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M 

إحرتاَ حك٘ق اإلُضاْ يف ًكدًٞ ًٔاَ ٗٗظائف اهشزطٞ اهعصزٙٞ .  تأتٛ قٍٚ محاٙٞ ٗ

احل ٗحزٙات فاهشزطٞ متارس ًٔأًا يف ظى صٚادٝ اهكاُْ٘ دْٗ تعضف أٗ إعتضاف ضد ًص

 امل٘اطِني األصاصٚٞ .

ٗملا كاُت هلزاًٞ اإلُضاْ ٓٛ ج٘ٓز ٗرد كى احلك٘ق ٗاحلزٙات، فإُٔ تِفٚذ اهشزطٞ 

هوكاُْ٘، ِٙبغٛ أْ ٙلْ٘ ًتضكًا ًع اهكٍٚ األخالقٚٞ اهيت حترتَ ٓذٖ اهلزاًٞ، فال جي٘س 

فاء اهكضزٜ ٗ اإلٓاُٞ ٗ اهتضاًح جتاٖ أفعاي اإلختممارصٞ اهتعذٙب أٗ أعٌاي اهكض٘ٝ 

فعِدًا قزرت املدرصٞ اهدميكزاطٚٞ اهكٚاَ بٔذٖ اهدراصٞ فكد ،  ٗإصاءٝ اصتعٌاي اهضوطٞ

 ٗضعت ُصب عِٚٔا إعداد ًشزٗع ًدُٗٞ اهضو٘ن ملِتضيب ٓٚئٞ اهشزطٞ .

بأدًٚٞ اإلُضاْ ٗاهتضاًح ٗعدَ  باالعرتافٗاهيت جيب أْ ٙلْ٘ ضابط اهشزطٞ ًتٌتع 

ٌى ًعاُٛ ايخ ر ٗاه ر هخآخزّٙ، ٗأْ ٙلْ٘ خادَ هوكاُْ٘ إصتخداَ اهعِف ٗاهتعذٙب ٗأْ حي

خالقٚٞ ٙت٘جب عوٟ اهشزطٞ اإلهتشاَ اٗٙتٌٚش باحلٚادٙٞ يف عٌوٕ بشلى عاَ ، توم ٓٛ قٍٚ 

 .بٔا أثِاء تعاًؤا ًع امل٘اطِني ٗأعٌاي صٚادٝ اهكاُْ٘ 

 

علا عبد عل هلعلشالاي مج                                                                  

عرئيسعلمل رسةعلش ميقرلطيةع
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 وقدوـــة:

الامػػس هلػػ   الحمػػد  رب اللػػنلماف الالوػػسة الالىػػسـ امػػس ىػػاد المرىػػماف   ا ػػن محمػػد 
 أجملاف... أمن  لػػد: الوح  

 –لكػػؿ مة ػػا دالااػػد ذاظاػػا ظػػ ظـ  صػػنطةن العػػنصت الةػػن دالااػػد مىػػظمدة مػػف ط الػػا المة ػػا 
فػذذا ا ظلمػت ىلػس الل وػر ال صػرا مػف المة ػات أا لصػن ماةن  –ووػاا كمن أ ةن ط الػا ظع

أال م ىػػال اةنت أوػػ حت ىزاا أداا الاج ػػنت ظارمػػةن المة ػػا  اىػػةنت الةػػن ظظجػػزأ ىلػػس أامػػنؿ 
 ظ ظةن  ظحلاؽ أةداؼ المة ات كمن أ ةن ظحالا محظالرات ظظطمب ظج ب ادظرافةن.

ذا كن ػػت الالاج ػػنت الالمحظػػالرات ظماػػؿ الجن ػػب المػػندا  مػػف الظزامػػنت أر ػػنب المة ػػات فػػذف الا 
الجن ب المل الا فاةن اظماؿ فن أعسداػنت المة ػات ذلػؾ أف اللػنأـ  لامػنؿ المة ػا دػد اػ دا 
الاج نظ   والرة مظد اا أال مظالىطات الحا أٍذ ظػ ةض أعسداػنت المة ػا لظمزمػ   ػناداا الىػماـ 

الةذا الجن ب ااعسدن مف امػؿ أالاًلت ال ناداا الذا اظىـ  نلجالدة اللنلاا الالصانفاا ان اًن.  
المة ا ةال الذا اجلؿ ااداا ا نؿ دىطًن الافرًا مف الرمن االجظمنانت فذذا ا حػرؼ صػن مالا 
المة ا  صكؿ أال هعر فاجر حا أٍذ ظذكارةـ  لعسدانت انما عردالةن ال لاـ مة اا لـ امظزمػالا 

حكػػـ ىػػار المة ػػا  ةػػنت المػػف اػػـ ظوػػ خ ةػػذ  ااعسداػػنت   م زلػػا مػػالا ط  ظنماػػا مل الاػػا ظ
 الاظلاف الظلاد الونـر  ةن صكًس المالمالاًن.

الامػػس الػػر ـ مػػف أف اللدالػػا ةػػن ز ػػدة دػػاـ ذات جالا ػػب فمىػػااا الأعسداػػا الىانىػػاا ىال أف 
الظااا اللانـ  لا نأةن م الطا  ل ور  صرا اكمؼ  ظحالاؿ مارداظةن ىلس الدنأع االماا ظصار 

 ف اللنـ الاللدالا الج نأاا.ىلس الحرص امس وان ا الىمـ االجظمنان الاام

فملػػؿ الالظااػػا اام اػػا مػػف أىػػمس المةػػف الرظ نطةػػن  حلػػالؽ الحراػػنت ال ػػنست الةػػذا المة ػػا 
ظحظػػػنج ىلػػػػس ظكااػػػؼ أالىػػػػع للالااػػػػد ااعسداػػػنت الالظاااػػػػات الرجػػػػؿ الصػػػرطا الػػػػذا ال الاػػػػر 
ااةماػػػػا الم نىػػػػ ا للالااػػػػد ااعػػػػسؽت فػػػػرد  اػػػػر م ةػػػػؿ  اىػػػػاًن الىػػػػمالكاًن لماػػػػؿ ةػػػػذ  المة ػػػػا 
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المىػػػ اللا اػػػف أرالاح ال ػػػنس الأمالالةػػػن الكرامظةػػػنت لظ طمػػػؽ الللػػػالؿ الاافكػػػنر الالىػػػالااد لم  ػػػنا 
 الاإل داع فن كؿ ماداف لظزداف الد ان  مف فاةن المن فاةن الظظحلؽ عسفا ا فن أرم .

الظااا كةذ  لوالا  كػؿ مػالاطف الكػؿ اةػرع لةػن طم ػًن لمعػدمنت اام اػا الاإلداراػا مىػظ جدًا 
  نلعطر الاملن كؿ االف المىنادة الفلًن احكنـ اللن الف ال نفذ. ةن حاف احس 

الفػػػن مػػػالا ةػػػذا اإلدراؾ فػػػذف ظ ماػػػا المػػػمار ااعسدػػػن لػػػد  رجػػػؿ الصػػػرطا ال ػػػن ظكػػػالاف 
ى ىنف ونلخ لمداللا الالمجظمعت  ػذدرار أعسداػنت الدػاـ المجظمػع الىػنماات الظحداػد ممػنماف 

الظػػدفلةـ لمظحمػػن  نلامػػنأؿ الالصػػمنأؿ الدامػػًن أعسداػػا المة اػػا ظر ػػل  ناامػػنا اػػف الرذاأػػؿ 
 الاللاـ الىمالكاا ال ن لا مف دا  ن الأعسد ن الظراا ن اإل ىن ن.

ةػػػذ  الدراىػػػا  م ةجػػػافت ااالؿ المػػػ ةح الالوػػػان الظحمامػػػنت الالاػػػن ن اماػػػ  ىػػػ ظاللس  حػػػث ال 
 :الم ةح الظط الن.

ست الاللػاـ ااالؿ: ااىنس ال ظرات الىػ ظطرؽ فاػ  ىلػس ماةػاـل ااعػسؽ الأدب الػ اىاظ نالؿ 
المة اػػا ااعسداػػا الدا اػػات الكاااػػا ظ ماػػا المػػمارت المػػن ةػػن اللالامػػؿ الحنكمػػا ل عسداػػنت 

 الصرطاات ال عظـ ةذا اللىـ  ماانؽ صرؼ الصرطا الالملناار ااعسداا لمة ا الصرطا.
الةال الظط النت الى لرؼ فا  كاااا ظ ماا المةنرات الالظاااػا  ت ف عوو الان نأمن الم ةح 

ال  ػػنا ًا ىلػػس مػػدال نت الىػػمالؾ الااعػػسؽ الصػػرطاات الكاااػػا   ػػنا الالػػا مػػع الجمةػػالر اىػػظ ند
 اسدنت حمادة مامرة مف عسؿ جالدة العدمنت اام اا الظط اؽ مةنرات الىمالؾ الالمىمؾ المة اا.

عمىػا فوػالؿت ف عوػص ااالؿ لماةػالـ ااعػسؽ الظالوػااةنت ال طػرؽ ى لىـ الدراىا ىلس 
صرطاا الارظ نطةن  نللن الفت  ا من ى ىػظلرض فػن الانلػث ملػناار فن الان ن  نب ااعسؽ ال

الىػمالؾ  صػلف ااعسؽ الصرطاا فن المالاااؽ الداللاات أمن الاوؿ الرا ع ف جلم  ل  نا مدال ػا 
 الصرطات أمن مىؾ العظنـ فاظ نالؿ أفمؿ الممنرىنت الىمالكاا لرجؿ الصرطا.
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 الفصن األوه

 هااألخالق الشرطية .. وظائفوا وبهاؤ

 تمهيـد:

 الػػ اس اإل ىػػن اا ةػػن محػػالر الرىػػنالت المػػندة الامىػػانت دػػدامًن الحػػدااًن...ت فنإل ىػػنف مػػندة
الرالحت الىر  جنح  الظكرام  ةال الجن ب الرالحنت الةذا من اىظحؽ ال حث الالل ناات فنلمندة 

 ظزحؼ مف كؿ مكنفت الال ظراد ىال ىزةنؽ ةذا الجن ب المةـ لالاش وارًا فن كان   الرالحن.

ظمػػن ظ ػػنالؿ الجن ػػب ااعسدػػن مػػف الظااػػا الصػػرطا  اػػنف منةاػػا ااعػػسؽ  وػػاا  ظراػػا ال
 أالاًلت الالظطرؽ  والرة الجازة ىلس ماةالمةن لد  اللرب  واا ظط الاا ان اًن.

مػػف المػػرالرا  لدأػػٍذ ملرفػػا الاىػػند اإلدارا كظػػنةرة م ىىػػاا ال أعسداػػات الة ػػنؾ الجةظػػنف 
 ظل ػاف الىػمالؾ ااعسدػن الااعػر  ال ظح ػذ ذلػؾ  صلف الىمالؾ ااعسدنت ىحػداةمن ظطنلػب 

 ال حف  ماؿ ىلس اااللس.

ال من أف الممار ااعسدن لرجؿ الصرطا اظطمب الراناا الالظ ماات فػذف ظجمامػ  ال اػنف ىػ ؿ 
 رى  الظلمال  مف اامالر ذات ااةماػا اللوػال ت ىف ةػذ  المىػنأؿ اار ػع ظظطمػب ظ ناللةػن 

 طرالا م ةجاا.فن م نحث مىظلما الذلؾ لظغطاظةن  

 ة األخـالق.ـماهي 1.1

اػػدؿ الحاػػر فػػن الظػػراث اللر ػػن ااعسدػػن امػػس الجػػالد كممظػػاف ظظػػالازف فػػن فمػػنا الم ظالمػػا 
العملاػػا ةػػن اادب الااعػػسؽت الكممػػا اادب ةػػن ااكاػػر ظػػداالاًل ىذا كن ػػت ظىػػظلمؿ لمداللػػا 

 امس الحكـ اللونر أال الجمؿ الظن ظحث أال ظل ر اف الملن ن العملاا.
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اإل ىػػػنف ةػػػال كظمػػػا مػػػف اإلمكن ػػػنت الالطندػػػنت امك ةػػػن  نالكظىػػػنب الالظالجاػػػ  أف ظوػػػؿ ىلػػػس ال 
ف اإل ىػػػنف دػػػندر امػػػس  أفمػػػؿ الع ػػػرات كمػػػن اعصػػػس اماةػػػن مػػػف اال ػػػزالؽ ىلػػػس الصػػػرالرت الا 

 ظحواؿ المىظالانت الرفالا مف الامنأؿ.

 الوعي األخالقي: 1.1.1

 أحد ا نور ااعسؽ الاماؿ الجن ب الصعون فن ااعسؽ.

فنلالان ااعسدن الطن ظلاامػًن لكػؿ اا صػطا االجظمنااػا: الالػؿت ال ناػثت الىػمالؾت  مػط 
الحاػػنةت الذلػػؾ مػػف الجةػػا  ظػػر ظطن لةػػن مػػع ااعػػسؽت فاظةػػر ظطػػن ؽ اا صػػطا االجظمنااػػا 
مع ااعسؽ ا د الظلااـ لةذ  اا صػطات فػن: الل ػالؿ أال الػرفضت المػدح أال الػذـت الظلػنطؼ 

 ا أال الحب.أال الظةكـت الالكراةا

الػػػالان اللػػػن ال ن ااظػػػرض الاج ػػػنت مػػػف ايعػػػراف الظمػػػن ظ ااػػػذةن  لفلػػػنؿ الىػػػمالؾ محػػػددةت 
فػػنلالان اللػػن ال ن اصػػكؿ  الاػػًن مػػف الػػالان االجظمػػنانت الفػػن  اػػس الالدػػت  الاػػًن مػػف الػػالان 
الصعوػػػن الاػػػردات الفػػػن ةػػػذا ااعاػػػر فاصػػػغؿ الظلاػػػاـ الػػػذاظن حاػػػزًا ك اػػػرًا الاػػػرظ ط  نلصػػػلالر 

 الاعرت الحانات الال دـ. ااعسدن: الممارت

االجػػػد فػػػرؽ  ػػػاف ااعػػػسؽ الالػػػالان ااعسدػػػنت فػػػنلالان ااعسدػػػن ال ػػػر ا ػػػ  فػػػن الجةػػػنت 
.  ال ظرت االدظ نع الداعمنت الاافكنر اف: العار الالصرت الىمالؾ الحماد الالىمالؾ المذماـل

لػنؿ أمن ااعسدن فةن اللالااد الىنراا فن المجظمع الالملظ ػرة لػد  أامػنا ت الظػن ظػ ظـ أف
 الىمالؾ ال نس الاللسدا الظ ندلاا فامن  ا ةـ.

ظظةر اللسدنت ااعسداػا  ػاف ال ػنس فػن  صػنطةـ المجظملػن الػذا احمػؿ طػن ع أعسدػنت 
الظعظمػػؼ  ػػنعظسؼ الممػػمالفت الالصػػكؿت ال ػػالع الوػػما االجظمنااػػا  ػػاف الاػػناماف لم صػػنط أال 

 الىمالؾ المجظملن.
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ىلػس الالاجػب ااعسدػن الػذا احممػ  اإل ىػنف  الاظحدد مممالف اللسدنت ااعسداات  ػنل ظر
 ظجن : المجظمعت ال نس الذاف ا ظمالف ىلس مة ا الاحدةت الالجمناا الأامنا ااىرة.

دػػػد اكػػػالف اإل ىػػػنف محػػػًس أال فػػػناًس لملسدػػػنت ااعسداػػػات فنإل ىػػػنف اكػػػالف محػػػًس لملسدػػػنت 
مناػا أال ااىػرة.  الفػن ااعسداا  نللػدر الػذا اظحمػؿ فاػ  المىػ اللاا ظجػن  المجظمػع أال الج

 اس الالدت اكالف اإل ىنف فناًس لملسدنت ااعسداا ظجن  الغارت  نللدر الذا ادافلالف فا  
 اف مونلخ الحلالؽ الصعص  اى .

الا ػػػدمن  ظحػػػدث اػػػف ال صػػػنط ااعسدػػػنت فذ مػػػن  لوػػػد اافلػػػنؿت الدالااػػػد الىػػػمالؾت الصػػػظس 
 لمظاراؽ  اف العار الالصر.مرالب ال ناث اماةمنت الالظن فن مجمالاةن امكف ظلاامةن 

 الالظ ر الالؿ الل ور ااالؿ فن ال صنط ااعسدنت فاا  ظظةر ااةداؼت الال الااثت الاالظجنةنت.

الاظكالف الالػؿ مػف ا نوػر مظكنممػات الةػن: ال ناػثت الال اػات الالةػدؼت ال ظاجػا الالػؿ. فػذف 
رالؼ ان ظػا مجمالع اافلنؿ الظن امنرىةن اإل ىنف فن أا زمف طنؿ أال دوػرت الفػن أاػا ظػ

 .دالااد الىمالؾأال مظغارةت الظحمؿ طن ع أعسدن امكف ظىماظةن 

ةػػال الملاػػنر ااىػػنس المالمػػالان  لموػػانت ااعسداػػا ل  ىػػنف. فػػػس  –فلػػط  –الالىػػمالؾ 
الحكػػـ امػػس أفلػػنؿ رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا ىال  ذظةػػنر الىػػمالؾ الاػػردا  –مػػاًس  – ىػػظطاع 

 ةذا الصعص.لظلكاد أال  ان الوانت ااعسداا فن أفلنؿ 
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 المثل األخالقية: 1.1.2

الةن ظمؾ المانةاـ ذات الملن ن الىنماا الالجالةراا ل عػسؽت فظىػمال فػالؽ كػؿ الملظلػداتت 
الاللػػػندات الالظلنلاػػػدت الاػػػلظن اللػػػن الف لالػػػرر حمناظةػػػنت الام ػػػع ىةػػػدارةن الالندػػػب امػػػس ادظػػػراؼ 

 أفلنؿ م نفاا لةنت المف الماؿ ااعسداا:

 العار الالصر. -

 ػر.ال ػِ  -

 اللدالا. -

 الالاجب. -

 الممار. -

 المى اللاا. -

 الكراما الالصرؼ. -

 الىلندة. -

 الخير والشر: 1.1.3

ظلظ ػػر مػػف أكاػػر الوػػالر اللنمػػا لمظلػػالاـ ااعسدػػنت الظػػن ظاػػرؽ  ػػاف الىػػمالؾ ااعسدػػن المػػن 
 دالف ااعسدن.

مػػػد الصػػػر. الةػػػال ماةػػػاـل أعسدػػػن اصػػػمؿ كػػػؿ ىػػػمالؾ ىاجػػػن ن اىػػػظجاب لمظطم ػػػنت  فػػػنلعار
 ا  اظـ الظاراؽ  اف ال صنط ااعسدن المن دالف ااعسدن فن مالاجةا الصر.ااعسؽ. ف

أمػػن الماةػػاـل الػػدا ن لمعاػػرت فةػػال الحكػػـ الللمػػن أال ىرادة ات الاظةػػرب اللممػػنا مػػف ظالوػػاؼ 
 العارت امس ااظ نر أف العار دالة فالؽ ط الا ال صر الماةالـ ىرمدا.
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الالػػذا اىػػظحؽ االزدراا. الالصػػر  : مػػد العاػػر. فةػػال ىػػمالؾ مػػد مظطم ػػنت ااعػػسؽتالالصػػر
 أامًن واا انما مجردة ُظل ر اف المالاوانت الىاأا فن ااعسؽ.

الالصر  ماةالـ ااعسؽ اعظمؼ اػف الصػر االجظمػنان  مػد ال ِػرل. فنلصػر ااعسدػن احظػؿ 
لػ  مكػنف ا ػػدمن ظظةػر ىرادة الصػػعصت أال مجمالاػا أصػػعنصت أال فأػا اجظمنااػػا فػن صػػكؿ 

 أفلنؿ ىاأا.

لعار ماةالمنف مظلنرمنفت محمةمػن الللػؿ. فاػرظ ط العاػر  ذ جػنز وػنلخ ااامػنؿت الصر الا
الالػػذا ُال ػػر ا ػػ  فػػن الوػػانت الصعوػػاا اإلاجن اػػا المظا ػػا. الفلػػؿ العاػػر مػػد اإلىػػناة. 
الةكذات فرجػؿ / ىػادة الصػرطا الوػنلخ ال امكػف اىػظلمنؿ ىىػناة الىػمطا أال ىفىػند  الذمػا. 

 اعسداات فحىب  ؿ االلد العار الاامر مف امم .فناؿ العار ال الظ ر  نلم ندئ ا

ارظػػػ ط فلػػػؿ العاػػػر فػػػن اإل راػػػؽ اللدامػػػات  نلرجاللػػػا الالحكػػػـ الالحكمػػػا الاللدالػػػا. أمػػػن ا ػػػد 
المىػػاحاا فػػن اللػػرالف الالىػػطست فػػنرظ ط العاػػر  اساػػا أامػػنؿ: اإلامػػنفت الاامػػؿت الالحػػب. 

 اإلامنف  ن الاامؿ فن رحمظ ت الح  .

ؼ ايراا الفػػػػػػن معظمػػػػػػؼ اللوػػػػػػالر المػػػػػػع معظمػػػػػػؼ الاأػػػػػػنت ال وػػػػػػرؼ ال ظػػػػػػر اػػػػػػف اعػػػػػػظس
االجظمنااات فذف: اامن ات اإل ىن اات الصجناات اإلعسصت ةن وانت ىاجن اا الُظلػد مػف 

 أفلنؿ العار.

الدػػد اػػرظ ط فلػػػؿ العاػػر  اأػػػا ملا ػػات فمػػػاًس اكػػالف فلػػؿ العاػػػر لػػد  اللىػػػكرااف اظماػػؿ فػػػن 
الالحػػذرت الالالظػػات الاال ظلػػند اػػف الجصػػع. فعاػػر االلظػػزاـ الوػػنـر  نامن ػػات الالالفػػنا  نللةػػدت 

 الج دا فن الظظ ت العار المن ط فن ىددام ت أمن الج راؿ فعار  فن صجناظ  الحمم .

 البـِـر: 1.1.4

كػػؿ مػػن ُا مػػن ازدةػػنر اإل ىػػنف الرفنةاظػػ ت الُام ػػن احظانجنظػػ  المنداػػا الالرالحاػػات الةػػال الىػػاما 
لمػرر اػف ى ىػنف اجػز أال أوػ خ  اػر ل مالغ أةداؼ محددةت  غرض جمب الم نفع الدفع ا
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دػػػندر امػػػس ىصػػػ نع حنجانظػػػ   لممػػػ  الدالف ظػػػدعؿ الغاػػػر. فنلصػػػرطن ال ػػػنر  الط ػػػ  ةػػػال ذلػػػؾ 
الصعص الذا ُام ن  داا الالاجب ا دمن ُظمـ  ناما اازمنت الالكالارث. فادرأ ا ةن ااعطنر 

 الاظللب ااصرار المىاأاف لةن.

م الػػا أال دفػػع المػػرر. فمػػاًست اكػػالف مػػف فلػػؿ ال ِػػرت لػػ  الجةػػنف مظسزمػػنفت الةػػن جمػػب ال
أفلػػنؿ ال ِػػر حمناػػا الصػػرطا لم اأػػا الظ ماظةػػنت الاكػػالف مػػف أفلػػنؿ ال ِػػر أامػػٍن ظللػػب كػػؿ فلػػؿ 
اامػػن ىلػػس ظمالاػػث ال اأػػا. فاػػن الالػػؿ ااالؿ ظحلاػػؽ الم الػػا لم ػػنس فػػن  اأػػا  ظااػػات الفػػن 

 الان ن دفع المرر ا ةـ مف أعطنر ظمالاث ال اأا.

 ر:ـِـ مدخرات الب

  اظكػػػالف لػػػد  رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا اىػػػظلداد  اىػػػن  ل ػػػالؿ الظمػػػحاا اجػػػؿ حمناػػػا
 الملانا الالمحظنجاف.

 .اةرع رجؿ / ىادة الصرطا ىلس مكنف الحندث أال الجراما دال من كمؿ أال ممؿ 

 .ُالدـ رجؿ / ىادة الصرطا المىنادة الاالىظصنرة لمحنان الجراما 

 .ال محؿ لمرالظاف فن امؿ رجؿ / ىادة الصرطا 

  ُحىػػػف رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا فػػػن اممػػػ  الال ا وػػػرؼ م ػػػ  حظػػػس ى جػػػنز حنجاػػػنت ا
 الجمةالر.

 .امع رجؿ / ىادة الصرطا رمنا الجمةالر ملدمًن امس رمنا الر ىنا 

 .ا صط رجؿ / ىادة الصرطا  النلا فن ظ ماا العدما المجظمع المحمن 

 ادة ال مكػػػنف إلىػػػناة اىػػػظلمنؿ الىػػػمطا أال الظلىػػػؼ فػػػن اىػػػظلمنلةن لػػػد  رجػػػؿ / ىػػػ
 الصرطا.
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  ظظكالف لد  رجؿ / ىػادة الصػرطا حىنىػاا مارطػا مػد عان ػا اامن ػا أال ىجػرااات
 االاظلنؿ أال االظةنـ دالف م رر مف اللن الف.

 ثمرات الخير:

 او ع رجؿ / ىادة الصرطا مف امم  أىنلاب   نا ىلندة الجمةالر. -

 اعمؽ رجؿ / ىادة الصرطا اسدنت مامرة مع الجمةالر. -

الصػػػرطا ةمػػػ  ااالؿ مىػػػنادة كػػػؿ مػػػف احظػػػنج ىلػػػس العدمػػػا  اجلػػػؿ رجػػػؿ / ىػػػادة -
 اام اا دالف ظمااز.

ُالطػػػن رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا اااللالاػػػا اللوػػػال  فػػػن العػػػدمنت اام اػػػا ل طاػػػنؿ  -
 الال ىنات الذالا االحظانجنت العنوا.

ال اظىػػػػنمخ رجػػػػؿ / ىػػػػادة الصػػػػرطا مػػػػع جػػػػراأـ الل ػػػػؼت الالجػػػػراأـ المعمػػػػا  نلصػػػػرؼ  -
 الذما. الاامن ات الجراأـ ىفىند

اسا ىاندة اللن الف. -  ُاكالف رجؿ / ىادة الصرطا ر اا اند ا فن عدما الجمةالرت الا 

ا وػػب امػػؿ رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا امػػس حمناػػا اارالاحت الاااػػراضت الاامػػالاؿت  -
 مف كؿ عطر أال ظةداد.

 ُاكرس رجؿ / ىادة الصرطا ملظـ الالدت الالجةد لم وخ الالظلراؼت لظالدن عطر الجراأـ. -

 بذرات الشر:

 اإلةمنؿ الالظلوار فن أداا الالاجب. -

 الظىاب الظرؾ الالاج نت فن اللمؿ. -

 الظلعار الالرالظاف فن ى جنز الملنمست. -

 افظلنؿ المصكست مع أفراد الجمةالر. -
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 اإلىناة ىلس أفراد الجمةالر. -

 الغمب الالظلفؼ مف مصكست اللمؿ اام ن. -

 المجالا ىلس أىنلاب امؿ  ار مصرالاا.  -

 د الذما.الالدالع فن أ صطا ىفىن -

 ىةدار حلالؽ المونلخ المالاط اف. -

ال اظػػػػػالرع رجػػػػػؿ / ىػػػػػادة الصػػػػػرطا فػػػػػن اىػػػػػظغسؿ حنجػػػػػنت ايعػػػػػراف مػػػػػف الػػػػػزمسا  -
 الالجمةالر امس حد ىالاا.

 ة:ـالعدال 1.1.5

حنلػػػػا المػػػػلاا ل صػػػػانات ظىػػػػظجنب فاةػػػػن لكرامػػػػا اإل ىػػػػنف الحلالدػػػػ  ااوػػػػماات ال ن لػػػػا مػػػػف 
 لالاج نت الالعدمنت.االاظراؼ  نلمىنالاة  ف كؿ ال نس فن الحلالؽ الا

 الظالجد لملدالا مظنةر ادةت م ةن: ىانىاات الأعسداات الدن ال اا.

فظظجمػػػس اللدالػػػا الىانىػػػاا فػػػن الصػػػالر  الالداملراطاػػػا الالظػػػداالؿ الىػػػممن لمىػػػمطات الاصػػػظراؾ 
 الجماع فن ىدارة ص الف الداللا الالمجظمعت ال  ذ الظمااز الالدؼ االمطةند.

افػػؽ  ػػاف الالػػؿ المػػنر أال االمظ ػػنع اػػف الالػػؿ ال ػػنفعت أمػػن اللدالػػا ااعسداػػات فمحمةػػن الظال 
 ال اف ردة الالؿ ظجن  العار الالصر.

  ا من اللدالا اللن ال اات فظظةر فن رد الحلالؽ اةمةن الج ر المررت الدفع الظمـ اف الملةالراف.

 الظ جز اللدالا  الىنأط مظلددةت م ةن:

 اللدالا  نلمىنالاة الاإل ونؼ. -

 ظ نىب.اللدالا  نلظالزاع أال  نل -
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فا جػػز رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا اللدالػػا  نىػػظعداـ المىػػنالاة أمػػنـ اللػػن الفت فػػس ظاراػػؽ  ػػاف 
الرجػػنؿ الال ىػػنات أال أا  ػػالع هعػػر مػػف الظمااػػز كػػنأف مػػن كػػنفت الا جزةػػن أامػػًن  نإل وػػنؼت 
 نىػػػظلمنؿ الىػػػنأؿ اإلكػػػرا  الاإلج ػػػنر لػػػرد الحلػػػالؽ اوػػػحن ةن أال الدػػػؼ االاظػػػداا اماةػػػن أال 

 نكةن.ا ظلنوةن أال ا ظة

كمن اىظطاع رجؿ / ىادة الصرطا ى جػنز اللدالػا  نلظ نىػبت فنللدالػا ظلظمػن اىػظعداـ 
اللػػالة الالل ػػؼ  نللػػدر الكػػنفن لػػدرا العطػػر أال الدػػؼ الجرامػػات كمػػن أف دػػرارات الصػػرطا فػػن 
االصظ ن  الاالظةػنـ ظكػالف مظ نىػ ا مػع دػدر كػنٍؼ مػف الصػؾ المللػالؿ أال اامػنرات أال الػدالأؿ 

 ظػػػنج االصػػػظ ن  أال االظةػػػنـ.  أمػػػن الصػػػؾ المجػػػرد الالظ ػػػالف  اػػػر الم طلاػػػا ال الم طلاػػػا ال إل
 ظظ نىب مع اللدالا.

 
 الظمـم: 1.1.6

مد اللدالا. الاالجد الظمػـ حاامػن اػظـ ظحلاػر اإل ىػنفت الُظىػمب حلالدػ ت الظةػدر كرامظػ ت 
 الظ لدـ المىنالاة  اف ال نس.

 

 

 

 

 المىنالاة فن الظمـ لاس ادالا.

 فنلظمـ ال اظ نىب مع اللػدؿ.
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 نبتات الظمم الخمط:

 .ادـ احظراـ حلالؽ الكراما اإل ىنف 

 .ادـ االاظراؼ  م دأ المىنالاة 

  ىلس الظمااز  اف ال نس اا ى ب كنف. –داأمًن  –امجل الظنلـ 

 .اظالىع فن الظمـ لاصمؿ أك ر ادد ممكف مف ال نس 

 حىػػ ات امػػنرس الظمػػـ مػػد  اىػػ  المػػد الغاػػر. فػػاظمـ  اىػػ  فػػن الػػداف الالملنممػػا ال
 الاظمـ ايعراف فن حلالدةـ المونلحةـ.

 .الالد الظمـ ىلس المحىال اا الالرصالة الممنرىا الالاىطا 

 .الظنلـ ال اكظرث  نللاـ ااعسداا الىمالكاا الحمادة 

 الواجـب: 1.1.7

 الظزاـ أعسدن لصعص ملاف الفن ظرالؼ محددة ظجن  المجظمع الظجن  أفراد .
ا فػػػن هف الاحػػػدت الالظمػػػن الالاجػػػب الصػػػرطا فنلالاجػػب الصػػػرطن ةػػػال الاجػػػب مجظملػػػن الفػػػرد

حاظ ال ظػنـ الاامػف اللػنـت الالىػكا ا اللنمػات الالوػحات الايداب اللنمػات المكنفحػا الجرامػا 
 الالل ض امس مرظك اةن.

 الشعور بالواجب يفترض:
 ظحدا الولنب الالمصكست. -

 ال ظةنالف ظجن  ا ظةنكنت حلالؽ اإل ىنف المونلخ المجظمع. -

 طا اف َماَلاطف الص ةنت الالزلؿ.ا ظلد رجؿ / ىادة الصر  -

 اللدالة االجظمنااا فن اللالؿ الاللمؿ. -

 االىظلداد لظ ااذ المةنـ اام اا  جدارة الكاناة. -

 اللرار  ار اللن ال ن درار ظنلـ
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 الضميـر: 1.1.8

الصلالر الداعمن ل  ىنفت الم ظـ لىمالك  الالظلااـ الػذاظن لةػذا الىػمالؾت ال ػ  ُاػدرؾ اإل ىػنف 
  اللاا ظجن  الصعص  اى .مى اللاظ  ظجن  المجظمع الايعرافت الةال الاجب المى

الالممار الحن الن وػنح   مػف الصػرالر الاللاػالبت الاصػجع الُاحاػز فاػ  الامػاما الالمػرالاة 
 الالى دد الُا من رالح المى اللاا.

 
 خيرات الضمير:

ظظكػػػالف لػػػد  رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا دػػػالة الصعوػػػاا فػػػن مالاجةػػػا المالادػػػؼ اللمماػػػا  -
 المة اا الالج نأاا.

 ُا من الالازع الدا نت فظلال  اإلرادة فن مالاجةا الاىند الالماىداف. -

 ونحب الممار الحنت اظاؽ ذة   الامم   نلودؽ الاإلعسص الاامن ا. -

 الممار الحن ال اىل  ىال اللمؿ الونلخ. -

 ا لد رجؿ / ىادة الصرطا اف الرذاما الال ماما المة   ايعراف. -

  ةن.ظظحوف اااراض مد اال ظةنؾ أال المىنس  -

االلػػد المػػمار الحػػن ر اػػا مظطػػالرة العسدػػا فػػن اللمػػؿت فػػس ال ػػؿ الجمػػالد الاحػػنرب  -
 الكىؿ الالممؿ.

 

 

ظظةػػػر أةماػػػا المػػػمار ا ػػػدمن الػػػؼ اإل ىػػػنف أمػػػنـ اعظ ػػػنر أعسدػػػن 
 الالردن ا العنرجاا مف طرؼ الرأا اللنـ ملدالم  أال مىظحام .
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 المسؤوليـة: 1.1.9

 الجةا  ظر مك نت الددرات اإل ىنف. ظ ااذ المظطم نت ااعسداا الظحلاؽ الالاجب المة ن مف

 متحصالت المسؤولية:

 ظزاـ  نلملناار ااعسداا.ددرة رجؿ / ىادة الصرطا امس ظ ااذ اللن الف مع االل 

 .اىظالنب رجؿ / ىادة الصرطا اللظزامنظ  ااعسداا الالمة اا ملًن 

 . ُاحمؿ رجؿ / ىادة الصرطا  ظنأح فلم  أال ظورف 

 . الظرؼ رجؿ / ىادة الصرطا  نلعطل الاىلس ىلس ظوحاح 

 .ال مكنف فن دنمالس رجؿ / ىادة الصرطا لملالؿ  لف ةذ  لاىت مى اللاظن 

  ىادة الصرطا امس عونؿ حمادة فن مالاجةا الصر.ُار س رجؿ / 

 الكرامة والشرف: 1.1.10

الكراما ظلظمن االاظزاز  نل اس الهدا ةنت الحب ظلدار الذاتت الظلظمػن أامػًن مػف ايعػراف 
 احظراـ ةذ  االاظزاز الالظلدار الادـ ىةدارةن.

طم ػػػنت الالماػػػؿ الظاظػػػرض الكرامػػػا اللاػػػنـ  لامػػػنؿ أعسداػػػا الظالافػػػؽ الىػػػمالؾ ال صػػػرا مػػػع المظ
 ااعسداا اللمان.

الاحٍد مػف أةػـ اللػاـ ااعسداػا الاػرظ ط  نلمة ػا الالالمػع أال الحنلػا االجظمنااػات  الصرؼُالد 
فوػػػنحب الصػػػرؼ الرفاػػػع ال امػػػاع صػػػرؼ المة ػػػا الصػػػرطاا مةمػػػن كن ػػػت الم ػػػنفعت فصػػػرؼ 

 المة ا ةال أ مس داما اممكةن اإل ىنف.
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 الشرف: ـةغم

 ا اااللالاا اللوال  اداا الالاجبت الال ال ؿ المىنالما.الطن رجؿ / ىادة الصرط 

 .اجظةد رجؿ / ىادة الصرطا  نلظالفاؽ  اف المونلخ الصعواا الالمومحا اللنما 

 .ىاانر المومحا اللنما لمالظااا اام اا امس المومحا الارداا 

 .ُا جز رجؿ / ىادة الصرطا امم   جالدة انلاا 

 ن أداا الالاجب.اىلس رجؿ / ىادة الصرطا ىلس الظماز ف 

 .ُاحنفظ رجؿ / ىادة الصرطا امس الممظمكنت اللنما 

 .اوالف رجؿ / ىادة الصرطا ااىمحا الالملدات الظن فن اةدظ  / اةدظةن الال ُاارط  ةن 

 .ُا مف  نللمؿ  رالح الاراؽت فصرف  مف صرؼ الم ظما الظن ا ظمن ىلاةن 

 .ا  ن اسدنت ظلنالف الحب مع الر ىنا الالزمسا 

  جؿ / ىادة الصرطا ىمالؾ فن مجظمل  المحمن العػنرج الػدالاـ الرىػمن  مػن ُامنرس ر
 ا ظ نىب الةا ا الالظااا اام اا.

 .فىند الذما  ا ظلد رجؿ / ىادة الصرطا اف مالاطف الص ةا الا 

 اإلنسانيـة: 1.1.11

 ُالود  ةن ىاسا صلف الارد الحمناا كرامظ  مف أا ااظداا أال ا ظلنصت الحمنىا المىظملااف.

اإل ىن اا اللانـ  لفلػنؿ الزدةػنر اإل ىػنف الىػد احظانجنظػ   وػاظةن الةػدؼ الػرأاس  الظلظمن
 اا مجظمع حر.
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الفػػن الالظااػػػا اام اػػػات فػػػذف اإل ىػػػن اا ظظطمػػػب ظلػػػداـ اللػػػالف الالمىػػػنادة لػػػذالا االحظانجػػػنت 
العنوػػػػا  م نىػػػػ ا الكػػػػالارث الاازمػػػػنت الالاالاجػػػػعت العوالوػػػػًن الاأػػػػنت ااكاػػػػر مػػػػلاًن الةػػػػـ 

 ا الالمظمرراف مف الجراما الأفلنؿ ىىناة اىظلمنؿ الىمطا.ااطانؿ الال ىن

 فوائد اإلنسانية:

 .اظاللد رجؿ / ىادة الصرطا ااظراؼ  آدماا اإل ىنف الدام  اللنلاا 

  رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا اإل ىػػػنفت صعوػػػاا مظاظحػػػا اظل ػػػؿ الحػػػالار  نلحىػػػ س الال ػػػؿ
 الظىنمخ مع ايعر.

  اال مع الملدرة امس الرحما ظجن  الملانا.اىظطاع الل –اإل ىنف  –رجؿ / ىادة الصرطا 

  ال امجػػل ىلػػس الل ػػؼ اام ػػن مػػن فصػػمت الىػػنأؿ  –اإل ىػػنف  –رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا
 ال وخ الالظلراؼ.

  المػػػن مػػػف صػػػلف الاػػػرد الاحظرمػػػ  الاػػػدافع اػػػف  –اإل ىػػػنف  –رجػػػؿ / ىػػػادة الصػػػرطا
 حلالد ت فس احلر  أال ا ظلص مف كرامظ .

  ال امػػنرس الظلػػذاب الال أفلػػنؿ اإلةن ػػا الاللىػػالة  –اإل ىػػنف  –رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا
 ظجن  أفراد الجمةالر.

  رجػػؿ مظػػالازف الصعوػػاا اللداػػ  اىػػظلداد  اىػػن  –اإل ىػػنف  –رجػػؿ / ىػػادة الصػػرطا
 ال د ن  ظ ااذ الالاج نت دالف ظذمر.

  احمؿ ملن ن العار لآلعرافت الالِ ر  ةـ فن كؿ الظرالؼ. –اإل ىنف  –رجؿ / ىادة الصرطا 

 ـادة:السع 1.1.12

ُالود  ةن ظحرار اإل ىنف مف اىظغسؿ الىاطرة أعا  اإل ىنف الجلػؿ أفلنلػ  الظوػرفنظ  لةػن 
 مل س فن الحانة.
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 الفوائد القيمية لمسعادة:

 .اظحرر اإل ىنف مف ىطالة ال مظا اللنأماف  لامنؿ الىمطا 

  ظ من الىلندة الصلالر لد  رجػؿ / ىػادة الصػرطا  نلمىػ اللاا ظجػن  المجظمػع الظلػداـ
 منت اام اا لةـ.العد

 .الصلالر  نلىلندة ال ن أف المؿ رجؿ / ىادة الصرطا عندمًن لملن الفت ال ىادًا فالؽ اللن الف 

 .ُا دا رجؿ / ىادة الصرطا امم   ظانٍف الاجلؿ لكؿ فلؿ أال ظورؼ مل س لحانة اإل ىنف 

 .عسص ظجن  أفراد الجمةالر  المؿ رجؿ / ىادة الصرطا  كؿ حب الا 

 ن مرجلاا ظلىاىػاا فػن   ػنا الم ظالمػا العملاػا فػن الظػراث الاإلطػنر اماؿ ال ص اللره 1.2
اللػػنـ الػػذا ظػػدالر  داعمػػ  جماػػع الامػػنأؿ الظػػن اجػػرا ال حػػث ا ةػػن أال الرذاأػػؿ الظػػن 
اجب ال ةن ا ةنت ىف افظراض أوؿ العار فػن اإل ىػنف ى مػن اظركػز امػس هاػنت كااػرة 

دػػد أفمػػخ نف عاػػرة  ػػنلاطرة ظكصػػؼ أف الػػ ص اللره ػػن أكػػد دالمػػًن امػػس أف ط الػػا اإل ىػػ
مػػف ظزكػػس الذكػػر اىػػـ ر ػػ  فوػػمس

ىذا  –ت  ػػؿ ىف اللػػرهف ا مػػالر موػػطمحًن ماظنحاػػًن ل1 
فطػػرة ا الظػػن فطػػر ال ػػنس اماةػػن ل ال ظ ػػداؿ لعمػػؽ االةػػال الاطػػرة  –وػػخ الظل اػػر 

ت ل2 
 الىالظن الحداث ال  الا صنرحًن الماىرًا لمظل ار  اى   كؿ ماللالد االلد امس الاطرةل.

موػػػطمخ الاطػػػرة ماةػػػاـل ظدصػػػا ن  مل ػػػس أ ػػػ  اماػػػؿ ركاػػػزة ملرفاػػػا فػػػن الم ظالمػػػا  1.2.1
العملاػػا فػػن اللػػرهف الكػػراـت ىذا أ ػػ  ا كػػد أالاًل أف أوػػؿ اإل ىػػنف عاػػرة  ط الظػػ  اااللػػس الةػػذا 
 ػدالر  اعػرج مػم ًن كػؿ الػر   الالم ػنةح العملاػا الظػن ظرظكػز فػن  مػالرة  ظراظةػن امػس أوػػؿ 

 ػػر  ا ػد جػػالف لػػالؾ الامػاـل الر اػػا العملاػػا الغر اػات فنل ظاجػػا الظػػن  الصػر فػػن اإل ىػنف كمػػن
 عمػػص ىلاةػػن ةػػن أف الػػ ص اللره ػػن الال  ػػالا صػػكس  لطػػا ىىػػ ند ملرفاػػا اػػـ االىػػظ ند اماةػػن 
الال  ػػػػنا ال ظػػػػرا فػػػػن ىطنرةمػػػػن مػػػػف د ػػػػؿ جماػػػػع الماكػػػػراف ااعسداػػػػاف فػػػػن الظػػػػراث اللر ػػػػن 

                                                           

 .14, 13( عٛسخ بٌطةسق, ب٠٢سةْ: 1)

 .30( عٛسخ بٌشَٚ, ب٠٢د: 2)
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ملػػن ن اللػػرهف الظاىػػار ت الفػػن الحػػداث  اإلىػػسمنت فػػنلمالرالث اإلىػػسمن ىػػامن ال حػػث فػػن
الأع نر الىارة ال  الاا. الاسحظ أف اللػرهف ال ذكػر فاػ  لماػظ المػرالاة دػط الال االجػد فػن اللػاـ 

 اللدادة الظن الرةن من اااد مل س المرالاة أال ا الب م ن ةنت امس اادؿ فن  لدةن الغنأن أا الى دد.

أال  اللمػػػػؿ الوػػػػنلخل  اػػػػر أف ال لػػػػد  فنللامػػػػا ااعسداػػػػا اااللػػػػس فػػػػن اللػػػػرهف ةػػػػن  ال ػػػػرل
االجظمنان ل عسؽ الذا أكد  اللرهف ُ اب لحىػنب ال ظػرة الوػالفاا فظحػالؿ فلػ  ااعػسؽ 

 ىلس  الظلنزال كمن ظحالؿ فل  الىانىا ىلس  اىظىسـل ل مر الالادع.

فن ال ظنأج  أمن المظكممالف فغا الا ةذا ال لد االجظمنان  حدااةـ اف  اللدؿ اإللةنل المل ن  
 حاف ىند ىكالف مط ؽ اف  اللدؿ ال صرال الىانىن م   الاالجظمنان الاللن ال ن.

الالصنةد أف الم ظالمػا العملاػا اإلىػسماا دػد ظػلارت  النفػنت أعػر  مػف ذات ال ػالعت  1.2.2
الة نؾ حلالا ظىظلون امس اإل كنرت الةػن ىػمال المػالرالث ااعسدػن اإلىػسمن امػس كػؿ 

 ض الظمااز  اف أر لا أ الاع مف المالرالث الالنفنت ةن:من دال  ت الالالادع الظنراعن ااظر 

المػػالرالث الالػػنفن اللر ػػن الىػػن ؽ ل ىػػسـت مػػع امظداداظػػ  فػػن اللوػػالر اإلىػػسماا  -أ 
الاظماػػػؿ  نلػػػذا جمػػػع الدالف مػػػف أصػػػلنر اللػػػرب الأع ػػػنرةـ الحػػػرال ةـ فػػػن الجنةماػػػا 

طراػػؽ الاإلىػػسـت ال نل ىػػ ا ىلػػس المػػالرالث فػػنلمرالاة كن ػػت ظحظػػؿ فاػػ  اللمػػات أ ةػػن ال
 الممكاا  حال الى دد الذا ةال أىمس مرظ ا اجظمنااا فن المجظمع اللر ن.

المػػػالرالث الانرىػػػن ال محػػػظ أف ااعػػػسؽ ا ػػػد  ا ظةػػػت ىلػػػس  أعػػػسؽ الطناػػػال أا  -ب 
ااعسؽ الظن ظجلؿ مف  الطناػال دامػا أعسداػا الدا اػا ظكػند ظلمػال امػس أاػا دامػا 

 أعر  ى ةن ظ ىس اادلالجان الطناا.

ن ن ىػػالاًا الػػذا ا ظمػػن ىلػػس اللوػػر الاال ػػن ن الالرالمػػن نت أال الػػذا المػػالرالث الاال ػػ -ج 
ا ظةن ىلػس اللوػر اإل رالػن العػنلصت الةػذا المػالرالث اظمحػالر حػالؿ دامػا ظالازاػ  
ةن  الىلندةل الظن ةن العار امس اإلطػسؽت الطراػؽ الالوػالؿ ىلػس ةػذ  الىػلندة 
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ن الحػػنلظاف ةػػال  اإلصػػراؽل الػػذا ةػػال طراػػؽ امػػزج  ػػاف الامىػػاا الالظوػػالؼت الفػػن كمظػػ
 ظكظىن الىلندة طن لًن فرداًن.

المػػالرالث الوػػالفن  ل الااػػ  المعظماػػات الامكػػف اعظوػػنر ااعػػسؽ الظػػن ظػػداال ىلاةػػن  -د 
 كمما الاحدة  أعسؽ الا نال الال ظعظمؼ أ دًا اف أعػسؽ الىػلندة مػف حاػث  ناظةػن 
الط لةػػػن الاػػػردات الالاػػػرؽ  ا ةمػػػن أف الىػػػلندة طرالةػػػن االرظاػػػنع امػػػس ىػػػمـ الملرفػػػا 

 الللماات  ا من ظ  س أعسؽ الا نا امس مد  الردن ال اىن.

احظؿ مالمالع ااعسؽ  نل ى ا ىلس الاكر اإلىسمن مالدلًن رأاىػاًن فػن  لػد  لآلعػر  1.2.3
الغر ن امس ااظ نر أف الحمنرة الغر اا الاالـ ظصةد ا حساًل عملاًن االلد مصكست اجظمنااا 

 الادظونداا جمات فا صر  زالالةن.

اػػف ذلػػؾ كػػنف امػػس الاكػػر اإلىػػسمن أف اظةػػر مجظمػػع الامػػنأؿ الػػذا ار ػػب  ػػ ت  فمػػسً 
الذلػػػؾ اػػػف طراػػػؽ   ػػػنا عطػػػنب اػػػداال ىلػػػس الظمىػػػؾ  نلامػػػاما الالظحمػػػن  ػػػنلعمؽت  اػػػر أف 
عطن   ةذا ا ظةس ىلس أف اكرر  اى  فن كػؿ م نىػ ا الحنداػات ىذ امكػف الىػم   ل ػ  الػاش 

 أزما الم ةح االىلنطن.

اػنلمن  مغظػػ ت ف  ػنا ةػذا الػ ص ااػػرض أىػمالب الظكنمػؿ ملػ ت لػػذلؾ الػ ص اللره ػن  1.2.4
فنل حث فن الم ظالما ااعسداا لمعطنب اللره ن اجب أف ا طمػؽ مػف الجػالد  ظػنـ ظكػنممن 
لملاـ فن الػ ص اللره ػن الىػ طمؽ امػس ةػذا ال ظػنـ اىػـ  الم ظالمػا العملاػال أال ااعسداػات 

مػمف  ىػاح الػ ص اللره ػن الاما ػن أف  لمػؿ  الأف الماردات اااللاا لةذ  الم ظالما مالجػالدة
امس كصاةن  غاا الملةن فن ةذا ال ظنـ الظرا طن. ىف ى راز ةذ  الم ظالمػا العملاػا اةػدؼ 
ىلس  ان الم ةح االىلنطنت ىمنفا ىلس ظلكاد انلماػا اللػاـ الظػن داػن ىلاةػن الػ ص اللره ػنت 

 الة ن  ىظطاع أف  حدد اددًا مف ال لنط امس ال حال ايظن:

 لؿ العطنب اللره ن المجظمع معنط ًن مركزاػًنت الظالجةػ  ىلػس المجظمػع كمعنطػب اج
ةدف  فن ىوسح المجظمع امس أىػنس الاػردت ىال أف الاػرد لػاس  –أ دًا  –ال ا ان 
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 ناا فن ذاظ  الا  من ةال جزا مركػزا فػن   ػنا أاػـ الأصػمؿ اةػدؼ اللػرهف ىلػس   نأػ  
 الظلىاى  امس أىنس مف داـ الم ندئ ظىمال   .

 ناللػػػا العػػػرالج مػػػف اللػػػرااة الظجزاأاػػػا لمػػػ ص اللره ػػػنت ةػػػذ  اللػػػرااة الظػػػن ظعظػػػزؿ مح
ال ص اللره ن ىلس هاا أال جزا مف هاات ال من أف كؿ اعظزاؿ احالا مف مػم    ااػًن 
الظصػػالاةًن فم ػػن أف  ظوػػالر حجػػـ الظلالاػػػؿ الػػذا امػػنرس إلىػػلنط الػػر   الالظوػػػالرات 

 .الذاظاا امس حىنب الىانؽ الداعمن لم ص اللره ن

  ظػػرظ ط اللػػاـ فػػن الػػ ص اللره ػػن  لسدػػنت ظرا طاػػا مػػع الممنرىػػنت اإل ىػػن اا كنفػػات
ىانىػػاات اجظمنااػػات ادظوػػنداات الحظػػس  اأاػػات ةػػذ  اللسدػػنت الظالاوػػماا ةػػن الظػػن 
اجػػرا ا ةػػن الحػػداث حنلاػػًن حػػالؿ اسدػػا ااعػػسؽ  لمػػـ الىانىػػا أال  لمػػـ االدظوػػند 

 لن ال اا الم ىىا اماةن.أال  ظط اؽ  والص الصرالا الأحكنـ ال ظـ ال

  الظلكاػػد امػػس جالةراػػا اللػػاـ فػػن اإل ىػػنفت الذلػػؾ ا اػػن ظحالاماػػا اللػػاـت  مل ػػس ظغاػػر
اللاـ الظطالرةن الفؽ الظرالؼ ال اأاا الالمظف االجظمنانت لكف ةذا ال ا ان الظغارات 

 الظن ظطرأ امس ظجمانت اللاـ ىف ةذ  مرظ طا أالاًل الأعارًا  نلوارالرة الظنراعاا.

 الحداث اػف الالنفػا اللنلماػا الظوػناد الكػسـ فػن اللاللمػا الا ةػنت اطػرح  مع ظالاظر
ظىػػػػن ؿ  صػػػػلف العوالوػػػػاا الالنفاػػػػا المػػػػد  دػػػػدرظةن امػػػػس الظالاوػػػػؿ مػػػػع الالنفػػػػنت 
ااعر ت فةؿ  ذمكن  ن أف   ىس عطن ًن دره اًن اف طراؽ ااعسؽ اظجنالز ال ى اا 

 الالنفاا لاطرح أىأما ااعسؽ امس اللنلـ أجمع.

 ن ػػػت اللػػػاـ فػػػن اللوػػػر الحػػػنؿ فلػػػدت الازاةػػػن الػػػذاظن لػػػد  الاػػػردت فةػػػؿ امكػػػف ىذا ك
 ظلىاس ااعسؽ امس حنمؿ الدا اممف لملاـ حمالرةن الدامالمظةن.

  احالا ال ص اللره ن الممف ظصن كنظةن المغالاا المىػظالانظ  الداللػا امػس  ظػنـ لملػاـ
 اصكؿ  مجمالا  دامًن  نظما لملسدا  اف اافراد.
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 فس.في أدب الن 1.3

للػػػد جػػػنرت فمىػػػانت المػػػندة امػػػس  ىػػػب اإل ىػػػنف الىػػػمنالات الاإل ىػػػنف الىػػػالا لػػػاس جىػػػدًا 
فحىبت ى   كانف مظكنمؿت اجمع مع ىسما الجىد ىسما الرالحت الصحف اللمػب  ػناعسؽ 

 ت الالمح ا ل ت الاادب مل .

رة الااوػػؿ فػػن الػػرالح أ ةػػن وػػنفاا انرفػػا  ر ةػػنت  اػػد أ ػػ   لػػد أف ظػػدعؿ الجىػػد ظوػػ خ أىػػا
فاػػ ت الظظػػلار  مطنل ػػ  الصػػةالاظ ت المػػف ة ػػن اظػػلار اللمػػب  صػػكؿ ك اػػرت المػػف اػػـ فػػذف اإل ىػػنف 

 امزم  أف اغىؿ دم    نىظمرار.

الاادب فن المغا ةال الظرؼ الحىػف الظ ػنالؿت دػنؿ الحػنفظ  ػف حجػر فػن صػرح فػظخ  1.3.1
مكػػػنـر ال ػػػنرا: اادب اىػػػظلمنؿ مػػػن احمػػػد دػػػالاًل الفلػػػًست الا ػػػر  لمػػػةـ ا ػػػ   ل ػػػ  ااعػػػذ  

 ااعسؽت الداؿ الالدالؼ مع المىظحى نتت الداؿ ةال ظلظاـ مف فالدؾ الالرفؽ  مف دال ؾ.

فػػػذذا ارف ػػػن مل ػػػس اادب فػػػذف مطمػػػبت ال ػػػنس فػػػن اادب امػػػس ط لػػػنتت دػػػنؿ الىػػػةرالدا: 
ال ػػػنس امػػػس ط لػػػنت: أةػػػؿ الػػػد انت الأةػػػؿ الػػػدافت الأةػػػؿ العوػػػالص... فػػػلدب أةػػػؿ الػػػد ان 

.  الاونحا الال س ا الظحواؿ اللماـل
الأدب أةػػػػؿ الػػػػداف مػػػػع اللمػػػػـ رانمػػػػا  اىػػػػاات الظلداػػػػب الجػػػػالارحت الظةػػػػذاب الط ػػػػنعت الحاػػػػظ 

 الحدالدت الظرؾ الصةالاتت الظج ب الص ةنت.
 الأدب أةؿ العوالص حاظ اللمالبت الاىظالاا الىر الاللس اا.

الممػػن جػػنا فػػن   ػػذاا اال ػػنب فػػن صػػرؾ م ظالمػػا ايدابل: داللػػ : الاامػػـ أف ظلمػػـ ايداب 
الالحاػنا الالىػارة مطمػالب صػراًن الارفػًنت الرال  اإلمػنـ أحمػد اػف ا ػف  الحىف الىمت الاللود

أ   دنؿ:  ىف الةال  الونلخ الالىمت الاالدظوند جزا  ا نس رمن ا ا ةمن اف ال  ن
 مف عمىا الاصراف جزاًا مف ال  الةل.

لس حنل ت  لذلؾ دنؿ ال علن:  كن الا ىذا أظالا الرجؿ لالعذالا ا    ظرالا ىلس ىمظ  الوسظ  الا 
 ـ العذالف ا  ل.ا
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لكف اادب الحمادت الالىمالؾ الرصاد ال اظكالف  نلدراىنت ال ظراا فحىبت  ؿ ال  د  1.3.2
أف اظ ناللػػػػػ  اافػػػػػراد  ل ناػػػػػا الفةػػػػػـت فػػػػػنلغراأز اإل ىػػػػػن اا جنمحػػػػػات الماطػػػػػالرة امػػػػػس الماالاػػػػػا 
الالظراعنت ىذ أف ط الا المندة  اللوالر الػذاظنل فنلمػنا ال اوػلد اامػس مػن لػـ ظكػف ة ػنؾ 

 الة دافلا.د

ال  ػػػدؿ لةػػػن مػػػف وػػػ ر الدأب امػػػس المصػػػالار  ةػػػذ  الػػػ اس المظةنفظػػػا ىذًا  ط الظةػػػن اااللاػػػات
 الطالاؿ ىذا أرادت أف ظظغارت أال ُظغار.

ىف دراىػا الػ اس اإل ىػن اا الظزكاظةػن مػف أالػد الوػ نانت ا ةػن مػف أةػـ الالظػنأؼ  1.3.3
ال اػس الالداللػات دػنؿ ظلػنلس:  الظن امطمع  ةن ى ىنفت لذا جنا  ص اللرهف حنىػمًن  ػنلماظ

المن ىالاةن ل فللةمةن فجالرةن الظلالاةن ل دد أفمخ مف زكنةن ل الدد عنب مف دىنةن
 .ل3 

الػالؿ اإلمػنـ فعػر الػداف الػرازا فػن ظاىػار :  ىف ىلةػنـ الاجػالر الالظلػال ل ىفةنمةػن الااظلنلةمػن 
ف ىحداةمن حىف الايعر د اخت الظمكا   مف اعظانر من صنا م ةمػن الةػال ك الةػدا ن  لاللػ : الا 

ال جداف
 .ل4 

فنامـ أف الظزكاا ةن الظطةار أال اإل منات الفن اياا  دد أفمخ مف زكنةنأمن دالل  ظلنلس: 
 الدػد عػنب مػف دىػنةندالالف أحدةمن: أ   دد أدرؾ مطمال   مف زكس  اى   لف طةرةن... 

ف ملن اةػن: فلنلالا:  دىنةنل أوم  دىىةن مف الظدىاست الةػال ىعاػنا الصػنا فػن الصػنا المػ
 مف دس فن  اى  الاجالر.

ىف ظزكاػػا الػػ اس ةػػن المل ػػر الاػػذ الىػػظكمنؿ حلالػػا اإل ىػػنف اللاةػػـ حلالػػا رىػػنلظ ت  1.3.4
فنلمرا  س ظزكاا رالحت الال أدب  است ةال مجرد حاالاف لك   حاػالاف اظحػرؾ   زاػنت اللىػالة 

 ػنلرالحت فلػرر ةػال  الاالىظلسا الطغانف الحالاس... اللاس ذلؾ كااػرًا امػس ى ىػنف أكرمػ  ا
 ىعراس  داا الرالح.

                                                           

 .10-7( عٛسخ بٌؾّظ, ب٠٢ةذ: 3)

 .10( عٛسخ بٌحٍذ, ب٠٢د: 4)
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ىف الحػػؿ ااالحػػد أمػػنـ اإل ىػػنف ةػػال اىػػظلندة ةػػذا الجن ػػب المةػػـ فػػن اإل ىػػنفت فل ػػؿ حصػػال اادمغػػا 
 ػػنللمـت اجػػب مػػؿا ال اػػالس  ػػنادبت فة ػػن فلػػط  مػػع أاػػدا ن امػػس مػػالاطف الظغااػػرت الة ػػن فلػػط المػػال 

  ظلد الا اـ ظلممالال.اإل ىنف  حؽت لذا كنف الانرالؽ امر رمن ا ا   الالؿ: 

 مفهـوم األخـالق. 1.4

ااعسؽ فرع مف فرالع الامىاا ا حث فن الملنااس الظن ظماز  اف العار الالصر فػن ىػمالؾ 
اظغاػػػر اإل ىػػػنفت اللماسىػػػاا فػػػن ذلػػػؾ مػػػذة نف رأاىػػػنف: ااالؿ اجلػػػؿ العاػػػر أمػػػرًا مطملػػػًن ال 

 مؼ  نعظسؼ الظرالؼ اللنأما. ظغار الزمنف الالمكنفت أمن الان ن فاجلم  أمرًا  ى اًن اعظ

الاػػػر  أ وػػػنر االظجػػػن  ااالؿ أف عاراػػػا الالػػػؿ كنم ػػػا فػػػن الللػػػؿ ذاظػػػ  الظػػػدرؾ  نلحػػػدس أال 
الللؿت فنلالاجب العملن مارالض  حكـ الللؿ ال  دافع اللالاطؼ اللذلؾ ةال الاجب امس كؿ 
ى ىػػنف مةمػػن ظكػػف ظرالفػػ ت ال غػػض ال ظػػر اػػف  ظػػنأح الالػػؿت ىػػنرة كػػنف أـ م لمػػا. الاػػر  

نر االظجن  ايعر أف عاراا الالػؿ مرةال ػا  غنأاظػ ت فػنلعار ةػال مػن اػ دا ىلػس الىػلندة أ و
 أال ىلس المذة أال الم الا.

ت الاذةب انلـ ااعسؽ اللر ن ل5 المف المدارس الم ادة لةذا االظجن ت مذةب الم الا حداانً 
ال اعظاػػنرت ا ػػف اػػدا ىلػػس أف العمػػؽ ةػػال حػػنؿ لمػػ است  ػػ  االػػؿ اإل ىػػنف أفلػػناًل  ػػس ر اػػا ال 

الالعمػػػؽ دػػػد اكػػػالف فػػػن الػػػ لض  راػػػزة الط لػػػًنت الفػػػن  لػػػض ال ػػػنس ال اكػػػالف ىال  نلرانمػػػا 
 .ل6 الاالجظةند

 األخالق لدى العرب: 1.4.1

اللػػرب أمػػا ااعػػسؽت الاظجمػػس ذلػػؾ فػػن عزا ػػا مالرالاةػػن الالػػنفن الالػػدا ن الالاكػػرا الااد ػػن 
راخ اللر ػػن اإلىػػسمن اصػػةد الزاعػػرت  امػػنأؿ اللػػاـ الجسأػػؿ ااامػػنؿت ىمػػنفا ىلػػس أف الظػػن

                                                           

 .65َ, ؿ 1965( بٌّٛعٛػد بٌؼشج١د ب١ٌّغشخ, ئؽشبف: ِؿّذ ؽف١ك غشعةي, بٌمة٘شخ, ِطةجغ بٌؾؼث, 5)

 .47َ, ؿ 1985ألخالق, دبس بٌّؾشق, ج١شٚذ, , زٙز٠ث ب974 – 893( ٠ؿ١ٝ جٓ ػذٞ, 6)
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 ػػلف اللػػرب فلػػًس أمػػا ااعػػسؽت الاظماػػؿ ذلػػؾ فػػن ملنممػػا الصػػلالب الالممػػؿ ااعػػر  ملنممػػا 
 كراما لـ اىجؿ مامةن ظنراخ ال صراا.

الدػػػد اةػػػظـ الالةػػػنا الاللممػػػنا الااد ػػػنا اللػػػرب  نلىػػػمالؾ ااعسدػػػن لماػػػردت اللػػػاس   اظ ػػػن ىاػػػراد 
جمدات ادادةت اللكف  الرد مانلافت ااالؿ  اػت صػلر ااماما امس ذلؾت فةذا اظطمب كظن ا م

 لمصنار ااعطؿ الالؿ فا :

ذا افظلرت ىلس الذعنأر لـ ظجد  صاأًن اكالف كونلخ ااامنؿ.  الا 

 أمن المانؿ الان ن فارصد المرا ىلس الظدراب ااعسدنت الالؿ ال الوارا:

ف ظاطم  ا اطـ.  الال اس كنلطاؿ ىف ظلمم  صب امس   حب الرمناا الا 

 خالصــة:ال

ااعسؽ ةن جمما مانةاـ الملناار اجظمنااا ذات مممالف رالحنت ظماػز  ػاف ال صػر اػف 
 ارةـ مف المعمالدنت ااعر ت الكممن ارظلس اإل ىػنف فػن ىػسلـ الحمػنرة الالمد اػا اظىػلت 

 حنجظ  لملاـ ااعسداا الرفالا.

ظػػرال الالظػػنراعن المػػف حل ػػن  حػػف اللػػرب أف  اعػػر  ظراا ػػن ااعسدػػن فػػن صػػلا  الاكػػرا  ال 
 اللممػػنل الةػػال لػػػاس مػػف  ػػػنب الظ ػػنةن ااجػػػالؼت الا  مػػن لمظلكاػػػد الالجػػـز  ل  ػػػن ظمظمػػؾ أىىػػػًن 

  ظراا الامماا لمدامالما صل  ن صلف الصلالب اللرالا الحاا.

