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 مركز حبوث شرطة الشارقة
 

اؾعربقتةًاتموتد ًًًيفًدوؾتةًامؿتارا ًًًًأـشتكً ًاؾتً ؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼةًأحدًؿراؽزًاؾلووثًاألؿـقةًقعدً

ًاجلـائقتةً ةًترصةًواألؿت ًواؾعداؾتًًتولًؼضتاقاًاؾشتًًتتتةًحتتاؾلووثًواؾدراسا ًاؾعؾؿقًبنعدادقفممًًًاوصػهًؿرؽزب

وأحتدثًًًاألستاؾقً باعملارهًؿمسيتةًعؾؿقتةًحبنقتةًةتاد ًوصؿوحتةً عمؿتدًيفًٍؼقتهًأفتداػفاًعؾتىًأػضت ًًًًًًًًًًًو

ً.امؿؽاـقا 
ً

اتر لطتةًًًواتوضتوعاً قتةًواؾشترصقةًًًاؾدراستا ًواؾلوتوثًاألؿًـًًاؾشترصةً ؽتزًحبتوثًًًو شؿ ًجماال ًعؿ ًؿر

ودراستةًاؾؼضتاقاًًًًامحصتائقًةاؾدراستا ًًًوإعدادباؾعداؾةًاجلـائقةًحقثًقفممًاترؽزًجبؿعًاتعؾوؿا ًواؾلقاـا ً

ًةًاؾتً واؾدوؾقًتًوامؼؾقؿقتًةاحملؾقتةًًًاؾصتعًدواؾمطورا ًاؾيقاسقةًواالةمؿاعقةًواألؿـقةًواجلـائقةًعؾتىًتمؾت ًًً

اترؽتزًافمؿاؿتًاًصاصتًاًباؾدراستا ًًًًًًقتوؾًيؽؿتاًًً  دوؾةًامؿتارا ًاؾعربقتةًاتموتدًًًً ـعؽسًعؾىًاؾوضعًاألؿينًيف

ؿت ًأةت ًرستمًاؾيتقـارقوفا ًًًًً عمؿدًعؾىًاالصتع ًعؾتىًاؾمتارقدًودراستةًؿعطقتا ًاؾواؼتعًًًًًًًًاؾ االسمشراػقةً

ً.ؿواةفةًاؾمودقا ًاتيمؼلؾقةواتيمؼلؾقةًو لينًؿلادرا ًمتؽــاًؿ ًاسمنؿارًاؾػرصً
ً

ًاؾعؾقتاً اؾؼترارًعؾتىًؿيتموىًامدار ًًًًًؿمىذي دعمًًاؾ اؾدراسا ًاؾمشغقؾقةًًبنعدادافمؿاؿًاًصاصًاًًوقفممًاترؽز

اؾؽتوادرًاؾلونقتةًو ـظتقمًًًًًبنعتداًدؽؿتاًقفتممًًًًاتقداـقتةً ؽؿاًقؼومًاترؽزًبنةراءًاؾدراستا ًواؾلوتوثًواتيتوحًًًً

اد ًاؾتوعيًاألؿتينًداصت ًجممؿتعًًًًًؿممترا ًوـدوا ًوبراؿجً درقلقةًو نؼقػقةًو ـوقرقةًؽؿاًأـهًقعؽ ًعؾتىًزقتًً

وقفممًبعؿت ًاؾلوتوثًواؾدراستا ًؿتعًًًًًًاؾعؾؿقة اتؽملةًاألؿـقةًؿ ًصعلًـشرًوإصدارًاتمؾػا ًًراءثوإامؿارا ً

 ؿمسيا ًًاجملمؿعًاتدـي.
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 دورية الفكر الشرطي
ً

دورقةًاؾػؽرًاؾشرصي ًدورقةًربعًستـوقةًعؾؿقتة ًمؽؿتة ًوؿػفرستةً عـتىًبتاؾعؾومًًًًًًً

اؾشرصقةًو صدرًعت ًؿرؽتزًحبتوثًاؾشترصةًباؾؼقتاد ًاؾعاؿتةًؾشترصةًاؾشتارؼةًبتوزار ًًًًًًًًًً

ًغمنيبتاؾًؾو ؼلت ًاؾدورقتةًاؾلوتوثًؾؾـشترًًًًً .ًاؾداصؾقةًبدوؾةًامؿتارا ًاؾعربقتةًاتموتدًًً

 CC By – NC- NDاؾوصتولًارترًؾؾؿعؾوؿتا ً ًًًًؿلدأاؾعربقةًوامٌؾقزقةًو عمؿدً

ؾؽرتوـتيًؾعستمىدامًًًحقثًميؽ ًصلاعةًأوًٍؿق ًاحملموىًؿ ًؿوؼعًاجملؾةًامً(3.0

اخلاصًػؼطًوغريًاؾمهاري ًشرقطةًعدمًاتياسًجبؿقعًحؼوقًاؾـشرًًاؾشىصيًاؾعؾؿي

إـماجًأوًـؼت ًأوً رةتةًًًإعاد ًً عدق ًأوًـشرًأوػؽرقةًوالًجيوزًأوًإشعارا ًاتؾؽقةًاؾ

ؿ ًأصرىًأوًبقتعًأوً تلةريًأوً ترصقصًؽت ًأوًأيًةتزءًؿت ًًًًًًًًؿشمؼةًأعؿالأوًإـشاءً

احملموقا ًاؾ ًقممًارصولًعؾقفاًإؾؽرتوـقًاًبليًوسقؾةًؽاـ ًباسمنـاءًؿاًفوًؿيؿوحً

 لصتق ًًًوفتيًجمؾتةًدوؾقتةً فتد ًإ ًًًًؾؾلقاـتا .ًًًاررصراحةًضدًؼواعدًاؾوصولًبهً

و طوقرًاؾعؾومًاؾشرصقةًبفد ًؿياعد ًـظامًاؾعداؾةًاجلـائقةًعؾىًٍؼقهًأؿ ًاجملمؿعً

اؾعؾؿقتةًًًاؾمىصصتاً وسعؿةًأػراده ًو ـشرًاؾدورقةًاتيافؿا ًاألصؾقةًيفًاؾعدقدًؿت ًً

ًبفا.ًاتمصؾةيفًجماال ًاؾعؾومًاؾشرصقةًأوًاؾعؾومً

 
 



 اسرتاتيحية دورية الفكر الشرطي
0214-0201 

ً

 رؤية:ال

ًاؾ ً عـىً ًواتػفرسة ًاؾعؾؿقةًاحملؽؿة ًاؾشرصيًؿ ًأػض ًاؾدورقا ًاؾعربقة ًاؾػؽر أنً ؽونًدورقة

ًباؾلووثًاألؿـقة.
ً

 الرسالة:

ؿ ًصعلً ؼدقمًقة ًؿقةًاؾشرصقةًاتـشور ًيفًاؾدورأنًـعؿ ًبؽػاء ًوػاعؾقةًؾمعزقزًةود ًاؾلووثًاؾعؾ

ًبعًسـويًيفًدورقةًؿػفرسةًمؾقًاًودوؾقًا.اؾلووثًاؾعؾؿقةًاحملؽؿةًاؾشرصقةًبشؽ ًدوريًر
ً

 الكيه:

 .اؾعؿ ًبروحًاؾػرقه 

 .ارقادقةًواألؿاـةًاؾعؾؿقة 

 .اتيموؾقةًاجملمؿعقةًؾؾؿهمؿعًاؾعؾؿي 

 .ًاؾمؿقزًواالبمؽار
ً

 األهداف االسرتاتيجية:

 مماًقعززًاؾنؼةًتمىتذًًًاجملمؿع ؾؼضاقاًاألؿـقةًاؾ ً فمً يؾقطًاؾضوءًبشؽ ًعؾؿيًعؾىًا

 ارًاألؿين.اؾؼر

 ًًًؿت ًصتعلًـشترًًًًًاؾشترصقةً اؾعؾؿتيًيفًجمتاال ًاؾعؾتومًًًًامسفامًةدقًاًيفًإثتراءًاؾلوتث

 اؾلووثًاألؿـقة.

 وػمحًاجملالًأؿامًاؾرتؼيًاألؽادميي.قًصاؼا ًامبدا ًواؾمـاػسًاؾعؾؿيًإصع 

 ."دعمًاتؽاـةًاؾعؾؿقةًواألؽادميقةًؾتً"ؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة 

 خلدؿا ًاتؼدؿة. عزقزًرضاًاتمعاؿؾنيًبا 
ً

 اجلنهور املشتهدف:

 ًًًؿـميلوًؼو ًاؾشرصةًواألؿ ًؿ ًاؾضلاطًوص ًاؾضلاطًواألػرادًواتدـقنيًوصؾلتةًاألؽادميقتة

 واؾؽؾقا ًواتعافدًاألؿـقةًواؾشرصقةًواخلرباءًواؾلاحننيًيفًاجملالًاألؿين.

 .ؿمىذوًاؾؼرارًاألؿينًوؿراؽزًدعمًاختاذًاؾؼرار 

 ًاؾعؾؿيًواهلقكا ًواتـظؿا ًامؼؾقؿقةًواؾدوؾقةًووسائ ًامعتعمًًاجلاؿعا ًوؿراؽزًاؾلوث

ًواخلرباءًواتمىصصونًيفًجماال ًافمؿامًاؾػؽرًاؾشرصي.



 سياسة جودة دورية الفكر الشرطي

0214-0201 

ً
ً

ًاؾشارؼةً ًاؾعاؿةًؾشرصة ًباؾؼقاد  ًؿرؽزًحبوثًاؾشرصة ًاؾشرصيًبندار  ًاؾػؽر  يعىًوحد 

رقةًعؾؿقةًربعًسـوقةًمؽؿةًوؿػفرسةً عـىًباؾعؾومًاؾشرصقةًؾؾعؿ ًبػعاؾقةًيفًإصدارًدو

ًو صـقػفاً ًاؾلووث ًالسمعم ًؿعمؿد  ًآؾقة ًصعل ًؿ  ًبفا  ًاؾصؾة ًذا  ًاألصرى واؾعؾوم

ًؾؾؿطلعةًبعدًاؾمدؼقهًاؾؾغويًوامصراجًاؾعؾؿيً ًو يؾقؿفا ًوإصراةفا ًوصلاعمفا وٍؽقؿفا

ًمب ًودوؾقًا  ًمؾقًا ًو وزقعفا ًـشرفا ًذؾك ًوبعد ًاتواصػةًواؾػين ًؿمطؾلا  ًؿع ًقمواػه ا

ً ًؽؿاً فد ًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًإ :ISO 9001:2015ًاؾدوؾقةً
ً

 ًًؾؾؿعار ًذا ًاؾصؾة ًاتيمدمية ًاؾمـؿقة ًصعل ًاألؿينًؿ  ًاؾشرصي ًاؾػؽر إثراء

 باؾعؿ ًاؾشرصي.

 ًـشرًاؾدراسا ًواؾلووثًاؾشرصقةًواألؿـقةًوامدارقةًواؾؼاـوـقةًوأقةًدراسا ًأو

 قةًأصرىًذا ًاؾصؾةًباجملالًاؾشرصيًواألؿين.حبوثًؿعرػ

 ًًباؾؾغة ًاتعد  ًأو ًواؾؼاـوـقةًاترتةة ًاؾدراسا ًواؾلووثًاؾشرصقةًواألؿـقة ـشر

 امٌؾقزقة.

 .ـشرً ؼارقرًاتممترا ًواؾـدوا ًوؿراةعا ًاؾؽم ًذا ًاؾععؼة 
ً

ػةًدورقةًؿعًؽؿاً ؾمزمًوحد ًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًباؾؼقامًبعؿ ًاتراةعا ًاؾداصؾقةًبص

ًاختاذًامةراءا ًاؾمصوقوقةًواؾوؼائقةًاتـاسلةًبفد ًاسمؿرارقةًاؾمطوقرًواؾمويني.
ً

وٍرصًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًعؾىًأنً ؽونًؿرةعًاًعؾؿقًاًؿوثؼًاًقميمًبارداثةًواألصاؾةً

ًاتمسيا ً ًيف ًواؾعاؿؾني ًواتفمؿني ًؾؾلاحنني ًؿماحة ً ؽون ًوأن ًواالسمهابة واالعمؿادقة

ًقةًعؾىًاتيموىًاحملؾيًوامؼؾقؿيًواؾدوؾي.األؿـ
ً

 اللواء

 سيف حمند الزري الشامشي

  قائـــد عـــاو شرطــة الشارقـــة



 يف دورية الفكر الشرطي النشرقواعد 
 تنشر البحوث بالدورية على مشؤولية أصحابها 

 وهي تعرب عن آرائهه وال تعرب بأي حال عن رأي دورية الفكر الشرطي

 

ًوطًاؾـشر:شرً-واًلًأ
وًاؾلوتتوثًاؾـوعقتتةًأاألؿربقؼقتتةًاتقداـقتتةً ؼلتت ًاؾدورقتتةًـشتترًاؾلوتتوثًاؾعؾؿقتتةً -1

 اؾعؾومًذا ًاؾصؾةًباألؿ ًمبػفوؿهًاؾشاؿ .ًأويفًجمالًاؾعؾومًاؾشرصقةًاؾموؾقؾقةً

قراعىًيفًاؾلوثًؼواعدًوأصولًاؾلوثًاؾعؾؿيًؿت ًحقتثًاألستؾواًواالسمؼصتاءًًًًً -2
 قًعًوؿوضوعقًاًوملًقيلهًـشره.أنًقؽونًاؾلوثًةادًاًوأصوًواتـفج.

يفًاؾلووثًاألؿربقؼقةًاتقداـقةًجي ًأنًقشمؿ ًاؾلوثًعؾىًؿؼدؿتةًقوضتعًبفتاًًًً -3
امصتتارًاؾـظتتريًواؾدراستتا ًاؾيتتابؼةًوؿشتتؽؾةًاؾدراستتةًوأفتتداػفاًوأستتكؾمفاًأوًًًً
ػرضقمفاًوأفؿقةًاؾدراسةًومددا ًاؾدراسةًواؾمعرقت ًواتصتطؾوا ًوإةتراءا ًًًً

مؿعًاؾدراسةًواؾعقـةًوأدا ًاؾدراسةًوصتدقًوثلتا ًاألدا ًًًاؾدراسةًاؾ ً مضؿ ًجم
 ً.اؾدراسةًوؿـفجًاؾدراسةًثمًعرضًاؾـمائجًواالسمـماةا ًواؾموصقا ًوجماال 

 اهلواؿشًيفًآصرًاؾصػوةًواتراةعًيفًـفاقةًاؾدراسة.يفًةقعًاألحباثً درجً -4

ىًأالًجي ًأنًقؽونًاؾلوثًؿطلوعًاًبنحدىًاؾؾغتمنيًاؾعربقتةًأوًامٌؾقزقتةًعؾتًًًً -5
 .A4صػوةًؿ ًاؾؼطعًاؾعادي33ًًقزقدًحهمًاؾلوثًعؾىً

قؼتومًًوً وػؼًاًؾؾضتوابطًاؾعؾؿقتةًاتمعتار ًعؾقفتاًًًًًختضعًاؾلووثًواؾدراسا ًؾؾموؽقم -6
اؾلاحثًبنةراءً عدقع ًاحملؽؿنيًعؾتىًحبنتهًوػتهًاؾمؼتارقرًاترستؾةًإؾقتهًوؿواػتا ًًًًًًًً

 اؾدورقةًبـيىةًؿعدؾة.

ستلؼقةًاؾزؿـقتةًؾؾتورودًإ ًاؾدورقتة ًًًًًاأل عطىًاألوؾوقةًيفًاؾـشرًؾؾلووثًحيت ًً -7
اؾػـقتةًاؾت ً رافتاًفقكتةًًًًًؿقًاًووػؼًاًؾععملارا ًاؾعؾؿقةًووذؾكًبعدًإةاز فاًٍؽق

 اؾمورقر.

ةًباألعؿالًاتـشور ًإ ًاؾدورقةًعؾىًأنًميـحًاؾلاحثًـيتىةًً ـؼ ًارؼوقًاتمعؾؼ -8
 ؿيمؾةًؿـه.ً عشرً ًاؾعددًاتـشورًػقهًحبنهًؿعًمخسواحد ًؿ

 عادًأصولًاتوادًاؾعؾؿقةًإ ًأصوابفاًسواءًـشر ًأمًملً ـشر.الً  -9

ارذ ًأوًامضاػةًعؾىًاتاد ًاتـشتور ًإذاًًـشرًأوًعدمًـشرًويفًؾدورقةًارهًيفًؾ -13
 ؽاـ ً معارضًؿعًاؾيقاسةًاؾعاؿةًؾؾـشر.

ًاتراسع :ً–ثاـقًاً
ًإؾؽرتوـقتًةًقرس ًاؾلاحثًـيىمنيًؿ ًاؾلوثًاؾذيًقرغ ًيفًـشترهًؿتعًـيتىةًًً -1

ؾىًأنًقمضؿ ًاؾلوثًؿيمىؾصًاًباؾؾغمنيًاؾعربقةًوامٌؾقزقةًيفًصػوةًواحتد ًًع
وؿوضتوًاًبتهًاؾؽؾؿتا ًاؾداؾتةًعؾتىًاؾمىصتصًاؾتدؼقهًًًًًًًًً ؽؾؿتًة250ًوقمؽونًؿ ً

 ؿػردا .5ًًوبواؼعًًؾؾلوث



ثًعؾىًعـوانًاؾدورقةًاتدونًبفاًؿرػؼًاًبفاًؿؾىصتًاًؾؾيتري ًاؾذا قتةًًًً رس ًاؾلوو -2
 أسطرًؿعًاؾيري ًاؾذا قةًاؾؽاؿؾةًؿعًصور ًشىصقةًؾؾلاحث.5ًؾؾلاحثًيفً

 
 

ًصرقؼةًاؾموثقه:ً–ًثاؾنًا
ؾتكًعؾتىًشتؽ ًًًًجي ًأنًقشريًاؾلاحثًإ ًؿاًقؼمليهًؿ ًاآلصرق ًسواءًأؽتانًًذ -1

ؾلتاحننيًآصترق ًوؾؽـفتاًؿصتوغةًبؾغتةًاؾؽا ت ًًًًًًًًًاأػؽارأمًًـصوصًؿـؼوؾةًحرػقًا
 ـػيه.

يفًـػسًاؾصػوةًعؾىًأنً صـ ًؽاػتةًًقدرجًأيًؿرةعًقشارًإؾقهًيفًؿنتًاؾلوثً -2
اتراةعًيفًؼائؿةًواحد ًيفًـفاقتةًاؾلوتثًعؾتىًأنً وضتعًاتراةتعًاؾعربقتةًأواًلًًًًًًً

 و ؾقفاًاتراةعًباؾؾغةًاألةـلقة.
صلؼًاًؾطرقؼةًاؾموثقتهًاتعمؿتد ًًًاترةعًقراعىًأنًقممً وثقهًامؾؽرتوـقةًًيفًاتراةع -3

APAً"امؾؽرتوـتيًًًمًوعـتوانًاتوؼتعًًوقراعىًأنًقشارًإ ًاسًت"ًاؾـيىةًاخلاؿية
 و ارقدًٍؿق ًاتاد ًاؾعؾؿقةًواسمًاتمؾ ًاتاؾكًرؼوقًاؾـشرًامؾؽرتوـي.

عـدًؽمابةًاتراةتعًيفًاؾصتػوةًعؾتىًأنًقؽمت ًاالستمًًًًًًًيقراعىًاؾرت ق ًاألجبد -4
األولًؾؾؿمؾ ًإذاًؽتانًاترةتعًعربقتًاًأوًحيت ًؾؼت ًاؾعائؾتةًإذاًؽتانًاترةتعًًًًًًًًً

 أةـلقًا.

ً:وؽقماؾمً–رابعًاً
ًعـاصتًرو شؿ ًً ًؼل ًمؽؿنيًؿعمؿدق ًؾدىًاؾدورقةختضعًاؾلووثًؾؾموؽقمًؿ

ًاؾموؽقمًؿاًقؾي:ً
ًاؾؼقؿةًاؾعؾؿقةًؾؾلوث.ً-1
ًؿـاسلةًامصارًاؾـظري.ً-3
ًؿـاسلةًاألدوا ًاتيمىدؿة.ً-5
ًاألؿاـةًاؾعؾؿقةًودؼةًاؾموثقه.ً-7
ًةود ًاألسؾواًوسعؿةًاؾؾغةً-9

مفتاًًفؿق وصقا ًاؾلوتثًوؿتدىًأًًً-13
ًعؿؾقًا.

ً.اجلد ًواألصاؾةً-2
ًؿـاسلةًؿـفجًاؾلوث.ً-4
ًدؼةًعرضًاؾـمائجًو ػيريفا. -6
ًأصاؾةًاتصادرًواؾرباؿجًو ـوعفا.ً-8
ً

 
 

ًاتؽاػك ًاتاؾقة:ً–ًصاؿيًا
 صتتر ًاؾدورقتتةًؿؽاػتتل ًؿاؾقتتةًؾؾلوتتوثًاتـشتتور ًبفتتاًوألغتتراضًإمتتتامًإةتتراءا ًًً

ؽؿتاًًًامسهًؽتاؿعًًتمصر ًؿوضوًاًبفاًًسري ًذا قةاؾمووقع ًاؾلـؽقةًقرس ًاؾلاحثً

ًووستائ ًاال صتالًبتهًًًفوًؿدونًيفًبطاؼةًإثلا ًاؾشىصقةًأوًاهلوقةًأوًةتوازًاؾيتػرًًً

وعـواـهًباؾمػصق ًواسمًاؾلـكًوعـواـهًباؾمػصق ًورؼمًاريااًاؾلـؽتيًوؽتودًاؾلـتكًًًً

ًاتصريف.



ً

 هيئة التحرير
 

 ًؿتدًاؾتزريًاؾشاؿييسقتت ًمًاؾؾتتتتتتواءًام:اتشتتتتر ًاؾعتتتتتت

ًعتتتامًشتتترصةًاؾشارؼتتتتةًؼائتتتد
ً

 :ًدًارؿاديتدًمحتتتصاؾًورتتاؾدؽمًاؾعؿقدًرئقتتتسًاؾموتتتتترقر

ًؿدقرًؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة
ً

 اؾعؼقتتدًعؾتتتتتيًسقتتتتتتتت ًاؾذباحتتتتتتيًًذي:تترا ًاؾمـػقتتتامش 
ًًـائ ًؿدقرًؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة

 ًًسقػانًعؾيًصؾقػةًب ًسقػاناؾدؽمورًدمًاتؼتً:رتتتتتترًاؾمورقتتتتتؿدق

ًرئقسًؼيمًاؾمىطقطًاالسرتا قهيًواؾمؿقزًاتمسييً

ًًًبلؽادميقةًاؾعؾومًاؾشرصقةًباؾشارؼة
ً

 ًعلداؾؾتتتتهًمؿتتتتدًاتؾقتتتتتتتتتحًاتؼدمً:ؿيتتتتترا ًاؾعؾتتتامش
ًرئقسًؼيمًاؾلوثًاؾعؾؿيً
ًرؼةمبرؽزًحبوثًشرصةًاؾشا

ًً

 ًأؿقتتتتتتت ًاؾزرعتتوـيمحتتتتدً/ًأاعدتتتاتيًر:تتتدارا ًواؾـشتتامص

ًزروعيتتتؿتدًاؾتتتتىًمؿتتتؿـ /أولًاؾرؼق 

ًتت تتتتتتتتتودًصؾقتتت/ًسقتتتتتدًمؿعرق اؾ

ًامداري/ًسورقتتتتشًبدؿتتتتتتتـاًؿفقتتتتتت 
ً

 ًتدكًأمحتتتتتأول/ًاؾطقتتت ًؿلتتتتارًاؾرؼق ًتتتتة:تتتتتاؾرتةتتتتتت

 ً:ًتدىًعلدارؿقتتتدًأوغقتتتدـيتتفتاؾدؽمور ًًاؾمدؼقتتتتهًاؾؾغتتتتوي

ً
ً
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ًصاؾدًمحدًارؿاديً.اؾدؽمورًاؾعؿقدً-1

ً

ً

ًسقػانًعؾيًب ًسقػانًاؾدؽمور.ًاتؼتدمًً-0

ً
ًدؽموراهًيفًإدار ًاؾشترصةًواؾعداؾتةًاجلـائقةً

ًترًؿرؽتتتزًحبتتتتوثًشتترصةًاؾشارؼتةًؿدقتت

ًرئقتتسًٍرقتتترًدورقتتتةًاؾػؽتتترًاؾشترصيً
ً
ً

ًؿدقتتترًٍرقتتتترًدورقتتتتةًاؾػؽتترًاؾشرصي

ًرئقتسًؼيتمًاؾمىطقطًاالسرتا قتهيًواؾمؿقزً

ًتتةًتومًاؾشرصقتتتةًاؾعؾتتأؽادميقتتً-اتمستييً

ًًباؾشارؼتتتة

ًًمًاتازؿيةًةاستترؼقً. اؾدؽموراتؼدمًً-5
ًاؾؼاـتتتتتتونًاجلـتتتتتتائيوراهًيفًتتتتتتدؽمتت

ًًةتتتتتتتتمونًاؾؼاـوـقتتتتمًاؾشتتتتتؼيرئقتتتسً
 

 دًعادلًاتعؿريًتتأمحاؾدؽمور.ًاتؼدمًً-1

ً

 
ًامًتتتتتونًاؾعتتتػةًواؾؼاـتتتتوراهًيفًاؾػؾيتتتدؽم
ًةًتتتتتتتتتتتتوراهًبامدار ًاؾعاؿتتتتتتتتتتتتتتتودؽم
ًارا ًتتتتتذًواتطتتتتتتتتترصةًاتـاػتتتتتتت ًشإدار

ً(K9يًتتتتتتشًاألؿـتتتتتت اؾمػمق
ً

 محدانًراشدًاؾطـقهيًًاؾدؽمور.ًاتؼدمًً-2

ً

 
ًوارثًًتتتتتتا ًواؾؽتتتتوراهًيفًإدار ًاألزؿتتتدؽم
ًوارثًتتتتتتتتا ًواؾؽتتتتتتتمًاألزؿتتتسًؼيتترئق
ًزقةتتتتاترؽًا تتتتتةًؾؾعؿؾقتتتتتتتتامدار ًاؾعاؿب
ً

 علداهللًسق ًاؾذباحيًاؾدؽمور.ًاتؼدمًً-3

ً

 
ًامًتتتتتتتتتونًاؾعتتتتتتتيًاؾؼاـتتتوراهًػتتتتتتتتدؽم
ًد ًتتتتتتا ًاتياـتتتتر ًاخلدؿتتتتتتتترًػتتتتتتؿدق
ً تتتتانًاؾشاؿتتتتورًػؽتتتةًصتتتتتزًشرصتتتترؽمب

ً

دانًتتتوا ًوبتتتاؾدؽمور.ًـاتعزمًأولًً-4

ًعؿياجلش

ً
ًدؽمتتتتتتتوراهًيفًاؾمتتتتتتتارقدًارتتتتتتتتتدقثً

ًينًتتتتتتدًاألؿتتتتتتةًاؾرصتتتتتتتسًشعلتتتتترئق
 ةًتتتةًاؾشارؼتتتتتوثًشرصتتتتتتتزًحبتتتتتتمبرؽ
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أ ذذ د القدثذذوليشذذ  رل  ذذ لئ ذذ لمهذذزلقدمذذرللوقدة ذذحث ليةدذذجلئذذولقد  ذذ   لوق 

قدمخرل،لوقدةدجلئولقدروقئعلوق أ ة بل اريك بلقدخرثمذ ،لئمذرليدذرللقدسفا ذس ل

ق إغرثقلكأئفاط نلوأر ط لئولقدصس تلقدثوليهطةقل   لقدمخرم نلمذنلوويل

قدسش دلق أدفاقولوقدع  بلقدخشم ن  ،لوم لدةجلوزقلق ايخ هلحثذ ليػ ذرلمذعليػ ذرل

،لئثذذ ريلثسوذذحونلقدشذذ  رلق ذذإىرقمول  ذذ لأ ذذ  لويطذذ رلقدمخثمعذذ تلقدة ذذحث 

نظرثذذذ تلدرقئ ذذذ لكذذذ دثرقويلوذذذ نليكذذذ ثنلقدذذذهسسلوقتلقدم ذذذ  لق ذذذإىرقمولووذذذ نل

قدك قكا،لث لقنثم تلثم ئ لقدثد   لقدهسويلقدخه  ولإد لقدهظرث لقدخزق  ذ ،لووذول

ئولوققعلقدد  لمهثجلمنلقدمهظ رلقدسكريلوقدمذ ديلقدذزيلثةدذجلئذولق ا ذثر ا ل

قدذذهسسلون قه  ذذ لمذذنلدفذذا لقدع ذذ بلقدذ م ذذ لقدظذذ وري،لووعذذرو ل  ذذ لطة عذذ ل

ظ ذذرتلقدمرر ذذ لقددرثحذذ لئذذولقدثد  ذذ لقدهسوذذيلقدخهذذ  و،لوذذزقلقدكذذ لقد   ذذ لمذذنل

قدهث  جلوضعلأ سلد ررق  تلقدهسش  لقدخه   ذ لحثذ لأحذةخلقد ذ للإحذرىلروقئذرل

    لقدهسس.
ل

 لقدعذذ م  نلئذذولومذذعلم ذذيلقدزمذذ نلثثأكذذرلدهذذ لقد ذذ للأوم ذذ لوهذذ  لثم ئذذ لدذذرىلك ئذذ

قدةدجلوقدثدريلوقدثمصيل نلقدخرق  ل نلأ  د القدثد   لقدهسويلق أمهو،لوندنل

وهذ لق ذذثةرده لمصذذط خلقدخهذ  ولو  ذذأمهولإولأنهذذ لنذرىلحذذم د  لمصذذط خلق ذذأمهول

ومس  مذذالقدمذذ م ل ذذنلقدخهذذ  ولقدممثصذذحل  ذذ لق أئعذذ  لقدمخرمذذ لوقدمهصذذ  ل

      لئولقدم ن ن.
ل

دسكرث لقدثوليدث جلدمزثرلمذنلقدخ ذرلئذولقدعمذ لق ذأمهولإنلأحرلأكحرلقدم قض علق

و لق ثذرقللقدثد   لقدهسويلئولك ئذ لق أ مذ  لق أمه ذ ،لحثذ ليذثمكنلمذنلر ذ ل

ق أئك رلويطة مال   لقدمخرم نلقدص درلودم  لحك لقض  ولو ت،لكمذ ليشذ  رن ل

ي ذذالقدهثذذ  جل  ذذ لئ ذذ لأ مذذقلد شذذ  رلق ذذإىرقمولوكذذزدالد مثػ ذذرقتلقدذ رى ذذ ل

  ط لو دمؤ ش لق أمه  .قدمد
ل

ندنلئولمخ  لقدسكرلقد حطولنشع لدق م ًلدثدم ذقلق ممذ  لويهس ذزلقدذرنىلدهعذزهل

قدحم ئ لقد حط  لومع رفليع نلك ئ لقدع م  نلئولقدمخ  لقد ذحطول  ذ ليهس ذزل

 م  م  لووقىة ي  .
ل

ل

    هذا وهللا ولي التىفيق،،،
   

 د احلناديــد محـــخالالدكتور  دـينالع

 مركـز حبـوث شرطـة الشارقة مديـر

 ر الشرطيــرئيص حترير دورية الفك   
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  است يان "مدى رضا المتعاممين عن
 ن".الذـرطدوريـة الفكـر 
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 مستخلـص 
    

حتاول الدراسة استكشاف فرص ُصناع القرار، يف السيطرة على مشكلة الالجئني من خالل حتليل : أهداف الدراسة

اللغة اليت  -مواقعهم اجلغرافية  -ماذا يقولون؟  -منصات التواصل االجتماعي كمصدر مفتوح للمعلومات، )من هم؟ 

القدرة على ذاته الوقت  م؟(، ويفألشخاص املؤثرون حوهلومن هم ا -والكلمات األكثر استخداًما -يتحدثون بها 

ر وإدارة محالت توعية تستهدفهم أو من حوهلم بشكل دقيق ومبكر، استشعار خطر التطرف بشكل ُمبّك

داخل جمتمعاتهم الواقعية واالفرتاضية، وما هي  شخاص أو الكيانات األكثر تأثرًياويستدعي ذلك التعرف على األ

 فرص حشد املصادر على تلك املنصات.

 

( NodeXLأداة )دراسات احلالة، وقد استخدمت الدراسة تعتمد هذه الدراسة على منهج : داة الدراسةنهج وأم

الستخراج مفتوحة املصدر،  Microsoft Excelلربنامج  امتدادلتحليل الشبكات االجتماعية، وهي عبارة عن 

 .مرئيوإظهار تلك البيانات بشكل ومنصات التواصل البيانات الشبكية من مواقع 

 

ة، توجد فرصة جيدة لدى صانعي القرار للتخفيف من اآلثار األمنية السلبية حلركة الالجئني باملنطق: نتائج الدراسة

 حتليل يساعد أن دوات التحليلية امُلتقدمة يف التعامل املهين مع األزمة. كما ميكنوذلك من خالل االستفادة من األ

داخلها، والشبكات ذات العالقة بالالجئني  حتديد يف االجتماعي التواصل وسائل على املنشورات توّلدها اليت البيانات

 للتأثري. قابلّية األكثر األفراد أو اجملموعات استهداف لألجهزة املعنية ُمتيًحا بشكل خاص،
 

كشفت الدراسة عن وجود فرصة جيدة لصناع القرار الستخدام األدوات التحليلية مفتوحة : مساهمات الدراسة

زمات بشكل مات وبشكل آني يف متابعة ورصد األمن املعلو اودقيًق هائاًل اواليت من املمكن أن تقدم كمًّ ،ملصدرا

زمة الالجئني، كما كشفت الدراسة عن اآللية اليت من املمكن استخدامها لتحليل كمية هائلة عام وبشكل خاص أل

 ى احتياجات أصحاب املصلحة.من نصوص النقاشات الدائرة على منصات التواصل والتعرف عل

 

 

 

 :مفردات البحث
 .زمة الالجئنيأ –املصادر املفتوحة للمعلومات  –منصات التواصل  – Nodexl –التحليل املرئي 

                                                           
األمنية. املستشار ستاذ مساعد بكلية العدالة اجلنائية بقسم الدراسات األمنية جامعة نايف العربية للعلوم أ -1

بوكالة التدريب جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية. له العديد من األحباث املنشورة يف تتبع التنظيمات 
 القواعد احلاكمة لالستخبار اجلنائي وحتليل املعلومات. :كما له مؤلف بعنوان ،املتطرفة وعمليات التجنيد عن بعد
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Abstract 
 

Study objectives: Study aims to explore decision makers’ chances in bringing refugee 

crisis under control by means of analyzing social media platforms being an open source 

of information (Who are they? What do they say? – Their locations – Their languages 

- Frequently used words – Who are the influential persons around them. Study also aims 

to explore the ability to address extremism in a proactive manner besides the launch of 

awareness campaigns which proactively target refugees or those around them, a matter 

that requires identifying the most influential persons or entities within their real and 

virtual communities.  Study further explores the opportunities of crowdsourcing. Study 

Method and tool: the study is based on case studies, using Social Networks Analysis 

Tool NodeXL, an extension of Microsoft Excel, for the extraction of data from social 

media sites and for data visualization. Study finding: Decision makers have a good 

chance to alleviate the adverse security impacts of refugee movement in the region. This 

can be achieved by making use of advanced analysis tools in addressing the crisis in a 

more professional manner. Analysis of data generated on social media can also help 

identify users as well as refugee – related networks making it easier for concerned 

authorities to target groups and individuals most likely to be influential. Study 

contribution: according to study, decision makers have great chances in addressing 

crises in general and refugee crisis in particular by means of using analysis tools which 

provide a vast amount of accurate and real time information. Furthermore, the study 

determined a mechanism whereby analysis of massive discussion texts on social media 

can be carried out and needs of those concerned can be identified.   
 

Keywords:  
Visual Analysis – NodeXL -  Social Media Platforms -  Open Sources of Information- 

Refugee Crisis.  
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 :مقدمة. 1
برهنت السنوات الماضية عن قيمة تحليل محتوى وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها 

ا للمعلومات االستخباراتية قّيمة )كمصد مفتوح للمعلومات( بالنسبة للحكومات والمؤسسات مصدر  
، وإنتاج الخوارزميات الُمعقدة لةاالقتصادية على حد سواء، وبالطبع يمكن أن يعزز تدريب اآل

الُمسَتخَدمة لمعالجة الكميات الكبيرة من المعلومات المنشورة قيمة مضافة في تطوير تحليل 
نفاذ القانون ومبادرات إتماعي بشكل خاص لدعم جهود أجهزة وى وسائل التواصل االجمحت

مكافحة الجريمة. وذلك من خالل جمع البيانات حول التهديدات واألحداث األمنية بشكٍل آني، 
ُمحّسنة  التوقعات بشأن مجاالت انعدام االستقرار المستقبلية واألزمات بشكل عام. ويمكن أن 

لفهم طبيعة نشاطات المجموعات اإلجرامية  اأساسا معلوماتي   البيانات والمعلومات أيض  ّفر هذه اتو 
قد تساعد على تحديد األعضاء، وأماكن تجّمعهم أو حتى الضحايا الُمحتملين، بل  أو اإلرهابية،

 .(1)ك المناسب في األزمات اإلنسانيةوالتحرّ 

 
وفي المقابل بات الصراع من السمات الفارقة في الشرق األوسط، وهو ُيرغم الماليين من 

في المئة من  40مليون الجئ في العالم، يأتي  70. فمن أصل (2)الناس على مغادرة أوطانهم
. وعلى الصعيد العالمي، أبرز حجم األزمة واتساع نطاقها مدى قصور (3)المنطقة العربية بمفردها

ا على ق بمواجهة التداعيات اإلنسانية للتحركات السكانية الضخمة. أمّ يق الدولية فيما يتعلّ المواث
كبيرة،  االتي تتصدر الدول المضيفة ضغوط   الصعيد اإلقليمي، فقد فرضت األزمة على البلدان

لكي تبذل قصارى الجهد للعناية بهذه الموجات السكانية الُمهّددة بالمخاطر. وبالنسبة إلى 

                                                           

1- Marcellino, W., Smith, M., Paul, C., & Skrabala, L. (2017). Monitoring Social 
Media. Lessons for Future Department of Defense Social Media Analysis in Support 
of Information Operations. 

 أكتوبر. تشرين األول/ 17( منظمة العفو الدولية، تّمت زيارة هذه الصفحة في م2018) الجئو العالم باألرقام"، -2
3  - UNHCR (July 31, 2018). Syria Regional Refugee Response. 
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، أسفرت األزمة عن تدهور ألحوالهم االجتماعية واألمنية، وفي المقابل العديد من (1)الجئينال
 .(2)اآلثار األمنية على المنطقة العربية وعلى الالجئين أنفسهم

 
في تلك األثناء، وبسبب المخاوف األمنية، سعت الدول إلى الحد من تدفق الالجئين، 

، ما أّدى امفتوحة في الماضي أو أغلقت تمام   الحدودية التي كانتوشّددت الرقابة على المعابر 
في  اق الناس والسلع عبر الحدود. وأفضى تنامي األنشطة اإلرهابية ارتباك  إلى التقييد الُمشّدد لتدفّ 

هذه اإلغالقات والتقييدات لم تمنع التدّفق غير النظامي  إدارة الحدود داخل عدة دول. إال أنّ 
والذي فاقم بدوره نشاط عصابات  .(3)شجّعت شبكات تهريب البشر عبر الحدودلالجئين، بل 

دور التنظيمات  يوبشكل مواز تنامين حاجة الالجئين الُمستضعفين، اإلتجار باألشخاص، مستغلّ 
اإلرهابية في استغالل تلك الفرصة لتجديد دماء التنظيم من هؤالء الُمستضعفين عن طريق 

 .(4)ة، ونشر الفكر الُمتطرف بين األطفال والشبابعمليات التجنيد الممنهج
 

وتعجز الترتيبات الدولية إلدارة أزمة الالجئين عن مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك 
حماية السكان الُمستضعفين ومعالجة التأثيرات على دول خط المواجهة األول. وتدعو الحاجة 
إلى بلورة رؤية تحويلية، يساندها التزام سياسي ومالي وعالمي دائم، وتأمين حياة كريمة لمن 

                                                           

السوريين على البلدان المضيفة، مؤتمر الشرق األوسط في  م(. تداعيات أزمة النازحين2016صافي، وليد ) -1
ستراتيجية في منطقة، مركز البحوث والدراسات االظل النظام العالمي الجديد وتداعيات الصراع العالمي على ال

 الجيش، بيروت.
2- Mandic, D. (2017). Trafficking and Syrian refugee smuggling: Evidence from the 

Balkan route. 
3-  Defining Community Vulnerabilities in Lebanon,” REACH Initiative, 2015, p. 9 and 

88, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/44875. 
 دهم وتستغلهم الجماعات اإلرهابية،دليل بشأن األطفال الذين تجنّ  -4

 2018 UNODC, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-
Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Viole
nt_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf. 
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بون من فظائع الصراع، في المقابل التعرف على اآلثار األمنية لحركة اللجوء على المنطقة يهر 
 .(1)العربية

 

لمام باالنعكاسات األمنية لحركة اللجوء صانع القرار السياسي واألمني اإل ويجدر هنا على
في تجنيد عدد  ، تزايد تلك األعداد تفتح شهية التنظيمات اإلرهابيةال  داخل المنطقة العربية فأوّ 

ب داخل مجتمعات ف والتعّص جديد لتجديد دماء التنظيم، ومن الجهة األخرى نشر التطرّ 
ر واالستجابة لتلك النوع من األفكار مع تردي ، التي من الممكن أن تكون سريعة التأثّ (2)اللجوء

يجعل الموقف المستضعف لالجئين عرضة  اية واالقتصادية والنفسية، وثاني  أوضاعهم المعيش
الستغاللهم من قبل الميليشيات المسلحة داخل بؤر الصراع، أو حتى من قبل عصابات اإلجرام 
الُمنظم في عمليات اإلتجار باألشخاص، فمن جهة يطمع هؤالء في استغاللهم في العمليات 

ربحة، وال يوجد خطورة على العسكرية، والعصابات من الجهة األخرى تعلم أن تلك التجارة مُ 
 ام في العمل بشكل عبر وطني، وثالث  تباطؤ عمليات إنفاذ القانون، وال سيما قدرته عملهم في ظلّ 

تؤدي حركة اللجوء إلى حدوث عمليات إزاحة في الجريمة داخل المنطقة العربية بأنواعها المختلفة 
المجتمعات المشابهة، وحدوث تغير  النوعية والتكتيكية والجغرافية والكمية، وهذا منطقي على

 .(3)وتغيرت الفرص اإلجرامية للجناة الُمحتملين ،ديموغرافي
 

بد من استكشاف مقاربة جديدة للتعاطي مع االنعكاسات األمنية لحركة  كان ال اوأخير  
 اللجوء بالمنطقة العربية، فبتدقيق تكتيكات الجماعات المسلحة والتنظيمات اإلجرامية واإلرهابية

الُمستجدة، نجد أنها حتى في استهدافها لضحاياها الُمحتملين من الالجئين تنتهج مقاربة عبر 

                                                           

(. حماية الالجئين في إطار المفوضية م2017)عبد الوهاب. مشرفا. و  ،شيتر ،نادية ،مقري  ،آسيا ،العيداني  -1
أبوداو(. السامية  -جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،Doctoral dissertationالسامية لشؤون الالجئين )

 أبوداو. -لشؤون الالجئين. جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية
2- Paoli, G., & Bellasio, J. (2019). Against the rising tide: an overview of the growing 

criminalisation of the Mediterranean region. RAND. 
3- Milton, D., Spencer, M., & Findley, M. (2013). Radicalism of the hopeless: Refugee 

flows and transnational terrorism. International Interactions, 39(5), 621-645. 
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حوالهم أ، أو على األقل تتبع تحركاتهم و (1)العالم االفتراضي لكي تلتقط الضحايا الُمحتملين
ج المعيشية والمزاجية، وتبدأ في االستهداف الدقيق لهم، وال أجدر بنا من استخدام نفس النه

والمقاربة، حيث طورت العديد من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم استراتيجيات متطورة لالستجابة 
ن، ئو ماعي، واإلنصات لما يقوله الالجلذلك النوع من األزمات، عبر تحليل مواقع التواصل االجت

التهديدات ، وماهية شكل االتعرف على الفئات األكثر احتياج  والمجتمعات التي تحيطهم، بهدف 
بكات والمنصات االجتماعية، بهدف ، ومن ثم استهداف الُمؤثرين على تلك الشتهاوطبيع الُمحتملة

حباط محاوالت جعل هؤالء الالجئين ضحايا للتنظيمات اإلرهابية، أو اإلجرامية، أو على األقل إ
 .(2)المساعدة في جهود الدعم واإلغاثة

 
 :. مشكلة الدراسة2

اسة في استكشاف فرص ُصناع القرار في األجهزة األمنية وذات تتمحور مشكلة الدر 
العالقة، في السيطرة على مشكلة الالجئين من خالل تحليل مواقع التواصل االجتماعي كمصدر 
مفتوح للمعلومات، والرصد المبكر لتحركاتهم واحتياجاتهم االجتماعية والنفسية واإلنسانية بشكل 

والكلمات  –ن بها اللغة التي يتحدثو  –مواقعهم الجغرافية  -ماذا يقولون؟  -عام، )من هم؟ 
القدرة على استشعار  ذاته الوقت  ألشخاص المؤثرون حولهم؟(، وفيومن هم ا -ا األكثر استخدام  

ر وإدارة حمالت توعية تستهدفهم أو من حولهم بشكل دقيق ومبكر، خطر التطرف بشكل ُمبكّ 
داخل مجتمعاتهم الواقعية  االكيانات األكثر تأثير   ألشخاص أوويستدعي ذلك التعرف على ا

( Crowdsourcingواالفتراضية )شبكة العالقات( على السواء، وما هي فرص حشد المصادر )
لتنفيذ بعض المهام األمنية واإلنسانية، التي تخدم الالجئين أو  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي

ما  :شكالية الدراسة حول سؤال رئيس وهوإجدون بها، ويمكن أن تتمحور بذلك البلدان التي يتوا

                                                           

ستراتيجيات الدول العربية إلدارة األزمات الحدودية: دراسة مقارنة بين األزمات ا(. م2016زينب فريح. ) -1
  .األزمات الحدودية اإلنسانية )قضية الالجئين(األمنية )التنظيمات اإلرهابية( و الحدودية 

Arab Journal Political and Security Studies  ،355 (3767), 1-16. 
 ,Rand .( عبر تويترISISتمكين خصوم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )(. م2016بارون, ت. س. ) -2

16. 
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مه منصات التواصل االجتماعي بعد تحليلها ورصد المخاطر الدور األمني الذي يمكن أن تقدّ 
 أو اآلثار السلبية لحركة اللجوء في المنطقة العربية؟

 

 :. أهمية الدراسة3

ا ا تفصيلي  فبالنسبة لألهمية النظرية، فهي تقدم تقرير   للدراسة الحالية أهمية من عدة جوانب،
عن تطورات حركة اللجوء داخل المنطقة العربية، وبصفة خاصة مع محدودية الدراسات األمنية 

تبرعم في البحث العلمي، وهو تحليل  اجديد   ا. كما تقدم أسلوب  اهذا الموضوع عربي   التي تناولت
درة على سحب عينات ذات كمية هائلة من المعلومات والبيانات مواقع التواصل االجتماعي، والق

ثم إخراجها وتحليلها بشكل مرئي كأحد أهم المصادر المفتوحة للمعلومات ولكن يصعب تحليلها 
ومن ثم كذلك  ،دوات لتحليلهاأوتحتاج  ،والخروج باستدالالت منها نظرا لضخامة المعلومات بها

 .ممارسين مدربين على التعامل واستخدام تلك األدوات
 

ا فيما يخص األهمية العملية للدراسة، فهي تقدم مجموعة من المعلومات والممارسات أمّ 
الُمتقدمة التي قد تكون نافعة وحيوية لصانع القرار األمني والسياسي على السواء، لتدارك اآلثار 
السلبية لحركة اللجوء بالمنطقة العربية، وأن يكون لديه الفرصة على تحقيق خطوات استباقية، 

تعاطي اإلعالمي واالستهداف االستخباري الدقيق للجناة أو الضحايا الُمحتملين، فلألول وال
بالمالحقة واإلجراءات الجنائية، أو على األقل التعطيلية، والثاني لحماية الضحايا من الوقوع في 

 .براثن التطرف، أو أن يكون ضحايا لجرائم اإلتجار باألشخاص
 

 :. تساؤالت الدراسة4

كيف يمكن استخدام التحليل  :الرئيس الذي تتمحور حوله الدراسةالتساؤل  من خالل
ي التعامل مع أزمة المرئي لبيانات منصات التواصل االجتماعي كمصدر مفتوح للمعلومات ف

 ي:تتفرع عدة تساؤالت فرعية هي كاآلوت الالجئين؟
م من هم األشخاص والحسابات على منصات التواصل االجتماعي الذين يمكنه •

 المساعدة في التعامل مع أزمة الالجئين )من هم المؤثرون(؟
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ما هي شكل التكتالت على الشبكة االجتماعية وموضوع النقاش الذي يدور بين تلك  •
 المجموعات )تحليل اللغة والمزاج العام(؟

ما هي فرص ُصناع القرار باألجهزة األمنية للتعاطي مع أزمة الالجئين من خالل  •
 وما هي األدوات التحليلية المناسبة؟ تحليل مواقع التواصل االجتماعي؟ استخدام

 

 :. منهج الدراسة5

م ا للحصول منظّ  اعلمي   اة بوصفه جهد  تعتمد هذه الدراسة على منهج دراسات الحالة بالعين
على بيانات ومعلومات وأوصاف للظواهر ومعرفة كافة جوانبها المختلفة. واستفادة من أداة 

 سة لجمع البيانات المطلوبة من مواقع ومنصات التواصل االجتماعي.الدرا
 

 :أدوات الدراسة .6

( لتحليل الشبكات االجتماعية، وهي عبارة عن امتداد لبرنامج NodeXLأداة )
Microsoft Excel  مفتوحة المصدر، الستخراج البيانات الشبكية من مواقع مثلTwitter, 
YouTube, Flickr  وعلى مستوى ضيق منFacebook ،وإظهار تلك البيانات بشكل مرئي ،

، أو Excelولقد سميت األداة بهذا االسم كاختصار لعبارة: اكتشاف الشبكات في برنامج 
(، ويمكن Network Overview, Discovery, and Exploration for Excelباإلنكليزية )

يانات شبكية أخرى كشبكات البريد اإللكتروني، لمعالجة وتحليل ب ااستخدام هذه األداة أيض  
 باإلضافة إلى إنشاء عدد من المقاييس المرتبطة بالرسوم البيانية.

 

 :الدراسات السابقة . 7

لمرئي لمنصات علم الباحث ال توجد دراسات عربية تعرضت لموضوع التحليل ا لحدّ 
رص التحكم في األزمات فبعنوان " م2019يسرا حسني ال من دراسة إالتواصل االجتماعي 

منشورة بمجلة كلية اإلعالم هي و  ،السياسية لصانعي القرار السياسي عبر اإلعالم الجديد"
من الدراسات األجنبية ذات الصلة،  اجامعة القاهرة، كما وجد الباحث كما وجدت الباحثة بعض

  :نذكر منها
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انتشار األخبار تحليل منصات التواصل االجتماعي: تحليل عملية بعنوان " بحث -1
حيث هدف  (1)"  (NodeXL)عبر منصات التواصل االجتماعي باستخدام تطبيق

في التحليل المرئي والدقيق  (NodeXL) البحث في التعرف على قدرات تطبيق
لبيانات ومحتوى مواقع التواصل االجتماعي، وبصفة خاصة معدالت انتقال األخبار 

رجال اإلعالم والصحافة متابعة رجع الصدى من داخلها، فعلى سبيل المثال يحتاج 
والتفاعالت للموضوعات التي يقومون بنشرها، أو تدويناتهم عبر مواقع التواصل 

ويحتاج  ،االجتماعي، ويكون األسلوب التقليدي في استخالص النتائج غير دقيق
كأحد   (NodeXL) دون ضمان في الخروج بنتائج دقيقة، ويأتي تطبيق طويال   اوقت  
(، وبصفة خاصة Big Dataدوات المتقدمة لتحليل الكم الضخم من البيانات )األ

إظهارها أمام الباحث أو التواصل االجتماعي المختلفة، بل استيرادها من مواقع 
( ذات الطبيعة الخاصة بين العقد Tiesالمحلل بشكل مرئي، كما تظهر الترابطات )

الجتماعية على الشبكة، خل التكتالت ان دايعلة، وال سيما التعرف على المؤثر المتفا
للصحفيين  االكيانات المفصلية فيها، وفي هذه الدراسة يقدم الباحث نموذج  وال سيما 

ع األخبار والتفاعلية معها عند متابعة األحداث أو ورجال اإلعالم في كيفية تتبّ 
نها قدرة تلك مة مهملت الدراسة إلى العديد من النتائج المة، ولقد توّص همالفاعليات ال

التطبيقات على تحليل كم هائل من البيانات منصات التواصل االجتماعي، كما 
ُتمكن اإلعالميين من توثيق تلك التفاعالت لكي تكون مرجعية عند الحاجة لها، 

  .داخل الشبكة ايانات األكثر هيبة وبينية وتأثير  والقدرة على تحديد األشخاص أو الك
 (2)"ثير استخدام الروبوتات وتطورها على نشر الدعايةاستكشاف تأبعنوان " بحث -2

واستهدف اختبار استخدام الروبوتات في نشر الدعاية عبر مواقع التواصل 
                                                           

1 -Ahmed, W., & Lugovic, S. (2019). Social media analytics: analysis and 
visualisation of news diffusion using NodeXL. Online Information Review, 43(1), 
149-160. 

2- Agarwal, N., Al-Khateeb, S., Galeano, R., & Goolsby, R. (2017). Examining the 
use of botnets and their evolution in propaganda dissemination. Defence Strategic 
Communications, 2(2017), 87-112. 
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االجتماعي، فمن خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي يتم توصيل المعلومات 
رف التصاالستراتيجية للجمهور أثناء األحداث الكبرى، ومن ثم صناع القرار من 

ضت العديد دارة الصورة الذهنية للمؤسسة، وقد تعرّ إبشكل عقالني وموجه للمشكلة، و 
الستخدام الواسع والمثير للقلق لمواقع التواصل االجتماعي من قبل امن الدراسات 

 إثارةتأثير على المزاج العام، ومن ثم الجهات الفاعلة غير الحكومية بهدف ال
من خالل نشر الشائعات، مثل أزمة مياه القرم  اأيض  الهستيريا بين المواطنين، و 

م. وتحاول الدراسة التعرف على محددات التواصل االستراتيجي 2015م أو 2014
الذي تستخدمه المجموعات المنتشرة على منصات التواصل االجتماعي، والتي 

ل لة ضمن النظام البيئي لوسائل التواصاستهدفت نشر المعلومات والدعاية الُمضلّ 
لت خاصة دراسة التأثير المتبادل بين المدونات وتويتر، ولقد توّص باالجتماعي، و 

هناك العديد من األجهزة الحاسوبية المتصلة  نّ إ :اسة إلى العديد من النتائج أهمهاالدر 
مة بدقة، أو ما يطلق باإلنترنت تعمل على تشغيل تطبيقات روبوتية ألداء مهام مصمّ 

ن ا يساهم في زيادة انتشار الدعاية، باإلضافة إلى أ"؛ ممّ عليها "شبكات الروبوتات
ت، سواء من منظور نشر الشائعات بمرور الوق اهذه السلوكيات أصبحت أكثر تطور  

مستوى التنسيق فيما بينها، وتجعل السلوكيات المتطورة للشبكات الروبوتية من  مأ
تتطلب منهجيات  الصعب الوصول إليها، حتى مع تقنيات الكشف الحديثة، والتي

ا في اكتشافها  .أكثر تعقيد 
ماهية التقنيات الحالية في مجال التحليل المرئي للمعلومات " بعنوان بحث -3

على األدوات الحديثة والمتقدمة  ف، تستهدف الدراسة التعر (1)"والتحديات المستقبلية
في كيفية التخلص من الضوضاء المعلوماتية وتصفيتها، واالستفادة القصوى من 
المعلومات المتاحة للخروج بتحليالت واستدالالت دقيقة بأعلى مستوى ممكن، كما 

                                                           

1- Cota, M. P., Rodríguez, M. D., González-Castro, M. R., & Gonçalves, R. M. M. 
(2017, June). Massive data visualization analysis analysis of current visualization 
techniques and main challenges for the future. In 2017 12th Iberian Conference 
on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-6). IEEE. 
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تحاول الدراسة استكشاف تحديات استخدام تلك األدوات، وكذلك الرؤية المستقبلية 
االستخدام  لت الدراسة إلى أنّ التحليل المرئي للمعلومات. ولقد توّص  في تطوير

الحالي في التحليل المرئي للمعلومات يعتمد على النهج ثنائي األبعاد، وأنه في 
المستقبل سوف تزداد كثافة ضوضاء البيانات المتاحة والمستخرجة من شبكات 

يانات والمعلومات منصات التواصل ومصادر أخرى، بما يستتبع معه عرض الب
المرئية بشكل ثالثي األبعاد ُيمكن المحلل من استخراج مجموعة أكبر من 

 .االستدالالت
دراسة الشبكات الداعمة والمعارضة لداعش في العراق وسوريا عبر بعنوان "  بحث -4

منظمة إرهابية سبقتها استخدمت  أليّ  اوانطلق البحث من أن داعش خالف   ،(1)"تويتر
رسالتها اإلعالمية، وإلهام  غيرها من وسائل التواصل االجتماعي لبثّ منصة تويتر و 

مع أن خصوم داعش في العراق وسوريا على  ،من يتبعها؛ ومن ثم تجنيد شباب جدد
 رض رسائل التنظيم الُمتطرف، فجاءالمنصات االجتماعية قد قصدوا تويتر كذلك لع

جل فهم أفضل لمجموعة مناصري البحث لدراسة النقاش الدائر بين تلك التكتالت، وأل
 اداعش وخصومها عبر منصة تويتر، وقد استخدم البحث مقاربة تحليلية تعتمد منهج  

والتمييز فيما بينها  ،للتعرف بشكل تفصيلي على الشبكات التي تدعم داعش اُمختلط  
عبر منصة تويتر، وهذه المقاربة التحليلية مستخلصة من التحليالت الكاشفة 

والتي تلتقط حسابات منصة تويتر المتفاعلة فيها، وكذلك التحليل  للمجموعات،
اللغوي، الذي يمكنه التعرف على المواضيع األساسية، ومحتويات مجموعة كبيرة 

مة، أهمها أن مؤيدي داعش همل البحث إلى عدة نتائج من البيانات، ولقد توّص 
منتشرون بكثافة عبر الشرق األوسط، ولكنهم بصفتهم ينتسبون إلى المجموعة 

وعة الشيعية السنية، إال أنهم مشرزمون، وجهودهم غير ُموحدة على عكس المجم
ا االتي كانت أفضل توحد    .وتنظيم 

                                                           

1- Bodine-Baron, E., Elizabeth, B. B., & Todd, H. (2017)  دراسة الشبكات الداعمة والمعاِرَضة 
 .Rand للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا عبر تويتر. كاليفورنيا
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بهم على  استخدام علوم الشبكات االجتماعية للتعرف على المشتبهبحث بعنوان " -5
ن أتستعرض الدراسة في  (1)"المنصات االجتماعية لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون 

  (SNA)البحث في وسائل التواصل االجتماعي باستخدام نظرية الشبكة االجتماعية
كأداة قوية جديدة ُيتوقع منها مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في استهداف مجرمي 

ور باستمرار. فتؤكد خل المشهد الرقمي المتطاإلنترنت بطرق متعددة األوجه دا
مكانية استهداف مجرمي الفضاء السيبراني، فاألدوات التحليلية الجديدة إالدراسة على 

تعرف المشتبه أن من األشخاص والحسابات، يمكنها  ومن خالل استهداف مجموعة
يمكن ختلفة، بل عند مراحل محددة بهم على الشبكة بناء على درجة مركزيتهم الم

سناد الجنائي في الدولة الكينية. دوات فرصة لألداة الجنائية في اإلن تكون تلك األأ
وقد استخدمت الدراسة أحد أهم الوسائل في تحليل المنصات االجتماعية وهي 

NodeXL) .) قدرة تلك األدوات  :أهمها ،توصلت إلى العديد من النتائج الجيدةكما
بوهة على المنصات لقانون على تتبع الحسابات المشالحديثة في مساعدة رجال إنفاذ ا

 ليها.إاإلجرامية المنتسبين دوار المجرمين داخل التكتالت أاالجتماعية بل تحديد 
االستخدام السري ألنواع مقاييس المركزية المختلفة في تحديد بحث بعنوان " -6

اذج المشتبه بهم على الشبكات االجتماعية والتنبؤ باألحداث باستخدام النم
دت الدراسة على تزايد اهتمام أجهزة إنفاذ القانون باألمن الوطني . وكد أكّ (2)"الهجينة

بجمع المعلومات عن الهجمات اإلرهابية المحتملة من كافة السبل الممكنة، وبما 
من الباحثين  كاّل  نّ أد الدراسة فيها بالطبع منصات التواصل االجتماعي، وتؤكّ 

يجاد طريقة يمكن من إليل الشبكات االجتماعية يحاولون والممارسين لموضوع تح
خاللها الربط بين درجة مركزية الشخص داخل الشبكة ودوره داخل التنظيم الُمتطرف، 

                                                           

1- Ronoh, L., Karie, N., & Rabah, K. (2017). Using SNA Centrality Metrics to Detect 
Suspicious Social Media Users to Aid Law Enforcement Agencies in Kenya. Mara 
Research Journal of Computer Science & Security-ISSN 2518-8453, 2(1), 1-19. 

2- Butt, W. H., Akram, M. U., Khan, S. A., & Javed, M. Y. (2014). Covert network 
analysis for key player detection and event prediction using a hybrid classifier. The 
Scientific World Journal, 2014 
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لت الدراسة للعديد من النتائج النضمامه للتنظيم. ولقد توّص  امؤشر   أو على األقل تعدّ 
عين من مقاييس المركزية أنه يمكن استخدام نهج ُمختلط بين نو  :منها ،مةهمال

 للوصول وتحديد الشخص أو المجموعة اإلرهابية على الشبكات االجتماعية.
. (1)"سالميين على منصة تويترلمتشابك بين العلمانيين واإلالنقاش ابحث بعنوان " -7

تحاول تلك الدراسة استكشاف طبيعة النقاشات الدائرة بين مجموعات المستخدمين 
ربية، على منصة تويتر بين فريق المنادين والمتبنين للفكر داخل جمهورية مصر الع

سالمية على منصة الشبكة المستخدمين المتمسكين بالقيم اإل العلماني وبين فرق 
االجتماعية تويتر، في المرحلة الزمنية التالية للثورة المصرية، وما هي طبيعة 

ومضمون  ،الفريقينكثر استعماال من كال الكلمات المستخدمة والمصطلحات األ
على المنصة داخل عينة  ةالرسائل المضادة والردود وشكل التكتالت والنقاشات الدائر 

 الدراسة.
 

 :التعليق على الدراسات السابقة

فق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها تحاول استخدام األدوات والتطبيقات تتّ 
بما فيها بالطبع منصات التواصل االجتماعي ما فيها وب ،الحديثة في تحليل الشبكات االجتماعية

من مقاييس مختلفة للمركزية لجمع المعلومات عن الشبكات االجتماعية والعناصر الفاعلة فيها، 
ز بأنها تحاول دراسة موضوع جديد وهو ا دراستنا الحالية فتتميّ كمصدر مفتوح للمعلومات، أمّ 

القانون في التعامل مع أزمة الالجئين في المنطقة فرص صناع القرار بما فيها أجهزة إنفاذ 
استخدام التحليل اللغوي للكلمات الموجودة داخل العدد الهائل من التغريدات على  ، وكذلكالعربية

منصة تويتر للتعرف على مضمون الحوارات والموضوعات التي يتناولها المستخدمون على 
والتوزيع الجغرافي  ،وشكل التكتالت على الشبكة وموضوع نقاش كل مجموعة منها ،الشبكة

                                                           

1- Weber, I., Garimella, V. R. K., & Batayneh, A. (2013, August). Secular vs. islamist 
polarization in egypt on twitter. In Proceedings of the 2013 IEEE/ACM International 
Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (pp. 290-297). 
ACM. 
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همية في تخطيط الحمالت التي بالطبع قد تكون في منتهى األللعينة المفحوصة والمهتمة باألمر، و 
 اإلعالمية ذات االستهداف الدقيق.

 
 :. اإلطار النظري للدراسة8

حول وضع الالجئين  م2018جئين بنهاية عام وفق تقرير المفوضية السامية لشؤون الال
مليون شخص،  2.3ا حول العالم، هناك زيادة ضخمة تقدر بحوالي واألشخاص النازحين قصري  

مليون الجئ ومهجر حول العالم، ألسباب عديدة  70.8لكي يصل اإلجمالي إلى ما يناهز 
إلى آخره(.  –عنف نسان الاإل انتهاكات حقوق  –ثني االضطهاد العرقي واإل –ت المسلحة )النزاعا

عداد أ تقرير نجد هناك زيادة ملحوظة في إلى تاريخ ال م2009عداد منذ عام وبالنظر إلى األ
 .(1)وبصفة خاصة بسبب النزاع الُمسلح بسوريا م،2011وبصفة خاصة منذ عام  ،النازحين

 
شخص  37000كان هناك معدل متوسطه  م2018وقد أضاف التقرير أنه خالل عام 

يزال لبنان الدولة األعلى استقباال لالجئين ليس في المنطقة  ينزح حول العالم بشكل يومي، وال
نسبة الالجئين فيها  تالعربية فقط، ولكن حول العالم، كذلك مقارنة  بنسبة تعداد السكان فقد وصل

 :وفي تركيا ،1:14 :جئ، وفي األردنمن كل ستة مواطنين هناك ال :أي ؛1:6إلى ما يناهز 
 ،جمالي العدد العالمي يأتي من خمس دول فقطإن ثلثي الالجئين أو النازحين من كما أ .1:22

 ،دولتان عربيتان هي الجمهورية العربية السورية وأفغانستان وجنوب السودان وماينمار :منها
يعتبر نصف عدد الالجئين حول العالم من األطفال  ووفق التقارير األممية ،(2)وأخيرا الصومال

م تأتي تركيا 2018ما هم دون سن الثامنة عشر، وما يخص الدول المستقبلة لالجئين حتى عام 
                                                           

1- (UNHCR) 2018 “Syria Regional Refugee Response,” United Nations High 
Commissioner for Refugees, last updated July 31, , 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71. 

   &“Defining Community Vulnerabilities in Lebanon,” REACH Initiative, 2015, p. 9 and 
88, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/44875. 

2- Serrato, B. (2014). Refugee Perceptions Study: Za’atari Camp and Host 
Communities in Jordan. OXFAM RESEARCH. 
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وتليها  ،مليون الجئ 3.7جمالي قدره إالمستقبلة لالجئين حول العالم ب س أكبر الدولأعلى ر 
 .(1)لبنان وأوغندا والسودان وألمانيا وباكستان

 

داد سوريا السكاني البالغ في المئة من تع 60ت الحرب األهلية إلى نزوح ما يناهز لقد أدّ 
مليون سوري منهم في دول الشرق األوسط المجاورة بصفتهم  6.5مليون نسمة، يقيم  23 اتقريب  

الهائلة لقت األعداد أاألكبر من السوريين، وقد  دستضيف تركيا واألردن ولبنان العدالجئين. وت
سواق عملهم، وعلى الخدمات الخاصة أا ثقيال  على ضافية من البشر في هذه البلدان عبئ  اإل

هذا الوضع ال يخلو من الفرص أمام السوريين  بالقطاع العام والترابط االجتماعي، غير أنّ 
 للمساهمة في اقتصادات هذه البلدان المستضيفة.

 

بالطبع وطنية للتعامل مع تداعيات أزمة الالجئين ثمة حاجة إلى ترتيبات دولية وإقليمية و 
هذه. فالنظام الحالي عاجز عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تطرحها الصراعات المختلفة في 

ب أن الشرق األوسط، بحجمه الضخم ونطاقه الواسع. والتعامل الدقيق والموجه للمشكلة يتوجّ 
سسات األمنية معلومات كافية ودقيقة لبناء وبصفة خاصة داخل المؤ  ،تكون لدى صانع القرار

 خطة االستجابة ألزمة مثل أزمة الالجئين.
 

 :حتليل مواقع التواصل االجتماعي كفرصة ملواجهة أزمة الالجئني. 1. 8

فّعاال  للبيانات من أجل فهم بيئة  اتواصل االجتماعي باعتبارها مصدر  إّن نمّو منصات ال
ة نسبة لألجهزة األمنية لتطوير قدر وقٍت مضى بال ّية من أيّ المعلومات، قد جعل منها أكثر أهمّ 

                                                           

1-Loescher, Gil, and James Milner, “The Long Road Home: Protracted 
RefugeeSituations in Africa,” Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 47, No. 2, 
June 1,2005. As of August 31, 
2015:http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2005-9d59/survival--
global-politics-and-strategy-summer-2005-3623/07-loescher-18a3 & Global 
trends (2018). UNHCR. 
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-
2018.html 
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ف عمليات المعلومات ات جمع وتحليل المعلومات، وُتعرّ لعملي اصلبة على إجراء التحليالت دعم  
ية، للقدرات المرتبطة بالمعلومات بالتضافر التوظيف المتكامل، خالل العمليات األمن“على أّنها 

مع خطوط عمليات إنفاذ القانون األخرى، من أجل التأثير على صنع القرارات من ِقَبل الخصوم 
 .(1)والخصوم الُمحتملين، أو تعطيله أو إفساده أو االستيالء عليه

 
ذه العمليات من ويقترن تحليل وسائل التواصل االجتماعي بقدرٍة كامنٍة كبيرٍة على دعم ه

وال سيما أفكارها وأنماط  ،خالل توفير فهٍم لمناظير مجموعة كبيرة من الجماهير ذات الصلة
تواصلها. كما يمكن أن توّفر هذه المنّصات معلومات مهّمة حول ديموغرافيات مجموعة أو 

ن أن ُتنير تهما وُمتناَول شبكتهما. ويمكليتهما التنظيمية، ومجاالت نشاطاجمهور وحجمهما وهيك
ل دقيق، أو على كهذه التفاصيل الجهود الرامية إلى توجيه رسائل إلى جماهير معّينة ومحددة بش

وفي المقابل من المهّم تذّكر أّن بيانات  .(2)األقل التأثير على تصّوراتها أو قراراتها أو سلوكها
وسائل التواصل االجتماعي ال تمّثل مجموعة سّكانية بأكملها، ويختلف معّدل تغلغل وسائل 
التواصل االجتماعي من حول العالم، وينعكس ذلك في مجموعة البيانات المتوفرة. باإلضافة إلى 

التواصل االجتماعي بطبيعتها نحو الذين ذلك، تنحرف البيانات الُمتباَدلة على منصات وسائل 
 .(3)يشاركون 
 

وتميل تطّورات االتصاالت السريعة إلى تفضيل المنّظمات الصغيرة والخفيفة الحركة 
واألقّل بيروقراطية، التي يمكن أن تستفيد بسرعٍة أكبر من التقّدمات التكنولوجّية بدون الحاجة 

                                                           

1- Marcellino, W., Smith, M., Paul, C., & Skrabala, L. (2017). Monitoring Social 
Media. Lessons for Future Department of Defense Social Media Analysis in Support 
of Information Operations. 

2- Kneebone, S. (2010). the refugee–trafficking nexus: Making good (the) 
connections. Refugee Survey Quarterly, 29(1), 137-160. 

3- Marcellino, W., Smith, M., Paul, C., & Skrabala, L. (2017). Monitoring Social 
Media. Lessons for Future Department of Defense Social Media Analysis in Support 
of Information Operations. 
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المطّولة. ستنتفي منفعة األجهزة األمنية في  إلى التفاوض حول عمليات اإلشراف والتصاريح
حال فشلت في تأمين موطئ قدم لها في فضاءات االتصاالت الناشئة هذه. وُيعتبر تحديد 

الخطوة األولى األساسية في تحديد الموقع إلثبات الصلة  انولوجيات األكثر وعد  التقنّيات والتك
 .(1)في بيئٍة سريعة التغيير

 
يتحّولون إلى  تحليل النّصي من أجل تحديد أفراديمكن استخدام الفعلى سبيل المثال، 

قياس عمق  وقياس انتشار الدعم لقضايا متطّرفة ضمن ديموغرافيات محددة، بل (2)الراديكالية،
هذا الدعم، كما يمكن أن تستكمل المنشورات التي تحمل الوسم الجغرافي. فتحليل وسائل التواصل 
االجتماعي قد يساِعد ممارسي عمليات إنفاذ القانون في تحديد االنتشار الجغرافي لألفكار، أو 

حليل مجاالت الدعم القوّي أو الضعيف بشكٍل خاص لقضية أو مجموعة أو فكرة. ويوّفر ت
الشبكات منافع محتملة إضافّية في التخطيط للجهود الرامية إلى تعزيز انتشار أفكار أو معلومات 

 .(3)محّددة أو مكافحتها
 

ا يمكن أن يساعد تحليل البيانات التي توّلدها المنشورات على وسائل ق  وبشكل أكثر تعمّ 
الخاّصة بالُمسَتخِدمين الُمرتبطين  التواصل االجتماعي مقابل البيانات الوصفّية والديموغرافّيات

لألجهزة  ا، ُمتيح  (4)في وقت وزمان ما ةُمؤثرين في شبكٍة اجتماعّية معينبالحسابات في تحديد ال
. فالتطبيقات األمنية على سبيل المثال استهداف المجموعات أو األفراد األكثر قابلّية للتأثير

ا، لديها القدرة على تجميع خوارزمّيات تصنيف سبي  ن وجزء منها بشكل مجاني نالحديثة المتاحة اآل
أنواع الصور التي يتم تبادلها على وسائل التواصل االجتماعي، والتي لدى تحليلها إلى جانب 

مليات ورسم الخرائط، قد تسمح لممارسي ع مع برمجيات االستدالل الجغرافيّ  بيانات أخرى 
                                                           

1- Ibid. 
2- Winter, C. (2016). Why ISIS Propaganda Works: And Why Stopping It Requires 

That Governments Get Out of the Way. )The Atlantic(. 
3- Zunes, S. (2017). Europe's Refugee Crisis, Terrorism, and Islamophobia. Peace 

review, 29(1), 1-6. 
4- Bush, M. (2016). How Marketers Use Online Influencers to Boost Branding Efforts. 
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، اا مرئي  الشعوب المحلية ومواقفها تجسيد   تفضيالتت على مستوى المعلومات بتجسيد التغريدا
ومن ثم القدرة على تمييز شكل االستجابة الدقيقة  ،يسهل معه لصانع القرار فهم تفاصيل التفاعل

 .(1)المناسبة
 

بل من ناحية أخرى قد يساعد تحليل وسائل التواصل االجتماعي ممارسي عمليات 
هود التي يبذلها الخصوم من أجل جمع المعلومات معلومات األجهزة األمنية على فهم الج

االستخباراتية بشكٍل أفضل وتحديد الشبكات األكثر أهمّية لمصالحه، وجمع المعلومات 
َلة إلى حّد ما. يمكن أيض   االستخبارية عنها عن ُبْعد على مستويات في الجهود  تطبيقه اُمفصَّ

 ات التأثير العكسي وكشفها.ي العام، وقياس العمليات ذأالرامية إلى قياس الر 
 

 :(Big data)منصات التواصل والبيانات الضخمة   8.2

هذه  البيانات الكبيرة هي تلك الكلمة التي يستخدمها األشخاص باستمرار لوصف كلّ 
استخدام واستشعار البيانات الكثيرة )كمية كبيرة من  نّ إانات المعقدة وغير المنظمة، حيث البي

مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة. وفي  نفسه ا للتحليل، وهو في الوقتضروري   البيانات( يعدّ 
 ،ا عن كونه مشكلةا االتصال بكميات كبيرة من البيانات قريب  الحقيقة، سوف يتوقف خصوص  

ونها بيانات بسيطة بعد فترة. وتقوم الكثير من المنظمات وسوف يعتاد األشخاص عليها ويسمّ 
ي صناعة التكنولوجيا ذات الصلة بالبيانات، وسوف تقوم باستكشاف الكثير م كبير فبإحراز تقدّ 

 . (2)منها
 

تعنيه البيانات د ما ن تحدّ أمع البيانات الكبيرة تحتاج إلى  التعامل نّ أوالجدير بالذكر 
ليك، ففي بعض الحاالت كمية صغيرة من البيانات سوف تفي بالغرض، ولكن إالكبيرة بالنسبة 

حد اا، موضوع و البيانات وفي بعض الحاالت أيض   أخرى سوف تحتاج إلى الكثير منفي حاالت 
خرى سوف تحتاج إلى مواضيع متعددة، وهذا يعتمد أ، ولكن في حاالت ي امن البيانات سيكون كاف

                                                           

1  - Ibid. 
2- Brooks, h., & Gupta, r. (2013). Using social media for global security. John Wiley 

& Sons. 
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ا المنهجيات والوسائل التحليلية التي تستخدمها، يض  أها، و ويتوقف على المشكلة التي تريد حلّ 
ا ت والمصادر التي تمتلكها، وال سيما الدقة التي تطلبها، أو التي ترغب بها، وأخير  وبالطبع الوق

 .)1(القيود البيئية التي تواجهك أثناء معالجة البيانات
 

ا على نشر المعلومات وتغيير الطرق يمكن أن تؤثّ  ر منصات التواصل االجتماعي أيض 
التي يتم من خاللها نشر المعلومات، بل التي يتفاعل بها األشخاص مع المعلومات، واألنماط 

والتأثير حتى على احتمالية نشر المعلومات في شبكة تواصل اجتماعية بأكملها. فعلى سبيل 
ون الكثير من المعلومات التي تتم مشاركتها األشخاص الذين يتلقّ  المثال، تشير الدراسات إلى أنّ 

اعي هم األكثر احتماال لمشاركة عن طريق األصدقاء عبر شبكات وسائل التواصل االجتم
ا عن غيرهم ممّ  ن يتواجدون في شبكات تكون مشاركة المعلومات عليها أقل المعلومات أيض 

 .)2(اشيوع  
 

نطاقها يجعالن هذه حجم المعلومات المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي و  إنّ 
مع المعلومات االستخبارتية، وينشر على حّد سواء لج ابالتحدّيات ومثالي   امحفوف   االمنّصات مكان  

وسائل التواصل االجتماعي،  الُمسَتخِدمون الصور ومقاطع الفيديو وتحديثات بشأن الحالة على
ما تشمل ملفاتهم الشخصّية تفاصيل شخصية مثل عمرهم، وجنسهم، وأفراد عائلتهم ومكان  اوغالب  

يومّية، باإلضافة إلى المواقف عملهم. فتوّفر هذه المعلومات رؤية حول حياة األشخاص ال
والسلوكّيات المرتبطة بالشبكات االجتماعية. ُيعتبر من الممارسة الشائعة اآلن بالنسبة للشركات 

                                                           

1- Marcellino, W., Smith, M., Paul, C., & Skrabala, L. (2017). Monitoring Social 
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دة زبائنها بشكٍل الكبيرة استخدام تحليات بيانات منصات التواصل االجتماعي من أجل فهم قاع
 .)1(تسويق وتطوير المنتجاتأفضل، وتوجيه 

 
الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية على حّد سواء وسائل التواصل استخدمت 

االجتماعي بكثافة للتأثير على الرأي العاّم في مناطق الصراع في البيئات التشغيلّية، من أجل 
وبالتالي مكافحتها. ولكّن  ،الكشف عن جهود الدعاية التي يبذلها الخصوم والخصوم المحتملون 

ات مختلفة، من أجل تحديد اعي السريعة التحّرك تتطّلب تقنيل االجتمطبيعة وسائل التواص
  .عمليات تأثير الخصوم ورصدها ومكافحتها بسرعة

 
كما يتيح رصد شبكات وسائل التواصل االجتماعي فرصة لصناع القرار في المؤسسات 

ل التأثير األمنية والعسكرية لكي يفهموا بشكٍل أفضل كيف وأين تعمل الجهات الفاعلة من أج
. وبالطبع يمكن أن ُتنير هذه البيانات بعدئٍذ الجهود الرامية إلى (2)على الجمهور المستهدف

ن عن القضايا التي يعتبرها الخصوم األكثر أهمّية. كما أ اكافحة حمالتها، ولكّنها تكشف أيض  م
غم من أّن لر من حيث قدرتها على نشر الصور بسرعة، على ا وسائل التواصل االجتماعي فريدة

ُمضّللة أو يتم نشرها بدون سياق. بل يمكن أن تؤدي صورة وحيدة أو  اهذه الصور تكون غالب  
ر العاّمة لقضية  .)3(مقطع فيديو قصير دور جهاٍز قوّي من أجل تبديل كيفّية َتَصوُّ

 
تستمر عصابات  وء بالمنطقة العربية، فبشكل موازٍ سقاط ذلك على مشكلة اللجإوإذا أردنا 

اإلجرام الُمنظم في استضعاف الالجئين واإلتجار بهم واستغاللهم ومعاملتهم كسلعة، وبالطبع 
تواجه الحكومات واألجهزة المعنية صعوبة في التواصل الكامل والفعال مع الالجئين والفعليين 
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الُمحتمل تعاظمها  وللسيطرة على األزمة الحالية أو على األقل ،والالجئين الُمحتملين لحمايتهم
 في المستقل القريب.

 
م المنظور التحليلي داخل دراستنا هذه المرة خيارات من أجل التفعيل العملياتي ولذلك يقدّ 

لنشاط األجهزة األمنية وذات العالقة عبر وسائل التواصل االجتماعي وعبر تويتر كأنموذج، من 
ة خاصة وسط مجتمعات الالجئين، وبصف ،خالل التعرف على الُمؤثرين داخل تلك الشبكات

ا ومن ثم تصميم رسائل من أجل وضع استراتيجية رسائل عبر تويتر ذات طبيعة مزدوجة، إمّ 
 ؛سلبية بغرض رصد شكل وطبيعة التفاعالت على الشبكات االجتماعية داخل مجتمعات اللجوء

مؤشرات وتحديد  استخدام المنصات االجتماعية كأداة لالستماع ومراقبة تلك المجتمعات :يأ
يجابية مضادة لمقاومة محاوالت دفع الالجئين الُمحتملين إلى التطرف إالخطر داخلها، أو بطريقة 

 بيانات دقيقة، وقابلة للتفعيل والتنفيذ.  ىلإاللهم كسلع بشرية، وتكون مستندة أو استغ
 
مواقع التواصل حدى المالحظات الرئيسة من القراءة المتأنية للدراسات المتعلقة بتحليل إ

ة على التأثير على الرأي والمزاج العام، هي أن الحكومات واألجهزة الرسمية قد ر االجتماعي والقد
تكون في بعض األحيان رسوال ذا مصداقية محدودة بين األشخاص الذين يتصفون بشدة تعرضهم 

لجريمة، أو أنهم من لخطر التحول نحو الراديكالية واالنقياد للتجنيد أو كونهم ضحايا ُمحتملين ل
يدولوجية موعة ما، أن يستهدفوا التطرف واألالمرجح أن يتمكن النظراء الناطقون بالعربية داخل مج

بعد، من حمالت الرسائل التي ترعاها الحكومة منفردة أتطرفة بطريقة أكثر مصداقية لحد المُ 
 بشكل رسمي. 

 
على  UNHCR_Arabic@). اجلزء التطبيقي من خالل حتليل حساب )9

 :منصة تويرت

من التعقيد  ا تحليلية  تخلو نسبي  عملية التعّرف على مؤّثرين ألغراض التوعية مهمة   نّ إ
تواصل االجتماعّي والتي هي عبر تويتر بوجود األدوات التحليلية الُمتقدمة المتعلقة بوسائل ال

لمقاييَس مختلفٍة  امعّينين لتويتر في مراتَب تبع   على العموم، فباإلمكان تصنيف مستخدمين متاحة
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من التأثير االجتماعّي ُتطَلق عليها تسمية المركزية. فالقول الفصل في هذا النوع من العمليات 
هو العثور على مستخدمين لتويتر داخل الشبكة، ممن يحرزون درجاٍت عالية  في مقاييَس متعددٍة 

إلنتاج، أو تلك التي تشغل للتعّرف على الحسابات الغزيرة ى ا، بحيث نسعى إل(1)من المركزية
ضها البعض. مجموعاٍت مختلفة  ببع يرتبطون ضمنداخل مجموعات النقاش، وهم  امهم   اموقع  

من هذا المخزون للحسابات العالية المركزية، أن يجرَي فحص األفراد  اوبالتالي يمكن انطالق  
بة هو أنها تمكن من التعّرف على مجموعٍة أصغر من الُمؤثرين لَتبيُّن لياقتهم. فميزة هذه المقار 

المحتَملين وتمييزهم، من أجل إخضاعهم للمزيد من التحقيق والتثّبت من جهة المحللين 
 .(2)البشريين
 

وداخل دراستنا الحالية تكون مقاربتنا من خالل هذا المنظور التحليلّي، وتعتمد على منصة 
لفهم الُمؤثرين  ا(، بوصفه نموذج  UNHCR_Arabicحساب )@تويتر من خالل تحليل 

ما، نأمل المحتَملين والتعّرف إليهم بصفة خاصة داخل مجتمع الالجئين من المنطقة العربية. إن
بكثير. من حيث النظرية، وبالطبع يرجح  ابها تداعيات  أكثر اّتساع   ىأن يكون للمقاربة الموص

عبر قنواٍت أخرى من وسائل التواصل  ان أيض  و ، مؤّثر نيمو تويتر المؤّثر أن يكون مستخد
االجتماعّي تحيط بمجتمع الالجئين الخارجي أو داخله بشكل مباشر، باإلضافة إلى حياتهم 

بالتالي، إّن العثور على الُمؤثرين عبر تويتر وتدريبهم على التحكم  .الحقيقية غير االفتراضية
 .)3(د من تويتر بمجاٍل كبيرفي اآلثار األمنية سيكون له تأثير  أبع
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من أجل  تسعى الدراسة التطبيقية إلى تحليل حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين
 ي:تالتعرف على اآل

ف على الشكل البنائي العام لمجتمعات اللجوء داخل المجتمعات العربية على التعرّ  •
 تحليلي.المنصات االجتماعية وبصفة خاصة على منصة تويتر كنموذج 

 داخل تلك الشبكات االجتماعية )العقد البينية(. اف على الكيانات األكثر تأثير  التعرّ  •
 داخل تلك الشبكات االجتماعية )العقد ذات الهيبة(. اف على الكيانات األكثر تأثير  التعرّ  •
فصل العقد المؤثرة على الشبكة والتعرف على عالقتهم بعضهم البعض داخل عينة  •

 العالقات والعالقات المميزة(. الدراسة )شكل
ا أو ف على الكلمات وزوج الكلمات والهاشتاجات والمحتوى األكثر تداوال  وانتشار  التعرّ  •

لشؤون الدراسة )حساب المفوضية السامية على الشبكة المبحوثة عينة  ااستخدام  
 .الالجئين بالعربية(

الرئيسة وخصائص تلك ف على التكتالت الفرعية داخل الشبكة االجتماعية التعرّ  •
التكتالت، وما هي الموضوعات التي يتم طرحها للنقاش داخل عينة الدراسة )ماذا 

 (.؟يقولون 
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بعد  (1)يوضح حجم العقد وعالقاتها بشكل عام بشكل مرئي  1توضيحي الرسم ال
سحب العينة من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي 

(@UNHCR_Arabic والتي عددها )اعقدة تقريب   1305 
 

                                                           

خاللها تحليل  م باآللية والكيفية التي يمكن من2005بدأ االهتمام بموضوع التحليل المرئي يتزايد منذ عام  -1
محتوى الشبكات االجتماعية، حيث تصاعد علم تحليل الشبكات االجتماعية، أو ما يطلق عليه نهج التحليل 

، وتزايد استخدامه في العديد من العلوم (Visualization analysis Techniquesالمرئي للمعلومات )
إال أن البرمجيات  ،ت االجتماعية في البدايةالمختلفة، ورغم التحديات التي كانت تواجه تحليل محتوى الشبكا

ُيطلق عليه  ت التواصل االجتماعي الضخمة، بماالحديثة قدمت أدوات متقدمة لديها القدرة على تحليل بيانا
 Data، أو التنقيب عن المعلومات )(Social Listeningأدوات االستماع إلى الشبكات االجتماعية )

Mining). 
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قام الباحث باختيار حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي على منصة تويتر 
(@UNHCR_Arabic لكي يتعرف على حجم التفاعل على الحساب الرسمي ) ،للمفوضية

( ُيظهر حجم وشكل العينة بشكل مرئي، التي تم سحبها من 1توضيحيالرسم الوالشكل السابق )
م 19/10/2019عقدة، وقد تم سحب العينة بتاريخ  1305حساب المفوضية والتي عددها 

انات ومواقع التواصل ( لتحليل البيNodexlباستخدام تطبيق ) االساعة التاسعة صباح  
 برازها في شكل مرئي.إو  ،االجتماعي

 

 القيمة البيان

 مخطط موجه نوع المخطط
 1302 عدد الكيانات )العقد(

 2843 الروابط المميزة
 2467 كثر من ارتباطأجمالي عدد الكيانات التي لها إ

 5310 جمالي عدد الكيانات والعقد بالمخططإ
 88 عدد الكيانات التي تغرد منفردة

 19 عدد التكتالت المترابطة
 12 حاديةعدد الكيانات والعقد األ

 1263 و العقد داخل الشبكة المتصلة بالمخططأعلى عدد من الكيانات أ 
 5266 على عدد من الروابط داخل الشبكة في المخطط المتصلأ 

 7 قطر الشبكة داخل المخطط
 2.742606 متوسط المسافات المتقاصرة

 0.002066235 كثافة المخطط
Modularity 0.461204 

NodeXL  1.0.1.418 رقم النسخة 
    1جدولال

 يوضح حسابات ومقاييس الشبكة بشكل عام
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عن معلومات الشبكة المبحوثة )ُيظهر  اعام   ا( يعطي تقرير  1جدول الالجدول السابق )
هذا التقرير دون الحاجة إلى إعدادات خاصة، والتي تم سحب بياناتها في حينه، ويظهر الجدول 

مة التي من الضروري أن يطلع عليها المحلل وصانع القرار همرقام المجموعة من البيانات واأل
األمني لكي يتعرف على حجم التفاعل وطبيعته داخل المنصة االجتماعية، وبالطبع في حدود 

 1305العينة التي يتم العمل عليها. وأهم مالمح البيانات الظاهرة هي أن الشبكة تتكون من عدد 
العالقات والتفاعالت بين تلك الكيانات(،  :)أي ؛بينهما ةرابطة موجه 5310دة، بإجمالي عدد عق

ظهر من الجدول أنه بداخل ت خصوصية ومميزة عن غيرها، كما يرابطة ذا 2843منها عدد 
قصى من عدد العقد داخل ضه البعض، والحد األتكتل من العقد ُمتصل ببع 19الشبكة تلك عدد 

كثافة  :مثل ،مةهمعقدة، كما ُيظهر الجدول العديد من البيانات األخرى ال 1263كل تكتل هو 
 الشبكة وعدد العقد غير المتفاعلة على الشبكة، وشكل وعالقة التكتالت مع بعضها البعض. 

 
وقد يكون هذا التقرير شديد األهمية بشكل كبير في حال تكرار سحب عينات من ذات 

زمنية متتابعة ومن ثم قياس التغيرات الحاصلة عليها، وبالتالي  الحساب أو الشبكة خالل فترات
تمييز التغيرات التي قد تحصل بشكل تلقائي، أو كنتيجة لتدخل ُمتعمد منك )كصانع قرار أمني( 

 مستقبال حسب الخطة الموضوعة في االستهداف والتعاطي مع األزمة.
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األعلى درجة من مقياس المركزية  20ـ يوضح الحسابات ال 2توضيحي الرسم ال
في الشبكة من حساب المفوضية السامية ( 2) (1)(Betweenness Centralityبينية )ال

 لشؤون الالجئين

                                                           

1- Ronoh, L., Karie, N., & Rabah, K. (2017). Using SNA Centrality Metrics to Detect 
Suspicious Social Media Users to Aid Law Enforcement Agencies in Kenya. Mara 
Research Journal of Computer Science & Security-ISSN 2518-8453, 2(1), 1-19. 

 هقدة أو الكيان الذي يسمح له موقعالع :يأ ؛و المركزية البينيةأ (Betweenness Centrality) المقصود -2
الشبكة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. ويعتبر عدم وجوده  (Nodes) باالتصال بالعدد األكبر من الُعقد

من الُعقد بحد أدنى  ايتصل بشكل مباشر بعدد قليل جد   مدمرا للتكوين البنائي للشبكة، فقد يكون العنصر
 ، لكن موقعة تموضع بين كتلتين اجتماعيتين داخل الشبكة، فهو بذلك يكون الجسر(2Nodes) ينعقدت

(Bridge)،  مكن وصف كما ي، الذي تعبر من خالله المعلومات والمواد المعرفية من كتلة معرفية إلى أخرى
طريقة  ط بين العقدتين بأيّ محاولة الرب نّ إا به، و صر بين عنصرين داخل الشبكة مرور  قمركزيته بأنه المسافة األ
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( قام الباحث بتطوير ضبط إعدادات البرنامج 2توضيحي الرسم الفي الشكل السابق )
لكي يمكنه التعرف على الحسابات األكثر بينية داخل الشبكة، والتي تعتبر المعابر الرئيسة داخل 
العينة المبحوثة على منصة تويتر، والتي ال يمكن بدونها تمرير المعلومات والمحتوى الرقمي 

أو حتى إلى باقي الشبكة العامة على المنصة االجتماعية  إلى باقي الشبكة التي هي محل الفحص
لقرار األمني التعرف برمتها، فهي بمثابة مفاصل الشبكة االجتماعية المبحوثة، وعلى صانع ا

وهو دفاعي سلبي لكي يحمي الشبكة من انتشار المعلومات المغلوطة أو  :األول :عليه لسببين
نساني، هم الحياتية، أو عمليات الحشد اإلو أمور حياتيالشائعات التي تعنى بمصير الالجئين، أ

فبدون تمييزه لمفاصل الشبكة لن يمكنه التحكم في حركة الوحدات الفكرية فيها بالمرور أو المنع، 
( يتحكمون Gate Keeperحراس البوابة ) اقد أو األشخاص يطلق عليهم اصطالح  فهؤالء الع

يجابي بهدف تمرير إ :ا السبب الثانيلى الشبكة، أمّ ق األفكار والرسائل والمحتوى عفي تدفّ 
والتأكد من عدم حجبها أو  ،المعلومات التي من الالزم إعالم الالجئين وأصحاب المصلحة بها

 ،السيطرة على تلك الحسابات مهم وخطير لصانع القرار نّ إختفائها داخل الشبكة. فببساطة إ
التفكير في كيفية  اوعلى مدار اليوم والليلة، وثاني   وعليه أوال  أن يتمكن من تمييزهم بشكل مستمر

 استغاللهم في العمليات األمنية الحالية أو المستقبلية.
 

 ،فمن غير المرجح أن تكون المؤسسات األمنية رسوال  ذا تأثير بين مجتمعات اللجوء
حو الراديكالية واالنقياد للتجنيد. في المقابل، من المرجح والتي قد تكون عرضة لخطر التحول ن

يدولوجية ف واألأن يتمكن النظراء الناطقون بالعربية داخل مجموعة ما أن يستهدفوا التطرّ 
                                                           

أخرى لتجنب المرور من خالله سيكون المسافة أكبر بكثير. وبعبارة أخرى يمكن وصف هذا المقياس بأنه 
يضع درجة لمدى موصولية العقدة أو الشخص داخل الشبكة، من خالل احتساب مستوى حركة المرور 

بارة عن جسر يربط بين مجموعتين من المدن للمعلومات من خالله، فلو تخيلنا مثال أن تلك العقدة هي ع
داخل دولة، فببساطة يمكن تقدير قيمة وأهمية هذا الجسر بالمقارنة مع غيره من الجسور عن طريق التعرف 
على حركة المرور من سيارات ووسائل النقل الفعلية من خالله، أو المتوقع أن تمر من خالله لالنتقال من 

ادت الحركة على جسر معين ز ترة زمنية قياسية ُمحددة، فكلما المجموعتين خالل فجميع المدن إلى األخرى بين 
ادت أهميته بالمقارنة بأي جسر آخر. وبتطبيق هذا المثال على مجال الشبكات االجتماعية حينها يمكننا ز كلما 

ومدى  ،نفسها التعرف على األهمية البينية للشخص )س( داخل شبكة ما، وهذا بالطبع يعتمد على حجم الشبكة
 حتمية المرور من تلك العقدة. 
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بعد، من حمالت الرسائل التي ترعاها الحكومات بشك أبطريقة أكثر مصداقية لحد الُمتطرفة 
 . (1)ُمنفرد

 

سيطرة الحسابات األكثر بينية العشرين على باقي ى ح مديوض    3توضيحي الرسم ال
 أعضاء الشبكة

 

العشرين األكثر بينية  ( السابق ُيظهر روابط الحسابات 3توضيحي الرسم الوالشكل رقم )
عقد  ( وروابطها مع باقي2توضيحي الرسم الشارة إليها، في الشكل الذي قبله رقم )السابق اإل

الشبكة بشكل عام، وتظهر الروابط للعقد العشرين باللون األحمر، وهذا يبرز حجم الروابط لهؤالء 
العشرين على مستوى الشبكة المفحوصة بالكامل، وحدودها ومفاصلها، ومن ثم نميز مدى أهمية 

 ...-مجموعات  –صفحات  –كيانات  –التعرف على هؤالء النوعية من الكيانات )أشخاص 

                                                           

1- Bodine-Baron, E., Helmus, T. C., Magnuson, M., & Winkelman, Z. (2016). 
Examining ISIS support and opposition networks on Twitter. RAND Corporation 
Santa Monica United States. 
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، الذين بالتفاعل معهم والسيطرة عليهم يمكنك السيطرة على باقي الشبكة وبكل سهولة، (آخره إلى
للجوء على سبيل المثال، فيمكن مجابهة عمليات التطرف والتجنيد الُمحتملة داخل مجتمعات ا

، هاأو خارج يجاد شكل التحرك المناسب داخل المنصة االجتماعيةإو  ،اقل الشعور بهألأو على ا
في المقابل يمكن لصانع القرار األمني بسهولة تفكيك مجموعات عصابات اإلجرام الُمنظم  كما

 التي تحاول استغالل ظروف الالجئين أو اإلتجار بهم.

