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ادلستخلص
قات٬ ايع٢ً اييت أثست بػهٌ نبري ع٠ْا َٔ ا٭َساض اـطريٚزٛع نـٚـسٝ ف١ش٥تعد دا
 مما تطبب,ٓٗاُٝا بٝد فٍٚ غًل اؿدٕٚ ايد٬ بايرات بعد إع, ايعامل٣ٛ َطت٢ً ع١ْْٝٛايكا
١قات اـاؾ٬ ايع٢ًأثس ذيو بػهٌ خاف عٚ ,قف املؿاحلٛتٚ قات٬يف اْكطاع ايع
 فهجري،ٍٚ ايدٞإىل أزاقٚ َٔ ٘دٚخسٚ ٘اقاَتٚ ٘يٛ دخ،ٍ ا٭دٓيبٛتعًل بكبٜ ُاٝ ف١ٝيٚايد
ًفكاٚ ٍٛ ٖرا ايدخ٢ًداً عَٛٝٓٗا َا فسقت قٚ ,ٗاٍٝ ا٭داْب إىل أزاقٍٛ َٓعت دخَٚٔ ايد
،٣ٍ أخسٚ دًٞ عٔ إبعاد ا٭داْب َٔ أزاق٬ فك، مت اؽاذٖا١ٜتدابري اسرتاشٚ ات٤إلدسا
 اييت تكس بٗا١ْْٝطا٫ ا٨ٍ زاعت املبادٚ يف ٖرا ايػإٔ َا بني دٞيٚقف ايدٛٔ املٜتباٚ
ب يفًٛ املط٣ٕٛ املطتٚ ناْت د٣ٍ أخسٚدٚ ،١ٝيٚات ايدٝتفاق٫اٚ لٝاثٛاملٚ ايدضاتري
.ْاٚزٛع نٚ ا٭دٓيب املؿاب بفري١ًََعا
. طسد،ٞيٚ د،١َ إقا،ٍٛ دخ:١ٝايهًُات املفتاس

Abstract
Coronavirus is one of the dangerous diseases that greatly
affected the legal relations of the world, especially after the
declaration of states to close the borders among them, which
caused severing of relations and suspension of international
interests. This has affected specifically international private
relations with regard to foreigners' admission , entry, and
residence, in addition to their exit from the countries lands
,and their entries into them. Many countries have forbidden
foreigners from entering to their lands, and some have
imposed
restrictions on this entry according to the
precautionary measures that have been taken, as well as
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expulsion foreigners from the lands of other countries. In
this regard the international attitudes varied between
ccountries that have observed the humanitarian principles
recognized by the constitutions, charters and international
agreements, on the one hand, and other countries that have
not attained the required level in treating foreigners
infected by Coronavirus.

key words Entry, Residency, International, Expulsion.

ادلقذمـة
ضٓبني َكدَ ١ايبشح يف ايبٓٛد اٯت:١ٝ

أ :ً٫ٚايتعسٜف مبٛقٛع ايبشح:
دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ٖ ٞدا٥ش ١عامل ١ٝملسض فـريٚع نـٛزْٚا "نٛفٝد"19-
َ ٖٛٚسض َعدٍ ٜطبب٘ فـريٚع َٔ ْٛع خاف ،انتػف يف ناْ ٕٛا٭ٚ ,2019 ٍٚبطبب ٖرا
املسض بدت ايعدٜد َٔ ايدٚ ٍٚاملدٕ غب٘ َٗذٛزَ ٠ع اؽاذ ايد ٍٚإدسا٤ات قاض٫ ١ٝستٛا٤
ايفـريٚع طبكاً يطٝادتٗا ايتاَ ١عً ٢اقًُٗٝاَٚ ,عاٖس ٖر ٙايطٝادَ ٠تعددٚ ٠يهٔ أُٖٗا
ضٝادتٗا اإلقً ١ُٝٝعً ٢أزاقٗٝا ,إذ ؽكع يطًطتٗا نٌ َا ٜٛدد عً ٢اقًُٗٝا َٔ أغٝا٤
ٚأغداف ضٛا ً٤ناْٛا َٛاطٓني أّ أداْـب ٫ٚ ،تٛدد ضًط ١أخس ٣ميهٔ إٔ تػازى ايدٚي١
يف ؼدٜد َعاًَتٗا يًُٛاطٓني ٚا٭داْـب ،فايدٚي ١سسّ ٠يف تٓعُٗٝا ٫ٚ ،حيد َٔ سسٖ ١ٜرا
ايتٓع ِٝضَ ٣ٛا ٜتعًل ببعض ايكٛٝد اييت تسد عً ٢ضًط ١ايدٚي ١يف ؼدٜد َسنص ا٭داْـب
ضٛا ً٤ايداخً ١ٝأّ اـازدٚ ١ٝاييت تبٓ ٢عً ٢فُٛع َٔ ١ا٫عتبازات ,فك ٬عٔ اإلدسا٤ات
ايكـاْ ١ْٝٛاملػدد ٠اييت َٔ املُهٔ إ تتدرٖا ايد ٍٚيف ظٌ ا٫شَات َٗٓٚا اشَ ١دا٥ش١
فـريٚع نـٛزْٚا اييت نإ هلا ا٭ثس ايٛاقح ٚايهبري عً ٢املسنص ايكـاْ ْٞٛيٮداْـب بايرات
فُٝا ٜتعًل عسن ١ا٭دٓـيب ،إذ إ اؾداز ايكسازات يف ايد ٍٚبػإٔ اؿد َٔ اْتػاز ٖرا
املسض بأما ٤ايعامل ٚغًل اؿدٚد َا بني ايد َٔ ٍٚدٗٚ ،١بني َدٕ ايدٚي ١ايٛاسد َٔ ٠دٗ١
اخس ،٣يًشد َٔ اْتػاز ايٛبا ٤ملٛاطٓٗٝا ٚاملكُٝني عً ٢أزاقٗٝا ،نإ مبجاب ١قٝد عً٢
سس ١ٜا٭دٓـيب يف ايتٓكٌ ٚايدخٚ ٍٛاـسٚز.
ٚضٓشا ٍٚيف ٖرا ايبشح َعسفَ ١د ٣ضًط ١ايدٚي ١يف تٓع ِٝقب ٍٛا٭داْـب أثٓا٤
ا٭شَات ايؿشَٗٓٚ ١ٝا أشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ،أ ٟتٓع ِٝدخٛهلِ إلقً ِٝدٚئَ ١
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ايد ٍٚضٛا ً٤نإ ذيو بكؿد اإلقـاَ ١أّ جملسد املسٚزٜٚ ،طتتبع دخ ٍٛا٭داْـب خسٚدِٗ.
ثاْٝاً :أُٖ ١ٝايبشح:
َ .1عاؾ ١ايتٛاشٕ َا بني سكٛم ا٭دٓـيب ٚايكٛاْني ٚايكسازات ٚاإلدسا٤ات ايؿازَ ١أثٓا٤
دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا فُٝا ٜتعًل بكبٛي٘ ٚفكاً يًكـاَْٚ ٕٛباد ٨سكٛم اْ٫طإ
ٚا٫تفاقٝات ايدٚي.١ٝ
ٚ .2قع اؿً ٍٛاٯْٚ ١ٝايكـاْ ١ْٝٛاملٓاضبٚ ١املتٛافكَ ١ع قٛاعد ايكـاْ ٕٛايدٚيٞ
ٚا٫تفاقٝات َٛٚاثٝل سكٛم اْ٫طإ فُٝا خيـ ساي ١ا٭دٓـيب اؿاٌَ يفـريٚع
نـٛزْٚا ٚاٯثاز املرتتب ١عً ٢ذيو.
ثايجاًَ :ػهً ١ايبشح:
 .1ايٛقٛف عًَ ٢د ٣فعاي ١ٝايكٛاْني اـاؾ ١بكب ٍٛا٭دٓـيب يف تدازى َجٌ ٖهرا أشَات,
َٗٓٚا قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2017 ١
َ .2د ٣ؾش ١ايكسازات ٚاإلدسا٤ات املتدر ٠فُٝا ٜتعًل بدخ ٍٛا٭دٓـيب ٚإقاَت٘ ٚخسٚد٘
َٔ ايب٬دَٗٓٚ ،ا ايكسازات املتدر َٔ ٠قبٌ ايًذٓ ١ايعًٝا يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ١ٝ
ملهافش ١دا٥ش ١فاٜسٚع نـٛزْٚا يف ايعسام.
َ .3عاؾ ١ساي ١ا٭دٓـيب اؿاٌَ يفـريٚع نـٛزْٚا فُٝا ٜتعًل بدخٛي٘ ٭زاق ٞايدٍٚ
ٚخسٚد٘ َٓٗا.
ايجاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
اعتُدْا يف عجٓا ٖرا عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٓؿٛف ايكـاْٚ ١ْٝٛا٫تفاق ١ٝفك٬
عٔ املٓٗر املكازٕ َع ايكٛاْني اييت ؽـ َٛقٛع ايبشح َع ا٭خر مبٛقف ايككا٤
يبعض ايد.ٍٚ
زابعاًٖٝ :هً ١ٝايبشح:
قطُٓا عجٓا املٛض" ّٛقب ٍٛا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا" ٚفل
اهلٝهً ١ٝاٯت:١ٝ
متٗٝد :دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
املبشح ا٭ :ٍٚدخ ٍٛا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
املبشح ايجاْ :ٞتٓكٌ ٚإقـاَ ١ا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
املبشح ايجايح :خسٚز ا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
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متهيذ

جائحة فـريوس كـىرونا
اؾا٥ش ُ١يػ َٔ :ً١اؾٛحٚ ,اؾٛح ٖ ٛا٫ضت٦ؿاٍٚ ،داستِٗ ايطٓ ١دٛساً ٚدٝاس ,١إذا
اضتأؾًت أَٛاهلِٚ ،ضٓ ١دا٥ش ,١أ ٟددبٜ ,)1(١ك ٍٛابٔ فازع" :اؾٚ ِٝايٛاٚ ٚاؿا ٤أؾٌ

ٚاسد  ٖٛٚا٫ضت٦ؿاٍٜ ،كاٍ داح ايػ ٤ٞجيٛس٘ اضتأؾً٘ َ٘ٓٚ ،اغتكام اؾا٥ش,)2("١
ٜٚتكح إٔ اؾا٥ش ١يف ايًػَ ٖٞ ١ؿٝبَ ١رٖب ١أَ ٚتًف ١يًُاٍ ،أ ٚايٓفظ أ ٚغريُٖا.
ٚاؾا٥ش ١اؾط٬ساًَ ٖٞ :اٜ ٫طتطاع دفع٘ نايربد ٚايسٜح ٚاؿػٝؼ( )3اَ ٚا أتًف َٔ
َعذٛش عٔ دفع٘ عاد ً٠قدزاً َٔ مثس أْ ٚبات بعد بٝع٘(.)4
ٚيكد ؾٓفت َٓعُ ١ايؿش ١ايعامل ١ٝفـريٚع نـٛزْٚا بٛؾف٘ ٚبا ً٤عاملٝاً "دا٥ش،١
ٚاضتددَت املٓعُٖ ١را املؿطًح يطببني زٝ٥طني ُٖا :ضسع ١تفػ ٞايعدٚ ٣ٚاتطاع
ْطاقٗاٚ ,ايكًل ايػدٜد إشا ٤قؿٛز ايٓٗر اير ٟتتبع٘ بعض ايد ٍٚعًَ ٢طت ٣ٛاإلزاد٠

ايطٝاض ١ٝاي٬شَ ١يًطٝطس ٠عًٖ ٢را ايتفػ ٞيًفـريٚع(.)5

) )1جسال الجيؽ بؽ مشغؾر ،لدان العخب ،الجدء الثاني ،الظبعة الثالثة ،دار إحياء التخاث
العخبي ،بيخوت ،1771 ،ص.227

) )0احسج بؽ فارس بؽ زكخيا ،معجؼ مقاييذ المغة ،الجدء األول ،دار الفكخ ،بيخوت,
 ،1757ص.270
) )1أبؾ الحدؽ السالكي ،كفاية الظالب ،الجدء الثاني ،دار السعخفة ,بيخوت،1770 ،
ص .061و احسج بؽ غشيؼ الشفخاوي ،الفؾاكو الجواني عمى رسالة ابؽ أبي زيج القيخواني،
الجدء الثاني ،دار الفكخ ،بيخوت ,1773 ،ص.107
) )2عمي الرعيجي العجوي ،حاشية العجوي عمى شخح كفاية الظالب الخباني ،تحـقيق :يؾسف
البقاعي ،الجدء الثاني ،بيخوت ،دار الفكخ ،1770 ،ص .061ودمحم بؽ عبج الباقي بؽ
يؾسف الدرقاني ،شخح الدرقاني ،الجدء الثالث ،دار الكتب العمسية ،بيخوت،1771 ،
ص.122
(4) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on
=COVID-19 - 11 March 2020, see:
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ٚفـريٚع نـٛزْٚا اَ ٚا ٜعسف بهٛفٝدَ ٖٛ 19-سض تتطبب ب٘ ض٬ي ١ددٜدَٔ ٠
ايفـريٚضات ايتاد ٖٛٚ ،١ٝفـريٚع ٜستبط بعا ١ً٥ايفـريٚضات ْفطٗا اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا
ايفـريٚع ايرٜ ٟتطبب مبسض املت٬شَ ١ايتٓفط ١ٝاؿاد ٠ايٛخٚ ١ُٝبعض أْٛاع ايصناّ
ايعادٜٚ ،ٟؿٓف ٖرا املسض عً ٢أْ٘ ساي ١طاز ١٥ؾش ١ٝعُ ١َٝٛتطبب قًكاً دٚيٝاًٚ ،قد
اْتػس املسض إىل بًدإ َٓٚاطل عدٜد ٠بطبب ضسع ١ايعد ٣ٚب٘ ,اذ ٜٓتكٌ عرب ا٫تؿاٍ
املباغس بايسذاذ ايتٓفط ٞيػدـ َؿاب ٚايرٜٓ ٟػأ عٔ ايطعاٍ أ ٚايعطظٚ ،ميهٔ إٔ
ٜؿاب ا٭فساد بايعد ٣ٚأٜكاً َٔ ََ٬ط ١ا٭ضطح املًٛث ١بايفـريٚع َٔٚ ,ثِ ملظ
ٚدَ ِٖٗٛج ً٬ايعٓٝني ٚا٭ْف ٚايفِ(.)1
بدأ املسض يف ايؿني  ٚأخر ٜٓتػس يف بًدإ ايعامل ٫ضُٝا يف د ٍٚدٓٛب غسق ٞاضٝاٚ ,
ٜعد ايطبٝب ايؿٝين (يًٜٝٓٚ ٞاْؼ) ٖ َٔ ٛانتػف ايفـريٚع  ٚتٛيف بطبب٘ ٚ ,يط ٤ٛاؿغ
ٜٛ ٫دد ؿد ا ٕ٫يكاح فعّاٍ يًٛقا َٔ ١ٜايعد ,٣ٚإذ إ ايفـريٚع حيت ٟٛعً ٢نُ ١ٝنبري٠
َٔ املعًَٛات اؾ ٚ ,١ٝٓٝيف نٌ َسٜ ٠طتٓطذ ْفط٘ داخٌ خً ١ٝاملكٝف ,مما ٪ٜد ٟإىل
خًل ض٫٬ت ددٜد ٠انجس قدز ٠عً ٢ايبكا ٚ ٤اْ٫تكاٍ بطٗٛي ١بني ايبػس ,إذ إ ايط٫٬ت
اؾدٜدٖ َٔ ٠را ايفـريٚع دعًتٗا تكفص إىل ايبػس  ٚؼ ٢ٝداخٌ ادطادِٖ(.)2اقرتح سرف
ايعباز، ٠تهساز
=https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
تاريخ الزيارة 0202/11/1
) )1كؾفيج ( )Covedىؾ االسؼ اإلنكميدي لمسخض مذتق كالتالي “CO “:ىسا أول حخفيؽ
مؽ كمسة كـؾرونا  ، coronaو“  “VIىسا أول حخفيؽ مؽ كمسة فـيخوس  ،virusو “D
“ىؾ أول حخف مؽ كمسة مخض . diseaseيشغخ :ليدا بيشجيخ ،وثيقة رسائل وأنذظة
رئيدية لمؾقاية مؽ مخض كؾفيج  17 -والديظخة عميو في السجارس ،مكتب اليؾنيدف
اإلقميسي لذخقي آسيا والسحيط اليادئ ،مشغسة الرحة العالسية ،االتحاد الجولي