 فة األمنية في الحضارة اإلسالمية.أخالقيات الوظي 1.5

فن  ظم ن الحمنراظ ن  اجدر   ن أف  ظحدث اف مممالف الجالةر أعسدانت الالظااا اام اا
اللر اػػػا اإلىػػػسماا محػػػناللاف اىػػػظعسص احظانجػػػنت الالظااػػػا اام اػػػا لةػػػذ  الجالا ػػػب  حكػػػـ 
ط الظةػػػن المػػػف لػػػالاـز أداأةػػػن امػػػس أكمػػػؿ الجػػػ ت فػػػنلمطمع امػػػس م ظالمػػػا اللػػػاـ الىػػػنأدة فػػػن 
المجظمػػػع اإلىػػػسمن ى ػػػنف ازدةػػػنر  الالظػػػزاـ أةمػػػ   ةػػػن اممػػػس  نلكظػػػنب الالىػػػ ا هاػػػنت كااػػػرة ال 
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لةػػن ظحػػث امػػس مكػػنـر ااعػػسؽ الظجلمةػػن ا الا ػػًن لممػػ م اف الدػػد ظ مػػالرت فػػن م ػػػنح  حوػػر
اجنزةن فن الجالا ب ايظاا:  ادادة الامكف ظو ااةن الا 

  الحػػػدة المجظمػػػع المىػػػمـ  ػػػلفراد  الجمنانظػػػ  ك ظػػػنـ مالحػػػد المظلػػػنالف لظحلاػػػؽ العاػػػر
الااظوػػػػمالا  ح ػػػػؿ ا جمالػػػػًن الال ظاردػػػػالالممجظمػػػػع دػػػػنؿ ظلػػػػنلس: 

: ت الداللػػػػ  ل7 
  الم مف لمم مف كنل  انف اصد  لم   لمًنل.

  الداالة لمكػنـر ااعػسؽ الالظحمػن  نلامػنأؿ الاللػاـ الدا اػا الااعسداػا الىػنماات دػنؿ
الا  ػػػػؾ للمػػػػس عمػػػػؽ اظػػػػاـ :ظلػػػػنلس فػػػػن مػػػػدح الرىػػػػالؿ الكػػػػراـ 

: ت الداللػػػػ  ل8 
 عاػػػػنركـ أحىػػػػ كـ أعسدػػػػًنلت الدػػػػنؿ أامػػػػًن:  ى مػػػػن  لاػػػػت اظمػػػػـ مكػػػػنـر ااعػػػػسؽلت 
 الكذلؾ:  ى كـ ال ظىلالف ال نس  لمالالكـ اللك ن اىلةـ م كـ  ىط الالج  الحىف العمؽل.

الا لػػػػؿ  لػػػػض الماىػػػػرافت أف مػػػػف محنىػػػػف ااعػػػػسؽ:  الوػػػػدؽ الالصػػػػةنما الاػػػػزة الػػػػ است 
الالظالامػػػػػعت الالظا ػػػػػت الامػػػػػال الةمػػػػػا الاللاػػػػػا الال صػػػػػر الالرحمػػػػػا الالحكمػػػػػا الالصػػػػػجناا الالالدػػػػػنر 

 .ل9 الاإلاانرل الالوان ا الالحرما الالدمناا الالل ناا

 الصدق في المعاممة في القول والعمل: 1.5.1

انأاةن الذاف هم الا اظلالا ا الكال الا مع الونددافدنؿ ظلنلس: 
 .ل10 

ف ال ر اةدا ىلس الج ا...ل.الدنؿ   :  ىف الودؽ اةدا ىلس ال ر الا 

 

 

                                                           

 .103( عٛسخ آي ػّشبْ, ب٠٢د: 7)

 .4( عٛسخ بٌمٍُ, ب٠٢د: 8)

 .380ِمِٛةزٗ ٚزم١ٕةزٗ ٚبسزحةهٗ جةٌسشج١د بٌّذ١ٔد, ؿ  –( ِقطفٝ بٌؼٛغٟ, بألِٓ بالغسّةػٟ 9)

 .119( عٛسخ بٌسٛجد, ب٠٢د: 10)
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 التعاون المثمر بين الناس: 1.5.2

الظلنال الا امس ال ر الالظلال دنؿ ظلنلس: 
 .ل11 

 العدالة في المعاممة والحقوق والواجبات: 1.5.3

ىف ا المر  نللدؿ الاإلحىنفدنؿ ظلنلس: 
 .ل12 

:  ىف الملىػػػطاف ا ػػػد ا امػػػس م ػػػن ر مػػػف  ػػػالر الػػػذاف الػػػدلالف فػػػن حكمةػػػـ الدػػػنؿ 
 الأةمةـ المن منلالال.

 طاعة الرؤساء في غير معصية: 1.5.4

 الأطالالا الرىالؿ الأاللن اامر م كـان أاةن الذاف هم الا أطالالا ادنؿ ظلنلس: 
 .ل13 

:  امس المرا المىػمـ الىػمع الالطناػا فامػن أحػب الكػر  ىال أف اػ مر  ملوػاات الدنؿ 
 فس ىمع الال طناال.

 تحمل المسؤولية: 1.5.5

فكػػؿ صػػعص مىػػ الؿ اػػف ظ لػػنت ىػػمالك  ىػػالاًا كػػنف عاػػرًا أـ صػػرًا ال نلظػػنلن ا ػػنؿ جػػزاا  
فمف المؿ مالنؿ ذرة عارًا ار  ل المف المؿ مالنؿ ذرة صرًا ار : االا ًن أال الن ًنت دنؿ ظلنلس

 .ل14 

 :  كمكـ راع الكمكـ مى الؿ اف رااظ ل.الدنؿ 

 

 
                                                           

 .2( عٛسخ بٌّةئذخ, ب٠٢د: 11)

 .95ب٠٢د:  ( عٛسخ بٌٕؿً,12)

 .59( عٛسخ بٌٕغةء, ب٠٢د: 13)

 .8, 7( عٛسخ بٌضٌضٌد, ب٠٢سةْ: 14)
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 حسن المعاممة والعالقة الجيدة بين الرؤساء والمرؤوسين: 1.5.6

ف مػػن رحمػػا مػػف ا ل ػػت لةػػـ اللػػال ك ػػت فمػػًن  مػػاظ اللمػػب ال امػػالا مػػف دػػنؿ ظلػػنلس: 
الاىظغار لةـ الصنرالةـ فن اامر حاللؾ فناؼ ا ةـ

 .ل15 

 :  من ظصنالر داـل دط ىال ةدالا ىلس رصد أمرةـل.الدنؿ 

 الرقابة الذاتية: 1.5.7

أا أف اراان الارد ممار  الارادػب   اىػ  ظوػرفنظ  الأامنلػ  الاالجةةػن  حػال العاػر دػنؿ 
أظلمرالف ال نس  نل ر الظ ىالف أ اىكـظلنلس: 

 .ل16 

 الـزهـــد. 1.6

الد ان الاإلاراض ا ةنت الداؿ: ةال ظرؾ راحا الد ان طم ًن لراحا ايعرةت  داؿ: ةال  غض
 الداؿ: ةال أف اعمال دم ؾ ممن عمت م   ادؾ.

الدنؿ صاخ اإلىسـ ا ف ظاماا: الزةد المصرالع: ةػال ظػرؾ الر  ػا فامػن ال ا اػع فػن الػدار 
رؾ ايعػػػػرةت كمػػػػن أف الػػػػالرع المصػػػػرالع: ةػػػػال ظػػػػرؾ مػػػػن دػػػػد امػػػػر فػػػػن الػػػػدارة ايعػػػػرة. الةػػػػال ظػػػػ

المحرمػنت الالصػػ ةنت الظػن ال اىػػظمـز ظركةػن مػػن فلمػ  أرجػػخ م ةػنت كنلالج ػػنتت فلمػن مػػن ا اػػع 
 فن الدار ايعرة فنلزةد فا  لاس مف الداف.

 من اآلثار واألقوال الواردة عن الزهد: 1.6.1

اف امن  ف أ ػن طنلػب رمػن ا ا ػ  دػنؿ:  ارظحمػت الػد ان مػد رةت الارظحمػت ايعػرة 
حػػدة م ةمػػن   ػػالفت فكال ػػالا مػػف أ  ػػنا ايعػػرة الال ظكال ػػالا مػػف أ  ػػنا الػػد ان  فػػذف مل مػػات اللكػػؿ الا

 الاالـ امؿ الال حىنبت ال دًا حىنب الال امؿل.

                                                           

 .159( عٛسخ آي ػّشبْ, ب٠٢د: 15)

 .44( عٛسخ بٌحمشخ, ب٠٢د: 16)
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أ ػػػ  دػػػنؿ:  طػػػال س لمزاةػػػداف فػػػن الػػػد ان الالػػػرا  اف فػػػن  -رمػػػن ا ا ػػػ   -الا ػػػ   -
لكظػػنب صػػلنرًا ايعػػرةت أاللأػػؾ دػػالـ اظعػػذالا أرض ا  ىػػنطًنت الظرا ةػػن فراصػػًنت المناةػػن طا ػػًن الا

 ا داناًلت الرفمالا الد ان رفمًنل.الالدان

 من فوائد الزهد لرجل األمن: 1.6.2

 فا  ظمنـ الظالكؿ امس ا. -

 اغرس فن دم   الل ناا. -

 ورؼ رجؿ اامف اف الظلمؽ  نلممذات الغنأاا ىلس اللمؿ مف أجؿ ال لاـ الملاـ. -

 فا  ك خ جمنح ال اس اف الصةالات. -

 فن  االس رجنؿ اامف.ا وؿ اللاا الال زاةا  -

 المـ رجؿ اامف كاؼ اىدد ةدف  لملمؿ الونلخ. -

 الزاةد اح   ا الالرب م  . -

 راحا فن الد ان الىلندة فن ايعرة. -

 حب ال نس ل  حاث أ   ال ازاحمةـ امس د انةـ. -

 الوحن ظةـ الكراـ رمن ا ا ةـ. فا  الظلىن  رىالؿ ا  -

 دىم  ل . االطمأ نف ىلس جن ب ا الالرمن  من -

 ا وؿ فن ال اس حب اإل انؽ فن ى اؿ ا الادـ الظكمؼ  نلد ان. -

 اعرج  اى  مف ا الداا الصاطنف الالد ان الال اس. -
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 التـواضــع. 1.7

الداؿ: ةال ظلظاـ مف فالد  لامم ت الداؿ:  ىظةنر الظ زؿ اف المرظ ا لمف اراد ظلظام ت
 .الظالامع ةال االىظىسـ لمحؽ الظرؾ االاظراض فن الحكـ

 دنؿ ا ف اللاـ رحم  ا ظلنلس: لمظالامع اسث درجنت:

  الدرجا اااللس: الظالامع لمداف: الةال أال النرض  مللالؿ م لالاًلت الال اظةـ لمداف
دلػاًست الال اػػر  ىلػػس العػػسؼ ىػػ اًست الالظالامػػع لمػػداف: ةػػال اال لاػػند لمػػن جػػنا  ػػ  

 الاالىظىسـ ل  الاإلذانف. الرىالؿ 

  ض  من رمن الحؽ    لؾ ا ػدًا مػف المىػمماف هعػًنت الأال الدرجا الان اا: أف ظر
 ظرد امس ادالؾ حلًنت الأف ظل ؿ مف الملظذر ملنذار .

  الدرجػػا الانلاػػا: أف ظظمػػع لمحػػؽت فظ ػػزؿ اػػف رأاػػؾ الاالاأػػدؾ فػػن العدمػػا الر اػػا
 حلؾ فن الوح ات الاف رىمؾ فن المصنةدة.

  ت الالغ س فن الالافت الالصرؼ فن الظالامع.دنؿ أ ال  كر الوداؽ رمن ا ا  : الجد ن الكـر فن الظلال 
 من فوائد التواضع لرجل األمن: 1.7.1
 الظالامع عمؽ كراـ مف أعسؽ الم م اف الدلاؿ مح ا رب اللنلماف. -
لس ج ظ . -  ةال الطراؽ المالوؿ ىلس مرامنة ا فن اممؾ الا 

 ةال الى اؿ ىلس اللرب مف ا المف اـ اللرب مف ال نس. -

 اإل ىنف. الظالامع ا الاف ىلندة -

 احب ا المظالاملاف الاصممةـ  راناظ  الاحاطةـ  ل ناظ . -

 المظالاملالف هم الف مف اذاب ا ااـل الازع ااك ر. -

 الةال دلاؿ امس حىف العنظما الامس حىف العمؽ. -

 الظالامع ا دا ىلس حوالؿ اللز الال ركا فن المنؿ الاللمر. -
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 اإلحســـان. 1.8

اادػػالاؿ الاافلػػنؿ الااحػػالاؿ.. الاإلحىػػنف فػػن  اإلحىػػنف مػػد اإلىػػناة الةػػال عمػػؽ رفاػػع اصػػمؿ
 الصنا اكالف  الجةاف:

 أحدةمن: اإلظانف    امس أكمؿ الج .

 الالان ن: الظمندا اما  مف  ار رجالع.

دػػنؿ اللنمػػن: اإلحىػػنف مػػلعالذ مػػف الحىػػفت الةػػال كػػؿ مػػن مػػدح فنامػػ ت الاإلحىػػنف ةػػال لػػب 
 امنفت الأىمس  نانت ااامنؿ.اإلىسـ الرالح ت الذرالة الداف الكمنل ت فةال اماؿ ذر  أعسؽ اإل

الالمراد مف اإلحىنف طمب ظحىاف ااامنؿ المصػرالاا  نظ ناةػن  مكمسظةػن الملظ ػرةت الامػس 
كػػؿ صػػنا أا فػػن كػػؿ صػػنات فنلمىػػمـ داأمػػًن ا حػػث اػػف الكمػػنؿت أ ػػ  ا ظلػػن مػػف كػػؿ صػػنا 

الذا اىظملالف اللالؿ فاظ لالف أحى  أحى   م طملًن مف دالل  ظلنلس: 
 .ل17 

الداللػػالا لم ػػنس حىػػ نً مطمػػالب فػػن ال اػػات الفػػن االاظلػػند الفػػن اللػػالؿ:  فنإلحىػػنف
ت الفػػن ل18 

الال ظجػػندلالا أةػػؿ الكظػػنب ىال  ػػنلظن ملنممػػا ال ػػنست حظػػس فػػن مجػػنؿ الجػػداؿ مػػع العوػػاـل 
ةػػن أحىػػف

... الأحىػػ الا ىف ا احػػب  ت الفػػن مجػػنؿ اللمػػؿ الالالظػػنأؼ  وػػاا انمػػا:ل19 
المحى اف

 .ل20 

 كذا  نل ى ا لرجؿ اامف؟ أةال ىاظنؽ لم است أـ ىرةنؽ ال نس. لكف لمنذا اكالف اامر ة

جػػػندة الكمػػػنؿت  الجػػػالاب ط لػػػًن: ال... ى مػػػن اإلحىػػػنف  نل ىػػػ ا لماػػػرد مػػػف رجػػػنؿ اامػػػف ةػػػال فمػػػؿ الا 
 ال نل ى ا لممجظمع ةال  ةالض الظحماؽ ال ظنـت الةؿ  كالف صةداا امس اامـ ىال ىذا ك ن محى اف؟.

                                                           

 .18( عٛسخ بٌضِش, ب٠٢د: 17)

 .83( عٛسخ بٌحمشخ, ب٠٢د: 18)

 .46( عٛسخ بٌؼٕىحٛذ, ب٠٢د: 19)

 .195( عٛسخ بٌحمشخ, ب٠٢د: 20)
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الاإلىناة مةمن كمحػتت فػذف ذلػؾ اغظاػر  ػنالاظراؼ  ػ  الاالىػظغانر م ػ ت  الأعارًا  لالؿ ىف العطل مةمن فدحت
 أـ الذا ال اغظار فةال عمؽ المكن رةت الالظآ ن امس الحؽت فذلؾ ال سا الأص ع الداا.

فماكف رجؿ اامف المىمـ منةرًا محى ًنت ال مىػاأًن مغنلاػًنت الال ممػظحًس مارطػًنت فػذف ا جػؿ 
 .ل 21ع الذاف اظلالا الالذاف ةـ محى الفىف ا مالاس الاد فلنؿ: 

 التـقــوى. 1.9

دنؿ الرا ب: الظلال  فن ظلنرؼ الصرع: حاظ ال اس امػن اػ اـ الذلػؾ  ظػرؾ المحظػالرت الاػظـ 
ذلؾ  ظرؾ  لض الم نحنت لمن رالا: الحسؿ  اِّف الالحراـ  اِّفت الدنؿ الجرجن ن: الظلال  فن 

ةػػن الظػػرؾ الالحػػذرت الداػػؿ: ةػػن االحظػػراز الطناػػا اػػراد  ةػػن اإلعػػسصت الفػػن الملوػػاا اػػراد  
 طناػػا ا اػػف الال ظػػ  الوػػان ا الػػ اس ممػػن ظىػػظحؽ  ػػ  الللال ػػا مػػف فلػػؿ أال ظػػرؾت الداػػؿ: 
ةن المحنفظا امس هداب الصرااا المجن  ػا كػؿ مػن ا لػد المػرا اػف ا ظلػنلست الداػؿ: ةػن 

 ظرؾ حظالظ ال اس المجن  ا الةال .

 جنملا: اجظ نب كؿ من فا  مرر الةال الملواات الالامالؿ.الدنؿ الاارالز ه ندا: الظلال  ال نلغا ال

الداػػؿ: ةػػن الظج ػػب اػػف كػػؿ مػػن اػػ اـ مػػف فلػػؿ أال ظػػرؾت الداػػؿ: ةػػن امظاػػنؿ أالامػػر  ظلػػنلس 
 الاجظ نب  الاةا ت  الؿ كؿ ملمالر    الظرؾ كؿ م ةن ا   حىب الطندا.

 إنكــار المنكـر. 1.10

الالظالامػػعت الحىػػف االىػػظمنعت كػػؿ ىعػػسص اللمػػؿ ت الملرالفػػا الحكػػـ الظكمااػػن  ظمنمػػ ت 
 ذلؾ  لض صرالط الهداب مف اظودر إلرصند ال نس أال اظود  إل كنر الم كر.

فػػذف  اػػنب فلػػ  ى كػػنر الم كػػرت مػػف أصػػد اامػػراض الظػػن ظلوػػؼ   ػػنت ى ػػ  هفػػا ايفػػنت فػػن 
اوػػر نت فػػنل لض ا طمػػؽ ىلػػس ةػػذا الماػػداف العطاػػر  لصػػالر ةزامػػا مػػف اللمػػـت ال الػػر مػػرالع 

                                                           

 .128ٌٕؿً, ب٠٢د: ( عٛسخ ب21)
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لةمػػػػن ا اػػػػست عطاػػػػر فػػػػن مػػػػالا ط اإل كػػػػنرت الال ظاجػػػػا ةػػػػن  لاػػػػرة الطندػػػػنت فػػػػن الالػػػػ ت الم
 الالجةالدت الةدـ من   ن  الدانة الراىعالف امس مد  الالد.

فرجؿ اامف الالار فن ةذا الماداف لف اىظطاع أف اىد جالع المجظملنت ىلس ف الف الظالجا  
 الرصادت الأف ارالا اطصةن ىلس ألالاف ال وخ الجاد.

ال وػػنب اللممػػن الالعملػػن فػػن دمػػاا ى كػػنر الم كػػرت مػػف أةػػـ الصػػرالط  لػػذلؾ فػػذف اىػػظكمنؿ
 الظن ظمـز رجؿ اامفت اللاس احد ال حث الالظجىس الاظ نع الظ الف.

 المف اللمـ المطمالب ة ن ملرفا دالااد اإل كنرت الم ةن:

ظلػػػداـ ااةػػػـ امػػػس المةػػػـت ظػػػدرج عطػػػالات اإل كػػػنرت الظػػػرؾ اإل كػػػنر فػػػن اامػػػالر العسفاػػػات 
 رؾ الغمظا.المحنى ا الظ

اـ ملرفا عطالات اإل كنر... فنللممنا الاللالف: ال وخ الالظلراؼ اػـ الػالاظ الالظل اػؼت فػذف 
المعطئ دد ال اكالف مدركًن عطالرة فلمظػ ت الدػد ظغم ػ  ىػطالة  اأظػ ت فػذف الجنةػؿ الػدـ امػس الصػنا 

 اا.ال اظ   م كرًات فذذا ارؼ أدمع ا  ت فاجب ظلراا   نلمطؼ لاحوؿ الظلراؼ مف  ار ىاذ

ذا كنف ةذ  الم ندئ الالم طملػنت الظػن ظ كػد امػس اللػاـ ااعسداػا لماػرد المىػمـ فػن ىطػنر   الا 
اللػػػنـ فػػػذف مػػػف اظػػػاللس صػػػ الف المىػػػمماف الاػػػ ةض  نلىػػػةر امػػػس أمػػػ ةـ أاللػػػس  ػػػناللظزاـ  ةػػػن 
الاظعنذةن م ةنجًن ال  راىًن لكؿ أفلنل  الأدالال  الظورفنظ ت عنوا ظمؾ اللاـ الااعسداػنت الظػن 

 ا ب اللمؿ اام ن م نصرة.ظمس جال 

 الخالصــة:

ىف كػػػؿ اللػػػالا اف الالظصػػػرالنت الالمػػػلاا اىػػػظحاؿ مػػػع ظط الةػػػن فػػػرض الردن ػػػا امػػػس الىػػػمالؾ 
ىػػامن الجن ػػب ااعسدػػن م ػػ ت فنلىػػ اؿ الالحاػػد الػػذا امكػػف  ػػ  مػػ ط الىػػمالؾ الاػػردا ةػػال 

لردن ػا الظملنأاػا احظكنم  ىلس داـ الم ندئ أامس مػف اللػاـ المنداػا الةن طػات فصػلالر اافػراد  ن
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الالمىػػ اللاا الصعوػػاا المىػػظمدة مػػف اىظصػػلنر ردن ػػا ا اػػز الجػػؿ لكػػؿ حركػػا الىػػك ا فػػن 
حانظػػ ت ماػػؿ ةػػذ  الردن ػػا ال ظلػػاـل الال ظظحلػػؽ ىلػػس فػػن ظػػؿ م ظالمػػا ىىػػسماا ظلعػػذ  ػػنلم ةح 
اإلىسمن الظط ؽ صرا ت فةذا ةػال الػذا رىػـ اإلطػنر الوػحاخ لم ظػنـ الػذا اوػحخ صػلف 

 .ل22 ع ال ةح ةال اللماـ الع ار ى حن   الظلنلساإل ىنف فالام

 .الفساد اإلداري 1.11

ظلد امظانزات اللن الف اللنـ الىػنأؿ ظىػظعدـ ا ػراض الوػنلخ اللػنـت الاظلػاف أف ااةػـ رجػؿ 
الصػػرطا ةػػذ  الحلالػػات اامػػر الػػذا اجلمػػ  ال امػػزج صعوػػ  كاػػرد مػػف أفػػراد المجظمػػع ال ػػاف 

وػػؿ  ػػاف الحػػنلظاف أال الىػػمالكاف مػػرالراًن لاةػػـ صعوػػ  كمالظػػؼ فػػن الداللػػات ىذا الظ ػػر الا
أى نب اال حراؼ أال الاىػندت ذلػؾ أف ىدعػنؿ الاػرد  اىػ  كطم ػ  لمكنىػب منداػا الاىػظعدام  
امظاػػنزات اللػػن الف اللػػنـ ال ػػن أ ػػ  دػػد أدعػػؿ صعوػػ  فامػػن ال اجػػبت الأ ػػ  اىػػظعدـ أال حػػنالؿ 

 ن.ـ  صكؿ امر ااةداؼ المعووا لةاىظعداـ امظانزات اللن الف اللن

 متى يبدأ االنحراف: 1.11.1

مػع  – وػاا م دأاػا  –ىف اظجن  الارد  ار اظجن  اللػن الفت كمػن أف اظجػن  الصػعص اظلػنطع 
 اظجن  الونلخ اللنـت فكؿ م ةمن ل  أةداؼ مظ نا ا مع الان ن.

ف الاىػند دػندر  الال ظكمف عطػالرة الاىػند اإلدارا فػن ط الظػ  كىػمالؾ م حػرؼ فحىػب  ػؿ الا 
ذ أف مف ارظصن امجػل ىلػس ىفىػند ذمػـ زمسأػ  الر ىػنأ  اػف طراػؽ ىصػراكةـ امس الظكنارت ى

فػػن امػػػنر ةػػذا اإلاػػػـت لػػذلؾ فػػػذف اىظأوػػنؿ الانىػػػد أال الم حػػرؼ اةػػػدؼ ىلػػس الأد الاىػػػند أال 
 اال حراؼ أال ظمااؽ مجنالت الجالد  الظكنار .

                                                           

( د/ فالالالؼ بٌالالذ٠ٓ  ّٙالالٟ ِؿّالالٛد, بٌفغالالةد بقدبسٞ وّؼالالٛق ٌؼ١ٍّالالةذ بٌس١ّٕالالد بالغسّةػ١الالد ٚباللسقالالةد٠د, بٌّشوالالض بٌؼشجالالٟ 22)

 .115َ, ؿ 1994ٌٍذسبعةذ بأل١ِٕد ٚبٌسذس٠ث جةٌش٠ةك, 
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فنلصرطا دػد ظغمػض ااال ةػن فػن  لػض ااحاػنف ا ػدمن ظرظكػب جرامػا  ىػاطا الفػن أحاػنف 
  ا دمن اظـ الظ ماغ اف جراما ملا ػات اللكػف ةػذ  الىانىػا المظلملػا  نلىػمطا الظلداراػا أعر 

ال ظعمػػػال مػػػف  لػػػض ال لػػػد الػػػذا االجػػػ  ىلاةػػػنت ىذ دػػػد اكػػػالف أىػػػنس ةػػػذا اإلجػػػراا اامزجػػػا 
الصعواا لرجؿ الصػرطا فاػ دا ىلػس الظاردػا فػن الملنممػا فػن ظط اػؽ اللػن الف الالظحاػز ىلػس 

 .ل23 جةنت أعر 

إلدارا العػػذ أصػػكناًل مظلػػددة المظ الاػػا اامػػر الػػذا اظطمػػب ظحمامػػ  ظحمػػاًس مظلملػػًن فنلاىػػند ا
  ةدؼ ملنلجظ  ملنلجا وحاحا.

 قنوات الخطأ المفضي إلى السموك المنحرف: 1.11.2

ظلد الظجرا اا الالمزاجاا الادـ ااظمند ىانىا امماا الامحا عطل دد ظ دا ىلس  ظنأح  نلغا 
 فذف أعطر من الرض جةنز الصرطا لس حراؼت ايظن:العطالرةت الفن ةذا اإلدراؾت 

د الؿ طم ا فن كماػنت الملنةػد الصػرطا ال اظمظلػالف  صػرط حىػف الىػارة الالىػمالؾ  -أ 
أال  نلىػػػػمنت العوػػػػاا اإل ىػػػػن اا الىػػػػالاات الكػػػػذلؾ د ػػػػالؿ الطم ػػػػا الفػػػػؽ ااظ ػػػػنرات 
عنوػػات اىػػظا نا مػػف م ػػدأ ىػػاندة اللػػن الفت الالجػػالب ظحلاػػؽ المىػػنالاة فػػن الاػػرص 

 ماع.أمنـ الج

ىصػغنؿ الالظػػنأؼ اام اػا اإلصػػرافاا الالرأنىػػاا الاللانداػا مػػف د ػؿ أفػػراد ال اظمظلػػالف  -ب 
  نلكاناة اللمماا الالع رات ال الااا المظطم ا فن ماؿ ةذ  الالظنأؼ.

 اػػنب أال مػػلؼ الردن ػػا الالنلػػا الالم ظجػػا  ػػداًا مػػف ردن ػػا الزارة الداعماػػا الا ظةػػنًا  -ج 
ج  راااظةن. ردن ا الرأا اللنـ  معظماا والرةن الا 

ظػد ن مىػػظال  الرالاظػب المػػآلا الحػػالافز المنداػات فػػذذا كػػنف راظػب رجػػؿ الصػػرطا ال  -د 
اغطن كؿ مظطم نت حانظ  الملاصاا الكراما فذ ػ  اكػالف مةاأػًن لس حػراؼت اللػذلؾ 

                                                           

أل١ِٕالد ٚبٌسالذس٠ث, بٌش٠الةك, ( د/ ػحةط أٚ ؽةِد, ٚبألؾٛبي بٌؼ١ٍّد قدبسخ ػ١ٍّالةذ بٌؾالشهد, بٌّشوالض بٌؼشجالٟ ٌٍذسبعالةذ ب23)

 ِٚة جؼذ٘ة. 53٘ـ, ؿ 1408
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فذف ملنلجا والرة الاىند الاال حراؼ ظ دأ مف ظغاار الظرالؼ اللنما الظن ظ ظجةن 
 طا رصالةت ال ن:ى ظنجًن  طالااًنل فظلنطن رجؿ الصر 

 ظصجاع الم حرؼ امس ظكرار عطأ . -

 ظصجاع  ار  امس الحذال حذال ت الالىار امس م الال . -

 ظلطاؿ ظ ااذ أحكنـ اللن الف جزأاًن أال كماًن. -

 ظصالا  ىملا الداللات الىعط الرأا اللنـ اماةن. -

 كيف يمنع رجل الشرطة نفسه من االنحراف: 1.11.3

ئ ظصكؿ الظزامنت مة اا الىمالكاا ظج    الالدالع فن امكف أف الاد رجؿ الصرطا  جمما م ند
 اال حراؼت المف أماما ذلؾ ايظن:

 مبدأ تعارض المصالح: 1.11.4

ىف الحاػػنة جممػػا موػػنلخ مظلنرمػػات الرجػػؿ الصػػرطا الحوػػاؼ مػػف اسحػػظ ةػػذا الظلػػنرض 
 الاظعذ المالدؼ الم دأن مف ذلؾت فة نؾ:

 .ظلنرض  اف مومحا الارد المومحا المجظمع 

 محا اللن الف المومحا ااصعنص الذاف امنرىالف حمناا الم حرفاف.ظلنرض مو 

 .ظلنرض مومحا المر الس ال زا  المومحا الرأاس الانىد 

 مبدأ االنحياز لممنظومة الفكرية: 1.11.5

ةػػػؿ ا حػػػنز اافػػػراد افكػػػنرةـ أـ لممكنىػػػب المنداػػػا الم نصػػػرة؟ت فنإل ىػػػنف الممظػػػـز الالحػػػراص 
نز طالااػػًن افكػػنر  المرظكػػزة امػػس الللاػػدة االجظمنااػػا امػػس ىػػملظ  المىػػظل م  الصػػراؼ ا حػػ

 الىنأدة الةال  ار مىظلد ل اع  اى  لمصاطنف ملن ؿ والا ظصال  ىملظ  الظةدر كرامظ .
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لم لنا فػن ةػذ   الرجؿ الصرطا الذا ا غمس  نلمكنىب المنداا مف الالظااا فرد  ار ونلخ
 المة ا المظعووا.

 االجتماعية والعالقات العامة:مبدأ عدم الخمط بين العالقات  1.11.6

اللسدنت اللنما ةن د نة اظونؿ ةاأػا الصػرطا  نلمىػظااداف مػف عػدمنظةن الكػذلؾ االظوػنؿ 
 نللػػنمماف فاةػػنت الةػػدؼ اللسدػػنت ظلظػػاـ ال صػػنط الصػػرطن اام ػػن لػػد  الجمةػػالر الظػػدااـ 

 اللسدنت اإل ىن اا الىط اللنمماف  جةنز الصرطا.

ن الحاػػػنة العنوػػػا لممالظػػػؼ اللػػػنـ الا  غػػػن أال اػػػدمح رجػػػؿ أمػػػن اللسدػػػنت االجظمنااػػػا فةػػػ
الصرطا  اف ةذاف ال مطاف مف اللسدنتت ىذ مف صػلف ةػذا الػدمح أف ظ مػال  ػذرة اال حػراؼ 

 الا دأ الاىند اإلدارا الالالظاان.

فساد رجل الشرطة: 1.11.7  المواطن غير الصالح وا 
 اىةـ المالاطف فن ىفىند رجؿ الصرطا  نلالىنأؿ ايظاا:

 داـ الرصالة.ظل -
 الظالىؿ  نلالىنطا. -

الاظاللػػد لػػد  المػػالاط اف  ال ػػذلؾ اىػػظطاع المػػالاطف  اػػر الىػػالا ظصػػالا  ىػػملا ةاأػػا الصػػرطات
ااىػػالانا ااظلػػند عػػنطئ أف جةػػنز الصػػرطا جةػػنز لسرظصػػنات الأف جماػػع م ظىػػ ن الصػػرطا 

 اظل مالف ذلؾ  اىر.
 الاظرظب امس ذلؾ  ظاجظاف  ار ىنرظاف:

 الصرطا دد ظ مغ  حالًا اولب مل  محال ةذ  اإلصناا.اااللس: ظصالا  ىملا ةاأا 

الان اػػا:  اػػالر الل نوػػر ذات الكاناػػا المة اػػا مػػف اللمػػؿ مػػف جةػػا الا جػػذاب الل نوػػر 
 الم حرفا ىلا  مف جةا ان اا.
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 الخالصــة:

ف امػػػا ظػػػرالؼ ظصػػػجع امػػػس ظةػػػالر  ااىػػػد المالظػػػؼ الوػػػغار لاىػػػند المالظػػػؼ الك اػػػرت الا 
المجظمػػػػع االدظوػػػػنداا الاالجظمنااػػػػا الااعسداػػػػات فػػػػذف  اال حػػػػراؼت فػػػػذذا اعظمػػػػت م ظالمػػػػنت

 ملناار ااداا الالظلالاـ ةن ااعر  ظظلرض لسةظزاز.

فنلةدـ فن اللاـ االجظمنااا امماا ىةمات أمن ىاندة ال  نا الظصااد داـ جدادة فنمػما امماػا 
دػاـ ظظىـ  نلولال ا الالمصلات لذلؾ فذف اممانت الظطالار ةػن أ ىػب أىػمالب لممالاامػا  ػاف 

 ف داـ جدادة ظ مال فن مجظمع جداد.ظلماداا دن ما لم لنا الونلحا لسىظلمنؿ ال ا

 الحاجة إلى تقنين السموك األخالقي. 1.12

ال مػػراا أف اللػػن الف ا ػػدع ااعػػسؽت فةػػن ىػػن لا اماػػ  الاظلػػاف الجػػالد دالااػػد دن ال اػػا ظصػػلر 
رامةػػن الظمػػع الللػػنب أفػػراد الصػػرطا كنفػػا  لةماػػا ماػػؿ ةػػذ  اللالااػػد المػػرالرة مراانظةػػن الاحظ

امػػس مػػف اةػػدرةنت الظمكػػاف ظصػػراع دػػن الف عػػنص ل عسداػػنت الصػػرطاا كمػػن امكػػف ظمػػماف 
دػػن الف العدمػػا دالااػػد الىػػمالؾ ااعسدػػنت ال ةػػذ  المان ػػا امكػػف ظمػػماف ااعسداػػنت المة اػػا 

 الصرطاا الالىمالكاا فن ايظن:

 دالااد ظظلمؽ  صرالط المرصحاف لمالظااا اام اا.  -أ 

  صعنص المكمااف  ذ انذ اللن الف.مدال ا الىمالؾ ل  -ب 

 اللاـ ااعسداا الظن اظالجب وان ظةن أا نا ممنرىا ظ ااذ اللن الف.  -ج 

الالحلالا أف الجن ب ااعسدن فن الالظااا اام اا لاس م  ت الوما  مػن ةػال ظ ظامػن مػف 
 الالظااا الالظ ظاـ اإلدارا.
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الصػػػرطن الحراظػػػ  فػػػن اللمػػػؿ  فةػػػذا الظ ظػػػاـ ا  غػػػن أف اكػػػالف فلػػػناًل المرظ طػػػًن أىنىػػػًن  كرامػػػا
اإلدارات أمػػن ىذا كػػنف ظ ظامػػًن جنمػػػدًات فػػذف ماػػؿ ةػػذا ااىػػػنس لػػد  رجػػؿ الصػػرطا ىػػػاكالف 

  نأىًنت كمن أف اللمؿ ىاجرا  طرالا  ارالدراطاا الرالظا اا.

ا  غػػػن أف اكػػػالف الظ ظػػػاـ مظالافلػػػًن المسأمػػػًن ل امػػػنؿ الااةػػػداؼ المرىػػػالما. لةػػػذا فػػػذف مػػػف 
 عسدانت فن ظؿ ظ ظاـ ىدارا جنمد أال مظعمؼ.الولال ا الكسـ اف اا

 األخالقيات لرجل الشرطة. حقيقة 1.13

امػػا ااظ ػػنرات ظمػػخ امػػس وػػارالرة ظػػالفر ىػػمنت أعسداػػا ملا ػػات الدػػدرات محػػددة فػػن م ظىػػب ةاأػػا 
 الصرطات الارجع  لمةن ىلس أىنس دا نت الاىظ د  لمةن ايعر ىلس أىنس م طلن الاممن.

 االعتبار الديني: 1.13.1

أف ا اوػطاس مػف  ااةـ مف ايانت اللره اا الااحنداث ال  الاا المرالاا اف رىػالؿ ا 
 اف عمل  أ نس لا مغالا رىنالظ  الكظ   ىلس ال نست فنلاونحات الاامن ػات الاللػالةت الالصػجناات 
الالمرالاةت الاىظلنما الم طؽت الالىارةت الالاطرة... كمةن أمالر رصحت أ  انا الا الرىم ت فن 

امـ حاػث اجلػؿ رىػنلظ ت الامػرب ااماػنؿ لم ػنس للمةػـ الممػالف الا وػرالف الاللمػالف اللػ  أ
 الماؿ ااامس داأمًن.

داللػػ :  مػػف اللػػن مػػف أمػػر المىػػمماف  –فػػن صػػلف اعظاػػنر الػػالالة  الدػػد الرد اػػف رىػػالؿ ا 
صػػاأنت فػػاللس رجػػًس اجػػد مػػف ةػػال أوػػمخ لممىػػمماف م ػػ  فلػػد عػػنف ا الرىػػالل لت الفػػن رالااػػا: 

رجػػؿ امػػًس امػػس اوػػن ا  الجمناػػا مػػف المىػػمماف  الةػػال اجػػد فػػن ظمػػؾ اللوػػن ا   مػػف دمػػد
أرمس م ػ ت فلػد عػنف ا العػنف رىػالل  العػنف المػ م افلت الدػنؿ امػر  ػف العطػنب رمػن 
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ا ا  :  مف اللن مف أمر المىمماف صاأًن فاللس رجًس لمالدة أال در ا  ا ةمنت فلػد عػنف ا 
 .ل24 الرىالل  الالمىممافل

 اف ل ػػػن كاػػػؼ أف الصػػػرالا اإلىػػػسماا دػػػد أرىػػػت ااىػػػس الظػػػن ا  غػػػن ظالافرةػػػن الةكػػػذا اىػػػظ
العظاػػػػنر أوػػػػحنب الالالاػػػػنت اللنمػػػػات المػػػػف اػػػػـ فػػػػذف ظحداػػػػد الىػػػػمنت الالوػػػػانت ااعسداػػػػا 
لم ظىػػػػ ن الصػػػػرطا  وػػػػاا انمػػػػات الكمػػػػن ط  ةػػػػن  وػػػػاا عنوػػػػا أمػػػػر اوػػػػندؼ الصػػػػرالا 

ا عنوػػػػا ا اامن ػػػػنتت ال وػػػػااإلىػػػػسماات ا ػػػػ  الػػػػد مطم ػػػػًن مػػػػف مظطم نظةػػػػن فػػػػن داأػػػػرة أدا
  نىظلمنؿ ااومخ لمالالاا.

 االعتبارات المنطقية والعممية: 1.13.2
اما ااظ نرات م طلاا الامماا ظلؼ الراا اإللحنح امس وارالرة ظالافر حد أد س مف الىمنت 

 الصعواا ااعسداا لرجؿ الصرطات  ذكر م ةن:

دأػات فةػن مجػنؿ اظىػـ ىف الظااا الصرطا لاىت الظااػا لمػف ار ػب فػن الحاػنة الةن  -أ 
 نل صػػػنط الحػػػب الحركػػػا الالماػػػن رةت الكػػػؿ دػػػندر امػػػس االرظلػػػنا   اىػػػ  فػػػن معظمػػػؼ 

 .ل25 االظجنةنت

ااةماا ال نلغا لمدالر الذا ظمل   الصرطا فػن مىػارة الحاػنة االجظمنااػا الاإل ىػن اا   -ب 
فػػن المجظمػػع الملنوػػرت المػػف اػػـ فػػذف امماػػا ظحداػػد الىػػمنت ااعسداػػا الصعوػػاا 

لاػنـ  ةػػذا الػدالر ظلظ ػر مػػف الجةػا  ظر ػن مػػف المىػنأؿ اااللاػا أال اافكػػنر السزمػا لم
 أال المانظاخ إلظمنـ ةدؼ أال رىنلا الصرطا.

ىف امؿ الصرطا فػن ظػؿ الاػالرة الةنأمػا فػن مجػنؿ الملمالمػنتت المػع الظلػدـ الك اػر   -ج 
فػػن ظك اللالجاػػن االظوػػنالتت الاللاػػزات الالاىػػلا فػػن امػػـ الجا ػػنت الزرع ااامػػنات 

لػػذا ظمل ػػ  اادمػػنر االوػػط نااا الالكم اػػالظر الصػػ كا اإل ظر ػػتت المعظمػػؼ الالػػدالر ا
                                                           

( سبغغ  الٟ رٌاله بقِالةَ بٌّؿالذش بٌؿالة ع ِؿالٟ بٌالذ٠ٓ أجالة جىالش ٠ؿ١الٝ جالٓ ؽالشف بٌٕالٛٚٞ: س٠الةك بٌقالةٌؿ١ٓ ِالٓ والالَ عال١ذ 24)

 بٌّشع١ٍٓ, بٌمة٘شخ, دبس ئؾ١ةء بٌىحر بٌؼشج١د, ػ١غٝ بٌحةجٟ بٌؿٍحٟ ٚؽشوةٖ, جذْٚ عٕد ٔؾش.

 .65َ, ؿ 1972ً بٌمةئذ, زشغّد ع١ّش بٌٕؿةط, بٌمة٘شخ, دبس بٌطمة د بٌػذ٠ذ, ( الؽ١ٕىٛ: أعٍٛت ػ25ّ)
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أصكنؿ االرة االظونالتت الظحالؿ الجراما مف اور اإلدماماا  نلمل س الماؽ ىلس 
رحػػنب اللاللمػػات الظمػػؾ اللاللمػػا الظػػن ىػػالؼ ظكػػالف أىػػمالب حاػػنةت الفػػن ظػػؿ الجةػػالد 

ال الظمػػػد امػػػس  تل26  الداللاػػػا لالمػػػع مالاوػػػانت لمجاػػػد الالػػػرداا  الجػػػالد الصػػػنممال
 مالاوانت امماا فحىب الا  من احظنج ىلس مالاوانت أعسداا مف  الع ملاف.

اكظ ؼ اللمؿ اام ن فن كاار مف المالادؼ أمالر مللػدة ظحظػنج فػن مالاجةظةػن ىلػس   -د 
 ر نط  الجلش الىلا الحامات الظاةـ ال اس ال صراا الط الا ال اأا الأحالاؿ ال نس.

ظحػػػػت  –فػػػػن اللػػػػالارض الجداػػػػدة  –االماػػػػا  ىف مػػػػن ط الصػػػػرطا اظعػػػػذ دػػػػرارات صػػػػ   -ةػػػػػ
مػػغالط: الظػػرالؼ الظوػػناد ااحػػداثت الظصػػلب اامػػالر الحنكمػػا لةػػنت الظػػن ر مػػن 
ظ ظلػػد اػػف المػػللالؼ الالم طػػؽت  مػػن مػػ دا  أال ظظػػنح لػػ  الاروػػا لظلاػػاـ ال ػػداأؿ فػػن 

 ةدالات ماممن اظنح لغار  مف أوحنب المةف ااعر  مةمن اظمت مةمظةن.

طا ظحظػػنج فػػن أالدػػنت كااػػرة أمػػالرًا ال اوػػمخ لةػػن ىال مػػف كػػنف ىف ط الػػا امػػؿ الصػػر   -ال
اظمظع  لدرات جىماا ملا ػات ماػؿ دػالة ال ػدفت الاحظمنلػ  الىػسما الحػالاس جمالةػنت 
 نإلمػػػػػنفا ىلػػػػػس ىػػػػػمنت صعوػػػػػاا ظظلمػػػػػؽ  ػػػػػناعسؽ الالصػػػػػجناا الاإلدػػػػػداـ الحػػػػػب 
الظمػػػحاا... الاىػػػظلدادات  اىػػػاا ظمك ػػػ  مػػػف الةػػػدالا فػػػن اازمػػػنت مىػػػاطرًا امػػػس 

 ون  ت ىراع الظاكار فن أالدنت العطر.أا

ىف االطمأ نف ىلس كاناا اللنمماف  لجةزة الصرطات الاالرظانح ىلػس حاػندةـ الاىػظلنما    -ز
لموػػػػنلخ اللػػػػنـت  –ا ػػػػد اللاػػػػنـ  الاج ػػػػنت الظػػػػنأاةـ اام اػػػػا  -مىػػػػمكةـت الظحػػػػراةـ 

امػػن ةـ  حلػػالؽ اإل ىػػنف كللاػػدة راىػػعات الالظػػزامةـ  نللػػن الفت الظمىػػكةـ  ناوػػ الؿ الا 
الدا اػػا الظصػػ اةـ  نلملػػناار ااعسداػػات الالظحاػػز ىلػػس كػػؿ مػػن مػػف صػػل   أف امػػمف 
ظحلاػػؽ عدمػػا أم اػػا فنامػػا ال زاةػػات أمػػر اوػػندؼ مػػن ظمػػم ظ  الاحظالظػػ  اإلاس ػػنت 
الالوػػكالؾ الداللاػػا لحمناػػا حلػػالؽ اإل ىػػنف  وػػًن الرالحػػًنت الأامػػًن مػػن احظالظػػ   نل اػػا 

                                                           

( سبغغ  ٟ رٌه: ِٟ ٌٛسبٔر ٚب١ٌٓ, بٌؾشهد ٚبٌؼٍَٛ بالغسّةػ١د, خحالشبذ ِسّالشط ١ِٕٙالةو, ٚسلالد ػّالً ِمذِالد ئٌالٝ ِالإزّش 26)

 .20َ, ؿ1998د٠غّحش  16 – 13بٌؾةسلد بٌذٌٟٚ بألٚي ٌسأف١ً بٌؼٍَٛ بٌؾشه١د, 
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لصرطا  ةنت اللف اظلظس ذلؾ ىال  ذاجند دالا اف الدالؿ المظمد ا المالاااؽ صرؼ مة ا ا
 ظنـ اممػن اكاػؿ حىػف اعظاػنر اللػنمماف فػن ةػذ  ااجةػزة الػاـل امػس أىػنس م ػدأ 

الذا  –الجدارةت الالكاناا الللماات الالوسحاا ال اىاات الم نى ا الالىط االجظمنان 
 الامػس اإلجمػنؿ كػؿ –الدس الامػاما الاػ مف  حظماػا االلظػزاـ  نللػن الف دػالاًل الامػًس 

 من اصكؿ ااةماا المة اا لمظلنمؿ مع ال نس الالمالادؼ.

 مدونة السموك لرجل الشرطة. 1.14
 أادت لج ا مف ع راا اامـ المظحدة مصرالع دن الف أعسدانت الصرطات الذا امكف ىاجنز   الد   نيظن:

 الد رجؿ الصرطا عندمًن لملن الف. -أ 
 ا العنوا الالرىماا.اامن ا فن الاكر الاللمؿ اجب أف ظماز حانة رجؿ الصرط -ب 

امس رجؿ الصرطا أف اكالف م واًن الانداًل ظجن  كؿ ال نس مةمػن كن ػت مراكػزةـ  -ج 
 االجظمنااا أال ىسالظةـ أال الادظةـ.

اجػػػب أف اكػػػالف لػػػد  مػػػن ط الصػػػرطا احظػػػراـ مظلػػػنطؼ ظجػػػن  كرامػػػا الاػػػرد الأف  -د 
 اظلنمؿ مع الجماع  م ندا الم ط  اس الظاةـ ى ىن ن الظىنمخ.

 رجؿ الصرطا  ار دن ؿ لماىند. اجب أف اكالف -ةػ

اجػػب أال اىػػظلمؿ رجػػؿ الصػػرطا دػػالة أكاػػر مػػف الػػسـز لظحلاػػؽ الةػػدؼ المصػػرالعت الا  غػػن    -ال
 أال اعمع أا فرد اا صكؿ مف أصكنؿ الملنمما اللنىاا  ار اإل ىن اا أال المة اا.

ؾ فػذف امس رجؿ الصرطا أف اجنةد  نىظمرار لظ ماا المةنرة المة اات اللظحلاؽ ذلػ   -ز
 اما  أف اىع الكظىنب  وارة أامؽ  نلمجظمع الالىمالؾ اإل ىن ن.

امس رجؿ الصرطا أف اطاع أالامر الىمطنت اللن ال اػا ال ظػـ ةاأػنت الصػرطا الظػن   -ح
 ةال امال فاةن ىال ىذا كنف مىمالحًن ل  دن ال ًن  لدـ أعذةن فن الحى نف.

الىػػػراا الظػػػن ظمػػػع  اجػػػب امػػػس رجػػػؿ الصػػػرطا االحظاػػػنظ  ػػػنامالر ذات الط الػػػا   -ط
 ظحت  ظر  فن مالمع الىرت ىال ىذا ظطم ت ظلداا الالاجب  ار ذلؾ.

 اجب أف اكالف ىمالؾ رجؿ الصرطا كمالاطف ددالة حى ا.   -ا
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 الخالصــة:

ىف ىاراد ااعسدانت فن ظصراع مىظلؿ ال ن ظحداػد أىػس الدالااػد ةػذ  ااعسداػنت  طرالػا 
 لدا اا امس ةذا ااىنس.ال ل س فاةن الال  مالض الظكالف المىنالا الظ

ىمػػنفا ىلػػس ا ظصػػنر الػػالان ااعسدػػن الػػذا ىاصػػع مػػف ةػػذا الظصػػراعت الىػػالؼ اػػدرؾ أفػػراد 
الصرطا  معظمؼ الماػنظةـ ال اىػانظةـت الانأػدظاف اللمماػا الالظ ظاماػا للالااػد ااعسداػنتت ىذ 

الالػنفن أف ظصرالًن مف ةذا الل اؿ مرالرا لم مداف ال نماا  حاث أف المىظالااف الحمنرا ال 
ل فراد ملاانفت الاظكاؿ اللن الف  ىد ةذاف ال لواف اف طراؽ ظل اف من امكف ظل ا   مػف 

 دالااد الىمالؾ الاممس.

 مية الضمير األخالقي لرجل الشرطة.تن 1.15

ىف مالمػػػالع ظ ماػػػا المػػػمار ااعسدػػػن لرجػػػؿ الصػػػرطا الظمػػػن اىػػػظاانا  اىػػػظاانًا ظكنمماػػػًنت 
ظ ماػػػػا المػػػػمار مػػػػف جةػػػػات المكن ػػػػ  المػػػػمار فػػػػن الذلػػػػؾ  ظ ػػػػنالؿ الظحماػػػػؿ أىػػػػس ظكػػػػالاف ال 

 الم ظالما العملاا لرجؿ الصرطا مف جةا ان اا.

 تكوين وتنمية الضمير: 1.15.1

امكػػػف ظلراػػػؼ المػػػمار  ػػػلكار مػػػف ظلراػػػؼ محػػػددت فةػػػال مالمػػػالع صػػػنأؾ الاحػػػالا جالا ػػػب 
 مظصل ا المظ الاا.

لصرت فةال الػذا فن مالا ةذا اإلدراؾ الملرفنت فذف الممار ةال أداة لمحكـ امس العار الا
 االج  المصنار اإل ىن اا  حال ملانر الرمن الاالىظحىنف أال الظل اب الال دـ.

ىف المػػمار ةػػال الجةػػنز ااعسدػػن لم صػػراا المظحمػػرة ىذ اػػزالد الاػػرد  نللػػدرة امػػس الردن ػػا 
 الذاظاا الالظحكـ الداعمن.



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة

43 

ظػػػ  الالىػػػ اؿ الػػػذا اػػػ ةض فػػػن ةػػػذا الصػػػلف ماػػػند  كاػػػؼ ا صػػػل المػػػمارت الكاػػػؼ امكػػػف ظم ا
 الظطالار   لد أف اظرىخ فن أامنؽ الارد؟.

 الاللنمؿ الذاظن: ة نؾ انمسف اىةمنف فن عمؽ الممار الظلزاز ت ةمن اللنمؿ المالمالانت

 العامل الموضوعي: 1.15.2

موػدر أىنىػن مػف موػػندر  –ادظوػنداا الاجظمنااػا الىانىػاا الالنفاػا  –ىف ال اأػا اللنمػا 
 ىىػػػنت االجظمنااػػػا فػػػن  ظػػػـ الظر اػػػا الالظلمػػػاـ ظكػػػالاف مػػػمار الاػػػردت فة ػػػنؾ االظىػػػنؽ الالم

الالالنفػػػا اللمماػػػا الالمة اػػػات الكػػػذلؾ فػػػن م ىىػػػنت الداللػػػات الاللنأمػػػا الااىػػػرة الالمدرىػػػات الالمػػػغالط 
 الأدالات الم ط االجظمنان كنللندات الاااراؼ الالصراأعت الظعظمؼ ةذ  مف  اأا ىلس أعر .

اا ظىػػةـ فػػن ظكػػالاف مػػمار الة اللػػالؿ فػػن ةػػذا الصػػلفت ىف الظػػرالؼ المالمػػالااوػػ 1.15.3
الاردت فةن ظزالد   ملناار الحكـ الم ػندئ ااعػسؽ الملرفػا مػن الػد م نحػًن مػف اافلػنؿ المػن 
الػػد محظػػالرًا اظطمػػب ظج  ػػ  الأال ظلػػرض الاػػرد ىلػػس ىػػعط الػػرأا اللػػنـ أال المجظمػػعت  اػػد أف 

ا أال  د اػا أال ظلاار ةذا الرافد اللنـ امس اافراد لاس الاحدًا أال مظمػناًست فامػا ظػرالؼ  اىػا
أىػػراا ظجلػػؿ ةػػذا الاػػرد أكاػػر اىػػظجن ا لم ظالمػػا اللػػاـ ااعسداػػات فاوػػ خ رجػػؿ امػػس عمػػؽ 
 مل ػس الكممػات  ا مػن  اػرةـ ار  ػالف  ناظ ػنؽ فمىػاا امماػا ظجلمةػـ مػف أالاىػط اللػاـل امػس 
أىنس أف عاػر اامػالر أالىػطةنت الال صػؾ أف امػا صػالاذًا ال الاػرالف أد ػس اةظمػنـ لم ظالمػا 

  ؿ اجدالف ىلندظةـ فن ظجنالزةن الاإلاراض ا ةن ىارامًن  ار جماؿ. ااعسؽت

الةكػػذا فػػذف الػػ ظـ االجظمنااػػا ظوػػالغ   اػػا مػػمار الاػػرد الظصػػكام  ظصػػكاًس اظاػػؽ مػػع أىػػس 
ااعػػػسؽ اللنمػػػات فػػػس امكػػػف ظجنةػػػؿ ةػػػذا الظػػػلاار الحنىػػػـ الذلػػػؾ اف الجن ػػػب الػػػذاظن مػػػف 

 ا من ىلارم   ظاواؿ مالجز الم نىب.الممار ةال ايعر ل  أةماا ال اىظةنف  ةنت الةذ
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 العامل الذاتي: 1.15.4

ىف الجن ب الذاظن لمممار ااعسدن أكار ظللادًا ال مالمًن مػف الجن ػب المالمػالان الذلػؾ 
اف ال اس اإل ىن اا اػنلـ دػنأـ  ذاظػ ت اجلػؿ اإللمػنـ  ةػن مػف أصػؽ اامػالر امػس وػنح ةنت 

ىلػػػػس هعػػػػر ظ لػػػػًن لظكالا ػػػػ  ال االلػػػػالجن لػػػػذلؾ فػػػػذف  اػػػػنف ظػػػػلاار أا ا وػػػػر اظاػػػػنالت مػػػػف فػػػػرد 
  الالراانل ال مط الظر اا الظن اىظلنةن مف أ الا  الالظرالؼ الظن جن ةةن أال وندفةن.

فس صؾ أف لمظكالاف الجىمن ظلاارًا امس ىمالؾ الارد فة نؾ ى ىنف  مػالب لالجػالد ىفػرازات 
لاػػؿ الظ مػػد اااػػر اللجػػب كػػنف ةػػدال   د ىمػػنفاا فػػن الغػػدد الدرداػػات الامػػا ى ىػػنف ةػػندئ ةػػدالاً 

 الالجمالد الللمن.

أمن الظر اػا فةػن ظػزالد الاػرد  م ظالمػا اللػاـ االجظمنااػا الااعسداػا مػف د ػؿ أ الاػ ت فذةمػنؿ 
اا الاف ااالالد أال  لمػًن مػ ةـ اػ دا ىلػس  ظػنأح العامػات أدمةػن طػرح الظػزالد  م ػندئ الأىػس 

 الىمالؾ الوحاخ أال ال لما امس ايعراف.

اارات الظالاػؼ الػذاظن أال الظػدراب الىػمالكن الوػح ا ااعاػنر فذذا ك ر الارد ظةرت اما  ظل
أال معنلطػػا ااصػػرارت الال صػػؾ أف الاػػرد ار ػػب  ػػنلظةالر المظماػػز عملاػػًن أمػػنـ ايعػػرافت الال 
راب أامًن أف الجن ب الذاظن ا ار  حجـ أك ر مف ظلاار الجن ب المالمالانت فالان الاػرد 

دراك  الحراظ  الاىظعداـ ىرادظ ت كؿ ذلؾ اجل  ؿ الظزاـ الارد أكار المالحًن.الا 

 خطوات تنمية الضمير. 1.16

ظ ػػدأ ظ ماػػا المػػمار مػػف اإلرادة الةػػن ظ لػػث اػػف الللػػؿ الظىػػظعدـ دػػرارات المةػػنرات للػػرض 
وػػان ا مالدػػؼ ذاظػػن محػػددت الظ ػػدأ اإلرادة  صػػلالر الاػػرد  حػػال دمػػاا أال مىػػللا محػػددة اػػـ 

مرحمػا الظوػماـ الاللػـز فةػال الػرر  اماؿ ىلاةن ىذا ر ب  ةنت فااكػر فاػ  مماػًن فػذذا  ػال  ظػلظن
صاأًن اللف ظ لس أمنم  ىال  مرحما الظ ااذ الةال الىػمالؾ العػنرجن الػذا اظػرجـ  الااػن اإل ىػنف 

 ال الااا ت الا دأ اللمؿ  حال ظ ماا الممار ااعسدن فن العطالات ايظاا:
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أال اااللػػس: ظلراػػر مػػرالرة الىػػمالؾ ااعسدػػنت الةػػذا اامػػر دػػد اكػػالف  نااػػ   اىػػاًن  1.16.1
ىانىػػػاًن أال اجظمنااػػػًن أال حمػػػنراًن الدػػػد اعمػػػؽ الاػػػرد ال ناػػػث إلرمػػػنا ا أال لمظةػػػالر أمػػػنـ 
ايعػػراف  ػػنلمظةر ااعسدػػن الػػذا الػػزز ىػػملظ  أال اظ ػػن ـ مػػع أةدافػػ  المىػػظل ماا ىانىػػاا 

 كن ت أال دا اا أال  ارةن.

دراؾ مػػػػرالرة الالاجػػػػب المم 1.16.2 لػػػػس امػػػػس الان اػػػػا: الصػػػػلالر  نلمىػػػػ اللاا االجظمنااػػػػا الا 
 انظل ت فماؿ ةذ  المالا ط الذاظاا ظمد الممار  زاد ارا لم ةالض  لا نا مةنم  المل الاا.

الانلاا: ظر اا اإلرادة  نلمراف الالظدراب ىػالاًا  ػنلمجالا لموػسة أال الوػالـ أال اللزلػا  1.16.3
لغرض الظلمؿ الالظاكارت الدرااة كظب ااعانر لمالدػالؼ امػس الطراأػؽ الظػن ىػمكالةن فػن   ػنا 

 صعوانظةـ ااعسداا.

الرا لػػػا: المالاظ ػػػا الاإلوػػػرار امػػػس ا ظةػػػنج المىػػػمؾ اللممػػػن الم حػػػنز ىلػػػس جن ػػػب  1.16.4
العاػػرت فنلمالاظ ػػا ظجلػػؿ مػػف ىػػمالك  اػػندة االماػػا مللالفػػات الىػػاجد وػػلال ا فػػن ال دااػػا مػػف 
ا ظةنج مىمؾ جداد اللك    لدأٍذ ىالعذ اامر   ىػنطا ا ػ  ااظػند اماةػن الألاةػن المػنؿ ىلاةػن 

 ال دأ اىمكةن ىمالكًن ااالاًن ظملنأاًن.

العنمىػػػا: االدظػػػراف  رفلػػػنا العاػػػر ال لوػػػحنب الامػػػاما الال ػػػلا اػػػف كػػػؿ اللػػػندات  1.16.5
 الرذاما الااامنؿ المىظل حا.

الىندىا: ظىجاؿ أا ظلدـ اظةر ال ظطالار ت الدراىا أى نب الاصػؿ فػن أا مىػمؾ  1.16.6
 اػػنؽ الال مامػػا الالغا ػػا الال عػػؿ الظامػػاؿ المحناللػػا اىظأوػػنؿ اللػػندات الذمامػػا كنلغمػػب الال

 الونلخ الصعون امس الماؿ اللمان.
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مػػػن اظلمػػػؽ  نلر  ػػػنت اىف الىػػػاطرة امػػػس الػػػ اس ظظطمػػػب مػػػف رجػػػؿ الصػػػرطا كػػػ خ جمنحػػػ  ف
الااةػػالاا الصعوػػاا الملنالمػػا اإل ػػراا الػػذا كااػػرًا مػػن اظلػػرض لػػ ت الةػػال مطنلػػب  ػػلف العػػذ 

ت الأف امػػػرب الماػػػؿ ااامػػػس لمج مةػػػالر مظػػػس كػػػنف جػػػندًا فػػػن الحوػػػالؿ امػػػس  اىػػػ   ػػػنلحـز
احظرامػػػ ت الاماػػػ  أف ظكػػػالف صعوػػػاظ  دالاػػػا الأف اكػػػالف حممػػػًن وػػػ الرًا الرحامػػػًن  ػػػنلمظمالمافت 
كظالمػػًن اػػنداًل مممػػًن  ػػنلظطالرات اللمماػػات ملػػ ًس امػػس الظػػدراب المظعوػػصت الملظ اػػًن  مظةػػر  

 .ل27 لمظمحاا العنرجنت حراوًن امس اللسدنت الط ا ا مع الجمةالر معموًن المىظلداً 

 مير األخالقي لرجل الشرطة.ضرورة الض 1.17

لكؿ مة ا أعسدانظةن المىظمدة مف أعسدانت المجظمع الط الا امؿ المة ا ذاظةن مػف جةػا 
 الأةدافةن مف جةا أعر .

ذا كن ػػت ااعسداػػنت مػػرالراا لممالظػػؼ اللػػنـت فػػذف أةماظةػػن ظػػزداد ظجػػن  رجػػؿ الصػػرطات  الا 
ةػػػر  الىػػػمالك  المظةػػػر الػػػذا احػػػرص اماػػػ  ىذا كػػػنف ىػػػمالكًن فةػػػال الػػػذا ظظةػػػر الداللػػػا  مظ

أعسداػػػًنت ىمػػػن ىذا كػػػنف فنىػػػدًات فػػػذف ةا ػػػا الداللػػػا ظظلػػػرض لس ظلػػػنص الالظلػػػالاضت ىف رجػػػؿ 
الصػػرطا احػػنفظ امػػس ال ظػػنـ الاامػػف اللػػنـ الةػػن الظااػػا جمامػػا ا ةػػن مظلملػػا  ػػلرالاح ال ػػنس 

ج نظػػ  الملظمػػس الالظااػػات فػػذف الأحػػالالةـ الأارامػػةـت فػػذذا ىػػمؾ ىػػمالكًن اظاػػؽ مػػع ط الػػا الا
ةا ػػا الصػػرطا ظ ػػدال ىػػنماا ىػػمالًا محىالىػػًنت ىمػػن ىذا ىػػمؾ المىػػمؾ الػػذا ال اظاػػؽ مػػع حلالػػا 
الظااظػػ  الط الػػػا أةػػػدافةن الىانىػػػظةن العططةػػػنت فػػػذف رجػػؿ الصػػػرطا لػػػف اظػػػالافر لػػػ  االحظػػػراـ 

 ـ.الماظرض مف المالاط افت  ؿ ىملا الداللا ةن ااعر  ظظلرض لسةظزاز المل الا الجىا

الا ػػرز ة ػػن ظىػػن ؿ جػػالةرا ماػػند : ةػػؿ امػػا ظلػػنرض  ػػاف ااعسداػػنت كىػػمالؾ مػػرف ال ػػاف 
 امؿ رجؿ الصرط كىمالؾ مظعوص؟.

                                                           

حةط أجٛ ؽةِد: بٌّؼة١٠ش بٌّٕٛرغ١د بٌّطٍٛجد ٌشغً بألِالٓ, بٌّشوالض بٌؼشجالٟ ٌٍذسبعالةذ بأل١ِٕالد ٚبٌسالذس٠ث جةٌش٠الةك, ( د/ ػ27)

 .117 – 99٘ـ , ؿ 1412
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ىف الظلػػنرض احوػػؿ أالاًل ظ لػػًن ل اىػػاا رجػػؿ الصػػػرطا المػػد  فةمػػ  اىػػمالب ظ ااػػذ اللػػػن الف 
الالالاج ػنت اام اػػات فنلصػعص الرالظا ػػن ال اجػد محػػًس ل عسداػنت فػػن اممػ  المظعوػػصت 
ف رجػؿ  أمن الصعص المرف فذف مرال ظ  ظمظػد ىلػس ىػنأر هفػنؽ الىػمالؾ ااعسدػن الحماػدت الا 
الصرطا ممظـز  جمما الاج نتت فاةن من ةال دن ال ن كنالىظعداـ الرصاد ل ىمحا ال نراا أا نا 
فظرة اعظسؿ اامف اللنـ المػرالرة احظرامػ  اىػرار ال ػنست المػف ااػش أىػرار ايعػراف لػاس 

 ةـ.أما ًن امس أم 

الة نؾ الاج نت اجظمنااا كمراانة اللاـ الالظلنلاد احظرامًن لم ظالما المجظمع الرالحاػات الأعاػرًا 
اما الاج نت أعسداا ظ  ع مف ماؿ المجظمع الظىظلر فػن المػمار اإل ىػن ن العنلػد الظوػ خ 

  مان ا دىظالر أعسدن امظـز    رجؿ الصرطا فن امم  الاالمن.

