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 اهداء 

 

ًّ أقدم شكري وامتنانً لمن كانو  بأصدق المشاعر وبأشّد الكلمات الطٌبة النابعة من قلب وف

سبب فً استمرار واستكمال مسٌرة حٌاتً من وقفوا معً بأشّد الظروف ومن حفزونً على 

المثابرة واالستمرار وعدم الٌأس أقدم لكم أجمل عبارات الشكر واالمتنان من قلب فاض 

 .باالحترام والتقدٌر لكم

 

الى من سرنا سوٌا   نشق طرٌقنا معا نحو النجاح و االبداع .. الى من تكاثفنا ٌدا بٌد و نحن 

 نقطف زهرة تعلمنا .. صدٌقاتً و زمٌالتً المحامٌات 

الى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من درر و عبارات اسمى و أجل عبارات فً العلم 

 .. الى 

 من صاغو لنا حروفا من فكرهك و منارة تنٌر لنا سٌرة العلم و النجاح .. أساتذتنا الكرام 

 

 ي بحثً هذاالى كل هؤالء اهد





 ب 
 

 
 

 الشكر و التقدير

 

فٟ ٔٙب٠خ ػٍّٟ اٌّزٛاػغ ادّض هللا دّضا ػظ١ّب ٚأشىغٖ وض١غا أْ ٚفمٕٟ فٟ إٔجبػ ٘ظا اٌؼًّ ٚ أرمضَ 

ثشبٌض اٌشىغ اٌجؼ٠ً  ٚاٌؼغفبْ  ثبٌج١ًّ ٚ االدزغاَ ٚ اٌزمض٠غ ٌّٓ غّغٟٔ ثبٌفؼً ٚ ادزؼٕٕٟ ثبٌٕظخ ٚ 

خ أؿزبطٞ ٚ ِؼٍّٟ اٌفبػً رفؼً ػٍٟ ثمجٛي االشغاف ػٍٝ عؿبٌخ اٌّبجـز١غ ٚ اسغاجٙب ثبٌظ١غخ إٌٙبئ١

 اٌضوزٛع جٙبص اٌىـٛأٟ 

 .اشىغ اٍٟ٘ ٚ ػٚجٟ ػٍٝ صػُّٙ ٚ ِـبػضرُٙ ٌٟ الرّبَ ٘ظا اٌجذش 

 

 اشكر كل من ساعدني وساندني 

 

 .... شكرا لكم جميعا
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 ٍِشض  

العممة  الخزينة العامة بمكارد الى يعتبر قطاع السياحة في فمسطيف مف أىـ القطاعات التي ترفد    
ديات كثير مف دكؿ العالـ لمدخؿ القكمي، إضافة إلى ما حة دكران ىامان في اقتصااألجنبية، حيث تمعب السيا

في مجاؿ الخدمات  لبلستثمارتكفره السياحة مف العمبلت األجنبية كفرص العمؿ الى جانب تشجيعيا 
السياحية كالفنادؽ كالمطاعـ كالنقؿ كالمنتكجات الفمكمكرية، حيث ينظر إلى ىذا القطاع كجزء رئيسي كميـ 

ة كالدعكة إلى شراكة في صنع القرار كرسـ السياسة كالرؤل المستقبمية المتعمقة في التنمية االقتصادي
 بالقطاع السياسي كالفندقي بكجو عاـ .

كالفنادؽ التي تعتبر مف الخدمات السياحية الميمة كىي عبارة عف مبنى مخصص إليكاء المسافريف، 
تقكـ إدارة الفنادؽ بتقديـ  ابمكجبي التيك كيترتب عمى ذلؾ عبلقة عقدية ما بيف صاحب العمؿ كالنزيؿ 

أفضؿ الخدمات حسب الخدمة المتفؽ عمييا في العقد بكؿ أمانة مع المحافظة عمى ممتمكات النزيؿ، كقياـ 
كاجبو نحك الدكلة بدفع الضرائب المترتبة عميو في العقد، كعمى النزيؿ التقيد بكاجباتو التي كردت في العقد 

كات الفندؽ، كاال عرض كؿ مف إدارة الفندؽ كالنزيؿ لممساءلة القانكنية بيدؼ الفندقي كالمحافظة عمى ممتم
 المحافظة عمى السياحة كلما تدره مف مكارد تدخؿ ضمف المكازنة العامة لمدكلة .

كليذا كمو تطرقت في بحثي ىذا إلى مكاضيع اساسية كميمة في مكضكع الجرائـ المتعمقة بالفنادؽ في 
ة مف صكر الجرائـ المرتكبة ضمف اإلطار الفندقي التي تقع مف قبؿ اصحاب إطار الخدمات الفندقي

إلى مدل فاعمية تدخؿ القانكف الجزائي في معالجة ىذه الظاىرة  باإلضافةكالعامميف بالفنادؽ كالنزالء 
المنتشرة في إطار الفنادؽ كالسياحة بشكؿ عاـ، كبناء عمى ذلؾ شممت دراستي ىدؼ اساسي كىك بياف 

إلى معالجة ىذه الجرائـ عف طريؽ نص  باإلضافةئـ التي تتعمؽ بالنظاـ الفندقي بشكؿ مخصكص الجرا
، كذلؾ ضمف اشكالية تتعمؽ في حماية المكازنة ما بيف مصالح الفندقي قانكني خاص تتعمؽ بتمؾ الجرائـ

 كالنزيؿ كىؿ كفؽ القانكف في حماية تمؾ المصالح.



 
 

4 
 

يا كجكد عبلقة قكية ما بيف السياحة في فمسطيف كمدل األمف كلذلؾ تطرقت إلى نتائج عدة كمف اىم
لؾ ألف الفنادؽ تعتبر ادت السياحة في تمؾ البمد، كذكاألماف الفندقي؛ كحيث انو كمما زاد األمف كاألماف ز 

 ركيزة اساسية كميمة لمسياحة في الدكؿ.
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The crimes committed within the framework of hotel services 

(Comparative study)    

 Magi Sabri Hannah Qassis: Prepared by 

Supervisor: Dr. Jihad Al-Qeswani 

Abstract 

Tourism plays an important role in the economies of many countries, which 

is a source, comes under national income; as well as, it creates job 

opportunities and encourages investment in the field of touristic services, 

like hotels, restaurants, transportation, and folkloric products. Therefore, it is 

conceived as a main part of economic development and advocacy for 

partnership in decision-making, and drawing up future policies and visions  

relating to political and hotel sectors in general. 

This sector is considered one of the most important sectors in Palestine as 

well, that benefits the public treasury through the influx of foreign 

currencies. Hotels are considered one of the most important touristic sectors 

for hosting travellers. The hosting process is based on a contractual relation 

between the hotel owner and the customer or tourist, by which the 

administration at the hotel offers the best services genuinely according to 

what is agreed on in the contract, taking into account the safety of the 

personal properties of the customer, and his commitment towards the state 

by paying the due taxes as clarified in the contract. On the other hand, the 

customer should abide by the instructions of maintaining the properties of 

the hotel. Otherwise, the administration and customer will be held 

accountable in case of violation of the instructions. Such legal regulation 

aims to maintain tourism and the benefits that it provides, which is referred  

to the public budget of the state.  

My research highlights the issue of the hotel services-related crimes, which 

are committed by hotel owners or workers or customers at the hotel, 

including the extent of the effectiveness of penal law enforcement in 

tackling such prevalent phenomenon in general. In accordance to that, my 

research included a key goal of addressing these crimes through legal 
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stipulation specialized in, such as protecting budget between the interests of 

the hotel owner and the customer according to the law insures the protection 

of these interests. Thus, I highlighted several outcomes, mainly the existence 

of strong relation between tourism in Palestine and the extent of the hotel 

safety and security. Therefore, the more the safety and security at hotel are 

maintained; the stronger and the more active tourism is, because hotels are  

considered an important pillar of tourism in countries.  
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 اٌّمضِخ

أدركت الكثير مف الدكؿ بأف السياحة في القرف الكاحد كالعشركف ليست اكبر مصدر دخؿ لمدكلة      
كحسب بؿ انيا ستككف المصدر األساسي لدخؿ الكثير مف الدكؿ كخاصة الدكؿ النامية، فكثير مف الدكؿ 

ع السياحة، كلذلؾ قامت النامية كمنيا دكؿ جنكب اسيا تعتمد بشكؿ كبير كاساسي في دخميا عمى قطا
الكثير مف الدكؿ باإلىتماـ بقطاع السياحة كما يتبعو ذلؾ مف اإلىتماـ بالفنادؽ الذم يعتبر ركيزة اساسية 
التي تعمؿ عمى تشجيع السياحة لتمؾ الدكؿ، باإلضافة إلى عمؿ برامج سياحية بخدمات ذات نكعية كجكدة 

 عالية.

عد كاسس تعمؿ عمى تحفيز الفنادؽ كاإلىتماـ بيا بشكؿ خاص ككؿ ذلؾ ال يأتي إال عف طريؽ كضع قكا
 لجمب السياح لدييا.

ارتباطان كثيقان بظيكر الضيافة نفسيا مف البداية كما تعد الفنادؽ مف الصناعات القديمة كالتي ارتبط ظيكرىا 
القرف الحالي غير اف الثكرة الصناعية التي حدثت كخاصة في قاصرة عمى اشباع حاجات المسافر العابرة، 

ادل إلى تكطيد العبلقات كالقرف الماضي استتبعو مف اتساع شبكة الطرؽ كتمييدىا كسيكلة السفر كالتنقؿ 
 بيف الدكؿ المختمفة األمر الذم يتطمب انشاء العديد مف النزؿ السكنية)الفنادؽ(.

بدكف فنادؽ كال يكجد  الحضارة الحديثة لذا ال يمكف تصكر بمد متحضركبما اف الفندؽ ىك مف مستمزمات 
السياحة، فالسائح يقضي أكبر كقتو داخؿ  تنميةسياحة بدكف فنادؽ، فالفنادؽ تمعب دكر رئيسي في 

بيذا المكاف بشكؿ خاص كالعمؿ عمى تطكيره كالحد مف الجرائـ التي  االىتماـالفندؽ، كبالتالي يتكجب 
 تخؿ التطكر السياحي كتؤثر عمى اإلطار السياحي بشكؿ عاـ.

كعمى الرغـ مف أىمية الفنادؽ كباعتبارىا مرتكز اساسي لجذب السياح كمف تقديـ الخدمات كالتسييبلت 
كتكفير الخدمات المناسبة لمسائحيف كتذليؿ العقكبات التي مف الممكف اف يتعرضكا ليا، كالعمؿ عمى زيادة 

ثر العناصر فاعمية في سياحة السياحي لدل ابناء الدكؿ كاطبلعيـ عمى اىمية السياحة، إال اف اكالكعي 
 الدكؿ ىك عنصر األمف كاألماف كسبلمة السائحيف في كؿ مكاف كخاصة في الفنادؽ.

تؤثر عمى حركة السياحة كتعمؿ عمى تدىكرىا، كبالتالي فإف الجرائـ التي يتعرض ليا النزيؿ اك السائح 
 ككمما زادت المخاطر األمنية انخفضت نسبة السياحة لكؿ دكلة.
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النظرم كالعممي ، باإلضافة إلى تعييف حدكد الدراسة،  نا يمكف تحديد كبلن مف اىمية الدراسة بشقيياكمف ى
 مكضكع الرسالة.كالمنيجية المتبعة، كأخيران تحديد إشكالية الدراسة كالتي مف خبلليا استطعنا تحديد 

 

 أواًل: أهمية الدراسة، وتقسم إلى:

 أىمية المكضكع مف الناحية النظرية . .1

تتضح أىمية المكضكع مف خبلؿ الجرائـ التي تقع مف الفندؽ كالنزالء  في اطار الخدمات الفندقية ، حيث  
يبيف اركاف الجريمة التي تقع مف قبؿ الفندؽ سكاء أكاف ذلؾ عمى النزالء أك عمى الغير، كيبيف أيضا 

إطار الخدمات الفندقية  مع بياف  اركاف الجريمة التي تقع مف قبؿ النزالء كبياف صكر الجرائـ المرتكبة في
عقكبات المترتبة عمى تمؾ الجرائـ، الحماية الجنائية مف حيث المبلحقة  القانكنية كالقضائية كبياف ال

باإلضافة إلى اف مكضكع ىذه الدراسة لـ يتـ البحث فيو بشكؿ مكثؼ كدقيؽ كذلؾ مف خبلؿ بحثي عف 
 مراجع لمكضكع دراستي.

 احية العممية .أىمية المكضكع مف الن .1

تكمف األىمية العممية في معرفة مدل معالجة النصكص القانكنية كالتشريعية لمجرائـ التي ترتكب في أطار 
القضائية بسبب الجريمة المرتكبة؛ حتى يتسنى  الخدمات الفندقية  مع بياف الجرائـ كالعقكبات كاالجراءات

في التعرؼ عمى ىذا النكع مف الجرائـ اإلدارة العامة لمقضاة كالمحاميف) رجاؿ القانكف( كرجاؿ السمطة أك 
 لتفادييا.

 ثانيًا: حدود الدراسة.

تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى الجرائـ التي يرتكبيا الفندقي كالنزيؿ داخؿ إطار الفنادؽ، كليست الجرائـ 
كمقارنتيا بقانكف التي يمكف ارتكابيا مف قبؿ أم شخص آخر)الشخص العادم(، كتـ تحميؿ ىذه الدراسة 

العقكبات األردني المطبؽ في فمسطيف كقكانيف العقكبات في الدكؿ المجاكرة كقانكف العقكبات المصرم، 
بحيث تـ بياف الجرائـ التي يرتكبيا الفندؽ كالنزيؿ في الفصؿ األكؿ، باإلضافة إلى بياف مدل فاعمية تدخؿ 

ف تتطرؽ ىذه الدراسة لمحديث عف الجرائـ التي لانو  الفندقية. إالالقانكف الجزائي في الحد مف الجرائـ 
ي كغيرىا مف الجرائـ يمكف أف يرتكبيا اصحاب الفنادؽ ضد الماؿ العاـ كجرائـ التيرب الضريب
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االقتصادية، أك أم جريمة أخرل مف الممكف ارتكابيا أم شخص عادم كجريمة القتؿ كاإليذاء داخؿ 
 اإلطار الفندقي.

 

 دراسة.ثالثًا: منهجية ال

اعتمدت في كتابة بحثي عمى المنيج الكصفي التحميمي، الذم يقتضي بتجميع المعمكمات ذات صمة 
بمكضكع الدراسة، كاستخبلصيا مف المصادر األصمية كالقكانيف كقرارات المحاكـ، كمف المراجع المختصة 

نترنت باإلضافة إلى بذلؾ كالكتب كالدراسات كالمقاالت في الصحؼ المحمية كالمنتشرة عمى مكاقع اإل
 محرؾ البحث اإللكتركني كالقكانيف ذات صمة في دكؿ الجكار. 

 رابعًا: إشكالية الدراسة.

تكريس ىذا  كالنزيؿ، ىؿ كفؽ المشرع في ية المكازنة ما بيف مصالح الفندؽفي ظؿ سعي المشرع إلى حما
يكجد مساءلة قانكنية لمجرائـ المرتكبة  كىؿ ،مدل الرقابة القانكنية عمى الخدمات الفندقية التكازف مف خبلؿ

 في إطار الخدمة الفندقية؟

 كلئلجابة عمى ىذه اإلشكالية، تـ تقسيـ الدراسة إلى فصميف دراسييف:

 الفصؿ األكؿ: صكر الجرائـ المرتكبة في إطار الخدمات الفندقية.

 فاعمية تدخؿ القانكف الجزائي في إطار الخدمات الفندقية.الفصؿ الثاني: 
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 اٌفظً األٚي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طٛع اٌجغائُ اٌّغرىجخ فٟ إؽبع اٌشضِبد اٌفٕضل١خ.

تعتبر الجريمة التي تقع ضمف اإلطار الفندقي كأم جريمة أخرل نص عمييا قانكف العقكبات، كىك       
بارتكاب فعؿ مخالؼ لقانكف العقكبات كرتب المشرع بناء عمى  أك صاحب الفندؽ اف يقكـ العامؿ أك النزيؿ

معينة كالتي تؤثر عمى  ألسبابفالنزيؿ أك العامؿ داخؿ الفندؽ قد يرتكب افعاؿ اجرامية العقكبات،  ذلؾ
سمعة الفندؽ أك عمى امف النزيؿ، كلذلؾ تـ تقسيـ ىذه الدراسة لمبحثيف رئيسييف، جرائـ الفندؽ اتجاه 

 جرائـ النزالء اتجاه الفندؽ) المبحث الثاني (.(،  النزالء) المبحث األكؿ

 

 اٌّجذش األٚي: جغائُ اٌفٕضق ارجبٖ إٌؼالء.

، فتككف الفنادؽ مجيزة اساسان الستقباؿ االغترابيعتبر الفندؽ السكف لمسياح بشكؿ خاص في ببلد        
السياح الكافديف مف ببلد أخرل كىذا ما يجرم في العادة. كتختمؼ ىذه الفنادؽ حسب مستكياتيا كذلؾ بقدر 

، كؿ درجة يمنح الفندؽ نجمة. كتتنافس ىذه الفنادؽ 1كتصنؼ عمى خمس درجاتالخدمات التي تقدميا، 
عمى استقطاب السائحيف، كتعمؿ الكثير لما يرضييـ كيشجعيـ عمى البقاء كالعكدة إليو مرة أخرل، أم 

 التنافس ما بيف الفنادؽ عمى تحسيف سمعتيا أماـ النزالء.

صحاب الفنادؽ جرائـ تؤثر عمى سمعة الفنادؽ التي يعممكف إال أنو في بعض الفنادؽ قد يرتكب العاممكف كأ
 ـ الغذائي كجريمة االحتياؿ الفندقي كالجرائـ الكاقعة عمى الشرؼ.مبيا، كمف ىذه الجرائـ جريمة التس

 
                                                           

1
تصنف الفنادق والمنتجعات فً إحدى الفئات التالٌة: خمس نجوم، اربعة نجوم، ثالث نجوم، نجمتان، نجمة واحدة، غٌر سٌاحً. وذلك حسب   

، دار 7شرٌعات ومباديء، ط.، منال عبد المنعم مكٌة: السٌاحة ت7766( لسنة 02بشؤن المنشآت الفندقٌة والسٌاحٌة رقم ) 7775( لسنة 5نظام رقم)

 .27، ص.0222الصفاء للشر والتوزٌع، عمان 
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 .اٌّطٍت األٚي: جغ٠ّخ اٌزـُّ اٌغظائٟ

(:" يعاقب 386نصت المادة) 1960( لسنة 16نص الفصؿ الثالث مف قانكف العقكبات األردني رقـ )
بالحبس مف شير إلى سنة أك بالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسيف دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف: أ. 
مف غش مكاد مختصة بغذاء اإلنساف أك الحيكاف أك عقاقير أك اشربة أك منتجات صناعية أك زراعية أك 

ؽ ذكرىا أك طرحيا لمبيع أك باعيا كىك طبيعية معدة لمبيع. ب. مف عرض إحدل المنتجات أك المكاد الساب
 عمى عمـ بانيا مغشكشة كفاسدة".

( مف القانكف نفسو:" إذا كانت المنتجات أك المكاد المغشكشة أك الفاسدة 387باإلضافة لذلؾ نصت المادة)
ضارة بصحة إلنساف أك الحيكاف، قضي بالحبس مف ثبلث أشير إلى سنتيف كبالغرامة مف خمس دنانير 

يف دينار. تطبؽ ىذه العقكبات كلك كاف الشارم اك المستيمؾ عمى عمـ بالغش أك الفساد إلى خمس
 الضاريف".

كمف المعركؼ اف في داخؿ أغمب الفنادؽ إف لـ يكف جميعيا مطعـ خاص لمفندؽ عمى األقؿ كذلؾ لتقديـ 
لحاالت تسمـ داخؿ  الكجبات لمنزالء كالسياح، كنبلحظ كثيران في كسائؿ اإلعبلـ تعرض النزالء كالسياح

الفنادؽ كالمطاعـ التي تعمؿ عمى  استقباليـ، كما حدث مؤخران في مدينة شـر الشيخ في مصر، بحيث أكد 
حالة مصابة بالتسمـ مف أحد الفنادؽ في شـر  75المصدر الطبي لمستشفى شـر الشيخ الدكلي كصكؿ 

 ذلؾ الحاؿ ينطبؽ عمى الفنادؽ الفمسطينية.، باإلضافة إلى كفاة طفمة فمسطينية في نفس الحادثة، ك2الشيخ

فإىماؿ ىذه المطاعـ كعدـ االىتماـ بنظافتيا كعدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة التي تحكـ ىذا المكضكع 
 يؤدم إلى حدكث تسمـ غذائي لمنزالء، مما يؤثر عمى سمعة الفندؽ كالعمؿ عمى مساءلتيا جزائيان.

ة مرضية يصاب بيا شخص أك عدة أشخاص بسبب تناكؿ غذاء ىك حالكبالتالي فإف التسمـ الغذائي 
تمتد فترة زمنية تتراكح مف بضع ساعات إلى أياـ كقد  المصاب خبلؿعمى  األعراضممكث، كتظير 

 ألسابيع.

مصطمػػح  لحاالتالشائع، أما مف الناحية العممية فيطمػػؽ عمى مثؿ ىذه االمصطمح كالتسمـ الغذائي ىك  
 إمػػا عف األمراض الناتجةليا فيي العالمية كحسب تعريؼ منظمة الصحة  األغذية.عبر األمراض المنقكلة 

 المنقكلة عبر األغذية األمراضتناكؿ غذاء يحتكم عمى ميكركبات ضارة ك يطمؽ عمى ىذا النكع  طريؽ
                                                           

 
2
 مساًء. 2424، الساعة 17/5/0276، بتارٌخ  rawy.com/news/newshttp://www.masاإللكترونً،  موقع مصراوي 

http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/7/27/1400871/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
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 intoxication  أك عف طريؽ تناكؿ طعاـ ممكث بالسمكـ  disease Foodborneعف عدك كالناتجة
Foodborne،  فإف السمـك  الحالةنفسيا كفي ىذه  الميكركباتكىذه السمكـ إما أف يتـ إفرازىا عف طريؽ

كيميائية أك سكاء كانت نفسو، أك نتيجة التمكث بسمـك أخرل  لميكركبكليس ا األمراضىي التي تسبب 
 .3ةطبيعي

 كمف العكامؿ التي تساعد في حدكث التسمـ الغذائي في الفنادؽ:  

 ماـ بالنظافة الشخصية.عدـ اإلىت . أ
 ترؾ الطعاـ في جك الغرفة لفترة طكيمة قبؿ أكمو. . ب
 التسخيف أك التبريد الغير كافي. . ت
 عدـ إنضاج الطعاـ جيدان عند الطبخ. . ث
 تمكث الطعاـ بطعاـ آخر ممكث. . ج
 تجميد المحـك كبيرة الحجـ أك تسييح المحـك المجمدة بطريقة غير صحيحة. . ح
 غسميا.أكؿ الخضراكات كالفكاكو بدكف  . خ
 تناكؿ األطعمة المعمبة الفاسدة. . د
 انتقاؿ الميكركبات مف شخص مصاب لمطعاـ. . ذ

كلـ يحدد المشرع الفمسطيني الغش، " إال انو مف الجرائـ التي تمس كتمحؽ الضرر بكؿ شخص طبيعي 
، كذلؾ كما جاء في نص 4الشخصي أك العائمي" االستيبلؾمقتني لمنتكج معيف لتحقيؽ رغبة 

(. فجريمة الغش كأم جريمة أخرل تتككف مف أركاف كال تقع الجريمة إال بكجكد األركاف /أ386المادة)
 الثبلث.

 الفرع األكؿ: أركاف جريمة الغش.

( 16ال تقع جريمة الغش إال بتكافر اركانيا كأم جريمة أخرل نص عمييا قانكف العقكبات األردني رقـ)
 الركف المادم كالمعنكم.المطبؽ في فمسطيف. كاركاف الجريمة ىي  1960لسنة 

                                                           
3
التسمم الغذائً، جهاز ابو ظبً للرقابة الغذائٌة،   

https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%
85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf  2407، الساعة 17/5/0276، بتارٌخ 

 مساًء.
4
ستهلك والمسإولٌة المترتبة عنها فً التشرٌع الجزائري، بدون.ط، دار الهدى للطباعة والنشر، علً ابو لحٌة بن خمٌس: القواعد العامة لحماٌة الم  

 .73، ص.0222الجزائر 

https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://www.adfca.ae/Arabic/MediaCenter/Publications/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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 الركف المادم لجريمة الغش. . أ

الذم بكاسطتو تتكشؼ الجريمة كيكتمؿ جسميا. كال تكجد  االمتناعالركف المادم لمجريمة ىك الفعؿ أك 
 جريمة بدكف الركف المادم إذ بغير مادياتيا ال تصاب حقكؽ األفراد أك الجماعة بأم إعتداء.

 صر كىي: السمكؾ الجرمي، النتيجة الجرمية، كالعبلقة السببية بينيما.يتككف الركف المادم مف ثبلث عنا

 السمكؾ الجرمي. .1

" يشمؿ الفعؿ السمكؾ اإليجابي أك الحركة العضكية أم الحركة الصادرة مف عضك في جسـ الجاني، 
يضان اإلمتناع باعتباره صكرة مف السمكؾ السمبي. كالسمكؾ عنصر مف عناصر أكما يشمؿ الفعؿ 

 .5المادم سكاء تحققت النتيجة أـ ظمت في مرحمة الشركع" الركف

 الفعؿ اإليجابي ىك " القياـ بفعؿ ينيى القانكف عف القياـ بو، كيتمثؿ في حركة : الفعؿ اإليجابي
، فالفعؿ االيجابي ىك الفعؿ الذم يصدر مف الشخص الجاني 6عضكية ارادية صادرة عف الجاني"
باإلعتداء بالضرب فالسمكؾ الذم  -الجاني-دؽ، فإذا قاـ العامؿسكاء أكاف نزيؿ أك عامؿ في الفن

يرتكبو العامؿ الجاني كاستخدامو لمفعؿ بطريقة ايجابية كذلؾ عف طريؽ إستخداـ أعضاء جسده إليذاء 
المجني عميو." كحتى يعتبر الشخص شريكان في الجريمة، يجب أف يصدر عنو نشاطو كيساىـ بو في 

لفاعؿ، بحيث حصر المشرع نفسو النشاط اإلجرامي في االشتراؾ كذلؾ في الجريمة التي يرتكبيا ا
، كاالتفاؽبأحد األفعاؿ الثبلثة كىي: التحريض،  االشتراؾيقع  أم( مف قانكف العقكبات، 40المادة)

ف كاف مف المقرر قانكنان أف  كالمساعدة، حيث استقر قضاء محكمة التمييز النقض عمى أنو:" كا 
يجب أف تككف سابقة عمى اقتراؼ الجريمة أك معاصرة ليا، إذ اف  لبلشتراؾاألفعاؿ المككنة 

( مف قانكف العقكبات تشترط لتحقيؽ اإلشتراؾ بطريؽ التحريض كاإلتفاؽ اف تقع الجريمة 40المادة)
بناء عمييما، كلقياـ اإلشتراؾ بطريؽ المساعدة أف تنصب المساعدة عمى األعماؿ المجيزة أك المسيمة 

 .7مة إلرتكاب الجريمة"أك المتم

البلحؽ عمى ارتكاب الجريمة فبل عقاب عميو  شتراؾلئلبحيث يتضح مف قرار محكمة النقض بالنسبة 
 بيا الكصؼ ما لـ يكف ىناؾ اتفاؽ الحؽ، كما في حالة تخميص الجاني مف الشرطة بعد اإلمساؾ بو.

                                                           
5
 .026، ص. 0226، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان 7محمد صبحً نجم: قانون العقوبات القسم العام) النظرٌة العامة للجرٌمة(، ط.  

6
 .022، ص.0227، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان 7العامة فً قانون العقوبات"دراسة مقارنة"، ط. كامل السعٌد: شرح االحكام  

7
 .316محمد مصباح القاضً: قانون العقوبات القسم العام النظرٌة العامة فً الجرٌمة، منشورات الحلبً الحقوقٌة، ص.   
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عقكبات؛ ألف حماية المستيمؾ بيف المشرع صكر الغش في المكاد الغذائية كالطبية ضمف قانكف ال
تستمـز المحافظة عمى حياة المستيمؾ كاحتراـ لمبدأ السبلمة لممنتكجات كاحتراـ لمبدأ النظافة الصحية 
لزامية سبلمة ىذه المكاد لضماف عدـ حدكث أم خمؿ يؤثر عمييا بشكؿ  لممكاد الغذائية كسبلمتيا، كا 

 سمبي.

البشرية أك الحيكانات أك عقاقير أك أشربة أك منتجات لذلؾ يككف محؿ الغش مكاد صالحة لمتغذية 
صناعية أك زراعية أك طبيعية معدة لمبيع، كذلؾ نظران لخطكرة المكاد التي تضر بالصحة العامة مف 
مستقذرات كمحظكرات كمكاد سامة قد تعرض عمى المستيمؾ لتمبية حاجياتو لكف تككف مغشكشة أك 

لمبيع مكاد خاصة تستعمؿ لمغش، كاف يعمؿ أيضان عمى فاسدة أك مسمكمة، أك بعرض أك يضع 
تكزيعيا مما يعتبر ذلؾ خطران عمى الصحة العامة كتستكجب إيقاع المسؤكلية الكاممة عمى فاعميا 

يقاع العقكبات عميو.  كا 

  :النتيجة الجرمية: ىك ما ينجـ عف النشاط أك الفعؿ الذم صدر عف الشخص إذا النتيجة الجرمية "
مة مف جرائـ اإلرتكاب أم مف الجرائـ التي تقع بفعؿ إيجابي أك ىي ما ينجـ عف إحجامو كانت الجري

 . 8أك إمتناعو إذا كانت الجريمة مف جرائـ اإلمتناع أك الترؾ"

فالنتيجة الجرمية ألفعاؿ الغش التي تمس بالصحة العامة، فتمس بسبلمة جسـ المجني عميو أم 
ف العمؿ الشخصي، أك تتسبب في مرض غير قابؿ لمشفاء المستيمؾ، كذلؾ بحدكث مرض أك عجز ع

 عاىة مستديمة اك في مكت المجني عميو. ثأك في فقداف عضك أك إحدا

ففي ىذه الحاالت يستكجب مساءلة الجاني الجزائية في حاؿ إثبات الفعؿ المجـر باإلضافة إلى 
 تي ارتكبيا الفاعؿ.( عف األفعاؿ الجرمية ال المطالبة بالتعكيضات) المسؤكلية المدنية

كنمخص مف ذلؾ اف تحقؽ النتيجة ىك شرط ضركرم لقياـ الركف المادم ففي حاؿ لـ تتحقؽ النتيجة 
في الجرائـ العمدية فالمسؤكلية تقتصر عمى الشركع فقط، أما بالنسبة لمجرائـ الغير عمدية فبل قياـ ليا 

 .إذ ال شركع في الجرائـ الغير عمدية ما لـ تتحقؽ نتيجتيا،

                                                           
8
 .713، ص.0222نون العقوبات، مكتبة الدكتور عبد الرحمن توفٌق، عمان. عبد الرحمن توفٌق أحمد: محاضرات فً األحكام العامة لقا  
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  العبلقة السببية: العنصر الثالث مف عناصر الركف المادم لمجريمة ىك كجكد العبلقة السببية ما بيف
النشاط الجرمي كالنتيجة التي كقعت. كبدكف تكفر العبلقة السببية ىذه ال يمكف تقرير مسؤكلية 

تكجد رابطة سببية المشتكى عميو عف الجـر المسند إليو، كفي ذلؾ تقكؿ محكمة التمييز أنو " إذا لـ 
بيف فعؿ المشتكى عميو كبيف األذل الذم أصيب بو المشتكي، فيحكـ بعدـ مسؤكلية المشتكي عميو 

 .9عف جريمة إلحاؽ األذل بالمشتكي"

"فالعبلقة السببية بيف الفعؿ المجـر كالنتيجة الضارة، تعني قياـ رابطة مادية بيف السمكؾ المحظكر كالنتيجة 
، أم اف العبلقة السببية تقع عمى الفعؿ الظاىر الكاقع 10س فيما يفكر بو اإلنساف كينكيو"المترتبة عميو، كلي

 حقان كليس عمى التفكير الباطف كالتخطيط المسبؽ لمقياـ بالجريمة.

