـن األول لفـرع ا ومن خالل مـا درسـناه فـي  
  :، من أهمها ما يليوفقًا لعدد من القواعد واألهداففي المنافذ، الضبط اإلداري  لرجال

اتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات األمنية والقيام بالتحري وجمع المعلومات لكشف ومنع وقطع  .1
ومركزها ونظامها ) شعبهاإقليمها وسيادتها و (كيانها  وضبط الجرائم التي تخل بأمن الدولة وسالمة

سواًء كانت من الداخل أو من الخارج، بما من شأنه الوقاية من  واقتصادها وثقافتها، ومصالحها
 . الجريمة وكشفها قبل وقوعها، وباستخدام مختلف األساليب والوسائل السرية والعلنية

 . اللوائح والتشريعات واإلجراءات الالزمةالمساهمة في حماية أسرار الدولة، واقتراح  .2
الملفات والوثائق القانونية الالزمة للقضايا التي يتم ضبطها في المنافذ، حتى يتم تقديمها  إعداد .3

القضائية التي تتضمن العقوبات الصارمة  األحكاموقبولها في الجهات القضائية الستصدار 
 .ر متعمدةلمنتهكيها، سواًء كان ذلك بصورة متعمدة أو غي

رفع المقترحات التي تكفل كفاءة ومالئمة اللوائح والتشريعات الحالية وغيرها بما يكفل تطوير  .4
 . األداء األمني

 .المساهمة في معرفة أخبار العدو، والكشف والقطع والمنع لمخططاته ونواياه المعادية .5
 .مكافحة التجسس والوقاية منه .6
أمن المعلومات والوثائق وأمن العمليات والمعلومات  وتتمثل في: المساهمة في األمن الوقائي .7

وكل فرع من هذه المنظومة له قواعده ، الخ.... والمنشئات وأمن وسائل النقل والمواصالت
 .وأصوله وال مجال لتناولها في هذه الدراسة

معظم المخاطر والتهديدات  ضدالقانونية لحماية وتأمين المنافذ  اإلجراءاتمن  هناك العديد .8
التحديات التي تواجهها، والتي تمثل ارضية صلبة إلنفاذ القانون وتعزيز دورها، على الرغم من و 

وجود العديد من التحديات والمشكالت السياسية واالقتصادية األخرى التي يجب الوقوف على 
  .جوهرها والبحث عن حلول لها
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  الفرع الثاني

  البريةاإلجراءات القانونية للضبط القضائي في المنافذ 

إن معظــم الجـــرائم التــي قـــد تحــدث فـــي المنافـــذ البريــة لـــم يتعــرض لهـــا المشــرع اليمنـــي بنصـــوص 

مستقلة في قانون اإلجراءات الجزائية، لذلك جاءت هذه النصوص قاصـرة عـن مواجهـة الجـرائم المرتكبـة 

هـذه الجـرائم على شاكلتها حاليًا، كما أنها لم تحـدد اختصاصـات مـأموري الضـبط القضـائي فـي مواجهـة 

بشكل مباشر، وٕانما حددت اختصاصات عامة لمأموري الضـبط القضـائي فـي جميـع الجـرائم، إذ نصـت 

مـــأمورو الضـــبط القضـــائي مكلفـــون باستقصـــاء الجـــرائم : "مـــن ذلـــك القـــانون علـــى أن) أ، ج 91(المـــادة

هــا وٕاثباتهــا فـــي وتعقــب مرتكبيهــا وفــتح البالغــات والشــكاوى وجمــع االســتدالالت والمعلومــات المتعلقــة ب

، وهنــــاك إجــــراءات أصــــلية واســــتثنائية وفــــي حالــــة النــــدب، )12("محاضــــرهم وٕارســــالها إلــــى النيابــــة العامــــة

  :نستعرضها فيما يلي

  :اإلجراءات القانونية لمهام الضبط القضائي األصلية في المنافذ البرية: أوالً 

القضــــائي فــــي الجــــرائم صــــالحية مــــأموري الضــــبط ) 99(ورد فــــي المــــادة : فــــي الجــــرائم المشــــهودة .1

المشــهودة االنتقــال فــورًا إلــى محــل الواقعــة لمعاينــة اآلثــار الماديــة للجريمــة والمحافظــة عليهــا وٕاثبــات 

حالــة األمــاكن واألشــخاص وكــل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة وســماع أقــوال مــن كــان حاضــرًا أو مــن 

  .يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها الخ

لجـــرائم األخـــرى تحـــرر محاضـــر التحـــري وجمـــع االســـتدالالت التـــي يقـــوم بهـــا مـــأموري الضـــبط فـــي ا .2

مكلفــون باستقصــاء  ، وهـمالقضـائي طبقــًا لمـا تقــدم وعلــيهم إرسـالها إلــى النيابــة العامـة للتصــرف فيهــا

الجـــرائم وتعقـــب مرتكبيهـــا وفـــتح البالغـــات والشـــكاوى وجمـــع االســـتدالالت والمعلومـــات المتعلقـــة بهـــا 

  .)13(" باتها في محاضرهم وٕارسالها إلى النيابة العامةوٕاث

مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات التمهيديـــة الســـابقة علـــى تحريـــك : "وتعـــرف مرحلـــة جمـــع االســـتدالل بأنهـــا .3
الــدعوى الجنائيـــة والتــي تهـــدف إلـــى جمــع المعلومـــات فـــي شــأن جريمـــة ارتكبـــت كــي تتخـــذ ســـلطات 

                                                           

سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم االنترنت والهاتف، مجلة الدراسات : نديم محمد حسن الترزي. د) 1(
  .18ص) البحث غير مرقم(م، 2015ديسمبر - ، أكتوبر)46(كلية العلوم والتكنولوجيا، العدد االجتماعية، 

 .م بشأن اإلجراءات الجزائية1994لسنة  13القرار جمهوري بالقانون رقم  )2(
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 .)14( "جائز أو المالئم تحريك الدعوى الجنائيةالتحقيق بناء عليها القرار فيما إذا كان من ال
إثبــات وقــت ارتكــاب الجريمــة، وبيــان هويــة : وتركــز مرحلــة جمــع االســتدالل علــى مهــام عديــدة منهــا .4

  المجني عليه والجاني والشهود وتحديدها، والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وغيرها من
القــائمين علــى محاضــر جمــع االســتدالالت عــدم اإلجــراءات، ومــن أبــرز األخطــاء التــي تصــدر عــن  .5

ذكـــر وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة، وعـــدم وصـــف الجريمـــة بالصـــورة الصـــحيحة، أو عـــدم اتبـــاع القواعـــد 
القانونيــة والفنيــة المتعلقــة بــذلك، األمــر الــذي يــنعكس ســلًبا علــى عمــل أجهــزة األمــن وأجهــزة العدالــة 

  .)15( ض اإلجراءات القانونية المتبعةوالمجتمع، حيث يفلت المجرم من العقاب لعدم صحة بع

  :)16( وتهدف مرحلة جمع االستدالالت إلى ما يلي

  .تحديد زمان ارتكاب الجريمة ومكانها  .أ 

  .إثبات وقوع الفعل اإلجرامي  .ب 

  .االستفادة من نتائج فحص مسرح الجريمة  .ج 

  .إثبات ما تم التوصل إليه من معلومات ونتائج  .د 

  .معهضبط الفاعل في الجريمة أو الشركاء   .ه 

  .بيان سبب الجريمة والدافع الرتكابها  .و 

  .االستدالل إلى شهود الواقعة وتحديد الجاني وشركاؤه  .ز 

  .إثبات القصد الجنائي للجريمة  .ح 

وتأسيسيًا على ذلك، فإن دور مأموري الضبط القضائي هو جمع المعلومات عن الجريمة وتعقب 

باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى التي حددتها المادة السالفة الذكر عن طريق األساليب  –مرتكبيها 

)17ةالقانوني

                                                           

 .23مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح)  3(
 .  36مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح)  4(
  .28-24المرجع السابق، ص: ااهللا محمد علي المليح عبد) 5(
  .65الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص : نديم محمد حسن الترزي. د)  17(
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ولكشف ومنع وضبط الجرائم، وبحسب طبيعة عمل المنافذ البرية، نستعرض اإلجراءات األصلية 

 : لمأموري الضبط القضائي في المنافذ البرية لجمع االستدالالت، والتي تشمل

 :تلقي البالغات والشكاوى وفحصها: ثانياً 

رجــل الضــبط القضــائي أو أنــه إذا بلــغ : مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة علــى) 92(نصــت المــادة 

علــم بوقــوع جريمــة ذات طــابع جســيم أو مــن تلــك التــي يحــددها النائــب العــام بقــرار منــه وجــب عليــه أن 

يخطـر النيابـة العامـة وأن ينتقـل فـورًا إلـى محـل الحـادث للمحافظـة عليـه وضـبط كـل مـا يتعلـق بالجريمــة 

للمحافظة على أدلة الجريمة وما يسـهل  وٕاجراء المعاينة الالزمة وبصفة عامة أن يتخذ جميع اإلجراءات

تحقيقها وله أن يسـمع أقـوال مـن يكـون لديـه معلومـات عـن الوقـائع الجزائيـة ومرتكبيهـا وأن يسـأل المـتهم 

  .عن ذلك

وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع االستدالالت ويوقع عليها هو والشهود الـذين سـمعهم 

ه تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إال إذا خيـف أن يسـتحيل فيمـا والخبراء الذين استعان بهم وال يجوز ل

  .بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره

يتــولى تلقـــي البالغــات والشـــكاوي ) العمليــات(وينشــأ فــي كـــل إدارة أمــن فــي المنافـــذ قســم خــاص يســـمى 

افــة المصــادر المتاحــة، وفقــًا آلليــة واضــحة، كمــا يــتم اتخــاذ اإلجــراءات والمعلومــات االســتخبارية مــن ك

القانونية المتعلقة بكيفية التصرف والتعامل مع كل بالغ أو شكوى أو معلومة استخبارية بشتى أنواعها، 

حيـث يلــزم تــدوينها وفرزهـا وتحليلهــا وتقييمهــا والرفــع للقيـادة، مــن جهــة أخــرى يجـب التشــجيع علــى تقــديم 

غــات والشــكاوي والمعلومــات مــن كافــة الجهــات والمصــادر، وتيســير وصــولها واالهتمــام بهــا ومــنح البال

المكافآت والحوافز لكل مـن يقـدم معلومـات قـد تفيـد الجهـاز، مـع مراعـاة عـدم تجاهـل أي بـالغ أو تهديـد 

  .أو معلومة أو حالة، واإلبالغ عن أي اشتباه أو مشاهدة ألي تصرف أو شيء غريب

  :تدقيق األمني على المسافرينال: ثالثاً 

ويندرج تحت مهام تلقي الشكاوى والبالغات وفحصها، ويهدف إلى منع هروب المطلـوبين أمنيـًا، 

والتخريبيــة والتجسســية، وتســتخدم األجهــزة األمنيــة نظــام القــوائم  اإلجراميــةوكــذلك منــع دخــول العناصــر 

والقــوائم الســوداء هــي عبــارة عــن كشــوفات بأســماء وبيانــات األشــخاص  .الســوداء فــي المنافــذ الحدوديــة

من القوائم األخـرى  أنواعالمطلوب القبض عليهم أو الممنوعين من السفر إلى خارج البالد، وهناك عدة 

مثل قائمة الترقب والوصول وتظم الممنوعين من دخـول البالد وقد تسـتخدم قائمـة واحـدة لجميـع المهـام، 
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لى التدقيق األمنـي علـى العـاملين فـي المنافـذ، لضـمان عـدم تعـاونهم مـع العناصـر االجراميـة باإلضافة إ

 .الخ. والتخريبية والتجسسية

ويفضـــل اســـتخدام أجهـــزة الحاســـوب لضـــمان الدقـــة والســـرعة، باإلضـــافة إلـــى إمكانيـــة إن تضـــم   

ر خاصـــة عنـــد تزويـــر القـــوائم الصـــور الرســـوم التقريبيـــة لألشـــخاص إن وجـــدت لتالفـــي الثغـــرات والقصـــو 

الجوازات أو الحصــول عليها بطرق غير مشروعة بأسماء وجنســيات مختلفة أو فـي حـاالت البحـث عـن 

  .أشخاص مجهولي الهوية يشتبه بارتكابهم الجرائم

  :مالحظات
هنــاك تعليمــات أخــرى تصــدر بغــرض تأجيــل الســفر ألي شــخص يحمــل فــي جــوازه تأشــيرة لــبعض  .1

 بلدان محددة مباشرة حتى يتبين الهدف األصلي من السفر إلىالدول او أي مسافر يتجه 

هناك أيضا تعليمات قد تصدر بمنع مواطني بعض الدول من الدخول مـا لـم يكونـوا قـادمين بشـكل  .2

 مباشر من بلدانهم

المنــــع مــــن الســــفر إال وفــــق  أوالقــــوائم الخاصــــة بــــالقبض  إلــــىال يجــــوز إدخــــال أي أســــماء جديــــدة  .3

 . مةالنيابة العاتعليمات 

فــي الحــاالت االســتثنائية إدراج أســماء جديــدة فــي القــوائم الســوداء، و  لقيــادة الشــرطة واألمــنيجــوز  .4

النيابــة ولمــدة ال تتجــاوز ثمانيــة وأربعــين ســاعة فقــط بعــدها يلــزم تثبيــت قــرار القــبض او المنــع مــن 

 . العامة

هم فـي قائمـة الترقـب يتم شطب أسماء من تم ترحليهم من األجانب من القوائم على ان تظـل أسـمائ .5

 .الوصول لمنعهم ن دخول البالد وذلك عند استخدام أكثر من قائمة
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 :إجراءات التحري وجمع المعلومات حول مرتكبي الجرائم: رابعاً 
إّن جوهر عملية التحري هو البحث عن جميع المعلومات في الجرائم التي وقعت ومعرفة 

الجريمة، ويتسم التحري بطابع السرية سواء كان في التعامل مع المصادر مرتكبيها والدافع من ارتكاب 

) ج.أ 91(، عملية التحريات تعني استقصاء الجرائم ومعرفة مرتكبيها وفقًا للمادة )1(ورالسرية أم الجمه

من قانون اإلجراءات الجزائية، ويشترط في عملية التحريات أن تكون في حدود الواجب الوظيفي 

، )2( ، وأن تكون جادة، ومتعلقة بجريمة قد وقعت فعًال، وأن تكون بالوسائل المشروعةواالختصاص

ونستعرض فيما يلي مواصفات وغايات وأهداف وطرق جمع المعلومات في المنافذ البرية، وذلك كما 

 : يلي

، والمنافــذ البريــة القــوانين المحليــة والدوليــة المتعلقــة بالحــدودالمعاهــدات واالتفاقيــات الحدوديــة، و  •

 .وكذا االتفاقيات التجارية، وغيرها
  . واألرشيفسجالت الـمنافذ الـحدودية، و الحول حركة النقل، وٕاحصائيات معلومات  •
 :تحليل الظواهر �
ســـواًء منهـــا الظـــواهر االمنيـــة الجديـــدة كالتهريـــب لصـــنف معـــين مـــن المـــواد وفـــي منطقـــة معينـــة مـــثًال    

جاهــات الــرأي العــام، وكــذا متابعــة نتــائج تحليــل الظــواهر الطبيعيــة مثــل وغيرهــا، أو مــن خــالل قيــاس ات

  .الطقس والزالزل والبراكين الخ، والتي قد  تؤثر على سير العمل االستخباري واألمني

ألــزم قــانون اإلجــراءات الجزائيــة مــأموري الضــبط القضــائي باالنتقــال إلــى مســرح  :االنتقــال والمعاينــة. د

ينتقــل المحقــق إلــى محــل "التــي نصــت علــى أنــه  ) 130(الجريمــة وٕاجــراء المعاينــة الالزمــة، وفقــًا للمــادة 

ــــة األمــــاكن واألشــــياء  ــــك مفيــــدًا للتحقيــــق إلثبــــات حال ــــى أي مكــــان لمعاينتــــه كلمــــا رأى ذل الحــــادث أو إل

خاص ووجود الجريمة ماديًا وآثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء إلجراء المعاينة واألش

ويحرر محضرًا بالمعاينة يكون صورة كاملـة ومطابقـًا للشـيء محـل المعاينـة ويجـوز لهـذا الغـرض تكملـة 

يد معالم الواقعة المبلغ ، والمراد بها إثبات الحالة وتحد”المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم

نظـرًا لخصوصـية العمـل األمنـي واالسـتخباري عنها أو المشكو منها، وذلك للتحقق من وقـوع الجريمـة، و 

فــي المنافــذ البريــة فــإن األمــر ال يســتدعي االنتقــال بــل المعاينــة فقــط، وتتضــمن عمليــة المعاينــة بحســب 

                                                           

  .  59مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح) 1(
  .73الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: نديم محمد حسن الترزي. د) 2(
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ة وضـــبط وتصـــوير كـــل مـــا يتعلـــق بالجريمـــة  طبيعـــة الجـــرائم التـــي قـــد تقـــع فـــي المنافـــذ البريـــة المحافظـــ

وأدواتهــا، ونســبتها إلــى المــتهم، وكــذا ســؤال المــتهم وســماع أقــوال مــن يكــون لديــه معلومــات عــن الواقعــة 

ومرتكبيهــا، وٕاثبــات ذلــك فــي محاضــر وتوقيــع المــتهم والشــهود علــى تلــك المحاضــر وفقــًا للنمــاذج المعــدة 

 . )1( والطرق واألساليب المتبعة في كل الحاالت

الــتحفظ هــو اجــراء احتيــاطي ومؤقــت مــن إجــراءات جمــع االســتدالالت  :اتخــاذ اإلجــراءات التحفظيــة. ه

يخولــه القــانون لمــأمور الضــبط القضــائي، مقتضــاه حمــل الشــخص منســوب اليــه ارتكــاب جريمــة معينــة، 

، او االنتقـال وقامت الدالئل الكافية على اتهامه بهذه الجريمـة علـى المكـث لفتـرة مؤقتـه فـي مكـان معـين

اليــه لفتــرة قصــيرة تمهيــدا لعرضــه مــع المحضــر المحــرر بــذلك علــى الســلطة المختصــة إلصــدار قــرار او 

سـاعة  24اتخاذ اجراء آخر في شأنه، ولم يحدد القانون مدة محددة للـتحفظ إال انـه يفتـرض اال تتجـاوز 

 . )2(حتى صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه

فـــي غيـــر الجـــرائم المشـــهودة يجـــوز لمـــأمور الضـــبط القضـــائي اتخـــاذ " ون اليمنـــي أنـــه وقـــد بـــين القـــان   

وأن يطلــب مــن النيابــة أن تصــدر أمــر بــالقبض علــى الشــخص الــذي  )3(" اإلجــراءات التحفظيــة المناســبة

الــخ، أو كــان .. توجــد دالئــل قويــة علــى اتهامــه بارتكــاب جريمــة احتيــال أو حيــازة مخــدرات أو تعاطيهــا

، وفيمــا يتعلــق بالمنافــذ فتنتمــي )4( إخفــاء مســروقات أو أشــياء اســتعملت أو تحصــلت مــن جريمــةمتهمــًا ب

معظــم الجــرائم إلــى الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة وتخضــع للقواعــد القانونيــة المبينــة فــي مختلــف الجــرائم، 

  .ومن أهمها التحفظ على من وردت أسمائهم في القوائم السوداء، وغيرها

                                                           

 .74المرجع السابق، ص: محمد حسن الترزينديم . د)  1(
ضمانات التحفظ على األشخاص في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، رسالة : احمد محمود زايد الرمادي  )2(

شرح : محمد راجح نجاد. ، نقًال عن د194م، ص2019جامعة النيلين،  -ماجستير، مجلة الدراسات العليا
 .100، 99م، ص 2004م الثاني، الطبعة الثالثة قانون اإلجراءات الجزائية، القس

 .م1994من قانون اإلجراءات الجزائية لسنة ) 104(المادة  )3(
نديم محمد حسن . د. 74الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: نديم محمد حسن الترزي. د)  4(

 .74المرجع السابق، ص: الترزي
ضمانات التحفظ على األشخاص في قانون اإلجراءات الجزائية اليمني، رسالة : احمد محمود زايد الرمادي  )5(

شرح : محمد راجح نجاد. ، نقًال عن د194م، ص2019جامعة النيلين،  -ماجستير، مجلة الدراسات العليا
 .100، 99م، ص 2004قانون اإلجراءات الجزائية، القسم الثاني، الطبعة الثالثة 

 .م1994من قانون اإلجراءات الجزائية لسنة ) 104(المادة  )6(
  نديم محمد حسن الترزي. د)  1(
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لكــل شــرطي الحــق فــي أن يســتوقف أي شــخص ويطلــب " مــن القــانون بأنــه) 107(المــادة كمــا أوضــحت 

منــه بيانــات عــن اســمه وشخصــيته إذا كــان الزمــًا للتحريــات التــي يقــوم بهــا وٕاذا رفــض الشــخص تقــديم 

البيانات المطلوبة أو قدم بيانات غير صحيحة أو قامت قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة صـحبه 

  .)1("مركز الشرطة الشرطي إلى

ويتبــع ذلــك االجــراء التحفظــي وتحقيقــا للمصــلحة العامــة فــي الحــد مــن الجــرائم ســلطة مــأمور الضـــبط   

القضــائي تفتــيش الشــخص المــتحفظ عليــه تفتيشــًا وقائيــًا لتجريــده مــن ممــا يحملــه مــن أســلحة أو أدوات 

  .)2( على اآلخرين خطرة قد تعينه على الهروب أو قد يستخدمها في االعتداء على نفسه أو

  :وهناك عدد من األمور التي يجب مراعاتها للقيام بإجراءات التحري وجمع المعلومات، من أهمها   

الــــربط الشــــبكي االلكترونــــي لجميــــع المنافــــذ الحدوديــــة مــــع مركــــز المعلومــــات المركزيــــة لجهــــاز الشــــرطة 

الشـــرطة وخفـــر الســـواحل واألدلـــة  والمتضـــمن كافـــة الـــدوائر الشـــرطية كـــإدارة المباحـــث والجـــوازات واقســـام

  .الجنائية والمرور واإلقامة وغيرها تساهم في تبادل المعلومات وسرعة نقل المعلومات

  :اإلجراءات القانونية للمهام االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في المنافذ: ثانياً 

ـــق باالســـتجواب،   ـــة النـــدب فيتعل ـــيش، أمـــا فـــي حال كمـــا أن تتمثـــل المهـــام االســـتثنائية فـــي القـــبض والتفت

، وفـي )التلـبس(االختصاصات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي تكون في حالـة الجريمـة المشـهودة 

  .)3( حالة الندب للتحقيق، وهذا ما أكده قانون اإلجراءات الجزائية

  :ة التي تستند عليها اإلجراءات القانونية للقبض والتفتيشالنصوص القانوني .1

من قانون اإلجراءات الجزائية بأنه في الجرائم المشهودة يتعين علـى مـأمور ) 99(بينت المادة   .1

الضــبط القضــائي أن ينتقــل فــورًا إلــى محــل الواقعــة لمعاينــة اآلثــار الماديــة للجريمــة أو المحافظــة عليهــا 

واألشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وسماع أقـوال مـن كـان حاضـرًا أو مـن وٕاثبات حالة األماكن 

يمكــن الحصــول منــه علــى إيضــاحات فــي شــأن الواقعــة ومرتكبيهــا ويجــب عليــه فــورًا أن يخطــر النيابــة 

  .العامة بانتقاله

الجــرائم فــي المنافــذ البريــة فــي معظمهــا مــن الجــرائم المشــهودة، وفقــًا للقــانون اليمنــي وحيــث أن  .2

                                                           

  . م1994لسنة ) 13(قانون اإلجراءات الجزائية اليمني برقم )  2(
  .101مرجع سابق، ص: احمد محمود زايد الرمادي )3(
  .90المرجع السابق،: نديم محمد حسن الترزي. د )4(
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بان الجريمة تكون مشهودة في حالة ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا ببرهـة يسـيرة، ) 98(حيث عرفتها المادة 

كما أن معظم تلـك الجـرائم ذات طـابع جسـيم، وفـي تلـك الحالـة يكـون لمـأمور الضـبط القضـائي منـع أي 

حريـــر شـــخص موجـــود فـــي المكـــان الـــذي وقعـــت بـــه الجريمـــة مـــن الخـــارج أو االبتعـــاد عنـــه حتـــى يـــتم ت

كمـا ، )1(المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فـي شـأن الواقعـة

فـي الجـرائم المشـهود المعاقـب عليهـا بـالحبس مـدة ال تزيـد علـى سـتة : "منه على أنه) 10(نصت المادة 

للجريمـة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على كل شخص يستدل بـالقرائن علـى أنـه الفاعـل 

  ".أو له عالقة بها إن كان حاضرًا وأن يأمر بإحضاره إن كان غائباً 

لمــأمور الضــبط القضــائي فــي الحــاالت المنصــوص : "منــه أيضــًا علــى أن) 15(نصــت المــادة  .3

عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم ومنزله ويضـبط األشـياء واألوراق التـي تفيـد فـي كشـف الحقيقـة 

  ." قوية تدل على وجودها فيهمتى وجدت أمارات 

يمكـن أن تكـون محـًال إلجـراءات  –كغيرهـا مـن الجـرائم  –وتأسيسًا علـى مـا سـبق، فـإن جـرائم المنافـذ    

ـــة الجريمـــة المشـــهودة  ـــذي تكتنـــف هـــذه اإلجـــراءات  –مـــأمور الضـــبط القضـــائي فـــي حال ـــداخل ال مـــع الت

  .والجرائم خاصة فيما يخص إجراءات الضبط اإلداري والقضائي

  :للتفتيش في المنافذالضبط القضائي جراءات إ .2
) أ.48(مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة المــادة ) حقــوق وواجبــات المــواطنين األساســية(وفقــًا للبــاب الثــاني 

تكفــل الدولــة للمــواطنين حــريتهم الشخصــية وتحــافظ علــى كــرامتهم وأمــنهم، ويحــدد القــانون الحــاالت التــي 

ال ) ب(يجـوز تقييـد حريـة أحـد اال بحكـم مـن محكمـة مختصـة، وفـي الفقـرة تقيد فيها حرية المواطن، وال 

يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه اال في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضـرورة التحقيـق 

  .)2(وصياغة األمر يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا ألحكام القانون

وقــد خــول المشــرع اليمنــي مـــأموري الضــبط القضــائي بعــض اإلجـــراءات االســتثنائية لمــا فيــه مصـــلحة   

  .التحقيق؛ كإجراءات القبض والتفتيش في حالة الجريمة المشهودة، وكذلك الندب للتحقيق

المـادة وكون معظم الجرائم التي يتم كشفها في المنافذ البرية تعتبر من الجرائم المشهودة، وهـي مـا بينتـه 

                                                           

  .م1994لسنة  13من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  100المادة  )1(
  .م1991دستور اليمن الصادر عام   )2(
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تحــت بصــر أو  –كلهــا أو بعضــها  –تتحقــق عناصــرها "، والتــي )1(مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة) 98(

مـــن المعـــروف أن االختصاصـــات االســـتثنائية لمــــأموري ، )2( "ســـمع أو إدراك مـــأمور الضـــبط القضـــائي

وهـذا مـا أكـده ، وفـي حالـة النـدب للتحقيـق، )التلـبس(الضبط القضائي تكون في حالة الجريمة المشـهودة 

ووفقـــًا لمــا خولـــه المشــرع اليمنـــي لمــأموري الضـــبط القضــائي فـــي بعـــض ، )3( قــانون اإلجـــراءات الجزائيــة

اإلجراءات االستثنائية لما فيه مصلحة التحقيق؛ كإجراءات التفتيش في حالة الجريمة المشهودة، وكـذلك 

النصـوص الخاصـة بـالتفتيش فـي القـانون اليمنـي الندب للتحقيق، ونتنـاول اإلجـراءات القانونيـة مـن واقـع 

 : والمتعلقة بعمل المنافذ البرية كما يلي

أن تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسـمه أو مالبسـه أو أمتعتـه ) 133(بينت المادة  .1

يحصــل التفتــيش بحضــور المــتهم أو مــن ينيبــه وبحضــور  134كمــا وضــحت المــادة ; الموجــودة معــه

به أو جيرانه وٕاذا حصل التفتيش في منزل غيـر المـتهم يـدعى صـاحبه للحضـور بنفسـه شاهدين من أقار 

أو بواسطة من ينيبـه وبحضـور شـاهدين مـن أقاربـه أو جيرانـه، وال يجـوز أن يكـون الشـاهدان مـن رجـال 

 .التحقيق

للمحقـق أن يفـتش المـتهم ولـه أن يفـتش غيـره إذا وجـدت دالئـل قويـة أنـه يخفـي ) 135(وفي المادة  .2

للنيابـة العامـة إذا تـوافرت القـرائن الكافيـة أن تفـتش أي ): 136(شياء تفيد في كشف الحقيقةوفي المادة أ

مكــان لضــبط األوراق واألســلحة وكــل مــا يحتمــل أنــه اســتعمل فــي ارتكــاب الجريمــة التــي يجــري التفتــيش 

 .بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة

يجوز التفتيش إال للبحث عن االشياء واآلثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق ال  137مادة  .3

بشأنها وال يتجاوز إلى سواه إال إذا ظهـرت عرضـًا أثنـاء التفتـيش أشـياء تعـد حيازتهـا جريمـة أو تفيـد فـي 

 كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وٕاثباتها في 

ليس للقـائم بـالتفتيش أن يضـبط أو يطلـع علـى األشـياء التـي تمـس األسـرار ) أ/140(نصت المادة  .4

الشخصــية أو العائليــة للشــخص حــائز المكــان الجــاري تفتيشــه أو األشــخاص اآلخــرين وعلــى مــن يقــوم 
                                                           

تكون الجريمة مشهودة في حالة : م على1994لسنة  13من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 98(نصت المادة  )1(
ها أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكب

وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامًال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أشياًء أخرى يستدل منها 
  .على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو عالمات تدل على ذلك

  .78في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص الوجيز: نديم محمد حسن الترزي. د) 2(
  .90المرجع السابق،: نديم محمد حسن الترزي. د )3(
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ويجــــوز للقــــائم  -بـــالتفتيش أن يتخــــذ االحتياطــــات الضــــرورية لمنـــع انكشــــاف مثــــل هــــذه، وفـــي الفقــــرة ب

شــخاص الموجــودين داخــل المكــان الــذي يجــري تفتيشــه تحــت الحراســة إذا خشــي بــالتفتيش أن يضــع األ

 .منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته

على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقـًا ألحكـام القـانون أن يمكـن القـائم بـالتفتيش ) 142(مادة  .5

نــوة بالقـــدر الــالزم ويطلـــب مــن أداء واجبــه وٕاذا امتنـــع عــن ذلـــك للمكلــف بـــالتفتيش أن يجــري التفتـــيش ع

 .مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود إن كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة

ال يجوز تفتيش األنثى إال بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون ) 143(مادة  .6

 .من النساء اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين

ألعضــاء النيابــة أن يضــعوا األختــام علــى األمــاكن التــي بهــا آثــار أو أشــياء تفيــد فــي ) 145(مــادة  .7

كشــف الحقيقــة ولهــم أن يقيمــوا حراســًا عليهــا وٕاذا قــام بــذلك أحــد مــأموري الضــبط القضــائي وجــب عليــه 

  .إخطار النيابة العامة فوراً 

وحــده االطــالع علــى الخطابــات والرســائل والبرقيــات لعضــو النيابــة العامــة المخــتص ) 146(مــادة  .8

واألوراق األخــرى المضــبوطة علــى أن يــتم ذلــك بحضــور المــتهم أو الحــائز لهــا أو المرســلة إليــه وتــدون 

مالحظــاتهم عليهـــا، ولـــه عنـــد الضـــرورة أن يســـتعين فـــي فحـــص األوراق المضـــبوطة أو ترجمتهـــا بكاتـــب 

ويجوز بأمر من رئيس  .المترجمين بحضوره وتحت إشرافه التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو

النيابــة تكليــف أحــد رجــال إدارة الهــاتف بعــد تحليفــه اليمــين القانونيــة باالســتماع إلــى المحادثــات الهاتفيــة 

ـــًا للمكالمـــة المطلـــوب  ـــدًا واضـــحًا ودقيق ـــه ويجـــب أن يتضـــمن األمـــر تحدي وتســـجيلها لنقـــل مضـــمونها إلي

تبلــغ صــورة مــن الخطابــات  147مــادة  .يومــًا مــن تــاريخ صــدور األمــر 30تســجيلها فــي خــالل مــدة 

والرســائل التلغرافيــة المضــبوطة إلــى الشــخص المرســلة إليــه فــي أقــرب وقــت إال إذا كــان فــي ذلــك اضــرار 

  .بسير التحقيق

يجــب علــى عضــو النيابــة القــائم بــالتفتيش أن يحــرر محضــرًا بــاإلجراءات ومــا أســفرت ) 150(مـادة  .9

 .ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق عنه وما تم

يجــب أن يبــين فــي المحضــر أوصــاف األشــياء المضــبوطة وحالتهــا وكيفيــة ضــبطها ) 151(مــادة  .10

والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضـبطت لديـه أو مـن يقـوم مقامـه بشـأنها وتوضـع المضـبوطات 

مي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه في أحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرس

وســببه ورقــم القضــية التــي تتعلــق بهــا وتوقيــع مــن قــام بضــبطها وتــتم هــذه اإلجــراءات قبــل مغــادرة مكــان 
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الضـــبط ان أمكـــن ذلـــك، وٕاذا وجـــدت أوراق نقديـــة ال يســـتوجب األمـــر االحتفـــاظ بهـــا بالـــذات الســـتظهار 

قـوق الغيـر جـاز للنيابـة العامـة أن تـأذن بإيـداعها صـندوق الحقيقة أو للحفاظ علـى حقـوق الطـرفين أو ح

 . النيابة، ولمن ضبطت عنده األشياء أن يأخذ بيانًا بها موقعًا عليه ممن أجرى الضبط

تبقــى األشــياء التــي صــدر األمــر بضــبطها مضــبوطة طالمــا كانــت الزمــة للتحقيــق أو ) 153(مــادة  .11

شياء المضبوطة ولمن له اعتـراض علـى ضـبطها للفصل في القضية، ولكل شخص يدعى حقًا على األ

أو بقائهــا مضــبوطة ســواء كــان المعتــرض هــو مــن ضــبطت لديــه هــذه األشــياء أو كــان شخصــًا آخــر أن 

يطلب من المحقق أن يسلمها إليه وله فـي حالـة الـرفض أن يـتظلم إلـى المحكمـة المختصـة التـي تفصـل 

  .في هذا التظلم

ال يوجـــد نصـــوص قانونيـــة خاصـــة متعلقـــة : للقـــبض فـــي المنافـــذالضـــبط القضـــائي جـــراءات إ.  ج

بالقبض في المنافذ، بل نصوص عامة يمكن أن تنطبق عليها، ومن أهمها ما ورد في الفصل الخـامس 

مـع عـدم اإلخـالل باألحكـام الـواردة فـي البـاب الثـاني مـن : مـن قـانون اإلجـراءات الجزائيـة) 172(المادة 

ون ال يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إال بأمر من النيابـة العامـة الكتاب الثاني من هذا القان

ال يجــوز لمــن يقــوم بتنفيــذ أمــر القــبض ): 173(المحكمــة وبنــاًء علــى مســوغ قــانوني، وفــي المــادة -أو 

 :دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إال في إحدى الحاالت اآلتية
 .النيابة أو المحكمةإذا كان ذلك بإذن من  •
  .إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكبًا إلحدى الجرائم المشهودة •
إذا كـان الشـخص المطلـوب القــبض عليـه متهمـًا فــي جريمـة جسـيمة لـم يســبق القـبض عليـه وخيــف  •

 ..هربه أو كان متهمًا فارًا من وجه العدالة
نفيـــذ أمـــر القـــبض أو قـــاوم تلـــك إذا رفـــض المطلـــوب القـــبض عليـــه تســـليم نفســـه للســـلطة المكلفـــة بت •

 .السلطة
 .إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد •

وفي حاالت كثيرة ولخصوصية العمل االستخباري في المنافذ يتطلب األمر القبض على المشتبه به     

بطريقــة ســرية حتــى يتســنى القــبض علــى بقيــة افــراد الشــبكة، كمــا يؤخــذ فــي االعتبــار أن الجــرائم الماســة 

ريمــة المشــهودة بــأمن الدولــة تجــرم الشــروع والتخطــيط الرتكــاب الجريمــة، وبالتــالي فــإن تحقيــق شــرط الج

  .بالشروط الواردة عليها قد ال تنطبق على بعض الجرائم في المنافذ البرية
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اإلجراءات القانونية والصالحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي فـي حالـة النـدب مـن : ثالثاً 
  : النيابة العامة

العامــة أن ينــدب أحــد لعضــو النيابــة : مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة اليمنــي) 117(وفقــًا للمــادة 

مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر مـن أعمـال التحقيـق عـدا اسـتجواب المـتهم مـع مراعـاة مـا 

ولعضو  .جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة

خــارج دائــرة اختصاصــه أن يكلــف بــه عضــو النيابــة العامــة إذا دعــاه الحــال اتخــاذ اجــراء مــن اإلجــراءات 

ويجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينتقـل بنفسـه للقيـام بهـذا اإلجـراء  .النيابة العامة المختص

كلمـا اقتضـت مصـلحة التحقيـق ذلـك ولـه أن يعهـد بـه عنـد الضـرورة إلـى أحـد مسـاعديه أو أحـد مـأموري 

  .)1( الضبط القضائي

يجــب علــى عضــو النيابــة العامــة فـــي : مــن ذات القــانون علــى أنـــه) 118(كمــا نصــت المــادة   

