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ينايز 0211

الناشر
مركز حبوث شرطة الشارقة
قعدً ؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼةًأحدًؿراؽزًاؾلووثًاألؿـقةًاؾت ًًأـشتك ًًيفًدوؾتةًامؿتارا ً اؾعربقتةًاتموتد ً
بوصػهًؿرؽز ًاًقفممًبنعداد ً اؾلووثًواؾدراسا ًاؾعؾؿقتتةًحتتتولًؼضتاقاًاؾشتًترصةًواألؿت ًواؾعداؾتًتةًاجلـائقتة ًً
و باعملارهًؿمسيتةًعؾؿقتةًحبنقتةًةتاد ًوصؿوحتةً عمؿتدًيفًٍؼقتهًأفتداػفاًعؾتىًأػضت ًاألستاؾق ًًوأحتدثً
امؿؽاـقا ً .
ً

و شؿ ًجماال ًعؿ ًؿرؽتزًحبتوثًاؾشترصة ًً اؾدراستا ًواؾلوتوثًاألؿًـقتةًواؾشترصقةًواتوضتوعا ً ًاتر لطتةً
باؾعداؾةًاجلـائقةًحقثًقفممًاترؽزًجبؿعًاتعؾوؿا ًواؾلقاـا ًوإعدادًاؾدراستا ًامحصتائقةًًودراستةًاؾؼضتاقاً
واؾمطورا ًاؾيقاسقةًواالةمؿاعقةًواألؿـقةًواجلـائقةًعؾتىًتمؾت ًاؾصتعدًًاحملؾقتةًوامؼؾقؿقتةًًواؾدوؾقتًةًاؾت ًً
ـعؽسًعؾىًاؾوضعًاألؿينًيف ًدوؾةًامؿتارا ًاؾعربقتةًاتموتدً ًؽؿتاًقتوؾيًً اترؽتزًافمؿاؿتاًًصاصتاًًباؾدراستا ً
االسمشراػقةًاؾ ً عمؿدًعؾىًاالصتع ًعؾتىًاؾمتارقدًودراستةًؿعطقتا ًاؾواؼتعً ؿت ًأةت ًرستمًاؾيتقـارقوفا ً
اتيمؼلؾقةًو لينًؿلادرا ًمتؽــاًؿ ًاسمنؿارًاؾػرصًو ؿواةفةًاؾمودقا ًاتيمؼلؾقةً .
ً

وقفممًاترؽزًافمؿاؿاًًصاصاًًبنعدادً اؾدراسا ًاؾمشغقؾقةًاؾ ً دعمًؿمىذيً اؾؼترارًعؾتىًؿيتموىًامدار ًاؾعؾقتا ًً
ؽؿاًقؼومًاترؽزًبنةراءًاؾدراستا ًواؾلوتوثًواتيتوحًاتقداـقتة ً ًؽؿتاًقفتممًبنعتدادًً اؾؽتوادرًاؾلونقتةًو ـظتقمً
ؿممترا ًوـدوا ًوبراؿجً درقلقةًو نؼقػقةًو ـوقرقةًؽؿاًأـهًقعؽ ًعؾتىًزً قتاد ًاؾتوعيًاألؿتينًداصت ًجممؿتعً
امؿارا ًوإثراءً اتؽملةًاألؿـقةًؿ ًصعلًـشرًوإصدارًاتمؾػا ًاؾعؾؿقة ً وقفممًبعؿت ًاؾلوتوثًواؾدراستا ًؿتعً
ؿمسيا ًًاجملمؿعًاتدـي.

املراسـالت:
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مجيع حقوق الطبع والنشر الورقية واإللكرتونية حمفوظة لدورية الفكر الشرطي

ً

دورية الفكر الشرطي

دورقةًاؾػؽرًاؾشرصي ًدورقةًربعًستـوقةًعؾؿقتة ًمؽؿتة ًوؿػفرستةً عـتىًبتاؾعؾومً
اؾشرصقةًو صدرًعت ًؿرؽتزًحبتوثًاؾشترصةًباؾؼقتاد ًاؾعاؿتةًؾشترصةًاؾشتارؼةًبتوزار ً
اؾداصؾقةًبدوؾةًامؿتارا ًاؾعربقتةًاتموتدً  ً.و ؼلت ًاؾدورقتةًاؾلوتوثًؾؾـشترًبتاؾًؾغمنيً
اؾعربقةًوامٌؾقزقةًو عمؿدًؿلدأً اؾوصتولًارترًؾؾؿعؾوؿتا ًً CC By – NC- ND

 ً)3.0حقثًميؽ ًصلاعةًأوًٍؿق ًاحملموىًؿ ًؿوؼعًاجملؾةًامؾؽرتوـتيًؾعستمىدامً
اؾشىصيًاؾعؾؿيً اخلاصًػؼطًوغريًاؾمهاري ًشرقطةًعدمًاتياسًجبؿقعًحؼوقًاؾـشرً
أوًإشعارا ًاتؾؽقةًاؾػؽرقةًوالًجيوزً عدق ًأوًـشرًأوًإعاد ً إـماجًأوًـؼت ًأوً رةتةً
أوًإـشاءًأعؿالًؿشمؼةً ؿ ًأصرىًأوًبقتعًأوً تلةريًأوً ترصقصًؽت ًأوًأيًةتزءًؿت ً
احملموقا ًاؾ ًقممًارصولًعؾقفاًإؾؽرتوـقاًًبليًوسقؾةًؽاـ ًباسمنـاءًؿاًفوًؿيؿوحً
بهًصراحةًضدًؼواعدًاؾوصولًاررًؾؾلقاـتا  ً.وفتيًجمؾتةًدوؾقتةً فتد ًإ ًً لصتق ً
و طوقرًاؾعؾومًاؾشرصقةًبفد ًؿياعد ًـظامًاؾعداؾةًاجلـائقةًعؾىًٍؼقهًأؿ ًاجملمؿعً
وسعؿةًأػراده ًو ـشرًاؾدورقةًاتيافؿا ًاألصؾقةًيفًاؾعدقدًؿت ًاؾمىصصتا ًًاؾعؾؿقتةً
يفًجماال ًاؾعؾومًاؾشرصقةًأوًاؾعؾومًاتمصؾةًبفاً .

اسرتاتيحية دورية الفكر الشرطي
0201-0213

ً

الرؤية:

أنً ؽونًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًؿ ًأػض ًاؾدورقا ًاؾعربقةًاؾعؾؿقةًاحملؽؿةًواتػفرسةًاؾ ً عـىً
باؾلووثًاألؿـقةً .
ً

الرسالة:

أنًـعؿ ًبؽػاء ًوػاعؾقةًؾمعزقزًةود ًاؾلووثًاؾعؾ ؿقةًاؾشرصقةًاتـشور ًيفًاؾدورقة ًؿ ًصعلً ؼدقمً
اؾلووثًاؾعؾؿقةًاحملؽؿةًاؾشرصقةًبشؽ ًدوريً ربعًسـويًيفًدورقةًؿػفرسةًمؾقاًًودوؾقاًً .
ً

الكيه:






اؾعؿ ًبروحًاؾػرقه.
ارقادقةًواألؿاـةًاؾعؾؿقة.
اتيموؾقةًاجملمؿعقةًؾؾؿهمؿعًاؾعؾؿي.
اؾمؿقزًواالبمؽارً .

ً

األهداف االسرتاتيجية:






يؾقطًاؾضوءًبشؽ ًعؾؿيًعؾىًا ؾؼضاقاًاألؿـقةًاؾ ً فمًاجملمؿع ًمماًقعززًاؾنؼةًتمىتذً
اؾؼرارًاألؿين.
امسفامًةدقاًًيفًإثتراءًاؾلوتثً اؾعؾؿتيًيفًجمتاال ًاؾعؾتومًاؾشترصقة ًًؿت ًصتعلًـشترً
اؾلووثًاألؿـقة.
إصع قًصاؼا ًامبدا ًواؾمـاػسًاؾعؾؿيً وػمحًاجملالًأؿامًاؾرتؼيًاألؽادميي.
دعمًاتؽاـةًاؾعؾؿقةًواألؽادميقةًؾتً"ؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة".
عزقزًرضاًاتمعاؿؾنيًباخلدؿا ًاتؼدؿة.

ً

اجلنهور املشتهدف:




ؿـميلوًؼو ًاؾشرصةًواألؿ ًؿ ًاؾضلاطًوص ًاؾضلاطًواألػرادًواتدـقنيًوصؾلتةًاألؽادميقتةً
واؾؽؾقا ًواتعافدًاألؿـقةًواؾشرصقةًواخلرباءًواؾلاحننيًيفًاجملالًاألؿين.
ؿمىذوًاؾؼرارًاألؿينًوؿراؽزًدعمًاختاذًاؾؼرار.
اجلاؿعا ًوؿراؽزًاؾلو ثًاؾعؾؿيًواهلقكا ًواتـظؿا ًامؼؾقؿقةًواؾدوؾقةًووسائ ًامعتعمً
واخلرباءًواتمىصصونًيفًجماال ًافمؿامًاؾػؽرًاؾشرصيً .

سياسة جودة دورية الفكر الشرطي
0201-0213

ً

ً

يعىًوحد ًاؾػؽرًاؾشرصيًبندار ًؿرؽزًحبوثًاؾشرصةًباؾؼقاد ًاؾعاؿةًؾشرصةًاؾشارؼةً
ؾؾعؿ ًبػعاؾقةًيفًإصدارًدورقةًعؾؿقةًربعًسـوقةًمؽؿةًوؿػفرسةً عـىًباؾعؾومًاؾشرصقةً
واؾعؾوم ًاألصرى ًذا ًاؾصؾة ًبفا ًؿ ًصعل ًآؾقة ًؿعمؿد ًالسمعم ًاؾلووث ًو صـقػفاً
وٍؽقؿفاًوصلاعمفاًوإصراةفاًو يؾقؿفاًؾؾؿطلعةًبعدًاؾمدؼقهًاؾؾغويًوامصراجًاؾعؾؿيً
واؾػين ًوبعد ًذؾك ًـشرفا ًو وزقعفا ًمؾقاً ًودوؾقاً ًمبا ًقمواػه ًؿع ًؿمطؾلا ًاتواصػةً
اؾدوؾقةًً ISO 9001:2015ؽؿاً فد ًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًإ ً ً:
ً



إثراء ًاؾػؽر ًاؾشرصي ًاألؿين ًؿ ًصعل ًاؾمـؿقة ًاتيمدمية ًؾؾؿعار ًذا ًاؾصؾةً
باؾعؿ ًاؾشرصي.



ـشرًاؾدراسا ًواؾلووثًاؾشرصقةًواألؿـقةًوامدارقةًواؾؼاـوـقةًوأقةًدراسا ًأوً
حبوثًؿعرػقةًأصرىًذا ًاؾصؾةًباجملالًاؾشرصيًواألؿين.



ـشرًاؾدراسا ًواؾلووثًاؾشرصقةًواألؿـقةًواؾؼاـوـقةًاترتةةًأوًاتعد ًباؾؾغةً
امٌؾقزقة.



ـشرً ؼارقرًاتممترا ًواؾـدوا ًوؿراةعا ًاؾؽم ًذا ًاؾععؼة.

ً

ؽؿاً ؾمزمًوحد ًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًباؾؼقامًبعؿ ًاتراةعا ًاؾداصؾقةًبصػةًدورقةًؿعً
اختاذًامةراءا ًاؾمصوقوقةًواؾوؼائقةًاتـاسلةًبفد ًاسمؿرارقةًاؾمطوقرًواؾموينيً .
ً

وٍرصًدورقةًاؾػؽرًاؾشرصيًعؾىًأنً ؽونًؿرةعاًًعؾؿقاًًؿوثؼاًًقميمًبارداثةًواألصاؾةً
واالعمؿادقة ًواالسمهابة ًوأن ً ؽون ًؿماحة ًؾؾلاحنني ًواتفمؿني ًواؾعاؿؾني ًيف ًاتمسيا ً
األؿـقةًعؾىًاتيموىًاحملؾيًوامؼؾقؿيًواؾدوؾيً .
ً

اللواء
سيف حمند الزري الشامشي
قائـــد عـــاو شرطــة الشارقـــة

قواعد النشر يف دورية الفكر الشرطي

تنشر البحوث بالدورية على مشؤولية أصحابها
وهي تعرب عن آرائهه وال تعرب بأي حال عن رأي دورية الفكر الشرطي

أوالًًً-شروطًاؾـشرً :

 -1ؼلت ًاؾدورقتتةًـشتترًاؾلوتتوثًاؾعؾؿقتتةًاتقداـقتتةًاألؿربقؼقتتةًأوًاؾلوتتوثًاؾـوعقتتةً
اؾموؾقؾقةًيفًجمالًاؾعؾومًاؾشرصقةًأوًاؾعؾومًذا ًاؾصؾةًباألؿ ًمبػفوؿهًاؾشاؿ .
 -2قراعىًيفًاؾلوثًؼواعدًوأصولًاؾلوثًاؾعؾؿيًؿت ًحقتثًاألستؾواًواالسمؼصتاءً
واتـفجً.وأنًقؽونًاؾلوثًةاداًًوأصقعًًوؿوضوعقاًًوملًقيلهًـشره.
 -3يفًاؾلووثًاألؿربقؼقةًاتقداـقةًجي ًأنًقشمؿ ًاؾلوثًعؾىًؿؼدؿتةًقوضتعًبفتاً
امصتتارًاؾـظتتريًواؾدراستتا ًاؾيتتابؼةًوؿشتتؽؾةًاؾدراستتةًوأفتتداػفاًوأستتكؾمفاًأوً
ػرضقمفاًوأفؿقةًاؾدراسةًومددا ًاؾدراسةًواؾمعرقت ًواتصتطؾوا ًوإةتراءا ً
اؾدراسةًاؾ ً مضؿ ًجممؿعًاؾدراسةًواؾعقـةًوأدا ًاؾدراسةًوصتدقًوثلتا ًاألدا ً
وجماال ًاؾدراسةًوؿـفجًاؾدراسةًثمًعرضًاؾـمائجًواالسمـماةا ًواؾموصقا ً.
 -4درجًيفًةقعًاألحباثًاهلواؿشًيفًآصرًاؾصػوةًواتراةعًيفًـفاقةًاؾدراسة.
 -5جي ًأنًقؽونًاؾلوثًؿطلوعاًًبنحدىًاؾؾغتمنيًاؾعربقتةًأوًامٌؾقزقتةًعؾتىًأالً
قزقدًحهمًاؾلوثًعؾىًً33صػوةًؿ ًاؾؼطعًاؾعاديً.A4
 -6ختضعًاؾلووثًواؾدراسا ًؾؾموؽقمًوػؼاًًؾؾضتوابطًاؾعؾؿقتةًاتمعتار ًعؾقفتاً ًوقؼتومً
اؾلاحثًبنةراءً عدقع ًاحملؽؿنيًعؾتىًحبنتهًوػتهًاؾمؼتارقرًاترستؾةًإؾقتهًوؿواػتا ً
اؾدورقةًبـيىةًؿعدؾة.
 -7عطىًاألوؾوقةًيفًاؾـشرًؾؾلووثًحيتً ًاألستلؼقةًاؾزؿـقتةًؾؾتورودًإ ًاؾدورقتة ً
وذؾكًبعدًإةاز فاًٍؽقؿقاًًووػؼاًًؾععملارا ًاؾعؾؿقةًواؾػـقتةًاؾت ً رافتاًفقكتةً
اؾمورقر.
 -8ـؼ ًارؼوقًاتمعؾؼةًباألعؿالًاتـشور ًإ ًاؾدورقةًعؾىًأنًميـحًاؾلاحثًـيتىةً
واحد ًؿ ًاؾعددًاتـشورًػقهًحبنهًؿعًمخسًعشر ًؿيمؾةًؿـه.
 -9الً عادًأصولًاتوادًاؾعؾؿقةًإ ًأصوابفاًسواءًـشر ًأمًملً ـشر.
 -13ؾؾدورقةًارهًيفًـشرًأوًعدمًـشرًويفًارذ ًأوًامضاػةًعؾىًاتاد ًاتـشتور ًإذاً
ؽاـ ً معارضًؿعًاؾيقاسةًاؾعاؿةًؾؾـشر.

ثاـقاًً–ًاتراسع ً :
-1

قرس ًاؾلاحثًـيىمنيًؿ ًاؾلوثًاؾذيًقرغ ًيفًـشترهًؿتعًـيتىةًًإؾؽرتوـقتةًً
عؾىًأنًقمضؿ ًاؾلوثًؿيمىؾصاًًباؾؾغمنيًاؾعربقةًوامٌؾقزقةًيفًصػوةًواحتد ً

-2

وقمؽونًؿ ًً250ؽؾؿتةً ً وؿوضتواًًبتهًاؾؽؾؿتا ًاؾداؾتةًعؾتىًاؾمىصتصًاؾتدؼقهً
ؾؾلوثًوبواؼعًً5ؿػردا ً.
رس ًاؾلووثًعؾىًعـوانًاؾدورقةًاتدونًبفاًؿرػؼاًًبفاًؿؾىصتاًًؾؾيتري ًاؾذا قتةً
ؾؾلاحثًيفًً5أسطرًؿعًاؾيري ًاؾذا قةًاؾؽاؿؾةًؿعًصور ًشىصقةًؾؾلاحث.

ثاؾناًً–ًصرقؼةًاؾموثقهً :
-1

-2

-3

-4

جي ًأنًقشريًاؾلاحثًإ ًؿاًقؼمليهًؿ ًاآلصرق ًسواءًأؽتانًذًؾتكًعؾتىًشتؽ ً
ـصوصًؿـؼوؾةًحرػقاًًأمًأػؽاراًًؾلتاحننيًآصترق ًوؾؽـفتاًؿصتوغةًبؾغتةًاؾؽا ت ً
ـػيه.
قدرجًأيًؿرةعًقشارًإؾقهًيفًؿنتًاؾلوثًيفًـػسًاؾصػوةًعؾىًأنً صـ ًؽاػتةً
اتراةعًيفًؼائؿةًواحد ًيفًـفاقتةًاؾلوتثًعؾتىًأنً وضتعًاتراةتعًاؾعربقتةًأو ًالً
و ؾقفاًاتراةعًباؾؾغةًاألةـلقة.
يفًاتراةعًامؾؽرتوـقةًقراعىًأنًقممً وثقهًاترةعًصلؼاًًؾطرقؼةًاؾموثقتهًاتعمؿتد ً
"ًAPAاؾـيىةًاخلاؿية"ًوقراعىًأنًقشارًإ ًاستمًوعـتوانًاًتوؼتعًًامؾؽرتوـتيً
و ارقدًٍؿق ًاتاد ًاؾعؾؿقةًواسمًاتمؾ ًاتاؾكًرؼوقًاؾـشرًامؾؽرتوـي.
قراعىًاؾرت ق ًاألجبديًعـدًؽمابةًاتراةتعًيفًاؾصتػوةًعؾتىًأنًقؽمت ًاالستمً
األولًؾؾؿمؾ ًإذاًؽتانًاترةتعًعربقتاًًأوًحيت ًؾؼت ًاؾعائؾتةًإذاًؽتانًاترةتعً
أةـلقاً.

رابعاًً–ًاؾموؽقمً :

ختضعًاؾلووثًؾؾموؽقمًؿ ًؼل ًمؽؿنيًؿعمؿدق ًؾدىًاؾدورقةًو شؿ ًعـاصترًً
اؾموؽقمًؿاًقؾيً ً:
ً-2اجلد ًواألصاؾةً .
ً-1اؾؼقؿةًاؾعؾؿقةًؾؾلوثً .
ً-4ؿـاسلةًؿـفجًاؾلوثً .
ً-3ؿـاسلةًامصارًاؾـظريً .
 -6دؼةًعرضًاؾـمائجًو ػيريفاً .
ً-5ؿـاسلةًاألدوا ًاتيمىدؿةً .
ً-8أصاؾةًاتصادرًواؾرباؿجًو ـوعفاً .
ً-7األؿاـةًاؾعؾؿقةًودؼةًاؾموثقهً .
ً
ً-9ةود ًاألسؾواًوسعؿةًاؾؾغة ً
 ً-13وصقا ًاؾلوتثًوؿتدىًأًفؿقمفتاً
عؿؾقاًً .

صاؿياًً–ًاتؽاػك ًاتاؾقةً :

صتتر ًاؾدورقتتةًؿؽاػتتل ًؿاؾقتتةًؾؾلوتتوثًاتـشتتور ًبفتتاًوألغتتراضًإمتتتامًإةتتراءا ً
اؾمووقع ًاؾلـؽقةًقرس ًاؾلاحثًسري ًذا قةًتمصر ًؿوضواًًبفاًامسهًؽتاؿعًًًؽؿتاً
فوًؿدونًيفًبطاؼةًإثلا ًاؾشىصقةًأوًاهلوقةًأوًةتوازًاؾيتػرًووستائ ًاال صتالًبتهًً
وعـواـهًباؾمػصق ًواسمًاؾلـكًوعـواـهًباؾمػصق ًورؼمًاريااًاؾلـؽتيًوؽتودًاؾلـتكً
اتصريفً .

ً

هيئة التحرير
 اتشتتتتر ًاؾعتتتتتتامً :
 رئقتتتسًاؾموتتتتترقرً :

اؾؾتتتتتتواءًسقتت ًمؿتدًاؾتزريًاؾشاؿيي ً
ؼائتتتدً عتتتامًشتتترصةًاؾشارؼتتتتة ً
ً

اؾعؿقدًاؾدؽمتتورًصاؾتتتدًمحتدًارؿادي ً
ؿدقرًؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة ً
ً

 امشتتترا ًاؾمـػقتتذي ً :اؾعؼقتتدًعؾتتتتتيًسقتتتتتتتت ًاؾذباحتتتتتتيً
ـائ ًؿدقرًؿرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼةً ً

 ؿدقتتتتترًاؾمورقتتتتتتر ً :اتؼتدمًاؾدؽمورًسقػانًعؾيًصؾقػةًب ًسقػانً ً
رئقسًؼيمًاؾمىطقطًاالسرتا قهيًواؾمؿقزًاتمسييً ً
بلؽادميقةًاؾعؾومًاؾشرصقةًباؾشارؼةًً ً

 امشتتترا ًاؾعؾتتتتتؿيً :
ً

 امصتتدارا ًواؾـشتتترً :

ً

اتؼدمً علداؾؾتتتتهًمؿتتتتدًاتؾقتتتتتتتتتح ً
رئقسًؼيمًاؾلوثًاؾعؾؿيً ً
مبرؽزًحبوثًشرصةًاؾشارؼة ً
ً

اتيتتتاعدً/أمحتتتتدًأؿقتتتتتتت ًاؾزرعتتوـي
اؾرؼق ًأول /ؿـتتتىًمؿتتتتدًاؾتؿتتتزروعي
اؾعرق ً/سقتتتتتدًمؿتتتتتتودًصؾقتتتتتتتت
امداريً/سورقتتتتشًبدؿتتتتتتتـاًؿفقتتتتتت

ً
ً
ً
ً

ً

 اؾرتةتتتتتتتتتتتتتتتةً :

اؾرؼق ً أولً/اؾطقتتت ًؿلتتتتاركًأمحتتتتتتد

ً

 اؾمدؼقتتتتهًاؾؾغتتتتوي ً ً:اؾدؽمور ًفتتتتدىًعلدارؿقتتتدًأوغقتتتدـي ً
ً
ً

أعضاء اهليئة العلمية
لدورية الفكر الشرطي
ً-1اؾعؿقدًاؾدؽمورً.صاؾدًمحدًارؿادي ً
ً
ً
ً-0اتؼتدمًاؾدؽمورً.سقػانًعؾيًب ًسقػانً ً

ً-5اتؼدمًاؾدؽمور ً.رؼقتتةًةاسمًاتازؿي ً
ً-0اتؼدمًاؾدؽمورً.أمحتتدًعادلًاتعؿريً
ً

ً-1اتؼدمًاؾدؽمورً.محدانًراشدًاؾطـقهيًً
ً

ً-2اتؼدمًاؾدؽمورً.علداهللًسق ًاؾذباحيً
ً

ً
دؽموراهًيفًإدار ًاؾشترصةًواؾعداؾتةًاجلـائقةً ً
ؿدقتتترًؿرؽتتتزً حبتتتتوثًشتترصةًاؾشارؼتةً ً
رئقتتسًٍرقتتترًدورقتتتةًاؾػؽتتترًاؾشترصيً ً
ً

ً

ؿدقتتترًٍرقتتتترًدورقتتتتةًاؾػؽتترًاؾشرصي ً
رئقتسًؼيتمًاؾمىطقطًاالسرتا قتهيًواؾمؿقزً ً
اتمستييًً-أؽادميقتتتةًاؾعؾتتتومًاؾشرصقتتتتةً ً
باؾشارؼتتتةً ً

ً

دؽمتتتتتتتتوراهًيفً اؾؼاـتتتتتتونًاجلـتتتتتتائي ً
رئقتتتسًؼيتتتتتمًاؾشتتتتمونًاؾؼاـوـقتتتتتتتتةً ً
دؽمتتتوراهًيفًاؾػؾيتتتتػةًواؾؼاـتتتونًاؾعتتتتتامً ً
ودؽمتتتتتتتتتتتتتتتوراهًبامدار ًاؾعاؿتتتتتتتتتتتتةً ً
إدار ًشتتتتتتترصةًاتـاػتتتتتتتتتذًواتطتتتتتارا ً ً
اؾمػمقتتتتتتشًاألؿـتتتتتتيًً )K9
ً

دؽمتتتوراهًيفًإدار ًاألزؿتتتتا ًواؾؽتتتتتتوارثًً ً
رئقتتسًؼيتتتمًاألزؿتتتتتتتا ًواؾؽتتتتتتتتوارثً ً
بامدار ًاؾعاؿتتتتتتتتةًؾؾعؿؾقتتتتتا ًاترؽتتتتزقة ً
ً

دؽمتتتتتتتتوراهًػتتتيًاؾؼاـتتتتتتتونًاؾعتتتتتتتتتامً ً
ؿدقتتتتتترًػتتتتتتتتر ًاخلدؿتتتتا ًاتياـتتتتتتد ً ً
مبرؽتتتتزًشرصتتتتتةًصتتتورًػؽتتتتانًاؾشاؿتتتت ً
ً

ً

كلنة العدد
البحث العلني يشتنر رغه التحديات
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يأتي هذا العدد في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا ككوفياد 91ك ونحا نحمال
على ع تقن استثم ر هذه الأزمة فاي تعيياي الاأم ورفار ادرج الاألشيج ال ا ية
على موالشة هذه التحادي  ،ف لححاا العلماي ركيايج الحنا ض الحوا رط والت اور
خ صة مر تنوع أس ليحه ومن هجه وهذا م سعين إلى تحقيقه ما خلال ميايرج
ي هذا العدد تن و مجموعة م الدراسا  ،ال ا ية والتاي
مجلة الفكر ال
أختتمت بتوصي  ،لادع متخاذ القارار الاأمني وتعيياي فارم اساتثم ر المعا ر
ي.
لت وير العمل ال
تنوعت الدراس  ،في هذا العدد حيا تن ولن مجموعة ما المواياير ال ا ية
تعناى بمن شاة العمليا  ،ال ا ية فاي موالشاة اليالوح المنحار ما خلال
ي وأس ليب موالشاة نقال الاأمراض اليا رية ت حيقا
عرض نظ م الإفراج ال
على فيروس كورون ول نغفل ل نب الححا العلمي وكيفية اللستف دج منه ما
خلل وير مرئي  ،بتلا التحادي  ،الأمنياة التاي توالاه الجشا ز ال ا ي وكا
للتقنياا  ،الحديثااة نًاايح فااي هااذا العاادد ماا خلاال عاارض الحم يااة المدنيااة
للت حيق  ،الذكية وكذل مع لجة مشكلة بعض الأمراض وعلل تشا ب حتي لا ،
مقدمي الرع ية الأس ية وخت هاذا العادد بدراساة حاو الاإلراضا ،الجن ئياة ما
خلل عرض اليل ة التقديرية للق ضي في الدف ع ال عي.
والححااا العلمااي ل ا يتو اات ري ا التحاادي  ،ونأماال أ تشااكل هااذه الدراس ا ،
العلمية التي يقدمش مركي الححوث زادا فكري ومعرفي يعاود با لنفر علاى الك فاة
ونتعشد على اللستمرار لتقدي المييد.

هذا وهللا ولي التىفيق،،،

العنيـد الدكتور خالـــد محــد احلنادي
مديـر مركـز حبـوث شرطـة الشارقة
رئيص حترير دورية الفكــر الشرطي
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نظام اإلفراج الشرطي
"دراسة مقارنة"
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األشتاذ الدكتىر .حممد فىزٍ إبرايًم

أستاذ القانون الجنائي المشارك  -أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة  -اإلمارات
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مطتخلـص
ُٓعدّ التيفٔر العكابّٕ مً أٍه مساحل العدال٘ اجلياّ ،ّٜ٘ٔالْاقع العنلّٕ للنؤضطات العكابٔ٘ أفسش العدٓد مً املطاّئ ّاألضساز
االجتناعّٔ٘ ،فكد تؤدٖ أحٔاىًا إىل اإلضساز باحملكْو علَٔه مً خالل خمالط٘ اجملسمنيّ ،أصبخت متثّل عبًٝا كبريًا عل ٙىظاو
العدال٘ اجليا ٍّْ ،ٜ٘ٔما أدّ ٚبالعدٓد مً فكَا ٛالكاىٌْ اجلياّ ٕٜعلنا ٛاإلجساو ّالعكا إىل االٍتناو بظَْز أىْاع مُختلف٘
مً املؤضطات العكابّٔ٘ ،تيْٓع املُعامل٘ العكابّٔ٘ داخل ٍرِ املؤضطات ،حتكٔكًا لألغساض احلدٓث٘ للجصا ٛاجلياّ .ٕٜميكً
حتدٓد اهلدف السٜٔطٕ للبخث يف إبساش بعض املالحظات عل ٙضٔاض٘ املرسع االحتادٖ يف تياّلُ ملْضْع اإلفساج الرسطٕ يف
الكاىٌْ االحتادٖ زقه  34لطي٘ ّ 2991تعدٓالتُ.
جينع الباحث يف دزاضتُ بني امليَج الْصفٕ التخلٔلٕ الرٖ َٓدف إىل حتلٔل املْقف الكاىْىٕ ليظاو اإلفساج الرسطٕ يف دّل٘
اإلمازات العسبٔ٘ املتخدٗ ّامليَج املكازٌ الرٖ ٓطع ٙإىل اإلاازٗ إىل مْقف األىظن٘ الكاىْىٔ٘ األخسّ ،ٚامليَج االضتيباطٕ
كأحد صْز مياٍج اليكد العلنٕ إلبساش املالحظات عل ٙضٔاض٘ املرسع االحتادٖ يف مْضْع الدزاض٘.
ّتْصّلت الدزاض٘ إىل ىتاٜج كاٌ مً أٍنَا أٌ ىظاو اإلفساج الرسطٕ ٍْ ىظاو ٓيفر فُٔ احملكْو علُٔ جصًٛا مً العكْب٘
الطالب٘ للخسٓ٘ داخل امليرآت العكابٔ٘ عل ٙأٌ ٓبك ٙاجلص ٛاملتبكٕ خازج الطجًّ ،ذلك حتت اسّط مطبك٘ قاىْىًا.
ّخلصت الدزاض٘ إىل عدٗ تْصٔات لعل مً أٍنَا مطالب٘ املرسع اإلمازاتٕ بالتدخل لطد الثػسٗ الكاٜن٘ لعدو حتدٓد أّٖ
التصامات أّ ّاجبات أّ قْٔد تفسض عل ٙاحملكْو علُٔ الرٖ جيب أٌ ٓلتصو بَا طٔل٘ فرتٗ اإلفساج الرسطٕ ما عدا حال٘ إذا
كاىت احملكن٘ اليت أصدزت احلكه بالعكْب٘ ٍٕ املختص٘ بإصداز األمس باإلفساج الرسطٕ عً احملكْو علُٔ الرٖ حكه علُٔ
بالطجً املؤبد ّأمط ٙيف تيفٔر العكْب٘ مخظ عرس ضي٘.

مفسدات البخث:

اإلفساج الرسطٕ  -اإلدازٗ العكابٔ٘  -السدع اخلاص  -ىظاو االختباز الكطا - ٕٜاجلصا ٛاجليا.ٕٜ

 -1حصل األشتاذ الدكتىر حممد فىزٍ علِ درجُ الدكتىراه يف القانىى اجلهائٌ مو جامعُ القايرَ ،ودرحُ
الدكتىاره يف علىم الشرطُ مو أكادميًُ الشرطُ املصريُ ،ويى حائس علِ جائسَ أفضل مىظف جبائسَ وزير
الداخلًُ للتمًس الىظًفٌ ،كما له العديد مو املؤلفات وأحباث الرتقًُ احملكمُ يف اجملالني القانىنٌ
والشرطٌ.
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Conditional Release System
''A comparative Study'
Prof. Dr. Mohammed Fauzi Ibrahim (1)
Associate Professor of Criminal Law – Police Science Academy – Sharjah – UAE
DOI: 10.12816/0056069

Abstract
Enforcement of penalties is a major stage of criminal justice. Practically, penal
institutions are not without their social disadvantages and harm: convicts are prone to
harm by mingling with criminals. Such institutions weigh heavily on criminal justice
system causing jurists and criminologists to focus attention on the introduction of new
types of penal institutions and on diversification of penal treatment inside them in line
with recent objectives of criminal penalties. The main objective of this study is to
highlight some observations on Federal Legislator's policy in handling conditional
release in the Federal Law No. (43) of 1992 As Amended. Study used descriptive,
analytical approach to analyze the UAE's legal attitude towards conditional release. It
further used comparative approach to review legal attitudes of other legal systems, and
the deductive approach to highlight observations on Federal Legislator's policy
regarding conditional release. Major among the findings of the study was that in
conditional release, convicts serve part of their custodial sentences in penal
institutions, whereas the remaining term is served outside the prison under legal
preconditions.
Study recommended inter alia: UAE Legislators' bridging the existing gap of
imposing no obligations or restrictions on convicts while on parole, other than those
imposed in the case where: the sentencing court is the court ordering the conditional
release of a convict who is sentenced to life imprisonment and served 15 years of the
jail term.

Keywords:
Conditional Release – Penal Management – Specific Deterrence - Probation –
Criminal Penalty
1-Biography: Prof. Dr. Mohammed Fauzi earned his doctoral degree in Criminal Law
from Cairo University, and his doctoral degree in Police Science from Egypt's
Police Academy. He has been awarded Best Employee Prize as part of Minister of
Interior's Excellence Award. He has contributed numerous publications and
promotion researches in both legal and police areas.
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مقدمة:

ذغ مذع اخلذد العجالذا الجشيفهذال رحذػ السخلمذا اي يذخة التذ

ُيعج التشفيذح العاذيّ
ّحذذي العجالذذال ذذغ ذ ا مجنذذيع السجشذ يمه ذ الذذح
قػايجه.

َ ثمت الجخيسا خقي لشطي

تحاذق

لسجتسذذا الت ذ
نذذيخ ذذغ وذذمػج الجذذيا ل ا ُ

السجتسذا
ال شظ ن شفيح العاػبذا الجشيفهذا لذع فذغ رػافذجه لتاترذخ يمذي السجشذ يمهذ
ُ

رحدذ،ل ناسذي ستذج يزذي لمذذخز ُ خ فذ ،الجخيسذذا افدذ ل رتذى

ملذذي م اجلذا نذسيخه ا ادذذيا

ذذغ ذ ا ففي ذخه يذذغ خيست ذ الت ذ اج فلحذذيل لفذذغ الػاقذذا العسمذذ لمدذذجػن رذذخ العج ذذج ذذغ

السدذي

اينذخاج اال تسيّهذال راذج فذػن ّييسذا الدذجغ ريوذجةل ُ زذخة يلعجالذا الجشيفهذال قذج

ت الدذذجػن لهياذي ملذذي ا نذخاج ذذيلسحيػم يمذذيحعل ذذغ ذ ا خيلصذذا السجذذخ يغل

ذ حت

كليخ يمي اطيم العجالا الجشيفهذال رزذ يذغ حسذد الج لذا يّ ذيع يلهذا كليذخة اطيذخ
سثد يلسي ا
شفي ذذح ث ذذد م ذذحه العاػب ذذيتل م ذذػ ذذي ى يلعج ذذج ذذغ راح ذذيع الا ذذياػن الجش ذذيف
العايب ملي االمتسيم يلسشيشجة ّتصػيخ

يمس ذذيع ا

ذ ذخام

ج السىوديت العايّها الغييا شحذيل حذػا غ اخنذحي

غ ا ي م التففيخ يغ الجخيسا ملي االمتسيم ذخز السجخم ن ذ ل نيذي ة يميمذ لهرذ
السعي مذا
مادياي يلحيل مػ ذي ى ملذي ضحذػج اذػاُ ُ ختمفذا ذغ السىودذيت العايّهذال شػيذا ُ
العايّها ا د محه السىوديتل حقهاي يغخاض الجداع الجشيف مجار الستصػجة.

مشكلة البحث:

السشذآت العايّها وملهي حي يمي السحيػم يميحع عاػبذيت الحذ ذ

لمتغم ،يمي دي

الدجغ راج احج الايفسػن السحتسػن يلدجػن يمي لش ا جيه م
ّذذجافد يايّه ذذا لمسحي ذذػم يم ذذيحعل م ذذحا اال ج ذذيه ا
العايّهال رت

يب ا

ذذ ل

ل ّج د ياػم يمي ا خيذ

ذذجيػ ملذ ذي خصذ ذ

وذ ذػاج السشذ ذذآت

ح يمي السجتسا الحخ ذا لفدخ شػق العدلا الذج جة التذ رخنذت

يم ذي مذذظ السشذذذآت العايّهذذال رذذخ ت وذذملهيت كثي ذخة عمذذت الفثيذذخ ذذغ السفف ذخيغ حثذذػن يذذغ
ّجافد السشذآت العايّهال

غ مظ اللجافد

من

مػ :اطيم ا رخاج الذخش .
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يسيذ ذذغ ّمذ ذذػجة السذذ ذذيما ال حثهذ ذذا ر ذ ذ
اال حذذي
عجي

ذ ذذػ عذ ذذس

لطذ ذذيت يم ذ ذي وهيوذ ذذا السذذ ذذخُ

شي ل ذ لسػن ذػُ ا ر ذخاج الذذذخش ر ذ الاذذياػن اال حذذي

رذ

جقذذع  43لدذذشا 1992

ل سي تصم ،ا شيجة مليحي.

تساؤالت البحث:

ثيخ ال حث العج ج غ التديؤالت لعد غ مسحي:

-

ي مػ عخيف ا رخاج الذخش ل
يم

ي شلهعت الاياػاها؟.

ريفز ا رخاج الذخش ر التذخيا ا ي اج

-

ي مػ ػقف الاياػن اال حي

-

ي م شخ ط شفيح ا رخاج الذخش ؟.

ا ي اج

غ شفيح ا رخاج الذخش ؟.

 كهذذف يسيذذغ االوذذتفي ة ذذغ التجذذيجب الج لهذذا ر ذالاياػا

-

ا

خاف ا ي اج ؟.

ي م آثيج ا رخاج الذخش ل

السايجن؟.

شفيذذح ا ر ذخاج الذذذخش ر ذ الػاقذذا

ي ج ؟.

أهنية البحث:

خ ذذا مسهذذا ػنذذػُ ال حذذث ر ذ امتسي ذ ّذذج ج السشذذذآت العايّهذذال ثخمذذي ر ذ ميذذي ة

يميد السحيذػم يمذيحع ييت يجمذي الغييذا ايوذسي التذ

حذجا اطذيم العجالذا الجشيفهذا ملذي حقهاحذي

ذذغ ذ ذ ا فعي ذذد اط ذذيم ا رذ ذخاج الذ ذذخش ل ذل ذذظ

ذ ذ ح ح ذذح  ،و ذذمػج السحي ذذػم يم ذذيحعل

قي تحع غ الجخيسا االاحخاا دتق ل نشييا اي غ الصسيايشا ر كيرا ج يع السجتسا.

أهداف البحث:

حجا ال حث ملي:

 حج ج الصلهعا الاياػاها لإلرخاج الذخش . التسييد ّيغ ريفز ا رخاج الذخش ر التذخيا ا ي اج -مّ اخ

ػقف الاياػن اال حي

ا ي اج

السايجن.

غ شفيح ا رخاج الذخش .

 شيقذا شخ ط شفيح ا رخاج الذخش . -االوتفي ة غ التذخيعيت السايجاا ر

شفيح ا رخاج الذخش ر الػاقا ا ي اج .
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منهج البحث:

يجسا ال يلث ر

جاوت ّيغ ث ثا شذيمج مذ السذشحج الػ ذف التحميمذ الذح

ملي حث حميد السػقف الاذياػا لشطذيم ا رذخاج الذذخش رذ

حذجا

لذا ا ذيجات العخبهذا الستحذجة.

السذذشحج الساذذيجن الذذح يدذذعي مل ذي ا شذذيجة مل ذي ػقذذف اياطسذذا التذ ذخيعيت الاياػاهذذا اي ذذخىل
ذخ السذذشحج االوذذتش يش كيلذذج
يذ ا

السذخُ اال حي

ر

ذذػج شذذيمج الشاذذج العمس ذ
()1

ػنػُ الججاوا ل تسثذد

ذات الرما سػنػُ ال حث ر

ّ ذ اخ الس لطذذيت يم ذي وهيوذذا

ات ال حذث رذ السىلفذيت العخبهذا اي شلهذا

جيا الاياػن الجشذيف رزذ يذغ السىلفذيت الستخررذا ذات

الرذمال وذػاع كياذت ىلفذيت م شخ لذيت كتذذػجاه رزذ يذغ الساذيالت اي ذيج السشذذػجة رذ
ويفد ا ي م السختمفا ش يا ا اتخات.

خطة البحث:

يتشي ا ال يلث محا السػنػُ غ

ا

حثيغ يمي الشحػ اآل :

المبحث األول :شلهعا ا رذخاج الذخش .
المطلب األول :يهها ا رخاج الذخش

اذي .

المطلب الثاني :ريفز ا رخاج الذخش

داييه.

المبحث الثاني :التشطهع الاياػا لإلرخاج الذخش .
المطلب األول :شخ ط ا رخاج الذخش .

المطلب الثاني :آثيج ا رخاج الذخش

ج .

املبحث األول
طبيعة اإلفراج الشرطي
متهًد وتقصًه:

من الحذذجا ايويو ذ

ذذغ ػجهذذا الج ذداع الجشذذيف مذذػ حايذذق الذذخ ُ العذذيم الخذذي

كيات السىوديت العايّها لشي ذيد ػل

ل مذ

يلخه ا لتحايق الحجا الستػ ي غ ػجهذا العاػبذال

 -1اج ا :ذ قين يليجات آ خ ن :شيمج ويلي ،ال حث العمس ل اج
.220
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ليث كين السحيػم يميحع يعذي مػن عي مذا قيوذهال لفذغ ّتصذػج غذخاض العاػبذا غيذخت الشطذخة
ملذذي وذذم ،الحخيذذال مذ لذذع يرذ
العاػبا ر

مذذجري رذ لذذج ذا ذ ناسذذي

وذذيما دذذس ّتحايذذق غ ذخاض

ذ

شفحه ا اجة العايّها.

اج تحي يميد السحيػم يميحع ي يُ ّخاي ج ي

من شفيح ايلييم الجدافها ويما لمجريُ اال تسيي ل مػ يرػن الشطذيم العذيم
الج لا يحاق ذغ ايشذخي

رذيل

ذػالحع يدذييج ايرذ اخ الجذياحيغ يمذي ميذي ة ذخبيتحع فيذهفحعل

ارج ميي ة م اج حع ر ّيستحع العيفمها السحشها اال تسيّها .االاعييويت الت

رخ حي الدذيلا

الج لها ر الحق ا اي يخة ال وهسي مظ الستعماذا زذخ جة التففذد حاذػق ا ادذين الستزذسشا رذ
ختمذذف اال فيجهذذيت الج لهذا الذذذيجيا
اطيم اي

مذذظ التذ

ذذي قت يميحذذي غمذذ ،الذذج ال الستعماذذا ّػنذذا

يزسغ ميي ة االاذج يج اال تسذيي لمسحلػوذيغ ذغ ذ ا اوذتحجاث آلهذيت وذيلي،

لسعي مذذا السحيذذػم يمذذيحعل ر ذ كذذد الحذذيالت ييذذػن الحذذجا ذذغ اطذذيم ا ر ذخاج الذذذخش
دعي مليحي العاػبا اي مهال مػ الخ ُ العيم الخ ُ الخي

ايمجاا ذا حي الت

(.)1

حايذذق

بشيع يمي ذلظ اادع محا الس حث ملي صمليغ:
المطلب األول :يمذها ا رخاج الذخش

اذي .

المطلب الثانى :ريفز ا رخاج الذخش

داييه.

املطلب األول -ماهًُ اإلفراج الشرطٌ وىشأته:
أوّالً -ماهية اإلفراج الشرطي:

ُيارذذج ذذي رخاج الذذذخش ()2ل مش ذ ق و ذخاح السحيذذػم يمه ذ عاػبذذا وذذيل ا لمحخيذذال قلذذد
 -1وي ا الفه ايل العاػبيت اللج ما لمعاػبيت الديل ا لمحخيا قريخة السجةل الص عا اي ليل اج السعيجال
الايمخةل 2013مل
 .يمي دمحم

.7

عفخ :العاػبيت التجاّيخ

التػ يال 2013مل

ويلي ،شفيحميل ّيخ تل السىودا الجي عها لمججاويت لمشذخ

.83

 -2لسديج غ التفريد لػا ػنػُ (ا رخاج الذخش )ل ااطخ :ر الفا الفخاد :
- Stefani (G.), levasseur (G.)et Jambu- Merlin (R.), "Criminologie et science
pénitentiaire" Paris, Dalloz, 5 'ed. 1982. No. 481. P. 590.
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االاتحيع جة ياػبت مذا ػارخت شخ ط عيشال مش قي ايجا لمحخيا()1ل

عماي يمذي شذخط الػرذيع

ياللت اد ذذيت السفخ نذذا .ختمذذف السذذجة التذ يجذذ ،يمهذ ن يازذذيحي رذ السىودذذا العايّهذذا ذذغ
ث ثذا جبذيُ ذجة العاػبذا السحيذػم ّحذيل نذا كياذت

ذخيا ملي آ خل رحذ رذ التذذخيا ا ذي اج

العاػبا م الدجغ السىبذجل رذ يجذػ ا رذخاج مال مذا قزذي السحيذػم يمهذ رذ الدذجغ يذذخيغ

وشا يمي ايقد .ي ر التذخيا الفخاد ل رإا يج ،ن ياز السحيػم يمه رذ الدذجغ قلذد
ن يفذذخج يشذ شذذخشهي ارذذف ذذجة العاػبذذا السحيذذػم ّحذذيل مذا كذذين السحيذذػم يمهذ

جخ ذي لتذذجفيل

ثمث ذ السذذجة مذا كذذين السحيذذػم يمه ذ ييفذذجا؛ يمذذي ال اذذد مذذحه السذذجة يذذغ ث ثذذا شذذحخ يلشد ذ ا

لمسحيػم يمه السلتج ل وتا شحخ لمسجذخم العيفذج( .)2ال يجذػ ا رذخاج الذذخش يذغ السحيذػم

يمه يلدجغ السىبجل مال مذا قزي ر السىودا العايّها سدا يذخ وشا(.)3

ا محه السجة لغ ا رخاجل بيلتيل يعػ ملي

نذا يلف السحيػم يمه االلت اد يت

السىودا العايّها لازيع السجة الست قها غ العاػبا.
ن خ ف ،السحيػم يمه

العاػبا(.)4

خيسا

ي مذا ااتحت جة ا رخاج الذخش

ن

ومػكي لخج ملغيع ا رخاجل يعتلخ كيا افح كد جة

ثانيًا -نشأة اإلفراج الشرطي:

ا رخاج حت شخط -

ا رخاج الذخش  - La libération conditionnelleلج

ويلي ،السعي ما العايّهال بساتزيه يفخج يغ السحيػم يمه

عاػبا ويل ا لمحخيا قلد ااازيع

- Ancel (marc): la défense sociale nouvelle, 2 'ed, Paris, 1966, P. 45 et S.
 - 1تز

غ التعخيف ن :ا رخاج الذخش ل شصػ يمي غييخ راط ر كهفها شفيح الجداع الجشيف ل ف عج ن

كين شفح ر

تع ر

وط غمق ويل ،لمحخيال

ذلظ . :وي ا الفه ا ل السخ ا الديّقل افذ (

 -2قياػن ا

وط لخ ييتف فه ّتاييج مظ الحخيا .ااطخ ر

) افذ (السػنا).

خاعات الجشيفها الفخاد ل السي ة (.)2 –729

 -3السخ ا الديّقل السي ة (.)3 –729
 . -4لسج يػض
1983مل

ا :يمع العايب (الشطخيا العي ا التصلهايت)ل الص عا اي ليل اج الثايرا العخبهال الايمخةل
.25
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ج حي()1ل قج ضحخت الجيػة لححا الشطيم يمي ج الاين "
شترف الاخن التيوا يذخل

1885م()2ل

يجويا "  De Marsangyر

السذخُ الفخاد ي ا خة يلاياػن الري ج ر  4غدصذ

ح

ش ااتاد الشطيم ملي

خى ر

ا

ج بي

يج حي .ال شظ ن اي ح ّححا

الصخيق غ شخق السعي ما العايّها قج يع يمي ثخ التصػج الح شحج العاػبا غم ا جمي ر

التيميد يمي ضهفتحي ر
ػ  ،ن حج

حايق العجالا الخ ُ العيم .رإذا كيات ايت يجات العجالا الخ ُ العيم

جة العاػبا الديل ا لمحخيا حيث تشيو ،ا الجدي ا السػنػّها الذخرها

لمجخيسال رإن ايت يجات التيميد ػ  ،ال صػا محه السجة ملي ي يجي
محا التيميد .رإن ي ت العاػبا مظ السجة

السجى الستصم ،لتحايق

 ،ا تريجمي يغ شخيق ا رخاج السىقت يغ

السحيػم يمه (.)3

 . -1يلج الخؤ ا حج  :الدجغ كجداع ر نػع الدهيوا الجشيفها الحج ثال جما الاياػن االقتري ل ُ1ل 2ل
س48ل جقع16ل
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الحج ثال اج الشحزا العخبهال الايمخةل 2001مل

ر

نػع الدهيوا العايّها

.157

Sacotte , H., Jemouvement de ladepenaisation, Arch,pol,crin,no5 1992 p.76.
 -2لخ

السذخُ الفخاد يمي يكيج الصلهعا الازيفها لإلرخاج الذخش  .راج عد اخيخ ا رخاج الذخش

ملغيعؤ غ ا تري
وشػاتل

قين

صليق العاػبيت مذا كيات العاػبا الديل ا لمحخيا السشصػق ّحي قد غ يذخ

مذا كيات السجة الست قها شحي قد غ ث ث وشػات (م 1-722 .زيرا اياػن ا

الجشيفها)ل ر

غيخ مي يغ الحيلتيغ ختز السحيسا ا قمهسها لإلرخاج الذخش

صم يت ش

ملغيع ا رخاج الذخش .

 -مظ السحيسا ا قمهسها شذي ر

Juridiction régionale

افخة كد حيسا اوتسشيا .ختز فحز شم يت ش

الذخش الساج ا وػاع غ السجي العيم م السحيػم يمه ل رجج ليسحي دل ي عج خارعا ر
الد لييم مظ السحيسا الصعغ يميحي يالوتسشيا
الػششها لإلرخاج الذخش

خاعات

ملغيع ا ر اخج
مدا لزػجيا

ا يذخة ييم غ يجيخ ا ي ن يلحيع يم السحيسا

Juridiction nationaleل ميحا اذي السذخُ الفخاد

ج تيغ تخررتيغ ر

ا رخاج الذخش .
 . -3يدخ اػج يم ل

 .آ يا يثسين :يمع ا

عجمي . .دمحم ييج الغخي:،
لسج شػق

ّػ

خام العايبل اج الشحزا العخبهال 2007مل

ػا يمع العايبل اج ا يسين لمص ييال الايمخةل 2003مل

صػة :يػى مشييالت التشفيحل اج الشحزا العخبهال الايمخةل 1987مل

عجمي.
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املطلب الثاىٌ -خصائص اإلفراج الشرطٌ ومساياه:
أوّالً -خصائص اإلفراج الشرطي:

تزذ ذ لش ذذي ذذغ التعخي ذذف ال ذذح و ذذلق ذكذ ذخه ي ذذغ ا رذ ذخاج الذ ذذخش
الذخش

ن ذذػمخ ا رذ ذخاج

تخكد ري م يياها ا رخاج يغ السحيػم يمه عاػبذا وذيل ا لمحخيذال مذا ذي قزذي شحذي

جة عيشا ثلت غ ومػك ريحي م يين ميفيفذ

شحذيل شذخيصا االوذتاي ا يذجم العذػ ة

ذغ ال ذيق

ملي خيلفذا ليذيم الاذياػنل نال لغذ ا رذخاج ييذج ملذي الدذجغ الوذتفسيا العاػبذا دذل ،يذجم
جاج لتمظ السعي ما السخففال يتسيد ا رخاج الذخش

عجة ريفزل م :

 -1يعتلذذخ اطذذيم ا رذخاج الذذذخش ملذذجى شذذخق شفيذذح العاػبذذال رحذذػ لذذهذ وذذيما احذذيع
العاػبذذا ال تخ ذ ،يمذذي اي ذذخ ذ ااازذذيؤميل ماسذذي غييذذا ذذي يدذذفخ يشذ مذذػ م ذ ع
وليد السحيذػم يمهذ نشذ ق وذ اخل لتتحذػا ياػبتذ

ذغ وذم ،الحخيذا ملذي جذخ

اييذذج لحذذي شتح ذ مذذحا التاييذذج مذا زذذت السذذجة الست قهذذا ذذغ العاػبذذا

السحيػم يمه ذخ ط ا رخاج(.)1

ن خيلفذذا

 -2ا رذخاج الذذخش كيلذج شذخق اوذتفسيا العاػبذذا ال يعتلذخ لذق لمسحيذػم يمهذ الذذح
تذػارخ فه ذ شذخ ش ل رذذي اجة العايّهذذا تستذذا ر ذ م ذذجاج الا ذخاج ذذي رخاج الذذذخش

دذذمصا اج خيذذا لذذحا ال يدذذتصها السحيذذػم يمه ذ ن يصيللحذذي ذذي رخاج الذذذخش يشذذج

ػارخ شخ ش لجي ل كسي ال حتيج لسػارات لف
 -3من العاػبذذا الفخّهذذا السشرذذػ
العاػبذيتل التذ

يميحذذي ر ذ الس ذػا

محذق ذيلسحيػم يمهذ

اخج ا رخاج يش (.)2

ذذغ ( 59ملذذي  )63ذذغ قذذياػن

ػقذا يمهذ اذػة الاذياػن

اوذتشي ا ملذي

 . -1دمحم يلج الحسيج لديايغ :قف التشفيح ر الاياػن الجشيف السايجنل جويلا كتػ اجهل كمها الحاػقل ي عا
ييغ شسذل 1997مل

.249

BOULOC (B), Penologie, exécution des sanctions adultes et mineurs, Dalloz, 2éd.
1998, No. 435, p.266.
 . -2يم

دمحم

عفخ :العاػبيت التجاّيخ ويلي ،شفيحميل السىودا الجي عها لمججاويت لمشذخ التػ يال

ّيخ تل 2013مل

.83
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الحيع ال تذيثخ ذي رخاج الذذخش ل ثذد العذدا ذغ الػضهفذا غيخمذي ذغ العاػبذيتل

رتطد ويجيا يمي السحيػم يمه شػاا جة ا رخاج الذخش (.)1

 -4حدذذ ،ذذجة ج االيت ذذيج ذذغ ذذيجيخ ااتحذذيع العاػبذذا كي مذذا لذذهذ ذذغ ذذػم ا رذذخاج
الذخش ؛

 :سخ ج رتخة ا رخاج الذخش

ن ملغيف

عج شفيح الجدع الست ا

ذذخى :من ذذجة االيت ذذيج ال لذذج مال ذذغ التذذيجيخ

ذذغ العاػبذذا مذا لغ ذ ل بع ذذيجة

الساخج غ قزيع العاػبا.
ثانيًا -مزاوا اإلفراج الشرطي:

 -1من ا رخاج الذخش قج شصػ يمي وذم ،الحخيذا رذ

عذس اياطسذال مذ

سثذد

و ذذم ي لمحخي ذذا ذذخ يم ذذي ذل ذذظ ن اط ذذيم ا رذ ذخاج الذ ذذخش ياص ذذا و ذذم ،الحخي ذذال

سعشي كثخ قا رإن اطيم ا رخاج الذخش لهذ ياػبا دتاما ّحا حي()2ل ّد يمي

العيذ يدييج السحيػم يمهذ يمذي ا رذخاج الس يذخ كسييرذية لذ يمذي وذمػك الاذػيع
ثشذذيع رت ذخة ل دذ ل بيلتذذيل

سييش ذ

ذذغ الخذذخ ج الس يذذخ يذذي ة يميم ذ ن ذ ل

ججيجهي لمعذػ ة ملذي ادذهج السجتسذا ذغ ج ذجل بيلتذيل ال يرذ الاذػا من اطسذا
ا ر ذخاج السلتدذذخ
سي ي غ ذلظ.

اطذذيم ا ر ذخاج الذذذخش يسث ذد وذذم ي لمحخيذذا ّذذد يمذذي الشقذذهس

 -2اطذذيم ا ر ذخاج حذذت شذذخط تذذه م زذذيُ السفذذخج يش ذ لفت ذخة ااتاذذيا يازذذيحي ذذيجج
الدجغ ذتسيغ ّحذي ذغ اوذتعي ة نذع ذيلسجتسال سثذد ّذحلظ خلمذا ااتاذيا ّذيغ
وم ،الحخيا التستا يلحخيا الفي ما ي رخاج الشحذيف  .مذحا رزذ يسذي يحااذ مذحا
الشطذذيم ذذغ عذذد الدذذجغ السىبذذج رذ ليذذع العاػبذذا السىقتذذا يشذذج زذ السذذجة التذ

يح ذذج مي الا ذذياػن لجذ ذػا ا رذ ذخاج ح ذذت ش ذذخط يس ذذغ قزذ ذ يمهذ ذ عاػب ذذا الد ذذجغ
السىبج.
 . -1لدغ دمحم جبها :اطيم ا رخاج حت شخط راي يلييم الاػاايغ اال حي يا لج لا ا يجات العخبها الستحجةل
جما الففخ الذخش ل القهي ة العي ا لذخشا الذيجقال ا يجات العخبها الستحجةل السجمج ال اخ ال العج ال اخ ال
يجس 1996مل

.246

2- Pierre, D.J., liberation conditionnelle quell a venire, R. pénit, no.3,4. 1998. p149
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 -3تسثد الحجا غ العاػبا ّػ ذ يذيم رذي م ذ ح الجذيا
ر الشدهج اال تسيي ياذ ،ا رذخاجل عذج ج يذ

يميمذ ل يذي ة م ي ذ

ذخه مذػ غيذخه سذغ يففذخ رذ

اج فذذيب مذذحا الجذذخم دذذتق ل نن كذذين حاي ذق العاػبذذيت اللج مذذا
يميمذ

ذ ح الجذذيا

يي ذ ملذذي الشدذذهج اال تسذذيي لذذهذ حذذد شذذظل ذي خرذذػ

الذذخ ُ ييذذػن ذذغ ذ ا مشذذعيج الجذذيا
نن كذين يشرذذخ ا يذ م ييذذػن رذ

كي د(.)1

حايق الخ ُ الخي

يمه ل

مذػ ايثذخ الس يشذخ لمعاػبذا الذح

حجثذ يمذي ذات السحيذػم

غ لاػق السحيػم يمه ر ّجا

ايت يجه(.)2

رذذيلخ ُ الخذذي

ياذ وذذهعيق ،العاػبذذا مذا اج فذذ ،الجخيسذذال

قذذد ج ي ذ مذا ذي قذذػجن دذم ،الحخيذذا ذذذيد

ايثخ الشيشئ يغ االاتاي

يل

مذذػ اوتسرذذيا الخصذذػجة ا

اخ هذذا السدذذتالما

كذفت يشحي الجخيسا( .)3يمي الخغع سي يحجثذ ا رذخاج الذذخش
ر افذ السحيذػم يمهذ

حايذذق

لخيت

االلتسيلهذذا الت ذ
ذغ ثذخ يشذخ

ذج ا افدذها لدذم ،لخيتذ ن جايذ ملذجى السىودذيت

العايّه ذذال مال ن اط ذذيم ا رذ ذخاج الذ ذذخش يي ذذػن لذ ذ ث ذذخ ش ذذػا ش ذذسد رذ ذ اف ذذذ

الجيا

كثخ ريفجة ل

لسجتسع ل يطحخ ذلظ مهي غ

حعل مد ي حجث العاػبا غ ج ُ ي
ر لج ذا

تسثد ري ا يذ م السارذػ مذػ مذجا

م ن محا ا ي م ويما لتحايق مجا ا

 -4يلتيكيج من غييا العاػبا م م

ح الجيا

اا

ي ا يغ دذيؤا

يميم

ح نيي ة التيميد؟.

لهذ التشفيد ل يمه رإن

غخض العاػبا الشفع مذػ ميذي ة يميذد ن ذ ح السحيذػم يمهذ لمعذػ ة ملذي ادذهج
السجتسذذال مذذػ ذذي اجحذذت فه ذ اطس ذذا العاػبذذيت اللج مذذا (ا رذ ذخاج الذ ذذخش ) رذ ذ

1- conte, P., Droit pénal general, Paris, 2000. p183

 . -2لي ج جاشج :شخح قياػن العاػبيتل الادع العيمل الجدع الثيا ل الشطخيا العي ا لمعاػبال الشدخ الحمل
لمص ييال 2002مل

.23

3- Hood, M., key lssues in Criminology, London World University library,1993. p49
Cass. Crim, 19 Dec 1991, Rev. SC. Crim 1992, p.630, obs. Couvrat.
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لذيالت ا

ذخام ال دذذهطل رتجخبذذا وذذم ،الحخيذذا التذ يخرتحذذي السجتسعذذيت السعي ذخة

يمذذي ذذجى الا ذخايغ السينذذييغ –كسذذي ذذخى ال يلذذث -قذذج ك ذجت سذذي ال ذذجُ جذذيال

لمذذظ ن السىودذذيت العايّهذا لذذع لذذغ فيذج رذ يذ ج لذيالت ا
مذا كياذ ذذت الس ذ ذ ذ اي يذ ذذخ الحذ ذذد الشحذ ذذيف لسذ ذذغ ال يجذ ذذج
اي ذذخىل ذي اي ذذد ر ذ

عيلجذذا لذذيالت ا

ذخام ال دذذهطل مال

ع ذ ذ اللذ ذذجافد العايّهذ ذذا

ذخام ال دذذهط ميسذذيا ّذذجافد يايّهذذا

جشذ ،السذذحا ،وذذم ،لخيتذ ل عيذذج ر ذ الػقذذت افدذ التذػا ن الذذح ا تذذد يج في ذ

الجخيسا.
 -5يتسيد اطيم ا رخاج الذخش يغ غيخه غ اياطسا الاياػاهال يمي وذليد السثذيا
اطيم اال ت يج الازيف ل رشجج ن مشيج

ش

ا ت ا ّيغ ا رخاج الذذخش

اال ت يج الازيف لمسحيػم يمه :
 -1من حيث أوجه التشابه بين النظامين:

كليخ ّيغ الشطي يغ غ ليث شلهعتحسيل
ا
لج الذ

غ ليث الحجا شحسي:

رسذذغ ليذذث الصلهعذذا :اجذذج ك ذ الشطذذي يغ تسي ذد يا ذ اطذذيم جخيل ذ ؛

 :يصلذذق يمذذي

السحيذذػم يمه ذ لتا ذذج خ ذذجى ذذج اهل رذذإن اوذذتايم وذذمػك يكذذجت جاج ذذ ل ال شفذذح فهذذ العاػبذذا
يغ ملغيؤه شفيح العاػبا فه (.)1

الديل ا لمحخيال ي مذا ثلت يجم جاج

ذذغ لي ذذث الح ذذجا :خ ذ ذ ك ذذد ذذغ اط ذذيم اال ت ذذيج الاز ذذيف

جشي ،السحيػم يمه

الستحع دي

اال ت ط يلسدجػايغ ر السىودا العايّها.

 -2من حيث أوجه االختالف بين النظامين:
من اطذذيم ا ر ذخاج الذذذخش لذذهذ ل ذ

الازيف راج تع قلد الشصق يلعاػبذا
يعش

ا رذ ذخاج الذ ذذخش مل ذذي

جذذيا مال عذذج الشصذذق عاػبذذا عيشذذال ذي اال ت ذذيج

عذج الشصذق ّحذيل

ذغ ايلهذا

ذخىل رذإن مياذيا التشفيذح

جخ ماحاج السحيػم يمه ين يدمظ الدليد الاػيع نال افحت فه العاػبال ياترخ اي خ
ي

يمع ا

 . -1رػ يا يلج الدتيج:

ا ويشججيال رخل 2018مل

.387

خام يمع العايبل الص عا الثيلثال اج السصلػييت الجي عهال
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يمي ذلظ ريتخج السحيػم يمه يختيج شخيا
ل تماي دييجة عيش ر

لجهل ي اال ت يج الازيف ريتسيذد ذين الخينذا

يخزا شخاا جقي ا(.)1

يميم

املبحث الثاني
التنظيه القانوني لإلفراج الشرطي
متهًد وتقصًه:

شلحذذت التذ ذخيعيت العايّهذذا لدذذملهيت العاػبذذا الدذذيل ا لمحخيذذا شذذح قذذت يذذخل رفياذذت

السصيل ذذيت لثيث ذذا ّتصلي ذذق و ذذيفد يايّهذذا د ذذحع ر ذذي م ذ ذ ح الجشذذية حاي ذذق غذ ذخاض العاػب ذذا
الحج ث ذ ل يعذذج ا ر ذخاج الذذذخش

ذذغ الػوذذيفد العايّهذذا الفعيلذذا الت ذ

العاػبا ا جش ،وملهيت العاػبا الديل ا لمحخيا.

دذذحع ر ذ

حايذذق غ ذخاض

لع ييذغ اطذيم ا رذخاج الذذخش كلذج د يذغ وذم ،الحخيذا ذغ ايرفذيج الحج ثذا يجيخهذيل

راج ضحخت ّػا ج لمػج مظ الففخة ر العج ذج ذغ التذذخيعيت السايجاذا شذح رتذخات شػيمذال اتهجذا
لتصػج الدهيوا العايّها ر التذخيعيت السعي خة(.)2

يمي ذلظ اادع ذلظ الس حث ملي صمليغ يمي الشحػ اآل :
المطلب األول :شخ ط ا رخاج الذخش .

المطلب الثانى :آثيج ا رخاج الذخش

ج .

املطلب األول -شروط اإلفراج الشرطٌ:
مقدمــُ:

من التشفي ذذح العا ذذيّ رذ ذ الا ذذياػن ا ذذي اج

يحاذ ذق م ذذجاا ث ث ذذا (اي

جه ذذال العجال ذذا

الخ ُ(ل رسغ ايلها خوخ اي ذ ق ذغ ذ ا التففيذخ يذغ الذحا،ل يحاذق العجالذا يذد عذيا
 . -1رػ يا يلج الدتيجل السخ ا الديّقل

.387

2- Frejaville. M., manuel de driot criminal, 8éd,L.G.D.J. cujas, Paris, 1976. p163
Laute, J., Criominologie et science pénitentiaire, presses Universitaire de France,
Paris. 2002. p342
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مذذحا السرذذصم ل ريلعاػبذذا فه ذ ي ذذح الدذذسا التاميجيذذا سذذي شصذذػ يمه ذ
يلجيا كشتهجا قياػاها لثلػت دى ليت يغ الجخيسا(.)1
من محه ايمجاا الت
ى

ذذغ مي ذ م ارذذػ شذذدا

شر ،احػ حايق العجالا لمعاػبا ويل ا الحخيا قريخة السذجة ال

الغخض السخ ػ شحي رػجة كي مال ذلظ ن الشتذيفج التذ ااتحذت مليحذي الج اجوذيت السيجااهذا
خيت يمي السحيذػم يمهذ عاػبذا وذيل ا لمحخيذا قرذيخة السذجة وذخ ل ضحذخت ن اآلثذيج

الت

الدذذملها العج ذذجة التذ
ر ذ اخ وذذخ

ييفمت ذ ل

تخ ذ ،يميحذذي ال ياترذذخ ذذجامي يمذذي السحيذذػم يمه ذ ّحذذيل ّذذد يستذذج لهصذذػا
ذذغ ذذخ ط عحذذع ّ اخ صذذا ا تسيّهذذا ي ذي كذذين اسصحذذي()2ل ريلعاػبذذا الدذذيل ا

لمحخيذذا الارذذيخة السذذجة رذذي ،الذذخ ا ط اال تسيّهذذا ينذخاج دذذهسال مذ ال حاذذق لمعجالذذا
التذ اخم صمذذػبل ليذذث ماحذذي زذذخ ي ادذذين السحيذذػم يمهذ

بيوذذخ

بجسهذذا ذذغ خ صذذػن عذ

ينخاج فػق ي اج ف ل الح يفتخض ن ييػن خ ي دهصي ياذ ليذع يمهذ سذجة قرذيخة ذغ

ياػبا ويل ا الحخيال لاج لي لت التجاّيخ االلت اخ يا لد العج ج غ السذذي ت الجشيفهذال
ذذذيما الحذ ذ قرذذيخ السذذجةل اذذي ى عذذس الفاحذذيع عذذخض ّذذجافد لتحذذد حمذ ل
الحيذذع عاػبذذا عهذذا

الازذذيف ل نياذذيا شفيذذح العاػبذذال

الت اخ .

شروط االستفادة من نظام اإلفراج الشرطي:
مدم لتصليق اطيم ا رخاج الذخش

ا ي اج

شحذذي اال ت ذذيج
ذذمهال

ذذجّيخ

ػارخ الذخ ط اآل ها:

 -1الشروط املتعلقُ باحملكىو علًه:
يتز

فسيمهذذا رذذفا

شحذي

غ از السي ة  44غ قياػن شطهع السشذآت العايّها اال حي

ن السذخُ

قج نا يجة شخ ط لتاخيخ ا رخاج الذخش يغ السحيػم يمه ل بعس مظ الذخ ط

 -1لسج يي ا السعسخ ل التشفيح العايّ ر
العج الثيا ل يدسلخ 2015مل

لا ا يجات العخبها الستحجةل جما ي عا الذيجقال السجمج 12ل

.288

2- Laute, J., Criominologie et science pénitentiaire, presses Universitaire de France,
Paris. 2002. p342
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تعمق يلسحيػم يمه ل م يمي الشحػ اآل (:)1

أ -أن يكون سلوك المحكوم عليه يطمئن إلى موقفه حال اإلفراج الشرطي عنه:

تسثد الحيسا غ محا الذخط ر كػن ا رخاج الذخش ّ يجة يغ ييرية تاخج

لمسحيػم يمه يمي لدغ ويخه ومػك ثشيع التشفيحل ريلتدام السحيػم يمه يعش

ا لهذ غ السحتسد ن يدمظ عج ا رخاج يش ومػكي خيلفي لماياػنل نال رإن

ا رخاج يش ال يحاق مجر

يمه ر ومػك ثشيع التشفيح(.)2

غي ت ل يتػلي الايفسػن يمي التشفيح ايهع السحيػم

ب -عدم وجود خطورة على النظام العام بمدلوالته الثالث من اإلفراج عن المحكوم
عليه:

قج تخ  ،يمي ا رخاج يغ السحيػم يمه

ايتجاع السجش يمه
رإن ا رخاج غيخ

حج ج اي غ العيم كسي لػ كين يخذي

مم يمي السحيػم يمه عج ا رخاج يش ل رإذا ثلت ذلظ

يفد ي لع تخح الدمصيت ا

ا لتفي

خاعات ال

االيتجاعل اج خ محا اي خ خ ا ملي اي حدة السخترا يي غ العيم(.)3

محا

 -2الشروط املتعلقُ باملدَ امليقضًُ مً العقىبُ احملكىو بها:
يذتخط السذخُ ا ي اج

لتصليق اطيم ا رخاج الذخش

ن يسز السحيػم يمه ر

يين شفيح العاػبا جة عيشا ال يجػ ا رخاج يش قلد ااازيفحي(.)4

 . -1دمحم يغ الخخشال ا رخاج الذخش ر التذخيا ا ي اج ل جاوا ايجاال جما الحقل رجج يغ م اجة
ال حػث الججاويت جسعها ا يجات لمسحي يغ الاياػاييغل العج الدي ا يذخل
2013مل

.338

 . -2يغ يلجه دمحم مسرل الػ يد ر يمس ا

سي

الثيا ّ -خيد

خام العايب راي لاياػن شطهع السشذآت العايّها ا ي اج

الفحت التشفيحيال ص عا اآلريق السذخقا لمشذخ التػ يال ا يجات العخبها الستحجةل الذيجقال 2018مل
.411
 . -3رصفي رحس

الجػمخ ل الشطخيا العي ا لمجداع الجشيف ل كي يسها شخشا ّ ل ّ ل 1998مل

.408

 . -4حسػ اجي ،لدش  :شخح قياػن العاػبيت الادع العيمل السخ ا الديّقل
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محه السجة يمي ويس اد ا عيشا غ جة العاػبا السحيػم

قج لج السذخُ ا ي اج

ّحيل مذ ػ  ،السي ة  44ويلفا الحكخ ن يسز السحيػم يمه ر الدجغ ث ثا
جبيُ جة العاػبا السحيػم ّحي(.)1

ي مذا كيات العاػبا السحيػم ّحي يمي الجيا م الدجغ السىبجل رإن السي ة ()44

غ قياػن شطهع السشذآت العايّها اخج ا يجػ ا رخاج الذخش يش مذا قزي يذخيغ وشا

يمي ايقدل ّد من السي ة ( )45غ ذات الاياػن جيد لمسحيػم يمه يلدجغ السىبج ن تاجم
ججت الحيع عج ن ُيسز ر التشفيح سذ يذخة

صم ،لإلرخاج يش ملي السحيسا الت

وشا(.)2

مال ن السذخُ اال حي

لع يزا لجا اي لمسجة الت يج ،ن يازيحي السحيػم يمه

ا د السشذية العايّها لتي يسيش االوتفي ة غ اطيم ا رخاج الذخش ل كحيلا ن فػن العاػبا
السحيػم ّحي م
ا

شحخيغل رحد ييف

ح م الخ ُ الخي

مشي لزسين حاق غخاض العاػبا وػاع كيات التيميد

ن تع ل ذ السحيػم يمه

لحا خى ال يلث ا كين لخيي يلسذخُ ا ي اج

سدا جبعػن ػ ي؟؟

ن يحج لجا اي لمسجة الت يج،

ن يازيحي السحيػم يمه يلسىودا العايّها لتي يسيغ ن يدتفيج غ اطيم ا رخاج الذخش ل
ذلظ يمي غخاج ي احج السذخُ السرخ الح لج محه السجة ّتدعا شحخ.

 -3اجلهُ اليت ختتص بإصدار أمر اإلفراج:
يد السذخُ اال حي

فهسي تعمق يلجحا الت

اي ا :ن يرجج قخاج ا رخاج غ
 .دمحم ييج الغخي :،ا رخاج الذخش

سمظ ا رخاج الذخش

يخ الجا مها يلمغ لمشيف ،العيمل ذلظ ر

ر

خافها ري نػع الس ي

الجشيفهال اج الشحزا العخبها ّجّ ل 2012مل
 . -2يغ يلجه دمحم مسرل خ ا ويّقل

ليلا الحيع

نػع الدهيوا العايّها الحج ثال اج ا يسين لمص ييال 1995مل

.249

 . -1مذيم رخيج جوتع :لاػق ا ادين ا

ّيغ نعيغ:

.412

.411
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عاػبا ويل ا لمحخيا ىقتا السجةل ر الحيع يلدجغ السىبج مذا كين السحيػم يمه قج زي
ر السشذية العايّها يذخيغ وشا يمي ايقد.
ي الثيا  :فهرجج قخاج ا رخاج غ السحيسا الت
السىبج مذا كين قج زي ر
ن جعد ا رخاج اتخاي ي

ججت الحيع عاػبا الدجغ

شفيح العاػبا سدا يذخة وشا مذا ثلت لدغ ومػك ل يجػ لحي
غ التجاّيخ السشرػ

السي ة  45غ قياػن شطهع السشذآت العايّها(.)1

يميحي ر

خى ال يلث م يياها خػيد حا حي جة الحق ر

قياػن العاػبيت راي لشز

م جاج قخاج ا رخاج حت شخط

كاين ا شخاا يمي التشفيح ر ليلا اي ح ّححا الشطيمل ذلظ راي لسي ياتزه

لج الفرد

ّيغ الدمصيتل رز يغ يجم السديس يلحيع الري ج ي ااا ر ليلا م جاج خ ا رخاج
غ قلد يخ الجا مها.

املطلب الثاىٌ -آثار اإلفراج الشرطٌ ومدته:
تخ  ،يمي ا رخاج الذخش

السجة دسي جة اال ت يج
رإا

اخيخ ا يفيع السىقت غ شفيح العاػبا جة عيشال مظ

التجخبال تفي ت التذخيعيت ر

حج جمي .رف التذخيا الفخاد

راي لمسي ة ()2/732ل رإن رتخة التجخبا فػن م السجة الست قها غ العاػبا مذا كيات محه

اي يخة ىقتال يسيغ يي ة مظ السجة حج قري وشا .ي من كيات العاػبا ىبجة رإن رتخة
التجخبا ت اخ ح ّيغ سذ ملي يذخ وشػات(.)2

ال -آثــار اإلفراج الشرطي:
أوّ ً

عجي

ا رخاج الذخش مػ ويما لتيميد السحيػم يمه ر

ر

كهفها التشفيحل رحػ ال تخ  ،يمه

 . -1يغ يلجه دمحم مسرل السخ ا الديّقل
 . -2دمحم دمحم ر يحل التجاّيخ االلت اخ يا ر

خلما التشفيح العايّ ل مػ يسثد

حػ اآلثيج الجشيفها لمحيع الري ج إ ااا

.272
الدهيوا الجشيفهال اج الشحزا العخبهال الايمخةل 2006مل

.54
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السحيػم يمه ل لهذ ول ي غ و يب ااازيع العاػبال ياترخ ثخه راط يمي ميفيع السحيػم
يمه

غ شفيح الجدع الست ا

االلت اد يت الت

غ العاػبا ( جة ا رخاج) ا د الدجغل ر

ايّد اييجه ّ عس

تعيغ يمه الػريع ّحي.
ر قياػن ا

قج از السذخُ اال حي

خاعات الجدافها يمي ن السفخج يش يخزا

ا جة ا ر اخج لمذخ ط السليشا ر قياػن السشذآت العايّها اال حي ل لفش لع ليغ يهها
محه االلت اد يت الت

تعيغ يمي السفخج يش التايج ّحي(.)1

 أثر الجزاء التأديبي على استحقاق السجين لإلفراج الشرطي:

لسذذي اوذذتاخ التشطذذهع التذ ذخيع لإلر ذخاج الذذذخش ر ذ الاذذياػن اال حذذي

جقذذع ( )43لدذذشا

 1992ن السي ة (ّ )44يشت شخ ط ا رخاج الذخش ل ذلظ لذيغ ارذت يمذي اذ " :يفذخج يذغ
كذذد حيذذػم يمه ذ عاػبذذا ايذذجة لمحخيذذا ...كذذين وذذمػك ثشذذيع
ّتاػيع افد "...ل ُيدتفي

غ ذلظ؛ ن لج شخ ط ا رذخاج الذذخش ل مذػ لدذغ وذمػج السحيذػم

يمه ذ ل ا ذذد الدذذجغل ذذين ييذذػن وذذمػك

ومػك لدغ

ذذػ ه يلسشذذذية ذذجيػ ملذذي الثاذذا

ح خه...

اّه ذي ملذذي الثاذذا ّتاذذػيع افد ذ  .ي ذذا ذلذذظل ن يذذي

يم ذي العيذذذ ذذغ ذلذذظل مذا كذذين السدذذجػن و ذ ع الدذذمػجل عذذخض لتػجهذذا ذداعات
غ ا رخاج الذخش .

ي لهال رإن ذلظ وػا شيا غ ػقف
ثانيًا -مدة اإلفراج الشرطي:

لتاخيخ ا رخاج الذخش
ي لظ ن السذخُ اال حي

()2

مدم ن ياز السحيػم يمه ث ثا جبيُ العاػبا ري الدجغ ل
لج لا ا يجات العخبها الستحجة لع يحج الحج اي اي لمسجة الت

يج ،ن يازه السحيػم يمه يلسشذية العايّها لتي يسيش االوتفي ة غ اطيم ا رخاج الذخش .
 . -1يغ يلجه دمحمل الػ يد ر يمس ا

 -2ااطخ :السػا 45ل  46غ الاياػن ذا .

خام العايبل اآلريق السذخقا ايشخ نل يسينل 2014مل

 .ومهسين لسج رزد :عػقيت ا رخاج الذخش
اذخل

273

يغ السدجػايغ ولد ػ حتحيل ّج ن اج اذخل ّج ن وشا

.6
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ال ذيما ر

لديب السجة مذا كيات العاػبا الجةل

السي ة ( )46غ الاياػن اال حي
قعت قلد

ىكج يمي ا اذا عج ت العاػبيت السحيػم ّحي لجخافع

ػا السحيػم يمه السشذية ييػن ا رخاج يمي ويس جسػُ ج محه العاػبيتل

ي مذا اج ف ،السحيػم يمه ثشيع

ال يجها يمه

اج فيّحي"(.)1

ي مذا عج ت العاػبيتل رإن

ػ ه ر السشذية خيسا فهيػن ا رخاج يمي ويس السجة

قت اج فيب محه الجخيسا زيري مليحي جة العاػبا السحيػم ّحي يمه

يخى ال يلث نخ جة ن ذشز السذذخُ ا ذي اج

يمذي ذجة ا رذخاج الذذخش

دل،

ذخالال

ذلذذظ ر ذ ليلذذا ا ر ذخاج الذذذخش يذذغ السحيذذػم يمه ذ يلدذذجغ السىبذذجل يسيذذغ الشطذذخ مشذذي مل ذي
ػقف التذخيعيت السايجاا

شحي التذخيا السرخ ل راج لج مي السذخُ السرخ خسذذ وذشػات

غ يجيخ ا رخاجل لج مي يلسجة الست قها غ العاػبا يلشد ا لمعاػبيت الديل ا لمحخيا السىقتا.

اخلامتة
يمي الخغع غ لجاثا رفخة التج د الازيف

ثشيع شفيح العاػبا ادلهيل اججمي قج ايلت

امتسي ي يلغي لفػاحي علخ يغ لجث اال جيميت الفاحها التذخيعها ر
السحلػويغ غ ثسا لع يعج ياترخ اي خ يمي م اجة الدجػنل ّد

جيا

عي ما

لمازيع م يياها التففد

لهذ راط يلشصق ييلييم الجدافهال لفغ ستي عا شفيحمي يزي ّػاوصا

حدة اذيت لححا

الغخض.
قج اج ط لج التج د الازيف

ثشيع رتخة شفيح العاػبا شح ضحػجهل ففخة ميي ة

التيميد اال تسيي لمسحلػسل بحلظ يع فحػم ج ج ر

جيا السعي ما العايّهال مػ فحػم

الع ج العايّ الح ايا يياا حسا لجى الفا الجشيف .
 . -1حسػ اجي ،لدش  :شخح قياػن العاػبيت – الادع العيمل خ ا ويّقل 1982مل
 .ي ػن دمحم و

.790

ال قياػن العاػبيت (الادع العيم)ل الجدع الثيلثل و ا لمشذخ التػ يال الايمخةل 2018مل

 . .789دمحم ييج الغخي:،

ػا يمع العايبل خ ا ويّقل
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عي لحلظ ضحخت شخق ي

ها حجا ملي االج ايع يلسجخ يغ ذلظ إيي ة يميمحع
خ فد يمي اطسا لج ثال ثد اطيم ا رخاج

ا تسيّهيل رشجج شخياا الليسا السفتػلا الت
الذخش .

غ محا السشصق ػ د ال يلث ملي النتائج اآلتية:

ُ -1يعج اطيم ا رخاج السذخ طل لج اياطسا الت
ل شفح السدجػن
نسغ الليسا السفتػلال مػ اطيم غ
الديل ا لمحخيا السحيػم ّحي يمه
الستي خل الست ا

ارت يميحي ذخيعيت الج ا
دعا غ العاػبا

ا د السشذآت العايّها يمي ن اي الجدع

يجج الدجغل ذلظ حت شخ ط د اا قياػايل مػ ي يذ

ي يعخا يومػب التشفيح الجدف لمعاػبا ا ش ع غ اال ت ا.

 -2اطيم ا رخاج الذخش

شصخ غ
ا
مش ق وخاح السحلػس عج قزيف

تع سػ

جسػيا غ االلت اد يتل ت عحي مجشي

ياػبت ر السشذية العايّهال ُفخض يمه
ا جة ا رخاج.
جقي ا دييجة لمسفخج يش

ويما لقهقها غ ويفد السعي ما العايّها الحج ثا.

ُ -3يعج اطيم ا رخاج الذخش
يب الففخ العايّ ر العرخ الحيل ل ييت يجه ييرية
يا ي فع التصػج الح
لمسحلػس يمي حديغ ومػك ريحيل لث يمي ااتحيج محا الدمػج ثشيع الفتخة
ل

الست قها غ ياػبت ل سي ُيدحع ر
لذخ ط الت اد يتل حت مشخاا جقي ا غ شياحي ن ييج ّيش

ا

يميم ال وهسي ا يخزا

اخ .

 -4لع يحج السذخُ اال حي

هغا

لحي

بيغ الدمػج

خيحا لحديب جة ا رخاج الذخش ل سي

تصم ،التػ ها ّتعجي ت ر محا الجيا ،كسي ويخ ر التػ هيت.
 -5لشت غيللها التذخيعيت السعي خة اطيم ا رخاج الذخش

ا ا ت ا فهسي ّيشحي

غ ليث شخ ط صلها ل الجحا السخترا ّتاخيخهل رخض االلت اد يت يمي
اجيع

السدييجة الخقي ا ل ل اوتثشيع شػافف السجخ يغ

السفخج يش ل
ُ
خافع عيشا شج جة الجدي ا غ الخزػُ يلييم محا
ُ خ فل
السعتي غل
اخيخ لييم ي ا ذياحعل نحي ا رخاج الذخش اليػم يدػ ه
الشطيمل
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التذخيعيت العايّها السعي خةل لتحقها الحجا الح
ر م

ح الجيا

دعي مله ل الح

تسحػج

يميم .

التوصيات
 -1صيل ا السذخُ ا ي اج
الت اد يت

ا يت

يلتج د لدج الشاز

الثغخة الايفسا لعجم حج ج

قيػ فخض يمي السحيػم يمه الح

شيما رتخة ا رخاج الذخش

يج ،ن متدم ّحي

ي يجا ليلا مذا كيات السحيسا الت

ججت الحيع

يلعاػبا م السخترا إ جاج اي خ ي رخاج الذخش يغ السحيػم يمه الح

ليع يمه يلدجغ السىبج
ذين ا رخاج يش

ز ر

شفيح العاػبا سذ يذخ وشا اجم صم،

اوتجي ،لححا الصم،ل

اال حي ل ذلظ تخج ال يب فتػلي ل

ي يق

الحيالت لع يحج مي السذخُ

تحي ات العسمها.

 -2صيل ا السذخُ ن يحج الجحا السخترا إلغيع ا رخاج الذخش ر ليلته ؛

:

ليلا السي ة ( )44السي ة ( )45غ قياػن شطهع السشذآت العايّهال يليغ ي مذا

كين غ السسيغ فخاج ا رخاج الذخش
 -3صيل ا السذخُ ا ي اج

ن تج د يزهف شخشي ثيلثي يج ،ػارخه ر السحيػم

يمه لتي يجػ ا رخاج يش
السيلها السحيػم ّحي يمه

عج ملغيف ل نلي

جى.

حت شخط .مػ ن ييػن قج

ري ياللت اد يت

غ السحيسا الجشيفهال ذلظ ي لع ييغ غ السدتحيد

يمه الػريع ّحي.
 -4صيل ا السذخُ ا ي اج

زخ جة التج د ذخيعهي لػنا عي يخ تحج يمي

ويوحي الدمػج الاػيع لمسدجػن ا د السشذآت العايّها لمحرػا يمي ا رخاج

الذخش ل ني احي لمسدجػن رػج شفيحه لمعاػبا.
 -5صيل ا السذخُ ا ي اج
ا

نخ جة التج د ذخيعهي لتحج ج

عهيج الخصػجة

اخ ها يمي اي غ العيم الت ال جيد ا رخاج الذخش ل ذلظ ّتحج ج خافع
عيشا ال يجػ لرػا خ فليحي يمه .
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 -6كين لخيي يلسذخُ ا ي اج
السحيػم يمه

اي لمسجة الت

يج ،ن يازيحي

ن يحج لجا

يلسىودا العايّها لتي يسيغ ن يدتفيج

غ اطيم ا رخاج

الذخش ل ذلظ يمي غخاج ي احج السذخُ السرخ الح لج محه السجة ّتدعا
شحخ.

 -7نخ جة خػيد حا حي جة الحق ر
ا شخاا يمي التشفيح ر

م جاج قخاج ا رخاج حت شخط كاين

ليلا اي ح ّححا الشطيمل ذلظ راي لسي ياتزه

لج

الفرد ّيغ الدمصيت.

المراجع
أوّالً -املراجع باللغُ العربًُ:
 .1لسج شػق

ّػ صػة :يػى مشييالت التشفيحل اج الشحزا العخبهال الايمخةل 1987م.

 .2لسج يي ا السعسخ  :التشفيح العايّ ر

لا ا

يجات العخبها الستحذجةل جمذا ي عذا الذذيجقال السجمذج

 12ل العج الثيا ل يدسلخ 2015م.
 .3لسذذج يذذػض ذ ا :يمذذع العاذذيب (الشطخيذذا العي ذذا التصلهاذذيت)ل الص عذذا اي لذذيل اج الثايرذذا العخبهذذال
الايمخةل 1983م.
:--- ------- .4

ذذي

ق ذذياػن العاػب ذذيت السر ذذخ – الاد ذذع الع ذذيمل اج الشحز ذذا العخبه ذذال الاذ ذذيمخةل

2006م.
 .5وي ا الفه ا  :العاػبيت اللج ما لمعاػبيت الديل ا لمحخيا قريخة السجةل الص عذا اي لذيل اج السعذيجال
الايمخةل 2013م.
.6

يغ يلجه دمحم مسر :الػ يد ر يمس ا

خام العايب را ي لاياػن شطهع ا لسشذآت العايّها ا

الفحت التشفيحيال ص عا اآلريق السذخقا لمشذخ التػ يال ا
 .7ػريذ ذذق دمحم الذذ ذذي  :جسػيذ ذذا ق ذ ذػاايغ ا
السرخيال ّج ن يجيخ اذخ.

ي اج

يجات العخبها الستحجةل الذيجقال 2018م.

ذ ذخاعات الجشيفهذ ذذا ق ذ ذػاايغ الدذ ذذجػنل اج الشذذ ذذخ لمجي عذ ذذيت

 .8لي ذذج اجشذذج :شذذخح قذذياػن العاػبذذيتل الادذذع العذذيمل الجذذدع الثذذيا ل الشطخيذذا العي ذذا لمعاػبذذال الشدذذخ الذذحمل
لمص ييال 2002م.
 .9لد ذذغ دمحم جبه ذذا :اط ذذيم ا رذ ذخاج ح ذذت ش ذذخط را ذ ي يلي ذذيم الاذ ذػاايغ اال حي يذ ذ ا لج ل ذذا ا ذذيجات العخبه ذذا
الستحجةل جما الففخ الذخش ل القهي ة العي ا لذخشا الذيجقال ا يجات العخبها الستحجةل السجمج ال اخ ذال
العج ال اخ ال يجس 1996م.

[]22

الفكر الشرطٌ  -اجمللد رقه ( – )95العدد رقه ( )111أكتىبر 9292و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ومهسين لسج رزد :عػقيت ا رخاج الذخش يغ السدجػايغ ولد ػ حتحيل ّذج ن اج اذذخل ّذج ن
وشا اذخ.

 .11يلذذج الذذخؤ ا حذذج  :الدذذجغ كج ذداع ر ذ نذذػع الدهيوذذا الجشيفهذذا الحج ثذذال جمذذا الاذذياػن االقترذذي ل
ُ1ل 2ل س.48
 .12يمذي دمحم عفذخ  :العاػبذيت التذجاّيخ وذيلي ،شفيذحميل السىودذا الجي عهذا لمج اجوذيت لمشذذخ التػ يذال
ّيخ تل 2013م.
 .13رػ ي ذذا يل ذذج الد ذذتيج:

ذذي

ذ ذخام يم ذذع العا ذذيبل الص ع ذذا الثيلث ذذال اج السصلػي ذذيت الجي عه ذذال

يم ذذع ا

ا ويشججيال رخل 2018م.
 .14دمحم ذذيغ الخخشذذا :ا ر ذخاج الذذذخش ر ذ التذ ذخيا ا ذ ي اج ل اجوذذا ايجاذذال جمذذا الحذذقل رذذجج يذذغ
م اجة ال حػث الججاويت جسعها ا

يجات لمسحي يغ الاياػاييغل العج الدي ا يذخ ّ -خيد 2013م.

 .15دمحم يلذذج الحسيذذج لدذذيايغ :قذذف التشفيذذح ر ذ الاذذياػن الجشذذيف الساذذيجنل جوذذيلا كتذذػ اجهل كمهذذا الحاذذػقل
ي عا ييغ شسذل 1997م.
 .16دمحم ييج ا لغخي:،

ػا يمع العايبل اج ا يسين لمص ييال الايمخةل 2003م.

 : ---------- .17ا رخاج الذخش ر نػع الدهيوا العايّها الحج ثال اج الشحزذا العخبهذال الاذيمخةل
2001م.
 .18دمحم دمحم ر يح :التجاّيخ االلت اخ يا ر الدهيوا الجشيفهال الايمخةل اج الشحزا العخبهال 2006م.
 .19حسػ اجي ،لدش  :شخح قياػن العاػبيتل الادع العيمل اج الشحزا العخبهال الايمخةل 2018م.

 . .20رصفي رحس الجػمخ ل الشطخيا العي ا لمجداع الجشيف ل كي يسها شخشا ّ ل ّ ل 1998م.
 .21مذذ ذذيم رخيذ ذذج جوذ ذذتع :لاذ ذذػق ا ادذ ذذين ا
ا

خافهذ ذذا ر ذ ذ نذ ذذػع الس ذ ذذي

الج لهذ ذذا لمعجالذ ذذا الجشيفهذ ذذا قذ ذذياػن

خاعات الجشيفهال ّ ل 2012م.

 .22يدخ اػج يم ل .

يا يثسين :يمع ا

خام العايبل اج الشحزا العخبهال 2007م.

 .23جسػيذ ذذا ق ذ ذػاايغ اطسذ ذذا السىودذ ذذيت العايّهذ ذذال الادذ ذذع اي ال ي عذ ذذا الذ ذذج ا العخبهذ ذذال جمذ ذذذ

جاع

الجا مها العخبل غجا ل 1999م.

ثاىًًا -املراجع باللغُ الفرىصًُ:
1. Ancel (marc): la défense sociale nouvelle, 2 'ed, Paris, 1966, P. 45 et S.
2. BOULOC (B), Penologie, exécution des sanctions adultes et mineurs,
Dalloz, 2éd. 1998, No. 435.
3. conte, P., Droit pénal general, Paris, 2000.
4. Frejaville. M., manuel de driot criminal, 8éd,L.G.D.J. cujas, Paris, 1976.
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France, Paris. 2002.
6. Pierre, D.J., liberation conditionnelle quell a venire, R. pénit, no.3,4.
1998.
7. PONCELA (P), la période de sureté obligatoire, PUF, coll. Themis, droit
prive, 2éd. 2001.
8. Sacotte , H., Jemouvement de ladepenaisation, Arch,pol,crin,no5 1992.
9. Stefani (G.), levasseur (G.)et Jambu- Merlin (R.), "Criminologie et science
pénitentiaire" Paris, 5 'ed. 1982.

:ُ املراجع باللغُ اإلجنلًسي-ثالثًا
1. Hood,

M.,

key

lssues

in

Criminology,

library,1993.
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املىاجهة اجلنائية لنقل األمراض السارية إىل الغري-
يف التشريع اإلماراتي بالتطبيق على
(فريوس كىرونا املستجد)

()1

اهدكتُر .عصام اهدِو عبد اهعاي اهسّد

محاضر بكلية الشرطة ومعاهدها  -أكاديمية الشرطة – القاهرة  -مصر
DOI: 10.12816/0056070

وشتدمـص
أوضحت الدراسة خطة املظرع االحتادي وفمشفتْ يف وكافحة األوراض الشارية بصفة عاوة ،واملٍظووة التظريعية الرادعة؛
ملكافحة اٌتقاه عدوى األوراض الشارية كافة إىل الػري ،ووٍّا ورض ( )COVID-19املٍتظر حاليًّا يف دوه العامل كافة؛ ملا
هلا وَ أضرار صحية ،واقتصادية واجتىاعية كبرية ،وغريِا وَ األضرار اجلشيىة األخرى عمى اجملتىع؛ حيث أفرد املظرع سابقًا
القاٌوُ االحتادي رقي ( )41لشٍة  ً4141بظأُ "وكافحة األوراض الشارية" قبن اٌتظار (فريوض كوروٌا املشتجد) بفرتة
كبرية ،وِو قاٌوُ خاص ووشتقن ملكافحة اجلرائي الٍاطئة عَ اإلصابة بعدوى تمك األوراض ،واطتىن عمى بعض التدابري
الوقائية وااللتزاوات والقيود اليت حتوه دوُ تفظًّي تمك األوراض باجملتىع ،وتطىَ جزاءات جٍائية رادعة عمى جرائي ٌقن
املرض املعدي وَ املصاب إىل الػري ،سواء أكاُ عىدا أً عَ طريق اإلِىاه ،وِدفت الدراسة إىل توضيح كيفية املواجّة
اجلٍائية لبعض جرائي ٌقن األوراض الشارية إىل الػري عىدا ،أو الٍاطئة عَ طريق عدً االلتزاً بالتدابري الوقائية ،وذلك عَ
طريق طرح أركاٌّا ،والعقوبات املقررة هلا ،وتوضيح إطكالية إثبات جرائي ٌقن عدوى األوراض الشارية إىل الػري سواء أكاُ
عىدا أً بػري العىد ،إذ إًُّ تمك األوراض خفية ،وإلقاء الطوء عمى أحكاً العقوبات عمى املدالفني لمتدابري الوقائية ،وتوضيح
ودى كفايتّا لمىكافحة .واعتىدت الدراسة عمى املٍّج الوصفي التحميمي الٍقدي لمٍصوص القاٌوٌية؛ حتى تعظي
االستفادة ،وعدً االقتصار عمى أسموب سرد املعمووات .وتوصًّمت الدراسة إىل عدة ٌتائج وتوصيات ،وٍّا الٍظر حنو دراسة
تعدين بعض وواد قاٌوُ وكافحة األوراض الشارية ،وإضافة وادة جديدة لتجريي وعقاب التحريض عمى ٌظر عدوى األوراض
الشارية باجملتىع عىدا كجرمية وشتقمة ،وليص بوصفْ وسيمة اطرتاك.

وفردات البحث:

الفريوسات ،اجلراثيي ،األوراض الشاريةٌ ،قن العدوى ،التدابري الوقائية ،الوصفات الطبية.
 -1اهدكتُر عصام اهدِو عبد اهعاي اهسّد ،دكتُراٍ يف احلقُق َعوُم اهشرطة ،أكادميّة اهشرطة ،اهقايرة عام
 9214م .حماضر بلوّة اهشرطة ،اهقايرة .شارن يف اهعدِد ًو املسابقات اهبحثّة احمللٌة إقوٌّّة َحموّة،
ًَهًا ًسابقة اهبحث اهعوٌْ ملركس حبُث اهشرطة –أكادميّة اهشرطة – اهقايرة عام 9212م باهبحث
املعهُى (املُاجًة األًهّة َاهقانُنّة هإلرياب اإلهلرتَنْ)َ ،حصى عوى املركس األَيَ ،كلهم ًسابقة
أكادميّة اهعوُم اهشرطّة باهشارقة هوبحث اهعوٌْ يف عام 9212م هبحثٌ املعهُى (اجلرمية اإلريابّة يف
اهقانُى اإلًاراتْ)َ ،فاز باملركس اهثاهث .هٌ اهعدِد ًو اهلتب َاألحباث اهعوٌّة احمللٌة ،كٌا شارن يف
اهعدِد ًو اههدَات َاملؤمترات اهعوٌّة.
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Criminal Confrontation of Transmitting Communicable Diseases to Others as per UAE
Legislations, ( COVID-19) As a Model
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Abstract
This study throws the spotlight on Federal Legislator's plan and philosophy on
communicable disease control in general, and on the strict legislations aimed at
preventing the spread of all communicable diseases including ( COVID-19) owing to
their adverse health, social and economic impacts. Legislator had enacted a special
law: Federal Law No. (14) of 2014 on Combatting Communicable Diseases long
before the outbreak of (COVID-19). It is a law intended to counter crimes associated
with transmission of such diseases. It encompassed measures, obligations and
restrictions aimed at preventing the spread of such diseases. It further included
deterrent penalties for transmitting infectious diseases to others whether intentionally
or negligently. Study aims to explore ways of criminal confrontation of some crimes
associated with transmission of communicable diseases to others whether intentionally
or as a result of failure to adhere to preventive measures. Study explains elements of
such crimes; ways of proving them and prescribed penalties. It moreover sheds light
on penalties prescribed for non-adherence to preventive measures and on how
adequate these counter measures are. Study uses descriptive, analytical critical
method, and sums up with a number of findings and recommendations. The latter
included introducing amendments to some of the provisions of Law on Combatting
Communicable Diseases and adding a new provision criminalizing incitement to
deliberate transmission of communicable diseases as a separate crime.

Keywords:
Viruses – Germs – Communicable Diseases – Infection Transmission – Preventive
Measures – Prescriptions.
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مكدمة:

()1

مع نهاية شهر ديسطبر عام 2019م ،عهر (فيروس كؾروناا لمطساد) )  ،ولندشار فا

كافااة دول لملااامؼ ،ووصااهد مظغطااة لمصاالة لملامط ااة ( )WHOبام)ائلااة ( ،)pandemicحيا

سبب إصابات كثيرة تزي على لثظى عشر مليؾ َن مصاب ،ووفاة أكثر مؽ نصف ملياؾن إنساان
حااؾل لملااامؼ ،ومااا لزما مساادطرة حدااى تاااريد إعا لد لم لرسااة فا عاام عا م لمؾصااؾل إمااى م اااح أو
مصاام أو عاابلج مهاايل لمهيااروس لم ظياار حدااى ل ن ،لألماار لماايل جلاام جط ااع لم)هااات لمظب ااة

ولمبلث ااة علااى مساادؾل لملااامؼ تبيا

فا لمدظااافس ملؾصااؾل إمااى م اااح ،أو تظعا ؼ ،أو عاابلج مهاايل

لمطاارل لمسااارل ،ملل ا مااؽ وثااارت ومضاااعهات  ،حي ا

لر وخسااائر فادحااة صاال ة،
ساابب أ ار ل

ولقدصااادية ،ولجدطاع ااة كبي ارة م ا ول لملااامؼ كافااة ،ومااا زلل ،م رجااة تييي ارت مااظطا لمل اااة ف ا كافااة
لمط)دطلااات ،ف ا عاام بلااض لمدلاايفرلت مااؽ م اااوا حام ااة ملطؾجااة لمثان ااة مااؽ اايل لمطاارل

لمطل ا ل - .وشاااهللا ت تلااامى  -وب رت ا أن تظلصاار حامعااا بلااض لإلصااابات ولمؾج ااات لمظات)ااة
عؽ يل لمهيروس ف مظظ دظا لملرب ة بصهة عامة.

إن لمل اااة لإلنسااان ة ا أ لااى مااا يطاااؽ مللاؾمااات ولم ا ول ولمط)دطلااات ولمط سسااات
ّ
لمطلافغاة عليهااا ،فلها لمااظهس يلاّ أوماى م اصا لمشاريلة لإلساابلم ة وساااب ا علاى حها لما فؽ،

وبيي اار ح اااة لإلنس ااان ال ت ااؾم لما ا ن ا ،وم ااؽ أح ااا نهس ااا ك نط ااا أح ااا لمظ اااس جط ل ااا ،وفا ا إط ااار
مس وم ات لم ومة باملهاظ على صلة لمطؾلطؽ وح ات  ،ف قام

لم وماة باافاة لإلجارلهللالت لمدا

ساافرت تؾصا ات مظغطاة لمصاالة لملامط ااة ،وكايل لمط سسااات لمصاال ة لمؾطظ اة ،وصا ر لساادظادل
مها ق لررلت م)لس لمؾزرلهللا(.)2

 -1أشارت مظغطة لمصلة لملامط ة إمى أن ب لية لندشار فيروس كؾروناا كاان ماؽ م فظاة (وو اان) بامصايؽ ولندشار
باافاة دول لملاامؼ ،ووصاف بام)ائلاة ،وقا أشاارت لمطظغطاة أيضاا إماى خظاؾرة ايل لمهياروس ،ولمايل فدطثام فا
سرعة لندشارت لمش ف بيؽ أفرلد لمط)دطع عؽ طريق لمرذلذ ولملطس و يرت؛ وميمػ تاؼ لت ااذ لالحد اطاات لمصال ة
ف كافة دول لملامؼ ،ولمل ف مؽ لمد لبير لمؾقائ ة؛ مللا ماؽ لالندشاار ،ومظهاا فارل مابس لم طاماات علاى كافاة

لألفرلد ،وتؾق ع ع ؾبات على م امهاة ذماػ ،وكايل لمدباعا لم)سا ل بايؽ لألفارلد حداى ت لام فرصاة لند اال لملا ول
بيؽ لألفرلد.