لقياـ جرائـ الغش يرتبط السمكؾ بالنتيجة الجرمية، كيظير ذلؾ بثبكت الضرر الذم يمحؽ بالمستيمؾ 
مستيمؾ ىك المجني عميو الذم لحؽ بو ىا الضرر المرتبط بسمكؾ الجاني، كبالصحة العمكمية، فال

 فيفترض لتحقؽ المسؤكلية قياـ العبلقة ما بني الفعؿ كالضرر.

لقد أخذ المشرع األردني بنظرية تعادؿ األسباب، حيث يرل المشرع األردني اف الفعؿ الجرمي يعد سببان 
نصيب ما في إحداثيا كلك كانت العكامؿ األخرل التي أجتمعت لمنتيجة الجرمية التي كقعت ككنو قد ساىـ ب

مع فعؿ الجاني قد ساىمت في إحداث النتيجة بنصيب أكبر كأىـ، كبناء عمى ذلؾ فقد نصت 
( مف قانكف العقكبات األردني عمى ما يمي:" إذا كاف المكت كاإليذاء المرتكباف عف قصد نتيجة 345المادة)

سبب منفصؿ عف فعمو تمامان عكقب  النضماـككانت مستقمة عف فعمو، أك  أسباب متقدمة جيميا الفاعؿ
 كما يأتي:

الشاقة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات إذا كاف فعمو يستمـز عقكبة اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة  باألشغاؿ. 1
 المؤبدة.

أك األشغاؿ  . بتخفيض أية عقكبة مؤقتة أخرل حتى نصفيا إذا كاف فعمو يستمـز عقكبة غير اإلعداـ2
 .11الشاقة المؤبدة"

                                                           
9
، عبد الرحمن توفٌق أحمد، محاضرات فً األحكام العامة لقانون العقوبات، المرجع 274، ص.  7مجموعة المبادئ ، ج. 03/45تمٌٌز جزاء   

 .721السابق، ص.
10

، 0226، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان.7شرح قانون العقوبات القسم العام، ط.محمد علً السالم عٌاد الحلبً وأكرم طراد الفاٌز:    

 .721ص.
11

 .737،ص.0225( لسنة 27وجمٌع تعدٌالته وصوالً إلى القانون المعدل رقم) 7742( لسنة 74قانون العقوبات رقم )  
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حيث يبلحظ مف نص المادة أعبله أف المشرع قد نص عمى تخفيؼ العقكبة عمى الجاني الذم كاف يجيؿ 
العكامؿ األخرل كمرض المجني عميو، بعكس الجاني الي يتحمؿ كامؿ المسؤكلية في حاؿ كاف عالمان بتمؾ 

 العكامؿ.

في إلكتماؿ الجـر أف تكجد بيف سمكؾ الجاني كالكفاة صمة السبب حيث أف المشرع األردني قد قرر بأنو يك
ف كانت حالة الشخص الحاصمة عميو أعماؿ العنؼ استعجمت الكفاة بالنظر إلى المرض، كىذا  بالمسبب كا 
تطبيؽ لقاعدة اف العكامؿ السابقة مثؿ اعتبلؿ الصحة كعيكب البدف كلك كانت كافية بذاتيا إلحداث الكفاة 

لرابطة السببية ما داـ اف فعؿ الجاني قد ترتب عمييا حدكثيا في زماف كمكاف مغاير كمختمؼ ال تقطع ا
 13+12كسكاء أعمـ بيا الجاني أك لـ يعمـ"

 (. القصد الجرمي الركف المعنكم لمجريمة) . ب

ذا تككف الركف المادم لمجريمة مف       ليست الجريمة عبارة عف كياف مادم فقط بؿ يتبعيا كياف نفسي. كا 
النشاط كالنتيجة الجرمية كالعبلقة السببية بينيما، فإف الركف المعنكم يتمثؿ باألصكؿ النفسية لماديات 
الجريمة كالسيطرة عمييا. ألف العنصر المادم يجب اف يصدر مف شخص يسأؿ كيتحمؿ المسؤكلية، ففي 

ة سيطرة شاممة عمى ماديات القصد الجنائي يعمـ الجاني بكافة عناصر السمكؾ الذم يقكـ بو كتسيطر اإلراد
الجريمة. ففي القصد يعمـ الجاني بكافة ماديات الجريمة كيريدىا. في حيف ال يتكافر في الخطأ إال العمـ 
رادة ليا. فبل ينسب إليو عممو بكافة عناصره سكل أنو يستطيع اف يتكقعيا أك في  ببعض ىذه العناصر كا 

رادتو بيا في حالة حده األقصى تكقعيا كأنو بإمكانو اجتنابيا ك  كقكع الجريمة يككف محؿ تكقع الجاني كا 
 .القكؿ بقياـ القصد، كال يككف كذلؾ في حالة الخطأ

المعنكم لمجريمة يفترض كجكد عبلقة نفسية بيف مرتكب الفعؿ غير المشركع كعممو كنتيجتو فالركف   "
رادتو كاختياره الحر ف ي اقتراؼ الجريمة، فيك يعمـ اف العمؿ الضارة، كالتي تككف ناتجة عف نيتو اآلثمة كا 

ف إرادتو اتجيت إلى تنفيذه كيعمـ اف القانكف يجـر ىذا العمؿ كيعاقب عميو  . "الذم يقكـ بو غير مشركع كا 

( مف قانكف العقكبات، كعبر عنو المشرع بمصطمح النية، 63حيث كرد تعريؼ القصد الجرمي في المادة)
نية ىي إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا القانكف" . ثـ أضاؼ الييا فجاء في المادة المذككرة بأف:" ال

                                                           
12

نت وفاة المجنً علٌه لم تنشؤ عن الضرب وحده وإنما عن انضمام ( على أنه: إذا كا65/54حٌث جاء قرار لمحكمة التمٌٌز األردنٌة جزاء قم)  

ة أن سبب منفصل عن هذا الفعل وسابق له وهو الحالة المرضٌة التً كان المجنً علٌه ٌعانً منها والتً ٌجهلها المتهم، فإنه ٌتوجب على المحكم

 .001ً نجم: قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص.من قانون العقوبات. من كتاب الدكتور محمد صبح 123تطبق بحقه حكم المادة 
13

 .001-000محمد صبحً نجم: قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص.  
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ف تجاكزت 64المشرع األردني في المادة ) ( مف ذات القانكف كالتي جاء فييا:" تعد الجريمة مقصكدة كا 
النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ إذا كاف تكقع حصكليا فقبؿ بالمخاطرة"، كيفيـ بما جاء مف 

( مف قانكف 64( يصدؽ في المقاـ األكؿ عمى القصد المباشر أما بالنسبة لممادة )63نص المادة )
  .العقكبات فتحدد عناصر اإلحتمالي

رادة متجية إلى تحقيؽ  كبناء عمى ذلؾ عرفيا الدكتكر نظاـ تكفيؽ المجالي بأنو:" العمـ بعناصر الجريمة كا 
 . "ىذه العناصر أك إلى قبكليا

ستاذ محمد صبحي نجـ عمى أنو:" ىك التغير الذم يحدث كأثر لمسمكؾ اإلجرامي الذم قاـ بو كعرفو األ
 الجاني" .

 كتعتبر جرائـ الغش مف الجرائـ العمدية التي تتطمب لقياميا تكفر عنصريف ىما العمـ كاإلرادة.

ني عند التكزيع أك إضافة العمـ: لقياـ جريمة الغش في المكاد الغذائية أك الطبية يجب تكفر العمـ لدل الجا
مادة مسمكمة أك فاسدة أك تالفة لمكاد صالحة لمتغذية أك العبلج، إذف فيي جريمة خداع مف الجرائـ 
 العمدية التي يجب تكافر أركانيا ثبكت القصد الجنائي لدل المتيـ كىك عممو بالغش الحاصؿ في البضاعة

أفعاؿ الغش المختمفة:" ليس مف الضركرم في  كاألطعمة، ففي قرار لمحكمة النقض المصرية في بياف
جريمة غش األغذية أف تبيف في الحكـ النسبة المئكية لما أضيؼ إلى المأككالت كالمشركبات كاألدكية مف 
العناصر األجنبية عنيا، إذ يكفي لمعقاب أف يثبت أف الغذاء لـ يبؽ عمى حالتو األصمية كأنو أدخؿ عميو 

يء مف صفاتو، فمتى أثبت الحكـ أف المتيـ عرض لمبيع الغذاء المبيف بو كاف بنية الغش تغيير أثر في ش
ىذا الغذاء مغشكش بالمادة الغريبة عنو المبينة ىي أيضان، كاف المتيـ يعمـ بيذا الغش، ففي ذلؾ ما يكفي 

 .14إلثبات تكافر عناصر الجريمة دكف حاجة لبياف كمية المادة المضافة أك نسبتيا"

محؿ  إرادة الجاني منصرؼ إلى تحقيؽ السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة اإلجرامية فيتمثؿ ىنا تككف :اإلرادة
 .اإلعتداء المساس بالصحة العمكمية، فيمحؽ الضرر بالمجتمع

 الفرع الثاني: الجزاءات المقررة لجريمة الغش في المكاد الغذائية.
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. حسنً أحمد الجندي: الحماٌة الجنائٌة للمستهلك، الكتاب األول، دار 656، ص.0عاما، جزء. 03مج القواعد القانونٌة فً  71/1/7717نقض   

 .777، ص.7764ضة العربٌة، مصر النه
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مؾ في الفرع السابؽ كتبياف صكر مف خبلؿ ذكر أركاف جريمة الغش كالتدليس الماسة بسبلمة المستي
كتقرر ليا جزاءات لحماية المستيمؾ،  السمككياتالغش، فإف المشرع الجزائرم كضع نصكص قانكنية تجـر 

لذلؾ سيتـ التقسيـ كالتالي: أكال سنكضح الجزاءات المقررة في مكاد الجنح كالجنايات، كثانيا الجزاءات 
 .المقررة لمشخص المعنكم

 :لمقررة في مكاد الجنح كالجناياتأكال الجزاءات ا . أ

جريمة الغش تختمؼ بحسب جسامة الخطكرة التي أحدثتيا كلذلؾ فإما أف تككف ذك كصؼ جنحة أك 
 :جنايات، كعمى ىذا األساس تقرر عقكبتيا كالتالي

 الجنح. .1

مة ( مف قانكف العقكبات األردني عمى انو:" يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة كبالغرا386نصت المادة )
 مف خمس دنانير إلى خمسيف دينار أك بإحدل العقكبتيف:

غش مكاد مختصة بغذاء اإلنساف أك الحيكاف أك عقاقير بشرية أك أشربة اك منتجات صناعية أك  . أ
 زراعية أك طبيعية معدة لمبيع.

نيا أمف عرض إحدل المنتكجات أك المكاد السابؽ ذكرىا أك طرحيا لمبيع أك باعيا كىك عمى عمـ ب . ب
 كشة كفاسدة.مغش

 مف عرض منتجات مف شأنيا إحداث الغش أك طرحيا لمبيع أك باعيا كىك عالـ بكجو استعماليا. . ت
( عمى استعماؿ المنتجات أك المكاد 80مف حرض بإحدل الكسائؿ التي نصت عمييا المادة ) . ث

 المذككرة آنفا.
.كعند التكرار يمنع المجـر مف ممارسة العمؿ الذم كاف كاسطة الرتكاب الج . ج  ـر

( مف قانكف العقكبات عمى أنو:" إذا كانت المنتجات أك المكاد المغشكشة فاسدة 387كأيضان ذكرت المادة )
ضارة بصحة اإلنساف أك الحيكاف، قضي بالحبس مف ثبلث أشير إلى سنتيف كبالغرامة مف خمسة دنانير 

عمـ بالغش أك الفساد إلى خمسيف دينار. كتطبؽ ىذه العقكبات كلك كاف الشارم أك المستيمؾ عمى 
 الضاريف.
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عمى انو:" مع عدـ اإلخبلؿ بأية  2005( لسنة 21( مف قانكف حماية المستيمؾ رقـ)29نصت المادة)
عقكبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عف ارتكاب أية مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف، يعاقب بالحبس لمدة ال 

دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان،  آلؼاتزيد عف ثبلث سنكات أك بغرامة ال تتجاكز ثبلث 
أك بكمتا العقكبتيف، كؿ مف صنع اك باع أك عرض لمبيع أك زرع أية مكاد أك سمع أك معدات مما تستعمؿ 
في الغش مع عممو بذلؾ. ككذلؾ التحريض عمى استعماليا بكاسطة نشرات أك مطبكعات أك معمقات أك 

 أخرل.إعبلنات أك تعميمات 

 الجنايات. .2

مع عدـ اإلخبلؿ بأية عقكبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة ( مف قانكف حماية المستيمؾ:" 27نصت المادة)
كؿ مف عرض  -1: باآلتيعف ارتكاب أية مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف يعاقب مف يرتكب المخالفات التالية 

بلحيتيا، أك احتفظ بالمكازيف أك المكاييؿ غير أك باع سمع تمكينية فاسدة أك تالفة، أك تبلعب بتاريخ ص
( مف 8المعتمدة مف اآلالت غير الصحيحة المعدة لكزف السمع أك كيميا في األماكف المحددة في المادة )

ىذا القانكف، يعاقب بالسجف لمدة ال تزيد عف عشر سنكات أك بغرامة ال تتجاكز عشرة آالؼ دينار أردني 
متداكلة قانكنا، أك بكمتا العقكبتيف، مع إتبلؼ البضاعة الفاسدة، كضبط المكازيف أك ما يعادليا بالعممة ال
  ."كالمكاييؿ غير المعتمد

 الجزاءات المطبقة عمى الشخص المعنكم. . ب

ت صمة اكما ىك معمـك اف الفندؽ عبارة عف شخص معنكم تقع عميو عقكبات في حاؿ ارتكاب جريمة ذ
إقفاؿ الشخص المعنكم كالعقكبات المالية التي تطبؽ عمى الشخص بالشخص المعنكم، كمف ىذه العقكبات 

 المعنكم.

 إقفاؿ الشخص المعنكم. .1

، 15ىك تدبير احترازم، كعمؿ قضائي يعنى بو حظر مزاكلة العمؿ الذم كاف يمارس فيو قبؿ ىذا التدبير
 مييـ.مف اجؿ حماية المجتمع مف المنشآت التي تستغؿ األفراد أك تضر بيـ أك تشكؿ خطران ع
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 .03، ص.7754، الدار العربٌة للنشر، بغداد 7محمد شالل حبٌب: التدابٌر اإلحترازٌة،ط.  
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مف قانكف العقكبات األردني بقكليا:" يجكز الحكـ بإقفاؿ المحؿ الذم ( 35/1)ىذا كقد نصت المادة 
ز القانكف ذلؾ لمدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى سنة إذا أجػا ارتكبت فيو جريمة بفعؿ صاحبو أك برضاه

 بنص صريح".

تممؾ المحؿ أك استأجره  شخص د أسػرتو أك أمأكجب القانكف ذاتو بمنع المحككـ عميو أك أم مف أفراكما  
 (.35/2المادة)العمؿ نفسو  فيو أك مخمة باآلداب مف أف يزاكؿ ةارتكاب أفعاؿ جرمي بأمركىك يعمـ 

مف ( 31) كما نصت المادة ،ىذا كقد أخذت القكانيف االقتصادية الفمسطينية بإقفاؿ األشخاص المعنكية
تي أجازت لممحكمة الحكـ بإغبلؽ المحؿ التجػارم بشػكؿ مؤقت أك قانكف حماية المستيمؾ الفمسطيني ال

 دائـ.  دائـ كسحب الرخصة أك كقؼ مزكد الخدمة عف مزاكلة عممو بشكؿ مؤقت أك

كليس عمى  فعقكبة إغبلؽ الشخص المعنكم ىي عقكبة عينية تنصب عمى المنشأة االقتصادية نفسيا
عقكبة تكميمية إضافية لمعقكبة األصمية أم عقكبة المالؾ أك مالكيا فقط، بحيث يعتبر تدبير احترازم كىي 

.  المتسبب بالفعؿ المجـر

 ( سمطة تقديرية لمقاضي كذلؾ حسب ظركؼ ككقائع كؿ جريمة.  إغبلؽ المحؿ كتعتبر ىذه العقكبة )

 العقكبات المالية التي تطبؽ عمى الشخص المعنكم. .2

لمعنكم مف اخطر العقكبات بسبب نقض الذمة المالية تعتبر العقكبات الماسة بالذمة المالية لمشخص ا
؛ كذلؾ ليدؼ الرئيسي كاألساسي االقتصاديةلمشخص المعنكم كىك مف أىـ العقكبات بالنسبة لمجرائـ 

لكجكد الشخص المعنكم ىك تحقيؽ الربح، فأغمب المؤسسات المعنكية كمنيا الفنادؽ تيدؼ كبشكؿ رئيسي 
 تعمؿ عمى إنقاص الربح كيؤثر بشكؿ عاـ لمذمة المالية لمشخص المعنكم.إلى تحقيؽ الربح، كاف الغرامة 

 الغرامة. . ت

إلزاـ المحككـ عميو بأف يدفع إلى خزينة " مف قانكف العقكبات األردني الغرامة بأنيا ( 22)عرفت المادة 
انكف عمى القكىي تتراكح بيف خمسة دنانير كمائتي دينار إال إذا نػص  الدكلة المبمغ المقدر في الحكـ

 خبلؼ ذلؾ".

تعتبر الغرامة مف أنسب الجزاءات التي تطبؽ عمى األشخاص المعنكية؛ ألنيا تصيب الذمة المالية التي 
تعتبر ركيزتيا األساسية، كدافعيا الرتكاب الجريمة، بحيث اف جريمة األغذية الفاسدة يرتكبيا الفندؽ 
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مباشر إضرار النزالء، بؿ تنظر بشكؿ رئيسي لمتخفيؼ مف الضغط المالي لمصاريؼ الفندؽ كليس بشكؿ 
إلى ارباحيا كمدل تأثرىا بالمشتريات كمنيا األطعمة التي تقؿ فييا الجكدة كذلؾ لسعرىا الزىيد دكف النظر 

 إلى مدل تأثير ذلؾ عمى صحة النزيؿ.

ألف عقكبة  كحيث جعمت التشريعات الجنائية الغرامة الركيزة األساسية في تطبيقيا عمى الشخص المعنكم؛
 الحبس غير ممكف تطبيقيا عمى الشخص المعنكم.

مف قانكف العقكبات األردني السارم المفعكؿ في فمسطيف, حيػث نصت: ( 74/3)كىذا ما قررتو المادة 
ذا كاف القػانكف ينص عمى عقكبة  "عمى أنو ال يحكـ عمى األشخاص المعنكييف إال بالغرامة كالمصادرة كا 

المعنكييف في الحدكد باألشخاص ستعيض بالغرامػة عػف العقكبػة المػذككرة كأنزلػت أصمية غير الغرامة ا
 (".24-22) المعينة في المكاد

 المصادرة. . ث

ضافتو إلى ممكية الدكلة بدكف مقابؿ كتعتبر مف العقكبات ذات "  ىي نزع ممكية ماؿ مف صاحبو جبرا كا 
أك استعممت  تي كانت محبل لمجريمة أك نتجت عنيػاالطبيعة العينية؛ ألنيا تقع عمى األشخاص المعنكية ال

ذا كانت ىذه المصادرة تعني انتقاؿ ممكية الماؿ إلى الدكلة فميس  16".في ارتكابيا أك خصصت الرتكابيا كا 
فالدكلة ال تعنييا ممكية ىذا الماؿ أك  ،كلكف ىدفيا سحب شيء خطر التداكؿ ،ىدفيا ىك إثراء الدكلة

 .ال يككف في حيازة غيرىا مما يشكؿ خطكرة عمى أمف المجتمع أف بقدر ما يعنييا حيازتو

( مف قانكف العقكبات:" مع مراعاة حقكؽ الغير ذم النية الحسنة، يجكز مصادرة جميع 30نصت المادة )
األشياء التي حصمت نتيجة لجناية أك جنحة مقصكدة أك التي استعممت في ارتكابيا أك كانت معدة 

نحة غير المقصكدة أك في المخالفة فبل يجكز مصادرة ىذه األشياء إال إذا كرد في القترافيا أما عف الج
 القانكف نص عمى ذلؾ". 

 50شخص مكمؼ فقط، كذلؾ لتفقد  100تتزايد الحاالت المرضية عمى كاقع نقص أعداد مراقبي الصحة 
عـ، فنادؽ، الؼ منشأة مرخصة بعضيا يخضع لتفتيش سنكم كاآلخر يخضع لتفتيش دكرم مستمر)مطا

محبلت بيع أغدية، كمصانع( كسط تضارب المسؤكليات كمياـ بيف الجيات الرقابية، عمى ما تكصؿ إليو 
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معد التحقيؽ بعد سنة مف التقصي، يضاؼ إلى ذلؾ قمة اإلمكانيات المادية كالمكجستية لمجنة تنظيـ كما اف 
، أدل إلى تدفؽ أطناف 2006نذ عاـ ي معشمؿ آليات سف أك تعديؿ القكانيف بسبب تعطؿ المجمس التشري

حالة تسمـ سنكيان، حسب شيادات األطباء  500مف األغذية الفاسدة لؤلسكاؽ ما يؤدم إلى تسجيؿ 
قضية تتصؿ بأغذية  210كاحصائيات كزارة الصحة، كرغـ مئات الشكاكم تعاممت المحاكـ الفمسطينية مع 

 .201417-1996كبضائع فاسدة بيف عاـ 

 الفنادؽ. مف قبؿ الكاقعة عمى الماؿالجرائـ  :الثانيالمطمب 

سأقكـ في ىذا المطمب ببياف الجرائـ التي يقكـ بيا الفندؽ سكاء إدارة الفندؽ أك العامميف لديو اتجاه النزالء 
فيما يتعمؽ بالمحافظة عمى ممتمكات النزيؿ كامتناع الفندؽ عف ام ممارسة مف الممكف اف تؤثر عمى 

الفرع  ( كجريمة سرقة العامميف داخؿ الفندؽ) الفرع األكؿ اإللكتركني) االحتياؿؿ كجريمة الذمة المالية لمنزي
 (. الثاني

 الفرع األكؿ: اإلحتياؿ الفندقي.

نصت التعميمات الفندقية الدكلية عمى بياف أىـ حقكؽ النزيؿ مف قبؿ الفندؽ اف يستخدـ كيستفيد مف 
تحديد تمؾ الحقكؽ عف طريؽ عقد ما بيف إدارة الفندؽ كالنزيؿ  الخدمات العادية التي يقدميا الفندؽ، كيتـ

يمكف تحميؿ البعض  التزاماتيسمى بعقد الفندقة، " كطبيعة عقد الفندقة ىك عقد مركب يحتكم عمى عدة 
منيا إلى ايجار كبعضيا إلى بيع المأككالت كالمشركبات كبعضيا كديعة متعمقات السائح كبعضيا مقاكلة 

. كبالتالي يعرؼ عقد الفندقة عمى أنو:" ىك العقد الذم يبـر بيف المنشأة 18قية األخرل"الخدمات الفند
الفندقية كبيف النزيؿ تتعيد بمكجبو المنشأة الفندقية بتقديـ اإلقامة كالمأكؿ أك اإلقامة فقط لمنزيؿ خبلؿ مدة 

 .19معينة لقاء أجر أك مقابؿ معمكـ"

أيضان مف العقكد  جانبيف كىك مف العقكد الغير مسماة كىككمف خصائص عقد الفندقة انو عقد ممـز لم
المختمطة ألنو يمتزج مع عقد البيع كاإليجار كالكديعة فيما يخص األشياء الثمينة التي يكدعيا النزيؿ في 
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ما بيف األطراؼ عمى مدة معينة يتـ  االتفاؽخزينة الفندؽ، باإلضافة إلى أنو عقد محدد المدة بحيث يتـ 
 جار الغرفة أك الجناح الفندقي.فييا استئ

بعقد الفندقة اتجاه النزيؿ كعدـ التبلعب بالعقد بعد االتفاؽ  االلتزاـكبالتالي يستكجب عمى إدارة الفندؽ 
فالعقد ىك شريعة المتعاقديف كال يتـ تعديمو أك إلغاؤه إال باتفاؽ الطرفيف، كفي حاؿ حدكث خبلؼ ذلؾ 

 القياـ بالتعكيض عف الضرر المفترض الذم سيحؿ بالطرؼ الثاني. يستكجب عمى الطرؼ المخؿ باإللتزاـ

 كمف اإللتزامات التي تقع عمى الفندؽ بمكجب عقد الفندقة تجاه النزالء:

 اإللتزاـ بتمكيف النزيؿ مف اإلنتفاع بالمكاف المعد لئلقامة فيو. . أ

عقد الفندقة، كاف تككف العيف سميمة عمييا في  االتفاؽيمتـز الفندقي بتسميـ النزيؿ العيف المؤجرة كالتي تـ 
بيا، كيجب اف يحقؽ التسميـ كؿ اإلنتفاعات المقصكدة المباشرة، فإذا كاف  كاالنتفاع لبلستعماؿكصالحة 

بالعيف تمؼ أك كجد فييا حشرات مثبلن يتكجب عمى الفندؽ إزالة ىذه العيكب حتى يتحقؽ اإلنتفاع 
 المقصكد.

ترميمات كاإلصبلحات البلزمة لئلنتفاع بالغرفة مثؿ إصبلح السبللـ كيجب عمى الفندقي إجراء جميع ال
كالنكافذ، كما يجب عمى الفندقي تسميـ العيف لمنزيؿ خالية مف كؿ العكائؽ التي تحكؿ دكف اإلنتفاع، كاف 

 يمتـز الفندقي بتسميـ العيف المتفؽ عمييا.

 اإللتزاـ بتقديـ المأككالت كالمشركبات. . ب

يقكـ عمى تقديـ المأككالت كالمشركبات بمستكل الئؽ كطبقان لرغبة النزيؿ، فإذا تـ يجب عمى الفندؽ اف 
االتفاؽ عمى تقديـ الفطكر في مكعد معيف كفي مكاف محدد ككقت محدد يتكجب عمى الفندؽ اإللتزاـ بذلؾ 

 كذلؾ حسب اإلتفاؽ ما بيف الفندؽ كالنزيؿ.

اف درجة الفندؽ كأف يقكؿ لمنزيؿ بأنو فندؽ ذك خمس كفي جميع األحكاؿ ال يجكز لمفندؽ اإلحتياؿ في بي
نجكـ فقط، كما يقع اإلحتياؿ مف قبؿ الفندؽ بذلؾ بشكؿ أكبر كخاصة  3نجكـ كىك في الحقيقة فندؽ ذك 

كاجكدا .. كغيرىا مف المكاقع اإللكتركنية  كتريفاجكنج يعبر مكاقع الحجز اإللكتركني مثؿ مكقع بكك
أف يدعي كجكد مسبح خاص تابعة لمغرفة الفندقية كفي الكاقع ال يكجد مسبح المخصصة لمحجز الفندقي، ك

 صدمكاخاص كيتـ تحصيؿ رسكـ أكبر مف النزيؿ عمى اساس كجكد مسبح خاص، فكثير مف األشخاص 
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اف الذم تـ حجزه يختمؼ بشكؿ كمي عما ىك  اكتشفكاعندما تـ الحجز في المكاقع اإللكتركني  كدىشكا
عتبر إدارة الفندؽ ىي المسؤكلة عف ىذا النكع مف اإلحتياؿ كالتركيج الكاذب كعدـ تنفيذ بالكاقع، كبذلؾ ت

 عميو مسبقان. االتفاؽعقد الفندقة الذم تـ 

فالتركيج الكاذب ىك أحد أشكاؿ اإلتصاؿ في التسكيؽ مف خبلؿ تزكيد المستيمكيف عمى اختبلؼ أنكاعيـ 
ثير عمى سمككيـ كميكليـ اتجاه ذلؾ المنتج، " كقد عرفتو بالمعمكمات عف طبيعة المنتج كخصائصيا كالتأ

الجمعية األمريكية لمتسكيؽ بأنو عبارة عف القياـ بمختمؼ األنشطة التي تيدؼ إلى تنشيط كتكزيع كبيع 
السمع لمشركع ما مف خبلؿ جذب استمالة السمكؾ الشرائي لممستيمؾ، كىذه األنشطة تتمحكر بشكؿ رئيسي 

 .20لسمع بشكؿ فعمي في المعارض كالمؤتمرات أك حتى في نطاؽ المحبلت التجارية"في عرض البضائع كا

كيتـ تركيج الفنادؽ عادة باستخداـ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية فيتـ عرض الفندؽ عمى مكاقع متخصصة  
ك مثؿ بككينج كتقديـ معمكمات مغايرة لمكاقع كذلؾ بيدؼ جمب السياح، كما مف صكر اإلحتياؿ الفندقي ى

الكتماف التدليسي الذم يعتبر مف الكسائؿ السمبية لغش المتعاقد اآلخر في مجرد سككت دكف اتخاذ مكقؼ 
ذىنيان مما  إييامواآلخر كالعمؿ عمى  المتعاقدايجابي كالتركيج مثبلن، بحيث يساىـ بطريقة ذكية بإيقاع 

 يحثو عمى التعاقد.

الكسيمة عف سابقتيا ىك اف " المتعاقد الغاش لـ يساىـ أما بالنسبة لمسككت العمدم اف اىـ ما يميز ىذه 
كلـ يتسبب في غمط مف تعاقد معو، كانما اكتفى باستثمار الغمط الذم كقع فيو  المتعاقد عندما لـ يبادر 
بتصحيح تمؾ الكاقعة الكاذبة أك األمر المكىكـ بالرغـ مف أنو كاف يعمـ بالحقيقة كأىمية ذلؾ لدل رضى 

تو كبالتالي قبكلو لمدخكؿ في العقد مف عدمو، كلكف رغـ ذلؾ استغؿ المكقؼ فكتـ عنو المتعاقد كقناع
 .21الحقيقة"

النزيؿ عمى التعاقد، كما في األمثمة السابقة  إلجباركقد يقكـ إدارة الفندؽ باستعماؿ كسائؿ احتيالية  
كؿ مف حمؿ الغير (:" 417في المادة) 1960( لسنة 16كبالتالي فقد نص قانكف العقكبات األردني رقـ)

 :عمى تسميمو ماالن منقكالن أك غير منقكؿ أك أسنادان تتضمف تعيدان أك إبراء فاستكلى عمييا احتياالن 
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باستعماؿ طرؽ احتيالية مف شأنيا إيياـ المجني عميو بكجكد مشركع كاذب أك حادث أك أمر ال  .1
بتسديد المبمغ الذم أخذ  حقيقة لو أك إحداث األمؿ عند المجني عميو بحصكؿ ربح كىمي أك

 .بطريؽ االحتياؿ أك اإليياـ بكجكد سند ديف غير صحيح أك سند مخالصة مزكر
 .بالتصرؼ في ماؿ منقكؿ أك غير منقكؿ كىك يعمـ أف ليس لو صفة لمتصرؼ بو  .2
 .باتخاذ اسـ كاذب أك صفة غير صحيحة .3

 نانير إلى خمسيف ديناران.عكقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى ثبلث سنكات كبالغرامة مف خمسة د

كبالتالي يتبيف حسب نص المادة أعبله كسائؿ اإلحتياؿ التي مف الممكف اف تتبعيا إدارة الفندؽ لخداع 
 ا كالتي منيا التركيج اإللكتركني.النزالء لديي

 اٌفغع اٌضبٟٔ: جغ٠ّخ اٌـغلخ ِٓ لجً اٌؼب١ٍِٓ صاسً اٌفٕضق. 