 الخالصــة:

رطا امػػػس ىػػػملظ  الصعوػػػاظ  اجلمػػػ  اىػػػمؾ الىػػػمالؾ الالاجػػػب الصػػػؾ أف حػػػرص رجػػػؿ الصػػػ
لمالظااات فةال الالـ  مةنـ انما ظظ ناف اف الاج نت الظنأؼ انما أعر  اللف ظص   الظااظػ  

د طراػؽ فن ااار الالط الػا الالظػلاار ىال الظااػا اللنمػن الػذا احكػـ  ػاف ال ػنس  نللػدؿ ا ػ
 ظ ااذ أمر اللن الف الحكم .

 .نبت األخالقتربة خصبة ل  –الشورى  1.18

ال ظالجد ة نؾ الىاما أفمؿ مػف الصػالر  فػن ىصػ نع حنجػنت ال ػنست الظلزاػز رالح اال ظمػنا 
ت الالصالر  فػن مرفػؽ االظلظاـ الدافلاا لد  أفراد الم ظما لظحلاؽ ااةداؼ  لدؿ جةد ال جالدة انلا

 الصرطا ةن ااالكىجاف الذا اغذا الظ ظاـ اإلدارا  لالااد الممنرىنت أعسداا حمادة.
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 ماهية الشورى: 1.18.1
الصػػنالرةـ فػػن اامػػر ػػدأت الصػػالر  فػػن اإلىػػسـ كظالجاػػ  ىلةػػنت دػػنؿ ظلػػنلس: 

الأمػػرةـ  ل28 
صػػػالر   اػػػ ةـ

ت الأوػػػ حت ظل ا ػػػًن ىػػػمنالاًنت الالصػػػالر  مػػػف الوػػػانت الرأاىػػػا الظػػػن ظكػػػالف ل29 
دنما الوػس ة الادة الم مفت الةن فن الم زلا الااار فن حانة المىمـ ظىنالا اإلامنف  ن الا 

الاإل انؽ فن أالج  اإلحىنف لمونلخ اللنـت الةن ظكالف  اف أاللن اامر ال لمةـ مع  لض 
ال ػاف مػف اظاللػالف أمػالرةـ مػف ال ػنست الظكػالف  ػاف أفػراد ااىػرة الالاحػدة ال ػاف الجاػراف ال ػاف 
أفػػػراد المجظمػػػػعت فكػػػؿ فػػػػرد فػػػػن المجظمػػػع اإلىػػػػسمن وػػػػنحب راناػػػا المىػػػػ اللاات الالصػػػػالر  

ت الدػػنؿ ل30  ةػػن:  اىػػظعراج الػػرأا لمراجلػػا الػػ لض لمػػ لضل اوػػطسحًن  ػػرأا ااوػػاةن ن
ا ف اللر ن:  الصالر  ةن االجظمػنع امػس اامػر لاىظصػار كػؿ الاحػد وػنح   الاىػظعرج مػن 

ت الدنؿ  لمةـ:  الصالر  ةن اىظطسع الرأا مػف ذالا الع ػرة فػن الظالوػؿ ىلػس ل31  ا د ل
 .ل32  أدرب اامالر لمحؽل

 ة الشرطة:ماذا تعني الشورى في إدار  1.18.2

ظجلػػؿ اافػػراد فػػن ةاأػػا الصػػرطا أكاػػر  مػػجًن مػػف ال نحاػػا الللماػػا الال اىػػاا الأكاػػر  -
ىحىنىًن  نلمى اللاا الأكار صلالرًا  لةماا الدالر الذا ا ةمالف    فن امماا اظعػنذ 

 اللرار اام ن.
فػن ظل ػؿ الظغااػر  –ةػذا  –اظلرؼ اافراد الالجمنانت امس مصكسظةـت الاىنادةـ  -

ان  دة الظ ظاـ الفلًن ل ةداؼ اام اا المىظجدة.اإلدارا الا 

ظىةؿ ىجرااات اإلدارةت ىذ اظلنالف الجماػع فػن الظعطػاط الالظ ااػذ ممػن ااىػر امػاةـ  -
 الالظااا اام اا الظاةـ هلانظةن المحدداظةن.

                                                           

 .159( عٛسخ آي ػّشبْ, ب٠٢د: 28)

 .39( عٛسخ بٌؾٛسٜ, ب٠٢د: 29)

, بٌمالة٘شخ, بٌّطحؼالد بٌّحؾالش٠د, 25ّطالةٟٔ, ظ( روشٖ: أجٛ بٌؾفة بألٌٛعالٟ, سٚؼ بٌّؼالةٟٔ  الٟ زفغال١ش بٌمالشآْ بٌىالش٠ُ ٚبٌغالحغ ب30ٌ)

 .42٘ـ, ؿ 1345

 .297َ, ؿ 1975, بٌمة٘شخ, دبس ئؾ١ةء بٌّىسحد بٌؼشج١د, 1( أجٛ جىش بٌؼشجٟ, أؾىةَ بٌمشآْ, ظ31)

 .24َ, ؿ 1975( ػحذبٌشؾّٓ ػحذبٌخةٌك, بٌؾٛسٜ  ٟ ظً ٔظةَ بٌؿىُ بقعالِٟ, بٌى٠ٛر, بٌّىسحد بٌغٍف١د, 32)
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 مؤثرات شورى الشرطة: 1.18.3

ف ةػػػدؼ المػػػ ار ااالؿ: أف أعسداػػػنت الالظااػػػا اام اػػػا ظظطمػػػب الحاػػػند الػػػالظاانت  مل ػػػس أ
رجؿ الصرطا ظحلاؽ اللدالػا  الاىػطا ظط اػؽ اللػن الفت الةػذا ال ػن المىػنالاة  ػاف المعػنط اف 
 نللنادة اللن ال اا ىالاًا كنف المذ ب   اًن أـ فلارًات أال مالظاًن ك ارًا أـ مالظاًن انداًنت فنلحاند 

 ةال الذا احاظ لمالظااا اام اا جسلةن الةا ظةن الاحظرامةن لد  الجماع.
لان ن: فن الصالر  فاظماؿ  ناىمالب الم ىىن إلدارة المرفؽ اام نت فةذا الجةػنز الم ار ا

 اجب أف ادار  طرالا امماا  لادًا اف الغرازة الالمزاجاا الالةال .
الالصػػالر  دالف حػػالار حػػر مػػع المػػالاط اف المىػػظااداف مػػف العػػدمنت اام اػػا ظوػػ خ  ظراػػا 

 لسىظةسؾ اإلاسمن ال  ار.
فػػػذف الصػػػالر  ظجلػػػؿ ظلنمػػػؿ الصػػػرطا مػػػع الجمةػػػالر اجػػػرا امػػػس  حػػػال أمػػػن المػػػ ار الانلػػػث: 

 اظىنؽت فنلصالر  مرالرة حاالاا لممجظمع اللمرفؽ الصرطا امس حد ىالاا.
امػػ خ اللػػن الف ىػػمطنت الاىػػلا لةاأػػا الصػػرطا فػػن أامػػنؿ المػػ ط  ظ ظػػاـ المجظمػػع ظ ظامػػًن 

الىػػػمطا ى مػػػن  الدنأاػػػًن مػػػد معػػػنطر الجرامػػػا الالمجػػػرمافلت فكػػػؿ االمظاػػػنزات المرظ طػػػا  ةػػػذ 
الجدت لمونلخ اللنـت اللكف دد اظلىؼ ال لض  نىظلمنؿ الىمطا الدد ا حرؼ اػف الالجةػا 
الظػػػن رمػػػس ىلاةػػػن المصػػػرعت ممػػػن امحػػػؽ أ صػػػع المػػػرر فػػػن ىػػػملا الصػػػرطا  ناظ نرةػػػن الةاأػػػا 

 المى اللا اف كانلا احظراـ اللن الف الظ ااذ  امس الجماع دالف ظمااز المحن نة.
أػػا ظظالىػػط  ػػاف الجةػػنز المػػد ن لمداللػػا الجةنزةػػن اللىػػكرات فجػػزا ةا –امػػًس  –ىف الصػرطا 

م ةػػن لػػاس مػػد اًن حرفاػػًن كمػػن أ ةػػن  اػػر اىػػكراات اللػػذا ا  غػػن اامػػر ظر اظةػػن ظر اػػا صػػالرالاا 
الظرىاخ م دأ ىػاندة اللػن الف فػن وػاالفةنت الظملػاف م ظىػ اةن دالااػد مدال ػا الىػمالؾ فػن ظ ااػذ 

ةػن احظرامػًن مػف لػد  مػ نطةـ ا ىػحب ذلػؾ امػس اللن الفت الكممػن الجػد رجػنؿ الصػرطا الأفراد
 احظرام  لمجمةالر.

ىف فةػػػـ مرفػػػؽ الصػػػرطا مػػػف م ظػػػالر ى ىػػػن ن اصػػػار ىلػػػس م ظىػػػ ن ةاأػػػا الصػػػرطا  1.18.4
 وػػرؼ ال ظػػر اػػف رظػػ ةـ اللىػػكراا الالالظاااػػا اىػػن دالا  لمػػةـ  لمػػًنتفذف الصػػالر  ظل ػػن 
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ع أال اافػػػػػرادت الاظلػػػػػاف أال ظالاز ػػػػًن اػػػػػنداًل  ػػػػػاف موػػػػنلخ الصػػػػػرطا الموػػػػػنلخ اإلدارة الالمجظمػػػػ
اعملالا لطغانف رىمن  نىػـ الالظااػا اام اػات فػس عػالؼ مػف رجػؿ الصػرطا طنلمػن احظػـر 
دراؾ رجػػػػؿ الصػػػػرطا الظ اػػػػنف فػػػػن الىػػػػمالؾ ظجػػػػن  المجػػػػـر   ظػػػػنـ مجظملػػػػ  الدػػػػالا اف داللظػػػػ ت الا 
الالمػػالاطف الصػػراؼت ىف دػػرار اىػػظظ نب اامػػف الال ظػػنـ ةػػال امػػرة حاػػا لظلػػنالف الظاناػػؿ أجةػػزة 

صػػرطا الدػػال  المجظمػػعت فنلصػػرطا دالف ملال ػػا  ىػػ د اجظمػػنان ال ظىػػظطاع ظلماػػؿ حػػالادث ال
ارظكػػنب الجرامػػات الالمجظمػػع لػػاس  ملػػدالر  الحػػد  م نةمػػا المجػػرماف الاىظأوػػنؿ صػػلفظةـت 

 فاما مومحا مصظركا فن ةذا ال مط مف الظلنالف المامر.

 .سموكية في تعظيم القيم األخالقيةاالتجاهات التنظيمية وال 1.19

 ظظرجـ اللاـ ااعسداا اف طراؽ الىمالؾ الظ ظامنت الالىمالؾ اللاندات الفامن امن  انف ذلؾ:

 االتجاهات التنظيمية: 1.19.1

ىف ظمػػػػماف الظ ظػػػػاـ اإلدارا لمم ظمػػػػا الصػػػػرطاا م ػػػػندئ اإلدارة الحدااػػػػا ال ػػػػن أف اوػػػػ خ 
ظنحا المجنؿ أمنـ الىمالؾ الصالرالا ىمالكًن رىماًن اللاس ة ا أال م ا مف الرأاس اإلدارات فذ

اافػػػراد فػػػن اللمػػػؿ  ػػػرالح الاراػػػؽ الالاحػػػػد لظاىػػػار صػػػ الف الالحػػػدة الصػػػرطاا الاظعػػػنذ دراراظةػػػػن 
الاىظصػػػنرظةـ فػػػن المالمػػػالانت االىػػػظراظاجاا المرظ طػػػا  لمػػػؿ الالحػػػدة الىانىػػػنظةن ةػػػن مػػػف 
المػػرالرانت الظػػن اظلػػاف الػػ ص اماةػػن فػػن دػػن الف ةاأػػا الصػػرطا أال  ظنمةػػن أال لالاأحةػػن أال 

 ت فمًس اف ىاداد ةاكمةن الظ ظامن  صكؿ اىمخ  ممنرىا الصالر  فن اإلدارة.ظلمامنظةن

 المرظ طا  لمؿ الصرطات من الظن: المف الم ندئ الظن اظلاف ظا اظةن فن الظصرالنت

 االعتراف بوجود ثالث مصالح متميزة: -أ 1.19.1

ةـت الوؼ ظالجد اسث فأنت فن الىمـ الالظاان لةاأا الصرطات ةن: ك نر الم نط الوغنر 
 الم نطت الاافرادت اللكؿ فأا رظ ظةن الرالاظ ةنت المراكزةن الالظاااا المونلحةن الاأالاا الاالجظمنااا.
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ال حوػؿ  المف المرالرا أف احوؿ  الع مف الظجن س االجظمنان الالاكػرا فػن مػن  ا ةػن الا 
  زاع فأالا  دد اكالف ونمظًن أال عااًنل اظماؿ فن ملت كؿ فأا لماأا ااامس م ةن درجات ىف

 الحؿ الالاجب االظ نع لحؿ ةذ  المصكما اظماؿ فامن الظن:

ظلماؿ الظاػنالت فػن االمظاػنزات الالظاااػات ىػامن المنلاػا   حاػث اػظـ ظمػااؽ الاجػالة  ػاف ةػذ  
الاأنت الاسثت فنظىنع الارالدنت ظاللد المغا ا مف ااد س ىلس ااامس م ػ  درجػا المرظ ػات 

ان ظػػا المىػػمكًن ىداراػػًن جػػندًا  ػػاف ةػػذ  الاأػػنت   ام ػػن ااظػػرض جلػػؿ االحظػػراـ ىانىػػا أعسداػػا
الػػاسثت فحنمػػؿ الرظ ػػا ااامػػس ىذا لػػـ احظػػـر مػػف ةػػال أد ػػس م ػػ  درجػػات فػػناعار امجػػل ىلػػس 

 الظىمط امس مف ةال دال   درجات ىلس أف ا زؿ الظىمط امس ر الس أفراد المجظمع.

 تفويض السمطة ال تفويض المسؤولية: -ب 1.19.2

ار جػػزا مػػف وػػسحاظ  ىلػػس ااصػػعنص المكماػػاف  ظلػػداـ العػػدمنت ااػػالض الػػرأاس أال المػػد
اام اػػا لمجمةػػالرت الاظػػؿ المػػدار امػػنرس اإلصػػراؼ الالردن ػػا الالظلاػػاـت الاماػػ  فػػذف المىػػ اللاا 

 اف أداا الالحدة الصرطاا ظ لس امس انظؽ المدار أال الرأاس.
الم ظمػػػا ىف ظاػػػالاض الوػػػسحانت ىلػػػس ملػػػدمن العدمػػػا م نصػػػرة الػػػزز رالح اال ظمػػػنا ىلػػػس 

الصػرطاا الاصػػلر أامػػنا الم ظمػػا  نلظلػػدارت الةػػذا ااعاػر الػػد مػػف أةػػـ الػػدالافع ل عػػسص 
 الالظان ن فن اللمؿ.

 تطبيق نظام عممي وعادل لمحوافز: -ج 1.19.3

الةػػذا ال ظػػنـ اصػػحذ ةمػػـ اافػػراد الاصػػجع رالح الم نفىػػا امػػس اىػػظلمنؿ أفمػػؿ الممنرىػػنت اام اػػات 
كنفػآت الالحػالافز الظصػجالاات الالظرداػا االىػظا نأاات الال لاػنت الاإلااػندات الة ػنؾ الحػالافز المنلاػات الالم

اللمماػػػا الالظدرا اػػػات فمػػػًس اػػػف الحػػػالافز المل الاػػػات الااالىػػػمات الال انصػػػافت الالماػػػدالانتت الااللػػػنبت 
 الأ الاط العدما المظمازةت الكظب الصكرت الصةندات الظلدارت الكممنت اإلطراا.
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 لمرؤوسين: ومن قبيل ذلك:االتصال الفعال با -د 1.19.4

  الظالىػػع فػػن المػػ ظمرات الاالجظمناػػنت الدالراػػا الال ػػدالات الحػػرة الالملػػناات الم رمجػػا
الةندفػػػػا ىلػػػػس ظ ااػػػػذ الىانىػػػػنت الاللػػػػرارات الظحماػػػػؿ المصػػػػكستت الاكظصػػػػنؼ ال ػػػػداأؿ 

 الالحمالؿ مف عسؿ الالدالؼ امس هراا اافراد كنفا.

ت  لىػػػمالب اىػػػناد امػػػس اوػػػؼ اافكػػػنر الاظالجػػػب امػػػس المػػػدار أال اللنأػػػد ىدارة الم ندصػػػن
  ذاطنا الجماع الدالر المصنرؾ اإلاجن ن.

  ااعػػػذ   ظػػػنـ االدظراحػػػنت: ةػػػذا ال ػػػػن ىظنحػػػا مجػػػنؿ الصػػػكنالا الظلػػػداـ الملظرحػػػػنت
 ل دارة أال اللاندة الصرطاا الامكف ااعذ  لحد ااىمال اف ايظااف:

 ااالؿ: و نداؽ معووا لمصكنالا الالملظرحنت.

أالراؽ ذات لػالف ملػاف لةػذا الغػرض الذلػؾ مػف أجػؿ االةظمػنـ  نلملظرحػنت  الاػن ن: اىػظعداـ
 الجندة الاللن ما لمظ ااذ.

  ىصػػػػراؾ اافػػػػراد فػػػػػن الػػػػرأا لكػػػػػن احػػػػس اافػػػػػراد  الجػػػػالدةـ داعػػػػػؿ جةػػػػنز الصػػػػػرطا
الاصلرالف  ن ظمنأةـ ىلا ت الاجب امس اللندة الالر ىنا ىصراؾ جماػع اافػراد  طرالػا 

 نىػػظطسع هراأةػػـ فػػن  لػػض الظغاػػرات الظػػن دػػد أال  ػػلعر  فػػن الػػرأات الاكػػالف ذلػػؾ 
ظجػػػرا امػػػس ال  ػػػنا الظ ظامػػػن أال الىػػػمنح لةػػػـ مػػػاًس  كظن ػػػا ملظرحػػػنظةـ فػػػن  لػػػض 
اامالر الظن ظعص ىار اللمؿت فةذا الم دأ مف الم ندئ الةنما الظن ظصلر اافػراد 

عسص الظانف.   ن ظمنأةـ لمجةنز فالممالف  جد الا 

 وػنؿ الم نصػر  نلمىػ الؿت ظط الػًن لم ػدأ ىانىػا ظحداد الدت محػدد فػن كػؿ اػالـ لسظ
ال نب الماظالح أمنـ الجماعت فس ا ظظر رجػؿ الصػرطا أىػ الاًن لكػن االوػؿ ظسمظػ  

 أال صكالا  أال ملظرح ت ممن ا دا    لمظلناس الا الط الةما.
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  ىظنحػا المجػػنؿ لرجػػنؿ الصػرطا لمظل اػػر اػػف احظانجػنظةـ الر  ػػنظةـ المصػػرالاا  حراػػا
ةػػظـ المىػػ الؿ  كػػؿ ذلػػػؾ اةظمنمػػًن عنوػػًنت الحا أػػٍذ اػػدرؾ رجػػػنؿ ظنمػػات الا  غػػن أف ا

 الصرطا اةظمنـ اللاندة الصرطاا  ةمالمةـ الأفكنرةـ الحانظةـ.

ىف ظط اػؽ ماػؿ ةػػذ  اا ظمػا الااىػػنلاب ظط الػًن ىػمامًن الظمػػن ظلاػد دنأػػد الصػرطا  مةػػنرات 
ةػػن ظمنمػػًن اػػف اإلوػػغنا الملرفػػا الجةػػنت ال ظػػر المعظماػػات الذلػػؾ  نالىػػظمنع اإلاجػػن ن الال 

مػػػػاؽ الوػػػػدر أال المجندلػػػػا المىػػػػظ دةت امػػػػنؼ ىلػػػػس مػػػػن ظلػػػػدـ أ ػػػػ  اظلػػػػاف أف الػػػػاـل اللنأػػػػد 
 مػالرة ايراا الصرطن مف عسؿ الحالار أال الم ندصا أال الظالجا  أال المصالرة أال المصنركا فػن 

 الاافكنر الالمالادؼ.

 تطبيق نظام التمثيل الوظيفي: -هـ  1.19.5

ف امػػػامةـ داعػػػؿ المجػػػنف المةمػػػا  لجػػػنف الظرداػػػا الالظرفاػػػعت اظلػػػاف اعظاػػػنر رجػػػنؿ الصػػػرطا مػػػ
 الالظلدابت لجنف الحالافز...ل.

الجػػدار  نلػػذكر أف الظمااػػؿ اػػ دا ىلػػس زاػػندة مصػػنار اال ظمػػنا الأفكػػنر الػػالالا لمرفػػؽ الصػػرطا 
 الاامف الرفع الرالح المل الاا لرجنؿ الصرطا كنفا.

 االستخدام األمثل لنظام العقاب: -و 1.19.6

را أف اجػػػػرا ظغااػػػػر الىػػػػمالؾ المظلػػػػناس أال ااداا المػػػػ عاضت الاللمػػػػؿ امػػػػس مػػػػف المػػػػرال 
ظكالاف اظجنةنت ىمالكاا جداػدة لػد  رجػؿ الصػرطا اػف طراػؽ الظالجاػ  الاإلصػراؼ الالحػالافز 
ذا كن ت اما حنجا لمحالافز الىم اا  الللال نت الظلدا االت فمف ااةماا الظ الاػ   اإلاجن اات الا 

لدا اػػػا ماندةػػػن أف الللػػػنب  الللال ػػػا  اظمػػػمف أف اوػػػ خ  مػػػرالرة ااظ ػػػنؽ ىانىػػػا ىداراػػػا الظ
اللػػسج ااعاػػر الػػذا ال ماػػر حا أػػٍذ مػػف المجػػالا ىلػػس اىػػظعدام  فػػن حػػنالت عنوػػا اىػػظ ندًا 

 لم دأ  هعر الدالاا الكنل.
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عادة التدريب: -ح 1.19.7  األخذ بنظام التدريب وا 

الصػرطا امػس ظػدراب  ال امكف لمعدما الصرطاا أف ظكالف مف  ػالع جاػد ىال ىذا حوػؿ رجػؿ
عنص... فمف أةدافػ  كاااػا الظلنمػؿ مػع ال ػنس... كػذلؾ اةػدؼ الظػدراب ىلػس ظ ماػا الػرالح 
اللانداػػا لػػد  المػػن طت  حاػػث اىػػظطاع كىػػب الػػا الجمةػػالر الاىػػظمنلظةـ لملػػن الف الاا ظمػػات 
الذلػػػؾ مػػػف عػػػسؿ دراىػػػا الػػػدالافع اإل ىػػػن اا الاللالاطػػػؼ الااىػػػنلاب الظػػػن ظىػػػناد امػػػس عمػػػؽ 

 ا ا  اف الصرطا الالجمةالر.اسدا ط

 االتجاهات السموكيـة. 1.20

ىف جػػالةر االظجنةػػنت الىػػمالكاا الىػػماما فػػن اإلدارة اظماػػؿ فػػن الجػػالد دنأػػد الأفػػراد حراوػػاف 
 امس ظحلاؽ ااةداؼ اللنما  ددا الأمن ا الىراا.

 سموكيات القائد: 1.20.1

 ظن:اظوؼ ىمالؾ دنأد المرفؽ أال الم ظما الصرطاا  نلىمالؾ اللممن اي

احظراـ اللدرات الصعواا الهراا المر الىاف الظل ػؿ أفكػنرةـ الىػماما الالظحمػن  لػدر   -أ 
أك ر فػن فةػـ المالادػؼ المالمػالااا الااالمػنع اللنمػا الاللػدرة امػس ر اػا اامػالر 

 الالمىنأؿ  م ظنر المر الىاف كممن كنف ةذا الم ظنر ىمامًن.

 ظرجما الالاالد ىلس أفلنؿ الحلا.  -ب 

 ا داعؿ مرفؽ الصرطا الاالةظمنـ  لفراد  اةظمنمًن جندًا.ظصجاع اللسدنت اإل ىن ا  -ج 

 د الؿ الظراجع اف اللرار العنطئ.  -د 

 اىظطسع هراا رجنؿ الصرطا لغرض ملرفا أفكنرةـ المالاداةـ الاىظصنرظةـ  واا داأما. -ةػ

ظزالاد المر الىاف  نلملمالمنت اللمماا الحدااا الالحلػنأؽ اللمماػا الددالػا الالع ػرات    -ال
 ظ الاا.الا اا الم
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الظالىػػػػع فػػػػن الاػػػػرص الظػػػػن ظمكػػػػف رجػػػػنؿ الصػػػػرطا مػػػػف الظل اػػػػر اػػػػف عوػػػػنأص    -ز
 ط الظةـ ال صراا الاإلدالا الحر  نحظانجنظةـ الر  نظةـ المصرالاا.

ظنحػػا المجػػنؿ لمظغااػػر فػػن ال  اػػا   -ح المرال ػػا فػػن الىػػمالؾ الالمالادػػؼ الاظعػػنذ اللػػرارات الا 
 لرفا ردالد الالؿ.اإلداراا الالظ ااذاا لمصرطات الالحرص الظنـ امس م

اللنادة الذة اا:  ىذا أردت أف ظطنع فمر  من اىظطنعل ظ لس وحاحا دن ال ًن الأعسدًن  ؿاللل
الاجظمناًنت فمف  ار الممكف ىودار أالامر اظطمب ظ ااذةن ددرة ظاالؽ طندا ال صرت أال ظاللػد 

 لداةـ أصانا أال ىحىنس  غانب اللدالا اإل ىن اا.

 ألفراد:االتجاهات السموكية ل 1.20.2

 ىف حوالؿ رجنؿ الصرطا امس كنمؿ حلالدةـ المزاانةـ الالظاااا اىظظ ع م ةـ  نلمرالرة من الظن:

 .د الؿ ظحمؿ االلظزامنتت الظ ااذ الالاج نت  ددا الأمن ا الىراا 

 . االرظلنا  مىظال  اال ظمنا لممرفؽ الصرطن الظالاؿ أةداف 

 .الحرص امس أمالاؿ المرفؽ الصرطن المصنرال  اللنما 

 عنرج الدت اللمؿ ىمالكًن أعسداًن رفالًنت فىملا رجؿ الصرطا مف ىملا  الىمالؾ
الظااظػػ ت الصػػرف  مػػف صػػرؼ الداللػػا الكرامظػػ  مػػف كرامػػا المرفػػؽ الػػذا المػػؿ فاػػ ت 
فطنلمن كن ت الالظااا عدما لمونلخ اللنـ اوػ خ مػف ألػـز المزالماػنت أف اكػالف 

  ت مح ًن لصل  .رجؿ الصرطا جدارًا  الظااظ  حراوًن امس مرفل ت  نرًا  داللظ

 رف تنفيذ القانون.ميثاق ش 1.21

ىف رجػػػنؿ الصػػػرطا  وػػػاظةـ أصػػػعنص مكماػػػالف  ظ ااػػػذ اللػػػن الفت فػػػذف الاجػػػ ةـ ااىنىػػػن ةػػػال 
عدمػػا الجػػ س ال صػػرات الالحاػػنظ امػػس اارالاح الالممظمكػػنت الحمناػػا اا راػػنا مػػف االحظاػػنؿ 
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ت الاحظػػػراـ الحلػػػالؽ الالمػػػلانا مػػػف اللةػػػر أال اإلرةػػػنبت الالمىػػػنلماف مػػػف الل ػػػؼ أال الاالمػػػس
 الدىظالراا لكؿ ى ىنف فن الحراا الالمىنالاة الاللدالا.

احنفظ م ظى ال الصرطا امس حانظةـ العنوا طنةرة  ظااا كماؿ لمجماعت الاحظاظالا  ةػدالا 
صػػػجنع فػػػن الجػػػ  العطػػػر الاإلةن ػػػا أال االىػػػظةظنرت الا مػػػالا مػػػ ط الػػػذات الأف الظ ػػػالا داأمػػػًن 

  ونلخ ايعراف.

ن ا فن الاكر الاللمػؿ الفػن حانظػ  العنوػا الالرىػماات الاكػالف مػاًس اظةر رجؿ الصرطا اام
 الظد     فن طناا دالا اف ال سد ال ظنـ اإلدارة الظن المؿ فاةن.

فػػن مالمػػع الىػػر  كػػؿ مػػن ىػػمع أال رأ  مػػف أصػػانا ذات  –داأمػػن  –احػػنفظ رجػػؿ الصػػرطا 
   مرالرة لظلداا الالاجب.ط الا ىراا أال من ا ظمف اماةن  واظ  الرىماا ىال ىذا كنف االدظمنا  

لف اظورؼ رجؿ الصرطا  امػاللاا أال اىػمخ لممصػنار الصعوػاا أال الماػالؿ أال اللالاطػؼ 
أال اللسدػػػنت أف ظػػػ ار فػػػػن دراراظػػػ ت الىػػػػاط ؽ اللػػػن الف  ػػػػدالف ىجػػػراا ظىػػػػالاا مػػػع الجرامػػػػات 
 مظن لػػػا ال ظحاػػػد لمج ػػػنةت ال ػػػلدب الل ندػػػا ال  عػػػالؼ أال مجنممػػػا أال صػػػر أال ىػػػالا  اػػػات اللػػػف 

 أ دًا دالة  ار مرالراا أال ا اًنت اللف ال ؿ أ دًا ة نت أال اطناات.اىظلمؿ 

امظـز رجؿ الصرطا  صنرة الظااظ  كرمػز لمالػا اللنمػا الال مةػن كلمن ػا انمػات الاحممةػن طنلمػن 
حنفظ امس أعسدانت عدما الصرطات الاجنةد داأمًن لظحلاػؽ ظمػؾ ااةػداؼ الالماػؿ الصػرطاا 

 ن اعظنرةن أال الةن ظ ااذ اللن الف.الاكرس  اى  أمنـ ا لمالظااا الظ
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 ايير األخالقية في تنفيذ القانون.المع 1.22

 المسؤولية: 1.22.1

اكرس المن ط الممظػـز  وػنلخ الجمةػالرت مػف عػسؿ اللػن الف الالعدمػا المة اػات دامػا أامػس 
 لممالمالااا الال زاةات الاحظاظ  لامس المىظالانت فن العدما الظن االفرةن:

امػػػا الدامػػػا الاػػػرد الالحلػػػالؽ الدىػػػظالراا لكػػػؿ ااصػػػعنص فػػػن اػػػ مف المػػػن ط  كر   -أ 
 الحراا الالمىنالاة الاللدالا ظحت ىاندة اللن الف.

اػػػ ظمف المػػػن ط امػػػس ىػػػمطا عنوػػػا المىػػػ اللاا لظ ااػػػذ دػػػالا اف المجظمػػػع الػػػذا   -ب 
 اعدم   م ندا الادالا الظلنطؼ.

اػػػػ دا المػػػػ نط فػػػػن المراكػػػػز اللانداػػػػا أال اإلصػػػػرافاا الاج ػػػػنظةـ  لىػػػػمالب اػػػػظساـ   -ج 
 درجا اللنلاا مف الاناماا المة اا الالكاناة الالمى اللاا.الال

 الجدارة: 1.22.2

ظلظ ػػر الجػػدارة المة اػػا الظزامػػًن اصػػظرؾ فاػػ  كػػؿ ااصػػعنص المكماػػاف  ظ ااػػذ اللػػن الف لعدمػػا 
 المومحا اللنما الالمة اا ككؿ اف طراؽ االعظ نر عسؿ حانظةـ الالظاااا:

لاا مف الظلماـ ااكػندامن الاىػظمر اجب امس المن ط أف اجظةد لاحلؽ درجا ان - أ
فػػػن الظػػػدراب عػػػسؿ حانظػػػ  الالظاااػػػات فػػػذف ماػػػؿ ةػػػذا الظطػػػالار لمصعوػػػاا اػػػزالد 

 المن ط أال الارد  من اىظطاع فن مالاجةا مظطم نت مة ظ .

حاامػػن الجػػد الظالافػػؽ مػػع المة ػػا  نل ىػػ ا لماػػرد الجػػب امػػس المػػ نط المصػػرفاف أال  - ب
 دظػػػػا الأعػػػػر  مىػػػػظمرة لمظػػػػػدرابت الأف ذالا المراكػػػػز اللانداػػػػا أف ا صػػػػأالا  ػػػػػرامح م

 اصجلالا أال اىنادالا مر الىاةـ امس الجد فن طمب ظلماـ أردس الأامس.
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 المعايير المهنية والقانونية: 1.22.3

الاجػػب أف اظةػػر رجػػؿ الصػػرطا فػػن ممنرىػػظ  لالظااظػػ  اةظمنمػػًن الاااػػًن  نللالااػػد االجظمنااػػا 
اماػػػ  أف اػػػدرؾ أف الىػػػمالؾ  اػػػر الالظالدلػػػنت ااعسداػػػا لممجظمػػػع الػػػذا المػػػؿ فاػػػ ت الاجػػػب 

 ااعسدن ل  أار منر  لاد المد  امس كؿ جةنز الصرطا امس المجظمع الذا اعدمال  :

 اجب أف  جمب ىمالؾ الارد الاعر لمة ظ  فن كؿ ااالدنت.  -أ 

ال اجب الظىنمخ فن الظورفنت  ار ااعسداا ماػؿ اعػظسؽ أال ظغااػر أال ىعاػنا   -ب 
 ىدا ات الكذلؾ الىردا أال الرصالة الد الؿ الة نت.أدلا لونلخ ىللنا الل ض أال ىا نت 

ىذا الحػظ المػػن ط ىػػمالكًن  اػػر أعسدػػن أال دػن ال ن امػػس زماػػؿ لػػ ت فػػذف اماػػ  أف   -ج 
ذا لػػـز اامػػر ا مػػغ الحنلػػا ىلػػس  اوػػؿ ىلػػس حلػػنأؽ الالمػػع أال اوػػحخ المالدػػؼت الا 
رأاى  الم نصر أال لج ا المراجلا الالظحرا الاللمؿت الالظ ر المن ط الذا ال الاـل 

 حرؾ دن ال ن ا د مالاجةا ىالا الىمالؾ مصظركًن فن ظحمؿ الالزر. ظ

 عامة: منظورات 1.22.4

اجػػػب أف اكػػػالف الوػػػدؽ الالمالمػػػالااا الاالةظمػػػنـ الكػػػنفن  حلػػػالؽ العوالوػػػاا الاػػػرد ةػػػن 
الوػػػػانت المماػػػػزة لكػػػػؿ المػػػػ نط المظعووػػػػاف  ظ ااػػػػذ اللػػػػن الف الالػػػػذاف الػػػػدمالف عػػػػدمنت 

 لمجمةالر ىالاًا  طراؽ م نصر أـ  ار م نصر.

 يــة:السر   1.22.5

ىف وان ا ملمالمنت اف فرد أال جمناا اممةن المػن ط المعػظص أا ػنا ظلداظػ  لالاج نظػ  أال 
أا نا الظحلاؽ أال الظحرا ةن الظزاـ أىنىن اماػ ت الال ظ لػؿ ظمػؾ ل جةػزة الرىػماا ااعػر ت 

 ىال ىذا ظالافرت صرالط ملا ا:
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أال الظػػن ال ظظلمػػؽ  مصػػكما اجػب االحظاػػنظ  نلملمالمػػنت المظلملػػا  نلحاػػنة العنوػػا   -أ 
 ا ظةنؾ اللن الف  ىراا ظنما الال اجالز ىفصنا محظالانظةن أال  لمةن لآلعر.

اجب ظالفار الطمل ا ا الالعوالواا ل فراد الذاف احػظاظ  ىػجست لةػـت حظػس ال   -ب 
 ظىظلمؿ ظمؾ الىجست ىال فن اإلجرااات العنوا  نللدالا الج نأاا.

ظظكنمػػؿ مػػع الىػػجست ااعػػر ت ىال لظ ماػػغ الملمالمػػنت اػػف اافػػراد ال ظظ نىػػؽ أال   -ج 
 الكنالت اللدالا الج نأاا اف أمالر ظظلمؽ  ن ظةنؾ اللن الف.

اىػػمخ فلػػط لمػػف لةػػـ الحػػؽ اللػػن ال ن أف اػػدعمالا ىلػػس مكػػنف الىػػجست أال أجةػػػزة   -د 
 الظىجاؿ فن أا جةنز  ذدرار اللدالا الج نأاا.

 العالقات المهنية: 1.22.6

اار انلاا لمىمالؾ فن اللسدنت المة اا مع مف اعدمةـت اجب امس المن ط االحظانظ  ملن
الزمػسا المة ػػا فػػن الةاأػػنت ااعػػر  داعػػؿ  ظػػنـ اللدالػػا الج نأاػػات الكػػذلؾ مػػع مػػف الممػػالف 

 فن ااجةزة ااعر  لمعدما اللنما:

 اجب االحظانظ  نلالا المة اا كلمن ا.  -أ 

ـ ة الا اافػراد مف المارالض امس المن ط أا نا ا ةمنك  فن أامنؿ رىماا أف الم  -ب 
  ط الا اسدنظةـ ىال فن ظمؾ ااحالاؿ الظن ا دا ذلؾ فاةن ىلس ىح نط اةداؼ اللدالا.

الظ ػػر امػػًس  اػػر أعسدػػن مػػف أا مػػن ط أال جةػػنز اعػػظص  ظ ااػػذ اللػػن الف ى صػػنا   -ج 
 اسدا الالا  غرض الحمناا مع أفراد حظس اعان مىنةمظةـ فن امؿ ىجرامن.

 ىظعداـ ال اىن أال الجىدا لمىمطا.ال امكف الظىنةؿ فن ىالا اال  -د 
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ال اجب الظىنمخ فن مغط اإلدارة امس من ط لالػاـل   ىػ ا ملا ػا مػف االحظجػنزات  -ةػ
 أال لممنف  ى ا مف االىظداناات.

مف المى اللاا المة اا لمالكنالت المعظوا  ظط اػؽ اللػن الف أف ظ صػئ  ظمػًن لمرجػالع    -ال
 ظمات  ظرةن. ىلاةن  نل ى ا ل امنؿ  ار اإلجراماا الظن

اجػػب امػػس المػػن ط أف اظوػػرؼ  مىػػ اللاا ىذا طم ػػت م ػػ  ظالوػػاا مة اػػا دػػد ظػػ ار   -ز
 أةماظةن فن ونلخ فرد أال مجظمع.

اجػب امػس المػن ط أف الظ ػر الملػناار اللنلاػا لمىػمالؾ فػن اللسدػنت المظ ندلػا  ػاف   -ح
 أوحنب المة ا الالاحدة جالةراا لمجدارة المة اا.

زاـ  مىػػػ اللاا الظلػػػنالف مػػػع المة اػػػاف ايعػػػراف فػػػن ىطػػػنر  ظػػػنـ امػػػس المػػػن ط االلظػػػ  -ط
 اللدالا الج نأاات مف أجؿ عدما انما مسأما الذات كاناة.
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 الفصن الجاني

 وسيادة القانون الشرطية األخالق املوهية

V: 

الدراىا الدفنع اف حلػالؽ اإل ىػنف... الاػدة الاةػدًا المااندػًن الدن ال اػًن  ا الاوؿ مفمةما ةذ
الظمؾ ةػن مراجػع الدراىػا .. رىػنلا اإل ىػنف فػن الػدفنع اػف حلػالؽ أعاػ   ا  ىن اا..الارفًن ال 

اإل ىنف أا من كنف الحاامن كنف دالف ظمااز كنأ ػًن مػن كػنفت فنلكػؿ اصػممةـ دػالؿ ر  ػن ىػ حن   
ـْ ِفن اْلَ رِّ اَلاْلَ ْحِر اَلَرَزْدَ نُةـ مِّػفَ الظلنلس: ﴿ ـَ اَلَحَمْمَ نُة ْمَ ن َ ِ ن هَد ـْ  اَلَلَلْد َكرَّ ػْمَ نُة الطَّاَِّ ػنِت اَلَفمَّ

 .ل33 ﴾َاَمس َكِااٍر مِّمَّْف َعَمْلَ ن َظْاِماسً 

الظمػؾ ةػن الللاػدة الراىػعا فػن اللمػب الالللػؿ الالمػمار ا ػد  ةػالض الصػرطا  الاج نظةػن فػن 
عدمػػا الصػػلب المكنفحػػا الجرامػػا الحاػػظ ال ظػػنـ الال ظػػنـ الاامػػف اللػػنـت فػػلداا ظمػػؾ الرىػػنلا 

  ظا مع ىةدار حلالؽ اإل ىنف الحرانظ  ااىنىاا.الىنماا ال اظاؽ ال

الظجػػد دمػػاا حلػػالؽ اإل ىػػػنف مرجلاظةػػن فػػن موػػندر اماػػػن ىػػنماا ظعنطػػب الػػدالؿ الاافػػػراد 
  نحظراـ ظمؾ الحلالؽ الوان ظةن الالدفنع ا ةن.

فمػػػػن ظصػػػػمم  الللداػػػػا الدا اػػػػا الىػػػػالاا الاإلاس ػػػػنت الاللةػػػػالد الالمالاااػػػػؽ الالدىػػػػنظار الاللػػػػالا اف 
المػػػن اجػػػرا فػػػن الادػػػع الحػػػنؿ صػػػنا هعػػػر... فظوػػػدم ن كػػػؿ اػػػاـل أع ػػػنر  الاااػػػراؼ صػػػنا...

ا ظةنكنت ونرعا لحلػالؽ اإل ىػنفت أا ػنا ممنرىػا الصػرطا لالظنأاةػنت م ظلػدة فػن ذلػؾ اػف 
ملػػػناار اللدالػػػا الج نأاػػػا الملػػػناار العػػػدمنت اام اػػػا ل  ىػػػنفت ممػػػن احاػػػز المػػػدافلاف اػػػف 

اػػػندة الحػػػؽ ىلػػػس  وػػػن  ت ال جػػػدة حلػػػالؽ اإل ىػػػنف ىلػػػس الظوػػػدا  لػػػالة لظمػػػؾ اال ظةنكػػػنت ت الا 
 المظمرراف مف ىىناة اىظلمنؿ الىمطا الالظلىؼ فاةن.

 
                                                           

 .70ب٠٢د: ( عٛسخ بقعشبء, 33)
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 ماهية القانون الوضعي. 2.1

اللػػن الف ا ػػنرة اػػف دالااػػد مالمػػالااا انمػػا مجػػردة ظوػػدر مػػف الىػػمطا المعظوػػات الظط ػػؽ 
امس الجماعت الظلظرف  جزاا  الال ال مندات فن اا مب اااـت ال جػزاا مل ػالا فػن  لػض 

 اأـ ااحداثت الالنؿ ا   دن الف الملنت أا مف المع ال صر اكس الصرالا اإلىسماا.جر 

الامكف فةػـ اللػن الف  م ظػالر الاىػع ا ػدأ مػف الدىػظالر الا ظةػن  نا ظمػا  المراىػاـ الالمػالاأخل 
مػػرالرًا  ػػنللالا اف الدىػػظالراا الاللنداػػا.  الاعنطػػب اللػػن الفت  معظمػػؼ أصػػكنل  الجماػػع المػػف اػػـ 

نالاة أمنـ اللن الفت الاللمنات الالمرافؽ اللنمػا. الال دامػا لملناػدة اللن ال اػا اىالد فا  م دأ المى
لػالال الجػزاا  الللال ػػال الػذا الظػرف  ةػػنت ىذ ازالدةػن  نلاناماػا الظصػػرالاا مػف جةػا ال نلاناماػػا 

 الظ ااذاا مف جةا أعر ت اللالال   الجزاال او خ اللن الف دونوا الرؽ ال داما لةن.

 سبي هيئة الشرطة.بمنتعالقة القانون  2.2

الالاج ػػػنظةـت فةػػػال امػػػزمةـ  نلظلاػػػد   والوػػػ   الىػػػمالؾ رجػػػنؿ الصػػػرطااػػػ ظـ اللػػػن الف أامػػػنؿ 
 دالااد  الأحكنم ل المف اـ فذف أا عػرالج امػس اللناػدة اللن ال اػا الػد معنلاػا لةػن ظىػظالجب 

الفػػػؽ اعظونوػػػ  الػػػالظاان الاللػػػن ال ن.  ىذا  الصػػػرطاىلغػػػنا حكػػػـت أال دػػػرارت أال امػػػؿ رجػػػؿ 
 الف ظ ظـ الىنأؿ الأىنلاب الالاج نت الاعظونونت الأةداؼ رجنؿ الصرطا  رمظةـ.دالااد اللن 

المصرع فن أ مب اا ظما ىلس ظل اف أعسدانت اللمػؿ  حاػث اػدرجةن المف جةا ان اا امجل 
كلالااػد امظػػـز  ةػػن المكمػػؼ  ةػػنت فنلالظااػػا اللنمػػات الاللمػػنا كػػذلؾت ظكماػػؼ لملػػنأـ  ةػػن اللػػاس 

ددا الأمن ا الىراا ال زاةات الةذا ال ن أف المصرع اى غ الطن ع ظصرااًنت الاظلاف أداا اللمؿ  
 اللن ال ن امس أعسدانت اظلاف االلظزاـ  ةن فن اللمؿ الااداا الالظ ااذ.

ممػػـز  ظ ااػذ اللناػػدة اللن ال اػػا ظ ااػذًا ىػػمامًن ال اصػػال   ظاىػار صعوػػن م ػػنؼ  الصػػرطاالرجػؿ 
ت الُاىلؿ الصرطاا مف أامنؿ رجؿ لرالح ال ص أال لملود المصرعت الةذ  ةن ال نحاا المندا

اف اإلعسؿ  ةػنت ال نل ػًن مػن ظكػالف المعنلاػا الامػحات اللكػف ة ػنؾ  نحاػا مل الاػا  رالحاػال 
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مظماما فن االلظزاـ  لاـ الداللا الالمجظمع.  الةن داـ أعسداػات فنلداللػا  الصرطااامنؿ رجؿ 
الامػػحات الةػػن دػػاـ  ظػػ مف مػػف  لػػاـ ىانىػػاا الكػػذلؾ المجظمػػع ىال أف لسا ػػاف دامػػًن أعسداػػا

 فن امم  الفن حانظ  العنوا. الصرطااظلاف أف امظـز  ةن رجؿ 

واالة اللالؿ فن ةذا الصلفت أف اما أعسدانت د  ةن المصرع فن الظصرالنت  حاث ا ىمعت 
ا ةػػن الوػػاا السرىػػماا الجػػر  اماةػػن الوػػاا اللن ال اػػا عمػػع لكػػن ظكػػالف ممزمػػا لممعنطػػب 

  نللنادة اللن ال اا.

ىػػمطا الداللػػات العوالوػػًن المصػػرع الاللمػػنا فػػن ةػػذ  الىانىػػا الظصػػرالاات الا  مػػن الال ظكظاػػن 
أف ارااػن جماػع اللػاـ ااعسداػا الاااػراؼ االجظمنااػا الظػن ظ لػس  الصػرطاظلمؿ مف رجػؿ 

فػػػن عػػػنرج م ظالمػػػا اللػػػالا افت فناوػػػؿ فػػػن اافلػػػنؿ اإل نحػػػات المػػػف اػػػـ امجػػػل المصػػػرع ىلػػػس 
حلالؽ ظ ظامػًن لةمػن لوػنلخ الجمناػا الالط اػا الالىػمـ المىنس  نلحد ااد س مف الحرانت الال

االجظمػػنان الاللدالػػا اللنمػػات اللكػػف اطمػػخ ىلػػس ىدعػػنؿ دػػاـ أعسداػػا ظلماداػػا أال جداػػدة فػػن 
 اللالا اف ال نفذة لكن اظـ ىدمنج داـ الحمنرة اإل ىن اا الرفالا فن مىارة اافراد الالمجظمع.

 الشرطة.دور األخالقيات في أعمال رجال  2.3

 أخالقيات التعامل مع القانون الوضعي: 2.3.1

 ظلظمن ااعسدانت المة اا مف رجؿ اللدالا االلظزاـ  من امن:

فةـ ال ص اللن ال ن أال اللنادة اللن ال اا الفؽ مراد المصرعت فةذ  اللنادة ةن  -أ 
الىاما أال أداا أال أىمالب لةدؼ ملاف ةال الحانظ امس ال ظنـ اللنـت أال حمناا 

ت اللاىت دالااد إلةن ا اإل ىنف أال ةدر حراظ  أال ظلذا  ت فةن الحلالؽ الالحرانت
لاىت دالااد ملدىات أال ان ظا أال مطملات  دلاؿ أف المصرع اممؾ ىمطا ىلغنأةن أال 

 ظلدامةن فن أا الدت اصنا.
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اظلاف فةـ  والص اللن الف كنفا الفؽ ملنود الصرالا اإلىسماات ال والص  -ب 
اإل ىنف الحرانظ  اإل ىن اات فكؿ اللماـل المالاااؽ الداللاا الال ىامن م ظالما حلالؽ 

الالملنرؼ الالظك اللالجان الالا الفت ى من ةن لعدما اإل ىنف إلفىنح المجنؿ أمنم  
اراا صعواظ  ىاراًا رالحاًن مىظدامًن.  لمصلالر  كرامظ  الظلزاز حرانظ  الحمناا حلالد  الا 

  حظس اللال ا  غن أف النمؿ رجؿ اللدالا المالاطف أال الملاـ ملنمما ظماؽ  ذ ىن اظ -ج 
أعطل ةذا الارظكب جرمًنت فكم ن عطن ف العار العطنأاف الظالا الفت الماممن النمؿ 
رب ااىرة أفراد أىرظ   صانفاا الح نفت الا  غن أف امظد ةذا الظلنمؿ الفؽ المرالاة 
ىلس الذاف اظلنمؿ ملةـ رجؿ اللدالا مف ر ىنا المر الىاف الز ف لمداأرة أال 

 اا فاةن.المرفؽ أال الىمطا الظن اصغؿ الظا

 نموذج لفهم النصوص القانونية: 2.3.2

ال والص اللن ال اا طنأاا مف االلظزامػنت امػس رجػؿ اللدالػات فا  غػن أال ااةمةػن مػف زاالاػا 
الىمطا الظن احالزةػنت الا  مػن ااةمةػن مػف زاالاػا أةػداؼ اللػن الفت فلػن الف أال  ظػنـ اإلجػرااات 

الممن نت اللن ال اا الاللمػنأاا لممػظةـت الج نأاا  الجزاأاال ُاالفر طنأاا الاىلا مف الحلالؽ ال 
ىال أف رجؿ اللدالػا ال عنوػا رجػؿ المػ ط اللمػنأن  اللػدلنل اظجنةػؿ ذلػؾ  حجػا مزااللػا 

مػػػػن جػػػػنا فػػػػن اللػػػػن الف مػػػػف دػػػػاـ صػػػػرااا الدن ال اػػػػا  –ملػػػػًن  –مىػػػػ اللانظ  الالظاااػػػػات الل لعػػػػذ 
 الأعسداات الفةـ رجؿ اللن الف لةن:

ىف درا ا ال رااة مف اعظونص اللمنات دنادة المظةـ  راا حظس ظا ت ىدا ظ :  -أ 
فةال الذا ا رئ الادافت اللكف اإلجرااات الظحلالاا ال ظىار امس ةذا ااىنس 
أحان ًنت الا  من امس أىنس أف المظةـ مجـر الال ا ظظنر ىال ىلس حكـ دمنأن  ذلؾ.  
الالحلالا أف اما فنردًن  الااًن فن ظلنمؿ ال ان ا اللنما مع المظةـ أحان ًن امس 

 ىنس أ    راا ىلس أف ظا ت ىدا ظ ت أال أف جرم  ان ت  ظلدار المحلؽ.أ
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المظةـ ا د الل ض اما  الظاظاص : ا د الل ض امس المظةـ أال ظاظاص  فن حنلا  -ب 
اظةنم ت اما فنرؽ  الان  اف الظلنمؿ مل  الفؽ ااىس اإل ىن اا المىظلرة فن 

س أ   مداف الىالندب الصراأع الدا اا الاللن ال اات ال اف الظلنمؿ مل  امس أىن
 لدوس الال ا ا ص اماةن اللن الف.  ىذ امكف ىالؽ المظةـ لمظالداؼ أال لممحنكما 

 دالف اال ظلنص مف كرامظ  أال صعواظ .

مراحؿ الظحلاؽ الاالىظجالاب: كمن أف الظلذاب المندا  ال د نل محظالرت كذلؾ  -ج 
اعر  الظلذاب المل الا أال الملنمما  ار المحنطا  نلكراما اإل ىن اا ةن ا

محظالرةت الدد ال اواع المظةـ أال امرب ىال أ   النمؿ كمجـر اراؽ اجب 
اىظأونل  الا  لنذ ال صراا مف صرالر ت اللممحللاف ع رة  اىاا الفكراا فن مجنؿ 
ا ظزاع االاظراؼ مف المظةـ ظظجنالز حد المللالؿ أال المل الؿت ىذ ال امطر المظةـ 

د لجحاـ امماا الظحلاؽ لساظراؼ  ذ ب لـ ارظك   ىال لى ب أال لالمع ح
 الاإلىراع  نلذةنب ىلس دنما  الط الن.

الا ىس المحلؽ أال اللنمن أال اظ نىس أف  رااة دنأما امس الصؾ عار مػف ىدا ػا 
 دنأما امس ذلؾت الالجالد مجـر طماؽ عار لملدالا مف الجالد  راا فن الىجف.

المظةـت حؽ المظةـ فن الحوالؿ امس ممؼ الداال : أحان ًن ظكالف الظةـ مجةاللا  -د 
الال اىظطاع االطسع امس أالراؽ اللماات الأحان ًن ام ع مف الحوالؿ امس 
الممؼت  ؿ ى   احدث أحان ًن أف ُظجر  المحنكما دالف أف احوؿ محنمن المظةـ 
امس ممؼ الداال  أال أف اكالف الممؼ  مأنت الواحنت الال ازالد المحنمن    ىال فن 

 ار  اىظ ىنخل الممؼ  ار الامخ امدًا.لاما المحنكمات الاحدث أحان ًن أف اكالف ظوال 

دفنع المظةـ اف  اى  أونلا أال الكنلا: ىف حؽ الدفنع مف حلالؽ اإل ىنف  -ةػ
الك ر ت فذذا ُم ع ةذا الحؽ أال ا ظلص مف مجنالظ ت لـ ظلد أمنـ المظةـ ىال فرص 
مأاما فن ىا نت  رااظ .  الظالاؿ حؽ الدفنع ال ن حراا المظةـ فن الدفنع اف  اى  
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أال ظالكاؿ محنـٍ اللال مف عنرج الحدالدت فذذا لـ ااؽ المظةـ  محنماف عواًن ص
ملا اف فاممؾ الحؽ فن ظالكاؿ من صنا مف محنماف الفؽ المالاااؽ الداللاا  غض 

 ال ظر اف أمنك ةـ أال ج ىانظةـ.

حؽ المظةـ فن جمب الصةالد: ال صؾ أف ىمطا اللنمن فن االىظمنع ىلس الصةالد  -ال
 ار م نىب لملماات ىال أف ةذ  الىمطا اظلاف أف ظالفر ظحلاؽ الاىظ لند من ارا  

ر  نت المظةـ عوالوًن ىذا كن ت مظلملا  نللماات الظااد  فن ىا نت داالا  أال 
 رااظ .  المف اـ فذف اللدالا ظظلذ  ىذا من اىظُ لد الصةالد أال ُدمؿ اددةـ  حاث 

ن ر ب مف صةالد ظظمناؿ فرص ال رااة أمنـ المظةـت الماممن احؽ لممظةـ جمب م
 فةال اممؾ حؽ م ندصا صةالد العوالما أال اإلا نت ىالاًا   اى  أـ مف د ؿ محنما .

حؽ المظةـ فن أا نا الىجف: ىذا من ُأداف المظةـ الُحكـ اما   للال ا ملادة لمحراات  -ز
فا لس ى ىن ًن أعطل عطل مظالىطًن أال جىامًنت المف اـ اظلاف أف النمؿ امس ةذا 

ل اللاس مجرمًنت الفرص رد االاظ نر مظالفرة أمنم ت الامس ااىنس فةال  فناؿ
الداللا ىاندة ىدمنج   نلمجظمع فةال مالاطف د ؿ أف اكالف مجرمًنت فذذا انمم ن  
الفؽ الىانىا الج نأاا الملنورة ردد ن  مالاط ًن ونلحًنت أمن ىذا االمؿ كمجـر 

ظال ؿ ما الس مف ىوسح  فةال ىاحلد امس الداللا الالمجظمع الاىدر فن  ا  الا
 فن مىمك  الجرمن الحا أٍذ  عىر ى ىن ًن م ظجًن الاكىب الصر امالًا جدادًا فن رةط .

المظةـ فن االاظراض امس الحكـ: اظلاف ظالىاع هفنؽ االاظراض امس الحكـ  -ح
اللمنأن كلف اكالف االىظأ نؼ الالظماازت فس ظلؼ أمنم  أاا ولال نت منىا 

ًن اكظىب دالة الصنا الملمن   ت  حلالد  فن اللدالات فذذا أو خ الحكـ  نظ
 ارظنحت اللدالات الأعذ المدان أال المظةـ حلالد  كنمما  ار م لالوا.

ىرادة واالة اللالؿ فن ةذا الصلف أف امس رجنؿ اللدالا أف اىظالا الا  والص اللالا اف الفؽ 
 لد.المصرع الرالح اللن الف الاط لالةن ظط الًن ىمامًن ظرظنح ىلا  اللدالا الالممار اإل ىن ن العن
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 معايير السموك في ممارسة الضبطية القضائية والضبطية اإلدارية. 2.4

اجب الظمااز فن مجنؿ اللمؿ الصرطن  اف امؿ المػ طاا اللمػنأاا الالمػ طاا اإلداراػات 
فنااللس الوػد  ةػن اللاػنـ  لامػنؿ االىػظع نر الاالىػظلسـ الالظحػرا اػف الجػراأـ الظػن الدلػت 

الالاس المجةالؿ لمالوػالؿ ىلػس  ػرااف ال ةظػنف اػف طراػؽ  نلالؿ الال حث اف مرظك اةن فن ك
 ظلل ةـ الالل ض اماةـت ف ذلؾ ظىناد الصرطا الىمطا اللمنأاا فن أداا رىنلظةن الاللانـ  مةمظةن.

فن حاف ظ ظدئ مةما الم طاا اإلداراا فػن م نصػرة كنفػا مػن امػـز الحظػراـ اللػن الف الظحلاػؽ 
عت المف اـ فةن الظااا صرطاا الدن ال اػا  نلدرجػا اامف الالىكا ا اللنما الال ظنـ فن المجظم

اااللست الاىػظظ ع ذلػؾ أف  طػنؽ المػ ط اإلدارا اظحػدد  نلمرحمػا الىػن لا امػس الظػردا فػن 
ارظكػػػنب الجرامػػػات  ا مػػػن ظ ػػػدأ مرحمػػػا المػػػ ط اللمػػػنأن الػػػب الدػػػالع الجرامػػػات الظ لػػػًن لةػػػذا 

مػػػػؾ المم الحػػػػا االعػػػػظسؼت امػػػػ خ المصػػػػرع المػػػػ طاا اللمػػػػنأاا اعظونوػػػػنت أالىػػػػع مػػػػف ظ
 لمم طاا اإلداراا.

للػػد أمػػنؼ الظطػػالر االجظمػػنان للمػػؿ ةاػػئ الصػػرطا  الاػػًن انلاػػًن مػػف أ ػػالاع المػػ طت  2.4.1
 أال الةال الم ط االجظمنان.

ال ل ػػن  نلمػػ ط االجظمػػنان ظمػػؾ العػػدمنت اام اػػا الظػػن ظػػ ةض  ةػػن ةاأػػا الصػػرطا لوػػنلخ 
 المجظمع الأامنأ .
ةالراػا الام اػا اللػالؿ:  الصػرطا ةاأػا مد اػا  ظنماػا ل مف دىظالر الجم39فوخ فن المندة  

ظ دا الاج ةن لعدما الصلب الظكاػؿ لممػالاط اف الطمل ا ػا الاامػف الظلمػؿ امػس حاػظ ال ظػنـ 
 الاامف اللنـ الايداب اللنما...ل.

مف الةدالا الاالطمأ نف لمجمةالر اف طراؽ احظراـ اللن الف الظ ىاؽ ممنرىا الحلػالؽ فنلصرطا ظض
 اا ل  ىنفت دال من ا ظلنص أال ااظداا أال ا ظةنؾ لحلالؽ الحرانت ايعراف.الالحرانت ااىنى

الامع الدىظالر حدالدًا ال اجالز المىنس  ةنت  ػاف الحراػا الصعوػاا أال الحلػالؽ ااىنىػاا 
الظن ظلرؼ ايف  ل ةن ظراث أد ن صػران ال ػاف ممنرىػا الداللػا لىػمطنظةنت اامػر الػذا الػد 

 مرالراًن الممحًن فن مجظمع م ظـ.
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 مل س الم ط: 2.4.2

الوػػػد  نلمػػػ ط ظ ظػػػاـ المجظمػػػع ظ ظامػػػًن الدنأاػػػًنت لظػػػدارؾ ااعطػػػنا الظػػػن اىػػػس أف الظاةػػػن 
اافرادت الالظن اكالف مػف صػل ةن اإلعػسؿ  نل ظػنـ فػن المجظمػع الظلمػؿ الصػرطا جنةػدة امػس 

 دملةن د ؿ الدالاةن.
 ماهيـة االستـدالل. 2.5

الال ان ػنت العنوػا  نلجرامػا اػف طراػؽ ارظكز االىظدالؿ امس  صنط فػن جمػع الملمالمػنت 
 .ل34 الظحرا الالمراد ا الال حث اف ملظرفن الجراأـ  صظس الطرؽ الالالىنأؿ اللن ال اا

ةػذا الاجػػب أف  سحػػظ  ػػلف ىجػػرااات جمػػع االىػػظدالالت كػػنلظحرات الالمراد ػػات الاالىػػظالنؼت 
 ال ظدعؿ فن داأرة الظحلاؽ  مل ن  الماؽ.

 ت االستدالل:مخاصمة الشرطة في إجراءا 2.5.1
لمػػن كػػنف م ػػنط ال طػػنؽ امػػؿ الصػػرطا ارظ طػػنف امػػالاًن  ىػػاندة اللػػن الف  لاػػدًا اػػف الماػػالؿ 
الاللالاطػؼ الصعوػاا ل  ىػنفت فػذف معنوػما م ظىػب أال م ظىػ ن الصػرطا اجلمةمػن  لاػدًا 
اف ص ةا الظحاز أال الظحنمؿ أال ااةالاا الصعواا أاًن كنف المػل  أال المػلةنت وػاظ  أال 

ف أا ىجػػػراا مػػػف ىجػػػرااات جمػػػع االىػػػظدالؿت  ػػػؿ ىف معنوػػػما م ظىػػػ ن وػػػاظةن ا ػػػد ىظاػػػن
الالزلػؿت الظلكاػد  الصرطا ا دا ىلس الحانظ الظنـ امس الحرانتت الاال ظلند اف مالاطف الةال 

اىظمرار ىجرااات الداال  الج نأاا  م ل  اف أا طلف فاةنت الذلؾ كم  امس الالج  الم اف 
 الج نأاا.فن اللن الفت ظحلالًن الا  جنزًا لملدالا 

 األساس التشريعي لجمع االستدالالت: 2.5.2
ىػػ ؽ اللػػالؿ  ػػلف جمػػع االىػػظدالالت ظل ػػن  ةػػن اإلجػػرااات الظػػن اىػػنةن أف ظالوػػؿ مػػلمالر 
الم ط اللمنأن لملرفا فناؿ الجراما مظس  منا ىلس امم  ارظكن ةن الالظردا فاةػن اػف أا 

دػد جػـر الالػؿ  ػدااة أال كػنف مػف طراؽت الأاًن كن ت منةاا ظمؾ الجرامات طنلمػن أف المصػرع 
 صل   أف اظحالؿ العطر ىلس مرر.

                                                           

 ِٚة جؼذ٘ة. 33َ, ؿ1948( سبغغ ٌٛبء.د/ لذسٞ ػحذبٌفسةؼ بٌؾٙةٚٞ, ِٕةه بٌسؿش٠ةذ, ِٕؾأخ بٌّؼةسف, بقعىٕذس٠د, 34)
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ىجػرااات جزاأاػات ىذ دمػت  ػلف:  الػالـ مػلمالر  ل48 الةذا المل س مىظاند مػف  ػص المػندة 
 الم ط اللمنأن  نل حث اف الجراأـ المرظك اةن الجمع االىظدالالت الظن ظمـز لمظحلاؽ الالداال  .

أداا مةما جمع االىظدالؿ الد وحاحًن طنلمػًن لػـ  الكؿ ىجراا الظا  رجؿ الصرطا فن ى اؿ
اظػػػػدعؿ فػػػػن عمػػػػػؽ الجرامػػػػا أال افظلنلةػػػػػن  طراػػػػؽ اللىػػػػؼ أال العػػػػػداع أال الظحػػػػراض امػػػػػس 

مػػف  –ارظكن ةػػنت فػػس اوػػخ أف الػػنب امػػس الصػػرطا مػػن اظعذظػػ  مػػف ىجػػرااات الػػب الظ ماػػغ 
طا المسحظظةن ارمةن امس الالد الطاؿ المعطالؼ ظىمام  الم مغ لممظةـ ظحت مراد ا الصر 

 .ل35 الالمع عطا الم ط
كمػػن أ ػػ  ال ظاراػػب امػػس رجػػؿ ةاأػػا الصػػرطا فامػػن الػػالـ  ػػ  مػػف الظحػػرا اػػف الجػػراأـ  لوػػد 

 .ل36 اكظصنفةن منداـ لـ الع م   ظحراض امس ارظكن ةن

الجاػػػز اللػػػالؿ المحوػػػمظ  أف االىػػػظدالؿ ةػػػال ا ػػػنرة اػػػف مجمالاػػػا مػػػف اإلجػػػرااات  2.5.3
لػػػػػداال  الج نأاػػػػػا الظػػػػػن ظةػػػػػدؼ ىلػػػػػس جمػػػػػع الملمالمػػػػػنت الظمةاداػػػػػا الىػػػػػن لا امػػػػػس ظحراػػػػػؾ ا

الاالىػػظع نرات الال ان ػػنت الاإلامػػنحنت  صػػلف جرامػػا الدلػػت أال امػػس الصػػؾ الالدػػالع  غاػػا أف 
 اللرار فن صلف ظحراؾ الداال  الج نأاا أال ادـ ظحراكةن. –ظظعذ ىمطنت الظحلاؽ   نًا اماةن 

 /informationر المنداػػا ظلػػد امماػػنت االىػػظلسـ الاالىػػظجالاب الاىػػظجمنع اياػػن 2.5.4

interrogation, instrumentation ت ا نور اساػا ل  ػنا جمػع االىػظدالالت  طرالػا
 مصرالاا لظحراؾ الداال  الج نأاا مف ادمةن.