 -2مطزيا مااؽ لمدهصا بلت لنغاار :حاااؼ ملاطااة لم ضااهللا لإلدلرل لمطصارية فا لما عؾل رقااؼ ( )37214مسااظة 73ق
– جلس ااة 2020/6/28م .و اايل لملا ااؼ ك ااان ب ص ااؾت رف ااض لمس االظات لمطصا ارية ق ااام أحا ا لمظ اب ااات مل ا ا
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وف

يل لمط)ال يلدبار تاؾفير لمرعاياة لمصال ة وماافلاة لمهيروساات لمطساببة مؤلمارلل

لمسا ااارية بصا ااهة عاما ااة ،ومظها ااا با ااامظبع جائلا ااة (فيا ااروس كؾرونا ااا لمطسا ااد) ) ،ولجا ااب وطظ ا ا ،
م ظؾرتها ااا علا ااى لمصا االة لملاما ااة ولمسا اابلمة ألف ا ارلد لمط)دطا ااع؛ ما ااؽ خا اابلل لمطاافلا ااة لمصا اال ة
ولمدشريع ة مهيت لألمرلل لمسارية ،كطا تلدبار تلاػ لمطؾلجهاة إحا ل لمركاائز لمطهطاة فا لألجظا ة
لمؾطظ ااة لمصاال ة م ومااة لإلمااارلت و ير ااا ،حيا

باايم

لم ومااة جهااؾدل كبيارة ومساادطرة ومااا لزما ؛

مدلزيز لمرفاه ة ولمرعاية لمصل ة م افة أفرلد لمط)دطع مؽ خبلل لمس اسة لمؾطظ ة؛ مطاافلة تلػ

لألم ارلل لمسااارية ( )1بام ومااة ولمؾقايااة مظهااا مااؽ خاابلل لمطس ا لمااؾطظ  ،ولماايك مهاايل لمهيااروس،

وكاايمػ مدلزيااز لمطظغؾمااة لمدش اريع ة بام ومااة ج طااا ي ااص إج ارلهللالت لمؾقايااة ولمطاافلااة م افااة تلااػ

لألمرلل لمسارية.

وتأسيساال اطاال سا ج ء ااج عاالد اسةااسم ماج مسا ماط ا  ،وتشااخيًّ:يل :جاااهللا ل دطااام لم ومااة
ً
بامصالة لملامااة ملطايااة ح اااة أفارلد لمط)دطااع بصاهة عامااة ،ت كيا ل مطااا ورد فا لمطااادة ( )19مااؽ
لم سادؾر لإلمااارلت لمدا نصا

علاى أنا " :ياهاام لمط)دطاع ملطاؾلطظيؽ لمرعاياة لمصاال ة ،ووسااائم

لمؾقايااة ولملاابلج مااؽ لألم ارلل ولألوب ااة ،ويشاا)ع إمااى إنشاااهللا لمطسدشاام ات ولمطسدؾصااهات ودور
لمرعاية لملامة ولم اصة" ،ولميل على أساس أص رت لم وماة مظغؾماة تشاريع ة شااملة ومدظؾعاة

بها إجرلهللالت لمؾقاية ولمطاافلة مؽ كافة لألمرلل لمسارية ،وتلدؾل على جزلهللالت جظائ ة رلدعاة
لند ابات جطع ة عطؾم ة ف فدرة لندشار لمهيروس ،لسادظادل إماى قارلر م)لاس لماؾز لرهللا فا
لما ا عؾل ،وورد بليث ااات لملا ااؼ ....( :إن حام ااة لم ااؾة لم ااا رة لمدا ا لجداحا ا

ايل لمشا ن ،ورفضا

لمل ااامؼ ،ودعا ا

مظغط ااة لمص االة

لملامط ااة إمااى لإلعاابلن أن فيااروس كؾرونااا لمطسااد) يل ا جائلااة ،وف ا ساابيم لت اااذ لم ومااة ماابلض لإلج ارلهللالت
لالحد لرزيااة؛ مطؾلجهااة تلااػ لم)ائلااة وحهاعااا علااى صاالة لمط اؾلطظيؽ ص ا ر ق ارلر ...إمااد) حاااؼ قضااائ مظشااؾر
على لمطؾقع لإلم درون ملدشريلات ولألحاام لمطصرية لمل فثة.
 -1يشااار إم ااى أن لملااامؼ كلا ا عر ااة م ظ اار لإلصااابة ب اااألمرلل لمسااارية ي اار لمطدؾقلااة ،وت ااؼ تسااطيدها فا ا أول
تسليظ ات لم رن لمطا ا (باملا لول لمظاشا ة أو لملا لول لمدا تلااود لمغهاؾر) ،وت اؾن عاادة يار مدؾقلاة؛ ألن

خظاار لالند ااال أو لمدييي ارلت لمؾبائ ااة ياار مههؾمااة بشااام ول ا  .مطزي ا مااؽ لمدهص ا بلت لنغاار :د /دلفي ا  .ل.
ايطان ،ماافلاة لألمارلل لمساارية ،لمظبلاة  ،19لمطاداب لإلقل طا مشارق لمطدؾساا ،مظغطاة لمصالة لملامط اة،

لم ا ا ا ااا رة2010 ،م ،ت .21مظش ا ا ا ااؾر عل ا ا ا ااى لمطؾق ا ا ا ااع لإلم درونا ا ا ا ا -
Organizationapps.who.int › iris › handle
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مط امه ااة أحا ااام تل ااػ لم ا اؾلنيؽ وبل ااض لم ا ا لررلت ،وذم ااػ قب اام عه ااؾر (في ااروس كؾرون ااا لمطس ااد)

لملام ) بهدرة كبيارة ،ومظهاا إصا لر لم وماة ما الوسن م تحالي

ما  )14اساظ 2014م بشاأن

"اكلءحااا ماااااخمر ماسااال ي  ،ولم ااانؾن لالتل ااادل رق ااؼ ( )8مس ااظة 2013م بشا ا ن "لمؾقاي ااة م ااؽ
لألمارلل لمطل يااة لمليؾلن ااة وماافلدهااا ،وأيضااا اسمء ا ماطس ااذ ماااسشظا م تحاالي ءااا و ل ا

ش ا خ ااالنس ااام ماحاالم ماحاالاا 2020م ع اام اشااخوم ماالوسن ماصااح ماحلا ا  .ولماايل مااؼ فاادؼ
إص لرت حدى تاريد إع لد لم لرساة ،ويضااا إماى ذماػ ماا ناص عل ا أيضاا فا قاانؾن لمل ؾباات

لالتلااادل لمطااادتيؽ ( 299لمطل مااة ،و ،)1()348ومااا ورد ف ا نااص لمطااادة لألومااى مااؽ لم ااانؾن
لالتلااادل مطاافلااة لم)ارلئؼ لإلر اب ااة رقااؼ ( )7مسااظة 2014م لماايل لعدباار أن( :أل كااائؽ وسا ا

بيؾمااؾج مر ا ) مااؽ لألسااللة ياار لمد لي يااة ،وعاقااب باإلع ا لم كاام مااؽ شاار ف ا لسااد لم
لألسللة ير لمد لي ية ،وت ؾن لمل ؾبة لإلع لم إذل لسد م لم)ان تلػ لألسللة ،وكان

إر اب (.)2

ميرل

باإل افة إمى ما سبق ،ف أص ر سلادة رئا س م)لاس لماؾزرلهللا لم ارلر رقاؼ ( )17مساظة
2020م بش ن "م امهات لمد لبير لالحد لرزية ولمدلل طات ولمؾلجباات لمطهرو اة مللا ماؽ لندشاار"
فيروس كؾرونا" ،وص ر على إثارت م مخ م ماسادج ماطسششال ماظل ال ماحالم مطال  )39 ،38اساظ

 2020م

)3

بشااأن "تص دااج

 -1لمطادة ()299

ح ا ةاالف ماطالازاالت وماس ادمدمت م يم ي ا " تظهياايل م ارلر م)لااس

لتلادل لمطل مة بامطرسؾم ب اانؾن لتلاادل رقاؼ ( )7مساظة 2016م ،خاصاة بد)اريؼ وع ااب ماؽ

يلرل ح اة لمظاس أو سبلمدهؼ عط ل مل ظار باسادلطال ااسمي وو عاخممي وو وشايلد أخارل ماؽ شا نها أن تسابب

أماا لمطااادة ( ، )348فها خاصااة
لمطااؾت أو اارر جسا ؼ بامصاالة لملامااة ،وقا رت لمل ؾبااة ماسااسم ماطد ااجّ ،
أل فلاام عط ا ل مااؽ ش ا ن تل اريض ح اااة لمظاااس أو أمااظهؼ أو صاالدهؼ مل ظاار ،وق ا ر لمل ؾبااة
ب)ريطااة لرت اااب ّ

رر ،مع ع م لإلخبلل ب ّل ع ؾبة أش .
بلاحلذ إذل ترتب عل
 -2لنغر نص لمطادة لألومى مؽ قانؾن ماافلة لإلر اب لإلمارلت رقؼ ( )7مسظة 2014م.

 -3ق ارلر ساالادة لمطسدشااار لمظائااب لملااام رقااؼ ( )38مسااظة 2020م ص ا ر ف ا 2020/3/28م بش ا ن "تظبيااق الئلااة
اابا لمط امهااات ولم) ازلهللالت لإلدلريااة لمصااادر بهااا ق ارلر م)لااس لمااؾزرلهللا رقااؼ ( )17مسااظة 2020م ،وتضااطؽ
ج ا ول ب ا ( )15م امهااة ولمل ؾبااات لم اؾلردة ف ا

اايل لم ارلر جط لهااا لرمااات مام ااة مدهاوتااة ،ومظهااا علااى ساابيم

لمطثااال ال لملصاار ،لمي لرمااة  1000در ااؼ علااى ع ا م لرت ا لهللا لم طامااة لمظب ااة ألصاالاب لألم ارلل لمطزمظااة ف ا

لألماكؽ لمطيل ة ،و رلمة خطسؾن أمف در ؼ ع ؾبة على م امهاة قارلر لميلاق مابلض لمطظشاات لمطلا دة باام رلر،
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لمااؾزرلهللا لمسااابق ،كطااا يشااار إمااى لم ا ور لمطهااؼ لماايل ت ااؾم ب ا ما دئااا ماسشظيااا

ومازالت وماكسم ث ماطظشأا بلاطخسسم ب لوسن متحلي

يم ا ماصاااسم

م  )2اسظ 2011م ،وتل يبلتا  .فا

تظهي ااي تل ااػ لم ا ا لررلت ولملا اؾلئ لمطدلل ااة بهي ااروس كؾرون ااا لمطس ااد) بامدل اااون م ااع ب اااق لمس االظات
لألمظ ااة بام ومااة .وأيضااا إسااظاد لمظ ابااة لالتلاديااة ملظاؾلرو ولألزمااات ولم اؾلرث بااامدل يق فا تلااػ
لمط امهات ،ولمدل يق ف جرلئؼ لم انؾن لالتلادل رقؼ ( )14مسظة 2014م.

وال ع م ماطسشسى ماصحا :ف قام
ّ
مااع لم)هااات لمصاال ة لمطلظ ااة لألخاارل ،وكافااة جهااات لم ومااة ،بؾ ااع لمس اسااات لمبلزمااة ملؾقايااة
و لزرة لمصلة ووقاية لمط)دطع بامدلااون ولمدظسايق

مااؽ لألم ارلل لمسااارية ) )communicable diseasesبصااهة عامااة وماافلاتهااا ،باسااد لم
وسااائم لمد ظؾمؾج ااا لمل فثااة ،)1(.و ااؾ مااا أك ا ت عل ا لمطااادة لمثان ااة مااؽ لم ااانؾن لالتلااادل رقااؼ

أم اا لم ارلر رقااؼ ( )39مسااظة 2020م فهااؾ خااات بدل ا فم لم ارلر لمسااابق ،وص ا ر ف ا 2020/4/2م وتضااطؽ
ّ
مادتيؽ؛ ماوام :خاصة بدظبياق قارلر م)لاس لماؾز لرهللا لمساابق ،جا وال با ( )14م امهاة مظهاا علاى سابيم لمطثاال
ال لملصر تؾق اع لمي لرماة ( )50أماف در اؼ مط امهاة قارلر لالسدشاهاهللا لإلم لزما فا إخضاا لمطصاابيؽ فا حاماة
رفضهؼ مباشرة أو مدابلة لملبلج لمط رر مهؼ ،ر ؼ إخظار ؼ بضرورة ذماػ ،وي)اؾز ملط دصايؽ بامسالظة لملاماة

مدظهيي يل لم رلر .وماطاليا ماالويا  :خاصاة بسساظاد لمظ اباة لالتلادياة ملظاؾلرو ولألزماات ولم اؾلرث مدظبياق أحااام

قرلر م)لاس لماؾز لرهللا ساامف لمايكر ،ولمدصارا فا كافاة لم)ارلئؼ لمظاشا ة عاؽ تظهياي لم اانؾن لالتلاادل رقاؼ ()14
مسظة 2014م.
 -1يش ااار فا ا

اايل لمصا ا د إم ااى أن لم وم ااة لس ااد م كاف ااة لمؾس ااائم لمد ظؾمؾج ااة ولمدظب ااات لمل فث ااة؛ ملص ااار م اارل

( )COVID-19ومظلا مااؽ لمدهشا  ،باسااد لم ت ظؾمؾج ااا لماايكاهللا لالصااظظاع  ،فا كشااف لإلصااابات باافااة إمااارلت
لم ومااة مبااارل ،ومااؽ ذمااػ علااى ساابيم لمطثااال ال لملصاار لسااد لمات ريبؾتااات فا لمدلفا ؼ ولمظااائرلت لمطساايرة فا تؾع ااة
كافاة أفارلد لمط)دطااع بهيااروس كؾرونااا لمطسااد)  ،ومدابلااة تلركااات وساالؾك ات لألفارلد أيااام لمدلفا ؼ لمااؾطظ  ،وأخيا لر تهلياام

مشرو (لمطس لميك ) مهيروس كؾرونا مؽ خابلل لم شاف لمهاؾرل مللااالت لمطصاابة ،وتؾ ا نشاا لمهياروس بامرئاة

ف لمؾقا نهسا  ،وباإلمااان تل فا لإلصاابة علاى لمهاؾر ،تاؼ ذماػ ماؽ خابلل تلااون بايؽ فار جاملاة بريظان اة بهرعهاا
با ا ب باالش ااد لرك م ااع م)ظ ااة طب ااة ب)امل ااة لمش ااارقة .وأخي ا لار (لمطط اار لم اايك بامطظ ااارلت) ويس اادظ ع لمطط اار م ااؽ خ اابلل
لم اااميرلت لمل لرريااة مف اااس درجااة ح ا لررة لمطسااافريؽ عباار لمطس ا لمل ارلرل مل)سااؼ وبصااطات لمؾج ا  ،كطااا يلطاام لمططاار

لمصاال لماايك بظغااام لم اربا لإلم درون ا مدسااهيم تبااادل لمب انااات مااع لمطلافغااة علااى س ارية لمطللؾمااات ولم صؾص ا .
مطزي مؽ لمدهص بلت :لمبرنامج لمدلهزيؾن "لملامؼ ف مؾلجهة كؾرونا" على قظاة لإلمارلت ،بداريد 2020/6/29م.
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( )14مسظة 2014م ،حي

على أن ( :ن اج

نص

ذاحم ما الوسن لاام اطل ا ماصاح ماحلاا

بشحديااد ع ااسي ماجوا ا ءااا تظزدااح مسااشخمتيسي اكلءحا ماااخمر ماساال ي  ،واظااا موششاال ذل ،اااا
ماطسمزو بدم ا شضيلت ماصاح ماحلاا وا اسأل ماءاخمي ،وءاج ما اسم ا ماصاحي ماجوايا ) .وماؽ

فدلاارل لمباح ا

ملطظغؾمااة لمصاال ة ،حي ا

إنهااا م س ا

مؾ ااؾ لم لرسااة ،ويطاااؽ لم ااؾل باا ن

ماافلااة فيااروس كؾرونااا لمطسااد) لملام ااة ،مااا ا إال تظبيااق عطل ا مظصااؾت لم ااانؾن سااامف

لما اايكر ،لما اايل علا ااى أساس ا ا يطاا ااؽ لمظغا اار ف ا ا م ا ا ل كهايا ااة تلا ااػ لمظصا ااؾت ملطاافلا ااة ما ااؽ
ع م  .وسؾا فدؼ لمدركيز ف

يت لم رلسة على لم)انب لمدشريل لم اات بامطؾلجهاة لمطلل اة،

طب اا مطااا ورد فا قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية .ماؽ خاابلل تؾ ا

ن م ع ول مرل سار إمى لميير عط ل أم بيير لملط  ،وأحاام لمل اب.

أوّالً -مُشكلة الدّراسة:
ف

ؾهللا لم رلسة ولمبلا

فا

لمبظ اان لم ااانؾن م)ارلئؼ

ايل لمطؾ اؾ  ،إ اافة إماى لمؾلقاع لملطلا ولم اانؾن

لمط شابلت ت ص يل لمطلظى ،مظها ما ي ت :
برز ع د مؽ ُ
 تُلّ جريطة ن م لمل ول باألمرلل لمسارية ،ومظها مرل ( )COVID-19إمى لمييرماؽ لم)ارلئؼ لم ظيارة علااى لمصاالة لملامااة ،وعلاى مساادؾل كافااة دول لملااامؼ؛ مطااا قا

تثيارت مااؽ مشاااكم طب ااة وقانؾن ااة نات)ااة عاؽ إماان ااة ن اام لملا ول مليياار بساابب عا م
لت اذ بلض لمطصابيؽ بهيل لمطارل مابلض لالحد اطاات لمظب اة ،ولمدا لبير لمبلزماة
مؾقاية أنهسهؼ أوال ومؽ ثؼ وقاية يار ؼ ماؽ لملا ول ،أو عاؽ طرياق لملطا إذ ت طاؽ

خظ ااؾرة اايت لم)ا ارلئؼ باعدبار ااا ذلت طب ل ااة سا ارية وخم ااة ،باإل ااافة إم ااى ل ث ااار
لمظات)ة عظها لمد تل بامية لمسؾهللا على لإلنسان ولمط)دطع ولالقدصاد بام ومة.

 إ ّن لمط)ظا عل ا فا جارلئؼ ن اام لملا ول ال يطاظا رويدا مل)ارلث ؼ ولمهيروساااتحااال مباش ارت مل ات ا  ،وكاايل صاالؾبة إثبااات رلبظااة لمساابب ة مااا باايؽ فلاام ن اام
ألن
لمل ا ول بااامطرل لمسااارل لمظاااتج عااؽ لمهيروسااات ولمظد )ااة لمطدرتبااة عل ا ؛ ّ
عهااؾر وثااار ن اام لمل ا ول بااامطرل لمسااارل مدهاوتااة ،وت دلااف مااؽ ش ا ص إمااى
وخر ،فل س كم مرل كا خر ،فهظاك مؽ لألعرلل ما تغهر مبارل ،ومظها ما
مط ا ق يصلب إثبات يت لم)رلئؼ.
ق يظؾل كثيرل كطرل لإلف ز مثبل ّ .
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ثاىيًا -أٍنية الدراسة:
تخعا وذطي ماج مس لام ال أتا:

 -خظ ااؾرة جريط ااة ن اام لألما ارلل لمطل ي ااة إم ااى لميي اار سا اؾلهللا أكانا ا

عطا ا ل أم بظري ااق

لإل طااال؛ مطااا مهااا مااؽ أ ارلر جس ا طة علااى ح اااة لإلنسااان وصاالد  ،فل ا س ظاااك
أ لى مؽ صلة لإلنسان وح ات .

 -تؾ ا

دور لم ااانؾن فا ا لمطؾلجهااة لم)ظائ ااة مدل ااػ لم)اارلئؼ ،حيا ا

ال ي دص اار دور

لمدش ا اريع ف ا ااا مطؾلجها ااة لم) ا ارلئؼ لم)ظائ ا ااة لملاديا ااة ف ا ااا مثا اام لمسا اارقة ،لمط ا ا رلت،

و ير طااا ،باام أيضااا م) ارلئؼ ن اام ع ا ول لألم ارلل لمسااارية مليياار ب ص ا لإلصااابة؛
م ظؾرتها على لمل اة لملامة.

 -تؾ

لألساس لم انؾن لمايل علاى أساسا ماا قاما

با أجهازة لم وماة علاى سابيم

لمطثال ال لملصر مؽ إجرلهللالت لحد لرزية مؽ لق لمط سسات لمدلل ط اة ،ولمطبل ا ،

وأماكؽ لمدسؾق ،ودور لمسيظطا ،و ير ا ،و لق أماان مليظة بابلض إماارلت لم وماة،
و ؾ تظبيق مظص لمطادتيؽ ( )15،18مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية.

ثالجًا -أٍداف الدراسة:
ت ج

ماج مس لام ال أتا:

 إم اهللا لمضؾهللا على خظة لمطشار لالتلاادل وفلساهد فا ماافلاة لألمارلل لمساارية،ومظها فيروس كؾرونا لمطسد) .

 -تؾ ا

إشاااام ة إثبااات ج ارلئؼ ن اام ع ا ول لألم ارلل لمسااارية إمااى لميياار ،حي ا

إن

تلػ لألمرلل خم ة.

 إم اهللا لمضؾهللا على أحاام لمل ؾبات على لمط امهيؽ ملد لبير لمؾقائ ة ،وأحااام لم اانؾنرقؼ ( )14مسظة 2014م بش ن "ماافلة لألمرلل لمسارية".

رابعًا -تساؤالت الدراسة:

م ا ا لت)ا ا لم)ها ا لمبلثا ا خ اابلل لم لرس ااة إم ااى ط اارح عا ا ة تس اااوالت ،سا ا لاول لمباحا ا
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لإلجابة عظها ف مدؽ لم رلسة -بطشي ة ت تلامى -و

كطا ي ت :

 ما ؾ لمدلريف لم انؾن ولمه ه ملطرل لمسارل؟ ماذل عؽ خظة لمطشر لالتلادل وفلسهد ف ماافلة لألمرلل لمسارية؟ -ما

أركان جريطة ن م لمطرل لمسارل عط ل إمى لميير؟

 مااا ا ا لألحا ااام لم اصااة م)اارلئؼ ن اام لملاا ول عااؽ طريااق عاا م لالمداازلم بامداا لبيرلمؾقائ ة؟

خامسًا -امليَج املستخدو:

كطااا ف ا ل عل ا لملظ اؾلن لماايل لت ااينات ،ف ا جلاام لمباح ا

يسااد م

إن مؾ ااؾ لمبل ا
ّ
لمطااظهج لمؾصااه لمدلليل ا ملظصااؾت لم انؾن ااة؛ حدااى تلغااؼ لالساادهادة ،وع ا م لالقدصااار علااى

أسلؾب سرد لمطللؾمات.

سادسًا -خطة الدراسة:

ت ت سي ماج مس لام اص ل تط دج والحادم ع م ماظحس مآلتا:

ماطص ااال ماشط داااج  :ماه ااة لمط اارل لمس ااارل ،وخظ ااة لمطش اار لالتل ااادل وفلس ااهد فا ا
ماافلة لألمرلل لمسارية.
مازخم ماول :لمدلريف لمليؾل ولم انؾن ولمه ه ملطرل لمسارل.
مازخم ماالوا :خظة لمطشر لالتلادل ،وفلسهد ف ماافلة لألمرلل لمسارية.
ماطلحث ماول :أركان جريطة ن م مرل سار عط ل إمى لميير ،وع ؾباتها.

ماطص ل ماول :لمركؽ لمطادل م)ريطة ن م مرل سار عط ل إمى لميير.
ماطص ل ماالوا :لمركؽ لمطلظؾل م)ريطة ن م مرل سار عط ل إمى لميير.
ماطص ل ماالاث :أحاام لمل اب.
ماطلحث ماالوا :لألحاام لملامة م)رلئؼ ن م لألمرلل لمسارية إمى لميير لمظاش ة عؽ
م امهة لمد لبير لمؾقائ ة.
ماطص ل ماول :أركان جريطة ع م لالمدزلم باإلببلغ عؽ إصابة أو وفاة ش ص
مصاب بطرل سار.
ماطص ل ماالوا :أركان جريطة ع م لمدزلم لمطريض بطرل سار بامد لبير لمؾقائ ة،
ولمؾصهات لمظب ة.
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مطلب متَيدي
ماٍية املرض الساري
وخطة املُشرع اإلماراتي وفلسفتُ يف املكافحة
لمطرل لمسارل (لمطل ل) .ؾ ملم يت لم رلسة ،ومؽ أمثلاة ذماػ علاى سابيم لمطثاال

ماارل ()COVID-19؛ ولمطاارل لمسااارل ذلتا

ااؾ وساايلة لم)ااان وفللا ف ا لرت اااب جريطد ا

عااؽ طريااق ن اام لمل ا ول إمااى ش ا ص وخاار ساال ؼ س اؾلهللا أكااان عط ا ل أم بس طااال ،كطااا أن ا يطثاام
لمظد )ة لإلجرلم ة حال لكدطال لم)ريطة؛ ج صاب لمط)ظ عل بامطرل ذلتا أو مضااعهات  ،أو

ف دل إمى وفات -ال ق ر ت.)1(-

ويلا اّ لمدشا اريع أحا ا أ ااؼ وم ااات ماافل ااة لم)ا ارلئؼ بص ااهة عام ااة ،ومظه ااا ب ااامظبع لم)ا ارلئؼ
مؾ ؾ لم رلسة ،مؽ خبلل ت)ريؼ كافة لألفلال لمطدصلة بهيل لمسلؾك لإلجرلم وتؾق اع لمل ااب
على لمطدهطيؽ ،حي

فه ا لم انؾن بصهة عامة إمى حه لمظغام ولألمؽ لملام ولمصالة لملاماة

ولمسايظة لملامة ف كافاة مظااح لمل ااة ،ويساهؼ ملا فا تل ياق ايل لميارل يارت ماؽ لم ؾلعا

لألخبلق ااة ولم فظ ااة ،وكاايل لملاؾلئ لإلدلريااة ولمدظغ ط ااة ،وذمااػ فا إطااار لمس اسااة لمصاال ة مل ومااة

لمد ا تلاااف علااى لمط)دطااع وصاالة أف ارلدت ،حي ا

تدطيااز قؾلع ا لم ااانؾن عااؽ ير ااا مااؽ لم ؾلع ا
()2

بلظصر لإلمزلم ،ولميل فدطثم ف وجؾد جزلهللا فؾقع على مؽ ي امف يل لم انؾن .

وت س سا مطا سبق ،رأفظا لمدطهي مطؾ ؾ لم رلسة بامؾقؾا على تلريف لمطارل لمساارل
لمطشاار لإلمااارلت وفلسااهد ف ا ماافلااة تلااػ لألم ارلل
ميااة وقانؾنااا وف هااا ،مااع تؾ ا خظااة ُ
لمس ااارية بص ااهة عام ااة؛ حيا ا يطها ا مظ ااا ذم ااػ ش اارح مؾ ااؾ لم لرس ااة لمطؾلجه ااة لم)ظائ ااة مظ اام
لألمرلل لمسارية مليير سؾلهللا أكان

عط ل ،أم بيير ذمػ.

 -1م د /دمحم جبرياام إب ارله ؼ حسااؽ ،لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة لمظاش ا ة عااؽ ن اام لمل ا ول ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة،
2020م ،ت.13
 -2د /ملسؽ مصظهى كطال عب لملطي  ،لمط رلت ولملق ف لمسبلمة لم)س ية ،رسامة دكدؾرلت ،كل ة لمل ؾق،
جاملة أسيؾ  ،جطهؾرية مصر لملرب ة،

2013م ،ت.86
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وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا ءخعدم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول :لمدلريف لمليؾل ولم انؾن ولمه ه ملطرل لمسارل.

لمطشر لالتلادل وفلسهد ف ماافلة لألمرلل لمسارية.
مازخم ماالوا :خظة ُ

الفزع األول -التعزيف اللغوي والقاىوىي والفقهي للنزض الشاري يف التشزيع اإلماارايي
وبعض التشزيعات العزبية واخلليجية:

إن مصااظل لمطاارل لمسااارل مصااظل طبا مااؼ يلدا لمباحا
ّ
لمدلرل م ف يت لم رلسة ،ومؽ لمضرورل ولمطهؼ لمدظرق إماى تلريها ماؽ لمظااحيديؽ لم انؾن اة
علااى تظاوما مااؽ قباام ماؾال

إن لمدلريااف يطها لمظريااق إماى فهاؼ لإلطااار لم اانؾن مطاافلدا  ،وتل فا طب لدا
ولمه ه اة؛ حيا ّ
ولمظدائج ول ثار لمط دلهاة لمظات)اة عظا  ،و يارت؛ حداى يطااؽ لمؾقاؾا علاى ما ل كهاياة لمظصاؾت
لم انؾن ااة مطاافلااة جارلئؼ ن اام لملا ول مدلااػ لألمارلل لمسااارية إمااى لميياار ،ويرجااع أ ط ااة تلريااف

لمطاارل لمسااارل بصااهة عامااة ااام وع اا و خواال :إمااى أن ملاام لم) ارلئؼ مؾ ااؾ لم لرسااة ااؾ
لمطاارل لمسااارل ذلتا  ،ونباايؽ ف ا

اايل لمهاار لمدلريااف م ا س ف ااا ف ا لمدش اريع لإلمااارلت باام ف ا

بلض لمدشريلات لملرب ة ولم ل ) ة لألخرل؛ ب ص لمط ارنة على لمظلؾ ل ت :
ال  -التعريف الؾغوي لألمراض السارية:
أوّ ً

ِ
ِ
لل ِ
وخ َار .و ا
سارَي ٌة تلظ ُ :مل َي ٌة تَظدَِ ُم مؽ َش ص إماى َ
لألمرلل لمسارية ميؾيا :أمر ٌ
كاام ماارل يلاازل إمااى عاماام عهظا (خط)ا ) .سااارل :لسااؼ سااارل :فاعاام مااؽ َسا َارل ،لألمارلل
لمسا ا ِاريَّة( :طب ااة) أما ارلل مل َّي ااة تظد اام ع ااؽ طري ااق ِ
كامسا ا بلن ،و َّ
لمز اارّل،
لالتّص ااال لم)ظسا ا ّ َّ
ّ ّ
ُ
ولإلفا ز .لم)طااع  :ساااريات وساؾلر صا ية لمط َّنا  :مهاعاام سا َارل .والئلااة سااارية :الئلااة دلخلّااة
لمسا ِ
لمساالاب :لمد ا ت) ا هللا م ا بل.
ااري َة مااؽ َّ
تلدباار نافااية لمطهلااؾل مااا مااؼ فاادؼ تل ا فلها أو إمياو اااَّ .

لمسا ِ
لمسا ِ
ااري َة (عظاا لمطبلحاايؽ) :عطااؾد مااؽ لم شااب
لمس ا ِاري َة لألُس ا ُ
ظؾلنة .و ّ
لمطظ ا َرة باملياام .و ّ
و ّ
ااري َة َ
()1
فظصب عل لمش لر  .وسارية لمللؼ :قائط  .ولم)طعَ :سَؾلر) .

 -1لنغا ا ا ا اار :مل)ا ا ا ا ااؼ لمطلا ا ا ا ااان ولمطل)ا ا ا ا ااؼ لمؾس ا ا ا ا ا ا علا ا ا ا ااى لمطؾقا ا ا ا ااع ف ا ا ا ا ا قا ا ا ا ااامؾس لمطل)ا ا ا ا ااؼ لمؾس ا ا ا ا ا ا - ...
 › www.almaany.com › dict › ar-ar...لألمرلل  -لمسارية.
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ثانقًا  -التعريف الؼانوني لؾؿرض الساري:

و -ماشحخيااف ءااا ةااسد ما االوسن م تحاالي ماحاالاا ما  )14اسااظ 2014م بشااأن "اكلءح ا
مااخمر ماسل ي ":

لمطشاار لإلمااارلت ماطااخر ماطحااج ص ارلحة ف ا نااص لمطااادة لألومااى مااؽ لمهصاام
َعاارا ُ
ارل مل ا فظاادج عظ ا لند ااال عاماام
لألول مااؽ لم ااانؾن لمسااابق لمطلظااؾن (أحاااام عامااة) ب ن ا ( :ما ٌ
مط اارل ،أو مظد)اتا ا لمس ااط ة أو إف لر لزتا ا بش ااام مباش اار أو ي اار مباش اار إم ااى لميي اار و ص ااابد

بااامطرل) .وت)ا ر لإلحاطااة ب نا بداااريد  19مااارس 2020م صا ر ق ارلر وزياار لمصاالة ووقايااة
لمط)دطع رقؼ ( )223مسظة 2020م بش ن "تل فم ج ول لألمرلل لمسارية" طب ا مطاا ناص عل ا

ف لمطادة ( )44مؽ لم اانؾن ،ولمايل فدضاطؽ إ اافة مارل ( )COVID-19إماى لم ساؼ (أ) ماؽ

لم) ول ( )1لمطرفق بام انؾن لالتلادل رقؼ  14مساظة 2014م .وعارا ماطاخر ماطشاسشم ب نا :
(مرل مؾجؾد بشام مسدطر ف مظظ ة جيرلج ة أو م)طؾعة بشرية مليظة)(.)1

ب -ماشحخياااف ءاااا ةاااسد ما ااالوسن م تحااالي
مااخمر ماطحج

ماحدسموي واكلءحش ل":

مااا  )8اساااظ 2013م بشاااأن "ماسمل ااا اااام

لمطشاار لالتلااادل لمطاارل لمطل ا ل أيضااا ف ا لمطااادة لألومااى مااؽ لم ااانؾن سااامف
َعاارا ُ
ولم ابم مبلند ال ماؽ كاائؽ إماى وخار عاؽ طرياق
لميكر ب ن ( :لمطرل لمظاتج عؽ مسبب مر
لمطشاار لالتلااادل ف ا لمطرسااؾم ب ااانؾن لتلااادل رقااؼ ( )14مسااظة  2014م بش ا ن "ماافلااة لألم ارلل
 -1مااؼ يادااف ُ
لمسااارية" بدلريااف لمطاارل لمسااارل ف ااا باام عاارا أيضااا مصااظللات أخاارل مهطااة مرتبظااة بااامطرل لمسااارل
لرتباطااا وث ااا وحسااظا مااا فلاام ،حي ا َعاارا ماطصاالب ف ا لمطااادة لألومااى ب ن ا ( :كاام ش ا ص أصاايب باملاماام
وعاارا
لمططاارل أو مظد)اتا لمسااط ة أو إف لر لزتا س اؾلهللا عهاارت عل ا عبلمااات وأع ارلل لمطاارل أم مااؼ تغهاار)َ ،
ماشاز ماطشاشل بصاالبش ب نا  ( :اؾ لمايل يساد ل ماؽ تاري ا لمطر ا أو لملبلماات لمدا تغهار عل ا ب نا

وعااخ ماطااالاف ب ن ا ( :كاام مااؽ كااان علااى لتصااال بطصاااب ،أو حاماام باملاماام
قا يلطاام لملاماام لمططاارل)َ ،

لمططارل ،لتصااال يلدطاام ملا لند ااال لملا ول إم ا خابلل فدارة لندشاار لمطارل) .كطااا َعااخ ماس الد ءااا ماطااليا
وزس ا ل بأو ا ( :طارئااة صاال ة تدطثاام فا عهااؾر حاااالت مااؽ ماارل سااار باايؽ م)طؾعااة مااؽ لمظاااس فا مظظ ااة
جيرلج ااة مل ا دة خاابلل فد ارة زمظ ااة مل ا دة ،بزيااادة ول االة عااؽ لمطدؾقااع لمظب ل ا م ارنااة بهد ارة مطاثلااة ملهد ارة

لمساب ة ف ذلت لمب لة ولمزمؽ ميلت لمطظظ ة ،وتسبب قل ا على لمطسدؾل لمؾطظ ).
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اايل لم ااظص ،وبامط ارن ااة بيظا ا وب اايؽ

لالند ااال لمطباش اار أو ي اار لمطباش اار) .ويدّضا ا م ااؽ صا اري
لمطشاار لالتلااادل فاارق باايؽ تلريااف
لمدلريااف لمسااابق فا قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية ،أن ُ
لمطاارل لمطل ا ل لماايل فظد اام مااؽ إنسااان إمااى إنسااان ،وباايؽ لمطاارل لمطل ا ل لماايل فظد اام مااؽ
لمليؾلن إماى لإلنساان ،وساظ نا فا ذماػ أنا عرفا مارة فا قاانؾن ماافلاة لألمارلل لمساارية ،ثاؼ

عرف مرة أخرل ف قانؾن لمؾقاية مؽ لألمرلل لمطل ية لمليؾلن ة وماافلدها ،ويضاا إمى ذمػ

أن لمدلريف ف لم انؾن لألول ملطرل لمطل ل ،ربطا ياؾن أشطم وأعؼ مؽ لمدلريف فا لم اانؾن
لمطشاار ف ا لمدلريااف لمثااان مااا إذل كااان لم ااائؽ لماايل فظد اام مظ ا
لمثااان  ،كطااا أن ا مااؼ فؾ ا ُ
لمطرل لمطل ل ح أم مي  ،حيا ذكار كلطاة (كاائؽ ف اا) .ج سادؾل بايمػ لند اال لمطارل ماؽ

كائؽ ح أو مي .

ثالثًا -التعريف الؼانوني لؾؿرض املعدي يف بعض التشريعات العربقة واخلؾقجقة:

و -تحخيف ماطخر ماطحج ءا ماششخيا ماطصخ :

لمطشاار لمطصاارل صارلحة ءااا ما الوسن م ا
مااؼ يلاارا ُ
"م اشيلشااالت ماصاااحي ا سمل ااا اااام ماااااخمر ماطحج ااا بااال م ي ماطصاااخ " وتل يبلت ا لمطاارل
 )137اسااظ 1958م بشااأن

لمطل ا ل ،باام لكدهااى و ااؾ بص ا د لإلشااارة إمااى تلريه ا إمااى لإلحامااة مللصاار لم اؾلرد ف ا لم) ا لول

ق
لمطشاار لمطصاارل ف ا ذ ظ ا
لمطرف ااة بام ااانؾن ،ومااؼ فدظاار إمااى تلريه ا ص ارلحة ،وربطااا و ااع ُ
لمدظؾر ولمدلؾر ملهيروسات لمطل ية ف م)ال لألمرلل لمسارية ولألوب ة لمد تظدشار فا فدارلت
مليظة مؽ لمزمؽ ،وأرلد أال يلصر نهس بدلرياف ملايؽ ،ومظهاا ماثبل (فياروس كؾروناا لمطساد) )
لمطظدشار حامعاا ،حيا

نص ا

لمطاادة لألوماى مظا علااى أنا ( :يلدبار مر اا ملا يا كام مارل مااؽ

لألم ارلل لم اؾلردة بام) ا ول لمطللااق بهاايل لم ااانؾن ،ومااؾزير لمصاالة لملطؾم ااة -وب ارلر مظ ا  -أن
يل ل ف

يل لم) ول باإل افة أو لمليا أو بامظ م مؽ قسؼ إماى وخار ماؽ أقساام لم)ا ول)(.)1

ايل لمشا ن كاان لم اانؾن رقاؼ ( )15مساظة 1912م بشا ن

أن أول تشاريع مصارل فا
 -1يشاار فا ايل لمصا د إمااى ّ
"لالحد اطااات لمصاال ة مااؽ لألم ارلل لمطل يااة" ،وق ا أمي ا

اايل لم ااانؾن ولم اؾلنيؽ لمطل مااة م ا بطؾجااب لم ااانؾن

ار بس ااافة بل ااض ما اؾلد أخ اارل ،وولف ااق م)ل ااس لمظا اؾلب
لمل ااام رق ااؼ ( )137مس ااظة 1958م ،ولم اايل عا ا ل أخي ا ل

لمطصاارل علااى اايل لمدل ا فم ف ا نهايااة شااهر فؾن ا لملااام لملااام 2020م .طب ااا مطسااد) لت جائلااة (فيااروس
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وتظب ا ميمػ ف ص ر قرلر لمساي ة وزيارة لمصالة لمطصارية رقاؼ ( )145مساظة 2020م لمطا رخ
ف ا 2020/3/14م ب ااسدرلج لمط اارل لمظ اااتج ع ااؽ لإلص ااابة (بهي ااروس كؾرون ااا لمطس ااد) )
لألمرلل لمطل ية لمطبيظة بام) ول لمطللق بام انؾن رقؼ ( )137مسظة 1958م(.)1

ااطؽ

ب -تحخيف ماطخر ماطحج ءا ماششخيا ما يوا:

لمطشاار لألردنا لمطاارل لمطلا ل صارلحة فا ماطااليا  )17ااام ماالوسن ماصااح
عاارا ُ
ماحلا ا ما يوااا م ا  )47اسااظ 2008م ماصاالي ءااا2008/8/17م ب نا ( :لمطاارل لمظاااتج
عؽ لم ائظات لمل ة لم ق ة كامباديريا ،ولمهيروسات ،ولمهظريات ،ولمظهيل ات ،وما شابهها أو عؽ

سااطؾمها ،ويطاااؽ مللاماام لمطساابب ملل ا ول أن فظد اام مئلنسااان مااؽ مساادؾد أو مص ا ر ملل ا ول

لمطشاار لألردن ا ق ا قااام بدلريااف لمطاارل لمطل ا ل ص ارلحة
بظريااق ياار مباشاار) .وباايمػ ياااؾن ُ
على نهس مظهج لمدشريع لإلمارلت .
ج -تحخيف مااخمر ماسل ي ءا ماششخيا ماكسيشا:

لمطشر لمطصرل نهس  ،حيا ماؼ ُيلارا لألمارلل لمساارية
لمطشر لم ؾيد مسلػ ُ
لندهج ُ
تلريه ااا صا اريلا فا ا لمط ااادة لألوم ااى م ااؽ ما ااالوسن مااا  )8اساااظ 1969م وتحج التااا بشاااأن

"م اشيلشاالت ماصااحي ا سمل ا ااام ماا اخمر ماساال ي " باام أشااار عظ ا لمدلريااف إمااى لألم ارلل
لمطلا دة بام)ا ول لمطرفااق بام ااانؾن ب ؾما ( :لألمارلل لمسااارية لمدا ت ضااع ألحااام اايل لم ااانؾن

لألمرلل لمطبيظاة فا لم)ا ول لمطللاق ب ساط لألول ولمثاان  ،وي)اؾز ماؾزير لمصالة لملاماة

أل مرل سار وخر إمى لم) ول لمطايكؾر ولملايا أو لمظ ام ماؽ قساؼ إماى
ب رلر مظ  -إ افة ّوخر مؽ قسط لم) ول)(.)2

كؾرونا لمطسد) )؛ مطؾلجهة لندشار يل لمهيروس وتل) ط .
 -1نشر يل لم رلر ف جري ة لمؾقائع لمطصرية بامل د رقؼ ( )77ف أول أبريم مسظة 2020م.
 -2يشااار فا

اايل لمصا د إمااى أن لم ااانؾن لم ااؾيد سااامف لماايكر تااؼ تلا فم بلااض ماؾلدت ،وولفااق علااى اايل لمدلا فم

م)ل ااس لمظا اؾلب لم ااؾيد بظهاي ااة ش ااهر م ااارس بام ااانؾن رق ااؼ ( )4مس ااظة 2020م؛ مطؾلكب ااة لمدظ ااؾرلت لمطس ااد) ة
مطاافلة فيروس كؾرونا لمطسد) .
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ي -تحخيف ماطخر ماطحج ءا ماششخيا ماحطلوا:
لمطشاار لملطااان ف ا ماطخساااسم ماسااا صلوا مااا 1992/73م) بشاااأن "لااااجم
لناادهج ُ
ملوسن اكلءح مااخمر ماطحج ماطحجل بلاطخسسم ماس صلوا ما 2020/32م) ماصالي ءاا

 23اااال

لمطش اارعيؽ لمطص اارل ولم ااؾيد  ،حيا ا
2020م نه ااج ُ

م ااؼ يل اارا صا ارلحة لمط اارل

لمطل ل ،ولكده لمدلريف باإلشاارة إماى لملصار لماؾلرد مؤلمارلل لمطل ياة ف اا لمطرفاق بام)ا لول

لمطرف ة بام انؾن ،وذمػ على لمظلؾ ل ت ( :يلدبر مر ا مل يا كم مرل ماؽ لألمارلل لماؾلردة

بام)ا ا ول لمطلل ااق به اايل لم ااانؾن ،وم ااؾزير لمص االة -وب ا ارلر مظا ا  -أن يلا ا ل فا ا

اايل لم)ا ا ول

باإل افة أو لمليا أو بامظ م مؽ قسؼ إمى وخر مؽ أقسام لم) ول).
ه -تحخيف ماطخر ماسل

ءا ماششخيا مالحخيظا:

لمطشر لمبلريظ لمطرل لمسار تلريها صريلا ف لمطادة لألومى ماؽ ما لوسن م
عرا ُ
 )34اسظ 2018م بشاأن "لااجم مالوسن ماصاح ماحلاا " ب نا ( :مارل فظادج عاؽ لإلصاابة

بل ا ول ملاماام مس اابب يطاااؽ لند اما ا مااؽ إنس ااان إلنسااان أو م ااؽ إنسااان مليا اؾلن أو مااؽ حيا اؾلن
إلنس ااان ،أو م ااؽ حيا اؾلن مليا اؾلن ،أو م ااؽ لمبي ااة مئلنس ااان أو لمليا اؾلن بظري ااة مباشا ارة أو ي اار

مباشرة)(.)1

رابعاً -التعريف الػؼفي لؾؿرض املعدي:

ُعااخ ماطااخر ماطحااج بأو ا  :كاام فلاام مااؽ شا ن أن ي)ل ام وعااائف لمل اااة فا لم)سااؼ
تظلرا –ف ق ر يم أو كبير على لمظلؾ لمايل ترساط مهاا لم اؾلنيؽ لمظب ع اة -ويدل اق ايل
لالنلارلا إذل تؾقها

وع هااة مااؽ اايت لمؾعااائف أعيااا كانا

ما ة تؾقههااا ،كطااا فدل ااق إذل أدت اايت

لمؾع هة عطلها على نلؾ ي دلف عؽ لمظلؾ لمط مؾا ميمػ ،فسذل ترتب على يل لمهلم إ طاهللا أو
ع)ز أو إخبلل بامسير لمظب ل مؾعائف لم)سؼ أو أجهزت عا

لر بامصالة(.)2
ايل لمهلام إ ار ل

 -1ص ر قانؾن لمصلة لمبلريظ رقؼ ( )34مساظة 2018م بشا ن "إصا لر قاانؾن لمصالة لملاماة" ،ونشار بام)ريا ة
لمرسااط ة بامل ا د رقااؼ ( )3377ف ا 2018/8/2م ،وق ا أميااى باايمػ لمطرسااؾم ب ااانؾن رقااؼ ( )14مسااظة 1977م
وتل يبلت بش ن "لالحد اطات لمصل ة ملؾقاية مؽ لألمرلل لمطل ية" ،ولم انؾن ماؾن مؽ ( )131مادة.

 -2د /ملطا ااؾد ن)يا ااب حسا ااظ  ،لمطا ااؾجز ف ا ا شا اارح قا ااانؾن لمل ؾبا ااات -لم سا ااؼ لم ا ااات ،دلر لمظهضا ااة لملرب ا ااة،
1993م ،رقؼ  ،536ت.352
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وعاارا لمطاارل لمطلا ل (لمسااارل) أيضااا ب نا  :لمطاارل لملضااؾل لماايل يصاايب لمبا ن ،ج رجا
ُ
()1
عؽ ح لالعد لل لم ات  ،كطا َعرف جانب مؽ لمه ب ن كم ما يصيب لمصالة ماؽ ارر
عؽ طريق لإلخبلل بامؾعائف لمظب ع ة مل)سؼ؛ لمب ن ة مظها ولمظهس ة(.)2

و حج ماحخر ماسلبج ،ذظلك بحس ماطالا لت مآلتي :

ءطم ولاي وواام :تب ّايؽ عا م لتهااق لمدشاريلات لملرب اة ولم ل ) اة لمساابق لإلشاارة إميهاا
ف ا عظاااويؽ لم اؾلنيؽ لمطدلل ااة باااألمرلل لمسااارية فلظاااويؽ لم اؾلنيؽ مهطااة؛ ألن ا مااؽ لملظ اؾلن ق ا
يل لمدشريع ،وسظ نا ف ذمػ أن بلض لمدشريلات أطل ا

لمطشر وفلسهد ف
يههؼ خظة ُ
قاانؾن "م اشيلشلت ماصحي ا سمل

عل ا

ام مااخمر ماطحج " كطاا فا لمدشاريع لمطصارل ولم اؾيد

دطام ُهؼ باالحد اطاات لمصال ة
ولملطان  ،ودالمة يل لملظؾلن تهي أن تلػ لمدشريلات ربطا أَوَمؾل ل َ
ولمؾقاي ااة بص ااؾرة قا ا ت ااؾن أكب اار م ااؽ لمطاافل ااة ،و ظ اااك م ااؽ أمي ااى لم ااانؾن لم ااات بطاافل ااة
لألمرلل لمطل ية وأدم) ف ملوسن ماصح ماحلا كطا ف لمدشاريع لمبلريظا ماثبل ،بيظطاا أفارد

لمطش اار لالتل ااادل قانؾنا ااا مس ااد بل خاص ااا وبطاافلا ااة لألما ارلل لمساااارية ،وأطلا ااق عل ا ا قا ااانؾن
ُ
اكلءح ا ماا ا مخر ماساال ي ) ،وقانؾنااا لتلادعيااا وخاار ا سمل ا ااام ماا اخمر ماطحج ا ماحدسموي ا

لمطش اار لالتل ااادل بامؾقائ ااة ولمدا ا لبير
واكلءحش اااال) ،ويس ااد ل م ااؽ تل ااػ لملظ اااويؽ عل ااى ل دط ااام ُ
لمصل ة ،ولمطاافلة مؤلم لرل لمسارية لمد تظد م مؽ لإلنسان إمى إنسان وخر ،أو ماؽ لملياؾلن
إمى لإلنسان ،وسظ نا ف ذمػ ت ص ص م م مظهطا قانؾنا مسد بل ،ويلسب م ذمػ ،إدرلكا مظ
م ظؾرة تلػ لم)رلئؼ على لمصلة لملامة مئلنسان بصهة عامة(.)3

وااام ولايا ملويا  :إنا بااامر ؼ مااؽ تلا د تلااػ لمدلريهااات لم انؾن ااة ولمه ه ااة ،وعا م لتهاااق
 -1د /أحط دمحم كظلان ،لمطؾسؾعة لمظب ة ولمه ه ة ،دلر لمظهائس ،بيروت2005 ،م ،ت.103

 -2د /جبلل ثروت ،نغؼ لم سؼ لم ات ف قانؾن لمل ؾباات ،مظشا ة لمطلاارا ،لإلسااظ رية1989 ،م ،ت.368
ود /عبا لمطها طؽ بااار ساامؼ ،جارلئؼ لالعدا لهللا علاى لألشا ات ،دلر لمظهضاة لملرب ااة ،لم اا رة1986 ،م ،رقااؼ
 ،84ت .116ود /جطياام عب ا لمباااق لمصاايير ،ج ارلئؼ لم ا م ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة1997 ،م ،ت
.249
 -3ت) ر لإلحاطة إماى أن لمباحا

ساؾا يساد م مهغدا (لألمارلل لمطل ياة) ،وأح اناا يساد م مهغدا (لألمارلل

لمسارية) ف مدؽ لم رلسة ،ولملهغدان تلطبلن مضطؾنا ولح ل.
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لمدش اريلات لمساااب ة ف ا تلريااف لمطاارل لمطل ا ل ،إال أنهااا ربطااا تلطاام مضااطؾنا ولح ا ل أال ااؾ
لند ال لمطرل لمطل ل مؽ ش ص مصاب إمى وخر ،بسبب عامم مطرل مساببا بايمػ إصاابة
لمطش اار لالتل ااادل َع اارا لمط اارل
ل خا اريؽ أو وف اااتهؼ –ال قا ا ر ت ،-ويض اااا إم ااى ذم ااػ أن ُ
لمسارل تلريها صريلا وول لا دون لإلحاماة إماى لم)ا لول لمطرف اة بام اانؾن ،علاى يار نهاج ماا

ورد ف ا بلااض لمدش اريلات لألخاارل مظهااا لمدش اريع لمطص ارل ،ولم ااؾيد  ،ولملطااان  .أوم ااػ لماايفؽ
لت اايول ماطًّياال ماشااك ا ءااا ماشحخيااف لماايل لعدط ا علااى لإلحامااة ف ا لمدلريااف إمااى لألم ارلل
لمط رجة ولمطلل ة بام انؾن.

واااام ولايااا ملااااا  :إن ا بااامظغر إمااى تلريااف لمط اارل لمطلاا ل فاا لم ااانؾن لالتل ااادل

مطاافلااة لألم ارلل لمسااارية لملااام  ،ولم ااانؾن لالتلااادل ل خاار لم ااات بامؾقايااة مااؽ لألم ارلل
لمطل يااة لمليؾلن ااة وماافلدهااا ،تباايؽ لتهاقهطااا ف ا لمطضااطؾن ،إال أناا ربطااا فؾجاا لخاادبلا فاا

لمطشاار ب ااامطرل ذلتاا فا ا قااانؾن ماافل ااة
وساايلة لالند ااال ملط اارل لمطلا ا ل ،حيا ا مااؼ ياد ااف ُ
لألمرلل لمسارية ،بم أ اا مظد)ات وسطؾم و ف لر لزتا  ،حيا لقدصار فا لم اانؾن لألول علاى

لند ااال لمطاارل لمسااارل مااؽ إنسااان إمااى إنسااان وخاار ،وسااظ نا فا ذمااػ كلطااة (لميياار) لماؾلردة فا

يل لم انؾن ،ولم انؾن لمثاان خاات باند اال لمطارل لمطلا ل ماؽ لملياؾلن إماى لإلنساان ،بظرياق

مباشر أو ير مباشر.
وساظ نا فا ذماػ ورود لمدلريااف فا ناص لم ااانؾن لالتلااادل لم اات باااألمرلل لمطل يااة
لمطش اار لالتل ااادل ع اااام ماطًّياااال
لمليؾلن ااة عل ااى س اابيم لملط ااؾم .ويض اااا إم ااى ذم ااػ لعدط اااد ُ
لمطشاار لشاادر فا لمدلريااف العدبااار لمطاارل
ماطسةااسعا فا لمدلريااف ،يضاااا إمااى ذمااػ أن ُ

لماايل لند اام إمااى ل خاار مر ااا مل ا يا أن حااجث لااالب ماػدااخ باالاطخر ،وم ا س م)اارد لند ااال

لمل ول ف ا أو لإلف لرزلت أو لمسطؾم إماى ل خار ،و ايل فدهاق ماع لمؾلقاع لمظبا ولمطظظاق ،ويلظا

ذمااػ أن م)اارد لند ااال لمطاارل لمطل ا ل إمااى وخاار ف ااا دون ح ا وث لإلصااابة بااامطرل ،ربطااا ال

فظظبق عل تلريف (لمطرل لمطل ل).
أخير يهضم لمباح
و ل

مؽ بيؽ تلػ لمدلريهات ملطرل لمسارل لمدلريف لمبلريظا لمساابق
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لإلشااارة إم ا ؛ م ؾنا تلريهااا شااامبل ،حيا

ي)طااع باايؽ لألمارلل لمسااارية لمدا تظد اام مااؽ لإلنسااان

إمااى لإلنسااان ،أو مااؽ لملي اؾلن إمااى لإلنسااان ،ومااؼ يلصاار نهس ا ف ا لمدلريااف إمااى لإلشااارة إمااى
لألمارلل لمسااارية لمطرف ااة بام) ا لول ،حي ا

إن قااانؾن لمصاالة لملامااة لمبلريظ ا مااؼ فدضااطؽ أل

ج لول مرف ة بام انؾن ،تبيؽ على سبيم لملصر لألمرلل لمسارية.

الفزع الجاىي -خطة املُشزع االحتادي وفلشفته يف مكافحة األمزاض الشارية:

ف ا إطااار حاارت لم ومااة ف ا لمؾقايااة ولمطاافلااة ملااا م افااة لألماارلل لمسااارية لم يطااة

ولمطس ااد) ة مظه ااا ،وم ااؽ عا ا ول لند امه ااا مليي اار ،كط ااا ااؾ لمل ااال فا ا جائل ااة (في ااروس كؾرون ااا
لمطسااد) ) لماايل تلااان مظ ا كافااة دول لملااامؼ حامعااا ،ومااا لزم ا

حدااى تاااريد إع ا لد لم لرسااة؛ ف ا

لمطش اار لالتل ااادل س اااب ا ،لم ااانؾن لالتل ااادل لمل ااام رق ااؼ ( )14مس ااظة 2014م بشا ا ن
أصا ا ر ُ
"ماافلة لألمرلل لمسارية" والئلد لمدظهييية؛ ملؾقاية مؽ ع ول لند ال تلػ لألمارلل إماى لمييار

وماافلدهاا ،وملا م تهشاايها باايؽ أفارلد لمط)دطااع بام ومااة ،حيا
لمهيروس ة مظها تظد م ع ول ا بسرعة كبيرة جع ل.

إ ّن ملغاؼ تلااػ لألمارلل وب اصااة

ويطاااؽ لم ااؾل با ن اايل لم ااانؾن ربطااا ياااؾن لمؾحيا باايؽ لمدشاريلات لم ل ) ااة لماايل حطاام
اايل لملظ اؾلن اكلءحاا ماااااخمر ماسااال ي ) ،ويلسااب ملطشاار ذمااػ؛ م ظااؾرة تلااػ لمظؾع ااة مااؽ

لألم ارلل علااى لمصاالة ولمل اااة لملامااة بااامط)دطع بصااهة عامااة وت ثير ااا لمطباشاار علااى لم ومااة،

لر لمس ااي لمطسدش ااار لمظائ ااب لمل ااام رقط ااا ( )38،39مس ااظة 2020م ِبشا ا ن
ويض اااا إم ااى ذم ااػ قا ار ل
"تظبيااق الئلااة

اابا م امهااات لمد ا لبير لالحد لرزيااة ولمدلل طااات ولمؾلجبااات لمطهرو ااة" لمصااادرة

ح فثا؛ ملل مؽ لندشار (فيروس كؾرونا لمطسد) ) تظب ا م ارلر م)لاس لماؾزرلهللا رقاؼ ( )17مساظة
2020م ،ولمل اايلن يلدؾي ااان عل ااى لرم ااات مام ااة كبيا ارة ومدهاوت ااة عل ااى لمط ااامهيؽ طب ااا م رج ااة
خظؾرة لمط امهة وجسامدها.
وبااامظغر إمااى لمطظغؾمااة لمدشاريع ة لمصاال ة مئلمااارلت؛ مطاافلااة كافااة لألمارلل لمطل يااة
بصااهة عامااة ،س اؾلهللا مااؽ إنسااان إمااى إنسااان ،أم مااؽ لملي اؾلن إمااى لإلنسااان ،تباايؽ أنهااا مظغؾمااة
شاااملة وتد اماام مااع بلضااها لماابلض ،حيا

لمطشاار لالتلااادل أيضااا بسص ا لر
تباايؽ ساااب ة ق ااام ُ
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ما االوسن م تحاالي

م ا  )8اسااظ 2013م ِبشااأن "ماسمل ا ااام ماا اخمر ماطحج ا ماحدسموي ا

واكلءحش اال" ،والئلد ا لمدظهيييااة لمصااادرة بااام رلر رقااؼ ( )25مسااظة 2014م ،ويلسااب م ا ذمااػ.

وسااؾا فاادؼ لمدركيااز علااى لم ااانؾن لالتلااادل رقااؼ ( )14مسااظة 2014م بشا ن "ماافلااة لألمارلل
لمسارية".
لمطشار لالتلاادل بابلض لم ظاؾرة؛ مؾجاؾد
وربطا فرجع ذمػ مؽ وجهة نغرنا؛ إلحسااس ُ
لمل ف مؽ لم)ظس ات لألجظب ة لمطدل دة ولم بيرة لملاملة بام ومة لمدا مهاا ث افاات صال ة و يلئ اة
م دلهااة عااؽ ث افدظااا لمصاال ة لملرب ااة بشااام عااام ،ونلدرمهااا بااامظبع وم ااؽ ق ا فظش ا عظهااا لند ااال
بلااض لألمارلل لمسااارية إمااى أفارلد لمط)دطااع ند )ااة ذمااػ –ال قا ر ت ،-حااال تظ اام ولند ااال تلااػ
لملطامااة لمؾلفا ة مااؽ ببلد ااؼ إمااى لم ومااة ،وأيضااا مطااا مؤلمارلل لمسااارية إذل تهشا

-ال ق ا ر ت-

مطاا شاا نات جط لاا وماا زمظاا
مؽ أ رلر صل ة ولقدصادية ولجدطاع ة ،وأمظ ة ،ودفظ ة ،و ير اا ّ
نش ااا ت ،ومدؾ ا ا ذم ااػ رأل لمباحا ا تؾ ا ا لمدظاااؾر لمدشا اريل م اااانؾن ماافلاااة لألم ا ارلل
لمطشر لالتلاادل وفلساهد فا لمطاافلاة قا يطا وحا فثا ،ونب ّايؽ ذماػ
لمسارية ،ملؾقؾا على خظة ُ
على لمظلؾ ل ت :
أ -املرحؾة األو:ى :الؼانون االاحايي ااملؾغي رقم ا 27لسنـة 1981م يف شننن "الوقاينة منن
األمراض السارية":

يلدب اار اايل لم ااانؾن أس اااس ونا اؾلة إصا ا لر لم ااانؾن لمل ااام بلا ا ملام) ااة أوجا ا لم ااظ ص

ماؾنااا مااؽ ( )31مااادة ،وتااؼ إمياااوت بطؾجااب
ولم صااؾر لمد ا كان ا بهاايل لم ااانؾن ،ولم ااانؾن كااان ّ
لم ااانؾن لالتلااادل لملااام رقااؼ ( )14مسااظة 2014م .حي ا تااؼ لساادل لث و ااافة م اؾلد أخاارل
ج ف ة ملؾقاية ولمطاافلة مؽ لألمرلل لمسارية وفق لمطلظ ات لمظب ة لمطسد) ة لملام اة .وسابب

لمدلا ّارل مهاايل لم ااانؾن ااؾ ملرفااة لألم ارلل لمس اارية لمد ا كان ا
ماافلدهااا ،لمد ا بااامظبع ت دلااف عااؽ تلااػ لألم ارلل لمطدهش ا ة ف ا لمؾق ا

مظدش ارة ف ا تلااػ لمهد ارة وك م ااة

كانا

لملااام  ،و ا بااامظبع

قليلااة ،وسااظ نا فا ذمااػ لحداؾلهللا لم ااانؾن لم ا يؼ علااى جا وميؽ ف ااا مؤلمارلل لمسااارية .ومااؽ

كثير حي
ن ؾل ف ذمػ ل

تؼ إمياهللا يل لم انؾن.
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ب -املرحؾة الثانقة :الؼنانون االاحنايي اا نالي رقنم ا 14لسنـة 2014م يف شننن "مؽافحنة
األمراض السارية":

ص ا ر اايل لم ااانؾن؛ مطؾلكبااة كافااة لمدظااؾرلت ولمطسااد) لت لمظب ااة لمد ا تطاار بهااا لم ومااة

وكاف ااة دول لمل ااامؼ حامع ااا ،وم ااا قا ا يلا ا ث مس اادفببل ،وقا ا أميا ا لم ااانؾن لمس ااابق ربط ااا؛ مض االف

ع ؾبات وع م مؾلكبد ملدظؾرلت لمظب ة ولمطسد) لت لملام ة لمد تدظؾر بسارعة كبيارة ،وأ اؼ ماا

يطيز يل لم انؾن مؽ وجهة نغرنا م س ف ا لال دطام بسجرلهللالت لمطاافلاة لم لخل اة بام وماة ف اا،

باام أيضااا بااسجرلهللالت لمطاافلااة لم ارج ااة عباار لمطظافااي لمل وديااة بظظاااق لم ومااة و ا ن ظااة مهطااة

لمطشاار لم)هااات لمطلظ ااة ف ا لمطااادة لم امسااة مااؽ اايل لم ااانؾن ،بسنشاااهللا وح ا ة
ج اع ل ،حي ا أماازم ُ
صاال ة مطرلقبااة ولكدشاااا لألم ارلل لمسااارية فا وقدهااا عباار تلااػ لمل ا ود ملطسااافريؽ ولمطيااادريؽ
عباار تلااػ لمطظافااي؛ ملل ا مااؽ لندشااار ا وفااق لمض اؾلبا لمد ا تل ا د ا لمبلئلااة لمدظهيييااة مل ااانؾن،

يضاا إمى ذمػ إفرلد فصم خات بل ؾق وولجبات لمطصابيؽ باألمرلل لمسارية ،بصؾرة ربطاا

ت ؾن أكبر مؽ لألمرلل ير لمسارية ،ويلسب م ذمػ.

لمطشاار أيضااا ماابلض مااؾعه و لزرة لمصاالة ووقايااة لمط)دطااع ،ولم)هااة لمصاال ة
ومااظ ُ
لر مؽ وزير لمل ل بطظلهؼ صهة م مؾرل لمضابا لم ضاائ
لمط دصة ،لميل يص ر بدل ف ؼ قر ل

فا إثبااات مااا ي ااع مااؽ م امهااات وف ااا ألحاااام اايل لم ااانؾن ،أو لم ا لررلت لمبلزمااة مدظهيااي أحااما ،
وذمااػ ف ا نظاااق لخدصااات كا ّام مااظهؼ (لمطااادة  )35لم اصااة بااامدهد ش .ويضاااا إمااى ذمااػ أن
لمطشر لالتلادل ل ادؼ باسجرلهللالت ماافلاة لألمارلل لمساارية بصاهة عاماة ب رجاة كبيارة؛ إلد لركا
ُ
خظؾرتهااا علااى لمط)دطااع ،وسااظ نا ف ا ذمااػ أن ا خصااص فص ابل مسااد بل بهاايل لملظ اؾلن ،ويلدااؾل

على أكبر ع د مؽ لمطؾلد حي

يلدؾل على عشريؽ مادة مؽ لمطادة (.)26 -7

ويضاااا إمااى ذمااػ ،جطااع اايل لم ااانؾن باايؽ لمد ا لبير لمصاال ة ولإلج ارلهللالت ولالحد اطااات
لمؾلجااب لت اذ ااا ملؾقايااة مااؽ لألم ارلل لمسااارية بصااهة عامااة ،ومظهااا بااامظبع جائلااة (فيااروس
كؾرونا لمطسد) ) ،وبيؽ لمطاافلة أيضا لمد تدطثم ف ب ان أحاام لمد)ريؼ ولمل اب عظ م امهة

تلػ لم ؾلع لم انؾن ة لمطظصؾت عليها قانؾنا ،وماؽ لساد رلهللا نصاؾت ايل لم اانؾن تدضا خظاة

لمطشاار لإلمااارلت وفلسااهد  ،حيا
ُ

لمطشاار لالتلااادل ل اادؼ بااسجرلهللالت
ربطااا مااؽ وجهااة نغرنااا :أن ُ
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لمؾقايااة ولالحد اطااات لمصاال ة ولمد ا لبير لمؾلجااب لت اذ ااا عظ ا لكدشاااا حامااة مر ا ة بهيااروس

مل  ،بصؾرة ق ت ؾن أكبر مؽ م)رد تؾق ع لمل ؾبات لم)ظائ ة علاى م امهاة تلاػ لمدا لبير وكافاة
أحاااام اايل لم ااانؾن ،وسااظ نا فا ذمااػ أن اايل لم ااانؾن لحدااؾل علااى ساادة فصااؾل ،لشاادطل

أربلااة

م ااظهؼ عل ااى مؾ ااؾعات ي اار جظائ ااة (تا ا لبير ولحد اط ااات ص اال ة ب صا ا لمؾقاي ااة ولمطاافل ااة)،
وفصم ولح ف ا خات بامدهد ش ولمل ؾبات ،وفصم أخير خات باألحاام لالند ام ة.

وعبلوة على ذمػ تب ّايؽ أنا فؾجا لخادبلا بايؽ عظاؾلن لم اانؾنيؽ لمساابق لإلشاارة إميهطاا،
و طا لم انؾن لمطليى لمصادر عام 1981م ،ولم انؾن لملام لمصاادر عاام 2014م ،حيا كاان
لألول بلظاؾلن( :ماسمل ا ااام ماا اخمر ماساال ي ) ،بيظطااا جاااهللا لمثااان بلظاؾلن اكلءح ا ماا اخمر

ماسل ي ) ،وي دارح لمظغار نلاؾ إماان اة د لرساة تلا فم عظاؾلن لم اانؾن لملاام ؛ م ا ي)طاع ماا بايؽ
لمؾقايا ااة ولمطاافلا ااة ملا ااا ،ويصا ااب لم ا ااانؾن لالتلا ااادل لم ا ااات (بامؾقايا ااة وماافلا ااة لألم ا ارلل

لمسارية)؛ وم س لمطاافلة ف ا ،وربطا فرد على ذمػ ب ّن مه (لمطاافلة) قا يااؾن أشاطم وأعاؼ
إن لمطاافلة ق تشطم لمؾقاية ولمطاافلة ملا؛ ويرل مؽ لألفضم ولمطابلهللام أن
مؽ لمؾقاية ،حي ّ
يسدب ل باملظؾلن لملام باملظؾلن ل ت مثبل :ماسمل ام ماااخمر ماسال ي واكلءحش ال) علاى
ارلر (لم ااانؾن لالتلااادل لم ااات بامؾقايااة مااؽ لألم ا لرل لمطل يااة لمليؾلن ااة وماافلدهااا)؛ م ا

فدّهق عظؾلن لم انؾن مع ما ورد ف نصؾت لمطؾلد؛ ومطا سبق سردت(.)1

 -1لشدطم لم انؾن لالتلاادل رقاؼ ( )14مساظة 2014م بشا ن "ماافلاة لألمارلل لمساارية" علاى ( )47ماادة م ساطة
إمى سدة فصؾل على لمظلؾ ل ت  :لمهصم لألول واكالم علاا ) بلا د ثابلث ماؾلد ماؽ لمطاادة ( )3-1ولمهصام
لمثااان بلظ اؾلن (ماش يااع عاام ماا اخمر ماساال ي ) ع ا د ثاابلث م اؾلد مااؽ لمطااادة ( ،)6-4ولمهصاام لمثام ا

بلظ اؾلن

(لعخمدمت اكلءح مااخمر ماسال ي ) عا د عشاريؽ ماادة ماؽ لمطاادة ( ،)20-7ولمهصام لم لرباع بلظاؾلن ا اسأل

وومعلاالت ماشااالم ماطصاالبدم بااأاخمر ساال ي ) بلا د ثطااان ماؾلد مااؽ لمطااادة ( ،)34-27ولمهصاام لم ااامس
بلظؾلن ماشزشير وماح س لت) بل د سبع مؾلد مؽ لمطادة ( ،)41 -35ولمهصم لألخير بلظاؾلن واكالم موش لايا )
بلا د سا

ماؾلد مااؽ لمطاادة ( .)47 -42وتضااطؽ ايل لم ااانؾن ثبلثاة جا لول مرف ااة با  ،ماسااجول ماول :خااات

ب ل ط مااخمر ماسل ي ماسمعل ماش ياع عظ ال ،وقساؼ إماى قساطيؽ :قساؼ (أ) خاات بااألمرلل لمؾلجاب لمدبل ا

لمهااؾرل عظهااا ،وقسااؼ (ب) خااات بااامدبل لألساابؾع مؤلم ارلل لمسااارية ،وماسااجول ماااالوا :باالم بطااجا عاادل
ماطصلبدم وماحساخ ع ام ماطاالاصدم وو عادا  ،وماساجول ماالااث :بالم بالااخمر ماطشاشخت ماشاا
ام ماحدسمن اإلوسلن ماسمعل م بالغ عظ ل.
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لمطشاار مااؽ ماسظل االت عخيط ا
كطااا ّ
أن اايل لم ااانؾن لشاادطم أيضااا علااى ج ارلئؼ لعدبر ااا ُ
لمطشار فا لمدطيياز بيظهطاا
وماجا) ،و لما ماس مخ ماطظصاسم ع د ال اام ماساظا ،وربطاا لعدطا ُ
علاااى صا ااهة لملط ي ااة و رلدة لم)ا ااان  ،فا ااسذل كا ااان لم ص ا ا لم)ظا ااائ ملهاع اام ا ااؾ لإلت ااان بسا االؾك

أم اا إذل كااان لمهلاام
لإلج لرم ا مظ اام لمطاارل لمسااارل مليياار عط ا ل كان ا لم)ريطااة مااؽ لم)ظاياااتّ ،
ند )ااة لم ظا ياار لملطا ل أو لإل طااال لعدباارت مااؽ جارلئؼ لم)ااظ  .و ااؾ مااا سااؾا نؾ ّ ال فا

لمطبلثيؽ لألول ولمثان –بطشي ة ت تلامى.-

أما ج طا فدلّلق بطشالة حصر لمطرل لمسارل لمظارو لمطسد) ف لم) لول ،ف ا تيلاب
ّ
ن
لمطشر ب ن أ اا ف وخر خانة فا لم)ا ول رقاؼ ( )1لمطرفاق بام اانؾ ولمطلصاؾر ج ا
عليها ُ

نؾع ة لألمرلل لمطل ية جط لها لمد ت هم لم انؾن بطاافلدها عبارة( :أل مرل طارو مساد)
تل دت لإلدلرة لمطلظ ة بامؾ لزرة) ،يلدبر مر ا مل يا.

املبحح األول
أركاٌ جرمية ىكل مرض
سارٍ عندًا إىل الغري ،وعكوباتَا

متهيد ويقشيه:
ماظز ما لوسوا :نصا

ماطاليا  )34ماؽ لم اانؾن لالتلاادل رقاؼ ( )14مساظة 2014م

أل ش ا ص يللااؼ أن ا مصاااب
ف ا ش ا ن "ماافلااة لألم ارلل لمسااارية" علااى أن ا ( :يلغاار علااى ّ
عطااجم ب ا ّل
بطاارل مااؽ لألم ارلل لم اؾلردة ف ا لم) ا ول رقااؼ ( )1لمطرفااق بهاايل لم ااانؾن ،م تياالن
ً
نص ا
ساالؾك فااظ)ؼ عظ ا ن اام لمطاارل إمااى لميياار) ،كطااا ّ

ماطااليا  )39مااؽ لم ااانؾن علااى أن ا :

كم ماؽ ي اامف ناص لمطاادة ( )34ماؽ ايل لم اانؾن بلاساسم ااجا
(يلاقب ّ
سظسمت ،وباميرلمة لمد ال ت م عؽ بطسدم واف ي ذ  ،و تسلوز ال وااف ي ذا  ،وو بصااجى
تدياج ع ام بطاذ

ذلتدم ماح س شدم ،وءا الا ماحسي تضلعف اجا ع س ماسسم).

نص ا
ّ
واااال ءاااا مااالوسن ماح س ااالت م تحااالي  :ف ا ّ
()1
بامطرساؾم ب اانؾن رقاؼ ( )7مساظة 2016م علاى أنا  ( :حلمال بلاساسم ماطد اج تا ّ اام عاخر
ماطاااليا  )299م لتلااادل لمطل مااة

 -1كان ا

لمطااادة ()299

لتلااادل تااظص قباام تل ا فلها عل ااى أن ا ( :يلاقااب بامساا)ؽ لمط ب ا أو لمط ق ا
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عطجم ح ااة لمظااس أو سابلمدهؼ مل ظار باسادلطال ماؾلد أو جارلث ؼ أو أشا اهللا أخارل ماؽ شا نها أن
ً
فدساّابب عظهااا لمطااؾت أو اارر جسا ؼ بامصاالة لملامااة) .وكاايل ماطااليا  )348م لتلااادل حيا
على أن  ( :حلمل بالاحلذ وماػخماا أو بسحا ل ااتيؽ لمل اؾبديؽ ،ماؽ لرت اب عطا ل فلابل

نص
ّ
مؽ ش ن تلريض ح اة لمظاس أو صلدهؼ أو أمظهؼ أو حرياتهؼ مل ظر ،وت اؾن ماح س ماحالذ
إذل ترتب على لمهلم ح وث

رر ،أيعا كان مع ع م لإلخبلل ب ّل ع ؾبة أش ي رر ا لم انؾن).

ماح ام ماشسخي  :ت طؽ لمللة مؽ لمد)ريؼ ولمل اب لمؾلردة ف لمظصاؾت ساامهة لمايكر،

إمى حطاية لإلنسان ولمصلة لملاماة ماؽ خظار تهشا لألمارلل لمطل ياة بصاهة عاماة –ال قا ر

ت ،-ولمليلؾمة دون ن لها إمى لميير سؾلهللا أكان

عط ل أم بيير لملط  ،ومظها لمطرل لمهيروس

أماا علاى لمطسادؾل ل خاار
لملاام ( ،)COVID-19ايل ج طاا فدلّلاق بااألمرلل لمطل ياة لملادياةّ ،
نااؾد لإلشااارة إمااى أن ظاااك بلااض لم ا ول ت ااؾم بصااظع بلااض لألسااللة لمبيؾمؾج ااة( )1لمدا تلدطا

أساسا على لإلصابة باام)رلث ؼ ولمهيروساات ولمباديرياا لمدا تا دل إماى إصاابة لمبشار ،أو إحا لث
لمؾفاااة ولإل ارلر بامصاالة لملامااة فا لمط)دطااع ،وكاايل لم ش ا ة مااؽ لسااد لم مثاام تلااػ لألم ارلل

كسبلح خه ف حاالت فردية أو جطاع ة أل رلل إر اب ة مثبل ،حي
لالعد لهللا سبلحا خمعا ال فرلت لمط)ظ عل (.)2

يسديم لم)ان ف ذمػ

وتلدبر جريطة ن م لألمرلل لمسارية أو ن ام عا ول لألمارلل لمساارية بصاهة عاماة إماى

لميير عط ل مؽ أخظر لم)رلئؼ لمطظصاؾت عليهاا فا قاانؾن ماافلاة لألمارلل لمساارية ،وساظ نا
مباشر على لملق ف لمصلة
ل
ف ذمػ أنها مؽ لم)رلئؼ لمد تل مؽ (ماسظل لت) ،وتطثم لعد لهللا
عاارل عطا ل ح اااة لمظاااس أو ساابلمدهؼ مل ظاار ،بؾ اال ماؾلد أو جارلث ؼ أو أشا اهللا أخاارل مااؽ شا نها أن فدسا ّابب

أل شا ا هللا م ااؽ اايل لم بي اام ملا ا
عظه ااا لمط ااؾت أو اارر جسا ا ؼ بامص االة لملام ااة ،فا ا ب اار أو خا ازلن م ااات أو ّ
السدلطال لم)طهؾر).

 -1د /مطا ا وح حاما ا عظ ااة ،لمطؾلجه ااة لألمظ ااة ولمط سسا ا ة مؾبا ااهللا لم)ط ااة لم بيث ااة ،م)ل ااة بل ااؾث مرك ااز لمش اارطة،
أكاديط ة لمشرطة ،لم ا رة ،لمل د ( ،)22فؾميؾ2002م ،ت.191
 -2د /عبا لم ااادر حساايظ إبارله ؼ ملهااؾظ ،لمطسا وم ة لم)ظائ ااة لمظاشا ة عااؽ لإلصااابة بامهيروسااات ،رسااامة دكدااؾرلت،
كل ة لمل ؾق ،جاملة عيؽ شطس،

2007م ،ت ت.35،33
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ولمسبلمة لملامة ألفرلد لمط)دطع ،وعلى لملق ف لمل اة أيضا(.)1
وتد ااؾن أرك ااان لم)ريط ااة مؾ ااؾ لم لرس ااة م ااؽ ركظ اايؽ ،ط ااا :لم ااركؽ لمط ااادل ،ولم ااركؽ
لمطلظؾل ،وام وع

و خول :يطاؽ إ افة شر وخر أو ركؽ وخر مف ام ايت لم)ريطاة ،أال و اؾ

لمشاار لمطهداارل أو لمااركؽ لمطهداارل كطااا يظلااق عل ا بلااض لمه ا

()2

 ،ولماايل فدطثاام ف ا صااهة

لم)ان مرت ب لمؾلقلة ،و ؾ أن ياؾن مصابا بطرل سار مؽ لألمارلل لمطظصاؾت عليهاا فا

لم) ول رقؼ ( )1لمطرفق بام انؾن ،وساظجول ءاا كاا  :ماا ورد فا صاري ناص لمطاادة ( )34ماؽ

لم ااانؾن ،حي ا ورد بااامظص عبااارة ( :ح ااخ ع ااام و ّ شاااز ح ااا وواا اصااالب بطااخر اااام
مااخمر ماسم يا ...لاخ)؛ ومؽ ندلرل مهيل لمشر ولكدهيظاا باإلشاارة إم ا ف اا؛ ألنا فؾجا بهايت
لمظ ظة خبلا ف ه حؾل م ل لعدبار لمشر لمطهدرل ركظا ف لم)ريطة أو ير ذمػ.
ّ
وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطلحث ءا مالم اصلال ع م ماظحس مآلتا:
ماطص ل ماول :لمركؽ لمطادل م)ريطة ن م مرل سار إمى لميير عط ل.

ماطص ل ماالوا :لمركؽ لمطلظؾل م)ريطة ن م مرل سار إمى لميير عط ل.

ماطص ل ماالاث :أحاام لمل اب.
 -1د /طللا ا

لمش ااهاول ،لمطسا ا وم ة لم)ظائ ااة لمظاشا ا ة ع ااؽ ن اام م اارل لإلفا ا ز ،دلر لمظهض ااة لملرب ااة ،لم ااا رة،

2013م ،ت.156

 -2يظلااق جانااب مااؽ لمه ا لمطصاارل علااى مهدر ااات لم)ريطااة تلبيارلت مدلا دة مظا مااا يظلااق لملظاصاار لمطهدر ااة
ولمشاارو لمطهدر ااة ،أو لمااركؽ لمطهداارل ،ويدطّث ام اايل لمااركؽ مااؽ عظاصاار قانؾن ااة ساااب ة علااى لمدظهيااي ،سااؾلهللا
أكان

تلػ لملظاصر إي)اب ة أم سلب ة ،بليا

فا نااص لمد)اريؼ ،وخضاال

إذل ت لها

أدل إماى لندهااهللا لم)ريطاة ،حساب لمؾصاف لمط ارر مهاا

مااظص ت)ريطا وخاار ال يساادلزم تاؾلفر اايت لمشاارو  .مطزي ا مااؽ لمدهصا بلت حااؾل

لم ااركؽ لمطهد اارل ،لنغ اار :د /عبا ا لملغا ا ؼ مرسا ا وزي اار ،لمش اارو لمطهدر ااة فا ا لم)ريط ااة – د لرس ااة تلليل ااة
ت صاايل ة ،م)طؾعااة لمبلااؾث لم انؾن ااة ولالقدصااادية ،جاملااة لمطظصااؾرة،

1983م ،ت  51ومااا بل ا ا ،ود/

ملطؾد ن)يب حسظ  ،شرح قانؾن لمل ؾباات – لم ساؼ لملاام ،دلر لمظهضاة لملرب اة لم اا رة ،لمظبلاة لم امساة،

1982م ،رقااؼ  ،38ت  53ومااا بل ا ا .ود /فؾزيااة عب ا لمساادار ،شاارح قااانؾن لمل ؾبااات – لم سااؼ لملااام ،دلر
لمظهض ااة لملرب ااة ،لم ااا رة1996 ،م ،ت  ،72د /حس ااظيؽ إبا ارله ؼ عبيا ا  ،مهدر ااات لم)ريط ااة -ما ا مؾمها –
ذلتيدها ااا ،م)لا ااة لم ا ااانؾن ولالقدصا اااد ،لمل ا ا د ( ،)3،4جاملا ااة لم ا ااا رة1981 ،م ،ت ،.26ود /أحط ا ا فدل ا ا

سرور ،لمؾس ا ف قانؾن لمل ؾبات ،دلر لمظهضة لملرب ة،
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املطلب األول -الزكً املادي جلزمية ىقل مزض سارٍ عندًا إىل الغري:
نصا ا

لمط ااادة ( )31لتل ااادل عل ااى أنا ا ( :فد ااؾن لم ااركؽ لمط ااادل مل)ريط ااة م ااؽ نش ااا

إجرلم بارت اب فلم أو لالمدظا عؽ فلم ،مدى كان يل لالرت اب أو لالمدظا م)رما قانؾنا).
ال

اسن لمااركؽ لمطااادل مل)ريطااة ااؾ فلاام خااارج ما طب لااة ماديااة ملطؾسااة ،حيا
وتظب اا ماايمػ فا ّ
يطاؽ با ّل حاال ماؽ لألحاؾلل مسااهللامة لم)اان عاؽ جريطاة مط)ارد لنصارلا ته يارت إماى لرت ابهاا؛

ألن لم ااانؾن لم)ظااائ ي ااؾم علااى مب ا أ أساس ا ؛ أال و ااؾ :ال جريطااة إذل مااؼ ي اارج اايل لمدصااط ؼ
ّ
لإلج لرم ا إمااى حيااز لمؾجااؾد ،ويداارجؼ إمااى أفلااال خارج ااة س اؾلهللا أكااان فلاابل أم لمدظاعااا ،إذ بيياار
لمطشر بامل اب(.)1
لمركؽ لمطادل ال ي)ؾز أن فد خم ُ

ولمركؽ لمطاادل مل)ريطاة بصاهة عاماة اؾ مادفدهاا؛ أل :ماا فا خم فا ك انهاا ،وت اؾن ما

طب لااة ماديااة فدلطسا لملاؾلس ،وملااركؽ لمطااادل أ ط ااة ول االة :فاابل يلاارا لم ااانؾن جارلئؼ بيياار
ركؽ مادل( ،)2إذ بيير ماديات ملطؾساة ال فظاال لمط)دطاع ل اظرلب وال يصايب لمل اؾق لم)ا فرة

اسن ق ااام لم)ريطااة علااى ركااؽ مااادل ي)لاام إقامااة لم ا ميم
باملطايااة ع ا ولن ،باإل ااافة إمااى ذمااػ فا ّ
إن ثبااات لمطاديااات سااهم ،ثااؼ ااؾ ي ا لألف ارلد لحدطااال أن ت لخااي ؼ لمساالظات
عليهااا م سااؾرل ،إذ ّ
لملامة دون أن يص ر عظهؼ سلؾك مادل ملّ د ،فدلصف ب مظهؼ وحرياتهؼ(.)3

ويدلّ اق لمااركؽ لمطااادل مااؽ ثبلثااة عظاصاار كطااا ااؾ مدهااق عل ا ف هااا ،و ا ( :لمهلاام أو

يشام لمسلؾك لمط)ارد فا حا ذلتا
لمسلؾك لإلجرلم ( ،)4ولمظد )ة ،وعبلقة لمسبب ة بيظهطا) ،وق
ّ
 -1د /أحط ا شااؾق عطاار أبااؾ خظااؾة ،شاارح لألحاااام لملامااة م ااانؾن لمل ؾبااات ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة،
2003م ،رقؼ ،138ت.220

 -2د /ش اريف سااي كاماام ،ش ارح قااانؾن لمل ؾبااات ،لم سااؼ لملااام ،لمظغريااة لملامااة مل)ريطااة ،ولمظغريااة لملامااة مل) ازلهللا
لم)ظائ  ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2013 ،م ،ت.295

 -3د /ملطؾد ن)يب حسظ  ،شارح قاانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ لملاام ،دلر لمظهضاة لملرب اة ،لم اا رة ،لمظبلاة لم امساة،
1982م ،رقااؼ  ،293ت .264ود /أحط ا شااؾق عطاار أبااؾ خظااؾة ،شاارح لألحاااام لملامااة م ااانؾن لمل ؾبااات،

دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة2003 ،م ،رقااؼ ،138ت .220ود /يساار أنااؾر علااى ،شاارح قااانؾن لمل ؾبااات،
لمظغريات لملامة( ،د .ن) ،1993 ،رقؼ  ،189ت.276
 -4ظاك رأل ف لمه أطلق على لمسلؾك لإلجرلم (لمل ث لإلجرلم ) ،باعدبار أن ف ملغؼ حاالتا فدباع حا ثا
مااا فدؾقااف علااى تل ا وجااؾد فا لم)ريطااة .لنغاار :د /رمسا س بهظااام ،لمظغريااة لملامااة مل ااانؾن لم)ظااائ  ،مظشا ة

[]42

املواجهة اجليائية ليقل األمزاض الشارية إىل الغري  ..........................................الدكتور عصاو الديً عبدالعال

جريطة ملاقبا عليها ،و

ما يظلق عليها لم)رلئؼ لمشال ة ،وأح انا أخارل فدظلاب لم اانؾن ند )اة

مليظااة ،وت) اريؼ لمساالؾك لمبل ا لماايل ف ا خم ااطؽ ج ارلئؼ لم ظاار ،ويدّهااق ذمااػ مااع لت)ا ااات
لمس اسة لمل اب ة لم) ف ة لمدا ت اؾم علاى ت)اريؼ تلارل لمييار مل ظار ،ولماركؽ لمطاادل فا ايت
لم)ارلئؼ تلدر ا بلااض لمصاالؾبات ،إذ إن إثباتا بلظاص ارت لمثبلثااة ق ا فدسااؼ باابلض لمصاالؾبات
لمبامية ،وأ طها ك م ة إسظاد لمضرر أو لمظد )ة إمى مصا رت أو فاعلا  ،فامهيروساات كائظاات ح اة
ي اار مرئ ااة ب ااامليؽ لمط) ااردة ،ويؾجا ا لمل فا ا مظه ااا ال ف اادؼ لكدش ااافها إال بلا ا إجا ارلهللا لمل فا ا م ااؽ

لمهلؾصات لمظب ة ،و ظاك أنؾل أخرل تغهر بامدلاميم و ير ذمػ ،وألن لمهيروسات يار مرئ اة
فسن لإلنسان ف كثير مؽ لألح ان ال يسدظ ع تل ف لم)ان (.)1

وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا ءخوم مالم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول :لمسلؾك لإلجرلم .

مازخم ماالوا :لمظد )ة لإلجرلم ة.
مازخم ماالاث :عبلقة لمسبب ة.
الػرع األول -السؾوك اإلجرامي افعل نؼل العدوى :

اررل،

لمطشر مظا
ف ّ
كم جريطة سلؾك ،و ؾ لألمر لميل يص ر عؽ لمهاعم وي شى ُ
لمطشار بامل ااب .فاإلنساان قبام
فطا مؼ يص ر مؽ لمهاعم نشا ف صؾرة مؽ صؾرت ال فد خم ُ
اايل لمؾقاا

أن ي ا م علااى لم)ريطااة يه اار فيهااا ويصااطؼ علااى لرت ابهااا ،وف ا

ال فباشاار نشاااطا

م)رما ،وم ظ ق يهلم ذمػ بسخرلج لمه ارة إماى حياز لمؾجاؾد ،با ن فدهاق ماع يارت علاى لرت ااب
لم)ريطااة ،أو يلر ا عليهااا ،أو ي ااؾم بظهس ا بدظهيااي ا( .)2وف ا

اايل لخدلااف بلااض لمه ا ح اؾل

فؾساع مااؽ ذمااػ لمطههااؾم بليا
مههااؾم لمساالؾك لإلج لرما  ،فطااظهؼ مااؽ ّ
لمطلارا ،لإلساظ رية،

ال ي دصاار علااى لملركااات

1971م ،رقؼ  ،68ت .554

 -1د /عب ا لم ااادر حساايظ إب ارله ؼ ملهااؾظ ،لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة لمظاش ا ة عااؽ لإلصااابة بامهيروسااات ،مرجااع سااابق،
ت .17ود /دمحم أحط ا مصااظهى أفااؾب ،لمظغريااة لملامااة مبلمدظااا ف ا لم ااانؾن لم)ظااائ  ،رسااامة دكدااؾرلت ،كل ااة

لمل ؾق ،جاملة لم ا رة2003 ،م ،ت  18وما بل ا.

 -2د /ملطااؾد ملطااؾد مصااظهى ،شاارح قااانؾن لمل ؾبااات ،لم سااؼ لملااام ،مظبلااة جاملااة لم ااا رة ،لمظبلااة لملاش ارة،
1983م ،رقؼ  ،180ت.266
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لملضااؾية ف ااا باام يشااطم أيضااا ل ثااار لمطدرتبااة عليهااا ،مدطثلااة ف ا لمظدااائج لإلجرلم ااة ولمساالؾك

وعبلقة لمسبب ة بيظهطا ،وطب ا ألصلاب يل لمرأل فهؾ مرلدا ملؾلقلة لإلجرلم ة(.)1
ونؾ ّ

ذمػ على لم) لرئؼ مؾ ؾ لم رلسة على لمظلؾ ل ت :

و -ماس سك م عخماا م سلبا اظ

ماطخر ماسل

لام ماػدخ:

()2

ت ع جرلئؼ ن م لألمرلل لمسارية لملط ية أو ير لملط ية إمى لميير  ،أو باألدق لمهلم

()3
لمطشاار  ،كطااا ورد ف ا نااص لمطااادة ( )34مااؽ
لمظاقاام ملل ا ول  ،باا ّام ساالؾك فظهااى عااؽ إت ان ا ُ
عطاجم باأ
قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية ،لمدا حغارت علاى لمطصااب بطارل ساار لإلت اان ً

لمطشار مهاا ع ؾباة لم)ظاياة ،و ا
س سك نظس عظ ن ام لمطارل إماى لمييار دون تطيياز ،وقا ر ُ
ماسسم اجا تديج ع م بطذ سظسمت وماػخما ماط ج ا بالاظز ،أو بسحا ل ااتيؽ لمل اؾبديؽ.

وما ورد ف نص لمطادة ( )34مؽ لم انؾن نهس مؽ لشدرلط ف تل ف لألمرلل لمساارية لمدا

يساارل علااى ن لا مليياار عطا ل ،أن ياااؾن مااؽ باايؽ لألمارلل لمط رجااة بام سااؼ (أ) بام)ا ول لألول
لمطرفق بام انؾن.

وباساد رلهللا اايفؽ لمظصاايؽ؛ مدؾ ا ماه ااة لمسالؾك لإلج لرما فا اايت لم)ارلئؼ ،تباّايؽ أن
لمطشر مؼ يل د صؾرة مليظاة أو وسايلة مليظاة ملسالؾك لإلج لرما علاى سابيم لملصار حداى فادؼ
ُ
لمل اب ،بم ورد لماظص علاى سابيم لملطاؾم ،ولشادر أن فاظ)ؼ عاؽ ايل لمسالؾك ن ام لمطارل أو
1- Russell Heaton ,Criminal Law, Oxford University Press, Second Edition
2006.P.19., Smith and Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, Eleventh
Edition 2005.P.39.

 -2ومؽ وجهة نغرنا تلظ كلطة (لمييار) لماؾلردة فا ناص لمطاادة ( )34ماؽ قاانؾن ماافلاة لألمارلل لمساارية ربطاا
تلظ ا (لملطااؾم) أل ش ا ص يصاايب مااؽ ج ا لرهللا ن اام ع ا ول لألم ارلل لمسااارية إم ا ؛ أل :دون تطييااز مش ا ص

مليؽ.

لمطشاار لمبلريظ ا ف ا لمطااادة لألومااى مااؽ قااانؾن لمصاالة لملامااة
لمطشاار لإلمااارلت لمل ا ول ،وعرفهااا ُ
 -3مااؼ يلاارا ُ
لمبلريظ ا رقااؼ ( )34مسااظة 2018م ب نهااا( :لند ااال عاماام َع ا و ِلئ ف ا جسااؼ إنسااان أو حي اؾلن وتظااؾرت ج ا أو
ت اثرت ،وند )د ق ت ؾن مسددرة أو عا رة).
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إم اا ياااؾن ساالؾكا
ن اام لمل ا ول ،وبااامرجؾ إمااى لم اعا ة لملامااة ف ا قااانؾن لمل ؾبااات فا ّ
اسن لمساالؾك ّ
إي)ابعا أو سلبعا؛ م اؽ ماؽ شا نهطا ن ام لمطارل لمساارل عطا ل إماى لمييار أو مظد)اتا لمساط ة أو
عطاجم باأ
لمطشر ملطرل لمسار ،وسظ نا فا ذماػ عباارة (م تيالن ً
إف لرزلت كطا ورد ف تلريف ُ
لمطشاار مااؽ ذمااػ تؾس ا ع قاع ا ة لمد) اريؼ؛ حدااى ال يهل ا أح ا مااؽ
ساا سك) ،وربطااا ياااؾن قص ا ُ
لمل اب ف مثم يت لم)رلئؼ لم ظيرة؛ مد ثير ا لم ظير على صلة لمبشر وح اتهؼ بصهة عامة،

ومصلؾبة حصر لمسلؾك لإلنسان ف

إن يل لمهيروس خه .
يت لم)رلئؼ ،إذ ّ

وياؾن لمسلؾك إي)ابعاا بصاهة عاماة إذل لساد م لمهاعام ج ا أجازلهللا جساط  ،ف ا يسادلطم

مااثبل ذرلع ا فا لم داام ولمسارقة ولمضاارب ،أو ساااق فا دخااؾل ع ااار فا ح ااازة وخاار الرت اااب
جريطاة ،أو مسااان فا جريطااة قؾم ااة كام اايا ولمسااب و يارت( ،)1وياااؾن لمهلاام إي)ابعااا فا لم)ارلئؼ

مؾ ااؾ لم لرسااة باسااد لم ش ا ص مصاااب بطاارل سااار مل ا د طب ااا مل ااانؾن أعضاااهللا جسااط
مدظهيي جريطد  ،وف

يل لمهرل قا يصالب عطلعاا حصار جط اع حركاات لم)ساؼ لملضاؾية لمدا

تسبب ن م لمل ول ،ج طاؽ أن ياؾن بامي أو لملسان بل تلؾيثهطا بامهيروس مثبل ،وو ل علاى
أل سظ وخر؛ ب ص ن ل مآلخر( ،)2أو يرت.
ّ

و يل لمهلم لإلي)اب بطلظات لمضيق ي ص ب حركاة عضاؾية إرلدياة تصا ر عاؽ لم)اان

كطا ؾ لملال مطثال وخر ف حامة ق ام لمطصااب بطارل ( )COVID-19بااملظس عطا ل فا

مل ا م)طؾعة مؽ لألشا ات ب صا ن ام لملا ول إمايهؼ ،أو بطياادرة لمل)ار لمصال وي ادلا

بامظاااس بامطؾلصاابلت لملامااة ،دون لتّباع ا لمشاارو لمصاال ة مااؽ لرت لئ ا لم طامااة أو ي ارت ،أو
 -1د /ملطؾد ملطؾد مصظهى ،شرح قانؾن لمل ؾبات ،لم سؼ لملام ،لمطرجع لمسابق ،رقؼ  ،182ت.267
 -2وتظب ااا ماايمػ مااا ورد علااى مؾقااع صاال هة بيلا لألمطان ااة ،عااؽ ولقلااة نشاار فيااروس كؾرونااا لمطسااد)  ،حيا

قااام

ش ا ص فبل ا مااؽ لملطاار  33عامااا ،بللااق ماكيظااة لمداايلكر وم ااابض لمساابلمؼ لم هربائ ااة ،ف ا إح ا ل ملظااات
لمطداارو بط فظااة ميااؾند لألمطان ااة .ومااؼ فظد ا ِ مااا قااام ب ا اايل لمرجاام عظ ا ذمااػ لمل ا  ،باام قااام بدساا)يم فللد ا اايت،
اد)  ،وأنا فر اب
ونشر م اطع لمهي فؾ على مؾلقع لمدؾلصم لالجدطاع مّ ع ا أن مصاب بهيروس كؾرونا لمطس ّ
ف نشر لمؾباهللا .مطزي مؽ لمدهص بلت لنغر :م ال بلظؾلن (بسصرلر وترص  ...رجم فريا نشار فياروس كؾروناا
ف ا م فظااة ميااؾند لألمطان ااة علااى لمطؾقااع لإلم درون ا  .بسص ارلر وترص ا  ..رجاام فري ا نشاار فيااروس كؾرونااا ف ا
ميؾن دDWwww.dw.com -
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ويدلط ا ن اام لمطاارل إمااى لميياار ب ا ّل وساايلة فرت بهااا لم)ااان  .كطااا ي)ااب أن
أماااكؽ لمد)طلااات،
ّ
صادر مؽ أعضاهللا لم)سؼ لمد فدلاؼ فيها لمش ص،
ل
ياؾن لمهلم لإلجرلم لمسابق لإلشارة إم

ويسا ظر عليهااا ،أمااا إذل كااان اايل لمهلاام ب ا ون سا ظرة مااؽ لم)ااان فسن ا ال ياااؾن مسا وال عظ ا .
مطا اا فدس ا ّابب فا ا عا ا ول يا ارت،
كط ااؽ فظ اازا دم ااا ملؾث ااا بهي ااروس (س) م ااثبل فا ا ما ااان مل اايؽّ ،
فامظزيف لمطهاجئ فلم فظرل ال فدلاؼ ج لمهاعم وال يس ظر عل  ،ومؽ ثؼ فبل يسا ل علاى ماا

فدرتب عل (.)1

و ظاك مثال وخر ملدظبيق ولمدؾ ا

ع م ماسخيط م سلبي علاى سابيم لمطثاال أيضاا،

ما ورد ف لملغر لمؾلرد ف نص لمطاادة ( )19ماؽ لم اانؾن لمساابق ،ولمايل فدض ّاطؽ حغار ن ام
أل شا ا ص مد ااؾفى با ا ّل م اارل س ااار ،أو ف ااد ص ااظ وق با ا جث ااة مطد ااؾفى بام ااارج ب حا ا
جث ااة ّ
لألمرلل لمسارية ،أو دفؽ مدؾفى با ّل ماؽ لألمارلل لمساارية إال وفاق لمشارو لمؾلجاب لتباعهاا
ف لمبلئلة لمدظهييية مهيل لم انؾن .فهيل لمظص فظهى عؽ لمف ام بيمػ ،فاسذل خاامف ايل لمشا ص
لملغر لمطهرول عل  ،وقام ب ّل فلم مؽ لألفلال لمطلغؾرة لمطشار إميها ج اؾن لرت ابا بايمػ
جريطة إي)اب ة.
وتصاخح ماج مسا ماشساالتل مآلتااا :ماااذل ماؾ قااام لم)اان لمطصاااب بطاارل ))COVID-19

عط ل بسلؾك ما كؾ ع ملاب مثبل علاى ساظ أحا أباؾلب لمطلاال لمد)ارياة ،ب صا ن ام عا ول

اايل لمط اارل لمس ااارل إم ااى لميي اار م ااؽ مرت ااادل اايل لمطل اام ح ااال مبلمس ااة اايت لألس ااظ  ،وت ااؼ
بظ ؟

لمطشر لالتلادل فا لماظص لمساابق مدؾق اع
وم علب عم كا ام وع و خول :لشدر ُ
وملويال :أن ماؽ
لمل اب على لم)ان ف يت لم)رلئؼ ،وو ً :أن ياؾن ؾ نهس مصابا بامطرلً ،

ش ا ن اايل لمساالؾك لإلج لرم ا ن اام لمطاارل لمسااار إمااى لميياار ،ومااؼ فاارد بااامظص ح ا وث لإلصااابة
أن ظاااك فرق اا باايؽ ن اام لمطاارل،
بامهلاام بااامطرل باام ورد عبااارة و ا ماطااخر) ،ويلظ ا ذمااػ ّ
أماا لإلصاابة فدغهار
ولإلصاابة باامطرل ،فظ ام لمطارل ربطاا ال تغهار عل ا لألعارلل مباشارةّ ،
 -1م د /دمحم جبريم إبرله ؼ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م لمل ول ،مرجع سابق ،ت.110
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عل لألعرلل ،فسذل مؼ فدؼ ن م لمطرل مليير عؽ طريق لمدلليم لمظب بامظبع أو ب ّل طري اة
أخ اارل ،فسنا ا ربط ااا ال يس اارل عل ا ا أحا ااام اايل لم ااظص ،وقا ا فظظب ااق عل ا ا ن ااص ع اااب وخ اار،
كامشرو مثبل ف لرت اب لم)ريطة ،أو ير ذمػ.
أن سلؾك لم)ان ندج عظ لند ال لمطارل إماى لمييار ،وعهار ذماػ بامدلليام

أما إذل ثب
ّ
لمظب مثبل ،أو ب ّل وسيلة أخرل م ؽ مؼ تغهر عل لألعرلل لمطلروفة مهيل لمطرل مباشرة،
إذ ربطااا تغهاار عل ا لألع ارلل بل ا فد ارة مااا طؾيلااة أم قصاايرة ،فيظظبااق عل ا لمااظص ويساادؾجب

لمل اب ،وبطلظى وخار مااذل ماؾ قاام لم)اان لمطصااب ماثبل بسالؾك ماا مظ ام لمطارل لمساارل إماى

أن لمش ص لميل لند م إم لمل ول مهيل لمطرل لمهيروس إم ا
وتبيؽ ّ
لميير عؽ طريق لملط ّ ،
مظاعد قؾية ،ومؼ تغهر عل لألعرلل لمطلروفة؟ ف يت لملامة ق يصلب إثبات فلم لند ال

لمل ول؛ مل م شلؾر لمط)ظ عل أصبل ب ّل أعرلل تهي لند ال لمطرل لمسارل إم  ،وم اومة
أماا إذل تاؼ ابا لمطادهؼ أو شاؾ يهلاام
جساط ملطارل م اؾة مظاعدا وبامداام ال يللاؼ بسصاابد ّ ،
ذمػ ولعدرا بامؾلقلة ،وثب

مؽ لمدلليم ن م لمطرل لمسارل بامهلم .فطؽ وجهة نغرنا :فظظبق

عل نص لمطادة ( )39مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية.