لجسعيات الرميب األحسخ واليالل األحسخ ،0202 ،ص.0

) )0د .ايشاس عبج السجيج رشيج  ،فايخوس كـؾرونا ،ورقة عسل ممقاة في نجوة عمسية" وباء
كـؾرونا ،" CORONAVIRUS nCoV- 2019كمية الريجلة ،جامعة تكخيت،0202،
ص.1
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ٚباضتُساز نٛفٝد 19-باْ٫تػاز ،اؽرت اجملتُعات ايدٚيٚ ١ٝاحملً ١ٝإدسا٤ات ملٓع
املصٜد َٔ ايعدٚ ٣ٚاؿد َٔ تأثري اْتػاز املسض ٚدعِ إدسا٤ات ايطٝطس ٠عً َٔ ،٘ٝذيو
إدسا٤ات َٓعُ ١ايؿش ١ايعامل ١ٝيف ايٛقاٚ ١ٜا٫ع ٕ٬عٔ اعتباز فـريٚع نـٛزْٚا دا٥ش ١يف
/11اذازٚ ،2020/بتازٜذ /16اذاز 2020/ؾدز بٝإ َػرتى َٔ ايػسف ١ايتذاز ١ٜايدٚي١ٝ
َٓٚعُ ١ايؿش ١ايعاملٜ ١ٝدعٛإ َٔ خ٬ي٘ ايكطاع اـاف يف ايد٫ ٍٚؽاذ إدسا٤ات
يًتؿد ٟؾا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا( ,)1مما دفع اؿهَٛات يف كتًف د ٍٚايعامل إىل املطازع١
بإؾداز قسازات َٔ غأْٗا إٔ تطِٗ يف اؿد َٔ تفػ ٞاؾا٥ش َٔ ١دٗٚ ,١اؿفاظ عً ٢دٚزإ
عذً ١ا٫قتؿاد ٚايتعاٌَ ظد ١ٜمٚ ٛبا ٤نـٛزْٚا ٚاْتػاز ٙايطسٜع َٔ دٗ ١أخس،٣
فؿدزت قسازات ٚشازٚ ١ٜاؽرت ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات ٚايتدابري ا٫سرتاشٚ ١ٜايٛقا ١ٝ٥يًشد َٔ
اْتػازَٗٓ ,ٙا فسض اؿذس ايؿش ٞعً ٢ايعدٜد َٔ املدٕ ,نريو إغ٬م اؿدٚد نٛقأَ ١ٜ
ٚؾ ٍٛايفريٚع َٔ َٛاطين ايد ٍٚاييت ٜٓتػس بٗا ايٛباٚ ،٤اؿد َٔ سسن ١ا٭داْـب ٚايعٌُ
عً ٢ايتباعد ا٫دتُاع ٞملٓع ا٫خت٬ط بني ايٓاع ٚإبطا ٤ضري اإلؾاب ،١مما خيفف ايكػط
عً ٢امل٪ضطات ايؿشٚ ،١ٝاؾداز ايتػسٜعات ٚضٔ ايكٛاْني يًشفاظ عً ٢أَٔ ٚض١َ٬
اجملتُع(.)2

(1) ICC-WHO Joint Statement: An unprecedented private sector call to
action to tackle COVID-19, see:
https://www.who.int/news/item/16-03-2020-icc-who-joint-statementan-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19
) )0مؽ اىؼ التذخيعات القـانؾنية التي صجرت في عل جائحة فـيخوس كـؾرونا ىؾ قـانؾن
فـيخوس كـؾرونا االنكميدي لدشة  "UK Coronavirus Act" 0202ىؾ قـانؾن صادر

عؽ بخلسان السسمكة الستحجة يسشح الحكؾمة سمظة التعامل مع جائحة كؾفيج ,17-يدسح
القـانؾن لمحكؾمة بالحج مؽ أو تعميق التجسعات العامة واحتجاز األفخاد السذتبو في

إصابتيؼ بكؾفيج ،17-وتخفيف العبء عمى الخجمات الرحية ومداعجة العامميؽ في

اقتراديا ,تذسل السجاالت التي يغظييا القـانؾن:
مجال الخعاية الرحية والستزخريؽ
ً
الخجمات الرحية الؾطشية والخعاية االجتساعية والسجارس وشخطة الحجود والسجالذ
ُقخ
السحمية والجشازات والسحاكؼُ ،قّجم القـانؾن إلى البخلسان بتاريخ  /17اذار ،0202 /وأ َّ
في مجمذ العسؾم دون ترؾيت في  01اذار ،ومجمذ المؾردات في  03اذار ,حرل=
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ادلبحث األول

دخىل األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
دخ ٍٛا٭دٓـيب ٜعين عبٛز غدـ َٔ دٚي ١إىل أخس ٫ ٣حيٌُ دٓطٝتٗا,
مبٛدب مسـ ١دخ٪َ ٍٛغس ٠يف دٛاش ضفس أٚ ٚثٝك ١تكَ ّٛكاَ٘ متٓح َٔ ايد ٍٚأٚ
املٓعُات ,ؽ ٍٛساًَٗا سل ايدخ ٍٛخَ ٍ٬دَ ٠عٚ ١ٓٝاإلقـاَ ١فٗٝاٚ ،عً ٘ٝضٓشا ٍٚبدا١ٜ
ايه ّ٬عٔ مسات دخ ٍٛا٭دٓيب يف املطًب ا٭ ٍٚباعتبازٖا َٔ اِٖ غسٚط ايدخَٔٚ ،ٍٛ
ثِ قٛٝد دخ ٍٛا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا يف املطًب ايجاْٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
ادلطلب األول

مسات دخىل األجنـبي
ٜتطًب دخ ٍٛا٭دٓـيب َٔ دٚي ١إىل اخس ٣اؿؿ ٍٛعًَٛ ٢افك ١ايدٚي ١اييت ٜسّٚ
ايدخ ٍٛإيٗٝاٜٚ ،تِ تٛثٝل ٖر ٙاملٛافك ١بايػهً ١ٝاييت ؼددٖا ايدٚي ١سطب املعُ ٍٛيف
تػسٜعاتٗا ايكـاْٚ ،١ْٝٛؽتًف تطُٖ ١ٝر ٙاملٛافك َٔ ١دٚي ١إىل اخس ،٣فف ٞايعسام ٜطًل
عًٗٝا مسـ ١ايدخ ٍٛيف سني تطُ ٢يف اإلَازات ايعسب ١ٝبتأغري ٠ايدخٜٚ ،ٍٛطًل عًٗٝا يف
ايد ٍٚغري ايعسبٚ ١ٝبايرات اْ٫هًٝصَٗٓ ١ٜا ٚا٭َسٜه ١ٝبايفٝصاٚ ،ضٓشا ٍٚتٛقٝح تعسٜفٗا َع
بٝإ اْٛاعٗا بػهٌ كتؿس عً ٢كتًف َطُٝاتٗا ٖر.ٙ
فف ٞايكـاْ ٕٛايعساق ٞعسَّف املػسّع مسـ ١ايدخ ٍٛيف قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساقٞ
ايٓافر بأْٗا( )1املٛافك ١عً ٢دخ ٍٛا٭دٓـيب ازاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام ت٪غس يف دٛاش ضفسٙ
َٔ ايكٓؿٌ ايعساق ،ٞأٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘ ،أ ٚأ ٟدٗ ١تسعَ ٢ؿاحل مجٗٛز ١ٜايعسام يف
اـازز ،أ َٔ ٚخيٛي٘ ٚشٜس ايداخً ١ٝبريوٚ .تعد َٔ أ ٍٚإدسا٤ات ايسقاب ١ايؿازَ ١اييت
تفسقٗا ايطًطات املدتؿ ،١عً ٢ا٭دٓـيب ايرٜ ٟس ّٚايدخ ٍٛإىل مجٗٛز ١ٜايعسام ,ايػسض
َٓٗا ػٓب دخ ٍٛا٭داْـب غري املسغٛب ف ِٗٝإىل ايعسامٚ ،تكطًع ايبعجات ايدبًَٛاض،١ٝ
=القـانؾن بعج ذلػ عمى مؾافقة َممكية في  / 03اذار .0202 /يشغخ في نرؾص مؾاد
ىحا القـانؾن مشذؾرة عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/enacted
تاريخ الديارة 0202/11/1

) )1السـادة ( /1ثانياً) مؽ قـانؾن إقـامة األجانـب العخاقي الشافح رقؼ ( )54لدشة .0215
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ٚايكٓؿً ١ٝايعساق ،١ٝيف اـازز بٗر ٙاملُٗ.)1(١
ٚسدد قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر يف املـاد َ٘ٓ )7( ٠مسات ايدخ ٍٛإىل
مجٗٛز ١ٜايعسام بأسد عػس ْٛعا ٚنُا ٜأت:)2(ٞ
 .1مسـ ١اعتٝاد : ١ٜؽ ٍٛساًَٗا دخ ٍٛأزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام َسٚ ٠اسد ٠خ)60( ٍ٬
ضتني ً َٜٛا َٔ تازٜذ َٓشٗا ٚاإلقـاَ ١ف ٘ٝاملد ٠املرنٛز.٠
 .2مسـ ١املسٚز :ؽ ٍٛساًَٗا دخ ٍٛأزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام َسٚ ٠اسد ٠خ)30( ٍ٬
ث٬ثني ً َٜٛا َٔ تازٜذ َٓشٗا ٚاإلقـاَ ١فَ ٘ٝد ٫ ٠تصٜد عً )7( ٢ضبع ١أٜاّ.
 .3مسـ ١املسٚز بد ٕٚتٛقف :ؽ ٍٛساًَٗا املسٚز عرب أزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام خ)3( ٍ٬
ث٬ث ١أٜاّ ؼت إغساف ايطًطات املدتؿ ١بد ٕٚتٛقف ٚملسٚ ٠اسد ٠خ)30( ٍ٬
ث٬ثني َٜٛاً َٔ تازٜذ َٓشٗا.
 .4مسـ ١ايصٜاز :٠ؽ ٍٛساًَٗا دخ ٍٛأزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام َسٚ ٠اسد ٠خ)90( ٍ٬
تطعني َٜٛاً َٔ تازٜذ َٓشٗا ٚاإلقـاَ ١فَ ٘ٝد )30( ٠ث٬ثني َٜٛاً  ٫ٚحيل يؿاسبٗا
ايعٌُ يف أَ ٟهإ يف مجٗٛز ١ٜايعسام ضٛا ً ٤بأدس أ ٚبد ٕٚأدس.
 .5مسـ ١ضٝاس :١ٝمتٓح يصٜاز ٠املٓاطل ايطٝاسٚ ١ٝايدٚ ١ٜٝٓؽ ٍٛساًَٗا دخ ٍٛأزاقٞ
مجٗٛز ١ٜايعسام َسٚ ٠اسد ٠خ )60( ٍ٬ضتني َٜٛاً َٔ تازٜذ َٓشٗا ٚاإلقـاَ ١فَ ٘ٝد٠
( )30ث٬ثني َٜٛاً ٚته ٕٛبهفاي ١امل٪ضطات ٚاهل٦ٝات ٚايػسنات ايعاًَ ١يف فاٍ
ايطٝاس ٫ٚ ١حيل ؿاًَٗا ايعٌُ يف أَ ٟهإ ضٛا ً٤نإ بأدس أ ٚبد ٕٚأدس  ٫ٚتػرتط
ايهفاي ١إذا ناْت ايطٝاس ١بؿٛز ٠فسد ١ٜأ ٚعا.١ًٝ٥
 .6مسـ ١خاؾ :١متٓح بكساز َٔ ٚشٜس ايداخً ١ٝبايتٓطٝل َع ٚشٜس اـازد٫ ١ٝعتبازات
تتعًل باجملاَ٬ت ايدٚيٚ ١ٝخي ٍٛساًَٗا ايبكا ٤يف مجٗٛز ١ٜايعسام َد )30( ٠ث٬ثني
ً َٜٛا َٔ تازٜذ دخٛي٘.
 .7ايطُـ ١اقطساز :١ٜمتٓح َٔ قابط اإلقـاَ ١يٮدٓـيب ايرٜ ٟؿٌ إىل أزاق ٞمجٗٛز١ٜ
) )1م .م .ابخاليؼ عباس الجبؾري ،السخكد القـانؾني لألجشـبي وفقا لقـانؾن إقـامة األجانـب

العخاقي رقؼ ( )54لدشة  0215الشافح ،مجمة السحـقق الحمي لمعمؾم القـانؾنية والدياسية،

ترجر عؽ كمية القـانؾن بجامعة بابل ،العجد الثالث ،الدشة الحادية عذخ،0217 ،
ص.420

) )0السـادة ( /5أوالً) مؽ قـانؾن إقـامة األجانـب العخاقي الشافح.
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ايعسام قاؾداً دخٛهلا ٚمل ٜهٔ سا٥صاً عً ٢مسـ ١ايدخ ٍٛعً ٢إٔ ٜبًؼ املدٜس ايعاّ
َباغس.ً٠
 .8ايطُـ ١دخ ٍٛضسٜع :متٓح خٚ ّٜٛ ٍ٬اسد.
 .9ايطُـ ١ضٝاضٜٓ :١ٝعِ َٓشٗا بتعًُٝات ٜؿدزٖا ٚشٜس اـازد ١ٝبايتٓطٝل َع ٚشٜس
ايداخً ١ٝعُ ً٬مببدأ املكابً ١باملجٌ.
 .10مسـ ١دبًَٛاض :١ٝمتٓح يٮغداف اير ٜٔحيًُ ٕٛدٛاشات ضفس دبًَٛاض ١ٝعًٚ ٢فل
تعًُٝات ٜؿدزٖا ٚشٜس اـازد ١ٝبايتٓطٝل َع ٚشٜس ايداخً.١ٝ
 .11مسـ ١اـدَ :١متٓح يٮغداف اير ٜٔحيًُ ٕٛدٛاشات ضفس خدَ ١عًٚ ٢فل تعًُٝات
ٜؿدزٖا ٚشٜس اـازد ١ٝبايتٓطٝل َع ٚشٜس ايداخً ١ٝأ َٔ ٚخيٛي٘.
 ٚيًُدٜس ايعاّ أ َٔ ٚخيٛي٘ ٚايطفري َٓح مسـ ١دخ ٍٛيطفسٚ ٠اسد ٠أَ ٚتعدد٠
ايطفسات ؽ ٍٛساًَٗا دخ ٍٛأزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام خ )3( ٍ٬ث٬ث ١أغٗس َٔ تازٜذ
إؾدازٖا ٚيعد ٠ضفسات قابً ١يًتُدٜد عُ ً٬مببدأ املعاًَ ١باملجٌ ٚتؿدز عًٚ ٢فل تعًُٝات
ٜؿدزٖا ايٛشٜس ٚنُا :ًٜٞ
 .1مسـ ١دخَ ٍٛتعدد ٠ايطفسات ملد )3( ٠ث٬ث ١أغٗس.
 .2مسـ ١دخَ ٍٛتعدد ٠ايطفسات ملد )6( ٠ضت ١أغٗس.