األعلى درجة من مقياس مركزية  20ـ يوضح الحسابات ال  4توضيحي الرسم ال
داخل الشبكة من حساب المفوضية السامية  Eigenvector  (1)(2)(Centralityالهيبة )

 (UNHCR Arabic@)لشؤون الالجئين بالعربي 

                                                           

1- Ronoh, L., Karie, N., & Rabah, K. (2017). Using SNA Centrality Metrics to Detect 
Suspicious Social Media Users to Aid Law Enforcement Agencies in Kenya. Mara 
Research Journal of Computer Science & Security-ISSN 2518-8453, 2(1), 1-19. 

م للغاية في تحديد مستوى أهمية العقدة همهو مقياس ، و (Eigenvector Centrality)  مركزية المتجه الذاتي - 2
اتصال  الهيبة أو االحترام، فعندما تكون العقدة على (Prestige) االشبكة، أو ما قد ُيطلق عليه أيض  داخل 
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( قام الباحث بإعادة تطوير ضبط اإلعدادات 4توضيحي الرسم الفي الشكل السابق ) وهذا
األعلى درجة من مقياس مركزية الهيبة  20ـ للبرنامج لكي يتعرف على الحسابات ال

(Eigenvector Centrality)  داخل الشبكة من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين )
(، تتخطى تلك المركزية القرب المركزي وتقوم باألخذ في UNHCR_Arabic@بالعربي )

الحسبان الروابط غير المباشرة التي يمكن للفرد أن يقوم بها مع بقية األشخاص اآلخرين في 
عنى آخر يأخذ هذا النوع من المقاييس مدخل القرب في الحسبان، فإذا قام شبكته االجتماعية، بم

 ،...(.-ج -ه المباشرين )ب ئصدقاأل  الشخص )أ(  بتمرير محتوى معين إلى على سبيل المثا
...( والذين بدورهم قد ينقلونه  -ق  –ف  –وهؤالء اآلخرين قد ينقلونه ألصدقائهم المباشرين )ه 

ق(، وإن  -ف -على التأثير على شخص )ه  ا( قادر أهنا يمكن أن يكون )ائهم وهكذا، و ألصدق
ه لديهم شعبية ءصدقاأوذلك ببساطة بسبب أن  ،من أنواع االتصال المباشر لم يكن بينهم أي نوع

من  اا كبير  قدر  )هيبة( لدى اآلخرين، ولديهم شبكة عالقات كبيرة، وبناء على هذا فإن )أ( يمتلك 
صدقاؤه منقطعين بشكل كبير عن اآلخرين في العمل، فليس أل )ب( الذي ا في حاالقرب. أمّ 

ويحسب  ،ا ضئيال للغاية في القرب)أ( يمتلك قدر   هناك تواصل بينهم وبين اآلخرين، لذلك فإنّ 
دت درجة قرب )أ( بفضل فكلما زا .مدخل االتجاه الذاتي درجة قرب شخص للجميع في شبكته

ويصبح أكثر سهولة للتأثير على عدد أكبر من  ،شعبية ه كلما كان أكثرئصدقاأعالقات 
 األشخاص في الشبكة، وهذه الخوارزمية مناسبة أكثر للشبكات الكبيرة والمعقدة. 

 
لُصناع القرار األمني في المؤسسات ذات العالقة القدرة على الوصول  ويفهم من ذلك أنّ 

إلى األشخاص الُمؤثرين في الشبكات االجتماعية، وبصفة خاصة الكيانات األكثر هيبة بسبب 

                                                           

نها إهي بدورها مهمة(، ف :أي ؛مركزية أخرى )لها درجة مركزية صغرى أو عظمى ةومجاورة ألكثر من عقد
بشكل ُمبسط تلك العقدة لها وضع استراتيجي خاص داخل  :أي ؛أهميتها باتصالها بالعقد األخرى  بالتبعية تستمد

من حولها. ولكن الجدير بالذكر في اكبير  االشبكة، بسبب اتصالها بعقد غير عادية، وقد يكون لتلك العقدة تأثير 
فهم من ذلك أن في هذا المقياس ال هنا أن ذلك المقياس ال يستخدم إال في الُعقد والعالقات الموجهة فقط. وي

ينظر إلى حجم وعدد العالقات التي تربط العقدة، ولكن يؤخذ في االعتبار ماهية وأهمية الُعقد المرتبطة بها. 
تستطيع أن تتعرف على الكيانات أو األفراد الُمؤثرين  ااإللكترونية حالي   ولذلك نجد أن الكثير من البرامج والمواقع

 .االجتماعيةداخل الشبكات 
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بالكيانات األخرى،  ا عند المقارنةأن عالقاتهم غير المباشرة والمباشرة إجماال ضخمة للغاية نسبي  
وضوع الالجئين ومنهم األجهزة األمنية، يمكنهم على سبيل المثال استغاللهم ن بمو لذلك فالمعني

يصال الرسائل والمحتوى الهادف في حمالت اإلعالم األمني الوقائي، أو للتحكم في عمليات إفي 
شباع الشبكة بالوحدات الفكرية بشكل شبه إجدر على وح أو التحركات الجماعية. فهم األالنز 

 ممكن. كلي وفي أسرع وقت
 

 Eigenvectorيوضح الحسابات العشرين األكثر الهيبة ) 5توضيحي الرسم ال
Centrality) )  داخل الشبكة من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي

(@UNHCR Arabicوذلك بعد فصلهم عن باقي الشبكة ،) 
 

السابق لم يقم الباحث بعمل تغييرات كبيرة في  (5توضيحي الرسم الفي الشكل رقم )
ولكن على تكملة التحليل السابق والظاهر في الشكل رقم )رسم  ،إعدادات تطبيق تحليل المنصة
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( حاول الباحث تسليط الضوء والتركيز على الكيانات ذات الهيبة بمعزل عن باقي 4توضيحي 
يق وعمل فلترة للشبكة وجعل ما دون هؤالء مكانات التطبإبكة، وذلك من خالل االستفادة من الش

الُمؤثرين العشرين غير ظاهرين للُمحلل، بحيث يسهل التعرف على الكيانات ذات الهيبة تلك 
عالقة تلك البيانات ببعضها البعض. ويفيد ذاته الوقت ا بمعزل عن الشبكة، وكذلك في بمفرده

نما عالقة هؤالء الُمؤثرين إو  ،الهيبة وذو ن و األمني في فهم ليس من هم الُمؤثر ذلك صانع القرار 
قناع أحدهم بتمرير وحدة فكرية أو التسويق لها ولكن من إا قد يصعب بعضهم البعض، فغالب  

 خالل كيان مؤثر آخر وبشكل غير مباشر قد يمكننا تحقيق ذلك.
 

ة، فمن الضروري أن يحاول فعند إجراء أبحاٍث حول مجتمع معين على الشبكة االجتماعي
طراف. فإّن تحليال  مثل هذا صحاب المصلحة، وكذلك كّل األأن فهم كيف يتحّدث و المسؤول

 (Baron T.-Bodine ،2016) (1)يمكنه أن ينّور جهود الوصول إلى الُمؤثرين بشكٍل مهم
 

كما أنه من ناحية أخرى ومن خالل المشاركة النشطة، تسعى المؤسسات األمنية لبناء 
وتعزيز مهاراتهم في التأثير، ومساعدتهم على تعميم محتوى ذي قابليٍة عالقٍة مع الُمؤثرين، 

عاليٍة للمشاركة. والتحدي الحقيقّي في العمل مع الُمؤثرين هو أنهم يستمدون المصداقية من 
استقالليتهم وأصالتهم. وينبغي عليها بالتالي، أن تتأّنى في مشاركة الُمؤثرين المحتَملين حتى ال 

تالِعب. بعد ذلك، يمكن تنفيذ سلسلٍة من عمليات المشاركة مع الُمؤثرين تظهر بمظهر الم
المختارين لبناء قدراتهم في سبيل تأثيٍر أكثر فعالية. بل من المهم تدريب هؤالء الُمؤثرين، حتى 

تمييز َمن يستهدفون، وكيف يستهدفونهم، وكيف يصنعون مثال ، رسائل  ىتكون لديهم القدرة عل
 فقط. احرف   140تر بوجود الحّد البالغ ويفعالة  عبر ت

 
 

                                                           

1- Bodine-Baron, E., Helmus, T. C., Magnuson, M., & Winkelman, Z. (2016). 
Examining ISIS support and opposition networks on Twitter. RAND Corporation 
Santa Monica United States. 
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 العدد اإلجمالي في المخطط الحسابات األكثر تغريدا في المخطط

Rtara*** 593172 
buyazed*** 419515 
aawsat*** 396387 
rababo*** 366312 
alyaag*** 365930 
ghg998*** 318810 

Somaliwey*** 302126 
s_tw_*** 294352 

Updatkuwait 284879 
lulua_*** 260242 

    1جدول ال
 Top Tweeters inعلى الشبكة ) اأو العقد العشرة األكثر تغريد   يوضح الكيانات

Entire Graph من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي )
@(UNHCR_Arabic))، 

 
بعض الخوارزميات به إنتاج بعض كما يمكن من خالل التطبيق الحاسوبي واستخدام 

( بيان  2جدول الفمنها على سبيل المثال كما في الجدول السابق ) ،حصاءات والبياناتاإل
العينة، أو ما يطلق داخل الشبكة المبحوثة من  اأو نشاط   االعشر األكثر تغريد   بالكيانات أو العقد

(، وبالتالي من السهولة بمكان إدراك Top Tweeters in Entire Graph) ااصطالح  عليها 
على الشبكة، ومن ثم متابعة ماهية الوحدات الفكرية  ات والكيانات األكثر تفاعال ونشاط  الحسابا

التي تضخها إلى الشبكة. واالستفادة منها إن كانت تخدم أهداف صانع القرار األمني وبالعكس 
إن كانت محايدة لدفعها إلى اتجاه المصلحة  اها إذا كانت العكس من ذلك، وأخير  ار تحييد أخط

وقد حاز على أعلى نسبة تغريد بتعداد  ،بسهولة (***Rtaraالمبتغاة. ويمكن تمييز الحساب )
 (.593172قدره )
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 العدد اإلجمالي في المخطط نشط في اإلشارة إلى المحتوى أالحسابات التي 

unhcr_ara**** 1131 
samer_hadd**** 255 

unara**** 144 
unhcr_**** 124 

unhcrleb**** 121 
marzouqalgh**** 117 

kuwait**** 116 
unhcrli**** 114 

unhcrfra**** 113 
unhumanr**** 106 

 

   2جدول ال
 Top Mentioned inداخل الشبكة ) شارة إليهاإيوضح الحسابات العشرة األكثر 

Entire Graph من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي )
(@UNHCR_Arabic،) 

 
 Top Mentioned in Entireوبطريقة أخرى وكأحد مخرجات التحليل للتطبيق )

Graph( ُيظهر الجدول )رة شاإلعقد أو الكيانات العشرة األكثر ولكن ل نفسه الشيء (3جدول ال
حيوي لصانع القرار لكي يمكنه التعرف على المصادر التي  اداخل الشبكة، وهذا أيض  إليها 

يستقي منها أعضاء الشبكة معلوماتهم، أو أنهم يستشهدون بها في تغريداتهم وتفاعلهم مع اآلخرين 
ارة إليه وهو الحساب أو الكيان شإبكة. ويمكن تمييز الحساب األكثر على الش

(unhcr_ara****بعدد ،) ( 1131مرات وصل إلى .) 
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 العدد اإلجمالي في المخطط الحسابات األكثر تفاعال وردودا داخل المخطط

unhcr_ara**** 173 
libyanfemi**** 49 
unnewsar**** 19 
jazaaalqa**** 14 
unhcrinsy**** 13 
unhcrira**** 11 
hendoora**** 10 
krisha_to**** 10 
q8citize**** 8 
unhcrlib**** 6 

 

   3جدول ال
( Top Replied-To in Entire Graphيوضح العقد العشرة األكثر ردا داخل الشبكة )

 (،UNHCR_Arabic@)من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي 
 

العشر ( الذي يليه، والذي يقوم بحصر العقد 4جدول الوكذلك األمر ذاته في الجدول )
ت أو األخبار أو األحداث التي تحدث على المنصة االجتماعية ااألكثر تعليقا على التغريد

(Top Replied-To in Entire Graph وهي بالطبع الكيانات األكثر متابعة للمحتوى .)
ومبادرة للتفاعل عليها. ويحوز الحساب يجابية إضخه على الشبكة، وأكثر الكيانات الذي يتم 

(unhcr_ara****( على أعلى نسبة كما هو موضح بالجدول بمعدل قدره )173). 
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 العدد اإلجمالي في المخطط زوج الكلمات األكثر استخداما داخل المخطط

 426 في،الجنسية
 411 الالجئين،مفوضية

 409 في،الالجئين
 405 الجنسية،عديمو

 402 يحترمون ،وال
 401 مكتب،رئيس
 398 مفوضية،مكتب

 
   4جدول ال

 Top Word Pairs in Tweet inداخل الشبكة ) ازوج الكلمات األكثر استخدام  
Entire Graph من حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي )

(@UNHCR_Arabic،) 
  

التحليلية التي من الممكن الحصول عليها باستخدام التطبيق ومن أحد أهم المخرجات 
(، هو التعرف على زوج الكلمات األكثر 5جدول الالمشار إليه كما هو موضح بالجدول السابق )

 Top Word) اليه اصطالح  وهو ما يطلق ع ،نقوم بتحليلهداخل الحساب الذي  ااستخدام  
Pairs in Tweet in Entire Graph الهاشتاج على منصة تويتر فالتطبيق يقوم بتحليل ( أو
من جانب  اعرف على الكلمات األكثر استخدام  نه من التالنصوص، ولديه الخوارزميات التي تمكّ 

، واستخدامها إنما يتم بشكل متقارن )أي كلمات ترتبط امين، وكذلك الكلمات األكثر تواتر  المستخد
بالشكل المنفرد، بل  انصوص(، وليس األكثر استخدام  ل الببعضها البعض أثناء االستخدام داخ

خراجها إمكانية في ن خالل بيان كمصفوفة، بل لديه اإلاألهم من ذلك أنه ليس فقط يقدمها م
بشكل مرئي، لكي يسهل على صانع القرار التعرف بشكل عام على الموضوعات التي  اأيض  

فكار. تي تستخدم للتعبير عن تلك األت الماليتناقش المستخدمون بشأنها، وكذلك ما هي الك
ويظهر في الجدول السابق زوج الكلمات وأمامها عدد مرات تكرارهم بشكل متقارن داخل الشبكة، 

في( في المرتبة األولى. والجدير بالذكر أنه  ،ويأتي على سبيل المثال زوج كلمات )الجنسية
حروف  :مثل ،ةيا والتركيز على البقال يتم حصرها وتعدادهأكلمات تريد  باإلمكان استبعاد أيّ 
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[56] 

وغيرها من الكلمات التي قد ال يكون لها تأثير  ،الجر أو الضمائر أو الظروف المكانية والزمانية
 في تمييز المحتوى.

 

 العدد اإلجمالي في المخطط الهاشتاجات األكثر استخداما داخل المخطط

 188 أنا_أنتمي***
 126 ****انعدام_

 80 سوريا****
 65 دروا_****
 48 العراق****

 32 ****انقذوا_
 29 ****الروهينغا

 27 بنغالديش
 20 تركيا****

 

   5جدول ال
الهاشتاجات العشرة األكثر تداوال  على الشبكة حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 (Top Hashtags in Tweet in Entire Graph)(، UNHCR_Arabic@)بالعربي 
 

قد يكون من السهل على ُصناع  القرار كذلك التعرف على الهاش األكثر تداوال  على 
المنصة بشكل عام أو داخل بلد معين، من خالل المنصة ذاتها، وهي خاصية معلومة لدى عدد 

ن، لذلك كبير من المستخدمين، إال أن ذلك قد ال يكون كاف لصانع القرار في كثير من األحيا
وهو قدرته على حصر  ،خراج منتج تحليلي في غاية األهميةإعداداته إ يمكن لهذا التطبيق بضبط 

 Top Hashtags in Tweet in Entire)الهاشتاجات العشرة األكثر تداوال  داخل هاش آخر 
Graph)، ( 6جدول الأو األكثر تداوال  داخل حساب معين، كما هو موضح بالجدول السابق ،)

داخل مجتمعات  الالجئين،  االتعرف على الهاش األكثر استخدام  وبذلك يسهل على صانع القرار 
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وحشد المصادر الُموجه وغيرها بالشكل  ،ومن ثم التفاعل معها وإعداد خطة االستجابة اإلعالمية
 المنضبط والدقيق.

 

العدد اإلجمالي  الروابط األكثر تداوال داخل المخطط
 طفي المخط

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274c9.html 35 
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/6/5d0936534.html 17 
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2019/9/5d9c610e4.html 16 

10/5d9ccd384.htmlhttps://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/ 15 
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2019/10/5d9dd1bd4.html 13 
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/10/5d9f1c4a4.html 13 
https://www.unhcr.org/ar/5d0ba5914.html 10 
https://change.org/ 9 
https://twitter.com/capharnaumfilm/status/1181980690134503425 7 
https://www.unhcr.org/ar/5da443124.html 4 

 

   6جدول ال
ح المحتوى األكثر تداوال  على الشبكة من حساب المفوضية السامية لشؤون يوض  

 Top URLs in Tweet in Entire) (UNHCR_Arabic@)الالجئين بالعربي 
Graph) 

 

قد يكون من المناسب والمهم لصانع القرار األمني تمييز المحتوى األكثر تداوال  على 
 Top URLs in Tweet in Entire) ن و الالجئجتماعية التي يتفاعل معها المنصات اال

Graph)( فأوال  7جدول ال، وما هي مواصفات ذلك المحتوى وهويته كما هو موضح بالجدول ،)
ومن  ،يفيد ذلك في تشخيص محور اهتمام الالجئين والمناطق الموضوعية التي يبحثون عنها

ا يشكل ذلك ي قامت بتطويره، وثاني  هي الكيانات أو العقد التي تشارك ذلك المحتوى، واألخرى الت
فائدة جمة لمصممي الحمالت اإلعالمية الوقائية وحشد المصادر، لكي يكون لديهم تصور على 
الكيفية المثالية للقوالب اإلعالمية األكثر جاذبية داخل مجتمع الالجئين االفتراضي، كما يكشف 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc274c9.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/6/5d0936534.html
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2019/9/5d9c610e4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/10/5d9ccd384.html
https://www.unhcr.org/ar/news/stories/2019/10/5d9dd1bd4.html
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2019/10/5d9f1c4a4.html
https://www.unhcr.org/ar/5d0ba5914.html
https://change.org/
https://twitter.com/capharnaumfilm/status/1181980690134503425
https://www.unhcr.org/ar/5da443124.html
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لنشاطها  اُمتطرفة، وحينها يعتبر مؤشر هذا البيان ماهية المحتوى الذي قد تدفع به المنظمات ال
 داخل مجتمع الالجئين، أو حتى المجتمعات المتاخمة لها. 

 

دت على أهمية زيادة إمكانية الوصول إلى وفي المقابل هناك العديد من الدراسات التي أكّ 
الحكومية محتوى قابٍل للمشاركة من ِقَبل الُمؤثرين، فيمكن للمؤسسات األمنية، أو المنظمات غير 

مقاطع الفيديو أو الصَور التي  :المعنية بشؤون الالجئين أن تطّور المحتوى الخاص بها، مثل
 تساعد في الترويج لحمالتها اإلعالمية، ومن ثم جعل الوصول إليه سهال .

شبكة حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين  يوضح  6وضيحي الت رسمال
(، وما بها من تكتالت العقد كما والعالقات بين تلك UNHCR_Arabic@)بالعربي 

 التكتالت
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[59] 

قدرته تطبيق باستخدام أحد أهم خصائصه و قام الباحث من خالل إعادة ضبط إعدادات ال
ا لألسلوب الذي يرغبه وتقسيمها إلى مجموعات طبق   ،على فرز التفاعالت التي تتم على الشبكة
 اا للغة التي يتحدثونها مع بعضهم البعض، أو طبق  الباحث، فيمكن تقسيمهم مجموعات طبق  

ا لمدى ماكن التي يغرد منها األشخاص أو الكيانات(، أو طبق  للموقع الجغرافي )للتعرف على األ
خير ما قام بتنفيذه الباحث لكي يتعرف على موصوليتهم وعالقاتهم بعضهم البعض، وهذا األ

المجموعات ذات االهتمامات الفكرية الواحدة، ويكون داخل الشكل كل مجموعة في مكان على 
وداخل مربع منفصل وبلون مختلف عن باقي المجموعات األخرى، وذلك كما في الشكل  ةحد

 .(6السابق رقم )
 

 

ح شبكة حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي يوض    7توضيحي الرسم ال
(@UNHCR_Arabicوموقع الكيانات ذات الهيبة داخل التكتالت ،) 
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( قام الباحث بتطوير المخرجات التحليلية المرئية لكي يسمي كل 8في الشكل السابق )
(، ثم قام G1-G2-G4…,etcمجموعة )كل تكتل من العقد(، برمز لتعريفها وسهولة تمييزها )

بإعادة ضبط اإلعدادات مرة أخرة بأسلوب مختلف ولكن من خالله يمكن التعرف على األشخاص 
ولهذا المخرج التحليلي فوائد جمة  ،(Clusterالُمؤثرين في كل مجموعة أو داخل كل تكتل )

لصانع القرار األمني للتعرف كيف يكون لكل مؤثر داخل تكتله أن يعالج موضوع النقاش األكثر 
تداوال  داخل مجموعته، فال يمكن تشتيت الجهود المعنية بالحشد والتفاعل مع مؤثرين غير 

كتل بعينه ثم يتضاءل هذا ولكن سيكون تأثيرهم أعلى داخل ت ،مندمجين مع جميع التكتالت
التأثير ولو بشكل نسبي عن باقي التكتالت، وهكذا. وداخل الشكل السابق اختار الباحث من 

ا لمقياس الهيبة داخل الشبكة ، طبق  اان األشخاص العشرين األكثر تأثير  اإلعدادات تمييز مك
من هؤالء الُمؤثرين  اكبير  اعدد نّ إوح مكان التأثير الخاص بهم، حيث بشكل عام، ويظهر بوض

قل داخل باقي المجموعات. إذا تكون هناك أعداد أ (، و G2ن داخل التكتل رقم )ين موجوديالعشر 
 فرصة أمام ُصناع القرار في التعرف على التوجيه المناسب لهؤالء الُمؤثرين.

يوضح شبكة حساب المفوضية السامية لشؤون الالجئين بالعربي  9توضيحي الرسم 
(@UNHCR_Arabicوماهية الهاشتجات التي محل اهتمام كل تكتل على حد ،)ة 
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ويمكننا دعم قرار صانع القرار األمني في التعامل مع أزمة الالجئين وتطوير المخرج 
( بحيث ُيعيد الباحث ضبط اإلعدادات، لكن ليس تمييز 10توضيحي الرسم الالتحليلي السابق )

-G1رف على موضوع النقاشات التي تتداولها كل مجموعة )أماكن الُمؤثرين فقط، بل لكي نتع
G2-G4…,etcخل كل مجموعة، مكانية من حصر الكلمات األكثر تداوال  دا(، فالتطبيق لديه اإل

ية داخلها بشكل دقيق، ومن شارات، بحيث يمكننا تمييز نوعية الوحدات الفكر بل الهاشتاجات واإل
اهتماماتهم كل  اإلنصات لتلك المجموعات ومعرفة محور االستفادة بشكل سلبي من حيث ثم أوال  

داخل كل تكتل، وتحفيز  اعلى تمييز األشخاص األكثر تأثير  يجابي القدرة إا بشكل ، وثاني  ةعلى حد
الجئين، أو النقاش في االتجاه المطلوب بما يواكب الحمالت اإلعالمية األمنية التي تستهدف ال

(، وذلك قد يكون للتصدي Micro Targetingف الدقيق )االستهدا اما يطلق عليه اصطالح  
لحمالت التنظيمات الُمتطرفة الستقطاب الشباب والمراهقين أو لحمايتهم من عصابات اإلجرام 
 الُمنظم التي تحاول اإلتجار بهم في سوق اإلتجار باألشخاص واستضعاف ظروفهم االقتصادية.

 

 عدد التفاعالت الدولة
Total Words 1639 

 102 الكويت
 165 المملكة

United kingdom 69 
Libya 23 
Egypt 32 
Iraq 19 
Arab 13 

Yemen 12 
Lebanon 12 
States 11 
France 11 
Türkiye 11 
Qatar 11 
Jordan 9 

Emirates 8 
 ح المواقع الجغرافية التي يتفاعل منها عينة البحثيوض   7جدول ال
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[62] 

 
كما يمكن من خالل التطبيق االستفادة بشكل كبير من التعرف على المواقع الجغرافية  
منطقة جغرافية محددة، ين هم على الشبكة وكثافة أعل منها المستخدمون على الشبكة و التي يتفا

مام صانع القرار هو الكيفية التي فيها يتم تفصيل أالحقيقي حيان يكون التحدي ففي بعض األ
معظم العينة من المملكة  نّ إ( ف9دقيق، وكما يظهر في الجدول )الجمهور المستهدف بشكل 

العربية السعودية وهي تأتي في مقدمة المتفاعلين على الحساب الخاص بالمفوضية من المنطقة 
يطانيا، ثم من خالل الجدول مملكة المتحدة أو بر وروبا تأتي الأالعربية،  وفي المقابل من منطقة 

وما  ،مام صانع القرار ما هي فرص التحرك للتعامل مع األزمة على المستوى الدوليأيتضح 
عالمية سوف تكون تلك إ عداد حملة إ ولو أنه ينوي  ،هي فرص الدعم الشعبي في كل منطقة

مالت المدفوعة واالستهداف الدقيق إعدادات الحإلعداد ضبط  اودقيق   اجيد   االنتائج نموذج  
ن ظهور المملكة العربية بهذه أ. كما يرى الباحث ةجمهور على الشبكات والمنصات االجتماعيلل

الكثافة على عينة الدراسة قد يعزى إلى االستخدام المكثف للمستخدمين في المملكة منصة تويتر 
 بشكل خاص.
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تحليل البيانات المكانية على تويتر 
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 عدد التكرارات الكلمة

 1669 يجابةعدد الكلمات اإل
 710 عدد الكلمات السلبية

 28620 الكلمات التي تم تجاوزها ولم يتم تصنيفها
 33651 جمالي عدد الكلماتإ

rt 1434 
unhcr_arabic 1312 

 838 الكويت
 632 الجنسية
 516 الالجئين

 419 المواطنون 
 415 مفوضية
 405 عديمو
 403 رئيس
 403 مكتب

 402 يحترمون 
 394 يثقون 
 394 السيد
 376 البدون 

  8جدول ال
 )1(كثر تداوال داخلهاجية لمجتمع الشبكة مع الكلمات األ ح الحالة المزايوض  

                                                           

شيء تائه ال تحملنا ما ال  حزن لحزنهم ال: المنكوبة والمتضررة والمنكوبة تخفف معاناتها وأالكلمات السلبية -1
نحالل هاينة وأكـره النفاق والفساد واالطاقه لنا السيئون َتحَزن األلم مستشفى أقاتل يا ترى الجواسيس والخونة الص

يحزنك العقوبات الموت  وهامي المظلمة فشلتأمزبلة للمظلومين المستضعفين  ةالتصنع بالنفاق كالب االخونجي
الموقرة االستبداد االستبداد  ئع الوحشية الفظيعة اعتداءات الهجوم جرأة الجرأة الجرأة الجرأة الجرأة اظصك ال الف

نهيار الجشع قاتل اغتيال االعتداء الهجوم ضالل بربري سفك الدماء متعطش للدماء ضربة رهق عبء حرق اال
كارسملي كارسملي كارثي كارثلي حروق محترقة حروق تمثال نصفي مشبوه مشبوه جزار كارنيي كارثي كارلي 
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[64] 

( كما يظهر من الجدول رقم Nodexمن أحد أهم الميزات المتقدمة التي يقدمها تطبيق )
 داخل التغريدات )حسب ضبط كثر تداوالالكلمات، وبصفة خاصة الكلمات األ ( هي تحليل10)

التغريدة  كثر من موضع على المنصة داخلأكنك التحكم في تحليل الكلمات في عدادات، فيماإل
الرد أو حتى داخل الموقع الجغرافي، وكما يقدم التطبيق فرصة لتحديد أو الهاش أو المينشن و 

غة يد حصر الكلمات التي تعتبر في لالمزاج العام للنقاشات الدائرة داخل الشبكة من خالل تحد
لحرية في توصيف تلك الكلمات، يجابية، فالمحلل له مطلق اإخرى الشبكة سلبية، أو في الجهة األ

ابعة يمكنه وضع قائمة ثالثة ال يمكن تصنيفها تحت القائمتين السابقتين، ويريد الباحث مت كما
د قائمة رابعة بالكلمات التي يجب تجاوزها خذ في االعتبار أنه توجتواترها داخل الشبكة. مع األ

حيث أنها حروف جر أو ضمائر أو غيرها لن يمكن تمييز الفكرة أو المعنى منها فيجب تجاوزها. 
 وجميع تلك القوائم موجودة بالهامش.

  
ن كانت سلبية إلمات التي تم تغذية التطبيق بها ا للكويظهر من نتائج الجدول أنه طبق  

يجابية إلن تعداد الكلمات اإالمزاج العام للشبكة هو جيد حيث ن أن القائمة الثالثة، ميجابية أو إأو 
كما يوضح الجدول الكلمات التي تكررت بشكل كبير مثل  ،يفوق الكلمات السلبية بنسبة كبيرة

  ....إلى آخره( -المواطنون  –الالجئين  -)الكويت كلمات
 

                                                           

كارثي سرطانية آكل لحوم البشر تفوح منه رائحة الصدر كارثة كارثية كارثية الكاوية تحذير كهف اللوم تحدي 
 .الفوضى الفوضى

 ةنسانيتك وطيبون طيبون المحبإالنصر رضيت كريمة أفرح لفرحهم متأكد نمد يد العون يجابية: الكلمات اإل    
 ايش الخيرية تنمية وتشجيع نمد جسر  نسان وحرية التعبير في كل العالم سأعحـب وطـني حقوق اإلالغالي مُحب أ

 .عجبني أدب أخالق مثاليةأ ديد خفاقة متمكنة صامدة نبض باب الوقوف حّرة الريادة والتميز ج
لى وإلى وغير أو من بعد كل يا ما أي ما مع ال هو في في إلى إلى غير ومن واها: ز ات التي تم تجاو الكلم    

نت وأنت أوان وأن أنه أنه وأنه وأنه لهم  نت وأنت له وله به وبه ان أنأد هذا وهذا وهو هي وهي أنا وأنا قد وق
هناك وهناك منذ ومنذ كان  هنا وهناهن ولهن و نت أنها أنها وأنها وأنها ولهم اال إال واال وإال نحن ونحن لأو 

وألن  ن حتى وحتى ألنه ألنه وألنه والنوكان بما وبما بعد وبعد كان وكان كانت وكانت على وعلى عن وع
 .والن
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لتواصل احشد المصادر عن طريق تحليل وسائل  ا سبق يمكننا االستدالل على أنّ وممّ 
ا مع عدد االجتماعي يمكنك من التعامل مع عدد  أكبر من األشخاص مقارنة بما سلف، وأيض  

أكبر من أنواع األشخاص مقارنة بما سلف. فيزيد هذا المتناول األكبر من احتمالية تعاملك مع 
المعلومات التي تحتاجها، كذلك يمكنك الشخص الذي لديه الحل لمشكلتك، أو لديه على األقل 

لتي توجد حول العالم، ا ةاستخدام حشد المصادر لالستفادة من الخبراء في المناطق المتخصص
ن تجد أو ترجح االستعانة بالمصادر الخارجية أو األساليب أخرى ربما ال تستطيع أومن ناحية 

 التوظيفية.
 

ا ما الناس وبعضهم، وكثير   والتعاون بينكما تسهل وسائل التواصل االجتماعي االتصال 
من قبل، وذلك لحل المهام المعقدة، كذلك  ابد  أ الم يعملوا مع   اتتطلب جهود حشد المصادر أناس  

تندمج وسائل التواصل االجتماعي إلى حشد المصادر أو المنصات الموجودة لدى وسائل 
الذي يسهل لك التصالية دوات االهائل واألوالذي يقدم التعاون  (hi5) التواصل االجتماعي، مثل

كذلك تستطيع مواقع التواصل االجتماعي  .االذين تتعهد لهم بل وتحادثهم أيض  أن تراقب الناس 
جذابة وممتعة في حد ذاتها، وبالطبع، ال أحد يريد  أن تتعامل مع الوسائط المتعددة، ولهذا تعدّ 

خالل وسائل التواصل االجتماعي، يمكنك استخدام  أن يشارك في أشياء ُمملة أو ثقيلة، لهذا ومن
 الفيديوهات والصور والتسجيالت وكثير من طرق االتصال األخرى لجذب المستخدمين الُمحتملين

 .تهموإثار 
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[66] 

ا بعضه البعض داخل ا وارتباط  كثر تكرار  يوضح تحليل زوج الكلمات األ  8توضيحي الرسم لا
 عينة الدراسة
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[67] 

 

  9توضيحي الرسم ال
 لوان مختلفةأن تم تقسيمها إلى مجموعات بأيوضح تحليل زوج الكلمات بعد 

 

عدادات التطبيق لكي يتم إ ( قام الباحث بإعادة ضبط 13و 12في الشكلين السابقين )
التعامل مع الكلمات الموجودة داخل نصوص التغريدات التي تتفاعل مع الحساب الخاص 
بالمفوضية وتحليلها بشكل منفصل عن تحليل الحسابات ذاتها، لكي نحاول التعرف واستكشاف 

ية داخل كثر مركز يتناقشون، وما هي زوج الكلمات األبعمق ماذا يقول المستخدمون، وعن ماذا 
 ا. كثر ترابط  حور النقاشات، وما هي الكلمات األم

 

( قمنا بتحميل جميع الكلمات على قالب جديد من مصفوفات البرنامج 12قم )ر ففي الشكل 
ومنها يمكنه بالخروج باستدالالت لمضمون  ،ثم معالجتها لكي تظهر بشكل مرئي أمام المحلل

، فيمكننا بسهولة تمييز شبكة الكلمات متتالٍ  ترابطها ببعضها البعض بشكلمحتوى الكلمات و 
مها تتعلق باإلشكاليات عظمالمختلفة واستقراء مضمون الحوارات الدائرة بين المستخدمين التي 
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وأزمة  ،الجنسية ا على سبيل المثال األشخاص عديموومنه ،التي تواجه الالجئين بالمنطقة
 الالجئين في سوريا والعراق.

 

( قمنا بتطوير المخرج التحليلي لكي يسهل على المحلل تمييز 13)وفي الشكل رقم 
المحتوى داخل شبكة الكلمات وفض التشابك فيما بينها، من خالل تقسيمها إلى مجموعات 

مجموعة من الكلمات بلون مختلف وداخل مربع مخصص  وكلّ  ،منفصلة عن بعضها البعض
وبسهولة يمكننا تكتلها،  :يأ ؛البعض ء على مدى موصوليتها بعضهابحيث يكون التقسيم بنا

صفر، وهي تعبر عن الكلمات ذات الشكل باللغة العربية وباللون األعلى أ تمييز مجموعة في 
والتي  ،حدى المدارس المهجورةإن أح أنهم يتحدثون ومفردات الكلمات توّض  ،التكرارات العالية

 بدأت العمل من جديد.

 

  10توضيحي الرسم ال
 لتحليل الكلمات وحجم الكلمة ينبئ عن مركزيتها البينية
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( حاول الباحث تخفيف الضوضاء داخل الشبكة، وفلترة 14وفي الشكل السابق رقم )
الكلمات بشكل أكثر موضوعية، بحيث يكون معيار الفلترة بناء على درجة المركز البينية للكلمة، 

زية الكلمة البينية مرتفعة فكلما كانت مرك ،ن حجم العقدة مؤشرا لمركزية الكلمةوفي المقابل يكو 
كثر الكلمات مركزية في الشبكة هي أحجم العقدة، فكما يظهر من الشكل اد ز كلما 

(unhcr_arabic)،  كلمات وبالنسبة عرض الرابطة عن تكرار زوج ال لخرى تدأومن ناحية
ا ترابط   كثرأكلمات )الكويت والجنسية وعديمو( خرى، فعل سبيل المثال تكون لباقي الكلمات األ

 يناك جدل على موضوع الالجئين عديمن هأوهي مفهومة ب ،بشكل نسبي عن بقية الكلمات
كثر الحوار عن موضوع فرار العديد من العائالت من سوريا نتيجة أا الجنسية، كما بدا واضح  
 نتيجة(.  -سوريا  –العائالت  –العديد من  –للقتال الدائر هناك )فار 

 

يظهر وضع الكلمات بناء على مقياس الهيبة وأصبح معناها  11توضيحي الرسم ال
 ا وعرض لموضوعات أكثرأكثر وضوح  
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عدادات للتطبيق في تحليل الكلمات من تصفية الكلمات بناء حين عدل الباحث وضع اإل
خيرة مركزية الهيبة األ وجد الباحث أنّ  على مقياس مركزيتها البينية إلى مقياس مركزية الهيبة،

وهي قدرة هذا المقياس على إنتاج تحليل أفضل من  :ولىاأل :تعطي نتائج أفضل من زاويتين
خرى القدرة على ومن الناحية األ ،االمستخدمين بشكل أكثر وضوح  فكار أحيث القدرة على قراءة 

نتج لفهم مجموعة أثره إيل تشعب الكلمات بشكل مختلف على قراءة موضوعات أكثر حيث تفص
الموضوعات التي تتم  نّ أ( نالحظ 15في الشكل السابق رقم )كثر من الموضوعات. فلو تأملنا أ

كيد يعطي صورة دقيقة لصانع القرار عن مضمون أا بالتا. وهذع  ا وتنوّ مناقشتها أكثر وضوح  
 النقاشات وتطورها لحظة بلحظة. 

 

 :. نتائج الدراسة10

 لت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منها:توّص 
م أدوات تحليل البيانات الضخمة على منصات التواصل االجتماعي فرصة كبيرة تقدّ  •

على كم هائل من االستدالالت والمعلومات لصناع القرار األمني والسياسي للحصول 
على  تعطي مؤشرات دقيقةللمعلومات. بل  امفتوح   اباعتبار منصات التواصل مصدر  

على منصات  في التعامل مع األزمات بشكل موازٍ يجابي كيفية االستهداف والتدخل اإل
 التواصل االجتماعي.

اآلثار األمنية السلبية توجد فرصة جيدة لدى صانعي القرار األمني للتخفيف من  •
دوات ل االستفادة من التكنولوجيا واأللحركة الالجئين بالمنطقة العربية، وذلك من خال

ع أزمة الالجئين، بداية من وحشد المصادر في التعامل المهني م ،التحليلية الُمتقدمة
تجار اإل :نشطة تحركاتهم وحمايتهم من كونهم ضحايا ُمحتملين لجرائم عدة أهمهاأتتبع 

باألشخاص، وانتهاء بالقدرة على تمييز احتياجاتهم بشكل ُمبكر لتحقيق االستجابة 
 المناسبة والفعالة.

يمكن أن يساعد تحليل البيانات التي توّلدها المنشورات على وسائل التواصل  •
االجتماعي مقابل البيانات الوصفّية والديموغرافّيات الخاّصة بالُمسَتخِدمين الُمرتبطين 

القة حسابات في تحديد الُمؤثرين في شبكٍة اجتماعّية بشكل عام، والشبكات ذات العبال
لألجهزة المعنية استهداف المجموعات أو األفراد  ابالالجئين بشكل خاص، ُمتيح  

 األكثر قابلّية للتأثير.
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من التعرف كذلك  ةيمكن تحليل المنصات االجتماعية باستخدام تلك األداة الجديد •
أزمة الالجئين  :مثل ،زمة إنسانيةأقة المؤثرين ببعضهم البعض داخل على عال

 بالمنطقة العربية.
من مميزات التطبيقات الحديثة في تحليل منصات التواصل قدرتها على رصد تفاعل  •

وإعادة ضبط االستهداف الدقيق  ،الجماهير مع حمالت اإلعالم األمني الوقائي
يرات المناسبة، فيمكنه من التعرف على الحالة واستخدام الكلمات والتعب ،للجمهور

 المزاجية للشبكة وقياس تتطور تلك الحالة بدقة.
مكن مقياس المركزية البينية صانع القرار في المؤسسات األمنية من التعرف على ي •

 ،فمن خاللهم يمكن السيطرة على تدفق المعلومات ،الحسابات البينية )حراس البوابات(
ومن ثم السيطرة على انتشار المعلومات المغلوطة أو الشائعات بين الالجئين 

 والضحايا المحتملين منهم.
يتحّولون  تحليل النّصي من أجل تحديد أفرادلت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام التوّص  •

إلى الراديكالية، وقياس انتشار الدعم لقضايا متطّرفة ضمن ديموغرافيات محددة، بل 
س عمق هذا الدعم، كما يمكن أن تستكمل المنشورات التي تحمل الوسم الجغرافي. وقيا

عمليات المعلومات في تحديد  وتواصل االجتماعي قد يساعده ممارسفتحليل وسائل ال
االنتشار الجغرافي لألفكار، أو مجاالت الدعم القوّي أو الضعيف بشكٍل خاص لقضية 

 أو مجموعة أو فكرة.
استخدام مقياس مركزية الهيبة أكثر فاعلية في تحليل  أنّ ى إلل الباحث توّص  •

لديه القدرة على تمييز كم أن حيث بالنصوص والكلمات على المنصة االجتماعية 
 أكبر من موضوعات النقاش الدائرة بين المستخدمين كما إنتاج استدالالت دقيقة.

 

 :توصيات الدراسة

 ية:تيجازها في النقاط اآلإلدراسة مجموعة من التوصيات يمكن م اتقدّ 
تواصل االجتماعي النفاذ القانون االستفادة من أدوات تحليل منصات إعلى أجهزة  •

مفتوحة المصدر، كونها مصدر ثري بالمعلومات بصفة عامة للتعاطي مع أخبار 
سيما قدرتها في  زمات، والها، وبصفة خاصة في التعامل مع األالجريمة ومكافحت
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خبار الدائرة، ومن ثم التحكم في األ ت المؤثرة في النقاشاتالتعرف على الحسابا
 .لوطة أو الشائعات والسيطرة عليهاالمغ

(  التعامل  Nodexlكما قد تكون األدوات التحليلية الحديثة )مفتوحة المصدر( مثل ) •
ا في تحليل النصوص والمحتوى كثر عمق  أذا ما تم استخدامها بشكل إكثر فاعلية أ

وما هي اللغة  ،ف على مضمون النقاشات الدائرة على تلك المنصاتالمكتوب للتعر 
نفاذ القانون إتى يكون الخطاب اإلعالمي ألجهزة المستخدمة في تناول القضايا ح

ا مع تلك اللغة، وتمكنها من إيصال رسائلها إلى جمهورها المستهدف أو متناسب  
صناع القرار في األجهزة األمنية تفيد تلك األدوات  ،االضحايا المحتملين للجريمة. أخير  

زمات التي قد تمر عام للجمهور المستهدف أو بصدد األفي التعرف على المزاج ال
 بها منطقة أو البالد بشكل عام.

يفضل استخدام مقياس مركزية الهيبة والبينية لكشف محتوى النصوص الضخمة من  •
موضوعات التي يتم النصوص والكلمات داخل منصات تويتر، وإدراك ماهية أهم ال

 تناولها بين المستخدمين.
خبار أمكن صانع القرار األمني من تقصي تالتي توجد العديد من األدوات األخرى  •

 ،رج هذا االختصاصاخد اختصاصه النوعي والجغرافي بل أزمة الالجئين داخل حدو 
والتنبؤ زمة هات المعنية بشكل مبكر للتصدي لألوالتي قد تمكنه من التنسيق مع الج

 بتطوراتها.
على صناع القرار األمني تمييز الحسابات المؤثرة على منصات التواصل االجتماعي  •

 فيما يتعلق بأزمة الالجئين حتى يمكن استخدامهم عند الحاجة.
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  منيةزايد للعلوم الشرطية األ بأكاديمية سيف بن -ستاذ القانون الجنائي المساعد أ
 اإلمارات -يظبأبوالقيادة العامة لشرطة 
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 مستخلـص 
    

االقتصادية والتجارية، فتعد تعترب جرمية غسل األموال من أكثر اجلرائم اليت تساهم بشكل كبري يف عرقلة العمليات 

للتقييم  ااإلمارات العربية املتحدة وفًق األموال ومتويل اإلرهاب يف دولةهذه اجلرمية واحدة من أكرب تهديدات غسل 

ختتلف جرمية غسل األموال عن اجلرائم األخرى يف كونها مرحلة الحقة لغريها من ؛ وم2018الوطين للمخاطر لعام 

 فهي تقع مثاًل بعد جرائم املخدرات، أو اجلرائم األخرى. ،اجلرائم املادية

اجلانب  دون يف اجلزء املتعلق بالتحريات ومجع االستدالالت، موالرمية غسل األجللى اجلانب اإلجرائي تنصب الدراسة ع

اعتمدنا يف هذا البحث على الدراسة التأصيلية التحليلية، مع احلرص على االلتزام باملنهج العلمي ولقد املوضوعي، 

على أن يكون  املصرياجلنائي اإلجرائي  النظاممع  الستخالص نتائج علمية وعملية؛ هذا باإلضافة للمنهج املقارن

 .م2018( لسنة 20أساس املقارنة هو املرسوم بقانون احتادي رقم )

التزام املؤسسات املالية باإلبالغ عن املعامالت إىل وحدة املعلومات املالية يف حال حتديد هو  نتائج البحثمن أبرز 

معقولة هلذا االشتباه يف ارتباط عائداتها جبرمية أو مبحاولة استخدام شبهة ارتكاب اجلرمية إذا كانت هناك أسباب 

وحـدة املعلومـات املالية هي . كما أن األموال أو العائدات بغرض ارتكابها هذه اجلرائم أو إخفائها أو االستفادة منها

العمل على استقاللية الوحـدة ستالم وحتليل وتوجيه تقارير املعامالت املشبوهة، وااملركز الوطين الوحيد املتعلق ب

كذلك  .التشغيلية، ونشر التقارير السنوية، باإلضافة إىل توفري إحصائيات شاملة حول األنشطة اليت تقوم بها الوحدة

اليت ترد  -تقوم جهات إنفاذ القانون يف الدولة بتلقي البالغات من وحدة املعلومات املالية عن املعامالت املشبوهة 

بعد حتليلها وتقييمها، حيث تقوم جهات إنفاذ  –شآت املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة إليها من املن

 القانون بإجراء البحث والتحري ومجع االستدالالت والقيام بالعمليات السرية والتسليم املراقب للكشف عن اجلرائم.

االتفاق  م غسل األموال ومتويل اإلرهاب، معكافحة جرائانضمام دولة اإلمارات لالتفاقيات الدولية والعربية مل وأخرًيا

 على ضرورة تسليم اجملرمني، وتبادل املعلومات، واملساعدات القضائية.
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Abstract 
 

Money –laundering is among the crimes that significantly hampers economy and 
trade, and is a major threat according to UAE National Risk Assessment 2018. This 
crime differs from others in being subsequent to other material crimes. For example: it 
occurs after narcotics crime. This study focuses on the procedural aspect of money-
laundering crime particularly on the area of evidence - gathering. Study uses 
analytical methodology and the scientific approach with a view to drawing both 
scientific and practical conclusions. Comparative approach is also used to draw a 
comparison between Egypt Criminal Procedure Code and the Federal Decree Law No. 
(20) of 2018. Key findings include financial institutions’ commitment to report 
suspicious transactions to Financial Intelligence Unit. There should be reasonable 
grounds for the suspicion: transaction revenues are connected with crime, or that 
funds or revenues are used to commit a crime, or are utilized or hidden. Financial 
Intelligence Unit is the only national center concerned with the receiving, analyzing 
and directing suspicious transactions reports. The Unit further ensures operational 
independence; publishes annual reports and provides comprehensive statistics on its 
activities. Financial Intelligence Unit also communicates to law enforcement bodies in 
UAE reports on suspicious transactions that are reported by financial institutions. The 
Unit does that upon analysis and evaluation of reports. Law enforcement bodies 
assume investigations; collection of evidence; covert operations and controlled 
delivery to uncover crimes. UAE has acceded to Arab and international conventions 
on anti- money laundering and combatting the financing of terrorism with agreement 
on the need for extradition of criminals; exchange of information and judicial 
assistance.  
 

Keywords:  
Money Laundering - Financing of Terrorism - Financial Intelligence Unit - 
Conducting Investigation - Evidence Gathering - Investigation Officer’s Jurisdiction - 
Controlled Delivery - Competent Authority - International Collaboration.  
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 :مقدمة

، اكبير   ال األموال وتمويل اإلرهاب اهتمام  اهتمت السياسة الجنائية المعاصرة بجريمة غس
والتي ظهرت نتيجة العولمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة  ،لآلثار الخطيرة المترتبة عليها انظر  

والمتطورة في مجاالت االتصال واالنتقال، واستفحل خطرها لكونها من الجرائم المنظمة العابرة 
 للحدود الوطنية.

 

وتعتبر جريمة غسل األموال من أكثر الجرائم التي تساهم بشكل كبير في عرقلة 
رية، حيث تؤدي إلى تهديد الدخل القومي للدولة بصفة خاصة العمليات االقتصادية والتجا

ودول المجتمع الدولي بصفة عامة؛ فتعد هذه الجريمة واحدة من أكبر تهديدات غسل األموال 
للتقييم الوطني للمخاطر لعام  الة اإلمارات العربية المتحدة وفق  وتمويل اإلرهاب في دو 

 .(1)م2018
 

بتكار أساليب ملتوية للوصول الى والمالي عند البعض إلقد وصل التنافس االقتصادي 
إلى غاياتهم غير الشريفة، للحصول على مبالغ مالية طائلة من مصدر غير مشروع، ومن ثم 
أخذ الفساد االقتصادي أشكاال  متعددة وأساليب متنوعة من التزييف، واالختالس والسرقة، 

، فكثرت األرصدة المشبوهة في دنيا المال والمتاجرة بالمخدرات والرقيق األبيض، والرشاوى 
 اسرية وبأسماء نظيفة، فكان لزام   والعوائد المحرمة وٕادخالها إلى البنوك، ووضعها في حسابات

على القائمين بها إضفاء صفة المشروعية على هذه العوائد المالية، حتى تتمكن من استخدامها 
 .(2)بسهولة

 

تين في آن واحد، فالجريمة األولى )الجريمة لذا تعتبر جريمة غسل األموال جريم
األصلية( وهي الحصول على المال من مصادر غير مشروعة، فهي تتأتى من جرائم؛ 

                                                           

دليل إرشادي بشأن توجيهات للمؤسسات المالية بخصوص مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  -1
غسل  –من موقع هيئة التأمين. 14م، ص2019يونيو  23صادر في  -وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 https://ia.gov.ae/ar/legislations/anti-money-laundering  األموال:
2- John madinger, Sydney A. Za lopany, Money laundering – A guide for criminal 

investigation. London. CRC, press, 1999,p.13.  
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والجريمة الثانية )جريمة غسل األموال( وهي تحويل تلك األموال المتحصلة من جرائم وكأنها 
شرعية وقانونية، ولكن أموال متأتية من مصادر مشروعة، وقد تكون هذه األموال من مصادر 

يتم إرسالها وتحويلها بطرق يقصد منها إخفاء مصدرها ألنها تتجه لتمويل اإلرهاب والمنظمات 
؛ من هنا تأخذ جريمة غسل األموال أهميتها في (1)وكذا المنظمات غير المشروعة ،اإلرهابية

 تمويلها لإلرهاب وتمويلها للمنظمات غير المشروعة.
 

عقوبة إال بنص قانوني، فقد  جريمة وال شرعية الجرائم والعقوبات حيث الوإعماال  لمبدأ 
ت قوانين العقوبات الوطنية على تعريف جريمة غسل األموال وحددت أركانها وعقوباتها، نص  

ذها بصدد جريمة اوكذلك نصت قوانين اإلجراءات الجزائية على كافة اإلجراءات التي يتم اتخ
اب، فتطبيق قانون العقوبات يقتضي البدء بكشف الحقيقة من غسل األموال وتمويل اإلره

خالل إجراءات معينة نص عليها قانون اإلجراءات الجزائية، ففي حالة عدم ثبوت ارتكاب 
المتهم للجريمة المسندة إليه فال تتوافر الحقيقة التي تبرر توقيع العقاب على هذا المتهم، 

في مواجهة المتهم منذ لحظة ارتكابه للجريمة بصفة تباعها اإلجراءات الواجب وبالنظر إلى ا
 عامة وجريمة غسل األموال بصفة خاصة نجد أنها تمر بمراحل ثالث:

: يتم من خاللها اكتشاف الجريمة، وتجمع األولى: التحريات وجمع االستدالالت
 عناصر التحقيق أو الدعوى، ويقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

: ويراد به التثبت من وقوع الجريمة، ونسبتها إلى فاعل معين تدائيالثانية: التحقيق االب
توطئة إلحالة الدعوى إلى المحكمة أو التقرير بعدم وجود وجه إلقامتها، 

 والنيابة العامة هي السلطة األساسية في التحقيق في الجنايات والجنح. 
الختصاص  اتها وفق  الجنائية على اختالف درجا: وتتوالها المحاكم الثالثة: المحاكمة

 كل منها. 
 

ودراستنا في هذا البحث ال تتعلق بالجانب الموضوعي لمبدأ الشرعية، حيث لن نتناول 
بالدراسة جريمة غسل األموال من حيث أركانها والعقوبات المقررة لها، بل تنصب الدراسة على 

                                                           

 –ا البنك الدولي لإلنشاء والتعميردراسة أعده- ال وتمويل اإلرهابدليل استرشادي بشأن مكافحة غسل األمو  -1
 .2-1ص م2005يناير  -الطبعة األولى لإلصدار الثاني مع إضافة التوصية الخاصة التاسعة
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هذا التحريات وجمع االستدالالت وهي من الجانب اإلجرائي لمبدأ الشرعية. ولقد اعتمدنا في 
البحث على الدراسة التأصيلية التحليلية، مع الحرص على االلتزام بالمنهج العلمي الستخالص 
نتائج علمية وعملية؛ هذا باإلضافة للمنهج المقارن مع األنظمة الجنائية اإلجرائية المصرية 

م في شأن 2018( لسنة 20لى أن يكون أساس المقارنة هو المرسوم بقانون اتحادي رقم )ع
 .مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 

ين منفصلين، وذلك هذا البحث إلى مطلب تمهيدي ومبحثالدراسة في لذا سيتم تقسيم 
 ي:تعلى النحو اآل

 ماهية جريمة غسل األموال.دي: مطلب تمهي
 إجراءات التحريات وجمع االستدالالت في جريمة غسل األموال.المبحث األول: 

التعاون الدولي في مجال التحريات وجمع االستدالالت في جريمة المبحث الثاني: 
 غسل األموال.

 إليها.حتوت على بعض النتائج والتوصيات التي توصلنا اواختتمنا هذا البحث بخاتمة 
 

 املطلب التمهيدي

 ماهية جرمية غسل األموال

 

تختلف جريمة غسل األموال عن الجرائم األخرى في كونها مرحلة الحقة لغيرها من 
أن الجرائم المادية، فهي تقع مثال  بعد جرائم المخدرات، السرقات، أو الجرائم األخرى؛ كما 

عديدة، وتشترك  يدخل في إتمامها طرق  ملية معقدة، بل هو عاغسل األموال ليس عمال  منفرد  
أن مصادر األموال القذرة تكاد تكون محط إجماع معظم  فيها مؤسسات مالية متنوعة، كما

تجار في األسلحة والسيارات المسروقة، أنها تأتي من تجارة المخدرات، اإلالقوانين الدولية على 
تزييف النقود، استغالل النفوذ، وجرائم تجار باألعضاء البشرية، العمالة المهاجرة، الدعارة، اإل

 الفساد اإلداري، واالبتزاز والتستر التجاري، وتزييف بطاقات االئتمان، اإلرهاب وغير ذلك.
 

: الحصول على المال من األولىن واحد، آر جريمة غسل األموال جريمتين في وتعتب
تبدو وكأنها من : جعل هذه األموال المتحصلة من جريمة الثانيةمصدر غير مشروع، و

 مصادر شرعية من خالل المرور بعدة طرق خفية.
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 تعريف غسل األموال ومتويل اإلرهاب: -اًلأّو

 

 تعريف غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف االتفاقيات الدولية: -1

م الدول األعضاء إلى ضرورة تطويع تشريعاتها 1988لقد دعت اتفاقية فيينا لسنة 
الدولية، حيث يضمن إدماج هذه االتفاقيات في القانون الداخلي حسن لتتماشى مع االتفاقيات 

تطبيقها، كما أن هذه االتفاقيات تركت للتشريعات الوطنية تنظيم بعض األحكام الموضوعية 
واإلجرائية بما يتفق وخصوصية قانونها الوطني، مع الحرص على عدم التعارض بين القواعد 

 .(1)قانونية الداخليةالقانونية االتفاقية والقواعد ال
 

ذه األموال هي تلك دت األمم المتحدة في تعريفها لجرائم غسل األموال على أن هوقد أك  
، وعلى اواألكثر شيوع   ابالمخدرات، باعتبارها األكثر حجم  تجار غير المشروع الناتجة عن اإل

"عملية يلجأ إليها : هذا النحو فقد عرف دليل األمم المتحدة للتدريب جريمة غسل األموال بأنها
تجار غير المشروع للعقاقير المخدرة إلخفاء مصدره غير المشروع ثم استخدام من يعمل في اإل

 .(2)الدخل في وجه مشروع يجعله يبدو وكأنه عائد من أعمال تجارية مشروعة
 

بالوسائل –اتخاذ خطوات  (3)كما طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة من الدول
والحيلولة دون هذا التمويل،  اإلرهابية والمنظماتمنع تمويل اإلرهابيين  –الداخلية المالئمة

سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية 
 تجار غيرإلفي أنشطة غير مشروعة مثل ا اثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيض  أو 

استغالل األشخاص  موال، بما في ذلكألوالمخدرات وابتزاز ا باألسلحة المشروع
، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد اإلرهابية نشطةألتمويل ا ألغراض

إرهابية، والتصدي لهذه  ألغراض موال المشتبه في أنهاألتدابير تنظيمية لمنع تحركات ا
                                                           

رسالة  –اآلليات الدولية لمكافحة تبيض األموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري  –صالحي نجاة  -1
 .2م ص2011-2010جامعة قصدي مرباح  –الحقوق والعلوم السياسية كلية  –ماجستير 

دور الشرطة في مكافحة الجريمة االقتصادية من خالل التحقيق في جرائم غسل  – ي د. محمد األمين البشر  -2
 . 8م ص2002شرطة الشرقة  –بحث مقدم لمؤتمر الجريمة االقتصادية  –األموال 

 م.1996ديسمبر  17في  51/210)و( من قرار الجمعية العامة رقم  3الفقرة  -3
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موال المشروعة، ألحال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس ا ات بأي  التحركات، دون وضع عقب
 موال.ألوفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه ا

 

تفاقية األمم المتحدة قد اعتمد العديد من الدول تعريف غسل األموال الذي أقرته ا
م؛ فقد نصت المادة الثالثة 1988العقلية تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات لمكافحة اإل

قلها ال أو نول األمـيوحت -1" :( من هذه االتفاقية على أنه2و1-في البند األول في الفقرة )ب
دة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه بأنها مستمم مع العل

جريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه الفقرة أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه ال
شخص متورط في ارتكاب مثل هذه  بقصد مساعدة أي   المصدر غير المشروع لألموال أو

حقيقة  هإخفاء أو تموي -2نونية ألفعاله. الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القا
أو الحقوق المتعلقة بها، أو األموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها 

ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه 
 ."ك في مثل هذه الجريمة أو الجرائمالفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال االشترا

 

الدستورية في الفقرة )ج( مع مراعاة مبادئه ذاتها ت االتفاقية في المادة كما نص  
اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم، وقت  -1والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني: 

تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة 
 .(1)"ك في مثل هذه الجريمة أو الجرائمأو مستمدة من فعل من أفعال االشترا

 

يمكن تعريف  (2)( من االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب1لنص المادة الثانية البند ) اوطبق  
كل شخص يقوم بأية  االتفاقية يرتكب جريمة بمفهوم هذهجريمة تمويل اإلرهاب بأنها "من 

وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع أموال بنية 
 ، للقيام:اأو جزئي   ايعلم أنها ستستخدم كلي  استخدامها، أو هو 

                                                           

المنظمة العربية  -غسل األموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري  –الدكتور/ عادل عبد العزيز السن  -1
 .7ص  –م 2008 –اإلدارية  للتنمية

، 54/109 الجمعية العامة لألمم المتحدةاعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار  -2
 .1999من ديسمبر  9المؤرخ في 
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يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف  بعمل -أ
 المحدد في هذه المعاهدات؛

شخص آخر، أو  بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي   -ب
إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال 

، بحكم طبيعته عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل
منظمة دولية على حكومة أو  إلرغام لترويع السكان، أو اأو في سياقه، موجه  

 .عن القيام به" االمتناع عمل أو القيام بأي  
 

 1996م، في األعوام 1990ألول مرة في عام  (1)(FATFولقد تم إصدار توصيات )
م للتأكد من أنها تظل محدثة وذات صلة، وتهدف 2012م وآخرها في عام 2003و 2001و

واهتمت بضرورة التوسع في جرائم غسل األموال وعدم إلى أن تكون ذات تطبيق عالمي، 
قصرها على أموال المخدرات فقط، بل يمكن أن تشمل كذلك كافة الجرائم الخطيرة التي 

كبير من األموال، فهي تزيد من الشفافية، وتمكن البلدان من اتخاذ  على قدريتحصل منها 
 .(2)ليإجراءات ناجحة ضد االستخدام غير المشروع لنظامها الما

 

                                                           

( هي هيئة حكومية FATFلقد أنشأت قمة الدول الصناعية السبع لجنة العمل المعنية باإلجراءات المالية ) -1
 ، وتتمثل أهداف فريق العمل المالي في وضع معاييرم1989دولية أنشأها وزراء الدول األعضاء في عام 

وتشجيع التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
( هي "هيئة صنع FATFوالتهديدات األخرى ذات الصلة بسالمة النظام المالي الدولي، وبالتالي فإن )

ت تشريعية وتنظيمية وطنية في السياسة" التي تعمل على توليد اإلرادة السياسية الالزمة إلحداث إصالحا
 https://www.fatf-gafi.org     راجع الموقع: هذه المجاالت.

يراقب فريق العمل المالي التقدم الذي يحرزه أعضاؤه في تنفيذ التدابير الالزمة، ويستعرض أساليب غسل  -2
األموال وتمويل اإلرهاب والتدابير المضادة، ويشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد 

عمل المالي على تحديد نقاط العالمي. بالتعاون مع أصحاب المصلحة الدوليين اآلخرين، يعمل فريق ال
 راجع الموقع:الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من سوء االستخدام. 

https://www.fatf-gafi.org 

https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
https://www.fatf-gafi.org/
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المتحدة لمكافحة الجريمة  األمم اتفاقية من السادسة المادة الفقرة األولى من اوأيض  
ت على أن تعتمد كل بينت مفهوم غسل األموال فنص (1)م2000المنظمة عبر الوطنية عام 

للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير  ادولة طرف، وفق  
: تحويل الممتلكات أو نقلها، مع 1)أ(  اعندما ترتكب عمد   اى لتجريم األفعال التالية جنائي  أخر 

العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو 
مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي الذي تأتت منه على اإلفالت من 

: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها 2نية لفعلته؛ العواقب القانو 
أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات 

 جرائم.
 

من خالل البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال وعائدات الجريمة وتمويل اإلرهاب، 
لحكومات وسلطات إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات المالية استراتيجيات لمكافحة يوفر ل

ويساعد خدمات  ،غسل األموال، ويقدم المشورة بشأن السياسات المصرفية والمالية المحسنة
التحقيق المالي الوطنية؛ وتشمل االستراتيجيات منح المساعدة التقنية للسلطات من البلدان 

ورش العمل التدريبية، وتوفير المواد التدريبية ونقل الخبرات بين الواليات  النامية، وتنظيم
 .(2)القضائية
 

 تعريف غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريعات الوطنية: -2

 

 تعريف غسل األموال في القانون اإلماراتي: •
م في شأن 2018( لسنة 20) تناولت المادة األولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم

-وتمويل التنظيمات غير المشروعة مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 
فعل من األفعال المحددة  أي  تعريف غسل األموال بأنه " -المتعلقة بالتعريفات والمصطلحات

                                                           

دورة ال 25لألمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة  -1
 م.2000نوفمبر تشرين الثاني/  15الخامسة والخمسون المؤرخ في

2- https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/technical-assistance.html. 
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أنه لثانية على ت المادة اوقد نص   ."ة الثانية من هذا المرسوم بقانون ( من الماد1في البند )
لة من جناية أو بأن األموال متحص ايمة غسل األموال كل من كان عالم  جر  امرتكب   ( يعد  1")

عملية بها  حول المتحصالت أو نقلها أو أجرى أي   -أ أحد األفعال اآلتية: اجنحة وارتكب عمد  
أخفى أو موه حقيقة المتحصالت أو  -. ببقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع

 -. جمصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
مساعدة مرتكب الجريمة األصلية  -داكتسب أو حاز أو استخدم المتحصالت عند تسلمها. 

قلة، وال تحول معاقبة ( تعتبر جريمة غسل األموال جريمة مست2) على اإلفالت من العقوبة.
( ال يشترط حصول 3مرتكب الجريمة األصلية دون معاقبته على جريمة غسل األموال. )

 اإلدانة بارتكاب الجريمة األصلية إلثبات المصدر غير المشروع للمتحصالت.
 

( حيث قرر أنه ال يشترط 3ونرى أن المشرع اإلماراتي قد أحسن عندما نص في البند )
ارتكاب الجريمة األصلية إلثبات المصدر غير المشروع للمتحصالت؛ وهذه حصول اإلدانة ب

قذرة لم تتمكن  ت من العقاب من يقوم بغسل أموالالنظرة من المشرع اإلماراتي حتى ال يفل
اإلفالت من العقوبة عن جريمته  فيونجح الجاني  ،أجهزة العدالة الجنائية من إثباتها عليه

اك اتهامات بارتكاب الجريمة األصلية أو كانت هناك أدلة أو األصلية، لذلك إذا كانت هن
دالالت عليها، واتخذت أجهزة العدالة الجنائية كافة إجراءاتها ولم تتمكن من إثبات الجريمة 
األصلية، فال ُيشترط حصول اإلدانة بحكم قضائي بل يكتفي بوجود اتهامات ودالالت تفيد أن 

 ة من مصادر غير مشروعة. مصدر األموال المراد غسلها متحصل
 

 تعريف تمويل اإلرهاب في التشريع اإلماراتي: •
 يدولوجية معقدة بهدف فرض قوانين وأفكار تهدف للسيطرة على أي  أينشر اإلرهاب 

ب عرقلة التنمية واالقتصاد ا يسب  دولة عن طريق خلق حالة من الخوف وإثارة الرعب، مم  
وما تتطلب من تخطيط  ،اإلرهابية تعود إلى القدرة الماليةالقومي للدول وأن قوة العمليات 

  .ورصد وتجنيد وتكوين الشبكات والخاليا يتطلب بالضرورة االعتماد على موارد مالية كبيرة
 

جريمة تمويل اإلرهاب جريمة منظمة متطورة تمتلك أساليب ووسائل مبتكرة وتعد من  إن  
 ،حت عمليات التمويل عصب الجريمة اإلرهابيةحيث أصب ،الجرائم العابرة للحدود الوطنية
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وما يؤدي ل العامود الفقري إلنشاء أو تنظيم الجماعات اإلرهابية، ولخطورة فعل التمويل ويمث  
التشريعات الجنائية عدت هذا الفعل جريمة مستقلة ووضعت لها  ن  إإليه من نتائج خطيرة، ف

هذه التشريعات المرسوم بقانون ومن  ،عقوبات خاصة بغض النظر عن الجريمة الممولة
م في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل 2018( لسنة 20) اتحادي رقم

 اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
 

ونرى أن األساس للجريمة اإلرهابية يكمن بشكل كبير في عنصر التمويل، فقيام األفراد 
يحتاج أمواال  طائلة، ومن هنا تظهر مدى التكلفة المادية بتلك الجرائم والتخطيط لها وتنفيذها 

، لذلك فطن المشرع االتحادي إلى العالقة الوطيدة بين الجرائم اإلرهابية (1)لتنفيذ هذه الجرائم
 التي تحدث على الصعيد الدولي وبين تمويل المنظمات والجماعات اإلرهابية التي تقوم بها.

م، تعريف 2018( لسنة 20) المرسوم بقانون اتحادي رقمفقد تناولت المادة الثالثة من 
( لسنة 3تمويل اإلرهاب حيث نصت على أنه "مع عدم اإلخالل بأحكام القانون االتحادي رقم )

 المشار إليه: 2014( لسنة 7المشار إليه، والقانون االتحادي رقم ) 1987
 ا يأتي:مم   اا أي  ل اإلرهاب كل من ارتكب عمد  جريمة تموي امرتكب   يعد   -1

ا المرسوم بقانون، إذا ( من هذ2( من المادة )1أحد األفعال المحددة في البند ) -أ
كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو  (2)بأن المتحصالت اكان عالم  

لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة 
 مشروع.الغير دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها إرهابية، ولو كان ذلك 

قدم المتحصالت أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول  -ب
عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في 

                                                           

 -م2015لسنة  94الجرائم اإلرهابية، في ضوء قانون مكافحة اإلرهاب رقم  –د. طارق أحمد ماهر زغلول  -1
 .46م ص2016ر النهضة العربية الطبعة األولى دا

م في 2018( لسنة 20وم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات رقم )سالمتحصالت حسبما ورد تعريفها في المر  - 2
شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في المادة 

الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك  األولى هي"األموال
 .إلى أموال أخرى" اجزئي   أو اية، وأي أموال مماثلة محولة كلي  األرباح واالمتيازات والفوائد االقتصاد
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ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك األفعال لصالح تنظيم إرهابي أو 
 ه بحقيقتها أو غرضها.لشخص إرهابي مع علم

جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة كل من ارتكب عمدا  أيا  مما  امرتبك   يعد   -2
 يأتي:

ذا المرسوم بقانون، إذا ( من ه2( من المادة )1أحد األفعال المحددة في البند ) -أ
ها أو بعضها مملوكة لتنظيم غير مشروع أو بأن المتحصالت كل   اكان عالم  

دون قصد إخفاء أو منهما، ولو كان ذلك  المنتمين له أو معدة لتمويل أي  ألحد 
 مشروع.الغير تمويه مصدرها 

قدم المتحصالت أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول  -ب
عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها 

 مين له مع علمه بحقيقتها أو غرضها.لصالح تنظيم غير مشروع أو ألحد المنت
 

جريمة تمويل لإلرهاب أو  يبي ن هذا النص أن المشرع أراد أن يجمع األفعال التي ُتعد  
عملية  جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة في تحويل المتحصالت أو نقلها أو أجرى أي  

تمويه حقيقة المتحصالت أو خفاء أو إ، أو (1)بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع
مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو 
اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصالت عند تسلمها، أو مساعدة مرتكب الجريمة األصلية 

 على اإلفالت من العقوبة؛ هذا من ناحية أولى.
 

في جريمة تمويل اإلرهاب أن تكون هذه المتحصالت كلها أو ومن ناحية أخرى يلزم 
بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص 

مشروع، أو الغير دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك 
سهل للغير الحصول عليها بقصد  قدم المتحصالت أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو

                                                           

م 2001ية دار النهضة العرب –ل األموال في التشريعات المقارنةتجريم غس–د. أشرف توفيق شمس الدين  -1
 .73ص
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استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو 
 .(1)ارتكب تلك األفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بتحقيقها أو غرضها

 

 تعريف غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف التشريع املصري: -3

 

 غسل األموال في التشريع المصري:تعريف  •
م بتعديل بعض أحكام قانون 2014لسنة  36لقد نصت المادة األولى من القانون رقم 

تطبيق أحكام هذا  يم على أنه "ف2002لسنة  80ون رقم مكافحة غسل األموال الصادر بالقان
)ب( غسل  :القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين قرين كل منها

 .( من هذا القانون 2كل فعل من األفعال المنصوص عليها فى المادة ) :األموال
لجريمة غسل األموال كل  امرتكب   على أنه "ُيعد  ذاته ونصت المادة الثانية من القانون 

ا بأأن األموال متحصل من علم  أتي:مما ي ية من جريمة أصلية، وقام عمد 
تحويل متحصالت أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره  -1

أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون 
 .اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة األصلية

اكتساب المتحصالت أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها  -2
أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التالعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه 
الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو 

 .ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
 

بينما تعددت التعريفات الفقهية لجريمة غسل األموال، وذلك بحسب اختالف المنظور 
الذي يرى منه كل جانب هذه الجريمة، وإن كانت تتفق كلها على هدف واحد للجريمة، وهو 

. وعرفها جانب آخر من الفقه (2)إضفاء المشروعية على األموال القذرة المشمولة بعملية الغسل
                                                           

مركز  –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب  -د. محمد السيد عرفة -1
 .81م ص2009الدراسات والبحوث، الرياض، 

دار الجامعة الجديدة  -عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها )دراسة مقارنة(  –د. محمد علي العريان  -2
 .28م ص2005للنشر 
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أنها جريمة دولية منظمة يقوم بمقتضاها أحد األشخاص بإجراء سلسلة من العمليات المالية 
 .(1)المتالحقة على أموال غير مشروعة نتجت عن أنشطة غير مشروعة

 
ويقصد بعملية غسل األموال أنها عملية يتم من خاللها تطهير وتنظيف األموال لم يكن 

إضفاء صفة المشروعية عليها، بسبب أنها كانت ناتجة باإلمكان التعامل فيها؛ إال من خالل 
مخدرات، تجار باللمعمول بها في الدولة، كجريمة اإلعن عمل غير مشروع، ويخالف القوانين ا

تجار غير المشروع في السالح والمفرقعات، تجار بالبشر، واإلوالرشوة، واالختالس، واإل
 . (2)فايات الخطرةوالجرائم المنظمة، وجرائم البيئة المتعلقة بالن

 
وتعتبر جريمة غسل األموال، جريمة الحقة ألنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير 
مشروعة، وهي تهدف إلى إضفاء طابع المشروعية على هذه العوائد، ليتمكن مالكوها أو 
حائزوها من استخدامها، دون إثارة شكوك أجهزة العدالة الجنائية المختصة، ويرى البعض أن 

وع، عن طريق القيام األموال يعني إخفاء حقيقة األموال المستمدة من طريق غير مشر  غسل
يداعها في مصارف دول أخرى، أو نقلها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة إبتصديرها أو 

ظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر إ، و مشروعة لإلفالت بها من الضبط والمصادرة
االستثمار قد تم في دول اع أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو مشروعة، سواء كان اإليد

التي تهدف إلى لفقه أنها األنشطة غير المشروعة في دول نامية؛ ويرى جانب من ا ممتقدمة أ
 .(3)إخفاء أو تمويه األموال الناتجة عن اإلجرام المنظم

 

                                                           

مجلة بغداد للعلوم  –انعكاسات غسل األموال على تمويل التنمية في الدول النامية  –هللا  عبد ةد. خباب -1
 .115ص –م 2013العدد السادس والثالثون عام  –االقتصادية الجامعة 

  -الرياض  -مجلة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية –جرائم غسل األموال  -د. محمد محيي الدين عوض -2
 .17م ص2004 –ه 1425

3- James Beasly, Forensic Examination of money laundering Record, 13 March 
1993.p7 
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ناتجة عن اإلجرام ونرى أن هذا الرأي قد حصر األموال غير المشروعة في األموال ال
جريمة غسل األموال تشمل كل األموال الناتجة عن  ن  إمنظم، وهذا قول مردود عليه، حيث ال

أية جريمة كانت، سواء  ناتجة عن اإلجرام المنظم أو الجرائم العادية كالسرقة أو االختالس أو 
 . (1)تجار في األسلحة والمفرقعاتتجار في المخدرات أو اإلو اإلالرشوة أ

 
وقد قضت محكمة النقض المصرية "لما كان ذلك، وكانت جريمة غسل األموال 

حصلة من الجرائم المنسوبة إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون األموال مت
وأن يكون القصد من هذا  ،( سالفة البيان مع العلم بذلك2المادة ) يالمنصوص عليها ف

يعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طب
شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال وكان من المقرر أن ثبوت جريمة المصدر 

 الى وجود  وأن الجريمة األخيرة تدور مع األو  ،جريمة غسل األموال يف امفترض   اشرط   يعد  
لم توجد أموال متحصلة من مصدر ما  جال للحديث عن جريمة غسل األموالفال م ا،وعدم  

 .(2)ل جريمةغير مشروع ويشك  
 

 تعريف تمويل اإلرهاب في التشريع المصري: •
لقد تصدى المشرع المصري لجريمة تمويل اإلرهاب عندما وجد أن العالقة وطيدة بينها 

في الدول  مل يوم سواء  داخل القطر المصري أوبين نجاح الجرائم اإلرهابية التي تحدث ك
م على أنه 2015لسنة  94( من قانون مكافحة اإلرهاب رقم 3ت المادة )األخرى، فقد نص  

"ُيقصد بتمويل اإلرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة 
شكل بات أو معلومات أو مواد أو غيرها أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آالت أو بيان

اشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو اإللكتروني، وذلك بقصد مب
                                                           

 –دار النهضة العربية -دراسة مقارنة -المواجهة الجنائية لجريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :راجع مؤلفنا -1
 .11م ص2015

المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من  –نقض محكمة النقض المصرية  -2
 /12 /22جلسة  ق 87لسنة  9671الطعن رقم  -م2019لغلية نهاية سبتمبر  م2018أول أكتوبر 

 .221ص م2018
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استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو 
 .(1)توفير مالذ آمن إلرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها"

 
اول المشرع المصري تمويل اإلرهاب بصورة شاملة لكل األموال والممتلكات التي لقد تن

صورة جزئية، وذلك  مئم اإلرهابية سواء  بصورة كلية أيتم جمعها وتدبيرها الستخدامها في الجرا
ثغرة أو شكل يمكن أن تقع جريمة إرهابية أو تمويل لها لم يتناوله النص  لوجود أي   اتجنب  

 اص بالتجريم والعقاب.القانوني الخ
 

، أو أن تكون أمواال  اير المادية، أو منقوال  أو عقار  وتستوي في ذلك األموال المادية وغ
نقدية أو عينية؛ كما أنه تستوي األموال سواء  كانت مشروعة أو غير مشروعة، ويرجع ذلك 

حيازته أو غير ذلك؛ كما لم يحدد  ابين كون المال مشروع  إلى عدم وجود موجب للتفرقة 
غير مباشرة؛ وتعتبر جريمة  مذا التمويل، سواء  كانت مباشرة أالمشرع وسيلة معينة لتقديم ه

تمويل اإلرهاب من الجرائم الشكلية التي ال تتطلب نتيجة كأن تكون األموال التي ُقدمت لتمويل 
يمة بمجرد وضع المال تحت اإلرهاب قد استخدمت في عمليات إرهابية، بل تتحقق الجر 

 .(2)لم تقع الجريمة بالفعل ولتصرف اإلرهابيين حتى 
 

 املبحث األول

  إجراءات البحث والتحري ومجع االستدالالت 

 يف جرمية غسل األموال

 

يعتبر اإلطار التشريعي والتنظيمي لمواجة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهـاب 
مـن اإلطـار التشـريعي والتنظيمـي الـدولي، حيـث تتـولى  االمتحـدة جـزء  اإلمارات العربيـة في دولة 

                                                           

والذي أضاف إلى قانون  ،م1992لسنة  97حيث بدأت مصر مواجهة اإلرهاب بصدور القانون رقم  -1
لتعريف اإلرهاب وتجريم تمويله، ثم بصدور القانون الخاص بتجريم  امكرر   86، 86العقوبات نص المادة 

 م.2002لسنة  80تمويل اإلرهاب رقم 
 .49مرجع سابق ص -الجرائم اإلرهابية  –د. طارق أحمد ماهر زغلول  -2
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الهيئات التشريعية الدولية وضع القوانين على المستوى الدولي، ومـن ثـم تنقلهـا الـدول األعضـاء 
في تشريعاتها الوطنية، وذلك من خـالل المعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بمواجهـة غسـل 

 اإلرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. األموال ومكافحة تمويل 
 

ولقــد حــدد اإلطــار القــانوني والتنظيمــي لمواجهــة جريمــة غســل األمــوال ومكافحــة جريمــة 
تمويل اإلرهاب في دولة اإلمارات العربية دور الجهات المنوط بها مواجهة جرائم غسـل األمـوال 

والتنظيمـــي االلتـــزام الواقـــع علـــى  يومكافحـــة جـــرائم تمويـــل اإلرهـــاب، وقـــد حـــدد اإلطـــار التشـــريع
وأي معلومـات  ،(1)المؤسسات المالية بـإبال  وحـدة المعلومـات الماليـة عـن المعـامالت المشـبوهة

 إضافية مطلوبة بهذا الصدد.
 

وســوف نتنــاول إجــراءات البحــث والتحــري وجمــع االســتدالالت فــي جريمــة غســل األمــوال 
وحدة المعلومات المالية فـي مواجهـة جريمـة  من خالل مطلبين منفصلين، خصصنا األول لدور

غسل األموال، والثاني نتناول فيه دور الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القـانون فـي مواجهـة جـرائم 
 ي:تسل األموال، وذلك على النحو اآلغ

 
 :دور وحدة املعلومات املالية يف مواجهة جرمية غسل األموال -املطلب األول

الماليـة فـي دولـة اإلمـارات هـي إدارة االسـتخبارات الماليـة التابعـة تعتبر وحدة المعلومات 
المركـزي،  لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وتم إنشـاء هـذه الوحـدة داخـل مقـر البنـك

ــ للواليــة القانونيـــة والرقابيــة باعتبارهــا الوكالــة الوطنيــة المركزيــة التـــي  اوتعمــل بشــكل مســتقل وفق 
 .(2)لية عن أداء أعمالها الموكولة إليهاتتحمل وحدها المسؤو 

                                                           

م في شأن 2018( لسنة 20دة األولى من المرسوم بقانون رقم )لما ورد في الما االمعامالت المشبوهة، طبق   -1
مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، هي معامالت 
تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة لالشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة 

 شرع في ذلك. مغير المشروعة، سواء تم تنفيذها أتمويل التنظيمات بتمويل اإلرهاب أو 
( على أن تحرص كل دولة طرف على: )ب( أن تكفل، دون إخالل بأحكام المادتين 1-7فقد نصت المادة ) -2

من هذه االتفاقية، قدرة األجهزة اإلدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة المكرسة  27و 18
عاون افحة غسل األموال )بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك( على التلمك
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 االختصاص األصيل لوحدة املعلومات املالية: •

للمعـامالت  تتمثل الوظيفة األساسية لوحدة المعلومات المالية في اسـتالم وتحليـل القـارير
المشــبوهة والمعلومــات الــواردة لهــا مــن المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة ومــن 
السلطات المختصة، ودعم تحقيقات سلطات إنفاذ القانون، وهي تؤدي هذه الوظيفـة عـن طريـق 

ـــوم بمتابعـــة  :تحديـــد أهـــداف محـــددة )مثـــل ـــة(، وتق األشـــخاص أو األمـــوال أو الشـــبكات اإلجرامي
لمعــامالت المحــددة مــن أجــل الــربط بــين األهــداف وعائــدات الجريمــة المحتملــة وغســل األمــوال ا

 وهي: ،(1)والجرائم األصلية وتمويل اإلرهاب
 

 :هاوتحليل استالم تقارير المعامالت المشبوهة .1
تقوم وحدة المعلومات المالية باستالم تقارير المعامالت المشبوهة من المؤسسات المالية 

وتعمل على تحليلها، ثم ترسل نتائجهـا للسـلطات  (2)المالية ومن الهيئة االتحادية للجماركوغير 
ـــالمختصـــة بالدو  أن تطلـــب معلومـــات ووثـــائق إضـــافية تتعلـــق  الـــة بشـــكل تلقـــائي، وللوحـــدة أيض 

بيانـــات أو معلومـــات أخـــرى تراهـــا ضـــرورية للقيـــام  بـــاإلبال  عـــن المعلومـــات المشـــبوهة أو أي  
 بأعمالها.

 

ترسل الوحدة البيانات المتعلقة بتقارير المعامالت المشبوهة ونتائج تحليالتها وغيرها مـن 
البيانات ذات الصلة إلى السلطات االتحادية والمحلية التي تعهـد إليهـا التشـريعات بالرقابـة علـى 

 ت الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة والجمعيــات غيــر الهادفــة للــربح، أو الســلطاتآالمنشــ
                                                                                                                                           

ين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن دوتبادل المعلومات على الصعي
لجمع وتحليل وتعميم  لتلك الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني اقيق  تنظر، تح

 المعلومات عما ُيحتمل وقوعه من غسل لألموال.
دليل إرشادي بشأن توجيهات للمؤسسات المالية بخصوص مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  -1

 . 53مرجع سابق ص -وتمويل التنظيمات غير المشروعة
مكافحة غسل األموال المصري على أن الوحدة ( من الالئحة التنفيذية لقانون 1-3وكذلك نصت المادة ) -2

تتلقى اإلخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية عن أي من 
العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو محاوالت 

 اعدة بيانات الوحدة وفق اإلجراءات التي تحددها هذه الالئحة.القيام بهذه العمليات، وقيدها في ق
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ـالمختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو الم إلـى السـلطات  اهنة؛ كما ترسـل هـذه التقـارير أيض 
عمـال المكافحـة والبحـث أوجـب تشـريعاتها النافـذة، القيـام باالتحادية والمحليـة التـي ُيعهـد إليهـا بم

ــــــر  ــــــل التنظيمــــــات غي والتحــــــري وجمــــــع االســــــتدالالت فــــــي الجــــــرائم، وتمويــــــل واإلرهــــــاب وتموي
 .(1)شروعةالم

 

يتم التعاون والتنسيق بين الوحدة والجهات الرقابية من خالل نشر نتائج تحليلها، خاصة 
فيما يتعلق بجودة تقارير المعامالت المشبوهة لضمان امتثال المؤسسات المالية وغير المالية 

 اللتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب.
 

وتشمل أنواع المعلومات التي تتبادلها وحدة المعلومات المالية، كإدارة االستخبارات 
مختصة الوطنية المالية التابعة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، مع السلطات ال

 ي: أتي ما –على سبيل المثال–والدولية األخرى 
 استعالمات البحث في قاعدة البيانات. ▪
 تجميد.طلبات البحث وال ▪
الطلبــات المتعلقــة بتنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة كمــا ورد بــنص  ▪

 م.2018( لسنة 20ه( من المرسوم بقانون رقم )-1-16المادة )
 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات الدولية. ▪
 

القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل كما تربط إدارة االستخبارات المالية بين 
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب والتنظيمات غير المشروعة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، 
وهي توفر التدريب والمساعدة الفنية والتوجيهات المتعلقة بتطوير المعايير وأفضل الممارسات 

إطار مواجهة غسل األموال  لجميع أصحاب المصلحة في دولة اإلمارات العربية لتعزيز
 ومكافحة تمويل اإلرهاب في الدولة.

                                                           

م في شأن مواجهة جرائم غسل 2018( لسنة 20راجع المادة األولى من المرسوم بقانون االتحادي رقم ) - 1
األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة بشأن الجهة الرقابية وجهات إنفاذ 

 القانون.
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 (1)ونجد كذلك أن المشرع المصري قد أسس وحدة مكافحة غسل األول وتمويل اإلرهاب
تلقي اإلخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب  :منها ،وأعطاها اختصاصات عديدة

المهن واألعمال غير المالية، عن العمليات التي ُيشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن 
غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو محاوالت القيام بهذه العمليات، ولها أن تعمل على إنشاء 

 .(2)قاعدة بيانات لما يتوفر لها من معلومات
 

كما اختص المشرع المصري هذه الوحدة بالقيام بأعمال التحري والفحص عما يرد إليها 
من إخطارات ومعلومات عن العمليات التي ُيشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل 
األموال أو تمويل اإلرهاب، وتقوم بإبال  النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دالئل 

 .(3)اب جريمة من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهابعلى ارتك
 

الذي تقوم به وحدات التحريات المالية في مكافحة غسل  ي ألهمية الدور المحور  اونظر  
ألموال لوحدة مكافحة غسل ا ي المصر  ياإلرهاب، فقد كفل اإلطار التشريعاألموال وتمويل 

رهاب العديد من االختصاصات والصالحيات بهدف تمكينها من أداء الدور المناط وتمويل اإل
 :أهم هذه االختصاصات أتيبها على أكمل وجه، ونوجز فيما ي

تلقي وتحليل اإلخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب  ▪
ي أنها تشكل المهن واألعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه ف

                                                           

رهاب بموجب قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون دة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلتأسست وح - 1
؛ وهي وحدة 2014مايو سنة  25تابع أ في   20الجريدة الرسمية العدد  –2002لسنة  80المصري رقم 

تنشأ بالبنك المركزي مذكور في مادته الثالثة على أن "التحريات المالية المصرية، حيث نص القانون ال
المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، 
وتتولى االختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء 

 .كام هذا القانون السلطة القضائية والمتخصصين في المجاالت المتعلقة بتطبيق أح
بإصدار قانون مكافحة غسل األموال  2002( لسنة 80( من القانون المصري رقم )4راجع نص المادة ) - 2

 . 2014( لسنة 36والمعدل رقم )
بإصدار قانون مكافحة غسل األموال  2002( لسنة 80( من القانون المصري رقم )5راجع نص المادة ) - 3

 . 2014( لسنة 36والمعدل رقم )
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متحصالت من الجرائم أو تتضمن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب، وإبال  النيابة 
من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير  يامة لدى قيام دالئل على ارتكاب أالع

 .التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
ات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول تبادل المعلومات مع الوحد ▪

األجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه 

 .(1)المعلومات
الدول األجنبية التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في  ▪

 .والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
وضع إجراءات العناية الواجبة بالعمالء وغيرها من القواعد والضوابط واإلجراءات  ▪

رهاب، والتحقق بالتنسيق مع ة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلذات الصل
صحاب المهن واألعمال غير سات المالية وأالسلطات الرقابية من التزام المؤس

 .بها المالية
متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بقيام هذه السلطات بالتحقق من التزام  ▪

لمكافحة  اباألنظمة والقواعد المقررة قانون  المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها 
 .غسل األموال وتمويل اإلرهاب

واإلسهام في إعداد هذه  ،تدريب للعاملين بالوحدةإعداد وتنفيذ برامج التأهيل وال ▪
البرامج وتنفيذها للعاملين بالجهات المعنية، وتوعية الجمهور بشأن مخاطر غسل 

  .األموال وتمويل اإلرهاب وأهمية مكافحتهما
القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل االستراتيجي بهدف تحديد اتجاهات  ▪

في هذا المجال ل اإلرهاب، وكذا متابعة المستجدات وأنماط غسل األموال وتموي
 .والدولي يعلى المستوى المحل

                                                           

غسل  -البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -1
 :. من موقع17ص -ابة األمم المتحدةاألموال وتمويل اإلرهاب: استج

https://www.imolin.org/pdf/imolin/UNres03a.pdf  

https://www.imolin.org/pdf/imolin/UNres03a.pdf
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جراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصاح األشخاص عما اقتراح القواعد واإل ▪
يحمـلونه من النقد األجنبي واألدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البالد 

 .أو مغادرتهم لها
جال في مددة األطراف مع الدول األجنبية إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعالعمل على  ▪

شأن تنظيم التصرف في حصيلة  يكافة، وف ةالتعاون الجنائي الدولي بصور 
األموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل 

 .األموال وتمويل اإلرهاب
جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ اإلجراءات  التنسيق مع الجهات القضائية وأية ▪

القانونية الالزمة لتعقب أو تجميد األموال موضوع جرائم غسل األموال وجرائم 
  .تمويل اإلرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها

إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب  ▪
التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل  المهن واألعمال غير المالية

 .األموال وتمويل اإلرهاب باألنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن
اقتراح االستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال  ▪

 .وتمويل اإلرهاب
كافحة ة بمإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصل ▪

رهاب إلعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل األموال غسل األموال وتمويل اإل
 .وتمويل اإلرهاب والعمل على تحديثه

لالتفاقيات والمعاهدات  االالزمة لتنفيذ التزامات مصر وفق  اتخاذ اإلجراءات  ▪
والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار 

 .، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس األمن في هذا الشأنالشامل
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد واإلجراءات ذات  ▪

 .الصلة بمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
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اب رهدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلالمشرع المصري قد أعطى وح ونرى أن  
ختص المشرع اإلماراتي وحدة المعلومات المالية من اختصاصات، ااختصاصات أكثر مما 

ونحمد له ذلك، كاقتراح االستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، والقيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل االستراتيجي بهدف تحديد 

ط غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح اتجاهات وأنما
والضوابط والقواعد واإلجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب؛ وتعد 
الوحدة بمثابة "همزة وصل" بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في 

خاصة في الدول الكبرى، وذلك لتعزيز عمل هذه بت المالية في العالم و معظم وحدات التحريا
 الوحدة في مواجهة هذه الجرائم.

 

 تقييم المعلومات المالية: .2
تقوم وحدة المعلومات المالية في دولة اإلمارات عقب استالم التقارير أو المعلومات من 

ك المعلومات وتحديد أولويات مصادر أخرى، بالعمل على تقييم تل المؤسسات المبلغة أو أي  
المخاطر وإجراء تحليالتها الخاصة باستخدام مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات 
والتقنيات التحليلية، ومن هذه المعلومات على سبيل المثال ال الحصر، حسابات عمالء البنك 

بما فيها نظام المركزي، وقواعد بيانات أنظمة المعامالت، وقواعد بيانات السلطات المختصة، 
التصريح النقدي للهيئة االتحادية للجمارك، المعلومات الواردة من وحدات المعلومات المالية 
األجنبية والسلطات المختصة أو سلطات إنفاذ القانون، برامج فحص الجزاءات مثل هيئة 

ث بحالتحقق العالمية، نظام اإلبال  عن التحويالت المالية في شركات الصرافة، عمليات ال
 .(1)نترنت والتقارير اإلعالمية وغيرها من المعلومات العامةعلى اإل

 

المؤسسات المبلغة أو أي لوحدة المعلومات المالية أن تطلب معلومات إضافية من 
يجوز لها عقب إتمام عملية التحليل أو التحقيق أن تنقل المعلومات الخاصة مصادر أخرى، و 

دول األجنبية، كما يجوز لها أو وحدات المعلومات المالية بالبالقضية إلى جهات إنفاذ القانون 
                                                           

( 43م في المادة )2018ة ( لسن20جاء بالالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) راجع في ذلك ما -1
 باختصاص وحدة المعلومات المالية في سبيل مباشرة مهامها على المستوى الدولي. والمتعلق
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حسب تقديراتها الخاصة أن تقدم تعليقات إلى الجهات التي تقوم باإلبال  في شكل  اأيض  
 تعليمات بشأن اإلجراءات أو التوصيات والتوجيهات المطلوبة الواجب اتخاذها.