وتصاخح ماج مسا ماشسالتل مآلباخ :مااذل عاؽ تظبياق نصاؾت قاانؾن لمل ؾباات لالتلاادل

بامطادتيؽ ( 299لمطل مة ،و)348

لتلادل؟

ولإلجابااة ااام وع ا و خواال :أن اايفؽ لمظصاايؽ وردل علااى ساابيم لملطااؾم؛ أل :يس اريان

لمطشر لالتلادل ف نص لمطادة
سؾلهللا أكان لمهاعم مصابا بطرل مل أم ير مصاب ،ول دؼ ُ
( )299بطؾ ااؾ لم)ريطااة ،و ا ماس اخممي وو و ّ ااسمي مااؽ شا نها لإل ارلر بل اااة لمظاااس أو
ساابلمدهؼ ،ومااؼ يل ا د لمطشاار لألساالؾب علااى ساابيم لملصاار باام ورد لمااظص عا عم اا ،ب ا ّل طري ااة
السدلطال لمطؾلد أو لم)ارلث ؼ ،ومششخط ون كاسن اام شاأو ل ون نشسا ل عظ ال ماطاست وو ةاخ
لمطشار علاى مرت اب ايت لم)ريطاة بل ؾباة م يا ة مللرياة ولحا ة
عسي بلاصح ماحلاا  ،وعاقاب ُ
ماسسم ماطد ج ،و ع ؾبة رلدعة تدظاسب مع خظؾرة يت لم)ريطة.
أم اا لمطااادة ()348
ّ

لتلااادل فه ا مااؽ ج ارلئؼ لم)ااظ لملط يااة ،وتدضا ّاطؽ لمل اااب علااى
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م)رد تلريض لمصلة لملامة مل ظر بصهة عامة باعدبار ذمػ ماؽ جارلئؼ لم ظار ،ويلظا ذماػ
أنهااا مدلل ااة ب)ارلئؼ ق ااام لم)ااان با ّل فلاام عطا ل مااؽ شا ن م)اارد تحااخيس اياالا ماػدااخ ا اصااخ،
بصرا لمظغر عؽ لمظد )ة عؽ يل لمهلم؛ أل :ال يشدر ح وث رر مليؽ ،و مؽ وجهة
نغرنا :تلدبر بيمػ مؽ جرلئؼ لمسلؾك لمط)رد ،وق عؾقاب علاى ايل لمهلام بااملبس أو لمي لرماة،
رر ملق باملق أو لمطصللة لمدا

لمطشر لمل ؾبة بل ذمػ إذل ما تلؾل لم ظر إمى
ثؼ ش د ُ
لمطشاار لمل ؾبااة باالاحلذ ء ااف.
يلطيهااا لم ااانؾن مدط اثّبل باإلصااابة بااامطرل أو لمهيااروس ،ف ا ر ُ
اير دق ااا؛
و ظاااك رأل ف ا ذمااػ فدضااطؽ أن ا ي)ااب أن تهساار جريطااة تل اريض لميياار مل ظاار تهسا ل
مل م وجؾد

رر ،أو على لألقم ع م وجؾد

رر جس ؼ ،وق أرلد لمطشر لمهرنس تل ف

يت

لم)ريطة تل ف ل دق اا؛ كا ال تلاقاب علاى لمدصارفات لمطدلطا ة لمطساببة م ظار ولقاع علاى ح ااة
لميير أو سبلمدهؼ لم)س ية(.)1

أم اا م)ااال تظبيااق نااص لمطااادة ( )39سااامهة لماايكر ،فه ا مااؽ وجهااة نغرنااا ربطااا ت ااؾن
ّ
خاصة ف ا بلاالت ن م ع ول مرل ساار ماؽ شا ص مصااب إماى وخار كطاا ا لملاال فا
فيروس كؾرونا لمطسد)  ،على عاس ما ورد ف لمظصايؽ لمسااب يؽ م اانؾن لمل ؾباات لالتلاادل.

و ااؾ باايمػ نااص خااات ،ويظظبااق علااى تلااػ لملاااالت تظب ااا مل اع ا ة لم انؾن ااة (لم ااات ي ي ا
لملام).
ب -ماس سك م عخماا ماس ا اظ

ماطخر ماسل

ا ػدخ:

لمساالؾك لإلج لرم ا لمساالب فد ااؾن مااؽ لالمدظااا عااؽ عطاام يهر ا لم ااانؾن ،و ااؾ ساالؾك

مط اا ي ا مر ،ولمساالؾك
نااادر إذ لميامااب أن ت ااؾن لم) ارلئؼ إي)اب ااةّ ،
لمطشاار دلئطااا فظه اى أكثاار ّ
ألن ُ
لمساالب ف ا لم) ارلئؼ مؾ ااؾ لم لرسااة ق ا ياااؾن ساالبعا م)ااردل عااؽ لمظد )ااة لمضااارة؛ أل :يشااام
م)رد لمدظا بل  ،حي

ت ع لم)ريطة تامة دون أن تدؾقف على حا وث لمظد )اة لإلجرلم اة ،أو

فا أح ااان أخاارل فدرتّاب علااى لمساالؾك ح ا وث ند )ااة إجرلم ااة ،و ااؾ مااا يسااطى ب) ارلئؼ لالمدظااا
ذلت لمظد )اة؛ حيا

ي اؾم ركظهاا لمطاادل علاى لمدظااا أعفبا ند )اة إجرلم اة مليظاة أحا ث

ار
تيييا ل

 -1د /رن ااا إبا ارله ؼ لملظ ااؾر ،جريط ااة تلا اريض لميي اار مل ظ اار فا ا لم ااانؾن لمهرنسا ا  ،م)ل ااة جامل ااة لمش ااارقة مللل ااؾم
لمشرع ة ولم انؾن ة ،لمط)ل ( ،)8لمل د ( 30 ،)2فؾن 2011م ،ت 153وما بل ا.
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ف لألو ا لم ارج ة مؼ ت ؽ مؾجؾدة قبم لمسلؾك ،ولالمدظا بصهة عامة اؾ إح)اام شا ص
لمطشر فظدغرت مظ ف عروا مليظة ،بشر أن فؾجا ولجاب
عؽ إت ان فلم إي)اب مليؽ كان ُ
قانؾن فلزم بهيل لمهلم ،وأن ياؾن ف لسدظاعد لالمدظا بسرلدت (.)1
وف ا

اؾهللا مااا ساابق فااام)رلئؼ لمساالب ة بصااهة عامااة ا لالمدظااا عااؽ فلاام مااا أوجااب

اسن إح)اام لم)اان
لمطشار لمدزلماا بلطام ،وعلاى ذماػ ف ّ
لم انؾن لمف ام ب  ،وف يت لم)رلئؼ يضاع ُ
اسن لمدظااا لم)ااان
عااؽ لإلت ااان بهاايل لملطاام فااسن ذمااػ م)اارم قانؾنااا وملاقااب عل ا  ،وعلااى ذمااػ فا ّ

و ح)اما ا ال ع اااب عل ا ا قانؾن ااا إال إذل وق ااع بامط امه ااة مؾلج ااب ق ااانؾن مه اارول عل ا ا إت انا ا .
فامطشر ال ي)رم ع ما و نطا ي)رم مؾقها أو عطبل(.)2
ُ

أن مع اار لمدهرقاة بايؽ لم)ريطاة لمسالب ة ولإلي)اب اة يااؾن باامرجؾ إماى لماظص لمايل
يار ّ
فدضطؽ لم)ريطة ويبيؽ عظاصر ا لمطادية ،فسذل كان لمظص فظهى عؽ لرت ااب فلام ملايؽ ج ااؾن
ّ
أما إذل كان لمظص ي مر بست ان عطم مليؽ ج اؾن لالمدظا عظ جريطاة
ة،
إي)اب
يطة
ر
م)
لرت اب
ّ
اؾ عاا رة قاع ياة ال فؾجا إال فا عبلقدا ب اعا ة مليظاة ،فهاؾ

فسن لالمدظاا
سلب ة ،وعلى ذمػ ّ
ت ي ف مرلبظة بيؽ لمسلؾك لمسلب ولم اع ة لمد تهرل ولجبا على لمش ص لمف ام ب

(.)3

وبدظبيااق ذمااػ علااى لم) ارلئؼ مؾ ااؾ لم لرسااة ،اشسةاايا ماسخيط ا ماس ا ي علااى ساابيم

لمطثااال ال لملصاار ،مااا ورد فا نااص لمطااادة ماسليسا ااام ماالوسن اكلءحا ماااخمر ماساال ي ،
لم اصاة بامؾلجااب لمطل ااى علااى عاااتق مامااػ حياؾلن أو تلا

إشارلف أو تلا

يشدب ب ن مصاب بطرل سار ماؽ لألمارلل لمطبيظاة بام)ا ول لمثاما

مسا وميد يللااؼ أو

لمطرفاق بام اانؾن ،باسببلغ

 -1د /ملطؾد ن)يب حسظ  ،شرح قانؾن لمل ؾبات ،لم سؼ لملام ،مرجع سابق ،رقؼ  ،302ت.269

 -2د /ما مؾن دمحم ساابلمة ،قااانؾن لمل ؾباات ،لم سااؼ لملااام ،دلر لمه اار لملربا ملظشاار ولمدؾزيااع ،لم ااا رة،

1998م،

ت.133

 -3د /عبا ا لمهد اااح مص ااظهى لمصا ا ه  ،لألحا ااام لملام ااة فا ا لمظغ ااام لم)ظ ااائ فا ا لمشا اريلة لإلس اابلم ة ،ولم ااانؾن
لمؾ اال  ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة،

2001م ،رقااؼ  ،127ت .162ود /ملطااؾد ن)يااب حسااظ  ،لمه ا

لم)ظائ لإلسبلم  ،لم)ريطة ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2007 ،م ،ت.364
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أن لملياؾلن مصااب بطارل
لم)هة لمب ظرية لملاؾم ة ل
فؾر عاؽ مارل ايل لملياؾلن ،فاسذل عهار ّ
سااار ،فلليهااا أن تلطاام علااى مظااع لندشااار لمطاارل مئلنسااان أو لند ام ا  ،وفااق مااا تل اّ دت لمبلئلااة

لمدظهييية مل انؾن .فسذل لمدظع يل لمش ص عؽ لإلببلغ ف

ايت لملاماة ،طباق عل ا أحااام ناص

أن لمساالؾك لإلج لرما
لمطااادة لمسادسااة مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية .ومااؽ ذمااػ فدّضا ّ
لميل قام ب لمهاعم ف ذمػ ؾ لالمدظا عؽ لمطهرول لمف ام ب .

لمطشاار ع ؾبااة م امهااة ذمااػ ف ا نااص لمطااادة ( )36مااؽ لم ااانؾن سااامف لماايكر،
وح ا د ُ
باملبس ولميرلمة لمد ال تد)اوز عشرة والا در ؼ أو بسح ل ااتيؽ لمل اؾبديؽ .ويلظا ذماػ أن
م) اارد إح) ااام أو لمدظ ااا مام ااػ لمليا اؾلن لمطص اااب بط اارل س ااار ع ااؽ إب اابلغ لم)ه ااات لمب ظري ااة
لملاؾم ااة مااع علطا ب نا مصاااب بطاارل سااار ،ت ااؾم باايمػ لم)ريطااة قانؾنااا بصاارا لمظغاار عااؽ
ند )ة ذمػ ،وتؾقع عل لمل ؾبات لمؾلردة ف لمظص لمسابق .ولمل ااب ظاا ما س ف اا علاى ماماػ
لمليؾلن ،بم على لمش ص لمطلظؾل أيضا (لم)هة لمب ظرية) إذل ماؼ ت اؼ بااإلجرلهللالت لمطظصاؾت
عليها ف لمبلئلة لمدظهييية مل انؾن؛ مطظع تهدش أو لند ال يل لمطرل مئلنسان ،وحسظا ما فلم

لمطشر ؛ م ظؾرة ن م تلػ لألمرلل لمسارية إمى لإلنسان.
ُ
وتصااخح ماج مسا ماشساالتل مآلتااا :ماااذل مااؾ قااام شا ص مااا بدلاريض وخاار مصاااب مااثبل

بطاارل ( )COVID-19مظشاار اايل لمطاارل أو ي ارت مااؽ لألم ارلل لمسااارية ف ا مظش ا ة مااا أو
ت)ط ااع ألفا ارلد لم)ا ا ش أو لمش اارطة أو ي اار ذم ااػ ،كط ااا حا ا ث بامهل اام ع ااؽ ق ااام بل ااض أعض اااهللا

لم)طاعااات لإلر اب ااة لمهاااربيؽ بام ااارج بااامدلريض علااى ذمااػ علظااا مااؽ خاابلل وسااائم لم ظ اؾلت
ِ
لمطشار لمطصارل
لمهضائ ة لألجظب ة مهلم ذمػ بطصرنا لملبيبة مثبل؟ وم علب عم كا مؼ يشر ُ
إمااى ذمااػ ،وربطااا أخضااع ذمااػ مل ؾلعا لملامااة فا قااانؾن لمل ؾبااات ،كطااا مااؼ فدضااطؽ أيضااا نااص
لمطادة ( )39مؽ قاانؾن ماافلاة لألمارلل لمساارية لإلماارلت  ،وال ناص لمطاادتيؽ ()384 ،299

لتلادل لإلشارة إمى ذمػ أيضا ،ويرل إماان ة درلسة لمدلا فم بس اافة ع ؾباة ملطلارل علاى

تلػ لم)رلئؼ ،حدى مؾ ماؼ فظادج عاؽ ايل لمدلاريض أثار ،وال فدارك ذماػ مل ؾلعا لملاماة فا قاانؾن

لمل ؾبااات؛ أل :حدااى مااؾ فاادؼ نشاار عا ول لألمارلل لمسااارية ،جبط)اارد تطااام لمدلاريض علااى ن اام
لألم ارلل لمسااارية إمااى لميياار لعدباار جريطااة مسااد لة باايلتها ،وم ا س وساايلة لشاادرلك؛ وسااظ نا ف ا
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ذمااػ؛ أن جريطااة نشاار ع ا ول لألم ارلل لمسااارية بااامط)دطع عط ا ل مهااا أ ارلر وم اااطر جس ا طة
ربطا ال ت م خظؾرة عؽ لم)رلئؼ لإلر اب ة.
الػرع الثاني -الـتقجة اإلجرامقة:

ي ص بامظد )ة لألثار-لمطدرتاب علاى لمسالؾك -لمايل ي صا ت لم اانؾن بامل ااب .وقا تُههاؼ

لمظد )ة علاى أنهاا حف اة مادياة مهاا ك انهاا فا لملاامؼ لم اارج  ،كاامطؾت ماثبل فا جريطاة لم دام
مدليظا أن نسلؼ ب ّن ظاك مؽ لم)ارلئؼ ماا ال ند )اة
عط ل أو بس طال ،و ذل أخينا بهيل لمظغر كان ّ
م ا  .ولمطثااال لمغااا ر علااى ذمااػ ااؾ لم)ريطااة لمساالب ة ،كاالمدظااا عااؽ أدلهللا لمشااهادة مااثبل ،م ااؽ
أن لمظد )ة ي)ب أن تههؼ على أنها حف ة قانؾن ة تدطيز عؽ لمضرر لمطادل ،وتدطثم فا
لمؾلقع ّ
اارر ملظااؾل يلدا ل با علااى حااق يلط ا لم ااانؾن ،وبظاااهللا علااى ذمااػ ياااؾن م ا ّام جريطااة ند )ااة،
اية ما ظاك أن مؽ لمظدائج ما ياؾن م مغهر خارج ملطؾس –كطاا فا جريطاة لم دام -و اؾ

ح وث لم دم ،مدطيز عؽ لمظد )ة ذلتها بطلظا ا لم انؾن  ،و

لالعد لهللا على لملق لميل يلط

لم ااانؾن و ااؾ لمل ااق فا ا لمل اااة ،ومث ااال وخ اار ت ااؾن لمظد ) ااة فا ا جريط ااة لمدظ ااا لمش ااهادة م ااثبل

ملدؾ ا  ،ااؾ مااا فدرتّ اب علااى نشااا لمهاعاام مااؽ لالعد ا لهللا علااى حااق لمط)دطااع ف ا لسااد)بلهللا

لملف ة(.)1

ولمظد )ااة لإلجرلم ااة مهلاام ن اام ع ا ول لألماارلل لمطل يااة إمااى لميياار مؾ ااؾ لم لرسااة،

ومظها بامظبع لند ال ع ول مرل ( )COVID-19ف م مؾمها لمطاادل تظصارا إماى كام تييار
ملطؾس يل ث فا لملاامؼ لم اارج كا ثر ملسالؾك لإلج لرما و اؾ لند اال لملا ول بامهلام وحا وث
لإلصابة لمهلل ة ،ويلظ ذمػ أن لمظد )ة تدطثم ف لم)ريطة مؾ ؾ لم رلسة ف إصابة لمط)ظا

عل ا باامهيروس لمايل ن ام إم ا ويادؼ ذماػ بامدلامياام لمظب اة أو يار ذماػ ،وقا ت اؾن مدطثلاة فا

 -1د /ملطا ااؾد ملطا ااؾد مصا ااظهى ،شا اارح قا ااانؾن لمل ؾبا ااات ،لم سا ااؼ لملا ااام ،مرجا ااع سا ااابق ،رقا ااؼ  ،189ت.279
وملظد )ااة م ا مؾالن :م ا مؾل مااادل باعدبااارت م)اارد عااا رة ماديااة ،وم ا مؾل قااانؾن باعدبار ااا ف ارة قانؾن ااة ،وعلااى
اسن بيظهطاا صالة وث اة ت)لام تل فا ماه اة لمظد )اة ولألحااام لمدا ت ضاع
لمر ؼ مؽ لالخادبلا بايؽ لمطا مؾميؽ ف ّ
مها م دض ا لمرجؾ إميهطا ملا .مطزي مؽ لمدهصا بلت لنغار :د /ملطاؾد ن)ياب حساظ  ،شارح قاانؾن لمل ؾباات،
لم سؼ لملام ،لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،306ت.273
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تل اريض لمط)ظ ا عل ا م ظاار لإلصااابة بااامهيروس أيضااا ،ومهاايل لمدييياار أثاار بااام لأل ط ااة ف ا

تل ف م ل تطام لم)ريطة مؽ ع م  ،ولمل ؾبة لمط ررة مهاا( ،)1ونبايؽ ذماػ باخدصاار علاى لمظلاؾ

ل ت :
و -ماظشيس م عخماي بطجاسا ل ماطلي :

لمظد )ة لإلجرلم اة فا ما مؾمها لمطاادل فا ولقلاة ن ام لملا ول مطارل ملا

خار عطا ل،

تدطّثم ف لند ال مسببات لمطرل مؽ فظريات وفيروساات أو طهيل اات أو باديرياا ماؽ لمشا ص
مطا ف دل إمى إصابد بامطرل أو لمؾفاة ف بلاض لملااالت ،كطاا
لمطريض إمى لمط)ظ عل ّ ،
تدل ق أيضا بط)رد لإلصابة بامهيروس لميل يسبب لمطرل لمطل ل(.)2

ب -ماظشيس بطجاسا ل ما لوسوا:

تدطثاام لمظد )ااة وف ااا مط ا مؾمها لم ااانؾن مهلاام ن اام عاا ول لألم ارلل لمسااارية إمااى لميياار

عط ل ،ف لمل ولن على لملق أو لمطصللة لمد يلطيها لم انؾن و ؾ لملق ف لمصلة لملاماة،
إما اا بسمل اااق لمض اارر ب اااملق فا ا لمص االة أو لمل اااة ،أو بط) اارد ته فا ا
وتدل ااق ّ
()3
وتلريضهطا مل ظر .

اايفؽ لمل اايؽ

الػرع الثالث -عالقة السببقة:

عبلقااة لمساابب ة بصااهة عامااة ف ا لم) ارلئؼ لمدامااة ،ا لمصاالة لمد ا ت اربا مااا باايؽ لمهلاام
ولمظد )ااة ،وتثب ا

أن لرت اااب لمهلاام ااؾ لماايل أدل إمااى ح ا وث لمظد )ااة ،وال ياه ا مف ااام لمااركؽ

لمطااادل فا لم)ريطااة تاؾلفر لمساالؾك لإلج لرما ولمظد )ااة لمطلاقااب عليهااا ف ااا ،باام فلاازم باإل ااافة

إمااى ذمااػ أن تؾجا عبلقااة ساابب ة باايؽ لمساالؾك ولمظد )ااة؛ أل :أن ياااؾن اايل لمساالؾك ااؾ لمساابب

لميل ّأدل إمى ح وث لمظد )اة لإلجرلم اة فيارتبا لمسالؾك بامظد )اة لرتباا لمسابب بامطسابب ،فاسذل
 -1د /عب ا لم ااادر حساايظ إب ارله ؼ ملهااؾظ ،لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة لمظاش ا ة عااؽ لإلصااابة بامهيروسااات ،مرجااع سااابق،
ت.142

 -2د /جطيم عب لمباق لمصيير ،لم انؾن لم)ظائ ولإلف ز ،مرجع سابق ،ت.29
 -3م د /دمحم جبريم إبرله ؼ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م لمل ول ،مرجع سابق .ت.133
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عبلقة لمسبب ة فابل يسا ل لمهاعام عاؽ جريطاة تاماة ،و نطاا ت دصار مسا وميد علاى لمشارو

لنده
إذل كان

إنا

لم)ريطة عط ية ،وال تلل مس وم ة على لإلطبلق ف لم)رلئؼ يار لملط ياة حيا

ال شرو فيها(.)1

اسن لألمار قا
و ثبات عبلقة لمسبب ة بامظسبة مل)رلئؼ لملادية ك)رلئؼ لم دام ولمسارقة ماثبل ف ّ
أماا بدظبيااق ذمااػ علااى لم)ريطااة مؾ ااؾ لم لرسااة ،جريطااة ن اام عا ول لمطاارل
ال فثيار صاالؾبةّ ،

ثطاة إشاااام ة "مليظاة" فا ب ااان عبلقاة لمسابب ة لمدا
لمساارل بصاهة عامااة إماى لمييار عطا ل ،فسنا ّ
تربا بيؽ لمسالؾك ولمظد )اة فا جريطاة ن ام عا ول لألمارلل لمطل ياة بصاهة عاماة ،وتدطثام ايت
لإلشاااام ة فا صاالؾبة لإلثبااات وتل فا لمطسا وم ة لم)ظائ ااة بسسااظاد لمهلاام مهاعل ا  ،وبطلظااى وخاار
أن لمساالؾك لماايل قااام ب ا لمش ا ص لمطصاااب مااثبل بطاارل ( )COVID-19ااؾ
ك م ااة إثبااات ّ
لميل أح ث لمظد )ة ،و إصابة لمط)ظ عل بهيل لمطرل لمسارل ،ومظش يت لإلشاام ة اؾ
مااا مهاايت لم) ارلئؼ مااؽ خصؾص ا ة مليظااة وتطييااز عااؽ لم) ارلئؼ لألخاارل ،حي ا

ق ا فد ا خر تل ااق

لمظد )ااة إمااى فد ارة ق ا تطد ا طااؾيبل بل ا لرت اااب لمهلاام أو فد ارة قصاايرة .في ا دل ذمااػ إمااى ت ا لخم

مطا فزي مؽ صلؾبة إثباات عبلقاة
بلض عؾلمم ومسببات أخرل ق تسا ؼ ف تل يق لمظد )ةّ ،
لمسبب ة(.)2
وملاام اايت لإلش اااام ة وت ظيه ااا ال با ا م ااؽ لمظغاار إم ااى مع ااار مظاسااب ك اعا ا ة ملبلق ااة
لمساابب ة ،وف ا

اايل لإلطااار أجطااع لمه ا لم)ظااائ علااى أن ظاااك ثاابلث نغريااات مبل ا

لمساابب ة أو ثبلثااة لت)ا ااات ،ومااؽ ي ااؾل لمباح ا

فيهااا إذ إنهااا م س ا

مس ا مة

مؾ ااؾ لم لرسااة ،وم ااؽ

نؾ ّ لها باخدصار بام ر لميل فبيؽ مظا يت لمظ ظة على لمظلؾ ل تا  :ماظ خي ماوام :و خي
ومؾدل ااا باخدصااار يلظ ا أن لمساابب ف ا لمظد )ااة ااؾ لملاماام لألقااؾل فاعل ااة
ماسااا ل ماماااسىّ .
ولألكثاار إسااهاما ف ا إح ا لثها .بلي ا

ي ظااع ب نهااا ق ا ح ا ث

مل ا وث اايل لمساابب دون ي ارت(.)3

 -1د /أحط شؾق عطر أبؾ خظؾة ،شرح لألحاام لملامة م انؾن لمل ؾبات ،مرجع سابق ،رقؼ ،146ت.230

 -2د /أحط ا حساايظ أحط ا ط ا  ،لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة لمظاش ا ة عااؽ ن اام ع ا ول لإلف ا ز ف ا لمه ا لإلساابلم ولم ااانؾن
لم)ظائ لمؾ ل  ،دلر لم)املة لم) ف ة ،لإلساظ رية2007 ،م ،ت.15

 -3د /شريف سي كامم ،شرح قانؾن لمل ؾبات ،لم سؼ لملام ،مرجع سابق ،ت.309

[]22

الفكز الشزطي  -اجمللد رقه ( – )92العدد رقه ( )111أكتوبز 9292و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وماظ خيا ماالويا  :و خيا تحاليل ماساللب .وما دل ايت لمظغرياة أن جط اع لملؾلمام لمدا تسااا ؼ
ف ا إح ا لث لمظد )ااة لإلجرلم ااة تلدباار عؾلماام مد اف ااة ،ف ا ّام ولح ا مظهااا يلدباار سااببا ف ا إح ا لث
لمظد )ااة لمد ا م اؾالت مااا كان ا مد ااع .وماظ خي ا ماالاا ا  :و خي ا ماس ا ي ماطال ط ا  .وتااي ب اايت
لمظغريااة إمااى لمدهرقااة باايؽ عؾلماام لمظد )ااة لإلجرلم ااة ،ولالعدا لد ببلضااها دون بلااض ،فااسن كانا

اسن بلضااها ف ااا فدضااطؽ لت)ا ااا
جط لهااا الزمااة إلحا لث لمظد )ااة علااى لمظلااؾ لماايل حا ث با فا ّ
أن عبلقااة لمساابب ة ت ااؾم باايؽ لمظد )ااة
إميهااا ويلباار عااؽ مياام نلؾ ااا ،وياارل أنصااار اايت لمظغريااة ّ

و يت لملؾلمم دون سؾل ا(.)1

وءاااا ذاااحم م شااال واااام وع ااا و خوااال :تدلّ ااق عبلقااة لمساابب ة فا ا لم)ريطااة مؾ ااؾ
أن ساالؾك لم)ااان لمطصاااب بطاارل ملا ،
لم لرسااة ،با ن ت ااؾم جهااة لمدل يااق فا لمؾلقلااة بسثبااات ّ

كان اؾ لمسابب لمرئ سا ولمطبلئاؼ فا ن ام لملا ول إماى لمييار دون يارت ماؽ لألساباب لألخارل،
و ااؾ لماايل أح ا ث إصااابد بامهلاام ،ف ا عاام ت ا لخم بلااض مااؽ لألسااباب لألخاارل ،ومظهااا مااثبل

لمطشاار فا قااانؾن
خضااؾ لم)ااان ملطل ااة ن اام دم ملااؾث أو ي ارت .وت كيا ل علااى ذمااػ ف ا أخااي ُ
لمل ؾبات لالتلادل بظ خي ماس ي ماطال ط  ،ءظز ءا ماطليا  )32اظ ع م وو ( :ال يس ل

لمش ص عؽ جريطة مؼ ت ؽ ند )ة مظشاط لإلجرلم  ،ير أن يس ل عؽ لم)ريطاة وماؾ كاان قا

أسهؼ مع نشاط لإلجرلم ف إح لثها سبب وخر سابق ،أو ملاصار ،أو الحاق مداى كاان ايل
أماا إذل كاان ذماػ لمسابب وحا ت كاج اا إلحا لث
لمسبب مدؾّقلا أو ملادطبل ملساير لملاادل مؤلماؾرّ ،
ند )ة لم)ريطة فبل يس ل لمش ص ف يت لملامة إال عؽ لمهلم لميل لرت ب ).

املطلب الجاىي -الزكً املعيوي جلزمية ىقل مزض سارٍ عندًا إىل الغري:
نص

لمطادة ()38

لتلادل على أن ( :فد اؾن لماركؽ لمطلظاؾل مل)ريطاة ماؽ ماحطاج وو

مااصأ .ويدؾلفر لملط بات)ات إرلدة لم)ان إمى لرت اب فلم أو لالمدظاا عاؽ فلام مداى كاان ايل

أل ند )ااة أخاارل
لالرت اااب أو لالمدظااا م)رمااا قانؾنااا ،وذمااػ ب صاا إح ا لث ند )ااة مباش ارة أو ّ
م)رمة قانؾنا ،ياؾن لم)ان ق تؾقلها ...إمد).
 -1د /ملطؾد ن)ياب حساظ  ،شارح قاانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ لملاام ،مرجاع ساابق ،رقاؼ  ،319ت ،281رقاؼ ،324
ت.287
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ولمااركؽ لمطلظااؾل فا لم)ريطااة ،أو لإلرلدة ل ثطااة ،ااؾ ذمااػ لم)انااب لمطلظااؾل أو لمظهسا ،

لميل فد ّؾن مؽ م)طؾعة مؽ لملظاصر لم لخل اة أو لمش صا ة ذلت لمطضاطؾن لإلنساان  ،ولمدا
ألن مادي ااات لم)ريطااة ال تظشاائ مس ا وم ة وال تساادؾجب
ت ارتبا بامؾلقلااة لمطاديااة لإلجرلم ااة ،ذمااػ ّ
ع اب ااا ،م ااا م ااؼ تدا اؾلفر ب)انبه ااا لملظاص اار لمظهسا ا ة لمدا ا فدظلبها اا ك ااان لم)ريط ااة ،وت)دط ااع اايت

لملظاصر ف لمركؽ لميل ي دص بها ،ويلطم لسؼ لمركؽ لمطلظؾل(.)1
وتظب ااا ماايمػ فد ااؾن لمااركؽ لمطلظااؾل فا

اايت لم)ريطااة طب ااا مطااا ورد فا نااص لمطااادتيؽ

( )39،34م ااؽ ق ااانؾن ماافل ااة لألما ارلل لمس ااارية م ااؽ لم صا ا لم)ظ ااائ لمل ااام بلظصا اري لملل ااؼ
ولإلرلدة ،ومؽ وجهاة نغرناا تلدبار جارلئؼ ن ام مارل ساار عطا ل إماى لمييار شا نها فا ذماػ شا ن
لم)ا ارلئؼ لملط ي ااة لمدا ا تدظل ااب كط ااا ورد فا ا ن ااص لمط ااادة ()38

م ااؽ لم صا ا لم)ظ ااائ لمل ااام

بلظصري لمللؼ ولإلرلدة.
وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا ءخعدم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول :صؾر لم ص لم)ظائ .

مازخم ماالوا :إثبات لم ص لم)ظائ .
الػرع األول -صور الؼصد اجلـائي:

أل ساالؾك مظ اام
ال ياه ا مف ااام لم)ريطااة مؾ ااؾ لم لرسااة أن فد اؾلفر ركظهااا لمطااادل مااؽ ّ
ع ا ول لمطاارل لمسااارل إمااى لميياار ،وأن فد اؾلفر أيضااا مؾ ااؾ مل)ريطااة ،و ااؾ لمطاارل لمطل ا ل
لمطظصؾت عل ف لم) لول لمطرف ة ب انؾن ماافلة لألمرلل لمساارية ،بام يشادر أيضاا مف اام
لم)ريطة مؽ

رورة تؾلفر لم ص لم)ظائ ملهاعم ،ونؾ

مع مؾ ؾ لم رلسة على لمظلؾ ل ت :

ذمػ باخدصار بام ر لمايل فدظاساب

 -1ما صااج ماحاالم :ااؾ لم صا لملااادل ويدلاايؽ تاؾلفرت فا كافااة لم)ارلئؼ لملط يااة ،ويادها

لم ااانؾن ب ا ف ا أ لااب لم) ارلئؼ ،وج ا ال يللااق لم ااانؾن ق ااام لم)ريطااة علااى أن ياااؾن

لرت ابهااا مباع ا

خااات ،وماايمػ سااط قص ا ل عا عم اا ،وي ااؾم لم ص ا لملااام كطااا ااؾ

 -1د /يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات ،لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،215ت.318
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مل ااروا عل ااى عظصا اريؽ ،ط ااا :لملل ااؼ ولإلرلدة ،ويشطاااا ماحظصاااخ ماول :فا ا عل ااؼ
لم)ان ب)ط ع عظاصر لمركؽ لمطاادل مل)ريطاة ماؽ سالؾك وند )اة ،و ايل يساطى فا

واال ماحظصااخ ماااالوا :فهااؾ لإلرلدة ،ويلظا أن فد)سا فا لت)ااات
لمه ا بظغريااة لمللااؼّ ،
إرلدة لم)ااان إمااى لرت اااب لم)ريطااة ،و ااؾ مااا يسااطى ف ا لمه ا بظغريااة لإلرلدة ،ومااؽ
يل لم بلا لمه ه  ،إذ إن م س م)اال لم لرساة وتطا

لإلشاارة

ي ؾل لمباح

ف

إميهطااا ملدؾ ا

ف ااا ،وبظاااهللا علااى ذمااػ يطاااؽ تلريااف لم ص ا لم)ظااائ لملااام ب ن ا :

لت)ات إرلدة لم)ان إمى لرت اب لم)ريطة مع علطا باافاة لملظاصار لم انؾن اة لمطاؾناة
مها ،بيض لمظغر عؽ لمياية لمد فبي لم)ان تلف ها ،ويدل ق لم ص لملام م ام
جريطة على ح ة ،وذمػ وفق لملظاصر لم لخلة ف ت ؾيظها كؾلقلة مادية ،و ؾ ركؽ
رورل فا جط اع لم)ارلئؼ لملط ياة ،و اؾ ماا عبار عظا رأل فا لمه ا ب نا لمرلبظاة

لمظهسا ة باايؽ لمؾلقلااة ومرت بهااا .وعارا لم ص ا لم)ظااائ أيضااا ب نا  :لمشااام لملااادل

مئلرلدة لمط ثطة قانؾنا(.)1

صصا مؽ لم ص لملام ،جباإل افة إمى لإلرلدة
 -2ما صج ماالم :فهؾ ملظى أكثر ت ّ
ار إ اااجعا فا لم صا لم)ظااائ ،
ولمللااؼ ،قا يشاادر لم ااانؾن فا بلااض لم)ارلئؼ عظصا ل
و ؾ لت)اات ن اة لم)اان نلاؾ تل ياق اياة ملا دة ،أو أن فداؾلفر ما ل لم)اان باعا
مليؽ لسدثظاهللا" مؽ لألصم لملام ،و ؾ ع م لالعد لد بامياياة أو بامباعا

فا ت اؾيؽ

عظاصاار لمااركؽ لمطلظااؾل مل)ريطااة ،ومدل ف ا طب لااة لم ص ا ُفرجااع إمااى عبااارة لمااظص
ذمػ على لمظلؾ ل ت :
وطب لة لم)ريطة( .)2ونؾ

 -1د /أحطا ا ش ااؾق عط اار أب ااؾ خظ ااؾة ،ش اارح لألحا ااام لملام ااة م ااانؾن لمل ؾب ااات ،دلر لمظهض ااة لملرب ااة ،لم ااا رة،
2003م ،ت .316د /م ا مؾن دمحم ساابلمة ،قااانؾن لمل ؾبااات – لم سااؼ لملااام ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة،

2001 ،3م ،ت.325

 -2د /يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات -لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،223ت .331د /م مؾن
دمحم سبلمة ،قانؾن لمل ؾبات -لم سؼ لملام ،مرجع سابق ،ت .337د /ملطؾد ملطؾد مصظهى ،شرح قانؾن
لمل ؾبات -مرجع سابق ،رقؼ  ،301ت.440
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عطجم:
عجوى اخر سل لام ماػدخ ً

ّوو ً -ماح بحظلاخ ءح و
لمللؼ ؾ أح عظصرل لم ص لم)ظائ كطاا سابق وأن أو الظا ،ولمللاؼ بصاهة عاماة اؾ

تصؾر لألش اهللا على وج مظابق ملف دها؛ أل :أن حصؾل صؾرة لمش هللا ف لمي ؽ ،كطاا ا

ف ا عااامؼ لمؾلقااع ،فه ا لمصااؾرة لإلدرلك ااة مطااا ي)اارل ف ا لملااامؼ مااؽ أمااؾر وأح ا لث ،فامل ااائق
لم ارج ة

لمؾلقع(.)1

بطثاباة لألصام ولمللاؼ بطثاباة لمصاؾرة لمي ظ اة مللف اة لم ارج اة كطاا اؾ فا عاامؼ

وفا ا جريط ااة ن اام عا ا ول م اارل ملا ا عطا ا ل مليي اار طب ااا مط ااا ورد فا ا ن ااص لمط ااادتيؽ

( )34،39مااؽ قااانؾن ماافلااة لألم ارلل لمسااارية ،فسن ا فدلاايؽ علااى لم)ااان لمللااؼ ب ن ا مصاااب

بطاارل مل ا كطاارل ( ،)COVID-19كطااا فدلاايؽ علط ا ب ا ن ملاام لالعد ا لهللا ااؾ ح اااة لميياار
لمطرلد ن م لمطرل إم  ،وأن ماؽ شا ن فللا أن فدض ّاطؽ مساساا بصالة ايل لإلنساان أو ح اتا ،
وعلى ذمػ فسذل قام ش ص بظشر فيروسات مليظة ف ابة كد)ربة مب ان ت ثير اا علاى لم ائظاات

لمطؾجااؾدة باميابااة دون علط ا بؾجااؾد بلااض لألش ا ات باميابااة ،وناادج عااؽ ذمااػ إصااابة بلااض
الهللا لألش ات بهيل لمطرل لمسارل ،فسّن ف

إن مؼ ي ص إصابدهؼ بهيل لمطرل(.)2

يل لمهرل ياؾن لم ص لم)ظائ مظدم ا ،حيا

ملويل -ل ميا ماظشيس م عخماي :
ً
لإلرلدة ا لملظصاار لمثااان مل ص ا لم)ظااائ  ،حي ا

ال فؾج ا لم ص ا لم)ظااائ إال بد اؾلفر

لإلرلدة ب)انااب لمللااؼ ،ولإلرلدة ا نشااا نهس ا يص ا ر عااؽ وع ا و درلك مطااا يل ا ا بام)ااان ،
ويد)

()3

ايل لمظشاا لمظهسا إماى إشابا

اياة مليظاة ا تل اق لمظد )اة لإلجرلم اة لمطلاقاب عل ا

قانؾنا  ،وتدطثم لإلرلدة ف لم)ريطة مؾ ؾ لم رلسة ف إرلدة لم)ان ملظد )ة مؽ جريطد سؾلهللا
 -1د /عب ا لماارحطؽ حساايؽ عل ا عاابلم ،أثاار لم)هاام ولميلااا ف ا لم ااانؾن علااى لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة ،رسااامة دكدااؾرلت،
كل ة لمل ؾق ،جاملة لمزقازيق ،جطهؾرية مصر لملرب ة1984 ،م ،رقؼ  ،48ت.97
 -2م د /دمحم جبريم إبرله ؼ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م لمل ول ،مرجع سابق .ت.193

 -3د /أشاارا تؾفي ااق شااطس لما ا فؽ ،شاارح ق ااانؾن لمل ؾبااات ،لم س ااؼ لملااام ،لمظغري ااة لملامااة مل)ريط ااة ولمل ؾب ااة ،دلر
لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2015 ،م ،ت.290
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أكان ا

بطههؾمهااا لمطااادل أم لم ااانؾن  ،و ا إصااابة لمط)ظ ا عل ا بااامطرل لمطل ا ل ،وتل اريض

لمص االة لملام ااة مل ظ اار ،حيا ا

إن لمط)ظا ا عل ا ا م ااؽ لمططا ااؽ أن فظ اام اايل لمط اارل لمطلا ا ل

خريؽ و يل ماطؽ لم ظؾرة.
وياس ماشسلتل مآلتا :ما ا صاؾرة لم صا لمطظلؾباة مف اام لم)ريطاة مؾ اؾ لم لرساة؟

م لم ص لملام أو لم ص لم ات؟

وم علبا عام كاا اام وع ا و خوال تبا و صاعبة ،إذ إ ّن لمؾصاؾل إماى ن اة لم)اان فا
لمطشار فا نااص لمطااادة
ايت لم)ريطااة فبا و أم ل
ار صااعبا وي ضااع مد ا فر لم ا ا وساالظد  ،م ااؽ ُ

( )39مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية ،قا لشاادر مدؾق ااع لمل اااب علااى لمهاعاام أن يلا ث

ند )ااة لمظ اام ملطاارل لمسااارل إصااابة لمط)ظا عل ا ف ااا؛ أل :ن اام لمطاارل إم ا  ،وربطااا ال فريا

لم)ااان إز اااق روح لمط)ظ ا عل ا  ،فااسذل كااان لألماار ااايل فسن ا ال يشاادر مدطااام لم)ريطااة قص ا ل

اسن
ع
أما إذل كان إرلدة لم)ان تد) إماى إز ااق روح لمط)ظا عل ا ف ّ
خاصا بم قص ل عا عما ف اّ ،
خاصا.
ذمػ فدظلب باإل افة إمى لم ص لملام قص ل ع
الػرع الثاني -إثبات الؼصد اجلـائي:

فدؾلفر لم ص لم)ظائ ف لمللغة لمد يلّ ق فيها لم)ان لمسلؾك لإلجرلم  ،وال يشادر
أن يساادطر لم ص ا لم)ظااائ ط اؾلل لمهد ارة لمد ا تسااديرقها لمساابب ة ف ا إح ا لث لمظد )ااة .فامظد )ااة
تلدبر إرلدية ف لمللغة لمدا يل اق ج ا لم)اان لمسابب لمايل ماؽ شا ن أن فا دل إماى لمظد )اة،
وملظااى ذمااػ أن لم صا لم)ظااائ فداؾلفر حدااى مااؾ كانا
مل وم لأل ل ة ،فاملبرة

طام

لمظد )ااة قا تل ا

فا ملغااة كااان فيهااا

بدؾلفر لم ص لم)ظائ بلظصري ف ملغة تطام لمهلم لمدظهييل مهطا

عطل ة لمدسبب ف إح لث لمظد )ة(.)1

يت لم)ريطة ق

أن يل لمهاعم ف
إن إثبات تؾلفر لم ص لم)ظائ  ،وصلؾبة لمد ّ ؽ مؽ ّ
ّ
قص بهلل لمظد )ة لمد تل  ،أو مؼ ي ص ا أمر فا اياة لمصالؾبة ،ف ثيار ماؽ أفلاال ن ام
 -1د /م مؾن دمحم سبلمة ،قانؾن لمل ؾبات – لم سؼ لملام ،مرجع سابق ،ت.325
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لمل ا ا ول ترت ا ااب ف ا ا كثيا اار ما ااؽ لمصا ااؾر بلي ا ا ل عا ااؽ قص ا ا لإل ا ارلر با اااميير أو إملا اااق لألذل

بااا خريؽ ،كطااؽ فدباار باما م ملطصااابيؽ مااثبل فا حاؾلدث لمظاارق دون إجارلهللا لخدبااار ما  ،أو مااؽ
ت ؾم بسر ا صيير و

مصابة بطرل مل  .ومؽ يطارس عبلقة لمزوج ة بامر ؼ مؽ إصابد
اايت لملاااالت قا قصا بهللا ن اام

عطاا إذل كااان لم)ااان فا
بطاارل ملا  ،ف ا يصاالب لمؾقااؾا ّ
ع ول لمطرل لمطل ل مؽ ع م  ،وربطا ال تسادظ ع جهاة لمدل ياق إثباات تاؾلفر لم صا لم)ظاائ
مؽ ع م

(.)1

وام وع

و خول أن عبهللا لإلثبات ف جريطة ن م لمل ول ملطرل لمسارل مليير عطا ل

أن لملاااؼ باإلدلنااة مااؽ ملاطااة لمطؾ ااؾ فلاازم مااؽ
ي ااع علااى عاااتق جهااة لمضاابا ولمدل يااق ،و ّ
لمطلاطة رورة إثبات لم ص لم)ظائ م ل لم)ان مؽ أن كان يللؼ ب ن مصااب ماثبل بطارل
ملا  ،وأنا كاان يللاؼ ب ظاؾرة ايل لمطارل ،وكايل إثباات لت)اات نيدا لإلجرلم اة إماى إصاابة لمييار
عط ل.

املطلب الجالح -أحكاو العقاب:

لمل ؾبااة ا لم) ازلهللا لماايل ي ا ّاررت لم ااانؾن ،ويؾقل ا لم ا ا مااؽ أجاام لم)ريطااة ويدظاسااب
ارر وت ااافئ خظ ا  ،فاابل ع ؾبااة مااا مااؼ ترت ااب
ملهااا ،فامل ؾبااة ج ازلهللا ،ويلظ ا ذمااػ أنهااا ت اباام ا ل
جريطااة وتداؾلفر مهااا جط ااع أركانهااا ،وتظشا لمطسا وم ة عظهااا ولعدبار ااا ج ازلهللا مل)ريطااة ي لااع عليهااا

طابلا جظائعا(.)2

وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا ءخعدم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول -لمل ؾبات لألصل ة.

مازخم ماالوا -لمل ؾبات لمهرع ة.

 -1د /لمسي دمحم عديق ،لمطشالة لم انؾن ة لمد فثير ا مرل لإلف ز ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2002 ،م،
ت . 66ومطزي مؽ لمدهص بلت حؾل عطل ات ن م لم م .لنغر :د /خام مؾسى تؾن  ،لمطس وم ة لم)ظائ ة ف
م)ال عطل ات ن م لم م ،رسامة دكدؾرلت ،كل ة لمل ؾق ،جاملة لم ا رة2005 ،م.

 -2د /ملطؾد ن)يب حسظ  ،شرح قانؾن لمل ؾبات – لم سؼ لملام ،مرجع سابق ،رقؼ  ،740ت.667
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الػرع األول -العؼوبات األصؾقة:

لمل ؾب ااات لألص اال ة بص ااهة عام ااة ،ا ا لمدا ا يطا ااؽ أن يلا ااؼ به ااا بص ااهة أص اال ة؛ أل:

مس ااد لة ع ااؽ ير ااا م ااؽ لمل ؾب ااات ،دون أن يا ااؾن تؾق له ااا ملّل ااا عل ااى حا ااؼ بل ؾب ااة أخ اارل،
وت دلف لمل ؾبات لألصل ة ج طا بيظها مؽ حيا

طب لدهاا ولألحااام لمدا ي اص بهاا لم اانؾن كابل

تطس وتل ق لإليبلم لمط صؾد عاؽ طرياق لمطسااس با ،
مظها تبلا الخدبلفها ف نؾ لملق لميل ّ
فثطة ع ؾبات ب ن ة وثطة ع ؾبات ماسة باملرية ،وثطة ع ؾبات مام ة(.)1
وماح س لت ماا ي ءا ماششخيا م ال متا اجيت وز ماطليا  )66م متحالي  ،وذاا:
أ -ع س لت ماحجوي وما صلم وماج  .ب-ع س لت تحديخي و

( )6ع ؾبات

لمس)ؽ لمط ب – لمس)ؽ لمط ق  ،لملبس ،لمل)ز ،لميرلمة ...إمد).
وفا

نصا
اايل لإلطااار ّ

( :لإلع لم–

لمطااادة ( )39مااؽ قااانؾن ماافلااة لألم ارلل لمسااارية علااى أن ا :

كم مؽ ي امف نص لمطادة ( )34ماؽ ايل لم اانؾن بلاساسم ااجا
((يلاقب ّ
سظسمت ،وباميرلمة لمد ال ت ام عاؽ خطسايؽ أماف در اؼ ،وال ت)ااوز مائاة أماف در اؼ ،أو بسحا ل
تدياج ع ام بطاذ
اايل لمااظص أن

اااتيؽ لمل ااؾبديؽ ،وف ا حامااة لملااؾد تضاااعف م ا ة ع ؾبااة لمساا)ؽ) .وتبا ّايؽ ف ا
لمطشر مؼ يضع حع ل أدنى ملل ؾبة بم و اع حاع ل أقصاى لمطشاار إم ا سااب ا ،وشاّ د ا فا حاماة
لملؾد ب ن

اعف لمط ة ،ويرل تش ف لمل ؾبة مهيت لم)ريطة أيضا ب ن يضاا فا لماظص ماثبل:

(...لمس)ؽ ماطدمت م ة ال ت م عؽ خطس سظؾلت ...إمد) ،مع تشا ف لمل ؾباة مارة أخارل أيضاا

ب ا ن ت ااؾن لمل ؾبااة لمساا)ؽ لمط ب ا أو لإلع ا لم إذل ناادج عااؽ لإلصااابة بااامطرل لمؾفاااة أو لمل)ااز
لمش ف .
الػرع الثاني -العؼوبات الػرعقة:

اص علااى لمل ؾبااات لمهرع ااة ف ا قااانؾن لمل ؾبااات لالتلااادل ،وتضااطؽ ع س االت تلًّي ا
نا ّ
ووبااخى تكطد ي ا  ،ووردت لمل ؾبااات لمدبع ااة ف ا لمط اؾلد مااؽ ( 73حدااى لمطااادة  )80لتلااادل،
بيظطا وردت لمل ؾباات لمد طيل اة فا لمطاؾلد ماؽ ( 80حداى )82

لتلاادل وماؼ يلرفهطاا لم اانؾن

 -1د /يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات – لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،490ت 619وما بل ا.
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باام قااام باملصاار مهطااا .ولمل ؾبااات لمدبع ااة بصااهة عامااة ا لمدا ي ّرر ااا لم ااانؾن بصااهة ثانؾيااة
مدللق بامطدهؼ –ف لألحؾلل لمد نص عليها -بصهة حدط ة وب ؾة لم انؾن كظد )ة حدط ة مللاؼ
عل ببلض لمل ؾبات لألصل ة ،وذمػ دون لملاجة إمى ت خم لم ا

لماايل يص ا رت باإلدلنااة ولمل اااب ،كطااا ورد ذمااػ ف ا نااص لمطااادة ()73

ملظص عليهاا فا حاطا
لتلااادل حي ا

نص ا

علااى أن :ماح س ااالت ماشلًّيااا ذاااا -1 :ماحخاااالن اااام بحاااس ماح اااسأل وماط مد ااال -2 .اخمقلااا

ماشخش  .وتللق يت لمل ؾبات لمطلاؾم عل ب ؾة لم انؾن دون لملاجة إمى لمظص ف لملاؼ).
وفا

اايل لإلطااار نصا

لمطااادة ( )40مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية علااى أنا :

(مااع ع ا م لإلخاابلل ب حاااام لمطااادتيؽ ( )38،39مااؽ اايل لم ااانؾن ،ملطلاطااة أن ت ا مر بسخضااا

لمطريض مللبلج أو مبلسدشهاهللا لإلمزلم بظاهللا على ت رير مؽ لإلدلرة لمطلظ ة) .ويضاا إمى ذماػ
ع س لبحلي ماعظ ا لمطظصؾت عليها ف لمطادة ()121
لتلادل رقؼ ( )4مسظة  ،2019حي

نص

لتلادل لمطل ماة بامطرساؾم ب اانؾن

على أن ( :إذل حاؼ علاى أجظبا فا جظاياة بل ؾباة

م ي ا ة مللريااة ،أو ف ا لم) ارلئؼ لمؾلقلااة علااى لملاارل ،وجااب لملاااؼ بسبلااادت عااؽ لم ومااة ،وي)ااؾز

ملطلاطااة فا ماؾلد لم)ااظ لألخاارل ،أن تا مر فا حاطهااا بسبلااادت عااؽ لم ومااة ،أو لملاااؼ باإلبلاااد
ب ال ماؽ لملااؼ بامل ؾباة لمط يا ة مللرياة) .وقا أ ا ه

ف ارة ثامثاة خاصاة باسادثظاهللا لألجظبا ماؽ

ع ؾبة لإلبلااد ،وفا أل ناص ورد فا أل قاانؾن وخار إذل كاان زوج أو قرياب بامظساب مطاؾلطؽ،
وذمػ ما مؼ ياؽ لملاؼ صادر ب)ريطة مؽ لم)رلئؼ ماسة ب مؽ لم ومة.

املبحح الجاىي
األحكاو العامة جلرائه ىكل األمراض السارية
إىل الغري الياشئة عً خمالفة التدابري الوقائية
متهيد ويقشيه:

ماظز ما لوسوا :وصت ماطاليا  )36اام مالوسن اكلءحا ماااخمر ماسال ي علاى أنا :

أل حاؼ مؽ أحاام لمطادتيؽ ( )6،4مؽ لم انؾن باملبس وبامي لرماة لمدا
(يلاقب كم مؽ ي امف ّ
ال ت)اااوز عش ارة والا در ااؼ) ،ولمطااادة لمرلبلااة خاصااة بل ا م لمد ازلم لم)هااات لمظب ااة و ير ااا مااؽ
لم)هااات باااإلببلغ عااؽ إصااابة أو وفاااة ش ا ص مصاااب بطاارل سااار ،ولمطااادة لمسادسااة خاصااة
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بل م إببلغ مامػ حيؾلن مصاب بطرل سار لم)هاات لمب ظرياة .تطال وصات ماطاليا  )38اام
ما االوسن ماساالبج ع اام وو ا ( :يلاقااب كاام مااؽ ي ااامف أل حاااؼ مااؽ أحاااام لمبظ ا فؽ ( )2،1مااؽ
لمطااادة ( )31ولمطااادتيؽ ( )33،32مااؽ اايل لم ااانؾن باااملبس وبامي لرمااة لمد ا ال ت اام عااؽ عش ارة

والا در ااؼ ،وال ت)اااوز خطساايؽ أمااف در ااؼ ،أو بسحا ل اااتيؽ لمل ااؾبديؽ) .ولمبظا فؽ ( )2،1مااؽ

لمطادة ( )31لم اصة بط امهاة لمطاريض بطارل ساار لإلجارلهللالت لمطدبلاة فا لمساهر ولمدظ ام ماؽ
و مااى لم ومااة .ولمطااادة ( )32خاصااة ب)ريطااة ع ا م تؾج ا لمطصاااب بطاارل سااار مل)هااات لمظب ااة

أما لمطادة ( )33فه خاصة ب)ريطاة عا م لمدازلم لمطاريض بطارل ساار بامدا لبير
مدل لملبلجّ ،
لمؾقائ اة وتظهياي لمؾصااهات لمظب اة( .)1وسااظدظاول لم)ارلئؼ لماؾلردة فا لمطاؾلد ( )33،32،4بام لرسااة

كظطاذج مدلػ لم)رلئؼ.

ماح اام ماشساخي  :لم)ارلئؼ لمساابق لإلشاارة إميهاا ماؽ لم)ارلئؼ يار لملط ياة ،وماؽ جارلئؼ

لم)ااظ وتؾصااف ب نهااا ج ارلئؼ بلا ا باالاشسخي ماسماال ا ،وربطااا ت ااؾن اايت لم) ارلئؼ ا لألكثاار

لندشار ف وسائم ن م لألمرلل لمسارية إمى لميير ،ند )اة لإل طاال أو لم ظا
ل

يار لملطا ل فا

ع ا م لتبااا لمد ا لبير لمؾقائ ااة ،وت طااؽ لمللااة مااؽ لمد) اريؼ ولمل اااب ف ا لمليلؾمااة دون لندشااار اايل

لمطرل لمساارل و يارت باامط)دطع ،وعا م تلاريض ح ااة لمييار مل ظار ماؽ خابلل و اع لمد لزماات
وقيؾد طب ة ملزماة مل افاة ،ومظهاا لالمد لزماات لمطل ااة علاى بلاض لم)هاات لمظب اة و ير اا ،وكافاة
أف ارلد لمط)دطااع ،وكاايل إم ازلم كافااة لمطصااابيؽ بطاارل سااار مااؽ لم) ارلئؼ لمطل ا دة بام سااؼ (أ) مااؽ

لم) ول لألول لمطرفق بام انؾن ،مؽ لتبا كافة لمدلل طات ولم ؾلع ولمد لبير لمصل ة لمطظصؾت
عليها مؽ و لزرة لمصلة ووقاية لمط)دطع؛ مدؾق خظر إصابة ل خريؽ باامطرل لمطلا ل ،ب صا
لملهاظ على لمصلة لملامة بامط)دطع ،وسؾا ي دصر يل لمطبل
لم)رلئؼ كظطاذج ملطؾلجهة لم)ظائ ة عاؽ طرياق تؾ ا

م امهاتها.

على درلسة بلاض ماؽ تلاػ

أركانهاا ،ماع ب اان لمل ؾباات لمط اررة علاى

 -1مطزيا مااؽ لمدهصا بلت حااؾل لمط امهااة إلجارلهللالت لمؾقايااة .لنغاار :د /دمحم أرفا

عثطااان ،لمطسا وم ة لم)ظائ ااة عااؽ

ن اام لمل ا ول ،د لرس اة م ارنااة باايؽ لمه ا لإلساابلم ولم ااانؾن لمؾ اال  ،رسااامة دكدااؾرلت ،كل ااة لمش اريلة ولم ااانؾن،
جاملة لألز ر ،لم ا رة2007 ،م ،ت.320
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وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطلحث ءا اص دم ع م ماظحس مآلتا:
ماطص ل ماول :أركاان جريطاة عا م لالمدازلم بااإلببلغ عاؽ إصاابة أو وفااة شا ص مصااب

بطرل سار لمطادة ( )4وع ؾباتهاا .ماطص ال مااالوا :أركاان جريطاة عا م لمدازلم لمطاريض بطارل
سار بامد لبير لمؾقائ ة ،ولمؾصهات لمظب ة بامطادتيؽ ( .)33 ،32وع ؾباتها.

املطلب األول -أركاٌ جزمية عدو االلتزاو باإلبالغ عً إصابة أو وفاة شخص مصاب
مبزض سار وعقوبايها:

وصت ماطليا ماخمبح ام ملوسن اكلءح مااخمر ماسل ي على أن  -1( :ت شدم مازئالت
ّ
ماشلايا اشاام ع طاات وو مشااش ت ءااا لااالب و ّ شاااز وو وءلتا با ل مااؽ لألمارلل لمسااارية
لمط رجة بام سؼ ( )1مؽ لم) ول رقؼ ( )1لمطرفق بهيل لم انؾن ،أن تبل لم)هة لمد فدبلها بلاؼ

عطل ا ف ااؾرل ،وبلا ا أقص ااى ( )24س اااعة :أ -لألطب اااهللا فاا لم ظ ااا لملا ااؾم أو لم ااات .ب-
لمص ا ادمة وفظي ااؾ لمصا ا ادمة فا ا لم ظااا لمل ااام أو لم ااات .ج -مزلوم ااؾ مهظااة لمظ ااب م ااؽ ي اار
لألطباهللا ولمص ادمة ف لم ظا لملاؾم أو لم ات -2 .ت شدم مازئلت مآلتي ام غداخ ماشلالد

أل شا ص
وو ماصيليا ءا ما صلم ماحكاساا وو مااالم مداى علطا أو لشادبه فا إصاابة ّ
أو وفات ا ب ا ّل مااؽ لألم ارلل لمسااارية لمط رجااة بام سااؼ ( )1مااؽ لم) ا ول رقااؼ ( )1لمطرفااق بهاايل
فؾر لمؾ لزرة أو أقرب جهة صل ة بيمػ :أ -لمط اامظؾن ملطاريض ماؽ لم لرشا فؽ.
ل
لم انؾن أن تبل

ب -لمطسا ول لمطباشاار فا مااان عطاام أو د لرسااة لمطاريض أو لمشا ص لمطشاادب بسصااابد  .ج-
قائا ا لمس ااهيظة أو لمظ ااائرة أو لمطركب ااة لملام ااة ،إذل ك ااان لمشا ا ص لمطا اريض أو لمطش اادب بسص ااابد
أل ت)طلااات
مسا ل
اافر عليهااا .د -ااااجنخ ماطظشااأا ماح لبياا أو لمهظ ا ق أو لمطلسااار أو لمطل) ا أو ّ
أل ت)طلات أخرل فدؾلج فيها لمطريض أو لمطشدب بسصاابد  .ي -ماطح ج ماسظل ا.
س اح ة أو ّ
 -3تل د لمبلئلة لمدظهييية مهيل لم انؾن لإلجرلهللالت ولمؾسائم لمدا فادؼ بهاا لمدبل ا ولمظطااذج لمدا

تسد م مهيل لميرل)( .)1وح دت لمطادة ( )36مؽ لم انؾن أحاام لمل اب ملط امف مدلػ لمطادة.
لمطشار لم اؾيد فا ناص لمطاادة ( )11ماؽ لمطرسااؾم
 -1وفا لمط ابام وعلاى خابلا ذماػ علاى سابيم لمطثااال ،أم اى ُ
ب اانؾن رقااؼ ( )162مسااظة 1992م بشا ن "لمؾقاياة مااؽ لإلفا ز عاالد م بصاال ع اام ماشاااز ماطصاالب بطاارل
لمطشاار علااى لمش ا ص لمطصاااب ع ؾبااة
لإلف ا ز مل)هااة لمط دصااة بااؾ لزرة لمصاالة ملامد ا عظ ا علط ا بهااا ،وق ا ر ُ
لملبس م ة ال تزي على سدة أشهر وبيرلمة ال ت)اوز خطسطائة دفظار أو بسح ل اتيؽ لمل ؾبديؽ.
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و اايت لم)ريطااة مااؽ ج ارلئؼ لم)ااظ لمظات)ااة عااؽ م امهااة إح ا ل ت ا لبير لمؾقايااة لمطظصااؾت
عليهااا قانؾنااا ،و ا ع ا م إباابلغ لم)هااات عااؽ ماريض بطاارل سااار ،كطااا أنهااا مااؽ وجهااة نغرنااا
خاصااة أيضااا بدل اريض ح اااة لميياار مل ظاار ،إذل مااا تااؼ م امهااة اايت لمد ا لبير لمطدلل ااة باااإلببلغ

ار
لمهااؾرل فا حامااة لمللااؼ بسصااابة شا ص بطاارل سااار أو لمؾفاااة ،حيا إ ّن ذمااػ قا يساابب خظا ل
مليير ،ميل يطاؽ أن تؾصف ب نها مؽ لم)رلئؼ لمشال ة ،و لم)رلئؼ لمد تدؼ كاملة دون حا وث
از مهاا عاؽ لم)ارلئؼ ذلت
ند )ة مليظة ،كطا تسطى يت لم)رلئؼ أيضا ب)رلئؼ لمسلؾك لمطلاض تطيي ل

ار
لمظد )ااة( .)1وتد ااؾن اايت لم)ريطااة م ااؽ ركظ اايؽ ،طااا :لم ااركؽ لمط ااادل ،ولمااركؽ لمطلظ ااؾل ،وأخي ا ل
أحاام لمل اب.

نؾ

وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا مالم ءخوم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول :لمركؽ لمطادل.

مازخم ماالوا :لمركؽ لمطلظؾل.
مازخم ماالاث :لمل ؾبة.

الػرع األول -الركن املايي:

فد ا ّاؾن لمااركؽ لمطااادل فا جريطااة عا م لإلباابلغ عااؽ إصاابة شا ص مااا بطاارل سااار أو
لمؾفاة ،مؽ سلؾك خاطئ ألش ات مليظة ح د ؼ لمظص لمل اب على سبيم لملصر فا لمطاادة
لمرلبلة مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمساارية .وفا

ل ت :

اؾهللا ماا سابق ندظااول ايل لمهار علاى لمظلاؾ

وو ً -ماس سك ماالشئ:
لمسلؾك لم اطئ لمطااؾن مهايت لم)ريطاة قا فدطثام فا لإل طاال فا تظهياي لملاؾلئ  ،أو عا م
 -1مطزي مؽ لمدهص بلت حؾل لم)رلئؼ لمشال ة ،لنغر :د /أحط فدل سارور ،لمؾسا ا فا قاانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ
لملااام ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة ،لمظبلااة لمسادس اة ،/2015 ،ت 564وم ااا بل ا ا ،ود /أحط ا ع ااؾل

باابلل ،مبااادو قااانؾن لمل ؾبااات لمطصاارل ،لم سااؼ لملااام ،دلر لمظهضااة لملرب ااة ،لم ااا رة ،2008 ،ت 254ومااا
بل ا.
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لالحد ا  ،أو لمرعؾنة ،وعا م لالندباات( ،)1أو قا يااؾن فا صاؾرة خظا خاات ماؽ بلاض لمه اات
لمطليظاة علااى سابيم لملصاار ،لمطظصاؾت عليهااا قانؾنااا مثام م امهااة لم اؾلنيؽ ولملاؾلئ ولألنغطااة،
ولم لررلت لمطدلل ة بامطهؽ لمط دلهة بل م إببلغ لم)هات لمظب ة باإلصابة بامطرل لمسارل(.)2

لمطشار قا
وباسد رلهللا نص لمطادة لمرلبلة مؽ قاانؾن ماافلاة لألمارلل لمساارية ،تبايؽ أن ُ
و ع لمدزلما مليظا ،وذس م بالغ عظ علؼ أح مؽ لمه ات لمطليظة ولمطس ومة ف بلض لم)هات
لمظب ة عؽ إصابة ش ص ما ،وما س م)ارد لمللاؼ ف اا بام عظا لالشادبات فا إصاابة شا ص ماا

بطارل ساار ،أو وفاتا بطارل ساار ،وما س أل مارل ساار ،بام حا د لماظص لمساابق أن يااؾن
يل لمطرل مؽ لألمرلل لمط رجة ف لم سؼ لألول مؽ لم)ا ول لألول لمطرفاق بام اانؾن؛ ويرجاع

ذمػ ربطا م ظؾرة لندشار تلػ لألمرلل إذل تؼ ترك الهللا لمطصابيؽ دون لإلببلغ عظهؼ مل)هاات
لمظب ااة؛ حدااى يطاااؽ لت اااذ لملاابلج و ج ارلهللالت لمؾقايااة مااؽ تلااػ لألم ارلل لمسااارية .وق ا ح ا دت

لمبلئلة لمدظهييية مل انؾن ك م ة لإلببلغ ولمظطاذج لمطل ة ميمػ.
وام وع

و خول ذظلك بحس ماطالا لت مآلتي :

لمطشار لالتلاادل ءاا ماز اخا ماواام ماؽ لماظص لمساابق لالمدازلم
ءطم ولاي ووام :حا د ُ
باااإلببلغ مل)هااات لمطس ا ومة عظ ا لمللااؼ أو لالشاادبات بسصااابة ش ا ص بطاارل سااار مااثبل بطاارل
( ،)COVID-19أو وفات ا  ،مااثبلث ف ااات علااى ساابيم لملصاار وجط ا لهؼ مااؽ لم)هااات لمظب ااة،

و ؼ لألطباهللا ولمص ادمة وكيل مزلومؾ مهظة لمظب مؽ ير لألطباهللا ،ويطاؽ لم ؾل إ ّن يل لالمدزلم
ق
لمطشار بايؽ لألطبااهللا لملاامليؽ فا
ؾ لمدزلم مهظ (طب ) مظب لاة عطام تلاػ لمه اات ،وماؼ يهار ُ

لمطظشات لمظب ة لملاؾم ة أو لم ظا لم ات وحسظا ما فلم ،وم دضى ذماػ اؾ لمطسااولة بياظهؼ
يت لألمارلل إذل ماؼ فادؼ لكدشاافها فا

لمطشر م ظؾرة تهش
ف لمطس وم ة لم)ظائ ة؛ إدرلكا مؽ ُ
لمطشار لشادر أيضاا فا لماظص لمساابق وقداا
ل
وقدها
مبار وعبلجها طبعا .ويضاا إماى ذماػ أن ُ
 -1مطزيا ا م ااؽ لمدهصا ا بلت ،لنغ اار :د /شا اريف س ااي كام اام ،ش اارح ق ااانؾن لمل ؾب ااات ،لم س ااؼ لمل ااام ،مرج ااع س ااابق،
ت .528د /جطيم عب لمباق لمصيير ،جرلئؼ لم م ،مرجع سابق ،ت.115

 -2د /ملطؾد ن)يب حسظ  ،لمطاؾجز فا شارح قاانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ لم اات ،دلر لمظهضاة لملرب اة ،لم اا رة،
1993م ،رقؼ  ،497ت.329
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مليظااا ال يطاااؽ ت)اااوزت فا لإلباابلغ ،و ااؾ أن ياااؾن لإلباابلغ عااؽ اايل لمطصاااب أو لمطدااؾفى مااؽ
لمطرل لمسارل لمطبيؽ بام)ا ول ،با ال فد)ااوز  24سااعة ماؽ وقا

لمللاؼ با  ،وبطههاؾم لمط امهاة

إذل ما تؼ إببلغ لم)هات لمطس ومة عؽ تلػ لإلصابات بامطرل لمسار مثبل بل فاؾلت تلاػ لمطا ة
لمطل دة قانؾنا ،فسن ذمػ يل جريطة يلاقب عليها.
لمطشر ف ماز خا ماالوي مؽ لمطاادة لمسااب ة نهساها مه اات أخارل
وام ولاي ملوي  :أمزم ُ
على سبيم لملصر مؾ ؾ لإلببلغ عؽ ش ص مصاب بطرل مل كطا اؾ ولرد فا لماظص،
مظهؼ على سبيم لمطثاال ال لملصار (ااجنخ ماطظشاأا ماح لبيا ) و ماطح اج ماسظال ا) ،وفا

ايت

لمطش اار م ااؽ إم لزما ا مطا ا فر لمطظشا ا ة لمل اب ااة ،ولمطل ااق
لمظ ظ ااة م ااؼ فدؾص اام لمباحا ا إم ااى قصا ا ُ
لم)ظااائ لالمد لزمااات نهسااها لمطؾقلااة علااى لألطباااهللا ،بااامر ؼ مااؽ لمهااارق باايؽ لخدصاصااهطا ،و اام
لمط صؾد بامطل ق لم)ظائ

ؾ م مؾر لمضبا لم ضائ  ،أو مساع وت ،أم ماذل؟

وذااحه ماسد ي ا احا و ااخ :ف ا ياااؾن مااؽ لألفضاام إعااادة لمظغاار نلااؾ د لرسااة ت صا ص

مؾعف مسا ول عاؽ ذماػ بامطظشا ة لمل اب اة ،ومؾعاف وخار بطااان عطام لمطل اق لم)ظاائ يااؾن
مااؽ لخدصاصا فلااص لمطشاادب ج ا بسصااابد ولإلباابلغ ،وسااظ نا فا ذمااػ أن لخدصااات ما مؾر

لمض اابا لم ض ااائ ذو لالخدص ااات لمل ااام ملا ا د عل ااى س اابيم لملصااار فا ا ق ااانؾن لإلجا ارلهللالت
مطشار ماؼ
لم)زلئ ة .وميدهارغ ما فر لمط سساة لمل اب اة فا عطلا لألساسا  ،يضااا إماى ذماػ أن ل ُ
يل د حع ل أقصى مزمؽ لإلببلغ مله ات لمؾلردة ف تلػ لمه رة ،كطاا جااهللا فا لمه ارة لألوماى حيا
ورد عباارة م بالغ مازس ) ف اا فا لمه ارة لمثان اة عاؽ تلاػ لإلصاابات دون تل فا زماؽ ملايؽ
كطا ؾ ولرد ف لمه رة لألومى.

ملويل– ماظشيس :
ً
ال تدظلب يت لم)ريطة ح وث ند )ة مليظة فه جريطة مؽ جرلئؼ لمسلؾك لمط)رد ،فد ع
لم)ريطااة حيظطااا يل ا ث ع ا م لإلباابلغ مااؽ لم)هااات لمطلدزمااة باااإلببلغ عااؽ إصااابة أح ا أو وفات ا
بطرل سار ،وجرم لمطشر

يل لمسلؾك لم اطئ ،ومؼ يشدر لمطشر أن فظدج عؽ ع م لإلبابلغ

إصابة وخريؽ بطرل مل بامهلم مؽ جرلهللا ع م لإلببلغ.
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ملا ًال -عالم ماس ي :

ألن اايت لملبلق ااة تهد اارل وج ااؾد
فا ا لم)ا ارلئؼ لمش ااال ة ال فه ااؼ د لرس ااة عبلق ااة لمس اابب ة؛ ّ
عظصريؽ ،طا :لمسلؾك لإلجرلم ولمظد )ة لمطادية ،وماؽ ثاؼ فابل وجاؾد مهايت لملبلقاة فا جريطاة

ال يشدر مؾجؾد ا ند )ة بطههؾمها لمطادل.
الػرع الثاني -الركن املعـوي:

ح ا د قااانؾن لمل ؾبااات لالتلااادل عظاصاار لمااركؽ لمطلظااؾل ف ا لمطااادة ()38
حي ا

نص ا

علااى أن ا  ...( :ويدااؾفر لم ظ ا إذل وقل ا

لتلااادل

لمظد )ااة لإلجرلم ااة بساابب خظ ا لمهاعاام

سؾلهللا أكان يل لم ظ إ طاال أم ع م لندبات أم ع م لحد اا  ،أو ط شاا أو رعؾناة ،أم عا م م لرعااة
لم ؾلنيؽ أو لملؾلئ أو لألنغطة أو لألولمر).
أل ف ا لمه ا ب ن ا  :إخاابلل لمطاادهؼ عظ ا تص ارف بؾلجبااات
ولم ظ ا ياار لملط ا ل عرف ا ر ٌ
لمل ظااة ولملااير لمد ا يهر ااها لم ااانؾن ،وع ا م حيلؾمد ا تبلااا ماايمػ دون أن يهض ا تصاارف إمااى
ح وث لمظد )ة لإلجرلم ة ف حيؽ كان ذمػ ف لسادظاعد وماؽ ولجبا ( .)1وتظب اا مايمػ فد اؾن

لمركؽ لمطلظؾل ف

يت لم)ريطة مؽ لم ظ

ير لملط ل ،و ؾ لمظؾ لمثان مؽ لإلذناب أو لإلثؼ

لمطشار لإلماارلت ماه اة ايل لمظاؾ ماؽ لم ظا كطاا ماؼ يلارا أيضاا لم)ارلئؼ
لم)ظائ  ،ومؼ يلرا ُ
لمطشر لمطصرل أيضا ،وم ؽ يطاؽ لم ؾل ب ن يت لم)ريطاة تدطياز عاؽ
ير لملط ية ش ن ش ن ُ

لم) ارلئؼ لملط يااة ب ا ن لمهاعاام ال فري ا لمظد )ااة لإلجرلم ااة علااى ساالؾك لإلج لرم ا لإلرلدل بصااهة

مباشرة وال بصهة ير مباشرة(.)2
و ذل كاان لم ظا

يار لملطا ل يطثام شااابل لسادثظائعا ملطسا وم ة لم)ظائ اة ألن لألصاام فا

لم)رلئؼ أن ت ؾن عط ية ،حي

فظده لم ص لم)ظائ لملام ف

يت لم)ارلئؼ لمدا تظصارا حيا

ال فري لم)ان لمظد )ة لإلجرلم ة ،و ا إصاابة ل خاريؽ باامطرل لمساارل ،فهايت لألخيارة تدل اق
 -1د /ملطؾد ن)يب حسظ  ،لمطؾجز ف

شرح قانؾن لمل ؾبات ،لم سؼ لم ات ،مرجع سابق ،رقؼ ،487

ت.323

 -2د /يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات -لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،227ت.340
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ربط ااا ر ط ااا ع ااؽ إرلدة لم) ااان ج س اادؾل فا ا ذم ااػ أن يا ااؾن قا ا تؾقله ااا ،أو ك ااان فا ا ماظدا ا أن
فدؾقلها ،طامطا أن إرلدت مؼ تظصرا إميها ومؼ ت بلها ،وتلػ ح ود فاصلة ما بيؽ لم ص ولم ظا
ير لملط ل(.)1

بالا ا ما ااسل :فدطثاام لمااركؽ لمطلظااؾل فا لم)ريطااة مؾ ااؾ لم لرسااة مااؽ خظا لمهاعاام

ير لملط  ،ويدطثم ذمػ ف إخبلل لمهاعم مؽ بلض لمه ات لمطظصؾت عليهؼ ف نص لمطاادة

لمرلبلااة مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسااارية بامدلل طااات ولم ؾلعا لماؾلردة فا

لمدزلمهؼ باإلببلغ عؽ لملامة لمطصابة بامطرل لمسارل بل علطهؼ ب .

اايل لمااظص ،و ا

الػرع الثالث -العؼنننوبة:

نص

لمطادة رقؼ ( )36مؽ قانؾن ماافلة لألمارلل لمساارية علاى ع ؾباة أصال ة ولحا ة

أل حااؼ ماؽ أحااام لمطاادتيؽ
ف ا مهيت لم)ريطة ،حي نص على أن ( :يلاقب كم مؽ ي امف ّ
ي ذا  ،وو بصااجى ذالتدم
( )6،4مؽ يل لم انؾن بلاحلذ وماػخما ماشا تسالوز عشاخا آ
ماح س شدم) .ويرجى لمظغر نلاؾ د لرساة تلا فم لمل ؾباة ساامهة لمايكر ،با ن ت اؾن لمل ؾباة بامي لرماة

ف ا وخاصة لمه ات لمؾلردة ف لمه ارة لألوماى ماؽ لألطبااهللا ولمصا ادمة ،وساظ نا فا ذماػ أنهاؼ اؼ

لميفؽ فؾلجهؾن بام رجة لألومى يل لمطرل لم ظير ،وكطاا يساطؾنهؼ خاا لما فا لألول ،أو كطاا

يسطؾنهؼ (لم) ش لألب ض) .مع تش ف لمل ؾبة مللبس أو لميرلمة ف حامة لمد رلر.

املطلب الجاىي -أركاٌ جزمية عدو التزاو املزيض مبزض سار بالتدابري الوقائية
وييفيذ الوصفات الطبية وعقوبايها:
إن م)رد م امهة لمطصاب بطارل ملا ملدا لبير لمؾقائ اة ولالحد اطاات لمصال ة ولم ؾلعا
ّ
أل قا ا لررلت و لزري ااة أخ اارل قاما ا لم)ريط ااة ،وال يش اادر
لمطظص ااؾت عليه ااا فا ا لم ااانؾن ،أو فا ا ّ
ملل اب أن يل ث

رر بامهلم ،جبط)رد ع م لالمدازلم لمطظصاؾت عل ا قاما
ل

لم)ريطاة ،وساظ نا

ف ذمػ ماا و ي ءا ماطليا  )32ام ملوسن اكلءح ماااخمر ماسال ي  ،ف ا نصا

علاى أنا :

(ي)ب على لمطصاب عظ ملرفة إصابد بطرل مؽ لألمرلل لمؾلردة بام) ول رقؼ ( )1لمطرفق

 -1د /عب لم ادر حسيظ ملهؾظ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ لإلصابة بامهيروسات ،مرجع سابق ،ت.477
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بام ااانؾن ولمط ااامظيؽ م ا  ،ماشسعااا لاااام مااااس مز ا وو ماس ااا ماصاااحي اش اااا ماحاااالج وماطشاااس ا
وماشسعي ا بطااالشخ م ااالب  ،وشااخأل موش االل ماحااجوى) ،كطاال وصاات ماطااليا  )33ااام ما االوسن

لمسابق على أن ( :على لمطصاب عظ ملرفة إصابد بطارل ماؽ لألمارلل لماؾلردة فا لم)ا ول

رق ااؼ ( )1لمطرف ااق بام ااانؾن ،م اشاااادمم بلاشااااجمبدخ ماسمل ياااا  ،وتظزدااااح ماسااااازلت ماص ياااا وماش دااااج
بلاشح يطلت ماشا تحصم ا  ،ب ج

ماحد سا يون و

ماحجوى اآلبخيم).

و يت لم)رلئؼ مؽ لم)ارلئؼ يار لملط ياة وماؽ جارلئؼ لم)اظ  ،وماؽ وجهاة نغرناا تلدبار ماؽ
جرلئؼ لمسلؾك لمط)رد؛ أل :ال يشدر ح وث ند )ة مليظة ،و

لملا ا ول م ااثبل ،وتض ااطظ

إصابة لميير بضارر أو لند اال

تل ااػ لمطا اؾلد بل ااض لمدا ا لبير لمص اال ة لمؾلج ااب لتباعه ااا م ااؽ لمطص اااب

بطرل مؽ لألمرلل لمط رجاة بام)ا ول لألول لمطرفاق بام اانؾن؛ ولالمدازلم بامدؾجا ماؾ لزرة لمصالة
مدل ا لملاابلج؛ بها ا لنلصااار لند ااال لملا ول مآلخاريؽ ،وعا م حا وث لأل ارلر لمصاال ة بهااؼ.

وتد ؾن يت لم)رلئؼ مؽ ركظيؽ ،طا :لمركؽ لمطادل ،ولمركؽ لمطلظؾل .مع ذكر أحاام لمل ؾبة.
وءا ةسد ال س ج وشظلول ذحم ماطص ل ءا مالم ءخوم ع م ماظحس مآلتا:
مازخم ماول :لمركؽ لمطادل.

مازخم ماالوا :لمركؽ لمطلظؾل.
مازخم ماالاث :أحاام لمل اب.
الػرع األول -الركن املايي:

فد اؾن لمااركؽ لمطااادل م)ريطاة عا م لمدازلم لمطصاااب بابلض لمدا لبير لمؾقائ ااة لمطظصااؾت
عليها ف لمطادتيؽ ( )33،32سامه لميكر ،مؽ سلؾك خاطئ ملهلم لمطظشئ مل ظر؛ و ؾ ع م
لالمد ازلم بامدؾج ا مااؾ لزرة لمصاالة ووقايااة لمط)دطااع مدل ا لملاابلج ،و ي ارت مطااا ورد بااامظص ،وكاايل

م امهة لمد لبير لمؾقائ ة لمطهرو ة عل  ،ملل مؽ لندشار فيروس كؾرونا لمطسد) ماثبل ،و يارت
مؽ كافة لألمرلل لمسارية ،ونؾ

ذمػ على لمظلؾ ل ت :
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وو ً -ماس سك ماالشئ مازح ماطظشئ ا اصخ):
ي)ااب أن ياااؾن ساالؾك لم)ااان (لمش ا ص لمطصاااب) تابلااا مااؾع و رلدة حف ف ااة مطاظااة،
وي ااامف ساالؾكا يهر ا لم ااانؾن ،ومثاام اايت لم ؾلع ا لمساالؾك ة تهداارل ق ا رلت فرديااة مطرلعاتهااا

ولالندب ااات مبلمدا ازلم به ااا .فلا ا م م لرع اااة اايت لم ؾلعا ا تدطث اام فا ا لمط امه ااة لإلرلدي ااة مؾلج ااب لالندب ااات
مبلمد ازلم ،وف ا ذمااػ ياطااؽ جااؾ ر لم ظ ا ( ،)1فاايمػ لملظصاار يهاارل ف ا لمؾلقااع علااى كاام لألف ارلد

لمطصابيؽ بطرل مل لمدزلما بامدؾج إمى و لزرة لمصلة ووقاية لمط)دطاع مدل ا لمطشاؾرة ولملابلج

كطا ورد ف لمطادة ( )32مؽ لم انؾن ،وم س على لمطصاب ف ا بم لمط امظيؽ ما أيضاا ،و ايل
لمؾلج ااب مل اابلج لمطص اااب ذلتا ا وعا ا م لند ااال لملا ا ول مآلخا اريؽ ،وأيض ااا لالمدا ازلم بااف ااة لمدا ا لبير

مطاا ورد فا لمطاادة ( )33ماؽ لم اانؾن .ويدطثام لإل طاال فا
لمؾقائ ة ولمؾصهات لمظب ة ،و ير ا ّ
صاؾرة لالمدظااا عااؽ لت اااذ لحد ااا تطل ا قؾلعا لم بارة لإلنسااان ة ،كامطصاااب بطاارل ملا لماايل

أل مظهؼ بامطرل(.)2
ي اما لألصلاهللا ،دون لت اذ لالحد اطات لمد تلؾل دون إصابة ّ

وي دم اقيلم مازح ماطظشائ ا اصاخ ءاا اسالل تحاخيس ماػداخ ااصاخ و ا ماحاجوى تاسمءخ

ماحظلاخ مآلتي :

أ -وجا ااؾد لمد ا ازلم بامسا اابلمة ولألما ااان م ا اارر بؾلسا ااظة لم ا ااانؾن أو لمبلئلا ااة .ب -م امها ااة
لمد لبير ولالحد اطات ولمؾصهات لمصل ة لمط ررة ملؾقاية مؽ لألمرلل لمسارية .ج-

إنشاهللا حامة "تلرل لميير مل ظر" بظ م لمل ول.

لمطش اار لالحد اط ااات لمص اال ة ملؾقاي ااة م ااؽ لألما ارلل
ً
ملويااال -ماظشيسااا  :فليظط ااا يض ااع ُ
لمطل يااة .فط اؽ لمطهداارل أن فلداازم بهااا لم افااة باتباعهااا ملؾقايااة مااؽ ن اام لمل ا ول ،فااسذل مااا تط ا
م امهااة اايت لالحد اطااات ونشا ت حامااة مااؽ لم ظاار ،تظل ا لمطسا وم ة لم)ظائ ااة

ا لمهاعاام(.)3

ويطاؽ لم ؾل ب ن ملم لملطاية لم)ظائ ة ف م)ال لمدلارل م ظار لملا ول بااألمرلل لمساارية،
 -1د /يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات -لمظغريات لملامة ،مرجع سابق ،رقؼ  ،229ت.341
 -2م د /دمحم جبريم إبرله ؼ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م لمل ول ،مرجع سابق ،ت.281

 -3د /فدؾح عب ت لمشاذم  ،أبلاث ف لم انؾن ولإلف ز ،دلر لمطظبؾعات لم)امع ة ،لإلساظ رية2001 ،م،
ت .55ود /جطيم عب لمباق لمصيير ،لم انؾن لم)ظائ ولإلف ز ،مرجع سابق ،ت.23
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لمده ف باامدلرل مل ظار لمطدطثام

لمطشر حطافد جظائعا
لمطصللة أو لملق لميل ق ر ُ
ف لإلصابة بامطرل ،و يت لمظد )ة لم انؾن اة تدطثام فا تلاريض ح ااة لمييار مل ظار ،ولمطدطثلاة

ف لالعد لهللا على لملق أو لمطصللة لمد يلطيها لم انؾن عؽ طريق تلريضها مل ظر(.)1
ملا ًااال -عالم ا ماس ا ي  :كطااا ساابق أن أو االظا فا

اايت لم) ارلئؼ ال يشاادر فا لمد) اريؼ

ولمل اااب أن ياااؾن ظاااك عبلقااة ساابب ة باايؽ لمهلاام لمطظشاائ مل)ريطااة ولمظد )ااة ،وال م)ااال ملبلقااة

يت لم)ريطة فد ؾم لم)ريطة بط)رد ع م لمدزلم لمطصاب بامد لبير لمطظصاؾت عليهاا،

لمسبب ة ف

وبلا م تؾجها ماؾ لزرة لمصاالة ووقاياة لمط)دطااع مللاابلج ،وال يشادر حا وث إصاابة مآلخاريؽ جارلهللا
فلم لمطدهؼ ،وبطلظى وخر يل لمظص مؽ نصؾت لمد)ريؼ لمؾقائ .
الػرع الثاني -الركن املعـوي:

فد ااي لمااركؽ لمطلظااؾل فا

اايت لم)ارلئؼ صااؾرة لم ظا

ياار لملطا ل مااؽ جانااب لمطصاااب

بطارل ملا  ،بلا م لمد لزما بامؾلجباات لمؾلجاب لتباعهاا ماؽ جاناب لم)هاات لمصال ة لمطظصاؾت
عليها قانؾنا ف لمطادتيؽ ( )33،32مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية.

الػرع الثالث -أحؽام العؼاب:

تضا ّاطظ

لمطااادة ( )38مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل لمسارية علااى ع ؾبااة أصاال ة ولحا ة

مل)اريطديؽ ،و ا لمل ؾبااة لمط يا ة مللريااة ولمي لرمااة؛ مط امهااة أحاااام لمطااادتيؽ ( )33،32مااؽ اايل
لم ااانؾن ،حي ا

نصا ا

علااى أنا ا ( :يلاقااب ك اام مااؽ ي ااامف أحاااام لمبظا ا فؽ ( )1،2مااؽ لمط ااادة

( ،)31ولمطاادتيؽ ( ،)32و( )33مااؽ لم اانؾن باالاحلذ وماػخماا ماشااا

ت ا عاام عشااخا آ

ي ذااا  ،و تسااالوز بطسااادم وااااف ي ذااا  ،وو بصااااجى ذااالتدم ماح اااس شدم ،كط ااا تضااطظ
()2

()40

لمط ااادة

مؽ لم انؾن ساامف لمايكر علاى ع ؾباة تبع اة ولحا ة ،و ا ملطلاطاة أن تا مر بصبضالم

ماطخيس ا حالج ،وو م سششزلد م ادماا بظلد ع م ت خيخ ماس
 -1د /أحط حسام ط تطام ،تلريض لميير مل ظر ف
2004م ،ت.58

لم انؾن لم)ظائ  ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة،

 -2لنغر :نص لمطادة ( )40مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية.
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كطا يشار ف

يل لمصا د إماى ناص قارلر سالادة لمظائاب لملاام رقاؼ ( )39مساظة 2020م

بش ن تظبيق الئلة

با لمط امهاات ولم)ازلهللالت لإلدلرياة م ارلر م)لاس لماؾزرلهللا رقاؼ ( )17مساظة

2020م ف لمط امهة لألومى مؽ لم) ول لمطرفق بام رلر على ع ؾبة م امهة لالسدشهاهللا لإلمزلم

إلخضا لمطصابيؽ ف حامة رفض لمطباشر مللابلج بلاػخما بطسسن واف ي ذا  ،بيظطاا قا رت
لمطادة ( )38مؽ لم انؾن ع ؾبة ذمػ باملبس أو لميرلمة لمط رة بامظص ،ويرل إدخاال كافاة تلاػ
لمل ؾبات لمصادرة مؽ سلادة لمطسدشار لمظائب لملام بام انؾن مدؾحي لمل ؾبة.

اخلامتة
بلا لالندهاااهللا بدؾفيااق مااؽ ت -ساابلان وتلااامى -مااؽ إع ا لد اايت لم لرسااة ،نااؾد أن نشااير

لر
إمى أنظاا ماؽ ن اؾم بدل ا ص مطاا سابق عر ا  ،ذماػ أن مثام ايل لم)ها ال يلا و أن يااؾن ت ار ل
مطااا ساابق؛ حيا

إنا مااؽ لمطلااروا علطعااا أن خاتطااة لمبلا

مبيؽ بيؽ دفد ا  ،وم ظهاا إبارلز أل اؼ لمظداائج لمدا لجدها لمباحا

م سا

تل صااا مطااا ورد ج ا  ،فهاايل

فا لمدؾصام إميهاا ،وب اان أل اؼ
ف بلض ما تؾصل

لمط درحات لمد فرنؾ إميها مؾ ؾ لم رلسة لمد ق ُفدهق مع لمباح
لم رلسة أو ربطا ي دلف مل  ،وحسب ف ا أن تدل ق لمهائ ة لمطرجؾة مظ .

إم

أن جارلئؼ ن اام لألمارلل لمسااارية إماى لميياار بصااهة عامااة مااؽ أخظاار
وأو اال لم لرسااة ّ
لر صال ة كبيارة ما  ،كطاا تسابب أ ارلر أخارل علاى
لم)رلئؼ لمد تصيب لإلنساان ،وتس ّابب أ ار ل
لمط)دط ااع لقدص ااادية ولجدطاع ااة ،و ي اار ذم ااػ ،وما ا س ذم ااػ ف ااا ب اام عا ا م لمف ااام بدل)ا ا ؼ تل ااػ
لألما ارلل لمس ااارية ،وم ااؽ بيظه ااا ب ااامظبع م اارل ( )COVID-19ومظ ااع لندش ااارت إم ااى لميي اار عا اؽ
طريق لالمدزلم بامد لبير لمؾقائ ة ولالحد اطات لمصل ة لمطلروفاة مظاا جط لاا ،ساي دل إماى حا وث
ك اؾلرث صاال ة ،ومااؽ ظااا ي ا ت دور لمدش اريع ف ا ماافلااة تلااػ لم) ارلئؼ بؾ ااع أحاااام ملد) اريؼ
ولمل اااب عل ااى ك اام م امه ااة م اايمػ؛ ب صا ا لملا ا م ااؽ تهشا ا تل ااػ لألما ارلل لمطل ي ااة ب ااامط)دطع،

وتلر

لم رلسة ملطؾلجهة لمدشريع ة ف ا مدلاػ لم)ارلئؼ ماؽ خابلل شارح وتلليام ألركاان بلاض

لمطشار لالتلاادل وفلساهد فا لمطؾلجهاة
مؽ تلػ لم)رلئؼ مؽ لم)ظاياات ولم)اظ  ،وتؾ ا خظاة ُ
لم)ظائ ة طب ا مطا ورد فا لم اانؾن لالتلاادل رقاؼ ( )14مساظة 2014م بشا ن "ماافلاة لألمارلل
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لمسارية" .م س ذمػ ف ا بم أيضا ما ورد ب انؾن لمل ؾبات لالتلادل ،وقا لررلت سالادة لمطسدشاار
لمظائ ااب لمل ااام بام وم ااة فا ا
ولمدؾص ات ل ت ة:

تؾصا ال
اايل لمشا ا ن .وفا ا لمظهاي ااة ّ

لم لرس ااة إم ااى عا ا د م ااؽ لمظد ااائج

اليتائج
وتساا ت ماج مسا لااام بحااس ماظشاال ر ،وااحتخ
ا ااج معش ااج ماللاااث ءااا عخةا الحاا ،
ّ
اظ ل ال أتا:
 -1أعه اارت لم لرس ااة أنا ا ال فؾجا ا تلري ااف ولحا ا مده ااق عل ا ا فا ا لمدشا اريلات لملرب ااة
ولم ل ) ااة ملطاارل لمسااارل ،كطااا تباايؽ ع ا م لتهاااق لمدش اريلات لملرب ااة ولم ل ) ااة
لمسابق لإلشارة إميها ف عظاويؽ لم ؾلنيؽ لمطدلل ة باألمرلل لمسارية.

لم لرسااة خظااؾرة ن اام عا ول لألمارلل لمطل يااة مليياار بصااهة عامااة ساؾلهللا

 -2أو اال
أكانا

عط ا ل أم ياار ذمااػ ،مااؽ لم) ارلئؼ لم ظي ارة لمدا ت ا ثر علااى لمصاالة لملامااة

ألفرلد لمط)دطع ،وتلريض ح اة لميير مل ظر.

أن ظاك مساولة ف لمل ؾبة ف جريطة ن م ع ول لألمرلل لمساارية
ّ -3بيظ لم رلسة ّ
إمى لميير عط ل بيؽ كافة تلػ لألمرلل لمطادة ( )39مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل
لمسارية ،بامر ؼ مؽ ع م مساولتهؼ ف لم ظؾرة بيؽ بلضهؼ وبلض ،ومظهاا ماثبل

جريطاة لند اال عا ول مارل لإلفا ز ماؽ شا ص مصاااب إماى وخاار ،حيا
لمضرر ف

يت لم)ريطة ربطا أش

جسااامة

رر مؽ بلض لألمرلل لمسارية لألخرل.
ل

لمطش اار لالتل ااادل وفلساااهد فا ا ماافلاااة لألما ارلل
 -4أو اال لم لرس ااة أن خظ ااة ُ
لمسااارية ل دط ا بااسجرلهللالت لمؾقايااة مااؽ تلااػ لألم ارلل لم ظي ارة مااع لمطاافلااة ف ا
لمؾق ا

نهس ا مااؽ خاابلل إص ا لر قااانؾن خااات ومسااد م بطاافلااة تلااػ لألم ارلل

يلدؾل على ع ت إجرلهللالت ملؾقاية مؽ ن م عا ول تلاػ لألمارلل إماى لمييار ،وكايل
ع ؾبات جظائ ة أصل ة جزلهللا م امهة نصؾص .
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التوصيات
تسا ماللااث لاام عاجي اام ماشساايلت،
ع م ةسد وشل ر ماج مس ماطشل لاد ل ،ء ج ّ
وحتخ اظ ل ال أتا:
 -1د لرس ااة إماان ااة لمظغ اار نل ااؾ تلا ا فم عظا اؾلن لم ااانؾن لالتلا ااادل رق ااؼ ( )14مس ااظة
2014م ف ا ش ا ن "ماافلااة لألم ارلل لمسااارية" بس ااافة كلطااة (لمؾقايااة) ،علااى أن
يصااب لملظ اؾلن (لمؾقايااة مااؽ لألماارلل لمس ااارية وماافلدهااا) ،وسااظ نا فاا ذمااػ أن

لمؾقاية مؽ تلػ لألمرلل ت اؾن قبام لمطاافلاة ،ولمؾقاياة باامظبع أقام ت لهاة مظهاا إذل

ما لندشرت تلاػ لألمارلل لمطل ياة –ال قا ر ت ،-يضااا إماى ذماػ د لرساة إماان اة
إدماج يل لم انؾن ف مشرو قانؾن لمصلة لملامة لمطظدغر ص ورت.

 -2لمظغ اار نل ااؾ إماان ااة د لرس ااة تلا ا فم ن ااص لمط ااادة ( )39م ااؽ لم ااانؾن س ااامف لم اايكر
لم اصااة بل ؾب ااة ن ام لمط اارل لمسااارل إم ااى لميياار عطا ا ل ،بحاااح

وو) لالخد اري ااة

لماؾلردة باامظص ،علاى أن ياااؾن لماظص ( ...لمسا)ؽ ما ة ال ت اام عاؽ خطاس سااظؾلت
ولمي لرمااة )...وح اايا كلط ااة (ال تزيا ا ) ،وس ااظ نا فا ا ذم ااػ خظ ااؾرة اايل لم)ريط ااة م ااع
إماان ة لمظغر نلؾ تش ف لمل ؾبة مدصم إمى لمس)ؽ لمط ب أو لمط ق

إذل ندج عؽ

أماا إذل نادج عاؽ
لإلصاابة باامطرل لمساارل ع)از شا ف تلاّ دت لمسالظات لمصال ةّ ،
لمطشاار ،
لإلصااابة لمؾفاااة فا ّ
اسن لمل ؾبااة ت ااؾن لإلع ا لم ،أو أعيااا مظهطااا حسااب مااا ف ارلت ُ

وسااظ نا ف ا ذمااػ ال ب ا أن ياااؾن ظاااك تظاسااب باايؽ لم)ريطااة ودرجااة لم ظااؾرة .مااع
درلسة إماان ة إدماج نص لمطادتيؽ ( )39،34مؽ قانؾن ماافلة لألمرلل لمسارية
ف مادة ولح ة ،وسظ نا ف ذمػ أنهطا مرتبظان بلضهطا ببلض.

 -3مبلهللامااة لمظغاار نلااؾ د لرسااة تلا فم نااص لمطااادة ( )34مااؽ قااانؾن ماافلااة لألمارلل
لمسارية بل م لشد لر إصابة لم)ان بامطرل لمسارل لميل فظد م إماى لمييار بظرياق
لملط  ،على أن يصب لمد)ريؼ ولمل اب سؾلهللا أكان لم)ان مصابا بامطرل لمساارل

أم ياار مصااابا ،وسااظ نا فا ذمااػ إماان ااة لند ااال لملا ول بهيااروس كؾرونااا مااثبل مااؽ

شا ص وخاار يار مصاااب با ن ي ااؾم بسالؾك مااا قا فظاادج عظا لند ااال لملا ول مليياار
عط ل.
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 -4د لرس ااة إماان ااة إ ااافة م ااادة ج فا ا ة مد)ا اريؼ وع اااب لمدلا اريض عل ااى نش اار عا ا ول
لألمارلل لمسااارية بااامط)دطع عطا ل ك)ريطااة مسااد لة ،وما س بؾصااه وساايلة لشاادرلك،

أو إ اااافدها با ااظص لمطا ااادة ( )39سا ااامهة لما اايكر ،ألن لألخظا ااار لمظات)ا ااة عا ااؽ تلا ااػ
لمطشاار فيهااا علااى
لم) ارلئؼ ال ت اام خظااؾرة عااؽ لم) ارلئؼ لإلر اب ااة مااثبل لمد ا نااص ُ
ع اب لمدلريض على لم)رلئؼ لإلر اب ة ف نص لمطادة ( )20ماؽ لم اانؾن رقاؼ ()7

مسظة 2014م .بش ن "ماافلة لم)رلئؼ لإلر اب ة".

 -5إماان ة إعادة لمظغر نلؾ تل ف لمدزلم بلض لمه ات لمؾلردة ف نص لمطادة ( )4مؽ
لم اانؾن ومااظهؼ (اااجنخ ماطظشااأا ماح لبيا ) و ماطح ااج ماسظاال ا) ،بشا ن لإلباابلغ عااؽ
لمطصابيؽ بطرل سار ،ودرلسة ت ص ص ماؾعهيؽ وخاريؽ مساد ليؽ ومسا ميؽ عاؽ

ذمػ ،وكيل درلسة لمل ؾبات لمطهرو ة جزلهللا م امهة ذمػ ،ب ن يادهى باميرلمة مثبل.

 -6لمظغ اار نل ااؾ مبلهللام ااة د لرس ااة تلا ا فم لمل ؾب ااة فا ا لمط ااادة ( )36م ااؽ ق ااانؾن ماافل ااة

لألم ارلل لمسااارية لم اصااة بامل ؾبااة لمط ااررة علااى ع ا م لمد ازلم بلااض لمه ااات مااظهؼ

لألطباهللا و ير ؼ باإلببلغ عؽ ش ص مصاب بطرل مل علاى أن يادها بامي لرماة
ف ااا علااى ساابيم لمدل ف ا  ،وم ا س لملاابس أو لمي لرمااة ،وخاصااة لمه ااات لم اؾلردة ف ا

لمه رة لألومى ماؽ لمطاادة لمرلبلاة ماؽ لألطبااهللا ولمصا ادمة ،وساظ نا فا ذماػ أنهاؼ خاا

لم فا لألول ف لمطاافلة مهيت لم)ائلة.

 -7إماان اة د لرساة إدخاال قارلرل ملاام لمساي لمطسدشاار لمظائاب لملاام رقطا ()38،39

مسااظة 2020م لمطدلل اايؽ بدظهيااي ق ارلر لمسااي رئ ا س م)لااس لمااؾزرلهللا رقااؼ ( )17بش ا ن
لمبلئل ااة لمل فث ااة لم اص ااة بدظبي ااق الئل ااة لم)ا ازلهللالت لمطام ااة عل ااى بل ااض لمدا ا لبير

لمطهرو ا ااة ملل ا ا ما ااؽ لندشا ااار فيا ااروس كؾرونا ااا لمطسا ااد) ،
لألمرلل لمسارية رقؼ ( )14مسظة 2014م.

ا ااطؽ قا ااانؾن ماافلا ااة

وم ا بشاالم ذااحه ماج مس ا  ،ووي ون وتسع ا بلاحطااج وماشااكخ ﵀ ماااح تطاات بحسو ا ذااحه
زساال ِل ُوس ا َح ل َا اال ااال
ماج مس ا ماشااا صداال اااا ون وبشط اال ب سا ا تحاالامَ ُ ﴿ :كِّا ُ
ُ َو ً
اف ُ
صأول ظل و َت ِ
ِ
ااخ َتطال
حط ع دظل ِل ًم
َك َسَ ت َوع د ل ال َ
مكش َسَ ت َ ظل َ ُتدمبحول ِلن َوسدظل وَو وَب َ َ َ
ِ
ِ
ِ
معاف َعظال َومغ ِزاخ َاظال َوم َاطظال
حنم ام َم ِظل َ ظل َو ُت َح ّط ظل ال شل َما َ َاظال ِبا َو ُ
َا َط َش ُ َع م ما َ
ِ
يم﴾ سؾرة لمب رة  :ل ية ﴿﴾286
لوصخول َع م ماَ سمِ ماكلءخ َ
وَو َت َاس ول َء ُ
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المراجع
أوّ ًال -الكتب باللغة العزبية:
و -ماطدازلت ماحلا :

 .1أحط فدل سرور ،لمؾس ا ف قانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ لملاام ،دلر لمظهضاة لملرب اة ،لم اا رة ،لمظبلاة لمسادساة،
2015م.

 ،............... .2لمؾس ا ف قانؾن لمل ؾبات ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة،

1981م.

 .3أحطا ا ش ااؾق عط اار أب ااؾ خظ ااؾة ،ش اارح لألحا ااام لملام ااة م ااانؾن لمل ؾب ااات ،دلر لمظهض ااة لملرب ااة ،لم ااا رة،
2003م.

 .4أحط عؾل ببلل ،مبادو قانؾن لمل ؾبات لمطصرل ،لم سؼ لملام ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2008 ،م.
 .5أحط دمحم كظلان ،لمطؾسؾعة لمظب ة ولمه ه ة ،دلر لمظهائس ،بيروت2005 ،م.

 .6أشرا تؾفيق شطس لم فؽ ،شرح قانؾن لمل ؾباات ،لم ساؼ لملاام ،لمظغرياة لملاماة مل)ريطاة ولمل ؾباة ،دلر لمظهضاة
لملرب ة ،لم ا رة2015 ،م.

 .7جبلل ثروت ،نغؼ لم سؼ لم ات ف قانؾن لمل ؾبات ،مظش ة لمطلارا ،لإلساظ رية1989 ،م.
 .8جطيم عب لمباق لمصيير ،جرلئؼ لم م ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة1997 ،م.
 .9رمس س بهظام ،لمظغرية لملامة مل انؾن لم)ظائ  ،مظش ة لمطلارا ،لإلساظ رية،

1971م.

 .10ش اريف سااي كاماام ،شاارح قااانؾن لمل ؾبااات ،لم سااؼ لملااام ،لمظغريااة لملامااة مل)ريطااة ،ولمظغريااة لملامااة مل) ا لزهللا
لم)ظائ  ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2013 ،م.

 .11عب ا ا لمهدا اااح مصا ااظهى لمص ا ا ه  ،لألحاا ااام لملاما ااة ف ا ا لمظغا ااام لم)ظا ااائ ف ا ا لمش ا اريلة لإلسا اابلم ة ،ولم ا ااانؾن
لمؾ ل  ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة،

2001م.

 .12عب لمطه طؽ بار سامؼ ،جرلئؼ لالعد لهللا على لألش ات ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة1986 ،م.

 .13علا ا حط ااؾدة ،ش اارح لألحا ااام لملام ااة م ااانؾن لمل ؾب ااات لالتل ااادل ،لم) اازهللا لألول ،لمظغري ااة لملام ااة مل)ريط ااة،
أكاديط ة شرطة دب  ،لمظبلة لمثان ة2008 ،م1429 ،ه.

 .14فؾزية عب لمسدار ،شرح قانؾن لمل ؾبات – لم سؼ لملام ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة1996 ،م.
 .15م مؾن دمحم سبلمة ،قانؾن لمل ؾبات ،لم سؼ لملام ،دلر لمه ر لملرب ملظشر ولمدؾزيع،

1998م.

 ،................... .16قانؾن لمل ؾبات – لم سؼ لملام ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2001 ،3 ،م.

 .17ملط ااؾد ملط ااؾد مص ااظهى ،ش اارح ق ااانؾن لمل ؾب ااات ،لم س ااؼ لمل ااام ،مظبل ااة جامل ااة لم ااا رة ،لمظبل ااة لملاشا ارة،
1983م.
 .18ملطؾد ن)يب حسظ  ،لمه لم)ظائ لإلسبلم  ،لم)ريطة ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2007 ،م.
 ................... .19لمطؾجز ف شرح قانؾن لمل ؾبات -لم سؼ لم ات ،دلر لمظهضة لملرب ة،
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 ،....................... .20ش ا اارح ق ا ااانؾن لمل ؾب ا ااات – لم س ا ااؼ لمل ا ااام ،دلر لمظهض ا ااة لملرب ا ا اة لم ا ااا رة ،لمظبل ا ااة
لم امسة،

1982م.