 .3مسـ ١دخَ ٍٛتعدد ٠ايطفسات ملد )1( ٠ضٓٚ ١اسد.)1(٠
أَا يف اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠فٝطًل قـاْ ٕٛاهلذسٚ ٠اإلقـاَ ١فٗٝا( )2عً ٢مسات

ايدخَ ٍٛؿطًح تأغري ٠ايدخٚ ٖٞٚ ,ٍٛثٝك ١زمس ١ٝتؿدز عٔ اإلداز ٠ايعاَ ١يإلقـاَ١
ٚغ ٕٚ٪ا٭داْـب مبٛدب أسد أْٛاع أذْٚات ايدخ ٍٛاييت تؿدزٖا ايدٚيُٜٚ ،١طُح مبٛدب٘
يًٛافد ٜٔا٭داْـب ايدخ ٍٛإىل دٚي ١اإلَازات ٚاإلقـاَ ١فٗٝا بػهٌ قـاْ ْٞٛيفرت ٠قددَٔ ٠
ايصَٔ يككا ٤ساد ١أ ٚغسض َعنيٚ ,تؿدز ايٛثٝك ١عً ٢غهٌ طبعٚ ١زق ١ٝأ ٚايهرت،١ْٝٚ
ٜٚكدّ ايهف ٤٬ايرٜ ٜٔطتٛفَ ٕٛتطًبات اإلداز ٠ايعاَ ١يإلقـاَٚ ١غ ٕٚ٪ا٭داْـب ايتكدّ
بطًب اؿؿ ٍٛعً ٢تأغري ٠إقـاَ ١يًٛافد ؼت نفايتِٗ ملٔ ٜسغب بايبكا ٤يف ايدٚي ١يًعٌُ
أ ٚايعٝؼٚ ,تتطًب ٖر ٙايتأغري َٔ ٠ايػدـ املهف ٍٛاـكٛع يفشـ طيب ٚإثبات
يٝاقت٘ ؾشٝاً ،نريو ادتٝاش فشـ أَين َٔ قبٌ ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝاؾٗات ا٭خس ٣املعٓ،١ٝ
) )1السـادة ( /5ثانياً) مؽ القانؾن نفدو.
) )0قـانؾن اليجخة واإلقـامة اإلماراتي االتحادي رقؼ ( )4لدشة .1751
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ٚمتهٓ٘ ٖر ٙايتأغري َٔ ٠املهٛخ يف ايدٚي ١سطب املد ٠احملدد ٠هلا ٚايطفس عسٚ َٔ ١ٜإىل
دٚي ١اإلَازات خ ٍ٬فرت ٠ؾ٬س ١ٝايتأغريٚ ،٠تؿدز دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠عد٠
أْٛاع َٔ ايتأغريات :)1(ٖٞٚ
 .1ايتأغري ٠اإليهرت ١ْٝٚيصٜاز ٠دٚي ١اإلَازاتٚ :تؿدز َٔ قٓٛات سهَ ١َٝٛتعددَٗٓٚ ٠ا:
أ .ايتأغري ٠اإليهرت َٔ ١ْٝٚخ ٍ٬قطِ اإلدازٚ ٠اؾٓطٚ ١ٝاملٓافر؛
ب .ايتأغري ٠اإليهرت َٔ ١ْٝٚبٛابَ ١عاَ٬ت ايتأغريٚ ٠اإلقـاَ)E-channels( ١؛
 .2تأغري ٠ايصٜاز٠؛
 .3تأغري ٠شٜاز ٠بهفاي ١ايكطاع اـافٚ ،ا٭ؾدقاٚ ،٤ا٭ضسٚ ٠ا٭قازب؛
 .4تأغري ٠ايصٜاز ٠٭فساد ا٭ضس٠؛
 .5تأغري ٠ايطٝاس١؛
 .6ايتأغريات ايطٝاس َٔ ١ٝخ ٍ٬غسنات ايطريإ يف اإلَازات؛
 .7ايتأغريات ايطٝاس َٔ ١ٝخٚ ٍ٬نا٫ت ايطفس ٚايفٓادم؛
 .8تأغريَ ٠تعدد ٠ايدخٍٛ؛
 .9تأغري ٠عبٛز ملد 96 ٠ضاع.١
أَا مسات ايدخ ٍٛيف ايد ٍٚغري ايعسبَٗٓٚ ١ٝا ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝفتطُ٢
بايفٝصا " ٖٞٚ "visaته ٕٛعًْٛ ٢عني ،فٝصا يػري املٗادسٚ ٜٔفٝصا يًُٗادسٚ ٜٔاييت تكطِ
إىل(:)2
 .1فٝصا  Bيًصٜازَ :٠د ٠ؾ٬سٝتٗا  ٫تصٜد عٔ  ٥ضٓٛات ٜٚػرتط يريو ايدخ ٍٛاملتهسز
) )1البؾابة الخسسية لحكؾمة دولة اإلمارات العخبية الستحجة .مشذؾر مؾقعيا عمى شبكة
االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/visa-and-emirates-id/entrypermits-and-residence-visa
تاريخ الديارة 0202/7/00
(2) Travel.State.Gov U.S Department of State Bureau of Consul
Affairs of. see:
https://travel.state.gov/content/travel.html
تاريخ الديارة 0202/7/00
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يًب٬د َٔٚ ،املُهٔ إٔ ته ٕٛيفرت ٠ترتاٚح َا بني ضٓ ١إىل  ٣ضٓٛاتٜٚ ،طُح يًُٛاطٔ
غري ا٭َسٜه ٞاير ٟحيؿٌ عًٖ ٞر ٙايفٝصا املهٛخ يف داخٌ أَسٜها ٚته ٕٛفرت٠
إقاَت٘  ٫تصٜد عٔ  ٦غٗٛزٚ ،جيب قبٌ اْتٗا ٤املد ٠إٔ خيسز املٛاطٔ ٜٚعٛد إىل
أَسٜها َس ٠أخسٚ ،٣إٜ ٫عترب ذيو كايفاً يًكـاْ ،ٕٛإ ٫يف سايَ ١ا إذا مت تكد ِٜطًب
يتُدٜد فرت ٠اإلقـاََ ١ع تٛقٝح ايطبب ايسٝ٥ط ٞيريو؛
 .2فٝصا  Kيًصٚازٖٚ :ر ٙايفٝصا تُُٓح يًُٛاطٔ غري ا٭َسٜهٚ ،ٞايرٜ ٟطافس إلنُاٍ
إدسا٤ات ايصٚاز َٔ َٛاطٔ أَٛ ٚاطٓ ١أَسٜهٜٚ ،١ٝتِ ذيو عٔ طسٜل تكد ِٜطًب َٔ قبٌ
املٛاطٔ ا٭َسٜه ٞيًطًطات املدتؿٜ ١رنس ف ٘ٝأْ٘ ٜسغب يف إنُاٍ إدسا٤ات اضتكداّ
املٛاطٔ ايرٜ ٟتصٚد٘ٚ ،جيب اْ٫تٗا َٔ ٤إدسا٤ات ايصٚاز قبٌ َسٚز ٣غٗٛز َٔ تازٜذ
ايٛؾ ٍٛإىل ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜهٚ ،١ٝمبٛدب ٖر ٙايفٝصا ُُٜٓح ساًَٗا تؿسٜح
يًعٌُ يف داخٌ أَسٜها ،نُا أْٗا ت ٌٖ٪املطتكدّ يًشؿ ٍٛعً ٢اؾٓط ١ٝا٭َسٜه١ٝ؛
 .3فٝصا  Fيًدزاض :١يف سايَ ١ا إذا مت ايكبٚ ٍٛايتطذ ٌٝيف إسد ٣اؾاَعات ،فريو ٜطٌٗ
اؿؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙايفٝصا  ٖٞٚتأغري ٠ضاز ١ٜاملفع ٍٛإىل إٔ ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤فرت٠
ايدزاض َٔٚ ،١أِٖ ممٝصاتٗا أْ٘ حيل ؿاًَٗا ايعٌُ بدٚاّ دصٚ ،ٞ٥يف ايعطً ١ايؿٝف١ٝ
ٜه ٕٛايعٌُ بدٚاّ ناٌَ ٚيهٓٗا  ٫متٓح سل اؿؿ ٍٛعً ٢اؾٓط ١ٝا٭َسٜه١ٝ؛
 .4فٝصا  Hيًعٌُ امل٪قت :تُُٓح ٖر ٙايفٝصا يًعُاٍ ا٭داْـب املتعاقدَ ٜٔع إسد ٣دٗات
ايعٌُ ا٭َسٜهٚ ١ٝمتٓح َد ٠إقـاَ ٫ ١تصٜد عٔ  ٣ضٓٛات ٚميهٔ ػدٜدٖا َسٚ ٠اسد٠
ملد ٠مماثًٚ ,١بعد اْتٗا ٤املد ٫ ٠جيٛش ػدٜدٖا إ ٫بعد اؿؿ ٍٛعً ٢املٛافكَٔ ١
دٗ ١ايعٌُ َٔٚ ،عٛٝب ٖر ٙايفٝصا ٖ ٛأْ٘  ٫حيل يًُٛاطٔ ايعٌُ بٗا إ ٫يف اؾٗ١
املتعاقد َعٗا فكط ٫ٚ ،حيل ي٘ ا٫يتشام ظٗ ١عٌُ أخس ٣إ ٫بعد اؿؿ ٍٛعً٢
َٛافك َٔ ١قبٌ َؿًش ١ايعٌُ ا٭َسٜه١ٝ؛
 .5فٝصا  Eي٬ضتجُاز أ ٚايتذاز :٠يًشؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙايفٝصا جيب إٔ ته ٕٛق١ُٝ
ا٫ضتجُاز  ٫تكٌ عٔ  ٠١١أيف د٫ٚزٜ ٫ٚ ،ػرتط ؼدٜد َهإ أْ ٚػاط ا٫ضتجُاز،
َٚدتٗا  ٫تصٜد عٔ عاَنيٜٚ ،تِ ػدٜدٖا تًكاٝ٥اً بػهٌ َطتُس بعد اْتٗا ٤املد، ،٠
يهٓٗا  ٫متٓح اؾٓط ١ٝا٭َسٜه١ٝ؛
 .6فٝصا  Lيس٥اض ١فسع غسن ١أدٓـبَ :١ٝدتٗا  ٫تصٜد عٔ  ٧ضٓٛات ٚمتٓح اؾٓط١ٝ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

قبؾل األجشبي في عل جائحة فيخوس كؾرونا

08

ا٭َسٜهٜٚ ،١ٝتِ َٓشٗا َٔ قبٌ إداز ٠اهلذس ٠يس٩ضا ٤ايػسنات ٚامل٪ضطات اييت تسغب
يف ْكٌ ْػاطٗا إىل أَسٜها ،أ ٚفتح أسد ا٭فسع ٜ ٫ٚػرتط يريو قذ َبًؼ َايٚ ٞيهٔ
جيب إٔ ته ٕٛايػسن ١يف ساي ١اضتكساز؛
 .7فٝصا  Rيسداٍ ايد :ٜٔتُُٓح ملٔ ٜسغب يف ايدخ ٍٛإىل أَسٜها بؿف ١دَ ،١ٜٝٓجٌ
ايػٝذ ٚايكطٝظٜٚ ،ػرتط َٔ أدٌ اؿؿ ٍٛعًٗٝا إٔ ٜه ٕٛايػدـ ك َٔ ً٫ٛقبٌ
دٗ ١دَ ١ٜٝٓعتُد ،٠أٜ ٚه َٔ ٕٛأسد أعكا ٤طا٥ف ١د١ٜٝٓ؛
 .8فٝصا  Iيإلعَٝ٬ني ٖٞٚ :كؿؿ ١ملٔ ِٖ أعكا ٤يف إسد ٣فا٫ت اإلعَ ّ٬جٌ
ايساد ٜٛأ ٚاملطبٛعات أ ٚايؿشافٚ ،١جيب إٔ ٜه ٕٛاؿاؾٌ عًٗٝا عكٛاً يف َٓعُ١
إع.١َٝ٬
ادلطلب الثاني

قيىد دخىل األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
بايسغِ َٔ إّٔ ايكـاْ ٕٛايدٚيٜ ٞعرتف يًدٚي ١بايطٝاد ٠املطًك ١عً ٢اقًُٗٝا ،ا ٫إ
قسٚزات ايتعاٌَ ايدٚي ٞتتكُٔ إ تطُح ايدٚي ١يٮداْـب بايكد ّٚهلا ٭ضباب ٚاغساض
كتًفٚ ,١قّٝدت ذيو بإيصاََ ١ٝساعاَ ٠ؿاؿٗا ٚأَٓٗا باضتجٓاَ ٤بدأ املعاًَ ١باملجٌ،
فايتبادٍ ايدٚيٚ ٞازتباط املؿاحل حيتِّ اعرتاف نٌ دٚي ١يٮداْـب عل ايدخ ٍٛإىل ب٬دِٖ،
ٚيٝظ يدٚيَ ١ا إ ؼسَِٗ َٔ ذيو بؿٛزَ ٠طًكٚ ١بؿفْٗ ١اٚ ١ٝ٥إ ٫نإ عًُٗا ٖرا َكاطع١
يًُذتُع ايدٚيٜ ٫ٚ ٞكُٔ هلا ايبكا ،٤فازتباط املؿاحل أٚدب فتح اؿدٚد يدخٍٛ

ا٭داْـب َٓٚشِٗ سل ايدخ ٍٛيإلقـاَ ١أ ٚيًُسٚز(.)1
فايكاعد ٠ايعاَ ٖٞ ١إ يٮدٓـيب اؿل يف طًب ايدخ ٍٛإىل أ ٟبًد ٜسٜد دخٛي٘ ,إذ
قُٓت ذيو قٛاعد ايكـاْ ٕٛايدٚيٚ ٞسكٛم اْ٫طإ ،إ ٫إ ٖرا اؿل ٜ ٫سق ٢إىل دزد١
ا٫يصاّ غأْ٘ يف ذيو غإٔ أ ١ٜقاعد ٠دٚي ،١ٝفًًدٚي ١إ تطٔ أ ٟتػسٜع ٜعطٌ اسهاّ ٖرٙ
ايكاعد ٠اذا نإ ايعٌُ بٗا ٜكس باملؿًش ١ايٛطٓ ١ٝا ٚخيٌ بايٓعاّ ايداخً ٞيًدٚي ,١فًًطًط١
املدتؿ ١يف املٓافر اؿدٚد ١ٜ٭ ١ٜدٚي ١إ تتدر قسازا مبٓع دخ ٍٛأ ٟأدٓـيب إىل اقًُٗٝا
ضٛا ً٤نإ حيٌُ مسـ ١دخ ٍٛاّ  ,٫٭ٕ ضًطتٗا ٖرَ ٙطتُد َٔ ٠تػسٜعاتٗا ايٛطٓ١ٝ
ٚاـاؾ ١بتٓع ِٝذيو ٚفكا ملباد ٨سكٛم اْ٫طإ ٚايكـاْ ٕٛايدٚيٚ ,ٞبريو فايدٚي٫ ١
) )1دمحم رضي بكاي ،مرجر سابق ،ص.122 -120
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تتشٌُ أ ٟايتصاّ قـاْٜ ْٞٛتعًل بدخ ٍٛا٭داْـب إلقًُٗٝا يف ضب ٌٝمحاَ ١ٜؿاؿٗا ايعًٝا,
نُا إ تٛافس غسٚط ايدخ ٍٛنافٜٓ ٫ ١ػ ٧سكا َهتطبا يٮدٓـيب طاملا إ ٖرا ايدخٍٛ
ٜٗدد أَٔ ٚض ١َ٬ايدٚي ,)1(١فًًدٚي ١ضًطٚ ١اضع ١يٛقع ايكٛاعد اـاؾ ١بتشدٜد ضٝاضتٗا يف
دخ ٍٛا٭داْـب ٚنٝف ١ٝدخٛهلِ ,ذيو ٭ٕ قسٚزات ا٭َٔ ٚؾٝاْ ١ايٓفظ ؼتُإ عً٢
ايدٚي ١عدّ قب ٍٛا٭غداف غري املسغٛب ف ِٗٝإَّا ٭ضباب ضٝاض ١ٝأ ٚؾش ١ٝأ ٚاؾ٬س١ٝ
أ ٚاقتؿاد ,)2(١ٜفُُٓٝع ٕٛفٗٝا َٔ دخ ٍٛأزاق ٞايدٚيٜٚ ،١رتتب عً ٢كايفتِٗ يريو
فُٛع َٔ ١ايعكٛبات(.)3
ٖ َٔٚر ٙاؿا٫ت ,ا٭ضباب ايؿش ١ٝاييت َٓعت مبٛدبٗا ايد ٍٚأ ٚقٝدت دخٍٛ
ا٭داْـب إىل أزاقٗٝا بكٛٝد َع َٔٚ ١ٓٝقُٓٗا دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚاٚ ،تبآٜت ٖرٙ
ايكٛٝد تبعا يتبا ٜٔقسازات ايد ٍٚيف ٖرا ايػإٔ ٚفكا يطٝاضتٗا ٚقدزتٗا يف ايتؿد ٟهلرٙ
ا٭شَٚ ١ايعسٚف احملٝط ١بٗا َٛٚقعٗا اؾػسايف فُٝا بني ايد َٔ ٍٚسٝح قسبٗا يًدٍٚ
املٓتػس فٗٝا ايفـريٚع ،مما أثس عً ٢سسن ١ا٭داْـب فُٝا بٗٓٝا ،فف ٞايعسام اؽرت
اؿه ١َٛايعساق ١ٝعدد َٔ ايكسازات ٚاإلدسا٤ات اـاؾ ١بكب ٍٛا٭داْـب َٔ أدٌ ايتؿدٟ
هلرا املسض ٚيًشد َٔ اْتػازَٗٓٚ ٙا:
أ :ً٫ٚقساز ٚشاز ٠اـازد ١ٝبإٜكاف َٓح مسات دخ ٍٛايٛافد ٜٔإىل ايعسام:
قسزت اؿه ١َٛايعساق ١ٝإٜكاف َٓح مسات دخ ٍٛايٛافد ٜٔإىل ايعسام يف عدد َٔ ايدٍٚ
اييت اْتػس فٗٝا فـريٚع نـٛزْٚا َٗٓٚا "ايؿني ,اٜسإ ,تآًٜد ,نٛزٜا اؾٓٛب ,١ٝايٝابإ,
اٜطايٝا ٚضٓػافٛزٖٚ ،"٠را ٜعين اْ٘ مت َٓع دخ ٍٛا٭غداف َٓعا باتا إىل ا٭زاقٞ
ايعساق ١ٝضٛا ً٤بايػسٚط اييت تكُٓٗا قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر اّ َٔ دْٗٚا،
٭ْ٘ نُا َعً ّٛإ ايكـاْ ٕٛا٭خري اضتجٓ ٢بعض ا٭غداف َٔ غسٚط ايدخ ٍٛإىل ا٫زاقٞ
ايعساقٚ ١ٝفكاً يًُـاد /1( ٠ثايجا) َٓ٘ اييت تٓـ عً ٢إ "ثايجا  ٫ :تطس ٟاسهاّ ٖرا
) )1د .دمحم جالل حدؽ السدوري ،القـانؾن الجولي الخاص في الجشدية والسؾطؽ ومخكد
األجانـب ,الظبعة االولى ،مكتبة يادكار ,الدميسانية ،0216 ،ص.077