جميــــع األحــــوال التــــي يكلــــف فيهــــا غيــــره بــــالتحقيق أن يبــــين المســــائل التــــي يجــــب تحقيقهــــا واإلجــــراءات 

المطلــوب اتخاذهــا وللمكلــف أن يجــري أي عمــل آخــر مــن أعمــال التحقيــق أو أن يســتجوب المــتهم فــي 

  .ورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك الزمًا لكشف الحقيقةأحوال الضر 

 –بناًء على أمـر النـدب  –وبناًء على ذلك، يستطيع مأمور الضبط القضائي في المنافذ البرية   

القيام باإلجراءات المتعلقة باالستجواب في حاالت الضرورة وكذا المراقبة، وكذا ضبط األشياء التي تفيد 

  .)2( ق وٕاثبات التهمة على المتهمفي التحقي

 
 
 
 
 

                                                           

  .م بشأن اإلجراءات الجزائية1994لسنة  13القرار جمهوري بالقانون رقم  )1(
  .93الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: نديم محمد حسن الترزي. د )2(
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  الثانيلمطلب ا
  اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم في المنافذ البرية

قد تختلف األساليب عند مواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة عنها في بقية الجـرائم، ولكنهـا جميعـًا تتفـق 

في اإلجراءات كونها تستند إلى نصـوص قانونيـة واحـدة، ونسـتعرض فـي هـذا المطلـب أهـم الجـرائم التـي 

  : قد ترتكب في المنافذ البرية وٕاجراءات مواجهتها، وذلك في فرعين، هما

  .اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة: ع األولالفر 

  .اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم ذات الخطر والماسة باالقتصاد الوطني: الفرع الثاني
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  الفرع األول
  اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم الماسة بأمن الدولة

نستعرض في هذا الفرع أهم الجرائم الماسة بأمن الدولة التي قد ترتكب في المنافذ، واإلجراءات 
  : القانونية لمواجهتها، وذلك على النحو التالي

وتشمل االعتداء على االقليم البري والبحري والجوي، : جريمة االعتداء على استقالل الجمهورية .1
بر من جرائم الخيانة العظمى تتعلق بجرائم أمن الدولة في زمن السلم أو في أوقات الحرب، وتعت

ِإنَما َجزَاُء الِذيَن ُيَحاِرُبوَن " :قال تعالى ،)1( الداخلي والخارجي، وتعتبر كذلك من جرائم أمن الدولة
ُتَقطَع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتُلوا َأْو ُيَصلُبوا َأْو 

ِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدْنَيا  ۚ◌ ِخَالٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض  . )2("َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  ۖ◌ ذَٰ
  .صدق اهللا العظيم

اس يعاقب باإلعدام كل من ارتكب فعًال بقصد المس: "على أنه) 125(وقد نصت المادة 

، )3( "باستقالل الجمهورية أو وحدتها أو سالمة أراضيها، ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله

وتقوم السلطات االستخبارية في المنافذ البرية باعتبارها في خط المواجهة األول بجمع وتحليل 

ى اعداد الخطط المعلومات والمؤشرات حول النوايا العدائية التي قد تستهدف اإلقليم ورفعها ليتسن

 .لمواجهة أية مخاطر أو تهديدات بشتى الوسائل الممكنة

 :قوة الدفاعإضعاف   جريمة : ثانياً   .أ 
يعاقـب : "علـى) 126(وتـنص المـادة تتجاوز الجريمـة فـي القـانون اليمنـي الحـبس إلـى االعـدام،   .ب 

  :باإلعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن

أو عيــب أو عطــل أحــد المواقــع أو القواعــد أو المنشــآت العســكرية أو المصــانع أو خــرب أو اتلــف  •

البواخر أو الطـائرات أو طـرق المواصـالت أو وسـائل النقـل أو المرافـق أو الـذخائر أو المـؤن أو األدويـة 

أو غيــر ذلــك ممــا أعــد للــدفاع عــن الــبالد أو ممــا يســتعمل فــي ذلــك، أو أســاء صــنعها أو إصــالحها أو 

 .غير صالحة ولو مؤقتًا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر جعلها

                                                           

الخيانة العظمى في التشريع اليمني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، دار النهضة جرائم : مطهر أنقع. د )1( 
 .262، ص م2003العربية، القاهرة، 

  .33: اآلية: سورة المائدة )2( 
  .1مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )3( 
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أذاع أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو عمــد إلــى دعايــة مثيــرة وكــان مــن شــأن  •

ذلك كله إلحاق الضرر باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو 

  .)1( "ع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعبإثارة الفز 

جريمة انتهاك أسرار الدولة أو مكاتبة العدو، أو نقـل األسـرار عبـر المنافـذ أو المسـاعدة : ثانياً 
  :على ذلك

: من قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه) 126(من المادة ) 4(وفقًا للفقرة رقم 

أفشى سرًا من أسرار : تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأنيعاقب باإلعدام كل من "

، ونستعرض في هذا الفرع مفهوم )2" (الدفاع عن البالد،ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله

السر وطرق انتهاك أسرار الدولة، وأنواع األسرار التي قد يتم نقلها عبر المنافذ البرية، وواجبات رجال 

في المحافظة على تلك األسرار، وانعكاسات إفشاء األسرار على حياة الموظف أوًال، وعلى األمن 

  :األمن القومي الشامل ثانيًا، وذلك كما يلي

ــــة: مفهـــوم الســـر .1 ــــقال : الســـر لغــــ ــــكتمه اإلنســـان مـــن نفســـه ويــ صـــدور األحـــرار قبـــور "هـــو مـــا يـ

بمقومات بقاء الدول والدفاع عنها يناط بأشـخاص صفة ينعت بها شيء متعلق :واصطالحاً ، )3("األسرار

من الواجب عليهم حفظها وكتمانها والحيلولة دون وصول الغير إليها حتى تجنب الدولة المخـاطر التـي 

 .)4( توجه إليها وتؤثر على أمنها نتيجة لمعرفة الغير لهذه األسرار
  :طرق انتهاك أسرار الدولة .2

  .كين الغير من حيازتهاالتسليم أو اإلعطاء لألسرار أو تم •
 .االفشاء لألسرار أو مكاتبة العدو •
  .الحصول علية بقصد اإلفشاء •
  .جعل السر غير صالح لالنتفاع •
 .اتالف السر •
  

  

                                                           

  .32المرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
  .32المرجع سابق، ص: تقانون الجرائم والعقوبا )2( 
  .74مرجع سابق، ص: علي احمد االعوش. د )3( 
  .75مرجع سابق، ص: علي احمد االعوش. د )4( 
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مــن قــانون ) 121(للدولــة أســرار عديــدة ينبغــي المحافظــة عليهــا، ووفقــًا للمــادة : ماهيــة أســرار الدولــة. 3

  :)1( م، يمكن توضيح أهمها فيما يلي1994:لسنة) 12(الجرائم والعقوبات اليمني برقم 

  .المعلومات الدفاعية والسياسية والديبلوماسية واالقتصادية والصناعية •

المكاتيب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والصور والتصميمات وغيرهـا التـي يجـب لمصـلحة  •

 .استعمالهاالدفاع عن البالد اال يعلم بها أحد إال من يناط بهم حفظها أو 

  .األخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة •

األخبــار المتعلقــة بالتــدابير واإلجــراءات التــي تتخــذ للكشــف عــن الجــرائم أو التحقيــق أو المحاكمــة،  •

وتتضمن األسرار المتعلقة بنشاط الجهـاز فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، وكـذا المتعلقـة بجـرائم أمـن 

البالغــــــات، المحاضــــــر، المعاينــــــة، المراقبــــــة، التجنيــــــد، (مرحلــــــة التحــــــري : لالدولــــــة، والتــــــي قــــــد تشــــــم

القــبض، التفتـــيش، االســتجواب، الشـــهود، الحجــز، الخبـــراء، الـــدفاع، (مرحلــة التحقيـــق ، )الـــخ...التنصــت

 ).محاضر الجلسات، الحكم، الشهود(، مرحلة التحقيق النهائي والمحاكمة )الخ...المحقق، االعترافات

معلومات المتعلقة بالطرق واألساليب والوسـائل الماديـة والبشـرية لمكافحـة جـرائم أمـن األخبار وال •

  .الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل

األخبـــــار والمعلومــــــات التــــــي يترتــــــب علــــــى تســـــريبها أو ترويجهــــــا اإلضــــــرار بمصــــــالح الــــــوطن  •

أخبــار مــن صــحف محظــورة، حادثــة تريــد الدولــة  ،مثــل)المعلومــات التــي ال يعرفهــا إال رجــال المخــابرات(

 .الخ...إخراجها بصورة معينة

المعلومــات المتعلقــة بالعـــاملين فــي الجهـــاز والمصــادر والمتعـــاونين معــه فـــي الحاضــر والماضـــي  •

 .والمستقبل

إضــافة إلــى مســئولية رجــال األمــن فــي المـــحافظة علــى هــذه األســرار، فإنــه يجــب علــيهم أيضــًا  •

العمــل بكافــة الطــرق والوســائل لمنــع وصــول أو تــداول أو اســتعمال أيــة معلومــات مكتوبــة أو ســرية لغيــر 

، المخــولين بــذلك، ويتحمــل الموظـــف المســئولية كاملــة، ســواًء كــان ذلــك بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة

وتصل العقوبة إلى اإلعدام عند اإلفشاء المتعمـد فـي معظـم دول العـالم، حيـث تعتبـر مـن جـرائم الخيانـة 

                                                           

  .30مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
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  .العظمى

انتهاك أسرار الدولة أو مكاتبـة العـدو، أو نقـل األسـرار  اإلجراءات القانونية لمواجهة جريمة. 5
  :عبر المنافذ أو المساعدة على ذلك

ري مثل التفتيش الوقائي لألمتعة واألجهـزة التـي يصـطحبها القيام بمختلف عمليات الضبط اإلدا •

المســافر، والمركبـــات والمســـافرين، وكـــذا التـــدقيق علـــى العــاملين، وغيرهـــا ممـــا ســـبق بيانـــه فـــي إجـــراءات 

 ).الفصل الثاني-المبحث األول-الفرع األول(الضبط اإلداري 

الفـرع (إجراءات الضبط القضائي  القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات وفقًا لما تم بيانه في •

، بمــا فيهــا التحــري بــالطرق والوســائل االســتخبارية الســرية وتجنيــد )1الفصــل  1/المبحــث1/المطلــب/ 2

 .العمالء والمتعاونين الخ

  .التوعية بضرورة االلتزام بقواعد السلوك االستخباري للعاملين في جهاز األمن، ومتابعة تنفيذها •

  :الدبلوماسي عبر المنافذ البريةجريمة التجسس : رابعاً 
  : دور العمل الدبلوماسي في عمليات التجسس  .أ 

على الـرغم مـن بعـض ف، )1( فيما يتعلق ب المنافذ البرية البد من التطرق أوًال على مصطلح الديبلوماسية
                                                           

المركـز العلمـي للدراسـات السياسـية  ،أصـول العالقـات الدبلوماسـيه: عبد الفتاح على الرشدان ومحمد خليل الموسى )1( 
 .م2021م23/10: قوقل نت، آخر زيارةم، 2005األردن، الطبعة األولى،  –

 https://www.noor-book.com/ الدبلوماسيه-العالقات- اصول-كتاب ... 
  :وقد ورد في ذات المرجع السابق ما يلي

المأخوذة من  DIPLOMAالدبلوماسية كلمة يونانية األصل وهي مشتقة من كلمة : أصل كلمة دبلوماسية •
 الفعل
DIPLOM وتعني الوثيقة التي تصدر عن أصحاب السلطة والرؤساء السياسيين للمدن وتمنح حاملها امتيازات.  

استخدمها الرومان فيما بعد لإلشارة إلى الوثيقة المطلوبة أو المكاتبات التي تطوى، حيث كانت المكاتبات  
الرسمية لديهم تنسخ على ألواح معدنية وتطوى بشكل خاص تعطي حاملها امتيازات كجواز السفر أو 

  .المرور
  :تعريف الدبلوماسية •

التي تناولت الدبلوماسية، فقد تستخدم الدبلوماسية للداللة على مجموعة الهيئات التي تتولى  تعاريفتعددت ال  
إدارة الشؤون الخارجية للدولة، وتستخدم كذلك كمرادف للسياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة من الدول 

أخرى، وقد تستخدم للداللة على نمط السلوك، فتطلق كلمة دبلوماسي كمرادف للباقة والكياسة التي تجاه دولة 
يتحلى بها اإلنسان في عالقته االجتماعية، وتطلق كذلك على النشاطات التي يقوم بها أشخاص معينون 

 .تكلفهم حكوماتهم للقيام بمهمات خارج بالدهم سواًء بصورة دائمة أو مؤقتة
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فقـد كـان الرسـول عليـه  )1( االختالف بين الفقهاء فـي الفكـر االسـالمي حـول التعامـل مـع غيـر المسـلمين

الصــالة والســالم وعلــى آلــه مهتمــًا بمــا يجــري حولــه فــي العــالم مــن وقــائع واحــداث، كمــا كــان مهتمــًا بــأن 

ينتشر أمر الدعوة في كل البقاع، وليس أدل على ذلك من كثرة السفراء الذين بعث بهم يحملـون رسـائله 

لجليـل معـاذ بـن جبـل، الـذي أرسـله بكتــاب إلـى الملـوك واالبـاطرة عهـد ذاك، فممـن بعـث بهـم الصــحابي ا

الحــارث، ونعــيم بــن عبــد كــالل مــن حميــر، يــدعوهم إلــى االســالم، كمــا بعــث الرســول : إلــى ملــوك الــيمن

عليه السالم العـالء بـن الحضـرمي سـفيرًا الـى البحـرين موفـدًا إلـى المنـذر بـن سـاوى العبـدي، يـدعوه إلـى 

  .رى ملك الفرس، وهرقل الروم، ونجاشي الحبشةاالسالم، كما أرسل غيرهم من السفراء إلى كس
رجـل شـريف يمـتهن الكـذب : (ومن وجهة نظر المخابرات فقـد عـرف الـبعض الرجـل الديبلوماسـي بأنـه   

، كما أنه في بعض الدول تنص القوانين بضرورة حصول الدبلوماسي على )2( )في سبيل مصلحة بالده

خـــــارج عاصـــــمة الـــــدول المضـــــيفة أو مـــــدن الممثليـــــات تصـــــريح مســـــبق مـــــن وزارة الخارجيـــــة لتنقالتـــــه 

  .والقنصليات

  :اإلجراءات القانونية في التشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة التجسس الديبلوماسي  .ب 

أثار تعريف التجسس خالفًا بين فقهاء القانون الدولي بخصوص التجسـس وقـت الحـرب والتجسـس وقـت 

مـــن الئحـــة الهـــاي للحـــرب البربـــة لســـنة ) 29(لمـــادة الســـلم، فالنســـبة للتجســـس وقـــت الحـــرب، وضـــعت ا

يعـــد جاسوســـًا ذلـــك الـــذي بعمـــل ســـرًا مـــن وراء ســـتار زائـــف : "م تعريفـــًا صـــريحًا للجاســـوس بقولهـــا1907

ويمكـن أن نسـتخلص  ."للحصول على معلومات في منطقة األعمال الحربية بنية تبليغها للفريق الخصم

ب و اقتصــار تلــك المـــادة علــى تنــــاول حـالـــة التجســـس وقـــت مــن هــذه المــادة تعريفــًا للتجســس وقــت الحــر 

الحـرب سببـه إن أغلـب الـدول التـي وضـعـت اتفاقية الهـاي هـي الـدول الكبـرى االستعمارية، التــي أرادت 

أن تصبـغ الصبغـة القانونية الشرعية على أفعال جواسيسها في وقت الحـرب،  أمـا التجسـس وقـت السـلم 

ي القانون الدولي أية نصوص تتناول التجسس على أسرار الدولة وقت السلم، وقد أورد الفقـه فال توجد ف

التجســس هــو نشــاط غيــر قــانوني يمارســه شــخص : " بشــأن التجســس وقــت الســلم عــدة تعريفــات أهمهــا

عينته أو كلفته دولة أجنبية بغرض الحصول على معلومات سـربة تتعلـق بالـدفاع الـوطني لدولـة ُأخـرى، 

                                                           

االسالم والدبلوماسية، قراءة في القيم الدبلوماسية في االسالم، منشورات مركز الدوحة : محمد حبش. د )1( 
 .29م، ص 2013سبتمبر  -هـ 1434الدولي لحوار األديان، ذو القعدة 

 .دار سلم ودار حرب ودار عهد :وفيه تقسيم الدول األجنبية إلى ثالثة أقسام    
 . 2م، ص1987ن المنافذ، ملزمة منهج دراسي قديم، معهد األمن السياسي، أم: لجنة اعداد المنهج) 2( 
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موظـف ســري لدولـة ُأرســل للخـارج بهــدف الحصـول بطــرق غيـر قانونيــة : "الجاسـوس فقــد عـرف بأنــه أمـا

ويعـد التجسـس فـي نظـر أغلـب فقهـاء القـانون  . "على معلومات سرية تتعلـق بالـدفاع والشـؤون السياسـية

يــة للــدول الــدولي عمــًال يتعــارض مــع قواعــد القــانون الــدولي ألنــه يمثــل انتهاكــا وتهديــدًا للســالمة اإلقليم

وسيادتها واستقاللها وأمنها، ويرى جانب من الفقهاء إن التجسس يكون مخالفًا لقواعد القانون الدولي إذا 

كانــت الطــرق والوســائل التــي اعتمــدت للحصــول علــى المعلومــات هــي بحــد ذاتهــا أعمــاًال ضــد القــانون 

جأ الدول عادًة إلـى االحتجـاج علـى الدولي، كانتهاك السيادة اإلقليمية باإلضافة إلى واقعة التجسس، وتل

  .)1( انتهاك قواعد القانون الدولي دون أن تبدي أهمية كبيرة لواقعة التجسس

وباعتبار أن المنافذ البرية نقاط عبور للجواسيس ومواد التجسـس ومعلومـات التجسـس، والتـي تشـكل     

تهديــــدًا وخطــــرًا علــــى أمــــن الدولــــة المضــــيفة وســــيادتها ينبغــــي أن نســــتعرض بإيجــــاز بعــــض اإلجــــراءات 

جسسية التي والمعالجات القانونية للتجسس الدبلوماسي، ويقصد بالتجسس الدبلوماسي تلك النشاطات الت

يمارســها األفــراد المتمتعــون بالحصــانات واالمتيــازات الدبلوماســية والمتمثلــة فــي جمــع المعلومــات بطــرق 

 غبر قانونية ودون إخفاء صفتهم الدبلوماسية حيثيترتب على تجاوز المبعوثين الدبلوماسيين لحصـاناتهم
عمل عـدائي يهـدف ت األخرى، وهو وسائر القطاعا التدّخل األجنبي والتجسس على قطاع الدفاعغالبًا 

إلى تقويض مصـالح الـوطن األساسـية والـدفاع الـوطني وأسـراره بوسـائل مختلفـة عـن المواجهـة العسـكرية 

المباشــرة، وتهــدف مكافحــة التجســس والتــدخل إلــى اكتشــاف النوايــا الســلبية مــن خــالل تحديــد وتحييــد أي 

ت أو مجموعــات أو أفــراد تحــت مظلــة العمــل تهديــد يمكــن أن يــؤّدي إلــى أعمــال عدائيــة مــن قبــل منظمــا

الدبلوماســي لمصــلحة قــوى اجنبيــة، والــذي يشــكل تهديــدا مباشــرًا لألمــن الــداخلي أو الخــارجي تــنجم عــن 

تســريب معلومــات اســتخبارية تتعلــق بنقــاط الضــعف والقــوة للدولــة، أو عــن  قــوة الــدفاع واالســلحة والعتــاد 

وغيرها، وهناك عـدد مـن اإلجـراءات والتـدابير للحمايـة والمنـع والمنشآت العسكرية واالقتصادية الحساسة 

 :والكشف لتلك االعمال، من أهمها
 .مكافحة التدّخل األجنبي في شؤون القوات المسلحة •
 .مكافحة التدّخل األجنبي في القطاع االقتصادي •
 .السيبراني مكافحة التدخل في المجال التدخل  •

للـــدفاع عبــــر دوائـــر مكافحــــة إلرهـــاب والتجّســــس والتخريـــب والجريمــــة ويـــتم تحليــــل التهديـــدات المحتملــــة 

                                                           

  .19مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان )1(
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ـــة  المنظمـــة، وتؤخـــذ التهديـــدات الســـيبرانية فـــي الحســـبان أيضـــًا، لمواجهـــة وكـــاالت االســـتخبارات المعادي

، وفيمــا يتعلــق بــالملحقين العســكريين والتجــاريين والثقــافيين وغيــرهم مــن العــاملين فــي البعثــات )1( األخــرى

ــــة الدبلوماســــية  فــــإنهم مختصــــون بجمــــع المعلومــــات المتعلقــــة بالمســــائل العســــكرية واالقتصــــادية والعلمي

والصناعية، وكثيرًا ما يتكرر القول بأن هؤالء إنما يقومون بأنشطة تجسس فالحقيقـة المعروفـة إن هـؤالء 

هم الملحقــون ملزمــون بإرســال تقــارير دقيقــة وموثــوق بهــا عــن مختلــف الشــؤون المختصــين بهــا، ولــذا فــإن

غالبــًا مــا يعملــون علــى جمــع المعلومــات الســرية، فعمليــة التجســس الدبلوماســي تمثــل فــي جوهرهــا إســاءة 

صــريحة الســتعمال الحصــانات واالمتيــازات الدبلوماســية التــي ُتمــنح للمبعــوث الدبلوماســي كفــرد، وتمــنح 

طرق غير شرعية، للبعثة الدبلوماسية كمرفق في سبيل تسهيل عملية الحصول على المعلومات السرية ب

وقد يستعين المبعوث الدبلوماسي في عملية التجسـس بالحقيبـة الدبلوماسـية فـي نقـل المعلومـات التـي قـد 

يجمعها بوسائل غير مشروعة من الدولـة المضـيفة إلـى الدولـة الموفـدة عبـر المنافـذ البريـة وغيـر البريـة، 

يث إن عدم جواز فتح الحقيبة وحجزها من وذلك بسبب الحصانة  التي تتمتع بها الحقيبة الدبلوماسية ح

قبــل ســلطات الدولــة المضــيفة يضــمن وصــول المعلومــات كاملــة ودون الــتمكن مــن كشــف مضــمونها أو 

  .)2( مراقبتها، وبذلك تعد من أهم الوسائل التي يمكن أن تسهل عملية التجسس الدبلوماسي

والتمثيــل الديبلوماســي فــي القــانون اإلجــراءات القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بالحصــانات : خامســاً 
م والمعـــــدل بـــــالقرار 1991لســـــنة ) 2(مـــــن القـــــانون اليمنـــــي رقـــــم ) أ، ب: 42(نصـــــت المـــــادة :اليمنـــــي

  :م، والمتعلق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي اليمني في الخارج على1999لسنة ) 59(الجمهوري رقم 
وان يلتزم في سلوكه العـام أو يجب على رئيس البعثة وعضو السلك أن يظهر بالمظهر الالئق  .1

الشخصـي بقـيم مجتمعـه اليمنــي واخالقياتـه وبالواجبـات التـي تفرضــها صـفته التمثيليـة ويقتضـيها الحفــاظ 

 .على سمعة البالد وكرامة وظيفته وتجنب كل ما من شأنه االضرار بعالقة اليمن بالدول األخرى

و السلك العامل بإحدى البعثـات يجب على رئيس البعثة وعض(كما نص ذات القانون على أنه  .2

التمثيليـــة أال يمـــارس بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة نشـــاطًا يتنـــافى مـــع طبيعـــة وظيفتـــه بمـــا فـــي ذلـــك 

استخدام االمتيازات والحصانات التي يتمتع بهـا بطريقـة تتنـافى مـع االتفاقيـات الدوليـة والقـوانين الوطنيـة 

 ).لبلد االعتماد
                                                           

عمليات مكافحة التدّخل األجنبي ومكافحة التجسس في ): DRSD(إدارة االستخبارات وأمن الدفاع االلمانية )1(
  .5قطاع الدفاع، ص

 .م2006سابق، مرجع : عبدالحفيظ الطوالبه. عقيد )2( 
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عثــة وعضــو الســلك أن يظهــر بــالمظهر الالئــق وان يلتــزم فــي ونــص كــذلك يجــب علــى رئــيس الب .3

ســلوكه العــام أو الشخصــي بقــيم مجتمعــه اليمنــي واخالقياتــه وبالواجبــات التــي تفرضــها صــفته التمثيليــة 

ويقتضــيها الحفــاظ علــى ســمعة الــبالد وكرامــة وظيفتــه وتجنــب كــل مــا مــن شــأنه االضــرار بعالقــة الــيمن 

 .)1(بالدول األخرى

  :االجراءات القانونية المتعلقة بالموظف الدولي المتهم بارتكاب أعمال تجسس: سادساً 

وتتمثـل هـذه اإلجـراءات فيمـا قـد تتخـذه  :اإلجراءات التي تتخذها المنظمة التي يتبعها الموظـف .1

المنظمة الدولية بحق الموظف الذي يسيء استعمال الحصانة الممنوحة له، ومن تلك اإلجراءات قيامها 

مــن اتفاقيــة حصــانات ) 20(انة عنــه فــي مثــل هــذه الحالــة، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة برفــع الحصــ

بالنسـبة للخبـراء، وقـررت كـل مـن المادتـان أن ) 23(وامتيازات اُألمم المتحدة بالنسبة للموظفين، والمـادة 

يـرى فيهـا يكون لألمين العام الحق في رفع الحصانة عن موظفي األمانة العامة في كافة األحـوال التـي 

أن الحصــانة تحــول دون أخــذ العدالــة مجراهــا، وٕا ن رفعهــا ال يضــر بمصــالح الهيئــة، أمــا رفــع الحصــانة 

عن األمين العام فيقتصر بها مجلس األمن، وقد سارت اتفاقيـة مزايـا وحصـانات الوكـاالت المتخصصـة 

لوكــــاالت مــــن منهــــا، وٕا ن جعلــــت رفــــع الحصــــانة عــــن مــــوظفي ا  (23)علــــى ذات الــــنهج فــــي المــــادة 

اختصاص الوكالة ذاتها،وتتيح كذلك نظم ولوائح المنظمات الدولية اتخـاذ اإلجـراءات التأديبيـة بحـق كـل 

موظـــف يخـــرج علـــى مقتضـــى واجبـــات وأعمـــال وظيفتـــه أو يظهـــر بمظهـــر مـــن شـــأنه اإلخـــالل بكرامـــة 

المتحـدة والتـي أجـازت  الوظيفة الدولية، من ذلك ما أشارت إليه المادة العاشـرة مـن الئحـة مـوظفي اُألمـم

إجــراءات ويوقــع جــزاءات تأديبيــة ) بعــد أخــذ مشــورة اللجنــة النظاميــة المشــتركة(لألمــين العــام أن يفــرض 

علــى العــاملين الــذين ال يســلكون ســلوكًا مرضــيًا، وقــد حــدد الفصــل العاشــر مــن هــذه الالئحــة اإلجــراءات 

                                                           

، موقع وزارة الخارجية والمغتربين، آخر م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي1991لسنة  2القانون رقم )  1(
  .م2022مايو  10: زيارة

https://www.mofa-ye.org/Pages/%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%82%D

8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8
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%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84  
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م المكتـوب، اإليقـاف عـن العمـل بـدون أجـر، اللـو : التأديبية التي تتخذها المنظمة في هـذا الشـأن وتشـمل

   .خفض الدرجة والفصل لسوء السلوك

ويفتــرض أن بعــد ثبــوت ارتكــاب الموظــف الــدولي ألعمــال تجســس فــإن ذلــك يســتوجب مــن المنظمــة    

الدوليــة إضــافًة إلــى رفــع الحصــانة عنــه، وأن توقــع بحقــه أقصــى العقوبــات التأديبيــة التــي تــرد فــي نظــم 

   .ولوائح المنظمة الدولية أال وهي الفصل من المنظمة

  :رة من فعل الموظف الدولي في حالة التجسساإلجراءات التي تتخذها الدولة المتضر  .2
بالنســـبة لكبـــار المـــوظفين الـــدوليين مثـــل األمـــين العـــام واألمنـــاء المســـاعدين للمنظمـــة والـــذين يتمتعـــون   

بالحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، في حال ثبوت ارتكابهم ألنشطة تمـس 

طة التجسـس، فـإن اإلجـراءات التـي تتخـذها بحقهـم دولـة المقـر تتماثــل بـاألمن الـوطني لدولـة المقـر كأنشـ

مع تلك التي تتخذها بحق المبعوثين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب مثـل تلـك األنشـطة، وهـي اإلعـالن 

عنهم كأشخاص غير مر غوب فيهم وٕا بعادهم من دولـة المقـر واحتـرام اإلجـراءات الدبلوماسـية إذا كـان 

نـدرج ضـمن كبـار المـوظفين الـدوليين، أمـا بالنسـبة لفئـة المـوظفين الـدوليين األدنـى درجـة هذا الموظف ي

والــذين يخضــعون لرقابــة الطائفــة األولــى والــذين يتمتعــون بالمزايــا والحصــانات الالزمــة لمباشــرة أعمــالهم 

ولـة المقـر الرسمية، فالعمل الدولي قد أثبت إنه في حال ارتكـاب هـؤالء ألعمـال تمـس بـاألمن الـوطني لد

فإن تلك األخيرة تتغاضى عن الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بها هؤالء الموظفين وغالبًا مـا تقـدمهم 

  .للمحاكمة

: علــى أنــه)1( )128(حيــث تــنص المــادة ، جريمــة االتصــال غيــر المشــروع بدولــة أجنبيــة: ســابعاً 
  :يعاقب باإلعدام

لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون  •

  .شأن ذلك اإلضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو االقتصادي

كـــل مـــن ســـلم دولـــة أجنبيـــة أو أحـــد ممـــن يعملـــون لمصـــلحتها بأيـــة صـــورة وبأيـــة وســـيلة أخبـــار أو  •

ورًا أو غيـر ذلـك ممـا يكـون خاصـًا معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثـائق أو خـرائط أو رسـومًا أو صـ

بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر مـن الجهـة المختصـة 

   .بحضر نشرة أو إذاعته

                                                           

 .32مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 45

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

كل من سلم دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إلية بأية وسيلة سرًا من  •

أو توصل بأيـة طريقـة إلـى الحصـول علـى سـر مـن هـذه األسـرار بقصـد تسـليمه أسرار الدفاع عن البالد 

أو إفشــائه لدولــة أجنبيــة أو ألحــد ممــن يعملــون لمصــلحتها، وكــذلك كــل مــن اتلــف لمصــلحة دولــة شــيئًا 

   .يعتبر من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح ألن ينتفع به

، )129(االتفاق الجنائي والشـروع، بحكـم المـادة وهذا النوع من الجرائم تتساوى فيها عقوبة التحريض و   

من حرض أو اشترك في اتفاق جنائي الرتكاب إحدى الجرائم المنصـوص عليهـا فـي : والتي تنص على

  .هذا الفصل أو شرع في ارتكاب أي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر

يعاقب : "على) 3: (من نفس القانون، الفقرة) 132(ت المادة حيث نص:العصيان المسلحجريمة : ثامناً 

بالحبس مدة ال تقل عن سنه وال تزيد على عشر سنواتكل من احتل أو شرع فـي احـتالل قيـادة أو نقطـة 

عســكرية أو طــائرة أو ســفينة حربيــة  أو أي شــيء مــن المبــاني العامــة المخصصــة لمصــالح حكوميــة أو 

ئل االتصـــال الســـلكية أو الالســـلكية المخصصـــة للمنفعـــة العامـــة أو مرافـــق أو مؤسســـات عامـــة أو وســـا

) 4(، ونصـت الفقـرة"محطة اإلذاعـة الحكوميـة المسـموعة أو المرئيـة بغيـر تكليـف مـن السـلطة المختصـة

، ونصــت )مــن حــرض علنــًا الجنــد علــى الخــروج عــن الطاعــة أو التحــول عــن واجبــاتهم العســكرية:(علــى

  (1). ى ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو اإلحراقكل من حرض عل: (على)7(الفقرة
لســنة ) 12(حيــث يــنص قــانون الجـرائم والعقوبــات رقــم :جريمــة االشــتراك فــي عصــابة مســلحة: ثامنــاً 

يعاقـــب بــــالحبس مــــدة ال تزيــــد علــــى عشــــر : علــــى) 2(ونصــــت الفقــــرة، الفقــــرة ) 133(م، المـــادة 1994

جماعــة مــن النــاس أو قاومــت بالســالح رجــال كــل مــن اشــترك فــي عصــابة مســلحة هاجمــت  :(ســنوات

الســـلطة العامـــة المكلفـــين بتنفيـــذ القـــوانين، وٕاذا نـــتج عـــن أي مـــن أفعـــال الجنـــاة المـــذكورين فـــي الفقـــرتين 

السابقتين موت إنسان تكون العقوبة اإلعدام حدًا وال يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كـان المجنـي 

  ) .عليه من غير المقصودين بالجريمة

علـى أن تطبـق ) 134(وفيما يتعلق بالتحريض واالتفاق والشروع واإلعفـاء لهـذه الجـرائم تـنص المـادة    

  .)133(و ) 132(من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد ) 130(و ) 129(المادتان 

  

  

                                                           

  .34مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 46

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

الجــرائم مــن قــانون ) 136(تــنص المــادة : جريمــة إذاعــة أخبــار بغــرض تكــدير األمــن العــام: تاســعاً 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كـل مـن أذاع أخبـارًا : (اآلنف ذكره على أن )1( والعقوبات

أو بيانــات كاذبــة أو مغرضــة أو أيــة دعايــة مثيــرة وذلــك بقصــد تكــدير األمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بــين 

  ).الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة

ومــن خــالل مــا ســبق استعراضــه ألنــواع الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة التــي قــد ترتكــب فــي المنافــذ البريــة   

والعقوبات المغلظة لها، باعتبارها من الجرائم الجسيمة فإن من واجب األجهزة األمنيـة واالسـتخبارية فـي 

الوسائل القانونية، ووفقًا للنصوص  المنافذ البرية القيام بواجباتها لمواجهة تلك الجرائم، باستخدام مختلف

 . القانونية المتعلقة باإلجراءات القانونية الموضحة، وبمختلف األساليب سواًء منها السرية أو العلنية

  الفرع الثاني
  اإلجراءات القانونية لمواجهة الجرائم ذات الخطر العام والماسة باالقتصاد الوطني

والماســـة باالقتصـــاد الــوطني المنصـــوص غليهــا فـــي القـــانون، نســتعرض أهـــم الجــرائم ذات الخطـــر العــام 

والتي قد تحدث في المنافذ البرية، وكذا اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة، ثـم نحـاول البحـث عـن المعالجـات 

  : القانونية لها في المبحث الثاني من هذا الفصل، وذلك كما يلي

  :يمني والتي قد تتعرض لها المنافذ البريةماهية الجرائم ذات الخطر العام في القانون ال: أوالً 
يعاقــب بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى : (علــى أن)2( )137(تــنص المــادة : جــرائم الحريــق والتفجيــر .1

عشر سنوات كل من أشعل حريقا أو أحدث انفجارا في مـال ثابـت أو منقـول ولـو كـان مملوكـا لـه، متـى 

للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم 

سنوات إذا حصل الحريـق أو االنفجـار فـي مبنـى مسـكون أو محـل أهـل بجماعـة مـن النـاس أو فـي أحـد 

  ) .المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة
ــل والمواصــالت للخطــر .2 ــريض وســائل النق يعاقــب : أنــهعلــى ) 138(تــنص المــادة : جريمــة تع

  :بالحبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من
عرض للخطر عمدا وسيلة مـن وسـائل النقـل البريـة أو البحريـة أو الجويـة أو عطـل سـيرها بأيـة  •

  .طريقة
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   .عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية المخصصة للمنفعة العامة •

يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز : على أنه)1( )143(ادة تنص الم: جريمة حدوث الضرر بإهمال .3

ثـالث سـنوات أو الغرامــة مـن تســبب بإهمـال فــي إشـعال حريــق أو انفجـار أو غــرق أو تلويـث أو تعطيــل 

  .إلحدى وسائل النقل فإذا نجم عن اإلهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة ال تتجاوز خمس سنوات
يعاقـب بـالحبس مـدة : (علـى أنـه)2( )144(تـنص المـادة : اجريمة حيازة المفرقعات واالتجار به .4

ال تزيــد علــى ســـت ســنوات كــل مـــن حــاز أو أحــرز أو وضـــع أو اســتورد مفرقعــات أو أتجـــر فيهــا بغيـــر 

ترخيص من الجهة المختصة، ويأخذ حكـم المفرقعـات كـل مـادة تـدخل فـي تركيبهـا وصـدر بهـا قـرار مـن 

  ).خدم في صنعهاالجهة المختصة واآلالت واألدوات التي تست
يعاقــب بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ســنه أو بغرامــة ال تتجــاوز : "علــى أنــه)3( )145(كمــا نصــت المــادة    

  ".ألفي  كل من خالف شروط الترخيص المشار إليه في المادة السابقة

عاقــب بــالحبس : "علــى أنـه) 4( مـن نفــس القـانون) 146(نصـت المــادة : نقــل المفرقعــات جريمـة .5

تزيد على سـنه أو بغرامـة ال تتجـاوز ألفـي  كـل مـن نقـل مفرقعـات أو مـواد قابلـة لاللتهـاب فـي  مدة ال

  ”.إحدى وسائل النقل العامة أو بطريق البريد على خالف ما تقتضي به القوانين واللوائح
يتضح أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض فقرات تلك المواد، وخاصة تلك المتعلقـة  ومن خالل ما سبق

