


 صاحب السمو الشٌخ سعود بن صمر الماسمً 
حفظه هللا  –عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم إمارة رأس الخٌمة   

ٍا حذز يف اإلٍاساخ ٍِ ذطٌس مل ذشيذه مثري ٍِ اىذًه، ًإُ إُ ’’ 
ذطٌس أداء اىٌصاساخ ًاجلياخ االحتادٌح ًاحمليٍح ٍِ أًىٌٌاخ قٍادذنا 

احلنٍَح، ًىً ٍغرَشج دلا فٍو صاحل اىثالد، فنو ّاصح جية أُ حيرتً 
ًاىضعف ،،ىزا اىٌطِ ًأال خييط تني اىرٌاضع ذشاب    



s 

 مــــــــــــــنرب 
 رأس اخليمة القــانوني 

 المذرفىالعـــامى
 اظـائب اظعام إلعارة رأس اخلقؿة 

حسن حمقؿد احلبسي : ادلستشار   

 
 رئوسىالتحرورى

حمؿد حمؿد طؾقب. د  

 
 التحرورى

 حمؿد ؼودف األعريي

 راذد دعقد اظشحي

 سؾقاء راذد اظسعدي

حمؿد احلبسيعـة آ  

 ظقؾى حمؿد اظػاردي

 عـى راذد اظؼقشي

حمؿد اظشحي عـى   

 
 تصمومىوىإخراجى
 آعـة حمؿد احلبسي

 
 المرادالتىوىالتواصل

دوظة اإلعارات اظعربقة ادلتحدة إىل اظتؿقز واظرؼادة يف دباق تسعى 

أثـاء ذظك إدعاد وعستحضـــرة اظتؼدم، عتحؾقة باظؼقم واألخالق 

تؽؿن يف  اظسعــادة ودلا طاغت . ذعبفا وصؼًا ألسؾى ادلعاؼري اظدوظقة

بن زاؼد آل خـــؾقػة اظشقخ اظسؿــــو اظعطاء، صؼد أرؾق صاحب 

سام اخلري يف دـة عبــــادرة  -حػظه اهلل –غفقان رئقس اظدوظة 

به اظؼقادة  تػـــؽر ادلبادرة عؽـون عا ظتعؽـس ػـــــذه ، 2017
. اظتالحم اجملتؿعي واإلغساغيوجــــــــــــــــوب اظرذقدة عن   

حتّضر  ســالعات عن اظقـــوم سالعــة إن اظعؿل اظتطوسي أصبح 

عفؿة  ودقــــؾة اجملتؿعات، واستـت به اجلاععات، طؿا أصبح 

ؼػقـــــدون بإعؽاغقاتفـــم  الحتضان ادلوػبني وادلوػوبات، اظذي 

االػتؿام باظعؿل  تعؽـس وعبادرة سام اخلري . وعفاراتفم اجملتؿع

اخلقؿــــــة هلـذه اظتطوسي، وضد ادتجابت حؽوعة إعارة رأس 

ســــام  ادلبادرة صأرؾق اجملؾس اظتـػقذي ظإلعارة صرؼق اظتطوع يف 

اخلري واظذي ؼشؿل عوزػني عن مجقع اظدوائر، ظتـػقذ ادلبادرات 

.صقه اجلفود، ظتحؼقق األػداف ادلـشودةحنــــو تتؽاعــل سؾى   

اظعاعة سؾى ادلشارطة اظػعاظة واحلثقثة  اظـقــابة طؿا أضدعت دائرة 

اظـقابة اظعاعة اظتطوسي، وأرؾؼت  صــرؼق يف سام اخلري، صشؽؾت 

ظسداد ردوم  " درػم اخلري"أبرزػا ادلبــــادرات أؼضًا اظعدؼد عن 

اظغري ضادرؼن سؾى دصعفا، وبـك  ظؾؿحتــــاجني بعض اخلدعات 

اخلري وشريػا عن ادلبادرات اظيت وشــرس اظطعام، ودؼقا اظـقابة 

.اخلريي يف اظدوظةاظعؿــــل غأعل أن تساػم يف دسم   

.. كلمــــة العدد   

 ادلواد ادلـشـــورة يف اجملؾــــة تعرب سن رأي

طاتبفا وظقس باظضرورة سن رأي اظدائــــرة   

Po.Box : 10, Ras Al Khaimah, UAE 

www.rakpp.rak.ae 

info@rakpp.rak.ae 

 النٌابــــــــــــــة العامة 

Rakpp_1 



https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzZ6ioZrUAhUMJVAKHYtkBE0QjRwIBw&url=https://twitter.com/gasemdmem123&psig=AFQjCNGdehgN72_TWTKsPHgNOeiJOxJihA&ust=1496324480015243




منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة

الدائزح فئخ  -حصول الدائزح على درجخ ادلنجشوى للتويش 
 احلكوهيخ ادلتويشح

 ٢ُٝ اُوبع٢ٔ طوش ثٖ عؼٞد ثٖ دمحم اُش٤خ عٔٞ شٜذ

 ٓغِظ سئ٤ظ اُز٘ل٤ز١ أُغِظ سئ٤ظ اُخ٤ٔخ سأط ػٜذ

 اُز٤ٔض ثغبئضح اُلبئض٣ٖ رٌش٣ْ ؽلَ ُإلٓبسح اُوؼبء

 اُش٤خ ثشٗبٓظ ٗظٔٚ ٝاُز١ 11 اُـ دٝسرٜب ك٢ اُؾ٢ٌٓٞ

 ٝر٤ٔ٘خ اُضوبكخ ٝصاسح ٓغشػ ػ٠ِ اُؾ٢ٌٓٞ ُِز٤ٔض طوش

 .أُؾ٤ِخ اُذٝائش ٝٓذساء سإعبء ثؾؼٞس أُؼشكخ

 ؽ٤ٌٓٞخ عٜخ 17 اُغبئضح ثلئبد اُلٞص ػ٠ِ ٝر٘بكغذ

 اعزٔشد ؽ٤ش ٓشبسًخ اعزٔبسح 181 خالُٜب هذٓذ

 أُغز٘ذ١ اُزو٤٤ْ ث٤ٖ ٓٞصػخ ٣ٞٓب 45 ٓذح اُزؾ٤ٌْ كزشح

 ا٠ُ ثبإلػبكخ أُشبسًخ ُِغٜبد ا٤ُٔذا٤ٗخ ٝاُض٣بساد

 اُزلٞم كئبد ك٢ ُِٔشبس٤ًٖ اُشخظ٤خ أُوبثالد

 .اُٞظ٤ل٢

 اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح ٖٓ ًَ رٌش٣ْ اُؾلَ خالٍ رْ ٝ

 كئخ – ُِز٤ٔض أُ٘غضٕٝ دسعخ ػ٠ِ ُؾظُٜٞب

 ػ٢ِ ٓش٣ْ األعزبرح ٝ أُز٤ٔضح اُؾ٤ٌٓٞخ اُذائشح

 ُؾظُٜٞب – عضائ٤خ أؽٌبّ ر٘ل٤ز أخظبئ٢ – ا٤ُٜبط

 أُٞظق كئخ ك٢ (ٓ٘بطلخ) اُضب٢ٗ أُشًض ػ٠ِ

 – أُطٞع ع٤ق ع٤ٔخ األعزبرح ٝ أُز٤ٔض ا٢ُٜ٘ٔ

 سؽٔخ األعزبرح ٝ – أُغبٗذح اُخذٓبد اداسح ٓذ٣ش

 – أُئعغ٢ اُزط٣ٞش ٌٓزت ٓذ٣ش – أٌُب٢ُ ػ٢ِ

 .اُز٤ٔض كبئن دسعخ ػ٠ِ
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة
 حصول الدائزح على اآليشو

 ػ٠ِ اُخ٤ٔـــخ ثشأط اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح ؽظِذ

  /اُغــٞدح اداسح ٗظبّ ك٢ اُؼب٤ُٔخ األ٣ضٝ شٜبداد

ISO 9001:2015 / اإلداسح ث٘ظــــــــــبّ ٝرُي 

  ا٣٥ضٝ شٜـبداد ػ٠ِ ؽــظُٜٞب خالٍ ٖٓ أُزٌبَٓ

 ISO /أُزؼب٤ِٖٓ سػب ٝه٤بط سطذ ٗظبّ ٓغبٍ ك٢

 ٝٓالؽظبد شٌب١ٝ ٓؼبُغخ ٝٗظبّ/ 10004:2012

 . ISO 10002:2014/أُزؼب٤ِٖٓ

 فعبليبد دائزح النيبثخ العبهخ يف يوم العوبل العبدلي
 ٝ اُؼب٢ُٔ اُؼٔبٍ ٤ُّٞ اُذائشح كؼب٤ُبد ػٖٔ

 – ٓؾ٤ٔذ ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح ٖٓ ثزٞع٤ٜبد

 اُزطٞع كش٣ن هبّ – اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت

 ٖٓ ػذد ػ٠ِ اُـزائ٤خ اُٞعجبد ثزٞص٣غ اُذائشح ك٢

 ا٣بْٛ شبًش٣ٖ اإلٓبسح ٖٓ ٓخزِلخ ٓٞاهغ ك٢ اُؼٔبٍ

 ؽ٤ش اُٞؽٖ ٛزا خذٓخ ك٢ أُجزُٝخ عٜٞدْٛ ػ٠ِ

 روّٞ اُز١ أُغزٔؼ٢ ُِذٝس رلؼ٤الا  أُجبدسح ٛزٙ رؤر٢

   .أُؾ٢ِ أُغزٔغ رغبٙ اُذائشح ثٚ

 اُؼبّ اُ٘بئت ٓؾ٤ٔذ ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح ٝرغِْ

 اعزٞكذ إٔ ثؼذ ا٣٥ضٝ شٜبدح اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح

 ػ٠ِ ُِؾظٍٞ اُالصٓخ اُذ٤ُٝخ أُؼب٤٣ش اُذائشح

   .اُؼب٤ُٔخ اُشٜبداد ٛزٙ

 ثلش٣ن اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت أشبد ٝ

 اُِز٣ٖ اُذاخ٢ِ اُزذه٤ن ٝكش٣ن اُذائشح ك٢ اُؼَٔ

 ػ٠ِ اُؾظٍٞ ٓزطِجبد ٝر٘ل٤ز ٓزبثؼخ ٜٓبّ ر٤ُٞب

 .اُؼب٤ُٔخ ا٣٥ضٝ شٜبداد

 ٓؾ٤ٔذ ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح هبّ أخشٟ عٜخ ٖٓ ٝ

 أُغزشبس ثٔؼ٤خ – اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت –

 – ا٤ٌُِخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبّ أُؾب٢ٓ – ٓبُي آٍ أؽٔذ ساشذ

 ؽ٤ش اُذائشح ك٢ اُ٘ظبكخ ػٔبٍ ٝ أُغزخذ٤ٖٓ ثزٌش٣ْ

 ٣وذٓٞٗٚ ٓب ػ٠ِ ا٣بْٛ شٌشٙ ػٖ أُغزشبس أػشة

 .ػ٤ِٜب ٣شٌشٕٝ عٜٞد ٖٓ
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة

 هشبركخ الدائزح يف  هعزض دثي لإلجنبساد احلُكوهيخ

شبسًخ ػٖٔ  ك٢ اُخ٤ٔخ سأط ؽٌٞٓخ ُٓ

 دائشح هبٓذ اُُؾ٤ٌٓٞخ ُإلٗغبصاد دث٢ ٓؼشع

 اٗغبصارٜب ٖٓ ػذد ثبعزؼشاع اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ

 اُؾو٤جخ ك٢ أُزٔضِّخ ٝ أُؼشع صٝاس أٓبّ

 ٗظبّ ٝ أُٞؽذ اإلٌُزش٢ٗٝ اُ٘ظبّ ٝ اُز٤ًخ

 ٖٓ األ٠ُٝ اُز٘ل٤ز ٤ٗبثخ ٝ األداء ٓئششاد

 .االٗغبصاد ٖٓ ؿ٤شٛب ٝ اُذُٝخ ك٢ ٗٞػٜب

 ًج٤ش ػذد رٞاكذ شٜذ اُذائشح ع٘بػ إٔ ٣زًش ٝ

 .اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ػَٔ ػ٠ِ ُِزؼشف اُضٝاس ٖٓ
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة

 أصحبة اذلون 
 ساشذ ثٖ دمحم اُش٤خ عٔٞ ٓجبدسح ٓغ رلبػالا 

 ٓغِظ سئ٤ظ اُذُٝخ سئ٤ظ ٗبئت  ٌٓزّٞ آٍ

 – هللا ؽلظٚ – دث٢ آبسح ؽبًْ اُٞصاسح

 ا٠ُ اُخبطخ اإلؽز٤بعبد ر١ٝ ٓغ٠ٔ ثزـ٤٤ش

 ا٤ُ٘بثخ دائشح ثبدسد أُْٜ أطؾبة ٓغ٠ٔ

 ع٤ٔغ ثْٜ اُخبص أُغ٠ٔ ثزـ٤٤ش اُؼبٓخ

 ٓوش ك٢ ُْٜ أُخظظخ أُٞاهق ُٞؽبد

 . اُذائشح

 اُز٢ اإلٓبسح ك٢ األ٠ُٝ اُذائشح ثزُي ُزٌٕٞ

   .أُغزٔغ ٖٓ اُلئخ ٛزٙ رغبٙ اُجبدسح ثٜزٙ روّٞ

 

فعبليخ التربع ثبلدم يف 
 عـــــــــــبم اخلري

ػبّ اُخ٤ش ُغ٘ــــــــخ ػٖٔ ٓجبدساد 

ثبُذائشح رْ ر٘ل٤ز ؽِٔخ ُِزجشع ثبُذّ 

سأط اُخ٤ٔخ ٓ٘ــــــطوخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ 

اُذائشح، ٝهذ ثــــــبدس اُطج٤خ ك٢ ٓوش 

اُؼذ٣ذ ٖٓ ه٤بداد اُذائشح ٝ أُٞظل٤ٖ 

 .ك٤ٜبُِٔشبسًخ 
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 اليوم الزيبضي ادلفتوح لدائزح النيبثخ العبهخ 

 ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح ؽؼٞس ٝ سػب٣خ رؾذ

 – اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت – ٓؾ٤ٔذ

َ   ثٔؼ٤خ  – ٓبُي آٍ أؽٔذ ساشذ أُغزشبس ٖٓ ً

 أؽٔذ أُغزشبس ٝ – ا٤ٌُِخ ٤ُِ٘بثخ اُؼبّ أُؾب٢ٓ

 سأط ٤ُ٘بثبد اُؼبّ أُؾب٢ٓ – اُؼٔٞػ ػ٤بػ

 رْ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أػؼبء ٖٓ ػذد ٝ – اُخ٤ٔخ

 ُٔٞظل٢ أُلزٞػ اُش٣بػ٢ ا٤ُّٞ كؼب٤ُخ اكززبػ

 اُضوبك٢ اُش٣بػ٢ اُخ٤ٔخ سأط ٗبد١ ك٢ اُذائشح

  ٝ اُش٣بػ٤خ أُغبثوبد ٖٓ ػذد أعش٣ذ ؽ٤ش

 رؤر٢ ٝ اُؼبّ اُ٘بئت عؼبدح هجَ ٖٓ اُلبئض٣ٖ ًشّ

 رشٗٞ اُز٢ اُذائشح ٓجبدساد ػٖٔ أُجبدسح ٛزٙ

 ك٢ أُٞظل٤ٖ ٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أػؼبء اعؼبد ا٠ُ

 ٝ األخٞح ٝ اُزآُق أٝاطش ص٣بدح ٝ ، اُذائشح

   .ث٤ْٜ٘ اإلٗغغبّ
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة
سيبرح هوظفي دائزح النيبثخ لواحخ 

ىالكزاهخ  

 "اٌُشآخ ٝاؽخ" اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح ٖٓ ٝكذ صاس

 شٜذاء رًشٟ ُزخ٤ِذ ش٤ذد اُز٢ أثٞظج٢ آبسح ك٢

 ٖٓ ػذد اُٞكذ ػْ ٝ األثشاس اإلٓبساد أث٘بء

 .اُذائشح ٓٞظل٢ ٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أػؼبء

 ٓزِٔغ٤ٖ اٌُشآخ ٝاؽخ ع٘جبد ك٢ ثغُٞخ اُٞكذ هبّ ٝ

 ٝ اإلٓبساد ٓغزٔغ أث٘بء ث٤ٖ اُزالؽْ ٝ اُٞؽذح ه٤ْ

 ٣ذػْ اُز٢ اُشاعخخ األُٞاػ ا٤ُٜب رشٓض اُز٢ اُو٤بدح

 اُوٞح ٝ اُزٌبرق ُٔؼ٠٘ رؼج٤ش ك٢ ا٥خش ُٞػ ًَ ك٤ٜب

 دػب هذ ٝ اإلٓبساد شؼت ٝ ه٤بدح ثٜب رز٤ٔض اُز٢

 ٝ سؽٔزٚ ثٞاعغ اُشٜذاء ٣زـٔذ إٔ ػضٝعَ هللا اُٞكذ

 ٣غؼَ إٔ ٝ رؼؾ٤برْٜ ػ٠ِ اُغضاء خ٤ش ٣ٞك٤ْٜ إٔ

   .ا٤ُٖٔ ك٢ اُزؾبُق هٞاد ؽ٤ِق اُ٘ظش

 إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت ٓؾ٤ٔذ ؽغٖ أُغزشبس أًذ ٝ

 اُلخش ػٖ رؼج٤ش اُض٣بسح ٛزٙ ثؤٕ اُخ٤ٔخ سأط

 دٝسٛــــْ ٝ اإلٓبساد ثشٜذاء

 اُـــــــٞؽٖ رشاة ؽٔب٣خ ك٢ 

 أسٝاؽْٜ روذ٣ْ ٝ ػ٘ٚ اُضٝد ٝ 

 اإلٓبساد سا٣خ إلثوبء اُطبٛشح 

  ص٣بسح إٔ ٝ شبٓـــــخخ ػب٤ُخ 

 اٌُشآخ ُٞاؽخ اُؼــبٓخ ا٤ُ٘بثخ

 .اُٞكبء ٝ اُٞالء هغْ ػٖ رؼج٤ش 
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة

 محلخ تنظيف و تعطري ادلسبجد يف رأص اخليوخ 

 اُخ٤ٔخ، سأط ك٢ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح ٗظٔذ

 اإلٓبسح، ك٢ ُِٔغبعذ ٝرؼط٤ش ر٘ظ٤ق ؽِٔخ

 ثٞاعجبرٜب اُو٤بّ ك٢ اُلؼبٍ دٝسٛب ٓ٘طِن ٖٓ

 ٝ اُٞؽٖ رغبٙ أُغزٔؼ٤خ أُغئ٤ُٝخ اصاء

 ػبّ» اٗغبػ ك٢ ٝٓشبسًزٜب اُشؼت،

 خذ٤ٓخ ٓجبدساد خالٍ ٖٓ ،« 2017اُخ٤ش

 .أُغزٔغ ألكشاد ٝاُشػب اُغؼبدح رؾون

 اُؼبّ اُ٘بئت ٓؾ٤ٔذ عؼ٤ذ ؽغٖ أُغزشبس ٝهبٍ

 عبءد أُجبدسح ٛزٙ إ اُخ٤ٔخ، سأط إلٓبسح

 أُغبٛٔـخ ك٢ اُـشش٤ذح اُو٤ـبدح ُزٞع٤ٜبد رِج٤خ

 أٜٗب ًٔب اُخ٤ش، ػبّ أٛذاف ُزؾو٤ن اُلبػِخ

 أُجبسى، سٓؼبٕ شٜش العزوجبٍ اعزؼذاد

 ػ٠ِ ٣وزظش ال اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دٝس إٔ ٝأًذ

 أث٘بء ث٤ٖ اُؼذاُخ ٝكشع اُوب٢ٗٞٗ، أُغبٍ

 روذ٣ْ ػبروٜب ػ٠ِ ٣وغ ٝاٗٔب كوؾ، أُغزٔغ

 ٓش٤شاا  اُخ٤ش٣خ، أُغبالد ًبكخ ك٢ اُخذٓبد

 اؽالم ك٢ عزغزٔش اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ إٔ ا٠ُ

 .ٝٗٞػ٤خ ٤ٔٓضح ٓجبدساد
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منرب  
أخبارالنيابة 

 العامة
 هجبدرح سقيب النيبثخ 

 اُخ٤ش ػبّ ٓجبدساد ُغ٘خ ٓجبدساد ػٖٔ

 عو٤ب كؼب٤ُخ ثزل٤٘ز اُزــطٞع كش٣ن هبّ ثبُذائشح

   ػجـــــٞاد ثزٞص٣غ ًبٗذ اُز٢ ٝ ا٤ُ٘ــــــــــبثخ

ىهشبركخ دائزح النيبثخ العبهخ يف هعزض رأص اخليوخ للتعلين و التدريت و التوظيف  

 ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح ٖٓ ثزٞع٤ٜبد

 اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ اُ٘بئت – ٓؾ٤ٔذ

 ٓؼشع ك٢ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح شبسًذ –

 اُزٞظ٤ق ٝ اُزذس٣ت ٝ ُِزؼ٤ِْ اُخ٤ٔخ سأط

 – اُوبع٢ٔ عؼٞد ثٖ خبُذ اُش٤خ هبّ ؽ٤ش

 ا٠ُ اعزٔغ ٝ أُؼشع ثبكززبػ – هللا ؽلظٚ

 اُغغ٢ٔ دمحم األعزبر هجَ ٖٓ ٝاك٢ ششػ

 اُذائشح ك٢ أُزبؽخ اُٞظ٤ل٤خ اُلشص ؽٍٞ

 ًج٤ش اهجبٍ شٜذ هذ اُذائشح ع٘بػ إٔ ٣زًش ٝ

 ػَٔ رْ اُز٣ٖ اُؼَٔ ػٖ اُجبؽض٤ٖ كئخ ٖٓ

  .ٓؼْٜ كٞس٣خ ٓوبثالد

  ٓ٘بؽـن ك٢ اإلٗشـبءاد هطبع ػٔـــــبٍ ػ٠ِ ا٤ُٔبٙ

 ك٢ اُؼجٞاد رٞص٣غ ًٝزُي اإلٓبسح، ٖٓ ٓخزِلخ

 .اإلٓبسح ٓغبعذ
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منرب  
أخبارالنيابة 

 سيبرح وفد النيبثخ العبهخ إىل دائزح النيبثخ العبهخ ثدثي العامة
ا   اُؼالهبد ٝرؼض٣ض  أُضٔش اُزؼبٕٝ ٖٓ اٗطالهب

 ػبٓخ اُؾ٤ٌٓٞخ اُذٝائش ث٤ٖ االعزشار٤غ٤خ

  سأط ٤ٗبثخ ٖٓ ٝكذ هبّ ، خبطخ ٝاُوؼبئ٤خ

  ُزجبدٍ ثذث٢ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ثض٣بسح ا٤ٌُِخ اُخ٤ٔخ

 ٝأُجبدساد اُوؼبئ٤خ أُٔبسعبد أكؼَ

 اُز٤ًخ اُغجَ ٝا٣غبد  اُغبٗج٤ٖ ٖٓ  ٝاُخجشاد

 اؽِغ ٝهذ ، ث٤ٜ٘ٔب اُوب٤ٗٞٗخ أُؼبسف ُ٘وَ

 اُز٤ٔض ٝٓجبدساد رغبسة ػ٠ِ اُطشكبٕ

 اُؼذاُخ رؼض٣ض ك٢ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ٝدٝس اُؾ٢ٌٓٞ

 ٖٓ أُغزٔؼ٤خ ٝاُخذٓبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُؾٔب٣خ

    ٝعٞدرٚ األداء ٓئشـــــــــشاد  سكـــــــغ خالٍ

 اُذسٝع اُطشكبٕ رجبدٍ اُِوبء ٜٗب٣خ ٝك٢

 أُغزشبس عؼبدح أشبد عبٗجٚ ٖٝٓ ، اُززًبس٣خ

 سأط ٤ُ٘بثخ اُؼبّ أُؾب٢ٓ  ٓبُي آٍ ساشذ

 االعزوجبٍ ؽشاسح ٝ اُؼ٤بكخ ثٌشّ ا٤ٌُِخ اُخ٤ٔخ

 ٝدػب  اُِوبء عبدد اُز٢ ٝاإلخبء اُج٘بء اُزؼبٕٝ سٝػ ٝ

 ٝاُزؼبٕٝ اُج٘بءح ٝاُششاًخ اُزٞاطَ ٖٓ ُٔض٣ذ عؼبدرٚ

 ٝاُٜذف أُ٘شٞد اُزٌبَٓ ؽبسا ك٢ ا٤ُ٘بثز٤ٖ ث٤ٖ أُضٔش

  ُشإ٣خ ٓؾوو٤ٖ  هبؽجخ اُذُٝخ دٝائش ث٤ٖ أُجزـ٢

 .2021 اإلٓبساد

 هشبركخ دائزح النيبثخ العبهخ يف هعزض إثتكبر فوعيشخ أعذة
 اُ٘بئت - ٓؾ٤ٔذ ؽغٖ أُغزشبس عؼبدح رٞع٤ٜبد ػٖٔ

 اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح شبسًذ اُخ٤ٔخ سأط إلٓبسح اُؼبّ