 

ستراتيجية باستخدام البيانات التحليالت االكما تقوم وحدة المعلومات المالية بإجراء 
، بما في ذلك (1)المجمعة من تقارير المعامالت المشبوهة والمعلومات األخرى التي تصل إليها

ما يصل إليها من السلطات المختصة المحلية والدولية ووحدات المعلومات المالية في الدول 
بغسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ وما يترتب  األخرى، وذلك لتحديد االتجاهات واألنماط المتعلقة

 .(2)على هذه التحليالت من نتائج
 

( من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل األموال المصري 1،2-3ت المادة )نص  
على أن الوحدة تتلقى اإلخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب 

من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصالت أو  ن أي  المهن واألعمال غير المالية ع
تتضمن غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو محاوالت القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة 
بيانات الوحدة وفق اإلجراءات التي تحددها هذه الالئحة؛ كما تتولى الوحدة أعمال التحري 

لوحدة لهذا الغرض، ولها االستعانة في ذلك بجهات والفحص بمعرفة اإلدارات التي تنشئها ا
 الرقابة في الدولة.

                                                           

الصادر عن مكتب - الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -1
ويجب تقرير طريقة لتعريف المعامالت  -164حيث جاء بالبند  -األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 االستخبارات المالية المعنية أو أي   مشبوهة على وجه التحديد، ومن ثم يجب أن تبلغ عنها وحدة التي ُتعد  
 .60هيئة معينة أخرى، ويجب وضع معايير لتحديد المعامالت المشبوهة؛ ص

صلية دت فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية إحدى وعشرين فئة رئيسة تضم العديد من الجرائم األلقد حد   -2
، ويجب أن تتنبه المؤسسات الخاضعة للرقابة أن هذه للنصوص التشريعية بالدولة االفردية، وهذه الجرائم طبق  

ي القائمة للجرائم األصلية ليست شاملة وإنما هي مجرد تصنيف لها، حيث تعتبر بعض الجرائم التي لم ترد ف
لقانون مواجهة غسل األموال  اا جرائم أصلية لغسل األموال وفق  جنحة أيض   مهذه القائمة سواء كانت جناية أ

ة تمويل اإلرهاب في دولة اإلمارات. دليل إرشادي بشأن توجيهات للمؤسسات المالية وقانون مكافح
مرجع سابق  -بخصوص مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

 .15ص
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في أعمال كال الوحدتين في التشريع اإلماراتي والتشريع المصري  اونرى أن هناك تشابه  
حيث أعطى المشرع اإلماراتي الوحدة القيام بالتحليل االستراتيجي  ،مع اختالف المصطلح

ها من المؤسسات المالية أو أي مصادر أخرى؛ بينما أعطى للمعلومات والبيانات الواردة إلي
المشرع المصري لوحدة غسل األموال القيام بأعمال التحري والفحص بمعرفة اإلدارات التي 

، وتكون أعمال تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها االستعانة في ذلك بجهات الرقابة في الدولة
بناء على ما ورد إليها من إخطارات ومعلومات من المؤسسات المالية  االتحري والفحص أيض  

وغيرها فيما يتعلق بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل األموال 
ت المختصة سواء النيابة العامة أو تمويل اإلرهاب؛ ومن ثم تقوم كال الوحدتين بإبال  السلطا

تسفر عنه التحليالت أو التحريات من قيام دالئل على ارتكاب جهات إنفاذ القانون بما  مأ
 . (1)جريمة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

 
 تحديد المعامالت المشبوهة: .3

فـي شـأن مواجهـة جـرائم غسـل  2018( لسـنة 20لقد حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم )
في المادة األولـى المقصـود األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة 

مــن المعــامالت المشــبوهة بأنهــا "معــامالت تتعلــق بــأموال تتــوافر بشــأنها أســباب معقولــة لالشــتباه 
في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير 

معامالت المشبوهة هي أيـة لهذا النص فال اوطبق   ."، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلكالمشروعة
معقولـــة لالشـــتباه بـــأن هـــذه  اى كـــان لـــدى المؤسســـة الماليـــة أســـباب  معـــامالت تتعلـــق بـــاألموال متـــ

وسواء تم ارتكابها جنحة،  مسواء أكانت هذه الجريمة جناية أ المعامالت تشكل عائدات الجريمة

                                                           

يس مجلس والمستبدلة بقرار رئ 2002نة لس 80ئحة التنفيذية للقانون رقم ( من الال7فقد نصت المادة ) -1
، على أنه "إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة لإلخطارات 2016لسنة  1569الوزراء رقم 

تمويل اإلرهاب أو  ةجريم ارتكاب جريمة غسل األموال أووالمعلومات التي ترد إليها عن قيام دالئل على 
ا إبال  النيابة العامة، ويجب أن من الجرائم المنصوص عليها في القانون، تعين عليه جريمة أصلية أو أي  

يتضمن البال  بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدالئل على ارتكابها، وعن مرتكبيها، وماهية هذه 
 الدالئل. وال يكون إبال  النيابة العامة إال من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه في ذلك.
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تبطـــة بجـــرائم غســـل خارجهـــا وتعتبـــر فـــي الدولـــة األخـــرى جريمـــة، أو تكـــون مر  مداخـــل الدولـــة أ
 األموال أو تمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

 

لكــي تعتبــر هــذه المعــامالت مشــبوهة أن تتــوافر  اوهــذا يعنــي أن المشــرع قــد وضــع شــرط  
ـــة مشـــبوهة، ويمكـــن اســـتنتاج الطبيعـــة  ـــة علـــى أنهـــا معامل ـــدى المؤسســـة المالي ـــة ل أســـباب معقول

علومات بما فيها المؤشرات، أو األنماط السلوكية، أو معلومات المشبوهة للمعاملة من بعض الم
يشــترط أن تحصــل علــى بــراهين علــى عــدم مشــروعية  العنايــة الواجبــة تجــاه العميــل، كمــا أنــه ال

ثبـــات عـــدم إوقـــد أحســـن المشـــرع علـــى عـــدم اشـــتراط مصـــدر األمـــوال أو بوقـــوع جريمـــة أصـــلية، 
رها مشــروع ولكـن ُقصـد بهــا تمويـل األعمــال المشـروعية لمصـدر األمــوال، وذلـك قـد يكــون مصـد

 اإلرهابية.
 

تناولته الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي سالف الذكر، حيـث قـررت فـي  وهذا ما
( أنــه "يجــب علــى المنشــآت الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي 1-17مادتهــا )

ـــديها أســـباب معقولـــة ـــة القيـــام  حـــال اشـــتباهها أو إذا تـــوفرت ل لالشـــتباه فـــي أن عمليـــة أو محاول
بعمليــة أو أمــواال  تمثــل كلهــا أو بعضــها متحصــالت، أو االشــتباه فــي عالقتهــا بالجريمــة أو فــي 

لتــــذرع بالســــرية أنهــــا ســــوف تســــتخدم فيهــــا بغــــض النظــــر عــــن قيمتهــــا، االلتــــزام بمــــا يلــــي دون ا
 ة المهنية أو العقدية:المصرفية أو السري

مباشـــرة بتقـــارير المعـــامالت المشـــبوهة دون تـــأخير عـــن طريـــق النظـــام إبـــال  الوحـــدة  -أ
 وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة. اإللكتروني الخاص بها أو أي  

 .االستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية" -ب
 

 تقارير المعامالت المشبوهة: .4
( على 2-13تها )دما وبناء على ذلك نصت الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في

أنه "للمنشآت المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة في حال اشتباهها في ارتكاب 
الجريمة، عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء إذا كان لديها أسباب معقولة تشير 

ر معاملة مشبوهة مع إلى أن تطبيق تلك التدابير قد تنبه العميل، وعليها إبال  الوحدة بتقري
 ذكر األسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير".
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( من المرسوم بقانون سالف الذكر 16لقد ألزم المشرع المؤسسات المالية في المادة )
في البند )أ( بتحديد مخاطر في مجال عملها وتقييمها وتوثقيها وتحديثها بشكل مستمر، وفي 

ط وإجراءات داخلية معتمدة من اإلدارة العليا تمكنها من إدارة )د( بوضع سياسات وضواب البند
المخاطر التي سبق تحديدها والحد منها وتحديثها بشكل مستمر؛ لذا يجب على المؤسسات 
الخاضعة للرقابة كجزء من إطار عمل مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الشامل 

يد السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية التي وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، تحد
تحديد وتقييم المعامالت  امؤشرات وتنفيذها وتحديثها، وأيض  تطبقها فيما يتعلق بتحديد ال

 المشبوهة المحتملة.
 

ها المعرفة الكافية والدراية يالمؤسسات المالية وإدارتها وموظفأن يكون لدى  اويجب أيض  
يوجد حد أدنى للمبالغ النقدية  غسل األموال وتمويل اإلرهاب، حيث ال بالحقائق المتعلقة بجرائم

وذلك عندما تتعلق المعاملة بجرائم تمويل اإلرهاب أو تمويل التنظيمات  ،التي يتم اإلبال  عنها
 غير المشروعة.

 

كما يجب على المؤسسات المالية أن تضع في االعتبار أنه ليس من الضروري وجود 
يعني وجود معاملة مشبوهة يجب اإلبال  عنها، لذا يجب عليها أن تنظر إلى مؤشر لالشتباه، 

طبيعة الظروف المحيطة، بما فيها المنتجات أو الخدمات المعنية، وتفاصيل العميل في سياق 
 .(1)ملف العناية الواجبة

 

على الرغم من صعوبة تحديد المعامالت المالية المتعلقة بجرائم غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إال أن هناك بعض المعامالت تضعها المؤسسات 

                                                           

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصادر عن مكتب الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم  -1
)أ( من المادة  1"أن تقتضي االتفاقية في الفقرة  159األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ البند رقم 

للرقابة واإلشراف من أجل ردع وكشف  اا داخلي  ها، نظام  ت( من الدول أن تنشئ ضمن نطاق اختصاصا7)
األموال. ويجب أن يكون هذا النظام شامال ، ولكن تحديد طبيعة النظام وعناصره على وجه الدقة غسل 

ي: أتالية غير المصرفية كحد أدنى ما يمتروك للدول، على أن تشترط الدول على المصارف والمؤسسات الم
 ."المعامالت المشبوهةبال  عن )أ( فعالية تحديد هوية الزبون؛ )ب( دقة حفظ السجالت؛ )ج( وجود آلية لإل

 .58ص
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، (1)المالية في موضع االشتباه كالمعامالت المعقدة التي يصعب فيها تحديد المستفيد الحقيقي
نشاطه السابق...  اع المعامالت التي ال تتناسب مع نشاط العميل المتوقع أووأحجام أو أنو 

 وكثير من المعامالت التي تشير إلى الشك والريبة في هذه المعاملة.
 

 اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة: .5
ـــ ( لســـنة 20( مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة للمرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم )16ت المـــادة )نص 

علـى المنشـآت الماليـة واألعمـال والمهـن غيـر الماليـة المحـددة أن تضـع  على أنه "يجب 2018
المؤشــرات التــي تســتطيع مــن خاللهــا تحديــد شــبهة ارتكــاب الجريمــة لإلبــال  بتقــارير المعــامالت 
المشـــبوهة، وأن تحـــدثها بشـــكل مســـتمر حســـب مقتضـــيات تطـــوير وتنـــوع أســـاليب ارتكابهـــا، مـــع 

 ."الوحدة من تعليمات في هذا الشأن ة أوااللتزام بما تصدره الجهات الرقابي
 

ــ ( مــن الالئحــة التنفيذيــة للمرســوم بقــانون ســالف الــذكر، علــى أنــه 20ت المــادة )كمــا نص 
ــديها سياســات  يجــب علــى المنشــآت الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة أن تكــون ل

خـــاطر الجريمــة وطبيعـــة وإجــراءات وضــوابط داخليـــة لمكافحــة ارتكـــاب الجريمــة، متناســـبة مــع م
إجراءات اإلبال   -2يأتي:  ..... على أن تشمل ما.وحجم أعمالها، وأن ُتحدثها بشكل مستمر،

 عن المعامالت المشبوهة."
 

( من الالئحة التنفيذية للقانون المصري لمكافحة غسل 31تنص المادة ) اوأيض  
على أن "تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن واألعمال غير المالية بإخطار  (2)األموال

الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصالت أو تتضمن غسل أموال أو تمويل 
وذلك خالل فترة ال تجاوز يومي عمل من تاريخ  ،إرهاب أو محاوالت إجراء هذه العمليات

                                                           

( لسنة 20لما ورد في نص المادة األولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) اوتعريف المستفيد الحقيقي طبق   -1
م، أنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على 2018

العميل، وكذلك الشخص الطبيعي الذي تجري المعامالت نيابة عنه أو الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على 
 اعتباري أو ترتيب قانوني.شخص 

 .2016لسنة  1569مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -2
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هاب، على أن يكون ول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلر ؤ المس لدى المديرتوافر االشتباه 
األسباب التفصيلية لالشتباه، إعماال  للضوابط التي تصدر من السلطات  ااإلخطار متضمن  

 .الرقابية أو الوحدة في هذا الشأن، ويتم اإلخطار على النماذج التي تعدها الوحدة لهذا الغرض
 

لى المؤسسات المالية االلتزام باإلبال  عن المعامالت ضح من هذين النصين أنه عويت  
إلى وحدة المعلومات المالية في حال تحديد شبهة ارتكاب الجريمة إذا كانت هناك أسباب 
معقولة لهذا االشتباه في ارتباط عائداتها بجريمة أو بمحاولة استخدام األموال أو العائدات 

االستفادة منها؛ وتقوم المؤسسات المالية بالتزام  بغرض ارتكابها هذه الجرائم أو إخفائها أو
لومات السرية المصرفية والمهنية عندما تقوم باإلبال  عن المعامالت المشبوهة لوحدة المع

 وسيلة أخرى معتمدة لدى الوحدة لكتروني الخاص بها أو بأي  المالية عن طريق النظام اإل
 سالفة الذكر.

 
مالية باستالم التقارير عن المعامالت المشبوهة والتي ومن ثم تلتزم وحدة المعلومات ال

تم اإلبال  عنها من قبل المؤسسات المالية وتعمل على تحليلها، وطلب معلومات ووثائق 
إضافية أو بيانات أخرى بشأن المعامالت المشبوهة، ثم تقوم بإرسال جميع البيانات المتعلقة 

لطات إنفاذ القانون الوطنية للقيام بإجراءات بالمعامالت المشبوهة ونتائج تحليليها إلى س
المكافحة وعمليات البحث والتحريات وجمع االستدالالت فيما يتعلق بتلك المعامالت المشبوهة؛ 

 .(1)كما تقوم الوحدة بإرسال هذه البيانات إلى النيابة العامة والسلطات القضائية
 

                                                           

( هي الجهة التنظيمية المالية الرئيسية في فرنسا مع اإلشراف على جميع AMFإن هيئة التمويل العقاري ) -1
تع هيئة مكافحة غسل المؤسسات المالية ومسؤولية منع الجرائم المالية وغسل األموال وتمويل اإلرهاب. تتم

األموال، وهي هيئة مستقلة، بمجموعة من السلطات لتحديد ومنع غسل األموال، بما في ذلك وضع قواعد 
 جديدة وإجراء التحقيقات وإصدار العقوبات. 

“6 Things You Should Know about AML Regulations in France”:من موقع 
https://complyadvantage.com/knowledgebase/aml-regulations-france/  
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يف مواجهة جرائم  القانوندور اجلهات الرقابية وجهات إنفاذ  -املطلب الثاني

 :غسل األموال

فـــي شـــأن  2018( لســـنة 20عرفـــت المـــادة األولـــى مـــن المرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم )
ـــر المشـــروعة  ـــل اإلرهـــاب وتمويـــل التنظيمـــات غي مواجهـــة جـــرائم غســـل األمـــوال ومكافحـــة تموي

عات بالرقابــة علــى الجهــات الرقابيــة بأنهــا "الســلطات االتحاديــة والمحليــة التــي تعهــد إليهــا التشــري
المنشـــآت الماليـــة واألعمـــال والمهـــن غيـــر الماليـــة المحـــددة والجمعيـــات غيـــر الهادفـــة للـــربح، أو 
السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تحدد التشـريعات جهـة الرقابـة"؛ 

ُيعهــد إليهــا بموجــب  كمــا عرفــت جهــات إنفــاذ القــانون بأنهــا "الســلطات االتحاديــة والمحليــة التــي
تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع االستدالالت فـي الجـرائم، بمـا 

 ."ب وتمويل التنظيمات غير المشروعةفيها جريمة غسل األموال وتمويل اإلرها
 

بإصــدار قـــانون  2002( لســـنة 80لــم تحــدد المـــادة األولــى مـــن القــانون المصـــري رقــم )
مكافحــــة غســــل األمــــوال مــــا هــــي الجهــــات المعنيــــة بمكافحــــة غســــل األمــــوال والجــــرائم األصــــلية 

وتركـــت هـــذا التحديـــد لالئحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون؛ حيـــث  ،المرتبطـــة بهـــا أو تمويـــل اإلرهـــاب
حددت المادة األولى من هذه الالئحة المقصود من جهات الرقابة في الدولـة، وتشـمل السـلطات 

ي الجهــات المختصــة بالرقابــة علــى المؤسســات الماليــة وأصــحاب المهــن واألعمــال الرقابيــة: وهــ
القيــام  اات التـي يـدخل ضـمن اختصاصـها قانون ـوهـي الجهـ ،غيـر الماليـة، وجهـات إنفـاذ القـانون 

بأعمــال المكافحــة والتحــري وجمــع االســتدالالت فــي كافــة الجــرائم بمــا فيهــا جــرائم غســل األمــوال 
 .(1)والجرائم األصلية وجرائم تمويل اإلرهاب

                                                           

السلطات بإصدار قانون مكافحة غسل األموال أن  2002( لسنة 80عرفت الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) -1
 افق  المهن واألعمال غير المالية و : هي الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب الرقابية

ي: وزارة االتصاالت والمعلومات أتوالتي تتمثل فيما ي ،( من القانون 7لنص الفقرة األولى والثانية من المادة )
وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية. البنك المركزي المصري ويراقب البنوك العاملة في 

عاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات األخرى مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك األجنبية ال
لصالح - المرخص لها بالتعامل في النقد األجنبي متى مارست هذه الجهات األخرى على سبيل االحتراف

أو أكثر من األنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية والجهات التي تباشر  انشاط   -عميل أو نيابة عنه
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قد أناطا بالجهات   -اإلماراتي والمصري -ن هذين النصين أن كال المشرعين ضح ميت  
الرقابية سلطة الرقابة على أعمال المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بجرائم غسل 

ال التي تم األموال، والقيام بأعمال البحث والتحريات وجمع االستدالالت عن جرائم غسل األمو 
( من الالئحة التنفيذية 37) اإلبال  عنها من وحدة المعلومات المالية؛ حيث نصت المادة

( أنه للجهات المعنية وعلى األخص سلطات إنفاذ القانون طلب 4للقانون اإلماراتي بالبند )
ة المعلومات التي يحتفظ بها األوصياء أو المنشآت المالية أو األعمال والمهن غير المالي

ي:  أ( المستفيد الحقيقي من الترتيبات أتليها دون تأخير، والمتعلقة بما يالمحددة، والحصول ع
القانونية. ب( محل إقامة الوصي. ج( األموال التي تحتفظ بها أو تديرها المنشأة المالية أو 

                                                                                                                                           

نوع من أنشطة التأمين أو  مة للرقابة المالية وتراقب الجهات التي تمارس أي  نشاط تحويل األموال. الهيئة العا
إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين والجهات العاملة في مجال 

س نشاط األموال وجهات التوريق العقاري والجهات التي تمار  يلية والجهات العاملة في مجال تلقاألوراق الما
 ،والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري  ،التأجير التمويلي والجهات العاملة في نشاط التخصيم

والجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر. الوزارة المختصة باإلشراف على سماسرة العقارات 
إلشراف على تجار المعادن النفيسة وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرهم بهذه المادة. الوزارة المختصة با

واألحجار الكريمة وتراقب تجار المعادن النفيسة واألحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه المادة. الوزارة المختصة 
باإلشراف على أندية القمار وتراقب أندية القمار الوارد ذكرهم بهذه المادة. نقابة المحامين وتراقب المحامين 

المادة. نقابة التجاريين وتراقب المحاسبين الوارد ذكرهم بهذه المادة. بالنسبة للجهات  الوارد ذكرهم بهذه
 - األخرى التي لديها نشاط أساسي يخضع للرقابة وتمارس على سبيل االحتراف لصالح عميل أو نيابة عنه

ا ذات الجهات أو أكثر من األنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية، تكون السطات الرقابية عليه انشاط  
السلطات الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس  .التي تتولى الرقابة على نشاطها األساسي

الوزراء وتراقب المؤسسات المالية أو أصحاب المهن واألعمال غير المالية التي يحددها القرار ويحدد 
ب أية مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب التزاماتها. وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتراق

جهات إنفاذ المهن واألعمال غير المالية ال تخضع لرقابة السلطات الرقابية المشار إليها في هذه المادة. 
القيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع  ات التي يدخل ضمن اختصاصها قانون  وهي الجها القانون:

 .االستدالالت في كافة الجرائم بما فيها جرائم غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب والجرائم األصلية
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ون ر وصي تربطهم به عالقة عمل أو يؤج األعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن أي  
 لحسابه عملية عارضة.

 

( من الالئحة سالفة الذكر على أن تقوم وحدة 6،7-42وكذلك نصت المادة )
المعلومات المالية بإحالة البيانات المتعلقة بالتقارير ونتائج تحليلها والمعلومات األخرى ذات 

وذلك شتباه بعالقاتها بالجريمة، القانون متى قامت أسباب كافية لالالصلة إلى جهات إنفاذ 
تقوم الوحدة بتزويد الجهات القضائية وجهات إنفاذ  اما يلزم من إجراءات بشأنها؛ وأيض  التخاذ 

والمعلومات التي يمكنها الحصول عليها من وحدات  ،القانون بالمعلومات المتعلقة بالجريمة
 المعلومات المالية في الدول األخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب.

 

م، على 2002( لسنة 80( من القانون رقم )5صري في المادة )بينما نص المشرع الم
 -(1)بصفتها من مأموري الضبط القضائي-دة غسل األموال وتمويل اإلرهاب أن تتولى وح

أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه 
أو تمويل اإلرهاب، وتقوم بإبال  النيابة ل متحصالت أو تتضمن غسل األموال في أنها تشك  

العامة بما ُيسفر عنه التحري من قيام دالئل على ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في هذا 
ل وحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القيام  القانون؛ ومن هذا نجد أن المشرع المصري قد خوَّ

 بأعمال البحث والتحري عن تلك الجرائم.

 

ي يقوم بها مأمور الضبط تذلك، فعملية البحث والتحري وجمع االستدالالت ال بناء على
القضائي في جرائم غسل األموال تشتمل االطالع على السجالت ومستندات المؤسسات المالية 
وأصحاب المهن واألعمال غير المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المحلية أو الدولية، 

المستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات والجهات بما فيها بياناتهم وعلى ملفات العمالء و 
 الشخصية ومراسالتهم وتعامالتهم السابقة معها.

                                                           

 36م والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2002( لسنة 80( من القانون رقم )6قد نصت المادة ) -1
صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب ين "يكون للعاملين بالوحدة الذين م، على أ2014لسنة 

التي و  ،الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 
 ."تكون متعلقة بأعمال وظائفهم
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لة  الم ُيعط جهات إنفاذ القانون دور   المشرع المصري  ونجد أن   في القيام بأعمالها المخوَّ
مع االستدالالت في جرائم إليها في قانون اإلجراءات الجنائية المصري من القيام بالتحريات وج

وتركها للعاملين بوحدة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ومنحهم صفة الضبطية  ،غسل األموال
القضائية، وإبال  النيابة العامة بما أسفرت عنه التحريات وجمع االستدالالت، بينما المشرع 

ت المتعلقة بجرائم غسل اإلماراتي قرر أن ُتحيل وحدة المعلومات المالية البيانات والمعلوما
األموال وتمويل اإلرهاب، والتي قامت أسباب كافية لالشتباه بعالقاتها بالجريمة إلى جهات 

 إنفاذ القانون التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 

لذا نهيب بالمشرع المصري أن يسلك ما سلكه المشرع اإلماراتي من إعطاء أصحاب 
القانون والتي حددته المادة األولى من الالئحة التنفيذية االختصاص األصيل من جهات إنفاذ 

القيام بأعمال المكافحة  اات التي يدخل ضمن اختصاصها قانون  وهي الجه ،للقانون المصري 
والتحري وجمع االستدالالت في كافة الجرائم بما فيها جرائم غسل األموال وجرائم تمويل 

 .اإلرهاب والجرائم األصلية
 

المشرع اإلماراتي جريمة غسل األموال جريمة تخضع لمبدأ عالمية قانون ولقد اعتبر 
( من قانون العقوبات على أنه "يسري هذا القانون على 21العقوبات، حيث نص في المادة )

جريمة تخريب أو  افه فاعال  أو شريك  كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوص
تجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو جرائم اإل ائل االتصال الدولية أوتعطيل وس

هذا يعني أن قانون  ."لرهاب الدولي أو جرائم غسل األمواالرقيق أو جرائم القرصنة واإل
لو كان خارج كان ارتكابها حتى كان م اق على جريمة غسل األموال أي  العقوبات اإلماراتي ُيطب  

ع لسيادة الدولة، وبصرف النظر عن شخص مرتكبها، اإلقليم البري والبحري والجوي الخاض
كل هذه المعطيات كان ينبغي معها أن يضع المشرع استثناء على قواعد االختصاص يدرجه 
في القانون الخاص بمكافحة غسل األموال، ويكون موضوعه عدم تقيد مأمور الضبط 

اعد االختصاص القضائي بصدد مباشرة اإلجراءات في مواجهة جريمة غسل األموال بقو 
 .(1)العادية

                                                           

تجار في بحث مقدم لندوة مكافحة اإل – بالبشرتجار التحري واالستدالل في جرائم اإل -د. رفعت رشوان  -1
 .28م ص2009 -دولة اإلمارات العربية  -وزارة الداخلية -البشر
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 املقصود بالبحث والتحري ومجع االستدالالت: •

البحث والتحري وجمع االستدالالت عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي ال تمس 
بحرمة الفرد أو المسكن يباشرها مأمور الضبط القضائي في المرحلة التمهيدية التي تسبق 

التحقيق المختصة، والهدف من هذه اإلجراءات هو الكشف تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطة 
، وجمع عناصر اإلثبات (1)عن جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضبط المتهمين فيها

- الالزمة لمباشرة التحقيق االبتدائي والمحاكمة في شأنها، والقاعدة أن جمع االستدالالت
إجراءات الخصومة الجنائية، بل هي من ال تعتبر من  -ويندرج تحتها البحث والتحري 

اإلجراءات األولية السابقة على تحريكها، فهي من اإلجراءات الممهدة لنشوء الدعوى الجنائية، 
الدعوى الجزائية تبدأ بالتحقيق االبتدائي  ن  إمن مراحل الدعوى الجنائية، حيث  فهي ال تعد  

وقف الحدود الزمنية لجمع االستدالالت الذي ُتجريه النيابة العامة، على أن ذلك ال يعني ت
بمجرد تحريك الدعوى الجزائية، فقيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها ال يقتضي قعود 
مأمور الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها بواجباته في الوقت ذاته الذي تباشر فيه 

 . (2)عملها
 

في شأن  2018( لسنة 20رقم ) ( من المرسوم بقانون اتحادي7قضت المادة رقم )
ل التنظيمات غير المشروعة على مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتموي

 :أن
، عند وجود (3)للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب جهات إنفاذ القانون  -1

والسجالت دالئل كافية بوقوع الجريمة، األمر باالطالع مباشرة على الحسابات 
والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة 

                                                           

( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أنه "يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي 30نصت المادة ) -1
 ."للتحقيق واالتهاماألدلة الالزمة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات و 

 .28المرجع السابق ص –د. رفعت رشوان  -2
في شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل  2018( لسنة 20لقد عرف المرسوم بقانون رقم ) -3

اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في المادة األولى المقصود بجهات إنفاذ القانون بأنها السلطات 
المحلية التي ُيعهد إليها بموجب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع االتحادية و 

 االستدالالت في الجرائم، بما فيها جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.



 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 يوليو (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

[111] 

الحاسب اآللي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسالت والطرود، وتحديد 
األموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من 

ف عن الجريمة ومرتكبيها دون اإلخالل اإلجراءات التي تساعد في الكش
 بالتشريعات النافذة في الدولة.

وغيرها من أساليب التحري  (1)لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية -2
المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن 

ل أو المتحصالت أو الجريمة وأدلتها، أو التعرف على مصدر ووجهة األموا
 الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون اإلخالل بالتشريعات النافذة في الدولة.

ف من جهات إنفاذ القانون بالتحري عن طريق عملية سرية من ُكل   اال يسأل جزائي   -3
، ما لم يكن قد اعليها قانون   اة معاقب  فعل قد يشكل جريم أو تسليم مراقب عن أي  

 ارتكابها أو تجاوز الصالحيات الممنوحة له.حرض على 
تحتفظ الجهات المعنية بإحصائيات شاملة بشأن تقارير المعامالت المشبوهة،  -4

والتحقيقات واألحكام المتعلقة بالجريمة، واألموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، 
مكافحة  ة وكفاية إجراءاتإحصائيات متعلقة بفاعلي وطلبات التعاون الدولي، وأي  

 ."الجريمة
 

فالتحريات هي مجموعة من اإلجراءات المشروعة والعمل المنظم الذي تقوم به أجهزة 
البحث الجنائي بهدف جمع المعلومات الدقيقة من المصادر التي تتوفر فيها هذه المعلومات 
لكشف الحقيقة الجوهرية المتصلة بالجريمة، والتوصل إلى األدلة التي تؤدي إلى إثبات 

 .(2)لجريمة أو نفيهاا
                                                           

األولى بأنها "أسلوب للبحث  العمليات السرية في المادة 2018( لسنة 20عرف المرسوم بقانون رقم ) -1
والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر 

 .أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة"
 –الشرطة  أكاديمية –كلية الدراسات العليا  – ه رسالة دكتورا  –ينة مسرح الجريمة معا –د. محمد محمد عنب  -2

 –عالم الفكر  –الموسوعة الذهبية في التحريات  –عبد الواحد إمام مرسي  :ا. وأيض  85م ص1988 -مصر
 .98م ص1999 –القاهرة 
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ة، ( أنه في حالة وجود دالئل كافية بوقوع الجريم1ويتضح من النص السابق البند )
ية للنيابة، أن النيابة بناء على بال  وحدة المعلومات المال مسواء من جهات إنفاذ القانون أ

تأمر باالطالع مباشرة على الحسابات والسجالت والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة  العامة
الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب اآللي ووسائل تقنية المعلومات، 
والمكاتبات والمراسالت والطرود، وتحديد األموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع 

 رها من اإلجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها. من السفر، وغي
 

( أن تقوم جهات إنفاذ القانون بالعمليات السرية 2) في البندنفسها دت المادة وقد حد  
ائي هوية غير هويته وما يتبعها من انتحال رجال الضبط القض ،من إجراءات البحث والتحري 

 ة معلومات متعلقة بالجريمة.دليل أو أي   أي  للحصول على  ازائف اسماالحقيقية أو 
 

وقضت المحكمة االتحادية العليا بأنه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد 
واستخلص من سائر األقوال التي  ،أحاط بواقعة الدعوى وظروفها ومالبساتها وحقق أركانها

تضمنتها األوراق بما في ذلك محاضر االستدالل والتحقيقات اطمئنانه إلى الصورة الصحيحة 
للواقعة حسبما أدى إليه اقتناعه بأنه يثبت للمحكمة أن الطاعن ليست لديه رخصة لممارسة 

االحتيال بقصد إخفاء  وأنه قام بتحويل أموال إلى خارج الدولة متحصلة من جريمة ،الصرافة
وأدخلها  ...ومكتب ...حقيقتها والتمويه عن مصدرها غير المشروع بأن نسبها إلى مكتب

م قام بتحويل بطريق المقاصة ثللتجارة العامة بالدولة  ......ركة شضمن حساب 
بما جاء من تقرير التحري الذي أكد  اوذلك أخذ   ،باألردن ..............( إلى المتهم.)حوالة

وسعى إلخفاء مصدر األموال  ،قيام الطاعن من تحويل أموال غير مشروعة من خالل شركته
... .ابتداء وانتهاء في إخفاء جميع األطراف وإحالل أطراف وهمية بإخفاء شخصية المتهم

الف الواقع من أنه وذلك على خ ،......... ومكتب.وجعل كال من المرسلين األموال هم مكتب
.... ليس لديها رخصة .وكذلك ما ثبت من التحقيقات أن شركة ،.....استلم األموال من المتهم

بتحقيقات النيابة العامة باستالمه أمواال من  كما أن الطاعن أقر   ،بتحويل األموال في األصل
ماليين وثالثمائة ألف درهم ومرة ثالثة  450عدة مرات، مرة مليون درهم ومرة ...... المتهم

وذلك على نحو ما جاء  ،كما أقر بأنه ليس لديه رخصة بشأن تحويل األموال ،ألف درهم
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كما ثبت من المقرر المالي من اإلدارة العامة  .......تفصيال  بالتحقيقات عن عالقته بالمتهم
ة كل من .... وبمساعد.للعمليات الشرطية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية قيام المتهم

... وتسليمها .درهم من حساب شركة 000,623,5و..... بسحب مبلغ  .....المتهمين
... في األردن. ولقد أرفق بتقرير إدارة .التي يمتلكها الطاعن وتحويلها للمدعو ......لشركة

... وصوالت التحويالت المالية .باحث الجنائية الخاص بالطاعن والمتهملمالتحريات وا
.... والذي يحمل .بشأن المبالغ المالية التي تم استالمها من المتهمواالستالم 

إلى  م1/1/2013..... من تاريخ .أرفق به كشف حساب شركة  06030/4212/1311رقم
ألف درهم وكشف آخر  850.... ).وأثبت فيه بخانة البيان( م،26/01/2014تاريخ 
ماليين وسبعمائة  4ات مبالغ مجموعها وكان بخانة البيان أنهم استلموا من برك ،......لشركة

..... بتحقيقات النيابة العامة .كما اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشاهد –وثالثون ألف درهم 
من  امالي   اأن يستلم مبلغ   ........ طلب من أخيه.بأن الطاعن أخبرهم بأن المتهم

بالفعل تم تحويل دفعات مالية  ..... وأنه........، ويقوم بتحويلها إلى األردن لمصلحة.المتهم
ذلك خلص الحكم المطعون فيه إلى أن  ... ومن كل  .واستلمها المتهم..... عن طريق شركة

...... وعدم .الطاعن بما قام به قد أخفى المصدر الحقيقي لألموال التي كان يستلمها من
غير مشروع مع إثباته في حساب الشركة والتمويه بطبيعة هذه األموال وتحويلها على وجه 

وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت  ،....تجاوز الحد األقصى من المبلغ المرخص لحوالة
 .(1)بأوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاء الحكم

 
من هذا الحكم يتضح استناد محكمة االستئناف إلى محضر االستدالل الذي قام به 

جال الجمارك الذين أعطى لهم المشرع مأمور الضبط القضائي سواء  رجال البحث الجنائي أو ر 
 .(2)سلطة الضبط القضائي في أماكن وأوقات عملهم

                                                           

 م.2020من فبراير سنة  3جزائي جلسة  2019لسنة  50الطعن رقم  –المحكمة االتحادية العليا  -1
الحكم قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف لسبب آخر هو أنه "ولما كان ذلك ولما كانت المادة  إال أن هذا -2

م في شأن مواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب 2018( لسنة 20من المرسوم بقانون رقم ) 29/1
وص عليها في قد نصت على أنه إذا ُحكم على أجنبي في جريمة غسل األموال أو إحدى الجنايات المنص
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ضح من هذه النصوص أنه في حالة وجود بالغات عن جرائم غسل أموال وتمويل ويت  
اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة يمكن أن تقوم النيابة العامة من تلقاء نفسها أو 

ذ القانون، عند وجود دالئل كافية بوقوع الجريمة، األمر باالطالع بناء على طلب جهات إنفا
مباشرة على الحسابات والسجالت والوثائق والمستندات التي تكون بحوزة الغير، وأن تأمر 
بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب اآللي ووسائل تقنية المعلومات، والمكاتبات والمراسالت 

وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع من السفر، وغيرها من  والطرود، وتحديد األموال وتتبعها
اإلجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دون اإلخالل بالتشريعات النافذة في 

 الدولة.
 

 :تلقي البالغات •
يجب على مأمور الضبط القضائي قبول البالغات التي ترد إليه بشأن جريمة غسل 

إلى النيابة العامة، وذلك  ايثبتها في محضر ثم يبعث بها فور   ، وأن(1)األموال وتمويل اإلرهاب
هه عند مباشرته عمله نى لهذه األخيرة أن تراقب مأمور الضبط القضائي وتوج  سحتى يت

 .(2)في وقت مناسب -إذا رأت محال  -ت، وأن تشرع في التحقيق المتعلق باالستدالال

                                                                                                                                           

مفاد ذلك أن الحكم باإلبعاد ال يكون  هذا المرسوم بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، فإن  
إال عند الحكم بعقوبة مقيدة للحرية. وإذ قضى الحكم المستأنف إلى جانب عقوبة الغرامة بإبعاد المستأنف 

ا لما سيرد في في شأن ما قضى به من إبعاد وفق   ؤهن معه إلغاا يتعي  فإنه يكون قد خالف القانون مم  
ثيات بها نفس المخالفة ي؛ وكانت الحم2019لسنة  698". كما قضت في حكم آخر مقيد برقم المنطوق 

محكمة النقض قضت بنقض الحكم  للقانون التي حكمت بها محكمة االستئناف في الحكم السابق؛ غير أن
 .وتصحيحه بإلغاء تدبير اإلبعاد ورفض الطعن.." اجزئي   انقض  

( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي على أنه "يجب على مأموري الضبط القضائي أن 35ت المادة )نص   -1
سيهم أن يحصلوا على و يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤ 

المعاينة الالزمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية  اإليضاحات وإجراء
 كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على أدلة الجريمة".

م 1997الطبعة الثانية  –المكتبة القانونية  –سلطات مأمور الضبط القضائي  -د. إبراهيم حامد طنطاوي  -2
 .188ص
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اإلبال  عن جرائم غسل األموال وتمويل  وقد سبق لنا أن تناولنا تفصيال  كيفية
( لسنة 20الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ) ( من16اإلرهاب، كما حددته المادة )

المنشآت المالية واألعمال ؛ حيث يتم اإلبال  عن المعامالت المشبوهة من قبل (1)م2018
التي تقوم على تحليلها، وطلب معلومات والمهن غير المالية المحددة لوحدة المعلومات المالية 

ووثائق إضافية أو بيانات أخرى بشأن هذه المعامالت، ثم تقوم بإرسال جميع البيانات المتعلقة 
بالمعامالت المشبوهة ونتائج تحليليها إلى سلطات إنفاذ القانون الوطنية للقيام بإجراءات 

 .(2)المكافحة وعمليات البحث والتحريات وجمع االستدالالت
 

من علم  على كل   اواجب   صفته إخطار عن الجريمة يعد  البال  ب وتجدر اإلشارة إلى أن  
( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي بقولها 37بوقوع جريمة كما عبرت عن ذلك المادة )

ا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو من علم بوقوع جريمة مم   "على كل  
غم من أن البال  وعلى الر  ،أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها"طلب 

منه لمنع هذه الجريمة قبل وقوعها أو  اإال أن المشرع االتحادي تشجيع   عن الجريمة واجب
( لسنة 20( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )22نص في المادة ) ،الكشف عنها بعد وقوعها

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات  م في شأن2018
غير المشروعة على أنه "للمحكمة تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجناة أو اإلعفاء منها، 

من الجرائم المعاقب عليها  إذا أدلوا إلى السلطات القضائية أو اإلدارية بمعلومات تتعلق بأي  
أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض في هذه المادة، متى 

 على أحدهم". 

                                                           

 .24حث تحت عنوان اإلبال  عن المعامالت المشبوهة ص راجع في نفس الب -1
التوصية الرابعة من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب عام  -2

ة أو غيرها من رهاب إذا اشتبهت المؤسسات الماليالعمليات المشبوهة المتعلقة باإل بال  عن: اإلم2000
المؤسسات الخاضعة اللتزامات مكافحة غسل األموال أو كان لديها مبرر معقول لالشتباه في أن األموال 

عليها أن تبلغ  فإن   مرتبطة باإلرهاب أو بعمل إرهابي أو بمنظمة إرهابية أو أنها ستستعمل لهذا الغرض،
 :م24/8/2009بتاريخ السلطات المختصة بذلك على وجه السرعة. من موقع 

https://moneylaundrycombating.blogspot.com/2009/08/blog-post_1928.html. 

https://moneylaundrycombating.blogspot.com/2009/08/blog-post_1928.html
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وإذا كان المشرع قد قرر بموجب نص المادة سالفة الذكر جواز إعفاء الجاني في 
إلبال  عن هذه الجريمة، وذلك جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من العقاب في حالة ا

الجريمة قبل ارتكابها أو الكشف عنها بعد ارتكابها، فإننا نرى  من المشرع على منع هذه احرص  
من باب أولى ضرورة تفعيل قاعدة عدم اإلفصاح عن شخصية المبلغ إذا كانت ظروف الحال 

ويقدم على  ،تقتضي ذلك، حماية له، وخاصة أن هذه النوعية من الجرائم ذات طبيعة خاصة
ذي قد يكون من شأنه تعريض حياة المبلغ للخطر األمر ال .ارتكابها جماعات إجرامية منظمة

عالوة على ما يمثله ذلك من حافز إضافي للتبليغ عن هذه  ،في حالة الكشف عن شخصيته
 .(1)النوعية من الجرائم

 

 مجع املعلومات: •
لذلك أجاز  ،هم على جميع اإليضاحات والمعلوماتو وسؤ يحصلوا هم ومر ويلزم أن 

القانون لرجال الضبط القضائي القيام بالعمليات السرية وغيرها من أساليب التحريات المختلفة، 
ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة وأدلتها أو 
التعرف على مصدر ووجهة األموال أو المتحصالت أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك 

 اإلخالل بالتشريعات النافذة في الدولة.  دون 
                                                           

تلقي الشكاوى من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي أن يقوم أعضاء الضبط القضائي  3-15أوجبت المادة  -1
 النص الفرنسي: من ضحايا الجريمة في القانون الجنائي.

"La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes 
d'infractions à la loi pénale et de les transmettre، le cas échéant، au service ou à 
l'unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l'objet 
d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la 
victime، qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux 
articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le 
dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile، en application de l'article 85. Si 
elle en fait la demande، une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise." 
Article 15-3 ..Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000034099808&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000034099882&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F7FA86A80A7A871230260214FDA2F613.tplgfr26s_1?idArticle=LEGIARTI000034099766&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170930
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F7FA86A80A7A871230260214FDA2F613.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000034096721&idArticle=LEGIARTI000034098290&dateTexte=20170301
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ولكي يقوم مأمور الضبط بجمع المعلومات والحصول على اإليضاحات عن جريمة 
لهم أن يطلبوا من النيابة  ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب عند وجود دالئل كافية بوقوع الجريمة

دات التي تكون بحوزة العامة االطالع مباشرة على الحسابات والسجالت والوثائق والمستن
الغير، وأن تأمر بالوصول لمحتويات أنظمة الحاسب اآللي ووسائل تقنية المعلومات، 
والمكاتبات والمراسالت والطرود، وتحديد األموال وتتبعها وضبطها، ومراقبة الحسابات، والمنع 

ن اإلخالل من السفر، وغيرها من اإلجراءات التي تساعد في الكشف عن الجريمة ومرتكبيها دو 
بالتشريعات النافذة في الدولة. ويملك مأمور الضبط القضائي االستعانة بكافة الوسائل 

 ،المشروعة إلجراء تحرياته طالما أنها ال تنطوي على مساس بحرية األفراد أو حرمة مساكنهم
وطالما أن رجل الضبط لم يخلق فكرة هذه الجريمة في ذهن الجاني بطريقة الخداع والغش أو 

 التحريض.
 

( من المرسوم بقانون سالف الذكر 1( البند )7في هذه الحالة أجاز القانون في المادة )
للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب جهات إنفاذ القانون، عند وجود دالئل كافية 

 سبق ذكره. بوقوع الجريمة، األمر باالطالع على ما
 

( لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية 2البند )في نفسها كما أجازت المادة 
وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك 
الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة األموال أو المتحصالت أو 

ندت لتشريعات النافذة في الدولة؛ فقد استالوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون اإلخالل با
لها إلى اعتراف المستأنف بمحضر االستدالل وبالتحقيقات  محكمة استئناف أبوظبي في حكم

 .(1)بأنه أخفى المبلغ المضبوط...
 

من كلف من رجال الضبط القضائي بالتحريات عن طريق عملية سرية  اوال يسأل جزائي  
، ما لم يكن قد حرض على اعليها قانون   ال جريمة معاقب  يشك   فعل قد أو تسليم مراقب عن أي  

 على جريمة التحريض. االممنوحة له، فهنا ُيعاقب جنائي   ارتكابها أو تجاوز الصالحيات
                                                           

 .م22/7/2019م نقض أبوظبي بتاريخ 2019لسنة  609الطعن رقم  -1
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 بقانون على أنه:ذاته ( من المرسوم 10ت المادة )كما نص  
بشأن حاالت غسل للنيابة العامة استطالع رأي الوحدة في البالغات الواردة إليها  -1

 األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تتولى الجهات إنفاذ القانون تلقي بالغات تقارير المعامالت المشبوهة التي ترد  -2

 .(1)إليها من الوحدة ومتابعتها، وجمع االستدالالت المتعلقة بها
تراها ضرورية ألداء مهامها لجهات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات التي  -3

مه الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم من الجهات المعنية على النحو الذي تنظ  
 بقانون.

 
 مساع أقوال الشهود واملشتبه فيهم: •

لمأموري ءات الجزائية االتحادي على أنه "( من قانون اإلجرا40المادة ) تنص   
أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الضبط القضائي أثناء جمع األدلة أن يسمعوا 

والقاعدة أن الشاهد في مرحلة االستدالل من  ،الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك"
وفي  ،ه عدم االمتثال لطلب الحضوره الحضور لإلدالء بمعلوماته عن الواقعة، ومن حق  حق  

ى القوة الجبرية إلجباره على الحضور، هذه الحالة ال يجوز لمأمور الضبط القضائي اللجوء إل
فإذا كانت شهادته ضرورية للكشف عن جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وضبط 
مرتكبيها، جاز لمأمور الضبط اللجوء إلى النيابة العامة الستصدار أمر بالقبض عليه 

أال يستطاع  وإحضاره، وال يجوز لمأموري الضبط القضائي تحليف الشاهد اليمين إال إذا خيف
أن  االيمين فال بطالن، والقاعدة أيض  فيما بعد سماع شهادته، على أنه إذا حلف الشاهد 

                                                           

بموجب النظام القانوني الفرنسي، يتم إجراء تحقيقات جنائية من قبل الشرطة القضائية تحت سلطة المدعي  -1
"(. يتضمن juge d'instructionالعام للجمهورية أو قاضي خاص يسمى قاضي التحقيق )باللغة الفرنسية "

راجعة الدوائر التلفزيونية التحقيق الذي تجريه الشرطة عادة مقابالت مع الشهود، وتحليل المشاهد، وم
المغلقة، وجميع األدلة األخرى المتاحة، مثل أي عينات جنائية، وبالطبع استجوابات مشتبه فيها. في نهاية 
التحقيق، يقرر المدعي العام ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد المشتبه فيهم الذين تم تحديدهم، وفي حالة 

 ”Stephane Babonneau“المشتبه فيه من قبل محكمة جنائية. وجود ذلك، ما إذا كان ينبغي محاكمة 
https://www.sba-avocats.com 



 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 يوليو (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

[119] 

المشتبه فيه ال يجبر على الحضور لسماع أقواله حول الجريمة المشتبه أنه ارتكبها، فال يجوز 
بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره، ذلك أن هذه  اأمور الضبط القضائي أن يصدر أمر  لم
ما  وامر من إجراءات التحقيق التي ال يملكها مأمور الضبط إال في حاالت معينة، وكل  األ

يملكه هنا هو أن يطلب من سلطة التحقيق إصدار أمرها بالقبض على الشخص المطلوب 
 حضوره.
 

وسؤال المشتبه في ارتكابه جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب يعني توجيه التهمة 
بشأنها دون مناقشته فيها تفصيال  أو مواجهته باألدلة القائمة ضده، وهو بهذا  إليه وإثبات أقواله

المعنى يختلف عن االستجواب الذي يهدف إلى مناقشة المتهم تفصيال  في الجريمة المسندة 
 وهو إجراء ال يملكه مأمور الضبط القضائي بحسب األصل. ،إليه

 
 التسليم املراقب: •

يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في  اولي حديث نسبي  لمراقب هو مصطلح دالتسليم ا
التعرف على الوجهة النهائية األموال القذرة التي تمر بالدولة في إطار الرقابة، حيث تسمح 

لالتفاقيات الثنائية بين الدول.  اموال إليها دون ضبطها، وذلك طبق  الدولة بدخول تلك األ
داخل الدولة، والذي يعني أن يتم اكتشاف وجود  :أي ا؛ا أن يكون داخلي  والتسليم المراقب إم  

شحنة تحمل أمواال  غير مشروعة يتم متابعتها أثناء نقلها من مكان آلخر حتى تصل إلى 
مستقرها األخير داخل الدولة، ويتم معرفة كافة الجناة والعناصر الرئيسة في القيام بهذه 

 .(1)ويتم العمل على ضبطهم ،الجرائم
 

غير  ني توافر معلومات عن مرور أموالوالذي يع ،تسليم المراقب الخارجيا الأم  
مشروعة من دولة إلى أخرى أو إلى دولة ثالثة، ويتم االتفاق بين الدول األطراف أن يكون 

وضبط أكبر عدد من الرؤوس  ،الضبط في الدول التي يمكن السيطرة على الشحنة بالكامل
 المدبرة لهذه الجرائم.
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م التسليم المراقب بأنه 2018( لسنة 20) المرسوم بقانون االتحادي رقموقد عرف 
"أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول األموال غير المشروعة أو 
المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها 

 ية مرتكبيها".بهدف التحري عن جريمة وتحديد هو 
 

( لجهات إنفاذ القانون القيام بالعمليات السرية 2( في البند )7كما أجازت المادة )
وغيرها من أساليب التحري المختلفة، ومباشرة عمليات التسليم المراقب متى كان من شأن ذلك 
الكشف عن الجريمة وأدلتها أو التعرف على مصدر ووجهة األموال أو المتحصالت أو 
الوسائط أو ضبط مرتكبيها، وذلك دون اإلخالل بالتشريعات النافذة في الدولة؛ ومن بين 
إجراءات البحث والتحري وجمع االستدالالت عن الجريمة المعاينة، ويقصد بالمعاينة هنا إثبات 
حالة األماكن واألشخاص وكل ما يفيد في الكشف عن الحقيقة، والقاعدة هي جواز المعاينة 

نواع الجرائم التي من الممكن أن يتخلف عنها آثار مادية في محل الواقعة، األمر في جميع أ
الذي يستتبع القول بتصور المعاينة كإجراء من التحريات وجمع االستدالالت عن جريمة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك من خالل مباشرة عمليات التسليم المراقب للكشف عن الجريمة 

 رف على مصدر ووجهة األموال أو المتحصالت أو الوسائط أو ضبط مرتكبيها.وأدلتها أو التع
 

فنجد أن المشرع االتحادي قد منح مأمور الضبط القضائي القيام بالتحريات عن جرائم 
ن القانون، كما طالما ال يتعارض م ايل اإلرهاب بأي أسلوب يراه مناسب  غسل األموال وتمو 

 .(1)ية والتسليم المراقبمباشرة عمليات السر  امنحه أيض  
 

 حمضر إجراءات االستدالل: •

( 29( من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي والمعدلة بالقانون رقم )36تنص المادة )
على أنه "يجب أن تثبت جميع اإلجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي  2005لسنة 

في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ اإلجراءات ومكان حصولها، ويجب أن 
 يادة على ما تقدم توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا. تشتمل تلك المحاضر ز 

                                                           

هضة نار الد -المواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال المتحصلة من جرائم المخدرات –د. مصطفى طاهر  -1
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، يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة، وترسل (1)وفي حالة االستعانة بمترجم
أن يصطحب  المحاضر إلى النيابة العامة مع األوراق واألشياء المضبوطة "ولم يستلزم القانون 

ذا اإلجراء اللهم إال في األحوال التي يباشر فيها وقت مباشرته له امأمور الضبط معه كاتب  
استعانة  تمأمور الضبط إجراء بوصفه سلطة تحقيق وليس بوصفه سلطة استدالل، وإن كان

مأمور الضبط بكاتب في مرحلة االستدالل ال يرتب البطالن ما دام تحرير محضر االستدالل 
 قد تم تحت إشرافه وذيل بتوقيعه.

 

تحرير  :أال وهو ،لإلثبات في هذه الحالة اا واحد  أوجب طريق   ونرى أن القانون قد
 ادوين ما اتخذه من إجراءات مكتفي  محضر االستدالالت، فإذا أغفل مأمور الضبط القضائي ت

 األمر ال يعدو أن يكون مجرد إدالء بشهادة.  بأقواله في محضر تحقيق النيابة فإن  
 

  املبحث الثاني

 التعاون الدولي يف جمال التحريات ومجع االستدالالت 

 يف جرمية غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

لما أدركت دول العالم جريمة غسل األموال واألضرار البالغة التي تنتج عنها في شتى 
المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية، وبالتالي استنفرت الجهود الدولية لوضع 

اسات فعالة تكفل مكافحة هذه الجريمة؛ وبسبب الطبيعة الخاصة لجريمة غسل األموال من سي
من  ار الدول المختلفة واتخاذها طابع  حيث اختراقها لألنظمة الماليـة والمصرفية والتجارية عب

 تلـك الطبيعة الخاصة لها تستدعي تعدد وتنوع وسائل التصدي والمكافحة التعتيم والتعقيـد، فـإن  
لعملياتها على المسـتوى الدولي والوطني، وتبرز الجهود الدولية في مكافحة غسل األموال من 

من التدابير واآلليات  اوالتي تضمنت عدد   ،خالل العديـد مـن الوثـائق واالتفاقيات الدولية
 .المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة، وفي مختلف الجوانب القانونية والقضائية والفنية والمالية

                                                           

سؤال المتهم األجنبي الذي ال يعرف في أحد أحكامها إلى القول بأن " قد انتهت المحكمة االتحادية العليا -1
العربية بمحضر االستدالالت الذي أقام الحكم المطعون فيه إدانته على أساسه دون االستعانة بمترجم مؤداه 

 م.24/06/1998. جلسة "البطالن
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( لسنة 20( من الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم )50ت المادة )لذا نص  
م في الفصل السابع تحت عنوان التعاون الدولي على أنه "للجهات المعنية في سبيل 2018

تنفيذها لطلبات التعاون الدولي بشأن الجريمة إبرام االتفاقيات والتفاوض بشأنها وتوقيعها في 
 مع السلطات األجنبية النظيرة، بما ال يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.   وقت مناسب

 
ي نستعرض في هذا المبحث االتفاقيات الدولية والعربية التي تناولت مكافحة أتوفيما ي

جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وما أوصت به من إجراءات للتصدي لهذه الجرائم، 
بين بين دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول أخرى، من خالل مطل واالتفاقيات الثنائية

 ي:تمنفصلين وذلك على النحو اآل
 

االتفاقيات الدولية والعربية يف جمال التحريات ومجع  -املطلب األول

 :يف جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب االستدالالت

 
 يف املخدرات واملؤثرات العقلية:جتار غري املشروع تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلا •

منذ بداية الشروع في مكافحة غسل األموال على الصعيد الدولي، واألمم المتحدة 
تضطلع بدور فاعل لتعزيز تنسيق تدابير المكافحة ودعم التعاون الدولي؛ وكانت اتفاقية األمم 

م، 1988ديسمبر تجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية المتحدة لمكافحة اإل
حيث أوجبت هذه االتفاقية على الدول األعضاء اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتجريم 

تقرير من المجتمع الدولي بتجريم غسل األموال، واعتباره جريمة الهذا  غسل األموال، وُيعد  
ه ءيها أن يتوسع، بما ال يخالف مبادجنائية عمدية؛ وأن تستلزم من كل طرف عضو ف

لدستورية والمفاهيم األساسية في نظامه القانوني في تجريم اكتساب الملكية لألموال ا
والمتحصالت غير المشروعة واستعمالها، مع العلم، في ذات وقت اكتساب ملكية تلك األموال 
والمتحصالت واستعمالها، بأنها متحصلة من تجارة المخدرات. وسنتعرض لبعض اإلجراءات 

 فاقية فيما يتصل بجريمة غسل األموال.التي تناولتها االت
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 تسليم المجرمين: -الا أو  
( تحت عنوان تسليم 1ت االتفاقية سالفة الذكر في مادتها السادسة في البند )نص  

ب( من المادة  -1للفقرة ) اتقررها األطراف في االتفاقية وفق  المجرمين على الجرائم التي 
 الثالثة، والمتعلقة بتحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة... 

 

معاهدة بين  ( نصت االتفاقية على ضرورة تسليم المجرمين بمقتضى أي  2في البند )
ا من أنشطة ، وتعهدت أطرافها بإدراج جرائم المخدرات وما يتصل به(1)الدول لتسليم المجرمين

معاهدة تعقد بين  إجرامية أخرى ضمن الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين بموجب أي  
ا ال شك فيه أن تسليم المجرمين يشمل الهاربين باألموال غير المشروعة المصدرة أطرافها، ومم  

؛ (2)إلى الخارج بغرض إضفاء المشروعية على هذه األموال والهروب من قبضة العدالة
 ويالحظ على اتفاقية فيينا أمران:

غسل األموال الناتجة عن أن هذه االتفاقية اقتصرت على اإللزام بتجريم  :األمر األول
 تجار في المخدرات دون غيرها من الجرائم، ونتيجة لذلك فإن  جرائم اإل

كالسرقة واالحتيال وعمليات  ،الجرائم غير المتصلة بتجارة المخدرات
 لالتفاقية. ال جريمة غسل األموال وفق  ال ُتشك  االختطاف 

، وإذا كان هذا الشرط يتفق اطت للتجريم أن ُيرتكب الفعل عمد  أنها اشتر  :األمر الثاني
مع المبادئ التقليدية في قانون العقوبات إال أنه يؤدي من الناحية 

ت بإفال اوص التجريم، وهو ما يترجم واقعي  العملية إلى إعاقة تطبيق نص
لصعوبة إثبات علمه بحقيقة المال  اجريمة من العقاب، نظر  مرتكب ال

أن هذا المال يخضع عادة لعدة ا خصوص   ،ومصدره غير المشروع
 .(3)عمليات معقدة ومتتابعة

                                                           

1- Dr. William C. Gilmore, Chapter 2; International Initiatives, International Guide to 
Money laundering, Law and practice, Ed. By Garrett&co, London, 1995, p. 19. 
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 المساعدة القانونية المتبادلة: -اثانيا 
 نت االتفاقية في مادتها السابعة تحت عنوان "المساعدة القانونية المتبادلة في البندتضم  

فيما يتعلق بجريمة -ة المتبادلة بين الدول األطراف ( تقديم أكبر قدر من المساعدة القانوني1)
تحقيقات ومالحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص  في أي   -غسل األموال

عليها في الفقرة األولى )ب( من المادة الثالثة في هذه االتفاقية، والتي من بينها جريمة تحويل 
األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة 

أو من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم،  الفرعية )أ( من هذه الفقرة،
شخص متورط في  بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة أي  

منصوص عليها في الفقرة الفرعــية )أ( من هـذه الفقــرة، الارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم 
 ونية ألفعاله. على اإلفالت من العواقب القان

 

وكذلك إخفـاء أو تمويه حقـيقة األمـوال، أو مصـدرها، أو مكانها أو طريقة التصـرف 
فـيها أو حركـتها أو الحقـوق المـتعلقة بها، أو ملكيتها، مع العـلم بأنها مسـتمدة مـن جـريمة أو 

مســتمدة مـن فعـل مـن أفعــال جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعــية )أ( من هـذه الفقــرة، أو 
 االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.

 

كما نصت االتفاقية على جواز طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين األطراف في البند 
وهما المتعلقان باإلمداد بالمعلومات واألدلة، وتوفير النسخ األصلية أو الصور  ،ه، و( – 2)

لمستندات والسجالت بما في ذلك السجالت المصرفية أو المالية أو المصد ق عليها من ا
سجالت الشركات أو العمليات التجارية؛ وهذا ما يتعلق بجرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب؛ 

 وال يجوز االمتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة سرية العمليات المصرفية.
 

 إجراء التحريات: -اثالثا 
تتعاون الدول األطراف في االتفاقية بصورة وثيقة، بما يتفق مع القوانين الداخلية لها، 
لتعزيز فعالية إنفاذ القانون لمنع ارتكاب جرائم غسل األموال، حيث يتم ذلك من خالل 

ب(  – 1ت المادة التاسعة البند )االتفاقيات الثنائية بين الدول أو متعددة األطراف. فقد نص  
اون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن جرائم غسل األموال وذات الطابع الدولي، على التع
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وذلك لكشف هوية األشخاص المشتبه في تورطهم في تلك الجرائم، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛ 
وكشف حركة المتحصالت أو األموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم؛ والوسائل المستخدمة 

التعاون بين إلى خفائها أو تمويهها. هذا باإلضافة إحصالت واألموال أو نقل هذه المت في
 الدول األطراف في جمع األدلة، والتقنيات الحديثة إلنفاذ القانون.

 

الدول فيما بينها وبناء على االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف على تبادل  تعمل
تفظ بها والمتاحة لها بشكل مباشر أو غير المعلومات المتعلقة بجرائم غسل األموال التي تح

مباشر، مع الدول األخرى ألغراض التحريات وجمع المعلومات واالستدالالت المتعلقة بجريمة 
بها، مع الوضع في االعتبار المبادئ غسل األموال، وتحديد المتحصالت والوسائط وتعق  

غسل األموال ومكافحة تمويل  األساسية الدولية للرقابة المالية ذات الصلة بمواجهة جريمة
 اإلرهاب. 

 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية •
(1): 

( أن تتخذ الدول األطراف تدابير 1اقتضت المادة السابعة من هذه االتفاقية في البند )
شامال  للرقابـة واإلشـراف علـى المصـارف  اي: )أ( أن تنشئ نظام  أتي إضافية؛ ومنها ما

والمؤسسـات الماليـة غـير المصـرفية، وكذلك، حيثما يقتضي األمر، سائر الهيئات المعرضة 
بشكل خاص لغسل األموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال 

سـجالت واإلبـال  عـن غسل األموال؛ ويشـدد علـى متطلبـات تحديـد هويـة الزبـون وحفـظ ال
 المعـامالت المشـبوهة.

 

)ب( أن تكفــل قــدرة األجهــزة اإلداريــة والرقابيــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر األجهــزة 
الموكول لها مكافحة جريمة غسل األموال علــى التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين 

لتلك  اانونها الداخلي، وأن تنظر، تحقيق  لتي يفرضها قالوطني والدولي ضمن نطاق الشروط ا
الغاية، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات 

 .ا يحتمل وقوعه من غسل لألموالعم  
                                                           

 25اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  -1
 .م2000نوفمبر /تشرين الثاني 15المؤرخ في  الدورة الخامسة والخمسون 
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( أن تنظر الدول األطراف في تنفيذ 2من االتفاقية في البند )ذاتها وكذلك قضت المادة 
تداول ذات الصلة عبر حدودها، مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتدابير 

بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع  ارهن  
صورة من الصور؛ ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام األفراد والمؤسسات التجارية  بأي  

الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر  باإلبال  عن تحويل
 .الحدود

 

( على قيام الدول األطراف في االتفاقية بإنشاء نظام رقابي 3) نصت في البند اوأيض  
مادة أخرى من هذه االتفاقية،  وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي  

أن تسترشد بالمبـادرات ذات الصـلة الـتي تتخـذها المنظمـات اإلقليميـة  ُيهاب بالدول األطراف
 والمتعـددة األطراف لمكافحة غسل األموال. 

 

تنطبق هذه ت على أن "فنص   ،( تسليم المجرمين1-16كما تناولت االتفاقية في المادة )
ي على ضلوع جماعة المادة على الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، أو في الحاالت التي تنطو 

وعلى  ،(3)أ( أو )ب( من المادة ) 1إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 
وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة 

من  ا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل  أن يكون الجرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم معاقب  
 الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب".

 

 :م1990اتفاقية اجمللس األوروبي لغسل األموال عام  •

وقد اهتمت هذه االتفاقية بمسائل البحث والتحري واالستقصاء من متحصالت الجريمة، 
مع اتفاقية  اتمام  أحكامها جاءت منسجمة ومتسقة  وضبطها، ومصادرتها. والجدير بالذكر أن  

ت من البداية على أن تتضمن ت مسودة هذه الوثيقة اتفقاألمم المتحدة، فلجنة الخبراء التي أعد  
 .لتوسيع نطاق االلتزامات خارج دائرة أو نطاق تجارة المخدرات اأحكام  

 

أحد أغراض االتفاقية هو تسهيل التعاون فيما يتعلق بالمساعدة االستقصائية،  إن  
المتعلقة بالبحث والتحري والتحقيق والبحث والتفتيش عن األموال ومتحصالت جميع أنواع 
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السلوك اإلجرامي، وضبطها، ومصادرتها، وبصفة خاصة تلك المتحصلة من الجنايات 
المخدرات وتجارة السالح وجرائم اإلرهاب، وتجارة الخطيرة، وعلى األخص جرائم تجارة 

 طائلة. خرى التي يتولد عنها أرباحالصبيان والفتيات والصغار، والجرائم األ
 

 :م1995املؤمتر الدولي التاسع ملنع اجلرمية بالقاهرة  •

ونــاقش  ،م1995مـايو  8أبريـل إلـى  29عقـد هـذا المـؤتمر فـي القـاهرة خـالل الفتـرة مـن 
وعلـــى رأســـها  ،ق بهـــا مـــن نقــاط أخـــرى مـــا يتعل ــ وكـــل   ،الـــه موضــوع المخـــدراتضــمن جـــدول أعم

وقـــد طالـــب المـــؤتمر بضـــرورة التعـــاون  ،موضـــوع غســـل األمـــوال الناتجـــة مـــن تجـــارة المخـــدرات
الـــدولي فـــي مجـــال مكافحـــة الجريمـــة بصـــفة عامـــة وغســـل األمـــوال بصـــفة خاصـــة لمنـــع غســـل 

 ،األموال من دعم تجارة المخدرات ومساعدة التجـار علـى اإلفـالت مـن قبضـة السـلطات األمنيـة
 ،حرمــــةعــــن هــــذه التجــــارة الم ةجــــالنات ةن الحصــــول علــــى الــــدخول غيــــر المشــــروعوتمكيــــنهم مــــ

 .(1)واستخدامها على أنه ثروات ودخول مشروعة
 

ومـن بينهـا دولـة اإلمـارات  ،ولعل من أهم نتائج هذا المؤتمر االتفاق على مكافحة الـدول
العربيــة لعمليــات غســل األمــوال عــن طريــق إنشــاء إدارات خاصــة أو وحــدات متخصصــة تابعــة 

فـــي التســـتر علـــى الجريمـــة وإخفـــاء وحتـــى ال يســـاء اســـتخدام الحســـابات الســـرية  ،إلدارات عامـــة
وناشـد المـؤتمر السـلطات المصـرفية القانونيـة فـي الـدول األعضـاء  ،حقيقة الدخل غير المشروع

 . (2)بتيسير عمليات كشفها
 

االهتمــــام األكبــــر فــــي الموضــــوعات المطروحــــة فــــي هــــذا المــــؤتمر علــــى تزايــــد  وانصــــب  
ــالصــالت بــين الجماعــات اإلرهابيــة ومهربــي المخــدرات وا  ال تهديــد  ا شــك  لعصــابات المســلحة، مم 

للمؤسسات الدستورية للدول وحقوق اإلنسان، وهذا ما دفع الدول األعضاء في هذا المؤتمر إلى 
اســـتعراض مـــا انتهـــت إليـــه مـــؤتمرات األمـــم المتحـــدة لمنـــع الجريمـــة وقـــرارات االجتمـــاع اإلقليمـــي 
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، واالجتمـــاع التحضـــيري لـــدول م1994األفريقـــي التحضـــيري الـــذي عقـــد فـــي كمبـــاال فـــي فبرايـــر 
الــذي دعــا إلــى ضــرورة تحديــد ومكافحــة األشــكال  ،م1994الــذي عقــد فــي مــارس  ،ســياآغــرب 

الجديــدة للجريمــة المنظمــة، كمــا تمــت مناقشــة ســبل تطــوير الــدور االستشــاري الــذي يضــطلع بــه 
ــ تــي يســتغلها الثغــرات القانونيــة ال ل إلــى ســد  برنــامج األمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة بهــدف التوص 

 .(1)المجرمون كمالذ آمن للتهرب من الوقوع تحت طائلة العقاب
 

 ية:تت التوصيات اآلوفي ختام المؤتمر أقر  
الدول األطراف إلبرام االتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية لمواجهة كافة  حث   .1

 .أشكال الجريمة المنظمة
المنظمة التي تأكد قيامها مراعاة أوجه التقارب بين جرائم الشركات والجريمة  .2

بأنشطة إجرامية منها إفساد هيئة تنفيذ القوانين والسلطة السياسية مع األخذ في 
 االعتبار صعوبة اكتشاف أنشطتها اإلجرامية المحاطة بالسرية والكتمان، وأن  

االستراتيجية المثلى للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية هي التي تراعي 
 شقين: 

الحيلولة دون وقوع الجريمة أو العمل على تقليل فرص وقوعها من  :لالشق األو
  .خالل رسم السياسة االجتماعية الوقائية

العمل على تطوير السياسة الجنائية وأفرعها )رقابة، تجريم،  :الشق الثاني
عقاب، وتنفيذ( من أجل زيادة قدرتها وفعاليتها في مالحقة النشاط 

افة األشخاص القائمين على المنظمات اإلجرامي المنظم ومعاقبة ك
ق األمر الذي لن يتحق   ،اإلجرامية من )مخططين ومديرين ورؤساء(

ما لم تنجح أجهزة تنفيذ القوانين في اختراق الشبكة اإلجرامية 
المنظمة، والعمل على تكامل معايير االختصاص الجنائي الدولي 

 . (2)مع القوانين الجنائية الوطنية
                                                           

عرض وتقييم المركز القومي  -ومعاملة المجرمين المؤتمر التاسع لمنع الجريمة -د. سناء خليل وآخرون  -1
 وما بعدها. 12ص م1995للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة، 

 -المرجع السابق -الجريمة المنظمة في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية  -د. فايزة يونس الباشا -2
 .101ص
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م2010 العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباالتفاقية  •
(1) 

شامال  للرقابة واإلشراف على المصارف  اداخلي   اجاءت االتفاقية لتضع نظام  
مجال تحويل األموال، وذلك من أجل  يم خدمات فتقد   يمؤسسات المالية غير المصرفية التوال

 كشف ومكافحة جميع أشكال غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 

ة لمكافحة غسل األموال على االنضمام إلى االتفاقية العربي (2)ولقد وافقت دولة اإلمارات
مصر  :دولة من أعضاء جامعة الدول العربية، من بينها 24عة بين والموق   ،رهابوتمويل اإل

ن والبحرين وتونس والجزائر وقطر والكويت واليمن والعراق وسوريا والسودان ولبنان وليبيا واألرد
 والمغرب وموريتانيا.

 

فعل أو الشروع فيه يقصد من  وقد عرفت هذه االتفاقية غسل األموال بأنه "ارتكاب أي  
والنظم الداخلية لما تنص عليه القوانين  ايه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالف  ورائه إخفاء أو تمو 

جمع أو " وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر". وعرفت تمويل اإلرهاب بأنه ،دولة طرف لكل  
لتمويل اإلرهاب  اا أو جزئي  ة أو غير مباشرة الستخدامها كلي  تقديم أو نقل األموال بوسيلة مباشر 

العلم بذلك". لذا تهدف  لتعريف اإلرهاب الوارد باالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب مع اوفق  
االتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعزيز 

 التعاون العربي في هذا المجال.
 

( على أنه 5ت في المادة )حيث نص   ،ت االتفاقية الرقابة على حركة األموالكما أقر  
"تتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد النقود واألدوات المالية القابلة للتداول ذات 

ودون  اسليم   ااستخدام المعلومات استخدام  الصلة عبر حدودها، وفق الضمانات التي تكفل 
                                                           

وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي ُعقد بمقر األمانة العامة  -1
م بعد 05/10/2013ز النفاذ بتاريخ م، ودخلت حي  21/12/2010لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 

( 2ا من سبع دول بموجب الفقرة )من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو االنضمام إليه امضي ثالثين يوم  
 من المادة الحادية واألربعين منها.

م، وتم التصديق واالنضمام لالتفاقية 21/12/2010وقعت دولة اإلمارات العربية على هذه االتفاقية بتاريخ  -2
 م.21/09/2011في 
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ية على أن "تتخذ اقت االتفإعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور. كما نص  
يلزم من تدابير تشريعية إلنشاء  للمبادئ األساسية لنظامها القانوني ما اكل دولة طرف وفق  

نها من المكافحة الفعالة لجرائم وأن تكفل لها الصالحيات التي تمك   ،وحدة التحريات المالية
مالت المالية المشبوهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما في ذلك تلقي التقارير المتعلقة بالمعا

ولو كان من مصادر مشروعة وفحصها وتحليلها  ،في نطاق غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 وتعميمها على السلطات المختصة.

 
ة على أن عة عليها بإنشاء وحدة للتحريات المالي( الدول الموق  7فيما ألزمت المادة )

ذلك تلقي  يلة لجرائم غسل األموال، بما ففعاتمكنها من المكافحة ال يتكفل لها الصالحيات الت
 نطاق غسل األموال وتمويل اإلرهاب. ية بالمعامالت المالية المشبوهة فالتقارير المتعلق

 

( 8ت االتفاقية على إجراءات المكافحة والتعاون بين الدول األطراف في المادة )ونص  
الية التي يشتبه في أنها تتضمن ( )ب( إخطار وحدات التحريات المالية بالعمليات الم1الفقرة)

مادتها التاسعة تنص على أن تقوم كل  يل اإلرهاب؛ كما جاءت االتفاقية فغسل األموال وتموي
فعل من أفعال غسل األموال إذا كان اكتساب األموال  يبإصدار تدابير تشريعية لتجريم أ دولة

تشريع  يالمنصوص عليها فمن إحدى الجرائم أو حيازتها أو استخدامها أو تبديلها متحصل 
ذا تحويل أو استبدال لألموال أو نقلها إ الدولة الطرف كجريمة أصلية، باإلضافة إلى تجريم كل  

 قانون الدول أعضاء االتفاقية. يكانت متحصلة من أفعال مجرمة ف
 

تمويل لإلرهاب يتم من األشخاص الطبيعية أو االعتبارية أو  ي  كما جرمت االتفاقية أ
لالتفاقية ما  ادولة وفق   ل اإلرهاب. وأن تتخذ كل  حيازة أو إدارة استثمار األموال المعدة لتموي

يلزم من تدابير لمصادرة العائدات اإلجرامية المتحصلة من جرائم غسل األموال وتمويل 
تم خلطها مع أموال متحصلة من عائدات  يألموال التباإلضافة إلى مصادرة ااإلرهاب، 

 إجرامية.
 

ت االتفاقية على اإلعفاء أو التخفيف من العقوبات األصلية المقررة لجرائم غسل نص  
األموال وتمويل اإلرهاب إذا بادر أحد الجناة إلى إبال  السلطات المختصة قبل علمها 
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لجناة أو بعضهم، وتعهد الدول أعضاء االتفاقية ا يى البال  إلى ضبط باقبالجريمة، أو إذا أد  
اتفاقية مكافحة غسل  يلصادرة عن محاكم دولة أخرى طرف فباالعتراف باألحكام الجنائية ا

 األموال وتمويل اإلرهاب ما لم تكن األحكام قابلة للطعن عليها.
 

كم الدول على السماح بتنفيذ األحكام النهائية الصادرة عن محا اونصت االتفاقية أيض  
أطراف االتفاقية الخاصة باسترداد أموال وممتلكات متحصلة من جريمة من جرائم غسل 
األموال، باإلضافة إلى النص على السماح بتسليم المجرمين والمحكوم عليهم بالجرائم المشمول 

إقليم إحدى الدول أعضاء  فى اا كان الشخص موضوع التسليم موجود  بهذه االتفاقية إذ
 االتفاقية.

 

( على أن 1ا المادة التاسعة عشر فقد تناولت التحريات حيث نصت في البند )أم  
"تتعهد الدول األطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري 

يل اإلرهاب، وكفالة والقبض على الهاربين أو المحكوم عليهم في جرائم غسل األموال وتمو 
تكابها أو دعمها إلى شخص يشارك في هذه الجرائم أو تدبيرها أو اإلعداد لها أو ار  تقديم أي  

 دولة". للنظم والقوانين الداخلية لكل   االعدالة وفق  
 

دولة طرف بأقصى قدر من  ( على "تزويد كل  2في البند )نفسها المادة ت كما نص  
لتحريات وجمع االستدالالت المتعلقة بجرائم غسل األموال المساعدة فيما يتصل بإجراء ا

وتمويل اإلرهاب، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى األخرى من أدلة 
الزمة لمباشرة التحقيقات الجنائية واإلجراءات القانونية؛ وقد أظهرت جهود دولة اإلمارات 

مع كافة  اا كبير  اإلرهاب تجاوب  وال وتمويل العربية المتحدة في مكافحة عمليات غسل األم
 .(1)الجهود الدولية واإلقليمية المبذولة في هذا االتجاه

 

 جمموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا: •

م تقرير 2013ت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عام تبن  
ومن خالل حاالت غسل  ،واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب"التطبيقات حول "مؤشرات 
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م، استمرار اتجاه غسل األموال 2010 ضح مقارنة مع عاماألموال التي تم تحليلها، ات  
وتراجع اتجاه  ،تجار غير المشروع في المخدراتلة من جرائم النصب واالحتيال واإلالمتحص

زيادة ظهور حاالت غسل األموال المتحصلة من غسل األموال المتحصلة من جرائم التزوير، و 
 .(1)اناشئ   ام سرقة األموال الذي يعتبر اتجاه  جرائ

 

خاصة المصارف وب ،استغالل المؤسسات المالية اومن االتجاهات المستمرة أيض  
وشركات الصرافة في عمليات غسل األموال حيث ظهرت هذه المؤسسات المالية بنسبة عالية، 

ورود النقدية السائلة والشيكات كأعلى أداتين يتم استغاللهما في عمليات غسل د على ذلك وأك  
باإلضافة إلى تكرار أسلوبي تحويل األموال وإيداعها في الحسابات المصرفية كأكثر  ،األموال

أساليب غسل األموال. ومن االتجاهات الجديدة التي ذكرت في بعض الحاالت استعمال شبكة 
واستعمال أجهزة السحب واإليداع اآللي  ،تحويالت المصرفية المشبوهةاإلنترنت للقيام بال

(ATMللقيام بعمليات متكررة للسحب واإليداع ). 
 

االتفاقيات الثنائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة والدول  -املطلب الثاني

يف جمال التحريات ومجع االستدالالت يف جرائم  األخرى

 :بغسل األموال ومتويل اإلرها

 

مارات العربية املتحدة واململكة العربية م جمرمني بني دولة اإلاتفاقية تعاون أمين وتسلي •

السعودية
(2): 
يكون : لآلتـي اأن "يجــري تسليم المجرمين وفقـ  ت المادة األولى من االتفاقية على نص  
 : نتياذا توفر في الطلب الشرطان اآلإ االتسليم واجب  

ي الدولة الطالبة وصفها من قبل الجهة المختصة فإذا كانت الجريمة بحسب  .1
ل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو إلى القواعد المعمول بها تشك   ااستناد  

 عـن السجن ستة أشهـــــر. ال يقـل   ااألدنى للعقــوبة المقـررة نظام  التعــزير أو الحـد 
                                                           

 م. من موقع: 2014-تقرير التطبيقات الدوري بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا -1
http://f.cmlc.gov.sy/pdf 
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الطالبـة أو كانت قـد ارتكبت خــارج إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضـي الدولة  .2
عاقب على الجرم إذا ارتكب وكان النظام في الدولة الطالبة ي ،أراضي الدولتين

لو كان من رعايا الدولة شمل التسليم الشخـص المطلوب حتى وي ،راضيهاأخـارج 
 .المطلوب إليها التسليم

 

ين الشرطين على على جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب، نرى انطباق هذ اوتطبيق  
ُيعاقب عليها في قانون دولة اإلمارات العربية بالحبس  إذ ،نها من الجناياتإهذه الجرائم حيث 

مدة ال تزيد على عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم والتزيد على خمسة 
تقل مدته على عشر سنوات  اقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي الماليين درهم. كما ُيع

تقل عن ثالثمائة ألف درهم وال تزيد على عشرة ماليين درهم كل من استخدم  وبالغرامة التي ال
 المتحصالت في تمويل اإلرهاب.

 

ني وتسليم اجملرم كامنابات القضائية وتنفيذ األحعالنات واإلاتفاقية التعاون القضائي واإل •

مارات العربية املتحدة واجلمهورية التونسيةبني دولة اإل
(1): 

 منها (26) المادة وقضت ،المجرمين تسليم االتفاقية من الخامس الفصل في جاء فقد
 لتينالدو  إحدى بأرض الموجودين األشخاص إلى بالنسبة اواجب   التسليم "يكون  أن على

 ،األخرى  الدولة في القضائية السلطات من عليهم المحكوم أو تهاما إليهم والموجه المتعاقدتين
 اآلتية: الشروط توافرت ذاإ وذلك

 طالبة الدولة أرض في ارتكبت قـد أجلهـا مـن التسليم المطلوب الجـريمة تكون  أن -أ
 منهما كل   قوانين وكانت الدولتين أراضي خارج ارتكبت قـد تكـون  أن أو التسليم،

 أراضيها. خارج بارتك إذا الفعل ذات على تعاقب
 في األقـل على سنة مـدة بالحـبس عليها امعاقب   جنحة أو جناية الجــريمة ن تكو  أن -ب

 عليه امحكوم   تسليمه المطلوب يكون  أن وأ المتعاقدتين الدولـتين مـن كل قوانين
 في عليه معاقب غير الفعـل كان إذا اأم   ،األقـل على أشهر ستة مـدة بالحـبس

 الدولة في للجــريمة المقــررة العقـوبة كانت أو التسليم منها المطلوب الدولة قوانين
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 يكون  فال ،التسليم منها المطلوب الدولة قوانين في لها نظير ال التسليم طالبة
 التسليم طالبة الدولة رعايا من تسليمه المطلوب الشخص كان إذا إال اواجب   التسليم

 .ذاتها العقوبة تقرر أخرى  دولة رعايا من أو
 

نابات القضائية وتنفيذ األحكام وتسليم عالنات واإلاتفاقية التعاون القضائي واإل •

مارات العربيةاملتحدة واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية بني دولة اإل اجملرمني

الشعبية
(1): 

 ،الدولتين بين المجرمين تسليم على االتفاق االتفاقية من الخامس الفصل في جاء
 الموجودين األشخاص إلى بالنسبة اواجب   التسليم "يكون  أن على منها (23) المادة فقضت
 السلطات من عليهم المحكوم أو تهاما إليهم والموجه ،المتعاقدتين الدولتين إحدى بأرض

 اآلتية: الشروط توافرت ذاإ وذلك ،األخرى  الدولة في القضائية
 طالبة الدولة أرض في ارتكبت قـد أجلهـا مـن التسليم المطلوب الجـريمة تكون  أن -أ

 منهما كل قوانين وكانت الدولتين أراضي خارج ارتكبت قـد تكـون  أن أو التسليم،
 أراضيها. خارج ارتكب إذا الفعل ذات على تعاقب

 في األقـل على سنة مـدة بالحـبس عليها امعاقب   جنحة أو جناية الجــريمة تكون  أن -ب
 عليه امحكوم   تسليمه المطلوب يكون  أن أو المتعاقدتين الدولـتين مـن كل قوانين

 في عليه معاقب غير الفعـل كان إذا اأم   ،األقـل على أشهر ستة مـدة بالحـبس
 الدولة في للجــريمة المقــررة العقـوبة كانت أو التسليم منها المطلوب الدولة قوانين
 يكون  فال التسليم منها المطلوب الدولة قوانين في لها نظير ال التسليم طالبة

 التسليم طالبة الدولة رعايا من تسليمه المطلوب الشخص كان إذا إال اواجب   التسليم
 .ذاتها العقوبة تقرر أخرى  دولة رعايا من أو
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اتفاقية تسليم اجملرمني بني حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومة مجهورية  •

م2004باكستان اإلسالمية 
(1): 

 المتعاقدين الطرفين من كل   "يلتزم أن على االتفاقية ههذ من األولى المادة تنص  
 إقليمه، في يوجد شخص أي   اآلخر المتعاقد للطرف يسلم بأن االتفاقية هذه أحكام بموجب

 عن عقوبة لتنفيذ امطلوب   يكون  أو الطالب، الطرف ليمإق في ارتكبت جرائم عن امطلوب   يكون 
 (2) المادة أحكام بموجب الطالب الطرف اختصاص نطاق في اكلي   أو اجزئي   ارتكبت جريمة

 من كل لقوانين اوفق   أجلها من التسليم وزيج التي الجرائم من تكون  أن شريطة االتفاقية هذه من
 ".إليها المطلوب والدولة الطالبة الدولة

 

 اآلتية: الحاالت في التسليم "يكون  أن على ذاتها االتفاقية من الثانية المادة تنص كما
 لتشك   إليها، لمطلوبوا الطالبة الدولة من كل لقوانين اوفق   المتهم، أفعال كانت إذا .1

 واحدة. سنة عن تقل ال لمدة بالحبس عليها امعاقب   جريمة
 المطلوب الشخص على حكمت دق الطالب الطرف في ةالمختص   المحكمة كانت إذا .2

 .أشهر ستة عن تقل ال لمدة بالحبس اغيابي   أو احضوري  
 

  :بأنه الثالثة لمادةا وقضت
 الطرف لقوانين اوفق   أنه تبين الوجاهة ظاهرة أدلة هناك كانت إذا التسليم يجوز .1

 أجلها من المطلوب الجريمة ارتكب قد تسليمه المطلوب الشخص أن إليه، المطلوب
 أدانته. قد الطالب الطرف محاكم أن أو التسليم

 على بناء إال ثالثة دولة إلى المطلوب الشخص تسليم الطالب للطرف يجوز ال .2
 يغادر لم إذا لثةثا دولة إلى الشخص تسليم ويجوز ،إليه المطلوب الطرف موافقة

 أو احهسر  فيه طلقأ الذي اليوم من ايوم   وأربعين خمسة خالل الطالب رفالط إقليم
 هذه من 6 المادة من )ج( و )ب( الفقرتين ألحكام اوفق   وذلك ،طواعية إليه عاد

 .االتفاقية
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م2000اتفاقية تسليم اجملرمني بني دولة اإلمارات العربية املتحدة ومجورية اهلند  •
(1): 

 يوجد شخص أي   المتعاقدتان الدولتان "تسلم أن على االتفاقية من األولى المادة تنص  
 المتعاقدة الدولة مإقلي في ارتكبت للتسليم قابلة بجريمة امدان   أو اهم  مت   منهما أي   إقليم في

 الجريمة تلك رتكبتا سواء التالية، المواد في عليها المنصوص والشروط للقواعد اطبق   األخرى،
 ها.بعد مأ .تفاقياال نفاذ قبل

 
 :بيانهم يتاآل باألشخاص يتعلق فيما اواجب   التسليم "يكون  بأن الثانية المادة تقضي كما
 لمدة للحرية مقيدة بعقوبة الدولتين قوانين بمقتضى عليها يعاقب جرائم في المتهمون  ▪

 .أكثر أو سنة
 على أشهر ستة لمدة للحرية مقيدة بعقوبة الطالبة الدولة محاكم عليهم تحكم من ▪

 .للتسليم قابلة جريمة في األقل
 

  :بأن الثالثة المادةرت وقر  
 اوفق   مرتكبوها سيسلم والجمركية يةالمال والمخالفات بالضرائب المتعلقة الجرائم -1"

 قوانين في مماثلة لجرائم مقابلة الجرائم هذه تكون  أن بشرط االتفاقية هذه ألحكام
  التسليم. إليها المطلوب الدولة

 قابلة جريمة تعتبر للتسليم قابلة جريمة رتكابا في مشاركة أو اتفاق أو شروع أي   -2
 .للتسليم

 
  :أن الرابعة المادة اقتضت كما

 الطالبة الدولة إقليم خارج ارتكبت للتسليم قابلة جريمة وقوع حالة في التسليم يتم -1"
 المطلوب الدولة اختصاص يشمل أن وبشرط ،اختصاصها ضمن تقع كانت إذا

 الحاالت هذه وفي المماثلة. الظروف في الجريمة هذه على العقاب التسليم إليها
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 ومدى مةبالجري المحيطة الظروف مراعاة التسليم إليها المطلوب الدولة على فإن  
 .خطورتها

 مواطني أحد ثالثة دولة في ارتكبها إذا للتسليم قابلة بجريمة يتعلق فيما التسليم يتم -2
 تكون  أن وبشرط ،التسليم إليها المطلوب الدولة إقليم في والموجود الطالبة الدولة

 في ارتكبت إذا التسليم، إليها المطلوب الدولة لقانون  اطبق   للتسليم قابلة الجريمة
  .إقليمها

 اكلي   تم قد تسليمه المطلوب الشخص نشاط كان إذا اعم   النظر بغض التسليم يتم -3
 أو النشاط هذا يعتبر الدولة هذه قانون  كان إذا إليها، المطلوب الدولة في اجزئي   أو

 .للتسليم قابلة جريمة الطالبة دولةال إقليم في ليشك   عنه الناجمة اآلثار
 

اتفاقية بني حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة وحكومة مجهورية السودان حول  •

م2004املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم اجملرمني 
(1): 

 أي   إقليم في يوجد خصش أي   الدولتان "تسلم أنه على االتفاقية من (19) المادة تنص  
 تلك ارتكبت سواء األخرى، الدولة إقليم في ارتكبت للتسليم قابلة بجريمة امدان   أو اهم  مت   منهما

 .هابعد مأ االتفاقية نفاذ قبل الجريمة
 

 فيما اواجب   التسليم يكون  أن فقررت تسليمهم؛ الواجب األشخاص (20) المادة دتوحد  
 :بيانهم يتاآل باألشخاص يتعلق

 ال للحرية مقيدة بعقوبة الدولتين قوانين بمقتضى عليها يعاقب جرائم في المتهمون  ▪
 .أشد بعقوبة أو سنة عن تقل

 أشهر ستة عن تقل ال للحرية مقيدة بعقوبة الطالبة الدولة محاكم عليهم حكمت من ▪
 .للتسليم قابلة جريمة في
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  :بأن (22) المادة واقتضت
 إذا الطالبة الدولة خارج ارتكبت للتسليم قابلة جريمة وقوع حالة في التسليم يتم -1"

 إليها المطلوب الدولة اختصاص يشمل أن وبشرط ،اختصاصها ضمن تقع كانت
 على هفإن الحالة هذه وفي المماثلة، الظروف في الجريمة هذه على المعاقبة

 خطورتها. ومدى بالجريمة المحيطة الظروف مراعاة إليها المطلوب الدولة
 مواطني أحد ثالثة دولة في ارتكبها إذا للتسليم قابلة بجريمة يتعلق فيما ليمالتس يتم -2

 الجريمة تكون  أن وبشرط ،إليها المطلوب الدولة في والموجود المطالبة الدولة
 إقليمها. في ارتكبت إذا إليها، المطلوب للدولة الوطنية للقوانين اطبق   للتسليم قابلة

 اجزئي   أو اكلي   تم قد المطلوب الشخص نشاط نكا إذا اعم   النظر بغض التسليم يتم -3
 النشاط هذا يعتبر الدولة لهذه الوطني القانون  كان إذا إليها، المطلوب الدولة في

 إقليم في للتسليم قابلة لجريمة اارتكاب   لتشك   ككل   منه المقصودة راآلثا أو هثار آو 
 .إليها المطلوب الدولة

 

مارات العربية ملكة األردنية اهلامشية ودولة اإلوالقضائي بني امل اتفاقية التعاون القانوني •

املتحدة
(1): 

 (28) المادة في القضائية" "اإلنابات عنوان تحت الثالث الفصل في االتفاقية تناولت
 القضائية اإلنابات تنفيذ لتشريعها اطبق   إليها المطلوب الدولة تتولى -1" :أن

 ،الطالبة الدولة في القضائية السلطات من إليها والمرسلة ،جنائية بقضية المتعلقة
 أو ملفات أو إثبات أدلة إرسال أو تحقيق أعمال مباشرة موضوعها ويكون 

 بالجريمة. تتعلق أخرى  أوراق أية أو مراسالت أو تجارية دفاتر أو مستندات
 بأقوالهم اإلدالء قبل ايمين   الخبراء أو الشهود يحلف نأ في الطالبة الدولة رغبت إذا -2

 لم إذا الطلب هذا إليها المطلوب الدولة وتحقق صراحة، ذلك حتوض   أن فعليها
 .تشريعها مع يتعارض
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 بمطابقتها امؤشر   ضوئية اصور   أو انسخ   إليها المطلوب الدولة ترسل نأ يجوز -3
 رغبتها صراحة الطالبة الدولة أبدت إذا ذلك ومع المطلوبة. المستندات أو للملفات

 .ذلك أمكن كلما الطلب هذا إلى تجاب األصول على الحصول في
 في إال الطالبة الدولة إلى المرسلة المعلومات استخدام القضائية للجهات يجوز ال -4

 .أجلها" من طلبت التي الدعوى  إطار
 

 تنفيذ وزمان بمكان الطالبة الدولة إليها المطلوب الدولة "تحيط بأن (29) المادة وقضت
 واألشخاص للسلطات ويسمح ذلك، في رغبتها صراحة الدولة هذه أبدت إذا القضائية اإلنابة

 .إليها" المطلوب الدولة قبلت إذا بالحضور المعنية
 

م2004ملكافحة اإلرهاب اتفاقية دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  •
(1): 

 دعم منع مجال في الخاص "التعاون  عنوان تحت الثالث الفصل في االتفاقية تناولت
 والتدابير اإلجراءات المتعاقدة الدول "تتخذ أن على (14) المادة نصت ،اإلرهاب" وتمويل

 أنشطة كشف من نهاتمك   التي والهيئات، لألفراد المالية األنشطة متابعة لها تكفل التي الالزمة،
 .الداخلية وأنظمتها تشريعاتها مع فقيت   بما وذلك إقليمها، نطاق في اإلرهاب وتمويل دعم

 

 نقل أو خولد لمنع الممكنة الجهود كل المتعاقدة الدول "تتخذ نبأ (15) المادة وقضت
 ومنع ودعمه، اإلرهاب تمويل أنشطة في استخدامها في يشتبه إليها وأ منها أموال تحويل أو

 هذه في أرضيها على الكائنة أو إليها المنتمية والخاصة العامة الهيئات أو األفراد تورط
 للمعلومات الفوري  التبادل بإجراء القيام (16) المادة في المتعاقدة الدول والتزمت .األنشطة"
 التي التحفظية وباإلجراءات ،عنها واإلبال  اإلرهاب تمويل أو دعم بأنشطة المتعلقة والبيانات

  .بشأنها اتخاذها تم
 

 في المستخدمة واألساليب الخبرات المتعاقدة الدول "تتبادل أن قررت (17) المادة اأم  
 فيها بما عنها، الكشف في واألمنية العلمية والسبل ،هوتمويل اإلرهاب بدعم المتعلقة األنشطة

                                                           

 محاكم دبي:  –من موقع حكومة دبي  -1
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationSearch.aspx 

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LegislationSearch.aspx
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 وعقد الدولية، المعلومات وشبكات كترونيةواإلل الالسلكية االتصال وسائل استخدام سبل
 .النشاط" هذا مواجهة في بينها فيما مشتركة معلومات قاعدة وإنشاء واالجتماعات اللقاءات
 

 المناسبة، التدابير المتعاقدة الدول من دولة كل "تتخذ أن اأيض   رتقر   (18) والمادة
 أو مستخدمة أموال أي   حجز أو تجميد أو كشف أو لتحديد الوطنية، وأنظمتها لتشريعاتها اوفق  

 أو تبادلها أو لمصادرتها وعائداتها اإلرهاب وتمويل دعم أنشطة أغراض من لغرض صةمخص  
 أضر أو إقليمها على امتد إرهابي بنشاط تتعلق كانت إذا األخرى  المتعاقدة الدول مع اقتسامها

 ".ذلك تقتضي النشاط هذا عن الكشف مصلحة وكانت ،بمصالحها
 

سبانياإمارات العربية املتحدة و مملكة دولة اإلاتفاقية تسليم اجملرمني بني  •
(1): 

 ي:تاآل النحو على للتسليم القابلة الجرائم االتفاقية من (3) المادة تناولت
 بموجب عليهما معاقب امتناع أو فعل عن التسليم يمنح االتفاقية هذه لغرض .1

 على واحدة سنة أقصاها لمدة الحرية من الحرمان أو بالسجن الطرفين كال قوانين
 الجرائم تلك في أدين بشخص التسليم تعلق حالة وفي .أشد بعقوبة أو األقل

 من تبقى إذا فقط التسليم يمنح .الحرية من حرمان أو بالسجن حكم لتنفيذ مطلوب
 األقل. على أشهر ستة بها المحكوم العقوبة

  :المادة هذه لغرض .2
 المشكلين االمتناع مأ الفعل ذات يضع الطرفين قانون  نأكا سواء يهم ال )أ(

  .المصطلح بنفس الجريمة يسمى أو  للجرائم التصنيف ذات ضمن للجريمة
 الشخص ضد بها المدعى االمتناعات أو األفعال مجموعة االعتبار في يؤخذ )ب(

 إليه. المطلوب الطرف في الجريمة عناصر تحديد في تسليمه المطلوب
 للتسليم. قابلة جريمة المالية الطبيعة ذات الجريمة تكون  (1) فقرةال مراعاة مع .3
 ،الطــرفين قانون  بموجب عليه معاقب منها كل   الجــرائم مـن بعدد التسليم تعلق إذا .4

 منح إليه المطلوب للطرف فيجوز (1) البند متطلبات يستوفي ال بعضها ولكن
 .الجرائم تلك عن اأيض   التسليم

                                                           

 م.2010-03-31تاريخ النشر:  اإلماراتية، الرسمية الجريدة من 506 العدد في االتفاقية نشر تم -1
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 اخلامتة

 

تناول هذا البحث موضوع التحريات وجمع االستدالالت في جريمة غسل األموال لقد 
لما فيه من مخاطر كبيرة على  ،م2018( لسنة 20وتمويل اإلرهاب في القانون اإلماراتي رقم )

والتي بدأت من  ،ولقد أثار هذا الموضوع بعض المشكالت القانونية ،االقتصاد والتنمية القومية
ومتى تكون أفعال تحويل األموال وصورها  ،ل وكذلك تمويل اإلرهابتعريف غسل األموا

ثم تطرقنا إلى السلطة المختصة بالتحريات وجمع االستدالالت عن  ،المختلفة جريمة جنائية
 ،ها القانون دفنا على إجراءات البحث والتحري وجمع االستدالالت التي حد  وتعر   ،تلك الجريمة

دولي في مجال التحريات وجمع االستدالالت عن جريمة غسل التعاون ال اثم تناولنا أخير  
 األموال وتمويل اإلرهاب. 