 .21يسر أنؾر عل  ،شرح قانؾن لمل ؾبات ،لمظغريات لملامة( ،د.ن)1993 ،م.

ب -ماطدازلت ماطشاصص :
 .1أحط حسيظ

أحط ط  ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م ع ول لإلف ز ف

لمه

لإلسبلم

ولم انؾن

لم)ظائ لمؾ ل  ،دلر لم)املة لم) ف ة ،لإلساظ رية2007 ،م.

 .2جطيم عب لمباق لمصيير ،لم انؾن لم)ظائ ولإلف ز ،دلر لمظهضة لملرب ة1995 ،م.

 .3دلفي .ل .ايطان ،ماافلة لألمرلل لمسارية ،لمظبلة  ،19لمطادب لإلقل ط ملشرق لمطدؾسا ،مظغطة لمصلة
لملامط ة ،لم ا رة2010 ،م.
 .4لمسي دمحم عديق ،لمطشالة لم انؾن ة لمد فثير ا مرل لإلف ز ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة2002 ،م.
 .5طلل

لمشهاول ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م مرل لإلف ز ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة،

2013م.

 .6عب ت لمشاذم  ،أبلاث ف لم انؾن ولإلف ز ،دلر لمطظبؾعات لم)امع ة ،لإلساظ رية2001 ،م.
 .7دمحم جبريم إبرله ؼ حسؽ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاش ة عؽ ن م لمل ول ،دلر لمظهضة لملرب ة ،لم ا رة،
2020م.

ج -سل

ماجتشس مه:

 .1خام ا مؾسااى تااؾن  ،لمطس ا وم ة لم)ظائ ااة ف ا م)ااال عطل ااات ن اام لم ا م ،رسااامة دكدااؾرلت ،كل ااة لمل ااؾق ،جاملااة
لم ا رة2005 ،م.

 .2عب لمرحطؽ حسيؽ على عبلم ،أثر لم)هم أو لميلا ف لم انؾن على لمطسا وم ة لم)ظائ اة ،رساامة دكداؾرلت ،كل اة
لمل ؾق ،جاملة لمزقازيق ،جطهؾرية مصر لملرب ة،

1984م.

 .3عب لم ادر حسيظ إبرله ؼ ملهؾظ ،لمطس وم ة لم)ظائ ة لمظاشا ة عاؽ لإلصاابة بامهيروساات ،رساامة دكداؾرلت ،كل اة
لمل ؾق ،جاملة عيؽ شطس،

2007م.

 .4ملسااؽ مصااظهى كطااال عب ا لملطي ا  ،لمط ا رلت ولملااق ف ا لمساابلمة لم)س ا ية ،رسااامة دكدااؾرلت ،كل ااة لمل ااؾق،
جاملة أسيؾ  ،جطهؾرية مصر لملرب ة،
 .5دمحم رأف

2013م.

عثطاان ،لمطسا وم ة لم)ظائ اة عاؽ ن ام لملا ول ،د لرساة م ارناة بايؽ لمه ا لإلسابلم ولم اانؾن لمؾ ال ،

رسامة دكدؾرلت ،كل ة لمشريلة ولم انؾن ،جاملة لألز ر ،لم ا رة2007 ،م.

 .6دمحم أحط مصظهى أفؾب ،لمظغرية لملامة مبلمدظاا فا لم اانؾن لم)ظاائ  ،رساامة دكداؾرلت ،كل اة لمل اؾق ،جاملاة
لم ا رة2003 ،م.
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ي -ماجو يلت ماح طي :
 .1مط وح حام عظ ة ،لمطؾلجهة لألمظ اة ولمط سسا ة مؾبااهللا لم)طاة لم بيثاة ،م)لاة بلاؾث مركاز لمشارطة ،أكاديط اة
لمشرطة ،لم ا رة ،لمل د ( ،)22فؾميؾ2002م.

 .2حسااظيؽ إبارله ؼ عبيا  ،مهدر ااات لم)ريطااة -م ا مؾمها – ذلتيدهااا ،م)لااة لم ااانؾن ولالقدصاااد ،لملا د  ،3،4جاملااة
لم ا رة1981 ،م.

 .3رنا إبرله ؼ لملظؾر ،جريطاة تلاريض لمييار مل ظار فا لم اانؾن لمهرنسا  ،م)لاة جاملاة لمشاارقة ملللاؾم لمشارع ة
ولم انؾن ة ،لمط)ل ( ،)8لمل د ( 30 ،)2فؾن 2011م.
 .4عبا ا لملغا ا ؼ مرسا ا وزي اار ،لمش اارو لمطهدر ااة فا ا لم)ريط ااة – د لرس ااة تلليل ااة ت ص اايل ة ،م)طؾع ااة لمبل ااؾث
لم انؾن ة ولالقدصادية ،جاملة لمطظصؾرة،

1983م.

ثاىياً -املزاجع باللغة اإلجنليزية:
1. Russel Heaton, Criminal Law, Oxford University Press, Second Edition, 2006 .
2. Smith and Hogan, Criminal Law, Oxford University Press, Eleventh Edition, 2005.

ثالجا :املواقع اإللكرتوىية
World Health Organizationapps.who.int › iris › handle.
›..www.almaany.com › dict › ar-ar -
DWwww.dw.com -
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تصوّرّمقرتحّلتعزيزّالبحثّالعلمي ّ

ّيفّمواجهةّالتحدياتّاألمنيةّيفّضوءّرؤيةّاململكةّ9202م ّ
()1

الدنتٌر .معلٌِ بن عبد اهلل الشورانُ

أستاذ علم الجريمة المشارك  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -السعودية
DOI: 10.12816/0056071

مضتدلـص
ٍدفت الدراصة إىل حتديد مربرات ومعوقات تعشيش البحوخ العلنية للحد مً التحديات األميية وصبل التػلب عليَا ،مً خالل
تقديه تصور يضَه يف تعشيش البحوخ العلنية للحد مً املداطز األميية يف ضوء رؤية املنلكة 0202و .واصتددو الباحح
امليَر الوصفي ،مضتعييًا باالصتباىة أداة حبجية مالئنة لطبيعة الدراصة ،وتكوىت عييتَا مً ( )15عطوًا مً أعطاء اهليئة
العلنية يف دامعة ىايف العزبية للعلوو األميية ،وكشفت الدراصة عً أٍه مربرات ومعوقات البحوخ العلنية يف اجملال األمين،
وصبل التػلب عليَا مً خالل تقديه تصور علني يدعه البحوخ العلنية يف اجملال األمين يف ضوء رؤية املنلكة 0202و ،وكاٌ
مً أٍه مربرات تعشيش البحوخ العلنية األميية ظَور مشكالت أميية مضتحدثة كاجلزائه امليظنة والعابزة للقارات ،بيينا
كاٌ غياب القطاع اخلاص عً الدعه املالي إلعداد حبوخ علنية ومؤمتزات وملتقيات وىدوات علنية يف اجملال األمين مً أبزس
معوقات البحوخ األميية ،وكاىت اخلطط االصرتاتيذية واملضتقبلية اخلاصة بالبحوخ العلنية األميية اآللية األكجز جناعةً للتػلب
على معوقات البحوخ األميية للحد مً املداطز األميية يف ضوء رؤية املنلكة 0202و ،وقد أكّدت ىتائر الدراصة أٍنية البحح
العلني باليضبة مليتضيب املؤصضا ت األميية للحد مً خماطز اجلزائه املضتحدثة ،وأٌ تعنل املؤصضات األميية بالشزاكة مع
اجلَات املعيية بتطبيق رؤية  0202و على توفري متطلبات تعشيش البحوخ األميية للحد مً حتديات املداطز األميية ،وقد
أوصت الدراصة بطزورة اعتناد البحوخ األميية على اليَر االصرتاتيذي واملضتقبلي لتعشيش البحوخ العلنية يف اجملاالت األميية،
مع أٍنية التصور املضتقبلي الذي قدمتُ الدراصة باليضبة للنؤصضات األميية واجلَات املضؤولة عً تطبيق رؤية 0202و
ومزاكش األحباخ والدراصات يف تعشيش البحوخ العلنية ملوادَة التحديات األميية.

مفزدات البحح:
تصور مقرتح – البحح العلني األمين – التحديات األميية – املداطز األميية – رؤية املنلكة  – 0202املعوقات – بزىامر
التحول الوطين – التعشيش.

 -1الدنتٌر معلٌِ الشورانُ ًنَل مرنز أخالقَات التعلَم العالُ ًالبحث العلمُ ،مشتشار غري متفرغ سابل
بوَئْ حكٌم اإلنشان ،لى العدٍد من األحباث املنشٌرّ يف املٌاطنًْ ،األمن الفهرًِ ،اإلرهابً ،املشؤًلَْ
االجتماعَْ .نما أشرف ًناقش العدٍد من رسائل املاجشتري ًالدنتٌراي ،حضر العدٍد من املؤمترات ًالندًات
احمللَْ ًالدًلَْ.
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A Proposal for Promoting Scientific Research to Address Security Challenges
in line with KSA’s 2030 Vision
Dr. Malaui Bin Abdullah Al Shahrani (1)
Associate Professor of Criminology - Naif Arab University for Security Sciences - KSA
DOI: 10.12816/0056071

Abstract
This study is intended to identify justifications of and impediments to enhancing
scientific research in a bid to overcome security challenges. With that end in view,
study conceptualizes ways of enhancing scientific research to curtail security threats
in line with KSA’s 2030 vision.
Descriptive method was adopted; a questionnaire was used as an appropriate research
tool. The questionnaire was administered to (51) faculty members of Naif - Arab
University for Security Sciences. Findings have shown key rationales for and
impediments to enhancing security- related scientific research as well as ways of
removing such obstacles by means of a scientific conception aligned with KSA’s 2030
vision. Major among the reasons for enhancing security-related scientific research was
the emergence of new crimes like organized and trans - border crimes. Key
impediment to conducting security- related research and holding relevant scientific
conferences and symposia was the lack of finance by private sector. According to
findings, the most effective mechanism for overcoming security research- related
impediments and curtailing security threats in line with KSA’s 2030 vision was the
strategic future plans of security - oriented scientific research. Study findings stressed
the paramount importance of scientific research for security institutions staff in
curbing new crimes. They further highlighted the importance of cooperation between
security institutions and bodies concerned with the implementation of KSA’s 2030
vision on providing requirements for promoting security research to curtail security
threats. Study recommended that strategic future approach be adopted in security
research, stressing the importance of the future conception put forward by this study
for security institutions; bodies concerned with the implementation of KSA’s 2030
vision and research centers, in promoting scientific research to address security
challenges.

Keywords:

Proposal – Security Scientific Research – Security Challenges – Security Risks –
KSA's 2030 Vision – Impediments - National Transformation Program – Promotion.
1-Biography: Dr. Malaui is vice dean of Higher Education and Research Ethics
Center, and was previously a part - time consultant at Human Rights Commission.
He has published numerous researches on citizenship, intellectual security,
terrorism and social responsibility, and supervised a host of MA and PhD theses.
He has taken part in several conferences and symposia both locally and
internationally.
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مقدمة:

نتاجا لسجسوعة من العوامل االقترادية واالجتساعية والثقافيةة والتنشولوجيةة
تعد الجريسة ً
غيةةر السبلةسةةة لسقتزةةياا الحيةةاة الدةةميسة والجريسةةة تعنواعالةةا الستعةةددة ال يس ةةن القزةةا عميالةةا
تاألساليب العبلجية فقط ولنن تاتخاذ التدابير الوقاةية السشاسبة
ونتيجةةة لوالةةور التقشيةةة الحدنثةةة وانتذةةار ا فة ن السجتسةةا العر ةةر يسةةر فةةر الوقة

ال ة ار ن

تسرحمةة مةن التريةر الجةارس الدةريا فةر بافةة ابشيتةي الثقافيةة واالجتساعيةة والدياسةية وت ارفة مةةا

ةةاا التحةوالا الةةور العدنةةد مةةن الج ةراة السدةةتحد ة ،مثةةل 7ف ةةط ال ةةاةراا واحتجةةاز الر ةةاةن

واإلر ةةاا السدةةمل والعشةةط والقتةةل الجس ةاعر والقرصةةشة البحريةةة وج ةراة اإلتجةةار تالبذةةر والج ةراة
اإللنترونية ةةة وغير ة ةةا مة ةةن الج ة ةراة السدة ةةتحد ة التة ةةر تالة ةةدد امة ةةن الة ةةدول والسجتسعة ةةاا وجة ةةا ا

الشروص الذرعية لتشوا تع سية األمةن ،وتقةرن وجةودا بوجةود اإليسةان والعسةل الرةالل مةن جالةة

وتحةةار مةةن فقدانةةي وحمةةول السخةةاوف محمةةي تدةةنب الن ةةر تالشعسةةة والتشنةةر لسةةا لمسةةشع بالةةا مةةن
ال زةةل والسشةةة ،يقةةول ه سةةبحاني وتعةةال (( 7وعدد ََّللاُ ا ُذاِدد آ مَُوالشدددم آ
ذُذِرددد ِآ َح آتُ
ُو َع آسلِدددم ا
ذُاد ل
ََ
ددشل او َ
ل
َ َ
آ
آ
آ
فُذاِ آ آ
َِيد َت اخِآ َفاشهو آ
آ
ا
آ
يُذْلاَر آ
ُْذرَُ َزد ٰىَُِ له ادوُ
ُوَِلي َسلدَش اََُِ له ادوُدمدَش له لوُذِد
ُف ا
ضَ
ُذس َت اخَِ َ
َ
ا
مَُاَُ َقابِه او َ
ُك َس ا
َا
لا
آ
آ
آ
آ
آ
آ
آ
ن
ا
يُشايًئ  [ ))...سورة الشور 7اآلية ]22
ُُي اعلب لَّللاوَنش َ
ُي اذ آرلكم َ ُب َ
يَُل ل
َاًش َ
َوَِليَبَّللاَِش لهوُا َ
َُب اعَّللاُ َخ امفه اوُأ ا
وقد اكدا د ارسةة (الزةحيان 4145 ،ةة)()1عمة عةدم ر ةط الشذةر العمسةر فةر السجةاالا
األمشية السختم ة ألعزا

يئة التدريس تالترقياا العمسية الجامعيةة ،بةل ال بةد مةن جعةل الشذةر

العر ر عم الرعيد العالسر و الالةدف األسةس امةام البةاحثين العةرا مةن اجةل اةسان الرقةر

فر ترشيف األوراق العمسية ،بسةا اكةدا الشةدوة العمسيةة الخامدةة والثبل ةون 4142 ،ةة ،ان ازمةة
اغمةةب الجامعةةاا العر يةةة وحربةةة البحةةي العمسةةر فةةر السجةةال األمشةةر تاتة

ممحةةة واةةرورية فةةر

األلفية الثالثة قرن السعرفة العالسية الستقدمة والتنشولوجيا الرقسيةة واإللنترونيةة فز ًةبل عةن حالةة

 -1سعود بن اةحيان الزةحيان ( 4145ةة) مذة بلا ترةسي البحةول السيدانيةة فةر السجةاالا األمشيةة فةر الةدول
العر ي ةةة وس ةةنل الترم ةةب عميال ةةا ،حمق ةةة عمسي ةةة ح ةةول ص ةةعو اا تش ي ةةا البح ةةول السيداني ةةة ف ةةر السج ةةاالا األمشية ةة
الرياض 7اكاديسية نايف العر ية لمعموم األمشية
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الت ةةور والشسةةو فةةر ةةاا السجةةاالا فةةر الةةدول الستقدمةةة ،مةةا يعةةالز االحتيةةاد ال ة د ارسةةاا نقديةةة
مواوعية تذخص الخمل وتزا السعالجاا والحمول
وقد ا تس

السسمنة العر ية الدةعودية بتحقية األمةن لمةوان والسةواان ،واكةدا ذلة مةن

ف ةةبلل رهيتال ةةا السد ةةتقنمية 0202م الت ةةر اعتس ةةدا عمة ة

بل ةةة مح ةةاور ،ةةر 7السجتس ةةا الحي ةةوس

واالقتراد السالد ر ،والوان ال سوح وتتنامل اا السحاور لتحقي األ داف وتعوةي االسةت ادة

من السرتنالاا التر قام

عميالا

وأل سيةةة فدمةةة السجتسةةا بةةداا مشةةي الرهيةةة ووليةةي انتالة  ،ويسثةةل السجتسةةا السحةةور األول
لتحقية ا ةدافالا وتعسةيس قاعةةدة صةمبة الزد ةارا االقترةادس ،ويشنثة محةور فدمةة السجتسةا مةةن

اإليس ةةان تع سي ةةة بش ةةا مجتس ةةا حي ةةوس يع ةةيد افة ةرادا وفة ة السب ةةاد اإلس ةةبلمية وم ةةشال الوسة ة ية

واالعتدال معتالين بالويتال الواشية وفخورين ت ر ال الحزارس العري
واس ةةتالدف

()1

رهي ةةة السسمن ةةة 0202م الت ةةوير الذ ةةامل لم ةةوان ورفالي ةةة السة ةواان وعيذ ةةي

الن ةري  ،ومواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة والتحةةول نحةةو العةةال الرقسةةر وتشسيةةة النشيةةة التحتيةةة الرقسيةةة،
و سا نتساش ما مع ياا الابا االص شاعر وتحوالا الثورة الرشاعية الراتعة
ان ةةاا التح ةةول متع ةةدد السج ةةاالا يد ةةتدعر السحافو ةةة عمة ة األم ةةن ال ةةواشر لمسسمن ةةة
وتعالية ةالا حساية ة ًة لمسر ةةالل الحيوي ةةة لمدول ةةة والنشة ة التحتي ةةة الحداس ةةة والق اع ةةاا ذاا األولوي ةةة
والخةةدماا واألنذة ة الح وميةةة بسةةدفل وقةةاةر لمتحةةدياا األمشيةةة ،و سةةا نتواف ة مةةا جالةةود األمة
الستحدة فر التعاون ما الدول األعزا إلنذةا معا ةد متخررةة تالوقايةة مةن الجريسةة ،فنةان
معال ةةد اوبي ةةو و(كد ةةتاري ا) و( مد ةةشنر) ومعال ةةد روم ةةا ومعال ةةد (كابت ةةاال) لؤلتح ةةال ،وتق ةةوم ةةاا
السعا د ت ج ار األتحال التر ت منالا مشالا الدول السالتسة تالسذ مة اإلجرامية ،بسا توفر التدريب

 -1وبالة األنبا الدعودية0243 ،م
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بثير من األتحةال
السالشر البلزم لمعاممين فر حقل األتحال فر دولال وقد نذرا اا السعا د ًا
()1
ما ا رى معموماا السدؤولين تالسعموماا الكيسة فر م افحة الجريسة
وتنتدب البحول العمسيةة ا سيةة فةر مجةال الحةد مةن التحةدياا األمشيةة التةر تواجةي دول
العال  ،ومشالا السسمنة العر ية الدعودية من مش م ان مدةؤولية تحقية األمةن مدةؤولية مذةتربة
تقوم بالا السالن والتخرراا بافة ،ومشالا البحول العمسية

مشكلة الدراسة:

تنتدةةب البحةةول العمسيةةة ا سيةةة فاصةةة فةةر السجةةال األمشةةر لسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة

الت ة ةةر افرزتال ة ةةا الت ة ةةوراا التنشولوجي ة ةةة الحدنث ة ةةة ومشر ة ةةاا التواص ة ةةل االجتس ة ةةاعر والتحة ة ةوالا
االقترةةادية واالجتساعيةةة ،وتع ير ةةا عم ة امةةن الةةوان والسةواان لةةاا ال بةةد مةةن تعاليةةال مت مبةةاا
ةر لؤل سيةةة التةةر تحو ة بالةةا البحةةول العمسيةةة فةةر
البحةةي العمسةةر لسواجالةةة ةةاا التحةةدياا ونوة ًا
السجةةال األمشةةر ،فقةةد ا تسة رهيةةة السسمنةةة 0202م تالبحةي العمسةةر ،حيةةي اكةةدا اةةرورة بشةةا

قاعةةدة بيانةةاا باممةةة لمبحةةول العمسيةةة والبةةاحثين ورسةةاةل الد ارسةةاا العمي ةةا ومذةةروعاا التخةةرد

ووتاحتالةةا لمجسيةةا إلم انيةةة االسةةت ادة مشالةةا فةةر البحةةي العمسةةر السجةةاالا بافةةة ،ومشالةةا السجةةال
()2

األمشر

و شا ً عم ما سن يس ن صياغة مذ مة الدراسة فر التداهل الرةيس اآلتر7
ُ

ُذِترمرُذِسقترحُذِ ُْيدهوُفيُ عزيدزُذِححداُذِعِسديُِسمذ هدتُذِتحدَّللاي تُذْلاشيدتُ
ُ
ا

فيُضمءُرؤيتُذِسسِلتُ0202م؟ ُ

تشاؤالت الدراسة:
حاول
 -1مرة

ةددا مةةن الستري ةراا التةةر
ويت ةةرم مةةن ةةاا التدةةاهل مجسوعةةة مةةن األسةةئمة التةةر تع ةةس عة ً
الدراسة معالجتالا ،وتسثم تم األسئمة فر اآلتر7
العةةوجر ( 4124ةة) االتجا ةةاا الحدنثةةة لموقايةةة مةةن الجريسةةة الريةةاض 7دار الشذةةر تةةالسربال العر ةةر

لمدراساا األمشية والتدريب (جامعة نايف اآلن) ،ص05
 -2رهية السسمنة 0202م
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 -4ما منرراا اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية
السسمنة 0202م؟
 -0مةةا مت مبةةاا تعاليةةال البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة فةةر اةةو رهيةةة
السسمنة 0202م؟

 -0مةةا السعوقةةاا التةةر تواجةةي اعةةداد البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة فةةر
او رهية السسمنة 0202م؟
 -1مةةا اآللي ةةاا العسميةةة لمترم ةةب عم ة معوق ةةاا البح ةةول األمشي ةةة لمحةةد م ةةن التح ةةدياا
األمشية فر او رهية السسمنة 0202م؟

 -2ما ابرز عشاصر الترور السقترح الاس يدال فر تعاليال البحول العمسيةة لمحةد مةن
التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة 0202م؟

أهداف الدراسة:

 -4تشةاول منةةرراا اعةةداد البحةول العمسيةةة لمحةةد مةن التحةةدياا األمشيةةة فةر اةةو رهيةةة
السسمنة 0202م
 -0تحدند مت مباا تعاليال البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فةر اةو رهيةة
السسمنة 0202م

 -0تحدند السعوقاا التر تواجي اعداد البحول العمسية لمحد من التحةدياا األمشيةة فةر
او رهية السسمنة 0202م
 -1تشةةاول اآلليةةاا التةةر تدةةال فةةر الترمةةب عم ة معوقةةاا البحةةول األمشيةةة لمحةةد مةةن
السخاار األمشية فر او رهية السسمنة 0202م
 -2واا ترور مقترح يس ن ان يدال فر تعاليال البحول العمسية لمحد مةن السخةاار
األمشية فر او رهية السسمنة 0202م

أهمية الدراسة:

 يعتنر اساس مواجالة الجراة السدتحد ة والسدتجدة مةن ا ة اربةان العمةوم اإلندةانية
التةةر تدةةال فةةر تنةةوين ت ةراك معرفةةر وتعاليةةال اإلم انةةاا والقةةدراا التةةر مةةن فبللالةةا

يس ن مواجالة التحدياا األمشية فر او رهية 0202م
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 تتسثة ةل ا سي ةةة الد ارس ةةة ف ةةر بونال ةةا محاول ةةة لتق ةةدي مت مب ةةاا لتعالي ةةال البح ةةي العمس ةةر
لسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة السدةةتجدة والسدةةتحد ة ،اذ مةةن السةةعمول ان تدةةال

ةةاا

الدراسة فر العسل عم ت وير ادا مشتدنر السؤسداا األمشية والجالةاا السذةاربة
فر تحقي رهية السسمنة 0202م من فبلل األفا تسقترحاا الدراسة وتو ي الةا فةر

تاليل الرعو اا التر تعترس البحي العمسر فر السجال األمشر

 تداعد الدراسة الحاليةة السؤسدةاا األمشيةة عمة ادراك العبلقةة القاةسةة بةين بةل مةن
البحةةي العمسةةر األمشةةر ومواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة السدةةتجدة ارفةةر السعادلةةة فةةر
الد ارسةةة الحاليةةة حيةةي يجمةةر ةةاا النذةةط حكيقةةة مالسةةة تتسثةةل فةةر ايجةةاد قاعةةدة او

ااار لسدفل ُيعش تالبحي العمسر لسواجالة التحدياا السعاصرة
 تداعد نتاة الدراسة الحالية اصحاا القرار ومشتدنر السؤسدةاا األمشيةة والجالةاا
السذاربة فر تحقي رهيةة 0202م عمة اتخةاذ اإلجة ار اا البحثيةة العمسيةة الدةميسة
واالسةةتراتيجياا السشاسةةبة لتنشةةر الترةةور السقتةةرح وت نيقةةي وتةةوفير مت مباتةةي وت عيةةل
مقترحاتي

حدود الدراسة:
 ذِحددددددَّللاودُذِزا نيددددددت 7اقترة ة ةةرا الد ارسة ة ةةة عم ة ة ة ال ت ة ة ةرة الالمشية ة ةةة التة ة ةةر تستة ة ةةد مة ة ةةن
 4112/3/42ة حت  4112/5/02ة

 ذِحَّللاودُذِسك نيت 7اقتررا الدراسة عم جامعة نايف العر ية لمعموم األمشية تسدنشةة
الرياض فر السسمنة العر ية الدعودية

 ذِحَّللاودُذِحذريت 7اعزا الاليئة العمسية تجامعة نايف العر ية لمعموم األمشية

مفاهيم الدراسة:
 -4البحث العلني:
ةةو نذةةاي عمسةةر مةةشو واريقةةة فةةر الت نيةةر واسةةموا لمشوةةر فةةر الوقةةاةا يدةةع ال ة
اعتسادا عم مشا
كذط الحقاة
ً

مواوعية محققة من اجل معرفة االرتباي بين اا الحقاة
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()1

ة اسةةتخبلص السبةةاد العامةةة او القةوانين الت دةةيرية

ويةةرى جمي ةةورد مةةودس دان الد ارسةةة ةر

اساسةةا عمةة الت ني ةةر الشق ةةدس التحميم ةةر ،ويقةةوم ةةاا
فةةر الواقةةا مةةشال الكتذةةاف الحكيق ةةة يعتسةةد ً
السةشال بتحدنةد صةياغة السذة بلا العمسيةة وفةرض ال ةروض ،واقتةراح الحمةول وجسةا السعمومةاا
وتشويسالا واستخبلص الشتاة

()2

وعةةرف الباحةةي البحةةي العمسةةر تعنةةي الشذةةاي العمسةةر الشوةةرس مشةةي والسيةةدانر الةةاس يدةةال
فر مواجالة التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة 0202م

 -0التحديات:

يقرد بالةا السخةاار التةر تواجةي الدولةة وتحةد او تعةوق مةن تقةدمالا ،وتذة ل حجةر عثةرة

امة ةةام تحقي ة ة امشالة ةةا واسة ةةتقرار ا ومر ة ةةالحالا الحيوية ةةة الااتية ةةة والسذة ةةتربة ويرة ةةعب تجشنال ة ةةا او
()3

تجا مالا

وعةةرف الباحةةي التح ةةدياا تعنالةةا مجسوعةةة السخ ةةاار التةةر نشبرةةر مواجالتالةةا مةةن ف ةةبلل
تعاليال البحي العمسر فر او رهية 0202م

 -0رؤية املنلكة 0202و:

ةةر الرهيةةة التةةر تنشتالةةا الكيةةادة فةةر السسمنةةة العر يةةة الدةةعودية ،بالةةدف تشويةةا مرةةادر

الةدفل وتقميةل االعتسةةاد عمة الةش ط مةةن فةبلل مرتنةالاا السجتسةةا الحيةوس ،واالقترةاد السالد ةةر،
والوان ال سوح

1- MonetteIn Donald,(2013): Theomas J. Sullivan, Applied Social Research, Holt,
Rinehart and Winston, Inc,p330.
 -2دمحم عمر (0220م) البحي العمسر فر السؤسداا التر وية القا رة 7دار ال نر العر ر ،ص45
 -3عند ه الدويدس (4666م) الجامعاا والتحدياا السعاصرة ،الرياض 7العني ان لمشذر ،ض04
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 -1برىامخ التحول الوطين:
ةةو النرن ةةام التش ية ةةاس األول ف ةةر مشووم ةةة النة ةرام والسب ةةادراا ا ةةسن رهي ةةة السسمن ةةة

0202م ،ويال ةةدف ال ة ت ةةوير عسةةل الق ةةام الح ةةومر التشسةةوس واالقترةةادس ،وتعسةةيس النشي ةةة
التحتيةة إلدراك التحةةدياا التةر تواجةةي الجالةاا الح وميةةة فةر تحكيقالةةا ،وو ازرة التعمةي
()1

محل الدراسة فر اا الدراسة

ةةر الجالةةة

اإلطار الهظري للدراسة:
أ -أهنية البحث العلني للنحتنع:

()2

تنسن ا سية البحي العمسر لمسجتسا فيسا يعتر 7
ُ
 -4نؤدس البحي العمسر ال فم قافة ،ومعرفة جدندة ،حيةي تتةيل األتحةال العمسيةة
لمباحثين ُفرصة رفا مدتوى السعرفة العام.

 -0يدال فر تقدي رهية عن السدتقنل ،واالتجاا الةاس تدةير فيةي السجةاالا السعرفيةة،
ومدى ت ور ا

 -0يداعد الشاس عم فال النون ورهيتي تذ ل اوال ،بسةا تدةاعد األتحةال العمسيةة
فر انجاح األعسال التجارية والسذروعاا اإلنساةية
السرادر التر تدا

فر االفتراعاا التنشولوجية

 -1تُعتنر األتحال من ا
 -2تسشل األتحال ابشا ال بقة الانن قد ال نالتسون ت ج ار الدراساا فرص ًة لمتدريب
 -3تاليةةد الد ارسةةة مةةن ام انيةةاا الت نيةةر العسي ة  ،وتدةةاعد عم ة ت عيةةل العقةةل لمتعةةرف
عم ما يحدل فر اماكن مخفية عن األنوار
 -4نشسر البحي العمسر اساليب ومشالجياا وآلياا مت ورة إلج ار الدراساا
 -5تؤدس األتحال العمسية ال تشسية االقتراد

 -1و يقة برنام التحول الواشر (د ا) السسمنة العر ية الدعودية ،ص42
Is

Research

Why

Reasons

"7

(6-10-2018),

Zarah

2-Leann

Important",owlcation.com, Retrieved 10-10-2018. Edited.
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ب -خصائص البحث العلني:

بثير من الخراةص ،ومشالا(7)1
يستم البحي العمسر ًا
 -4ق بِيددتُذِتطبيددوُوذَلختح د ر 7حيةةي التوصةةل ال ة ذاا الشتةةاة لمسواةةوم ن دةةي مةةن
قنل عدة تاحثين

 -0ذِتعسدديو؛ اس 7عةةدم حرةةر الشتةةاة التةةر ت ة التوصةةل اليالةةا فةةر العيشةةة التةةر تس ة
ابق
عميالا ،بل توسيا الشتاة عم ن اق السجتسا الاس ُ

عميي معانير الدراسة

 -0ذْلخالقيت 7اذ نشبرةر عمة الباحةي اتبةام السقةانيس األفبلقيةة فةر تحثةي ،تحيةي ال
نتعدى عم فروصية الحاالا ،او السالن التر ندرسالا ،او السحيط االجتساعر،

وحت فروصية الباحي ن دي

د -البحث العلني والتحديات األميية املعاصرة يف ضوء رؤية املنلكة 0202و:
من التحدياا األمشية التر تت مب ا تسام البحول األمشية7
 -4جراة اإلارار تالنياناا
 -0االقتحام والتدمل
 -0جراة االعتدا

()2

 -1جراة ت وير ال يروساا
 -2انذا مواقا معادية
 -3جراة التجدس اإللنترونر.
 -4تالوير النياناا.

 -5تجارة السخدراا عنر اإلنترن

 -1فريةةدون دمحم نجيةةب (4665م) التخ ةةيط الذةةرار فةةر ةةل التحةةدياا األمشيةةة ال ار شةةة ،الكيةةادة العامةةة لذ ةةراة
دبر ،مراكال البحول والدراساا ،الشذرة الذالرية العدد ( )44مانو ،ص21
 -2عنةد الةةرحسن شةشب ،ومةةا ر بتة ار حشةةا (0220م) ا سيةة البحةةي العمسةر والت ةةوير التنشولةوجر والتةراك السعرفةةر
فر تحقي التشسية العر ية الذاممة ،السؤتسر العر ر الثانر لمبحول اإلدارية والشذر ،ص31
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د -دور البحوث العلنية يف مواجهة التحدديات األمييدة املعاصدرة يف ضدوء رؤيدة املنلكدة
0202و:
نشبر ةةر ان تن ةةون الجامع ةةاا ةةر ال ارة ةةدة والقاة ةةدة لمتق ةةدم االجتس ةةاعر ،م ةةن ف ةةبلل تق ةةدي

األفنةةار التةةر تحق ة التشسيةةة السدةةتدامة ،وتدةةت يا الجامعةةة مةةن فةةبلل مةةا تقةةوم تةةي مةةن انذ ة ة
اجتساعيةةة معالجةةة األم ةراض االجتساعيةةة ،وذل ة بجةةال مةةن الو ةةاةط االجتساعيةةة لالةةا سةةيؤدس

حتسا ال ايجاد اش ال جدنةدة مةن الس الةب االجتساعيةة ،و ةو مةا نةؤدس
عرر اقتراد السعرفة ً
ال تشويا الو اةط وتوسيا السالام االجتساعية لمجامعةاا و ةاا التشةوم فةر الو ةاةط يذةير الة

مرحمة جدندة فر تنوين الجامعاا العررية والبحول العمسية فةر القةرن الحةادس والعذةرين تسةا

تتزسشي من تخرراا ،فر سعيالا الة مواجالةة التحةدياا األمشيةة السعاصةرة نشبرةر ان تالةدف
ال (7)1

 تحقية ة الد ةةبلم االجتس ةةاعر والتق ةةدم واالزد ةةار والتشسي ةةة البذة ةرية ،وذلة ة م ةةن ف ةةبلل
ت ني التعم مدى الحياة لجسيا األفراد.
 تحقية التقةةدم الثقةةافر واالقترةةادس واالجتسةةاعر ،وبةةال تحقية ماليةد مةةن التقةةدم فةةر
العموم االجتساعية واإلندانية واإلبةدام ال شةر ،وذلة مةن فةبلل البحةول ونذةر وونتةاد
السعرفة ةةة حية ةةي اصة ةةبل مة ةةن و ة ةةاةط الجامعة ةةة انتة ةةاد السعرفة ةةة الجدنة ةةدة ،ونذة ةةر ا،

وتجدند ا ،وترحيحالا ،وت دير ا.

ايزا من اجل
 تدريب السو و ين ،ليس فقط عم ارق الدراسة وروح االكتذاف ،بل ً
معرفة العال السعقد وافنار اآلفرين(.)2

هد -دور البحوث العلنية يف تعزيز املواطية ملواجهة التحديات األميية املعاصرة:
نشبرةةر عم ة اعزةةا

يئةةة التةةدريس تالجامعةةاا تسةةا تقدمةةي مةةن ب ةرام اكاديسيةةة و قافةةة

مشوسةةة ومسارسةةاا جامعيةةة ان تدةةع لترسةةي السوااشةةة لسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة السعاص ةرة،

ويس ن ان نتحق ذل من فبلل(7)1
 -1جسةةال دمحم شةةاكر (0222م)

اساسةةياا اعةةداد البحةةي العمسةةر ،مةةابراا دورة تدرينيةةة ،ابةةو نر 7معالةةد التشسيةةة

اإلدارية ،ص10
 -2دمحم عمر (0220م) البحي العمسر فر السؤسداا التر وية ،مرجا ساب  ،ص36
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 -4اعتبار القزايا الحقوقية والسوااشة ،مواوعاا مالسة فر البحةول وونتةاد السعرفةة
فر الجامعاا.

 -0االلتة ةالام السجتسع ةةر والتعم ةةي الخ ةةدمر م ةةن قن ةةل الجامع ةةة ،ال ةةاس ةةو وس ةةيمة لنش ةةا
السجتسا.

 -0س ةةعر الجامع ةةة م ةةن ف ةةبلل لي مال ةةا وعسمياتال ةةا ومسارس ةةاتالا الة ة الشال ةةوض تحق ةةوق
اإلندان ،والذورى والسذاربة

 -1اال تسام بتوفير التعمي التنشولوجر حيةي نوجةد تعةل النميةاا التنشولوجيةة ،التةر
بثير من التخرراا التر نت منالا العرر.
ًا
تز
 -2تع يل النشية األساسية لذب اا الجامعاا ومؤسداا الدراسة.
 -3رفا ب اية النشية األساسية لذب اا السعموماا تالجامعاا.

 -4اسةةتحدال انسةةاي جدنةةدة مةةن التعمةةي العةةالر فةةر السجةةال األمشةةر ،مثةةل ايجةةاد بةرام

حدنثة ،وت ني نوام الداعاا السعتسدة ،وتقدي دراساا جدوى لمنرام  ،وتوايل

ا سيتالةةا ،ومةةدى مبل متالةةا لدةةوق العسةةل ،مةةا تحدنةةد مواصة اا الخةري والسالةةاراا
التر سيسشحالا لي النرنام

 -5انذة ةةا مربة ةةال نتبة ةةا السجمة ةةس األعم ة ة لمجامعة ةةاا ،يقة ةةوم ت عة ةةداد ونذة ةةر السحتة ةةوى
اإللنترونر األمشر ،وي ون نواة إلنذا مراكال افرى.

 -6ايج ةةاد مربة ةةال لتدة ةةوي الخ ةةدماا الجامعية ةةة عم ة ة مدةةةتوى بثية ةةر مة ةةن الجامعة ةةاا،
لتدوي اإلم اناا العمسية والعسمية فر السجال األمشر

الدراسات الشابقة:

اكةد عةةدد مةةن الد ارسةةاا الةةدور ال عةال لمبحةةول العمسيةةة فةةر الحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة،

مشالةةا 7درذسدددتُ(ذِجحشدددي ُ4142هدددد)( ،)2اشةةارا ال ة عةةدد مةةن التحةةدياا األمشيةةة التةةر تواجةةي
 -1دمحم عسةةر تةةااويل (0220م) البحةةي العمسةةر الجةةامعر ودورا فةةر تشسيةةة الس ةوارد االقترةةادية ،السةةؤتسر العر ةةر
الث ةةانر لمبح ةةول اإلداري ةةة والشذ ةةر ،ف ةةر ال تة ةرة م ةةن  0-0ابري ةةل 0220م ،الذ ةةارقة 7اإلم ةةاراا العر ي ةةة الستح ةةدة،
ص21
 -2عمة ةر ب ةةن ف ةةانال الجحش ةةر (4142ه) تح ةةدياا البح ةةي العمس ةةر ف ةةر السي ةةدان األمش ةةر الش ةةدوة ( ،)02الري ةةاض7
اكاديسية نايف العر ية لمعموم األمشية
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العال  ،بقزايا النيئة وتشةاقص السةوارد ال نيعيةة وعةدم ترشةيد ا ،واسةتسرار الحةروا والرةراعاا
اإلقميسية والدولية وانتذار السخدراا وتجارة األسمحة واإلتجار تالبذر ُ
ُ

()1

كس د ُه دَّللافاُدرذسددتُ(ب دَّللار ُ4663م)

السجاالا األمشية لمدول العر ية ،وفمر

ال ة تنيةةان ا سيةةة البحةةول العمسيةةة السيدانيةةة فةةر

الدراسة ال ان السؤسداا األمشية فر الوان العر ر

تحاجة ال األفا تالتخ يط واألساليب العمسية لتحقية ا ةدافالا ،وان التنامةل بةين الةدول العر يةة
فر مجاالا البحي العمسر يدةاعد ا عمة مواجالةة التحةدياا الننيةرة التةر تواجالالةا ،ويحقة لالةا

السدتقنل الاس تت ما اليي
ُ

()2

كس ُخِراُ(نَّللاوةُبأك ديسيدتُند ياُذِعرةيدتُِِعِدممُذْلاشيدت ُ4145هدد)

الة اةرورة

دع ة م اركةةال األتحةةال العمسيةةة القاةسةةة دافةةل األجال ةالة األمشيةةة وتةةوفير الن ةوادر الستخررةةة فةةر

مشالجية البحي العمسر واساليبي تسا يداعد عم االرتقا تسدةتوى العسةل البحثةر ،والتوصةل الة

ايز ةا بتشوةةي فةةرق عسةةل مةةن اعزةةا
نتةةاة ذاا مرةةداقية عاليةةة وتقةةوم الجامعةةاا األمري يةةة ً
ةر تع ةةل السذ ةةروعاا البحثيةةة الت ةةر تد ةةال فةةر مواجال ةةة الجة ةراة
يئةةة الت ةةدريس وال ةةبلا إلجة ا
()3

السجتسعية
ُ

))Harris,2019,p284 & Columbia in the Community
()4

كس ُأكَُّللاتُدرذستُ(فهسي ُ0244م) عم ا سية دور مراكال البحةول العمسيةة فةر رسة

االسةةتراتيجياا الستعمقةةة ت ةةل صةةور األمةةن وعشاص ةرا فةةر عرةةر الرةةالو والتالدن ةد عةةن ُتعةةد الةةاس
يدةةتالدف تخريةةب الش ةةوس والعقةةول ،وانةةي مةةن األ سيةةة تس ةةان االلت ةةاا ال ة الجامعةةاا والس اركةةال
البحثية فر اج ار البحةي العمسةر تمنية ًة الحتياجةاا السجتسةا واةسان امشةي السعتسةد عمة الت ةوق
فر العموم والتقشياا السدي رة عم حربة الحياة فر السدتقنمين القريب والبعيد ُ

 -1دمحم بدر (4633م) البحي العمسر بيروا 7دار الذروق لمشذر
 -2ندوة تعكاديسية نايف العر ية لمعموم األمشية 4145 ،ة
3- Harris Felecia (2019): Community Service in Academia , The Role of American
Sisterhood in the 1990s , The Journal of General Education , Vol. 47 , No. 4
 -4دمحم عمر فالسر (0244م) الخدمة االجتساعية السعاصرة القا رة 7دار ال نر العر ر
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اعزةةا

وأكَّللاتُدرذستُ()1((Chitra Reddy, 2018عدم اع ا حرة بنيرة من تقيةي واجبةاا
يئةةة التةةدريس عم ة حالةةة التةةدريس وولقةةا السحاا ةراا فحدةةب ،واةةرورة اع ةةا قةةدر

مشاسةةب لمبحةةي العمسةةر والتةةعليف والشذةةر فةةر السجةةال األمشةةر الةةاس يخم ة حالةةة الت ةةور والتقةةدم
لمة ةةدارس فة ةةر افتراصة ةةي ومواكبة ةةة التحة ةةدياا األمشية ةةة السعاص ة ةرة .وفمر ة ة
()2

 4145ة)

د ارسة ةةة (حة ةةويتر،

ال ارورة مواكبة البحي العمسر ت وراا الجريسة ألن الرةرام بةين رجةل األمةن

ومرتنب الجريسة صرام داة ومدتسر ،واني عمة الباحةي ان ي ةور ن دةي واألداة التةر يدةتعسمالا

كتو يف التقشية الست ورة ومواكبة السشجالاا السعاصرة واستثسار ا فر مجاالا البحي العمسر
ُ

()3

وأش رتُدرذست )(Traore, Mamadou,2018

امام اعزةا

ال ارورة تذجيا الدراسة والشذر

يئةة التةدريس والترجسةة والتةعليف لسواجالةة الجةراة العةابرة لمحةدود واألواةان ،ونقةل

فنراتال ال الدول واالست ادة من التجارا العالسية
كس ةا تعسةةل السؤسدةةاا األمشيةةة مةةن جالتالةةا عم ة فةةتل معاممالةةا ووتاحةةة فنراتالةةا ألسةةاتاة

الجامعة فر مجال تحول اإلر اا اإللنترونر ،وتقدم لال م افآا سخية وتنرم ما ذوس الدةسعة

احيانا تدسل لال ت دارة مذروعاتالا او شرباتالا ،بسا تواف
العمسية العالية
عقودا اويمة األجل ،و ً
ً
الدةةم اا الجامعيةةة مةةن جالتالةةا عم ة اع ةةاةال مةةن السحاا ةراا او مةةشحال اجةةازاا لمت ةةر لالةةاا
العسةل البحثةر الخةارجر او الةةدافمر( ،)4بسةا ازدادا العبلقةة توسة ًعا بةين الجامعةاا والسؤسدةةاا
األمشية فر العقدنن األفيرين ،وازدادا عدد السراكال البحثيةة دافةل الجامعةاا التةر تقةوم تة ج ار

"1- Chitra Reddy, "Why Research is Important for Students, Humans, Education
content.wisestep.com, Retrieved 18-10-2018. Edited.
 -2احسةةد حةةويتر ( 4142ةة) مدةةتقنل البحةةي العمسةةر فةةر السيةةدان األمشةةر وم البةةي الشةةدوة ( ،)02اكاديسيةةة نةةايف
العر ية لمعموم األمشية ،الرياض
3-Traore, Mamadou, "The importance of scientific research at the university" ،isavgn.org, Retrieved 10-10-2018. Edited
 -4احسةةد ف ةؤاد بامةةل ( 4140ةة) دور م اركةةال البحةةول فةةر محةةال د ارسةةة ةةا رة الجريسةةة ورس ة الدياسةةة الجشاةيةةة،
دورية ال نر الذرار ،العدد األول ،الذارقة ،ص10
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البح ة ةةول الت نيكي ة ةةة والت ة ةةوير لمسؤسد ة ةةاا األمشي ة ةةة ،وتسية ة ةالا ة ةةاا البح ة ةةول ب ة ةةروح ال رية ة ة
( ،(Randazzese,2019,p1252و التالر حققة

()1

الجامعةاا األمري يةة عاةةداا اةخسة مةن

انراداا اا البحول

اإلجراءات املههحية للدراسة:
أوّ ًال  -ميهخ الدراسة وأداتها:
 -4منهج الدراسة:

استخدم الباحةي السةشال الوصة ر الةاس ي يةد فةر الحرةول عمة بيانةاا بسيةة اةرورية
تاستخدام األوزان السرجحة ومتوس اا اإلجاتة ومعامبلا االرتباي
 -0جمتمع الدراسة:

نتنةةون مجتسةةا الد ارسةةة الحاليةةة مةةن جسيةةا اعزةةا الاليئةةة العمسيةةة تجامعةةة نةةايف العر يةةة

لمعموم األمشية فبلل فترة اج ار الدراسة فبلل العام الجامعر  4114/4112ة
 -0عونة الدراسة:

تة ة اف ةةا عيش ةةة عذة ةواةية تد ةةي ة م ون ةةة م ةةن ( )24عز ةةو م ةةن اعز ةةا الاليئ ةةة العمسي ةةة
تجامع ة ةةة ن ة ةةايف العر ي ة ةةة لمعم ة ةةوم األمشي ة ةةة ف ة ةةبلل فتة ة ةرة اجة ة ة ار الد ارس ة ةةة ف ة ةةبلل الع ة ةةام الج ة ةةامعر
 4114/4112ة

1- Randazzese , Lucien (2019) : Profit and the Academic Ethos : the Activity and
Performance of University – Industry Research Centers in United States
(Productivity) , Carnegie – Mellon – University , Dissertation Abstracts
International, Vol. 57 , No. 3,P1252.
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 -1أداة الدراسة:

ةر لسشاسةنتالا أل ةداف
اداة لجسةا النيانةاا وذلة نو ًا
عسد الباحي ال استخدام االسةتبانة ً
الدراسة ،ومشالجالا ،ومجتسعالا ،ولئلجاتة عم تداهالتالا وتعتنر االستبانة احد ا ة وسةاةل جسةا
النياناا والسعموماا السقششة ،واألكثر صدًقا و باتًا
ا) ُبش ءُأدذةُذَِّللارذست7

تعد االابلم عم األدبياا ،والدراساا الداتقة ذاا الرمة تسواوم الدراسة الحالية،

وفر او مع ياا وتداهالا الدراسة وا دافالا ت بشا األداة (االستبانة) ،وتنون
الشالاةية من بل ة اج اال
صدقالا ،و باتالا7

فر صورتالا

وفيسا يعتر عرض لنيفية بشاةالا ،واإلج ار اا الستبعة لمتحق

من

 -4ذِقدو ُذْلول 7يحتوس عم

مقدمة تعريفية تع داف الدراسة ،ونوم النياناا

 -0ذِقدو ُذِث ني 7يحتوس عم

النياناا األولية الخاصة تعفراد عيشة الدراسة،

والسعموماا التر نود الباحي جسعالا من افراد عيشة الدراسة.

والستسثمة فر( 7الجشس  -العسر  -الرتبة العمسية  -الخنرة  -التخرص

العمسر)

 -0ذِقدو ُذِث ِا 7ويتنون من ( )12عبارة ،موزعة عم

ار عة محاور اساسية،

والجدول ( )5-0نوال عدد عباراا االستبانة ،وبيفية توزيعالا عم السحاور
ُ

ذِجَّللاولُ(ُ ُ)4

اح ورُذَلستح نتُوعح ذر ه ُ
ذِسحدددددددددددمر ُ

عَّللادُ

ذِعح رذت ُ

منرراا اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة 0202م

 42عباراا

مت مباا تعاليال البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة 0202م

 42عباراا

السعوقاا التر تواجي اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية 0202م

 42عباراا

آلياا معالجة السعوقاا التر تواجي البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية
0202م
ذَلستح نت ُ

 42عباراا
ُ12عح رة ُ
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ت استخدام مكيةاس لي ةرا الثبل ةر لمحرةول عمة اسةتجاتاا افةراد عيشةة الد ارسةة ،وفة
درجاا السوافقة اآلتية( 7مواف  -ال حد ما – غير مواف ) ومن

التعنيةر عةن ةاا السكيةاس

كسيا ،ت ع ا بل عبارة من العباراا الدةاتقة درجةة ،وفًقةا لآلتةر 7موافة ( )0درجةاا ،الة حةد
ما ( )0درجتان ،غير مواف ( )4درجة واحدة
ولتحدنةد اةول فئةاا مكيةاس لي ةرا الثبل ةر ،تة حدةاا السةدى ت ةرح الحةد األعمة مةةن
الحةةد األدنة ( ،)0 = 4 –0ة تة تقدةةيسي عمة اكنةةر قيسةةة فةةر السكيةةاس (،)2 34 = 0 ÷ 0

و عةةد ذل ة ت ة ااةةافة ةةاا الكيسةةة ال ة اقةةل قيسةةة فةةر السكيةةاس ( )4لتحدنةةد الحةةد األعم ة لالةةاا

ال ئة ،و اا اصبل اول ال ئاا بسا و موال فر الجدول اآلتر7
ُُ

ذِجَّللاولُ(ُ ُ)0
قديوُفئ تُاقي سُِيكرتُذِثالثيُ(حَّللاودُاتمسط تُذَلستج ب ت) ُ
حَّللاودُذِفئت ُ

م

ذِفئت ُ

ُ4

مواف

0 02

ُ0

ال حد ما

4 35

0 01

ُ0

غير مواف

4 22

4 34

وت استخدام اول السدى فر الحرول عم ح

اَ ُ

إِى ُ
0 22

مواوعر عم متوس اا استجاتاا

افراد عيشة الدراسة ،تعد معالجتالا احراةيا
ُب) صَّللاقُأدذةُذَِّللارذستُ 7

آ
َّللاقُذِسحكسيَ)ُ 7
 -4ذِرَّللاقُذِظ هرُْْلدذةُذَِّللارذستُ(ص

لمتعةةرف عم ة مةةدى الرةةدق الوةةا رس لبلسةةتبانة ،والتعكةةد مةةن انالةةا تكةةيس مةةا واةةع

لكياسي ،ت عراالا ترورتالا األولية عم عدد من السح سين السخترين فر مواةوم الد ارسةة،
امةةب مةةن الدةةادة السح سةةين تقيةي جةةودة االسةةتبانة ،مةةن حيةةي قةدرتالا عمة قيةةاس مةةا اعةةدا
وقةد ُ
لكياسي ،والح

عم مدى مبل متالا أل داف الدراسة ،وذل من فبلل تحدند واةوح العبةاراا،
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وانتساةالا لمسحور ،وا سيتالا ،وسبلمتالا لرويا ،ووبةدا مةا نرونةي مةن تعةدنل ،او حةاف ،او ااةافة
لمعباراا
و عةةد افةةا اآل ار  ،واالاةةبلم عمة السمحو ةةاا ،تة اجة ار التعةةديبلا البلزمةةة التةةر ات ة
عميالا غالنية السح سين ،ومن

افراد االستبانة ترورتالا الشالاةية

ُ-0صَّللاقُذَل د قُذَِّللاذخِيُِألدذةُ 7

لمتحقة ة م ةةن ص ةةدق االتد ةةاق ال ةةدافمر لبلس ةةتبانة ،تة ة حد ةةاا معام ةةل ارتب ةةاي بيرس ةةون

) (Pearson's Correlation Coefficientلمتعةةرف عم ة درجةةة ارتبةةاي بةةل عبةةارة مةةن
عباراا االستبانة تالدرجة النمية لمسحور الاس تشتسر اليي العبارة
ذِجَّللاولُ(ُ )0

اع االتُذر ح طُبيرسمنُِعح رذتُذِسحمرُاعُذَِّللار تُذِلِيتُِِسحمر ُ
ذِسحمرُذْلول ُ
(ابررذتُإعَّللاذدُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُذِسسِلتُ0202م) ُ
رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

4

**2 314

3

**2 640

0

**2 530

4

**2 640

0

**2 554

5

**2 605

1

**2 606

6

**2 631

2

**2 624

42

**2 603

ذِسحمرُذِث ني ُ
(اتطِح تُ عزيزُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُذِسسِلتُ0202م) ُ
رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

4

**2 426

3

**2 512

0

**2 465

4

**2 445

0

**2 525

5

**2 520

1

**2 461

6

**2 504

2

**2 525

42

**2 500
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ذِسحمرُذِث ِا ُ

(ذِسعمق تُذِتيُ مذ هُإعَّللاذدُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُ0202م) ُ
رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

4

**2 561

3

**2 604

0

**2 600

4

**2 550

0

**2 624

5

**2 615

1

**2 626

6

**2 552

2

**2 566

42

**2 611

ذِسحمرُذِرذبع ُ

(وِي تُاع ِجتُذِسعمق تُذِتيُ مذ هُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُ0202م) ُ
رقوُذِعح رة

اع الُذَلُر ح طُب ِسحمر

رقوُذِعح رة

اع الُذَلر ح طُب ِسحمر

4

**2 640

3

**2 640

0

**2 605

4

**2 634

0

**2 605

5

**2 562

1

**2 513

6

**2 640

2

**2 542

42

**2 640

** دال عشد مدتوى الداللة  2 24فعقل

نتزل من الجدول ( )0ان قي معامل ارتباي بل عبارة من العبا ارا ما ُتعد ا موجبة،
ودالة احراةيا عشد مدتوى الداللة ( )2 24فعقل مسا يذير ال صدق االتداق الدافمر بين
عباراا السحور ،ومشاسنتالا لكياس ما اُعدا لكياسي
ُج) ثح تُأدذةُذَِّللارذست7

ُ

ُُ

ت التعكد من بةاا اداة الد ارسةة مةن فةبلل اسةتخدام معامةل الثبةاا ال اكرونبةاة (معادلةة

ال ةةا برونبةةاة) () ،)Cronbach's Alpha (αويوا ةل الجةةدول ( )1قةةي معةةامبلا الثبةةاا
ال اكرونباة لنل محور من محاور االستبانة
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ذِجَّللاولُ(ُ )1
اع الُأِف ُكرونح خُِقي سُثح تُأدذةُذَِّللارذست ُ
اح ورُذَلستح نت ُ
منرراا اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر
او رهية السسمنة 0202م
مت مباا تعاليال البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر
او رهية السسمنة 0202م
السعوقاا التر تواجي اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا
األمشية فر او رهية 0202م
آلياا معالجة السعوقاا التر تواجي البحول العمسية لمحد من
التحدياا األمشية فر او رهية 0202م
ذِثح تُذِع م ُ

عَّللادُذِعح رذت ُ

ثح تُذِسحمر ُ

42

2 6414

42

2 6120

42

2 6464

42

2 6524

ُ 12

ُ 2.6564

نتزل من الجدول ( )1ان معامل الثباا العام عةال حيةي بمة ( ،)2 6564و ةاا نةدل

عمة ة ان االس ةةتبانة تتستة ةا بدرج ةةة ب ةةاا مرت ع ةةة يس ةةن االعتس ةةاد عميال ةةا ف ةةر الت نية ة السي ةةدانر
لمدراسة
 -2إجراءات تطبوق الدراسة:

تعةةد التعكةد مةةن صةةدق (االسةةتبانة) و باتالةةا ،وصةةبلحيتالا لمت نية  ،قةةام الباحةةي بت نيقالةةا
ميدانيا تاتبام الخ واا اآلتية7
 -1توزيا االستبانة

 -2جسا االستباناا تعد تعنئتالا ،وقد بم عدد ا ( )24استبانة
 -3أسالوب املعاجلة اإلحصائوة:

لتحقي ا داف الدراسة ،وتحميةل النيانةاا التةر تة تجسيعالةا ،فقةد تة اسةتخدام العدنةد مةن
األسةةاليب اإلحرةةاةية السشاسةةبة تاسةةتخدام الحةةالم اإلحرةةاةية لمعمةةوم االجتساعيةةة
افترار تالرمال ()SPSS
ًا
 Package for Social Sciencesوالتر نرمال لالا
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و عد ذل ت حداا السقانيس اإلحراةية اآلتية7
 -4التن ارراا ،والشدب السئوية

 -0الستوسط الحدابر السوزون (السرجل) دWeighted Meanد
 -0الستوسط الحدابر دMeanد

 -1االنحراف السعيارس ""Standard Deviation

ثاىيًا -خصائص عيية الدراسة:
تسثمة ة

فر ةةاةص عيش ةةة الد ارس ةةة ف ةةر فسد ةةة مترية ةراا ،ةةر 7الج ةةشس والعس ةةر ،والرتب ةةة

العمسيةةة ،والخن ةرة ،والتخرةةص العمسةةر ،وجةةا ا نتةةاة تم ة الستري ةراا عم ة الشحةةو السنةةين فةةر
الجدول ()2
ذِجَّللاولُ(ُ ُ)2

ممضُحُخر ئصُعيشتُذَِّللارذستُن=ُ 24
م

ذِفئت

4

ذِجشس

0

ذِعسر

0

ذِر حتُذِعِسيت

1

ذِخبرة

ذِتلرذر

ذِشدحتُذِسئميت

ذِشمع


ذبر

10

51 0



انث

5

42 4



عاما
من  02ال اقل من ً 02

4

46

3

44 5



عاما
من  12ال اقل من ً 22

04

14 0

00

12 4
12 4



عاما
من  02ال اقل من ً 12



عاما فعكثر
من ً 22
استاذ مداعد

00



استاذ مذارك

43

04 1



استاذ

40

00 2



اقل من ( )2اعوام

6

44 3



من ( )2ال اقل من ( )42اعوام

3

44 5



من ( )42ال اقل من ( )02عا ًما

40

02 2

00

12 4





عاما
اكثر من (ً )02
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م

ذِفئت

2

ذِتخرصُذِعِسي

ذِتلرذر

ذِشدحتُذِسئميت

ذِشمع


ادارة

1

45



االستراتيجية األمشية

2

65



االجتسام والتخ يط



ال قي والقانون

3

44 5

2

65



نو السعموماا والكياس

0

26



اإلعبلم والعبلقاا الدولية

2

65



عم الش س واإلرشاد الش در

4

40 4



الجريسة

1

46



التر ية والتعمي

2

65



األدلة والعموم الجشاةية

3

44 5



العموم الدياسية

4

46

ممضُحُذِجَّللاولُ(ُ)2خر ئصُعيشتُذَِّللارذستُعِىُذِشحمُذآل يُ 7

 %51 0 من عيشة الدراسة من الابور ،و %42 4من اإلنال
عامةةا فةةعكثر بشدةةبة  ،%12 4ومةةن ()12
 العسةةر الالمشةةر لعيشةةة الد ارسةةة مةةن (ً )22
عامةةا
عامةةا بشدةةبة  ،%14 0مةةن ( ) 02ال ة اقةةل مةةن (ً )12
ال ة اقةةل مةةن (ً )22
بشدبة  ،%44 5ومن ( )02ال اقل من( )02بشدبة %4 6

 %12 4 من عيشة الدراسة رتنتال العمسية استاذ مداعد ،و %04 1استاذ مذارك،
و %00 2استاذ
عامةا و شدةبة
 تالشدبة لخنرة عيشة الدراسة فقد تنين ان  %12 4مشال اكثر مةن ً 02
عامةةا ،و شدةةبة  %44 3اقةةل مةةن ( )2اع ةوام،
 %02 2مةةن  42ال ة اقةةل مةةن ً 02
و شدبة  %44 5من ( )2ال اقل من ( )42اعوام

 و يش ة

التخررةةاا العمسيةةة لعيشةةة الد ارسةةة ان  %40 4مةةشال متخرةةص فةةر عمة

الةةش س واإلرشةةاد الش دةةر ،و %44 5مةةشال متخررةةون فةةر االجتس ةام والتخ ةةيط،

و %44 5مة ة ةةشال متخرر ة ة ةةون ف ة ة ةةر األدلة ة ةةة والعم ة ة ةةوم الجشاةي ة ة ةةة ،و %6 5م ة ة ةةشال

متخررة ةةون فة ةةر االسة ةةتراتيجية األمشية ةةة ،و %6 5مة ةةشال متخررة ةةون فة ةةر ال قة ةةي
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والقة ة ةةانون ،و %6 5مة ة ةةشال متخررة ة ةةون فة ة ةةر التر ية ة ةةة والتعمة ة ةةي  ،و %6 5مة ة ةةشال

متخررون فر اإلعبلم والعبلقاا الدولية ،و %4 5مشال متخررون فر ادارة،
و %4 5مةةشال متخررةةون فةةر الجريسةةة ،و %2 6مةةشال متخررةةون فةةر نوةة
السعموماا والكياس ،و %4 6مشال متخررون فر العموم الدياسية

حتليل نتائخ الدراسة وتفشريها:
ُابررذتُإعَّللاذدُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُ
ُأوَلًُ7إ بتُذِدؤذلُذْلولُ7ا ُ
ضمءُرؤيتُذِسسِلتُ0202م؟ ُ
ذِجَّللاولُ(ُ )3

ممضُحُابررذتُإعَّللاذدُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُن=ُ 24
ك
م

4
0

0

1

ذِعح رة

3

إِىُ

غيرُ

حَّللاُا

امذفو
4

%

امذفو

ك

16

4

مثل الجراة السشوسة

%

63 2

02

02

دراسة وتحميل وفال الووا ر

ك

12

2

4

األمشية

%

55 0

65

02

توفير النياناا والسعموماا

ك

11

3

4

األمشية الدميسة

%

53 0

44 5

02

اإلسالام فر واا الدياسة

ك

06

44

4

القاة مشالا

%

43 1

04 3

02

ك

03

44

1

42 3

04 3

45

05

6

1

الور مذ بلا امشية جدندة

التر تدال فر اتخاذ الق ارراا

والتذريعاا األمشية او تعدنل
ت وير ادا

2

ذإل ب ت

وعسل رجال

األمن والتقميل من األف ا
السرتنبة فر ا شا العسل
زيادة جودة الخدماا التر

%
ك
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ذِستمسطُ ذَلنحرذفُ

ذِتر يب

ذِحد بي

ذِسعي رُْ

0 61

2 044

4

0 53

2 124

0

0 51

0 42

0 30
0 34

2 145

2 150

2 304
2 300

0

2

42
4
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ك
ذِعح رة

م

%

تقدمالا األجالالة األمشية فر
السجتسا الدعودس
التردس
4

الذاةعاا

لشذر

6

44 3

45

05
41 3

44 3

45

واا آلياا لمحد من مخاار

ك

12

42

4

نذر األفنار الالدامة

%

45 1

46 3

02

ك

12

4

1

%

45 2

40 4

45

ك

03

40

0

42 3

00 2

26

انتذار

التواصل

مشراا

انتذار الجراة
شب اا

عنر

اإللنترونية
التواصل

االجتساعر
التردس
42

41 3

حَّللاُا

امذفو

6

وزرم ال تشة تالسجتسا فر ل

لجراة

الت رف

والعشط واإلر اا التقميدس
وغير التقميدس

ك

امذفو

إِىُ

غيرُ

1

االجتساعر
5

%

ذإل ب ت

%

%

ذِستمسطُذِع م

ذِستمسطُ ذَلنحرذفُ
ذِحد بي

0 34

0 44

0 44

0 32
0.42

ذِسعي رُْ

2 300

2 140

2 342

2 261
2.143

ذِتر يب

4

1

3

6
-

نتزةةل فةةر الجةةدول ( )3ان اف ةراد عيشةةة الد ارسةةة موافقةةون عم ة منةةرراا اعةةداد البحةةول
العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن التح ةةدياا األمشي ةةة ف ةةر ا ةةو رهي ةةة السسمن ةةة 0202م تستوس ةةط ( 0 42م ةةن
 ،)0 22و و متوسط يقا فر ال ئة الثالثة من فئاا السكياس الثبل ر (مةن  0 02الة ،)0 22
و ر ال ئة التر تذير ال فيار مواف عم اداة الدراسة
ويتزل من الشتةاة فةر الجةدول ( )3ان ابةرز منةرراا اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن
التحدياا األمشية فر او رهيةة السسمنةة 0202م تتسثةل فةر العبةاراا ( )0 ،4التةر تة ترتينالةا
تشازليا حدب موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا ،باآلتر7
 -4جةةا ا العب ةارة ( )4و ةةر 7د الةةور مذ ة بلا امشيةةة جدنةةدة مثةةل الج ةراة السشوسةةةد
تالسرتبةةة األولة مةةن حيةةي موافقةةة افةراد عيشةةة الد ارسةةة عميالةةا تستوسةةط ( 0 61مةةن
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 ،)0وت دةر ةةاا الشتيجةةة تةةعن الةةور مذة بلا امشيةةة جدنةةدة مثةةل الجةراة السشوسةةة
نت مة ة ةةب تة ة ةةوفير السعمومة ة ةةاا البلزمة ة ةةة حة ة ةةول ة ة ةةاا السذ ة ة ة بلا ونس الة ة ةةا لواة ة ةةا
االسةةتراتيجياا البلزمةةة لمتعامةةل معالةةا ،مسةا ننةةرر اعةةداد البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن
التحةةدياا األمشيةةة فةةر اةةو رهيةةة السسمنةةة ،وتت ة

(فالس ة ةةر0244 ،م) الت ة ةةر بيشة ة ة

ةةاا الشتيج ةة مةةا نتيجةةة د ارسةةة

ا سي ة ةةة دور م ارك ة ةةال البح ة ةةول العمسي ة ةةة ف ة ةةر رسة ة ة

االستراتيجياا الستعمقة ت ل صور األمن وعشاصرا فر عرر الرةالو والتالدنةد عةن
ُتعد الاس يدتالدف تخريب الش وس والعقول ،واني من األ سية تس ةان االلت ةاا الة
الجامعةةاا والس اركةةال البحثيةةة فةةر اج ة ار البحةةي العمسةةر تمني ة ًة الحتياجةةاا السجتسةةا
واةةسان امشةةي السعتسةةد عم ة الت ةةوق فةةر العمةةوم والتقشيةةاا السدةةي رة عم ة حربةةة
الحياة فر السدتقنمين القريب والبعيد
درسةةة وتحميةةل وفال ة الوةوا ر األمشيةةةد تالسرتبةةة الثانيةةة
 -0جةةا ا العبةةارة ( )0و ةةر 7د ا
من حيةي موافقةة افةراد عيشةة الد ارسةة عميالةا تستوسةط ( 0 53مةن  ،)0وت دةر ةاا
الشتيجة تعن الحاجة لدراسة وتحميل وفال الووا ر األمشية نت مب اج ار الساليد مةن

الد ارسةاا التحميميةة حةةول الوةوا ر األمشيةة ،مسةا ننةرر اعةداد البحةةول العمسيةة لمحةةد
من التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة
ويتزةةل مةةن الشتةةاة فةةر الجةةدول ( )3ان اقةةل منةةرراا اعةةداد البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن
التحةدياا األمشيةةة فةةر اةةو رهيةةة السسمنةة 0202م تتسثةةل فةةر العبةةارة ( ،)2و ةةر 7دت ةةوير ادا
وعسةل رجةال األمةن والتقميةل مةن األف ةا السرتنبةة فةر ا شةا العسةلد تالسرتبةة العاشةرة مةن حيةي
موافقةةة اف ةراد عيشةةة الد ارسةةة عميالةةا تستوسةةط ( 0 30مةةن  ،)0وت دةةر ةةاا الشتيجةةة تةةعن الحاجةةة
لت ةوير ادا وعسةل رجةةال األمةن والتقميةةل مةن األف ةةا السرتنبةة فةةر ا شةا العسةةل نت مةب د ارسةةة

تقويسيةةة مدةةتسرة لةةؤلدا والعسةةل األمشةةر ،مس ةا ننةةرر اعةةداد البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا
األمشية فر او رهية السسمنة
ني ُ7إ بتُذِدؤذلُذِث نيُ7ا ُاتطِح تُ عزيزُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُ
ث ًُ
ضمءُرؤيتُذِسسِلتُ0202م؟ ُ
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ذِجَّللاولُ(ُ )4
ممضُحُاتطِح تُ عزيزُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُن=ُ 24
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تش يةةا مذةةروعاا تحثيةةة ت نيكيةةة فةةر

السة ة ةةؤتسراا والسمتكية ة ةةاا العمسية ة ةةة فة ة ةةر

الخة ة ة ةريجين ال ة ة ةةانن ل ة ة ةةدنال مال ة ة ةةاراا
البحة ة ةةي العمسة ة ةةر واسة ة ةةتخدامالا ف ة ة ةةر
مجال الحد من السخاار األمشية
ت ة ة ة ةةوير مج ة ة ة ةةاالا الذة ة ة ة ةراكة ب ة ة ة ةةين
الجالةةاا السذةةاربة فةةر ت ني ة رهيةةة

1

والتدرينية فر السجال األمشر
االست ادة من االت اقياا السنرمة مةا
الجامع ة ة ة ة ةةاا الد ة ة ة ة ةةعودية والعر ي ة ة ة ة ةةة
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فر السجال األمشر
تشسي ةةة م ة ةةالي ومسارس ةةاا االبتنة ةةار
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والتسي ةةال البحث ةةر ل ةةدى الب ةةاحثين ف ةةر
السجال األمشر
تق ة ة ة ة ةةدي التد ة ة ة ة ةةاليبلا واالمتي ة ة ة ة ةةازاا
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0202م والبة ة ةةاحثين السالتسة ة ةةين فة ة ةةر
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امذفو

ذِستمسطُ ذَلنحرذفُ
ذِحد بي

ذِسعي رُْ

ذِتر يب

فة ةةر رهية ةةة 0202م لة ةةدع األتحة ةةال
األمشية
تة ة ةةوفير بشية ة ةةة تحتية ة ةةة متناممة ة ةةة مة ة ةةن
5

مختن ة ة ة ة ةراا وآلية ة ة ة ةةاا وورش عسة ة ة ة ةةل
ومرة ة ة ة ة ةةادر معموماتية ة ة ة ة ةةة لزة ة ة ة ة ةةسان
استسرار البحول العمسية األمشية
بشة ة ةةا قاع ة ة ةةدة بيانة ة ةةاا بامم ة ة ةةة ع ة ة ةةن

6

البح ةةول العمسي ةةة والب ةةاحثين و ح ةةول
الد ارسةةاا العميةةا ومذةةروعاا التخةةرد
فر السجال األمشر
اشةراك تعةل الخنة ار والكيةادنين فةر
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الجالةةاا السذةةاربة فةةر تحقي ة رهيةةة
0202م

10

2

0

ك

51 0

65

26

10

3

0

51 0

44 5

06

ك

10

4

0

%

50 1

40 4

06

%
ك
%

ذِستمسطُذِع م

0 45
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2 220
2.104
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نتزةةل فةةر الجةةدول ( )4ان افةراد عيشةةة الد ارسةةة موافقةةون عمة مت مبةةاا تعاليةةال البحةةول
العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن التح ةةدياا األمشي ةةة ف ةةر ا ةةو رهي ةةة السسمن ةةة 0202م تستوس ةةط ( 0 44م ةةن
 ،)0 22و و متوسط يقا فر ال ئة الثالثة من فئاا السكياس الثبل ر (مةن  0 02الة ،)0 22
و ر ال ئة التر تذير ال فيار مواف عم اداة الدراسة
ويتزل من الشتاة فر الجدول ( )4ان ابرز مت مباا تعاليال البحول العمسيةة لمحةد مةن
التحدياا األمشية فر او رهيةة السسمنةة 0202م تتسثةل فةر العبةاراا ( )1 ،4التةر تة ترتينالةا
تشازليا حدب موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا ،باآلتر7

 -4جةةا ا العبةةارة ( )4و ةةر 7دتذةةجيا اعزةةا

يئةةة التةةدريس عم ة تش يةةا مذةةروعاا

تحثيةةة ت نيكيةةة فةةر السجةةال األمشةةرد تالسرتبةةة األول ة مةةن حيةةي موافقةةة اف ةراد عيشةةة
الد ارسةة عميالةا تستوسةط ( 0 51مةن  ،)0وت دةر ةاا الشتيجةة تةعن تذةجيا اعزةةا
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يئة التدريس عم تش يا مذةروعاا تحثيةة ت نيكيةة فةر السجةال األمشةر يعةالز مةن
السبةةادرة فةةر اج ة ار األتحةةال األمشيةةة ،مس ةا نةةوفر مت مبةةاا تعاليةةال البحةةول العمسيةةة
لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو رهيةة السسمنةة 0202م ،وتت ة
مةا نتيجةة د ارسةة ( ،(Chitra Reddy, 2018والتةر بيشة
كني ة ةرة مة ةةن تقية ةةي واجبة ةةاا اعزة ةةا

ةاا الشتيجةة

عةدم اع ةا حرةة

يئ ة ةة التة ةةدريس عم ة ة حالة ةةة التة ةةدريس وولقة ةةا

السحااراا فحدب ،وارورة اع ا قدر مشاسب لمبحي العمسر والتعليف والشذر
ف ةةر السج ةةال األمش ةةر ال ةةاس يخمة ة حال ةةة الت ةةور والتق ةةدم لم ةةدارس ف ةةر افتراص ةةي
ومواكبة التحدياا األمشية السعاصرة

 -0جةةا ا العبةةارة ( )1و ةةر 7دت ةةوير مجةةاالا الذ ةراكة بةةين الجالةةاا السذةةاربة فةةر
ت نية ة رهي ةةة 0202م والب ةةاحثين السالتس ةةين ف ةةر السج ةةاالا البحثي ةةة واالستذة ةةارية
والتدرينية فر السجال األمشرد تالسرتبة الثانية من حيةي موافقةة افةراد عيشةة الد ارسةة
عميالا تستوسط ( 0 50من  ،)0وت در ةاا الشتيجةة تةعن ت ةوير مجةاالا الذةراكة
بين الجالاا السذاربة فر ت ني رهية 0202م والباحثين السالتسين فر السجاالا

البحثيةةة واالستذةةارية والتدرينيةةة فةةر السجةةال األمشةةر يعةةالز مةةن التعةةاون والتشدةةي

البحثةةةر األمشةةةر ،مسة ةا نة ةةدع ت ةةوفر مت مبة ةاا تعالي ةةال البحةةةول العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن
التحدياا األمشية فر او رهيةة السسمنةة 0202م ،وتت ة

ةاا الشتيجةة مةا نتيجةة

(ندوة تعكاديسية نايف العر يةة لمعمةوم األمشيةة 4145 ،ةة) والتةر بيشة

مراكال األتحال العمسية القاةسة دافل األجالالة األمشية

اةرورة دعة

ويتزل من الشتاة فر الجةدول ( )4ان اقةل مت مبةاا تعاليةال البحةول العمسيةة لمحةد مةن
التحة ةةدياا األمشية ةةة فة ةةر اة ةةو رهية ةةة السسمنة ةةة 0202م تتسثة ةةل فة ةةر العبة ةةارة ( )4و ة ةةر 7دتقة ةةدي

التداليبلا واالمتيازاا واإلع ا اا الزةرينية لسؤسدةاا البحةي العمسةر ولمجالةاا السذةاربة فةر

رهيةةة 0202م لةةدع األتحةةال األمشيةةةد تالسرتبةةة العاش ةرة مةةن حيةةي موافقةةة اف ةراد عيشةةة الد ارسةةة
عميال ة ةةا تستوس ة ةةط ( 0 32م ة ةةن  ،)0وت د ة ةةر ة ةةاا الشتيج ة ةةة ت ة ةةعن تق ة ةةدي التد ة ةةاليبلا واالمتي ة ةةازاا
واإلع ةةا اا الز ةرينية لسؤسدةةاا البحةةي العمسةةر ولمجالةةاا السذةةاربة فةةر رهيةةة 0202م لةةدع
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األتحةال األمشيةة يدةةاعد ةاا السؤسدةاا عمة تةوفير مت مبةةاا اجة ار البحةول ،مسةا نةدع تةةوفر
مت مباا تعاليال البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية السسمنة 0202م
ُ

ث ِ ًث د ُ7إ بددتُذِد دؤذلُذِث ِدداُ7ادد ُذِسعمق د تُذِتدديُ مذ ددهُإعددَّللاذدُذِححددمثُذِعِسيددتُِِحددَّللاُاددَُ
ذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُ0202م؟ ُ
ُ

ذِجَّللاولُ(ُ )5

ممضُحُذِسعمق تُذِتيُ مذ هُإعَّللاذدُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُن=ُ 24
ذإل ب ت
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التحدياا األمشية

%

30 5

06 1

45

ك

00

41

2

30 4

04 2

65

إلنج ة ةةاز بة ة ةرام الرهي ة ةةة لمح ة ةةد مة ة ةةن

واألنوسةةة فةةر مجةةال البحةةي العمسةةر
األمش ة ة ة ةةر لسواكب ة ة ة ةةة ا ة ة ة ةةداف رهي ة ة ة ةةة
0202م
اة ةةعط التشدة ةةي والدنشامي ية ةةة بة ةةين

2

%

1

الة ة ةةشقص فة ة ةةر جا الية ة ةةة التذ ة ة ةريعاا
1

5

04

0202م
0

حَّللاُا

امذفو

%

امذفو

اةةعط االسةةت ادة مةةن التجةةارا فةةر
0

إِىُ

غيرُ

عس ة ةةاداا وم ارك ة ةةال البح ة ةةي العمس ة ةةر
الح وميةةة واأل مي ةةة واالزدواجيةةة ف ةةر
السالام البحثية األمشية فيسا بيشالا

%
ك
%

05

42

0

41 2

46 3

26
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ذِحد بي

0 05

0 06

0 22

0 20

0 36

ذِسعي رُْ

2 400

2 333

2 310

2 341

2 250

ذِتر يب

42

5

2

3

0
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اةةعط واةةوح الرهي ةةة لةةدى تع ةةل

3

الب ة ة ةةاحثين تج ة ة ةةدوى رهي ة ة ةةة السسمن ة ة ةةة
0202م ما يذ ل تعف ًار فةر انخةراي
تحو ال فر السجال األمشر

نةدرة وجةود صةةشادن متخررةة فةةر
4

تسويةةل البحةةول العمسيةةة فةةر السجةةال
األمش ةةر لئلس ةةالام فة ةةر تحقية ة رهية ةةة
0202م
انع ةةدام شة ةراكاا تحثي ةةة ف ةةر السج ةةال

5

ك
%

42 2

04 2

02

00
30 4

04 1

26

06

6

0

43 2

44 3

26

الةةبط فةةر عسميةةة الترييةةر مةةا يعي ة

ك

04

44

4

رهية السسمنة 0202م و رامجالا

%

20 2

00 0

40 4

األمشةةر بةةين الجالةةاا السذةةاربة فةةر
تحقي رهية 0202م
الس ة ة ة ةةالر إلع ة ة ة ةةداد تح ة ة ة ةةول عمسي ة ة ة ةةة
ومةةؤتسراا وممتكيةةاا ونةةدواا عمسيةةة

ك

03

41

4

43

فر السجال األمشر
42

%

20 2

06 0

45

0

غيةةاا الق ةةام الخ ةةاص ع ةةن ال ةةدع
6

ك

04

02

1

%
ك
%

ذِستمسطُذِع م

0 12

0 36

0 24

0 44

2 310

2 242

2 325

2 243

4

0

1

4

0 06

2 400

6

0.20

2.254

-

نتزل فر الجدول ( )5ان افراد عيشة الدراسة موافقون عم السعوقاا التر تواجي اعداد
البح ةةول العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن التح ةةدياا األمشي ةةة ف ةةر ا ةةو رهي ةةة 0202م تستوس ةةط ( 0 20م ةةن
 ،)0 22و و متوسط يقا فر ال ئة الثالثة من فئاا السكياس الثبل ر (مةن  0 02الة ،)0 22
و ر ال ئة التر تذير ال فيار مواف عم اداة الدراسة
ويتزةةل مةةن الشتةةاة فةةر الجةةدول ( )5ان اب ةةرز السعوقةةاا التةةر تواجةةي اعةةداد البحةةول
العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية 0202م تتسثل فر العباراا ( )4 ،6التر تة
ترتينالا تشازليا حدب موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا ،باآلتر7
 -4جا ا العبارة ( ،)6و ر 7دغياا الق ةام الخةاص عةن الةدع السةالر إلعةداد تحةول
عمسيةة ومةةؤتسراا وممتكيةاا ونةةدواا عمسيةةة فةر السجةةال األمشةةرد تالسرتبةة األولة مةةن
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حيي موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا تستوسط ( 0 44مةن  ،)0وت دةر ةاا الشتيجةة
ت ةةعن غي ةةاا الق ةةام الخ ةةاص ع ةةن ال ةةدع الس ةةالر إلع ةةداد تح ةةول عمسي ةةة وم ةةؤتسراا
وممتكي ةةاا ونة ةةدواا عمسي ةةة ف ة ةر السج ةةال األمشة ةةر يقمة ةل مة ةةن السة ةوارد الستاحة ةةة لتة ةةوفير
الست مباا البلزمة إلج ار البحول األمشية ،مسا ناليد من السعوقاا التر تواجي اعداد
البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة فةةر اةةو رهيةةة 0202م ،وتت ة

الشتيج ةةة م ةةا نتيج ةةة د ارس ةةة (الجحش ةةر 4142 ،ة ةة) ،والت ةةر بيشة ة

ةةاا

ع ةةدد م ةةن التح ةةدياا

األمشية التر تواجي العال  ،بقزايا النيئة وتشاقص السوارد ال نيعية وعدم ترشيد ا
 -0ج ةةا ا العب ةةارة ( ،)4و ةةر 7دن ةةدرة وج ةةود ص ةةشادن متخرر ةةة ف ةةر تسوي ةةل البح ةةول
العمسيةةة فةةر السجةةال األمشةةر لئلسةةالام فةةر تحقية رهيةةة 0202مد تالسرتبةةة الثانيةةة مةةن

حيي موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا تستوسط ( 0 36مةن  ،)0وت دةر ةاا الشتيجةة
تعن نةدرة وجةود صةشادن متخررةة فةر تسويةل البحةول العمسيةة فةر السجةال األمشةر
لئلسةةالام فةةر تحقي ة رهيةةة 0202م ال نتةةيل تةةوفر النةةداةل التسويميةةة البلزمةةة إلج ة ار
البحول األمشية مسا ناليد من السعوقةاا التةر تواجةي اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن
التحدياا األمشية فر او رهية 0202م

ويتز ةةل م ةةن الشت ةةاة ف ةةر الج ةةدول ( )5ان اق ةةل السعوق ةةاا الت ةةر تواج ةةي اع ةةداد البح ةةول
العمسيةةة لمح ةةد مةةن التح ةةدياا األمشيةةة ف ةةر اةةو رهي ةةة 0202م تتسثةةل ف ةةر العب ةةارة ( ،)4و ةةر7
داةةعط ا تسةةام السذةةاربة فةةر اعةةداد رهيةةة 0202م تةةالبحول العمسيةةة األمشيةةةد تستوسةةط (0 05
مةن  ،)0وت دةر ةاا الشتيجةةة تةعن شةاك ا تسةةام وودراك أل سيةة اجة ار البحةةول األمشيةة ،مسةا قمةل

مةةن تةةع ير عامةةل اةةعط ا تسةةام السذةةاربة فةةر اعةةداد رهيةةة 0202م تةةالبحول العمسيةةة األمشيةةة

كسعوق من السعوقةاا التةر تواجةي اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو
رهية 0202م
ُ

ذبع ُ7إ بتُذِدؤذلُذِرذبعُ7ا ُوِي تُاع ِجتُذِسعمق تُذِتيُ مذ هُذِححمثُذِعِسيتُِِحَّللاُاَُ
ر ًُ
ذِتحَّللاي تُذْلاشيتُفيُضمءُرؤيتُ0202م؟ ُ
ُ
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ذِجَّللاولُ(ُ )6
ممضُحُوِي تُاع ِجتُاعمق تُذِححمثُذْلاشيتُِِحَّللاُاَُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُ ُ
فيُضمءُرؤيتُ0202مُن=ُ 24
ك
ذِعح رة

م

انذةةا مجمةةس اعم ة لمبحةةي العمسةةر
ف ة ةةر السج ة ةةال األمش ة ةةر يزة ة ة تع ة ةةل
4

تحقي رهية 0202م
اقرار ف ط اسةتراتيجية لاليةادة ت عيةل
الذة ةراكة ف ةةر مج ةةال البح ةةي العمس ةةر
األمشة ة ة ةةر واالسة ة ة ةةتثسار فة ة ة ةةر األمة ة ة ةةن

ك

13

1

4

ت ة ةةوير الخ ة ةةة السدة ةةتقنمية لمبحة ةةول

ك

13

1

4

مت مباا رهية السسمنة 0202م

%

62 0

45

02

ك

04

44

0

مجة ةةال البحة ةةول العمسية ةةة لمحة ةةد مة ةةن
السخةةاار األمشيةةة لتحقي ة األ ةةداف
اس ة ة ة ةةتحدال آلي ة ة ة ةةاا واس ة ة ة ةةتراتيجياا
تدةةاعد البةةاحثين فةةر تحقي ة موا مةةة

%

40 2

04 3

26

ك

12

42

4

مخرجة ةةاا البحة ةةول العمسية ةةة األمشية ةةة
م ة ة ة ة ةةا مرتنة ة ة ة ة ةالاا رهي ة ة ة ة ةةة السسمن ة ة ة ة ةةة
0202م

3

%

53 0

44 5

02

%

ف ة ة ةةر السج ة ة ةةال األمش ة ة ةةر ف ة ة ةةر ا ة ة ةةو

تشوي ة ة ة ةةا مر ة ة ة ةةادر ال ة ة ة ةةدع الس ة ة ة ةةادس
والتسة ةةويمر لمبة ةةاحثين لزة ةةسان تش ية ةةا

ذِحد بي

0 51

62 0

التشسوية لرهية السسمنة 0202م

2

3

4

45

التربي ةةال عمة ة ف ةةرص االبتع ةةال ف ةةر
1

ك

11

حَّللاُا

امذفو

02

السعرفر تحكيًقا لرهية 0202م
0

%

امذفو

إِىُ

غيرُ

الخنة ة ة ار والب ة ةةاحثين ف ة ةةر الجامع ة ةةاا
الدة ةةعودية والجال ة ةةاا السذ ة ةةاربة ف ة ةةر

0

ذإل ب ت

ذِستمسطُ ذَلنحرذفُ

0 55

0 55

0 34

0 44
%

45 1

46 3

02

ك

11

3

4
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0 51

ذِسعي رُْ

2 145

2 050

2 050

2 256

2 140

2 145

ذِتر يب

2

0

0

42

6

2
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ك
م

ذِعح رة
ب ةرام ومذةةروعاا تحثيةةة تدةةال فةةر
الحد من السخاار األمشية
ت عيةةل التبةةادل السعرفةةر والعمسةةر مةةا

4

الجامع ة ة ة ةةاا والسؤسد ة ة ة ةةاا األمشي ة ة ة ةةة
العمسية (مؤتسراا ة نةدواا ة ممتكيةاا
وغير ا) فر رهية 0202م
بشا ف ة واشية لمبحةي العمسةر فةر

5

السج ة ة ة ةةال األمش ة ة ة ةةر عمة ة ة ة ة مد ة ة ة ةةتوى
الجالة ة ة ةةاا السذة ة ة ةةاربة فة ة ة ةةر برنة ة ة ةةام
التحول الواشر لرهية 0202م

ذإل ب ت
إِىُ

غيرُ

حَّللاُا

امذفو
02
4

%

امذفو

%

53 0

44 5

ك

12

2

%

55 0

65

02

ك

14

0

4

%

60 4

26

ذِستمسطُ ذَلنحرذفُ
ذِحد بي

0 53

0 62

ذِسعي رُْ

2 124

2 034

ذِتر يب

1

4

02

اال تسةةام تةةالبحول العمسيةةة الت نيكيةةة
ف ة ة ة ةةر السج ة ة ة ةةال األمش ة ة ة ةةر واس ة ة ة ةةتثسار
6

مشتجات ةةي العمسي ةةة والسعرفي ةةة لئلس ةةالام
ف ة ة ةةر السشافد ة ة ةةاا الدولي ة ة ةةة والتح ة ة ةةول
األمشر الدينرانر
انذا صشدوق مذترك لتسويل ودعة

42

البح ةةي العمس ةةر ف ةةر السج ةةال األمش ةةر
ب ةةين الجامع ةةاا الد ةةعودية والجال ةةاا
السذاربة فر تحقي رهية 0202م

ك

11

3

4

%

53 0

44 5

02

ك

11

3

4

%

53 0

44 5

02

ذِستمسطُذِع م

0 51

0 51

0.50

2 145

2 145

2.063

2

2

-

نتزةةل فةةر الجةةدول ( )6ان افةراد عيشةةة الد ارسةةة موافقةةون عمة آليةةاا معالجةةة السعوقةةاا
الت ةةر تواج ةةي البح ةةول العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن التح ةةدياا األمشي ةةة ف ةةر ا ةةو رهي ةةة 0202م تستوس ةةط
( 0 50من  ،)0 22و و متوسط يقا فةر ال ئةة الثالثةة مةن فئةاا السكيةاس الثبل ةر (مةن 0 02
ال  ،)0 22و ر ال ئة التر تذير ال فيار مواف عم اداة الدراسة
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ويتزةةل مةةن الشتةةاة ف ةةر الجةةدول ( )6ان اب ةةرز آليةةاا معالج ةةة السعوقةةاا التةةر تواج ةةي
البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهية 0202م تتسثل فر العباراا ()0 ،5
التر ت ترتينالا تشازليا حدب موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا ،باآلتر7
 -4جةةا ا العبةةارة ( ،)5و ةةر 7دبشةةا ف ةةة واشيةةة لمبحةةي العمسةةر فةةر السجةةال األمشةةر
عم مدتوى الجالاا السذاربة فر برنام التحول الواشر لرهية 0202مد تالسرتبة
األول من حيي موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا تستوسةط ( 0 62مةن  ،)0وت دةر
اا الشتيجة تعن بشا ف ة واشية لمبحةي العمسةر فةر السجةال األمشةر عمة مدةتوى

الجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول الةةواشر لرهيةةة 0202م نةةدع تةةوفر النيئةةة

السشاسةةبة وتاليئتالةةا لمعسةةل البحثةةر األمشةةر ،مسةةا يدةةال فةةر معالجةةة السعوقةةاا التةةر
تواجي اعداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو رهيةة 0202م،
وتت

اا الشتيجة ما نتيجة دراسة ) ،(Traore, Mamadou,2018والتر بيش

ا ةةرورة تذ ةةجيا الد ارس ةةة والشذ ةةر ام ةةام اعز ةةا

يئ ةةة الت ةةدريس والترجس ةةة والت ةةعليف

لسواجالةةة الجةراة العةةابرة لمحةةدود واألواةةان ونقةةل فنةراتال الة الةةدول واالسةةت ادة مةةن

التجةةارا العالسيةةة ،بسةةا تت ة مةةا نتيجةةة د ارسةةة (بةةدر4663 ،م) ،والتةةر بيش ة

ان

السؤسد ةةاا األمشي ةةة ف ةةر ال ةةوان العر ةةر تحاج ةةة الة ة األف ةةا ت ةةالتخ يط واألس ةةاليب
العمسية لتحقي ا دافالا
 -0جا ا العبارة ( ،)0و ر 7داقرار ف ط استراتيجية لاليةادة ت عيةل الذةراكة فةر مجةال
البح ةةي العمسة ةةر األمشة ةةر واالس ةةتثسار فة ةةر األمة ةةن السعرفةةةر تحكيًقة ةةا لرهية ةةة 0202مد
تالسرتبة الثانية من حيي موافقة افراد عيشة الدراسة عميالا تستوسط ( 0 55من ،)0

وت د ةر ةةاا الشتيجةةة تةةعن اق ةرار ف ةةط اسةةتراتيجية لاليةةادة ت عيةةل الذ ةراكة فةةر مجةةال
البحي العمسر األمشةر واالسةتثسار فةر األمةن السعرفةر تحكيًقةا لرهيةة 0202م يعةالز

مةةن فعاليةةة العسةةل البحثةةر األمشةةر ،مس ةا يدةةال فةةر معالجةةة السعوقةةاا التةةر تواجةةي
اعداد البحول العمسية لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو رهيةة 0202م ،وتت ة
اا الشتيجة ما نتيجة دراسة (حويتر 4145 ،ة) التر بيش

ارورة مواكبةة البحةي

العمسةةر ت ةةوراا الجريسةةة ألن الر ةرام بةةين رجةةل األمةةن ومرتنةةب الجريسةةة ص ةرام
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داةة ومدةةتسر ،وونةةي عم ة الباحةةي ان ي ةةور ن دةةي واألداة التةةر يدةةتعسمالا بتو يةةف
التقشية ةةة الست ة ةةورة ومواكبة ةةة السشج ة ةالاا السعاص ة ةرة واسة ةةتثسار ا فة ةةر مجة ةةاالا البحة ةةي
العمسر
 -0جةةا ا العبةةارة ( ،)0و ةةر 7دت ةةوير الخ ةةة السدةةتقنمية لمبحةةول فةةر السجةةال األمشةةر
فةةر اةةو مت مبةةاا رهيةةة السسمنةةة 0202مد تالسرتبةةة الثانيةةة تاالشةةتراك مةةن حيةةي

موافقة افراد عيشة الدراسة عميالةا تستوسةط ( 0 55مةن  ،)0وتتدة

ةاا الشتيجةة مةا

نتيجة ال قرة الداتقة ،وت دةر ةاا الشتيجةة تةعن اقةرار ف ةط اسةتراتيجية لاليةادة ت عيةل
الذ ةراكة فةةر مجةةال البحةةي العمسةةر األمشةةر واالسةةتثسار فةةر األمةةن السعرفةةر تحكيًقةةا

لرهيةةة 0202م يعةةالز مةةن فعاليةةة العسةةل البحث ةةر األمش ةةر ،مسةةا يدةةال فةةر معالجةةة
السعوقاا التةر تواجةي اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو
رهية 0202م
ويتز ةةل م ةةن الشت ةةاة ف ةةر الج ةةدول ( )6ان اق ةةل آلي ةةاا معالج ةةة السعوق ةةاا الت ةةر تواج ةةي
البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة فةةر اةةو رهيةةة 0202م تتسثةةل فةةر العبةةارة ()1

و ةةر 7دالتربيةةال عم ة فةةرص االبتعةةال فةةر مجةةال البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن السخةةاار األمشيةةة

لتحقي األ داف التشسوية لرهية السسمنة 0202مد تالسرتبةة العاشةرة مةن حيةي موافقةة افةراد عيشةة
الدراسة عميالا تستوسط ( 0 34مةن  ،)0وت دةر ةاا الشتيجةة تةعن التربيةال عمة فةرص االبتعةال
فر مجال البحول العمسية لمحد من السخاار األمشية لتحقية األ ةداف التشسويةة لرهيةة السسمنةة
0202م يعالز من توفير النوادر السؤ مة القادرة عمة الكيةام تالعسةل البحثةر األمشةر ،مسةا يدةال

فر معالجة السعوقةاا التةر تواجةي اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو

رهيةةة 0202م ،وتت ة

ةةاا الشتيجةةة مةةا نتيجةةة د ارسةةة (حةةويتر 4145 ،ةة) التةةر بيش ة

اةةرورة

مواكبة البحي العمسةر ت ةوراا الجريسةة ألن الرةرام بةين رجةل األمةن ومرتنةب الجريسةة صةرام
داةة ة ومدة ةةتسر ،وانة ةةي عم ة ة الباحة ةةي ان ي ة ةةور ن دة ةةي واألداة التة ةةر يدة ةةتعسمالا بتو ية ةةف التقشية ةةة

الست ورة ومواكبة السشجالاا السعاصرة واستثسار ا فر مجاالا البحي العمسر

[]106

تصور مقرتح لتعزيز البحث العلني  ...................................................الدكتور معلوي بً عبد اهلل الشهراىي

التصوّر املقرتح لتعزيز البحوث العلمية
ملواجهة التحديات األمهية يف ضوء رؤية 0202م
ُأوَُلًُُ-ذِسشطِقددد تُذِتددديُمر لدددزُعِيهددد ُذِتردددمرُذِسقتدددرحُِتعزيدددزُذِححدددمثُذِعِسيدددتُِسمذ هدددتُ
ذِتحَّللاي تُذْلاشيتُ 7

 ذِسشطِددوُذِفلددرْ 7األمةةن واجةةب لم ةةرد تجةةاا السجتسةةا وواجةةب عمة ال ةةرد ان نتحسةةل
نرةةيبي مشةةي ،ويةةؤدس واجبةةي فيةةي ،ويتةةعت ذل ة مةةن فةةبلل دور البحةةول العمسيةةة فةةر
انتةةاد العقةةول الس ن ةرة الشاقةةدة ،وتحةةدني السعرفةةة والتربيةةال عم ة القزةةايا التةةر تسث ةل
ف ًار حكيكيا عم سبلمة السجتسا

 ذِسشطِوُذِقيسي 7يعةد الجانةب الكيسةر قاعةدة اساسةية لسذةاربة السجتسةا بةعفراد فةر
مواجالة التحدياا األمشية ،والتردس ألس سموك فارد عن األفةبلق والكةي وتتشةاف

ما قافة السجتسا
 ذِسشطِدددوُذِعِسدددي 7تالويةةد ال ةةرد تالسعةةارف والسال ةةاراا والكةةي واالتجا ةةاا البلزمةةة

ةدفبل محوريةةا اساس ةةيا ف ةةر
لحسايةةة ام ةةن الةةوان والسة ةواان ،ويع ةةد البحةةي العمس ةةر م ة ً
التعري ة ةةف تالتح ة ةةدياا األمشي ة ةةة ،ووس ة ةةيمة إلكد ة ةةاا الع ة ةةاممين تالسؤسد ة ةةاا األمشي ة ةةة

السعةةارف والسالةةاراا األساسةةية التةةر تةةؤ مال لسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة فةةر اةةو
رهية 0202م

 ذِسشطِوُذِتقشي 7يحتاد العاممون فر السؤسداا األمشية فر ل اا الثورة الالاةمةة
فر مجال تقشية السعمومةاا الة التوجيةي واإلرشةاد فةر الحةد مةن التعامةل مةا وسةاةل

االترال تعدواتالا السختم ة لسواجالة التحدياا األمشية فر او رهية 0202م
 ذِسشطِددوُذِسدددتشَّللاُإِددىُأهسيددتُ7التجةةارا العالسيةةة والعر يةةة والخميجيةةة والسحميةةة مةةن
السركةةال والسؤسدةةاا والنيئةةاا والجسعيةةاا التر ويةةة السختم ةةة ذاا
فةةبلل الجامعةةاا و ا
العبلقاا تالبحي العمسر فر السجال األمشر
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ُذِترمرُذِسقترحُ 7
ُ
ث ًني ُُ-ذِقيوُذِتيُيقممُعِيه

 ذِتش فددددديت 7نة ةةدع التر ةةور السقت ةةرح ام ةةتبلك م ارك ةةال البحةةةول العمسي ةةة تالجامعة ةةاا
والسؤسدة ةةاا واألجال ة ةالة األمشية ةةة م االية ةةا تشافدة ةةية بيشالة ةةا فة ةةر تعالية ةةال البحة ةةول العمسية ةةة
لسواجالة التحدياا األمشية
 ذِتح دِيدددت 7يقةةوم الترةةور السقتةةرح عمةة من ةةدا التب ةةادل بةةين م اركةةال البح ةةول العمسيةةة
والسؤسدةةاا واألجال ةالة األمشيةةة فةةر السجةةاالا األمشيةةة ،بةةالسؤتسراا وتبةةادل الخن ةراا

وامتداد برام البحول

 ذِتذ ركيت 7نرتنال الترور السقترح عم مندا التذاربية لةدع اقامةة عبلقةاا تعةاون

وش ة ةراكة بة ةةين م اركة ةةال البحة ةةول العمسية ةةة تالجامعة ةةاا والسؤسدة ةةاا واألجال ة ةالة األمشية ةةة

لسواجالة التحدياا األمشية
 ذِسعي ريددت 7يقةةوم ت نية الترةةور السقتةةرح لتعاليةةال البحةةول العمسيةةة عمة االتجا ةةاا
والسعانير العمسية لسواجالة التحدياا األمشية

ذتُذِترمرُذِسقترحُِتعزيزُذِححمثُذِعِسيتُِسمذ هتُذِتحَّللاي تُذْلاشيتُ 7
ُ
ابرر
ث ِ ًث ُُ ُ-

 ارورة تتبا ت ور اتجا اا الدموك اإلجرامر فر السجتسا وانسااي وعواممي وآ ةارا
ةتكببل فةةر اةو التحةدياا األمشيةةة السدةتحد ة ،والتعةةرف
والتشنةؤ بالةاا االتجا ةةاا مد ً
عم ة اسةةباا الو ةوا ر اإلجراميةةة السشوسةةة وغيةةر السشوسةةة واسةةاليب مقاومتالةةا ،و ةةاا
مةةن شةةعني ان يدةةاعد فةةر الحةةد مةةن مخاار ةةا ومجابالتالةةا ،بسةةا يدةةاعد عم ة ب ايةةة

العسل واألدا األمشر

 د ارس ةةة آلي ةةاا ارتن ةةاا الجة ةراة السد ةةتحد ة لتق ةةدي األس ةةاليب السز ةةادة م ةةا تحدن ةةد
الوساةل العمسية والحدنثة لمتعةرف عمة

ةاا الجةراة حتة تةدرك السؤسدةاا األمشيةة

كيفيةةة الحةةد مةةن مخةةاار السدةةتحد ة مشالةةا مالسةةا بان ة

ام انةةاا السجةةرمين واةةرق

تو ي ال التقشية الحدنثة لرالحال

 رصد حربةة السجتسةا وتحدياتةي األمشيةة فةر ةل ت االنةد السخةاار األمشيةة اإللنترونيةة
من فبلل تقيي آلياا واساليب األدا ال عمر والواقعر لمعاممين تالسؤسداا األمشيةة
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لواجبةةاتال فةةر مجةةال افتراصةةاتال األمشيةةة بالةةدف ت ةةوير األدا األمشةةر لسواكبةةة
التحدياا األمشية السعاصرة
 ت ةةدريب الع ةةاممين تالسؤسد ةةاا األمشي ةةة عمة ة السال ةةاراا السالشي ةةة لسواجال ةةة التح ةةدياا
والسذ بلا والسعوقاا األمشية التةر تةواجالال فةر حيةاتال العسميةة مةن فةبلل ت ةوير

دور األمشر ال عال

 يدةةال البحةةي العمسةةر فةةر السجةةال األمشةةر عمة بمةةو األ ةةداف الستوفةةاة مةةن التعمةةي
والتع يةةل السالشةةر الجيةةد ،واالحتنةةاك تةةاألجالالة السسا مةةة فةةر العةةال  ،واكتدةةاا فن ةراا

جدنةةدة ترفةةا مةةن مدةةتوى ادا رجةةال األمةةن لو ةةاة ال  ،ونقةةل مةةا يرةةمل لمت نية فةةر
ا ةةو التج ةةارا العر ي ةةة والعالسي ةةة لمح ةةد م ةةن مخ ةةاار الجة ةراة الحدنث ةةة والسد ةةتحد ة
العابرة لؤلواان
أهسيتُذِترمرُذِسقترحُ 7
ُ
ذبع ُُ-
رً

ا تسةةام رهيةةة السسمنةةة 0202م تالح ةةاع عمة امةةن الةةوان والسةواان ومواجالةةة التحةةدياا

األمشية ،وذل من فبلل التربيال عم االستثسار فر النةوادر البذةرية ،وتعاليةال دور ةا فةر مجةال
البحي العمسر لسواجالة التحدياا األمشية
 مةةن السشتوةةر ان تعةةدل الجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول الةةواشر لرهيةةة السسمنةةة
0202م م ةةن مز ةةامين رسة ةةالتالا وا ة ةةدافالا وو اة ال ةةا ،فاصة ةةة فيس ةةا نتعمة ة تسشوومة ةةة
البحي العمسر فر السجةال األمشةر تالسؤسدةاا األمشيةة ،تحيةي يرةبل البحةي العمسةر
اةا تالجالةاا السذةاربة فةر برنةام التحةول الةواشر وحاجةاا السجتسةا ،بسةا
اكثر ارتبا ً

نشتوة ةةر ان يدة ةةتسر برنة ةةام التحة ةةول الة ةةواشر فة ةةر ت ة ةةوير وتحة ةةدني البحة ةةول العمسية ةةة

األمشية لتتواكب ما التحدياا األمشية السعاصرة والجراة السدتجدة محميا وعالسيا

 قيام السؤسداا األمشية تسحاوالا جادة لمشالوض تسدتوى البحول العمسية فةر السجةال
األمشةةر التةةر تحتةةوس عم ة تحةةول ت نيكيةةة فةةر مجةةال الج ةراة السدةةتجدة والسدةةتحد ة