بمبلــغ الغرامــات المفروضــة علــى مرتكبــي بعــض الجــرائم وفقــًا لمقتضــيات انخفــاض ســعر العملــة اليمنيــة 

  .بشكل كبير عما كانت عليه عند وضع ذلك القانون

  :الماسة باالقتصاد القومي في المنافذالبرية اإلجراءات القانونية المحلية لمواجهة الجرائم: ثانياً 
جعل المشرع اليمني تخريب األموال المتعلقة باالقتصاد القومي من الجرائم الجسيمة حيث عاقب 

عليها بالحبس الذي يبدأ بسنه ويتوقف عند عشر سنوات، وهو بذلك وضع حد أعلى وحد أدنى، إال أنه 

ل حيـث لم يحدد فعـل أدنـى وفعـل أعلـى ولـم يضـع تـدرج للجـرائم بـل جعلهـا جريمـة واحـده فـي كـل االفعـا

يعاقـب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن سـنه وال تزيـد عـن : (من نفس القـانون علـى أن) 147(نص في المادة 

عشر سـنوات مـن خـرب بنيـة أحـدث انهيـار فـي االقتصـاد القـومي مصـنعًا أو أحـد ملحقاتـه أو مرافقـه أو 

                                                           

  . 37مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
 .37مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات) 2( 
  .37مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات) 3( 
 .37مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )4( 
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مواصــــالت أو جســــرًا أو مجــــرى ميــــاه أو ســــدًا أو خطــــًا كهربائيــــًا ذا ضــــغط عــــال أو وســــائل النقــــل أو ال

مستودعًا للمواد األولية أو المنتجات أو السلع االستهالكية أو غير ذلـك مـن األمـوال الثابتـة أو المنقولـة 

، ونتنـاول )المملوكة للشـعب المعـدة لتنفيـذ خطـة الدولـة االقتصـادية ولهـا أهميـة حيويـة لالقتصـاد القـومي

 :الموضوع فيما يلي

 :في القوانين المحلية اإلجراءات القانونية لمكافحة الفساد  .أ 
ال شك أن الفساد آفة متنامية في جميع الدول لتأثيرهـا السـلبي المباشـر فـي تنميـة المجتمعـات والحـد مـن 

تطورهـــا كمـــا أنهـــا أصـــبحت ظـــاهرة ذات جوانـــب اجتماعيـــة واقتصـــادية وسياســـية ال يتطلـــب مكافحتهـــا 

تعــاون الــدول فيمــا بينهــا للحــد مــن تضــافر جهــود مؤسســات الدولــة الواحــدة فحســب بــل البــد مــن ضــرورة 

م ســـــاهمت االتفاقيـــــات الدوليـــــة لمكافحــــة الفســـــاد فـــــي رفـــــع 1996الفســــاد اإلداري والمـــــالي، فمنـــــذ عــــام 

. االلتزامــات السياســية لمكافحــة الفســاد، وعينــت المعــايير والممارســات الدوليــة األساســية لمعالجــة الفســاد

ليمنيـة الكثيـر مـن القـوانين التـي تجـرم قضـايا الفسـاد ومن جانب آخر فقد تضمنت التشـريعات القانونيـة ا

م المعــدل وحرصــا مــن المشــرع 1992لســنة ) 12(اإلداري والمــالي منهــا قــانون الجــرائم والعقوبــات رقــم 

اليمني في محاربة الفساد وٕاشاعة ثقافـة النزاهـة بعـد عـام  تـم تشـكيل هيئـة مكافحـة الفسـاد وذلـك لغـرض 

ائم الفسـاد وتكـريس مبـدأ سـيادة القـانون فـي مكافحـة الفسـاد ولغـرض تسـليط إيجاد إليه فعالة لمكافحـة جـر 

الضــوء علــى آليـــة مكافحــة الفســاد والمعالجـــات القانونيــة التـــي وضــعها المشــرع اليمنـــي لمكافحــة الفســـاد 

باالنسـجام مــع االتفاقيـات الدوليــة التــي انضـم إليهــا الــيمن نتنـاول المعالجــة القانونيــة لمكافحـة الفســاد فــي 

تشــريعات الوطنيــة، ثــم المعالجــة القانونيــة لمكافحــة الفســاد فــي االتفاقيــات الدوليــة، ونتنــاول الموضــوع ال

  :بإيجاز فيما يلي
النصوص القانونية لمكافحة جريمة تخريب األموال المتعلقـة باالقتصـاد القـومي فـي القـوانين  .1

  :المحلية
قـل عـن ســنه وال تزيـد عــن عشـر ســنوات يعاقــب بـالحبس مــدة ال ت: (علــى أنـه)1( )147(نصـت المـادة    

من خرب بنية أحدث انهيار في االقتصاد القومي مصنعًا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو جسـرًا أو مجـرى 

مياه أو سدًا أو خطًا كهربائيًا ذا ضغط عال أو وسائل النقل أو المواصـالت أو مسـتودعًا للمـواد األوليـة 

غير ذلك من األموال الثابتة أو المنقولة المملوكـة للشـعب المعـدة  أو المنتجات أو السلع االستهالكية أو
                                                           

  .38مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات) 1( 
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  .)لتنفيذ خطة الدولة االقتصادية ولها أهمية حيوية لالقتصاد القومي

  :النصوص القانونية المتعلقة بجريمة خيانة الموظف المسؤول .2
ـــى أنـــه)1( )148(تـــنص المـــادة  ـــى : (عل ـــة المـــذكورة فـــي المـــادة الســـابقة عل الموظـــف العـــام تطبـــق العقوب

المسؤول إذا أخل بواجباته أو تراخى في القيام بها بنية إحداث انهيار في االقتصاد القومي وتسبب عن 

   ) .ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة

فيما يتعلـق بـالتحريض واالتفـاق الجنـائي والشـروع : (على أنه)2( )149(وعلى نفس السياق نصت المادة 

من هـذا القـانون علـى الجـرائم المبينـة فـي ) 130(و ) 129(عقوبة تطبق أحكام المادتين واإلعفاء من ال

  .المادتين السابقتين

  :اإلجراءات القانونية لمكافحة غسل األموال في القانون اليمني  .ب 
علـى مـا ) ٣(، البـاب الثـاني، المـادة رقـم )3(م2003لسـنة  35نص قانون مكافحـة غســـــل األمـوال رقـم   

األمـوال جريمـة يعاقـب عليهـا بموجـب أحكـام هـذا القـانون ويعـد مرتكبـا لجريمـة غسـل األمـوال  غسل:يلي

 :كل من قام أو اشترك أو ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب
  :أي من الجرائم الواقعة على كافــة األموال الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم اآلتية   -أ 

  .مكافحة جرائم االختطاف والتقطعالجرائم المنصوص عليها في قانون  .1
الســــرقة أو اخــــتالس األمــــوال العامــــة أو االســــتيالء عليهــــا بوســــائل احتياليــــة أو الرشــــوة وخيانــــة  .2

  .األمانة
  .تزوير وتزييف األختام الرسمية والعمالت واألسناد العامة .3
  .االستيالء على أموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات .4
  .ركيالتهريب الجم .5
  .االستيراد واإلتجار غير المشروع لألسلحة .6
زراعة المخدرات أو تصنيعها أو االتجار بها وكذا صناعة الخمـور أو االتجـار بهـا وغيرهـا مـن  .7

  .األنشطة المحرمة شرعا
  ):أ(أي فعل من األفعــال التالية والناجـمة عن أي من الجرائم الواردة في الفقرة   .ب 

                                                           

  .38مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
  .38مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )2( 
  .م11/5/2022: المركز الوطني للمعلومات، آخر زيارة: م2003لسنة  35قانون غسل األموال اليمني رقم ) 4(

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=19332         
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  .ألموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدرإخفاء المصدر الحقيقي ل .1
تحويل األموال أو استبدالها مع العلم بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مسـاعدة  .2

  .شخص على اإلفالت من العقاب أو المسئولية
ـــر تملـــك األمـــوال غيـــر المشـــروعة أو حيازتهـــا أو اســـتخدامها أو توظيفهـــا لشـــراء  .3 ـــة أو غي أمـــوال منقول

  .منقولة
لجنة مكافحة غســل (تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى : على أن) 8(نصت المادة و  •

وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علـى عـرض وزير المالية وتتكـون مـن ممثـل واحـد ) األموال

وزارة الماليـــــــة رئيسـًا للجنـة، البنـك المركــــــزي نائبـًا للـرئيس، وزارة  :من الجهات التالية بناء على ترشيحها

ـــــة عضــــوًا، الجهــــاز لمركــــزي للرقابــــة والمحاســــبة  ـــــة عضــــوًا، وزارة الخارجيـــ العــــدل عضــــوًا، وزارة الداخليـــ

ف التجاريـــــة عضـــــوًا،وزارة الصـــــناعة والتجــــــــارة عضـــــوًا جمعيـــــة البنــــــــــــو ك عضـــــوًا، االتحـــــاد العـــــام للغـــــر 

 .الصناعية عضواً 

إعـداد األنظمـة واإلجـراءات  :تتـولى اللجنـة ممارسـة االختصاصـات التاليـة ):9(ونصـت المـادة  •

الخاصـــة بمواجهـــة غســـل األمــــوال ورفعهــــا لــــرئيس مجلـــس الـــوزراء إلقرارهـــا بمـــا يتعـــارض مـــع نصـــوص 

لداخليـة لعمـل اللجنـة وفقـًا ألحكـا هـذا وأحكام هذا القانون والئحتـه التنفيذيـة، وكـذا وضـع وٕاقـرار الالئحـة ا

إقامـة النـدوات وورش العمـل  .القانون، والتنسيق تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة

المتعلقــة بغســل األمــوال، باإلضــافة إلــى تمثيــل الجمهوريــة فــي المحافــل الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة غســل 

   .األموال

أن تنشـــأ بقـــرار مـــن المحـــافظ فـــي البنـــك المركـــزي وحـــدة جمــــع  علـــى )١١(كمـــا نصـــت المـــادة  •

المعلومـات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عـن أي عمليـات لغسـل األمـوال وفقـا ألحكـام هـذا 

  . القانون ويحدد القرار األسس العلمية والفنية

مـوال الحصــول على أنـه يجـوز للوحـدة عنـد إبالغهـا بـأي عمليـة لغسـل األ )١٣(ونصت المادة  •

 .علـى المعلومات والوثائق الالزمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات الماليـة بعد موافقة المحافظ

علـى المختصـين فـي البنـك المركـزي اليمنـي فـي قطـاع الرقابـة : مـا يلـي )١٤(وتضمنت المادة  •

عمليات التي يتحقق والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها إبالغ الوحدة عن ال

 .لهم بأنها من عمليات غسل األموال

على الوحدة بموجب تقرير كتابي إبالغ النائب العام بأي : ما يلي )١٥(وتضمنت كذلك المادة  •



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 51

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

جريمـــة مــــن جـــرائم غســـل األمـــوال ويرفـــق بـــالتقرير الوثـــائق المؤكـــدة لـــذلك، مــــع إرســــال صـــورة منـــه إلـــى 

  .اللجنة

يتــولى النائــب العــام بنفســه أو بواســطة أحــد أعضــاء النيابــة  :أنعلــى ) ١٩(كمــا نصــت المــادة  •

العامــة بتوكيــل اصــيل منــه ســلطة مباشــرة إجــراءات التحقيــق ورفــع الــدعاوى الجزائيــة أمـــام المحكمــة فــي 

   .جرائم غسل األموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقـا لهذا القانون

مــن المحكمــة المختصــة اتخـاذ التــدابير واإلجـراءات للنائب العام أن يطلـب : )٢٠(وفي المادة  •

التحفظيـــة المؤقتـــة بمـــا فـــي ذلـــك حجـــز األمـــوال وتجميـــد الحســــاب أو الحســـابات موضـــوع جريمـــة غســـل 

  .األموال وفقـًا لقـانون اإلجـراءات الجزائية

  :العقــــــــــــــــوبات المقررة لجريمة غسل األموال في القانون اليمني •
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد بموجب قـانون آخريعاقـب كـل مـن ارتكـب ) ٢١(دة المانصت  .1

مــن هــذا القــانون بالســجن مــدة ال تزيــد عــن خمــس ) 3(جريمــة غســل األمــوال ممــا نصــت عليــه المــادة 

سنوات، مع عدم اإلخالل بحق الغيـر حسـن النيـة تصـادر بموجـب حكـم قضـائي بـات لمصـلحة الخزينـة 

ألمــوال والعوائــد المتحصـــلة مـــن الجـرائم المتعلقــة والمرتبطـة بغســل األموال،للمحكمــة العامـة للدولــة كافـة ا

  .الحكم بإلغاء الترخيص ووقف النشـاط أو أي عقوبـة تكميليـة أخرى وفقا للقوانين النافذ

من هـذا ) 5(من هذا القانون يعاقب كل من خالف أحكام المادة ) ١١(مع مراعاة أحكام المادة  .2

خمســمائة ألــف ) 500.000(بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ثــالث ســـنوات أو بغرامــة ال تزيــد علــى القــانون 

. 

  : تزوير الجوازات والوثائق في القانون اليمني االجراءات القانونية المتعلقة بجريمة  .ج 

المتعلقـة بـالتزوير المـادي فـي المحـررات ) 12(مـن قـانون الجـرائم والعقوبـات رقـم )1( )212:(تنص المـادة

 . يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن خمس سنوات من اصطنع محررًا رسمياً :" الرسمية على أن
يـنصـــــــــــرف مـفـهـــوم التهريــب إلـــى إدخـــــــال :القانونيــة لمكافحـــة جريمــة التهريــباإلجــراءات   .د 

ــائـــع الـمـمـنـوعــــــة أو الـمـقـيــــــدة أو إخراجهــا، وســواء كانــت المــواد قيميــة أو عينيــة، تجاريــة أو غيــر الـبضـــــــــ

تجارية، وتعتبر جريمــة التهريــب الجمركـي النــاشــــــــئـــة عـن مخــالفـــة أحكـــام المنـع والتقييـــد أحـــدى الجـرائم 

ـــــادية نفســــــها، وهي تعني إدخال البضـــــــائع إلـى البلـد أو إخراجهــا االقتصــــــادية، بل هي الجريمة االقتصـ

                                                           

  .55مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
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 منهـا على وجــه مخــالف إلحكـام المنـع والتقييــد الـواردة فـي القــانون أو القـوانين واالنظمـة النافـذة األخـرى

  :برية، كما يلي، ونستعرض فيما يلي المعالجات القانونية لبعض أنواع التهريب المتعلقة بالمنافذ ال)1(

ــــد .1 ــــق البري ــــب عــــن طري ــــى أن )30(نصــــت المــــادة  :التهري لألشــــخاص والمســــاكن : "منــــه عل

وحرمــة المراســالت .. والمراسـالت البريديــة والمحادثــات الســلكية والالســلكية والمحادثــات الشخصــية حرمــة

ويتبـين ." تمنع مـن االطـالع عليهـا أثنـاء نقلهـا أو انتقالهـا مـن شـخص إلـى آخـر بريديـة كانـت أو هاتفيـة

لـم يبـين بشـكل صـريح علـى الجـرائم االلكترونيـة، وٕانمـا  من هذه النصوص أن قانون اإلجراءات الجزائية

أشـــارت إلـــى بعـــض الجـــرائم؛ كالتقـــاط الصـــور أو نقلهـــا، وكـــذا االطـــالع علـــى الخطابـــات أو الرســـائل أو 

 البرقيات أو مصادرتها، وهذه الجرائم قـد ترتكـب بواسـطة اإلنترنـت، وقـد ترتكـب أيضـًا بالوسـائل التقليديـة

)2(.  

 : ة المحلية لتهريب اآلثاراإلجراءات القانوني .2

  :النصوص القانونية المتعلقة بحماية اآلثار 

علــى أنــه يعتبــر األثــر أ ي مــادة منقولــة أو ثابتــة تركتهــا )3( مــن قــانون اآلثــار) 3(نصــت المــادة  •

ســنة، ويشــمل ) 200(الحضــارة أو األجيــال الســابقة فــي الــيمن ممــا تــم صــنعه أو تنشــئته أو كتابتــه قبــل 

والمخطوطــات وبقايــا الســالالت البشــرية والحيوانيــة والنباتيــة ويجــوز للهيئــة أن تعتبــر مــن ذلــك الوثــائق 

سـنة ميالديـة إذا رأت أن المصـلحة العامـة تتطلـب  200اآلثار أي مادة منقولة أو ثابتة يقل عمرها عـم 

  .المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار مم الرئيس

يقصـد بـاألثر المنقـول األثـر المنفصـل : علـى أنـه )4( من قانون اآلثار) أ.4(ك نصت المادة كذل •

عن االرض أو المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقـوش والمخطوطـات 

ة والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض مـن صـنعها ووجـوه اسـتعمالها، وكـذلك بقايـا السـالالت البشـري

                                                           

ن مخالفة أحكام المنع والتقييد دراسة مقارنة بين جريمة التهريب الجمركي الناشئة ع: رعد محمد عبد اللطيف)  2(
التشريعين االردني والعراقي، رسالة ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة 

  .164م، ص2015الشرق االوسط، اغسطس 
  .11ابق، ص نديم محمد حسن الترزي، اإلجراءات القانونية في جرائم االنترنت والهاتف، مرجع س )2(
لســــنة ) 14(م، المعــــدل بقــــرار رئــــيس مجلــــس النــــواب رقــــم 1994لســــنة ) 21(قــــانون اآلثــــار وتعديالتــــه رقــــم )  2(

ــــدة الرســــمية العــــدد : م1996 م، 1997لســــنة ) 3(م ونشــــر التعــــديل فــــي العــــدد 1994لســــنة ) 20/4(الجري
 .10ص

 .  10المرجع السابق، ص : قانون اآلثار)  3(
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والحيوانيــة والنباتيــة وســائر أنــواع االبــداعات التــي تــدل علــى أحــوال العلــوم واآلداب والفنــون والصــناعات 

  .والتقاليد

يحظـر االتجـار باآلثـار المنقولـة دون : ()1(علـى أنـه ) 29(ونصقانون اآلثار اليمني فـي المـادة  •

ي أضـيق نطـاق ويقتصــر االتجــار حصول علـى إذن رسـمي مـن السلطة األثرية وال يجوز االتجار إال فـ

باآلثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة األثرية التي تجيـز هـذه السلطة التصرف فيهـا ويصـدر 

  .اإلذن باالتجار وفقا للقواعد والشروط التـي يصدر بها قرار من الوزير

القــــانون يعاقـــب علــــى مخالفـــة احكــــام هـــذا (مــــن نفـــس القــــانون علـــى أن ) ٣٦(ونصـــت المـــادة  •

بالعقوبات المبينة فـي المـواد التالية مع عدم االخالل بأية عقوبة اشد يقرها قانون العقوبات أو أي قانون 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن خمـس ســنوات أو بغرامــة ال تقــل :(على أن ) ٣٧(آخر، ونصت المادة 

هريــب إثــر إلــى خــارج الجمهوريــة  أو بــالعقوبتين معــا كــل مــن هــرب أو اشــترك فــي ت) 50.000(عــن 

مع الحكم بمصادرة األثر محـل الجريمـة وكــذلك االشـياء المسـتخدمة فـي تنفيـذ الجريمـة لصـالح صـندوق 

 .دعم اآلثار
تم انشاء إدارة مكافحة التهريب واألمن : اإلجراءات القانونية المحلية لمواجهة تهريب البضائع .3

تخـــتص نيابـــة : م، والـــذي نـــص علـــى أنـــه١٩٩٢لســـنة ) ١٥٨(قرار النائـــب العـــام رقـــم الجمركـــي بمـــوجب

االمـــوال العامـــة بــــالتحقيق والتصــــرف ورفــــع الــــدعوى ومباشـــرتها امـــام المحـــاكم المختصـــة طبقـــا للقـــوانين 

والثقـة  النافذة في كافة الجـرائم الواقعة على المال العـام وكـذا الجـرائم الماسـة بمقتضـيات الوظيفــة العامــة

 . الخ.. العامة والجرائم المرتبطة باي منها ارتباطا يقبل التجزئة
  :سلطة التحري وجمع األدلة لموظفي الجمارك .4

ــــــة بجريمــــــة التهريــــــب والقيــــــام  ــــــلطات جمـــــع المعلومـــــات والبيانـــــات الخاصــ ــــــة سـ مـــــنحهم القـــــانون ممارســ

لجزائيـة، وذلـك بهــدف الحصـول علـى المعلومـات عنـد باإلجراءات األولية التي تســــــــبق تحريـك الـدعوى ا

ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها ببرهة وجيزة، مما يساعد على تمكين ســــلطة التحقيـق مـن القيـام بعملهـا 

بصـــورة صـــحيحة وبأدلة قريبة من وقت ارتكاب الجريمة ، وعليه يجوز لموظفي الجمـارك إجراء التحري 

، ومنحتهم القوانين في بعض الدول تعقـب )2( الـدولـة ، وخـاصــــــــة في النطـاق الجمركيعلى امتداد إقليم 

                                                           

  .  15المرجع السابق، ص : قانون اآلثار)  4(

  .من قانون الجمارك األردني) ب11(من قانون الجمارك العراقي، ويقابلها المادة ) 116(المادة ) 2(
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المهربــة خـارج النطــاق الجمركـي البــري والبحـري ومطاردتهــا عنـد مشـــاهدتها ضــمن النطــاق فــي البضـائع 

الجمركــي ـ وضــع يســتدل  منــه علــى قصــــــد التهريــب ، وبالتــالي يعتبــر االجــراء الــذي يقــع مــن الموظــف 

صــــحيحا حتـــى لـــو تـــم فـــي دائـــرة أخـــرى بعيـــدة عـــن دائـــرة اختصاصـــه، ويحـــق لهـــم إجـــراء المعاينـــة علـــى 

ـــائع الداخلــة والخارجــة وذلــك قبــل وقــوع الجريمــة بهــدف الكشــف عــن البضــائع الممنوعــة والمقيــدة،  البضــ

لجمـارك  والقـوانين النافـذة ولهم أيضًا  إيقاف وســائط النقل والكشــف علـى البضــائع وفقـا ألحكـام قـانون ا

األخــرى، وعلــى ســائقي وســائط النقــل أن يخضــعوا لألوامــر التــي تصــدر لهــم مــن قبــل مــوظفي الجمــارك، 

كما  أن المشرع الجمركي قـد اكتفـى إلجـراء التحـري عـن البضـائع الممنوعـة أو المقيـدة علـى مجـرد قيـام 

ض أعمـــال التحقيـــق االبتـــدائي اســـتثناًء شـــبهة تـــوافر جـــرم التهريـــب، ومـــنح موظفـــو الجمـــارك مباشـــــرة بعـــ

كــالقبض والتفتــيش،  والتــي تــدخل فــي اختصــاص ســـلطة التحقيــق، علــى نحــو مــا أقــره المشــرع اليمنــي، 

وذلــك بهــدف حمايــة مصــــالح الدولــة السـياســـية التـــي تســـمو علــى مصـــلحة األفـــراد ، فــي أحــوال محـــددة 

  .المســــا س بها وواضــــحة وبشـــروط تكفل صــــيانة الحريات وعدم

 :االجراءات القانونية لمكافحة تهريب المخدرات في القانون المحلي. 5

) 3( رقمأهم النصوص القانونية لمكافحة المخدرات والمتعلقـة بعمـل المنافـذ البريـة وفقـًا للقـانون اليمنيـ  .أ 

 :بشأن مكافحة االتجار واالستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية) م1993(لسنة

قيــام حالــة التلــبس يكــون إلدارة مكافحــة علــى أنــه عنــد تــوافر دالئــل كافيــة علــى ) 50(نصــت المــادة  .1

ي المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وصف الضباط صفة مأموري الضبط القضـائ

في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك يكون لمديري المناطق الجمركية ومعاونيهم صفة مأموري الضبط 

 .القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي نطاق الحرم الجمركي

يحظـر علـى "مـن الفصـل الثـاني فيمـا يتعلـق بالجلـب والتصـدير والنقـل علـى أنـه   ) 2(نصت المادة  .2

شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع مواد مخدرة أو يتبـادل أي 

عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا أو مستخدما بأجر أو بدون اجر إال فـي 

 .االحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه

كمـا ال .. وز جلب المواد المخدرة مهما كانت الواجهـة النهائيـة لهـاعلى أنه ال يج) 3(ونصت المادة  .3

يجــوز تصـــديرها إال فــي الحـــاالت المســـتثناة طبقــا لهـــذا القــانون بموجـــب تـــرخيص كتــابي مســـبق مـــن 

 .وبتوقيع الوزير) وزارة الصحة(الجهة المختصة 

المـــادة الثالثــــة علــــى أنـــه ال يجـــوز مــــنح إذن الجلـــب المشـــار إليــــه فـــي : أ ) 4(ونصـــت المـــادة  .4
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  :لالستخدامات الطبية والعلمية إال للجهات اآلتية

 .المؤسسات الصحية الحكومية •
 .الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية •
 .المؤسسة الوطنية لألدوية •
معامـــل التحاليـــل الكيميائيـــة واألبحـــاث العلميـــة وكليـــات ومعاهـــد العلـــوم الخاضـــعة إلشـــراف وزارة  •

 .الصحة
ال تســلم المــواد المخــدرة التــي تصــل إلــى الجمــارك إال بموجــب إذن ســحب كتــابي ) 5(ونصــت المــادة  .5

تعطيه وزارة الصحة للمـأذون لـه بالجلـب يـتم تسـليمه لمصـلحة الجمـارك وعلـى مصـلحة الجمـارك حـال 

 .تسليم إذن السحب اشعار وزارة الصحة بصورة منه
أو نقلها داخل طرود محتوية علـى مـواد ال يجوز جلب المواد المخدرة أو تصديرها ) 6(ونصت المادة  .6

أخرى ويجب أن يكون إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينية داخل طرود مأمونة، وأن يبين عليها اسم 

 .المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها ونسبتها وكميتها والجهة المرسل اليها
 .لمقررة ألذن الجلبيتبع في شأن منح إذن التصدير ذات الشروط واألحكام ا) 7(ونصت المادة  .7
النصوص القانونية للعقوبات المقررة في قانون المخدرات اليمني، والمتعلقة بعمل المنافـذ البريـة،   .ب 

 :يعاقب باإلعدام: ما يلي) 33(حيث قد ورد في الفصل الثالث، المادة 
كـــل مـــن صـــدر أو جلـــب مــــواد مخـــدرة بقصـــد االتجـــار أو التــــرويج قبـــل الحصـــول علـــى التــــرخيص  .1

  .من هذا القانون) 3(عليه في المادة  المنصوص

كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة وكـان ذلـك بقصـد االتجـار بالمخالفـة ألحكـام  .2

 .هذا القانون

 :على أنه يعاقب باإلعدام أو بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة) 34(كما نصت المادة 

ســلم أو نقــل أو قــدم للتعــاطي مــادة مخــدرة كــل مــن تملــك أو حــاز أو أحــرز أو اشــترى أو بــاع أو  .1

 .وكان ذلك بقصد االتجار فيها بأية صورة وذلك في غير االحوال المصرح بها في هذا القانون

كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الخامس أو صدر أو جلـب أو حـاز أو أحـرز أو  .2

ي أي طــور مــن أطــوار نموهــا هــي أو بــذورها اشــترى أو بــاع أو ســلم أو نقــل نباتــا مــن هــذه النباتــات فــ

وكــان ذلــك بقصــد االتجــار أو اتجــر فيهــا بأيــة صــورة وذلــك فــي غيــر االحــوال المصــرح بهــا فــي هــذا 

 .القانون
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، تعميم النائب العام بشأن تكليـف رؤسـاء النيابـات بـالتحقيق والترافـع فـي بعـض قضـايا المخـدرات  .ج 

للخطــورة البالغــة التــي تشــكلها جــرائم المخــدرات علــى المجتمــع ولضــمان عــدم نظــرا : والــذي نــص علــى

الزاجــرة، وعليــه نوجــه بتكليــف رؤســاء النيابــات بــالتحقيق إفــالت مرتكبيهــا مــن توقيــع العقوبــات القانونيــة 

فــي قــانون المخــدرات وتقــع علــيهم ) 1(رقــم  والترافــع فــي كــل قضــايا المخــدرات المصــنفة ضــمن الجــدول

 .مسئولية متابعة تنفيذ األحكام الصادرة فيها

 شــريعات الدوليــةاالجــراءات القانونيــة لمكافحــة تهريــب المخــدرات واألمــوال عبــر البريــد الــدولي فــي الت

  :تناولت التشريعات الدولية العديد من النصوص القانونية في هذا السياق، ومن أهمها:)2(

حث المؤسسات والشركات البريدية على تزويـد اإلدارة المعنيـة بمكافحـة تهريـب المخـدرات واألمـوال  .1
لالستفادة منها في كشف محـاوالت واإلدارات الجمركية المعنية بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها 

التهريــب عبــر البريــد مــع التأكيــد علــى المعاملــة بالمثــل فيمــا يتعلــق بتــوفير المعلومــات مــع مراعــاة 
 .السرعة والسرية

السعي إلى وضع أطر عملية للتعاون بهـدف تفعيلـه بـين مختلـف أجهـزة إنفـاذ القـوانين والمؤسسـات  .2
 .لبريد وفق منطوق االتفاقيات الدولية ذات العالقةالبريدية في مجال مكافحة التهريب عبر ا

العمــل علــى توحيــد النصــوص القانونيــة التــي تحكــم عمــل المؤسســات والشــركات البريديــة الخاصــة  .3
وتنسيقها بما يكفل مكافحة التهريب عبر البريد وٕالزامها بتوفير المعدات والتجهيزات الالزمة لكشـف 

أهميــة التوفيــق بــين المتطلبــات األمنيــة وضــمان الحقــوق محــاوالت التهريــب، وكــذلك التأكيــد علــى 
 .الشخصية للمستفيدين من الخدمات البريدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

  .قانون مكافحة المخدرات اليمنى )1(
  .م2004بوخارست /اتفاقية البريدية العالمية، اتفاقية بريد الرسائل   )2(
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انفـاذ القـانون المعنيـة بالكشـف علـى البريـد العـابر  وأجهـزةالتشديد على االدارات والشركات البريديـة  .4
بضــرورة التقيــد بمــا جــاء باالتفاقيــة البريديــة العالميــة فــي حــال تــوفر شــبهة يســتدل منهــا علــى وجــود 
محاولـة تهريـب للمخــدرات عبـر البريــد، بـأن يـتم تبليــغ كـًال مــن ادارتـي المصـدر والمــورد لهـذا البريــد 

التفصيلية  اإلجراءاتريعية لتسهيل اجراءات التسليم المراقب وفق وأن يتم التنسيق مع الجهات التش
 . )1( المشار اليها باتفاقية البريد العالمية

ضــرورة التــزام االدارات البريديــة بإخضــاع البريــد الصــادر للرقابــة الجمركيــة اســوًة بالبريــد الــوارد  .1

 /باتفاقيـــة بريـــد الرســـائل  18رقـــم  حيـــث اجـــازت االتفاقيـــة البريديـــة العالميـــة ذلـــك وفـــق مـــا جـــاء بالمـــادة(

 .)م تحت عنوان المراقبة الجمركية 2004وخارست ب

 .تشجيع الدول والمؤسسات البريدية على منح المكافئات عند كشف أي مواد محظورة .2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .م2004من اتفاقية بريد الرسائل بوخارست  15لمادة التعليق الملحق با )1(
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  المبحث الثاني
  لتعزيز أمن المنافذ البريةالمعالجات القانونية 

إن معظــم الجــرائم التــي قــد تحــدث فــي المنافــذ عــابرة للحــدود إذ قــد ترتكــب مــن قبــل أشــخاص مــن 

خارج الحدود، أو أنها تمر عبر شبكات خارج الحدود، وغالبًا قد يكون أن مرتكبها شـخص داخـل حـدود 

 الدولــة،وبمعنى آخــر يكــون الفعــل اإلجرائــي فــي هــذا النــوع مــن الجــرائم باســتخدام شــبكات، حيــث يمكــن

أو  وقـد يصـعب الوصـول إلـى جميـع أفـراد الشـبكةللمخطط إعطاء معلومات وتوجيهات عن بعد للجاني 

  ، )1( صعوبة التحقق من الدليل

لمــا لهـــا مــن أهميـــة فـــي  ،معظــم قضـــايا الحــدود والمنافـــذ تنظمهـــا القــوانين الدوليـــةفــي الغالـــب أن 

التعـرض ألهـم  مطلـبسـنحاول فـي هـذا ال الـدولي،ولتحقيق السـلم واألمـن والتعـاون  الدول،العالقات بين 

ونتعـرض كـذلك لإلجـراءات والتـدابير  ،ةالمنافـذ البريـوٕادارة قواعد القانون الـدولي والمحلـي المتعلقـة بـأمن 

التي تترجم تلـك القـوانين مـع األخـذ فـي االعتبـار خصوصـية وواقـع الحـدود اليمنيـة مـن جهـة والمتغيـرات 

اإلمكانيـــات واألهـــداف والسياســـات والخطـــط العامـــة للدولـــة مـــن جهـــة والدولية،وكـــذا المحليـــة واإلقليميـــة 

  . أخرى
  :ونتناول هذا الموضوع في مطلبين، كالتالي

  لمواجهة الجرائم في المنافذ البريةالمعالجات القانونية : المطلب األول

  .الدوليةوالتشريعات في القوانين  المعالجات : لمطلب الثانيا

  
  
  
  
  
  

                                                           

ص (سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم االنترنت والهاتف، مرجع سابق، : نديم محمد حسن الترزي )1(
12.  
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  المطلب األول
  المعالجات القانونية الضبط اإلداري والقضائي في المنافذ البرية: المطلب األول

لمواجهة الجرائم في المنافذ البريةالقانونية  المعالجات:  ولاأل رعالف  

الماسة بأمن الدولة واالقتصاد الوطنيالمعالجات القانونية لمواجهة الجرائم : الثانيلفرع ا  
  الفرع األول
  في المنافذ البريةوالقضائي المعالجات القانونية للضبط اإلداري 

  : المعالجات القانونية للضبط اإلداري: أوالً        
م فـــإن ســـلطة اصـــدار لـــوائح الضـــبط مـــن اختصـــاص مجلـــس 1991وفقـــًا للدســـتور اليمنـــي لعـــام       

) 24(الوزراء، ويفترض أن يكون من صـالحيات رئـيس الجمهوريـة، وأجـاز القـانون اليمنـي رقـم 

بعـد اسـتنفاذ (ح عنـد الضـرورة م بشأن واجبات وصالحيات الشـرطة اسـتخدام السـال1991لسنة 

بهـدف إعاقــة القيـام أو مواصــلة ارتكـاب أفعــال جنائيـة ذات خطــورة اجتماعيــة ) الوسـائل األخــرى

وعلــى وجــه الخصــوص الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة والشــعب وجــرائم االعتــداء علــى أو . بالغــة

ش اإلداري والــتحفظ الجــرائم الواقعــة ضــد األمــن العــام، باإلضــافة الــى ســلطة الشــرطة فــي التفتــي

، ويمكـــن ايـــراد بعـــض )1( ســـاعة علـــى األشـــياء التـــي يشـــتبه ان حيازتهـــا غيـــر شـــرعية 24لمـــدة 

 :المعالجات القانونية لقواعد الضبط اإلداري فيما يلي

ــــة   .1 مباشــــرة مهــــام ومســــئوليات االمــــن والحراســــة "تتــــولى وزارة الداخليــــة وفقــــًا لالئحتهــــا التنظيمي

، وتتمثـل تلـك المهـام فـي تـأمين وحمايـة المنشـآت الحدوديـة )2("والمداخل البريـة بالموانئ الجوية والبحرية

فــي المنافــذ، أمــا بقيــة مهــام الضــبط اإلداري فيتوالهــا جهــاز األمــن والمخــابرات، وفقــًا لمــا هــو معمــول بــه  

ن وآفــاق ووفقــًا لمشــروع الالئحــة التنظيميــة للمنافــذ، والتــي لــم يــتم إقرارهــا رســميًا، وفــي ظــل الوضــع الــراه

وزارة الداخليـة وقـوات : المستقبل القريب للمنافذ البرية اليمنية كجهة تتقاسمها ثـالث جهـات مختصـة هـي

حـــرس الحـــدود وجهـــاز االمـــن والمخـــابرات، لـــذلك البـــد أوًال مـــن اإلســـهام فـــي صـــياغة القـــوانين واللـــوائح 

                                                           

دراسة مقارنة، مكتبة  - وظيفة الشرطة المعاصرة في مجال الضبط اإلداري: علي علي صالح المصري. د  (1)
 .141-136ن 86م، ص 2005طبعة األولى، الجيل الجديد، ال

م، 1995ديسمبر  3، ) بدون رقم(، القرار الجمهوري ) 3/  3(المادة : الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية) 2(
 .منشورات مكتب النائب العام
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ها نحو الطابع االستخباري، التنظيمية لتلك الجهات المختصة في تلك المؤسسات بما يكفل توجيه نشاط

وكذا اقرار الالئحة التنظيمية للمنافذ من قبل الجهاز مع مراعاة أن تتضمن  آلية لجمع وتحليل وتنسـيق 

 .تنفيذ العمليات لالستفادة القصوى من مهام الضبط االداري

قـانون إن لب وجوهر العمل االستخباري يأتي قبل وقوع الجرائم، ولم ترد أي نصوص واضـحة فـي  .2

ــــذلك يجــــب ان رفــــع مقترحــــات تراعــــي  ــــة تفصــــل مهــــام اجــــراءات الضــــبط اإلداري، ل اإلجــــراءات الجزائي

الــدفاعي والهجومي،والــذي يعتمــد عمــل االســتخباري الســري والمتــوازن فــي كــال االتجــاهين خصوصــية ال