دػػد اماػػؿ الػػ لض ىلػػس اللػػالؿ  ػػلف كصػػؼ ال لػػنب اػػف الجرامػػا اػػظـ  نلوػػدفات فةػػذا  2.5.5
صػػؼ  ػػرااف ال ةظػػنف ى مػػن اظ ػػد  فػػن اعػػنلؼ الالادػػع اللممػػنت ىذ الوػػحاخ  ػػؿ الالم كػػد أف ك

 .لCreativity 37ت الاإل داع الللمن الالاكرا Logicت الم طؽ Common senseال داةانت: 

                                                           

 .106ق  487ق ؿ  10َ, ِغ أؾىةَ بٌٕمل ط 19954/ 4/ 27( ٔمل 35)

 .136ق  348ق ؿ 4َ, ِغ أؾىةَ بٌٕمل ط 1953/ 6/1( ٔمل 36)

((37 Richard. wored: "creminal mvestoev for reconsrruliy the posr, Anderson pub.co.oh1998. P22. 
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الةذ  اللممانت الللماا م نطةن الملمالمنت الاالىظع نرات الظن اجملةن رجؿ الصرطا الةال من 
مظالدلا أال  الرؼ  نلظحرانتت المن امكف أف ظكصؼ ا   ظمؾ االىظع نرات اف أحداث  ار

ظلػدـ أحػداث مانجأػات حاػث ظظػن ع ظمػػؾ ااحػداث  اػر المظالدلػا أال الاجنأاػا مػف الظحراػػنتت 
فنلملمالما ظوؿ ىلػس رجػؿ الصػرطا موػندفا الةػذا ال اكاػن لمالوػالؿ ىلػس الحلالػات الا  مػن المةػـ أف 

 .ل38 اىظامرةن الاظلمؿ فاةنت الةذا الظلمؿ الظمد امس مد  ظلظام  لةن الالالوالؿ ىلس م ظةنةن

 دعامات جمع االستدالالت. 2.6

للؿ أةـ ىجرااات جمع االىػظدالالتت ىػالاًا د ػؿ الدػالع الجرامػا أـ الػب الظػردا فاةػن  ظػرًا 
 لظداعمةنت ظ دأ  من الظن:

 جمع اإلامنحنت الال ان نت الاالىظع نرات اف الجراما مف الم مغ الصةالد الالادلا. -أ 

 ىمنع أدالاؿ المصظ    ةـ الالمظةماف. -ب 

  اف المظةماف الالصةالد. ىجراا المالاجةا -ج 

ىراا اال ظلنؿ ىلس مكنف الحندث اإلجرامػنت الملنا ظػ  الال حػث اػف اياػنر الظػن  -د 
 اىنةن أف ظكالف فن ةذا المىرحت الالحانظ امس أدلا الجراما.

 اػػر أ ػػ  اسحػػظ أف جماػػع ةػػذ  اإلجػػراااتت اجػػب أال ظظمػػمف ظلرمػػًن لحرمػػا اافػػراد أال 
 لحرما مىنك ةـ.

اظػػاش المحظػػالر دن ال ػػًن دػػن  اػػر ااحػػالاؿ الموػػرح  ةػػن ةػػال ذلػػؾ الػػذا الدػػد دمػػس  ػػلف:  الظ
اكػػالف فاػػ  ااظػػداا امػػس الحراػػا الصعوػػاا أال ا ظةػػنؾ لحرمػػا الىػػكف... أمػػن الظاظػػاش الػػذا 
الالـ    رجنؿ الصرطا أا نا ال حث اف مرظك ػن الجػراأـ الجمػع االىػظدالالت المالوػما ىلػس 

                                                           

 ( ٚػ١ٍّةذ بٌسفى١ش بٌؼم١ٍد زسنّٓ: بالعسمشبء ٚبالعسٕسةظ ٚبال سشبك.38)

induction,  deduction, hypo thesis. 

عالسمشبء ٠ٛفالً ئٌالٝ ِػالشد ٚال ِشبء أْ ػ١ٍّةذ بالعالسمشبء ٚبالعالسٕسةظ ٚبال سالشبك زالإدٞ غ١ّؼٙالة ئٌالٝ بالعالسذالي ٚئْ والةْ بال

 بؾسّةالذ ٌٚىٕٙة جذ١ٙ٠د  ١ّة أْ بالعسٕسةظ ٠ٛفً ئٌٝ ؾمةئك فؿ١ؿد.
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ظةـ فػػن أا مكػػنف الاالىظصػػةند  ػػ  كػػدلاؿ الحلالػػات فغاػػر محظػػالر الاوػػخ ىجػػرا   الظللػػب المػػ
فػن الػداال ت المػف اػـ فػذف الظاظػاش الػذا أجػرا  المػن ط  جىػر ال  ػؿ المػ ط فاػ  ااىػػمحا 

 .ل39 مالمالع الداال  ال احرم  اللن الف الاوخ االىظدالؿ   

االىػػظلن ا  ػػنلع راا الااط ػػنا الذلػػؾ لاحػػص اياػػنر فػػن مىػػرح الجرامػػات اللمػػلمالر  -ةػػػ
ظلاف  كنفا الالىنأؿ اللمماا لمكصػؼ اػف الجرامػات المػف الم ط اللمنأن أف اى

ذلػػػػؾ ىجػػػػراا امماػػػػنت اللػػػػرض الممػػػػنةنة ال وػػػػمنت الاىػػػػظلمنؿ كنفػػػػا الالىػػػػنأؿ 
 .ل40 الحدااا فن ةذا المجنؿ

 هم والمشتبه به وجمع االستدالالت.التفرقة بين المت 2.7

المصػظ   فاػ  فػن  لـ امع المصرع اإلجراأن أا ظلراؼ  لممظةـ  ال نلظنلن لـ اماز  ا   ال ػاف
كنفػا مراحػػؿ العوػالما الج نأاػػات امػػس الػر ـ مػػف أةماػا الظمااػػز  ا ةمػػن الىػامن فػػن مرحمػػا 
جمع االىظدالالت الالظحلاؽ اال ظػداأنت لػذلؾ اظجػ  الالػ  ىلػس اللػالؿ: أف الاػرؽ  ػاف االا ػاف 
ةػال فػن دامػا الصػ ةنت أال اادلػػا المىػظ دة ىلاػ ت فػذذا الوػمت ىلػػس مىػظال  اجػرح الصػؾ فػػن 
ىى ند الظةما ىلا  كنف مظةمًن أمن ىذا كن ت الملؼ الال ىنطا  حاث ال ارجخ ملةن االظةػنـ 

 .ل41 كنف الصعص مالمع االصظ ن 

الا  غن الظاردا  اف واظن االظةنـ الاالصػظ ن ت فمكػؿ ى ىػنف حػؽ فػن االاظ ػنر اللػن ال ن ذلػؾ 
ال ن مػف حاػث أةماػا الحؽ الذا اظممف ظحدا ال ظنـ اللن ال ن الىػنأدت لظحداػد مركػز  اللػن 

 ااداا الأةماا الالجالب.

 فان كؿ حنلا مف الحنلظاف الىن لظاف اكالف ل  ىنف حلالؽ ال ظلظماةن الحنلا ااعر .

                                                           

 .174سلُ  19َ, ِغ أؾىةَ بٌٕمل ط 28/10/1968( ٔمل 39)

 َ.1999( د/ لذسٞ ػحذبٌفسةؼ بٌؾٙةٚٞ, أعة١ٌث بٌحؿص بٌؼٍّٟ بٌػٕةئٟ, ِٕؾأخ بٌّؼةسف, بقعىٕذس٠د, 40)

 .30َ, ؿ1985ّسُٙ, ( د/ عةِٟ بٌّال, بػسشبف ب41ٌ)
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مػػػف الظظ ػػػع الللمػػػن الػػػالادلن لممةػػػنـ الظػػػن ظلػػػاـل  ةػػػن ىدارات ال حػػػث الج ػػػنأن  ػػػالزارة  2.7.1
عاػػػػػنا أىػػػػػمنا الداعماػػػػػا اػػػػػف ىطسلػػػػػ  الحػػػػػدث اإلجرامػػػػػن أف  درج رجػػػػػنؿ الصػػػػػرطا امػػػػػس أ

ااصعنص مودر اىػظلسمنظةـ مػمن ًن للػدـ ظالوػؿ المجػـر ىلػس ملرفػا أصعنوػةـ عصػاا 
اللػػدالاف امػػػاةـت الىػػامن فػػػن جػػػراأـ المعػػدرات  جمػػػب أال ظةراػػبت أال اظجػػػنرت أال ظلػػػنطت أال 

 ظرالاحل الجراأـ ايداب الالجراأـ الم ظما.

ملرالفػػا الأال ااوػػخ الدػػد دمػػس  ل ػػ   ال الاػػب اإلجػػرااات أف ظ لػػس صعوػػاا المرصػػد  اػػر 
ا ةن رجؿ الم ط اللمػنأن الػذا اعظػنر  لملنال ظػ  فػن مةمظػ  الال محػؿ لسىػظ ند ىلػس اػدـ 

 .ل42 ىفونح المن ط اف مودر ظحرانظ  فن اللالؿ فن ادـ جداا الظحرانت

 يات وارتباطها بالتجريد والتكامل.جدية التحر  2.8

الالظكنمؿ الالظرجاخ الالمالمالااا  ظظةر جداا الظحرانت مف ظالافر ا نور: الكاناا الالظجراد
الظػػن ظظ نىػػب مػػع ط الػػا الحػػدث  حاػػث ظػػالحن ال وػػالرة مل لػػا ىلػػس أةماػػا الظػػدعؿ لمكصػػؼ 

 اف الحلالات دالف الظلمؽ فن االىظ ظنج أال الالاف اللنطع الالجنـز  الدالع جراما من.
ال مل ػػػس أالمػػػخت فػػػذف جداػػػا الظحراػػػنت ظل ػػػن مػػػرالرة أف ظ ػػػل  اػػػف مجػػػرد الةػػػالاجس أال 

أال الظ ػػػػالف أال ااحػػػػسـ أال الظعػػػػاست الظػػػػن دػػػػد ظطاػػػػال فػػػػن ذةػػػػف مػػػػلمالر المػػػػ ط  ااالةػػػػنـ
عسوػا امماػا  –الا  مػن ةػن الكمػن اجػب أف ظكػالف  –اللمنأن الذا اىلس ىلػس اللاػنـ  ةػن 

ذة اػػػا ظمعمػػػت ا ةػػػن ظحراػػػنت الاىػػػظدالالت الاىػػػظع نرات أ ػػػدظةن المراد ػػػا الالماػػػا المػػػف اػػػـ 
 الالدالأؿ المىظمدة مف الدنأع ظ ظجةن أوًس الالادلًن.ظالحن جمالةن  لدر مف اامنرات الاللراأف 

ف كن ػػت الظحراػػنت اجػػب أف ظظمػػمف امػػا دالأػػؿ ظػػ ـ اػػف الدػػالع  الأعاػػرًا اللػػاس هعػػر فذ ػػ  الا 
حدث من أال ظحظالا امس صالاةد حنؿ ظصار ىلا ت فذ   ال امـز ل لظةن  نلجداات أف ظردس ىلس 

 .المىظال  الذا اكان اف الدـ المصظ      ىلس المحنكما

                                                           

 .27ؿ  7سلُ  24َ, ِغ أؾىةَ بٌٕمل ط 1/1/1973( ٔمل 42)
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 معيـار جدية التحريات. 2.9

اجػػػب أف ظكػػػالف الظحراػػػنت امػػػس دػػػدر مػػػف الظػػػالازف  ػػػاف ظػػػرالؼ الحػػػدث اإلجرامػػػن ال ػػػاف 
مػػػػػمن نت حراػػػػػنت اافػػػػػرادت حظػػػػػس ظكػػػػػالف مىػػػػػال ًن الظعػػػػػنذ ىجػػػػػرااات الظحلاػػػػػؽ مػػػػػع ظحلػػػػػؽ 
المػػمن نت الػػسـز ظالافرةػػن لحمناػػا اافػػراد مػػف أا اىػػؼت ال ىػػامن الأف ةػػذا الموػػطمخ دػػد 

لمنا امس اىظعدام  كلحد الل نور الظن ىظصػكؿ وػسحانت الظحراػنت المػن درج الال  الال
 اظمالةن مف ىجرااات.

الجداا الظن امكػف أف  ىظصػاةن ممػن جػر  اماػ  الالػ  الاللمػنات ظل ػن فػن ماةالم ػن  2.9.1
الدرجا اللوال  مف درجنت اإلد نع الظن ظظ نىب مع الحدث اإلجرامن اللنأـ أال ذلؾ الذا 

 ظ  را ا نور .

ل مػػػف الدىػػػظالرت  ل ػػػ :  ظكاػػػؿ الداللػػػا لممػػػالاط اف 2ل ت  1ل الالػػػرة  48خ فػػػن المػػػندة  الوػػػ
حراظةـ الصعوػاا .... الال اجػالز اللػ ض امػس صػعص أال ظاظاصػ  أال حجػز ت ىال فػن حنلػا 
الظم س ال لمر ظالجا  مرالرة الظحلاػؽ الوػان ا اامػف ... كمػن ال اجػالز مراد ػا أا صػعص 

 ... . أال الظحرا ا   ىال الفلًن لملن الف

الةػػذا اػػدفل ن ىلػػس اللػػالؿ  ل ػػ  ال اكاػػن لظػػدعؿ رجػػؿ ةاأػػا الصػػرطا حا أػػٍذ مجػػرد الصػػ ةنت أال 
الراب أال االحظمنؿ إلمكنف الظدعؿ لمالدالؼ امس مجرانت ةذا الحدث أال ى لػند ت  ػؿ ال  ػد 
مػػف اسمػػنت دالاػػا ظىػػظ د ىلػػس ممكػػنت اإل ىػػنف فػػن ظللمةػػن الأامنلةػػن الالػػر ط  ا ةػػن  وػػالرة 

ل ةن ا الت الظةما د ؿ صعص ملاف  حكـ المػزالـ الللمػن ىزاا اىػظعداـ رجػؿ مظرا طا مف ص
الصرطا لحى  الصرطن المام  الالجدا ن الالصلالر ال اىنت حاث المػؿ امػس اكظصػنؼ أ لػند 
ةذا الحدث اإلجرامن  لد اىظصلنر  اـ ظلظام  ااظمندًا امس مك نت داعماا الالظن  نل ًن من 

 اىظلداد .ظظالافر فن اإل ىنف  حكـ عملظ  ال 

ال اكػػالف االصػػظ ن  ىال  ػػدالأؿ أال أمػػنرات أال دػػراأف كنفاػػا اىػػظدؿ فاةػػن امػػس ارظكػػنب جرامػػات 
 الندب اماةن اللن الف.
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 جدية التحريات ومسمك الفقه: 2.9.2

ذةػػػب الالػػػ  ىلػػػس م ػػػنحن معظماػػػا لمظلراػػػؼ  نلػػػدالأؿ الكنفاػػػات فػػػذةب رأا ىلػػػس أف الػػػدالأؿ 
ع نرات الظن ظىظ د ىلس الالؿ الالم طؽ الظىظعمص مػف الكنفاا ظل ن االىظلسمنت أال االىظ

الادػػع الحػػدث اإلجرامػػن  نىػػظ ظنج اػػ دا ىلػػس الدػػالع الالػػؿ أال الظاكاػػر فػػن ارظكن ػػ ت أال ةػػن 
اللسمنت المىظاندة مف ظنةر الحنؿ دالف الظلمؽ فن ظمحاوةن الظلماب الجػال  الػرأا فاةػنت 

 .ل43 الةن  ذلؾ ال ظردس ىلس مرظ ا اادلا

هعر ىلس أف الػدالأؿ الكنفاػا ظل ػن:  الصػ ةا اللالاػا امػس ارظكػنب الصػعص  ا من ذةب رأا 
الادلػػا مػػف الالدػػنأع ظىػػظ ظح م ةػػن امػػس ىػػ اؿ االحظمػػنؿ الغنلػػب ارظكػػنب الصػػعص الجرامػػا 

 .ل44 المدان  حدالاةن

 معيار جدية التحريات ومسمك القضاء: 2.9.3

ت أال االاػنظ الظػن ظػدؿ الجاز اللالؿ أف مىمؾ اللمنا الأف مغنارًا فن اىػظلمنؿ الموػطمحن
امس ظالافر الى ب الم رر لظدعؿ رجؿ ةاأػا الصػرطا فػن حراػنت اافػراد أال الحػد م ةػن فػذف 

ىاىظمـز درجػا ملا ػا  –ىجمناًل  –رجؿ ةاأا الصرطا فن حرانت اافراد أال الحد م ةن فذ   
ـز لمحكػـ مف اإلد نع الالر   الونأ ا الظن ظظالافر فاةن اسمنت امػس درجػا مػف الالػاف الػس

 نإلدا ا أال ظمس اللال امس ى اؿ الظلدات حؽ اإل ىنف ااواؿ  نل رااةت مف أجؿ ظمحاص 
 .ل45 اامر الالز   ظمةادًا لمغالص فن مك ال   لمالوالؿ ىلس الحلالا

 

                                                           

 336َ, ؿ1985( سبغغ: د/ سؤٚف ػح١ذ, ِحةدب بقغشبءبذ بٌػٕةئ١د  ٟ بٌمةْٔٛ بٌّقشٞ, دبس بٌػ١ً بٌػذ٠ذ, بٌمالة٘شخ, 43)

 ِٚة جؼذ٘ة.

َ, 1985, بٌىسالةت بٌػالةِؼٟ, بٌمالة٘شخ, ؾةالزٗ ٚؽشٚهٗ ٚآضةسٖ –( سبغغ: د/ ِؿّٛد ٔػ١ث ؾغٕٟ, بلحل ػٍٝ بألؽخةؿ 44)

 .62ؿ

 279, ؿ56, سلُ 30ِع بٌٕمل ط 18/3/1979( ٔمل 45)

  Cass Cran 22 janv 1953, J.c.p, 2, 7456سبغغ: 

 أٚ بٔسٙر ِؿىّد بٌٕمل بٌفشٔغ١د ئٌٝ أْ بٌذالئً بٌىة ١د ئّٔة زؼٕٟ أْ ٠ىْٛ ظة٘شبو ِٛغحةو ٌالػسمةد جٛلٛع بٌػش٠ّد.
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 جدية التحريات والتشريع: 2.9.4

اىػػظلر الظصػػػراع امػػػس اىػػػظعداـ موػػػطمحنت الػػدالأؿ اللالاػػػات الػػػدالأؿ الكنفاػػػات حاػػػث امكػػػف 
 .ل46 نؿ اإلدا ا فاةن ك اراً احظم

كمن  سحظ أف المصرع اىظعدـ أامًن موطمخ اامنرات اللالاا كم رر لظاظاش  اػر المػظةـ 
 .ل47 أال م زؿ  ار م زل 

 .ل48  ا من اىظعدـ المصرع اللطرا موطمخ  ى  ًن مللالاًل لسصظ ن 
نفن  ال أمػػػػن المصػػػػرع اإل جماػػػػزات فلػػػػد اىػػػػظعدـ موػػػػطمخ  الىػػػػ ب المللػػػػالؿ  ال  الىػػػػ ب الكػػػػ

 .ل49  الى ب المحظمؿ 

 افتعال الجريمة وجمع االستدالل. 2.10

فػػػن ةػػػذا الملػػػنـ  ظىػػػناؿت مػػػنذا لػػػال دػػػنـ أحػػػد مػػػلمالرا المػػػ ط اللمػػػنأن فػػػن محناللػػػا م ػػػ  
لمظالوػػؿ ىلػػس الكصػػؼ اػػف حػػدث ىجرامػػن  نالظوػػنؿ  مرظك ػػ  زاامػػًن لػػ  ملنال ظػػ  فػػن ىظمػػنـ 

اـ ال اوخ الظلالاؿ امػس مػن دػد اىػار جرامظ ت فةؿ  لد ةذا ظحرامًن امس الجراما؟ المف 
ا   ةذا الظدعؿت الا حىر ةذا اإلجراا اف ىجرااات جمع االىظدالالت الوحاحا؟ الماػنؿ 
ذلػػػؾ: أف الػػػرض رجػػػؿ الصػػػرطا اىػػػظلداد  لمىػػػنادة فػػػن ظةراػػػب صػػػح ا مػػػالاد معػػػدرةت أال ىعاػػػنا م لػػػالالت 

 رامًن امس ارظكنب الجراما؟مىرالدات فةؿ الظ ر ماؿ ةذا اإلجراا مصرالاًن أـ الد اىظدراجًن الظح

الال مراا أ   لاس مػف الجػنأز لمػلمالر المػ ط اللمػنأن الظحػراض امػس ارظكػنب جرامػا مػن 
حظس اظمكف مف م ط الجن نت أال أف اعماةن عملًن  طراؽ الغش الالعداعت امس ااظ نر أف 

 ماؿ ةذا الظورؼ ال اظاؽ مع رىنلا الىمطا اللنما.

                                                           

 .224, ؿ1997عؼ١ذ, مّةٔةذ بٌّؾسىٝ ػ١ٍٗ  ٟ بٌسؿم١ك بالجسذبئٟ, ِٕؾٛسبذ غةِؼد آي بٌح١ر, ه( د/ س ةػٟ ع١ذ 46)

ِالالالٓ الئؿالالالد بالعالالالس١مةف ٚبٌمالالالحل ٚبٌؿػالالالض بٌّٛلالالال  ٚبٌسٛل١الالال   2( بعالالالسخذَ بٌّؾالالالشع بٌغالالالؼٛدٞ ٌفالالالع بألِالالالةسبذ, سبغالالالغ: 47َ)

 ٘ـ.17/4/1404بٌقةدس  ٟ  223بالؾس١ةهٟ بٌقةدسخ جمشبس ِٓ ٚص٠ش بٌذبخ١ٍد سلُ 

 ( ِٓ لةْٔٛ بقغشبءبذ بٌػضبئ١د بٌمطشٞ.16( سبغغ: بٌّةدخ )48)

 ( سبغغ: بٌسؾش٠غ بقغشبئٟ بقٔػ١ٍضٞ جؾأْ بٌسؼح١ش ػٓ ِؼٕٝ بٌػذ٠د.49)
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نف د ػػالؿ ارظكػػنب الجرامػػا مػػف جن ػػب الجػػن ن ممحالظػػًن فاػػ  الالظحػػراض الػػد مظػػالاظرًا طنلمػػن كػػ
 .ل50 واا ملمالر الم ط اللمنأن المحرض امس ارظكن ةن

 المحادثات التميفونية ورأي الفقه.مراقبة  2.11

 .ل51 ذةب فراؽ مف الال  فن ظكااؼ مراد ا المحندانت الظماال اا ىلس أ ةن  الع مف الظاظاش

الظمااال اا جػداًل فػن الالػ  الاللػن الف الملػنرفت فاػن فر ىػن  الأانرت مصرالااا مراد ا المحندانت
 جػػػد أف الظصػػػراع الار ىػػػن لػػػـ اظ ػػػنالؿ مراد ػػػا المحنداػػػنت الظمااال اػػػات امػػػس اكػػػس مػػػن فلػػػؿ 

 ل مف اإلجرااات الجزاأاا.2ت 6ت 95الظصراع المورا  المالاد: 

ةػػال جػػػالاز  لػػذلؾ ذةػػب الػػػرأا اارجػػخ فػػػن الالػػ  الار ىػػػن ىلػػس أ ػػػ  مػػن داـ الىػػػنأد 2.11.1
االطػػػسع امػػػس الرىػػػنأؿ لموػػػمحا الظحلاػػػؽت فػػػذف ذلػػػؾ اجػػػب أف ا طمػػػن امػػػس االظوػػػنالت 

.  المع ذلؾ فذف ةذا الرأا اماؿ ىلس دور ممنرىظ  امس جػراأـ ملا ػات الةػن ل52 الظمااال اا
 ظمؾ الظن ال اظى س ىا نظةن  نلالىنأؿ ااعر ت ماؿ: جراأـ الرصالة الالظةداد ال حالةن.

 الف اإل جماػػػزات فنلان ػػػت أ ػػػ  اجػػػالز  ػػػذذف مػػػف الزاػػػر الداعماػػػا مػػػ ط أمػػػن فػػػن اللػػػن 2.11.2
 .ل53 الرىنأؿ المراد ا المحندانت الظمااال اا

الالرأا الراجخ فن الال  اامراكػن ةػال ذلػؾ الػرأا اللنأػؿ  جػالاز مراد ػا المحنداػنت  2.11.3
ف كن ػػت أمػػرًا مملالظػػًنت فػػذ ف الجرامػػا الظمااال اػػا لمػػرالرظةن فػػن محنر ػػا الجرامػػات فنلمراد ػػا الا 

 ظاالدةن ملظًن.

                                                           

 .24, لةػذخ 134, ق ِع أؾىةَ بٌٕمل, ؿ35, ط1891ظؼٓ  14/2/1966( ٔمل 50)

 .147, ؿ1963د بٌسٛػ١د, ِؿٛس بٌمة٘شخ, ( د/ أؾّذ  سؿٟ عشٚس, ِشبلحد بٌّؿةدضةذ بٌس١ٍف١ٔٛد, بٌّػٍد بٌػٕةئ51١)

(52 )Crim: 12 Juim 1952, J.C.P 1952-11-19 7241 

ٌذسبعد ِٛمالٛع ِشبلحالد بٌّؿةدضالةذ بٌس١ٍف١ٔٛالد, ٚبٔسٙالر ئٌالٝ أْ ِشبلحالد بٌّؿةدضالةذ  1957( ؽىٍر ٌػٕد لنةئ١د  ٟ ١ٔٛ٠ٛ 53)

 .115, ؿ١1995ف١ٔٛد, بٌس١ٍف١ٔٛد ئغشبء غ١ش ِشغٛت  ١ٗ.  سبغغ: د/ عةِٟ بٌّال, ِشبلحد بٌسٍ
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كمن ذةب مكظب الظحلالنت الج نأاا الاادرالن أف اللن الف ال ام ع رجنؿ اامف مف الظ وت 
امػػػس المحنداػػػنت الظمااال اػػػات فػػػنلمم الع ةػػػال اإلفوػػػنح الاإلفصػػػنات الالملوػػػالد  نإلفوػػػنح أال 
خ اإلفصػػنا ةػػال اإلاػػسف اللػػنـ ا ةػػنت اللػػاس مجػػرد ظلراػػر ارفلػػ  المظوػػ ت لرأ ػػ  لاىظالمػػ

 .ل54 حلالا اامر م طًن لمحدث فن مةد 

لمن كن ت المحندانت الظمااال اات الكنفا الىنأؿ االظونؿ مف أةـ مك ال نت اإل ىنف  2.11.4
الصعوػػػػاات فػػػػذف المصػػػػرع الام ػػػػن دػػػػد حظػػػػر كنفػػػػا أصػػػػكنؿ المراد ػػػػات الاإلفصػػػػنات الالظاظػػػػاشت 

 اا.الالموندرةت ممن ًن لحرما الحانة العنوا الظلزازًا لمكراما اإل ىن 

ل مػػف الدىػػظالر اللػػالؿ:  حراػػا الىػػراا االظوػػنالت ال راداػػا الالةنظااػػا 53فوػػخ فػػن المػػندة  
الال رداا الكنفػا الىػنأؿ االظوػنؿ مكااللػا الال اجػالز مراد ظةػن أال ظاظاصػةن أال ىفصػنا ىػراظةن أال 

 ظلعارةن أال موندرظةن ىال فن الحنالت الظن ا ا ةن اللن الف ال لمر دمنأن .

لام ػن فػن حوػر ىػمطنت الصػرطا الال ان ػا  مػ ط المراىػستت  ا مػن ال ذلؾ ا ارد الظصراع ا
 المراد ا الاإلفصنات  لات فن أاندا أما ا ةن أاندا اللمنا لم ع الظلىؼ فن اىظلمنؿ الىمطا.

 التحريض عمى الجريمة. 2.12

اجدر اللالؿ  لف الظحراضت ةال: ظح اػذ فكػرة الجرامػا لػد  صػعص اػـ دامةػن لكػن ظظحػالؿ 
 ارظكن ةنت أال أف احرض صعص صعوًن هعر امس جراما فا الا ارظكن ةن. ىلس ىورار امس

ف صنط المحرضت ذال ط الا  اىاات فةال اظج  والب  اىاا الاناؿ كن ا ار اما  فادفل  
 ىلس الجراما اف طراؽ الداالة الاإل راا ال نإلاحنا الالظالجا  ال نلظصجاع الاإلانرة.

الالمىػػ الؿ ااالؿ اػػف الدالاةػػن  ػػلف اػػدفع ال نل ػػًن مػػن اكػػالف المحػػرضت ةػػال المػػد ر لمجرامػػات 
 الجن ن ىلس ارظكن ةن.

                                                           

(54 )Silver, Law enforcement and cuiretapping: N.Y. 1998, P.211 
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المف أجؿ ذلؾ ظلد   لض اللالا اف فن حكـ فنامةن منداًنت كنللن الف ال مجاكػنت الالىالاىػرا 
الاالمن نت الةال من الرؼ  اكرة الاناؿ المل الا أال ااد ن لمجرامات فامن الظصراع الموػرا 

 .ل55 لجراما مةمن كنف أار  فاةنالالظصراع الام ن الظ ر  مجرد صراؾ فن ا

ا نت الظحػراض اظجػرد فػن أ مػب حنالظػ  مػف مظةػر ظممىػ   ػنلحالاست لػذلؾ لػـ  2.12.1 الا 
اكف  د مػف االاظمػند امػس اللػراأف إلا نظػ ت الاجػالز الركػالف ىلػس الدػنأع الحلػا امػس ارظكػنب 

 .ل56 الجراما الىظعسص الدلاؿ اما 

اللنمػا أف ظعمػؽ الجرامػا أال ظحػرض امػس فس عسؼ فن أ   ال اجالز لمىػمطنت  2.12.2
ارظكن ةن لظظمكف مف م ط الجن ن أال ظدفع ال نس الرظكن ةن ل النع  ةـ الم طةـ مظم ىاف 
 نرظكن ةػػػن.   الال جػػػداؿ فػػػن  طػػػسف جماػػػع الالىػػػنأؿ  اػػػر المصػػػرالاا الظػػػن دػػػد ظمجػػػل ىلاةػػػن 

ت اللنمػػػا ت الكػػؿ ذلػػػؾ  ةػػدؼ حمناػػػا الحراػػنل57 الىػػمطنت اللنمػػا فػػػن ىػػ اؿ مػػػ ط الجػػراأـ
 الوان ا الممن نت الظن كاؿ  ةن اللن الف حىف ىار اللدالا.

ال ظاراػػب امػػس مػػػلمالرا المػػ ط المر الىػػاةـ فامػػػن الالمػػالف  ػػ  مػػػف الظحػػرا اػػػف  2.12.3
الجراأـ  لود اكظصنفةن.   اللال اظعذالا فن ى اؿ ذلػؾ الظعاػن الا ظحػنؿ الوػانت حظػس اػل س 

جػن ن ظ لػس حػرةت اللػـ الػع مػف رجػنؿ الصػرطا الجن ن لةـ الالمف جن  ةـت طنلمن الأف ىرادة ال
 .ل58 ظحراض امس ارظكنب الجراما 

فىمطا رجنؿ الصػرطا فػن الظحػرا اػف الجػراأـ الاكظصػنفةنت ال اجػالز أف اظػاخ لةػـ  2.12.4
اعظ ػػنر اافػػػراد فػػػن ماػػاللةـ المػػػد  اىػػػظلدادةـ لمظػػردا فػػػن الجرامػػػا فػػنل االس أمػػػنرة  نلىػػػالا 

الاةػن فػػن الزلػؿت اللػػال ظلرمػت لسمظحػػنف الةظػػزت الاصػال ةن مػػف الجػال  المػػلؼ مػن ااىػػر الد

                                                           

( د/ ػحذبٌفسةؼ بٌق١فٟ, "بالؽسشبن جةٌسؿش٠ل ٚٚمالؼٗ  الٟ بٌٕظش٠الد بٌؼةِالد ٌٍّغالةّ٘د بٌػٕةئ١الد" سعالةٌد دوسالٛسبٖ, غةِؼالد 55)

 .1988بقعىٕذس٠د, 

 .22, سلُ 11ِغ أؾىةَ بٌٕمل, ط 1/2/1960( ٔمل 56)

 .161, ؿ89, سلُ 5ِغ بٌمٛبػذ بٌمة١ٔٛٔد, ظ 1/4/1940( ٔمل ِقش٠د 57)

 35, ط1891هؼالالٓ سلالالُ  30/5/1965غٍغالالد  1961, ط205بٌمنالال١د سلالالُ  26/12/1964( ِؿىّالالد أِالالٓ بٌذٌٚالالد  الالٟ 58)

 لنةئ١د.
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لػػػداةن وػػػس ا الملنالمػػػا الظةػػػددةن الىػػػلالط.  اللػػػاس مػػػف صػػػ الف الداللػػػا أف ظجػػػرا لم اػػػالس 
امظحن ًنت الحى ةن أف ظظرؾ االمظحنف لظرالؼ الحانة  اىػةن دالف أف ظػ ةض  ػ  ةػن  اىػةنت 

ظػدعمت فذذا مػن ظمعمػت ةػذ  الظػرالؼ اػف ىػلالط فػن الجرامػات  ػؿ اػف عطػر ا ػذر  ةػن 
الداللا ا ةن مكماا  لف ظم ع الجراما حاث عطرةنت ال أف ظظدعؿ فػن  اىػاا صػعص لظػدفع 

    ىلس الجراما دفلًن.

الجاػػز اللػػالؿ أ ػػ  مػػف الالػػاف الم نفػػنة لمللػػؿ أ ػػ  فػػن ىػػ اؿ مكنفحػػا اإلجػػراـ اوػػ خ  2.12.5
ت فظحػػراض رجػػؿ الصػػرطا ل فػػراد امػػس ارظكػػنب الجرامػػا  مػػف م نحػػًن لرجػػؿ المػػ ط أف اجػػـر

أجؿ مػ طةـ أا ػنا أال  لػد ارظكن ةػنت الظ ػر أمػرًا  اػر مصػرالعت ىذ اجلػؿ ىرادظةػـ  اػر حػرة 
الاػػدفلةـ دفلػػًن ىلػػس ارظكػػنب الجرامػػات المظػػس ا ػػت أف رجػػؿ الصػػرطا دػػد حػػرض الجػػن ن ىلػػس 

 ارظكنب جرامظ  فذ   الظ ر مىأالاًل ج نأاًن مع فنامةن  الوا  صراكًن.

 الحياة تعسفًا.في عدم حرمانه من  حق اإلنسان 2.13

ل مػػػػػف الدىػػػػػظالر الام ػػػػػن امػػػػػس أف:  ظكاػػػػػؿ الداللػػػػػا لممػػػػػالاط اف حػػػػػراظةـ 48ظػػػػػ ص المػػػػػندة  
ل مف اإلاسف اللنلمن لحلالؽ 3الصعواا الظحنفظ امس كرامظةـ الأم ةـ .  الامًس  نلمندة  

ل مػف 6اإل ىنف:  لكؿ فرد الحؽ فن الحانة الالحراا الاامف امس صعو  ت الظػ ص المػندة  
لن العػػنص  ػػنلحلالؽ المد اػػا الالىانىػػاا امػػس أف:  الحػػؽ فػػن الحاػػنة حػػؽ مػػسـز اللةػػد الػػدال 

 لكؿ ى ىنفت الامس اللن الف أف احمن ةذا الحؽت الال اجالز حرمنف أحد مف حانظ  ظلىاًن .

الحػػؽ فػػن الحاػػنة أ مػػس مػػن اممكػػ  اإل ىػػنفت الةػػال أوػػؿ كػػؿ حلػػالؽ اإل ىػػنف فػػن  2.13.1
  ىن اا ال ارةن.الكراما الالحراا الاامنف الالملنمما اإل

ل مف اللةد العنص  نلحلالؽ المد اػا 6الالحظت المج ا المل اا  حلالؽ اإل ىنف أف المندة  
 . ل59 الالىانىاا ظلمف:  حلًن ال احالز ظمااؽ ظاىار  

                                                           

١مالالةذ ػةِالالد (, ِػّٛػالالد زؼ1982ٍبٌالالذٚسخ بٌغةدعالالد ػؾالالشخ ) 1بٌّالالةدخ  6( بٌٍػٕالالد بٌّؼ١ٕالالد جؿمالالٛق بقٔغالالةْ بٌسؼ١ٍالالك بٌؼالالةَ 59)

, بٌقالالفؿد ِالالٓ بٌالالٕـ بالٔػ١ٍالالضٞ, Rev/tir/Givٚزٛفالال١ةذ ػةِالالد بػسّالالذزٙة ١٘االالةذ ِؼة٘الالذبذ ؾمالالٛق بقٔغالالةْ, بٌٛض١مالالد: 

1994. 
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ل مف ذلؾ اللةد امس ادـ جالاز ظمااؽ الحؽ فن الظحرر مػف اللظػؿ 4كمن ظ ص المندة   
 ام  حظس فن حنالت الطالارئ.الظلىانت أا أف ةذا الحؽ ال امكف ظلط

َأ َّػُ  َمػف َدظَػَؿ فحانة اإل ىنف ملدما ... ال اجالز احػد أف الظػدا اماةػنت دػنؿ ظلػنلس: ﴿... 
ن َ ْاىػػًن ِ َغْاػػِر َ ْاػػٍس َأاْل َفَىػػنٍد ِفػػن اَاْرِض َفَكَل ََّمػػن َدظَػػَؿ ال َّػػنَس َجِمالػػًن اَلَمػػْف َأْحَانَةػػن َفَكَل ََّمػػن َأْحَاػػ

ت الال ظىػػػمب ةػػػذ  اللدىػػػاا ىال  ىػػػمطنت الصػػػرالا ال ػػػنإلجرااات الظػػػن ل60 ...﴾نً ال َّػػػنَس َجِمالػػػ
 الرةن اللن الف.

الكانف اإل ىنف المندا الالمل الا محمنت ظحما  الصرالا فن حانظ ت ال لد ممنظ ت المف حل  
 .ل61 الظرفؽ الالظكراـ فن الظلنمؿ مع جامن  :  ىذا كاف أحدكـ أعن  فماحىف كا  ل

 .ل62 اال   الصعواا:  ال ظى الا اامالات فذ ةـ أفمالا ىلس من ددمالالالاجب ىظر ىالااظ  الا
 اإلاداـ الظلىان: 2.13.2

الالوػػػد  ػػػ  دظػػػؿ صػػػعص امػػػس اػػػد الكاػػػؿ لمداللػػػا أال أا صػػػعص هعػػػر المػػػؿ ظحػػػت ىػػػمطا 
الحكالمػػػا أال  ظالاطأةػػػن ملةػػػـ أال ظغنمػػػاةن اػػػف أفلػػػنلةـ أال د اللةػػػنت دف أا امماػػػا دمػػػنأاا 

الم ظجػا  محنكمػا  اػر اندلػات ةػن أامػًن حػنالت ىاػداـ اندلا الم واات فحنالت اإلاداـ 
ظلىػػانت ىذا لػػـ ظحظػػـر فاةػػن مػػمن نت المحنكمػػا الم وػػاا الم وػػالص اماةػػن فػػن المػػندظاف 

ت 84ت 49ت 7ل مػف اللةػد الػداللن العػنص  ػنلحلالؽ المد اػا الالىانىػاات الالمػالاد  15ت 14 
 ل مف الدىظالر الام ن.154

 سمات اإلعدام التعسفي: 2.13.3

ظمؼ حنالت اإلاداـ الظلىان اف حػنالت اإلاػداـ  لػد محنكمػا م وػاا  ل ةػن فػن كااػر ظع
مػػف الحػػنالت ةػػن أامػػنؿ دظػػؿ ظرظكػػب فػػن ظػػرالؼ ظكظ اةػػن صػػ ةنت ىزةػػنؽ الحاػػنة  وػػػالرة 

 امداا أال دالف م ررت الظظىـ  نيظن:
                                                           

 .32( عٛسخ بٌّةئذخ, ب٠٢د: 60)

 ( سٚبٖ ِغٍُ ٚأجٛ دبٚد ٚبٌسشِزٞ ٚبٌٕغةئٟ.61)

 ( سٚبٖ بٌحخةسٞ.62)
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 الدالع الالفنة حنؿ الجالد الصعص فن د ما المالظااف المكمااف  ذ انذ اللن الفت  - أ

 ااف اللمالماافت أال ااصعنص اللنمماف  واا رىماا.أال المالظ

لػػػػـ اللػػػػب الالفػػػػنة ظحلاػػػػؽ رىػػػػمن أال مىػػػػظلؿت اللػػػػـ ظجػػػػر الىػػػػمطنت ظصػػػػراحًن لجاػػػػا  - ب
 المحاات أال لـ ظظعذ ىجرااات مىظحلا لمحوالؿ امس أدلا ذات وما 

  ظلرار ط ن أال اسمنت ظلذاب ىن ؽت ىلخل.

الظػػػن ظلظػػػرؼ اىػػػ نب ىانىػػػػاا  الظصػػػمؿ حػػػنالت اإلاػػػداـ الظلىػػػان أامػػػنؿ اللظػػػؿ 2.13.4
الحنالت الالفنة ال نظجػا اػف الظلػذاب أال  اػر ذلػؾ مػف الملنممػا اللنىػاا أال الػس ى ىػن اا أال 

 المةا ا الأامنؿ اللظؿ فن أالنب االعظطنؼ أال االعظانا اللىرا.

ل مػػػػف اللةػػػػد 6جػػػػنا فػػػػن ظلماػػػػؽ المج ػػػػا المل اػػػػا  حلػػػػالؽ اإل ىػػػػنف امػػػػس المػػػػندة   2.13.5
لمد اا الالىانىاا أف: الحمناا مف الحرمنف الظلىان مف الحانةت الةػال مػن العنص  نلحلالؽ ا

لت ظظىػػـ  لةماػػا دوػال ت ىذ ظلظ ػػر المج ػػا أف:  اظعػػنذ 1  6ظظطم ػ  الالػػرة الانلاػػا مػف المػػندة 
ظدا ارت لاس فلطت لم ع الحرمنف مف الحانة اف طراؽ ااامنؿ اإلجراماات  ؿ أامػًن لم ػع 

دالات اامفت فنلحرمنف مف الحانة امس اد ىمطنت الداللات الػد  اللظؿ الظلىان الذا ظرظك  
أمػػرًا  ػػنلغ العطػػالرةت اللػػذلؾ اجػػب أف اػػظحكـ اللػػن الف فػػن الظػػرالؼ الظػػن احػػـر فاةػػن صػػعص 

 .ل63 مف حانظ  امس اد ةذ  الىمطنت الأف احد مف ةذ  الظرالؼ 

ىطػنر ةػذ  أف اىظلمنؿ اللالة مرةالف  م ػع الجرامػا الاللػ ض امػس مرظك اةػنت الفػن  2.13.6
 إل راض الدؼ  ظنأح الجراما الالل ض امس مرظك اةن. الحدالدت اىظلمؿ الل ؼ  الىاما مظ نى ا ال

 الظ ص م ندئ اامـ المظحدة ااىنىاا  صلف اىظلمنؿ اللالة الااىمحا ال نراا مف جن ب

                                                           

َ, ِػّٛػالالد زؼ١ٍمالالةذ ػةِالالد 1984, بٌالالذٚسخ بٌغةدعالالد ػؾالالشخ, 1ّالالةدخ بٌ 6( بٌٍػٕالالد بٌّؼ١ٕالالد جؿمالالٛق بقٔغالالةْ, بٌسؼ١ٍالالك بٌؼالالةَ 63)

ِالالٓ بٌالالٕـ بقٔػ١ٍالالضٞ,  1, ؿRer/t/R. GENٚزٛفالال١ةذ ػةِالالد أػالالذزٙة ١٘االالةذ ِؼة٘الالذبذ ؾمالالٛق بقٔغالالةْ, بٌٛض١مالالد 

1994.َ 
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 .ل64 المالظااف المكمااف  ذ انذ اللن الف امس العطالط الظالجاةاا الظنلاا  صلف ةذ  المىللا 

 المبادئ العامة الستعمال القوة: 2.13.7

  ًل65 اىظلمنؿ الىنأؿ الل ؼ ا دمن ال ظجد الالىنأؿ ااعر   الن. 

  ل66 ارظ ط اىظلمنؿ اللالة  حنالت المرالرة اللوال. 

 ل67 اكالف اىظلمنؿ اللالة إل انذ اللالا اف ال نلالىنأؿ المصرالاا. 

   ل68 والرة  ار مصرالااال اجالز الىمنح  لا ذراأع أال اىظا ناات ظ اخ اىظلمنؿ اللالة. 

  ل69 اىظلمنؿ اللالة  صكؿ اظ نىب مع الةدؼ المصرالع المراد ظحلال. 

 ل70 ممنرىا م ط ال اس فن اىظلمنؿ اللالة. 

 ل71 ظلماؿ المرر أال اإلون ا ىلس الحد ااد س. 

 ل72 ىظنحا مجمالاا مف الىنأؿ اىظلمنؿ اللالة  درجنت مظ نا ا. 

  ل73 لملالةظدراب جماع المالظااف امس اىظلمنؿ مظ ناف. 

 ل74 ظدراب جماع المالظااف امس اىظلمنؿ الىنأؿ ال ظظىـ  نلل ؼ. 

                                                           

ىٍفالال١ٓ جأفالالةر ( بٌٍّؿالك بٌطالالةٟٔ ٌٍّؼالالة١٠ش بٌذ١ٌٚالالد جؾالالأْ بعالسؼّةي بٌمالالٛخ ٚبألعالالٍؿد بٌٕةس٠الالد ِالالٓ غةٔالث بٌّالالٛظف١ٓ بٌؼّالال١١ِٛٓ ب64ٌّ)

بٌمٛب١ٔٓ, ِغسّذ ِٓ ِؼة١٠ش ؾمالٛق بقٔغالةْ بٌذ١ٌٚالد قٔفالةر بٌمالٛب١ٔٓ, وس١الث ػالٓ ؾمالٛق بقٔغالةْ ٌٍؾالشهد, ِفٛمال١د بألِالُ 

 َ.1996بٌّسؿذخ ٌٍؿمٛق بقٔغةْ, 

 (.4( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )65)

 (.5, 4ْ سلُ )( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذآ66)

 (.7, 5( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذآْ سلُ )67)

 (.8( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )68)

 (.5, 2( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )69)

( ِالٓ لالةْٔٛ ١٘االد بٌؾالشهد, ٚبٌّالٛبد 12, 11, 9ٚبٌّالٛبد ) (,9, 5, 2ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحةدب: )( 70)

 (, ِٓ لةْٔٛ بٌغػْٛ.28, 27)

 ( ٔفظ بٌّشغغ بٌغةجك.71)

 ( ِٓ لةْٔٛ بٌؾشهد.12(, ٚبٌّةدخ )2( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )72)
 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12ّةدخ )(, ٚب20ٌ, 19, 4( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحةدب: )73)
 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12(, ٚبٌّةدخ )20, 4( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحةدب: )74)
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 المساءلة عن استعمال القوة واألسمحة النارية: 2.13.8

  ا  غن اإل سغ اف جماع الدنأع اىظلمنؿ اللالة أال ااىمحا ال نراا الاىظلرامةن مف
 .ل75 جنب المى اللاف ااامس

 ؿ مر الىػػػاةـ الػػػذاف اللػػػالف ظحػػػت لاف اػػػف أفلػػػناالظ ػػػر المىػػػ اللالف ااامػػػس مىػػػن
داندظةـت ىذا كنف المى الؿ ااامس امس امـ أال كنف ا  غن ل  أف اكالف امس امـ 

 .ل76  نلظجنالزاتت اللك   فصؿ فن اظعنذ ىجرااات مممالىا لالدؼ ةذ  الظجنالزات

 ل77 م خ حون ا لممى اللاف الذاف ارفمالف ظ ااذ أالامر امان  ار مصرالاا. 

 ل78 مانت لظ رار اىظعداـ اللالة أال ااىمحا ال نراا  والرة  ار مصرالااال اجالز الظذرع  لالامر ا. 
 استعمال األسمحة النارية: 2.13.9
  ل79 ال اجالز اىظلمنؿ ااىمحا ال نراا ىال فن حنالت المرالرة اللوال. 

  ال اجالز اىظلمنؿ ااىػمحا ال نراػا ىال فػن حنلػا الػدفنع اػف الػ اس أال الػدفنع اػف
 .ل80 نلمالت أال اإلون ا ال نلغاايعراف مف عطر الصاؾ ك

 ل81 لم ع اىظمرار ارظكنب جراما  نلغا العطالرةت ظظممف ظةدادًا  نلغًن لمحانة. 

  أال لملػػ ض امػػس صػػعص اماػػؿ ماػػؿ ةػػذا العطػػر الالػػناـل ىػػمطا رجػػؿ الصػػرطات أال
 .ل82 م ل  مف الةرب

 ل83 ااعر  الال اجالز اىظلمنؿ ااىمحا ال نراا  لا حنؿت ىال ىذا ا ت ادـ كاناا الظدا ار. 

                                                           

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12, 11(, ٚبٌّةدزةْ )22, 11, 6( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحةدب: )75)

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12, 11(, ٚبٌّةدزةْ )24ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ 76)

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12(, ٚبٌّةدخ )25( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )77)

 بٌؾشهد.( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد 12(, ٚبٌّةدخ )26( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )78)

, 27( ِٓ لالةْٔٛ ١٘االد بٌؾالشهد, ٚبٌّةدزالةْ )11, 10(, ٚبٌّةدزةْ )4( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )79)

 ( ِٓ لةْٔٛ بٌغػْٛ.28

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.15(, ٚبٌّةدخ )9( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )80)

 ( بٌّشغغ بٌغةجك.81)
 ( بٌّشغغ بٌغةجك.82)
 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.15(, ٚبٌّةدخ )9( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )83)
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  ال اجالز اىظلمنؿ ااىمحا الماماا ىلػس المػالت امػدًات ىال حػاف اظحػظـ اىػظلمنلةن
 .ل84  والرة ونرما لحمناا الحانة

 إجراءات استعمال األسمحة النارية: 2.13.10
 ل85 ا  غن أف المف رجؿ الصرطا أ   مف الصرطا. 

 ل86 الأف ااوخ  المالح اف ازم  اىظلمنؿ الىسح ال نرا. 

 ظنحا ا  .ل87 لمةما الكنفاا لمراانة ذلؾالا 

 بعد استعمال األسمحة النارية ينبغي: 2.13.11
 ل88 ظلداـ المىنادة الط اا ىلس جماع المون اف. 

 ل89 ى سغ أدر نا أال أوددنا ااصعنص المظمرراف. 

 ل90 الىمنح  ذجراا ظحلالنت ا د الطمب أال االدظمنا. 

 ل91 ظلداـ ظلرار كنمؿ الظاوامن اف الالادلا. 

 حاولة اإلعدام التعسفي.م 2.14

ا د فصؿ الكاػؿ أال أكاػر لمحكالمػا فػن ظحلاػؽ اإلاػداـ الظلىػانت ظكػالف أمػنـ الادلػا محناللػا 
اال ظانؿ  اإلاداـ الظلىانلت الا  غن أف ظكػالف جماػع ةػذ  المحػنالالت محػؿ ظحلاػؽ جػدات 

 مع ااعذ  نالاظ نر الل نور ايظاا:

 ظمنان الذا امنرى  المحاا.ال صنط الىانىن أال الالنفن أال الدا ن أال االج -أ 

                                                           

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.11(, ٚبٌّةدخ )9( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )84)

( ِالالٓ 28( ِالالٓ لالالةْٔٛ ١٘االد بٌؾالالشهد, ٚبٌّالالةدخ )12(, ٚبٌّالةدخ )15) ( ِحالةدب بعالالسؼّةي بٌمالالٛخ ٚبألعالٍؿد بٌٕةس٠الالد, بٌّحالالذأ سلالال85ُ)

 لةْٔٛ بٌغػْٛ.

 ( بٌّشغغ بٌغةجك.86)

 ( بٌّشغغ بٌغةجك.87)

 ( ِٓ لةْٔٛ ١٘اد بٌؾشهد.12(, ٚبٌّةدخ )5( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )88)

 ( بٌّشغغ بٌغةجك.89)

 (.23, 22, 11, 6ٌٕةس٠د, بٌّحةدب: )( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد ب90)

 (.22( ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ ٚبألعٍؿد بٌٕةس٠د, بٌّحذأ سلُ )91)
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 الظااا أال  طنؽ  صنط الصعص الماظرض دانم   محناللا اإلاداـ الظلىان. -ب 

أا ظحراض أال ظحػرش أال ظةداػد أال مطػنردة اكػالف دػد ظلػرض لةػن المػحاا أال  -ج 
 أدنر   د ؿ محناللا اإلاداـ.

 صكؿ الالىاما محناللا اإلاداـ. -د 

 التهديدات بالموت. 2.15

امؿ أال دالؿ وراخ أال مم ن دد ا ث فن  اػس صػعص مػن الالود  نلظةداد  نلمالتت أا 
عالفًنت ل  من ا رر   نلالدالع مػحاا إلاػداـ ظلىػانت الا  غػن لممكماػاف  ذ اػنذ اللػن الف ظكػراس 

 ا ظ نةةـ ىلس الظةدادات  نللظؿ:

 الوندرة اف أفراد اللالات المىمحا أال أا م ىىنت أعر . -أ 

ات مظوػما  نلىػمطنت أال الوندرة اف جمناػنت أال أفػراد أال جمناػنت صػ   اىػكرا -ب 
 ظلمؿ  نلظالاط  ملةنت أال  مالافلظةن المم اا.

حاامػػن كػػنف ة ػػنؾ ىػػ ب اػػداال ىلػػس االاظلػػند  ػػلف ةػػذ  الظةداػػدات ظصػػكؿ جػػزاًا مػػف  -ج 
 ممنرىا اإلاداـ الظلىان.

 الحق في السالمة الشخصية. 2.16

ل مػف 6  ل مف الدىػظالر الالمػندة48ظظجىد ملناار الحؽ فن الىسما الصعواا فن المندة  
ل مػػػف اإلاػػػسف 5ـت  صػػػلف اإلجػػػرااات الجزاأاػػػات الالمػػػندة  1994ل لىػػػ ا 13اللػػػن الف ردػػػـ  

 ل مف اللةد الداللن العنص  نلحلالؽ المد اا الالىانىاا.11اللنلمن لحلالؽ اإل ىنفت الالمندة  
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 ا ظةنكنت الحؽ فن الىسما الصعواا: 2.16.1

لؾ أفلنؿ الملنمما اللنىػاا أال المةا ػا أال الظظماؿ فن أفلنؿ الظلذابت أال الىكالت ا  ت الكذ
الس ى ىن اات ا دمن ظط ؽ الداللا  الىنطا الكسأةن أال أا صعص هعر المؿ  واا رىماا 
ال ظحراض م ةن امس اللانـ  نافلنؿ ىنلاا الذكرت الدد ظى ب ةذ  اافلػنؿ ملن ػنة  د اػا أال 

ظلمػػػد فػػػن ىلحندةػػػنت كممػػػن زاد  اىػػػاا أال أعسداػػػات الكممػػػن ازدادت صػػػدة االػػػـ أال الملن ػػػنة الال
 االحظمنؿ فن أف ظ طالا الملنمما امس ااظداا امس ىسما الصعص.

 فنظانداا م نةما الظلذاب ال ار  مف مرالب الملنمما اللنىاا أال المةا ا  2.16.2
أال الس ى ىن اات دد ارفت الظلذاب  ل  : أا امػؿ ا ػظح ا ػ  ألػـ أال ملن ػنة صػدادةت جىػداًن 

 محؽ امدًا  صعص ا راض:كنف أـ الماًن ا

 الحوالؿ مف ةذا الصعص أال مف صعص انلث امس ملمالمنت أال امس ااظراؼ. -أ 

 ملند ظ  امس امؿ ارظك   أال اصظ   فن أ   ارظك  ت ةال أال صعص انلث. -ب 

 ظعالاا  أال ىر نم  امس فلؿ أال امظ نع اف فلؿ ةال أال أا صعص انلث. -ج 

ملػػػ  مالظػػػؼ امػػػالمن أال أا صػػػعص الاصػػػكؿ االػػػـ أال الملن ػػػنة اػػػذا ًنَ  ا ػػػدمن اح 2.16.3
 أال  ظغنما  ا  . مالافلظ هعر المؿ  واا رىماات أال  ظحراض م ع أال 

الااىر الظلذاب ظاىارًا الاىلًنت  داًل مف ظاىار  ظاىارًا مالًنت مظس من ظالافرت اساا ا نور 
 فن الالؿت ةن:

 الملن نة الصدادة الاالـ. -أ 

 ىلحند  اف دود. -ب 

 المؿ  واا رىماا. مف جن ب مالظؼ امالمن أال أا صعص -ج 

 



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة

87 

 القاسية أو الال إنسانية المهنية.المعاممة أو العقوبة  2.17

الػػد الظلػػذاب صػػكًس م ػػنلغ فاػػ  مػػف أصػػكنؿ الملنممػػا اللنىػػاا أال المةا ػػات اللػػاس مػػف الاىػػار 
ظحداػػد الاػػرؽ أال عػػط فنوػػؿ  ػػاف الظلػػذاب الالملنممػػا اللنىػػاا.  فلمػػس ىػػ اؿ الماػػنؿ: ا ػػدرج 

فاػػ  أ ػػ  دنىػػن ال اػػر ى ىػػن ن المةػػاف ظحػػت الوػػؼ الظلػػذابت  المػػرب الػػذا ممػػن ال صػػؾ
فحاف اظجنالز الالؿ اظ ا الصدة فن الملن نة أال ىلحنؽ الجرالح الاإلون نت المد  جىػنمظةن 

 ةن الانوؿ الرأاىن  اف الظلذابت المرالب الملنمما اللنىاا أال المةا ا.

 الفرد في الحرية واألمن عمى شخصه.حق  2.18

حػػؽ الاػػرد فػػن الحراػػا الاامػػف الصعوػػن الاحػػدد ملػػناار االحظجػػنز اكاػػؿ الدىػػظالر الام ػػن 
ػػؿ ذلػػؾ دػػن الف اإلجػػرااات الجزاأاػػا فػػن 48ت 57الملنممػػا المحظجػػزاف فػػن المػػندظاف   ل الفوَّ

 ل.225ت 226ت 227ت 215ت 193ت 184ت 15ت 13ت 12ت 11ت 9ت 7ت 6المالاد  

 ا ظةنكنت حؽ الارد فن الحراا الاامف امس صعو : 2.18.1

 رظنفت ةمن: االحظجنز الظلىانت الاالعظانا اللىرا.اللةن وال 

 االحظجنز الظلىان: -أ

الػػع ا ظةػػنؾ الحػػؽ فػػن الحراػػا ا ػػدمن الػػاـل مالظػػؼ امػػالمن أال صػػعص هعػػر المػػؿ  وػػاا 
رىماا أال  ظحراض م  ت أال  رمن  أال مالافلظ ت  حرمنف صعصت  دالف ى ب مصرالعت مف 

جػػػنز هعػػػر أال المػػػل  ظحػػػت حراظػػػ  اػػػف طراػػػؽ احظجػػػنز  فػػػن ىػػػجف أال فػػػن أا مرفػػػؽ احظ
 اإلدنما الج راا.

الظكظمػػػؿ ا نوػػػر االحظجػػػنز الظلىػػػانت ا ػػػدمن ال اػػػظـ اظ ػػػنع دالااػػػد اإلجػػػرااات المىػػػظحلا 
دن ال ػًنت مػف د ػؿ المكماػاف  ذ اػنذ اللػن الفت كنحظجػنز ااصػعنص دالف أالامػر حػ س مػف جةػػا 

نز ااصػعنص معظوا دن ال ًنت اللػـ اػظـ ى ػسغ المحظجػز  لىػ نب الحػ ست أال كػلف اػظـ احظجػ
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فػػن أمػػنكف  اػػر معووػػا لمحػػ ست الال اىػػمخ اىػػرةـ  ناللظلػػنا  ةػػـت أال ظىػػمـ ملمالمػػنت 
 ا ةـ فان كؿ ةذ  الحنالت الد االحظجنز ظلىااًن.

المػػػف اال ظةنكػػػنت المرظ طػػػا  نلالنفػػػا الام اػػػا احظجػػػنز أجةػػػزة الصػػػرطا ادػػػنرب المصػػػظ    ةػػػـ 
ااصػعنص فػن ىػجالف عنوػا ىداراػا إلج نرةـ امس ظىػماـ أ اىػةـ  نإلمػنفا ىلػس احظجػنز 

 الد ماا أال فن ىجالف دن ال اا   نًا امس أالامر زامنا اصنأرااف.

 االعظانا اللىرا: -ب

 الظظ ع حنالت االعظانا اللىرات فن حنؿ ظالفر:

  اللػػػ ض امػػػس ااصػػػعنص الاحظجػػػنزةـ أال اعظطػػػنفةـ ر مػػػًن اػػػ ةـ أال حرمػػػن ةـ مػػػف
اافت أال امػػػػس أاػػػػدا حػػػػراظةـ امػػػػس أا  حػػػػال هعػػػػرت امػػػػس أاػػػػدا مػػػػالظااف حكػػػػالم

مجمالانت م ظما أال أفػراد اػندااف الممػالف  نىػـ الحكالمػا أال  ػداـ م ةػن  وػالرة 
 م نصرة أال  ار م نصرةت أال  رمنةن أال  ل اللةن.

  اػػػـ رفػػػض الكصػػػؼ اػػػف موػػػار ااصػػػعنص المل اػػػاف أال اػػػف أمػػػنكف ظالاجػػػدةـ أال
 رفض االاظراؼ  حرمن ةـ مف حراظةـ.

ف المػػحنان اصػػظركالف فػػن أ صػػطا ىانىػػاا أال  لن اػػا أال الاػػزداد احظمػػنؿ الدػػالع اعظاػػنا ىذا كػػن
  ار ذلؾ مف أ صطا م ظمنت المجظمع المد ن.

 قات الجنائية والتوقيف واالحتجاز.حقوق اإلنسان أثناء التحقي 2.19

ل مػػػف اللةػػػد العػػػنص  ػػػنلحلالؽ المد اػػػا الالىانىػػػاا امػػػس أ ػػػ :  ال اجػػػالز 9ظلمػػػن المػػػندة  
 اجػالز حرمػنف أحػد مػف حراظػ  ىال اىػ نب اػ ص اماةػن حرمنف أحػد أال ااظلنلػ  ظلىػاًنت الال

اللػػن الف الط لػػًن ل جػػراا الملػػرر فاػػ  .  الاظالجػػب ى ػػسغ أا صػػعص اػػظـ ظالدااػػ   لىػػ نب ةػػذا 
 الظالداؼ ا د الدالا ت كمن اظالجب ى س   ىرالًن  لاا ظةما ظالج  ىلا .
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 ي حماية الحياة الخاصة )الحق في(.الحق ف 2.20

ف  أعػػص عوػػنأص كرامظػػ  اإل ىػػن اات ىذ اطػػالا ذاظػػ  امػػس حمناػػا عوالوػػاا اإل ىػػنف مػػ
مك ال نت ار  فن ىظرةن  لما مف  لـ الىسـ الظن اوػااةن ا اماػ .  الطنلمػن كن ػت ةػذ  
المك ال ػنت مىػظالرة فةػن ممكػا فػن حالزظػ  داعػػؿ ىطػنر عػنص  ػ ت الال اىػالغ لمغاػر ادظحنمػػ  

 لكصؼ من الراا أىظنر ذلؾ الىظنر.

 ن حؽ الارد فن أف الاش حانظ   م ل  اف اافلنؿ ايظاا:فنلحؽ فن العوالواا ال 

 الظدعؿ فن حانة أىرظ  أال م زل . -أ 

 الظدعؿ فن كان   ال د ن أال الللمن أال حراظ  ااعسداا أال اللنما. -ب 

 االاظداا امس صرف  أال ىملظ . -ج 

 المل  ظحت اامالاا الكنذ ا. -د 

 ىذااا الدنأع ظظوؿ  حانظ  العنوا. -ةػ

 ال والرظ .اىظلمنؿ اىم  أ   -ال

 الظجىس الالظموص الالمسحظا.   -ز

 الظدعؿ فن المراىست.   -ح

 ىالا اىظعداـ الىنأؿ االظونؿ العنوات المرأاات المكظال ات الصاالاا.   -ط

 ىفصنا الملمالمنت المظحوما  حكـ الالا الالمة ا.  -ا
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 خالصــة القــول. 2.21

نظلةػػن حمناػػا المجظمػػع  وػػان ا ظلظ ػػر ةاأػػا الصػػرطا جػػزاًا مةمػػًن مػػف المجظمػػع الػػع امػػس ا
أمػػ ةـ الكػػرامظةـ الحمػػناظةـ مػػف ااامػػنؿ  اػػر اللن ال اػػات الةاأػػا الصػػرطات م ػػالط  ةػػن الاجػػب 

ل الدػن الف 41ت 39ى انذ اللن الفت الدد  ص امس ةذا الالاجب الدىظالر الام ن فػن المػندظاف  
 ل.89ت 8ت 7الصرطا فن المالاد  

لػػػن الف امػػػس اػػػنظلةـت الذلػػػؾ أىنىػػػًن  عدمػػػا الامظػػػـز م ظىػػػ ال الصػػػرطا  ػػػالاج ةـ الػػػذا املاػػػ  ال
المجظمػػع الحمناػػا جماػػع ااصػػعنصت دالف ظمااػػزت مػػف ااامػػنؿ  اػػر اللن ال اػػات امػػس  حػػال 
اظاؽ مع امال درجا المى اللاا الظن ظظطم ةن مة ػظةـت الا وػناالف لىػاندة اللػن الفت كمػن الػع 

ظ امػس أىػرار امس م ظى ن الصرطا الاجب حمناا الاحظػراـ حلػالؽ اإل ىػنف الكرامظػ ت الالحاػن
 الحانة العنوا.

الاحظػػػر امػػػس أفػػػراد الصػػػرطا ممنرىػػػا الظلػػػذاب أال  اػػػر  مػػػف ىىػػػناة الملنممػػػات كمػػػن احظػػػر 
 اماةـ ممنرىا أامنؿ ىفىند الذما.

الالظ ن أفراد الصرطا  حمناا وحا المحظجزافت الاكالف اىػظلمنلةـ لملػالة محوػالرًا  حػنالت 
 لجراما.المرالرة اللوال ت الا راض ظ ااذ اللن الف الم ع ا

يتمتع المحتجزون بحمايـة عـدد مـن معـايير حقـوق اإلنسـان الدوليـة  ويحظـر دائمـًا  2.22
البدنية والحـبس االنفـرادي لمـدة طويمـة  والحـبس فـي زنزانـة مظممـة  والعقوبةالتعذيب 

 وغير ذلك من المعاممة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة.

ؽ محػػددة  صػػلف الظالداػػؼ الاإلجػػرااات اللن ال اػػا الاالحظجػػنز  نإلمػػنفا ىلػػس ذلػػؾت ة ػػنؾ حلػػال 
 الىن ؽ لممحنكمات الالظرالؼ المنداا لسحظجنزت الال ظنـ الاإلصراؼ امس االحظجنز.
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بعــض التعريفــات المرتبطــة بحقــوق المحتجــزين وهــي مســتمدة مــن مجموعــة مــن  2.23
ـــادئ   بحمايـــة األشـــخاص الـــذين يتعرضـــون ألي شـــكل مـــن أشـــكال المتعمقـــةالمب

 .(92)االحتجاز أو السجن

الظالداؼ: الالود    الالؿ المظوؿ  نلل ض امس صعص  داال  ارظكن   لجرامػا  -أ 
 أال  ذجراا مف ىمطا من.