والجراة العابرة لؤلواان التر تالدد امن الوان والسواان

 ت اع ةةل الجال ةةاا السذ ةةاربة ف ةةر برن ةةام التح ةةول ال ةةواشر لرهي ةةة السسمن ةةة 0202م م ةةا
مؤشر عم ارت ام
ًا
قزايا السجتسا وشعور ا تالسدؤولية األمشية تجاا السجتسا يع ر
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مدةةتوى الةةوعر لةةدى الجالةةاا السذةةاربة تع سيةةة البحةةي العمسةةر واإلفةةادة مةةن نتاةجةةي،
واةةرورة واةةا اآلليةةاا السشوسةةة لمعبلقةةة بةةين السؤسدةةاا األمشيةةة والجالةةاا السذةةاربة
لسواجالة التحدياا األمشية
 التنامل بين السؤسداا األمشية والجالاا السذةاربة فةر برنةام التحةول الةواشر لرهيةة
السسمنة 0202م ،وت ةوير البحةي العمسةر فةر السجةال األمشةر ال نتسةان اال فةر وجةود

معةةا ،و ةةاا الذ ةراكة تقةةوم عم ة ارتبةةاي العم ة
السؤسدةةاا األمشيةةة والجالةةاا السذةةاربة ً
تالعسةةل ،والشوريةةة تةةالت ني  ،والسةةالد بةةين الس ةوارد البذ ةرية تةةالسوارد الساديةةة والخن ةراا
التقشية لسواجالة التحدياا األمشية
ادددد ُُ-ذْله ددَّللاذفُذِع ادددتُِِتردددمرُذِسقتدددرحُِتعزيدددزُذِححدددمثُذِعِسيدددتُِسمذ هدددتُذِتحددَّللاي تُ
خ ً
ذْلاشيتُ 7
 ر ةةط الدياسةةة العامةةة لمبحةةي العمسةةر تالسؤسدةةاا األمشيةةة برهيةةة السسمنةةة 0202م،
ايزا تخ ط الدولة الخسدية والخ ة الواشية الذاممة لمعموم والتقشية
و ً
 ان تنةةون سياسةةة البحةةي العمسةةر فةةر السؤسدةةاا األمشيةةة مرتب ةةة تست مبةةاا حسايةةة
امن الوان والسواان من التحدياا األمشية السدتحد ة
 تشويا مرادر التسويل وتشسية النداةل الستاحة لمشالوض تالبحةي العمسةر فةر السجةال
األمشر ،واإلفادة من فنراا ونساذد الدول الستقدمة فر مجال حساية امن الببلد
 تنامة ةةل ال اقة ةةاا والن اية ةةاا البذ ة ةرية فة ةةر السؤسدة ةةاا األمشية ةةة بالة ةةدف الحة ةةد مة ةةن
فروصةةا فةةر ةةل انتذةةار التقشيةةة الحدنثةةة والسؤسدةةاا األمشيةةة
التحةةدياا األمشيةةة،
ً
والجامعاا

 ايجة ةةاد اآللية ةةاا لمستاتعة ةةة والتقية ةةي لمعسة ةةل السذةةةترك بة ةةين الجالة ةةاا السذة ةةتربة لرهية ةةة
السسمنة 0202م والسؤسداا األمشية لسواجالة التحدياا األمشية
دس ُُ-ذآلِي تُذِتشفي يتُِِترمرُذِسقترحُ 7
س ً

 ت عي ةةل دور البح ةةول العمسي ةةة ف ةةر السج ةةاالا األمشي ةةة السختم ةةة ،وذلة ة م ةةن ف ةةبلل
اساسةةا لمعسةةل األمشةةر والتةالام السؤسدةةاا األمشيةةة تآليةةاا
التخ ةةيط العمسةةر ،واتخةةاذا ً
واساليب البحي العمسر لسواجالة التحدياا األمشية
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 دراسة واقا السؤسداا األمشية وتقيي دور ةا لتحدنةد األ ةداف واألولويةاا فةر مجةال
االحتياجاا األمشية لمحد من التحدياا األمشية
فروصةةا لمجةةراة
 تو ي ة البحةةول والد ارسةةاا العر يةةة لسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة،
ً
السشوسة العابرة لؤلواان والجراة اإللنترونية السدتحد ة

 تخالين وترشيف السعموماا والنياناا عن انساي التحدياا األمشية والجراة الحدنثةة
والسدةةتحد ة والعةةابرة لؤلواةةان ومةةا شةةاتي ةةاا الجةراة السرتنبةةة او السحتسةةل ارتنابالةةا
مدتكببلً ،وتالويد األجالالة األمشية بالاا السعموماا والنياناا ترورة مدتسرة فةر ةل
تالاند انتذار مشراا التواصل االجتساعر

 البح ةةول والد ارس ةةاا العمسي ةةة ف ةةر السج ةةال األمش ةةر ب ةةين ال ةةدول العر ي ةةة ودول الع ةةال

األفةةرى ،وفاصةةة الستقدمةةة مشالةةا ،ومحاولةةة االسةةت ادة مةةن ةةاا الد ارسةةاا والبحةةول
التر تالت تسواجالة التحدياا األمشية فر ل التقدم التقشر الحدني

 تو يف الدور ال عال لمبحي العمسر فر تخ يط وتوجيةي وتع يةل القةوى البذةرية فةر
السؤسداا األمشية ،ورفا ب انتالا لسواجالة التحدياا األمشية

 توفير اإلم اناا الساديةة والبذةرية والبحثيةة إلجة ار الد ارسةاا والبحةول العمسيةة ذاا
العبلقة تالتحدياا األمشية التر تواجي الوان ما دراسة الووا ر اإلجرامية ،وواةا
الحمول السشاسبة لمقزا عميالا او التخفيف من آ ار ا ت ريقة عمسية
 اعةةداد البحةةول العمسيةةة التةةر تالةةدف الة تشةةاول واقةةا السؤسدةةاا األمشيةةة والسعوقةةاا
الت ةةر تواج ةةي ةةاا السؤسد ةةاا ف ةةر ادا مالامال ةةا ف ةةر السي ةةدان األمش ةةر حتة ة يس ةةن

مواجالتالا
طبيوُذِترمرُذِسقترحُ 7
ُ
بع ُُ-اعمق تُ
س ً

 جس ةةود الدياس ةةاا والمة ةواةل التش ياي ةةة الو يفي ةةة البحثي ةةة الت ةةر ال تتشاس ةةب ومت مب ةةاا
البحول العمسية لسواجالة التحدياا األمشية

 الالياكل التشويسية اإلدارية لمسؤسداا األمشية التر ال تدسل بتدف البحةول العمسيةة
لمحد من مخاار الجراة السدتحد ة
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 نقص السخرراا السالية التر تحتاجالا برام البحول العمسية لسواجالة التحةدياا
األمشية العابرة لؤلواان
 عالوف الجالاا السذاربة فةر برنةام التحةول الةواشر لرهيةة السسمنةة 0202م عةن
عقةةد الذ ةراكاا مةةا السؤسدةةاا األمشيةةة ،تسةةا يدةةال فةةر مواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة

السعاصرة

 ع ةةالوف تع ةةل الكي ةةاداا ف ةةر السؤسد ةةاا األمشي ةةة والجال ةةاا السذ ةةاربة ف ةةر برن ةةام
التحةةول الةةواشر عةةن السذةةاربة تةةالبحول العمسيةةة وتبادلالةةا وتو ي الةةا وت نيقالةةا فةةر
السجال األمشر

 قر ةةور النشي ةةة التحتي ةةة السح ة ةالة إلع ةةداد البح ةةي العمس ةةر ف ةةر السج ةةال األمش ةةر وع ةةدم
ك انتال ةةا ،وع ةةدم السوا م ةةة والتنام ةةل ب ةةين اس ةةتراتيجياا تقشي ةةة السعموم ةةاا واألنوس ةةة
البحثية واإلدارية فر السؤسداا األمشية
ُذِترمرُذِسقترحُ 7
ُ
ث اًش ُُ-سبلُذِتغِبُعِىُاعمق تُ شفي

 االسةت ادة مةةن توجةي الدولةةة ورهيتالةةا 0202م ومةن الخ ةةة السدةتقنمية لمتعمةةي العةةالر
دآفاقد ،واالستراتيجية الواشيةة لمتحةول الة مجتسةا السعرفةة ،فةر حذةد الجالةود نحةو
التحول ال مجتسا السعرفةة والبحةي العمسةر وتو ي ةي فةر السجةال األمشةر لمحةد مةن
مخاار الجراة السدتحد ة
 توفير النيئةة السشاسةبة فةر السؤسدةاا األمشيةة التةر تح ةال لمت ةوير ،مةن فةبلل نذةر
قافةةة تشويسيةةة ترس ة البحةةول العمسيةةة األمشيةةة ،وتتنش ة م الةةوم السشوسةةة الستعمسةةة،

وتح ال مشتدنيالا عم التعم ال ردس والجساعر لحساية امن الوان والسواان

 تعنيةةد ودعة قيةةاداا السؤسدةةاا األمشيةةة و رنةةام التحةةول الةةواشر ،وت نية البحةةول
العمسية واألمشية وودارتالا فر جسيا الو اةط دافل السؤسداا األمشية وفارجالا
 اقةرار ا ةةداف اسةةتراتيجية ،ولةواةل وانوسةةة تدةةاعد عمة التحةةول نحةةو اعةةداد البحةةول
العمسية واألمشية

 توفير النشية التقشية التحتية ،واالسةتسرار فةر تحةدنثالا وتمنيتالةا لمست مبةاا واسةتجابتالا
لمستري ة ةراا ،وتة ةةوفير شة ةةب ة اترة ةةال فاةقة ةةة الدة ةةرعة ومشخ زة ةةة التنم ة ةةة ،والتذة ةةجيا
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السدةتسر لسشتدةنر السؤسدةاا األمشيةة عمة ت ةوير مالةاراتال التقشيةة لت عيةل التعمةي
اإللنترونر والشذر العمسر ،ور ط ذل تالسالايا واألدا الةو ي ر ،والعسةل عمة زيةادة
اعداد الباحثين مشال  ،تسا نتشاسب والسعدالا العالسية بتةوفير النيئةة البحثيةة السح ةالة
لال فر السجال األمشر
رُذِسقترحُِتعزيزُذِححدمثُذْلاشيدتُِسمذ هدتُذِتحدَّللاي تُذْلاشيدتُ
ُ
حُذِترم
ُ
سع ُُ-اتطِح تُنج
ً
فيُضمءُرؤيتُ0202مُ 7

ُ-4اتطِح تُخ صتُب ِدي ستُذِع اتُِِححاُذِعِسيُ 7

 تعةةدنل سياسةةاا البحةةول العمسيةةة والم ةواةل والق ةوانين ذاا العبلقةةة تالسجةةال األمشةةر
تر ة مدتسرة لسواكبة التحدياا األمشية السعاصرة والسدتحد ة

 قشاعة ودع وتعنيد الكياداا األمشية وقياداا الجالةاا السذةاربة فةر برنةام التحةول
ال ةةواشر ،لمتح ةةول نح ةةو تو ي ةةف رهي ةةة السسمن ةةة 0202م نح ةةو تحقية ة ام ةةن ال ةةوان
والسواان

 اعتساد السؤسدةاا األمشيةة ف ً ةا اسةتراتيجية اويمةة السةدى ( 42-42سةشة) تحةوس

رهي ةةة ورس ةةالة وا ةةداًفا اس ةةتراتيجية تع ةةالز دور البح ةةول العمسي ةةة لسواجال ةةة التح ةةدياا
األمشية

 تر ةةسي ف ة ةط عمسي ةةة استذة ةرافية لتمني ةةة االحتياج ةةاا األمشي ةةة السد ةةتقنمية الستج ةةددة
لسواجالة التحدياا األمشية

 ارورة تعسيس صشدوق تسويل البحي العمسر فر السجال األمشر تسيالانية مدتقمة
 تن ةةوين مجم ةةس اعمة ة لمبح ةةي العمس ةةر األمش ةةر يزة ة تع ةةل الخنة ة ار والبة ةاحثين ف ةةر
السج ةةال األمشة ةةر تالتية ةةاراا ذاا العبلقة ةةة تالجالة ةةاا السذة ةةاربة فة ةةر برنة ةةام التحة ةةول
الواشر لرهية السسمنة 0202م

 ام انية ةةة تو ية ةةف الالي ة ةةل اإلدارس السذة ةةترك لمبحة ةةي العمسة ةةر األمشة ةةر عم ة ة البعة ةةد
االستراتيجر بالدف مواجالة التحدياا األمشية
 مذةةاربة اعزةةا مسثمةةين عةةن السؤسدةةاا األمشيةةة والجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام
التحول الواشر فر مجالس اإلدارة الخاصة ت ل مشالسا
[]113

الفكر الشرطي  -اجمللد رقه ( – )96العدد رقه ( )112أكتوبر 9292و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسةةشاد مذةةروعاا البحةةول العمسيةةة فةةر السجةةال األمشةةر ذاا اال تسةةام السذةةترك الة
الستسية ةالين م ةةن الن اي ةةاا الستخرر ةةة م ةةن الب ةةاحثين ف ةةر السج ةةال األمش ةةر والجة ةراة
السدتجدة والسدتحد ة
 واةةا بةةرام وات اقي ةةاا لمتةةدريب ب ةةين السؤسد ةةاا األمشيةةة والجال ةةاا السذةةاربة ف ةةر
برنام التحول الواشر لسواجالة التحدياا األمشية

 ُ-0اتطِح تُخ صتُب إلاك ن تُذِس ديتُوذِحذريتُذِالزاتُِِححاُذِعِسيُفيُذِسج لُذْلاشيُ 7
 اال تس ةةام ت ةةالحوافال األدبي ةةة (السعشوي ةةة) لمن اي ةةاا الستسية ةالة ف ةةر البح ةةي العمس ةةر ف ةةر
فروصا لمجراة السدتحد ة والسدتجدة
السجال األمشر،
ً
 اال تسة ةةام تة ةةالحوافال السادية ةةة السشاسة ةةبة لمبة ةةاحثين مة ةةن مشتدة ةةنر السؤسدة ةةاا األمشية ةةة
السالتسين تالبحول األمشية الوقاةية واإلنساةية واإلنذاةية والعبلجية
 اعداد وت وير بوادر ادارية وفشية معاونة لمباحثين مةن مشدةو ر السؤسدةاا األمشيةة
تذ ل دورس

 التع ةةاون ف ةةر تحقية ة قاع ةةدة معموم ةةاا مذ ةةتربة ب ةةين السؤسد ةةاا األمشي ةةة والجال ةةاا
السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول الةةواشر لرهيةةة السسمنةةة 0202م لسواجالةةة التحةةدياا
األمشية

 ت ة ةةواين التقشي ة ةةة يحقة ة ة الش ة ةةا لتو ي ة ةةف دع ة ةةاة األم ة ةةن الذ ة ةةامل لسواجال ة ةةة الجة ة ةراة
اإللنترونية السدتجدة والسدتحد ة
 تة ةةوفير بشية ةةة تحتية ةةة قوية ةةة لئلنترن ة ة

فة ةةر السؤسدة ةةاا األمشية ةةة ،وتو ية ةةف التقشية ةةاا

الحدنثةة ،والوسةاةط الجدنةدة ،و ةرام التعمةي اإللنترونةر لخدمةة السؤسدةاا األمشيةةة
لمحد من مخاار الجراة السدتحد ة

 توعي ةةة مشتد ةةنر السؤسد ةةاا األمشي ةةة ب ةةدور الجال ةةاا السذ ةةاربة ف ةةر برن ةةام التح ةةول
الواشر والبحثر لسواجالة التحدياا األمشية
 توفير الجالةاز ال شةر السذةرف عمة الجانةب التقشةر فةر السؤسدةاا األمشيةة لئلسةالام
فر الحد من التحدياا األمشية
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ُ-0اتطِح تُ سميلُذِححاُذِعِسيُفيُذِسج لُذْلاشيُ 7

 زيةةادة الشدةةبة السخررةةة لمبحةةي العمسةةر فةةر السجةةال األمشةةر فةةر ميالانيةةة الدولةةة
ليتشاسب ما نوعية البحول

 قنول السعوناا والتنرعاا والالباا واألوقاف والسشل لمبحول العمسية األمشية
 تذةةجيا النش ةةوك السحمي ةةة عم ة السد ةةا سة ف ةةر تسوي ةةل البح ةةول العمسي ةةة ف ةةر السج ةةال
األمشر

 تنةري ودعة السؤسدةةاا والجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول الةةواشر التةةر تالةةت
ت قامة السراكال البحثية ذاا العبلقة تالسجاالا األمشية
 تذةةجيا رجةةال األعسةةال عم ة تقةةدي السةةشل الساليةةة لجالةةاا وم اركةةال البحةةي العمسةةر
تالسؤسداا األمشية

 ع ة ةةدم السر ة ةةاالة م ة ةةن جان ة ةةب الب ة ةةاحثين ف ة ةةر تحدن ة ةةد قيس ة ةةة التسوي ة ةةل البلزم ة ةةة لتش ي ة ةةا
السذروعاا البحثية التر ت منالا السؤسداا األمشية

 التحقة ة م ةةن الج ةةدوى االقتر ةةادية لمسذ ةةروعاا البحثيةةةة ف ةةر السج ةةال األمشةةةر ذاا
اال تسام تالجراة السدتحد ة والسدتجدة
 تشويةةا مرةةادر تسويةةل البحةةول العمسيةةة فةةر السجةةال األمشةةر تحيةةي ال تعتسةةد عم ة

مردر واحد (التسويل الح ومر) ،وزيادة التسويل عمة الق ةام الخةاص واالسةتثسار

فر السجاالا األمشية
ُ-1اتطِح تُإدذرةُارذكزُذْلبح ثُذِعِسيتُذْلاشيتُ 7

 ت عيةةل دور قواعةةد السعمومةةاا الواشيةةة الذةةاممة عةةن البحةةول العمسيةةة األمشيةةة التةةر
اجري

محميا ودوليا لسواجالة التحدياا األمشية

 التربي ةةال عمة ة اال تس ةةام بتد ةةوي نت ةةاة البح ةةول ف ةةر السؤسد ةةاا األمشي ةةة ،ووا ةةا
اآللياا السشاسبة لمحد من مخاار الجراة السدتحد ة والسدتجدة

 انذة ةةا وحة ةةدة اترة ةةال لتحقي ة ة التعة ةةاون فة ةةر مجة ةةال البحة ةةي العمسة ةةر األمشة ةةر بة ةةين
السؤسداا األمشية والجالاا السذاربة
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 استخدام مختمط وساةل اإلعبلم لمتوعية ت اعمية البحول العمسيةة لمحةد مةن مخةاار
الجراة السدتحد ة فر السجالين التشويسر والبحثر
ُ-2اتطِح تُخ صتُب ِذرذك تُ 7

 الذ ةراكة ال عميةةة التةةر تدةةتشد الة منةةدا تبةةادل ال اةةةدة ربي ةالة اساسةةية فةةر العبلقةةة بةةين
السؤسدة ةةاا األمشية ةةة والجالة ةةاا السذة ةةاربة فة ةةر برنة ةةام التحة ةةول الة ةةواشر لسواجالة ةةة
التحدياا األمشية
معا لدع اتحال عمسية
 التربيال عم التوجي نحو تجسا عدد من الجالاا السذاربة ً
فر السجاالا األمشية السختم ة تالسؤسداا األمشية
 التوسة ة ةا ف ة ةةر تجر ة ةةة الن ارس ة ةةر العمسي ة ةةة ف ة ةةر السج ة ةةاالا األمشي ة ةةة لرج ة ةةال األعس ة ةةال
والسؤسداا وف شروي واواتط محددة
 العقةةود البحثيةةة األمشيةةة مةةن األسةةاليب الشاجحةةة فةةر تحقي ة الذ ةراكة بةةين السؤسدةةاا
األمشية والجالاا السذاربة فر برنام التحول الواشر

 تذةةجيا الق ةةام الخةةاص عم ة انذةةا م اركةةال اتحةةال عمسيةةة فةةر السجةةاالا األمشيةةة
تح

رقاتة السؤسداا األمشية ووف شروي محددة

 انذ ة ةةا ح ة ةةداة البح ة ةةول والتقشي ة ةةة والحاا ة ةةشاا وم ارك ة ةةال االبتن ة ةةار والتسية ة ةال واودي ة ةةة
التنشولوجي ةةا لخمة ة مش ةةاة مبلةة ة لمذة ةراكة ب ةةين السؤسد ةةاا األمشي ةةة و رن ةةام التح ةةول
الواشر لرهية السسمنة 0202م

 االسةةت ادة مةةن السقارنةةاا السرجعيةةة والتجةةارا والخن ةراا العمسيةةة األمثةةل لمسؤسدةةاا
األمشي ةةة العر ي ةةة والعالسي ةةة لتعالي ةةال البحةةةول العمسي ةةة لسواجال ةةة التح ةةدياا األمشي ةةة،
وت عيل الجالاا السذاربة فر برنام التحول الواشر لرهية 0202م
 ُ-3اتطِح تُق نمنيتُِِعسلُذِسذتركُبيَُذِسؤسد تُذْلاشيتُوذِجه تُذِسذد ركتُفديُبرند ا ُ
ذِتحمُلُذِمطشيُِرؤيتُ0202مُ 7

 ت وير التذريعاا والقواعد السشوسة البلزمة لزةبط العبلقةة بةين السؤسدةاا األمشيةة
والجالاا السذاربة فر برنام التحول الواشر والجامعاا فر واا سياسة البحةي
العمسر األمشر السذترك
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 ت ةةوير التذ ةريعاا السشوسةةة التةةر تحق ة دنواميةةةد اسةةتس اررية العسةةل السذةةترك بةةين
مؤسداا البحي العمسر تالجامعاا و ين الجالاا السذاربة والسؤسداا األمشية

 ح ةةق حق ةةوق الب ةةاحثين والسنتنة ةرين ف ةةر ممني ةةة اإلب ةةدام ف ةةر مج ةةال م افح ةةة الجة ةراة

السدةةتحد ة والسدةةتجدة ،وعةةدم اسةةتربلل اس مؤسدةةاا افةةرى لنة ار اا االفتةرام التةةر

نتوصمون اليالا

 السرجعية القانونيةة التةر تحةافق عمة حقةوق ال ةرفين وتةدع العبلقةة السدةتدامة فةر
السج ةةال األمش ةةر ب ةةين السؤسد ةةاا األمشي ةةة والجال ةةاا السذ ةةاربة ف ةةر برن ةةام التح ةةول
الواشر

 واا الةحة لمج اال اا التر نت ايقاعالا فر حالة اإلفبلل بشروص العقود السنرمة
بين الباحثين فر السجال األمشر
ُ-4اتطِح تُخ صتُبعسِيتُذِتقييوُوذِست بعتُ 7

 قيةةام السؤسدةةاا األمشيةةة والجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول الةةواشر بواةةا
معانير وااحة ومحددة لتقيي عسميةاا تش يةا السذةروعاا البحثيةة السذةتربة فةر
السجاالا األمشية والجراة السدتحد ة والسدتجدة
 اعداد تقارير متاتعة وتقيي عن نتاة تش يا السذروعاا البحثيةة األمشيةة السذةتربة
بةةين بةةبل ال ةرفين 7السؤسدةةاا األمشيةةة والجالةةاا السذةةاربة فةةر برنةةام التحةةول

الةةواشر ،ووعادتالةةا الة ة األجالةةالة السعشيةةة تر ةةرض ت ةةوير العسةةل البحث ةةر األمشةةر
لسواجالة التحدياا األمشية
 تقي ةةي العس ةةل التش ي ةةاس ف ةةر السذ ةةروعاا البحثي ةةة األمشي ةةة السذ ةةتربة لمتحقة ة م ةةن
ت اتقي ما المةواةل السشوسةة ،ومةدى تحقية األ ةداف السحةددة لسواجالةة التحةدياا
األمشية
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درُُ-نس د ذجُذِححددمثُذِعِسيددتُذْلاشيددتُِِح دَّللاُاددَُذِتح دَّللاي تُذْلاشيددتُفدديُضددمءُذِتر د ُمرُ
ع شد ًذ
ذِسقترحُ 7

 البحةةول العمسيةةة األمشيةةة الدافميةةة والسرتب ةةة تسواجالةةة التحةةدياا األمشيةةة الدافميةةة
الت ةةر تحس ةةر ال ةةوان والسة ةواان م ةةن التالدن ةةداا الدافمي ةةة ،و رة ة ة فاص ةةة تمة ة

التالدنداا التر تدعسالا القوى الخارجية

 البح ةةول العمسي ةةة األمشي ةةة السرتب ةةة تالح ةةدود اإلقميسي ةةة ذاا العبلق ةةة ب ةةين الدول ةةة
والدولة األفرى السجاورة ،والتر ترتبط معالةا تعبلقةاا جةوار وتقةا معالةا فةر ن ةس
اإلقمي  ،حيي ان شاك تع يراا امشية متبادلة عم األمن الواشر لنل اا الدول

فروصةا فةر ةل ت االنةد انتذةار التقشيةة الحدنثةة
فيسا بيشالةا و ةين تعزةالا الةبعل
ً
ومشراا التواصل االجتساعر

 البحول العمسية الدولية ذاا العبلقةة تآليةاا العبلقةاا الدوليةة األمشيةة بةين الةدول
وغير ا من الدول ،وما نترتةب عمة ذلة مةن معا ةداا وتحال ةاا دوليةة ،وبةال

تةةع ير السعا ةةداا الدوليةةة والتحال ةةاا بةةين الةةدول السختم ةةة عم ة األمةةن الةةواشر

ومت مباا تحقي األمن عم السدتوى الدولر

 البحة ة ةةول العمسية ة ةةة ذاا العبلق ة ة ةةة تاالنح ارفة ة ةةاا ال نري ة ة ةةة والعقاةدية ة ةةة ومر ة ة ةةادر ا
وانع اسةةاتالا عمة سةةموك اصةةحابالا ،ومةةدى انتذةةار ا مةةا واةةا اآلليةةاا السشاسةةبة
لمحد من انتقالالا وتع ير ا عم سموك الذباا تر ة فاصة

 البح ةةول العمسي ةةة السرتب ةةة تالنيئ ةةة الدة ة انية والسرتب ةةة تالتح ةةدياا األمشي ةةة وم ةةن
ا سالا امن السعموماا ،وم افحة السخدراا ،والسحافوة عم الكي
 البحة ةةول العمسية ةةة ذاا العبلقة ةةة تجانة ةةب األمة ةةن االقترة ةةادس ،وانع ة ةةاس العوامة ةةل
والسؤ راا االقترادية واإلنتاجية عم األمن الواشر

 البحةةول العمسي ةةة السرتب ةةة تالجان ةةب االجتس ةةاعر ذاا العبلق ةةة ت ةةالكي الحز ةةارية
ايزةةا اج ة ار البحةةول الن يمةةة
واالجتساعيةة وتعسي ة ةةاا الس ةةالي لةةدى الذةةباا ،و ً
تحساية اا الكي واستقرار ا
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 البحول العمسية ذاا العبلقة تالجانب األمشر لمعسالة الوافدة والسكيسين ،ما ابراز
الشواحر اإليجابية فيسا نتعم بشقل التقشية واالست ادة االقترادية مةن ةاا العسالةة
فر مجاالا اإلنتاد السختم ة ،وبال دراسة التع يراا الدمنية لتةع ير ةاا العسالةة
الوافدة عم الشواحر االجتساعية مةا افةا التةدابير النافيةة لت ةادس ةاا الدةمنياا،

والتر تؤ ر عم امن الوان والسواان

 البحةةول العمسيةةة السرتب ةةة تةةعمن الةةببلد عم ة السدةةتوى السحمةةر الةةواشر ،وذلةة

بالية ةةادة التنامة ةةل االقترة ةةادس ،والتبة ةةادل التجة ةةارس واإلنتة ةةاجر بة ةةين الة ةةدول العر ية ةةة
واإلسبلمية ،وبال دراسة العوامل األفرى التر تؤ ر عم األمن الواشر وتتةع ر

تالعوامل اإلقميسية ما الدول السجاورة األفرى

نتائخ الدراسة وتوصياتها:
أوّ ًال -اليتائخ العامة للدراسة:
ُ

أوالً  -إجابة السؤال األول :ما مربرات إعداد البحوث العلموة للحد من التحديات األمنوة ي
ضوء رؤية اململكة 0202م؟

ابرز منرراا اعداد البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشيةة فةر اةو رهيةة السسمنةة
0202م تتسثل فر7
-4

الور مذ بلا امشية جدندة مثل الجراة السشوسة

 -0دراسة الووا ر األمشية وتحميمالا وفالسالا
اقل منرراا اعداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو رهيةة السسمنةة

0202م تتسثةةل فةةر 7دت ةةوير ادا وعسةةل رجةةال األمةةن والتقميةةل مةةن األف ةةا السرتنبةةة فةةر ا شةةا
العسلد
ُ

ثانوًا  -إجابة السؤال الثاني :ما متطلبات تعزيز البحوث العلموة للحد من التحديات األمنوة ي
ضوء رؤية اململكة 0202م؟

اب ةةرز مت مب ةةاا تعالي ةةال البح ةةول العمسي ةةة لمح ةةد م ةةن التح ةةدياا األمشي ةةة ف ةةر ا ةةو رهي ةةة
السسمنة 0202م تتسثل فر7
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 -4تذةةجيا اعزةةا

يئةةة التةةدريس عم ة تش يةةا مذةةروعاا تحثيةةة ت نيكيةةة فةةر السجةةال

األمشر
 -0ت ة ةةوير مجة ةةاالا الذ ة ةراكة بة ةةين الجالة ةةاا السذ ة ةاربة فة ةةر ت ني ة ة رهية ةةة 0202م،
والب ةةاحثين السالتس ةةين ف ةةر السج ةةاالا البحثي ةةة واالستذ ةةارية والتدريني ةةة ف ةةر السج ةةال

األمشر

اقل مت مباا تعاليال البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشية فر او رهيةة السسمنةة
0202م تتسثة ةل ف ةةر 7دتق ةةدي التد ةةاليبلا واالمتي ةةازاا واإلع ةةا اا الزة ةرينية لسؤسد ةةاا البح ةةي
العمسر ولمجالاا السذاربة فر رهية 0202م لدع األتحال األمشيةد
ُ

ثالثًا  -إجابة السؤال الثالث :ما املعوقات اليت تواجه إعداد البحوث العلموة للحد من
التحديات األمنوة ي ضوء رؤية 0202م؟

ابرز السعوقاا التر تواجي اعداد البحول العمسية لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو
رهية 0202م تتسثل فر7
 -4غية ةةاا الق ة ةةام الخة ةةاص عة ةةن الة ةةدع السة ةةالر إلعة ةةداد تحة ةةول عمسية ةةة ومة ةةؤتسراا
وممتكياا وندواا عمسية فر السجال األمشر

 -0نةةدرة وجةةود صةةشادن متخررةةة فةةر تسويةةل البحةةول العمسيةةة فةةر السجةةال األمشةةر
لئلسالام فر تحقي رهية 0202م
اقل السعوقاا التةر تواجةي اعةداد البحةول العمسيةة لمحةد مةن التحةدياا األمشيةة فةر اةو
رهيةةة 0202م تتسثةةل فةةر 7داةةعط ا تسةةام السذةةاربة فةةر اعةةداد رهيةةة 0202م تةةالبحول العمسيةةة
األمشيةد

ُ

رابعًا  -إجابة السؤال الرابع :ما آلوات معاجلة املعوّقات اليت تواجه البحوث العلموة للحد من
التحديات األمنوة ي ضوء رؤية 0202م؟

ابةةرز آليةةاا معالجةةة السعوقةةاا التةةر تواجةةي البحةةول العمسيةةة لمحةةد مةةن التحةةدياا األمشيةةة
فر او رهية 0202م تتسثل فر7
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 -4بش ةةا ف ةةة واشي ةةة لمبحة ةةي العمس ةةر فةةةر السجةةةال األمشة ةةر عمة ة مدةةةتوى الجالة ةةاا
السذاربة فر برنام التحول الواشر لرهية 0202م
 -0اق ةرار ف ةةط اسةةتراتيجية لاليةةادة ت عيةةل الذ ةراكة فةةر مجةةال البحةةي العمسةةر األمشةةر
واالستثسار فر األمن السعرفر تحكيًقا لرهية 0202م
اقل آلياا معالجة السعوقاا التر تواجي البحول العمسية لمحد من التحدياا األمشيةة فةر
او رهية 0202م تتسثل فر 7دالتربيال عمة فةرص االبتعةال فةر مجةال البحةول العمسيةة لمحةد

من السخاار األمشية لتحقي األ داف التشسوية لرهية السسمنة 0202مد

ثاىيًا -التوصيات:

 ارورة تعكيد السؤسداا األمشية عم ا سية البحي العمسةر تالشدةبة لسشتدةنيالا لمحةد
م ةةن مخ ةةاار الجة ةراة السد ةةتحد ة ان بلًق ةةا م ةةن السن ةةرراا العمسي ةةة والعسمي ةةة لتعالي ةةال
مت مباتي

 ان تعسةةل السؤسدةةاا األمشيةةة تالذ ةراكة مةةا الجالةةاا السعشيةةة بت نية رهيةةة 0202م
عم توفير مت مباا تعاليال البحول األمشية لمحد من تحدياا السخاار األمشية
 ا سيةةة التذةةارك بةةين الق ةةام الخةةاص وم اركةةال األتحةةال والسؤسدةةاا األمشيةةة لمترمةةب
عم معوقاا اعداد البحول العمسية فر مواجالة التحدياا األمشية

 ا ةةرورة اف ةةا السؤسد ةةاا األمشي ةةة والجال ةةاا السد ةةؤولة ع ةةن ت نية ة رهي ةةة 0202م
تالشال االستراتيجر والسدتقنمر لتعاليال البحول العمسية فر السجاالا األمشية
 ا سية الترور السدتقنمر الاس قدمتةي الد ارسةة تالشدةبة لمسؤسدةاا األمشيةة والجالةاا
السدؤولة عن ت ني رهية 0202م ومراكال األتحال والدراساا فر تعاليةال البحةول

العمسية لسواجالة التحدياا األمشية
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المراجع
أوّلًا -املراجع العربية:
 -4تااويل ،دمحم عسةر (0220م) ذِححاُذِعِسديُذِجد اعيُودورفُفديُ شسيدتُذِسدمذردُذَلقترد ديت ،السةؤتسر العر ةر
الثانر لمبحول اإلدارية والشذر ،فر ال ترة من  0-0ابريل 0220م ،الذارقة 7اإلماراا العر ية الستحدة

 -0بدر ،دمحم (4633م) ذِححاُذِعِسي بيروا 7دار الذروق لمشذر

 -0الجحشةةر ،عم ة بةةن فةةانال ( 4142ةة) ح دَّللاي تُذِححدداُذِعِسدديُفدديُذِسي دَّللاذنُذْلاشددي الشةةدوة ( ،)02الريةةاض7
اكاديسية نايف العر ية لمعموم األمشية
 -1حويتر ،احسد ( 4142ةة) ادتقبلُذِححاُذِعِسيُفيُذِسيَّللاذنُذْلاشيُواط ِحده الشةدوة ( ،)02اكاديسيةة نةايف
العر ية لمعموم األمشية ،الرياض

 -2رؤيتُذِسسِلتُذِعرةيتُذِدعمديت0202ُ.م
 -3الدويدس ،عند ه (4666م) ذِج اع تُوذِتحَّللاي تُذِسع صرة ،الرياض 7العني ان لمشذر
 -4شاكر ،جسةال دمحم (0222م) أس سدي تُإعدَّللاذدُذِححداُذِعِسدي ،مةابراا دورة تدرينيةة ،ابةو نر 7معالةد التشسيةة
اإلدارية

 -5ششب ،عند الرحسن وحشا ،ما ر بت ار (0220م) أهسيتُذِححاُذِعِسيُوذِتطدميرُذِتلشمِدم يُوذِتدرذكوُذِسعرفديُ
فيُ حقيوُذِتشسيتُذِعرةيتُذِذ اِت السؤتسر العر ر الثانر لمبحول اإلدارية والشذر

 -6الزةةحيان ،سةةعود بةةن اةةحيان ( 4145ةة) اذددكالتُ رددسيوُذِححددمثُذِسيَّللاذنيددتُفدديُذِسج د َلتُذْلاشيددتُفدديُ
ذَِّللاولُذِعرةيتُوسبلُذِتغِبُعِيه  ،حمقة عمسية حول صعو اا تش يا البحول السيدانية فةر السجةاالا األمشيةة
الرياض 7اكاديسية نايف العر ية لمعموم األمشية

 -42عمة ةر ،ب ةةدر ال ةةدنن ( 4142ة ة)ُ.دورُذِححدددمثُذَل تس عيدددتُفددديُ رشددديَّللاُذِخطدددتُذْلاشيدددتُفددديُدورُذِعِدددممُ
ذَل تس عيتُذِتطبيقيتُفيُ رشيَّللاُذِدي ستُذْلاشيتُفيُذِمطشيُذِعرةدي الريةاض 7السربةال العر ةر لمد ارسةاا

األمشية والتدريب (جامعة نايف اآلن)
 -44عمر ،دمحم (0220م)ُ.ذِححاُذِعِسيُفيُذِسؤسد تُذِترةميتُ.القا رة 7دار ال نر العر ر
 -40العةةوجر ،مر ة

( 4124ةة) ذَل ج ه د تُذِحَّللامثددتُِِمق يددتُاددَُذِجريسددت الريةةاض 7دار الشذةةر تةةالسربال

العر ر لمدراساا األمشية والتدريب (جامعة نايف اآلن)
 -40فالسر ،دمحم عمر (0244م) ذِخَّللااتُذَل تس عيتُذِسع صرة القا رة 7دار ال نر العر ر
 -41كامل ،احسد فؤاد ( 4140ة) دور مراكال البحول فر مجال دراسة ةا رة الجريسةة ورسة الدياسةة الجشاةيةة،
دوريتُذِفلرُذِذرطي ،العدد األول ،الذارقة

 -42نجيةةب ،فريةةدون دمحم (4665م) اِتخطددديطُذِذدددرطيُفددديُادددلُذِتح ددَّللاي تُذْلاشيدددتُذِرذهشدددت ُذِقيددد دةُذِع ادددتُ
ِذرطتُدبي ،مراكال البحول والدراساا ،الشذرة الذالرية العدد ( )44مانو
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)العر ية لمعموم األمشية (جامعة نايف اآلن
)4112(  وبالة األنبا الدعودية (واس) السسمنة العر ية الدعودية، وثيقتُبرن ا ُذِتحملُذِمطشي-44
)م0243( ،) وك ِتُذْلنح ءُذِدعمديت (واس-45
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احلماية املدنية للتطبيقات الذكية
يف التشزيعات اإلماراتية

()1

الدكتور .فؤاد قاشم مصاعد قاشم

أستاذ القانون المدني المشارك في كلية المدينة الجامعية بعجمان – اإلمارات
DOI: 10.12816/0056072

َطتخًـص
املكدَٚ ١اهلدف َٔ ٖر ايبحح :تشهٌّ ايتطبٝكات ايرن ١ٝثسٚ ٠ٚطٓ ١ٝعُالق ١يف ايعصس احلاي ،ٞحٝح ختطّت ق ١ُٝبعطٗا
ايطٛق ١ٝايرتي ٕٛٝدٚالز ،األَس ايرٜ ٟطتدع ٞتشجٝعٗا ٚتٛفري أقص ٢دزجات احلُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛهلا.
املٓٗج املطتخدّ يف إعداد ٖرا ايبحح :اعتُد ايباحح يف ٖر ٙايدزاض ١عً ٢املٓٗج ايتحً – ًٞٝاالضتٓباط - ٞايرٜ ٟطبل
ْظسٜات َعتُد ٠ألحهاّ َٛجٛدَٚ ٠جبتٚ ١فاعً ١عً ٢جصئٝات جدٜدَٚ ٠طتحدث َٔ ١خالٍ خطٛات حمدد ٠تتُجٌ يف َكدَات
ٚاضتٓتاجات.
ْتائج ايبحح :خًص ايباحح َٔ ٖر ٙايدزاض ١إىل ْتٝجَ ١فادٖا إّٔ احلُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًتطبٝكات ايرنَ ١ٝطأي ١جدٜد ٠تتطًب
تدخّ ًال تشسٜعًّٝا ٚتعدٜالت يف قاْ ٕٛحكٛم املًه ١ٝايفهس ١ٜملا هلر ٙاملؤيفات َٔ خصٛصٝات ختتًف بٗا يٝظ فكط عٔ
املؤيفات ايتكًٝد ١ٜبٌ حت ٢عٔ بساَج احلاضب اآلي ٞنْٓٛا ْشٗد عصسًا ٜتُٝص بايطسع ١يف املخرتعات ضُٝا يف اجملاٍ ايتكينٚ ،يف
قادّ األٜاّ ضٓه ٕٛأَاّ ايرناء االصطٓاعٚ ٞايٛاقع املعصّش ٚايٛاقع االفرتاضٖٚ ،ٞرا ٜتطًب َٛانب ١تشسٜعَ ١ٝطتُس.٠
َطاُٖات ايبحح :أٚص ٢ايباحح بطسٚز ٠تٓظ ِٝايتطبٝكات ايرن ١ٝبٓصٛص خاص ١عٔ تًو ايكٛاعد ايعاَ ١يف قاْ ٕٛحكٛم
املؤيف يهْٗٛا تتُٝص عٔ املؤيف ا يتكًٝدْٛ َٔ ٟاح ٞعد ،٠حٝح ال ٜٓبغ ٞإٔ ته ٕٛمحا ١ٜايتطبٝل ايرن ٞملد ٠حمدد ٠ثِ
تؤ ٍٚإىل املًو ايعاّ نُا ٖ ٛاحلاٍ يف املؤيف ايتكًٝدٚ ،ٟنريو ال جيٛش عٌُ ْطخٚ ١احد ٠بايٓطب ١يًتطبٝل ايرن ٞقٝاضًا عً٢
املؤيف ايتكًٝد ٟألغساض عًُ ١ٝأ ٚيًُهتب ١ايعاَٚ ،١بايتايٜ ٞعٛد حلّ ايتطبٝل إىل أصً٘ ايعاّ نحلّ ًَه ١ٝيصاحب٘ َٔٚ
خصائص أْ٘ جاَع َاْع دائِ.

َفسدات ايبحح:
تطبٝل ذنًَ – ٞه ١ٝفهس – ١ٜحل َعَٓ – ٟٛصٓف مجاعَ – ٞصٓف َشرتى – حل َايٞ

 -1الدكتور فؤاد قاشم مصاعد الشعييب .أشتاذ مشارك يف القانوى اخلاص بكمية املديهة اجلامعية بعجماى.
حمكم معتمد مو قبن حماكم دبي ومقيم معتمد مو قبن برنامج دبي لألداء احلكومي املتميس .حمكم معتمد
يف العديد مو اجملال ت العممية القانونية يف دولة اإمارا ت ،ونشر العديد مو املؤلفا ت واألحباث القانونية.
فاز جبائسة أفضن موظف يف وزارة الداخمية اإماراتية يف العام 3122م .فاز جبائسة أفضن موظف يف شرطة
دبي يف العام 3112م.
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 الدنتور فؤاد قاسه مساعد................................................................احلناية املدىية للتطبيكات الذنية
Civil Protection of Smart Applications as per UAE Legislation
Dr. Fuad Qasim Masad (1)
Associate Professor of Civil Law – City University College of Ajman – UAE
DOI: 10.12816/0056072

Abstract
Introduction and study objectives: Nowadays, smart applications have become a
national asset: the market value of some of these applications exceeded $1 trillion
which makes their promotion and ultimate legal protection of paramount importance.
Method used: Research uses analytical, deductive approach whereby theories adopted
for existing, proven and effective rules are applied on new parts using specific steps:
introductions and conclusions. Findings: Research sums up with that legal protection
of smart applications is a new issue which requires legislations as well as amendments
be introduced to Intellectual Property Law as these inventions or works are not only
distinct from traditional ones but also from computer software. Presently, a rapid pace
of inventions is witnessed, particularly in the technical area and in the future we will
also be faced by artificial intelligence, virtual and augmented reality which urges the
need for legislations to keep pace. Research contributions: among the
recommendations is the need to enact specific provisions concerning smart
applications, provisions other than the general rules specified in Copyright Act, as
these smart applications differ from traditional works in many aspects.
Recommendations also include that protection of smart applications should not be
limited to a specific period after which they enter the public domain as is the case with
traditional works. In addition, no single copy should be made of a smart application
for scientific purposes or to be kept in a public library: owners retain the property
right to their smart applications, and this right is exclusive and continuing.

Keywords:
Smart Application – Intellectual Property – Moral Right – Collective Work – Joint
Work – Financial Right

1-Biography: Dr. Fuad is an associate professor of Private Law at City University
College of Ajman. He is an accredited arbitrator – Dubai Court, and an accredited
assessor – Dubai Government Excellence Program. He is also an accredited referee
in numerous scientific and legal journals in UAE. He has published a host of legal
researches, and was awarded Best Employee in Dubai Police Prize in 2008, and
Best Employee in MOI Prize in 2011.
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مقدمة:

ألن برررال سب ا ر

جن

سر

ظررؾر ار رروم تارررا ر رر رعرر ي س ي ررر

ر

يرر

غرر ؼ

اؽ ىذه سبرال إال توف جئ بجد د اؽ ىذه سبرال ت ساظب ق ت سذك ر س ر زرزع يهاير إذ

اؽ خالل زر سفزر
سذك ر سا ر
سبيرر،

ىؾ ف ر سذك ر نجردى

برص تة رؾرع ؾا ر ك ر ى اهر ارؽ ساظب قر ت

ا اررم بقرردر كباررر اررؽ إبررد  ،ت اض ر ؽ سعد ررد اررؽ سبهررؾل سراع ر ساررريا

رع

ير ار قداررو سبعؾار سارريا خرردا ي  ،تا ير ار رررام ر اررؽ قبر أ رري أت كرررك ت

خ ص ر  ،تنغررر س ر سيررذه ساظب ق ر ت اررؽ ي ر اررؾي كبا ررع ،سرربعض ا ي ر تص ر إسررا سع س ر
تأضرربا ريررع ثرررتع تط ر تجر

يرار ىررذه ساظب قر ت بع ررل اررؽ س

يج عي  ،إذ اؽ س اؾقم أن د ر اخاهف جؾ ن

مشللة البحث:
ام

سق نؾن

باؽ اقدا
سا

ايعه ىذه سدرا

ر سق نؾن ر اررؽ أجر

سب ع اؽ خالسي .

سببث

ؾل ك ف

سهاظب ق ت سذك ب ياب رى ا اج بدأ رعارح سع سؼ س

ؾ ار أق ا يرج ت سب ر
ؾ ره اؽ ازر اذىه كؾا ط

سخدا ت تط سباي  ،تذسػ اؾ كب ساظؾرى سرروم ،ت س هفص ضال يؽ ي او س س

خظص بعضي كاظبال أا زتن

جز سارساؾن يتالر.

أسباب اختيار املوضوع:

رجررم أى ر ىررذ س ؾضررؾ سزؾنررو اؾضررؾي اررؽ س ؾ ضر م س رررابدث تقررؾ ناؽ س هز ر

سفزرور ت ساجر رع إسزارتن ر يهررا سرررحؼ اررؽ ررد ثاي إال أن ا اجر ت سبا ر إسزارتن ر اا ؾير
تحار ااي بي  ،ت اظه

سابد ث سايروع

سرروم ت س را ر س ؾ كب ك جد د اي .

نطاق الدراسة:

ا ر ر قش ر ر ىر ررذه سدرا ر ر سب ر ر ر سق نؾن ر ر سهاظب ق ر ر ت سذك ر ر ب ر ررف أا ا ر ر

سايروع ت إا ر  ،ام إك رع سبعض سقؾ ناؽ ألخرػ ي د سهزتم.
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املههج املستخدم يف البحث:

ار عا د سب ررث ر ىررذه سدرار يهررا س ر يل سابهاهر – الاررا ب ط  -سررذؼ رظبرل

نغرو ر ت اعا رردع أل ع ر م اؾج ررؾيع تامبا ر ت يه ر يه ررا جزا ر ر ت جد رردع تارررابدث اررؽ خ ررالل
خظؾ ت ابديع ا م

اقدا ت ت اا ا ج ت.

خطة البحث:

:

قاضص طب ع س ؾضؾ قر و إسا س ب ث

الزقدمة:

الزبجث األول :الجزاية القانؽنية لمةطبيقات الذكية كزذسف فكري
الزطمب األول :ا ه

ف سفزرؼ ت ساظب ق ت سذك

س

الزطمب التاني :كرتط سب ر سق نؾن سهاظب ق ت سذك ك

الزطمب التالث :اهظ ت ص
الزطمب الرابع :رجا

ف زرؼ

سبل يها ساظبال سذك

ساظبال سذك ك

ف

سجي ت س خا

الزطمب الحامس :سظب ع سق نؾن سهبل يها ساظبال سذك

الزبجث التاني :صؽر االعةداء عمى الةطبيقات الذكية وأساليب حزايةها
الزطمب األول :سدخؾل سع دؼ حار س يرت إسا ساظب ق ت سذك

الزطمب التاني :سبق ء حار س

رح بو

ساظبال سذك

الزطمب التالث :إ الف ساظب ق ت سذك ت داارى تإحرقي

الزطمب الرابع :نرخ ساظب ق ت سذك تسؾ نرخ ت دع سغرض يه
الزطمب الحامس :قهاد ساظب ق ت سذك تقرص اي

الزطمب الخادس :طرق

ر ساظب ق ت سذك

الحاتزة:

الةؽصيات:

قائزة الزراجع:
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املبحث األول
احلناية القانونية للتطبيقات الذكية كنصهف فلزي
متهيد:

كمار

سؽ أاي

كرؾن ساظبارل سرذك سر س خارير  ،إذ سر س ارؽ س ار

برررال سب اررؾل ب سج هر تال ساظب قر ت سذك ر ب ررف خ صر يهررا أنير اررؽ قبار

تذسرػ نغرر سزرؾن ررجا برررءع الخارر اظهر
إن الخار ىؾ سفزرع سا

ر

الخارير ت،

إجررء ت اعقردع تارردع سب رر اير ق رارع ،ثررؼ

اؾص إساي أؼ اخار ت ا ح ي ه

ر جد رد س يرعه اعا ر

ال

ر اج ر ل ساز ؾسؾج ر ( ،)1توعررؾن ق ر بال سها ر م ،وحققا الزحةققر ىررؾ ا ر ررري يهررا الكاي ر ف

تور ا ب س هز

ت س برا

ع ( ،)2تكذسػ ا ر از الخار سق به سهاظبال س

س

تق ررد نغ ر ررص كر رررتط ا ر ر ح بر رررءع الخار ررر

ف ي ر ر ب ر ر روس سب ر ر ر س هز ر ر س ر ر ع

ي م 1883م ،ت ساعدرالت سؾ ريع يهاي ( ،)3تكرذسػ ف ي ر ت كر ظؽ بيرلن سبررء ت

ت س ؾقعر ر

سعر م 1970م اررث با ار سيرررتط سؾ جر

 -1ق نؾن ب يؼ رقؼ ( )17سر
ت س ذج س

س يؾر

ع

كلن غ ؼ ت

 2002م
سجرود سرا

ؾ رىر ر

ألاررر س خاررر سزر ر ر ح

س

سبرء ت الخار ت سراؾم

ر س هز

ع

ت س ع ؾل بو اؽ روخ نيره ،س يع رقؼ .1

 -2ي .ؾ ال رؽ رج ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ا ر ،اؤار سمق ف
سبا

ي .

سج اع 1983 ،م ،ص  .374ي .دمحم

ك  ،س دخ سدرا سق نؾن ،ا ر ،ي ر س يض سعرة 1967 ،م ،ص.110

 -3ندرك أن سعق

سبيرؼ اؽ رفزر توالا توجؾي بقراح أ ز ره تو بض بل ا رو سذى

حار اربؾق أت إبد

إثرء سبيرو ب عر جد دع

جد د إن ذسػ رريؼ

س خاهف  ،تقد نال يؽ ذسػ ا رر ا ببقؾق س هز

صؾرع باز ر

أؼ اؽ اج الت سعهؾم

سفزرو سه بازر أت س بد يها قو سذى

أت ابازره

سجد د ،تاؽ قبا ذسػ ل س ؤسف يها اؤسف و ت ل س خار يها خاري و ت ل س بازر يها باز ر و،
تى

قؾق راؾج

سب ر

سق نؾن

س ير

س قررع سه هز

سا

قاض

هػ ص بي س ير ت قد ال

زؾن اؽ ص م ده تال اؽ نا ج يقهو باد أن سبقؾق سفزرو اؽ نا ج ذى و ألني ر بط بلا ا ا ر هػ

إنر ن ،تىؾ سعق  .ضال يؽ أن ىذه الباز رت أا س اؽ أاس قدم ألاؼ ز نص أتسا ب سب ر اؽ
حارى  ،خ طر سظف  ،اؾاؾي سفزرو

قؾق س هز

سفزرو  ،ا ر ي ر سزا
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سبرررءع توخضررم سهب ر ر سق نؾن ر ب ياب ر ره برررءع خاررر  ،تىررذه سيرررتط ى ر وجققؽد الثققدة فققي

األمر الزحةر  ،وأن يسطؽي االخة ار عمى نداط ابةكاري ،والقابمية لمةطبيا الذساعي(.)1

تة ر س غر إسررا ساظب ق ر ت سذك ر نجررد أنررو تإن ررؾ ر اي ر كرررط سجرردع ت الباز ر ر إال أن
كر رررط

الار رراغالل س ر ر ي ك ي ر ر ط باز ر ر رؼ ت سق به ر ر سهاظبار ررل ال ر عر ررؽ أن ظبق ر ر يهر ررا

ساظب ق ت سذك

ص ع  ،با

تذسػ ألن الااغالل س

ساظبال سذك سو ك ن بعاد يؽ افيؾم س

تنغر س

قدم رال ر عرؽ أن ررب

ب سار س أن رخضرم سهب رر سار
ر

ص

ي رع

أن ااع ل الخارر رؤيؼ إسرا نا جر
ي (.)2

تصرف الخارر يهرا ساظبارل سرذك  ،تال ر عرؽ

ؾ رىر سقر نؾن سبررء ت الخاررر ( ،)3تة س ق بر ال اجر ل سهاررريي

سقرؾل إن ساظب قر ت خضرم سهب رر سق نؾن ر سار

ؾ رىر سقر نؾن سه

ر ف سفزررؼ ،ت ررل

ساظبال سذك س س إال ق س ؤسرف يهرا ا ر فو تىرؾ رل رب رو سقر نؾن( ،)4تىرؾ ار
روبس

أك رت إس و ف ي
تا ير قابرررص أحهر

ا ي ير سع كررع ي ردا بردثص يرؽ

سر ،

رر بررال سب ار

قررؾ ناؽ سعر سؼ كررؾن ساظباررل سررذك أت سبرنر ال بؾجررو ير م أقرررل ار رعررؾن

سبل اؤسف تس س خار (.)5

تيه و ا ا تل ىذ س ببث اؽ خالل
 -1ي .أر ؽ ا ظفا سبقه  ،س غ م سق نؾن

:

سعقد الكارك

ب ؾك س عهؾا ت إسزارتن

(يرا

ظب ق

اق رن سهاع قد يبر إنارنص) ،ا ر ،ي ر س يض سعرة 2010 ،م ،ص.113
 -2ي.يبد هللا يبد سزروؼ يبد هللا ،سب ر سق نؾن

سب ر سبقؾق سفزرو يها كبع إنارنص ،ا ر ،ي ر

سج اع سجد دع2008 ،م ،ص .15ي .طؾن ا ي ل ع را ،سا غ ؼ سق نؾن سيبع إنارنص ،سب ن ،اؽ
اظبؾي ت س

ير ،ط2001 ،1م ،ص.105

 -3ي .أر ؽ ا ظفا سبقه  ،ارجم ابل ذكره ،ص.115
 -4ي .إبره ؼ ا ظفا يبده ،س رؤتس
را س يكاؾره نؾقيص

كه

 -5ي .دمحم رؽ يبد هللا ،س هز

س دن

سهخبار الااي رؼ

ا ر ت رنر يرا ق نؾن

سبقؾق بج اع سق ىرع2002 ،م ،ص.113

سفزرو ( أل ع م ألا ا ) ،يتس إا رت سعرة

ن كرتن2014 ،م ،ط ،1ص .196
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املطلب األول -ماهية املصيف الفهزي والتطبيكات الذنية:
سفقرع سم ن

إا ر
س

اؽ س يع سم ن

رؼ ألار بلن ساظب ق ت سذك

رع ي رعؾن ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع
ا

ف ت ،تذسػ ب

ف ت اؽ خالل ن و يها أنو " :ا ام ب سب ر س قررع

تأصب ل سبقؾق س ج ترع ،إذ تقم الياد ء يها
سه

فت

و يها أني ا ام بب ر

ىذ سق نؾن اؤسفؾ الزذسفات
سدتس  ،تةؾجو خ ص

قؾقيؼ ي خ

:

 -1سزا

ف ت س عاؾة .

ت سزااب ت ت س ق الت تحارى اؽ س

 -2برامج الجاسب وتطبيقاتها ،وقؽاعد البيانات ،وما يزاثمها مؼ مذسفات تجدد
بقرار مؼ الؽزير.

 -3س ب ضرت ت سخظ

ت س ؾيع ت س

ف ت ألخرػ سا سي طب ع ا ثه .

 -4س

ف ت سا ماه ت س

 -6س

ف ت سر ع أت سب رو أت سر ع

ف ت س ؾا ق

 -5س

س

ف ت سا ماه

س ؾا ق ت سا ما

بؾة أت حار س

س

بؾة بعه ت.

اص.

سب رو .

 -7ا

ف ت سع رع ت سراؾم ت س خظظ ت سي دا .

 -8ا

ف ت سراؼ ب سخظؾط أت ب ألسؾ ن ،ت س بص ،ت س قش ،ت سظب ي يها سبجر،

تيها ألق ي  ،تيها سخي  ،تيها س ع ين تأر ا
سف ؾن سج اه .

 -9س

ف ت سفؾ ؾحرف تا ر ثهي .

 -10ا

ف ت سفؽ ساظب ق ت سايعاه .

ف ت ا ثه

 -11س ؾر ساؾض ب  ،ت سخراط سجغرف  ،ت سراؾا ت ساخظ ظ  ،ت س
ثالث

 -12س

ألبع ي س اعهق ب سجغرف أت سظبؾحرف أت سا
ف ت س ياق  ،يتن إخالل ب سب ر

اي.
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ت ير

ر ف إذ ك ر ن ابازررر ،ك ر ي ر

سب ر ر ي ررؾ ن س

سهبرن ال إذ ي (.")1

سفز ررع س باز ررع س عاؾة ر

درج سب رر سق نؾن ر سهبررال س عهؾا ر بؾجرو ير م ت ساظب قر ت سذك ر بؾجرو خر ص
ر سبقؾق سذى ر ب رؾرع ي ار  ،توق رد بر سبقؾق سذى ر

ضؽ

أؼ :سبقرؾق " :سار

رري

يها ك ء حار ا يؼ أؼ :ك ء ال ردرك بر سبس ،تإن ر ردرك بر سفزر ،ت ألكر ء حارر س يرر
ال يؽ سذىؽ ،تسذسػ ا اص سبقؾق سرؾ ريع يهاير بر سبقؾق سذى ر "( ،)2ت"قار ىر اج ؾير

س زرر أليب ر ت س س ر سار
س

ف يهرا سزار ل بر

مبررص سهز ر
()3

أت سف ر ن أت سع ر سؼ يهررا ا ر فو ،تال رقا ررر اع ررا

ررف إسرا كر إنار ج ذى ر أرر ك نرص طروقر ساعبارر ي رو بظروقر

سزا ب أت س ؾت أت سراؼ ".

الزذسف الفكري ىؾ" :ا

اجو سفزر بلر صؾرع اؾ ء ك ن ا رعا

تس

هقا كفؾو ك س ب ضرت ت سخظ

ف ت س رر  ،تك ا

أم ر ؾر أم

ف رعؾن اغير ساعبار

ي و سزا ب أت س ؾت أت سراؼ أت سا ؾور أت سبرك ( ،")4تتري أن " :لزذسف :ك
 -1س يع  2اؽ ق نؾن
سرا

قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

ير

رقؼ ( ،)2002 /7ت س

لس
سجرودع

ت س ع ؾل بو اؽ روخ نيره.

 -2ي .يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ا ر ،اظ بم ي ر سزا ل سعرة 1962 ،م ،ص .517ي.
ؾ ال رؽ رج ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ارجم ابل ذكره ،ص .374ي .دمحم سبا
ذكره ،ص .108ي .نزوو دمحم س

يق س يدؼ ،س دخ سدرا

ك  ،ارجم ابل

سق نؾن ،ا ر ،س ؤار

سف

سهظب ي

ت س ير ( دؼ االا تكرك ه)2005 ،م.391 ،
 -3ي .يبد س عؼ رج س دع ،ل س هز  ،ا ر ،اعاب ا ظفا سب ب

سبهب

تأتاليه ،ط2000 ،2م،

ص.288
 -4ي .يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ص .519ي .ؾ ال رؽ رج ،س دخ سدرا
سق نؾن  ،ص .378تتري

أ ع م ابع

"إن ا ر از سعالا ساج رو يؽ س
ال ب يؼ رقؼ  37سر

1992

ف سف

ااز يب

ااز س

سعهؾم

ف سفزرؼ يؽ سعالا ساج رو ب س ص:

ر أن سعالا ساج رو ر تيها ا فاده س يع  2اؽ سق نؾن

كلن سعالا ت ساج رو ر ى

ك ا رلخذ كعال ا از اؽ أا ء أت

كه ت أت إاض ء ت أت رتف أت أرق م أت راؾم أت ي توؽ أت ياغ ت أت أخا م أت صؾر أت نقؾش أت
يالا ت أت يبؾ ت ،إذ ك نص راخدم أت ري أن راخدم إا
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اج ل

ابازر

ي ل ،أت سف ؾن ،أت سعهؾم ،أر ك ن نؾيو أت طروق ساعبار ي و ،أت أى ااو

أت سغرض ا و.
الزؤلف :سيخص سذؼ بازر س

أت ر

إس و ي د نيره ب ياب ره اؤسف سو ا سؼ رقدم سدسا يها حار ذسػ.
ف اؽ يره بدتن اؼ أت ب اؼ اراع ر أت بلر طروق أخرػ

ك رعابر اؤسف سه

بيرط أال رقؾم كػ
س

ف .توعد اؤسف سه

ف اؽ ذكر ا و يه و،

اعر

ف ،اؾ ء أك ن كخ

س ؤسف ،إذ ق م سيػ يابر ن كر أت ا ال

ق ق كخ

طب ع أم ياب رو  ،ن اب يؽ س ؤسف

اؼ ساعرررف يها ق ق كخ ر

اب كرع قؾقو إسا أن

س ؤسف.
قررؾق س ؤسررف ت سبقررؾق س ج ر ترع ،تى ر ا ر ررري يهررا س

ررل س ؤسررف ري ر

سبقررؾق سررؾ ريع

أليب ر ت سف ر اررؽ ق ررص تأكررع ر تأسب ر ن تأ ررالم ،تقررد صررظهح يهررا ر ر

يها س

أليب

ف ت ب س هز

سف (.)1

ك ن ا درى  ،تإا سهدالس يها أن سبض ام أت س اج ت عؾي س سػ سعالا برب

رفت

ص عي أت ناق اي أت

إ ج ر بي  ،أت سهدالس يها لير خدا اؽ سخدا ت ،توعابر س ؾت جزء اؽ سعالا ساج رو إذ ك ن
ا

ب سي  .أا س

ف سف  ،تيها ا فاده س يع  1اؽ سق نؾن ال ب يؼ رقؼ  7سر 2002

قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع ر يؾ ك

ابازر

لس

اج ل

كلن

ي ل أت سف ؾن أت سعهؾم أر ك ن نؾيو

أت طرول ساعبار ي و أت أى ااو أت سغرض ا و ،ت قد ر ا إذ ك ن ا ا ز ف و سخ ؾم يالا ج رو أت
ا

ف

ىؾ ارلس ق نؾن

خضم اي ابع

س ؾضؾ إسا رق ب ابع

يدم تجؾي ي بو باؽ يالاااؽ ج روااؽ ،تا إذ ك نا يؽ
بغار اعق

طس

ك ن قد رى سذسػ ا اغ  ،تسو أص ث بص

با روخ 2007-06-12م

سا ااز ،أا قد ر تجؾي أت

ت دع ر إنو اارتك سرهظ ابع
ألترق .عؼ ابع

ااز يب

س ؾضؾ
 -يب

سظعؽ رقؼ  164 / 2007طعؽ ج رؼ .ا يؾر يها ق يدع ب ن ي سخ ص :

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx
 -1ي .يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ص  .517ي .دمحم سبا

ك  ،س دخ سدرا سق نؾن،

ارجم ابل ذكره ،ص .109-108ي .طؾن ا ي ل ع را ،ارجم ابل ذكره ،ص.103
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توؾ جو س ؤسف ج ه إنا جو أليب رحبااؽ اا قضااؽ ،ألتسا :رحبارو ر
ربفزه يها نير ا
نير ا
س

فو ك

فو ،ت سم ن  :اليارف ب

سيريرع ا ر

ر ف ت ارد ،تىرؾ ار ربمرو يهرا يردم

فو ت ال اف ظ بو خؾ يه و اؽ سررق أليب  ،تة ألخص إذ ك ن ىذ س

ف ت إسزارتن ك سبرال ،ؾ ق ساقرور ب ي ا اج

سبرال ( )BSAرقدر ن ل الياد ء

يهررا ىررذه سبقررؾق ب ر رج ر تز  42اه ر ر يتالر ت ق ر سهع ر م 2007م( ،)1تىررؾ ا ر اظه ر
ر ر أكب ررر سي ررذ س ررؾ ا ررؽ س
سالارراف يع ا ررو صرردرت قررؾ ناؽ
رجر

ر ر ف ت( ،)2تألن س

ف ارؽ
ررؾ ار

ررهب سع ار ر قاضر ر ني ررر نار ر ج سفز ررر

ر ر سبقررؾق سفزرو ر سايررجم يهررا نيررر أل ز ر ر( ،)3تاررؽ ى ر

ررؾ ار أق ررا يرجر ت سب رر سق نؾن ر سه

سفزرو أنؾ ااعديع اؽ سب ر  ،تا ي
 -1سب ر ر ساق ر  ،إذ رج ر

ر ف ت سفزرور  ،ت اضر ؽ

:

رر س

رفت

ر ف سفزرررؼ خ ر ذ ا ر هررزم اررؽ برررال

يهررا ا سررػ س

يفار سب ر براجو تإال يد اي ال(.)4

1- Business software alliance 2007 piracy study, WWW.BSA.org/global.
ر برال سب ا

 -2ي .جاي ن ر ت،

سبقؾق ج اع سق ىرع

س  ،ا ر ،را س يكاؾره نؾقيص بعه

سع م 2009م ،ص.464
سفزرو

 -3ت عد سقرص

اؽ سجراؼ سا

اج ل س عهؾا

ت س ؤار ت ساج رو  ،ت يار أرق م سقرص إسا سبق ال
نرب

-1

سقرص

 ،%35أا

رنر إسا  %66اؽ جؼ س ب ع ت ،ت

 -2تقد قدرت سخر ار س ج يؽ سقرص

سيرق ألتاط تك ل أ روق ب بهغ

ا ر  84.1اهاؾن يتالر أؼ :ب رب  ،%93ت

اج ل س ب ع ت

سرعؾير  82.3اهاؾن يتالر أؼ :ب رب  ،%90ت

يتالر أؼ :ب رب  ،%99ت

بروظ ن تأس ن  ،%49تأاروع

إسا نرب .%90

إ دػ ييرع يتس

 666اهاؾن يتالر ي م 1994م.

 -3تةهغ

ارب
:

يتل كرق آا تيتل سيرق ألتاط ا

جؼ سخر ار

خر ار ي

سأل ري ت سيرك ت

يتس

إا رت سعرة

س ابدع  54.4اهاؾن

يتس سزؾوص  25.4اهاؾن يتالر أؼ :ب رب  .%98ي .ن صر بؽ دمحم
ت ظب ق ي

يتل اجهس ساع تن سدتل سخه ل سعرة  ،يتس

سبق  ،اع ب

سجراؼ س عهؾا

إا رت سعرة

س ابدع ،اؽ إصد رت اركز إا رت سهدرا ت ت سببؾث الاار ج 2008 ،م ،ط،1

ص. 9
 - 4ي .جاي ن ر ت ،ارجم ابل ذكره ،ص.553
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 -2سب ر ر ساع قدر ر  ،ت اي ر ررذكر اقرردم سخدا ر ب ررؾي ض ر ؽ يرردم الياررد ء يهررا
قؾقو سفزرو ت قؾق اؾكه و.

ف سفزرؼ بقؾ ناؽ ريي ض ؽ زيى ر ىذه سمرتع.

 -3سب ر سق نؾن سه

تتري سر ر ص يه ررا أن ررو " ا ا ررم بب رر ر ى ررذ سقر ر نؾن ق ررؾق س ررؤسفاؽ يه ررا ا ر ر ف يؼ
أليب ر ت سف ر  ،تةؾجررو خر ص س

ر  -2... :بقرامج الجاسققب ا لققي -3 ...قؽاعققد

رفت

البيانققات سققؽاء كانققم مقققروءة مققؼ الجاسقققب ا لققي أم مققؼ ريققر  -7...س

ر ف ت سر ر ع

سب رو "( ، )1تا اؽ كػ أن ؾ ار سب ر سق نؾن سيذه سبرال ىؾ سايج م يها إبد

ىذ س ج ل سذؼ در س ال اؽ اؽ إني ء ىذه سبرال أت هػ سقؾيد(.)2
تو ر ص ق ر نؾن قررؾق س ؤسررف إا ر ر

سق ر نؾن اؤسفررؾ س

يهررا أنررو " :ا اررم ب سب ررر س ق ررررع رر ى ررذ

ر ف ت تأصررب ل سبقررؾق س ج ر ترع ،إذ تقررم الياررد ء يهررا قررؾقيؼ ي خ ر

سدتس ر ر  ،تةؾجر ررو خ ر ر ص سه

رر ف ت

ر ر  -2 ...-1 :بر رررال سب ا ر ر

البيانات ،وما يزاثمها مؼ مذسفات تجدد بقرار مؼ الؽزير(.")3

ت ظب ق ي ر ر  ،وقؽاعققققد

وألن قانؽن حقؽق الزؤلف االتجادي لػ يرع تعريفا لمةطبيقات الذكية وإلى أن يرع

ذلغ كان حريا بسا -وبسقاء عمقى مقا تققدم -أن نعقر الةطبيقا القذكي ب نق  :عبر رع يرؽ برنر ال
إسزارتن ر

ررزتي سيؾ ررف سذك ر ت سبؾ ا ررا  ،توعررؾن هقرر تصر ر برراؽ اق رردم سخدارر تااهقاير ر

ب ق ب أت بدتن اق ب  .تاؽ أامهاو ظبارل أار زتن ت سف رربؾك ت سرؾ س أل ت ظبارل أتةرر تكرروؼ
تطهبر ت تحارىر  ،تورررافاد ا سررػ ساظباررل سررذك ارؽ اق بر

سخدار كاظباررل أتةررر أت أ نر اررؽ

س رردي ر إيالن ر ر كاظبا ررل ف ر رربؾك ،تأ نر ر رع ررؾن ساظبا ررل اج ن ر ر ت عؾا ر ر يتن أؼ اق بر ر
راعاؽ بو سبعؾا ت يها قدرؼ خدا ي سهج يؾر كاظبال تزرع سد خه .

 -1ق نؾن

ر س هز

سفزرو س

رؼ ،س يع .140

 -2ي .اب ؾي يبد س برؽ ي تي االا  ،يقد إبرم برال سب ا
سق ىرع

سع م 2010م ،ص ص.45

 -3ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،س يع رقؼ .2
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املطلب الثاىي -شزوط احلناية الكاىوىية للتطبيكات الذنية ننصيف فهزي:
سز

ا ام ساظبال سذك ب سب ر سق نؾن ر ك

أن رعرؾن سه

ر ف زررؼ رجر

رف

أليب كرط ن ،تى :
الشرط األول -انطواء املصنّف على قدر من االبتكار:

االبةكققار ىررؾ سظ ر بم إبررد ي

ر ف ألص ر س ت سا اررز( ،")1اف ر ي

سررذؼ رررربغ يهررا س

سب سر ألتسرا ارؽ سقر نؾن  2002 /7ر كررلن قرؾق س ؤسرف ت سبقرؾق س جر ترع أن س
ىررؾ كر

ررلس

س ج ر الت سا ر أتري ير  ،تا ي ر برررال سب ا ر

ابازررر ر

وتطبيقاتهققا ،توا اررم

س ؤسررف تخهفررو سع ر م ب ر سبقؾق سا ر أتري ي ر س ر يع سخ ار ر ا ررو ،تا ي ر سبررل ر

سع ر يل س ررؽ آسررص إس ررو قررؾق ارراغالل ىررذ س
اق ب

أت الخار ت الكاي ف ذ أى
جد د س يعه اعا

ت ظب ق ي أت

ساعررؾوض

ر ف  -ا ر اررؤي ه ج عررو أن ررل سع ر سؼ ر

الخار يها س بؾ سذؼ أتري و س ؾ ي ا سف سذكر أن رعؾن سع
قا

رف

ير كبارع أت رفؾق

أت سفزرع أت سجير ز

ؾرت سظر اؽ أت ار ح رال ي ه ر

اج ل ساز ؾسؾج أت رعرؾن ي رال ابازرر ر بررال سب ار

س ج الت سا أتريى سق نؾن  2002 /7س ي ر إس و(.)2

سر

ح سبر ار قفررز إسررا يقررؾل س برردياؽ أ ز ر ر إبد ع ر اباز ررع اارررييتن ر طر ير خؾ ر
يهاير ر اا ررؽ سرر ررق خ ؾصر ر اا ررؽ س ررؾساؽ ت س ب ررراجاؽ ت ا ررا أق رررل س قر ررةاؽ ،تاج ررري زر ررع
ساظبال س خازسر ر

ألن أل زر ر اير بو ر

رر ق نؾن ر سير

سعقر ال

ارز ار يؼ أت ارار اه رؾس

ارا ؾثرل ر

سعقررؾل أار إذ تثقررص ابغ را ب سب ر ر سق نؾن ر إذ ارراظ
سفزر ررع

إثب ير ر إن ر ر سزر ر رضر ر ؽ صر ر

اير ر سق نؾن ر ر تقبر ر

ظب قي ارم س برراجاؽ أت س رؾساؽ اهرزم أن رقرؾم صر

ص ر بي

ااعرض رري ت ساع ق ررد بي ررلن

زررع ساظبارل سرذك باررجاهي سردػ

سجي ت س خا ر كرؾزرع القا ر ي ارث ررراظ م بعرد ذسرػ اق ضر ع ارؽ ربر تل اليارد ء يهرا
 -1ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع .1
 -2عؼ ابع

ااز يب  ،سق يدع س

با روخ 2014-12-09م

يرع ا

 2014قؾق سا

ض ي

عؼ ابع

سا ااز  -يب

سظعؽ رقؼ  155 /2014طعؽ ي س  .ا يؾر يها اؾقم س بع :

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home .aspx
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زر ررع ساظبا ررل ،تذس ررػ ب ر ر سهاظبا ررل اا ررؽ ي ا ررد ار ر س كبا ررر رغ رررؼ كر ر ار رؽ ع رررف يه ررا سفزر ررع

الاا الء يهاي تسؾ بظرق حار ايرتي .
تال رعف ر

ر

اازه ت بد ده( ،)1ت

س

ر ف بظب ع ر سب ر ل ررؾ ر سجرردع سزرر
و بظ بم اعاؽ أؼ :رض

ا اررم ب سب ررر ب ر ريررارط

جد د إسرا ار ىرؾ اعررتف ارؽ قبر  ،تال

ري ررارط أن زر ررؾن سفز ر ررع ذ ت ي ر ر كبار ررع أت ا قظع ر ر س ر رره ب س ض ر ر بر ر رعف ر ر قر رردر ار ررؽ

الباز ر( ،)2تىذه ارلس رجم قد رى إسا سقض ء( ،)3تاؽ أامه ذسػ باز ر زرع ظبال أتةرر،

أت أا ر زتن أت اررؾق يتت كررؼ ،ز ر ذسررػ اررؽ قبا ر
اجري أل ز ر ىؾ أن أل ز ر س س سي

از اعاؽ تس رص عر يها أ رد سيخ رو أت سذ رو بر

اهررػ سهج ررم( ،)4با ر البازر ر ىررؾ إبررد
توبرز نا ج اجيؾيه سذى

إبررد ت الباز ر ر ،تا ر ر اررز الباز ر ر يررؽ

سررذى

ف و(.)5

سررذؼ اررؾ ر ف ررو ب ر

كخ ر سه ؤسررف،

ر سفزرع س جررريع أت ألخبر ر سع ار ال اضر ؽ سب رر ار سررؼ اخرذ ق سبر ارررؼ ب سجدرر

ت الباز ر ،تاؽ ى نص ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر
الجزايققة أل ز ر ر ت إجرررء ت تأا ر سا

سز ي

يهرا أنرو" :ال تدقز

سع ر ت س ف ر ه ؼ سرو ض ر ت س ب ر يغ ت سبق ر ال س جررريع

ظبل يها ساعبار س بازر يؽ أؼ ا ي  ،تكذسػ ال ي

 -1ي .ن اه ي يل دمحم رود قؾرع ،جراؼ سب ا

القا

س

سب ر ا رل :

ير  ،سب ن ،ا يؾرت سبهب

سبقؾي  ،ط،1

2005م ،ص.113
 -2ي .يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ارجم ابل ذكره ،ص .520ي .ؾ ال رؽ رج ،س دخ
سدرا سعهؾم سق نؾن  ،ارجم ابل ذكره ،ص.379
 -3ي .إبره ؼ ا ظفا يبده ،ارجم ابل ذكره ،ص.114
 -4ي .دمحم ا ا

يبد س

يق ،قؾق اؤسف

س

ف ت س يارك  ،را س يكاؾره نؾقيص

كه

بج اع سق ىرع ،ا ر2000 ،م ،ص.470

 -5ي .ن صر يبد سب ع دمحم ،ضؾ بط سب ر سق نؾن سهبقؾق سذى  ،را س يكاؾره نؾقيص

كه

بج اع سق ىرع ،ا ر2004 ،م ،ص .268ي .طؾن ا ي ل ع را ،ارجم ابل ذكره ،ص.100
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أر ك نص سغاير ألصره  ،أت سهغر س قؾسر إساير  ،امر  :ن رؾص

 -1سؾث ال سرا

سق ر ررؾ ناؽ ت سه ر ررؾ اح ت سق ر ررررت ت ال ف ي ر ر ر ت سدتس ر ر ر ت أل عر ر ر م سقضر ر ر ا  ،تأ عر ر ر م
س بع اؽ ت سقررت س

يرع اؽ سهج ن إي رو ذ ت الخا

ص سقض ا .

 -2األنباء وأخبار الجؽادث والؽقائع الثارية الةي تكؽن مثرد أخبار إعالمية.

ر ف ت سا ر آسررص إسررا س هررػ سع ر م ،تاررم ذسررػ ا اررم اج ؾي ر ت ا ر تري ر

 -3س

سب ررؾي ( )3 ،2 ،1ا ررؽ ى ررذه س ر ر يع ب سب رر ر إذ

اجيؾي اي ب الباز ر(.")1
تىذ رع
بو يه و

س

أنو إذ ؼ إيد ي ظبال إسزارتن
ق أيب

ك

ف،

سا

ا ررز ج عير ر أت ر ابير ر أت أؼ

اض ؽ اعهؾا ت إسزارتن
قهي اؽ اعهؾا ت اب

اعا

إن

إسا اعهؾا ت

ارالثرع.
إن كرررط

ر ر ساظب ق ر ت سذك ر ت ق ر سقررؾ ناؽ قررؾق س ؤسررف رع ررؽ ر أص ر ساي (،)2

توقررؾم بيررذ سجيررد اعررد ساظب ق ر ت سذك ر  ،ررإذ

ررفص سق يرردع ب سجرردع ت ألص ر س ررإن قررؾ ناؽ

قررؾق س ؤسررف ؤك رد يهررا ررل ارراغالل س ؤسررف ،تا ر رردره يه ررو اررؽ اررريتي ا ر س اررؽ قب ر

ج يررؾر س يرراركاؽ ،تكررذسػ ا ر رب ر يه ررو س اجررؾن س ؤسف ر يؼ سفزرو ر  ،تال رعررد اؤسف ر اررؽ
رريؼ

إيد ي ساظبال سذك تإخرجو إسا از سؾجؾي.
ووفققا لزقا تققدم قرقم مج زقة تزييقز دبقي أنق  " :سر ص ر

سق نؾن رقؼ  7سر 2002

ب سبقؾق س

ؾص يهاي

س ي ر ن  1/ 25 ,1اررؽ

كلن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع اف يه أن س ؤسف س ع ر

ىذ سق نؾن ر سؾ ج

سيرؼ بارج اير إسرا سغر أخررػ أت باهخ

ساظبال ر ىرؼ اؤسفرؾ س

ر ف ت تارؽ ررلذن

رري أت بؾورىر أت عررد هي أت كرر ي أت حاررر ذسرػ اررؽ

 -1ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

رقؼ ( ،)2002/7ت س

ير

سجرودع سرا

ت س ع ؾل بو

اؽ روخ نيره ،س يع رقؼ (.)3
 -2ي .ي ر دمحم بؽ ؾنس اراي ر اؾاؾي

سايروع ت سعرة  ،قؾيد سب ن ت س يعه

س راقبه .
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برز س

ألتجو سا

ف بيع جد رد ،تأن س ق رؾي ب س

ابازررر تاا اررز ر اجر ل

ر ف سفزررؼ ىرؾ كر إنار ج ذى ر

ي ل أت سف ررؾن أت سعهررؾم أرر كر ن نؾيررو أت طروقر ساعباررر ي ررو أت

أى ااو أت سغرض ا و ،تأن اردسؾل البازر ر ت رل ىرذ سقر نؾن ىرؾ سظر بم إبرد ي
يه ررا س

سرذؼ ررربغ

ر ر ف ألصر ر س ت سا ا ررز ،ا ررؽ ا ررث بض رراره ت بق ق ررو تصر ر حاو ت رر ر قو تإي ررد يه

سإلخرج إسا از سؾجؾي يؽ طرول نيره ،تال رعد اؽ ىذ سقبا اجري ي م كخص ب ااق
بعض س عهؾا ت أت سب ن ت أت ج عي  ،ك ر ال رعرد كرروع ر ذ ت س
سر س ابازررر سررو ،ت س ؤسررف ىررؾ سررذؼ بازررر ذسررػ س

ر ف سفزررؼ إذ ىرؾ

ر ف توررذكر ار و يه ررو تو رر

نيره ب ياب ره اؤسف سو ،تيها اؽ دي خالف ذسػ تأنو ىؾ س ؤسف سبق قر سه
قررد ك ر رك ر

ر ف أت أنرو

س ق ر الت س عاؾة ر سررذ ؽ ا اعررؾن ب سب ر ر

س ر يع سم ن ر اررؽ ىررذ سق ر نؾن أت كرراركيؼ اي ر  ،ت ق ر سهقؾيررد سررؾ ريع ر

س اقدم ىؾ اؽ أاؾر سؾ قم سا
رر

إس ررو ي ررد

لس فررو ،رقررم يه ررو ي ر ء إثب ر ت صررب ا ر دع ررو ،تاررؽ س قرررر ر قض ر ء ىررذه

س بع ر أنررو تس ر ؽ ك ر ن ارراخالص صررف اررؤسف
س قررررع ر

ء

س رر ق

راق باقد رى ابع و س ؾضؾ ب سي اؽ اهظ يرؼ سؾ قرم

س ررديؾػ ت ق ررد ر أليسر ر ت سق ررراؽ ت س ر ررا د ت س قدار ر اير ر  ،تت قر ر سهغ رررتف ت س البرر ر ت

س ب ظر ب سؾ قعر  ،إال أن كرررط ذسررػ أن زررؾن أاررب بي ر ىررذ سخ ررؾص ار اغو تسير أصررهي
سم بص

ألترق ،ت ؤيؼ إسا س ا ج سا
ربرردث أ نر أن رظ سر

نايص إساي "(.)1

أكررخ ص اعا رراؽ ر اهز ر ظباررل ذكر سزررؾنيؼ أارري ؾ ر

تخال و نجد ق نؾن قؾق س ؤسرف ت سبقرؾق

إيد يه ،تي ا يها أ ع م س ؤسف ساقهادؼ ك سزا
س ج ترع إا ر

قد رؼ ىذه س رلس

" -1الزذسف الثزاعي :س

اث باؽ أن:
ف سذؼ ضرعو ج ير ارؽ س رؤسفاؽ باؾج رو كرخص

طب ع أت ياب رؼ ،ازف ب يره ب ا و ت بص إي ر و ،تو ردال ي ر
ر

سيردف سعر م سرذؼ ق رد إس ررو ىرذ سيررخص ،ببارث رررابا

اؤسررف ت اا رزه يهررا ررده (ك سزا ر

س رؤسفاؽ ف رو

ر ي ر كر

س درا ر  ،تكررذسػ ك ر ساظبال سررذؼ ررؼ إني ر ؤه

يها ىذ سغرر).
 -1ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .1
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 -2الزذسف الزدةرك :س
ر ر ن ررا

ف سذؼ ررر ىؼ ر تضرعو يردع أكرخ ص ارؾ ء أاعرؽ

كر ر ار ر يؼ ف ررو أم س ررؼ ر ع ررؽ ،ت س ررذؼ ال رردرج ضر ر ؽ س

رر ف ت

سج ع ر (ك س جهر أت ببررث ايررارك ر اجهر  ،تاررؽ س عررؽ أن افررل كخ ر ن
يها لا س ظبال ايارك).
ر ر ف س ررذؼ رر ررا د أص ررهو ا ررؽ ا ر ر ف ار ر بل سؾج ررؾي

 -3الزذقققسف الزدقققةا :س

ك سارج ت ،توعد كذسػ اج ؾي ت س

سفهزهؾرؼ ا ي اص ابازرع اؽ اث ر ا

ر ف ت أليب ر ت سف ر تاج ؾير ت ساعبارر
أت خا ر اباؾو ي "(.)1

تيه ررو قضررص س بع ر ال ب ير ر سعه ر " :أن الزذققسف الثزققاعي ىررؾ س

ضررعو ج ي ر اررؽ س ررؤسفاؽ باؾج ررو كررخص طب ع ر أت ياب ر رؼ ،ازف ر ب ي رره ب ا ر
إي ر ررو ،تو رردال ي ر
ي

ررابا

س ررؤسفاؽ ف ررو ر

س ر يع ( )26ارؽ ذ ت سقر نؾن

يه ررا أن رع ررؾن سي ررخص سظب عر ر أت اليابر ر رؼ س ررذؼ تج ررو ب بازر ر ر س

ر ر ف سج ر ر ي أن

يباشر وحدة حقؽق الزؤلف األدبية والزالية عمي ما لػ ي ؼ هسقاك اتفقاق بحقال
س يررارك ت س

ر ف سج ر ي يرؽ حاررع ارؽ س

ر ف ت س ركب ر ت س

ت بررص

سيرردف سع ر م سررذؼ ق ررد إس ررو ىررذ سيررخص ،بباررث

ك اؤسف ت ازه يها دع ،تأن س ص ر

ك ذسػ يها أن ا ر از س

ر ف سررذؼ

ر ف ت س اعرديع ك س

ر ف ت س يرراق تحارى ر أن س

تضررم ج ير اررؽ س ررؤسفاؽ جيررص إري يررؼ ج عر إسررا ي ر

ذلقغ .توردل

ررلس

رفت

ر ف سج ر ي رعررؾن اررؽ

ا ر ف ايررارك ال ر عررؽ

ر ي ر ك ر ايررارك ف ررو ت ا رزه يهررا رردع ،تأن سيررخص س رذؼ تجررو ب الباز ر ر اررؾ ء ك ر ن
كخ ر طب ع ر أم ياب رو ر – ر ر

ألص ر  -ىررؾ س ررذؼ ب ك ررر ت ررده قررؾق س ؤسررف أليب رر

ت س س يه رو ار سرؼ ؾجرد فر ق رخر سف ذسرػ ،تس ر كر ن ذسرػ تكر ن ارؽ س قررر ر قضر ء ىرذه
س بع

أن سق ض ابع

س ؾضؾ سرهظ سا ا

يؼ ت ب ا

سؾ قم

سديؾػ ،ت

ااخالص صؾر ي س ب ب اؽ ا ار ألترق ت س بررت ت س را د ت س ظرت
 -1عؼ ابع

ااز يب

با روخ 2008-05-25م

سق يدع س

يرع ا

2008م قؾق سا

ض ي

عؼ ابع

أا او ،تس
سا ااز  -يب

سظعؽ رقؼ  103 /2008طعؽ ادن ت 112 /2008طعؽ ادن  .ا يؾر

يها اؾقم س بع https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx :

[]119

الفهز الصزطي  -اجمللد رقه ( – )92العدد رقه ( )111أنتوبز 9292و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ن ذسػ تك ن سم بص أن أترق سديؾػ قد خهص ا

مبص ال يالس تال ن

يها أن س ظعؾن

ضررده ت سفروررل سظ ر يؽ قررد جرررػ با ر يؼ ف ر ق أت كرراركيؼ ر وضققع مذققسف مدرسققي حخققب
القؽارد بررب

الةؽصقي

س عر أت أن أيت ر سارلس

أن س ظعررؾن ضررده سررذؼ اررج

س

ج ع ر  ،تى ررؾ ار ر ال ظبررل يه ررا س

تاي ارو قرد تزيررص يهرا كر ت رد ار يؼ أت

ر ف ب ا ر و قررد تجررو بيررذ ساؾزوررم ا را رعررؾن س

رف

ر ر ف ىررذ سؾص ررف ي ررال ب س رر يع ألتس ررا ا ررؽ سقر ر نؾن

سر ر سف سررذكر .تس ر ك ر ن ذسررػ تك ر ن سبعررؼ س ظعررؾن ف ررو قررد أتري ر ادتن ررو ،تأن سم بررص

بر ألترق أن س ررالنف ضرردىؼ رع هرؾن ارؾعفاؽ سرردػ س ررالنف ،تقرد ار ى ؾ ر نظر ق ي هيررؼ
ب طه

ا يؼ اؽ أي ل اعهل ب سببث ت س رجع ت سادقال ت ج م س رؾ ي ،تذسرػ ب ق بر ار س

تأخذت ارابق يؼ س س يؽ ي هيؼ رر
ر أي ر ل سزا بر ت سارلس

ب س رر ى

كري ي ت سبررءع س ؾقعر ار يؼ ،ت س اضر

ت سببرث ت س رجعر ت سارردقال سردػ اركرز ....ساعهر ؼ سهغر

سعرة ر سغاررر س ر طل بي ر  ،تأنيررؼ ارراز هؾ ك ر

سع ر

قررؾقيؼ س س ر اق ب ر

سخ ص ب س ركز ،تأبرؤت س رالنف اد ر س ركز تاؤار  ...ألم اؽ ك
س ركز تس

ا ق اؾ بو

سح س ركز اؽ أي ل سزا بر ت سارلس

رع

ر قرررؼ س ر ىل

سبقؾق س س سق ء

ت سببرث ت س رجعر ت ساردقال

س ي ج عه ؼ سهغ سعرة سغار س طقاؽ بي  ،سذسػ إن ي هيؼ قد ا ىؼ
أنيؼ ق اؾ ب سالس

إقرررىؼ

إنج ز س ؤسرف ،تال

تك ن ىذ سذؼ نايا إس و سبعؼ ا اغ  ،توظ بل ا ج ء ر

ت بع سذسػ رعؾن قد طبل سق نؾن ساظبال سره ؼ"(.)1

ألترق،

تاررؽ س عررؽ رعررؾن ساظباررل سررذك ا ر ف ج ع ر أت ايررارك بباررث رررريؼ ف ررو أكمررر
اؽ كخص.
الشرط الثاني -التعبري عن فكرة املصنف:

توق ررد بيررذ سيرررط إعي ر ر سفز ررع إسررا اررز سؾجررؾي ت ج ر تز ي ر سؼ أل ز ر ر إسررا ي ر سؼ
سؾ قم س ر يؼ س ه رؾس ،رإذ رؾ ر سيررط ن سرر بق ن نيرل س ر

رب و سق نؾن توري ه ،تقد رق ل اؽ أنؾ ساعبار يؽ زرع س
سذك ر ب اراغالسي يرؽ طروررل خردا ت ال
 -1س بع

ر الت ،تسيررؼ ك ار

ساظبارل سرذك

ف أن رقؾم ا اج

رل أيبر

ساظب قر ت

سبرل ر ىرذ الاراغالل تا ررم

ال ب ير سعه  ،سظعؽ رقؼ  2014 377إي رؼ سر  2015ص ير با روخ 2015/01/28م.
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اهررؾؼ

سغاررر ا ررو ،تة سا ر س رعررد ىررذه إعي ر ر سهاظباررل ىررؾ ساعباررر حاررر أن ام ر ىررذ سازا ر
سع ل.

حيث إن وبة م عزيا نجد أن سب ر سق نؾن سهاظبال سذك ال اي بو ام س ؤسف

ب ؾرع ااز اهر  ،إذ إن ساعبارر يرؽ س ؤسرف ر ىرذه س رؾرع رخاهرف ارؽ س ؤسرف ساقهاردؼ إسرا
ساظبال سذك  ،تىؾ ا اظه
ساظبال،

ا إي يع س غر

إاب غ سقؾيرد سع ار سبقرؾق س ؤسرف يهرا

سرػ ساظبارل سرذك ال رعبرر ي رو ك ر رعبرر ا سرػ سزار ل يرؽ كا برو ،إذ إن ر ار جد

ار ا كمارع حار ا ظق ال االءم ام ساظب ق ت سذك .

املطلب الثالث -سلطات صاحب احلل على التطبيل الذني:
عظ ر

ساظب ق ر ت سذك ر ا سزاي ر اررهظ ت أيب ر تاررهظ ت ا س ر  ،تة ني ر يهررا س بررؾ

:
الفرع األول -السلطات األدبوة:

رجم أا س سبل أليب سه ؤسرف إسرا أنرو رل ارر بط بيخ ر

اؽ قؾق سيخ

تقؾ او ل سيخص

أن ر

س ؤسرف ،تسرذسػ يرؾ
سؾقص نفرو

إس و خاريو تأ ز ره ،ت

برل س ؤسرف

رعد ق ا س تقؾ او ل سيخص ر أن رررام ر ت ردع نا جرو سفزررؼ ،تة سار س

رعابررر ق ر ازيتج ر اررؽ نررؾ خ ر ص يررؾ ررل ا ر س ت ررل أيب ر ( ،)1توا اررز سبررل أليب ر بعرردم
ق بهااو سها رف ف و اظهق ك سا زل ي و سهغار ،تيدم جؾ ز سبجز يه و ،توعد ق ي ا

اقر

رراؼ

اير

إسررا سؾرثر ( ،)2تاررؾف نرررهط سضررؾء يهررا سب رر سق نؾن ر سهاظب قر ت سذك ر ىر

يها أني خار أم

ر

س

س

ر ا

ف زرؼ.

ف سفزرؼ سبل

قرورر نيرر ا ر فو ارؽ يدارو ،تسرو سبرل ر أن

إس و ت ده ،تىؾ ل اؤةد اي ا ت س ؤسف تكذسػ سه ؤسف اهظ عد

 -1ي .يبد سب

ج زؼ ،نغرو سبل ،ا ر اعاب ااد يبد هللا تهب  ،ا

س ير اجيؾس  ،ص .44ي .ؾ ال

رؽ رج ،س دخ سدرا سعهؾم سق نؾن  ،ارجم ابل ذكره ،ص.385
 -2ي .نزوو دمحم س

يق س يدؼ ،س دخ سدرا سق نؾن ،ارجم ابل ذكره ،ص.387
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اب

ف بعد نيره ،تىذه سبقؾق س

س

ق بيخص س ؤسف ال رجؾز سا ررف اير سهغارر

تال رجررؾز سا ر زل ي ي ر تال رررقط ب ساق ر يم( ،)1تإذ يارردػ يهاي ر سغاررر بررلن نررربي س فرررو ج ر ز
اق ض و ضال ي

اعرض سو اؽ جزء ج ا .
ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر " :يةزةع الزؤلف وخمف

تتري

العام بجقؽق أدبية رير قابمة لمةقادم أو الةسازل عؼ الزذسف ،وتدز هذ الجقؽق ما
ي تي:

 -1الجا في تقرير ندر الزذسف ألول مرة.
 -2الجا في نخبة الزذسف إلي .

 -3الجا في االعةراض عمى أي تعدي لمزذسف إذا كان في الةعدي تدؽي أو
تجري

لمزذسف أو إضرار بز انة الزؤلف.

 -4الجا في سجب مذسف مؼ الةداول ،إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلغ ،ويباشر
هذا الجا عؼ طريا الزج زة الزحةذة ،مع إلزام ب ن يدفع تعؽيرا عادال

مقدما إلى مؼ آلم إلي حقؽق االسةغالل الزالي ،وذلغ في األج الذي تجدد
الزج زة وقب تسفيذ الج ػ بالخجب ،وإال زال ك أثر لمج ػ(.")2

ت ر ىررذ س رردي قضررص ابع ر

اؽ سق نؾن رقرؼ  40سرر  92ر كرلن

ااررز يب ر أن" :ن ررؾص س ررؾ ي 12 ،9 ،7 ،5 ،2
رر س

ر ف ت سفزرور ت قرؾق س ؤسرف ،ت س رؾ ي ،2

 9 ،7 ،5اررؽ سق ر نؾن رقررؼ  7سر ر  2002ر كررلن قررؾق س ؤسررف ت سبقررؾق س ج ر ترع رردل

اجا عر

ر يهررا أن س ع ارراؽ بر سبقؾق س

 1992ر كررلن

رر س

ررؾص يهاير ر

سقر نؾن ال بر يؼ رقررؼ  40سرر

ر ف ت سفزرو ر ت قررؾق س ؤسررف ت سق ر نؾن ال برر يؼ رقررؼ  7سررر

 2002ر كررلن قررؾق س ؤسررف ت سبقررؾق س ج ر ترع ىررؼ اؤسفررؾ س

بارج اير ر إس ررا سغر ر أخ رررػ أت باهخ

ر ف ت ،تاررؽ رررلذنؾن سيررؼ

رري أت بؾورىر ر أت ع ررد هي أت ك ررر ي أت حا ررر ذس ررػ ا ررؽ

 -1ي .اعاد جبر ،س دخ سدرا سق نؾن ،ج( 2نغرو سبل) ،ا ر ،ي ر س يض سعرة 1995 -1994 ،م،
ص.70

 -2ق نؾن س هز

سفزرو س

رؼ ،س يع رقؼ.5 :
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ألتجررو سا ر

ر ف بيررع جد ررد ،تكررذسػ أصررب ل سبقررؾق س ج ر ترع س ررذكؾروؽ ر

برررز س

س رر ر ي اؽ  16ت 18ا ر ررؽ سق ر ر نؾن رق ر ررؼ  7سر ر ر  2002س ر ررذكؾر ،تىر ررؼ ر ر ر نؾ ألي ء تا اج ر ررؾ
ساررج الت س رؾ  .تإن قرؾق س ؤسررف سار رب اير سقر نؾن قرررؼ إسرا قرؾق أيب ر تا س ر ،

تأن سبقررؾق أليب ر ا اررم بير س ؤسررف تخهفررو سعر م تال هبقي ر ساقر يم ،ك ر أن سبقررؾق س س ر
عظ

س ؤسف ت ده يتن حاره ،تكرذسػ خهفرو بعرد ت رو سبرل ر

اراغالل ا ر فو ا س ر تنقر

ىررذ الارراغالل إسررا سغاررر ساب كررر ك ر أت بعررض ق رؾق الارراغالل ك رروظ أن رراؼ ذسررػ ب رإذن
كا ر ب اررربل ربرردي سبررل اب ر

الارراغالل ،تك ف ر الارراغالل ت سغرررض ا ررو تاد ررو تاع نررو.

توجررؾز سه ؤسررف أن ررررعص يهررا الياررد ء يهررا قرو س اقرردم ذكرره تال ربررل سيررخص آخرر حاررر
ارخص سو ب الااغالل كا ب أن ا

ارد ع يرؽ سبرل س عاردػ يه رو ،توظ سر

ا سؼ رفؾضو س ؤسف أت خهفو بعد ت و بذسػ(.")1

بر ساعؾوض

الفرع الثاني -السلطات املالوة:

توق ررد بي ر

()2

اؤقا تس رص اؤةدع .

ررل س ؤسررف ت ررده أت ترثاررو ر

ارراغالل ا ر فو ا س ر سز ي ر اررهظ ت

رر ف بقؾسير ر  " :قررؾق س ؤسررف

تتري أن ألكررخ ص س ع ارراؽ برر سبل أليبرر يهررا س

سا ر رب اي ر سق ر نؾن قرررؼ إسررا قررؾق أيب ر تا س ر  ،تأن سبقررؾق أليب ر ا اررم بي ر س ؤسررف

تخهفو سع م تال هبقي ساقر يم ،ك ر أن سبقرؾق س س ر عظر
خهفو بعد ت و سبل

ااغالل ا

س ؤسرف ت رده يتن حارره ،تكرذسػ

فو ا س  ،تنق ىذ الااغالل إسا سغارر ساب كرر كر أت

بعرض قرؾق الاراغالل كرروظ أن رراؼ ذسرػ برإذن كار ب اررربل ربرردي سبرل ابر
تك ف

الارراغالل،

الااغالل ت سغرض ا رو تاد رو تاع نرو ،توجرؾز سه ؤسرف أن رررعص يهرا اليارد ء يهرا

 -1عؼ ابع
ض ي

ااز يب
عؼ ابع

سق يدع رقؼ  76س

يرع

سعدي  16ا  2005قؾق رقؼ س فب  476سا

سا ااز  -يب با روخ 2005-03-05م

سظعؽ رقؼ  275 / 2004طعؽ ج رؼ.

ا يؾر يها اؾقم س بع https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx :
 -2ي .يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ص  .517ي .دمحم سبا
ارجم ابل ذكره ،ص.109-108
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قررو س اقرردم ذكرره ،تال ربررل سيررخص آخررر حاررر ارررخص سرو ب الارراغالل ...أن ا ر
ي ررؽ سب ررل س عا رردػ يه ررو ،توظ سر ر

بذسػ(.")1

تس

اررد ع

بر ر ساعؾوض ار ر س ررؼ رفؾض ررو س ؤس ررف أت خهف ررو بع ررد ت ررو

ا ام بو ساظب ق ت سذك اؽ خ ؾص تري س ص يها أنو" :مع عدم اإلخالل

ب ح ام الزادة ( )9مؼ هذا القانؽن ،يحرع نق الجقؽق الزالية فيزا يةعما بزذسفات بقرامج
الجاسب وتطبيقات أو قؽاعد البيانات لةرخيص الةعاقد الؽارد أو الزمذا عمى البرنامج سقؽاء

ظهققر عمققى الدعامققة الجاممققة لمبرنققامج أم ظهققر عسققد تجزي ق أم تحققزيؼ البرنققامج فققي شاش قة
الجاسب ،وي ؽن مدةري البرنامج أو مخةحدم ممزما بالدروط الؽاردة في الةرخيص(.")2
ت ظب ق س

قدم تري

أ دث أ ع م ابع

ااز يب

س ص يها أنرو" :تأن قرؾق

س ؤسررف سا ر رب اي ر سق ر نؾن قرررؼ إسررا قررؾق أيب ر تا س ر  ،تأن سبقررؾق أليب ر ا اررم بي ر

س ؤسف ت رده تخهفو سع م تال هبقي ساق يم ،ك ر أن سبقرؾق س س ر عظر سه ؤسرف ت رده يتن
حاره ،تكذسػ خهفو بعد ت و سبل

ااغالل ا ر فو ا س ر  ،تنقر ىرذ الاراغالل إسرا سغارر

ساب كر ك أت بعض قؾق الااغالل بإذن كا ب اربل ربردي سبل ابر

الاراغالل ،تك ف ر

الاراغالل ت سغرررض ا رو تاد ررو ،تذسرػ ر اق بر ار يؼ أت يا ر نغارر نقهررو رل أت أكمررر اررؽ
قؾق الااغالل س س سه

ف إسا سغار يها أار س اير رك نررب

الااغالل ،ك رجرؾز سو ساع قد يها أا س ابهغ جز
تر

ر

إ رري س ر ل يرؽ

أت سج م باؽ ألا ااؽ(.")3

ر ل ررؼ ناي ر ك ررل أيب ر س ؤسررف ار ررإن اقرردم سخدا ر اعرررض سعقؾة ر سبرربس

س رردع ال قر ر ي ررؽ ك ررير تحرار ر ال قر ر ي ررؽ خ رر ر آالف ج ررو ت قر ر سقر ر نؾن س هز ر ر سفزرور ر
س

رؼ ( س يع رقؼ  ،)181ضال يؽ س رؤتس يؽ سفع

 -1عؼ ابع
ض ي

ااز يب
عؼ ابع

سق يدع رقؼ  76س

يرع

سعدي  16ا

سا ااز  -يب با روخ 2005-03-05م

سض ر ت سبل

ساعؾوض.

 2005قؾ رقؼ س فب  476سا
سظعؽ رقؼ  275 /2004طعؽ ج رؼ.

ا يؾر يها اؾقم س بع https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx :

 -2ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .12
 -3ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .4
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املطلب الزابع -تسجيل التطبيل الذني ننصيف يف اجلهات املدتصة:
نص ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر
قؾق س

أت رجا

ف ت أت ا رظ أر يهاي اؽ

بلن " :ضم سؾزرع نغ ا إ د

ر ت سدػ سجي س خا

قرره سالاب سا فاذر سيذ سق نؾن ،ت عابر اجالت إ د أت رجا

سب ن ت س

ف ،تال ار

يها يدم إ د

س

ف أت رجا

بي ت ق س

سبقؾق ب سؾزرع ارجع

قؾقو أت ا رظ أر يه و اؽ

ر ت إخالل بلؼ تجو اؽ أتجو سب ر أت سبقؾق سا رقررى ىذ سق نؾن( .")1ت ضح اؽ
ناف ء سب ر ب

س ص أن سارجا إثب ت سب ر تيداو ال رع

اظه

اؽ ص

ساظبال إثب ت.
سزر ر
س خا

ا ا ررم صر ر

ساظبا ررل س ررذك ببقر رو يه ررو ه ررزم ر ررجاهو تإ د ي ررو س رردػ سجير ر

 ،توا ام ا سػ ساظبال سذك ب سبقؾق

 -1رعابر ررر سبر ررل يهر ررا ساظبار ررل سر ررذك

:
ق ر ر س ر ر ق بيخ ر ر

س ؤسر ررف ،تال رجر ررؾز

سا رررف ف ررو أت سبجررز يه ررو أت ناق سررو إسررا سؾرث ر أت ق ياررو ،تح سب ر ا ر ر ص
سقؾ ناؽ يها اا رر سبل بعد  50ي ا اؽ سؾ ر ع أت بعرد  50ي ار ارؽ س يرر

ألتل ارع ب س رب سهيخص سظب ع ثؼ بعد ذسػ

ربح اهزر ي ار  ،تنررػ أن ىرذه

س رردع طؾوهر ر توه ررزم ق ررارى  ،تذس ررػ نغررر سهاظ ررؾر سزبا ررر ر ر اجر ر ل ساظب قر ر ت
سذك .
 -2سررو ررل قروررر ني رره بررص ا ر و أت اررؼ اررراع ر أت جبي ر ر
س اباؽ سو.