 
 ي:تض النتائج نسردها على النحو اآللنا في هذ البحث إلى بعوقد توص  

المؤسسات المالية باإلبال  عن المعامالت المشبوهة إلى وحدة المعلومات التزام  .1
إذا كانت هناك أسباب معقولة لهذا  المالية في حال تحديد شبهة ارتكاب الجريمة

االشتباه في ارتباط عائداتها بجريمة أو بمحاولة استخدام األموال أو العائدات 
 بغرض ارتكابها هذه الجرائم أو إخفائها أو االستفادة منها.

وحـدة المعلومـات المالية هي المركز الوطني الوحيد المتعلق باستالم وتحليل  .2
ت المشبوهة، والعمل على استقاللية الوحـدة التشغيلية، وتوجيه تقارير المعامال

ونشر التقارير السنوية، باإلضافة إلى توفير إحصائيات شاملة حول األنشطة التي 
 .تقوم بها الوحدة

تقوم جهات إنفاذ القانون في الدولة بتلقي البالغات من وحدة المعلومات المالية  .3
والمهن من المنشآت المالية واألعمال  التي ترد إليها- عن المعامالت المشبوهة

بعد تحليلها وتقييمها، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بإجراء  –غير المالية المحددة
والتسليم المراقب  ،البحث والتحري وجمع االستدالالت والقيام بالعمليات السرية

 للكشف عن الجرائم.
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مكافحة جرائم غسل األموال انضمام دولة اإلمارات لالتفاقيات الدولية والعربية ل .4
وتمويل اإلرهاب، حيث تناولت هذه االتفاقيات ضرورة تسليم المجرمين، وتبادل 

 المعلومات، والمساعدات القضائية.
 
 بعض التوصيات نوجزها في:إلى لنا قد توص  و 
فصاح عن شخصية المبلغ إذا كانت ظروف الحال ضروروة تفعيل قاعدة عدم اإل .1

خاصة أن هذه النوعية من الجرائم ذات طبيعة خاصة، بو ، تقضي بذلك حماية له
ويقدم على ارتكابها جماعات إجرامية منظمة، األمر الذي قد يكون من شأنه 

له تعريض حياة المبلغ للخطر في حالة الكشف عن شخصيته، عالوة على ما يمث  
 ذلك من حافز إضافي للتبليغ عن هذه النوعية من الجرائم.

م تقيد مأمور الضبط القضائي بصدد مباشرة اإلجراءات في ضرورة النص على عد .2
مواجهة جريمة غسل األموال بقواعد االختصاص العادية في القانون الخاص 

 قواعد العامة لالختصاص.البمكافحة غسل األموال، وذلك استثناء  على 
تفعيل التعاون الدولي واإلقليمي بشأن توسيع دائرة العمليات السرية والتسليم  .3

المراقب بين الدول األطراف في االتفاقيات، حيث يمتد دور جهات إنفاذ القانون 
في البحث والتحري وجمع االستالالت، وانتحال هوية أخرى إلى الدول األجنبية 

 م غسل األموال وتمويل اإلرهاب.والعربية للكشف عن األدلة الثبوتية لجرائ
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 بني املعمول واملأمول أوامر األداء
 -حتليليةدراسة -

 (1). حممد سامر القطانالدكتور
 اإلمارات -جامعة أم القيوين  – كلية القانون

DOI: 10.12816/0055835 

 
  

 مستخلـص 
    

من حقوقهم أو يف  ب يف األصل على الدائنني إذا ما تعثروا يف احلصول على أّييتوّج :للبحث املقدمة واهلدف الرئيسي

على الدائنني أصحاب الديون  ان استثناًء من هذا األصل، وتيسرًيمنها، سلوك طريق الدعوى العادية، ولك محاية أّي

طريق أوامر األداء.  :يفاء حقوقهم هذه، أال وهوالست اا آخر استثنائيًّابة، وضع املشرع اإلماراتي طريًقالثابتة بالكت

وقد أخضع املشرع سلوك هذا الطريق إىل جمموعة من القواعد اخلاصة اليت تهدف إىل تبسيط يف اإلجراءات وقصر يف 

 املشرع بهذا الشأن.ها جوهر التعديالت اليت أدخل، ودراسة وحتليلها . ويهدف البحث إىل شرح هذه القواعداملواعيد

 

متت هذه الدراسة وفق املنهج التحليلي للنصوص اجلديدة اليت أتت بها الالئحة التنظيمية  :نهج املستخدم يف البحثملا

 .لقانون اإلجراءات املدنية االحتادي اإلماراتي، مقارنًة بالنصوص القدمية )امُللغاة( الواردة يف هذا القانون

 

، أوجب املشرع على أوامر األداء ُتعد طريقًا ثالثًا من طرق التقاضيأن لنا من خالل البحث إىل توّص :نتائج البحث

األداء، وكان  ةحاّل، إذا كانت ثابتة بالكتابةال من أجل حتصيل ديونهم -بشكل إلزامي ال اختياري  -الدائنني سلوكه 

جتزئة أمر األداء ممكنة ت . وقد أضحبذاته أو بنوعه ومقداره اد معني املقدار أو منقواًل معيًندينًا من النقو هاحمل

الذي ال  لقاضي األداء قبول بعض طلبات الدائن ورفض أو عدم قبول بعضها اآلخر التنظيمية بعد أن أجازت الالئحة

  تتوفر فيه مجيع الشروط القانونية.

 

إنقاص مهلة التظلم ، واا ال وجوبيًّىل نظام أمر األداء اختياريًّإأن يكون اللجوء وأوصينا يف ختام هذا البحث  التوصيات:

 .، إىل احلد الذي تأتلف أكثر مع الغرض من نظام أوامر األداءمن أمر األداء ستئنافهلة االوم
 

 

 :مفردات البحث
 -طريق أوامر األداء - حتصيل الديون الثابة كتابة - عريضة األداء - قاضي األداء - األوامر القضائية - أوامر أداء - أوامر

 .إجراءات أوامر األداء - األداءشروط أوامر 

                                                           
عمل و، 2004دكتوراه يف القانون اخلاص من جامعة باريس العاشرة حممد سامر القطان على الحصل الدكتور  -1

جامعة أم  –يف كلية القانون أستاذ مساعد حاليًا: وجامعة دمشق سابقًا،  - دكتور مدرس يف كلية احلقوق
 القيوين.
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Abstract 
 

Introduction and main objective: Normally, in the event of creditors’ failure to obtain 

or protect any of their rights, they can institute legal proceedings, however, to make it 

easier, and as an exception to that way, UAE legislator promulgated another means 

whereby creditors, with debts owing to them proved in writing, can obtain their rights: 

Order of Payment. UAE legislations set out specific rules intended to streamline order 

of payment – related procedures and timeframe. This research is intended to explain 

and analyze such rules and examine relevant amendments introduced by UAE 

legislator. Method used: analytical methodology was used to analyze new provisions 

stipulated by UAE Federal Civil Procedure Code Regulation as compared with the old 

(repealed) provisions. Research findings: Research summed up with that the order of 

payment was a third means or method of litigation the legislator has made mandatory 

for creditors to follow for the collection of their debts which are: proved in writing; 

are due for payment; are debts of fixed amounts of money or a movable specified with 

a type and an amount. As per the Regulation, the concerned judge may accept or reject 

creditors’ applications based on fulfillment of legal requirements. Recommendations: 

Research recommended that order of payment system be optional, and that the time 

bar of grievance and appeal against order of payment be reduced in line with the 

system’s intended purpose. 
 

Keywords:  

Orders – Order of Payment – Judicial Warrants – Order of Payment Competent Judge 

– Order of Payment Petition – Collection of Debts Proved in Writing - Order of 

Payment Means – Order of Payment Conditions – Order of Payment Procedures.  
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 :مقدمة
ر، يمنع القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما في جميع دول العالم المتحض  

بأنفسهم، ويرسم لهم بالمقابل الطريق القانوني الدائنين وأصحاب الحقوق من اقتضاء حقوقهم 
 الواجب اتباعه من أجل استرداد حقوقهم أو حمايتها كل ما لزم األمر.

 

ب على الدائنين وغيرهم من أصحاب الحقوق، إذا ما تعثروا في يتوج   في األصل،و
 بماالعادية  الدعوى منها، سلوك طريق  من حقوقهم أو في حماية أي   الحصول على أي  

 يحتويه من إجراءات ومواعيد تطول أو تقصر بحسب ظروف كل نزاع. 
 

، رسم الثابتة بالكتابة على الدائنين أصحاب الديون  امن هذا األصل، وتيسير  واستثناًء 
ومعينة  ة األداءالستيفاء حقوقهم هذه إن كانت حال اآخر استثنائي   االمشرع اإلماراتي، طريق  

طريق بذاته أو بنوعه ومقداره، أال وهو  امن النقود أو منقوال  معين   االمقدار، وكان محلها دين  
، وأخضعه إلى مجموعة من القواعد واألحكام الخاصة التي تهدف إلى تبسيط في أوامر األداء

 على تلك المطبقة في التقاضي بطريق الدعوى العادية.  اجراءات وقصر في المواعيد، قياس  اإل
 

نظام مارات العربية المتحدة، إلى جانب لقانوني في دولة اإلعرف التنظيم اوكذلك، ي  
الذي يمارس القاضي من خالله سلطته القضائية المتمثلة بإصدار األحكام  التقاضي بالدعوى؛

الذي يمارس من خالله  نظام التقاضي بالعريضة؛الفاصلة في المنازعات المعروضة عليه، 
األوامر على العرائض التي تقدم إليه، في الحاالت القاضي سلطته الوالئية المتمثلة بإصدار 

التي تقتضي اتخاذ تدابير وقتية أو مستعجلة، للمحافظة على حقوق معينة دون المساس 
 .بحبسه أو بمنع سفره بأصلها؛ كاألمر بإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين أو األمر

 
 تساؤالت البحث وإشكالياته:

مع وجود هذين النظامين للتقاضي )التقاضي بالدعوى والسؤال الذي يطرح نفسه 
والتقاضي بالعريضة(؛ أين يقع منهما نظام أوامر األداء؟ فهو يشترك مع كل منهما في بعض 

 أخرى.  منهما في جوانب الجوانب، ويختلف عن كل   
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إلزامي أم اختياري، بالنسبة للدائنين  هل سلوك طريق أوامر األداء ومن ناحية ثانية،
حاب الديون التي تتوفر فيها كافة شروط استصدار أمر األداء؟ وما هي اآلثار التي من أص

 ب على سلوك طريق الدعوى العادية رغم توفر هذه الشروط؟الممكن أن تترت  
 

الُمعدلة  -التنظيمية ومن جهة ثالثة، ما هو جوهر التعديالت التي أدخلتها الالئحة 
المدنية الناظمة ألوامر األداء؟ وما مدى فعاليتها من أجل جراءات نصوص قانون اإل على

ماراتي تحصيل الديون التي تشملها، ال سيما في ظل التطور الكبير الذي أدخله المشرع اإل
ء ما ه بأيسر الطرق وأسرعها؛ كإنشاإلى حق   ذي حق   يصال كل  على القواعد اإلجرائية، إل

 الواحد أو الجلسة الواحدة"؟   "محكمة اليوميسمى "مكتب إدارة الدعوى" و
 

 :أهداف البحث

محاولة اإلجابة على التساؤالت المبينة أعاله، ومحاولة  إلى من خالل بحثنا هذا نهدف
 اقتراح أفضل الحلول الممكنة لإلشكاليات التي يثيرها، من خالل تبيان ماهية أوامر األداء

 ، وشروط إصدارها، واإلجراءات التي تخضع لها. هوشرح
 

 :تقسيماتهمنهج البحث و

لمختلف جوانب نظام أوامر  الوصفي والتحليلي المنهجاعتمدنا في هذا البحث على 
للموازنة بين النصوص القديمة )الُملغاة( الناظمة لهذا النظام،  المنهج المقارن األداء، وعلى 

الُمعدل(، وبين ) 1992 لسنة 11 الواردة في قانون اإلجراءات المدنية االتحادي اإلماراتي رقم
النصوص الجديدة التي أتت بها الالئحة التنظيمة لهذا القانون، الصادرة بقرار مجلس الوزراء 

بقرار مجلس الوزراء  ا، الُمعدلة مؤخر  2018لسنة  57دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم في 
منا البحث وفق  2020سنة ل 33رقم   لما يأتي: ا، وقد قس 

 

 :ماهية أوامر األداء -المبحث األول
 راتهاالمطلب األول: تعريف أوامر األداء ومبر   •
 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية ألوامر األداء ومدى إلزامية اللجوء إليها •

 :شروط أوامر األداء وإجراءات إصدارها -المبحث الثاني
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 المطلب األول: شروط إصدار أوامر األداء  •
 أوامر األداء المطلب الثاني: إجراءات إصدار •
 نتائج وتوصياتخاتمة: 

 

 املبحث األول

 ر األداءـــة أوامــــماهي

ط ال تتبع فيه اإلجراءات المعتادة للخصومة  أوامر األداء هي نظام استثنائي مبس 
ه المشرع من أجل المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة، التي تتوفر فيها شروط معينة القضائية، أقر  

وما  ؟منازعة الخصم بشأنها ضعيفة االحتمال. فما هو تعريف هذه األوامر تجعل من احتمال
 اسنتناوله تباع   امدى إلزامية اللجوء إليها؟ هذا ممبرراتها؟ وما هي طبيعتها القانونية وما هي 

 فيما يأتي:
 

 :راتهاالتعريف بأوامر األداء ومرّب -لاملطلب األّو

 

 :التعريف بأوامر األداء -الفرع األول

بداية ، أورد المشرع اإلماراتي األحكام الناظمة ألوامر األداء في قانون اإلجراءات 
ن: 1992 لسنة 11 المدنية االتحادي رقم ، في الباب الحادي عشر من الكتاب األول الُمعنو 

 . 149إلى  143التداعي أمام المحاكم، بالمواد من 
 

 رقم اتحادي بقانون  مها المرسوموقد طرأت عدة تعديالت على هذا القانون؛ كان من أه
لمجلس الوزراء في دولة اإلمارات  اا صريحً تشريعي   اتفويًض ، الذي تضمن 2017لسنة   10

من المواضيع اإلجرائية الواردة في  الئحة تنظيمية؛ إلعادة تنظيم عددالعربية المتحدة، بإصدار 
 .(1)ءاألداموضوع أوامر والتي من بينها  ،قانون اإلجراءات المدنية

 

، ودخلت حيز 2018لسنة  57وصدرت الالئحة التنظيمية بقرار مجلس الوزراء رقم 
، بملحق م2018-ديسمبر-16شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في التنفيذ بعد 

                                                           

 . 2017لسنة  10 رقم اتحادي بقانون  من المرسوم ( مكرر1: المادة )انظر -1
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وأعادت تنظيم أحكام أوامر األداء في الفصل الثاني من الباب  .(1)العدد ستمائة وثالثة وأربعين
ن:  من هذه  192، وألغت المادة 68إلى  62بالمواد من  األوامر القضائية،الثاني الُمعنو 

تم تعديل بعض مواد هذه  اأحكامها أو يتعارض معها. ومؤخر   الالئحة كل نص يخالف
، الذي دخل حيز التنفيذ من اليوم 2020ة لسن 33الالئحة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 . (2)التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 اا مباشر  لُمعدلة، نجد أنها لم تعط تعريف  ومن استقراء نصوص مواد الالئحة التنظيمية ا
الُملغاة  143المادة كما في مطلع  ،62صراحة في مطلع المادة ألوامر األداء، لكنها بي نت 

، أن سلوك طريق استصدار أوامر األداء من قبل الدائنين اإلجراءات المدنية من قانون 
 االستثناءأصحاب الديون الثابتة بالكتابة الحال ة األداء والمعينة المقدار، ما هو إال على سبيل 

التقاضي " طريقمن األصل العام الذي يقضي بسلوك الطريق العادي واألساسي للتقاضي وهو 
 ح أصال  للجميع. " المتابالدعوى 

 

، عبارة عن قرارات (3)وأوامر األداء بالتعريف هي، بحسب الكثير من شراح القانون 
قضائية تصدر عن القاضي المختص في معرض خصومة لها طابعها الخاص، الذي يميزها 
عن كل من الدعوى العادية وعن األوامر على العرائض، وتتمتع بمقومات العمل القضائي من 

 .(4)الحجية والقوة التنفيذيةحيث 
                                                           

من الالئحة التنظيمية على أن: "تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، وُيعمل بها بعد  193نصت المادة  -1
 شهرين من تاريخ نشرها".

رمضان  7(، تاريخ 677رقم ) في الجريدة الرسمية، العدد 2020لسنة  33الوزراء رقم ُنشر قرار مجلس  -2
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، م. ونصت المادة الرابعة منه: "2020أبريل  30الموافق ه/ 1441

 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
. 879، ص428، بند م2001دار النهضة العربية:  د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، -3

، ص م2009: 2د. أسامة الروبي، األحكام واألوامر وطرق الطعن فيها، دار النهضة العربية، ط انظر:و 
315. 

، م2000د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية:  -4
 بعد. وما 788، ص 496بند 
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هو األمر الذي يصـــدر عن  أمر األداء بالمعنى الضيق وبمعنى آخر يمكننا القول إن  
قاضي األداء، بناء  على عريضة تقدم له من ِقب ل الدائن )العارض( متى كان دينه ثابت 

بذاته أو بنوعه  اال  معين  ن المقدار أو منقو من النقود معي   اابة وحال  األداء، وكان محله دين  بالكت
 ومقداره، تجاه مدينه )المعروض ضده(. 

 
 :مربرات نظام أوامر األداء -الفرع الثاني

أن الديون الثابتة بالكتابة التي  -في تبريرهم إلقرار نظام أوامر األداء- (1)يرى البعض
تخضع لهذا النظام، ال تحتاج المطالبة بها إلى إقامة دعوى أمام القضاء باإلجراءات المعتادة، 
بما توفره من ضمانات متعددة كمبدأ المواجهة بين الخصوم؛ وذلك لشدة وضوحها، وعدم 

 نها. تصور منازعة جدية بشأ
 

المطالبة بهذه الديون ال ترجع إلى وجود منازعة حقيقية بين األطراف،  وهم يرون أن  
بقدر ما ترجع إلى إثبات جدية الدائنين بشأن المطالبة بديونهم، وبخاصة تجاه المدينين 

بد من إخضاع تلك المطالبة إلى إجراءات خاصة، سريعة وميسرة،  المماطلين؛ لهذا كان ال
 م أوامر األداء، بدال  من إشغال القضاء بدعاوى ال تنطوي على منازعات جدية. يوفرها نظا
 

وهو من -إلى توثيق ديونهم بدليل كتابي  هذا إضافة إلى أن الدائنين يعمدون عادة  
، وبالتالي (2)نزاع قد يثور بينهم في المستقبل حولها ألي   اتحاشي   -امسبق   أقوى األدلة التي ُتعد  

 يتجنبون بذلك اإلجراءات القضائية العادية للمطالبة بها.  

                                                           

م، كلية 1992لسنة  11للقانون رقم  افي اإلمارات العربية المتحدة وفق  نظر: د. أحمد هندي، التنفيذ الجبري ا -1
. ود. علي بركات، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار 194، ص م1996شرطة دبي: 

شرح إجراءات التنفيذ  عبد الحميد تركي،. ود. علي 1174، ص م2016النهضة العربية، الجيزة )مصر(: 
آخر التعديالت بالقانون رقم  ان  )متضم   1992لسنة  11تحادي رقم لقانون اإلجراءات المدنية اال االجبري وفق  

 .291، ص م2013، دار النهضة العربية: 3(، طم2005لسنة  30
أحكام األدلة الكتابية الواردة في الباب الثاني قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية، الصادر  :نظرا -2

 .1992لسنة  10بالقانون االتحادي رقم 
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ولكن باعتقادنا أن ثبوت الديون بالكتابة ال يعني بالضرورة أنها خالية من كل نزاع أو 
بالكتابة أو بما  اأيض   اثابت   نقضاؤهمنازعة؛ فالدين الثابت بالكتابة قد يكون نفيه أو سقوطه أو ا

 هو أقوى من الكتابة كاإلقرار مثال .
 

مكتب نظام " -في السنوات األخيرة-المشرع اإلماراتي  ومن جهة ثانية، بعد أن أقر  
، وما أحدثه كل منهما من (2)"الجلسة الواحدةونظام "محكمة اليوم الواحد أو  (1)إدارة الدعوى"

سرعة في البت بالدعاوى المرفوعة أمام القضاء، اختصار في الوقت وتبسيط في اإلجراءات، و 
أن هذه األوامر  اصةوبخاإلبقاء على نظام أوامر األداء،  -من وجهة نظرنا– الم يعد مجديً 

من ضمانات التقاضي؛ فهي تتخذ بداية من دون مواجهة، ومن  ابشكل أو بآخر بعض  تمس  
نه بعد صدور األمر باألداء من التظلم  دون حتى علم المدعى عليه، وإن كان القانون قد مك 
منه أو استئنافه، بحسب الحال، وطرح وجهة نظره وما قد يكون لديه من مطاعن عليه، إال أن 

 قاضي. في ذلك حرمان له من درجة من درجات الت
 

وكذلك، قد يظهر للمحكمة المختصة في المرحلة االبتدائية أو االستئنافية الناظرة 
بطلب استصدار أمر األداء، عدم توفر شرط أو أكثر من شروط استصدار األمر، ومن ثم ال 
بد لصاحب الحق من عرض النزاع مر ة ثانية على القضاء، ولكن هذه المر ة باتباع طريق 

ساسي للتقاضي، وفي ذلك ضياع للوقت والجهد وزيادة ه الطريق األصلي واألدعوى باعتبار ال
 في المصاريف. 

 
 :الطبيعة القانونية ألوامر األداء ومدى إلزامية اللجوء إليها -املطلب الثاني

 

 :الطبيعة القانونية ألوامر األداء -الفرع األول

ألوامر األداء، يدور حول  السؤال الذي يطرح نفسه بصدد البحث عن الطبيعة القانونية
، ويصدر بالتالي عن القاضي األوامر على العرائضمن  ما إذا كان هذا النوع من األوامر ُيعد  

                                                           

 .2014لسنة   10رقم االتحادي نظر: القانون ا -1
   .2018 لسنة  18رقم اتحادي بقانون  نظر: المرسوما -2
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ويصدر بالتالي عن األحكام القضائية، من  أم أنه ُيعد  الوالئية؟  المختص بموجب سلطته
ونية التي تترتب ؟ وال تخفى على أحد اآلثار القانالقضائية القاضي المختص بموجب سلطته

على اإلجابة على هذا التساؤل، والتي تتجلى بصورة خاصة في مرحلة تنفيذ األمر؛ فاألوامر 
ا األحكام ، أم  (1)على العرائض تنفذ فور صدورها ألنها مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني

التساؤل ولإلجابة على هذا القضائية فال تنفذ من حيث المبدأ إال بعد أن تصبح انتهائية. 
 نميز بين االتجاهات اآلتية:

 
  :(2)االتجاه األول -الً أو  

؛ ابحتً  اعماًل والئي  يذهب أنصاره إلى عد  عمل القاضي المختص بإصدار أمر األداء 
فهو يفصل في طلب أداء الدين المرفوع إليه من الدائن )العارض( بموجب عريضة، ومن دون 

ال إلى  وظيفته الوالئيةضده(، وذلك باالستناد إلى  مرافعة وال حتى إعالن الخصم )المعروض
في الدول التي تبنت -هذا الرأي إلى صريح قول المشرع وظيفته القضائية. ويستند أصحاب 

..". وهو ما ورد في مطلع .بأن: "يصدر األمر باألداء بناء  على عريضة -نظام أوامر األداء 
اإلجراءات المدنية اإلماراتي  الالئحة التنظيمية لقانون  منالُمعدلة  63الفقرة الثانية من المادة 

 من قانون اإلجراءات.  144ت محل الفقرة الثانية من المادة التي حل  
 

المشرع ال يحصر سلطة إصدار  وال غرابة في ذلك، بحسب أصحاب هذا االتجاه؛ ألن  
؛ اذه السلطة لغيره أيض  ، بل يمنح هاألوامر الوالئية بقاضي األمور المستعجلة أو الوقتية فقط

كما هو الحال بالنسبة لقاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى األصلية، وللقاضي الجزئي في 
باع . ولم يقصد المشرع من ات  (3)المناطق التي ال يوجد فيها قاض لألمور المستعجلة أو الوقتية

                                                           

 -... د من األحوال اآلتية: النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في أي  من الالئحة على أن: " 78المادة  تنص -1
 األوامر الصادرة على العرائض...".

نظر: د. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، اإلسكندرية: ا -2
 وما بعد.  192مكرر، ص  87، بند م1978

يندب في مقر المحكمة االبتدائية  -1عات المدنية االماراتي على أن: "من قانون المراف 28ت المادة نص   -3
قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى 
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الدعوى، سوى التيسير نظام أوامر األداء، بدال  من عرض النزاع على المحكمة ابتداء بطريق 
بطلب األداء بموجب سلطتها  على المحاكم وتوفير الوقت والجهد، وذلك من خالل البت  

 لقوة ثبوت الحق بدليل كتابي.   ااجة إلى مواجهة بين الخصوم؛ نظر  الوالئية دونما ح
 

  :(1)االتجاه الثاني -اثانيً 
؛ فهو ابحتً  اعماًل قضائي  يرى أصحابه أن عمل القاضي المختص بإصدار أمر األداء 

ر أصحاب هذا االتجاه أمر األداء؛ ويبر   ن قضاء  فاصال  في خصومة حول الدين محل  يتضم  
ه أمام القضاء، طلب الدائن استصدار أمر األداء هو مطالبة جازمة بحق   رأيهم هذا بقولهم إن  

في هذه  ي المختص  تأتي بعد تكليف المدين بالوفاء وثبوت امتناعه عن ذلك، ويفصل القاض
 .  سلطته القضائية الحالة بخصومة حقيقية حول أصل الحق، بموجب

 

وعليه، أمر األداء وفق هذا االتجاه هو عمل قضائي بحت، له كافة مقومات العمل 
القضائي ويرتب ذات اآلثار؛ فيحوز حجية األمر المقضي، ويتمتع بذاته بالقوة التنفيذية التي 

كالحكم القضائي  ا، تمام  اامتنع المحكوم ضده عن تنفيذه طوع  ي حال تسمح بتنفيذه جبرا  ف
ه يختلف عنه من حيث طريقة المطالبة التي تتم فيه الذي يصدر في الدعوى العادية، ولكن  

 بعريضة ال بدعوى، ويصدر في غيبة الخصوم ال بمواجهتهم.
 

  :(2)االتجاه الثالث -اثالثً 
؛ فهو يجمع بين ذو طبيعة خاصة مختلطةيذهب أنصاره إلى عد  نظام أوامر األداء 

 الطابع الوالئي والطابع القضائي:
                                                                                                                                           

 ،مة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعيةمحك تختص   -2 ،ن فوات الوقتـــــــعليها م
 المحكمة االبتدائية فيكون هذا االختصاص للمحكمة الجزئية".  ا في خارج المدينة التي بها مقر  أم   -3

، م1967نظر: د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية: ا -1
 .662، ص548بند 

، مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر وجدي راغب فهمينظر: د. ا -2
 الة اإلمارات العربية المتحدة وفق  . ود. عاشور مبارك، التنفيذ الجبري في دو 711، ص م1999والتوزيع: 

مقارنة بالشريعة ، )دراسة 2005( لسنة 30م، الُمعدل بالقانون رقم )1992( لسنة 11للقانون رقم )
 .192، ص206، البند م2008اإلسالمية(، أكاديمية شرطة دبي: 

https://www.google.ae/search?safe=strict&sa=X&biw=1366&bih=625&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%89+%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8+%D9%81%D9%87%D9%85%D9%89%22&ved=0ahUKEwjniob7joDnAhVVBGMBHVtEAHMQ9AgILTAA
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يتشابه مع نظام األوامر على العرائض في بعض الوجوه؛ وبخاصة من  من جهةفهو 
تقدم إلى القاضي المختص، ويبت فيها  عريضةحيث صدور األمر في كال النظامين بموجب 

يفترق عن غرفة المداولة من دون إعالن الخصوم ومن دون مواجهة بينهم، وهو بذلك في 
  نظام التقاضي بالدعوى الذي يقتضي إعالن الخصوم والمواجهة بينهم.

 
يختلف عن نظام األوامر على العرائض في وجوه أخرى؛  من جهة ثانيةوهو 

وبخاصة من حيث تمتع أمر األداء بحجية األمر المقضي وبالقوة التنفيذية التي تثبت لألحكام 
 يقترب من نظام التقاضي بالدعوى.القضائية، وهو بذلك 

 
و طبيعة نظام أوامر األداء هو نظام ذ إلى القول إن  وهذا ما دفع أصحاب هذا االتجاه 

 مختلطة بين نظامي التقاضي بالعريضة والتقاضي بالدعوى.
 

  :(1)االتجاه الرابع -ارابعً 
ه بقو ؛ فالمشر  ةذو طبيعة خاصة ومستقل  نظام أوامر األداء  يرى أصحابه أن   اعد ع خص 

من طريق التقاضي بالدعوى  عن كل    للتقاضي مستقال   اوأحكام خاصة، وجعل منه طريق  
اء وفق هذا أمر األد وطريق التقاضي بالعريضة، فله شروطه وإجراءاته الخاصة به. وعليه ُيعد  

نقص في القواعد  أي   ن  إيصدر نتيجة خصومة قضائية خاصة، و  ااالتجاه عمال  قضائي  
لعمل القضائي، الخاصة بنظام أوامر األداء ُيرجع بشأنه إلى القواعد العامة التي تحكم ا

وباألوامر على العرائض  ،قة باألحكام القضائيةوبالمجمل ال يجوز تطبيق القواعد العامة المتعل  
 . (2)على نظام أوامر األداء إال إذا كانت متناسقة معها

 

د هذا الرأي األخير؛ فالتقاضي بطريق أوامر األداء هو الطريق الثالث ونحن بدورنا نؤي  
صه المشرع من أجل المطالبة بالديون الثابتة أمام المحاكم اإلماراتية؛ خص  من طرق التقاضي 

 . انها الحق  نة المقدار، وفق شروط محددة وإجراءات خاصة سنبي  بالكتابة الحال ة األداء والمعي  
                                                           

 وما بعد. 704، ص 456نظر: د. أحمد السيد صاوي، مرجع سابق، بند ا -1
 .1203د. علي بركات، مرجع سابق، ص  -2
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 :مدى إلزامية اللجوء إىل نظام أوامر األداء -الفرع الثاني

ق بأداء ضائية، بما فيها تلك المتعل  في األصل، يجب أن ترفع جميع المطالبات الق
 بأي  ة بطريق الدعوى، وهذا هو الطريق الطبيعي للمطالبة الديون كافة، إلى المحكمة المختص  

المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة، الحال ة األداء  –كما رأينا–المشرع خص   أن   حق كان. إال  
ر األداء. والسؤال الذي يتبادر للذهن في هذا نة المقدار، بطريق استثنائي هو طريق أواموالمعي  

الصدد يدور حول ما إذا كان استصدار أمر األداء بشأن الديون التي يشملها هذا النظام هو 
وما هو مصير المطالبة القضائية إذا رفعت أمام المحكمة المختصة  طريق إلزامي أم اختياري؟

ولإلجابة على ذلك نبين أمر األداء؟  بطريق الدعوى، بدين توفرت فيه كافة شروط استصدار
 ما يأتي:

 

 : 2005جوء إلى نظام أوامر األداء قبل تعديل الل   -الً أو  
كان  1992لعام  11بداية، عندما صدر قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقم 

فقد ؛ اختياري ال إلزامي طريقاستصدار أمر األداء بالنسبة للديون التي يشملها هذا النظام هو 
إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توفر ه: "على أن   143لثانية من المادة ت الفقرة انص  

 شروط استصدار أمر األداء فال يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى".  
 

سريان هذا النص، كان للدائن بدين توفرت بشأنه شروط استصدار أمر  ففي ظل  
يق الدعوى العادية أو طريق استصدار أمر األداء للمطالبة األداء، حرية االختيار بين طر 

 ه، فإذا ما أقام دعوى عادية للمطالبة به، وجب على المحكمة نظرها والفصل بها.بحق  
 

 : 2005اللجوء إلى نظام أوامر األداء بعد تعديل  -اثانيً 
بعض ، وأدخل بموجبه 2005لسنة  30أصدر المشرع في دولة اإلمارات القانون رقم 

التعديالت على قانون اإلجراءات المدنية، وكان من بينها حذف نص الفقرة الثانية من المادة 
اللجوء إلى نظام  ا دفع الفقه واالجتهاد المحليين إلى القول إن  المشار إليها أعاله، مم   143

بي في ؛ فقد أوضحت محكمة تمييز د(1)من تاريخ نفاذ هذا التعديل اصار وجوبي  أوامر األداء 
                                                           

 .291نظر: د. علي عبد الحميد تركي، مرجع سابق، ص ا -1
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العديد من قراراتها أن المشرع قصد من هذا التعديل )المشار إليه( أن يجعل سلوك نظام أوامر 
باع هذا الطريق طالما ن على الدائن ات  ، وأنه أصبح يتعي  امرا  وجوبيا  بعد أن كان جوازي  األداء أ

ذلك بالنظام ق توفرت في دينه شروط استصدار أمر األداء المنصوص عنها في القانون؛ لتعل  
ب على المحكمة التي تقام أمامها دعوى بدين من هذا القبيل الحكم بعدم قبول العام. ويتوج  

 . (1)الدعوى ولو من تلقاء نفسها
 

ة مرحلة كانت عليها، للمدين دفع الدعوى، في أي   ه يحق  أن   اب على ذلك أيض  ويترت  
 ار عملي  كان ذلك غير متصو   نإطه، و بوجوب سلوك طريق استصدار أمر األداء لتوفر شرو 

لما يتيح له التقاضي بطريق الدعوى من تقديم دفوعه ومناقشة طلبات المدعي، وغير ذلك من 
 رة في الطريق اآلخر. الضمانات غير المتوف  

 

ها دين المحكمة تكتفي بالحكم بعدم قبول الدعوى، في حال كان محل   وجدير بالذكر أن  
استصدار أمر األداء، دون أن تقضي بإحالة الدعوى إلى قاضي األداء توفرت فيه كافة شروط 

لإلجراءات التي رسمها القانون للمطالبة بمثل  احكمها بهذا الشأن صدر خالف   المختص؛ ألن  
والمشرع اإلماراتي ال يوجب  ؛(2)حكم بعدم القبول ال بعدم االختصاصهذا الدين، فهو بالتالي 

على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إال حين تقضي بعدم 
 .(3)اختصاصها

                                                           

، مذكور في م22/10/2007، ق صدر بتاريخ 2007، لسنة 187رقم قرار محكمة تمييز دبي في الطعن  -1
-2019الوافي لتشريعات وأحكام اإلمارات العربية المتحدة، محمود ربيع خاطر، كنوز المعرفة، اإلمارات ط 

تجاري،  2007لسنة  187. وكذلك قرار محكمة تمييز دبي الصادر في الطعن رقم 227، صم2020
 تجاري. 2009لسنة  11رقم وقرارها الصادر في الطعن 

. 731. ود. وجدي راغب، مرجع سابق، ص 648، ص 540نظر: د. رمزي سيف، مرجع سابق، بند ا -2
ب على المحكمة أن تقضي بعدم البعض يذهب إلى أنه يتوج   ن  ألى إالصدد وتجدر المالحظة في هذا 

فيه شروط استصدار أمر األداء. ت اختصاصها؛ وذلك النتفاء والية المحكمة بنظر المطالبة بدين توافر 
 . 41، ص 30، بند م1958نظر: د. عبد الحميد الوشاحي، أوامر األداء، مطبعة مصطفى البابي: القاهرة ا

وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بسبب نوع ون اإلجراءات المدنية على أنه: "من قان 85ت المادة نص   -3
عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الدعوى أو بسبب عدم اختصاصها المحلي وجب 

  ".المختصة
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نص يجيز  وكذلك، ال يوجد في قانون اإلجراءات المدنية وال في الئحته التنظيمية أي  
 ر أمر األداء.إقامة الدعوى العادية، من قبل الدائن الذي توفرت في دينه شروط استصدا

 

 -المشار إليه أعاله 2005نذ تعديل م-، أضحى سلوك طريق أوامر األداء وعليه
الستيفاء الديون التي تخضع لهذا النظام، بحسب ما استقر عليه الفقه والقضاء المحليين، 

من الجائز للدائن إقامة  طالما توفرت فيها كافة الشروط المنصوص عنها، ولم يعد  -اإلزامي  
 وى العادية للمطالبة بمثل هذه الديون.الدع

 

إلزامية اللجوء إلى طريق استصدار أمر األداء ال تكون إال في  والجدير بالذكر، أن  
ابتداًء أن يبادر الدائن لمطالبة مدينه بأداء الدين  :أي ؛مبتدئةحال كانت المطالبة بالدين 

 :أي ؛بدعوى متقابلةا إذا وردت هذه المطالبة مها وفق اإلجراءات القانونية. أم  يقد  بعريضة 
هذه  فإن  بطلب عارض يرفع للمحكمة الناظرة بدعوى أصلية مرفوعة بين ذات األطراف، 

ها وتستمر المحكمة الناظرة بالدعوى األصلية بنظر الدعوى المتقابلة التي محل   اإللزامية تزول
من  62المادة  ا؛ ذلك ألن  فصل بهما مع  المطالبة بأداء دين توافرت فيه شروط أمر األداء، وت

اتباع نظام أوامر األداء،  أشارت صراحة إلى أن   جراءات المدنيةلقانون اإلالالئحة التنظيمية 
. وهذا ما كانت قد قضت به ابتداءً هو على سبيل االستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى 

 المدنية اإلماراتي. جراءاتالُملغاة من قانون اإل 143المادة من قبل 
 

بطلب وعليه يمكن للدائن، بدين توفرت فيه كافة شروط أوامر األداء، أن يطالب به 
، وال ُيلزم بسلوك طريق أوامر األداء إال افي معرض دعوى مرفوعة عليه مسبق   مهيقد   عارض

 . مستقل    إذا أراد المطالبة به بشكل  
 

 م أوامر األداء: رأينا في إلزامية اللجوء إلى نظا -اثالثً 
رغم ما قد يبدو من وجاهة لالتجاه السابق، الذي يقضي بأن سلوك طريق أوامر 
األداء هو على سبيل اإلجبار ال االختيار في حال توفرت بالدين المطالب به الشروط 

أوامر األداء سلوك طريق  أن   :أي ؛يده ونرى العكسالمنصوص عنها بهذا الشأن، إال أننا ال نؤ  
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ال هذا الطريق هو في حقيقته  لزامي للمطالبة بالديون الثابتة بالكتابة؛ ألن  إهو أمر اختياري ال 
 وذلك للمبررات اآلتية: ،يتعلق بالنظام العام

الغاية األساسية من نظام أوامر األداء هي التيسير على الدائنين أصحاب  ن  إ -1
ة المقدار باتباع إجراءات مبسطة الديون الثابتة بالكتابة والحال ة األداء والمعين

التيسير على الخصوم يحمل معنى حماية  ا ال شك فيه أن  للمطالبة بها، ومم  
سلوك طريق أوامر األداء من عدمه ال  المصالح الخاصة ال العامة، لذلك فإن  

 يتعلق بالنظام العام.
ء هو والتقاضي بسلوك طريق أوامر األدا ،التقاضي بطريق الدعوى هو األصل -2

االستثناء، والنصوص اإلجرائية عادة تحافظ على الطريق اإلجرائي األصلي رغم 
الموطن العام للشخص  النص على طرق استثنائية أخرى؛ فعلى سبيل المثال ُيعد  

، اا في الدعاوى الشخصية عموم  كاني  هو األصل في تحديد المحكمة المختصة م
كمحل اإلقامة المؤقت مثال  أو مكان  وإجازة المشرع إقامة الدعوى في مكان آخر؛

إن -ب أمام المدعي في إقامة الدعوى .. ال يغلق البا.العمل أو الموطن المختار
 ؛ ففي ذلك تيسير(1)أمام محكمة الموطن األصلي وفق القاعدة العامة -رغب

 على المدعي.
ال تضار العدالة وال يؤثر في حسن سيرها لجوء الدائن بدين ثابت بالكتابة إلى  -3

ع له، والذي يجب أن يبقى إقامة دعوى عادية بدينه؛ فهو الطريق األصلي الُمشر  
ن توفرت في دينه شروط استصدار أمر أداء بشأنه. فالدين الثابت إا حتى مفتوح  
بالكتابة، أو حتى بما هو أقوى  اأيض   ات  ة قد يكون انقضاؤه أو سقوطه ثاببالكتاب

من الكتابة كاإلقرار أو بالقانون كما في حالة التقادم أو المقاصة أو البطالن 
.. والتي قد يكون منها ما ال يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء .وغيرها من األسباب

ة لى وجهإن المدين المدعى عليه واالستماع هذا يحتاج إلى إعال نفسها، وكل  
نظره بشأن الدين المطالب به، والتحقيق والتثبت من ادعاءات ودفوع الخصوم 

 ره من ضمانات لجميع األطراف.من خالل الدعوى العادية بما توف  
                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية الُمعدل. 41إلى  31المواد من  -1
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داء بالنظام العام، هو أن ق موضوع أوامر األز وجهة نظرنا في عدم تعل  ا يعز  ومم   -4
طلبه بطلب عارض )دعوى متقابلة( في دعوى أصلية  اداء يمكن قانون  أمر األ

من الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات  62مرفوعة أمام القضاء؛ فالمادة 
صراحة على  من هذا األخير، تنص   143المدنية، ومن قبلها المادة الُملغاة 

وى تطبيق األحكام الخاصة بأوامر األداء "استثناء من القواعد العامة في رفع الدع
قابلة بدين ثابت بالكتابة بدعوى مت ا..". وعليه، تجوز المطالبة عرض  .ابتداء

إدخال الغير في دعوى عادية منظورة أمام  ا)طلب عارض(، كما ُيمكن أيض  
ومطالبة هذا الغير بتسديد دين بذمته توفرت فيه شروط استصدار أمر  ،القضاء

النظام العام المتنع النظر . ولو كان األمر فعال  هو من متعلقات (1)األداء
ا عرض   مريق أوامر األداء سواء ابتداء  أبالمطالبة بأداء الدين الثابت كتابة إال بط

قدمت  فالمطالبة بدين ثابت بالكتابة ال تختلف طبيعتها سواءبطلب إدخال.  مأ
 طلب إدخال. مبطلب عارض أ مبطريق دعوى أصلية مبتدئة أ

 

جعله  -اء على نظام أوامر األداء ضروري  كان االبقاإن - (2)لذلك نرى مع البعض
؛ وترك الحرية للدائن في سلوك 2005كما كان عليه العمل قبل تعديل  ،اال وجوبي   اري  اختيا

بالكتابة ومعين  ان كان ثابت  إالدعوى العادية للمطالبة بدينه و طريق أوامر األداء أو طريق 
الدائن هو أعلم بمصلحته وهو األقدر على تحديد ما إذا كان مدينه  المقدار وحال األداء؛ ألن  

 سينازع في الدين أم ال.
 

بعد أن تم إنشاء  اي  نسب االستغناء عن هذا الطريق كل  وأبعد من ذلك، نعتقد أنه من األ
، في النظام القضائي اإلماراتي " الجلسة الواحدة"مكتب إدارة الدعوى" و"محكمة اليوم الواحد أو 

                                                           

، دار المطبوعات 4نظر: أ. عز الدين الدناصوري وأ. حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، ج ا -1
 .959، ص م2017الجامعية: 

. ود. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر 647، ص539سيف، مرجع سابق، بند نظر: د. رمزي ا -2
. ود. عبد المنعم الشرقاوي، التعديالت التشريعية في قانون المرافعات، 651، ص614، بند م1978العربي: 

 .275ص  ،23مجلة القانون واالقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
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عليه الحال فيما سبق، للفصل بالمطالبات  ا كانوأصبحنا أمام إجراءات أكثر يسرا وسرعة مم  
التي تعرض على القضاء، وبمواجهة جميع أطراف الدعوى، وُيمكن بالتالي النص على عرض 

 .دعاوى المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة على "محكمة اليوم الواحد"
 

 املبحث الثاني

 األداء وإجراءات إصدارهاشروط أوامر 

 

إال في حال توفرت في ديونهم كافة  سلوك طريق أوامر األداء، للدائنين ال يجوز
الشروط التي نصت عليها الالئحة التنظيمة لقانون اإلجراءات المدنية، ومن خالل اإلجراءات 

 فيما يأتي:  اا لهم. وهذا ما سيتم تبيانه تباع  التي رسمته
 

 :شروط أوامر األداء  -لاملطلب األّو

اإلجراءات المدنية اإلماراتي  لقانون لالئحة التنظيمية الُمعدلة من ا 62ادة ت المنص  
 : على أنه

"استثناء  من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء  تتبع األحكام الواردة في المواد 
األداء وكان كل ما وحال  -امستندي  ا أو إلكتروني  –الكتابة ب ا.. إذا كان حق الدائن ثابت  .التالية

بنوعه ومقداره، وال يمنع من سلوك أمر  انقوال  معين  ن المقدار أو ممن النقود معي   ايطالب به دين  
 .(1)إجراء من اإلجراءات التحفظية األداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي  

 
قد ها إنفاذ عالمطالبة المالية محل  وتتبع األحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت 

 .(2)بورقة تجارية" اتجاري، أو كان صاحب الحق دائن  

                                                           

، اقتصر 2020لسنة  33من الالئحة التظيمية، بالقرار  62عديل الذي أدخل على المادة الت جدير بالذكر أن   -1
طلب هذا األخير، أضحى كطلب الفوائد ال يمنع من سلوك  ن  إفقط على إضافة كلمة "التعويض"؛ حيث 

 طريق استصدار أمر األداء.
اإلجراءات المدنية التي كانت تنص من قانون  143من الالئحة التنظيمية محل المادة  62حل ت المادة  - 2

على أنه: "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع األحكام الواردة في المواد التالية إذا كان 
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ه يكون سلوك الدائن طريق استصدار أمر أداء القتضاء حق   ضح من هذا النص أن  يت  
عند توفر نوعين من الشروط: شروط تتعلق بمحل الحق المطالب به، وأخرى تتعلق بإثبات 

 هذا الحق.
 

 :قة مبحل احلق املطالب بهالشروط املتعّل -األولالفرع 

 

 يجب أن يكون محل الحق معين المقدار:  -الً أو  
كأن يطالب الدائن مدينه بسداد مئة ألف درهم )مبلغ الدين المستحق له بذمته(، أو 
 يطالب المشتري البائع تسليم البضاعة المعينة التي اشتراها منه. وتجدر المالحظة إلى أن  

ه يحتاج عملية حسابية بسيطة؛ كمن يطالب نيحتى لو كان تعيمعين المقدار  محل الحق يكون 
واحدة، فمن السهل هنا تعيين مقدار  بثمن عشرين آلة كهربائية بمعدل ألف درهم مثال  لكل  

، (1)الحق بالكامل. وعلى ذلك تخرج من نظام أوامر األداء الحقوق التي ال تكون معينة المقدار
التي يحتاج تعينيها إلى إجراءات أو خبرات معينة؛ كالمطالبة بالتعويض عن الفعل  وتلك

 . (2)الضار، فالمطالبة بمثل هذه الحقوق تقتضي اتباع طريق التقاضي بالدعوى 
 

 يجب أن يكون الحق حال األداء:  -اثانيً 
إلى  اعلى شرط أو مضاف   اأمر أداء إذا كان حق الدائن معلق  فال يجوز استصدار 

لو باإلجراءات المعتادة ال تجوز المطالبة به أصال ، حتى ؛ فالحق غير حال األداء (3)أجل
                                                                                                                                           

 اود معين المقدار أو منقوال  معين  من النق اوكان كل ما يطالب به دين   ،بالكتابة وحال األداء اق الدائن ثابت  ح
واقتصر رجوعه على الساحب أو بورقة تجارية  ااألحكام إذا كان صاحب الحق دائن   وتتبع هذه ،بنوعه ومقداره

تباع القواعد اد الرجوع على غير هؤالء وجب ا إذا أراأم   ،المحرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم
 العامة في رفع الدعوى".

، منشور في موقع: 2015نة لس 409في الطعن رقم  ظبيالمعنى، نظر: قرار محكمة نقض أبو بهذا  -1
 https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgmentsأحكام محكمة النقض  –الصفحات

 ،1147، بند 2د. عاشور مبروك، الوسيط في قانون القضاء المدني، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة، ط -2
 .322. ود. أسامة الروبي، مرجع سابق، ص 707ص 

نظر: اعلى شرط،  ابسبب كون الدين المطالب به معلق  رفض المحكمة إصدار األمر باألداء بشأن وجوب  -3
حكام محكمة أ –، منشور في موقع: الصفحات 2015لسنة  409ظبي في الطعن رقم نقض أبو قرار محكمة 

  https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgmentsالنقض 

https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgments
https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgments
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األجل، فيستطيع الدائن حينئذ  استصدار أمر أداء إلجبار  ق الشرط أو حل  ا إذا تحق  للدعوى. أم  
 مدينه على الوفاء.

 

 : امن النقود أو منقواًل ُمعينً  ايجب أن يكون محل الحق دينً  -اثالثً 
من النقود، أو  اغ  ا مبلسلوك طريق أوامر األداء إذا كان محل حقه إم   على الدائن

 بذاته، على التفصيل اآلتي:  اقداره أو معين  بنوعه وم امنقوال  معين  
؛ كمطالبة المقرض أو الدائن بأداء من النقود ايمكن أن يكون محل الحق دينً  -1

القرض أو الدين، ومطالبة البائع بثمن المبيع، ومطالبة الناقل بأداء أجور مبلغ 
 .. .النقل، ومطالبة المستفيد بمبلغ الشيك

والمنقوالت المعينة بنوعه ومقداره؛  ان أن يكون محل الحق منقواًل معينً ويمك -2
تلك التي تتماثل فيما  :أي ؛المثلية األشياءبنوعها ومقدارها هي المنقوالت أو 

سلوك طريق  االوفاء، ويلزم للمطالبة بها أيض   بينها، فيقوم بعضها مقام بعض في
والشيء المعتبر من المثليات ال  .امقدارها محددً إن كان استصدار أمر األداء 

له نظائر من جنسه ونوعه  يحتاج إلى تعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة؛ ألن  
 ومقداره يتم الوفاء بها؛ كالمحاصيل الزراعية من نوع معين مثال  وبكمية محددة.

 ويقصد به المنقول الذي تتحددبذاته:  ان أن يكون محل الحق منقواًل معينً ويمك -3
له عن غيره، وبالتالي  اللجهالة، ومميز   امانع   اذاتيته عن طريق وصفه وصف  

المنقوالت المعينة بذاتها ال يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء؛ كشراء شخص 
ذمة البائع إال بإعطائها تحفة فنية بعد أن عاينها وأعجبته ودفع ثمنها، فال تبرأ 

إلى المشتري. وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع اإلماراتي لم  -دون غيرها-ذاتها 
قوالت المعينة بذاتها صراحة ، ال في قانون اإلجراءات المدنية يأت على ذكر المن

. ومع ذلك نرى أن المطالبة بمنقول معين بذاته تخضع (1)وال في الئحته التنفيذية
 من باب أولى لنظام أوامر األداء إن كانت مستندة إلى دليل خطي.

                                                           

من قانون المرافعات  201من الجدير ذكره أن المشرع المصري قضى صراحة في هذا الشأن، في المادة  -1
من النقود معين المقدار  ادين  "... ناء إذا كان كل ما يطالب به الدائالمدنية، بتطبيق أحكام نظام أوامر األد

 أو بنوعه ومقداره...". بذاته امعينً أو منقوال  
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قوالت ء المنومع ذلك، نوصي بالنص صراحة على شمول نظام أوامر األدا     
نرى أنه من التباس بهذا الشأن، وإن كن ا في األساس  ألي   االمعينة بذاتها منع  

كما كانت عليه  األنسب قصر نظام أوامر األداء على الديون النقدية فقط،
من قانون اإلجراءات المدنية قبل التعديل الجاري بالقانون  143الحال في المادة 

احتمال المنازعات حول الحقوق المتعلقة  ، ألن  2005لسنة  30االتحادي رقم 
أكثر، وإجراءات أوامر األداء ال  ايكون وارد   –من غير النقود– ابالمنقوالت عموم  

 .اتي قد تثار حولها كما سنرى الحق  تتسع للتحقيق الالزم في المنازعات الجدية ال
ق ليس وعليه تخرج من نطاق نظام أوامر األداء بالمطلق، المطالبات بحقو      

 بذاته أو بنوعه ومقداره؛ كالمطالبة اا من النقود أو منقواًل معينً ا محددً دينً محلها 
بد فيها من سلوك طريق التقاضي بالدعوى  بأي من الحقوق العينية العقارية، وال

 العادية. 
؛ كما لو كان هناك شيئان )أو أكثر( اإذا كان االلتزام تخييري  : (1)االلتزام التخييري  -4

ا تنطبق عليه شروط للوفاء، وكان أحدهما مم   يصلح أي منهما أن يكون محال  
استصدار أمر األداء واآلخر ال تنطبق عليه هذه الشروط، فنميز هنا بين حالين: 

منهما، واختار ما تنطبق عليه  فإذا كان الدائن هو الُمخير ما بين استالم أي  
ا لو استصدار أمر أداء بشأنه، أم  شروط استصدار أمر األداء،  فيلزمه حينئذ  

منهما، فيلزم الدائن حينئذ  سلوك طريق  كان المدين هو الُمخير بتسليم أي  
 . (2)التقاضي بالدعوى وليس له اللجوء إلى طريق أوامر األداء

، بمعنى أن محله ينصب على شيء واحد اإذا كان االلتزام بدلي  : (3)االلتزام البدلي -5
إن اختيار محل الوفاء يكون آخر، ف اتبرأ إذا أدى بدال  عنه شيئ   مدينولكن ذمة ال

                                                           

يجوز أن يكون أن االلتزام التخييري على أنه: "ماراتي بشمن قانون المعامالت المدنية اإل 434ت المادة نص   -1
 اللمدين إذا كان مطلق  كون الخيار وي .منها اأن تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحد  محل التصرف عدة أشياء على 

  .ويسري على محل التصرف األحكام الخاصة بخيار التعيين ،إال إذا قضى االتفاق أو القانون بغير ذلك
 .1178: د. علي بركات، مرجع سابق، ص انظر -2
 .321. ود. أسامة الروبي، مرجع سابق، ص 197: د. أحمد هندي، مرجع سابق، ص انظر -3
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للمدين، فإذا اختاره قبل رفع الدعوى تعين على الدائن اتباع الطريق  امتروك  
المناسب للمطالبة به، وإذا لم يختره قبل رفع الدعوى تعين على الدائن سلوك 

  طريق الدعوى العادية.   
متعددة، بعضها يخضع  اان للدائن بذمة مدينه حقوق  إذا ك الطلبات المختلطة: -6

لنظام أوامر األداء؛ كمبلغ معين من النقود أو منقول معين بذاته أو بنوعه 
ومقداره، وبعضها اآلخر ال يخضع لهذا النظام؛ كالمطالبة بتقرير حق عيني على 

 عقار، فيجب التمييز هنا بين الحالتين اآلتيتين:
بد للمطالبة بها من سلوك  ، فالط بين هذه الحقوق المختلفةإذا كان هناك ارتبا -أ

طريق الدعوى العادية، وال يجوز سلوك طريق أوامر األداء بشأنها، وإال تعين 
 على قاضي األداء رفضها كلها لعدم قابليتها للتجزئة.

فيتعين سلوك طريق أمر  إذا لم يكن هناك ارتباط بين هذه الحقوق المختلفة، -ب
داء القتضاء الحقوق التي تخضع لهذا النظام، وسلوك طريق الدعوى العادية األ

. ولو طالب الدائن بكافة تلك الحقوق المختلطة عن (1)القتضاء الحقوق األخرى 
طريق استصدار أمر أداء بشأنها، لتعين على قاضي األداء إجابة الطلب بشأن 

األخرى التي ال تخضع  الحقوق التي تخضع لهذا النظام، ورفض الطلب بالحقوق 
ي : "على القاضهالُمعدلة من الالئحة التي قضت بأن 64له؛ وذلك عمال  بالمادة 

 "....اا أو جزئي  ا كلي  الفصل في الطلب قبوال  أو رفض  
ئن ويرفض وعليه يجوز لقاضي األداء تجزئة أمره فيقبل بعض طلبات الدا     

 145 به قبل صدور الالئحة، فالمادة لما كان معموال   ابعضها اآلخر. وهذا خالف  
األداء؛ حيث الُملغاة من قانون اإلجراءات المدنية لم تكن تسمح بتجزئة أمر 

إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو كانت تنص على أنه: "
رأى عدم إصدار األمر ألي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار األمر 

                                                           

 .864، ص 420سابق، بند د. فتحي والي، مرجع  -1
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. وإلى هذا االتجاه، (1)" ...المختصة لنظر الدعوى أمام المحكمةوأن يحدد جلسة 
كانت قد ذهبت محكمة تمييز دبي حين قضت بوجوب اللجوء إلى المحكمة حتى 

 .(2)..".ولو توفرت في بعض طلبات الدائن شروط استصدار األمر
سلوك طريق أوامر األداء ال يمنع الدائن من أن يرفق بطلبه  أن   بالذكر وجدير -6

طلب فوائد الدين أو طلب التعويض أو طلب اتخاذ أي من التدابير األصلي، 
كمنع المدين من السفر أو الحجز على أمواله؛ فقد ورد صراحة في التحفظية؛ 

.. ال يمنع .ه: "الُمعدلة من الالئحة التنفيذية أن 62نهاية الفقرة األولى من المادة 
إجراء من اإلجراءات  من سلوك أمر األداء طلب الفوائد أو التعويض اتخاذ أي  

، لم تكن مة وصريحة أتت بها الالئحة التنفيذيةهموهذه إضافة ..". .التحفظية 
موجودة في نصوص قانون اإلجراءات المدنية الُملغاة المتعلقة بأوامر األداء، 

على حق الدائن في أن يطلب من قاضي األداء، اختالف أو نقاش  وتمنع أي  
التدابير إضافة لطلبه األصلي بأمر المدين بأداء الدين، مطالبته باتخاذ أي من 

بما يستحق له من تعويض أو فوائد قانونية على مبلغ  االتحفظية، ومطالبته أيض  
 الدين. 

                                                           

ل قاعدة مستقرة قبل نفاذ الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، كانت مسألة عدم تجزئة أمر األداء ُتشك   -1
ظبي أنه يتعين على المدعي: "... يل المثال في قرار محكمة نقض أبو في القضاء المحلي؛ فقد ورد على سب

أداء من القاضي المختص بالمحكمة االبتدائية إذا كان كل ما يطالب به االلتجاء إلى طريق استصدار أمر 
وهي أن  ،دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط

دار تجاء إلى استصنه ال يجوز االلإا لم يتوافر أي من هذه الشروط  فيكون حال األداء ومعين  المقدار، فإذ
توافرت هذه الشروط بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه، إذ هو طريق  أمر األداء ولو

األمر باألداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن  ن  ى القضاء ال يجوز التوسع فيه، وألاستثنائي لاللتجاء إل
 المحكمة المختصة للفصل فيه..." يصدر األمر ببعض الطلبات ويرفض البعض اآلخر منها ويحيله إلى

 –قع: الصفحات وغيره... مو   2013لسنة  588، وبذات المعنى: الطعن رقم 2012لسنة  222الطعن رقم 
   https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgmentsحكام محكمة النقض أ

 -محكمة التمييز في الطعون المدنية، المكتب الفني، محكمة تمييز دبي، يناير : المستحدث من مبادئانظر -2
 .401، صم2014ديسمبر 

https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgments


 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 يوليو (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

[167] 

 :الشروط املتعلقة بإثبات احلق املطالب به -الفرع الثاني

ب على الدائن، بحسب الالئحة التنظيمية، ومن قبلها قانون اإلجراءات المدنية، يتوج  
 فق التفصيل اآلتي:و ، وذلك بالكتابة اثابتً  حقهسلوك طريق أوامر األداء إذا كان 

ثباتها إق الُمطالب به من الحقوق الجائز لو كان الحيجب توفر شرط الكتابة حتى  -1
بغير الكتابة كالشهادة أو اإلقرار؛ فال يجوز سلوك طريق استصدار أمر األداء 

واء ، وسامدني   مأ اتجاري   اثابت بدليل كتابي؛ سواء أكان دين  للمطالبة بدين غير 
 . (1)لم تتجاوز مأ اتجاوزت قيمته خمسة آالف درهم  

؛ كأن تكون تقليدية الكتابةيستوي في ثبوت حق الدائن بالكتابة أن تكون هذه  -2
ي ؛ كما هو الحال فإلكترونيةواردة في محرر أو مستند رسمي أو عرفي، أو 

ة أخرى، ويجب توفر لكتروني أو أية وسيلة إلكترونيالكتابة الواردة عبر البريد اإل
 مهما كانت قيمة الحق المطالب به. اهذا الشرط أيض  

 :)أي ؛أن تكون مذيلة بتوقيع من صدرت عنهبد  وبشأن بالكتابة التقليدية، ال     
المدين(، وتفيد بانشغال ذمته تجاه الدائن، وفيما يتعلق بالكتابة اإللكترونية ال بد 

 .  (2)لكترونيمن أن تتوفر فيها شروط الدليل اإل
هو توسع أحدثته المادة  لكترونيةبالكتابة اإل قبول ثبوت الحق  وجدير بالذكر أن       

الملغاة من  143في المادة  االالئحة التنفيذية، لم يكن موجود  الُمعدلة من  62
ا ينسجم مع التطور القانوني لوسائل قانون اإلجراءات المدنية، وهذا بال شك مم  

 لكتروني. ا بالدليل اإلواعتراف المشرع اإلماراتي عموم   اإلثبات

                                                           

في غير المواد التجارية إذا كان ون اإلثبات اإلماراتي على أنه: "من قان 35لمادة نصت الفقرة األولى من ا -1
ثبات إقيمة، فال تجوز شهادة الشهود في التصرف تزيد قيمته على خمسة آالف درهم أو كان غير محدد ال

 وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
الصادر  2019لسنة  260من القرار الوزاري  12: المادة انظرلكترونية، بشأن حجية التوقيع والمستندات اإل -2

، الصادر بشأن المعامالت والتجارة م2006( لسنة 1: القانون االتحادي رقم )انظرجرائي؛ و بشأن الدليل اإل
 اإللكترونية.
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تنفيذ عقد أن يكون محل المطالبة المالية  الكتابةشرط وكذلك، يستوي في  -3
توسع أتت به  ا. وهذا أيض  بورقة تجارية االحق دائنً ، أو أن يكون صاحب تجاري 
الملغاة  143في المادة  الالئحة التنفيذية، لم يكن موجود  الُمعدلة من ا 62المادة 

ألداء حتى من قانون اإلجراءات المدنية التي نصت على تطبيق أحكام أوامر ا
بورقة تجارية، واقتصر رجوعه على  ا.. كان صاحب الحق دائن  .في حال: "

أراد الرجوع  ا إذاالساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم، أم  
الُمعدلة  62. فالمادة "تباع القواعد العامة في رفع الدعوى اعلى غير هؤالء وجب 

 النص، واستعاضت عنه بنص مختصر يقضيمن الالئحة ألغت كما ذكرنا هذا 
.. إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ .": ابتطبيق أحكام أوامر األداء أيض  

 بورقة تجارية". االحق دائنً عقد تجاري، أو كان صاحب 
 

ن قبلها قانون وم-ا النص؛ ألن الالئحة التنظيمية ال فائدة تذكر من هذ وفي رأينا،
للكتابة، وال حتى ورودها في عقد أو سند  اشكاًل معينً لم تشترط أصال   -اإلجراءات المدنية

فالكتابة قد ترد في عقد تجاري أو غير تجاري، ملزم لجانبين أو لجانب معين أو غير ذلك. 
من المدين. بمعنى آخر أن الدائن  الكتروني  إأو  امحرر موقع تقليدي   واحد، كما قد ترد في مجرد

الذي بحوزته دليل كتابي بحق مالي يتعين عليه اللجوء إلى طريق استصدار أمر األداء إذا ما 
وبالتالي نرى حذف النص الذي نحن بصدده توفرت بحقه باقي شروط استصدار أمر األداء، 

 واالستغناء عنه ألنه ورد باعتقادنا من باب التزيد.
 

ُمعتبر في الفقه المصري يرى عدم جواز اللجوء إلى نظام أوامر  رأي وجدير ذكره،
األداء في العقود الملزمة لجانبين، ما لم يثبت من العقد ذاته أو من ورقة مرفقة به أن الدائن 

. وهذا ما (1)قد نفذ التزامه المقابل اللتزام المدين بأداء الدين أو المنقول محل عريضة األداء
كافة العقود الملزمة لجانبين، سواء أكانت تجارية أم غير تجارية؛ فال يجوز ألي نؤيده بشأن 

، ما لم يرفق من طرفيها طلب استصدار أمر بمواجهة الطرف اآلخر بأداء دين أو منقول معين
 و بالتزاماته المقابلة اللتزام خصمه محل عريضة األداء. أعلى وفائه بالتزامه  ابطلبه دليال  كتابي  
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يه، إذا ما توفرت في حق الدائن تجاه مدينه شروط استصدار أمر األداء التي أتينا وعل
على تبيانها، فليس أمامه إال سلوك هذا الطريق وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء المحليين 

 في دولة اإلمارات. 
 

 :إجراءات استصدار أوامر األداء -املطلب الثاني

اإلجراءات المدنية اإلماراتي  لقانون التنظيمية من الالئحة  الُمعدلة 63المادة ت نص  
 : (1)على أنه

سة أيام على األقل ثم على الدائن أن يكلف المدين أوال  بالوفاء في ميعاد خم -1"  
باألداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين أو  ايستصدر أمر  

المحكمة التي تم االتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب 
تنفيذ االتفاق في دائرتها، وال يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل 

يكون التكليف بالوفاء بأي في عريضة استصدار األمر باألداء، و من المطلوب 
 وسيلة من وسائل اإلعالن المحددة في هذه الالئحة. 

يصدر األمر باألداء بناء  على عريضة، إلكترونية أو ورقية بحسب األحوال  -2
يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويحتفظ 

 يمضي ميعاد االستئناف. مكتب إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن 
يجب أن تشتمل العريضة على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في  -3

 من هذه الالئحة.  16المادة 
يصدر األمر خالل ثالثة أيام على األكثر من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ  -4

ذا كان حوال، كما يبين ما إالواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب األ
 في مادة تجارية. اصادر  

تعتبر العريضة المشار إليها في هذه المادة منتجة آلثار رفع الدعوى من تاريخ  -5
 تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة". 

                                                           

، اقتصر 2020لسنة  33 راربالق -من الالئحة 63-ل على هذه المادة التعديل الذي أدخ جدير بالذكر أن   -1
أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة  ضافة اختصاص: "... المحكمة التي تم االتفاقإفقط على 

 التي يجب تنفيذ االتفاق في دائرتها..." في إصدار أمر األداء.
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إلجراءات متعددة، منها ما إصدار أمر األداء يخضع  ضح من هذا النص أن  ويت  
 ومنها ما يتوجب اتخاذه بعد صدور األمر، وسنتناول كال   ،األمريتوجب اتخاذه قبل صدور 

 منها على النحو اآلتي:
 

 :اإلجراءات الواجب اتباعها قبل صدور األمر -الفرع األول

 من أجل إصدار أمر األداء، ال بد من اتباع اإلجراءات اآلتية:
 

  : تكليف المدين بالوفاء -الً أو  
آنفة الذكر، ن الالئحة التنظيمية الُمعدلة م 63بحسب نص الفقرة األولى من المادة 

قبل تقديم طلب استصدار أمر األداء إلى المحكمة المختصة، أن يكلف  ،يتوجب على الدائن
ف. المدين بالوفاء ومنحه مهلة لذلك ال تقل عن خمسة أيام تبدأ من تاريخ إعالنه بهذا التكلي

أوجبت أال يكون مقدار الحق الوارد فيه أقل من للتكليف، لكنها  اولم تتطلب الالئحة شكال  معين  
عنه في المادة  امثلما كان منصوص   ايضة استصدار األمر باألداء، تمام  المطلوب في عر 

 الُملغاة من قانون اإلجراءات المدنية. 144
 

الُمعدلة من الالئحة ونص  63ا االختالف بين النصين المشار إليهما )نص المادة أم  
لغاة من قانون اإلجراءات المدنية( فيتعلق بوسيلة أو طريقة إعالن التكليف المُ  144المادة 

بالوفاء إلى المدين. فالالئحة لم تقيد الدائن باتباع وسيلة معينة من أجل إعالن المدين 
ة في بالتكليف بالوفاء بل أجازت أن يتم هذا اإلعالن بأية وسيلة كانت من الوسائل المحدد

، مع ضرورة إبراز ما يثبت وصول التكليف إلى المدين (1)لكترونيةنها واإلالالئحة التقليدية م
                                                           

 من الالئحة على أنه:    6نصت المادة  -1
 اآلتية: الطرق  من بأي إليه المعلن الشخص إعالن يتم -1"    

 البريد أو المحمول، الهاتف على الهاتفية النصية الرسائل أو المرئية أو الصوتية المسجلة المكالمات  -أ
 وزير قرار من بتحديدها يصدر التي الحديثة التقنية وسائل من مقامها يقوم ما أو الفاكس أو اإللكتروني

 .الطرفان عليها يتفق أخرى  طريقة بأية أو العدل
 اإعالن   ذلك يعد اإلعالن استالم رفض فإذا إقامته، محل أو موطنه في أو وجد أينما لشخصه  -ب

أن  فعليه إقامته محل أو موطنه في إعالنه المطلوب الشخص باإلعالن القائم يجد لم وإذا، لشخصه
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الُملغاة من قانون اإلجراءات  144أصوال  وإرفاقه بطلب استصدار األمر. في حين أن المادة 
المدنية كانت تنص على أن "... يكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم 

عت من .فق عليها بين الطرفينوسيلة مت   الوصول، أو بأي   ..". وبهذا تكون الالئحة قد وس 
 الُملغاة.  144وسائل إعالن التكليف أكثر مما كانت عليه في ظل المادة 

 

ا ال شك فيه أن الهدف من التكليف هو من جهة منح المدين فرصة ليتدبر أمره ومم  
ريف القضائية، ومن جهة ثانية ويبادر للوفاء بما عليه من دين طواعية ليتجنب الرسوم والمصا

تأكيد جدية الدائن بالمطالبة بحقه، ومن جهة ثالثة إثبات تمنع المدين عن الوفاء بالدين 
 .(1)ووضعه موضع المقصر أو الممتنع عن الوفاء

                                                                                                                                           

خدمته،  في العاملين أو األصهار أو األقارب أو األزواج من معه الساكنين من أي إلى الصورة يسلم
اإلعالن  تسليم يصح نمم   اأحد   يجد لم أو اإلعالن استالم أعاله المذكورين من أي   رفض حال وفي
 .إقامته لمحل الخارجي الباب على واضح بشكل اإلعالن يلصق أن مباشرة فعليه إليه،

 .المختار موطنه في  -ج
 لمن أو العمل في لرئيسه الصورة يسلم أن فعليه إعالنه المطلوب الشخص يجد لم وإذا عمله، محل في - د

 .فيه العاملين من أو إدارته على القائمين من أنه يقرر
 .الخاصة المكاتب أو الشركات طريق عن  -ه

 الثامنة أتم أنه على ظاهره يدل بحيث اإلعالن، إليه سلم من شخصية من التأكد باإلعالن القائم على يجب -2
حالة  وفي إليه.  المعلن مصلحة مع تتعارض ظاهرة مصلحة يمثله لمن أو له وليس عمره، من عشرة

المادة،  هذه ( من1البند ) من  "أ"  الفقرة في عليها المنصوص الحديثة بالتقنيات االتصال بوسائل اإلعالن
إليه،  بالمعلن خاصة كانت اأي   الوسيلة هذه أن من التأكد تقدم ما إلى باإلضافة باإلعالن القائم على يجب

مضمون  فيه يثبت محضر بتحرير المرئية أو الصوتية المسجلة بالمكالمات اإلعالن حالة في يلتزم كما
بملف  ويرفق اإلثبات، في حجيته المحضر لهذا ويكون  مستلمها، وشخص وتاريخها وساعتها المكالمة
 .الدعوى 

الدعوى أو  دارةإ مكتب على األمر يعرض المادة هذه من (1البند ) وفق إعالنه المطلوب إعالن تعذر إذا -3
ذات  الجهات من األقل على واحده جهة من للتحري  األحوال، بحسب الدائرة رئيس أو المختص القاضي
أخرى  وبصحيفة العربية، باللغة الدولة في تصدر االنتشار واسعة يومية صحيفة في بالنشر إعالنه ثم العالقة

 .اأجنبي   إعالنه المطلوب وكان األمر اقتضى إن أجنبية تصدر بلغة
ألحدث التعديالت...، دار  اإلجراءات المدنية اإلماراتي، وفق  : د. بكر عبد الفتاح السرحان، شرح قانون اانظر -1

 .251م، ص 2020الحافظ: 
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 وعليه، إذا لم يقم المدين بالوفاء خالل المهلة الممنوحة له، أمكن الدائن بعدها تقديم
من قبل  كما ذكرنا بسند التكليف بالوفاء وما يثبت استالمه اداء، مرفق  طلبه الستصدار أمر األ

 ستالم.المدين أو امتناعه عن اال
  

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد ي كمن حول تأثير بطالن ورقة التكليف أو ورقة 
القاعدة العامة التي تقضي  إعالنه على اإلجراءات التي تليه؟ في هذه الحالة ال بد من تطبيق

باطال   فأي إجراء يتخذ بناء على تكليف بالوفاء باطل ُيعد   ،ما بني على باطل فهو باطل"بأن "
.. بطالن التكليف .ظبي حيث قررت أن: "هذا االتجاه ذهبت محكمة نقض أبو  . وفي(1)اأيض  

رط لصدور األمر ويترتب بالوفاء أو تخلفه يترتب عليه االمتناع عن إصدار أمر األداء فهو ش
 .(2)..".على بطالنه بطالن أمر األداء

 

 تقديم طلب استصدار أمر األداء بعريضة:  -اثانيً 
الُمعدلة من الالئحة آنفة الذكر، أن طلب  63ضح من مطلع الفقرة الثانية من المادة يت  

 :أي ؛الحالية كانت أم الكترونية بحسب استصدار أمر األداء يتم من خالل عريضة ورق
بحسب المعمول به في المحكمة المختصة. والعريضة لغة  هي: "الصحيفُة ُتعرُض بها حاجٌة 

. وقد أوجبت الالئحة التنظيمية في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، أن (3)من الحاجاِت"
تتضمن العريضة ذات البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى، وهي تلك التي نصت 

يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على من الالئحة بقولها: " 16المادة  عليها الفقرة الثانية من
 البيانات اآلتية: 

أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته أو نسخة ضوئية منها، أو ما يقوم مقامها من وثائق 
صادرة من جهات حكومية تثبت هويته، ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله 

ا في ه أو رقم الفاكس أو البريد اإللكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطن  ورقم هاتف

                                                           

 .478د. أبو جعفر عمر المنصوري، مرجع سابق: ص  -1
حكام محكمة النقض أ –، منشور في موقع: الصفحات 2011لسنة  835الطعن رقم  -2

https://www.adjd.gov.ae/Ar/judgments  
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arمعجم المعاني الجامع:  انظر -3
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الدولة عين موطنا مختارا له، واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته 
 وموطنه ومحل عمله أو رقم الفاكس أو البريد اإللكتروني.

وموطنه أو ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته 
لكتروني ورقم ومحل عمله ورقم هاتفه وبريده اإل موطنه المختار أو محل إقامته

الفاكس واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل 
لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم 

مل كان له أو رقم الفاكس أو البريد فآِخر موطن أو محل إقامة أو محل ع
 اإللكتروني.

 ج. المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
 د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.

 هـ. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
 ".لك بعد التثبت من شخصية كل منهماو. توقيع المدعي أو من يمثله، وذ

 
من الالئحة السابق يماثل في  16نص الفقرة الثانية من المادة  وجدير بالذكر أن  

، مع بعض (1)الُملغاة من قانون اإلجراءات المدنية 42معظمه نص الفقرة الثانية من المادة 
                                                           

يجب أن تشتمل صحيفة دنية على أنه: "ون اإلجراءات المالملغاة من قان 42نصت الفقرة الثانية من المادة  -1
 الدعوى على البيانات اآلتية:

أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من 
يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وعنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد 

 وني، فإن لم يكن للمدعي موطنا في الدولة عين موطنا مختارا له.اإللكتر 
ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل 
إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان 

فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو  يعمل لدى الغير،
 محل إقامة أو محل عمل كان له أو عنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد اإللكتروني.

 ج. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
 د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.

 أمامها الدعوى. هـ. المحكمة المرفوعة
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سيما لجهة أن توقيع المدعي أو وكيله على صحيفة الدعوى )أو عريضة أمر  التعديالت ال
ذا التوقيع في مكتب إدارة الدعوى بعد أن يتثبت مدير األداء(؛ حيث توجب الالئحة أن يتم ه

( 3كما هو موضح في البند )و( من الفقرة ) اشخصية المدعي، أو من يمثله قانون  الدعوى من 
 ( المبينة أعاله.  16من المادة )

 

ن عريضة أمر األداء البيانات الواجب ذكرها في ا من حيث وجوب أن تتضم  أم  
، فهذه تماثل االمذكورة آنف   الُمعدلة من الالئحة 63فقرة الثانية من المادة لل اوفق   صحيفة الدعوى 

الُملغاة من قانون اإلجراءات  144عنه في الفقرة الثالثة من المادة  اما كان منصوص   اأيض  
، باستثناء أن هذه األخيرة كانت قد أوجبت أن تحرر عريضة أمر األداء من نسختين (1)المدنية

 لكترونيةإورقية كانت أم متطابقتين، في حين أن الالئحة اكتفت بنسخة واحدة من العريضة 
 بحسب الحال كما أشرنا.  

 

 يداع عريضة أمر األداء في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة: إ -اثالثً 
داية  حول تحديد المحكمة المختصة بالبت بعريضة أمر األداء، نجد أن الفقرة األولى ب

 -انون اإلجراءات المدنية من قبلهاكما ق-ة من الالئحة آنفة الذكر اكتفت الُمعدل 63من المادة 
بذكر أن على الدائن استصدار أمر األداء من "... قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها 

المدين أو المحكمة التي تم االتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي موطن 
..". وكانت الفقرة الثامنة من المادة األولى الُمعدلة من الالئحة .يجب تنفيذ االتفاق في دائرتها

 ملى االبتدائية سواء كانت مدنية أقد بي نت أن المقصود بالمحكمة هو "محكمة الدرجة األو 
حوال شخصية". وعليه قاضي األداء هو قاض ُينتدب من بين قضاة المحكمة االبتدائية، أ

دوائرها الكلية، وسواء أكانت مختصة بالنظر  من من بين قضاة دوائرها الجزئية أسواء أكا
 بالقضايا المدنية أم بقضايا األحوال الشخصية. 

                                                                                                                                           

 و. توقيع المدعي أو من يمثله.
يجب أن تحرر العريضة ون اإلجراءات المدنية على أنه: "الملغاة من قان 144ت الفقرة الثالثة من المادة نص   -1

( من هذا 42وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة ) ،من نسختين متطابقتين
 القانون".
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ائية بنظر البتدونحن بدورنا كنا نفضل النص صراحة على اختصاص المحكمة ا
خضاعها للمعيار القيمي، بحيث تتولى الدائرة الجزئية البت بعرائض إعرائض أوامر األداء، و 

ر بتلك التي تكون أوامر األداء المتعلقة بالديون غير باهظة القيمة، وتتولى الدائرة الكلية النظ
ا على دوائر المحاكم سوة باالتجاه السائد بشكل عام في توزيع المشرع القضايأباهظة القيمة؛ 

 االبتدائية. 
 

من  17وعلى كل حال، يتوجب على الدائن عمال  بنص الفقرة الثامنة من المادة 
يداع عريضة أمر األداء، مع سند الدين وما يشعر بحصول تكليف المدين بالوفاء إ، (1)الالئحة

رة الدعوى بتفحص في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة االبتدائية المختصة. ويقوم مكتب إدا
ارض أو من يمثله العريضة ومرفقاتها، والتثبت من أداء رسومها القانونية، ومن شخصية الع

 بطلبات أوامر األداء الُمعد  وتوقيعه على العريضة، ومن ثم قيدها في السجل الخاص  اقانون  
بحسب الحال، ومن ثم يعرض مكتب إدارة الدعوى بشكل  اا أو بالطرقتين مع  لكتروني  إأو  اورقي  

فوري على القاضي المشرف على هذا المكتب، ليحيلها هذا األخير إلى قاضي أمر األداء 
 المختص للفصل فيها في المدة المحددة بالالئحة التنظيمية.

 

من -داء في مكتب إدارة الدعوى ينتج وتجدر اإلشارة إلى أن قيد عريضة أمر األ
على قيد الدعوى؛ كقطع التقادم  اآلثار القانونية التي تترتب عموم  كافة ا -تاريخ هذا القيد

ادة .. ولو كان المكتب يتبع محكمة غير مختصة، وذلك عمال  بالفقرة الخامسة من الم.مثال  
 .امن الالئحة المذكورة آنف   62

 

 البت بعريضة أمر األداء:  -ارابعً 
من الالئحة التنظيمية، يتوجب على قاضي األداء  63عمال  بالفقرة الرابعة من المادة 

خالل ثالثة أيام على المختص البت بعريضة أمر األداء المحالة إليه من مكتب إدارة الدعوى 
                                                           

إذا ُقدم إلى مكتب إدارة الدعوى مطالبة تتوافر فيها من الالئحة على أنه: " 17المادة تنص الفقرة الثامنة من  -1
، يعرضها على القاضي ( من هذه الالئحة62شروط استصدار أمر األداء المنصوص عليها في المادة )

( 4بند  63لمدة المحددة بالمادة )إلحالتها إلى قاضي أمر األداء المختص للفصل فيها في ا االمشرف فور  
 من هذه الالئحة". 
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من تاريخ تقديمها. ولم تبين الالئحة إن كانت هذه المهلة تبدأ من تاريخ تقديم العريضة  األكثر
ي األداء أو لمكتب إدارة الدعوى، وبرأينا يجب أن تبدأ من تاريخ قيدها لدى المكتب، ألن لقاض

ا إلحالتها إلى الالئحة ألزمت هذا األخير بعرض عريضة األداء على القاضي المشرف فور  
ن الالئحة التي أشرنا إليها م 17قاضي أمر األداء المختص، عمال  بالفقرة الثامنة من المادة 

من المهل التنظيمية التي تهدف إلى حث قاضي  هذه المهلة ُتعد   . وتجدر اإلشارة إلى أن  اسابق  
بطاء أو تباطؤ، فال يترتب بطالن األمر فيما لو صدر إة األداء دون األداء على البت بعريض

 .(1)األمر بعد انقضائها
 

على  ايتم تقليدي  ، ايجابا أو سلب  إالبت بطلب األداء، ولم توضح الالئحة فيما إذا كان 
الُملغاة من قانون  144العريضة ذاتها أم بورقة منفصلة. في حين أن الفقرة الرابعة من المادة 

اإلجراءات المدنية كانت توجب أن يصدر األمر على إحدى نسختي العريضة التي من 
يز بين قرار المفترض أن يتقدم بهما الدائن ابتداء. وأمام سكوت الالئحة بهذا الشأن، نرى التمي

طلب األداء، ففي الحالة األولى  القاضي أو أمره بإلزام المدين باألداء أو برفض أو بعدم قبول
ا حسب لكتروني  إا أو للقاضي تدوين أمره إما على العريضة ذاتها أو تدوينه بشكل منفصل، ورقي  

ن يحرره بشكل الحال. أما في حال كان قراره يقضي برفض الطلب أو عدم قبوله، فيستحسن أ
الالئحة تلزم القاضي بتعليل قراره إن صدر بالرفض أو  منفصل عن العريضة المقدمة، ألن  

بعدم القبول فقط؛ وهذا يحتاج إلى مساحة بيضاء كافية في العريضة قد ال تتوفر في معظم 
 األحوال. 
  

، اا أو جزئي  طالبته أو برفضها كلي  ا أن يكون بإجابة المدعي لموقرار قاضي األداء إم   
أن يذكر  :أي ؛القاضي أن يعلل قراره كما أشرنا على وفي حالة الرفض أو عدم القبول

األسباب التي أدت إلى الرفض الكلي أو الجزئي لطلبات الدائن المدعي، وذلك عمال  بالمادة 
ا ض  ي الفصل في الطلب قبوال  أو رف: "على القاضهالُمعدلة من الالئحة التي نصت على أن 64

                                                           

: د. أبو جعفر عمر المنصوري، أمر األداء في قانون المرافعات الليبي والمشروع الجديد، مجلة الحقوق انظر -1
. ود. أسامة الروبي، 484سكندرية، ص ، جامعة اإلم2010للبحوث القانونية واالقتصادية، العدد األول: 

 .329 مرجع سابق، ص
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وهذا ". ال يجب أن يكون هذا القرار مسبب  ، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبو اا أو جزئي  كلي  
ينسجم مع كون  وربما هذايعني بمفهوم المخالفة أن األمر بأداء الدين ال يحتاج إلى تعليل؛ 

 . (1)يتطلب السرعة في إصداره ااستثنائي   اأوامر األداء طريق  
 

قاضي األداء قبول مطالبة الدائن العارض، فإنه يصدر أمره إلى المدين وإذا ما قرر 
المدعى عليه بأداء المبلغ أو المنقول الواجب أداؤه أو تسليمه للدائن المدعي، وعليه أن يذكر 

بمسألة تجارية، وذلك عمال  بما ورد في ذيل الفقرة الخامسة من  اما كان أمره هذا صادر   إذا
يصدر األمر خالل ثالثة أيام على من الالئحة التي نصت على أنه: " ةالُمعدل 63المادة 

األكثر من تقديم العريضة، ويبين فيه المبلغ الواجب أداؤه أو ما أمر بأدائه من منقول حسب 
". وهو ذات ما كانت قد نصت عليه، ا في مادة تجاريةا إذا كان صادر  األحوال، كما يبين م

الُملغاة من قانون اإلجراءات المدنية، وفي الحقيقة لم نستطع  144الفقرة الرابعة من المادة 
تلمس الحكمة أو األثر القانوني من ذكر هذه العبارة األخيرة؛ وعليه نرى تعديل هذا النص 

  بحذفها.
 

 64وفق ما يفهم من نص المادة  بغرفة المداولة،ويتم البت بعريضة أمر األداء 
ا أو قبوال  أو رفضا  كلي   ت بأن: "على القاضي الفصل في الطلبوالتي قض ،الُمعدلة من الالئحة

". ولم تمنح اون هذا القرار مسبب  ، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكاجزئي  
الالئحة للقاضي صالحية تعيين جلسة ودعوة األطراف إليها فيما لو ارتأى ضرورة لذلك، على 

نون اإلجراءات المدنية من أنه: الُملغاة من قا 145ولى من المادة خالف ما قضت به الفقرة األ
سبب آخر  إذا رأى القاضي عدم إجابة الطلب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار األمر ألي  "

وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة  ،وجب عليه أن يمتنع عن إصدار األمر
يفسح المجال أكثر لقاضي األداء للتثبت من أن ..". وال شك أن النص األخير كان .المختصة

انقضاؤه أو  -كما ذكرنا–فما هو ثابت بالكتابة قد يكون  الحق المطالب به غير متنازع فيه؛
كاإلقرار أو اليمين  ادليل مقبول قانون   وى منها أو بأي  ا بالكتابة أو بما هو أقأيض   اسقوطه ثابت  

                                                           

 .485د. أبو جعفر عمر المنصوري، مرجع سابق: ص  -1
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كمة االستئناف صالحية تعيين جلسة منحتها الالئحة لمح .. وتجدر اإلشارة إلى أن  .الحاسمة
 .افقط كما سنرى الحق  

 

من  أن رفض قاضي األداء إصدار أمر األداء، لعدم توفر أي   اوتجدر اإلشارة أخير  
أثر وال حجية عند طرح النزاع على محكمة الموضوع بطريق إقامة  شروطه، ليس له أي  

 . (1)الدعوى العادية
 

 :اإلجراءات الواجب اتباعها بعد صدور األمر -الثانيالفرع 

قاضي األداء يقرر قبول مطالبة الدائن أو رفضها دون مواجهة  وجدنا فيما سبق، أن  
بين الخصوم؛ وحكمة المشرع في ذلك تكمن في سرعة البت بالمطالبات المتعلقة بالديون 

بد من تمكين  قاضي األداء، فال ، لكن الوضع يختلف بعد صدور قرار(2)الخاضعة لهذا النظام
 الخصوم من االطالع عليه واتخاذ الموقف الذي يناسبهم تجاهه، وذلك وفق اإلجراءات اآلتية:  

 

 إعادة عريضة أمر األداء ومرفقاتها والقرار الصادر بشأنها إلى مكتب إدارة الدعوى:  -الً أو  
..  يحتفظ مكتب .الالئحة أن: "الُمعدلة من  63ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 

إدارة الدعوى بالعريضة المقدمة إلى أن يمضي ميعاد االستئناف ". ويفهم من سياق هذا 
النص، أن على قاضي األداء إعادة الملف بما يحتويه من العريضة ومرفقاتها وقراره الصادر 

االستئناف على قراره  بشأنها، إلى مكتب إدارة الدعوى؛ ليحتفظ بها هذا األخير إلى حين وقوع
 أو مضي مهلة االستئناف. 

 

الُملغاة من قانون اإلجراءات تنص على أن  144وكذلك كانت الفقرة الثانية من المادة 
يبقى سند الدين في مكتب إدارة الدعوى إلى أن يمضي ميعاد التظلم، في حين أوجبت الالئحة 

                                                           

ق، جلسة  2، لسنة 74بهذا المعنى: قرار محكمة تمييز رأس الخيمة، الصادر بالطعن رقم  انظر -1
، مذكور في مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية واألحوال 9/12/2007

محكمة تمييز رأس (، 2008 –2007 –2006األولى والثانية والثالثة ) الشخصية، المنشورات القضائية
 .54الخيمة، ص 

 .486د. أبو جعفر عمر المنصوري، مرجع سابق: ص  2-
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رنا نرى أنه من األفضل النص على أن على المكتب كما رأينا االحتفاظ بالعريضة. ونحن بدو 
يحيل مكتب إدارة الدعوى ملف عريضة األداء بمرفقاتها من سند الدين والتكليف بالوفاء وغير 
ذلك، إلى قاضي األداء الذي يتوجب عليه البت بالطلب، ومن ثم إعادة الملف برمته إلى 

باالستئناف على قرار قاضي  مكتب إدارة الدعوى لالحتفاظ به إلى حين وقوع التظلم أو الطعن
 األداء أو انقضاء ميعاد التظلم وميعاد االستئناف، بحسب الحال. 

 

 إعالن أمر األداء:  -اثانيً 
يعلن المدين باألمر  -1من الالئحة التنظيمية على أن: "الُمعدلة  65ت المادة نص  

يعتبر األمر الصادر  -2الصادر ضده باألداء وفق األحكام والطرق المبينة في هذه الالئحة. 
 ". ثالثة أشهر من تاريخ صدور األمر باألداء على المدين كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنه خالل

 

 وُيمكن أن نالحظ على هذا النص ما يأتي:
الُمعدلة على وجوب إعالن المدين دون  65يقتصر نص الفقرة األولى من المادة  -أ

ا بأن قاضي األداء قد يصدر أمره علم   الدائن بأمر األداء الصادر بحق المدين،
كما -برفض طلب األداء أو بعدم قبوله باألداء الكلي أو الجزئي أو حتى يقضي 

بد باعتقادنا من وجوب النص على إعالن الطرفين بقرار  لذلك كان ال -مر  معنا
قاضي األداء بشأن العريضة المرفوعة إليه؛ ألنه يصدر في غرفة المداولة من 

 ر  للخصوم.غير حضو 
ا من الالئحة يقضي بإعالن المدين حصر   65كان نص الفقرة األولى من المادة  -ب

ل القرار ذف كلمة "لشخصه" ، هذا النص بح2020لسنة  33 لشخصه، ثم عد 
بإلغاء شرط إعالن أمر  2020لسنة  33فعل واضعوا القرار  االمدين. وحسن  

إلعالن، وال التهرب من تسلم ااألداء إلى المدين لشخصه؛ فقد يفلح المدين ب
أن يتوقف مصير أمر األداء على مشيئة المدين، سيما  -كما هو معلوم–يجوز 

آنفة الذكر قضت باعتبار أمر األداء كأن لم يكن  65أن الفقرة الثانية من المادة 
في هذا  وال شك أن   إذا لم يتم إعالنه خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره.

نجاز عملية اإلعالن، التي أصبحت من الممكن أن تتم لشخص إل االتعديل تيسير  
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من الوسائل والطرق التي حددتها الالئحة. وهذا ما ينسجم أكثر  المدين أو بأي  
مع الغرض من نظام أوامر األداء في إيصال الدائنين أصحاب الحقوق الثابتة 

 بالكتابة إلى حقوقهم بأقصر الطرق وأيسرها. 
الُملغاة من قانون اإلجراءات تقضي باعتبار  146الثانية من المادة كانت الفقرة  -ج

العريضة ذاتها بما فيها األمر الصادر عليها باألداء، كأن لم تكن إذا لم يتم 
إعالنهما خالل ستة أشهر من تاريخ صدور األمر. وجاءت الفقرة الثانية من 

كأن لم  حده الذي ُيعد  من الالئحة فاقتصرت على اعتبار أمر األداء و  65المادة 
يكن إن لم يعلن للمدين من جهة، وتقصيرها لمدة اإلعالن بجعلها ثالثة أشهر 
بدال  من ستة؛ حتى ال يبقى أمر األداء وسيلة تهديد لمدة طويلة بيد الدائن إن لم 
يتبع إصداره إعالن للمدين. وكذلك ال يخفى على أحد تأثير ذلك على التقادم 

لعريضة، فطالما أن األمر هو وحده الذي يعد كأن لم يكن، بشأن الحق موضوع ا
 فقيد العريضة ينتج أثره في قطع التقادم على الحق موضوعها.

 

 الطعن بأوامر األداء:  -اثالثً 
 اأوامر األداء، المنصوص عنه سابق   ألغت الالئحة التنظيمية طريق التظلم منبعد أن 

 66ة من قانون اإلجراءات المدنية، واكتفت في المادة الُملغا 147في الفقرة األولى من المادة 
، جاء قرار مجلس الوزراء رقم ستئناف فقطبطريق االمنها بإخضاع أوامر األداء إلى الطعن 

داء ، بتعديل جديد لنص هذه المادة، أعيد بموجبه طريق التظلم من أمر األ2020لسنة  33
 يل اآلتي:ستئناف، وفق التفصإلى جانب طريق الطعن به باال

 

 التظلم من أمر األداء:  -1
من  66للمادة أجازت الفقرة األولى من النص الجديد األوامر التي تقبل التظلم:  -أ

للخصوم التظلم من أمر األداء إذا كانت قيمته في حدود الالئحة التنظيمة "
 ا..". وبرأينا هذا النص ولد مشوب  النصاب االنتهائي لمحكمة الدرجة األولى.