الصػػػعص المحظجػػػز: أا صػػػعص اجػػػرد مػػػف حراظػػػ  الصعوػػػاا  ظاجػػػا لسحظجػػػنز  -ب 
اإلدارا أال االحظجػػػػنز الىػػػػن ؽ لممحنكمػػػػا أال اإلدا ػػػػا  نرظكػػػػنب جرامػػػػا.  الاصػػػػمؿ 

  الالمحظجػػزاف فػػن م ىىػػنت اامػػراض الللماػػات الااصػػعنص المحظجػػزافت ااىػػر 
المحظجػػزاف فػػن الىػػجالف المراكػػز الصػػرطات المراكػػز ممظمىػػاف المجػػالات الم ىىػػنت 

 ااحداثت الالىجالف الحر اا.

اصمؿ االحظجنزت الحرمنف مف الحراػا الىػن ؽ لممحنكمػا أال االحظجػنز اإلدارا أال  -ج 
 ظجز مف حراظ .السحؽ ل دا ا أال أا حنلا أعر  احـر فاةن مح

 الود  موطمخ الىجاف: أا صعص مجرد مف حراظ  الصعواا إلدا ظ   جراما. -د 

 الود  موطمخ الىجف: مكنف االاظلنؿ السحؽ ل دا ا. -ةػ

 صمة باالحتجاز ومعاممة المحتجزين.المعايير الدولية والوطنية المت 2.24

 ادـ الظمااز: 2.24.1

ل مػػف اإلاػػسف 2حظجػػنزت الملظػػرؼ  ػػ  فػػن المػػندة  الةػػال الملاػػنر الػػداللن ااالؿ المػػرظ ط  نال
ل مػػف اللةػػد الػػداللن العػػنص  ػػنلحلالؽ المد اػػا 26ت 2اللػػنلمن لحلػػالؽ اإل ىػػنفت الالمػػندظاف  

 ل مف اللالااد ال مالذجاا الد ان.6الالىانىاات الامًس  نلمندة  

                                                           

( ِػّٛػد بٌّحةدب بٌّسؼٍمد جؿّة٠الد غ١ّالغ بألؽالخةؿ بٌالز٠ٓ ٠سؼشمالْٛ ألٞ ؽالىً ِالٓ أؽالىةي بالؾسػالةص أٚ بٌغالػٓ, لالشبس 92)

 َ.1988د٠غّحش وةْٔٛ بألٚي  9بٌّإسـ  ٟ:  43/173بٌػّؼ١د بٌؼةِد 
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ال ظصػكؿ  الجدار  نإلصنرةت  ػلف الظػدا ار العنوػا الظػن ظحظػـر الملظلػدات الدا اػا الااعسداػا
ظماازًا ا ظةؾ حلالؽ اإل ىنفت الال ظلد ظماازاا أا ظدا ار ظامن ىلس حمناا الحلالؽ الالمركز 

 .ل93 العنص الذا ظظمظع    المرأة الااطانؿ الك نر الىف الالمرمس الالملالداف

 حظر الظلذاب الالملنمما أال الللال ا اللنىاا أال الس ى ىن اا أال المةا ا: 2.24.2

ل مػػػف اإلاػػػسف اللػػػنلمن 5ل مػػػف الدىػػػظالر الام ػػػنت الالمػػػندة  48ة  الدػػػد  وػػػت اماػػػ  المػػػند
ل مػػػػف اللةػػػػد الػػػػداللن العػػػػنص  ػػػػنلحلالؽ المد اػػػػا الالىانىػػػػاات 7لحلػػػػالؽ اإل ىػػػػنفت الالمػػػػندة  

الاظممف ةذا الم دأ  أ   ال اجالز ىعمنع أحد لمظلذاب الال لمملنمما أال الللال ا اللنىػاا أال 
 الس ى ىن اا أال الحنطا  نلكراما .

الالللال ػا الجىػداا الالللال ػا  نلالمػع فػن ز زا ػا مظممػات ال اػر ذلػؾ مػف الللال ػػنت  2.24.3
ل 31اللنىػػاا أال الػػس ى ىػػن اا أال المةا ػػا محظػػالرة كماػػًنت كللال ػػنت ظلدا اػػا  مالجػػب اللناػػدة  

مػػف اللالااػػد ال مالذجاػػا الػػػد انت الااىػػر حظػػر الظلػػذاب الالملنممػػػا اللنىػػاا رىػػماًن امػػس أ ػػػ  
ظزالاد جزاف ح ىًن ا اراداًن لمدة طالامات  نإلمنفا ىلس ذلؾت ا  غن احظر ح س جماع المحظ

 .ل94 المحظجزاف  ملمالمنت اف الجراأـ الالللال نت الظلدا اا فمًس اف ملمالمنت  صلف حلالدةـ

الال اجػػالز لممػػالظااف المكماػػاف  ذ اػػنذ اللػػالا اف فػػن اسدػػنظةـ  ػػنلمحظجزاف اىػػظلمنؿ  2.24.4
ة لمغناػػػات  مػػػن فاةػػػن الػػػدفنع اػػػف الػػػ اس الالػػػدفنع اػػػف اللػػػالة ىال فػػػن ظػػػرالؼ ملا ػػػا محػػػدالد
 .ل95 ايعراف مد ظةداد م نصر العطار

ل مػف اللالااػد ال مالذجاػا الػد ان امػس أ ػ :  ال اجػالز أ ػدًا أف ظىػظعدـ 33كمن ظػ ص المػندة  
 أدالات ظلااد الحراات كنا سؿ الالىسىؿ الااواند الاانب الظك اؿ كالىنأؿ لمللنب .

                                                           

 ( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص.2) 5( بٌّحذأ 93)

 ( ِٓ ِػّٛػد لٛبػذ بالؾسػةص.30( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة أٚ بٌّحذأ )35( بٌمةػذخ )94)

( 12, 11, 9( ِٓ ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ أٚ بألعالٍؿد بٌٕةس٠الد, ٚبٌّالٛبد )16( ِٓ ِحةدب بعسؼّةي بٌمٛخ, بٌّحذأ )15( بٌّحذأ )95)

 ؾشهد.ِٓ لةْٔٛ بٌ
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 ة لالحتجاز.الظروف المادي 2.25

الع امس ىمطنت االحظجنز الظزاـ  ملنمما جماع ااصعنص المجرداف مف حراظةـت ملنمما 
ل مػػف اللةػػد 1  11ل مػػف الدىػػظالرت الالمػػندة 48كرامػػا الا  ىػػن اا امػػس الػػذا ظظطم ػػ  المػػندة  

ت 184ت 15ت 4ت 227ت 226ت 225ت 21العػػػنص  ػػػنلحلالؽ المد اػػػا الالىانىػػػاات الالمػػػالاد  
ت 18ت بل مػػف دػػن الف الصػػرطات الالمػػالاد  9اإلجػػرااات الجزاأاػػات الالمػػندة  ل مػف دػػن الف 193
ل مػف 12ت 11ل مف دن الف حلالؽ الطاؿت الالمندظػنف  124ل مف دن الف الىجالفت الالمندة  31ت 31

 دن الف راناا ااحداث.  الاظممف ةذا الم دأ مىظال  أد س مف الظرالؼ المنداا لسحظجنز.

ؼ أال الل ػػػػػػػن ر الُملػػػػػػػدة إلاػػػػػػػالاا المحظجػػػػػػػزاف أال الا  غػػػػػػػن أف ظاػػػػػػػن جماػػػػػػػع الغػػػػػػػر  2.25.1
الىظعدامةـ  نلملناار الد ان لموحا اللنما مػف حاػث: الظةالاػات الاإلمػناةت الدرجػا الحػرارة 

 .ل96 المسأما للاش اإل ىنف فن مىكف

 .ل97 الا  غن أف ظارض امس المحظجزافت دالااد الل ناا  نل ظنفا الصعواا 2.25.2

 .ل98 ىا الرانما الالظمنراف الرانماا كؿ ااـل فن الةالاا الطمؽاىمخ لممحظجزاف  ممنر  2.25.3

 .ل99 ظالفار المنا الالغذاات امس درجا كنفاات الالفلًن لمملناار الوحاا 2.25.4

 .ل100 اىمخ لممحظجزاف  نرظداا مس س كنفاا ال ظااا ظظ نىب مع ظرالؼ الطلس 2.25.5

 .ل101 ناا الط اا اى ن ةـلممحظجزاف الحؽ فن الراناا الط اا الال اىاا الالرا 2.25.6

 

                                                           

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.19, 15( بٌمةػذزةْ )96)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.15( بٌمةػذخ )97)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.21( بٌمةػذخ )98)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.20( بٌمةػذخ )99)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.17( بٌمةػذخ )100)

 ( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص.26, 25, 24( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة, ٚبٌّحةدب )25, 24, 22بػذ )( بٔظش: بٌم101ٛ)
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 الثقافة والتعميم.الدين و  2.26

 ل102 ا  غن الىمنح لممحظجزاف  ذص نع احظانجنت حانظةـ الدا اا. 

  اظمظػػع المحظجػػػزالف الالىػػػج نا  ػػنلحؽ فػػػن الحوػػػالؿ امػػػس دػػدر مللػػػالؿ مػػػف المػػػالاد
 .ل103 الظلماماا الالالنفاا الاإلاسماا

 ت  مػػػػػن الػػػػػزز كرامػػػػػا مػػػػػمنف فػػػػػرص امػػػػػؿ حلالاػػػػػا أا ػػػػػنا االحظجػػػػػنز أال الىػػػػػجف
 .ل104 المحظجزاف الحلالؽ اإل ىنف العنوا  ةـ

 اإلشراف عمى أماكن االحتجاز. 2.27

ظ ظاـ ىصراؼ فلػنؿ امػس أمػنكف االحظجػنزت مػف د ػؿ ىػمطنت محناػدة مل اػا  نلحاػنظ امػس 
الملنممػػػا اإل ىػػػن اات أمػػػر حاػػػالا لحمناػػػا حلػػػالؽ اإل ىػػػنف المرظ طػػػا  ػػػنلمحظجزاف.  الامػػػًس 

 ل مف مجمالاا م ندئ االحظجنز.33مف اللالااد ال مالذجاا الد انت الالم دأ  ل 36 نللنادة  

الاظمظػػع المحظجػػزالف أال الىػػج نا  حػػؽ ظلػػداـ طم ػػنت أال صػػكنالا ظظلمػػؽ  ملػػنممظةـ  2.27.1
أا نا دمنا فظرة االحظجنز أال الىجفت الفن حنلػا الفػنة أحػد المحظجػزاف اجػب اظعػنذ ظػدا ار 

ا صػعص أال أصػػعنص ظا ػػت مىػػ اللاظةـت الال ىػػامن عنوػا لملرفػػا ىػػ ب الالفػػنة المسحلػػا أ
 .ل105 فن حنالت الظلذاب أال ىىناة الملنمما

الػاـل أصػػعنص م ةمػػالف المػػف ذالا الع ػػرةت مػػف عػػنرج ىدارة الىػػجف  ػػذجراا زاػػنرات  2.27.2
 .ل106 م ظظما امنكف االحظجنز مف أجؿ مراد ا المراانة الونرما لملالا اف الاا ظما ذات الوما

 

                                                           

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.42( ِٓ بٌؼٙذ بٌخةؿ جةٌؿمٛق بٌّذ١ٔد ٚبٌغ١ةع١د, ٚبٌمةػذخ )1) 18( بٔظش: بٌّةدخ 102)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.40, 39ػذز١ٓ )( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص, ٚبٌمة28( بٔظش: بٌّحذأ )103)

 ( ِٓ بٌّحةدب بألعةع١د ٌٍغػٕةء.8( بٔظش: بٌّحذأ )104)

 ( ِٓ بٌّحةدب بٌخةفد جّٕغ بقػذبَ.13, 12, 9( بٔظش: بٌّحةدب )105)

 ( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص.29( بٔظش: بٌّحذأ )106)
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 .ل107 حظجزاف الالىج نا الحؽ فن االظونؿ ال ىراا كنمما  نلزاأرافاكالف لمم 2.27.3

ظحاػػظ جماػػع ال لػػالد الااصػػانا الاما ػػا الالااػػنب ال ارةػػن مػػف المظلملػػنت الصعوػػاات  2.27.4
الظن ظعص المحظجز الالظن ال اىمخ  نالحظانظ  ةن  لد دعالؿ الىجفت ا  غن الملةن فن 

 .ل108 حرز أماف ىلس أف اطمؽ ىراح 

 طبقة عمى المحتجزين قبل المحاكمة.ت المنالضمانا 2.28

ل مػػػػػف 48ل مػػػػػف اللةػػػػػد العػػػػػنص  ػػػػػنلحلالؽ المد اػػػػػا الالىانىػػػػػاات الالمػػػػػندة  9ط لػػػػػًن لممػػػػػندة  
ل مػػػف 28ت 11ت 7ت 5ل مػػػف دػػػن الف اإلجػػػرااات الجزاأاػػػات الالمػػػالاد  27الدىػػػظالرت الالمػػػندة  

اللناػدة اللنمػات  دن الف ظ ظاـ الىجالفت ال اجالز أف اكػالف االحظجػنز ا ظظػنرًا لممحنكمػا ةػال
الة نؾ ادة دمنان ظعمع لظلااـ من ىذا كنف االحظجنز الىن ؽ لممحنكمػا مػرالراًنت  مػن فػن 

 ذلؾ من امن:

 ؟  ةؿ ظالجد أى نب مللاللا  لف الصعص دد ارظكب الجـر

 ةؿ الحرمنف مف الحراا  ار مظ نىب مع الجـر المزااـل الالحكـ الم ظظر؟ 

 ةؿ ة نؾ عطر مف فرار المصظ     ؟ 

  ة نؾ عطر ك ار مف دانـ المصظ       نرظكنب جراأـ أعر ؟ةؿ 

 ةؿ ة نؾ عطر مف حدالث ظدعؿ عطار فن ىار اللدالات ىذا ُأطِمؽ ىراح المصظ     ؟ 

 ةؿ ىظان الكانلا أال اإلفراج المصرالطت  داًس اف االحظجنز؟ 

 

 
                                                           

 ( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص.29( بٔظش: بٌّحذأ )107)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.43بٔظش: بٌمةػذخ )( 108)
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 افتراض البراءة. 2.29

ا فػػن الظصػػراع الام ػػن.  ال ػػص امػػس افظػػراض ال ػػرااة مػػف الم ػػندئ الرأاىػػاا لملدالػػا الج نأاػػ
ل مػف دػن الف اإلجػرااات الجزاأاػا 4ل مف الدىظالرت الالمندة  47الحؽ فن ال رااة فن المندة  

 الظن ظالجب ملنمما المظةـ كال    راأًن ىلس أف ظا ت ىدا ظ  فن محنكما م واا.
 .ل109 ال االاظطمب افظراض ال رااة ظحىاف ملنمما ااصعنص الذاف لـ اعملالا لسحظجنز كلل

 الفصل بين الفئات. 2.30

ل مػػػف اللةػػػد العػػػنص 11/2ا  غػػػن الاوػػػؿ  ػػػاف معظمػػػؼ فأػػػنت المحظجػػػزافت ط لػػػًن لممػػػندة  
ل مػػف 7ل مػػف اللالااػػد ال مالذجاػػا الػػد انت الالمػػندة  8 ػػنلحلالؽ المد اػػا الالىانىػػاات الاللناػػدة  
ل مػػف دػػن الف 124ل مػػف دػػن الف الىػػجالفت الالمػػندة  22دػػن الف اإلجػػرااات الجزاأاػػات الالمػػندة  

 ل مف دن الف راناا ااحداث.12ت 11حلالؽ الطاؿت الالمندظنف  

الا  غػػػن فوػػػػؿ المظةمػػػاف اػػػػف المحكػػػاـل امػػػػاةـ الفوػػػؿ ااحػػػػداث اػػػف ال ػػػػنلغافت الا  غػػػػن 
 احظجنز الرجنؿ الال ىنا فن م ىىنت معظماا.

الدػػػد اعمػػػع المحظجػػػزالف د ػػػؿ المحنكمػػػا اىػػػالأ أحػػػالاؿ الحػػػ ست الظكػػػالف مرافػػػؽ االحظجػػػنز 
ظةنلكػػا ال اػػر وػػحاا ال اػػر وػػنلحا لىػػكف اإل ىػػنفت ةػػذا الدػػد اظػػؿ المحظجػػزالف مكظظػػا الم

لصػػػةالر أال حظػػػس لىػػػ الات  ا مػػػن اجػػػرا الظحلاػػػؽ فػػػن دمػػػنانةـ الملنلجظةػػػن مػػػف د ػػػؿ ال ظػػػنـ 
 .ل110 اللمنأن

 

 

                                                           

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.91, 88, 87, 86( بٔظش: بٌمٛبػذ )109)

( ؾمالالٛق بقٔغالالةْ ٚبالؾسػالالةص بٌغالالةجك ٌٍّؿةوّالالد, د١ٌالالً بٌّؼالالة١٠ش بٌذ١ٌٚالالد بٌّسقالالٍد جةالؾسػالالةص لحالالً بٌّؿةوّالالد, ٚض١مالالد بألِالالُ 110)

 بٌٕـ بقٔػ١ٍضٞ. ِٓ 3, ففؿد HR/P.P.T 1994/2بٌّسؿذخ 
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 حظر التوقيف التعسفي. 2.31

الظالداػػؼ ةػػال  دااػػا امماػػا االحظجػػنزت الا  غػػن أال اظلػػرض صػػعص لمظالداػػؼ أال االحظجػػنز 
ت الاجػػػب أف اعمػػػع الظالداػػػؼ داأمػػػًن لمردن ػػػا أال اإلصػػػراؼ اللمػػػنأاافت لمػػػمنف ل111 نً ظلىػػػا

ىظمنم   ملظمس اللن الفت كمن ا  غن االحظانظ  ىجست ددالا اف الظالداانت ظحلالًن لالنلاا 
 اإلصراؼ اللمنأن اللم ع حنالت االعظانا.

 اإلتباع فور التوقيف أو االحتجاز.إجراءات واجبة  2.32

ل مػػػف 48ل مػػػف اللةػػػد العػػػنص  ػػػنلحلالؽ المد اػػػا الالىانىػػػاات الالمػػػندة  9/2 ظػػػ ص المػػػندة 
ل مػػف دػػن الف اإلجػػرااات الجزاأاػػا امػػس امماػػا ى ػػسغ م لاػػا 115ت 73الدىػػظالرت الالمندظػػنف  

مف مرحمظاف: اااللػست الفاةػن اػظـ ى ػسغ الصػعص فػالر ظالدااػ   لىػ نب االحظجػنزت ال نلظةمػا 
ات فااةن اظـ ى سغ الصعص  حلالدػ  الةػال رةػف االحظجػنزت أال الظةـ الم ىال ا ىلا ت أمن الان ا
 ىامن الحؽ فن االظونؿ  محنـ.

 إمكانية الوصول إلى القضاء. 2.33

ل مػػػف 48ل مػػػف اللةػػػد العػػػنص  ػػػنلحلالؽ المد اػػػا الالىانىػػػاات الالمػػػندة  9/3ظكاػػػؿ المػػػندة  
عص ل مػػػػف دػػػػن الف اإلجػػػػرااات الجزاأاػػػػات حػػػػؽ الصػػػػ115ت 7الدىػػػػظالر الام ػػػػنت الالمندظػػػػنف  

المجػػرد مػػف حراظػػ   ػػنلالدالؼ أمػػنـ ىػػمطا دمػػنأاا كامػػن ظلاػػد ال ظػػر فػػن أىػػ نب االحظجػػنز 
 الظ ظر فن صرااظ  اللن ال اات المف اـ ظلرر اىظمرار الحجز مف ادم .

اللكػػؿ صػػعص محظجػػز الحػػؽ فػػن المحنكمػػا مػػف عػػسؿ مةممػػا مللاللػػات كمػػن لػػ  الحػػؽ فػػن 
 اإلفراج ا   ا ظظنرًا لممحنكما.

 

                                                           

( ِالالٓ بٌؼٙالالذ بٌخالالةؿ جالالةٌؿمٛق بٌّذ١ٔالالد 9/1( ِالالٓ بقػالالالْ بٌؼالالةٌّٟ ٌؿمالالٛق بقٔغالالةْ, ٚبٌّالالةدخ )9, 5( بٔظالالش: بٌّةدزالالةْ )111)

 ( ِٓ لةْٔٛ بقغشبءبذ بٌػضبئ١د ب١ٌّٕٟ.105, 37, 13, 11, 7( ِٓ بٌذعسٛس ب١ٌّٕٟ, ٚبٌّٛبد )48ٚبٌغ١ةع١د, ٚبٌّةدخ )
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 تجاز.أماكن االح 2.34

ال اجػالز اا ىػػمطا مػػف ىػػمطنت الداللػػا أال أا الكاػػؿ مػػف الكػػسا الحكالمػػا اللاػػنـ  لمماػػنت 
 .ل112 احظجنز فن اامنكف  ار المعووا دن ال ًن لسحظجنز

اللمػػػػمنف ظحلاػػػػؽ الردن ػػػػا اللمػػػػنأاا الالنلػػػػات فذ ػػػػ  ا  غػػػػن امػػػػس ىػػػػمطنت االحظجػػػػنز  فػػػػظخ 
 ىجست لجماع المحظجزاف.

ظجػػنز ظمكػػاف المحظجػػز مػػف االظوػػنؿ  محػػنـت  مػػن امك ػػ  الالػػع امػػس ىػػمطنت االح 2.34.1
 .ل113 مف حمناا حلالد  دالف ا ظلنص أال ظلىؼ

الػػػػع امػػػػس ىػػػػمطنت االحظجػػػػنز الاجػػػػب ظمكػػػػاف المحظجػػػػز مػػػػف االظوػػػػنؿ  نللػػػػنلـ  2.34.2
 .ل114 العنرجنت العوالوًن  نادر نا الااوددنا

االحظجػػػنز  الفػػػن حػػػنؿ حػػػدالث الفػػػنة لمحظجػػػز أا ػػػنا فظػػػرة االحظجػػػنزت فػػػذف ىػػػمطنت 2.34.3
 .ل115 ممزما  ذ سغ أدنرب المحظجز  الفنظ 

 ايير الواجبة التطبيق عمى المرأة.المع 2.35

ظعمػػػع ال ىػػػنا إلصػػػراؼ الملنممػػػا ظظاػػػؽ العوالوػػػاظةف مػػػف د ػػػؿ ىدارة مرافػػػؽ االحظجػػػنزت 
 الظلمؿ ىمطنت االحظجنز امس ظم اا الىد احظانجنت ال ىنا المحظجزات.

كنفات كمن ظ ذؿ ا ناػا دوػال  فػن ظػالدن الملنممػا  الظاللن ا ناا عنوا  م ع أصكنؿ الل ؼ
 .ل116 اللنىاا أال المة اا لممرأة المحظجزة

                                                           
 ( ِٓ لةْٔٛ بٌغػْٛ.31( ِٓ لةْٔٛ بقغشبءبذ بٌػضبئ١د, ٚبٌّةدخ )188, 77, 13ٌذعسٛس ب١ٌّٕٟ, ٚبٌّٛبد )( ِٓ ب48( بٔظش: بٌّةدخ )112)

( ِالٓ بٌمٛبػالذ 93( ِالٓ لالةْٔٛ بٌغالػْٛ, ٚبٌمةػالذخ )31, 30( ِالٓ لالةْٔٛ بقغالشبءبذ بٌػضبئ١الد, ٚبٌّةدزالةْ )77, 9, 8( بٔظش: بٌّٛبد )113)

 بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.92ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص, ٚبٌمةػذخ ) ( 15ِٓ( بٔظش: بٌّحذأ )114)

 ( ِٓ بٌمٛبػذ بٌّٕٛرغ١د بٌذ١ٔة.44( بٌمةػذخ )115)
, 49, بٌذٚسخ بٌطةِٕد ٚبألسجؼْٛ, بٌٛضةئك بٌشع١ّد ٌٍػّؼ١الد بٌؼةِالد, بٌٍّؿالك سلالُ 48/104( بٔظش: لشبس بٌػّؼ١د بٌؼةِد ٌألُِ بٌّسؿذخ 116)

 A 48/49( /1993.), 217ؿ
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فػػس ظلظ ػػر ظماازاػػا ظمػػؾ الظػػدا ار الراماػػا فلػػط ىلػػس حمناػػا حلػػالؽ المػػرأة المركزةػػن العػػنصت 
 .ل117 ال عنوا الحالامؿ مف ال ىنا الاامةنت السأن ارملف أطانلةف ظماازاا

لالااػػد ال مالذجاػػا الػػد انت فذ ػػ  ا  غػػن ظػػالفار الم صػػآت العنوػػا ل مػػف ال1  23الط لػػًن لممػػندة 
المػرالراا لظػالفار الراناػا الاللػػسج د ػؿ الػالالدة ال لػػدةنت الحػاف اكػالف مػػف المىػمالح  ػ   لػػنا 
ااطانؿ الرمع ىلس جن ب أمةنظةـ فن الىجفت ظظعذ الظػدا ار السزمػا لظػالفار دار حمػن ا 

ع أا نا ادـ الجالدةـ فن   راناا أمةنظةـ.االمع فاةن الُرمَّ

صػػػراؼ مالظاػػػنت الاػػػنمستت  الفػػن كػػػؿ الحػػػنالتت ا  غػػػن المػػػع المحظجػػػزات ظحػػػت راناػػػا الا 
 ىامن فن الل ن ر المعووا لممةنجع.

 يير الواجبة التطبيق عمى األطفال.المعا 2.36

اظمظع ااطانؿ المجرداف مف حػراظةـ  ػنلحؽ فػن ظىػةاست العػدمنت ظاػن  جماػع مظطم ػنت 
حػػػػنطظةـ  ملنممػػػػا عنوػػػػا الوػػػػحا الالكرامػػػػا اإل ىػػػػن  اا.  الا  غػػػػن فوػػػػمةـ اػػػػف ال ػػػػنلغاف الا 

 غػرض ىوػسحةـت الا  غػن حا مػػن أمكػفت أف ظحػؿ ظػدا ار  دامػػات محػؿ المسحلػا اللمػػنأاا 
 ل طانؿ.  كمن ا  غن الىمنح لةـ  مالاوما الظلماـ الالظدراب المة ن الاللمؿ.

                                                           

 ( ِٓ ِػّٛػد ِحةدب بالؾسػةص.2)5( بٔظش: بٌّحذأ 117)
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 خالصـة الفصـل

الحراػنتت فػنلحكـ  مصػرالااا الىػمالؾ مػف ادمػ ت ُظلد الكراما اإل ىن اا مػردًا لكػؿ الحلػالؽ ال 
 ارظ ط  ظالافؽ الىمالؾ مع الكراما اإل ىن اات فذف صذ ا ةن ُالد  نطًس فن أىنى  المعرجنظ .

الاىظظؿ اإل ىنف  ىاندة اللن الفت الػذا الػزز الكرامػا اإل ىػن اات فاحماةػن مػف أا ا ظلػنص 
ر ا ةنت فذذا عرج اللن الف اف ةنظاف أال ااظداا أال ا ظةنؾت  جمب الم نفع لةن الدفع اامرا

الموػػمحظاف ااظ ػػر فػػن اػػداد اللػػدـ.  الظػػذالد اػػف ىػػاندة اللػػن الف ىػػمطا دمػػنأاات مىػػظلمات 
 المحنادة ال زاةات فظط ؽ اللن الف دالف ظمااز كنأف من كنف.

فػػػػس اجػػػػالز الظػػػػذرع  موػػػػنلخ اامػػػػف اللػػػػالمنت أال الظػػػػرالؼ االىػػػػظا نأاات أال حػػػػنالت ال ػػػػزاع 
 دـ الكراما اإل ىن اات الا ظةنؾ حلالؽ الحرانت اإل ىنف.المىمخت فن ى اؿ ة

 فظمؾ أىس الحلالؽ مون ا ا  غن الالدالؼ أمنمةن دالف ظلٍد أال ظجنالز.
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 الفصن الجالح

 اثيق الدولية واإلقميىيةيف املو العدالة اجلهائيةأخالقيات 

 تمهيـد:

مالمػالع أعسداػنت م ظما اامـ المظحدة الكػذلؾ المػ ظمرات الداللاػا الاإلدماماػا   ظلظ ن 3.1
ت فالملت مالاااؽ صرؼ الدالااد أعسداا لاأػنت محػددة مػف المكماػاف  مةػنـ اللدالا الج نأاا
الةػن دالااػد ىػمالؾ أعسداػا ظىػمال امػس اللالااػد الاللػالا اف الالوػااات الُظلػد  اللدالا الج نأاات

ات دلاػػؿ ىرصػػندا ظىػػظةدا  ػػ  الػػدالؿ المظحمػػرة فػػن ظط النظةػػن اإلداراػػا الاللمػػنأاا الالظصػػرالا
  غرض ممنف اللاـ ااعسداا اإل ىن اا.

 الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.

 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 3.2

اظمػػمف اإلاػػسف مجمالاػػا مػػف الم ػػندئ ااعسداػػات ماػػؿ اللدالػػات اإل ىػػن اات حمناػػا كرامػػا 
مظىنالاف فن  اإل ىنف الصرف ت فوخ فن المندة اااللس م   اللالؿ:  ُااللد جماع ال نس أحراراً 

 أف النمؿ  لمةـ  لمًن  رالح اإلعنا . الاماةـالكراما الالحلالؽت الدد الة الا الًس الممارًا 

الُالػػر اإلاػػسف فػػن المػػندة الىػػن لا  م ػػدأ المىػػنالاةت حاػػث  وػػت:  كػػؿ ال ػػنس ىالاىػػاا أمػػنـ 
اللن الف اللةـ الحؽ فن الظمظع  حمناا مظكنفأػا دالف أا ظاردػات كمػن أف لػ  الحػؽ فػن حمناػا 

 ظىنالاا مد أا ظمااز ُاعؿ  ةذا اإلاسف المد أا ظحراض امس ظمااز كةذا .م

أمػػػن المػػػندة العنمىػػػا مػػػف اإلاػػػسفت فظلػػػزز الكرامػػػا اإل ىػػػن اا الظحماةػػػن مػػػف كػػػؿ مػػػرالب 
الظلىػػػؼت حاػػػث جػػػنا فاةػػػن:  ال ُاَلػػػرض أا ى ىػػػنف لمظلػػػذاب الال لمللال ػػػنت أال الملػػػنمست 

 اللنىاا أال الالحصاا أال الحنطا  نلكراما .
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الجػػنا فػػن المػػندة الحنداػػا اصػػر م ػػدأ الحػػؽ فػػن ال ػػرااةت حاػػث  وػػت:  كػػؿ صػػعص مػػظةـ 
 جرامػػا ُالظ ػػر  راأػػًن ىلػػس أف ظا ػػت ىدا ظػػ  دن ال ػػًن  محنكمػػا ام اػػا ظػػ مف لػػ  فاةػػن المػػمن نت 

 المرالراا لمدفنع ا   .

  ا من ظلرر المندة الان اا اصر الحؽ فن عوالواا اإل ىنف الظم ع الظلىؼ أال الظدعؿ فن
الحاػػػنة العنوػػػا ل  ىػػػنفت فوػػػخ فاةػػػن اللػػػالؿ:  ال ُالػػػرَّض أحػػػد لظػػػدعؿ ظلىػػػان فػػػن حانظػػػ  
العنوػػػػا أال أىػػػػرظ  أال مىػػػػك   أال مراىػػػػسظ  أال لحمػػػػست امػػػػس صػػػػرف  أال ىػػػػملظ ت اللكػػػػؿ 

 صعص الحؽ فن حمناا اللن الف مف ماؿ ةذا الظدعؿ أال ظمؾ الحمست .

امػا اإل ىػن اا مػد كػؿ أصػكنؿ الظمػـ الجنات المندة الظنىلا الاللصرالفت لظمان حمناا لمكر 
 حػػػػال المجظمػػػػع الػػػػذا ُاظػػػػنح فاػػػػ  الحػػػػد   الاج ػػػنتالالظلىػػػؼت حاػػػػث دػػػػررت:  امػػػػس كػػػػؿ فػػػػرد 

 لصعواظ  أف ظ مالا  مالًا حرًا كنمًس.

اعمػػع الاػػرد فػػن ممنرىػػا حلالدػػ  الحرانظػػ  لظمػػؾ اللاػػالد الظػػن الررةػػن اللػػن الف فلػػطت لمػػمنف 
ظحلاػػػػؽ الملظمػػػػانت اللندلػػػػا لم ظػػػػنـ اللػػػػنـ االاظػػػػراؼ  حلػػػػالؽ الغاػػػػر الحرانظػػػػ  الاحظرامةػػػػن ل

 فن مجظمع داملراطن . ااعسؽال الالمومحا اللنما 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 3.3

اػػلظن اللةػػد الػػداللن العػػنص  ػػنلحلالؽ المد اػػا الالىانىػػاا مطػػالرًا المكمػػًس لمم ػػندئ ااعسداػػا 
فػن كػؿ الظػرالؼ الالحػنالتت الظط اػؽ  اإل ىػن ااا فن اللدالا الج نأاات الظلكاد احظػراـ الكرامػ

 اللن الف  والرة ى ىن اا الاندلا ظم ع الظلىؼ الالظمـ.

حاػػػػث جػػػػنات فػػػػن المػػػػندة الظنىػػػػلا مػػػػف اللةػػػػد مجمالاػػػػا مػػػػف اللالااػػػػد الىػػػػمالؾ ااعسداػػػػا 
 اإلجراأاات الم ةن:

 حؽ الارد فن الحراا الالىسما الصعواا. -
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 ادـ جالاز الل ض أال االىظالنؼ  صكؿ ظلىان. -

اػػدـ جػػالاز حرمػػنف أا صػػػعص مػػف الحراػػات ىال امػػس أىػػػنس مػػف اللػػن الف الط لػػػًن  -
 ل جرااات الملررة فا .

ت كمػػن اجػػب ى س ػػ  حدالاػػ الجػػالب ى ػػسغ كػػؿ مػػف ُالػػ ض اماػػ   لىػػ نب ذلػػؾ ا ػػد  -
 .ظةما ظالج  ىلا فالرًا  لاا 

احؽ لكؿ مف احـر مػف حراظػ   ظاجػا ىللػنا اللػ ض أال اإلالػنؼ م نصػرة اإلجػرااات  -
المحكما لكن ظلرر دالف ى طنا  صلف دن ال اا ىالنف ت الاامر  ػنإلفراج ا ػ  ىذا أمنـ 

 .فن ظلالاض دن ؿ لمظ ااذكنف محاا الل ض أال ىالنف   صكؿ  ار دن ال ن الحؽ 

ا جماػػػع ااصػػػعنص المجػػػرداف مػػػف حػػػراظةـ كمػػػن وػػػخ الظلراػػػر فػػػن المػػػندة اللنصػػػرة  ملنممػػػ
 ملنمما ى ىن اا مع احظراـ الكراما المظلوما فن اإل ىنف.

الأكَّػػدت المػػندة الرا لػػا اصػػر مػػف اللةػػد الػػداللن العػػنص  ػػنلحلالؽ المد اػػا الالىانىػػاا امػػس 
 م ندئ ااعسؽ فن المىنالاة الاحظراـ الكراما اإل ىن اا المظلوما فن اإل ىنف الحل  فن ال رااة.

كمػػػن أكَّػػػدت امػػػس صػػػرالط المػػػمن نت المحنكمػػػا اللندلػػػا الالم وػػػاات الالظػػػن أةمةػػػن: ام اػػػا 
المحنكمات الالحؽ فن الدفنعت الال ظر فن اللماا فن زمف مللالؿ دالف ظلعار ال م رر ل ت 

 الا  جنز اللدالا فن الظلالاض الج ر المرر الرد االاظ نر.

ة ماػػؿت اػػدـ رجلاػػا اللػػن الف الجػػنات المػػندة العنمىػػا اصػػر لظ كػػد م ػػندئ اللػػن الف المظحمػػر 
 امس المنمنت الال جراما الال الال ا ىال   صت الظحراـ الللال نت السى ىن اا الاللنىاا.
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 مواثيق األمم المتحدة

 وجوب استقالل السمطة القضائية. 3.4

ةذ  م ندئ أىنىاا  صلف اىظلسؿ الىمطا اللمنأاا ااظمدةن مػ ظمر اامػـ المظحػدة الىػن ع 
ـت كمػػن 6/9/1985ىلػػس  26/8فػػن ماس ػػال مػػف  المللػػالدالملنممػػا المجػػرماف لم ػػع الجرامػػا 

 14/41ال  29/1985فػن  41/32ااظمدت  مالجب درارا الجملاػا اللنمػا ل مػـ المظحػدة 
 ـت الفامن امن  انف ذلؾ:13/12/1985فن 

 :المؤهالت واالختيار والتدريب 

 ا أفرادًا مف اظلاف أف اكالف مف الدع اماةـ االعظانر لصغؿ الالظنأؼ اللمنأا
ذالا ال زاةا الالكاناةت الحنوماف امس ظدراب أال م ةست م نى ا فن اللن الفت 
الاجب أف ظصظمؿ أا طرالا العظانر اللمنة امس ممن نت مد الظلااف فن 
الم نوب اللمنأاا  دالافع  ار ىمامات الال اجالز ا د اعظانر اللمنة أف 

أال الج س أال الداف اظلرض أا صعص لمظمااز امس أىنس الل ور أال المالف 
أال ايراا الىانىاا أال  ارةن مف ايراات أال الم صل اللالمن أال االجظمنانت أال 
الممكاا أال الماسد أال المركزت امس أ   ال ُالد مف د اؿ الظمااز أف اصظرط فن 

 المرصخ لالظااا دمنأاا أف اكالف مف رانان ال مد المل ن.

 :السرية والحصانة المهنيتان 

ممزماف  نلمحنفظا امس ىر المة ا فامن اظلمؽ  مداالالظةـ اكالف اللمنة  -1
ال نلملمالمنت الىراا الظن احومالف اماةن أا نا أداا الاج نظةـ ااعر  عسؼ 

 اإلجرااات اللنمات الال اجالز ىج نرةـ امس الصةندة  صلف ةذ  المىنأؿ.

ا  غن أف اظمظع اللمنة  نلحون ا الصعواا مد أا دانال  مد اا  نلظلالاض  -2
لدا امن اودر م ةـ أا نا ممنرىا مةنمةـ اللمنأاا مف أفلنؿ  ار ىماما ال 
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أال ظلوارت الذلؾ دالف ىعسؿ  لا ىجراا ظلدا ن أال  لا حؽ فن االىظأ نؼ أال 
 فن الحوالؿ امس ظلالاض مف الداللات الفلًن لملن الف الالط ن.

 سموك النيابة العامة وضماناتها. 3.5

اللنما ااظمدةن الم ظمر الانمف لم ع الجراما  ةذ  م ندئ ظالجاةاا  صلف دالر ال ان ا
 ـ:1991ل فن داىم ر 45/166الرح ت  ةن الجملاا اللنما ل مـ المظحدة  مالجب درارةن ردـ  

 الحالة وشروط الخدم:

ا  غن اامنا ال ان ات  الواةـ أطرافًن أىنىااف فن مجنؿ ىدنما اللدؿت الحانظ  -1
 دالمًن امس صرؼ مة ظةـ الكرامظةن.

ظرداا أامنا ال ان ا اللنمات حاامن الجد  ظنـ لةنت ىلس االامؿ مالمالااات ظىظ د  -2
م ةن امس العوالص: الم ةست المة اا الالملدرة الال زاةا الالع رةت الا ت فاةن 

 الفلًن إلجرااات م واا ال زاةا.

امس أامنا ال ان ا اللنما أف ا دالا الاج نظةـ الفلًن لملن الفت  ذ ونؼ الاظىنؽ  -3
ا كراما اإل ىنف الاحمالةن الاىن دالا حلالؽ اإل ىنفت  حاث الىراات الأف احظرمال 

 اىةمالف فن ظلماف ىسما اإلجرااات الىسما ىار أامنؿ  ظنـ اللدالا الج نأاا.

 امظـز أامنا ال ان ا اللنما فن أداا الاج نظةـ  من امن: -4

أداا الظنأاةـ دالف ظحازت الاجظ نب جماع أ الاع الظمااز الىانىن أال  -أ 
ن أال الل ورا أال الالنفن أال الج ىن أال أا  الع هعر االجظمنان أال الدا 
 مف أ الاع الظمااز.

حمناا المومحا اللنمات الالظورؼ  مالمالااات الالمراانة الالاج ا لمالادؼ  -ب 
كؿ مف المظةـ الالمحاات الاالةظمنـ  كنفا الظرالؼ ذات الومات ىالاًا أكن ت 

 لونلخ المظةـ أـ مد .
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ىلاةـ  ةنت من لـ اظطمب أداا الاج ةـ المحنفظا امس ىراا المىنأؿ الظن الةد  -ج 
 أال دالاان اللدالا عسؼ ذلؾ.

دراىا هراا الصالا ؿ المحنان فن حنلا ظلار مونلحةـ الصعواات الممنف  -د 
 ار المحنان  حلالدةـ امًس  ذاسف م ندئ اللدؿ ااىنىاا المظلمؽ 

  محنان اإلجراـ الالظلىؼ فن اىظلمنؿ الىمطا.

 ين المكمفين بإنفاذ القوانين.موظفمدونة لقواعد سموك ال 3.6

ل فػػػػػن 169/34ااظمػػػػػدت ةػػػػػذ  المدال ػػػػػا  مالجػػػػػب دػػػػػرار الجملاػػػػػا اللنمػػػػػا ل مػػػػػـ المظحػػػػػدة  
 ـت الفامن امن أ رز مالاد المدال ا:17/12/1979

امس المالظااف المكمااف  ذ انذ اللالا افت فن جماع ااالدنتت أف ا دالا الالاجب الذا  3.6.1
 عدما المجظمع ال حمناا جماع ااصعنص مف املا  اللن الف امس انظلةـت الذلؾ 

 ااامنؿ  ار اللن ال اات امس  حال اظاؽ مع امال درجا المى اللاا الظن ظظطم ةن مة ظةـ.

احظـر المالظاالف المكماالف  ذ انذ اللالا افت أا نا دانمةـ  الاج نظةـت الكراما اإل ىن اا  3.6.2
 الطدال ةن.الاحمال ةنت الاحنفظالف امس حلالؽ اإل ىنف لكؿ ااصعنص الا

ال اجالز لممالظااف المكماالف  ذ انذ اللالا اف اىظلمنؿ اللالة ىال فن حنلا المرالرة  3.6.3
 اللوال  الفن الحدالد السزما اداا الاج ةـ.

احنفظ المالظاالف المكماالف  ذ انذ اللالا اف امس ىراا من فن حالزظةـ مف أمالر ذات  3.6.4
 اا الالاجب أال مظطم نت اللدالا.ط الا ىراا من لـ الظض عسؼ ذلؾ كؿ االدظمنا أد

ال اجالز اا مالظؼ مف المالظااف المكمااف  ذ انذ اللالا اف أف الالـ  لا امؿ مف  3.6.5
أامنؿ الظلذاب أال  ار  مف مرالب الملنمما أال الللال ا اللنىاا أال السى ىن اا أال 
المةا ات أال أف ُاحرِّض اما  أال أف اظغنمس ا  ت كمن ال اجالز اا مالظؼ مف 
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لمالظااف المكمااف  ذ انذ اللالا اف أف اظذرع  لالامر اماةنت أال  ظرالؼ اىظا نأاا ا
كحنلا الحربت أال الظةداد  نلحربت أال ىحندا العطا  نامف اللالمنت أال ظلملؿ 
االىظلرار الىانىن الداعمنت أال أاا حنلا أعر  مف حنالت الطالارئ اللنمات لظ رار 

 ال الللال ا اللنىاا أال السى ىن اا أال المةا ا.الظلذاب أال  ار  مف مرالب الملنمما أ

اىةر المالظاالف المكماالف  ذ انذ اللالا اف امس الحمناا الظنما لوحا ااصعنص  3.6.6
اظعنذ الظدا ار الاالراا لظالفار  – الج  عنص  –المحظجزاف فن اةدظةـت الاماةـ 
 الل ناا الط اا لةـ كممن لـز ذلؾ.

 ذ انذ اللالا اف اف ارظكنب أا فلؿ مف أفلنؿ ىفىند امظ ع المالظاالف المكماالف  3.6.7
 الذمات الاماةـ أامًن مالاجةا جماع ةذ  اافلنؿ المكنفحظةن  كؿ وراما.

 –امس المالظااف المكمااف  ذ انذ اللالا اف احظراـ اللن الف الةذ  المدال ات الاماةـ أامًن  3.6.8
ال ظةنكنت  كؿ م ع الدالع أا ا ظةنكنت لةمن المالاجةا ةذ  ا –ددر اىظطناظةـ 

ورامات الامس المالظااف المكمااف  ذ انذ اللالا افت الذاف اظالفر لداةـ من احممةـ 
امس االاظلند  الدالع أال الصؾ الدالع ا ظةنؾ لةذ  المدال ات ى سغ اامر ىلس ىمطنظةـ 

ىلس  ارةن مف الىمطنت الااجةزة المعظوا الظن  –ا د المزاـل  –اللمانت الكذلؾ 
 أال رفع الظسما. جلاظظمظع  وسحاا المرا

إعالن حماية جميع األشخاص مـن التعـرض لمتعـذيب وغيـر  مـن ضـروب المعاممـة  3.7
 قاسية أو الالإنسانية أو المهينة.أو العقوبة ال

ل فػػػن 31- د-3452ااظمػػػد ةػػػذا اإلاػػػسف  مالجػػػب دػػػرار الجملاػػػا اللنمػػػا ل مػػػـ المظحػػػدة 
 ـت الفامن امن أ رز مالاد اإلاسف:9/12/1975

الود  نلظلذاب: أا امؿ ا ظح ا   ألـ أال ا نا صدادت جىداًن كنف أال الماًنت اظـ  3.7.1
ىلحند  امدًا  صعص من  الؿ أحد المالظااف اللمالماافت أال  ظحراض م  ت 
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ا راض ماؿ الحوالؿ مف ةذا الصعص أال مف صعص هعر امس ملمالمنت أال 
 ت أال ظعالاا  أال ااظراؼت أال ملند ظ  امس امؿ ارظك   أال ُاصظ   فن أ   ارظك 

ظعالاؼ أصعنص هعراف.  الال اصمؿ الظلذاب االـ أال الل نا الذا اكالف  نصأًن 
اف مجرد جزااات مصرالاا أال مسزمًن لةن أال مظرظ ًن اماةنت فن حدالد ظىنار 

  اللالااد ال مالذجاا الد ان لملنمما الىج نا .

لملنمما أال الللال ا ال اجالز اا داللا أف ظىمخ  نلظلذاب أال  ار  مف مرالب ا 3.7.2
اللنىاا أال السى ىن اا أال المةا ا أال أف ظظىنمخ فا .  الال ُاىمخ  نظعنذ الظرالؼ 
االىظا نأاات ماؿ حنلا الحرب أال عطر الحرب أال ادـ االىظلرار الداعمن أال أاا 
حنلا طالارئ انما أعر ت ذرالا لظ رار الظلذاب أال  ار  مف مرالب الملنمما أال 

 أال السى ىن اا أال المةا ا.الللال ا اللنىاا 

امس كؿ داللا أف ظجلؿ طرؼ االىظجالاب الممنرىظ ت الكذلؾ الظرظا نت الملمالؿ  3.7.3
 ةن فن حجز الملنمما ااصعنص المحرالماف مف حراظةـ فن ىدمامةنت محؿ 
مراجلا مىظمرة الم ةجاا  ةدؼ ظاندا جماع حنالت الظلذاب أال  ار  مف 

 ىاا أال السى ىن اا أال المةا ا.مرالب الملنمما أال الللال ا اللن

امس كؿ داللا أف ظكاؿ ال ص فن دن ال ةن الج نأن امس أف جماع أامنؿ الظلذاب  3.7.4
ل ُظلد جراأـت الظط ؽ الواا  اىةن امس اافلنؿ الظن ظصكؿ 1الملرفا فن المندة  

 اصظراكًن فن الظلذاب أال ظالاط  اما  أال ظحرامًن اما  أال محناللا الرظكن  .

لكؿ صعص ادان أ   ظلرض لمظلذاب أال  ار  مف مرالب الملنمما أال الللال ا  3.7.5
اللنىاا أال السى ىن اا أال المةا ا  الؿ مالظؼ امالمن أال  ظحراض م  ت الحؽ 
فن أف اصكال ىلس الىمطنت المعظوا فن الداللا المل اات الفن أف ُظدرس دماظ  

 دراىا محنادة مف د ؿ ةذ  الىمطنت.
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ة التعـــذيب وغيـــر  مـــن ضـــروب المعاممـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اتفاقيـــة مناهضـــ 3.8
 ينة.الالإنسانية أو المه

ااظمدت ةذ  االظانداا الُارمت لمظالداع الالظوداؽ الاال ممنـ  مالجب درار الجملاا اللنما 
ـت الفامػػن 26/6/1987ـ الظػػنراخ  ػػدا ال اػػنذ: 11/12/1984ل 39/46ل مػػـ المظحػػدة ردػػـ  
 اا:امن أ رز مالاد االظاند

الود  نلظلذاب: أا امؿ ا ظح ا   ألـ أال اذاب صدادت جىداًن كنف أـ الماًنت  3.8.1
امحؽ امدًا  صعص من  لود الحوالؿ مف ةذا الصعصت أال مف صعص انلثت 
امس ملمالمنت أال امس ااظراؼت أال ملند ظ  امس امؿ ارظك   أال اصظ   فن أ   

أال أا صعص انلثت أال  ارظك  ت ةال أال صعص انلث أال ظعالاا  أال ىر نم  ةال
ا دمن امحؽ ماؿ ةذا االـ أال اللذاب اا ى ب مف ااى نب الالـ امس الظمااز 
أاًن كنف  الا ت أال ُاحرض اما  أال االافؽ اما  أال اىكت ا   مالظؼ رىمن أال 
أا صعص هعر اظورؼ  واظ  الرىماا. الال اظممف ذلؾ االـ أال اللذاب ال نصئ فلط 

 سـز لةذ  الللال نت أال الذا اكالف  ظاجا ارماا لةن.اف الال نت دن ال اا أال الم

ظظعذ كؿ داللا طرؼ ىجرااات ظصرالاا أال ىداراا أال دمنأاا فلنلا أال أاا 
 ىجرااات أعر  لم ع أامنؿ الظلذاب فن أا ىدماـ اعمع العظونوةن اللمنأن.

ظرالؼ ال اجالز الظذرع  لاا ظرالؼ اىظا نأاا أاًن كن تت ىالاًا أكن ت ةذ  ال -أ 3.8.2
حنلا حرب أـ  ارةنت الال ظعؿ ةذ  المندة  لا وؾ داللن أال ظصراع الط ن 
اظممف أال امكف أف اظممف ىعساًل أال ظةدادًا  نلحرب أال ادـ اىظلرار ىانىن 

 داعمن أال أاا حنلا مف حنالت الطالارئ اللنما ااعر  كم رر لمظلذاب.

 ا أال اف ىمطا ال اجالز الظذرع  ناالامر الوندرة اف مالظااف أامس مرظ -ب
 انما كم رر لمظلذاب.
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ال اجالز ااا داللا طرؼ أف ظطرؼ أا صعص أال أف ظلاد   أف ظرد ل أال أف  -أ 3.8.3
ظىمم  ىلس داللا أعر ت ىذا ظالافرت لداةن أى نب حلالاا ظداال ىلس االاظلند  ل   

 ىاكالف فن عطر الظلرض لمظلذاب.

ذ  ااى نب مظالفرةت جماع ظراان الىمطنت المعظوا لظحداد من ىذا كن ت ة -ب
االاظ نرات ذات الومات  من فن ذلؾت فن حنلا اال ط نؽت الجالد  مط ان ت مف 
 اال ظةنكنت الاندحا أال الونرعا أال الجمنااا لحلالؽ اإل ىنف فن الداللا المل اا.

ظممف كؿ داللا طرؼ أف ظكالف جماع أامنؿ الظلذاب جراأـ  مالجب دن ال ةن  -أ 3.8.4
اامر  اى  امس دانـ أا صعص  لاا محناللا لممنرىا الظلذاب  الج نأنت الا ط ؽ

 الامس دانم   لا امؿ هعر اصكؿ ظالاط ًا المصنركا فن الظلذاب.

ظجلؿ كؿ داللا طرؼ ةذ  الجراأـ مىظالج ا لمللنب  للال نت م نى ا ظلعذ  -ب
 فن االاظ نر ط الظةن العطرة.

 بادئ حماية المحتجزين والمسجونين.م 3.9

ل فػػن: 43/173الم ػػندئ  مالجػػب دػػرار الجملاػػا اللنمػػا ل مػػـ المظحػػدة ردػػـ   ااُظمػػدت ةػػذ 
 ـت الفامن امن أ رز ةذ  الم ندئ:9/12/1988

ُاَلنمؿ جماع ااصعنص الذاف اظلرمالف اا صكؿ مف أصكنؿ االحظجنز أال  3.9.1
 الىجف ملنمما ى ىن اا ال نحظراـ لكرامظ  اإل ىن اا.

حظجنز أال الىجف ىال مع الظلاد الونـر  لحكنـ اللن الف ال اجالز ىللنا الل ض أال اال 3.9.2
 الامس اد مالظااف معظواف أال أصعنص مرعص لةـ  ذلؾ.

ال اجالز ظلااد أال ا ظلنص أا حؽ مف حلالؽ اإل ىنف الظن اظمظع  ةن ااصعنص  3.9.3
الذاف اظلرمالف اا صكؿ مف أصكنؿ االحظجنز أال الىجفت الالظن ظكالف ملظرفًن 
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فن أاا داللا  مالجب اللن الف أال االظاندانت أال المالاأخ أال اااراؼت  ةن أال مالجالدة 
  حجا أف مجمالاا الم ندئ ةذ  ال ظلظرؼ  ةذ  الحلالؽ أال ظلظرؼ  ةن  درجا أدؿ.

ال اظـ أا صكؿ مف أصكنؿ االحظجنز أال الىجفت الال ُاظعذ أا ظد ار امس حلالؽ  3.9.4
ف أصكنؿ االحظجنز أال اإل ىنف الظن اظمظع  ةن أا صعص اظلرض اا صكؿ م

الىجف ىال ىذا كنف ذلؾ  لمر مف ىمطا دمنأاا أال ىمطا  أعر  أال كنف عنملًن 
 لردن ظةن الالماا.

 لمبادئ األساسية لمعاممة السجناء.ا 3.10

ل المػ رخ 45/111ااُظِمدت ةذ  الم ندئ  مالجب درار الجملاػا اللنمػا ل مػـ المظحػدة ردػـ  
  رز ةذ  الم ندئ:ـت الفامن امن أ14/12/1991فن: 

 ُالنمؿ كؿ الىج نا  من امـز مف االحظراـ لكرامظةـ المظلوما الدامظةـ ك صر. 3.10.1

ال اجالز الظمااز  اف الىج نا امس أىنس الل ور أال المالفت أال الج س أال المغا  3.10.2
أال الدافت أال الرأا الىانىن أال  ار الىانىنت أال ااوؿ اللالمن أال االجظمنانت 

 ت أال الماللدت أال أا المع هعر.أال الارالة

احظراـ الملظلدات الدا اا الالم ندئ الالنفاا لماأا الظن  –مع ةذا  –مف المىظحب  3.10.3
 ا ظمن ىلاةن الىج نات مظس ادظمت الظرالؼ المحماا ذلؾ.

ظمطمع الىجالف  مى اللاظةن اف ح س الىج نا الحمناا المجظمع مف الجراما  3.10.4
االجظمنااا ااعر  لمداللا المى اللاظةن ااىنىاا فن   صكؿ اظالافؽ مع ااةداؼ

 ظلزاز رفنةا ال منا كؿ أفراد المجظمع.

 نىظا نا اللاالد الظن مف الالامخ أف امماا الىجف ظلظماةنت احظاظ كؿ الىج نا  3.10.5
 حلالؽ اإل ىنف الالحرانت ااىنىاا الم ا ا فن اإلاسف اللنلمن لحلالؽ اإل ىنفت 
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لمل اا طرفًن فن اللةد الداللن العنص  نلحلالؽ المد اا الالىانىاات الحاث ظكالف الداللا ا
 ال رالظالكالل  االعظانرات ال ار ذلؾ مف الحلالؽ الم ا ا فن اةالد أعر  ل مـ المظحدة.

احؽ لكؿ الىج نا أف اصنركالا فن اا صطا الالنفاا الالظر الاا الراماا ىلس ال مال  3.10.6
 الكنمؿ لمصعواا ال صراا.

 ع  جةالد إللغنا الال ا الح س اال ارادا أال لمحد مف اىظعدامةن الظصجع ظمؾ الجةالد.امطم 3.10.7

ا  غن ظةاأا الظرالؼ الظن ظمكف الىج نا مف االمطسع  لمؿ مااد ملجالر  3.10.8
ااىر ىاندة ا عراطةـ فن ىالؽ اللمؿ فن  مدةـ الاظاخ لةـ أف اىةمالا فن الظكاؿ 

  لىرةـ ال ل اىةـ منلاًن.

أف ظالفر لمىج نا ى ؿ الحوالؿ امس العدمنت الوحاا المظالفرة فن ال مد  ا  غن 3.10.9
 دالف ظمااز امس أىنس الملةـ اللن ال ن.

ا  غن اللمؿت  مصنركا الملنال ا المجظمع المحمن الالم ىىنت االجظمنااا المع  3.10.10
ىاسا االاظ نر الالاجب لمونلخ المحنانت امس ظةاأا الظرالؼ المالاظاا إلاندة 

 ىج نا المطمؽ ىراحةـ فن المجظمع فن ظؿ أحىف الظرالؼ الممك ا.ىدمنج ال

 ظط ؽ الم ندئ المذكالرة أاس   كؿ ظجرد. 3.10.11

 دئ توفير العدالة لضحايا الجريمة.مبا 3.11

ل فن: 41/34ااُظِمد ةذا اإلاسف  مالجب درار الجملاا اللنما ل مـ المظحدة ردـ  
 ا اإلاسف:ـت الفامن امن أ رز   الد ةذ29/11/1985
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 أواًل: ضحايا الجريمة:

ُالود  موطمخ  المحنان : ااصعنص الذاف ُأوا الا  مرر فردا أال جمنانت  3.11.1
 من فن ذلؾ المرر ال د ن أال الللمن أال الملن نة ال اىاا أال العىنرة االدظونداات 
أال الحرمنف  درجا ك ارة مف الظمظع  حلالدةـ ااىنىاات اف طراؽ أفلنؿ أال 

ت ىةمنؿ ظصكؿ ا ظةنكًن لملالا اف الج نأاا ال نفذة فن الدالؿ ااامنات  من فاةن حنال
 اللالا اف الظن ُظحـر اإلىناة الج نأاا الىظلمنؿ الىمطا.

امكف ااظ نر صعص من محاا  ملظمس ةذا اإلاسفت  ورؼ ال ظر امن ىذا  3.11.2
ال ورؼ ال ظر كنف مرظكب الالؿ دد ُارؼ أال ُد ض اما  أال ُدالمن أال ُأدافت 

 –اف اللسدا ااىراا  ا   ال اف المحاا.  الاصمؿ موطمخ  المحاا  أامًن 
اللنأما الم نصرة لممحاا ااوماا أال ملنلاةن الم نصراف  –حىب االدظمنا 

الااصعنص الذاف ُأوا الا  مرر مف جراا الظدعؿ لمىنادة المحنان فن مح ظةـ 
 أال لم ع اإلاذاا.

الاردة ة ن امس الجماع دالف ظمااز مف أا  العت كنلظمااز  ى ب ُظط ؽ ااحكنـ ال 3.11.3
اللرؽ أال المالف الالج س الالىف الالمغا الالداف الالج ىاا الالرأا الىانىن أال  ار  
الالملظلدات أال الممنرىنت الالنفاا الالممكاا الالماللد أال المركز ااىرا الااوؿ 

 اللردن أال االجظمنان الاللجز.

 لة والمعاممة المنصفة:ثانيًا: الوصول إلى العدا

ا  غن ملنمما المحنان  رأفا الاحظراـ لكرامظةـت الاحؽ لةـ الالوالؿ ىلس هلانت  3.11.4
اللدالا أال الحوالؿ امس اإل ونؼ الاالرات الفلًن لمن ظ ص اما  الظصرالنت 

 الالط اا فامن اظلمؽ  نلمرر الذا أون ةـ.
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اات حىب االدظمنات لظمكاف ا  غن ى صنا الظلزاز ايلانت اللمنأاا الاإلدار  3.11.5
المحنان مف الحوالؿ امس اإل ونؼ مف عسؿ اإلجرااات الرىماا أال  ار 
الرىماا اللنجما الاللندلا ال ار المكماا الىةما الم نؿ.  الا  غن ظلرؼ المحنان 

  حلالؽ فن الظمنس اإل ونؼ مف عسؿ ةذ  ايلانت.

 داراا الحظانجنت المحنان  نظ نع من امن:ا  غن ظىةاؿ اىظجن ا اإلجرااات اللمنأاا الاإل 3.11.6

ظلراؼ المحنان  دالرةـ ال  طنؽ اإلجرااات الظالداظةن الىارةنت ال نلطرالا  -أ 
الظن ا ت  ةن فن دمنانةـت الال ىامن حاث كنف اامر اظلمؽ  جراأـ عطرة 

 الحاامن طم الا ةذ  الملمالمنت.

ىظنحا الاروا للرض الجةنت  ظر المحنان الأالج  دملةـ الأعذةن فن  -ب 
االاظ نر فن المراحؿ الم نى ا مف اإلجرااات اللمنأاات حاامن ظكالف 
مونلحةـ ارما لمظلار الذلؾ دالف ىجحنؼ  نلمظةماف ال من ُاىنار  ظنـ 

 اللمنا الج نأن الالط ن ذا الوما.

 المىنادة الم نى ا لممحنان فن جماع مراحؿ اإلجرااات اللن ال اا. ظالفار -ج 

ىزانج المحنان ىلس أد س حد الحمناا  اظعنذ ظدا ار ظرمن ىلس اإلدسؿ مف -د 
الممنف ىسمظةـ فمًس اف ىسما  –ا د االدظمنا  –عوالوانظةـ 

 أىرةـ الالصةالد المظلدماف لونلحةـ مف الظعالاؼ الاال ظلنـ.

ظج ب الظلعار الذا ال لـز ل  فن ال ت فن اللمنان الظ ااذ ااالامر أال ااحكنـ  -ةػ
 الظن ظلمن  م خ ظلالامنت لممحنان.

ا  غن اىظلمنؿ ايلانت  ار الرىماا لحؿ ال زاانتت  من فن ذلؾ الالىنطا  3.11.7
الالظحكاـ الالالىنأؿ اللرفاا إلدنما اللدؿ أال اىظلمنؿ الممنرىنت المحماات حىب 

 االدظمنات لظىةاؿ اىظرمنا المحنان الا  ونفةـ.
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 واا ا دمن الالـ المالظاالف اللمالماالف ال ارةـ مف الالكسا الذاف اظورفالف  3.11.8
رىماا أال ص   رىماا  معنلاا اللالا اف الج نأاا الالط اات ا  غن أف احوؿ 
المحنان امس ظلالاض مف الداللا الظن كنف مالظاالةن أال الكس ةن مى اللاف اف 
المرر الالادع.  الفن الحنالت الظن ظكالف فاةن الحكالما الظن حدث اللمؿ أال 

دت ا  غن لمداللا أال الظلوار االاظداأن  ملظمس ىمطظةن دد زالت مف الالجال 
 الحكالما العمؼ أف ظلالـ  رد الحؽ لممحنان.

 ثالثًا: ضحايا إساءة استعمال السمطة:

ُالود  موطمخ  المحنان : ااصعنص الذاف ُأوا الا  مرر فردا أال جمنانت  3.11.9
 من فن ذلؾ المرر ال د ن أال الللمن أال الملن نة ال اىاا أال العىنرة االدظونداات 

 درجا ك ارة مف الظمظع  حلالدةـ ااىنىاات اف طراؽ أفلنؿ أال أال الحرمنف 
حنالت ىةمنؿ ال ُظصكؿ حظس ايف ا ظةنكًن لملالا اف الج نأاا الالط اات اللك ةن ُظصكؿ 

 ا ظةنكنت لمملناار الداللاا الملظرؼ  ةن الالمظلملا  نحظراـ حلالؽ اإل ىنف.

الالط ن دالااد ُظحـر ىىناة ا  غن لمدالؿ أف ظ ظر فن أف ظدرج فن اللن الف  3.11.10
 واا عنوا  –اىظلمنؿ الىمطا الظ ص امس ُى ؿ ا ظونؼ لمحنانةن.  الا  غن 

أف ظصمؿ ى ؿ اال ظونؼ ةذ  رد الحؽ أال الحوالؿ امس ظلالاض أال كماةمنت  –
 المن امـز مف مىنادة أال مىن دة منداا الط اا ال اىاا الاجظمنااا.

 الحماية من االختفاء القسري. 3.12

ل فن: 47/133ةذا اإلاسف  مالجب درار الجملاا اللمماا ل مـ المظحدة ردـ   ااُظِمد
 ـت الفامن امن أ رز   الد ةذا اإلاسف:18/12/1992

ُالد كؿ امؿ مف أامنؿ االعظانا اللىرا جراما مد الكراما اإل ىن اات الُاداف  3.12.1
رعًن لحلالؽ  الوا  ى كنرًا لملنود ماانؽ اامـ المظحدة الا ظةنكًن عطرًا الون
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اإل ىنف الالحرانت ااىنىاا الظن الردت فن اإلاسف اللنلمن لحلالؽ اإل ىنف 
 الأاندت ظلكادةن الطالرظةن الوكالؾ الداللاا الوندرة فن ةذا الصلف.

أف امؿ االعظانا اللىرا احـر الصعص الذا اظلرض ل ت مف حمناا اللن الفت  3.12.2
 –دالااد اللن الف الداللن الظن ظكاؿ الا زؿ    ال لىرظ  اذا ًن صدادًات الةال ا ظةؾ 

حؽ الصعص فن االاظراؼ    كصعص فن  ظر اللن الفت  –ممف جمما أمالر 
الحل  فن الحراا الاامفت الحل  فن ادـ الظلرض لمظلذاب ال ار  مف مرالب 
الملنمما أال الللال ا اللنىاا أال السى ىن اا أال المةا ات كمن ا ظةؾ الحؽ فن الحانة 

 رًا ل .أال اصكؿ ظةدادًا عط

ال اجالز اا داللا أف ظمنرس أامنؿ االعظانا اللىرا أال أف ظىمخ  ةن أال  3.12.3
 ظظغنمس ا ةن.

ُالد كؿ امؿ مف أامنؿ االعظانا اللىرا جراما الندب اماةن  نلللال نت  3.12.4
 الم نى ا الظن ظرااس فاةن صدة جىنمظةن فن  ظر اللن الف الج نأن.