 هجَ ٖٓ أُوبّ {أػزة كٔؼ٤شخ اثزٌبس} ٓؼشع ك٢

 ؽ٤ش أثٞظج٢ ثبٓبسح ٍٓٞ دُٔب ك٢ اإلهزظبد ٝصاسح

ا  أُؼشع ٣ؤر٢    اُلٌش٣خ ٤ٌُِِٔخ اُؼب٢ُٔ ا٤ُّٞ ٓغ رضآ٘ب

 عٜبص ٝ اُز٤ًخ اُؾو٤جخ ثبعزؼشاع اُذائشح هبٓذ ؽ٤ش

 .أُٞؽذ اإلٌُزش٢ٗٝ أُٞهغ ٝ اُزار٤خ اُخذٓخ

شبسًخ أُؼشع شٜذ هذ ٝ  اُٞصاساد ٖٓ ػذد ُٓ

  ثبعزؼشاع ٜٓ٘ب ًَ هبٓذ اُز٢ أُؾ٤ِخ ٝ اإلرؾبد٣خ

 .أُؼشع صٝاس أٓبّ اإلثزٌبس ٓغبٍ ك٢ ٓٔبسعبرٜب

 اُٞؽ٤ذح اُذائشح رُؼذ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ دائشح إٔ ٣ُزًش

شبسًخ ُٔ  .اُخ٤ٔخ سأط ؽٌٞٓخ ٖٓ اُ
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ًتشماذوعيٍنٌ ًسمحح اهلل اىغالً   

ٍرّثعحأٍا تعذ فئَُّ اىقضاء فَشٌضحٌ حمنَح ًعُنّح   

ىوفافيٌَْ إرا أُدْىًَِ إىٍل فئّو ال ٌنفع ذنيٌٌُّ حبقّ ال ّفارَ   

جٌَسكآطِ تني اىناط يف جميغل ًًَجيل حَرَّى ال ٌطََعَ ششٌفٌ يف حٍَْفل ًال ٌَخافَ ضعٍفٌ ٍِ   

حشاٍاًاىثٍِّنحُ عيى ٍِ ادَّعى ًاىٍَنيُ عيى ٍِ أَّنَش ًاىصُّيْحُ جائضٌ تني ادلغيَنيَ إال صيحاً حَشًَّ حالالً أً أحوَّ   

احلقًِّال دينعنَّل قضاءٌ قضٍرَو تاألٍظ فشاجعدَ فٍو ّفغَل ًىُذٌِد فٍو ىشُشْذك أُ ذَشجِعَ عنو إىل   

ادِي يف اىثاطو  فئَُّ احلق قذٌٌٌ ًٍشاجعحُ احلق خريٌ ٍِ اىرََّ

ٍِ عثذ اهلل عَش  سعاىح عَش تِ اخلطاب إىل أتً ٌٍعى األشعشي عنذٍا ًاله اىقضاء
 أٍري ادلؤٍنني إىل أتً ٌٍعى األشعشي
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منرب الفكر 
 القانوني

 أهمىالقواردىالقانونوةىالمدتحدثةىبموجبىالمردومىى
بخعذّم بعط أحكاو انماٌٌَ االحتادُ 2016نسنت  8بماٌٌَ احتادُ سلى   

ىبشأٌ يكافحت ادلٌاد ادلخذسة ًادلإثشاث انعمهْت 1995نسنت  14سلى   

  أُشعّٞ طذس18\9\2016 ثزبس٣خ

  ثزؼذ٣َ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ

  1995 ُغ٘خ 14 سهْ االرؾبد١ اُوبٕٗٞ أؽٌبّ ثؼغ

   اُؼو٤ِخ ٝأُـــئصشاد أُخذسح أُٞاد ٌٓبكؾخ ثشؤٕ

 46 اُغ٘خ – ِٓؾن – 604 اُؼذد اُشع٤ٔخ ثبُغــــــــــش٣ذح ٗشش ٝاُــــز١

 ٗشــشٙ ربس٣ـــخ ٖٓ شٜش ثؼذ ثٚ ٝأُؼٍٔٞ 29\9\2016  ثزبس٣خ

ا  ٝرؼٖٔ  ثبُٔخبُلخ رشرٌت اُز٢ اُغشائْ ٓغـــبٍ ك٢ ٓغزؾذصخ أؽٌبٓب

 ػِــــ٠ ٣زشرت ثٜب اُخبطـخ اُغضائ٤خ ٝاإلعـشاءاد األخ٤ش اُوبٕٗٞ ألؽٌبّ

 اُؼوٞثبد ٝك٢ اُوؼب٣ب ك٢ اُزظشف ٝعٚ ك٢ عٞٛش١ رؼذ٣َ رطج٤وٜــب

  -: أٜٛٔب ٖٓ ثٜب أُوؼ٢

 اُٞاسدح اُغشائْ ُجؼغ أُوشسح اُؼوٞثبد رخل٤ق-

   .ثبُوبٕٗٞ 

 .هجَ ٓـــــــــــــٖ ٓئصٔـــخ رٌٖ ُْ أكؼبٍ رغش٣ْ -

 اُشعؼ٢ ٝاألصش اُضٓبٕ ؽ٤ش ٖٓ اُوبٕٗٞ عش٣بٕ-

 .ُِٔزْٜ األطِؼ ُِوبٕٗٞ 

   .ثوــــــــــبٕٗٞ أُشعّٞ ك٢ ٝسدد اعشائ٤خ أؽٌبّ -

   انجشائـــىًنجعــــض انًمشسحًانعمٕثبدًتخفٍفً:أٔلاً

 -: انًخــــذسادًلبَــــــٌٕ ألدكبوًثبنًخبنفخ انًشتكجخ

   أُشبس اُزؼذ٣ــــــــــَ ثٔوزؼ٠ أُششع خلق -1

   ػٔب اُــــــــــغشائْ ُجؼغ أُوشسح اُؼوٞثبد ا٤ُٚ

 14 سهْ االرؾبد١ اُوبٕٗٞ ثٔوزؼ٠ ٓوشساا  ًبٕ

 أُؼذٍ أُخذسح أُٞاد ٌٓبكؾخ ثشؤٕ 1995 ُغ٘خ 

 اُغشائْ ٛزٙ ثؼــــغ ػٖ اُغ٘ب٣ــــخ ٝطـــق صٝاٍ رُي ػ٠ِ ٝرشرت 

  -:ا٥ر٢ ك٢ اُغشائْ ٛزٙ ٝر٘ؾظش .ػ٤ِٜب اُغ٘ؾخ ٝطق ٝاعجبؽ

 أُ٘ظٞص اُؼو٤ِـــخ أُئصشاد أٝ أُخـــذسح أُٞاد رؼبؽ٢ عشائْ -أ

   ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ 5، 4 ، 2 ، 1 أسهبّ اُغذاٍٝ ك٢ ػ٤ِٜب

  ، اُزؼبؽ٢ ثوظذ ؽ٤ــــــبصرٜب أٝ                                               

ا  اعزؼٔبُٜب أٝ                                          ؿ٤ش ك٢ شخظ٤ب

ا  ثٜب  أُظشػ األؽٞاٍ  أُشعّٞ ٖٓ 39 أُبدح ٗظذ ار . هبٗٞٗب

 ال ٓذح ثبُؾجظ ٣ؼبهت إٔ ػ٠ِ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١  ثوبٕٗٞ

 اُزؼبؽ٢ ثوظذ ؽبص أٝ ٝعــــٚ ثؤ١ رؼبؽ٠ ٖٓ ًَ ع٘ز٤ٖ ػٖ روَ

ا  اعزؼَٔ أٝ  ٖٓ ٓبدح أ٣خ ثٜب أُشخض األؽٞاٍ ؿ٤ش ك٢ شخظ٤ب

 ك٢ ػ٤ِٜـب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُــــــــــٞاد

             ٛزا ٝٓـــئدٟ. ثبُوـبٕٗٞ أُشكوـــــــخ 5 ، 4 ، 2 ، 1 أسهبّ اُغذاٍٝ

 اُغ٘ؼ ٖٓ اُغــــشائْ ٛــــزٙ أطجؾذ إٔ اُ٘ض                        

 ثؼذ ، ع٘ز٤ٖ ػٖ روــَ ال ٓذح اُؾجظ ٝػوٞثزٜب                        

 أُؼذٍ – 1995 ُغ٘ـخ 14 اُوبٕٗٞ ك٢ ًبٗذ إٔ                        

 ال اُز١ اُغغٖ ٝػوٞثزٜـــــــب اُغ٘ب٣بد ٖٓ –                       

 .ع٘ـــــــٞاد أسثغ ػٖ ٓذرٚ روَ                          

 ثبُغــذاٍٝ ٓذسعخ اُـ٤ش أُٞاد رؼبؽ٢ عشائْ -                       

 اُزؼــــبؽ٢ ثوظذ ؽ٤بصرٜب أٝ ، ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ                       

ا  اعزؼٔبُٜب أٝ ، ٝعٚ ثؤ١                           ٣ٌٕٞ ٝاُز٢ ، شخظ٤ب

 ػبس آخش أصش أ١ أٝ اُزخذ٣ش اؽذاس شؤٜٗب ٖٓ                        

 اؽذاس ثوظذ اُزؼبؽ٢ ًبٕ ٓز٠ ثبُؼوـــَ                        

  ث٘ذ / 41 أُبدح " ثبُؼوَ اإلػشاس اُزخذ٣شأٝ                        

 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 1                       

 ػ٤ِٜب ٓؼبهت اُغشائْ ٛزٙ أطجؾذ2016                        

ا  ًبٕ إٔ ثؼذ ع٘خ ػ٠ِ رض٣ذ ال ٓذح ثبُؾجظ  ظَ ك٢ ػ٤ِٜب ٓؼبهجب

 ع٘خ ػٖ روَ ال ٓذح ثبُؾجظ 1995 ُغ٘خ 14 سهْ االرؾبد١ اُوبٕٗٞ

 رِي ا٠ُ ثبإلػبكخ ُِٔؾٌٔخ ٣ٝغٞص ع٘ٞاد صالس ػ٠ِ رض٣ذ ٝال

 عشائْ . دسْٛ آالف ػششح ػٖ روَ ال اُز٢ ثبُـشآخ اُؾٌْ اُؼوٞثخ

 ؿ٤ش ك٢ اُشخظ٢ االعزؼٔبٍ ، اُزؼبؽ٢ ثوظذ اُؾ٤بصح ، اُزؼبؽ٢

نصر رفاعً  \المستشار   

 سئٍظًانًكتتًانفًًُنهُبئتًانعبوً
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منرب الفكر 
 القانوني

 أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ٖٓ ٓبدح أل١ ثٜب أُشخض األؽٞاٍ

 8 ، 7 ، 6 ، 3 أسهبّ اُغذاٍٝ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ

 ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 1 ث٘ذ 40 ٓبدح " ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ

 أُشعّٞ ظَ ك٢ ػ٤ِٜب ٓؼبهت أطجؼ."ّ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ

 رض٣ذ ٝال أشٜش عزخ ػٖ روَ ال ٓذح ثبُؾجظ 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ

ا  ًبٕ إٔ ثؼذ ع٘ز٤ٖ ػ٠ِ  ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ظَ ك٢ ػ٤ِٜب ٓؼبهجب

 ػ٠ِ رض٣ذ ٝال ع٘خ ػٖ روَ ال ٓذح ثبُؾجظ – أُؼذٍ – 1995

  . ع٘ٞاد صالس

 أٜٗب 1 ث٘ذ/ 41 ، 1 ث٘ذ /40 ، 39 أُٞاد ط٤بؿخ ػ٠ِ ٣ٝالؽع 

 ًبٕ ٓب خالف ػ٠ِ اُزؼبؽ٢ ثوظذ اُؾ٤بصح كؼَ ػ٠ِ اشزِٔذ

ا   ٖٓ خِذ أٜٗب ًٔب اُوذ٣ٔخ اُ٘ظٞص ك٢ هجَ ٖٓ ػ٤ِٚ ٓ٘ظٞطب

   .اإلؽشاص كؼَ

 اُؼوٞثبد ٖٓ ثذالا  أُؾٌٔخ ثٜب روؼ٢ اُز٢ اُجذائَ ص٣بدح -2 

 ٖٓ 41/1 ، 40 ، 39 " اُغبثوــــــخ أُٞاد ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

 . » 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ

  ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 42 أُبدح ٗظذ ؽ٤ش

 رؾٌْ إٔ – اُؼُٞد ؽبُخ ؿ٤ـــش ك٢ ُِٔؾٌٔخ ٣غٞص أٗٚ ػ٠ِ 2016

 عبُلخ أُٞاد ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼوٞثــــــــــــبد ٖٓ ثذالا 

 :٢ِ٣ ٓٔب ثؤ١ اُزًش

  ا٤ُٜب أُشبس اإلدٓـــــــبٕ ػالط ٝؽذاد اؽذٟ اُغب٢ٗ ا٣ذاع -أ

   .اُوبٗـــــــــــٕٞ ٛزا ٖٓ 4 ثبُٔبدح

 4 أُبدح ك٢  ا٤ُٜب أُشبس اُزؤ٤َٛ ٓشاًض اؽذٟ اُغب٢ٗ ا٣ذاع -ة

  . اُوبٕٗٞ ٛزا ٖٓ

   .دسْٛ آالف ػشـــــشح رغبٝص ال اُز٢ اُـشآخ -ط

   .أُغزٔؼ٤ــــــــــــخ اُخذٓــــخ رذاث٤ـــــــــش أؽذ -د

 ال أطجؾذ ثؾ٤ش اُزؤ٤َٛ أٝ ُِؼالط اإل٣ــــــــذاع ٓذح رخل٤ق -

   .أُؼذٍ اُ٘ض ك٢ ع٘ٞاد صالس ٖٓ ثذالا  ع٘ز٤ٖ رغبٝص

  اُج٘ذ٣ٖ ك٢ اُٞاسد٣ٖ اُجذ٤ِ٣ٖ أػـــبف هذ أُششع ٣ٌٕٞ ٝثزُي

   ٓذح ٝخلق اُوذ٣ْ اُ٘ض ك٢ ػ٤ِٚ ًبٕ ػٔب ص٣ـــــــــبدح (د) ،(ط)

  

 صالس ٖٓ ثذالا  ع٘ز٤ٖ رغبٝص ال أطجؾذ ثؾ٤ش اُزؤ٤َٛ أٝ اإل٣ـــذاع

  .اُوذ٣ْ اُ٘ض ك٢ ع٘ٞاد

اً  نغُخ14ً انمبًٌَٕفًًلجمًيًٍيؤثًخًتكًٍنىًأفعبلًتجشٌىً:ثبٍَب

8ً سلىًثمبًٌَٕثبنًشعٕوًانعًمًتبسٌخًيًٍاعتجبساأًًرنك1995ً

  -: ْٔــــــــ2016ًً نغُخ

ا  أُٞطٞكــــخ اُغشػبد رؼبؽ٢ -1  ٓؾذد ٛٞ ٓٔب ثؤًضش ؽج٤ب

 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٓـــٖ 3 ، 2 ث٘ذ١ /40 ٓبدح " اُطج٤خ ثبُٞطلخ

   .» 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١

 ٗجبد أٝ ٓبدح أل١ اُزش٣ٝظ أٝ االرغبس ثوظذ اإلؽشاص أٝ اُؾ٤بصح -2

 ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُـــئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ؿ٤ش ٖٓ

 أ١ أٝ اُزخذ٣ش اؽذاس شؤٜٗب ٖٓ ٣ٌٕٞ اُز٢ أُــــشكوخ اُغذاٍٝ ك٢

 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 2 ، 1 ث٘ذ / 41 ٓبدح " ثبُؼوَ ػبس آخش أصش

   .«2016ّ ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١

 ٖٓ اُ٘جبربد أٝ أُٞاد اؽشاص أٝ ثؾ٤بصح ُٚ سخض ٖٓ ٓخبُلخ -3

 ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ؿ٤ش

 أصش أ١ أٝ اُزخذ٣ش اؽذاس شؤٜٗب ٖٓ اُز٢ ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ اُغذاٍٝ

 اُج٘ٞد / 41 ٓبدح " ثٚ ُٚ أُشخض اُـشع ُـ٤ش ثبُؼوَ ػبس آخش

   .2016ّ ُغ٘خ 8  سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 3 ، 2 ، 1

 اُزش٣ٝظ ثوظذ ؽبص أٝ عِت أٝ ثبع أٝ اعزٞسد أٝ ط٘غ ٖٓ ًَ -4

ا   أكٌبس أٝ ًزبثبد أٝ سعٞٓبد أٝ طٞساا  رؾَٔ ٓطجٞػبد أٝ عِؼب

 أُخذسح أُٞاد عشائْ ٖٓ أ١ اسرٌبة ػ٠ِ رؾغ أٝ رذػٞ

 44 ٓبدح " اُوبٕٗٞ ٛزا ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد

   . " 2016ّ ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ ٌٓشس

ا  دط ٖٓ ًَ-5  اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ٖٓ أ٣ب

 ششاة ك٢ ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ اُغذاٍٝ ٖٓ أ١ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

  45 ٓبدح » ثؾو٤وزٜب ٓ٘ٚ ػِْ ثذٕٝ ٣زؼبؽبٛب عؼِٚ أٝ ُِـ٤ش ؽؼبّ أٝ

 . " ّ 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 1 ث٘ذ ٌٓشساا 
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منرب الفكر 
 القانوني

 ػِْ ثذٕٝ ٣زؼبؽبٛب عؼِٚ أٝ ؽؼبّ أٝ ششاة ك٢ ُِـ٤ش أُخذسح أُٞاد دط -6

ا  عؼِٚ أٝ ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ػ٠ِ عش٣ٔخ اسرٌبة اُوظذ ًبٕ ٓز٠ ثؾو٤وزٜب ٓ٘ٚ  ٓذٓ٘ب

 أُشعّٞ ٖٓ 2 ، 1 ث٘ذ١ ٌٓشساا  45 أُبدح . أُئصشاد أٝ أُٞاد رِي ػ٠ِ

  . 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ

 ٖٓ أ١ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد دط -7

 ٣زؼبؽبٛب عؼِٚ أٝ ؽؼبّ أٝ ششاة ك٢ ػ٤ِٚ ُِٔغ٢٘ ثبُوبٕٗٞ أُشكوخ اُغذاٍٝ

 رشرت أٝ ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ػ٠ِ اُغش٣ٔخ اُغب٢ٗ اسرٌت ارا ثؾو٤وزٜب ٓ٘ٚ ػِْ ثذٕٝ

  . اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذساد ػ٠ِ ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ادٓبٕ كؼِٚ ػ٠ِ

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 3 ، 2 ،1 اُج٘ٞد ٌٓشس 45 ٓبدح "

 ٣زؼبؽبٛب عؼِٚ أٝ ششاة أٝ ؽؼبّ ك٢ ػ٤ِٚ ُِٔغ٢٘ أُخذسح أُٞاد دط -8

  . ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ٓٞد رُي ػ٠ِ ٝرشرت ثؾو٤وزٜب ٓ٘ٚ ػِْ ثذٕٝ

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 4 ،1 اُج٘ذ٣ٖ ٌٓشس 45 ٓبدح "

  . اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد رؼبؽ٢ ػ٠ِ ؿ٤شٙ أًشٙ ٖٓ ًَ -9

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 5 ث٘ذ ٌٓشس 45 ٓبدح "

 ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ٗوَ رؼٔذ -10

 " . ثؾو٤وزٜب ػِٔٚ ثذٕٝ اُـ٤ش ؽشص أٝ ؽ٤بصح ا٠ُ اُوبٕٗٞ ثٜزا أُشكوخ اُغذاٍٝ

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 6 ث٘ذ ٌٓشس 45 ٓبدح

 أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد رؼبؽ٢ عش٣ٔخ ك٢ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ٓخبُلخ -11

 43 أُبدح ا٠ُ اعز٘بدا   اُغضائ٤خ اُذػٟٞ ثؾوٚ روْ ُْ اُز١ أُزؼبؽ٢ أٝ اُؼو٤ِخ

 ٓذح خالٍ أٝ اُؼوٞثخ ر٘ل٤ز أص٘بء اُذٝس١ اُلؾض اعشاءاد ٝ هٞاػذ هبٕٗٞ ٖٓ

 .اُذاخ٤ِخ ٝص٣ش ٖٓ هشاس ثٜب اُظبدس اإل٣ذاع

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ ( 1 )  ٌٓشساا  59 أُبدح "

 إلصجبد اُالصٓخ اُلؾض ػ٤٘خ ثؤخز اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ٖٓ ارٕ ثؾوٚ طذس ٖٓ -12

  .اػطبئٜب ػٖ ٓجشس دٕٝ ٝأٓز٘غ ػو٤ِخ ٓئصشاد أٝ ٓخذسح ٓٞاد ػ٠ِ اؽزٞائٜب

 " 2016 ُغ٘خ 8 ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ (2 ) ٌٓشساا  59 أُبدح "

اً   األصهخًنهمبًٌَٕانشجعًًٔاألثشًانضيبًٌدٍثًيًٍانمبًٌَٕعشٌبٌ:ثبنثب

 -:نهًتٓى

 ػذّ ٢ٛ االرؾبد١ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ 12 أُبدح ك٢ أُوشسح اُؼبٓخ اُوبػذح-

 اُوبٕٗٞ ثٔوزؼ٠ اُغشائْ ػ٠ِ ٣ؼبهت إٔ ثٔؼ٠٘ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ سعؼ٤خ

 8 سهْ االرؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ إٔ ٓوزؼبٙ ٝٛزا اسرٌبثٜب ٝهذ ثٚ أُؼٍٔٞ

 ٓئصٔخ رٌٖ ُْ ٝاُز٢ أٝسدٛب اُز٢ اُغشائْ ػ٠ِ ٗلبرٙ ٣ّٞ ٖٓ ٣غش١ 2016 ُغ٘خ

 . ا٣شادٛب عجن ٝاُز٢ 1995 ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ك٢ هجَ ٖٓ
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حعًٍ ادلشسٌو بماٌٌَ سلى 
أحكايا   2016نسنت  8

يسخحذثت يف جمال اجلشائى  
انيت حشحكب بادلخانفت  

ألحكاو انماٌٌَ األخري ً  
اإلجشاءاث اجلضائْت 

اخلاصت هبا ّرتحب عهَ  
حطبْميا حعذّم جٌىشُ يف  
ًجو انخصشف يف انمعاّا ً  

. يف انعمٌباث ادلمعِ هبا  
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منرب الفكر 
 القانوني

   اُوب٤ٗٞٗخ اُوبػذح ٖٓ ٝاعزض٘بءا 

   اُوبٕٗٞ رطج٤ن ٝعٞة اُزًش عبُلخ

  ثزُي روؼ٢ ؽغجٔب سعؼ٢ ثؤصش ُِٔزْٜ األطِؼ

 ارا " ػ٠ِ ر٘ض ٝاُز٢ االرؾبد١ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ 13 أُبدح

 أطِؼ هبٕٗٞ ثبد ثؾٌْ ك٤ٜب اُلظَ ٝهجَ اُغش٣ٔخ ٝهٞع ثؼذ طذس

 " ؿ٤شٙ دٕٝ ٣طجن اُز١ كٜٞ ُِٔزْٜ

ا  اُؾٌْ ط٤شٝسح ثؼذ طذس ٝارا  اُزشى أٝ اُلؼَ ٣غؼَ هبٕٗٞ ثبرب

 اُؾٌْ ر٘ل٤ز ثٞهق ػ٤ِٚ ٓؼبهت ؿ٤ش أعِٚ ٖٓ أُزْٜ ػ٠ِ ؽٌْ اُز١

  . رُي خالف ػ٠ِ اُغذ٣ذ اُوبٕٗٞ ٣٘ض ُْ ٓب اُغ٘بئ٤خ آصبسٙ ٝر٘ز٢ٜ

ا  اُغذ٣ذ اُوبٕٗٞ ًبٕ كبرا  اُز٢ كِِٔؾٌٔخ كؾغت ُِؼوٞثخ ٓخللب

 ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ أٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ؽِت ػ٠ِ ث٘بءا  اُجبد اُؾٌْ أطذسد

  اُوبٕٗٞ أؽٌبّ ػٞء ك٢ ثٜب أُؾٌّٞ اُؼوٞثخ ك٢ اُ٘ظش اػبدح

  .اُغذ٣ذ

 أٝ ٓشًضاا  ُٚ أٗشب ارا ُِٔزْٜ أطِؼ ٣ؼزجش اُوبٕٗٞ إٔ أُوشس ٖٝٓ

ا   اُزغش٣ْ ٝطق ًبعوبؽ اُوذ٣ْ اُوبٕٗٞ ٖٓ ُٚ أطِؼ ٣ٌٕٞ ٝػؼب

 ٣غؼَ ًؤٕ اُٞطق ٛزا رخل٤ق أٝ اُغب٢ٗ اسرٌجٚ اُز١ اُلؼَ ػٖ

 أٝ اُغش٣ٔخ أسًبٕ ثزـ٤ش اُزغش٣ْ ٗطبم رؼ٤٤ن أٝ ع٘ؾخ اُغ٘ب٣خ

 أعجبة ٖٓ عجت روش٣ش أٝ أُزْٜ ٓ٘ٚ ٣غزل٤ذ ٗؾٞ ػ٠ِ ظشٝكٜب

 ؽن ك٢ رٞاكش ٓٔب اُؼوبة أٝ أُغئ٤ُٝخ ٓٞاٗغ ٖٓ ٓبٗغ أٝ اإلثبؽخ

 ُِغش٣ٔخ ٝأُوشسح أُزؼذدح اُؼوٞثبد  اؽذٟ أُـ٢ ارا أٝ ، أُزْٜ

 عؼِٜب أٝ اُز٤ِ٤ٌٔخ أٝ اُزجؼ٤خ اُؼوٞثبد ٖٓ ًبٗذ ُٝٞ اسرٌجٜب اُز٢

 أٝ أُشذدح اُظشٝف أؽذ أُـ٢ ارا أٝ ٝعٞث٤خ ًبٗذ إٔ ثؼذ عٞاص٣خ

  . اُوذ٣ْ اُوبٕٗٞ ثخالف اُؼوٞثخ ر٘ل٤ز ٝهق أعبص أٗٚ أٝ رطج٤وٜب ه٤ذ

 ثزبس٣خ ٢ٛ سعؼ٢ ثؤصش األطِؼ اُوبٕٗٞ رطج٤ن ك٢ اُؼجشح ٝإٔ

 رزؼؼ أُظِؾخ إٔ رُي ، ثٚ اُؼَٔ ربس٣خ ٖٓ ٤ُٝظ اُوبٕٗٞ طذٝس

 أُؾٌٔخ " . ثٚ اُؼَٔ ربس٣خ ٖٓ ال اُغذ٣ذ اُزشش٣غ طذٝس ٣ّٞ ٖٓ

  " 1980/2/5 عِغخ م 1 ُغ٘خ 14 سهْ اُطؼٖ اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ

 

  

 رؼٖٔ هذ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ًبٕ ُٝٔب

ا   اُغشائْ ثؼغ ػٖ اُغ٘ب٣خ ٝطق ثٔٞعجٜب أصاٍ ٓغزؾذصخ أؽٌبٓب

 أُٞاد ٌٓبكؾخ ثشؤٕ 1995 ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ػ٤ِٜب ٣غجـٜب ًبٕ اُز٢

 اُؼوٞثبد ثؼغ ٝخلق – أُؼذٍ – اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد أُخذسح

 أٝالا  اُج٘ذ ك٢ اُٞاسد اُ٘ؾٞ ػ٠ِ – اُغشائْ ُجؼغ ٓوشسح ًبٗذ اُز٢

ا  رُي خظٞص ك٢ ٣ؼذ كبٗٚ - أُزًشح رِي ٖٓ  ُِٔزْٜ أطِؼ هبٗٞٗب

 األطِؼ اُوبٕٗٞ طذد ك٢ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ 13 أُبدح ٤ٓضد ٝهذ

 ػ٠ِ اُؾٌْ ٛزا ثؼذ ٝأصشٙ اُجبد اُؾٌْ هجَ اُوبٕٗٞ أصش ث٤ٖ ُِٔزْٜ

  -:اُزب٢ُ اُزلظ٤َ

 -:اُجبد اُؾٌْ هجَ ُِٔزْٜ األطِؼ اُوبٕٗٞ أصش -أ

 ٜٝٓ٘ب اُطؼٖ ؽشم ع٤ٔغ اعز٘لز اُز١ اُؾٌْ اُجبد ثبُؾٌْ ٣شاد -

  سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٣طجن اُؾبُخ ٛزٙ ٝك٢ ثبُ٘وغ اُطؼٖ

 اُٞهبئغ ػ٠ِ سعؼ٢ ثؤصش ُِٔزْٜ أطِؼ ثبػزجبسٙ 2016 ُغ٘خ 8

   -:اُزب٢ُ اُٞعٚ ػ٠ِ ٝرُي طذٝسٙ ػ٠ِ اُغبثوخ

ا  أطجؾذ اُز٢ اُغشائْ ػ٠ِ ثزطج٤وٚ ٣زؼِن ك٤ٔب -1  ػ٤ِٜب ٓؼبهجب

 -:  ٢ِ٣ ٓب ٣شاػ٠ اُغ٘ب٣خ ٝطق ٖٓ ثذالا  اُغ٘ؾخ ثٞطق

ا  اٗغبصٛب رْ اُز٢ اُغشائْ ك٢ اُٞاهؼخ ه٤ذ  -  اُزظشف ٣زْ ُْٝ رؾو٤وب

  ثشؤٕ 1995 ُغ٘خ 14  اُوبٕٗٞ ٓٞاد ٖٓ ثبُٔ٘طجن ع٘ؾخ ثؼذ ك٤ٜب

 ثوبٕٗٞ ثبُٔشعّٞ أُؼذٍ اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد أُخذسح أُٞاد ٌٓبكؾخ

  . األعبط ٛزا ػ٠ِ ك٤ٜب ٝاُزظشف 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١
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منرب الفكر 
 القانوني

 

 اُغ٘ب٣خ ثٞطق اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ ا٠ُ أؽ٤ِذ هذ اُٞاهؼخ ًبٗذ ارا -

 أُٞاد ٌٓبكؾخ  ثشؤٕ 1995 ُغ٘خ 14 سهْ اُوبٕٗٞ أؽٌبّ ثٔوزؼ٠

 ؽٞصح ٖٓ خشعذ هذ رٌٕٞ اُذػٟٞ كبٕ اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد أُخذسح

 ا٤ُ٘بثخ ػؼٞ ػ٠ِ ٣ٝغت اإلؽبُخ أٓش ثظذٝس اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ

 أؽٌبّ رطج٤ن اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ ٖٓ ٣طِت إٔ ثبُغِغخ اُؾبػش

 ُْ ٓب ُِٔزْٜ األطِؼ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ

 ثؼذّ اُؾٌْ – ثبُغِغخ اُٞاهؼخ رؾو٤ن هجَ – أُؾٌٔخ رشٟ

 ا٠ُ ثبؽبُزٜب شئٜٞٗب الرخبر اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ا٠ُ ٝاؽبُزٜب اخزظبطٜب

   .اُغضئ٤خ اُغ٘ؼ ٓؾٌٔخ

 ك٤ٜب اُؼوٞثخ رخل٤ق رْ اُز٢ اُغ٘ؼ عشائْ ػ٠ِ ثزطج٤وٚ ٣زؼِن ك٤ٔب -2

 -: ٢ِ٣ ٓب ٣شاػ٠

ا  اٗغبصٛب رْ اُغشائْ ٛزٙ ًبٗذ ارا -  ، ك٤ٜب اُزظشف ٣زْ ُْٝ رؾو٤وب

 عبُق اُزؼذ٣َ ػٞء ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘طجو٤ٖ ٝاُٞطق اُو٤ذ اعجبؽ ك٤زْ

  . األعبط ٛزا ػ٠ِ ك٤ٜب ٝاُزظشف اُزًش

 اُغ٘ؼ – أُخزظخ أُؾٌٔخ ا٠ُ أؽ٤ِذ هذ اُٞاهؼخ ًبٗذ ارا -

 ثبُؾؼٞس اُز٤ٌِق ثٞسهخ ثؼذ أػِٖ هذ أُزْٜ ٣ٌٖ ُْٝ – اُغضئ٤خ

  ٣ٝزؼ٤ٖ  ُِغِغخ روذ٣ٜٔب اعشاءاد ك٢ االعزٔشاس ػٖ اُؼذٍٝ ك٤زْ

ا  ػ٤ِٜب اُظؾ٤ؾخ ٝاألٝطبف اُو٤ٞد ٝاعجبؽ عؾجٜب  ألؽٌبّ ٝكوب

 ػ٠ِ ك٤ٜب ٝاُزظشف 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ

  . األعبط ٛزا

 اُؾبػش ا٤ُ٘بثخ ػؼٞ ػ٠ِ ك٤زؼ٤ٖ أػِٖ هذ أُزْٜ ًبٕ ارا أٓب -

 ٝاهؼخ ًَ ػ٠ِ رؼل٢ إٔ اُغضئ٤خ أُؾٌٔخ ٖٓ ٣طِت إٔ ثبُغِغخ

ا  اُظؾ٤ؾ٤ٖ ٝاُٞطق اُو٤ذ  8 سهْ االرؾبد١ أُشعّٞ ألؽٌبّ ؽجوب

ا  ك٤ٜب ٝرؾٌْ 2016 ُغ٘خ    .أُوزؼ٠ ُٜزا ٝكوب

 -: اُجبد اُؾٌْ ثؼذ ُِٔزْٜ األطِؼ اُوبٕٗٞ أصش -ة

 اُغبثن ثبُج٘ذ اُٞاسدح اُغشائْ ك٢ طذسد اُز٢ اُجبرخ األؽٌبّ

  ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ك٢ اُٞاسدح ُِؼوٞثبد ثبُٔخبُلخ

 ػٔالا  ٝ كبٗٚ   - ر٘ل٤زٛب عبس١ أٝ ر٘ل٤زٛب ٣زْ ُْ ٝاُز٢ - 2016

 ٣ٌٕٞ االرؾبد١ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ 13 أُبدح ٖٓ اُضبُضخ ثبُلوشح

 اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ؽِت ػ٠ِ ث٘بءا  -  اُجبد اُؾٌْ أطذسد اُز٢ ُِٔؾٌٔخ

 ػٞء ك٢ ثٜب أُؾٌّٞ اُؼوٞثخ ك٢ اُ٘ظش اػبدح – ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ أٝ

 .اُزًش عبُق ثوبٕٗٞ أُشعّٞ أؽٌبّ

اً  . انًشعٕوًتضًُٓبًانتًًاإلجشائٍخًاألدكبوً: ساثعب

ا  ثوبٕٗٞ أُشعّٞ أٝسد  ثبػزجبسٙ رطج٤وٚ إٔ ًٔب اعشائ٤خ أؽٌبٓب

 ٝعٚ ك٢ عٞٛش١ رؼذ٣َ ػ٤ِٚ ٣زشرت ُِٔزْٜ األطِؼ اُوبٕٗٞ

 - : ٢ِ٣ ك٤ٔب ٗٞعضٛب اُوؼب٣ب ثؼغ ك٢ اُزظشف

 أُبدح ٗض " اُغضائ٤خ اُذػٟٞ اهبٓخ ٓ٘غ أؽٞاٍ ك٢ اُزٞعغ -1

 .ّ 2016 ُغ٘خ 8 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 43

ا  أُششع ٝػغ اُ٘ض ٛزا ثٔٞعت ا  ٓبٗؼب  دٕٝ ٣ؾٍٞ اعشائ٤ب

 ٝػذّ أُخذسح أُٞاد ٓزؼبؽ٢ ػذ اُغضائ٤خ اُذػٟٞ رؾش٣ي

 -: ا٥ر٤خ اُششٝؽ رٞاكشد ارا ػ٤ِٚ اُؼوٞثخ رٞه٤غ آٌبٕ

 ؽز٠ أهبسثٚ أؽذ أٝ صٝعزٚ أٝ ٗلغٚ رِوبء ٖٓ أُزؼبؽ٢ ٣زوذّ إٔ -أ

 ػ٠ِ هبطشاا  اُزوذّ اُوذ٣ْ اُوبٕٗٞ ك٢ ًبٕ إٔ ثؼذ اُضب٤ٗخ اُذسعخ

  .ؿ٤شٙ دٕٝ ٗلغٚ أُزؼبؽ٢

 أٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أٝ اإلدٓبٕ ػالط ٝؽذح ا٠ُ اُزوذّ ٣زْ إٔ -ة

ا  اُششؽخ  رُي ًبٕ إٔ ثؼذ ، اُٞؽذح ُذٟ ُِؼالط ا٣ذاػٚ ؽبُجب

  . اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أٝ اُٞؽذح ػ٠ِ اُوذ٣ْ اُوبٕٗٞ ك٢ هبطشاا 

 أٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ أٝ اُٞؽذح ا٠ُ ٓؼٚ اُز٢ أُخذساد ٣غِْ إٔ -ط

  .اُؼالط ُطِت روذٓٚ ػ٘ذ اُششؽخ

 ٓٞاكوخ أخز ٝثؼذ ٢ٛ روشس إٔ ا٠ُ ُِؼالط اُٞؽذح ك٢ اُجوبء -د

 ثخطخ اُزضآٚ ػذّ أٝ ثشلبئٚ آب ٜٓ٘ب اخشاعٚ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ

  .ٓٞاد ٖٓ ٣ؾشصٙ ٓب رغ٤ِٔٚ ػذّ أٝ اُؼالط

 اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ؿ٤ش ٖٓ اإل٣ذاع ك٤ٜب ٣ٌٕٞ اُز٢ األؽٞاٍ ك٢ -ٛـ

 ا٣ذاع ػ٘ذ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ٓٞاكوخ أخز أُٞدػخ اُغٜخ ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ

   .اخشاعٚ أٝ أُزؼبؽ٢

   .ع٘ز٤ٖ ػ٠ِ ٝاُشػب٣خ اُزؤ٤َٛ أٝ اإل٣ذاع ٓذح رض٣ذ أال -ٝ

 أُبدح )  " اُٞؽذح " أُزؼبؽ٢ ا٣ذاع عِطخ اُؼبّ اُ٘بئت رخ٣َٞ -2

  -: ( ٌٓشس 43

 ٖٓ اؽبُزٚ ٣شٟ ٖٓ اُٞؽذح ا٠ُ ٣ؾ٤َ إٔ اُؼبّ ُِ٘بئت ٣غٞص

 ، اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد رؼبؽ٢ عشائْ ك٢ أُز٤ٜٖٔ

 روبّ ٝال ، أُخزض ا٤ُ٘بثخ سئ٤ظ أٝ اُؼجؾ عٜخ روش٣ش ػ٠ِ ث٘بءا 

   .اُؼالط ثشٗبٓظ ٣غزبص ٖٓ ػ٠ِ اُغضائ٤خ اُذػٟٞ

 ك٢ أُخزظـــخ ا٤ُ٘بثبد اؽــذٟ ٖٓ اُظبدس اُوؼبئ٢ اإلرٕ -3

 ٛزا ٖٓ 49 ، 48 ، 2/ 41 أُٞاد ك٢ ػ٤ِٜب أُؼبهت اُغشائْ

 -: ٢ٛ اُغشائْ ٝٛزٙ اُذُٝخ آبساد ع٤ٔغ ك٢ ٗبكزح رٌٕٞ اُوبٕٗٞ

 ٗجبد أٝ ٓبدح أل١ اُزش٣ٝظ أٝ االرغبس ثوظذ ٝاإلؽشاص اُؾ٤بصح -أ

 ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ؿ٤ش ٖٓ

 أٝ اُزخذ٣ش اؽذاس شؤٜٗب ٖٓ ٝاُز٢ اُوبٕٗٞ ثٜزا أُشكوخ اُغذاٍٝ

 سهْ ارؾبد١ ثوبٕٗٞ أُشعّٞ ٖٓ 41/2 ٓبدح  ثبُؼوَ ػبس أصش أ١

 2016 ُغ٘خ 8
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منرب الفكر 
 القانوني

 ٝاٗزبط ٝكظَ ٝاعزخشاط ٝط٘غ ٝرظذ٣ش ٝاعز٤شاد عِت -ة

 ك٢ أُج٤٘خ اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد أُخذسح أُٞاد ٝاؽشاص ٝؽ٤بصح

 أ١ ثذٕٝ األخشٟ اُ٘شبؽ أٝعٚ ٝعبئش 5 ، 4 ،2 ، 1 أسهبّ اُغذاٍٝ

  ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ٖٓ 48/1 ، 1 ث٘ذ / 6 أُبدر٤ٖ اُوظٞد ٖٓ هظذ

1995   

 ٝؽ٤بصح ٝاٗزبط ٝاعزخشاط ٝط٘غ ٝرظذ٣ش ٝاعز٤شاد عِت -ط

  ، 1 اُغذاٍٝ ك٢ أُج٤٘خ اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد أُخذسح أُٞاد ٝاؽشاص

  اُزش٣ٝظ أٝ االرغبس ثوظذ األخشٟ اُ٘شبؽ أٝعٚ ٝعبئش 5، 4 ،2

 .ّ 1995 ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ٖٓ 48/2  ، 1 ث٘ذ / 6 أُبدر٤ٖ

 أُشكن " اُضب٢ٗ اُوغْ " 4 سهْ ثبُغذٍٝ أُج٤٘خ اُ٘جبربد صساػخ  -د

  . 1995 ُغ٘خ 14 اُوبٕٗٞ ٖٓ 48 ، 35 أُبدر٤ٖ اُوبٕٗٞ ثٜزا

 اُ٘جبربد ٝاؽــــشاص ٝؽ٤ـــبصح ٝرِٔي ٝرظذ٣ـــش ٝاعز٤شاد عِت -ٛـ

 أٝ اُوبٕٗٞ ثٜزا أُشكن ( اُضب٢ٗ اُوغْ ) 4 سهْ اُغذٍٝ ك٢ أُزًٞسح

 ع٤ٔغ ك٢ ػو٤ِخ ٓئصشاد أٝ ٓخذسح ٓٞاد ػ٘ٚ ٣٘زظ آخش ٗجبد أ١

 اُ٘شبؽ أٝعٚ عبئش رؾظش ًٔب ، ثزٝسٛب ًٝزُي ٗٔٞٛب أؽٞاس

  ، 36 أُبدح اُزش٣ٝظ أٝ االرغبس ثوظذ ، ثٜب أُزؼِوخ ٝاُزظشكبد

48/2 . 

 أٗزظ أٝ كظَ أٝ اعزخشط أٝ ط٘غ أٝ طذس أٝ اعزٞسد أٝ عِت -ٝ

 ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد ٖٓ ٓبدح أ٣خ

 أٝ االرغبس ثوظذ اُوبٕٗٞ ثٜزا أُشكوخ 8 ، 7 ، 6 ،3 أسهبّ اُغذاٍٝ

 .  3 ، 1 ث٘ذ 49 ٝ 7 ٓبدح اُزش٣ٝظ

 أٝ عِت ػذا – رظشف أٝ ٗشبؽ أ١ ٓبسط أٝ أؽشص أٝ ؽبص -١

 ٖٓ ٓبدح أ٣خ أٗزظ أٝ كظَ أٝ اعزخشاط أٝ ط٘غ أٝ رظذ٣ش أٝ اعز٤شاد

 اُغذاٍٝ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُؼو٤ِخ أُئصشاد أٝ أُخذسح أُٞاد

 اُزش٣ٝظ أٝ االرغبس ثوظذ اُوبٕٗٞ ثٜزا أُشكوخ 8 ،7 ، 6 ،3 أسهبّ

  3 ،2 ث٘ذ / 49 ٓبدح

       -: اُوؼبئ٢ االخزظبص -3

  اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ 142 أُبدح أؽٌبّ ٖٓ اعزض٘بء -1

 ٗطبهٜب ػٖٔ  أُزؼبؽ٢ ػ٠ِ اُوجغ  رْ اُز٢ أُؾٌٔخ رخزض

 ٖٓ 41 ، 40 ، 39 أُٞاد ك٢ اُٞاسدح اُغشائْ ك٢ ثبُ٘ظش أٌُب٢ٗ

  . اُوبٕٗٞ ٛزا

 دٕٝ االرؾبد ػبطٔخ ثٔوش اٌُبئ٘خ االرؾبد٣خ أُؾبًْ رخزض  -2

 49 ، 48 أُبدر٤ٖ ث٘ض ػ٤ِٜب أُؼبهت اُغشائْ ك٢ ثبُلظَ ؿ٤شٛب

 ا٠ُ ثبإلػبكخ االرغبس ثوظذ اسرٌبثٜب ًبٕ ٓز٠ اُوبٕٗٞ ٛزا ٖٓ

ا  ثٜب أُشرجطخ اُغشائْ   . اُزغضئخ ٣وجَ ال اسرجبؽب

  هبٕٗٞ ٖٓ األ٠ُٝ أُبدح ٖٓ اُضب٤ٗخ اُلوشح ٗض ٓئدٟ ًبٕ ُٝٔب

 1992 ُغ٘خ 35 سهْ االرؾبد١ ثبُوبٕٗٞ اُظبدس اُغضائ٤خ اإلعشاءاد

  شؤٕ رُي ك٢ شؤٜٗب كٞس١ ثؤصش رطجن ُالخزظبص أُؼذُخ اُوٞاػذ إٔ

 رْ هذ ٣ٌٖ ُْ اُز٢ اُذػبٟٝ ػ٠ِ ٗلبرٛب ٣ّٞ ٖٓ اإلعشاءاد هٞا٤ٖٗ

 ٓب ٗلبرٛب هجَ ٝهؼذ ثغشائْ رزؼِن ًبٗذ ُٝٞ ثبد ثؾٌْ ك٤ٜب اُلظَ

 ٓب ارجبع ٣غت أٗٚ رُي ٝٓوزؼ٠ رُي خالف ػ٠ِ اُوبٕٗٞ ٣٘ض ُْ

٢ِ٣ :- 

  ، 48 أُبدر٤ٖ ُ٘ض ثبُٔخبُلخ روغ اُز٢ اُغشائْ ػٖ اُوؼب٣ب اسعبٍ -

 أُخذسح أُٞاد ٌٓبكؾخ ثشؤٕ 1995 ُغ٘خ 14 سهْ اُوبٕٗٞ ٖٓ 49

 ا٠ُ ثبإلػبكخ االرغبس ثوظذ اسرٌبثٜب ًبٕ ٓز٠ اُؼو٤ِخ ٝأُئصشاد

ا  ثٜب أُشرجطخ اُغشائْ ا  اٗغبصٛب رْ اُز٢ اُزغضئخ ٣وجَ ال اسرجبؽب  رؾو٤وب

 . ُالخزظبص االرؾبد٣خ اُؼبطٔخ ٤ٗبثخ ا٠ُ ك٤ٜب اُزظشف ٣زْ ُْٝ

 ُْٝ اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ ا٠ُ أُؽ٤ِذ هذ اُزًش عبُلخ اُوؼب٣ب ًبٗذ ارا -

 ثبُغِغخ اُؾبػش ا٤ُ٘بثخ ػؼٞ ػ٠ِ ك٤غت ثبد ثؾٌْ ثؼذ ك٤ٜب ٣ؾٌْ

 اُذػٟٞ ث٘ظش اخزظبطٜب ثؼذّ اُؾٌْ اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ ٖٓ ٣طِت إٔ

 ا٠ُ رشعَ ٝسٝدٛب ُٝذٟ ك٤ٜب شئٜٞٗب الرخبر اُؼبٓخ ٤ُِ٘بثخ ٝاؽبُزٜب

  .اُزًش عبُلخ ا٤ُ٘بثخ
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 الجرٌمة الولتٌة 
جشًٌخًٌكًٌٕفٍٓبًانفعمًانًعبلتًعهًٍّيًبً

 .ٌمعًٌُٔتًًٓثطجٍعتًّثًجشدًاستكبثّ

جشًٌخًتتكًٌٕيًٍيجًٕعخًيًٍاألفعبلًانًتتبثعخً

نًششٔعًإجشائًًادذًيغهظً انتًًتشتكتًتُفٍزاًا

عهىًدكًٔادذًدًٌٔأًٌٌمطعًثًٍُٓبًفبسقًصيًًُ

 .ٌفصىًاتصبلًثعضٓبًثجعض

 انجشًٌخًانٕلتٍخًانًتتبثعخ

جشًٌخًٌكًٌٕانفعمًفٍٓبًدبنخًيغتًشحً

يًٍانجبًًَخاللً يتجذداًا تمتضًًتذخالًا

 .فتشحًيًٍانضيٍ

 انجشًٌخًانًغتًشح

انجذءًفًًتُفٍزًفعمًثمصذًاستكبةً

أٔلفًأًٔخبةًآثشًِجشًٌخًإراً

 .لًدخمًإلسادحًانجبًًَفٍٓبألعجبةً

 الشروع

نمٍبيٓب،ًأًٌاإلجشايًًانالصوًجشائىًٌتطهتًانًششعًفًًانُشبطً

عًٍاعتٍبدًِ ٌتكًٌٕيًٍعذحًأفعبلًيًبثهخًٌمٕوًثٓبًانجبًًَيفصذبًا

 .عهٍٓب،ًثذٍثًلًٌكفًًنمٍبوًانجشًٌخًٔلٕعًانفعمًيشحًٔادذحًفمظ

 جــــشائىًالعتٍبد

 مصطلحاتىقانونوـــة



منرب الفكر 
 القانوني

  

 اُ٘ظبّ ك٢ ثبُـخ أ٤ٔٛخ ُٜب االخزظبص هٞاػذ إٔ شي ٖٓ ٤ُظ

 ٤٣غش ثٔب اُذػبٟٝ ث٘ظش أُؾبًْ ٝال٣خ رؾذد اُز٢ ك٢ٜ ٢اُوؼبئ

 اُغ٘بئ٤خ أُغبئَ ك٢ االخزظبص ٝهٞاػذ اُؼذاُخ، رؾو٤ن عجَ

 ٓبدح – ٗلغٜب رِوبء ٖٓ أُؾٌٔخ ثٚ روؼ٠   اُؼبّ اُ٘ظبّ ٖٓ ًِٜب

   .عضائ٤خ اعشاءاد 146

 ٓشاؽَ ٖٓ ٓشؽِخ أ٣خ ك٢ االخزظبص ثؼذّ اُذكغ اصبسح ٣ٝغٞص 

 . (1)اُز٤٤ٔض ٓؾٌٔخ أٓبّ ٓشح ٝألٍٝ اُزوبػ٢

 ُغش٣ٔخ أُؾٌٔخ ٗظش االخزظبص هٞاػذ رطج٤ن اشٌب٤ُبد ٖٝٓ

 ػٖ رخشط أخشٟ عشائْ أٝ عش٣ٔخ ثٜب رشرجؾ اخزظبطٜب ٖٓ

 اُغشائْ رُ٘ظش إٔ روزؼ٠   اُؼذاُخ ٓظِؾخ إٔ ٝار ، اخزظبطٜب

 اُخظٞٓخ أٝطبٍ رزلشم ال ؽز٠  ٝاؽذح ٓؾٌٔخ أٓبّ أُشرجطخ

 ٖٓ ٣وغ هذ ُٔب اُؼذاُخ ع٤ش ثؾغٖ ٣ؼش ثٔب ٓزؼذدح ٓؾبًْ ث٤ٖ

 ٝإٔ ع٤ٔب ٝال ٝاُخظّٞ ُِوؼبح ٝر٤غ٤شاا  األؽٌبّ ك٢ ر٘بهغ

  ٠ُا اُٞطٍٞ ػ٠ِ أُشرجطخ اُغشائْ رؾو٤ن ٣غبػذ ٓب ًض٤شاا 

   (2) .ػ٘بء دٕٝ   اُؾن ٝعٚ

  رطج٤وبد  ا٠ُ ٗش٤ش صْ  اإلسرجبؽ ُٔب٤ٛخ ٗؼشع إٔ ٣غززجغ ٓٔب

 .اإلسرجبؽ أؽٞاٍ ك٢ االخزظبص هٞاػذ ػٖ اُخشٝط

   اإلستجبط يبٍْخً:أٔلاً

 87 أُبدح ك٢ ػ٤ِٚ أُ٘ظٞص كوؾ ٤ُظ ٛ٘ب ثبإلسرجبؽ أُوظٞد

 اُزؼذد ثشؤٕ ػوٞثبد 88  ٝأُبدح أُؼ١ٞ٘ اُزؼذد ثشؤٕ ػوٞثبد

ا  ٣ٔزذ ثَ  ، اُزغضئخ ٣وجَ ال اُز١ اإلسرجبؽ أٝ أُبد١  ا٠ُ أ٣ؼب

 1 /124 أُبدح ك٢ اُ٘ض  كٔلبد ،  اُغشائْ ث٤ٖ اُجغ٤ؾ اإلسرجبؽ

 اُٞاؽذ اُزؾو٤ن اشزَٔ ٓز٠ أٗٚ اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ

 اسرجبؽ دٕٝ ٝاؽذ ػ٤ِٚ ٓغ٢٘ ػ٠ِ ٝهؼذ عشائْ ػذح ػ٠ِ

 اُض٢٘ٓ اُزؼبطش أٝ ػ٤ِٚ أُؼزذٟ اُؾن ٝؽذح أٝ اُـشع ثٞؽذح

 هٞاػذ ٓخبُلخ اُجغ٤ؾ اإلسرجبؽ ٛزا ؽبُخ ك٢ ٣غٞص كبٗٚ

 أُؾٌٔخ ا٠ُ اُذػبٟٝ ًبكخ ثبؽبُخ ٝرُي  أٌُب٠ٗ   االخزظبص

ا  ٓخزظخ رٌٖ ُْ ُٝٞ ثبؽذاٛب ٌٓب٤ٗاب أُخزظخ  ث٘ظش ٌٓب٤ٗب

 ٗض ط٤بؿخ ٖٓ ٣ج٤ٖ ٓب اُ٘ظش ٛزا ٣ئًذ ٝٓٔب  ا٥خش، اُجؼغ

 ٛٞ ثٜب اُٞاسد اُجغ٤ؾ ثبالسرجبؽ أُوظٞد إٔ ا٤ُٜب أُشبس أُبدح

  ثذالُخ رُي ٝ اُذُٝخ ك٢ اإلٓبساد ٓؾبًْ اخزظبص رؼ٤٤ٖ

 

 

  سهْ اُوبٕٗٞ ثؤؽٌبّ عبء ٓب ٓشاػبح ٓغ ثؤٗٚ ثظذساُ٘ض ٝسد ٓب

 اإلٓبساد ث٤ٖ اُوؼبئ٤خ اُؼالهبد ر٘ظ٤ْ شؤٕ ك٢ 1973 /11

 ألؽٌبّ ٓخبُلخ ٛ٘بى رٌٖ ُْ ارا أٗٚ ٓلبدٙ ٓٔب االرؾبد ك٢ األػؼبء

 االسرجبؽ ؽبُخ ك٢ 1 /124 أُبدح ؽٌْ كبٕ 1973 /11 سهْ اُوبٕٗٞ

 ثؼؼٜب ٣ٌٕٝٞ ٝاؽذ رؾو٤ن ٣شِٜٔب اُز٢ اُغشائْ ػ٠ِ ٣غش١ اُجغ٤ؾ

   (3).أخشٟ آبسح ٓؾبًْ اخزظبص ٖٓ

ا  ٣ٌٕٞ اإلسرجبؽ كبٕ ٛزا ٝػ٠ِ  ٣ز٘بُٜٝب اُز٢ اُغشائْ ث٤ٖ هبئٔب

 ػ٘بطش ػ٠ِ ٣ئصش ٓشزشى ػ٘ظش ث٤ٜ٘ب ًبٕ ارا اُٞاؽذ اُزؾو٤ن

 اُجغ٤ؾ االسرجبؽ إٔ شي ٝال ك٤ٜب، اُزؾو٤ن ع٤ش أٝ األخشٟ اإلصجبد

 ٓؾٌٔخ أٓبّ أُشرجطخ اُغشائْ ػٖ اُ٘بشئخ اُذػبٟٝ ٗظش ٣جشس هذ

ا  اُؼذاُخ ع٤ش ُؾغٖ ٗظشاا  ٝاؽذح  ٖٝٓ األؽٌبّ رؼبسة ٖٓ ٝٓ٘ؼب

 ٝاؽبُخ أٌُب٢ٗ االخزظبص هٞاػذ ٓخبُلخ ك٤ٜب ٣غٞص رُي أعَ

ا  أُخزظخ أُؾٌٔخ ا٠ُ اُذػبٟٝ  هذٓذ هذ ًبٗذ ٓز٠ ثبؽذاٛب ٌٓب٤ٗب

 ؽغت دسعخ األػ٠ِ أُؾٌٔخ ا٠ُ اؽبُزٜب أٝ أٝالا  اُذػٟٞ ا٤ُٜب

 (4) .األؽٞاٍ

 

.  369رلم الصفحة  19فنى مكتب 1997/10/22لضائٌة جلسة  19لسنة  25اإلتحادٌة العلٌا الطعن رلم المحكمة ( 1)   
.                 1989دار الجٌل الماهرة طبعة    – 582مبادئ اإلجراءات الجنائٌة د رإوؾ عبٌد ص (  2)  

.      50الصفحة رلم  - 15مكتب فنً  - 2004-2-28تارٌخ الجلسة  -لضائٌة  2003لسنة  - 362الطعن رلم  -تمٌٌز دبً محكمة (  3)  

.2003/5/1لضائٌة جلسة  23لسنة  75االتحادٌة العلٌا الطعن رلم المحكمة (  4)  

خــبنذًانشُبٔي/ انًغتشبس  

 لبضًًفًًيذكًخًسأطًانخًٍخً

الجرائمىالمرتبطةفيىاختصاصىالمحاكمى  
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منرب الفكر 
 القانوني

  

 ٗٞػ٢ ث٤ٖ رلشم اُذُٝخ ك٢ اُز٤٤ٔض ٓؾبًْ أؽٌبّ إٔ ٝأُالؽع

  ُِٔؾٌٔخ ٣غٞص اُجغ٤ؾ اإلسرجبؽ  أؽٞاٍ ك٢ أٗٚ كزوشس  االسرجبؽ

 ٝرغزخذّ اخزظبطٜب ػٖ رخشط اُز٢ أُشرجطخ اُغش٣ٔخ ٗظش

 ك٢ ث٤٘ٔب  ، (5) (االخزظبص هٞاػذ ٓخبُلخ ُِٔؾٌٔخ ٣غٞص) ػجبسح

ا  أٗٚ روشس  88ٝ 87 أُبدر٤ٖ ث٘ض اُٞاسد اإلسرجبؽ أؽٞاٍ  ٝعٞث٤ب

 اُ٘ض إٔ دث٢ ر٤٤ٔض ٓؾٌٔخ اُشؤٕ ٛزا ك٢ ٝهؼذ  أُؾٌٔخ، ػ٠ِ

 اُوبٕٗٞ إٔ ٓلبدٙ اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ (124) أُبدح ك٢

 ع٤ٔؼاب ثبؽبُزٜب ٝاؽذح ٓؾٌٔخ أٓبّ أُشرجطخ اُغشائْ ٗظش أٝعت هذ

 ثؼْ أٝ ثبؽذاٛب ٌٓب٤ٗاب أُخزظخ أُؾٌٔخ ا٠ُ ٝاؽذ اؽبُخ ثؤٓش

 هذ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ًبٗذ ارا ٝاؽذح ٓؾٌٔخ ا٠ُ أُزؼذدح اُذػبٟٝ

 ثبُغشائْ ٝأُوظٞد ك٤ٜب ٣لظَ ُْٝ ا٤ُٜب اُغ٘بئ٤خ اُذػٟٞ سكؼذ

  أُبدح ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُششٝؽ ك٤ٜب رزٞاكش اُز٢ ٢ٛ أُشرجطخ

ٕ ثؤٕ ػوٞثبد (88) ّٞ  ػذح روغ أٝ ٓزؼذدح عشائْ اُٞاؽذ اُلؼَ ٣ٌ

ا  ثؼؼٜب ٣ٌٕٞ ٝاؽذ ُـشع عشائْ ا  ثجؼغ ٓشرجطب  ٣وجَ ال اسرجبؽب

 ثبُؼوٞثخ ٝاُؾٌْ ٝاؽذح ًِٜب اػزجبسٛب أُؾٌٔخ ػ٠ِ ٣ٝغت اُزغضئخ

 ٛٞ ًٔب - اُجغ٤ؾ اإلسرجبؽ أؽٞاٍ ك٢ أٓب اُغشائْ رِي ألشذ أُوشسح

 (88) أُبدح ششٝؽ رزٞاكش ال ؽ٤ش - أُطشٝؽخ اُذػٟٞ ك٢ اُؾبٍ

 ُٔؾٌٔخ عٞاص١ أُزؼذدح اُذػبٟٝ ػْ كبٕ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ

   (6 ).ؽذح ػ٠ِ ٜٓ٘ب ًَ ك٢ رلظَ إٔ ؽ٤٘ئز ٝرِزضّ أُٞػٞع

 اإلسرجبؽ ٝث٤ٖ اُجغ٤ؾ اإلسرجبؽ ث٤ٖ ٣لشم ُْ اُوبٕٗٞ إٔ ٗشٟ ٝٗؾٖ 

 أُششع أساد ُٝٞ ػوٞثبد 88ٝ 87 أُبدر٤ٖ ك٢ ػ٤ِٚ أُ٘ظٞص

 اُخشٝط  ٖٓ أُششع كـب٣خ ، رُي ػ٠ِ طشاؽخ ُ٘ض اُزلشهخ رِي

 ع٤ش ٝؽغٖ األؽٌبّ رؼبسة ػذّ ٛٞ االخزظبص هٞاػذ ػ٠ِ

 ثؾٞصرٚ ػجؾ ٝرْ رِجظ ؽبُخ ك٢ ٓزْٜ  ػ٠ِ هجغ كبرا  اُؼذاُخ

 ث٤ٜ٘ٔب ٣ٌٖ ُْٝ ع٘ؾخ ؽ٤بصرٜب رؼذ ٝأخشٟ ع٘ب٣خ ؽ٤بصرٜب رؼذ أش٤بء

 هذ ُ٘ظشٛب ٓؾٌٔخ أٓبّ عش٣ٔخ ًَ اؽبُخ كبٕ ثغ٤ؾ اسرجبؽ عٟٞ

  ُجطالٕ ثبُجشاءح اُغ٘ؼ ٓؾٌٔخ روؼ٠   كوذ ، هب٢ٗٞٗ ٓؤصم ٣شٌَ

 ُإلداٗخ اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ اُٞهذ راد ك٢ ر٘ز٠ٜ ٝهذ اُوجغ اعشاءاد

 اإلسرجبؽ أؽٞاٍ ك٢ اُغشائْ كظَ كبٕ صْ ٖٝٓ اُوجغ ُظؾخ

 ٓ٘ٚ رزؤرٟ  شي ثال  ٝٛٞ األؽٌبّ رؼبسة ا٠ُ ٣ئد١ هذ  اُجغ٤ؾ

 . اُؼذاُخ

 اُزوذ٣ش٣خ اُغِطخ ؽذٝد ك٢ ٣ذخَ ٓٔب االسرجبؽ ٛزا ه٤بّ روذ٣ش ٝ 

 ٝهبئغ ًبٗذ ٓز٠ رُي ك٢ ػ٤ِٜب ٓؼوت ٝال أُٞػٞع ُٔؾٌٔخ

ا  ٣زلن اُؾٌْ ؽظِٚ اُز١ اُ٘ؾٞ ػ٠ِ اُذػٟٞ  اٗز٠ٜ ٓب ٓغ هبٗٞٗب

   (7).ا٤ُٚ

 تطبٌمات االختصاص فً الجرائم المرتبطة : ثانٌا   

 من درجة واحدة المحاكم  -1

لانون اإلجراءات الجزائٌة االتحادي على من 1/124نصت المادة 

إذا شههمل التحمٌههك أكنههر مههن جرٌمههة واحههدة مههن ا تصههاص " أنهه  

ر بهؤمر إحالهة  محاكم من درجة واحهدة وكانهت مرتبطهة تحهال جمٌعها

ر بإحدى الجرائم  و مفاد ذلن أن  " واحد إلى المحكمة الم تصة مكانا

إذا ارتكبت عدة جرائم مرتبطة من حٌث الزمان والمكهان وتناولاها 

تحمٌك واحد وولع بعضاا فً مكهان ٌهد ل فهً ا تصهاص محكمهة 

معٌنة، وولع البعض اآل ر فً أماكن تد ل فً ا تصهاص محهاكم 

ر ٌنعمد ألي من تلن المحاكم . أ رى فإن اال تصاص بنظرها جمٌعا

 . وعلى النٌابة العامة أن تحٌل الدعوى برمتاا إلى أي مناا

واإلتههبلؾ منههال ذلههن إذا شههمل التحمٌههك أكنههر مههن جنحههة كالضههرب 

واحهد إحالهة ٌحهاال بهؤمر فإنامها وكانت مرتبطة على ما سلؾ بٌان  

ر محكمههة الجههنت التههً ت ههتص إلههى  ر بؤٌهها ر مكانٌهها مههن الجههرٌمتٌن وفمهها

 144الههى 142بههالمواد مههن المكههانً المبٌنههة لمواعههد اال تصههاص 

إجهههراءات جزائٌهههة، وكهههذلن إذا شهههمل التحمٌهههك أكنهههر مهههن جناٌهههة 

محررات رسمٌة   وكانت مرتبطة فإناما فً كاال تبلس والتزوٌر 

ر محكمهة الجناٌهات التهى ت هتص إلهى ٌحاال بؤمر إحالهة واحهد  مكانٌها

 .من الجرٌمتٌنبؤي 

المحكمههة الم تصههة باهها إلههى بالفعههل كههل جرٌمههة حٌلههت أذا إأمهها  -

ر للمهادة  إجهراءات  145وتحمك االرتباط بٌن تلن الجرائم فإنه  وفمها

جزائٌههة فإناهها تحههال جمٌعاهها إلههى المحكمههة التههً لههدمت إلٌاهها أوالر 

 ( 8).إحدى هذه الجرائم أو أحد المتامٌن فٌاا

 

 

 
. لٌااإاإلشارة التمٌٌز سابك أحكام راجع ( 5)  

.  49ص  16فنً مكتب  2005/1/15لضائٌة جلسة  2004لسنة  327الطعن رلم دبً تمٌٌز محكمة ( 6)  

.  2005/5/7لضائٌة جلسة  26لسنة  578المحكمة اإلتحادٌة العلٌا الطعن رلم ( 7)  

. 1146ص  10فنً مكتب  1999/1/9لضائٌة جلسة  1998لسنة  164الطعن رلم دبً تمٌٌز محكمة ( 8)  
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.  298ص  2فنً مكتب  2008/4/15جلسة  2007لسنة  293الطعن رلم بؤبوظبً محكمة النمض ( 9)  

.   332صفحة  14مكتب فنً  2003/6/21لضائٌة جلسة  2003لسنة  304محكمة تمٌٌز دبً الطعن رلم ( 10)  

. 2003/5/9لضائٌة جلسة  31لسنة  47رلم العلٌا الطعن االتحادٌة المحكمة ( 11)  

 

   يختهفخًدسجبدًيٍ انًذبكى -2

   انجُبٌبد يذكًخ - أ

  اخزظبطٜب ػٖ  اُغ٘ؼ رِي خشٝط ٖٓ ثبُشؿْ  ثغ٘ب٣خ  أُشرجطخ اُغ٘ؼ  اُغ٘ب٣بد ر٘ظشٓؾٌٔخ

 اُغ٘ؼ اؽبُخ أعبص اُوبٕٗٞ ًبٕ ُٔب أٗٚ" اُشؤٕ ٛزا ك٢ ٢ثؤثٞظج اُ٘وغ ٓؾٌٔخ هؼذ ٝهذ ،٢اُ٘ٞػ

ا  أُشرجطخ ا  اسرجبؽب  - اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٖٓ 88 أُبدح اٗطجبم ششٝؽ ك٤ٚ رزٞاكش ال اُز١ ٝٛٞ - ثغ٤طب

 ٝأخشعٜب أُشرجطخ اُغ٘ؼ ُٜزٙ شبٓالا  ٝعؼِٚ اخزظبطٜب ك٢ ٝعغ كوذ اُغ٘ب٣بد ٓؾبًْ ػ٠ِ ثبُغ٘ب٣بد

 ٓغٌٖ ٝدخٍٞ أُؼظ٤خ رؾغ٤ٖ عش٣ٔزب ًٝبٗذ - األط٤َ االخزظبص راد اُغ٘ؼ ٓؾبًْ عِطخ ٖٓ

ا  عش٣ٔخ اسرٌبة ثوظذ ا  ٓشرجطز٤ٖ طبؽجٚ إلسادح خالكب ا  اسرجبؽب  ثٜب أؽ٤ِذ اُز٢ اُضٗب ثغ٘ب٣خ ثغ٤طب

ا  ٓؾِٚ ؿ٤ش ك٢ ٣ٌٕٞ ٓ٘ؼبٙ كبٕ اُغ٘ب٣بد ٓؾٌٔخ ا٠ُ األ٠ُٝ أُزٜٔخ   . (9 )سكؼٚ ٓزؼ٤٘ب

   اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ أُؾٌٔخ  - ة

 رغِت ثٜب رخزض ٢اُز اُغشائْ كبٕ ٢ثبُزبُ ٝ ادٓبساإل ٓؾبًْ ًَ ٖٓ دسعخ األػ٠ِ أُؾٌٔخ ٢ٝٛ

ا  أُشرجطخ اُغشائْ اخزظبص ا٤ُٜب  أّ ع٘ؼ ٓؾبًْ اخزظبص ٖٓ أًبٗذ عٞاء دسعزٜب ًبٗذ ٓب أ٣ب

 خبرْ ثزو٤ِذ ٣زؼِن أُزْٜ ا٠ُ أُغ٘ذ اُزض٣ٝش ًبٕ ُٔب  أٗٚ" ٢ثذث اُز٤٤ٔض ٓؾٌٔخ هؼذ ٝهذ  ع٘ب٣بد

 ٛزا أؽٌبّ ٖٓ اُزٜشة ثوظذ ٝرُي اُذُٝخ ا٠ُ اُذخٍٞ رظش٣ؼ ػ٤ِٚ ث٘بءا  رْ ٝاُز١ اُؾ٤ٌٓٞخ اُذائشح

 ا٠ُ اُزض٣ٝش ٛزا ٖٓ اٗظشف هذ اُغب٢ٗ هظذ ًٝبٕ اُغ٘بئ٢ أُخزجش ثزوش٣ش صجذ ٓب ٗؾٞ ػ٠ِ اُوبٕٗٞ

 اُؼوٞثبد هبٕٗٞ إلػٔبٍ ٓؾَ ال كبٗٚ صْ ٖٝٓ ،73 /6 سهْ ٝاإلهبٓخ اُٜغشح هبٕٗٞ أؽٌبّ ٖٓ اُزٜشة

 ثزض٣ٝش ٣زؼِن ك٤ٔب اُوبٕٗٞ ٛزا أؽٌبّ عش٣بٕ ثؼذّ روؼ٢ ػوٞثبد (223) أُبدح إٔ رُي اُؾبُخ ٛزٙ ك٢

 اُٞاهؼخ ًبٗذ ُٝٔب خبطخ، ػوبث٤خ هٞا٤ٖٗ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُزض٣ٝش أؽٞاٍ ػ٠ِ أُؾشساد

 ًٝبٗذ ٝاإلهبٓخ اُٜغشح هبٕٗٞ ٖٓ (34) أُبدح ألؽٌبّ رخؼغ األ٠ُٝ اُزٜٔخ ك٢ أُزْٜ ا٠ُ أُغ٘ذح

 االرؾبد٣خ أُؾٌٔخ ا٠ُ أُبدح ٛزٙ ك٢ ا٤ُٜب أُشبس اُغشائْ ك٢ اُلظَ ٝال٣خ أع٘ذد هذ ٓ٘ٚ (42) أُبدح

   (10)  . "دث٢ ٓؾبًْ ٝال٣خ ػٖ ٣٘ؾغش ث٘ظشٛب االخزظبص كبٕ اُؼ٤ِب

 اُوبٕٗٞ ٖٓ (42) أُبدح أؽٌبّ ثٔوزؼ٠ أٗٚ "اُشؤٕ ٛزا ك٢ اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ أُؾٌٔخ هؼذ ًٔب

 ٝاهبٓخ دخٍٞ شؤٕ ك٢ 1996 ُغ٘خ 13 سهْ االرؾبد١ ثبُوبٕٗٞ أُؼذٍ 73 ُغ٘خ 6 سهْ االرؾبد١

 34 ،32 أُبدر٤ٖ ك٢ ا٤ُٜب أُشبس اُغشائْ ك٢ اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ أُؾٌٔخ اخزظبص ؽظش هذ األعبٗت

 أُبدر٤ٖ ك٢ ا٤ُٜب أُشبس اُغشائْ ك٢ اُلظَ اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ أُؾٌٔخ رز٠ُٞ إٔ ػ٠ِ ٗظذ ار ٓ٘ٚ

 ٢ٌُٝ .اُغشائْ رِي ؿ٤ش ك٢ اُلظَ اخزظبطٜب ؽذٝد ك٢ ًَ األخشٟ أُؾبًْ ٝرز٠ُٞ اُزًش عبُلز٢

 رٌٕٞ إٔ ٣شزشؽ كبٗٚ ُِٔزْٜ أُ٘غٞثخ اُغشائْ ثو٤خ ٗظش ك٢ اُؼ٤ِب االرؾبد٣خ ُِٔؾٌٔخ االخزظبص ٣٘ؼوذ

  ُغ٘خ 6 سهْ االرؾبد١ اُوبٕٗٞ ٖٓ 34 ،32 أُبدر٤ٖ ك٢ أُشبس اُغشائْ ثبؽذٟ ٓشرجطخ اُغشائْ ٛزٙ

 اُخبٓغخ اُزٜٔخ  ًٝبٗذ  األعبٗت، ٝاهبٓخ دخٍٞ شؤٕ ك٢ 96 ُغ٘خ 13 سهْ ثبُوبٕٗٞ أُؼذٍ 73

 ػٖٔ ر٘ذسط ال اإلرغبس ثوظذ خٔٞس عِت ك٢ ٝأُزٔضِخ ٝاُضب٢ٗ األٍٝ أُز٤ٜٖٔ ٖٓ ًَ ا٠ُ أُ٘غٞثخ

 ثبُوبٕٗٞ أُؼذٍ 73 ُغ٘خ 6 سهْ االرؾبد١ اُوبٕٗٞ ٖٓ 34 ،32 أُبدر٤ٖ ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص اُغشائْ

 ثؼذّ اُوؼبء ٣وزؼ٢ األٓش اسرجبؽ أد٠ٗ ث٤ٜ٘ٔب ٤ُٝظ األعبٗت ٝاهبٓخ دخٍٞ شؤٕ ك٢ 96 ُغ٘خ 13 سهْ

 (11)  .ك٤ٜب شئٜٝٗب الرخبر اُؼبٓخ ٤ُِ٘بثخ ٝاؽبُزٜب اُغشائْ ٛزٙ ث٘ظش أُؾٌٔخ ٛزٙ اخزظبص
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انغشض انزُ ابخغاه  
يف حمشّشة نمٌاعذ  ادلششع 

ىٌ يٌاجيت  االخخصاص 
انصعٌباث انيت حعشض يف  
انعًم ًحإدُ ئىل حعاسض  
أحكاو انمعاء يف ادلسأنت  
انماٌََْت انٌاحذة ًمحاّت  

حجْت األحكاو انيت 
 حاصث لٌة األيش ادلمعِ 
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   الدولة خارج تمع التى الجرائم - ج