(. 413-399ي فمسطيف حاالت السرقة كذلؾ مف نص المادة)نظـ قانكف العقكبات األردني المطبؽ ف
عرؼ قانكف العقكبات األردني السرقة عمى انيا:" أخذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه". كعرفيا القانكف 

 .22المصرم عمى أنيا:" كؿ مف اختمس ماالن منقكالن مممككان لغيره فيك سارؽ"

كالصناع كالعماؿ كتبلميذ الصناعة، حيث اعتبر ىذا خصص القانكف المبناني مكضكع سرقة المستخدميف 
/ب( مف قانكف العقكبات عمى ما يمي:" اف يككف السارؽ 406/3النكع مف الجرائـ مشددة، فجاءت المادة)

 23مستخدمان أك عامبلن أك صانعان أك تمميذان في صناعة كيسرؽ مف بيت أستاذه أك مخزنو أك معممو".
ة في محؿ العمؿ، كمحؿ العمؿ ىك المكاف الذم تتـ ممارسة العمؿ فيو "كاشترط في ذلؾ اف تقع السرق

كيشمؿ مكتب صاحب العمؿ الممحؽ بمكاف العمؿ كينطبؽ ىذا التعبير عمى المتجر كالشركة كالمستشفى 
 24"كالمصنع. الخ

كلقد أحسف المشرع المبناني عندما كضع نص خاص في قانكف العقكبات يشدد الجريمة التي يرتكبيا 
عامؿ؛ كذلؾ بسبب طبيعة العبلقة القائمة عمى الثقة كاألمانة التي تككف ما بيف العامؿ كصاحب العمؿ ال

كالنزيؿ، فيد العامؿ عمى المنشاة كممتمكاتيا يد أمانة كليست خيانة أم القياـ بسرقة صاحب العمؿ أك 
ذىا فاستغبلليا ليذه الثقة النزيؿ، كبسبب كضع أمكاؿ صاحب العمؿ بيف يدم العامميف مما يسيؿ عمييـ أخ
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يكجب معاقبتيـ بشدة، ىذا بالنسبة لمقانكف المبناني، أما بالنسبة لقانكف العقكبات األردني المطبؽ في 
ع لمقكاعد العامة ضالذم لـ يخصص جرائـ العماؿ بشكؿ خاص بؿ جعميا تخ 1960فمسطيف لسنة 

 ردني.لجريمة السرقة كما ىك منصكص عمييا في قانكف العقكبات األ
باإلضافة إلى اف عقد الفندقة يعتبر كديعة كبالتالي يجب المحافظة عمييا مف قبؿ العامميف كأم شخص 
يعمؿ في إدارة الفندؽ، كخاصة بعد انتشار ىذا النكع مف السرقات بشكؿ كبير في الفنادؽ الفمسطينية 

جكىرات ضائعة بعد مغادرة بحيث يستغؿ العاممكف مرحمة التنظيؼ في ايجاد بعض القطع النقدية أك م
 النزيؿ كال يتـ اخبار إدارة الفندؽ بذلؾ.

" كجريمة السرقة تعتبر مف الجرائـ الشائعة التي قد يتعرض ليا السائح بالمنشاة الفندقية سكاء كانت نقكده 
عمى أك متعمقاتو أك جزء منيا، كقد يككف لمسائح دكر في كقكع ىذه الجريمة، كذلؾ باإلىماؿ في المحافظة 

بأحد  ؽ، أك اف يترؾ سيكان حقيبتونقكده بالحجرة التي يقيـ بيا دكف تسميميا لخزينة الفند امتعتو اك ترؾ
إال . كتعتبر ىذه جريمة سرقة كأم جريمة أخرل حسب قانكف العقكبات المطبؽ في فمسطيف، 25المطاعـ"

المشرع األردني  يرىا، أم افف غالتي يرتكبيا العماؿ م جرائـال قد خصص قانكف العقكبات األردني اف
( مف قانكف العقكبات 423كما جاء في المادة ) كضعو القانكني كعمىركز عمى شخصية مرتكب الجريمة 

بعض القكانيف كالقانكف الجزائرم كالقانكف المبناني أعتبر الجريمة التي يرتكبيا  األردني، كما ىك الحاؿ في
لؾ بسبب العبلقة القائمة عمى الثقة ما بيف العامؿ كصاحب العامؿ مف الجرائـ التي عقكبتيا مشددة كذ

 العمؿ.

( يعتبر  الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الشرعي كبذلؾ في حاؿ تكافر أركاف الجريمة الثبلث)
 بيا داخؿ منشاة الفندؽ. قامكاالعامميف في الفندؽ مسؤكليف جزائيان عف األفعاؿ كاألعماؿ التي 

(، حسب نص  جنح السرقة االت السرقة داخؿ الفنادؽ ىي السرقة البسيطة)كيتضح اف اغمب ح
(:" كؿ مف يقدـ عمى ارتكاب سرقة مف غير السرقات المبينة في ىذا الفصؿ كالتي تقع 407/1المادة)

 عمى صكرة األخذ أك النشؿ، يعاقب بالحبس مف ثبلث اشير إلى سنة".

(، كذلؾ ألف 427-422ص عمييا قانكف العقكبات مف المكاد)كالتي ن االئتمافباإلضافة إلى جريمة إساءة 
عقد الفندؽ مف عقكد الكديعة كالتي يتكجب عمى الفندؽ بكافة عامميو المحافظة عمى أمكاؿ كممتمكات 

 النزيؿ.
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 اٌّطٍت اٌضبٌش: اٌجغائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌؼغع.

رائـ الجنسية بشكؿ عاـ، سكاء كانت يعتبر الفندؽ بيئة خصبة لمقياـ بالجرائـ الكاقعة عمى العرض أك الج
ىذه الجرائـ زنا أك اغتصاب اك التحرش أك ىتؾ عرض فكافة ىذه الجرائـ كغيرىا قد نص قانكف العقكبات 

 األردني عمى بياف مسؤكلية مرتكبييا كمحاسبتيـ.

المحاكـ كىذا النكع مف الجرائـ منتشر بشكؿ كبير في الفنادؽ اال اف نسبة تسجيميا ضئيمة جدان لدل  
 ألسباب معينة، كفي ىذا المطمب سأقكـ بشرح بشيء مف التفصيؿ عف انكاع ىذه الجرائـ. جريمة الزنا)

 (. الفرع الثاني ( االغتصاب) الفرع األكؿ

 اٌفغع األٚي: جغ٠ّخ اٌؼٔب.

بؿ ترؾ  ، كلـ يتضمف قانكف العقكبات تعريفان خاصان بجريمة الزنا،االجتماعيةيعد فعؿ الزنا أخطر الجرائـ 
ذلؾ لشراح القانكف كيمكف تعريفيا عمى انيا " الكطيء الغير مشركع لمشخص مع غير زكجو"، أك كما 

، كنص 26جنسيان بغير زكجو" عرفيا الدكتكر محمد سعيد نمكر:" ىك اتصاؿ الشخص رجبلن أك مرأة اتصاالن 
. 1( عمى ما يمي:" 282(، بحيث جاء في المادة)284+283+282قانكف العقكبات األردني في المكاد)

 تعاقب المرأة الزانية برضاىا كشريكيا بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف.

. األدلة التي تقبؿ كتككف حجة إلثبات ىذه الجريمة ىي القبض عمييما حيف تمبسيما بالفعؿ أك اإلعتراؼ 2
 القضائي أك كجكد رسائؿ أك كثائؽ أخرل مكتكبة".

ألدلة التي تأخذ بيا المحكمة في جريمة الزنا ىي حالة التمبس كاالعتراؼ يبلحظ مف نص المادة أعبله اف ا
 اماـ النيابة العامة كالمحكمة اك كجكد رسائؿ أك كثائؽ مكتكبة تثبت كقكع جريمة الزنا.

كلجريمة الزنا اركاف مثؿ أم جريمة أخرل، فبل تقع جريمة الزنا إال بتكافر اركانيا الثبلث) الركف المادم ك 
 ( كىي كالتالي: المعنكم كالركف الشرعي الركف

 كقكع كطء غير مشركع. أكالن: الركف المادم
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فالركف المادم لجريمة الزنا يتمثؿ في فعؿ الكطء بيف الذكر كاألنثى الذم تـ بإيبلج عضك الرجؿ التناسمي 
لجريمة الزنا  في عضك األنثى المعد لو مف جسميا،" فقد جاء في مكسكعة دالكز أف الفعؿ المادم المككف

 .27غير زكجتو أك بيف الزكجة كرجؿ آخر غير زكجيا" كالمرأةىك الكطء الجنسي الكامؿ بيف الزكج 

 ثانيان: الركف المعنكم لجريمة الزنا.

جريمة الزنا مف الجرائـ العمدية لذلؾ يتخذ ركنيا المعنكم مف القصد الجرمي، كالقصد الجنائي البلـز ىك 
 ى تقع جريمة الزنا.القصد الجنائي العاـ حت

ككما ىك معمكـ يتككف أم قصد جرمي مف عنصريف رئيسييف ىما العمـ كاإلرادة، فيتعيف اف الزكجة الزانية 
 عمى عمـ بجميع عناصر الجريمة، كاف تتجو إرادتيا إلى ارتكاب الجريمة كاحداث النتيجة الجرمية.

 العمـ. . أ

أفعاؿ الزنا، فإذا كانت  ارتكابيانيا متزكجة كقت يجب اف ينصرؼ عمـ الزكجة المرتكبة الجريمة إلى ا
 تجيؿ انتفى ركف العمـ كبالتالي ينتفي القصد الجنائي.

 اإلرادة. . ب

كىك اف تتجو إرادة الزكجة إلى ارتكاب فعؿ الزنا، أم القبكؿ بممارسة الصمة الجنسية بغير زكجيا، فإذا 
الممارسة الجنسية أك تـ مكاقعتيا كىي فاقدة انتفى لدييا القصد الجنائي، " كما في حالة اإلكراه عمى 

 .28الشعكر كاإلختيار"

كتعتبر جريمة الزنا مف الجرائـ الجنحكية كفقان لمتقسيـ الثبلثي لمجرائـ في قانكف العقكبات، كنظران ألف 
الشركع في الجنح غير معاقب عميو إال إذا كرد نص عمى ذلؾ حسب قانكف العقكبات، كيتضح حسب 

 المطبؽ في فمسطيف بأف ال عقكبة عمى الشركع في الزنا. 1960( لسنة 16بات األردني رقـ)قانكف العقك 
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 .اٌفغع اٌضبٟٔ: اإلغزظبة صاسً اإلؽبع اٌفٕضلٟ

فكثير مف لجرائـ اإلغتصاب، كما لمفنادؽ بيئة خصبة لجرائـ الزنا فيي تعتبر ايضان بيئة خصبة      
اغتصاب العماؿ لمنزالء، فالتعامؿ المباشر داخؿ الغرؼ ما بني  تشر عف كجكد حاالتنالمكاقع اإللكتركنية 

كما جاءت في " النزالء كالعامميف يؤثر بشكؿ كبير عمى ارتكاب جريمة اإلغتصاب مف قبؿ العماؿ، 
ايبلؼ التي تصدر مف لندف بحيث جاء في تقرير ليا  عمى اف عامؿ فندؽ في شـر الشيخ صحيفة 

إلضافة إلى اعتراؼ كزارة السياحة المصرية، بأف الحادث لـ يكف األكؿ مف يغتصب سائحة بريطانية، با
 .29"نكعو بؿ سبؽ كاف تكرر سابقان 

 .1960مف قانكف العقكبات لسنة  295-292كتناكؿ المشرع جرائـ اإلغتصاب في المكاد 

اه ألنثى ىك مكاقعة باإلكر (:" 292كبالتالي فالمشرع األردني عرؼ معنى اإلغتصاب حسب نص المادة )
 .30غير زكجو"

عرؼ الدكتكر ماىر عبده جريمة اإلغتصاب عمى أنيا" اتياف األنثى مف قبميا كايبلج عضك الذكر في 
 .31المكاف المعد لو في جسـ األنثى"

كجريمة اإلغتصاب ىي مف الجرائـ العمدية كىي مف أخطر الجرائـ الجنائية التي تؤثر عمى المجتمعات 
غير زكجو دكف رضاىا، كعمى ىذا فإف اركاف تتطمب لقياميا كطء أنثى  المحافظة بشكؿ خاص، كىي

 جريمة الزنا ىي كالتالي:

 أكالن: مكاقعة أنثى غير حؿ لمرتكب الفعؿ كىك الركف المادم في الجريمة.

يتككف الركف المادم في جريمة اإلغتصاب مف فعؿ اإلتصاؿ الجنسي غير المشركع الذم يقكـ بو الرجؿ 
 .األنثى، حيث يككف الرجؿ ىك الجاني كتككف المرأة ىي المجني عميياكيكقعو عمى 

 انعداـ رضاء األنثى كىك العنصر المفترض في الجريمة.ثانيان: 
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كىذا كاضح في نص  ،حتى تقكـ جريمة اإلغتصاب يجب اف يقع الكطء بدكف رضا األنثى المجني عمييا
انب المجني عمييا يعتبر جكىر جريمة اإلغتصاب (، كبناء عميو فإف إنعداـ الرضا مف ج292/1المادة )

في حاؿ عدـ  المرأة، كاف تككف إذ ال تنشأ الجريمة إال بو، كيشترط أيضان اف ال يككف الجاني ىك زكجيا
رضا إذا تمت مكاقعتيا رغما عنيا أم خبلفان إلرادتيا، كما لك تعرضت المجني عمييا إلكراه مادم أك 

بان بسبب ما استعمؿ نحرىا ضركب الخداع أك الغش، كيدخؿ في ذلؾ أيضان معنكم، " أك كاف رضاؤىا معي
 . 32رضاء األنثى التي لـ تتـ الخامسة عشرة مف عمرىا"

 ثالثان: القصد الجرمي.

جريمة عمدية، يتخذ ركنيا المعنكم صكرة القصد الجنائي، كالقصد المتطمب لقياميا ىك القصد اإلغتصاب 
 أم قصد خاص. العاـ، حيث ال يمـز تكافرىا

غير مشركعة، كما  امرأةكيتحقؽ القصد العاـ بتحقؽ عنصرم العمـ أم اف الجاني عمى عمـ بانو يكاقع 
يتعيف اف يعمـ الجاني بانتفاء رضا المرأة بالمكاقعة، كاإلرادة في تحقؽ الكاقعة؛ ألف فعؿ الكقاع بطبيعتو 

عنؼ ألكراه المجني عمييا عمى قبكؿ اتصالو  عمؿ إرادم، كتتأكد إرادة الفعؿ حيف يرتكب الجاني أفعاؿ
 الجنسي بيا، أك حيف يمجأ إلى الغش كالتدليس لحمميا عمى قبكؿ ذلؾ.  

كلقد شدد قانكف العقكبات األردني بالنسبة إلغتصاب العامؿ، بحيث نص عمى مدة العقكبة كالتي ال تقؿ 
نفسيا إذا كاف الفاعؿ رجؿ ديف أك (:" كيقضي بالعقكبة 295/2) عف عشر سنكات، كما جاء في المادة

مدير مكتب استخداـ أك عامبلن فيو فارتكب الفعؿ مسيئان استعماؿ السمطة أك التسييبلت التي يستمدىا مف 
 .33ىذه السمطة"

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمتحرش كجرائـ ىتؾ العرض التي يتعرض ليا النزالء مف العامميف في الفنادؽ كغير  
اقعة عمى العرض، كما أف ىذه األفعاؿ المشينة تؤدم إلى تعطيؿ السياحة كالتأثير ذلؾ مف الجرائـ الك 

الفردية ألصحاب عمييا بشكؿ كبير، مما يؤثر بشكؿ كبير عمى المكازنة العامة لمدكلة قبؿ المكازنات 
قي الفنادؽ، " فجاء في عدة قرارات لكزير السياحة المصرم التي صدرت لمكاجية ظاىرة اإلنفبلت األخبل
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كالتحرش الجنسي الذم تشيده بعض المناطؽ السياحية عقب كاقعتي اغتصاب سائحة كتحرش بأخرل في 
 شـر الشيخ.

 يإلى جانب إلزاـ الفنادؽ بعمؿ قاعدة بيانات لكؿ العامميف يتـ إرساليا لمجيات األمنية لعمؿ مسح أمن
 . 34"عمى كؿ شخص كالتأكد مف خمك صحيفتو الجنائية مف أية شبيات

 ٌّجذش اٌضبٟٔ: جغائُ إٌؼالء فٟ اٌفٕبصق.ا

يعتبر عقد الفندقة كأم عقد يخضع لشركط كقكاعد القانكف المدني كمجمة األحكاـ العدلية في فمسطيف،     
تتبمكر ، كمف ىذه الحقكؽ التي ما بيف النزيؿ كالفندؽ التزاماتيترتب عميو حقكقان ك  الفندقة أم اف عقد

كالتي يتـ استنتاجيا كاستخبلصيا مف القكاعد العامة كالعرؼ  مييا في العقدضمف نطاؽ الحدكد المتفؽ ع
ال بد مف القكؿ، أف ىناؾ حقكقان لمنزيؿ خاصة بإجراءات  . إذيحدد ىذه الحقكؽ نص قانكنياف لـ يجد 

 لو حقكؽ خاصة باإلقامة تقابؿ التزامو بدفع األجرة، نظران لككف العقد ينصب لؾالحجز لضماف حقكقو ككذ
 عمى ذلؾ.

كذلؾ فاف عميو أف يمتـز باستعماؿ العيف بحسب ما أعدت لو، إضافة الى التزامو بالمحافظة عمييا،      
كمما تجدر مبلحظتو، انو قد تكجد حقكؽه أخرل لمنزيؿ تتجسد في ككنيا خاصة بالمأكؿ كالمشرب، في 

قيامو بارتكاب الجرائـ مثؿ السرقة  ، كعدـحيف أف ىذا األخير يككف ممزمان عند انقضاء العقد برد العيف
 .كالزنا كالتكسير كالتخريب كالعبث بممتمكات الفندؽ

في ىذا المبحث الجرائـ التي يمكف ارتكابيا مف قبؿ النزيؿ عرض ستكبناءن عمى ما تقدـ ذكره، فإننا سن     
(،  المطمب أكؿ ) زالءفي إطار الخدمات الفندقية، فسنبحث عف الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ مف قبؿ الن

المطمب  ) كجرائـ الكاقعة عمى األشخاص اال كىي جريمة الزنا عمى اساس اف الفندؽ يكفر بيئة قكية لمزنا
 (. المطمب الثالث ) (، كجريمة تخريب ادكات الفندؽ كتكسيرىا ثاني
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 .من قبل النزالء مالالمطمب األول: الجرائم الواقعة عمى ال

عة عمى األمكاؿ ىي الجرائـ التي تشكؿ اعتداء أك تيدد بالخطر الحقكؽ كالمصالح ذات الجرائـ الكاق     
القيمة المالية، كيككف الحؽ المعتدل عميو ذات طابع مالي، اف ىذا النكع مف الجرائـ يرتكبو ايضان 

دفع  ـعد(، كقيامو ب الفرع األكؿ الشخص النزيؿ داخؿ اإلطار الفندقي، كقيامو بسرقة محتكيات الفندؽ)
الفرع  ) كتقديـ عمبلت مزكرة الى الفندؽ(،  الفرع الثاني ) األجرة أم التيرب مف دفعيا ألم سبب كاف

 (. الثالث

 الفندق. الفرع األول: سرقة النزالء محتويات

تحتكم غرؼ الفنادؽ التي يقيـ فييا النزالء عف السفر عمى الكثير مف األدكات المغرية كذات ماركات      
؛  ة كباىظة الثمفعالمي بحيث يتمنى النزيؿ لك كاف يقتني ىذه األشياء في كخاصة فنادؽ الخمس نجـك

منزلو أك مكتبو، كبالتالي يصبح لدل النزيؿ دافع لسرقة ىذه الحاجيات كخاصة اف كانت ىذه الحاجيات 
ة التي يسيؿ عمى السفر، كغالبان ما يتـ سرقة الحاجيات الخفيف ةشنطكضعيا في  كباستطاعتو باىظة الثمف

 النزيؿ سرقتيا دكف مبلحظة مف قبؿ الفندؽ، كمف ىذه الحاجيات:

الدكحة فإف منتجات البشرة الفاخرة كالتي يتـ تصنيعيا في  -مناشؼ اليديف: " في فندؽ سانت ريجنس . أ
، بحيث يتـ 35"ىدفان أكيدان لمعظـ الزكار تعتبرس العالمية لسمسمة متاجر سانت ريجن كندا خصيصان 

إال اف إدارة الفندؽ تأخذ ذلؾ بالحسباف كخاصة عندما تجمع تكمفة  ؛تيا دكف اعبلـ الفندؽ بذلؾسرق
 الغرفة مع سعر المناشؼ كخصكصان اف المناشؼ تستعمؿ لمرة كاحدة فقط.

كغيرىا مف األجيزة  كالمصابيح الكيربائية القيكة كأجيزة التحكـ عف بعد كمجفؼ الشعر صنع آلة . ب
كثر في اآلكنة األخير سرقة األدكات الكيربائية مع التطكر التكنكلكجي كسرقة الكيربائية: بحيث 

مدير فندؽ اليكلي الند في بيت لحـ بأف السياح  36قاؿ السيد فادم سمكركآلة صنع القيكة،  رالسيشكا
يسرقكف األجيزة الكيربائية كخصكصا مجففات الشعر كأجيزة التحكـ عف بعد)لممكيؼ كالتمفزيكف(، 

  مف ىذه الظاىرة يتـ التأكد مف أدكات الفندؽ قبؿ مغادرة النزيؿ.كلمحد 
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سرقة المفارش كاألغطية  قامكا( أف بعض النزالء Travelodgeقاؿ مكقع فندؽ )" ج. المفركشات: 
 .37شات النزالء لسرقتيا"ك الخاصة بالغرؼ، كقاؿ المكقع انو ربما جذب الذكؽ األنيؽ ليذه المفر 

بك: ال يخمك فندؽ مف سرقة الزبائف لعمب الشامبك كالصابكف كاستعماليا بشكؿ د. عمب الصابكف كالشام
مبالغ فيو، لذلؾ عمد الكثير مف الفنادؽ لحؿ ىذه المشكمة عف طريؽ كضع عينات مف الشامبك في عمب 

 صغيرة الستعماؿ المرة الكاحدة، كذلؾ لمحد مف عممية سرقة النزالء لعمب الصابكف كالشامبك.

 ت كالمشركبات.ق. المأككال

ك. سرقة اآلثار: " يقكـ بعض السياح بسرقة اآلثار كخاصة القطع الصغيرة التي يمكف إخفاؤىا في الجيكب 
اك الحقائب اليدكية بيدؼ الكسب المادم دكف النظر إلى القيمة األثرية التاريخية لتمؾ المقتنيات، كلقد 

 .38ىذا النكع مف السرقات"خصص المشرع الجزائي في قانكف العقكبات نص خاص بشأف 

كفي حاؿ ثبتت السرقة عمى النزيؿ نادران ما يقكـ الفندؽ بتحكيميا الى القضاء، كخاصة اذا كاف الشيء 
المسركؽ عبارة عف شيء بسيط اك ليس لو ام تأثير عمى خدمات الفندؽ؛ كذلؾ حرصان عمى سمعة الفندؽ 

 .39كحتى ال يؤثر في حجز السكاح لديو

اؿ تعتبر جريمة السرقة التي يرتكبيا النزيؿ كأم جريمة يرتكبيا أم شخص عادم، أم اف كفي جميع األحك 
قانكف العقكبات لـ يخصص سرقة النزيؿ لمفندؽ بالرغـ اف يده عمى الشيء يد أمانة كليست يد ممكية، 

عض فاليدؼ مف الفندؽ ىك استعماؿ محتكياتو بيدؼ االستفادة منيا كليس بيدؼ االستغبلؿ، إال أف ب
 األدكات المكجكدة في الفندؽ ىي الستغبلؿ النزيؿ كعمب الشامبك الصغيرة كعمب الشام كالقيكة .. الخ.

-399في المكاد) كبناء عمى ذلؾ خصص قانكف العقكبات األردني المطبؽ في فمسطيف حاالت السرقة
شر مف الجرائـ كبتيا جنحكية، حيث جاء في الباب الحادم ع، كخاصة السرقة البسيطة كالتي عق(413

( السرقة عمى أنيا:" 399، حيث عرفت المادة) التي تقع عمى األمكاؿ في الفصؿ األكؿ في أخذ ماؿ الغير
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ىي أخذ ماؿ الغير المنقكؿ دكف رضاه. كتعني عبارة أخذ الماؿ إزالة تصرؼ المالؾ فيو برفعو مف مكانو 
 ."كنقمو كنقمو اذا كاف متصبلن بغير منقكؿ فبفصمو عنو فصبلن تامان 

(، كاف التعريؼ يشمؿ جميع 635في المادة) 40كىذا التعريؼ يتشابو مع ما كرد في قانكف العقكبات المبناني
 أنكاع السرقات سكاء أكانت مف نكع جناية اك الجنح .

( مف قانكف العقكبات المطبؽ في مكضكع السرقة البسيطة:" كؿ مف يقدـ عمى ارتكاب 407جاءت المادة)
السرقات المبينة في ىذا الفصؿ كالتي تقع عمى صكرة األخذ كالنشؿ، يعاقب بالحبس مف سرقة مف غير 

 .41ثبلثة شيكر إلى سنة"

يتضح مف تعريؼ جريمة السرقة فإف الجريمة تتككف مف ثبلث اركاف رئيسية: الركف المادم، محؿ 
 الجريمة، كالركف المعنكم.

 أكالن: الركف المادم لجريمة السرقة.

لركف المادم لمسرقة عمى فعؿ األخذ الذم يؤدم إلى خركج الشيء مكضكع السرقة مف حيازة يقـك ا     
المجني عميو كانتقالو إلى حيازة الجاني فيتحقؽ بذلؾ حيازة الشيء الخاص لممجني عميو، كمف أىـ عناصر 

 (، كعدـ رضاء مالؾ الماؿ. الركف المادم لجريمة السرقة كىك فعؿ األخذ) أخذ الماؿ

 األخذ.فعؿ  .1

( مف قانكف العقكبات األردني تعريؼ السرقة عمى أنو أخذ ماؿ منقكؿ مممكؾ لمغير 399حددت المادة)
ذا كاف  دكف رضا الغير، "كاف كممة أخذ الماؿ تعني إزالة تصرؼ المالؾ فيو برفعو مف مكانو كنقمو كا 

أكدتو  ر األخذ كىذا مامتصبلن بغير منقكؿ فبفصمو عنو فصبلن تامان كنقمو مف مكضعو حتى يتـ عنص
، 42محكمة التمييز األردنية بقكليا بأف السرقة تتـ بنقؿ حيازة الماؿ مف يد حائزة بدكف رضاه إلى يد السارؽ"

 كال يتـ فعؿ األخذ إال عف طريؽ صدكر فعؿ إيجابي مف قبؿ الجاني أال كىي عممية األخذ.
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 عدـ رضاء المالؾ أك الحائز القانكني لمشيء. .2

عمى الشيء دكف رضاء المالؾ أم دكف رضاء صاحب الفندؽ كفي حاؿ عممو  االستيبلءـ يجب اف يت
بذلؾ فإنو لف يقبؿ بذلؾ الفعؿ، فعدـ رضاء المالؾ يتحقؽ أك الحائز يتحقؽ معنى سمب الحيازة كيتحقؽ 

لحاؿ ىذه عنصر السرقة، فمك قاـ صاحب الفندؽ بإىداء النزيؿ مجفؼ لمشعر مثبلن كتـ تسميمو بيده، فينا كا
حالة السرقة، أم اف تككف إرادة صاحب الشيء قد اتجيت بالفعؿ إلى كضعو في متناكؿ النزيؿ  تنتفي

  بقصد تمميكو لمنزيؿ كليس عمى سبيؿ األمانة أك الكديعة.

 ثانيان: محؿ جريمة سرقة النزيؿ.

كف ألف يككف يجب اف تقع السرقة عمى ماؿ مادم أم مممكس كلو كياف خاص بو يصمح في نظر القان
 محبلن لمتمميؾ، كيجب اف يككف الشيء محؿ السرقة ذات قيمة مادية حتى يعتبر محبلن لمسرقة.

كيجب اف يككف الماؿ منقكالن حتى يمكف نزعو كاالستيبلء عميو بسيكلة، كىذا ما جاء في نص 
ذا كاف  (: كتعني عبارة أخذ الماؿ: إزالة تصرؼ المالؾ فيو برفعو مف2( الفقرة )339المادة) مكانو كنقمو كا 

 متصبلن بغير منقكؿ فيفصمو عنو فصبلن تامان كنقمو.

 يجب اف يككف الماؿ المنقكؿ مممككان لمغير) لمفندؽ(.  .3

السارؽ، كفي ىذه ال تقكـ جريمة السرقة إال إذا كاف الماؿ المنقكؿ محؿ األخذ كاالستيبلء مممككان لغير 
ال يصمح محبلن لجريمة  43التي ال مالؾ ليا) الماؿ المباح( الحالة تتحقؽ جريمة السرقة، اما األمكاؿ

السرقة، " كما كأنو ال اىمية ألف يككف الماؿ معركفان، أم انو ال يشترط تحديد شخص المجني عميو في 
السرقة لمقكؿ بكقكعيا، كال يؤثر في الجريمة عدـ معرفة مف يممؾ الماؿ المسركؽ، كبناء عمى ذلؾ فمك اف 

 .44ت في اسـ المالؾ؛ فإف ذلؾ ال يؤثر عمى صحة الحكـ"المحكمة أخطأ

 ان: الركف المعنكم)القصد الجرمي(.ثالث

تعتبر السرقة مف الجرائـ العمدية القصدية، فالقصد الجرمي في جريمة السرقة ينحصر في قياـ العمـ      
بنية تممكو كحرماف  عند الجاني كقت ارتكاب الجريمة بأنو يستكلي عمى الماؿ المنقكؿ المممكؾ لمغير
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المالؾ منيا، كيجب اف يتبع القصد العاـ قصد خاص الذم ييدؼ الى نية تممؾ الماؿ مكضكع السرقة، 
، القصد العاـ كىذا ما أكدتو محكمة التمييز األردنية بقكليا:" جريمة السرقة تقكـ عمى تكافر ركنيف اساسييف

نية تممؾ الماؿ تحقؽ القصد الخاص يترتب عميو  بأخذ ماؿ الغير بغير رضاه، كالقصد الخاص يتمثؿ في
ىذا القصد يترتب عميو عدـ قياميا، فعمى المحكمة اف تبيف تمؾ النية كتشير لمدليؿ قياـ السرقة، كانتفاء 

 .45عمى تكافرىا. اما اف اكتفت اإلشارة فقط الى تكفر القصد العاـ فإف حكميا فيو قصكر"

كم في السرقة ىما القصد العاـ الذم يتككف مف عنصرم العمـ يتبيف مف ذلؾ اف عناصر الركف المعن
كاإلرادة ام العمـ بالشيء اف الفعؿ تعتبر جريمة، كاإلرادة ىك اف تتجو إرادة الجاني الى ارتكاب الفعؿ كاف 

لؾ باف يباشر جميع خصائص حؽ الممكية مف استعماؿ كاستغبلؿ كتصرؼ، كيجب اف يككف محؿ الما
) كف المعنيعاصر الر   ستجماع ركنييا المادم كالمعنكم.( حتى يقكـ بإ فعؿ السرقةكم ارتكاب الفعؿ المجـر

 اٌفغع اٌضبٟٔ: ػضَ صفغ األجغح ِٓ لجً إٌؼالء.