أف ظظممف ال ص امس ظرالؼ معااا  نل ى ا  اجالز لمظصرالنت الالط اا 3.12.5
لمصعص الذا الالـ  لد اصظراك  فن أامنؿ االعظانا اللىرات  ظىةاؿ ظةالر 
المحاا امس داد الحانةت أال  نإلدالا طالاًن  ملمالمنت ظىمخ  ذللنا اامالاا امس 

 حنالت اعظانا دىرا.

أف ظظرظب امس أامنؿ  نإلمنفا ىلس الللال نت الج نأاا الالاج ا الظط اؽت اجب  3.12.6
االعظانا اللىرا المى اللاا المد اا لمرظك اةن الالمى اللاا المد اا لمداللا أال 
لىمطنظةن الظن  ظمت اممانت االعظانا المذكالرة أال الافلت اماةن أال ظغنمت 
ا ةنت الذلؾ مع ادـ اإلعسؿ  نلمىأاللاا الداللاا لمداللا المل اا الفلًن لم ندئ 

 اللن الف الداللن.
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ال اجالز الظذرع  لا أمر أال ظلمامنت وندرة اف أا ىمطا انمات مد اا كن ت  3.12.7
أال اىكراا أال  ارةنت لظ رار امؿ مف أامنؿ االعظانا اللىرات الاكالف مف حؽ 

 كؿ صعص اظملس ماؿ ةذ  ااالامر أال ظمؾ الظلمامنت المف الاج   ادـ ىطناظةن.

ظالج  ىلس ارظكنب أا امؿ امس كؿ داللا أف ظحظر ىودار أالامر أال ظلمامنت  3.12.8
 اى ب االعظانا اللىرا أال ظلذف    أال ظصجع اما .

 ية حقوق المواجهين عقوبة اإلعدام.ضمانات حما 3.13

ـت 25/5/1984ل فػػن: 1984/51ااظمػػدةن المجمػػس االدظوػػندا الاالجظمػػنان  لػػرار  ردػػـ  
 الفامن امن أ رز ةذ  الم ندئ:

اداـت ال اجالز أف ظارض الال ا اإلاداـ ىال فن ال مداف الظن لـ ظمغ الال ا اإل 3.13.1
فن أعطر الجراأـ امس أف اكالف ماةالمًن أف  طندةن ا  غن أال اظلد  الجراأـ 

 المظلمدة الظن ظىار اف  ظنأح مماظا أال  ار ذلؾ مف ال ظنأح ال نلغا العطالرة.

ال اجالز أف ظارض الال ا اإلاداـ ىال فن حنلا جراما ا ص اللن الفت الدت  3.13.2
ارظكن ةنت امس الال ا المالت فاةنت امس أف اكالف ماةالمًن أ   ىذا أو خ حكـ 

 اللن الف المن  لدـ ارظكنب الجراما  ارض الال ا أعؼت اىظاند المجـر مف ذلؾ.

ال احكـ  نلمالت امس ااصعنص الذاف لـ ا مغالا ىف الانم ا اصرة الدت ارظكنب  3.13.3
ال  نامةنت حداانت الالالدة الال الجراما الال ا اذ حكـ اإلاداـ  نلحالامؿ أ
  ناصعنص الذاف أو حالا فندداف للالاةـ الللماا.

ال اجالز فرض الال ا اإلاداـ ىال حا من اكالف ذ ب الصعص المظةـ دنأمًن امس  3.13.4
 دلاؿ الامخ المل ع ال ادع مجناًل اا ظاىار  داؿ لمالدنأع.
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نأن وندر مف محكما معظوا ال اجالز ظ ااذ الال ا اإلاداـ ىال  مالجب حكـ  ة 3.13.5
 لد ىجرااات دن ال اا ظالفر كؿ الممن نت الممك ا لظلماف محنكما اندلات ممناما 

ل مف اللةد الداللن العنص  نلحلالؽ 14امس اادؿ لمممن نت الالاردة فن المندة  
المد اا الالىانىاات  من فن ذلؾ حؽ أا صعص مصظ   فن ارظكن   جراما امكف 

اداـ أال مظةـ  نرظكن ةن فن الحوالؿ امس مىنادة دن ال اا أف ظكالف الال ظةن اإل
 كنفاا فن كؿ مراحؿ المحنكما.

لكؿ مف ُاحكـ اما   نإلاداـ الحؽ فن االىظأ نؼ لد  محكما أامست الا  غن  3.13.6
 اظعنذ العطالات الكااما  جلؿ ةذا االىظأ نؼ ىج نراًن.

للاالت أال ظعااؼ الحكـت الاجالز لكؿ مف ُاحكـ اما   نإلاداـ الحؽ فن الظمنس ا 3.13.7
 م خ اللاال أال ظعااؼ الحكـ فن جماع حنالت الال ا اإلاداـ.

ال ظُ اذ الال ا اإلاداـ ىلس أف اظـ الاوؿ فن ىجرااات االىظأ نؼ أال أاا  3.13.8
 ىجرااات ظظوؿ  نللاال أال ظعااؼ الحكـ.

 اد س الممكف مف الملن نة.حاف ظحدث الال ا اإلاداـت ظُ اذ  حاث ال ظىار ىال اف الحد ا 3.13.9

 مبادئ أساسية بشأن دور المحامين. 3.14

ااظمدةن م ظمر اامـ المظحدة الانمف لم ع الجراما الملنمما المجرماف الم للد فن 
 ـت فامن امن أ رز ةذ  الم ندئ:7/9/1991ىلس:  27/8ةنفن ن مف: 

ة ظةـ  ناظ نرةـ امس صرؼ الكراما م –فن جماع ااحالاؿ  –احنفظ المحنمالف  3.14.1
 انمماف أىنىااف فن مجنؿ ىدنما اللدؿ.
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 ظظممف الاج نت المحنماف  حال مالكماةـ من امن: 3.14.2

ىىداا المصالرة لممالكماف فامن اظلمؽ  حلالدةـ الالظزامنظةـ اللن ال اا ال صلف أىمالب  -أ 
 امؿ ال ظنـ اللن ال ن الاسدظ   نلحلالؽ الااللظزامنت اللن ال اا لممالكماف.

 كماةـ  صظس الطرؽ المسأمات الاظعنذ اإلجرااات اللن ال اا لحمناا مونلحةـ.مىنادة مال  -ب 

 مىنادة مالكماةـ أمنـ المحنكـ  معظمؼ أ الااةن الالىمطنت اإلداراات حىب االدظمنا. -ج 

اسا صلف اللدالا ىلس الظمىؾ  3.14.3 اىلس المحنمالفت لد  حمناا حلالؽ مالكماةـ الا 
ن الظرؼ  ةن اللن الف الالط ن الاللن الف  حلالؽ اإل ىنف الالحرانت ااىنىاا الظ

الداللنت الظكالف ظورفنظةـ فن جماع ااحالاؿ حرة مظالظا مىنارة لملن الف الالملناار 
 الملظرؼ  ةن الأعسدانت مة ا اللن الف.

 احظـر المحنمالف داأمًن مونلخ مالكماةـ  ودؽ الالالا. 3.14.4

 ضمانات أداء المحامين مهامهم:

 نماف من امن:ظكاؿ الحكالمنت لممح 3.14.5

اللدرة امس أداا جماع الظنأاةـ المة اا  دالف ظعالاؼ أال ىاندا أال ممنالا أال  -أ 
 ظدعؿ  ار الأؽ.

 اللدرة امس اال ظلنؿ ىلس مالكماةـ الالظصنالر ملةـ  حراا داعؿ ال مد العنرج  امس الىالاا. -ب 

ادـ ظلرامةـ الال الظةداد  ظلرامةـت لممسحلا اللن ال اا أال الللال نت اإلداراا  -ج 
الدظونداا ال ارةن  ظاجا دانمةـ  لمؿ اظاؽ مع الاج نت الملناار الهداب الا

 .المة ا الملظرؼ  ةن

ظالفر الىمطنت ممن نت حمناا كنفاا لممحنمافت ىذا ظلرض أم ةـ لمعطر مف  3.14.6
 جراا ظلداا الظنأاةـ.
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ال اجالزت  ظاجا اداا المحنماف لمةنـ الظنأاةـت أعذةـ  جرارة مالكماةـ أال  3.14.7
 نان ة الا المالكماف. لم

ال اجالز لن محكما أال ىمطا ىداراا ظلظرؼ  نلحؽ فن الحوالؿ امس المصنالرة  3.14.8
أف ظرفض االاظراؼ  حؽ أا محنـ فن الماالؿ أمنمةن  ان ا اف مالكم ت من لـ 
 اكف ةذا المحنمن دد فلد أةماظ  ط لًن لملالا اف الالممنرىنت الالظاااا الط لًن لةذ  الم ندئ.

ظمظع المحنمالف  نلحون ا المد اا الالج نأاا  نل ى ا لمظوراحنت الظن ادلالف  ةن ا 3.14.9
  اا حى ات ىالاًا أكنف ذلؾ فن مرافلنظةـ المكظال ا أـ الصاةاا أـ لد  مااللةـ أمنـ 

 المحنكـ أال  ارةن مف الىمطنت الظ ااذاا أال اإلداراا.

 اا االطسع امس مف الاجب الىمطنت المعظوا أف ظممف لممحنماف ىمكن 3.14.10
الملمالمنت الالممانت الالالانأؽ الم نى ا الظن ةن فن حالزظةن أال ظحت ظورفةنت 
الذلؾ لاظرة ظكان لظمكا ةـ مف ظلداـ مىنادة دن ال اا فلنلا لمالكماةـت الا  غن 

 ظلماف ةذا االطسع فن  مالف أدور مةما مسأما.
نالرات الظن ُظجر   اف ظكاؿ الحكالمنت الظحظـر ىراا جماع االظونالت الالمص 3.14.11

 المحنماف المالكماةـ فن ىطنر اسدنظةـ المة اا.
 اإلجراءات التأديبية:

امع اللنممالف فن المةف اللن ال اات مف عسؿ أجةزظةـ المسأما أال  الاىطا  3.14.12
الظصرالنتت مدال نت لمىمالؾ المة ن لممحنماف ظالافؽ اللن الف الاللرؼ الالط ااف 

 لاا الملظرؼ  ةن.الالملناار الاللالااد الدال 
ا ظر فن الظةـ أال الصكنال  المالجةا مد المحنمافت  واظةـ المة اات امس  3.14.13

الج  الىراا ال والرة م واا الالفلًن إلجرااات م نى ا.  الاكالف لةـ الحؽ فن أف 
ُظىمع أدالالةـ  طرالا اندلات  من فن ذلؾ حؽ الحوالؿ امس مىنادة محنـ 

 اعظنرال    ل اىةـ.
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اإلجرااات الظلدا اا مد المحنماف أمنـ لج ا ظلدا اا محنادة اصكمةن  ظلنـ 3.14.14
اللنممالف فن مة ا اللن الفت أال أمنـ ىمطا دن ال اا مىظلما أال أمنـ محكمات 

 الظعمع لمراجلا دمنأاا مىظلما.

درر جماع اإلجرااات الظلدا اا الفلًن لمدال ا دالااد الىمالؾ المة ن ال ار ذلؾ  3.14.15
 ملظرؼ  ةن الهداب مة ا اللن الف الفن مالا ةذ  الم ندئ.مف الملناار ال

 ت بشأن العدالة.إعالن بيرو  3.15

ـت الفامن امػن أةػـ 1999ودر ةذا اإلاسف فن أالؿ م ظمر ار ن مل ن  نللدالا فن ى ا 
 الظالوانت الظن أودرةن ةذا الم ظمر:

 ضمانات العدالة: 3.15.1

 مظحدة ااىنىاا المظلملا  نىظلسؿ اجب أف ظدمح ال مداف اللر اا م ندئ اامـ ال
 اللمنا فن الدىنظار الاللالا اف اللر اات الأف ظارض الال نت امس الظدعؿ فن امؿ اللمنا.

 .اجب أف ظكاؿ الدالؿ مازا انت مىظلما لملمنات ظظةر ك  ٍد الاحٍد فن مازا اا الداللا 

 .اجب أف ظظـ اإلجرااات اللمنأاا دالف ظدعؿ الجةنز المركزا 

 ظع اللمنا  نلحون ا اللنداا الظن ظرظ ط  الظنأاةـ.اجب أف اظم 

 اختيار القضاة: 3.15.2

  اجب أف اكالف م وب اللنمن ماظالحًنت دالف ظماازت لجماع الذاف اىظالفالف صرالط
 المة ات الالمجنلس اللمان لمةاأنت اللمنأاا ةن الظن اجب أف ُظلاف اللنمن.
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 تأهيل القضاة: 3.15.3

 سؿ مراكز مظعووات ظالفار ظدراب دن ال ن فلنؿ اجب أف ظحنالؿ الدالؿت مف ع
لملمنة إلادادةـ لمىأاللانظ .  الاجب أف اصرؼ الجةنز اللمنأن امس دالرات 

 الدراىا الالظدراب اللن ال اا.

 ضمانات لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة: 3.15.4

 طاع اجب أف ُاكاؿ لكؿ مظةـ محنـ اعظنر  المظةـ أال ظعظنر  المظةمات الا دمن ال اىظ
المظةـ أال المظةما ظحمؿ ظكنلاؼ المحنمنت اظلاف امس الىمطنت اللمنأاا أف ُظلاف 

 محنماًن لمدفنع اف المظةـ أال المظةما.

  اجب ىجراا المحنكمنتت ىالاًا كن ت حلالداا أـ ج نأاات فن  مالف الدت مللالؿ
دااا لظلماف محنكما اندلات الاجب أف ُظللد المحنكما  نىظعداـ ااىنلاب الا اا الح

 لكانلا الكاناة الددا الىجست.

 القاضيات: 3.15.5

 .فن ظلااف اللمنةت اجب أال اىمخ  نلظمااز  اف اللمنة الم ةماف الاللنمانت الم ةست 

  اجب أف ظجمع ال مداف اللر اا ع رظةن دامًن لممىنالاة  اف الج ىاف  مالجب اللن الف
 .ل118 الفن ممنرىا اإلجرااات اللمنأاا

                                                           

, زمش٠ش بٌس١ّٕد بقٔغالة١ٔد بٌؼشج١الد, بٌّىسالث بقل١ٍّالٟ ٌٍالذٚي بٌؼشج١الد, ٠ٛ١ٔالٛسن, UNDP( جشٔةِع بألُِ بٌّسؿذخ بقّٔةئٟ 118)

 .112َ, ؿ2002بٌٛال٠ةذ بٌّسؿذخ بألِش٠ى١د, 
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 الفصن الرابع

 ملدونة سموك الشرطةو نظام أوجن حن

مالجةًن وػالب دراىػا الظحماػؿ أزمػا ااعسداػنت  اوؿةذا ال جلؿظلظمن المرالرة اللمماا 
المة اػا فػن ةاأػا الصػرطا اػػـ الظطػرؽ ىلػس ىػ ؿ اإلوػػسحت كمػن ا  غػن اىػظلراض الع ػػرات 

 .الالممنرىنت اإلدماماا الالداللاا فن ظل اف مدال نت ىمالؾ اللنمماف فن الصرطا

 أزمـة األخالقيـات. 4.1

جػػػػزا مػػػػف ااعسداػػػػنت اللنمػػػػا المظمامػػػػا فػػػػن أعسداػػػػنت  اللػػػػنمماف فػػػػن الصػػػػرطاأعسداػػػػنت 
المجظمػػػع أال الجمناػػػا ال صػػػراات كمػػػن أ ةػػػن ظظمناػػػؿ مػػػع أعسداػػػنت المةػػػف ااعػػػر  كناط ػػػنا 
الالمة دىػػػػاف الاللمػػػػنؿ.  الامكػػػػف ال ظػػػػر لمالمػػػػالع أعسداػػػػنت رجػػػػنؿ اللدالػػػػا مػػػػف زاالاظػػػػاف 

اااللػػس ظظلمػػؽ  لالااػػد الأىػػس الىػػمالؾ اللااػػؼ الػػذا اظلػػاف أف امظػػـز  ػػ  ةػػ الات  مظ ػػنا ظافت
المػػف اػػـ ظجػػرا مػػالا ط  ظنماػػا ذات ط الػػا أعسداػػا ظحػػدد ةػػذا الىػػمالؾت  حاػػث ُالػػد أا 
عػػػرالج اماػػػ  اصػػػكؿ ا ظةنكػػػًن وػػػنرعًن لةػػػذ  ااعسداػػػنتت أمػػػن الزاالاػػػا الان اػػػا فظظماػػػؿ  ظحداػػػد 

ًن مػع ةػذ  ااعسداػنتت ىذًا ةنظػنف الزاالاظػنف ىحػداةمن الىمالؾ الم حػرؼ الػذا اظلػنرض ظمنمػ
ظظلمؽ  ناعسدانتت الالان اا ظظوؿ  نلاىند العوالوػًن فىػند اامػـ الالمػمنأرت الامػا ظػرا ط 
جدلن الامالا  اف االا ظافت فناعسدانت ظظلمؽ  نلىمالؾ الونلخ الالاىند اظوؿ  نلىمالؾ 

ىللنا  ظرة اجمػس مدركػا حػالؿ الاىػند الطنلخت الالرؼ الصنات كمن النؿ  مد   لذلؾ فذف 
 الىانىن الاإلدارا الالمنلن الااعسدنت اجلم ن  اةـ أةماا ااعسدانت المرالرظةن اللمماا.

امس امماظاف  اللنمماف فن الصرطاالاظالدؼ ىاداد  ظنـ أماؿ اعسدانت  4.1.1
 رأاىاظافت ةمن:

 ات الةذا من ى ظ نالل  ايف.دراىا ااى نب الاللالامؿ الظن ظامن ىلس ا حراؼ رجنؿ اللدال -أ 
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المع عطا مظكنمما لظ ماا أعسدانت رجنؿ اللدالات الةال مالمالع الالرة اللندمات  -ب 
أمن  نل ى ا ىلس أى نب الاالامؿ ا حراؼ رجنؿ اللدالات فلدالؿ: ىف اما أى ن ًن 
م نصرة ظامن ىلس ا حراؼ رجنؿ اللدالات كمن أف اما االامؿ  الةن  ار 

 ظاجات الظظداعؿ أحان ًن اللالامؿ مع ااى نب لالالا م نصرةل ظ دا ىلس ةذ  ال
 لمةن  لمًنت المف اـ فذف ااى نب الاللالامؿ م ةن من الالد ىلس ال اأا ال صراا 
الاالدظونداا الالىانىاات الم ةن من الالد ىلس رجؿ اللدالا  اى ت الللؿ ظحماؿ ذلؾ 

 أاللس فن اللسج الىماـ:اىمخ  ذدراؾ المصكما ىدراكًن الادلاًنت كمن أف ملرفا الداا عطالة 

اف  لافملزال  الالاىاللنمماف فن الصرطا ذف فالجالد مغالط ىانىاا أال اجظمنااا:  4.1.2
الم ارات الىانىاا الاالجظمنااات الاحنالؿ ال ظنـ الىماـ لكؿ طنأاا مف طالاأؼ اللدالا أف 
 احمن اللدالا الذلؾ  المع دالااد عدما الظاااا ظذكر المالظؼ  صرؼ الالظااا الكرامظةنت
لس محظالرات المحرمنتت الامس الر ـ مف الجالد ةذ   الظظارع ىلس الاج نت الالظزامنت الا 
اللالااد اللن ال اا ىال أف اال حراؼ احوؿ امس رجؿ اللدالات الفن ةذ  الحنلا ا ىس ةذا 
اللالااد أال اظجنةمةن  ىمالؾ ال اعمال مف راال ا الطاشت فاملؼ رجؿ اللدالا ظجن  مغط 

 ا دال ل  أك ر م  .

ت الىادات الصرطالؿ الالاىطا ةن مف أ رز المغالط الظن ظمنرس امس رجؿ الل 4.1.3
الةن مغط ىانىن  ىذا ودرت مف رجؿ أال جةا ىانىاال أال اجظمنان  ىذا ودرت مف 

 د امظ  أال اصارظ  أال أةم  أال ملنرف ل.

الالالاىػطا ظلػد جرامػا مػف جػراأـ اللػن الف اللػػنـ ىذا كػنف ةػدفةن اظعػنذ دػرار  اػر دػػن ال نت أال 
فنلالاىػطا ظةػامف امػس ىدارات الداللػا فػن المجظملػنت الل ماػا ت ل119 نـ  لمػؿ  اػر صػراناللا

الاللصػػنأراات  ا مػػن ظلػػؿ فػػن اا ظمػػا الداملراطاػػا.  ال ػػنل ظر لظصػػن ؾ اللسدػػنت االجظمنااػػا 
اللنأما امس وػما اللرا ػا فػن اللصػارة الالل امػا فػذف الجػالد الالاىػطا أمػر ال ماػر م ػ ت الذلػؾ 

                                                           

د ٚبٌّىة ؿد, بٌّػٍد بٌؼشج١د ٌٍذسبعةذ بأل١ِٕد ٚبٌسالذس٠ث, غةِؼالد ٔالة٠  ( ػحذبٌمةدس بٌؾ١خٍٟ, بٌٛبعطد  ٟ بقدبسخ: بٌٛلة119٠)

 .117٘ـ, ؿ1425, 32, ع19بٌؼشج١د ٌٍؼٍَٛ بأل١ِٕد, بٌّػٍذ
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أال اللصارة الاىظةن ا الارد  ىمطا الداللات الالحؿ اا جػع لمصػكما الالاىػطا  للالة ىمطا الل اما
 ةال فن ظحالاؿ الالا الارد مف اللصارة أال الل اما ىلس الداللات الةذا من اظطم   ماةاـل المالاط ا.

ةن رجنؿ الىادات الصرطا ىف ظحداد المغالط أال الم ارات الظن ظمنرس مد  4.1.4
الطت الللؿ فظخ أ الاب الصكال  مف د ؿ المالظااف أال العطالة اااللس إلملنؼ ةذ  المغ

اللنمماف فن حلؿ اللدالا ىلس المىأاللاف أال الر ىنا  صلف ةذ  المغالط أال الم ارات مةـ 
ىلس حد من فن ظلمامةنت لكف من اللمؿ ىذا كنف المالظؼ عنأاًن أال عنملًن لةن؟ فن ةذ  

 ىمال ىمطا الداللا امس أاا  الحنؿ اظطمب اامر ظلالاا ازاما المالظؼ اف طراؽ ىامن  
ىمطا مل الاا أال  ار رىماا.  ىف ىامنف رجؿ اللدالا اكالف مطملًن لعدما اللدالات الال 
صنا  ار اللدالات الا  غن أف اظرىخ  حاث ال اعنؼ فن الحؽ لالما الأـت كمن أف دعالؿ 

اىةـ أجةزة اإلاسـ ىلس ةذا المممنرت الذلؾ  كصؼ أىنلاب الالاىطا الالىنأمةن ال نانظةن 
 ىلس حد  لاد فن عمؽ النفا المالاط ا.

فنلالاىطا ةن عرالج امس م ندئ اللن الف الاللدالات أمن ىذا اىظعدـ المالاطف  4.1.5
الالاىطا إل جنز امؿ مصرالع فة ن اللاب كنمف  نلمالظؼ الذا لـ ا د الاجب الظااظ  

مالظؼ  لمن ا ال زاةات الا  من عمع لممغط اما  اداا ذلؾت الفن ةذ  الحنلا اكالف ال
صعوًن مالجالدًا فن  ار المكنف الم نىب الةال اللمؿ اللنـ أال اللمؿ الحكالمنت فذذا  لن 

 ىندرًا فن  ا  فذف ىعراج  مف الالظااا مرالرة الاج ا.

أمػن الػذاف الػػدمالف الالاىػطا أال اىػةمال ةنت فاظلػػاف الظمااػز  ػاف الصػػاناا الالالاىػطات فػػنااللس 
ااةمنت أمن الالاىطا فن الداللػا فةػن داللػا  ظومخ لحلؿ اللسدنت االجظمنااات أا اللطنع

امػػس الاىػػند اإلدارا الالمػػنلنت فػػنلمالظؼ اظلنمػػس راظ ػػًن ىزاا دانمػػ   راناػػا الوػػنلخ اللػػنـت 
الا  غن أف ا لس عندمًن افراد المجظمع الػذاف اطم ػالف م الػا أال عدمػا مػف عػدمنت المرفػؽ 

ااات كمن ااوػؿ منلػ  اػف الذا المؿ فا ت الاظلاف امس المالظؼ أف ااوؿ ذاظ  اف الالظ
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المػػنؿ اللػػنـت فةػػذا ةػػال الالمػػع اللػػن ال نت أمػػن ىذا دمػػح ذاظػػ   ىػػمطا الداللػػا اىػػظعدمةن الفػػؽ 
 مزاج  أال ر  ظ ت حا أٍذ ظكالف  ذالر اال حراؼ كنم ا فن  اس المالظؼ.

ملؼ الىمطا اللمنأاا  حاث ظ دال فنددة الىظلسلةن اف الىمطظاف الظصرالاا  -أ 
ال الكسـ اف حاندةن مر ًن مف الل ثت فنللمنا الحر الالظ ااذاات المف اـ ا د

الصجنع ةال الحوف الحواف ل عسدانتت أمن اللمنا الظن ع فامظد ىلا  الاىند 
حظمًن.  ُامنؼ ىلس من ظلدـ اىظطنلا اإلجرااات اللمنأاا الظن ظ دا ىلس ىملنؼ 

خ ىجا ًن لالادع الردن ا اللمنأاات فذذا ااظند اللمنا الظلدمـ مع ةذ  اإلجرااات أو 
أىةـ ةال الالظصرالنت فن ظكالا  ت الحا أٍذ ىظملؼ الا المالاط اف الالمظلنماف 

  ةذ  الىمطات فلدالا  طاأا ةن ادالا لاىت فلنلا.

ملؼ أجةزة الردن ات أال ظلددةن  دالف ظ ىاؽ ا دا ىلس ا است الاىند مف  -ب 
 مس أةدافةن العططةن.الىاطرة المف اـ ظظغمغؿ رمالز الاىند ىلس ةذ  ااجةزة فاجةزالف ا

ماؽ ودر المى اللاف مف الوحنفا الحرة أال اادسـ ال  ناة اجلؿ الاىند  -ج 
اىظصرات  ا من فمخ ملنلـ الاىند أال رمالز  اىةـ ىلس حد من فن ظحجام  أال 

 ظلمام ت المف اـ الؼ ا د مد  محدد.

ال الجالد مجظمع اىظةسكن ىنأدت حا من او خ االىظةسؾ مف أجؿ االىظةسؾت أ -ةػ
اكالف االىظةسؾ لذة أال مظلات حا أٍذ او خ االدظوند م حرفًن الال االس مظ ك ا اف 
دامةن الذاظاا.  الادظوند االىظةسؾ ال ن اىظمرار صراا من ال احظنج ىلا  المرات 
الظ داؿ ااجةزة الايالت الالمكنأف دالف ى ب الس نت ىمنفا ىلس ىاندة  زاا 

ا ا دا ىلس أف امةث المرا الراا المنؿت االفظراض الال اع   ظنـ اادىنطت الةذ
الحا أٍذ ظ دا ةذ  ال زاا ىلس ظمااؽ المىنفا  اف المنؿ الحسؿ الالمنؿ الحراـت 
فظو خ الرصالة مظدااللات الاالعظسس دنأمًنت الالالاىطا مللالفات الالظزالار الالظزااؼ 

 ؿ.راأجاف طنلمن الغناا ةن ج ن المنؿ  لا طرالات كمن ظرالج اممانت  ىؿ اامالا
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الممػالف مػمف  اأػنت معظماػا م ةػن  م ظىػ ن ةاأػا الصػرطاواالة اللالؿ فن ةذا الصػلفت أف 
مػػن ةػػن عنرجاػػات الم ةػػن مػػن ةػػن داعماػػات ىمػػنفا ىلػػس أف رجػػنؿ اللدالػػا ال اعمػػلالف ىلػػس 
م ظالمػػا الاحػػدة الا  مػػن ىلػػس م ظالمػػنت مظلػػددةت فم ظالمػػا المحللػػاف  اػػر م ظالمػػا اللمػػنةت 

ف اػػـ ا  غػػن أف اكػػالف الكػػسـ اػػف ااعسداػػنت مػػمف الةػػذ   اػػر م ظالمػػا المحػػنمافت المػػ
الالادػػػع اللاػػػن ن اللاىػػػت مػػػمف اافكػػػنر المانلاػػػا المجػػػردةت فةػػػ الا  صػػػر اوػػػمحالف  وػػػسح 
 ظمةػػـ الىانىػػػاا الاالجظمنااػػا الااىػػػدالف  اىػػندةنت لػػػذلؾ ا  غػػن أف اكػػػالف ىاػػداد م ظالمػػػا 

 ااعسدانت ممف ةذ  المظغارات الالمحددات اللاس فالدةن أال الرااةن.

 سبـل اإلصـالح. 4.2

امػا أفكػنر ظػػدالر فػن عمػد المػػرا كمػن أف امػا جةػػالدًا فكراػا ذات طػن ع اممػػن ظ وػب حػػالؿ 
ىوػػػػسح م ظالمػػػػا المػػػػالظااف اللػػػػنمماف فػػػػن الداللػػػػات فرجػػػػنؿ اللدالػػػػا جػػػػزا مػػػػ ةـ  نىػػػػظا نا 
المحنمافت المػف اػـ فػذف م ظالمػا اإلوػسح الكماػا ظ ىػحب ىلػس مػن ةػن م ظالمػنت جزأاػات 

م ظالما رجنؿ اللدالا الظكالف م ظالمنت  لاا المػالظااف فنىػدة أال ظلػن ن  فس امكف ىوسح
مف عمؿ جىاـت الفامن امػن  لػض اافكػنر الصعوػاات الالجمنااػا الملرالمػا  ةػذا الصػلفت 
الد ػػػػؿ الظطػػػػرؽ لةػػػػذ  الالػػػػرةت أر  أف المػػػػرالرة اللمماػػػػا ظلظمػػػػن ظ ػػػػنالؿ اساػػػػا مالمػػػػالانت 

 ةن منةاا الاىندت اـ هانر  ال ظنأج .جالةراا ال  د م ةن لمدعالؿ ىلس ى ؿ اإلوسحت ال 

 ماهية الفساد: 4.2.1

فن دنمالس اللمالـ االجظمنااا اامراكن  ل  :  اىظغسؿ  Corruptionجنا ظلراؼ الاىند 
الىمطا لمحوالؿ امس م الا أال فنأدة أال ر ػخ لوػنلخ فػرد أال جمناػا أال ط لػا اػف طراػؽ 

 .ل120 ااعسدن الرفاع ا ظةنؾ حكـ اللن الف أال العرالج امس ملناار الىمالؾ 

                                                           

(120 )could and kolb, 1964, P.801 



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة

128 

الالػػػرؼ ال  ػػػؾ الػػػداللن اا صػػػطا الظػػػن ظ ػػػدرج فػػػن عن ػػػا الاىػػػند امػػػس ال حػػػال ايظػػػن: ىىػػػناة 
اىظلمنؿ الالظااا اللنما لمم الا الصعواات فنلاىند احدث اندة ا دمن الالـ مالظؼ  ل الؿ 
أال طمػػب أال ا ظػػػزاز رصػػػالة لظىػػػةاؿ الػػػد أال ىجػػراا طػػػرح لم ندوػػػا انمػػػا  أال ىطػػػسؽ ىػػػراح 

ت أال ىظسؼ ممؼ داال  دمنأاال.مظةـ   أال مجـر

كمن امكف لماىند أف احوؿ اف طراؽ اىظغسؿ الالظااػا اللنمػا دالف المجػالا امػس الرصػالة 
 الذلؾ  ظلااف اادنرب أال ىردا أمالاؿ الداللا م نصرة.

الاعظمؼ ماةػالـ الاىػند  ػاف م ظػالر الهعػرت فالفلػًن لمماةػالـ االدظوػندا الػد الاىػند اىػظغساًل 
المجنالظػػػ   ػػػرأا   را ػػػن  ػػػراداف  ةػػػن الللػػػالد  تل121 مػػػا لظحلاػػػؽ م ػػػنفع صعوػػػاالمالظااػػػا اللن

الحكالماػػػػات الاالمظاػػػػنزات الظػػػػن ظم حةػػػػن الحكالمػػػػا فمالظااةػػػػن أال مالاط اةػػػػن ال اػػػػع الصػػػػركنت 
المىػػنةما اللنمػػا  لامػػنف زةاػػدة لمىػػ اللاف فػػن الداللػػا أال ادر ػػنأةـ الظلماػػؿ المػػراأب امػػس 

رالض انلاػػػا  انأػػػدة أدػػػؿ مػػػف فالاأػػػد الىػػػالؽ  لػػػض الصػػػركنت أال الظجػػػنر الالحوػػػالؿ امػػػس دػػػ
الاىظعداـ اامالاؿ فن اىظامنرات  ار م ظجا كنلممنر ا امس اللنرات أال أىػةـ ال الروػنت 
فػػن ىطػػنر مػػن الػػرؼ فػػن االدظوػػند الىانىػػن  اظجنةػػنت اللطاػػع  ممػػن لػػ  هاػػنر مػػدمرة امػػس 

 االدظوند الالط ن.

د ارات عدماا الم ىىنت انما الا  من الال الظور الاىند امس اللطنع الحكالمن فن الزارات الا 
 امظد ىلس الصرطنت المىنةما الالمونرؼ.

 آثار الفساد: 4.2.2

 لماىند هانر مدمرة المرا ات الأ رزةن:

 المىنس  موداداا الداللا الملؼ الالا  نل ظنـ الىانىن. -أ 

                                                           

(121 )Bardan, 1997, P.17 
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ظحراؼ ااةداؼ الالىانىنت الظ مالاا الظالجا  المالارد اللنما ىلس مجنالت الفأنت  -ب 
  ار مىظةدفا.

ىةدار جزا مف مالارد منلاا ظظحلؽ اف طراؽ المراأب الجمركاا الالمراأب  -ج 
 اللنما الموندر المالارد ااعر .

 ظمعـ كماا اا صطا الالعدمنت الحكالماا. -د 

 الاىند مف أى نب اجز المالاز ا الى الاا لمداللا. -ةػ

 الاىند ا صئ ط لا ممازة المظالاطأا مع أفراد فن المجظمع.  -ال

 كؿ اللاـ الاللدالا الم دأ ظكنف  الارص الالمىنالاة.الاىند اصال  ةا  -ز

 الاىند اارغ جةالد اإلوسح اإلدارا الحكالمن مف ممنما ةن الفناماظةن.  -ح

 الاىند انمؿ لةرالب االىظامنرات ااج  اا.  -ط

الواالة اللالؿ فن ةذا الصلفت أف الاىند فن حلالظ  ةال أالاًل م ىىنتت الان اًن ىمالؾت الانلاًن 
ت فػذذا  ظر ػن ىلاػ   ةػذا الم ظػالر  كػالف دػد حمم ػن  ظحمػاًس امماػًن الظلػدم ن عطػالة داـ اجظمنااا

 ك ارة ل منـ فن ى اؿ مكنفحظ  المكنفحا اللندلا.

 الايف ل دعؿ ملًن ىلس ى ؿ اإلوسح:

 هيئة الشرطة.أواًل: الشفافية في أعمال  4.3

ـ المنداا مف عسؿ اللاف أال الصانفاا ظل ن فازانأاًن:  اللدرة امس ال ظر ىلس ااجىن 4.3.1
الزجنج   الىانىاًن:  ةن  ظنـ ىانىن ماظالح ظظنح فا  حراا الرأات الظعمع ظورفنت 
اسماًن:  ةن ددرة اإلاسـ امس الظمظع  الىمطا الىانىاا لمظللاب الالمىنأما الال لد   الا 
 حرانظ  لغرض كصؼ الحلنأؽ   الظصرالاًن:  ةن الجالد ظصرالنت الامحا المر ا دالف 
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الض أال ظللاد لملمماف اللنـ الالعنص   الالصانفاا ادظونداًن:  ةن الحراا االدظونداا  م
ظنحا الملمالمنت االدظونداا الالظعااؼ مف اللاالد الالملالدنت الظصجاع االىظامنر الظالفار  الا 

 الملمالمنت الظج ب ىاندا ظداالؿ اامالاؿ الالىمع الا ظلنؿ ااصعنص.

ل فن Transparency Internationalا  الدد ظلىىت م ظما الصانفاا الداللا 4.3.2
 رلاف انوما ألمن ان فن  طنؽ جنملا   الظ غفل اللداةن فرالع فن ال مداف ال نماا الظلمؿ 
امس ظو اؼ أ ظما الدالؿ الفؽ حجـ درجا الاىند فاةن الدرجا صانفاظةن دد ذكرت الكنلا 

داللن ـ مف اصر  لنط الطم ت مف ال  ؾ ال2112رالاظرز أف ةذ  اا ظما الملت عطا 
أف ُاىةـ  درجا أك ر فن ىوسح دطنع العدمنت المد اا الداـ رالاظب المالظاافت ىذ أف 
رالاظ ةـ مظد اا ممن ازاد مف المغالط اماةـ لل الؿ الرصست الدنؿ رأاس ال  ؾ الداللن أف 
ال  ؾ الالـ  نلالؿ  ملظـ من جنا فن ةذ  العطات ىال أف رأاس الم ظما أا س امس جةالد 

ى   من زاؿ اىظطاع امؿ المزاد لمىنادة الدالؿ ال نماا امس الحد مف  ال  ؾت اللك   دنؿ
الاىند المظاصن الذا الالض ظلدمةن العوص ال  ؾ  حال أر لا مسااف دالالر ى الاًن 

ـل لمكنفحا الاىندت الُالدـ  حال عمىا مسااف دالالر كلرالض لظدااـ 2111 – 1998 
وسح م ىىنت اللطنع اللنـ.  أىنلاب اإلدارة الا 

الظلالؿ مماما م ظما الصانفاا الداللاا فن ااردف: ىف الحداث المظلمؽ اف الاىند  4.3.3
الحمست مكنفحظ  فن الصرؽ ااالىط ىاكالف حدااًن زاأاًن ىذا لـ اكف موحال ًن 
 نىظراظاجانت محددة  المالح ظظ نالؿ الط الا الحلالاا لمممنرىنت الانىدة فن ىطنر مف 

 Transparency.  الالصانفاا ل122 نىاا الالوحاااالصانفاا اإلاسماا الالحراا الىا
موطمخ ال ن الالمالح الالودؽ الاللم اا فن اظعنذ اللرارات أال المداالالت اللنما  حاث 
الرؼ الصلب من جر  المن اجرا المن ىاجرات فطنلمن أف المالظؼ اللنـ الكاؿ الداللا 

ؿ  ةنرًا جةنرًا دالف الأماف امس مرافلةن اللنما الىنٍع لظحلاؽ الونلخ اللنـ فاظلاف أف الم
                                                           

ؼشجالٟ  الٟ بألسدْ, ِٕظّالد ( عةئذخ بٌى١الٟٔ: ٚمغ بٌفغةد  ٟ بٌؾشق بألٚعو ٚؽالّةي ئ ش٠م١الة, ٍِال  ِإعغالد بألسؽال١  ب122ٌ)

 .4َ, ؿ2000بٌؾفة ١د بٌذ١ٌٚد )أٌّة١ٔة(, 
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اظـ  –امس ى اؿ المانؿ  –لؼ أال دالراف أال ىعانا عطل أال اابت فذ انؽ المنؿ اللنـ 
 ناالج  المظلملا  نل اع اللنـت فس ُظحجب ملمالما اف الوحنفا أال المىظااداف مف 

 عدمنت المرفؽ اللنـ  حجا ىراا  ار م ررة.

ًن ل ت فةال مكمؼ  لداا الاج نت الظااظ   ددا الالالظااا اللنما ظكماؼ لملنأـ  ةن اللاىت ظصراا
الأمن ػػػا الىػػػراات الامػػػس الداللػػػا أف ظلطاػػػ  أجػػػر  صػػػةراًن الظُلػػػرر لػػػ  طنأاػػػا مػػػف المػػػمن نت 
اللن ال اػػػا الاللمػػػنأاا مػػػف أا ااظػػػداا اجػػػرا اماػػػ  ىذا كػػػنف ملظػػػداًن اماػػػ  الال ظلػػػرر لػػػ  أاػػػا 

ظلنممػػػػ  مػػػػع  مػػػمن نت فامػػػػن ىذا ا ػػػت أ ػػػػ  ةػػػال الػػػػذا ااظػػػد  امػػػػس المػػػالاطف أال أىػػػػنا فػػػن
 المىظااداف مف عدمنت المرفؽ اللنـ الذا المؿ فا .

 صيات المؤتمرات والندوات العممية.ثانيًا: من تو  4.4

  ظةالر الظالاؿ درار وندر مف الىمطا الىانىاا ا ذف  مكنفحا الاىند الفؽ م ظالر
 الامخ الهلانت محددة المالارد  صراا المنلاا الف اا معووا لةذا الغرض.

 صانفاا فن الىانىنت  ناظ نرةن المدعؿ الوحاخ لمحنر ا الاىند.ظلزاز ماةاـل ال 

 .مرالرة ظحلاؽ الداملراطاا الالم ىىاا الالمىنالاة الظكنف  الارص  اف المالاط اف الاللنمماف 

 .اللانـ  المع اللالااد الصانفا الم نى ا ا د اعظانر ااصعنص لظاللن المى اللاا اللنما 

  اللمؿ امس ظالفار ال اأا الم نى ا لملمنة مرالرة ظحلاؽ م دأ اىظلسلاا اللمنا ال
  المع  رامح ظدراب حدااا.

  اندة ال ظر  نلظصرالنت المعظماا الظن ظظ نفس مع الصانفاات الذلؾ  مصنركا دراىا الا 
 اللطنع العنصت عوالوًن  نل ى ا لملالا اف المظلملا  نالىظامنر.

 ا ُاىنةـ فن ظحلاؽ ال دا  حمما ظالااا ال نس لملرفا حلالدةن المعظماات اامر الذ
 أك ر ددر مف الصانفاا.
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  المع دن الف اورا لموحنفا اظاخ لةن الردن ا الظحلاؽ م دأ اىظلسلاا الوحؼ اف
 الحكالمنت   اع حوص الحكالما فن الم ىىنت الوحااا.

 .حث م ىىنت المجظمع المد ن امس اللمؿ لظلماـ م دأ الصانفاا فن الظلنمؿ الرىمن الااةمن 

  الصانفاا ذلؾ الظىنرع فن امماا اإلوسح االدظوندا الالالوالؿ مرالرة أف ظالاكب
ىلس د ناا  لف ةذا اإلوسح لف اظحلؽ  والرة كنمما ىال ىذا رافل  ىوسح ىانىن 

 .ل123  ظلماؽ الداملراطاا الم دأ المحنى ا

 د البنك الدولي في محاربة الفساد.ثالثًا: جهو  4.5

للصراف لظلداـ درالض لظمالاؿ مصنراع ىوسح اظج  ةذا ال  ؾ فن الللد ااعار مف اللرف ا
ال ظػنـ اللػن ال ن الاللمػنأن الاإلدارات الةػن جمالةػن ىوػسحنت ظىػناد فػن محنر ػا الاىػػندت 
كذلؾ أمػنؼ ال  ػؾ ىجػراا مراجلػنت فجنأاػا فػن دالؿ ملظرمػا لللػالد ىػ ؽ ظمالامةػن الظرظػب 

اػػدة لػػ ظـ اماةػػن فوػػؿ  لػػض مػػالظااف لػػ  الاىػػظ لند صػػركنت ظُلػػدـ رصػػست الأوػػدر دالااػػد جد
ردن ا منلاا ونرما الأامػف أ ػ  لػف امػالؿ أا الػد اظ ػاف أف الجةػا الملظرمػا مظةمػا  اىػند 
أال ظػػػدلاست الاصػػػظرط فػػػن اطػػػناات الم ندوػػػنت أال ُالػػػدـ أا م مػػػغ امػػػس ىػػػ اؿ الرصػػػالة أال 
اإلكراماا أال اللماللات الاىظحدث عطًن ةنظااًن ىنع ًن لسظونؿ الاالرا  حنلا فىند لةن اسدا 

 .ل124 ال  مالظاا  نل  ؾ أ

 راء واقتراحات العمماء والمفكرين.رابعًا: آ 4.6

 امع  لمةـ  ر نمجًن لمكنفحا الاىند احظالا امس الل نور الظنلاا: 4.6.1

ى صنا جةنز لمكنفحا الاىند اممؾ وسحانت الاىلا المزالد  نإلمكن نت الكنفاا  -أ 
 الاظ ع رأاس الداللا أال رأاس الالزراا.

                                                           

 .19( عةئذخ بٌى١الٟٔ: ِشغغ عةجك, ؿ123)

(124 )Bardan, 1997, P.120 
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 .الاىند  من الزز ايلانت العنوا  م طةن الظ ااذ الللال نت ىودار ظصراع لظحراـ ظالاةر -ب 

 ظطالار المالا ط الحنكما لمجنالت اللمؿ الحكالمن ااكار ارما لماىند. -ج 

 ىوسح ال ظنـ اللمنأن لملانـ  لمم    زاةا الادظدار. -د 

ىوسح  ظـ اللمؿ الحكالمن كرالاظب المالظااف الاعظانر الاىظ لنا الل نور  -ةػ
 راظةن.ال زاةا الظ ماا دد

جرااات ااجةزة الحكالماا مف حاث اللرارات الالوسحانت   -ال ىوسح  ظـ الا 
 الظ ىاط اإلجرااات.

 ظصداد الللال نت الظط الةن امس الم حرفاف الالماىداف.  -ز

ظنحا المجنؿ   -ح ظلماؽ الزاندة الصانفاا فن اللرارات الالممنرىنت الحكالماا الا 
 ل اسـ لمردن ا الال لد.

 ا اادالات الردن اا امس اللطنااف اللنـ الالعنص.ظ ماا الظلالا  -ط

ىعمنع ااجةزة الحكالماا لملناار ظلالاـ م ىىن ظلاـل امس الكاناا الاإل ظنجاا  -ا
 .ل125 الالاناماا الالرصندة الالجالدة

 الُاحدد  لمةـ امن اا صرالط لظحجاـ الاىندت الةن: 4.6.2

 الالان اللنـ  لعطنر الاىند المرالرة محنر ظ . -أ 

دة الىانىاا  محنر ا الاىند فن جماع ااجةزة الظ ااذاا الالظصرالاا الظزاـ اللان -ب 
الاللمنأاا الفن جماع والر ت ىالاًا أكنف جراما ج نأاا أـ معنلاا ىداراا أـ امًس 

                                                           

( أؾّالالذ ؾمالالٟ ػةؽالالٛس: ٔؿالالٛ جشٔالالةِع ِسىةِالالً ٌّىة ؿالالد بٌفغالالةد بقدبسٞ, ٔؾالالشخ أخحالالةس بقدبسخ, بٌّٕظّالالد بٌؼشج١الالد ٌٍس١ّٕالالد 125)

 .119َ, ؿ1999بٌمة٘شخ, آربس,  –, ِةسط 26بقدبس٠د, ع
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ال أعسداًن اظلمؽ  لداا الالظااات الذلؾ اف طراؽ ىودار اللالا اف الظط الةن  حـز 
 الظالفار هلانت كنمما لمردن ا الالمحنى ا.

 ر م ىىنت المجظمع المد ن امس ظ ااذ أالامر اللاندة لمن الظزمت    لمحنر ا الاىند.ىورا -ج 

ظلزاز اللدرات الم ىىاا اجةزة الداللا لظ ااذ اإلوسحنت الكاارة الظن اارمةن  -د 
االلظزاـ  محنر ا الاىندت المن اظطمب ذلؾ مف كالف  ظنـ اإلدارة اللنما الالـ امس 

لاداتت الظكالف الكاناا أىنس الظلااف الالظرداا الُاحدد المة اا الىمامات الاظاند  الظل
ىمالؾ المالظااف ظجن  المالاط اف الرفع مرظ نت المالظااف الادالا ظالزالةـ الظلالاا 

 أ ظما الردن ا الفوؿ كؿ مالظؼ فنىد.

 صر الملمالمنت الالحلنأؽ اف طراؽ وحنفا حرة الظج ب الظلظاـ امس جراأـ  -ةػ
 الانىداف أاًن كنف مىظالاةـ.

لمؿ الجند مف أجؿ ظالفار  اأا اجظمنااا فن ال االت الالمدارس المكنظب الحكالما ال -ال
الال مدانت المحماا الأدىنـ الصرطا الةن  اأا ظحض اف طراؽ اللدالة الالممنرىا 
امس احظراـ اللالااد الالاج ا االظ نع فن المحنفظا امس المنؿ اللنـ الحلالؽ اافراد 

الفلًس الال ظكظان  رفع الصلنر مع االىظمرار المىن دة اللاـ الظن ظ دد  نلاىند دالاًل 
 فن الممنرىنت الظن ظعنلا  ظمنمًن.

امس الحد مف الاىندت  – من فن ذلؾ الصركنت ااج  اا  –ظلنالف اللطنع العنص  -ز
الذلؾ  لدـ المجالا ىلس ىفىند المالظااف اللمالمااف الاإل سغ امف اطمب م ةـ 

رب الاىند فن ةذا اللطنع الفن ظلنمم  الدفعت الالمع الملناار الايلانت الظن ظحن
 مع الحكالما الةاأنظةن اللنما.

الظلنالف مع الدالؿ ااعر  الالم ظمنت الداللاا لمحنر ا الاىند الالظحناؿ المذاف  -ح
اظلدانف حدالد الداللات ماؿ جراأـ الظةراب ال ىؿ اامالاؿ الالرصنال  الظن ظدفلةن 
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اا المجظمع كم  الال ظلظور امس صركنت أج  اا فن العنرجت فمحنر ا الاىند مى الل
 .ل126 الجةالد الحكالماات ىمنفًا ىلس الظلنالف أحان ًن مع جةنت عنرجاا

 ظالوانت لج ا ىدارة المجظمع اللنلمن: 4.6.3

ظر  ةذ  المج ا أ   اماؿ ظلزاز الداملراطاا الالعمالع لممىنالا اسجًن لماىندت اللك ةمػن ال 
ـ ظ ناللػػت لج ػػا الج ػػالب  رأنىػػا رأػػاس 1991اصػػكسف مػػمن ًن مػػد ممنرىػػظ .  الفػػن اػػنـ 

ظ زا ان ااى ؽ  جاللاػالس  اراػرا  دمػاا الاىػندت ىذ أكػدت أ ػ  فػن الج ػالب اظىػ ب الظركاػز 
الماػػرط لمىػػمطا االدظوػػنداا فػػن أاػػدا الحكالمػػا الدطػػنع الصػػركنتت الالالػػرت الا لػػداـ اامػػفت 

ذا مػػن المػػلؼ أجػػالر المػػالظااف اللمػػالمااف فػػن حػػدالث ممنرىػػنت  اػػر مر ػػالب فاةػػنت الةػػ
ظالمػ  أامػػًن الصػركنت المىػػ  ا لماىػند اللندمػػا مػف الصػػمنؿ المرظ طػا  نلحوػػالؿ امػس الػػالد 
مر حػػػػػا ال ظجػػػػػػنرة ااىػػػػػػمحا ال نالظجػػػػػػنر  اػػػػػر المصػػػػػػرالع  نلمعػػػػػػدرات.  الاجػػػػػػب أف ظظحمػػػػػػؿ 
الحكالمػػنت المىػػ اللاا اػػف الاىػػند فػػن الج ػػالبت ا ةػػن لػػـ ظ ظػػر ىلػػس اىظأوػػنؿ الاىػػند .. 

ع الاىػػػند داعػػػؿ المجظمػػػع مػػػف عػػػسؿ ىػػػالا اإلدارة الحكالماػػػا الظظلمػػػؽ اللمػػػاا أامػػػًن  ظصػػػجا
الال زاػػػا االىػػػظ داداا ال ظػػػـ المراجلػػػا  اػػػر المسأمػػػا الال زاػػػا اللىػػػكراات الامكػػػف أف اكػػػالف 

 .ل127 لمداملراطاا دالر فلنؿ الاجب اىظعداـ ممن نت مد ىىناة اىظعداـ الىمطنت

 هراا الماكراف الالمحمماف: 4.6.4

المجظمػػػػع المػػػػد ن مػػػػف المكال ػػػػنت ااىنىػػػػاا لسىػػػػظراظاجاا  ُالػػػػد ظحػػػػدث الحكالمػػػػات الظلالاػػػػا
الممػػػػندة لماىػػػػندت الكػػػػذلؾ ممنرىػػػػا المػػػػغط الػػػػداللنت الالظط اػػػػؽ الحػػػػنـز لملػػػػالا اف الفػػػػرض 

 الال نت امس الكىب  ار المصرالع الكؿ ذلؾ امكف أف المص مف حالافز الاىند. 
نفػػآت ىف فػػرض الال ػػنت وػػنرما امػػس فىػػند ك ػػنر المىػػ اللاف اجػػب أف اوػػنح   مػػ خ مك 

ل م ػػنا ااكاػػنا مػػف المىػػ اللافت الا ػػدمن احوػػؿ المالظاػػالف امػػس رالاظػػب الألػػا فذ  ػػن ُ ػػالفر 
                                                           

 .17َ, ؿ24/5/2000( ؾغٕٟ ػة٠ؼ: بٌفغةد ٚبٌشؽٛخ  ٟ بٌؼةٌُ, جؿص ٌّإزّش ٔؿٛ بٌؾفة ١د  ٟ بألسدْ, ػّةْ, 126)

( ٌػٕد ئدبسخ ؽإْٚ بٌّػسّغ بٌؼةٌّٟ, زمش٠ش جؼٕٛبْ غ١شبْ  ٟ ػةٌُ ٚبؾذ, زشغّالد: ِػّٛػالد ِالٓ بٌّسالشغ١ّٓ, بٌى٠ٛالر, 127)

 .12َ, ؿ1995ػةٌُ بٌّؼش د, 
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ط لا انزلا مد الاىندت الاكظىػب المىػ الؿ صػلالرًا  نامػنف الاالحظػراـ الػذاظن مػف المالظػؼ 
ممػػػن المػػػن امػػػس  ظػػػنـ الاىػػػند.  ىف الحػػػد مػػػف ال ظنماػػػا الوػػػنرمات الاظ ػػػنع السمركزاػػػات 

لحكالماا ا ر االىظلن ا   ظـ صػانفا ال ػدالر  الم وػب ال نىػظعداـ  ظػـ الظ ىاط اإلجرااات ا
 حدااا إلدارة الملمالمنتت كؿ ذلؾ ا دا ىلس الالدناا مف الاىند.

ذةب أكرمنف رالز ىلس أف ظالفر االىظراظاجانت الظن ظلمؿ مف الم نفع الونفاا لدفع  4.6.5
انىنت الحكالماا أف ظزاد مف الرصنال  الظملاةن عمااا ل وسح اللن ال ن الجالةرا امكف لمى

فالاأد االظونؼ  نامن ا الظزاد مف احظمنؿ الكصؼ الالللنبت الظزاد مف الجزااات 
 المارالما امس مف ام طالف مظم ىاف.

المػػف الجماػػؿ أف ىوػػسح  ظػػـ العدمػػا اللنمػػا ةػػال العطػػالة اااللػػست فػػذذا كػػنف المىػػ اللالف 
ىػ ت الالممػالف فػن أمػنكف احومالف امس أجػالر أدػؿ  كااػر ممػف احوػمالف امػس الظػدراب  ا

أعػػػر  مػػػف االدظوػػػند فمػػػف ا جػػػذب لملمػػػؿ فػػػن اللطػػػنع اللػػػنـ ىػػػال  الػػػذاف اىػػػظلدالا لل ػػػالؿ 
الرصنال ت أمن ال ػندالف فىػالممالف فػن الم صػآت العنوػا أال اةػنجرالفت فاظلػاف أف ظػدفع لةػـ 

 .ل128 أجالر أامس مف الملدؿ الىنرا لمف لداةـ المةنرات  اىةن

 ظظماؿ   ظر  لمةـ فن أر لا مانظاخ أىنىاات ةن:ىف ى ؿ مالاجةا الاىند  4.6.6

 الماظنح ااالؿ: ةال اىظكمنؿ م نةما الظمعـ ا ر ىانىا منلاا الادظونداا الس اا.

الماظنح الان ن: اىظكمنؿ الظحالؿ ىلس ادظوند ىالؽ حلالن ال مكنف فا  لمظنةر االحظكنر 
 الالممنر ا  من فن ذلؾ عوعوا جزا ممكف مف المصرالانت اللنما.

 الماظنح الانلث: ظىراع الظحالؿ الداملراطن الذا اممف المصنركا الالمحنى ا الالمىنالا.

                                                           

 .97َ, ؿ١ٌ1997ىٓ,  (128)
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الماظنح الرا ع: الظلماـ الدا ن الااعسدن أمر  نلغ ااةماا الالظلاار ال نلذات ىذا ادظرف 
 .ل129  ذجرااات ىانىاا امماا الحدااا حلنً 

أفظؾ ىسح فن ملركا محنر ا للؿ حراا الظل ار الال لد الالالوالؿ ىلس الملمالمنت  4.6.7
الاىند الالانىداف الدالف حراا ا لس الاىند ملصصًن فن الداللات فنلاىند اظ نىب مع درجا 
الدكظنظالراا الالظلااد الوحانت اللذلؾ اكالف الاىند فن أ ظمظةن ةال اللنادة ال االىظا نا كمن 

وحنفا الحرة ةال فن اا ظما الداملراطاات فنلاىند فن اا ظما ااعارة ُاحنور  نل
 الالملنرما ال رلمن اا الالم ىىنت الردن اا.

اظ نع أىمالب الظداالؿ الالظاان فن اإلدارات اللنمات ىذًا ىف  لنا المى الؿ فن  4.6.8
الم وب للدة ى الات ا طالا امس مىنالئ كاارةت الا لس لمدة أدونةن أر ع ى الات الا ظلنل  

 لم وب جداد ىامك   مف اللمؿ   اس جدادة.

 مكف الالدناا مف الالىنطا الاللمنا اماةن اف طراؽ:ا 4.6.9

 . ظلالاا ال ظنـ فن اإلدارات الىد اغراظ 

 .المع الارد الم نىب فن مكن   الوحاخ 

 .  ظ نىب الللال ا مع الجـر

 .ى راز دالر المعمواف فن ىوسح م ىىنظةـ 

 .المالح ال ظـ الم خ الحلالؽ الاللمنا امس الرالظاف 

 االس المالظااف.  ث الالان الظلزاز الالازع الدا ن فن  

 .ىصناا اللدؿ فن ظلداـ العدما الاللمنا امس الجالر 

 .م ط ىار اللمؿ  من اكصؼ الظساب أال الاىند الالظحناؿ 

                                                           

( ئجالالالشب١ُ٘ ؽالالالؿةزد: ِؿةسجالالالد بٌفغالالالةد ؽالالالشه ٌٕػالالالةؼ بٌس١ّٕالالالد  الالالٟ بٌالالالٛهٓ بٌؼشجالالالٟ, ِمالالالةي  الالالٟ غش٠الالالذخ بألعالالالٛبق, ػّالالالةْ, 129)

 .9َ, ؿ5/10/1999
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 ل130 الظغاار المىظمر فن المةنـ الاا ظما الظالزاع المى اللانت. 

ــة والمجتمــع  فبالنســبة  4.7 ــة الواســطة  همــا الدول ــان تتكاتفــان فــي محارب وهنــاك جهت
 معالم دورها  هي: لمدولة أبرز

 دالر الداللات الاظماؿ فن: 4.7.1

  ظلداؿ دن الف الللال نت الذلؾ  ظجراـ فلؿ الالاىطا الظصداد الال ظ  الذا اةدؼ ىلس
ظ ااذ امؿ  ار مصرالعت ملند ا كؿ مف طنلب الالاىطا الالالىاطت كمن ظصمؿ 

 المالظؼ الذا أ جز اللمؿ  ظلاار الالاىطا.

 ظل اف دىظالر أعسدن لمعدما اللنما. 

 .م خ المالظؼ حلالد   ار م لالوا د ؿ مطنل ظ   لداا الاج نظ    زاةا الددا 

 .ملنؼ الالأ  لملصارة أال ل ةؿ  ظغذاا الالا المالظؼ اللنـ لمداللا اللممرفؽ الذا المؿ فاةن الا 

  اعظانر الىمطا الىانىاا للاندات المرافؽ اللنما الصن من الالظنأؼ اللمان مف  اف
  نلالظنأؼ الرأنىاا أال اإلصرافاا مف عنرج ةذا المرفؽ. مالظان المرفؽت الظج ب الظلااف

  اعظانر المالظااف لمدالاأر  مالجب  ظنـ الم نفىا الحرة  اف المرصحاف اف طراؽ
لجنف اعظانر  زاةا الاندلا م لاا مف رأاس الأامنا امامالف المرفؽ الرأاىن 

انلاا لةن  الالمرفؽ اللالمن الالزارة الظ ماا اإلداراا الداالاف المحنى ات أال أا جةا
 ارظ نط  نلالظااا المل اا أال لةن ىمطا ردن اا فن الداللا.

  ظصجاع المالظؼ اللنـ امس اإل سغ اف الالىنطنت الالمغالطنت الظن اظلرض
ف جنات مف رأاى  الم نصر أال رأاى  ااامس.  لةنت الا 

 

                                                           

 .7َ, ؿ3/9/1994( ِؿّذ ع١ذ عؼ١ذ: ٔظش٠ةذ بٌفغةد بقدبسٞ ٚعحً ِٛبغٙسٗ, بٌمة٘شخ, غش٠ذخ بأل٘شبَ, ػذد 130)
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 أمن دالر المجظمع فاظماؿ  من امن: 4.7.2

 الكن الفن ممنرىنظ ن الالظاااا فمخ النفا الالاىطا فن ظراا ن ااد ن الالىم
 الاالجظمنااا  ناظ نرةن ملنداا لم دأ المىنالاة.

 .ىلونؽ لاظ اللاب  ةذا الىمالؾ الصنأف 

 .ىصراؾ أجةزة اإلاسـ كنفا  ةذ  الحمما الم نركا 

  ىفةنـ ال نس  لف الصاناا الدمنا حالاأح ايعراف لاس مجنلةن الداللا أال الىمطا
 ن مجنلةن اللسدنت االجظمنااا.اللنما أال المرافؽ اللنما الا  م

  فظخ أ الاب الصكنال  أمنـ المالاط اف لد  داأرة مىظلما داعؿ المرفؽ اللنـ ظكالف
ظن لا لجةا أعر  أال الزارة الظ ماا اإلداراا أال داأرة أم اا لمظحلاؽ فن صكنال  

 .ل131 المالاط اف  ةذا الصلف

 الشروط والضوابط األخالقية الحاكمة لموظيفة األمنية. 4.8

ظحرص كنفا الحمنرات اإل ىن اا ددامًن الحدااًن امس حىف اعظانر الل نور الظن 
ُاالكؿ ىلاةن أمر اللانـ  مةما المحنفظا امس اامف الال ظنـ اللنـت الذلؾ للدة أى نب ةنما 

 الجالةراات  الجزةن فامن امن:

 ظةن ممنف ظ ااذ اللالا اف الالظصرالنت الال ظـ المجظملاا الاحظراـ ىرادة ااما العارا
 الدامةن الملدىنظةن.

  لكال ةن دانما أىنىاا مف دانأـ اللدالات حاث ظظاللس ظلداـ اللالف ل جةزة اللمنأاا
فن أداا مةمظةن الجمامات الذلؾ  نلظمةاد للممةن المالاك ا ىجراااظةن الظ ااذ أحكنمةن 

 ظ لًن لممالا ط الالصرالط الااالمنع الملظمدة فن ةذا الصلف.

                                                           

 .277بعطد  ٟ بألدبسخ, ِشغغ عةجك, ؿ( ػحذبٌمةدس بٌؾ١خٍٟ: ب131ٌٛ)
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 اات حاث ىف االامؿ االىظلرار الالطمل ا ا ىذا من ظحللت أةماا العطالرة الالظااا اام 
 فذ    نإلمكنف الحداث اف ظلدـ المجظمع الازدةنر ت فس حانة  دالف أمف.

  ظلكاد امس احظراـ الحرانت اللنما ل فراد الادـ المىنس  ةن ىال الفلًن لملن الف الفن
 حدالد  الظزامًن  من الرد فن الصراا الداللاا لحلالؽ اإل ىنف.

 نر أف مف اعظنرالف لملمؿ  نامف ةـ أفراد اصال ةـ من اصالب  لاا المالاط اف  ناظ 
 مف  لنأص الااالبت اللذا الجب اال ظ ن  لذلؾ الحىف اعظانر أفمؿ الل نور.

الر ـ أ  ن لـ  جد فن الحمنرات اللداما من ادؿ امس ا اراد رجنؿ اامف  مةنـ  4.8.1
حاث كن ت ظظداعؿ الالظااا اام اا محددة الصرالط الظحنؽ ملرالفا عنرج  طنؽ الجاشت 

الاللىكراا الاولب الظمااز  ا ةمنت فملد الجد ن من ادؿ امس أةماا ةذ  الالظااا العطالرظةن 
فن المجظمع اإل ىن ن اللداـت الدد ا ر اف ذلؾ الحكاـ الاال ن ن الصةار  ىلراطل  لالل  

لعار  وا ًن فن ةذا المجنؿ فن ملرض حداا  اف ادؿ الداللا الالاج ةن فن أال اجلؿ ا
للالـ دالف دالـ فن المدا ا  ى  ن ال  جلؿ لحراى ن ىلندة ظ لدةـ اف أف اكال الا حراىًن 
حنفظاف لممدا ات ىف حراس اللالا اف الالمدا ا ىذا كن الًا حراىًن فن ظنةرة اامر اللـ اكال الا 
ف حراىًن حلًن الوددًن فلند ا ذلؾ أف ظظلالض المدا ا جمالًن مف أواللةنت فةـ الحدةـ الذا

اىظطالالف أف احى الا ىانىظةن الاةاأالا لةن الىلندةت ال حف ال  رمن اكار مف أف  ةائ 
 .ل132 لممدا ا حراىًن حلالااف ال اواب المدا ا م ةـ ىالا 

فم ذ فجر الظنراخ كنف اظالجب امس المالظااف الحكالمااف أف اظورفالا  صكؿ معظمؼ الأكار 
 من أرادالا االىظمرار فن مراكزةـ الالظاااا.أعسداا مف ىمالؾ المالظااف فن اللطنع العنص ىذا 

الظصن ةت اللالا اف ااعسداا فن الحمنرات المعظماا كلن الف حمالرا ن الاللن الف  4.8.2
السظا ن الاللن الف الرالمن ن الالظلنلاـ الوا اا الالكال االصاالىاا امس الر ـ مف أف الاملن 

                                                           

 .35َ, ؿ98, 40( ٌٛبء.د/ ِؿّذ ١ٔةصٞ ؾسةزد, بٌؾشهد ٚبٌؼذبٌد, ِػٍد بألِٓ بٌؼةَ بٌّقش٠د, ع132)
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امس انلماا ةذ  الم ندئ ةذ  اللالا اف لـ الرفالا  لامنؿ  لمةـ ال لضت الةال أمر ادؿ 
 .ل133 الاللالااد ااعسداا

 ة في اإلسالم.الضوابط األخالقية لمشرط 4.9

أمػػن فػػن الحمػػنرة اإلىػػسماا فػػذف اللداػػد مػػف الموػػندر الظنراعاػػا ظصػػار ىلػػس الل ناػػا الظػػن 
لظ ظػػاـ ااجةػػزة اإلداراػػا الاام اػػا  ل134 أاللظةػػن الداللػػا اإلىػػسماا لمظ ظػػاـ اإلدارا  الػػدالاالافل

ف اعظاػنر مػف اظالالةػنت الالمػلت لػذلؾ مػالا ط الملػناار دػؿ الجالدةػن فػن اوػر ن ةػػذا الحىػ
 العظانر ونحب الصرطا الأاالا  ت اكان أف   رز أةمةن:

أ   اجب امس اإلمنـ أف االلن ذا الا دا ًن ونرمًن فن  تل135 ذكر ا ف اازرؽ 4.9.1
:  ال اج الز ل  أف الحلالؽ الالحدالد مظالظًن  ار مغاؿت الاماؼ  لًس اف ا ف حـز

 ا حث اف صنا مف الحدالد ىال مف اجنةر    أال اصكس م   حاث جنز الى اؿ .