ومـات فهم واستغالل نقاط الضـعف والقـوة فـي الخصـم، والوصـول إلـى غايـة جمـع وتحليـل المعل )1(على 

  ). استثمارها(وهي 

رصــد الظـــواهر اإلجراميـــة وتحليلهـــا، وبيـــان الـــروابط األمنيــة لتلـــك الظـــواهر اإلجراميـــة ســـواًء كانـــت  .3

محليــة أم إقليميــة أم دوليــة، ومــا مــدى تأثيرهــا علـــى أمــن الدولــة واســتقرارها، وتتنــوع المــدخالت األمنيـــة 

ـــة  المعنيـــة بالرصـــد لرصـــد المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة بالجريمـــة، ســـواًء عـــن طريـــق الجهـــات اإلداري

والتحليل األمني كل حسب اختصاصها والمهام الموكلـة إليهـا بحسـب الهيكـل التنظيمـي، أو عبـر مراكـز 

التـي تقـدم إلـى أكاديميـة الشـرطة أو أكاديميـة األمـن  واألطروحـاتبحوث الشرطة أو البحوث والدراسـات 

  .)2( والمخابرات

إيجـاد غرفـة عمليـات مشـتركة لجمـع المعلومـات  مـن خـالل: ادارة وتنسيق تبادل المعلومـات األمنيـة .4

وتحليلهــا وٕاعــداد البيانــات اإلحصــائية مــن خــالل تقــارير الحــوادث والبالغــات اليوميــة الــواردة، واســتخدام 

الربط الشبكي بين مختلـف الوحـدات األمنيـة واالسـتخبارية بمـا يضـمن السـرعة والدقـة والسـرية فـي تبـادل 

  .البيانات والمعلومات

  :المعالجات القانونية المتعلقة بالضبط القضائي في المنافذ البري: ثانياً 
 مــن إجــراءات االســتداللفــي المنافــذ اإلجــراءات التــي تنفــذ الكتشــاف الجــرائم لــك الــدول تتعتبــر بعــض    

، بينمـــا فـــي دول أخـــرى قـــد تكـــون هـــذه اإلجـــراءات مـــن إجـــراءات كمـــا هـــو الحـــال فـــي جـــرائم المعلومـــات

  .)3( التحقيق

                                                           

 .الهجوم أفضل وسيلة للدفاع: هناك مقولة مشهورة)1( 
 .18صمرجع سابق، : عبد ااهللا محمد علي المليح) 2(

سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم االنترنت والهاتف، مرجع سابق، : نديم محمد حسن الترزي. د  )1(
 .12ص ) البحث غير مرقم(
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القيام ) 84(اإلجراءات الجزائية اليمني في المادة ويقوم بأعمال الضبط القضائي اشخاص خولهم قانون 

  بها على سبيل الحصر، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، ومنهم ضباط الشرطة واألمن، 

نظومـــة كمـــا أن لصـــحة اإلجـــراءات آثارهـــا اإليجابيـــة علـــى المؤسســـة األمنيـــة والشـــرطية أوًال، ثـــم علـــى م

العدالة والدولة بشكل عام، فكلمـا اتسـمت اإلجـراءات الجزائيـة بالصـحة زادة ثقـة المجتمـع بجهـاز األمـن، 

والعكــس صــحيح فكلمــا زادت أخطــاء مــأموري الضــبط القضــائي انعكــس عليــه ســلبًا، فيفقــد جهــاز األمــن 

تبـار أن أجهـزة األمـن احترامه من قبـل المجتمـع ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الجريمـة وظهـور قـانون الغـاب باع

  .)1( غير قادرة على تحقيق العدالة

ـــيهم القـــانون التحـــري عـــن الجـــرائم وتعقـــب مرتكبيهـــا وفـــتح  ومـــأمورو الضـــبط القضـــائي هـــم مـــن أوكـــل إل

البالغات والشكاوى وجمع االسـتدالالت والمعلومـات المتعلقـة بهـا، وٕاثباتهـا فـي محاضـرهم، وٕاضـافة إلـى 

استثنائية في حالة الجريمة المشهودة، وفي حالة الندب للتحقيق، وهذا  ذلك منحهم القانون اختصاصات

ما أشارت إليه قانون اإلجراءات الجزائية لذلك سـنتناول االختصاصـات األصـلية واالسـتثنائية وفـي حالـة 

  :الندب لمأموري الضبط القضائي في مواجهة جرائم المنافذ، وذلك على النحو اآلتي

ختصاصـــات األصـــلية لمـــأموري الضـــبط القضـــائي فـــي المنافـــذ المعالجـــات القانونيـــة لال .1
  :البرية

لـــم يحـــدد القـــانون اليمنـــي صـــراحة الـــدور المنـــاط بمـــأموري الضـــبط القضـــائي فـــي مواجهـــة جـــرائم 

ويـتم اتخـاذ المنافذ، وٕانما نص على اختصاص مـأموري الضـبط القضـائي بمباشـرة إجـراءات االسـتدالل، 

 مواجهــة مرتكبــي الجــرائم بمختلــف أنواعهــاإجــراءات الضــبط القضــائي عنــد وقــوع الجريمــة وتهــدف إلــى 

والمـادة  ) 91(، وهـذا مـا أوضـحته المـادة )2( ومعاونة النيابة العامة بالعناصـر الالزمـة للتحقيـق االبتـدائي

بوقوع جريمة ذات طابع جسيم أو إذا بلغ رجل الضبط القضائي أو علم : " والتي نصت على أنه) 92(

مــن تلــك التــي يحــددها النائــب العــام بقــرار منــه وجــب عليــه أن يخطــر النيابــة العامــة وأن ينتقــل فــورًا إلــى 

محل الحادث للمحافظة عليه وضـبط كـل مـا يتعلـق بالجريمـة وٕاجـراء المعاينـة الالزمـة وبصـفة عامـة أن 

ة ومـا يسـهل تحقيقهـا ولـه أن يسـمع أقـوال مـن يكـون يتخذ جميـع اإلجـراءات للمحافظـة علـى أدلـة الجريمـ

                                                                                                                                                                                

م، 3994جــــرائم الحاســـب اإللكترونــــي، دار النهضــــة العربيـــة، القــــاهرة، طبعــــة : هــــدى حامـــد قشــــقوش. دنقالعـــن  
 .36ص

  .   189مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح) 2(
  .67الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص : نديم محمد حسن الترزي. د) 3(
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عليه اثبات ذلـك فـي محضـر ، و لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وأن يسأل المتهم عن ذلك

التحري وجمع االستدالالت ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذين استعان بهم وال يجوز 

اليمــين إال إذا خيــف أن يســتحيل فيمــا بعــد ســماع الشــهادة بيمــين ويجــب  لــه تحليــف الشــهود أو الخبــراء

  .عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره

مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة المــادة ) حقــوق وواجبــات المــواطنين األساســية(ووفقــًا للبــاب الثــاني 

على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحاالت تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ ) أ.48(

) ب(التي تقيد فيها حرية المواطن، وال يجوز تقييد حرية أحد اال بحكم من محكمة مختصة، وفي الفقرة 

ال يجـــوز القـــبض علـــى أي شـــخص أو تفتيشـــه أو حجـــزه اال فـــي حالـــة التلـــبس أو بـــأمر توجبـــه ضـــرورة 

  .)1( نيابة العامة وفقًا ألحكام القانونالتحقيق وصياغة األمر يصدره القاضي أو ال

وهناك تحديات تواجه مأموري الضبط القضائي المتعلقة بالنصـوص القانونيـة الجنائيـة فـي جـرائم المنافـذ 

والتي تنعكس آثارها علـى صـحة اإلجـراءات التـي تقـوم بهـا المؤسسـة األمنيـة والشـرطية أوًال،  في بالدنا،

بشكل عام، فكلما اتسمت اإلجراءات الجزائية بالصحة زادة ثقة المجتمع ثم على منظومة العدالة والدولة 

بجهاز األمن، والعكس صحيح فكلما تم تجاوز القانون وزادت أخطاء مأموري الضبط القضائي انعكـس 

عليــه ســلبًا، فيفقــد جهــاز األمــن احترامــه مــن قبــل المجتمــع ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الجريمــة وظهــور قــانون 

  :، ومن أهمها ما يلي)2( أن أجهزة األمن غير قادرة على تحقيق العدالة الغاب باعتبار

عــدم وجـــود نصــوص قانونيـــة تواجـــه بشــكل مباشـــر بعـــض األنــواع مـــن الجـــرائم، نظــرًا لتطـــور تلـــك   .أ 

ومنهـــا نصـــوص  –الجـــرائم فـــي األســـاليب والوســـائل، لـــذلك أصـــبحت النصـــوص القانونيـــة الجنائيـــة 

قاصـــرة علـــى اإلحاطـــة بكافـــة جوانـــب هـــذه الجـــرائم، وهـــذا مـــا  –قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي 

يتطلب تحديثات للتشريعات الموجودة تكفل تجريم هـذه االعمـال وتحـدد كيفيـة الحصـول علـى دليـل 

  .ارتكابها

قانونيـة يظهر فـي مجـال مواجهـة الجـرائم الحدوديـة تحـدي آخـر يتمثـل فـي تنـوع واخـتالف الـنظم الو   .ب 

اإلجرائية التي تواجـه هـذا النـوع مـن الجـرائم، باإلضـافة إلـى تعـدد التشـريعات وتـرابط بعـض الجـرائم 

والقـــوانين المتعلقـــة بهـــا ببعضـــها الـــبعض، فمـــثالً قـــد نجـــد أن قـــانون مكافحـــة المخـــدرات والمـــؤثرات 

                                                           

  .م1991دستور اليمن الصادر عام   )1(
  .   189مرجع سابق، ص: عبد ااهللا محمد علي المليح) 2(
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جميعهـــا تحـــت العقليـــة يـــرتبط بقـــانون الجمـــارك وقـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال ومكافحـــة الفســـاد، و 

  .طائفة التخريب وكذا من الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني

مـــن إجـــراءات االســـتدالل وفقـــًا للقـــانون فـــي المنافـــذ تعتبـــر اإلجـــراءات التـــي تنفـــذ الكتشـــاف الجـــرائم   .ج 

اليمنــي، بينمـــا يفتــرض أن تكـــون مــن إجـــراءات التحقيــق، كمـــا هــو معمـــول فــي دول أخـــرى، وذلـــك 

ــًا فــي االســتناد إلــى نصــوص أكثــر فاعليــة لكشــف وضــبط ومنــع الجــرائم فــي  ســيحدث فارقــًا جوهري

  .)1(المنافذ 

) 84(اإلجـراءات الجزائيـة اليمنـي فـي المـادة يقوم بأعمال الضبط القضائي اشخاص خـولهم قـانون   .د 

القيــام بهــا علــى ســبيل الحصــر، ومــنحهم صــفة مــأموري الضــبط القضــائي، ومــنهم ضــباط الشــرطة 

صـــف الضـــباط والخبـــراء، ومعظـــم أولئـــك يلعبـــوا أدوارًا هامـــة فـــي كشـــف  واألمـــن، واســـتثنى القـــانون

  .وتعقب الجرائم في المنافذ البرية

الجرائم في المنافذ البرية في معظمها مـن الجـرائم المشـهودة، وفقـًا للقـانون اليمنـي حيـث عرفتهـا ان   .ه 

رهـة يسـيرة، كمـا أن بان الجريمة تكون مشهودة في حالـة ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا بب) 98(المادة 

معظــم تلــك الجــرائم ذات طــابع جســيم، وفــي تلــك الحالــة يكــون لمــأمور الضــبط القضــائي منــع أي 

شــخص موجــود فــي المكــان الــذي وقعــت بــه الجريمــة مــن الخــارج أو االبتعــاد عنــه حتــى يــتم تحريــر 

 .)2(المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة

فـي الجـرائم المشـهود المعاقـب عليهـا بـالحبس مـدة ال تزيـد : "منـه علـى أنـه) 10(كما نصـت المـادة   .و 

على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائي القـبض علـى كـل شـخص يسـتدل بـالقرائن علـى أنـه 

الفاعــل للجريمــة أو لــه عالقــة بهــا إن كــان حاضــرًا وأن يــأمر بإحضــاره إن كــان غائبــًا، ونصــتالمادة 

لمــأمور الضــبط القضــائي فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي المــادة : "منــه أيضــًا علــى أن) 15(

السابقة أن يفتش المتهم ومنزله ويضبط األشياء واألوراق التي تفيد في كشـف الحقيقـة متـى وجـدت 

  ." أمارات قوية تدل على وجودها فيه

                                                           

سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم االنترنت والهاتف، مرجع سابق، : نديم محمد حسن الترزي. د  )1(
 .12ص ) البحث غير مرقم(

م، 3994جرائم الحاسب اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة : هدى حامد قشقوش. دنقالعن   
 .36ص

  .م1994لسنة  13رقم  من قانون اإلجراءات الجزائية 100المادة  )2(
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يمكن أن تكون محـًال إلجـراءات  –ئم كغيرها من الجرا –وتأسيسًا على ما سبق، فإن جرائم المنافذ   .ز 

مــع التــداخل الـذي تكتنــف هــذه اإلجــراءات  –مـأمور الضــبط القضــائي فـي حالــة الجريمــة المشـهودة 

  .والجرائم خاصة فيما يخص إجراءات الضبط اإلداري والقضائي

ومــن خــالل هــذه النصــوص التــي تضــمنها قــانون اإلجــراءات الجزائيــة نالحــظ أنــه لــم يشــر صــراحة    .ح 

اختصاصات مأموري الضبط القضائي في مواجهة جرائم المنافذ، وٕانمـا وردت نصـوص عامـة إلى 

وتـم تحدد اختصاصات مأموري الضبط القضائي فـي أعمـال جمـع االسـتدالالت فـي جميـع الجـرائم 

، الجـرائم فـي المنافـذ، ونظـرًا اعتيادية وأخرى استثنائية أو في حالة الندب: تصنيفها في ثالثة أنواع

يصـــاحب هـــذه الجـــرائم مـــن أســـاليب تقنيـــة وعمليـــات تمويـــه واخفـــاء فإنهـــا تحتـــاج إلـــى دقـــة فـــي لمـــا 

صياغة النصوص القانونية، لم يقدم حتى اآلن أي مشروع لتعديل القانون يتضمن أي تعديالت أو 

نصوصــُا إضــافية لمواجهــة هــذا النــوع مــن الجــرائم ، مــع العلــم  أنــه فــي بعــض الــدول تســن قــوانين 

  .)1(صة بالمنافذإجرائية خا

مـــن المعـــروف أن المعاينـــة مـــن أهـــم إجـــراءات االســـتدالل لجمـــع المعلومـــات عـــن الجريمـــة مـــن مســـرح   

ـــة فـــي مســـرح الجريمـــة  ـــة مســـرح الجريمـــة فـــي جـــرائم المنافـــذ تختلـــف عـــن المعاين الجريمـــة، ولكـــن معاين

ـــذ تهـــا الخاصـــة وأســـلوبها ، ولطبيعفـــي معظمهـــا مـــن الجـــرائم المشـــهودة التقليديـــة، إذ تتميـــز جـــرائم المناف

  المتطور، وترتكب 

بأســـاليب خاصـــة، وتختلـــف المعاينـــة فـــي جـــرائم المنافـــذ تعنـــي البحـــث والتفتـــيش فـــي االمتعـــة والمركبـــات 

واألشخاص واالجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجرائم، ففي المنافذ تعتبر هذه إجراءات الضـبط اإلداري 

قضائي عند اكتشاف ممنوعـات،  وتصـبح مـن اختصـاص  بحكم الواقع، وقد تتحول إلى إجراءات ضبط

حريـــة وســـرية : "والتـــي نصـــت علـــى أن) 12/2( اجـــراءات التحقيـــق، وعلـــى ســـبيل المثـــال تـــنص المـــادة

ـــًا للدســـتور، وال يجـــوز مراقبتهـــا أو  ـــة وفق ـــة والالســـلكية وكافـــة وســـائل االتصـــال مكفول المراســـالت البريدي

مصادرتها إال في الحاالت التي يبينها القانون وبأمر من النيابة  تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو

  .)2(" العامة أو من المحكمة المختصة

                                                           

 .قانون هيئة المنافذ العراقية على سبيل المثال (1)
سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم االنترنت والهاتف، مرجع سابق، ، : نديم محمد حسن الترزي. د )2(

  .   17ص
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وال شــك أن بعــض جــرائم المنافــذ مــن الجــرائم المســتحدثة والمتطــورة التــي تزيــد مــن األعبــاء الملقــاة علــى 

مــأموري الضــبط عــاتق مــأموري الضــبط القضــائي، نظــرًا لعــدم وجــود نصــوص صــريحة تحــدد مســئولية 

القضـائي فـي مواجهــة هـذه الجـرائم، وللطبيعــة الخاصـة التـي تتميــز بهـا هـذه الجــرائم، واألسـاليب الحديثــة 

والمتطورة التي ترتكب بواسطتها، التي جعلـت مهمـة مـأموري الضـبط القضـائي صـعبة فـي مواجهـة هـذه 

  .الجرائم

ع المعلومــات عــن الجريمــة وتعقــب وتأسيســيًا علــى ذلــك، فــإن دور مــأموري الضــبط القضــائي فــي جمــ  

باإلضــافة إلــى اإلجــراءات األخــرى التــي حــددتها المــادة الســالفة الــذكر عــن طريــق األســاليب  –مرتكبيهــا 

القانونية بحاجة إلى نصوص إضافية أو لـوائح تفصـيلية تـتالءم مـع طبيعـة العمـل االسـتخباري الـدفاعي 

  .والهجومي في المنافذ البرية

  :المعالجات للمهام االستثنائية لمأموري الضبط القضائي . 2
  :هناك العديد من المعالجات، من أهمها: المعالجات القانونية للتفتيش  .أ 

باإلضافة إلى صالحية القبض لمـأموري الضـبط القضـائي فـي الجـرائم الجسـيمة المشـهودة فانـه وفقـًا     

يجــوز القــبض فــي الجــرائم المشــهودة المعاقــب عليهــا بــالحبس مــدة تزيــد علــى ) 101(لمــا ورد فــي المــادة 

فاعــل ســتة أشــهر يحــق لمــأمور الضــبط القضــائي القــبض علــى كــل شــخص يســتدل بــالقرائن علــى أنــه ال

للجريمــة أو لــه عالقــة بهــا إن كــان حاضــرًا وأن يــأمر بإحضــاره إن كــان غائبــًا، كــذلك صــالحية مــأموري 

وذلــك فــي لحــاالت المنصــوص ) 102(الضــبط القضــائي فــي التفتــيش للمــتهم لمــا ورد فــي نــص المــادة 

ي كشـف الحقيقـة عليها في المادة السابقة أن يفتش المتهم ومنزله ويضـبط األشـياء واألوراق التـي تفيـد فـ

) 103(متــى وجــدت أمــارات قويــة تــدل علــى وجودهــا فيــه، باإلضــافة إلــى صــالحية القــبض وفقــًا للمــادة 

إذا صـــدر لهـــم أمـــر بـــذلك ممـــن يملكـــه قانونـــًا، أو إذا طلـــب القـــبض علـــى :وذلـــك فـــي عـــدة حـــاالت منهـــا

هـــذا الشـــأن، وفـــي  الشـــخص بواســـطة اإلعـــالن أو النشـــر ممـــن يملكـــه قانونـــًا طبقـــًا للقواعـــد المقـــررة فـــي

، أو  إذا كـان مرتكبـًا لجريمــة جسـيمة وقامــت علـى ارتكابــه )98(الحـاالت المنصـوص عليهــا فـي المــادة 

إذا كــان مرتكبــًا لجريمــة غيــر جســيمة معاقــب عليهــا بــالحبس : سادســاً  . لهــا دالئــل قويــة وخيــف هربــه

                                                                                                                                                                                

جرائم الكمبيوتر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، : فتوح الشاذلي، عفيفي كامل عفيفي. دنقًال عن    

  . 111حسين سعيد الغافري، مرجع سابق، ص. د, 191ص, 4001طبعة 
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لنصـوص التــي تضـمنها قــانون ومــن خـالل هــذه ا.)1( وقامـت دالئــل قويـة ومعلومــات موثوقـة بارتكابــه لهـا

اإلجراءات الجزائية نالحظ أنه لم يشر صراحة  إلى اختصاصات مأموري الضبط القضائي في مواجهة 

جرائم المنافذ، وٕانما وردت نصوص عامة تحدد اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أعمال جمع 

ديــة وأخــرى اســتثنائية أو فــي حالــة اعتيا: وتــم تصــنيفها فــي ثالثــة أنــواعاالســتدالالت فــي جميــع الجــرائم 

، الجــرائم فــي المنافــذ، ونظــرًا لمــا يصــاحب هــذه الجــرائم مــن أســاليب تقنيــة وعمليــات تمويــه واخفــاء النــدب

فإنهــا تحتــاج إلــى دقــة فــي صــياغة النصــوص القانونيــة، لــم يقــدم حتــى اآلن أي مشــروع لتعــديل القــانون 

ا النــوع مــن الجــرائم ، مــع العلــم  أنــه فــي بعــض يتضــمن أي تعــديالت أو نصوصــُا إضــافية لمواجهــة هــذ

  .)2(الدول تسن قوانين إجرائية خاصة بالمنافذ

  : المعالجات القانونية للقبض. ب
بالتأمل في النصوص السابقة نجـد أن هنـاك إجـراءات محـددة  مـن الواجـب إتباعهـا فـي الجـرائم التقليديـة 

االنتقـــال، المعاينـــة، المحافظـــة علـــى مســـرح وأدوات الجريمـــة، ســـماع أقـــوال المـــتهم ( المشـــهودة،  وهـــي 

وجوب االنتقـال الـى مكـان ، ولمُ ُتشر إلى الجرائم في المنافذ تحديدًا، فمسألة )والشهود، القبض، التفتيش

الواقعة لمعاينة آثار الجريمة غير وارد في المنافذ حيث مأموري الضبط هناك،  ومع ذلك يمكـن إعمـال 

هذه النصوص لتستوعب الجـرائم فـي المنافـذ، أمـا مـا يتعلـق بـالقبض فـال غبـار علـى الـنص القـانوني ال 

سة بأمن الدولة لضمان الوصـول الـى بقيـة ان هناك متطلبات السرية عند القبض في بعض الجرائم الما

افراد الشبكة، كذلك بالنسبة للتفتيش في المنافذ  فيخضع لظروف خاصة في علـى نحـو يختلـف مـا بينـه 

القانون الذي ال يجيز القبض والتفتيش إال في حالة الجريمة المشهودة الجسيمة، فعلى الـرغم بـأن جـرائم 

، إال أن هناك تفتـيش وقـائي علـى جميـع المسـافرين واألمتعـة )3(ةالمنافذ في معظمها من الجرائم الجسيم

والبضائع والمركبات، يعقبه تفتيش دقيق عقب االشتباه أو بموجب بالغ أو معلومات اسـتخبارية سـابقة، 

ويعقبــه تفتــيش أكثــر دقــة فــي حالــة العثــور علــى دليــل اتهــام، ويخضــع لإلجــراءات القانونيــة ويــتم تحريــر 

د محـــل الجريمـــة أو التـــي قـــد تســـتخدم فـــي ارتكابهـــا، وكـــذا اثبـــات أقـــوال المـــتهم المحاضـــر واثبـــات المـــوا

  . والشهود الخ

نظــرًا الرتبــاط عمــل المنافــذ البريــة بالجانــب االســتخباري وللمصــلحة العامــة البــد أن تضــاف نصــوص و
                                                           

 .م1994لسنة ) 13(قانون اإلجراءات الجزائية اليمني رقم ) 1(
 .قانون هيئة المنافذ العراقية على سبيل المثال)  2( 
  .  88الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: د نديم محمد حسن الترزي  )3(



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 67

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

لنظـر، قانونية تتوافق مع ضرورة القبض على المتهمـين فـي المنافـذ البريـة بصـورة سـرية أو غيـر ملفتـة ل

وذلك لطبيعة معظم الجرائم فـي المنافـذ والتـي قـد تكـون غالبـًا مـن الجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة، علـى أن 

  :تراعي تلك النصوص عدة مبادئ، من أهمها

 .المفاجأة والمباغتة .1

عدم السماح للمقبوض عليه بالحركة واالتصال تلفونيًا حتى ال يتلـف األدلـة التـي قـد يكـون يحملهـا  .2

 .يشعر بقية أفراد الشبكةوحتى ال 

التفتيش األولي عند القـبض وفـق القواعـد المتبعـة لتجريـده مـن األسـلحة أو أجهـزة االتصـال واألدلـة  .3

 .المادية التي يمكن لمسها كاألوراق والوثائق والمفاتيح وغيرها

ه يـــتم التفتـــيش الكامـــل والـــدقيق للمـــتهم داخـــل إدارة األمـــن، حيـــث يـــتم تجريـــده مـــن مالبســـة واعطـــاء .4

مالبس خاصة، ثم تفتيش تلك المالبس إذا كان فيها جيوب سرية أو كتابة بالحبر السـري، وكـذا تفتـيش 

  .الخ...الفتحات الموجودة على جسم المتهم وشعره

  : المعالجات القانونية لمهام مأموري الضبط القضائي في حالة الندب. 3
) أ.48(مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة المــادة ) حقــوق وواجبــات المــواطنين األساســية(وفقــًا للبــاب الثــاني 

تكفــل الدولــة للمــواطنين حــريتهم الشخصــية وتحــافظ علــى كــرامتهم وأمــنهم، ويحــدد القــانون الحــاالت التــي 

ال ) ب(، وفـي الفقـرة تقيد فيها حرية المواطن، وال يجـوز تقييـد حريـة أحـد اال بحكـم مـن محكمـة مختصـة

يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه اال في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضـرورة التحقيـق 

  .)1( وصياغة األمر يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا ألحكام القانون

هـي مـا بينتـه المـادة وكون معظم الجرائم التي يتم كشفها في المنافذ البرية تعتبر من الجرائم المشهودة، و 

تحـت بصـر أو  –كلهـا أو بعضـها  –تتحقـق عناصـرها "، والتـي )2( من قانون اإلجـراءات الجزائيـة) 98(

                                                           

  .م1991دستور اليمن الصادر عام   )1(
تكون الجريمة مشهودة في : م على1994لسنة  13من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 98(نصت المادة  )2(

إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة  حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر كذلك
بالصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامًال آالت أو أسلحة أو أمتعة أو أشياًء 
أخرى يستدل منها على أنه فاعلها أو شريك فيها أو إذا وجدت به في الوقت المذكور أثر أو عالمات تدل 

  .على ذلك
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مـــن المعـــروف أن االختصاصـــات االســـتثنائية لمــــأموري ، )1( "ســـمع أو إدراك مـــأمور الضـــبط القضـــائي

النـدب للتحقيـق، وهـذا مـا أكـده ، وفـي حالـة )التلـبس(الضبط القضائي تكون في حالة الجريمة المشـهودة 

  :، وذلك على نحو ما بينته النصوص القانونية التالية)2( قانون اإلجراءات الجزائية

مــن قــانون اإلجــراءات الجزائيــة بأنــه فــي الجــرائم المشــهودة يتعــين علــى مــأمور ) 99(بينــت المــادة   .أ 

ديـــة للجريمـــة أو المحافظـــة الضـــبط القضـــائي أن ينتقـــل فـــورًا إلـــى محـــل الواقعـــة لمعاينـــة اآلثـــار الما

عليهــا وٕاثبــات حالــة األمــاكن واألشــخاص وكــل مــا يفيــد فــي كشــف الحقيقــة وســماع أقــوال مــن كــان 

حاضرًا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها ويجب عليه فورًا أن 

  .يخطر النيابة العامة بانتقاله

معظمها مـن الجـرائم المشـهودة، وفقـًا للقـانون اليمنـي حيـث عرفتهـا الجرائم في المنافذ البرية في ان   .ب 

بان الجريمة تكون مشهودة في حالـة ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا ببرهـة يسـيرة، كمـا أن ) 98(المادة 

معظــم تلــك الجــرائم ذات طــابع جســيم، وفــي تلــك الحالــة يكــون لمــأمور الضــبط القضــائي منــع أي 

عــت بــه الجريمــة مــن الخــارج أو االبتعــاد عنــه حتــى يــتم تحريــر شــخص موجــود فــي المكــان الــذي وق

  .)3(المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة

فـي الجـرائم المشـهود المعاقـب عليهـا بـالحبس مـدة ال تزيـد : "منـه علـى أنـه) 10(كما نصـت المـادة   .ج 

ي القـبض علـى كـل شـخص يسـتدل بـالقرائن علـى أنـه على ستة أشهر يحق لمأمور الضبط القضائ

  ." الفاعل للجريمة أو له عالقة بها إن كان حاضرًا وأن يأمر بإحضاره إن كان غائًباً 

لمأمور الضبط القضائي في الحاالت المنصوص عليها : "منه أيضًا على أن) 15(ونصت المادة   .د 

ء واألوراق التــي تفيـد فـي كشـف الحقيقــة فـي المـادة السـابقة أن يفـتش المــتهم ومنزلـه ويضـبط األشـيا

  ." متى وجدت أمارات قوية تدل على وجودها فيه

وبالتأمـــل فـــي هـــذه النصـــوص نجـــد أن هنـــاك إجـــراءات محـــددة  مـــن الواجـــب إتباعهـــا فـــي الجـــرائم   .ه 
االنتقـــال، المعاينـــة، المحافظـــة علـــى مســـرح وأدوات الجريمـــة، ســـماع ( التقليديـــة المشـــهودة،  وهـــي 

، ولمُ ُتشر إلـى الجـرائم فـي المنافـذ تحديـدًا، فمسـألة وجـوب )والشهود، القبض، التفتيش أقوال المتهم
االنتقال الى مكان الواقعة لمعاينة آثار الجريمة غير وارد في المنافذ حيث مـأموري الضـبط هنـاك،  

                                                           

  .78الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: يم محمد حسن الترزيند. د) 1(
  .90المرجع السابق،: نديم محمد حسن الترزي. د )2(
  .م1994لسنة  13من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  100المادة  )3(
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ومــع ذلــك يمكــن إعمــال هــذه النصــوص لتســتوعب الجــرائم فــي المنافــذ، أمــا مــا يتعلــق بــالقبض فــال 
ار علــى الــنص القــانوني ال ان هنــاك متطلبــات الســرية عنــد القــبض فــي بعــض الجــرائم الماســة غبــ

بـأمن الدولـة لضـمان الوصـول الـى بقيـة افــراد الشـبكة، كـذلك بالنسـبة للتفتـيش فـي المنافـذ  فيخضــع 
لظروف خاصة في على نحو يختلف ما بينه القانون الذي ال يجيز القبض والتفتـيش إال فـي حالـة 

، إال )1(ة المشهودة الجسيمة، فعلى الرغم بأن جرائم المنافذ في معظمها من الجرائم الجسيمةالجريم
أن هنــاك تفتــيش وقــائي علــى جميــع المســافرين واألمتعــة والبضــائع والمركبــات، يعقبــه تفتــيش دقيــق 
عقب االشـتباه أو بموجـب بـالغ أو معلومـات اسـتخبارية سـابقة، ويعقبـه تفتـيش أكثـر دقـة فـي حالـة 
العثـور علـى دليـل اتهـام، ويخضـع لإلجـراءات القانونيـة ويـتم تحريـر المحاضـر واثبـات المـواد محــل 

  .الخ. الجريمة أو التي قد تستخدم في ارتكابها، وكذا اثبات أقوال المتهم والشهود
يمكــن أن تكــون محــًال إلجــراءات  –كغيرهــا مــن الجــرائم  –وتأسيســًا علــى مــا ســبق، فــإن جــرائم المنافــذ 

ـــة الجريمـــة المشـــهودة مـــأمو  ـــذي تكتنـــف هـــذه اإلجـــراءات  –ر الضـــبط القضـــائي فـــي حال ـــداخل ال مـــع الت

  .والجرائم خاصة فيما يخص إجراءات الضبط اإلداري والقضائي

  الثانيلفرع ا
  واالقتصاد الوطنيالماسة بأمن الدولة المعالجات القانونية لمواجهة الجرائم 

مــن أجــل إقامــة وٕاحيــاء وٕادامــة العالقــات الدوليــة وألغــراض التعــايش والتعــاون ولممارســة األنشــطة والفعاليــات 

السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة بــين الــدول المتجــاورة وســائر دول العــالم تحــرص كــل دولــة علــى 

والجويـــة، وذلـــك بمـــا يضـــمن تحقيـــق  إصـــدار التشـــريعات المختلفـــة التـــي تـــنظم عبـــور حـــدودها البريـــة والبحريـــة

مصـــالحها ويصـــون ســـيادتها ويحفـــظ نظامهـــا وأمـــن وســـالمة أراضـــيها ومواطنيهـــا وذلـــك وفقـــا لضـــوابط وقيـــود 

  .عقائدية وتشريعية وٕانسانية

المخـــاطر  معظمضـــداليمنيـــة للعمـــل فـــي المنافـــذ مـــن األســـس والقواعـــد القانونيـــة  هنـــاك العديـــدو

تعزيـز دورهـا فـي حمايـة إلنفـاذ القـانون و هها، والتي تمثـل ارضـية صـلبة والتهديدات والتحديات التي تواج

السياســية واالقتصــادية األخــرى والمشــكالت  التحــدياتاألمــن القــومي، علــى الــرغم مــن وجــود العديــد مــن 

  .التي يجب الوقوف على جوهرها والبحث عن حلول لها

  

                                                           

  .  88الوجيز في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص: د نديم محمد حسن الترزي  )1(
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، وكــذا قــانون االجــراءات الجزائيــة )1( م1994لســنة ) 12(يعتبــر قــانون الجــرائم والعقوبــات اليمنــي رقــم و 

م، هما المرجع األساس للقواعد واألسس القانونية الوطنيـة لتـأمين المنافـذ البريـة، 1994: لسنة) 13(رقم

وهنــاك قــوانين أخــرى ولــوائح تتعلــق بــبعض الجــرائم األخــرى المتعلقــة بعمــل المنافــذ مثــل قــانون مكافحــة 

الجمــــارك، والمواصــــفات والمقــــاييس، والمخــــدرات، والتهريــــب، وغســــل  الفســــاد المــــالي واإلداري، وقــــانون

األموال، واإلقامة للعرب واألجانب، والهجرة واللجوء، والتعامل مع الديبلوماسـيين، والحقيبـة الدبلوماسـية، 

  . وغير ذلك

ونتنــاول المعالجــات القانونيــة مــن خــالل دراســة األحكــام العامــة لــبعض الجــرائم التــي قــد تقــع فــي 

، وذلـك لمعرفـة مـدى كفـاءة وفاعليـة تلــك النصـوص فـي مواجهـة الجـرائم التـي قـد تحــدث )2(المنافـذ البريـة

  : في المنافذ البرية، كالتالي

  التي قد تقع في أو عبر المنافذ البرية الماسة بأمن الدولة من الداخلالجرائم 
  :كاآلتي تظم خمسة أنواع من الجرائم،و 

 قلــيم البـــري والبحـــرياال االعتـــداء علـــى وتشــمل: اســـتقالل الجمهوريـــةى لـــاالعتـــداء ع ريمـــةج: أوالً 

تعتبــر مــن جــرائم الخيانــة العظمــى تتعلــق بجــرائم أمــن ،و فــي زمــن الســلم أو فــي أوقــات الحرب والجــوي،

ُيَحـاِرُبوَن ِإنَمـا َجـزَاُء الـِذيَن ":قال تعـالى،)3(وتعتبر كذلك من جرائم أمن الدولة ،الخارجيو الدولة الداخلي 
ُلُهـْم ِمـْن ِخـَالٍف َأْو اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتُلوا َأْو ُيَصلُبوا َأْو ُتَقطَع َأْيِديِهْم َوَأْرجُ 

ِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدْنَيا  ۚ◌ ُيْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض    .صدق اهللا العظيم. )4("اٌب َعِظيمٌ َوَلُهْم ِفي اْآلِخَرِة َعذَ  ۖ◌ ذَٰ
 يعاقــب باإلعــدام كــل مــن ارتكــب فعــًال بقصــد المســاس باســتقالل" :علــى أنــه) 125(مــادة نصــت الد وق

 .)5("ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله ،وحدتها أو سالمة أراضيها الجمهورية أو

يعاقب باإلعـدام كـل مـن تعمـد ارتكـاب ": على )126(تنص المادة :قوة الدفاعإضعاف  جريمة : ثانياً 

  :بأنفعل بقصد إضعاف القوات المسلحة 

                                                           

  .1مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1( 
  .14مرجع سابق، ص: منير الجوبي. د )2( 
جرائم الخيانة العظمى  في التشريع اليمني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، دار النهضة : مطهر أنقع. د )3(

 .262، ص م2003العربية،  القاهرة، 
  .33: اآلية: سورة المائدة )4(
  .1مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )5(
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 .)1("أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البالد،ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله .1

  :يعاقب باإلعدام): 127( حيث تنص المادة: إعانة العدوجريمة : ثالثاً 

   .لدولة في حالة حرب مع الجمهوريةاليمني الذي يلتحق بأي وجه بالقوات المسلحة  .1

   .صفوفهمن سلم أحد أفراد القوات المسلحة إلى العدو أو ساعد أحد أسراه على العودة إلى  .2

  .من أمد العدو بالجند أو األشخاص أو األموال أو كان له مرشداً  .3

  .ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله

  :ار الدولةالمعالجة القانونية لجريمة إفشاء اسر : أوالً 

مــن خــالل النصــوص الســابقة يتضــح ان أســرار الــدفاع عــن الــبالد تعــد مــن أهــم االســرار التــي يوليهــا  .1