سزا ر ن ت س ع ر ن

 -3سررو ررل نر رب ساظباررل سررذك إس ررو يتن اررؾه ألنررو اررؽ بازرى ر  ،تو اق ر

قررو ر

ااغالسي إسا ترثاو إذ أتصا بذسػ.
 -4سو ل اب ساظبال سذك اؽ سارد تل إذ رأػ ذسرػ ،تسزرؽ بيررط عرؾوض ارؽ
اضرر اؽ ذسػ ك ألكخ ص سذ ؽ سؼ ا
او يقؾي كاركيؼ بعد.

 -1عؼ ابع

سا ااز  -يب با روخ 2009-02-22م

 274طعؽ ادن .
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اررم ارالا ساظبارل سرذك  ،ت سبرل ر

 -5سبل

س رر ر س ب ساظب قر ر ت سذك ر ر ا ررؽ عر ررد

الياررض سزر ار ارؽ كرلنو

أت يرررؾوو أت نر ررخ أت إ ر ر ر ي ،سب ر ر از

سيري سهاظب قر ت سذك ر ر ع رو أن رقرؾم باعردرالت ارؽ كرلني ضر ن الاراغالل
ألامر ت الاراخد م ألامر بيررط أال ررس برر ع تكررف س ؤسرف ،تكرذسػ ر ع ررو
ب ح بعض ألخظ ء سبر ظ .

 -6سه ؤسررف ك ا ر
ساظباررل سررذك

سبقررؾق س ير ر يهررا ساظباررل سررذك

سارر ر هزررو ،تسررو ارراغالل

سا ر أناجررو ا ير ر اررؾ ء بظروق ر اب ك ررع كعرضررو يهررا سج يررؾر

سالكارك اؽ خالل سيبع أم بظروق حار اب كرع بداجو

ام اقدا خدا ت اعهؾا ت إسزارتن آخروؽ(.)1

قؾيد ب نر ت أخررػ

را ف ت رد

ت خاهف سبقؾق أليب سهاظبال سذك ت ق سظروق إنا جرو ،قرد زرؾن س
ا
ف ت د تىؾ ارؽ قر م ب بازر ره ارؽ خرالل ار بذسرو ارؽ جيرد
أؼ :أنو إذ ك ن ساظبال سذك س ؤس ٌ
زرؼ ا فري يؾ اؽ ا ام بع سبقؾق س ك يه و.
تام أى

سارجا إال أن ال ن ا ام ال ج ه سذؼ رقرر أن يدم سارجا

إسا اقؾط سب ر ب
سارجا (.)2

ا

ر عؽ إثب ت س

ف بلؼ طرول اؽ طرق إثب ت ألخرػ حار

وقد تكؽن الزمكية لزذسف مدةا؛ أي :أن ساظبارل سرذك

ف ا بل ،اؾ ء ك ن برن ال

سر بل ام يدم إخالل ببقؾق س

 -1كؾثر ا زتن  ،سيبع سرق

راؼ لس فرو ب ر ء يهرا يارل

اؾل أم ق يدع ب ن ت تيتن ار ى

ارؽ اؤسرف س

رف

ف ألصه ( ،)3تاؽ أامه ذسرػ أن رقرؾم كرخص بإير يع

تيالقاي ب س هز

 -2ي .نؾرؼ خ طر ،كرح قؾيد س هز

ؤيؼ

سفزرو  ،ا ر ،ي ر سج اع سجد دع ،ص.146

سفزرو ( س هز

س

ع ) ،يرا اق رن باؽ سق نؾن ألرين ت إا ر

ت سفرنر  ،ألرين ،ي ر ت ا سه ير2005 ،م ،ط ،1ص 2016م.
 -3رع

س

ف س يال بلنو ذ ك سذؼ ررا د إسا "ا

ام  :سارج  ،س رل س ؾا ق  ،س يع سرت ا

ف" أت يها "ا

ف" ،ت ألي ل سر بق ألخرػ،

أت سخ س  ،أت سرا ا  ،أت سارجا
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صر ر ح ظبا ررل ذكر ر ار ر بل سر ر س س ررو بلا ررهؾةو سخر ر ص ،تي ر ر إضر ر ت جد رردع (سير ر ص ررف
البازر ر ر) س ررؼ ز ررؽ اؾج ررؾيع ف ررو بي رررط

ا رررم ق ررؾق صر ر

ساظبا ررل ألص رره

س ير أت س ع ؾو )(.)1

س ر س بي اؽ س

(أؼ :ي رردم

تةخ ؾص ادع سب ر نص ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

أنو " :ب ا سبقؾق س س سه ؤسف س
بدأ اؽ أتل سر

س الير

سا س

ؾص يهاي

سر

ت و( ،")2تة أر

تطب ع سب ر سهاظبال سذك اؽ اث س بدأ ،تإن

ىذ سق نؾن ادع

يها

و تخ راؽ ا

أن ادع سب ر ارلس ال االءم

رعؾي ل س ؤسف يها ظب قو سذك

إسا أنو ل اهز ي اؼ.

املطلب اخلامس -الطبيعة الكاىوىية للحل على التطبيل الذني:
ألص
س هز

نغر ألن سبل أليب سه ؤسف سؼ ؾ ر سب ر سز ف
ل س هز رعؾن ال ا اب ساؾ ار

عد

ؽخ

ر يا

يا

أكبر اث يها ألق

ر

ل

اص ل س هز أنو ج ام ا نم ي اؼ ،تسؾ أنو ؤخذ يها

ذسػ أن سبل أليب سه ؤسف قد نف
ج اع ا نع

ر ق نؾن

سهاظبال سذك  ،رة

سعؾيع

يؽ ل س هز نغر سظب عاو سخ ص  ،يؾ س س ق

اث رراظ م سغار أن ررافاد اؽ اؤسف ت س ؤسف ،تكذسػ ل س ؤسف س س ق

أؼ :س س اؤةد

س ؤسف اد ؽ سإلنر ن

يؾ ااف ي ا ؽ قبهو ،باؼ رج

أن رفاد اؽ

سبقو ،ت سفزر سبيرؼ هق ت ااؾ صه  ،سبل أليب سه ؤسف ل اؤقص ،تكذسػ ل س هز
ري يها ا ير ت ،با

س ع ؾؼ ري يها أاؾر اع ؾو  ،تىذ رجعه أا م هؾل ري ع  ،تيه و

نرػ أنو هزم أن رعؾن سد

ك ا ااخ ص اؽ خالل اؽ يروم خ ص ب سبل يها

برال سب اؾل ت ساظب ق ت سذك تة ؾك س عهؾا ت ت ق سظب عاي سخ ص .

إنا ج سف  ،أت الخا
قاب او ،ب اام ء س

ر ،أت ساهخ ص ،أت أؼ كع آخر اؼ إي يع ص ح س
ف سذؼ ؤسف "ا

ف ج ع " إنو سؽ رعابر "ا

 -1كؾثر ا زتن  ،ارجم ابل ذكره ،ص.137

ف اياق ".

 -2ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .20
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تةظب ع سب ل ال ر عؽ إنز ر أن ساظبال سذك إبد

أيب تإنا ج زرؼ ،تسز و ال

أ ع م سبل أليب سه ؤسف ال ؾ ر سو سب ر سز اه .

املبحث الثاني
صور االعتداء على التطبيقات الذكية وأساليب محايتها
متهيد:
اارز يبر أنرو " :ردل سر ص ر

في مثال الزخؤولية العقدية ،قضص ابع

س رؾ ي

 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،2اررؽ سق ر نؾن ال بر يؼ رقررؼ  7سر ر  2002ر كررلن قررؾق س ؤسررف

ت سبقؾق س ج ترع دل يها أن سه ؤسف سبل

ر زل ي ررو سهغاررر ،تسررو ت ررده سبررل ر أن ر ر
ب سب ر س قررع

ىذ سق نؾن ا

فو كرروظ أال رعرؾن قرد

ر ت ااغالل ا

إس ررو ي ررد ني رره ب ياب ر ره اؤسف ر سررو ،توا اررم

فؾ سع رع ت سراؾم ت س خظظر ت سي دار تحارىر  ،ت سرذ ؽ

سيررؼ ت رردىؼ س ظ سبر ببقررؾقيؼ س يرر ت أليب ر سار كفهير سيررؼ سقر نؾن ،تا ي ر ق ضر
س قرردؼ أت سعا ر نغاررر نقهررو ررل أت أكمررر ا رؽ قررؾق الارراغالل س ر س سه

يها أا س اي رك نرب

س ق بر

ر ف إسررا سغاررر

إ ري س ل اؽ الااغالل ،ك رجؾز سيرؼ ساع قرد يهرا أار س

ابهررغ جز ر أت سج ررم با ي ر  ،وإذا تبققيؼ أن االتفققاق مثجققف بجققا الزؤلققف أو أصققب كققذلغ
لعرو

طرأت بعد الةعاقد ،فيثؽز لمزؤلف أن يمث إلقى الزج زقة الزحةذقة بطمقب السعقر فقي

قيزقة الزقابق الزةفقا عميق  ،حارر أن قرؾقيؼ أليب ر سار كفهير سيرؼ سقر نؾن ال رجرؾز سا ر زل

ي ي ر اي ر ط ر ل سررزاؽ ،توقررم ب ر طال ك ر
س ع ر رؼ ت سررذؼ زررؾن

ايرررت رعررؾن سررو سبررل ر

ر

ذ ت سق نؾن ب سعقؾة سجزا

 -1عؼ ابع

ااز يب

با روخ 2012-04-08م

ف ر ق رقض ر بغاررر ذسررػ ،ت ر

سر

قررؾق س ؤسررف

و أت راررؾاو أت اخظظ ررو سي دا ر قررد ارراع هص بؾجررو حاررر

ساعررؾوض سعر يل ،ك ر رع ق ر

س عارردؼ ت ررل نررص س ر يع  37اررؽ

س قررع سيذ سفع حار س يرت "(.)1

سق يدع س

يرع ا

2012م قؾق سا

ض ي

سظعؽ رقؼ  309/2011طعؽ ادن

عؼ ابع

سا ااز  -يب

ت 326/2011طعؽ ادن

ت 328/2011طعؽ ادن  .ا يؾر يها اؾقم س بع :
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx
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تة ر ء يه ررو تي ار يهررا أ عر م س ؤسررف سعر يؼ إذ اررام رت كرررك زررع ظباررل ذكر
رل اؤسرف ساظباررل س ظ سبر بإن ر و ارؽ سقضر ء

ير يهاير ابر سغ كباررع ،ا ر رجعر صر

تت ق سيذ س بدأ أن رعاد ؾ زن ساع قد.

اارز يبر ببرل س ؤسرف تأنرو

في مثال الزخؤولية عؼ الفع الرار ،قضرص ابع ر

ل ؼ الياد ء يها قرؾق س ؤسرف هرو سبرل ر اق ضر ع س عاردؼ ت س ظ سبر بر ساعؾوض

ررو اررؽ كر ر  ،اررث قضررص بلنررو" :إذ ك ر ن اف ر ي ن ررؾص

يررؽ ك ر ا ر سبقررو اررؽ ضرررر تا ر

س ؾ ي  37 ،29 ،23 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،2 ،1ارؽ سقر نؾن ال بر يؼ رقرؼ  7سرر 2002
ر كررلن قررؾق س ؤسررف ت سبقررؾق س ج ر ترع ،ت سررذؼ

ر

س ررز ر ع ر

سع ر بل ع اررو أن

ف سفزررؼ ىرؾ كر إنار ج زررؼ ابازرر اا ارز تةؾجرو خر ص ر اجر ل ا ر ف ت سع ر رع

س

ت سراؾم ت س خظظ ت سي دار ت س رؾر ساؾضر ب ت سخرراط سجغرف ر ت سرارؾا ت ساخظ ظ ر
ف ت ثالث

تس

ألبع ي ت س اعهق ب سجغرف أت سظبؾحرف أت سا

تأن س ؤسف ىؾ سذؼ بازر س
ت سبل

قرور نيره ،ت

ت س ع رور تحارىر ،

ف ،توعؾن سو ت ده أت سخهفو اؽ بعده سبل

نرباو إس و،

ااغالسو ب سؾجرو سرذؼ رره ،ت ر أن قر أت ررخص سهغارر بر سبل

ااغالسو ام ب ن ادع تاع ن تطروق الااغالل ،تذسػ

اق ب ا يؼ أت يا

توبل سرو

ي ررم أؼ ياررد ء ررررايدف ألضرررر برر عاو ،وفققي حالققة وقققؽ هققذا االعةققداء ي ققؽن مققؼ حق ق
الزطالبققة بققالةعؽي

عققؼ األضققرار الزاديققة واألدبيققة الةققي لجقةقق طبقققا لمقؽاعققد العامققة فققي

الزخؤولية عؼ الفع الرار"(.)1
تو ع

يرض أىؼ صؾر الياد ء يها ساظبال سذك

س با ه اؽ خالل

:

املطلب األول -الدخول العندي غري املصزوع إىل التطبيكات الذنية:
سرردخؾل ىررؾ ي ر م سيررخص حاررر س

سذك

سذؼ سؼ ريارك اي بظروق ق

 -1عؼ ابع

ااز يب

سق يدع سا

رررح سررو بر سؾسؾج ي ررد إسررا بعررض أبررؾ ل ساظباررل

يتن إذن ا ؽ سو ساد يها ساظبال.

ض ي

عؼ ابع

سا ااز  -يب

با روخ 2012-04-08م

سظعؽ رقؼ  309 /2011طعؽ ادن ت 326 /2011طعؽ ادن ت 328 /2011طعؽ ادن  .ا يؾر يها
اؾقم س بع https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx :
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ر يهررا سقؾيررد س بجؾةر  ،ت سار

ررإن ر تل سيررخص السافر ف

تل ػ كفرع سدخؾل ك ن يخؾسو اجرا ب جري سدخؾل ط س ك ن ص
حار اؾ ل يها سدخؾل اي ك ن سيخص ايارك
خررر ،ت قررم سجرو ر تسررؾ سررؼ رب ر

سرربعض

سجرو ر رراؼ ب جررري سرردخؾل قررط اررؾ ء

ساظب قر ت سذك ر

بعرض خردا ت ساظب قر ت سذك ر يتن

س يررارك يهررا س عهؾا ر ت أت سبرررال أؼ :أن

ر يهررا اعهؾا ر ت أم سررؼ رب رر ( ،)1أارر س ؾقررم

س ج ن أت سذؼ رضا ص بو بدخؾسو ال جروؼ ف و( ،)2تىذ

إذ إن أحهبي اا

اظهر

كررارك بررلن

ر ل أحهر

ساظب قر ت سذك ر ،

سدخؾل.

تق ررد أتري قر ر نؾن غر ر ؼ ال

ر ر الت إار ر ر

سجد ررد بع ررد عد ه ررو ار ر ن ررو" :رع قر ر

ب سببس ادع ال ق يؽ ا تة سغرا سا ال ق يؽ خ رراؽ أسرف يرىرؼ تال زورد يرؽ اهارؾن
يرىؼ أت بإ دػ ى اؽ سعقؾةااؽ :ك مؼ قام مةعزدا بالدخؽل ريقر الزدقرو لدقب ة اتذقاالت

أت قر م باعظار أؼ اررؽ خرردا ت ال
ال

الت(.")3

تنص ق نؾن اع ب جراؼ ق

ر الت ،تكر اررؽ ارراغ بغاررر تجررو ررل أرر اررؽ خرردا ت

س عهؾا ت إا ر

اؾصر ف ررو بغاررر تجررو ررل إسررا اؾقررم أت نغر م اعهؾار
بةثاوز مدخ مذرح ب  ،رع ق

يهرا أنرو -1" :كر

عر عزقدي

سقؽاء بققدخؽل الزؽقققع أم السعققام أم

يه و ب سببس تة سغرا أت بإ ردػ ىر اؽ سعقرؾةااؽ -2 .رإذ

 -1ي .دمحم يباد سزعب  ،سب ر سج ا سهاج رع إسزارتن  ،ارجم ابل ذكره ،ص  .340تسهدخؾل إسا س غ م
صؾر ن -1 :يخؾل يؽ قرل كلن رعؾن اؽ اؾعف

س عهؾا

رقؾم بفاح سب ا
بعد بؾ اظ تا ا

س ؤار سا

ي

بي  ،تذسػ بلن

س ت سؾسؾج إسا نغ م إسزارتن اعاؽ يتن أن رعؾن ا ر سو بذسػ -2 .سدخؾل يؽ

ال

الت س ع ك إنارنص ،أا اليارض ال رعؾن إال يؽ طرول ساق ط اعهؾا ت

يؽ بعد تىؾ اؾضؾي  .تأتل ا اب ير إسا سذىؽ أن سدخؾل س بغؾر رجم إسا أاب ل ااعديع ،ا ي  :أن
س ؾقم اظه
ال ر رح
 -2ي.ىالس

كارك  ،تأ

ن قد رعؾن اؾقع أا

امال ،أت اؾقع خ ص بيرك اعا  ،أت اؾقع اام رو

يخؾسو إال سه ؾعفاؽ.
يبد ساله أ د ،ف ي

بؾي برص س ع ب جراؼ س عهؾا

2007م ،ص.48

 -3ق نؾن غ ؼ ال

الت إا ر  ،س يع  7بعد عد هي .
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يها سفع إسغر ء أت رذف أت رداار أت إ ير ء أت إ رالف أت غاارر أت إير يع نيرر ب نر ت

ر

أت اعهؾا ت ف ع ق

ب سببس ادع ال ق يؽ اا أكير تة سغرار أت بإ ردػ ىر اؽ سعقرؾةااؽ.

 -3ررإذ ك نررص سب ن ر ت أت س عهؾا ر ت كخ ر

ازررؾن سعقؾة ر سبرربس ارردع ال ق ر يررؽ ا ر

ت سغرا سا ال ق يؽ ييرع آالف يرىؼ أت بإ دػ ى اؽ سعقؾةااؽ(.)1
ت س ال ع

ىذه س

ؾص أن سق نؾن اظه

سع د سهدخؾل حار س يررت  ،تة سار س

اجرم ،توبدت أن ق نؾن ال
سدخؾل يؽ طرول سخظل حار َّ

الت أكمر زا سزؾنو دي سبرد

ألينا سعقؾة سببس بلن ال ق يؽ ا  ،ت دي سغرا بلن ال ق يؽ خ راؽ أسف يرىؼ.
وأوردت الزادة  2مؼ اتفاقية بؽدابخم بعسقؽان الؽلقؽج ريقر الققانؽني نذقا مفقاد (:)2

يها ك طرف أن اب ا إجرء ت سايروع أت أر إجرء ت أخرػ ررػ أنير ضررترو

"رج

اررؽ أجر ياب رىر جرو ر ج ا ر ت قر سق نؾنررو سررد خه سهؾسررؾج سع رردؼ سزر أت سجررزء اررؽ جير ز
سب ار
ألاؽ ب
ا

برردتن ررل ،ك ر ر عررؽ سررو أن ريررارط أن ر ز ر
سب ؾل يها ب ن ت سب ا

آس رعؾن اا ال يؽ بعد بب ا
تقب أن ر در ق نؾن اع ب

جروؼ ام ىذه سا ر ت بالةؽسع

ارا د إسا س يع  ،1/46ت سا
س ؤار سا

أت أر ن ر إجرا ر أخررػ أت أن ر زر

سجرو ر ر

سجراؼ س عهؾا ت ك ن سقض ء إا ر

رعا د

آخر"(.)3

فرار س

ؾص سق نؾن

قداي س ؤار

إزي ج أت إ ذ ء اي ير

ا اف يه ك ؾل سبغر سز

ع حار ايرت .

 -1سق نؾن ال ب يؼ رقؼ  2سر 2006

ق نؾن ال

الت سقدرؼ

ص يها يق ل ك اؽ رراخدم ألجيزع أت سخدا ت أت

ايرت  ،تك نص ىذه سعب رع ألخارع قد تريت يها ابا
س ؤث

سجرو ر اررؽ خررالل ناي ر ك إجرررء ت

كلن اع ب جراؼ ق

خروؽ ،أت أؼ حرض آخر حار

إطالق

اج ل ب ن ألي ل

س عهؾا ت ت س عدل ب راؾم رقؼ  12سر

 ،2016س يع .2
2- Article 2 Convention on Cybercrime Budapest.23.XI.2001
 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/روخ الطال يها س ؾقم2009/8/17 :م.
 -3ي.ىالس يبد ساله أ د ،ارجم ابل ذكره ،ص.48
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ت ظب ق سذسػ قضص ابع
سيبع
ت ااظ

ال

ااز يب " :إن ا ق م بو س ايؼ ب يار و اؽ خارقو

الت إنارنص سا بع س ؤار

إا رت اراخدا برال سهببث يؽ سمغرت

بذسػ سب ؾل يها كه ت سرر سبعض س ؾ قم س بغؾرع يها حار اؾعف

س ؤار سدخؾل إساي  ،تق م بفػ كفرع بعض ألجيزع تنرخ بعض س هف ت تىؾ رعهؼ ببغر
س ؤار س رخص سيؼ بذسػ ،ك ق م بفػ را ا

ذسػ سغار اؾعف

س ؾعفاؽ تنقهي إسا جي ز سب ا

س

سخ ص بو ،ا ريع

سبرود إسزارتن سبعض

ااغالال سهيبع سغرض حار

ايرت ؾقعو بص ط اه سعق ل ،تى أاب ل ا اغ افل تصب ح سق نؾن ،ت اؾ ر بي ك
ألرك ن سق نؾن سهاي .)1("...

مزا تثدر اإلشارة إلي أن جرو

سردخؾل حارر س يررت ت سبقر ء حارر س

تسؾ سؼ زؽ ساظب ق ت سذك اي ؾس ببرال
س ل يها ا سو(.)2

تسؾ سؼ رباط ص

ررح برو قرم

رر ت رد بار أا ر جرو ر سرررق ساقهادرر قرم

املطلب الثاىي -البكاء غري املصزح به يف التطبيل الذني:

قد رجد س يارك نفرو اؾجؾي يرؽ طرورل سخظرل ر جرزء ارؽ ق يردع ب نر ت اعا ر سرؼ

ريارك اي  ،تى سز
فبق ر ؤه حاررر س

جؾ اؽ سعق ل رج

سخررتج بلق را ارري ا ع ر ،

يه و إار

رررح بررو ي خ ر ىررذ س ؾقررم ال رخاهررف يررؽ يخؾسررو ألن س ا ج ر إجرا ر ر

سبر سااؽ ت ردع ،ت س

رهب س ب ر ت ردع ،تارؽ ى ر هرزم جرروؼ سبقر ء ر

ساظب قر ت سذك ر ،

ت سايرروع ت ااب ر بخ ررؾص ىررذه س رررلس  ،تاررؽ سايرروع ت سار جراررص ىررذه س رر س س ر يع

 323اررؽ سقر نؾن سفرنرر  ،ت سقر نؾن س غرةر  ،تسررؼ رجرررم ىررذه س ب سفر قر نؾن اع بر سجررراؼ
س عهؾا ر إار ر ر  ،توج رردر ب س ررذكر أن ىررذه سجرو ر ر قررم بر ررهؾك ا ررهب ى ررؾ الاا ر

ي ررؽ

سخرتج اؽ س ؾقم.
 -1ابع

ااز يب 200/12/8 ،م ،سق يدع سقض ا رقؼ  57س

يرع

سعدي  12ا 2001م جزء ،رقؼ

س فب  .1266ا يؾر يها اؾقم س بع :
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx
 -2ي .دمحم يباد سزعب  ،سب ر سج ا سهاج رع إسزارتن  ،ارجم ابل ذكره ،ص .365
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املطلب الثالث -إتالف التطبيكات الذنية وتدمريها وإغزاقها:
يقذققد بةققدمير الزؽقققع :سرردخؾل حاررر س يرررت يهررا نقظ ر ر ب ر ط أا ا ر أت رع ر

اا رره ب إنارن ررص ا ررؽ خ ررالل نغر ر م آسر ر ( )Server–PCأت اج ؾير ر نغ ررؼ ااربظر ر ك رربع

( )Intranetبيدف خرو

()1

ل

نقظ ال

أت س غ م(.)2

ارؽ سرار ا

ومؼ الؽسائ الزخةحدمة لةدمير الزؽاقع ضق ماقات ا ال
اررؽ جي ر ز سب اررؾل سخ ر ص ب س ر ا
ردار إسررا س ؾقررم س رررايدف سهاررلثار يهررا سرررع ساخزو رر
سه ؾقم ،ايع ىذه سز

سي اه اؽ سرا ا إسزارتن ر ضرغظ رؤيؼ ر

سع ار يهررا سيرربع ت يررااص سب ن ر ت تس عهؾا ر ت س خزن ر ر
ع و اؽ رو ساجؾل

إسزارتن ر

س ي رر إسرا فجارر س ؾقرم

س ؾقررم ا اق ر إسررا جي ر ز س عارردؼ ،أت

س ؾقم س رايدف بريؾس تورر ،تسب ؾل يهرا كر ار ربا جرو ارؽ أرقر م

تاعهؾا ت تة ن ت خ ص ب س ؾقم س عادػ يه و(.)3

 -1ي .ايار ج زؼ ،سايد د ت إجرا
إا رت سعرة

س ابدع ،سعدي (.)91

 -2نغر :الخارق ت إسزارتن
سعرة

سهاج رع إسزارتن  ،اركز سببؾث ت سدرا ت ،كرط يب  ،يتس

خظر ك

نؾ جيو ،اؾزع س زرتي  ،اجه آ ق قا

س ابدع ،سعدي سا ام ،ابا بر 2000م ،ص .54رراظ م قرص

ساؾص إسا س عهؾا ت سررو ت سيخ
أن ساظؾر س ذى
ا

ت خارق سخ ؾص
س

ي سؼ سب ا

ر ببو قدم أيغؼ

أن ار زباي س رؾ اراخدااؽ ي ي اؽ ،ب قد رعؾنؾن خبرء
الخارق إسزارتن

إن ي ه

إنارنص ،تى ي ه

اؼ يؽ طرول ررو

سجرو

تاب

س عهؾا
س .

سع سؼ يتن سب ج إسا تجؾي كخص س خارق

اؼ اؽ أؼ اع ن

سو

اؽ الخارق ت سؼ زايف بعد برب

سب ا

س .

إا رت سعرة

ع أ عم

سخها  ،ببث اقدم س ؤ ر سق نؾن ت سز باؾ ر ت إنارنص سذؼ نغ او

سيروع ت سق نؾن ب ساع تن ام اركز إا رت سهدرا ت ت سببؾث الاار ج
س ابدع

سدتس سا

سبد اؽ الخارق ت إسزارتن  ،تال زل نرب كبارع

سق نؾن إا ءع ااخد م أرق م سبظ ق ت يبر كبع إنارنص (يرا يه

ق نؾن سعقؾة ت ألرين ) ،ي ي ي يه

ر ز بي ال

سب ن ت سرا ر ت سراؾز سخ ص ببرال كبع

ساعقاد سذؼ ا ف بو نغ م يغا

بج اع

سب ا

اج ل سب ا

خارقص اي س ؾ قم ،سبعد سجغر

كه

س

()Hackers

تارو س عهؾا ت بريؾس  ،تذسػ رجم إسا

ال أى

 -3نغر :سازا

ير  ،يتس

إا رت

سفارع  3-1ا ؾ 2000م ،ص.4
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ر ررد ذ يرر ر ق ر ررد تري ر ر ر قرر ر نؾن اع بر ر ر سج ر ررراؼ

تسب ر ر ر س ؾ ق ر ررم إسزارتن ر ر ر ر ر
إا ر

س عهؾا
نررص يهررا

صروب يها غر سدخؾل إسرا س ؾ قرم سإلضررر بير

سبد ث ن

ر " :ك ر اررؽ يخ ر  ،اررؽ يتن تجررو ررل اؾقع ر ر

ارث

سي ربع س عهؾا ر  ،لةغييققر

تذاميػ هذا الزؽقع أو إلغائق أو إتالفق أو تعديمق أو شقغ عسؽانق رع قر

أت بإ دػ ى اؽ سعقؾةااؽ"(.)1

بر سببس تة سغرار

املطلب الزابع -ىسخ التطبيكات الذنية ولو ىسدة واحدة لػزض علني:
قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

نص ق نؾن

إخالل ببقؾق س ؤسف أليب
ا

س

اؽ ألي ل

الزذسف ،وذلغ السةعزال الساس الدحذي الزج

ذسػ ا

ف ت سف ؾن سج اه أت ساظب ق
رام ا ا

سبل أت خهفو ،ك

ت رام ا برال سب ا
س يع -2 ،ي

ىذ سق نؾن ،س س سه ؤسف بعد نير

ؾص يهاي

فو أن ر م سغار اؽ سق م بلؼ ي

ب

و يها أنو" :ام يدم

 -1 :عز نخحة وحيدة مؼ

رير الربجي أو الزهسي ،تورام ا اؽ

إال إذ تضعص

ف ت سع رع ،إال طبق س تري

ت ظب ق ي تقؾيد سب ن ت إال طبق س

اع ن ي م ،تة ؾ ق ص

سب د ( )7اؽ ىذه س يع،

ىؾ اباؽ ب سب د ( )2اؽ ىذه

نخحة وحيدة مؼ برنامج الجاسب أو تطبيقات أو قؽاعد البيانات بزعرفة
دتي سغرض س رخص بو ،أت

حائز الدرعي ول وحد لالقةباس مس  ،يها أن اؼ ذسػ

بغرض سبفع ،أت إ الل ي د قد س رخ ألصه  ،أت هفي  ،أت يدم صال ااي سالااخد م،

تةيرط إ الف س رخ ال ا ط
ب جري زت ل ا د

أت س قابر تإن ك نص اب ه أت اخزن

ز و سه رخ ألصه

تقضص ابع

()2

جي ز سب ا

".

ااز يب أن " :ؾي م سعقؾة سؾ ريع

س يع  38اؽ سق نؾن رقؼ 7

سرر  2002ر كرلن قرؾق س ؤسرف ت سبقرؾق س جر ترع تكر ؾسي  :جزيقع األشقحاا الققائزيؼ

 -1سق نؾن ال ب يؼ رقؼ  2سر 2006

كلن اع ب جراؼ ق

س عهؾا ت ،س يع .14

 -2ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .22
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بةجزيق أو تحققزيؼ الجاسققب ب يققة نخققحة مققؼ بقرامج الجاسققب أو تطبيقاتق أو قؽاعققد البيانققات

دون ترخيص مؼ الزؤلف أو صاحب الجا أو خمفهزا(.")1
تن ص يه و ف ي

سؾوبؾ سب ر سبقؾق سفزرو يها أنو" :تةزةع مثزؽعة البيانقات

أو الزؽاد األخرى بالجزاية بذفةها هذ أيا كان ش مها إذا كانم تعةبر ابةكقارات فكريقة بخقبب
اخةيققار مجةؽياتهققا أو ترتيبهققا ،وال تدققز هققذ الجزايققة البيانققات أو الزقؽاد فققي حققد ذاتهققا ،وال

تح ب ي حا لمزؤلف ،قائػ في البيانات أو الزؽاد الؽاردة في الزثزؽعة(.")2

تيه و ؽ اغر ىر اليارد ء يهرا سبقرؾق سفزرور س ؤسرف ساظبارل سرذك أن رقرؾم أؼ

كخص ااظف ب رخ ساظبال( ،)3تا اؽ كػ أن سقؾ ناؽ جرم ىذه سا ر ت.
تري س ص

أؼ ق ر نؾن آخررر ،رع ق ر

ىذ سخ ؾص يها أنو" :ارم يردم إخرالل بلرر يقؾةر أكرد ت ريع ر
ب ر سببس س رردع ال ق ر يررؽ ثالثققة أشققهر وبالغرامققة الةققي ال تققق عققؼ

خزخيؼ ألف درهػ تال زود يها خ ر ا أسف يرىؼ اؽ ر ز
 -2ساعظا ر ر أت ساعاا ر ر

يتن تجر ررو ر ررل ألؼ

رايدف غ ؼ تإي رع سبقؾق س قررع

 -1اجه

سقض ء ت سايروم س

يرع يؽ ابع

أر اؽ أل ع ل

...:

ر ر ر ق ر ر أت اعهؾا ر ر ت إسزارتن ر ر

ىذ سق نؾن.

ااز يب  ،سع م 2006م جزء ،سعدي سر بم يير ،جهر

سمالث ء  28ا رس 2006م ،سظعؽ رقؼ  57سر

2006م ت 58سر

قؾق س ؤسف إا ر " :ام يدم إخالل بلر يقؾة أكد ت ريع

 2006جزء .تقد تري

أؼ ق نؾن آخر ،رع ق

ق نؾن

ب سببس س دع

ال ق يؽ ثالث أ كير تة سغرا سا ال ق يؽ خ راؽ أسف يرىؼ تال زود يها خ ر ا أسف يرىؼ اؽ
رز

أر اؽ أل ع ل

 -3...-2....-1 :ب ا أت خزوؽ سب ا

ظب ق و أت قؾيد سب ن ت يتن رخ ص اؽ س ؤسف أت ص
ق يؽ رع أكير تةغرا ال ق يؽ ا اا أسف يرىؼ

 -2اع ىدع سؾوبؾ بيلن قؾق س ؤسف ،ت سا

سبل أت خهفي  ،توع ق
س ر ز ل سجرو

يا دى س ؤ ر سدبهؾا ا

بخ ؾص اج ؾي سب ن ت (قؾيد سب ن ت) .اؾقم س غ

بلر نرخ اؽ برال سب ا

أت

ب سببس ادع ال

ارع أخرػ" .س يع .38

1996/12/20م ،س يع رقؼ 5

سرا س:

روخ الطال 2010/1/1مhttp://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/index.html .
 -3سهؾ ء .ي .ر اؽ س ب دؼ بؾ يؼ ،إرى ل إنارنص سخظر سق يم ،ا ر ،ي ر سفزر سج اع 2006 ،م،
ص .53با رف.
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 -3تجزي أو تحزيؼ الجاسب ب ية نخحة مؼ برامج الجاسب أو تطبيقاتق أو قؽاعقد
البيانقققات دون تقققرخيص مقققؼ الزؤلقققف أو صقققاحب الجقققا أو خمفهزقققا ،توع قر ر

بر سببس ارردع ال قر يررؽ رررع أكررير تةغرا ر ال قر يررؽ ا ر اا أسررف يرىررؼ ر
ارع أخرػ(.")1

س ر ز ل سجرو

تقد رقؾم س يارك برإجرء غاارر ر

س ؾقرم توعرؾن ساغاارر ابغرؾر تسرؾ كر ن سأل ضر

س ؾقم ،تقد رعؾن ساغاارر كه ر أت جزا ر  ،تأ نر رع رد ق صرد

ألن ذسػ اؽ خا

صص

إضرر إسا جع

س ؾقم بدت ايغؾال سه ياركاؽ ت سزاروؽ بق د جبو يها خالف سؾ قم.

وأك قدت مج زققة تزييققز دبققي أن س يررر" :نق ر

إسرا سج يرؾر ارؾ ء ب قر

س

س

ر ف بظروررل اب كررر أت حاررر اب كررر

ر ف ذ رو أم اراخرج نررخ أت صرؾر ا رو أم ارؽ أؼ ارؽ أجزارو

ر عؽ قرء ي أت ا يي أت رؤواي أت أي ؤى  ،تسه ؤسف ت رده ر ت رل ار قضر برو س ي ر ن ،7

 9اؽ سق نؾن ذ و ر سبل

ااغالل ا

فو بيرط أال رعؾن قد ر زل ي رو سهغارر ،تال رجرؾز

ااغالسو إال بإذن كا ب اؾثل اؽ س ؤسف ،تسو ت ده سبل

قرور نير ا

حاررر ا هررؾك سررو يتن سب ررؾل يهررا إذن كا ر ب اررؽ اؤسررف س

ر ف أت ترثارو ،ا ر اف ر يه أن

طروقر س يرر ،تقرد ي قر

سقر نؾن ر

فو ت ر

عاراؽ

س ر يع  38ارؽ سقر نؾن ذ ررو كر ارؽ رقرؾم ب يرر ا ر ف

ف تطر رو سهارد تل يهرا ج يرؾر س ر س أت اراغالسو يتن

سبغر رقا ر قط يها نير س

إذن كار ب ب ي رره تطر ررو سهاررد تل يهررا سج يررؾر ،تال عررد ارجع ر سظب ي ر أت قا ر ؼ س

رف

 -1ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل إك رع إس و ،س يع رقؼ  .38ت ص س يع رقؼ
 40ت س يع رقؼ  ،41اؽ ىذ سق نؾن يها أنو" :ام يدم إخالل ب سعقؾة ت س قررع

ت( )39اؽ ىذ سق نؾن قض
ك

قض

س يلع سا

ب

س بع

ب

يرع س رخ س قهدع اب

يرع س عد ت ت أليت ت س راخدا
ر زبص اي جرو

ر ز بي ت سا

سجرو
ال

س ؾ ي ( )37ت()38

أت س اب ه ا ي تإ ال ي ،
هح إال سيذ سغرض ،تإحالق

ساقهاد ب ال رج تز اا أكير تة ير اهخص سبعؼ س

ير ب إي ن

جرودع ؾا أت أكمر يها نفق س بعؾم يه و.
ام يدم إخالل ب تري

ىذ سق نؾن اؽ يقؾة ت ،رع ق

ب سببس سذؼ ال زود يها اا أكير ت سغرا

أت بإ دػ ى اؽ سعقؾةااؽ ك اؽ رخ سف أؼ عؼ آخر اؽ أ ع م ىذ سق نؾن أت سهؾ اح أت ألت ار س
فاذ سو.
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س يررر يهررا سج ر ىار س بغررؾر

ر ب عر ر سهج ر ن س خا ر بعررد إجرررء سظب ي ر اررؽ قبا ر

ق نؾن يتن إذن خ ص اؽ س ؤسف(.")1

س ر يع  38ارؽ سقر نؾن رقرؼ 7

وقرم مج زة تزييز دبقي" :باؾي رم سعقؾةر سرؾ ريع ر

سر 2002م

كلن قؾق س ؤسف ت سبقرؾق س جر ترع تكر ؾسي  :جزيقع األشقحاا الققائزيؼ

بةجزيق أو تحققزيؼ الجاسققب ب يققة نخققحة مققؼ بقرامج الجاسققب أو تطبيقاتق أو قؽاعققد البيانققات

دون ترخيص مؼ الزؤلف أو صاحب الجا أو خمفهزا(.")2

ويبدو أن بات مؼ الرروري وجؽد قانؽن خاا غؼ توب ر
قؾ ناؽ س هز

اؽ الاا ي إسا سقؾيد سع ا

سفزرو  ،ت سرب

ساظب قر ت سذك ر بردال

ذسػ:

 -1إن سقؾيررد سع ار ر قررؾ ناؽ س هز ر سفزرو ر جاررز اررمال نرررخ ساظب قر ت سذك ر
لالسقققةعزال الدحذقققي أو لغقققرض الةعمقققيػ ،تى ررؾ ارر رجعر ر
سذك ربج ؾن يؽ ساؾام

قضص ابع

س اج رراؽ سهاظب قر ر ت

إنا ج ظب ق يؼ توؾقعيؼ ر خرر ار كباررع ،ارث
ر ف ت سفزرور سار

اارز يبر أن " :س

ا ارم ب سب رر ال تجقؽل

دون الز ةبققات العامققة مققؼ اسةسخققاخها؛ أي :إنةققاج نخققح أو أكتققر ا ي ر بلر ر
صررؾرع يهررا أن رعررؾن يرردي س رررخ اق ررؾر يهررا
يهرا ذسرػ إضررر ب
 -1عؼ ابع

سا ااز يب

با روخ 2007-06-17م

سق يدع س

ا ج ر ت ني ر طي  ،تأال ار ر

رهب س ؤسرف ،رإذ ار ييرا ألخارر أن يردي س ررخ اررؽ
يرع ا

 2007قؾق سا

ض ي

عؼ ابع

سا ااز  -يب

سظعؽ رقؼ  92/2007طعؽ ادن  .ا يؾر يها اؾقم س بع :
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx

 -2اجه

سقض ء ت سايروم س

يرع يؽ ابع

ااز يب  ،سع م 2006م جزء ،سعدي سر بم يير ،جهر

سمالث ء  28ا رس 2006م ،سظعؽ رقؼ  57سر

2006م ت 58سر

قؾق س ؤسف إا ر " :ام يدم إخالل بلر يقؾة أكد ت ريع

 2006جزء .تقد تري

أؼ ق نؾن آخر ،رع ق

ق نؾن

ب سببس س دع

ال ق يؽ ثالث أ كير تة سغرا سا ال ق يؽ خ راؽ أسف يرىؼ تال زود يها خ ر ا أسف يرىؼ اؽ
رز

أر اؽ أل ع ل

 -3...-2....-1 :ب ا أت خزوؽ سب ا

ظب ق و أت قؾيد سب ن ت يتن رخ ص اؽ س ؤسف أت ص
ق يؽ رع أكير تةغرا ال ق يؽ ا اا أسف يرىؼ
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بلر نرخ اؽ برال سب ا

سبل أت خهفي  .توع ق
س ر ز ل سجرو

أت

ب سببس ادع ال

ارع أخرػ" .س يع .38
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فو سدػ س عاب سع ا اج تز دتي ني طي أت أن اا ر خو قد ر

ا

يه رو

هباو ،إنو رقم يه و ي ء إثب ت ا دع رو( ،")1تىرذ أارر ال ر عرؽ

إضرر ب

ؾره ب س رب سهاظب ق ت سذك .
ر ساظب قر ت سذك ر ارؽ خرالل ال ف ي ر ت ت س ع ىرد ت

 -2ى ك ؾجو ي س

سدتس  ،تاؽ ذسػ ايرت س غ ر سع س ر سه هز ر سفزرور بيرلن س هز ر سفزرور

سهاظب قر ر ت سذك ر ر  ،تك ررذسػ سقر ر نؾن س ررؾذج سه غ ر ر سع س ر ر سه هز ر ر سفزرور ر
س اعهرل بب رر سز نر ت س ظق ر  ،إضر
سب ر سق نؾن سقؾيد سب ن ت س
وكذلغ ما ن ص يه و ف ي

إسررا سقررر ساررؾجاي

ير

ألترتةر بيررلن

 11ا رس 1996م.

سؾوبؾ سب ر سبقؾق سفزرو يهرا أنرو " :ا ارم اج ؾير

سب ن ت أت س ؾ ي ألخرػ ب سب ر ب فاي ىذه أر ك ن كعهي إذ ك نرص عابرر بازر رت زرور

برب

خا ر اباؾو ي أت ر ابي  ،تال ي

خ بلؼ ل سه ؤسف ،ق اؼ

ىذه سب ر سب ن ت أت س رؾ ي ر
س ج ؾي (.")2

سب ن ت أت س ؾ ي سؾ ريع

رد ذ ير  ،تال

إن سظب عر ر سخ صر ر سهاظب قر ر ت سذك ر ر تي اير ر القا ر ر ير سزبار ررع ا ررؽ ا ررث زهفر ر

إنا جي تاريتي ااغالسي س س  ،تة س ق ب ايؾس ااغالسي يتن يهؼ ص بي رادي تضم
قؾيد جد دع غ ي ت ب اي .

املطلب اخلامس -تكليد التطبيكات الذنية وقزصيتها:

اع ر ساقهاد ظهل اؽ أاروؽ ث اؽ :ألتل ىؾ س ؾرع سع ا ساقهاد ساظبال سذك

تس س ب س غر سع
 -1عؼ ابع

ر اؽ ي صر ساظبال ،ت ألار سم ن

ااز يب

2007-06-17م

سق يدع س

يرع ا  2007قؾق سا

ض ي

ىؾ س غر إسا ادػ ضها
عؼ ابع

سا ااز  -يب با روخ

سظعؽ رقؼ  92 /2007طعؽ ادن  .ا يؾر يها اؾقم س بع :
https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx

 -2اع ىدع سؾوبؾ بيلن قؾق س ؤسف ،ت سا

يا دى س ؤ ر سدبهؾا ا

بخ ؾص اج ؾي سب ن ت (قؾيد سب ن ت) .اؾقم س غ

1996/12/20م ،س يع رقؼ 5

سرا س:

روخ الطال 2010/1/1مhttp://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/index.html .
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سج يؾر ،توقدر ذسػ ق ض

س ؾضؾ  ،تقد رعؾن ألار أكبر اؽ ذسػ ي دا اؼ قهاد ااز ا

سهاظبال رخد بو سج يؾر تورا ا أاؾ سيؼ ،اث قد ا عؽ ااظف اؽ قهاد ساظبال سذك
خ ؾص ساظب ق ت سذك
اب

سا

اؼ بؾو

س ب سغ اؽ سج يؾر ا

ذسػ ام قهاد سعالا ساج رو .
قضص ابع

ساج رو ىؾ صظ

س ب سغ بؾ اظ

ر ب ي سب ز توفهح س قرصؽ

أن س جرم إسزارتن

ارؼ ب سذك ء ت ال ارف تواي بو

ااز يب أنو" :اؽ س قرر

أن قهاد سعالا

قض ء ىذه س بع

اج ؾيي سعالا ج رو أخرػ ي بيي اؽ

سعالا ج رو ااي بي

كلنو ضها ج يؾر س رايهزاؽ س خ طباؽ ب سعالاااؽ سؾقؾ سهبس اي  ،تساقد ر ا إذ
ك نص سهعالا

ساج رو ذ

خص

ؤيؼ إسا سخهط ت ساضها تو ف

سا

ازى يؽ حارى بباث ر فم سهبس با ي  ،تة
اج ؾيي ال إسا ك ي

س غر إساي

ال

ر اؽ سع صر

ركبص ا ي  ،سعبرع س رص ب اؾ ء سعالا يها رتف أت راؾز أت صؾر أت أسؾ ن ا

باؾوو يالا ج روو أخرػ ،تإن

ظبم

سعبرع ب س ؾرع سع ا سا

ىذه س ؾر أت سراؾز أت سبرتف أت ألسؾ ن يها بعضي ب سيع
ج رو أخرػ بغض س غر يؽ سع صر سا
جزء أت أكمر ا

يارك

يالا

إذ ك نص سؾ دع ا ي

قد ر ساي بو س ضه يرجو تي

ج يؾر س خ طباؽ بي  ،تإن قد ر ذسػ تس ؽ ك ن اؽ ار ا
ابع

سذؼ برز بو

ركبص ا ي أت ي

باؾوو ألخرػ ،توؤخذ

سذىؽ نا ج ساركا

سؾ قم سا

راق باقد رى
زف

س ؾضؾ إال أن كرط ذسػ أن ق ؼ قض ءى يها أاب ل ا اغ

قض اي (.")1

تيه و اؽ س عؽ أن هجل أ د ألكخ ص إسا ي

ظبال ذك

سب

اقهد سهاظبال

ألصه اؽ اث ألرقؾن أت الاؼ ساج رؼ ،تويع ذسػ ياد ء ص رخ يها قؾق س ؤسف

ألصه سهاظبال ،توخضم قد ر ادػ تجؾي ساقهاد اؽ يداو س بع

 -1سق يدع س

يرع ا  2009قؾق سا

ض ي

عؼ ابع

سظعؽ رقؼ  110 /2009طعؽ ج رؼ.
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س ؾضؾ .

سا ااز  -يب با روخ 2009-06-09اؼ
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تقضص ابع
بس ج

ىؾ سيظ

أن سجزء يها اؽ رقهد يالا

ااز يب

ج رو أت ا

ج رو

اث قررت أنو" :اؽ س قرر أن سجزء يها ثبؾت قهاد سعالا

ساج رو أت ااع ل سغار الاؼ ج رؼ س س سو أت اي بو سو ىؾ ا م ىذ سغار اؽ ااعر ل
سعالار ساج رو ألصه أت الاؼ ساج رؼ ،تكظ
س ري بو اؽ سرجالت س عردع سذسػ(.")1

سعالا ساج رو س رقهدع ت الاؼ ساج رؼ

املطلب السادس -طزم محاية التطبيكات الذنية:
رع

أن نببث أيت ت سب ر سق نؾن سهاظب ق ت سذك اؽ خالل سفرياؽ

ااؽ:

الفرع األول -التأمني على التطبوقات الذكوة من خماطر االعتداء علوها:

إن اع ر ر ياب ر ر سي ر ء ا ر ال أن رعررؾن سررو ي اررو القا رر ير تس ر س ك نررو س رر يؼ،

تسذسػ ساظب ق ت سذك ق به سهالااؽ تسؾ سؼ رعؽ سي ك ن ا يؼ(.)2

ؾ رى ر ر سار ررلااؽ يهر ررا سبقر ررؾق سفزرو ر ر  ،تار ررؽ أكر ررير أنر ررؾ

ت اعر رردي سض ر ر ن ت سا ر ر

سض ن ت سا ر عؽ أن رغظاي سالااؽ يها سبقؾق سفزرو
 .1ض ر ر ن

:

ر ر ر س هز ر ر سفزرو ر ر يهر ررا سب ر ررؾك إسزارتن ر ر ت س ؾ قر ررم إسزارتن ر ر

ت سعالا ت ساج رو  ،تاخاهف أنؾ سبقؾق سفزرو س قدا

 .2ض ر ن غظ ر األض قرار ريققر الزاديققة ،تى ر
س عهؾا

سا ر

سخدا ت.

اعهررل ب ر سق ؼ س ع ؾو ر سه غ ر م

 ،كاداار سبرال ت سب ن ت أت إ ي ء س عهؾا ت.

 .3ض ن األضرار الزادية ،ت سا

ب ر

ألي ء سرهب سي  ،أت عظهي يؽ سع

ساداار س يؼ ألجيزع س عهؾا

ب ؾرع ني ا .

أت

 .4ألضرر س ج يؽ هف سبرال تقؾيد سب ن ت.
 -1عؼ ابع

ااز يب

2008-01-15م

سق يدع س

يرع ا  2008قؾق سا

ض ي

عؼ ابع

سا ااز  -يب با روخ

سظعؽ رقؼ  290 /2007طعؽ ج رؼ ا يؾر يها اؾقم س بع :

https://www.dc.gov.ae/SubscribedServices/Home.aspx
 -2ي .نباه إا يا

راالن ،س رؤتس

اج ل س عهؾا

2007م ،ص.47
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 .5ألض رررر س جر ر ي ررؽ الا رراغالل أت الا رراخد م حا ررر س ررلسؾف أت سير ر ذ سه غر ر م
س عهؾا

سعرة

ت سا

س

(.)1

وعمي نرى ضرترع اؽ قؾ ناؽ غؼ سالااؽ يها قؾق س هز
ريع ذسػ اؽ تااه اي

زهف اؽ س

إا رت سا

سؾطؽ

سفزرو

ر ىذ س ؾ اؽ سبقؾق الباز رو ،

اؽ تا ا

س ير اب سغ كبارع ،ت ؾ جو اخ طر أكبر ا

كدتس

سدتل سعرة

جيص ا ذ تقص ابعر نبؾ سابؾل إسزارتن تإني ء ساظب ق ت سذك تقؾيد
س ا ؾي  ،تىؾ ا اظه

سب ن ت ت سبرال إسزارتن

سب ر سي ا

ىذ س ج ل(.)2

يها إبد

زود اؽ جؼ سايج م

الفرع الثاني -جدوى اجلزاء اجلنائي لالعتداء على التطبوقات الذكوة:

نص ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر
بلر يقؾة أكد ت ريع

أؼ ق نؾن آخر ،رع ق

يها أنو" :ام يدم إخالل

ب سببس س دع ال ق

يؽ ثالث أكير

تة سغرا سا ال ق يؽ خ راؽ أسف يرىؼ تال زود يها خ ر ا أسف يرىؼ اؽ ر ز
:

اؽ أل ع ل

م أت الاااري يتن تجو ل بغرض سب م أت سالجار أت ساد تل ألؼ

 -1سا
ا

أر

ف أت نرخ اقهدع أت ألر أجيزع أت تا ا أت أيت ت ا

خ

سهاب

سا

يها سب ر أت ساق

أت اعدع

رراخداي س ؤسف أت ص

سبل س ج تر سبث أت طرح سهاد تل أت سا غ ؼ أت إي رع ىذه سبقؾق أت س ب غ

يها جؾيع نق ء اعا سه رخ.
 -2ساعظا

أت ساعاا

يتن تجو

ل ألؼ

رايدف غ ؼ تإي رع سبقؾق س قررع

ر

ق

ىذ سق نؾن.

أت اعهؾا ت إسزارتن

 -1ي .أر ؽ ا ظفا سبقه  ،ارجم ابل ذكره ،ص.516
 -2ي .ؤ ي سيعاب  ،يتر سالااؽ
سقض ا

ر

قؾق س هز

سي رق سعدي  14ؾناؾ 2015م ،ص.55
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اجه اعيد سدرا ت
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 -3ب ا أت خزوؽ سب ا

بلر نرخ اؽ برال سب ا

سب ن ت يتن رخ ص اؽ س ؤسف أت ص

توع ق

أت ظب ق و أت قؾيد

سبل أت خهفي .

ب سببس ادع ال ق يؽ رع أكير تةغرا ال ق يؽ ا اا أسف يرىؼ

س ر ز ل سجرو

()1

ارع أخرػ ".

تتري كذسػ " :اام ء اؽ عؼ س يع ( )37اؽ ىذ سق نؾن رع ق
برن اج سهب ا
ب سغرا

ك كخص ااخدم

أت ظب ق و أت قؾيد سب ن ت يتن رخ ص اربل اؽ س ؤسف أت اؽ رخهفو

سا ال ق يؽ ييرع آالف يرىؼ تال زود يها ثالثاؽ أسف يرىؼ ،سز برن ال أت

ظبال أت ق يدع ب ن ت ،توع ق

ارع أخرػ ،توجؾز سه بع
ج رو  ،أت اي

بغرا ال ق يؽ ثالثاؽ أسف يرىؼ

إذ ر زبص سجرو

س ر ز ل سجرو

ب اؼ أت سبر ل كخص ياب رؼ أت ا يلع

أن قض ب سغهل س دع ال ج تز ثالث أكير(.")2

اخلامتة
خهص سب ث اؽ ىذه سدرا ت س اعهق ب سب ر
س ا ال ت ساؾص ت

اليتائج:
ا

رؼ ق نؾن

سق نؾن

سهاظب ق ت سذك

:

قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

ف ت زرو سز و سؼ اعرض سهاظب ق ت سذك

سزؾني ارلس

ي دا صدر سايروم تة ياق ين اؽ اث س بدأ أني ا

سبرال

ارلس جد دع اظه

دخال يروع ت عدرالت

ف زرؼ تسزؽ اؽ نؾ خ ص.

قؾق س هز

 -1ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .38
 -2ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر  ،ارجم ابل ذكره ،س يع رقؼ .39
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س

يها أني

د م سؼ زؽ قد تجدت

تخهص سب ث اؽ ىذه سدرا إسا نا ج اف يى أن سب ر
سذك

إسا

سق نؾن

سهاظب ق ت

سفزرو س

سيذه
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س ؤسف ت اؽ خ ؾص ت خاهف بي س س قط يؽ س ؤسف ت ساقهادر ب
س كؾن نييد ي ر ا از ب سرري

سب ا

ق يم ألر م ا زؾن أا م سذك ء الصظ ي

س خاري ت ا

اا يؽ برال
س ج ل ساق  ،ت

ت سؾ قم س عزز ت سؾ قم ال ارض  ،تىذ اظه

اؾ كب يروع ارا رع.
القؽل بزخ لة الةعبير عؼ الزذسف كدرط مؼ الجقؽق األدبية لمزؤلف يذعب

تحيمها عمى الةطبيا الذكي ،وعمي فزجاولة الزج بالةطبيقات الذكية أنها حقؽق مؤلف ال
نعر
ا
يعدو كؽن إضاعة وقم ،ويمزم أن نبجث لها عؼ حزاية خاصة بقؽانيؼ خاصة

لحذؽصيةها.

التوصيات:
يؽصي الباحث بررورة ا تي:
ق نؾن

 .1عد
تخ

قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع سب ن افيؾم ساظبال سذك

ا و سا

ازه يؽ س ؤسف ساقهادؼ.

 .2نؾص أنو هزم إسغ ء زرع تجؾي ادع سب ر سهاظبال سذك  ،توغ سه سػ ل
اهز

يها ساظبال ا بق

س ب اؾجؾي ب ياب ره أصال اؽ أصؾل سيرك

ا سز ساظبال تس س اؤسف إال إذ خها ي و ص بو ،ساظبال أكبو بر رع أت
ا زل تس س أكبو ب ؤسف قهادؼ كعا ل ؤتل اهزااو إسا س جا م بعد زاؽ
ابدي ،ت سرب

قد رن أن ساظبال ذت ي

سه ه رت ترة

قد

سارساؾن

ي سؼ ساؾم ك ىؾ سب ل باظبال أا زتن ،تال ر عؽ أن اركو ا سزو أت

يتالر

اخها ي و أر ك ن سزاؽ سذؼ اضا يه و ،تسز نؾ ر س سػ ساظبال سذك
أق ا يرج ت سب ر سق نؾن

ال بد أن ن غر إسا ساظبال سذك كيرك  ،تأن

ساظبال أص اؽ أصؾل سيرك تس س اجري ا
ب دع زا

 .3رج

اعا .

جروؼ تا م نرخ ساظبال سذك

ف رق

تسؾ س رخ ت دع ،تياب ر ذسػ ياد ء

يها سبل أليب سه ؤسف أر ك ن سغرض تسؾ ك ن كخ
[]126

ؤتل سه هػ سع م

أت س

هب س عاب
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سع ا ألن ذسػ رررؼ قط يها س ؤسف ساقهادؼ ك سزا
برال قد

ت أل الم ،تس س يها

ي اي سه ه رت.

ق نؾن قؾق س ؤسف ال ب يؼ ب رضم اع ار ااخ

 .4نقارح عد

االءم ام خ ؾصااي ت فريى يها س

ساظب ق ت تة

سب ر

ف ت ساقهادر .

سب ث ب سالااؽ إجب رؼ يها ساظب ق ت سذك كب اؽ سبهؾل س ي

 .5ؾص

ساؾ ار سب ر ألصب بي .
 .6تإسا أن ر در يروم خ ص بب ر ساظب ق ت سذك تى جد رع بذسػ سزاؽ
 ،إن نؾص

زا ي  ،تى ثرتع بيرو يغ

اي بباث

سقض ء ب ساؾام

أن ا سزي رجرؼ يهاي عدرالت ارا رع ،تىؾ ا رجع ادع ق ياي أطؾل ضال
يؽ اب تس
اث سا

الااع ن ت الجاي ي بافرار أكمر اؽ نص ق نؾن
ؼ رراع ن ب س هز

رراع ن بقؾيد

س

سب اي ،

ؽ

ع  ،تاؽ اث سعالا ساج رو سهاظبال

ر سعالا ت ساج رو  ،تاؽ اث ساظبال كبرن ال بق نؾن ل
ر أكبر سهاظبال تص بو.

س ؤسف أ ي ت ر

المراجع
س دن سهخبار الااي رؼ

 .1إبره ؼ ا ظفا يبده ،س رؤتس
يكاؾره نؾقيص

كه

سبقؾق بج اع سق ىرع2002 ،م.

 .2أر ؽ ا ظفا سبقه  ،س غ م سق نؾن سعقد الكارك

ا ر ت رنر يرا ق نؾن

اق رن  ،را س

ب ؾك س عهؾا ت إسزارتن يرا ظب ق اق رن

سهاع قد يبر إنارنص ،ا ر ،ي ر س يض سعرة 2010 ،م
 .3ؾ ال رؽ رج ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ا ر ،اؤار سمق ف
 .4جاي ن ر ت،

ر برال سب ا

سج اع 1983 ،م.

س  ،ا ر ،را س يكاؾره نؾقيص بعه

سبقؾق ج اع سق ىرع

سع م 2009م.
.5

ر اؽ س ب دؼ بؾ يؼ ،إرى ل إنارنص سخظر سق يم ،ا ر ،ي ر سفزر سج اع 2006 ،م.

 .6خ طر سظف  ،اؾاؾي سفزرو

قؾق س هز

سفزرو  ،ا ر ي ر سزا

س

رو 2003 ،م.

 .7اعاد جبر ،س دخ سدرا سق نؾن ،ج( 2نغرو سبل) ،ا ر ،ي ر س يض سعرة 1995 -1994 ،م
 .8ايار

ج زؼ ،سايد د ت إجرا

إا رت سعرة

سهاج رع إسزارتن  ،اركز سببؾث ت سدرا ت ،كرط يب  ،يتس

س ابدع ،سعدي (.)91
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 .9طؾن ا ي ل ع را ،سا غ ؼ سق نؾن سيبع إنارنص ،سب ن ،اؽ اظبؾي ت س
سق نؾن

 .10يبد هللا يبد سزروؼ يبد هللا ،سب ر

ير ،ط2001 ،1م.

سبقؾق سفزرو يها كبع

سب ر

إنارنص ،ا ر ،ي ر

سج اع سجد دع2008 ،م.
ج زؼ ،نغرو سبل ،ا ر اعاب ااد يبد هللا تهب  ،ا

 .11يبد سب

س ير اجيؾس .

 .12يبد س عؼ سبدرتؼ ،س دخ سهعهؾم سق نؾن  ،ا ر ،اظ بم ي ر سزا ل سعرة 1962 ،م.
 .13يبد س عؼ رج س دع ،ل س هز  ،ا ر ،اعاب ا ظف
 .14ي ر دمحم بؽ ؾنس اراي ر اؾاؾي
س راقبه .
 .15دمحم ا ا يبد س

يق ،قؾق اؤسف

سب ب

سايروع ت سعرة ،
س

سبهب تأتاليه ،ط2000 ،2م
قؾيد سب ن ت س يعه
كه

ف ت س يارك  ،را س يكاؾره نؾقيص

سرؤو ت سب ر
سبقؾق بج اع

سق ىرع ،ا ر2000 ،م.
 .16دمحم رؽ يبد هللا ،س هز

سفزرو ( أل ع م ألا ا ) ،يتس

إا رت سعرة

س ابدع،

ق س يرق

ن كرتن2014 ،م ،ط.1
س  ،را س يكاؾره نؾقيص

 .17اب ؾي يبد س برؽ ي تي االا  ،يقد إبرم برال سب ا

ج اع سق ىرع

سع م 2010م.
 .18اؾزع س زرتي  ،اجه آ ق قا
 .19ؤ ي سيعاب  ،يتر سالااؽ
سقض ا

ير  ،يتس إا رت سعرة
قؾق س هز

ر

سفزرو

س بعؼ ت س يؾر

اجه اعيد سدرا ت

سي رق سعدي  14ؾناؾ 2015م.

 .20كؾثر ا زتن  ،سيبع سرق

سفزرو  ،ا ر ،ي ر سج اع سجد دع.

تيالقاي ب س هز

 .21ن صر بؽ دمحم سبق  ،اع ب سجراؼ س عهؾا
يتس

س ابدع ،سعدي سا ام ،ابا بر 2000م.

إا رت سعرة

ت ظب ق ي

يتل اجهس ساع تن سدتل سخه ل سعرة ،

س ابدع ،اؽ إصد رت اركز إا رت سهدرا ت ت سببؾث الاار ج 2008 ،م،

ط. 1

سهبقؾق سذى  ،را س يكاؾره نؾقيص

 .22ن صر يبد سب ع دمحم ،ضؾ بط سب ر سق نؾن

كه

سبقؾق

بج اع سق ىرع ،ا ر2004 ،م.
 .23نباه إا يا راالن ،س رؤتس

اج ل س عهؾا
س

 .24ن اه ي يل دمحم رود قؾرع ،جراؼ سب ا

ت سيبع ت ،ا ر ،ي ر سج اع سجد دع2007 ،م.
القا

ير  ،سب ن ،ا يؾرت سبهب

سبقؾي  ،ط،1

2005م.
 .25نزوو دمحم س

يق س يدؼ ،س دخ سدرا سق نؾن ،ا ر ،س ؤار سف

تكرك ه)2005 ،م.

 .26نؾرؼ خ طر ،كرح قؾيد س هز

سفزرو ( س هز

س

ت سفرنر  ،ألرين ،ي ر ت ا سه ير2005 ،م ،ط.1
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سهظب ي ت س ير ( دؼ االا

ع ) ،يرا اق رن باؽ سق نؾن ألرين ت إا ر
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 .27ىالس

يبد ساله أ د ،ف ي

بؾي برص س ع ب جراؼ س عهؾا

 ،ا ر ،ي ر س يض

سعرة  ،ط،1

2007م.

أحهاو احملانه:
 .28أ ع م ابع
 .29س بع

ااز يب .

ال ب ير سعه .

الكواىني:

 .30ق نؾن قؾق س ؤسف ت سبقؾق س ج ترع إا ر

رقؼ ( ،)2002/7ت س

سجرودع سرا

ير

ت س ع ؾل

بو اؽ روخ نيره.

 .31ق نؾن ب يؼ رقؼ ( )17سر  2002م
ت س ذج س

ع

س يؾر

 .32سق نؾن ال ب يؼ رقؼ  2سر

كلن غ ؼ ت

سجرود سرا
2006

ر س هز

ع سبرء ت الخار ت سراؾم

س

ت س ع ؾل بو اؽ روخ نيره.
كلن اع ب جراؼ ق

س عهؾا ت ت س عدل ب راؾم رقؼ 12

سر  ،2016س يع .2

 .33اع ىدع سؾوبؾ بيلن قؾق س ؤسف ،ت سا
بخ ؾص

اج ؾي

سب ن ت

يا دى س ؤ ر سدبهؾا ا
(قؾيد

سب ن ت).

1996/12/20م ،س يع رقؼ 5
اؾقم

س غ

 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/index.htmlروخ الطال 2010/1/1م.
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املشكالت السلىكية ملرضى الزهامير وعالقتها باحتياجات
مقدمي الرعاية األسرية ألمناط املساندة االجتماعية
()1

األشتاذَ الدكتىرَ .يدّ حممىد حصو ححازٍ

أستاذ الخدمة االجتماعية بقسم الدراسات االجتماعية  -السعودية
كلية اآلداب جامعة الملك سعود وكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان

األشتاذَ الدكتىرَ .يهد بهت عقًل املًسر

()2

أستاذ الخدمة االجتماعية بقسم الدراسات االجتماعية كلية اآلداب جامعة الملك سعود  -السعودية
DOI: 10.12816/0056073

مضتخلـص
يُعدّ مزض الشٍاميز مً املشكالت الصخية األكثز خطورة على حياة املضً واحمليطني بُ ،وإٌّ احلالة الصخية واملشكالت
الضلوكية ملزيض الشٍاميز تُشكّل ضػوطًا على مكدمي الزعاية األصزية وجتعلَه يف حاجة إىل املضاىدة االجتناعية .لذلك ٍدفت
الدراصة إىل :التعزّف على واقع املشكالت الضلوكية ملزضى الشٍاميز ،التعزّف على مصادر املضاىدة االجتناعية الزمسية وغري
الزمسية ،وحتديد أكثز أمناط املضاىدة االجتناعية اليت حيتاج إليَا مكدو الزعاية األصزية ،وحتديد العالقة بني املشكالت
الضلوكية ملزيض الشٍاميز وأمناط املضاىدة االجتناعية لدى مكدمي الزعاية األصزية.
الدراصة وصفية ،اعتندت على ميَج املضح االجتناعي بأصلوب احلصز الشامل ألصز مزضى الشٍاميز.
وكاىت أٍه اليتائج :معاىاة مزيض الشٍاميز مً بعض املشكالت الضلوكية مثل:
تكزار كلنات مً املاضي ،التنضك باحلاجات الشخصية ،العياد ،احلزكة الشائدة ،رفض الذٍاب إىل الطبيب ،املخاوف املزضية،
رفض تياول الدواء ،وأٌ مصادر املضاىدة االجتناعية غري الزمسية ٍي :األبياء ،األسواج ،األحفاد ،األخوة ،سوجات األبياء ،وأٌ
مصادر املضاىدة الزمسية ٍي  :الطب امليشلي ،الضناٌ االجتناعي ،اجلنعيات اخلريية ،الزعاية اليَارية .وكاىت أكثز أىواع
املضاىدة اليت حيتاج إليَا مكدمو الزعاية األصزية ٍي املضاىدة االجتناعية ،يليَا املضاىدة املعلوماتية ،والوجداىية،
والتكديزية ،واألدائية ،وأخرياً وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا بني املشكالت الضلوكية ملزيض الشٍاميز وحاجة
مكدمي الزعاية األصزية إىل املضاىدة االجتناعية.
ٍذا و صتضاٍه ىتائج الدراصة يف سيادة اٍتناو األخصائيني االجتناعيني ومؤصضات رعاية املضيني بتكديه املضاىدة االجتناعية
ملكدمي الزعاية األصزية للتخفيف مً املشكالت الضلوكية لدى مزيض الشٍاميز.

مفزدات البخث:

املشكالت الضلوكية ،مزيض الشٍاميز ،احتياجات ،مكدو الزعاية األصزية ،املضاىدة االجتناعية ،األخصائي االجتناعي ،املضً.

 -1أ.د يدّ حممىد ححازٍ ،أشتاذ اخلدمُ االجتماعًُ ختصص العمل مع اجملتمعات واملهظمات بللًُ اآلداب
جامعُ امللم شعىد ،وكلًُ اخلدمُ االجتماعًُ جامعُ حلىاى .هلا  53حبجا علمًا مهشىرا يف جمالت عربًُ
وأجهبًُ حملمُ حتِ 9292م ،وهلا ثالثُ مؤلفات علمًُ احدثًا مرجع املمارشُ املًهًُ للعمل مع مهظمات
اجملتمع املدنٌ 9292م ،وشاركت يف تألًف كتابني يما،Community Organization, 2004 :
العمل التطىعٌ ومهظمات اجملتمع املدنٌ 9212م .ناقشت وأشرفت علٌ العديد مو الرشائل العلمًُ
ملرحليت املاجصتري والدكتىراه ،وشاركت بأوراق علمًُ يف العديد مو املؤمترات وامللتقًات العلمًُ.
 -2أ.د .يهد عقًل حممد املًسر ،حاصلُ علِ دكتىراه الفلصفُ واخلدمُ االجتماعًُ ،كلًُ اخلدمُ االجتماعًُ جامعُ
األمريَ نىرَ بهت عبد الرمحو .تعمل اآلى أشتاذا بقصم الدراشات االجتماعًُ ،كلًُ اآلداب جامعُ امللم شعىد.
نشرت العديد مو األحباث ،كما أشرفت وناقشت العديد مو رشائل املاجصتري والدكتىراه ،وحصلت علِ جائسَ
التمًس يف التعلًم والتعلم.
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Abstract
Alzheimer's disease is among the most serious, life-threatening health problems for
both older persons and those around them. Health condition and behavioral problems
of Alzheimer's patient put pressure on family caregivers urging their need for social
support. Study aims to identify behavioral problems of Alzheimer's patients; explore
official and unofficial social support sources; determine social support forms mostly
needed by family caregivers; identify the correlation between Alzheimer's patient's
behavioral problems and social support to family caregivers . Study is a descriptive
one, based on a comprehensive social survey of Alzheimer's patients' families. The
following are the key findings: Alzheimer's patients suffer from some behavioral
problems: repeating words; clinging to personal belongings, stubbornness,
hyperactivity, refusal to go to doctor, phobias and refusal to take medications.
According to findings, unofficial social support sources include: children,
grandchildren, brothers, spouses and daughters- in law. Official sources include:
domestic medicine, social security, charities and day care. Forms of support mostly
needed by family caregivers are: social support followed by information –related
support, emotional support, recognition and action –related support. Findings have
shown a positive statistically significant correlation between Alzheimer's patients'
behavioral problems and family caregivers' need for social support. Study findings
will increase social workers and elderly care institutions interest in providing support
to family caregivers so that behavioral problems associated with Alzheimer's patients
can be alleviated.

Keywords:

Behavioral Problems – Alzheimer's Patient – Family Caregivers' Needs – Social
Support – Social Worker – The Elderly.
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مكدمة:

ُيعج االىتساـ بفئة السدشيؽ ومذكالتيؼ الرحية والشفدية واالجتساعية والثقافية
والدمؾكية ...إلخ ضخورة ممحة تفخضيا طبيعة العرخ الحجيث سخيع التظؾر الحؼ يتسيد
بديادة عجد السدشيؽ في كثيخ مؽ بمجاف العالؼ الرتفاع متؾسط األعسار.
ويعج مخض الدىايسخ مؽ السذكالت الرحية األكثخ خظؾرة عمى حياة السدؽ
ُ
والسحيظيؽ بو ،ألف ىحا السخض ىؾ عبارة عؽ تجىؾر في خاليا الجماغ ومؾتيا مسا يتدبب
ويحجث تغييخات كثيخة في
بزعف شجيج في الحاكخة والتفكيخ والسيارات االجتساعية والدمؾكيةُ ،
الذخرية والدمؾؾ ،ويؤثخ سمبا عمى قجرة السراب عمى أداء ميامو اليؾمية .كسا أف السخيض

قج ُيمحق األذػ بشفدو وباآلخخيؽ ،وإف الحالة الرحية التي ُيعاني مشيا السدشؾف ُتمقي أعباء
متشؾعة جدسية ونفدية واجتساعية واقترادية عمى مقجمي الخعاية األسخية ،لحا يجب أف تتؾلى
الشغؼ ،والسؤسدات الحكؾمية واألىمية ،والسيؽ القائسة في السجتسع تؾفيخ الجعؼ الالزـ
ُ
والسدانجة االجتساعية لمسخضى ومقجمي الخعاية األسخية ليؼ.

أوّالً -مشكلة الدراسة:

ُيذكل مخض الدىايسخ لجػ السدشيؽ ضغؾطا اجتساعية واقترادية وصحية عمى
األسخة ،مسا يتظمب مج يج العؾف ليؼ لمتخفيف مؽ ىحه الزغؾط؛ خاصة مع تدايج أعجاد

السرابيؽ بيحا السخض حيث تُذيخ األرقاـ إلى أف ىشاؾ نحؾ  47.5مميؾف مؽ السرابيؽ
بالخخؼ في جسيع أنحاء العالؼ ،عمسا بأف نرف ىؤالء السخضى ( )%58يعيذؾف في
البمجاف السشخفزة الجخل والبمجاف الستؾسظة الجخل .كسا يذيج كل عاـ حجوث  7.7مميؾف

ويعج مخض الدىايسخ أشيع أسباب الخخؼ ،ومؽ السحتسل أنو
حالة ججيجة مؽ السخضىُ ،
يديؼ في حجوث  %60إلى  %70مؽ الحاالت ،وتذيخ التقجيخات إلى أف ندبة السرابيؽ
بالخخؼ بيؽ عسؾـ مؽ يبمغؾف مؽ العسخ  60عاما فسا فؾؽ ،في وقت معيؽ ،تتخاوح بيؽ
 5إلى  8مؽ بيؽ كل  100شخص .ومؽ الستؾقع أف يختفع العجد اإلجسالي لمسرابيؽ

بالخخؼ ليبمغ  75.6مميؾف ندسة في عاـ 2030ـ ،وحؾالي ثالث أضعاؼ في عاـ
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ويعدػ قجر كبيخ مؽ ىحه الديادة إلى ارتفاع أعجاد
2050ـ ليرل  135.5مميؾف ندسةُ .
السرابيؽ بيحا السخض في البمجاف السشخفزة الجخل والبمجاف الستؾسظة الجخل).(1
وتدتؾجب ىحه األرقاـ االىتساـ وإجخاء العجيج مؽ الجراسات العمسية التي تدتيجؼ
دراسة مخض الدىايسخ والسرابيؽ بو والقائسيؽ عمى الخعاية األسخية والسؤسدية لمسخيض،
وكيفية الؾقاية مشو واآلثار الستختبة عميو أمال في فيسو والؾقاية مشو ،والتخفيف مؽ حجة
اآلثار الرحية والجدجية والشفدية واالجتساعية واالقترادية الستختبة عمى انتذاره.

ومؽ ىشا كاف االىتساـ الستشامي بسخض الدىايسخ واآلثار الشاجسة عشو سؾاء لمسخيض
نفدو أو لسقجمي الخعاية األسخية والسؤسدية وضخورة تزافخ الجيؾد بيؽ السيؽ والتخررات
آثار جدجية ونفدية
ا
السختمفة لجراسة ىحا السخض وأبعاده؛ حيث ُيخمف مخض الدىايسخ
وعاطفية واجتساعية واقترادية عمى مؽ يقؾمؾف بخعاية السخضى مؽ أسخىؼ ومؽ أفخاد
السجتسع ومؤسداتو.

ومؽ بيؽ السيؽ التي تيتؼ بقزايا السدشيؽ واحتياجاتيؼ ومذكالتيؼ ميشة الخجمة

االجتساعية التي تُقجـ ليؼ خجمات الخعاية االجتساعية في إطار ميشي لسسارسة الخجمة
االجتساعية في مجاؿ رعاية األسخة إلى أف عيخ في الخجمة االجتساعية مجاؿ متخرص
ُسسي بالخجمة االجتساعية في مجاؿ رعاية السدشيؽ ،وأصبح لمخجمة االجتساعية أىجاؼ
واضحة ،وأدوار رئيدية في تشغيؼ البخامج وتقجيؼ الخجمات لخعاية السدشيؽ وأسخىؼ مؽ خالؿ

نغؼ الخعاية االجتساعية الستعجدة السؤسدية مشيا والسشدلية ،ولسداعجتيؼ وأسخىؼ عمى التكيف

وإشباع احتياجاتيؼ والتغمب عمى مذكالتيؼ.
وتدداد أىسية مسارسة الخجمة االجتساعية مع السدشيؽ وأسخىؼ في الحاالت السخضية

التي تحتاج إلى رعاية وعشاية خاصة ،ومؽ ىحه الحاالت عشجما يكؾف السدؽ مخيض الدىايسخ
 -1مشغسة الرحة العالسية تؼ االستخجاع في 2020/8/28ـ.
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/dementia
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ىحا السخض الحؼ يريب السخ بسجسؾعة مؽ االضظخابات ،ويؤدؼ إلى تجىؾر السيارات
ثار
الفكخية واالجتساعية التي تؤثخ عمى الحياة اليؾمية لمسخيض وعمى سمؾكياتو ،كسا أف ليا آ ا

جانبية عمى أسختو عسؾما وعمى مؽ يقجمؾف لو الخعاية األسخية بذكل خاص ،وىؼ بحلػ

يحتاجؾف إلى الجعؼ والسدانجة االجتساعية حتى يدتظيعؾا تحسل األعباء الجدسية والشفدية
واالجتساعية واالقترادية الشاجسة عؽ رعاية مخيض الدىايسخ.
وفي ىحا الرجد كانت دراسة الجامغ (1999ـ)

)(1

التي ىجفت إلى معخفة مجػ انتذار

مخض الخخؼ ،والتعخؼ عمى الخرائص االجتساعية والرحية لمسرابيؽ ،تحجيج الجور الحؼ
يسكؽ أف تمعبو ميشة الخجمة االجتساعية في التعامل مع السرابيؽ ،وىي دراسة استظالعية
مظبقة عمى عيشة عذؾائية بديظة مؽ جسيع مشاطق السسمكة ،وأسفخت الشتائج أف مخض
الخخؼ مشتذخ في كل مشاطق السسمكة وأف  %85.6مؽ مخضى الخخؼ مؽ سكاف السجف ،وأف
 %14.4مؽ سكاف القخػ ،وأف ندبة الحكؾر  %54.8واإلناث  ،%45.2وأف السرابيؽ

عيخت عمييؼ أعخاض السخض تجريجيا ،وأف  %95.7مؽ السرابيؽ يعيذؾف مع أقاربيؼ وأف
السثمى مع مخض الخخؼ.
عبء رعايتيؼ يقع عمى األسخة ،وقج ال يمسؾف بظخيقة التعامل ُ

ىحا باإلضافة إلى أف ميشة الخجمة االجتساعية تخكد عمى "أىسية فيؼ تفاعل األفخاد
مع اآلخخيؽ ومع بيئتيؼ وكيف يتأثخ األفخاد بيحه التفاعالت ،وليحا الدبب أكج مجمذ تعميؼ
الخجمة االجتساعية ) (CSWEعمى أف تيتؼ بخامج مخحمة البكالؾريؾس ومخحمة الجراسات العميا

بإعجاد الظالب عمى السعخفة بالدمؾؾ البذخؼ والبيئة االجتساعية ،وأف يكؾف لجػ األخرائييؽ
االجتساعييؽ معارؼ عؽ الدمؾؾ البذخؼ خالؿ مخاحل الحياة").(2

 -1سامي بؽ عبج العديد الجامغ1999( .ـ) .الخرائص االجتساعية واالقترادية والرحية لمسرابيؽ بسخض
الخخؼ :دراسة استظالعية في السسمكة العخبية الدعؾدية .مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية والعمؾـ
االندانية -مرخ ،ع .465 – 427 ،8
2- Rogers. (2010). Human Behavior In The Social Environment, Taylor & Francis,
Routledge, New York.
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ومؽ ىشا تتجمى أىسية الجراسة الحالية مؽ مشغؾر الخجمة االجتساعية في التعخؼ عمى
السذكالت الدمؾكية لسخضى الدىايسخ ،واحتياجات مقجمي الخعاية األسخية ألنساط السدانجة
االجتساعية لجعسيؼ وزيادة قجرتيؼ عمى تقجيؼ الخعاية لمسخيض.
وفي ضؾء ما سبق يسكؽ صياغة مذكمة الجراسة في التداؤؿ اآلتي:
ما العالقة بيؽ السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ واحتياجات مقجمي الخعاية

األسخية ألنساط السدانجة االجتساعية؟

ثانيًا -أهمية الدراسة:

 -1تخجع أىسية الجراسة بذكل عاـ إلى تشاوليا لفئة السدشيؽ مخضى الدىايسخ
وأسخىؼ ،وذلػ لتدايج أعجاد السرابيؽ بيحا السخض ،وتتحجد األىسية الشغخية في
الؾصؾؿ إلى معارؼ عؽ السذكالت الدمؾكية لسخضى الدىايسخ ،وحاجة مقجمي

الخعاية األسخية إلى أنساط السدانجة السختمفة ،مسا يثخؼ اإلطار الشغخؼ في
الخجمة االجتساعية.

 -2األىسية التظبيكية الستسثمة فيسا ستُدفخ عشو نتائج الجراسة ،وقج تفيج الباحثيؽ
واألخرائييؽ االجتساعييؽ السسارسيؽ والسدؤوليؽ في الجسعيات الخيخية السيتسة
بالتعامل مع السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ ،وتسكيؽ مقجمي الخعاية

األسخية بأنساط السدانجة االجتساعية التي يحتاجؾف إلييا لتخفيف العبء عشيؼ
في رعاية السخيض ومداعجتيؼ عمى مؾاجية ضغؾط الحياة الستختبة عمى مخضو.

ثالجًا -أهداف الدراسة

تدعى الجراسة الحالية لتحقيق عجد مؽ األىجاؼ الخئيدية ،وىي:

 -1التعخؼ عمى الخرائص الجيسؾغخافية والرحية لسخيض الدىايسخ وخرائص
مقجمي الخعاية األسخية.
 -2تحجيج األعخاض التي تغيخ عمى مخيض الدىايسخ عشج اكتذاؼ السخض.
 -3التعخؼ عمى واقع السذكالت الدمؾكية لسخضى الدىايسخ.
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 -4التعخؼ عمى مجػ مدانجة مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية وغيخ الخسسية
لسخضى الدىايسخ.
 -5تحجيج أنساط السدانجة االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجـ الخعاية األسخية ،وما
األنساط األكثخ احتياجا لجييؼ.

 -6تحجيج العالقة بيؽ السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ وأنساط السدانجة
االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية.

رابعًا -تساؤالت الدراسة:

 -1ما الخرائص الجيسؾغخافية والرحية لسخيض الدىايسخ؟
 -2ما الخرائص الجيسؾغخافية لسقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ؟
 -3ما األعخاض التي عيخت عمى مخيض الدىايسخ عشج اكتذاؼ السخض؟
 -4ما واقع السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ؟

 -5ما مجػ مدانجة مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية وغيخ الخسسية السقجمة
لسخيض الدىايسخ؟
 -6ما أنساط السدانجة االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية لسخيض
الدىايسخ؟ وما أكثخىا احتياجا؟

 -7ما العالقة بيؽ السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ وأنساط السدانجة االجتساعية
التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية؟

خامسًا -مفاهيم الدراسة:
 .1املشلالت الصلوكية:

وتعخؼ الباحثتاف السذكالت الدمؾكية إجخائيا بأنيا الجرجة التي يحرل عمييا ُبعج

السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ ،كسا يجركيا مقجمؾ الخعاية األسخية.

 .2مرض السهامير:

ىؾ مخض دماغي متظؾر يجمخ خاليا السخ؛ مسا يؤدؼ إلى مذكالت في الحاكخة

والتفكيخ والدمؾؾ ،ويؤثخ بذجة في عسل وحياة الذخص السراب ونسط حياتو االجتساعي،
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فيتجىؾر وضع السخيض السراب بسخور الؾقت ،وغالبا يؤدؼ إلى الؾفاة ،ويرشف مخض

الدىايسخ اليؾـ بكؾنو الدبب الخئيذ الدادس لمؾفاة عالسيا).(1

فالسذكمة الخئيدية في ىحا السخض ىي "فقجاف خاليا السخ العربية بالزسؾر ،مسا
يؤدؼ إلى قرؾر في الؾعائف التي يقؾـ بيا وأوليا العسميات العقمية ،ويغيخ ذلػ بالشدياف

وضعف الحاكخة خرؾصا بالشدبة لؤلحجاث القخيبة دوف تأثخ الحاكخة البعيجة ،ويشدى السخيض
أسساء األقارب واألىل حتى الدوجة واألبشاء الحيؽ يعيذؾف معو ،وال يدتظيع االىتساـ بشفدو

وارتجاء مالبدو").(2

مكدمو الرعاية األسرية:

ىؾ الذخص أو األشخاص الحيؽ يقؾمؾف بتقجيؼ الخعاية األسخية السشدلية لسخيض

الدىايسخ ،وقج يكؾف الدوج /الدوجة ،األبشاء واألحفاد أو غيخىؼ مؽ أفخاد األسخة أو األقارب أو
األصجقاء أو الجيخاف.

 .3املصاندة االجتماعية:

ومؽ وعائف السدانجة االجتساعية ىي السدانجة لمحفاظ عمى الرحة الجدسية،

والشفدية ،والعقمية ،وكحلػ الؾقاية مؽ أو التخفيف مؽ اآلثار الشفدية واالجتساعية الدمبية
الشاجسة عؽ أحجاث الحياة الزاغظة.

تتجمى المداندة في األبعاد اآلتية(:)1

المداندة الهجدانية :وتزؼ مذاعخ الؾد والرجاقة والخعاية والحب واالىتساـ والثقة في
بالخحة واالنتساء.
اآلخخيؽ واإلحداس ا

 -1و ازرة الرحة :السحتؾػ التثكيفي – صحة السدشيؽ ،تؼ االستخجاع في 2020/8/28ـ.
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Health-of-OlderPersons/Pages/Alzheimer-Definition-Guidelines.aspx
 -2لظفي الذخبيشي (2015ـ) .الدىايسخ مخض .أرزؿ العسخ ،ط ،1دسؾؽ .دار العمؼ و اإليساف لمشذخ والتؾزيع.
 -1يؾسفي حجة2010( .ـ ) .دور السدانجة االجتساعية في الحفاظ عمى الرحة الشفدية والجدجية ،دراسات –
الجدائخ ،ع .85 – 62 :13
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المداندة المعمهماتية :وتذسل التدويج بالشريحة واإلرشاد والسعمؾمات السشاسبة
لمسؾقف.

مداندة التقدير :وتتسثل في أف الذخص الؾاقع تحت ضغط مقجر ومقبؾؿ وفييا نشقل
لؤلشخاص مذاعخ بأنيؼ مقجروف ومقبمؾف بالخغؼ مؽ أؼ

مذكالت.

الرحبة االجتماعية :ويقرج بيا االنجماج االجتساعي مع اآلخخيؽ وإشعار الفخد بأنو
ُ
عزؾ في جساعة تذاركو اىتساماتو ونذاطاتو االجتساعية.
المداندة األدائية أو اإلجرائية :وتذتسل عمى العؾف السالي واإلمكانيات السادية

والخجمات الالزمة ،فالعؾف اإلجخائي قج يداعج عمى تخفيف
الزغؾط عؽ طخيق الحل السباشخ لمسذكالت.

ويسكؽ تحجيج السفيؾـ اإلجخائي لمسدانجة االجتساعية في الجراسة الحالية ىي:

الجعؼ السادؼ والسعشؾؼ لسقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ،والسقجـ ليؼ مؽ

السرادر غيخ الخسسية الستسثمة في األسخة (األزواج واألبشاء واألحفاد) واألقارب واألصجقاء
وزمالء العسل ،والسرادر الخسسية الستسثمة في السؤسدات الرحية والجسعيات الخيخية السعشية

بسخيض الدىايسخ وأسختو ،وذلػ في األبعاد الؾججانية والسعمؾماتية والتقجيخية واإلجخائية والجعؼ
االجتساعي.

سادسًا -الدراسات السابكة:

()1

دراسة )(Teri, Truax, Logsdon, Uomotq and Vitaliano: 1993

تؾصمت إلى قائسة لتحجيج سمؾكيات مخض الدىايسخ ،وبخاصة الدمؾكيات السمحؾعة التي يسكؽ
1- Teri, Linda, Truax, Paula , Logsdon, Rebecca, Uomotq, Jay Zarit, Steven, and

Vitaliano, Peter P.(1993). Assessment of Behavioral Problems in Dementia: The
Revised Memory and Behavior Problems Checklist, the American Psychological

Association, Inc., Psychology and Aging, Vol. 7, No. 4,622-1631, Source:
PubMed.
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تعجيميا وردود أفعاؿ مقجمي الخعاية ،وذلػ في ضؾء معاييخ مؾضؾعية لتسكيؽ األطباء
والباحثيؽ مؽ تحجيج مجاالت االضظخاب الدمؾكي ،وأىجاؼ التجخل السدتيجؼ لمسخضى
ومقجمي الخعاية بظخيقة فعالة ،وكانت ىحه القائسة كسا يأتي :العامل األوؿ :االكتئاب ،ويذسل:

تعميقات حؾؿ كؾنو عبئا ،الذعؾر بالحدف واالكتئاب ،تعميقات حؾؿ السؾت ،تعميقات حؾؿ
الفذل ،البكاء ،الؾحجة ،الذعؾر بالقمق ،التيجيج باالنتحار.

العامل الثاني :العجواف ،ويذسل :التيجيجات المفغية ،إلحاؽ األذػ بالحات أو اآلخخيؽ،
التحجث برؾت عاؿ وسخيع ،سمؾكيات محخجة ،السجادلة ،إيقاظ مقجـ الخعاية.
العامل الثالث :السذكالت السختبظة بالحاكخة ،وتذسل :ندياف األحجاث األخيخة ،األسئمة
الستكخرة ،فقجاف األشياء ،ندياف األحجاث الساضية ،انخفاض التخكيد ،عجـ إنياء السياـ.
دراسة الشؾايدة (2006ـ)

)(1

التي ىجفت إلى تحجيج مذكالت كبار الدؽ في األردف

وبشاء بخنامج تجريبي لسداعجتيؼ عمى التكيف مع تمػ السذكالت ،واستخجمت الجراسة السشيج
التجخيبي عمى عيشة مؽ السدشيؽ في مجيشة الكخؾ مسؽ بمغت أعسارىؼ  65عاما أو أكثخ عمى
مخحمتيؽ األولى  235مؽ الجشديؽ في السخحمة الثانية تؼ استخجاـ عيشة عذؾائية مؽ ()40
سيجة ُقدسؾا إلى مجسؾعتيؽ ضابظة وتجخيبية ،وتؼ بشاء بخنامج تجريبي لسداعجة كبار الدؽ
عمى التكيف ،وتؼ تظبيقو عمى السجسؾعة التجخيبية ،وكانت أىؼ الشتائج كسا يأتي :وجؾد
مذكالت لجػ أفخاد العيشة في السجاؿ السعخفي والرحي واالجتساعي والتخفييي ،ويسيل أفخاد
العيشة إلى استخجاـ استخاتيجيات التكيف اإليجابي ،ومشيا :البحث عؽ الجعؼ االجتساعي
والتعبيخ عؽ السذاعخ ومسارسة سمؾؾ التقبل ،كسا أشارت الشتائج بؾجؾد أثخ لمبخنامج التجريبي
السدتخجـ في مداعجة كبار الدؽ عمى التكيف.

 -1سسا جسيل عؾض الشؾايدة (2006ـ) بعشؾاف مذكالت كبار الدؽ في األردف ،وبشاء بخنامج تجريبي
لسداعجتيؼ عمى التكيف مع تمػ السذكالت ،رسالة دكتؾراه غيخ مشذؾرة بكمية الجراسات التخبؾية العميا،
جامعة عساف العخبية باألردف.
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أوضح (Gauthier, Cummings, Ballard, Brodaty, Grossberg, Robert,
) Philippe and Lyketsos: 2010)(1أف مخض الدىايسخ ىؾ اضظخاب معقج يحجث
خظيخ في الجماغ ،ولو تأثيخات عمى العجيج مؽ الشغؼ الجماغية باإلضافة إلى التجىؾر
ا
تظؾر
ا
السعخفي والؾعيفي ،وتغيخ التغييخات الدمؾكية الستشؾعة مع مخور الؾقت ،وىحا ُيسثل تحجيا
لسقجمي الخعاية األسخية وميشيي الخعاية الرحية ،وال يؾجج عالج واحج يؾاجو كل سمؾكيات

مخيض الدىايسخ غيخ السخغؾبة ،وذلػ ألنو مؽ الزخورؼ تفيؼ سبب الدمؾؾ أوال والذخص

نفدو القائؼ بالدمؾؾ ،فكل سمؾؾ يحتاج مديج مؽ البحث لسعخفة السذكمة الدمؾكية وآثارىا ،وما
السظمؾب فييا ومخاعاة الشؾاحي البيؾلؾجية والبيئية والشفدية واالجتساعية ليحا االضظخاب

الدمؾكي ،ومؽ ثؼ استخجاـ ىحه السعمؾمات في اختيار السجخل العالجي األكثخ فعالية في
التجخل ،وذلػ قبل استخجاـ العالج الجوائي.
()2

دراسة دمحم (2011ـ)

التي ىجفت إلى التعخؼ عمى الزغؾط االجتساعية ألسخ

مدشيؽ مخض الدىايسخ ،وصف وتحميل ىحه الزغؾط وتأثيخاتيا الدمبية عمى كل مؽ السدشيؽ
مخضى الدىايسخ ،وكحلػ عمى أسخىؼ ،التعخؼ عمى العالقة االرتباطية بيؽ الزغؾط
االجتساعية التي يتعخض ليا أسخ السدشيؽ مخضى الدىايسخ وبعض متغيخات الجراسة ،ومحاولة

إطار لمتجخل السيشي لمتعامل مع الزغؾط االجتساعية ألسخ
ا
التؾصل لسؤشخات محجدة تسثل
السدشيؽ مخضى الدىايسخ باستخجاـ نسؾذج الحياة في خجمة الفخد ،وتعتبخ ىحه الجراسة مؽ
الجراسات الؾصفية التحميمية باستخجاـ مشيج السدح االجتساعي بظخيقة العيشة العسجية قؾاميا
 49مفخدة مؽ األسخ مخضى الدىايسخ والستخدديؽ عمى عيادة الحاكخة وجسعية الدىايسخ مرخ
1- Gauthier, Serge, Cummings, Jeffrey, Ballard, Clive, Brodaty, Henry , Grossberg,
(2010). Management of
Psychogeriatric

and Lyketsos, Constantine

George, Robert, Philippe

Alzheimer’s disease,

behavioral

International

problems in

Association, 1-27.
 -2شيساء رمزاف دمحم دمحم (2011ـ) .الزغؾط االجتساعية ألسخ مدشي مخضى الدىايسخ ،ومحجدات العسل
معيا مؽ مشغؾر نسؾذج الحياة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة بقدؼ طخؽ الخجمة االجتساعية بكمية الخجمة

االجتساعية ،جامعة الفيؾـ بسرخ.
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بسدتذفى جامعة عيؽ شسذ ،وتؾصمت الشتائج إلى أف ىؤالء األسخ يعانؾف مؽ ضغؾط
اجتساعية ونفدية وصحية واقترادية ،كسا تؾصمت إلى مؤشخات لمتجخل السيشي لمخجمة
االجتساعية في التعامل مع ىحه الزغؾط.
()1

دراسة رمزاف (2012ـ)

التي ىجفت إلى تحجيج أدوار السسارس العاـ في الخجمة

االجتساعية لمتخفيف مؽ حجة الزغؾط الحياتية لمسحيظيؽ بسخضى الدىايسخ مؽ خالؿ :تحجيج
األدوار الفعمية لمسسارس العاـ ،تحجيج االستخاتيجيات الالزمة لمسسارس العاـ ،وتحجيج آليات
العسل الالزمة ،واعتسجت الجراسة عمى مشيج السدح االجتساعي ،وتؾصمت أىؼ الشتائج إلى :أف
ىشاؾ ثسة قرؾر في األدوار الفعمية لمسسارس العاـ في الخجمة االجتساعية ،وعجـ تمكيو
الجورات التجريبية الكافية لتحقيق أدواره بالظخيقة السشذؾدة ،وتحجيج االستخاتيجيات السشاسبة

لتخفيف حجة الزغؾط التي يتعخض ليا السحيظؾف بسخضى الدىايسخ ،وذلػ مثل استخاتيجية

البشاء السعخفي والتذبيػ ،كسا أشارات الشتائج إلى ضخورة تحجيج آليات العسل الالزمة لتخفيف
حجة الزغؾط الؾاقعة عمى األنداؽ السحيظة بسخضى الدىايسخ ،وبخاصة الديارات السيجانية
االجتساعات ،وورش العسل ،والسقابالت ،كسا أفادت الشتائج بأىسية تحجيج السيارات السيشية
الالزمة لمسسارس العاـ في الخجمة االجتساعية ،وذلػ لتخفيف حجة الزغؾط الحياتية الؾاقعة

عمى األنداؽ السحيظية بسخضى الدىايسخ ،وذلػ مثل السيارة في االتراؿ بالسؤسدات
السساثمة ،السيارة في تكؾيؽ العالقة السيشية.
()2

دراسة عبج الخحسؽ (2012ـ)

ىجفت إلى تقشيؽ وبشاء مكياس لمسدانجة االجتساعية

في البيئة السرخية عمى فئة السدشيؽ ،وتؼ تظبيقو عمى عيشة استظالعية مؽ ( )70مدؽ،

وتكؾف السكياس مؽ أربع أبعاد ،وتؼ إجخاء الرجؽ والثبات حيث تؼ التؾصل لسكياس السدانجة
 -1حسادة الديج رمزاف رمزاف (2012ـ) .ترؾر مقتخح ألدوار السسارس العاـ في الخجمة االجتساعية
لمتخفيف مؽ حجة الزغؾط الحياتية لمسحيظيؽ بسخضى الدىايسخ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة بقدؼ مجاالت
الخجمة االجتساعية ،كمية الخجمة االجتساعية ،جامعة حمؾاف بسرخ.