 ٌنعمد اال تصاص أن العموبات لانون من 2/ 16 المادة نص مفاد

 أحد بتوفر الدولة إللٌم  ارج تمع التً الجرائم بنظر الدولة لمحاكم

 المكونة األفعال من الدولة فً فعل ولوع -:األول نبلنة أركان

 -:النالث   الدولة، فً الجرٌمة نتٌجة تتحمك  -: النانً  للجرٌمة،

 ما عدا  فٌما فإن  هذا وعلى ، (12) الدولة فً النتٌجة تحمك إرادة

 لانون من 22و 20 المادتٌن نص منل –  اص بنص استننى

  2012 لسنة 5 بمانون المرسوم من 47 المادة ونص العموبات

 ال الدولة محاكم فإن المعلومات تمنٌة جرائم مكافحة شؤن فً

 وال  الدولة إللٌم  ارج ترتكب التً الجرائم فً بالفصل ت تص

 ما فإذا علٌاا الدا لً المانون أحكام بتطبٌك بالتالً ت تص

 رؼم المتام إلى المسندة الجرٌمة موضوع فً للفصل تعرضت

 تكون فإناا المستنناة الحاالت ؼٌر فً ال ارج فً ولوعاا نبوت

 كانت إذا أن  بٌد ، المكانً اال تصاص لواعد  الفت لد

ر  مرتبطتٌن الجرٌمتان  من ٌكون فإن  التجزئة ٌمبل ال ارتباطا

ر  واحدة محكمة فٌاما تفصل أن المتعٌن  األحكام تضارب من منعا

 التمٌٌز محاكم أحكام استمرت فمد هذا على و العدالة، سٌر ولحسن

 بول  فً أنره ظار الذي الم در تعاطً لد  المتام كان إذا أن 

 بنظر الدولة لمحاكم اال تصاص ٌنعمد أن  إال الدولة  ارج

 

.   2014/9/15جلسة لضائٌة  2013لسنة  316االتحادٌة العلٌا الطعن رلم المحكمة ( 12)  

.344صفحة  2مكتب فنً  2008/4/29جلسة لضائٌة  2007لسنة  323الطعن رلم بؤبوظبً النمض محكمة ( 13)  

 ٌمبل ال الذي اإلرتباط لٌام من سند على ل  بالنسبة الدعوى

 دا ل حٌازت  فً الم در ضبط وتامة التامة هذه بٌن التجزئة

ر  أحسن ولد . (13) الدولة  استلام بؤن اإلماراتً المشرع صنعا

  الواردة المكانى   اال تصاص لواعد تعدٌل األحكام هذه من

 مكرر 65 المادة  فاستحدث جزائٌة إجراءات 142 بالمادة

 لانون تعدٌل بشؤن 2016 لسنة 8 بمانون المرسوم من

 ا تصاص  على نصت والتً الم درة المواد مكافحة

   المكانى   نطالاا فً المتعاطى   على لبض التً المحكمة

 مكان هو التعاطً لضاٌا فً اال تصاص  معٌار فؤضحى

   .المتعاطى   الجانى   علً المبض

 واحدة محكمة أمام المرتبطة الجرائم نظر أن المول صفوة

 ٌترتب وما األحكام تضارب ٌمنع م تصة ؼٌر كانت ولو

 ال صوم مصالت و العدالة سٌر بحسن اإلضرار من ذلن على

 . نصاباا فً الحموق استمرار عدم من و ،
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عن الجرائم التً ٌرتكبها ممثلوها أو مدٌروها أو وكالإها لحسابها  جنائٌا  األشخاص االعتبارٌة فٌما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمٌة والهٌئات والمإسسات العامة، مسإولة " ن أمن لانون العموبات االتحادي على  65تنص المادة  (2)

ألف خمسمائة غٌر الغرامة التصرت العموبة على الغرامة التً ال ٌزٌد حدها األلصى على ٌة وال ٌجوز الحكم علٌها بغٌر الغرامة والمصادرة والتدابٌر الجنائٌة الممررة للجرٌمة لانونا فإذا كان المانون ٌمرر للجرٌمة عموبة أصل .أو باسمها

 ." درهم وال ٌمنع ذلن من معالبة مرتكب الجرٌمة شخصٌا بالعموبات الممررة لها فً المانون

 . 2016ابرٌل  12ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة جلسة  10لسنة  181الطعن رلم  (3)

-8-30بتارٌخ  -السابعة والعشرون 308الجرٌدة الرسمٌة العدد . م فً شؤن دخول والامة األجانب 1973لسنة ( 6)بشؤن إصدار الالئحة التنفٌذٌة للمانون االتحادي رلم  1997لسنة  - 360رلم  -من لرار وزٌر الداخلٌة  14نصت المادة  (4)

 .بشؤن تعدٌل بعض أحكام الالئحة التنفٌذٌة لمانون دخول وإلامة األجانب 2014لسنة  377من لرار وزٌر الداخلٌة رلم  1بواسطة المادة المستبدلة     30-11-1997ٌعمل به من تارٌخ  1997- 

.ٌه اإلدارة العامة لإللامة وشإون األجانب علٌلتزم الكفٌل بضمان صحة المعلومات المدونة فً الطلب وتؤمٌن إحضار المكفول أو تسفٌره عند االلتضاء أو أٌة التزامات أخرى لد تفرضها    

 كنٌرار  ٌإرق أمر الجنائٌة الكفٌل مسإولٌة أن شن ال

 فً فاألصل المتحدة العربٌة اإلمارات دولة سكان من

 أو معنوي أو مادي كان سواء النفع تلمس هو الكفالة

 اآل ر الوج  أما إجتماعً؛ أو أسري بواجب المٌام

 هوة فً السموط إلى بالكفٌل ٌودي فمد الكفالة من

  الؾ ما إذا ومال  حرٌت  وتادٌد الجنائٌة المسائلة

 الدولة نظام على للحفاظ الموضوعة الموانٌن

 وفكرة بالكفٌل للتعرٌؾ نتعرض وسوؾ والمجتمع

 فً للكفٌل الجنائٌة المسإولٌة حاالت منالشة نم الكفالة

 .التنفٌذٌة الئحت  و األجانب وإلامة د ول لانون نطاق

 اسم وهو ؛ " الضامن   " فاو اللؽة فً الكفٌل عن أما

وف  ر : ومعناه ، الحسنى هللا أسماء من  لكفاٌات الم 

امن ، م لولات   . (1) احتٌاجاتام إلٌصال الض 

ر  الكفالة وأما  وإلامة د ول لانون ضوء وفً اصطبلحا

 استمدام لتؤمٌن وجد نظام فاً اإلماراتً األجانب

 تحت المكفول ٌضع ، ال ارج من الوافدة العمالة

 المكفول تنمل حرٌة تمٌد وبموجب ، الكفٌل؛ سلطة

 جاة أي لدى العمل فً وحرٌت  الدولة،  ارج

 المكفول تواجد ٌكون كما ؛ الكفٌل بموافمة إال أ رى،

 جاة ومن ؛ كفٌل  وموافمة برؼبة رهٌن بالدولة

 الترنت لد للكفٌل الممنوحة السلطة تلن فإن أ رى

 مإداه كان مما ؛ المانون أمام مكفول  عن بمسئولٌت 

 لانونٌة نصوص طائلة تحت الكفبلء بعض ولوع

 ش ص ٌكون لد الكفٌل و . الكفالة تلن بسبب عمابٌة

 نص الحالتٌن كبل وفً ؛ اعتباري أو ؛ طبٌعً

 فمانون للكفٌل الجنائٌة المسإولٌة على المشرع

  االعتبارٌة األش اص مسائلة كفل االتحادي العموبات

ر   ، جنائٌا

 األش اص تلن على المولعة العموبة حصر أن  ؼٌر

 . (2 ) الجنائٌة التدابٌرة و المصادرة و الؽرامة فً

 نص مفاد بؤن ال ٌمة رأس تمٌٌز محكمة لضت ولمد

  األش اص مسإولٌة أن العموبات لانون من 65 المادة

ر  االعتبارٌة   أو ممنلوها ٌرتكباا التً الجرائم عن جنائٌا

 بذاتاا لائمة باسماا أو لحساباا وكبلإها أو مدٌروها

 . (3 ) مستملة عموبة المشرع لاا رصد

 هم حاالت فً الجنائٌة الكفٌل مسإولٌة حصر وٌمكن 

ر  األكنر و األهم    : التالً النحو على شٌوعا

 وتؤمٌن الكفالة بطلب المتعلمة الكفٌل مسإولٌة :أوال  

   المكفول وتسفٌر احضار

ر   لمانون التنفٌذٌة البلئحة من 14 المادة لنص فوفما

  ٌكون الكفٌل فإن اإلماراتً األجانب وإلامة د ول

 طلب ٌتضمناا التً البٌانات صحة عن مسإول

 المكفول احضار ضامن ٌكون كما ، من  الممدم الكفالة

 . (4) اإللتضاء عند تسفٌره أو

فيىقانونىالجنائوةىللكفولىالمدؤولوةى
األجانبدخولىوإقامةى  

لــــــبعىأدًذً/ انًغتشبس  

 لبضًًفًًيذكًخًسأطًانخًٍخً
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 فً الجنائٌة للمسائلة ٌ ضع الكفٌل أن ذلن على وٌترتب 

 ؛ الكفالة طلب ٌتضمناا التً البٌانات صحة عدم حالة

 العامة اإلدارة تعلٌمات  الؾ إذا للمسائلة ٌ ضع كما

 لد بذلن فٌكون  مكفول  تسفٌر بشؤن اإللامة و للجنسٌة

 د ول لمانون التنفٌذٌة البلئحة من 14 المادة نص  الؾ

 ذلن من 35 المادة طائلة تحت فٌمع األجانب وإلامة

 عن تمل ال لمدة بالحبس لمعالبت  معرض وٌكون المانون

 هاتٌن بإحدى أو آالؾ عشر عن تمل ال بؽرامة و شار

 من بعدد الحالة هذه فً الكفٌل فٌعالب (5 ) العموبتٌن

 . الم الفة شملتام الذٌن المكفولٌن لعدد مساوي العموبات

 الدولة فً المكفول بماء عن الكفٌل مسإولٌة : ثانٌا  

 مشروع غٌر بشكل

 على األجانب وإلامة د ول لانون من 12 المادة فرضت

 ٌؽادرها أن د ول إذن أو بتؤشٌرة الببلد د ل أجنبً كل

 بإلؽائاا سواء د ول  إذن أو تؤشٌرت  صبلحٌة انتااء عند

 تصرٌت على حصل لد ٌكن لم ما مدتاا بانتااء أو

 .فٌاا باإللامة

ر    األجانب وإلامة د ول لانون من 21 المادة لنص ووفما

 تلؽً أو د ول  تاشٌرة أو إلامت  تنتاً الذي األجنبً فإن

 ( ٌوم نبلنون ) الممررة المالة  بلل بتجدٌدها ٌموم وال

  بلل الببلد ٌؽادر وال ، ذلن فٌاا ٌجوز التً األحوال فً
 درهم مائة عن تزٌد ال ؼرامة علٌ  تولع ؛ المالة هذه

 اعتبارار  بالببلد مشروعة ؼٌر إلامة فٌ  ٌمٌم ٌوم كل عن

 الؽرامة دفع عدم حالة وفً .. المالة نااٌة تارٌخ من

 نبلنة على تزٌد ال مدة بالحبس الم الؾ ٌعالب الممررة

 درهم آالؾ أربعة تجاوز ال التً بالؽرامة أو أشار

 .( 6) بإبعاده تؤمر أن للمحكمة وٌجوز

ر   ٌعالب الكفٌل فإن المانون ذات من 36  المادة لنص ووفما

 ؼٌر بشكل الدولة فً ٌمٌم الذي المكفول عموبة بذات

 إلامت  تجدٌد عن بت لف  ذلن على ساعده بوصف  مشروع

 .(7) بارب  اإلببلغ أو ترحٌل  إجراءات ات اذ أو

 العموبة بؤن أبوظبً بإمارة النمض محكمة لضت ولمد

 البماء على أجنبٌة بمساعدة المتام على التطبٌك الواجبة

 إلامتاا، مدة انتااء بعد مشروعة ؼٌر بصورة الببلد فً

 بالمادة عمبلر  نفساا الجرٌمة لمرتكبة الممررة العموبة هً

ر  معالبت  وأن 1973 لسنة 6 المانون من 36  لنص وفما

 ٌمرر لم الجرٌمة أن باعتبار المانون ذات من 35 المادة

  الحكم ٌعٌب  طؤ المانون من السابع بالفصل عموبة لاا

 .(8 ) نمض  وٌوجب

 الدولة فً المكفول ٌضمن الذي هو الكفٌل لكون ونظرار 

 إلامت  تجدٌد أمر مبلن أن كما ؛ مناا ترحٌل  حك وٌمتلن

 المكفول إلامة بتجدٌد أو بتنبٌت لٌام  عدم فإن الكفٌل بٌد

 سند نتااءا بعد مشروع ؼٌر بشكل الدولة فً ٌمٌم وترك 

 أو مناا ترحٌل  إجراءات ٌت ذ أن ودون الشرعً إلامت 

 فً للمكفول من  مشاركة ٌعتبر ، كان إن هرب  ٌبلػ

 فٌمع مشروع ؼٌر بشكل الدولة فً البماء جرٌمة ارتكاب

 بالؽرامة لمعالبت  معرض وٌكون العماب مادة طائلة تحت

 المكفول فٌ  ٌمٌم ٌوم كل عن درهم مائة تجاوز ال التً

 أحٌل الؽرامة ٌدفع لم فإن الدولة فً مشروع ؼٌر بشكل

 مدت  تزٌد ال الذي الحبس عموبة علٌ  لتولع المحكمة إلى

 آالؾ أربعة تجاوز ال التً الؽرامة أو أشار نبلنة عن

 إذا اإلبعاد بتدبٌر علٌ  المحكمة تمضً أن وٌجوز ؛ درهم
ر  المتام كان ما  . أجنبٌا

أو اللوائح أو المرارات الصادرة تنفٌذا  له بالحبس مدة ال تمل   المانونفٌما عدا العموبات الممررة للجرائم المنصوص علٌها فً هذا الفصل ٌعالب كل من ٌخالف أحكام هذا على أن  1973لسنة  6من المانون  35نصت المادة ( 5)

 .عشرة آالف درهم، أو بإحدى هاتٌن العموبتٌن( 10.000)عن شهر وبغرامة ال تمل عن 

 وتتعدد الغرامات بتعدد األشخاص المخالفٌن

خالل مهلة ال  –فً الحاالت التً ٌجوز فٌها ذلن  –ولم ٌبادر بالتجدٌد لامته إكل أجنبً دخل الدولة ثم انتهت أو ألغٌت تؤشٌرة دخوله أو تصرٌح "  1973لسنة  6من المانون رلم  21الفمرتٌن األولى و الثالثة من المادة ( 6)

 " .ه إلامة غٌر مشروعة بالبالد اعتبارا  من تارٌخ نهاٌة المهلة فٌ تجاوز ثالثٌن ٌوما  من تارٌخ اإلنتهاء أو لم ٌغادر البالد خالل هذه المهلة ، تولع علٌه غرامة ال تزٌد عن مائة درهم عن كل ٌوم ٌمٌم

 "الممررة لمرتكب الجرم نفسه  وبةكل من حاول ارتكاب جرم معالب علٌه بممتضى هذا المانون أو شارن فٌه بؤن تآمر أو ساعد أو حرض أو أغرى الغٌر على ارتكابه ٌعالب بالعم"  1973لسنة  6من المانون رلم  36المادة ( 7)

.416ص4ًًًيكتتًف25/4/2010ًًًُلضبئٍخًيذكًخًانُمضًثأثٕظجًًًجهغخ2010ًًًًنغُخً  - 223انطعًٍسلىً( 8)   
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   حكمهم فً ومن المصر أبنائه عن الكفٌل مسإولٌة : ثالثا  

 الذي المولود حالة حالتٌن فً المصر أبنائ  عن الكفٌل مسإولٌة تتمنل

 ٌد ل الذي الماصر وحالة ، المتحدة العربٌة اإلمارات دولة دا ل فً ٌولد

 الحالتٌن هاتٌن من لكل نتعرض وسوؾ كفالت  على فٌاا ٌمٌم أو الدولة

 .حدة على

ر  األولى الحالة عن فؤما  21 المادة من النالنة و النانٌة الفمرتٌن لنص ووفما

  الدولة بدا ل  األجنبً المولود أمر ولً فإن 1973 لسنة 6 المانون من

 الوالدة، تارٌخ من أشار أربعة مالة وٌعطى إلامت  بتنبٌت ٌلتزم

 عن تزٌد ال ) الممررة الؽرامة بدفع ٌلتزم إلامت  تنبٌت دون وبانمضائاا

 الممررة الؽرامة دفع عدم حالة وفً ( تؤ ٌر ٌوم كل عن درهم مائة

 تجاوز ال التً بالؽرامة أو أشار نبلنة على تزٌد ال مدة بالحبس ٌعالب

 .(9) بإبعاده تؤمر أن للمحكمة وٌجوز درهم آالؾ أربعة

 أبنائ  بماء عن الكفٌل مسإولٌة فً المتمنلة و النانٌة الحالة وعن أما

 بشكل الدولة فً علٌام الوصاٌة أو الموامة حك ٌمتلن من أو ، المصر

 استمراء من البٌن بؤن ال ٌمة رأس تمٌٌز محكمة لضت فمد مشروع ؼٌر

 بالمانون المستبدلة 1973 لسنة 6 رلم االتحادي المانون من 21 المادة

 الرشٌد األجنبً هو ب  الم اطب أن األصل أن 1996 لسنة 13 رلم

 مدة بانتااء إلامت  انتات أم إلامت  تصرٌت أو د ول  تؤشٌرة ألؽٌت الذي

 فٌاا ٌجوز التً األحوال فً بالتجدٌد ٌبادر ولم الد ول تؤشٌرة أو اإلذن

ر  نبلنٌن تجاوز ال مالة  بلل ذلن  الببلد ٌؽادر أو االنتااء تارٌخ من ٌوما

 وصٌ  أو فولٌ  حكم  فً ومن الرشد سن ٌبلػ لم من أم المالة هذه  بلل

 . (10 ) بالنص الم اطب هو

 لانون من 21 المادة بنص الم اطب بؤن لاا آ ر لضاء فً لضت كما

 فً الدفع عن وتماعس  وصٌ  أو الماصر ولً هو األجانب وإلامة د ول

  المحكمة ولضاء ، العماب طائلة تحت ٌضع  بالمادة المحددة المواعٌد

 ضدها المطعون لكون صفة ذي ؼٌر على لرفعاا الدعوى لبول بعدم

 . (11) المانون لصحٌت وموافك صحٌت الرشد سن تبلػ لم لاصرة

ولً أمره أو الوصً علٌه بدفع الغرامة الممررة، وٌجوز للوزٌر أو من ٌفوضه أن ٌمرر اإلعفاء زم وبالنسبة للمولود األجنبً تكون المهلة المنصوص علٌها فً هذه المادة أربعة أشهر من تارٌخ الوالدة، وبانمضائها دون تثبٌت إلامته ٌلت( 9)

 .من كل أو بعض الغرامة الممررة فً هذه المادة

 .حكمة أن تؤمر بؤبعادهللمحالة عدم دفع الغرامة الممررة ٌعالب المخالف بالحبس مدة ال تزٌد على ثالثة أشهر أو بالغرامة التً ال تجاوز أربعة أالف درهم وٌجوز وفً 

 . 2016ٌناٌر  12ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة جلسة  10لسنة  133الطعن رلم ( 10)

 . 2016فبراٌر  2ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة جلسة  10لسنة  138الطعن رلم ( 11)
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ً ئٌ كاٌ لاٌٌَ دخٌل ً  
ئلايت األجاَب ًظع 

ادلكفٌل حتج سهطت انكفْم 
، فاٌ حهك انسهطت ادلًنٌحت  

نهكفْم لذ الرتَج 
مبسإًنْخو عٍ يكفٌنو أياو  
انماٌٌَ، مما كاٌ يإداه ًلٌع  
بعط انكفالء حتج طائهت  

َصٌص لاٌََْت عمابْت 
. بسبب حهك انكفانت  

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5n6aJw_nTAhURKFAKHZkxBSUQjRwIBw&url=https://www.trashedgraphics.com/vector-fish-logo/&psig=AFQjCNGbPKoFlv0Ih4DiYeqUjwaf35lXPg&ust=1495199643738457
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic74DotOjVAhWHORoKHcQoDjIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/314266880223888070/&psig=AFQjCNHrSFlo3qOQdhRXjM1KQ26T2UdTEg&ust=1503407805098935


   المكفول العامل عن العمل رب الكفٌل مسإولٌة : رابعا  

 وأناط المكفولٌن عمل تنظٌم إلى اإلماراتً المشرع عمد

 تحت منام الم الؾ وضع نم ومن ذلن ضمان بالكفبلء

 نص السٌاق هذا وفً صارمة عمابٌة نصوص طائلة

 لمكفول  الكفٌل ترن أولاما فعلٌن تجرٌم على المانون

   لدى بالعمل لمكفول  الكفٌل سماح نانٌاما و عمل دون

 . الؽٌر

 الرلٌمة مادت  فً األجانب وإلامة د ول لانون حظر فلمد

 أن عمل بتؤشٌرة الدولة ٌد ل الذي المكفول على 11

 حالة ذلن من استننى أن  إال ، الكفٌل ؼٌر لدى ٌعمل

    واإللامة للجنسٌة العامة اإلدارة وموافمة الكفٌل موافمة

 أو ش ص لدى للعمل صادرة التؤشٌرة كانت فإذا (12)

 ؼٌر لدى ٌعمل أن التؤشٌرة لصاحب ٌحك فبل مإسسة

 أو بموافمت  إال المإسسة تلن ؼٌر أو الش ص ذلن

 على والاجرة الجنسٌة إدارة وموافمة ال طٌة موافمتاا

ر  ٌكون أن ٌمكن الكفٌل أن بمعنى ، ذلن  أو    ش صا

 معٌنة مإسسة لدى للعمل كانت إذا التؤشٌرة وأن مإسسة

 ما ، الكفٌلة المإسسة ؼٌر فً العمل لؤلجنبً ٌجوز فبل

 وكذا الكفٌل موافمة على التؤشٌرة صاحب ٌحصل لم

 . والاجرة الجنسٌة إدارة موافمة

 البلئحة من 67 المادة من األولى الفمرة نص تضمن كما

 المكفول إلزام على األجانب وإلامة د ول لمانون التنفٌذٌة

 .(13) كفٌل  ؼٌر لدى ٌعمل بؤال

  ال ٌمة رأس تمٌٌز محكمة لضت ولمد

  موافمة على حصول  المتام ادعاء بؤن

   ٌجدٌ  ال الؽٌر لدى العمل على الكفٌل

  موافمة على حصول  ٌدعً لم مادام

   العمل على واإللامة الجنسٌة إدارة من

  ــ الزم شرط وهو كفٌل  ؼٌر لدى

  ــ الكفٌل موافمة مع

 نم ،ومن(14 ) الفعل هذا عن التؤنٌم لرفع

إذا كانت التؤشٌرة للعمل لدى أي شخص أو مإسسة فال ٌحك لصاحبها أن ٌعمل لدى غٌر ذلن الشخص أو فً غٌر تلن المإسسة إال بموافمته أو "  1996لسنة  13المستبدلة بالمانون  1973لسنة  6من المانون  11المادة ( 12) 

 " .موافمتها الخطٌة وموافمة اإلدارة العامة للجنسٌة واإللامة على ذلن

 " .ٌلتزم المكفول بؤال ٌعمل لدى غٌر كفٌله "  1997لسنة  360من المرار الوزاري رلم  67الفمرة االولى من المادة (  13)

 . 2008/2/17ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة  جلسة  2لسنة  - 20الطعن رلم ( 14) 

   . 2016/5/24ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة جلسة  11لسنة  63الطعن رلم (   15)

 العامل عمل على الكفٌل موافمة مجرد أن مبدأ المشرع اعتنك فمد

ر  ذلن وكان ، التؤنٌم لرفع التكفً الؽٌر لدى المكفول  لٌسوغ الزما

  ات اذ دون الؽٌر لدى مكفول  بعمل ٌسمت الذي الكفٌل فعل تؤنٌم

 . اإللامة و للجنسٌة العامة اإلدارة لدى البلزمة اإلجراءات

 األول البندٌن نص مإدى فإن الجنائٌة الكفٌل مسإولٌة وعن أما

 وإلامة د ول لانون من 1 مكرر 34 المادة من الرابع و

 ٌسمت الذي أو مكفول  ٌشؽل ال الذي  الكفٌل معالبة هو األجانب

 ، درهم ألؾ  مسٌن مبلػ بتؽرٌم  الؽٌر لدى بالعمل لمكفول 

 ألؾ  مسٌن ؼرامة و الحبس العموبة تكون العود حالة وفً

  أو است دامام ٌتم الذٌن الم الفٌن بتعدد العموبات وتتعدد ، درهم

 .درهم مبلٌٌن  مسة ألصى بحد ٌوائامإ

 بترن تتحمك فإناا لمكفول  الكفٌل تشؽٌل عدم جرٌمة وعن فؤما

 تؤشٌرة بموجب استمدم  الذي و العامل لمكفول  العمل رب الكفٌل

 فً ٌمٌم ترك  لد فٌكون أعمال أٌة إلٌ  ٌسند أن دون ، عمل

 رأس تمٌٌز محكمة لضت ولد ، مشروع سبب دون الدولة

 سوى تتطلب ال مكفول  الكفٌل تشؽٌل عدم جرٌمة بؤن ال ٌمة

 المنصرفٌن اإلرادة و العلم على ٌموم الذي العام الجنائً المصد

 أو الجنائً المصد لٌام تمدٌر أن الممرر ومن الجرٌمة أركان إلى

 الموضوع محكمة فٌاا تفصل بالوالع تتعلك مسؤلة ٌعد لٌام  عدم

 .(15 )  معمب بؽٌر
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 كفول ــللمسماح الكفٌل رٌمة ــجأما وعن 