المشرع في كـل دولـة برعايـة خاصـة وذلـك ألنهـا تتعلـق بـأهم المصـالح التـي ترعاهـا الدولـة، اال وهـي 

اشــكال الحمايــة مصــلحة بقــاء الدولــة وحفظهــا مــن الــزوال، وكــذا الحفــاظ علــى امنهــا الخــارجي، وأهــم 

التي وفرها المشرع لهذه الطائفة من األسـرار هـي الحمايـة الجزائيـة وذلـك بتجـريم إفشـاء هـذه األسـرار 

  .وتحديد عقوبات لمن يقوم بذلك من خالل نصوص قانونية تضمنها القانون الجنائي

د افشـاء ان إفشاء جزء من سر من أسرار الدفاع عن للسر أو حتى معلومـات خاطئـة أو ناقصـة يعـ  .2

لكلــه، ويمكــن بــذلك مــن تطبيــق النصــوص القانونيــة علــى مرتكــب هــذه الجريمــة كتطبيقهــا علــى مــن 

 .يفشي السر بصورة كاملة

لــم يــرد فــي القــانون اليمنــي تعريــف هــذه األســرار علــى ســبيل الحصــر بــل علــى ســبيل المثــال، وتــرك   .3

 .تفصيالتها إلى اجتهاد الفقه والقضاء

واحــدة علــى إفشــاء الســر دون التمييــز بــين إذا هــذا الفعــل لصــالح دولــة  أورد المشــرع اليمنــي عقوبــة .4

 .اجنبية أو لصالح غيرها، ويفترض أنه إذا تم اإلفشاء لصالح دولة اجنبية أن تكون العقوبة مشددة

لم يرد نص في التشريع اليمني على معاقبة من يرتكب هذه الجريمة عن طريق الخطأ وذلـك لوضـع  .5

ألسرار الدفاع عن البلد وليكون هذا وليكون تنبيه وتحذير الى كل من يتعامل  قدر أكبر من الحماية

بهـذه األسـرار أو تصــل إليـه بأيــة طريقـة الــى ضـرورة الحـرص والحــذر اثنـاء التعامــل معهـا للمحافظــة 

علــى هــذه األســرار مــن الضــياع أو التلــف أو اإلفشــاء غيــر المتعمــد لمــا يمثلــه ذلــك مــن أهميــة جــديرة 

                                                           

  .32المرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )1(
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 .)1( شرع لهابحماية الم

المعالجـات القانونيـة الدوليـة المتعلقـة بالحصـانات والتمثيـل الديبلوماسـي فـي التشـريعات : ثانياً 
 :ولبيان ذلك نستعرض ما يلي:الدولية

تحــرص كــل حيـث  :حــق الدولــة المضــيفة فــي الحفــاظ علــى أمنهــا القــومي فــي التشــريعات الدوليــة .1

ا القــومي والمحافظــة علــى كيانهــا مــن مخــاطر العــدوان دولــة مــن الــدول علــى تحقيــق حمايــة فعالــة ألمنهــ

عليه، التشريعات  التي تراها كفيلة بذلك فيما يخص نشاطات البعثات الدبلوماسية والقصـلة والمنظمـات 

الدوليـــة المعتمـــدة لـــديها وٕازاء كثـــرة التجـــاوزات التـــي ترتكبهـــا البعثـــات الدبلوماســـية فـــي كثيـــر مـــن الـــدول 

مــــن الـــدول المعتمـــد لـــديها، وحرصـــًا مـــن األخيـــرة علـــى المحافظـــة علـــى كيانهـــا وقيامهـــا بأنشـــطة تمـــــس أ

ــــا مــــ ـن خـــالل التصـــدي لتلـــك األنشـــطة التـــي ترتكـــب مـــن قبـــل المتمتعـــين بالحصـــانات  وصـــيانة أمنهـ

واالمتيـــازات الدبلوماســـية، فإنهـــا تقـــوم باتخـــاذ إجـــراءات معينـــة تعـــد فـــي جوهرهـــا تقييـــدًا لتلـــك الحصـــانات 

مســتندًة فــي ذلــك إلــى مبــررات عــدة منهــا مــا هــو نــاجم عــن متغيــرات دوليــة، ومنهــا مــا هــو  واالمتيــازات،

مستمد من سيادة الدولة، وٕان دراسة هذا الموضـوع يقتضـي منـا نتنـاول أهـم مظـاهر حـرص الدولـة علـى 

ـــرًا أثـــر األمـــن القـــومي علـــى الحصـــانات  أمنهـــا القـــومي فـــي مجـــال العالقـــات الدبلوماســـية، وننـــاقش أخي

 .متيازات الدبلوماسيةواال
 : النصوص القانونية المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية في التشريعات الدولية .2

: منهــا علــى مــا يلــي) 41/1(فــي المــادة  1961أكــدت اتفاقيــة فينـــا للعالقــات الدبلوماســية لعــام  •

الدولـــة  يجـــب علـــى جميـــع المتمتعـــين باالمتيـــازات والحصـــانات مـــع عـــدم اإلخـــالل بهمـــا، احتـــرام قـــوانين"

 ".المعتمد لديها وأنظمتها، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية

تكـون "م علـى أن 1961من اتفاقية فيينا للعـام  24فيما يتعلق بعمل المنافذ البرية تنص المادة  •

 حرمـة محفوظـات البعثـة ووثائقهــا المصـونة دائمـا أيـًا كــان مكانهـا، هـذه الحصـانة مطلقــة سـواء فـي زمــن

الحرب أو في حالة قطع العالقات الدبلوماسية وتشمل كافة الوثائق والمحفوظات الموجـودة داخـل المقـر 

 .أو خارجه

مــن ) 1(فقــرة ) 27(فيمــا يتعلــق بحرمــة وســائل االتصــاالت للبعثــات الديبلوماســية نصــت المــادة  •

                                                           

جامعة  –جريمة افشاء اسرار الدفاع عن البالد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون : آالء ناصر حسين )1(
  .223،222م، ص2020بغداد، 
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بسـلطات الدولـة "االتصـال  تجيـز الدولـة المعتمـد لـديها للبعثـة حريـة: م على أن1961اتفاقية فيينا للعام 

لجميــع األغــراض الرســمية وتصــون هــذه الحريــة ويجــوز للبعثــة عنــد اتصــالها ) 1( "المعتمــدة وبســرية تامــة

بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها األخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسـبة 

الرموز أو الشـفرة، وال يجـوز مـع ذلـك للبعثـة تركيـب بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسـائل المرسـلة بـ

، وتلتـــزم الدولـــة المضـــيفة كـــذلك بتقـــديم )2( "أو اســـتخدام جهـــاز الســـلكي إال برضـــا الدولـــة المعتمـــد لـــديها

التســـهيالت المناســـبة لممارســـة وحمايـــة هـــذا الحـــق وضـــمان حريـــة الوســـائل التـــي تســـتخدمها البعثـــة فـــي 

حريـــة االتصـــال بالبعثـــات الدبلوماســـية والمكاتـــب التمثيلـــة للمنظمـــات اتصـــاالتها، ويتضـــمن ذلـــك أيضـــًا 

 .)3( الدولية واإلقليمية المعتمدة في الدولة المضيفة، وكذلك رعايا الدولة المعتمدة والمقيمين في إقليمها

الحصـانة الدبلوماسـية تنظمهـا :الفروق األساسية بين الحصانة الدولية والحصانة الدبلوماسية •

االتفاقيـــات الدوليـــة، بينمـــا الحصـــانات الدوليـــة لمـــوظفي الوكـــاالت والمنظمـــات تنظمهـــا اتفاقيـــة القـــوانين و 

المقر الموقعة مع الدولة المضيفة، والتي توضح فيها ماهي الحصانات واالمتيازات الممنوحة للموظفين 

 . )4( الدوليين

يجـب أن  بكـون لـدى حامـل الحقيبـة الدبلوماسـية مسـتند  :حصانة حامـل الحقيبـة الديبلوماسـية .3

رسمي يبين صفته ويبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية، وغالبـًا قـد يتمتـع بالحصـانة 

عندما يحمل جواز سفر دبلوماسي، وفي هذه الحالة يتمتع خالل قيامه بهذه المهمة بحصـانة شخصـية، 

جــزه، كمــا  يجــب التفرقــة بــين حامــل الحقيبــة الرســمي الــذي تعينــه الدولــة فــال يجــوز القــبض علبــه أو ح

الموفدة لهذا الغرض، و بـين حامـل الحقيبـة الخـاص أو المؤقـت، حيـث تنتهـي حصــانات حــامل الحقيبـة 

ــــــرد تســـــليمه الحقيبـــــة الدبلوماســـــية، بينمــــــا تستمــــــر بالنســـــبة لحامـــــل الحقيبـــــة  ــــــاص بمجـ الدبلوماســـــية الخـ

 .الرسميالدبلوماسية 
                                                           

 The Role of Internationalدور القانون الدولي في مواجهة التجسس الدبلوماسي : محمد عدنان عثمان)  1(

Law in Encountering Diplomatic Espionage رسالة ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام ،– 

  .48م، ص2015كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط، يناير

الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية الجزائرية لألخبار، - الحصانة القانونية للدبلوماسيين: ن حميديعبد الرؤوف نوي) 2(
  .م15/3/2022: م، قوقل نت، آخر زيارة1/3/2022

http://dzayerinfo.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%   
  .48مرجع سابق، ص : محمد عدنان عثمان) (3

  .90مرجع سابق، ص: عثمانمحمد عدنان ) 1(
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هنــاك حامــل للحقيبــة ال يتمتــع بالحصــانة، حيــث ُيعهــد اليــه بنقــل الحقيبــة الدبلوماســية، كقبطــان  .4

طــائرة أو ســائق مركبــة تجاريــة، وفــي هــذه الحالــة بجــب علبــه أن يحمــل وثيقــة رســمية تبــين عــدد الطــرود 

وال يســـــتفيد مـــــن التــــي تتـــــألف منهـــــا الحقيبـــــة الدبلوماســـــية، وال يعتبـــــر بمثابــــة حامـــــل حقيبـــــة دبلوماســـــية 

الحصــانات واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا حامــل الحقيبــة الرســمي أو الخــاص، وتقــوم البعثــة الدبلوماســية 

ـــاد أحـــد أعضـــائها الســـتالم الحقيبـــة الدبلوماســـية مباشـــرًة مـــن قبـــل قبطـــان الطـــائرة أو ســـائق  ـــًا بإيف أحيان

 . )1(الناقلة

اسية تعتبر من أهم المراسالت الخاصة للبعثة تعتبرالحقيبة الدبلوم:حصانة الحقيبة الدبلوماسية .5

الدبلوماســية، وهــي كــذلك أخطــر وســائل االتصــاالت الخاصــة بالبعثــة وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر علــى 

ال : "مـن اتفاقيـة فينـــا للعالقـات الدبلوماسـية علـى إنـه) 3الفقرة  27(تنص المادة ، و أمن الدولة المضيفة

، باعتبارها أهم وسائل المراسالت الخاصـة للبعثـة الدبلوماسـية "أو حجزهايجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية 

تتمتـع بحرمــة مسـتمدة مــن حرمـة مراســالت البعثـة، وحرمــة الحقيبـة الدبلوماســية مطلقـة وغيــر مقيـدة بــأي 

اســتثناء، فــال يجــوز فتحهــا أو تفتيشــها لالطــالع علــى محتوياتهــا، ويجــب أن تحمــل الحقيبــة الدبلوماســية 

 .ارجية ظاهرة تدل علبهاعالمات خ

هنــاك حامــل للحقيبــة ال يتمتــع بالحصــانة، حيــث ُيعهــد اليــه بنقــل الحقيبــة الدبلوماســية، كقبطــان  .6

طــائرة أو ســائق مركبــة تجاريــة، وفــي هــذه الحالــة بجــب علبــه أن يحمــل وثيقــة رســمية تبــين عــدد الطــرود 

قيبـــــة دبلوماســـــية وال يســـــتفيد مـــــن التــــي تتـــــألف منهـــــا الحقيبـــــة الدبلوماســـــية، وال يعتبـــــر بمثابــــة حامـــــل ح

الحصــانات واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا حامــل الحقيبــة الرســمي أو الخــاص، وتقــوم البعثــة الدبلوماســية 

ـــاد أحـــد أعضـــائها الســـتالم الحقيبـــة الدبلوماســـية مباشـــرًة مـــن قبـــل قبطـــان الطـــائرة أو ســـائق  ـــًا بإيف أحيان

 . )2(الناقلة

 : ومن أمثل ذلكسية ومقار البعثات استغالل غير مشروع، استغالل حصانة الحقيبة الديبلوما .7

 .استخدام الحقيبة لتهريب مواد تمس أمن وسالمة الدولة المعتمد لديها •

 .استغالل الحقيبة ألغراض ومكاسب شخصية بحته •

 .استغالل حصانة الحقيبة في تهريب اشخاص •

ــــة، أو اســــتعمال  • ــــوبين للعدال ــــى األجهــــزة اســــتغالل المقــــار إلخفــــاء أشــــخاص مطل أجهــــزة تصــــنت عل
                                                           

  .50مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان) 2(
  .50مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان) 1(
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 . )1( الحكومية وكبار مسئولي الدولة، أو على البعثات الديبلوماسية األخرى وغيرها

 :)2(اإلعفاءات واالمتيازات المالية للدبلوماسيين المعتمدين .8
م علــى أن يتمتــع المبعوثــون الدبلوماســيون فــي الــبالد المعتمــدين 1961جــرت العــادة بــين الــدول قبــل   

لديها بطائفة من االمتيازات المالية، مؤداها إعفائهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة على عموم 

تصـبح هـذه القواعـد  األفراد، على أساس مبدأ المعاملة بالمثـل فـي نطـاق قواعـد المجـامالت الدوليـة، ولـم

م،  والتـــــي كرســـــت الممارســـــات 1961ملزمـــــة إال مـــــع إبـــــرام اتفاقيـــــة فينـــــا للعالقـــــات الدبلوماســـــية عـــــام 

الدبلوماســـية الســـابقة عليهـــا بإعفـــاء المبعـــوثين الدبلوماســـيين مـــن جميـــع الضـــرائب والرســـوم الشخصــــية 

  .)3(والعينية، بشرط أن تكون هذه اإلعفاءات مرتبطة بوظائفهم الرسمية
ومــن أهــم المعالجــات القانونيــة للحقيبــة الديبلوماســية فــي التشــريعات الدوليــة لضــمان األمــن القــومي 

  :للدول ما يلي
م علــى عــدم جــواز احتــواء 1961مــن اتفاقيــة فينـــا لعــام )  27(نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  •

الحقيبة الدبلوماسية سوى على الوثـائق الدبلوماسـية أو المـواد المعـدة لالسـتعمال الرسـمي، ونصـت الفقـرة 

الفقـرة الثالثـة  الثالثة مـن نفـس المـادة علـى عـدم جـواز فـتح الحقيبـة الدبلوماسـية أو حجزهـا، فمفهـوم نـص

مشروط يتحقق ما ورد في الفقرة الرابعة، بمعنى إنه ال يجوز فتحها أو حجزها في حالة اسـتعمالها علـى 

الوجه الذي تقرره الفقرة الرابعة، ومن ثم فإنه ال يمكن التسـليم بـأن حرمـة الحقائـب الدبلوماسـية تحـول أو 

إن عـدم جـواز فـتح أو حجـز الحقيبـة الدبلوماسـية تمنع حق الدولة المضيفة في حماية أمنها القـومي، إذ 

ال يجوز أن يصل إلى حد استغاللها في ُأمور تهـدد األمـن القـومي للدولـة المضـيفة، ومـن هـذا المنطلـق 

فقـــد مارســـت العديـــد مـــن الـــدول حقهـــا فـــي حمايـــة أمنهـــا الـــوطني مـــن خـــالل حجـــز وتفتـــيش الكثيـــر مـــن 

 .)4( يقين احتوائها على شحنات وأشياء غبر مشروعةالحقائب الدبلوماسية بعد أن ثبت لديها بال

من المعمول به فعـًال أن مـن حـق السـلطات المختصـة فـي الدولـة المضـيفة أن تطلـب االطـالع  •

على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها دليل أكيـد علـى وجـود مخالفـة فيهـا وٕاال 

                                                           

 .م2006مرجع سابق، : عبدالحفيظ الطوالبه. عقيد)1( 
 . 47مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان)  3(
  .54مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان) 4(

  .47، صمرجع سابق: محمد عدنان عثمان )4(
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 .)1( الدولة المرسلة من دون فتحهاكان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى 

إن حــق البعثــات الدبلوماســية داخــل اإلقلــيم فــي الحمايــة وفــي الحصــانة الدبلوماســية فــي معظــم  •

  .دول العالم يتم وفقًا لنظرية أو مبدأ التعامل بالمثل

  : المعالجة القانونية الدولية للحصانة الشخصية للدبلوماسيين: ثالثاً 
يجـب : "منهـا علـى مـا يلـي) 41/1(فـي المـادة  1961أكدت اتفاقية فينـا للعالقـات الدبلوماسـية لعـام     

علــى جميــع المتمتعــين باالمتيــازات والحصــانات مــع عــدم اإلخــالل بهمــا، احتــرام قــوانين الدولــة المعتمــد 

تجــاوزات المبعــوثين ، ومــن أهــم "لــديها وأنظمتهــا، وبجــب علــبهم كــذلك عــدم التــدخل فــي شــؤونها الداخليــة

المســـاس بســـيادة الدولـــة المعتمـــد لـــديها والتـــدخل فـــي شـــئونها ) 2(الديبلوماســـيين لحصـــاناتهم الديبلوماســـية 

  . الداخلية

  :المعالجة القانونية الدولية للتجسس الدبلوماسي: رابعاً 
لحصـانات من المؤكد بـأن التجسـس الدبلوماسـي عمـل يتعـارض مـع قواعـد القـانون الـدولي الخاصـة با   

واالمتيازات الدبلوماسية لكونه يتعارض مـع الوظـائف الدبلوماسـية التـي أقرتهـا تلـك القواعـد، وكـذلك فهـو 

يمثل انتهاكًا لسيادة الدولة المضيفة واستقاللها وأمنها، ويعد كذلك جريمة في ظل القانون الـداخلي لتلـك 

ال تجســـس لقــوانين الدولـــة المضـــيفة الدولــة، ومـــع ذلــك ال يخضـــع المبعــوث الدبلوماســـي المرتكـــب ألعمــ

لكونــه يتمتــع بحصــانة دبلوماســية ماعــدا فــي حــاالت الجــرائم المشــهودة وبعــد التواصــل مــع وزارة خارجيــة 

البلد الضيف، وحيث أن ظاهرة التجسس الدبلوماسي ارتبطت بشكل أساسي بمرحلـة الحـرب البـاردة بـين 

ــــي اإلجــــراءا ــــاك ضــــعف ف ــــات المعســــكران الشــــرقي والغربــــي، فهن ــــا للعالق ــــة فين ــــي تضــــمنتها اتفاقي ت الت

 .)3( م في مواجهة تلك الظاهرة 1961الدبلوماسية لعام 

كمــا أن خلــو قواعــد القــانون الــدولي مــن أي نــص يعــالج مســألة التجســس وقــت الســلم يشــكل نقصــًا      

يقـة التعامـل م مـن أي نـص يـنظم طر  1961تشريعيًا، أيضًا خلو اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعـام 

مع المبعـوث الدبلوماسـي الـذي يسـيء اسـتخدام الحصـانات واالمتيـازات الدبلوماسـية التـي تكفلهـا لـه تلـك 

االتفاقية، باستثناء منحها الدولـة المضـيفة الحـق فـي إعـالن المبعـوث الدبلوماسـي شخصـًا غيـر مرغـوب 
                                                           

  .م15/3/2022: مرجع سابق، آخر زيارة: عبد الرؤوف نوين حميدي) 2(
النظام القانوني المعاصر للحصانات الديبلوماسية، مجلة منارات االمن، العدد : عبد اهللا صالح الصماط. د )2( 

  .114 -110م، ص 2020ديسمبر  –يوليو ) 5(
  .70مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان )3(
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األشـخاص المتمتعـين بالحصـانات  فيه في أي وقت ودون إلزامها بـذكر األسـباب، وكـذلك إلـزام االتفاقيـة

واالمتيازات الدبلوماسية بواجب احتر ام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعـدم التـدخل فـي الشـؤون 

 . الداخلية لتلك الدولة

وتتمتـــع الدولـــة المضـــيفة بســـلطة تقديريـــة مطلقـــة فـــي تقـــدير مـــا إذا كـــان ســـلوك المبعـــوث الدبلوماســـي   

عمــًال تجسســيًا يمثــل خطــرًا علــى أمنهــا الــوطني مــن عدمــه، كــذلك عــدم وجــود أي المعتمــد لــديها يشــكل 

قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي تلــزم الدولــة المضــيفة ببيــان أســباب إعالنهــا الدبلوماســي المعتمــد لــديها 

 . شخصًا غير مرغوب فيه وٕا بعاده عن إقليمها

وماســي عــدم خضــوع المبعــوث الدبلوماســي ومــن عيــوب التشــريعات الدوليــة فــي مســألة التجســس الدبل  

المرتكــب ألعمــال التجســس غالبــًا للعقــاب، لكونــه يتمتــع بحصــانة قضــائية داخــل إقلــيم الدولــة المضــيفة، 

  . وكذا عدم إمكان محاكمته أمام محاكم دولته

بـار وبالنسبة للموظفين الدوليين الذين يتهمون بارتكاب أعمـال تجسـس، غالبـًا هنـاك تفرقـة بـين طائفـة ك 

موظفي المنظمات وغيرهم من الموظفين، فبالنسبة للمستوى اُألول تكتفي دولة المقر بإعالنهم أشخاص 

غير مرغوب فيهم وٕا جبارهم علـى مغـادرة أراضـيها، بينمـا تقـوم بتقـديم مـوظفي المسـتوى األدنـى للقضـاء 

  .)1( في حال ارتكابهم ألعمال تجسس تمس أمن دولة المقر إلى المحاكم

لى نفس السياق هناك ما يسمى نظرية الضرورة، ولها مفهـومين، والمفهـوم الثـاني لهـا هـو المفهـوم وع   

مـــن مشــروع المــواد المتعلقــة )  25(الحــديث الــذي تبنتــه لجنــة القــانون الــدولي ونصــت عليــه فـــي المــادة 

أن تحتج بالضرورة  بمسؤولية الدول عـن األفعال غير المشروعة دوليًا، والذي بينت فيه إنه يجوز للدولة

كمبرر لنفي عدم المشـروعية عـن فعـل غيـر مطـابق اللتـزام دولـي فـي حالـة كـون هـذا الفعـل هـو السـبيل 

الوحيــد أمــام هــذه الدولــة لصــون مصــلحة أساســية مــن خطــر جســيم وشــيك يتهــددها فــي حالــة كــون هــذا 

ن االلتـزام قائمـًا تجاههـا، أو الفعل ال يـؤثر تـأثيرًا جسـيمًا علـى مصـلحة أساسـية للدولـة أو للـدول التـي كـا

للمجتمــع الــدولي ككل،وبــالرغم مــن إن هــذا المفهــوم لنظريــة الضــرورة لــم يبتعــد تمامــًا عــن حــق صــيانة 

الـــنفس أو الـــدفاع عـــن الـــذات، ولكنـــه يركـــز علـــى مســـألة حمايـــة المصـــالح األساســـية للدولـــة عـــن طريـــق 

حـــق الدولـــة فـــي الحفـــاظ علـــى وجودهـــا التضـــحية بالتزامـــات دوليـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن بقـــاء الصـــلة بـــين 

                                                           

  .160مرجع سابق، ص : محمد عدنان عثمان )1(
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واالحتجاج بالضرورة كعذر لعدم االمتثال لاللتزامات الدوليـة، فـإن االتجـاه السـائد فـي التطبيقـات الدوليـة 

وٕا ن لـم ترقـى " المصـالح األساسـية"الحديثة لهذا المبدأ يتجه نحو توسيع مفهوم الضرورة ليغطـي حمايـة 

وهناك معالجة أخرى تتمثل في جواز إعـالن شـخص غيـر مرعـوب ،)1(تلك المصالح لتهديد وجود الدولة

  .فيه أو غير مقبول قبل وصوله إلى إقليم الدولة المعتمد لديها

  :المعالجات القانونية لمواجهة الجرائم الماسة باالقتصاد الوطني: ثانياً 
وكــذا قــانون االجــراءات الجزائيــة ، )2(م1994لســنة ) 12(يعتبــر قــانون الجــرائم والعقوبــات اليمنــي رقــم    

، القانونية الوطنيـة لتـأمين المنافـذ البريـة واألسس لقواعداألساس لالمرجع  ، همام1994 :لسنة) 13(رقم

مكافحــة قــانون المتعلقــة بعمــل المنافــذ مثــل وهنــاك قــوانين أخــرى ولــوائح تتعلــق بــبعض الجــرائم األخــرى 

قامة للعـرب واإل ،والموغسل األ ،والتهريب ،والمخدرات ييس،واإلداري، والمواصفات والمقاالفساد المالي 

وسـنتطرق وغيـر ذلـك،  ،والحقيبـة الديبلوماسـية ،والتعامـل مـع الديبلوماسـيين ،والهجـرة واللجـوء ،جانبواأل

  . المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثالث بشكل مختصر فيلبعضها 

ط الحمـراء، واقتـراف أي و نافـذ البريـة فـي حكـم المخـاطر، أو الخطـعتبر الجرائم التي قد تتعرض لها الموت

أو الشروع في ارتكابها يعتبر تهديدًا للبلـد بمثابـة جـرائم  ،أو التمالؤ ،شأنه تجاوز تلك الخطوطمن عمل 

تتعــــارض مــــع اليمنيــــة سياســــية أو إرهابيــــة أو جنائيــــة أو جــــرائم تتعلــــق بــــأمن الدولــــةفي المنافــــذ البريــــة 

  :عالجات فيما يليمنستعرض أهم الو ، يحة للقوانين المحلية النافذة ينبغي التصدي لهاالنصوص الصر 

  :المعالجات القانونية المحلية لمكافحة الفساد وغسل األموال .1
هناك بعض المعالجات القانونية تتمثل في بيان أوجه القصـور فـي قـانون مكافحـة غسـل األمـوال، 

العامــة، ولتطــوير دور المنافــذ البريــة فــي تعزيــز األمــن القــومي، مــن وذلــك وفقــًا لمــا تفتضــيه المصــلحة 

أهمهــا نقــص مبلــغ الغرامــة المقــررة بــدًال عــن الســجن مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات، والــذي يعتبــر مبلغــًا 

  ضئيًال مقارنة بتدني أسعار الصرف، كما أن العقوبات في بعض الدول تصـل إلـى مـا يعـادل مليـار

، وبالتالي فـإن تلـك )3(لمدة خمسة عشر عامًا أو بكلنا العقوبتين معًا، في بعض الدول يمني أو السجن 

                                                           

  .104مرجع سابق، ص: محمد عدنان عثمان )1(
  .1مرجع سابق، ص: قانون الجرائم والعقوبات )2(
  .م18/5/2022قوقل نت، آخر زيارة : سما قوفرمنت، السعودية )3(

عامًا أو بالعقوبتين  15تصل العقوبة في السعودية إلى غرامة مقدارها سبعة ماليين  سعودي وبالسجن لمدة    
  .معًا، باإلضافة منع السعودي من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها
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  .العقوبات المخففة في القانون اليمني تشكل عامًال سلبيًا في كبح جماح تلك الجريمة

  : المعالجات القانونية لجريمة الفساد في التشريعات الدولية.2

باإلرهـاب والمخـدرات، لـذلك تـم ادراج جـرائم الفسـاد واالرهـاب   على ربـط الفسـادجنحت االتفاقيات الدولية 

بهدف تجفيف منـابع الفسـاد واإلرهـاب، والمالحـظ كـذلك زيـادة  )1(والمخدرات ضمن جرائم غسيل االموال

االهتمام الدولي بالتهديد الذي تشكله جريمة الفسـاد وضـرورة اتخـاذ االجـراءات القانونيـة ضـدها، وركـزت 

م علــى وضـع التـدابير الوقائيـة وعلـى مسـتوى االفــراد 2004المتحـدة لمكافحـة الفسـاد للعـام اتفاقيـة األمـم 

والجماعـــــات والـــــدول، وكـــــذلك الـــــدعوة إلصـــــالح مؤسســـــات القضـــــاء والتركيـــــز علـــــى الشـــــفافية والنزاهـــــة 

، كمـا الزمـت )2(واستقاللية القضاء، ودعت كـذلك إلـى إنشـاء هيئـات لمكافحـة الفسـاد علـى مسـتوى الـدول

، وفـي )3(ول باتخاذ التدابير واإلجراءات الداخليـة لمكافحـة غسـل األمـوال والرقابـة علـى حركـة األمـوالالد

من االتفاقية نصت على تسليم المجرمين بناء على طلب الـدول األخـرى شـريطة أال يكـون ) 44(المادة 

مـــن تبـــادل ) 46(، باإلضـــافة إلـــى مـــا نصـــت عليـــه المـــادة )4(الجـــرم معاقـــب عليـــه فـــي القـــانون الـــداخلي

المســاعدة القانونيــة بــين الــدول إلثبــات اإلدانــة لتلــك الجــرائم، مــن حيــث تــوفير ألدلــة والمســتندات بمــا ال 

علـــى أن تمويـــل االرهـــاب أحـــد أهـــم التهديـــدات االمنيـــة الدوليـــة )5(يتعـــارض مـــع القـــوانين الداخليـــة للدولـــة

موال مــن خــالل عمليــات الفســاد التــي والمحليــة، مــن خــالل إمــداد الجماعــات والتنظيمــات االرهابيــة بــاأل

  . ترتكب
كمــا ركــزت االتفاقيــات الدوليــة علــى أن الفســاد أصــبح ظــاهرة تــؤثر فــي حريــات االفــراد وحقــوقهم، 

وتقوم المؤسسات الراعية لعمليات الفسـاد بالعمـل مـن أجـل ديمومـة الفسـاد، وذلـك يتطلـب عمليـات ماليـة 

  .مكافحة الفساد دقيقة لمكافحة عميالت غسيل االموال من أجل
  : المعالجات القانونية المحلية لمواجهة جريمة تهريب البضائع عبر المنافذ البرية .3
ـــة مـــع التشـــريعات األخـــرى نجـــد أن المشـــرع العراقـــي لـــم يتطـــرق إلـــى صـــــالحية مـــوظفي  • بالمقارن

ـــة  ـــخص فــي حــــالـــ ـــاء الـقـبـــض علــى أي شـــــــ ـــارك بــــإلـقـــ ـــهودة، علــى الـجـمـــ ـــب المشــــــ ـــة التهريـــ جريمـــ

                                                           

  .2ص: م1999األمم المتحدة : االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب )1(
  .11ص: م2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  )2(
 .16ص: م2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  )3(
 .30ص: م2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  )4(
 33ص: م2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  )5(
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خـــالف ذلـــك نجـــد أن المشـــرع الجمركـــي االردنـــي قـــد أجـــاز لمـــوظفي الجمـــارك المفوضـــين بإلقـــاء 

القـــبض بـــدون مـــذكرة فـــي حالـــة الجـــرم المشـــهود، وال يختلـــف ذلـــك عمـــا أقـــره المشـــرع اليمنـــي مـــن 

  .سلطات استثنائية لمأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش

وهو إجراء احتياطي يوضع بموجبه المتهم وبأمر من جهة قضائية  –أما فيما يخص سلطة التوقيف    

مختصـــة في الحبس لمدة محددة قانونًا وفق ما تفتضيه مصــلحة التحقيق وضـمن ضـوابط محددة  نجــد 

ــــارك أو مـــن يخولـــه إصــــــدار أمـــر التوقيـــف، علـــى أن يقـــدم  أن المشــــــــــرع العراقـــي مـــنح مــــدير عــــام الجمـ

الموقــوف إلــى المحكمــة الجمركيــة خــالل ثالثــة أيــام مــن تـــاريخ توقيفـــه، وللمحكمـــة الجمركيـــة تمـديـــد مــدة 

التوقيف إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك،  وفي قانون الجمارك االردني فقـد أعطـى المشـرع مـدير عـام 

وقيف وتبلغ النيـابـة العـامـة المختصـــــــــة بــه، علـى أن الجمارك أو من يفوضه صالحية إصــــــــدار قرار الت

ـــاعة، ويجــوز للمــدير العــام تمديــدها مهلــة مماثلــة  48يقـــدم الموقــوف إلــى المحكمـــة الجمركيــة خــالل  سـ

ولمرة واحدة بعد موافقة النيابة العامة إذا اقتضـــت ضـــرورة التحقيق ذلك شـــريطة أن يحال الموقوف إلـى 

ة المختصـــة حال انتهاء التحقيق، وال تختلف التشـريعات األجنبيـة كثيـرًا عـن التشـريعات اليمنيـة، المحكم

  .ماعدا أنه في اليمن يحال المتهم إلى النيابة العامة قبل أن يمثل أمام المحكمة

تنشأ في بعـض البلـدان محكمـة التهريـب، علـى غـرار نيابـة ومحكمـة األمـوال العامـة فـي الـيمن،  •

لمحكمة الجمركية في الفصـــل في دعاوى معينـة والنظـر فـي القضــايا الجمركيـة، والـذي يعتبـر وتختص ا

تمييــز للجــرائم الجمركيـــة بــبعض االحكـــام القـاعـــدة العـامـــة التــي تحكــم الخصوصــية فــي االجــراءات التــي 

منـــه قـــد )  640(تفتضـــيها المصــــلحة العامـــة، وفـــي  أحكـــام التشــــريع الجمركـــي العراقـــي نجـــد أن المـــادة 

حــددت اختصــاص المحكمــة الجمركيــة بالفصـــل فــي الــدعاوى المتعلقــة بالتهريــب المنصــوص عليهــا فــي 

من قانون الجمارك العراقي، والتي تزيد قيمة البضاعة المهربة فيها على مليـوني ) 131-130(المادتين

ـيل الرســـوم الجمركيــة دينــار، وكــذا  الفصـــل فــي الــدعاوى التــي تقيمهــا الــدائرة الجمركيــة مــن أجــل تحصــ

 .والرسوم والضرائب والتكاليف االخرى

 :تم انشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة التهريب، تتولى المهام التالية •

إعداد الخطط األمنية لجميع الدوائر الجمركية والمناطق الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفعها إلـى الـرئيس  .1

 .إلقرارها

 .تأمين المنشآت الجمركية وحمايتها .2

مراقبة دخول وسائط النقـل والبضـائع عبـر بوابـات الـدوائر الجمركيـة والتأكـد مـن اسـتكمال اإلجـراءات  .3
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 .الجمركية قبل مغادرتها

إعداد التقارير الدورية عن حركات الـدخول والخـروج والوضـع األمنـي بالـدائرة الجمركيـة، ورفعهـا إلـى  .4

 .الرئيس

افرين داخـل الـدائرة الجمركيـة، والتأكـد مـن التـزامهم متابعة المخلصين الجمركيين والمستخدمين والمسـ .5

 .بالنظم واإلجراءات المقررة

 .تنظيم حركة المركبات واألفراد داخل الدائرة الجمركية .6

 .تأمين وحراسة انتقال البضائع والسلع من دائرة جمركية إلى أخرى لضمان وصولها .7

التجـــاري بمـــا فـــي ذلـــك تحريـــر مكافحـــة المخالفـــات وجـــرائم التهريـــب الجمركـــي وعمليـــات الغـــش  .8

 .محضر ضبط للبضائع محل الجريمة وحجزها، تمهيدًا التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها

تنفيـــذ جـــوالت تفتيشـــية علـــى الـــدوائر الجمركيـــة للتأكـــد مـــن ُحســـن ســـير العمـــل، ومعاينـــة وتفتـــيش أي  .9

راءات الجمركيــة العاديــة بضــاعة أو واســطة نقــل أو شــخص بصــورة انتقائيــة أو عشــوائية بعــد إنهــاء اإلجــ

 .بصددها

الطالع على األوراق والمستندات والسجالت والمراسالت والعقود التجارية والوثائق أيـًا كـان نوعهـا، ا.10

  .)1( والمتعلقة بالعمليات الجمركية، والتحفظ عليها عند وجود شبهة مخالفة أو جريمة تهريب جمركي

وبالمقارنة مع بعض التشريعات في بعض :  هريبفي جانب العقوبات المقررة على جريمة الت •

الدول نجد المشرع العراقي غلظ  عقوبة هذه الجريمـة مـن الحـبس إلـى الســجن المؤبـد أو المؤقـت، ســواء 

كـــان التهريـــب حقيقيـــًا أو حكميـــًا أو الشــــروع فـــي أي منهمـــا، وهـــذا يعنـــي أن الجريمـــة قـــد أخـــذت وصــــف 

ن المشرع األردني اعتبر جريمـة التهريـب الجمركـي الناشـئة عـن الجناية بعد أن كانت جنحة، في حين إ

دينــــار واال تزيــــد علـــى )  52(مخالفـــة أحكـــام المنـــع والتقييـــد جنحـــة معاقـــب عليهـــا بغرامـــة ال تقـــل عـــن 

دينــــار عنــــد ارتكـــــاب الجريمــــة ألول مــــرة، ويالحـــظ أن هــــذه العقوبـــة ال تتناســـــب مـــع حجــــم )  1222)(

ن قـرر المشـرع المعاقبـة عليهـا بـالحبس مـن شــهر إلـى ثـالث ســنوات فـي حالـة الجريمة وخطورتهـا بعـد أ

التكــرار باإلضــافة إلــى الغرامــة الجزائيــة ســـالفة الــذكر، ومــنح القاضــي ســـــــلطـــة تقـديريـــة للجمــع بينهمـــا أو 

ديريـــة الحكـــم بـإحــــدى هــــاتين العقـــوبتين، أمـــا المصـــادرة فـــان المشــــرع االردنـــي  تـــرك للقاضــــي ســـلطة تق
                                                           