 بالغموض للسببين اآلتيين:
عتبار، في تحديد أوامر األداء التي تقبل يأخذ النص بعين اال السبب األول:

ما يقضي به أمر األداء، في حين  :أي ؛قيمة أمر األداءالتظلم، 
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 أن العبرة يجب أن تكون لقيمة النزاع الصادر به أمر األداء؛
يأمر بكل ما غير ملزم بأن  -كغيره من القضاة-فقاضي األداء 

يطلبه المدعي، فله أن يأمر بأقل أو حتى برفض الطلب أو بعدم 
 قبوله، بحسب الحال.

وكذلك يستند النص إلى النصاب االنتهائي لمحاكم الدرجة األولى،  السبب الثاني:
في حين ال يوجد نصاب انتهائي لمحاكم الدرجة األولى؛ فالمبدأ 

أمام المحاكم االبتدائية، ولكن  ضي أن ترفع جميع الدعاوى ابتداء  يق
إلى دوائر جزئية وأخرى  -كما هو معلوم-يرة تنقسم بدورها هذه األخ

من الالئحة في فقرتها األولى النصاب  23كلية، وقد حددت المادة 
، وحددت في فقرتها (1)ارة ماليين درهم  المالي للدوائر الجزئية بعش

ائر الجزئية در عن الدو الثانية النصاب االنتهائي لألحكام التي تص
 .(2)افقط بخمسين ألف درهم  

من روح النصوص التي عالجت  اوبرأينا ُيمكن القول انطالق                
موضوع أوامر األداء، بأن األوامر التي تصدر عن قاضي األداء 

، هي وحدها اتتجاوز قيمتها الخمسين ألف درهم   في الديون التي ال
الُمعدلة.  66 هذا هو المقصود بنص المادة التي تقبل التظلم. ولعل  

 ومع ذلك، نرى ضرورة إعادة النظر إلزالة الغموض المشار إليه.
الُمعدل من الالئحة التنظيمية مهلة التظلم  66د نص المادة حد  مهلة التظلم:  -ب

؛ تبدأ بحق المدين من تاريخ إعالنه بأمر األداء، وبحق اوم  بخمسة عشر ي
؛ ألن ادو تاريخ بدء ميعاد التظلم منطقي  صدور أمر األداء. ويبالدائن من تاريخ 

                                                           

تختص الدوائر الجزئية من الالئحة التنظيمية على أنه: "الُمعدلة  23نصت الفقرة األولى من المادة  -1
ة والعمالية التي ال في الدعاوى المدنية والتجاري ا( من القانون، بالحكم ابتدائي  1)المنصوص عليها في البند 

 كانت قيمتها". اة أي  ( عشرة ماليين درهم، والدعاوى المتقابل10.000.000تجاوز قيمتها )
في جميع األحوال، يكون الحكم ئحة التنظيمية على أنه: "الُمعدلة من الال 23نصت الفقرة الثانية من المادة  -2

 ( خمسين ألف درهم".50.000الدعوى ال تجاوز ) إذا كانت قيمة اادر من الدوائر الجزئية انتهائي  الص
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أمر األداء يصدر في غيبة المدين ومن دون إعالنه بعريضة أمر األداء، ولذا 
ا الدائن فيقع على عاتقه بداهة  واجب متابعة مصير اقتضى إعالنه باألمر. أم  

مها للقضاء، ولذا تسري المهلة  بحقه من تاريخ عريضة أمر األداء التي قد 
 صدور األمر. 

وعمال  بالفقرة األولى من النص الجديد ينظر التظلم من  جراءات البت بالتظلم:إ -ج
قبل قاضي أمر األداء المختص، وهو بطبيعة الحال نفس القاضي الذي أصدر 
القرار محل التظلم. ويرفع التظلم بذات اإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، 

لقواعد واإلجراءات المطبقة أمام المحكمة االبتدائية. ويبت وتراعى عند نظره ا
 بحكم انتهائي معلل، وغير قابل ألي   -ايجاب  إأو  اسلب  –ضي في التظلم القا

. ونستنتج من كل بذات الجلسةطريق من طرق الطعن، ويجب أن تودع أسبابه 
 ذلك أن النظر بالتظلم والبت به يتم من خالل جلسات علنية.

 

  باالستئناف بأمر األداء:الطعن  -2
دلة الُمع 66أجازت الفقرة الثانية من المادة ستئناف: األوامر التي تقبل الطعن باال -أ

داء الذي تتجاوز قيمته .. استئناف أمر األ. "من الالئحة التنظيمية للخصوم
ذكرناه أعاله، ُيمكن  مع ما ا..". وانسجام  .نتهائي لمحكمة أول درجةالنصاب اال

فهم هذا النص بأن األوامر التي تصدر عن قاضي األداء في الديون التي  اأيض  
وحدها التي تقبل الطعن بطريق  ، هياتتجاوز قيمتها الخمسين ألف درهم  

 بشأن التظلم من أمر األداء. اات التي أشرنا إليها آنف  ستئناف، وذلك للمبرر اال
ة الُمعدلة من الالئح 66لمادة حددت الفقرة الفقرة الثانية من امهلة االستئناف:  -ب

 ، وهي ذات المهلة المحددة للتظلم.استئناف بخمسة عشر يوم  ميعاد اال
ن الُمعدلة م 66بحسب الفقرة األولى من المادة  ستئناف:إجراءات البت باال -ج

لإلجراءات المقررة الستئناف األحكام. ولكن من  االالئحة يستأنف أمر األداء وفق  
لثالثة من ستئناف، أوجبت الفقرة ااإلجراءات أمام محكمة االسراع في أجل اإل

ستئناف في غرفة المشورة، ودونما حاجة لتحضيرها من قبل المادة ذاتها البت باال
ستئناف، وع واحد من تاريخ إعالن صحيفة االمكتب إدارة الدعوى، وذلك خالل أسب
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األمر ذلك، ولكن ستئناف أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى ولمحكمة اال
 ال يجوز لها أن تعيد المطالبة إلى محكمة الدرجة األولى. 

 

، هي مهلة االمحددة بخمسة عشر يوم   –ستئنافكما مهلة اال–ينا أن مهلة التظلم وبرأ
. وعليه (1)المستعجلة البالغة عشرة أيام إذا ما قورنت مثال  بمهلة استئناف األحكام اة نسبي  طويل

إنقاص هذه المهلة إلى الحد الذي تأتلف أكثر مع الغرض من نظام أوامر األداء نرى ضرورة 
 -من حيث المبدأ-أن الالئحة منحت صل بالحقوق الخاضعة له، ال سيما في تحقيق سرعة الف

، وخمسة أيام لمحكمة االستئناف للبت بالطعن (2)قاضي األداء ثالثة أيام للبت بعريضة األداء
، فبذات السياق نرى أنه من األفضل تحديد مهلة الطعن باالستئناف (3)أمامها بأمر األداء

 .اا واحد  حيث ال تتجاوز مثال  أسبوع  ب
 

من الالئحة التنظيمية على أن: "تسري  67ت المادة نص  تنفيذ أمر األداء:  -ارابعً 
"، وبذات ألحكام القانون أو هذه الالئحة اواعد الخاصة بالنفاذ المعجل وفق  على أمر األداء الق

الُملغاة من قانون اإلجراءات المدنية قد أخضعت أوامر األداء إلى  148الشيء كانت المادة 
القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب األحوال المبينة بالقانون. وبالرجوع إلى نصوص قانون 

أن أوامر األداء ليست من بين حاالت النفاذ اإلجراءات المدنية النافذة والئحته التنظيمية، نجد 
 .(4)عندما تصبح انتهائية :أي ؛المعجل القانوني، فهي بالتالي تنفذ كما تنفذ األحكام القضائية

 

مع ذلك قد يعطي قاضي األداء ألمره صفة النفاذ المعجل ولكن يجب أن يستند في 
. (5)ل القضائي من جهة أخرى ذلك على طلب من الدائن من جهة، وتوفر شروط النفاذ المعج

                                                           

 القانون  ينص لم ماا يوم   ثالثون  االستئناف من قانون اإلجراءات المدنية على أن: "ميعاد 159تنص المادة  -1
 المسائل المستعجلة". في أيام عشرة الميعاد ويكون  ذلك غير على

 من الالئحة التنظيمية. 63الفقرة الرابعة من المادة  -2
 الُمعدلة من الالئحة التنظيمية. 66الفقرة الثالثة من المادة  -3
مارات انون اإلجراءات المدنية لدولة اإللق ا، الوجيز في التنفيذ الجبري وفق  : د. مصطفى المتولي قنديلانظر - 4

يز في . ود. عبد التواب مبارك، الوج124، صم2018: 4العربية المتحدة، اآلفاق المشرقة ناشرون، ط
 .81، صم2010مارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة: الشارقة التنفيذ الجبري في دولة اإل

 الملغاة من قانون اإلجراءات المدنية. 229المقابلة للمادة  –من الالئحة التنظيمية  79: المادة انظر -5
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ل وفق  وإذا ما أعطى  لما ذكرناه، كان بإمكان المدين طلب  اقاضي األداء أمره صفة النفاذ المعج 
ستئناف، التي يجوز لها أن تقضي بوقفه إذا ما ارتأت هذا التنفيذ المعجل من محكمة اال وقف

 .(1)الك وبالشروط المنصوص عليها قانون  ذ
 

 اخلامتة

 

 :النتائج -اًلأّو

من طرق التقاضي؛ له  اثالثً  اطريقً  أوامر األداء ُتعد   وجدنا من خالل بحثنا هذا أن  
التقاضي  :خرينمن الطريقين األ عن كل مستقال   احكامه الخاصة التي تجعل منه نظام  أ

بطريق الدعوى والتقاضي بطريق األوامر على العرائض، رغم تشابهه مع كل منهما في بعض 
 الوجوه. 

 

قانون اإلجراءات المدنية االتحادي اإلماراتي، التنظيمية لالالئحة واضعو وقد تبنى 
لسنة  33، الُمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2018لسنة  57الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

اإلجراءات المدنية اإلماراتي المتعلقة بنظام  معظم األحكام المنصوص عنها في قانون ، 2020
مع إدخال بعض التعديالت التي تتماشى أكثر مع الغرض األساسي من هذا  األداء،أوامر 

النظام، الذي يرمي إلى اختصار في الوقت وتبسيط في اإلجراءات، بشأن الفصل بالمطالبات 
حقوق الثابتة بالكتابة، والحال ة األداء، والتي محلها دين من النقود معين المقدار أو المتعلقة بال
 ن بذاته أو بنوعه ومقداره. ولعل أهم هذه التعديالت يكمن في:منقول معي
بحسب -أوامر األداء التي أضحت ممكنة  إمكانية ثبوت الدين الخاضع لنظام -

على الكتابة  اتقليدية، بعد أن كان النص مقتصر  لكترونية أو البالكتابة اإل -الالئحة
 التقليدية فقط.

ممكنة بعد أن أجازت الالئحة لقاضي  ايض  تجزئة أمر األداء التي أضحت أ إمكانية -
األداء قبول بعض طلبات الدائن، التي تتوفر فيها كافة شروط إصدار أمر األداء، 

                                                           

  قانون اإلجراءات المدنية. الملغاة من  234المقابلة للمادة  –من الالئحة التنظيمية  84: المادة انظر -1
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لما  اتوفر فيها كافة هذه الشروط، خالف  ورفض أو عدم قبول بعضها اآلخر التي ال ت
 كان معموال  به قبل صدور هذه الالئحة.

 
كما –مدنية الالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات الوبقي نظام أوامر األداء في ظل 

بطريق  التي تحكم المطالبة بالحقوق عموم  ، من القواعد العامة اااستثنائي   اطريق   -كان من قبلها
الدعوى، يتوجب على الدائن سلوكه ابتداء  متى توفرت كافة شروطه. وإذا ما لجأ الدائن إلى 

وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء المحليين –على المحكمة ي العادية لو ج ب  إجراءات التقاض
ق األمر بالنظام أن تقضي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، لتعل   -في دولة اإلمارات

 ق بتنظيم طرق التقاضي. العام من وجهة نظرهما؛ باعتباره يتعل  
 

 :التوصيات -اثانًي

اللجوء إلى نظام أوامر األداء يجب أن  ورأينا أن   -الُمبين أعاله–فنا االتجاه كنا قد خال
لين موقفنا هذا من حيث جواز المطالبة بدين ثابت بالكتابة وحال معل   ؛اال وجوبي   ااختياري  يكون 

األداء ومعين المقدار في دعوى عادية منظورة أمام القضاء، وذلك بطلب عارض يتضمن 
دعوى متقابلة أو بطلب إدخال، وهذا ما يدل على أن نظام أوامر األداء ال يتعلق بالنظام 

 ال تختلف طبيعتها سواء ة وحال األداء ومعين المقدارالمطالبة بدين ثابت بالكتاب ألن  العام؛ 
 بطلب إدخال.  مبطلب عارض أ مقدمت بطريق دعوى أصلية مبتدئة أ

 

الدين  ؛ ألن  اان لالستغناء عن هذا الطريق كلي  وأبعد من ذلك، باعتقادنا أنه آن األو 
نفيه أو سقوطه  د يكون نزاع أو منازعة، فق الثابت بالكتابة ال يعني بالضرورة أنه خال من أي  

بالكتابة أو حتى بما هو أقوى من الكتابة كاإلقرار أو القانون مثال ؛ كما  اا أيض  أو انقضاؤه ثابت  
. وبالمقابل، ُيمكن مثال  النص على اختصاص محكمة الجلسة في حالة سقوط الدين بالتقادم

ي توفرها لألطراف، الواحدة بالبت بعرائض أوامر األداء؛ لالستفادة من الضمانات الت
 قة أمامها.واإلجراءات الميسرة والسريعة المطب  

  

إقرار المشرع  اض  ، يعززه أياي  إن االستغناء عن هذا الطريق كل  ومن جهة ثانية 
وقت، وتبسيط مهم في اإلماراتي لنظام "مكتب إدارة الدعوى" وما أحدثه من اختصار معتبر لل



 

 
 
 
 
 

 القطانسامر الدكتور حممد ............ .........................................بني املعمول واملأمول أوامر األداء 

 

[186] 

يصال أصحاب الحقوق الثابتة بالكتابة أو بغيرها إلى حقهم وبمواجهة جميع اإلجراءات، إل
 األطراف. 

 

 وبكل األحوال إن لم يلغ نظام أوامر األداء، فإننا نوصي بما يأتي:
أن يقتصر على الديون النقدية فقط مهما كانت صفتها مدنية أم تجارية، وإخراج  -1

ت، واحتمال المنازعات يكون أوسع المنقوالت من هذا النظام لما فيها من تعقيدا
 بشأنها.

كما كان عليه الحال  تا ال وجوبي  لى نظام أمر األداء اختياري  إأن يكون اللجوء  -2
الدائن هو أدرى بمصلحته، وهو أدرى الناس إن كان  ، ألن  2005قبل تعديل 

 المدين سينازع بالدين أم ال.
ا، إلى الحد الذي خمسة عشر يوم  ستئناف، البالغة إنقاص مهلة التظلم ومهلة اال -3

تأتلف أكثر مع الغرض من نظام أوامر األداء في تحقيق سرعة الفصل بالحقوق 
 الخاضعة لنظام أوامر األداء.

الُمعدلة من الالئحة  66تعديل نص كل من الفقرتين األولى والثانية من المادة  -4
ولى، من أجل تحديد التنظيمية، المتعلقتين بالنصاب االنتهائي لمحاكم الدرجة األ

أوامر األداء الخاضعة للتظلم وتلك الخاضعة لالستئناف، وإزالة الغموض الذي 
شابه، وذلك بتحديد قيمة هذا النصاب، أو النص على النصاب االنتهائي للدائرة 

 ا في متن هذا البحث.الجزئية إن كان هو المقصود كما بي ن  
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 المراجع
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 مستخلـص 
    

للعديد من جرائم تقنية  اماتية جمااًل خصًبوالشبكات املعلوأصبحت النظم  املقدمة واهلدف الرئيسي من البحث:

الذي يتسبب يف تدمري البنية التحتية املعلوماتية  “اإلرهاب الرقمي”املعلومات، ويكفي أن ُنشري إىل ما يطلق عليه 

أبرز األحكام املوضوعية واإلجرائية اليت تضمنها  ويتضمن البحث ب يف أضرار مادية وأدبية كبرية.ويتسّب ،للدول

يف شأن مكافحة  2015لسنة  94 /أن مكافحة جرائم تقنية املعلوماتبش 2018لسنة  175) ونني رقمي القان

يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات بهدف  2012لسنة  5اإلرهاب( مع إبراز أهم أحكام القانون اإلماراتي رقم 

نها قانون ستثنائية اليت تضّماءات االلتعرف على القواعد واإلجرمساعدة رجال الشرطة واخلرباء املعنيني يف ا

مكافحة جرائم تقنية املعلومات يف جمال الكشف عن اجلرائم املعلوماتية، وضبط الدليل الرقمي وتقديم 

 املتهمني للعدالة.

 

خمتلف  يفوصف وتشخيص موضوع البحث  يف التحليلي الوصفيعلى املنهج البحث  اعتمد البحث: يفاملنهج املستخدم 

الوقوف على مدى كفاية السياسات احلالية ملكافحة تلك اجلرائم، ومدى احلاجة إىل آليات  بهدف ،أبعادهجوانبه و

 .هاجديدة ملنع

 

 ات وتشريعات مستحدثة ملكافحة جرائم تقنيةسياس (ماراتيةاإل /املصريةالدولتني )ت تبّن نتائج البحث:

 دمات اإللكرتونية بشكل آمن.اخلع يف تقديم توّسوال ،اإللكرتونية البيانات واملعلومات ومحاية املعلومات

 

مكافحة جرائم تقنية  السياسات األمنية والتدريبية يف تطوير تسهم الدراسة يف مساهمات الدراسة وأثرها:

ومبا  ،النماذج اإلجرامية املعلوماتية يف املتسارع رالتطّوو ،املعلومات مبا يتوافق مع القوانني املستحدثة

 من العدالة. املعلوماتيني على وجه يضمن عدم إفالت اجلناة واإلجرائية املوضوعية القوانني امأحك يتوافق مع

 :مفردات البحث
النظام  - احلكومية البيانات - الشخصية البيانات - تقنية املعلومات - ةاإللكرتوني واملعلومات البيانات

 .املعلوماتي الربنامج - مقدم اخلدمة - املعلوماتية الشبكة - املعاجلة اإللكرتونية - املعلوماتي

                                                           
وليد مسري املعداوي حاصل على دكتوراه يف القانون وعلوم الشرطة، وهو حماضر بأكادميية الشرطة الدكتور  -1

 املصرية.
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Abstract 
 

Introduction and main objective:  information networks and systems have become a 

breeding ground for a host of information technology crimes, suffice it to mention 

here ‘’digital terrorism’’ which destroys information infrastructure within states, 

causing significant material and moral damage. This research encompasses key 

substantive and procedural provisions of the two laws: Law No. (175) of 2018 on 

Combatting IT Crimes, and Anti – Terrorism Law No. (94) of 2015).  Key provisions 

of UAE Law No. (5) of 2012 on Combatting Cybercrimes are also highlighted. The 

aim is to help police personnel and concerned experts identify rules and procedures set 

out on Combatting IT Crimes Law in the fields of detection of information – related 

crimes; collection of digital evidence and establishment of justice. Method used: 

analytical, descriptive approach was used to determine how adequate the existing anti- 

IT crimes and cyber terrorism policies are, and identify the need for new prevention 

mechanisms.  

Research findings: Egypt and UAE have introduced policies and legislations to 

counter IT crimes; to protect online information and expand safe delivery of online 

services. Contribution and impact: Development of counter - IT crimes security and 

training policies in line with new laws; the rapidly evolving forms of cybercrime and 

in accordance with provisions of substantive and procedural laws, to ensure that 

perpetrators do not escape justice. 
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Online Information and Data - Information Technology - Personal Data - Government 

Data - Information System - Electronic Processing - Information Network - Service 

Provider - Information Program 
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 :مقدمة

فهها نخههم انن ن ههمعل ن تية م تزهها فهها   فهها ممهه  ا ن  زهه     نمطهه     نتشهه ا نسانهه ازا ت ن هها  
زها ن يا ها مه  خ نء أك ن عةى منم ى نألف ن  أن مؤخن ت ن او ا  وإذن   ن  مةك ن ث ر  ن تية م ت

هن ج ناب نسيج بزا  فإا ه   تةهف فها  بهوور ن شه   ف ها أتها ف ن همعل ن تية م تزها   طز ت ه  أي  
  ةيا ههههها مههههه  ن جههههه ن ل ن تية م تزههههها   مهههههام   ن ت ن ههههه   خهههههها   نون شهههههال ت ن تمههههههةا ب ههههه  مههههههار  

 نس كم وازهههها  ون نههههب ون  ههههوت عوهههه  نسام اههههف  وتههههام   اعههههل ن تية مهههه ت  و  تههههما ن و مجزهههه ت
 ونخم نق ن و يا نس كم واا ون  ز   ن   تا  ةت نطم    ون نط  عةى أر  ن ن اط   ت نال مت ازا.

 

ويلفهها أن اشهه   فهها مههون ن تجهه ط ق ههى مهه  يطةههل عةزهه  انسرمهه ب ن   تههاا  ون ههو  يههه ب ن ههاوط 
مههه   بتههه  تشهههتة ب فههها تهههام   ن ومزههها ن م مزههها ن تية م تزههها ون تم امههها عةهههى  ههها خههه نء  ويمنهههو   ن م مزههها

  )ن وز اههههه ت ن ش ههههههزا  ةتههههه نطم    ن تية مههههه ت ون وز اههههه ت نس هههههه  زا ون ت  زههههها ن   تههههها ب  او ههههها
..(  وت  ن  فان ا وجن ما أض نر تةك ن ج ن ل فا    ا ن م  عس .ن تية م ت ن ينل يا ونألممزا

 ع  مل ف ا موه ن ع م   ون  ا م  اط    .
 

ن ههههمعل ن تية م تزهههها  ف هههها اهههه   خههههم ر مهههه  ن تشهههه ر ن اخههههم ر  ب متزهههها  ت يهههها   وإيت ا هههه
 ف هه ء ن تية مه تا  ب عماهه ره ( عةهى  ف  ها  ت يهها أمه  ن31جت  ريها مهه  ن ي ةزهها فها ن تهه    )

م  ممع ما نال مه   ونألم  ن   ما  وأوجب ن اخم ر عةهى ن او ها نت ه ذ ن مهانب     ن أخ خز  ج ء  
 ن فها نت ه ذ   فها نسجه نءنت ن الزمها ن الزما  ة ف ظ عةز   وأ ه ط ن تشه ر ن اخهم ر  ق هى ن  ه ا

 س  نر مف هزل نألم  ن تية م تا.
 

م  ن  ت يا ن اخم ريا وم م ز ت مل ف ا جه ن ل ت مزها ن تية مه ت  ف ها تهار ن  ه ا ن ر هل   وناطال   
  مجت عهها مهه  نأل لهه ن ت ههت      ون ههو(1)بشهه ن مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت 2018 نههما  175

 ل فها مل ف ها نسجه نن ن تية مه تا.ن ما تكفل وض  قطه ر ممك مهن زا غ   ن م ة ايا ن ت ض عزا ونسج  
                                                           

  .ن2018أغنطس  14( مل ر اجا  32  ا ن فا ن ج يا  ن  ختزا  ن يا  )اش  ن  -1



 

 
 
 
 
 

 وليد مسري املعداوي................ الدكتور ...................................... مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 

[192] 

 

 

 

 :تحقيق األهداف اآلتية اوقد صدر القانون متوخي  
مل ف هههههها نالخههههههم انن غ هههههه  ن تشهههههه ور  ة  خهههههها ت و ههههههال ت ن تية مهههههه ت  وت مزهههههه ت  -

  ههب ن تية مهه ت ومهه   هه تام ب هه  مهه  جهه ن ل  مهه  ن مهه نن ن ا هها فهها ت ا هها نألفيهه ط ن تي
عة  ههه   وتجمهههب ن ميو ههه نت ن ع م ههها ب ضههه  تيههه ريد  نز ههها   ههه   وت ا ههها عم تههه  

عة  ل   ام نع   نالعما رنت ن ش هزا  ةتجمنألفي ط ن تج ما بلث   م  ن يم يا  م  
 ونالعما رنت ن تمية ا ب  تهة ا ن ي ما و ت يا نألم  ونال مه   ن   م   . 

  وازا وت ا ا  ج م   فا نسثا ت.ضام نأل ل ن ن   تا بجت  نأل  ا نس كم -
ا ع ه  مه   وهل م هاما ن  امها   مه م   خامها وض  ن   نعا ونأل ل ن ون مانب   ن هالزن نت   -

ت ويا ن تنم ام   ب هام ت ن م نتهل ب نخهطا ت مزها ن تية مه ت  وت ا ها ن م نمه ت ل فها 
 مون ن ش ن.

تية م تزا ن   تها ب  او ها  ت يا ن وز ا ت ون تية م ت ن  ل مزا  ونألاعتا ون شال ت ن  -
أو أ هها نأل ههه  ت نالعما ريههها ن ي مههها  مهه  نالعمههه نا أو نالخمههه نق أو ن يوههه  ب ههه  أو 

 قتالف    أو تيط ة   ب   ت ر    اف.
 ت يهههها ن وز اهههه ت ون تية مهههه ت ن ش هههههزا مهههه  نخههههمعال    نخههههمعالال  ينههههاء ق ههههى أتهههه  ب     -

ن تمية ههها ب ت يههها خه تهههز ت  خ تههها فههها  هههل عهههان  ف يههها ن مهههه ت ن مج يتزههها ن م ة ايههها
نألفههه ن  و  مههها  زههه ت ل ن   تههها  فههها م نج ههها ن م ا هههانت ون ت ههه ط  ن تنهههم اثا الخهههم انن 

 ت مزا ن تية م ت.
وضهه  تمعههزل قج ن هها    ههل  ههمعل قجهه نءنت ن  ههام ون م   ههل ون ت  كتهها ن تمية هها بمةههك  -

ن  وهههه نء  وتمعههههزل عتههههل  ن جهههه ن ل  ب سضهههه فا ق ههههى ت ا هههها  هههه الت ن مههههه    وإج نءنتهههه 
ن تم هههه   ن يهه مة   فهها مجهه ط مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  ون  هه نرنت ونألونمهه  

 ن جم  زا ن تمية ا بممف و أ ل ن ن   ا ن.
 

 نت ت  عها     فا   ن مل ف ا نسرم ب  ون و 2015(  نما 94كت  تار ن   ا ن ر ل )
س كم واههها  وذ هههك فههها ضههه ء مههه  مههه  ن   نعههها نالخهههمثم  زا فههها مجههه ط مل ف ههها ن مطههه ت ونسرمههه ب ن
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أف زتههه  ن نههه  ا ن او زههها ونس ةزتزههها ون ت ةزههها مههه  تههه ر منهههم اثا مههه  ن مطههه ت ن فكههه   ون ههها ما 
 . (1)اونسرم ب نس كم وا

 

ن مط ر ن كو   ون ن ي  فا ن ج ن ل ن تية م تزا ت  ا  تاور ن يا ا م  ن مشه يي ت  قن  
  وييها ن  ه ا ن نسمه رنتا سج نءنت غ   ن م ة ايافا ن معل ن ت  راا ضتف ن يا ا م  نأل ل ن ون

فها  ه ن مل ف ها جه ن ل ت مزهها ن تية مه ت أ ها أمهل ن مشه يي ت ن ت  راها فهها  2012 نهما  5ر هل 
مج ط  ت يا ن معل ن تية م تزا وم نج ا نسرمه ب نس كم واها ) هو ك خهممم وط خهالط ب ثمه  أبه ز 

   .  (2) ته  (أ ل م  ب  ت  راا ب  ا ن ت مزا ن تية م ت ن
 

ويجههب ن م ك هها عةههى أن خطهه ر  جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت تمطةههب نخههم نتزجزا ممك مةهها فهها م نج هها 
ن تية مهه ت  تم ههت  خز خهه ت غ هه  ت ة ايهها ت تكهه  عةههى نالخههم انن نألمثههل  ةتيطزهه ت ن يةتزهها جهه ن ل ت مزهها 

ن ت مهههها ونألج ههه   ن تيمزههها وتك مهههل ن ج ههه   بههه   نألج ههه   ن شههه طزا  ن  ا ثههها   امههها نألغههه نا نألممزههها 
 .بتل ف ا تةك ن ج ن ل عةى ن تنم ى ن  طما ون او ا

 
 أهمية البحث: 

ينهه ل ن ا ههه  فههها ن ميهه ت عةهههى م  هههي ن تشهه ر ن اخهههم ر  فههها مجهه ط  ت يههها أمههه   -1
 ن تية م ت.

بشهه ن مل ف هها جهه ن ل  2018 نههما  175 رنخهها نأل لهه ن ن ت ضهه عزا ونسج ن زهها ب   هه ا ن  -2
 نههما  5ن  هه ا ن ر هل    ن   ه ت عةهى أبهه ز أ له ن ن تشهه ر نسمه رنتا فهات مزها ن تية مه ت مهه

 .ن تية م ت فا   ن مل ف ا ج ن ل ت مزا 2012
                                                           

 .ن2015أغنطس  15( مل ر  33اش  ن   ا ن فا ن ج يا  ن  ختزا  ن يا  ) -1
  فا 19  مة ل ت540 ( م    واش  فا ن ج يا  ن  ختزا  ن يا 51ج ء ن ت خ ن ب  ا ن نت     فا )  -2

  ون ت خ ن ب  ا ن 2016نما   12ر ل   ت   ت جب ن   ا ن نالو ا وتل تيا ة  ب  ن2012 أغنطس 13
 . ن2018 نما  2ر ل   ت   ن
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منهه عا  رجهه ط ن شهه طا ون  وهه نء ن تيم هه   بتل ف هها ن جهه ن ل ن تية م تزهها فهها ن ميهه ت عةههى  -3
مجههه ط  نسجههه نءنت نالخهههمثم  زا  ن مههها ت هههتم    ههه ا ن مل ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت فههها

 ن كشي ع  ن ج ن ل ن تية م تزا  وضام ن ا  ل ن   تا.
ن جهه ن ل ن تية م تزهها  ينهه ل ن ا هه  فهها و هه ت مهه م ر  ن  ههام ن   هه  ا ن ت مههه   بتل ف هها -4

)ن  هل فها  جهب  :مثهل  عةى ن نهةط ت نالخهمثم  زا ن مها ت هتم    ه ا ن ت مزها ن تية مه ت
 . ن ت ن    ن تم  م  ن نف ...(

ا  و هه     جهه ط ن شهه طا ن تيم هه   بتل ف هها جهه ن ل ن مطهه ت ونسرمهه ب ل ن ا هه  أمتزههيتث هه -5
نس كم واهها    هه  تم ههت  أمههل ن   نعهها ن ت ضهه عزا ونأل لهه ن نسج ن زهها ن مهها ن ههمتل 

فها  ه ن مل ف ها نسرمه ب  بعه ا منه عات ل  2015(  نما 94عة    ن   ا ن ر ل )
نالخههمثم  زا  تهه م ر   فهها ن مههها   ههو ك ن مهه ر مهه  ن جهه ن ل  ون   هه ت عةههى ن نههةط ت

 (. ... ن  ام ن     ا فا )نالخماالط  ن قاض  ن مفمزش 
ين عا ن ا ه  ن  ه  ت   عةهى وضه  نالخهم نتزجز ت ن ماريوزها  اج ه   ن شه طزا  فها  -6

تهتزل ن و نمج ن ماريوزا ن مها ت فه  مه  ن  هارنت ن فمزها ون ت مزها   جه ط ن شه طا فها 
  وةتهههه   م نكهههب مهههه  ن ميهههها الت ن مشهههه ي زا مجههه ط مل ف هههها جهههه ن ل ت مزههها ن تية مهههه ت

 ن تنم اثا.
ينهه ل ن ا ههه  فههها ن ميههه ت عةههى نخهههم نتزجزا مهههه  ن ي ةزههها فهها مل ف ههها جههه ن ل ت مزههها  -7

 ن تية م ت.
 

 تساؤالت البحث:

 ؟م ر  م   ت يا ن معل ن تية م تزام  م  م  ي ن تش ر ن اخ -1
بشه ن مل ف ها  2018ما  نه175م  ما أب ز ن مت ذج ن مج يتزا ن ما نخهم اث   ن  ه ا ن  -2

 ؟م  ما ن ي  ةا ن تف وضا  كل مم  ج ن ل ت مزا ن تية م ت  و 
مهه  مهها نأل لهه ن نسج ن زهها ن مهها ت ههتم    هه ا ن مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  ومههاى  -3
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 نج ههها تةهههك ن جههه ن ل وضههههام كف يههها ن نهههةط ت ن تتم  ههها  تههه م ر  ن  ههههام ن   ههه  ا  ت
 ؟ م تكو   

 ا ازهها ن ت ضهه عزا ونسج ن زهها ن مهها تنههم ات م نج هها جهه ن ل مهه  مهها أبهه ز ن مههه ت ن   -4
ن مطهههه ت ونسرمهههه ب نس كم واهههها  ومهههه  مهههها خههههةط ت مهههه م ر  ن  ههههام ن   هههه  ا فهههها 

 ...(. .)نالخماالط  ن قاض  ن مفمزش 
 ؟ ا فا م نج ا ن ج ن ل ن تية م تزام  ما خز خا ن  ل ما ن ته ي -5

 

 أهداف البحث:

 ةمعل ن تية م تزا  ومهاى ن مه نن ن او ها بإافه ذ نأل له ن ن اخهم ريا  قب نز م ت ن ن  ت يا ن اخم ريا -
ب ت  ذ نسج نءنت ن كف ةا ب ت ن أم  ن تية م ت  وإتانر ن   نا   ن الزما س  نر مفه هزل نألمه  

 ن تية م تا. 
 .مه تن مل ف ها جه ن ل ت مزها ن تية  بشه  2018 نما  175 رنخا ن مت ذج نسج نمزا ن تنم اثا فا ن   ا ن  -

ون ي  ةهه ت ن مهها ف ضهه   ن تشهه ر  كههل ج يتهها  ومههاى  ف يهها تةههك ن مههه ت ن مج يتزهها فهها م نج هها ن جهه ن ل 
فها  ه ن مل ف ها جه ن ل  2012 نهما  5ر ل نسم رنتا ن   ا ن م  قب نز أمل أ ل ن  ن تية م تزا 

 .  ن تية م ت ت مزا
ية م تزهها ب أل لهه ن قعههالن مهه م ر  ن  ههام ن   هه  ا ون  وهه نء ون تيم هه   فهها مجهه ط ن ت -

مههه   ههه ا ن مل ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت  وإجههه نءنت نسج ن زههها نالخهههمثم  زا ن مههها أ    
 تطوز    فا ن  ن   ن يتةا. 

فها  ه ن مل ف ها نسرمه ب  2015(  نما 94ن مي ت عةى خز خا ن تش ر ن جم  زا فا ن   ا ن ) -
  خةط ت م م ر  ن  ام ن   ه  ا ب ات ن مها   ج ن ل ن مط ت ونسرم ب نس كم واا  و او 

 فا مل ف ا تةك ن ج ن ل.
ن   ههه ت عةهههى ن ت عههه رنت ون   ههه   ن مههها ف ضههه   ن تشههه ر عةهههى ن ت ن ههه  نس كم وازههها   -

  ههت ن عههان قخهه ء  نخههم انم   فهها ن م ههل مهه  م ههارنت ن او هها أو نأل هه  ت ن ي مههها 
 ون   تا. 
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جه ن ل ت مزها ن تية مهه ت  ن   ه ت عةهى أمهل م ه ور نالخهم نتزجزا ن شهه طزا فها مل ف ها  -
 وآ ز ت نألج    ن تيمزا ب زنر  ن انخةزا فا مج ب ا تةك ن ج ن ل.

عه ا خز خهها ن  ل مها ن تههه يا فها مل ف هها ن جهه ن ل ن تية م تزها  وأمههل نألج ه   غ هه  ن شهه طزا  -
 ن ما ت م  ب ت يا أم  ن معل ن تية م تزا  ونخمه ت ت   وأمانف   وآ ز ت عتة  .

 

 صعوبات البحث:

ت جهه  تهههي ةا م ضههه ر ن ا ههه  ق هههى اهههار  ن ت نجهه  ن ي ةزههها ن مههها تم و هههف ب  شههه   ون م ة هههل 
أغنههههطس  14ا  ت )فهههها ضهههه ء  انثهههها تههههاور ن  هههه ا ن فهههه هههه ا ن مل ف هههها جهههه ن ل ت مزهههها ن تية مهههه

(  ف ال  ع  خة  ن تلما ت ن ي ةزا م      ونٍت و   ل  ةمهه ت ن   ا ازها ن مها ت نجه  ن2018
نس كم واها فها  ه ا ن مل ف ها نسرمه ب  وضه ور  ق ته ن ن ا ه  ب  ج ناهب  ج ن ل ن مط ت ونسرم ب
 ن فمزا  ةمعل ن تية م تزا.

 

 املنهج املستخدم يف البحث:

نعمتا ن ا   عةى ن تم ج ن  تفا ن م ة ةا فا وتي وتشه ز  م ضه ر ن ا ه  فها 
ن    زهها  م مةههي ج نااهه  وأبيهه  ه   تهه  ينههيى ن ا هه  ق ههى ن   هه ت عةههى مههاى  ف يهها ن نز خهه ت

  تل ف ا تةك ن ج ن ل  وماى ن   جا ق ى آ ز ت جا ا   تمي  .
 

 خطة البحث:

 تم تقسيم البحث إلى مباحث خمسة على النحو اآلتي: 
 م هزا ت مزا ن تية م ت. المبـحث األول:
 ن ت نج ا ن   ا ازا  ج ن ل ت مزا ن تية م ت فا ن مش ي  ن ته  . المبحث الثانـي:
 ن تمع ر ن   ا اا فا مل ف ا ج ن ل ن مط ت ونسرم ب نس كم واا. المبحث الثـالث:
 نخم نتزجزا ن او ا ن ته يا فا م نج ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. المبحث الرابع:
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 املبحث األول

 ماهية تقنية املعلومات

 متهيد وتقسيم:

مهه تا أو يشهه ا ن يهه  ل ن  هه ن م  ةهها جا هها  مهها م  ةهها مهه  بيهها ن  انثهها  أو ن يههه  ن تية  
مته : طفه     عه  ث ر  ن تية م ت أو ن ث ر  ن تية م تزا  و ا اش ت موه ن ث ر  م  جته ر طفه ت  

  هههف ن يههه  ل ق هههى   يهههانالتههه الت وطفههه   ت مزههها ن تية مههه ت  فة ههها  هههاثف طفههه   فههها نالتهههه الت     
عةهههى      نسانههه ن ينهههمطز  أن   تههها مههه  يجههه  ورةطهههف بههه   ن شهههي ب ن تما عههها   ف تههها تهههع    

  ط ت نآلخ  م  ن ك   نألرضزا ب  ه ت ون ه ر  فا   عا و  ر ن  اث.ن
 

وأتههها ف عتةزههها تاههه  ط ن تية مههه ت ون تيههه رت خههه ةا ومزنههه ر   وأ ى نامشههه ر ن تية مههه ت 
ن نهههه ي  عوهههه  وخهههه  ل نالتههههه ط ن ت مةفهههها ق ههههى تههههافل م  ههههل فهههها ن تية مهههه ت ونألخاهههه ر ون تيهههه رت 

ن ب ارتهه  ن ي  يهها عهه  مم بيم هه  ونس تهه ن ب هه  فهها عتهه ه ونألب هه ث ون  خهه  ل ن ث   زهها  ييجهه  نسانهه 
مةزههه ر  (4,100,667,287) ن2019منهههم اما نسام اهههف فههها مممههههي عههه ن و ههها بةههه  عههها  ن  هههه    

 .(1)% م  خل ن ن ي  ل 53   منم ان بت    نز 
 

 نههما  175 هه   تي يههد ت مزهها ن تية مهه ت فهها ن  هه ا ن ن تههه   ر ههل   تاواممه وط  زتهه  يهه
ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت  اماي   بمهمزف ت مج ما ن معل ن تية م تزها  فا    ن2018

 نههما  5ووخهه  ل نخمهه نق ن ههمعل ن تية م تزهها مهه  قبهه نز م  ههي ن تشهه ر نسمهه رنتا فهها ن  هه ا ن ر ههل 
عةهى  اوذ ك م  خالط مط  ب ثالثه  ن تية م ت وتيا الت  فا   ن مل ف ا ج ن ل ت مزا 2012

 :ن م   نآلتا
 تي يد ت مزا ن تية م ت. لب األول: المط

 .م  ط  ج ن ل ت مزا ن تية م تالمطلب الثانى: 
                                                           

  facts-statistics-https://www.websitehostingrating.com/ar/internetمم ف  عةى ن  نبم:  -1
 .ن20/10/2019مط  يا بم ريخ خ  آ

https://www.websitehostingrating.com/ar/internet-statistics-facts
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 :تعريف تقنية املعلومات - املطلب األول

 

 تعريــــف تقنية املعلومات: 

ي ههها بم مزهها ن تية مهه ت عةههل ن مي مههل ن تمط هها مهه  ن تية مهه ت  ب عما رمهه  ا  ةهها  ةتيهه رت 
خز خهزا  وذ هك مه  خهالط  ننجمت عزا أ نن مه  يا أ نا ت مزا أ  خ نء   اف ذنت تاع(1)نسان ازا

 .(2)أج    ذنت ت مزا  ا ثا
 

بزههه ن  ن  مف ههه ن ت مزههها ن تية مههه ت  وأخ ههه   واممههه وط تي يهههد ن تية مههه ت ون وز اههه ت ثهههل امايههه  بم ضهههز
 .(3)ن تهطة  ت ن تية م تزا

 

 تعريف المعلومات: -ل  أو  
 : امجت عهههها مهههه  ن  مهههه ز أو ن   هههه  ل أو يتلهههه  تي يههههد ن تية مهههه ت بهههههفا ع مهههها ب ا هههه
  ةماهه  ط ونالتههه ط أو  ةمفنهه   ون م ويههل أو ن تفهه هزل أو ن ميةزتهه ت ن مهها تهههة  ألن تكهه ن م ههال  

تمت ههه  ب  ت واههها ب  ههه  يتلههه   انألاعتههها نس كم وازههها  ومههه ن ةتي  جههها خههه نء ب نخهههطا نألفههه ن  أ
 . (4) مةفااتع   م   وتج  م    وجتي    أو ا ة   ب خ  ل وأ ل ط م

                                                           

ع ت ن ايض ن تية م ت ب ا  : اعا ر  ع  بز ا ت خ يف  ةم ة ل ون مفن    م  أجل من عا  )مم و ن   نر(   -1
 فا ت   ل أمانت وغ ي ت مي ما  وتتل م  م  نس نر  ن م ج ا ون  لل ن نةزل عةى ميطز ت نألم را.

ن اله أ تا  ج ن ل ن   خب ونسام اف ب   ن مج يل وآ ز ت ن ت نج ا   اع :  . مال ا عوان  فه التم يا م  ن م -2
وم  بيام    و ك  . ط رق خ ور  ذنتزا ج ن ل نسعالن  10  تن2016 ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا 

عوا هللا  ن   م ت      :. وأي   33  تن2001نس كم واا ا رنخا م  راا ا  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  
وم   159  ت 1  ط ن2001ا ن تية م ت ن ت  اا فا ن   خب نآل ا  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا خ  

 بيام .
وم   37  ت ن2009 . ط رق قب نهزل عطزا  نألم  ن تية م تا  نسخلماريا   نر ن ج ميا ن جا ا   ةمش    -3

 بيام .
4- Parker (Donn B.): Fighting computer crime “A New Framework for Protecting 

Information", 1998, p. 27. 
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 ويت ه  ن هايض فها تي يهد ن تية مه ت ب م ه  وةه   ن وز اه ت  ف  وز اه ت تيوه  عه  نألر ه ن ون كةته ت ون  مهه ز
ينهم ة  مه     تيمى ن و  ن تية م ت ف ا نأو ن     ل أو نس ه  ز ت ن ما ال عال ا ب   بي    ن ايض  أم   

 .(1)موه ن وز ا ت
 

اــي نــكن مةااحــة تــرا م تقنيــة  2018نة لســ 175ولــم رقــرم المفــرل اــي القــانون 
ــة ــات والمعلومــات اةل تروني ــيب البيان في ف تهه  ب ا تهه : ا  ههل مهه  يتلهه  قاشهه  ه أو  المعلومــات ن

ت  يم  أو مي  جم  أو ت ةز   أو ا ة  أو مش ر م  أو ان    ب نخطا ت مزا ن تية مه ت    ألر ه ن 
 . (2) ر ونألت نت  وم  فا  لت  اونألك ن  ون شف نت ون   وت ون  م ز ونس  رنت ون ه

 
 ،المعلومـات وسار المفرل اةماراتي على ذات النهج  اي قانون مةااحة تـرا م تقنيـة

   .(3)ا وأطلق عليهما مصطلح "المحتوى  ،الم رقرم نيب البيانات والمعلومات اةل ترونية
 

ـــع نهـــج المفـــرل المصـــر  واةمـــاراتيونت   ـــق م ن تية مههه ت  فههها عهههان ن مف  ههها بههه   مف ههه ما ق
بها أن تتمها ق هى  هل  فهإن ن  ت يها ال  (4)ون وز ا ت  فيةى ن ه غل مه  تف ه ل بيهض ن  وه نء ن مف  ها ب م ته 

 مم ت   بعض ن مع  ع  م م نمت .
 

                                                           

 .94  ت ن2005ن   ا ازا   ا مه  يا  ن   م    ممش رنت ن  ةو . ا  ةا ع  ط م تا ف يا   ره  ج ن ل ن   خب نال  -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت نسم رنتا. 2012 نما  5ب  ا ن نت     ر ل  ( م  ن ت خ ن1ن ت    ) -3

4- Catala (Pierre), “Les Transformations de droit par I’informatique“, in Bensoussan 
(Alain), Linamt de Bellefonds (Xavier), Maisl (Herbert) (eds.) emergences du droit de 
I’Informatique, 1983, p. 264. 

 for more details: Catala (Pierre ), “Les Transformations de droit par 
I’informatique“, in Bensoussan (Alain), Linamt de Bellefonds (Xavier), Maisl 
(Herbert) (eds.) emergences du droit de I’Informatique, 1983, p.264 
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ــات (1)وقــد حــرم المفــرل ــة، اعــرف البيان ــات الفاصــية والحةومي ــى تعريــف البيان عل
و يتلهه  ت ا ههاه  بشههلل ما  هه  أو غ هه  ب ا هه  اأيهها بز اهه ت ممية هها بشهه   طوزيهها م هها  أ الفاصــية

ب ا هه : ابز اهه ت نينمــا عــرف البيانــات الحةوميـة ما  ه  عهه  ط يهل ن هه ةم ب م ه  وةهه   بز اه ت أخهه ىا.  
ممية هها ب  او هها أو ق ههاى خههةط ت    أو أج  ت هه  أو و ههانت    أو ن   أهه ت ن ي مهها  أو ن   أهه ت ن تنههم ةا أو 

نالعما ريهها ن ي مهها ومهه  فهها  لت هه   ون تم  هها عةههى ن شههالا  نألج هه   ن    بزهها  أو غ  مهه  مهه  نأل هه  ت
 .(2)ن تية م تزا أو عةى أ  اع ن مية م تا أو عةى   خب أو م  فا  لت  ا

 
 تعريف المعلوماتية: -اثاني  

    خههل A.I.Mikhailovت مزهها ن تية مهه ت أو ن تية م تزهها مهههطة  نخههميتة  ألوط مهه    قن  
  ثهل ذنر نخهم انم  بيها ذ هك science of scientific information  يةهل ن تية مه ت ن يةتزها 

هعةى منم ى ونخ  بتف هزل مما  ما   مى أ ه فها ن كم به ت   ى  ه  ن هايض أكثه  مه  ثالثه   تي يف 
 .(3)ن تم هها فا عةل ن تية م ت

 

ــة المعلومــات بكنهــا  وخهه ةا أو مجت عهها وخهه  ل مم نبطهها : اأ   وقــد عــرف المفــرل تقني
ا ُتنم ان  م  ي  ونخم ج ر وت ت ب وتمعزل ومي  جا وتط ي  وتاه  ط ن تية مه ت أو غ   مم نبط

 .(4)ا خةكز     أو الخ ةا أو ن  خ  ل ن تنم اما خةكز  ويشتل ذ ك  ل م    تام ب      أو ن وز ا ت
 

أ ن  ق كم وازهها معم طزنههزا   اأ    نينمــا عــرف المفــرل اةمــاراتي تقنيــة المعلومــات بكنهــا

                                                           

 نما  175ن تش ر )أ مت  ور ت فا ن ا  (: ن تش ر ن ته   فا ن   ا ن ر ل ها بلةتا  ةمك نر ي   ممي   -1
 فا   ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -2
ية م ت  أخ  ط  ملماا نآلالت ن  ا ثا   . مش ن م تا ف يا رخمل    ا ن ن ي  ة ت وم  ط  ت مزا ن ت  -3

 .27  ت ن1994
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -4
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أ ن  أخه ى تنههم ان  تي  جهها ن وز اه ت نس كم وازهها وأ نء ن يتةزهه ت   زتز  زهها  أو أ   بهه يا     و 
وخهههه ةا م تههههةا أو م تاطهههها بشههههلل  ن تمطقزهههها ون  نهههه بزا  أو ن   هههه  ي ن م  يمزهههها  ويشههههتل أ   

 .(1)ما     تمز    وه ن  خ ةا ت  ي  ن تية م ت نس كم وازا أو قيه      آلخ ي ا
 

عتةزهها مي  جهها ق كم وازهها  ةوز اهه ت  ب ا هه : اكههل    مزهها ن تية مهه تواهه ى أاهه  يتلهه  تي يههد ت
ون تية مهه ت ن ت  اهها  نخههل ن ههمعل ون شههال ت ن تية م تزهها خهه نء أك اههف )ق خهه ط  ت هه ي   قخهه نج  

 .(2)نخم ج ر  أيا عتةزا مي  جا آ زا أخ ى(ا
 

 أنرز المصطلحات المتداولة اي تقنية المعلومات: -اثالث  
  ت ن تنههم اما فهها اطهه ق ت مزهها ن تية مهه ت  منم  هها   بتهه  ور  فهها انههمي ا بيههض ن تهههطة

بش ن جه ن ل ن تية م تزها  ون  ه ا ن ن تهه   بشه ن مل ف ها  2001ا فتو   23نتف نزا ب  نبنف ن ت  يا فا 
 .(3)ج ن ل ت مزا ن تية م ت

 

 النظام المعلوماتي: –1
ج ه ز  مكه ن مه  بكنـ  " اتيعرات المذكرة التقسيرية لتقاقية نودابست النظـام المعلومـ

ويشهمتل عةهى   (5)  بع ا ن تي  جا نآل زها  ةوز اه ت ن   تزها(4)مل ا ت م  يا  ومل ا ت ممطقزا
                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5( م  ن ت خ ن ب  ا ن نت     ر ل 1ن ت    ) -1
ن تية م تزا  ت ون تية م تزا  وا ة    وا ى م  وج ا اع ا  أن مف  ن ينم ان ن  و نء مهطة ا ت مزا ن تية م -2

 .2018 نما  175فا ن معل ن ت  راا  و  ن أ  ى ب  تش ر ن ته   نألخو ب  فا ن   ا ن   م  نألكث     ع  
  نبنف  . مال ا عوا ن اله أ تا  ن ج ناب ن ت ض عزا ونسج ن زا  ج ن ل ن تية م تزا )عةى ض ء نتف نزا ب  -3

 .40  تن2013ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا   ( ن2001ا فتو   23ن ت  يا فا 
 ن تل ا ت غ   ن ت  يا :أ  ؛Softwareوي  بل ذ ك فا ن تهطة  نساجة     Logicielsمل ا ت ممطقزا  -4

 ن   م خ عا  ة  خب  أو ن كز ا ت ن تمطقزا  أو ن و مجز ت.  ةت يا م  ن مف ت ل   نج :  . عوا ن فم   م
 .18  ت ن2002مهطة  ت ن كتو  ت  ونسام اف  نسخلماريا  باون ا     

5- D. Lura E: Quaran tieuo, cybercrime, how to protect self from computer 
criminals, tiare publications, 1997, p. 139. 
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أو ممهههال  بتجت عهها  ناهه ت  ومههون ن ج هه ز  هها يلهه ن ممفهه    وخهه  ل ق خهه ط  وإخهه نج  وت هه ي  ن وز 
  .م  نألج    ن تت ثةا ع  ط يل  الاا

 
بكنـــ : معموعـــة نـــرامج وأدوات معـــدة ل ـــر  إدارة  لمعلومـــاتينينمــا عـــرف المفـــرل النظـــام ا

اـي حـيب عـرف المفـرل اةمـاراتي  .(1)أو تقـدرم خدمـة معلوماتيـة ومعالعة البيانـات والمعلومـات،
معلوماتيــة ووســا ن تقنيــة المعلومــات المعــدة بكنــ  "معموعــة نــرامج  نظــام المعلومــات اةل ترونــي

 .(2)ل ترونية أو ما ناب  ذلك"لمعالعة وإدارة وتازيب المعلومات اة 
 

 المعالعة اةل ترونية:  –2
    أو ج  ز ههةزها ق كم وازها أو ت مزها تهمل  ةز هعت ب ا ه : اأ    عـرف القـانون المعالعـة اةل ترونيـة

 كم بهها أو تجتزهه  أو تنههج ل أو  فههي أو ت هه ي  أو  مههج أو عهه ا أو قرخهه ط أو نخههمقا ط أو تههانوط أو 
أو تيهههها ل أو نخههههم ج ر أو نخههههمما ط ن وز اهههه ت ون تية مهههه ت نس كم وازهههها  وذ ههههك اشهههه  أو م هههه  أو تع  هههه  

أو ن   خا ت أو نألج    نألخ ى نس كم وازا أو ن تعم طزنهزا أو ن  ه  زا وخزم م  ن  خ  م  ب خم انن أ   
 .(3)أو م  ُينم اث م  ت مز ت أو وخ  م أخ ىا

 
واه ى ضه ور  ن هم  عةهى   ترونيـةوخال التفريع اةمـاراتي مـب تعريـف المعالعـة اةل 

  .مف  م   أخ   ب  مش ي  ن ته   فا ض ء أمتزا ذ ك  ة   ت   عةى تمف و ن   ا ن 
 

 ج المعلوماتي:البرنام -3
 عها أو رمه  أو ق ه ر      عم ه  به    : امجت عها نألونمه  ون ميةزته ت ن تيو هرقصد بـ  اـي القـانون 

نم   بط ي هها ما  هه   أو غ هه  ما  هه   فهها   خههب آ هها  ههلل مهه  نأل ههل ط  ويتلهه  نخههم ا ون مهها تم ههو أ   
                                                           

 ت مزا ن تية م ت. بش ن مل ف ا ج ن ل 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت نسم رنتا. 2012 نما  5ر ل  نت    ( م  ن ت خ ن ب  ا ن 1ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -3
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 لل آخ   أل نء و زفا أو ت   ل امزجا  خ نء   اف موه نألونم  ون ميةزت ت فا  لة   نألتةا أو ب    
 .(1)تع    ز  م  خالط   خب آ ا  أو اع ن مية م تاا

 
ونمهه   ن   بةهها ب اهه  امجت عهها مهه  ن وز اهه ت ون ميةزتهه ت ونأل نينمــا عراــ  المفــرل اةمــاراتي

 .(2) ةممف و ب خ  ل ت مزا ن تية م ت ون تيا  ساج ز م تا مي ماا
 

 الفبةة المعلوماتية: -4 
ه: امجت عها مه  نألج ه   أو اعهل ُرقصد نها اي القانون    ويتلم ه   ن تية مه ت تكه ن م تاطها مي 

ل ت ن تية مه ت ن او زها  ونالتهه الت  زته  ب م ه   ومم ه  ن شهال ت ن   تها ون ي مها و ها تا  ط ن تية م ت
ب ا ه  انرتاه ط به   مجته عم   أو  القانون اةمـاراتي ااي حيب عراه .(3)ون مطوز  ت ن تنم اما عة  ه ا

كثههههه  مههههه  ن وههههه نمج ن تية م تزههههها ووخههههه  ل ت مزههههها ن تية مههههه ت ن مههههها تمهههههز   ةتنهههههم ام   ن هههههاخ ط وتاههههه  ط أ
 .(4)ن تية م تا

 

 :(5)مقدم الادمة – 5
ن  يا    ا ن ت مزا ن تية م ت أن مف  ن م هان ن  امها  مطوهل عةهى أوض ف ن تو    ن مف

أن تكه ن ن ج هها    ن وز اه ت  ت هه ي  ن وز اه ت( وينههم  مهه  ي ه ن ب ههام ت )نالتهه ط  مي  جهها  كهل  
 .(6)أن تك ن ن  اما م  بل رخ ن أو ب  تج ن      و ك ينم  ُم اما ن  اما ج ا ع ما أو خ تا

                                                           

 ت مزا ن تية م ت. بش ن مل ف ا ج ن ل 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت نسم رنتا. 2012 نما  5ر ل  نت    ( م  ن ت خ ن ب  ا ن 1ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -3
 ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت نسم رنتا.بش ن مل  2012 نما  5ر ل  نت    ( ن ت خ ن ب  ا ن 1ن ت    ) -4

5-  Fournisseur de Service وي  بل ذ ك فى ن طايا نساجة  ياService provider. 
 زشتل نأل   ت ن و   يي ض ن خاما نالخم  فا أو ن م  ي  ن تؤ ف   كت   من ب مون ن مي يد أي     -6

اله أ تا  ن ج ناب ن ت ض عزا ونسج ن زا  ج ن ل )بتيمى نسخف ء(  أو ن  ةم ب  شالا..  . مال ا عوا ن 
 .48ن تية م تزا  م ج  خ بل  ت
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  ه   مه : اأ    ت المصـر  علـى أن مقـدم الادمـةنينما نص قانون تقنيـة المعلومـا
طوزيهها أو نعماهه ر   هه و  ن تنههم ام   ب ههام ت ت مزهه ت ن تية مهه ت ونالتههه الت  ويشههتل ذ ههك 

مهه  تةههك ن  ههام ت أو  أو ت هه ي  ن تية مهه ت بونتهه  أو مهه   مهه ب عمهه  فهها أ    مهه  ي هه ن بتي  جهها
 .(1)ت مزا ن تية م تا

 

)كته  مه  ن  ه ط بع  وزها ن مشه يي ت ن ي ةزها(  اراتيويالحظ خلو القانونيب المصر  واةمـ
  وا  هههب ب  تشههه ر ضههه ور  خههها مهههون ن فههه ن  مههه  وضههه  تي يهههد م ههها   ج يتههها ت مزههها ن تية مههه ت

 .ن مش ييا سزن ا أوج  ن ةاس أو ن عت ا فا تطو ل أ ل ن ن   ا ن 
 

 :خماطر جرائم تقنية املعلومات -ياملطلب الثان
 تنههم اما  ههالا نسام اههف ون   نتههي ن و زهها فهها  نممههه عا   ن هه ات ن ي هه   ن ت ضههزا ت ن هها  

مجهههه الت: نألعتهههه ط ون مجهههه ر  ون  ههههام ت ن  ل مزهههها ون ميةههههزل ون تي فهههها ون م  زهههه  ون نههههز  ا ون  ع يهههها 
فها نألخطه ر  نت عزها ون ث   زها   ته   ه ات ت ن ها  ن ه زا  وغ  م  م  نألاشطا نال مهه  يا ونالجم

  ن تيه مالت وت هايل ن  هام ت  ه  ت ها  ا  قالته الت ون تية م ت       مزا  ن ما تنم ات ن ومزا ن م
 ب ج  ع ن  وت ة  ن ث ا فا ن  ام ت نس كم وازا ب ج  خ ت.

 

ونتناول: أهم التحدرات واألخطار المعلوماتية، أسباب خطورة ترا م تقنية المعلومـات، 
 : (2)يتنحو اآلعمات المعلوماتية على الوأهم القطاعات الحيوية المستهداة باله

 

 أبرز التحديات واألخطار املعلوماتية: -اًلأّو

 

 خطر اخترام وتاريب البنية التحتية لالتصالت وت نولوتيا المعلومات: -1
  هه ت أاتهه ط جا هها  خط هه    ةع يهها مهه  ن  جتهه ت ن تية م تزهها  تنههم ات قع  هها ن  ههام ت 

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -1
ا  ت  ر  ع  ن تجةس ن2020-2017تزجزا ن  طمزا  ام  ن ن و ناا ااع : نالخم ننم يا م  ن مفه الت  -2

 .وم  بيام  2م  ن ن و ناا  ر  خا مجةس ن  زرنء  تنألعةى  ا
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 ههل ن ومزهها ن م مزهها  التههه الت ن    يهها  و ههو ك اشهه  ب مجزهه ت خو ثهها وف  وخهه ت  م  يههب أو تيط
وتكم   جزههه  ن تية مههه ت  واعهههل ن هههم لل ن ههههم عزا ن    يههها وخ تههها فههها ن ت نفهههل ن ت تههها )ُممشههه ت 
ن ط  هههها ن م ويهههها  ن ومهههه وط  ن عهههه ز ن طوزيهههها  ن ك  ةهههه ء  ن ط هههه نن  ن م ههههل ب ا نعهههه     نعهههها ن وز اهههه ت 

ا   مهههه نت تشههههتل ن شههههال ت ون تية مهههه ت ن   مزهههها  ن  ههههام ت ن  ل مزهههها وغ  مهههه (  وذ ههههك عوهههه  عهههه
ن الخهههةكزا ون هههونك   ن م   ههها  ب سضهههه فا ق هههى ن  مههه نت نألخههه ى ن شهههه  يا )ن و يههها نس كم واههها  م ن هههه  

ه   ؤث  ته ث    نسام اف  ن شال ت نالجمت عزا   ال ت نالته الت ن نةكزا(  مت   عةهى ن ومزها   ن مةت خ 
 ط ن ت تاطا ب  .ن م مزا  مةك ن ُتمش ت ون ت نفل وعةى ن  ام ت ونألعت 

 

( ن2016 /2015ن ي ةزهها ن نههي  يا فهها عهه ما ) ضههف ن تتةكههافيةههى خههو ل ن تثهه ط تي   
 هه ن ييتههل عةههى قتهه با     ون ههو2016-2 ر أطةههل عةزهه   ههتي ن ق ههى ف هه و  مهه  اهه ر ممطهه

 ال ت ن تية م ت ب  تؤخن ت ن  ل مزا ونال مه  يا  ع  ط يل من  ن وز ا ت بشلل يهيب 
 (  وتتلههه  ن ف ههه و  مههه  م ههه  بز اههه ت بيهههض ن تؤخنههه ت ن  ل مزهههاWipingميههه  نخهههمي  ت   )

 .(1)  وت  فف ع  ت ايل ن  ام ت  ةت نطم    ايض ن   فم وتام   
 

 خطر اةرهاب والحرب المعلوماتية:  -2
ا عزها خط ه   مه  ن  جته ت وجه ن ل ت مزها ن تية مه ت تيمتها عةهى ت مزه ت  ن   نامش ت مؤخ  

 خهههاا ن نههه  بزا( وأج ههه   تمههههف عةهههى  هههال ت نالتهههه ط  مم امههها مههه    خههها ت خههه ييا )ك   
وة مجزهه ت  فههك  ههف   والخمهه نق أاعتهها ن شههال ت و  نعهها ن وز اهه ت  وة مجزهه ت  مشههف   ن يتةزهه ت 

نآلالت أو ن تال هه   مهه  ن   نخههب ن مهها      هه  يتلهه  أن ت ههل  ههالا آ زهها ون هها  مأهه تن تشههو ما
 مجت ت ت  يوزا وإرم بزا. يتل  نخم انم    ش   

 

وفى     أا  م  ن ت ج  أن تط ي  ن ف  وخ ت ن تي ا  ون ش خا  همل عةهى منهم ى مم هان  

                                                           

ا   الا نسام اف فا تجم ا نألتا ر ر يا ت ة ةزا الخم انم تا هللا ن ش     ن مط ت نس كم واا ف    عوا -1
 .21-18  ت تن2017ن  ي ا  ن تؤتت  ن  نب   م مزا ن تية م ت ونألم  ن  طما  
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  وذ هك ألغه نا نخهم نتزجزا  نف  قال فها ن هاوط ن تم امها ت مز هوينمة ن ممع ما خو نت م  اها ال تمه  
و  ةزهها يتلهه   مةههك ن ههاوط نخههم انم   بههاال  مهه  )أو ق ههى ج اههب( ن  جتهها ن ينههل يا ن م ة ايهها  زتهه  
ينتى ب    وب ن ن و نازا  قال أا   ا باأ ب  فيل ا ل موه نألات ط ونخممنه خ   مه   وهل ن ممعزته ت 

  ن جه ن ل ن تمعتها ايتةزه ت نسرم بزها وفهنسرم بزا ون مشل الت ن يهه بزا ن او زها   الخهم انن فها ن 
 .  وتيط ة ت ا ا ن ومزا ن م مزا  الته الت ون تية م ت اوف

 

 الرقمية والبيانات الااصة: خطر سرقة الهوية  -3
  منهههم اما نسام اهههف ومنهههم ول خههه  ا ن   يههها ن   تزههها مههه  أخطههه  ن جههه ن ل ن مههها ت ههها   ُتيههها  

ن  ههام ت نس كم وازهها    هه   هها تميهه ا ن وز اهه ت ن ش هههزا  ةتنههم ان ق ههى ن نهه  ا ب ههات نام هه ط 
 ما أو غ ه    ا ازها    ه م  ونالخم الء عةى متمةك ت  وأم ن    أو ن  ج ب خت  فا تي مالت مشو

وعهه    مهه  ينههمي   خهه رق ن   يهها بتية مهه ت م جهه    ب  فيههل عةههى نسام اههف  وة  تهها عةههى م ن هه  
 ال ت ن م نتل نالجمت عا أو   نعا ن وز ا ت ون تية مه ت ن   مزها  ون شهال ت ن   تها ب   هام ت 

ف ع ت نس كم وازها  ف هال  ن  ل مزا وم ن   ن مج ر  نس كم وازا ونألخ نق نالفم نضزا و هال ت ن تها
هه   عهه  أاهه   هها تميهه ا نأل ونت ونألاعتهها ن تنههم اما فهها قجهه نء ن تيهه مالت نس كم وازهها  ةنهه  ا مت 

ههه    ههها يلوههام  خنههه    ف   ههها  ب سضههه فا ق هههى نسضههه نر بنهههتيم   وخنههه رت    يتال  ههه  وأتههه      مت 
 .ي   ب ال مه   ن  طما ب ج  ع ن

 
 ية املعلومات:أسباب خطورة جرائم تقن -اثانًي

 

 استادام تقنيات متقدمة ومتطورة اي ارت انها:  -1
 ى عهههه ٍط مهههه  ن م مزهههها ينههههم ان ن جمهههه   ت مزهههه ت مية م تزهههها منههههم اثا وممجهههها   وعةههههى منههههم

 ميههاو   و هه   ت  وهه    تهه  أن   عةههى  وطٍ  نمهه  تكهه ن  لهه     (  ون مهها غ  ا هه(1)جمت عزهها)ك   ماخهها نال
                                                           

 انن ن ت  جل   ال  افنزا ي ار ب   منم اما ن   خ ب  تن عات  فا ي ها ب   ماخا نالجمت عزا: انخم  -1
 . ت م  زريل  ن  ماخا  :ن  ت ط ق ى أج    ن   خ ب أو ن تية م ت ن ت  اا ف   .. م يا م  ن مفه الت
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ن منههخ ن ُتم  هها مم هه   ةمههها      مم  هها  ةمههها    و هها ت مهه  يا وغ هه  مهه  تةههك ن م مزهه ت خهه   نكث هه   
  م ا انت قض  زا. نب نب خةفزا أو ثع نت تجية   مهار  عةى أ

 

ضف ق اى ن تمش ت ن م ويا ن    يا بإ  نن ق ى تي    ن2012: أا  فا غ  ن ع ن ومب أمثلة ذلك
ق ههانث تةههي وخةههل فهها  ب فهها  تنههو  2012نخههم انت بمهه ر مهه  ن ف  وخهه ت أطةههل عةزهه  ف هه   خمكنههمف 

ممع ما ن م لل ب  تف عل ن م و  نس  ناها    ه  قاه   ه ن  ايه  ق ه رنت خ طأها ألج ه   ن هم لل ن ههم عا  
   وةاال  م  أن ت  ن ممع ما ن هم لل ب فهض ن  هعم فتثال : عما وت ط ن تف عل  ارجا ضعم ج   مي   

  ق ههى نافجهه ر ن تف عههل    أن  ههؤ   كهه ن ن ف هه و  ييتههل عةههى م يهها مهه  ن  ههعم  ومهه  مهه   هه ن مهه  ن تتلهه
  .(1)( م   ول أ ا ن ي مة  Flash memoryنالخم نق تل ب خم انن ) ون جا   ب  و   أن  

 

 سرعة وسهولة انتفارها: -2
اشههه  ن ف  وخهههه ت ن  و ثهههها أو  هههه  مجتهههه ت قع  هههها ن  ههههام ت وغ  مهههه  مهههه  نألخطهههه ر  قن  

نامشههه ر ونتنههه ر اطههه ق نخهههم انن ن تية م تزههها  يتلههه  أن ي هههاث بنههه عا ف   ههها وخههه   ا فههها  هههل 
 نهه   ا  هه  ن  جتهه ت وةهه  ن ف  وخهه ت عوهه   نههه الت وتكم   جزهه  ن تية مهه ت  اعهه    ههال ت نالت

ملهههه ن وةهههه رخ  ن مكهههه  زد   تهههه  يهههههيب و هههها ينههههم  ل تي ههههب مهههههار تةههههك  ن  ههههاو  مهههه  أ   
 ن م ا انت ونألخط ر فا ن   ف ن تم خب  مانر    ون معةب عة   .

 

 ها:سال نطام تكثير ات   -3
غ ههه   ن  خههه نء مههه    ههه  ن مههه ث   ن تا  ههه  أبم ث  مههه  ن  نخههه تمت ههه  جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت

                                                                                                                                           

 نالجمت عزا انألخ   ب  آ ز ت ن ت نج اا  مجةا ن ا  ث ن   ا ازا ون ش طزا  ن   م    أك  يتزا ن ش طا  عا 
 .10  ت ن2019أكم ة  

1-  Morgane Fouch, Robert Macrae and Jon Danielsson, "Could a Cyber Attack 
Cause a Financial Crisis” World Economic Forum, 13 June 2016: 

 https://www.weforum.org/agenda/2016/06/could-a-cyber-attack-cause-a-
financial-crisis. 



 

 
 
 
 
 

 وليد مسري املعداوي................ الدكتور ...................................... مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 

[208] 

 

 

 

ن تا    عةى ن ومزا ن م مزا  وم   ا  ماي  م  أض نر أو خن    ف   ا  و هو ك مه    ه  قمل ازها 
آالت أو نسضهه نر بتههه    ن ج هه ت ن ي مهها ون   تهها  ون مهه ث   عةههى جتهه ر  و هه   مهه  ن تهه نطم   )

 .و ف  ه   وع  ُبيا ا   ( به ر  مف جأا وفمال
 

 أهم القطاعات احليوية املستهدفة باهلجمات املعلوماتية: -اثالًث

ن أنــرز تلــك تســتهدف تــرا م تقنيــة المعلومــات قطاعــات متعــددة مــب الدولــة، وتتمث ــ
 :كتيت فيما رالقطاعا

ةكزا ون الخهةكزا  : يشهتل  هال ت نالتهه الت ن نهقطال التصالت وت نولوتيـا المعلومـات -1
ون ك نبهههههل ن ا  يههههها ونألرضهههههزا  ونأل تههههه ر ن ههههههم عزا  وم نكههههه  ن هههههم لل فههههها نالتهههههه الت  

 و    ت ت ايل خام ت نالته الت ونسام اف.
: ي ههل  ههال ت وم ن هه  ن ومهه ع  وم ن هه  ت ههايل ن تيهه مالت قطــال الاــدمات الماليــة -2

  و هه   ت تههانوط ن تههه  زا  و ههال ت ن ههاف  نس كم واهها  و ههال ت م ن هه  ن و رتهها
 نألورنق ن ت  زا  و ال ت ن  ام ت ن ت  زا ن و يايا.

ـــة:  -3 ي هههل اعهههل و هههال ت وم طههه ت ن هههم لل فههها قامههه ج وت زيههه  ن ك  ةههه ء قطـــال الطاق
ون ومههه وط ون عههه ز  وم طههه ت ت   ههها ن ط  ههها ن ك  وم  زههها  وم طههه ت ن ط  ههها ن م ويههها  

 .وغ  م 
 -ضف  ه  ا أرنمله تي    ن2013 ن أا  فا عومب أمثلة تلك الهعمات اةل ترونية: 

 -ق هههاى  وههه ى ن شههه   ت ن ي مةههها فههها  طههه ر ن ومههه وط فههها ن تتةكههها ن ي ةزههها ن نهههي  يا
أ ي ج  ز   خهب آ ها    ه   30ى ق ى م   بز ا ت أكث  م    ج ن مية م تا  أ   

تههل نخههم انت ن شهه  ا بم عزهها ممطهه ر  مهه  ن و مجزهه ت ن  و ثهها ن مهها نخههم افف ن يهه مة   
 .خالط رخ  ل ب يا ق كم واا مف  ا ب  ش  ا  م 

بيههها  ههه  ر مههه  ن ا ههه  ن مفهههه ةا ألخههها ب   تههه فز   نوع هههات  ههه  ا أرنملههه  مهههؤتت   
ات ن شه  ا أن و زفزا  اوث موه ن  جتا  وم  و ا ت ا ا مهار ن ت  جت    وأك ه

ن  جتا   اف تنم ات ن  ت ط ق ى تيط ل ممع م ت ن م لل نس كم واها ن   تها 
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ن  جتا  ل تك  تنهم ات ف هم  ه  ا  م ن ني    ق ى ن   رج  وأن  ب خ ن ع ز ون مف
 . (1)أرنمل   وإات    اف تنيى ق ى نسض نر ب ال مه   ن ني   

: يشهتل ب نبها ن  ل مها نس كم وازها  وم ن ه  ن ج ه ت ون تؤخنه ت قطال الادمات الحةومية -4
 اهههه ت ن هههه  ل ن  هههه ما ن  ل مزهههها  و  نعهههها ن وز اهههه ت ون تية مهههه ت ن   مزهههها  وأمت هههه    عهههها  بز

 ون شال ت ون ت ن   ن تمهةا ب  .
ون ا ه   ون جه   ون م ه    وي هل   فها    : يشهتل ن م هل ن وه  قطال النقـن والمواصـالت -5

اعل وم نكه  و هال ت ن هم لل فها ن  طه رنت ون تمه و  و هال ت ن ته ور  واعهل ن هم لل 
 فا ن تال ا ن ج يا ون ا  يا.

: ي ل  ال ت نسغ ثها ونسخهي ت  وةمه ع قطال الصحة وخدمات اةسعاف العاتن -6
 ن ان  واعل و ال ت ن تنمشفز ت  و ال ت وم ن   ت ايل ن  ع يا ن ه زا.

 : يشتل  ال ت واعل وم ن   ن  ام ت نسعالمزا ون و .قطال اةعالم والثقااة -7
وذ ههك ب سضهه فا ق ههى ن ت ن هه  ن  خههتزا  ةاو هها ون  ط عهه ت ذنت ن مهه ث   عةههى ن مشهه ط      

مثههل: نالخههمثت ر ون نههز  ا ون مجهه ر  ون هههم عا ون  رنعهها ون هه   ون ميةههزل   مههه   نال 
 بت مةي منم ي ت .

 
 وتجههههههههار نس هههههههه ر  ق ههههههههى أن ن م  يهههههههه  ن ههههههههه  ر عهههههههه  ن ج هههههههه ز ن  هههههههه ما  التههههههههه الت  هههههههها  شههههههههي أن 

ههههههههههههههههأعةههههههههههههههههى ن  طهههههههههههههههه ر نالتههههههههههههههههه الت ييهههههههههههههههها     ة جتهههههههههههههههه ت نس كم وازهههههههههههههههها     ط عهههههههههههههههه ت ن  ل مزهههههههههههههههها تي ض 
                                                           

وتيمتا موه   (Spear phishingفا ن  ج ن ت مزا مي وفا تنتى نالتطز   نس كم واا ن ت ج  )نخم امف  -1
وت م   عةى عم وي    (Sender email addressن م مزا عةى قرخ ط رخ  ل م  عم وي  ومتزا أو م يفا )

و يا (   ذبا  وةمف عل ن تنم ان ع  ط يل ن  عم عةى ن  ونبم ن ت ج     نخل ن Subjectب يا )
(  تمل قت با ن ج  ز بو مجز ت خو ثا ممط ر  أو attachmentsنس كم واا أو م  و ا فم  ن ت ف  ت )

  م لل ن م ن فا ن ج  ز ع  نخمعالط ثع نت أممزا فا اعل ن مشع ل أو ن مطوز  ت  وم  م  ينت   ةت م ق ب
ب  ب   ممش ر بتجةا  ةزا ن ارنخ ت وم  رةا تم عا نسرم  ا  نألم  ن ن و نااعت ر ن ا بة اع :  /نبيا. 

 .360  ت ن2019ن يةز   أك  يتزا ن ش طا  ن يا  نألرةي ن  م ر  
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 .(1) % 1.2 ط ر ن م ل بمناا   %  ب مت  أ ا م  تي ض   35.2بمناا  ن2017  6201  2015خالط أع نن 
 

ب مت   شي ن م  يه  ن هه  ر عه  م أها تمعهزل نالتهه الت فها  و ها نسمه رنت ن تم ها  عه  
مجتها خهالط فمه    402ت نج  عا  ن  جت ت ن ما تي ضف     ن ت ن   نس كم وازا فا ن او ا ق ى 

عه ن  ذنت ه  ن فمه   مجتها فها 519% م  راا م  22.5 ب ا ف ا انوم  ن2018    ع ن  11 هن 
 .(2)ن2017

 

 املبحث الثاني

 املواجهة القانونية جلرائم تقنية املعلومات يف التشريع املصري

 

 متهيد وتقسيم:

فهها ضهه ء ن مطهه رنت ون م ههاي ت ن تمال  هها ون تمنهه رعا فهها مجهه ط ن تية م تزهها  وةهه و  
نهههم اثا فههها اطههه ق ت مزههها ن تية مههه ت  ف ههها ب تهههف ن   جههها ُمة هههها اههه ر جا ههها مههه  ن جههه ن ل ن ت

وضه وريا  فه ا ن  ت يها ن اخههم ريا ون   ا ازها  ةهمعل ن تية م تزها  مهه    فها أ هل ط نالام هه ع 
 .(3)ن تية م تا فا ض ء عان  ف يا ن مه ت ن م ة ايا ن    زا

 

ُنظم المعلوماتيـة، ونـص لذلك اقد حرم الُمفرل الدستور  على كقالة الحمارـة الدسـتورية للـ
                                                           

1-  For more details: www.egcert.eg, EG-CERT report summarizes the incidents that 
the team faced during the years 2015, 2016 and .2017ن  /20/10آخ  مط  يا بم ريخ  

1820   
  جت ت نس كم وازا ت نج  فا عا  ن %22.5ته الت نسم رنتا بيم نن ام  ط ممش ر ع  م أا تمعزل نال -2

   ن26/6/2020خ  مط  يا بم ريخ آب سم رنتا  
https://webcache.googleusercontent.com/search 

اع :  . ماى  ش  ش  ن نز خا ن جم  زا  ت نج ا ن ج يتا ن تية م تزا ن   م     نر ن يا م  ن مفه الت م  -3
م نج ا ن ج يتا ن تية م تزا   ا  ن نز خا ن جم  زا فا. وأي  :  . ع  ط ي  ى   ان2012ن م  ا ن ي ةزا  

 .ن2014ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  

https://webcache.googleusercontent.com/search
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: "أمــب القءــام المعلومــاتي علــى أن   م2014مــب الدســتور المصــر  لعــام  (31اــي المــادة )
تزم أساسي مب منظومة القتصاد واألمـب القـومي، وتلتـزم الدولـة باتاـاذ التـدانير الالزمـة 

 ."للحقاظ علي ، على النحو الذ  ينظم  القانون 
 

وم م هز ت مل ف ها ن جه ن ل ن تية م تزها  ف ها تهار ن  ه ا ن ر هل م  ن  ت يا ن اخهم ريا   وناطال   
    ت يههها  ههال ت وأاعتهها وت مزههه ت (1)بشهه ن مل ف هها جههه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت 2018 نههما  175

ن تية مههه ت مههه    فههها أ هههل ط ن ميههها  ن تية مههه تا. وة خهههم  نء مههه ن  ن  ههه ا ن يلشهههي مههه  ن  مةههها 
ا ن ت ضههه عزا فههها  ههه ا ن ن ي  ةههه ت  بم هههت م  نألو هههى عههه  خههه وج ن تشههه ر عههه  ن   نعههها ن ي مههه

 ت نج ها ن مته ذج ن تنهم اثا مه  جه ن ل   وض وري     ت  منأل ل ن ن ما تتثل نخمثم ء   مجت عا م 
و ههون مي  جهها أوجهه  ن  ههه ر فهها ن مههه ت ن م ة ايهها ن    زهها   ت نج هها مههوه  ،ت مزهها ن تية مهه ت

نممهههان  ن  اليههها ن   ههه  زا ون مطههه ق نس ةزتههها ن م عزههها مههه  ن جههه ن ل ن يههه ب    ة هههاو   ن مههها تمطةهههب 
 ون ت ض عا )فا    ا ت نف    ن ط  (.

 

 و هههها   تههههف ن يا هههها مهههه  ن مشهههه يي ت ن ت  راهههها عةههههى  ت يهههها ن ههههمعل ن تية م تزهههها  وييهههها  
ت ه    ر هل تهار ن ت خه ن ب ه ا ن نالن مش ي  نسم رنتا أ ا أبه ز تةهك ن مته ذج ن مشه ي زا   ه  

نأل لههههه ن ن ت ضههههه عزا   ف ههههها جههههه ن ل ت مزههههها ن تية مههههه ت مم هههههتم   فههههها  ههههه ن مل 2012 نهههههما  5
  .ونسج ن زا غ   ن م ة ايا فا مل ف ا ن ج ن ل نس كم وازا

 

ونتنــاول أنــرز األحةــام المووــورية واةترا يــة التــي تءــمنها قــانون مةااحــة تــرا م 
ى مــب خــالل مطلبــيب علــ مــع إنــراز موقــف المفــرل اةمــاراتيتقنيــات المعلومــات المصــر  

 النحو اآلتي: 
 : نأل ل ن ن ت ض عزا فا مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت.المطلب األول
 نأل ل ن نسج ن زا فا مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. :المطلب الثاني

                                                           

 .ن2018أغنطس  14( مل ر اجا  32  ختزا  ن يا  )اش  ن   ا ن فا ن ج يا  ن  -1
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 :األحكام املوضوعية يف مكافحة جرائم تقنية املعلومات -املطلب األول

ههههه  فههههها نأل  ههههه ت ن تشههههه ر أن  م هههههت  ن  ههههه ا ن تجههههه يل   ةهههههمعل  فيههههه ط ن مههههها تتثهههههل نام  ك 
هن تية م تزا  م  ن م نن ن ا ا فها ت ا ها نأل ه  قج ن ز هفيه ط ن تي  هب عة  ه   ووضه  تمعزت   همعل      نز  

قجهه نءنت ن  ههام ون م   ههل ون ت  كتهها ن تمية هها بمةههك ن جهه ن ل  ب سضهه فا ق ههى تمعههزل عتههل ن  وهه نء 
 .(1)ا ت مزا ن تية م تم  رج ط ن ش طا ن ي مة   فا مج ط ج ن ل مل ف 

 

بفـكن مةااحـة تـرا م  2018لسـنة  175وسنتعر  إلى أنرز العرا م التي تءمنها القانون 
 :يتوذلك على النحو اآل تقنية المعلومات،

 

 جرمية االنتفاع بدون حق خبدمات االتصاالت واملعلومات وتقنيتها: -1

وةهههه  ن  مهههه نت ن مةف ي ازهههها  ت ن ههههات فهههها نآلواهههها نألخ هههه   جهههه ن ل تت يهههه  ن تل  تهههه ت ن او زهههها 
ون و نمج نسذنعزها ب خهم انن  هالا ن تية مه ت ن او زها  ومه  مه   منهوب فها أضه نر ن مهه  يا  و ه   

 .(2) ةاو ا  ف ال  ع  ن ت  ط  نألممزا ن جنزتا ن تم تاا عةى تةك نألفي ط
 

 و ك ف ا   ت ن تش ر عةى مي ناا  ل     نامف  باون وجه   هل ب امها نتهه الت  
و خامهها مهه  خههام ت  مهه نت ن وهه  ن تنههت ر أو ن ت  هها  عهه  ط يههل  ههالا ن معهه ن ن تية مهه تا أو أ

مها  ال ت هل عه  ثالثها أ ه     ن  هاسوار  المفـرل عقوةـة . (3)ق اى وخ  ل ت مزا ن تية م ت
ون ع نمهها ن مهها ال ت ههل عهه  عشهه   آالت جمزهه  وال تجهه وز ختنهه   أ ههي  جمزهه   أو بإ ههاى مهه ت   

                                                           

( م    ا ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت عةى أا : اُيهار ر زس مجةس ن  زرنء ن ال  ا 44اهف ن ت    ) -1
 ا. ن15/8/2018ن ممف ويا   ون ن   ا ن خالط ثالثا أ    م  ت ريخ ن يتل ب  فا 

 قز م ت    (اقف ي ا ن جمنزا)  ه   ا   ن انخةزا م  ضاممف أج    وزنر تتل   ن22/8/2018بم ريخ  -2
ب فا خن      تنو  مت    بهم عا اع ن   مل  مت ي  ن تل  ت ت ن او زا ن  نر   ق ى مه  بط ي ا غ     عزا

  www.facebook.com/MoiEgy اع :ن  م  زا  و   
ة م ت.. خول نس  ر  ق ى  مزا ن تيبش ن مل ف ا ج ن ل ت 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 13ن ت    ) -3

  .ا  م  ن ا  4  3ت ا :اع نت مزا ن تية م ت( فا ن   ا ن..  ن مع ن ن تية م تا تي يد )
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 .(1)م  نرتكب ق اى ن ج ن ل ن تش ر ق     ن ي  ةم    كل  
 

ــك األاعــال التفــريع اةمــاراتي ــى تعــريم تل ــي حرصــت عل ــة الت  ومــب التفــريعات العرةي
 مهها ال ت ههل عهه  مهه  م   وختنهه   اففهه ا ع  ةهها ن  ههاس مهها  ال ت ههل عهه  خههما ون هها  ون ع نمهها ن

امف  أو خ ل  ةع   بع   نأو بإ اى م ت   ن ي  ةم    ل م   رمل وال تج وز مة  ن  رمل    يأ
وج   ل نالامف ر ب ام ت نالته الت أو  مه نت ن وه  ن تنهت عا أو ن ت  زها  وذ هك عه  ط يهل 

 .(2)ن شالا ن تية م تزا أو وخ ةا ت مزا مية م تا
 

 جرمية الدخول غري املشروع لـ)موقع، حساب، نظام( معلوماتي: -2

أ هل ط ن ميها  ن  ن ه  عةهى    ت ن تش ر عةهى  ت يها ن وز اه ت ن ش ههزا  فجه ن   فها
ن ههمعل ن تية م تزهها    هه  فهه ا ن تشهه ر ع  ةهها ن  ههاس مهها  ال ت ههل عهه  خههما  ون ع نمهها ن مهها ال 
 ت هههل عههه  ختنههه   أ هههي جمزههه  وال تجههه وز م  ههها أ هههي جمزههه   أو بإ هههاى مههه ت   ن ي ههه ةم  ..  كهههل  
 هه    خههل عةههى م  هه  أو  نهه ب خهه ت أو اعهه ن مية مهه تا م عهه ر ن ههاخ ط عةزهه   وملهه  

  شههه ر فههها ن ي  ةههها بههه   ن هههاخ ط ن يتهههابهههانخة   فمههه   مههه  ن ههه م  بهههاون وجههه   هههل  وخههه وى ن ت
 . (3) يتان و  الت ن    ج امزجا ن  ط  غ   

 

ن تشه ر  ها ج ااه  ن هه نب ب  تنه ون  فها ن ي  ةها به      ها ن هاخ ط  ج اوم  أن   وا ى م 
هه   ن    هها ن مههق ههى م  هه  أو  نهه ب أو اعهه ن مية مهه تا  وةهه  ان يتهه عهه    ا يلهه ن ن ههاخ ط ا تج 

عهان  نعهان نال مزه ط أ نن  ع اها أ نخه نء  ه ن نسمته ط أ - ن يتهات ر  مه  ته ر ن  طه  غ ه  
و هه ن نألجهار ب  تشهه ر أن يفهه ق فها ن ي  ةهها به   ن جهه يتم    ويفهه ا  -ن  هه نا   ون ةه ن   م نعه  

 ع  ةا أ ل.  ط امزجا خط  غ   عتا    ا ن اخ  

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 13ن ت    ) -1
 مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت نسم رنتا.بش ن  2012 نما  5( م  ن ت خ ن ب  ا ن نت     ر ل 34ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 14ن ت    ) -3



 

 
 
 
 
 

 وليد مسري املعداوي................ الدكتور ...................................... مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 

[214] 

 

 

 

 مهها  ن  هاس مهها  ال ت هل عه  خههمم    وغ نمها ال ت هل عهه  م  ها أ ههيوضه عي ن تشه ر ن ي  ةهها  
)قتههالت أو م هه  أو ( 1)جمزهه  وال تجهه وز مهه  ما أ ههي جمزهه   أو بإ ههاى مهه ت   ن ي هه ةم   قذن اههمج عهه  ن ههاخ ط

أو ن تية مهه ت  قعهه    اشهه  ن وز اهه ت أو ن تية مهه ت ن ت جهه    عةههى ن ت  هه  ون  نهه ب  تع  هه  أو انههخ  ةوز اهه ت
 .ن مع ن ن تية م تا( ن   ت أو
 

مية مهه ت ق كم واهها  اعهه ن   م  ه  ق كم واهها) وحــرم المفــرل اةمــاراتي علــى تعــريم دخــول
وخ ةا ت مزا مية م ت( بهاون تهه ي   أو ن ا ه ء  زه  بهه ر  غ ه  مشه وعا  وفه ا   الا مية م ت 

مهل أو ق هاى ي  ر ع  ةا ن  اس ون ع نما ن مها ال ت هل عه  م  ها أ هي  رمهل وال ت يها عةهى ثالثت  ها أ ه
 .(2)م  تةك نألفي ط رتك ب أ   نم ت   ن ي  ةم     ط 

 
وغةي ن تشه ر ن ي  ةها  مهها  ن  هاس مها  ال ت هل عه  خهما أ ه   ون ع نمها ن مها ت هل عه  م  ها 

وال تجه وز خهايت  ا وختنه ن أ هي  رمهل أو بإ هاى مه ت   ن ي ه ةم   قذن ت تهب عةهى  وختن   أ ي  رمهل
أو  ههوت أو تههام   أو قفشهه ء أو قتههالت أو تع  هه  أو انههخ أو اشهه  أو  يهه ط ق عهه ءمهه  تةههك نألف قتزهه ن أ   

 .(3)بز ا ت أو مية م ت قع    اش  أ   
 

  ن تية مهه ت   هههزا وجيههل مم هه    ف هه كتهه  فهه ا  ت يهها خ تهها فهها    هها  هه ن مههوه ن وز اهه ت أو
ل عه  مه  م   وختنه   أ هي  ةي  ةا  مها  ن  اس مها  ال ت هل عه  خهما ون ها  ون ع نمها ن مها ال ت ه نمشا   

 ونهيب بالمفرل المصر  أن رسير على الـنهج. (4) رمل وال تج وز مة  ن  رمل أو بإ اى م ت   ن ي ه ةم  
 لحمارة البيانات والمعلومات الفاصية. ذات 

 
                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 14ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012نما   5ت     ر ل ( م  ن ت خ ن ب    ا ن نال1ف     /2ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ( م  ن ت خ ن ب    ا ن نال2ف     /2ن ت    ) -3
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ر ل  نت    ( م  ن ت خ ن ب  ا ن 3ف     /2ن ت    ) -4
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 جرمية جتاوز حدود احلق يف الدخول من شخص مصرح له: -3

. و ها  يي ت ن ت  راها ق هى  ت  مه ا ن مشهتنهيى   فه أخهتى  أتا ف ن همعل ن تية م تزها مهاف  
 -ب لهل طوزيها عتةه  -خ ر ن تش ر ن ته   عةى ن م ج ذنت  فجيل م   خ ط     م ه ط  ه 

أو  نهه ب خهه ت أو اعهه ن مية مه تا ج يتهها  ممههى تيهاى  ههاو  مههون ن  ههل   هل ن   هه ج ق ههى م  ه 
 م      ن  م ن أو منم ى ن اخ ط. 

 

عه  خهما  ون ع نمها ن مها ال ت هل عه  ثالثه   وع  ب ن تش ر ن ج اا ب   اس ما  ال ت ل 
 .(1)أ ي جمز  وال تج وز ختن   أ ي جمز   أو بإ اى م ت   ن ي  ةم  

 
هههه ن اومهههه  أن تطو ههههل ن ههههم   مطةههههب ت ا هههها  واهههه ى مهههه  ج  ةمطهههه ق ن  مهههه اا ن تنههههت      نز  

 مههم ل  وإعالا ههل بههو ك بط ي هها  ا هه  ت ن تههه     ههل ب  ههاخ ط ومنههم ى ن ههاخ ط ن تمهه    كههل  
 ا  زا  ةج   ا  مى يتل  تطو ل ن م .

 

 جرمية االعرتاض غري املشروع للمعلومات والبيانات اإللكرتونية: -4

مية مه ت أو بز اه ت أو  أ    نعمه ا بهاون وجه   هل   نـاص حرم المفرل علـى معاقبـة كـن  
 . (2)م  م  ممانوط ع  ط يل  الا مية م تزا أو أ ا أج    ن   خب نآل ا وم  فا  لت   كل  

 

بعه ا ن ممههف أو  مشه ما  ن وز اه ت أو ن تية مه ت أو ن  هه ط عة  ه  ويقصد بالعترا : 
  أو تيها ل (3)ن ميط ل أو ن م  ي  أو ن منخ أو ن منج ل أو تع    ن ت م ى أو قخه ء  نالخهم انن

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 15ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 16ن ت    ) -2
 قز م  ب خم نق  24ز. ن. خ   .مف نألج    نألممزا م  ضام ن تاع /  تتل   ن2018 /21/2بم ريخ  -3

ونخم انن ن ت   ث ت ون ه ر ن   تا ب ت  ب ن  ن ب ت البم نزمل      ا زس ب عاعةى م    (  ن ب  1134)
بت نج م  نعم ت بن ب ا ضاط  الرتك ب  وطةب ما    م  زا م  بل عان اش  ت ر وم   ث ت خ تا ب ل  

 و يل خ ب ا ضام  ن تم ل فا و     مت ثةا يلشي ع  أمتزا   ا ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ...و     مت ثةا
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 .(1)ن تن ر أو قع    ن م جز   وذ ك ألخا ب غ   مش وعا و ون وج   ل
 

ا  ال ت هل عه  خهما  وةع نمها ال ت هل عه  ختنه   أ هي ع  ةا ن  اس مهوار  المفرل 
رتكههه ب نفههها    ههها  جمزههه  وال تجههه وز مههه  م   وختنههه   أ هههي جمزههه   أو بإ هههاى مههه ت   ن ي ههه ةم  

 . (2) نألفي ط ن تش ر ق    
 

 وةههاون تههه ي  أ    نا عتهها  أو نعمهه   (3)مهه  ن ههم م ب متهه  ع  ههب ن تشهه ر نسمهه رنتا  ههل  
 تزها بهه   اس ون ع نمها ن مهها ال ت هل عه  م  هها وختنه   أ ههي  هالا مية م نتهه ط عه  ط يههل أ   

اس مها  ال  رمل وال تج وز ختنت  ا أ ي  رمل أو بإ هاى مه ت   ن ي ه ةم    وجيهل ن ي  ةها ن  ه
فشهههى ن جههه اا ن تية مههه ت ن مههها  ههههل عة  ههه  عههه  ط يهههل نخهههمالن أو أت هههل عههه  خهههما ون ههها  قذن 

 .(4)نعم نا نالته الت بع   وج   ل
 

 تداء على األنظمة املعلوماتية اخلاصة بالدولة:جرمية االع -5

  فها ن همعل ن مشه ي زا    ه   ل  ت يها نألاعتها ن تية م تزها  ةاو ها أ ها أمهل أو  يه تتتث  
ل به ألف ن  ون تؤخنهه ت  م  هل مه  ن وز اه ت ون تية مه ت ن مها تمية ه تةهك نألاعتها عةهى  هل     ت مه  

اقــد ال مههه  يا ونالجمت عزهها ونألممزهها  و ههو ك ون نز خهه ت ن ي مهها فهها   فهها ن مهه ن ا ن نز خههزا ون
 : (5)َمب ترم المفرل كن  

                                                                                                                                           

 اع : ن. . ن تية م ت فا ضت ن عان قفالت ن جم   م  ن ي  ب فا  ل عان  ف يا ن مه ت ن م ة ايا
MoiEgywww.facebook.com/. 