:" يعاقب بالحبس مدة ال تتجاكز ستة أشير 1982( مف قانكف العقكبات المصرم لسنة 324تنص المادة)
العقكبتيف كؿ مف تناكؿ طعامان اك شرابان في محؿ معد  كبغرامة ال تتجاكز مائتي جنيو أك بإحدل ىاتيف

، كلك كاف مقيمان فيو أك شغؿ غرفة أك أكثر في فندؽ أك نحكه أك أستأجر سيارة معدة لئليجار مع ؾلذل
عممو انو يستحيؿ عميو دفع الثمف أك األجرة أك امتنع بغير مبرر عف دفع ما استحؽ مف ذلؾ أك فر دكف 

 الكفاء بو".

ىرة ىركب النزالء مف الفنادؽ دكف تسديد ما عمييـ مف مستحقات عف الميالي التي تـ حجز تشكؿ ظا
الفندؽ عمى اساسيا، كخصكصان اف سبب تفاقـ ىذه المشكمة ىك اف كزارة الداخمية تمنع رىف أك حجز 

ر بطاقة االكراؽ الثبكتية لمنزالء مع فرض غرامات لمف يخالؼ ذلؾ، كلكف يستطيع الفندؽ اف يقكـ بتصكي
 األحكاؿ الخاصة بالنزيؿ، مما يحدث خسائر فادحة في قطاع السياحة.

االستقباؿ في الفندؽ" نحف  المكظفيفكجاء في جريدة الشرؽ األكسط حكؿ انتشار ىذه الظاىرة يقكـ احد 
 االستقباؿنعاني بشكؿ متزايد مف ىركب النزالء دكف تسديد بما عمييـ كبما انني احد مكظفي قسـ 

ؤكلية دائمان ما تقع عمي خصكصان  إذا كنت أكؿ مف استقبمت الزبكف، فإذا لـ يدفع ألم سبب كاف فالمس
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كىرب دفعت انا، كاضاؼ ايضان بأف تصكير األكراؽ الثبكتية لمنزالء ال يخدمنا فيك اجراء ببل قيمة، فالكرقة 
 46الثبكتية ال تعيد الينا أجرة الفندؽ كال تشفع لنا نحف المكظفيف".

لسنة  136ع عمة التجريـ في ىذه الجريمة حسبما افصحت عنيا المذكرة اإليضاحية لمقانكف رقـ كترج
إلى اف:" نصكص قانكف العقكبات الحالي تقصر عمى عقاب مف تناكؿ الطعاـ كالشراب في محؿ  1956

أك  معد لذلؾ كىك عميو يستحيؿ عميو دفع الثمف كما تقصر عف عقاب مف يشغؿ غرفة في فندؽ أك نحكه
يستأجر سيارة كىك يعمـ أنو يستحيؿ عميو دفع األجرة إال إذا كاف قد تكصؿ الى االستيبلء عمى الطعاـ أك 

( 336الكاردة عمى سبيؿ الحصر في المادة) االحتياليةالشراب أك اإلقامة بالفندؽ باستعماؿ احدل الطرؽ 
 .47عقكبات مصرم. كالتي تتكافر في غالبية األحكاؿ"

ب الفنادؽ كمحاؿ الطعاـ كالشراب كأصحاب السيارات ال تسمح ليـ طبيعة أعماليـ بأف كلما كاف أصحا
يطالبكا عمبلءىـ مقدمان بالثمف أك األجرة كلكال ثقة منيـ في العمبلء لما قدمكا الييـ شيئان ما أكخدمة ما قبؿ 

دؼ لحماية الفنادؽ أداء الثمف أك مقابؿ خدمة، لذلؾ كاف يتكجب عمى المشرع اف يضع نصكص قانكنية تي
كالمطاعـ لما يترتب عمى فعؿ اكلئؾ العمبلء مف أضرار عمى اصحاب الفنادؽ بشكؿ خاص كعمى القطاع 

 السياحي لمدكلة بشكؿ عاـ.

بيؽ بككينج، حديثان تشترط بعض الفنادؽ اف يتـ الحجز لدييا عف طريؽ تطبيقات الكتركنية معنية مثؿ تط
ا مف التطبيقات التي ساعدت الفنادؽ كخاصة النزيؿ في معرفة اسعار كغيرى اجكدا، تريفاجك، كيامسافر

الحجز باإلضافة الى امكانية النزيؿ االستطبلع عمى الفندؽ عف طريؽ ىذه التطبيقات، كيتـ الحجز لدييا 
، بحيث في حاؿ اراد النزيؿ تغيير نيتو بشأف عممية  عف طريؽ البنؾ مباشرة أك الفيزا كيككف نظاميا صاـر

جز بعد فكات مدة معينة يتـ تحديدىا الفندؽ عمى ىذه التطبيقات يخسر العميؿ امكالو، كبذلؾ يعتبر الح
 ضمانو لمفندؽ بأف عممية الحجز لـ تتأثر بخسارة الفندؽ عند عدكؿ النزيؿ عف نيتو في عممية الحجز.

 كفي جميع األحكاؿ، سكؼ أتناكؿ ىذا النكع مف الجرائـ مف حث األركاف كالعقكبة.

 أكالن: اركاف جريمة عدـ دفع اجرة الفندؽ.
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 تقكـ ىذه الجريمة عمى ركنيف اساسيف الركف المادم كالركف المعنكم.

 الركف المادم: يتخذ الركف المادم في ىذه الجريمة إحدل الصكر التالية: . أ
، تناكؿ طعاـ اك شراب اك شغؿ غرفة أك استئجار سيارة مع العمـ باستحالة دفع الثمف أك األجرة .1

كيشترط لتحقؽ ىذه الصكرة اف يككف الجاني قد نزؿ في الفندؽ فعبلن كانتفع بيا دكف اف يدفع 
 لمفندؽ مقابؿ ذلؾ.

اإلمتناع بغير حؽ عف دفع ما استحؽ مف ثمف أك أجرة، كفي ىذه الصكرة يستطيع النزيؿ اف يدفع  .2
 قيمة الفاتكرة كلكنو يمتنع عف ذلؾ دكف سبب قانكني.

ء بما استحؽ مف ثمف اك أجرة، تأخذ ىذه الصكرة شكبلن إيجابيان يتمثؿ في فرار الفرار دكف الكفا .3
 العميؿ دكف الكفاء بما استحؽ عميو مف دفع الثمف بعد اف استخدـ النزؿ بشكؿ كامؿ.

الركف المعنكم: تعتبر جريمة عدـ دفع أجرة النزؿ جريمة قصدية عمدية يتككف فييا القصد الجنائي  . ب
مـ كاإلرادة، كذلؾ إما بأف يككف الجاني عالمان بقدرتو عمى الكفاء باإللتزاـ كاف تتجو العاـ بعنصريو الع

ارادتو الى ما فعؿ، أك اف يككف لديو مف مبررات ما يدفعو الى عدـ دفع الثمف كما لك كاف دائنان 
فع ثمف لصاحب الفندؽ كدفع المقاصة، أك اف تتجو إرادة الجاني النزيؿ الى الفرار دكف كجو حؽ مف د

 اجار النزؿ.

 ثانيان: عقكبة جريمة عدـ دفع اجرة الفندؽ.

رصد المشرع ليذا النكع مف الجرائـ التي تعتبر جرائـ جنحكية عقكبة الحبس التي ال تتجاكز ستة اشير 
 كالغرامة التي ال تتجاكز مائتي جنيو أك إحدل ىاتيف العقكبتيف، كذلؾ حسب القانكف المصرم.

مف الجرائـ في حكـ جريمة السرقة، كمف ثـ فبل تسرم عمييا  شرع لـ يجعؿ ىذا النكعكيبلحظ اف الم     
األحكاـ الخاصة بعقكبة السرقة فبل يعاقب عمى الشركع في ارتكابيا، كما أنيا ال تعتبر مماثمة لمسرقة في 

 تطبيؽ أحكاـ العكد.

 ٚاؿزؼّبي ٚصبئك ٚػّالد ِؼٚعح.جغائُ اٌزؼ٠ٚغ اٌفغع اٌضبٌش: 

ىذه الجرائـ في استخداـ جكازات السفر اك كثائؽ أخرل مزكرة، مثؿ تأشيرات الدخكؿ كالشيكات تتمخص 
السياحية. كيقكـ السياح بارتكاب ىذه الجرائـ إما لتسييؿ دخكليـ إلى البمداف التي يكدكف التكجو إلييا التي 
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نظاـ المصرفي كبيعو في السكؽ عمييا قيكد، أك القصد الغير مشركع؛ كذلؾ بالتحكيؿ النقد األجنبي خارج ال
 السكداء.

كما قد يقدـ بعض النزالء لمفندؽ عمبلت أجنبية مزكرة مما يؤثر بشكؿ سمبي عمى اإلقتصاد الكطني، مما 
(، " مف 125 - 119يعتبر ذلؾ جريمة يعاقب عمييا قانكف العقكبات األردني المطبؽ في المكاد التالية )

كرة، كيتـ حيازتيا بيدؼ طرحيا لمتداكؿ، كيعد الشخص مرتكبان لجريمة ىذه الجرائـ جريمة تركيج عممة مز 
التزكير إذا أدخؿ أك اخرج عممة مزيفة سكاء أكانت اجنبية أـ كطنية معدنية أـ كرقية متداكلة قانكنان في 

 .48اقميـ الدكلة، كىذا النكع مف الجرائـ يرتكبو الكثير مف السياح"

لتزييؼ، "جميع أنكاع العممة المعدنية كالكرقية سكاء اكانت العممة كطنية اـ كتشمؿ الحماية الجنائية لجرائـ ا
اجنبية، كيراد بالعممة كسيمة لمدفع القانكنية التي تصفيا الدكلة كتحمؿ قيمة محدكدة كتخصصيا لمتداكؿ في 

 .49المعامبلت كتفرض االلتزاـ بقبكليا"

لجرائـ التقميد أك التزييؼ أك تزكير عممة اف تككف كفي جميع األحكاؿ يشترط في العممة التي تككف محبلن 
( مف قانكف العقكبات األردني 239كرقية ) اكراؽ البنكنكت( المأذكف بإصدارىا قانكنان، فنصت المادة)

 ـ، عمى أنو:1960( لسنة16المطبؽ في فمسطيف رقـ)

 تشمؿ كممة البنكنكت الكاردة في ىذا القسـ:

 قتضى قانكنو الخاص.أكراؽ النقد األردني الصادر بم .1
المستندات المالية أك أذكنات الخزينة كسندات الديف التي تصدرىا الدكلة كالمؤسسات العامة سكاء  .2

 كانت مسجمة أك لحامميا كشكات المسافريف.
كؿ بكليصة بنؾ اصدرىا مصرؼ في المممكة أك اصدرتيا أية شركة مسجمة تتعاطى أعماؿ  .3

 جيات العالـ.الصيرفة في المممكة أك ام جية مف 
كؿ كرقة مالية) ميما كاف األسـ الذم يطمؽ عمييا(، إذا كانت تعتبر كنقد قانكني في الببلد  .4

 الصادرة فييا.
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يتضح مف نص المادة أعبله يشرط في التزكير اكراؽ البنكنكت، بمعنى ام عممة كرقية يتـ التعامؿ بيا 
 كما نصت عميو الفقرة الرابعة مف نص المادة اعبله.

( 245يتـ التزكير كالتزييؼ ايضان عمى العمبلت المعدنية كليس الكرقية فقط كما جاء في نص المادة)كقد 
 مف قانكف العقكبات المطبؽ في بند الجرائـ المتصمة بالمسكككات.

في الفصؿ الثاني مف الجرائـ المخمة بالثقة العامة في  50إال انو جاء مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني
 ( عمى أنو:119نص المادة)

. يقصد بالعممة كؿ كرقة مالية أيان كاف االسـ الذم يطمؽ عمييا ككؿ مسككؾ معدني أيان كاف نكع "1
 المعدف المصنكع منو يجرم تداكليما قانكنان باعتبارىما نقكدان أك في حكـ النقكد سكاء في الداخؿ أك الخارج.

يقمؿ مف قيمتيا، أك أم إضافة لنكع مف الطبلء  . يقصد بالتزييؼ أم انتقاص مف كزف العممة المعدنية2
 عمييا يجعميا تشبو عممة أخرل أكثر منيا قيمة.

 . يقصد بالتقميد اصطناع عممة معدنية أك كرقية عمى مثاؿ العممة الصحيحة.3

 .". يقصد بالتزكير كؿ تغيير يتـ إدخالو قصدان عمى بيانات العممة الكرقية الصحيحة4

( بالنسبة لمكضكع تركيج العممة المزكرة بسكء نية ام تكافر عنصر العمـ،" كؿ 122كنصت ايضان المادة)
 ، أك حازىا بقصد التركيج أك التعامؿ بيا يعاقب ..." .مزكرةمف ركج بسكء نية عممة مزيفة أك مقمدة أك 

مزكرة كاف  لكي يتـ معاقبة الجاني عمى فعؿ التركيج لعممة مزكرة اف يككف الجاني عالمان باف ىذه العممة
تتجو ارادتو الى تحقيؽ النتيجة أم التعامؿ بيا كتركيجيا كطرحيا بيف الجميكر، إال اف اغمب األشخاص 
الذيف يتعاممكف مع العمؿ المزكرة بحسف نية ام دكف العمـ بانيا مزكرة كيقكمكف بتركيجيا، فينا كالحاؿ ىذه 

( مف مشركع قانكف العقكبات 125بنص المادة) يتـ مسائمتيـ بعقكبة اقؿ مف عقكبة سيء النية، كما جاء
 الفمسطيني.
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بناء عمى ذلؾ تقكـ جريمة التعامؿ مع العممة المزيفة بحسف نية، بحيث تتكافر ليا اركاف كأم جريمة 
أخرل كلكف يختمؼ ىنا بالقصد الجرمي كىك عدـ العمـ، لذلؾ تقكـ عمى ركنيف اساسييف: الركف المادم، 

 الركف المعنكم.

أك مزيفة أك  51المادم: كىك سمكؾ مادم يتككف مف مرحمتيف، المرحمة األكلى: قبكؿ عممة مقمدة الركف . أ
 مزكرة دكف العمـ بما لحقيا مف تزييؼ أك تزكير أك تقميد.

 المرحمة الثانية: التعامؿ بيا بقصد التخمص منيا بعد اكتشاؼ ما بيا مف عيكب.
ف ىما عدـ العمـ بما فييا مف عيب اثناء قبكليا، كبذلؾ فإف الركف المادم قد لحقو عنصراف نفسيا

 كالعمـ بما فييا مف عيب أثناء التخمص منيا بالتعامؿ.
 

" كحتى يقـك الركف المادم ال بد مف انصراؼ اإلرادة الى القبكؿ ثـ الى التعامؿ، فإذا لـ تنصرؼ 
بذلؾ كحيف اقدـ عمى اإلرادة إلى القبكؿ كما لك كضعت النقكد الزائفة في جيب انساف دكف عممو 

شراء شيء أخرجيا مف جيبو دفعان لثمف الشراء ال تتكافر الجريمة لتخمؼ الركف المادم في شؽ 
 . 52منو"

كيتـ التركيج متى قبمت العممة المزيفة في التعامؿ كقد ال تتحقؽ ىذه النتيجة بسبب ال دخؿ إلرادة 
آلخر قبكؿ العممة بعد التحقؽ مف الفاعؿ فيو كأف يضبط كقت تقديـ العممة أك يرفض الطمب ا

 زيفيا أك يتظاىر بقبكليا لضبط الفاعؿ، ففي ىذه الحالة يعد الفعؿ شركعان.

 

 الركف المعنكم: ينصب الركف المعنكم في ىذه الجريمة عمى تكافر القصد العاـ كالقصد الخاص. . ب

عني تداكؿ ىذه العممة القصد العاـ يعني بأف الجاني يعمـ بأف ىذه العممة معينة، كالقصد الخاص ي
 كالتخمص منيا.

يقـك عمى نصريف رئيسييف كىما: العمـ كاإلرداة، فيتعيف عمى الجاني بتعاممو بيا كبنقميا إلى الغير  
 عمى اساس انيا عممة حقيقية.
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أما بالنسبة لمشؾ في صحة العممة ميما كاف قدره كدفعيا إلى التعامؿ ال يكفي لتكافر القصد 
 ـك عناصره عمى التعييف.الجنائي الذم تق

(:" ... يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلثة اشير كبغرامة 125أما فيما بتعمؽ بالعقكبات، فنصت المادة)
 ال تتجاكز خمسكف دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف".

 ( مف مشركع قانكف120أما بالنسبة الى صنع قطع معدنية مشابية لمعممة المتداكلة، فنصت المادة)
العقكبات الفمسطيني عمى أنو:" كؿ مف زيؼ أك قمد أك زكر عممة كرقية أك معدنية مما نص عميو في 

 المادة السابقة قاصدان الحصكؿ عمى فائدة لنفسو أك لغيره يعاقب بالسجف المؤقت".

 ككما جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية عمى أنو:" يكفي لمعقاب عمى تقميد أكراؽ العممة اف تككف
ذا  ىناؾ مشابية بيف الصحيح كغير الصحيح كال يشترط اف يككف عمى نحك مف شأنو اف يخدع الناس كا 
كاف الحكـ قد اثبت نقبلن عف تقرير قسـ ابحاث التزييؼ كالتزكير اف األكراؽ التي عكقب الطاعف كباقي 

بع مف عدة اكمشييات المتيميف مف أجؿ تقميدىا كتركيجيا سكاء المحمية أك األجنبية مزيفة بطريؽ الط
مصطنعة كاف تزسسفيا قد تـ بحيث يمكف اف تجكز عمى بعض الفئات مف الناس يتقبمكنيا في التداكؿ 

 . 53عمى أنيا أكراؽ صحيحة"

يشترط في العممة التي تككف محبلن لجريمة التزكير أك التزييؼ اف تككف كرقية اك معدنية التي يتـ التعامؿ 
قانكني، كال اىمية لنكع العممة فيي جميعيا مشتركة بيف اصناؼ العممة  بيا كالتي تـ اصدارىا بشكؿ

 المختمفة.

"كفي ىذا الشأف يرل الفقيو اإليطالي مانزيني اف كالية القانكف الجنائي ال تتعمؽ فقط بالعممة المتداكلة 
دكلة سكاء قريبة أك بعيدة قانكنان في الببلد، كلكف لتعمقيا بمصمحة دكلية، فإف العممة المتداكلة قانكنان في أم 

متحضرة اـ ال، كسكاء أكانت متداكلة اـ ال، ينبغي اف تشمميا حماية القانكف الجنائي بشرط اف تككف ليا 
 .54طبيعة العممة كتقكـ بكظائفيا، حتى كلك كانت كالية القانكف الجنائي يربط بذلؾ شرط المعاممة بالمثؿ"

زيؿ بتقديـ ام عممة سكاء كانت عممة كطنية اـ اجنبية يعاقب بناء عمى ذلؾ في حاؿ اقدـ أجنبي اك أم ن
حسب قانكف العقكبات كذلؾ لتركيجيا سكاء اكاف حسف النية اـ حسف النية أم دكف عممو عمى اف ىذه 
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العممة مزكرة، كفي جميع األحكاؿ يتكجب عمى ام النزيؿ اف ينتبو لمعممة التي يتعامؿ بيا كخصكصان عند 
 ى عممة اخرل.صرفيا مف عممة إل

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ػٔب إٌؼالء صاسً إٌّشآد اٌفٕضل١خ.

لـ تتضمف مكاد قانكف العقكبات األردني المطبؽ في فمسطيف تعريفان خاص بالزنى عندما كضح        
النص القانكني لممعاقبة عمى جريمة الزنا، بؿ ترؾ ذلؾ لشراح كفقياء القانكف، بحيث اعتبر المشرع 

ة الزنا مف الجرائـ التي تعتبر اعتداء عمى االسرة كآدابيا كذلؾ مف األردني جريم
 .1960( مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ لسنة 284+283+282المادة)

كيتضح اف المنشآت الفندقية تعتبر بيئة خصبة الرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ، بحيث يتـ حجز الفندؽ مف 
ء االشخاص بينيـ عبلقة مشركعة اـ ال، كعبلقة الزكج بزكجتو أك قبؿ الزبائف كال يتـ معرفة ىؿ ىؤال

، اال اف بعض الفنادؽ كلتفادم ىذه الجريمة يشترط عند عممية حجز الغرفة اف يحضر  عبلقة المحاـر
 النزيؿ عقد الزكاج عند عممية الحجز.

شديد عمى النزالء في إال اف ىناؾ بعض عمميات التشجيع لمسياحة في منطقة ما تحرص عمى اف ال يتـ الت
، " كىذا عندما تقدـ المحامي نزار غراب بمستند أماـ  احضار عقكد الزكاج اك ما يثبت عبلقة المحـر
محكمة القضاء اإلدارم في مصر يكشؼ فيو عف إصدار غرفة لممنشآت السياحية التابعة لكزارة السياحة 

مطالب النزالء غير المصرييف باالطبلع منشكر ادارم كزعتو عمى جميع الفنادؽ يتضمف تعميمات بعدـ 
عمى كثيقة الزكاج أك صمة القرابة، ككفقان لذلؾ يعتبر  ىذا المنشكر اإلدارم دليبلن عمى اف كزارة السياحة 

 .55كالتقاليد كاآلداب كالنظاـ العامة، كبناء عمى ذلؾ كمو تـ إلغاء ىذا القرار" المبادئتتبنى سياسات تخالؼ 

كىي مف الجرائـ الشائعة التي يرتكبيا السياح كتتمثؿ بالفعؿ  56ؼ "بالسياحة الجنسية"كأيضان ىناؾ ما بعر 
الفاضح العمني كجريمة الزنا كغيرىا مف الجرائـ األخبلقية التي تؤذم الشعكر العاـ، كيعاقب القانكف عمى 

 ىذه الجرائـ لعدد مف األسباب أىميا صيانة األعراض كحفظ النفس كحماية المجتمع.

 كأم جريمة أخرل مف حيث اف ليا اركاف كشركط محددة بذلؾ: تعتبرء عمى ذلؾ فجريمة الزنا كبنا
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 اٌفغع األٚي: ِب١٘خ جغ٠ّخ اٌؼٔب صاسً اٌفٕبصق.

ينص قانكف العقكبات األردني عمى الجرائـ الماسة بالعرض في الباب السابع مف الكتاب الثاني تحت       
 داب العاـ.عنكاف الجرائـ المخمة باألخبلؽ كاآل

كقد نيج المشرع األردني نيج المشرع الفرنسي بعدـ العقاب عمى الرذيمة في شتى صكرىا فقد حصر مجاؿ 
بالحرية الجنسية مما يعني  لؤلفرادتجريـ االعتداء عمى العرض في نطاؽ ضيؽ كمحصكر، بحيث اعترؼ 
مة قانكنية مف نكع ما بيف اطراؼ اعتبار ممارسة ىذه الحرية نشاطان مشركعان دكف تقييد ذلؾ باشتراط ص

عمى الحرية الجنسية حسب نيج المشرع الفرنسي ىي  االعتداءالصمة الجنسية. كبناء عمى ذلؾ فإف أفعاؿ 
األفعاؿ التي ترتكب دكف رضاء صحيح ممف تقع عميو، كيشمؿ حاالت يرتكب فييا الفعؿ دكف رضاء 

فييا الفعؿ برضاء صادر عف شخص لـ يبمغ الطرؼ اآلخر كاالغتصاب، كأيضان يشمؿ حاالت يرتكب 
 أنثى لـ تبمغ مف العمر الخامسة عشر كبرضاىا. كمكاقعةسنان معينان 

كتميؿ بعض القكانيف العربية كمصر كسكريا كالعراؽ كلبناف كالككيت كالجزائر كتكنس الى ىذه الكجية تأثران 
االسبلمية في شأف مجاؿ اإلعتداء عمى  بالقانكف الفرنسي كدكف أف تتأثر بالسياسة التشريعية لمشريعة

العرض بحيث حرمت الشريعة االسبلمية الرذيمة الجنسية، بحيث استثنت مف ذلؾ فقط الصبلت الجنسية 
بيف الزكجيف مف نطاؽ التجريـ كالعقاب، فالعبلقات الجنسية ما بيف البالغيف كالمكاط كالسحاؽ كغيرىا 

 االنحبلؿيدؼ مف ذلؾ ىك الحرص كحماية المجتمع مف تشكؿ جريمة حسب الشريعة االسبلمية؛ كال
 كالفساد األخبلقي كبقاء المجتمع متماسؾ كقكم.

اما بالنسبة لممنشآت الفندقية كالتي تكثر فييا ىذا النكع مف الجرائـ كخاصة اف الفندؽ يكفر بيئة مبلئمة 
في المجتمعات العربية  الرتكاب ىذا النكع مف الجرائـ كالتي يصعب حصرىا اك تحديدىا لحساسيتيا

كخاصة المجتمع الفمسطيني، كبناء عمى ذلؾ يمكف تعريؼ الزنا عمى أنو:" مكاقعة الرجؿ ألنثى غير زكجو 
 مكاقعة طبيعية كبرضاىا".

( مف قانكف العقكبات األردني 282كمف ىذا التعريؼ يمكف تحديد اركاف جريمة الزنا، بحيث نصت المادة )
 أشير الى سنتيف". ةف:" تعاقب المرأة الزانية برضاىا كشريكيا بالحبس مف ستالمطبؽ في فمسطيف عمى أ

 أكالن: الركف المادم لجريمة الزنا كىي عممية الكطء الغير مشركع.
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تقع جريمة الزنا عف طريؽ الحصكؿ عمى االتصاؿ الجنسي بيف المرأة كالرجؿ اتصاالن غير مشركع، 
 لزنا.فالكطء الغير المشركع ىك اساس جريمة ا

" كتتـ عممية الكطء بإيبلج عضك الرجؿ التناسمي في عضك االنثى المعد لو مف جسميا، فقد جاء في 
مكسكعة دالكز اف الفعؿ المادم المككف لجريمة الزنا ىك الكطء الجنسي الكامؿ بيف الرجؿ كالمرأة غير 

 .57زكجو"

 ثانيان: أف تككف الزانية امرأة.

ـ جريمة الزنا أف تككف المرأة الزانية متزكجة، فالمرأة تعتبر زانية بمجرد اف لـ يشترط المشرع االردني لقيا
مف قانكف العقكبات  282يقع منيا الكطء سكاء اكانت فتاة بكر أك متزكجة، كىذا ما نصت عميو المادة 

إال اذا األردني، كىذا ايضا ما جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية:" اف جريمة الزنا ال تتـ عناصرىا 
الزانية كشريكيا عند اقترافيما  المرأةكانت الشريكة زكجة فقكؿ مخالؼ لنص القانكف الذم يكجب معاقبة 

( مف قانكف 284/1جريمة الزنا كلـ يشترط القانكف اف تككف المرأة متزكجة أك مدخكالن بيا بدليؿ اف المادة )
زنا إال بشككل الزكج ما دامت الزكجية قائمة العقكبات االردني قد نصت عمى أنو ال يجكز مبلحقة فعؿ ال

بينيما ... أك شككل كلييا إذا لـ يكف ليا زكج األمر الذم يدؿ عمى اف الشارع قصد المرأة المتزكجة كغير 
 .58المتزكجة مدخكؿ بيا أك بكر"

 ثالثان: القصد الجرمي.

ارادة الفاعؿ الى جميع عناصر  انصراؼجريمة الزنا مف الجرائـ القصدية العمدية، كالقصد الجنائي ىك 
الركف المادم كما كصفو القانكف، فالجريمة ليست عبارة عف كياف مادم فقط بؿ يتبعيا كياف نفسي، " 
فالركف المعنكم لمجريمة يفترض كجكد عبلقة نفسية بيف مرتكب الفعؿ غير المشركع كعممو نتيجتو الضارة، 

رادتو كا ختياره الحر في اقتراؼ الجريمة، فيك يعمـ اف العمؿ الذم يقـك كالتي تككف ناتجة عف نيتو اآلثمة كا 
ف ارادتو اتجيت إلى تنفيذه كيعمـ اف القانكف يجـر ىذا العمؿ كيعاقب عميو"  .59بو غير مشركع كا 
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لسنة  16( مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في فمسطيف رقـ 63كرد تعريؼ القصد الجرمي في المادة)
( مف ذات القانكف كالتي جاء فييا:" تعد الجريمة 64لمشرع األردني في المادة)، كعبر عنيا ا1960

كاف تكقع حصكليا فقبؿ  إذامقصكدة كاف تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ 
 بالمخاطرة".

رادة إلى تحقيؽ كبناء عمى ذلؾ عرفيا الدكتكر نظاـ تكفيؽ المجالي بأنو:" العمـ بعناصر الجريمة كاتجاه اإل
 .60ىذه العناصر أك إلى قبكليا"

كيقكـ القصد الجرمي في جريمة الزنا عمى العمـ كاإلرادة معان، فيتكافر القصد الجنائي عمى الزكجة التي 
تككف عالمة انيا تقكـ بخيانة زكجيا كقت ارتكاب فعؿ الكطء كانيا تكاقع غير زكجيا، أما اذا كانت غير 

عمى عمـ بأنيا تقـك بفعؿ محـر عمييا، كأنيا تكاقع رجبلن ال تربطو بيا ام عبلقة متزكجة فيجب اف تككف 
 ىذا الفعؿ الغير مشركع. الرتكابمشركعة)الزكاج(، كأف تتجو إرادة كبلىما 

كبناء عمى ذلؾ فمك كانت المرأة المتزكجة تعتقد انيا تكاقع زكجيا فإف القصد ال يتكافر لدييا، كما لك دخؿ 
انو زكجيا  ظانويا كاندس في فراشيا كىي مستغرقة في النكـ كقاـ بمكاقعتيا فاستسممت لو رجؿ في غرفت

إلى قبكؿ االتصاؿ الجنسي بغير زكجيا اك برجؿ  المرأةكيتطمب القصد الجنائي اتجاه إرادة الزكجة أك 
 غريب عنيا.

مف ىذه المكانع اإلكراه كالغمط كلكف قد يقع مانع مف مكانع المسؤكلية تمنع مسائمة المتيـ في ىذه الحالة ك 
 كحالة السكر كالجنكف.

 أكالن: اإلكراه .

( مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ عمى أنو:" ال عقاب عمى مف أقدـ عمى ارتكاب 88جاءت المادة)
جـر مكرىان تحت طائمة التيديد ككاف يتكقع حيف ارتكابو ذلؾ الجـر ضمف دائرة المعقكؿ المكت العاجؿ، أك 

م ضرر بميغ يؤدم الى التشكيو أك تعطيؿ ام عضك مف أعضاءه بصكرة مستديمة .. كما يشترط اف ال أ
 يككف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسو ليذا االكراه بمحض إرادتو أك لـ يستطع إلى دفعو سبيبلن".
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ـ يستطع إلى كايضان جاء في القانكف المبناني عمى انو:" ال عقاب عمى مف اكرىتو قكه مادية أك معنكية ل
 .61دفعيا سبيبلن"

(، بحيث عرفو الفقو عمى 88كلقد خصص قانكف العقكبات األردني عمى اإلكراه المعنكم في نص المادة)
 .62انو:" ضغط شخص عمى إرادة شخص آخر لحممو عمى تكجيييا إلى سمكؾ إجرامي"

دة مثؿ حبس شخص اك كلئلكراه المعنكم صكرتاف:" صكرة تفترض باستعماؿ العنؼ لمتأثير عمى اإلرا
تيديده أك ضربو باستمرار كذلؾ حتى يقبؿ بارتكاب الجريمة، أما الصكرة الثانية فتتجرد مف العنؼ كيقتصر 

 بقتؿ طفميا في حالة اف لـ تزني معو. امرأةمثؿ تيديد  63عمى اإلكراه عمى مجرد التيديد"

لدل الجاني المكره  االختيارعدـ حرية في حيف أرل سكاء كاف اإلكراه مادم أـ معنكم فإنو يقيد اف لـ ي
الذم كاف يتمتع بكامؿ قكاه العقمية كبكامؿ حريتو دخؿ عميو عيب مف عيكب الرضا  كبالتالي فأف اإلكراه 

 الشخص الجاني مما يؤدم إلى القكؿ بانتفاء المسؤكلية الجنائية لمشخص المكره. إرادةالذم يؤثر عمى 

 ثانيان: الغمط.