الخاص ،الجشدية،
( )0د .غالب عمي الجاوودي ،ود .حدؽ دمحم اليجاوي ،القـانؾن الجولي
ّ
السؾاطؽ ومخكد األجانـب واحكامو في القـانؾن العخاقي ،الجدء األول ،العاتػ لرشاعة
الكتاب ،القاىخة ،ص.024
) )1دمحم رضي بكاي ،مرجر سابق ،ص.122 -120
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ايكـاْ ٕٛعً:٢
أ  .ز٩ضا ٤ايد ٚ ٍٚاملًٛى ٚز٩ضا ٤اؿهَٛات ا٭دٓـب ٚ ١ٝافساد اضسِٖ  ِٖ َٔ ٚبسفكتِٗ
اثٓا ٤ايصٜاز.٠
ب .ز٩ضا ٤ايبعجات ايدبًَٛاضٚ ١ٝايكٓؿًَٛٚ ١ٝظفٗٝا ايسمسٝني املعتُدٚ ٜٔغري املعتُدٜٔ
ممٔ ِٖ مبطٚ٪يٝتِٗ فع َٔ ٬افساد عا٬٥تِٗ َع َساعاَ ٠بدأ املكابً ١باملجٌ عً ٢إ
ٜصٚد ٖ ٤٫٪بٜٗٛات خاؾٚ َٔ ١شاز ٠اـازد.١ٝ
ز .املطٚ٪يني عٔ تطٝري ايطفٔ  ٚايطا٥سات ٚايكطازات ايكادَ ١إىل مجٗٛز ١ٜايعسام خٍ٬
َد ٠بكا ٤ايطف ١ٓٝا ٚايطا٥س ٠ا ٚايكطاز بػسط إ ت٪غس ايطًط ١ايعساق ١ٝاملدتؿٚ ١ثا٥ل
ضفسِٖ يف ايدخٚ ٍٛاـسٚز.
د .زناب ايطفٔ ٚايطا٥سات ٚايكطازات اذا ناْت ايطًطات ايعساق ١ٝاملدتؿ ١قد اذْت هلِ
بايٓص ٍٚا ٚايبكا٪َ ٤قتا يف أزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام َد ٠بكا ٤ايطف ١ٓٝا ٚايطا٥س ٠اٚ
ايكطاز.
ٖـ ٜ َٔ .عف ٢مبٛدب اتفاقٝات دٚي ١ٝته ٕٛمجٗٛز ١ٜايعسام طسفا فٗٝا.
 .ٚايكاؾس ٜٔاملػُٛيني ظٛاشات ضفس ذ.ِٜٗٚ
ش .ضهإ َٓاطل اؿدٚد َٔ تبع٘ ايد ٍٚاجملاٚز ٠ايرٜ ٜٔدخً ٕٛأزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام بسا
يككا ٤اغػاهلِ املعتاد ٠ممٔ تػًُِٗ ا٫تفاقٝات املعكٛد ٠بني مجٗٛز ١ٜايعسام  ٚدٚهلِ
بعًِ ايطًطات اؿدٚد.١ٜ
ح .ايعساقٝني ٚا٫ٚدِٖ َٔ محً ١اؾٛاشات ا٭دٓـب."١ٝ
إ ٫اْ٘ بعد ؾدٚز قساز ايًذٓ ١ايعًٝا يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش ١دا٥ش ١فـريٚع
نـٛزْٚا ،يف دًطتٗا ايجايج ١املٓعكد ٠بتازٜذ  2020/4/7مت تػٝري ا٫ضتجٓا٤ات املتعًك١
بدخ ٍٛا٭داْـب إىل ايعسام ،فا٭ؾٌ ٖ ٛعدّ دخ ٍٛمجٝع ا٭غداف باضتجٓا ٤ف٦ات
َعَ ١ٓٝع بكا ٤ف ١٦ايعُاٍ خاقعني يػسٚط قـاْ ٕٛاإلقـاَٚ ,١سؿس ا٫ضتجٓا ٤ا٫ؾًَٔ ٞ
غسٚط ايدخ ٍٛيًدبًَٛاضٝني ،إذ قسزت ايًذٓ ١ايعًٝا يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش١
دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ،املٛافك ١عً ٢اضتجٓا ٤دخ ٍٛايف٦ات ايتاي ١ٝفكط ،ايكادَ ١إىل
ايعسام عًٚ ٢فل ايكٛابط املجبتَ ١عٗا:
 -1ايدبًَٛاضٚ ٕٛٝايعاًَ ٕٛيف ايطفازاتٜ :فكٌ تكد ِٜغٗاد ٠ؾش ١ٝت٪نّد خًَٔ ِٖٛ
فـريٚع نـٛزْٚا عً ٢إ ٜبك ٢داخٌ َبٓ ٢ايطفاز ٠أ ٚايطهٔ ملد ٠اضبٛعني.
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 -2عُاٍ ايػسنات ايعاًَ ١يف ايعسام يكُإ عدّ تٛقف عٌُ املػازٜعٜٚ ،ه ٕٛدخٛهلِ
ٚفل اٯي ١ٝاييت تٓـ عً ٢اسكاز نتاب َٔ ايٛشاز ٠اييت تعٌُ َعٗا ايػسنٜٚ ،١تِ
سذس مجٝع ايٛافد ٜٔيف َهإ ُٜدؿـ يف ايػسنُٜٚ ،١تابع َٔ اؾٗات ايؿش ١ٝايعساق١ٝ
ملد ٠أضبٛعنيٚ ,يف سايٚ ١دٛد أعساض أ ٚعَ٬ات اؾاب ١بفـريٚع نـٛزْٚا يًف٦ات
املرنٛز ٠آْفاً ٜتِّ عصهلِ ٚادخاهلِ املطتػف ٢إلنُاٍ اإلدسا٤ات ايطب ١ٝاي٬شَ.)1(١
ٖٚرا ٜعين إ غري ٖ َٔ ٤٫٪ا٭غداف ا٭داْـب ٜ ٫طُح هلِ بايدخ ٍٛإىل ا٭زاقٞ
ايعساقَ ٖٛٚ ,١ٝا ٪ٜند إ املطتجٓني مبٛدب املـاد/1( ٠ثايجا) َٔ قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايعساق ٞايٓافر غري َػُٛيني بايدخ ٍٛإىل ا٫زاق ٞايعساق ١ٝضٛا ً٤بػسٚط دخ ٍٛاّ بدْٗٚا
باضتجٓا ٤ايدبًَٛاضٚ ،َِٗٓ ٕٛٝميهٔ اٜعاش ايطبب يف ذيو إىل خطٛز ٠ايطبب ايكا ِ٥عً٢
املٓع ,إذ إ قسازات ايدٚي ١املتّدر ٠مبٓع دخ ٍٛا٭دٓـيب ٖ ٞقسازات قا ١ُ٥٭ضباب ؾش١ٝ
ٚٚقا ١ٝ٥اهلدف َٓٗا محا ١ٜؾشٚ ١ض ١َ٬املٛاطٓني ,إذ إ تأَني ايسعا ١ٜايؿشٜ ١ٝعد َٔ

َطٚ٪يٝات ايدٚي ١ا٭ضاضَ ٖٛٚ ,١ٝا دا ٤ب٘ ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر( ,)2يف املـادَ٘ٓ )31( ٠
اييت تٓـ عً ٢اْ٘:
"أ :ً٫ٚيهٌ عساق ٞاؿل يف ايسعا ١ٜايؿشٚ ١ٝتعين ايدٚي ١بايؿش ١ايعاَٚ ١تهفٌ ٚضاٌ٥
ايٛقاٚ ١ٜايع٬زٚ "...املـاد َ٘ٓ )33( ٠اييت ْؿت عً ٢أْ٘ "أ :ً٫ٚيهٌ فسد سل ايعٝؼ يف
ظسٚف ب ١٦ٝضً .١ُٝثاْٝاً :تهفٌ ايدٚي ١محا ١ٜايبٚ ١٦ٝايتٓٛع ا٫سٝاٚ ٞ٥اؿفاظ عًٗٝا".
َٚا دا ٤اٜكا يف قـاْ ٕٛايؿش ١ايعاَ ١ايعساق )3(ٞيف املـاد َ٘ٓ )1( ٠اييت تٓـ عً٢
إ "ايًٝاق ١ايؿش ١ٝايهاًَ ١بدْٝاً ٚعكًٝاً ٚادتُاعٝاً سل ٜهفً٘ اجملتُع يهٌ َٛاطٔ ٚعً٢
ايدٚي ١إٔ تٛفس َطتًصَات ايتُتع ب٘ يتُهّٓ٘ َٔ املػازن ١يف بٓا ٤اجملتُع ٚتطٜٛس ،"ٙنُا
ْؿت ايفكس َٔ )2( ٠املـاد َٔ )3( ٠ايكـاْْ ٕٛفط٘ عًَ" ٢هافش ١ا٭َساض اْ٫تكاي١ٝ
َٚساقبتٗا َٓٚع تطسبٗا َٔ خازز ايكطس إىل داخً٘ ٚبايعهظ اَ َٔ ٚهإ إىل اخس فٚ ٘ٝاؿدّ
َٔ اْتػازٖا يف ا٫زاقٚ ٞاملٝاٚ ٙا٭دٛا ٤ايعساق."١ٝ
نريو قُٔ ا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫طإ يطٓ 1948 ١اؿل يف ايسعا ١ٜايؿش ,١ٝعٓد
( )1قخار المجشة العميا لمرحة والدالمة الؾطشية لسكافحة جائحة فايخوس كـؾرونا في العخاق،
الجمدة الثالثة السشعقجة بتاريخ .0202/2/5
( )0الجستؾر العخاقي الشافح لدشة .0223

( )1قـانؾن الرحة العامة العخاقي رقؼ ( )67لدشة .1761
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ايٓـ يف َادت٘ ايـ( )25عً ٢إ " .1يهٌ غدـ سل يف َطتَ ٣ٛعٝػ ١تهف ٘ٝيكُإ
ايؿشٚ ١ايسفاٖ ١ٝي٘ ٚ٭ضست٘ٚ ،خاؾ ١عً ٢ؾعٝد املأنٌ ٚاملًبظ ٚاملطهٔ ٚايعٓا١ٜ
ايطبٚ ١ٝعً ٢ؾعٝد اـدَات ا٫دتُاع ١ٝايكسٚز.)1("...١ٜ
ثاْٝاً :إٜكاف َبدأ املعاًَ ١باملجٌ:
أٚقفت اؿه ١َٛايعساق ١ٝايعٌُ مببدأ املعاًَ ١باملجٌ يبعض ايد َٔ ٍٚقبٌ ٚشاز٠
اـازد ١ٝايعساق )2(١ٝفُٝا ٜتعًل مبٓح مسات ايدخ ٍٛيًُٛاطٓني دَ ٕٚسادع ١ايطفاز ٠اٚ
ايكٓؿً ١ٝيف ايدٚي ١املعٓ ١ٝبٓا ً٤عًَ ٢ا دا ٤يف قسازات بعض ايدَٗٓٚ ,ٍٚا َا قاَت ب٘
اؿه ١َٛايرتن ١ٝيف اٜكاف ايعٌُ مبرنس ٠تفاِٖ قٓؿًٚ ٞقعت ضٓ 2009 ١تكك ٞمبٓح
َٛاطين ايبًد ٜٔمسـ ١ايدخ ٍٛيف املٓافر اؿدٚد ١ٜد ٕٚإٔ ٜسادعٛا ايطفاز ٠أ ٚايكٓؿً١ٝ
املعٓ ،١ٝيتٛفري ايتطٗ٬ٝت يتٓكٌ زعاٜا ايبًد ،ٜٔإ ٫إٔ اؿه ١َٛايرتن ١ٝأٚقفت ايعٌُ
مبكُ ٕٛاملرنس َٔ ٠دٗتٗا ،يرا قسزت اؿه ١َٛتعًٝل ايعٌُ بٗا َٔ طسف ايعسامٚ ،أٚقفت
ايعٌُ مببدأ املعاًَ ١باملجٌ.
ٚعادَ ٠ا ٜتِ اضتدداّ َبدأ املعاًَ ١باملجٌ يف ا٭عساف ايدبًَٛاض ١ٝبٗدف ؽفٝف
ايكٛٝد املفسٚق ١عً ٢ايطفس بني ايدَٚ ،ٍٚتطًبات ايتأغريٚ ،٠تكً ٌٝايتعسف ١اؾُسن ،١ٝأٚ
تٓفٝر أسهاّ ؾادز َٔ ٠دٚيٚ ١تطبٝكٗا عًَٛ ٢اطين دٚي ١أخس ٣يف بًدِٖ ،إ ٫إ َجٌ ٖرا
املبدأ اضتددّ اثٓا ٤دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا بطسٜك ١عهط ,١ٝأ ٟيتػدٜد ايكٛٝد املفسٚق١
عً ٢املطافس.ٜٔ
ٚتكدٜس نٌ ذيو ٜعين اْ٘ سؿٌ تػٝري نبري فُٝا ٜتعًل بدخ ٍٛا٭دٓـيب إىل ايعسام,
فا٭ؾٌ ٖ ٛإ َٔ سل ا٭دٓـيب ايدخ ٍٛإىل اقً ِٝأ ٟدٚيَ ١ا ,اذا َا اْطبكت عً ٘ٝايػسٚط
املفسٚق َٔ ١داْب ايدٚي ١اييت  ٟٜٛٓايدخ ٍٛإيٗٝا ,إ ٫إ ٖرا اؿل مت ػُٝد ٙؿني شٚاٍ
اشَ ١فـريٚع نـٛزْٚاٚ ،مٔ ْس ٣إ ا٭خر باملؿًش ١ايعاَ ١ايٛازد ٠يف قـاْ ٕٛاإلقـاَ١
ايعساق ٞيف َفَٗٗٛا ايعاّ ٚاملطًلٚ ،ايتٛضع يف ْطاقٗا ٚدزز ايٛقا َٔ ١ٜفـريٚع نـٛزْٚا َٔ
( )1د .أحسج عسخ الخاوي ،الحـقؾق الرحية لمفخد العخاقي بيؽ الؾاقع ومدؤولية الجولة ،مجمة

السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية ,ترجر عؽ مخكد السدتشرخية لمجراسات العخبية

والجولية بالجامعة السدتشرخية ،السجمج الدادس عذخ ،العجد الثاني والثالثؾن،0212 ،
ص .0
) )0بيان و ازرة الخارجية العخاقية ،بتاريخ  /06تسؾز.0202 /
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قُٔ اٖ٫داف اييت تطع ٢إىل ؼكٝكٗا اٚىل يًُػسّع ٚاؿه َٔ ١َٛاؾداز ايكسازات ,طاملا إ
ايٓـ ايكـاْ ْٞٛجيٝص ذيو ٜٛٚفس اؿُا ١ٜيًُٛاطٓني ٚا٭داْـب.
ٚيف غري ايعسام اؽرت بعض ايدَ ٍٚا ٜكٝد سس ١ٜسسن ١ا٭داْـب َٗٓٚا اإلَازات ايعسب١ٝ
املتشد ٠إذ ٜ ٫طُح فٗٝا يًُطافس ٜٔبايدخ ٍٛإىل أزاقٗٝا بػهٌ تاّ باضتجٓا:)1(٤
َٛ .1اطين دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشدٚ ٠املكُٝني فٗٝا؛
 .2خدّ املٓاشٍ ايرٜ ٜٔطافسَ ٕٚع ايهف ٌٝأَ ٚع أفساد أضس ٠ايهف َٔ ٌٝايدزد١
ا٭ٚىل؛
 .3ايسناب املطافس ٕٚنطا٥شني إىل دبٞ؛
) )1يخزع الخكاب الحيؽ يجخمؾن دبي لمفحص الظبي ،ويجب تقجيؼ نسؾذج إعالن صحي
كامل عشج الؾصؾل إلى دبي ,كسا يجب أن يكؾن لجى السدافخيؽ الحيؽ يدافخون

كدائحيؽ إلى دبي تأميؽ صحي ،وعمى الخكاب الحيؽ يرمؾن إلى دبي تشديل وتدجيل

تظبيق  ,COVID-19 DXB Smartوعمى السكيسيؽ في اإلمارات العخبية العائجيؽ إلى
دبي الحرؾل عمى مؾافقة اإلدارة العامة لإلقـامة وشؤون األجانـب قبل السغادرة عمى

السؾقع السخرص لحلػ ،ويجب أن يكؾن لجى السدافخيؽ الحيؽ يجخمؾن دبي أو يسخون
مشيا شيادة طبية مع نتيجة اختبار  PCRسمبية لفـيخوس كـؾرونا "،"COVID-19

وإجخاء االختبار قبل  74ساعة عمى األكثخ مؽ السغادرة ،اما السدافخيؽ القادميؽ مؽ

الؾاليات الستحجة األمخيكية إلى أبؾعبي فيمدم ان يكؾن لجييؼ شيادة طبية مع نتيجة

اختبار  PCRسمبية لفـيخوس كـؾرونا " "COVID-19صادرة قبل  74ساعة عمى
األكثخ مؽ السغادرة ،ويجب كحلػ أن يكؾن لجى السدافخيؽ غيخ القادميؽ مؽ الؾاليات
الستحجة األمخيكية في أبؾعبي

شيادة طبية مع نتيجة اختبار تفاعل البؾليسيخاز

الستدمدل الدمبي لفـيخوس كـؾرونا " ."COVID-19وأن تكؾن الذيادة صادرة عؽ
مختبخ معتسج مؽ شخكة طيخان وىحا ال يشظبق عمى.1:األطفال الحيؽ تقل أعسارىؼ عؽ

عاما .0.الخكاب ذوي اإلعاقات الذجيجة أو الستؾسظة .يشغخ في دائخة الرحة
ً 10

اإلماراتية .مشذؾر مؾقعيا عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
https://doh.gov.ae/404?item=%2fhealth-information%2fnovelcoronavirus&user=extranet%5cAnonymous&site=website
تاريخ الديارة 0202/7/04
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َٛ .4اطٓ ٛايبشسٚ ٜٔايهٜٛت ٚعُإ ٚاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜاير ٜٔحيًُ ٕٛبطاق١ٜٖٛ ١
إَازاتٜٚ ١ٝؿً ٕٛإىل دب.ٞ
نريو يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝفإْ٘ ُٜ ٫طُح يًُطافس ٜٔبايدخٚ ٍٛايعبٛز إىل
ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝباضتجٓا ٤بعض ا٭غداف ٚبعد خكٛعِٗ يتدابري فـريٚع
نـٛزْٚا ( )COVID-19اييت ؼددٖا ايدٚي ١ا ٚاملٓطك ١اييت ٜكؿد ٕٚبٗا ٚدٗتِٗ
ايٓٗا ِٖٚ ،١ٝ٥نٌ
مما ٜأت: ٞ
()1

 .1املٛاطٓٚ ٕٛاملك ُٕٛٝايدا ُٕٛ٥يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜهٚ ١ٝاشٚادِٗ؛
 .2ايٛايدٚ ٜٔا٭ٚؾٝا ٤ايكـاْْٝٛني يػري املتصٚدني ٚاير ٜٔتكٌ أعُازِٖ عٔ  21ضَٓٔ ١
َٛاطين ايٜ٫ٛات املتشد ٠أ ٚاملكُٝني بػهٌ داِ٥؛
 .3ايطفٌ يف عُس اؿكاْ١؛
 .4املطافس ٕٚبفٝصا قدد٠؛
 .5أفساد ايكٛات املطًش ١ا٭َسٜهٚ ١ٝأشٚادِٗ ٚأطفاهلِ؛
 .6ايسناب اير ٜٔيد ِٜٗدع ٠ٛضفس َٔ سه ١َٛايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه١ٝ؛
 .7ايسناب اير ٜٔيدَ ِٜٗطتٓدات ؾادز ٠عٔ ٚشاز ٠ا٭َٔ ايداخً ٞا٭َسٜه ١ٝأ ٚاؾُازى
ٚمحا ١ٜاؿدٚد ا٭َسٜه ١ٝأٚ ٚشاز ٠اـازد ١ٝا٭َسٜه١ٝ؛
 .8ايط٬ب اؿاؾًني عً ٢تأغري F-1 ٠أM-1 ٚ؛
 .9ايرٜ ٜٔؿً ٕٛأ ٚناْٛا يف إٜسيٓدا أ ٚاملًُه ١املتشد.٠

(1) CDC COVID Data Tracker. see:
https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoro
navirus%2F2019-ncov%2Fcases-updates%2Fcases-inus.html#cases_casesinlast7days
www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartment
s.htm
اتريخ الزايرة 2222/9/22
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ادلبحث الثاني

تنقل األجنـبي وإقامته يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
تعد سس ١ٜايتٓكٌ َٔ أِٖ َ٪غسات اؿـسٜات ايعاَ ١اييت تطع ٢كتًف ا٭ْـعُ١
ايطٝاض ١ٝإىل محاٜتٗا ٚتطًٗٗٝا ،نُـا تعد قُـاْ ١ؾسحي ١ؿس ١ٜا٭غداف يف ايتٓكٌ بني
ا٭َـانٔ املدتًفَُٗ ١ا اختًفت اغساق٘ ،ضٛا ً٤اـ٬ف َٔ ا٫قطٗاد ايرٜ ٟتعسض ي٘
بعض ا٫غداف( ،)1ا ٚزغب ١ايػدـ يف اإلقـاَ ١يف دٚيَ ١ع ١ٓٝسطب ظسٚف٘ ٚغريٖا َٔ
ا٭غساض ا٭خس ،٣نايهٛازخ ا ٚاْتػاز اٚ٫بٚ ١٦ا٭َساضٖٚ ،را ٜطتدعٓٝا إىل ايبشح يف تٓكٌ
ا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فريٚع نٛزْٚا يف املطًب ا٭ٖ َٔ ٍٚرا املبشح َٔٚ ،ثِ ايبشح يف
إقاَت٘ يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا يف املطًب ايجاْٚ َ٘ٓ ٞعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
ادلطلب األول

تنقل األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
سس ١ٜايتٓكٌ ٖ ٞاسد سكٛم اْ٫طإ اييت حيرتَٗا ايدضتٛز يف ايهجري َٔ ايدٚ ٍٚاييت
تعط ٞاؿل ملٛاطين ايدٚي ١يف ايطفس ٚاإلقـاَٚ ١ايعٌُ يف أَ ٟهإ ٜسغب َٔ تًو ايدٚي ١دٕٚ
ايتعد ٟعً ٢سكٛم ٚسسٜات اٯخسٚ ،ٜٔإ ٜػادز تًو ايدٚيٚ ١ايتٓكٌ فُٝا بني ايد ٍٚاملدتًف،١
ٚيكد ْـ ايدضتٛز ايعساق ٞيف ايفكس َٔ )1( ٠املـاد َ٘ٓ )44( ٠عً ٢إ "يًعساق ٞسس ١ٜايتٓكٌ
ٚايطفس ٚايطهٔ داخٌ ايعسام ٚخازد٘"ٖٚ ,را ٜعين اعطا ٤ايفسد اؿل يف سس ١ٜايتٓكٌ
ايداخً ٞيف ْطام ايدٚي ١ايٛاسد ,٠أ ٟداخٌ اقًُٗٝا ,نريو اؿل َٔ سس ١ٜايتٓكٌ خازز ْطام
ايدٚي ١اإلقًْٚ ,ُٞٝـ نريو يف ايفكسٖ َٔ )2( ٠ر ٙاملـاد ٠عً ٢أْ٘ " ٫جيٛش ْف ٞايعساق،ٞ
أ ٚإبعاد ،ٙأ ٚسسَاْ٘ َٔ ايعٛد ٠إىل ايٛطٔ" ٚأغازت إىل َجٌ ٖرا اؿل ايعدٜد َٔ دضاتري
ايد.)2(ٍٚ
( )1ياسخ عظيؾي الدبيجي ،الحـق في حخية التشقل "دراسة دستؾرية مقارنة" ،ص ،1-0بحث

مشذؾر عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
http//:www.http://fcdrs.com/mag/issue-4-9.html
تاريخ الديارة 0202/11/1
( )0نرت السـادة ( )30مؽ الجستؾر السرخي لدشة  1751عمى انو " لمسؾاطشيؽ حـق اليجخة
الجائسة او السؤقتة إلى الخارج."...
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ٚأند عًٖ ٢را اؿل ا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫طإ يف َادت٘ ( )13اييت تٓـ عً٢
إ " .1يهٌ فسد سل سس ١ٜايتٓكٌ ٚيف اختٝاز قٌ إقاَت٘ داخٌ سدٚد ايدٚي .2.١يهٌ فسد
اؿل يف َػادز ٠أ ٟبًد ،مبا يف ذيو بًدٚ ،ٙيف ايعٛد ٠إىل بًد.)ٙ
()1
نريو املـاد َٔ )12( ٠ايعٗد ايدٚي ٞاـاف باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض ١ٝإذ ْؿت
عً ٢إٔ " .1يهٌ فسد ٜٛدد عً ٢م ٛقـاْ ْٞٛداخٌ اقً ِٝدٚيَ ١ا سل سس ١ٜايتٓكٌ ف٘ٝ
ٚاختٝاز َهإ اقاَت٘ .2.يهٌ فسد سسَ ١ٜػادز ٠أ ّٟبًد ،مبا يف ذيو بًد ٫ .3.ٙجيٛش تكٝٝد
اؿكٛم املرنٛز ٠أع ٙ٬بأ ١ٜقٛٝد غري تًو اييت ٜٓـ عًٗٝا ايكـاْٚ ،ٕٛته ٕٛقسٚز١ٜ
ؿُا ١ٜا٭َٔ ايك َٞٛأ ٚايٓعاّ ايعاّ أ ٚايؿش ١ايعاَ ١أ ٚاٯداب ايعاَ ١أ ٚسكٛم اٯخسٜٔ
ٚسسٜاتِٗ ٚتهَ ٕٛتُػَ ١ٝع اؿكٛم ا٭خس ،٣املتعازف بٗا يف ٖرا ايعٗد ٫ .4.جيٛش
سسَإ أسد ،تعطفاً َٔ ،سل ايدخ ٍٛإىل بًد.)2("ٙ
ٚعً ٫ ٘ٝجيٛش تكٝٝد سل ايػدـ بايتٓكٌ "يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا" إ ٫يف
سايَ ١ا اذا ْـ ايكـاْ ٕٛعً ٢خ٬ف ذيوٖٚ .را ايتكٝٝد جيب إ ٜهٖ ٕٛدف٘ املٛاشْ ١بني
املؿاحل ايعاَٚ ١املؿاحل اـاؾ َٔٚ ١ثِ تػًب ا٭ٚىل عً ٢ايجاْ ١ٝعٓد تعازقٗاٖ َٔٚ ،رٙ
ايكٛٝد َا :)3(ًٜٞ
 .1ايكٛٝد ايدضتٛز ١ٜايتٓعٖٚ :١ُٝٝر ٙايكٛٝد سددتٗا بعض ايتػسٜعات ايدضتٛز١ٜ
ناؿفاظ عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ا ٚعٓاؾس ٙنايؿشٚ ١ايطهٚ ١ٓٝا٫خ٬م ايعاَٚ ١غريٖا،
ٚقد ٜه ٕٛايتٓفٝر ايدضتٛزْ ٟاغ٦اً عٔ ساي" ١ايكسٚز "٠أ ٟسدٚخ ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥
) )1العيج الجولي الخاص بالحـقؾق السجنية والدياسية ىؾ معاىجة متعجدة األطخاف اعتسجتيا
الجسعية العامة لألمؼ الستحجة في القخار  0022في  ،1744/10/14والحي دخل حيد

الشفاذ في  01آذار سشة  1754وفقاً لمسـادة ( )27مؽ العيج.
تقيج إال بقـانؾن ,إذ نرت السـادة ()24
أقخ الجستؾر العخاقي ان ىحه الحقؾق يجب أن ال ّ
(ّ ) 0
مؽ الجستؾر العخاقي عمى أن "ال يكؾن تقييج مسارسة أي مؽ الحقؾق والحخيات الؾاردة
في ىحا الجستؾر أو تحجيجىا إال بقـانؾن أو بشاء عميو ،عمى ان ال يسذ ذلػ التحجيج

والتقييج جؾىخ الحق أو الحخية" .وكفل الجستؾر اإلماراتي لدشة  1751ىحه الحخية

لمسؾاطشيؽ في السـادة ( )07مشو بشريا عمى ان "حخية التشقل واإلقـامة مكفؾلة

لمسؾاطشيؽ في حجود القـانؾن دستؾر".