 الكفٌللدى الؽٌر فإناا تتحمك بترن بالعمل 

 بموجبرب العمل مكفول  الذي استمدم   

 ؼٌره مع تحمك دى ــلعمل ٌعمل رة ـشٌؤت 

 ت ــلضعلٌ ، ولمد   ــوموافمتبذلن علم  

 لدتمٌٌز رأس ال ٌمة بؤن المشرع محكمة 

 جنبً األلمكفول  ت ــٌسم ل باألـلزم الكفٌأ 

 نمللدى ؼٌره دون ات اذ إجراءات بالعمل 
 .( 16) الةالكف 

 لمكفول  ٌسمت الذي لــــالكفٌ نإف نم ومن

 على الحصول دون ؼٌره لدى بالعمل العامل 

 ٌعالب اإللامة و للجنسٌة العامة اإلدارة من تصرٌت

 فعلت  إلى عاد فإن درهم ألؾ  مسٌن مبلػ بتؽرٌم 

  لؾأ  مسٌن ؼرامة و الحبس إلى العموبة ؼلظت
 . جنبًأ كان إن بعادهإب المضاء وجاز درهم
 الذي الكفٌل على باا الممضً الؽرامات وتتعدد

 الؽٌر لدى بعمل  ٌسمت أو عمل دون مكفول  ٌترن
 . الم الفٌن المكفولٌن بتعدد للمانون بالم الفة
 العماب مادة من النامن البند أن بالذكر وجدٌر

 الجرائم استننى لد الذكر سالفة 1 مكرر 34 الرلٌمة

 أحكام سرٌان من المادة هذه فً علٌاا المنصوص

 لانون فً علٌاا المنصوص الم ففة الظروؾ

 النزول ٌجوز ال نم ومن إلٌ  المشار العموبات
 . الم ففة الظروؾ تطبٌك وأ بالعموبة

 النص المادة ذات من النانً البند نص تضمن ولد

 هرب عن أبلػ إذا العموبة من الكفٌل عفاءإ على

 التنفٌذٌة البلئحة لىإ ذلن شؤن فً حالأو (17) مكفول 
  استبدالاا بعد – مناا 67 المادة نص تضمن حٌث

 رـــوزٌ رارــل وجبــبم 2014\8\31 فً

 2016/3/8ق تمٌٌز جزاء رأس الخٌمة جلسة  10لسنة  165الطعن رلم (  16)

 . 2007لسنة  7المستبدلة بالمرسوم االتحادي رلم  1973لسنة  6من المانون  1مكرر  34من المادة  2البند رلم ( 17)

كما ٌلتزم الكفٌل بؤن ٌبلغ اإلدارة العامة لإللامة وشإون األجانب أو ألرب مركز للشرطة "   2014لسنة  377من لرار وزٌر الداخلٌة رلم  5المستبدلة بالمادة  1997لسنة   360من المرار الوزاري رلم  67الفمرة الثانٌة من المادة ( 18)

 " .عشرة أٌام عمل من تارٌخ تركه للعمل ( 10)عن مكفوله األجنبً الذي ترن العمل لدٌه ألي سبب من األسباب وذلن خالل مهلة ال تجاوز 

 الكفٌل التزام على 2014 لسنة 377 رلم الدا لٌة

 ألرب أو اإللامة و للجنسٌة العامة اإلدارة  بإببلغ

 أٌام عشرة  بلل مكفول  هرب عن شرطة مركز

 رتب لد المشرع فإن نم ومن ، (18) للعمل ترك  من

 مكفول  ترن عن باإلببلغ الكفٌل على لانونً التزام

 لذلن ٌامأ عشرة ممدارها مالة وإعطائ  لدٌ  العمل

  و للجنسٌة العامة اإلدارة من يأ بإببلغ ل  وسمت

 نص نم ، الترن بذلن شرطة مركز لربأ وأ اإللامة

 هرب عن باإلببلغ ٌبادر الذي الكفٌل إعفاء على

 عمل دون المكفول ترن جرٌمتً عموبة من مكفول 

 ذلن من فجعل الؽٌر لدى المكفول بعمل السماح و

 الكفٌل سماح عدم على لاطعة لانونٌة لرٌنة الببلغ

 . عمل دون ترك  وعدم الؽٌر لدى بالعمل لمكفول 

 النمافة توافر أهمٌة تتضت تمدم ما جمٌع ومن 

 وبما الدولة فً أجنبً ٌكفل من كل لدى المانونٌة

 العمابٌة المواد طائلة تحت الولوع تفادي من ٌمكن 

 . ومحنة نممة الى ومنفعة مزٌة من كفالت  فتتحول
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القانونىاإلماراتيأثرىالتنازلىوالصلحىرلىىالدروىىالجزائوةىفيى  

 أعبيخًعجذًانًعضًدمحم

العتئُبفٍَبثخًعضًٕ  

ك٢ كِغــــــــلخ األطَ 

ٛـــٞ اُوٞا٤ٖٗ اُغضائ٤خ 

ك٢ رزجــغ ؽن أُغزٔغ 

ٝٓــــــــالؽوخ ٓشرٌج٢  

ٝٓؾبًٔـــــزْٜ اُغشائْ 

اُشادع اُؼوــبة ُزٞه٤غ 

ٓب ػِــــ٠ ػ٤ِْٜ عضاءا 

ٖٓ ك٢ ؽوٜـــْ ٣ضجـــذ 

ا ُِٔغزٔغ   ك٢ عشّ ؽوب

اُؼـــــــــــــذاُخ  رؾو٤ن 

ا ألٓ٘ٚ  اال إٔ  ٝطٞٗب

 ٝ  اإلٓـــــبسار٢ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢ أُششع

 اُغشائْ ٖٓ ٛ٘بى إٔ سأٟ ٝثؾن هذسٛب إلػزجبساد

 ٝطق ػ٤ِٚ ٣ـِت ك٤ٚ أُغزٔغ ؽن  ٣ٌٕٞ ٓب

ا   ك٤ٜب اُؾن ٣ٌٕٞ ث٤٘ٔب اُ٘ظش٣ٚ   أُظــِؾخ  خبُظب

  ك٤ٚ اُلـــــشد ؽــــن ٣ٌــٕٞ ٓب ٜٝٓ٘ب  ػـ٤ِٚ ُِٔغ٠٘

 ٤ًُِٞٚ أٝ ُٚ كؤثبػ أُغزٔـــــغ ؽــن ػ٠ِ ظبٛـشاا 

 ا٤ُ٘بثخ ٖٓ ٣طِت أٝ شٌٞاٙ ػٖ ٣ز٘ــبصٍ إٔ اُخبص

 ٛزٙ ك٢  أُزْٜ ٓغ طِؾٚ اصجبد أُؾٌٔخ أٝ اُؼبٓخ

 اُظِؼ ٝرُي اُز٘بصٍ ٛزا ػـ٠ِ سرت ٝ  اُغشائْ

ا  أصشاا   .اٗوؼبءٛب ٛٞ اُغضائ٤خ اُذػٟٞ ع٤ش ك٢ ٛبٓب

  ُغ٘خ 35 سهْ اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٗظْ ٝهذ

  ؽبُز٠    2006 ُغ٘خ 35 سهْ ثبُوبٕٗٞ أُؼذٍ 1992

 . ٓ٘ٚ ٌٓشس 20 ،16 أُبدر٤ٖ ك٢ اُظِؼ ٝ اُز٘بصٍ

 ك٤ٜب سأٟ اُز٠ اُؾبالد أُشـــشع ؽظش هذ ٝ ٛزا

ا  اُؾن   اُز٢ اُغشائْ ثؼغ ك٢ ػ٤ِـــٚ ُِٔغ٢٘ خبُظب

 أُزؼِوخ أٝ اُلـــشٝع ٝ األطٍٞ ث٤ٖ روغ

 أٝ ؽِجٚ ؽن ُٚ ٖٓ ا٠ُ اُظـ٤ش رغ٤ِْ ػٖ ثبإلٓز٘بع

 األعـــــــٞس ٝ اُ٘لوخ عشائْ أٝ ٤ُٝٚ عِطخ ٖٓ ٗضػٚ

 عت عشائْ أٝ ، ػ٤ِٚ ٝعجذ ٖٓ ػ٠ِ ثٜب أُؾٌّٞ

ٟ   أٝ األشخـــــــبص هزف ٝ  اُز٠ اُغشائْ ٖٓ أ

 شٌٟٞ روذ٣ْ ٝعــــٞة ػ٠ِ ك٤ٜب اُوبٕٗٞ ٣٘ض

 ٣وّٞ ٖٓٔ أٝ ػ٤ِـــٚ أُغ٠٘   ٖٓ شل٣ٞخ أٝ ًزبث٤خ

ا  ٓوبٓٚ   ٖٓ اُؼبشــــــشح أُبدح إٔ رُي .  هبٗٞٗب

 ؽن ه٤ذد هذ ا٤ُٚ أُشبس اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ

 رِي ك٢ اُغضائ٤خ اُذػٟٞ سكغ ك٢ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ

 شٌٟٞ ػ٠ِ ث٘بء اال اهبٓزٜب ػٖ ٣ذٛب كـِذ اُغشائْ

ا  ٓوبٓٚ ٣وّٞ ٖٓ أٝ ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ٖٓ   . هبٗٞٗب

 ػ٠ِ اُوبٕٗٞ راد ٖٓ ( 16 ) أُبدح ك٢ اُ٘ض ٝعبء

  ك٢ ا٤ُٜب أُشبس اُغشائْ ك٢ اُشٌٟٞ هذّ ُٖٔ ) أٗٚ

  اُشٌٟٞ ػٖ ٣ز٘بصٍ إٔ اُوبٕٗٞ ٛزا ٖٓ (10) أُبدح

 . ثبد ؽٌْ اُذػٟٞ ك٢ ٣ظذس إٔ هجَ ٝهذ أ١ ك٢

 اشزشؽ ٝهذ ( ثبُز٘بصٍ اُغضائ٤خ اُذػٟٞ ر٘وؼ٠ ٝ

 ٣ظذس إٔ ػ٤ِْٜ أُغ٠٘ رؼذد ؽبٍ ك٢ أُششع

 ٖٓ هذّ كبرا اُشٌٟٞ هذٓٞا ٖٓ ع٤ٔغ ٖٓ اُز٘بصٍ

 . أصشاا  ر٘بصُْٜ ٣٘زظ كال ثؼؼْٜ أٝ أؽذْٛ

 ثبُ٘غجخ اُز٘بصٍ ؽظٍٞ كبٕ  أُز٤ٜٖٔ رؼذد ارا أٓب

 ٓوذّ ؽن ٝ . اُجبه٤ٖ ا٠ُ أصشٙ ٣ؾذس ألؽذْٛ

 ٣غوؾ ال ُٚ خبُض  ؽن ػٜ٘ب اُز٘بصٍ ك٢ اُشٌٟٞ

ا  ُْٜ ٣ٌٕٞ ٝ ٝسصزٚ ع٤ٔغ ٣شصٚ اٗٔب ٝ ثٞكبرٚ  ع٤ٔؼب

  . ٓ٘ٚ أُوذٓٚ اُشٌٟٞ ػٖ اُز٘بصٍ ك٢ اُؾن

 ػ٤ِٚ ُِٔغ٢٘  ػوٞثبد 401 أُبدح أػطذ هذ ٝ ٛزا

 دػٞاٙ ػٖ اُز٘بصٍ ك٢ اُؾن اُش٤ي عشائْ ك٢

 .اُغ٘بئ٤خ اُذػٟٞ اٗوؼبء رُي ػ٠ِ ٝسرجذ
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ٛزٙ اُغش٣ٔخ ثغذاد ه٤ٔخ ك٢ اُذػٟٞ ًٝزُي ر٘وؼ٢ 

 . اُش٤ي ٓؾَ اإلرٜبّ 

ا أٓب أؽٞاٍ اٗوؼبء اُذػٟٞ اُغضائ٤خ  كوذ طِــــــــؾب

اإلعـشاءاد ٖٓ هبٕٗٞ ( ٌٓشس  20)اٗزظٔزٜب أُبدح 

 2006ُغ٘خ  35سهْ ثبُوبٗــــٕٞ اُغضائ٤خ ٝأُؼبكخ 

ٖٓ  455ثبُؼذد  2006/10/12ك٢ أُ٘شٞس 

   -:أٗــــــٚ ػ٠ِ اُشع٤ٔــــخ  ٝاُز٢ ٗظــــذ اُغش٣ذح 

 اُغ٘ؼ ك٢ اُخــــــبص ٤ًِٝٚ أٝ ػ٤ِٚ ُِٔغ٘ــــــــ٢)

 (394)ٝ (339) أسهبّ أُٞاد ك٢ ػ٤ِٜب أُ٘ظٞص

  هبٗـــــٕٞ ٖٓ (405)ٝ (404)ٝ (403)ٝ (395)ٝ

 ػ٤ِٜــــب ٗض اُز٢ األخشٟ األؽٞاٍ ٝك٢ اُؼوٞثبد

 أُؾــٌٔخ أٝ اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ا٠ُ ٣طِت إٔ اُوبٕٗٞ

  ٣ٝزشرت أُزْٜ، ٓغ طِؾٚ اصجبد األؽٞاٍ ثؾغت

 اُذػــــــــٟٞ اٗوؼــــــــبء اُظِؼ ػــــــ٠ِ

 .( اُغــــــــضائ٤خ

ا  أُؼزجش اُظِؼ ٝ   اُز١ ٛٞ أُبدح ٛزٙ ُــــ٘ض ؽجوب

 ٣غت ٝ األؽٞاٍ ثؾغــــت أُؾٌٔخ  أٝ ٤ُِ٘بثخ ٣وذّ

ا  ػ٤ِٚ أُغ٠٘  ٖٓ ٣وذّ إٔ  ٖٓ أٝ شخظـــــــــ٤ب

 ٝ اُظِـــــؼ ُٚ ٣ج٤ؼ ر٤ًَٞ ثٔٞعت اُخبص ٤ًِٝٚ

 – اُجغ٤ـــــؾ اُؼشة عشائْ ك٢ عبئضاا  اُظِؼ ٣ٌٕٞ

 هِذ أٝ ٣ٞٓـاب ػشش٣ٖ اُؼالط ٓــذح عبٝصد عٞاء

 . أصشاا  اُؼشة ٣ؾذس ُْ ُٝٞ ؽزـ٠ - ػٜ٘ب

   ثخبس٣ــخ دساعخ أٝ  ع٤بسح اعزؼٔبٍ عش٣ٔخ ًزُي ٝ 

     ٓبٌُٜب ٓٞاكوخ ثـ٤ش ؽٌٜٔٔب ك٢ ٓب أٝ            

  . اعزؼٔبُٜــــب ك٢ اُؾــــن طبؽت                   

  ٓــب ه٤ٔخ دكغ ػٖ ٓجشس ثـ٤ش اإلٓز٘بع عش٣ٔخ ًٝزا

 أٝ ُزُي ٓؼذ ٓؾَ ك٢ ششاة أٝ ؽؼبّ  ٖٓ ر٘بُٝٚ

 أٝ ٗؾٞٙ أٝ ك٘ذم ٖٓ شـِٜب أًضش أٝ ؿشكخ أعشح

  . اعزؤعشٛب هذ ًبٕ ُإل٣غبس ٓؼــــذح ػشثخ

 403 ثبُٔبدح أُج٤٘خ اُجش٣ذ٣خ اُش٤ٌـــــــــبد ٝعشائْ

 404 ثبُٔبدح أُئصٔخ اُزجـــــــذ٣ذ ٝعش٣ٔخ ، ػوٞثبد

 ٓب أٝ أُلوٞد أُبٍ ػ٠ِ اإلعز٤الء ،ٝعشائْ ػوٞثبد

 هٞح ٗز٤غخ ؽظِٚ ٓب أٝ اُغب٢ٗ ؽ٤بصح ك٢ خطؤ ٝهغ

  ٢ٛٝ أُبٍ ٛزا ك٢ ؽوٚ ثؼذّ ػِٔٚ ٓغ  هبٛشح

  . ػوٞثبد 405 ثبُٔبدح أُئصٔخ اُغش٣ٔخ

 ًبٕ ٝإ اُزًـــــــش آٗق 20 أُبدح ك٢ ٝاُ٘ض

 ٓلبدٛب ٓٞػٞػ٤خ هبػذح ٣وشس أٗٚ اال اعشائ٢ ظبٛشٙ

 اُذػٟٞ اٗوؼبء ثزوش٣شٙ اُؼوبة ك٢ اُذُٝخ ؽن رو٤٤ذ

 ٗؾٞ ػ٠ِ أُزْٜ ٓؼبهجخ ٖٓ ثذالا  ُِظِؼ اُغـــــضائ٤خ

 سهْ اُطؼٖ ك٢ دث٢ ر٤٤ٔـــــض ٓؾٌٔخ ا٤ُٚ اٗزٜـــذ ٓب

 2010-12-13 عِــــــــــــغخ م 2010 ُغ٘خ 551

. 

 ٝهق ك٢ اُؾن اُؼبٓخ ٤ُِ٘بثخ أُششع ٓ٘ؼ هذ ٝ ٛزا

 ر٘بصٍ ؽز٠ ثٜب أُوؼ٢ ُِؾش٣خ أُو٤ذح اُؼوٞثخ ر٘ل٤ز

 ك٢ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ٓغ رظبُؼ أٝ ػ٤ِٚ أُغ٢٘

 ٖٓ 83 أُبدح ٖٓ اُضبُضخ ثبُلوشح أُج٤٘ٚ اُغشائْ

ا  ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ًبٕ ٓز٠ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ  ُِغب٢ٗ صٝعب

 .كشٝػٚ أٝ أطُٞٚ ٖٓ ًبٕ أٝ
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 اُؼبّ ُِ٘بئت" أٗٚ ػ٠ِ أُذ٤ٗخ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ 174 أُبدح ٗظذ

 ٖٓ خط٢ ؽِت ػ٠ِ ث٘بءا  أٝ ٗلغٚ رِوبء ٖٓ اُ٘وغ ثطش٣ن ٣طؼٖ إٔ

ا  االٗزٜبئ٤خ األؽٌبّ ك٢ اُؼذٍ ٝص٣ش  ارا أطذسرٜب اُز٢ أُؾٌٔخ ًبٗذ أ٣ب

ا  اُؾٌْ ًبٕ  ٝرُي رؤ٣ِٝٚ أٝ رطج٤وٚ ك٢ اُخطؤ أٝ اُوبٕٗٞ ٓخبُلخ ػ٠ِ ٓج٤٘ب

 اُطؼٖ  ُِخظّٞ اُوبٕٗٞ ٣غ٤ض ال اُز٢ األؽٌبّ -1 :ا٥ر٤خ األؽٞاٍ ك٢

 ػٖ ك٤ٜب ٗضُٞا أٝ ك٤ٜب اُطؼٖ ٤ٓؼبد اُخظّٞ كٞد اُز٢ األؽٌبّ -2 .ك٤ٜب

ا  سكؼٞا أٝ اُطؼٖ  ثظؾ٤لخ اُطؼٖ ٛزا ٣ٝشكغ .هجُٞٚ ثؼذّ هؼ٢ ك٤ٜب ؽؼ٘ب

 أُؾٌٔخ ٝر٘ظش اُؾٌْ طذٝس ربس٣خ ٖٓ ع٘خ خالٍ اُؼبّ اُ٘بئت ٣ٞهؼٜب

 ٛزا ٖٓ اُخظّٞ ٣ٝل٤ذ اُخظّٞ دػٞح ثـ٤ش ٓشٞسح ؿشكخ ك٢ اُطؼٖ

 ك٢ ثبُ٘وغ اُطؼٖ اُؼبّ ُِ٘بئت أعبص هذ أُششع إٔ ٓلبدٙ" اُطؼٖ

 أٝ اُوبٕٗٞ ٓخبُلخ ثغجت ٝرُي طذٝسٛب ٖٓ ع٘خ خالٍ االٗزٜبئ٤خ األؽٌبّ

 أٝ طشاؽخا  ٣شد هذ اُز١ اُوب٢ٗٞٗ اُخطؤ ٝٛٞ رؤ٣ِٝٚ أٝ رطج٤وٚ ك٢ اُخطؤ

ا  ا  اُؾٌْ أعجبة ك٢ ػٔ٘ب ا  هؼبإٙ ٣ٌٕٞ ثؾ٤ش ثٔ٘طٞهٚ ٓشرجطب  ٓئعغب

 ال هب٢ٗٞٗ ث٘ض اُؼَٔ ثزشى اُوبٕٗٞ ٓخبُلخ ٣ٝزؾون .اُؼ٤ت ٛزا ػ٠ِ

 ٣زؾون ًٔب اُذػٟٞ، ك٢ ثٚ األخز ٝعٞة ػ٠ِ خالف ٝال اُزؤ٣َٝ ٣ؾزَٔ

 ٝاهؼخ ػ٠ِ هب٤ٗٞٗخ هبػذح ؽجن هذ اُؾٌْ ًبٕ ارا اُوبٕٗٞ رطج٤ن ك٢ اُخطؤ

 رطج٤وٜب ششٝؽ ك٤ٜب رزٞاكش ال ؽبُخ ك٢ رطج٤وٜب أٝ ػ٤ِٜب رطجن إٔ ٣غت ال

 اُؼِخ ٛٞ اُخطؤ ٛزا ٣ٌٕٝٞ خبؽئخ هب٤ٗٞٗخ هبػذح ػ٠ِ هؼبءٙ أهبّ أٝ

 ٛٞ رُي ٖٓ أُششع اثزـبٙ اُز١ ٝاُـشع ؛ اُؾٌْ هؼبء ك٢ أُئصشح

 أؽٌبّ رؼبسع ا٠ُ ٝرئد١ اُؼَٔ ك٢ رؼشع اُز٢ اُظؼٞثبد ٓٞاعٜخ

 ؽبصد اُز٢ األؽٌبّ ؽغ٤خ ٝؽٔب٣خ اُٞاؽذح اُوب٤ٗٞٗخ أُغؤُخ ك٢ اُوؼبء

 ك٤ٜب ًِٔزٜب اُؼ٤ِب أُؾٌٔخ روٍٞ إٔ ٓؼٚ ٣ؾغٖ ٓٔب أُوؼ٢ األٓش هٞح

 ٓوزؼ٤بد كٞم رؼِٞ اُز٢ ؽغ٤زٜب ٝاٛذاس األؽٌبّ ُزؼبسة ؽذاا كزؼغ

 األؽٌبّ ك٢ اُطؼٖ ك٢ اُؼبّ اُ٘بئت ؽن أُششع هظش ٝهذ اُؼبّ؛ اُ٘ظبّ

 رؤ٣ِٝٚ أٝ رطج٤وٚ ك٢ ٝاُخطؤ اُوبٕٗٞ ٓخبُلخ ٓج٘بٛب رٌٕٞ اُز٢ االٗزٜبئ٤خ

 ك٢ ٣طؼ٘ٞا إٔ ك٤ٜب ُِخظّٞ ٣ٌٕٞ اُز٢ األخشٟ األؽٞاٍ ثبه٢ دٕٝ

 . (173) ثبُٔبدح اُٞاسدح األعجبة ٝكن اُ٘وغ ثطش٣ن األؽٌبّ

 الطعنىبطروقىالنقضىلمصلحةىالقانونىماهووتهىوىأحواله

 عالءًعجذًانًبنكًانغمهً

ٍَبثخًانتًٍٍضًًعضًٕ  

28 

انغشض انزُ ابخغاه ادلششع  
يٍ رنك ىٌ يٌاجيت  

انصعٌباث انيت حعشض يف  
انعًم ًحإدُ ئىل حعاسض  
أحكاو انمعاء يف ادلسأنت  
انماٌََْت انٌاحذة ًمحاّت  

حجْت األحكاو انيت حاصث  
 لٌة األيش ادلمعِ 
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 ٣زلن ٓب ٝٛٞ أُذ٤ٗخ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ

 اُ٘ض ٖٓ أُششع رـ٤بٛب اُز٢ ٝأُظِؾـــــخ

 ك٢ اُطؼٖ ك٢ اُؼبّ اُ٘ـــــبئت ؽـــن ٣ٔزذ كال

 ٓؾٌٔخ ثلْٜ أُزؼِـــــــوخ ثبألعجبة األؽٌبّ

 أدُزٜب ٝروذ٣ــــــــش اُذػٟٞ ك٢ ُِٞاهغ أُٞػٞع

 أٝ االعزذالٍ ك٢ كغبد أٝ اُزغج٤ت ك٢ هظٞس ٖٓ

 ػٖ ثطؼ٘ٚ خشط كبرا – ثبألٝسام اُضبثذ ٓخبُلخ

 ٣ٌٕٞ كبٗٚ اُوـــــــــــبٕٗٞ ُٚ سعٔٚ اُز١ اُ٘طبم

 اُ٘ٞع ٛزا رؼ٤ْٔ أُششع سأٟ ٝهذ ٓوجٍٞ؛ ؿ٤ش

 ٝعٚ أًَٔ ػ٠ِ ٓ٘ٚ اُلبئذح ٣ؾون ثٔب اُطؼٖ ٖٓ

 ٤ُٔؼبد اُخظّٞ رل٣ٞذ ؽبُخ ػ٠ِ ٣وظــــــشٙ كِْ

 اُطؼٖ ػٖ ٗــــــــــضُْٜٝ أٝ ثبُ٘وغ اُطؼٖ

ا  ثغطٜب ٝاٗٔب عبئضاا  اُطؼٖ ٣ٌٕٞ ؽ٤ش   أ٣ؼـــــب

 عٞاء ك٤ٜب اُطؼٖ أُششع ٣ٔ٘غ اُز٢ اُؾبُخ ػ٠ِ

 ًبٕ أٝ ػبٓخ ثظلخ اُطؼٖ ٓـــــــــٖ أُ٘غ أًبٕ

 أُ٘غ ٛزا ٝسد ٝعٞاء ثبُ٘وغ اُطؼٖ ٖٓ أُ٘غ

هـــــــٞا٤ٖٗ ك٢ أٝ أُذ٤ٗخ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢  

 ػٖ ٝؿ٘ـــــــ٢ – اٗزٜبئ٤ب اُؾٌْ ُظ٤شٝسح خبطخ

 ثبُ٘وغ اُطؼٖ هجٍٞ ثؼذّ اُؾٌْ إٔ اُج٤بٕ

ا  ٣ؾٍٞ ال اُخظّٞ ٖٓ أُـــشكٞع   ُِٔبدح ؽجوب

 دٕٝ أُذ٤ٗخ اإلعشاءاد هــــــــبٕٗٞ ٖٓ 174

  ٓغزوجالا  ُؾوٚ اُؼـــــــبّ اُ٘بئت ٓٔبسعخ

 ػ٠ِ اُطــــــــــــؼٖ ك٢ ٓجزذأح أط٤ِخ ٝثبعشاءاد

 ٖٓ ك٤ٚ اُطؼــــــٖ اُغبثن االٗزٜبئ٢ اُؾٌْ راد

 ا٥خش ػٖ ٣خزِق اُطؼ٤ٖ٘ ٖٓ ًال ألٕ اُخظّٞ

 إٔ ٣ج٤ٖ رُي ٖٝٓ ٝٓشٓبٙ؛ اُوب٢ٗٞٗ أعبعٚ ك٢

 اُؼبّ اُ٘بئت ٖٓ اُطؼٖ ث٘ظبّ اعزٜذف أُششع

 إلسعبء اُوبٕٗٞ ٓظِؾخ ٠ٛ ػ٤ِب ٓظِؾخ

 ع٤ِْ أعبط ػ٠ِ اُظؾ٤ؾخ اُوب٤ٗٞٗخ أُجبدة

 .ك٤ٜب اُوؼبء أؽــــٌبّ ٝرٞؽ٤ذ
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منرب الفكر 
 القانوني