إدارة مكافحة التهريب واألمن جمركي، : إلدارة مكافحة التهريب واألمن جمركي السعوديةالهيكل التنظيمي ) 1(
  .م11/5/2022: آخر زيارة

INFO.PR@CUSTOMS.GOV.QA         
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مـــــن قيمــــــــة %) 52(بخصــــوص مصـــــــــــــــادر ة وســــــــــائـــــــل النقـــــــل أو الحكـــــم بغرامــــــــة التـــــي  تزيــــــــد علـــــى 

  .)1(البضــــــــــاعــة

لذلك يرى الباحث ان يتم تعديل قـانون الجمـارك اليمنـي، وذلـك فيمـا يخـص العقوبـات علـى جريمـة    
  :الواردة في المواد التالية )2(التهريب

: ، بإعادة النظـر فـي مبلـغ الغرامـة وقيمـة األشـياء المصـادرة، حيـث نصـت علـى)204(تعديل المادة  .1

يجـــوز لـــرئيس المصـــلحة أو مـــن يفوضـــه بـــذلك وضـــمن التعليمـــات التـــي تحـــددها مصـــلحة الجمـــارك (

لمخالفــات الجمركيــة التــي ال إصــدار قــرارات بــالتغريم وبالمصــادرة وفــق دليــل التســويات فيمــا يتعلــق با

تستوجب عقوبـة الحـبس، وُيشـترط أال تتجـاوز قيمـة األشـياء المصـادرة والغرامـة المحـددة لهـا معـًا فـي 

  ).) 200,000(هذا القانون مبلغ 

عند تعذر تحصيل المبالغ المقـررة أو المحكـوم بهـا لصـالح    )236(تعديل المبلغ المقرر في المادة  .2

أموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكـن االسـتعانة بـالحبس لتحصـيل تلـك  مصلحة الجمارك من

 . لم تحصل) 2.000(المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل 

عدا : (، بإعادة النظر في مبلغ الغرامة، حيث تنص المادة آنفة الذكر على)1- 244(تعديل المادة  .3

من ) أ، ب(مركية ال تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين البضاعة الممنوعة المعينة تـُفرض غرامة ج

من هذا القانون على البضاعة المستوردة أو المصـدرة تهريبـًا والتـي ) 271(من المادة ) 1(البند رقم 

 ).) 20,000(ال تزيد قيمتها عن 

تــُفرض : (لـى، بإعادة النظر في مبلغ الغرامة، حيث تـنص المـادة آنفـة الـذكر ع)249(تعديل المادة  .4

 عـن كـل مـن مخالفـات بيانـات التصـدير غيـر المشـمولة ) 60,000(إلـى ) 15,000(غرامة مـن 

  ).بأحكام المادتين السابقتين

مع مراعـاة أحكـام المـادة :( على) 273(نص قانون الجمارك اليمني وفقًا  للمادة: إجراءات المصادرة •

الحكــم بمــا يعــادل قيمتهــا عنــد عــدم حجزهــا أو جــواز مصــادرة البضــائع موضــوع التهريــب أو ) 271(

نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل واألدوات والمواد التي استعملت 

فــي التهريــب وذلــك فيمــا عــدا الســفن والطــائرات مــا لــم تكــن قــد أعــدت أو اســتؤجرت لهــذا الغــرض أو 

                                                           

  . 186مرجع سابق، : رعد محمد عبد اللطيف) 1(
إلعدام، حيث جاء ه فأصبحت العقوبة ا 1363لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي رقم ) 86(المادة ) 2(

  .  هجرية 1384لسنة ) 313(في القرار المرقم 
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تهـا مـن الحجـز ، ولـرئيس المصـلحة أو مـن يفوضـه الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجا

أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجـوزة فـي حالـة فـرار المهـربين وعـدم االسـتدالل علـيهم 

 فــإذا تجــاوزت قيمــة البضــاعة هــذا المقــدار تقــرر ) مليــون وخمســمائة الــف(إذا لــم تتجــاوز قيمتهــا 

  .ادرة البضاعة المحجوزة في هذه الحالةالمحكمة الجمركية على وجه االستعجال مص

مــن قيمــة البضــاعة المصــادرة علــى الحــاجزين ورؤســائهم   % 40كمــا نــص علــى أن يــتم توزيــع نســبة   

وعلـــى مـــن عـــاونوا فـــي اكتشـــاف المخالفـــة أو عمليـــات التهريـــب أو اســـتكمال اإلجـــراءات المتصـــلة بهـــا 

دخـار والصـندوق المشـترك والنشـاط الرياضـي صناديق مكافحـة التهريـب والتعـاون االجتمـاعي واال وعلى

ووضـع القـانون إرشـادًا وقواعـد للـبالغ المكتـوب والمقيـد فـي  والثقافي الخاصة بموظفي مصلحة الجمارك

سجل قيد اإلخباريات السرية المعتمدة والسابق على الضبط المحدد بأسماء أو أشـياء أو وقـائع تفصـيلية 

  .)1(لجريمةمعينة تؤدى بشكل مباشر إلى اكتشاف ا

  :المعالجات القانونية المحلية لجريمة تهريب اآلثار عبر المنافذ البرية .4

يالحــظ ان قـــانون اآلثــار اليمنـــي وتعديالتـــه إنمــا هـــو برمتــه قـــانون لالتجـــار باآلثــار، ولـــيس قـــانون  .1
دة لحماية اآلثار، حيث أن معظم مواده تنظم عملية االتجار باآلثار واهدائها كما ورد في نص الما

 . وما قبلها، والتي تنظم كيفية اصدار التراخيص للتجار وآلية تصديرها وخالفه) 35(
مـــن القـــانون المتعلـــق باآلثـــار قـــد ) 29(مـــن خـــالل النصـــوص القانونيـــة الســـابقة نالحـــظ أن المـــادة  .2

حظــرت االتجــار باآلثــار دون الحصــول علــى اذن رســمي مــن الســلطة األثريــة، وهنــا يكمــن الخطــأ 
القـــانون الـــذي أبـــاح االتجـــار باآلثـــار بموجـــب اذن مـــن ســـلطة اآلثـــار، ويفتـــرض تجـــريم الفـــادح فـــي 

االتجـار باآلثـار دون اسـتثناءات كونهـا ارث حضـاري للـوطن ومصـدر الهـام لألجيـال القادمـة، كمــا 
انها مصدر هام للدخل القومي، ويعول عليها إذا تـم االهتمـام بهـا وتنظيمهـا كعنصـر هـام للسـياحة 

 .ها قد تشكل رقمًا ال يستهان به في االقتصاد القوميفان إيرادات
ـــار فـــي الـــيمن، فهنـــاك وزارة الســـياحة ووزارة الثقافـــة، والهيئـــة العامـــة  .3 تعـــدد الســـلطات المخولـــة باآلث

للمحافظـــة علـــى المـــدن التاريخيـــة اآلثـــار ودار الكتـــب والمخطوطـــات، وانتشـــار فروعهـــا فـــي بعـــض 
 .في االتجار وتهريب اآلثار بأنواعهاالمحافظات مما قد يساعد على التواطؤ 

ال ترقــى لمســتوى جريمــة تهريــب اآلثــار ) 36(العقوبــات التــي نــص عليهــا قــانون اآلثــار فــي المــادة  .4
) اقل من خمس سنوات سجن أو غرامة أقل من خمسين ألف  أو بكلتا العقوبتين(واالتجار بها، 

                                                           

ــــم ) 1( ــــه1990لســــنة ) 14(قــــانون الجمــــارك اليمنــــي رق ــــارة: م وتعديالت / 10: مرصــــد البرلمــــان اليمنــــي، آخــــر زي
      HTTP://WWW.YPWATCH.ORG/PARLIAMENT.PHP?ID=1. م2022م5
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ا اإلعـدام، حتـى تكـون رادعـًا لمرتكبـي تلـك ويفترض ان تكون العقوبة ادناها السـجن المؤبـد وأعالهـ
الجـــرائم، لـــذلك يـــرى الباحـــث إعـــادة صـــياغة معظـــم مـــواد القـــانون، ليلبـــي احتياجـــات تعزيـــز األمـــن 

 . القومي
  :المعالجات القانونية لمكافحة تهريب المخدرات في التشريعات الدولية .5

األطـراف حتـى تـتمكن مـن التصـدي الفعـال هدفت اتفاقية البريد العالمي إلى النهوض بالتعاون فيمـا بـين 

  .لمختلف مظاهر مشكلة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ذات البعد الدولي

وبمقتضى االتفاقية فإن على األطراف الموقعـة أن تتخـذ التـدابير التشـريعية واالداريـة للوفـاء بالتزاماتهـا،  

ية الداخليـــة، وبشــكل يتماشـــى مــع مبــدأي المســـاواة فــي الســـيادة وفقــا لألحكــام األساســـية لنظمهــا التشــريع

   .والسالمة االقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى

ومن ذلك عدم جواز ممارسة أي إجراءات أو مهام ألي طرف في اقلـيم طـرف آخـر، وتخـتص سـلطات  

  .يالطرف اآلخر بتلك المهام بموجب قانونه الداخل

  :من االتفاقية على) 3(وفيما يخص الجرائم والجزاءات نصت المادة 

يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم األفعال التاليـة فـي إطـار قانونـه الـداخلي، فـي حاالرتكابهـا   .أ 

  .عمداً 

علـــــى تجـــــريم انــــــتاج أي مخــــــدرات أو مؤثــــــرات عقلــــــية، أو صــــــنعها، أو ) ا(ونصـــــت الفقـــــرة   .ب 

ضــيرها، أو عرضــها، أو عرضــها للبــيع، أو توزيعهــا، أو بيعهـا، أو تســـليمها بـــأي استخراجها، أو تح

وجــــه كــــان، أو السمســــرة فــــيها، أو ارســــالها، أو ارســـالها بطـــريق العـــبور، أو نقلهــا، أو اســتيرادها، أو 

زراعـة خشــخاش األفيـون أو م تجريم ١٩٧١، ووفقًا التفاقية سنة )1( تصديرها خالفًا ألحكـام االتفاقـية

م أو اتفاقيـة ١٩٦١شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض انـتاج المخـدرات خالفــا ألحكـام اتفاقيـة سـنة 

  .مبصيغتها المعدلة١٩٦١سنة 

تجريم تحويـل األمـوال أو نقـلها وذلك فيما يتعلق بأي مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا ) ب(وفي الفقرة   .ج 

، أو أي فعـل مـن أفعـال االشـتراك في مـثل هـذه الجـريمة أو الجـرائم، يهدف إلى )أ(في الفقرة الفرعية 

اخفـاء أو تمويـه المصـدر غــير المشـروع لألمـوال أو قصـد مسـاعدة أي شـــخص مـــتورط فـي ارتكـــاب 

  .مــثل هــذه الجــريمة أو الجــرائم عــلى االفالت من العواقب القانونية ألفعاله

أو ) أ(تفاقيــة االشــتراك فــي ارتكــاب أي جـــريمة مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة جرمــت اال  .د 
                                                           

  .المعدلةبصيغتها  ١٩٦١أو اتفاقية سنة  ١٩٦١اتفاقية سنة  )1(
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المساعدة أو الشروع فيهـا أو التحـريض عليهـا أو تسـهيلها أو ابـداء المشـورة الرتكابهـا مثـل إخفــاء أو 

لحقــــوق تمويــــه حقــــيقة األمــــوال، أو مصــــدرها، أو مكانهـــا أو طريقـــة التصــــرف فــــيها أو حركــــتها أو ا

  .المـتعلقة بها، أو ملكيتها

علـى أنـه يجــوز االســتدالل مــن الظــروف الواقعــية الموضــوعية عــلى ) أ-4(نصت كـذلك فـي المـادة   .ه 

  ).أ(العـلم أو النـية أو القصد المطلوب، ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

تــراعى فــيها جســامة هــذه الجــرائم، كالســجن أو غيـره يخضـع مرتكب أي مـن تلـك  الجــرائم لجــزاءات   .و 

يجــــوز إخضــــاع  )ب/20(مـــن العقوبـــات الســـالبة للحريـــة، والغرامـــة الماليـــة والمصـــادرة، وفـــي الفقـــرة 

من هذه المادة، إلى جانب العقوبة، لتدابير كـالعالج ) أ(مـرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

حقــة أو إعــادة التأهيــل أو إعــادة االدمــاج فــي المجتمــع إلــى جانــب العقوبــة أو التوعيــة أو الرعايــة الال

كما يجوز لألطراف، في الحـاالت القليلة األهمية، إذا رأت مالءمة ذلك، أن تقرر، بدال من العقوبة، 

  .)1(تدابير مثل التوعية أو إعـادة التأهـيل أو إعـادة االدمـاج في المجتمع

  لمطلب الثانيا
  الدوليةوالتشريعات في القوانين  المعالجات 

لمــا لهـــا مــن أهميـــة فـــي  ،معظــم قضـــايا الحــدود والمنافـــذ تنظمهـــا القــوانين الدوليـــةفــي الغالـــب أن 

التعـرض ألهـم  مطلـبسـنحاول فـي هـذا ال الـدولي،ولتحقيق السـلم واألمـن والتعـاون  الدول،العالقات بين 

ونتعــرض كــذلك لإلجــراءات والتــدابير  ة المنافذالبريــة،وٕادار قواعــد القــانون الــدولي والمحلــي المتعلقــة بــأمن 

التي تترجم تلـك القـوانين مـع األخـذ فـي االعتبـار خصوصـية وواقـع الحـدود اليمنيـة مـن جهـة والمتغيـرات 

اإلمكانيـــات واألهـــداف والسياســـات والخطـــط العامـــة للدولـــة مـــن جهـــة والدولية،وكـــذا المحليـــة واإلقليميـــة 

  . أخرى
ذات العالقة من زاوية أمنية وسياسـية  واألعراف الدوليةدراسة القوانين على طلبمذا الفي ه سيتم التركيزو 

  :كالتالي، خمسةأفرعمن خالل وذلك  البحث،استخبارية فقط نظرًا لخصوصية 
  ليداخوحقها في القضاء على التمرد ال لعامة المتعلقة بسيادة الدولالمبادئ ا: ولالفرع األ

 .مع الالجئين والدبلوماسيين لوالتعام مكافحة الجريمة المنظمة في القوانين الدولية نيالفرع الثال

                                                           

األمم المتحدة، ص  ١٩٨٨اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  )1(
18 ،19. 
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  الفرع األول
  وحقها في القضاء على التمرد الداحلي لعامة المتعلقة بسيادة الدولالمبادئ ا

حــق التصــرف فــي ثرواتهــا وحقهــا فــي الــدفاع عــن مبــدأ لعامــة المتعلقــة بســيادة الــدول المبــادئ اتتضــمن 

اق يفي هـذا السـ حاولوسن ،الدولية في العالقاتستخدام القوة العسكرية احرم القانون الدولي نفسها، وقد 

لنـتمكن مـن معرفـة  ،مسألة استخدام القوة الناعمة والحرب االستخباراتية عبر الحـدود والمنافـذ البحث في

  . موقف قواعد القانون الدولي في هذا المجال

هيئة األمم المتحدة لتأمين وحماية وشرعتها التي تقوم عليها  واألحكام واألسس وهناك العديد من المبادئ

والتـــي تهـــدف إلـــى ضـــمان األمـــن والســـلم الـــدوليين،  ،األقـــاليم البريـــة والبحريـــة والجويـــة للـــدول األعضـــاء

، يوتحقيق أسس العدالة والمسـاواة فـي السـيادة وفـي الحقـوق والواجبـات لجميـع الـدول أمـام القـانون الـدول

  :ونورد أهمها فيما يلي

  :مبدأ احترام سيادة الدول على أقاليمها وعدم استخدام القوة لحل النزاعات :أوالً 
، وذلـــك وفقـــًا لميثـــاق األمـــم المتحـــدة لحـــل الخالفـــات الحدوديـــة الدوليـــة القـــوة ســـتخدامام القـــانون الدوليحـــرَ 

  :والتي نصت على ما يلي) 4 / 2المادة (
يمتنــع كــل األعضــاء   عــن اســتخدام القــوة أو التهديــد باســتخدامها وعــدم االعتــداء علــى أراضــي وأقــاليم "

  .)1("أي دولة، وذلك بأي أسلوب يتعارض مع أهداف األمم المتحدة وسيادة واستقالل

  .)2(االقتصاديحق الدول في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية وحقها في تحقيق نموها :ثانياً 

  :حق الدفاع عن النفس الحدودي: ثالثاً 

مـن ميثــاق األمــم  )51( مــادةلميثـاق األمــم المتحـدة ال وذلــك وفقــاً  نفسـها،لكـل دولــة الحـق فــي الـدفاع عــن 

للـدول الحق الطبيعي أو ينتقص حالي ما يضعف الميثاق اليوجد في  ال" :أنه والتي تنص على المتحدة

ـــدفاع عـــن الـــنفس فـــرادى أو جماعـــات  أي دولـــة عضـــو فـــي األمـــم  إذا اعتـــدت قـــوة مســـلحة علـــىفـــي ال

                                                           

السالم والكرامة والمساواة على كوكب ينعم  -موقع األمم المتحدة): النص الكامل(ميثاق األمم المتحدة  )1(
  .م2/2022/ 6بالصحة، قوقل نت، آخر زيارة 

1-CHARTER/CHAPTER-US/UN-R/ABOUTHTTPS://WWW.UN.ORG/A  
اللجنــة الوطنيــة : االتفاقيـات والمواثيــق الدوليـة المتعلقــة بحقــوق اإلنسـان التــي صـادقت عليهــا الجمهوريــة اليمنيـة )2(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليمني
  NIC.INFO/CONTENTS/POLITICS/PROTOCOLS.PHP.HTTPS://YEMEN.10ص
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، حتـــــى يقـــــوم مجلـــــس األمـــــن باتخـــــاذ اإلجــــراءات الضـــــرورية للمحافظـــــة علـــــى األمـــــن والســـــالم ةالمتحــــد

  .)1("العالمي
 :)2(يكما يلالمبدأذلك الدوليون  ويفسر الخبراء 
 .نفسها عبر الحدوديحق ألي دولة اتخاذ اإلجراءات المالئمة للدفاع عن  •
يمكـن َأن يقـع الهجــوم مـن قبـل مجموعــات مسـلحة منظمـة أو غيــر منظمـة والمعيـار فــي ذلـك هــو  •

 .حجم وتأثير الهجوم
 .بين الهجوم المسلح وبين الحادث الحدودي األخذ في االعتبار الفرق •
 .إذا تراكمت الحوادث الحدودية يمكن اعتبارها كالهجوم المسلح •
الـــدعم اللوجســتي َأو أي دعـــم آخـــر مــن قبـــل أي طـــرف لشــن الهجـــوم ـــــ يعتبـــر تقــديم األســـلحة َأو  •

 .بمثابة هجوم مسلح
تجدر اإلشارة إلى انه يجب التمييز بين الهجوم المسلح وبين الحق المشروع للدول والشعوب في مقاومة 

  .)3(والحريةاالحتالل وتقرير المصير 
هل حق الدفاع عـن الـنفس يسـمح لدولـة مـا بـدخول حـدود دولـة : السياق تساؤل هام مفاده في هذايثور و 

  أخرى بموافقتها أو بدون موافقتها لكي َتحمي نفسها، وجدًال مصالحها أو مواطنيها؟ 

والحقيقــة أن هنــاك اخــتالف فــي الــرأي بــين الــدول الــبعض منهــا تــرى جــواز حــق الــدفاع عــن الــنفس عبــر 

والــبعض اآلخــر مــن الــدول تعتبــر مثــل هــذه  العالقــة،بــدون موافقــة الدولــة اإلقليميــة ذات الحــدود الدوليــة 

  .)4(المسلحالنشاطات في حكم الهجوم 
والـذي يتـيح انتهـاك  ،وغالبًا تعتمـد معظـم الـدول حـق الـدفاع عـن الـنفِس المفتـوح فـي النشـاطات الحدوديـة

  :يلي،ومن أمثلة ذلك ما أقاليم الدول األخرى

                                                           

/ 6مرجــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــابق، آخــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــارة ): الــــــــــــــــــــــنص الكامــــــــــــــــــــــل(ميثــــــــــــــــــــــاق األمــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــدة  )1(
  -HTTPS://WWW.UN.ORG/AR/ABOUT-US/UN-CHARTER/CHAPTER.م2/2022

  .م2007مرجع سابق، مارس : جوناثان ايفانز وآخرون )2(
وتركز مواد الجزء األول من العهد الدولي لحقوق اإلنسان حق تقرير المصير مكفول كحق من حقوق اإلنسان )3(

  .  على    هذه المبادئ، وكفلتها كذلك االتفاقيات العربية المصادق عليها
االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها : للمزيد من المعلومات أنظر       

  . 10الجمهورية اليمنية، مرجع سابق، ص
 .م2007مرجع سابق، مارس : جوناثان ايفانز وآخرون )4(
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اعتبرت أن أي  حيث(مطارات أوغندا  أحدحالة التدخل اإلسرائيلي في حالة خطف الرهائن في  •

  .)1()النفسهجوم على مواطني دولة ما مساو لهجوم على الدولة ويستوجب حق الدفاع عن 
اجتيـــاح إســـرائيل للحـــدود اللبنانيـــة أكثـــر مـــن مـــره بحجـــة الـــدفاع عـــن الـــنفس لمطـــاردة المقـــاتلين  •

  .م 2006عام من قبل حزب اهللا المختطفين  ،ولتحرير جنودهام1982ام الفلسطينيين ع
  .)األمريكيعن الشعب  الدفاع(اجتياح أمريكا ألفغانستان والعراق بنفس الحجة وهي  •
األخيــرة فــي  األكــراد، كانــتاجتيــاح تركيــا للحــدود الدوليــة العراقيــة عــدة مــرات لمالحقــة المقــاتلين  •

 .م 2008/ 2007عام 
 :إسـرائيل وعــدوانها الغاشـم علــى قطـاع غــزة فـي حـرب األســابيع الثالثـة التــي انتهـت فــياجتيـاح  •

 .م، تحت مظلة حق الدفاع عن النفس لوقف صواريخ المقاومة 2009/ 1/ 21
 .)2(لحماسقصف إسرائيل لقافلة داخل األراضي السودانية تحت مبرر حملها صواريخ إيرانية  •
م بمهاجمـة القراصـنة الصـوماليين فـي السـواحل واألراضـي 2009قيام البحرية الفرنسية أوائلعـام  •

 .الصومالية لتحرير مواطنيها وسفنها المختطفة
م، وما تزال االشتباكات مستمرة 2022وأخيرًا اجتياح روسيا الوكرانيا في أواخر فبراير من العام الجاري 

  . داخل األراضي األوكرانية ساعة كتابة هذا الموضوع

 :يمكن أن نستخلص ما يلي ومن خالل ما سبق

هناك وضوح في مبادئ القانون الـدولي فـي مسـألة تقـديم األسـلحة َأو الـدعم اللوجسـتي  .1

 .َأو أي دعم آخر من قبل أي طرف أجنبي لطرف أجنبي آخر
فــان الطــرف أشــمل وقــد يكــون ) دولــة(فــي تلــك الفقــرة بــدًال عــن ) طــرف(نتيجــة الســتخدام كلمــة  .2

غيــر معتــرف بهــا (شــرعية أو غيــر شــرعية  )أو قبيلــة أو تنظــيم أو جماعــة حــزب( باإلضــافة إلــى الدولــة 

وبالتالي تضيع شخصـية  ،، أي أن هذه الفقرة تتضمن تعدد الجهات التي قد تتلقى أو ترسل الدعم)دولياً 

وهــو مــا يمكــن أن يترتــب  ،تقــوم بهجــوم مســلح علــى دولــة أخــرى) دويــالت(الدولــة التــي تظــم فــي داخلهــا 
                                                           

  .م2007المرجع سابق، مارس : جوناثان ايفانز وآخرون )1(
أعلنـــت الســـودان رســـميًا بـــأن الطـــائرات اإلســـرائيلية : م ومصـــادر إعالميـــة امريكيـــة29/3/2009قنـــاة العربيـــة  )2(

م بقصـــف قـــافلتين فـــي األراضـــي الســـودانية تعتقـــد بأنهـــا كانـــت تحمـــل 2009قامـــت فـــي ينـــاير ) بـــدون طيـــار(
ل قتيـــــــــ 50عربـــــــــة و 37صـــــــــواريخ إيرانيـــــــــة بعيـــــــــدة المـــــــــدى لحركـــــــــة حمـــــــــاس، كانـــــــــت حصـــــــــيلتها تـــــــــدمير 

.تقريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
12596&ISSUENO=11077ETAILS.ASP?ARTICLE=5ARCHIVE.AAWSAT.COM/D  
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قانون الدولي إجازة صريحة بالتفـاوض المباشـر مـع تلـك الجماعـة أو الحـزب واالعتـراف بهـا عليه وفقًا لل

فــي حــال تقــوت شــوكتها، وهــو مــا يحــدث عمليــًا بــين إســرائيل وحــزب اهللا مــن اتفاقــات لتبــادل األســرى أو 

  .لوقف الحرب الخ
يعتبر الـدعم مـن قبـل أي طـرف داخلـي لطـرف داخلـي آخـر إلعـالن التمـرد والعصـيان  .3

و الخــــروج عــــن النظــــام والقــــانون الــــخ، شــــأنًا داخليــــًا بحتــــًا، و يتعلــــق بــــنص فقــــرة أخــــرى مــــن القــــانون أ

مجاورة أو غيـر (التمييز بين الهجوم المسلح من قبل دولة ، لذلك يجب )نتناولها في الفرع الثاني(الدولي

 ،النزاعـات الداخليـة أو من قبـل جماعـة مسـلحة أجنبيـة وبـين التـدخل فـي الشـئون الداخليـة أثنـاء) مجاورة

أو ما يسمى بالحرب بالوكالة والذي يتم من خالله تقديم الدعم اللوجستي األجنبي   المادي أو المعنوي 

سواًء عن طريق عمليات التجسس وتبادل المعلومات أو التسـلل  ،للتمرد الداخلي أو للمنظمات اإلرهابية

فـي متفجـرات وغيرهـا لتمـوين تلـك الجماعـات، وذلـك ريب واألموال و التهريـب للوسـائل واألسـلحة والهوالت

محاولة فصل جزء من إقليم الدولة أو زعزعـة األمـن واالسـتقرار أو  ،مثلسبيل تحقيق أهداف أو مصالح

 .المساعدة في فرض الوصاية أو النفوذ والهيمنة األجنبية وغيرها على الدولة
هنـــاك أيضـــًا الــــدعم اللوجســـتي األجنبـــي الرســــمي أو غيـــر الرســـمي ألي تمــــرد داخلـــي أو للمنظمــــات  .4

وكذلك الدعم اللوجستي غير المباشر عن طريق قيام بعض الدول المجاورة بـدور محطـات  ،)1(اإلرهابية

سـهيل اسـتخدام ترانزيت لتهريب اإلمدادات للجماعات المتمردة أو التخريبية واإلرهابية داخل الدولـة، أو ت

أو فتحهـا لمعسـكرات إيـواء  )2(أراضيها كقواعد عسـكرية واسـتخبارية ثابتـة ومتحركـة لـدول أخـرى معاديـة 

ومجمـل ذلـك يعتبـر بمثابـة أوجـه متعـددة لعملـة واحـدة  وغيرهـا،أو تدريب للعناصر الخارجة عن القـانون 

 ).في الشئون الداخلية التدخل(هي 
ميثــاق مــن  )51(المــادة مــن جهــة أخــرى يمكــن تمييــز العالقــة بــين الهجــوم المســلح الــذي تناولــه نــص  .5

حيــث أنهــا جميعــًا  األخــرى،وبــين األعمــال المتعلقــة بالتــدخل فــي الشــئون الداخليــة للــدول  األمــم المتحــدة

جمــاًال إهــي و  الــدول،تتعــارض صــراحة مــع ميثــاق األمــم المتحــدة ومبــدأ حــق الســيادة واالســتقالل لجميــع 

                                                           

  . كما حدث عند الدعم األوروبي والصهيوني للمتمردين في جنوب السودان خالل العقدين الماضيين )1(
تطور االستراتيجية اإلسرائيلية في القرن اإلفريقي والبحر األحمر، مركز : محمد النحال وفارس النعيمي )2(

  .56-24م، ص2003الراصد للدراسات، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الطبعة الثانية، يناير 
رائيلي عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا ومن أبرز ما ورد في هذا المرجع التأكيد على التواجد الفعلي للعدو اإلس    

  .وفكريًا وأمنيًا واستخباريًا في أفريقيا وخصوصًا في ارتيريا وٕاثيوبيا
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وفي مختلف صورها من ناحيـة أمنيـة أعمـال عدوانيـة تتطلبالـدفاع عـن الـنفس باسـتخدام مختلـف وسـائل 

 ). الخ العسكريةواألمنية والسياسيةواالستخبارية والفكرية(والمواجهة الممكنةالحرب 

  حق أي دولة في اتخاذ كافة اإلجراءات للقضاء على أعمال التمرد الداخلي  : رابعاً 
يــنص ميثــاق األمــم المتحــدة علــى حــق أي دولــة فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات للقضــاء علــى أعمــال التمــرد 

بالمبـدأ المعـروف بعـدم التـدخل فـي الشـئون الداخليـة ذلـك ويـرتبط ، )1(مناسـبةالداخلي وبأي وسائل تراهـا 

  ).2/7(، المادة األمم المتحدة وفقًا لميثاق ،)2(للدول

ـــأتي أهميـــة دراســـة وتمحـــيص هـــذا المبـــدأ نظـــراً   بـــل واحـــتالل جـــزء مـــن  ،جنبـــي وللعـــدوانللتـــدخل األ وت

ضد الدولة اليمنيـة مـن تـدخل وٕامـداد أجنبـي  وحتى اآلن، وما يجريم 2015العام  اليمنية منذضي ااألر 

لـــك المبـــدأ ذالتـــي تغلـــف المالبســـات و  للمرتزقـــة باألســـلحة والمعـــدات، والـــذي يقودنـــا إلـــى كشـــف األبعـــاد

  :كالتالي وذلك أخرى،من جهة  المحليعالقته بالقانونو من جهة  الدولي يالقانون

صعوبة جمع األدلة التـي يمكـن أن تقـدم إلـى الهيئـات والمحـاكم الدوليـة إلثبـات تـورط أي دولـة فـي  .1

ــًا ذات طــابع اســتخباري أو تحــت  التــدخل فــي الشــئون الداخليــة لدولــة أخــرى كــون تلــك الممارســات غالب

صــــالح ناهيــــك عــــن مســــألة النفــــوذ والهيمنــــة وتشــــابك الم الدوليــــة،غطــــاء الشــــرعية المحليــــة أو الشــــرعية 

االســتعمارية وحــق الفيتــو باإلضــافة إلــى انعــدام آليــات تنفيــذ القــرارات الدوليــة واالزدواجيــة فــي المعــايير 

 .وغيرها
عمال التمرد أو العصيان المسلح ترتبط بقوى خارجية فتعتبر من أإذا كانت تلك األعمال المتعلقة ب .2

 فــق قــانون العقوبــات اليمنــي المــادةكمــا تصــنف أعمــال التمــرد والعصــيان المســلح و  الدولــة،جــرائم أمــن 

كجــرائم حرابــة وعصــيان مســلح ترقــى بعضــها إلــى جريمــة البغــي تبعــًا لشــروط معينــة تقــررت لهــا  )23(

 .وهي من جرائم األمن الداخلي رادعة،عقوبات 
  :وهناك مبادئ أخرى في القانون الدولي تتعلق بالمنافذ مثل

كفــل حقــوق ومــواطني الــدول األخــرى داخــل حــق الدولــة فــي ممارســة االختصاصــات التــي تمبــدأ  •

وفـي نفـس  سـواء،في السالمة وفي الحصانة في زمن السـلم أو الحـرب علـى حـد م إقليمها وبخاصة حقه

                                                           

 .م2009/ 12/ 7مرجع سابق، : على الشرفي. د )1(
الرباط، كلية سال، مبدأ عدم التدخل في  - باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس: نور الدين بيدكان. د )2(

 6: م، آخر زيارة2021ديسمبر 15الدولي، مجلة المنارة للدراسات القانونية واإلدارية، قوقل نت،  القانون
  COM/746HTTPS://ALAMALKANOUN..م2022/ 2/
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  .)1()الدوليوفقًا للعرف  وذلك(. الوقت يحق للدولة المطالبة بحقوق رعاياها في أقاليم الدول األخرى
أو األعمـال  دوليًا،تلتزم الدولة ببذل العناية المعقولة لمنع وضبط كافة األعمال الغير مشروعة  •

وحقهــا فــي قمــع ومعاقبــة مــن يثبــت  العــام،التــي مــن شــأنها اإلخــالل فــي إقليمهــا بقواعــد القــانون الــدولي 

  .)2()أيضاً وفقًا للعرف الدولي. (إخالله بتلك القواعد مواطنًا كان أم غير مواطن
  :يمكن أن نستخلص ما يليما سبق  ومن خالل

،وذلــك هنـاك إجــراءات عسـكرية وأمنيــة وسياسـية اســتخبارية دفاعيـة وهجوميــة تتعلـق بــاألمن الخارجي .1

والتــي تخــتص بتنظــيم العالقــات بــين الــدول بمــا يحفــظ  ،واقــع قواعــد القــانون الــدولي الســالف ذكرهــا مــن

حــدودها : ي تتضــمنتــوال ،)وعلــى حــد ســواء(أقاليمهــا احتــرام وأمــن وســالمة وســيادة جميــع الــدول علــى 

 . )3(ومنافذها ونظامها وثرواتها ومواطنيها
هنــاك إجــراءات عســكرية وأمنيــة وسياســية اســتخبارية دفاعيــة وهجوميــة تتعلــق بــاألمن الــداخلي تتعلــق  .2

 ن الـداخلأو البحريـة مـ وحدودها البريـةبمواجهة المخاطر التي تتعرض لها الدول على أو عبر منافذها 

تكون غير معلنة دول أجنبية،و ودوافع  بأهداف، والتي غالبًا ما ترتبط عبر تنظيمات أو جماعات داخلية

 .أحياناً 
فقًا لميثاق األمم المتحدة يحق ألي دولة القيام بكافة اإلجراءات فيما يتعلق بأعمال التمرد الداخلي فو  .3

ذا كانــت تلــك األعمــال المتعلقــة بأعمــال التمــرد أو إفــوبــأي وســيلة تراهــا مناســبة، يــه المناســبة للقضــاء عل

تصـــنف أعمـــال التمـــرد  وتعتبـــر مـــن جـــرائم أمـــن الدولـــة، إنهـــا العصـــيان المســـلح تـــرتبط بقـــوى خارجيـــة ف

تعتبـر  م،1994لسـنة ) 12(رقـم العقوبات اليمنـيالجرائم و قانون  من) 23(ًا للمادةوالعصيان المسلح وفق

مسـلح ترقـى بعضـها إلـى جريمـة البغـي تبعـًا لشـروط معينـة تقـررت  تلك األعمال كجرائم حرابة وعصيان

 .لها عقوبات رادعة، وهي من جرائم األمن الداخلي
تعتبـر  هاسـالمة أراضـيتها أو ووحـدالجمهوريـة أسـتقالل التي ترتكـب بقصـد المسـاس باال فعاألكذلك فإن 

) 125(نص المادة ، وفقًا لالخارجي وتعتبر كذلك من جرائم أمن الدولةلماسة بأمن الدولة، جرائم االمن 

                                                           

القاعدة القانونية، مؤسسة الثقافة  - أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني: محمد سامي عبد الحميد. د )1(
  .271، 270، صالجامعية، الطبعة الخامسة

 .270المرجع السابق، ص: محمد سامي عبد الحميد. د )2(
  .على أن الهيئة تقوم على مبدأ المساواة بين جميع أعضائها) 2/1(ينص ميثاق األمم المتحدة في المادة  )3(
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 .)1(م1994لسنة ) 12(رقم  العقوبات اليمنيالجرائم و من قانون 
 :تبرز العديد من النتائج كما يلي عليهوبناًء 

غمــوض فــي مبــادئ القــانون الــدولي فــي مســألة ازدواجيــة فــي تطبيــق القــانون الــدولي، وهنــاك هنــاك  .1

) 2/7(مـادةأي دعـم آخـر مـن قبـل أي دولـة أجنبيـة، فلـم توضـح التقديم األسلحة َأو الدعم اللوجسـتي َأو 

 ).  خارجية أم داخلية(الجهة التي تتلقى الدعم  من ميثاق األمم المتحدة
وبـين مـا يسـمى بـالحرب ) مجـاورة أو غيـر مجـاورة(التمييز بين الهجوم المسلح من قبل دولـة  يجب .2

ناء النزاعات الداخلية، وذلك من خالل تقديم الدعم في الشئون الداخلية وخاصة أث وبين التدخلبالوكالة 

اللوجســـتي األجنبـــي للتمـــرد الـــداخلي أو للمنظمـــات اإلرهابيـــة أو للمرتزقـــة والعمـــالء، ســـواًء عـــن طريـــق 

واألسلحة والمتفجرات وغيرها  والتهريب للوسائلعمليات التجسس وتبادل المعلومات أو التسلل والتدريب 

 .محاولة فصل جزء من إقليم الدولة أو زعزعة األمن واالستقرار ك بغرضوذللتموين تلك الجماعات، 
األفعـال التـي تهـدف إلـى االعتـداء ال يوجد اخـتالف يـذكر بـين القـانون الـدولي والمحلـي فـي مسـألة  .3

المباشر على عناصر الدولة وهدم كيانها المادي أو المعنوي مما قد يؤدي إلـى زوال الدولـة وفنائهـا، أو 