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 1ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175ن   ا ن ر ل  ( م 16ن ت    ) -2
( م  ن ت خ ن 1ع ت ن   ا ن فيل نال م  ط ب ا  امش ما  ن وز ا ت أو ن تية م ت أو ن  ه ط عة   ا. ن ت    ) -3

 .2012 نما  5ر ل  نت    ب  ا ن 
 مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. بش ن 2012 نما  5ر ل  نت    ( م  ن ت خ ن ب  ا ن 15ن ت    ) -4
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 20ن ت    ) -5

http://www.facebook.com/MoiEgy
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ف  ه  بهاون  ان تية م تزها ن م بيها  ةاو ها  وة هأ ها ن همعل   ن  أو ب ط  غ   عتها خل عتا    •
 وج   ل.

 تج وز  او  ن  ل ن ت  ط    م      ن  م ن أو منم ى ن اخ ط.  •
ه  أو  نه ب  ن ق كم واز هأو ب يا    خم ق م  ي  ن • ه  خ ت  ُ هانر بتي فها أو   نه ب   مية م تز ه    أو اع م 

   .      أو ي ه     ت نالعما ريا ن ي ما  أو متة    ن او ا أو أ ا نأل  
 

ما  ال ت ل ع  خمم    ون ع نما ن مها ال ت هل عه  ختنه    وار  المفرل عقوةة الحبس
مههه    مههه  نرتكهههب أي ههه      كهههل  أ هههي جمزههه  وال تجههه وز مههه  ما أ هههي جمزههه   أو بإ هههاى مههه ت   ن ي ههه ةم

 نألفي ط ن تش ر ق    .
 

ون ع نمها ن مها ال ت هل عه  مه  م    ن ي  ةها  مكه ن ن نهج  ن تؤ هف نينما غلـظ المفـرل اةمـاراتي   
مه  نألفيه ط ن تشه ر   نت  ا أ ي  رمل  كل م  نرتكب أي  وختن   أ ي  رمل وال تج وز مة  ن وخت

 .(1) ق   
 

 فههها ن تنههه ون  فههها لمفـــرل المصـــر  واةمـــاراتي تانبهمـــا الصـــوابا ونـــرى مـــب تانبنـــا أن  
أل هها ن ههمعل ن تية م تزهها فهها ن او هها   ههاعض   وغ هه  ن يتهها  ن ي  ةهها بهه    هه الت ن ههاخ ط ن يتهها

ن معههه  مههه  أن ن تشههه ر   غهههب فههها  ت يههها ن هههمعل ن تية م تزههها  ةاو ههها مههه    فههها أ هههل ط نالام ههه ع 
ال يتله  ن تنه ون  به    ء غ ه  ن تشه ور ف  ه   قال أاه  ن تية م تا  وةهفا خ تا م  ن اخ ط ون ا ه

خطهم ونتج هف قرن ته  ق هى ت   هل ن ممزجها نسج نمزها  وةه   آخه   ه ن  خ  ه  بط ي ها   ن ج اا ن و
 غ   عتايا.

 
  ن تش ر ن ته   ن ي  ةا  مها  ن نج   ون ع نما ن مها ال ت هل عه  م  ها أ هي جمزه  و ا  

ن  هه ن ن ههاخ ط ب ههها نالعمهه نا أو ن  ههه ط بههاون وجهه   ههل وال تجهه وز ختنههت  ا أ ههي جمزهه   قذ
                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 4ن ت    ) -1
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 عةى بز ا ت أو مية م ت  ل مزا. 
 

وض عي ن ي  ةا  مها  ن نج   ون ع نما ن ما ال ت ل ع  مة  ن جمزه  وال تجه وز ختنها 
خهههم نت  5مال ههه   جمزههه  )ب متههه  ن ي  ةههها فههها ن  ههه ا ن نسمههه رنتا ن نهههج  مههها  ال ت هههل عههه  ختهههس 

إذا ترتب علـى ارت ـاب ( (1)مة  ن  رمل 2 ل ع  ختنت  ا أ ي  رمل وال تج وز ون ع نما ن ما ال ت
 :مب األاعال السابقة أ   

قتههالت تةههك ن وز اهه ت أو ن تية مهه ت أو ن ت  هه  أو ن  نهه ب ن  هه ت أو ن معهه ن ن تية مهه تا أو   •
 ن و يا نس كم واا. 

قعههه    اشههه م   أو ق ع  مههه  أو تهههام  م  أو تشههه ي    أو انههه    أو تنهههج ة   أو تيههها ل منههه رم    •
 . (2) أو ج  ز    كةز  
 

 جرمية االعتداء على سالمة الشبكة املعلوماتية: -6

  مه  أ هل ط ن ميها  ن ت مةفها   خهالما ن شهالا ن تية م تزها جم  ز ه  ت ن تش ر عةهى  ت يها 
فههم  عةههى ع  ةههها ن  ههاس مههها  ال ت ههل عهه  خهههما أ هه    وةع نمههها ال ت ههل عهه  م  ههها أ ههي جمزههه  وال 

 : (3)فا ن  ن ي  ةم     كل م  تنوب مميتا  ج وز ختنت  ا أ ي جمز   أو بإ اى م ت ت
 قي  ت  الا مية م تزا ع  ن يتل أو تيط ة   أو ن  ا م   ف ء  عتة  .  •
  الا مية م تزا أو قع  م   أو نعم نا عتة  . ىن مش يش عة  •
 الا مية م تزا.أج ى باون وج   ل مي  جا ق كم وازا  ةوز ا ت ن ت  اا عةى    •
 

ب مت  ا  عةى ع  ةا ن  اس ما  ال ت ل ع  ثالثها أ ه    ون ع نمها ن مها ال ت هل عه  ختنه   
مهه  ن ممهه  ج ن نهه ب ا  أ ههي جمزهه  وال تجهه وز مهه  ما أ ههي جمزهه   أو بإ ههاى مهه ت   ن ي هه ةم    قذن ت  ههل أ   

                                                           

 ش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت.ب 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 4ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 20ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 21ن ت    ) -3
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 .(1) امزجا   ط  غ   عتا
 

 ههالا مية م تزهها ت هه  ن او هها أو أ هها وغةههي ن تشهه ر ن ي  ةهها قذن و يههف ن ج يتهها عةههى 
نأل هه  ت نالعما ريهها ن ي مهها أو تتمةك هه  أو تههانر بتي فم هه    مههها  ن نههج  ن تشهها   ون ع نمهها 

 . (2)وال تج وز مة  ن جمز  ن ما ال ت ل ع  ختنت  ا أ ي جمز 
 

    ف ا ع  ةا ن نج  ما  ال ت ل  ويال ي أن ن ي  ةا فا ن مش ي  نسم رنتا أ ا
خم نت ون ع نما ن ما ال ت ل ع  ختنت  ا أ ي  رمل وال تج وز ثالثا مال     رمل  ع  ختس

 ى ن شالا قن وةاون ته ي  ب ا مج مية م تا  خل عتا  أ كل م   أو بإ اى م ت   ن ي  ةم  
ى ذ ك ق ى  اى وخ  ل ت مزا ن تية م ت  وأ   ق كم واا أو قو اع ن مية م ت أن تية م تزا 

ن و ا مج أو تالت أو تع    قأو  أو تيط ة   أو تام   أو من  أو  وت قي  ف   ع  ن يتل
وتك ن ن ي  ةا ن نج  ون ع نما ن ما ال  كم واا أو ن وز ا ت أو ن تية م ت  ن مع ن أو ن ت    نس

 .(3)تج وز ختنت  ا أ ي  رمل أو ق اى م ت   ن ي  ةم   قذن  ل تم  ل ن ممزجا
 

  إللكرتوني أو املواقع أو احلسابات اخلاصة:جرمية االعتداء على الربيد ا -7
ن يا هها    ن م نتههل عوهه   ههالا نسام اههف  وي هه  ل ن و يهها نس كم واهها أ هها أمههل وخهه  ل يتث هه

 .   ن يجب ن يتل عةى  ت  م  جم  ز  م  ن تية م ت ن   تا ب أل   ت ون تؤخن ت  و و ك 
 

خه  ل ق كم وازها عةهى عمهه نن و ها عه ت ن تشه ر ن و يها نس كم واها ب اه : اوخه ةا  ماه  ط ر 
م ا   ب   أكث  مه   ه   طوزيها أو نعماه ر   عوه   هالا مية م تزها  أو غ  مه  مه  وخه  ل 

                                                           

 ت مزا ن تية م ت.بش ن مل ف ا ج ن ل  2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 21/2ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 21/3ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 10ن ت    ) -3
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 .(1)ن  ةم نس كم وازا م  خالط أج    ن   خب نآل ا وم  فا  لت ا
 

  أو ن ق كم واز هيها  م  أتةي أو عطل أو أبطه  أو نخمه ق ب   وا  ن   ا ن عةى مي ناا  ل  
هه هه   نهه ب   أو  م  ي  ب  هه   ن مهه    بهه   اس مهها  ال ت ههل عهه   هه    وةع نمهها ال ت ههل عهه  ختنهه     خ ت 

 .(2)أو بإ اى م ت   ن ي  ةم   أ ي جمز  وال تج وز م  ا أ ي جمز  
 

وغةي ن تش ر ن ي  ةا قذن و يف ن ج يتا عةى ب يا ق كم واا أو م    أو  نه ب خه ت 
 ي  ةههها ن  هههاس مههها  ال ت هههل عههه  خهههما أ ههه    ب  ههها نأل ههه  ت نالعما ريههها ن   تههها   مهههها  ن

 .(3)وةع نما ال ت ل ع  م  ا أ ي جمز  وال تج وز م  ما أ ي جمز   أو بإ اى م ت   ن ي  ةم  
 

 اى م ت   ن ي  ةم   ع  قع  ةا ن  اس ون ع نما أو فا     ف ا ن تش ر نسم رنتا 
إي  ف  ع  ن يتل أو تيط ة  أو فيل عتا  ي ها ب  قغ نق ن و يا نس كم واا ب   خ  ل و  أ   

 .(4)قتالت م م ي ت 
 

 جرائم االحتيال واالعتداء على بطاقات البنوك واخلدمات وأدوات الدفع اإللكرتوني: -8

ن ت  زههها   ت ن هها نخههم انن بط  هه ت ن ومهه ع وأ ونت ن ههاف  نس كم واهها فهها   فهها ن تيهه مالت
 .(5)م  م ت نال مه   ن   ماض ور   متزا  ب عما رم  أ ا   وأتا ف  ت  م   جم  ز  

                                                           

ت ه  فا   عه بز     ضام   ه     ا  تشل ال  تتلمف أج    ن  زنر  م ن12/10/2018بم ريخ  -1
نالخم الء عةى بز ا ت منم اما بط   ت ن اف  نس كم واا ونخمعال    فا   نء أج    ق كم وازا م  م ن   

  www.facebook.com/MoiEgyاع :  ن. تطوز  ت  ةم فان من ق نس كم واا  منم ام   
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175ن   ا ن ر ل ( م  18ن ت    ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 18/2ن ت    ) -3
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 10ن ت    ) -4
 قز م ل ب الخم الء عةى بز ا ت بط   ت  امف أج    ن  زنر  م  ضام تشل ل عه بل  تت ن22/8/2018بم ريخ  -5

( ب ن ي  ن بم ة ا تف  ت  phishingن مت ازا خ تا بيتالء بم ع أجموزا  ب تا ر أخة ب ته ا ن وز ا ت ) 

http://www.facebook.com/MoiEgy
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 ههههو ك ف هههها جهههه ن ن  هههه ا ن  ههههل مهههه  نخههههم ان ن شههههالا ن تية م تزهههها أو ق ههههاى وخهههه  ل ت مزهههها  
ن تية م ت فا ن  ت ط بهاون وجه   هل ق هى أر ه ن أو بز اه ت بط  ه ت ن ومه ع ون  هام ت أو غ  مه  

ن نهه بل نس هه ر   مهه  نألفيهه ط  مهه  نرتكههب أي هه وع  ههب ن تشهه ر  ههل .(1)مهه  أ ونت ن ههاف  نس كم واهها
ق   ههه  بههه   اس مههها  ال ت هههل عههه  ثالثههها أ ههه    وةع نمههها ال ت هههل عههه  ثالثههه   أ هههي جمزههه  وال تجههه وز 

 .(2)ختن   أ ي جمز   أو بإ اى م ت   ن ي  ةم  
 

وغةي ن تش ر ن ي  ةا  مها  ن  اس ما  ال ت ل عه  خهما أ ه    ون ع نمها ن مها ال ت هل 
 ههي جمزهه   أو بإ ههاى مهه ت   ن ي هه ةم    قذن  ههها مهه  عهه  ختنهه   أ ههي جمزهه  وال تجهه وز م  هها أ

ن  ههههههه ط عةههههههى أر هههههه ن أو بز اهههههه ت بط  هههههه ت ن ومهههههه ع ون  ههههههام ت أو غ  مهههههه  مهههههه  أ ونت ن ههههههاف  
 .(3)نس كم واا  نخم انم   فا ن  ه ط عةى أم نط ن ع  

 
وضهه عي ن تشهه ر ن ي  ةهها  مههها  ن  ههاس مهها  ال ت ههل عهه  خههما  ون ع نمهها ن مهها ال ت ههل 

ي جمزه  وال تجه وز مه  ما أ هي جمزه   أو ق هاى مه ت   ن ي ه ةم  ؛ قذن ت تهل قتزه ن ع  م  ا أ ه
 .(4)أ ا تةك نألفي ط ق ى نالخم الء  مفن  أو  ع  ه عةى تةك ن  ام ت أو م ط ن ع  

                                                                                                                                           

تالء ط  و   وإرخ ط رخ  ل خ  عا  ةي  ق كم وازا  و  ا  هف  ت ن وم ع وم ن   ن من ق عةى  الا نسام اف
 اخم انم   ف و  ط تة   ل ن وز ا ت ي  م ن ب  مم ل ت ا   بز ا ت  ن ب ت ل ن ومكزا وةط   ت ل نال مت ازا

أ ي  157ن ت  زا )خ  عتةز ت ل آ  بةعف نزتا انس كم واقتت ن عةتز ت   ن زا م  خالط     ت ن من ق 
 www.facebook.com/MoiEgyاع : نجمز (  

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 23/1ن ت    ) -1
تتلمف أج    وزنر  ن انخةزا م  ضام ع طل بت  فعا نسخلماريا  قز م  بمش   ن2018 /12/8بم ريخ  -2

   ي ت   ذبا عةى م    ن م نتل نالجمت عا ) زس ب ع( بع ا ب  ن  عب فا اف   ن ت نطم   مم   
اع جل نافج ر فا   نت أم  ن  ن   ن جا ا أخف  ع  وف   عا   و   م  أف ن  نألم ا عةى غ   خو  بيم نن 

 www.facebook.com/MoiEgyاع : ن .ن  قز ا
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 23/2ن ت    ) -3
 مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. بش ن 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 23/3ن ت    )  -4
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مه  ت تهل  به   اس ون ع نمها أو بإ هاى مه ت   ن ي ه ةم    هل   اةمـاراتي نينما عاقب المفـرل
 شالا ن تية م تزا أو اعه ن مية مه ت ق كم واها أو ق هاى وخه  ل ت مزها بع    ل  ع  ط ق نخم ان ن

ن تية مهه ت  ق ههى أر هه ن أو بز اهه ت بط  هها ن مت ازهها أو ق كم وازهها أو أر هه ن أو بز اهه ت  نهه ب ت مههه  زا  
 .(1)أو أ  وخ ةا م  وخ  ل ن اف  نس كم واا

  
أ هي  رمهل وال تجه وز  و ا  ن ي  ةا  مها  ن  هاس ون ع نمها ن مها ال ت هل عه  ختنهت  ا

  مت ازها أو أ   ن    زور أو  ةا أو انخ بط  ا  مة  اا  رمل أو بإ اى م ت   ن ي  ةم    كل  
خهم انن ق هاى وخه  ل ت مزها ن تية مه ت  أو  وذ هك ب  وخ ةا أخ ى مه  وخه  ل ن هاف  نس كم واها

 .(2)ب ا مج مية م تا
 

 اإللكرتوني:  جرائم اصطناع املواقع واحلسابات اخلاصة والربيد  -9

مه  ت ن هها  جههل ن مي مههل عةههى  ههالا نسام اههف  ونرتفهه ر ميههاالت جهه ن ل نتههطم ر ن ت ن هه  
ب خههههت ء نأل هههه  ت ون تؤخنهههه ت ن ي مهههها أو ن   تهههها  ونخههههم انم   فهههها ون  نهههه ب ت نس كم وازهههها 

 .(1)نسخ ء  ق ى مؤالء نأل   ت أو ن تؤخن ت
 

هههواز هههن ق كم  مههه  نتهههطم  ب يههها   ههو ك ف ههها ع  هههب ن تشههه ر  هههل  ههه  أو  نههه ب      أو م  ي    خ ت 
أو نعماه ر   به   اس مها  ال ت هل عه  ثالثها أ ه    ون ع نمها  (3)ق ى     طوزيها نوانا  زور  

ن مهههههها ال ت ههههههل عهههههه  عشهههههه   آالت جمزهههههه  وال تجهههههه وز ثالثهههههه   أ ههههههي جمزهههههه   أو بإ ههههههاى مهههههه ت   
 .(1)(4)ن ي  ةم  

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 12ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 13ن ت    ) -2
 قز م      م  فعا  م 32خ    انخةزا م  ضام ان.ب.راتتلمف أج    وزنر  ن  ن17/10/2018بم ريخ   -3

جمت عا ا زس ب عا ب خل ات وي  وت ث لا  م وي  ن ت  رنت ن  ختزا بإاش ء  ن ب عةى  الا ن م نتل نال
  www.facebook.com/MoiEاع : نو  نسام اف م  بل ما    م  زا. وت ويج   ع

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 24ن ت    )  -4

http://www.facebook.com/MoiE
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ق هى مه   اءن تههطم  فها أمه  ينه    أو ن  نه ب   قذن نخم ان ن ج اا ن و يا أو ن تأم  
ال ت ل مات  ع  خما  ون ع نما ن ما ال ت ل ع  ختنه     نب ق ز   تك ن ن ي  ةا ن  اس ن واُ 

وتكه ن ن ي  ةها ن نهج   .. (2)وال تج وز م  ما أ ي جمزه   أو بإ هاى مه ت   ن ي ه ةم   أ ي جمز 
  قذن و يهف ن ج يتها (3) ا أ ي جمز ون ع نما ن ما ال ت ل ع  م  ا أ ي جمز   وال ت يا عةى ثالثت 

 .(4)عةى أ ا نأل   ت نالعما ريا ن ي ما
 

 جرائم االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة: -10

مهههههه اا ال تتهههههس   ان  زههههه   ن   تههههها وجيهههههل   ههههه    مههههها  ومهههههكفهههههل ن تشههههه ر ن اخهههههم ر  
  ل نالتههه ط و ةت نخههالت ن و يايهها  ون و نزهها  ونس كم وازهها  ون ت   ثهه ت ن   تفزهها  وغ  مهه  مهه  وخهه
 م    ههه  ا   مهها  وخههه يم   ملف  ههها  وال تجههه ز مهههه  رت    أو نالطههالر عة  ههه   أو ر  بم ههه  قال بههه

 .(5)نأل  نط ن ما  و م   ن   ا ن  امنوب  و تا  م ا    وف
 

مه  ال     ن وز ا ت ن تم  ا  ون ت  اها ت ه ت  وم  نامش ر تكم   جز  ن تية م ت وت  ل  جل 
وازها  ةوز اه ت   ه  قن ن تي  جها نس كم      ل ن وز ا ت ن تي  جها ق كم واز ه ا فاون  ي    غ   ن تنو  

                                                                                                                                           

ضام   ه ن بت  فعا ن ج     قز م ت  ب  مهب ونال مز ط عةى ن ت نطم    م  خالط نام  ط تفا  ن4/11/2018بم ريخ  -1
ومط  وم ل  -ي يفزا  ة ن ب  ه ر  ت -جمت عا  ووض  ت رمل ما وفم ا   عةى م ن   ن م نتل نال  هز ت ع 
  www.facebook.com/MoiEgyاع : نجت  تو ع ت  ه    أخ  ن ش انء.  ب  تن متا فا

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 24/2ن ت    )  -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175ن ر ل ( م  ن   ا  24/3ن ت    )  -3
رتات أج    ن  زنر  ق اى ن هف  ت عةى م    ) زس ب ع( ت تل نخل )ما    ن 18/10/2018بم ريخ   -4

نسام اف ونسبال  ع  ج ن ل نسام اف( تم ت  مش ر  ت ت   ن ت نطم   عةى ن م نتل م  ما   ن هف ا 
  نعم ت ن1999م  خالط )نسام اف(  تو   أن م تكب ن  ن يا ن تاع /ر. ن.   م ن  ا  إلبال  ع  ن ج ن ل 

ب رتك ب  ن  ن يا ونام     تفا ض بم   طا بتا    نسام اف   غوم  فا ق  ما عال  ت تان ا م  ن فمز ت عو  
 www.facebook.com/MoiEgyاع : نن   تا ب  توةع   خ تا ن ن انت. نالطالر عةى ن تش كل 

 .  ( م  ن اخم ر ن ته  57ن ت    ) -5

http://www.facebook.com/MoiEgy
http://www.facebook.com/MoiEgy
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عةههى   مهها ن  زهه   ن   تهها  ف هها  هه ت ن تشهه ر عةههى تجهه يل نألفيهه ط ن مهها   يجههب أال ت تههل تيههاي  
 ار ـأاعاقـب كـن نـاص ارت ـب م    ا   ن تن   ب  ما ن  ز   ن   تها فها ن مطه ق ن تية مه تا  

 :(1)يةتمب األاعال اآل
نعمههاى عةههى أ  مهه  ن تاهه  ي أو ن قههزل نألخهه يا فهها ن تجمتهه  ن تههه   أو نام ههك   مهها  •

 ن  ز   ن   تا.
 أرخل بلث فا ن يا ا م  ن  خ  ل نس كم وازا  ش   مي    ون م نف م . •
مهههم  بز اههه ت   ههههزا ق هههى اعههه ن أو م  ههه  ق كم واههها  مههه ويج ن نهههة  أو ن  هههام ت  ون  •

 م نف م .
وم  فا  لت    تمم ك خه تزا      ون رض ه  خ نء  ن ر  مية م ت أو ت اش  •

 أك اف ت ز ا أن ال.
 

وفههه ا ن تشههه ر ع  ةههها ن  هههاس مههها  ال ت هههل عههه  خهههما أ ههه    ون ع نمههها ن مههها ال ت هههل عههه  
وال تجههه وز م  ههها أ هههي جمزههه   أو بإ هههاى مههه ت   ن ي ههه ةم     كهههل  ههه    ههه ن  ختنههه   أ هههي جمزههه 

 .م  نألفي ط ن تش ر ق     ب رتك ب أ   
 

عةهههى  ت يههها ن  زههه   ن   تههها وجههه ن أفيههه ط نخهههم انن  هههالا  وحـــرم المفـــرل اةمـــاراتي
مية م تزهها  أو اعهه ن مية مهه ت ق كم واهها  أو ق ههاى وخهه  ل ت مزهها ن تية مهه ت  فهها نالعمههانء عةههى 

 :(2)خه تزا    .. بإ اى ن ط ق ن م  زا
 ت أو ن نهههههت   أو نعمههههه نا  أو تنهههههج ل أو ا هههههل أو بههههه  أو قفشههههه ء م   ثههههه نخهههههم نق  •

 نته الت أو م ن  ت تزا أو م  زا.
ن م هههه ط تهههه ر ن ع هههه  أو قعههههان  تهههه ر ق كم وازهههها أن ا ة هههه  أو  شههههف   أو انهههه    أو   •

 نال مف ظ ب  .
                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 25ن ت    ) -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 21/1 ت    )ن -2
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ف ت غ ن زهها أو مشهه ما أو تيةز هه ت أو مية مهه ت و هه   نق كم وازهها أو تهه ر  نأو تهه ر  ناشهه  أخاهه ر   •
 .ك اف ت ز ا و قزقزا

 

ون ع نمههها ن مههها ال ت ههههل عههه  م  هههها   عهههه  خهههما أ هههه  وفههه ا ع  ةههها ن  ههههاس مههها  ال ت هههل 
 وختن   أ ي  رمل وال تج وز ختنت  ا أ ي  رمل أو بإ اى م ت   ن ي  ةم  . 

 

 مكهه ن ن  ههاس مهها  ال ت ههل عهه   وفههى بهه  ر   نههما مهه  ن تشهه ر نسمهه رنتا ف هها غةههي ن ي  ةهها
ز ختنهت  ا أ هي  رمهل ون ع نما ن ما ال ت ل عه  مه  م   وختنه ن أ هي  رمهل وال تجه و   خما ون ا 

أو بإ ههاى مهه ت   ن ي هه ةم     ههل مهه  نخههم ان اعهه ن مية مهه ت ق كم واهها  أو ق ههاى وخهه  ل ت مزهها 
 تيههههههههههههههههههههها ل أو مي  جههههههههههههههههههههها عةهههههههههههههههههههههى تنهههههههههههههههههههههج ل أو تههههههههههههههههههههه ر  ن تية مههههههههههههههههههههه ت  سجههههههههههههههههههههه نء أ   

أو مشهههه ا  ب ههههها ن مشهههه    أو نسخهههه ء  ق ههههى  هههه   آخهههه   أو نالعمههههانء عةههههى خه تهههه م  أو  
 .(1)نام  ك  

 

 وى املعلوماتي غري املشروع:جرائم احملت -11

جههه ن ن تشهههه ر  ههههل  ههه   تيتهههها نخههههميت ط ب اهههه مج مية مههه تا أو ت مزهههها مية م تزهههها فهههها 
  أو س   رمه  بط ي ها (2)مي  جا ميطز ت   هزا  ةع     ةط   بت مه ى ممه ٍت  هآل نب ن ي مها

تجهه وز  وفهه ا ع  ةهها ن  ههاس مهها  ال ت ههل عهه  خههمم   وال .(3)مهه   هه ا   ن تنهه   ب عماهه ره أو  هه ف 
ثالثت  هها أ ههي جمزهه   أو بإ ههاى ختههس خههم نت  ون ع نمهها ن مهها ال ت ههل عهه  م  هها أ ههي جمزهه  وال تجهه وز 

 م  نألفي ط ن تش ر ق    . م    ن ب رتك ب أ    م ت   ن ي  ةم     كل  
                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 21/2 ت    )ن -1
منم ان ن  ن ب ن. ن.ر / ر. ر.ر( بم  رمت  م  وزنر  ن انخةزا م  ن ت نطمم   ) توة  ألج    ن4/10/2018بم ريخ   -2

ط تفا طو اا أم نا ان ء وت نزس ون م هل مم ت  ( بت    ا زس ب عا  قز م  ب ام    ن   نر  ان تنتى ) زت ء خ م
عةى بيض ن ه ر   ت  وع ب ذ ك   ن بتن ومم ت  ونبم نزمت  م  بل عان اش  تةك ن ه ر  تو   أن ورنء نرتك ب 

  ook.com/MoiEgywww.facebاع : ن.   ما   ت ا زان1987ن  ن يا ن تاع /  . أ. ن  م ن  ا 
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 26ن ت    )  -3
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ــاراتي ــد عاقــب التفــريع اةم أ  م  ههك أو مشههعل  ت  هه  ق كم واهها أو  ههالا مية م تزهها  وق
أ  م م ى غ     ا اا  م  عةته  بهو ك  أو  هل  اه  ر بإزن ها أو ممه  ن هاخ ط  نخ ن أو أت   مميتا  

ق ى مون ن ت م ى غ   ن   ا اا خالط ن ت ةا ن ت ا   فا نس ي ر ن  طا ن ت ج   ه  مه  ن ج ه ت 
شههههالا ن ن ت مههههها  ون ههههو  يف هههها بيههههان   ا ازهههها ن ت مهههه ى وأاهههه  ممهههه   عةههههى ن ت  هههه  نس كم واهههها أو 

 .(2()1)ون ع نما أو بإ اى م ت   ن ي  ةم   ن تية م تزا؛ ب   اس
 

  ون تيههاط ب   هه ا ن ن1978 مه     6ن  هه ا ن ن ف انهها ن هه  ر فهها  وتجهار نس هه ر  ق هى أن  
م  نأل له ن  ن  ت ت  عا   (3)ن   ت ب  تي  جا نس كم وازا  ةوز ا ت ن ش هزا 2004-801ر ل 

ن تجههه ط ن تية مههه تا  وةههههفا خ تههها  ن   ا ازههها ن تمعتههها   ت يههها ن  هههل فههها ن  زههه   ن   تههها فههها
ويمطةههب ن  هه ا ن ضهه ور  قخطهه ر ن ةجمهها ن  طمزهها   (4)ن وز اهه ت ن ش هههزا ن ت  اهها فهها   نعهها ن وز اهه ت

بز اهههه ت   هههههزا مهههه   وههههل أ هههه  ت ن  هههه ا ن    عمهههها مي  جهههها أ   (5) (CNIL) ةتية م تزهههها ون   يهههه ت 

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012 نما  5ت     ر ل ن( م  ن ت خ ن ب  ا ن 39ن ت    ) -1
أخا ر ب ها ن ن  يا ونسض نر  وتجار نس  ر  مم  ق ى أن ن تش ر نسم رنتا ع  ب عةى اش  مية م ت أو -2

بتل اا ن او ا  ن م  يض عةى اع ن ن او ا و  نا م    نسخ ء  ق ى ن ت اخ ت ونأل ي ن  وذ ك فا ن ت ن  أر  ن 
 ت    .  ا ن ج ن ل ت مزا ن تية م ت نال ( م 38 35  31  29)

  ن2008ر ن م  ا ن ي ةزا  ن   م    أخ ما    ا  ن  ت يا ن جم  زا  ة ز   ن   تا وةم ع ن تية م ت   ن  . -3
 .133ت 

أ تا  ن ن ط   ن ج ن ل ن م  أا ع  نخم انن ن   خب نآل ا ا رنخا م  رااا  ن   م     نر ن م  ا  .   -4
 .340  ت ن2000ن ي ةزا  

   م  وم تا موه ن ةجما م نناا ن م نن مون ن   ا ن  و    خةطا نت  ذ ن   نرنت ن الزما  و ك  ويةم ن أع -5
( م    ا ن ن ي  ة ت 10-41 ةت    )    ب لل و زفم ل وف   يتلم ل ن يةل ب  اب  ت  فعا عةى نألخ نر ن م

 اأجل قاش ء اعل ن تية م ت أو تة  م  –ن م خز  ن ن بل–ن جا ا   ت  ت م  بإتانر نسذن  ان ف ان
 :اع نةى قاش ء اعل ن تية م ت  ال  ا عمون ن  ه ت   و ك ت  ن ب     با ن  انسخط رنت م  نأل   ت ف
 . عت  ن ف روق  :..  ت يا م  ن مف ت ل ناع http://www.cnil.fr/englishم    ن ةجما عةى ن  يب: 

  ا ن ي ةزا  ن   م     نر ن موأبي  م  ن او زا   ان ج ن ل ن تمهةا ب    خب نآل  ا  ن تشلالت ن   ما فان  ن م

http://www.cnil.fr/english
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جتهه  ن تية مهه ت أ هها أ هه  ت ن  هه ت  أو ن  ههه ط عةههى تههه ي  منههول عم هه  قذن  هه ن مهه  ي هه ن ب
 .(1)ن   ا ن ن ي ن أو أ ا أ   ت ن   ا ن ن   ت ن ي مة     ن ب ن او ا

 
 ن تشهه ر نسمهه رنتا  هها تهههاى  جهه ن ل قاشهه ء ن ت ن هه  نس كم وازهها  جههار نس هه ر  ق ههى أن  تو 

 مم ه  عةهى خههو ل  أو ق نرنت ه  أو اشه  مية مه ت عة  هه  بعه ا ن هاع   أو ن مه ويج  جهه ن ل عا ها 
ن تثهه ط؛ جهه ن ل نستجهه ر ب  اشهه  أو ن مهه ويج ألفكهه ر مهه   هه ا   قثهه ر  ن فممهها أو نسخههالط بهه آل نب 

خز   ن ي مههها  نستجهههه ر أو ن مهههه ويج  اخهههة ا ون ههههوخ    ون تف  يهههه ت  جتههه  تو عهههه ت بههههاون تهههه  
موه  ىوع  ب ن تش ر عة  عمانء عةى م م ر  ن  ام ن     اتي يض أم  ن او ا  ة ط  ونال

ن ما تم نو  ب   م  م   وختنه    بي  ة ت تم نو  ب    ن  اس ون نج  ن تؤ ف  ون ع نمان ج ن ل 
ن أوا  هههب ب  تشهه ر ن تهههه      ههي  رمههل وال تجههه وز مة هه ن  رمهههل أو بإ ههاى مههه ت   ن ي هه ةم  أ

 .(2)ي مو  ب  تش ر نسم رنتا فا مون ن م ج م  ن مج يل
 

 :جرائم تقنية املعلوماتاألحكام اإلجرائية يف مكافحة  -املطلب الثاني

 ن هههمتل  ههه ا ن ُمك ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت عةهههى عههها  مههه  نأل لههه ن نسج ن زههها  ن مههها
تنهههم ات قاشههه ء تمعهههزل قج ن ههها    هههل  هههمعل قجههه نءنت ن  هههام ون م   هههل ون ت  كتههها ن تمية ههها بمةهههك 

تم ههههه   ن جههه ن ل  ب سضههه فا ق هههى ت ا ههها  ههه الت ن مهههه    وإج نءنتههه   وتهههمعل عتهههل ن  وههه نء ن 
ن يهه مة   فهها مجهه ط مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  ون  هه نرنت ونألونمهه  ن جم  زهها ن تمية هها بممف هههو 

 إلى أنرز تلك األحةام: كتيونتعر  فيما رأ ل ن ن   ا ن. 

                                                                                                                                           

 رنخا م نج ا اعل ن تية م ت ا اأ تا  نو    ت يا ن   ي ت ف عت و/ . و و ك  56  ت ن1995  2 ط
 .103  ت ن1998م  رااا  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  

ا  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  ن جم  زا  ةمج ر  نس كم وازا ا رنخا م  راا ما ف رم  ن  ن  ت يا.    -1
 .85ت   ن2001

 نما  5ت     ر ل ن(  م  ن ت خ ن ب  ا ن 36  33  32  30  28  27  26  25  24  23ن ت ن  أر  ن ) -2
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2012



 

 
 
 
 
 

 وليد مسري املعداوي................ الدكتور ...................................... مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 

[228] 

 

 

 

 التزامات مقدمي اخلدمة: -1

 هه   طوزيهها أو نعماهه ر   هه و  ن تنههم ام   ب ههام ت  اأ   رقصــد بمقــدمي الادمــة: 
ة مه ت ونالتههه الت  ويشهتل ذ هك مهه  ي ه ن بتي  جها أو ت هه ي  ن تية مه ت بونتهه  أو ت مزه ت ن تي

وقــد ألــزم القــانون مقــدمي  مهه  تةههك ن  ههام ت أو ت مزهها ن تية مهه تا.. مهه   مهه ب عمهه  فهها أ   
 :كتيالادمة بما ر

 تية مهه ت   تها  م  هها  فهي وت هه ي  خهجل ن معهه ن ن تية مه تا أو أ  وخهه ةا  م مزها ن (أ)
ههه  (1)وتتمثـــن البانـــات الواتـــب حقظهـــا وتازينهـــا فيمـــا رـــكتي .مههههةام  وثتههه ا     م 

ن وز اهه ت ن تمية هها بت مهه ى  /تلهه  مهه  ن ميهه ت عةههى منههم ان ن  امههان وز اهه ت ن مهها ت)
  .ن مع ن ن تية م تا ن تمي مل  ز  ممى   اف ت ف خزط   م ان ن  اما(

عههههان قفشهههه     أو عةههههى خهههه يا ن وز اهههه ت ن مهههها تههههل  فع هههه  وت  يم هههه  وت م م هههه   و  ن ت  فعهههها (ب)
 .نسفه   عم   بع   أم  منوب م  ق اى ن ج  ت ن     زا

ج ا  ل مزا م مها  ب  شلل ون ط ي ا ن مها يتله      ف   تنم اما خام ت  وأل (ج)
)نخهل  (2)ن  ت ط ق     به ر  مزن   وما  ه   ومنهمت    ن وز اه ت ون تية مه ت نآلتزها

بز اهه ت ن مه خز   م ا هها  / تها به نن نالتهه ط نس كم واهها ن  م هان ن  امها  وعمهه  
ن تية مهه ت  / ج هها ن ت مههها ن مهها ت  هه  س هه نف  م يهها م ههان ن  امهها  وت ا هها ن

 .ن ما ي ار ن ج  ز ن   ما  الته الت أمت م     ت يا منم اما ن  اما(
 

تعدر اةنارة إلى أن القانون قد ألزم مقدمي الادمة والمااطبيب بكحةامـ  والتزاماتـ ، 
ــــي اةباتاــــاذ  ــــ  ا ــــن بكحةام ــــاري  العم ــــيب أووــــاعهم خــــالل ســــنة مــــب ت ــــة لتقن تــــرامات الالزم

 .(3)م15/8/2018

                                                           

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 2ن ت    ) -1
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 سلطات مأموري الضبط االستثنائية يف تطبيق أحكام القانون: -2

م  م م ر  ن  ام ن     ا   متم   ن  ممف    ع  تمطةب مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت ا  
مزش  و و ك ف ا ا  ن   ا ن فا م  ت  ن   منا عةى ب  ت  ر  ون  و   فا ن تي  ما ون قاض ون مف

أا : ايج ز ب  نر م  وزيه  ن يهاط ب التفه ق مه  ن ه زي  ن ت هم  مهم  تهفا ن  هاطزا ن   ه  زا 
 ةيهه مة   ب  ج هه ز أو غ هه مل متهه  ت هها مل ج هه ت نألمهه  ن  هه ما ب  منههاا ق ههى ن جهه ن ل ن مهها ت هه  

  ط و   ف لا. ب  ت   فا أل ل ن مون ن   ا ن ون تمية ا ب عت
 

ن  ههل ن ت مههها ن  ههل فهها أن تهههار أمهه   ومههم  ن  هه ا ن فهها ن تهه    ن ن  خهها  ج هها ن م  
ه ت م ر  ن  هام ن   ه  ا ن ت هم  منوا   )  بةها  ةمجا ها  ته         تها  ال ت يها عةهى ثالثه     م 

 :كتينواحد أو أكثر مما ر  (1)ون ا (
ية مهههههه ت أو أاعتههههههها ضههههههام أو خهههههه ب أو جتهههههه  أو ن هههههههم في عةههههههى ن وز اهههههه ت ون ت (أ)

ملههه ن أو اعههه ن أو ب اههه مج أو  ع مههها ق كم وازههها أو  ن تية مههه ت  أو تماي ههه  فههها أ   
  خب تك ن م ج     ز   ويمل تنةزل أ  م   ن   تزا  ةج ا مهار  نألم   عةهى أال 

  ؤث  ذ ك عةى نخمت نريا ن معل وت ايل ن  اما قن   ن  و ك م م ى. 
ذ ق هههى بههه نمج ن   خهههب و  نعههها ن وز اههه ت وغ  مههه  مههه  ن ا ههه  ون مفمهههزش ون هههاخ ط ون مفههه  (ب)

 نألج    ون معل ن تية م تزا. 
ميةههههل بمعهههه ن أن تهههه م  م ههههان ن  امهههها بمنههههةزل مهههه   ايهههه  مهههه  بز اهههه ت أو مية مهههه ت ت (ج)

وةز ا ت منم اما خامم  و   ها   م ج    ت ف خزط ت  امية م تا أو ج  ز ت م
 . (2)انالته الت ن ما تتف عةى ن مع ن أو ن ج  ز ن م م

                                                           

 ن م ط ن   ا ن أن يل ن  و ك ف  ا  فا    ر ن  قز ا عةى نرتك ب ج يتا مي  ب عة    بت م ى أ ل ن مون ن   ا ن. -1
غ فا ن تش ر   ن ه  ر  م  ج ا ن م   ل أم ن ن ت لتا ن جم  زا ن ت مها ممي ا  فا يل ن نخمأم ت نألونم   -2

 175( م  ن   ا ن ر ل 2ن ت    ) :اع ن ر  ب  ا ن نسج نءنت ن جم  زا   إلج نءنت ن ت   فا ن ت نع ا ووف   
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما 
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ــى أن    2012لســنة  5( المرســوم بقــانون اتحــاد  رقــم 49المــادة ) تعــدر اةنــارة إل
اهف عةى أا  ايله ن  ةته  ف   ن هو   يههار  اةماراتي بفكن مةااحة ترا م تقنية المعلومات

بم ا ههامل  هه نر مهه  وزيهه  ن يههاط تههفا مهه م ر  ن  ههام ن   هه  ا فهها قثاهه ت نألفيهه ط ن مهها ت هه  
مهههون ن ت خههه ن ب ههه ا ن  وعةهههى ن نهههةط ت ن ت ةزههها ب سمههه رنت ت هههايل ن منههه  الت ب  ت   فههها أل لههه ن 

 ن الزما   ؤالء ن ت  ف    متل م ل م  ن قز ن بيتة لا.
 

 القوة الثبوتية لألدلة الرقمية املتحصلة: -3

مهه  نألج هه   أو ن تيههانت أو ن  خهه  م أو - مههم  ن تشهه ر نأل  هها ن تنههمتا  أو ن تنههم  جا
ا أو م  ن مع ن ن تية م تا أو م  ب نمج ن   خب  أو م  أ  وخه ةا  م مزها ن اع م ت نس كم واز

خهو ل ذ هك  اوفه  (1)نزتها و جزها نأل  ها ن جم  زها ن ت  يها ذنت ه  فها نسثاه ت ن جمه  ا -ن تية م ت
ف ا أ هى  ت يا  ا  ا ن   تزا  ف ا ع  ب ن تش ر ب   اس مها  ال ت هل عه  خهما أ ه    وةع نمها ال 

وط عه  ؤ أو بإ هاى مه ت   ن ي ه ةم     هل منه  أ هي جمزه  وال تجه وز مه  ما أ هي جمزه   ت ل ع  عشه ي
ق نر  م  هه  أو  نهه ب خهه ت أو ب يهها ق كم واهها أو اعهه ن مية مهه تا قذن أخفههى أو عوهه  ب أل  هها ن   تزهها 
س اى ن ج ن ل ن تمه ت عة    فا مون ن   ا ن  ون ما و يف عةهى م  ه  أو  نه ب أو ب يها ق كم واها 

 . (2)ا قع  ا عتل ن ج  ت ن  ختزا ن ت مهاب ه
 

به ا ن ا  ل ن   تا ن تنمتا م  خهالط ن تم بيها نألممزها ن مها  ه ن ب ه  ا و  ف م لتا ن م ض
ض بم ق نر  تكم   جز  ن تية م ت )ب زنر  ن انخةزا(  ت ن   ن م نتل نالجمت عا  ون ما أخهف ت عه  

لا ن ثهه ر    ب خههل  هها – ههزس بهه ع  –جمتهه عا ضهام ن  هه  ت   عةههى تههف ا عةههى م  هه  ن م نتهل نال
رتكهه ب  أعتهه ط عان زهها ضهها أفهه ن  ن شهه طا واعهه ن ن او هها ونخههم انن ن يمههي نت هه ن  بهه  م  يض عةههى 
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   .(1)اون م  يض عةى ن مع م  ضا اع ن ن  لل فا ن وال 
    

 ا على اقتصاد البالد أو أمنها القومي:حجب املواقع اليت تشكل تهديًد -4

ب جهب ن ت ن ه  خه نء  نخهل ن او ها ج ا ن م   ل ن ت مها ن  ل فا نألمه  أعطى ن   ا ن 
ا )أو مهه  مهه ن   ع  زهه عاهه رنت أو: أر هه ن أو تهه ر أو أفههالن أو أ    خ رج هه   ن مهها ت هه ن بمشهه  أ    نأ

 .(2) ام  ن   ما أو يي ا أم  ن وال  أو ن مه  م  ن   ما  ة ط  نل ت ا ا  فا  لت  ( ُتشل  
 

  وةهفا (3)أن تطو ل أم  ن  جب  مطةب قج نءنت فمزا مي ا   وخو   فمزا ع  زاوا ى م  ج اوم   
خ تا قذن   ن ن ت     و  م  خ رج ن وال  م  ق هاى ن هاوط ن مها ت ه  فها    ها عهانء مه  مهه   ف هال  

ون مهها تُيهها اشهه  تةههك عتهه   هها ي  بةهه  مهه  عقاهه ت فهها خز خهه ت بيههض م ههاما ن  امهها فهها ن ههاوط ن ت  راهها  
 م    يا ن  أ  ون ميو  .   ا ع   نألخا ر

 

ويجههههب عةههههى ج هههها ن م   ههههل عهههه ا أمههههه  ن  جههههب عةههههى ن ت لتهههها ن ت مههههها خهههههالط 
خه عا  72قم  به   و ط أو به   فض فها مها  ال تجه وز    عا  وُتهار ن ت لتا   نرم  منوا  خ24

أن ت ههه ن ج ههه ت  فههها    ههها نالخهههميج ط   جههه   خطههه   ههه ط. ويجههه ز (4)مههه  و هههف ع ضههه  عة  ههه 
ون  ام ن ت مها بإبال  ن ج  ز ن   ما  الته الت   ز  ن بإخط ر م ان ن  اما عةى ن م    

 امههه   ن ههه  أو ن ههه ونبم ن مههها ُتشهههلل ت ا ههها  ن فههه ر ب   جهههب ن تؤ هههف  ةت  ههه  أو ن ت مههه ى أو ن ت ن
                                                           

. 27/4/2017    زا  جةنا  86نما   29953مجت عا أ ل ن ن م ض  ن اون   ن جم  زا  ن طي  ر ل  -1
  https://www.cc.gov.eg/criminal_judgments   ن ت    ن  ختا  ت لتا ن م ض ن ته يا :اع ن

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 7/1ن ت    )  -2
تية م ت عةى أن اُ مش  بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن  2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 10اهف ن ت    ) -3

ب  ج  ز خجالن    ا ن  و نء  ُي  ا ب و  ت  ن فم  ن ون م م  ن ن ي مة ن ب  ج  ز  وُي  ا ب آلخ  ن  و نء م  ن فم    
ون م م    م  غ   ن ي مة   ب   وُتطول عةى ن  و نء فا مت رخا عتة ل وت ا ا ن م نم ت ل و     ل ن   نعا 

  www.facebook.com/MoiEgyاع :  نزل ن  و   أم ن ج  ت ن    ء..ا. معونأل ل ن ن   تا ب  نعا ت
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 7/2ن ت    )  -4

https://www.cc.gov.eg/criminal_judgments
http://www.facebook.com/MoiEgy
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. وت هههطة  ج هههها (1)ن  ههه ما  ويةمههه ن م ههههان ن  امههها بممف هههو م ههههت ن نسخطههه ر فههه ر ورو ه ق زهههه 
 ي  م  ه  تثوهف  زه  مه  تهل مه  قجه نءنت  وُييه ا عةهى ج ه ت ن م   هل ن م    ون  ام بم 

هخه عا  48خالط    بم   ها مه  مه  ته ريخ نسبهال   وتههار ن ت لتها ن ت مهها   نرمه  فها مهوه ن    ها قم 
 تل م  قج نءنت  جب  أو ب  ف  .

 
 عقوبة عدم تنفيذ قرار احلجب:

ال ت هل عه  ختنهت  ا أ هي جمزه   ف ا ن تش ر ع  ةا ن  اس ما  ال ت ل عه  خهما  وغ نمها
وال تجهه وز مة هه ن جمزهه   أو بإ ههاى مهه ت   ن ي هه ةم    عةههى  ههل ُم ههان خامهها نمممهه  عهه  تمف ههو ن  هه نر 

أمههه  قذن   (2)ن هههه  ر مههه  ن ت لتههها ن جم  زههها ن ت مهههها ب جهههب أ ههها ن ت ن ههه  أو ن ههه ونبم أو ن ت مههه ى 
 هه   أو أكثهه   أو نسضهه نر فهه   ت تههب عةههى نالمممهه ر عهه  تمف ههو ن  هه نر ن ههه  ر مهه  ن ت لتهها  و 

ون ع نمهها ن مهها ال ت ههل عهه  ثالثهها مال هه   جمزهه  وال تجهه وز  بهه ألم  ن  هه ما  تكهه ن ن ي  ةهها ن نههج  ن ُتشهها  
 ن ت لتا ف ال  ع  ذ ك بإ ع ء ت خز  م نو ا ن مش ط.  اوت   عش ي  مة  ن جمز  

 
 جواز املنع من السفر: -1

  وال يجهه ز ممهه  مهه نط   ن   يهه ت ن تلف  هها  خههم ري  جهه   مهه    يهها ن مم ههل ونس  مهها ون   تيهها  
مهه  معهه  ر  ن او هها  أو فهه ا نس  مهها ن جو يهها عةزهه  قال بهه م    هه  ا منههوب و تهها  م هها   وفهها 

وأجهه ز ن  هه ا ن  ةم  ههب ن يهه ن أو مهه  يف ضهه  مهه  ن ت هه م   ن يتهه ن  .(3)نأل هه نط ن تو مهها فهها ن  هه ا ن 
  ل ن ت مههها  عمهها ن  هه ور  أو عمهها وجهه   أ  هها    زههانألوط بمز بهه ت نالخههمأم ت  و ج هه ت ن م   هه

أن يهه م  بتمهه  ن تههم ل مهه  ن نههف  خهه رج ن ههوال   أو ب ضهه  نخههت  عةههى  هه ن ل ت  ههب ن  تهه ط  بهه م  
 . (4)منوب  تا  م ا  

                                                           

 ت مزا ن تية م ت. بش ن مل ف ا ج ن ل 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 7/3ن ت    )  -1
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 30ن ت    ) -2
 .( م  ن اخم ر ن ته   62ن ت    ) -3
 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن ر ل 9ن ت    ) -4
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 نهههما  54ن تيهههاط بههه    نر ر هههل  1994 نهههما  2214وت هههت   ههه نر وزيههه  ن انخةزههها ر هههل 
 ج  ت ن ما ي ل     نس رنج عةى   ن ل ن تتمه ع   مه  بش ن تمعزل   نعا ن تتم ع    ن 2013

 .(1)ن طوزي   ن نف  ب  مناا  ا   ت 
 

هذا المنحى حرصت محاكم معلس الدولة اي أحـد  أحةامهـا علـى التككيـد علـى  يوا
: اقاهه  مهه  ن تميهه رت عةزهه  إعــالم مبــادا حمارــة األمــب القــومي ومقــدرات الدولــة حيــث قــررت

ن تا  ي ن اخم ريا وعةى رأخ     يا ن ت نطم   فا ن نف  ون مم هل   ض ور  ن   ت عةى قعالء
ال ي ههي عمها  هها   نجهب ن ت  فعهها عةهى أمه  ن ههوال  ن هوقال أا ه  يجهب أال يعههض ن طه ت عهه  و 

ك نألمهه  ن نز خهها وإاتهه  يتمهها ق ههى ن ت  فعهها عةههى خههتيا ن ههوال  خهه رج  ههاو م   ومهه  أمهه  ال  هه
وت ههطة  بهه  أج هه   نألمهه  بهه زنر       ن او هها ن ت مةفههابهه ج  -فهها  ههل ن    بهها ن   هه  زا-ممهه ط 

 ا ه   أن ن هه    ن يه ن  ةهوال  ي م هفهإذن  هارت مهوه نألج  ن انخةزا ون اف ر وغ  م  مه  ن ج ه ت
ذ هك ق هى خهوب م  ن نف  أو ق رنج  عةى    تا ن تتمه ع   مه  ن نهف  منهمما  فها مم  أ ا ن ت نطم   

كهه ن   نرمهه  منههمعال  – ون نالرتكهه ز عةههى ت  يهه ت م خههةا و  ب  تنههممانت نتهه  ف بهه  تهه ن ا ومؤيهها  
 .(2)ون تش وعزا  ب  ل ن ن اخم ر وممف   

 

ضههه ء مههه  اههههف عةزههه   اضههه عزا ونسج ن زههها فههها ن  ههه ا ن  وفهههوع هههب نخهههمي نا نأل لههه ن ن ت  
 ( م  ن   ا ن بإتانر ر زس مجةس ن ه زرنء ن ال  ها ن ممف ويها  ة ه ا ن خهالط ثالثها أ ه   مه 44ن ت    )

                                                           

فا   ن  خ ط وإ  ما نألج اب وزي  ن انخةزا ن  ل فا  1960 نما  89( م  ن   ا ن ر ل 34مم ف ن ت    ) -1
قتانر   نر  معل   نعا وإج نءنت ت ا ا ن تتم ع   م  مع  ر  ن وال  أو ن اخ ط ق     و زفزا ق رنج أخت   ل 

ج  ت ن ما ي ل     نس رنج ومل )ن ت  كل/ ن م  ب فا ن   ن ل ن   تا أو رفي ل مم    وت ت  ن   نر ن 
ش ور/ ر زس ن ت  ب نت ن ي ما/ ر زس م أا من عا وزي  ن ياط  ةكنب غ   ن ت /ا ن م   لن ي ن/   ض

 ن ي ن ن ينل  / من عا وزي  ن انخةزا   ط ر نألم  ان    با نس نريا/ ما   ق نر  ن ت  ب نت ن   ةزا/ ن تاع
 .(ن  طما   ط ر مهة ا نألم  ن ي ن

 2873ن اع ى ر ل   أي     و 28/1/2014ق  جةنا  65 نما  25947ل  لل م لتا ن    ء نس نر  فا ن اع ى ر   -2
 .3/1/2016ق  جةنا  70 نما 
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 .ن15/8/2019 ت ريخ ن يتل ب  فا
 

ا ى م  ج اوم  وج ب نسخ نر فا قتانر ن ال  ا ن ممف ويا  ة  ا ن  مى  متل  م م رو 
ن  ام ن     ا ون  و نء ورج ط ن    ء م  قاف ذ أ ل ن ن  ه ا ن عةهى وجه  ن ا ها  وإزن ها أوجه  

 ا ن   مهههل غ  مههه  ن ةهههاس ون عتههه ا فههها بيهههض ن مهههه ت ن ههه نر   ب   ههه ا ن  و مهههى ي  هههل ن  ههه
 .ن مش ي زا
 

 املبحث الثالث

 اإلرهاب اإللكرتونيقانوني يف مكافحة جرائم التطرف واملنظور ال
 

 متهيد وتقسيم:

نتج ههههف ن جت عهههه ت ن تمط فههههها خههههالط ن نهههههم نت ن  ة ةهههها ن ت ضهههههزا ق ههههى نالخهههههمف    مهههه  وخههههه  ل 
فههها ت   هههل ت نتهههل  نشههه م   أ( خههه نء فههها عههه ا أفكههه رمل وان مكم   جزههه  ن  ا ثههها وةت هههامم   )نسام اهههف

فها تجم ها ن كث ه  مهه  ن شها ب مه  خهالط بهه  أفكه ر معة طها  منههمعة    -نألخطهه  -تمعزتها  زته  ب هم ل
 ن ع وت نالجمت عزا ونال مه  يا ن ما تت  ب   ن يا ا م  ن وةانن )بهفا خ تا ن م مزا مم  (.

 
  الجمتهه عا نخههم انم  وخهه  ل ن م نتههل نوييموهه  ن فههزس بهه ع )عةههى خههو ل ن تثهه ط( مهه  أكثهه  

فا تجم ا ن تمط ف    ف  جت ع ت نسرم بزا ت  ن بإاش ء مجت ع ت عةى ن فهزس به ع الجمهونب مه  
  ونخههم ط ب ل وتهه ط  مل فهها نتجهه ه ن مطهه ت ون  ن يل  زهها  وفهها تههز غا م يهها   م نف هه ن مي هه  فك ي هه

 هاخ ط فها ا   ه ت ت ن ه  ونجا ا    ل  ف  مي ا ق ى ن ت    نأل ا    جزها ن ت وجها وزيه ر  بيهض ن 
 .(1) ةمجم ا أو أن يل ن مهار قي  ء  م ت ب عتةز ت قرم بزا  ع ما    ن    ز  

                                                           

1- Danah m. Boyd, Nicole B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 17 Dec 2007, vol 
(13), issue (1), 
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ون  ه ا اا عةهى م نج ها ن فكه  ن ها ما ن تمطه ت  وجه ن ل ( 1)و ا   ت ن تش ر ن اخهم ر  
فهها  هه ن مل ف هها نسرمهه ب   2015(  نههما 94نسرمهه ب نس كم واهها  و هها تههار ن  هه ا ن ر ههل )

ممكه مال  فها م نج ها جه ن ل  نل قطه ر  م  نأل ل ن ن ت ض عزا ونسج ن زا  ن مها ُتتث ه ن  عا   م  مم ت
 ن مط ت ن فك   ون ا ما ونسرم ب نس كم واا.

 
ل نخهمثم ء  عةهى ن   نعها ن ت ضه عزا ب ه ا ن كت  ت ت  ن   ا ن مجت عا م  ن   نعها ُتتث ه

نسج نمزها ن ُتنهم اثا فها مجه ط ن مطه ت ن ي  ة ت  ف ا  ه ت عةهى نخهمزي ب أ ل مه   ةمته ذج 
ونألعتهه ط نسرم بزهها  وذ ههك فهها ضهه ء مهه  أف زتهه  ن نهه  ا ن او زهها ونس ةزتزهها ون ت ةزهها مهه  تهه ر 
ن مطهههه ت ن فكهههه   ون هههها ما  و  فهههها معهههه م  نألاشههههطا نسرم بزهههها  ونعمتهههه  ه عةههههى وخهههه  ل ن م مزهههها 

ن ُت  راها  فها  ه ن نممهان  ن  اليها  ن  ا ثا  ف ال  ع  من     مه  نام جمه  ن كث ه  مه  ن مشه يي ت
سرم بزها ن مها ت ه  فها ن  ه رج ن     زا ون مط ق نس ةزتا ون ت ض عا ق ى نألعت ط ن تمط فا ون

 م  م نطم   .   مهة ا ن وال  أو أي     ن م تكو   م   نمف تتس    أي  
 

 ي:تن مب خالل مطلبيب على النحو اآلوهو ما نتناول  بفيم مب التقصي
 نأل ل ن ن ت ض عزا فا مل ف ا ج ن ل ن مط ت ونسرم ب نس كم واا.  لب األول:المط

 نأل ل ن نسج ن زا فا مل ف ا ج ن ل ن مط ت ونسرم ب نس كم واا. المطلب الثاني:
 

األحكببام املوضببوعية يف مكافحببة جببرائم التطببر  واإلر ببا      - املطلببب األول

 :اإللكرتوني
خهههم ات ب ههه  ن تشههه ر  ف  ههها نمههه  ن مهههه ت  ن مههها  ن   ت هههت   ههه ا ن مل ف ههها نسرمههه ب عههها

 ةههمعل ن تية م تزها  وم نج ها جهه ن ل ن مطه ت ن فكه   نس كم وازهها  و هو ك تجهه يل  ن  ت يها ن   ا ازها

                                                                                                                                           

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf 
ن ج ء    ت ن ُتش ر ن اخم ر  عةى  ف  ا ن  ت يا ن اخم ريا  ةُمعل ن تية م تزا ونعمو  أم  ن ف  ء ن تية م تا   -1

 اخول نس  ر  ق    ا. 2014( م   خم ر 31ن ت    ) :اع نممع ما نال مه   ونألم  ن   ما  م    أخ خز  
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تت يل ج ن ل ن مط ت ونسرم ب ب خم انن ق اى وخه  ل ن هُمعل نس كم وازها أو ن   تزها  واميه ا 
 هه ا اا  تل ف هها جهه ن ل ن فكهه  ن هها ما ن تمطههه ت  ألمههل تةههك ن مههه ت  ة  هه ت عةههى نسطههه ر ن 
 .(1)وج ن ل نسرم ب نس كم واا فا ن   ا ن ن ته   

 

 محاية النظم املعلوماتية: -1
 هه ت ن ُتشهه ر عةههى  ت يهها ن ههُمعل ن تية م تزهها مهه  ن مطهه ت ونالعمههانءنت نسرم بزهها  ن مهها 

 عةههى ن ههمعل ن تية م تزهها و ههو كنعمههانء   ههل   تههؤ   ق ههى نسضهه نر بمةههك ن ههُمعل  ونعموهه  ن ُتشهه ر أن  
ج يتههههها قرم بزههههها قذن نخهههههم ات ن جههههه اا مههههه  ذ هههههك  ن م ههههه يض أو نسعهههههان   هههههو ك نالعمهههههانء  ُييههههها  

 :(2)نالعمانء
 نسخالط ب  مع ن ن ي ن أو تي يض خالما ن ُتجمت  أو أمم   ة ط .  -أ

 ههه   ل ن ي مههها أو ق هههونء نألفههه ن  أو ق  ههه ء ن  عهههب ب هههم ل  أو تيههه يض  زههه ت ل أو ُ  يههه ت ل أو   -ب
 ن   تا أو أمم ل  ة ط . 

 نسض نر ب    ا  ن  طمزا أو ن نالن نالجمت عا أو نألم  ن   ما.   -ج
ق  ههه ق ن  ههه ر ب  و أههها أو بههه  ت نر  ن طوز زههها أو ب آلثههه ر أو بههه ألم نط أو ب  تاههه اا أو   - 

 ب ألمالع ن ي ما أو ن   تا. 
 ت أو ن   أهه ت ن   هه  زا أو مههه    ن  ل مهها أو ن نههةط ت ن ي مهها أو ن ج هه ممهه  أو ع  ةهها -مه

ن   ههانت ن ت ةزهها أو  ور ن  اهه    أو ن تنمشههفز ت أو مؤخنهه ت ومي مهها ن يةههل  أو ن ايثهه ت 
ن ابة م خهههزا ون  مههههةزا  أو ن ُتمعتههه ت ون   أههه ت نس ةزتزههها ون او زههها فههها مهههه   مههه  ن قزههه ن 

 م  . بيتة   أو مت رخم    كل أو بيض أوج  اش ط    أو م  وم
                                                           

( وتيما نسام اف  Cyber( م   ةتم  :  ةتا )Cyber Terrorism م  ي مهطة  انسرم ب نس كم وااا أو ) -1
  .( وتيما نسرم بTerrorismون كةتا نألخ ى )

 For more details: Mark M.pollitt, Cyber terrorism- Fact or Fancy? Proceedings of the 
20th National information Systems conference 2015, p285  

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )2ن ت    )  -2
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 تيط ل تطو ل أ  م  أ ل ن ن اخم ر أو ن   نا   أو ن ة ن  .   -و
 

 مكافحة متويل التطر  واإلر ا  اإللكرتوني: -2

فههها قطهههه ر  ههه ت ن ُتشهههه ر عةههههى ُمك ف ههها تت يههههل نسرمههه ب ب عماهههه ره أ هههها أمهههل رونفهههها ن ج يتهههها 
ا أو نس كم وازههها  نسرم بزههها  ف ههها  ههه ت عةهههى تجههه يل تت يهههل نسرمههه ب ب خهههم انن أ ههها نأل هههل ط ن   تزههه

ونعموهه  ن ُتشهه ر أن نخههم انن ن ههُمعل ن تية م تزهها أو ن   تزهها فهها جتهه  أو تة هها أو قمههان  أو ا ههل أو تهه ف   
ههههنألمهههه نط أو نألخههههة ا أو ن ههههوخ    أو ن ُتف   ن تية مهههه ت ون وز اهههه ت   يهههه ت أو ن ُت تهههه ت أو نآلالت  وأي  

 .(1)الرتك ب عتل قرم با ج يتا م  ج ن ل تت يل نسرم ب
 

 جرمية اإلعداد أو التدريب على اإلر ا  اإللكرتوني: -3

  ت ن ُتش ر فا  ه ا ن ُمك ف ها نسرمه ب عةهى تجه يل  هل  ه    ه ن بط ي ها مُا  ه   
أو غ ه  ُما  هه   ومم هه  نألفكهه ر ن ا مزها ن تمط فهها  فهها قعههان  أ ه  ت أو تههاريو ل عةههى نخههم انن 

ب ج يتهها قرم بزهها  و ههو ك  ههل  هه    هه ا ق ههاى ن  خهه  ل نس كم وازهها أو ن   تزهها فهها نرتكهه 
أو ن ُتشها  ن هو  ال ت هل عةى نرتك ب أ ا نألفيه ط ن نه ب ا  وفه ا ن ُتشه ر ع  ةها ن نهج  ن تؤةها 

 .(2)مات  ع  عش  خم   الرتك ب أ ا تةك نألفي ط
 

 جرمية تلقي التدريب على اإلر ا  اإللكرتوني: -4

ألعتهه ط نسرم بزهها  زنههم ان ان   ت هه با مههثال   ةمههاريب عةههى ن  تتثههل  ههالا ن تية مهه ت مجهه ال  خههها  
 ش    زفزا ن قز ن ب جت ت قرم بزا   ت    ات بيض ن ت ن ه  نس كم وازها )ن وزيها نالفم نضهزا(  ه عزل تمعهزل 

 .(3)  نعش م  ج اب آالت ن شا ب
                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )3ن ت    )  -1
 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )15ن ت    )  -2
 وا  م    ن تنم ول  اب  ث ون ارنخ ت  كم وازا   رنخا غ   ممش ر   أب  ن     ت نسرم بزا  ا ي ب نسم تا م ت   ن ن ا  ت  زد   -3

 .10  ت ن2016ن تم ان   م    
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ق هههاى أمهههل   ت يههها فأههها ُمنهههم اما ن شهههال ت ن تية م تزههها ُتيههها    هههو ك ف ههها أ رع ن ُتشههه ر أن  
مم  عةى عهان و ه ع ل فها به نث  ن جت عه ت   يتا نسرم بزا نس كم وازا  و  ت  مل ف ا ن ج   ر    

نسرم بزهها ن تمط فههها  ن مهها تيتهههل عةههى تجم هههامل فهها تهههف ف ل ميمتهها   عةهههى ن يا هها مههه  ن ي نمهههل 
 نال مه  يا ون نز خزا ونالجمت عزا.

 

ن مهاريب  ىمه  تة ه ل   ت هل عه  خها  خهم   عةهى  هو ا ف ا ن ُتش ر ع  ةا ن نهج  مها  ال
أو ن ميةههزل  الخههم انن ق ههاى وخهه  ل ن ههُمعل ن تية م تزهها أو نس كم وازهها فهها نرتكهه ب ج يتهها قرم بزهها  

 .(1)م  ن ج ن ل ن ن ب ا وف ا ن ي  ةا ذنت   عةى ن م  يض عةى نرتك ب أ   
 

 جرمية إنشاء أو استخدام مواقع إلكرتونية للحض على اإلر ا : -5

 ثههها ت ن ههها نخهههم انن ن شهههال ت ن تية م تزههها فههها ن مشههه   افكههه ر ن تمط فههها أ  ههه ت ن ارنخههه ت ن  ا
ون  انمههها  ون هههاع   ق هههى نالا هههت ن ق هههى تهههف ت ن جت عههه ت ن تمط فههها  و يهههل تمعهههزل ن او ههها نسخهههالمزا 

نخههههم انت ن شهههها ب مهههه  ن شههههعل ن شهههه غل  ةممعزتهههه ت  ) نعههههش( يتثههههل ن متهههه ذج نألمثههههل فهههها ذ ههههك  وييهههها  
فأها عت يها أخه ى    شا ب نسام اف وم ن   ن شهال ت نالجمت عزها أكثه  مه  أ   نسرم بزا      ينم ان ن

عها  منهم اما ممهه ت ن م نتهل نالجمته عا فها ن يه  ل    أن  توه    ن2018ق هه  زا أج يهف عه ن  اوف
ههه 34 -25تمههه نو  أعتههه رمل بههه    % مههه  ن تنهههم ام  29.7مةزههه ر  و 1.86   ب متههه  وتهههل عههها   ع م 

مة هههه ن منههههم ان فهههها ن شهههه ق  116  مههههم ل مهههه    يهههها عةههههى (2)مةزهههه ر 2منههههم اما ن فههههزس بهههه ع ق ههههى 
 .(3)نألوخم

 

ه  م ه ري  نألمهل ن تم ها  بةه  عها  ن ت ه تة   ن تم هت   ق هى ن  مه ط فها خه ري  مه  ال ي هل عهه    ووف  
                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )15ن ت    )  -1
  ش ن مع مزا  مجةا  عا ن يه   ع  ط عوا ن تميل  ن   وب ن ن و نازا ب   ن ت ةزشز ت نس زلم وازا ون ج  -2

 .20  ت   أغنطس200يا  ن   ن2017
 آخ  مط  يا https://www.internetworldstats.com ا  ق ه  ز ت ع  تزا  ي ن 2018ن  ناع : MIDDLE EASTا -3

1/8/2019.  

https://www.internetworldstats.com/
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خههجةف ن نههةط ت ن م  زهها أخههت ء  ن2017مممهههي عهه ن  ا  وفهه(1)جمنههزا 100أكثهه  مهه  أ ههي م  تههل مهه   30
هه 53 هه   781و  أ ف  ق ههى  نعههش   ات  و  ههل نألتههةزا معهه  رت ل أرنضهه     الا ههت نأك هه  و هها 146مهه    ه 

 .(2) ة ت ط ق ى خ ري  نونت وون م  ت  ز  مت   
 

هه و هو ك ف هها جهه ن ن ُتشهه ر  ههل   عةههى  ههالا نالتههه الت أو    هه   أاشهه  أو نخههم ان م  ي 
 :(3) الا ن تية م ت ن او زا أو غ  م  بع ا

 ن م ويج  افك ر أو ن ُتيم انت ن انعزا ق ى نرتك ب أعت ط قرم بزا.   -أ
 م    ات ق ى ت ة ل ن نةط ت نألممزا. ب    -ب
 ن م ث   عةى خ   ن يان ا فا   ن أيا ج يتا قرم بزا. -جه
 تا  ط ن  خ  ل وإتانر ن مكةزف ت ب   ن جت ع ت نسرم بزا أو ن تممت   ق    .  - 
 ههههها ب عتههههه ط أو ت   ههههه ت نسرمههههه ب    أو ن جت عههههه ت ية مههههه ت ن ُتمية  ا هههههل وتاههههه  ط ن ت -مه

 نسرم بزا فا ن انخل ون   رج.
 

مهه  نألفيهه ط    مهها  ال ت ههل عه  ختههس خههم   فهها    ها نرتكهه ب أ   و ها فهه ا ن ُتشهه ر ع  ةهها ن نهج  ن ُتشهها  
  .(4)ن تش ر ق     ع  زا

                                                           

1-https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamic-state-un/syria-iraq-a-
finishing-school-for-foreign-fighters-un-report-idUSKBN0MR2NP2015033. 

2- Returning ISIS Fighters: Where Are They? , An infographic detailing the 
countries where ISIS fighters have returned and their numbers, October 26, 
2017... https://clarionproject.org/isis-fighters-returned/ 

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )29ن ت    )  -3
مف أج    وزنر  ن انخةزا بم ريخ تتل   وم  أمثةا ج    وزنر  ن انخةزا ضام ن    ي  فا مون ن تج ط:  -4

تف ا عةى م    ن م نتل نالجمت عا    قز م  بإ نر  43خ    م  ضام ن تاع / ن.ن.ن ن31/3/2018
) زس ب ع( ي  ن م  خال    بمش  عا رنت ت  ي زا ضا رم ز ن او ا ومؤخن ت   واش  أفك ر   مزا 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamic-state-un/syria-iraq-a-finishing-school-for-foreign-fighters-un-report-idUSKBN0MR2NP2015033
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-islamic-state-un/syria-iraq-a-finishing-school-for-foreign-fighters-un-report-idUSKBN0MR2NP2015033
https://clarionproject.org/isis-fighters-returned/
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ن تهه    نألو ههى مهه  ن ت خهه ن   هه  جهه ن بت جههب اهه   خهه ر ن تشهه ر نسمهه رنتاذنتهه  وعةههى ن ههم ج 
فها  ه ن مل ف ها جه ن ل  2012 نهما  5)بميا ل أ ل ن ن  ه ا ن ر هل  2018 نما  2ر ل  ب  ا ن نت    

ههه كهههل  ( (1)ن تية مههه ت ت مزههها أو أ ههه ت عةزههه  أو اشههه  مية مههه ت عةهههى     ق كم واز هههمههه  أاشههه  أو أ نر م  ي 
عهها قرم بزهها أو مجت عهها أو جت زهها أو ممعتهها ن شههالا ن تية م تزهها أو وخهه ةا ت مزهها مية مهه ت  وذ ههك  جت 

 :ب هاأو م أا غ   مش وعا 
 .تن  ل نالته ط بقز  نت   أو أع      •
نخهههم ط ب ع ههه يا   ههه  أو تههه ويج أو ت و هههو أفك رمههه  أو تت يهههل أاشهههطم    أو تههه ف    •

 .ن تن عا  ن فيةزا    
ى تنم ان فا أ ونت أخ   اش  أخ   ب تهمز  نألج    ن   ر ا أو ن تمفج نت  أو أ    •

 نألعت ط نسرم بزا.
 

وف ا ع  ةا ن نج  ما  ال ت ل ع  عش  خهم نت وال ت يها عةهى ختنها وعشه ي  خهما 
مه   رتكه ب أ   نجه وز أرةيها مال ه    رمهل فها    ها ون ع نما ن ما ال ت ل ع  مة  اا  رمهل وال ت

  نألفي ط ن تش ر ق    .
 

  ن   هههه ر فهههها بهههه نث  نسرمهههه ب خههههو ل  ت يهههها ن تهههه نطم   وةهههههفا خ تهههها ن شهههها ب مهههه اوفهههه
مه  ن ت ن ه  ن تشه ر ق   ه  أو أعه    ت نسرم بزا  ع  ت ت ل م مه ى أ وتجم امل م   ول ن جت ع 

م مهه ى  م ههت   بث هه  أو اشهه م  بهه   وخهه ةا   اههف أو تكهه ر  خ  هه  ق   هه   تشهه مات    أو اشهه  أ   

                                                                                                                                           

منم ان  ن ب     ن   م   ع م   56ع / ن. ن. ت م  ضام ن تا ن2/8/2018ممط فا... و ون تتلم   بم ريخ 
ا ومؤخن ت  . م يا   مش ر  ت ت  ي زا ضا رم ز ن او خل )م ت   خة ل( بت    ا زس ب عا  قز م  بمش ب

 اع  ن هف ا ن  ختزا   زنر  ن انخةزا عةى نم  ن مفه الت 
   www.facebook.com/MoiEgy(.  Facebook)ن ت    ن  ختا/ 

  بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت 2012ما  ن 5ت     ر ل ( م  ن ت خ ن ب    ا ن نال26    )ن ت -1
 .2018 نما  2م  ن ت خ ن ب    ا ن ر ل  ىون تنموا ا بت جب ن ت    نألو 

http://www.facebook.com/MoiEgy
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م نت ون ع نمها ن مها ال ن م  يض عةى ن ك نهزا.. وف ا ع  ةا ن  اس ما  ال ت يها عةهى ختهس خه
 .ت ل ع  ختنت  ا أ ي  رمل وال تج وز مة  ن  رمل

 
عةههى  ههل ن ت لتهها فهها غ هه   هه الت ن يهه    –ذنت هه  بهه  ف    ن ث  ثهها مهه  ن تهه   - واهه  ن تشهه ر نسمهه رنتا

ن تههم ل ق ههاى  ور ن تم تهه ا أو وضههي  ت ههف ن ت نناهها نس كم وازهها ومميهه  مهه  نخههم انن  ن  لههل بإ ههانر
عةهى أال  -م  ن  لهل ب  ي  ةها ن تشه ر ق   ه  باال  - م ت خالط فم   ت ارم  ن ت لتا ا ن تيةوخ  ل ت مز

وا  ههههب ب  تشهههه ر ن تههههه   ن نهههه   عةههههى ذنت خطههههى  ن  هههه ا ن   تمجهههه وز ن  هههها نأل هههههى  ةي  ةهههها
توث هه  ن يم ته  ن تمط فهها   نسمه رنتا ن تشه ر   ت يهها ن شها ب  وتههه ز  نألفكه ر ن تعة طهها ن مها

 ط ل ب  يم تههههههههههههههههههه  نسج نمزههههههههههههههههههها ونسرم بزههههههههههههههههههها  نخهههههههههههههههههههل ن نهههههههههههههههههههج ن  خهههههههههههههههههههمالنوتجمهههههههههههههههههههب 
 وإع    ت م ة ل و مج ل فا ن تجمت  م   أخ ى.

 
 جرمية الولوج غري املشروع للنظم املعلوماتية: -6

 ه   ه    خهل بع ع  ب ن ُتش ر بي  ةا ن نج  ن تشا  ُما  ال ت ل ع  عش  خم    كهل  
هه هه  ت ق كم واز هه   ههل أو بط ي هها غ هه  مشهه وعا م  ي  ا ج هها  ل مزهها  ب ههها ن  ههه ط عةههى ألي هه  بي 

ن وز اههه ت أو ن تية مههه ت ن ت جههه    عة  ههه  أو نالطهههالر عة  ههه  أو تع   مههه  أو م  مههه  أو قتالف ههه  أو 
مهههه   وذ ههههك بعهههه ا نرتكهههه ب أ   ت ويهههه  ن ت مهههه ى ن تية مهههه تا ن ت جهههه   بمةههههك ن ههههُمعل ن تية م تزهههها  

 :(1)نآلتزانألفي ط 
 ع ت نسرم بزا وأع      ون تممت   ق    .قتانر ن مكةزف ت ب   ن جت  -أ

 .تا  ط ن  خ  ل ون تية م ت ن ُتمية ا ب عت ط وت    ت نسرم ب    فا ن انخل ون   رج -ب
 ت ة ل ن نةط ت نألممزا أو ن م ث   عةى خ   ن يان ا فا ج يتا قرم بزا. -جه
 . بزان م ويج  افك ر أو ن ُتيم انت ن انعزا ق ى نرتك ب أعت ط قرم -  
 

                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )29ن ت    )  -1
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األحكببام اإلجرائيببة يف مكافحببة جببرائم التطببر  واإلر ببا     - املطلببب الثبباني

 :اإللكرتوني

نعا نسج ن زا  ن ما ت م ا ن متل   ا ن ُمك ف ا نسرم ب عةى مجت عا م  ن    
  ن م خ   عةى ن   نعا ن تمه ت عة    فا   ا ن نسج نءنت ن جم  زا  وتو ي  ذ ك أن    خ وج  

ل ون ي  ب  ُتك ف ا ن ج ن ل نسرم بزا بهفا ع ما  وج ن ل ن مط ت ن فك   فا مج ط ن مج ي
  ُمت ثل فا مج ط ون ا ما ونسرم ب نس كم واا بهفا خ تا  أوجب ض ور  أن ي  بة  ت خ  

ا ألمل نأل ل ن  ت اخم ر ون   ا ن  وامي ا  زت  ينسج نءنت م  نال م نن بُت نع   أ ل ن ن
 ن   ا ن فا مج ط ُمك ف ا ج ن ل نسرم ب نس كم واا: نسج ن زا ن ما ت تم  

 
 احلق يف التحفظ على اجملرم املعلوماتي: -1

جههه ن ل نسرم بزههها مهههم  ن ُتشههه ر مههه م ر ن  هههام ن   ههه  ا فههها    ههها نزههه ن خطههه  مههه  أخطههه ر ن 
خههو ل م نج هها مههون ن مطهه ت ن فكهه   ون هها ما  ن  ههل فهها جتهه  نالخههماالالت عهه  تةههك  انس كم وازهها  وفهه

ههه ن ل ون ا ههه  عههه  ُم تكو  ههه  ون هههن جههه وي ههه ر مههه م ر  وعشههه ي  خههه عا   م في عةههه  ل  ُتههها  ال تجههه وز أرةي 
ب سج نءنت  ويي ا ن ُتهم ففي عةزه  ُته اا ن ت  ه  عةهى ن مز بها ن ُت مهها  نن  ام ن     ا م     

جهه وز خههايا ن جمهه   ُمهها  ال ت ىةمز بهها ن ي مهها نخههمت نر ن ههم في عةههأو خههةطا ن م   ههل ن ُت مههها  ويجهه ز  
 .(1)م  ُم  ن ع ن عةى نأل ل أو م  ُيي      ُيهار نألم  فا موه ن    ا ُمنوا  أي ن  و 

 
ويجههب عةههى مهه م ر ن  ههام ن   هه  ا و وههل نا  هه ء مهها  ن ههم ُفي عهه ا ن ُتههم ل ن تية مهه تا عةههى 

ر أمهه  ( خهه عا  وإتههان48ن مز بهها ن ي مهها أو ن ُنههةطا ن ت مههها  ون مهها يجههب أن تنههمج ب ن تههم ل خههالط )
 .(2)ب   اس نال مز طا أو ب سف نج عم 

 
                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )40ن ت    ) -1
 .2015(  نما 94 ف ا نسرم ب ر ل )( م    ا ن مل42ن ت    ) -2
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 احلق يف تفتيش الُنظم املعلوماتية: -2

مم  ن ُتش ر م م ر ن  ام ن     ا فا نأل  نط ن ما يجه ز ف  ه  ن هم في عةهى ُم تكهب 
ر نأل  هها  أن ينمهههار و ههاى نزهه ن خطهه  أو خهه ت مهه  ضههز   ج يتهها قرم بزهها أو  انههُ  ن مز طز هه

 بههها ن ي مههها أو خهههةطا ن م   هههل ن ُت مهههها ب نهههب نأل ههه نط  بمفمهههزش منهههل  مههه  ن مز  ُمنهههوا    قذا ههه
وضهههام نأل هههز ء أو ن ُتمية ههه ت ن   تههها ب  ج يتههها ن مههها   ُتهههم في عةزههه  أو ن ت وههه   ن مز طز هههن 

 . (1)يج   ن مفمزش بش ا  
 
(  ههه ط تهههال ز ت مههه م ر  ن2017 /27/4 لهههل  ههها    ت لتههها ن هههم ض )فههها  اوفههه

قذن  ههه ن قذن ن مز بههها ا (2) ن هههمعل ن تية م تزههها و هههال ت     هههف ب اههه ن  هههام ن   ههه  ا فههها تفمهههزش
و و ك تما    ن ي ما ت  ر بمفمزش خمم نط متة ع  ش   ام ا ا   ام أج    ن   خب نآل ا

أج    نخم امف فا نرتك ب ن  ن يا  ف ام هل   م  ن ج  ز ن ت ج   ب  نمم نط أل ك فا ن  تالت
ف ههه ر أن ن تهههم ل  ايههه  وتهههةا قام اهههف مههه  م  هههك ن نهههمم نط  مههه م رو ن  هههام ن   ههه  ا وت ههه بة ن 

و  مه  به  ط ق عةهى ب ب ه  ففهم    م خ ذ  مم  فهيان  شه م   مماه  ن  تهةا و هزس  مفمهزش منهلم 
وةف ه  ج ه ز ن   خهب نآل ها ن ته تام بشهالا نسام اهف ن ته خ ذ    ت  ن تم ل وخهت  بهاخ   ت  

  زهه  عاهه رنت ت  ي ههزا ضهها مؤخنهه ت ن او ههامهه  ن نههمم نط توهه   أن ن ج هه ز مههاون وممشهه ر عة
بتشهه ما  ن ههه    ن تههه      ون مةههاس ممههه   ههزس م م ا ههه  ف  مهه  بههه  قاض عةزهه  ون ج يتههها ممةههاس ب ههه 

 ةج يتا بل م مه ن بتعه م  خ رجزها ال تهاخل فها تكه ي  ن ه    ن ته     كم ه  تموهن بهونت   عه  
                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )45ن ت    ) -1
أن  خ ط ض بطا ن  ن يا منل  ن تم ل   ن ب ض ء م  نألخ    ذ ك ب ن ن  ض  ذنت   ن ت لتا  كت    رت -2

اع ى و  وف   ونخمممجم  م  باخ ط ن تنل  وتفمزش  يلفا  ز  أن تك ن ن ت لتا  ا نخما ام  م  و     ن 
 ت  ن تنم ان يل ن وم  ثل فإن  خ ط ن   بط   منل  ن ط ع  وضام ج  ز ن كتو    ال ل مؤ يا ق ز 

    زا  جةنا  86 نما  29953.. مجت عا أ ل ن ن م ض  ن اون   ن جم  زا  ن طي  ر ل    ومش وع  ت ز   
 .ن27/4/2017

 .  https://www.cc.gov.eg/criminal_judgmentsه يا ن ت    ن  ختا  ت لتا ن م ض ن ت :اع ن

https://www.cc.gov.eg/criminal_judgments
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ن   هه  ا منههل   ر  ن  ههامومهه  ثههل يلهه ن  خهه ط مهه م    و هه ر ن ج يتهها وعهه  نامنهه ب    ةتههم ل
 . ه ز  ن   ا نا  وف    تل ن تم ل  ا
 

 احلق يف ُمراقبة املواقع اإللكرتونية املتطرفة: -3

فها ج يتها قرم بزهها   -ب نهب نأل ه نط-ز بها أو خهةطا ن م   هل ن ُت مهها خه ط ن  ه ا ن  ةم
ون  خ  ل ن مها ته    بُت نناا وتنج ل ن ُت   ث ت  نوب  تا  ال ت يا عةى ثالث     م  أن ت ذن ب م  م

ط ن  ا ثها  وتنهج ل وتهه ي  عةى وخ  ل نالته ط ن نةكزا ون الخةكزا وغ  م  م  وخه  ل نالتهه 
فا نألم ك  ن   تا أو عو   ال ت نالته ط أو ن تية م ت أو ن ت ن ه  نس كم وازها ومه     م  يج  

و عهه ت ون طهه و  ون و نزهه ت ُ ههاون ف  هه   وضههام ن ُتك تاهه ت ون  خهه  ل ن ي  يهها أو نس كم وازهها  ون تط
 . (1) ةمز با ن ي ما أو خةطا ن م   ل ن ُت مها ن مجا ا  ُتا  أو  ُتا  أخ ى  بجتز  أا نع    وي ل  

 
 احلق يف االطالع على البيانات واملعلومات امُلتعلقة باحلسابات والودائع: -4

تهه تا مهه  كشههي ن  ن هه  ن يتةهها أن ن ممعزتهه ت نسرم بزهها تيمتهها فهها اشهه ط   عةههى أمهه نط 
ن  هههه رج  وال تنههههمطز  ن نههههةط ت ن ي مهههها وج هههه ت ن م   ههههل ن   هههه ت عةههههى ن  قز هههها فهههها ن   ههههف 

 ة  هه   ن مها ي ههي    نن ُتم ته   فهها مهوه ن جهه ن ل  اعه    ن ُتم خهب  ونالطهالر عةههى    ها  نهه ب ت
بشه ن قتهانر  ه ا ن ن ومهك ن ت  ه   ون ج ه ز ن تهه فا ون م ها   2003(  نهما 88ن   ا ن ر ل )

 ط ن ُتشههه ر ن م  هههب ن يههه ن أو مههه  ُيف ضههه  مههه  ن ُت ههه م   ن يههه م   عةهههى نأل هههل أن يههه ُم  ف ههها خههه
ب الطالر أو ن  هه ط عةهى أيها بز اه ت أو مية مه ت تميةهل ب   نه ب ت أو ن   ن ه  أو نألم اه ت 
أو ن   ن   أو ن ُتي مالت ن ُتمية ا ب    قذن ن م ى ذ ك  شي ن  قز ا فها أعته ط نالخهماالط أو 

ج يتهها قرم بزهها   مههف ن ههاال ل ن ك  زهها عةههى  عةههى نرتكهه ب ن ُتههم ل أو نال ههم نع فهها أ    ن م   ههل
 .(2)و  ع  

                                                           

 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )46ن ت    ) -1
 .2015(  نما 94( م    ا ن مل ف ا نسرم ب ر ل )48ن ت    ) -2
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 احلق يف وقف املواقع اإللكرتونية املتطرفة: -5

ههه مههه  ن ُتشههه ر عةهههى عهههان قخههه ء  نخهههم انن ن ت ن ههه  نس كم وازههها فههها أغههه نا غ ههه      ت 
ون مكةزف ت ب   نسرم ب     ف ا مم   مش وعا  فا مج ط ن م نتل وا ل نألفك ر ن ا مزا ن تمط فا

خهةطا و هي ن ت ن ه  نسرم بزها أو  -ب نب نأل ه نط-ي ما أو خةطا ن م   ل ن ُت مها ن مز با ن 
فهههها مههههوه ن تهههه     وجهههه  مهههه  أوجهههه  نالخههههم انن ن تمههههه ت عةزهههه   جو هههه   أو  جههههب مهههه   م ههههتم  أ   

  مههههههههههههههههههف   و هههههههههههههههههها ب(1)ن ج يتههههههههههههههههههاوُمههههههههههههههههههه  ر  نألج هههههههههههههههههه   ون ُتيههههههههههههههههههانت ن ُتنههههههههههههههههههم اما فهههههههههههههههههها 
أو   ز  ا يج ز و ف   أو  جو   خ نء  ة  ن ت ن   ن م م    ا ن نسرم ب )ن ن بل نس  ر  ق    ( 29ن ت    
 .(2) ج  ز  

 
وتجار نس  ر  ق ا أن ن ُتش ر نخهمثمى ن جه ن ل نسرم بزها مه  أ له ن ت ه ُ ن ن هاع ى ن جم  زها 

 .(3)ب عما رم  م  ن ج ن ل ن ما ت   عةى ن   ي ت
 

( 43نخم اث  ن تش ر نسم رنتى بت جب ا  ن ت    )  س  ر  ق ى ن  لل ن وويجب ن
م  عان نسخالط ب  ي  ة ت ن تمه ت عة    فا ) م    ا ن ت مزا ن تية م ت بج نز ن  لل

 الا  ن   ا ن( ب ض  ن ت ل ن عةز  ت ف نس  نت أو ن ت نناا أو   م ا  م  نخم انن أ   
وخ ةا ت مزا مية م ت أخ ى  أو وضي  فا  ت نس كم واا  أو أ   مية م تزا  أو اع ن ن تية م 

 م وى عالجا أو م    ت م ل  ةتا  ن ما ت نم  ن ت لتا مم خاا.
 

 

                                                           

 .2015(  نما 94سرم ب ر ل )( م    ا ن مل ف ا ن49ن ت    ) -1
أك  يتزا   اع :  . م ت   أ تا ط   ن ت نج ا ن جم  زا  إلرم ب   ةزا ن ارنخ ت ن يةز نم يا م  ن مفه الت   -2

 . 275  ت ن2018ن ش طا  
 .2014( م   خم ر 52ن ت    )  -3
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 املبحث الرابع

 اسرتاتيجية الدولة املصرية يف مواجهة جرائم تقنية املعلومات

 

ثههههل  ور أج هههه   ويت  خههههم نتزجزا ممك مةهههها  ت نج هههها جهههه ن ل ت مزهههها ن تية مهههه تناو هههها تومههههف ن 
م نج ها ذ هك   قز ها نألمه  فهإن   اوفه  عتةزها ن ت نج ها ن تية م تزها ان ش طا ف  ه  ر  ه   أخ خهزا فه

يتةك ن ن  وه   ن فمزها ن تية م تزها سجه نء ن تي  مها ون مفمهزش ون ا ه    مطةب رج ال ن م ر م  ن ج ن ل
ية مهه ت فهها م  تهه  ن   منهها ت ههو ك ف هها اهه   هه ا ن مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن   (1)عهه  نأل  هها ن   تزهها

: ايجههه ز ب ههه نر مههه  وزيههه  ن يهههاط ب التفههه ق مههه  ن ههه زي  ن ت هههم  مهههم  تهههفا ن  هههاطزا عةهههى أاههه 
 و غ ههه مل متههه  ت ههها مل ج ههه ت نألمههه  ن  ههه ماتهههه الت أ ال ان   ههه  زا  ةيههه مة   ب  ج ههه ز ن  ههه م

ط و ه  ف لا  و ها  ها  ب  مناا ق ى ن ج ن ل ن مها ت ه  ب  ت   فها أل له ن مهون ن  ه ا ن ون تمية ها ب عته 
ار  خههها ن جت  ريههها  ووزنر  ن هههاف ر   اومههه   ههه ا ن مل ف ههها ت مزههها ن تية مههه ت ج ههه ت نألمههه  ن  ههه ما
  .(2)ووزنر  ن انخةزا ون ت  ب نت ن ي ما  وم أا ن    با نس نرياا

 

 ن تههه يا فهها مل ف هها جهه ن ل وزنر  ن انخةزهها وخز خهها ن  ل مههاواممهه وط  زتهه  يهه تا قجهه نءنت 
 ن تية م ت: ت مزا 

 

 آليات وزارة الداخلية املصرية يف مكافحة جرائم تقنية املعلومات: -اًلأّو

أو ههف وزنر  ن انخةزهها بجت  ريهها مههه  ن ي ةزهها عم يهها خ تهها وممفهه    فهها م نج هها جهه ن ل 
  ونرتك ت نخهم نتزجزا وزنر  ن انخةزها ن تهه يا عةهى مجت عها مه  نسجه نءنت (3)ت مزا ن تية م ت

                                                           

  ن2001ا  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  . جت ل عوا ن ا  ا ن هع    أ  ا نسثا ت ن جم  ا ون مكم   جز  ن  ا ث  -1
 وم  بيام . 89ت 

 بش ن مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت. 2018 نما  175( م  ن   ا ن 1ن ت    )  -2
 . أيت  عوا ن  فزي  ن اور ن فما ألج    ن ش طا فا م نج ا نسج نن ن تية م تا  ور ا عتل م اما ق ى ااو    -3

ب يل  أ 12 – 8  أك  يتزا ما رع  ام   ا ن تية م تزا  ن   م    م    ب  ث ن ش طان ت نج ا نألممزا  ةج يت
 .14  ت ن2009



 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 أبريل  (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

 

[247] 

 

 

 

ن مها يتله  قيجه ز ن م عزا ن تنهمت    ة ها ط ون يه مة   فها جتزه  ج ه ت ن ه زنر    ن ما تنم ات
 :أب زم   زت  ي تا

تيتههههزل ن كمههههب ن اوريهههها عهههه  ن ت هههه ط  ن فمزهههها وم هههه ط  ن جهههه ن ل نس كم وازهههها عوهههه  ن شههههالا   •
 نالخم نتزجزا   زنر  ن انخةزا.