 عجذانكشٌىًاثًٕانُصش

 عضًٕانٍُبثخًانكهٍخ

 ٣غت اُز٢ األؽٌبّ ٖٓ ٛٞ ثبُـشآخ اُؾٌْ إ ؽ٤ش

  اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ُ٘ظٞص اػٔبالا  ر٘ل٤زٛب

 رؼش٣ق ػ٤ِ٘ب ٣غزِضّ ٓٔـــــب اُغضائ٤خ، ٝاإلعـشاءاد

 دٍٝ هٞا٤ٖٗ ظَ ك٢ ُٜب اُزبس٣خـ٢ ٝأُظذس اُـشآخ

 .أخشٟ

  :انغشايخًعمٕثخًتعشٌف

 ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ثبُضاّ اُـشآخ ػوٞثخ أُششع ػشف

 ك٢ ثٚ أُوؼ٢ أُجِؾ اُؾٌٞٓخ خض٣٘خ ا٠ُ ٣غذد ثؤٕ

 رٌٕٞ إٔ اُششػ٤خ ٓجذأ ٣ٝوزؼ٢ .هجِٚ اُظبدس اُؾٌْ

 أُششع ٣ؼغ ٝإٔ ٓؾذدح اُـشآـــــــخ ػوٞثخ

 ػ٘ذ ُِوبػ٢ ٣ٌٕٝٞ ٝأهظ٠ أد٠ٗ ؽذ٣ٖ ثٔوذاسٛب

 ٖٓ ُٚ أُٔ٘ٞؽخ اُزوذ٣ش٣خ عِطزٚ ػٞء ك٢ رطج٤وٜب

 اُؾذ٣ٖ ٛز٣ــــٖ ث٤ٖ ٓب ٓوذاسٛب ٣خزبس إٔ أُششع

 اُ٘بؽ٤ــــــخ ٖٓ اُغش٣ٔخ عغبٓخ االػزجبس ك٢ ٣ٝؤخز

 اُشًٖ ٝدسعخ اُغش٣ٔخ السرٌبة أُؼبطشح أُبد٣خ

 .اُغب٢ٗ ُذٟ أُـــزٞكشح أُؼ١ٞ٘

  ر٘ل٤ز عشػخ ٣زطِت اُ٘بعضح اُؼذاُخ رؾو٤ن ًبٕ ُٔب 

 ٝعؾ ُذُٝخ ٌٓبٕ ال إ ٝالع٤ٔب اُغضائ٤خ، األؽــــٌبّ

 رُي ٣زؾون ٝال ٝكؼبُخ، ه٣ٞخ ػذاُخ ثــذٕٝ ٓزوذٓخ أْٓ

 .األؽــــٌبّ ثز٘ل٤ز اال

ماهوةىالغرامةىوطرقىتنفوذهاىرنى
البدنيىاإلكراهىطروقى  

 :  انجُبئٍخًنهغشايخًانتبسٌخً انًصذس

 ًزبثٜــــــــــٔب ك٢ ٢ِ٤ٛٝ شٞكٞ ٣شٟ كشٗغب ك٢

 إٔ 216 ص ٝاؽذ عضء اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ٗظش٣خ

 اُ٘بشئخ اُزوب٤ُذ ا٠ُ اُـبُت ك٢ رشعغ اُـشآخ ػوٞثخ

 ٓشعؼ٤زٜب ٖٓ أًضش ٝاُغشٓب٢ٗ اُلش٢ٌٗ اُؼشف ٖٓ

 ًبٗذ اُؼشف ٛزا ٝثٔوزؼ٠ اُشٝٓب٢ٗ ُِوبٕٗٞ

  ػ٤ِٜب ُِزظبُؼ هبثِخ خطٞسح ٖٓ ثِـذ ٜٓٔب اُغشائْ

 أٝ أُِي ا٠ُ ٓ٘ٚ عضء ٣ذكغ أُبٍ ٖٓ ٓجِؾ ٗظ٤ش

 أسػٚ ك٢ روبّ اُؼذاُخ ًبٗذ اُز١ اإلهطبع أ٤ٓش ا٠ُ

 ٛزٙ أُـ٤ذ ُٝٔب ، ػ٤ِٚ أُغ٢٘ ا٠ُ ٝاُجبه٢

 أُِي رؼ٣ٞغ ثوظذ آصبسٛب ثو٤ذ ٝ أُظبُؾبد

  رُي اعزجو٠ ػشش اُشاثغ اُوشٕ ؽز٠ ٝاألٓشاء

   ػٖ اإلهطبع ٝع٢ٔ ُِِٔي ٣ذكغ ًبٕ اُز١ اُغضء

   أُــــغش٤ٖٓ ٓطبسدح ك٢ ٣زٌجذٜٝٗب اُز٢ أُظبس٣ق

 

30 

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5n6aJw_nTAhURKFAKHZkxBSUQjRwIBw&url=https://www.trashedgraphics.com/vector-fish-logo/&psig=AFQjCNGbPKoFlv0Ih4DiYeqUjwaf35lXPg&ust=1495199643738457


منرب الفكر 
 القانوني

 األؿشاع ؽغت ٓزذسعخ رٌٕٞ إٔ سٝػ٢ ٝهذ 

  ٝأٜٗب اُغشائْ ُجؼغ طبُؾخ ٝأٜٗب ٜٓ٘ب أُطِٞثخ

 ٓجِؾ ا٠ُ األد٠ٗ ؽذٛب ٣٘ضٍ ٝهذ ، ُِزغضئخ هبثِخ

 دكؼٜب ثٔغشد ػ٤ِٚ اُؾٌٞٓخ رٓخ رجشأ ٝإٔ ػئ٤َ

 ٝاإلػلبء اُـشآبد رخل٤ق عِطخ ُِوبػ٢ ٝأػط٤ذ

 رشى ػ٠ِ اُؾذ٣ضخ اُششائغ أؿِت طبسد ٝهذ ، ٜٓ٘ب

 . رٞه٤ؼٜب ك٢ ُِوبػ٢ روذ٣ش٣خ ؽش٣خ

 ٓ٘ٚ 52 أُبدح ك٢ اُلشٗغ٢ اُؼوٞثبد هبٕٗٞ ُغؤ ٝهذ

 ُزؾظ٤َ اُجذ٢ٗ ثبإلًشاٙ اُز٘ل٤ز عٞاص ػ٠ِ

 أٝ أُظبس٣ق أٝ ثٜب أُؾٌّٞ اُـشآبد

ا اال ٣ٌٖ ُْ اُ٘ض ٝٛزا اُشد أٝ اُزؼ٣ٞؼبد  اهشاسا

 ػ٠ِ اُوبػذح رِي رؤخز ُْٝ اُوذ٣ٔخ اُوٞا٤ٖٗ ُ٘ظٞص

 أعَ ًبٕ كوذ اُزطج٤ن ك٢ رؼذ٣َ ثٜب ؽذس ثَ ػِزٜب

 ٓذرٚ ٝر٘ز٢ٜ ٓؾذد ؿ٤ش اُوذ٣ْ اُوبٕٗٞ ك٢ االهشاس

 ثؾذ كؤخز رُي رؼذ٣َ ٣لٞرٚ ُْ أُششع ٕأ الا ثبُذكغ

 .اإلًشاٙ ُٔذح أهظ٠

   : انجذًَ اإلكشاِ تعشٌف

 أُجبُؾ أُزْٜ دكغ ػذّ ؽبُخ ك٢ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ٣٘لز

 أٓشاا  اُؼبٓخ ا٤ُ٘بثخ ٝرظذس ثٜب ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ

ا  ٣ٝؾجظ اُجذ٢ٗ ثبإلًشاٙ ا  ؽجغب  اُؼـؾ ثوظذ ثغ٤طب

 ٓبٍ ُٚ ٣ٌٖ ُْ ارا اُٞكبء ػ٠ِ ٝؽِٔٚ اسادرٚ ػ٠ِ

 . أُذ٢ٗ ثبُطش٣ن ػ٤ِٚ اُز٘ل٤ز ٣ٌٖٔ ظبٛش

ًيًٍطشٌمخًأًٔعمٕثخًًًْْمًانجذًَ اإلكشاِ طجٍعخ

 :انتُفٍزًطشق

 اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ًبٕ ارا ػٔب ؽٍٞ اُلوٜبء اخزِق

 اُجؼغ كزٛت ، اُز٘ل٤ز ٝعبئَ ٖٓ ٝع٤ِخ أّ ػوٞثخ

 

 ٓؾَ رؾَ عغٔب٤ٗخ ػوٞثخ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ إٔ ا٠ُ ْٜٓ٘

 اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ إٔ ا٠ُ ا٥خش ٝرٛت أُب٤ُخ اُؼوٞثخ

 األٍٝ االرغبٙ ٣ٝغز٘ذ اُز٘ل٤ز ٝعبئَ ٖٓ ٝع٤ِخ اال ٤ُظ

 أعجبة ثشس ٜٓٔب ثبُـشآخ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ إٔ ا٠ُ

 رخزِق ثٔذد اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ثطش٣ن ػ٤ِٚ ٣٘لز اػغبسٙ

 ٖٓ ػ٤ِٚ ٗلز ٓز٠ ٝأٗٚ ثٜب أُوؼ٢ اُـشآخ ؽغت

 أخشٟ ٓشح ػ٤ِٚ اُز٘ل٤ز ٣ظؼ كال اُـشآخ أعَ

 ثبإلًشاٙ اُز٘ل٤ز ٕأ ػ٠ِ ٣ذٍ اُز١ األٓش ، ُزؾظ٤ِٜب

 ك٢ اُشبسع ٖٓ سؿجخا  اُـشآخ ٓؾَ ؽَ هذ اُجذ٢ٗ

 ثبالخزجبء اُؼوٞثخ ٖٓ ٣لشٕٝ اُز٣ٖ أُغش٤ٖٓ ٓؼبهجخ

 أٓب ، اُؾجظ ك٢ ٓذح ثزُي ٣ٔؼٞا ؽز٠ اإلػغبس ٝساء

 اُجذ٢ٗ ثبإلًشاٙ اُز٘ل٤ز ٣ؼزجش اُز١ ا٥خش اُشأ١ أٗظبس

 ا٠ُ االُزغبء ٖٓ رٔ٘غ ال اُز٘ل٤ز ٝعبئَ ٖٓ ٝع٤ِخ

 عٟٞ ٝأٗٚ ٜٓ٘ب اُـشآبد ُزؾظ٤َ األخشٟ اُٞعبئَ

  . ٝاُشد اُوؼبئ٤خ ٝأُظبس٣ق اُـشآخ ث٤ٖ اُؾٌْ ك٢

 اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ 309 أُبدح ٗظذ ٝهذ

 اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ٣غٞص أٗٚ ٖٓ 1992 ُغ٘خ 35 سهْ

 أُب٤ُخ اُؼوٞثبد ٖٓ ٝؿ٤شٛب اُـشآبد ُزؾظ٤َ

 ٓذرٚ ٝروذس ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ثؾجظ اإلًشاٙ ٛزا ٣ٌٕٝٞ

 ٣غٞص ٝال أهَ أٝ دسْٛ ٓبئخ ًَ ػٖ ٝاؽذ ٣ّٞ ثبػزجبس

 . أشٜش عزخ ػٖ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ٓذح رض٣ذ إٔ

 ارا أٗٚ ٖٓ رارٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ 311 أُبدح ث٘ض ٝسد ٝٓب

 أُجبُؾ ٓغٔٞع ثبػزجبس اُز٘ل٤ز ٣ٌٕٞ األؽٌبّ رؼذدد

   .ع٘خ ػٖ اإلًشاٙ ٓذح رض٣ذ ال إٔ ػ٠ِ ثٜب أُؾٌّٞ
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منرب الفكر 
 القانوني

 اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ اٗزٜبء ٖٓ رارٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ 313 أُبدح ث٘ض ٝسد ٝٓب

 اإلًشاٙ ك٢ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ هؼبٛب اُز٢ ُِٔذح أُٞاص١ أُجِؾ طبس ارا

ا  ا  اُغبثوخ أُٞاد ٓوزؼ٠ ػ٠ِ ٓؾجٞعب   أطِٚ أُطِٞة ُِٔجِؾ ٓغب٣ٝب

  ػ٠ِ ثبُز٘ل٤ز ٓ٘ٚ رؾظَ أٝ دكؼٚ هذ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ٣ٌٕٞ ٓب خظْ ثؼذ

 رٓخ رجشأ ٖٓ اُوبٕٗٞ راد ٖٓ 314 أُبدح ث٘ض ٝسد ٝٓب .أُٔزٌِبد

 اإلًشاٙ ثز٘ل٤ز األخشٟ أُب٤ُخ ٝاُؼوٞثبد اُـشآخ ٖٓ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ

 .٣ّٞ ًَ ػٖ دسْٛ ٓبئخ ثبػزجبس ػ٤ِٚ اُجذ٢ٗ

 اُـشآبد ر٘ل٤ز ث٤ٌل٤خ أُٔذ هذ اُزًش عبُلخ اُوبٕٗٞ ٓٞاد ٣ٌٕٞ ٓٔب

 ُِـشآخ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ عذاد ؽبُخ كل٢ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ؽش٣ن ػٖ

 اُـشآبد أٓب ، ػ٤ِٚ أُوؼ٢ اُؾٌْ ثز٘ل٤ز هبّ هذ ك٤ؼزجش ثٜب أُوؼ٢

 اعز٤لبئٜب ك٤غٞص أُزْٜ هجَ ٖٓ أُؾٌٔخ ألؽٌبّ ر٘ل٤زاا  رؾظَ ُْ اُز٢

 ك٢ اُغضائ٤خ اُوؼ٤خ رٓخ ػ٠ِ هجِٚ ٖٓ أُٞدػخ أُب٤ُخ اٌُلبالد ٖٓ

 ٣غت كبٗٚ ػ٤ِٜب اُز٘ل٤ز ٣زْ ُْ ٓجبُؾ صٔخ رجو٠ كبٕ ، ٝعٞدٛب ؽبُخ

 اٗزٜبء ؽز٠ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ثؾجظ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ؽش٣ن ػٖ اُز٘ل٤ز

ا  أُوشسح أُذح  عبُلخ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ٖٓ 309 أُبدح ث٘ض هبٗٞٗب

 اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ٣ٔزذ ثبُـشآخ اُظبدسح األؽٌبّ رؼذد ؽبُخ ٝك٢ اُزًش

 ؽبُخ ٝك٢ اُـشآخ ثبه٢ ٖٓ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ رٓخ رجشأ ٝال ػبّ ُٔذح

ا  ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ؽجظ   إٔ ٝعت كوؾ ثبُـشآخ ػ٤ِٚ ؽٌْ ٝهذ اؽز٤بؽ٤ب

  أ٣بّ ٖٓ ٣ّٞ ًَ ػٖ دسْٛ ٓبئخ اُز٘ل٤ز ػ٘ذ اُـشآخ ٓجِؾ ٖٓ ٣٘وؼ٢

ا  ٓٔزٌِبرٚ ػ٠ِ ثبُز٘ل٤ز اُـشآخ ثبه٢ ٝرزؾظَ االؽز٤بؽ٢ اُؾجظ  ٝكوب

 .  أُذ٢ٗ اُوبٕٗٞ ألؽٌبّ

   : انجذًَ اإلكشاِ ثطشٌكًانتُفٍزًعهىًانًتشتتًاألثش

 األؽٌبّ ر٘ل٤ز عشػخ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ثطش٣ن اُز٘ل٤ز ػ٠ِ ٣زشرت

 ؽبُخ ك٢ أٗٚ الع٤ٔب أُغزٔغ أكشاد ث٤ٖ اُؼبّ اُشدع ٝرؾو٤ن اُغضائ٤خ

  عبُجخ ُؼوٞثخ ػ٤ِٚ أُؾٌّٞ ٣زؼشع عٞف اُـشآخ عذاد ػذّ

 ػ٤ِْٜ أُؾٌّٞ ٖٓ أُزؼغش٣ٖ ًبَٛ ػٖ اُزخل٤ق ػٖ كؼالا  .ُِؾش٣خ

 ال ؽز٠ اُجذ٢ٗ اإلًشاٙ ثطش٣ن ؿشآخ ٖٓ ػ٤ِْٜ ٣غزؾن ٓب ثؤدائْٜ

ا  اُـشآخ رظجؼ ا  ع٤لب  ؽ٤برٚ ٓٔبسعخ ٖٓ رٔ٘ؼٚ سهجزٚ ػ٠ِ ٓغِطب

 .ؽوٚ اهزؼبء ك٢ أُغزٔغ ؽن ٖٓ االٗزوبص دٕٝ اُطج٤ؼ٤خ
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اننْابت انعايت  حصذس 
انبذَِ باإلكشاه أيشاً 

حبسا  ًحيبس 
انعغط  بسْطا بمصذ 

عهَ ئسادحو ًمحهو  
عهَ انٌفاء ئرا مل ّكٍ  

نو يال ظاىش ميكٍ  
انخنفْز عهْو بانطشّك 

.ادلذَِ   

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5n6aJw_nTAhURKFAKHZkxBSUQjRwIBw&url=https://www.trashedgraphics.com/vector-fish-logo/&psig=AFQjCNGbPKoFlv0Ih4DiYeqUjwaf35lXPg&ust=1495199643738457
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic74DotOjVAhWHORoKHcQoDjIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/314266880223888070/&psig=AFQjCNHrSFlo3qOQdhRXjM1KQ26T2UdTEg&ust=1503407805098935


منرب الفكر 
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 ما بمدى ٌماس إنما ورلٌاا وتمدماا المجتمعات إن

 سواء باا ٌتواجد لمن الحماٌة سبل من فٌاا ٌتحمك

 أم ذكورار  كبارار، أم صؽارار  ، ممٌمٌن أم مواطنٌن كانوا

ر   إضفاء مصادر أهم أحد التشرٌع كان نم ومن ، إنانا

 . الحماٌة تلن

ر  الحنٌؾ الشارع كان ولذلن  دا ل الحٌاة لحركة منظما

 المحكمات اآلٌات فكانت  لاطبة وللبشر المجتمعات

 كانت الجزائً المجال ففً الحٌاة، أمور لـكل المشرعة

  ووسائل بل  والدٌة والمصــاص الحدود تشرٌعات
 العمود تصدرت المدنٌة المعامبلت مجال وفً ، إنباتاا

 ،المعامبلت تلن باا والمطالبة إنباتاا ووسائل والدٌون

 الشارع عنى واألسرة الش صٌة األحوال مجال وفً

 ال طبة وأحكـام نشؤتاا بدء منذ عناٌة أٌما باا الحنٌؾ

 التً التفاصٌل أدق ونظم وتمسٌماتاا المٌراث وحتى

 نواة ألناا وذلن األسرة أفراد لجمٌع كرٌمة حٌاة تكفــل

 أي بناء أعمدة من  ت رج التً الـزاوٌة وحجر المجتمع

 لد األسرة مكونات كؤحد األطفال أن شن وال ناضة

 حمولام لام أولت بشؤنام التشرٌعات من بالعدٌد حظوا

 وحتى والدتام لبل من المجتمع وعلى والدٌاــم على

  ا تـبلؾ على أطــفال كونام حال من ٌ رجوا

   .العمر لذان المنظمة التشرٌعات

 من الحنٌؾ الشرع فً جاء ما أهم الممـال هذا وٌتناول

 المبحث فً نتنـاول نم أول، مبحث فً للطفل حموق

 دولة أحدنت  الذي التشرٌعً التمارب مدى النانً

 الطفل حماٌة لانون بإصدار المتحدة العربٌة اإلمارات

   .2016 لسنة 3 رلم

   .اإلسالم فً الطفل حموق : األول المبحث
 .الطفل مفهوم :أوال  

 
 18 الـ عمره ٌتجاوز لم الذي اإلنسان هو الطفـل

 مرحلة وتستمر التشرٌعات، معـظم فً عام

 وحت ى والدت  ساعة من اإلنسان عند الطفولة

   .التشرٌعات معظم فً الرشد لسن بلوؼ 

 كحك الوالدة على السابمة بحمول  الطفل وٌتمتع

 وحم  لآل ــر مناما كل أبوٌ  ا تٌار فً الطفل

 وحم  جسٌم ضرر دونما حمل  مدة استكمال فً

  (اإلسبلم سوى ٌمرها لم حموق وهً) المٌراث فً

. 