فاماز فن الصرالط الظن ظظطمب فن الحنكـ الونحب المدا ا  تل136 أمن ا ف ا دالف 4.9.2
ر ـ ظلنر ةن الظكنممةنت فاظطمب فن الحنكـ أف اكالف رجًس عاِّرًا ااااًنت انلمًن مح كًن 

ال ارظصن الال اماؿ الاجرا فن حكم  الأمر  ىلس الحؽ الاالاظداؿ فن امـ الالانأؽت الراًن 
 الال اعنؼ فن ا لالما الأـت الاكالف أكار جداا فن حكم  ل وسح  اف ال نس.

أمن ونحب المدا ا فاجب أف اكالف رجًس ااااًن فلاةًن صاعًنت ا   فن مالمع الرصػالة الأعػذ 
 اامالاؿ الر من فجر ىف كنف صن ًن صرا ًن.

                                                           

ِالالة بٌؼّالالًخ, أخالل١الالةذ بٌخذِالالد بٌؼةِالالد )أهالالش ِمةسٔالالد(, ِٚالالٓ ِٕؾالالٛسبذ  –( غ١شبٌالالذٞ و١الالذْ, أخالل١الالةذ بٌخذِالالد بٌؼةِالالد 133)

 .158, ؿبٌّٕظّد بٌؼشج١د ٌٍؼٍَٛ بقدبس٠د

( بٌذٚب٠ٚٓ: غّغ د٠ٛبْ ِٚؼٕة٘ة عػً أٚ د سش, ٚأهٍمر ِٓ جةت بٌّػةص ػٍٝ بٌّىةْ بٌزٞ زؿفع  ١ٗ بٌغػالذ بٌشعال١ّد, 134)

ٚػش ٗ بٌّةٚسدٞ  ٟ بألؾىةَ بٌغٍطة١ٔد جأٔٗ ِٛمغ ٌؿفع ِة ٠سؼٍك جؿمٛق بٌغٍطٕد ِٓ بألػّةي ٚبألِالٛبي, ِٚالة ٠مالَٛ جالٗ 

 .40غةجك ؾٛي بٌؾشهد, ؿِٓ بٌػ١ٛػ ٚبٌؼّةي, بٔظش: جؿطٕة بٌ

 .142( د/ ِؿّذ ئجشب١ُ٘ بقف١ح١ؼٟ:  ٟ بٌٕظُ بقعال١ِد, ِشغغ عةجك, ؿ135)

 .143( د/ ِؿّذ ئجشب١ُ٘ بقف١ح١ؼٟ:  ٟ بٌٕظُ بقعال١ِد, ِشغغ عةجك, ؿ136)
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من ا ف أ ن الرا عت فلد حدد العونؿ الظن ا  غن ظالافرةن فن ونحب الصرطا أ 4.9.3
فلنؿ: أمن ونحب الصرطا فا  غن أف اكالف حمامًن مةا ًنت داأـ الومتت طالاؿ 
الاكرت  لاد الغالرت  ماظًن امس أةؿ الراب فن ظونراؼ الحاؿت صداد الاط ات 

الظ ىـت  ار ممظات  ظنةر ال زاةات  ار اجالؿت الأف اكالف  ظر  صزرًات دماؿ
لمصنألنت ... ع ارًا  ص الف المجرماف الالموالص الحامةـ الأالاا ةـت ااةـ الصرالا 

 الادرؾ  نانظةن المراماةن.

أمن فن الحمنرة الحدااات ال داًا مف اللرف الظنىع اصر حا من  رزت اا ظما  4.9.4
المحماا  الصرطاا كذحد  مةنـ الداللا فن أالرال ن  لد أف كن ت ظظالالةن الىمطنت

ظجنال ًن مع ال ةما الو نااا الالظلدـ اللممن الالمة ن الاالزدحنـ الىكن ن الكااؼ 
حالؿ المدف الالمون ع المعما الظةالر صراأخ جدادة فن المجظمع المن  جـ اف 
ذلؾ مف ظطالر فن اإلجراـ الأىنلا  ت كؿ ذلؾ دان ىلس ظ ظاـ أجةزة مظعووا 

 .ل137  لمصرطا...

نؽ  ةن لممنف حىف اعظانر أفمؿ الل نور ددرة الالملت صرالط المالا ط لسلظح
 مظطم نت اللمؿ اام ن الملظمانظ .العملًن الظجنال ًن مع 

 بشأن قيم األخالق وقواعد السموك. إعداد رجال األمن وتأهيمهم 4.10

ىف اإلاداد الالظلةاؿ لرجنؿ اامف أمر مرالراا لمن ظظطم   الالظااا اام اا مف  4.10.1
ت الع رات احظنجال ةن فن أداا مةنمةـ الالاج نظةـ الالظاااات اللذا اىظلداد الظةاأا الددرا

دأ ت ملظـ الدالؿ فن اىظحداث  رامح ظدرا اا امحؽ  ةن المظطالع لملمؿ  نامف ىالاًا 
كمن ط أال فرد الذلؾ فن مدارس الملنةد الان الانت الكمانت مظعووا لظزالاد المج د 

نادة ااعر  لاكالف دندرًا امس اللطنا فن  نللمالـ اام اا الاللن ال اا الاللىكراا الاللمالـ المى

                                                           

ؾالش, ( ِؼظُ بٌذسبعةذ بٌؿذ٠طد بٌسٟ زسؿالذش ػالٓ أٔظّالد بٌؾالشهد  الٟ بٌؼقالش بٌؿالذ٠ص زشد٘الة ئٌالٝ ِطٍالغ بٌمالشْ بٌسةعالغ ػ137)

 َ, بٔظش: غ١ّظ وش٠ّش, ٔظُ بٌؾشهد  ٟ بٌؼةٌُ.1820ؾ١ص أٔؾار بٌؾشهد بٌحش٠طة١ٔد ػٍٝ ٠ذ بٌغ١شج١ً ػةَ 
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مجنؿ اامفت الدد ظـ ظدااـ من ظلدـ  عطط ظدرا اا ى الاا إل لنش ملمالمنت اللنمماف 
 .ل138 الظطالار ددراظةـ الممنف اطساةـ امس من ُاىظجد فن مجنؿ اللمؿ اام ن

لذا كمن أف  لض ااامنؿ اام اا ظحظنج ىلس مزاد مف الظعوص الدداؽ فاةنت ال  4.10.2
فذ   اظـ ا ظلنا أفمؿ الل نور الأكالةن لمظدراب اماةن الىد ال لص فن أطلـ المسكنت 
الالحدات اام اات فلممانت اإلاداد الالظلةاؿ ظمك  ن مف ظحلاؽ جمما مف المىظةدفنتت 

 أةمةن:

  ىاداد الظلةاؿ المج داف الظزالادةـ  نلملنرؼ الاللمالـ الظن ظىنادةـ امس ال ةالض
 اا امس أكمؿ الج . مى اللانظةـ الالظاا

  مظن لا المج داف الظلااـ مىمكةـ  من اظ نىب الط الا اللمؿ اام ن الملظمانظ  الاىظ لند
 مف اا ت فصم  أال ادـ ددرظ  امس اال ظظنـ فا  الفلًن ل والؿ الملظمدة فن ةذا الصلف.

  االىظمرار فن ظطالار الظ ماا ددرات اللنمماف الفؽ عطا ظدراب ى الاا ظلد
 لسحظانجنت الظدرا اا الظن ظحدد.لملطنانت ظ لًن 

  الظركاز امس ال رامح الالدالرات الظعوواا الالا اا الالمظلدما لممنف مسحلا ة الا
 لكؿ ظطالر فن ماداف اممةـ.

  الظلكادًا لمن ظلدـ فذف ال رامح الالدالرات ظللد فن الداعؿ الالعنرج لممنف االىظاندة
ار  ظم ن الولؿ ددرات اللوال  مف ىمكن انت الدالؿ الصلالا الالودالا لظطال 

 ا نور ن ل فمؿ.

 

 

                                                           

َ, جةٌّؼٙالذ 1997( د/ ِؿّذ ئجشب١ُ٘ بقف١ح١ؼٟ: بٌسذس٠ث  ٟ ١٘اد بٌؾالشهد, جؿالص ِمالذَ ٌالذٚسخ بقؽالشبف ٚبٌشلةجالد ٌؼالةَ 138)

 .8بٌمِٟٛ ٌإلدبسخ, هشبجٍظ, ؿ
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 .أخالقيات الوظيفة األمنية 4.11

 لػػد أف ظلرف ػػن امػػس اامػػف المةنمػػ  المىػػ اللانظ  الحػػرص الحمػػنرات دػػدامةن الحػػدااةن امػػس 
حىػف اعظاػػنر مػػف اظاللػػالف ةػذ  المةمػػا اإل ىػػن اا الجمامػػا الالظػن ظػػرظ ط  ػػلفراد المجظمػػع ككػػؿ 

لطمل ا ػات اجػدر   ػن أف  ظحػدث اػف ممػمالف الجػالةر مف حاث ظالفار االامػؿ االىػظلرار الا
الأعسدانت الالظااا اام اا فن  ظم ن الحمػنرظ ن اللر اػا اإلىػسماا الفػن اللوػر الحػداثت 
محػػناللاف اىػػظعسص احظانجػػنت الالظااػػا اام اػػا لةػػذ  الجالا ػػب  حكػػـ ط الظةػػن المػػف لػػالاـز 

 أداأةن امس أكمؿ الج .

اا اام اا فن المجظملنت الحدااا م ذ م ظوؼ  رز االةظمنـ  لعسدانت الالظا 4.11.1
اللرف الحنلن مع ظ  ن الم ظمنت الداللاا الامس رأىةن اامـ المظحدة لم ندئ ماانؽ داللن 
لمحلالؽ المد اا الالىانىاا مماًس فن دالااد الحد ااد س لملنمما المىجال افت ال دت الحنجا 

الماندا فن ظط اؽ اللن الف  صكؿ اظرجـ ممحا إلاجند ظحداد مصن   لمملناار الداللاا لمراانة 
ظالدلنت الرجؿ اللندا ىلس ملناار أعسداا لىمالؾ الصرطات الكن ت ةذ  الملناار ااعسداا 
المحكما أكار أةماا لمصرطا مف أا صراحا أعر  فن المجظمع  ناظ نرةن ااما ا امس 

 اارالاح الاااراض الالممظمكنت الرظ نطةن  نلحرانت اللنما ل فراد.

الر ػػػـ أف  ػػػداانت االةظمػػػنـ دػػػد جػػػنات مظػػػلعرة دمػػػاًس ىال أ ةػػػن ىػػػ لت االةظمػػػنـ  لعسداػػػنت 
ت المةمػن اكػف ل139 الالظااا اللنما فن المةف ااعر  الالظن لـ ظ رز ىال فػن  دااػا الامن ا ػنت

مػػػف أمػػػر فػػػذف الجةػػػالد الم ذاللػػػا لظحداػػػد أعسداػػػنت الالظااػػػا اام اػػػا دػػػد مػػػرت  لػػػدة مراحػػػؿ 
  الجزةن فامن امن:

   ل اف المجمس االدظوندا الاالجظمنان ل مـ المظحدة 1794ودر اللرار ردـ
اداال لج ا مف الجراما الم طةن ىلس  حث مىللا ىاداد الظلااـ اعسدانت الصرطا 

 اللـ ظظمكف المج ا مف ى جنز مةنمةن ه ذاؾ.

                                                           

 .157ل١ةذ بٌٛظ١فد بٌؼةِد, ِشغغ عةجك, ؿ( غ١شبٌذ ٠ى١ذبْ, أخال139)
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   ل اف م ظمر اامـ المظحدة العنمس لم ع الجراما الملنمما 3218ودر اللرار ردـ
ذ  اف ا كد امس مرالرة دانـ لج ا م ع الجراما  ذ صنا دن الف داللن اعسدانت الم

 الصرطا الااجةزة المرظ طا  ظط اؽ اللن الف.

   بل 624أدر المجمس االدظوندا الاالجظمنان ل مـ المظحدة فن اللرار ردـ
ـ ـت حؽ كؿ فرد فن أف اظحرر مف الحجز الظلىان الاالاظلنؿ أال 1956أ ىطس 
ظ ناللت لج ا حلالؽ اإل ىنف الأادت مصرالانت الم ندئ الأودرت اللرار  ال انت الدد

ـ ـت الدد ظـ ظحالاؿ ظمؾ الم ندئ ىلس الدالؿ ااامنا 1961ل منرس 142ردـ  
 لسىظلن ا  ةن فن المع دن الف اعسدانت الصرطا.

  ـ ظ  ت الرا طا الداللاا لر ىنا الصرطا مع المجمس االدظوندا 1957الفن ى ا
 لت ملظرفًن  1رالاًن اعسدانت ظط اؽ اللن الف  ا ظر الممحؽ ردـ  الاالجظمنان مص

   مف د ؿ اللداد مف الدالؿ الم مالاا ظحت لالاا الرا طات اللذلؾ أو خ مللالفًن أف 
 ظدرج ةذ  الملناار فن الظصرالنت الالمالاأخ الال ظـ الظن  ظحكـ ااجةزة المكماا  ذ انذ اللن الف.

 ا مف معظمؼ دالؿ اللنلـ  نلالالانت المظحدة فن الد اجظمنع ظحمار لع راا الصرط
 ـ ـت الدد ظاللالا  حث اساا جالا ب:1975ا نار  6-11

 مراجلا المصرالع الم دأن. -1

وان ا مصرالع دراىا لمظل اف الداللن اعسدانت الصرطا اكالف أىنىًن لمم ندصا  -2
 مف المصظركاف فن الم ظمر.

 دالر الصرطا فن  ادظراح مالمالانت ظحظس  لاللالاا االةظمنـ فامن اظوؿ -3
الحنمر الالمىظل ؿت الدد ظاللس الحنمرالف م ندصا المصرالع الاطملالا امس 
ظط النت امماا فن دىنظار اللالاأخ ال ظـ اللداد مف الدالؿ المصنركا فن 
االجظمنع ال لض مصنراع الملناار ااعسداا لممةف ااعر  المظوما  نللن الفت 

 ماؿ:
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 لمحنماف اامراكااف.مصرالع ملناار اللدالا الملد مف را طا ا -

الم ندئ المرظ طا  ملناار الصرطا الملظرحا الملدة مف را طا الملناار  -
 لت الددمت مجمالاا مف الع راا دراىا 2المة اا لظط اؽ اللن الف  ممحؽ  

 لت لاكالف مالمالع 3لمصرالع ظو اؼ داللن اعسدانت الصرطا  ممحؽ  
اف فن ج اؼ الكنف رأاةـ  حؽ لمم ظمر العنمس لم ع الجراما الملنمما المذ  
 أف أا دن الف أعسدن الر  الم ظمر ا  غن أف ا رز:

 مجمالاا مف م ندئ اامـ المظحدة ظالون حكالمنت الدالؿ  ظ  اةن. -أ 

 ظل ا ًن  مالذجاًن لسىظلمنؿ الداعمن لمصرطا الااجةزة المعظوا  ظط اؽ اللن الف. -ب 

 .ل140 مجمالاا ملناار اظـ ظلراؼ الجمةالر  ةن فن الدالؿ ااامنا -ج 

 األخالقية. طبيعة الوظيفة األمنية في حد ذاتها ومتطمباتها 4.12

ظعظص ةاأا الصرطا الااجةزة الممحلا  ةن  حمناا اارالاح الاااراض الالممظمكنت الوان ا 
درار اامف الال ظنـ الظلداـ العدمنت اام اا  ملدرات ااما الم ع الجراما الم ط مرظك اةن الا 

الفػػرض احظػػراـ اللػػالا اف الالػػ ظـ المجظملاػػا ال ارةػػن مػػف امػػس اعػػظسؼ أ الااةػػن المىػػمانظةن 
ااا نا الالمى اللانت الظػن ال ظػدعؿ ظحػت حوػرت فػس  جػد امػًس ىال الالصػرطا لةػن فاػ  اػد 

ت اللػػػذا امكػػػف اللػػػالؿ  ل ةػػػن مة ػػػا ذات ط الػػػا عنوػػػا ظظماػػػز  ػػػنلظ الع ل141 أال ىوػػػ ع أال اػػػاف
الط لنظػػػ ت المػػػف اػػػـ اجػػػب أف الالظلػػػدد الاالظوػػػنؿ الم نصػػػر  ػػػنلجمةالر  كنفػػػا فأنظػػػ  الصػػػراأح  

ظ د  ةذ  العدما فن ىطنر مف اللاـ المة اا الالمالا ط الىمالكاا الالملناار ااعسداا حظس 
اظل مةن المالاطف  ندظ نع ظنـ  نلعدما الملدما الاللػنأماف اماةػنت الظاةػـ لػدالر ااجةػزة اام اػا 

لا ى ىػػػن اا ال  امػػػا فػػػن ظحلاػػػؽ اامػػػف لمػػػالطف الالمػػػالاطف الكانلػػػا الطمل ا ػػػا الاالىػػػظلرار كرىػػػن
 ظحلؽ العار لونلخ ال سد الالل ند.

                                                           

 ِٚة جؼذ٘ة. 90َ, ؿ1997, 6( بٌّٕظّد بٌؼشج١د ٌٍذ ةع بالغسّةػٟ, ع140)

 (.11َ, بٌّةدخ )1993( ٌغٕد 10( بٔظش: لةْٔٛ بألِٓ ٚبٌؾشهد سلُ )141)
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فذذا كن ت الالظااا اام اا ظجلؿ رجنؿ اامف رد نا امس ال نس لكصؼ ااعطنا  4.12.1
الأالج  اال حراؼ لداةـت فمف الط الن أف احنالؿ ة الا ايعرالف مسحظا ااعطنا 

ا الىمالؾ الحماد الاللندات المىمكاا اامنا اامفت اللذلؾ فس  د أف اظلالد الا نصر ة ال
الطا ا الاجلمالف اللاـ الدا اا الااعسداا الالمجظملاا أىنىًن لىمالكةـ الأفلنلةـ  ناظ نرةـ 

 ددالة الماناًل احظذ .

لذلؾت  جد أف الىاطرة امس ال اس ظظطمب ك خ جمنحةن الملنالما الر  نت   4.12.2
ت اف رجؿ اامف حىنس الأكار الااةالاا الجالا ب اإل راا المظلددة الظن اوندفةن فن امم 

ارما لس ظلندت حاث  جد المالاطف مىظلدًا اف اغمض اا ا   ودد اال حرافنت الظن 
ظلع مف  لض مالظان الداللا اللك   ال اغار لرجؿ اامفت فنلعطل الذا ُالظ ر انداًن مف 
المالاطف ال ُالظ ر كذلؾ مف رجؿ اامف  ؿ اجرا ظمعام  الكصا  الظىماط المالا اما  
 ناظ نر  عطاأا ك ر ت الذلؾ ا   أماف امس اامف الال ظنـ اللنـ الا   ددالة لمجمةالرت 
الا   مماؿ الداللا الالمكمؼ  ظط اؽ اللن الف الظلكاد م دأ المصرالااا المرهة لممجظمعت الاكان 
أف  صار ىلس من دنل  الرأاس الار ىن  داجالؿل حا من ظاللس رأنىا الجمةالراا الار ىاا 

 .ل142 ؿ الصرطا دنأًس داللظ  المصةالرة:  ة ن ظكمف ىمطا الداللا مصارًا ىلس رج

لذلؾ كممن ظمىؾ رجنؿ اامف  نللاـ الىمالكاا الالمة اا الالظزمالا  لعسدانت  4.12.3
الالظااا اللنمات كممن ظل مةـ الجمةالر الظلنالف ملةـ مظجنال ًن مع  رامح الالدناا الالم ع 

اا الملدما الأصند  ةن الطنَلَب  داـ ااجةزة ل جراـ الاال حراؼ الاىظحىف العدمنت اام 
 اام اا المىن دظةن.

المف ة ن امكف اللالؿ  لف داـ الأعسدانت الالظااا اام اا ةن جمنع لامنأؿ  4.12.4
كنفا المةف ااعر ت اللذا فذف اإلطنر اللامن لرجؿ اامف ةال أةـ الأصمؿ مف اُاُطر 

                                                           

 .101( د/ ػحةط أجٛ ؽةِد, بٌّؼة١٠ش بٌّٕٛرغ١د ٌشغً بألِٓ, ؿ142)
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اإلطنر اللامن لممجظمع ككؿت لذلؾ اللاما لممةف ااعر ت  ؿ دد ظكالف محومظةن ةن 
 ا  غن أف  لعذ ةذ  اللاـ المة اا ك مالذج  مظـز    الُ طنلب رجؿ اامف الظحمن  ةن.

الكمن أىما نت فذف ة نؾ اللداد مف المحنالالت الظن ظىلس لالمع مصرالع لماانؽ  4.12.5
حداد فن أالرال ن أعسدانت اللنمماف المعظواف  ذ انذ اللن الف فن المجظملنت الغر اات ال نلظ

الالالالانت المظحدة اامراكاا الامس مىظال  اامـ المظحدة الالم ظمنت الداللاا الاإلدماماا 
الاللر اات الدد الدع لدا ن ادد م ةن ى ظاللس دراىظةن الظحماؿ ممنما ةن ىلاًن لمالوالؿ ىلس 

 ملانر  مالذجن ملظرح اعسدانت الالظااا اام اا.

ةذا اإلطنر أف ط الا الالظااا اام اا فن حد ذاظةن  المن ا  غن الظلكاد اما  فن 4.12.6
ظحظس  نةظمنـ  نلغ فن مجنؿ ظلطار أعسدانت اللمؿ اام ن الذلؾ اىظ ندًا ىلس 

 االاظ نرات الظنلاا:

 .كؿ الصراأع الالمومحاف ا كدالف امس مرالرة ظحمن رجؿ اامف  ناعسؽ الاللاـ المجظملاا 

  ظ رز ل ن ظط النت ظحمؿ ةذ  الممنماف  –منماةن الحنمرةن  –الحمنرات الال ظـ
 الظداال ل عذ  ةن حظس ُظ د  الالظااا اام اا   زاةا الحادة المى اللاا.

  ملطانت المظطم نت الم طملنت الالظااا فن حد ذاظةن كال ةن مرظ طا  نلحرانت
اللنما ال حلالؽ المالاط اف الاام اا امس ظ ااذ اللالا اف الال ظـ المجظملاا الالراناا 

 اراؼ المرااا.ل عسؽ الاا

  من ُاسحظ فن اىظصراا الاىند اإلدارا الالالظاان فن كؿ دالؿ اللنلـ الفن كؿ
الظ ظامنت الالم ظمنت الالةاأنت الظلااراظ  امس المجظمع الالم ظما كلداة ظعرا اات 

 الدد لحؽ ةذا الاىند كنفا ااجةزة اام اا.



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة

149 

 د ؿ االلظحنؽ الأا نا  ا اراد الم ظما اام اا فن اإلاداد الالظلةاؿ العنص ل امنا
اللمؿ ال صكؿ مىظمرت ُاحظـ اما ن ىدعنؿ  رامح ظدراب الظلماـ امس أعسدانت 

 الالظااا لمظلكاد امس اللاـ المة اا الالمىمكاا.

  كال  ن مىمماف الل ن حمنرة الظراث اظاـت امكف أف ُ ااد م   فن ظلطار الالظااا
 لنت ىماما.اام اا الم ط اللنمماف الُحىف اعظانرةـ امس أىس الم طم

  ال ظراا الجمنةاراا الأطرالحنت الكظنب ااعمرت المن ظ ندا    أعسدانت الالظزاـ
امنف اماؽ  نللاـ الحمنراا الراأدة.  االرا الا 

  الىلن ىلس الىمال  نلمجظمع الظ لاظ  مف الصالاأب الوالاًل لممجظمع اادؿ فىندًا
 للر اا الاإلىسماا.الاادؿ ا حرافًن ظجنال ًن مع دام ن الظراا ن الدا  ن الأونلظ ن ا

  الم ندئ الالمصرالانت الظن اكات اللداد مف الدالؿ الالم ظمنت امس دراىظةن
ال حاةن لالمع مصرالع ظلااـ اعسدانت اللنمماف امس ى انذ اللن الف الظط ال  ممن ًن 
لمحلالؽ ااىنىاا الالحرانتت الحرو ن امس  صر الاماما  اف   ن ال صر لالاصالا 

 فن الأنـ الىسـ.

 يير مدونة سموك العاممين في هيئة الشرطة.معا 4.13

ىف المظظ ع لم منذج الظن ظـ ىادادةن اعسدانت الالظااا فالج  انـت الظمؾ الظن  4.13.1
ظعص الصرطا الااجةزة المعظوا  ذ انذ اللن الفت ُاسحظ ظركازةن امس جمما مف اللاـ 

ُظجمع امس االلظزاـ  الاُاىس الالم طملنت ااعسداا الظن ال اعظمؼ حاللةن اا نفت حاث
 نللدالا الالمىنالاة الحىف الملنمما الالو ر الظعواص كؿ الالدت لملمؿ الالمحنفظا امس 

اا اللمؿ الالظجنالب مع الجمةالر الظكالاف وست طا ا مل  لمحوالؿ امس مىن دظ .  ىرِّ
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ت حاث اطمب مف رجؿ ل143 الُاارؽ ال لض  اف اللاـ المة اا الاللاـ الىمالكاا 4.13.2
ب مة ن أف اظحمس  نلجداا الاال م نط الاحظراـ م دأ المصرالااا الالظان ن فن اامف مف جن 

أداا الالاجب الالظزاـ الحادة الاللدالا الالظ ز  اف الظمـ الالمحنفظا امس ااىرار الظن َاطَِّمع 
 اماةن  حكـ الظااظ  من لـ اكف ذلؾ فن ىطنر دن ال ن اىمخ  ذلؾ كلداا الصةندة.

 نلو ر الم ط ال اس الاامن ا الال زاةا الُحىف الظورؼ كمن ا  غن أف اظحمس  4.13.3
الالالالا لمالطف الاحظراـ اللاـ المجظملاا الأف اكالف صجناًن فن مالاجةا الولنب ظحت لالاا 
الصرطا المصنركظ  فن أداا اللمؿ اام ن الذا اظطمب   ًس الا  ىن اا الأعسدًن الدامًن 

 وان ظةن مف كؿ عطر أال مرر.لممحنفظا امس اامن ا الظن ُكمِّؼ  نلحانظ اماةن ال 

أمن اللاـ الىمالكاا فةن الودؽ الالظالامع اللاف الجن ب الاالاظمند امس ال اس  4.13.4
الُحىف ملنمما الجمةالر الالحرص الالالمالح الال لنا الالوانا الالظمىؾ  نللاـ الدا اا الالظرفع 

لاكالف أكار اف اللندات الىاأا الالىلن لسىظزادة مف اللمـ الظطالار اإلمكن انت الذاظاا 
 ددرة لم ةالض  لا نا الالظااا امس أكمؿ الج .

الممن ظلدـ ُ سحظ أف الظحمن  كؿ ةذ  اللاـ الااعسدانت المة اا الالمىمكاا ىلن  4.13.5
ىلس ىاجند  مالذج الددالة لرجؿ اامف المانلن الذا ا كد امس ادـ الجالد  امس أرض 

ف الظلىاـ العنص  اف اللاـ الالادعت اللكف ال  لس    كةدؼ  ىلس ىلس  مال  ت كمن أ
المة اا الالمىمكاا ال  جد ل  أىنىًن الامحًنت حاث ُ سحظ ظداعًس  ا ةمن الظكرارًا فن اللاـ 
المدرجات أمن من الرد فن ماانؽ الصرطا اللر اا مف ُمُاؿ الهداب أدرةن الم ظمر الان ن للندة 

 لا مف دا  ن الظراا ن الحمنرظ ن اامف الالصرطا اللرب فظماؿ لالحا راألا لملاـ ااعسداا ال ن
 اإلىسماا ُأادت الفؽ وان ا لغالاا روا ا ظ كد امس ممنماف ظظوؿ  نلجالا ب الظنلاا:

 

                                                           

 126َ, ؿ1984, ١ٌّٕٙ106د ٚبٌغٍٛو١د ٌنحةه بٌؾشهد, ِػٍد بألِٓ بٌؼالةَ بٌّقالش٠د, ع( ٌٛبء/ ػٍٟ بٌش ةػٟ, بٌم١ُ ب143)

 ِٚة جؼذ٘ة.
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 وانت رجؿ اامف الدام . -

  انف لىمطنظ  المى اللانظ  الكاااا ى جنز مةنم . -

 اللاـ الالماؿ الاللالااد المرااا فن الظلنمؿ مع ال نس. -

 زاز الالاعر  مة ظ .اال ظمنا ىلس ةاأا الصرطا الاالاظ -

 احظراـ اللاـ ااعسداا الالدا اا الال ظـ المجظملاا. -

 .ل144 ظ ااذ أحكنـ اللالا اف  جداا المى اللاا ال زاةا الحادة -

الامس مىظال  داللن  رزت مصنركنت لمصرطا اامراكاا مف عسؿ المع مالاااؽ  4.13.6
لااراظةن الالامحا امس الم ندئ أعسداا لصرطا الالاا ماىالرا الالالاا كنلااالر ان كن ت لةن ظ

ماانؽ أعسدانت ظط اؽ اللن الف الملد مف ِدَ ؿ الرا طا الداللاا لر ىنا الصرطا الالمصرالع 
 الداللن لظل اف أعسدانت الصرطات الدد  رزت امس الج  العوالص الم طملنت الظنلاا:

 عدما الجمةالر الالظان ن فن أداا الالاجب   زاةا. -أ 

 ممظمكنت.المحنفظا امس اارالاح الاااراض الال -ب 

 م ط الجراما الم ع الدالاةن. -ج 

 احظراـ الحلالؽ الدىظالراا لجماع ال نس فن الحراا الالمىنالاة الاللدؿ. -د 

 أف اظحمس  نللاـ ااعسداا فن أدالال  الأفلنل  الظورفنظ  كال   ددالة لمجماع. -ةػ

 االلظزاـ  لحكنـ اللالا اف الظ ااذ الظلمامنت الطناا الر ىنا.  -ال

 اَّا فامن اطَّمع اما  من لـ اكف ذلؾ ظلداا لمالاجب.المحنفظا امس الىرِّ   -ز

 ادـ الظلار  نلالالاات االجظمنااا الالل ماا الالصمماا.  -ح

                                                           

( بٌفش٠ك/ ٠ؿ١ٝ بٌؼٍّٟ, خٍك سغً بألِٓ بٌؼشجٟ, جؿص ٚسد  ٟ وسةت زؿر ػٕٛبْ: "آسبء  ٟ بقػذبد بٌّٕٛرغٟ ٌشغالً 144)

 (.5لُ ), بٌّشوض بٌؼشجٟ ٌٍذسبعةذ بأل١ِٕد ٚبٌسذس٠ث, بٌٍّؿك س31-30بألِٓ", ؿ
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 الىلن اداا مة ن رفاع مف عسؿ ظطالار المةنرات الولؿ اللدرات الظالىاع الع رات.  -ط

 ظاةـ الظلنطؼ الُحىف ملنمما لمجمةالر مع الظحمن  نلماندا الُحىف الظورؼ. -ا

 اللظزاـ  نىظلمنؿ اللالة فن الحدالد المىمالح  ةن دن ال ًن دالف ظجنز الال لد اف الل ؼ.ا -ؾ

 ادـ د الؿ أا اطنان أال ةداان.  -ؿ

 االاظزاز  نلمة ا أال الصنرة الظن احممةن العدمظةن  لمن ا الصرؼ ال زاةا الحادة. -ـ

محلا  نل حث الال ازاؿ الىلن مىظمرًا لظطالار الم ندئ الالمصرالانت المذكالر الالم 4.13.7
مف عسؿ للناات داللاا ظجرا فن ىطنر اامـ المظحدة  نلمجمس االدظوندا الاالجظمنان 
اللج ا م ع الجراما الالم ظمر الداللن لم ع الجراما الملنمما المذ  اف الكذلؾ فن ىطنر 

 .ل145 الرا طا الداللاا لر ىنا الصرطا

دراىنت اام اا الالظدراب كمن الأف ة نؾ ىلاًن اجر  مف عسؿ المركز اللر ن لم 4.13.8
لدراىا ال حث ةذ  المىللا ىلاًن   حنلاًن جنملا  ناؼ اللر اا لملمالـ اام اال  نلرانض

لالمع ملناار  مالذجاا لرجؿ اامف اللر ن مف عسؿ  لض المحنمرات الظن ُظملس فن 
 ال دالات الظالاااا أال  لض ىودارات المركزت الاكان أف ُ صار ىلس:

 ـ.1989رطا      ل ىظنذ/ ا داللزاز صدال           ا نار أعسدانت رجؿ الص -1

 ـ.1988ُعُمؽ رجؿ اامف اللر ن     لماراؽ المظلناد/ احاس اللممن            -2

 ـ.1992الملناار ال مالذجاا المطمال ا لرجؿ اامف   لماراؽ.د/ ا نس أ ال صنما      -3

س ظنراخ الصرطا اإلىسماات الالمسحظ أف ملظـ ةذ  اا حنث ظظاللس الظركاز ام 4.13.9
ال ىظلن م ةن  لض اللاـ ااعسداا المظوما  نامن ا الالودؽ الالظلال  الاللدالا المن لةن مف 

                                                           

( بٌزٞ ٠ٛمؽ ِمةسٔد ج١ٓ بٌّحةدب ٚبٌّؾشٚػةذ بٌّخسٍفد ٠ٚٛمالؽ بٌٕغال١ع بٌٛبؾالذ ٌّحةدئٙالة سغالُ 6( بٔظش: بٌٍّؿك سلُ )145)

 بخسالف بٌؼحةسبذ ٚبٌق١ةغةذ ٌٚىٓ بٌّنّْٛ ٚبٌػٛ٘ش ٚبؾذ.
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اللاـ الالماؿ اإلىسماا دالف ملنر ا الادلاا لمالادع الذا  لاص ت ال نلظنلن اولب اما ن 
مف الرجالع ىلاةن  ظط الةن الاالىظاندة م ةن  صكؿ جاد الفلنؿ اللك ةن  س صؾ ظمكف ال نحااف

كعمااا النفاا لس طسؽ فن ال حث لمالوالؿ ىلس هفنؽ أرحب ال ظنأح أفمؿ  من ام ن 
 احظانجنظ ن لظطالار اللنمماف فن الةاأنت الااجةزة المعظوا  ذ انذ اللن الف.

المف الادع ملناصظ ن لملمؿ  ناجةزة اام اا الدراىا ال منذج الالملناار المظالفرة  4.13.10
امس الظالفاؽ  ا ةن الظطالارةن الظحالارةن  من اظ نىب مع دام ن الظراا ن الأونلظ ن امكف اللمؿ 

إلاجند  مالذج ملظرح الاظمند  كواغا أاللاا لالمع ظل اف أعسدن لمالظااا اام اا  الجزةن 
 فن ال  الد الظنلاا:

  المحنفظا امس اارالاح الاااراض الالممظمكنت الوان ا ال ظنـ اللنـ  كنفا
 اللنـت الوحا اللنمات الىكا ا اللنمال.مصظمسظ   اامف 

 .ظلداـ العدمنت اام اا الاإلرصنداا لكنفا المالاط اف دالف ظاردا ال كؿ ُاىر الىةاللا 

 ت احظراـ هدماا اإل ىنف الحلالد  ااىنىاا المحددة فن اللرهف الكراـ صرالا المجظمع
 .الالصراا الداللاا لحلالؽ اإل ىنف

 س الظرفع اف الد نان الال لد اف الص ةنت الأف اللمؿ امس ظر اا الذات الظلالادةن ام
 اكالف ددالة فن مىمك  ملدىًن لملاـ الدا اا الااعسداا الالمجظملاا الالمة اا.

  االلظزاـ  نامن ا الالودؽ الالجرأة فن الحؽ الالحـز الالجداا فن ممنرىا مةنـ
ر الالظااا  من اجلم  أةًس لممى اللاا المملنة امس انظل  لاحالز امس داـ الظلدا

 المالاط اف الاال ةـ فن أداا مةنم .

   ظط اؽ أحكنـ اللالا اف الال ظـ المجظملاا الظ ااذ الظلمامنت الااالامر  صكؿ  زا
 المالمالان دالف ظجنالز.



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة

154 

  ال لد اف اال حانز اا كنف الظلداس الالظااا الأدا ةن  ددا الأمن ا الودؽ المى اللاا
 ر  كؿ ل ندا الكانىا الظجنالب.الادـ د الؿ أا الىنطا أال ة نت أال اطنان الالظلنمؿ مع الجمةال 

  ظكراس كؿ دالا  الجةد  الالدظ  لالظااظ  لظلماف اارالاح الاااراض الالممظمكنت  نذاًل
 كؿ مرظعص ال نؿ فن أداأةن امس أفمؿ الج   من ُاصرِّؼ الجةنز الاللنمماف فا .

  اَّا الملمالمنت الظن اظوؿ  ةن  حكـ امم  الاداا الصةندة  كؿ أمن ا الحانظ امس ىرِّ
ؽ المى اللاا الظلداـ كؿ االف ل جةزة اللمنأاا الاام اا  من احلؽ اللدؿ الود

 الاالفر اامف لمالطف الالمالاطف.
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 (1ممحق )

 .ل146 ميثاق أخالقيات تطبيق القانون 4.14

كمن ط معظص  ظط اؽ اللن الفت فذف الاج ن ااىنىن ةال عدما الج س ال صرات الالحانظ 
مف االحظانؿ الالملانا مػف اللةػر أال اإلرةػنبت  امس اارالاح الالممظمكنتت الحمناا اا رانا

الالمىػػػنلماف مػػػف الل ػػػؼ أال الاالمػػػس الاحظػػػراـ الحلػػػالؽ الدىػػػظالراا لكػػػؿ ى ىػػػنف فػػػن الحراػػػا 
 الالمىنالاة الاللدالا.

ىلحنفظ امس حانظن العنوا طنةرة  ظااا كماؿ لمجماعت ىلحظاظ  ةدالا صجنع فػن الجػ  
 ات الىلكالف داأمًن مراااًن لمونلخ ايعراف.العطر أال اإلةن ا أال االىظةزاات ىل من م ط الذ

ىػلظؿ أما ػػًن فػػن الاكػػر الاللمػؿ فػػن كػػؿ حاػػنظن العنوػػا الالرىػماات ىػػلكالف مػػاًس ُالظػػد   ػػ  
 فن طناا دالا اف ال سد اللالاأخ اإلدارة الظن أامؿ  ةن.

ىػػلحظاظ داأمػػًن فػػن مالمػػع الىػػر  كػػؿ مػػن أىػػمع الأر  مػػف أصػػانا ذات ط الػػا ىػػراا أال مػػن 
  واظن الرىماا ىال ىذا كنف اإلفمنا    مرالرة لظلداا الاج ن. أ ظمف اما 

لػػػػف أظوػػػػرؼ أ ػػػػدًا  امػػػػاللاا أال أىػػػػمخ لممصػػػػنار الصعوػػػػاا أال الماػػػػالؿ أال اللالاطػػػػؼ أال 
الوػػدادنت أف ظػػ ار فػػن دراراظػػنت ىػػالؼ أط ػػؽ اللػػن الف  ػػدالف ىجػػراا ظىػػالاا مػػع الجرامػػات 

ا أال صػػػر أال ىػػػالا  اػػػا. اللػػػف  مظن لػػػا ال ظحاػػػد لمج ػػػنة ال ػػػلدب الل ندػػػا ال  عػػػالؼ أال مجنممػػػ
 أىظلمؿ أ دًا دالة  ار مرالراا أال ا اًنت اللف أد ؿ أ دًا ة نت أال اطنان.

ألظػػـز  صػػنرة الظااظػػن كرمػػز لمالػػا اللنمػػا الأد مةػػن كلمن ػػا انمػػات أحممةػػن طنلمػػن أ  ػػن أحػػنفظ 
امس أعسدانت عدما الصرطا.  ىلجنةد داأمًن لظحلاؽ ظمؾ ااةػداؼ الالماػؿ الُأكػرِّس  اىػن 

 منـ ا لمالظااا الظن اعظرظةن أال الةن ظط اؽ اللن الف.أ

                                                           

 ( لةْٔٛ ٌألخالل١ةذ زسحٕةٖ بٌشبجطد بٌذ١ٌٚد ٌشؤعةء بٌؾشهد.146)
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 (2ممحق )

 .ل147 المعايير األخالقية في تطبيق القانون 4.15

 المسؤولية: 4.15.1

اكػػرس المػػن ط الممظػػـز  وػػنلخ الجمةػػالر مػػف عػػسؿ اللػػن الف الالعدمػػا المة اػػا دامػػا أامػػس 
 ظن االفرةن.لممالمالااا الال زاةات الاحظاظ  لامس المىظالانت فن العدما ال

ا مف المن ط  كراما الداما الارد الالحلالؽ الدىظالراا لكؿ اافراد فن الحراا  -أ 
 الالمىنالاة الاللدالا ظحت ىاندة اللن الف.

ا ظمف المن ط امس ىمطا عنوا المى اللاا لظط اؽ دالا اف المجظمع اللظ ااذ ةذ   -ب 
 الملمالراا  م ندا الادالا الظملف الظلنطؼ.

داا أال اإلصرافاا الاج نظةـ  لىمالب اظساـ الالدرجا ا دا الم نط فن المراكز اللان -ج 
 اللمان مف الاناماا المة اا الالكاناة الالمى اللاا.

 الجدارة: 4.15.2

ُظلظ ر الجدارة المة اا الظزامًن اصظرؾ فا  كؿ الم نط المعظواف  ظط اؽ اللن الف 
 ااا:لونلخ المومحا اللنما الالمة اا ككؿ اف طراؽ االعظانر عسؿ حانظةـ الالظا

اجب امس المن ط أف اجظةد لاحلؽ درجا انلاا مف الظلماـ ااكندامنت المف  - أ
المامؿ درجا ال كنلالراالست اـ اىظمر فن الظلماـ الالظدراب عسؿ حانظ  
الالظاااات ال ا من ال اممف الظلماـ الالظدراب الجدارةت فذف ماؿ ةذا الظطالار 

 مة ظ . لمصعواا ازالد المن ط  من اىظطاع    مالاجةا مظطم نت

                                                           

زطح١ك بٌمةْٔٛ  ٟ بٌٛال٠ةذ بٌّسؿالذخ بألِش٠ى١الد ٌٍّغالس٠ٛةذ ب١ٌّٕٙالد, بٌسؼٍال١ُ ٚبٌّّةسعالةذ  ( وّة ٘ٛ ِمسشؼ ِٓ لحً سبجطد147)

 بألخالل١د, عةٔر ٠ٌٛظ, ١ِغٛسٞ.
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حاامن اُلجد الظالافؽ مع المة ا  نل ى ا لمارد الجب امس الم نط المصرفاف أال ذالا  - ب
المراكز اللانداا أف ُا صأالا  رامح م دظا الأعر  مىظمرة لمظدرابت أال أف ُاصجلالا 

 الاىنادالا الم نط امس الجد فن طمب ظلماـ أامس الأردس.

 المعايير المهنية والقانونية: 4.15.3

المػػن ط المعػػظص  ظط اػػؽ اللػػن الف فػػن ممنرىػػظ  لالظااظػػ  اةظمنمػػًن الاااػػًن  الاجػػب أف اظةػػر
 نللالااد االجظمنااا الالظالدلنت ااعسداا لممجظمع الذا المؿ   ت الاجب امس المن ط أف 
ادرؾ أف الىمالؾ  ار ااعسدن ل  أار منر  لاد المػد  امػس كػؿ مػف ااجةػزة الالمػ نط 

 ملنت الظن اعدمال ةن.المعظواف  ظط اؽ اللن الف الامس المجظ

 اجب أف اجمب ىمالؾ المن ط الاعر لمة ظ  فن كؿ ااالدنت. -أ 

ال اجب الظىنمخ فن الظورفنت  ار ااعسداا ماؿ اعظسؽ أال ظغاار أال ىعانا  -ب 
 أدلا لونلخ ىللنا الل ض أال ىا نت ىدا ات الكذلؾ الىردا أال الرصالة الد الؿ الة نت.

 ار دن ال ن امس زماؿ ل  فذف اما  أف ىذا الحظ المن ط ىمالكًن  ار أعسدن أال   -ج 
ذا لـز اامر ُا مغ الحنلا ىلس رأاى   اوؿ ىلس حلنأؽ الالمع أال ُاوحخ المالدؼت الا 
الم نصر أال لج ا مراجلا الظحرا الاللمؿت الُالظ ر المن ط الذا ال الاـل  ظحرؾ دن ال ن 

 ا د مالاجةا ىالا الىمالؾ مصظركًن فن ظحمؿ الالزر.
 عامة: منظورات 4.15.4

جػػػب أف اكػػػالف الوػػػدؽ الالمالمػػػالااا الاالةظمػػػنـ الكػػػنفن  حلػػػالؽ العوالوػػػاا الاػػػرد ةػػػن ا
الوػػػػانت المماػػػػزة لكػػػػؿ المػػػػ نط المعظوػػػػاف  ظط اػػػػؽ اللػػػػن الفت الالػػػػذاف الػػػػدمالف ملمالمػػػػنت 

 لمجمةالرت ىالاًا  طراؽ م نصر أـ  ار م نصر:

 عوالص أداا الصةندة فن المحكما الدـ المن ط اادلا  ودؽ ال دالف ج الح أال  - أ
الىالؼ اكالف الةدؼ الالحاد ةال ظلداـ اادلا الظن اكالف المن ط امس  ظحنمؿت
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امـ  ةنت الاجب أال اظاؽ المن ط مع اإلدانا أال الدفنعت اللكف اما  أف ُالدـ 
 اادلا امس أىنس الحلالا الالادلا.

 السرية: 4.15.5

ىف وػػان ا ملمالمػػنت اػػف فػػرد أال جمناػػا اممةػػن المػػن ط المعػػظص  ظط اػػؽ اللػػن الف أا ػػنا 
داظػػػػ  لالاج نظػػػػ  أال أا ػػػػنا الظحلاػػػػؽ أال الظحػػػػرا ةػػػػن الظػػػػزاـ أىنىػػػػن اماػػػػ ت الال ظ لػػػػؿ ظمػػػػؾ ظل

 الملمالمنت ل جةزة ىال ىذا ظالافرت صرالط ملا ا.

اجب االحظانظ  نلملمالمنت المظلملا  نلحانة العنوا لماردت أال الظن ال ظظلمؽ  -أ 
  مصكما ا ظةنؾ اللن الف أال  لمةن يعر.

واا ل فراد الذاف احظاظ  ىجست لةـ حظس ال اجب ظالفار الطمل ا ا الالعوال  -ب 
 ُظىظلمؿ ظمؾ الىجست ىال فن اإلجرااات العنوا  نللدالا الج نأاا.

الملمالمنت اف اافراد ال ظظ نىؽ أال ظظكنمؿ مع الىجست ااعر ت ىال لظ ماغ  -ج 
 الكنالت اللدالا الج نأاا اف أمالر ظظلمؽ  ن ظةنكنت اللن الف.

اللن ال ن أف ادعمالا ىلس مكنف الىجست أال أجةزة ُاىمخ فلط لمف لةـ الحؽ  -د 
 الظىجاؿ فن أا جةنز  ذدرار اللدالا الج نأاا.

 العالقات المهنية: 4.15.6

اجب امس المن ط االحظانظ  ملناار انلاا لمىمالؾ فن اللسدنت المة اا مع مف اعدمةـت 
أاػات الكػذلؾ مػع مػف رفند  الم نط الزمػسا المة ػا فػن الةاأػنت ااعػر  داعػؿ اللدالػا الج ن

 الممالف فن ااجةزة ااعر  لمعدما اللنما.

 اجب امس المن ط االحظانظ  نلالا المة اا كلمن ا. -أ 

مف المارالض امس المن ط أا نا ا ةمنك  فن أامنؿ رىماا أف ُالمـ ة الا اافراد  -ب 
 . ط الا اسدنظةـ ىال فن ظمؾ ااحالاؿ الظن ا دا ذلؾ فاةن ىلس ىح نط اةداؼ اللدالا
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ُالظ ر امًس  ار أعسدن مف أا من ط أال جةنز اعظص  ظط اؽ اللن الف ى صنا  -ج 
 اسدا الالا  غرض الحمناا مع أفراد حظس اعان اصظراك  فن امؿ ىجرامن.

 ال امكف الظىنةؿ فن ىالا االىظعداـ ال اىن أال الجىدا لمىمطا. -د 

ف االحظجنزات ال اجب الظىنمخ فن مغط اإلدارة امس من ط لالالـ   ى ا ملا ا م -ةػ
 أال لممنف  ى ا مف االىظداناات.

مف المى اللاا المة اا لمالكنالت المعظوا  ظط اؽ اللن الف أف ظ صئ  ظمًن لمرجالع  -ال
 ىلاةن  نل ى ا ل امنؿ  ار اإلجراماا الظن ظمات  ظرةن.

اجب امس المن ط أف اظورؼ  مى اللاا ىذا طم ت م   ظالواا مة اا دد ظ ار   -ز
 لخ فرد أال مجظمع.أةماظةن فن ون

اجب امس المن ط أف الظ ر الملناار اللنلاا لمىمالؾ فن اللسدنت المظ ندلا  اف   -ح
 أوحنب المة ا الالاحدة جالةراًن لمجدارة المة اا.

امس المن ط االلظزاـ  مى اللاا الظلنالف مع المة ااف ايعراف فن ىطنر  ظنـ اللدالا  -ط
 ذات كاناة.الج نأاا مف أجؿ عدما انما مسأما ال 
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 (3) ممحق

 .ل148 مشروع تقنين دولي ألخالقيات الشرطة 4.16

ىف من ط الصرطا مالاطف الفن  اس الالدت من ط معظص  ظط اؽ اللن الفت الةال مف أجؿ 
موػمحا رفندػػ  المػػالاط اف ام ػػع الجرامػػا الاحػنفظ امػػس الىػػسـ الاحمػػن اافػػراد الالممظمكػػنتت 

ة ا الصػرطا أف ظكػالف ذات  اػع لكػؿ اافػراد الاظحر  اف المذ  اف الاحظجزةـت فمف ظلنلاد م
 حظس فامن اظلد   داا الالاجب:

 الظ ر من ط الصرطا عندمًن لملن الف. -أ 

 اامن ا فن الاكر الاللمؿ اجب أف ظماز حانة من ط الصرطا العنوا الالرىماا. -ب 

امس من ط الصرطا أف اكالف م واًن الانداًل ظجن  كؿ ال نس مةمن كن ت مراكزةـ  -ج 
 ىسالظةـ أال الادظةـ.االجظمنااا أال 

 ل.Incorruptibleاجب أف اكالف من ط الصرطا  ار دن ؿ لماىند   -د 

اجب أف اكالف لد  من ط الصرطا احظراـ مظلنطؼ ظجن  كراما الاردت الأف اظلنمؿ  -ةػ
 مع الجماع  م ندا الم ط  اس الظاةـ ى ىن ن الظىنمخ.

لظحلاؽ الةدؼ  ال اجب أ دًا أف اىظلمؿ من ط الصرطا دالة أكار مف السـز -ال
المصرالعت الال اجب أف اعمع أا فرد اا صكؿ مف أصكنؿ الملنمما اللنىاا 

  ار اإل ىن اا أال المة اا.

                                                           

( ِؾشٚع لةْٔٛ أخالل١ةذ ِؼذ ِالٓ لحالً غّةػالد ِالٓ خحالشبء بٌؾالشهد بغسّؼالٛب زؿالر سػة٠الد بألِالُ بٌّسؿالذخ  الٟ ٚبؽالٕطٓ, 148)

 .٠1975ٕة٠ش  10-١7د, ِٓ ٚبسٔسْٛ,  ١شغ١ٕة, بٌٛال٠ةذ بٌّسؿذخ بألِش٠ى
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امس من ط الصرطا أف اجنةد  نىظمرار لظ ماا المةنرة المة اات اللظحلاؽ ذلؾ فذف  -ز
 اما  أف اىلس الكظىنب  وارة أامؽ  نلمجظمع الالىمالؾ اإل ىن ن.

صرطا أف ُاطاع أالامر الىمطنت اللن ال اا اللالاأخ ةاأنت الصرطا الظن ةال امس من ط ال -ح
 امال فاةنت ىال ىذا كنف مىمالحًن ل  دن ال ًن  لدـ أعذةن فن االاظ نر.

اجب امس من ط الصرطا االحظانظ  نامالر ذات الط الا الىراا الالظن ظلع ظحت  -ط
 . ظر  فن مالمع الىرت ىال ىذا ظطمب ظلداا الالاجب  ار ذلؾ

 اجب أف اكالف ىمالؾ من ط الصرطا كمالاطف ددالة حى ا. -ا
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 (4ممحق )

 .المتبناة من قبل اتحاد ضباط الشرطة في كاليفورنيا دستور أخالقيات الشرطة 4.17

 وػػاظن مػػف رجػػنؿ حاػػظ ال ظػػنـ فػػذف الاج ػػن ااىنىػػن ةػػال عدمػػا اإل ىػػنف لحمناػػا اارالاح 
ا مد الظمـ أال الظةداػد الالطمػع الاللػدالاف الالممظمكنت الحمناا اا رانا مد العداع الالملان

 الاإلعسؿ  نل ظنـت الأف أحظـر الحلالؽ الدىظالراا لجماع ال نس فن الحراا الالمىنالاة الاللدؿ.

الأ كػػد ازمػػن امػػس أف ظكػػالف حاػػنظن العنوػػا ىػػماما مػػف اللاػػبت الأف أكػػالف دػػدالة لمجماػػعت 
االىػػػظةزاات الأف  الأف أ لػػػس صػػػجناًن ةػػػندئ اااوػػػنب فػػػن مالاجةػػػا العطػػػر أال االحظلػػػنر أال

أظحمػػس  مػػ ط الػػ است الأف أكػػالف مةظمػػًن امػػس الػػدالاـ  راناػػا ايعػػرافت الأف أكػػالف أما ػػًن فػػن 
ظاكاػػػرا ىػػػالاًا فػػػن حاػػػنظن العنوػػػا أـ الرىػػػماات الأف أكػػػالف مػػػاًس فػػػن ىطناػػػا  ظػػػنـ الػػػ سد 
الظلمامنت ىدارظنت الأف أحانظ امس ىراا من أرا  أال أىمل  ممن الظمػن الىػراا  ط الػا أال 

أالدع ىلس ىر   واظن الرىماات الأظؿ محنفظًن امس ىراا ذلؾ كم  من لـ اكف اإلاػسف من 
 مرالراًن لالاج ن.

الأامػػف امػػس أال أظوػػرؼ  ظطاػػؿ أال أىػػمخ لمصػػنارا الصعوػػاا مػػف ظحاػػز أال  غمػػنا أال 
ودادا  نلظلاار امس دراراظنت الأال أداةف فن الجرامات الأال أظىنمخ فن مسحلا المجػرمافت 

نـ  لدب الددا ال دالف عالؼ أال اوط نع ملرالؼ ال ػدالف مػغا ا أال ىػالا  اػات الىل اذ ال ظ
 الأال أىظلمؿ اللالة  ار المرالراا الل ؼت الأال أد ؿ اللطنان أال الةداان.

الا  ن أامف ازمن امس ااظ نر صلنر ىدارظن رمزًا الاظلند الجمةالرت الا  ن أد م  كرمػز لالػا 
عسداػػػنت عدمػػػا الصػػػرطات الىػػػلكنفخ الجمةػػػالر فػػػن أف أحممػػػ  مػػػن دمػػػت وػػػنددًن معموػػػًن ا

 ا نت لظحلاؽ ةذ  ااةػداؼ الالماػؿت مكرىػًن  اىػن أمػنـ ا لممةمػا الظػن اعظرظةػن أال الةػن 
 حاظ ال ظنـ.
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 (5ممحق )

 .التي أقرها المؤتمر الثاني لقادة الشرطة العرب مثل وآداب الشرطة العربية 4.18

ست طمػؽ الالجػ ت أ ػن احمػن اامػف ان ت الج نفت اااؼ الادت طػنةر المىػنفت مةاػب العطػ
مػػف المحػػاط ىلػػس العمػػاحت ةػػال الصػػرطن اللر ػػن  أوػػنلظ  مػػف ارال ظػػ ت المرالاظػػ  مػػف ارادػػا 
أمظ ت ى َّنؽ ل ورة المظمالـت ظالَّاؽ ل جدة الملزالـت را ض فن ةجار ال ةنر ال امػافت وػنمد 

 مالب المجرماف.فن ولاع الماؿ ال اىظكافت ذال ُألَاا ظذةب  الحصا العنأاافت الىطالة ظازع د

اراان ا فامن صنا المن دودت الاجلؿ مف صرالظ  عار االف الى دت الالةر  نإلامنف  الازع 
 الصر الالىنالس الصاطنفت الاىظمةـ مف الداف الحؽ الالودؽت الالواخ الاللاال الالماف الالرفؽ.

 خ الىمطا  اف ادا  أمن ا فس ارةلةن   نطؿ الال اطملةن ىال لحؽ امىؾ  لاندةن فظةدا ت الاك
جمنحةػػن فػػس ظرداػػ ت اراػػس حػػؽ مػػف أالال  اامن ػػا فػػس اػػرد اماػػ   نلعان ػػات اللمػػـ فػػن ام ػػن  
مالا ىنطع اماز    الحؽ الال نطؿ الااظلػد  ػالامض اامػالر الاةظػؾ حاػؿ المجػرماف المكػر 
ايامافت الاللدؿ فن اىرا  ىاؼ دنطع احىـ من  ػاف المػداف الااوػؿ مػن  ػاف العوػمافت 

ظىمـ لالصناات الال اصظ    غار ى دت الال اػظةـ  غاػر دلاػؿت الاوػمخ ال احظكـ ىلس ظفت الال اى
ذا ىاؽ المػظةـ  من أونب  جةنلات فارد حؽ الممرالر اما ت الاظلن داالة المظمالـ اما ت الا 

وغنا  و رت الحالار  لمن ات اـ اظةنـ  حؽ أال ىطسؽ  ذحىنف.  ىلا  فملنا  نطمأ نفت الا 

وػػالرت الةمػػن صػػنةدا   ػػنلحؽ الػػذا الدػػع لىػػن   عاػػر مل ػػر الملػػررت الدممػػ  أوػػدؽ  ػػنطؽ الم
 اف ادا ت ا   أمن ا محىال ا ا د ا اما  ال امس حراا ىال  لن الفت الال اكصػؼ ىػظرًا ىال 
لالاجبت الال اعنؼ دالاًن ىذا ظمـت الال المػن اػف مػلاؼ ىذا ُظمػـت الال اػدع حلػًن ىال حمػن ت 

 الال  نطًس ىال الأردا .
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صرطا ا ةن دار  الصلنر ت ظح ال   من ح نةػن الظراػن  ةال الصرطن اللر ن الحااظ امس أىرة ال
ىذا رانةنت اح ال الك ار فاةن امس الوغارت الاجؿ الوغار فاةػن الك اػرت ال ظػنـ فاةػن مػالدة 

جسلةن.  الاللن الف مح ات الظك ر ا د ال نس  نرظ نط أالونلةنت فازداد لداةـ احظرامةن الا 

لةػػدت الوػػندؽ فػػن الالاػػدت الممظػػـز ةػػال الصػػرطن اللر ػػنت عػػندـ الصػػلب اامػػافت المػػالفن  نل
 ل ورظ   نلاداات المداف ل   نلالالات الكؿ من ل  مف رجنا الأربت أف احاظ ا أما اللرب.
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 (6ممحق )

ــــة 4.19 ــــات األخالقي ــــالقيم والمنطمق ــــان ب ــــق  بي ــــي المواثي ــــا ف ــــد عميه ــــم التأكي ــــي ت الت
 .والمشروعات المختمفة

الرابطة  القيم األخالقية المقترحة م
 يةالدول

رابطة تطبيق 
 القانون

 والية ميسوري

 دستور لألخالقيات
 والية كاليفورنيا

مشروع دولي 
ألخالقيات 
 الوظيفة

 خادمًا لمقانون    خدمة الجمهور والتفاني في أداء الواجب 1

     المحافظة عمى األرواح واألعراض والممتمكات 2

   الجريمة ومنع وقوعها 3
منع العدوان واإلخالل 

  امبالنظ

أن يتحمى بالقيم األخالقية في أقواله وأفعاله  4
     وتصرفاته كونه قدوة لمجميع

احترام الحقوق الدستورية لجميع الناس في  5
 الحرية والمساواة والعدل

    

التزام بأحكام القوانين وتنفيذ التعميمات وطاعة  6
     الرؤساء

المحافظة عمى السرية فيما يطمع عميه ما لم  7
     يكن في ذلك تأدية لمواجب

عدم التأثر بالوالءات االجتماعية والقبمية  8
     والشممية

السعي ألداء مهني رفيع من خالل تطوير  9
 المهارات وصقل القدرات وتوسيع الخبرات

    

تفهم وتعاطف وحسن معاممة لمجمهور مع  11
     التحمي بالمباقة وحسن التصرف

غير قابل     و هداياعدم قبول عطايا أ 11
 لمفساد

االعتزاز بالمهنة والشارة التي يحممها وخدمتها  12
     بأمانة وشرف ونزاهة وحيدة

االلتزام باستعمال القوة في الحدود المسموح بها  13
     قانونًا دون تجاوز والبعد عن العنف
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 الفصن اخلاوس

 تهىية املوارات السمكية املوهية الشرطية

 ت أساسية.منظورا 5.1

ظػػرظ ط العػػدمنت اام اػػا  حػػؽ اإل ىػػنف فػػن االاظػػراؼ لػػ   ناظ ػػنر  اللػػن ال نت أا أف  5.1.1
اكػػالف لػػ  را طػػا دن ال اػػا الىانىػػاا مػػع الداللػػا ظ ةمػػ  أف احلػػؽ صعوػػاظ  الازدةنرةػػن داعػػؿ 

 اإلدماـ الذا الاش فا  أال عنرج  امس حد ىالاا.

لػس العدمنت الصرطا ظسمػس حػؽ اإل ىػنف فػن الظ لػؿت الحرا ظػ  فػن الػدعالؿ الالعػرالج مػف الا 
ال مد أال ال لنا فاةنت الاعظانر مكػنف اللػاش الاإلدنمػا دالف ا ظةػنؾ أال ظػدعؿ أال ا ظلػنص لةػذا 
لحؽ مف د ؿ الىمطنت الرىماا أال ااصعنص االاظاػندااف. الةكػذا أمػر اوػندؼ ممػمالف 

 الصراا الداللاا لحلالؽ اإل ىنف.

أـ ظ ااذاا  –كن ت  –أال اراداؿ ظصرالاا  الاظرظب امس ذلؾ  ظاجا ةنمات ىذ أف أا دوالر
 أـ ىداراا ظلد ا ظلنوًن لحلالؽ اإل ىنف فن ةذا المجنؿ الةنـ مف اللسدنت االجظمنااا.

الامس مالا ذلؾت فذف عدمنت الصرطات ال ظظكنمػؿ الال ظظحلػؽ  ناظةػن ىلػس  ظلنمػد  5.1.2
الالظالامػػعت الالظلػػال ت  اللػػاـ الالجدا اػػا... مػػف: ااعػػسؽت الحىػػف الىػػمالؾ الالمىػػمؾت الالزةػػدت

الاإلحىػػػنف فػػػن كػػػؿ صػػػنات مػػػع الملػػػنرؼ الالمةػػػنرات الظػػػن اظلممةػػػن أال اكظىػػػ ةن ااصػػػعنص 
  حكـ ا ظمنأةـ ىلس ةاأا الصرطا.

اللكن ا ةض م ظى ال ةاأا الصػرطا  لا ػنا الظااػظةـ امػس الطرالػا المرىػالما لةػـ فػن  5.2
الم ظمػػػػات الر اظةػػػػنت اللػػػػن الفت فػػػػذف امػػػػاةـ أف اظاةمػػػػالات الاػػػػدركالا الاىػػػػظالا الا: رىػػػػنلا 

جرااات اللمؿ فاةن.  الأةدافةنت الدامةنت الا 
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ظظماػػػػؿ رىػػػػنلا ةاأػػػػا الصػػػػرطا فػػػػن ظحمػػػػؿ  وػػػػا ةن مػػػػف مةػػػػنـ داػػػػـ الظا اػػػػت اامػػػػف  5.2.1
الاالىظلرارت الكانلا الىكا ا الالطمل ا ا اللنمات الا  جنز الىمـ االجظمػنانت  مػن مػ دا  وػالف 

 مونلخ ال سد الالل ند.

الصػرطا فػن ظلػداـ أفمػؿ العػدمنت ىلػس جمةػالر الم ظالػاف مػف الظظجمس ر اػا ةاأػا  5.2.2
عػػدمنت الةجػػػرة الالجػػالازاتت امػػػس أف ظكػػالف ةػػػذ  العػػدمنت ىػػػرالات الهم ػػا الم نفىػػػا ال اػػػر 

 مكماات الدرا ا ىلس الجمةالر مف الجةظةن الجغرافاا الاالجظمنااا أامًن.

 من أةداؼ الم ظمات فةن مرظ طا  ر اظةن مف حاث:أ

  ا ػػػػنت ى جػػػػنز حلػػػػالؽ اإل ىػػػػنف فػػػػن ااظ ػػػػنر  اللػػػػن ال ن الحلػػػػ  فػػػػن الةجػػػػرة الالظ لػػػػؿ الا 
 الصعواا اللن ال اا الاالاظراؼ  لةماظ  اللن ال اات ال نلظنلن م ع اال ظلنص مف ةذ  الحلالؽ

  ظ ىاط ىجرااات العدمنت اام اات الجلمةن فن مظ نالؿ الجماعت فمًس اف ى جنزةػن
  ىةاللا الاىرت ال ىراا ظممف جالدظةن.

  الصرطات  من اعدـ احظانجنت الجمةالر الظطملنظ  مف العػدمنت ظ ظاـ مرفؽ مراكز
 اام اا المرظ طا  ةن.