تلـك  أي(ال التـي ترتكـب بقصـد المسـاس المباشـر باسـتقالل الـبالد ووحـدتها وسـالمة أراضـيها تلك األعم

األعمـــال التـــي مـــن شـــأنها االعتـــداء علـــى الدولـــة ســـواًء باإلضـــرار بمركزهـــا أو انتهـــاك أســـرارها أو هـــدم 

اق األمـم في القانون المحلي، وهي كـذلك محرمـة وفقـًا لميثـ عد من جرائم الخيانة العظمىوالتي تنظامها 

 .المتحدة
إلـى هـدم  ، فـاألخيرة تهـدفأعمـال التمـرد والعصـيان المسـلح هناك فارق بين الجرائم السياسية وبـين .4

فـــرض الوصـــاية أو النفـــوذ لبـــأي شـــكل ســـواًء  ،شـــن الحـــرب ضـــدها أو مســـاعدة أعـــدائها أوكيـــان الدولـــة 

 .بمثابة جرائم خيانة عظمىن أعمال التمرد والعصيالذلك تعتبر  ذلك، وغيرعليهاأ والهيمنة األجنبية
أما الجرائم السياسية فهي الخرق أو االعتداء على الدستور والسلطات الدستورية واالعتداء على الحقـوق 

  .)2( السياسية العامة للسلطة أوالحقوق السياسية الخاصة باألفراد
هنــاك دعــم لوجســتي غيــر مباشــر عــن طريــق قيــام بعــض الــدول المجــاورة بــدور محطــات ترانزيــت  .5

لتهريب اإلمدادات للجماعات المتمردة أو التخريبية واإلرهابية داخل الدولة، أو تسهيل استخدام أراضيها 

                                                           

 .م2009/ 12/ 7مرجع سابق، : على الشرفي. د )1(
  .101، 50،100مرجع سابق، ص : مطهر انقع. د )2(
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األعمــال قــد ال وكــل تلــك ، )1(معاديــةومياههــا كقواعــد عســكرية واســتخبارية ثابتــة ومتحركــة لــدول أخــرى 

ــًا للقــانون الــدولي فيــه أنهــا أعمــال عدوانيــة  ال شــكولكــن ممــا  ،تعتبــر صــراحة بمثابــة هجــوم مســلح وفق

ــــنفس  ــــدفاع عــــن ال ــــب ال ــــف الوســــائل  والمواجهــــة العســــكريةواألمنية والسياســــيةتتطل االســــتخبارية وبمختل

  .، عبر المنافذ البرية وغيرهاالممكنة
هـل حـق الـدفاع عـن الـنفس يسـمح لدولـة مـا بـدخول : مفـادهيثور على نفس السياق تساؤل هـام  .6

  حمي نفسها، وجدًال مصالحها أو مواطنيها؟ تحدود دولة أخرى بموافقتها أو بدون موافقتها لكي 
الـبعض منهـا تـرى جـواز حـق الـدفاع عـن الـنفس عبـر  ،والحقيقة أن هنـاك اخـتالف فـي الـرأي بـين الـدول

والــبعض اآلخــر مــن الــدول تعتبــر مثــل هــذه  العالقــة،اإلقليميــة ذات  الحــدود الدوليــة بــدون موافقــة الدولــة

  .)2(المسلحالنشاطات في حكم الهجوم 
المفتــوح فــي النشــاطات الحدوديــة والــذي يتــيح انتهــاك  سوغالبــًا تعتمــد معظــم الــدول حــق الــدفاع عــن الــنف

  :أقاليم الدول األخرى مثل
اعتبـرت أن أي  حيـث(مطـارات أوغنـدا  أحـدحالة التدخل اإلسرائيلي في حالة خطف الرهـائن فـي  •

  .)3()النفسهجوم على مواطني دولة مساو لهجوم على الدولة ويستوجب حق الدفاع عن 
اجتيــــاح إســــرائيل للحــــدود اللبنانيــــة أكثــــر مــــن مــــره بحجــــة الــــدفاع عــــن الــــنفس لمطــــاردة المقــــاتلين  •

  .م 2006عام  من قبل حزب اهللالمختطفين  ولتحرير جنودهام 1982الفلسطينيين عام 
  .)األمريكيعن الشعب  الدفاع(اجتياح أمريكا ألفغانستان والعراق بنفس الحجة وهي  •
األخيــرة عــام  األكــراد، كانــتاجتيــاح تركيــا للحــدود الدوليــة العراقيــة عــدة مــرات لمالحقــة المقــاتلين  •

 .م 2008/ 2007
 21الثالثـة التـي انتهـت فـي اجتياح إسرائيل وعدوانها الغاشم على قطاع غزة فـي حـرب األسـابيع  •

 .م، تحت مظلة حق الدفاع عن النفس لوقف صواريخ المقاومة 2009/ 1/
م بمهاجمة القراصنة الصوماليين في السواحل واألراضي 2009قيام البحرية الفرنسية أوائل العام  •

                                                           

  .56 - 24مرجع سابق، ص : محمد النحال وفارس النعيمي )1(
كانت إرتريا تمارس أدوارًا أخرى كمحطات لنقل الدعم للمليشيات الصومالية ومتمردي السودان، وهو : ووفقًا للكاتب  

  .ما ينعكس سلبًا على األوضاع الداخلية في اليمن عمومًا واألمنية خصوصاً 
 .م2007سابق، مارس  مرجع: جوناثان ايفانز وآخرون )2(
 ..م2007مرجع سابق، مارس : جوناثان ايفانز وآخرون )3(
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 .الصومالية لتحرير مواطنيها وسفنها المختطفة

  نيالفرع الثا
  لتعامل مع الالجئين والدبلوماسيينوامكافحة الجريمة المنظمة 

  :الجرائم المنظمة: أوالً ا
وذلـك  الحـدود،هتم القانون الـدولي بضـرورة تعـاون المجتمـع الـدولي لمكافحـة الجـرائم الدوليـة عبـر ا      

والــــــذي يــــــنص ) 1373(رقــــــم مــــــن خــــــالل إصــــــدار العديــــــد مــــــن القــــــرارات مــــــن أهمهــــــا القــــــرار الــــــدولي 

تهريــب (بقلــق االرتبــاط الوثيــق بــين اإلرهــاب الــدولي والعــالمي وبــين الجريمــة المنظمــة  المالحظــة(:علــى

األســــلحة، الهجــــرة الغيــــر شــــرعية والحركــــة غيــــر الشــــرعية للمــــواد تهريــــب مــــوال، األمخــــدرات، غســــيل ال

خــالل  نومــ. )1()والنوويــةباإلضــافة إلــى تهريــب المــواد القاتلــة والحيويــة والكيميائيــة  ،المحظــورة األخــرى

  :نص القرار السابقيتضح ما يلي
  .ماهية الجريمة الدولية الحقيقيةتطرق القرار ل •

ن ماهيـة االشـتراك فــي إلـذلك فــ دوليـًا،ربـط الجريمـة المنظمـة باإلرهــاب والـذي تـم تشــريع مكافحتـه  •

  :تتمثل في اإلرهاب أو في النشاطات اإلجرامية لمجموعة منظمة

 .إعاقة العدالة .1

  .للمنظمات اإلرهابية واإلجرامية األموالغسل تمويل و  .2

  .الضالعين في دعم ومساعدة اإلرهاب والجرائمالدولية المسئولين الحكوميين إمكانية محاسبة .3

تنســيق الجهــود علــى الصــعيد الــدولي واإلقليمــي والــوطني وعلــى كافــة المســتويات لرفــع ضــرورة  •

 .جرائمال همستوى المواجهة عالميًا   لهذ

  .الجرائمتلك منع ومتابعة ومحاكمة مرتكبي التزام الدول ب •

  :القوانين الدولية المتعلقة بالالجئين: ثانيا
  :تتمثل للقوانين الدولية المتعلقة بالالجئين فيما يلي

 :)2(1373)(القانون الدولي رقم  .1

  :دعوة كل الدول إلىويتضمن القانون 

                                                           

  ..م2007مرجع سابق، مارس : جوناثان ايفانز وآخرون )1(
  .م2/11/2021: مرجع سابق، آخر زيارة: UNHCRمنظمة شئون الالجئين )2(
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ضـــمان االنســـجام فـــي اإلجـــراءاَت ألحكـــام القـــانوِن المحلـــي والـــدولي ذات الصـــلة بمـــا يتضـــمن  •

المســتويات والمعــايير الدوليــة لحقــوِق اإلنســان قبــل مــنح اللجــوء، بمــا يضــمن أن يكــون طالــب اللجــوء لــم 

  .يسبق له أن خطط أو سهل أو شارك في األعمال اإلرهابية

ي عــدم انتهــاك حــق اللجــوء ِمــن ِقبــل الجنــاة فــي اإلعــداد ضــمان االنســجام مــع القــانوِن الــدولي فــ •

  .والتنظيم لألعمال اإلرهابية
بـات بتسـليم اإلرهـابيين لعدم قبول االدعاءات والدوافع السياسية الغير مستنده إلى قاعـدة لـرفض الط •

  .المزعومين

اللتزام واحترام الدول لحق  ةإضاف” :وينصعلى:بالالجئينالخاص  1624)(القانون الدولي رقم  .2

نه مـن حـق الـدول أيضـًا عـدم قبـول مـنح الحمايـة أو تمديـدها ألي شـخص مـن إالطلب والتمتع باللجوء ف

المحتمــل أو هنــاك أســباب جديــة العتبــار بأنــه مــذنب بارتكــاب أفعــال مخالفــة ألغــراض ومبــادئ األمـــم 

 .)1( "المتحدة
ويتطابق وهو الناجم عن الحروب والكوارث والمجاعات : ياللجوء اإلنسان:، هماهناك نوعين من اللجوءو 

تلزم و ، )2(الدوليةوهو ما يعتريه االزدواجية في المعايير : اللجوء السياسيو ،نصوص القانون الدولي مع

بعض االتفاقيات األمنية الثنائية في بعض البلـدان ومنهـا معاهـدة الطـائف الحدوديـة مـع السـعودية علـى 

  .)3(بلدانهمإعادة الالجئين السياسيين إلى 
ويعتبــر الالجئــين السياســيين أحــد الفئــات التــي يتــولى جهــاز المخــابرات فــي معظــم دول العــالم اســتقبالهم 

ة معلوماتهم الشخصية والعملية لالسـتفادة منهـا، لـذلك يمكـن أن تلتصـق والتحقيق معهم الستخالص كاف

خاصة إذا كانوا ممن  ،بهم صفة الخيانة ألوطانهم نتيجة لتسريبهم طوعًا أو كرهًا معلومات هامة وسرية

ـــد تـــؤدي إلـــى معرفـــة العـــدو لنقـــاط الضـــعف والقـــوة  اعتلـــوا مناصـــب هامـــة فـــي الدولـــة، وتلـــك األســـرار ق

  .لدولة وكيانها وتمكين العدو من ممارسة الضغوط عليها البلد بما يحقق مصالحهوٕاضعاف مركز ا

فيما يخص وضع الالجئين السياسيين في الشريعة اإلسـالمية فقـد ألزمـت حمـايتهم بغـض النظـر عـن و   

                                                           

 .م2/11/2021: آخر زيارة، المرجع سابق: UNHCRمنظمة شئون الالجئين  )1(
تقوم القوى الكبرى والمتنفذة بمنح حق اللجوء السياسي للرموز والعناصر من المعارضة للدول األخرى ومنها  )2(

اليمن كورقة ضغط على األنظمة تستخدمه عند الحاجة لتحقيق مصالحها، كما م حدث فعًال في العراق 
 .وأفغانستان

 . م2000ادة األولى من معاهدة جده الموقعة في ملزمة بحكم الم 1934تعتبر اتفاقية الطائف الموقعة عام  )3(
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من المشركين استجارك فأجره حتى يسـمع كـالم اهللا  أحدوان:"الدين أو اللغة أو الجنس وفقًا لقوله تعالى
  صدق اهللا العظيم. )1("يعلمونم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم ال ث

  :والتمثيل الديبلوماسيالحصانات  التعامل مع : ثالثاً 
يتلخص حق البعثات الدبلوماسية داخل اإلقليم في الحماية وفي الحصانة الدبلوماسية وفقًا لمبدأ التعامل 

ن نستعرض موضوع الحصانات الديبلوماسـية فيمـا يتعلـق بعملنـا فـي المنافـذ البريـة البـد أبالمثل، و قبل 

على الرغم من بعـض االخـتالف بـين الفقهـاء فـي الفكـر ف، )2(على مصطلح الديبلوماسية والً أمن التطرق 

لـه مهتمـًا آفقـد كـان الرسـول عليـه الصـالة والسـالم وعلـى  )3(االسالمي حـول التعامـل مـع غيـر المسـلمين

مـر الـدعوة فـي كـل البقـاع، أبما يجري حولـه فـي العـالم مـن وقـائع واحـداث، كمـا كـان مهتمـًا بـأن ينتشـر 

 ،لـى الملـوك واالبـاطرة عهـد ذاكإوليس أدل على ذلك من كثرة السفراء الـذين بعـث بهـم يحملـون رسـائله 

                                                           

  .92ص : ، وقد وردت في مرجع سابق للدكتور مطهر صالح أنقع6اآلية : سورة التوبة )1(
(2) عبد الفتاح على الرشدان ومحمد خليل الموسى: أصول العالقات الدبلوماسيه، المركز العلمي للدراسات 

.م2021م23/10: قوقل نت، آخر زيارةم، 2005األردن، الطبعة األولى،  –السياسية   

 https://www.noor-book.com/ الدبلوماسيه-العالقات-اصول-كتاب ... 

  :وقد ورد في ذات المرجع السابق ما يلي
  :أصل كلمة دبلوماسية •

وتعني  DIPLOMالمأخوذة من الفعل  DIPLOMAالدبلوماسية كلمة يونانية األصل وهي مشتقة من كلمة 
  .الوثيقة التي تصدر عن أصحاب السلطة والرؤساء السياسيين للمدن وتمنح حاملها امتيازات

  استخدمها الرومان فيما بعد وهذا لإلشارة إلى الوثيقة المطلوبة أو المكاتب التي تطوي
  انت المكاتبات الرسمية لديهم تنسخ على ألواح معدنية وتطوى بشكل خاصحيث ك

  .تعطي حاملها امتيازات كجواز السفر أو المرور
  :تعريف الدبلوماسية •

  :حيث التي تناولت الدبلوماسية  تعاريفتعدد ال
  تستخدم الدبلوماسية لداللة على مجموعة الهيئات التي تتولى إدارة الشؤون الخارجية للدولة

  وتستخدم كذلك كمرادف للسياسة الخارجية لدولة ما أو مجموعة من الدول اتجاه دولة
اإلنسان في تستخدم للداللة على نمط السلوك، فيطلق كلمة دبلوماسي كمرادف للباقة والكياسة التي يتحلى بها 

عالقته االجتماعية، وتطلق على النشاطات التي يقوم بها أشخاص معينون تكلفهم حكوماتهم للقيام بمهمة 
 .خارج بالدهم سواء بصورة دائمة او مؤقتة

االسالم والدبلوماسية، قراءة في القيم الدبلوماسية في االسالم، منشورات مركز الدوحة الدولي : محمد حبش. د )3(
 .29م، ص 2013سبتمبر  - هـ 1434لحوار األديان، ذو القعدة 

 .دار سلم ودار حرب ودار عهد  :وفيه تقسيم الدول األجنبية إلى ثالثة أقسام    
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الحـارث، ونعـيم : وك الـيمنلـى ملـإمن بعث بهم الصحابي الجليل معـاذ بـن جبـل، الـذي أرسـله بكتـاب مف

لـى االســالم، كمـا بعــث الرسـول عليــه السـالم العــالء بـن الحضــرمي إبـن عبــد كـالل مــن حميـر، يــدعوهم 

ى االســالم، كمــا أرســل غيــرهم مــن إلــلــى المنــذر بــن ســاوى العبــدي، يــدعوه إســفيرًا الــى البحــرين موفــدًا 

  .الحبشة ونجاشيلى كسرى ملك الفرس، وهرقل الروم، إالسفراء 

نــه فــي بعــض الــدول تــنص القــوانين بضــرورة حصــول الدبلوماســي علــى تصــريح مســبق مــن وزارة أكمــا 

ويمكن تلخـيص أهـم ، )1(والقنصلياتو مدن الممثليات أالخارجية لتنقالته خارج عاصمة الدول المضيفة 

  :يةالتهديدات التي قد تتعرض لها المنافذ البرية عن طريق الديبلوماسيين والحقائب الديبلوماس

ويمكـــن تلخـــيص أهمهـــا فيمـــا : تجـــاوزات المبعـــوثين الديبلوماســـيين لحصـــاناتهم الديبلوماســـية .1

  :)2(يلي

 :المساس بسيادة الدولة المعتمد لديها والتدخل في شئونها الداخلية، ويندرج تحت هذ التهديد ما يلي 

 .التجسس الديبلوماسي •

 .المؤامرة ضد نظام الحكم •

  :انتهاك القوانين واألنظمة واللوائح السارية في البلد . 2
ـــام بعمليـــات القـــبض والخطـــف واالغتيـــاالت، وعـــدم االلتـــزام بقواعـــد     ـــك االنتهاكـــات القي ومـــن أبـــرز تل

، والقيام بعمليات جمع المعلومات عن طريـق المراقبـة السـرية والتصـنت وغيرهـا، باإلضـافة إلـى )3(السير

وتنفيـــذ عمليـــات وغيـــر ذلـــك مـــن األنشـــطة االســـتخبارية الســـرية وعـــدم االلتـــزام  تجنيـــد العمـــالء والتجســـس

 .والقوانين واللوائح المختلفة ةباألنظم

  .استغالل حصانة الحقيبة الديبلوماسية ومقار البعثات استغالل غير مشروع . 3

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي •
 .المعتمد لديهااستخدام الحقيبة لتهريب مواد تمس أمن وسالمة الدولة  •

 .استغالل الحقيبة ألغراض ومكاسب شخصية بحته •

 .أشخاصاستغالل حصانة الحقيبة في تهريب  •
                                                           

 .م2006مرجع سابق، : لبهعبدالحفيظ الطوا. عقيد )1(
النظام القانوني المعاصر للحصانات الديبلوماسية، مجلة منارات االمن، العدد : عبد اهللا صالح الصماط. د )2(

  .114 -110م، ص 2020ديسمبر  –يوليو ) 5(
  .109، 108، 107المرجع السابق، ص : عبد اهللا صالح الصماط. د )3(
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اســــتغالل المقــــار إلخفــــاء أشــــخاص مطلــــوبين للعدالــــة، أو اســــتعمال أجهــــزة تصــــنت علــــى  •

 .األجهزة الحكومية وكبار مسئولي الدولة، أو على البعثات الديبلوماسية األخرى وغيرها

  :ماتم دراسته في الفصل الثاني يمكن أن نستخلص ما يليومن خالل 
تـــنظم القواعـــد والنصـــوص القانونيـــة المحليـــة العمـــل األمنـــي المنافـــذ البريـــة، فـــي مواجهـــة كافـــة  .1

المخــاطر والتهديــدات التــي قــد تتعــرض لهــا البلــد عبــر منافــذها البريــة، وينبغــي مراجعتهــا واقتــراح أوجــه 

مـــن اعـــداد الالئحـــة لتنظـــيم عملهـــا الـــداخلي، مـــع مراعـــاة تطويرهـــا  الخلـــل والقصـــور فيهـــا، والبـــد كـــذلك

 .وتحديثها دوريًا لمواكبة الظروف والمتغيرات

ازدواجيـة المعـايير الدوليـة فـي تطبيـق قواعـد القـانون الـدولي المتعلـق بحـق الـدول فـي المحافظـة  .2

 دود والمنافذ،  على أمنها القومي، واحترام سيادتها واستقاللها ومصالحها وحقوقها عبر الح

إن معظـــم الجـــرائم التـــي قـــد تحـــدث فـــي المنافـــذ البريـــة مـــن صـــنع الـــدول والمنظمـــات المعاديـــة،  .3

وبتخطــيط مســبق، وغالبــًا بتواطــؤ أشــخاص مــن داخــل المنفــذ، ومعظــم تلــك الجــرائم تــنعكس ســلبًا  علــى 

نتهــاك أســرار الدولــة أو األمـن القــومي الشــامل الســتهدافها السـيادة الوطنيــة وعالقــات الدولــة الخارجيـة، وا

 .إضعافها وٕاعانة العدو عليها، أو تهدف إلى ضرب االقتصاد الوطني وخلخلة األوضاع الداخلية
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  النتائج
كمــا أن مالئمــة المنافــذ البريــة واحــدة مــن أهــم وأعقــد المتطلبــات الملحــة، انفــاذ القــانون فــي تعتبــر مســألة   

بكافـــــــة جوانبـــــــه، إضـــــــافة إلـــــــى  األمـــــــنتعزيـــــــز  يســـــــاهمالبريـــــــة  القـــــــوانين والتشـــــــريعات للعمـــــــل المنافـــــــذ

  :، ويمكن تفصيل ذلك فيما يليوغيرها االقتصادي والسياسي والفكريجانبال

، المنافــذ البريــة فــي األمنــيفــي الجانــب المتعلــق بــدور القــوانين والتشــريعات فــي بتعزيــز الــدور : أوالً 

 :ما يلي ويمكن توضيح

، والقـــوانين والتشـــريعات هـــي التـــي تـــنظم وســـائل وطـــرق جمـــع القـــوةيمتلـــك المعلومـــة يمتلـــك إن مـــن  .1

 .المعلومات بغرض الوقاية والضبط والقطع والمنع لمختلف الجرائم في المنافذ

إن الجرائم التي قد تحدث في المنافذ البرية في معظمها ليست عفوية وبتخطيط مسبق، ومـن صـنع  .2

الكفائـــة شـــكل تمـــن داخـــل المنافـــذ، لـــذلك  ناصـــرع الـــدول والمنظمـــات ولـــيس األفـــراد، وغالبـــًا بتواطـــؤ

  .في المنافذعنصرًا محوريًا في تعزيز األمن  القانونية والتشريعية

هنــاك مــن الجــرائم التــي قــد تحــدث فــي المنافــذ البريــة تــؤثر ســلبًا وبدرجــة كبيــرة علــى األمــن القــومي  .3

تهــدف إلــى تــدمير االقتصــاد الشــامل، كتســريب أســرار الدولــة، أو إضــعافها وٕاعانــة العــدو عليهــا، أو 

الــوطني والفســاد المــالي واإلداري والتخريــب المــادي والفكــري وخلخلــة األوضــاع الداخليــة، وعالقــات 

علــى مراجعــة بعــض القــوانين المنافــذ البريــة خــط مواجهــة متقــدم، وينبغــي العمــل و، الدولــة الخارجيــة

 .واللوائح والتشريعات تبعًا لتطور تلك الجرائم وأساليبها

ظهـور إفالت الكثير من المجرمين من العقاب، و في المنافذ البرية على القانوني عكس سوء األداء ين .4

الكثير من االختالالت األمنية الداخلية، كما أنها تعكس الصورة الحقيقية للبلد التـي مـن خاللهـا يـتم 

 .الحكم على النظام السياسي والبلد بشكل عام

وماهيــة المهــام والواجبــات المطلوبــة لتعزيــز األمــن لــدى معظــم  بأهميــةالقــانوني أهميــة نشــر الــوعي  .1

العاملين في المنافـذ البريـة ومختلـف المرافـق الحدوديـة المدنيـة وسـكان المنـاطق القريبـة مـن المنافـذ، 

  .وضرورة تنفيذ برامج توعوية وطرق مأمونة لتنفيذها بسهولة ويسر

تتجـه معظـم  ر التكنولـوجي فـي المنافـذ، حبـث يجب أن تستوغب القوانين والتشريعات المحلية للتطو  .2

، والــذي )البوابــة االلكترونيــة(بلــدان العــالم الســتخدام نظــام العبــور االوتومــاتيكي البيــومتري المتكامــل 

يســـتخدم لمنـــع االختـــراق عـــن طريـــق التكامـــل بـــين مختلـــف المنافـــذ الحدوديـــة، واالســـتجابة الســـريعة 
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الوقــت الحقيقـي مــن كــاميرا الصـور ومقــاطع الفيــديو، التعــرف والدقيقـة للتهديــدات، يــدعم المراقبـة فــي 

علـى االشــياء واألجســام المشــبوهة، التعــرف علــى هويــة االشــخاص، والعثــور علــى الحــزم المشــبوهة، 

لتحديـــد األنشـــطة الغيـــر طبيعيـــة فـــي حـــاالت الطـــوارئ  x-Rayوكـــذا اســـتخدام تكنولوجيـــة الســـونار 

قدم النظام االقتراحات التي تستند إلى البيانات المسـتلمة مـن واإلنذار المبكر وتقييم المخاطر، كما ي

المصــادر المدرجــة وخوارزميـــات تحليــل البيانــات، وهـــو مــا يمكـــن تســميته بتقنيــة  تجمـــع بــين نظـــام 

 . لحماية المنافذ وآلية اتخاذ القرار في آن واحد

ن تـأمين السـواحل والحـدود ال يمكن الفصـل بـين عمـل المنافـذ البريـة والبحريـة والجويـة، أو بينهـا وبـي .3

البرية والبحرية والجزر والمشروعات والمنشآت الحدودية وتـأمين الميـاه اإلقليميـة واالقتصـادية، فهـي 

جميعــًا عــن منظومــة أمنيــة متجانســة ومترابطــة، وتتحمــل مســئولية تكامليــة فــي تعزيــز األمــن القــومي 

 .الشامل

 :القانوني ما يتعلق بالمجال: ثانياً 
القواعـــد والنصـــوص القانونيـــة المحليـــة العمـــل األمنـــي فـــي المنافـــذ البريـــة، فـــي مواجهـــة معظـــم تـــنظم  .1

المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها البلد عبر منافذها البرية، وبعض تلك القوانين بحاجة إلى 

وضــة ، وخاصــة الفقــرات المتعلقــة بمبلــغ الغرامــات المفر تعــديالت، وخاصــًة قــانون الجــرائم والعقوبــات

علـى مرتكبـي بعـض الجــرائم فـي المنافـذ وفقــًا لمقتضـيات انخفـاض سـعر العملــة اليمنيـة بشـكل كبيــر 

قانون مكافحة التهريـب وقـانون عما كانت عليه عند وضع ذلك القانون، باإلضافة إلى عدم مالئمة 

 .مكافحة المخدرات لمقتضيات األمن القومي بشكل كبير

بيق قواعد القـانون الـدولي المتعلـق بحـق الـدول فـي المحافظـة علـى ازدواجية المعايير الدولية في تط .2

 هناك تحديات أخرى تحد من دور المنافذ البرية في تعزيز األمن القومي الشامل،  أمنها القومي

لهـا جــذور تاريخيــة، مثــل الحالــة مــن المشــكالت الــبعض ال تتعلـق مســائل األمــن بإنفــاذ القــانون فقـط، بــل  .3

ـــــة  ـــــدولالعدائي ـــــبعض ال ـــــة والبشـــــرية ل ـــــات المادي ـــــنقص االمكاني ـــــق ب ـــــة تتعل ـــــبعض اآلخـــــر داخلي ، وال

زوايا واألبعاد، مع مختلفال والتكنولوجية، وجميعها تمثل تحديات مستقبلية وآنية يجب معالجتها، ومن

األخذ في االعتبار المحددات والمتغيرات المتعلقة بالحـدود والمنافـذ البريـة اليمنيـة بشـكل عـام، سـواًء 

أو  ،يرتبط بالواقع األمني واالجتماعي أو النظـام السياسـي والقـانوني واألوضـاع االقتصـادية منها ما

مــا يتعلــق بعالقــات الدولــة الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة، ودول الجــوار والنظــام السياســي العــالمي، م

االت التـي التقـدم العلمـي والتكنولـوجي واالتصـو وتصاعد التنافس والصراعات باإلضافة إلى العولمـة 
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آليــات العمــل فــي مختلــف  المخرجــات وفــي يشــهدها العــالم حاليــًا والــذي أدى إلــى التحــول الكبيــر فــي

احترام سيادتها واستقاللها ومصالحها وحقوقها عبر الحدود وكذا ، المجاالت ومنها المجاالت األمنية

 .والمنافذ

هــي مهمــة مســتمرة ومرتبطــة  افــذفــي المنتعزيــز األمــن  القــوانين والتشــريعات فــيمســاهمة  إن مســألة .4

بالدراســات واألبحــاث، وتبعــًا لــذلك تنشــأ إدارات أو مراكــز أو أبحــاث مســتقلة فــي هيئــات الحــدود فــي 

  .معظم الدول

  :فيما يخص مالئمة التشريعات والقوانين: ثالثاً 
رتبـة من قانون االجراءات الجزائيـة علـى تحديـد صـفة الضـبطية القضـائية فـي ) 14(اقتصار المادة  .1

الضابط يؤثر سلبًا اليوم على كفـاءة جمـع االسـتدالالت حيـث أن بعـض العـاملين فـي مجـال المنافـذ 

  .)1( )وفقًا لما توصل اليه بحث سابق(من الصف واألفراد والخبراء، 

تضــــع جــــرائم المنافــــذ أجهــــزة األمــــن العاملــــة فــــي مجــــال الضــــبطية القضــــائية أمــــام تحــــديات كبيــــرة  .2

اإللمـــام الكــــافي والخبـــرات الفنيـــة لــــدى مـــأموري الضــــبط القضـــائي بوســــائل لمواجهتهـــا، لعـــدم تــــوفر 

مواجهتها، بينما تتطور وسائل ارتكاب هذه الجرائم يومًا بعد يوم بصورة أسرع من اسـتجابة مـأموري 

  .الضبط القضائي

ضـــرورة تأهيـــل مـــأموري الضـــبط القضـــائي فـــي مجـــال التعامـــل مـــع األجهـــزة الفنيـــة الرقميـــة الحديثـــة  .3

  .على األمتعة والوثائق والعمالت والشاحنات للكشف

مــــن قــــانون االجــــراءات الجزائيــــة بإضــــافة وأعمــــال االســــتدالالت ) 15، 10(ضــــرورة تعــــديل المــــواد  .4

  .والمعاينة في جرائم المنافذ

 ضرورة تفعيل التعـاون والتنسـيق العربـي واإلسـالمي والـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم فـي المنافـذ، .5

 .واالستفادة من خبراتهم في هذا المجال وعقد االتفاقيات معهم،

والـدولي فـي مجـال مكافحـة الجـرائم فـي المنافـذ، واإلسـالمي العربـي والتنسـيق ضرورة تفعيل التعاون  .6

 .المجالواالستفادة من خبراتهم في هذا 

المنافذ بدورات تخصصـية إضـافية وٕاعـادة تنشـيطهم دوريـا لمتابعـة كـل في العاملين يجب أن يلتحق  .7

  . جديد في هذا المجال، وتطوير قدرات مأموري الضبط القضائي في مواجهة تلك الجرائم

                                                           

  .50جرائم االنترنت والهاتف، مرجع سابق، ص: نديم محمد حسن الترزي. د )1(
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، كمـا )1(هناك انتهاكات أخرى يقوم بها الدبلوماسيين القيـام بعمليـات القـبض والخطـف واالغتيـاالت  .8

نان خاشـقجي فـي مقـر السـفارة السـعودية فـي اسـطنبول، باإلضـافة حدث في تركيـا عنـدما اغتيـل عـد

إلـــى القيـــام بعمليـــات جمـــع المعلومـــات عـــن طريـــق المراقبـــة الســـرية والتصـــنت وغيرهـــا، وكـــذا تجنيـــد 

العمــالء والتجســس وغيــر ذلــك مــن األنشــطة االســتخبارية الســرية وعــدم االلتــزام باألنظمــة والقــوانين 

 .لها التشريعات تفصيالً واللوائح المختلفة، لم تتطرق 

هنــاك ســوء اســتخدام للحقيبــة الدبلوماســية مــن قبــل بعــض البعثــات والــذي بشــكل تهديــدًا علــى أمــن  .9

الدولة المضيفة، ويؤثر في بعض األحيان على استقرارها ونظامها الداخلي، فقد تحتوي على وثائق 

ة لتهريــــب البضـــــائع تجسســــية وشــــحنات مــــن الرشاشــــات والقنابـــــل والمسدســــات والــــذخيرة، أو وســــيل

والمخــــدرات، وأحيانــــًا لتهريــــب جثــــث األمــــوات، بـــــل وصــــل األمــــر إلــــى اســــتخدامها فــــي اختطـــــاف 

 .األشخاص

هناك قصور في قانون مكافحة تهريب اآلثـار، حيـث شـرع لالتجـار باآلثـار، حيـث يشـرعن لالتجـار  .10

 .باآلثار، ويفترض تجريم االتجار باآلثار قطعياً 

فية التوفيق والتوازن بين حرمـة الحقيبـة الدبلوماسـية مـن ناحيـة، وحمايـة وجود إشكالية تدور حول كي .11

أمن الدولـة المضـيفة مـن إسـاءة اسـتعمال تلـك الحقيبـة مـن ناحيـة ُأخـرى، فـيالحظ إن حرمـة الحقيبـة 

الدبلوماســـية ينبغـــي أن تراعـــي المصـــالح بـــين الدولـــة الموفـــدة والدولـــة الموفـــد إليهـــا، فـــاألولى تبتغـــي 

د بأن مراسالتها لن تكشف أسرارها، والثانية من واجبها أن تمنع القيام بأي عمل غير الضمان األكي

 .قانوني قد يستبيح هذه األسرار، وفي الوقت ذاته تعمل على حماية أمنها القومي

وجــود قصــور فــي قــانون االجــراءات الجزائيــة وقــانون العقوبــات فــي مجــال تنظــيم الجــرائم فــي المنافــذ  .12

عليــــه بعــــض الغمــــوض وعــــدم وضــــوح االجــــراءات الــــالزم اتباعهــــا فــــي مرحلــــة  البريــــة، ممــــا ترتــــب

االستدالالت تختلف المعاينـة فـي جـرائم المنافـذ عـن المعاينـة فـي الجـرائم التقليديـة، فـاألخيرة تتطلـب 

االنتقــال إلــى مســرح الجريمــة لمعاينــة أدلــة الجريمــة، بينمــا فــي المنافــذ ال تتطلــب االنتقــال للمعاينــة 

عـــن الـــدليل حيـــث يعـــد عمـــل مـــن أعمـــال التفتـــيش الـــذي تخـــتص بـــه النيابـــة العامـــة  بغـــرض البحـــث

  .واستثناًء ضباط الجهاز بصفتهم مأموري ضبط قضائي

  

                                                           

  .109 -107مرجع سابق، ص : عبد اهللا صالح الصماط. د )1( 



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 103

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

 التوصيات
لمنافــذ البريــة الشــامل، ومــن خــالل دراســتنا للقــوانين والتشــربعات فــي تعزيــز أمــن الإلســهام الفاعــل 

  :التوصيات، وذلك كما يليالمتواضعة السابقة، يمكن إيراد بعض 

عـــداد الملفـــات والوثـــائق القانونيـــة الالزمـــة للقضـــايا التـــي يـــتم االهتمـــام بتأهيـــل العـــاملين فـــي مجـــال  .1

ضبطها في المنافذ، حتـى يـتم تقـديمها وقبولهـا فـي الجهـات القضـائية الستصـدار االحكـام القضـائية 

 .بصورة متعمدة أو غير متعمدةالتي تتضمن العقوبات الصارمة لمنتهكيها، سواًء كان ذلك 

إنشـاء غرفـة عمليـات مشـتركة للحـدود والمنافـذ، والـربط الشـبكي بينهـا، لضـمان التنسـيق وتـدفق تقنين  .2

 .المعلومات وتحليلها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب

ارة عامـــة ، تـــتظمن فـــي هيكلهـــا إدنشـــاء مؤسســـة مســـتقلة للحـــدود والمنافـــذ اليمنيـــةإصـــدار قـــانون بإنإ .3

 . للشئون القانونية، تهتم بمسائل وآليات إعمال القانون

ة، ومحاولــة التشــخيص الموضــوعي للجــرائم لقانونيــاالهتمــام بالدراســات والبحــوث العلميــة األمنيــة وا .4

المتوقعة في المنافذ البرية اليمنية، والتي قد تشكل ذرائع للتدخل في الشئون الداخلية، باإلضافة إلى 

علــى تلــك الجــرائم مــن أضــرار اجتماعيــة وخســائر اقتصــادية فادحــة نتيجــة الرتفــاع أجــور مــا يترتــب 

النقل والتأمين وتدني إيرادات السياحة واالستثمار وغيرها، والتي تنعكس أعبائهـا جميعـًا علـى كاهـل 

 .المواطن، ناهيك عن الشعور بالهزيمة واالنحناء وانتقاص السيادة

 .لك المؤشراتتية، ومتابعة حقيقناء على مؤشرات بلقانونية، واألحداث غير ا األعمالتخمين  .5

 .توثيق كافة المعلومات المتعلقة بالحركة اليومية في المنفذ الكترونياً  .6

تــوفير األســـاس القـــانوني والصـــالحيات القانونيـــة الكافيـــة ألداء مهــام رجـــال األمـــن فـــي المنافـــذ، مـــن  .7

ع فــي تطبيقهــا ومراجعتهــا دوريــًا لمواكبــة المتغيــرات ، والشــرو خــالل إعــداد اللــوائح التنظيميــة للمنافــذ

 .والتطورات

تــوفير البنيــة التحتيــة واإلمكانيــات الضــرورية، ورفــع مســتوى الجاهزيــة واالنضــباط واليقظــة المســتمرة  .8

 .لكشف المخططات والنوايا العدوانية ومواجهة أساليب التحايل والتمويه والمكر والخديعة والغش

، السـتكمال عمليـة جمـع االسـتدالالت والتحـري  داخـل المنافـذ صـفات والمقـاييستوفير مختبرات للموا .9