 تكلٌؾ دونما الطبٌعٌـــة بحمول  بالتمتع ٌبدأ كما

  االسم، فً حم  فٌكون تمٌٌزه عدم فترة  بلل ما

 التعلٌم، اللعب، الرضاعة، الشراب، ، الطعـام

 من التمٌٌز فً ٌبدأ نم وؼٌرها، الصحٌة الرعاٌة

 وصوالر  الواجبـات لتلمً أهلٌت  مع  وتنمو السابعة

 .الكاملة األهلٌة إلى

 صالحًانذًٌٍفؤاد

 عضًٕانٍُبثخًانكهٍخً

 الطفلىوحقوقهىالمعتبرة
ىى2016لدنةىى3نظرةىواقعوةىللقانونىى

(ودومةى)ىقانونىالطفلىبإصدارى  
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 .للطفل الشرعٌة الحموق :ثانٌا  
 وما العمري التؤصٌل ذان فً ال وض عن وبعٌدرا

 فمد ب  الممال مجال ٌضٌك عرض من ٌستتبع 

 أمكن الحموق من عدٌدرا الحنٌؾ المشرع أورد

ر  حصر  :اآلتً فً مناـا بعضا

الحة، للزوجة األب ا تٌار فً الحك   لتكون الص 

ر  ا  لٌكون ،التص لزوج األم   وا تٌار ل ، صالحةر  أم 

ر  ر  أبا    .إلبناا صالحا

 اإلسبلم كفلاا التً الحموق من الحٌاة فً والحك  

م أم  ، بطن فً وهو  .سبب لؽٌر اإلجااض فحر 

ـسمٌة فً الطفل حك     االسـم فا تٌار الحسنة، التـ 

 المبٌحة، األســـماء وتجن ب للطفل، المناسب

 واإلهانة، باالستازاء لصاحباا تؤتً التً واألسماء

ى اإلسبلم، عناا ناى فمد  باسم ، الطفل ٌعتز حتـ 

ر  وٌكون    .عن  راضٌا

الحـة الت ربٌة فً الطفل حك    فإن   والص حٌحة، الص 

اه أن والدٌ  على الطفل حك   من  حسنـةر، تربٌةر  ٌربٌ 

 الحنٌؾ، اإلسبلم وآداب األ بلق، أفضل وعلى

 .اآل رٌن مع والت صرؾ الس ــلون آداب وتـعلٌم 

 ولً على اإلسبلم أوجب فمد النفمة، فً الطفل حك  

 ملبس، من تٌس ر، ما على علٌ  ٌنفك أن أمره

 .ذلن وؼٌر ومشرب، ومؤكل،

 العلوم أو المرآن علوم سواءر  التعلٌم، فً الطفل حك  

ر  الم تلفة  .أٌضا

 حت ى والدٌ ، طبلق حال فً الن فمة فً الطفل حك  

  أ والت   ك ن   َوإ ن   ":تعالى لمول  أم  ، رحم فً وهو

ـل   ن   فَؤَن ف م وا َحم  ٌ ا  لَا ن   ٌََضع نَ  َحت ى َعلَ  ،" َحم 

   .6/الطبلق

 عنـــ  ٌعك   أن   حٌث عن ، العمٌمة ذبت فً الطفل حك  

ى، الوالدة من ٌوم سابع فً  من الس نن ورد فمد وٌسم 

 - وسل م علٌ  هللا صل ى - هللا رسول أن   سمرة حدٌث

 سابع ، ٌـوم عن  تذبت بعمٌمت  رهـٌن ؼبلم كل   ":لال

   ." وٌسم ى رأس ، وٌحلك

ضاعة، فً الطفل حك    اإلسبلم ل  ٌكفـل حٌث الر 

ضاع  ٌكون التً الفـترة هً وهذه كاملٌن، حولٌن الر 

  وذلن الت ؽذٌة، تلن منل إلى الحاجة أشد   فً فٌاا

ع نَ  َوال َوال َدات   ":تعالى لمول  ض  الَده ن   ٌ ر  ٌ ن   أَو  لَ  َحو 

ٌ ن   لَ    .233/البمرة ،" َكام 
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الطفل فً التشرٌعات حموق : المبحث الثانً 
  .الوطنٌة

 مإ رار  وأصدر بالطفل اإلماراتً المشرع عنً
 الطفل لانون  بإصدار  2016 لسنة 3 المانون

 علٌ  مجنً بحسبان  الطفل ٌعالج الذي وهو (ودٌمة)

 . لؽٌره ٌتوافر لــد ال ما الحموق من ول 

 فً الطولى التشرٌعٌة الذراع هو المانون هـذا وٌعد

  لحموق اإلسبلمً المنظور على وٌإكد الطفل حماٌة

 الدولٌة التشرٌعات من العدٌد على وٌسمو بل الطفل

 من عددار  ٌعالج فالمانون الحموق، تلن تناولت التً

 لحموق الدولٌة االتفالٌة إلٌاا تتطرق لم التً الموانٌن

 بإسم أبواه ٌسمٌ  أن الطفل حك من أن أولاا الطفل،

 ٌكون أو لكرامت ، امتاان أو تحمٌر على ٌنطوي ال

ر   من الطفل حماٌة و  الدٌنٌة، والعمائد لؤلعراؾ منافٌا

 من المعاملة وسوء واالستؽبلل اإلهمال مظاهر كل

 علٌ  المتعارؾ ٌتجاوز نفسً أو بدنً عنؾ أي

ر  ر، شرعا  أبنائاما، تؤدٌب فً الوالدٌن حك منل ولانونا

  أو النبوتٌة، األوراق باست راج الطفل والدي وإلزام

 .وجنسٌت  مٌبلده والعة وإنبات رعاٌت ، على المائمٌن

 على المائمٌن على ٌحظر أن  على المانون نص كما

 أو اإلهمال أنواع من نوع ألي تعرٌض  الطفل رعاٌة

 الجسدي لؤلذى ٌعرض  لد ما التشرد، أو النبذ

 متابعة، أو رلابة دون ترك  أو ،واأل ـبللً والنفسً

  المرحلة فً تعلٌم دون الطفل ترن ٌحظر كذلن

 التعلٌمٌة، بالمإسســــات إلحال  دون أو اإللزامٌة،

  الـذٌن األش اص من الطفل حماٌة المانون وتضمن

 لام ٌسمت ال حٌث ضده، جنسً باعتداء دٌنوا

  مسة من ألل عن  ٌبعد مكان فً باإللامة

 المحكوم الش ص عن اإلفراج ٌتم وال كٌلومترات،

 الجنسً االعتداء جرائم فً بالحبس علٌ 

 من للتؤكد نفسٌة ال تبارات إ ضاع  لبل طفل على

  طورت  نبتت وإذا اجتماعٌة،  طورة تشكٌل  عدم

 الجاات تحددها التً العبلجٌة المراكز فً ٌودع

 .المعنٌة

ر  ارتكب لمن رادعة عموبات المانون وحدد  من أٌا

 مدة الحبس وهً المانون، لاا تطرق التً الم الفات

 نوع بحسب سنوات، 10 والسجن شار بٌن تراوح

 وملٌون 5000 بٌن تراوح التً والؽرامة الجرٌمة،

 .درهم

 والمسإولٌة والرعاٌة الحماٌة أوج  المانون أضفى و

 فً وساعد الجاات من كنٌر بٌن الطفل حماٌة عن

 اإلمارتً المجتمع فً الطفل حماٌة بآلٌات اإلرتماء

ر   .الدولة مإسسات بٌن المتمٌزة الشراكة دور مبٌنا

ر  للمانون التنفٌذٌة البلئحة عالجت كما  أكنر مواضٌعا

 الطفل على ٌحظر التً األماكن حددت فمد دلة،

 اآلباء تحمل إلى مشٌرة د ولاا، وضوابط د ولاا،

 ومسإولٌة األماكن، هذه فً أطفالام وجود مسإولٌة

 كما إلٌ ، الطفل إد ال لبول فً المكان صاحب

 التً المنتجات من أي سبلمة ضمان المواد شملت

 .األطفال ٌست دماا

 أطفال، على االعتداء جرائم عن بالتبلٌػ واإللزام

 أسرٌة استشارات مراكز فً العاملٌن فبعض

ر  لئلببلغ، ٌتصلون ال ومدارس  تلن تتم ما وؼالبا

 ش صٌة باجتاادات الببلؼات

 التبلٌػ أصبت فمد الجدٌد، المانون وجود ظل فً أما ،

ر   .إلزامٌا

ر  ووجٌزة مٌسرة بصورة عرضنا  بل فٌما  استعراضا

 است دماا التً واآللٌات اإلماراتً الطفل لحموق

 اإلسبلمٌة الشرٌعة من المنبنمة الحموق لتلن المشرع
   .اإلنسانٌة المتؽٌرات مع والمتواكبة
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ر  الرشٌدة حكومتنا أولت لمد ر  اهتماما  باعتبارها باألسرة بالؽا

 المجتمع ٌصلت وبصبلحاا المجتمع بناء فً أولى ولبنة نواة

 بمضاٌا مت صصة نٌابة نشاءإ رأت االهتمام، ذلن ومن

  لبل تؤنً من ؼٌرها عن لمضاٌا هذه تتطلب  ولما األسرة

 عبللات فً ٌإنر لد فٌاا تصرؾ وأ لرار أي صدارإ

 لطع لىإ ٌإدي مما العبللات فً الشماق وٌزٌد سرةاأل

 من 2014 لسنة 32 رلم المرار فصدر ، لرحما تصبل

 كما ، حداثواأل سرةاأل نٌابة بإنشاء المضاء مجلس رئٌس

 بالمادة حداثواأل سرةاأل نٌابة ا تصاص تحدد لد أن 

 النائب من الصادر 2014 لسنة 40 رلم المرار من ولىاأل
   : ن أ على نصت والتً العام

 : تآ هو اـــــــبم داثــــــــحواأل سرةاأل نٌابة ت تص

  نطاق على تمع التً الجرائم فً والتصرؾ التحمٌك .1

 .الرابعة الدرجة حتى الواحدة سرةاأل

 ٌرتكباا التً الجرائم فً والتصرؾ التحمٌك .2

 وجود حال فً حتى ، والمشردٌن الجانحٌن حداثاأل

 الجرائم وكذلن . الجرٌمة ذات فً بالؽٌن متامٌن

 المانون فً علٌاا والمنصوص البالؽٌن من المرتكبة

  حداثاأل شؤن فً 1976 لسنة 9 رلم االتحادي

 .والمشردٌن والجانحٌن

 استدعت ذاإ الحدث ضد التحفظٌة جراءاتاإل ات اذ .3

 المعدة التربٌة دور حدىإ بإٌداع  ذلن التحمٌك ظروؾ

 من 28 بالمادة عمبلر  سبوعأ لمدة حداثاأل لرعاٌة
 .الذكر سالؾ المانون

  الحدث لىإ إعبلن  المانون ٌوجب جراءإ كل إببلغ .4

 المسإول لىإ وأ علٌ  الوالٌة ل  من وأ والدٌ  حدأ لىإ

 الممررة الطعن طرق الحدث لمصلحة ٌباشر أن ، عن 
 . المانون فً

 التً والمضاٌا الببلؼات فً والتصرؾ التحمٌك .5
 . لٌااإ اسنادها العام النائب ٌراها

  

 عجٍذًإيجبعً

 عضًٍَٕبثخًالعتئُبفً
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 ساشذ بً دمحم الشُخ العمى صاخب أطللها التي الحيىمي الخمحز مىغىمت هي
  هللا سؽاه دبي خاهم الىصساء مجلغ سئِغ الذولت سئِغ هائب مىخىم آٌ

 
 
ٌ  مإخشا   جصمُمها ًخم الؾالم في هىؽها مً مىغىمت وأو

 
ش خيىمُا  لخطٍى

 سئِعُت مداوس  3 مً  اإلاىغىمت وجخيىن   . الىخائج ؽلى وجشهض الحيىمي ألاداء
   : والخالي مؾاًحر 9 ؽلى ملعمت

ٌ ألا  املحىس    الشؤٍت جدلُم : و

 حؾمل والتي ظاظُتألا  الحيىمي الؾمل مشجىضاث ؽلى املحىس  هزا ٌشمل
   . اإلاخدذة الؾشبُت ماساثؤلا  دولت خيىمت سؤٍت جدلُم ؽلى خاللها مً الجهت

 الابخياس : الثاوي املحىس 

ش مذي ؽلى املحىس  هزا ًشهض  الخفىحر مجاٌ في للذساتها الذائشة جطٍى
 و  لالبخياس داؽمت ؽمل بِئت و زلافت بىاء في الذائشة وجهىد ، اإلاعخلبلي
ش  . الحيىمت اظتراجُجُت مؿ ًخىافم بما  اإلاعخمش الخطٍى

 اإلامىىاث : الثالث املحىس 

 ؟.. ماهي منظىمت الجيل الشابع للخميز الحكىمي 

 سدًخًعهًًانكًبنًً

انًؤعغًانتطٌٕشًيذٌشيكتتً  

ـــاس هزا ًشهض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أهذاف لخدلُم الخطط وطؿ ؽلى اإلاؾُــ
   اظخلطاب و جمىُنها و الجهىد جلذًش و املجخمؿ و ألافشاد 

ــــــذائشة ئداسة هفاءة مذي ؽلى و . الىطىُت الىفاءاث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    الـ
ـــت الؾام ؤلاطاس فؾالُت و. ممخلياتها و إلاىاسدها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    للحىهمــ

 . املخاطش ئداسة و
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ب جمؿ الطُبىن  َُ م الشرائل ؽً اإلاخخلي بالفظائل اإلاخدلي وهى ط   ظمذ ،هٍش

 ظىء  غحر مً الؾشق  طُب ،  مأمىن  وششه هثحر خحره ، أخذ ؽلى ًدلذ ال

 . واإلاؾاششة الجاهب لحن ظهل ،  الىُت صادق الللب طاهش ، مذظىط

  مىجىدون  هم هل ظإاٌ ببالىا ًثىس  كذ
 
 بأخالق فبشش   ؟ الؾصش هزا في خلا

   ةاإلااد اظخدىرث وكذ في وجىدهم جصىس  ًصؾب  هبُلت وطبائؿ مالئىُت

 بالحب بؾظىا فُبخل ، أفىاهىا  باألطماؼ وفغشث أخاظِعىا ؽلى والحذازت

  "بالًً "بابذائه ًخىاها وال بلشبه هم مً ؽلى الصادق والامخىان الؾطاء و

 الحذًثت الخىىىلىجُا باظخخذام هاجفُت ومياإلات  للشظائل وجبادٌ وحؾلُم

ٌ  كشابت ال و صلت له ال مً ؽلى   ،جيلفه بُنهم اإلاعافاث وجدى
 
  و ماال

 
 وان وكخا

صل بؾظىا ًطمؿ .خىله هم مً به  أجذس  ئجاصة ؽلى الحعذ ئلى   الغلى به ٍو

 . أصابه إلاشض  الؾمل في صمُله ؽليها خصل مشطُت

  صالذ وال  ، والطُبت بالطُب ًخصفىن  ممً هىذ فارا
 
   مدافغا

 
  ، لها صائىا

  وأهً
 
 الزهب مً أغلى مؾذهً أن شً ال و ، والُاكىث الضمشد مً أهذس ئرا

 بابً ،و وملصذها الىاط أهبل فأهذ. ش يء ًفعذه وال ًظشه ال ، والفظت

 . وسطاها هفعً بطُب  بالؾطاء مصشاؽُه ؽلى مششؼ

   جيىن  أن
 
  مثالُا

 
 والاططشاباث ؤلاخباطاث  مصحرن ناف طُبخً في  مخفاهُا

  الطىابحر أبىابً ؽلى  وجىثر ، البؾع مً لإلبتزاص ظدخؾشض الىفعُت

خىلً  أهً  و ًطلبىه  إلاا الحاجت بأمغ  بأهً ًلُنهم سغم ، الطالبىن  ٍو

   . سهىن  ؽلُه وبِخً مذًىن 

ىثر   صفدذ أهً بعبب خىلً مً واإلاخىمشون اإلاعِئىن   ٍو
 
 أخذ ؽً ًىما

 " ئال بىغشهم حؾذ  فلم . لً  أظاء أخىاهً سبما أو أصذكائً أخذ أو صمالئً

   . فشصت بأكشب وحعامدهم  مشة ول فُه ًطإون  مائل وجذاس "ؽبُطت طىفت

 أهُاب لهم عهشث ئرا هخعجب   فال ، الضمان هزا في الطُبىن   مصحر  هزا وؾم

خصفىن  ، ومخالب ت  اإلاعماة باليائىاث وأخالق بأوصاف ٍو  وبأخعً  ، بشٍش

ٌ  ًىىفإون ألاخىاٌ    . الىاط مؾتزلحن  أهفعهم  خى

 الطيبىن ومصيرهم ؟ 

ساشذًانشذً: ثمهى  
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 ٌ   ممأ ئال بجىاخُه ًطحر طائش وال سضألا  في دآبت مً وما " وجل ؽض هللا ًلى

 .«38: ألاوؾام ظىسة » مثالىمأ

خألم بؾظىا ًأن بعُط وجشح صذاؼ بحن   لُأهىا ، لهم  الخُلت بمً فىُف ٍو

دعلى ٌؾزبىا ٌؾىفىا ؛ هدً هما لُخأإلاىا لُىطلىا  الشؾىس  ؽذًمي مً بهم وٍُ

 ، الىاط مً تالؾام ؽلى وؽشطه جىزُله ًخم ورلً رلً وول .  والاوعاهُت

عـخاء البؾع طمحر فُخدشن طالب َو  ًىخفي آلاخش والبؾع الؾلىباث بخىكُؿ ٍو

 . بالعيىث الاهخفاء أو والضحً رلً بيشش

  بعطأل بداجتهم مخخلفحن لِعىا ممأ وهدً ممأ هم ؽىا مخخلفحن لِعىا هم

   !؟ فلما الحعىت واإلاؾاملت للشفم وخاجتهم الحُاة مغاهش

 مً تاللط حؾزًب مً الخىاصل مىاكؿ في جذاوله جم ما آخش شاهذ الجمُؿ لؾل 

 أ ولؾلىم ،  وعاهُتوؤلا تالشخم مؾاوي مً ججشدوا أهاط
 
 ما وشاهذجم ظبم ًظا

  ةاملحغىس  للحُىاهاث وششاء بُؿ ؽملُاث مً اإلاىاكؿ جلً في وجذاوله ؽشطه ًخم

 جلً ملخني الىاط مً ليعبت ومشاهذجىا ، باالهلشاض ةاإلاهذد والطُىس 

 ؽلى أهاة في وجمش الشىاسؼ طشافأ ؽلى جشعى التي الذواب ، ةالخطش  الحُىاهاث

 هم  تداب مً هفلذ هم ممُخه بدىادر حعببذ هم  وباهماٌ سكُب بال شىاسؽىا

خمذ سملذ   فضؽذأ وهم هم ، ومعائالث لخعائش صحابهاأ ؽشطذ هم بىذأو  ٍو

   . آلامىحن وسوؽذ

ٌ  الحيىماث دؽذ ظدُاءلإل  ةاإلاثحر  واإلاماسظاث اإلاشاهذ جلً  اللىاهحن لعً والذو

 اإلاماسظاث جلً ، هللا فطشها هما حؾِش نأ لها خم التي اليائىاث جلً جدمي التي

ت بمداطشاث وكُامها الخىؽىي  بذوسها لللُام الجمؾُاث وشاءإل دؽذ  جىؽٍى

 ٌ   ؽلى للمدافغت ،و  واملجخمؿ الفشد في الخاطئت العلىهُاث هزه جأزحر مذي خى

 الخىمُت هذافأ ولخدلُم البُىلىجي الخىىؼ اظخذامت همُتوأل  املحلُت هىاؼألا 

 أ بها والشفم الحُىاهاث فلحماًت . الحُىاهُت الثروة ؽلى والحفاظ اإلاعخذامت
 
  ًظا

 باهخاجُت ًجابُتئ ؽالكت له سؽاًخه وطشق  بالحُىان فالشفم اكخصادي ُبؾذ

   . اإلاىخجاث جىدة وبالخالي الحُىان

ٌ  مً  ماساثؤلا  دولت بأن وهلفذ  و بها والشفم الحُىاهاث خماًت في الشائذة الذو

 الذولُت الخجاسة جىغم التي ( العاًدغ اجفاكُت) في ؽظىا بصفتها جلتزم

ت والىباجاث بالحُىاهاث  أ وششؽذ ، الاجفاكُت جلً ببىىد البًر
 
  ًظا

 
 كاهىها

 
 
 ..بهم  سفلا
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  اللاهىن  جظمً 2007 الؾام مىز بزلً خاصا

 
  الحبغ لىئ ًصل ما منها الؾلىباث مً ؽذدا

 مىاد اللاهىن  جظمً  . بلخلها أو مؾاملتها ٌس يء أو ًإري مً بدم ةهبحر  مالُت وغشاماث

ٌ  داخل ظىاء الحُىاهاث خلىق  جدمي   . سؽاًخه جشاءاثئ وخذد ، خاسجه أو مالىه مجز
 
  آخزا

 دساةلإل  حعلُمه ؽبر ؽىه الخخلي وطشق  وآلُاث وجأكلمه همىه ودسجاث هىاؽهأ الاؽخباس بؾحن

 أ وجظمً .تاملخخص
 
  الخؾذي ججشم مىاد ًظا

 
 خُىان ظشاح ئطالق أو الحُىان ؽلى جيعُا

 مظاًلت أو ألالم أو ريألا  لحاقئ أو طشاسؤلا  في الدعبب أو ، بزلً الؾلم مؿ مىبىء

م ، الحُىاهاث م . مصاب أو مٍشع خُىان بأي اإلاخاجشة أو ؽشض ججٍش  اظخخذام وججٍش

ٌ  دون  الؾلمُت الخجاسب ألغشاض الحُىاهاث  أو املخخصت داسةؤلا  مً جشخُص ؽلى الحصى

   . املخخصت العلطت

  ههأ ووشحر
 
 -وسؽاه هللا خفغه - نهُان آٌ صاًذ بً خلُفت الشُخ العمى صاخب صذسأ مإخشا

  لعىت (16) سكم الاجدادي اللاهىن  أخيام بؾع بخؾذًل 2016 لعىت ( 18) سكم كاهىن 

دخم بالحُىان الشفم شأن في 2007  سؽاًتها ؽلى واللائمحن الحُىاهاث مالن ؽلى اللاهىن  ٍو

  . الحُىاهاث ومؾاهاة بألم الدعبب وأ ريألا  لحاقئ أو الاطشاس ؽذم

- مىخىم آٌ ساشذ بً دمحم الشُخ العمى صاخب مً خحرألا  مشباأل  ًظاأ شادةؤلا  بىا ًجذس و

   تاملجخمؾُ للخذمت خظاؽهمئو  ، تاللط نهش تواكؾ في اإلاىكىفحن بدم -وسؽاه هللا خفغه

 ًفىش مً ول ًشدؼ كشاس  وهى . اكترفىه ما جشاء املجخمؿ جخذم بىاجباث باللُام جلضمهم التي

   . املجخمؾُت والؾاداث خالكُتألا  لللُم املخالفت العلىهُاث هزه مً بأي باللُام

 
 
 الذاخلُت ووصاسة اإلاىاخي والخغحر البِئت ووصاسة ماساثؤلا  دولت خيىمت بذوس  وشُذ وأخحرا

 ومالخلت اإلاماسظاث جلً ومخابؾت الخىاصل مىاكؿ بشكابت الصلت راث والجمؾُاث والبلذًاث

ٌ  مً ول وؽلاب وهف لىكف وجدشهها  الجشائم جلً مشجىبي  باألمً الؾبث هفعه له حعى

  وان ظىاء   املجخمؿ وافت بدماًت ودوسهم
 
 ئ مجخمؾا

 
  ، وعاهُا

 
  وأ ، خُىاهُا

 
   . هباجُا

  تالشخم ؽلى جبلذ متأ فىدً ، بها سفلخم فهال لخذمخىم اليائىاث هزه هللا سخش... ونهاًت

ٌ  لىا ظىةأو  مثاٌ وخحر . والخحر ٌ  كاٌ ، بالحُىان بالشفم ملسو هيلع هللا ىلص هللا سظى  ِئن   » ملسو هيلع هللا ىلص هللا سظى

َم 
ْ
  الّشِف

َ
ىُن  ال

ُ
ي يء ِفي ًَ

َ
  ش 

 
هُ  ِئال

َ
  َصاه

َ
َزؼُ  َوال

ْ
ج ًُ  ًْ ْىء   ِم

َ
  ش 

 
هُ  ِئال

َ
اه

َ
 .« ش

    . الهشة بعبب الىاس دخلذ التي اإلاشأة خذًث هدفػ ًظاأ جمُؾىا ولؾل . 
 
  فشفلا

 
 فلىا سفلا

 أ فالبهائم
 
   .  جشا
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الخضشاء  احخضنذ واحاث هي  ملهمت العالم ومصذس إبشاق ماساث لا بين سبىع 

..و إششاق   

 وهي الشكيزة ألاساسيت التي حسخلي منها العالم 
 
  إلهامها

 هزه الىاحاث لم ججزب روو الحاجاث لحاجاتهم 

 و إهما جزبتهم 
 
  شغفا

 
ملا وساء رلك من الهيبت و الشهبت  وفضىل  

 فُجِزَب الناس بمخخلف فكشهم و أهاكت كلمهم 
 و عطش سغبتهم  و اهجزاب بصائشهم 

هىس الحائشين..هزه الىاحاث هي   

 واهطفاء ظمأ النهمين 
 هي سمىص سافشث باألرهان عبر بحىس الفكش 

 وبين سطىس الحياة
 و كلبذ و جللبذ بين اللمم الشىاهم 

 هزه الىاحاث هي 
 
واحاث...  حلا  

 أثمشث 
 
 و عالجذ ..  جيل

 
  أفكاسا

هم مناسة الحياة على مش الحياة.. و بنذ كادة   

ماساثلا هزه الىاحاث هي واحاث في   

 وهم املشجع الزي ل و لن هحيذ عن صفهم مهما اشخذث الشذائذ
 واحخذ روو البصائش  و جفشكىا وحشدذ أواصشهم

 هحن علىد لؤلؤ الخففنا حىل معاصمهم ل هحيذ ول هميل
: واحاجنا العظام هي   

  -سحمه هللا-صاًذ بن سلطان آل نهيان الشيخ 

 -حفظه هللا -نهيانخليفت بن صاًذ آل : صاحب السمى سئيس الذولت الشيخ و 

  -هللاحفظه  – مكخىمالسمى هائب سئيس الذولت الشيخ دمحم بن ساشذ آل وصاحب 

  -هللاحفظه  -وصاحب السمى ولي العهذ الشيخ دمحم بن صاًذ آل نهيان

..الكشام وشيىخنا   

نٍهىًدمحمًانفبسعًً: ثمهى  

 خاطـــــــــــــــــــــــشة 
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انعذانت ًمحاّت  حعضّض 
حمٌق ًحشّاث اجملخًع  

بأداء لاٌََِ يخًْض  
.عادلْا  

 انشسانت انشؤّت
حتمْك احلًاّت انماٌََْت 
انعادنت ألفشاد اجملخًع 

باالعخًاد عهَ كٌادس  
 بششّت حمرتفت

ًحمنْاث حذّثت  ًحعضّض   
انخعاًٌ يع انششكاء ً  

.اجملخًع  

انعذانت ًاحلْادّت.1  
اننضاىت ًانشفافْت.2  
اإلبذاع ًاإلبخكاس.3  

انخعاًٌ ادلثًش يع انششكاء.4  
ادلسإًنْت اجملخًعْت .5  

انمْى 
األىذاف   ادلإسسْت

 اإلسرتاحْجْت 
 انماٌََْتانعذانت ًاحلًاّت حعضّض -

 يسخٌٍ ئداسة انمعاّا اجلضائْتسفع -
يف حمذّى اخلذياث ً  انخًْض -

 ادلخعايهنيبخجشبت االسحماء 
 انعاللت يع انششكاء ًاجملخًع حعضّض -
خذياث انذعى ادلإسسِ حطٌّش -

 ًحعضّض ثمافت اإلبذاع ًاالبخكاس



هيىة احلكومة اإللكرتونية  

 يف رأس اخليمة 

القيادة العامة لشرطة 

 رأس اخليمة 

دائرة احملاكم يف رأس 

 اخليمة 

 مجعية دار الرب

مركز إوواء ضحاوا اإلجتار 

 باليشر

 جامعة الشارقة 

 دائرة اخلدمات العامة

 دائرة الًنمية االقًصادوة 

 الشـــــــــشكـاء
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يشٌىًانٍٓبطًعهىًانًشكضًانثبًًَ/ دصٕلًاألعتبرح

 –فًًفئخًانًٕظفًانًًًُٓانًتًٍضً( يُبصفخً)
 .ثجبئضحًانشٍخًصمشًنهتًٍضًانذكٕيًً

Po.Box : 10, Ras Al Khaimah, UAE 

www.rakpp.rak.ae 

info@rakpp.rak.ae 
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