و العمـ غير المتطابؽ مع الحقيقة الكاقعية لحدث ما أك لكاقعة ما فيك عمـ بغير الكاقع، " يعرؼ الغمط بأن
كصكرتو اف يككف بكاقعة كائنة صحيحة يعتقد بعدـ صحتيا أك بكاقعة غير صحيحة يعتقد بصحتيا، كىنا 

 .64قد قامت بنفس الشخص كبذىنو صكرة ادراكية ذىنية غير متطابقة مع الصكرة الكاقعية"

كج الذم يكاقع امرأة غير زكجو معتقدان انيا زكجتو لكجكدىا في فراشو لككنيا شقيقة زكجتو التي حمت فالز 
 ضيفة عند شقيقتيا ال يعاقب الزكج عمى جريمة الزنا.

 ثالثان: حالة السكر.

( مف قانكف العقكبات األردني 93ايضان تعتبر حالة السكر مانع مف مكانع المسؤكلية، فقد نصت المادة)
في عممو كقت ارتكاب الفعؿ لغيبكبة  االختيارمى ما يمي:" ال عقاب عمى مف يككف فاقد الشعكر أك ع

 ناشئة عف الكحكؿ أك عقاقير مخدرة أيان كاف نكعيا إذا أخذىا دكف رضاه أك عمى غير عمـ منو ليا".
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ىان فبل يعتبر كالحاؿ يتضح مف المادة اعبله باف الزكج في حاؿ قاـ بالزنا دكف كعي بسبب شربو لمخمر مكر 
 ىذه مسؤكالن عف جريمة الزنا التي ارتكبيا؛ كذلؾ لزكاؿ عقمو.

 رابعان: الجنكف.

رقـ  األردنيمف قانكف العقكبات  92/1/2المادة يعتبر الجنكف مانع مف مكانع المسؤكلية الجزائية، فنصت 
إذا كاف حيف ارتكابو إياه  أ. يعفى مف العقاب كؿ مف ارتكب فعاؿن أك تركان  عمى أف " 1960لسنة  16

عاجزان عف إدراؾ كنو أفعالو أك عاجزان عف العمـ بأنو محظكر عميو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾ بسبب 
 األمراضفي عقمو، ب. كؿ مف أعفي مف العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى  اختبلؿ
 (62/1)كنصت المادة. يعد خطران عمى السالمة العامةإلى أف يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه كأنو لـ  ةالعقمي
في كقت ارتكاب  االختيارعقاب عمى مف يككف فاقد الشعكر أك ال نكف العقكبات المصرم عمى أنو "مف قا

 64كقد كرد عنيا في تعميقات الحقانية أنيا مأخكذة عف المادة  65ؿ..."كجنكف أك عاىة في العق الجريمة
ف ما فييا مف نقص ناشئ مف عدـ كجكد أم تعريؼ لمفظ الجنكف"، كىذا لمخالؼ مف القانكف الفرنسي "كأ
خمؿ قكاىـ  كاف سببا الشريعة بشأف مسؤكلية المصابيف ء اإليياـكعمما األطباءالذم قاـ منذ قرف بيف 

 . 66"العقمية

عمى  كلكف ال يعقؿ اف يقكـ سائح مجنكف بحجز حجرة فندقية بحيث يتضح اف شخص المجنكف غير قادر
أك اف يقكـ بأم تصرؼ يقكـ بو الشخص البالغ العاقؿ، فبتالي ال يمكف اعتبار الجنكف مانع مف  االختيار

 مكانع المسؤكلية في الجرائـ الفندقية التي يكقعيا النزيؿ.

 اٌفغع اٌضبٟٔ: رذغ٠ه صػٜٛ اٌؼٔب ٚاٌـ١غ ف١ٙب.

( كذلؾ  الزكج بشكؿ خاص صاحب الحؽ)جريمة الزنا تعتبر جريمة بشعة تمس المجتمع بشكؿ عاـ ك      
كىي األسرة، الف المجتمع ال يتـ  االجتماعيةانطبلقان مف باب اعتبار ىذا النكع مف الجرائـ يمس األنظمة 

المحافظة عميو اال عف طريؽ حفظ العائبلت كحرصيا عمى بقاءىا كمنع انتشار الفكاحش كالرذيمة كاختبلط 
لتي مكضكعيا زنا الزكجة ك الكلي اف يقكـ بتحريؾ الشككل الجزائية ااألنساب؛ لذلؾ كاف مف حؽ الزكج ا

                                                           
65

 .قانون العقوبات المصري  
66

 .402، ص.7757دار الفكر العربً، القاهرة  ،بدون .ط القسم العام من التشرٌع العقاري،أ مبد :رإوف عبٌد  



 
 

49 
 

( مف قانكف العقكبات األردني 284/1(، كىذا ما نصت عميو المادة ) المرأة الغير متزكجة ) أك اإلبنو
 .67( مف قانكف العقكبات المصرم273كالمادة )

مجني عميو اال كىك الزكج أك األب، مف الجرائـ الشخصية التي تمس شخص ال تعتبركايضا فجريمة الزنا 
 (. الحؽ العاـ فيذا النكع مف الدعكل تسقط باإلسقاط؛ بحيث ال يكجد حؽ لمدكلة)

 شفاىولـ يشترط القانكف األردني أك المصرم ام شكؿ خاص ليا النكع مف الجرائـ، فقد تككف كتابية اك 
مى بياف لـ يشترط في الشككل اف تشتمؿ ع كقد تككف بتكقيع الشاكي أك الزكج أك الكلي، كما اف القانكف

ألف الغرض مف تبميغ النيابة العامة ىك الحصكؿ عمى مساعدتيا في إثبات عناصر كقائع الزنا كاقعة 
 .68الجريمة

 اٌفغع اٌضبٌش: اْ رمغ جغ٠ّخ اٌؼٔب صاسً إٌّشآد اٌفٕضل١خ.

بشكؿ عاـ كما سبؽ القكؿ، فبتالي  فجريمة الزنا ليست جريمة عادية بؿ ىي جريمة تؤثر عمى المجتمع    
فالفنادؽ تعتبر حاضنة ليذا النكع مف الجرائـ بحيث اف طبيعة ىذه المنشأة تشجع عمى ىذا النكع مف 
الجرائـ، فبشكؿ عاـ يتكجب عمى المشرع اف يقكـ بتشديد العقكبة عمى الجاني في حاؿ قياـ ىذا النكع مف 

 الفندؽ في حاؿ لـ يتفقد إثبات عقد الزكاج لمنزالء. الجرائـ كتشديد العقكبات ايضان عمى صاحب

كذلؾ ينطبؽ عمى جريمة الزنا جريمة اإلغتصاب كغيرىا مف الجرائـ الجنسية التي تحدث داخؿ الفنادؽ، 
فالبيئة الفندقية خطرة جدان كمأكل لمجرائـ الجنسية بشتى انكاعيا؛ فبتالي يتكجب كضع قكاعد خاصة لتنظيـ 

 اثبات الزكجية اك القرابة مف الدرجة األكلى. الفنادؽ مف ناحية
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 اٌفظً اٌضبٟٔ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فبػ١ٍخ رضسً اٌمبْٔٛ اٌجؼائٟ فٟ إؽبع اٌشضِبد اٌفٕضل١خ. 

في ىذا الفصؿ سأقـك ببياف مدل فاعمية القانكف الجزائي في إطار الخدمات الفندقية، كخاصة اف      
ريعي صارخ، كخاصة تعطؿ المجمس التشريعي التشريعات الفمسطينية بشكؿ خاص فييا ضعؼ تش

، كبالتالي فإف القكانيف التي تتعمؽ بالسياحة محدكدة جدان، كبالتالي ىذا الضعؼ االنعقادالفمسطيني عف 
ضعؼ منطكؽ التجريـ  .النزيؿ مسؤكليةاك  مسؤكلية الفندؽيؤدم ضعؼ المسؤكلية الجزائية سكاء كانت 

 (. ) المبحث الثانيضعؼ المسؤكلية الجنائية في الجرائـ الفندقية ،( المبحث األكؿ في إطار الفندؽ)

 المبحث األكؿ: ضعؼ منطكؽ التجريـ في إطار الفندؽ.

أكلت العمـك الجنائية اىتمامان كبيران بالجريمة، باعتبارىا ظاىرة اجتماعية ليا تأثير كبير في المجتمع       
، فسعت الى تفسير ىذه العكامؿ التي ادت الى مف حيث كجكدىا، كىي مكجكدة في كؿ زماف كمكاف

ارتكابيا مف أجؿ الكصكؿ الى افضؿ الكسائؿ كاألساليب الفعالة مف أجؿ القضاء عمييا كلمكافحتيا، أك 
عمى االقؿ الحد مف انتشارىا، فكانت األبحاث الجنائية المصدر األساسي لمتشريعات التي بدكرىا كضعت 

 لمقانكف الجنائي اال كىك قانكف العقكبات.قكاعد تجـر األفعاؿ المخالفة 

كبالعقكبة تتميز قكاعد  ،فكؿ جريمة تقابميا عقكبة ،الجرائـ ك العقكبات المقررة ليايضـ  قانكف العقكبات 
إال أف قانكف العقكبات يشمؿ عبلكة عمى الجرائـ ك العقكبات ، ىذا القانكف عف غيره مف القكانيف األخرل

تحكميا ضمف إطار مشترؾ مثؿ مبدأ شرعية الجرائـ ك العقكبات الذم  التيامة مجمكعة مف القكاعد الع
كالذم يحدد لنا عناصر كأركاف كؿ جريمة مف الناحية المادية ، يقرر أنو ال جريمة كال عقكبة إال بنص

ف حيث كمبادئ المسؤكلية الجزائية كأسباب اإلباحة كمكانع العقاب كمكانع المسؤكلية كمبدأ سرياف القانكف م
جميع التشريعات الجزائية "العقابية"  كالدفاع الشرعي، كما يشمؿ ىذا القانكف أيضان ، المكاف ك الزماف

فقط عمى القكاعد المكضكعية دكف  كنشير أخيرا إلى أف قانكف العقكبات مقصكر، الخاصة كالمكممة لو
 .القكاعد الشكمية أك اإلجرائية
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المجتمع كاستقراره، كتكفير الحماية لؤلفراد داخؿ ىذا المجتمع  كىذا كمو ييدؼ الى المحافظة عمى كياف
كأعراضيـ  عمى أركاحيـكالحفاظ عمى امنو الداخمي كالخارجي، كتتركز حماية األفراد في المحافظة 

 كأمكاليـ مف كؿ اعتداء يمكف اف يقع عمى ام فرد.

تي تضعيا الدكلة كالتي تحدد فييا كيعرؼ قانكف العقكبات عمى انو:" ىك مجمكعة القكاعد القانكنية ال
 . 69الجرائـ كالعقكبات كالتدابير االحترازية المقررة ليذه الجرائـ"

يتضح مف التعريؼ السابؽ اف قانكف العقكبات كىك قانكف التجريـ الذم تضعو الدكلة ذات سمطة كسيادة، 
ىي الدكلة، كىي المصدر الكحيد كنقصد بمصادر التجريـ كالعقاب الجية التي تخمؽ القاعدة الجنائية أال ك 

 الذم يخمؽ القاعدة الجنائية.

كىناؾ مبدأ اساسي في قانكف العقكبات يحكـ مصادر القاعدة الجنائية كيبسط سمطانو عمى نطاؽ سريانيا 
كمو، ذلؾ ىك مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات، كاف مبدأ الشرعية يتمثؿ في اف ال جريمة كال عقكبة اال بنص 

ام القانكف العقكبات، كبالتالي فإف الضعؼ في التجريـ يؤثر بشكؿ كبير عمى المجتمع لما لو قانكني، 
اىمية كبيرة كتأثير كبير عمى الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية، فيي تدخؿ في كافة مناحي الحياة 

عؼ في التجريـ، داخؿ المجتمعات، كبالتالي سنقسـ ىذه الدراسة في المطمب األكؿ سنتحدث عف الض
كالضعؼ في المسؤكلية في المطمب الثاني مف ىذا المبحث لما لو اىمية كبيرة في التأثير عمى الجرائـ 

 الفندقية كخصكصان الضعؼ المكجكد في فمسطيف ألسباب كثيرة سنبيف ذلؾ خبلؿ شرح ىذه المطالب.

 اٌّطٍت األٚي: اٌؼؼف فٟ اٌزجغ٠ُ فٟ إؽبع اٌفٕبصق.

مسطيف بثركة سياحة فريدة كمتنكعة، فيي ميد الديانات الرئيسية الثبلث. بالرغـ مف صغر تحظى دكلة ف   
مساحتيا، فيي تتميز بجغرافيا غنية بتنكعيا الحيكم كالمناخي، كالذم يشكؿ عامؿ جذب كترفيو كقضاء 

تفادة حرميا مف االس 1967اإلجازات. كلكف كقكع فمسطيف تحت اإلحتبلؿ االسرائيمي منذ حزيراف عاـ 
الكاممة مف استغبلؿ مكاردىا السياحية، " بؿ استطاعت سمطات اإلحتبلؿ كضع سيطرتيا الكاممة عمى 

كخصكصان في مدينة القدس كالبحر الميت كغكر األردف، كحرمت  فمسطيفابرز معالـ السياحة كاآلثار في 
ستغبلليا كتسكيقيا عمى اعتبار مف استغبلؿ تمؾ الثركات، بينما سمحت لمشركات اإلسرائيمية با الفمسطينييف

انيا مرافؽ اسرائيمية، كمكاصمة التضييؽ أيضان بالنسبة لممكاقع السياحية التي أصبحت تحت كالية السمطة 
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، خصكصان في مدف بيت لحـ كغزة كجميع المدف كالقرل 1994الكطنية الفمسطينية بعد نشؤىا عاـ 
 .70األخرل" الفمسطينية

فقمة  الفمسطينيةالفمسطينية بشكؿ عاـ، كبالتالي فإف ذلؾ يؤثر عمى عمؿ الفنادؽ ىذا بالنسبة الى السياحة 
السياحة يؤثر عمى االقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ، باإلضافة إلى كجكد ضعؼ كاضح في عناصر 

 التجريـ مف حيث اإلطار الفندقي.

ة بيا، فإف اكؿ قانكف فالمشرع الفمسطيني لـ يخصص ام قانكف يتعمؽ بعمؿ الفنادؽ ككضع احكاـ خاص
، فمـ يكف لفمسطيف 1965( لسنة45عمؿ عمى تنظيـ العمؿ السياحي في فمسطيف ىك قانكف السياحة رقـ)

؛ بحيث اصبحت الضفة الغربية خاضعة لؤلردف كقطاع 1965قانكف متخصص ينظـ السياحة قبؿ عاـ 
الدكؿ، إال اف ىذا القانكف غزة خاضع لمحككمة المصرية؛ بالتالي خضعت ىذه المناطؽ لقكانيف تمؾ 

 ضعيؼ جدان كال يبلئـ الكضع السياحي المتطكر.

فيك قانكف قديـ جدان، كال يكجد قانكف متخصص  1966( لسنة 51كأيضان فيما يتعمؽ بقانكف اآلثار رقـ )  
ة ما لمفنادؽ التي تكضح حقكؽ ككاجبات الفندؽ لمنزيؿ كحقكؽ ككاجبات النزيؿ لمفندؽ؛ أم الحقكؽ المتبادل

بيف النزيؿ كالفندؽ، فيذا يعتبر قصكران بالتشريعات الفمسطينية، بحيث تـ االكتفاء بصدكر نظاـ يحمؿ الرقـ 
عمى عكس الدكؿ العربية األخرل كمصر،  71بشأف نظاـ المؤسسات الفندقية كمراقبتيا 1966( لعاـ 49)

كطرأ عميو بعض التعديبلت  1973( لسنة 1بحيث صدرت قانكف يخص المنشآت الفندقية كالسياحية رقـ)
التي تخص نصكصو، مكاكبان التطكر السياحي عمى عكس القكانيف الفمسطينية، كاىـ اسباب ذلؾ كجكد 
عاقة استخراج قكانيف ذات قكة تحكـ جميع المناطؽ الفمسطينية باإلضافة إلى تعطيؿ  اإلحتبلؿ االسرائيمي كا 

 اؿ نكاب المجمس.المجمس التشريعي بسبب سياسية االحتبلؿ في اعتق

 اٌفغع األٚي: أ١ّ٘خ اٌزشغ٠ؼبد فٟ رذم١ك األِٓ اٌـ١بدٟ. 

تبرز اىمية التشريعات في تكفير األمف السياحي عمى مستكييف اثنيف، أكالن عمى مستكل أمف السائح،      
 ثانيان عمى مستكل تأميف المنشآت السياحية.
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 أكالن: أىمية التشريعات عمى مستكل أمف السائح.

ر حماية السائح أحد اإللتزامات الجكىرية التي يتكجب عمى الدكلة المضيفة القياـ بو اتجاه الكافديف تعتب
عمييا، فتعد تشريعات الدكلة إحدل اآلليات المعتمدة مف قبؿ ىذه الدكؿ لتحقيؽ ىذه الغاية، كيشمؿ أمف 

 في بمد اإلقامة. السائح حماية سبلمتو الجسدية كعرضو كمالو كالحفاظ عمى راحتو كطمأنينتو

كنظران ألىمية التشريعات القانكنية التي تنظـ سمكؾ األفراد في عبلقتيـ مع بعضيـ البعض، سعت العديد 
مف الدكؿ لكضع قكاعد خاصة لتكفير تمؾ الحماية مف خبلؿ كضع قكاعد قانكنية يمنع الخركج عنيا، كىك 

قدرة المنظكمة التشريعية التقميدية عمى تكفير الحماية  ما سارعت اليو العديد مف الدكؿ لمقياـ بو إيمانان بعدـ
الكافية لعدـ مسايرة القكانيف مكاكبة كمستجدات القطاع السياحي كخاصة قطاع الفنادؽ كذلؾ تكفيران لمراحة 

 كالسكينة في نفسية السائح.

دية كىي الجرائـ التي تقع يشير ايضان الى كجكد صنفيف مف الجرائـ التي تقع عمى السائح، أكالن الجرائـ التقمي
عادة عمى معظـ المكاطنيف كغير المكاطنيف كىي جرائـ السرقة كاإلحتياؿ كجرائـ القتؿ كالعنؼ بأنكاعو 
كالزنا كاإلغتصاب، أما بالنسبة لؤلفعاؿ المجرمة ذات الطابع الخصكصي الممتصقة بالمجاؿ السياحي 

قؿ مف طائرات كسفف كالمطارات كالفنادؽ كتتسمط كالتي تتصؿ بالسائح بشكؿ خاص سكاء داخؿ كسائؿ الن
 عمى امنو الجسدم كذمتو المالية.

 ثانيان: أىمية التشريع عمى مستكل تأميف المنشآت السياحية.

يقصد ىذا النكع مف الحماية ىي الحماية المادية لممنشآت السياحية كالفنادؽ، كتكتسي األىمية بتأميف 
تقؿ عف اإلىتماـ التشريعي ألمف السائح، ذلؾ اف كاقع السياحة العربية  السياحية أىمية بالغة ال المنشآت

يستدعي لئلىتماـ كالتطكير التشريعات الخاصة بيا، كيشمؿ تعريؼ المنشآت السياحية:" ىي تمؾ المنشآت 
الساحمية كالمطاعـ كالنكادم  كالشكاطئالتي يستخدميا السياح مثؿ الفنادؽ كالقرل كالمنتجعات السياحية 
 .72كالمكاقع األثرية كالطبيعية كالتاريخية كالدينية كأماكف الترفيو المختمفة"

يتضح في القكانيف الفمسطينية بأف ىناؾ فراغ تشريعي كبير بالنسبة لمكضكع السياحة عامة كالفنادؽ 
 بشكؿ كبير عمى االعتمادخاصة؛ بحيث اف الفنادؽ تحكميا األنظمة كال كجكد لمقانكف في ذلؾ، بؿ يتـ 
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األنظمة كخاصة رككد المجمس التشريعي الفمسطيني في نص قكانيف تعمؿ عمى تنظيـ الفنادؽ كعبلقتيا 
 بالنزيؿ.

 اٌفغع اٌضبٟٔ: صٚع اٌزشغ٠ؼبد اٌؼغث١خ فٟ إؽبع اٌفٕبصق.

يتضح مف خبلؿ البحث في التشريعات التي تتعمؽ بالسياحة كالفنادؽ، بأف ىناؾ قصكر كبير كفجكة      
 اىتماـ بسف التشريعات التي تتعمؽ في ىذا المجاؿ، كما ىك الحاؿ في فمسطيف.كبيرة كقمة 

 كاالجتماعية االقتصاديةفالتشريع كما ىك معمكـ يتـ عف طريؽ نظاـ قانكني منظـ لشتى مناحي الحياة 
عية كالسياسية كغيرىا مف المجاالت المختمفة، فتـ كضع العديد مف التشريعات كالضكابط اإلجرائية كالمكضك 

ليذه المكاضيع كتحديد األفعاؿ المجرمة كمقابميا تحديد العقكبة المنطبقة عمى تمؾ األفعاؿ المخالفة لمقانكف 
ديدة في حاؿ ظيكر جرائـ جديدة، إال اف كلمبدأ الشرعية، ككؿ ذلؾ يقكـ المشرع بكضع قكاعد قانكنية ج

القطاع السياحي لـ يحظى بيذا اإلىتماـ فبقيت التشريعات التي تطبؽ تشريعات قديمة ال تبلئـ الكضع 
الحالي، فالسياحة في تطكر بشكؿ دائـ فبتالي يتكجب عمى المشرع اف يقكـ بتعديؿ تمؾ القكانيف كتطكيرىا 

األنظمة التي تعمؿ عمى تنظيـ عمؿ الفنادؽ كايضان ىذه األنظمة  باإلضافة الى نص قكانيف خاصة بدؿ
فييا قصكر مف حيث بياف حقكؽ كالتزامات صاحب الفندؽ كذلؾ حقكؽ كالتزامات النزالء، كيتضح ذلؾ في 

 .73نظاـ المؤسسات الفندقية كمراقبتيا

 أكالن: قصكر التشريع في كضع قكاعد التجريـ.

تنظيـ القطاع السياحي كالفنادؽ ال يمكف اف يككف السبيؿ الكحيد لمحد مف اف صدكر التشريعات كاألنظمة ل
الظاىرة اإلجرامية التي يمكف اف تستيدؼ أمف النزيؿ أك صاحب الفندؽ، بحيث اف التشريع لف يككف مانعان 
يحكؿ دكف تكرار الجرائـ رغـ كجكد تشريعات تتضمف قكاعد قانكنية حديثة تضمف الصرامة كالشدة، لذلؾ 
فإنو ميما امعنت السمطة التشريعية في سف قكاعد قانكنية منظمة لمفنادؽ بشكؿ خاص كلمقطاع السياحي 
بشكؿ عاـ كميما حدا ذلؾ التشريع مف درجة كبيرة مف الحرفية عمى مستكل الصياغة الفنية كمف حيث 

لدكلية لحقكؽ اإلنساف الجيات التي أككؿ إلييا صياغة تمؾ التشريعات ككذلؾ مف حيث احتراميا لممعايير ا
عماؿ  القانكنية مثؿ مبدأ قرينة البراءة كغيرىا مف المبادمء فإنيا تبقى قاصرة عمى لكحدىا عمى  المبادئكا 

تحقيؽ األمف الفندقي كالسياحي؛ لذلؾ كمو يتكجب عمى التشريع كضع إطار قانكني منظـ لقطاع أك لظاىرة 
                                                           

73
  ، راجع المبلحؽ.مؤسسات الفندقية كمراقبتيا، بشأف نظاـ ال1966( لعاـ 49نظاـ رقـ )  



 
 

55 
 

جراءات كقكاعد تتعمؽ بذلؾ ا لمجاؿ إما اف يككف التشريع جامعان مانعان لكافة مجاالت ما بكضع ضكابط كا 
المينية، كما جاء عمى لساف حضرة القاضي  االختبلالتالظكاىر اإلجرامية أك  كلجميعالسياحة كالفندقة 

رحماني" اف تحقيؽ األمف السياحي يقتضي تكافر العديد مف العكامؿ كاإلرادات كما  عميرةالشاذلي بف 
مف الجيات كاألطراؼ مف أجؿ البحث عف أنجع السبؿ لمحاصرة كؿ تيديد جدم يستدعي تدخؿ عديد 

ال  لؤلمف السياحي فالمسألة اعمؽ مف خمؽ إطار تشريعي داخؿ النظـ العربية ليتحقؽ األمف السياحي، كا 
كيؼ حينئذ يفسر استتباب األمف في المجاؿ السياحي داخؿ األنظمة اإلنجمكسكسكنية رغـ افتقارىا 

 .74تشريعية مكتكبة أصبلن إذ ليست العبرة بالنصكص"لمنظكمة 

كقد يغني عف النصكص أيضان الكعي الكقائي التي تمارسو الدكلة عمى السائحيف، بحيث يتكافر عنصر 
التيقظ لدييـ كأف يتـ التنبو لحصكؿ عممية تسميـ لؤلطعمة أك المياه داخؿ الفنادؽ، كذلؾ التنبو لمخاطر 

بالمخاطر كغير آمنة كغير محمية كغيرىا مف عناصر التيقظ التي تمار سو سمكؾ طرؽ سياحية محفكفة 
 الدكلة إتجاه السائحيف كالنزالء.

 ثانيان: الكسائؿ الغير تشريعية لمكصكؿ إلى تحقيؽ األمف السياحي كالفندقي.

جية لمتصدم لممخاطر التي قد يقع بيا النزيؿ غير الطرؽ التشريعية بؿ بطرؽ كقائية أخرل، كليست عبل
 كالطرؽ التشريعية كالتي تتمثؿ بمحاسبة المتيميف، مف ىذه الطرؽ:

 دعـ القدرات البشرية كتطكير الكفاءات.  . أ

مف الداخميف في المجاؿ السياحي كالفندقي  االختصاصكيتـ ذلؾ عف طريؽ رفع القدرات الفنية ألىؿ 
ككف بشكؿ دكرم بيدؼ التطكير كالمينيف كاألمف كتطكير الكفاءات، كيتـ ذلؾ عف طريؽ حمقات عممية ت

شركات األمف في  السياحيةعف طريؽ تطكير عمؿ الشرطة المجاؿ المتخصص مثؿ مجاؿ األمف  في
فمسطيف، كعقد دكرات تطكيرية خاصة ألصحاب الفنادؽ في كيفية التعامؿ مع النزالء كالبحث معيـ عف 

الداخؿ كالخارج كاالستئناس بالتجارب افضؿ الطرؽ التي تساعد عمى تطكير السياحة، كعقد كرشات عمؿ ب
 في الدكؿ المتطكرة كتبادؿ الخبرات في مختمؼ المجاالت التي تتعمؽ بالسياحة.
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كاف تعزيز مثؿ ىذه القدرات يككف كاجب عمى الدكلة؛ كذلؾ بتطكير التككيف المعرفي كالفني في مجاؿ  
ي في المناطؽ التي تتكافر فييا األمف مكافحة الجريمة السياحية، كىذا كمو يؤدم إلى التشجيع السياح

 السياحي.

 العمؿ عمى بث الطمأنينة في نفس السائح. . ب

لى حيف مغادرتو، كيتـ  كيتـ تكفير الطمأنينة لمسائح خبلؿ الفترة الممتدة بيف كصكلو إلى البمد المقصد كا 
دؼ السياح باإلضافة، بث األمف كالراحة لدل السائح عف طريؽ الكقاية مف العمميات اإلرىابية التي تستي

إلى قياـ الفندؽ بتفتيش الزائريف لديو حتى ال تقع مثؿ ىذه اليجمات، اف تقكـ إدارة الفندؽ بنشر  باإلضافة
 قكل األمف داخمو كخارج، كىذا كمو يعمؿ عمى حماية العامميف في الفندؽ كالنزالء.

يف الدكؿ كبيف الييئات كالمنظمات كحتى تككف الحماية كاممة متكاممة يتكجب تعزيز التعاكف الدكلي ب
الثنائية  لبلتفاقاتالدكلية المتخصصة، كالتي تعتبر مف أىـ اآلليات التي يحتاج إلييا األمف السياحي، كما 

ما بيف الدكؿ المجاكرة لبعضيا البعض دكر كبير لمحد مف ىذه الظاىرة اإلجرامية كذلؾ عف كريؽ مراقبة 
 تمر بيف األجيزة األمنية كالقضائية. الحدكد كالتنسيؽ المتكاصؿ كالمس

      

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ػؼف اٌّـؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ فٟ اٌجغائُ اٌفٕضل١خ.

تعتبر المسؤكلية الجزائية مف أىـ القكاعد األساسية في قانكف العقكبات باعتبارىا نظرية متكاممة،       
كف لمف يخالؼ أحكامو بارتكاب الجريمة فالمسؤكلية ىي التزاـ الشخص بتحمؿ العقكبة التي يقرىا القان

 المنصكص عمييا في قانكف العقكبات.

كحتى يتـ الحكـ عمى شخص معيف بأنو مسؤكؿ جنائيان يجب اف يتكافر بيذا الشخص األىمية الكاممة؛ 
 بيدؼ قدرتو عمى تحمؿ عقكبة الفعؿ الجرمي.

ؾ شأف التطكر الذم كاكب جميع ، شأنيا في ذلركلقد تطكرت المسؤكلية الجنائية عمى مر العصك " 
التمقائية فتعتمد بشكؿ أساسي عمى  القكانيف. فالمسؤكلية الجنائية في العصكر القديمة تقكـ عمى المادية ك

عف أفعالو أـ ال، أك إف كاف الفعؿ ان جنائي أكاف مسؤكالن  سكاء الفعؿ المرتكب دكف أم اعتبار لمرتكبيو
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يعاقب عمى جرائـ الخطأ لك أنيا جرائـ عمدية بؿ أف عقكبتيا قد تزيد  ارتكب عف إرادة أك بغيرىا. فقد كاف
 .75"، كلذلؾ فإف التركيز كاف ينصب عمى الفعؿ كحدهأحيانان 

كلممسؤكلية الجنائية اسس تقكـ عمييا كال بد مف تحديدىا كذلؾ ألىميتيا مف حيث إيقاع العقكبة عمى 
ية في الجرائـ الفندقية؛ كذلؾ بسبب افتقار القاعدة الجاني مف عدمو، بالرغـ مف كجكد ضعؼ في المسؤكل

كفي جميع األحكاؿ فالمسؤكلية الجنائية ال القانكنية التي تحدد العقكبات عمى الجرائـ الفندقية بشكؿ خاص. 
، كتكافر اإلدراؾ كالتمييز، كىي شخصية ال تقع إال عمى الشخص االختيارتتحقؽ إال مع كجكد حرية 

( مف قانكف العقكبات:" ال 74يشاركو في تحمؿ عبئيا أحدان غيره، فجاء نص المادة)مرتكب الجريمة كال 
رادة"  . 76يحكـ عمى أحد بعقكبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف كعي كا 

كىذا ما سأقكـ ببيانو في ىذا المطمب مف خبلؿ الفرع األكؿ الذم يتحدث عف األساس التي تبنى عميو  
 المطمب الثاني سكؼ اتحدث عف ضعؼ المسؤكلية الجنائية في الجرائـ الفندقية. المسؤكلية الجنائية، كفي

 اٌفغع األٚي: األؿؾ اٌزٟ رجٕٝ ػ١ٍٙب اٌّـؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ.