 اريوزا.ق خ ط م    ن   خب نآل ا فا مم مج  ةزا ن ش طا ون تي ما ن م  •
ن ميهه ون مهه  أج هه   ن او هها ن ت مةفهها ن ت  زهها ون تنههت عا فهها تموزهه  أفهه ن  ن تجمتهه  ق ههى   •

 مون ن م ر م  ن ج ن ل.
(  www.moi.gov.eg) :قاشهههههه ء م  ههههههه  عةهههههههى ن شهههههههالا ن ي  تزههههههها  ةتية مههههههه ت ومههههههه   •

بالغهههه ت و ههههل وى  ا مة هههه ذ ههههك ن ت  هههه  )ب يهههها ق كم واهههها(وت هههههز  ق ههههاى تههههف  ت 
هو ون ت ا ا أر  ن ن مةزف ا ت ن ت ه    ن ت نطم   ون ج  ت   هها  ةعه ا ذنته   مه  ن م خ 

 فا اش  ن       ن ت و طا.  قعالمز  
ع ههها ن مهههاونت ن تم ههههها فههها بيهههض مجههه الت مل ف ههها قخههه ء  نخهههم انن ن مكم   جزههه    •

 ن  ا ثا.
  ع  ط يل ق  ه   ل ب  هاورنت ن تم امها تمتزا ن  ارنت وت ل ن  و نت  ة ا ط ون ي مة   •

 فا مج ط ت م   ن شال ت وتكم   جز  ن تية م ت وأعت ط ن تل ف ا.
تفي ههههل  ور ن تجمتهههه  ن تههههااا وتي يهههه  ن تشهههه ر ا ن تجمت زهههها فهههها مل ف هههها جهههه ن ل ت مزهههها   •

 ن تية م ت.
 قاش ء مجت عا م  نس نرنت ن تم هها فا مج ط مل ف ا ج ن ل ت مزا ن تية م ت.  •
 
ههه ن نج ههها أاشههه ت وزنر  ن انخةزههها ج ههه ز   زههه ت ن تآخهههو ل تي يههه   افهههو   ةم   هههل فههها   مم هه 

ن جهه ن ل نس كم وازههها ت ههف منهههتى اق نر  مل ف ههها جهه ن ل ن   خههها ت و ههال ت ن تية مههه تا  بت جهههب 

                                                                                                                                           

اع :  . خةزت ن أ تا ف ل  ن ت نج ا ن مش ي زا ونألممزا ن   ز ت ن ت نج ا نألممزاآم يا م  ن مفه الت ع       
 .ن2013ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا   نسام اف  – ةج ن ل ن م  أا ع  نخم انن  الا ن تية م ت ن او زا 

http://www.moi.gov.eg/
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 .(1)2002 نما  13507ن   نر ن  زنر  ر ل
 

 مههى  ن1/1/2015و هها بةهه  قجتهه  ا عهها  ن   هه ي  ن مهها تههل ضههاط   خههالط ن فمهه   مهه  
(   زا مية م تزا  وم  م   هاط عةهى  جهل ن ج ها ن كو ه  ن هو  توو ه  8152  )ن31/7/2018

أج هه   وزنر  ن انخةزهها فهها مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  و هها تم و مهه  أبهه ز تةههك ن   هه ي  فههها 
زنر  م ن   ممف  ا م   رنخمم  تل ن م هل عة    م  خهالط م  ه  وزنر  ن انخةزها عةهى تهف ا ن ه  

 .(2)ون فزس ب ع
 

 و ها ن   ه ء عةهى جه ن ل  فا  قز ا نألم  فإا  يهيب عةى نألج    ن شه طزا فها أ   و 
بتيهه ط عهه  نألج هه   ن شهه طزا فهها ن ههاوط ن ت مةفهها   ههو ك ف هها اهه   هه ا ن مل ف هها ت مزهها ن تية مهه ت 

ا عةهى تزنهه   جه ن ل ت مزها ن تية مهه ت فها م  تهه  ن  نبيها عةههى أاه  اتيتهل ن نههةط ت ن تهه يا ن ت مههه
ه ن مي ون م  اع  نت   ب  وال  نألجموزا فها قطه ر نالتف نزه ت ن او زها  توهاأ   ونس ةزتزها ون ثم  زها  أو تطوز  

ن تي مةههها ب  تثهههل  بماههه  ط ن م   هههل ف  ههه   وتماههه  م تكو  ههه   عةهههى أن يلههه ن ن ت  ههه  ن ههه طما  الخهههميان  
 .(3)ايمتا  فا مون ن ش ن ط نري ن   خب ون شال ت ب  ج  ز م  ن م طا ن فمزا ن ت

                                                           

( ت ف منتى نس نر  ن ي ما  ةتية م ت ون م ث ل؛ ن1982ُأاشأف نس نر  ن ي ما  مكم   جز  ن تية م ت ع ن )  -1
وما ت م  ب  تم بيا ن فمزا   نر  ن ي ما  مكم   جز  ن تية م تتل تع    ن تنتى ق ى نس  ن30/4/2016وفا

وتل قاش ء ق نر  مل ف ا ج ن ل ن   خا ت نآل زا    م ت ون يتل عةى  شف   وضام م تكو    ج ن ل ت مزا ن تية  
(  و  اف أوط ق نر  مم هها عةى منم ى 2002(  نما )13507و ال ت ن تية م ت ب    نر ن  زنر  ر ل )

 ن ش ق نألوخم.
نر  ن م  ي ت ون تا    ن جم  زا فا   طا جانر  ف ر ج ن ل ن م مزا ب نل ن ج ن ل ن تمعتا بإ  ىتجار نس  ر  ق   -2

و مى      ن 2015(   زا ق كم وازا منجةا  اى ن ف ر خالط ع ما 214    تتل  م  ضام ) ن ش ر ا
  ن.2016أغنطس م  ع ن 

     1.2708630-03-09-uae/accidents/2016-the-ae/acrosshttps://www.albayan.  خ  آ
 .ن28/6/2020 :مط  يا بم ريخ

ب يل أ ط نري ن   خب نآل ا )خ  ت( فا  أخس ن ج  ز ن   ما  ممعزل نالته الت ن ت    ن ته    الخمج با -3
ازا ن ما تممش  بمط ق ونخ  ضا   ب ات ت ف   اع ن  إلاونر ن تال  ضا ن و مجز ت ن  و ثا ون  جت ت نس كم و ن2009

https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2016-09-03-1.2708630


 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 أبريل  (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

 

[249] 

 

 

 

  ون هو  ل أمل ن كز ا ت ن ش طزا ن او زا فها مجه ط مل ف ها جه ن ل ت مزها ن تية مه توتمتث  
خ تهها  زتهه   ميةههل بماهه  ط ن تية مهه ت -ج هه   ن شهه طا فهها ن ههاوط ن ت مةفهها تميهه ون مهه  خال هه  أ

(  Interpolنسام ةهه ط فهها ن تمعتهها ن او زهها  ةشهه طا ن جم  زهها ) -تنهه عا  ن   هه  زاوتنههةزل ن جمهه   ون 
 . وغ  م   (2)ونألورجنف  (1)وم    ن ش طا نألوروةزا )نألوروة ط(

 
 اسرتاتيجية احلكومة املصرية يف مواجهة جرائم تقنية املعلومات: -اثانًي

تي ي   ة ط أمه  ن وز اه ت ون تية مه ت  ىا   تنيى ق تمومى ن  ل ما ن ته يا خز خا م    
هه ههاى م مةههي ن ج هه ت ون   أهه    (3)  فهها ت ههايل خههام ت ن  ل مهها نس كم وازهها بشههلل آمهه ت  ون م خ 

هههه  ههههال ت ن ومزهههها ن م مزهههها  تهههه م   : )خههههولا تةههههك ن نز خهههها  هههه ط م هههه ور أرةهههه  ر زنههههزا مههههاوتمجن 
  نألمهههههه  ن  هههههه ماوت ث  مهههههه  عةههههههى  ن نهههههه و نازا ن  جتهههههه ت   منههههههم ول عان ههههههم لل ن هههههههم تطوز هههههه تو 

مههههه  جههههه ن ل ت مزههههها ن تية مههههه ت  أف هههههل  ن تنهههههمجانت ن مشههههه ي زا ونايل خههههه   عةهههههى آ زههههه ت ن مي مهههههل

                                                                                                                                           

 ته الت وتكم   جز  ن تية م ت تا   زنر  نالن ت    ن  خ :اع نمزا ن    يا  ةتية م ت ن ته يا  ن ومزا ن م 
oom/Press_Kits/813http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_R  آخ  مط  يا

 .ن25/10/2019
فك      تجار نس  ر  فا مون ن ها  ق ى أن  ن1991فا  كنتو رج خما  تل قاش ء نألوروة ط م   ول ن تجةس نألوروةا  -1

  أثم ء  تا “ Helmut Kohl“ قاش ء مون ن ج  ز نألوروةا  ةش طا ت ج  ق ى ن م ن  ت ان ب  ن تنمش ر نأل ت اا
( FBIبتث با ) :أ  ؛ ذج ن ش طا ن ف ارن زا نأل ت ازا  ب    يل ن مون ن ج  ز عةى اتن23/6/1991تو رج فا  كن

   .   يد خ ا   مل  79 . جت ل عوا ن ا  ا ن هع    م ج  خ بل  ت :ملمب ف ارن ا أوروةا  ةم قز  ت  ناع 
 وم  بيام . 72  ت ن2001ايا نألو ى  ن ج يتا ن تمعتا فا ن   ا ن  ن   م     نر ن م  ا ن ي ةزا  ن ط

- Ministére de la justice, direction des affaires criminialles des grace le 
traitement judiciaire de la cybercriminalité, http://www.defense.gouv.fr.   

 ن.2019 /11/10 :آخ  مط  يا  ةت    بم ريخ
 نألورجنف ج  ز ين عا عةى ن مي ون ن     ا ون ش طا فا مل ف ا جتز  أا نر ن ج ن ل ن  ط   . -2
  ن.26/10/2019 :آخ  مط  يا ن ت    ن  ختا  ة  أا ن ي ما  الخميالم ت  -3

 http://www.sis.gov.eg/Story/159921?lang=ar  

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A.aspx
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Kits/813
http://www.defense.gouv.fr/
http://www.sis.gov.eg/Story/159921?lang=ar


 

 
 
 
 
 

 وليد مسري املعداوي................ الدكتور ...................................... مكافحة جرائم تقنية املعلومات

 

[250] 

 

 

 

 نس كم وازا(.  ام تممع ما ن  م م   تت رخ ت  ن
 

أمههههل م هههه ور خز خهههها ن  ل مهههها ن تههههه يا فهههها مل ف هههها جهههه ن ل ت مزهههها   تاواممهههه وط  زتهههه  يهههه
 ن تية م ت:

(1)2020 -2017( االسرتاتيجية الوطنية لألمن السيرباني 1)
: 

ت ههات نالخهههم نتزجزا ق هههى م نج ههها ن ت ههه ط  ن نهه و نازا وتي يههه  ن ث ههها فههها ن ومزههها ن م مزههها 
ط عه ت ن    يهها  وت م م ه  مه  أجههل ن   ى مه ت  وتطوز  ت ه  وخههام ت   فها  هم التهه الت ون تية

 ت   ل ب أا ر تزا آمما وم ث  ا  ةتجمت  ن ته   بت مةي أطز ف .
 

ن مهههه  ن وهههه نمج ن مهههها تههههاعل نألمههههانت نالخههههم نتزجزا  امهههه   وتم ههههت  نالخههههم نتزجزا عهههها  
ههه   ت زيههه  نأل ونر بههه   ن ج ههه ت ن  ل مزههها ون  طههه ر ن  ههه ت ومؤخنههه ت ن تية مههه تا   تههه  ت ض 

جمته  ن تهااا  ومه  خهم  ن به  ن او ها مه  قجه نءنت  ف هال  عه  مالمه  خطها عتهل نألعت ط ون ت
وينه ل فها     بته  ي ه في عةهى مهه    ن او ها ن يةزه ن2020– 2017تتما عةهى مهانر نألعه نن 

 ا  م   ونز م رم  ورخ    . 
 

تـــي تتءـــمنها ويمةـــب تحديـــد أهـــم ركـــا ز الســـتعداد لمواتهـــة األخطـــار المعلوماتيـــة ال
 :كتييعية فيما رالسترات

ب طههه ر   ا: يشههتل ذ هههك ن ههه عالـــدعم السياســـي والمالسســـي الســـتراتيعي والتنقيـــذ  (أ)
ن م ا ههانت ن تية م تزهها وضهه ور  ن مي مههل مي هه    و  يهها وةهه عةى  ههار مهه  ن جايهها  مهه  
نالممتههههه ن ب الخهههههميان  ن تنهههههول بتههههه  يشهههههتل ن  طهههههم نالخهههههم نتزجزا ون ممف ويههههها وخطهههههم 

 .ي ضا وإعان  ن ك ن ر ون مج   نت ن م مزا ون ة جزنمزان ط نري  وآ ز ت ن ممن ل ن 
مهههه  خههههالط وضههههه  نسطهههه ر ن مشهههه ييا ن تال ههههل ألمهههه  ن ف ههههه ء  اةطــــار التفــــريعي: (ب)

                                                           

  ن ه  ر  ع  ن تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا  2020 -2017نالخم نتزجزا ن  طمزا  ام  ن ن و ناا  -1
 .ن2017ر  خا مجةس ن  زرنء  م    

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
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ن تية مههه تا ومل ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت و ت يههها ن  ه تهههزا و ت يههها ن   يههها 
 وه   فها ن    ر ا عا  م  نألط نت ن تيم    وذو ن   تزا وأم  ن تية م ت  وذ ك بتش 

ن  طههه ر ن  هههه ت ومؤخنهههه ت ن تجمتههه  ن تههههااا  مهههه  نالخم  ههه   بهههه   و نت ون مجهههه رب 
ون وهه نمج ن او زهها ذنت ن هههةا  مهه  قعههان  وتههاريب ن تم هههه   فهها قافهه ذ ن  هه ا ن فهها 

 ن ج  ت ن     زا ون ش طزا.
وضه  نسطه ر ن ممعزتها وإاشه ء ممع مها وطمزها   ت يها  اةطار التنظيمي والتنقيـذ : (ج)

ف هه ء ن تية مهه تا  وتهه م   ن ومزهها ن م مزهها  التههه الت وتكم   جزهه  ن تية مهه ت  أمهه  ن 
واعههههل   نعههههها ن وز اههههه ت ون تية مهههه ت ن   مزههههها وة نبههههه ت ن  ههههام ت ن  ل مزههههها ون ت ن ههههه  
ن  ل مزهها عةههى نسام اههف  وذ ههك بإعههان  وتفي ههل مهه  ُييهه ت بفهه ق نالخههمج با  طهه نري 

مههه    عةهههى ن تنهههم ى ن ههه طما  ناطال  ههه يههها ن   خههها ت ون شهههال ت  فههها ن  ط عههه ت ن   
  ن تية مهههه ت  وتكهههه ن مههههوه ن فهههه ق ن مج ةهههها ن  ن هههها  فهههها  طهههه ر نالتههههه الت وتكم   جزهههه

و ا عههههه  أعتههههه ط ن تم بيههههها نألممزههههها  شهههههال ت نالتهههههه الت ون تية مههههه ت ن  طمزههههها ؤ منههههه
ون   نخب ن تمهةا ب    وع  ن مي مل م  أيا أخط ر ت ا م  أو مجت ت ت جه  ق   ه   

 عزا ونسعان   ت نج م  .وع  ن م  
 مفي هههل ممع مههها نألمههه  ن نههه و ناا فههها  تنميـــة ال ـــوادر البفـــرية والابـــرات الالزمـــة: ( )

م مةهههي ن  ط عههه ت ب  ميههه ون ون شههه نكا مههه  ن  طههه ر ن  ههه ت ون ج ميههه ت ومؤخنههه ت 
 ن تجمت  ن تااا.

 

املركز املصري لالستجابة لطوارئ احلاسب اآللي )سريت( (2)
(1): 

 طههه نري  ا  ممعهههزل نالتهههه الت بم خهههزس ن ت  ههه  ن تهههه    الخهههمج با ههه ن ن ج ههه ز ن  ههه م
هه     هه ن2009ب يههل أن   خههب نآل هها )خهه  ت( فهها     ييتههل بهه  ف يههل مهه  خههما عشهه  مم هه 

                                                           

 ته الت وتكم   جز  ن تية م ت  ن ت    ن  ختا   زنر  نال -1
  http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Kits/813  ن25/10/2019 :آخ  مط  يا 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Kits/813
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 خ عا   ت يا ن ومزا ن م مزا ن    يا  ةتية م ت. 24وي ان ن ف يل ن اعل ن فما عةى مانر
 

نسام اهههف ون   خهههب   ههه ط تههه ف   اعهههه ن وتم  ههه  م تههها ن ت  ههه  ن تهههه    الخهههمج با  طهههه نري 
 إلاونر ن تال  ضا ن و مجزه ت ن  و ثها ون  جته ت نس كم وازها ن مها تممشه  عةهى اطه ق ونخه  ضها ن ومزها 

 ن م مزا ن    يا  ةتية م ت ن ته يا.
 

ه ب ضه  وتمف هو به نمج  ومه ء ن  هارنت ن اشه يا  ن الزمها  مفي هل   كت  ي هم  )خه  ت( أي  
كم وازههها فههها جتزههه  ن  ط عههه ت  ب  ميههه ون مههه  ن  طههه ر ن  ههه ت ون ج ميههه ت اعههه ن ن  هههام ت نس 

ون تمعتهههه ت غ هههه  ن  ل مزهههها  ون ميهههه ون مهههه  ن ههههاوط نألخهههه ى ون تمعتهههه ت ن او زهههها ذنت ن هههههةا 
بتج الت نألم  ن ن و ناا ون  ام ت نس كم وازا  ورف  ن  عا ن ي ن بف ن ها ن  هام ت نس كم وازها 

 .(1)ة متزا نألم  ن ن و ناا اف ن  ون ش   ت ون تؤخن ت و 
 

اجمللس األعلى لألمن السيرباني يف مصر (3)
(2): 

  هههات ق هههى  ت يههها ن تية مههه ت ون وز اههه ت  هههاى ن ج ههه ت مههه  نالممتههه ن بهههإ نرنت ن تية مههه ت 
ونالتهههه الت فههها ن ههه زنرنت ون ج ههه ت ن ت مةفههها  ون م كههها مههه  تههه نف  ن مت يهههل ن هههالزن   هههت ن تمف هههو 

ا ن   ت ب   وي ل تشهل ة  وزيه  ا  م  ض ور  وض   نسط ر ن مش ييممع ما نألم  ن تية م ت
هههههالهههههه تنال  ةتجةهههههس  وع ههههه يا متثةههههه   عههههه  وزنرنت: ن هههههاف ر    ت وتكم   جزههههه  ن تية مههههه ت ر زن 

  ن ت  زههها ون ههه    ون   رجزههها  ون انخةزههها  ون ومههه وط ون ثههه و  ن تياازههها  ون ك  ةههه ء  ون هههه ا  ون تههه نر 
    أع ه ء مه  ذو  ن  وه 3ن ت ه ب نت ن ي مها  ون ومهك ن ت  ه    و ت  وج ه زالتهه ون مت ي   ونال

                                                           

ن ت    ن ته    الخمج با  ط نري ن   خب نآل ا )خ  ت(  اي  ن يا ا م  نتف نز ت  تجار نس  ر  ق ى أن   -1
(  وو   ا أم  نسام اف ن ك ريا US-CERTي ت ن تم ا  )ن مي ون م  ف يل ن ط نري  ة  خ ب ب   ال

(KISA فا ما ما خ  ط  ون   أا ن ت    يا  ام  ن ن و ناا   ت  أن خ  ت ع   فا ف يل نالخمج با )
 .ن2017(  )ن مي ون نسخالما    ز    ط نري ن   خا ت ن م ب   تمعتا ن تؤتت  نسخالما

 بشه ن قاش ء ن تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا. 2014 نما  2259  نر ر زس مجةس ن  زرنء ر ل   -2
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ن عهههه  )م  هههه  ن تية مهههه ت و عههههل نت هههه ذ ن  هههه نر بتجةههههس   ونا ههههل ق ههههى ع هههه يا ن تجةههههس متثةهههه
  (3)  م أهها ن    بهها نس نريهها(2)  وزنر  ن ت  زهها  وزنر  ن م طههزم ون تم بيهها ونستههال  نس نر  (1)ن هه زرنء

 .(4)ر  خا ن جت  ريا(
 

 :(5)ا تةس نألعةى  ام  ن ن و ناا بت  ي  ن تجوي م
نعمتهه   نخههم نتزجز ت وخز خهه ت تهه م   ن ومزهها ن م مزهها  التههه الت ون تية مهه ت   ط عهه ت ن او هها   •

 وآ ز ت مم بيم  .
وضهه  خطههم وةهه نمج تمتزهها تههم عا نألمهه  ن تية مهه تا  وإعههان  ن كهه ن ر  ت نج هها ن م ههاي ت ن تم ن هها   •

 ون ت  ط  ن تية م تزا.
 وض  قط ر  ةا   ن يةتا ون مط ي  ونالبمك ر فا مج ط نألم  ن تية م تا. •
 فا مج ط نألم  ن تية م تا.    وإ ةزتز  ون ممن ل وتا  ط ن تية م ت  و ز  ن مي ون  •
 ن م ن  ن ميا الت ن مش ي زا ن الزما فا مج ط أم  ن تية م ت. •
و نازا  وإخطه ر ومم بيها وض  آ ز ت رتا ن ت  ط  ون تم بيا ن اوريا  ة جت ت ن نه  •

 نز ن ن ج  ت ن تنم افا ب الخميان  ون مها   مةك ن ت  ط .
 .وض  آ ز ت  تم بيا ت م   و ت يا ن ت ن   ن  ل مزا ن  ختزا عةى نسام اف  •

                                                           

ت  ذ ن   نر بتجةس ن  زرنء نمتثل  ت    ن تية م ت و عل ب ل  2014 نما  2328  نر ر زس مجةس ن  زرنء ر ل   -1
 ق ى ع  يا ان تجةس نألعةى  ام  ن ن و نااا.

زنر  ن ت  زا ومتثل   زنر  ن م طزم ون تم بيا ب ل متثل     2015 نما  81  نر ر زس مجةس ن  زرنء ر ل  -2
 ونستال  نس نر  ق ى ع  يا ان تجةس نألعةى  ام  ن ن و نااا.

ب ل متثل ع  م أا ن    با نس نريا ق ى ع  يا مجةس  2015 نما  1447ن  زرنء ر ل مجةس   نر ر زس  -3
 ق نر  ن تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا.

ب ل متثل    زس ن جت  ريا ق ى ع  يا ان تجةس  2016 نما  159زرنء ر ل   نر ر زس مجةس ن    -4
نألعةى  ام  ن ن و نااا.  م  ى ن تتثل وض  نخم نتزجزا  ت نج ا نألخط ر ن ن و نازا ونس  نت عةى 

 تمف وم .
 .بش ن نخمه ت ت ن تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا 2016 نما  1630  نر ر زس مجةس ن  زرنء ر ل  -5
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و ا تار   نر ن ن ا ر زس مجةس ن  زرنء بإ  نن   فا ن ج  ت ن  ل مزا بل فا منهم ي ت    
بممف ههو  هه نرنت وت تههز ت ن تجةههس نألعةههى  امهه  ن نهه و ناا   زتهه   و هه   ت  طهه ر نألعتهه ط ن يهه ن

 ميةل بم م   ن ومزها ن م مزها ن   جها  التهه الت وتكم   جزه  ن تية مه ت ن   تها ب ه   ونت ه ذ   فها 
نسجه نءنت ن فمزهها ونس نريهها  ت نج هها نألخطهه ر ون  جته ت ن تية م تزهها  وتمف ههو نالخههم نتزجزا ن  طمزهها 

 .(1)تا ام  ن تية م 
 

مههل و هها ت ههت   هه نر ر ههزس مجةههس ن هه زرنء فهها م  تهه  ن ث  ثهها ُمنهه ء ا  ههل م  ههي أو ع 
  وذ ك  ون نسخهالط ب يها ع  ةه ت جم  زها تمشه  امزجها و ه ر أضه نر  ُي   ي   نرنت ن تجةس ت   وز  

 . جنزتا تميةل بيان نال م نن بم م   ن ومزا ن م مزا ن   جا  الته الت وتكم   جز  ن تية م ت
 

( اللجنة الوطنية املعنية باالستخدام اآلمن لإلنرتنت لألطفال4)
(2): 

  ب هههات ن2012عههه ن نهههف ن ةجمههها ن  طمزههها ن تيمزههها ب الخهههم انن نألمههه   إلام اهههف  اطفههه طت خ  
و زا عهه  ل نسام اههف ت هه  ؤ ون ن ت ضهه ر  وذ ههك مهه  ممطةههل أن منههت   هها وتمنهه ل ن ج هه   ن تووو هها فهها مهه

عةهى رأ     تهها أو  ي تهه  ونممت م تهه  ن نههيا  مهه ف   أف ههل  ههو  يجههب أن ي هه  عهه تل ن تجمتهه   ونعةهى 
 ن نول   ت يا نألخ  وو  يا ن طفل م  م مةي ن ت  ط .

 

 ي:كتما ر ىتهدف اللعنة إل
ون م تههزا بمومهها ت  ههزل ن  ضهه  ن  هه  ا الخههم انن نسام اههف بهه   نألطفهه ط بط ي هها آممهها    •

                                                           

بش ن ن م نن   فا ن ج  ت ن  ل مزا بل فا منم ي ت   و    ت  ط ر  2017 نما  994  نر ر زس مجةس ن  زرنء ر ل  -1
ف ن ت    ن ث ازا م  ن   نر عةى أن: . و ا اه   تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا..نألعت ط ن ي ن بممف و   نرنت وت تز ت ن
 م ت وض  وت ا ا   نعا وإج نءنت ت م   ن ومزا ن تية م تزا ن   جا   ط ع ت ا م  ى وزي  نالته الت وتكم   جز  ن تية

 ن او ا  ومم بيا تمف و   نرنت وت تز ت ن تجةس نألعةى  ام  ن ن و ناا وتطو ل أ ل ن مون ن   نرا.
ن ياط   ن انخةزا  ت ن  ل مزا م  أب زم  )وزنرنت ات ل ن ةجما فا ع  يم   متثةا عا  م  ن  زنرنت ون ج  -2

ن م ةزا ون ميةزل  ن ميةزل ن ي  ا  ن شا ب ون  ي ضا  نالته الت وتكم   جز  ن تية م تا  ن ج  ز ن   ما  ممعزل 
 ..(.تكم   جز  ن تية م ت ونالته الت.نالته الت  ن تجةس ن   ما  ةطف  ا ونألم ما  غ فا تم عا 
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 اطفه ط فها ضه ء  ه وت ن تجمته     إلام اهف خز خ ت م ا   فا مج ط نالخم انن نآلمه
ن تههه   ون مطهه رنت ن مكم   جزهها  و رنخهها نآلثهه ر نالجمت عزهها  هه ط تومهها ن مكم   جزهه ت 

 .ن  ا ثا عما ن مشء  و زفزا  ت يا خه تزا نألطف ط عةى نسام اف
ع ه    مطه ق عتهل  هل      نألطفه ط ون شها ب وف  ه عل ق  ما ب أا آمما الخم انن نسام اف به   •

بهههه  ف يل  بههههإطالق ونزهههه     تههههالت ن م عزهههها نسعالمزهههها ون ميةزتزهههها ون تجمت زهههها  هههه ط أخههههس 
 نالخم انن نآلم   إلام اف  اطف ط.

ن م نتل م  ن تمعت ت ون ج ه ت نس ةزتزها ون او زها ن تت ثةها ن مها تمشهم فها مجه ط نالخهم انن  •
ت  وفههها ن   هههف افنههه  نآلمههه   إلام اهههف  ب هههات تاههه  ط نألفكههه ر مههه  مهههوه ن تمعتههه ت ون ج ههه 

 م  م  جا ا فا ن ي  ل فا مج ط نالخم انن نآلم   إلام اف  اطف ط. مم بيا  ل  
 

م  أجل   م   إلام اف أوط    ل بيم نن امي  و ا أتارت ن ةجما ن  طمزا  الخم انن نآل
قام اف آم ا  وي ات ن ا  ل ق ى نال م نن  وت جز  مجت عا م  ن مه    ونسر   نت  اخ   

 ته يا  و ةفأ ت ن ت مةفا ن ما تن عا عةى  ت يا نألطف ط عةى نسام اف وت ف   تهف  ن
 .(1)آم 

 

ن مط ر ن مكم   جا ن تمم ما ون ن ي  فا اعل ن تية مه ت ونالتهه الت  خه نء  قن  
ر اهها أمهه ن نأل هه  ت    هه  خههت    ههل   ا )ن  ل مزهها  ن   تهها(  فههم  آف   هه فهها نألاشههط

 ف ت ل و عه ت ل وجمنهز ت ل بماه  ط ن تية مه ت ب  يها  ون أ اهى عةى نخمالت م ن ي ل وث 
ت  هها ب   ههاو  ن جع ن زهها  وأتهها  ن يهه  ل مهه  ن مهه   م   ن م مزهها ون تية م تزهها   يهها ون هها ؛ 
ف  مط ر ن تنمت  فا اعل مي  جا ن وز ا ت ون تية م ت نآل زا  وتيا  ن ت ن   ون  ن ب ت 

ن ن و يا نس كم واا  ق ى ج اب ن مط ر ن تومل فا ن   تا  ونالتن ر ن ُتط   فا نخم ان
وخههه  ل نالتهههه ط ن تية مههه تا  اهههمج عمههه  نايل خههه ت  متزههها فههها ميهههاط ن جههه ن ل ن ت تكاههها 

                                                           

 ن ت    ن  ختا  ة  أا ن ي ما  الخميالم ت   -1
 http://www.sis.gov.eg/Story/159921?lang=arن. 26/10/2019 : ياخ  مط آ 

http://www.sis.gov.eg/Story/159921?lang=ar
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 م  يطةل عة    اج ن ل ت مزا ن تية م تا.  ا نخطا تةك نألاعتا ون م مز ت  ومب
 
ع ن زهها  ةههاوط  وعهه    ن  جتهه ت وجهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت بطوزيم هه  تميههاى ن  ههاو  ن ج قن  

    ن م ة ها  ون م مها  و هون يجهب أن تشهتل م نج ها م  تيمتا عةى  ال ت ن ج يتها ن ُتمعتها بشه   
تةههك ن  جتهه ت ون جهه ن ل نآل زهه ت ن م ة ايهها  ةميهه ون ن ههاو ا  تل ف هها ن جهه ن ل  ب سضهه فا ق ههى أطهه  

 تاطههها ب ههه   ف  ت نج ههها تشههه ي زا وتمعزتزههها وآ زههه ت خ تههها  ةمي مهههل مههه  ن تنهههم اث ت ن م مزههها ن ت
ن ف عةا  ة جت ت وجه ن ل ت مزها ن تية مه ت تنهمة ن ن ميه ون ون ممنه ل عةهى ن تنهم ى ن ه طما به   
 ههه   ت قت  ههها وتشهههع ل ن ومزههها ن م مزههها فههها ن  ط عههه ت ن    يههها  و ههه   ء ت هههايل ن  هههام ت مههه  

ن تنههههم ى ن ج ههه ت ن  ل مزههها ون تؤخنهههه ت ون شههه   ت  ب سضهههه فا ق هههى ن ميههه ون ون ممنهههه ل عةهههى 
 ن او ا ونس ةزتا م  ن تمعت ت ن او زا ونس ةزتزا ون تمماي ت ن ي  تزا ن ت مزا ون م ههزا.

 
بشهه ن مل ف هها  2018 نههما  175وةمهه ء  عةههى ن تيطزهه ت ن نهه ب ا ف هها تههار ن  هه ا ن ر ههل 

ف هها نسرمهه ب؛ ون ةههو   فهها  هه ن مل  2015(  نههما 94جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  ون  هه ا ن ر ههل )
ممكههه مال  مههه  ن  ت يههها  نون مههها تشهههلل قطههه ر    مههه  نأل لههه ن ن ت ضههه عزا ونسج ن زههها ن  عههها   ت هههتم

 ن جم  زا  ةمعل ون شال ت ن تية م تزا.
 

هههوعةهههى مهههاى مههه  ت ههها    ل ت مزههها مههه  نألج ههه   ن شههه طزا ن ت مهههها بتل ف ههها جههه ن  ن وإ رنك 
نج    فا  هل ن تمع ه نت و ز ت ن تة    عةى ع ت    ون م اي ت ن ما ت  ؤ ن تية م ت  بمي  ل ن تن

بهها مهه  وضهه  ر يهها نخههم نتزجزا  ون مطهه رنت ن تمال  هها ن مهها يشهه ام  ع  تمهه  ن تي تهه    هه ن ال
 ه طزا ممك مةها )فها قطهه ر مه  خز خها ن او هها(  تل ف ها ذ هك ن مه ر مهه  جه ن ل ت مزها ن تية مهه ت 

 ن تنم اثا.
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 النتائج

 

 ونعموهه  أن    ا  ةههُمعل ن تية م تزهها هه ت ن ُتشهه ر ن اخههم ر  عةههى  ف  هها ن  ت يهها ن اخههم ري -1
أمههه  ن ف ههه ء ن تية مههه تا جههه ء أخ خههها مههه  ممع مههها نال مهههه   ونألمههه  ن  ههه ما  وأ ههه ن 

 .ن او ا ب ت  ذ ن مانب   ن الزما  ة ف ظ عةز 
 ن مل ف هههها جهههه ن ل ت مزهههها بشهههه 2018 نههههما  175ن )ن تههههه   ر ههههل    ن   ا اههههت ههههت   -2

 ف ها جه ن ل ت مزها ن تية مه ت(   ن ملفا  2012 نما  5ونسم رنتا ر ل  /ن تية م ت
مهه  ن   نعهها ن ت ضهه عزا ونسج ن زههها غ هه  ن م ة ايهها  ت نج هها ن متهه ذج نسج نمزههها  نعهها   

 ن تنم اثا فا ن مط ق ن تية م تا.
فهها  هه ن مل ف هها نسرمهه ب عةههى مجت عهها  2015(  نههما 94ناطهه ى ن  هه ا ن ر ههل ) -3

ثم ء  عةهى أ له ن  ه ا اا ن ي  ةه ت م  ن   نعا ن ت ض عزا ونسج ن زا ن ما ُتتثل نخهم
ونسجههه نءنت ن جم  زههها  ت نج ههها ن متههه ذج نسج نمزههها ن ُتنهههم اثا فههها مجههه ط ن مطههه ت 

 ونسرم ب نس كم واا.
هههه نأاشهههه ت وزنر  ن انخةزهههها ج هههه ز   -4  ةم   ههههل فهههها ن جهههه ن ل نس كم وازهههها ت ههههف   مم هه 

  تم بيههها وت هههم  ب ا منهههتى اق نر  مل ف ههها جههه ن ل ن   خههها ت و هههال ت ن تية مههه ت
وت هههايل نأل  ههها   ن فمزههها  ةجههه ن ل ن تية م تزههها  ون يتهههل عةهههى  شهههف   وضهههام م تكو  ههه 

 .ن   تزا ن ما تتل  ن ج  ت ن     زا م  قتانر أ ل ن رن عا
تي يههه   ةههه ط أمههه  ن وز اههه ت  ى مههها ن تهههه يا خز خههها م  ههها  تنهههيى ق هههتمومهههى ن  ل -5

 ههايل خههام ت ن  ل مهها ون تية مهه ت  ههاى م مةههي ن ج هه ت ون   أهه ت  ون م خهه  فهها ت
مهها:   نس كم وازهها بشههلل آمهه   وتمجنهها تةههك ن نز خهها  هه ط م هه ور أرةيهها ر زنههزا

  ن هههههههههههم لل ن ههههههههههههم عا تطوز ههههههههههه ت هههههههههههال ت ن ومزههههههههههها ن م مزههههههههههها و  تههههههههههه م   )خهههههههههههول
  ن تنههمجانت ن مشهه ي زا نألمهه  ن  هه ما ىث  مهه  عةههوت  نس كم وازهها ن  جتهه ت منههم ول

ونايل خههه   عةهههى آ زههه ت ن مي مهههل مههه  جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت  أف هههل ن تت رخههه ت 
 نس كم وازا(.  ام تممع ما ن  م م   

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.aspx
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 التوصيات

 

 2018 نهههما  175ن ال  ههها ن ممف ويههها  ة ههه ا ا   ر تههها ) ضههه ور  نسخههه نر فههها قتهههانر -1
بشههه ن مل ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت( سزن ههها أوجههه  ن ةهههاس ون عتههه ا فههها بيهههض 

ن  هههام ن   ههه  ا ون  وههه نء ورجههه ط    وةتههه  يتلههه  مههه م ر   ن مهههه ت ن ههه نر   ب   ههه ا ن 
مهه   و ا ن ت ن هه  نس كم وازههاؤ منهه وتف يههف ن ف تهها عةههى  ن   هه ء مهه  قافهه ذ أ ل مهه 

 .ن تت طةا فا ت ف ل أوض ع ل بورييا عان تاور ن ال  ا ن ممف ويا
خهه عا ن قزهه ن ب تةهها قعالمزهها م خههيا تيمتهها عةههى ن وز اهه ت ونس ههه ءنت عهه   جههل  -2

وأخط رمههه   ب هههات قعهههالن ن تههه نطم   ون تؤخنههه ت ن  طمزههها  جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت
ون ههوو  عهه  مههه    ن او هها ون او زهها )ب مههانت ن  هه ا ن وغ  مهه  فهها  ت يهها ن تهه نطم   

و ت يا نال مهه   ن  ه ما/ أمتزها نألمه  ن تية مه تا   ت يها ن تجمته  مه  ن ت ه ط  
 ت يهههههها نألطفهههههه ط ون ههههههمشء مهههههه  ن   هههههه ر فهههههها بهههههه نث  ن جمهههههه    نوأخ هههههه     ن تية م تزهههههها(
 ن تية م ت   .

تطهه ي  نخههم نتزجزا وزنر  ن انخةزهها فهها مل ف هها جهه ن ل ت مزهها ن تية مهه ت  وةتهه   م نفههل  -3
ون مطهه ر فهها ن متهه ذج نسج نمزهها ن تية م تزهها. مهه  تشههجز    مهه  ن  هه نا   ن تنههم اثا

ون م خهههه  فهههها ع هههها ن هههاورنت ن ماريوزهههها وتيهههها ل ن تمهههه مج و عهههل وتمتزهههها ن ا هههه  ن يةتههها  
ن ماريوزهههها بتهههه  ي ههههت  تههههاريب رجهههه ط ن شهههه طا عةههههى تطو ههههل أ لهههه ن ن  هههه نا   ن ت ضهههه عزا 

  جم   م  ن يان ا امزجا أخط ء قج ن زا.ونسج ن زا عةى وج  ي ت  عان قفالت ن 
ن ميهه ون مهه  ن ههاوط ن ت  راهها ون تمعتهه ت ن او زهها ونس ةزتزهها  وتاهه  ط ن  وهه نت فهها مجهه ط  -4

تةهههك ن جههه ن ل ال    ههه  قن   ،أمههه  ن ف ههه ء ن تية مههه تا ومل ف ههها جههه ن ل ت مزههها ن تية مههه ت
 تيم ت ب   او  ن جع ن زا أو ن نز خزا.
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 مستخلـص 
    

وإذا  ،ربني العامليتني األوىل والثانيةبعد احل اصةوخب ،العقود من ويالت احلروب على مّر اعانى العامل بأسره كثرًي

فإنها اليوم أصبحت  ،احملاربني املشرتكني يف ميدان القتال وال تلحق األذى باملدنيني ا ختّصكانت النزاعات سابًق

مع تطور وسائل القتال وأساليبه  اخصوًص ،به هلم من خسائر رهيبةأفراد الدولة بأكملها، مبا تسّب خيّص اشأًن

الوقائع اليوم  بل إّن ،وال بني األطفال والنساء ،واستخدام أسلحة الدمار الشامل اليت ال متيز بني احملاربني واملدنيني

 فقد أدى تطور وسائل القتال إىل زيادة عدد الضحايا ال ،األطفال النزاعات املعاصرة تستهدف بصورة متعمدة ُتثبت أّن

وإىل  ،ومن بني أهم مظاهر االستغالل جتنيدهم يف النزاعات املسلحة وتعريضهم للقتل والتشويه ،سيما فئة األطفال

 اولية أشد ضرًرحة الدولية وغري الدوملا كانت معاناة األطفال أثناء النزاعات املسل .خمتلف أشكال العنف اجلنسية

حظيت باهتمام اجملتمع الدولي ومن قبلة  ىمد وبيان إىل أّي ،ولذا وجب تسليط الضوء علي تلك املعاناة ،اوأكرب خطًر

من خالله سيتم وصف ظاهرة أو مشكلة احلماية  يوالذ ،وقد مت اتباع املنهج الوصفي االستقرائي .اإلسالميةالشريعة 

نساني والقانون الدولي حلقوق ل تتبع قواعد القانون الدولي اإلالدولية لألطفال يف زمن احلرب بطريقة علمية من خال

 ىل نتائج وتفسريات حمددة لتلك املشكلة ملعرفة ما ميكن عمله مستقباًل للقضاءإللوصول  اإلسالميةاإلنسان والشريعة 

نساني والقانون الدولي حلقوق ن كان القانون الدولي اإلإو ىل نتيجة مفادها أنهإوتوصلنا  .علي املشكلة أو جتنبها

تها ّرقد أق اإلسالميةالشريعة  فإّن ،قد أقرا تلك احلقوق للطفل يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين ،نسان وغريهمااإل

 وبصورة أفضل بكثري.من الزمان  منذ أكثر من أربعة عشر قرنا
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Abstract 

 

Over decades the entire world has suffered from the scourge of war, particularly in the 

aftermath of the First and Second World Wars. Being in the past limited to fighters on 

the battlefield without detriment to civilians, presently wars, with their associated 

grave losses, have become a matter of concern to all, given the advanced means of 

warfare and the use of WMD. According to facts, children are the deliberate target of 

today’s conflicts, and that the evolution of means of warfare increased causalities 

particularly among children. Key forms of child exploitation include recruitment in 

armed conflicts which render children vulnerable to being killed and maimed. 

Children are also at risk of various forms of sexual abuse. This research turned the 

spotlight on the suffering of children during international and non- international armed 

conflicts owing to the seriousness of this issue. Research also illustrates the attention 

paid by the international community and Sharia Law in this regard. Descriptive, 

inductive method was used for a scientific description of the topic: rules of both 

International Human Rights and Sharia Laws were examined with a view to coming 

out with findings and explanations for this problem so that it can be eliminated or 

prevented in the future. Research summed up with the finding that Sharia Law 

recognized children’s rights more than fourteen centuries ago and in a better manner 

than that of the International Humanitarian Law; International Human Rights Law and 

other ones which recognized such rights in the 19th and the 20th century. 
 

Keywords:  

Children – Armed Conflicts – Forced Recruitment – Human Rights – International 

Law – Humanitarian law – International Protection – Charter – Protocol – Islamic 

Sharia    
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 :مقدمة

حيث ُتعتبر الحرب العالميةة  ،نسانية مآسي عديدةعدة جلبت على اإل اشهد العالم حروب  
لتلةةا المآسةةي، و ةةد  منةةا    يعصةةرنا الحةةال ية وغيرهمةةا مةةن الاتاعةةال المسةةلحة  ةةاألولةةى والنانيةة

 ةالحروب  ،عانى العالم مةن والة ل تلةا الحةروب ومةاأ مةن طشةد العاااة  معانةاة ماهةا األ  ةا 
الة، حيةةث عانةةت ال  ةةرالة يها الةةدولي والةةداألي طحةةد ملةةاهر الحيةةاة ال  ةةر والاتاعةةال المسةةلحة   ةة   

 من وال تها على مر الع اد.
 

 المحةةةانبين الم ةةةترمين  ةةةي ميةةةداأ ال تةةةا ، و  تلحةةة  تخةةة    اوإذا مانةةةت الاتاعةةةال سةةةا    
ةة ومحةةدودة، ن   ي امةةاأ  العمليةةال العداايةةة ر   صةةانة عر ةةية األذى  المةةدنيين و غيةةرهم، مم 

تسةةةب ه لهةةةم مةةةن أسةةةاار نهي ةةةة،  ط ةةةراد الدولةةةة    ملهةةةا،  مةةةا يخةةة    ا إنهةةةا اليةةةات طأةةة حت شةةة ن  
مع تعان وساال ال تا  وطسةالي ه واسةتخدات طسةلحة الةدمان ال ةامل، التةي   تميةت  ةين  اأصاأ  

 المحانبين والمدنيين و   ين األ  ا  والاساء.
 

تهدف  صانة متعمدة األ  ا  حيث الاتاعال المعاأرة تس الا ااع اليات تنبت طأ    ل رأ  
سةةةتراتيهيته. امةةةن عااأةةةر الاةةةتا  و  اهم طأةةة ي  ةةةي منيةةةر مةةةن األحيةةةاأ عاصةةةر  ا عتةةةداء علةةةي أ  ر

 علةةى  .والكةةاأ األ  ةةا  غيةةر المحةةا ين  رعايةةة الل ةةان عر ةةة لشهمةةا  ولهميةةع طشةةكا  األذى
ة التةةي ت حةةث عةةن سةةهلة للهماعةةال طو ال ةةاال المسةةلح ا ةةد يصةة ي األ  ةةا  طهةةدا    ،سةةبيل المنةةا 

 الاتاعةال المسةلحة تتسةب   ،تهةان  هةم. و ًة   عةن ذلةار ةة لشمهادين جدد. و د يكاناأ ع
ةةاهم مةةن ال  ةةاء علةةى  يةةد الحيةةاة سةةاى  ال  ةةر و  تتةةرا طمةةات األ  ةةا  أيةةان   ةةي انت ةةان عةةات ل يمك 

ومتدنيةةة  مةةا تلةةاأ شةةا ة او امتهةةاأ طعمةةا  غيةةر م لا ةةة ومنيةةر  الت ةةرد  ةةي العر ةةال طو التسةةا  ط
 األجر. وبعبيعة الحا   األأعان تختل   اأت ف عمر الع ل وجاسه.

 
هم من طجل ال  اء على  يةد ط نر مي   ل عتماد على طن س ااأل  ا  األ بر سا   والبدو طأ  

ةةةانةةةاأ  ةةةي معلةةةم األحيةةةاأ ط نةةةر تعر  ر  طنهةةةم يك ،الحيةةةاة لسةةةاء المعاملةةةة وللتهايةةةد اإلج ةةةان   ا  
 لخ.ر ...وال تل والت االه
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 :مشكلة البحث

 ةا  األ  من شة أ الحةرب طأ تهعةل الهميةع  ةي حالةة مةن ا ستًةعاف،  ةإأ   ولما ماأ
ة مةةن مةةن ال ةةالعين، وُتعةةر ب الحةةرب األ  ةةا  لهملةةة واسةةع ايللةةاأ لصةةعر طعمةةانهم ط نةةر  ةةع   

ومةةةن  ةةةةين ط ةةةرا تلةةةةا المخةةةا ر مخةةةةا ر التيةةةتم والمةةةةال  -نه عًةةةةها يصةةةع  تصةةةةا  -المخةةةا ر
  .لهروح والاتوح وا ن صا  عن األسرةواإلأا ة  ا

 
  ةداأ  ةرا الحصةا  علةى الرعايةة الصةحية عامةل شأةر مةن شة نه طأ يعةرب   ما طأ  

  االلة المدى. ا د يؤد  رلى المال طو يترا شثان   األ  ا  ألعلم المخا ر للانه
 

 حكةم  سةيما  ةةة األ  ةا  الة ين ن وساال ال تا  رلى االادة عةدد الًةحايا  ى تعا  ل د طد  
اسةت ادة مةن هةؤ ء  ا سةتع   مةل   واُلعةد   ،ظرو هم وحداثةة سةاهم يةتم اسةتع لهم ط نةر مةن غيةرهم

األ  ةةةةا  علةةةةى حسةةةةاب ح ةةةةا هم األساسةةةةية، ومةةةةن  ةةةةين طهةةةةم ملةةةةاهر ا سةةةةتع   تهايةةةةدهم  ةةةةي 
 الاتاعال، وتعرالًهم لل تل والت االه، وإلى مختل  طشكا  العا  الهاسية. 

 
 هدف البحث:

ةة  اطشةةد  ةةرن   معانةةاة األ  ةةا  طثاةةاء الاتاعةةال المسةةلحة الدوليةةة وغيةةر الدوليةةةا مانةةت ولم 
حليةت  اهتمةات  ىمد    تلا المعاناة وبياأ رلى ط ىاء عل. ول ا وج  تسليط الً(1)اوط بر أعر  

المهتمةةع الةةدولي.   ةةد حليةةت تلةةا المعانةةاة  اهتمةةات مبيةةر مةةن المهتمةةع الةةدولي تةةم ترجمتةةه  ةةي 
شكل  روتاما ل وات اقيال دولية  عًها  ةديم ياتمةي رلةى ال ةاناأ الةدولي اإلنسةاني  ةي م دمتةه 

وهاةةا  ،نسةةاأوالةة عا ارأةةر جديةةد ياتمةةي رلةةى ال ةةاناأ الةةدولي لح ةةا  اإل ،ات اقيةةة جايةةر الرا عةةة
نسةةةاني اإل يذا مةةةاأ ال ةةةاناأ الةةةدولإأاأةةةة رلةةةى ات اقيةةةة ح ةةةا  الع ةةةل. و  يمكةةةن اإلشةةةانة  صةةة ة

ال ةةرأ التاسةةع ع ةةر والع ةةرالن،   ةةد  ينسةةاأ  ةةد ط ةةرا ح ةةا  الع ةةل  ةةلح ةةا  اإل يوال ةةاناأ الةةدول

                                                           

ولية لأل  ا  طثااء الهتاار، الحماية الد ناجع/ د. شا ي طسماء: طستاذة مؤ تة  كلية العلات السياسية  ساعياة، -1
نساأ دولي اإلنساني، مهلة جيل ح ا  اإلالاتاعال المسلحة  ين ال اناأ الدولي لح ا  اإلنساأ وال اناأ ال

 .115ا ت2018يااير 18، 25 العدد
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اء مةةن التمةةاأ، لةة ا وجةة  علياةةا طأ نل ةةي الًةة اماةة  طنبعةةة ع ةةر  رن ةة اإلسةة ميةال ةةرالعة  تهةةاط ر  
 امن الاتاعال المسلحة.  يلح ا  األ  ا    اإلس ميةعلى ميفية  ماأ ال رالعة 

 
 :املنهج الوصفي االستقرائي -منهج الدراسة

امةةةن  يم ةةةكلة الحمايةةةة الدوليةةةة لأل  ةةةا   ةةة مةةةن أ لةةةه سةةةيتم وأةةة  ظةةةاهرة طو  والةةة 
وال ةةاناأ الةةدولي لح ةةا   نسةةاني  تت ةةع  ااعةةد ال ةةاناأ الةةدولي اإلالحةةرب  عرال ةةة علميةةة مةةن أةة 

لةةةى نتةةةااي وت سةةةيرال محةةةددة لتلةةةا الم ةةةكلة واسةةة راء رللاأةةةا   ،اإلسةةة ميةاإلنسةةةاأ وال ةةةرالعة 
 ىمةةا يمكةةن عملةةه مسةةت ب   لل ًةةاء علةةوالم اننةةة  ياهةةا لمعر ةةة  ،وتهميةةع البيانةةال المتعل ةةة  هةةا

 بها. الم كلة طو تها  
 

ةة اوانع   ةة مةةن ظةةاهرة  تةةل وتهايةةد  غالبيةةة الةةدو  سةةعت للحةةد   ا سةةب  يمكةةن ال ةةا   ةة أ  مم 
مةةدى يمكةةن  هةة ا يةةد عاا رلةةى التسةةاإ  حةةا : رلةةى ط    األ  ةةا ، ومحاولةةة ال ًةةاء عليهةةا، ولعةةل  

ةم ادئ ال انا  ال ا    أ    ةي مةااد  ةاناأ الةدولي اإلنسةاني وال ةاناأ الةدولي  اأ الدولي ممنلة طساس 
طثاةاء الاتاعةال المسةلحة الدوليةة وغيةر الدوليةةة.  لح ةا  اإلنسةاأ  ةد سةاهمت  ةي حمايةة األ  ةا 

 ؟ ه ا ها ما ساتااوله رألأل  ا  طثااء الاتاعال المسلحة اح ا    اإلس ميةوهل طععت ال رالعة 
وال ةةةر   ةةةين ال ةةةاناأ الةةةدولي  ،ها  ةةةالتعرالر  الع ةةةلإ عةةةدة ن ةةةال متتاليةةةة نبةةةد شةةةاء ن مةةةن أةةة  

ب لهةا األ  ةا  طثاةاء الاتاعةال يتعةر   يوالمخةا ر التة ،لح ا  اإلنساأ وال اناأ الدولي اإلنسةاني
 المسلحة.
 

ثم نتااو   عد ذلا طهم ا ت اقيال والبروتاما ل التي يتًماها ال اناأ الدولي اإلنساني 
 ثااء الاتاعال المسلحة.طوالتي تحمي األ  ا   ،وال اناأ الدولي لح ا  اإلنساأ

 
ةةةةةوطأيةةةةةر   علةةةةةى حمايةةةةةة األ  ةةةةةا   اإلسةةةةة ميةحرأةةةةةت ال ةةةةةرالعة  ىمةةةةةد    ط ىي رلةةةةةا، نا  

طثاةةةةةةاء  اإلسةةةةةة ميةال ةةةةةةرالعة  يلةةةةةة لا سةةةةةةاتااو  ح ةةةةةةا  الع ةةةةةةل  ةةةةةة ،امةةةةةةن الاتاعةةةةةةال المسةةةةةةلحة
ةةةةحة. ونخةةةةتم  حناةةةةا  خاتمةةةةة نبةةةةي  الاتاعةةةةال المسةةةةل   ليةةةةه مةةةةن نتةةةةااي، وبعةةةةا رلاا ن  يهةةةةا مةةةةا تاأ 

 ي:تول لا ستلاأ أعة الدناسة مار التاأيال، ومراجع ال حث.
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 :لدراسةخطة ا

التعرالةةةةةةر  الع ةةةةةةل وال ةةةةةةر   ةةةةةةين ال ةةةةةةاناأ الةةةةةةدولي لح ةةةةةةا  اإلنسةةةةةةاأ  :المبحثثثثثث  ا   
يتعةةةةةةةةةةرب لهةةةةةةةةةةا  يالتةةةةةةةةةة والمخةةةةةةةةةةا ر ،وال ةةةةةةةةةةاناأ الةةةةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةةةةاني

 األ  ا  طثااء الاتاعال المسلحة.
اها ال ةةةةةةاناأ الةةةةةةدولي طهةةةةةةم ا ت اقيةةةةةةال والبروتامةةةةةةا ل التةةةةةةي يتًةةةةةةم   :يالمبحثثثثثث  ال ثثثثثث  

والتةةةةةةةةةي تحمةةةةةةةةةةي  ،لح ةةةةةةةةةا  اإلنسةةةةةةةةةةاأ اإلنسةةةةةةةةةاني وال ةةةةةةةةةاناأ الةةةةةةةةةةدولي
 األ  ا  طثااء الاتاعال المسلحة. 

 طثااء الاتاعال المسلحة. اإلس ميةال رالعة  يح ا  الع ل  : المبح  ال  ل 
 .الخ تمة

 .التوصي ت
 .مراجع البح 

 
 

 املبحث األول

الفرق بني القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون والتعريف بالطفل 

 ض هلا الدولي اإلنساني واملخاطر التى يتعّر

 األطفال أثناء النزاعات املسلحة؟

 

 تعريف الطفل:  -اًلأّو

اء اللعةةةة مت  خصةةةاا مصةةةعلي الع ةةةل واأتل ةةةت  ةةةين   هةةةدل التعةةةانالر التةةةي ُ ةةةد  تعةةةد  
وال ةةةاناأ ي نسةةةتعرب  عةةةا التعرال ةةةال الم ترحةةةة للع ةةةل  ةةةي اللعةةةة  تونجةةةا  ال ةةةاناأ، و يمةةةا يةةة

 ةةةي: تالدولي على الاحا ار
الِع ل ِ كسر العاء مةع ت ةديده  طأ  ” لساأ العرب” الع ةةل لعة : وند  ي معهم تعرالر -

يعاي الصعير من مل شيء، والع ل والع لة هما الصعيراأ والهمع ط  ا ، والع ةل 
 .(1)ُيدعى أبي ا حين يس ُط من  عن طمه رلى طأ يحتلم

                                                           

، 198 ن مالان، لساأ العةةرب، الهتء النامةةن، المكت ة التا يقية، ال ةاهةةةرة، دوأ تانالخ ن ر، ا اناجع/  -1
199. 
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الع ةل لعةة  يعاةي المالةاد، والالةد ُي ةا  لةه مة لا حتةى  طأ  ” مختان الصةحاح“ووند  ي   
،  هةةي ENFANTالتةةي تعاةةيملمةةة الع ةةل  اللعةةة ال رنسةةية  طأ . ممةةا(1)سةةن البلةةةةةا  

 .(2)”ال   لم يتللم  عد” والتي تعاي INFANSُم ت ة من اللعةةة ال تياية 
تعرالر الع ةةةل  ي ال اناأ الدولي: ل د وند تعرالةر الع ةل  ةي عةدة مااثية  وات اقيةال  -

ح ةا  الع ةل المؤنأةة ي: وند  ةي ات اقيةة تةمكن تبياأ  عًها علةى الاحةا اردولية يُ 
ت اقيةةة يعاةةي الع ةةةةل مةةل رنسةةاأ لةةم يتهةةاوا ألغةةراب هةة ه ا ” ت:20/11/1989  ةةي

 .(3)”ما لم يبلغ سن الرشد  بل ذا  ماج  ال اناأ الماعب  عليه ،الناماة ع رة
ُ  ُيعب ةةة” ت   ةةة أ طسةةةاط طشةةةكا  عمةةةل األ  ةةةا :1999لعةةةات 182ممةةةا وند  ةةةي ات اقيةةةة  -

ت اقيةةةة علةةةى جميةةةع األشةةةخاا دوأ سةةةن الناماةةةة هةةة ه ا تعبيةةةر الع ةةةل  ةةةي م هةةةات 
 .(4)”ع رة

مةةل رنسةةاأ ي ةةل  الع ةةل هةةا” ي: تمينةةا  اإل رال ةةي لح ةةا  الع ةةل مةةا يةةممةةا وند  ةةي ال -
 .(5)”ُعمره عن ثمانية ع رة ساة

أتيان  لح ا  الع ل    أ اشتراا األ  ا   ي الاتاعةال مما وند  ي البروتاما  ا  -
لًةماأ عةدت  اةراف جميةع التةدا ير الممكاةة عملي ةتتخ  الدو  األ ة” ي: ةي المسلحة ما

اشتراا ط راد  ااتها المسلحين ال ين لم يبلعاا الناماة ع رة من العمر اشةترا  ا م اشةر ا 
 .(6)” ي األعما  الحربيةةة

                                                           

لراا ، مختان الصحاح، ترتي  محماد أا ةر، الهيةة المصرالة العامة لللتةةةاب، ال اهةةةرة امحمد  ن ط ي  كر  -1
 . 394، ات1987

2- F.DEKEUWER DEFOSSER, Les droit de l’enfant, Que sais- je?, PUF, 2001,p 
03. 

 ت.1989ناجع/ المادة األولى من ات اقية ح ا  الع ل لساة  - 3
ت    أ طساط طشكا  عمل األ  ا ، والصادنة عن مالمة 1999لساة 182ناجع/ المادة األولى من ات اقية  - 4

 العمل الدولية.
  رال ي لح ا  الع ل.انية، الهتء األو  من المينا  األناجع/ المادة الن - 5
األ  ا   ي الاتاعال المسلحة أتيان  لح ا  الع ل    أ اشتراا المادة األولى من البروتاما  ا  ناجع - 6

 ت.2000لساة 
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أ ذمةر  ةي العديةد مةن الاثةاا  الدوليةة، ر  إر الع ل وتحديد مرحلةة الع الةة، و تعرال رأ  
ر ثا ت على وجه الد ة،  استنااء  عا ا ت اقيال الااعية منةل ات اقيةال العمةل الةدولي، طنه غي

وعلةةى الةةرغم مةةن طأ ات اقيةةة  ،حيةةث ُذ ةةر  يهةةا المراحةةل العمرالةةة التةةي يسةةمي  يهةةا للع ةةل  العمةةل
عرَّ ةت الع ةل وح ا ةه، ر  طنهةا طغ لةت ح ةا  الع ةل  بةل المةي د، ت 1989 ح ةا  الع ةل لسةاة

 . (1)ت اقيةيؤأ  على تلا ا  ابر ال  هاء ذلا اإلغ ا  م أ   اعت وله ا
 

ة ة امم  ( مةن ات اقيةة األمةم المتحةدة لح ةا  الع ةل 1ا لمةا وند  ةي نة  المةادة )سةب  وو   
لةةم  هامةةل رنسةةاأ لةةم يتهةةاوا الناماةةة ع ةةرة مةةن العمةةر، مةةا” ، يتبةةين لاةةا طأ الع ةةل:ت1989 لعةةات

 .(2)”المعب  عليهيبلغ سن الرشد  ب    ماج  ال اناأ 
 

من لم يبلغ  الع ل مل   طأ   :األو   ه ه المادة حددل معيانالن للحكم على م هات الع ل:
 طأ الع ل من لم يبلغ سن الرشد و   ال اانين الداألية. :و  ا لل اناأ الدولي، والناني اعام  18

 

الاةةةةتا  المسةةةةلي هةةةةا م هةةةةات عةةةةات يعبةةةة  علةةةةى المااجهةةةةال  مفهثثثثون ال ثثثثلا: الم ثثثث  :ةةةةةة 
 ةةةةةةين دولةةةةةةة وميةةةةةةاأ  المسةةةةةةلحة المالمةةةةةةة التةةةةةةي يمكةةةةةةن طأ تحةةةةةةد   ةةةةةةين دولتةةةةةةين طو ط نةةةةةةر، طو

مسةةةةلي   ُي ةةةةكل دولةةةةة  ةةةةالمعاى ال ةةةةاناني لل ةةةةاناأ الةةةةدولي، ممةةةةا يمكةةةةن طأ يحةةةةد   ةةةةين دولةةةةة 
يديالاجيةةةةةة راعةةةةةال مهم  ةةةةةاا تين طو وبةةةةةين جماعةةةةةة ما ةةةةة ة، ممةةةةةا  ةةةةةين جمةةةةةاعتين عةةةةةر يتين طو

 .(3)عدة دو  مختل ة  من دولة واحدة طو
 

يابنةةةة  عةةةةن هةةةة ا الم هةةةةات طشةةةةكا  متعةةةةددة يتخةةةة ها الاةةةةتا  المسةةةةلي،   حسةةةة  التصةةةةاير 
 غير دولي. الت ليد   ها رما دولي طو

                                                           

هالة ه ا  مهد : الههاد الدولية لحماية ح ا  األ  ا   ي ر ان الاتاعال المسلحة، مهلة ال ادسية لل اناأ  - 1
 .419ةة418، ات2011، حتالراأ04 ، المهلد10 والعلات السياسية، العدد

 : تيالرا ط ار حها، اليانسير للل   ل علىناجع/ ات اقية ح ا  الع ل األسةلة التي يتلرن  ر  - 2
https://2u.pw/kKc5e ت28/9/2018يات  :تم االانة الما ع  تانالخ.  

شراقية: تصاير الاتاعال المسلحة  ين م اية الا  والحاجة رلى التعديل، ون ة م دمة للمؤتمر رناجع/ طحمد  -3
اااأ التعبي  األمين لل اناأ الدولي اإلنساني، األندأ تحت ع الماع د  ي جامعة العلات التعبيقية الخاا،

 .5ا ،ت2016  يرول،
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 :لفرق بني القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسانا -اثانًي

اإلنسةةةةةةةةاني وال ةةةةةةةةاناأ الةةةةةةةةةدولي لح ةةةةةةةةا  اإلنسةةةةةةةةاأ، هيةتةةةةةةةةةاأ ُيعتبةةةةةةةةر ال ةةةةةةةةاناأ الةةةةةةةةةدولي 
تلميليتةةةةةاأ لل ةةةةةاناأ الةةةةةدولي، ت ةةةةةانمانه  عةةةةةا األهةةةةةداف، والسةةةةةعى ال ةةةةةاناأ الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني 
ومةةةةةة لا ال ةةةةةةاناأ الةةةةةةدولي لح ةةةةةةا  اإلنسةةةةةةاأ لحمايةةةةةةة طنواح األ ةةةةةةراد وأةةةةةةحتهم ومةةةةةةرامتهم، وإأ 

ل ااعةةةةد نغةةةةم ا أةةةةت ف  ةةةةاأ ذلةةةةا مةةةةن اوايةةةةا مختل ةةةةة، وهةةةة ا هةةةةا السةةةةب   ةةةةي ت ةةةةا ه جةةةةاهر ا
 ةةةةةةي الصةةةةةةياغة واألأةةةةةةا ، ونعةةةةةةا  التعبيةةةةةة  والهيةةةةةةةال التةةةةةةي تا ةةةةةة هما، وهةةةةةة ا مةةةةةةا سةةةةةةاحاو  

 التعر  رليه.
 

  د طو  من ت ديم تعرالر لل  ال انانين:  بل تبياأ طوجه ا أت ف  ين ال انانين  
مهماعةة ” ال اناأ الدولي اإلنساني وندل    نه العديد من التعانالر ن مر من  ياها: -

الم ادئ واألحكات المالمة للاساال والعر  الخاأة  الحرب،  اإل ا ة رلى الحماية 
ممةةاعرف  ،(1)”للسةةكاأ المةةدنيين، والمر ةةى والمصةةا ين مةةن الم ةةاتلين طسةةرى الحةةرب

  ً ، والتي تهةدف رلةى الحةد مةن اال ااعد المت   عليها دولي  ا   نه مهماعة الم ادئ و طي
الاتاعال المسلحة عن  رال  حمايةة األ ةراد الم ةترمين  ةي  استخدات العا   ي و ت

العمليةةال الحربيةةة طو الةة ين م ةةاا عةةن الم ةةانمة  يهةةا، والهرحةةى والمصةةا ين واألسةةرى 
علةى تلةا  ا تصةر  والمدنيين، وم لا عن  رال  جعةل العاة   ةي المعةانا العسةكرالة م

 .(2)األعما  الًرونالة لتح ي  الهدف العسكر  
الدولي لح ا  اإلنساأ  اعت انه طحد  رو  ال اناأ الدولي العات، والعر ه  ال اناأ  هيعر  -

مهماعة ال ااعد والم ةادئ الماصةاا عليهةا  ةي عةدد مةن اإلع نةال " ال عا   نه:
                                                           

1-Ramesh Tharkur, « Global norms and international Humanitarian law».international 
review of red cross,icrc,Vol83,N841,2000,p19. 

ً  طناجع/  م ا  ما ان  المهلة الدولية للصلي  نساني، ا سااني س طتهليا: عرب ماجت لل اناأ الدولى اإلي
ً  ط، و ت1984األحمر، عدد ياليا   يتميت ح  ال عاب   يمحمد   ير: المعايير الدولية الت يد. ال ا ع اي

، م مرال تدنس لعل ة ال اناأ العات  كلية ح ا  جامعة ينهاب الدولت رالر المصير والل اح المسلي عن اإل
 الماصانة.

التمييت  ين ال اناأ الدولي اإلنساني وال اناأ الدولي ” سحا  االا،رناجع/ عامر عبد ال تاح الهامرد، نعم  -2
 .226ا ،ت2006 ساة ،28 عددال ،18، الساة 8 مهلدال، مهلة الرا دين للح ا ، ”لح ا  اإلنساأ
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د وال عاب  ةي مااجهةة الدولةة والمعاهدال الدولية، والتي تؤمن ح ا  وحرالال األ را
لةةةةة للتاةةةةاا  عاهةةةةا، وتلتةةةةتت الدولةةةةة ، وهةةةةي ح ةةةةا  لصةةةةي ة  اإلنسةةةةاأ وغيةةةةر  ا س  طسةةةةا  

 .(1)" حمايتها من ا عتداء طو ا نتهاا
 
مهماعةة ال ااعةد ال انانيةة المتصة ة " :أيةر  طحمةد الل ةاي  يعر ةه علةى طنةها الدمتان طم  

 العمامية والتهرالد التي انتًتها الهماعة الدولية، وطأدنتها  ي أانة معاهدال وبروتامةا ل 
 ةةي المهتمةةع مةةن  اوعًةةا   ا ةةا  اإلنسةةاأ المحكةةات  اأةة ه رنسةةان  حمايةةة حدوليةةة ُملتمةةة،   صةةد 

  ل الحةةةد األدنةةةى مةةةن الحمايةةةة التةةةي   يهةةةاا للةةةدو ت صةةةيرها، وتمن ةةة عةةدواأ سةةةلعاته الحا مةةةة طو
 .(2)"ل من  عًها  ي غير ا ستنااءال الم رنة  يهاطو التحل   ااألعًاء  يها الاتو  عاه معل   

 
ال اناأ الةدولي اإلنسةاني وال ةاناأ  السا  ة، يمكن اإلشانة رلى طأ  من التعرال ال  اوانع    

 :(3)يتالا ال يمكن ذمرهاعلى الاحا ارالدولي لح ا  اإلنساأ ي ترماأ  ي العديد من 
مةةن ال ةةانانين: يت ةة  ال ةةانانين  ةةي  ا لت ةةاء  ةةي  عةةا الم ةةادئ الم ةةترمة  ةةي مةةل   -ط

ال  ةةةرالة، تهةةةرالم التعةةة ي ، حمايةةةة حمايةةةة الةة ال  وهةةةي: ، عةةا الم ةةةادئ الم ةةةترمة
 و ماأ المللية ال ردية، احترات ال رف والمعت د والت اليد العامة.

ا لت اء من حيث المصدن: ي ه  ال قيه ال ةاناني ال رنسةي "جةاأ. س.  كتيةه" رلةى  -ب
طأ م  ال انانين  د ن عا من مصدن واحد،   د ن   مةن الحاجةة لحمايةة ال ةرد ممةن 

 ،يةةه طدى هةة ا الم هةةات طو المصةةدن الااحةةد رلةةى جهةةدين مميةةتالنيرالةةدوأ سةةح ه، وعل
 وهما: الحد من شرون الحرب، والد ا  عن اإلنساأ.

: يتمتةةةع ال ةةةاناأ الةةةدولي  ااعةةةد ال ةةةانانين  العبيعةةةة ارمةةةرةا لت ةةةاء مةةةن حيةةةث تمتةةةع  -ل
اإلنسةةةاني وال ةةةاناأ الةةةدولي لح ةةةا  اإلنسةةةاأ  العةةةا ع اإللتامةةةي ارمةةةر لحمايةةةة ال ةةةرد 

                                                           

)من متاب  الدولي لح ا  اإلنساأمحمد نان  رحال: تانالخ ال اناأ الدولي اإلنساني وال اناأ ناجع/ د.  -1
 .84، ات2000 ، ال اهرة، دان المست بل العربي،1دناسال  ي ال اناأ الدولي اإلنساني(، ل

مدى است  لية ال اناأ الدولي اإلنساني عن ال اناأ ” ناجع/ د. محمد ج   حسن ومصع ى نسا  حسين، -2
 .229، ات2011، سبتمبر32 ، العدديسليمان   مهلة اانلا ”. دولي لح ا  اإلنساأال

 .238ن س المرجع، ا -3
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ني رلةى جانة  اتسةات  عةا مةن  ااعةد مة  ال ةانانين  العةا ع العر ةي الةدولي اإلنسا
الملةتت  حتاااهمةا علةى  ااعةد عر يةة جةةرل الةدو  علةى تعبي هةا حتةى أةان  نعةةا  

اأ  ي طية نا عة تعا دية. للن نغم الت اء ال انانين  ي ه ه الهاان  ر  طنهما يختل 
 ي:تجاان  طأرى على الاحا ار

طأا  ال اناأ الدولي اإلنساني  ديمة تم تدوالاها  ي الاصة  النةاني األأا :  -1
"هاةةةةر  دونةةةةاأ" األب المؤسةةةةس للهاةةةةة الدوليةةةةة  ،   ًةةةةل تةةةة ثير19 مةةةةن ال ةةةةرأ 

ةةة مهماعةةةة  ااعةةةد  ا ال ةةةاناأ الةةةدولي لح ةةةا  اإلنسةةةاأ  هةةةاللصةةةلي  األحمةةةر، طم 
 انانية طحد ، ترجةع طأةا  هة ا ال ةاناأ رلةى  عةا رع نةال ح ةا  اإلنسةاأ 

عةةةن  الا ايةةةة، متةةة ثرة    لةةةان عصةةةر التاةةةاالر منةةةل رعةةة أ ا سةةةت    الصةةةادن
، اإلعةة أ ال رنسةةي لح ةةا  اإلنسةةاأ ت1776 عةةات الا يةةال المتحةةدة األمرالكيةةة

ح ةةةةا  اإلنسةةةةاأ م ةةةةر  لل ةةةةاناأ الةةةةدولي  عةةةةد  ، وظهةةةةرت1789 والمةةةةاا ن عةةةةات
 .(1)الحرب العالمية النانية تحت نعاية األمم المتحدة

 ةةةي الاةةةتا   ا  ال ةةةاناأ الةةةدولي اإلنسةةةاني حصةةةرال  التماةةةي للتعبيةةة : يعب ةةةالاعةةةا   -2
أ مةن حيةث المبةدط  ةي جميةع المسلي  ياما يعب  ال اناأ الدولي لح ا  اإلنسا

 ةةي و ةةت السةةلم وطثاةةاء الاةةتا  المسةةلي، ومةةع ذلةةا أ  ةةا لل ةةاناأ  :ط  ؛األو ةةال
ال  ة أ ت يةد الدولي اإلنسةاني، تسةمي  عةا معاهةدال ح ةا  اإلنسةاأ للحكامة
 .(2)ن   عا ا لتتامال طثااء العاانئ العامة التي تهدد حياة األمة

الاعةةةةةا  الهعرا ةةةةةي للتعبيةةةةة : يعبةةةةة  ال ةةةةةاناأ الةةةةةدولي اإلنسةةةةةاني الةةةةة   يحكةةةةةم  -3
ألأ العةرب  ااعا  اإل ليمي ليس ما ةع جةد ، نلةر  الاتاعال الدولية أان  ال

نةةةتا  مسةةةلي علةةةى  ماةةةه تالةةةيم تصةةةرف دولةةةة طو ط نةةةر مةةةن دولةةةة م ةةةانمة  ةةةي
 ي الاتاعال المسلحة غيةر الدوليةة ن سه طنا ي دولة طأرى، والاعب  الماع  

وعلةةى الةةرغم مةةن اأةةت ف وجهةةال  ،مةةع وجةةاد عاصةةر نعةةا  ر ليمةةي أةةانجي

                                                           

، ت2014 اللهاة الدولية للصلي  األحمر، ديسمبر )رجا ال على طسةلتا(. جاير: ال اناأ الدولي اإلنساني -1
 . 36ا

 مرجع سا  .  -2
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الالر  إأ ال اناأ الدولي لح ا  اإلنساأ من المع ا  طأ ياعب  أان  نعةا  
ماها:  رانال المحةا م اإل ليميةة والدوليةة. وتعتةرف  ،اإل ليم استاادا لهملة طمان

هيةةةةال ح ةةةا  اإلنسةةةاأ عمامةةةا  تعبيةةة   ةةةاناأ ح ةةةا  اإلنسةةةاأ أةةةان  الحةةةدود 
 .(1)عادما تمانس دولة السيعرة على طناب  بل ا حت   طو ا حتهاا

الاعةةةةا  ال خصةةةةي للتعبيةةةة : يهةةةةدف ال ةةةةاناأ الةةةةدولي اإلنسةةةةاني رلةةةةى حمايةةةةة  -4
ي ةةةةانماأ طو الةةةة ين م ةةةةاا عةةةةن الم ةةةةانمة الم اشةةةةرة  ةةةةي  األشةةةةخاا الةةةة ين  

األعمةةا  العداايةةة، وهةةا يحمةةي المةةدنيين والم ةةاتلين العةةاجتالن عةةن ال تةةا  منةةل 
لي لح ةةا  اإلنسةةاأ الهرحةةى والمر ةةى طو طسةةرى الحةةرب والاعبةة  ال ةةاناأ الةةدو 

ةةة لا ةةةت السةةةلم علةةةى جميةةةع األشةةةخاا الخا ةةةعين لا يةةةة  االةةة   و ةةةع طساس 
لل ةةاناأ الةةدولي اإلنسةةاني،  إنةةه يميةةت  ةةين الم ةةاتلين والمةةدنيين،  االدولةةة، وأ   ةة

 .(2)ا    أ  ةال ال خ  المحميو  يتًمن طحكام  
األ ةةراف الُملتمةةة  ال ةةاناأ الةةدولي اإلنسةةاني وال ةةاناأ الةةدولي لح ةةا  اإلنسةةاأ:  -5

م نتا  مسلي، وبالتالي يقي ُيلتت ال اناأ الدولي اإلنساني جميع األ راف  ي ط   
المسةةاواة  ةةةي الح ةةا  والااج ةةةال  ةةةين الدولةةة والهانةةة  غيةةر الحكةةةامي لصةةةالي 

)ع  ةةةة ط قيةةةة(، والةةةالم  ةةةاناأ ح ةةةا   الهميةةةع الةةة ين يتةةة ثروأ  سةةةب  سةةةلامهم
اإلنسةةاأ أةةراحة الع  ةةة  ةةين الدولةةة واألشةةخاا الةة أ هةةم علةةى طنا ةةيها طو 

 .(3))ع  ة عمادية( الخا عين لا يتها
تعبي : تاجد  ين ال اناأ الدولي اإلنساني و اناأ ح ةا  الاعا  الما اعي لل -6

تًةةةمااأ ،  يةةةد طنهمةةةا ي”حلةةةر التعةة ي “اإلنسةةاأ  ااعةةةد جاهرالةةةة م ةةترمة منةةةل 
  ً مةن ال ًةايا  ااأ الدولي اإلنسةاني يتاةاو  منيةر  ، وال انامختل ة جد   اا طحكام  طي

و ةةع الم ةةاتلين، طسةةرى  :منةةل ،التةةي ت ةةع أةةان  نعةةا   ةةاناأ ح ةةا  اإلنسةةاأ
وحمايةةة شةةانتي الهةة   األحمةةر والصةةلي  األحمةةر، وم ةةروعية طنةةاا   ،الحةةرب

                                                           

 . 37مرجع سا  ، ا -1
 مرجع سا  .  -2
 .38ا جا ال على طسةلتا(، مرجع سا  ،ر) ال اناأ الدولي اإلنساني -3
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محددة من األسلحة، وبالمنل يتااو   اناأ ح ا  اإلنسةاأ جاانة  الحيةاة التةي 
 ….حرالة التهميع، ،حرالة الصحا ة منل: ،  يالمها ال اناأ الدولي اإلنساني

 

يالمهةةةةةةةا مةةةةةةةل مةةةةةةةن ال ةةةةةةةاناأ الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني االةةةةةةةادة علةةةةةةةى ذلةةةةةةةا تاجةةةةةةةد مهةةةةةةةا ل 
 .(1)ا متاا ًةو اناأ ح ا  اإلنساأ  يد طنها  عر  مختل ة، وطحيان  

 
 :املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال أثناء النزاعات املسلحة -اثالًث

 

 :األطفال والنزاعات املسلحة

 شةةةةةةةا طأ األثةةةةةةةر الُمةةةةةةةدمر ألو ةةةةةةةا  الاةةةةةةةتا  المسةةةةةةةلي يكةةةةةةةاأ شةةةةةةةديد الا ةةةةةةة ة علةةةةةةةى  
األ  ةةةةةةةةةا   صةةةةةةةةة ة أاأةةةةةةةةةة،  ت ةةةةةةةةةتت األسةةةةةةةةةر وتيةةةةةةةةةتم األ  ةةةةةةةةةا ، وتهايةةةةةةةةةدهم  ةةةةةةةةةي الحةةةةةةةةةرب 

مةةةةةةةن والةةةةةةة ل الحةةةةةةةرب،  ان  أةةةةةةةا ة،  األ  ةةةةةةةا  ط نةةةةةةةر ال ةةةةةةةةال تًةةةةةةةر  وتعرالًةةةةةةةهم للمةةةةةةةال طو اإل
ومةةةةةن الصةةةةةع   ،لعهةةةةةتهم عةةةةةن حمايةةةةةة طن سةةةةةهم واعتمةةةةةادهم  ةةةةةي رعةةةةةالتهم علةةةةةى غيةةةةةرهم انلةةةةةر  

الا سةةةةةةي والبةةةةةةدني ال حةةةةةةة  ت ةةةةةةدير مةةةةةةا يمكةةةةةةن طأ تحدثةةةةةةةه الحةةةةةةرب مةةةةةةن شثةةةةةةان علةةةةةةةى التعةةةةةةان 
ةةةةةلأل  ةةةةةا ، الةةةةة ين عاشةةةةةاا طو ةةةةةا  الاةةةةةتا  الم حمايةةةةةة  اسةةةةةلي، ومةةةةةن هاةةةةةا يتعلةةةةة  األ  ةةةةةا  دوم 

و بةةةةةةل التعةةةةةةر  رلةةةةةةى حمايةةةةةةة األ  ةةةةةةا  طثاةةةةةةاء  ،ومعاملةةةةةةة أاأةةةةةةتين  ةةةةةةي حالةةةةةةة الاةةةةةةتا  المسةةةةةةلي
   مةةةةةن التعةةةةةر  رلةةةةةى الةةةةةاال ل التةةةةةي تعانيهةةةةةا هةةةةة ه ال ةةةةةةة أةةةةة    ةةةةةد طو   الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة  

 ماها على سبيل المنا    الحصر: اعال، ن مرالات 
ل األ  ةةةةا  ال ةةةةة اللبيةةةةرة التةةةي يةةةةتم تهايةةةدها طثاةةةةاء الاتاعةةةةال تهايةةةد األ  ةةةةا : ي ةةةك   -1

نهةةد  ةة أ ط بةةر عةةدد مةةن األ  ةةا  تةةم تهايةةدهم   مةةن   ةةي جاةةاب السةةاداأ ،المسةةلحة
ع ةةاب أةة    تةةرة التةةاتر المسةةتمر  ةةين الحكامةةة وطحةةتاب المعان ةةة السياسةةية  ةةي ط 

، ومةةا طعق ةةه مةةن تعنةةر تا يةة  ات ةةا  و ةة  ت2007تمةةاا  13 التعةةدي ل الااانالةةة  ةةي
ر ة   الاةةان ال ةامل،  التالةةادة الم اجةةة  ةةي تهايةةد األ  ةا  علةةى يةد  ةةاال التحرالةةر 

 ت2006  ةةي ال تةةرة الممتةةدة مةةن ط تةةابر  ،الا ايةةة،  اإل ةةا ة رلةةى احتهةةاا األ  ةةا 
 400   ةة ، و ةةد طحصةةي حةةاالي 49 االيتةةم احتهةةاا حةة ت2007 رلةةى غايةةة ياليةةا

                                                           

 .39مرجع سا  ، ا -1
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سةةاة،  12سةةااال و 08 مةةن األ  ةةا  الهاةةاد الةة ين تتةةراوح طعمةةان مةةةال مةةاهم  ةةين
ا  ي السةاداأ   ةد تةم الت  يةد متمرمتالن  ي مرمت تدنال  تا ع للحكامة  ي ت اد، طم  

 .(1)حالة لا يال األ  ا   ي دان ان ماناا مهادين 46 من وجاد
ب األ  ةةا  وال تيةةال ا مةةا يتعةةر  الهاسةةية الهسةةيمة علةةى األ  ةةا : منيةةر  ا عتةةداءال  -2

على وجه الخصاا للعا  الهاسي طثااء الاتاعال المسلحة،   ةي الت ةاد مةن   تةم 
حالةةة مةةن حةةا ل العاةة  الهاسةةي، والعاةة  ال ةةاام  139عةةن  ت2007اإل ةة   سةةاة 

حة  ال تيةال، والتةي مخيما ل جةين  ي الماع ة ال ةرقية   12 على نت  الهاس  ي
ل  ةي جمهانالةة اللانعةا الديم را يةة  ةي ا تر ها ط راد الهماعال المسلحة، مما سةه  

  ةةةةل مةةةةن  ةةةةحايا  1400   ي ةةةةل عةةةةن ،  ةةةةي مي ةةةةا الهاابيةةةةة مةةةةات2007ياليةةةةا 
 ا غتصاب ووساال طعما  العا  الهاسي. 

  ةةا  مةةن هةة ا دوأ طأ ناسةةى ا نتها ةةال الهسةةيمة األأةةرى التةةي يتعةةرب لهةةا األ     
ت تيل وتعاير وت االه، وهاا يمكن ا ست هاد  ما ترتل ه ال اال اإلسراايلية  ي ح  
األ  ةةا  ال لسةةعيايين مةةن ت تيةةل مةةالم ومتعمةةد،  تاجيةةه األسةةلحة ال تا ةةة والمحرمةةة 
ألجسةةةادهم الًةةةعي ة، وأيةةةر منةةةا  علةةةى ذلةةةا مةةةا م ةةة ه اإلعةةة ت مةةةن  تةةةل الع ةةةل 

 .(2)”ريماأ حها“عة الع لة الر ي” محمد الدنة” ال هيد
 

 املبحث الثاني

نها القانون الدولي اإلنساني أهم االتفاقيات والربوتوكوالت اليت يتضّم 

 واليت حتمي األطفال  ،والقانون الدولي حلقوق اإلنسان

 أثناء النزاعات املسلحة

 

الحماية ال انانية لأل  ا   ي الاتاعال المسلحة  ي ال اناأ الدولي اإلنساني وال اناأ 
 الدولي لح ا  اإلنساأ. 

                                                           

، مهلة ال حا  والدناسال العلمية، "الحماية الخاأة  ي ظل  ااعد ال اناأ الدولي اإلنساني" ه ات  خان: -1
 .95-93، ات2012مانس  06 العدد

 . 96مرجع سا  ، ا -2



 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م2020 يوليو (114رقم ) العدد – (29رقم )اجمللد  -الفكر الشرطي 

[277] 

احلماية القانونيةة للطفةل يف زمةن النزاعةات املسةلحة يف القةانون الةدولي         -اًلأّو

 :اإلنساني

  

اإلنسةةةةاني لحمايةةةةة والمكةةةةن اإلشةةةةانة هاةةةةا رلةةةةى طهةةةةم الاثةةةةاا  المرت عةةةةة  ال ةةةةاناأ الةةةةدولي 
 األ  ا   ي و ت الصراعال المسلحة، ون مر ماها على سبيل المنا :

 
 :م1949 اتفاقية جنيف الرابعة -

 انةةةةةةت ات اقيةةةةةةة جايةةةةةةر الرا عةةةةةةة الصةةةةةةا الةةةةةةدولي األو   عةةةةةةد الحةةةةةةرب العالميةةةةةةة النانيةةةةةةة 
 اعت ةةةةةانهم مةةةةةدنيين،  ،الةةةةة   يةةةةةا  أةةةةةراحة علةةةةةى حمايةةةةةة األ  ةةةةةا  طثاةةةةةاء الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة

محميةةةةةةين ومعةةةةةةاملين معاملةةةةةةة رنسةةةةةةانية ت ةةةةةةمل احتةةةةةةرات حيةةةةةةاتهم وسةةةةةة متهم البدنيةةةةةةة ومةةةةةةرامتهم، 
عاملةةةةةةةةة اإلنسةةةةةةةةانية و ةةةةةةةةي حةةةةةةةةا ل الاةةةةةةةةتا  المسةةةةةةةةلي غيةةةةةةةةر الةةةةةةةةدولي يمةةةةةةةةاي األ  ةةةةةةةةا  حةةةةةةةة  الم

 .(1)  ي اماأ  دون ريها ي  ي األعما  العدااية ا اعت انهم طشخاأ  
 
يهة  علةى الةدو  األ ةراف طأ تتخة  التةةدا ير ” :ت اقيةة( مةن ا 24يةث نصةت المةادة )ح

سةةاة مةةن العمةةر، الةة ين تيتمةةاا طو ان صةةلاا عةةن طسةةرهم  15ال امةةة لًةةماأ تمتةةع األ  ةةا  دوأ 
تسةةهيل اسةةتق ا  هةةؤ ء األ  ةةا   ةةي  لةةد محايةةد لمةةدة  ”والهةة ” نتيهةةة الحةةرب،  ةةالمااند الخاأةةة

تحةةدد عةةن ” سةةاة يا عةةي طأ: 12 مةةانهم عةةن، وعةة وة علةةى ذلةةا األ  ةةا  الةة ين ت ةةل طع”الصةةرا 
(   ة أ األ  ةا  50 ة   علةى نة  مماثةل  ةي المةادة )، والمكةن ا ” رال  حمةل لاحةة الهاالةة

انة  هةةم  ةةي  ةةي األنا ةةي المحتلةةة، مةةع حلةةر أةةرالي لتعييةةر حالةةة الع ةةل ال خصةةية طو ا سةةتع
واأل  ةةةا  يهةةة   وأاأةةةة ار ةةةاء واألمهةةةال ،طثاةةةاء ا عت ةةةا  واألسةةةر مؤسسةةال سةةةلعة ا حةةةت  

 .ن سه ال  اء  ي المكاأ
 

                                                           

ملية الح ا ، جامعة  ماهر ط ا أاال: الحماية الدولية لح ا  الع ل، نسالة م دمة لايل شهادة الدمتاانه،د.  -1
 .120ا ،ت2004 حلااأ،
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 15 األمهةال والمر ةعال والحاامةل واأل  ةا  دوأ " ( مةن ا ت اقيةة:89وتا  المةادة )
 .(1)" ا ية تتااس  مع احتياجال طجسامهمرمن العمر، يه  طأ تععى طغ ية 

 

 مةةةا تااولةةةت ات اقيةةةة جايةةةر الرا عةةةة ما ةةةا  رجةةة ء األ  ةةةا  طثاةةةاء الاتاعةةةال المسةةةلحة 
ةة يعمةةل ط ةةراف الاةةتا  " ت علةةى طأ: ًةةمانة طساسةةية لحمايةةة األ  ةةا  مةةن طأعةةان الحةةرب،  اص 

، مةن الماةا   …على ر ران ترتي ال محلية لا ل الهرحى والمر ى والعهتة والمساين واأل  ةا 
 .(2)"….المحاأرة طو المعا ة

 

طحكات حماية الع ةل  ةي ات اقيةة جايةر الرا عةة   تاعبة  ر   ةي  وتهدن اإلشانة رلى طأ  
تسر  ا ت اقية على جميع حا ل الحةرب " ( على طأ:2حالة نتا  دولي مسلي، وتا  المادة )

( تحةةا  3علةةى الةةرغم مةةن طأ المةةادة ) ،"المعلاةةة، ط  اشةةت اا مسةةلي يا ةة   ةةين  ةةر ين طو ط نةةر
غيةر الةدولي، ر  طنهةا   تتةا ر علةى طيةة طحكةات لحمايةة   عةا األحكةات األساسةية للاةتا  المسةلي

 .(3)الع ل
 

البروتاما  األو  والنةاني  ةي هة ا اإل ةان سةيتم التعةر  رلةى  روتامةالين همةا علةى   -
، والمتعلة   حمايةة ت1949شب  12 التاالي: البروتاما  اإل ا ي ل ت اقية جاير المؤنأةة  ةي

 .ت1977 ال   اعتمد عات )البروتاما  األو (  حايا الاتاعال الدولية المسلحة
 

                                                           

شب/  12ات اقية جاير الرا عة،    أ حماية األشخاا المدنيين  ي و ت الحرب المؤنأة  ي ناجع/  -1
     https://2u.pw/tGZos ي:تة للصلي  األحمر على الرا ط ارعلى ما ع اللهاة الدوليت 1949طغسعس 

  ً       :اوانلر طي
Jaap Doek, The international legal framework for the protection of children in armed 
conflict (children and conflict) United Nation institute for disarmament 
research,2011,p p08-09. 

ا  ح ا  حماية األ  ا   ي ال اناأ الدولي اإلنساني،  حث م دت للمؤتمر الدولي ح ناجع/  ًيل    حة: -2
 .16ت ا 24/05/2010 جماعة اإلسراء، األندأ، الع ل من مالان تربا  و اناني،

3- Jaap Doek,opcit,p09. 
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، والمتعلةة   حمايةةة ت1949 شب 12 البروتامةةا  اإل ةةا ي  ت اقيةةة جايةةر المؤنأةةة  ةةي
 . (1)ت1977 الدولية )البروتاما  الناني( ال   اعتمد عات  حايا الاتاعال المسلحة غير

 

  ةةةةةي المةةةةةادة  ،نةةةةة  البروتامةةةةةاليين علةةةةةى حمايةةةةةة األ  ةةةةةا   ةةةةةي الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة -
مةةةةن البروتامةةةةا  األو  نهةةةةد طنهةةةةا نمةةةةتل علةةةةى طهةةةةم حمايةةةةة للع ةةةةل، وهةةةةي حلةةةةر تهايةةةةد  77

ةةةةةةة 15 األ  ةةةةةةةا  الةةةةةةة ين ت ةةةةةةةل طعمةةةةةةةانهم عةةةةةةةن   ةةةةةةةي ال ةةةةةةةاال المسةةةةةةةلحة، وا لتةةةةةةةتات  هميةةةةةةةع اعام 
لماةةةةةع هةةةةةؤ ء األ  ةةةةةا  الةةةةة ين ي ةةةةةانماأ م اشةةةةةرة  ةةةةةي األعمةةةةةا  العداايةةةةةة، ” التةةةةةدا ير الممكاةةةةةة“

سةةةةاة،  15سةةةةاة، وعاةةةةد تهايةةةةد األ  ةةةةا  الةةةة ين  لعةةةةاا  15   األ بةةةةر مةةةةن   األ  ةةةةا يمةةةةا يتعل ةةةة
طأ تععةةةةةي األولاالةةةةةة لمةةةةن هةةةةةم ط بةةةةةر سةةةةةاة يهةةةةة  علةةةةى ط ةةةةةراف الاةةةةتا   18وللةةةةاهم لةةةةةم يبلعةةةةاا 

( مةةةةةةن ات اقيةةةةةةة ح ةةةةةةا  الع ةةةةةةل. ممةةةةةةا نةةةةةة  38والتلةةةةةةرن هةةةةةة ا الةةةةةةا   ةةةةةةي المةةةةةةادة ) ،(2)"اسةةةةةةا  
حتةةةةةرات أةةةةةاا، وطأ تل ةةةةةل ايهةةةةة  طأ يكةةةةةاأ لأل  ةةةةةا  ما ةةةةةع ” البروتامةةةةةا  األو  علةةةةةى طأ:

لهةةةةةم ط ةةةةةراف  ءمةةةةةن أةةةةةان أةةةةةدي الحيةةةةةاء، والهةةةةة  طأ تهةةةةةي لهةةةةةم الحمايةةةةةة  ةةةةةد طيةةةةةة أةةةةةانة
الاةةةةةةتا  العاايةةةةةةة والعةةةةةةاأ الةةةةةة ين يحتةةةةةةاجاأ رليهمةةةةةةا سةةةةةةااء  سةةةةةةب  أةةةةةةعر سةةةةةةاهم، وأل  سةةةةةةب  

يهةةةةة  تةةةةةا ير ” -علةةةةةى طنةةةةةه: ط3رة ( ال  ةةةةة4البروتامةةةةةا  النةةةةةاني  ةةةةةي المةةةةةادة ) ممةةةةةا طأ  ”. شأةةةةةر
لتربيةةةةةةة  مةةةةةةا  ةةةةةةي ذلةةةةةةا ا ،ل ةةةةةةدن الةةةةةة   يحتةةةةةةاجاأ رليةةةةةةه مةةةةةةالتعليملأل  ةةةةةةا   االرعايةةةةةةة والمعانةةةةةةة 

ةةةة  ،مةةةةانهم  ةةةةي حالةةةةة عةةةةدت وجةةةةاد ش ةةةةاء لهةةةةملرغ ةةةةال ش ةةةةااهم طو طوليةةةةاء ط االديايةةةةة والُخلقيةةةةة تحقي  
وطأ ُتتخةةةةة  جميةةةةةع الخعةةةةةاال المااسةةةةة ة لتسةةةةةهيل جمةةةةةع شةةةةةمل األسةةةةةر التةةةةةي ت ةةةةةتتت ل تةةةةةرة  -ب

ةةةةة ،مؤ تةةةةةة   يهةةةةةاا تهايةةةةةد األ  ةةةةةا  دوأ الخامسةةةةةة  -  :علةةةةةى طنةةةةةه ن سةةةةةها دل ال  ةةةةةرةممةةةةةا ط  
ع ةةةةةةرة  ةةةةةةي ال ةةةةةةاال طو الهماعةةةةةةال المسةةةةةةلحة، و  يهةةةةةةاا السةةةةةةماح  اشةةةةةةترا هم  ةةةةةةي األعمةةةةةةا  

الحمايةةةةةةةةةة الخاأةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي تا رهةةةةةةةةةا هةةةةةةةةة ه المةةةةةةةةةادة لأل  ةةةةةةةةةا  دوأ  تلةةةةةةةةةل   -د :وطأ ،العداايةةةةةةةةةة
نغةةةةةةم  ،ي األعمةةةةةةا  العداايةةةةةةة  صةةةةةةانة م اشةةةةةةرةالخامسةةةةةةة ع ةةةةةةرة سةةةةةةانالة علةةةةةةيهم رذا اشةةةةةةترماا  ةةةةةة

 ،رذا ا تًةةةةةةةةةةى األمةةةةةةةةةةر ،)هةةةةةةةةةةة( وطأ تتخةةةةةةةةةة ، طحكةةةةةةةةةةات ال  ةةةةةةةةةةرة ) ( رذا طل ةةةةةةةةةةي القةةةةةةةةةة ا علةةةةةةةةةةيهم
ا  العداايةةةةةة رلةةةةةى عةةةةةن الماع ةةةةةة التةةةةةي تةةةةةدون  يهةةةةةا األعمةةةةة ااإلجةةةةةراءال إلجةةةةة ء األ  ةةةةةا  و تي ةةةةة

                                                           

1- Ibid, p09. 
للصلي   على ما ع اللهاة الدوليةت 1977ناجع/ الملح  )البروتاما ( األو  اإل ا ي رلى ات اقيال جاير،  -2

 https://2u.pw/8SGBM: تياألحمر على الرا ط ار
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ولاأ عةةةةةةةن سةةةةةةة متهم ؤ أةةةةةةةل البلةةةةةةةد علةةةةةةةى طأ يصةةةةةةةحبهم طشةةةةةةةخاا مسةةةةةةةدا اماع ةةةةةةةة ط نةةةةةةةر طما ةةةةةةة
ين ولؤ ا طو  ماا  ةةةةةةةة األشةةةةةةةخاا المسةةةةةةةا مةةةةةةةاأ ممكا ةةةةةةة ماا  ةةةةةةةة الاالةةةةةةةدين ملمةةةةةةةوذلةةةةةةةا  ،وناحةةةةةةةتهم

. و ةةةةد طولةةةةى ال ةةةةاناأ الةةةةدولي اإلنسةةةةاني طهميةةةةة (1)اطوعر  ةةةة ا صةةةة ة طساسةةةةية عةةةةن نعةةةةايتهم  انان ةةةة
مةةةةةا  األو  علةةةةةى رععةةةةةاء األولاالةةةةةة لأل  ةةةةةا  ا  بةةةةةرى إلغاثةةةةةة األ  ةةةةةا ، حيةةةةةث نةةةةة   ةةةةةي البرت

والنةةةةةاني عاايةةةةة مبيةةةةةرة  ممةةةةا طولةةةةةى البروتامةةةةا أ األو  ،أاأةةةةة عاةةةةد تااالةةةةةع رنسةةةةاليال العةةةةةا 
 5( ال  ةةةةرة 5لحالةةةةة لةةةةم ال ةةةةمل حيةةةةث ي ةةةةير البروتامةةةةا  األو  رلةةةةى هةةةة ه ال لةةةةرة  ةةةةي المةةةةادة )

ر لهةةةةةةا علةةةةةةى طنةةةةةةه  ةةةةةةي حالةةةةةةة القةةةةةة ا علةةةةةةى األسةةةةةةر واعت الهةةةةةةا طو احتهااهةةةةةةا يهةةةةةة  طأ يةةةةةةا   
وال ًةةةةةةي البروتامةةةةةةا  األو  مةةةةةة لا  ًةةةةةةرونة  ةةةةةة   الههةةةةةةاد  ، احةةةةةةدال عااليةةةةةةة مةةةةةة وى واحةةةةةةد

 .(2)اة، لتيسير جمع شمل األسر التي شتتتها الاتاعال الدولية رال ة ممك  كل  
 

 وثيقة مبادئ باريس:  -
ال صةل تعتبر م ادئ  انالس وثي ة مهمة لحماية األ  ا   ةي الصةراعال المسةلحة،   ةي 

لل اناأ الدولي اإلنساني ال صل السادس يماع التهايد غير ال ةاناني  ااألو  يمكن اعت انه تاسيع  
الة ين شةانماا  طو استخدات األ  ا ، وال صل السا ع ر    سةراح وإعةادة دمةي األ  ةا  الهاةاد،

مةةةن  ات واعت ةةةان  2007  ةةةي الاةةةتا  المسةةةلي، تةةةم اعتمةةةاد الاثي ةةةة  ةةةي مةةةؤتمر ع ةةةد  ةةةي  ةةةانالس عةةةات
 .(3)دولة 95  بل  رانها منرتم  ت2010 سبتمبر

 
 :احلماية الدولية للطفل يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان -اثانًي

تم الا  على ح ا  اإلنساأ  ي مختلة  العهةاد وا ت اقيةال الدوليةة الملتمةة والمع  ةة 
علةةى جميةةع الةةدو ، وتحتةةا   عًةةها طحكةةات عامةةة حةةا  حةة  الع ةةل  ةةي الحمايةةة،  علةةى سةةبيل 

( مةةن 10( مةةن العهةةد الةةدولي الخةةاا  ةةالح ا  المدنيةةة والسياسةةية، والمةةادة )24المنةةا  المةةادة )

                                                           

ت 1949طغسعس  /شب 12ناجع/ الملح  )البروتاما ( الناني اإل ا ي رلى ات اقيال جاير المع ادة  ي  -1
للصلي  األحمر على الرا ط  المتعل   حماية  حايا الماااعال المسلحة غير الدولية، ما ع الهاة الدولية

 https://cutt.us/d2jTL:_تيار
 .15-14جع سا  ، ا ًيل    حة، مر  -2

3- Jaap Doek,opcit,p09. 
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 ةةالح ا  ا  تصةةادية وا جتماعيةةة والن ا يةةة، للةةن معاةةى هةة ه المةةااد طنهةةا العهةةد الةةدولي الخةةاا 
هتمةات الًةةيل  تا ية  هة ه األحكةات المتعل ةة  ح ةا  اإلنسةاأ. هة ا ا  اجةد    ةةي  ا دمت اهتمامة

مةةةع اعتمةةةاد الهمعيةةةة العامةةةة لألمةةةم المتحةةةدة ات اقيةةةة ح ةةةا  الع ةةةل عةةةات  ا الع ةةةل تعيةةةر جاهرال ةةة
دولةةة علةى هةة ه ا ت اقيةةة ومحتااهةةا، والمكةةن 193أةةاد ت  ت2011 ن ياليةةةمةة اواعت ةان   ،ت1989

 طأ تعتبر م اناأ عر ي دولي.
 