) )1ياسخ عظيؾي الدبيجي ،مرجر سابق ،ص.4
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طاز ١٥ناؿسب ا ٚاْتػاز ٚبا ٤أ ٚعؿٝإ ا ٚمتسّد َٔ غأْ٘ ميٓح ايطًط ١ايتٓفٝر١ٜ
"زٝ٥ظ ايدٚي "١ا" ٚزٝ٥ظ ايٛشزا "٤ضًطات ٚاضع ١تكّٝل َٔ ْطام ممازض ١اؿكٛم
ٚاؿسٜات ايعاَ ١مبا فٗٝا سس ١ٜايتٓكٌ؛
 .0ايكٛٝد ايٛازد ٠يف ايكـاْ ٕٛا٫دازٖٓٚ :ٟا ميهٔ تكٝٝد سس ١ٜايتٓكٌ ٚفل إدسا٤ات تطُ٢
"إدسا٤ات ايكبط اإلدازٜٚ "ٟصداد ٖرا ايتكٝٝد يف ساي ١ايعسٚف ا٫ضتجٓا ١ٝ٥اييت
متٓح ا٫داز ٠ضًطات ٚاضع َٔ ١غأْٗا إ تكٝد اؿسٜات ايعاَ ١مبا فٗٝا سس ١ٜايتٓكٌ,
َع إعطا ٤ا٭فساد سل ايطعٔ بتًو اإلدسا٤ات أَاّ ايككا ٤املدتـ؛
 .1ايكٛٝد ايٛازد ٠يف ايكٛاْني اؾصاَٚ :١ٝ٥جاٍ عً ٢ذيو فسض اإلقـاَ ١اؾرب ١ٜعً٢
ا٫فساد.
()1
ٚعً ٢ايؿعٝد ايدٚيْ ٞؿت ا٫تفاق ١ٝا٭ٚزٚب ١ٝؿكٛم اْ٫طإ يطٓ )1953( ١يف
املـاد َٔ )2( ٠ايربٚتٛن ٍٛزقِ (ٚ )4ؼت عٓٛإ سس ١ٜايتٓكٌ عً ٢إ " .1يهٌ غدـ
َٛدٛد قـاْْٝٛاً عً ٢أزاق ٞدٚي ١اؿل يف ايتٓكٌ فٗٝا عسٚ ١ٜاختٝاز َهإ اقاَت٘ فٗٝا
عس .2.١ٜيهٌ غدـ سسَ ١ٜػادز ٠أ ٟبًد مبا ف ٘ٝبًد ٫ .3.ٙجيٛش ٚقع قٛٝد عً ٢سس١ٜ
ممازضٖ ١ر ٙاؿكٛم غري تًو املٓؿٛف عًٗٝا يف ايكـاْٚ ٕٛاييت تػهٌّ تدابري قسٚز ١ٜيف
اجملتُع ايدميكساط ٞيٮَٔ ايٛطين ٚايط ١َ٬ايعاَ ١أ ٚاؿفاظ عً ٢ايٓعاّ ايعاّ أ ٚدُٓح
اؾسا ِ٥اؾصا ١ٝ٥يف َٓاطل َعٚ ١ٓٝقع قٛٝد عًٖ ٢ر ٙاؿكٛم املعرتف بٗا يف ايفكس1 ٠
قٛٝد ٜٓـ عًٗٝا ايكـاْٚ ٕٛتربزٖا املؿًش ١ايعاَ ١يف اجملتُع ايدميكساط."ٞ

( )1االتفاقية األوروبية لحـقؾق اإلندان European Convention on Human Rights
) )ECHRلدشة 1731و البخوتؾكؾل رقؼ ( )2لدشة  1741السمحـق باالتفاقية والسعتخف
ببعض الحـقؾق والحخيات غيخ تمػ الؾاردة في االتفاقية وفي البخوتؾكؾل اإلضافي األول

السمحـق باالتفاقية .يشغخ في نرؾص مؾاد ىحه االتفاقية مشذؾرة عمى شبكة االنتخنت
وعمى السؾقع اآلتي:
http//:www.conventions.coe.int
تاريخ الديارة 0202/6/06
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نُا ْؿت ا٫تفاق ١ٝا٭َسٜه ١ٝؿكٛم اْ٫طإ يطٓ )1(1969 ١يف املـادَٗٓ )22( ٠ا
عً ٢سس ١ٜايتٓكٌ ٚاإلقـاَٚ ١ذيو بإٔ " .1يهٌ غدـ َتٛادد بؿٛز ٠غسع ١ٝيف أزاقٞ
دٚي ١طسف ،سل ايتٓكٌ ٚاإلقـاَ ١فٗٝا َع َساعا ٠أسهاّ ايكـاْ .2.ٕٛيهٌ غدـ سل
َػادز ٠ايبًد املتٛادد ف ٘ٝعس ،١ٜمبا يف ذيو َػادزٚ ٠طٓ٘ ٫ .3.جيٛش تكٝٝد ممازض١
اؿكٛم املرنٛز ٠أع ٙ٬إ ٫مبٛدب قـاْٚ ٕٛبايكدز اير٫ ٟبد َٓ٘ يف فتُع دميكساطَٔ ٞ
أدٌ َٓع اؾسمي ١أ ٚمحا ١ٜا٭َٔ ايك َٞٛأ ٚايط ١َ٬ايعاَ ١أ ٚايٓعاّ ايعاّ أ ٚا٭خ٬م
ايعاَ ١أ ٚايؿش ١ايعاَ ١أ ٚسكٛم اٯخس ٜٔأ ٚسسٜاتِٗ .4.ميهٔ أٜكاً تكٝٝد ممازض١
اؿكٛم املرنٛز ٠يف ايفكس )1( ٠مبٛدب ايكـاْ ٕٛيف َٓاطل قددٚ ٠٭ضباب تتعًل
باملؿًش ١ايعاَ."١
ٚميهٔ اعتباز ايكٛٝد اييت سددتٗا بعض ايتػسٜعات ايدضتٛز ١ٜيًشفاظ عً ٢ايؿش١
ايعاَ ١يف ظٌ ظسٚف اضتجٓا ١ٝ٥طاز ٖٞٚ ١٥اشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ٖ ٛايكٝد اير ٟمت
ا٭خر ب٘ يف َٛادٖٗ ١ر ٙا٫شَٚ ،١ذيو ؿاي ١ايكسٚز ٠املتُجً ١باْتػاز َجٌ ٖرا ايفـريٚع
يف مجٝع أما ٤ايعاملٚ ،اير َٔ ٟغأْ٘ إ ميٓح ايطًط ١ايتٓفٝر" ١ٜزٝ٥ظ ايدٚي "١ضًطات
ٚاضع ١تكّٝل َٔ ْطام ممازض ١سس ١ٜايتٓكٌ ٚتٛقف سسنتٗا فُٝا بني ايد.ٍٚ
ادلطلب الثاني

إقـامة األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
ٜكؿد باإلقـاَ ١ايرتخٝـ يٮدٓـيب بايبكا ٤يف اقً ِٝايدٚي ١يفرت ٠ؼددٖا ٖ،ٞ
ٚؽتًف َد ٠اإلقـاَ ١باخت٬ف ايػسض َٔ ايدخ ٍٛإىل ايدٚيٚٚ ،١فكاً ملا تكتك ٞب٘
املؿًش ١ايعاَ ١هلا ٚملد ٣ايع٬ق ١اييت تسبط ا٭دٓـيب باجملتُع ايٛطينٚ ،عادَ ٠ا خيكع
( )1االتفاقية األمخيكية لحـقؾق اإلندانAmerican Convention on Human Rights
لدشة  1747والسعخوفة أيزاً باسؼ ميثاق سان خؾسيو ،وىي صػ دولي لحـقؾق

اإلندان ،تؼ اعتساده مؽ قبل العجيج مؽ البمجان في نرف الكخة الغخبي في سان خؾسيو،

كؾستاريكا ،في سشة  ،1747ودخمت حيد التشفيح في  16يؾليؾ  1756بعج إيجاع صػ
السؾافقة الحادي عذخ "صػ غخيشادا" .يشغخ في نرؾص مؾاد ىحه االتفاقية مشذؾرة
عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
تاريخ الديارة 0202/6/06
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ا٭دٓـيب يف دٚي ١اإلقـاَ ١يٓعاّ إدازٚ ٟأَين  ٫خيكع ي٘ ايٛطٓٚ ٕٛٝذيو قُاْاً يًؿاحل
ايعاّ ٚي٬عتبازات ا٭َٓ ،١ٝناـكٛع جملُٛع َٔ ١ا٫يتصاَات اإلدسا ١ٝ٥يًتأند َٔ دد١ٜ
ا٭دٓـيب ٚأْ٘ ددٜس باإلقـاَ ١عً ٢اقً ِٝايدٚي َٔ ،١ذيو قسٚز ٠اؿؿ ٍٛعً ٢تسخٝـ
باإلقـاَٚ ١ػدٜدٖا إذا يصّ ا٭َسٚ ،ايٛاقع إ خكٛع ا٭دٓـيب هلرا ايٓعاّ اإلدساٜ ٞ٥بدٚ
َربزاً َٔ ْاس ١ٝاْ٘ إذا ناْت ايد ٍٚقد مسشت يٮدٓـيب باإلقـاَ ١يف اقًُٗٝا فإٕ َٔ سكٗا
إٔ تٓعِ ٖر ٙاإلقـاَ ١بايطسٜك ١اييت تساٖا َٓاضب ١يًشفاظ عً ٢أَٓٗا ايداخًَٚ ٞؿاؿٗا

ايعًٝا(.)1
ٚيف ؾدد ايٛقا َٔ ١ٜدا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا اؾدزت كتًف ايد ٍٚايعدٜد َٔ
ايكسازات ٚاإلدسا٤ات ٚايتدابري ا٫سرتاش ١ٜاملتدر َٔ ٠قبٌ ايطًط ١ايعاَٚ ١اييت تعد َٔ
املطا ٌ٥اييت تدخٌ يف ايٓعاّ ايعاّ يًدٚي ،١إذ َٔ سل ايدٚي ١ايتدخٌ يف اؽاذ َا ًٜصّ
محا ١ٜملؿًشَٛ ١اطٓٗٝا ،بايرات إذا نإ ا٭َس ٜتعًل باْتػاز اَ٫ساض ٚا٭ٚب ١٦أٚ
ايفـريٚضات نفـريٚع نـٛزْٚا ،يهٔ ٌٖ ٜا تس ٣ا٫يتصاّ مبجٌ ٖر ٙايكسازات ٚاإلدسا٤ات عً٢
سد ضٛاَ ٤ا بني ايٛطين ٚا٭دٓـيب املك ِٝاملٛدٛد عً ٢اقً ِٝايدٚي١؟
باإلَهإ ايك ٍٛاْ٘ اذا نإ ٜكع عً ٢عاتل ا٭دٓـيب املك ِٝيف اقً ِٝايدٚي ١عدٚ ٠ادبات
تفسض عًَٓ ٘ٝر دخٛي٘ إىل سني َػادزت٘ ايب٬د ٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٚدٛب قٝاّ ا٭دٓـيب
بايتبًٝؼ فٛز ٚؾٛي٘ ٚعٓد تػٝري قٌ اقاَت٘ٚ ،اَ٫تٓاع عٔ دخ ٍٛبعض ا٭َانٔ أ ٚاملسٚز
فٗٝا أ ٚاإلقـاَ ١فٗٝاٚ ،تطًٚ ِٝثٝك ١اإلقـاَ ١املُٓٛس ١ي٘ إىل قابط اإلقـاَ ١قبٌ

َػادزت٘( ،)2فُٔ باب اٚىل إ ًٜتصّ ا٭دٓـيب بايكسازات ٚايتدابري ا٫سرتاش ١ٜاييت تفسقٗا
ايدٚي ١يًٛقا َٔ ١ٜفـريٚع نـٛزْٚا ،طاملا اْ٘ َك ِٝعً ٢ازاق ٞايدٚيٚ ،١يٝظ ٖرا فشطب
بٌ ٜكع عً ٢عاتك٘ اٜكا اخباز ايدٚي ١يف ساي ١ظٗٛز أعساض ايفـريٚع عً ٘ٝاذا َا اؾٝب ب٘
ٖ ٛا ٚأسد افساد عاً٥ت٘٫ ،ؽاذ َا ًٜصّ َٔ إدسا٤ات ,ساي٘ ساٍ املٛاطٔٚ ،إ ٫ضٝهٕٛ
ََُٗٚ ً٬تُٗاً بايتكؿري إذا َا أدّت اؾابت٘ باؿام ايكسز باٯخسٚ ٜٔذيو بٓكٌ ايعد ٣ٚهلِ
عهِ اقاَت٘.
( )1د .عبج عمي سؾادي ،الؾضع القـانؾني لألجانـب في ضؾء قـانؾن إقـامة األجانـب العخاقي
السخقؼ  116لدشة  ،1756بحث مشذؾر في مجمة كخبالء العمسية ،ترجر عؽ جامعة
كخبالء ،السجمج الخامذ ،العجد الثاني ،0225 ،ص.107 -103