بالنسبة  االختياريتمحكر اساس المسؤكلية الجزائية حكؿ فكرتيف اساسيتيف ىما اإلدراؾ كالتمييز كحرية 
 عميو مسؤكلية الييئات المعنكية. لمسؤكلية النزيؿ، أما الفندؽ فينطبؽ

 أكالن: مسؤكلية النزيؿ جزائيان.

، كىك 78المكجكد داخؿ الفندؽ، ككممة النزيؿ أصميا النزؿ أم المسكف المؤقت 77فالنزيؿ ىك الضيؼ
 الشخص الذم حجز في الفندؽ لمدة محددة مقابؿ مبمغ مف الماؿ. 

ان معنكيان، فبتالي تنطبؽ عميو احكاـ المسؤكلية فالنزيؿ يعتبر شخصان طبيعيان كال يمكف اف يككف شخص
لمشخص الطبيعي كخاصة اف ليس ىناؾ ام قانكف خصص النزيؿ في الفندؽ مسؤكلية جنائية خاصة بؿ 

 يخضع لمقكاعد العامة لممسؤكلية الجنائية عمى الشخص الطبيعي.

                                                           
 

75
 مساء. 3477، الساعة p://www.droitetentreprise.comhtt  ،70/0/0276مجلة القانون واألعمال، اساس المسإولٌة الجنائٌة،  
76

 .7742( لسنة 74قانون العقوبات األردنً رقم )  

 
77
ٌُف المعجم الوسٌط،    ِزٌُل : الضَّ maany.com/ar/dict/arhttps://www.al-، النَّ

ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84/  ،70/0/0276 مساء. 3410، الساعة 

 
78
 3416، الساعة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82  ،70/0/7602وٌكبٌدٌا، تعرٌف الفندق،  

 مساء. 

http://www.droitetentreprise.com/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82


 
 

58 
 

حتى يتـ مسائمتو  االختياريجب اف يتكافر في الشخص المسؤكؿ جنائيان حرية اإلدراؾ كالتمييز كحرية 
 جنائيان:

 حرية اإلدراؾ كالتمييز. . أ

مف شركط المسؤكلية الجنائية في قانكف العقكبات األردني ىك اإلدراؾ كالتمييز) ام القدرة الجنائية( كيقصد 
باحتماؿ  االجتماعيةمعناه:" قدرة اإلنساف عمى فيـ ماىية أفعالو كتقدير نتائجيا كخطكرتيا عمى المصالح 

 .79بالضرر" ابتياإص

بحيث ال يصدر الكعي إال مف شخص مميز، إذ ال كعي لدل الشخص عديـ األىمية كالمجنكف أك مف يقؿ 
عمره عف السابعة، كما يمكف  اف يككف الشخص البالغ المميز غير كاعي، كما في حالة السكر، 

سؤكالن عف األفعاؿ اإلجرامية فالشخص السكراف بغير ارادتو يعتبر شخصان غير مسؤكالن جنائيان؛ أم غير م
 الصادرة عنو.

" يتضح اف حالة الكعي كاإلدراؾ ىك المقدرة عمى فيـ ماىية الفعؿ كطبيعتو كاآلثار المترتبة عميو، كأف 
تنصرؼ إلى ماديات الفعؿ مف حيث كتابة عناصره كخصائصو كذلؾ إلى آثاره، كال تنصرؼ المقدرة إلى 

 .80لك ثبت أنو لـ يكف يعمـ أك استطاعة الفاعؿ العمـ بيذا التكييؼ" فيـ التكييؼ القانكني لمفعؿ حتى

كبناء عمى ذلؾ فالعمـ بقانكف العقكبات يككف مفترض في كؿ شخص كمتكقع كال يستطيع الفاعؿ اإلنكار 
( مف قانكف العقكبات األردني:" ال يعتبر جيؿ القانكف عذران لمف 85بعدـ معرفة أحكامو، فنصت المادة)

"، حيث اف نص المادة جاء مطمقان فالمطمؽ يجرم عمى إطبلقو ما لـ بأتي نص آخر يقيده أرتكب أ م جـر
 كىك مف النظاـ العاـ.

كيختمؼ اإلدراؾ عف اإلرادة، فاإلرادة تكجيو الذىف إلى تحقيؽ أمر معيف، كقد تككف عف كعي اك عف غير 
الشخص المجنكف بارتكاب األفعاؿ كعي. كيظير الفرؽ بينيما في حالة الشخص المجنكف، بحيث يقـك 

بدكف أم كعي أك إدراؾ لذلؾ الفعؿ، كال يستطيع التمييز ما بيف إذا كاف الفعؿ مشركعان أـ ال، كلكف تتجو 
 إرادتو لمفعؿ دكف إدراكو.

 حرية اإلختيار. . ب
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ساف عف ارتكابو. فبتالي يممؾ اإلن االمتناعكىي قدرة اإلنساف في تكجيو نفسو الرتكاب عمؿ معيف أك 
في أعمالو المختمفة، كيمـز في ذلؾ اف يككف مدركان لما يقكـ بو كمميزان كاف تككف  كاالختيارحرية التقدير 

رادتو،" فعنصر اإلدراؾ كحرية  سماىا بعض فقياء القانكف بالمذىب  االختيارراجعة لمحض اختياره كا 
مسؤكلية الجنائية تقكـ عمى المسؤكلية التقميدم أك النظمية التقميدية، بحيث يرل أصحاب ىذا المذىب اف ال
 . 81"كاإلختياراألدبية أم الخطيئة، كال تقـك المسؤكلية إال بتكافر عنصرم اإلدراؾ 

كمف المعركؼ اف حرية اإلختيار تشمؿ عمى حرية اإلنساف المادية كالحرية األدبية كعدـ كجكد أم مؤثر 
شخص عمى القياـ بجريمة ما فبل مسؤكلية عميو؛  يؤثر عمى ىذه الحرية كما في حالة اإلكراه، فمك أكره

 ألنو قاـ بالفعؿ دكف إرادتو كاختياره.

كىناؾ ترابط قكم ما بيف اإلختيار كاإلدراؾ،" فمف ال يمتمؾ اإلختيار ال يمتمؾ اإلدراؾ ال يقكل عمى التمييز 
   .82و"عمى التمييز ما بيف ما بيف الصكاب كالخطأ، كبالتالي ال يقكل عمى تكجيو إرادت

(:" تقاـ 206كيتـ إثبات المسؤكلية الجنائية بكافة طرؽ اإلثبات، نص قانكف اإلجراءات الجزائية في المادة)
 .83البينة في الدعاكم الجزائية بجميع طرؽ اإلثبات، إال إذا نص القانكف عمى طريقة معينة لئلثبات"

ىرم، كاف تخمؼ أم منيما لسبب كفي جميع األحكاؿ فإف اجتماع شرطي المسؤكلية الجزائية أمر جك 
عارض أك خاص بو، فبل فنككف أما المسؤكلية الجزائية مف األساس، كيتبيف اف المسؤكؿ جزائيان في الجرائـ 

( مف قانكف العقكبات األردني بحيث 74/1الفندقية اتجاه الفندؽ ىك النزيؿ، كذلؾ حسب نص المادة) 
 لكعي كاإلرادة.اشترط لممعاقبة اف يككف لدل فاعؿ الجريمة ا

 ثانيان: مسؤكلية الفندؽ جزائيان.

في حاؿ قيامو بالجرائـ الفندقية اتجاه   ينطبؽ عمى الفندؽ احكاـ الشخص المعنكم في المسؤكلية الجنائية
النزالء، فالفندؽ ينطبؽ عميو أحكاـ الشخص المعنكم، كيعرؼ الشخص المعنكم عمى أنو:" تكتؿ مف 

و القانكف بالشخصية القانكنية كبالكياف المستقؿ، كيعتبره كالشخص الطبيعي األشخاص أك المكاؿ يعترؼ ل
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، كما عرفيا االستاذ محمكد نجيب حسني عمى أنو:" ىك 84مف حيث تمتعو بالحقكؽ كالتزامو بالكاجبات"
 .85مجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ تتمتع بالشخصية القانكنية"

بينيا الكزارات كالمؤسسات العامة كالمصالح المستقمة كالبمديات، كالييئات المعنكية متعددة األشكاؿ إذ مف 
كالجمعيات كالنقابات كالشركات، ككؿ مجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ يعترؼ ليا القانكف بالشخصية 

 المعنكية.

كلكف تثار المشكمة في قياـ ىذا الشخص المعنكم بارتكاب جريمة معينة فكيؼ سيتـ محاسبتيا، ىؿ يتـ 
 بتيا كييئة معنكية باإلضافة إلى المسؤكلية الشخصية لمف ارتكب الجريمة؟محاس

إف عمى أف:"  1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ)74/2تبنى المشرع األردني في مادتو )
 ئيان عف أعماؿ مديرييا كأعضاء إدارتيا كممثمييا كعماليا عندما يأتكف ىذهزاالييئات المعنكية مسؤكلة ج

 ".األعماؿ باسـ الييئات المذككرة أك بإحدل كسائميا بصفتيا شخصان معنكيان 

كجاء في نفس المادة في فقرتيا الثالثة عمى اف:" ال يحكـ عمى األشخاص المعنكييف إال بالغرامة 
 كالمصادرة".

عف أعماؿ  (:" الييئات المعنكية مسؤكلة جزائيان 210/2كما جاء ايضان في القانكف المبناني في المادة )
 كأعضاء إدارتيا كممثمييا كعماليا عندما يأتكف ىذه األعماؿ باسـ الييئات المذككرة أك بإحدلمديرىا 
 كسائميا".

ىناؾ تشابو كاضح ما بيف مشرع القانكف األردني كمشرع القانكف المبناني مف حيث اعتراؼ ك تحديد 
ية متبينان بذلؾ نظرية حقيقية التي ترل الشخص مسؤكلية الييئات المعنكية، كقد أقر الشارع ىذه المسؤكل

المعنكم كيانان حقيقيان ال مجرد مجاز، أم اف يتـ مساءلة الشخص المعنكم جزائيان بناء عمى ارتكاب ممثمو 
الفعؿ الجرمي أك احد العامميف باسـ الشخص المعنكم أك بإحدل كسائمو. كال ينسب الكسيمة التي استعاف 

الشخص المعنكم الذم يديره أك يمثمو إال إذا كاف مف شأنيا اف تسيـ في تحقيؽ بيا المدعى عميو الى 
اغراضو كمصالحو كبصفة خاصة جمب منفعة لو، يفيـ مف ذلؾ إذا كاف الفعؿ الجرمي مف أجؿ الشخص 
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( عقكبات 210/2( عقكبات أردني كالمادة )74/2المعنكم يتـ مسائمة الشخص المعنكم حسب نص المادة)
 لبناني. 

كمف خبلؿ ذلؾ يتبيف اف المشرع تبنى اعتبار الييئة المعنكية شخص حقيقي ال افتراض فيو كال خياؿ، بؿ 
الخاصة المستقمة عف إرادة كؿ عضك فييا، " فإرادتيا ىي إجماع آراء  بإراداتوىي حقيقية ذات كجكد تتمتع 

تنفيذىا القائمكف بإدارة أعماؿ ىذه أعضائيا أك المساىميف فييا، كمظيرىا األكامر كالتعميمات التي يقكـ ب
 كذلؾ يتعمؽ األمر بالنشاطات التي تقـك بيا المؤسسة كلحسابيا. 86الييئة المعنكية"

يضاؼ إلى ذلؾ أف إقرار المسؤكلية الجزائية لمييئة المعنكية ال يشكؿ أم خرؽ لمبدأ شخصية كتفريد 
مباشر، فإذا اصابت أعضاءه مف األشخاص  العقكبة؛ ذلؾ ألف العقكبة تكقع عمى الييئة المعنكية بشكؿ

 ، فيككف ذلؾ عف طريؽ غير مباشر.الطبيعييف

الذيف يرتكبكف الجرائـ  الطبيعييفجزائيان ال ينفي مساءلة األشخاص  االعتباريةيتضح اف مساءلة الييئات 
 رئيسييف كىما: شرطيفباسميا، كيشترط العتبار الييئة المعنكية مسؤكلة جزائيان 

 مرتكب الفعؿ الجرمي مديران لمييئة أك عضكان في إدارتيا أك ممثبلن ليا أك أحد عماليا.اف يككف  . أ
 اف يككف ىذا الفعؿ قد ارتكب باسـ الييئة المعنكية أك باستخداـ إحدل كسائميا. . ب

كبناء عمى ذلؾ فمك قاـ أحد العامميف داخؿ الفندؽ بكضع سمكـ داخؿ طعاـ النزيؿ الذم كاف بينيما ثأر 
تقع عميو مسؤكلية شخصية بارتكابو لجريمة التسميـ، أما في حاؿ ككف قياـ إدارة الفندؽ بكضع طعاـ قديـ، 

معيف في الثبلجة لمدة طكيمة ثـ تـ إطعامو لمنزالء كتسببت ىذه الحالة بتسمـ النزالء يتـ مسائمة الفندؽ 
لشخصية، بؿ بصفتيـ كشخص معنكم كقد تمحؽ المسؤكلية اعضاء اإلدارة أيضان كلكف ليس بصفتيـ ا

 عامميف كأعضاء في الفندؽ. 

كيمكف معاقبة الشخص المعنكم كشخص معنكم فقط، إما عف طريؽ إغبلؽ المنشاة أك بفرض الغرامات 
 عمييا، أك القياـ بتدابير احترازية معينة كالمصادرة كالكقؼ عف العمؿ.
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 اٌفغع اٌضبٟٔ: ِٛأغ اٌّـؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ.

ي الفصؿ الثالث مف القسـ الثاني مف قانكف العقكبات لمبحث في مكضكع مكانع خصص المشرع األردن
( مف قانكف العقكبات حاالت انتفاء المسؤكلية بسبب العاىة 92ك  91المسؤكلية الجنائية فحدد المادتيف )
، ( حاالت انتفاء المسؤكلية الناتجة عف السكر كالتسمـ بالمخدرات93العقمية كالجنكف، كخصص المادة)

 .( الناشئة عف صغر السف94كخصصت المادة)

اما بالنسبة لمقانكف المبناني، حيث نص الشارع عمى مكانع المسؤكلية الجزائية في القسـ الثاني مف الباب 
 ( .240+236-223الرابع مف المادة)

تعترض عرؼ الدكتكر حامد الفيداكم مكانع المسؤكلية الجنائية عمى أنيا:" ىي األسباب الشخصية التي 
 .87تعدميا كالمجنكف، اك تنقصيا كالصغر" الفاعؿ بالذات فتصيب إرادتو كتعيبيا كاإلكراه، أك

 أكالن: مكانع سببيا إنعداـ اإلرادة.

أشار قانكف العقكبات األردني في الفصؿ الثاني حاالت انتفاء المسؤكلية كفي المسؤكلية الناقصة في 
الت التالية كىي: اإلكراه المعنكم كالقكة القاىرة كحالة (، تحت ىذا البند يضمف الحا90-88المكاد)

 الضركرة.

 اإلكراه المعنكم كالقكة القاىرة. . أ

( مف قانكف العقكبات األردني عمى أنو:" ال عقاب عمى مف أقدـ ارتكاب جـر مكرىا 88جاءت المادة )
كت العاجؿ، أك أم ضرر تحت طائمة التيديد ككاف يتكقع حيف ارتكاب ذلؾ الجـر ضمف دائرة المعقكؿ الم

بميغ يؤدم إلى تشكيو اك تعطيؿ أم عضك مف أعضاءه المستديمة .. كما يشترط اف ال يككف فاعؿ 
 الجريمة قد عرض نفسو ليذا اإلكراه بمحض إرادتو اك لـ يستطع إلى دفعو سبيبلن".

مادية أك معنكية لـ  ( عمى أنو:" ال عقاب عمى مف أكرىتو قكة227كجاء في القانكف المبناني في المادة)
 يستطع إلى دفعيا سبيبلن".
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كلـ يتفؽ فقياء القانكف الجنائي عمى تعريؼ محدد لئلكراه سكاء كاف ىذا اإلكراه ماديان اك معنكيان، كيمكف 
حؽ عمى اف يعمؿ عمبلن دكف رضاه، أك ىك القكة الخارجية التي  تعريفو عمى أنو:" ىك اجبار شخص بغير

 شكؿ كامؿ مف أف يتصرؼ كفؽ إرادتو كبالشكؿ الذم يريد.تشؿ إرادة اإلنساف ب

في حيف سكاء كاف اإلكراه ماديان أك معنكيان فإنو ينفي حرية اإلختيار لدل الجاني؛ ألف الشخص المكره 
الذم كاف يتمتع بكامؿ قكاه العقمية دخؿ عميو عيب مف عيكب الرضا الذم اصابو، كىك اإلكراه الذم يؤثر 

 الجاني مما يؤدم إلى القكؿ بانتفاء المسؤكلية الجنائية لمشخص المكره. عمى إرادة الشخص

 كبناء عمى ذلؾ فإف لئلكراه المعنكم عدة شركط كىي:

اف يككف الجـر تحت طائمة التيديد منصبان بإيقاع القتؿ، اك ضرر بميغ أك تشكيو أك تعطيؿ  .1
 ألعضاء الجسـ كاف يسبب عاىة مستديمة.

 ديد اإلعتداء بالقتؿ أك األذل البميغ كأف يككف ىذا الخطر جسيمان.اف يستنتج مف شرط التي .2
اف يككف التيديد حاالن كمحدقان أم بإنزاؿ الضرر حاالن كال يستطيع دفعو بأم كسيمة ممكنة سكل  .3

 ارتكابو لمجريمة، بمعنى اف يككف اإلكراه جديان.
و، ففي حاؿ عرض نفسو اف ال يككف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسو ليذا اإلكراه بمحض إرادت .4

 لئلكراه اعبتر مسؤكالن جنائيان عف الفعؿ الذم قاـ بو.
 حالة الضركرة. . ب

( مف قانكف العقكبات المبناني عمى أنو:" ال 229( مف قانكف العقكبات األردني كالمادة)89نصت المادة)
عف ممكو أك ممؾ يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ الجأتو الضركرة إلى اف يدفع بو في الحاؿ نفسو أك غيره أك 
 غيره، خطران جسيمان محدقان لـ يتسبب ىك فيو قصدان شرط اف يككف الفعؿ متناسبان كالخطر".

عرؼ الفقياء حالة الضركرة عمى انيا:" مجمكعة مف الظركؼ التي تيدد شخصان بالخطر كتكحي إليو 
الظركؼ التي يضطر . كتمكف تعريفو عمى انو مجمكعة 88بطريؽ الخبلص منو بارتكاب فعؿ جرمي معيف"

 فييا الشخص إلى ارتكاب جـر معيف كذلؾ إلنقاذ نفس غيره أك مالو كانيا بالعادة كليدة القكل الطبيعية.

كىناؾ فرؽ كاضح ما بيف حالة الضركرة كاإلكراه المعنكم، فالفرؽ األساسي بينيما اف الخاضع لئلكراه 
سـ في صحف النزيؿ، كلكف في حالة الضركرة ال يحدد لو السمكؾ المطمكب منو كأف يقكـ العامؿ بكضع ال
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، كفي حالة 89الخطر" الجتنابيحدد لو ذلؾ؛ " بؿ عميو اف يبلحظ الظركؼ المحيطة بو كيتصكر كسيمة 
الضركرة ايضان يسعى فاعميا لدرء الضرر الذم ال ييدده شخصيان بؿ ييدد غيره، عمى عكس اإلكراه الذم 

 تيدؼ الجريمة التي يرتكبيا لدرء الضرر الذم ييدد المكره شخصيان. ال يمكف أف يصدر إال مف اإلنساف ك 

أما بالنسبة لمشركط التي تتعمؽ بالخطر في حالة الضركرة، اف يككف الخطر ييدد نفس الجاني أك نفس 
غيره أك مالو أك ماؿ غيره، حيث اف المشرع األردني تكسع في تحديد الخطر الذم تقكـ بو حالة الضركرة، 

مؽ ىذا الخطر بالنفس كالماؿ، كأف يككف الخطر جسيمان، كالعمة في ذلؾ اف الخطر الجسيـ ىك كساء تع
الخطر الذم يؤثر عمى اإلرادة، كاف محكمة المكضكع ىي التي تقرر كتقدر مدل جسامة الخطر الكاقع 
فعبلن كذلؾ عمى اساس الشخص المتكسط أك العادم الذم يكجد في ظركؼ المتيـ، فإف كانت ىذه 

 الظركؼ تجعؿ مف الشخص أف يقـك بارتكاب الجريمة ففي ىذه الحالة تتكافر حالة الضركرة.

باإلضافة أف يككف الخطر محدقان، كالخطر المحدؽ ىك الخطر الحاؿ، تتكفر اف يككف الخطر كشيؾ 
ر الكقكع، كيجب اف ال يككف فاعؿ الجريمة قد تسبب في الخطر قصدان، كيتعيف عميو أف ال يتعرض لمخط

( مف قانكف العقكبات األردني:" ال يعتبر حالة الضركرة مف كجب عميو قانكنان 90كذلؾ حسب نص المادة)
 اف يتعرض لمخطر".

 كلفعؿ الضركرة شركط يتـ استنتاجيا مف القكاعد العامة في قانكف العقكبات، كىي:

لقياـ بفعؿ الضركرة اف ال يمكف تفادم الخطر بكسيمة أخرل، أم انو لـ يكف بإمكاف المتيـ إال ا .1
حتى يتفادل الخطر، كأف تقدير ذلؾ يرجع إلى محكمة المكضكع كالتي تأخد عمى اساس معيار 

 الرجؿ العادم في نفس الظركؼ.
( مف قانكف العقكبات األردني قد أجاز المجكء 89التناسب ما بيف الفعؿ كالخطر، نصت المادة) .2

 المعنكم.إلى القتؿ في حالة الضركرة غمى خبلؼ اإلكراه 

اعتبر عنصر الضركرة قائمان متى تكافرت شركطو دكف إمكاف المسائمة بالتعكيض ممجئان إلى ذلؾ التيديد 
، حيث أنو متى كاف 90( مف القانكف المدني األردني263بخطر جسيـ كمحدؽ كذلؾ حسب نص المادة)
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بغض النظر عف مصدر الشخص ميددان بخطر جسيـ محدؽ يمحؽ بالجسـ أك الماؿ تنتفي مسؤكليتو كذلؾ 
 التيديد بفعؿ الطبيعة أك اإلنساف.

 ثانيان: غياب الممكات العقمية.

اشار قانكف العقكبات األردني في الفصؿ الثالث حاالت انتفاء المسؤكلية كالمسؤكلية الناقصة في 
 (، كىي حاالت السكر كالتسمـ بالمخدرات كصغر أك القصر الجنائي.94-93المكاد)

 بالمخدرات.السكر كالتسمـ  . أ

في  االختيار( مف قانكف العقكبات عمى اف:" ال عقاب عمى مف يككف فاقد الشعكر أك 93نصت المادة)
عممو كقت ارتكاب الفعؿ لغيبكبة ناشئة عف الكحكؿ أك عقاقير مخدرة أيان كاف نكعيا إذا أخذىا دكف رضاه 

 أك عمى غير عمـ منو بيا".

المبناني عمى ما يمي:" يعفى مف العقكبة مف كاف حيف اقتراؼ ( مف قانكف العقكبات 235كنصت المادة)
الفعؿ بسبب طارئ اك قكة قاىرة في حالة تسمـ ناتجة عف الكحكؿ أك المخدرات أفقدتو الكعي. إذا نتجت 
حالة التسمـ عف خطأ الفاعؿ، كاف ىذا مسؤكالن عف كؿ جريمة غير مقصكد ارتكابيا كيككف مسؤكالن عف 

إذا تكقع حيف اكجد نفسو في تمؾ الحالة لسبب خطئو امكاف اقترافو افعاالن إجرامية. إذ  الجريمة المقصكدة
 (".257كجد نفسو في تمؾ قصدان بغية ارتكاب الجريمة شددت عقكبتو كفقان لممادة)

مف خبلؿ المكاد الكاردة أعبله يتضح اف الشخص المصاب في حالة غيبكبة ناشئة عف المكاد كحكلية 
ة عقاقير مخدرة أخذىا دكف عممو كدكف إرادتو، أم كجكد سبب أكرىو عمى تناكليا اك تناكليا كمسكرة أك أي

دكف عمـ منو أنو يتناكؿ شيء مسكر أك مخدر كفقد عقمو بناء عمى ذلؾ، كلـ يكف لو القدرة كالسيطرة 
 كالتحكـ بيا فبل يمكف كالحاؿ ىذه إيبلمو أم بإيقاع العقكبة الرادعة عميو.

كقكع الجريمة مف شخص سكراف قد سكر بمحض إرادتو، ففي ىذه الحالة تقع عميو كافة  أما في حاؿ
أركاف المسؤكلية الجنائية، كيؤخذ بعيف اإلعتبار عمى انو شخص لو كامؿ اإلرادة، كال يعتبر مانع مف 

بأم جريمة  مكانع العقاب؛ ألنو يتكجب عميو العمـ في حاؿ تناكلو لممسكرات أك المخدرات قدرتو عمى القياـ
 كتكقع كقكع الجرائـ كلك دكف إرادتو، فتناكؿ المسكرات كالمخدرات يفقد الشخص اإلدراؾ تمامان.
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أما بالنسبة لمشخص الذم تناكؿ المسكرات كلـ يؤثر ذلؾ عمى قكاه العقمية كلـ يؤثر عمى اإلدراؾ كحرية 
 اإلختيار، فتقع عميو المسؤكلية الجنائية الكاممة.

محكمة التمييز األردنية، " فقد قضت بانو ال يعفى مف العقاب إدعاء المميز بأنو حينما  ىذا ما أخذت بو
( مف قانكف العقكبات تشترط لئلعفاء مف العقكبات 93شير السبلح كاف في حالة سكر، كذلؾ ألف المادة)

رة دكف رضى مف مف العقكبة أف يككف فقد الشعكر كاالختيار قد نشأ بسبب تناكؿ الكحكؿ أك العقاقير المخد
 .91فاقد الشعكر أك عمى غير عمـ منو"

مف خبلؿ ما تقدـ أعبله فتناكؿ الشخص المخدرات كالمسكرات بمحض إرادتو سكاء فقد عقمو أك لـ يفقده 
كقاـ بارتكاب الجريمة فيعتبر مسؤكالن جنائيان بارتكابو لمجريمة، عمى عكس تناكلو في حالة اإلكراه كعدـ 

 يء مسكر أك مخدر.عممو بأنو يتناكؿ ش

 صغر السف. . ب

 ( مف قانكف العقكبات األردني:" مع مراعاة ما جاء في قانكف إصبلح األحداث:94نصت المادة )

 ال يبلحؽ جزائيان كؿ مف لـ يتـ التاسعة مف عمره. .1
كيعفى مف المسؤكلية الجزائية كؿ مف لـ يتـ الثانية عشر مف عمره، إال إذا ثبت أنو كاف في  .2

 رتكابو الفعؿ أف يعمـ أنو ال يجكز لو أف يأتي ذلؾ الفعؿ".مقدكره عند ا

يفيـ مف الفقرة الثانية مف نص المادة أعبله، أف الصغير الذم لـ يتـ الثانية عشر مف عمره يعفى مف 
المسؤكلية الجزائية، إال أنو كفي نفس الكقت كرد استثناء عمى ىذه القاعدة كىي في حاؿ ارتكاب ىا 

 ت أنو يعمـ بأنو ال يجكز لو اف يأتي ذلؾ الفعؿ) العمـ المسبؽ كاإلدراؾ(.القاصر الفعؿ كثب

عرفت مجمة األحكاـ العدلية الصغير الغير مميز كىك " الصغير الذم ال يفيـ البيع كالشراء، أم ال يعمـ 
بخمسة  ككف البيع سالبان لمممؾ كالشراء جالبان لو ال يميز الغبف الفاحش كالظاىر مثؿ اف يغش في العشرة

 .92مف الغبف اليسير، كالطفؿ الذم يميز ىذه المذككرات يقاؿ بو صبي مميز"
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كبناء عمى ما تقدـ فالصغير الغير مميز ال يعتبر مسؤكالن عف تصرفاتو الجنائية، فبتالي ففي عقد الفندقة 
الطفاف مف شركطو اف يككف الشخص بالغ كعاقؿ، فعقد الفندقة كغيره مف العقكد التي تشترط اف يككف 

بالغاف عاقبلف مميزاف، لذلؾ فبل يتكقع كقكع افعاؿ اجرامية مف شخص صغير السف داخؿ الفندؽ إال إذا 
كاف أحد النزالء لديو اطفاؿ، فبتالي تنتقؿ المسؤكلية لكالديف الطفؿ كذلؾ حسب القانكف المدني  كحسب 

 .مجمة األحكاـ العدلية في مكضكع مسؤكلية المتبكع عف افعاؿ التابع

غرفة في الفندؽ، ألف عقد  باستئجارككذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بالجنكف، فبل يتكقع مف المجنكف أف يقكـ 
ال كقع العقد باطبلن.  الفندقة ال يتـ إال بأطراؼ كاممي األىمية كا 

كفي جميع األحكاؿ فإف المسؤكلية تبنى عمى اساس قاعدة قانكنية ثابتة في القانكف العقكبات، كيتضح اف 
نكف العقكبات لـ يخصص أحكاـ خاصة بالفنادؽ في حاؿ ارتكاب الجرائـ مف قبؿ النزالء كمف قبؿ إدارة قا

الفندؽ، فبتالي تتسـ المسؤكلية الجنائية الخاصة بعقد الفندقة بالضعؼ كالقصكر كترجع إلى األحكاـ العامة 
 في قانكف العقكبات المطبؽ.

اعد التجريـ، فانتفاء قاعدة التجريـ تنتفي تباعان المسؤكلية الجنائية، فالمسؤكلية الجنائية ليا عبلقة كبيرة بقك 
 ىا ىك الحاؿ في الجرائـ التي تقع ضمف إطار الفنادؽ.

 

 اٌّجذش اٌضبٟٔ: ٚجٛة دّب٠خ لطبع اٌؼًّ اٌفٕضلٟ فٟ اٌجغائُ اٌفٕضل١خ.

اىتماـ المنظمات كاألجيزة  يستأثر مكضكع األمف الفندقي كالحماية القانكنية لمقطاع العمؿ الفندقي     
الميتمة بتطكير السياحة، بحيث أصبح قطاع الخدمات السياحية كمنيا القطاع الفندقي سماتو الخاصة 

 كمعدالت نمكه كانشطتو التي تختمؼ عف القطاعات اإلنتاجية المختمفة.

عيان منو لجذب اكبر كألىمية السياحة عمكمان كالقطاع الفندقي خصكصان، يرتكز عمى استراتيجيات معينة س
عدد مف السائحيف لبلستفادة مف الفكائد التي يجمبيا القطاع السياحي لو بشكؿ عاـ كخاصة عمى الميزانية 

 العامة لمدكؿ، لما لمسياحة مف تأثير كبير عمى دخؿ الدكؿ المتقدمة كذات سياحة كبيرة.
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ؿ عاـ كالفندقي بشكؿ خاص، يؤدم كال شؾ اف الجرائـ المتنكعة التي يتعرض ليا القطاع السياحي بشك
لى تدىكر القطاع السياحي بشكؿ عاـ، ككمما ازدادت المخاطر األمنية  إلى اضطراب الكضع األمني كا 

 انخفضت السياحة كتأثرت معدالتيا تأثيران شديدان كسريعان.

سبؿ حماية لذلؾ كمو يتكجب عمى الدكلة بشكؿ عاـ كعمى األفراد العامميف بالقطاع الفندقي البحث عف 
(، كالبحث ايضان عمى اسباب محدكدية القدرة عمى حماية العمؿ  المطمب األكؿ قطاع العمؿ الفندقي )

 ( المطمب الثاني الفندقي )

 اٌّطٍت األٚي: ؿجً دّب٠خ لطبع اٌؼًّ اٌفٕضلٟ.