 وفيما يتعمق بقيم المنظمة  فإنها تبنى عمى: 5.2.3

 الظلاد الونـر  لحكنـ الدىظالر الاللالا اف ال نفذة. -أ 
 احظراـ كراما اإل ىنفت الممنف حلالد . -ب 

 المىنالاة أمنـ اللن الف. -ج 

 ا ى ب كنأف من كنف.ادـ الظمااز فن الملنممات ا -د 

 حىف ملنمما الجمةالر الكىب رمنأ . -ةػ

 م ظى اةن مع ظطملنت الجمةالر الاحظانجنظةـ. ظاناؿ الظكنمؿ أةداؼ الم ظما ال   -ال
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 أما اإلجراءات والسياسات  فيقصد بها: 5.2.4

   ظ ااذ أحكنـ اللن الفت  وػالرة ى ىػن اات ظحظػـر فاةػن كرامػا اإل ىػنفت الظوػالف حلالدػ
 ىنىاا.الحرانظ  اا

  مجن  ػػا المحن ػػنة الالمجنممػػات الكػػؿ ىػػمالؾ اػػ دا ىلػػس الظمااػػزت أال امػػر  نلمىػػنالاة
 أمنـ اللن الف.

 .ىامنؿ ىاندة اللن الف فن العدمنت اام اا 

  مػػػمنف ىػػػػراا ىجػػػراا العػػػػدمنتت  كانلػػػػا جالدظةػػػن الظلراػػػػب العػػػدمنت اام اػػػػا ىلػػػػس
 أدوس حد ممكف.

 المرظ طػػػػا  عوالوػػػػػاا  مػػػػمنف ىػػػػراا الملمالمػػػػنت الصعوػػػػػاات الكػػػػظـ الملمالمػػػػنت
 اإل ىنف.

 .فىند الذما داراا فلنلا فن م ع الاىند الا   ممنرىا ىجرااات دن ال اا الا 

 .رس اللاـ ااعسداا الرفالات الظلظاـ رالح اال ظمنا الالالالا لملمؿ فن ةاأا الصرطا  

 . اال حانز الاكرا لملمؿ الصرطن الحد 

 الر مف العدمنت اام اا.عمؽ الظالافؽ  اف أةداؼ ةاأا الصرطات الاحظانجنت الجمة 

 .ىاانر عدمنت الجمةالر امس الم الا الصعواا الاحظانجنت الم ظما 

 الخالصة:

ا  غػػػػن أف ظم ػػػػن اإلجػػػػرااات اإلداراػػػػا ظالدلػػػػنت الظطملػػػػنت الجمةػػػػالرت فةػػػػـ مظلطصػػػػالف 
 لمحوالؿ امس عدما:

 ظلدـ لةـ صاأًن انداًن  طرالا  ار انداا. -

 ظىظ ؽ ظالدلنظةـ. -
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ر جػػػدار  نالةظمػػػػنـ الاالحظػػػراـت الالظلػػػػدارت الجػػػدار  ػػػػلف ظ طمػػػؽ مػػػػف م ػػػدأ أف الجمةػػػػال  -
 احوؿ امس العدما فن أحىف والرةن.

 الا ظظر أفراد الجةالد مف ملدـ عدمنت اامف: -

 .أف اكالف دان أحىف حنالظ  ا د الظلنمؿ مع الجمةالر 

 .أف اىظ ؽ ظالدلنت الجمةالر 

 م  الظلنمم .أف اىع ل لث الىرالر الاالرظانح فن  اس فرد الجمةالر مف عسؿ جالدة ام 

 .ا ظةح ةال أا نا ىلا  إلىلند الجمةالر 

همؿ أف اكالف مف  اف ىطالر ةذ  الدراىا  لمًن مف ذلؾ اللطػؼت الاىػناد المةظمػاف مػف 
ملػػدمن العػػدمنت اام اػػا الوػػن لن اللػػرار فاةػػن الداندظةػػن امػػس حػػد ىػػالاا امػػس ظلػػداـ عدمػػا 

 راداا المظمازة لةـ.

 .الخدمة الشرطية المتميزة 5.3

لم ظمنت اإلداراا العدماا الوغارة م ةن الالك ارة فػن الدظ ػن الحنمػر  حػال ظحىػاف ظظىن ؽ ا
ظةػدؼ ىلػس   ػنا ىػملا المكن ػا امػس  – ػنلط ع  –عدمنظةن لظلػداـ اافمػؿ لمجمةػالرت فةػن 

 المىظال  اإلدمامن الاللنلمن.

 ةن مزاح مف: الملرفات الاالظجن ت الالمةنرة. ىف العدما المظمازة

جػػرااات اللمػػؿت ال ػػالع الحجػػـ العدمػػا الملدمػػات  الظصػػمؿ الملرفػػا: 5.3.1 اإللمػػنـ  ل ظمػػا الا 
 الفةـ احظانجنت المىظااداف مف العدما ىالاًا مف داعؿ أال عنرج الم ظما.

ظةػػػػنر الحمػػػػنس  أمػػػػن االظجػػػػن ... 5.3.2 فاصػػػػمؿ: مح ػػػػا ايعػػػػراف الاللمػػػػؿ مػػػػف أجمةػػػػـت الا 
 ؿ اللمسا امس من ةـ اما .الال صنصا لمجمةالرت الاالىظمظنع  نللمؿ مع ايعرافت فمًس اف ظل 
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الامػػس مػػالا ذلػػؾت  ظالجػػب امػػس اإلدارة دراىػػا االظجنةػػنت اإلاجن اػػا الاالظجنةػػنت الىػػم اا 
ةػن مجمػؿ الىػمالؾ الظػنةر فػن عدمػا  فنالظجنةنت اإلاجن االد  اللنمماف  ةاأا الصرطات 

 أةداؼ الر اا الم ظما.

: كػػنلمالدؼ مػػف الىػػمطا الةػػن امػػس اللكػػس مػػف ذلػػؾ ظمنمػػنً  أمػػن االظجنةػػنت الىػػم اا 5.3.3
الرىماات الاحظراـ أالدنت اللمؿت الالمالدؼ مف الجمناػنت اإل ىػن اا المظ نا ػات الالمالدػؼ مػف 

 ال ظـ الاللندات الالظلنلاد الىنأدة فن المجظمع.

 أمن فامن اظلمؽ  نلمةنرةت فذ ةن ظحظال  امس: 5.3.4

 .امؿ الصنا  طرالا وحاحا مف المرة اااللس 

 ىجندة مةنرات االظونؿ. 

 .الظلنمؿ مع الصكنالا  نحظراؼ 

 .الظلنمؿ مع مغالط اللمؿ 

 .الظلنمؿ مع  اأا اللمؿ المنداا  نحظراؼ 

 دور القيادة اإلشرافية في التمييز: 5.3.5

فذ ةػػػن ظػػػالفر الػػػداـ المػػػندا الالمل ػػػالات الظظلكػػػد مػػػف أف جماػػػع الحػػػدات اإلدارة ظلمػػػؿ مػػػن فػػػن 
 فمؿ الج  .الىلةن لظحلاؽ ةذا الةدؼ الةال:  عدما الجمةالر امس أ

الاجػػب أف اكػػالف الةػػدؼ جػػزا مػػف فمىػػاا الم ظمػػا ال ظنمةػػن الأةػػدافةنت كمػػن اجػػب أف اكػػالف 
ةذا الةػدؼ الامػحًن المكظال ػًن امػس مموػلنت جماػع الحػدات الصػرطا الرىػنأمةن الفػن أرالدظةػن 

 الأف اانر داأمًن فن اجظمنانظةن.

 عدمنت الصرطا. الال مراا فن أف الظدراب الالظطالار اصكؿ الالىاما الاممس فن ظحىاف أداا
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 دور صانعي القرار: 5.3.6

الع اماةـ اإللمنـ الظنـ  لةداؼ عدمنت الجمةالرت الأف اىلالا جنداف لظطالار ظمؾ ااةداؼ 
الظاوػامةنت كمػػن الػػع امػػاةـ اػػبا حػػؿ المصػػنكؿ الظ ظاماػػا الظػػن ظالاجػػ  أداا الم ظمػػا الرفػػع 

 هراأةـ ىلس اإلدارة اللمان.

اللرار مع مر الىاةـ أال زمسأةـ أال أفراد الجمةػالر الاجب أف اكالف أىمالب ظلنمؿ ون لن 
ماناًل احظذ    ت الاظالجب اماةـ ظحلاػؽ المظن لػا المىػظمرة اداا الطرالػا الظلنمػؿ مػف د ػؿ 

 ملدمن العدمنت الظالجاةةـ ا د الحنجا. 

الة نت ال امكف ى انؿ مةمػا رأاىػا اػ ةض  ةػن وػن لالا اللػرارت أال الةػن الػد االجظمناػنت 
 المر الىاف الاادىنـ ااعر  ذات اللسدا  عدما الجمةالر.المىظمرة  اف 

 مقدمو الخدمات األمنية: 5.3.7

ذا أعػػػذ ن  نلحىػػػ نف الممنرىػػػنت  ةػػػـ الاأػػػا مػػػن دالف اللاػػػندات اإلصػػػرافاا الوػػػن لال اللػػػرارت الا 
 الالادلاا فن مراكز الصرطات فذ ةـ مف رظ ا وؼ الم نط الالج الد فن ةاأا الصرطا.

د الم ظمات الةـ اادرب الااددر امس ملرفا  الادص المصنكؿ اللمؿت الظلظ ر ةذ  الاأا امن
 مف الدـ ادظراحنت لظطالار اللمؿ. الةـ عار

 عظيم الدافعية لدى مقدمي الخدمات.ت 5.4

صػػلنرةـ  ػػل ةـ الاجةػػا  فػػذف ىصػػراكةـ فػػن وػػ ع اللػػرارات الظلػػداـ الملظرحػػنت ال ػػن ظلػػدارةـ الا 
الات الا لكس ذلؾ ىاجن اًن امس أداأةـ الظلػنممةـ الم ظمات الةذا ا من صلالرةـ  نال ظمنا الالال 

 مع الجمةالر الداعمن الالعنرجن.
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الظجػػدر اإلصػػنرة ىلػػس أف حظماػػا الردػػن  نللمػػؿ ظاظػػرض ظ  ػػن الم ػػندرات الارداػػا لممػػالظاافت 
لػػ  دامػػا ك اػػرة فػػن ى جػػنز ةػػدؼ الظماػػز فػػن عػػدمنت الصػػرطات الال   ىػػس  –ط لػػن  –الةػػذا 

 الداـ الالحالافز المنداا الالمل الاا فن ظالاؿ اإل داع.الدالر الذا امل   أىمالب ظلداـ 

 االتجا  النفسي: 5.4.1

االظجػػن  الىػػم ن لملػػدـ العدمػػا ااىػػد جماػػع مةػػنرات اإلاجن اػػا فػػن الظلنمػػؿت فػػذف المةػػنرات 
اللنلاػػا فػػن الظحػػدثت ظالجاػػ  ااىػػأمات الظلنمػػؿ مػػع الحنىػػب ايلػػنت اإللمػػنـ  ل ظمػػا اللمػػؿ 

جراااظ ت ال ظااد كاار   ًا ملدـ العدما ىم ن االظجن .الا 

 ال ذكر  لض مظنةر االظجن  الىم ن:

 ادـ الظرحاب  لفراد الجمةالر. -

ظةنر المجر الالممؿ. -  الظلفؼ الا 

 االاظلند  لف أفراد الجمةالر اولب ىرمن ةـ. -

 الكآ ا الادـ ا صراح الالج . -

 ااظ نر اامالر الا اا لملمؿ أةـ مف ىرمنا الجمةالر. -

 الخالصة:

ةالر صلالر ن الداعمن الرمن ن اف امم ن الاف مف  ظلنمؿ ملةػـ مػف عػسؿ ى  ن  لكس لمجم
 مظةر ن العنرجنت طرالا امم نت حداا نت ىصنراظ نت الظانام ن.. ال ار ذلؾ.

 مع الجمةالر فذ ةـ: االظجن  اإلاجن نا دمن اظلنمؿ ملدمال العدما ذالا 

 .اصلرالف  نلىلندة الاال ظةنج 

 .مةظمالف  مظةرةـ 
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 مةالر.ا ظىمالف فن الج  الج 

 .اظةرالف االةظمنـ الاالاا 

 .ىلند كؿ طنل ن العدمنت مف الجمةالر  احناللالف ىرمنا الا 

 .ا ندالف أفراد الجمةالر  لىمنأةـ 

 .اطالرالف أ اىةـ الاممةـ 

 .امظزمالف  الاالدةـ 

 .الامالف اسدنت حمادة مع زمسأةـ 

 .امامالف أ اىةـ الم ظمظةـ أفمؿ ظمااؿ 

ت فذ ػػػ  ال ػػػر اػػف أ فكػػػنر  المصػػػنار  الاحظانجنظػػػ   وػػػدؽت الاظوػػػؼ أمػػن ملػػػدـ العدمػػػا الحػػػنـز
ىػػػمالك   نإلاجن اػػػا... فةػػػال: ال امػػػس حلػػػالؽ الجمةػػػالر أال مصػػػنارةـت الال ػػػر اػػػف حلالدػػػ  

مى اللاا اللسدنت ملةـت فمػًس اػف ظحكمػ   –أامًن  – طرالا اظل مةن الجمةالرت الاظحمؿ 
 فن ذاظ  المصنار  فن المالادؼ الول ا.

 :()معظم النار من مستصغر الشرر 5.4.2

ظذكر أف فلؿ أصانا وغارة ىاجن اا لػ  مػردالد ك اػر جػدًا امػس الجمةػالرت الالظػن م ةػن امػس 
ى اؿ المانؿ ال الحور: الممىنت اإل ىن اا الوغارةت الظن ظصلر فرد الجمةالر  ل   ملرب 

 لؾ اللم ظمظؾ.

ر أف الظةػنالف فػن اامػالر الوػغارة كااػرًا مػن الػالد ىلػس الظةػنالف فػن اامػال  –أامًن  –الظذكر 
الك اػرةت فػنلجمةالر اظػلارالف  مػن اػرالف الاصػلرالفت ال مػن اىػملالف اػف ال اأػا الظػن اظلػنممالف 
 ملةنت فةؿ المكنف مرظبت الةؿ دالرات المان   ظااا المةالة لمعدما؟ ةؿ اللنممالف لطنؼ؟.
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 الخالصة:

 لظجر ا  الع العدما الظن ظملنةن. ىف ىحىنس الارد مف الجمةالر ةال المحوما ال ةنأاا

 قاط ضعف مقدم الخدمة:ن 5.4.3

اظالجػػػػػب امػػػػػس كػػػػػؿ ملػػػػػدمن العػػػػػدمنت ملرفػػػػػا  لػػػػػنط مػػػػػلاةـ مػػػػػف عػػػػػسؿ الظلاػػػػػاـ الػػػػػذاظن 
 لظورفنظةـت الالذا اجلمةـ امس درااا   لنط ملاةـ.

الا  غن اماةـ اللمؿ جداًن امس ظطالار  لنط الملؼ الظن ى ؽ الأف حػدالدةن  ل اىػةـت أال 
ذلؾ أفػػراد الجمةػػػالر اػػػف مسحظػػػظةـت اػػف طراػػػؽ ىػػػ الةـ لرأاىػػةـ أال زمػػػسا اللمػػػؿ... الكػػػ

 الالع اماؾ كملدـ عدما ظل ؿ ظالجاةنظةـ المسحظظةـ  ودر رحب.

الظذكر أف مػن اػرا  ايعػرالف ا ػؾ دػد ال ظػرا ت الأف مػن ظللػد  ل ػ  ىػمالؾ ىاجػن ن دػد ال اكػالف 
 كذلؾ فن  ظر المجظمع فرادًا الجمنانت.

 الخالصة:

لػػزمف أ ػػؾ ا ظلمػػت ىلػػس فأػػا المحظػػرماف ىذا مػػن رىػػت ةػػذ  اللػػندة فىظكظصػػؼ  لػػد فظػػرة مػػف ا
الالمظمازاف فن عدما الجمةالرت الحظمًن ىارظاع روادؾ المندا الالمل الا... الةذا من  ىلس 

 ىلا  ال  صد .

 قواعد السموك في خدمة الجمهور. 5.5

ة نؾ جمما مف دالااد الىمالؾ ظلزز الا الجمةالر  ػؾت ال نلم ظمػا الظػن ظ ظمػن ىلاةػنت المػف 
 ةذ  اللالااد:
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 الوفاء بالوعد: 5.5.1

لظكف الاالدؾ دمامات الأامنلؾ مف أجمةـ كاارةت فنلالفنا  نلالاػد ىػما المحظػرماف الالمظماػزافت 
الالالفنا  ػنلالاالد اظطمػب: االلظػزاـ كلىػنس لمظلنمػؿت المظن لػات الظػدالاف اللػاس االاظمػند امػس 

 نلطرالػا الظػن الذاكرةت المظن لا  لد ا وراؼ طنلب العدمات ظ ااذ الالاد فن الالدت المحدد 
 الادت  ةن ال رحن ا ودر.

 متابعة طمبات الجمهور: 5.5.2

لظكف مظن لا أامنلةـ الطم نظةـ ةنجىؾ ااالؿت الظذكر أ ةـ لحػالحاف المػن اصػغمةـ اجػب أف 
 اصغمؾت الال ظظرؾ فروا ل انذ و رةـ.

 ًن  عدمظةـ.ف ندر  ذصلنرةـ  من ظـ ى جنز ت فةذا اصلرةـ  لةماظةـ ال مد  الظزاـ م ظمظؾ الأ ت صعوا

 ال لمجدل: 5.5.3

ال ظجندؿ الجمةالر  طرالا ظظةرؾ كمف حلػؽ فػالزًا أال  وػرًا اماػ ت ىذ أف الظااػا الجمةػالر 
 ةن اا اف ... الالظااظؾ أف ظحالؿ أ ا   ىلس ىلندة.

ىذا ظمػػػناؽ الجمةػػػالر مػػػف ملنممظػػػؾ فلػػػد: ال اػػػظكمـت ال اصػػػظكن لػػػؾت ال اظةػػػر ا النلػػػ ت ال 
 ايعراف. الةذا من ال  راد .اع رؾت اللك   حظمًن ىاع ر 

 من أساسيات التعامل: 5.5.4

ظحاا الجمةالرت ال ظر ىلا  أا ػنا الحػداث ملػ    صنصػا الالجػ ت الػرد امػن أىػأمظ ت اىػظعداـ 
 الكممنت الجذا ات ماؿ: صكرًات ملذرةت ظامؿ.
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 لسان واحد وأذنين: 5.5.5

مع دالف أف ظلػػػنطع أال اىػػػظمع مػػػلؼ مػػػن ظػػػظكمـت فػػػنلجمةالر اح ػػػالف ايذاف الوػػػن اات اىػػػظ
 ظكمؿ من االد دالل  فرد الجمةالر.

الاإلوػػغنا ال ػػن االىػػظمنع ىلػػس مػػن الاللػػ  الجػػ  صػػعص الجمةػػالر ال  ػػرة وػػالظ ت فػػس ظركػػز 
 امس كممنت فرد الجمةالرت فلط اللكف ركز أامًن امس من  اف الىطالر.

 الخالصة:

ؿ  كااػر ىف من اىمل  مػف صػكنالا الجمةػالر الظظاةمػ  الظحػنالؿ امػؿ صػنا مػف أجمػ ت أفمػ
 مف أف ال ظىمل  الاىمل   ارؾ.

 شخصنة الخدمة: 5.5.6

اجلؿ عدمظؾ ظ دال صعواات فس ظجلؿ الجمةالر اصلر  ل   ردػـ ا ظظػر دالر  فػن العدمػا. 
ذا ك ت  لةذات اىظعداـ اىـ صعص الجمةالر طنلمن ظحدات مل  م نصرة أال ا ر الةنظؼت الا 

 ا.ظظذكر ملنمسظةـ الىن لا ملؾت اذكرةن لةـ  ذاجن ا

 تجنب الجمل السمبية: 5.5.7

 اكر  الجمةالر ةذ  الل نرة  ةذ  لاىت مةمظن  

فػػن الم ظمػػنت الصػػرطاا الراداػػا: عدمػػا الجمةػػالر مىػػ اللاا الجماػػعت الالفػػنا  ػػنلالاالد مطمػػب 
 أىنىنت ىحنلا فرد الجمةالر ىلس مالظؼ هعر ال ال ن الظعمن اف المى اللاا.

الجمةػالر ىػمناةن ماػؿ: هىػؼ المىػ الؿ فػػن  الة ػنؾ اػدد مػف الجمػؿ الىػم اا الظػن ال اح ػػذ
اجظمػػػنعت ا ظةػػػس الدػػػت الػػػدالاـت الراجل ػػػن  كػػػرةت اظوػػػؿ   ػػػن  ػػػدًات ةػػػذ  أ ظمػػػا اإلدارةت ى ةػػػن 

  مطظؾ أ تت ان أعن أ ت من ظىمعت من ظاةـ.
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 الخالصة:

 الماؿ اللنأؿ:  من حؾ جمدؾ ماؿ ظةرؾ  ال االجد ل  مكنف فن دنمالس عدمنت الصرطا.

 ا الجمهور:تقصي مدى رض 5.5.8

ىػؿ أفػػراد الجمةػالر اػػف مػد  رمػػنةـ اػف العدمػػا الظػن ظلػػدمةن لةػـ مػػف عػسؿ: اىػػظ ن نت 
مكظال ػػػػات اىػػػػظطسانت اػػػػف طراػػػػؽ الةػػػػنظؼ ملػػػػن ست الجةػػػػن لالجػػػػ ت ملػػػػن ست مجمالاػػػػنت 

 مىظةدفات ملن ست مجمالانت اصالاأاات و نداؽ االدظراحنت الالصكنالا.

 ال لمروتين: 5.5.9

عدما ا نرة اف ىمالؾ رالظا ن عنلن مف اللنطاا أال الحمنس أال اجب أف ال اكالف ظلداـ ال
الر  ػػػا ااكاػػػػدة فػػػػن المىػػػنادة الالظاناػػػػؿ مػػػػع أفػػػراد الجمةػػػػالرت فظحػػػػدث ملةػػػـت أجػػػػب اػػػػف 

 أىأمظةـت ا ظىـت اىظعدـ االىـ ااالؿت ا ظر فن الجالةةـت اصكرةـ امس الظلنمؿ ملؾ.

 األولويات في العمل: 5.5.10

الم ظمػػا  ػػلف الجمةػػالر أةػػـ مػػف المػػدار الأف موػػمحا اللمػػؿ ال  ػػد مػػف د ناػػا الجماػػع فػػن 
 ظىظ ؽ عدما اافراد داعؿ الم ظما.

فػػن ال ظػػرة الحدااػػا لمجمةػػالر اكػػالف الطػػن ع اللػػنـ لمم ظمػػا: ىرمػػنا الجمةػػالر أالاًلت الظحػػدد 
 كاناة المالظااف  مد  ىرمنا الجمةالر.

رة  نلمصػػػنركات الظػػػدراب المػػػف أاللالاػػػنت اللمػػػؿ: الجػػػدارة الةػػػن الىػػػ اؿ لمظرداػػػات الصػػػاالع اإلدا
 المالظااف ل  أاللالاا امانت الظصكاؿ فرؽ امؿت الاللمؿ كاراؽ الاحد.
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 تقبل الموم: 5.5.11

ظل ؿ المالـ  رحن ا ودر فن حنلػا الاصػؿ ىػالاًا كػنف الاصػؿ:  ىػ  ؾ صعوػاًنت أـ مالظااػؾت 
 أـ م ظمظؾ.

ال فػػس ظل ػػؿ أا جػػالاأز فػػن حنلػػا ال جػػنحت الظػػذكر أف ظىػػظمع   جػػنح أاللأػػؾ الػػذاف الممػػالف  الا 
 ملؾ المف أجمؾ.

 وظيفي.دور اإلدارة في تعزيز االنتماء والوالء ال 5.6

ظ اػػػذ اإلدارة جممػػػا مػػػف اإلجػػػرااات الةندفػػػا ىلػػػس ظطػػػالار اال ظمػػػنا الظلالاػػػا الػػػالالا الػػػالظاانت 
ال رس داـ ىمالكاا ظدفع اللنمماف ىلس ظحلاؽ ااةداؼ المرىالمات الظلداـ أفمؿ العػدمنتت 

 ال الجز  لمًن م ةن:

 التمكيـن: 5.6.1

لاس أىالأ مف أف اظحدث أال امجػل أال اظلنمػؿ الجمةػالر مػع ملػدـ العدمػا الصػرطاا الػذا ال 
 الدـ الال ا عر ... اف:

 .ظمكاف اللمماف ى من ةال ىصلنر الجمةالر الاللنمماف أامًن  لةماظةـ 

  المع مالظان العدما فن مالاجةا الجمةالر  دالف ظدراب م نىب ةال أصػ    المػع
 ج ةنت اللظنؿ دالف ظدراب الال ملدات الال أىمحا.الج الد امس 

 .جرااات اللمؿ  مى اللاا اإلدارة الظلكد مف أف مالظااةن الرفالف جادًا أ ظما الا 

  ظمكاف المالظؼ ا دأ مف ظزالاد   نلملمالما الوػحاحا الالوػسحاا لظحمػؿ مىػ اللاا
 حؿ مصنكؿ الجمةالر دالف الحنجا لمرجالع ىلس الرأاس.

للػػنمماف فػػن الم ظمػػا مػػف عدمػػا اللمػػسات اللػػاس دىػػـ عدمػػا مػػف المػػرالرا ظمكػػاف جماػػع ا
اللمػػػسات الة ػػػن الظمكػػػاف ال ػػػن: ىاطػػػنا المػػػالظااف وػػػسحانت أالىػػػعت ظػػػالفار الاػػػرص لةػػػـ 
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مػػػدادةـ  نلملمالمػػػنت الظىػػػةاؿ فػػػرص الالوػػػالؿ ىلاةػػػنت ظ ماػػػا  الكظىػػػنب مةػػػنرات جداػػػدةت الا 
 ع اإل داع الاال ظكنر لداةـ.مةنرات االظونؿ الالنؿ لداةـت حؿ مصكست اللمؿ الملالدنظ ت الظصجا

 المتابعة: 5.6.2

المظن لػػا الجاػػدة الالمىػػظمرة مػػف اإلدارة للمماػػا العدمػػا أمػػر  ػػنلغ ااةماػػا... اف كااػػر مػػف 
اامػػػالر الوػػػغارة ظظاػػػندـ  ىػػػ ب  لػػػص المظن لػػػات الفػػػن  اػػػنب المظن لػػػا ظظلاػػػر الكااػػػر مػػػف 

 مةالر الامس ظحمم ن المى اللاا:الملنمستت الظةمؿ اـ ظ س. ظدؿ المظن لا امس اةظمنم ن  نلج

 التصحيح الفوري: 5.6.3

اظعػػنذ ىجػػرااات فالراػػا لملنلجػػا ااعطػػنا ا ػػد ظةرالةػػنت أال ا ػػد اللمػػـ  ةػػن الػػزز مػػف الػػا 
الجمةالر  ةاأا الصرطات الةن ظلكس االةظمنـ  نلجمةالر الصأال  ت الظالمخ حرص الم ظما 

 لس ظطالار ااداا اللنـ.امس مظن لا ااداا الظلالام  فن الالدت الم نىبت ممن ا دا ى

 كسب ثقة الجمهور: 5.6.4

 كىب الا الجمةالر اظحلؽ مف عسؿ أمالر ادادةت م ةن:

اامن ا فن الظلنمؿت االاظذار ا د العطلت ظلدار الصكر الجمةالرت ظل ؿ ادظراحنت الجمةالر 
 الااعذ  ةن الظ ااذةن من أمكفت ملنلجا مصكست الجمةالر  نحظراؼت الااللظزاـ  نلالاالد.

 جناحي الخدمة: 5.6.5

ظلػػػداـ العدمػػػا المظماػػػزة ال ػػػن االةظمػػػنـ  جػػػن  اف مةمػػػاف ةمػػػن الجن ػػػب الىػػػمالكن الالجن ػػػب 
 اإلجراأن. فذعانؽ جن ب ا دا ىلس ىعانؽ ايعر.

ىف ىعاػػػنؽ الجن ػػػب الىػػػمالكن ا ػػػرز ا ػػػدمن  اصػػػؿ فػػػن ظلػػػداـ مىػػػظال  جاػػػد مػػػف العدمػػػا مػػػف 
 الالظلنمؿت  لص فن المةنرة الالجدارة.حاثت االةظمنـ  حنجا الجمةالرت أىنلاب االظونؿ 
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ىف المػػع ملػػناار لمعدمػػا اىظرصػػد  ةػػن المالظاػػالف ةػػن  مان ػػا الطراػػؽ الػػذا االمػػخ وػػالرة 
الأةماػػػا العدمػػػا الظػػػن ظلػػػدمةنت اللكػػػن ظكػػػالف الملػػػناار فنامػػػا اظالجػػػب أف ظكػػػالف: الامػػػحات 

اللػدرة معظورةت امكف مسحظظةن الدن ما لملانس. حاث أف ادـ دن ماظةن لملانست ال ن ادـ 
 امس دانس ال جنحت الةذا ا دا ىلس الاصؿ.

اإلدارة الالاااا ظكنفئ المالظااف ذالا اللطنا المماز الااىمالب الالاان فن عدما الجمةالرت 
 الةال أىمالب فلنؿ ال ار مكمؼ... اللظحرص امس:

 أف اكالف الظلدار الاإلصندة أمنـ ايعراف. -

 ظلدار مل الا مكظالب.أف ظلدـ مكنفآت منلاات جالاأزت ةداانت ظرداات أال حظس  -

 أف ظ ظر فن الجالةةـ أا نا الظلدار. -

 فذف داما الصنا فن الدظ  الد ؿ فالات ااالاف. تأال ظظلعر اماةـ -

 غرس القيم اإليجابية: 5.6.6

الجمةالر اح الف الظلنمؿ مع أوحنب االظجنةػنت اإلاجن اػات فنامػؿ امػس  ػرس اإلاجن اػا 
اةػػػنت الاحػػػرص امػػػس مكنفػػػلة المظماػػػزافت فػػػن أفػػػراد الم ظمػػػا: فلػػػدر مجةػػػالداظةـ الاصػػػكرةـ ام

 الاصكرةـ امس الم  الا ظلدةـ امس ا ارادت الا ظر لةـ داأمًن  ذاجن اا الظلنمؿ مف ةذا الم طمؽ.

 التدريب: 5.6.7

الظػػدراب امػػس الظلنمػػؿ الجاػػد اػػ دا ىلػػس الظلنمػػؿ مػػع الجمةػػالر  ػػنحظراؼت الام ػػع الصػػلالر  ػػنلظالظر 
امػػس اال الػػنالتت الالػػالد ىلػػس ارظاػػنع اإل ظنجاػػات  ظحػػت أا ظػػرؼ أال مػػغطت الامك ػػؾ مػػف الىػػاطرة

 الاعظور الالدت الالجةد الاللمؿت الالمؿ الاندد مف اللمؿت الاحلؽ رمن الجمةالر.
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 اإلجراءات والتفيوض: 5.6.8

ال  ػػد مػػف ظلمػػاص اإلجػػرااات المػػ خ الظاػػالاض الظعػػنذ اللػػرارت الظ ىػػاط اإلجػػرااات ظ ػػدأ مػػف 
مػػػنذج الدمجةػػػن. اللظحلاػػػؽ الىػػػراا فػػػن اإلجػػػرااات اعظوػػػنر العطػػػالات الظ ااذاػػػا الظالحاػػػد ال 

 الظ ىاطةنت ال  د مف ظمكاف المالظااف الظعنذ اللرارات المظلملا  لممةـ.

 حمول ال أعذار: 5.6.9

الجمةػػالر ا حاػػالف داأمػػًن اػػف حمػػالؿ اللػػاس أاػػذارت فمػػن أكاػػر اااػػذار حػػاف ظلػػدامةن الحػػاف 
 امنظؾ.ظىملةنت ال داًل مف اااذار ظحمؿ المى اللاا الظذكر الظز 

 مع  اىؾ مكنف الجمةالرت ةؿ ظامؿ ىمنع اااذار أـ الحمالؿ؟ 

ال ظل ػؿ  نااػذار الاامػؿ امػػس ظوػحاخ ااعطػنا الاامػؿ امػػس ظوػحاخ ااعطػنا الجالا ػػب 
 اللوالرت الظاند  حدالث ااعطنا مىظل ًس  دراىا أى ن ةن.

 فن إرضاء الجمهور: 5.6.10

نت العدماػػا دوػػنر  جةػػدةن إلظلن ػػ  ىرمػػنا الجمةػػالر ةػػال فػػف ظ ػػذؿ لػػ  الكااػػر مػػف الم ظمػػ
 الظحلاؽ ذلؾ امس أكمؿ الج ت اامؿ امس:

 ظالظاان أوحنب االظجنةنت الالماالؿ اإلاجن اا. -

 ال حث اف أ نس اح الف الظغاار الالظطالار. -

 ظالظاان ال نس الذاف اح الف ايعراف. -

 ظالظاؼ مف اىظمظلالف  حؿ مصنكؿ ايعراف. -
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 التعامل مع الجمهور الغاضب: 5.6.11

 مؿ مع الجمةالر الغنمب  نحظراؼ الال ظلعذ ا النالظ  ال م   امس محؿ صعون الظذكر:ظلن

 .الجمةالر الغنمب الالم الؿ ال الرفؾ صعواًن 

 .كممنظ  الأفلنل  الغنم ا  ار مالجةا ىلاؾ صعواًن 

 .ا ؾ الصعص المظالاجد أمنم  فةال ا اس من    مف صح ا  مب فاؾ  غار ظلمد 

  ظاىرةن امس أ ةن مالدؼ صعون  ا كمن.ال ظلظ ر المىللا صعواا الال 

 كسب رضا الجمهـور. 5.7

  العدمػػا مػػف الجةػػا  ظػػر الجمةػػالر ظل ػػن الظصػػمؿ كػػؿ ااصػػانا الظػػن اىػػظطالالف أف
 ارالةنت اىملالةنت اممىالةنت اظذالدالةنت احممالةنت الاصلرالا  ةن.

  الا ػػػدمن ظلػػػالؿ اإل وػػػنت لمجمةػػػالر فػػػ حف  ػػػظكمـ اػػػف الالػػػات االحظػػػراـت المصػػػنركات
 لملمالمنت أكار مف كال  ن  ظكمـ اف الظااا اإلذف.الظ ندؿ ا

 ى ةػػن ظمػػؾ الممىػػنت ال ىػػاطا الظػػن ظظعطػػس حػػدالد ااداا اللػػندات فاكػػالف  العدمػػات
الظماػػزت اللػػـ الػػد كنفاػػًن مجػػرد ىرمػػنا الجمةػػالر فػػس  ػػد أف اكػػالف الجمةػػالر ىػػلداا 

 الم دةصاف لظم اا من ةال أ لد مف احظانجنظةـ.

 ظؾ فػن الجػ  فػػرد الجمةػالرت اللك ةػػن فػن أف ظػػ جخ العدمػا الجاػدة لاىػػت فػن ا ظىػػنم
 فن جلؿ فرد الجمةالر ا ظىـ فن الجةؾ راماًن.

  أف الجمةالرت الالجمةػالر فلػط ةػال الػذا الػرؼ كاااػا ظحىػاف عدمػا الصػرطات لػذلؾ
اجب اما ن داػنس  الااػا العدمػا الظػن اظملنةػن الجمةػالر مػف أجػؿ  ظطػالار الظحىػاف 

  خ مجرد حظ فن اللمؿ.مىظال  انؿ مف العدما... أا صنا هعر او
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  ؿ الظ ظاماػا أال اػدد اادىػنـ ال ال   الجمةػالر  حجػـ م ظمظػؾ الال اةظمػالف  نلجػداال
 لداؾت فةـ ارادالف مف الصعص الذا الؼ أمنمةـ أف اكالف دندرًا امس حؿ مصنكمةـ.

  أف ىرمنا الجةالر ةال الملانس الحلالن للاما عدمنت الصػرطا  نل ىػ ا لممجظمػعت
 امؿ أف اىظمر. ال دال   ال امكف اا

  امكف اا فرد مف الجمةػالر أف الػاِّـ  الااػا عػدمنظؾ الامكػف أف اكػالف حكمػًن   ػنًا
امػػس كاااػػا ملنممظػػ ... فكاػػؼ صػػلر ظجنةػػؾ أا ػػنا حوػػالل  امػػس عػػدمظؾ؟....كـ 

 ك ت ىرالًن؟ فلناًل؟ محظرفًن؟ لطااًن؟.

  مػػف المةػػـ فةػػـ ىرمػػنا الجمةػػالر مػػف الجةػػا  ظػػرةـ ... اجػػب أف ظاحػػص  ظػػرظةـ
 عدمؾ دالراًن... اجب الل ناا  اةـ من الاللفت اـ االىظجن ا لمطنل ةـ ظ لًن لذلؾ.ل

  كػػف اػػنداًلت انطااػػًنت ىاجن اػػًن فػػن عدمػػا الجمةػػالرت الاحظػػـر الصػػجع اللػػنمماف ملػػؾت
الاػػزز دػػالة امػػػؿ الاراؽ...كػػنفخ  صػػػدة لظحىػػاف اللمػػؿ الطرالػػػا ظ ااػػذ ... احوػػػؿ 

  ؾ.امس الا الجمةالر داأمًن الكف امس ددر الظةـ 

 .أسوأ األخطاء في خدمة جمهور الشرطة 5.8

فن ةذا اإلطنر ى جاب امس ااىأما ايظاا: كاؼ ظظج ب ااعطػنا فػن عدمػا الجمةػالر؟ت 
كاػػػؼ ظػػػر خ أ ػػػت الالجمةػػػالر فػػػن  اػػػس الالدػػػتت الكاػػػؼ ظلػػػدـ عدمػػػا مظماػػػزة. مػػػف ااعطػػػنا 

 الاندحات ايظن:

 العمل بدون مواصفات قياسية: 5.8.1

 ةذا العطل فس  د مف المع مالاوانت دانىاا لم ظالما اللمؿ  حاث:لمح الؿ دالف ارظكنب 

 .اىظرصد  ةن المالظاالف أا نا ظلداا اللمؿ 

 .ظ اف لمجماع من الممالفت الكاؼ اظلنممالف 
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 .جرااات العدما  ظحداد ال المالح عطالات الا 

 .ظحداد أاف الةدؼ الالالجةا فن عدما الجمةالر 

 الوحاخ.ظحاز اللنمماف امس الظركاز امس الةدؼ الاالظجن   

 المعالجة الموضعية السريعة: 5.8.2

المجالا ىلس حؿ الدظن ىراع ا ةن مصػكما مػنت دالف ال حػث فػن مىػ  نظةن الالمػع حػؿ دػنطع 
 لممنف ادـ ظكرارةن.. المف أماما ةذا العطل:

 .ملنلجا ظذمر الجمةالر الصكالاةـ  نالاظذار لةـ فلط 

 ر أامًن لعدما الجمةالر. لؿ مالظؼ المخ ىعاند  فن عدما اللمسا فرع أال مالدع هع 

  المجػػالا إلوػػسح أجةػػزة ددامػػا مظكػػررة اااطػػنؿ  ػػداًل مػػف ظحػػداث مػػن امػػـز م ةػػن
 لظلداـ عدمنت مظمازة.

 تجاهل العراقيل: 5.8.3

الظرض ى اؿ العدمنت اام اػا الكااػر مػف اللالاأػؽ الاللراداػؿ الظػن ا  غػن ىزالظةػن... الم ةػن 
 امس ى اؿ المانؿ:

مػػػف اللػػػنممافت ال ػػػداًل مػػػف ذلػػػؾ اػػػظـ مكنفػػػلة المظعػػػذاف مػػػف اػػػدـ مكنفػػػلة المظماػػػزاف  -
 المالاأخ الاا ظما ىااًن اصةر فن الج  الجمةالر.

 الجالد ىمىما مف اإلجرااات الطالاما الالمللدة. -

 المع ىجرااات ظمع الحمؿ امس فرد الجمةالر ال المالظؼ. -

 ا لداـ الظدراب. -

 ادـ الجالد اجظمنانت لالمع هلانت الالىنأؿ لحؿ المصنكؿ. -
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 تكبيل الموظفين: 5.8.4
اػػدـ ىاطػػنا المػػالظااف الوػػسحانت الكنفاػػا الظك ػػامةـ  نللداػػد مػػف اإلجػػرااات الرالظا اػػا لػػ  

 أار ىنا امكف ظسفا  ىذا:

ظمػػت م ندصػػا اإلدارة فػػن الوػػسحانت المم الحػػػا لملػػدمن العدمػػا  ةػػدؼ ظمكاػػػ ةـ  -
اطنأةـ الوسحانت السزما اداا مظماز.  الا 

 اطراؼ المعظماا.ظصجاع االظونؿ الالنؿ  اف ا -

 ىراا اظعنذ اللرار عنوا ا د حؿ المصكست. -

ظوػػماـ الظ ااػػذ  ػػرامح ظدرا اػػا مدرالىػػا ظركػػز امػػس كاػػؼ المظػػس ظىػػظعدـ معظمػػؼ  -
 أ الاع الوسحانت.

 عشرة عمى عشرة

 .المهام العشر لإلدارة في خدمة جمهور الشرطة 5.9
 اإلدارة الراداا ظمع ممف أاللالانظةن اامالر ايظاا:

 حظانجنت الجمةالر مف العدمنت.ظحداد ا 
 .ظحداد أاف ظراد أف ظكالف الم ظما مىظل ًس  ر اا امماا معطط لةنل 

 .ظحداد الملنلجا  الاحن اللوالر لد  المالظااف 

 .الد اجظمنانت دالراا مع المالظااف الالجمةالر 

 .ىدرار الظدراب كل ور ةنـ لمجماع 

 .مراجلا اللممانت الاإلجرااات  صكؿ دالرا 

 لمؿ.المع ملنااس لم 

 .ظلدار المكنفلة المظمازاف 

 .حؿ مصكست المالظااف 

 .االىظمنع لمسحظنت المالظااف الالجمةالر 
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 صية العشر لمقدم الخدمات المحترف.الشخ الصفات 5.10

اجمع المظعووالف فن مجنؿ عدما جمةالر الصرطا أف ملدـ العدما المحظػرؼ اجػب أف 
 اظماز  نلوانت ايظاا:

 الظمظع  مةنرات اظونؿ راداا. -1

 الظحكـ الالىاطرة امس الذات  اال النالتل. -2

 اللدرة امس الظكاؼ الالصلالر  نلطمل ا ا مع الغر نا الذاف ال الرفةـ. -3

ظةنر الظلنطؼ ملةـ. -4  الحىنىاا ظجن  ايعراف الا 

 ممنرىا مةنرة االظونؿ. -5

 الصلالر  نلحمنس الظلدار انؿ لم اس. -6

 الصلالر  ناللظزاـ مف أجؿ ىرمنا الجمةالر. -7

 ظحكـ فن المصنار.اللدرة امس ال -8

 االلظزاـ  ظحمؿ مى اللاا جالدة العدمنت مف أجؿ الجمةالر. -9

 الم ندرة الصعواا لمظطالار الذاظن دالف االاظمند الكمن امس الم ظما. -11

 لغضب أفراد الجمهور. العشرةاألسباب  5.11

 ااى نب الظن ظاار  مب أفراد الجمةالر كاارة... الم ةن امس ى اؿ المانؿ:
  اإلح نط مف جرَّاا الظلنمؿ.الصلالر  نلظلب ال 
 . ادـ ظم اا ظالدلن  أال ىص نع ر  نظ 

 .ىالا العصال ا الملنمما 
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 .ا د الظلرض إلاذاا الذات 

 .الصلالر  نإلةمنؿ الادـ االةظمنـ 

 .ادـ الالفنا الالاالد الااللظزامنت الظن ى ؽ الأف الاد  ةن مف د ؿ 

 .ا دمن اكالف فرد الجمةالر محمًس أوًس  نلةمالـ 

  ظظنر الجمةالر فن الحوالؿ امس العدما.ا دمن اطالؿ ا 

 .ادـ اإل ونت ل  ا دمن اظحدث 

 . ادـ ظلدار أال مراانة صلالر 

 الحـــل:

صػػػجع الجمةػػػالر امػػػس اإل ػػػسغ داأمػػػًن   ػػػالاحن اللوػػػالر لػػػداؾت الأاػػػد وػػػان ا الصػػػكال  
 لىمال ؾت الالمخ افراد الجمةالر العطالات الظن ىظظعذةن لملسجت الظن ع مالمػالع الصػكال  

 ت الاامؿ جنةدًا امس ظاندا ااعطنا مىظل ًس.حظس ال ةناا

 مة من رئيسه.المطالب العشرة لمقدم الخد 5.12
 لكن او خ ملدـ العدما ماًس فناًس لمم ظمات فمىنف حنل  الالؿ: أاةن الرأاس:

 .أع ر ن اف رىنلا الم ظما الأةدافةن 
 .أع ر ن من الذا اماز الم ظما اف  ارةن 

 .أصلر ن  لةماا الظااظن 

 لن ظدرا ًن م نى ًن. ةائ 

 .اى د ن ا دمن اظعذ درارًا 

 .ةائ لن  اأا امؿ أفظعر  ةن 

 .ازز الظن  ؾ 

 .أصلر ن  ناةماا 

 .ا ظلد ن امس ا اراد 

 .طالر هلاا أظمكف مف عسلةن مف ظحىاف اللمؿ 
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 طمب مقدم الخدمة توفرها في رئيسه.صفات ي عشر 5.13

 الف:المؿ ملدـ العدما فن الصرطا مف رأاى ت أف اك
 .مراااًن لصلالر الحلالؽ ايعراف  ظلدار الذاتل 
 .انداًل 

 .أما ًن 

 .مةظمًن 

 .لدا  الر  ا فن اللمؿ 

 .ودالًن 

 .ةندأًن 

 .أةًس لمالا 

 .مظاةمًن 

 .مظالاجدًا فن اللمؿ 
 العشرة لتطوير مهارات اإلنصات. األسئمة 5.14
 ةؿ أارؼ أ  ن  حنجا منىا لممنرىا اإل ونت  نىظمرار؟ 
 ةنر الظاةـ لمطرؼ ايعر المؿ مف ملنالمظ  الادالا اظ ؟ةؿ أارؼ أف ىظ 

 ةؿ أارؼ أ  ن أظلمـ اللماؿ ا دمن أظحدث الأظلمـ أكار ا دمن أ وت؟ 

 ةؿ أىظمع لمجمةالر دالف أف أودر حكمًن أال  لدًا؟ 

 ةؿ أدرؾ من لـ الم  الجمةالر  أدرأ  اف الىطالرل؟ 

 .ةؿ أ ظ   ىلس   رة الوالت المن ظحمم  مف مل س؟ 

 مجمةالر ا دمن اظحدث الأركز امس من الالل  المن االؿ؟.ةؿ أ ظر ل 

 .ةؿ أالج  أىأما اىظامنحاا لمجمةالر؟ 

 .ةؿ أكالف و الرًا المراااًن لصلالر فرد الجمةالر ا دمن اظحدث؟ 

 .ةؿ أظاخ لممظحدث فروا ظاراغ مصنار  دالف أف أظلار أال أدناـل أال أدافع؟ 
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 فات السموكية العشر لمقدم الخدمة.الص 5.15
 ـ العدما المحظرؼ ىمالكانت مر ال ا داأمًنت الةن:امنرس ملد

 .ا ندر  مونفحا ايعراف  طرالا الداا 
 .اظةر الةدالا الال صنصا الالم ندا 

 .اظةر ددرًا ك ارًا مف الحمنس 

 .اظج ب الم ندصنت الطالاما 

 .اةظـ  مغا الجىد أا نا ظلنمم  مع الجمةالر 

 .اىظمظع  مىنادة ايعراف الحؿ مصكسظةـ 

 اـ  اى  لمجمةالر.ا ندر ىلس ظلد 

 .اظغنض أحان ًن اف اا ظما إلرمنا الجمةالر 

 .امنرس م ط ال اس ا دمن ا الؿ أفراد الجمةالر 

 .اظلمـ مف أعطنأ  المف أعطنا ايعراف 

 .ماذا لو حدثت مشكمة؟ 5.16

كاػػػؼ اظوػػػرؼ ملػػػدـ العدمػػػا ا ػػػد حػػػدالث مصػػػكما؟ ملػػػدمال العدمػػػا المحظرفػػػالف اظاػػػنامالف 
 ر  مجمالاا مف الىمالكانتت م ةن: ذاجن اا مع مصنكؿ الجمةال 

 .الظذرالف  نىمةـ ال نىـ الم ظما 
 .ال ادافلالف الال ا ررالف ااعطنا 

 .ال املالف المالـ امس زمسأةـ أال اا ظما أال اإلجرااات 

 .اظن لالف المصكما حظس ظ ظةن 

 .اظحممالف المى اللاا فن ملنلجا العطل 

 اجػند حػؿ ىػراع لمصػكما ال اراال الفت أال اىالفالفت الا  من اىظعدمالف مةػنراظةـ فػن ى
 فرد الجمةالر.

 .امامالف الجمةالر أمنـ الم ظما 
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 .اظلنممالف  لىمالب راؽت الا وظالف جادًا لمجمةالر 

 .اظلنطاالف مع الجمةالر الالدرالف حنلظ  ال اىاا 

 .الممالف امس ظسفن حدالث  اس المصكما مىظل ًس 

 الجمهور العشر عند مواجهته مشكمة.توقعات  5.17

 مف الممنرىنت مف ملدـ العدما المحظرؼ ا د حدالث مصكما... م ةن: اظالدع الجمةالر ادداً 
 .أف اصرح ل  كاؼ حدات المصكما الكاؼ ىاظـ اسجةن 
 .أف ارد امس مكنلمظ  ىذا كن ت الصكال  ةنظااا 

 .أف النمؿ كذ ىنف اللاس مجرد ردـ 

 . أف احد ل  الصعص الذا اظن ع مصكمظ 

 . أف الرؼ كـ احظنج مف الالدت لحؿ مصكمظ 

 ف ال ام ع مف الالوالؿ ىؿ أحد المى اللاف لاحدا  اف مصكمظ .أ 

 .أف الطس عانرات ماادة ىذا لـ ظحؿ مصكمظ  فن الدظةن 

 . أف اظـ االظونؿ    م نصرة  لد حؿ مصكمظ 

 .أف اعطر  ظلرار اف ىار المصكما ىذا كنف احظنج حمةن ل لض الالدت 

 .أف احنط اممًن  كاااا ظسفن المصكما مىظل ًس 
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 الال آت العشر في خدمة الجمهور. 5.18

 اظطمب مف ملدـ العدما اام اا اال ظلند أال رفض الممنرىنت العنطأا ... ماؿ:
 .ال ظجندؿ الجمةالر  طرالا ظظةرؾ كنلانأز اماةـ 
 .الجمؿ الىم اا اجب أال اكالف لةن مكنف فن دنمالس العدما 

  اف لاحوؿ امس العدما.ال اجب أف امطر الجمةالر لمظلنمؿ مع أكث مف مالظااف اا 

 .ال ظماع الدظؾ  نلظ رار  ؿ  ندر  حؿ المصكما 

 .ال ظظحدث اف أامنلؾ  ؿ دع أامنلؾ اإلاجن اا ظظحدث ا ؾ 

  ال ظظالا س فن اظعنذ ىجرااات فالراا لظوحاخ ااعطنا حنؿ ظةالرةن أال اللمـ  ةػنت
 فذلؾ الزز مف الا الجمةالر  نلم ظما.

 ظلظ ر  مودر ىزانج  ى ب مطنل ظ   عدما مظمازة. ال ظىمخ  ظىرب رىنلا لملماؿ  ل ؾ 

 .ال ظظلذر  نال صغنؿ فن مظن لا أامنؿ الطم نت الجمةالر 

 .ال ظظحدث اف الاكرة الجادة فن الظلنمؿت  ؿ  اذةن  ظرجـ اافكنر ىلس أامنؿل 

 .ال ظصلر الجمةالر  ل ؾ ظمر  ااـل صنؽ ممنا المصنكؿ 
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 ةـــــــــمــاتــخـال

ُ املتتبع لٍىاذج األخالقٗات الػـسيٗٛ ٖالظـت كسزٗصِـا  مـٜ ممـٛ وـَ ال ـٗي        أوا بعــــد: فإ

األخالقٗٛ اليت ال خيتمف بػأٌّا اثٍاُ؛ ظٗح جتىـع  مـٜ االلتـصاً بالعدالـٛ ٔاملطـأاٚ ٔظطـَ       

املعاومٛ ٔالصرب، ٔختصٗص زن الٕقت لمعىن، ٔاحملافظٛ  مٜ ضسٖٛ العىن، ٔالتذأب وـع  

 وعْ لمحصٕه  مٜ وطاٌدكْ.اجلىّٕز، ٔككَٕٖ صالت يٗبٛ 

ٖٔفسق البعض بني ال ٗي املٍّٗـٛ ٔال ـٗي الطـمٕزٗٛ، ظٗـح ٖممـر وـَ زدـن األوـَ وـَ داٌـر           

وّــأ أُ ٖتحمــٜ باجلدٖــٛ ٔاالٌاــبا  ٔاظــملاً وبــدأ املػــسٔ ٗٛ ٔالتفــاٌ٘   أ اٞ الٕادــر        

ّـا ككـي   ٔالتصاً احلٗدٚ ٔالعدالٛ ٔالتٍصٓ  َ الظمي ٔاحملافظٛ  مٜ األضـساز الـيت ٖممـع  مٗ   

 ٔظٗفتْ وا مل ٖكَ ذلك   إياز قإٌٌ٘ ٖطىح برلك زأ اٞ الػّا ٚ.

أُ ٖتحمــٜ بالصــرب ٔاــبس الــٍفظ ٔاألواٌــٛ ٔظطــَ التصــس  ٔالــٕالٞ لمــٕيَ ٔاظــملاً ال ــٗي    

اجملتىعٗٛ، ٔأُ ٖكُٕ غذا ًا   وٕادّٛ الصعاب ٔأُ ٖتعأُ وع شوالْٟ   أ اٞ العىـن ٔأُ  

ٌمٕاٟــْ لـت لــٕاٞ الػـسيٛ ٔوػــاززتْ   أ اٞ العىــن   ٖكـُٕ  ىمــْ وبعـح ا تــصاش ٔف ـس ال   

ــيت زمــف           ــٛ ال ــٜ األواٌ ــًا لمىحافظــٛ  م ــًا ٔقٗى ــر ٌــباًل ٔإٌطــاٌٗٛ ٔأخالق ــرٙ ٖتمم األوــأ ال

 باحلفاظ  مّٗا ٔصٗاٌتّا وَ زن خمس أٔ اسز.

أوــا ال ــٗي الطــمٕزٗٛ فّــ٘ الصــدق ٔالتٕااــع ٔلــني اجلاٌــر ٔاال تىــا   مــٜ الــٍفظ ٔظطــَ  

ٔاحلسص ٔالٕاـٕ  ٔالٍ ـاٞ ٔالصـفاٞ ٔالتىطـك بـال ٗي الدٍٖٗـٛ ٔالملفـع  ـَ          وعاومٛ اجلىّٕز

العـا ات الطـ٠ٗٛ ٔالطــع٘ لالضـتصا ٚ وــَ العمـي ٔكمــٕٖس الوكاٌٗـات الراكٗــٛ لٗكـُٕ أزجــس       

 قدزٚ لمٍّٕض بأ باٞ الٕظٗفٛ  مٜ أزىن ٔدْ.

ِـٕ ضـع٘   ٔمما ك دً ٌالظت أُ التحم٘ بكن ِـرٓ ال ـٗي ٔاألخالقٗـات املٍّٗـٛ ٔاملطـمكٗٛ،      

إىل إجيــا  ذــٕذج ٔقــدٔٚ لسدــن األوــَ املجــال٘، إال أُ الت طــٗي اخلــاص بــني ال ــٗي املٍّٗــٛ          
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ٔالطــمٕزٗٛ ال  ــد ســا أضاضــًا ٔااــحًا؛ ظٗــح ٌالظــت كــداخاًل بٍّٗىــا ٔككــسازًا   ال ــٗي   

 ٗٛ.املدزدٛ، ٔلكٍّا متجن لٕظٛ زاٟعٛ لم ٗي األخالقٗٛ الٍابعٛ وَ  ٍٍٖا ٔكساثٍا ٔظاازكٍا الضالو

ٔلىن وااوني كتصن بصفات زدن األوَ ٔقٗىْ ٔبٗاُ ضمماكْ ٔوطؤٔلٗاكْ ٔزٗفٗٛ إ ـاش  

وّاوْ، ٔال ٗي ٔاملجن املػسٔ ٛ   التعاون وـع الٍـاع، االٌتىـاٞ إىل ٠ِٗـٛ الػـسيٛ ٔاال تـصاش       

ٔالف ــس نٍّتــْ، ٔاظــملاً ال ــٗي األخالقٗــٛ ٔالدٍٖٗــٛ ٔالــٍظي اجملتىعٗــٛ، ٔكٍفٗــر أظكــاً         

 دٖٛ ٔوطؤٔلٗٛ ٌٔصاِٛ ٔإظطاُ ٔظٗا ٖٛ.ال ٕاٌني جب

ٔأختتي ِرٓ الدزاضٛ بال ٕه بأُ الػسيٛ ِ٘ ٌتاج اجملتىع، فإُ زـاُ اجملتىـع فااـاًل فأٌـْ     

ظتىًا ضـٗفسش غـسيٛ فااـمٛ، ٔإُ زـاُ اجملتىـع فاضـدًا، فـإُ الػـسيٛ ضـتكُٕ زـرلك،           

لدٝ أبٍاٍٟا   وطتّن  ٔلرا ٔدر  مٍٗا االِتىاً بملضٗخ ال ٗي الدٍٖٗٛ ٔاألخالقٗٛ ٔاجملتىعٗٛ

أ ىــازِي بالتٍػــ٠ٛ االدتىا ٗــٛ الطــمٗىٛ   البٗــت ٔاملدزضــٛ ٔاحلــ٘، ٔأُ ٌكــُٕ ز بــاٞ         

ٔوسبني ٔوػسفني ٔوطؤٔلني قدٔٚ ظطٍٛ سـي، ٔكـٕفب ب٠ٗـٛ ٌظٗفـٛ ٔوتٕاشٖـٛ كطـا د املٕظـف        

  مٜ العىن ٔفق األخالقٗات اليت كعمىّا ٔأصبحت دصًٞا وَ زٗاٌْ ٔغ صٗتْ.
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 والمقترحات: التوصيات

الفػػن عنظمػػا ال حػػث رأا ػػن أ ػػ  مػػف الم نىػػب أف  ظالجػػ   ػػ لض الظالوػػانت الالملظرحػػنت الظػػن 
 ر  أ ةن امكف أف ظااد فػن ظطػالار الادل ػن ىلػس هفػنؽ أرحػب مػف االلظػزاـ ااعسدػن الالمة ػن 
الالىػػػػمالكن  ػػػػػنللاـ المجظملاػػػػػا الظػػػػػن احػػػػػرص المجظمػػػػع امػػػػػس ظرىػػػػػاعةن  نىػػػػػظمرارت الظ كػػػػػد 

ذة امػػس مػػرالرة االلظػػزاـ  ةػػن ىػػلاًن لظحلاػػؽ الغناػػنت الااةػػداؼ المرجػػالة فػػن الظصػػرالنت ال نفػػ
عمؽ أجالاا  ظااا ال اأا  لاا طنةرة ظر ن فن المالاطف الالمالظؼ الرجؿ اامف امس الىالاا 
اللػػػاـ الدا اػػػا الااعسداػػػا الالمجظملاػػػا الظجلمةػػػن   راىػػػًن لػػػ  اراااةػػػن فػػػن كنفػػػا أدالالػػػ  مالد ػػػًن 

د اما  الامس الط   الصل    كؿ عارت حاث أف اللاـ ااعسداا  لةماظةن المرالرظةن  من الال 
موػػػدر عاػػػر الأداا  مػػػنا الالىػػػاما فنامػػػا لظحلاػػػؽ المىػػػنالاة الظجىػػػاد اللدالػػػا ال صػػػر المح ػػػا 

 الالطمل ا ا الاالىظلرار.

 الامكف ىجمنؿ ةذ  الظالوانت الالملظرحنت فن ال  الد الظنلاا:

ا كالىاما رأاىاا لظلزاز الكاناا الظلكاد امس االلظزاـ  ناعسدانت الاللاـ الىمالكا -1
 اإلداراا الظالفار عدمنت ممظنزة ظمظـز  ملناار محددة المالحدة.

ا  غن أال  كظان  المع الواغ الالملناار الال منذج ال ظراا دالف ظط الةن امس أرض  -2
الالادعت فنلل رة  من احى  الالن ا  الاممى  المالاطف الاحلؽ مىظةدفنت الم ظما الظن 

 ر الالمانلاا.المؿ  ةن ال الظ ظا

اللالدة ىلس دا  ن الظراا ن الحمنرظ ن ل ىظلن مف ملا ةن الذا ال ا مب اللاـ  -3
الالملناار ااعسداا ال لمؿ امس ظط الةن الظلراؼ الغار  ةن لسىظاندة م ةنت حاث 

 ىف من لداةـ مف ملناار الأعسدانت ىف ةن ىال فرالع لمن ا د ن.

اداد دلاؿ أال مرصد  صر  ظنـ دن ال ن أعسدن جداد الماوؿ الىةؿ ا -4 لاةـ الا 
اعسدانت الالظااا ل امنا اللنمماف مع الظركاز امس الل نور الحدااا االلظحنؽ 

 لاكالف   راىًن لةـ.
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دعنلةن ممف الم نةح الدراىاا  -5 الظذكار المىظمر  لعسدانت الالظااا اام اا الا 
صلنرةـ  ل ةن جزا م ةـ الركا زة أىنىاا الالظدرا اا ال رىةن فن  االس رجنؿ اامف الا 

فن الظلااـ الالظرفاع الالظكراـت حاث ى ةن ظو غ أامنلةـ  و غا صرااا الم طلاا 
مل اللا ظممف ل ن ظجنالب الجمةالر مع أا  رامح أال أامنؿ ظ د   من احلؽ 

 مىظةدفنظ  ال نانظ .

االاظراؼ الالظلدار  ناداا ااعسدن الممظنز ل امنا اف طراؽ ظعواص  -6
 ا ال ارةن مف الحالافز ااعر  المنداا الالمل الاا.المكنفآت الالجالاأز الااالىم

حاث ىف ىمالكةـ  –الم نط  –أةماا المرالرة الظزاـ المالظااف فن الدرجنت اللمان  -7
 ُالد  مالذجًن ُاحظذ  مف  لاا ااامنا.

حىف اعظانر الا ظلنا رجنؿ اامفت الال  كظان  ظلداـ صةندات حىف الىارة الالىمالؾ  -8
أف اظـ ىجراا  حث اجظمنان الظظ ع أم ن دداؽ  الالعمال مف الىالا ؽت  ؿ ا  غن

لملرفا كنفا جالا ب حانظ  الظىظمر المظن لا لىمالك  الأعسدانظ  حظس أا نا اللمؿت 
الاظرظب اماةن أمر ظرفال  ال لنأ  فن الظااظ  امس أىنىةنت فنلظلااـ المىظمر 
ل امنا الأعذ المظجنالزاف  صدة دد ظوؿ ىلس فومةـ الاىظ لندةـ ظلكادًا امس 

 أعسدانت الالظااا.

ىدنما داللا المصرالااا  داللا اللن الفل الظ ن ـ اللمؿ اام ن الظكنمم  مع اللمؿ  -9
 اللمنأن  حاث  لطن اللالة ل جرااات اام اا طنلمن كن ت مظطن لا مع اللن الف.

احظانج ةذا المالمالع اللنـ المزاد مف اا حنث الالدراىنت مع الظلكاد امس  -11
الظجنرب لد  الدالؿ ااعر  مف عسؿ المصنركا فن االىظاندة مف الظط النت ال 

الممظلانت الالم ظمرات الداللاا  من ُالرؼ  جةالد نت الامك  ن االىظاندة مف ظجنر ةـ فن 
ظطالار الادل ن ىلس هفنؽ أرحب مف اللطنا الال ذؿ فن مالا داـ الم طملنت أعسداا 

الوالاًل لممجظمع الامحا المحددة امكف لمجماع اإللمنـ  ةن الالظجنالب مع مظطم نظةن 
الجمنةارا الىلاد الذا اىظالاب كؿ أفراد  أدالارةـ المجظملاا المى اللانظةـ 

 الالظاااا الأدالةن  كؿ أمن ا الودؽ المى اللاا.



  

 

 

 آداب مهنة الشرطة
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 املؤلف يف سطور

 قسٖٛ 28/7/1964 مٜ محٗد العٕل ٘ وَ وٕالٗد  -األضتاذ وػازك / الدزتٕز ً

 اجلمٗمٛ ودٖسٖٛ الاالع حمافظٛ الاالع .

 احل ٕق ، ٔ الدزتٕزٚ    ظ ٕق ، ٔوادطتب عت اجلاوعٗٛ : بكالٕزٌٖٕاه الدزدا  

ً (    دُ ، ٔوٕضكٕ ، ٔ 1997 – 1992 – 1984 مًٕ ال إٌُ باوتٗاش أ ٕاً ) 

 أٔزساٌٗا  مٜ التٕال٘ .

  ٙىن   ظ ن التدزٖظ أضتاذًا لم إٌُ الدٔل٘ ٔظ ٕق الٌطاُ ، ٔ ال إٌُ الدضتٕز 

أٔزساٌٗا الٕيٍٗٛ العمٗا لم إٌُ ،  ٛٔلٛ وٕضكٕ ، ٔأزا ميٗامل ازُ   داوعٛ الد

الػسيٛ بالػازقٛ ، ٔداوعٛ األوازات ، ٖٔتىٗص املؤلف ٔحيااس بالغتني  ٛٔأزا ميٗ

 اال مٗصٖٛ ٔ السٔضٗٛ .

  ، ٞاملؤلف ِٕ خبب العدالٛ اجلٍاٟٗٛ   ٔشازٚ ظ ٕق الٌطاُ ٔ املعّد العال٘ لم اا

 ل إٌُ الٌطاٌ٘ الدٔل٘   املعّد العم٘ لم ااٞ .ٔأضتاذ ظ ٕق الٌطاُ ٔ ا

    أ ص املؤلف  ٔزات  دٖدٚ لمتدزٖر املدزبني   محاٖٛ ظ ٕق األيفاه ٔز اٖتّي

 األوازات ، ٔكسزٗا ، ٔدٕزدٗا ، ٔ اخباشٖا .

  ٛأ ص املؤلف أزجس وَ مخظ  ػس إصدازًا  مىًٗا حمكىًا مخطٛ وٍّا    دال

 .األيفاه ٔز اٖٛ األظداخ

 

 املؤلف /                       

  /  مٜ محٗد العٕل ٘                                                         

 أضتاذ ال إٌُ الدٔل٘                                                         

 ٌطاُ املػازكٔظ ٕق ال                                                         

 