ةةةةةة ات اقيةةة ح ةةا  الع ةةل:   يسةةتعيع الع ةةل طأ يةةدا ا  ع عةةن ح ا ةةه ألنةةه   ي همهةةا  هم 
اعتمةاد اه من المحا لة عليهةا   ةكل  ةاالم، مةا طدى رلةى و  ياجد لديه وسيلة طو  دنة تمك   ا،دقي   

 25/44 ن ةةم الهمعيةةة العامةةة لألمةةم المتحةةدة  اإلجمةةا  ات اقيةةة ح ةةا  الع ةةل  ماجةة  ال ةةران
ن. تا ةةةةي ين اأتيةةةةانالي( مةةةةادة وملح ةةةة54ن ا ت اقيةةةةة )ت تتًةةةةم  1989نةةةةا مبر 20 المةةةةؤن   ةةةةي

 ع  ها األ  ةا   ةي ط   ا ت اقية  عرال ة   ل س  يها ح ا  اإلنساأ األساسية التي يه  طأ يتمت  
الحة   ةي الحيةاة واألمةاأ، الحة   ةي ال  ةاء والامةا،  ودوأ تمييةت، ومةن طهةم هة ه الح ةا : مكةاأ

الح   ي ا سم والهاسية، الح   ي التعبير عن نطيه. والمكن اعت ان ات اقية ح ا  الع ل اللباة 
 األساسية لش ان الدولي لحماية جميع األ  ا  المت ثرالن  الاتاعةال المسةلحة، ا نت ةال الم اشةر

( مةن ات اقيةة ح ةا  الع ةل، والتةي 38 ه ه الحماية يمكن ريهادهةا طو العنةان عليهةا  ةي المةادة )
علةةى طأ تتعهةةد الةةدو  األ ةةراف  ةة أ تحتةةرت  ااعةةد ال ةةاناأ الةةدولي اإلنسةةاني الماع  ةةة " (1)تةةا 

عليها  ي الاتاعال المسلحة، وذال الصةلة  الع ةل، وطأ تًةمن احتةرات هة ه ال ااعةد. والم حة  
ي ات ا ةال جايةر حكةات الةااندة  ةح ا  الع ل، طنها طعادل ت  يد األمن ات اقية  38على المادة 
حةةةةا ل الاتاعةةةةال  ي  ةةةةا   ةةةةمةةةةن ناحيةةةةة ثانيةةةةة تةةةةا ير الحمايةةةةة لأل ةةةةا يين، و لين اإلوالبروتامةةةةا 

 . (2)لم تا ع وتصد  على طحكات البروتامالين يدو  التالمسلحة  الاس ة لل
  

، للةي تًةمن ط  ي ةترا األشةخاا اراف جميع التدا ير الممكاةة عملي ةتتخ  الدو  األ 
  ةي الحةرب. تمتاةع الةدو  األ ةراف عةن تهايةد ط    ااشةر  م  اسةاة اشةترا    15 ال ين لم تبلغ سةاهم
ساة  ي  ااتها المسلحة، وعاد التهايد من  ين األشخاا ال ين  لعةت  15ه شخ  لم يبلغ سا  

                                                           

 .3، ا839 المهلة الدولية للصلي  األحمر، ون ة   لم دانيا  هيل، العدد -1
ت 1991 ،اإلس ميةالمااثي  الدولة وال رالعة  يمامة والع الة  محمد عبد الهااد محمد: حماية األ ناجع/ د. -2

 .32ة31ة المعانف، ا ما 
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إلععةاء األولاالةة لمةن هةم ساة، يهة  علةى الةدو  األ ةراف طأ تسةعى  18، وللاها لم تبلغ 15
 كنيةةةر مةةن مهةةرد ح ةةةا  رنسةةاأ، هةةي ات اقيةةةة . للةةةن ات اقيةةة ح ةةا  الع ةةةل هةةي ط نةةر اط بةةر سةةا  

لحمايةةة األ  ةةا ، والةةاعكس ا عتةةراف  الع ةةل  اعت ةةانه أةةاح  حةة  رنسةةاني علةةى األ ةةاليم التةةي 
ةةةتمةةةاي األ ةةة”ل ةةةدناتهم الُمتصةةةانة ا  ةةةا  الحةةة   ةةةي ممانسةةةة ح ةةةا هم و    ( 5للمةةةادة ) ا، وذلةةةا     
ةةةوعةة وة  لع ةةل ال ةةةادن علةةى تلةةاالن شنااةةةه تل ةةل الةةةدو  األ ةةراف ل″ (12للمةةادة ) اعلةةى ذلةةا و   

علةى السةن ونًةي  لع ةل وجهةال نلةر الع ةل تمةاي  اةاء   حرالة  ي جميع المسةاال التةي تمةس ا
 .(1)”الع ل

 

طأدنل لهاة ح ا  الع ل تاجيهال م صلة لتا ي  ه ه الح ا ،  مةا  ةي ذلةا األ  ةا  
طأ ت هةةم علةةى طنهةةا  يا عةةي تةةا ير ال ةةرا التةةي تحتةةا  رلةةى ،حةالمتًةةرنالن مةةن الاتاعةةال المسةةل  

هةةةم  ةةي حرالةةةة التعبيةةر، والتةةةي تتعلةة   ةةةالح   ةةةي لممانسةةةة ح    ،لمةةةرة واحةةدة اعمليةةة وليسةةةت حةةدث  
هةم ، وح   ”وسةيلة رع ميةة التعبيةر عةن شنااهةم، والسةعي للحصةا  علةى المعلامةال مةن أة   ط   

ةة والا عةةي الالةةر لأل  ةةا  لةةيس  ،ع السةةلمي علةةى سةةبيل المنةةا  ةةي حرالةةة تلةةاالن الهمعيةةال والتهم 
ةة  ً طأ يسةةاهماا  ةةي التعييةةر مةةن أةة    يمكةةن ا مةة  راد  ةةط مكاااةةال تسةةترعي الحمايةةة، وللةةن طي

ممانسةةةةة ح ةةةةا هم اإلنسةةةةانية، ومةةةةن األمنلةةةةة علةةةةى ذلةةةةا م ةةةةانمة األ  ةةةةا   ةةةةي لهةةةةاأ الحقي ةةةةة 
  رالقيا.طلحة  ي ليبيرالا وسيرالياأ وجااب والمصا

 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل:  -
، وتةةةم ت2000 علةةةى لهاةةةة ح ةةةا  اإلنسةةةاأ  ةةةي ط رالةةةل اعةةةرب م ةةةرو  البروتامةةةا  نسةةةمي  

 ةةي ياليةةة عةةةات  اادية وا جتماعيةةة  عتمةةةاده نسةةمي  ت ديمةةه للهمعيةةة العامةةة عبةةةر اللهاةةة ا  تصةة
ت التا ية   عةد ث ثةة للتاقيع عليه  عد ذلا، حيث دأل حي   ا، و د ظل البروتاما  م تاح  ت2000

و ي ه ا الصدد سااا ش على سبيل المنا    الحصر مادتين  .دو  عليه 10 طشهر من تاقيع
مةةن هةة ا البروتامةةا ، والتةةي نمةةتل  ةةي األسةةاس علةةى تحديةةد سةةن تهايةةد األ  ةةا   ةةي الاتاعةةال 

تتخ  الدو  األ راف جميع "  أتيان  على طأ:ت المادة األولى من البروتاما  انص   المسلحة:
من العمر  18عاا ا لًماأ عدت اشتراا ط راد  ااتها المسلحة، ال ين لم يبلالتدا ير الممكاة عملي  

                                                           

1- Jaap Doek,opcit,p10. 
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ن اعت ةةةان هةةةة ا الحكةةةم طهةةةم طحكةةةات م ةةةةرو  ، حيةةةث يتعةةةي  ” ةةةي األعمةةةا  الحربيةةةةة اا م اشةةةر  اشةةةترا   
 18رلةى  15ليةة مةن لسن ا شةتراا  ةي األعمةا  ال تان ع الحد األدنى  ألأ   البروتاما  الهديد،

 .(1)ره ال اناأ الدولي من حماية الاس ة لما يا    اوا ح   اساة، يمنل ت دم  
  

تل ةل الةدو  األ ةراف ” ا المادة النانية من البروتاما  ا أتيان    د نصت علةى طأ:طم  
، ”(2)اإلج ان   ي  ااتها المسلحةللتهايد  من العمر 18عدت أًا  األشخاا ال ين لم يبلعاا 

 اا وا ةةح  م  سةةاة ت ةةد   18سةةاة رلةةى  15 ةةان  مةةن حيةةث يمنةةل ن ةةع الحةةد األدنةةى لسةةن التهايةةد اإلج
  ً ( من ات اقية 38 الحماية الراهاة التي تل لها ال  رة النالنة من المادة ) .م اننة  ما ها  اام اطي

 18و 15إل ةةا ي رااء تهايةد األ  ةةا   ةةين( مةةن البروتامةةا  النةاني ا77ح ةا  الع ةةل والمةادة )
إلععةاء األولاالةة لمةن هةم ط بةر الدو  األ راف عليها   ط طأ تسةعى  أ  رمن العمر  عي ة، رذ 

 .اسا  
 

 :بناء بيئة حامية للطفل يف فرتة النزاعات -

   الع  ةة  ةين الع ةل والاتاعةال، حيةث تاجد جملةة مةن الح ةاا    يمكةن رغ الهةا، تتعل ة
هةي مدنيةة، ت 1990% من الا يةال المرت عةة  الاتاعةال الدوليةة ماة  90 ي دن  احانهد طأ ما 

% من هؤ ء هةم مةن الاسةاء واأل  ةا ، مةن هة ا الماعلة   هاةاا مهماعةة مةن ال ةرول 80 وطأ  
 :(3)يتةحاميةة للع ةل، وهةي علةى الاحةا ارطو الم ادئ يه  تحقي هةا مةن طجةل ألة   يةةة شماةة 

حكامةةةة ن طولاالةةةال المايةةةة األ  ةةةا  طثاةةةاء الحةةةرب: يهةةة  طأ تتًةةةم  التةةةتات و ةةةدنة الحكامةةةال  ح
األ  ةةا  الم ةةردين لهةةم الحةة   ةةي الحصةةا   ، مةةع ا عتةةراف  ةة أ  امسةةاعدة ال ةةةال األ نةةر  ةةع   

األ  ةةةةا  ارأةةةةرالن، وحمايةةةةة المسةةةةاعدين  :منةةةةل ،مةةةةن الخةةةةدمال العامةةةةةن سةةةةه علةةةةى المسةةةةتاى 
والمساعدال اإلنسةانية، ممةا يهة  علةى الليانةال الحكاميةة وغيةر الحكاميةة ا لتةتات  ا ةع حةد 

 ةد مةن طأ ترمةت  للتهايد، واستخدات األ  ا  مهااد للهماعال المسلحة. و ي نهاية الاتاعةال  

                                                           

1- Jaap Doek,opcit,p12. 
 .5ا ،839العدد  المهلة الدولية للصلي  األحمر، ون ة   لم دانيا  هيل، -2

3- Protecting children during armed conflict.unicef,May2006 :12/12/2016-21:21 
    http:www.unicef.org/chinex/protection/files armed.conflict.pdf 
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ترميةت علةى  ًةايا ح ةا  الع ةل، الحكامال على جهاد  ااء الس ت وح   الس ت مةن أة   ال
 ومعالهة الهراام المرتل ة  د األ  ا .

 

يه  احترات المعاهدال الدولية وتا ي ها من  بل المسؤولين،  ما  ةي  التشريع  الت فيذ: -
د مةن ذلا الدولةة والليانةال مةن غيةر الدولةة، والا عةي مراجعةة الت ةرالعال الهااايةة للت   ة

الهسةةيمة لل ةةاناأ الةةدولي علةةى طنهةةا جةةراام، التةةدنال  طأ يةةتم التعةةرف علةةى ا نتها ةةال 
سةةيما  اللةةا ي لل ةةاال المسةةلحة  ةةي  ااعةةد ال ةةاناأ الةةدولي اإلنسةةاني وح ةةا  اإلنسةةاأ،  

 .(1)تلا المتعل ة  حماية األ  ا 
يهةة  ال ًةةاء علةةى العديةةد مةةن الماا ةة  التةةي مانةةت  المواقثثو  الدثث وات  المم : ثث ت: -

و ةةةةي م ةةةةدمتها  ،ت غالبيتهةةةا  ةةةةالتمييت، وال ًةةةةاء عليهةةةةاوالتةةةةي تتمي ةةةة ،سةةةاادة طثاةةةةاء الاةةةةتا 
المعاملةةةةة السةةةةيةة واسةةةةتخدات األ  ةةةةا  مةةةةن  بةةةةل الهماعةةةةال المسةةةةلحة، رذ يهةةةة  تعتالةةةةت 
السةةةةلاا والتةةةةدنال   ةةةةي مهةةةةا  ح ةةةةا  الع ةةةةل لهميةةةةع ط ةةةةراد ح ةةةة  السةةةة ت والعسةةةةكرالين 

 والمدنيين على حد سااء.
المهتمةةع المةةدني، رمكانيةةال هاالةةة للتةة ثير علةةى تمتلةةا وسةةاال اإلعةة ت و  فثثت  ال شثث  : -

العاة  الهاسةي  ةد  :منةل ،مةهمالرط  العات، وتعتالت العمل من أ   ماا  ة  ًايا 
 وو ع حد طمات تاا ر األسلحة الصعيرة والخفي ة. ،األ  ا 

تعتالت م انمة األ  ا   ي حمايةة  مه :ات الحي ة ب ل  بة ل طفل، المدرف  المش :كة: -
خاأةةة  ةةي حةةا ل الت ةةرد،   ةة أ بن أةة   ألةة  مسةةاحال أةةدي ة للع ةل، و طن سةهم مةة

 الحماية من  يروس ن   المااعة ال  رالة. تها  األلعات األن ية، طو :منل ، ًايا
هةةةا  نأةةةد ماههةةةي وشةةةامل وإعةةةداد الت ةةةانالر والر ا ةةةة، ممةةةا الرصثثثا  اغ ثثثرق  الر  بثثثة: -

، والا عةةي طأ 1612-1539 معلةةاب  ةةي  ةةرانال مهلةةس األمةةن التةةا ع لألمةةم المتحةةدة
 ي مل جميع ا نتها ال المرتل ة  د األ  ا  المتًرنالن من الاتاعال المسلحة.

  ةا  و ةت الاتاعةال ع نةال المتعل ةة  حمايةة األ ا ة لما سب ، تاجةد العديةد مةن اإلر -
عةة أ واإل ،ت1924 سةةبتمبر يمةةم  ةةع أ جايةةر الصةةادن عةةن عصةة ة األإالمسةةلحة، مةة

عةةة أ ح ةةةا  الع ةةةل الصةةةادن عةةةن إ ت، و 1948نسةةةاأ  ةةةي ديسةةةمبر العةةةالمي لح ةةةا  اإل
                                                           

1- Ibid. 
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حةا ل  يالخةاا  حمايةة الاسةاء واأل  ةا   ة عة أ، واإلت1959الهمعية العامةة عةات 
 ت،1974 ديسةةمبر 14ي سةةلحة الصةةادن عةةن الهمعيةةة العامةةة  ةةالعةةاانئ والاتاعةةال الم

ن والةةة ل والخةةةاا  حمايةةةة الع ةةةل مةةةت، 1990 عةةة أ العةةةالمي ل مةةةة الع الةةةة عةةةاتواإل
ع نةةةال رأ لةةةم تلةةةن قيمةةةة تلةةةا اإل والحقي ةةةة، رأ   .الحةةةروب طثاةةةاء الماااعةةةال المسةةةلحة

و ةةد  ،(1)يالعةةات الةةدول  ال تهةةا تنيةةر ردانةةة واسةةتالان الةةرطمخ لتاميةةة علةةى الةةدو ، ر  طأ  ر
 . (2)لا اء  اعدة  انانية عر ية ال طساس  ت ك  

           
 

 املبحث الثالث

 أثناء النزاعات املسلحة اإلسالميةالشريعة  حقوق الطفل يف

 

الع الةةةةةةةة هةةةةةةةي المرحلةةةةةةةة التةةةةةةةي يعي ةةةةةةةها اإلنسةةةةةةةاأ وهةةةةةةةا تحةةةةةةةت سةةةةةةةن  ا طأ  ا ةةةةةةةسةةةةةةةب  وبي  
ةةةة 18سةةةةن ي ةةةةل عةةةةن  الناماةةةةة ع ةةةةر، وتعةةةةرف   نهةةةةا مةةةةل   وهةةةةي ملمةةةةة م ةةةةت ة مةةةةن ُ  يةةةةل  ا،عام 

 الةةةةةة وتمتةةةةد  تةةةةةرة الع ،والُع يةةةةل هةةةةةا الةةةة   يعتمةةةةةد علةةةةةى ارأةةةةرالن لةةةةة لا سةةةةمي  الع ةةةةةل   ةةةةة   
ةةةةة وتبةةةةةدط هةةةةة ه ال تةةةةةرة مةةةةةن لحلةةةةةة الةةةةةا دة والكةةةةةاأ  ،اا نا ةةةةةه  حتةةةةةى يصةةةةة ي هةةةةة ا المخلةةةةةا   الع 

ةةةةةةللع ةةةةةةل  لهةةةةةة ا التعرالةةةةةةر تلةةةةةةاأ مرحلةةةةةةة الع الةةةةةةة عاةةةةةةد  ا يهةةةةةةا عااةةةةةةل يك لةةةةةةه والهةةةةةةتم  ةةةةةةه. وو   
 هةةةةةي تمتةةةةةد مةةةةةن لحلةةةةةة الةةةةةا دة حتةةةةةى  ،اإلنسةةةةةاأ ط ةةةةةا  ماهةةةةةا عاةةةةةد اللاااةةةةةال الحيةةةةةة األأةةةةةرى 

 الناماة ع ر من العمر.
 

ي: مرحلةةةةةةة تنمةةةةةةاه وتتعةةةةةةدد مراحةةةةةةل الع الةةةةةةة مةةةةةةارالع ةةةةةةل  مراحةةةةةةل مختل ةةةةةةة  ةةةةةةي  يمةةةةةةر  
تسةةةةعة طشةةةةهر، وهاةةةةا الع ةةةةل جةةةةتء  احمةةةةل وتاتهةةةةي  ةةةةالا دة. ومدتةةةةه غال  ةةةةالهاةةةةين: وتبةةةةدط مةةةةن ال

 من األت. 

                                                           

 ياب الماسم الن ا ي لهامعة اللاالت العات الهامعنساأ" متأاد  ط ا هير: ح ا  اإل يعل ناجع/ د. -1
 .  187ةة184ت ا1968

 ، لاإلس ميةوال رالعة  يال اناأ الدول ي: حماية ح ا  الع ل   د. عبد العتالت مخيمر عبد الهاد /ناجع -2
 . 77ة 75ا ، دان الاهًة العربية،ت1991
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 .مرحلةةةةةةة الر ةةةةةةاعة: وتبةةةةةةدط مةةةةةةن و دة الع ةةةةةةل حتةةةةةةى نهايةةةةةةة العةةةةةةات النةةةةةةاني مةةةةةةن عمةةةةةةره
ي: مرحلةةةةةةة الع الةةةةةةة تمةةةةةةار ،لةةةةةةة رلةةةةةةى  تةةةةةةرال وطدوان مةةةةةةا ي سةةةةةةم علمةةةةةةاء الةةةةةةا س والتربيةةةةةةة الع ا 

سةةةةةةااال حتةةةةةةى أمةةةةةةس سةةةةةةااال. مرحلةةةةةةة الع الةةةةةةة  الم كةةةةةةرة: وتبةةةةةةدط هةةةةةة ه المرحلةةةةةةة مةةةةةةن ثةةةةةة  
رحلةةةةةةة الع الةةةةةةة الاسةةةةةةعى: وتبةةةةةةدط هةةةةةة ه المرحلةةةةةةة مةةةةةةن أمةةةةةةس سةةةةةةااال حتةةةةةةى العةةةةةةات التاسةةةةةةع. م

: وتبةةةةةةةدط هةةةةةةة ه المرحلةةةةةةةة مةةةةةةةن تسةةةةةةةعة سةةةةةةةااال حتةةةةةةةى العةةةةةةةات النةةةةةةةاني ع ةةةةةةةر. مرحلةةةةةةةة المتةةةةةةة أرة
مراه ةةةةةة: وتبةةةةةدط هةةةةة ه المرحلةةةةةة مةةةةةن العةةةةةات النةةةةةاني ع ةةةةةر حتةةةةةى العةةةةةات الرا ةةةةةع ع ةةةةةر طو العةةةةةات ال

ةةةةةةةةة(1)السةةةةةةةةةا ع ع ةةةةةةةةةر  ،ا مختل ةةةةةةةةةة ومنيةةةةةةةةةرة  لهةةةةةةةةةم ح ا  ةةةةةةةةة. واهةةةةةةةةةتم اإلسةةةةةةةةة ت  األ  ةةةةةةةةةا  وأص 
وهةةةةةي امةةةةةن  ،يتعلةةةةة   اعةةةةةا  الحمايةةةةةة الااجةةةةة  تاا رهةةةةةا للع ةةةةةل وسةةةةةاحاو  طأ نةةةةة مر ماهةةةةةا مةةةةةا

وهةةةةةةةي  ،أ اللةةةةةةةرالم والسةةةةةةةاة الاباالةةةةةةةة ال ةةةةةةةرال ةشال ةةةةةةةر طو الاتاعةةةةةةةال المسةةةةةةةلحة   ةةةةةةةط  ةةةةةةةي الحةةةةةةةرب 
 :تي ار

 
 :ن الكريمآالقر حقوق الطفل يف -اًلأّو

وحةةرا  ، عةةن طمةةه ي ةة الةةى حمايةةة الع ةةل ماةة  طأ يصةة ي جايا ةةأ اللةةرالم عشحةةرا ال ةةر 
َ اْلَواِلثثَاات  ) :  ةا  تعةةالى ،الر ةةاعة ماملةةة غيةر ما اأةةة والا  ةةة عليةةه وحًةةانته يعلةى ح ةةة  ةة

نَّ َ ِكْ ثَوت  ي ْرِضْدَن  َض َعَة َ َعَ ى اْلَمْول وِو َله  ِ:ْز  ه  نَّ َأْ ََلَوه نَّ َحْوَلْيِن َك ِمَ ْيِن ِلَمْن َأَ:اَو َأن ي ِتمَّ الرَّ ه 
ْ َدَه  ََل ت َضث :َّ َ اِلثَاٌة ِ َوَلثِاَه   َ  َعَ ثى اْلثَواِ:ِ   َ  ََل َمْول ثوٌو لَّثه  ِ َوَلثِا ِ ِب ْلَمْدر  ِف ََل ت َك َّف  َ ْفٌس ِإَلَّ   

ِلثثث َ  َ ثثث َر َعَ ْيِهَمثثث  َ ِ ْن َأَ:وت ثثثْم َأن  ِمْ ثثثل  لَك :  َفثثثَر ج  َمثثث  َ َتَشثثث    ْ ه  ْن َأَ:اَوا ِفًَلثثث َلت َعثثثن َتثثثَراا  مِت َفثثثِْ
 ََّّ ثوا  ث  َْتْيثت م ِبث ْلَمْدر  ِف َ اتَّش  َ ث َر َعَ ثْيك ْم ِإَلا َ ث َّْمت م مَّ َ َتْ َتْرِضد وا َأْ ََلَوك ْم َفَر ج  َّّ  َ اْعَ م ثوا َأنَّ 

ثثث  اْلَيِتثثثيَم َفثثثَر ) :  ةةةا  تعةةةالى ،سةة ت  الع ةةةل اليتةةيم. ومةةة لا اهةةةتم اإل(2)(ِبَمثث  َتْدَم  ثثثوَن َبًِلثثثيرٌ  َفَأمَّ
 .(3)(َتْشَهر

 

                                                           

: طأصااية اجتماعية،  رنامي األماأ األسر  الا اي، الماع ة العربية ح ا  الع ل ناجع/ ط. سهات اليماني -1
 https://2u.pw/GT9rV: رتيعلى الرا ط ا ت30/04/2015 تانالخ  اإلس مية ي ال رالعة 

 . 233 : اريةسانة ال  رة -2
 .9 : اريةسانة الًحى -3
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َ ََل َتْشَرب ثوا َمث َ  اْلَيِتثيِم ) :  ةا  ،وم لا طمر المالى جل ش نه  المحا لة على مةا  اليتةيم
اَّ     .(1)(ِإَلَّ ِب لَِّتي ِهَي َأْحَ ن  َحتَّىك َيْب  َغ َأش 

 
ةة  ً َمثث  َأثثْأك   وَن ِفثثي ب ط ثثوِ ِهْم َ ثث :تا ) :او ةةا  طي ثث  ِإ َّ ِإنَّ الَّثثِذيَن َأثثْأك   وَن َأْمثثَواَ  اْلَيَتثث َمىك إ ْ مت
  ،لية الع ةل حتةى يبلةغو سة مي علةى عةدت مسةؤ الهاةااي اإلال ةاناأ  . ون   (2)(َ َ َيًْلَ ْوَن َ ِديرتا

ةةط يةة  ع ابةةة ال تةةل طو الحةةد علةةى المةةر وعةةدت تا  للع ةةل وعةةدت  اة الحامةةل حتةةى تًةةع حملهةةا احترام 
المعةةةانا ليسةةةت  يلةةةرة تحةةةرالم  تةةةل األ  ةةةا  والاسةةةاء  ةةةعةةةدات علةةةى األ  ةةةا ، و تاقيةةةع ع ابةةةة اإل

علةةى  اسةة ت حيةةث و ةةع  يةةاد   ةةل سةة  هم اإل ،ونوبيةةينال ًةةل  يهةةا لأل ةةال لرة الحدينةةة و  يرجةةع 
 يالحةروب  ة  ةل رأ   الميةداأ يالم اتل و  ي اتل غير الم اتل  سير ال تا  حتى   يصاب غير 

  ةةا   ،   ةةالح  والعةةد  والمسةةاواة ود ةةع الللةةم والعةةدواأسةة اب تتعل ةة  ألرسةة ت لةةم تلةةن ت ةةات اإل
َِّّ ) :تعةالى ْدَتثِاينَ  َ َ  ِت  وا ِفي َ ِبيِل  َ ََل أ ِحثا  اْلم  َّّ .  عاةدما (3)(الَِّذيَن أ َشث ِت  وَ ك ْم َ ََل َتْدَتثا  ا ِإنَّ 

ط  ي اتل غير الم اتل  ة  ي تةل  وهي: ،(4)ت ع الحرب  هي تخًع للعديد من ال ياد والًمانال
الحةةروب، وجةةاب  ةةي ذا مانةةت لهةةا  ةةاة م اشةةرة ر  ر ةةترا  ةةي ال تةةا  ماةةع طأةة  األمةةاا  طحةةد   ي

ةة يمةةاأ  ةةرجةةااة األ ،نسةةانية وال ًةةيلة طثاةةاء ال تةةا احتةةرات م ةةادئ اإل ا  سةةتمران ميةةداأ ال تةةا  ماع 
 امة الحد عليها وهي حامل، وم ل للع ل ح  الر اعة، رس ت  تل األت طو ال تا . مما ماع اإل

 .(5)ب تا يرها للع لوترتي  مسكن للع ل وطوج  على األ والا  ة للع ل
 

َ َدة  ِمْن َ َدِتِه َ َمثْن  ِلي ْ ِفْق ل  ) :  ا  تعةالى ،أ على الا  ة على الع لشال ر   ما ن   
  َّّ ثث  ِإَلَّ َمثث  َْت َهثث  َ ثثَيْ َدل   َّّ  َ ْف ت َّّ  ََل أ َك ِتثثف   ثث  َْتثث      َبْدثثَا ع ْ ثثر    ثثِاَ: َعَ ْيثثِه ِ:ْز  ثثه  َفْ ي ْ ِفثثْق ِممَّ

عتداء عليها  ال تل سااء وها جاةين  ةي أ ا شحياة الع ل وأيانتها حرت ال ر ية . ولحما(6)(أ ْ رتا

                                                           

 . 34 : اريةسراءاإلسانة  -1
 .10 : اريةالاساءسانة  -2
 .190 : اريةسانة ال  رة -3
 ت. 1987نساأ، الع عة األولى، لح ا  اإل ي ان ال انانناجع/ د. عبد العتالت سرحاأ: اإل -4
 وما  عدها. 268ت ا1963: طحكات الترمال والماانالث، دان ال لر العربي، ناجع/ د. محمد ط ا اهرة -5
 .7 : اريةسانة الع   -6



 

 
 
 
 
 

 الدكتور فتحي فتحي جاد اهلل............. ............................... احلماية الدولية لألطفال يف زمن احلرب

 

[288] 

 كم إن  حثن  ثرز هم   أتث  َل تشت ثوا أ َلوكثم يشثية إمثر   ) : ا  تعةالى ، عد و دته  عن طمه طو
 .(1)( همأت   حن  رز كم     َلوكم من إمر   أ َل تشت وا ): و ا  تعالى ،(ا  كبيرت طئت  ت هم ك ن يِ 

 

 : ةةةا  تعةةةالى ،اهةةةا  نوحةةةهرسةةة مي ال ةةةرالر حيةةةاة الع ةةةل وحةةةرت اإل أةةةاأ الةةةدينو ةةةد 
ثث  َكِبيثرتا) ْم َكث َن ِيْطئت ثث ك ْم ِإنَّ َ ثْتَ ه  ْم َ ِ أَّ . مة لا نهةةى (َ ََلَتْشت   ثوا َأْ ََلَوك ثْم َيْشثَيَة ِإْمثثَر   َ ْحثن  َ ثْرز   ه 

ِئَ ْت ِبَأيِت َل ا    ِتَ ْت َ ِ َلا ) ى:  ا  تعال ،س ت عن وطد الباالاإل  .(2)(اْلَمْوؤ  َوة    
 

 :السنة حقوق الطفل يف -اثانًي

ةة تل السةةاة الاباالةةة ال ةةرال ة   ةةكل أةةاا علةةى الع ةةل  ةةي سةةاااته األولةةى التةةي يكةةاأ نم 
لتمةةت السةةاة طومةةن ثةةم  ،مةةن أةة   تاجيهةةاتهم شخصةةيته ا علةةى الل ةةان الةة ين تامةةا يهةةا معتمةةد  

ومن ه ه األوجةه  ،األ  ا  التي هي  ي الاا ع ترجمة لحاجاتهم ومعالبهم الاباالة الل ان  ح ا  
 ي: تما ي

يك ي  ي  ياأ عااية الساة الاباالة ال رال ة  ةدون األسةرة  ،ولية الع لؤ ردناا الاالدين لمس -
ولية ديايةة ؤ ولية الاالةدين عةن هة ه الرعايةة مسةؤ لمة  ي نعاية الع ل طنها جعلت مسةالمس

نسةةا  ن أةةلى ن  نوى ال خةةان  عةةن عبةةد ن طأ   ،ولية اجتماعيةةةؤ  بةةل طأ تلةةاأ مسةة
والرجةل  ،و ؤ  اإلمةات نا  وهةا مسة ،و  عةن نعيتةهؤ لةم مسةلم نا  ومل  " ل   :عليه وسلم  ا 

والعبةد نا  علةى  ،ولةؤ مرطة ناعية على  يت اوجها وهي مسوال ،و ؤ نا  على طهله وهامس
 و ". ؤ م مسو  ط   لللم نا  ومللؤ مس ما  سيده وها

الع ةل  ةي الحمايةة و ةت الحةةروب والعةا  والمسةاعدال عاةد اللةاان : وللع ةل  ةةي  حة    -
حةةةةةا ل العةةةةةاانئ واللةةةةةاان  والماااعةةةةةال المسةةةةةلحة طولاالةةةةةة الحمايةةةةةة والرعايةةةةةة الخاأةةةةةة 

ولةةةه طولاالةةةة الا ةةةاء  ،طسةةةره جرحةةةه طو ري ااةةةه طو  المةةةدنيين مةةةن حيةةةث عةةةدت جةةةااا  تلةةةه طو
مةةن طدب اإلسةة ت  ةةي  الرعايةةة الصةةحية واإلغاثةةة، انع   ةةء وا ح ا ةةه  ةةي المةة وى والعةة ا

ا؛ حيةث طوأةى أةلى ن عليةه وسةلم  ةادة الهيةاي  ةاا  : "انعل ةاا  اسةم الحروب عمام  
 ."ا و  امرطة و       و  أعير   اا  اني  ى ملة نسا  ن و  ت تلاا شيخ  ن وباهلل وعل
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لةةى رالعديةةد مةةن الحةةا ل دعةةاا  يوأةةحا ته اللةةرات  ةةن عليةةه وسةةلم الرسةةا  أةةلى  رأ   -
 ي عةةدت تعرالًةةهم للمخةةا ر  ةة ىووأةة ،تةةا ير الحمايةةة والًةةماأ لأل  ةةا  و ةةت الحةةرب

 ي  ة ،طمر جااده  الةدعاة  بةل ال تةا و  ،  ا  وال يا  والاساءالعتوال وعدت التعرب لأل
 :ط يةةه  ةةا  الحةةديث الةة   طأرجةةه مسةةلم عةةن عل مةةة  ةةن مرثةةد عةةن سةةليماأ  ةةن  رالةةدة عةةن

علةةةى جةةةيش طو سةةةرالة طوأةةةاه  ةةةي  ا ةةةاأ نسةةةا  ن أةةةلى ن عليةةةه وسةةةلم رذا طمةةةر طميةةةر  
"اغةتوا  اسةم ن  ةي سةبيل ن  ثةم  ةا : ا،اى ن ومن معه من المسةلمين أيةر  أاأته  ت 

ا وإذا ل يةت عةدو  ،انوا و  تمنلاا و  ت تلاا وليةد   اتلاا من م ر  اهلل اغتوا و  تعلاا و  تعد
ومةر  ،ما طجا اا  ا بل مةاهم تهن  أ     ي   من الم رمين  ادعهم رلى ث   أصا  طو

  عاهم ثم ادعهم رلى اإلس ت  إأ طجا اا  ا بل ماهم ومر عةاهم ثةم ادعهةم رلةى التحةا  
 وطأبرهم طنهم رأ  علاا ذلا  لهم ما للمهاجرالن وعليهم ما ،من دانهم رلى دان المهاجرالن

لةةةاا ماهةةةا  ةةة أبرهم طنهةةةم يكانةةةاأ مةةة عراب المسةةةلمين ط ةةةاا طأ يتحا    ةةةإأ ،علةةةى المهةةةاجرالن
يهر  عليهم حكم ن ال   يهر  على المؤماين و  يكاأ لهم  ي العايمة وال ةيء شةيء 
ر  طأ يهاهةةدوا مةةع المسةةلمين  ةةإأ هةةم ط ةةاا  سةةلهم الهتالةةة  ةةإأ هةةم طجةةا اا  ا بةةل مةةاهم 

وإذا حاأةةرل طهةةل حصةةن  ةة نادوا طأ  ،ومةةر عةةاهم  ةةإأ هةةم ط ةةاا  اسةةتعن  ةةاهلل و ةةاتلهم
ه    تهعل لهم ذمة ن و  ذمة نبيه وللن اجعل لهةم ذمتةا تهعل لهم ذمة ن وذمة نبي  

وذمةةة طأةةحا ا  ةةإنلم طأ تخ ةةروا ذممكةةم وذمةةم طأةةحا كم طهةةاأ مةةن طأ تخ ةةروا ذمةةة ن 
تلهم وإذا حاأةةرل طهةةل حصةةن  ةة نادوا طأ تاةةتلهم علةةى حكةةم ن  ةة  تاةة ،وذمةةة نسةةاله

. (1)علةةى حكةةم ن وللةةن طنةةتلهم علةةى حكمةةا  إنةةا   تةةدن  طتصةةي  حكةةم ن  ةةيهم طت  
  .    ال خان رنواه الخمسة 

ةة: مةةن الح ةةا  التةةي م لهةا اإلسةة ت للع ةةل ححمايةة حيةةاة الع ةةل -  ،ه  ةةي الحيةةاة وأةةيانتها  
و ًةةى  ، عةةد و دتةةه تل تةةل سةةااء وهةةا جاةةين  ةةي  عةةن طمةةه طعتةةداء عليهةةا  اوتحةةرالم ا 

وهةي  ،اإلس ت على العادة الهاهلية ال ميمة التي مانت معرو ة عاد العرب  بل اإلس ت
ت ن عت وجل حر   رأ  " :و ا  ألى ن عليه وسلم ،من العان طو السبي اوطد الباال أا   

                                                           

ت 1996 /هة1416الخير، ساة الا ر:  ناجع/ شرح الااو  على مسلم يحيي  ن شرف ط ا امرالا الااو ، دان -1
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" و ةد نو   ةي السةاة طحاديةث منةرة (1)عليكم ع ا  األمهال ووطد الباال وماعةا وهةال...
 ، ةتلهم مةن طعلةم الل ةاار  عةد اإلشةراا  ةةاهلل وتعةةد   ،تةل األ  ةا   صة ة عامةةتاهةى عةن  

طنةه سة   نسةا  ن أةلى ن ن  ةن مسةعاد ن ةي ن عاةه " عبةد  ي الصحيحين عن 
طأ " :؟  ةا ثةم ط  : لةت ،ا وهةا أل ةا؟  ا  طأ تهعل هلل ند  ال ن  طعلم ط    :عليه وسلم

 ".(2)...أ يععم معاطت تل ولدا أ ية 
علةةى عاايةةة اإلسةة ت  الرعايةةة الهسةةمية والصةةحية للع ةةل: مةةن ط ةةرا الملةةاهر التةةي تةةد    -

   الهانةة  البةةدني والصةةحي طأ اإلسةة ت  ةةد وجةةه  الع ةةل ماةة  مالةةده و  سةةيما  يمةةا يتعل ةة
ولمةةةا  ،وطأ تلةةاأ لمةةةدة عةةامين مةةاملين ،رلةةى  ةةرونة طأ تلةةةاأ الر ةةاعة مةةن ثةةةد  طمةةه

مةةةن طثةةةر علةةةى أةةةحة الع ةةةل الهسةةةمية والا سةةةية   ةةةد للر ةةةاعة العبيعيةةةة مةةةن ثةةةد  األت 
ه مةن هة ا اللةبن   ل على ح    حرا الرسا  ألى ن عليه وسلم على طأ يحصل مل  

ومن ثم   د طأر الابي أةلى ن عليةه وسةلم ر امةة حةد التنةا علةى  ،أ    ترة الر اعة
 الصةةبي   لمةةا  عمتةةه وجةةاءل ،العامديةةة حتةةى تر ةةع ولةةدها ن ةةاعة ماملةةة حتةةى ال عةةات

و ةةي يةةده مسةةرة أبةةت د لةةة علةةى طنةةه  ةةدط ي  ةةل الععةةات،  سةةلم نسةةا  ن أةةلى ن عليةةه 
 وسلم الع ل رلى نجل من المسلمين لي ات على نعايته ثم ط ات عليها الحد.

ذا علةم رعلةى األ  ةا  وال نالةة والعًة   ىسةا  ن أةلى ن عليةه وسةلم يخ ة د ماأ ن  -
ن أةلى ن   ا   نسا  ،ول د  لعه  تل  عا األ  ا  ،طو       اطأ جاده  تلاا أبي  

  ت تلةاا ط هةم ال تةل حتةى  تةل ال نالةة" ما  ا  ط ةاات جةاوا " :جااده يعليه وسلم يصيي  
طأةحا ه  ىياهةألى ن عليه وسةلم  رسا  ن  ،"ت تلاا ال نالة ط  ت تلاا ال نالةال نالة ط  

ه مةن  عةده علةى سةيرته الحسةاة إ  لا سان أةحا ته وأل ةام ،عن  تل األ  ا  نحمة  هم
 الععرة. 

                                                           

ت عدد 1996 /هة1416ساة الا ر:  الخير، شرح الااو  على مسلم يحيي  ن شرف ط ا امرالا الااو ، دان -1
 اب الاهي عن منرة المساال من غير حاجة  " تاب األ ًية« أحيي مسلم"اللت  األجتاء: ستة طجتاء 
 .593لتمه طو  ل  ما   يستح ه مسالة ن م ح    وها ا متاا  من طداء ،والاهي عن ماع وهال

ن م  : طأ تهعل هلل ندا وها أل ا.  ا ...ط  ال ن  طعلم؟  ا  "جتء من حديث ط ي الع اس األأم"اللت   -2
 :تيس ت وال  على الرا ط اررماساعة الحديث ال رالر على ش كة  ناجع/ 35الحديث 
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 ،و د نهى نسا  ن ألى ن عليه وسلم عن  تل الاسةاء واأل  ةا  طثاةاء المعةانا الحربيةة
 ،أالةد ا ةن الاليةد :  ةا  ؟ة م تالةة  سة   حاللةة اللاتة  مةن  تلهةاط  تي مكة نطى امر  ي  

 .(1)اطو طجير   اا طوعسي   ة طو وليد  ط مر اه طأ يدنا أالدا والاهاه طأ ي تل   مر 
"يتالد  ن ُط ي"  ااد جي ه  ها الخلي ة األو  ط ا  كر الصدي  ن ي ن عاه ياأي وها -

ةةةا و  مبيةةةر  أةةةبي   ة و ط رنةةةي ماأةةةيا  ع ةةةر،   ت تةةةل امةةةر " وال ةةةا : ،لةةةى ال ةةةاتر و   اا هرم 
 مالا ن ي ن عاه. ماتو تهبن" نواه اإل ،اتحر ن عامر   و  ،امنمر   ات ععن شهر  

 ةةن الخعةةاب ن ةةي ن عاةةه ال ةةادة  ةةي جيةةاي المسةةلمين  عةةدت  مةةا طوأةةى سةةيدنا عمةةر  -
  الم اتةةل روط  ي ةةاتلاا  ،علةةى سةة متهم اوذلةةا ح اظ ةة ،الحةةروب ي ةة التعةةرب لأل  ةةا   

تًةةمن  ي العديةةد مةةن ال ااعةةد التةة اإلسةة مية. ممةةا جةةاءل ال ةةرالعة (2) ةةي سةةاحة الحةةرب
 ةةة   ي تةةةل ر  الم اتةةةةل  لانةةةت سةةةلاميال ال تةةةل م يةةةةدة  ،ين و ةةةت الحةةةةروبحمايةةةة المةةةدني

وألهةةل ال مةةة علةةى المسةةلمين ح ةة  طنواحهةةم وطمةةاالهم  ،(3)المعرمةةة وال تةةا  يالم ةةترا  ةة
 اي ة"مةن شذى ذم   :الناا، ل اله أةلى ن عليةه وسةلمداماا على عهدهم ولم ي وطعرا هم ما

 ةةإأ هةةةم نلنةةةاا عهةةةدهم ون ًةةاا عهةةةدهم حلةةةت دمةةةاإهم دوأ  ،  نةةا أصةةةيمه يةةةات القيامةةةة"
 .(4)ألنه   يؤأ  المرط   ن  غيره ،نسااهم وط  الهم

يابي "أاأةة طو  ها أ ح الدين األ يالت اإلس ميةو اف من األ طأ   امن النا ت تانالخي   -
ةةة ،طيةةةات حروبةةةه مةةةع الصةةةليبيين  امهةةةال  الحليةةة  وميةةة ا   مةةةداد األا إلطنةةةه جعةةةل هاةةةاا و   

ليةةةه مةةن الحليةةة  رمةةةل طسةةبا  ي أةةة أ مةةا يحتةةاجاأ  يمهةةةال يةةامين  ةةاأل ي تةة ت ، السةةكر
 .(5)  الهموالسكر أل
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 ةه الة عا مةن ا مةا يحةاو  طم   ،  ا  والاساء و ت الحروبس ت لألمعاملة اإل يه ه ه
ليالةةر ميةةر عامةةل العةةرب األ  ةةا   ةةي الحةةربين العةةالميتين األولةةى والنانيةةة المتايةةدة  ةةه علياةةا  

سة ماا  هةا ديةن إوغيرهم اللنير،  لاعتةت  ةديااا و  وغيرهما، وليالر رلى ط  ا   لسعين والباساة
 أاأة األ  ا  والاساء. ،الرحمة والعد  والمساواة وحماية الًع اء

 

ونخةةتم  حناةا  خاتمةة نا ةةي  يهةا أ أةةة  ،وبة لا نلةاأ  ةةد انتهياةا مةن الم حةةث النالةث
 ه ه الدناسة نت عها  تاأيال. 

 

 اخلامتة

 

ةةةةة سةةةةةه ال ةةةةةاناأ حمايةةةةةة األ  ةةةةةا   ةةةةةي امةةةةةن الحةةةةةرب مبةةةةةدط يكر  طأ  ن لاةةةةةا ا سةةةةةب  يتبةةةةةي  مم 
الةةةةدولي اإلنسةةةةةاني واللةةةةةتت  ةةةةةه الةةةةةدو  والهماعةةةةةال المسةةةةةلحة غيةةةةةر الحكاميةةةةةة علةةةةةى حةةةةةد سةةةةةااء. 

يحلةةةةةةةى األ  ةةةةةةةا   صةةةةةةة تهم مةةةةةةةدنيين  الحمايةةةةةةةة  ةةةةةةةي  ،وبماجةةةةةةة  ال ةةةةةةةاناأ الةةةةةةةدولي اإلنسةةةةةةةاني
حةةةةةالتين مختل تةةةةةين.  يهةةةةة   ةةةةةي الحالةةةةةة األولةةةةةى حمةةةةةايتهم مةةةةةن جميةةةةةع طشةةةةةكا  سةةةةةاء المعاملةةةةةة 
عاةةةةةد سةةةةة ا هم  ةةةةةي طيةةةةةد  ال ةةةةةاال المعاديةةةةةة. ومةةةةةن الااجةةةةة   ةةةةةي الحالةةةةةة النانيةةةةةة ط   يتعةةةةةرب 

ن ظةةةةةةةةةرف مةةةةةةةةة المةةةةةةةةةدنياأ الةةةةةةةةة ين   ي ةةةةةةةةةانماأ  ةةةةةةةةةي األعمةةةةةةةةةا  العداايةةةةةةةةةة للههةةةةةةةةةات تحةةةةةةةةةت ط   
ةةةةةة ،سةةةةةةم  ةةةةةةه األ  ةةةةةةا رلةةةةةةى الًةةةةةةع  ال ةةةةةةالغ الةةةةةة   يت   االلةةةةةةروف. ونلةةةةةةر   ت ات اقيةةةةةةال   ةةةةةةد نص 

علةةةةةةى سلسةةةةةةلة مةةةةةةن ال ااعةةةةةةد  ت1977وبروتاما هةةةةةةا اإل ةةةةةةا ياأ لعةةةةةةات  ت1949جايةةةةةةر لعةةةةةةات 
ن ات اقيةةةةةال جايةةةةةر وبروتاما هةةةةةا اإل ةةةةةا ياأ التةةةةةي تةةةةةالي لأل  ةةةةةا  حمايةةةةةة أاأةةةةةة. وتتًةةةةةم  

 ةةةةةاانين ح ةةةةةا  اإلنسةةةةةاأ ن . وتتًةةةةةم  اا  تحديةةةةةد  مةةةةةادة ت ةةةةةير رلةةةةةى األ  ةةةةة 25مةةةةةا   ي ةةةةةل عةةةةةن 
ةةةةةةةة أاأةةةةةةةةة   ةةةةةةةة أ حمايةةةةةةةةة األ  ةةةةةةةةا   ةةةةةةةةد ارثةةةةةةةةان الااجمةةةةةةةةة عةةةةةةةةن الاتاعةةةةةةةةال  ا ةةةةةةةة لا طحكام 

المسةةةةلحة. والاعبةةةة  هةةةة ا علةةةةى ات اقيةةةةة ح ةةةةا  الع ةةةةل وبروتامالهةةةةا ا أتيةةةةان    ةةةة أ اشةةةةتراا 
لةةةةةدولي ن علةةةةةى ط ةةةةةراف الاةةةةةتا  طأ تحتةةةةةرت ال ةةةةةاناأ ااأل  ةةةةةا   ةةةةةي الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة. والتعةةةةةي  

 اإلنساني وح ا  الع ل. 
  

ال اناأ الةدولي اإلنسةاني و ةي م دمتةه ات اقيةة جايةر الرا عةة وال ةاناأ الةدولي لح ةا   أ  ر
تاعةال المسةلحة، وعلماةةا اإلنسةاأ أاأةة ات اقيةة ح ةا  الع ةل  ةد ط ةرا الحمايةة لأل  ةا  امةن الا
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رنسةاأ  طنةه هةا مةل  "ت 20/11/1989 مما وند  ي ات اقيةة ح ةا  الع ةل المؤنأةة  ةيطأ الع ل 
ةة ،لةم يتهةاوا الناماةة ع ةرة، مةا لةم يبلةغ سةن الرشةد  بةل ذلةا  ماجة  ال ةاناأ الماعبة  عليةه" ا طم 

  علةى المااجهةال المسةلحة المالمةة التةي يمكةن طأ م هات الاتا  المسلي:  ها م هةات عةات يعب ة
ل دولةة  ةالمعاى ال ةاناني لل ةاناأ ي   ي ةك  تحد   ين دولتين طو ط نر، طو  ين دولة وميةاأ مسةل  

 الةةدولي، ممةةا يمكةةن طأ يحةةد   ةةين دولةةة وبةةين جماعةةة ما ةة ة، ممةةا  ةةين جمةةاعتين عةةر يتين طو
ال ةةاناأ  وعلماةةا طأ   ،عةةدة دو  يديالاجيةةة مختل ةةة  ةةمن دولةةة واحةةدة طورمهماعةةال   ةةاا تين طو

أ لل ةةاناأ الةةدولي، ت ةةانمانه الةةدولي اإلنسةةاني وال ةةاناأ الةةدولي لح ةةا  اإلنسةةاأ، هيةتةةاأ تلميليتةةا
 عا األهداف، والسعى ال اناأ الدولي اإلنساني وم لا ال اناأ الدولي لح ا  اإلنساأ لحمايةة 
طنواح األ راد وأةحتهم ومةرامتهم، وإأ مةاأ ذلةا مةن اوايةا مختل ةة، وهة ا هةا السةب   ةي ت ةا ه 

الهيةةال التةي تا ة هما. جاهر ال ااعد نغم ا أت ف  ي الصةياغة واألأةا ، ونعةا  التعبية  و 
لأل  ةةا ،    ج ةةان ب لهةةا األ  ةةا  مالتهايةةد اإلواستعر ةةاا مةة لا  عةةا ا نتها ةةال التةةى يتعةةر  

اها واستعر ةةاا طهةةم ا ت اقيةةال والبروتامةةا ل التةةي يتًةةم   ،وا نتها ةةال الهاسةةية الهسةةيمة لهةةم
مات اقيةة جايةر الرا عةة  والتي تحمي األ  ا  طثااء الاتاعال المسةلحة، ،ال اناأ الدولي اإلنساني

شب  12 والبروتاما  األو  والناني والبروتاما  اإل ا ي  ت اقية جايةر المؤنأةة  ةي ت1949
   حمايةةة  ةةحايا الاتاعةةال الدوليةةة المسةةلحة )البروتامةةا  األو ( والبروتامةةا  ، والمتعل ةةت1949

والمتعلةةة   حمايةةةة  ةةةحايا الاتاعةةةةال  ت1949 شب 12 اإل ةةةا ي  ت اقيةةةة جايةةةر المؤنأةةةة  ةةةي
المسلحة غير الدولية )البروتاما  الناني(، م لا وثي ة  انالس حيث تعتبةر م ةادئ  ةانالس وثي ةة 
مهمةةة لحمايةةةة األ  ةةةا   ةةةي الصةةراعال المسةةةلحة، والحمايةةةة الدوليةةةة للع ةةل  ةةةي ال ةةةاناأ الةةةدولي 

والسياسةةةةية والعهةةةةد الةةةةدولي ومةةةة لا العهةةةةد الةةةةدولي الخةةةةاا  ةةةةالح ا  المدنيةةةةة  ،لح ةةةةا  اإلنسةةةةاأ
 20 الخةةةةةةةاا  ةةةةةةةالح ا  ا  تصةةةةةةةادية وا جتماعيةةةةةةةة والن ا يةةةةةةةة، وات اقيةةةةةةةة ح ةةةةةةةا  الع ةةةةةةةل  ةةةةةةةي

 ، وم لا البروتاما  ا أتيان   ت اقية ح ا  الع ل.ت1989نا مبر
 

ةة -  حةةرت  ،ال ح ةةا  الع ةةل وحمايتةةه ماةة  طنبعةةة ع ةةر  رن ةة  ةةد ط ةةر   اإلسةة ميةا ال ةةرالعة طم 
 ،المعةةانا يرمين  ال عةةل  ةةو صةةر ال تةةا  علةةى المحةةانبين الم ةةت ، سة ت  تةةل األ  ةةااإل
ةةةة  اإلسةةةة ميةوالم حةةةة  علةةةةى حمايةةةةة ال ةةةةرالعة  ،ا غيةةةةرهم   ةةةةملهم  الرعايةةةةة والحمايةةةةةطم 

 ياةا  ةممةا  ي   ، ةى  عةن طمةه حتةى يبلةغ اها شةاملة للع ةل ماة  طأ يكةاأ جايا ةلأل  ا  طن
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حتى تلةد لعةدت وجةاد ذنة  لمالادهةا،  عادتهاإ انت و  ي امة الحد على المرطة الحامل التر
ومما  عل الرسا  ألى ن عليه وسلم، ت عة الصحا ة ط ةا  كةر وعمةر وغيةرهم اللنيةر 

ح ةةةةةا  األ  ةةةةةا  شةةةةة اب العةةةةةد وثةةةةةروة األمةةةةةة  يتحتةةةةةرت وتحمةةةةة اإلسةةةةة ميةال ةةةةةرالعة  ألأ  
 ومست بلها. 

ال ط ةةةاى  ةةةمان اإلسةةة ميةتل ةةةى طحكةةةات الاتاعةةةال المسةةةلحة غيةةةر الدوليةةةة  ةةةي ال ةةةرالعة  -
شةةرالعة رلهيةةة شةةرعها ن عةةت وجةةل، ومةةن ياتهكهةةا  اإلسةة ميةلتا يةة ها  اعت ةةان ال ةةرالعة 
لةخ( ر ااةد الهةيش...  –)ناةيس الدولةة  مةن  بةل ولةي األمةر :يا ع عليه جتاءاأ؛ دنيةا  

ال ةاناأ الةدولي  يات القيامة،  ي م ا ل  ع  ارليال الل يلة  ًماأ تعبية  :وطأرو  
  . ي الاتاعال المسلحة غير الدولية اشام   وسليم  ا اإلنساني تعبي   

ة ،  اتها اُلملتمة اإلس ميةت طحكات الاتاعال المسلحة  ي ال رالعة تتمي   -  ا هةي ط نةر دوام 
 ،مصةادنها ال ةرشأ اللةرالم والسةاة الاباالةة وأ  ة مةن نلاارهةا  ةي ال ةاناأ الةدولي، ألأ  

المسلم  ي الهانة  التعبي ةي  اماأ ومكاأ، وله ا  إأ   وهي مصادن نبانية أالحة للل  
تاماتهةةا ممةةا هةةا حةةا  الاةةاس   مةةن التل  يحتةةا  عليهةةا، و  يحةةاو  الةةتَّم   األحكةةات   هلهةة 

 ال اانين الا عية.  ي ظل  
انتها ةةال ال ةةاناأ الةةدولي اإلنسةةاني  ةةي الاتاعةةال المسةةلحة غيةةر الدوليةةة ُتعةةدَّ جةةراام  أ  ر -

عتةةداء  علةةى القةةيم والمصةةالي التةةي يحةةرا المهتمةةع الةةدولي علةةى ل ا حةةرب ألنهةةا ُت ةةك  
 على الم ادئ اإلنسانية التي تعان ت عليها ال عاب. اي  ل تعد  وت ك   ،حمايتها

 
 التوصيات

 

 ناأةةةي الهيةةةةال والمالمةةةال واللهةةةاأ الدوليةةةة العمةةةل علةةةى تةةةا ير متالةةةد مةةةن الحمايةةةة -
و ةةةرونة و ةةةع طسةةةس  انانيةةةة   ،أاأةةةة طثاةةةاء الاتاعةةةال المسةةةلحة ،والرعايةةةة لأل  ةةةا 

 .لتلا الحماية
اد سبل تحا  دوأ تهايد األ  ا  ناأي الهيةال والمالمال والدو   العمل على ريه -

الخدمةةة العسةةكرالة مةةن  بةةل ط ةةراف الاةةتا  ومحانبةةة هةة ه اللةةاهرة  سةةبل شةةتى. و   ي ةة
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ل التةةةةي ت ةةةات  تهايةةةةد األ  ةةةةا  يتسةةةاى ذلةةةةا  مهةةةرد العمةةةةل   ةةةكل م اشةةةةر مةةةةع الههةةةا
ً   ،س  ح  معال المحلية التي ياتماأ رليها.مع األ  ا  والمهت ا ل طي

ون ةةةةةةةر  ،نانيةةةةةةةة م يلةةةةةةةة  تالةةةةةةةيم هةةةةةةة ه اللةةةةةةةاهرة ًةةةةةةةرونة و ةةةةةةةع معةةةةةةةايير  ا يناأةةةةةةة -
الةةةةةاعي   ةةةةة أ هةةةةة ه المعةةةةةايير  ةةةةةي طوسةةةةةال ال ةةةةةاال المسةةةةةلحة والهماعةةةةةال المسةةةةةلحة 

لةةةةةا ل لةةةةةدى الهماعةةةةةال المسةةةةةلحة المعايةةةةةة ملمةةةةةا مةةةةةاأ ذوالسةةةةةكاأ المةةةةةدنيين، والتةةةةةدأ  
والعلةةةةةةةةة  ماهةةةةةةةةةا ر ةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةراح األ  ةةةةةةةةةا   ، ةةةةةةةةةي مصةةةةةةةةةلحة األ  ةةةةةةةةةا  المهاةةةةةةةةةدين

 الماًاالن  ي أ ا ها وإعادتهم رلى طسرهم.
 ناأةةةةةي الةةةةةدو  والهيةةةةةةال والمالمةةةةةال  ةةةةة أ ت ةةةةةترا   ةةةةةكل واسةةةةةع  ةةةةةي عمليةةةةةال لةةةةةم   -

ممةةةةةةا حةةةةةةد  علةةةةةةى سةةةةةةبيل المنةةةةةةا   ةةةةةةي ت ةةةةةةاد  شةةةةةةمل األ  ةةةةةةا  المسةةةةةةرحين   سةةةةةةرهم.
 لسااداأ.وجمهانالة اللانعا الديم را ية وا

يصةةةةةةةةةةا  الخةةةةةةةةةةدمال رالمؤسسةةةةةةةةةةال والمرا ةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةادنة علةةةةةةةةةةى  ر امةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةة كة مةةةةةةةةةةن -
 ،المةةةةةةةةدنيين طو ةةةةةةةةال الاتاعةةةةةةةةال المسةةةةةةةةلحة خاأةةةةةةةةةوبلةةةةةةةةى األ  ةةةةةةةةا ، رالمسةةةةةةةةاعدال و 

 مةةةةن -رالةةةةة الاأةةةةا  رلةةةةى السةةةةكاأ المةةةةدنيينوالهةةةة  طأ تمةةةةاي الامةةةةا ل اإلنسةةةةانية ح
 من طجل ريصا  المساعدال اإلنسانية الًرونالة. - يهم األ  ا 

مهمتهةةةةةا  اإلسةةةةة ميةالةةةةةب د العربيةةةةةة و  مةةةةةل   ين ةةةةةاء لهةةةةةاأ للع الةةةةةة  ةةةةةرالعمةةةةةل علةةةةةى  -
  ةةةةةا  طو ةةةةةال الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة لت ليةةةةةل يةةةةةد العةةةةةاأ لأل التةةةةةدنال  علةةةةةى سةةةةةرعة مةةةةةد  

ت ةةةةرالعال أاأةةةةةة  حمايةةةةة ونعايةةةةة الع الةةةةةة أاأةةةةة طو ةةةةةال  حهةةةةم الخسةةةةاار، وسةةةةةن  
 وحماية الع الة.ع ت لا ر الاعي ل المسلحة، وا ستعانة  اساال اإلالاتاعا

عةةةةةةدت تةةةةةةرا تلةةةةةةا المااثيةةةةةة  والمعاهةةةةةةدال وغيرهةةةةةةا مةةةةةةن  هةةةةةةا ،هاألهةةةةةةم مةةةةةةن ذلةةةةةةا مل ةةةةةة -
علةةةةةى ون   االةةةةةة طو ةةةةةال الاتاعةةةةةال المسةةةةةلحة حبةةةةةر  الت ةةةةةرالعال الخاأةةةةةة  حمايةةةةةة الع 

 و رونة ت عيلها. 
ومةةةةةةةةةةن الًةةةةةةةةةةرون  مسةةةةةةةةةةاءلة األشةةةةةةةةةةخاا الةةةةةةةةةة ين   يحترمةةةةةةةةةةاأ ال ةةةةةةةةةةاناأ الةةةةةةةةةةدولي  -

ودعةةةةةاة  ، ةةةةةة علةةةةةى انتهةةةةةاا ال ةةةةةاناأ أيمةةةةةة المترت  اإلنسةةةةةاني حتةةةةةى يةةةةةدنماا العاا ةةةةة  الا 
المهتمةةةةع الةةةةدولي رلةةةةى أةةةةياغة ات اقيةةةةة دوليةةةةة ُتلةةةةتت جميةةةةع الةةةةدو   عةةةةدت تةةةةا ير مةةةة ذ 

ةةةةةة شمةةةةةةن للةةةةةةل   رة اعت ةةةةةةا   سةةةةةةب  انتها ةةةةةةال ال ةةةةةةاناأ الةةةةةةدولي ه مةةةةةة م  مةةةةةةن أةةةةةةدن  ح  
 اإلنساني  ي الاتاعال المسلحة غير الدولية أاأة المرتل ة  د األ  ا .
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Abstract 

Abu Dhabi faces the challenge of increased traffic congestion and traffic accidents. 

This study identified interventions and solutions for mitigating road accidents in Abu 

Dhabi. The study was guided by researcher questions that focused on the causes of 

accidents and road accident prevention strategies. The study was based on 

observational descriptive methodology where quantitative data were collected using a 

detailed survey questionnaire that assessed various aspects relating to the driver's 

behaviour. The survey data was collected from 400 respondents, which included 200 

drivers, 100 police officers and 100 staff in the traffic department. The study findings 

showed that the common traffic problems on Abu Dhabi's roads include the driver-

related factors, vehicular factors, and the road condition-related factors. Risky 

overtaking, violation of the need to keep a safe distance and violation of speed limits 

were noted as the major violations that are associated with the traffic problems on Abu 

Dhabi's roads. According to this study, the effective approach towards the 

management of road accidents in Abu Dhabi includes the enforcement of regulation 

regarding the close following, strict speed limits on 80 KM roads, and the introduction 

of random breath testing of drivers. 
 

Keywords: Traffic accidents, causes, prevention strategies, Abu Dhabi. 
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ادث املرورية التدابري الرامية إىل منع وقوع احلو  
 يف طرق إمارة أبوظبي

 (1)بينغوناث إنغرييغياألستاذ الدكتور. 
 بريطانيا - سالفوردبروفيسور في جامعة 
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 اإلمارات  –أبوظبي  –منطقة العين  –مدير فرع هندسة المرور 
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 مستخلـص 

    

، وقد حددت هذه الدراسة بعض الطرق املرورية وحوادث االختناقات ًا يف مشكلةمارة أبوظيب تزايدتواجه طرق إ

سباب و متحورت أسئلة الدراسة حول األ ،طرق اإلمارة ىاحلوادث املرورية علالتدابري واحللول اليت من شأنها احلد من 

وقد تبنت الدراسة املنهج الوصفي القائم  .وقوعهاعن اسرتاتيجيات منع  الكامنة وراء وقوع احلوادث املرورية فضاًل

قياس خمتلف األوجه هدف إىل معت البيانات الكمية باستخدام استبيان استقصائي مفصل على املالحظة حيث ُج

 رجال من( 100و ) سائق( 200) ضمت مبحوث، 400بلغت معت البيانات من عينة املتصلة بسلوكيات السائقني. وقد ُج

 ،يف طرق إمارة أبوظيب اً األكثر شيوع املرورية ر. ومتثلت املشكالتاملرو بإدارة العاملني من آخرين( 100) و الشرطة

يف عوامل متعلقة بالسائقني وأخرى متصلة باملركبات إضافة إىل عوامل تتعلق حبالة الطرق.  ،وفًقا لنتائج الدراسة

مارة فقد حصرتها الدراسة بشكل رئيسي يف التجاوز بصورة يف طرق اإل ًا بتلك املشكالتوأما املخالفات األكثر ارتباط

أجنع الوسائل للحد  فإن . ووفقًا لنتائج الدراسةخطرة وعدم ترك مسافة األمان بني املركبات وجتاوز السرعات املقررة

حبدود  يدرتك مسافة األمان بني املركبات و التقبتطبيق الئحة خاصة  تتضمن طرق اإلمارة على من احلوادث املرورية

س وذلك للكشف عن القيادة َفيف الساعة وتطبيق الفحص العشوائي ملستوى الكحول عن طريق الَن كيلومرتًا 80سرعة 

 حتت تأثري الكحول يف أوساط السائقني.
 

 مفردات البحث :
 .أبوظيب -االسرتاتيجيات الوقائية   -األسباب  –احلوادث املرورية 

                                                           
كرسي األستاذية يف جمال قدرة املناطق احلضرية على  Bingunath Ingirige بينغوناث إنغرييغي  يشغل الربوفسور -1

وهو حاصل على درجيت البكالوريوس  .جامعة سالفورد - كلية البيئة احلضريةب بهة والتكيف مبركز جمابهة الكوارثاجملا
علاى حواولع علاى     مع مرتبة الشرف و املاجستري يف إدارة التكنولوجيا من املعهد اآلسيوي للتكنولوجياا بتايننادع عانوة    

و املعهاد امللكاي للاسااحل الواانونيل و ميال أكادلياة التعلايم        عضا أيضاا   درجة الادكتورا  مان جامعاة ساالفورد. وهاو      
 .العالي

ورية بإمارة العالع وهاو طالاب دكتاورا  بكلياة العلاو        مهندس إبراهيم الشامسي منوب مدير اهلندسة املرالرائد  توىلي -2
جامعاة ساالفورد. وقاد حوال علاى درجاة البكاالوريوس يف اهلندساة املدنياة مان جامعاة ا ماارا               -واهلندسة والبيئة 

 .العربية املتحدةع و درجة املاجستري يف إدارة األعاال من اجلامعة الكندية
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1. INTRODUCTION: 

Traffic accidents (TAs) are among the top eight leading killers 

globally and the second-highest cause of death in the United Arab 

Emirates (UAE) (Bener and Crundall 2005; WHO 2009). Evidence 

shows that in the Middle East region with a high prevalence of TAs, 

UAE is ranked one of the highest (Christensen-Rand et al. 2006). 

According to Mohammed (2015), the deaths that occur due to TAs 

account for 21 % of all deaths in UAE. However, it should be noted that 

the accident prevention contingency plan that has been put in place in 

the country has resulted in reduced cases of TAs (Khalil 2017). Despite 

the recent reports that show a decline in the number of deaths that are 

associated with TAs, the country still records fatalities and injuries, 

which are higher than the international standards and most cases of TAs 

are reported in Abu Dhabi (Ochieng and Jama 2015; WHO 2015; Al 

Junaibi 2016). 
 

Abu Dhabi is one of the biggest cities in the UAE, which is known 

globally for the rapid growth in its economy (Hammoudi et al. 2014). 

The city has a population of about 1.145 million and it is a major 

economic hub in the Gulf region. The transportation system in the city, 

which constitutes around 2 km length of roads, is well developed and 

there are an estimated 1 million vehicles and pieces of heavy equipment 

in the Abu Dhabi roads yearly. The roads in Abu Dhabi are categorized 

into sectors that include Al Ain, Abu Dhabi and Western sector. The 

TAs in Abu Dhabi account for 63 % of all road accident-related injuries 

in the entire country (Ochieng and Jama 2015).  
 

The relevant authorities in Abu Dhabi continue to invest heavily on 

the initiatives that are geared towards addressing the challenge caused 

by TAs (Hammoudi et al. 2014). The city has allocated resources that 

amount to over USD 710,000 on road safety projects and additional 

USD 940,000 on traffic awareness initiatives in a bid to curb the run 

away TAs problem (Hammoudi et al. 2014). However, evidence still 

shows that the number of fatalities in Abu Dhabi continues to increase 

with the 2016 cases (810 fatalities) being the highest since 2002 
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(Osman et al. 2015; Road Safety UAE 2017). Considering that each TA 

related fatality costs about USD 2 million, the observed increase in the 

number of fatalities in the city causes economy setbacks in addition to 

the human suffering (Hammoudi et al. 2014).  The high cases of TAs in 

Abu Dhabi result in an economic cost of about 2 % of the Gross 

National Product (Ameratunga et al. 2006; Ochieng and Jama 2015). 
 

The continued increase in TAs in Abu Dhabi calls for renewed efforts 

towards addressing the problem so to achieve the set target of zero-

fatality for TAs by 2030 (Khaleej Times 2014). An effective TAs 

prevention intervention strategy needs to target the specific causes of 

TAs in Abu Dhabi. Existing evidence suggests that most of the TAs are 

caused by driver related behaviours such as the use of phones while 

driving, over speeding, drunk driving and reckless driving (Redelmeier 

& Tibshirani, 1997; Lee, Champagne & Francescutti, 2013; Eid & Abu-

Zidan, 2017; Shawky et al., 2017). The other reported causes of TAs 

include the factors associated with the road and weather conditions 

(Elsheshtawy 2008; Wang et al., 2010; Ali et al. 2013). The available 

evidence regarding the causes of TAs in the region is based on the 

studies that focused on the general data from UAE (Christensen-Rand et 

al. 2006; Mohammed 2015; Al Junaibi 2016). Such evidence suggests 

that human-related causes such as driver behaviour and the condition of 

roads and weather are the main causes of TAs in the region 

(Mohammed, 2015). There is however a paucity of information relating 

to specific causes of accidents in Abu Dhabi roads, which is the main 

impediment in the development of the TAs prevention intervention 

strategy that can effectively address the TAs problem in the city. This 

study, therefore, sought to identify the interventions and solutions for 

mitigating road accidents in Abu Dhabi. The research questions that 

guided the study are:  

1. What are the causes of TAs in Abu Dhabi roads? 

2. What approaches can be used to reduce TAs in Abu Dhabi roads? 
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2. METHODOLOGY:  
 

2.1 Research design and sampling: 

The study was based on observational descriptive methodology where 

quantitative data were collected using a detailed survey questionnaire. 

The study targeted a population that was made of the different 

stakeholders such as the drivers, the traffic police officers and the staff 

in the traffic department in Abu Dhabi. The study was carried out in 

different areas of Abu Dhabi such as the Abu Dhabi sector, Al Ain 

sector and the Western sector. The study targeted a total of 400 

respondents from the identified population, which included 200 drivers, 

100 police officers and 100 staff in the traffic department. The 

respondents that were included in the research include the individuals 

aged above 18 years. The selection of the sample was based on a 

random sampling approach. The selection of the respondents based on 

the random sampling approach was accomplished through the use of 

advertisements. The researcher distributed the advertisement leaflets to 

the drivers in the different motorways and the police officers patrolling 

those motorways. The advertisement leaflets were also distributed 

among the staff in the traffic department in the target region. The 

adverts informed the potential participants about the purpose and nature 

of the study, participant selection criteria and their role as the 

participants. The respondents were asked to email their response to the 

researcher's email that was provided in the advert. The provided email 

also facilitated future correspondence between the researcher and the 

individual respondents. After the issuance of the adverts, the 

respondents who had communicated their interest in the study were 

issued with the informed consent letter through their emails. The study 

provided sufficient time for the respondents to read, understand and 

sign the consent letter. Only those who willingly signed the consent 

letter were included in the study. 
 

2.2 Data collection tools: 

The questionnaires that were used included the Driver Attitude 

Questionnaire (Parker et al., 1996).  The questionnaire has 20 items that 
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assess causes of TAs such as driving when drunk, over speeding, 

careless overtaking and driving close to other drivers (Davey et al. 

2006). The items are scored using the Likert scale (Davey et al. 2006). 

Driver Behaviour Questionnaire, (DBQ), was also used in the 

assessment of the nature of risky driving behaviours and the likelihood 

of TAs (Mesken et al. 2002; Rimmo 2002; Lonczak et al. 2007; 

Stradling 2007). The DBQ contains 30 items that are scored on a 6 

point Likert scale and it has a high internal consistency (r= 0.65) and re-

test reliability (r= 0.75) (Harrison 2009). Driving Practice Questionnaire 

(DPQ) with 15 items, which are scored based on a 5 point Likert, was 

also used (Kidd and Huddleston 1994). The DPQ has high reliability 

(test-retest correlation of r= 0.94) (Kidd and Huddleston 1994).   
 

A single pilot study was carried to determine if the developed 

questionnaires effectively served the intended purpose. The pilot survey 

was tested on a small fraction (n= 10) of the target population. The pilot 

survey sample population was recruited using convenience-sampling 

approach. The individuals included in the pilot survey were 

representatives of the actual population in terms of age, gender, and 

other demographic variables such as the level of education. None of the 

actual research participants was included in the pilot survey. Based on 

the feedback from the pilot survey, the researcher amended the specific 

sections of the questionnaire with the aim of reducing the measurement 

errors during the actual survey. The outcome of the pilot study 

suggested that the inclusion of the brief description of the study and its 

importance in the front page of the questionnaire increased the 

questionnaire completion rate. Therefore the main study included the 

study description in each of the questionnaire. The outcome of the pilot 

study also helped in improving the approach used in the distribution of 

the questionnaires. The outcome indicated it was suitable to distribute 

the questionnaires to each driver during low traffic times.  
 

2.3 Data collection approach: 

The developed questionnaires were distributed to the target 

individuals (the selected police, drivers, and staff in the relevant 
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department) across the different sectors in Abu Dhabi. A total of 400 

questionnaires were printed and distributed with 60% of the 

questionnaires being distributed in the Abu Dhabi sector, 25% of 400 

questionnaires being distributed in Al Ain sector and the remaining 

questionnaires (15% of 400) being distributed in the Western sector. 

The distribution of the questionnaires was done during the low traffic 

times. Once the questionnaires were issued, the respondents were given 

one week to fill them after which the researcher collected the 

questionnaires. The collection of the questionnaires was done by mail; 

sending of the completed hard copies by mail was facilitated for 

participants. For the participants who were unavailable to receive the 

hard copies of the questionnaires, they were issued via their e-mail 

accounts. Such participants were required to fill the soft copy of the 

questionnaire and send it back using the same e-mail through which 

they received the questionnaires. 
 

2.4 Data analysis: 

Frequency statistics such as percentages were used to describe the 

causes of TAs and congestion and the traffic challenges facing Abu 

Dhabi. Chi-square was also carried out to determine whether the factors 

significantly influenced the frequency of accidents. SPSS Ver. 25 was 

used in the analysis. 
 

2.5 Ethical consideration: 

The adherence to the privacy requirement in this study spanned the 

entire research protocol and aimed at concealing the participant’s 

identity. The study ensured that the participants were advised to avoid 

providing identifying details and whenever such information was 

collected, the researcher removed and destroyed such information as 

quickly as possible (Giordano et al. 2007). The study also adhered to 

confidentiality requirement by protecting the collected identifiable data 

through coding and storing of the data in a password-protected laptop. 

The researcher also limited access to data only to need to know basis 

and no information was shared with other third parties. Information was 

only used for the intended purpose. 
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The advertisement leaf was prepared and submitted to the ethics board 

for approval before their use to ensure that they meet the required 

ethical standards. The researcher avoided any action that was likely to 

be construed as an act of coercion or influencing the respondent into 

signing the informed consent. The researcher was also available to 

answer any questions that were asked by the respondents before signing 

the consent letter. 

 

3. RESULTS 
 

3.1 Study demographics 

Only 300 (75 %) of questionnaires were completed among which 160 

were from respondents from Abu Dhabi sector while 80 and 60 were 

from the Al Ain and the Western sector respectively (Table 1). Most of 

the respondents were males (71 %). Participants aged between 18-25 

years made up the highest proportion in Abu Dhabi sector (46.2 %), Al 

Ain sector (38.7 %) and the Western sector (35.0 %). Most of the 

respondents were Emirati nationals (52.3 %) while others: 22.3 %, 16.7 

%, 6.3 %, 1.7%, and 0.7 % of the respondents were Asian nationals, 

Expatriates of Arab origin, Africans, Europeans, and others respectively 

(Table 1). 
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Table 1 

Demographic description of the study respondents (n= 300) 

  Frequency (%) 

  Abu Dhabi 

(n =160) 

Al Ain 

(n= 80) 

Western  

(n= 60) 

Overall  

(n= 300) 

Gender Male  66.9 % 73.7 % 78.3 % 71.0 % 

 Female 33.1 % 26.3 % 21.7 % 29.0 % 

Age (yrs) 18-25  46.2 % 38.7 % 35.0 % 42.0 % 

 26-35 26.9 % 31.3 % 25.0 % 27.7 % 

 36-45 17.5 % 22.5 % 26.7 % 20.7 % 

 Above 45 9.4 % 7.5 % 13.3 % 9.7 % 

Nationality UAE 45.0 % 58.7 % 63.3 % 52.3 % 

 Expatriate of 

Arab origin 

16.9 % 15.0 % 18.3 % 16.7 % 

 Asian  26.9 % 21.3 % 11.7 % 22.3 % 

 European 1.9 % 1.3 % 1.7 % 1.7 % 

 African 8.1 % 3.7 % 5.0 % 6.3 % 

 Other  1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 

 

3.2 Causes of TAs in Abu Dhabi: 
The causes of accidents in Abu Dhabi were categorized into three 

groups; driver-related factors, vehicular factors, and the road condition-
related factors (Table 2). Among the driver-related factors, the highly 
prevalent traffic problem is the use of hand-held mobile phones while 
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driving, which was reported by 87.3 % of the respondents (n= 300). 
Others included reckless driving, driving under the influence of alcohol, 
speeding, unsafe overtaking and tiredness. Defective vehicle was noted 
to be the most frequent vehicular factor associated with TAs in Abu 
Dhabi (61.7 %) while poor visibility was noted to be the most frequent 
road condition related factor (43.3 %) that is associated with TAs in 
Abu Dhabi. The detailed breakdown of the causes of traffic accidents 
per each of the sector in Abu Dhabi is provided in Table 2. 
 

Table 2 
Common traffic problems on Abu Dhabi’s roads 

Traffic problems 
Abu Dhabi 

(n= 160) 

Al Ain 

( n= 80) 

Western 

( n= 60) 

Overall 

(n= 300) 

Driver 

related 

factors 

Reckless driving/ riding  45.0 % 42.5 % 43.3 % 44.0 % 

Drivers/riders under the 

influence of alcohol 

61.9 % 58.8 % 55.0 % 59.7 % 

Drivers/riders distracted 

by hand-held mobile 

phones. 

90.6 % 86.3 % 80.0 % 87.3 % 

Speeding 55.0  % 52.5 % 48.3 % 53.0 % 

Unsafe overtaking 76.3 % 75.0 % 66.7 % 74.0 % 

Tiredness 65.6 % 62.5 % 58.3 % 63.3 % 

Vehicular 

factors  

Illegal, defective or 

underinflated tyres. 

56.9 % 57.5 % 35.0 % 52.7 % 

Driving a defective 

vehicle.  

71.9 % 41.3 % 61.7 % 61.7 % 

Road 

related 

factors  

Slippery road surface. 17.5 % 17.5 % 16.7 % 17.3 % 

Poorly maintained roads 16.9 % 30.0 % 18.8 % 20.0 % 

Poor visibility  45.0 % 42.5 % 40.0 % 43.3 % 

Pure chance  20.6 % 20.0 % 25.0 % 21.3 % 
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3.3 Prevention strategies of TAs in Abu Dhabi: 

The determination of the strategies of TAs in Abu Dhabi was based 

on the response provided by the drivers. The study sought and assessed 

what strategy, according to the drivers, provides the most effective and 

acceptable approach in controlling TAs in Abu Dhabi. As shown in 

Table 3, a significant majority of the drivers strongly disagreed (54.3 %) 

with the enforcement of the regulation on the close following (χ2(4) = 

272.267, p < 0.000). However, most of the drivers supported the 

enforcement of the regulation on speed and the monitoring of drunk 

driving. As shown in Table 3, a significant majority of the drivers 

agreed (46.3 %) with enforcement of the regulation on speed (χ2(4) = 

366.633, p < 0.000). The findings also indicated that a significant 

majority of the drivers strongly agreed (41.3 %) with the monitoring of 

drunk driving (χ2(4) = 139.233, p < 0.000). 
 

Table 3 

Prevention strategies for TAs management (n= 300) 

Strategies  
Strongly 

disagree 
Disagree 

Neither agree 

nor disagree 
Agree 

Strongly 

agree 

Regulation 

on the 

close 

following 

Response  54.30% 22.30% 0.70% 16.00% 6.60% 

Chi-Square 262.767 

df 4 

Asymp. Sig 0.0001 

Adherence 

to 80 

Km/Hr 

speed 

Response  0.30% 7.70% 6.00% 46.3% 39.60% 

Chi-Square 366.633 

df 4 

Asymp. Sig 0.0001 

Monitor 

drunk 

driving by 

random 

testing of 

breath 

Response  1.70% 12.00% 17.00% 28.0% 41.30% 

Chi-Square 139.233 

df 4 

Asymp. Sig 0.0001 
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4. DISCUSSION: 

The study demographics indicate most of the drivers are male, which 

could be associated with the previous restriction of women from 

driving. The observation that the predominant age of the drivers to be 

between 18-25 years indicates that most of the drivers have less than 

seven years of experience since the minimum age requirement to obtain 

a driving license in Abu Dhabi is 18 years. Almost half of the divers in 

Abu Dhabi are not UAE nationals, which raises question over the 

possible lack of adequate understanding of the UAE traffic regulations 

and UAE roads.  
 

Based on the obtained findings, the driver-related factors such as 

using of the phone while driving, reckless driving, driving under the 

influence of alcohol, speeding, unsafe overtaking and tiredness are the 

main causes of TAs in Abu Dhabi. According to the findings of this 

study, most of the TAs occurs as a result of the use of phones while 

driving. The reported high cases of accidents associated with the use of 

phones while driving corroborate the work by Eid and Abu-Zidan 

(2017) who also based their study on the data collected from UAE but 

only focused on Al-Ain City. Eid and Abu-Zidan (2017) however 

associated fewer cases (40 %) to the use of mobile phones unlike the 

reported 87 % in this study. The study also corroborates the findings by 

Redelmeier and Tibshirani (1997). But unlike the current study, 

Redelmeier and Tibshirani (1997) noted that the use of phones by 

drivers is associated with fourfold increase in TAs. Other recent 

researchers who have highlighted the danger associated with the use of 

phones while driving include Lee, Champagne and Francescutti (2013).  
 

Based on the frequency of the associated TAs, the study findings 

indicated that unsafe overtaking, tiredness, driving under influence of 

alcohol, speeding and reckless driving follow the use of phone as the 

major causes of accidents in Abu Dhabi. Mohammed (2015) also noted 

in a retrospective study that focused on UAE that unsafe overtaking, 

driving under influence of alcohol, speeding and reckless driving are the 

leading causes of vital TAs in UAE. Shawky et al. (2017) also noted 
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that the behaviour of the drivers is responsible for most of TAs in Abu 

Dhabi. Taken together, the findings therefore indicate that there are 

various factors associated with the behaviour of the drivers that increase 

the risk of accidents.  
 

Ali et al. (2013) acknowledged that the road related factors such as 

poor visibility increases the risk of TAs. According to Ali et al. (2013) 

poor visibility such as that caused by foggy conditions is the major road 

related cause of TAs in Abu Dhabi. The findings of this study 

corroborate the conclusion made by Ali et al. (2013) regarding the risk 

of TAs due to poor visibility. It should be noted that bad road 

conditions increases the risk of TAs associated with dangerous driver 

behaviour such as over speeding (Elsheshtawy 2008; Ali et al. 2013). 

There is therefore a need for proper planning to ensure that the quality 

of the roads is maintained. 
 

The outcome of the study also suggests that drivers in Abu Dhabi 

consider the need to enforce the regulation on the close following, the 

adherence to 80 Km/Hr speed and monitoring of drunk driving by 

random testing of breath as important TAs prevention interventions. 

The adherence to the speed limit in Abu Dhabi is important given the 

statistics that show most of the drivers violate the speed limit 

regulations knowingly or unknowingly (Mohammed 2015). Although 

the current study did not evaluate the approaches that need to be 

adopted to ensure effective enforcement of regulations on the speed 

limit, driving distance and drunk driving, some researchers have 

highlighted the potential effectiveness of emerging technologies such as 

artificial intelligent systems (Vanderschuren, 2008).  
 

The obtained findings have important implication in the reduction of 

TAs in Abu Dhabi and eventual achievement of the set target of zero-

fatality for TAs by 2030 (Khaleej Times 2014). Based on the obtained 

outcome, the relevant authorities in Abu Dhabi need to put in place 

policies and the appropriate infrastructure that will enable the 

enforcement of the regulation on the close following; the adherence to 
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80 Km/Hr speed and monitoring of drunk driving. The research 

implication that emerges from the findings of the study is in relation to 

the assessment of the effective ways of ensuring the implementation of 

the highlighted TAs prevention interventions. Researchers need to study 

implementation approaches that are best suited for Abu Dhabi.  

 

5. CONCLUSION: 

It is evident from the study that accidents that occur in Abu Dhabi are 

as a result of driver-related factors, vehicular factors and the road 

condition-related factors. The identified driver-related factors include 

use of the phone while driving; reckless driving; driving under the 

influence of alcohol; speeding; unsafe overtaking and tiredness. Illegal, 

defective or underinflated tyres and vehicle defects are the major 

vehicular factors while the major road conditions include slippery road 

surface, poorly maintained roads and poor visibility. According to the 

obtained outcome, TAs can be reduced in Abu Dhabi through the 

implementation of prevention interventions such as the enforcement of 

the regulation on the close following; the adherence to 80 Km/Hr speed 

and monitoring of drunk driving.  

 

6. FURTHER STUDY: 

As a means of addressing the highlighted causes of accidents, the 

study argues for the enforcement of regulations on the speed limit, 

driving distance and drunk driving. However, researchers such as 

Vanderschuren (2008) have indicated the importance of the use of 

emerging technologies such as artificial intelligent systems in 

controlling TAs. Therefore the effectiveness of artificial intelligent 

systems in the enforcement of TAs prevention interventions is a gap 

that has not been addressed by this study. Future research should, 

therefore, assess the effectiveness of artificial intelligent systems in the 

enforcement of the highlighted TAs prevention interventions. 
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the study (bibliographical list).  

5. Manuscripts submitted for publication should be either in Arabic or English in 
not more than 35 pages. 

6. The author of an article should make amendments and introduce changes to 
his article as suggested by the referees, and submit a new copy with all 
changes and amendments as required. 

7. After being thoroughly refereed by the Editorial Board as per scientific and 
technical standards, articles will be published successively as per date of 
submission. 

8. Copyright of articles transfers wholly to Alfikr Alshurti Periodical, however, 
authors will be given one copy of the issue in which his\her article is published 
along with separate 15 copies of his\her article. 

9. Manuscripts whether or not published, will not be returned to authors. 
10. Alfikr Alshurti Periodical has the right to publish, not publish, add and omit any 

part of the submitted articles which conflicts with the general publication 
policy. 
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along with an English and Arabic abstract (in one page). Abstract should 
embody the subject's related terminologies.  

2. Manuscripts are to be sent to the address of the periodical. 
 
 

Documentation Style: 
1. Whether it is a literal quotation or an elaboration of another author's idea, the 

author should refer to what he quotes from others. 



2. Bibliographical references mentioned in each page should be referred   to in 
the same one. Then all references should be listed in the bibliography list 
with Arabic references first followed by the foreign ones. 

3. The American accredited citation style APA (Fifth Edition) should be adopted 
in documenting electronic references. Website Address along side with the 
scientific material's date of downloading, and name of author who owns the 
electronic copyrights should be mentioned. 

4. References should be listed in the bibliography list in an alphabetical order, 
with the first name of the author in Arabic References and the Family title in 
foreign ones. 

 

Refereeing Process: 
Papers submitted for publication are refereed by accredited referees.  The 

following are the yardsticks of refereeing: 
1. Scientific value of the paper. 
2. Novelty and authenticity. 
3. Suitability of the theory framework. 
4. Suitability of research method.  
5. Suitability of research tools used. 
6. Accuracy and clear interpretation of results 
7. Scientific integrity. 
8. Authenticity and variety of references. 
9.  Style and language. 
10. Practical significance of recommendations. 
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In order to arrange for bank remittances, authors are asked to send detailed 

contact information (full name, address, name and code of the bank and 

account's number) so that they can claim their financial rewards for published 

articles. 
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Al Fikr Al Shurti Periodical Unit at Sharjah Police Research Center seeks to 

work actively on the publication of Al Fikr Al Shurti Periodical which is a 

quarterly, scientific periodical, refereed and indexed, specialized in police 

sciences and other relevant ones. The Unit receives manuscripts submitted for 

publication as per a specific mechanism, and carries out a wide range of 

processes on them before printing.  Processes include editing, refereeing, 

typing, designing and proofreading as per requirements of ISO 9001: 2015. 

After the printing process is completed, the unit oversees the local and 

overseas distribution of the periodical.  

Objectives of Al Fikr Al Shurti Periodical: 

 Promotion of police and security ideology by means of sustainable 

development of policing - related knowledge. 

 Publication of studies and researches on such areas as policing, 

security, administration, law and other relevant fields. 

 Publication of translated into/ submitted in English Language police, 

legal and security researches.   

 Publication of conferences and symposia reports as well as relevant 

book reviews. 

Al Fikr Al Shurti Periodical Unit is furthermore committed to carry out 

internal reviews on a regular basis and take required preventive and 

correctional measures to ensure continuous improvement.  

Al Fikr Al Shurti Periodical is also keen to be an authentic, reliable scientific 

reference accessible for researchers, concerned persons and personnel of local, 

regional and international security institutions. 
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Vision: 
To be at the forefront of all scientific indexed and refereed security periodicals 

in the Arab world. 

 
Mission: 
To work efficaciously to enhance quality of police researches through the 

quarterly publication of refereed researches in this arena in an internationally 

and locally indexed periodical. 

 
Values: 

 Team-working. 

 Scientific integrity and neutrality. 

 Commitment to our responsibility within scientific community. 

 Excellence & Innovation. 

Strategic Objectives: 

 Supporting decision taking by throwing spotlight on security issues of 

community concern in a scientific way. 

 Boosting scientific research in the arena of police sciences through 

publishing security researches. 

 Unleashing innovation and scientific competition potentials, and 

encouraging academic advancement. 

 Enhancing the scientific and academic standing of Sharjah Police 

Research Center. 

 Enhancing customer satisfaction with provided services. 

Target Audience: 

 Police and security personnel, including officers, noncommissioned 

ones, individuals; students of security and police colleges and 

academies, security experts and researchers.  

 Security decision- makers and decision – taking support centers.  

 Universities, scientific research centers; regional and international 

organizations; mass media and specialists in police ideology.  



 

 

 

 

Al Fikr Al Shurti Periodical 
 

Al Fikr Al Shurti is a quarterly, scientific, refereed and indexed Periodical, specialized 

in police sciences. The periodical is published by Sharjah Police Research Center– 

UAE Ministry of Interior. It publishes research papers both in Arabic and English 

language and adopts Open Access Principle (CC By – NC – ND 3.0) via which 

content of the periodical can be downloaded and printed from the dedicated website of 

the periodical for personal use only without copyrights' or intellectual property rights 

infringement.  Except as otherwise provided by Open Data Access Rules , content of 

the periodical or any part thereof which is obtained electronically, shall not be 

amended or published or reproduced or transferred or translated or sold or leased or 

licensed by any means. The periodical is an international journal intended to uplift 

police sciences with a view to assisting criminal justice system to realize security 

within society. It publishes original contributions in a host of police sciences and other 

related fields. 
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Is considered one of the most prominent security research centers 

in UAE whose major task is to prepare researches, and scientific 

studies on police, security, and criminal justice issues. 

 

Albeit young, Sharjah Police Research Center managed to strikingly 

attract attention as a scientific and security think- tank which 

adopts the latest and state – of – the- art techniques and practices.  

The center publishes a wide range of security – related studies 

including studies on police, security and criminal justice fields as 

well as preparing statistical studies and those related to political and 

social developments on local, regional and international levels which 

leave an impact on the security condition in UAE. 

  

Striking solutions for existing problems doesn’t mean turning a blind 

eye to the potential ones. So, the center dedicates a stupendous 

concern to proactive studies a matter that necessitates tracing the 

history and drawing an analogy between its findings and the present 

ones so as to come out with the most appropriate alternatives to 

address future challenges. 

 

Preparing operational studies that back decision makers in Sharjah 

Police GD is also among the key concerns of the center. 

Additionally, the center conducts myriads of field surveys; preparing 

researchers; organizing conferences and debates as well as 

awareness and training programs. Locally, the center is committed 

to raise security awareness and beef up the library with a wide 

range of scientific publications, and finally, it conducts researches 

and studies for civil society institutions.   
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