بحكـ تعتبر الصناعة الفندقية في فمسطيف ىي األقدـ كخاصة في القدس الشريؼ كبيت لحـ؛ كذلؾ      
كجكد أىـ مكاقع الجذب السياحي فييا، كبخاصة السياحة الدينية كالتاريخية، كعميو فقد راكـ أصحاب 
الفنادؽ خبرة كبيرة منيـ مف تغمب عمى المصاعب كالتقمبات التي تعترم قطاع السياحة كالفندقة، " فيما 

إغبلؽ فنادقيـ كتحكيميا إلى إلى  اضطركاعددان آخر لـ يستطع مكاجية ىذه التحديات كالتقمبات، مما 
أنشطة أخرل أك تأجيرىا إلى مؤسسات، كتحكؿ بعضيا إلى مقرات لمؤسسات كىيئات دكلية، كذلؾ لضماف 

 .93دخؿ منتظـ ألصحاب ىذه الفنادؽ كعائبلتيـ كخاصة في مدينة القدس الشرقية"

بؿ حماية قطاع العمؿ كألىمية السياحة بشكؿ عاـ كالمنشآت الفندقية بشكؿ خاص يتكجب البحث عمى س
الفندقي، حتى نعمؿ عمى تقميؿ أك الحد مف إرتكاب الجريمة الفندقية سكاء مف قبؿ الفندؽ أك النزيؿ، لذلؾ 

 كمو يتكجب البحث بشكؿ خاص عمى مدل فاعمية األمف السياحي لمحد مف الجرائـ الفندقية.

ة بتطكير الصناعة السياحية في انحاء يستأثر مكضكع األمف السياحي اىتماـ المنظمات كاألجيزة الميتم
المعمكرة، حتى باتت السياحة عنصر اساسي في الدخؿ القكمي الفمسطيني، مما ينعكس إيجابان عمى دخؿ 
األفراد فيعيش األفراد في رفاىية؛ لذلؾ ترتكز الدكؿ الجاذبة لمسياحة عمكمان عمى استراتيجيات معينة إلى 

ادة مف الفكائد التي تجمبيا السياحة، كعمى الرغـ مف ذلؾ إال اف كجكد جذب عدد أكبر مف السائحيف لئلستف
العقبات كالمشاكؿ التي قد تعترض القطاع السياحي الفمسطيني، كالتي تؤثر في تطكير القطاع السياحي 

 الفمسطيني أال كىك الجرائـ التي تقع داخؿ الفنادؽ بشكؿ خاص.
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 ازدادتة تؤدم إلى اضطراب الكضع األمني السياحي، ككمما كال شؾ اف تنكع الجرائـ السياحية كالفندقي
المخاطر األمنية انخفضت السياحة كتؤثر عمى تطكر الحركة السياحية، بحيث كجكد عبلقة عكسية ما بيف 

 ازدياد الجرائـ الفندقية كانخفاض السياحة.

 

 اٌفغع األٚي: رؼغ٠ف األِٓ اٌـ١بدٟ ٚؽج١ؼزٗ اٌمب١ٔٛٔخ.

منان كأمنة، أم اطمأف كلـ يخؼ، فيك أمف، كأمف كأميف، كقاؿ لؾ األمف لغة مف آمف  يأمف امنان كأمانان كا 
، كاستأمف: أم طمب األمانة كالعيد كالحماية كالطمأنينة كسككف القمب كاستقرار 94األماف أم قد آمنتؾ

 ، كالمقصكد في ىذا البحث ىك السائح .95النفس كاألحكاؿ

فراد في المجتمعات المختمفة عمى أيدم برامج األمـ المتحدة اإلنمائي، " أعيد إحياء مفيـك امف البشر كاأل
، يمثؿ ىا اإلحياء اعترافان بأكلكية أمف األفراد. كذلؾ 1994كذلؾ في تقريره عف التنمية البشرية في عاـ 

صاحب إنشاء المنظمات الدكلية في إطار محاكلة الحفاظ عمى األمف كالسمـ  الدكلييف، التأكيد عمى 
 .96ركرة إشباع الحاجات األساسية لمبشر، كىك ما ظير في مكاثيؽ إنشاء تمؾ المنظمات"ض

كقد عرؼ األستاذ محمد اسعد األمف السياحي عمى أنو:" أمف كسبلمة السائح في إقامتو كتحركاتو 
 كتعامبلتو كمصداقيتو، كما يقدـ لو مف ثقافات كتقاليد كعادات، كما يتحقؽ لو مف رغبات متنكعة دكف

 .97أدنى قيد، مف خبلؿ سبؿ ككسائؿ كمناخ جيد كصحي كنقي يشكؿ السياحة التمقائية الحرة"

كاتسع مفيكـ األمف السياحي ايضان ليشمؿ الفنادؽ كليس فقط السائح النزيؿ. كاألمف السياحي يعتبر جزءان  
خصكصية التي تنبع مف الكؿ، أم جزء مف الكاقع كمف المنظكمة األمنية السائدة في بمد معيف مع بعض ال

 مف القطاع السياحي، كخصكصية القطاع السياحي تككف مف القطاع نفسو.
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ذا اخذنا األمف بمفيكمو العاـ كاألكثر شمكلية كاتساعان فيشتمؿ عمى المفاىيـ التالية" األمف السياسي  كا 
فالثقافة األمنية  كاألمف الغذائي كاألمف البيئي كاألمف السياحي.. الخ، كاالجتماعي االقتصادمكاألمف 

 لمدل رفاىية المجتمع. المعنكمبمفيكميا األكثر شمكلية كاتساعان تعتبر المحدد 

التي تستقر في كجداف  كاالتجاىاتكما تتمثؿ الثقافة األمنية في مجمكعة مف المعارؼ كالقيـ كاألفكار 
ألمف كاألماف كاإلستقرار كالبعد كضمير المجتمع كنفكس أفراده، كتشكؿ في مجمميا إقتناعان متكامبلن بأىمية ا

 عف اإلنحراؼ كالجريمة كاإللتزاـ في السمكؾ بالتشريعات السائدة كاألعراؼ اإلجتماعية.

كبناء عمى ذلؾ فالثقافة األمنية في المجاؿ السياحي كالفندقي تؤدم كظيفتيف رئيسيتيف كىما التنشئة 
ريفيـ بالسمككيات المقبكلة اجتماعيان، كالسمككيات اإلجتماعية األمنية لمسائح كالمكاطف، كذلؾ مف خبلؿ تع

كالتي مف الممكف أف تؤدم إلى ارتكاب الجرائـ السياحية كالفندقية بشكؿ خاص، كما  االغير مقبكلة إجتماعين 
يجب تكعية السائح باألعراؼ اإلجتماعية لمبمد السياحي، فالعرؼ يختمؼ مف مكاف آلخر كحسب كؿ 

ألمف السياحي في نشر الكعي السياحي لؤلفراد كالنزالء كالعامميف في مجاؿ مجتمع، كما تقكـ كظيفة ا
القطاع السياحي، كما تؤدم الثقافة األمنية كظيفتيا المتمثمة بالضبط السياحي كالتحكـ كالتكجيو نحك 

 األفضؿ.

ف الجنائي، أم أما الطبيعة القانكنية لؤلمف السياحي، فيتبادر إلى الذىاف أف األمف السياحي ىك نفسو األم
المتعمؽ بحماية أمكاؿ كاعراض كاركاح الناس، عمى اساس اف األمف ىك الشعكر بالطمأنينة عكس الخكؼ، 

 مبلحقةكحتى يتحقؽ األمف كاألماف في المجتمعات يجب منع كقكع الجرائـ، كفي حالة كقكعيا يتكجب 
 المجتمع ككؿ.مرتكبييا كالمحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع، كأمف الفراد ك 

كبناء عمى ما تقدـ فالمجتمع لف يككف آمنان، إال إذا كاف المجتمع بشكؿ عاـ آمف؛ أم حتى يتـ اعتبار 
ال فإف مشركع الحفاظ  القطاع السياحي بشكؿ خاص آمنان يجب اف يككف المجتمع بشكؿ عاـ آمنان أيضان، كا 

 عمى األمف السياحي يككف ناقصان.
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 اٌمب١ٔٛٔخ ٚأصغ٘ب فٟ رذم١ك األِٓ اٌـ١بدٟ. اٌفغع اٌضبٟٔ: اٌم١ٛص 

يجب عمى المشرع التدخؿ في سف قكانيف تعمؿ عمى حماية القطاع السياحي كمنعيا مف كقكعيا باإلضافة 
إلى ردعيا في حاؿ كقكعيا، إال اف سف القكانيف ليا جانبيف احدىما سمبي كاآلخر ايجابي، يتضح فيما 

 يمي:

 القانكنية. أكالن: األثر السمبي لمقيكد

فتدخؿ المشرع في كضع قيكد تشريعية عمى الحركة السياحية يعمؿ عمى تقييد حرية السياحة في البمد؛ 
كذلؾ بقصد حماية النظاـ في المجتمع، فيدؼ المشرع دائمان ىك المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ في 

ائـ المختمفة منيا الجرائـ التي تقع المجتمعات، كذلؾ حتى يساعدىا في عممية التطكر كمنع ارتكاب الجر 
في اإلطار الفندقي، إال اف ذلؾ قد يؤثر عمى المساس بحرية األفراد مف العامميف في المجاؿ السياحي 

 كالنزالء. كاف كجدت ىذه القيكد فيي استثناء عمى األصؿ، فاألصؿ ىي الحرية.

ينة نظران لخطكرتيا في ظركؼ استثنائية كاف تدخؿ المشرع بصكرة المنع كحظر القياـ ببعض األفعاؿ المع
عمى حياة كسبلمة السائحيف أك عمى الفنادؽ كاألماكف السياحية، كمنع التجمير أك التكاجد في بعض 
المكاقع كاألماكف ، باإلضافة إلى منعيـ مف الدخكؿ إلييا أك حمؿ السبلح.. الخ، تشكؿ انتياكان لحرية 

ص، إال أف اىمية ىذه القيكد أىـ مف منع الحرية ذاتو، كذلؾ بيدؼ األفراد بشكؿ عاـ كالسائحيف بشكؿ خا
 المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ كعمى سبلمة السائحيف.

كىناؾ بعض القيكد أيضان التي ترد عمى المجاؿ السياحي كإغبلؽ بعض المكاقع لخطكرتيا، أك كضع 
 ؿ مف إحضار أم نكع مف أنكاع األسمحة.شركط معينة حتى يتـ الدخكؿ إلييا باإلضافة إلى منع النزي

ىذا الحؽ،  الستعماؿكمف ىنا نرل اف فرض قيكد تشريعية بالقدر البلـز كالتي ال يككف فييا أم تعسؼ 
كالتأثير عمى الحرية السياحية في المجتمع كعمى النحك الذم يستمـز الحفاظ عمى سبلمة السائحيف كالحياة 

 د ذات مكاصفات عالمية كاف تككف لصالح السياحة كالنزالء بشكؿ خاص.السياحية، السيما إذا كانت القيك 

 .القانكنيةثانيان: األثر اإليجابي لمقيكد 
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يجب عمى كؿ مجتمع ييدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ كالمحافظة عمى األمف، أف يقكـ بكضع تشريعات 
جدات الظركؼ كاألحداث مست االعتبارككضع قكانيف تيدؼ إلى حماية القطاع السياحي، كيأخذ في 

 الدكلية مع مراعاة األىداؼ السياحية.

السياحية  االعتباراتليا آثار إيجابية عمى النشاط السياحي إذا كازف المشرع كراعى  القانكنيةكلمقيكد 
 االتفاقياتمكضكع حرية األفراد، كاف يتـ كضع ىذه القيكد في ضكء  االعتباركاإلنسانية، كأخذ بنظر 

 الدكلية كالمعاىدات السياحية بشكؿ يتناسب كيتناسؽ مع التطكر السياحي.كالمعاىدات 

إال اف المجتمع الفمسطيني بشكؿ خاص يفتقد إلى ىذه التشريعات ألسباب كثيرة، كىذا ما سأبينو في 
 المطمب الثاني مف ىذا المبحث.

 اٌفغع اٌضبٌش: اٌم١ٛص اإلصاع٠خ ٚأصغ٘ب فٟ رذم١ك األِٓ اٌـ١بدٟ.

القيكد اإلدارية التي تتعمؽ بالسمطة اإلدارية في الدكلة كالتي يتـ ذلؾ عف طريؽ قكاعد الضبط ىناؾ بعض 
اإلدارم، كالتي ليا تأثير كبير في تحقيؽ األمف السياحي، فالكسائؿ كاألساليب البلزمة لتحقيؽ اىدافيا 

 أخرل.المتمثمة في حفظ النظاـ العاـ لمدكلة، باإلضافة إلى النظاـ السياحي مف جية 

كيمكف تعريؼ الضبط اإلدارم كمظير مف مظاىر النشاط اإلدارم عمى أنو:" حؽ السمطات في تقييد 
النشاط الخاص مف خبلؿ فرض القيكد كالضكابط عمى ممارسة األفراد لحرياتيـ كنشاطاتيـ بيدؼ حماية 

إلدارية المختصة ، بحيث يتضح مف ذلؾ اف الضبط اإلدارم التي تقكـ بيا السمطة ا98النظاـ العاـ.."
 تنطكم عمى تقييد الحريات الفردية، كاف اليدؼ مف ذلؾ ىك المحافظة عمى النظاـ العاـ في المجتمع.

كقد يككف الضبط اإلدارم عامان أك خاصان، " فالضبط اإلدارم العاـ يستيدؼ حماية النظاـ العاـ في 
قميا عند كقكعيا، كيشمؿ الضبط اإلدارم سكاء قبؿ كقكعيا أك كقفيا، أك منع تفا االضطراباتالمجتمع مف 

بالمعنى الكاسع عناصر النظاـ العاـ األساسية كىي: األمف العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة كاآلداب 
 .99العامة"
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اما بالنسبة لمضبط اإلدارم الخاص فيك يستيدؼ حماية اآلثار العامة كثركة قكمية أك حماية الحدائؽ 
لسياحية، بحيث ال يتعدل الضبط اإلدارم الخاص معنى صيانة عنصر مف عناصر العامة أك األماكف ا

 في قطاع معيف كالقطاع السياحي كالفندقي. االضطرابالنظاـ العاـ في أماكف معينة اك منع 

كبناء عمى ذلؾ يعتبر الضبط السياحي صكرة مف صكر الضبط اإلدارم الخاص، كالذم يقتضي تنظيـ 
ات خاصة بالقطاع السياحي، كعميو فإنو تحظر سمطات الضبط اإلدارم بعض إصداره عف طريؽ تشريع

األفعاؿ، كتمنع مف استخداـ بعض المكاقع السياحية، كغير ذلؾ مف القيكد  كالضكابط البلزمة لحركة 
ضماف ؿ المحافظة عمى النظاـ السياحي ك السائح كعمى تصرفات بعض المكاطنيف المعنييف باألمر، مف أج

 لحريات لؤلشخاص اآلخريف.الحقكؽ كا

السياحي كسائؿ حتى تتمكف مف تحقيؽ أىدافيا ككسائؿ متعددة لممحافظة عمى  اإلدارمكلسمطات الضبط 
 النظاـ العاـ، كمف ىذه الكسائؿ:

 أكالن: القكة المادية.

حيث اف يحؽ لمسمطة اإلدارية استخداـ القكة المادية لمنع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ دكف المجكء لمقضاة، ب
لمسمطة التنفيذية سمطة عمى المكاقع السياحية كعمى الفنادؽ كعمى كؿ ما يتعمؽ بذلؾ بشرط كجكد نص 
تشريعي يبيف ذلؾ الحؽ، فكجكد نص قانكني يسمح لئلدارة اف تقكـ باستعماؿ القكة المادية لفرض قراراتيا 

كأيضان في حالة الضركرة يتـ استخداـ المتفقة مع نصكص القانكف في حاؿ لـ يقـ األفراد بتنفيذىا طكعان، 
 القكة المادية كذلؾ لممحافظة عمى النظاـ العاـ.

كتعتبر ىذه الكسيمة مف أخطر الكسائؿ التي يستخدميا سمطات الضبط اإلدارم في القطاع السياحي 
قانكف كالفندقي، كتسمى بالتنفيذ الجبرم، كىي كسيمة عممية يبررىا القانكف كذلؾ لضركرة ضماف طاعة ال

عند عدـ كجكد أم إجراء آخر. كيمكف تعريفيا أيضان عمى انيا:" حؽ سمطة الضبط اإلدارم في تنفيذ 
قراراتيا الضبطية جبران عمى األفراد دكف حاجة إلى استصدار حكـ قضائي فيما إذا لـ ينفذىا المخاطب 

 .100بأحكاميا بشكؿ اختيارم"
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م ىك استخداـ كتفعيؿ األمف السياحي، كىك تحذير كمف الصكر التي تتعمؽ باستخداـ التنفيذ الجبر 
السائحيف مف القياـ ببعض األمكر سكاء كاف داخؿ الفندؽ أك في مناطؽ األماكف السياحية كتحذير 

مف األماكف السياحية، اك التحذير مف بعض الممارسات التي تككف مخالفة لبعض المجتمعات  االقتراب
، حتى ال يككف ىناؾ كراىي كاستيجاف مف قبؿ الشعب عمى ىؤالء سكاء كاف ذلؾ داخؿ الفندؽ أـ خارجو

ـ البمد المتكاجد فيو، كاف يحتـر عاداتو كتقاليده كاف ال مى السائح النزيؿ أف يقكـ باحتراالسياح، فيجب ع
 بأم فعؿ مخالؼ لمقانكف حتى لك كاف ىذا الفعؿ ال يعاقب عميو في بمدىـ األصمي. يقكمكا

إلدارم بالرقابة كمحاسبة األفراد، كغالبان تككف ىذه السمطة تحت يد المحافظ أك كزير فتقكـ سمطة الضبط ا
 السياحة بالتعاكف مع محافظ المنطقة السياحية.

كيشترط لعممية الضبط اإلدارم باستخداـ القكة اف تككف متناسبة مع األفعاؿ التي يأتك بيا السياح المخالفة 
مادية في نطاؽ ضيؽ عمى اف ال تشكؿ انتياكان لحرية األشخاص حتى ال لمقانكف، كاف تككف عممية القكة ال

 العامة لحقكؽ اإلنساف. كالمبادئيصبح ذلؾ نتيجة عكسية باإلضافة إلى مخالفة القكاعد الدستكرية 

 ثانيان: لكائح الضبط اإلدارم.

ف تقكـ بإصدار لكائح لسمطات الضبط اإلدارم حتى تقكـ بأعماؿ الضبط اإلدارم في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا أ
تشريعية تحتكم عمى قكاعد عامة كمجردة لتقييد نشاط األفراد كلمحد مف الحريات كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى 

 النظاـ العاـ.

كتعتبر لكائح الضبط اإلدارم مف أىـ الكسائؿ التي تعمؿ بيا لتحقيؽ أىدافيا في القطاع السياحي؛ كذلؾ 
قكاعد عامة مجردة تقيد بمكجبيا بعض أكجو النشاط الفردم في عف طريقيا تضع سمطة الضبط اإلدارم 

سبيؿ حماية النظاـ العاـ، كىي بذلؾ تمس حقكؽ األفراد كتقييد حرياتيـ بالضركرة، ألنيا تتضمف أكامر 
 كنكاىي، كتقرر في الغالب عقكبات تكقع عمى مخالفييا.

درىا السمطة التنفيذية بقصد المحافظة عمى كيقصد بقرارات الضبط التنظيمية " ىي تمؾ القرارات التي تص 
النظاـ العاـ بعناصره المختمفة كالمحافظة عمى األمف العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة كاآلداب 
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. كيمكف تعريفيا عمى انيا:" مجمكعة القكاعد العامة المكضكعية المجردة التي تضعيا السمطة 101العامة"
 العاـ كالسكينة كالصحة العامة".التنفيذية لممحافظة عمى األمف 

كقد استقر الفقو كالقضاء اإلدارم عمى كجكب تكافر شركط اساسية لئلعتراؼ بمشركعية قرارات الضبط 
اإلدارم التنظيمي كىي عدـ مخالفة ىذه القرارات الضبطية لمقكاعد القانكنية سكاء مف حيث اتفاقيا مع 

الشكمية التي يتطمب لتطبيقيا، كاف تصدر بصكرة قاعدة  أحكاـ القانكف أك مف حيث إتباعيا لئلجراءات
عامة مجردة أم أف ال تنطبؽ عمى فرد دكف اآلخر؛ ألنيا تمس الحريات العامة، كاف يتـ تطبيقيا عمى 

 األفراد عمى قدـ المساكاة.

 كتتحذ قرارات الضبط التنظيمية عمى صكر المنع أك الحظر مف القياـ بنشاط سياحي معيف اك الذىاب
الترخيص المسبؽ لمذىاب لمكاف معيف عمى سبيؿ المثاؿ، اإلخطار المسبؽ اف  لمنطقة معينة، كاإلذف أك

 يتـ اخطار جية معينة قبؿ الذىاب اك عمؿ شيء معيف يخص القطاع السياحي كالفندقي، كتنظيـ النشاط.

 ثالثان: أكامر الضبط الفردية.

كامر الصادرة مف سمطات الضبط اإلدارم بيدؼ تتمثؿ ىذه الكسيمة مف كسائؿ الضبط اإلدارم األ
المحافظة عمى النظاـ العاـ لتطبيقيا عمى فرد معيف أك أفراد معينيف بذكاتيـ، أك عمى حاالت أك كقائع 

 محددة بذاتيا..

أك تعدؿ  تنشئكالنكاىي التي قد تككف عامة أك فردية..، كىي ال  األكامركتشمؿ األكامر الضبطية الفردية 
 مراكز قانكنية لؤلفراد. أك تمغي

كتعتبر األكامر الضبطية الفردية أكثر الكسائؿ المستخدمة مف قبؿ سمطات الضبط اإلدارم، كمف األمثمة 
عمييا تنبيو السياح إلى عدـ الذىاب لمناطؽ معينة بسبب خطكرتيا عمى سبلمة السياح، " ككؿ األكامر 

نما ىي أكامر نيي عمى الصادرة لؤلفراد ال تتضمف تكميفان جديدان لؤلفرا د، كال إلزامان قانكنيان بمعنى الكممة، كا 
 .102سبيؿ التنبيو تستيدؼ صكف النظاـ العاـ، سكاء كجيت إلى العامة أك إلى فرد بذاتو"
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كتصدر أكامر الضبط الفردم في صكرتيف: ايجابية كسمبية، ففي الصكرة اإليجابية، ففي الصكرة اإليجابية 
صريح سكاء كاف كتابيان اـ شفييان كذلؾ لمقياـ بأعماؿ معينة أك باالمتناع عف  تصدر أكامر الضبط بشكؿ

اعماؿ معينة، كصدكر أمر ضبطي بعدـ الذىاب لمكاف سياحي معيف بسبب خطكرتو عمى اركاح السياح، 
أك إغبلؽ مكاف سياحي ألسباب معينة، كفي الصكرة السمبية كصدكر أكامر الضبط إليقاؼ أك منع أم 

شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، كالممارسات المحرمة ما بيف النزالء كالتي تعتبر محرمة كمخالفة عمؿ مف 
لمقانكف كلآلداب العامة داخؿ مجتمعنا الفمسطيني عمى عكس بعض األكركبية مثبلن التي تسمح بيذه 

 الممارسات كالسمككيات. 

ة في الدكلة كحسب اختصاصاتيا التي ينص كبالتالي فإف سمطة الضبط اإلدارم تقكـ بيا السمطة التنفيذي
عمييا القانكف، كفي جميع األحكاؿ ال يجب عمى السمطة المختصة أف تقـك بالتعسؼ في استخداـ حقيا في 
ال يجكز الطعف في حاؿ التعسؼ لدل محكمة العدؿ العميا  ممارسة صبلحياتيا التي منحيا اياه القانكف؛ كا 

 ات اإلدارية.صاحبة اإلختصاص في منازعة القرار 

 اٌّطٍت اٌضبٟٔ: ِذضٚص٠خ اٌمضعح ػٍٝ دّب٠خ اٌؼًّ اٌفٕضلٟ.

يعتمد التشجيع عمى اإلستثمار السياحي بشكؿ اساسي عمى تكافر األمف كاألماف، كسيكلة التنقؿ مف     
 مكاف آلخر كخاصة في األماكف التي يتكافر فييا جمب السياحة كاألماكف الدينية كاألثرية كالتاريخية.

ال أف فمسطيف تعتبر حالة شاذة بالنسبة لئلستثمار السياحي كالفندقي فييا؛ بسبب كجكد اإلحتبلؿ إ
اإلسرائيمي كسيطرتيا عمى المناطؽ الدينية كالتاريخية كاألثرية؛ مما يؤثر سمبان عمى القطاع السياحي 

طيني كالذم يؤثر تبعان الفمسطيني بشكؿ كبير، كيعتبر السبب الرئيسي في ضعؼ اإلستثمار السياحي الفمس
لمقطاع الفندقي، فسمطات اإلحتبلؿ تؤثر عمى بناء الفنادؽ كخاصة في مدينة القدس كالتي تعتبر مف أىـ 

 كقداسة األماكف الدينية في فمسطيف كذلؾ لكجكد المسجد األقصى المبارؾ ككنيسة القيامة.  

 .ٟ فٟ فٍـط١ٓاٌفغع األٚي: رؤص١غ اإلدزالي اإلؿغائ١ٍٟ ػٍٝ اٌمطبع اٌفٕضل

كذلؾ في ظّؿ تفاعؿ  كخاصة مدينتي بيت لحـ كالقدس؛ رصيدان سياحيان ىامان كضخمان، فمسطيفتمثؿ       
بجانب األماكف المقدسة اإلسبلمية  ،جغرافيتيا كتككينيا السكاني مع التككيف التاريخي كالتعايش الديني

 .كالمسيحية كاآلثار التاريخية المختمفة

 االسرائيمي. اإلستيطاف أكال:
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بالرغـ مف أىميتيا إال أف االستيطاف اإلسرائيمي أكثر كبشكؿ كبير عمى السياحة الفمسطينية كما يتعمؽ بيا  
باإلضافة إلى اإلطار الفندقي، إال اف تسارع كتيرة اإلستيطاف كالنشاط اإلستيطاني الييكدم كخاصة في 

ية كالفنادؽ مف حيث المناطؽ كتحديد عمؿ الفنادؽ مدينة القدس قد أثر بشكؿ كبير عمى السياحة الفمسطين
 كخاصة في مدينة القدس.

تعتبر الفنادؽ أحد األنماط الجديدة تضاؼ غمى انماط استخداـ األرض بشكؿ عاـ في المحبلت      
العمرانية السياحية، كتعد الفنادؽ إضافة عمرانية جمالية كخاصة اف تـ بناؤىا بطريقة ىندسية جميمة كأخذ 

 .103يف اإلعتبار تصميـ األشكاؿ الخارجية لمفنادؽبع

ك تعتبر فمسطيف إحدل أىـ مكاقع الجذب السياحي في العالـ، كلذلؾ اىتمت بإقامة الفنادؽ كاماكف المأكل 
كالمبيت لمسياح كالزائريف،" فقد أقيمت قبؿ نياية القرف التاسع عشر مجمكعة كبيرة مف الفنادؽ الجديدة في 

الكبرل الستقباؿ السياح، ككانت تابعة إما لشركات أجنبية أك محمية أك لشركات مشتركة.  المدف الفمسطينية
ففي مدينة القدس مثبلن كانت الفنادؽ منتشرة انتشاران كاسعان لـ تعرفو مدف الشرؽ األخرل في ذلؾ الكقت، 

ة استفادة مف النشاط فكاف قطاع الفندقة الفمسطيني قبؿ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي مف اكثر القطاعات السياحي
 .104فندقان" 59 1964السياحي الذم كاف فعاالن آف ذاؾ، حيث كاف في الضفة الغربية كحدىا في عاـ 

أكليان في فكر الحركة الصييكنية كمخططاتيا لتحقيؽ المشركع  األرض الفمسطينية برّمتيا ىدفان  شكمت
كال زالت محكر ىذا التفكير،  خاصة لقدسالصييكني كمقدمة إلنشاء "دكلة إسرائيؿ" الكبرل، فقد كانت ا

كذلؾ بالنظر لما تشكمو ىذه المدينة مف أىمية ركحية كتاريخية كحضارية ألتباع ديانات التكحيد الثبلث، 
شكاىدىـ المقدسة فييا، كما تجمعو مف آثار  ددكعمى كجو الخصكص لممسمميف كالمسيحييف في ضكء تع

في المسيرة اإلنسانية، كرفعتيا بقيـ كسمككيات منيرة عبر العصكر جذرم  ؿرت بشكثكتراث كذكريات دينية أ
 .الماضية

 ثانيان: جدار الفصؿ العنصرم.

أما بالنسبة لتأثير جدار الفصؿ العنصرم عمى السياحة، فألحؽ جدار الفصؿ عنصرم تدميران كبيران في بنية 
كثير مف المكاقع السياحية كىذا ما السياحة في فمسطيف، " فتشير تقارير الدراسات اف الجدار سيحجز ال
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حصؿ بالفعؿ، فكثير مف المناطؽ األثرم كخاصة التاريخية ضمتيا السمطات االسرائيمية إلى جانبيا 
، بحيث تشير مصادر فمسطينية رسمية إلى أف عشرات المكاقع األثرية تقع في نطاؽ 105كضمف سيادتيا"

االسبلمية كمحيط مسجد ببلؿ بف رباح بالقرب مف  الجدار الممتؼ حكؿ مدينة القدس كخاصة في المقبرة
مخيـ عايدة لبلجئيف في مدينة بيت لحـ، باالضافة إلى فصؿ مدينتي بيت لحـ كالقدس، كالتأثير الكبير 
عمى ذلؾ اف ىذه المناطؽ تعتبر اثرية كدينية كانيا تؤثر بشكؿ كبير كاساسي عمى السياحة الفمسطينية 

مسطيف يتأثر معيا العمؿ الفندقي، كاف ارتباطيما كعبلقتيما مع بعضيـ البعض كطالما تتأثر السياحة في ف
 عبلقة طردية.

أيضان يتسبب جدار الفصؿ العنصرم االسرائيمي إعاقة حركة النقؿ ما بيف المحافظات الفمسطينية كخاصة 
 الكصكؿ لمدينة القدس كمدينة الناصرة، لما ليا أىمية دينية كتاريخية.