( )0السـادة ( 16،17و )00مؽ قـانؾن إقـامة األجانـب العخاقي الشافح.
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ٚاذا تبني اْ٘ ساٌَ يًفـريٚع فبإَهإ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ ١زفض َٓش٘
اإلقـاَ ١اذا نإ ٜ٫صاٍ مل ميٓح اإلقـاَ ١أ ٚزفكٗا متدٜدٖاٚ ،ذيو اضتٓاداً يًُـاد /19( ٠ثاًْ ٝا
ٚثايجاً) َٔ قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر اييت تٓـ عً ٢أْ٘ "ثاْٝاً :ملدٜس عاّ
َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ ١إٔ ٜسفض َٓح ا٭دٓـيب اإلقـاَ ١أ ٚمتدٜدٖا إذا اقتكت املؿًش١
ايعاَ ١ذيو ...ثايجاً :يًٛشٜس يف أٚ ّٟقت ايػا ٤إقـاَ ١ا٭داْـب قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا ٭ضباب
تتعًل باملؿًش ١ايعاَ."١
ٚعً ٘ٝباإلَهإ زفض َٓح ا٭دٓـيب اإلقـاَ َٔ ١قبٌ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ١
ايعساق ١ٝاذا َا مت انتػاف أْ٘ ساٌَ يفـريٚع نـٛزْٚا ،إ ٫اْ٘ جيب ايتُٝٝص يف ٖرا ايسفض
َا بني سايتني ُٖٚا:
أ :ً٫ٚا٭داْـب ايكادَ َٔ ٕٛاسد ٣ايد ٍٚاييت قّٝد ايعسام َٓشِٗ مسـ ١ايدخ٫ ٤٫٪ٖٚ :ٍٛ
ٜطُح هلِ َطًكاً ايدخ ٍٛإىل ا٭زاق ٞايعساق ١ٝضٛا ً٤ناْٛا ساًَني املسض اّ ٚ ,٫فك ًا
ي٬ختبازات ايطبٚ ١ٝاملع ٍّٛعًٗٝا يف َهإ اإلقـاَ ١ا٫خري ٠قبٌ ايكد ّٚإىل ايعسام بػض
ايٓعس عٔ دٓط ١ٝا٭دٓـيب ،باضتجٓا ٤ا٭غداف املطُٛح هلِ بايدخ ٍٛإىل ازاق ٞايعسام
َٔ قبٌ َجٌ ٖر ٙايدٚي ١ناملبعٛثني ايدبًَٛاضٝني ٚغريِٖ.
ثاْٝاً :ا٭داْـب ايكادَ ٕٛإىل ايعسام َٔ غري ايد ٍٚاييت قّٝد ايعسام َٓشِٗ مسـ ١ايدخ،ٍٛ
فٗ ٤٫٪باإلَهإ إٔ ميٓشٛا مسـ ١ايدخٚ ٍٛجيب ايتُٝٝص يف غأِْٗ بني َا ٜأت:ٞ
 .1اذا تبني بعد دخٛهلِ إىل ازاق ٞايدٚيٚ ١قبٌ َٓشِٗ اإلقـاَ ١اؾابتِٗ بفـريٚع
نـٛزْٚا ،فبإَهإ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ ١زفض َٓشِٗ اإلقـاَٚ ،١ذيو
٫عتبازات ؾش ٖٞٚ ١ٝاإلؾاب ١مبجٌ ٖرا املسض ايرُٜٗ ٟدد املؿًش ١ايعاَ ١يًُٛاطٓني
خٛف ًا َٔ اْتػاز ٙب.ِٗٓٝ
 .0اذا تبني بعد دخٛهلِ إىل ازاق ٞايدٚيٚ ١بعد َٓشِٗ اإلقـاَ ١اؾابتِٗ بفـريٚع
نـٛزْٚا ،فبإَهإ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ ١زفض متدٜد اإلقـاَ ١إذا نإ قد
َٓشٗا ٭سد ا٭داْـب ،إذا َا مت انتػاف اْ٘ ساٌَ هلرا املسض ٚذيو ٫عتبازات
ؾش ٖٞٚ ،١ٝاإلؾاب ١بفـريٚع نـٛزْٚا.
 .1إَهإ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ ١إْٗا ٤إقـاَ ١ا٭دٓـيب قبٌ اْتٗاَ ٤د ٠اقاَت٘،
إذا َا غهٌّ َسق٘ خطساً عً ٢املؿًش ١ايعاَ ١يًبًد ٚمحاٚٚ ١ٜقا ١ٜعً ٢ض ١َ٬ازٚاح
املٛاطٓني.
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ٚيهٔ ٌٖ تتِ َػادز ٠ا٭دٓـيب فٛزاً بعد ؾدٚز َجٌ ٖهرا قسازات َٔ قبٌ َدٜس عاّ
َدٜس ١ٜاإلقـاَ ١ايعاَ١؟
جيٝب عٔ ٖرا ايتطاْ ٍ٩ـ املـاد /19( ٠ثاْٝاً) َٔ قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساقٞ
ايٓافر ٚفكاً ملا دا ٤يف آخسٖا بايٓـ عً ٢أْ٘ "ٚ...يٮدٓـيب سل ا٫عرتاض عً ٢قساز
ايسفض يد ٣ايٛشٜس خ )15( ٍ٬مخط ١عػس َٜٛاً َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ عً ٢إ ٜتِ ا٫داب ١عً٢
ا٫عرتاض خَ ٍ٬د ٫ ٠تصٜد عً )30( ٢ث٬ثني ً َٜٛا َٔ تازٜذ تكد ِٜا٫عرتاض".
ٖٚرا ٜعين أْ٘ بإَهإ ا٭دٓـيب ا٫عرتاض أَاّ ٚشٜس ايداخً ١ٝعً ٢قساز زفض اقاَت٘
أ ٚمتدٜدٖا أ ٚاْٗاٗ٥ا قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا إذا نإ ٜس ٣يف ْفط٘ اْ٘  ٫حيٌُ ايفـريٚع بٓاً٤
عً ٢تكازٜس طبٚ ١ٝذيو خَٜٛ )15( ٍ٬اً َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بايسفضٚ ،يًٛشٜس ايٓعس يف
اعرتاق٘ ٚا٫داب ١خَ ٍ٬د ٫ ٠تتذاٚش (َٜٛ )30اً َٔ تازٜذ تكد ِٜا٫عرتاض ،إ ٫إ
ا٫عرتاض ٜكتؿس فكط عً ٢اؿاي ١ا٭ٚىل ٚذيو إذا َا زفكت اقاَت٘ أ ٚزفض متدٜدٖا ,أَا
يف سايَ ١ا اذا مت ايػا ٤إقاَت٘ قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا فًِ ٜرنس ايٓـ عً ٢سل ا٭دٓـيب يف
ا٫عرتاض عً ٢ذيوْٚ ,س ٣اْ٘ نإ ا٫ددز باملػسع ٚقع سل ا٫عرتاض ؾُٝع اؿا٫ت
ايج٬ث ١ايطابل ذنسٖا  ٖٞٚزفض اإلقـاَٚ ١زفض متدٜدٖا ٚايػاٗ٥ا قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا.
ٚباملكابٌ ْـ قـاْ ٕٛاهلذسٚ ٠اإلقـاَ ١اإلَازات ٞيف املـاد َ٘ٓ )20( ٠عً ٢اْ٘ "َع
عدّ اإلخ ٍ٬بأ ١ٜيٛا٥ح أ ٚقسازات ؾادز َٔ ٠فًظ ايٛشزا ،٤يٛشٜس ايداخًٚ ١ٝ٭ضباب
تتعًل باملؿًش ١ايعاَ ١إٔ ًٜػ ٞيف أٚ ٟقت أ ١ٜتأغري ٠أ ٚإذٕ دخ ٍٛأ ٚتؿسٜح إقـاَ١
قبٌ اْتٗاَ ٤دت٘.
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ٚيًٛشٜس إٔ ٜهتف ٞباإلدسا ٤املٓؿٛف عً ٘ٝيف ايفكس ٠ايطابك ،١يف ساي ١كايف١
ا٭دٓـيب ٭سهاّ ٖرا ايكـاْ ٕٛأ ٚايكسازات أ ٚايًٛا٥ح ايؿادز ٠تٓفٝرا ي٘ ٚذيو باضتجٓا٤
كايف ١أسهاّ املادتني  ،)2("34ٚ )1( 32نريو املـاد )21( ٠اييت تٓـ عً ٢إ "نٌ
أدٓـيب ايػ ٞإذٕ تأغري ٠دخٛي٘ أ ٚتؿسٜح إقاَت٘ أ ٚاْتٗت إقاَت٘ باْتٗاَ ٤د ٠اإلذٕ أٚ
تأغري ٠ايدخ ٍٛأ ٚتؿسٜح اإلقـاَٚ ،١مل ٜبادز بايتذدٜد يف اؿا٫ت اييت جيٛش فٗٝا ذيو
خ ٫ ١ًَٗ ٍ٬ػاٚش ث٬ثني َٜٛا َٔ تازٜذ اْ٫تٗا ،٤أ ٚمل ٜػادز ايب٬د خٖ ٍ٬ر ٙاملًٗ،١
تٛقع عً ٘ٝغساَ ١عً ٢إ  ٫تصٜد عًَ )100( ٢ا ١٥دزِٖ عٔ نٌ ٜ ّٜٛك ِٝف ٘ٝإقـاَ ١غري
َػسٚع ١بايب٬د اعتبازا َٔ تازٜذ اْتٗا ٤املًٗ.١
ٚبايٓطب ١يًُٛيٛد ا٭دٓـيب ته ٕٛاملًٗ ١املٓؿٛف عًٗٝا يف ٖر ٙاملـاد ٠أزبع ١أغٗس
َٔ تازٜذ اي٫ٛدٚ ،٠باْككاٗ٥ا د ٕٚتجبٝت إقاَت٘ ًٜتصّ ٚي ٞأَس ٙأ ٚايٛؾ ٞعً ٘ٝبدفع
ايػساَ ١املكسزٚ ،٠جيٛش يًٛشٜس أٜ َٔ ٚفٛق٘ إٔ ٜكسز اإلعفا َٔ ٤نٌ أ ٚبعض ايػساَ١
املكسز ٠يف ٖر ٙاملـاد.٠
) )1تشص السـادة ( )10مؽ قـانؾن اليجخة واإلقـامة اإلماراتي عمى ان "يعاقب بالدجؽ مجة ال
تقل عؽ ثالث سشؾات وال تديج عمى خسذ عذخة سشة ،وبغخامة ال تقل عؽ خسدة أالف
درىؼ قائج أية وسيمة مؽ وسائل الشقل إذا أدخل أجشـبيا أو حاول إدخالو إلى البالد

بالسخالفة ألحكام القـانؾن .ويعاقب بحات العقؾبة الؾاردة في الفقخة الدابقة ،كل مؽ أرشج
أو دل متدمال في السشاطق الحجودية لمؾصؾل إلى داخل البالد .وفى جسيع األحؾال
ترادر وسيمة ارتكاب الجخيسة حتى لؾ تعمق بيا حـق الغيخ ،وتعجد الغخامة بتعجد=

=الستدمميؽ".

وعمى السحكسة أن تأمخ بإبعاد األجشـبي.

( )0تشص السـادة ( )12مؽ القـانؾن نفدو عمى ان "يعاقب بالحبذ وبغخامة ال تقل عؽ عذخة
آالف درىؼ أو بإحجى ىاتيؽ العقؾبتيؽ كل مؽ استخجم أجشـبياً عمى غيخ كفالتو دون
االلتدام بالذخوط واألوضاع السقخرة لشقل الكفالة .ويعاقب الكفيل بحات العقؾبة إذا لؼ يقؼ
بتذغيل مكفؾلو أو تخكو يعسل لجى الغيخ ،ويعفى الكفيل مؽ العقؾبة إذا أبمغ الذخطة عؽ

تخك السكفؾل لمعسل خالل ثالثة أشيخ مؽ تخكو العسل .ويكؾن الجسع بيؽ العقؾبتيؽ

السشرؾص عمييسا في الفقخة الدابقة وجؾبياً في حالة استخجام األجشـبي الستدمل .وفي

جسيع األحؾال تتعجد الغخامة بتعجد العسال".
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ٚف ٢ساي ١عدّ دفع ايػساَ ١املكسزٜ ٠عاقب املدايف باؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ث٬ث١
أغٗس أ ٚبايػساَ ١اييت  ٫ػاٚش أزبع ١أ٫ف دزِٖ ٚجيٛش يًُشهُ ١إٔ تأَس بأبعاد ."ٙإ ٫اْ٘
مت اعفا ٤ا٭داْـب يف ظٌ دا٥ش ١نـٛزْٚا َٔ غساَات ػاٚش َد ٠اإلقـاَ ١أ ٚايصٜاز ٠ملد٠
قدد ٠فٗٝا ،إذ أعفت اإلداز ٠ايعاَ ١يإلقـاَ ١يف اإلَازات ايعسب ١ٝا٭داْـب َٔ غساَات ػاٚش
َد ٠اإلقـاَ ١أ ٚايصٜاز ٠ملد ٠ث٬ث ١أغٗس قابً ١يًتُدٜد مبٔ ف َٔ ِٗٝتٓتٗ ٞاقاَتِٗ ِٖٚ
خازز ايدٚيٚ ١ذيو بعد إٔ نإ قـاْ ٕٛاهلذسٚ ٠اإلقـاَ ١فٗٝا(.)1
ٚتكابٌ ٖر ٙاملـادْ ٠ـ املـاد /19( ٠أ َٔ )ً٫ٚقـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر
ٚاير ٟنإ أنجس تػدداً إذ ْـ فٗٝا عً ٢إ "عً ٢ا٭دٓـيب ايرٜ ٟسغب بايبكا ٤يف
مجٗٛز ١ٜايعسام أنجس َٔ املد ٠املطُٛح ي٘ بٗا يف ايطُـ ١ا٫عتٝاد ١ٜإٔ حيؿٌ قبٌ اْتٗا٤
تًو املد ٠عً ٢بطاق ١اإلقـاَ َٔ ١قابط اإلقـاََ ١د ٫ ٠تصٜد عٔ ( )1ضٓٚ ١اسدٚ ٠ي٘ قبٌ
( )30ث٬ثني َٜٛاً َٔ تازٜذ اْتٗاٗ٥ا إٔ ٜطًب متدٜدٖا ملد ٠ضٓ ١أخسٚ ٣جيٛش إٔ ٜتهسز
ذيو عدَّ ٠سات َاداّ َربز َٓح اإلقـاَ ،"١بعدٖا ْـّ يف املـاد َ٘ٓ )41( ٠بايعكٛب ١املرتتب١
عً ٢كايف ١أسهاّ ٖر ٙاملـادٚ ٠غريٖا َٔ املٛاد ،أٜ ٟعين يف ساي ١عدّ تكدمي٘ طًب
متدٜد َد ٠اإلقـاَ ١ي٘ بعد اْتٗاَ ٤دتٗا يف ايعسام فإْ٘ حيهِ عً ٘ٝباؿبظ َع ايػساَٚ ١ذيو
بايٓـ عً ٢إٔ "ٜعاقب باؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً )1( ٢ضٓٚ ١اسدٚ ٠بػساَ ٫ ١تكٌ عٔ
(َ )100000ا ١٥أيف دٜٓاز  ٫ٚتصٜد عً )500000( ٢مخطُا ١٥ايف دٜٓاز أ ٚبإسدٖ ٣اتني
ايعكٛبتني نٌ َٔ خايف أسهاّ اسد ٣املٛاد ( )19( ٚ )18( ٚ )14( ٚ )10أ ٚضاعد غريٙ
عً ٢ازتهاب ٖر ٙاملدايف."١
املبشح ايجايح
خسٚز ا٭دٓيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
خسٚز ا٭دٓيب َٖ ٛػادز ٠ا٭دٓيب ٭زاق ٞايدٚي ٖٛٚ ١حيؿٌ إَا طٛعاً ا ٚدرباً,
ٜٚؿطًح عً ٢اـسٚز طٛعاً باإلخساز ٚعً ٢اـسٚز درباً باإلبعاد(ٚ ,)2قد تٓٛعت ممازضات
) )1تحجيثات عمى أحكام أذونات الجخؾل وتأشيخات اإلقامة والديارة والدياحة في عل كؾفيج-
 ،17مشذؾرة في البؾابة الخسسية لحكؾمة دولة اإلمارات العخبية الستحجة.

) )0د .عبج الخسؾل عبج الخضا األسجي ،القانؾن الجولي الخاص ،الجشدية ،السؾطؽ ،مخكد
األجانب ،التشازع الجولي لمقؾانيؽ ،تشازع االختراص القزائي الجولي ،دار الدشيؾري،
بيخوت ،0216 ،ص.014-013
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خسٚز ا٭دٓـيب يف ظٌ أشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا َا بني "اإلد ,٤٬ايرتس ,ٌٝاإلخساز,
ايطسد ٚاإلبعاد" ٚأؾبح ٖٓاى يبظ فُٝا ٜتعًل بفِٗ ٖر ٙاملؿطًشاتٚ ,عً٫ ٘ٝبد َٔ
تٛقٝح املكؿٛد بٗر ٙاملُازضاتَٚ ,عسفَ ١د ٣ايتػاب٘ ٚا٫خت٬ف عٔ بعكِٗ ايبعض,
ٚذيو َٔ خ ٍ٬سؿسٖا مبؿطًش ٞاإلخساز ٚاإلبعاد نْٗٛا َٔ املؿطًشات اييت اضتعًُٗا
املػسع ايعساق ٞاييت ػُع يف َكُْٗٛا نٌ َا ضبلٚ ,ذيو يف َطًبني َٓفسدَ ٜٔع افساد
َطًب خاف ملفٗ ّٛاإلد ٤٬باعتباز َٔ ٙاملُازضات اييت اخرت ؾداٖا يف ظٌ دا٥ش١
نٛزْاٚ ,إ نإ ٜػٌُ زعاٜا ايد َٔ ٍٚايٛطٓٝني ,إ ٫إ ٖ ٤٫٪ايٛطٓٝني ٜعد ٕٚأداْب يف
ْعس ايد ٍٚاييت ٜك ُٕٛٝعً ٢أزاقٗٝا خازز سدٚد دٚهلِ ٚنُا :ًٜٞ
ادلطلب األول

إجالء األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
اإلد ٖٛ ٤٬عٛد ٠املٛاطٓني ا٭داْـب ايساغبني يف ايعٛد ٠ايطٛع ١ٝإىل ب٬دِٖ ،بٓاً٤
عً ٢قساز َٔ اؿهَٛات بايتعاَ ٕٚع ايطفازاتٚ ،تأَني ٖر ٙايعٛد ٠يف ظٌ ا٭شَات
املرتانُٚ ١أُٖٗا اشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ٚاـطس ايؿش ٞعً ٢املٛاطٓني ،فكد ٜتًك٢
ا٭دٓـيب زعاٜا ؾش ١ٝاقٌ مما ٜتًكا ٙاملٛاطٜٔٚ ,عد ا٫د َٔ ٤٬ايتؿسفات اييت تك ّٛبٗا
ايدٚي ١ا٭ّ يًُٛاطٔ ٚيٝظ ايدٚي ١ا٭دٓـب ١ٝاييت ٜك ِٝعً ٢ازقٗاٜٚ .سدع سل املٛاطٔ عً٢
ايدٚي ١يف ٖر ٙاملطأي ١إىل َا اغازت إي ٘ٝاملٛاثٝل ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا ايعٗد ايدٚي ٞاـاف
باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاضٚ )1(١ٝا٫ع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫طإ(ٚ ،)2دضاتري ايد ٍٚيف
ٚادبات ايدٚي ١اػاَٛ ٙاطٓٗٝا ٚتٛفري اؿُاٚ ١ٜا٭َٔ هلِ يف كتًف بكاع ايعامل ،فايعٛد٠
إىل َٛطٔ اإلقـاَٚ ١ايٛطٔ ٖ ٛسل غدؿَ ٞستبط عل اْ٫طإ غري ايكابٌ يًتؿسفٚ ،عً٢
ايد ٍٚإ تكُٔ ٖر ٙاؿس ١ٜيف ا٭سٛاٍ ا٫ضتجٓاٚ ،١ٝ٥ت٪اشز َٛاطٓٗٝا ممٔ تكطعت بِٗ
ايطبٌ يف ايعسٚف ايعاد ١ٜيف ايسدٛع ٚايعٛد ٠إىل ايٛطٔ بعد إغ٬م ايد ٍٚؿدٚدٖا ٚتٛقف

ايسس٬ت اؾٚ ١ٜٛايبشسَ ١ٜع ايد ٍٚا٭دٓـبٚ ,)3(١ٝعً ٢ايسغِ َٔ ذيو ناْت ايعًُٝات اييت
) )1السادة ( )2/10مؽ العيج الجولي الخاص بالحقؾق السجنية والدياسية.
) )0السادة ( )0 /11مؽ االعالن العالسي لحقؾق االندان.