 .داخل المنافذ
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رفــع المقترحــات التــي تكفــل كفــاءة ومالئمــة اللــوائح يجــب أن تقــوم األجهــزة األمنيــة فــي المنافــذ ب .10

 . والتشريعات الحالية وغيرها بما يكفل تطوير األداء األمني

 .في المنافذ األمن الوقائيلكافة قواعد ضرورة التقنين  .11

 .في تطبيق القوانين واللوائح المساهمة في شراكة المجتمع، وتقوية دور المواطن .12

مشاركة العاملين في األجهزة الرسمية والقطاعين العام والمختلط والخاص في المنافذ والشخصـيات  .13

والتوعيـــة  وروحالقـــانونطبيـــق نصـــوص االجتماعيـــة والفاعلـــة فـــي اجتماعـــات منتظمـــة لبنـــاء الثقـــة وت

مخالفـة القواعــد باآلثـار االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيــة السـيئة علـى المجتمــع التـي قـد تــنجم عـن 

 .االختالالت األمنية في المنافذالقانونية وظهور 

الـــوعي واالنضـــباط والبصـــيرة والصـــبر لـــدى العـــاملين فـــي المنافـــذ، واالهتمـــام القـــانون و نشـــر ثقافـــة  .14

 . باختراق القانونبالجمهور ودراسة الخطوات واإلجراءات بعناية ودقة، وعدم السماح 

هنــاك العديــد مــن االجــراءات القانونيــة لحمايــة وتــأمين المنافــذ البريــة اليمنيــة ضــد معظــم المخــاطر  .15

تــي تواجههــا، والتــي تمثــل ارضــية صــلبة إلنفــاذ القــانون وتعزيــز دورهــا فــي والتهديــدات والتحــديات ال

حماية األمن القومي، على الرغم مـن وجـود العديـد مـن التحـديات والمشـكالت السياسـية واالقتصـادية 

  .األخرى التي يجب الوقوف على جوهرها والبحث عن حلول لها

والحراســـــة المســـــتمرة والـــــدوريات لكشـــــف  اســـــتخدام الوســـــائل الفنيـــــة الســـــرية والمراقبـــــةتقنـــــين يجـــــب  .16

 .االختراقات، ورصد الظواهر المريبة والتحركات المشبوهة

عـدم التسـاهل مـع ابسـط المخالفـات : يجب تأسيس معايير ردع يـتم احترامهـا مـن قبـل الخصـم مثـل .17

 وٕاحالتهــا جميعــًا إلــى القضــاء، ويتطلــب ذلــك كــوادر قــادرة علــى اعــداد ملفــات كاملــة وســليمة للقضــايا

 .المضبوطة وفقًا للقانون، ليتسنى تقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع

للعاملين وتحسين أوضاعهم، حيث أنه في بعض الدول يكون يجب تقنين نظام باألجور والمرتبات  .18

نظـــام الثـــواب  يتضـــمنلهـــم نظـــام خـــاص فـــي العـــالوات والمرتبـــات واالجـــازات وســـنوات خدمـــة أقـــل، 

 .العقوبات الصارمة لمن يخل بمهامه وواجباتهرض والعقاب، وف

تعديل بعض القوانين كقـانون مكافحـة المخـدرات وغسـل األمـوال ومكافحـة التهريـب و ينبغي مراجعة  .19

 .لمعالجة أوجه الخلل والقصور فيها
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  قائمة المراجع 
  :القرآن الكريم: أوالً 
  :والموسوعات المراجع اللغوية: ثانياً 

م، قوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، 2010 :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع .1

  HTTPS://WWW.ARABICTERMINOLOGY.COM.م2021

 .م2021عربي، قوقل نت -عربي: قاموس مختار الصحاح .2

book.co/-https://www.noorالصحاح-مختار-كتابpdf-  

الثقافيـــة، الجمهوريــــة اليمنيـــة، صــــنعاء، الجــــزء األول والثـــاني، مؤسســــة العفيـــف : الموســـوعة اليمنيـــة .3

 .م2003الطبعة الثانية، 

  

  :الكتب القانونية والعامة: ثالثاً 
عمليـــات مكافحـــة التـــدّخل األجنبـــي ومكافحـــة ): DRSD(إدارة االســـتخبارات وأمـــن الـــدفاع االلمانيـــة .1

 .التجسس في قطاع الدفاع

األمن والعالقات اإلنسانية، مختصر الدراسات األمنية، المركز العربي : حمد عبد اهللاإمام احمد . د .2

  . م1986للدراسات األمنية والتدريب بالرياض، الجزء الثالث، 

 1408الداخلية والناس، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة األولى : جمال الدين سالم حجازي. اللواء .3

  .م1988هـ 

، )دراسـة مقارنـة(حـدود سـلطات الضـبط اإلداري فـي الظـروف االسـتثنائية  :حمود محمـد القـديمي. د .4

ــــ ديســـمبر  م، 2020موقـــع مجلـــة منـــارات األمـــن، أكاديميـــة الشـــرطة اليمنيـــة، العـــدد الخـــامس، يوليوـ

  .م20/12/2021: ، آخر زيارة141ص

ك رؤيــــة لحفــــظ تماســــ_ األمــــن االجتمــــاعي فــــي فكــــر ابــــن خلــــدون : رامــــي عــــودة اهللا العساســــفه. د .5

  .م2018، 180المجتمعات العربية، قسم علم االجتماع، مجلة كلية التربية، الجزء األول، العدد 

الحــل الــودي لقضــية الحــدود اليمنيــة الســعودية، المركــز الــوطني : رضــوان محمــد عبــد الملــك العلفــي .6

 .م2003للمعلومات، غير منشورة، رسالة ماجستير، جامعة عدن، 
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مـــدخل نظـــري، : األمـــن القـــومي والديموقراطيـــة فـــي أوقـــات األزمـــاتالعالقـــة بـــين : صـــخري محمـــد .7

الموسـوعة الجزائريــة للدراســات السياســية واالسـتراتيجية، البــاب األول، الجماعــة العربيــة للديمقراطيــة، 

 .م2018

  .م2004اإلعالم وقياس الرأي العام، جامعة أسيوط، كلية التجارة، : عبد الخبير محمود عطا. د .8

النظـــام القـــانوني المعاصـــر للحصـــانات الديبلوماســـية، مجلـــة منـــارات : الح الصـــماطعبـــد اهللا صـــ. د .9

  .م2020ديسمبر  –يوليو ) 5(االمن، العدد 

وظيفـــة الشـــرطة المعاصـــرة فـــي مجـــال الضـــبط اإلداري، دراســـة : علـــي علـــي صـــالح المصـــري. د .10

 .م2005مقارنة، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء الطبعة األولى، 

ـــع مجـــدالوي، الطبعـــة : فـــاروق مجـــدالوي. د .11 الدبلوماســـية الوقائيـــة فـــي المســـالة العراقيـــة، دار روائ

  . م 2004األولى 

تطـــور االســـتراتيجية اإلســـرائيلية فـــي القـــرن اإلفريقـــي والبحـــر : محمـــد النحـــال وفـــارس النعيمـــي. د .12

الثانيــة، ينــاير  األحمــر، مركــز الراصــد للدراســات، شــركة مطــابع الســودان للعملــة المحــدودة، الطبعــة

  .م2003

ـــار الشـــنقيطي. د .1 لبحـــوث ، اإلدارة العامـــة ل68شـــرح زاد المســـتقنع، الجـــزء : محمـــد بـــن محمـــد المخت

 .م2007العلمية، اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض، الطبعة األولى، 

االســالم، منشــورات مركــز االســالم والدبلوماســية، قــراءة فــي القــيم الدبلوماســية فــي : محمــد حــبش. د .2

 .م2013سبتمبر  -هـ 1434الدوحة الدولي لحوار األديان، ذو القعدة 

القاعدة القانونيـة، مؤسسـة  -أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني: محمد سامي عبد الحميد. د .3

  .الثقافة الجامعية، الطبعة الخامسة

ليمنـــي، دراســـة مقارنـــة، رســـالة دكتـــوراه، دار جـــرائم الخيانـــة العظمـــى فـــي التشـــريع ا: مطهـــر أنقـــع. د .4

 .262، ص م2003النهضة العربية، القاهرة، 

 . م2020الجرائم الماسة بأمن الدولة في التشريع اليمني،: منير محمد الجوبي. د .5

  .م2010الوجيز في القانون الجنائي، الطبعة األولى، : نديم محمد حسن الترزي. د .6
سلطات مأموري الضبط القضائي في جـرائم االنترنـت والهـاتف، مجلـة : نديم محمد حسن الترزي. د .7

 .م2015ديسمبر -، أكتوبر)46(الدراسات االجتماعية، كلية العلوم والتكنولوجيا، العدد 
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  :المتخصصةاألمنية والسياسية الكتب : رابعاً 
االتحــاد العربــي امــن الشــحن والبريــد، وثــائق دورة تــم عقــدها لمــوظفي اليمنيــة برعايــة : ايمــن العايــدي .1

  .م2018للنقل الجوي، أكتوبر 

 .م2015دليل التصدير، هيئة تنمية الصادرات السعودية، الطبعة الثانية، : الصادرات السعودية .2

واســتقرار المجتمــع، دراســة حالــة  أمــنأهميــة األمــن االقتصــادي فــي تحقيــق : صــالح الــدين زيــن. د .3

 .م2014م، كلية الحقوق، جامعة طنطا، المؤتمر العلمي، 2011يناير  25مصر بعد ثورة 

تعزيز ثقافة األمن الفكري من خالل البرامج اإلعالمية الموجهة، : عبد الرحمن بن معال اللويحق. د .4

جامعـــة االمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، المجلـــة العربيـــة للدراســـات الشـــرعية واإلســـالمية، العـــدد 

 .م2017ينايرالثالث، 

الجاسوســية تــتحكم بمصــائر الشــعوب، بيــروت، الــدار المتحــدة : مــاركس. تي، جــون دفيكتــور مارشــي .5

للنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 

.م1975

HTTPS://DORAR.UQU.EDU.SA/UQUUI/HANDLE/20.500.12248/47917 

ـــة .6 ـــة، العـــدد : مجلـــة األمـــن اللبناني ـــاني  358موقـــع قـــوى األمـــن الـــداخلي، المطبعـــة العربي تشـــرين الث

 .م2021

  .م2020الحرب الناعمة وأجيال الحروب، استراتيجيات السيطرة، بيروت، : محمد علي رزق .7

الحفاظ على األمن وتمكـين االزدهـار االقتصـادي، جـزء مـن سلسـلة منشـورات : مستقبل ادارة الحدود .8

 .   مP. W. C 2022 خاصة بالسالمة واألمن والعدالة،

https://bbtexchange.com/المدرسة.html  

التفكيـر االسـتراتيجي وصـياغة االسـتراتيجية : االستراتيجية ومحترفو األمـن القـومي: آر يارغرهاري  .9

راجح محرز علي وآخرون، مركـز االمـارات للدراسـات والبحـوث : في القرن الواحد والعشرين، ترجمة

 .م2011االستراتيجية، الطبعة األولى، 

ي المفهـوم والمهـددات، مجلـة الباحـث دراسـة فـ -األمـن الثقـافي: وهيـب بوسـعدية، صـبرينه حمـود .10

للدراســـات االكاديميـــة، مجلـــة دوليـــة محكمـــة نصـــف ســـنوية، كليـــة الحقـــوق، جامعـــة باتنـــه، الجزائـــر، 

  .م2017، 11العدد
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بـــاريس، وفـــي كليـــة العلـــوم فـــي الجامعـــة  ،أســـتاذ وباحـــث فـــي جامعـــة فرســـاي: يحيـــى طـــاهر. د .11

، 100العدد  -، مجلة الدفاع الوطني العسكريةدور المعلومات الضخمة في االستخبارات ، اللبنانية

  .م2017نيسان 

  :الدورات والندوات والمحاضرات األمنية: خامساً 
قائــــد حــــرس الحــــدود األســــبق، نــــدوة الحــــدود الدوليــــة بالتعــــاون مــــع الجانــــب : أمــــين عــــاطف. عقيــــد .1

 . م2007البريطاني، محاضرة، نادي ضباط الشرطة، مارس

ندوة الحدود الدولية أمن وٕادارة الحدود الدولية، : ايليزا مانيننغهام بولر، اندرو باركرجوناثان ايفانز،  .2

  .  م 2007بالتعاون مع الجانب البريطاني، نادي ضباط الشرطة، صنعاء، مارس

  األمن القومي، : حسين الشامي. د .3

 .األمن القومي،: خالد عبد القادر الخطيب. د .4

دورة مكافحــة المخــدرات، برعايــة أكاديميــة نــايف، محاضــرة، المعهــد : عبــد الــرحمن الشــهري. العميــد .5

 .م2005يونيو 15العالي لضباط الشرطة، صنعاء، 

أمـــن المنافـــذ، دورة تخصصـــية، بالتعـــاون مـــع الجانـــب األردنـــي، إدارة : عبـــدالحفيظ الطوالبـــة. العقيـــد .6

  .م2006، صنعاء، اغسطس، وزارة الداخليةالتدريب، 

ورقة عمل مقدمة إلـى نـدوة : الصبحي وكيل مصلحة خفر السواحل األسبق علي محمد. العقيد ركن .7

  .12م، ص2007الحدود الدولية، 

رئيس اللجنة الوطنية للطاقة النووية األسبق، محاضرة، ندوة أمن وٕادارة الحـدود : مصطفى بهران. د .8

 . م2007/ 3/ 7الدولية، صنعاء، نادي ضباط الشرطة، 

  

  
  :التشريعات: سادساً 

اللجنـة : االتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التـي صـادقت عليهـا الجمهوريـة اليمنيـة .1

 .الوطنية العليا لحقوق اإلنسان الجمهورية اليمنية

األمـم  ١٩٨٨اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجـار غيـر المشـروع فـي المخـدرات والمـؤثرات العقليـة  .2

 .المتحدة
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  .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم .3

  .م2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  .4

  .م2004بوخارست /اتفاقية البريدية العالمية، اتفاقية بريد الرسائل  .5

  .م1999األمم المتحدة : االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب .6

 .صيغتها المعدلةب ١٩٦١أو اتفاقية سنة  ١٩٦١اتفاقية سنة  .7

  .م2004من اتفاقية بريد الرسائل بوخارست  15التعليق الملحق بالمادة  .8

 .م1991دستور اليمن الصادر عام  .9

م، المعـــدل بقـــرار رئـــيس مجلـــس النـــواب رقـــم 1994لســـنة ) 21(قـــانون اآلثـــار وتعديالتـــه رقـــم   .10

 )3(يل فــي العـــدد ونشــر التعــد م1994لســنة )20/4(الجريــدة الرســمية العــدد  :م1996لســنة ) 14(

 .م1997لسنة 

  . م1994لسنة ) 13(قانون اإلجراءات الجزائية اليمني برقم  .11

وزارة الشــــئون القانونيــــة، الطبعــــة : م1994، لســــنة 12قــــانون الجــــرائم والعقوبــــات اليمنــــي بــــرقم  .12

  .م2008الثالثة، 

روعين بشــأن مكافحــة االتجــار واالســتعمال غيــر المشــ) م1993(لســنة) 3(لقــانون اليمنــي رقــم ا .13

 .للمخدرات والمؤثرات العقلية

 .م1992لسنة  121رقم : قانون إنشاء الجهاز المركزي لألمن السياسي .14

، موقـــــع وزارة الخارجيـــــة م بشـــــأن الســـــلك الدبلوماســـــي والقنصـــــلي1991لســـــنة  2القـــــانون رقـــــم  .15

  .م2022مايو  10: والمغتربين، آخر زيارة

: المركــز الــوطني للمعلومــات، آخــر زيــارة: م2003لســنة  35قــانون غســل األمــوال اليمنــي رقــم  .16

  .م11/5/2022

 .م، منشورات مكتب النائب العام1995ديسمبر  3: الالئحة التنظيمية لوزارة الداخلية .17

  

  
  

  :االطروحات والرسائل العلمية: سابعاً 
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  :اطروحات الدكتوراه  .أ 
المعاصـرة مـن  رؤيـة مقترحـة لحمايـة األعمـال النحتيـة المصـرية: بسمه محمد نور الدين رمضـان. د .1

خروجها عبر المنافذ الحدودية، رسالة دكتـوراه، کليـة التربيـة، قسـم التربيـة الفنيـة، جامعـة المنصـورة، 

  .م2015

األمن الوقائي في اإلسالم، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، دار الشوكاني : علي احمد االعوش. د .2

  . م1987للطباعة والنشر، 

لعظمـــى فـــي التشـــريع اليمنـــي، دراســـة مقارنـــة، رســـالة دكتـــوراه، دار جـــرائم الخيانـــة ا: مطهـــر أنقـــع. د .3

 .م2003النهضة العربية، القاهرة، 

  :رسائل الماجستير. ب
 

مــن الــوطني األردنــي فــي ٲالتحــديات الداخليــة والخارجيـة المــؤثرة علــى ال: ابـراهيم عبــد القــادر محمــد .1

العلــــوم السياســــية، كليــــة اآلداب ، دراســــة حالــــة، رســــالة ماجســــتير، قســــم )م2013-1999(الفتــــرة 

 .م2013/2014جامعة الشرق األوسط، األردن،  -والعلوم

ضـــمانات الـــتحفظ علـــى األشـــخاص فـــي قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة : احمـــد محمـــود زايـــد الرمـــادي .2

محمـــد راجـــح . ، نقـــًال عـــن د194م، ص2019جامعـــة النيلـــين،  -اليمنـــي، مجلـــة الدراســـات العليـــا

 .م2004جراءات الجزائية، القسم الثاني، الطبعة الثالثة شرح قانون اإل: نجاد

جريمة افشاء اسرار الدفاع عن البالد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون : آالء ناصر حسين .3

 .م2020جامعة بغداد،  –

الحــل الــودي لقضــية الحــدود اليمنيــة الســعودية، المركــز الــوطني : رضــوان محمــد عبــد الملــك العلفــي .4

 .م2003ات، غير منشورة، رسالة ماجستير، جامعة عدن، للمعلوم

جريمة التهريب الجمركي الناشئة عـن مخالفـة أحكـام المنـع والتقييـد دراسـة : رعد محمد عبد اللطيف .5

مقارنة بين التشريعين االردني والعراقي، رسالة ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام، كلية 

  .164م، ص2015ط، اغسطس الحقوق جامعة الشرق االوس

الجيوبولتيكيــة  وآثــاره  التقيــيم الجغرافــي للمنافــذ الحدوديــة مــا بــين العــراق وســوريا : صــدام بــدر عزيــز .6

  . مِ 2019المحتملة، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم الجغرافية، 
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مواجهة الجريمة بحث مقدم لنيـل صّحة اإلجراءات الجزائية وأثرها في : عبد ااهللا محمد علي المليح .7

درجــــة الماجســــتير فــــي البحثالجنــــائي، أكاديميــــة شــــرطة دبــــي إدارة الدراســــات العليــــا دبلــــوم البحــــث 

  .م2015الجنائي، 

األمــن السياســي فــي الــيمن ودور جهــاز الشــرطة فــي تدعيمــه، بحــث : عبــد الجليــل عبــاس االريــاني .8

 .م1993الدراسات العليا، مقدم إلى المعهد العالي لضباط الشرطة، إدارة 

دور تقيـــيم المخـــاطر فـــي أمـــن المعلومـــات، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة : محمـــد حمـــد محمـــد العـــويمر .9

 .م2018نايف للعلوم األمنية، 

دور القـانون الـدولي فـي مواجهـة التجسـس الدبلوماسـي، رسـالة ماجسـتير فـي : محمد عـدنان عثمـان .10

 .م2015/ حقوق جامعة الشرق األوسط، ينايركلية ال –القانون العام قسم القانون العام 

الخصائص المكانية لمواقـع الجـرائم اإلرهابيـة فـي المملكـة العربيـة : وفاء بنت عوض حامد الحارثي .11

السعودية، دراسة تطبيقية على مدينة الرياض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير 

 .ه1432/ ه  1431االجتماعية، قسم الجغرافيا، مقدمة إلى جامعة أم القرى، كلية العلوم 

م، 2003-1990للمـــدة ) دراســة فــي الجغرافيــا االقتصــادية: (يوســف عبــد الــرزاق ســلطان الرميمـــة.12

  .م2006ملخص رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب جامعة عدن، قسم الجغرافيا، 
  

  :المواقع االلكترونية والمجالت والقنوات الفضائية: ثامناً 
أهميــة األمــن،  -األمــن االجتمــاعي -، أنـواع األمــنSOCIAL SECURITYموقــع : بعـاد األمــنأ .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة24/10/2016 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زي : م، قوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ن

.م21/12/2021

-/2016/10/BLOGROCAINE.BLOGSPOT.COMHTTPS://ECOLEDROITMA

POST_58.HTML 

مـارس  24قوقـل نـت،  ،LINKED IN: المنافذ الذكية ابتكـار لتتشـيط التجـارة، موقـع: ادالني محمد .2

-المنافـذ/     https://ae.linkedin.com/pulse.م2021نـوفمبر  15: م، آخـر زيـارة2021

 adlani-mohammed-التجارة-لتنشيط-جديد-ابتكار-الذكية-البرية
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ـــد األمـــن االجتمـــاعي، قوقـــل نـــت، موضـــوع: ازهـــار عبـــد الجليـــل .3 ـــارة-عوامـــل تهدي  6:كـــوم، آخـــر زي

. موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع .م2022مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

tps://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_ht :

%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85

%D8%A7%D8%B9%D9%8A 
م قوقــل 2020، لســنة 21موســوعة مقاتــل مــن الصــحراء، اإلصــدار : أســس ومبــادئ األمــن الــوطني .4

  ALMOQATEL-WWW.MOQATEL.COM..م2021ديسمبر  28: نت، آخر زيارة

             https://www.islamweb.net/ar/article/205030اسالم ويب .5

موقــع الجهــاز المركــزي ): م2014-م 2002(أهــم المؤشــرات االقتصــادية للتبــادل التجــاري لألعــوام  .6

 WWW.COSIT.GOV.IQ.م12/2021/ 24: لإلحصاء، قوقل نت، آخر زيارة

 .م2022مارس 12: ، قوقل نت، آخر زيارةIBM Blockchain for dummies: آي بي ام .7

ae/news/other/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-

%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/ar-

:B1exWtVB 

م، آخــــــــــر 2015، موقــــــــــع عمــــــــــون، قوقــــــــــل قــــــــــو، )5(األمــــــــــن السياســــــــــي : بركــــــــــات العبــــــــــادي. د .8

 S.NET/ARTICLE/197038HTTPS://WWW.AMMONNEW.م5/11/2021:زيارة

 :https://rattibha.com/thread/1403325187588870146 بلوك تشين .9

 7م، 2014المنظمــــــة الدوليــــــة للهجــــــرة : تقــــــارير مكتــــــب المنظمــــــة الدوليــــــة للهجــــــرة فــــــي الــــــيمن .10

.              م17/10/2021: م، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة2014ديســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبر

https://www.iom.int/files/live/.../iom/.../IOM-Flash-Report-41.pd  
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ـــــي والفهـــــم الحضـــــاري لإلســـــالم، محاضـــــرة، مو : جاســـــم ســـــلطان. د .11 ـــــوب، النســـــق القرآن ـــــع يوتي ق

  BING.COM/VIDEOS.م22/1/2022: م، آخر زيارة22/12/2020

م، آخر 2022مارس 31حق تنمية المنافذ الحدودية، موقع البالغ، قوقل نت، : جميل عوده .12

: زيارة

.م2022مارس31

PRINT/485389.HTANVOICE.COM/CONTENT/HTTPS://PULPIT.ALWAT
ML م3/2022/ 31: ويكبيديا، آخر زيارة: منفذ علب. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%

86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8  
  .م20122/ 3/ 31: ويكبيديا، آخر زيارة :منفذ البقع

13. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_%

D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B9  
  .م31/3/2022: م، آخر زيارة20/7/2021اين يقع منفذ الوديعة، موقع محيط، قوقل نت،  .14
15. DATE/-ITS-AND-ALWADIEAT-M7ET.COM/MUNAFIDH  
. م3/2022/ 31: منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال، ويكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديا، آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة .16

https://www.bing.com/search?q=%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8

%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7+%d9%85%d9%86%d9%81%d8

%b0+%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d9%84&FORM=AW

RE  
  .م1/4/2022: زيارةويكبيديا، الموسوعة الحرة، قوقل نت، آخر : منفذ صرفيت .17

18. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0_%

D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AA#cite_note-1  
خـاص، قوقـل -المهـرة بوسـت: رئـة الـيمن ومتـنفس اليمنيـين.. أطماع السعودية تتجه لمنفذ شـحن .19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة2020مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  8ن  .م1/4/2022: م، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زي

https://almahrahpost.com/news/15566#.Ykbw5t9uZEY 
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-HTTPS://ALقوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الناعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .20

AKHBAR.COM/LITERATURE_ARTS/254171 م2021//22/8: ، آخر زيارة . 
م، آخــر 28/2/2021األمــن االجتمــاعي وكيفيــة تحقيقــه، قوقــل نــت، : خالــد بــن علــي الغامــدي .21

  .م15/3/2022: زيارة

22. https://khutabaa.com/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%

D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87  

: م، قوقــــــل نــــــت، آخــــــر زيــــــارة13/11/2018ى اســــــبار، ، منتــــــدالخضــــــيري إبــــــراهيم زينــــــب .د .23

 .م15/3/2022

24. https://zainabalkhudairi.com/ 

 .  م2022/ 2/ 16: موقع اسالم ويب، قوقل نت، آخر زيارة: سفراء النبي صلى اهللا عليه وسلم .25

26. https://www.islamweb.net/ar/article/205030  

مفهومه ومسـتوياته، موقـع مقـال، قوقـل نـت، آخـر  -األمن المجتمعي: سيماء على المعموري. د .27

-مفهومـــة-المجتمعـــي-االمـــن/20/03HTTPS://MQQAL.COM/20. م2/2022/ 10:زيـــارة

 وته-ومستوياته

م، 2015دليل التصدير، هيئة تنمية الصادرات السعودية، الطبعة الثانية، : الصادرات السعودية .28

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ44ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت، آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة، قوق : ل ن

 HTTPS://WWW.SAUDIEXPORTS.GOV.SA/AR.م2/1/2022

م، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــر 2009ينـــــــــــــــــــــــــــــــــاير  27قوقـــــــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــت، : صـــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان .29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة .م24/7/2021:زي

/ALBAYANNEWS/VIDEOS/WWW.FACEBOOK.COMHTTPS://ـــان_نشـــرة -البي

  27-الخميس
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فـي منفـذ خطـم مالحـة “ نظام المنافذ البرية الذكيـة”االمارات، بحث آلية تطبيق  :صحيفة الوطن .30

ـــــــــــــــــت، الســـــــــــــــــبت، الحـــــــــــــــــدودي بالشـــــــــــــــــارقة ـــــــــــــــــل ن  .م2021مـــــــــــــــــارس  6، قوق

https://ae.linkedin.com/pulse/ابتكا-الذكية-البرية-المنافذ 

الدبلوماسية الحصانات واالمتيازات -الحصانة القانونية للدبلوماسيين: عبدالرؤوف نوين حميدي .31

  .م15/3/2022: م، قوقل نت، آخر زيارة1/3/2022الجزائرية لألخبار، 

32. http://dzayerinfo.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%

A7%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%

8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%

A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD 

المركـز العلمـي  ،أصـول العالقـات الدبلوماسـيه: عبد الفتاح علـى الرشـدان ومحمـد خليـل الموسـى .33

ــــــــــــى،  –للدراســــــــــــات السياســــــــــــية  : قوقــــــــــــل نــــــــــــت، آخــــــــــــر زيــــــــــــارةم، 2005األردن، الطبعــــــــــــة األول

  الدبلوماسي-العالقات-اصول-كتابbook.com/-https://www.noor.م2021م23/10

األمـن القـومي ـــ المفهـوم واألبعـاد، المعهـد المصـري للدراسـات، قوقـل نــت، : عـالء عبـدالحفيظ .د .34

  EG.ORG/-HTTPS://EIPSS.م22/2/2022: م، آخر زيارة2020/ 3/  11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29/3/2009قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .35 : م ومصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر إعالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة امريكي

archive.aawsat.com/details.asp?article=512596&issueno=11077  

م، قوقل نت، 2017ديسمبر 25انفوجرافيك، تاريخ تطور جواز السفر، : سكاي نيوز عربية قناة .36

: آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

.م19/2/2022
HTTPS://WWW.BING.COM/VIDEOS/SEARCH?Q=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8

%A9+%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2+

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%86%D9%8

1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%8C+%D8%

AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D
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8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1&

QPVT=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9+%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A+

%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A

9%D8%8C+%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%

81%D9%8A%D9%83%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D

8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%A7

%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1&FORM=VDRE  
م، آخــــــر 2016ينــــــاير  24قوقــــــل نــــــت،  تعريــــــف الخطــــــر، موقــــــع موضــــــوع،: مجــــــد خضــــــير .37

 https://mawdoo3.com. م16/9/2021:زيارة

 8خاص، -المهرية نت: مخاوف واسعة من توافد مهاجرين أفارقه على الحدود السعودية اليمنية .38

ـــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــت، آخـــــــــــــــــــــر زيـــــــــــــــــــــارة2020ابريـــــــــــــــــــــل  .م27/2/2022:م، قوق

T/LOCAL/623HTTPS://ALMAHRIAH.NE  

ــــدي .39 ــــت، مفهــــوم األمــــن : مصــــطفى بلحمي : م، آخــــر زيــــارة24/10/2016االجتمــــاعي، قوقــــل ن

https://ecoledroitmarocaine.blogspot.com/2016/10/blog-.م15/3/2022
post_58.html 

م، 2020ديسمبر30مهمات وطنية، موقع التواصل الحكومي، قوقل نت، : CGCالمنافذ البرية  .40

 HTTPS://WWW.CGC.GOV.SA/AR/NODE/381. م2021نوفمبر 20: آخر زيارة

م، آخــر 2021منظمــة العفــو الدوليــة، ويكبيــديا، قوقــل نــت، : UNHCRمنظمــة الهجــرة الدوليــة  .41

 HTTPS://AR.WIKISOURCE.ORG/WIKI.م1/11/2021: زيــــــــــــــــــارة

  الالجئين_بوضع_الخاصة_االتفاقية/

ابريـل  23كـارنيغي الشـرق االوسـط، قوقـل نـت،  -موقـع مـالكوم كيـر: منفذ الوديعة ال يرحب بكـم .42

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة2021 HTTPS://CARNEGIE-. م2021/  12/  28: م، آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زي
ANG=ARMEC.ORG/SADA/84389?L موضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

.كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

https://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AA%D :

9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_

8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%  
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م، قوقـل 2019التقرير السـنوي لشـرطة حضـرموت الـوادي والصـحراء للعـام : موقع وزارة الداخلية .43

 .                                               م25/2/2022: نــــــــــت، آخــــــــــر زيــــــــــارة

https://imoyemen.com/news/7367 

وتطلـع علـى معوقـات عملـه،  قيادات من وزارة الداخلية تتفقـد مينـاء الوديعـة: موقع وزارة الداخلية .44

 .م25/2/2022: م، آخــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــارة2/12/2017قوقــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــت، 

https://imoyemen.com/news/9092 

الســالم والكرامــة والمســاواة علــى  -موقــع األمــم المتحــدة): الــنص الكامــل(ميثــاق األمــم المتحــدة  .45

/ 6كوكــــــــــــــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــــــــــــــنعم بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــحة، قوقــــــــــــــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــــــــــــــت، آخــــــــــــــــــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

-HTTPS://WWW.UN.ORG/AR/ABOUT-US/UN.م2/2022

CHARTER/CHAPTER-  

ـــر الســـنوي للجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء ): م2014 –م 2002(الميـــزان التجـــاري لألعـــوام  .46 التقري

 WWW.COSIT.GOV.IQ. م2021/ 20/10: ، آخر زيارة)1(م، جدول رقم 2014/للعام

 12/ 20: قوقـــــــــــل نـــــــــــت، آخـــــــــــر زيـــــــــــارة: االحصـــــــــــائية الشـــــــــــهرية لســـــــــــلطنة عمـــــــــــانالنشـــــــــــرة  .47

.م2021/

UBLICATIONDETA.OM/ELIBRARY/PAGES/PHTTPS://WWW.NCSI.GOV

ILS.ASPX?ITEMID...  

الربـاط، كليـة سـال، مبـدأ  -باحـث بسـلك الـدكتوراه بجامعـة محمـد الخـامس: نور الـدين بيـدكان. د .48

 15المنــــارة للدراســــات القانونيــــة واإلداريــــة، قوقــــل نــــت،  عــــدم التــــدخل فــــي القــــانون الــــدولي، مجلــــة

 https://alamalkanoun.com/746.م2022/ 2/ 6: م، آخر زيارة2021ديسمبر

 2/ 8:، قوقــــل نــــت، آخــــر زيــــارة)30(جــــدول رقــــم : الهيئــــة العامــــة لتنظــــيم شــــئون النقــــل البــــري .49

  WWW.LTAA.GOV.YE. م2022/

 :اكاديميـــة نـــايف، بالتعـــاون مـــع: فـــذ الحدوديـــةورشـــة عمـــل حـــول الحلـــول األمنيـــة ألمـــن المنا .50

Biyometrik Entegre Plaka Tanıma Geçiş Sistemi ،Papilon قوقل نت، آخر زيـارة ،

  .م1/11/2021

 .م15/9/2021: م، آخـــــــــــر زيـــــــــــارة2018/  11/  27قوقـــــــــــل نـــــــــــت، : ويكبيـــــــــــديا .51

/WIKIAR.WIKIPEDIA.ORGHTTPS:// 
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: بحقــوق اإلنســان التــي صــادقت عليهــا الجمهوريــة اليمنيــةاالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة  .52

اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق اإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .NIC.INFO/CONTENTS/POLITICS/PROTOCOLS.PHP.اليمنيــــــــــــــة
HTTPS://YEMEN  

 .م18/5/2022قوقل نت، آخر زيارة : سما قوفرمنت، السعودية .53

الحصانات واالمتيازات -لدبلوماسيينالحصانة القانونية ل: عبد الرؤوف نوين حميدي .54

  .م15/3/2022: م، قوقل نت، آخر زيارة1/3/2022الدبلوماسية الجزائرية لألخبار، 

المركـز العلمـي  ،أصـول العالقـات الدبلوماسـيه: عبد الفتاح على الرشدان ومحمد خليل الموسـى .55

 .م2021م23/10: زيارةقوقل نت، آخر م، 2005األردن، الطبعة األولى،  –للدراسات السياسية 

ــــــي رقــــــم  .56 ــــــه1990لســــــنة ) 14(قــــــانون الجمــــــارك اليمن ــــــي: م وتعديالت : مرصــــــد البرلمــــــان اليمن

HTTP://WWW.YPWATCH.ORG/PARLIAMENT.PHP?ID=1      

ETAILS.ASP? ARCHIVE.AAWSAT.COM/Dم 29/3/2009قنــــــاة العربيــــــة  .57

NO=11077ARTICLE=512596&ISSUE  

  .م2/11/2021: آخر زيارة، رجع سابقالم: UNHCRمنظمة شئون الالجئين  .58

الســالم والكرامــة والمســاواة علــى  -موقــع األمــم المتحــدة): الــنص الكامــل(ميثــاق األمــم المتحــدة  .59

ـــــــــــــــت، آخـــــــــــــــر زيـــــــــــــــارة   .م2/2022/ 6كوكـــــــــــــــب يـــــــــــــــنعم بالصـــــــــــــــحة، قوقـــــــــــــــل ن

HTTPS://WWW.UN.ORG/AR/ABOUT-US/UN-CHARTER/CHAPTE  

الرباط، كلية سال، مبدأ عـدم  -بجامعة محمد الخامسباحث بسلك الدكتوراه : نور الدين بيدكان .60

ــــــدخل فــــــي القــــــانون الــــــدولي، مجلــــــة المنــــــارة للدراســــــات القانونيــــــة واإلداريــــــة، قوقــــــل نــــــت،   15الت

  COM/746HTTPS://ALAMALKANOUN..م2022/ 2/ 6: م، آخر زيارة2021ديسمبر

ارة مكافحـــة التهريـــب إد: الهيكـــل التنظيمـــي إلدارة مكافحـــة التهريـــب واألمـــن جمركـــي الســـعودية .61

         INFO.PR@CUSTOMS.GOV.QA .م11/5/2022: واألمن جمركي، آخر زيارة

 

  
  



 

 "���� –ا���!�� / وا	����د��    وا������� ��ارات ا����� ا������اط� ا����� ���را��ت ا	���ا�����إ 119

 

2022  
 

� دور�ا���ا��ن�وا������ت�
	�������أ�����        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ $�!#�       ا�!"�!  ا�

 

�  ::::ــ�ــــــــــــــ��ـــــــــرا

 ا���-&  ا�#/"��ا:& ا���9

 و0123�د/  وا�+!�.!  67.3ا5!4!  �;#را.�ت

  ���8ن/أ���!�

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

  � �
� ��ز�	 أو 
�	 �زء أي أو ا����ب ھذا إ$دار #"!�دة 


*,و
�ت ا��*�دة �ط�ق 1/� إذن ا����ل،دون 
ن ��ل #.ي �-,	 أو ا

 .ا����ر 
ن �ط/ 
�#ق

0
��وظ� ا�ط0# �-وق �
  

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a 

retrieval system, or transmitted in any form or by any 

means, without the prior written permission of the 

publisher. 

67.3ا5!4! � ا���-&��;#را.�ت ا�#/"��ا:& ا���9

 ���8ن/وا�+!�.! و0123�د/ أ���!�

        book@democraticac.dالبريداإللكتروني
 



120 – ����" 

2022  
 

        ,+�ن���*��ا�()!�'&/ 
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