، في فمسطيف بشكؿ عاـعقبة رئيسية أماـ النشاط الفندقي  يشكؿ جانب اإلحتبلؿ االسرائيمي فكىكذا نجد أ
االستقرار السياسي الذم يعتبر أكثر محفزات  تغيبحيث ال زالت األراضي الفمسطينية تعاني مف 

قاتو استمرار االحتبلؿ "اإلسرائيمي" لمعظـ األراضي الفمسطينية، كمضاي فاالستثمارات الخاصة، كما أ
لى الخارج كبيف األراضي الفمسطينية نفسيا، أ ل إلى قتؿ ركح دالمستمرة لحركة األشخاص كالسمع مف كا 

النظرة الصييكنية الرامية إلى االستيبلء عمى األراضي الفمسطينية، كتخّكؼ  المبادرة االستثمارية، ككذلؾ
تحسف عمى شفافية  ماىر لـ يطرْأ أالقطاع الخاص مف االستثمار في البناء الفندقي، كنتيجة ليذه الظك 
لييا كعبر مناطقيا المختمفة، الشيء الذم أ ر سمبان عمى النظرة التفاؤلية لمنشاط ثتنقؿ السياح مف فمسطيف كا 

 ، كعمى البناء الفندقي في فمسطيف بشكؿ خاص.السياحي برمتو

 اسً اإلؽبع اٌفٕضلٟ.اٌفغع اٌضبٟٔ: اٌمظٛع فٟ ػًّ األِٓ اٌفٕضلٟ ٌٍذض ِٓ اٌجغائُ اٌزٟ رمغ ص

تطكرت إدارة األمف الفنادؽ سريعان خصكصان بعد السبعينات، كذلؾ بعدما منيت كثير مف ىذه الفنادؽ      
بخسائر فادحة، كيتمثؿ ذلؾ في زيادة رفاىية النزيؿ كمطالبتو بالحماية الكاممة مف جميع األخطار الطبيعية 

تكبيا األشخاص، باإلضافة إلى استخداـ أدكات األمف كالسبلمة كالغير طبيعية، كحمايتو مف الجرائـ التي ير 
العامة في الفنادؽ التي تعتبر تكاليفيا عالية، باإلضافة إلى تأميف ممتمكات الفندؽ مف السرقة كالضياع، 

 بحيث يتكجب عمى إدارة الفندؽ أف تقكـ بنشر األماف كحماية النزالء مف أم إعتداء ممكف أف يقع عمييـ.
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األمف فبعد أف كانت ىذه المسؤكلية  بإدارةقدـ المدنية في العالـ أجبرت صناع الفنادؽ عمى اإلىتماـ " إف ت
مككمة ضمف مسؤكليات ادارة الخدمات الفندقية أك مسؤكليات نائب المدير، أصبحت اليكـ ادارة مستقمة، 

لتي تيدؼ غمى تحقيؽ األمف كذلؾ بعد اف ظيرت القكانيف مجمكعة القكاعد المنظمة لمعبلقات بيف الناس ا
كالحماية كاألماف لكؿ مف صاحب الفندؽ كالنزالء كايضان العامميف في المجاؿ الفندقي كذلؾ مف األخطار 

 .106الخارجية"

كيعمؿ المسؤكؿ عف األمف في الفنادؽ مع ىيئات الحماية كالتأميف في المنطقة ؾ"باؿ سيؼ" في فمسطيف  
العمؿ كالتنسيؽ أيضان مع كحدات الشرطة العامة كشرطة السياحة كغيرىا مف شركات األمف الخاصة، ك 

 كاآلثار.

أما بالنسبة إلى مستكل األمف في الفنادؽ الفمسطينية، بحيث يكاجو العالـ في المرحمة مف تحديات حالية 
 لممحافظة عمى ممتمكات الفنادؽ، كىي:

 مكاجية الجرائـ المنتظمة. .1
 عالـ.مكاجية العنؼ المتزايد في اقطار ال .2
 التكتر العالمي كالمحمي كخصكصان كضع فمسطيف بسبب اإلحتبلؿ اإلسرائيمي. .3

اف ىذه التحديات تؤثر بشكؿ كبير عمى الخدمات الفندقية مف ناحية الخسائر التي تقع عمى القطاع 
اف الفندقي كالسياحة بشكؿ عاـ، فعدـ كجكد ظاىرة األمف الفندقي كالذم يؤثر بشكؿ كبير عمى األمف كاألم

كعائقان كبيران عمى تردد السياح غمى فمسطيف، فيذا النكع مف القصكر في عمؿ األمف الفندقي يؤثر سمبان 
عمى القطاع الفندقي كالسياحي بشكؿ مباشر كيحد بشكؿ كبير مف تردد السياح الى تمؾ المناطؽ، فتطكر 

شجع السياح عمى التردد الى تمؾ الدكؿ يبنى بتطكر األمف كاألماف فييا، كيعتبر ايضان دافع لمسياحة كي
 المكاقع التي يكجد فييا األمف كاألماف.

كقد ادل ذلؾ الكضع إلى تحمؿ الفنادؽ خسائر فادحة يرجع معظميا إلى عدـ كفاءة النظاـ األمني فييا، 
فبعض الدكؿ يكجد فييا نظاـ أمني كلكنو غير كفؤ كغير متطكر كغير قادر عمى مكاظبة الظركؼ 
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فندقية التي تتصؼ بشكؿ خاص عف اية جريمة أخرل؛ كذلؾ ألف الجرائـ الفندقية تقع داخؿ كالجرائـ ال
 منشأة معينة تستقبؿ سائحيف مف جنسيات مختمفة ذات عادات كتقاليد مختمفة عف البمد المستقبمة.

كالمتردديف  كنظران ألىمية كظيفة األمف في الفندؽ كذلؾ لحماية كبلن مف الفندؽ كمنشأتو كالنزالء كالعمبلء
عميو كحماية أركاحيـ كممتمكاتيـ بيا ككذلؾ حماية أصحاب ىذه الفنادؽ، كلذلؾ كمو يتكجب عمى المشرع 
اف يمـز صاحب الفندؽ باستخداـ التشريعات كالقكانيف عمى كضع إدارة أمنية متخصصة في الفندؽ قادرة 

أم جريمة يتـ ارتكابيا داخؿ اإلطار عمى حماية النزالء كصاحب الفندؽ كالعامميف مف أم خطر اك لمنع 
 االقتصادمالفندقي، حتى ال يتأثر الكضع السياحي، فبتأثر الكضع السياحي يؤثر سمبان ايضان عمى اإلطار 

 في الدكؿ كتشجيع االستثمار.
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 اٌشبرّخ

اني عمى ارتكاب مف المعركؼ كحسب ما تـ بيانو في مادة عمـ اإلجراـ كالعقاب اف مف اسباب تشجيع الج
جريمتو ىي البيئة التي مف حكلو، فجرائـ الفنادؽ تتسـ بطبيعة خاصة ككنيا ضمف اإلطار الفندقي، كاف 
ىذا اإلطار الذم لو أىمية كبيرة بالنسبة لؤلفراد بشكؿ خاص كمدل تأثيره عمى الدكلة بشكؿ عاـ، كاف 

كف العقكبات المطبؽ في فمسطيف لسنة يتكجب عمى المشرع الفمسطيني اف يعمؿ جاىدان عمى تعديؿ قان
تغير الكثير مف العادات كانماط الحياة كخاصة مع التطكر التكنكلكجي كنظاـ  1960، فمنذ تاريخ 1960

 ة العصر كمع مكاكبة تطكر الجرائـالعكلمة في القرف الكاحد كالعشريف، فإف ىذا التعديؿ يعمؿ عمى مكاكب
ـك المشرع الفمسطيني باإلىتماـ بشكؿ خاص في سف القكانيف خاصة ، باإلضافة إلى اف يقكذلؾ لمحد منيا

 في مكضكع الفنادؽ كالجرائـ التي تحدث ضمف إطارىا.

فعبلقة النزيؿ بالفندقي عبلقة عقدية اليدؼ منيا اف يستفيد النزيؿ مف الخدمات التي يقدميا الفندؽ 
تمؾ احب الفندؽ عمى الثمف مقابؿ إلى عنصر األمف كاألماف كذلؾ كبالمقابؿ اف يحصؿ ص باإلضافة
 ام اخبلؿ فيو.بتنفيذ العقد دكف  يمتزمكف، كفي جميع األحكاؿ يتكجب عمى الطرفيف اف الخدمة

في ىذه الدراسة ينصب عمى صكر الجرائـ المرتكبة في إطار الخدمات الفندقية،  االىتماـكلذلؾ كاف 
اتكصؿ إلى عدة نتائج ، مما جعمني لخدمات الفندقيةباإلضافة إلى فاعمية تدخؿ القانكف الجزائي في إطار ا

 كتكصيات.

 .أواًل: النتائج

ما بيف السياحة في فمسطيف كاإلىتماـ بالمنشآت الفندقية، فكمما كانت المنشآت كجكد عبلقة طردية  .1
 الفندقية اكثر أمنان عمى النزالء كمما زادت السياحة في تمؾ البمد.

سطيف يعمؿ عمى تنظيـ المنشآت الفندقية بشكؿ خاص ال يكجد أم قانكف أك نظاـ في فم .2
 كبالتفصيؿ كما ىك الحاؿ في لبناف كاألردف.
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، ففي 2006منذ عاـ اف تعطيؿ المجمس التشريعي ادل إلى شمؿ بات في سف كتعديؿ القكانيف  .3
حدث الكثير مف التغيرات كالتطكرات في القطاع الفندقي  2018كسنة  2006الفترة ما بيف 

 بشكؿ عاـ، مما يؤثر ذلؾ سمبان عمى القطاع السياحي كالفندقي. كالسياحي
تدفؽ أطناف مف األغذية الفاسدة باإلضافة إلى اف تعطؿ المجمس التشريعي أدل إلى زيادة في  .4

لؤلسكاؽ، بحيث تسببت المادة المغشكشة في حدكث أمراض غير قابمة لمعبلج أك في إحداث 
 عاىة مستديمة.

في فرض الجزاءات باإلضافة إلى قصكر عمؿ الجيات الرسمية المختصة قصكر قانكف العقكبات  .5
 بعمميات التفتيش كالتحرم كاغبلؽ الفنادؽ المخالفة لؤلنظمة كالقكانيف.

دكر اإلحتبلؿ الكبير كمدل تأثيره عمى القطاع السياحي مف خبلؿ مصادرة األراضي كعرقمة حركة  .6
 اع الفندقي مف حيث تكفر األمف كاألماف.السياح كغيرىا مف األمكر التي تؤثر عمى القط

يتضح اف القكانيف المطبقة في فمسطيف كالتي ليا عبلقة بالسياحة ىي قكانيف قديمة كال تتبلئـ  .7
 التطكر السياحي.

يتكجب عمى الجيات المختصة كضع شرطة سياحية عند كؿ فندؽ كما في بعض الفنادؽ  .8
 األكركبية، أك عناصر الحماية الخاصة.

، باإلضافة إلى قمة التي تقع ضمف اإلطار الفندقي راسات فيما يتعمؽ بمكضكع الجرائـقمة الد .9
خراجو بالصيغة النيائية.المصادر كالمراجع   كبالتالي كجدت صعكبة في دراسة المكضكع كا 

 

 ثانيًا: التوصيات.

د مف أىـ تعزيز التعاكف الدكلي بيف الدكؿ كبيف الييئات كالمنظمات الدكلية المتخصصة كالتي تع .1
 اآلليات التي يحتاج إلييا األمف السياحي العربي كالفمسطيني.

يجب عمى المشرع الفمسطيني بتعديؿ النصكص القانكنية في قانكف العقكبات خاصة كذلؾ برفع  .2
نسبة الغرامة عمى الفنادؽ التي تقدـ أغذية فاسدة، لكي تصبح العقكبة رادعة الرتكاب ىذا النكع 

 مف الجرائـ.
كالمتكاصؿ لجميع الييئات كالمؤسسات العاممة في المجاؿ السياحي كالفندقي الدعـ الحقيقي تكفير  .3

كخاصة مف المجتمع المدني الذم يتكجب عميو اإلىتماـ بالقطاعات الفندقية بشكؿ خاص 
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كالسياحية بشكؿ عاـ كتقديـ الدعـ البلـز باإلضافة إلى نشر التكعية ألصحاب الفنادؽ بكيفية 
 إلىتماـ بالنزالء بشكؿ عاـ.الحماية كا

يجب اف يتكافر قانكف كاتفاقيات دكلية تعمؿ عمى محاسبة النزالء في بمد حدكث الجريمة، حتى ال  .4
يؤدم ذلؾ إلى تشجيع النزيؿ عمى ارتكاب الجريمة كذلؾ لضمانو عدـ كجكد قانكف يحاسبو عمى 

 ارتكابو لمجريمة.
لفندقي كنشر التكعية مف قبؿ الجيات المختصة عمى العمؿ عمى زيادة اإلىتماـ باألمف كاألماف ا .5

 ذلؾ.
تعاكف القطاعات الفندقية لخمؽ منظكمة مترابطة تراعي المنافسة اإلقميمية كالعمؿ عمى كضع  .6

 أفضؿ الخدمات تحت يدم النزيؿ.
، يتكجب عمى الفندؽ قبؿ تكظيؼ ام شخص اف يتـ معرفتو بشكؿ جيد كخاصة مف ناحية أخبلقية .7

 و إحضار شيادة عدـ محككمية مف كزارة العدؿ.كاف تطمب من
يفضؿ اف يتـ كضع كاميرات المراقبة داخؿ الممرات الفندقية حتى ال يشجع ام شخص سكاء أكاف  .8

 نزيؿ أك عامؿ عمى ارتكاب الجريمة.
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 المالحـق

 

 6966 ٌؼبَ( 49) علُ ٔظبَ

 ِٚغالجزٙب اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد ٔظبَ

 

 6965 ٌـٕخ 45 علُ اٌّؤلذ اٌـ١بدخ لبْٔٛ ِٓ 64 اٌّبصح ثّٛجت طبصع 

 

 (6) اٌّبصح

 

 فٟ ٔشغٖ ربع٠ز ِٓ ثٗ ٠ٚؼًّ( 6966 ٌـٕخ ِٚغالجزٙب اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد ٔظبَ) إٌظبَ ٘ظا ٠ـّٝ

 .اٌغؿ١ّخ اٌجغ٠ضح

 

 رؼبع٠ف/ األٚي اٌفظً

 

 (2) حاٌّبص

 

 .طٌه غ١غ ػٍٝ اٌمغ٠ٕخ صٌذ إطا إال ٌٙب اٌّشظظخ اٌّؼبٟٔ اٌزب١ٌخ ٚاٌؼجبعاد األٌفبظ رؼٕٟ

 

 .اٌـ١بدخ ؿٍطخ - اٌـٍطخ -أ
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 .اٌـ١بدخ ؿٍطخ إصاعح ِجٍؾ - اٌّجٍؾ -ة

 

 .اٌـ١بدخ ؿٍطخ إصاعح ِجٍؾ عئ١ؾ - اٌغئ١ؾ -ط

 

 .سط١ب ِّٕٙب أٞ ِٓ اٌّفٛع أٚ ِمبِٗ ٠مَٛ ِٓ أٚ اٌـ١بدخ، ٌـٍطخ اٌؼبَ اٌّض٠غ - اٌّض٠غ -ص

 

 ٚرشًّ ِمبثً ٌمبء ثضٚٔٗ أٚ اٌطؼبَ ِغ إٌؼالء ٌَٕٛ ِؼض سبص أٚ ػبَ ِذً أٞ - فٕضل١خ ِؤؿـخ -٘ـ

 .ٚإٌؼي ٚاٌجٕـ١ْٛ اٌفٕضق،

 

 .ِمبثً ٌمبء ثضٚٔٗ أٚ اٌطؼبَ ِغ ٌٍَٕٛ فؤوضغ غغفخ 66 ٠ؼُ ِذً أٞ - فٕضق -ٚ

 

 .ِمبثً ٌمبء ثضٚٔٗ أٚ اٌطؼبَ ِغ ٌٍَٕٛ فؤلً غغفخ 65 ٠ؼُ ِذً أٞ - ثٕـ١ْٛ -ػ

 

 س١غ٠خ أٚ ص١ٕ٠خ ِؤؿـخ ٠ٚزجغ. ِمبثً ٌمبء ثضٚٔٗ أٚ اٌطؼبَ ِغ اٌؼائغ٠ٓ إل٠ٛاء أػض ِذً أٞ - ٔؼي -ح

 .اٌزجبعٞ اٌغثخ األؿبؿ١خ أغغاػٗ ِٓ ١ٌٚؾ إشغافٙب رذذ ٠ٚؼًّ

 

 .ِمبثً ٌمبء إٌَٛ ثمظض اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ فٟ ٠ٕؼي ػائغ أٚ ؿبئخ أٞ - ٔؼ٠ً -ؽ

 

 اٌّـؤٚي أٚ اٌّض٠غ ٠ٚشًّ وبْ ٔذٛ أٞ ػٍٝ فٕضل١خ ِؤؿـخ ٠ـزضّغ ِٓ وً: - اٌّؤؿـخ طبدت -ٞ

 .إصاعرٙب ػٓ

 

 ٚرشًّ ٌٍؼ١ّّخ، اٌّئ٠ٛخ ٚإٌـجخ اٌشضِبد أٚ إٌَٛ أٚ ٌٍطؼبَ اٌّذضصح ٚاألصّبْ األجٛع - اٌزؼغفخ -ن

 .ف١ٙب ِضعجخ أسغٜ رفظ١الد أ٠خ

 

 اٌزظ١ٕف/ اٌضبٟٔ اٌفظً

 

 (3) ّبصحاٌ
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 .ِظٕفخ ٚغ١غ ِظٕفخ - لـّبْ اٌفٕبصق -أ

 

 .ٚفئبرٙب ِـز٠ٛبرٙب ٌز١١ّؼ ٔجَٛ إ١ٌٙب رغِؼ فئبد سّؾ اٌّظٕفخ اٌفٕبصق -ة

 

 ِٓ ثزٕـ١ت اٌغئ١ؾ ثؼ١ٕٙب رظ١ٕف ٌجٕخ رٛط١بد ػٍٝ ثٕبء اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد اٌّجٍؾ ٠ظٕف -ط

 .اٌّجٍؾ ٙب٠ؼؼ اٌزٟ اٌزظ١ٕف أؿؾ رٛط١برٙب فٟ اٌٍجٕخ ٚرغاػٟ اٌّض٠غ

 

 .ػٕٙب ِؼٍِٛبد أ٠خ ػٍٝ ٚاٌذظٛي ػ١ٍٙب ٚاٌىشف فٕضل١خ ِؤؿـخ أ٠خ ػ٠بعح اٌزظ١ٕف ٌٍجٕخ ٠ذك -ص

 

 ٚفئبرٙب اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد رظ١ٕف فٟ ٢سغ ٚلذ ِٓ إٌظغ ٠ؼ١ض أْ اٌغئ١ؾ، ِٓ ثزٕـ١ت ٌٍّجٍؾ -٘ـ

 .فٕضل١خ ِؤؿـخ خأ٠ فئخ ِٓ ٠شفغ أٚ ٠غفغ أْ اٌذبالد ج١ّغ فٟ ٌٚٗ ثٙب، اٌشبطخ ٚاٌزؼغفخ

 

 (4) اٌّبصح

 

 رظ١ٕف ثشؤْ اٌّجٍؾ لغاع ف١ٗ ٠جٍغٗ اٌّؤؿـخ طبدت إٌٝ اٌّؼّْٛ ثبٌجغ٠ض سط١ب إشؼبعا اٌّض٠غ ٠ٛجٗ

 .ِؤؿـزٗ

 

 (5) اٌّبصح

 

 أ٠خ ػٓ ٚؿ١ٍخ، ثؤ٠خ ٠ؼٍٓ أْ أٚ ؿجً أٚ ِؼبٍِخ أٚ ٚعلخ أٚ ٔشغح أ٠خ فٟ ٠ضعط أْ وبْ ألٞ ٠جٛػ ال

 أٚ اٌزؼغفخ أٚ اٌفئخ أٚ اٌظٕف أٚ إٌٛع د١ش ِٓ دم١مزٙب غ١غ ػٍٝ ّؤؿـخاٌ رجضٚ ثذ١ش فٕضل١خ ِؤؿـخ

 .رمضِٙب اٌزٟ اٌشضِبد أٚ اٌطؼبَ ٚججبد

 

 اٌزغس١ض/ اٌضبٌش اٌفظً

 

 (6) اٌّبصح



 
 

94 
 

 

 .إٌظبَ ٘ظا أدىبَ ٚفك رغس١ض ػٍٝ رذظً ٌُ ِب أػّبٌٙب رّبعؽ أْ فٕضل١خ ِؤؿـخ أل٠خ ٠جٛػ ال -أ

 

 .اٌٛاف١خ ٚاٌزفظ١الد اٌزجبعٞ االؿُ ػٍٝ ِشزّال ّض٠غاٌ إٌٝ اٌزغس١ض ؽٍت ٠مضَ -ة

 

 إثضاء صْٚ اٌطٍت عفغ أٚ اٌّٛافمخ إطضاع ٌٍّٚجٍؾ ِطبٌؼزٗ، ِغ اٌّجٍؾ إٌٝ اٌطٍت اٌّض٠غ ٠ذ١ً

 .األؿجبة

 

 ٌٙظٖ اٌّؼض إٌّٛطط ٚفك اٌغسظخ اٌّض٠غ ٠ظضع اٌزب١ٌخ اٌّبصح ِٓ( ص) اٌفمغح فٟ جبء ِب ِغاػبح ِغ -ط

 .اٌّمغع اٌغؿُ ١فبءاؿز ثؼض اٌغب٠خ

 

 (7) اٌّبصح

 

 -:رجض٠ض٘ب أٚ اٌغسظخ إطضاع ػٓ اٌزب١ٌخ اٌـ٠ٕٛخ اٌغؿَٛ رـزٛفٝ -أ

 

 ص٠ٕبعا   75          ٔجَٛ سّؾ فئخ ِظٕف فٕضق

 ص٠ٕبعا   66        ٔجَٛ أعثغ فئخ                     

 ص٠ٕبعا   45       ٔجَٛ صالس فئخ                     

 ص٠ٕبعا   36          ٔجّز١ٓ فئخ                     

 ص٠ٕبعا   65      ٚادضح ٔجّخ فئخ                     

 صٔب١ٔغ 66    ِظٕف غ١غ فٕضق                    

 ص٠ٕبعا   65             ثٕـ١ْٛ                     

 ص٠ٕبعا   36               ٔؼي                     

 

 أْ ػٍٝ اٌّب١ٌخ، اٌـٕخ ٔٙب٠خ إٌٝ ثٙب اٌؼًّ ٠ٚـزّغ اٌـٕخ، ِٓ ِضح أ٠خ ػٓ وبِال ظخاٌغس عؿُ ٠ضفغ -ة

 .6966 ٌـٕخ اٌّب١ٌخ اٌـٕخ لبْٔٛ طٌه فٟ ٠غاػٝ
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 .اٌّب١ٌخ اٌـٕخ اثزضاء ِٓ شٙغ٠ٓ سالي اٌغسظخ رجض٠ض ؽٍت ٠مضَ -ط

 

 ػ١ٍٙب اٌذظٛي اجتاٌٛ اٌشغٚؽ ثزٕف١ظ لبِذ لض اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ رىٓ ٌُ ِب اٌغسظخ رظضع ال -ص

 .آسغ ٔظبَ أٚ لبْٔٛ أٞ أدىبَ ثّمزؼٝ أػّبٌٙب ٌّّبعؿخ

 

 .اٌّؤؿـخ ِٓ ظب٘غ ِىبْ فٟ اٌغسظخ رؼٍك -٘ـ

 

 (8) اٌّبصح

 

 .اٌزغغ٠غ ٠ـجت لض اٌمبئُ االؿُ أْ رج١ٓ إطا اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ اؿُ ثزغ١١غ ٠ؤِغ أْ ٌٍّجٍؾ ٠جٛػ -أ 

 

 ِٓ سط١خ ِٛافمخ ػٍٝ اٌذظٛي ثؼض إال ف١ٗ رغ١غ أٚ ّٙباؿ رجضي أْ اٌفٕضل١خ ٌٍّؤؿـخ ٠جٛػ ال -ة

 .اٌّجٍؾ

 

 ( 9) اٌّبصح

 

 سالي ٚطٌه اٌّؤؿـخ فٟ أجغاٖ أؿبؿٟ رغ١١غ ثؤٞ اٌـٍطخ ٠ؼٍُ أْ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ طبدت ػٍٝ

 .اٌزغ١١غ ربع٠ز ِٓ أؿجٛػ١ٓ

 

 اٌزؼغفخ/ اٌغاثغ اٌفظً

 

 (66) اٌّبصح

 

 .ٔمظبْ أٚ ػ٠بصح صْٚ ثبٌزؼغفخ اٌزم١ض ٠ٚمزؼٝ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ رـزٛف١ٙب اٌزٟ اٌزؼغفخ اٌّجٍؾ ٠ؼ١ٓ -أ
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 ِٓ غغفخ وً ٚفٟ االؿزمجبي غغفخ فٟ ظب٘غ ِىبْ فٟ ٠ؼغع أْ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ طبدت ػٍٝ -ة

 .ٚاإلٔج١ٍؼ٠خ اٌؼغث١خ ثبٌٍغز١ٓ ٌّؤؿـزٗ اٌّمغعح اٌزؼغفخ إٌَٛ غغف

 

 سضِبد أٚ ِٛاص أ٠خ ػٓ إػبف١خ أصّبٔب   أٚ ٛعاأج ٠زمبػٝ أٚ ٠طٍت أْ ِؤؿـخ أ٠خ ٌظبدت ٠جٛػ ال -ط

 ف١جت اٌزؼغفخ ػٓ سبعجخ أسغٜ ِٛاص أٚ سضِبد ؽٍجٗ ػٍٝ ثٕبء ٌٍٕؼ٠ً لضِذ إطا أِب اٌزؼغفخ، فٟ ِضعجخ

 فٟ اٌّضعجخ األؿؼبع ِغ ٠ٚزالئُ اٌّؤؿـخ رظ١ٕف ِغ ٠زفك ِٕبؿجب ِجٍغب ِمبثٍٙب ٠ـزٛفٝ ِب ٠ىْٛ أْ

 .اٌزؼغفخ

 

 (66) اٌّبصح

 

 ؽؼبَ ٚججخ أٚ سضِخ أ٠خ رمض٠ُ ػٓ ٠ّزٕغ أٚ ؽغ٠مخ، ثؤ٠خ ٠زجٕت أْ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ ٌظبدت ػ٠جٛ ال

 .اٌّؤؿـخ فٟ ٠مضِٙب أٔٗ ٌٍغ١غ اظٙغ أٚ أػٍٓ

 

 اٌزفز١ش/ اٌشبِؾ اٌفظً

 

 (62) اٌّبصح

 

 ٠ـزمجً أٔٗ ٠ؼزمض ِىبْ أٞ أٚ اإلٔشبء، صٚع فٟ أٚ لبئّخ فٕضل١خ ِؤؿـخ أ٠خ ٠ضسً أْ ٌٍّض٠غ ٠جٛػ

 ٘ظا أدىبَ رطج١ك أجً ِٓ إٌؼالء شىٜٛ إٌٝ ٠ـزّغ ٚأْ ؿجالرٙب ٚفٟ ف١ٙب رفز١شب   ٠جغٞ ٚأْ ٍٕؼالءٌ

 .اٌغب٠خ ٘ظٖ ٌزذم١ك اٌزـ١ٙالد ج١ّغ ٠مضَ أْ ػٕٗ اٌّـؤٚي أٚ اٌّىبْ أٚ اٌّؤؿـخ ؽبٌت ٚػٍٝ. إٌظبَ

 

 ػبِخ أدىبَ/ اٌـبصؽ اٌفظً

 

 (63) اٌّبصح

 

 -:اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ ػٍٝ

 

 .ألػّبٌٙب ِٕظّخ ٚدـبثبد ٚؿجالد ثضفبرغ زفعرذ أْ -أ
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 .رطٍجٙب اٌزٟ ٚاإلدظبءاد اٌّؼٍِٛبد ثىبفخ اٌـٍطخ رؼٚص أْ -ة

 

 (64) اٌّبصح

 

 رج١ٙؼ فٟ ششض أٞ اؿزشضاَ ٠جٛػ ال ثّٛججٗ، اٌظبصعح ٚاألٔظّخ اٌظذخ لبْٔٛ أدىبَ ِغاػبح ِغ

 ؽج١خ شٙبصح ػٍٝ دظٌٛٗ ثؼض إال فٕضل١خ ـخِؤؿ أ٠خ فٟ اٌؼائغ أٚ ٌٍٕؼ٠ً رمض٠ّّٙب أٚ اٌشغاة أٚ اٌطؼبَ

 .اٌّؼض٠خ األِغاع ِٓ سٍٖٛ رضجذ

 

 (65) اٌّبصح

 

 ِٓ ِٚٛلغ ِٚؤعر اٌّؤؿـخ ثشبرُ ِشزَٛ ثئ٠ظبي ٔؼ٠ً أٚ ػ١ًّ وً رؼٚص أْ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ ػٍٝ

 .ِٕٙب وً ٚصّٓ لضِذ اٌزٟ اٌشضِخ ثٕٛص ف١ٗ رضعط ف١ٙب اٌّـؤٚي

 

 (66) اٌّبصح

 

 االؿزمجبي غغفخ  فٟ طٌه ػٓ رؼٍٓ ٚأْ إٌؼالء أِبٔبد ٌذفع ثظٕضٚق رذزفع أْ فٕضل١خاٌ اٌّؤؿـخ ػٍٝ

 .ٚاالٔى١ٍؼ٠خ ثبٌؼغث١خ

 

 (67) اٌّبصح

 

 -:اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـخ ػٍٝ

 

 فٟ االؿُ ٘ظا ٠ظٙغ أْ ٠ٚجت اٌفغٔـ١خ أٚ ٚاإلٔى١ٍؼ٠خ ثبٌؼغث١خ اٌّؤؿـخ اؿُ رذًّ الفزخ رؼغ أْ -أ

 .ٚٔشغارٙب ٚؿجالرٙب ِٚغاؿالرٙب اٌّؤؿـخ فٛار١غ
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 ِطجٛع ثئػالْ طٌه ػٓ رؼٍٓ ٚأْ اٌطؼبَ ٚٚججبد اٌّشغٚثبد ف١ٙب رمضَ اٌزٟ األٚلبد رذضص أْ -ة

 .ٚاٌشغاة اٌطؼبَ ف١ٙب ٠مضَ اٌزٟ اٌغغف ٚفٟ ِٕٙب ظب٘غ ِىبْ فٟ اٌفغٔـ١خ أٚ ٚثبإلٔى١ٍؼ٠خ ثبٌؼغث١خ

 

 (68) اٌّبصح

 

 ٠ؼ١ٓ ٚأْ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد فٟ ٌٍّشغٚثبد ١بؿ١خاٌم اٌّىب١٠ً ٠ذضص أْ اٌّجٍؾ ثّٛافمخ ٌٍّض٠غ

 اٌزٟ اٌطؼبَ ٚججخ و١ّخ أْ ِٓ ٠زذمك أْ أ٠ؼب   ٌٗ ٠ٚجٛػ ثظٌه، اٌزم١ض اٌّؤؿـبد رٍه ٚػٍٝ أؿؼبع٘ب،

 .ِٕبؿجخ اٌّؤؿـخ رمضِٙب

 

 (69) اٌّبصح

 

 ٠غا٘ب اٌزٟ اٌزؼ١ٍّبد ٠ظضع أْ اٌّجٍؾ رٕـ١ت ػٍٝ ثٕبء ٌٍغئ١ؾ إٌظبَ، ٘ظا فٟ ٚعص ِب ِغاػبح ِغ -أ

 اٌظٕبػبد ِغ ػاللبرٙب ٚرٕـ١ك ِـزٛا٘ب ٚعفغ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد فٟ اٌؼًّ أزظبَ ٌذـٓ ِٕبؿجخ

 .األسغٜ اٌـ١بد١خ

 

 .إٌؼالء الؽالع اٌّؤؿـخ ِٓ ظب٘غ ِىبْ فٟ اٌزؼ١ٍّبد ثٛػغ ٠ؤِغ أْ ٌٍّض٠غ ٠جٛػ -ة

 

 (26) اٌّبصح

 

 ثّزطٍجبد ٌٍم١بَ إٌظبَ ٘ظا طضٚع ربع٠ز ِٓ أشٙغ صالصخ ِضح دب١ٌب اٌمبئّخ اٌفٕضل١خ اٌّؤؿـبد رًّٙ

 .أدىبِٗ

 

 (26) اٌّبصح

 

 فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص ثبٌؼمٛثخ ٠ؼبلت ثّٛججٗ اٌظبصعح اٌزؼ١ٍّبد أٚ إٌظبَ ٘ظا أدىبَ ٠شبٌف ِٓ وً

 .6965 ٌـٕخ( 45) علُ اٌّؤلذ اٌـ١بدخ لبْٔٛ ِٓ اٌؼبشغح اٌّبصح ِٓ( ٘ـ) اٌفمغح

 

 (22) اٌّبصح
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 اٌفٕضل١خ ثبٌّؤؿـبد ٚاٌّزؼٍمخ إٌظبَ ٘ظا لجً اٌظبصعح ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمغاعاد ألٔظّخا وبفخ رٍغٝ

 .ِٚغالجزٙب
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