 -2مخوػ دمحم شحتو عبج الخحسؽ (2012ـ) مكياس إدراؾ السدانجة االجتساعية لمسدشيؽ ،دراسات عخبية في
التخبية وعمؼ الشفذ  -الدعؾدية ع  ،30ج .153 - 141 :1
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االجتساعية السجركة بأبعادىا األربعة ،وىي :السدانجة بالسعمؾمات والسدانجة األدائية والسدانجة
الؾججانية ومدانجة التكامل االجتساعي.
()1

دراسة عبج السقرؾد (2012ـ)

التي ىجفت إلى اختبار فاعمية بخنامج باستخجاـ

العالج السعخفي الدمؾكي في زيادة وعي أسخ مخضى الدىايسخ بظبيعة السخض وخرائرو،
وأساليب الخعاية الرحية الدميسة ،وأساليب الخعاية السشدلية الدميسة ،وىحه الجراسة شبو تجخيبية
تؼ تظبيقيا عمى ( )11حالة كسجسؾعة تجخيبية ،وأوضحت الشتائج فاعمية بخنامج التجخل في
زيادة وعي أفخاد أسخة مخيض الدىايسخ بظبيعة السخض وخرائرو ،وبأساليب الخعاية السشدلية

الدميسة ،وبأساليب الخعاية االجتساعية والشفدية لمسخيض.
()2

دراسة مؾسى (2012ـ)

التي ىجفت إلى إعجاد بخنامج إرشادؼ معخفي سمؾكي

ييجؼ إلى خفض القمق لجػ عيشة مؽ القائسيؽ بخعاية مخضى الدىايسخ ،وبالتالي مداعجتيؼ
عمى تخفيف السعاناة وأعباء الخعاية مؽ خالؿ السعالجة اإلرشادية لمسجسؾعة التجخيبية،
والكذف عؽ مجػ استس اخرية فاعمية البخنامج اإلرشادؼ السعخفي الدمؾكي في خفض القمق لجػ

عيشة الجراسة التجخيبية بعج انتياء جمدات البخنامج مؽ خالؿ الكياس التتبعي ،وتكؾف البخنامج

اإلرشادؼ مؽ :زيادة وعي األفخاد بظخؽ واستخاتيجيات التشغيؼ الحاتي ،تجريب األفخاد عمى

السخاقبة الحاتية لؤلنذظة أوقات الفخاغ ،التجريب عمى تشغيؼ االستجابات االنفعالية والتحكؼ في
االنفعاالت الدمبية مؽ خالؿ التجريب عمى تحميل الدياؽ االنفعالي وخفض االستثارة وإعادة
بشاء الشسط االنفعالي ،التجريب عمى ميارات الدمؾؾ اليادؼ والتجريب عمى خظؾات حل
 -1أماني سعيج فؾزؼ عبج السقرؾد (2012ـ) .العالقة بيؽ مسارسة العالج السعخفي الدمؾكي في خجمة الفخد
وزيادة وعي أسخ مخضى الدىايسخ بالسخض :دراسة مظبقة بجسعية أصجقاء مخضى الدىايسخ بسحافغة ججة
بالسسمكة العخبية الدعؾدية .في السؤتسخ الجولي الخامذ والعذخوف لكمية الخجمة االجتساعية بجامعة حمؾاف

(مدتقبل الخجمة االجتساعية في عل الجولة السجنية الحجيثة)  -مرخ حمؾاف :كمية الخجمة االجتساعية -
جامعة حمؾاف ،ج .4905 - 4871 :11
 -2وساـ عبج السعبؾد عمي مؾسى (2012ـ) .بخنامج إرشادؼ لخفض القمق لجػ القائسيؽ بخعاية مخضى
الدىايسخ .مجمة البحث العمسي في التخبية  -مرخ ،ع  ،13ج .1227 - 1213 ،2
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السذكالت ،وتؼ تظبيقو عمى عيشة عخضية (متاحة) مؽ مقجمي الخعاية لسخضى الدىايسخ

عجدىؼ  ،5وتحجيج مجسؾعة أخخػ ضابظة ،وتؾصمت الشتائج إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة

إحرائية عشج مدتؾػ معشؾية  0.05بيؽ درجات أفخاد العيشة التجخيبية قبل وبعج تظبيق
البخنامج عمى مكياس االكتئاب ،وىحا يؤيج تأثيخ البخنامج في خفض االكتئاب لجػ أفخاد العيشة

التجخيبية مؽ مقجمي الخعاية لسخيض الدىايسخ .باإلضافة إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية

عشج مدتؾػ معشؾية بيؽ درجات السجسؾعة التجخيبية بعج تظبيق البخنامج ودرجات نفذ

السجسؾعة بعج فتخة الستابعة عمى مكياس االكتئاب وذلػ لرالح التتبعي ،مسا يؤكج استس اخرية
تأثيخ البخنامج ،مسا يجؿ عمى استفادة السجسؾعة التجخيبية مؽ الفشيات السدتخجمة ،والتي كاف
مؽ أبخزىا :التعبيخ عؽ حاالت االكتئاب التي ُيعاني مشيا مقجـ الخعاية.
()1

التي ىجفت إلى :الكذف عؽ طبيعة العالقة بيؽ إدراؾ

دراسة دمحم (2014ـ)

السدانجة االجتساعية وأساليب مؾاجية الزغؾط لجػ عيشة الجراسة الكمية ،وعؽ تأثيخ بعض

الستغيخات الجيسؾغخافية عمى متغيخؼ الجراسة ،اعتسجت الجراسة عمى السشيج الؾصفي
االرتباطي ،وتؼ تظبيق الجراسة عمى عيشة مؽ السدشيؽ السكيسيؽ في محافغة القاىخة والجيدة
وبمغت (ف =  )100فخدا ،وكانت أىؼ نتائج الجراسة وجؾد عالقة ارتباطية دالة مؾجبة بيؽ
إدراؾ السدشيؽ لمسدانجة االجتساعية ،والتجعيؼ العائمي وبيؽ أسمؾب السؾاجية بالتخكيد عمى

السذكمة ،وتؾجج عالقة ارتباطية دالة مؾجبة بيؽ التجعيؼ العائمي وأسمؾب السؾاجية بالتخكيد
عمى الخوحانيات.
()2

دراسة الدشبل (2014ـ)

التي ىجفت إلى التعخؼ عمى الخرائص الجيسؾجخافية

واالجتساعية واالقترادية لسخيض الدىايسخ ،التعخؼ عمى السذكالت الرحية والشفدية
 -1جياد أحسج متؾلي دمحم (2014ـ) .إدراؾ السدانجة االجتساعية وعالقتيا بأساليب مؾاجية الزغؾط لجػ
السدشيؽ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة بقدؼ عمؼ الشفذ ،كمية اآلداب ،جامعة حمؾاف بسرخ.
 -2الدشبل ،مشيخة عبج هللا سميساف2014( .ـ) .ترؾر مقتخح في الخجمة االجتساعية لتحديؽ قجرة مقجمي الخعاية
عمى العشاية بسخضى الدىايسخ ،مجمة الخجمة االجتساعية( -الجسعية السرخية لؤلخرائييؽ االجتساعييؽ) -
مرخ ع .162 - 99 :52
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والدمؾكية لسخيض الدىايسخ ،واستخجمت الجراسة مشيج السدح االجتساعي بالعيشة العذؾائية
البديظة لؤلسخ التابعة لمجسعية الدعؾدية الخيخية لسخض الدىايسخ في مجيشة الخياض ،وبمغ
عجدىا  82ونؾع الجراسة وصفية تحميمية ،وكانت مؽ أىؼ نتائجيا وجؾد عجد مؽ السذكالت
الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ ،ومشيا بالتختيب :عجـ السباالة بالسغيخ الخارجي،

عجـ السباالة اتجاه السجاممة الظبيعية لآلخخيؽ ،تغيخات مفاجئة في الدمؾؾ ،رفض االستحساـ،

مدػ األشياء أو األشخاص وعجـ إفالتيؼ ،ال يختجؼ السالبذ السشاسبة ،يتيؼ اآلخخيؽ بالتعجؼ
عمى مستمكاتو ،يرخخ بجوف سبب ،يتمفع بألفاظ بحيئة.
()1

ودراسة الذعخاوؼ (2014ـ)

التي ىجفت إلى التعخؼ عمى العالقة بيؽ الذيخؾخة

الشاجحة والسدانجة االجتساعية السجركة لجػ السدشيؽ ،وتكؾنت العيشة مؽ ( )130مدؽ ومدشة،

وأعجت الباحثة مكياسا لمسدانجة االجتساعية تكؾف مؽ األبعاد اآلتية :السدانجة الؾججانية،
السدانجة اإجخائية ،السدانجة السعمؾماتية ،السدانجة التقجيخية ،وكانت أىؼ نتائج الجراسة وجؾد
ارتباط بيؽ الجرجة الكمية لسكياس الذيخؾخة الشاجحة والجرجة الكمية لسكياس السدانجة
االجتساعية السجركة ،ووجؾد عالقة بيؽ الجرجة الكمية لسكياس الذيخؾخة الشاجحة ،وجسيع أبعاد

مكياس السدانجة االجتساعية السجركة.
()2

دراسة دمحم (2014ـ)

التي ىجفت إلى :تقجيخ حاجات أسخ مخضى الدىايسخ مؽ

حاجات صحية اجتساعية اقترادية ،إسيامات الجسعيات األىمية في عسمية تقجيخ حاجات أسخ
مخضى الدىايسخ ،وتؼ تظبيقيا عمى عيشة عذؾائية مؽ السدشيؽ باستخجاـ مشيج السدح
االجتساعي ،وكانت أىؼ الشتائج :أف السيدانية السخررة لسداعجة السخضى بالجسعيات األىمية

 -1مخوة فتحي عؾض عمي الذعخاوؼ (2014ـ) .العالقة بيؽ الذيخؾخة الشاجحة والسدانجة االجتساعية لجػ
السدشيؽ ،مجمة البحث العمسي في اآلداب (كمية البشات جامعة عيؽ شسذ)  -مرخ ع ،15ج- 351 :2
.388
 -2إيساف صابخ صالح دمحم (2014ـ) .تقجيخ حاجات أسخ مخضى الدىايسخ ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة بقدؼ
التخظيط االجتساعي ،كمية الخجمة االجتساعية ،جامعة حمؾاف بسرخ.
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قميمة ،عجـ كفاية السعؾنات التي تقجميا الجسعيات األىمية لدج االحتياجات الفعمية ألسخة
مخضى الدىايسخ.
()1

دراسة عمي (2016ـ)

التي ىجفت إلى تحميل الدمؾؾ المغؾؼ لمسخيض ،واستخجمت

الجراسة السشيج الؾصفي عمى عيشة عسجية قؾاميا ( )10حاالت مرابة بالدىايسخ ،وتؾصمت

الشتائج إلى أف مخضى الدىايسخ لجييؼ صعؾبة في التدسية الذفيية ،وأف كالـ السخضى مراب

السعجسي مؽ نقص الكمسة وتذؾىات في الكمسة.
باضظخابات عمى السدتؾػ ُ
()2

دراسة عظيو (2016ـ)

التي ىجفت إلى التعخؼ عمى إسياـ الستغيخات الجيسؾغخافية

في التشبؤ بالخضا عؽ الحياة لجػ األبشاء مؽ القائسيؽ عمى رعاية آبائيؼ مخضى الدىايسخ ،وىي
دراسة وصفية اعتسجت عمى مشيج السدح االجتساعي لعيشة قؾاميا  100مؽ مقجمي الخعاية

األسخية لسخضى الدىايسخ ،وتؾصمت الشتائج إلى أف اإلسياـ الؾحيج في التشبؤ بسدتؾػ الخضا
عؽ الحياة لجػ القائسيؽ بالخعاية األسخية كاف لستغيخ اإلقامة (ريف – حزخ) إذف إف الخيفيؽ
كانؾا أكثخ رضا عؽ حياتيؼ بسقارنتيؼ بالحزخييؽ.
دراسة الجاعج (2018ـ)( ،)3والتي ىجفت إلى التعخؼ عمى السذكالت االجتساعية
واالقترادية التي تؾاجو مقجمي الخعاية األسخية لسخضى الخخؼ ،وىي مؽ الجراسات الؾصفية
السعتسجة عمى مشيج السدح االجتساعي عؽ طخيق العيشة ،اعتسجت الجراسة عمى استبانة وزعت
 -1بؾعدوني عمي (2016ـ) .دراسة التدسية الذفيية عشج مخيض الدىايسخ  :Alzheimerدراسة وصفية لحاالت
ناطقة بالمغة العخبية ،مجمة الحكسة لمجراسات األدبية والمغؾية  -مؤسدة كشؾز الحكسة لمشذخ والتؾزيع -
الجدائخ ع.220 - 206 :7
 -2رحاب عساد الجيؽ عظية (2016ـ) .بعض الستغيخات الجيسؾغخافية السشبئة بالخضا عؽ الحياة لجػ القائسيؽ
عمى رعاية مخضى الدىايسخ  ،السجمة العمسية لكمية اآلداب ،كمية اآلداب بجامعة أسيؾط ،عجد خاص121 :
– .140
 -3مذاعل بشت عبج الخحسؽ الجاعج (2018ـ) .السذكالت االجتساعية واالقترادية التي تؾاجو مقجمي الخعاية
األسخية لسخضى الخخؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية .شؤوف اجتساعية :جسعية االجتساعييؽ في الذارقة،
مج ،35ع.181 - 153 ، 138

[]912

الفلر الشرطي  -اجمللد رقم ( – )95العدد رقم ( )111أكتوبر 9292م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمى  141أسخة مؽ مقجمي الخعاية األسخية لسخضى الخخؼ في بعض السدتذفيات بسجيشة
الخياض ومكة السكخمة والغيخاف ،وكانت أىؼ الشتائج أف أكثخ السذكالت اجتساعية ،ومشيا
السعاناة مؽ نقص السدانجة االجتساعية مؽ مؤسدات السجتسع ،وتقمص وقت التخفيو لجػ
مقجمي الخعاية األسخية ،وضعف زيارة األقارب ،يمييا السذكالت االقترادية الستسثمة في
العبء االقترادؼ لتؾفيخ خادمة أو مسخضة.

التعكيب على الدراسات السابكة:

 تشؾعت الجراسات الدابقة التي تشاولت جؾانب مؾضؾع الجراسة ،ومشيا :مذكالتالسدشيؽ وبخنامج لمتكيف معيا كسا ورد بجراسة (الشؾايدة2006 ،ـ) ،والسذكالت
الدمؾكية وأبعادىا كسا في دراسة ) (Teri et al. : 1993ودراسة (Gauthier
) et al.: 2010ودراسة (عمي2016 ،ـ) ،والسدانجة االجتساعية لمسدشيؽ
وعالقتيا ببعض الستغيخات كسا ورد في دراسة (عبج الخحسؽ2012 ،ـ) ،وبشاء

مكياس لمسدانجة االجتساعية واستخجاميا في تحديؽ التؾافق االجتساعي والشفدي
والرحي كسا في دراسة (عبج الخحسؽ2011 ،ـ) ،ودراسة (مبخوؾ2001 ،ـ)
وعالقتيا بأساليب مؾاجية الزغؾط لجػ السدؽ كسا في دراسة (دمحم2014 ،ـ)
وعالقتيا

بالذيخؾخة الشاجحة كسا في دراسة (الذعخاوؼ2014 ،ـ) ،ومقجمي

الخعاية األسخية كسا في دراسة (دمحم2011 ،ـ) ،ودراسة (مؾسى2012 ،ـ) ودراسة

(دمحم2014 ،ـ) ودراسة (عظية2016 ،ـ) ودراسة (الجعجاني2018 ،ـ) ،ودور
الخجمة االجتساعية مع أسخ مخضى الدىايسخ كسا في دراسة (رمزاف2012 ،ـ)
ودراسة (عبج السقرؾد2012 ،ـ) ودراسة (مؾسى2012 ،ـ) ودراسة (الدشبل،
2014ـ).

 تذابيت الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في أنيا تشاولت السذكالت الدمؾكيةكسا في دراسة ) (Teri et al.: 1993ودراسة )(Gauthier et al.: 2010
ودراسة (عمي2016 ،ـ) والسدانجة االجتساعية وعالقتيا ببعض الستغيخات كسا في
دراسة (عبج الخحسؽ2011 ،ـ).
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 اختمفت الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة في أنيا تشاولت األعخاض الرحيةلسخيض الدىايسخ ،وأنساط السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ في مجيشة الخياض
بالسسمكة العخبية الدعؾدية ،والخرائص الجيسؾغخافية لسقجمي الخعاية األسخية
والسدانجة االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية وعالقتيا
بالسذكالت الدمؾكية لجػ مخيض الدىايسخ ،وجاءت ىحه الجراسة لتدج فجؾة في

الجراسات الدابقة.
 استفادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة في :تحجيج مؾضؾع الجراسة ،بشاءأداة الجراسة وتفديخ نتائج الجراسة ومشاقذتيا.

سابعًا -املوجهات النظرية:
الهعرية الصلوكية:

"عيخت عجة نغخيات لتفديخ الدمؾؾ اإلنداني ،وعيخ التبايؽ واالختالؼ في وجيات

الشغخ حؾؿ الدمؾؾ ،وجاء تفديخ بعض ىحه الشغخيات مقبؾال نؾعا ما ،وجاء البعض اآلخخ
بعيجا عؽ الؾاقع ،ولؼ يحجث اتفاؽ بيؽ عمساء الشفذ عمى نغخية واحجة حؾؿ الدمؾؾ اإلنداني؛
وذلػ كؾف الدمؾؾ اإلنداني مؽ أكثخ الغؾاىخ تعقجا"(.)1

وأىؼ افتخاضات الشغخية تتسثل في :أف الدمؾؾ ىؾ ما يؤديو الذخص ،ويسكؽ

مالحغتو وتفديخه ،دوافع الدمؾؾ في طبيعتيا تدعى لمستعة ،وتجشب األلؼ ،فالشاس تسيل إلى
الدمؾؾ الحؼ يشتج عشو تجعيؼ إيجابي ،ويعتسج الدمؾؾ عمى درجة تعمؼ الشاس ،فالشاس تتعمؼ

عؽ طخيق ردود األفعاؿ التي يتمقؾنيا مؽ البيئة ،والدمؾؾ قابل لمتغييخ(.)2

 -1دمحم العسايخة (2010ـ) .السذكالت الرفية .عساف .دار السديخة لمشذخ .ص.13
 -2جساؿ حبيب ،مخيؼ حشا (2016ـ) .نغخيات ونساذج التجخل السيشي عمى مختمف أنداؽ ومدتؾيات السسارسة
السيشية لمخجمة االجتساعية .اإلسكشجرية .السكتب الجامعي الحجيث .ص .159
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وتقؾـ الشغخية عمى مجسؾعة مفاليؼ مشيا :الدمؾؾ ،السثيخ ،التذكيل ،االستجابة

المفغية وغيخ المفغية ،الشسحجة ،العقاب ،االنظفاء ،التعديد(.)1

ويسكؽ تؾعيف الشغخية في فيؼ سمؾكيات مخيض الدىايسخ ،وتؾابع ىحه الدمؾكيات
وتأثيخىا عمى احتياجات مقجمي الخعاية األسخية مؽ السدانجة االجتساعية ،وكحلػ فيؼ أف
الدمؾؾ االنداني ُمتَعَمؼ ويسكؽ تؾعيف السعدزات اإليجابية والدمبية في تعجيل الدمؾكيات غيخ
ويقمل مؽ احتياجات مقجمي
السخغؾبة لجػ السدشيؽ مخضى الدىايسخ مسا ُيخفف العبءُ ،
الخعاية األسخية مؽ السدانجة االجتساعية.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 -نوع الدراشة:

تُعج الجراسة الحالية مؽ الجراسات الؾصفية ،والتي تيتؼ بجسع البيانات لؾصف
السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ ووصف أنساط السدانجة االجتساعية التي

يحتاج إلييا مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ.

 مههج الدراشة:اعتسجت الجراسة الخاىشة عمى مشيج السدح االجتساعي بأسمؾب الحرخ الذامل ألسخ

مخضى الدىايسخ الحيؽ يدتفيجوف مؽ الجسعية الدعؾدية الخيخية لسخض الدىايسخ بسجيشة
الخياض.

 -جمتمع الدراشة:

تكؾف مجتسع الجراسة مؽ جسيع أسخ مخضى الدىايسخ السدتفيجة مؽ خجمات الجسعية

الدعؾدية الخيخية لسخض الدىايسخ بسجيشة الخياض ،حيث تؼ حرخ شامل لكل األسخ الستخددة
عمى الجسعية وبمغ عجدىؼ ( )101أسخة.
 -1حسجؼ مشرؾر (2010ـ ) .الخجمة االجتساعية السباشخة نغخيات ومقاييذ .اإلسكشجرية :السكتب الجامعي
الحجيث.
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 أدوات الدراشة:اعتسجت الجراسة عمى أداة االستبياف في جسع البيانات مؽ إعجاد الباحثتيؽ باتباع

خظؾات ترسيؼ االستبياف ،والحؼ تكؾف مؽ السحاور اآلتية:

 -1الخرائص الجيسؾغخافية والرحية لسخيض الدىايسخ ،والحؼ تكؾف مؽ  10أسئمة.

 -2الخرائص الجيسؾغخافية لسقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ،والحؼ تكؾف
مؽ  12سؤاؿ.
األعخض التي عيخت عمى مخض الدىايسخ عشج اكتذاؼ السخض ،وتكؾنت مؽ
ا
-3
 12عبارة.

 -4السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ ،وتكؾنت مؽ  23عبارة.
 -5مرادر السدانجة االجتساعية (الخسسية وغيخ الخسسية) لسخيض الدىايسخ ،وتكؾنت
مؽ  17عبارة.
 -6أنساط السدانجة االجتساعية (الؾججانية – السعمؾماتية – األدائية– التقجيخية–
االجتساعية) التي يحتاج إلييا مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ،وتكؾنت

مؽ  15عبارة.

 صدق أداة الدراشة وثباتها:وبعج االنتياء مؽ إعجاد االستسارة في صؾرتيا السبجئية تؼ عخضيا عمى عجد مؽ

السحكسيؽ مؽ أعزاء ىيئة التجريذ لكياس الرجؽ الغاىخؼ لالستسارة ،وتؼ إعادة صياغة

بعض العبارات وححؼ بعض العبارات األخخػ حيث تؼ األخح بشدبة اتفاؽ  %85وبعجىا تؼ
قياس الثبات لالستسارة بسعامل ثبات ألفاكخونباخ ،ويتبيؽ ذلػ مؽ الججوؿ اآلتي.
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الجدول رقم ()1
يبين ثبات أبعاد االستمارة باستخدام معامل ألفاكرونباخ
م

عدد العبارات

أبعاد االستمارة

معامل الثبات "ألفا كرونباخ"

1

أعخاض مخض الدىايسخ

13

0.721

2

السذكالت الدمؾكية

23

0.899

3

مرادر السدانجة االجتساعية

12

0.800

غيخ

الخسسية
4

مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية

5

0.710

الحاجة إلى أنساط السدانجة االجتساعية

15

0.869

تؼ إجخاء الثبات ألبعاد االستسارة كسا ورد بججوؿ رقؼ ( )1حيث تبيؽ أف معامل
ولبعج السذكالت الدمؾكية لسخيض
ألفاكخونباخ ُلبعج أعخاض مخض الدىايسخ بمغ ُ ،0.721
ولبعج مرادر السدانجة االجتساعية غيخ الخسسية لسخيض الدىايسخ بمغ
الدىايسخ بمغ ُ ،0.899

أخيخ
ولبعج مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية لسخيض الدىايسخ بمغ  ،0.710و ا
ُ ،0.800
فإف معامل ألفاكخونباخ ُلبعج حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى أنساط السدانجة االجتساعية
لسخيض الدىايسخ بمغ  ،0.869ومعامالت الثبات لكل األبعاد مختفعة ،ويسكؽ االعتساد عمييا
في ثبات االستسارة.

 األشاليب اإلحصائية املصتخدمة:تؼ معالجة البيانات واستخخاج الشتائج باستخجاـ البخنامج اإلحرائي ،SPSSوتؼ

االعتساد عمى األساليب اإلحرائية اآلتية :التك اخرات والشدب ،الؾسط الحدابي واالنحخاؼ

السعيارؼ ومعامل ارتباط بيخسؾف ،ومعامل ألفاكخونباخ ،واختبار"ت" .T- test

سابعًا -نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها:
-1

ما الوصف الدميوغرايف والصخي ملريض السهامير:
أشارت الشتائج فيسا يتعمق بجشذ مخيض الدىايسخ مجتسع الجراسة إلى أف الغالبية

العغسى مؽ الحكؾر بشدبة  ،% 59.4بيشسا ندبة الشداء  ،%40.6وأف متؾسط عسخ مخيض
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الدىايسخ بمغ  77.5سشة ،وأف متؾسط مجة اإلصابة بالسخض  4.5سشة ،وفيسا يتعمق باكتذاؼ
اإلصابة بالسخض ،فكانت ندبة  %43.6تؼ اكتذافيؼ لسخض الدىايسخ عؽ طخيق مالحغة
األسخة لدمؾكيات غيخ السألؾفة لجػ السخيض ،وأف  %29.7عؽ طخيق عيؾر أعخاض
مخضية ،وأف  %14.9كانت عؽ طخيق مخاجعة الظبيب و %11.9كانت عؽ طخيق الديارة
الظارئة لمظبيب.

كسا أشارت نتائج الجراسة إلى أف مخيض الدىايسخ يعاني مؽ أمخاض أخخػ ،وذلػ
بشدبة  %77.2مؽ إجسالي مجتسع الجراسة ،ومؽ ىحه األمخاض :ضغط الجـ ،الدكخؼ،
الخوماتؾيج ،واحتكاؾ بالحؾض ،والدخطاف ،بيشسا ندبة  %22.8فقط ال يعانؾف مؽ أمخاض

صحية أخخػ غيخ الدىايسخ ،أما عؽ قجرة مخيض الدىايسخ مؽ خجمة نفدو ،فقج أشارت الشتائج

أف  %73.3ال يدتظيعؾف أنفديؼ بيشسا  %26.7فقط ىؼ مؽ يدتظيعؾف خجمة أنفديؼ.
وتذيخ ىحه الشتيجة إلى العبء الحؼ يقع عمى أسخة مخيض الدىايسخ في رعايتيؼ.
وعؽ السؤسدات الرحية التي يخاجع فييا مخيض الدىايسخ حالتو الرحية أشارت

الشتائج إلى أف  %70.3يخاجعؾف في مؤسدات صحية تابعة لمقظاع الحكؾمي ،وأف %20.8

يتابعؾف حالتيؼ الرحية في مؤسدات صحية تابعة لمقظاع الخاص ،بيشسا فقط %8.9

يحتاجؾف رعاية الظب السشدلي.
-2

ما اخلصائص الدميوغرافية جملتمع الدراشة ملكدمي الرعاية األشرية ملريض
السهامير؟

أوضحت نتائج الجراسة أف غالبية مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ (مجتسع

الجراسة) مؽ اإلناث ،وذلػ بشدبة  ،%63.4بيشسا كانت ندبة مقجمي الخعاية األسخية مؽ
الحكؾر  ،%36.6وبمغ متؾسط أعسار مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ %41.18

سشة ،وأف درجة قخابة مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ تشؾعت حيث كانت الغالبية مؽ

األبشاء والبشات بشدبة  ،%60.4وندبة  %28.7مؽ الدوجات أو األزواج ،وندبة  %7.9مؽ
األحفاد ،بيشسا كانت الشدبة األقل  %2مؽ األقارب %1 ،لدوج البشت وزوجة اإلبؽ.
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أما عؽ مدتؾػ تعميؼ مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ،فكانت ندبة %28.7

حاصميؽ عمى تعميؼ جامعي ،و %22.8ال يقخؤوف وال يكتبؾف %12.9 ،حاصميؽ عمى
االبتجائية ،والشدبة نفديا مؽ الحاصميؽ عمى الثانؾؼ ،بيشسا  %10.9مؽ ذوؼ التعميؼ
أخيخ  %4مؽ الحاصميؽ عمى الجراسات
الستؾسط %7.9 ،مؽ الحاصميؽ عمى الجبمؾـ ،و ا

العميا.

وعؽ الحالة االجتساعية لسقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ فإف الغالبية
العغسى بشدبة  % 69.3مؽ الستدوجيؽ ،وندبة  %22.8لؼ يدبق ليؼ الدواج ،و%4
مشفرل ،وندبة  %2لكل مؽ السظمق واألرمل.
وأف متؾسط عجد أفخاد أسخة مخيض الدىايسخ بمغ 7.2فخد ،وفيسا يتعمق بعجد مؽ

يقجمؾف الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ أشارت الشتائج إلى ندبة  %41.6يتخاوح عجدىسا
بيؽ  ،4 -3وأف  %38.6يتخاوح عجد مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ما بيؽ ،2 -1
وأف ندبة  %19.8عجد مقجمي الخعاية األسخية مؽ  5فأكثخ.
وعؽ نؾع سكؽ مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ كانت ندبة  %60.4يعيذؾف

في فيال ،وأف  %20.8يعيذؾف في دور في فيال %10.9 ،يعيذؾف في بيت شعبي %7.9

يعيذؾف في شقة ،ومؽ بيشيؼ  %70.4سكشيؼ ممػ %29.7 ،سكشيؼ مدتأجخ.

وعؽ الحالة االقترادية لسقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ،فكانت ندبة
 %22.8دخميؼ يتخاوح مؽ  6000رياؿ – أقل مؽ  9000رياؿ ،وأف  %21.8يتخاوح دخميؼ
مؽ  3000رياؿ -أقل مؽ  ،6000وكحلػ مؽ  120000فأكثخ ،بيشسا  %14.9أقل مؽ
 3000رياؿ ،وأف مرادر الجخل كانت بشدبة  %40.6مؽ العسل في القظاع الحكؾمي ،بيشسا
 %16.8مؽ راتب التقاعج ،وأف  % 13.9مؽ الزساف االجتساعي %11.9 ،مؽ العسل في
القظاع الخاص %10.9 ،مؽ الجسعيات الخيخية %1 ،فقط مؽ اإلعانات والسداعجات
الفخدية.
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وفي ضؾء ما سبق يتحقق اليجؼ األوؿ مؽ الجراسة السؾسؾـ بػ"التعخؼ عمى
الخرائص الجيسؾغخافية والرحية لسخيض الدىايسخ وخرائص مقجمي الخعاية األسخية".
-3

ما األعراض اليت ظهرت على مريض السهامير عهد اكتشاف املرض؟
الجدول رقم ()2

يبين التكرار والندب لألعراض الرحية التي ظهرت
عمى مريض الزهايمر عند اكتذاف المرض

م

نعم

األعراض الرحية

ت

ال
%

ت

%

1

الشدياف

88

87.1

13

12.9

2

التخاريف

58

57.4

43

42.6

3

ضعف الحكؼ عمى األشياء

44

43.5

57

56.4

4

عجـ القجرة عمى التفكيخ

33

32.7

68

67.3

5

وضع األشياء في غيخ مكانيا

27

26.7

74

73.3

6

تقمب في السداج والترخفات

55

54.6

46

45.5

7

عجـ القجرة عمى التؾاصل مع اآلخخيؽ

42

41.5

59

58.4

8

تغيخ في شخرية السدؽ مخيض الدىايسخ

36

35.6

65

64.4

9

العشاد

42

41.5

59

58.4

10

التدمط

23

22.8

78

77.2

11

تخداد الكالـ

53

52.5

48

47.5

12

مشاداة األشخاص بأسساء غيخ أسسائيؼ

46

45.5

55

54.5

يبيؽ الججوؿ رقؼ ( )2األعخاض التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ ،والتي جاءت مختبة

كسا يأتي عمى حدب استجابات السبحؾثيؽ مؽ مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ:

الشدياف بشدبة  ،%87.1ثؼ التخاريف بشدبة  ،%57.4ثؼ تقمب السداج والترخفات
بشدبة  ،% 54.5ثؼ تخداد الكالـ بشدبة  ،%52.5ثؼ مشاداة األشخاص بأسساء غيخ أسسائيؼ
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 ،%45.5ثؼ ضعف الحكؼ عمى األشياء  ،%43.5ثؼ عجـ القجرة عمى التؾاصل مع اآلخخيؽ
 ،%41.6ثؼ عجـ القجرة عمى التفكيخ  ،%32.7ثؼ وضع األشياء في غيخ مكانيا ،%26.7
الع َخض الرحي السختبط بالتدمط  %22.8لجػ مخيض الدىايسخ .وبيحا تحقق ىجؼ
و ا
أخيخ َ
الجراسة الثاني السؾسؾـ بتحجيج األعخاض التي عيخت عمى مخيض الدىايسخ عشج اكتذاؼ
السخض.
-4

ما واقع املشلالت الصلوكية اليت يعاني مهها مريض السهامير؟
الجدول رقم ()3
يبين التكرار والندب والهسط الحدابي واالنحراف المعياري
والترتيب لممذكالت الدمهكية التي يعاني منها مريض الزهايمر

1

يخفض السدؽ مخيض الدىايسخ
تشاوؿ الجواء الخاص بو.

2

يشتاب السدؽ مخيض الدىايسخ

3

يقؾـ السدؽ مخيض
بارتجاء السالبذ مقمؾبة.

الدىايسخ

5

يقاوـ السدؽ مخيض الدىايسخ
الحؾار األسخؼ.

مخاوؼ مخضية.

4

يخفض السدؽ مخيض الدىايسخ
الجمؾس عمى مائجة الظعاـ.

6

يرخ السدؽ مخيض الدىايسخ عمى

7

يتسدػ السدؽ مخيض الدىايسخ
بحاجاتو الذخرية.

9

يشدى السدؽ مخيض الدىايسخ اسؼ
شخيػ حياتو.

الجمؾس بغخفتو.

8

يكخر السدؽ مخيض الدىايسخ
كمسات مؽ الساضي.

10

يشادؼ السدؽ مخيض الدىايسخ

نعم

التختيب

م

المذكالت الدمهكية

ال

الهسط

االنحراف

ت

%

ت

%

الحدابي

المعياري

67

66.3

34

33.7

1.6634

.47492

8

69

68.3

32

31.7

1.6832

.46756

6

61

60.4

40

39.6

1.6040

.49151

15

54

53.5

47

46.5

1.5347

.50129

20

61

60.4

40

39.6

1.6040

.49151

15

58

57.4

43

42.6

1.5743

.49692

18

81

80.2

20

19.8

1.8020

.40049

2

87

86.1

14

13.9

1.8614

.34727

1

55

54.5

46

45.5

1.5446

.50049

19

68

67.3

33

32.7

1.6733

.47136

7
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بأسساء أشخاص متؾفيؽ.

11

يسيل السدؽ مخيض الدىايسخ إلى
العشاد.

13

يرعب

مخيض

14

يخمع السدؽ مخيض الدىايسخ

15

16

12

17

يخفض السدؽ مخيض الدىايسخ
غدل يجيو.
عمى

السدؽ

الدىايسخ تشاوؿ الظعاـ بسفخده.
مالبدو أماـ اآلخخيؽ.

78

77.2

23

22.8

1.7723

.42145

3

40

39.6

61

60.4

1.3960

.49151

23

67

66.3

34

33.7

1.6634

.47492

8

45

44.6

56

55.4

1.4455

.49950

21

63

62.4

38

37.6

1.6238

.48686

12

الحخكة الدائجة لسخيض الدىايسخ.

70

69.3

31

30.7

1.6931

.46352

5

42

41.6

59

58.4

1.4158

.49532

22

61

60.4

40

39.6

1.6040

.49151

17

65

64.4

36

35.6

1.6436

.48133

11

63

62.4

38

37.6

1.6238

.48686

12

الرحية.

يجمذ السدؽ مخيض الدىايسخ عشج

باب السشدؿ.

18

20

يتدؼ

مخيض

21

يتبؾؿ السدؽ مخيض الدىايسخ عمى

22

يذكػ السدؽ مخيض الدىايسخ
بشؾايا مقجمي الخعاية األسخية.

23

ت

%

ت

%

الحدابي

المعياري

يذتؼ السدؽ مخيض الدىايسخ
الذخص الحؼ يقجـ لو الخعاية

يتيؼ السدؽ مخيض الدىايسخ أفخاد
األسخة بأشياء غيخ حكيكية.

19

التختيب

م

نعم

المذكالت الدمهكية

ال

الهسط

االنحراف

يرخخ السدؽ مخيض الدىايسخ
عمى مقجمي الخعاية األسخية.
سمؾؾ

الدىايسخ بالختابة.

السدؽ

مالبدو.

يخفض السدؽ مخيض الدىايسخ
الحىاب لمظبيب.
الستؾسط

الدمؾكية=

العاـ

لمسذكالت

67

66.3

34

33.7

1.6634

.47492

8

62

61.4

39

38.6

1.6139

.48929

14

74

73.3

27

26.7

1.7327

.44477

4

37.44

6.064

1.63
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باستقخاء الججوؿ رقؼ ( )3تبيؽ تعجد السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض
الدىايسخ ،كسا يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية مجتسع الجراسة ،حيث جاء في التختيب األوؿ مؽ
ىحه السذكالت الدمؾكية "تكخار كمسات مؽ الساضي" بستؾسط ( ،)1.86يمييا في التختيب
الثاني "التسدػ بحاجاتو الذخرية" بستؾسط ( ،)1.80يمييا في التختيب الثالث "السيل إلى

العشاد" بستؾسط ( ،)1.77يمييا في التختيب الخابع "رفض الحىاب إلى الظبيب" ،وذلػ بستؾسط
( ،)1.73يمييا في التختيب الخامذ مذكمة "الحخكة الدائجة" بستؾسط ( ،)1.69وفي التختيب
الدادس جاءت مذكمة "السخاوؼ السخضية" بستؾسط ( ،)1.68وفي التختيب الدابع جاءت
مذكمة "يشادؼ مخيض الدىايسخ بأسساء أشخاص متؾفيؽ" ،وذلػ بستؾسط ( ،)1.67يمييا في
التختيب الثامؽ مذكالت

"رفض تشاوؿ الجواء" ،ومذكمة "صعؾبة تشاوؿ الظعاـ بسفخده"،

ومذكمة "التبؾؿ عمى مالبدو" بستؾسط ( ،)1.66يمييا في التختيب الحادؼ عذخ مذكمة
"صخاخ مخيض الدىايسخ عمى مقجمي الخعاية األسخية" وذلػ بستؾسط ( ،)1.64يمييا في
التختيب الثاني عذخ مذكمتا "الذتؼ لمذخص الحؼ يقجـ لو الخعاية الرحية" و"رتابة الدمؾؾ
الحؼ يقؾـ بو مخيض الدىايسخ" بستؾسط ( ،)1.62وتؾالت السذكالت الدمؾكية في التختيب

حيث جاء في التختيب األخيخ "رفض مخيض الدىايسخ غدل يجيو" بستؾسط (.)1.39

ومؽ خالؿ عخض نتائج الججوؿ الدابق رقؼ ( )3تحقق اليجؼ الثالث السؾسؾـ
بػالتعخؼ عمى واقع السذكالت الدمؾكية لسخضى الدىايسخ ،والتي بمغ الستؾسط العاـ ليا
( ،)1.63والحؼ يعشي أف مخيض الدىايسخ يعاني مؽ مذكالت سمؾكية بجرجة كبيخة بمغت
( )1.63مؽ .2
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ما مدى مصاندة مصادر املصاندة االجتماعية الرمسية وغري الرمسية املكدمة
ملريض السهامير؟

الجدول ()4
التكرار والندب والهسط الحدابي واالنحراف المعياري
والترتيب لمرادر المداندة االجتماعية الرسمية وغير الرسمية لمريض الزهايمر من وجهة
نظر مقدمي الرعاية األسرية
مرادر المداندة االجتماعية

أ

المرادر غير الرسمية

1

الدوج /الدوجة.

2

األبشاء /البشات.

3

األخؾة.

4

األحفاد.

5

زوجات األبشاء.

6

أزواج البشات.

7

األقارب.

8

زمالء العسل.

9

زمالء الجراسة.

10

األصجقاء.

11

الجيخاف.

االستجابات

يداندني

يداندني

ال

دائما

أحيانا

يداندني

ت

53

16

32

%

52.5

15.8

31.7

ت

62

25

14

%

61.4

24.8

13.9

ت

25

50

26

%

24.8

49.5

25.7

ت

29

48

24

%

28.7

47.5

238

ت

17

44

40

%

16.8

43.6

39.6

ت

8

33

60

%

7.9

32.7

59.4

ت

12

34

55

%

11.9

33.7

54.5

ت

8

21

72

%

7.9

20.8

71.3

ت

6

18

77

%

5.9

17.8

76.2

ت

8

24

69

%

7.9

23.8

68.3

ت

3

31

67
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االنحراف

المتهسط

المعياري

الحدابي

0.90

2.21

0.73
0.71
0.73
0.72
0.64
0.70
0.63
0.58
0.63
0.54

2.5
1.99
2.05
1.8
1.49
1.57
1.37
1.30
1.4
1.37

الترتيب

2
1
4
3
5
7
6
10
12
9
10
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مرادر المداندة االجتماعية
أ

12

المرادر غير الرسمية
رجاؿ الجيؽ.

االستجابات
يداندني

يداندني

ال

دائما

أحيانا

يداندني

%

3

30.7

66.3

ت

10

30

61

%

9.9

29.7

60.4

المتهسط العام لمبعد =

االنحراف
المعياري

0.67

المتهسط

الحدابي

1.49

الترتيب

7

20.54

1.7
ب

مرادر المداندة الرسمية

13

الظب السشدلي.

14

ت

17

33

51

%

16.8

32.7

50.5

الجسعية الخيخية الدعؾدية

ت

12

28

61

لسخضى الدىايسخ.

%

11.9

27.7

60.4

15

الزساف االجتساعي.

ت

14

28

59

%

13.9

27.7

58.4

16

الجسعيات الخيخية.

ت

8

31

62

%

7.9

30.7

61.4

17

الخعاية الشيارية

ت

9

26

66

%

8.9

25.7

65.3

= 1.53الستؾسط العاـ
لمبعج.

0.75
0.70
0.73
0.64
0.65

1.7
1.51
1.6
1.5
1.43

1
3
2
4
5

7.64

باستقخاء الججوؿ رقؼ ( )4الحؼ يؾضح مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية وغيخ
الخسسية السقجمة لسخيض الدىايسخ كسا يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية لمسخيض ،تبيؽ أف أوؿ
مرجر غيخ رسسي يقجـ السدانجة االجتساعية لسخيض الدىايسخ ومؽ أسختو ىؼ األبشاء /البشات
بستؾسط ( ،)2.5يميو في التختيب الثاني مدانجة الدوج /الدوجة بستؾسط ( ،)2.21وفي التختيب
الثالث جاءت مدانجة األحفاد بستؾسط ( ،)2.05وجاءت في التختيب الخابع مدانجة اإلخؾة/

األخؾات بستؾسط ( ،)1.99وجاء في التختيب الخامذ مدانجة زوجات األبشاء بستؾسط (،)1.8

بيشسا جاء مدتؾػ السدانجة االجتساعية غيخ الخسسية ضعيفا كسا يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية
لسخيض الدىايسخ ،ومؽ مرادرىا التالية :األقارب في التختيب الدادس بستؾسط (،)1.57
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وجاء في التختيب الدابع أزواج البشات ،وكحلػ رجاؿ الجيؽ بستؾسط ( ،)1.49وفي التختيب
التاسع كانت مدانجة األصجقاء بستؾسط ( ،)1.4بيشسا جاءت مدانجة الجيخاف وزمالء العسل في
التختيب العاشخ بستؾسط ( ،)1.37وفي التختيب األخيخ جاءت مدانجة زمالء الجراسة بستؾسط

( ،)1.30وكاف الستؾسط العاـ لسدتؾػ مدانجة السرادر غيخ الخسسية في تقجيؼ العؾف والجعؼ
لسخيض الدىايسخ بمغت ( ،)1.7وىي تذيخ إلى مدتؾػ متؾسط مؽ مدانجة السرادر غيخ
الخسسية في دعؼ مخيض الدىايسخ.
أما عؽ السدانجة الخسسية مؽ وجية نغخ مقجمي الخعاية األسخية أشارت الشتائج إلى

أف أوؿ ىحه السرادر في مدانجة مخيض الدىايسخ ىي الظب السشدلي بستؾسط ( ،)1.7يمييا
في التختيب الثاني الزساف االجتساعي بستؾسط ( ،)1.6ثؼ جاء في التختيب الثالث الجسعية

الخيخية الدعؾدية لسخيض الدىايسخ بستؾسط ( ،)1.51وفي التختيب الخابع جاءت مدانجة
أخيخ جاء في
الجسعيات الخيخية كأحج مرادر السدانجة الخسسية وذلػ بستؾسط ( ،)1.5و ا
التختيب الخامذ مدانجة الخعاية الشيارية بستؾسط ( ،)1.43وبمغ إجسالي الستؾسط العاـ

لسرادر السدانجة الخسسية في تقجيؼ الخعاية لسخيض الدىايسخ بمغ ( ،)1.53وىي تسثل مداىسة

ضعيفة مؽ الجيات الخسسية كسا يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ.

ومؽ خالؿ نتائج الججوؿ الدابق يتحقق اليجؼ الخابع مؽ الجراسة والسؾسؾـ بالتعخؼ
عمى مرادر السدانجة االجتساعية الخسسية وغيخ الخسسية لسخضى الدىايسخ ومجػ ىحه
السدانجة.
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ما أمناط املصاندة االجتماعية اليت حيتاج إليها مكدمو الرعاية األشرية ملريض
السهامير؟

الجدول ()5
يبين التكرار والندب والهسط الحدابي واالنحراف المعياري والترتيب لعبارات
أنماط المداندة االجتماعية التي يحتاج إليها مقدمه الرعاية األسرية لمريض الزهايمر
االستجابات

أنماط المداندة االجتماعية التي يحتاج إليها
مقدمه الرعاية األسرية
أ
7

دعؼ مؽ فخيق الديارة السشدلية عشج

11

التذجيع مؽ السحيظيؽ عشجما

14

التجريب عمى التعامل مع سمؾكيات

الظؾارغ.

أكؾف محبط/ػة.

مخيض الدىايسخ.

الستؾسط العاـ لمبعج (الؾججانية=
ب
1
2

ال

تفيؼ شخرية السراب بالدىايسخ.
االطالع عمى نساذج لتجارب
سابقة

مع

أشخاص

مرابيؽ

االستذارة عشج الحاجة.
الستؾسط العاـ لمبعج (السعمؾماتية

5
12

إيؾاء الذخص السراب بالدىايسخ
في الخعاية الشيارية.

تؾفخ مدتمدمات لمعشاية الرحية.

المعياري

الحدابي

المداندة الهجدانية
ت

21

39

41

%

20.8

38.6

40.6

ت

19

34

48

%

18.8

33.7

47.5

ت

21

35

45

%

20.8

34.7

44.6

2.24

0.76
0.77
0.78

2.2
2.29
2.24

1.78

ت

6

34

61

%

9.5

33.7

60.4

ت

18

45

38

%

17.8

44.6

37.6

ت

13

31

57

%

12.9

30.7

56.4

2.39

=
ج

دائما

المداندة المعمهماتية

بالدىايسخ.
8

أحيانا

االنحراف

المتهسط

الترتيب

0.61
0.72

0.72

3
1
2
6.72

2.54
2.2

2.44

1.58

1
3

2
7.18

المداندة األدائية
ت

42

31

28

%

41.6

30.7

27.7

ت

14

32

55

%

13.9

31.7

54.5
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االستجابات

أنماط المداندة االجتماعية التي يحتاج إليها

أحيانا

دائما

المعياري

ت

23

31

47

0.80

%

22.8

30.7

46.5

مقدمه الرعاية األسرية

13

السداعجات السادية.
الستؾسط العاـ لمبعج األدائية =

ال

6

السداعجة في األعساؿ السشدلية.

10

التحجث مع األخرائي االجتساعي

2.17

ت

21

39

41

%

20.8

38.6

40.6

السخيض

ت

24

28

49

%

23.8

27.7

48.5

بخامج تمفديؾنية عؽ التعامل مع

ت

24

32

45

%

23.8

31.7

44.6

لسشاقذة

بالدىايسخ.
15

سمؾكيات

سمؾكيات السراب الدىايسخ.

الستؾسط العاـ لمبعج (التقجيخية =
3

1.73

المداندة التقديرية

د

ىػ

االنحراف

2.22

لمسخيض

ت

14

33

54

%

13.9

32.7

53.5

4

تقبل السحيظيؽ لسخيض الدىايسخ

ت

11

38

52

9

مذاركة أفخاد األسخة في تقجيؼ

%

10.9

37.6

51.5

ت

14

24

63

%

13.9

23.8

62.4

الرحية

بالدىايسخ.

اليؾمية

بغض الشغخ عؽ ترخفاتو.

الخعاية.

الستؾسط العاـ لمبعج (االجتساعية

=

2.43

0.82

0.80
1.80

المداندة االجتماعية
شخص آخخ يداعج في العشاية

0.76

0.72

0.68
0.73
1.58

المتهسط

الحدابي
2.24

الترتيب
2

6.51
2.2
2.25

2.21

3
1

2

6.65
2.4

2.41
2.5

3

2
1
7.29

أوضحت نتائج الجراسة الؾاردة بججوؿ رقؼ ( )5عؽ أنساط السدانجة التي يحتاج إلييا
مقجمؾ الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ما يأتي:
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فيما يتعلّق باملساندة الوجدانية:

أشارت نتائج الجراسة السيجانية إلى حاجة مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ

السدانجة الؾججانية إلى "التذجيع مؽ السحيظيؽ عشجما يكؾف محبط/ة" في التختيب األوؿ
بستؾسط قجره ( ،)2.29يمييا في التختيب الثاني الحاجة إلى "التجريب عمى التعامل مع
سمؾكيات مخيض الدىايسخ" بستؾسط قجره ( ،)2.24يمييا في التختيب الثالث الحاجة إلى "دعؼ

مؽ فخيق الديارة السشدلية عشج الظؾارغ" بستؾسط قجره ( ،)2.2وبمغ إجسالي الستؾسط العاـ لبعج
حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة الؾججانية ( .)2.24وتعشي أف حاجة مقجمي
الخعاية األسخية إلى السدانجة الؾججانية متؾسظة.
فيما يتعلّق باملساندة املعلوماتية:

جاء في التختيب األوؿ حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى "تفيؼ شخرية السراب
بالدىايسخ" ،وذلػ بستؾسط ( ،)2.54يمييا في التختيب الثاني "الحاجة إلى االستذارة عشج
الحاجة" بستؾسط ( ،)2.44بيشسا جاءت الحاجة إلى "االطالع عمى نساذج لتجارب سابقة مع
أشخاص مرابيؽ بالدىايسخ" في التختيب الثالث بستؾسط ( ،)2.2وبمغ الستؾسط العاـ لبعج
حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة السعمؾماتية كأحج أبعاد السدانجة االجتساعية
( ،)2.39وىي تسثل حاجة قؾية.
فيما يتعلّق باملساندة األدائية:

جاء في التختيب األوؿ حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى "تؾفيخ مدتمدمات لمعشاية
الرحية بالسخيض" بستؾسط قجره ( ،)2.41يمييا في التختيب الثاني "السداعجات السادية"

بستؾسط ( ،)2.24بيشسا جاءت الحاجة إلى "إيؾاء الذخص السراب بالدىايسخ في الخعاية
الشيارية" في التختيب الثالث بستؾسط ( ،)1.86وبمغ الستؾسط العاـ لبعج حاجة مقجمي الخعاية
األسخية إلى السدانجة األدائية كأحج أبعاد السدانجة االجتساعية ( ،)2.17وىي تسثل حاجة
متؾسظة.
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فيما يتعلق باملساندة التقديرية:

جاء في التختيب األوؿ الحاجة إلى "تؾفيخ مدتمدمات لمعشاية الرحية بالسخيض
التحجث مع األخرائي االجتساعي لسشاقذة سمؾكيات السخيض بالدىايسخ" بستؾسط قجره
( ،)2.25يمييا في التختيب الثاني الحاجة إلى "بخامج تمفديؾنية عؽ التعامل مع سمؾكيات
السخيض بالدىايسخ" بستؾسط ( ،)2.21بيشسا جاءت في التختيب الثالث الحاجة إلى "السداعجة

في األعساؿ السشدلية كشؾع مؽ التقجيخ لمجيج الستظمب لخعاية مخيض الدىايسخ" بستؾسط

( ،)2.2وبمغ الستؾسط العاـ لبعج الحاجة إلى السدانجة التقجيخية كأحج أبعاد السدانجة
االجتساعية ( ،)2.22وىي تعبخ عؽ حاجة متؾسظة لجػ مقجمي الخعاية األسخية.
فيما يتعلّق بالدعم االجتماعي:

جاء في التختيب األوؿ حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى "مذاركة أفخاد األسخة في
تقجيؼ الخعاية لسخيض الدىايسخ" ،وذلػ بستؾسط ( ،)2.5يمييا في التختيب الثاني "تقبل
السحيظيؽ لسخيض الدىايسخ بغض الشغخ عؽ ترخفاتو" بستؾسط ( ،)2.41بيشسا جاءت
الحاجة إلى "شخص آخخ يداعج في العشاية الرحية اليؾمية لمسخيض بالدىايسخ" في التختيب

الثالث بستؾسط ( ،)2.4وبمغ الستؾسط العاـ لبعج حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى الجعؼ
االجتساعي كأحج أبعاد السدانجة االجتساعية ( ،)2.43وىي تعبخ عؽ حاجة قؾية لجييؼ .وتتفق
ىحه الشتيجة مع دراسة (الجاعج2018 ،ـ) في أف أوؿ السذكالت االجتساعية التي ُيعاني مشيا
مقجمؾ الخعاية األسخية لسخضى الخخؼ ىي ضعف السدانجة االجتساعية.
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الرسم البياني رقم ()1
يبين أكثر أنماط المداندة االجتماعية التي يحتاج إليها مقدمه الرعاية األسرية لمريض
الزهايمر

2.39

2.43

2.24
2.22

الدعم
االجتماعي

المساندة
التقديرية

2.17

المساندة
األدائية

المساندة
المعلوماتية

2.45
2.4
2.35
2.3
2.25
2.2
2.15
2.1
2.05
2

المساندة
الوجدانية

باستقخاء الخسؼ البياني رقؼ ( )1يتبيؽ أف أكثخ أنساط السدانجة االجتساعية التي يحتاج
إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ ىي السدانجة بالجعؼ االجتساعي مؽ السحيظيؽ

القائؼ عمى التقبل والسذاركة والتعاوف في رعاية مخضى الدىايسخ ،وذلػ بستؾسط (،)2.43

يمييا في التختيب الثاني حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة السعمؾماتية بستؾسط

( ،)2.39وفي التختيب الثالث الحاجة إلى السدانجة الؾججانية بستؾسط ( ،)2.24وفي التختيب
أخيخ الحاجة إلى السدانجة األدائية
الخابع الحاجة إلى السدانجة التقجيخية بستؾسط ( ،)2.22و ا
بستؾسط ()2.17
ومؽ نتائج الججوؿ رقؼ ( )5والخسؼ البياني رقؼ ( )1يتحقق اليجؼ الخامذ السؾسؾـ
بتحجيج أنساط السدانجة االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجـ الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ
وأكثخ ىحه األنساط احتياجا وإلحاحا.
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ما العالقة بني املشلالت الصلوكية ملريض السهامير وأمناط املصاندة االجتماعية
اليت حيتاج إليها مكدمو الرعاية األشرية؟

الجدول رقم ()6
العالقة بين المذكالت الدمهكية لمريض الزهايمر وأنماط المداندة االجتماعية التي يحتاج
إليها مقدمه الرعاية األسرية باستخدام مرفهفة االرتباط بمعامل ارتباط بيرسهن
المتغيرات
السذكالت
الدمؾكية
السدانجة

المذكالت
الدمهكية

المداندة
المعمهماتية

الهجدانية

األدائية

التقديرية

1
0.159

1

الؾججانية

**0.257

**0.559

1

األدائية

**0.349

**0.518

**0.558

1

التقجيخية

**0.289

**0.820

**0.843

**0.762

1

0.091

**0.641

**0.482

**0.399

**0.344

السعمؾماتية

االجتساعية
السدانجة

االجتساعية

ككل

االجتماعية

المداندة
االجتماعية
ككل

**0.289

**0.820

**0.843

**0.762

**0.795

1
**0.713

1

باستقخاء الججوؿ رقؼ ( )6الحؼ يبيؽ مرفؾفة االرتباط بيؽ السذكالت الدمؾكية وحاجة
مقجمي الخعاية األسخية لسخيض الدىايسخ إلى أنساط السدانجة االجتساعية يتبيؽ ما يأتي:
 وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعانيمشيا مخيض الدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة الؾججانية ،وذلػ

بسعامل ارتباط بيخسؾف قجره ( ،)0.257والجاؿ إحرائيا عشج مدتؾػ معشؾية
( ،)0.001وىحا يعشي أنو كمسا زاد وجؾد السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ
زادت حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة الؾججانية.
 وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعانيمشيا مخيض الدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة األدائية ،وذلػ
بسعامل ارتباط بيخسؾف قجره ( )0.349والجاؿ عشج مدتؾػ معشؾية ( ،)0.001وىحا
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يعشي كمسا زادت السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ زادت حاجة مقجمي الخعاية
األسخية إلى السدانجة األدائية.
 وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعانيمشيا مخيض الدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة التقجيخية ،وذلػ
بسعامل ارتباط بيخسؾف قجره ( )0.289والجاؿ إحرائيا عشج مدتؾػ معشؾية
( ،)0.001وىحا يعشي كمسا زاد وجؾد السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ زادت
حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة التقجيخية.
 عجـ وجؾد عالقة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيضالدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة السعمؾماتية ،وذلػ ألف معامل
ارتباط بيخسؾف ضعيف وقجره ( ،)0.159وىؾ غيخ داؿ إحرائيا عشج مدتؾػ

معشؾية ( )0.001أو ( ،)0.05وىحا يعشي عجـ وجؾد ارتباط لو داللة إحرائية بيؽ
زيادة السذكالت الدمؾكية لجػ مخيض الدىايسخ وحاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى
السدانجة السعمؾماتية .وىحا يعشي أف مقجمي الخعاية األسخية في حاجة إلى السدانجة

السعمؾماتية بذكل عاـ ،وال تختبط ىحه الحاجة بؾجؾد مذكالت سمؾكية لجػ مخيض

الدىايسخ مؽ عجمو.
 عجـ وجؾد عالقة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيضالدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة بالجعؼ االجتساعي ألف معامل
ارتباط بيخسؾف ضعيف وقجره ( ،)0.091وىؾ غيخ داؿ إحرائيا عشج مدتؾػ

معشؾية ( )0.001أو ( ،)0.05وىحا يعشي عجـ وجؾد ارتباط لو داللة بيؽ
السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ وحاجة مقجمي الخعاية االسخية إلى السدانجة
بالجعؼ االجتساعي .وىحه الشتيجة تعكذ حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة

بالجعؼ االجتساعي لمتعامل مع مخيض الدىايسخ بذكل عاـ برخؼ الشغخ عؽ زيادة
أو قمة السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ.
 وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعانيمشيا مخيض الدىايسخ وحاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى األنساط السختمفة
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لمسدانجة ،وذلػ بسعامل ارتباط بيخسؾف قجره ( )0.289والجاؿ إحرائيا عشج مدتؾػ
معشؾية ( ،)0.001وىحا يعشي أنو كمسا زادت السذكالت الدمؾكية لجػ مخيض
الدىايسخ كمسا زادت حاجة مقجمي الخعاية االسخية إلى األنساط السختمفة لمسدانجة
االجتساعية.
وىحا ما يجيب عؽ التداؤؿ الدابع لمجراسة ،ويحقق ىجفيا الدادس السؾسؾـ
بػ "تحجيج العالقة بيؽ السذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ وأنساط السدانجة
االجتساعية التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية".

ثامنًا -مناقشة النتائج وتفسريها:
 األعراض الصخية اليت ظهرت على مريض السهامير عهد اكتشاف املرض:كذفت نتائج الجراسة عؽ وجؾد عجد مؽ األعخاض الرحية التي عيخت عمى مخيض
الدىايسخ عشج اكتذاؼ السخض ،ومشيا بالتختيب :الشدياف ،ثؼ التخاريف ،ثؼ تقمب السداج
والترخفات ثؼ تخداد الكالـ ،ثؼ مشاداة األشخاص بأسساء غيخ أسسائيؼ ،ثؼ ضعف الحكؼ عمى
األشياء ،ثؼ عجـ القجرة عمى التؾاصل مع اآلخخيؽ ،ثؼ عجـ القجرة عمى التفكيخ ،ثؼ وضع

األشياء في غيخ مكانيا ،وأخي اخ التدمط .وىحه األعخاض غمبا ما تغيخ عمى مخيض الدىايسخ،
ولكؽ تختيب حجوثيا وندبة حجوثو تختمف مؽ مخيض إلى آخخ.

 واقع املشلالت الصلوكية اليت يعاني مهها مريض السهامير:أوضحت نتائج الجراسة السيجانية تعجد وتشؾع السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا
مخيض الدىايسخ كسا يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية لو ،وىي بالتختيب :تكخار كمسات مؽ
الساضي ،تسدػ مخيض الدىايسخ بحاجاتو الذخرية ،ميمو إلى العشاد ،الحخكة الدائجة ،رفض
الحىاب إلى الظبيب ،السخاوؼ السخضية ،السشاداة بأسساء أشخاص متؾفيؽ ،رفض تشاوؿ الجواء
الخاص بو ،صعؾبة تشاوؿ الظعاـ بسفخده ،التبؾؿ عمى مالبدو ،الرخاخ ،الذتؼ ،رتابة
الدمؾؾ ...إلخ مؽ السذكالت الدمؾكية ،وتتفق ىحه الدمؾكيات مع ما جاء بجراسة (Teri et

)al ,1993والتي حجدت فييا قائسة مؽ الدمؾكيات التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ ،ومشيا:
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التحجث برؾت مختفع ،سمؾكيات محخجة ،العشاد ،السجادلة ،إيقاظ مقجـ الخعاية ،باإلضافة إلى
السذكالت السختبظة بالحاكخة كالشدياف ،تكخار الجسل ،فقجاف األشياء ،واختمفت عؽ الجراسة
الحالية في أنيا تشاولت االكتئاب ،كسا أف الجراسة الحالية اختمفت عشيا في السخاوؼ السخضية
والحخكة الدائجة كأشكاؿ لمسذكالت الدمؾكية لجػ مخيض الدىايسخ.
كسا أوضحت الشتائج أف الستؾسط العاـ لمسذكالت الدمؾكية لسخيض الدىايسخ كسا
يخاىا مقجمؾ الخعاية األسخية بمغ ( )1.63مؽ  ،2مسا يذيخ إلى أف ىشاؾ مذكالت سمؾكية
يعاني مشيا السخيض بذكل كبيخ ،وتتفق ىحه الشتيجة مع ما جاءت بو دراسة (Gauthier et

) al.,2010في أف ىشاؾ تغييخات سمؾكية متشؾعة تغيخ عمى السخيض ،وتسثل تحجيا وعبئا
لسقجمي الخعاية األسخية ،وتتفق أيزا مع دراسة (الدشبل2014 ،ـ) ودراسة (عمي2016 ،ـ).
مدى مداندة مرادر المداندة االجتماعية الرسمية وغير الرسمية المقدمة لمريض

الزهايمر:

أشارت الشتائج إلى تشؾع وتعجد مرادر السدانجة غيخ الخسسية ،والتي تسثمت بالتختيب

في األبشاء /البشات ،ثؼ الدوج /الدوجة ،ثؼ األحفاد ،ثؼ اإلخؾة /األخؾات ،ثؼ زوجات األبشاء،
بيشسا جاء األقارب ،وأزواج البشات ،ورجاؿ الجيؽ ،واألصجقاء ،وزمالء العسل والجراسة والجيخاف

في التختيبات األخيخة ،مسا يذيخ إلى ضعف مدانجة ىحه السرادر غيخ الخسسية في مدانجة

مخيض الدىايسخ.
كسا أشارت الشتائج أيزا إلى تعجد مرادر السدانجة الخسسية ،والتي جاءت بالتختيب
كسا يأتي :الظب السشدلي ،الزساف االجتساعي ،الجسعية الخيخية الدعؾدية لسخضى الدىايسخ،
الجسعيات الخيخية ،الخعاية الشيارية.

 أمناط املصاندة االجتماعية اليت حيتاج إليها مكدمو الرعاية األشرية ملريضالسهامير ،وما أكجرها احتياجًا:
يتبيؽ أف أكثخ أنؾاع السدانجة التي يحتاج إلييا مقجمؾ الخعاية األسخية لسخيض

الدىايسخ ىي السدانجة والجعؼ االجتساعي مؽ السحيظيؽ القائؼ عمى التقبل والسذاركة والتعاوف
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في رعاية مخضى الدىايسخ ،وجاءت ىحه االحتياجات بالتختيب كسا يأتي :مذاركة أفخاد األسخة
في تقجيؼ الخعاية ،تقبل السحيظيؽ لسخيض الدىايسخ بغض الشغخ عؽ ترخفاتو ،شخص آخخ
يداعج في العشاية الرحية اليؾمية لمسخيض بالدىايسخ ،ويفدخ ذلػ بكثخة الجيج الحؼ يبحلو
مقجـ الخعاية األسخية في رعاية مخيض الدىايسخ ،مسا يتظمب الحاجة إلى الجعؼ االجتساعي

سؾاء في محيط األسخة أو في محيط السجتسع ،وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تؾصمت إليو دراسة
(الجاعج2018 ،ـ) في أف أوؿ السذكالت االجتساعية التي ُيعاني مشيا مقجمؾ الخعاية األسخية
ىي ضعف السدانجة االجتساعية مؽ مؤسدات السجتسع وزيارة األقارب ما يمييا في التختيب
الثاني السدانجة السعمؾماتية بستؾسط ( ،)2.39وجاءت ىحه االحتياجات مختبة كسا يأتي :تفيؼ

شخرية السراب بالدىايسخ ،االستذارة عشج الحاجة ،االطالع عمى نساذج لتجارب سابقة مع
أشخاص مرابيؽ بالدىايسخ.
 -وجاء في التختيب الثالث حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة الؾججانية

بستؾسط ( ،)2.24وكانت عباراتيا مختبة كسا يأتي :التذجيع مؽ السحيظيؽ عشجما
أكؾف محبط/ػة ،التجريب عمى التعامل مع سمؾكيات مخيض الدىايسخ ،دعؼ مؽ
فخيق الديارة السشدلية عشج الظؾارغ.

 وجاء في التختيب الخابع حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة التقجيخيةبستؾسط ( ،)2.22وكانت ىحه االحتياجات مختبة كسا يأتي :التحجث مع
األخرائي االجتساعي لسشاقذة سمؾكيات السخيض بالدىايسخ ،بخامج تمفديؾنية عؽ
التعامل مع سمؾكيات السراب الدىايسخ ،السداعجة في األعساؿ السشدلية.

أخيخ ،حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة األدائية بستؾسط (،)2.17
و ا
وتخكدت االحتياجات مؽ ىحا الشسط مؽ السدانجة بالتختيب في :إيؾاء الذخص السراب
بالدىايسخ في الخعاية الشيارية ،السداعجات السادية ،تؾفخ مدتمدمات لمعشاية الرحية .وتتذابو
ىحه الشتيجة مع دراسة (دمحم2014 ،ـ) في تخكيدىا عمى مقجمي الخعاية األسخية ،وتقجيخ

حاجاتيؼ الرحية واالقترادية واالجتساعية.
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 العالقة بني املشلالت الصلوكية ملريض السهامير وأمناط املصاندة االجتماعية اليتحيتاج إليها مكدمو الرعاية األشرية:

أشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت

الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية لمسدانجة
الؾججانية ،والسدانجة اآلدائية ،والسدانجة التقجيخية ،بيشسا أشارت الشتائج إلى عجـ وجؾد عالقة

دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي يعاني مشيا مخيض الدىايسخ وبيؽ حاجة مقجمي
الخعاية األسخية لمسدانجة السعمؾماتية ،والسدانجة بالجعؼ االجتساعي.
وفي السجسل وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة دالة إحرائيا بيؽ السذكالت الدمؾكية التي
يعاني مشيا مخيض الدىايسخ و بيؽ حاجة مقجمي الخعاية األسخية إلى األنساط السختمفة
لمسدانجة االجتساعية.

تاسعًا -توصيات الدراسة:

في ضؾء ما أشارت إليو نتائج الجراسة السيجانية يسكؽ لمباحثتيؽ التؾصية بسا يأتي:

 -1أف تقؾـ السؤسدات الرحية وفخيق العسل بيا ،وكحلػ الجسعيات الخيخية التي
تعسل في مجاؿ رعاية مخضى الدىايسخ بتؾعية أفخاد السجتسع بأىؼ األعخاض
الرحية التي يعاني مشيا السخيض الكتذاؼ السخض في وقت مبكخ.

 -2أف يقؾـ األخرائيؾف االجتساعيؾف في جسيع السؤسدات السعشية بخعاية مخضى
الدىايسخ وأسخىؼ بتعديد السدانجة االجتساعية بأنساطيا السختمفة لجػ مقجمي
الخعاية األسخية لمتخفيف مؽ ضغؾط وعبء رعاية مخيض الدىايسخ.
 -3أف تقجـ السؤسدات الخسسية السعشية بخعاية مخضى الدىايسخ كافة الخجمات
والسداعجات السادية والعيشية والسعشؾية الالزمة ،والتي تُعيؽ مقجمي الخعاية
األسخية عمى رعايتيؼ لسخيض الدىايسخ.
 -4أف يقؾـ األخرائي االجتساعي بتشسية الؾعي السجتسعي بسخض الدىايسخ ،وحاجة
مقجمي الخعاية األسخية إلى السدانجة االجتساعية.
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 -5أف تُقجـ وسائل اإلعالـ التقميجية والحجيثة السخئية والسدسؾعة بخامج تؾعؾية
لمسؾاطشيؽ وألسخ مخضى الدىايسخ عؽ تقبل السخيض ،وكيفية التعامل مع
مذكالتو الدمؾكية.
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السلطة التقديرية للقاضي اجلنائي يف الدفاع الشرعي
()1

الدكتىر .طارق السًد حممىد أبىعقًن

محاضر بكلية الحقوق جامعتي بنها وحلوان  -مصر
DOI: 10.12816/0056074

وستخمـص
ٖعدّ الدفاع الشسع٘ أحد أِي أسباب اإلباح ٛاليت أقسِّا القإٌُ ،ذلك أُّ لْ خصٕصٗ ٛتتىثّن يف كٌْٕ قد شسع لدفع عدٔاُ بغري
حق ،كىا أُّ االدعا ٞبقٗاً الدفاع الشسع٘ كثريًا وا ٖمجأ إلْٗ املتّىُٕ لتربٖس جساٟىّي ِٕٔ ،األوس الرٖ ٙفسض عم ٜاحملكىٛ
ضسٔز ٚالتحقٗق يف االدعا ٞبّرا احلق لمتثبت وَ ود ٝتٕافس حال ٛالدفاع الشسع٘.
ٔتقدٖس ود ٝتٕافس حق الدفاع الشسع٘ وَ عدوْ وَ األوٕز املٕضٕعٗ ٛالبحت ٛاليت خيتص بّا قاض٘ املٕضٕع ،فّٕ ٔحدٓ وَ
ميمك القدز ٚعم ٜحبث وا تستٍد إلْٗ حال ٛالدفاع الشسع٘ وَ أدلٔ ٛتفٍٗدِا لك٘ ٖتثبت وَ تٕافسِا أٔ اٌعداوّأ ،ال زقابٛ
حملكى ٛالٍقض يف ذلك.
ٔتأت٘ أِىِٗ ٛرا البحث يف كٌْٕ ٖمق٘ الطٕ ٞعم ٜالسمط ٛالتقدٖسٖ ٛحملكى ٛاملٕضٕع يف تقدٖس ود ٝتٕافس حال ٛالدفاع
الشسع٘ ،ملعسف ٛحدٔد ٔضٕابط ِرٓ السمطٔ ،ٛقد مت االستعاٌ ٛيف البحث باملٍّج الٕصف٘ التحمٗم٘ٔ ،ذلك وَ خاله دزاسٛ
ٔعسض الٍصٕص القإٌٌٗٔ ٛالتعسض آلزا ٞالفقّأ ٞالتعمٗق عمّٗأ ،الٍظس كرلك يف االجتّادات القطأ ٟٛٗحتمٗمّأٌ ،ادزًا وا
مت المجٕ ٞلمىٍّج املقازُ إللقا ٞالطٕ ٞبشكن أٔض عم ٜبعض الٍقا .
ٔقد استٍتجٍا وَ خاله ِرا البحث أُّ املشسع اإلوازات٘ كاُ أكثس دق ٛوَ ٌظريٓ املصس ٙيف تٍظٗي الٍصٕص القإٌٌٗٛ
املتعمق ٛبالدفاع الشسع٘ٔ ،أُّ ٍِاك حاج ٛإلجسا ٞتعدٖن يف قإٌُ العقٕبات املصس ،ٙكىا استٍتجٍا أِي الطٕابط اليت حتكي
السمط ٛالتقدٖسٖ ٛلمقاض٘ اجلٍأ .ٟ٘اختتىٍا البحث مبجىٕع ٛوَ التٕصٗات.

وفسدات البحث:

الدفاع الشسع٘  -دفع الصاٟن  -أسباب اإلباح - ٛوٕاٌع املسؤٔلٗٔ ٛوٕاٌع العقاب  -اإلكسآ ٔحال ٛالطسٔز - ٚالسمط ٛالتقدٖسٖ- ٛ
استبعاد األدل.ٛ

 -1حصن الدكتىر طارق السًد حممىد عمى دكتىاره القانىن اجلنائٌ بتقدير جًد جدًّا ،وعضى اجلمعًة املصرية
لالقتصاد السًاسٌ والتشريع ،وعضى اجلمعًة املصرية لمقانىن الدولٌ ،وهى حماضر بلمًة احلقىق جبامعة
حمىان ،وشارك يف العديد من املؤمترات العممًة يف العديد من اجلامعات املصرية.
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Abstract
Self – defense is permitted by law as it is intended to resist unlawful aggression. It is
always claimed by suspects as a justification for their crimes, and so courts have to
launch investigations into such claims to determine their legitimacy. Determination of
the absence or existence of right to self-defense is a purely subjective matter falling
under the jurisdiction of trial judge. The said judge alone has the power to examine
evidence of self-defense case, and the power to refute such evidence in a bid to
determine absence or existence of the self-defense claim; court of cassation has no
supervision over this. This research is important as it throws the spotlight on the trial
court discretionary power in determining existence of self –defense case. Research
uses descriptive, analytical method to study and review legal provisions; review and
comment on jurists' views as well as examining and analyzing jurisprudence.
Comparative method was rarely referred to for the illustration of some points.
Research summed up with that UAE legislator was more accurate in regulating selfdefense related legal provisions than Egypt's counterpart; and that amendments need
to be introduced to Egypt's Penal Code. Research also concluded wit

Keywords:
Self – defense – Resisting Aggression – Reasons for Permissibility- Obstacles to
Punishment and Responsibility – Coercion and Necessity – Discretionary Power –
Exclusion of Evidence.
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مقدمة:

يقػؿ تبارؾ كتعالى في سػرة الحج :بدع هللا الخحسغ الخحيع ( ََٰذلِ َك َو َم ْن َعا َق َب ِب ِط ْث ِل َما
ِ
ِ
ِ
ظصَرَّن ُو َّ ِ
هر) [اآلية .]06
َّللا َل َع ُفٌّه َغُف ٌ
ُعهِق َب ِبو ُث َّم ُبغ َي َعَلْيو َلَي ُ
ُ
َّللا ۗ إ َّن َّ َ
لكل إنداف في الجفاع عغ نفدو ،كىحا
كفي ىحه اآلية داللة كاضحة عمى إقخار الحق ّ
مسا ّيتفق مع الفصخة اإلندانية ،ذلظ ّأنو كمشح بجء الخميقة كاإلنداف في صخاع مدتسخ مع
الحق ّ
الحياة ،كيعػد ذلظ إلى ما فخضتو الحياة االجتساعية في جسيع مخاحل تصػرىا مغ احتكاؾ

كتشافذ بيغ الشاس ،كإذا تخؾ ىحا االحتكاؾ كالتشافذ دكف ضابط ألدػ ىحا إلى شيػع
كتحػؿ السجتسع إلى غابة ييزع فييا القػؼ حق الزعيف.
الفػضىّ ،

أف القانػف ىػ الحؼ يشطع سمػؾ األفخاد في أ ّؼ مجتسع ،كتكفل الجكلة مغ
كاألصل ّ
خاللو حفع الدمع كاألمغ االجتساعييغ ،حيث يكػف ليا تقخيخ العقاب ،لتفادؼ فكخة االنتقاـ

الفخدؼ كالجساعي الحؼ كاف سائجا في العرخ القجيع(.)1

حق الجكلة في العقاب ليذ حقا مصمقا ،حيث يحكسيا في ذلظ مبجأ شخعية
إال ّ
أف ّ
الجخائع كالعقػبات ،ىحا السبجأ الحؼ ييجؼ إلى حساية الحخية الذخرية مغ جانب ،كحساية
()2
فإف التذخيعات الجشائية في مختمف
السرمحة العامة مغ جانب آخخ  ،كاحتخاما ليحا السبجأ ّ
أف ىشاؾ مجسػعة مغ األفعاؿ التي يبيحيا القانػف
الجكؿ التدمت بتحجيج الجخائع كالعقػبات ،إال ّ

عمى الخغع مغ كػنيا تسّثل سمػكا مجخما كفقا لقانػف العقػبات( .)3كىػ ما اتفق الفقو عمى
 -1د .كساؿ بالرك ،أحكاـ الجفاع الذخعي في التذخيع الجدائخؼ ،مجمة العمػـ اإلندانية ،ترجرىا كمية الحقػؽ
جامعة اإلخػة مشتػرؼ قدشصيشة ،بالجدائخ ،العجد  ،49يػنيػ 2018ـ.

 -2د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية لمحقػؽ كالحخيات ،الصبعة األكلى ،دار الذخكؽ ،القاىخة 1999ـ،
ص.359
 -3د .سعيج البخؾ الدكػتي ،حق الجفاع الذخعي (جػىخه ،حجكده ،كحاالت تجاكزه) دراسة تحميمية مقارنة في
قػانيغ العقػبات العخبية ،مجمة الحقػؽ ،العجديغ  ،17-16ديدسبخ2014 ،ـ ،ص.365
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تدسيتو بأسباب اإلباحة كمغ خالليا يدسح القانػف بالسداس بالحقػؽ مغ أجل تحقيق مرمحة
()1
كيعج الجفاع الذخعي أحج أىع
أكلى بالتخجيح مغ مرمحة الذخز الحؼ تع السداس بحّقو ّ ،
أقخىا القانػف ذلظ أف لو خرػصية تتسّثل في كػنو قج شخع لجفع عجكاف
أسباب اإلباحة التي ّ

كثيخ ما يمجأ إليو الستيسػف لتبخيخ جخائسيع،
ا
بغيخ حق ،كسا أف االدعاء بؿياـ الجفاع الذخعي

لمتثبت مغ مجػ
كىػ األمخ الحؼ يفخض عمى السحكسة ضخكرة التحقيق في االدعاء بيحا الحق ّ
تػافخ حالة الجفاع الذخعي.
كيعج الجفاع الذخعي أحج األسباب العامة لإلباحة ،كالتي تشتج أثخىا بالشدبة لجسيع
ّ
()2
أنػاع الجخائع  ،كسا أنو مغ الحقػؽ السدتقخة مشح القجـ ،فقج كاف صػرة مغ صػر الزخكرة
لجأ إلييا السجافع لرج اعتجاء شخؼ آخخ عمى حق مغ حقػقو ،كيحىب بعس الفقو إلى أف

حق الجفاع الذخعي يعػد في األصل إلى الفصخة كالغخيدة األساسية التي أكدعيا هللا في
اإلنداف ،كالستسّثمة في الحخص عمى البقاء(.)3

كعمى الخغع مغ كػف الجفاع الذخعي مغ الحقػؽ السدتقخة مشح القجـ ،إذ عخفتو
الذعػب القجيسة كأخحت بو تذخيعاتيا ،حيث كرد في الذخائع القجيسة كذخيعة حسػرابي ،إال أنو

يطل لمذخيعة اإلسالمية فزل الدبق في كضع نطخية عامة مكتسمة لحق الجفاع الذخعي(.)4

 -1د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،الشطخية العامة لمجخيسة ،مصبعة أكتػبخ
اليشجسية القاىخة2019 ،ـ ،ص.259
 -2د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق ،ص.530

 -3د .حدغ دمحم ربيع ،شخح قانػف العقػبات االتحادؼ لجكلة اإلما ارت العخبية الستحجة ،القدع العاـ ،الجدء األكؿ
السبادغ العامة لمجخيسة ،دكف دار نذخ1993 ،ـ ،ص.505

 -4د .أحسج عمي السججكب ،الجفاع الذخعي بيغ الذخيعة اإلسالمية كالقػانيغ الػضعية ،مجمة الػعي اإلسالمي
ترجر عغ ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف اإلسالمية ،الدشة ،8.العجد  ،96يشايخ1973 ،ـ ،القاىخة ،ص 74كما

بعجىا.
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حجد السذخع شخكط الجفاع الذخعي قج التدـ بحات الزابط الحؼ أجاز ؼيو
كحيشسا ّ
التجخيع ،كىػ الزخكرة كالتشاسب ،بسعشى أنو في حاؿ تػافخ الزخكرة كالتشاسب في استعساؿ
فإف صاحب الحق يطل في مأمغ مغ أف تصالو يج التجخيع أك العقاب(.)1
الحق أك الحخية ّ

كتقجيخ مجػ تػافخ حق الجفاع الذخعي مغ عجمو مغ األمػر السػضػعية البحتة التي

يختز بيا قاضي السػضػع ،فيػ كحجه مغ يسمظ القجرة عمى بحث ما تدتشج إليو حالة الجفاع
يتثبت مغ تػافخىا أك انعجاميا ،كال رقابة لسحكسة الشقس في
الذخعي مغ أدلة كتفشيجىا لكي ّ
ذلظ(.)2
كيقرج بالدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي الخخرة التي يسشحيا القانػف لتتيح لمقاضي

قج ار مغ حخية الترخؼ يدتعسمو كفقا لمطخكؼ دكف معقب عمى إرادتو ،شالسا كانت ىحه
الحخية محجكدة بالسالبدات الػاقعية(.)3

فإنشا مغ خالؿ ىحا البحث نحاكؿ إلقاء الزػء عمى نصاؽ كضػابط الدمصة
كمغ ىشا ّ
التقجيخية لمقاضي الجشائي في تقجيخ مجػ تػافخ حق الجفاع الذخعي.

تساؤالت البحث:

يعج أحج أىع أسباب اإلباحة ،ككاف تقجيخ مجػ تػافخ حاالتو
لسا كاف الجفاع الذخعي ّ
كشخكشو مغ اختراص قاضي السػضػع ،كيجخل في نصاؽ سمصتو التقجيخية ،كىػ ما يصخح
بعس التداؤالت ،كأىسيا:
 -1د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق ،ص.532-531

 -2د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،شخح قانػف العقػبات ،السخجع الدابق ،ص.302
 -3د .دمحم عمى الكيظ ،الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية2007 ،ـ
ص.29-28
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● ما ىي شبيعة الجفاع الذخعي؟ كما ىى الذخكط التي تصمبيا القانػف لتحققو؟
● ما ىي ضػابط الدمصة التقجيخية السسشػحة لمقاضي في تقجيخ حالة الجفاع الذخعي؟
● ما ىى السعاييخ التي يدتشج إلييا القاضي الجشائي عشج تقجيخ مجػ تػافخ حالة
الجفاع الذخعي؟

● إلى أ ّؼ مجػ تدتصيع محكسة الشقس بدط رقابتيا عمى استشتاج محكسة السػضػع؟

أهنية موضوع البحث:

تأتي أىسية ىحا البحث في كػنو يمقي الزػء عمى الدمصة التقجيخية لسحكسة السػضػع

في تقجيخ مجػ تػافخ حالة الجفاع الذخعي ،لسعخفة حجكد ىحه الدمصة كضػابصيا ،فالجفاع

الذخعي ال يثار إال في القزايا الجشائية ،كىػ ما يعشي أف الدمصة التقجيخية التي يسمكيا
أف ىشاؾ
القزاء ؼيسا يخز الجفاع الذخعي تختبط ارتباشا كثيقا بحقػؽ األفخاد كحخياتيع ،كسا ّ
أىسية ليحا البحث مغ الشاحية السػضػعية حيث تزسغ العجيج مغ التصبيقات القزائية ،كسا

أف نجرة الجراسات التي تعخضت ليحا السػضػع ،كبالتالي نجرة السخاجع الستخررة ؼيو ،كتسيد

كل مغ مرخ
ىحا البحث بعخضو لسجسػعة السبادغ التي استقخ عمييا قزاء الشقس في ّ
كاإلمارات.

أهداف البحث:

ييجؼ ىحا البحث إلى إلقاء الزػء عمى نصاؽ الدمصة التتقجيخية لمقاضي الجشائي في

القزايا التي يثار فييا الجفع بتػافخ حالة الجفاع الذخعي ،كالتعخؼ عمى الزػابط التي تحكع
ىحه الدمصة ،كمحاكلة كضع تػصيات تديع في عجـ االنحخاؼ بيحه الدمصة.

منهج البحث:

االستعانة في ىحا البحث بالسشيج الػصفي التحميمي ،كذلظ مغ خالؿ دراسة كعخض

الشرػص القانػنية ،كالتعخض آلراء الفقياء كالتعميق عمييا ،كالشطخ كحلظ في االجتيادات
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كنادر ما تع المجػء لمسشيج السقارف إللقاء الزػء بذكل أكضح عمى بعس
ا
القزائية كتحميميا،
الشقاط.

خطة البحث:

نقدع ىحا البحث إلى ثالثة مصالب عمى الشحػ اآلتي:
عمى ضػء ما ّ
تقجـ ّ
الططلب األول :ماـية الجفاع الذخعي كشبيعتو.
الططلب الثانى :الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي.

الططلب الثالث :تصبيقات الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي.

خاتطو.

املطلب األول
ماهية الدفاع الشرعي وطبيعته
كفي ىحا السصمب نتشاكؿ تعخيف الجفاع الذخعي ثع بياف األساس الحػ يبشى عميو،
كنصاؽ تصبيقو.

أوّ ًال -تعزيف الدفاع الشزعي:

مرصمح الجفاع الذخعي ىػ السرصمح الجارج في استخجاـ فقياء القانػف كيقابمو في

الفقو اإلسالمي مرصمح دفع الرائل( ،)1كيعخفو البعس بأنو كاجب الفخد في حساية نفدو أك
كل اعتجاء حاؿ كغيخ مذخكع بالقػة الالزمة
نفذ غيخه ،كحّقو في حساية مالو أك ماؿ غيخه مغ ّ
لجفعو(.)2
 -1الػالي بغ عػمخ ،ضػابط الجفاع الذخعي ،دراسة مقارنة بيغ الفقو اإلسالمي كقانػف العقػبات الجدائخؼ،
رسالة ماجدتيخ ،كمية العمػـ اإلندانية كالحزارة اإلسالمية ،جامعة كىخاف ،الجدائخ2008 ،ـ ،ص.28

 -2عبج القادر عػدة ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارنة بالقانػف الػضعي ،الجدء األكؿ ،الصبعة الثالثة ،مكتبة
دار التخاث ،القاىخة 1977ـ ،ص.473
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تعجدت تعخيفات فقياء القانػف الػضعي لمجفاع الذخعي ،حيث عخفو البعس بأنو
كلقج ّ
ييجد بزخر لحق
استعساؿ القػة الالزمة لسػاجية خصخ اعتجاء حاؿ غيخ مذخكع كال ُمبخر ّ

()1
يتقخر آلحاد الشاس ،بغخض دفع أك كقف
يحسيو القانػف  ،كيعّخفو البعس بأنو حق عاـ ّ
()2
أف مفيػـ الجفاع الذخعي يشرخؼ
اعتجاء حاؿ أك عمى كشظ الػقػع  ،كذىب البعس إلى ّ

إلى الحساية التي يػفخىا اإلنداف لشفدو أك لغيخه ،حاؿ تعحر تػافخ حساية الدمصات العامة(،)3

أك ىػ المجػء الستعساؿ القػة الالزمة لرج خصخ حاؿ كغيخ مذخكع ييجد باإليحاء حقا يحسيو

القانػف( .)4كبسعشى آخخ ىػ استخجاـ القػة كمسا كاف ذلظ الزما لجفع خصخ حاؿ غيخ مذخكع

كال مثار يسثل تيجيجا لمشفذ أك الساؿ( .)5كلقج جاء اختالؼ الفقو حػؿ تحجيج مفيػـ الجفاع
الذخعي ،نتيجة الختالؼ كجيات الشطخ حػؿ الصبيعة القانػنية لمجفاع الذخعي ،كما إذا كاف

حقا أـ أنو مجخد كاجب(.)6

كفي رأيشا إ ّف تعخيف الجفاع الذخعي بأنو استعساؿ القػة الالزمة لرج خصخ حاؿ غيخ
يعج مغ أدؽ التعخيفات؛ لكػنو يجسع بيغ شخكط
مذخكع ييجد باإليحاء حقا يحسيو القانػفّ ،
يعج الجفاع الذخعي أحج أسباب اإلباحة ،كليذ اليجؼ مشو
الجفاع الذخعي كشبيعتو ،حيث ّ
 -1د .دمحم صبحي نجع ،قانػف العقػبات – القدع العاـ – الشطخية العامة لمجخيسة ،الصبعة األكلى ،مكتبة دار
الثقافة كالشذخ ،عساف ،األردف2000 ،ـ ،ص140؛ د .عبج الحسيج الذػاربي ،الجفاع الذخعي في ضػء الفقو
كالقزاء مشذأة السعارؼ ،القاىخة1998 ،ـ ،ص.25
 -2د .دمحم نعيع فخحات ،الشطخية العامة لعحر تجاكز حجكد حق الجفاع الذخعي ،دراسة تحميمية لسبجأ السذخكعية
الجشائية في القانػف السرخؼ كالسقارف ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة عيغ شسذ1981 ،ـ ،ص.15

 -3د .رمديذ بيشاـ ،الشطخية العامة لمقانػف الجشائي ،مشذأة السعارؼ ، ،اإلسكشجرية1971 ،ـ ،ص.378

 -4د .عمي راشج ،القانػف الجشائي ،السجخل كأصػلو ،الشطخية العامة ،الصبعة الثانية ،دار الشيزة العخبية،
ص.520

 -5د .فػزية عبج الدتار ،شخح قانػف العقػبات ،القدع العاـ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1992 ،ـ ،ص.189
 -6د .كساؿ بالرك ،أحكاـ الجفاع الذخعي ،مخجع سابق ،ص.8
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تخػيل السجافع سمصة تػؾيع العقاب أك االنتقاـ مغ السعتجؼ ،كلكغ ىجفو األساسي ىػ مجخد
الػقاية مغ الخصخ ،مغ خالؿ دفعو بالػسيمة التي تتشاسب كحجسو(.)1

أساس الدػاع الشرعي:

اختمف الفقو حػؿ تحجيج أساس مذخكعية الجفاع الذخعي ،فيشاؾ مغ يخػ انعجاـ حخية
السجافع في االختيار ،بيشسا يحىب البعس أف الجفاع الذخعي يتختب العتبارات العجالة ،ك أرؼ

آخخ يحىب إلى كػف الجفاع الذخعي يأتي حساية لسرمحة ججيخة بالخعاية تتفق كأىجاؼ الشطاـ
القانػني( .)2كفي أحج اآلراء تعػد فكخة الجفاع الذخعي إلى القانػف الصبيعي ،كمقتزى ذلظ أف

اإلنداف إف لع يدتصع حساية حياتو بيجه ،فمو أف يدتعسل أسمحة أخخػ ،كبطيػر فكخة العقج
االجتساعي تصػر األمخ إلى شخعية الجفاع الذخعي حاؿ التعخض لخصخ حاؿ مع تعحر المجػء
إلى الدمصات لمؿياـ بسيستيا في الجفاع(.)3

كيسكغ القػؿ إ ّف ىشاؾ اتجاىيغ في الفقو حػؿ أساس فكخة الجفاع الذخعي:
االتجاه األول -الدفاع الشرعي عذر مانع من العقاب:

أنرار ىحا االتجاه يعتبخكف الجفاع الذخعي فعال غيخ مذخكع في األساس ،غيخ أنو

عحر مانعا مغ العقاب ،باعتباره نػعا مغ اإلكخاه السعشػػ يسشع السدؤكلية الجشائية ،حيث
ا
عج
ي ّ
أصبحت إرادة السجافع غيخ معتبخة قانػنا ،كىػ ما يعصل الخكغ السعشػؼ لمجخيسة ،كالحؼ يتصمب
إرادة حخة كمختارة(.)4

 -1د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،شخح قانػف العقػبات ،السخجع الدابق ،ص.277

 -2حػؿ الخالؼ الفقيي كاآلراء السختمفة ،راجع د .أحسج فتحي سخكر ،قانػف العقػبات القدع العاـ ،دار الشيزة
العخبية1996 ،ـ ،ص.203-200
 -3د .فػزية عبج الدتار ،بحث في الجفاع الذخعي ،مجمة األمغ كالقانػف ،أكاديسية شخشة دبى ،السجمج  2العجد
األكؿ ،يشايخ 1994ـ ،ص.118

 -4د .عبج هللا سميساف ،شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،القدع العاـ ،الجخيسة ،شبعة خامدة ،ديػاف السصبػعات
الجامعية ،الجدائخ2005 ،ـ ،ص.130
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كجيت ليحه الشطخية العجيج مغ سياـ الشقج ،تأسيدا عمى أف السذخع أكجب عمى
كلقج ّ
السجافع أف يتشاسب دفاعو مع جدامة االعتجاء ،كىػ ما يعشي أف السجافع ال يفقج إرادتو ،كحلظ

فإف اإلكخاه الحؼ يدتشج إلى غخيدة البقاء ال يسكغ أف يبخر سػػ الجفاع ضج االعتجاء الحؼ ييجد
ّ
()1
الحياة أك سالمة الجدع ،بيشسا يعجد عغ تبخيخ الجفاع ضج االعتجاء عمى الساؿ .
االتجاه الثاني -الدفاع الشرعي حق وفعل مشروع:

أف ىشاؾ مغ
يتّفق أنرار ىحا االتجاه عمى اعتبار أف الجفاع الذخعي حق ،غيخ ّ
أف ىحا الحق ليذ مغ صشع السذخع كإنسا ىػ نتيجة لحق الػجػد
أنرار ىحا االتجاه مغ يخػ ّ

كالبقاء ،فاالعتخاؼ بحق اإلنداف في الحياة ىػ اعتخاؼ ضسشي بحقو في الحفاظ عمييا كالجفاع
فإف الدائج في معطع التذخيعات السعاصخة ىػ أف الجفاع
عشيا ،كبعيجا عغ ىحا االختالؼ ّ
الذخعي حق عاـ تقخره القػانيغ في مػاجية الكافة ،يقابمو التداـ الشاس باحتخامو كعجـ مقاكمة

استعسالو(.)2

بأف األساس الدميع الحؼ يقػـ عميو حق الجفاع
كغالبية الفقو يحبحكف ال أخؼ القائل ّ
الذخعي ىػ االستشاد لفكخة رجحاف السرمحة ،ففي حاؿ ترارع مرمحة السعتجؼ كمرمحة
السعتجػ عميو فإنو يجب التزحية بالسرمحة األقل أىسية ،كىي مرمحة السعتجؼ كذلظ ىػ

()3
أف أساس الجفاع الذخعي ال
األثخ السباشخ العتجائو  .كفي السقابل ىشاؾ مغ ذىب إلى ّ

 -1د .فػزية عبج الدتار ،بحث في الجفاع الذخعي ،مخجع سابق ،ص120-119؛ د .مأمػف سالمة ،قانػف
العقػبات القدع العاـ ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة1990 ،ـ ،ص220
 -2د .كساؿ بالرك ،أحكاـ الجفاع الذخعي ،مخجع سابق ،ص.9
 -3د .فػزية عبج الدتار ،ذات السخجع ،ص120؛ د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،ص277؛ كفي ال أخؼ ذاتو

راجع :د .عمي حسػدة ،شخح األحكاـ العامة لقانػف العقػبات االتحادؼ لجكلة اإلمارات العخبية الستحجة ،القدع
العاـ ،الجدء األكؿ ،الشطخية العامة لمجخيسة ،الصبعة الثانية ،مصبعة الفجيخة الػششية ،اإلمارات2008 ،ـ،

ص229-228؛ د .نطاـ تػفيق السجالي ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع،
الصبعة االكلى ،عساف األردف2009 ،ـ ،ص.136
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لكل مغ السعتجؼ كالسعتجػ عميو فقط ،كإنسا باإلضافة إلى
يؤسذ عمى السرالح الستعارضة ّ
ذلظ يؤسذ عمى صيانة حق السجتسع ،ىحا الحق الحؼ يبجأ مغ حق الفخد في صيانة
حقػقو( ،)1كىحا ما يفدخ اعتبار الجفاع الذخعي أحج األسباب العامة لإلباحة(.)2

مغ ناحية أخخػ انتقج أرؼ في الفقو نطخية تعارض السرالح كاعتبارىا أساسا لمجفاع

الذخعي لكػنيا تشصمق مغ قاعجة غيخ مدمع بيا عمى إشالقيا ،كىي التزحية بالسرمحة

األقل أىسية( ،)3كىػ ال يحدع -مغ كجية نطخ ىحا الخأؼ -جػىخ الحق في دفع اعتجاء
يدتيجؼ حقا كمرمحة كالىسا مذخكع ،حيث ساكت ىحه الشطخية بيغ مرمحة السعتجؼ
كالسعتجػ عميو ،كىػ ما يتشافى مع حؿيقة الجفاع الذخعي( .)4كيقخر ىحا الخأؼ بأف قاعجة
الزخر يداؿ السعخكفة في الذخيعة اإلسالمية تعج ىي التفديخ الحؿيقي إلباحة فعل الجفاع

الذخعي الستسثل في دفع الخصخ الحاؿ مغ قبل السعتجؼ ،فالجفاع الذخعي عغ حق ما يشذأ مع
ذلظ الحق نفدو ،كىػ حق مدتقل بحاتو عغ الحق مػضػع الجفاع(.)5

 -1د .سعيج البخؾ الدكػتي ،حق الجفاع الذخعي ،جػىخه ،حجكده ،مخجع سابق ،ص.368

 -2د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق ،ص530؛ د .مأمػف سالمة ،مخجع سابق،
ص.221
 -3خمػد سامي عدارة ،الشطخية العامة لإلباحة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة،
1984ـ ،ص.283
 -4د .سعيج البخؾ الدكػتي ،حق الجفاع الذخعي ،جػىخه ،حجكده ،مخجع سابق ،ص.369
 -5د .خمػد سامي ،ذات السخجع ،ص288؛ ىحا كيختمف فقياء الذخيعة في حكع الجفاع الذخعي بيغ الػجػب
كالجػاز ،راجع التفاصيل في :د .نجػػ عبج السحدغ شتا ،الجفاع عغ الشفذ في الفقو اإلسالمي ،دراسة
مقارنة ،حػلية كمية المغة العخبية بشيغ بجخجا ،جامعة األزىخ العجد الخامذ عذخ ،لمعاـ 1432ق2011/ـ،
الجدء الدادس ،ص 5078كما بعجىا.
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موؼف الشريعة اإلسالمية من الدػاع الشرعي:

كاف لمذخيعة اإلسالمية فزل الدبق في كضع نطخية متكاممة في الجفاع الذخعي،
فالجفاع الذخعي في الذخيعة اإلسالمية حق لمسعتجػ عميو ،قخره الشز القخآني ،كسا قخرتو
الدشة الشبػية ،كأدؽ ما قيل في تعخيف الجفاع الذخعي في الذخيعة اإلسالمية ما أكرده القزاء
اإلماراتي ،حيث قزت محكسة الشقس بأف "الجفاع الذخعي الخاص في الذخيعة اإلسالمية،
ىػ كاجب اإلنداف في حساية نفدو أك نفذ غيخه ،كحّقو في حساية مالو أك ماؿ غيخه مغ كل
اعتجاء حاؿ غيخ مذخكع بالقػة الالزمة لجفع ىحا االعتجاء ،كيرصمح الفقياء عمى تدسية الجفاع
الذخعي الخاص بجفع الرائل ،كعمى تدسية السعتجؼ صائال كالسعتجػ عميو مرػال عميو،

عميكع)
فسغ اعتجػ ُ
عميو ِبسثل ما اعتَجػ ْ
عميكع فاعتَجكا ْ
كاألصل في دفع الرائل قػلو تعالىَ ( :
[سػرة البقخة :اآلية  .]194كما ركاه يعمى بغ أمية عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قاؿ:
(كاف لي أجيخ فقاتل إندانا فعس أحجىسا يج اآلخخ فانتدع السعزػض يجه مغ فع العاض
فانتدع إحجػ ثشيتو ،فأتى الشبي فأىجر ثشيتو ،كقاؿ" :أفيجع يجه في ِ
الفحل").
فسظ
قزع َ
تقزسيا ْ
ُ
َ
ُ
ِ
فيػ َشييج).
بغيخ حق َ
كما ركاه عبج هللا بغ عسخ مغ قػؿ رسػؿ هللا( :مغ أُريج مالو ْ
فقاتل فُقتل ُ
فححفتو ِبحراة َففقأت
عميظ ْ
كما ركاه أبػ ىخيخة عغ رسػؿ هللا قاؿ( :لػ أف ام أخ اشمع ْ
بغيخ إذف َ
يكغ عميظ ُجشاح)(.)1
عيشو لع ُ
ْ

 -1محكسة نقس أبػضبي ،دائخة الجداء ،الصعغ رقع  725لدشة 2010ـ ،س 4ؽ.أ جمدة  2010/11/28ـ
مشذػر عمى شبكة اإلنتخنت ،مػقع دائخة القزاء عمى الخابط اآلتي:
https://www.adjd.gov.ae/AR/judgments

تاريخ زيارة السػقع 2020/7 /10ـ؛ كانطخ أيزا :حكع محكسة نقس أبػضبي في الصعػف أرقاـ - 750
 888-858لدشة  ،2010س .4ؽ.أ -جدائي ،جمدة 2010/1/18ـ ،مجسػعة األحكاـ كالسبادغ الرادرة
عغ محكسة الشقس مغ الجائخة الجدائية ،الدشة القزائية الخابعة ،الجدء األكؿ ،مغ أكؿ يشايخ حتى آخخ
أبخيل ،ص 48؛ الصعغ  52لدشة 14ؽ ،جمدة 1993/1/30ـ؛ الصعغ رقع  14لدشة 18ؽ ،جمدة
1997/3/29ـ.
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كالجفاع الذخعي في الذخيعة اإلسالمية نػعاف :الجفاع الذخعي الخاص أك دفع
الرائل ،كيذسل الجفاع عغ الشفذ كالعخض كالساؿ ،كالجفاع الذخعي العاـ ىػ ما يتعمق
بالجفاع عغ الجيغ كمبادغ الجساعة ،كىػ ما يجخل تحت األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ

السشكخ(.)1

كيشعقج اإلجساع بيغ فقياء الذخيعة اإلسالمية عمى مذخكعية الجفاع الذخعي ،لكشيع

اختمفػا في تكييفو الذخعي مغ حيث كػنو كاجبا أـ حقا ،فجسيػر الفقياء يخػ أف دفع االعتجاء
عمى الشفذ كاجب ،كىحا الخأؼ ضاىخ محىب الحشؽية،

()2

()3

كىػ الخأؼ الغالب عشج السالكية،

كافخ ،كسا ّأيج ىحا الخأؼ بعس فقياء الحشابمة(.)4
كىػ محىب الذافعية إذا كاف السعتجؼ ا

كىشاؾ العجيج مغ األدلة في القخآف كالدشة كاألثخ قاشعة الجاللة عمى مذخكعية الجفاع الذخعي؛ لسديج مغ
التفاصيل في السػضػع ،راجع :د .دمحم سيج عبج التػاب ،الجفاع الذخعي في الفقو اإلسالمي (دراسة مقارنة)
كمية الحقػؽ جامعة القاىخة1983 ،ـ ،ص 64كما بعجىا؛ زياد حسجاف محسػد ،الجفاع الذخعي الخاص (دفع

الرائل) في الفقو اإلسالمي ،دراسة مقارنة مع القانػف الػضعي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا،
جامعة الشجاح الػششية2008 ،ـ ،ص 37كما بعجىا.
 -1عبج القادر عػدة ،التذخيع الجشائي اإلسالمي ،مخجع سابق ،ص .472
 -2كذف الحقايق شخح كشد الجقائق ،لإلماـ عبج الحكيع األفغاني ،الجدء الثاني ،الصبعة األكلى 1318 ،القاىخة،
ص.269

 -3حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ ،شسذ الجيغ الجسػقي ،الجدء الخابع ،دكف تاريخ دار إحياء الكتب العخبية،
ص ،357كيسكغ االشالع عمى ندخة الكتاب عمى اإلنتخنت مغ خالؿ الخابط اآلتي:
https://www.feqhup.com/uploads/13640255281.pdf
 -4كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع ،مشرػر بغ يػنذ البيػتي ،الجدء الدادس ،عالع الكتب ،بيخكت1403 ،ق/
1983ـ ،ص ،155ندخة الكتاب متاحة عمى اإلنتخنت ،الخابط اآلتي:
https://ia801306.us.archive.org/18/items/FP90126/06_90131.pdf
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()1
أما إذا
كإذا كاف االعتجاء عمى العخض فقج اتفق الفقياء عمى كجػب دفع السعتجؼ ّ ،
كاف االعتجاء عمى الساؿ فقج ذىب فقياء الذافعية إلى كجػب دفعو ،بيشسا رأػ آخخكف أنو ال

يكػف كاجبا إال في حاالت معيشة ،كأف يكػف في الساؿ ركح ،أك كاف مسمػكا لمغيخ ،أك تعمق
بو حق لمغيخ ،كىػ ما عميو أرؼ أكثخ الفقياء في محىب الذافعية ،بيشسا يخػ السالكية أنو مباح

كلكغ إذا تختّب عمى تخؾ الجفاع عشو ىالؾ أك شجة أذػ ؼيكػف في ىحه الحالة كاجبا ،كيخػ
فخيق آخخ أف الجفاع عغ الساؿ حق كليذ كاجبا في كل الحاالت ،كعمى ىحا الخأؼ فقياء
الحشؽية كالحشابمة(.)2

ىحا كتفخؽ الذخيعة بيغ حالتيغ مغ الجفاع الذخعي؛ أكليسا :الحالة التي يكػف فييا

الجفاع مقرػدا بو دفع اعتجاء عمى الشفذ أك العخض ،كفييا يكػف الجفاع لمسعتجػ عميو أك مغ

()3
أما الحالة الثانية :ؼيكػف فييا العجكاف مػجيا إلى ماؿ
يذاىج االعتجاء حق ككاجب معا ّ ،
الذخز أك ماؿ غيخه ،كىشا يخػ الفقياء أف الجفاع يكػف حقا كليذ بػاجب( .)4كؼيسا يخز

 -1د .سسيخ صبحي ،الجفاع الذخعي كأحكامو في الذخيعة اإلسالمية ،كفقا لمقانػف الدعػدؼ ،الصبعة األكلى،
دار اإلصجارات القانػنية ،القاىخة2015 ،ـ ،ص 82كما بعجىا؛ د .عبج هللا بغ سميساف العجالف ،الجفاع
الذخعي كأحكامو في الفقو اإلسالمي ،بحث مشذػر بسجمة العجؿ ،العجد  ،46ربيع اآلخخ1431 ،ىػ،
ص155
 -2د .لخيج دمحم أحسج ،تجاكز حجكد الجفاع الذخعي ،دراسة مقارنة ،مجمة تاريخ العمػـ ،العجد األكؿ ،جامعة زياف
عاشػر بالجمفة ،الجدائخ2016 ،ـ ،ص.4
 -3انطخ في ىحا الخأؼ :جشجػ عبج السمظ ،السػسػعة الجشائية ،دار إحياء التخاث العخبي ،بيخكت 1976ـ ،الجدء
األكؿ ،ص.517

 -4لسديج مغ التفاصيل ،راجع :د .نجػػ عبج الس حدغ ،السخجع الدابق؛ عالء الجيغ إبخاـيع محسػد ،الجفاع
الذخعي العاـ في التذخيع الجشائي اإلسالمي ،دراسة فقيية مقارنة ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا،
جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ2008 ،ـ ،ص 44كما بعجىا.

[]914

الفلز الشزطي  -اجمللد رقه ( – )95العدد رقه ( )111أكتوبز 9292و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجفاع عغ نفذ الغيخ كعخضو كمالو فميا نفذ أحكاـ الجفاع عغ نفذ السعتجػ عميو كعخضو

كمالو(.)1

كالخاجح مغ اآلراء الستقجمة ىػ ما ذىب إليو الجسيػر ،كىػ كجػب الجفاع عغ الشفذ،
كذلظ لقػة ما استشجكا عميو مغ أدلة ،كسا أنو أكثخ تساشيا مع أىجاؼ الذخيعة اإلسالمية

كمقاصجىا(.)2

كقج استقخت أحكاـ القزاء اإلماراتي عمى ما ىػ ثابت لجػ جسيػر الفقو ،حيث تأخح
السحاكع اإلماراتية بالسحىب السالكي ،كمغ قبيل ذلظ ما قزت بو محكسة نقس أبػضبي بأنو:

"لسا كاف ذلظ ككاف الحكع السصعػف ؼيو قج التدـ ىحا الشطخ حاؿ رده عمى دفاع الصاعغ القائع

عمى أنو كاف في حالة دفاع شخعي عغ العخض فإنو يكػف قج اقتخف بالرػاب ،كيزحي الشعي
عميو في ىحا الخرػص في غيخ محمو .لسا كاف مغ السقخر شخعا أف القتل كفقا لسحىب

اإلماـ مالظ نػعاف :عسج كخصأ ،كال ثالث ليسا ،كإف القتل العسج السػجب لمقراص يتحقق
شخعا بإتياف الجاني الفعل السؤدؼ إلى السػت عسجا عجكانا ،كلػ لع يقرج مغ ك ارئو قتال ،كال
عبخة في ذلظ إذا ما كانت األداة السدتعسمة في ىحا الفعل قاتمة أك غيخ قاتمة ،فقج كرد في شخح

"الدرقاني" عمى متغ خميل ج 4ص ( :7كإف قرج أؼ تعسج القاتل ضخبا كإف بقزيب أك نحػه
مسا ال يقتل غالبا كفعل ذلظ لغزب أك عجاكة يقتز مشو) ،ثع استصخت السحكسة في حيثياتيا،

فأما العسج فيػ أف
فقالت :كيقػؿ "ابغ جدؼ" في كتابو القػانيغ الفقيية ص  339كّ ( :340
يتعسج الجاني الزخب بسحجد أك بسثقل أك بإحخاؽ أك خشق أك غيخ ذلظ ؼيجب ؼيو القػد) ،كىػ
ما يدتخمز مشو أف قرج الزخب بأؼ أداة كيفسا كانت كأحجثت الػفاة يػجب القراص(.)3

 -1حاشية الجسػقي ،الجدء الخابع ،ص457؛ مغشي السحتاج لمذخبيشي ،الجدء الخابع ،ص.258
 -2د .عبج هللا سميساف العجالف ،مخجع سابق ،ص.157

 -3الصعػف أرقاـ ( )888-858-750لدشة  ،2010جمدة 2010/1/18ـ ،مجسػعة السبادغ كاألحكاـ الرادرة
عغ محكسة الشقس الجائخة الجدائية ،س 2010ـ ،مغ أكؿ يشايخ حتى آخخ أبخيل ،ص ،50كما بعجىا.
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ككفقا لمقانػف اإلماراتي فإف أثخ الجفاع الذخعي ال يقترخ عمى إباحة فعل الجفاع
فقط ،كلكشو أيزا سبب لعجـ مداءلة السجافع عسا لحق الغيخ مغ أضخار جخاء دفاعو ،كىػ ما

يدتفاد مغ نز السادة  288مغ قانػف السعامالت السجنية اإلماراتي ،كتعميقا عمى ذلظ قزت
محكسة تسييد دبي بأف "أؼ كاجب تقتزيو الزخكرة لحفع األجداد كاألركاح كإقامة العجؿ

كشخع هللا يعج نذاشا مذخكعا ال عجكاف ؼيو كال يحقق اإلضخار ،كإف تختب عميو إلحاؽ الزخر
بالغيخ"(.)1

كخالصة أرؼ الباحث ؼيسا تقجـ أف الجفاع الذخعي حق شبيعي لإلنداف ،كإف السذخع
حيشسا يشز عمى ىحا الحق في التذخيع الجشائي فيحا ال يعشي أنو ُيشذئ ىحا الحق ،كإنسا ىػ
مجخد إقخار بػجػده كاالعتخاؼ بو مغ قبل السذخع ،كنقرج بسفيػـ آخخ أف القانػف كاشف لحق
الجفاع الذخعي كليذ مشذئا لو ،فجكر القانػف ىػ إقخار ىحا الحق كحسايتو.

متييز الدػاع الشرعي عن غريه من أسباب اإلباحة:

يعج سببا مغ أسباب اإلباحة ،التي تتسيد
مسا سبق إلى أف الجفاع الذخعي ّ
خمرشا ّ
بكػنيا ذات شبيعة مػضػعية ،إذ يتختب عمى تػافخ سبب مغ أسبابيا إزالة الرفة اإلجخامية
عغ الفعل ،بسعشى أف أثخىا يشرخؼ إلى الفعل ال إلى شخز فاعمو ،كيستج أثخىا ليذسل كل

مغ ساىع في الجخيسة( .)2إذ تتسيد أسباب اإلباحة عغ مػانع السدؤكلية ،ففي حيغ أف أسباب

اإلباحة ذات شبيعة مػضػعية فإف مػانع السدؤكلية ذات شبيعة شخرية ،كيقترخ أثخ مػانع

 -1حكع محكسة تسييد دبي الصعغ رقع  254لدشة 2003ـ ،حقػؽ ،جمدة 2003/10/12ـ ،إصجارات السكتب
الفشي لمسحكسة ،ع2004 ،14.ـ ،ج ،1.حقػؽ ،ص.1066

 -2راجع التفاصيل :جساؿ دمحم سميساف ،حق الجفاع الذخعي في الفقو اإلسالمي كالقانػف تصبيقا عمى قػانيغ
العقػبات العخبية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الذخيعة كالقانػف ،جامعة أـ درماف االسالمية ،الدػداف2015 ،ـ،
ص 13كما بعجىا.
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السدؤكلية عمى امتشاع مدؤكلية مغ تتحقق بو دكف غيخه ،كيطل الفعل مجخما( .)1كحلظ تختمف

أسباب اإلباحة عغ مػانع العقاب التي تتقخر استشادا العتبارات السشفعة االجتساعية(.)2

ككحلظ يختمف الجفاع الذخعي عغ حالة الزخكرة؛ فبيشسا يعتبخ كل مشيسا سببا مغ

أسباب اإلباحة إال أف حالة الزخكرة أعع كأشسل ،كغالبا ما تكػف الزخكرة متػلجة عغ قػػ

()3
أما
شبيعية  ،كغالبا ما تقع الجخيسة التي تجعػ الزخكرة الرتكابيا عمى شخز بخؼءّ ،

الجخيسة في الجفاع الذخعي فتقع عمى مغ صجر مشو االعتجاء(.)4

كسا يختمف الجفاع الذخعي عغ اإلكخاه الحػ يشرخؼ مفيػمو إلى حسل الغيخ عمى

إتياف ما يعج جخيسة سػاء تسثل ذلظ في صػرة فعل أك امتشاع ،كقج يكػف ماديا أك معشػيا،

()5
أما اإلكخاه السعشػؼ فيتحقق بتيجيج
كيكػف الذخز الػاقع تحت إكخاه مادؼ معجكـ اإلرادة ّ .
الفاعل بخصخ جديع ال سبيل إلى دفعو بػسيمة أخخػ ؼيقجـ عمى ارتكاب الجخيسة ليجفع عغ

نفدو ىحا التيجيج( .)6كيتسثل الفارؽ بيغ الجفاع الذخعي كاإلكخاه في أف الباعث األكؿ عمى

 -1د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،شخح قانػف العقػبات ،السخجع الدابق ،ص259

 -2لسديج مغ التفاصيل حػؿ أسباب اإلباحة كمػانع السدؤكلية كمػانع العقاب ،راجع :ىاجخ مختارؼ ،أسباب
اإلباحة في قانػف العقػبات الجدائخؼ ،محكخة الستكساؿ الحرػؿ عمى الساجدتيخ ،كمية الحقػؽ كالعمػـ
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،الجدائخ2017-2016 ،ـ ،ص 9كما بعجىا.

 -3د .دمحم صبحي نجع ،قانػف العقػبات ،مخجع سابق.267 ،

 -4لسديج مغ التفاصيل حػؿ حالة الزخكرة :د .إبخاـيع زكي ،حالة الزخكرة في قانػف العقػبات ،دار الشيزة
العخبية ،القاىخة1969 ،ـ ،ص.159

 -5د .دمحم عػض ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،دار الجامعة الحجيثة لمشذخ ،اإلسكشجرية2000 ،ـ
ص.524
 -6د .دمحم صبحي نجع ،ذات السخجع ،ص.262
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الجفاع الذخعي ىػ دفع الخصخ الحاؿ ،أما الباعث في اإلكخاه ىػ الخػؼ مغ ؾياـ السكخه بتشفيح

ما ىجد بو ،كسا أف اإلكخاه قج ال يبيح الفعل كإف كاف يخفع عشو العقػبة(.)1

النصوص القانونية اليت تنظم الدػاع الشرعي يف التشريعني املصري واإلماراتي:

نطع السذخع السرخؼ الشرػص التي تتشاكؿ الجفاع الذخعي في الباب األكؿ مغ
الكتاب الثالث ضسغ جخائع القتل كالجخح كالزخب ،كىػ ما كاف محل نقج مغ قبل رجاؿ الفقو

نطخ لسا يثيخه ذلظ مغ غسػض حػؿ فكخة الجفاع الذخعي(.)2
ا

كقج نرت السادة  245عمى أنو "ال عقػبة مصمقا عمى مغ قتل غيخه أك أصابو بجخاح
أك ضخبو أثشاء استعسالو حق الجفاع الذخعي عغ نفدو أك مالو أك عغ نفذ الغيخ أك مالو،
كقج بيشت في السػاد اآلتية الطخكؼ التي يشذأ عشيا ىحا الحق كالقيػد التي يختبط بيا".
كعمى الخغع مغ أف الجفاع الذخعي ىػ أحج أسباب اإلباحة إال أف السذخع السرخؼ
بيحا الشز قج اعتبخه مغ مػانع العقاب ،كإف كاف في السػاد الالحقة قج تحجث عغ اإلباحة،
كىػ ما يعبخ عغ مجػ غسػض فكخة الجفاع الذخعي لجػ السذخع.

ثع فخؽ السذخع السرخؼ بيغ الجفاع الذخعي عغ الشفذ فجعمو مباحا ضج أ ّؼ اعتجاء
خصخ عمى الشفذ ،بيشسا قيج ىحا الحق ؼيسا يتعمق بالجفاع عغ الساؿ )3(.فػفقا ليحا
ا
يذكل
الشز فإنو ال يجػز المجػء لمجفاع الذخعي دفاعا عغ الساؿ إال إذا كاف االعتجاء يذكل جخيسة

 -1بغ عػمخ الػالي ،ضػابط الجفاع الذخعي ،مخجع سابق ،ص.33

 -2د .أحسج فتحي سخكر ،الػسيط في قانػف العقػبات ،مخجع سابق ،ص.440

 -3السادة  246مغ قانػف العقػبات السرخؼ رقع  58لدشة  1937السعجؿ بالقانػف  21لدشة  2018كالقانػف
رقع  6لدشة 2020ـ.
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مغ الجخائع التي أكردىا السذخع عمى سبيل الحرخ( .)1كمغ بيغ ىحه الجخائع ما يعجه القانػف
مغ قبيل السخالفات(.)2

فإف حق الجفاع الذخعي ال كجػد لو إف كاف بػسع السجافع
ككفقا لمقانػف السرخؼ ّ
االحتساء بخجاؿ الدمصة العسػمية في الػقت السشاسب( ،)3كسا أف حق الجفاع الذخعي ال يبيح

مقاكمة أحج مأمػرؼ الزبط أثشاء ؾيامو بأمخ بشاء عمى كاجبات كضيفتو مع حدغ الشية إال في
حجكد معيشة(.)4

كحق الجفاع الذخعي ال يبيح القتل العسج إال إذا قرج بو دفع خصخ أكبخ ،كقج أكرد

قانػف العقػبات السرخؼ -عمى سبيل الحرخ -الحاالت التي يجػز فييا القتل العسج دفاعا
عغ الشفذ بشز السادة  ،249بيشسا أفخد نز السادة  250عقػبات لبياف الجخائع الساسة

بالساؿ التي يجػز المجػء إلى القتل لجرء الخصخ الشاجع عشيا(.)5

 -1ىحه الجخائع ىي( :جخائع الحخيق العسج ،استعساؿ السفخقعات استعساال مغ شأنو تعخيس أمػاؿ الغيخ لمخصخ
جخائع الدخقة كاالغتراب ،جخائع التخخيب كالتعييب كاإلتالؼ ،جخائع انتياؾ حخمة ممظ الغيخ ،جخيسة دخػؿ
أرض مييأة لمدرع أك مبحكر فييا زرع أك محرػؿ أك مخكر الستيع فييا بسفخده أك ببيائسو أك داكبو السعجة

لمجخ أك الحسل أك الخكػب أك تخؾ ىحه البيائع تسخ مشيا ككاف ذلظ دكف حق ،جخيسة التدبب عسجا في
إتالؼ شيء مغ مشقػالت الغيخ ،كجخيسة رعي السػاشي أك تخكيا تخعى في أرض بيا محرػؿ أك في
بدتاف).
 -2كىػ نز السادة  4/379جخيسة رعي السػاشي أك تخكيا تخعى بغيخ حق في أرض بيا محرػؿ أك في
بدتاف.

 -3السادة  247مغ قانػف العقػبات.
 -4السادة  248مغ قانػف العقػبات.

 -5كىي :جخائع الحخيق العسج _ جشايات الدخقة_ الجخػؿ ليال في مشدؿ مدكػف أك أحج ممحقاتو _ أك أؼ فعل
يتخػؼ أف يحجث مشو السػت أك جخاح بالغة متى كاف ليحا التخػؼ أسباب معقػلة.
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كؼيسا يتعمق بحكع تجاكز الجفاع الذخعي ،فالقاعجة العامة أف الجفاع الذخعي يشتفي
كيريخ فعل السجافع غيخ مذخكع حاؿ تجاكزه حجكد حقو في الجفاع ،فإف كاف ىحا التجاكز
أما إذا أخصأ السجافع في تقجيخ مػقفو كاعتقج أف
عسجا فإف السجافع يدأؿ عغ جخيسة عسجيةّ ،
الػسيمة التي استخجميا ىي السشاسبة لخد االعتجاء فإنو يدأؿ عغ جخيسة غيخ عسجية(.)1
كإذا شكل فعل التجاكز جشاية فقج أجاز السذخع السرخؼ لمقاضي أف يحكع عمى

السجافع بعقػبة الحبذ بجال مغ العقػبة السقخرة بذخط أف يكػف ىحا التجاكز قج تع بحدغ

نية( ،)2كيخػ البعس أف السذخع بيحا الشز قج أبقى كصف الجشاية عمى الفعل الحؼ ارتكبو
السجافع رغع جػاز الحكع عميو بعقػبة الجشحة ،كىػ ما يعشي خزػع فعل السجافع لكافة األحكاـ
الستعمقة بالجشايات كمشيا التقادـ كرد االعتبار ،كذىب ىحا الخأؼ إلى أنو مغ السالئع تذخيعيا

اعتبار التجاكز بحدغ نية جشحة في جسيع األحػاؿ(.)3

كؼيسا يخز السذخع اإلماراتي فشخػ أنو كاف أكثخ دقة كتشطيسا مغ السذخع السرخؼ،

فقج أكرد الشرػص الستعمقة بالجفاع الذخعي ضسغ الفرل الخابع مغ الباب الثالث مغ قانػف
العقػبات ثع تشاكؿ الجفاع الذخعي في ثالث مػاد حجدت السادة األكلى شبيعة ىحا الحق

كشخكشو( ،)4فشرت عمى أف "ال جخيسة إذا كقع الفعل استعساال لحق الجفاع الذخعي .كيقػـ
خصخ حاال مغ جخيسة
ا
حق الجفاع الذخعي إذا تػفخت الذخكط اآلتية .:أكال :إذا كاجو السجافع
عمى نفدو أك مالو أك نفذ غيخه أك مالو أك اعتقج ؾياـ ىحا الخصخ ككاف اعتقاده مبشيا عمى
أسباب معقػلة .ثانيا :أف يتعحر عمى السجافع االلتجاء إلى الدمصات العامة التقاء الخصخ في

 -1د .محسػد نجيب حدشي ،السخجع الدابق ،ص.269
 -2السادة  251مغ قانػف العقػبات السرخؼ.

 -3د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص .303

 -4راجع :د .عمي حسػدة ،شخح األحكاـ العامة لقانػف العقػبات االتحادؼ ،مخجع سابق ،ص 230كما بعجىا.
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الػقت السشاسب .ثالثا :أال يكػف أماـ السجافع كسيمة أُخخػ لجفع ىحا الخصخ .رابعا :أف يكػف
الجفاع الزما لجفع االعتجاء متشاسبا معو".
كيحدب لمسذخع اإلماراتي أنو قخر في عبارة كاضحة أف الجفاع الذخعي ىػ أحج
أسباب اإلباحة ،كسا أنو نز عمى الذخكط الالزمة لتػافخ الجفاع الذخعي ،كجعمو حقا مصمقا

يتع المجػء إليو دفاعا عغ الشفذ كالساؿ ،بعكذ السذخع السرخؼ الحؼ ال يجيد الجفاع الذخعي
عغ االساؿ إال إذا شكل فعل االعتجاء جخيسة مغ الجخائع الػاردة عمى سبيل الحرخ بالسادة

 2/246مغ قانػف العقػبات.

كحلظ ككفقا لقانػف العقػبات االتحادؼ يذتخط لؿياـ حالة الجفاع الذخعي مجسػعة مغ
الذخكط تتسثل في:

ّأوالً :الخصخ ،كيذتخط في ىحا الخصخ أف يكػف حاال أك اعتقج السجافع أنو حاؿ،
ككجػد أسباب معقػلة تبخر ذلظ ،أف يذكل الخصخ جخيسة عمى الشفذ أك الساؿ.

ثانيا :أف ال يكػف في كسع السجافع المجػء لمدمصات العامة التقاء الخصخ في الػقت
ً
السشاسب ،كيالحع أف ىحا الذخط قج تزسشو القانػف السرخؼ في مادة مدتقمة.
ثال ًثا :أال يكػف أماـ السجافع كسيمة أخخػ لجفع الخصخ ،كمفاد ىحا الذخط أف يكػف
الجفاع الزما ،فإف كاف السجافع يدتصيع التخمز مغ الخصخ الحػ ييجد حقو عغ
شخيق فعل ال يعج جخيسة فال يباح لو المجػء لمجفاع الذخعي ،كىشا يمدـ أف ال

يكػف في استصاعة السجافع التخمز مغ الخصخ بغيخ الفعل الحؼ ارتكبو ،كأف
يتجو دفاعو إلى مرجر الخصخ(.)1

ابعا :التشاسب بيغ فعل الجفاع كجدامة الخصخ :فسع التدميع بمدكـ الجخيسة لمجفاع فإف
رً
ىحا غيخ مباح إال بالقجر الالزـ لمسحافطة عمى الحق ،كىػ شخط عاـ في جسيع
 -1د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات ،مخجع سابق ،ص 243كما بعجىا.
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أسباب اإلباحة( ،)1كفعل الجفاع يعتبخ مشاسبا كمسا كاف قجر العشف السدتخجـ ال
يتجاكز القجر الحؼ كاف سيدتخجمو الذخز السعتاد إف كاف في ذات الطخكؼ
التي أحاشت بالسجافع ،كىحا السعيار قػامو ترخؼ الذخز السعتاد ،كلمقاضي
أف يعتبخ نفدو ىحا الذخز ليخػ ىل كاف سيخد الخصخ بحات الفعل الحؼ التجأ
إليو السجافع أـ أنو كاف بالسدتصاع كفقا لمطخكؼ السحيصة المجػء لػسائل أقل

جدامة ،كىػ ما يفخض عمى القاضي اعتساد معيار الذخز السعتاد(.)2

كيسمظ القاضي الجشائي سمصة تقجيخية كاسعة ؼيسا يتعمق بذخط المدكـ كالتشاسب في
فعل الجفاع ،كىػ ما يدتػجب تجخل السذخع بػضع نرػص صخيحة تحجد مفيػـ المدكـ
كالتشاسب مع كضع معيار مػضػعي يداعج في تحجيج مجػ تػافخىع.
ككفقا لقانػف العقػبات االتحادؼ "ال يبيح حق الجفاع الذخعي القتل عسجا إالّ إذا أريج

بو دفع أحج األمػر اآلتية -1 .:فعل يتخػؼ أف يحجث عشو السػت أك جخاح بالغة إذا كاف
أؼ شخز بالقػة-3 .
ليحا التخػؼ أسباب معقػلة -2 .مػاقعة أنثى كخىا أك ىتظ عخض ّ
اختصاؼ إنداف -4 .جشايات الحخيق أك اإلتالؼ أك الدخقة -5 .الجخػؿ ليال في مشدؿ

مدكػف أك في أحج ممحقاتو"(.)3

كىحا الشز يقابل نز السادتيغ  248ك 249مغ قانػف العقػبات السرخؼ ،كىػ أحج
القيػد التي أكردىا السذخع في كال البمجيغ عمى حق الجفاع الذخعي ،حيث حجد السذخع
الحاالت التي يباح فييا القتل العسج دفاعا عغ الشفذ أك الساؿ ،كىػ قيج يتعمق بالتشاسب بيغ
 -1د .سامي الديج العػاني ،مخجع سابق ،ص.426
 -2د .أشخؼ شسذ الجيغ ،السخجع الدابق ،ص295-294؛ د .فػزية عبج الدتار ،بحث في الجفاع الذخعي،
مخجع سابق ،ص.135

 -3السادة  57مغ قانػف العقػبات االتحادؼ.
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فعل الجفاع كجدامة الخصخ كالعمة مغ ىحا القيج تتسثل في خصػرة القتل العسج كرغبة السذخع

في الحج مغ المجػء إليو(.)1

أما القيج الثاني عمى حق الجفاع الذخعي فقج تقخر بشز السادة  58مغ قانػف
ّ
العقػبات االتحادؼ ،كالتي نرت عمى" :ال يبيح حق الجفاع الذخعي مقاكمة أحج أفخاد الدمصة
العامة في أثشاء ؾيامو بعسل تشفيحا لػاجبات كضيفتو كضسغ حجكدىا إالّ إذا خيف أف يشذأ عغ

فعمو مػت أك جخاح بالغة ،ككاف ليحا التخػؼ سبب معقػؿ".

كيقرج بسأمػرؼ الزبط القزائي مجسػعة السػضفيغ العاميغ يجخل في اختراصيع

اتحاذ إجخاءات القيخ كاإلجبار تشفيحا لحكع القانػف أك أكامخ الخؤساء ،كمغ بيشيع رجاؿ الذخشة
كأعزاء الشيابة العامة(.)2

كقج عجدت السادة  33مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية مجسػعة مغ السػضفيغ العاميغ

الحيغ يتستعػف برفة الزبصية القزائية ،كسا أجاز قانػف اإلجخاءات الجدائية لػزيخ العجؿ أف

ار باالتفاؽ مع الػزيخ السختز أك الدمصة السخترة يتزسغ تخػيل ىحه الرفة
يرجر قخ ا
لبعس السػضفيغ في الجخائع التي تجخل في اختراصيع(.)3

كحطخ الجفاع الذخعي ضج مأمػرؼ الزبط يجج مبخره في شبيعة األعساؿ السدشجة
إلييع ،كالتي غالبا ما تتدع بصابع الدخعة ،كالدساح بسقاكمتيا يؤدؼ إلى إعاقتيا في آداء ما
أسشج إلييا مغ مياـ( ،)4كسا أف إباحة مقاكمة مأمػرؼ الزبط يشصػؼ عمى مداس بييبة الجكلة

 -1د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف العقػبات ،السخجع الدابق ،ص.256-255
 -2ذات السخجع ،ص.250

 -3راجع السادتيغ  33ك 34مغ قانػف اإلجخاءات الجدائية الرادر بالقانػف االتحادؼ رقع  35لدشة 1992ـ
كالسعجؿ بالقانػف رقع  35لدشة 2006ـ ،الصبعة الثالثة ،دار القزاء ،أبػضبي2017 ،ـ.

 -4د .أحسج فتحي سخكر ،مخجع سابق ،ص .468
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كاعتبارات الحفاظ عمى استتباب األمغ ،كرغبة مغ السذخع في عجـ التزحية بحقػؽ األفخاد

كحخياتيع ،فقج قخر مجسػعة مغ القيػد التي يجب تػافخىا في عسل مأمػرؼ الؿبس ،كإال جاز
لألفخاد مقاكمتو(.)1

املطلب الثانى
السلطة التقديرية للقاضي يف الدفاع الشرعي
نتشاكؿ في ىحا السصمب مفيػـ الدمصة التقجيخية ،كأساسيا كضػابصيا عمى الشحػ
اآلتي:

أوّ ًال -مفهوو السلطة التقديزية:

قجر مغ
تعتبخ الدمصة التقجيخية التعبيخ السباشخ عغ االجتياد القزائي ،إذ إنيا تدتمدـ ا

التفكيخ إلجخاء مػازنة بيغ األدلة ككسائل اإلثبات؛ لمػقػؼ عمى القػؼ مشيا ،كالحؼ يسكغ

()2
تعجدت تعخيفات الفقو لمدمصة
االعتساد عميو كالزعيف الحؼ ال يجػز االستشاد إليو  ،كقج ّ
التقجيخية ،إذ عخفيا البعس بأنيا ما يقػـ بو القاضي مغ تقجيخ حخ مدبب لعشاصخ اإلثبات

في الجعػػ الجشائية باعتبارىا بجيال عغ نطاـ اإلثبات السقيج(.)3

كسا عخفيا البعس بأنيا تمظ القجرة التي لمقاضي عمى السالءمة بيغ الطخكؼ الػاقعية

كضخكؼ مختكب الجخيسة ،عمى الشحػ الحؼ يػازف بيغ السرالح الفخدية كاالجتساعية( ،)4بيشسا
 -1د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،مخجع سابق ،ص .296
 -2د .دمحم محجة ،الدمصة التقجيخية لمقاضي الجدائي ،مجمة البحػث كالجراسات ،مؤسدة جامعة الػادؼ ،الجدائخ
العجد  ،1أبخيل2004 ،ـ ،ص.21

 -3د .محسػد محسػد مرصفى ،اإلثبات في السػاد الجشائية في القانػف السقارف ،الجدء األكؿ ،مصبعة جامعة
القاىخة 1977ـ ،ص.95
 -4د .حاتع حدغ مػسى ،سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ العقػبة كالتجابيخ االحت اخزية ،الجار الجساىيخية ،ليبيا
دكف تاريخ ،ص.144
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غالب الفقو يخجح تعخيف الدمصة التقجيخية بأنيا تمظ الرالحية التي يسشحيا القانػف لمقاضي

الجشائي لتس ّكشو مغ التقجيخ الحخ لمػقائع ككسائل اإلثبات في الجعػػ ،كاختيار العقػبة أك
التجبيخ الحؼ يتشاسب مع حجع الزخر الػاقع عمى السجتسع(.)1
كفي اتجاه آخخ يخػ البعس أف مفيػـ الدمصة التقجيخية يتػقف عمى تحجيج الخصػط

العامة السقخرة ليا ،فحيشسا يزع السذخع قاعجة قانػنية ممدمة فإنو يدتيجؼ تحقيق غاية معيشة،

كىشا يمدـ القائع عمى تصبيقيا بالسدمظ الحؼ يتػافق مع ىحه الغاية ،كعميو فقج يسشح القانػف
لمقاضي سمصة تقجيخية مقيجة ،كأحيانا أخخػ تكػف سمصة كاممة ال معقب عميو في استخجاميا،

كمغ ىشا يعخؼ ىحا الخأؼ الدمصة التقجيخية بأنيا الرالحية التي يسشحيا القانػف لمقاضي،
كالتي تدسح لو بالسػازنة كاالختيار بيغ مجسػعة حمػؿ ،في حجكد السالبدات الػاقعية،
كمذخكعية العقػبة(.)2

كنخػ تعخيف الدمصة التقجيخية بأنيا :سمصة تسشح لمقاضي الجشائي لمسػازنة بيغ كافة

جػانب الجعػػ الجشائية مدتخجما في ذلظ جيجه الفكخؼ ،بػية الػصػؿ إلى تقخيخ الحكع
السشاسب في الجعػػ.
كمبخرات مشح الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي تتسثل في كػف القاضي الجشائي
يدعى إلى إثبات بعس الػقائع السادية كالشفدية ،كالتي تتسثل في ركشي الجخيسة السادؼ

كالسعشػؼ ،بعكذ القاضي السجني الحؼ يدتيجؼ إثبات ترخفات قانػنية( .)3كسا أف السذخع

يدتمدـ اليقيغ لمحكع باإلدانة ،كفي حاؿ التذكظ يقزي في الجعػػ بالبخاءة لرالح الستيع ،كىشا
 -1د .دمحم محجة ،الدمصة التقجيخية لمقاضي الجدائي ،مخجع سابق ،ص.23

 -2صػرية سالمة ،سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ حالة الجفاع الذخعي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقػؽ كالعمػـ
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة ،الجدائخ2017 ،ـ ،ص.70- 68

 -3د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،شبعة ،3.مخجع سابق ،ص778ـ.
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قجر مغ الدمصة التقجيخية ؼيسا يتعمق
يكػف القاضي بيغ معصيات كثيخة بسا يدتمدـ معيا مشحو ا
بأدلة اإلثبات؛ كي يتسكغ مغ إصجار الحكع الدميع.

خصائص السلطة التقديزية:

تتسيد الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي بسجسػعة مغ الخرائز ،أىسيا :أنيا لريقة
ّ
()1
بعسل القاضي في الجعػػ السعخكضة عميو  ،حيث يبجأ القاضي في البحث عغ الشز
الجشائي الحؼ يحكع الػاقعة ،ثع يحاكؿ تقجيخ كسائل اإلثبات ،كمغ بعجىا تقجيخ العقػبة
السالئسة ،كمغ ىشا تبجأ الدمصة التقجيخية مشح المحطة األكلى التراؿ القاضي بالجعػػ كحتى

تساـ الفرل فييا.
مغ ناحية أخخػ تتسيد الدمصة التقجيخية بكػنيا مصمقة ؼيسا يتعمق بػسائل اإلثبات ،كال
يمتدـ القاضي في بشاء قشاعتو بذأف األدلة كالػقائع إال بسقتزيات السشصق ،كىػ ما قخرتو
محكسة الشقس السرخية حيغ ذىبت إلى أنو مغ حق السحكسة في استشباط الحؿيقة بصخيق
االستشتاج كاالستقخاء ككافة السسكشات العقمية شالسا كاف ذلظ متّفقا كمقتزيات العقل
كالسشصق(.)2
كسا استقخ قزاء محكسة الشقس السرخية عمى أف كزف أقػاؿ الذيػد كتقجيخ الطخكؼ

التي يؤدكف فييا شيادتيع ،كتعػيل القزاء عمى أقػاليع ،ميسا كجو إليو مغ مصاعغ ،كحاـ

كل ذلظ مخجعو إلى محكسة السػضػع ،تشدلو السشدلة التي تخاىا ،كتقجره
حػلو مغ شبيات ّ
فإف ّ
التقجيخ الحؼ تصسئغ إليو ،كإذا ما كانت السحكسة قج أخحت بأقػاؿ الذاىج فيي بحلظ تكػف قج
 -1د .عبج الفتاح مخاد ،السدؤكلية التأديبية لمقزاة كأعزاء الشيابة ،السكتبة الفشية لمتجميج اإلسكشجرية1996 ،ـ،
ص.58
 -2الصعغ رقع  160لدشة  34القزائية ،جمدة 1964/5/11ـ ،أحكاـ الشقس  -السكتب الفشي – جشائي ،العجد
الثاني  -الدشة  - 15ص 356؛ الصعغ رقع  1469لدشة  42القزائية ،جمدة 1973/2/11ـ ،السكتب
الفشي – جشائي ،العجد األكؿ  -الدشة  - 24ص.158
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كل االعتبارات التي ساقيا الجفاع لحسميا عمى عجـ األخح بيا ،كسا أف تشاقس
شخحت جانبا ّ
الذاىج في بعس أقػالو ال يعيب الحكع شالسا قج استخمز الحؿيقة مغ ىحه األقػاؿ بسا ال

تشاقس ؼيو(.)1

كفي اإلمارات قزت محكسة الشقس في أبػضبي بأنو "مغ السقخر أف تقجيخ آراء

الخبخاء كالفرل ؼيسا يػجو إلى تقاريخىع مغ مصاعغ مخجعو إلى محكسة السػضػع التي ليا
كامل الحخية في تقجيخ القػة التجليمية لتمظ التقاريخ شأنيا في ذلظ شأف سائخ األدلة؛ لتعمق
األمخ بدمصتيا في تقجيخ الجليل ،كأنيا ال تمتدـ بالخد عمى السصاعغ السػجية إلى تقاريخ الخبخاء

ألف مؤدػ ذلظ أنيا لع تجج في تمظ الصعػف ما يدتحق
ما دامت قج أخحت بسا جاء فييا ّ
التفاتيا إلييا"(.)2
كالدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي يبخرىا أيزا كػف القاضي الجشائي يتحخػ في

عسمو الحؿيقة السػضػعية ،كفي سبيل ذلظ فإنو يدعى بكل الصخؽ السذخكعة لكذف الحؿيقة

السخجػة ،فمو أف يقبل ما يقتشع بو مغ أدلة ،كسا لو أف يدتبعج ما ال يخاه كحلظ( ،)3كلكي يقػـ

بحلظ فيػ يتحخػ كيفاضل بيغ األدلة ليكػف قشاعة يقيشية يؿيع عمييا حكسو ،فإذا ما كجج أف ما
بيغ يجيو مغ األدلة غيخ كاؼ فمو أف يصمب مغ تمقاء نفدو أ ّؼ دليل يخاه مفيجا إلضيار
الحؿيقة ،كفقا لسا يقخره القانػف.

 -1شعغ رقع  32611لدشة  86ؽ ،جمدة  ،2017/9/16ص  ،73مشذػر عمى مػقع محكسة الشقس
السرخية بذبكة السعمػمات الجكلية.
 -2الصعغ رقع  1204لدشة 2016ـ ،س ،11.ؽ.أ ،جمدة 2017/1/24ـ ،السكتب الفشي ،مجسػعة األحكاـ
كالسبادغ القانػنية الرادرة عغ محكسة الشقس ،الجائخة الجدائية ،مغ أكؿ يشايخ حتى آخخ يػنيو ،الجدء األكؿ،
ص.108

 -3د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات ،مخجع سابق ،ص.780
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أساس السلطة التقديزية للقاضي اجليائي:

يسكغ التفخقة بيغ ثالث نطخيات تشاكلت أساس الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي،

كأُكلى ىحه الشطخيات تعػد إلى اإلمبخاشػرية الخكمانية ،كأشمق عمييا الفقو الشطخية السػضػعية:
مقيج في حكسو بأدلة معيشو سػاء كاف حكسو باإلدانة أك بالبخاءة ،كدكر
مفادىا أف القاضي ّ
القاضي يقترخ عمى تصبيق القانػف فحدب ،بحيث إذا ما تػافخ الجليل كجب عمى القاضي
التقيج بو كلػ لع يتػافق كقشاعتو ،كسا أف القاضي ممدـ بتصبيق عقػبة مػحجة ،كأخح عمى ىحه

الشطخية أنيا ال تحقق العجؿ لعجـ مخاعاة الطخكؼ االجتساعية(.)1

أما الشطخية الثانية :فيي الشطخية الذخرية ،كقج أعصت لمقاضي سمصة تقجيخية مصمقة
ّ
في استعساؿ كتقييع األدلة ،دكف أف يكػف ىشاؾ تحجيج مدبق مغ شخؼ السذخع ،كسا أعصت
القاضي سمصة كاسعة أيزا في اختيار العقػبة ،بعج أف حجدت العقػبة بيغ حجيغ :أدنى

كأقرى ،كلمقاضي حخية االختيار بيشيسا ،كفي ىحا الرجد يقخر بعس الفقو أف تفخيج العقاب
يتفق مع السرمحة العامة التي تتدق مع أىجاؼ القانػف في مكافحة الجخيسة مغ خالؿ عجة

أىجاؼ ،مشيا الخدع العاـ كالخدع الخاص كإصالح السجخـ ،كىحا التفخيج دائسا ما يتع كفقا
لمسعاييخ السػضػعية التي تزع في اعتبارىا شخرية الجاني مع غيخىا مغ العػامل؛ كمشيا

جدامة كآثار الجخيسة(.)2

كمغ كجية نطخ الباحث إ ّف سمصة القاضي الجشائي كإف كانت تدتشج إلى مبجأ حخية
القاضي في تكػيغ عقيجتو إال أنيا ليدت سمصة مصمقة ،فقشاعة القاضي ال تقػـ عمى أسباب
شخرية ،كإنسا تتػلج مغ خالؿ العسل الحىشي الذاؽ كالتحميل اليقع الحؼ تحكسة العقالنية كال

مجاؿ ؼيو لمعػاشف كىشا يتفق الكثيخ مغ رجاؿ الفقو عمى أف القانػف حيشسا مشح لمقاضي

 -1د .دمحم محجة ،السخجع الدابق ،ص.31
 -2د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق ،ص.543-542
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الجشائي حخية كاسعة في تقجيخ األدلة ،قيجه في الػقت ذاتو مغ ناحية القػاعج التي تحجد كيؽية
حرػلو عمى ىحه األدلة(.)1

ضهابط السلطة التقديرية:

ال يعشي إشالؽ الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي أنيا سمصة تحكسية ال رابط ليا كال

قيػد ،كلكي يتفادػ السذخع فكخة التعدف في استخجاـ الدمصة فقج أحاط الدمصة التقجيخية
لمقاضي الجشائي بسجسػعة مغ الزػابط ،كأىسيا:
الضهابط القانهنية :كىػ ما يعشي أف الدمصة التقجيخية لمقاضي يجب أف تقػـ عمى

أدلة قزائية مصخكحة في الجعػػ( ،)2لحا فال يجػز لمقاضي أف يرجر حكسا في الجعػػ بشاء
عمى عمسو الذخري ،كىػ مبجأ قج أرستو محكسة الشقس السرخية ،حيغ قخرت أنو لسحكسة

السػضػع أف تدتخمز مغ جساع األدلة السصخكحة بالجعػػ عمى بداط البحث الرػرة
الرحيحة لػاقعة الجعػػ حدبسا يؤدؼ إليو اقتشاعيا ،كأف تصخح ما يخالفيا مغ صػر أخخػ لع

تقتشع برحتيا ،ما داـ أف استخالصيا سائغا مدتشجا ألدلة مقبػلة في العقل كالسشصق ،كليا
أصل في األكراؽ(.)3

كسا يعتبخ ىحا السبجأ أحج السبادغ السدتقخة في قزاء الشقس اإلماراتي ،فقج قزت
محكسة نقس أبػضبي بأنو "مغ السقخر أف لسحكسة السػضػع الدمصة التامة في تحريل فيع
الػاقع في الجعػػ كتقجيخ األدلة فييا ،كال معقب عمييا في ذلظ شالسا لع تعتسج عمى كاقعة بال

 -1د .فارس مشاحي سعج السصيخؼ ،الشطخية العامة لمدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،دراسة مقارنة ،رسالة
دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة2013 ،ـ ،ص3
 -2د .فاضل زيجاف ،سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ األدلة ،دراسة مقارنة ،الصبعة الثالثة ،دار الثقافة ،عساف
األردف2000 ،ـ ،ص.250
 -3الصعغ رقع  26343لدشة  88قزائية ،جمدة 2019/10/9ـ ،ص ،4الحكع مشذػر عمى مػقع السحكسة
عمى اإلنتخنت ،متاح عمى الخابط اآلتي:
https://www.cc.gov.eg/i/H/111398761.pdf
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تبيغ الحؿيقة التي اقتشعت بيا كأف قزاءىا جاء عمى أسباب سائغة تكفي
سشج ،كحدبيا أف ّ
لحسمو"(.)1
تقخر مبجأ الذفيية في السحاكسات الجشائية ،كبسقتزاه ال يكتفي القاضي في تقجيخه
لحا ّ
لألدلة بسا دكف بسحزخ التحقيق ،كإنسا يتػجب عميو شخح جسيع األدلة لمسشاقذة الذفيية أثشاء

لكل شخؼ في الجعػػ مػاجية خرسو ،كىػ ما يتختب عميو
نطخ الجعػػ ،كذلظ كي يتاح ّ
مداعجة القاضي عمى الػصػؿ لقشاعة مغ حريمة السشاقذات(.)2

كمغ قبيل الزػابط أيزا مبجأ حيجة القزاء ،كالحؼ حخصت العجيج مغ السػاثيق

الجكلية عمى إق اخره ،كمشيا :اإلعالف العالسي لحقػؽ اإلنداف ،كالعيج الجكلي لمحقػؽ السجنية

كالدياسية ،كيقرج بيحا السبجأ عجـ خزػع القاضي أل ّؼ عامل مغ عػامل التحكع ،كتعتبخ
عشرخ مغ عشاصخ استقاللو ،كيتػافخ الحياد بالقجرة عمى التقجيخ كالحكع عمى
ا
حيجة القزاء
ضجه(.)3
معيغ أك ّ
األمػر دكف تحيد مدبق لرالح شخز ّ

فإف أحكاـ القزاء باإلدانة ال بج أف تؤسذ عمى اليقيغ،
كحلظ ،كإضافة إلى ما تقجـ ّ
شخريا ،بحيث أنو لػ شخحت القزية عمى
كاليقيغ الستصمب ىشا يقيغ قزائي كليذ يقيشا
ّ
ّ
لتػصل لحات الحكع(.)4
قاض آخخ ّ

 -1الصعغ رقع  1257لدشة 2016ـ ،س 11.ؽ ،أ ،مجسػعة السبادغ كاألحكاـ ،الجدء األكؿ مغ أكؿ يشايخ
كحتى يػنيػ 2017ـ ،مخجع سابق ،ص.142-141
 -2صػرية سالمة ،السخجع الدابق ،ص.72
 -3د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق ،ص.617-616
 -4د .دمحم محجة ،السخجع الدابق ،ص.80-79

[]934

الفلز الشزطي  -اجمللد رقه ( – )95العدد رقه ( )111أكتوبز 9292و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كىػ ما استقخت عميو أحكاـ الشقس السرخية مشح نذأتيا ،حيث قخرت كجػب إثبات
إقشاعية الجليل ،كضخكرة ابتشائو عمى الجدـ كاليقيغ ،ذلظ أف العبخة في السػاد الجشائية دائسا ما

تكػف بالحقائق الثابتة فعال ،ال باالحتساالت أك الفخكض(.)1

يعج احتخاـ مبجأ األصل في اإلنداف البخاءة أحج أىع ضػابط مسارسة الدمصة
كحلظ ّ
التقجيخية لمقاضي الجشائي ،كىحا السبجأ مغ السبادػء السقخرة في معطع الجساتيخ السعسػؿ بيا
في الػشغ العخبي ،كمغ مقتزيات ىحا السبجأ أف الستيع غيخ ممدـ بإثبات بخاءتو ،كسا أف الذظ
يفدخ لسرمحة الستيع ،كىػ مبجأ يدتسخ مغ لحطة تػجيو االتياـ كحتى صجكر حكع نيائي في
الجعػػ(.)2

مغ ىشا نجج أف الدمصة التقجيخية لمقاضي تحجىا بعس القيػد ،كالتي كمسا التدـ

القاضي بحجكدىا كمسا كاف حكسو عشػانا لمحؿيقة ،فالقاضي ممدـ بالتقيج بػقائع الجعػػ نرا
كركحا ،كحتى حيشسا يعسل عقمو في تحميل ىحه الػقائع فيػ ممدـ باستخالص الشتائج
أخيخ عميو الػصػؿ
السدتداغة مع كقائع الجعػػ كفقا لقػاعج اإلثبات التي يقخرىا القانػف ،ك ا
إلى إصجار حكع مغ الػقائع السعخكضة في ضػء القػاعج السػضػعية كاإلجخائية(.)3

كىشاؾ العجيج مغ السبادغ التي استقخ عمييا القزاء اإلماراتي في ىحا الذأف ،فقج
قزت السحكسة االتحادية العميا بأف "القاضي في السدائل الجدائية ،يستمظ سمصة كاسعة كحخية
 -1الصعغ رقع  25761لدشة  84قزائية ،جمدة 2017/3/9ـ ،متاح عمى مػقع محكسة الشقس عمى شبكة
السعمػمات الجكلية؛ لتفاصيل حػؿ اليقيغ القزائي ،أكفى د .سخكر ،الحساية الجستػرية ،ص.569-567
 -2راجع :د .عبج الخؤكؼ ميجػ ،حجكد حخية القاضي الجشائي في تكػيغ عقيجتو ،مؤسدة العيغ لمصباعة القاىخة
1983ـ ،ص22؛ لتفاصيل في السػضػع :د .أحسج فتحي سخكر ،الحساية الجستػرية ،مخجع سابق،
ص 553كما بعجىا.

 -3د .فيج الكداسبة ،كسائل كضػابط الدمصة التقجيخية لمقاضي الجدائي ،مجمة دراسات عمػـ الذخيعة كالقانػف
السجمج  42العجد األكؿ ،ترجر عغ كمية الحقػؽ ،جامعة عساف العخبية2015 ،ـ ،ص 340كما بعجىا.
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تقري ثبػت الجخائع أك عجـ ثبػتيا ،كالػقػؼ عمى عالقة الستيسيغ كمجػ اتراليع
كاممة في ّ
بيا ،كلو مصمق الحخية في تكػيغ عقيجتو مغ األدلة القػلية أك الفشية أك السحخرات أك القخائغ،
ما داـ استخالصا سميسا ،إال إذا قيجتو الذخيعة أك القانػف بأدلة معيشة في إثبات الجخائع(.)1

بأف "القزاء بالبخاءة متى تذككت السحكسة في صحة إسشاد
كسا قزت في حكع آخخ ّ
التيسة لمستيع أك داخمتيا الخيبة في صحة أدلة اإلثبات ،شخط ذلظ كػف الحكع قج اشتسل عمى

ما يفيج أف السحكسة محرت الجعػػ كأحاشت بطخكفيا عغ برخ كبريخة ،كمحرت أدلة
اإلثبات السصخكحة فييا"(.)2

خمرشا في ىحا السصمب إلى بياف مفيػـ الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،ثع ّبيشا

أف القانػف ىػ مرجر
بعج ذلظ الشطخيات التي تشاكلت أساس فكخة الدمصة التقجيخية ،كأكضحشا ّ
تحج مغ االنحخاؼ
ا
الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،ثع تشاكلشا
أخيخ بياف الزػابط التي ّ

بالدمصة التقجيخية كالخخكج بيا عغ مقتزيات الذخعية ،مغ خالؿ عخض كجيات نطخ الفقياء

كبياف األحكاـ السدتقخة التي تشاكلت الدمصة التقجيخية بػصفيا مغ السدائل السػضػعية في كل
مغ مرخ كدكلة اإلمارات العخبية الستحجة.
كيبقى لشا أف نتشاكؿ تصبيقات كحجكد الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ؼيسا يتعمق

بالجفاع الذخعي ،كىػ مػضػع السصمب الثالث كاألخيخ مغ ىحا البحث.

 -1السحكسة االتحادية العميا ،الصعغ رقع  335لدشة  2016جدائي ،جمدة 2017/1/12ـ مجسػعة السبادغ
السدتحجثة لمعاـ القزائي 2017ـ؛ كانطخ في ذات السجسػعة الصعغ رقع  610لدشة 2016ـ جدائي ،جمدة
2017/1/10ـ .مشذػر عمى اإلنتخنت كمتاح عمى الخابط اآلتي:
www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court
 -2السحكسة االتحادية العميا ،الجائخة الجدائية ،الصعغ  629لدشة 2016ـ ،جمدة اإلثشيغ ،السػافق
2017/1/16ـ ،مشذػر عمى مػقع ك ازرة العجؿ اإلماراتية ،أحجث اجتيادات السحكسة االتحادية العميا.
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املطلب الثالث
تطبيقات السلطة التقديرية
نتشاكؿ سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ الجفاع الذخعي مغ خالؿ التعخض لدمصتو
في استبعاد األدلة ،ككحلظ في األخح بيا عمى الشحػ اآلتي:

سلطة القاضي اجليائي يف استبعاد األدلة:

حيث يسمظ القاضي عشجما يذخع في تقجيخ األدلة أف يصخح أؼ دليل ال يصسئغ إليو،

إال أنو مقيج في ىحه الحالة بأف يكػف قج شالع الجليل كتعخؼ عميو ،كىػ ما يعشي أنو ال يجػز
لمقاضي أف يدتبعج شيادة أحج الذيػد قبل سساعيا( ،)1كىػ ما استقخت أحكاـ القزاء في كل

مغ مرخ كاإلمارات.

حيث قزت محكسة الشقس السرخية بأف "قزاء الحكع بإدانة الصاعغ استشادا إلى

أقػاؿ الذيػد في التحقيق دكف سساع شيادتيع ،كبياف األسباب التي حالت دكف ذلظ بالخغع مغ
إصخار الجفاع في ختاـ مخافعتو عمى سساعيع يعّج إخالال بحق الجفاع"(.)2

ففي القزايا التي يثار فييا حق الجفاع الذخعي يجب عمى القاضي أف يزع نفدو
مػضع الذخز السجافع لحطة الجفاع لكي يتبيغ مجػ التشاسب بيغ فعل الجفاع كالعجكاف،
ترػره الحىشي لسا استقخ في نفذ السجافع كقت تعخضو لالعتجاء ،فال يجػز
كذلظ مغ خالؿ ّ
لمقاضي كىػ ىادغ في مجمذ القزاء أف يجخد السػقف مغ بعس عشاصخه ،كيحل نفدو محل
السجافع كيحكع عمى سمػكو بتفكيخه الستدف ،كما يداعج عمى بياف حجع التشاسب بيغ الجفاع

كالعجكاف ،الطخكؼ كالسالبدات التي أحاشت بالػاقعة ،كالػسيمة السدتخجمة ،كمجػ التفاكت في
 -1عباس مختار ،سمصة القاضي الجدائي ،مخجع سابق ،ص.91- 89
 -2الصعغ رقع  45970لدشة  85ؽ ،جمدة 2017/5/9ـ ،مشذػر عمى اإلنتخنت كمتاح عمى الخابط اآلتي:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111367566&ja=192145
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القػة البجنية ،كعميو فدمصة محكسة السػضػع في تحجيج تػافخ الجفاع الذخعي كانتفائو ليدت

سمصة مصمقة( ،)1كلكشيا تخزع لخقابة السحكسة العميا ؼيسا يتعمق باالستشتاج الحؼ تػصمت إليو

بحيث إذا كانت كقائع الجعػػ تجّلل عمى تػافخ الجفاع الذخعي ،كمع ذلظ قزت محكسة
السػضػع بانتفائو ،كجب إلغاء ىحا الحكع باعتباره خصأ في تصبيق القانػف(.)2

كفي حكع آخخ قزت محكسة الشقس في مرخ بػأف" :حق الجفاع في سساع الذاىج
ال يتعمق بسا أبجاه في التحؿيقات األكلية بسا يصابق أك يخالف غيخه مغ الذيػد بل بسا يبجيو

إضيار لمحؿيقة ،فالقانػف يػجب سساع الذاىج أكال،
ا
في جمدة السحاكسة كيدسع الجفاع مشاقذتو
كبعجئح يحق لمسحكسة أف تبجؼ ما تخاه في شيادتو ،كذلظ الحتساؿ أف تأتي ىحه الذيادة التي

تدسعيا ،كيتاح لمجفاع مشاقذتيا بسا يقشعيا بحؿيقة قج يتغيخ بيا كجو الخأؼ في الجعػػ ،فإف
رفزت السحكسة شمب سساع ىحيغ الذاىجيغ يكػف لغيخ العمة التي خػليا القانػف ىحا الحق

مغ أجميا بسا قزاء مدبقا مشيا عمى أدلة لع تصخح عمييا يجعل حكسيا مذػبا باإلخالؿ بحق
الجفاع"(.)3

كفي اإلمارات قزت السحكسة االتحادية العميا بأف "األحكاـ الجشائية ال بج أف تبشى
عمى الجدـ كاليقيغ مغ الػاقع الحؼ يثبتو الجليل ال الطغ كاالحتساؿ ،بحيث يتزسغ الحكع ما

يصسئغ السصمع عميو أف السحكسة محرت األدلة كصػال لمحؿيقة في الجعػػ ،فال بج مغ بشاء
 -1صػرية سالمة ،سمصة القاضي الجشائي ،مخجع سابق ،ص.79

 -2د .سميساف بارش ،شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،الجدء األكؿ ،شخعية التجخيع ،مصبعة باتشة ،عسار قخفي
الجدائخ1992 ،ـ ،ص.133-132
 -3الصعغ رقع  10228لدشة  60قزائية ،جمدة 1991/12/30ـ؛ الصعغ رقع  4578لدشة  57قزائية،
مكتب فشى (سشة  - 39قاعجة  - 4صفحة  ،)70جمدة 1988/1/4ـ.؛ الصعغ  22783لدشة  86ؽ،
جمدة 2017/4/22؛ الصعغ  554لدشة  85ؽ ،جمدة 2017/4/13؛ الصعغ رقع  8207لدشة  62ؽ،
جمدة 1994/3/15ـ ،عمى رابط محكسة الشقس السرخية.
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األحكاـ عمى أسباب كاضحة جمية ،تشع عغ فيع الػاقع في الجعػػ كالخد عمى أكجو الجفاع

كالجفػع ،كبياف األفعاؿ السكػنة لمجخيسة التي ارتكبيا الستيع(.)1

حزية القاضي اجليائي يف األخذ بأدلة الدفاع الشزعي:

ؼيسا يتعمق بحخية القاضي الجشائي في التعػيل عمى دليل معيغ فإنو يطيخ في عجة

صػر فقج يأخح القاضي بالجليل كامال دكف تجدئتو ،أك يأخح بجدء مشو دكف غيخه ،إذا ما اقتشع

بيحا الجدء كعػؿ عميو ،كسا لو أف يأخح بشفذ الجليل في حق متيع كيصخحو بحق متيع آخخ

بحات الجعػػ ،فممسحكسة أف تأخح بذيادة األخخس التي تع اإلدالء بيا باإلشارة ،ككحلظ األخح
بذيادة أقخباء السجشي عميو(.)2

كاستقخ القزاء السرخؼ عمى أف "كزف أقػاؿ الذاىج كتقجيخ الطخكؼ التي يؤدؼ فييا
شيادتو كتعػيل القزاء عمى أقػالو ميسا كجو إلييا مغ مصاعغ كحاـ حػليا مغ شبيات

مخجعو إلى محكسة السػضػع تقجره التقجيخ الحؼ تصسئغ إليو دكف رقابة مغ محكسة الشقس،

كلسا كاف مغ السقخر أف الذارع لع يقيج القاضي الجشائي في السحاكسات الجشائية بشراب معيغ

أؼ دليل يصسئغ إليو شالسا اسشتجو عمى
في الذيادة ،كإنسا تخؾ لو حخية تكػيغ عقيجتو مغ ّ
أساس صحيح مغ األكراؽ ،فإف تعػيل الحكع السصعػف ؼيو عمى شيادة شاىج كاحج ليذ ؼيو ما

يخالف القانػف"(.)3

مطا استقرت عليو أحكام القضاء في كل من مصر واإلمارات بشأن الدفاع الشرعي:
بعض ّ
استقخ قزاء الشقس السرخؼ عمى أف تقجيخ الػقائع التي يدتشتج مشيا ؾياـ حالة
الجفاع الذخعي أك انتفاؤىا مدألة مػضػعية ،فالجفاع الذخعي لع يذخع إال لخد االعتجاء
 -1السحكسة االتحادية العميا ،مجسػعة األحكاـ سالفة اإلشارة ،الصعغ رقع  73لدشة  ،2017جدائي – تقشية
معمػمات ،جمدة2017/3/20 ،ـ
 -2د .فاضل زيجاف ،السخجع الدابق ،ص.129
 -3الصعغ رقع  19407لدشة  87قزائية ،جمدة 2020/2/2ـ ،مشذػر عمى مػقع محكسة الشقس السرخية.
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بالحيمػلة بيغ مغ يباشخه كبيغ االستسخار ؼيو ،كعميو قزت بأنو "لسا كاف الحكع قج عخض
لجفاع الصاعغ السبشي عمى أنو كاف في حالة دفاع شخعي عغ نفدو كشخحو بقػلو ...كحيث إنو
عغ الجفع بؿياـ حالة الجفاع الذخعي في حق الستيع فسخدكد بسا شيج بو ........كالحؼ تصسئغ
السحكسة إلى شيادتو أف فعال لع يرجر عغ السجشي عميو ،أكرث الستيع الخػؼ مغ كقػع

جخيسة مغ الجخائع التي يجػز فييا الجفاع الذخعي كسا لع يرجر عغ السجشي عميو فعال يجعل
الستيع يعتقج ألسباب مقبػلة أف اعتجاء قج أصبح كشيظ الػقػع) لسا كاف ذلظ ككاف مغ السقخر
أف تقجيخ الػقائع التي يدتشتج مشيا ؾياـ حالة الجفاع الذخعي أك انتفاؤىا متعمقا بسػضػع

الجعػػ لمسحكسة الفرل فييا بغيخ معقب متى كانت الػقائع مؤدية إلى الشتيجة التي رتبت
عمييا ،ككاف حق الجفاع الذخعي لع يذخع إال لخد االعتجاء عغ شخيق الحيمػلة بيغ مغ يباشخ

االعتجاء كبيغ االستسخار ؼيو ،فال يدػغ التعخض بفعل الزخب لسغ لع يثبت أنو كاف يعتجؼ أك
يحاكؿ االعتجاء فعال عمى السجافع كغيخه ،كإذا كاف مؤدػ ما كرده الحكع ؼيسا تقجـ مغ أف
الصاعغ لع يكغ في حالة دفاع شخعي عغ الشفذ كالغيخ بل كاف معتجيا حيغ لكع السجشي عميو

في عيشو اليدخػ قاصجا االنتقاـ مغ األخيخ ال دفع اعتجاء كقع عميو صحيحا في القانػف ،كمغ
شأنو أف تؤدؼ إلى ما رتبو مغ نفي حالة الجفاع الذخعي فإف ما يشعاه الصاعغ عمى الحكع في

ىحا الرجد يكػف غيخ سجيج"(.)1

كفي اإلمارات قزت السحكسة االتحادية العميا بأف "يشجفع ما تسدظ بو السحكػـ عميو
في مخحمة التقاضي مغ كػنو قج فعل ما فعل بالسجشي عميو دفاعا عغ نفدو ليتخمز مغ
ؾبزتو كيشجػ مغ إمداكو لو مغ خريتيو ،كىجؼ مغ ذلظ إلى تبخيخ فعمو بكػنو كاف في

حالة دفاع شخعي ،كىحا ما ال يعؽيو مغ فعمو كال يبخر جخيستو؛ لكػنو اعتخؼ بأنو ىػ الحؼ
ىاجع مشدؿ السجشي عميو كتدمق سػره ليال ليرل إلى خادمتو بقرج الدنا بيا ،كالجفاع الذخعي
( -1الصعغ رقع  22041لدشة  60جمدة  1999/11/10س  50ص  566ؽ  ،)127مػقع محكسة الشقس
عمى شبكة السعمػمات الجكلية ،تاريخ الجخػؿ 2019/3/19ـ؛ كانطخ عمى السػقع ذاتو :الصعغ رقع 21941
لدشة  ٥٨قزائية ،جمدة 2018/2/9ـ؛ الصعغ رقع  23741لدشة  ٥٨قزائية ،جمدة 2018/2/12ـ.
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يترػر في دفع الرائل عمى الشفذ أك الساؿ أك العخض ،كالستيع كاف ىػ الرائل فكيف
يكػف صاحب البيت السجافع عغ مالو كعخضو معتجيا كيربح الرائل في حالة دفاع شخعي،
ىحا إضافة إلى أنو لع يثبت ما ادعاه السحكػـ عميو مغ أف السجشي عميو قج أمدكو مغ
خريتو لعجـ كجػد آثار لحلظ ،كسا نفى التقخيخ الصبي كجػد آثار ضغط عمى خريتي
السحكػـ عميو ،كسا أف الصاعغ الستيع شاب قػؼ ،كالسجشي عميو ال يتستع بالقػة التي ال

يدتصيع الستيع الفكاؾ مشو إال بالعشف الحؼ أدػ لقتل السجشي عميو ،فالستيع في ىحه القزية
ىػ السعتجؼ ،كقج انتفت جسيع شخكط الجفاع الذخعي في حقو"(.)1

كفي عجـ جػاز إثارة الجفاع الذخعي ألكؿ مخة أماـ محكسة الشقس استقخ القزاء

السرخؼ عمى "أنو مغ السقخر أف الجفع بؿياـ حالة الجفاع الذخعي مغ الجفػع السػضػعية،
التي يجب التسدظ بيا لجػ محكسة السػضػع كال تجػز إثارتيا ألكؿ مخة أماـ محكسة الشقس،
إال إذا كانت الػاقعة الثابتة بالحكع دالة بحاتيا عمى تحقق حالة الجفاع الذخعي ،كسا ىي معخفة

بو في القانػف أك تخشح لؿياميا ،ككاف البيغ مغ محزخ جمدة السحاكسة أف الجفاع عغ
الصاعشيغ لع يذخ البتة إلى ؾياـ حالة الجفاع الذخعي في حقيسا ،كسا أف مجكنات الحكع قج
مسا يخشح لؿياـ ىحه الحالة؛ بل إنيا عمى العكذ أثبتت أف الصاعشيغ ىع الحيغ بادركا
خمت ّ
السجشي عمييسا باالعتجاء ،كأف إشيار السجشي عميو األكؿ لدالحو لع يكغ إال بعج مذاىجتو
لػاقعة مصاردة الصاعشيغ البشو السجشي عميو الثاني ،كضخب الصاعغ الخابع بو الزخبة التي

أفزت إلى مػتو ،كمغ ثع يشتفي مػجب الجفاع الذخعي ،كيكػف نعي الصاعشيغ بإغفاؿ
السحكسة بحث تػافخ حالة الجفاع الذخعي في حقيع عمى غيخ أساس(.)2

 -1السحكسة االتحادية العميا ،الصعغ رقع  120لدشة 1991ـ ،جمدة 1992/11/21ـ ،شخعي جدائي ،ص
379؛ كانطخ الحكع الرادر عغ محكسة نقس أبػضبي في الصعغ رقع  888-858 -750لدشة ،2010
س 4ؽ.أ جدائي جمدة 2010/1/18ـ.
 -2الصعغ رقع  9894لدشة  63جمدة 1995/1/2ـ ،س  46ص 29ؽ 2؛ الصعغ رقع  24926لدشة 85
قزائية ،جمدة 2018/3/4ـ ،مػقع السحكسة عمى شبكة السعمػمات.
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كفي ىحا الرجد قزت محكسة تسييد دبي في حكع ليا بأف "تقجيخ الػقائع التي

مسا تدتقل محكسة
يدتشتج مشيا حالة الجفاع الذخعي أك انتفاءىا متعمقا بسػضػع الجعػػ ّ
السػضػع بالفرل فييا بغيخ معقب متى كانت الػقائع مؤدية لمشتيجة التي انتيت إلييا ،كسا أف
حق الجفاع الذخعي لع يذخع لسعاؾبة السعتجؼ عمى اعتجائو كإنسا شخع لخد العجكاف"(.)1

كفي سمصة السحكسة في تقجيخ الطخكؼ السحيصة بالسجافع أثشاء حالة الجفاع الذخعي،

استقخ قزاء الشقس السرخؼ عمى أف حق الجفاع الذخعي عغ الشفذ قج شخع لخد أ ّؼ اعتجاء
عمى نفذ السجافع أك عمى نفذ غيخه كتقجيخ مقتزياتو أمخ اعتبارؼ يجب أف يتجو كجية
مسا ال يرح معو
شخرية يخاعى فييا مختمف الطخكؼ التي أحاشت بالسجافع كقت رد العجكاف ّ
محاسبتو عمى التفكيخ اليادغ البعيج عغ تمظ الطخكؼ(.)2
كمغ األحكاـ السفرمة الرادرة عغ القزاء اإلماراتي في ىحا الذأف ما قزت بو

محكسة الشقس في أبػضبي ،حيث ذىبت في قزائيا إلى أنو "لسا كاف مغ السقخر أف تقجيخ
الػقائع التي يدتشتج مشيا ؾياـ حالة الجفاع الذخعي أك انتفاءىا متعمق بسػضػع الجعػػ

أف ذلظ مذخكط بأف يكػف استجالؿ الحكع سميسا
لسحكسة السػضػع الفرل ؼيو بغيخ معقب إال ّ
ال عيب ؼيو ،كيؤدؼ إلى ما انتيى إليو ،لسا كاف ذلظ ككاف الحكع االبتجائي السؤيج كالسكسل
ألسبابو بالحكع السصعػف ؼيو قج عخض لجفاع الصاعغ السؤسذ عمى أنو كاف في حاؿ دفاع
شخعي عغ الشفذ كأشخحو بقػلو( :كحيث إنو عغ الجفع السبجػ مغ دفاع الستيع أنو كاف في

أف الثابت مغ أقػاؿ الذاىج األكؿ أنو اترل
حالة دفاع شخعي فيػ في غيخ محمو ،ذلظ ّ
بالسجشي عميو كشمب مشو عجـ مغادرة غخفة السخاؾبة ،كأنو لػ أنو أغمق عمى نفدو بابيا

 -1الصعغ  39لدشة ( 2000جداء) ،حكػمة دبي  -دائخة السحاكع  -محكسة التسييد  -السكتب الفشي ع11.
(جداء)  -عاـ 2000ـ – ص.1275 -
 -2الصعغ رقع  12581لدشة  60جمدة  1992/2/11س  43ع  1ص  233ؽ  26مػقع السحكسة عمى
شبكة السعمػمات الجكلية.
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الحجيجؼ ككضع حجيجة عمى حمقة الباب لسا تسكغ السجشي عميو مغ الػصػؿ إليو ،كلع يشكخ

أما أف
الستيع ذلظ أثشاء مػاجيتو بو حالة معايشة الشيابة لسكاف الحادث في حزػر الستخجعّ ،
يحزخ الستيع القصعة الحجيجية مغ كابيشة الؿيادة كالتي أثبت تقخيخ السعايشة أنيا تبعج ثالثة

أمتار عغ الفتحة الجائخية ثع يشتطخ السجشي عميو إلى أف يرعج إليو حتى لػ افتخضشا صجؽ ما

يجعيو الستيع بأف السجشي عميو فػر كصػلو نياية الدمع أمدظ بخجمو فخاؼ عمى نفدو مغ

الدقػط فإنو يكؽيو ضخبو بيجه السجخدة أك رجمو حتى يسشعو مغ مػاصمة الرعػد إليو كبخاصة

أنو أعمى مشو ،كالسجشي عميو لع يخخج بعج مغ الفتحة الجائخية في نياية الدمع ،كالتي ال يديج

قصخىا عغ الستخ ،كمغ ثع لع يكغ الستيع في حالة دفاع شخعي كإنسا متعج عمى السجشي عميو)،
ككاف ما أكرده الحكع في معخض رده عمى دفاع الصاعغ بأنو كاف في حالة دفاع شخعي عغ

الشفذ ال يدتؿيع مع ما انتيى إليو مغ إشخاحو ذلظ ،حيث أنو لع يخاع ما تػلج في نفذ الستيع
مغ اعتقاد مبشي عمى أسباب معقػلة بػقػع خصخ كشيظ عمى نفدو ،كلع يخاع الطخكؼ الشفدية

ثائخ إليحائو ،كىػ
كالعربية التي كاف فييا حاؿ سساعو خبخ قجكـ السجشي عميو إليو غاضبا ا
متخ كعجـ كجػد مغ يحسيو أك يجفع عشو
كحيج في مكاف يختفع عغ سصح األرض بشحػ  40ا
االعتجاء سيسا أف الدقػط مغ ىحا السكاف سيؤدؼ حتسا إلى السػت ،كلع يفصغ ألثخ إمداؾ
السجشي عميو لقجـ الستيع في نفدو -ككاف يكفي الجفاع الذخعي أف يكػف تقجيخ الستيع لمفعل
الحؼ يخذى مشو كقػع جخيسة مغ الجخائع التي يجػز فييا الجفاع الذخعي مبشيا عمى أسباب

جائدة كمقبػلة مغ شأنيا أف تبخر ما كقع مشو مغ األفعاؿ التي رأػ ىػ -كقت العجكاف الحؼ

قجره -أنيا ىي الالزمة لخده ،إذ ال يترػر التقجيخ في ىحا السقاـ إال أف يكػف اعتباريا بالشدبة
لمذخز الحؼ فػجئ بالفعل الستخػؼ مشو في ضخكفو الحخجة كمالبداتيا الجؾيقة التي كاف ىػ

كحجه دكف غيخه السحػط بيا ،كالسصمػب مشو تقجيخىا كالتفكيخ عمى الفػر في كيؽية الخخكج مغ

مسا ال يرح محاسبتو عمى مقتزى التفكيخ اليادغ السصسئغ الحؼ كاف يدتحيل عميو
مأزقياّ ،
كقتئح كىػ في حالتو التي كاف فييا ،األمخ الحؼ يعيب الحكع السصعػف ؼيو بسا يػجب نقزو
كاإلحالة دكف حاجة"(.)1

 -1محكسة نقس أبػضبي ،الصعشاف رقسا  545ك 640لدشة  ،2011س  5ؽ.أ جمدة 2011/9/26ـ ،دائخة
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كسا اعتبخ القزاء اإلماراتي أف الجفع بؿياـ حالة الجفاع الذخعي دفاعا جػىخيا يجب
قرػر كإخالال بحق الجفاع ،حيث قزت
ا
إيخاده كالخد عميو بسا يقدصو .مخالفة ذلظ يعج
محكسة نقس أبػضبي بأنو" :إف الجفع بؿياـ حالة الجفاع الذخعي إنسا ىػ مغ الجفػع الجػىخية
التي يشبغي عمى السحكسة أف تشاقذيا في حكسيا كتخد عمييا .لسا كاف ذلظ ،ككاف البيغ مغ

مجكنات الحكسيغ االبتجائي السؤيج ألسبابو كالسكسل بالحكع السصعػف ؼيو أف الصاعغ تسدظ
أماـ السحكستيغ بتػافخ حالة الجفاع الذخعي لجيو كقت الحادث ،كأنو ما ضخب السجشي عميو إال
بعج مبادرة األخيخ باالعتجاء عميو أكال ،كأثبت حكع محكسة أكؿ درجة كجػد عجة إصابات
بالصاعغ ،ككانت السحكسة بجرجتييا قج تدانجت في إدانة الصاعغ إلى ما أسشجتو لو مغ اعتخاؼ
بارتكاب الػاقعة ،كما ثبت بو مغ إصابات دكف أف تفصغ إلى أف إقخار الصاعغ بزخب السجشي
عميو إنسا كاف تأكيجا لسا أثاره مغ ؾياـ حالة الجفاع الذخعي في حقو بأنو لع يعتج عمى السجشي
عميو إال بعج مبادرة األخيخ باالعتجاء عميو ّأكال ،كاتّخحت ما ثبت بالصاعغ مغ إصابات داللة
عمى ثبػت اعتجائو عمى السجشي عميو رغع أنو في كجػد تمظ اإلصابات ما يخجح دفاع الصاعغ

بتعجؼ السجشي عميو بالزخب دكف أف تبحث سبب حرػؿ إصابات السجشي عميو ،بسا يبيغ
مشو فداد استجالؿ الحكع في الخد عمى دفاع الصاعغ بتػافخ حالة الجفاع الذخعي لجيو كقت

الحادث ،كىػ دفاع جػىخؼ .إذ لػ صح لتغيخ بو كجو الخأؼ في الجعػػ بسا يعيبو ،كحلظ
بالقرػر في التدبيب كاإلخالؿ بحق الجفاع بسا يػجب نقزو كاإلحالة بغيخ حاجة لبحث سائخ

أكجو الصعغ األخخػ(.)1

كحلظ استقخ قزاء الشقس السرخؼ عمى أف سبق التجبيخ لمجخيسة يشتفي معو ؾياـ
حالة الجفاع الذخعي ،حيث قزى بأف حالة الجفاع الذخعي ال تتػافخ متى أثبت الحكع التجبيخ
مسا يشتفي بو حتسا مػجب الجفاع الذخعي،
لمجخيسة بتػافخ سبق اإلصخار أك التحايل الرتكابياّ ،
القزاء ،أحكاـ محكسة الشقس ،مشذػر عمى الخابط اآلتي:
https://www.adjd.gov.ae/AR/judgments/
 -1الصعغ رقع  725لدشة  ،2010س ،4ؽ.أ ،جمدة 2010/11/28ـ ،مػقع دائخة القزاء عمى اإلنتخنت.
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أف الجفاع الذخعي يشؽيو أيزا ما أثبتو الحكع مغ أف الصاعغ األكؿ ىػ الحؼ فاجأ
ىحا إلى ّ
السجشي عمييسا باالعتجاء ،كإذا كاف مغ السقخر أف تقجيخ الػقائع التي يدتشتج مشيا ؾياـ حالة
الجفاع الذخعي أك انتفاءىا متعمق بسػضػع الجعػػ كلسحكسة السػضػع الفرل فييا بغيخ

معقب متى كانت الػقائع مؤدية إلى الشتائج التي رتبتيا عمييا كسا ىػ الحاؿ في الجعػػ
السصخكحة؛ فإف نعي الصاعشيغ عمى الحكع في ىحا الرجد يكػف في غيخ محمو(.)1

كسا استقخ قزاؤىا كحلظ عمى أف التسدظ بؿياـ حالة الجفاع الذخعي يجب أف يكػف

ججيا كصخيحا ،فقزت بأنو "مغ السقخر أف التسدظ بؿياـ حالة الجفاع الذخعي يجب -حتى
ّ
ججيا كصخيحا أك أف تكػف الػاقعة كسا أثبتيا الحكع تخشح
تمتدـ السحكسة بالخد عميو -أف يكػف ّ
لؿياـ ىحه الحالة ،فإذا ما كرد عمى لداف الجفاع ال يفيج التسدظ بؿياـ حالة الجفاع الذخعي ،كال

يفيج دفعا ججيا تمتدـ السحكسة بالخد عميو فال يحق لمصاعشيغ -مغ ثع -مصالبة السحكسة بأف

تتحجث في حكسيا باإلدانة عغ انتفاء ىحه الحالة لجييع ،ما دامت ىي لع تخ مغ جانبيا بعج
تحقيق الجعػػ تػافخ ىحه الحالة ،كفزال عغ ذلظ فإف كاقعة الجعػػ حدبسا حرميا الحكع
أؼ فعل مدتػجب لمجفاع الذخعي عغ
السصعػف ؼيو تشبئ عغ أنو لع يرجر مغ السجشي عمييع ّ
فإف ما يثيخه الصاعشػف في شأف ذلظ يكػف ال محل لو(.)2
الشفذ أك الساؿ ،كعميو ّ
كفي التدبيب الدائغ لمقزاء بخفس ؾياـ حالة الجفاع الذخعي ذىبت محكسة الشقس
السرخية إلى أنو لسا كاف الحكع قج عخض لسا أثاره الصاعغ مغ ؾياـ حالة الجفاع الذخعي عغ
الساؿ كرد عميو في قػلو" :إ ّف الجفاع الذخعي لع يذخع إال لخد االعتجاء عغ شخيق الحيمػلة بيغ
مغ يباشخ االعتجاء كبيغ االستسخار ،كإذا كاف الثابت مغ أقػاؿ الستيع أنو جخػ خمف السجشي
عميو كمغ معو حتى كاد يمحق بيع ،كأف السجشي عميو صعج إلى سصح مدجج فرعج خمفو

 -1الصعغ رقع  29288لدشة  59جمدة  1990/10/11س  41ع  1ص  903ؽ 158؛ الصعغ رقع
 21941لدشة  85قزائية ،جمدة 2018/2/19ـ.
 -2الصعغ رقع  24532لدشة  59جمدة  ،1990/4/5س  41ع  1ص  574ؽ .99
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فػؽ البخاميل السجاكرة لمسدجج حتى ضاقت السدافة بيشيسا إلى ثالثة أمتار أك أربعة ،كصار

السجشي عميو عمى بعج خصػات مشو كحاصخه فػؽ سصح السدجج حتى كاد يصبق عميو ،فقج

أصبح في مكشة الستيع عمى ىحا الشحػ كشبقا لترػيخه أف يحػؿ بيغ السجشي عميو بيغ اليخب،

مسا تشقزي معو حالة
كأف يمقي الؿبس عميو دكف حاجة إلى إشالؽ الشار عميو ك إصابتوّ ،
الجفاع الذخعي عغ الساؿ كسا ىي معخفة بو في القانػف ،كمغ ثع يتعيغ رفس ىحا الجفع"(.)1
كحلظ ككفقا لسقتزيات القانػف ،فقج استقخ قزاء الشقس السرخؼ عمى عجـ جػاز

االستشاد لمجفاع الذخعي ضج مأمػرؼ الزبط القزائي إال إذا خيف أف يشتج عغ أفعالو مػتا
أك جخكحا بالغة ،كفي ىحا الرجد قزت بأنو "لسا كاف حق الجفاع الذخعي ال يبيح مقاكمة أحج

مأمػرؼ الزبط أثشاء ؾيامو بأمخ بشاء عمى كاجبات كضيفتو إال إذا خيف أف يشذأ عغ أفعالو
مػت أك جخكح بالغة ،ككاف ليحا الخػؼ سببو السعقػؿ ،ككاف قانػف اإلجخاءات الجشائية قج
أعصى مأمػرؼ الزبط القزائي بسقتزى الفقخة األكلى مغ السادة  34مشو حق الؿبس عمى

الستيع الحاضخ الحؼ تػجج دالئل كاؼية عمى اتيامو في حالة التمبذ بجشاية أك جشحة معاقب

عمييا بالحبذ مجة ال تديج عمى ثالثة أشيخ ،ككاف شيخ الخفخاء السجشي عميو كىػ مغ مأمػرؼ

الزبط القزائي الحيغ عجدتيع السادة  23مغ ذلظ القانػف ،قج شاىج الصاعغ يختكب جخيسة
اإلصابة الخصأ التي يعاقب عمييا بالحبذ مجة ال تديج عمى سشة ،فإنو يكػف لو الحق في

الؿبس عميو ،دكف أف يبيح ذلظ لمصاعغ أف يقاكمو استشادا إلى حق الجفاع الذخعي ،ما داـ
الصاعغ ال يجعي أنو خاؼ أف يشذأ عغ ؾياـ شيخ الخفخاء بالؿبس عميو ػ كأثشاء ؾياـ األخيخ

بحلظ ػ مػت أك جخكح بالغة ،كأنو كاف لخػفو سبب معقػؿ ،كيكػف الحكع إذ أشخح دفاعو أنو

كاف في حالة دفاع شخعي ،قج اقتخف بالرػاب(.)2

 -1الصعغ رقع  5868لدشة  56جمدة  ،1987/2/1س  38ع  1ص  172ؽ .28
 -2الصعغ رقع  5969لدشة  55جمدة 1986/2/12ـ ،س  37ع  1ص  272ؽ .57
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كفي اإلمارات ذىبت محكسة نقس أبػضبي في ىحا الذأف إلى أنو "لسا كاف الشز في

العقػبات االتحادؼ عمى أنو (ال ُيبيح حق الجفاع الذخعي ُمقاكمة أحج
السادة  58مغ قانػف ُ
الدمصة العامة في أثشاء ؾيامو بعسل تشفيحا لػاجبات كضيفتو كضسغ حجكدىا ،إال إذا خيف
أفخاد ُ
أف يشذأ عغ فعمو مػت أك جخاح بالغة ،ككاف ليحا التخػؼ سبب معقػؿ) يجؿ عمى أف األصل
العاـ أنو ال يجػز االحتجاج بالجفاع الذخعي كاالحتساء بو إذا كاف السجشي عميو أحج أفخاد

الدمصة العامة ،إال أف يخذى مغ فعمو حجكث مػت أك جخاح بالغة ،ككاف فعمو ىحا خارجا عغ
ُ
الستقجـ ،كال ُيذتخط لؿياـ حالة
الدمصة العامة شبقا لمشز ُ
حجكد كضيفتو؛ ؼيجػز ُمقاكمة رجل ُ

السجافع أك مالو أك نفذ غيخه أك مالو بل يكفي
الجفاع الذخعي أف يقع بالفعل اعتجاء عمى نفذ ُ
لؿياميا أف يقع فعل ُيخذى مشو ُحرػؿ ىحا االعتجاء ،كالعبخة في ىحا الذأف ىي بتقجيخ
السجافع في الطخكؼ التي كاف فييا بذخط أف يكػف تقجيخه َمبشيا عمى أسباب مقبػلة مغ شأنيا
ُ

تع برػرة ُيخذى
أف تُبخره ،كسا تشذأ تمظ الحالة كلػ لع يدفخ التعجؼ عغ ّأية إصابات متى ّ
مشيا السػت أك الجخاح البالغة إذا كاف ليحا التخّػؼ أسبابو السعقػلة .لسا كاف ذلظ ككاف الثابت

مغ األكراؽ أف قػة الزبط السجشي عمييا ُنجبت مغ الشيابة العامة لمؿبس عمى
الستيع ..............كتفتير مدكشو ،كىحا العسل ىػ مغ االختراص الػضيفي ألفخادىا
ُ

فخ إلى داخل مدكغ
فانتقمت إلى مدكشو السحكػر بعج ُمشترف الميل ،كبعج أف اكتذفت أنو ّ
السدتأنفة ..........تتبعتو إلى ىحا السدكغ فػججه أفخادىا البالغ عجدىع خسدة عذخ
شؿيقتو ُ

فخدا ُمختبئا داخل صيػاف السالبذ بإحجػ ُحجخاتو -التي كاف يشاـ عمى أرضيتيا صغار
كعشف كحجثت ُمذاجخة عشيفة بيشو
ىع أفخادىا بالؿبس عميو قاكميع ّ
بذجة ُ
السدتأنفيغ -كعشجما ّ
جدجية ُمختمفة ،فخذي
كبيشيع أسفخت عغ إصابتو كإصابة عجد كبيخ مشيع بإصابات
ّ
الستذاجخيغ في ىحا
السدتأنفاف أف ُيجرؾ السػت أشفاليع أك يمحق بيع جخاحا بالغة مغ تجافع ُ
ُ
الزيق بالشدبة لعجدىع الكبيخ ،خاصة كقج ثبت أف السصمػب الؿبس عميو مخيس
الحيد
ّ
ّ

مسا تدتخمز معو السحكسة مغ تمظ
بسخض الفراـ الػججاني العقمي كأنو غيخ ُمجرؾ ألفعالو؛ ّ
السحجؽ بأشفاليع ،كإذ اقترخ فعل الجفاع الحؼ
السدتأنفيغ لمخصخ ُ
الطخكؼ صحة كدقة تقجيخ ُ
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السدتأنف
صجر عشيسا عمى دفعيسا أفخاد القػة إلبعادىع عغ مكاف نػـ ىؤالء األشفاؿّ ،
كشج ُ
شعخ أحج أفخاد تمظ القػة كىسا ِفعالف يتشاسباف مع فعل االعتجاء مغ ثع تتػافخ حالة الجفاع
كيبيح ُمقاكمة أفخاد الزبط ،كيزحى ما ثبت في
الذخعي لجػ السدتأنفيغ عغ نفذ أشفاليسا ُ
مسا أسشج إلييسا عسال
الستقجـ ال جخيسة ؼيو ُمتعيشا القزاء ببخاءتيساّ ،
حقيسا عمى الشحػ ُ
الحكع السدتأنف ىحا الشطخ
بالسادتيغ  56ك 58مغ قانػف العقػبات االتحادؼ ،كإذ خالف ُ

السدتأنفيغ مغ االتياـ
كقزى بإدانة السدتأنفيغ فإنو ّ
يتعيغ ُ
الحكع بإلغائو كالقزاء ُمججدا ببخاءة ُ
السدشج إلييسا"(.)1
ُ

كتعخضت أحكاـ الشقس السرخؼ أيزا لشز السادة  245مغ قانػف العقػبات ،كالتي
ّ
تقخر عجـ العقاب مصمقا لسغ قاـ بالقتل أك الجخح ،أك الزخب أثشاء استخجاـ حق الجفاع
الذخعي( ،)2كسا تعخض أيزا لشز السادتيغ  ،246ك 250مغ قانػف العقػبات ،فقخر أنو إذا

كانت السادة  246مغ قانػف العقػبات قج ّبيشت األحػاؿ التي يجػز فييا استعساؿ القػة لخد
العجكاف عمى الساؿ كمغ بيشيا األفعاؿ التي تعتبخ جخيسة مغ الجخائع السشرػص عمييا في
الباب الخابع عذخ مغ الكتاب الثالث مغ ذات القانػف ،كىي الجخائع الستعمقة بانتياؾ حخمة

ممظ الغيخ ،ككانت السادة  250مغ قانػف العقػبات تشز عمى أف "حق الجفاع الذخعي عغ
الساؿ ال يجػز أف يبيح القتل العسج إال إذا كاف مقرػدا بو دفع أحج األمػر اآلتية :أكال :كثانيا:

كثالثا_ الجخػؿ ليال في مشدؿ مدكػف أك في أحج ممحقاتو كرابعا_ فعل يتخػؼ أف يحجث مشو
مسا
السػت أك جخاح بالغة إذا كاف ليحا التخػؼ أسباب معقػلة "لسا كاف ذلظ ككاف الثابت ّ

حرمو الحكع بيانا لػاقعة الجعػػ أف السجشي عميو قج تػاجج عمى سصح مشدؿ______ ليال

كأف الستيع  -كىػ خفيخ نطامي مكمف بحفع األمغ كحساية أركاح االشخاص كمستمكاتيع -
حيغ شاىجه عمى ىحه الحالة كىػ فػؽ الدصح أشمق عميو السقحكؼ الشارؼ الحؼ أكدػ بحياتو،

 -1الصعغ  1173لدشة 2010ـ ،س  ،4ؽ.أ ،جمدة 2010/5/5ـ ،سبق اإلشارة إليو.
 -2الصعغ رقع  20066لدشة  60جمدة  ،1992/4/9س  43ع  1ص  381ؽ .56
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ككانت صػرة الػاقعة عمى ىحا الشحػ الحؼ أكرده الحكع تتػفخ ؼيو بال شظ جسيع معاني
الجخػؿ في السشدؿ ،ثع لسا كاف الشز الستقجـ ذكخه ال يذتخط في عبارة صخيحة أف يكػف
الجخػؿ بقرج ارتكاب جخيسة أك فعل االعتجاء ،كىحا مفاده بالبجاىة أف القانػف يعتبخ الجخػؿ

إلى السشازؿ ليال بتمظ الصخيقة يحسل بحاتو قخيشة اإلجخاـ بحيث يرح لمسجافع أف يعجه اعتجاء

عمى الساؿ أك الشفذ ،أك فعال يتخػؼ مشو األذػ ،كيحق لو رده كسا تخد سائخ االعتجاءات ما
لع يقع الجليل عمى أنو كاف يعمع حق العمع أف دخػؿ السجشي عميو كاف بخيئا خاليا مغ فكخة

اإلجخاـ .لسا كاف ذلظ ككاف الحكع السصعػف ؼيو إذ داف الصاعغ بجخيسة الزخب السفزي إلى
السػت مغ غيخ أف تفشج السحكسة دفاعو عمى ضػء ما تقجـ فإنو يكػف مذػبا بالقرػر(.)1

"حق الجفاع الذخعي عغ
كل مغ اإلمارات كمرخ عمى ّ
أف ّ
كجخػ قزاء الشقس في ّ
أؼ اعتجاء عمى نفذ السجافع أك عمى نفذ غيخه ،كأف ؾياـ حالة الجفاع الذخعي
الشفذ شخع لخد ّ
ال يدتمدـ استسخار السجشي عميو في االعتجاء عمى الستيع أك حرػؿ اعتجاء بالفعل بل يكفي

أف يكػف قج صجر مغ السجشي عميو فعل يخذى مشو الستيع كقػع جخيسة مغ الجخائع التي يجػز
فييا الجفاع الذخعي ،كال يمدـ في الفعل الستخػؼ مشو أف يكػف
خصخ حؿيؿيا في ذاتو ،بل
ا

التخػؼ أسبابا مقبػلة"(.)2
يكفي أف يبجك كحلظ في اعتقاد الستيع كترػره بذخط أف يكػف ليحا
ّ

ميسة القاضي الجشائي في اإلمارات تتدع بالرعػبة،
نشػه إلى ّ
كأخيخا ،يجب أف ّ
كبخاصة أف الجفاع الذخعي غالبا ما يثار في جخائع القراص ،كىحه الجخائع تخزع ألحكاـ
الذخيعة اإلسالمية كفقا لسا ىػ مقخر بالقانػف اإلماراتي ،كىػ ما يجعل ألكلياء الجـ حق
 -1الصعغ رقع  20066لدشة  60جمدة  1992/4/9س  43ع  1ص  381ؽ .56

 -2راجع في القزاء اإلماراتي :الصعػف رقع  185ك 206ك 242ك 245ك 345لدشة 2010ـ ،سالف اإلشارة؛
كالصعغ  1273لدشة  2010س  4ؽ.أ جمدة 2010/1/13ـ؛ كفي القزاء السرخؼ ،راجع :الصعغ رقع

 4684لدشة  80ؽ جمدة 2012/2/27ـ ،كالحؼ أجاز الجفاع الذخعي كإف كاف الخصخ كىسيا ،مشذػر عمى
مػقع السحكسة.
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التجخل في الجعػػ بػصفيع مجعيغ ،كىشا يكػف القاضي الجشائي حكسا بيغ كلي الجـ الحؼ
يصمب القراص كبيغ متيع يتسدظ بحالة الجفاع الذخعي ،كىػ ما يدتجعي بحؿ السديج مغ

الجيج العقمي في فحز أكراؽ الجعػػ كتسحيز األدلة.

اخلامة
مغ أجل الػقػؼ عمى مجػ الدمصة التقجيخية التي مشحيا القانػف لمقاضي الجشائي في

تقجيخ حالة الجفاع الذخعي ،فقج تشاكلشا مغ خالؿ ىحا البحث مفيػـ الجفاع الذخعي كذلظ
لمػقػؼ عمى مجلػلو كشبيعتو ،باعتباره سببا مغ أسباب اإلباحة ،كسا تشاكلشا معطع آراء الفقو
تسيدت بو الذخيعة
في تحجيج األساس الحؼ يقػـ عميو الجفاع الذخعي ،كمغ ثع عخضشا لسا ّ
اإلسالمية في ىحا الرجد إذ إنيا قج اشتسمت عمى نطخية قػية كمكتسمة في ىحا السػضػع.
كفي السصمب الثاني مغ الجراسة تشاكلشا مفيػـ الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي،
كبيشا ما مشحو السذخع مغ سمصة تقجيخية
كعخضشا الشطخيات التي تتعمق بالدمصة التقجيخيةّ ،
كاسعة ،ثع تشاكلشا الزسانات السقخرة لسسارسة ىحه الدمصة ،كمجػ فاعميتيا ،كذلظ بعج أف ّبيشا
خرائريا كعخضشا ألىع الزػابط.

كأخيخا ،تشاكلشا في نياية البحث تصبيقات الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ؼيسا يتعمق
بالجفاع الذخعي ،كقج تشاكلشا ذلظ مغ خالؿ عخض سمصة القاضي التقجيخية ؼيسا يتعمق بالجليل،
إذ يسمظ القاضي اختيار الجليل الحؼ يقتشع بو ،كشخح الجليل الحؼ ال يرل إلى مختبة تجيد
التعػيل عميو ،كختاما عخضشا لسا استقخت عميو أحكاـ القزاء في كل مغ مرخ كاإلمارات

ميدت ىحا البحث
بذأف الجفاع الذخعي ،مغ كافة جػانبو ،كنعتقج أنيا مغ أىع الشقاط التي ّ
الستػاضع ،إذ إنيا تزع أماـ القارغ فكخة عامة عغ الجفاع الذخعي كشخكشو كحاالتو ،ككل ما
يتعمق بو مغ دفاع كدفػع.
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النتائج
تػصمشا مغ خالؿ ىحا البحث إلى عجة نتائج نجسميا عمى الشحػ اآلتي:
ّ
● كاف السذخع اإلماراتي أكثخ دقة مغ السذخع السرخؼ حيشسا أكرد نرػص الجفاع
الذخعي ضسغ أسباب اإلباحة السشرػص عمييا في الفرل الخابع مغ الباب
الثالث مغ قانػف العقػبات ،في حيغ أكردىا السذخع السرخؼ في باب القتل

كالجخح كالزخب؛ كبيشسا اتجو السذخع اإلماراتي إلى نفي صفة التجخيع عغ الفعل

فإف السذخع السرخؼ نفى العقاب.
حاؿ تػافخ الجفاع الذخعيّ ،
● أجاز السذخع اإلماراتي الجفاع الذخعي عغ الشفذ كالساؿ برفة مصمقة ،في حيغ
أف السذخع السرخؼ ال يبيح الجفاع الذخعي عغ الساؿ إال إذا كاف فعل االعتجاء

حرخ بشز السادة  2/246عقػبات.
ا
يذ ّكل إحجػ الجخائع الػاردة

تسيدت عغ القانػف الػضعي بتبشي نطخية متكاممة عغ
● إ ّف الذخيعة اإلسالمية قج ّ
حق الجفاع الذخعي ،فيػ كاجب عغ الشفذ كالعخض كجائد عغ الساؿ.
فإف أثخ الجفاع الذخعي ال يقترخ عمى إباحة فعل الجفاع
ككفقا لمقانػف اإلماراتي ّ
عسا لحق الغيخ مغ أضخار جخاء
فقط ،كلكشو أيزا سبب لعجـ مداءلة السجافع ّ
دفاعو ،كىػ ما يدتفاد مغ نز السادة  288مغ قانػف السعامالت السجنية

اإلماراتي ،كىػ ما يجعل القانػف اإلماراتي أكثخ اتداقا مع الذخيعة اإلسالمية.

● القاضي الجشائي يتستّع بدمصة تقجيخية كاسعة في القزايا التي يثار فييا الجفاع
الذخعي ،حيث يجخل في سمصة تقجيخ الػقائع التي يدتشتج مشيا ؾياـ حالة الجفاع
الذخعي ،كتقجيخ القػة الالزمة لخد االعتجاء ،كسا يسمظ أيزا تقجيخ مجػ حمػؿ
الخصخ ،فزال عغ تقجيخ مجػ لدكـ الجفاع.

● الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي في تػافخ الجفاع الذخعي مغ عجمو تحكسيا
العجيج مغ الزػابط ،مغ أبخزىا :أف الحكع بتػافخ حالة الجفاع الذخعي مغ عجمو
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يجب أف يؤسذ عمى األدلة السصخكحة بالجعػػ ،كال يجػز لمقاضي التعػيل في
ذلظ أك القزاء بعمسو الذخري.

التوصيات
● ضخكرة العسل عمى مداعجة الجيات القزائية عمى اإللساـ بالعمػـ السداعجة

لمقانػف الجشائي ،كمشيا :عمع الشفذ الجشائي كعمسي اإلجخاـ كالعقاب ،كالصب
الذخعي ،كذلظ لتدييل ميستو في استخجاـ سمصتو التقجيخية بسا يحقق العجالة.

كل مغ مرخ كاإلمارات
● ضخكرة ؾياـ السكتب الفشي بسحاكع الشقس أك التسييد في ّ
تتزسغ مجسػعة مغ السبادغ كالقػاعج التي يتع مخاعاتيا
بإصجار مجكنات
ّ
كاالستخشاد بيا مغ قبل القزاة لمفرل في الجعاكػ التي يثار فييا الجفاع

الذخعي.

● عمى السذخع السرخؼ سخعة إجخاء تعجيل في قانػف العقػبات يشقل بسقتزاه مػاد
الجفاع الذخعي إلى الباب التاسع مغ الكتاب األكؿ الستعمق بأسباب اإلباحة كمػانع

العقاب ،كتعجيل نز السادة  245كاستبجاؿ عبارة ال عقػبة بعبارة ال جخيسة أسػة
بالسذخع اإلماراتي ،ككحلظ تعجيل نز السادة  46عقػبات إلقخار الجفاع الذخعي
عغ الشفذ كالساؿ مصمقا.
● تفعيل االستفادة مغ التكشػلػجيا الحجيثة كربط السحاكع ببعزيا ،كالعسل عمى سخعة
نذخ األحكاـ القزائية الستعمقة بالجفاع الذخعي بسجخد صجكرىا ،كضساف كصػليا
لخجاؿ القزاء لتدييل ميستيع في سخعة الفرل في القزايا التي تص أخ مدتؿبال.
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المراجع
املصادر:
 .1القخآف الكخيع.
 .2الدشة الشبػية.

كتب األصول والفقه:

 .1حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ ،شسذ الجيغ الجسػقي ،الجدء الخابع ،دكف تاريخ دار إحياء الكتب
العخبية.
 .2كذف الحقايق شخح كشد الجقائق ،لإلماـ عبج الحكيع األفغاني ،الجدء الثاني ،الصبعة األكلى 1318ىػ القاىخة.
 .3كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع ،مشرػر بغ يػنذ البيػتي ،الجدء الدادس ،عالع الكتب بيخكت1403 ،ق/
1983ـ.

اللتب القاىوىية:

 .1د .أحسج شػقي أبػ خصػة ،شخح األحكاـ العامة لقانػف العقػبات لجكلة اإلمارات ،الجدء األكؿ ،الشطخية العامة
لمجخيسة ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1989 ،ـ.
 .2د .أحسج فتحي سخكر:

* الػسيط في قانػف العقػبات القدع العاـ ،الصبعة الدادسة ،مصػرة كمحجثة ،دار الشيزة العخبية القاىخة؛
2015ـ.

* الحساية الجستػرية لمحقػؽ كالحخيات ،الصبعة األكلى ،دار الذخكؽ القاىخة 1999ـ.
* الشقس في السػاد الجشائية ،دار الشيزة العخبية1997 ،ـ.

 .3د .أشخؼ تػفيق شسذ الجيغ ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،الشطخية العامة لمجخيسة ،مصبعة أكتػبخ
اليشجسية ،القاىخة2019 ،ـ.
 .4جشجؼ عبج السمظ ،السػسػعة الجشائية ،دار إحياء التخاث العخبى ،بيخكت 1976ـ.
 .5د .حاتع حدغ مػسى ،سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ العقػبة كالتجابيخ االحت اخزية ،الجار الجساىيخية ،ليبيا
دكف تاريخ.

 .6د .حدغ دمحم ربيع ،شخح قانػف العقػبات االتحادؼ لجكلة اإلمارات العخبية الستحجة ،القدع العاـ الجدء األكؿ
السبادغ العامة لمجخيسة ،دكف دار نذخ1993 ،ـ.

 .7د .رمديذ بيشاـ ،الشطخية العامة لمقانػف الجشائي ،اإلسكشجرية ،مشذأة السعارؼ1971 ،ـ.
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 .8د .سميساف بارش ،شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،الجدء األكؿ ،شخعية التجخيع ،مصبعة باتشة عسار قخفي
الجدائخ1992 ،ـ.
 .9د .عبج الحسيج الذػاربي ،الجفاع الذخعي في ضػء الفقو كالقزاء مشذأة السعارؼ ،القاىخة 1998ـ.
 .10د .عبج الخؤكؼ ميجؼ ،شخح القػاعج العامة لقانػف العقػبات ،دار الشيزة العخبية2009 ،ـ.

 .11د .عبج الخؤكؼ ميجؼ ،حجكد حخية القاضي الجشائي في تكػيغ عقيجتو ،مؤسدة العيغ لمصباعة القاىخة
1983ـ.
 .12د .عبج الفتاح مخاد ،السدؤكلية التأديبية لمقزاة كأعزاء الشيابة ،السكتبة الفشية لمتجميج اإلسكشجرية1996 ،ـ.

 .13د .عبج القادر عػدة ،التذخيع الجشائي اإلسالمي مقارنة بالقانػف الػضعي ،الجدء األكؿ ،الصبعة الثالثة،
مكتبة دار التخاث ،القاىخة 1977ـ.

 .14د .عبج هللا سميساف ،شخح قانػف العقػبات الجدائخؼ ،القدع العاـ ،الجخيسة ،شبعة خامدة ،ديػاف السصبػعات
الجامعية ،الجدائخ2005 ،ـ.
 .15د .فاضل زيجاف ،سمصة القاضي الجدائي في تحجيج األدلة ،دراسة مقارنة ،الصبعة األكلى ،دار الثقافة،
عساف ،االردف2006 ،ـ.

 .16د .فتػح الذاذلي كد .عمي عبج القادر القيػجي ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،الشطخية العامة لمجخيسة،
دار اليجػ لمصباعة ،اإلسكشجرية2002 ،ـ.

 .17د .فػزية عبج الدتار ،شخح قانػف العقػبات ،القدع العاـ ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة1992 ،ـ.

 .18د .دمحم صبحي نجع ،قانػف العقػبات – القدع العاـ – الشطخية العامة لمجخيسة ،الصبعة األكلى مكتبة دار
الثقافة كالشذخ ،عساف ،األردف2000 ،ـ.

 .19د .دمحم عػض ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،دار الجامعة الحجيثة لمشذخ ،اإلسكشجرية 2000ـ.
 .20د .دمحم عمي الكيظ ،الدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،دار السصبػعات الجامعية ،اإلسكشجرية 2007ـ.
 .21د .محسػد نجيب حدشي ،شخح قانػف اإلجخاءات الجشائية ،دار الشيزة العخبية القاىخة1998 ،ـ.

 .22د .نطاـ تػفيق السجالي ،شخح قانػف العقػبات القدع العاـ ،دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،الصبعة األكلى،
عساف األردف2009 ،ـ.

األحباث والدوريات:
 .1د .أحسج عمي السججكب ،الجفاع الذخعي الذخيعة اإلسالمية كبيغ القػانيغ الػضعية ،مجمة الػعي اإلسالمى،
ترجر عغ ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف اإلسالمية ،الدشة ،8.العجد  ،96يشايخ 1973ـ القاىخة.

 .2د .سعيج البخؾ الدكػتي ،حق الجفاع الذخعي (جػىخه ،حجكده ،كحاالت تجاكزه) دراسة تحميمية مقارنة في
قػانيغ العقػبات العخبية ،مجمة الحقػؽ ،العجديغ  ،17-16ديدسبخ2014 ،ـ.
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 .3د .عبج هللا بغ سميساف العجالف ،الجفاع الذخعي كأحكامو في الفقو اإلسالمى ،بحث مشذػر بسجمة العجؿ،
العجد  ،46ربيع اآلخخ1431 ،ىػ.

 .4د .فػزية عبج الدتار ،بحث في الجفاع الذخعي ،مجمة األمغ كالقانػف ،أكاديسية شخشة دبي السجمج  2العجد
األكؿ ،يشايخ 1994ـ.

 .5د .فيج الكداسبة ،كسائل كضػابط الدمصة التقجيخية لمقاضي الجدائي ،مجمة دراسات عمػـ الذخيعة كالقانػف
السجمج  42العجد األكؿ ،ترجر عغ كمية الحقػؽ ،جامعة عساف العخبية2015 ،ـ.

 .6د .كساؿ بالرك ،أحكاـ الجفاع الذخعي في التذخيع الجدائخؼ ،مجمة العمػـ اإلندانية ،ترجرىا كمية الحقػؽ،
جامعة اإلخػة مشتػرؼ قدشصيشة ،بالجدائخ ،العجد  ،49يػنيػ2018ـ.

 .7د .لخيج دمحم أحسج ،تجاكز حجكد الجفاع الذخعي ،دراسة مقارنة ،مجمة تاريخ العمػـ ،العجد األكؿ جامعة زياف
عاشػر بالجمفة ،الجدائخ2016 ،ـ
 .8د .دمحم محجة ،الدمصة التقجيخية لمقاضي الجدائي ،مجمة البحػث كالجراسات ،مؤسدة جامعة الػادؼ ،الجدائخ،
العجد  ،1أبخيل2004 ،ـ.

 .9د .نجػػ عبج السحدغ شتا ،الجفاع عغ الشفذ في الفقو اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،حػلية كمية المغة العخبية
بشيغ بجخجا ،جامعة األزىخ العجد الخامذ عذخ ،لمعاـ 1432ق 2011/ـ.

الزسائل اجلامعية:

 .1الػالي بغ عػمخ ،ضػابط الجفاع الذخعي ،دراسة مقارنة بيغ الفقو اإلسالمى كقانػف العقػبات الجدائخؼ،
رسالة ماجدتيخ ،كمية العمػـ اإلندانية كالحزارة اإلسالمية ،جامعة كىخاف الجدائخ2008 ،ـ.

 .2جساؿ دمحم سميساف ،حق الجفاع الذخعي في الفقو اإلسالمى كالقانػف تصبيقا عمى قػانيغ العقػبات العخبية،
رسالة ماجدتيخ ،كمية الذخيعة كالقانػف ،جامعة أـ درماف اإلسالمية الدػداف2015 ،ـ.

 .3خمػد سامي عدارة ،الشطخية العامة لإلباحة ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة،
1984ـ.

 .4زياد حسجاف محسػد ،الجفاع الذخعي الخاص (دفع الرائل) في الفقو اإلسالمى ،دراسة مقارنة مع القانػف
الػضعي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشجاح الػششية2008 ،ـ.

 .5د .سسيخ صبحي ،الجفاع الذخعي كأحكامو في الذخيعة اإلسالمية ،كفقا لمقانػف الدعػدؼ ،الصبعة األكلى،
دار اإلصجارات القانػنية ،القاىخة2015 ،ـ.

 .6صػرية سالمة ،سمصة القاضي الجشائي في تقجيخ حالة الجفاع الذخعي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقػؽ كالعمػـ
الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ ،بدكخة ،الجدائخ2016 ،ـ.
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 .7عباس مختار ،سمصة القاضي الجدائي في تقجيخ الجفاع الذخعي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقػؽ كالعمػـ
الدياسية ،جامعة مػالؼ الصاىخ ،سعيجة ،الجدائخ2017-2016 ،ـ.
 .8عالء الجيغ إبخاـيع محسػد ،الجفاع الذخعي العاـ في التذخيع الجشائي اإلسالمي ،دراسة فقيية مقارنة ،رسالة
ماجدتيخ ،كمية الجراسات العميا ،جامعة الشجاح الػششية ،نابمذ ،فمدصيغ2008 ،ـ

 .9د .فارس مشاحي سعج السصيخؼ ،الشطخية العامة لمدمصة التقجيخية لمقاضي الجشائي ،دراسة مقارنة رسالة
دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة القاىخة2013 ،ـ.

 .10د .دمحم سيج عبج التػاب ،الجفاع الذخعي في الفقو اإلسالمى (دراسة مقارنة) كمية الحقػؽ جامعة القاىخة،
1983ـ.
 .11د .دمحم نعيع فخحات ،الشطخية العامة لعحر تجاكز حجكد حق الجفاع الذخعي ،دراسة تحميمية لسبجأ السذخكعية
الجشائية في القانػف السرخؼ كالسقارف ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة عيغ شسذ1981 ،ـ.

 .12ىاجخ مختارؼ ،أسباب اإلباحة في قانػف العقػبات الجدائخؼ ،محكخة الستكساؿ الحرػؿ عمى الساجدتيخ،
كمية الحقػؽ كالعمػـ الدياسية ،جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،الجدائخ2017-2016 ،ـ.

القواىني واألحلاو:

 .1قانػف العقػبات السرخؼ رقع  58لدشة 1937ـ كالسعجؿ بالقانػف كالسعجؿ بالقانػف رقع  21لدشة 2018ـ
كالقانػف رقع  6لدشة 2020ـ.

 .2قانػف العقػبات االتحادػ لجكلة اإلمارات العخبية الستحجة رقع  3لدشة 1987ـ كالسعجؿ بالسخسػـ بقانػف رقع
 7لدشة 2016ـ.
 .3أحكاـ محكسة الشقس السرخية.
 .4أحكاـ محكسة الشقس بإمارة أبػضبي.
 .5محكسة التسييد بإمارة دبي.

مواقع اإلىرتىت:
 .1مػقع محكسة الشقس السرخية:
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
 .2مػقع دار القزاء باإلمارات:
/https://www.adjd.gov.ae/AR/judgments
https://www.feqhup.com/uploads/13640255281.pdf
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Editorial
Despite Challenges, Scientific Research Will Go On
DOI: 10.12816/0056068
We are publishing this issue as COVID - 19 still continues and while we are
enhancing the capacity of police bodies to address that challenge. Scientific research
with its various methods is the cornerstone of progress, and throughout the course of
Al Fikr Al Shurti Periodical that was the objective. This issue encompasses a number
of topics which sum up with recommendations backing security decision makers and
boosting utilization of knowledge to uplift policing.

A wide array of topics is contained in this issue, including policing- related ones
handling relevant operations to counter delinquent behavior: examples of this are the
two studies: conditional release and countering the transmission of communicable
diseases, (COVID-19) as a model. In this issue, we also made use of scientific
research in conceptualizing security challenges facing police body. The current issue
also contains studies on: civil protection of smart applications; the correlation between
some diseases and family caregivers' need for social support and criminal court
judge's discretionary power in legitimate self-defense. We will proceed with scientific
research despite challenges; and committed to double our efforts, we hope that Police
Research Center's scientific contributions be of value to all.

Brigadier Dr. Khalid Hamad Al Hamadi
Director of Sharjah Police Research Center
Editor In Chief of Alfikr Alshurti Periodical
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Rules of publication in Alfikr Alshurti
Articles are published on the authors' own responsibility, and all views expressed here are those of the
authors and do not necessarily reflect those of Al Fikr Alshurti Periodical.

Publication Conditions:
1. Alfikr Alshurti mainly publishes scientific, field, empirical and qualitative
analytical research articles in police and security sciences besides relevant
articles in legal, social, anthropological and other fields related to the
comprehensive security perspective.
2. Manuscripts submitted should observe rules and principles of scientific
research in terms of style, examination and methodology.
3. Empirical field researches should contain an introduction showing theoretical
framework; previous studies, hypotheses, objectives and questions of the
research in addition to the significance of study, determinants, scientific terms
and procedures of the study, including study's sample, tool, authenticity,
method, findings, conclusions and recommendations.
4. Footnotes should be placed at the end of each page; references at the end of
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.

Correspondences:
1.

2.

Manuscripts should be sent in two hard copies with an additional soft one,
along with an English and Arabic abstract (in one page). Abstract should
embody the subject's related terminologies.
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.

3.

4.

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.
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.
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.
following are the yardsticks of refereeing:

The

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.

Financial Rewards:
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.

Quality Policy of Al Fikr Al Shurti Periodical
2017-2021

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.

Major General\Saif Mohammed Al Zari Al Shamsi
General Commander of Sharjah Police

Alfikr Alshurti Periodical's Strategy
7102 – 7170
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.
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