) )1صبخي حؾ ،العؾدة لمسغخب يزسشيا الجستؾر ،وقانؾن الظؾارئ ال يسشع دخؾل العالقيؽ،
 ،0202ص ،1مقال مشذؾر عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي=:
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قاَت بٗا ايدَ ٍٚتفاٚت ١يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ،فُٓٗا َٔ اضتذاب َباغس ٠يٓدا٤
زعاٜاٖا َٔ املٛاطٓنيَٗٓٚ ،ا َا تباطأ يف ا٫ضتذاب٪ٜٚ ،١ند ذيو ايككا ٤املػسب ٞعٓدَا
زفض زٝ٥ظ احملهُ ١ا٫داز ١ٜبايسباطٚ ،ايسٝ٥ظ ا٭ ٍٚحملهُ ١ا٫ضتٓ٦اف اإلداز ١ٜفٗٝا عً٢
ايتٛاي ٞايتُاع قدَ٘ َتصٚدني َٔ خ ٍ٬ايدع ٣ٛزقِ  )1(2020/7101/667باإلذٕ هلُا
بايدخ ٍٛبعد إ ضافسا إىل اضباْٝاٚ ،تعرز عًُٗٝا ايسدٛع إىل ايٛطٔ َٔ ،خَٓٝ ٍ٬ا٤
اؾصٜس ٠اـكسا ٤بإضباْٝا بطبب تعًٝل ٚتٛقف ايسس٬ت بعً١؛ إٔ قاق ٞاملطتعذ٬ت
حيُ ٞايػسع ١ٝاٯْٚ ،١ٝإٕ ايكٛٝد اييت فسقتٗا ايدٚي ١املػسب ١ٝعً ٢سل ايعٛد ٠متجٌ تًو
ايػسع َٔ ٖٞٚ ،١ٝأدٌ محا ١ٜايؿش ١ايعاَٚ ،١اضتُس قاق ٞاملطتعذ٬ت اإلداز ٟيف تعًٌٝ
سهُ٘ بايك :ٍٛإٕ ا٫ضتذاب ١يطًب ايطاعٓني ٚاإلذٕ هلُا بايدخ ٍٛإىل ايرتاب ايٛطين ٜػهٌ
خسقاً ؿاي ١ايطٛاز ٨ايؿش ١ٝاملكسز ٠باملسض ،292.20.2 ّٛإ ٫إٔ قسا ٠٤املسضَٛني
ٚخاؾ ١املـاد َٔ )2( ٠املسض 293.20.2 ّٛملٛادٗ ١تفػ ٞفـريٚع نـٛزْٚاٜ ,عٗس إٔ
ْطام تطبٝك٘ ٖ ٛداخٌ تساب اإلقً ِٝاملػسبٚ ،ٞإٕ املسضْ ّٛفط٘ عدد سؿسا َعاٖس
ايتٓك٬ت املُٓٛع ٫ٚ ،١تػري إىل َٓع سل ايسدٛع ٚسس ١ٜايعٛد ٠يًٛطٔٚ ،املسض ّٛيف ذيو
ٜتطابل َع قٛاعد ايكـاْ ٕٛايدٚيٚ ،ٞإٕ قسا ٠٤ايككا ٤ا٫ضتعذاي ٞاملػسب ٞيٓـ املسضّٛ
غري َٛفكٚ ،١مل ٜهٔ يف َطت ٣ٛمحا ١ٜا٭َٔ ايكـاْ ْٞٛيًُٛاطٓني اير ٟأْٝط ايككا ٤ب٘
تبعا ملٗاَ٘ ٚيًدضتٛزَٚ ،ا سدخ ٖ ٛخسم اَتد إىل ؼُ ٌٝقـاْ ٕٛايطٛاز ٨ايؿش ١ٝتدبريا
مل ٜٓـ عً ،٘ٝ٭ْ٘ مل ميٓع سس ١ٜايعٛدٜٚ ،٠هف ٞيًُٛاطٔ املػسب ٞفسد ايتعبري عٔ ذيو
يتطذَ ٌٝطٚ٪ي ١ٝايدٚي ١املػسب ١ٝيف تفع ٌٝقُإ تٓفٝر ايعٛدٜٛ ٫ٚ ،٠دد يف َسضّٛ
ايطٛاز ٨ايؿشَ ١ٝا حيسَ٘(.)2
=https://banassa.com/orbites/19243.html

تاريخ الديارة 0202/11/01
) )1قخار رئيذ السحكسة االدارية بالخباط ،والخئيذ األول لسحكسة االستئشاف اإلدارية في
الجعؾى رقؼ  ،02020/5121/445مشذؾر عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:

https://legal-agenda.com

تاريخ الديارة 0202/11/1

) )0نرت السـادة ( )0مؽ مخسؾم اعالن حالة الظؾارئ الرحية السغخبي لسؾاجية تفذي
فـيخوس كـؾرونا – كؾفيج  17رقؼ ( )071.02.0لدشة  0202عمى انو "في اطار حالة=
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ٚعً ٘ٝفشس ١ٜايعٛد ٠إىل ايبًد  ٫ؽكع ٭ ٟتكٝٝد ؼت أ ١ٜذزٜعَٚ ١ربز ،فٗ ٞسس١ٜ
َكُ ١ْٛبدي ٌٝأْٗا ٚزدت يف فكسات َطتكً ١بعد ا٫غاز ٠إىل اضتجٓا ٤ايتكٝٝد ايٛازد يف ايفكس٠
( )2املـاد َٔ )13( ٠اإلع ٕ٬ايعامل ٞؿكٛم اْ٫طإٚ ،ايفكس َٔ )4( ٠املـادَٔ )12( ٠
ايعٗد ايدٚي ٞاـاف باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض.١ٝ

=الظؾارئ الرحية السعمشة طبقا لمسـادة االولى أعاله تتخح الدمظات العسؾمية السعشية
التجابيخ الالزمة مؽ اجل :أ .عجم مغادرة األشخاص لسحل سكشاه مع اتخاذ االحتياطات
الؾقائية الالزمة ،طبقا لتؾجييات الدمظات الرحية؛ ب .مشع اي تشقل لكل شخص

خارج محل سكشاه ،اال في حاالت الزخورة القرؾى التالية:
-

التشقل مؽ محل الدكشى إلى مقخات العسل ،والسيسا في السخافق العسؾمية الحيؾية
والسقاوالت الخاصة والسيؽ الحخة في القظاعات والسؤسدات األساسية السحجدة بق اخرات
لمدمظات الحكؾمية السعشية ،مع مخاعاة الزؾابط التي تحجدىا الدمظات اإلدارية السعشية

مؽ أجل ذلػ؛
-

التشقل مؽ أجل اقتشاء السشتجات والدمع الزخورية لمسعيذة بسا في ذلػ اقتشاء األدوية

مؽ الريجليات؛
التشقل مؽ أجل الحىاب إلى العيادات والسرحات والسدتذفيات ومختبخات التحميالت
الظبية ومخاكد الفحص باألشعة وغيخىا مؽ السؤسدات الرحية ،ألغخاض التخرص

واالستذفاء والعالج؛
-

التشقل ألسباب عائمية ممحة مؽ أجل مداعجة األشخاص السؾجؾديؽ في وضعية صعبة,
او في حاجة إلى اإلغاثة؛
ج .مشع اي تجسع او تجسيخ او اجتساع لسجسؾعة مؽ األشخاص ميسا كانت األسباب
الجاعية إلى ذلػ ،ويدتثشى مؽ ىحا السشع االجتساعات التي تشعقج ألغخاض ميشية ,مع
مخاعاة التجابيخ الؾقائية السقخرة مؽ قبل الدمظات الرحية؛

د .اغالق السحالت التجارية وغيخىا مؽ السؤسدات التي تدتقبل العسؾم خالل فتخة حالة

الظؾارئ الرحية السعمشة ,وال يسكؽ فتح ىحه السحالت والسؤسدات مؽ قبل اصحابيا اال

ألغخاضيؼ الذخرية فقط".
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إخراج األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
ٜكؿد بإخساز ا٭دٓـيب سطب َا دا ٤يف قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر
إعاد ٠ا٭دٓـيب اير ٟدخٌ ايعسام بؿٛز ٠غري َػسٚع ١إىل خازز ايعسام إذ تٓـ املـاد٠
( َٔ )26قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر عً ٢أْ٘ "يًُدٜس ايعاّ أ َٔ ٚخيٛي٘
ؾ٬س ١ٝإخساز ا٭دٓـيب اير ٟدخٌ إىل أزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام بؿٛز ٠غري َػسٚع ١إىل
خازز اؿدٚد"ٚ ،قد دعٌ املػسّع ايعساقَ ٞػسٚع ١ٝدخ ٍٛا٭دٓـيب إىل ا٭زاق ٞايعساق١ٝ
َٔ عدَٗا املعٝاز ايرٜ ٟعتُد يًتُٝٝص بني ا٫خساز ٚا٫بعاد ايرٜ ٟطس ٟعً ٢ا٭داْـب
املكُٝني يف ايعسام بؿٛزَ ٠ػسٚعٚ ,١ذيو ٚفكاً يًُـاد َٔ )27( ٠قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايٓافر اييت تٓـ عً ٢إٔ "يًٛشٜس أ َٔ ٚخيٛي٘ ابعاد ا٭دٓـيب اير ٟدخٌ ايعسام بؿٛز٠
َػسٚع ١إذا ثبت أْ٘ مل ٜهٔ َطتٛفٝاً أّٜاً َٔ ايػسٚط املٓؿٛف عًٗٝا يف املـادَٔ )8( ٠
ٖرا ايكـاْ ٕٛأ ٚاملك ِٝايرٜ ٟفكد أسد ٖر ٙايػسٚط بعد دخٛي٘"ٜٚ ،كازب َؿطًح اإلخساز
َؿطًح ايرتس ٖٞٚ ٌٝتطُ ١ٝمل ٜأخر بٗا املػسّع ايعساقٚ ٞامنا اطًل عً ٘ٝتطُ١ٝ
ا٫خساز.
ٜٚكؿد بايرتس ٌٝتؿسف تك ّٛب٘ ايدٚي ١ا٭دٓـب ١ٝاييت ٜك ِٝعً ٢أزقٗا املٛاطٔ
ايرٜ ٟعد أدٓـبٝاً بايٓطب ١هلا ٖٛٚ ،عباز ٠عٔ إدسا ٤تك ّٛب٘ ايدٚي ١عل غري َٛاطٓٗٝا
مبكتكاٜ ٙتِ تسس ٌٝأسد ا٭داْـب إىل ب٬د أخسٚ ٣اخساد٘ زغُاً عٓ٘ ْتٝذ ١يتٛاددٙ
بؿٛز ٠غري قـاْ ١ْٝٛداخٌ ايب٬دٚ ،يكد ْتر ايرتس ٌٝعٔ ايٛاقع ايعًُ ٞيًٗذس ٠غري ايػسع،١ٝ
إذ تك ّٛبعض ايد )1(ٍٚمبُازضت٘ َٜٝٛاً يف َٛادٗ ١سا٫ت دخ ٍٛا٭داْـب بطسٜك ١غري
) )1التخحيل يكاد يكؾن يؾمياً في مرخ لسؾاجية السخالفيؽ لذخوط الجخؾل لإلقـامة فييا،
ونرت السـادة ( )11في قـانؾن تشغيؼ إقـامة األجانـب وابعادىؼ فييا رقؼ ( )67لدشة
 1742عمى ان "لسجيخ مرمحة الجؾازات واليجخة والجشدية أن يأمخ بتخحيل األجشـبي

مؽ غيخ ذوي اإلقـامة الخاصة وذلػ في األحؾال اآلتية1 :ـ دخؾل البالد بظخيق غيخ

مذخوع أو عجم الحرؾل عمى تخخيص باإلقـامة بعج نياية السجة السسشؾحة لو بسؾجب

تأشيخة الجخؾل0 .ـ مخالفة الغخض الحي حرل عمى اإلقـامة مؽ أجمو1 .ـ عجم مغادرة
البالد خالل خسدة عذخ يؾماً مؽ تاريخ نياية إقامتو ،إال إذا تقجم بظمب لتججيج إقامتو
قبل انتياء مجة إقامتو األصمية ووفق عميو2 .ـ عجم مغادرة البالد خالل خسدة عذخ=
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قـاْ ١ْٝٛأ ٚبكا ِٗ٥يف ايدٚي ١د ٕٚأ ّٟتسخٝـ غسع ٞيإلقـاَ.١
ٚتفاقُت َػهً ١تسس ٌٝا٭داْـب أثٓا ٤اشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا ،إذ زسًت
ايٜ٫ٛات املتشد ٠أنجس َٔ َٗ 6300ادس غري َطذٌ عً ٢سدٚدٖا َع املهطٝو يف إطاز قساز
طٛاز ٨ايؿش ١ايعاَ ١يهبح اْتػاز فـريٚع نـٛزْٚا ،إذ مسح ايكساز اير ٟؾدز يف  21آذاز
يًطًطات ا٭َسٜه ١ٝبتذاٚش قٛاْني اهلذسٚ ٠ايتعذ ٌٝبإدسا٤ات ايرتسَٚ ،ٌٝع ذيو اضتجٓ٢
اإلع ٕ٬ا٭َسٜه ٞزقِ ( )10014املتعًل بـــــ" سعس اهلذس ٠اـاف بهٛفٝد  ،"19-ايرٟ
ٜعًل دخ ٍٛبعض املٗادس ٜٔإىل ايٜ٫ٛات املتشد:)1(ِٖٚ ٠

 .1أشٚاز اَ٫سٜهٝني ٚاَ٫سٜهٝات َٔ دٓطٝات أخس ٣ايٜ٫ٛات املتشد٠؛
 .2ابٓا ٤اَ٫سٜهٝني ٚاَ٫سٜهٝات غري اؿاؾًني عً ٢اؾٓط ١ٝاَ٫سٜهٚ ١ٝاملتبٓني
احملتًُني اير ٜٔتكٌ أعُازِٖ عٔ  21ضٓ١؛
 .3ا٭داْب ايرٜ ٜٔطع ٕٛيدخ ٍٛايٜ٫ٛات املتشد ٠نُطتجُسَٗ ٜٔادس ٜٔيربْاَرEB-
5؛
 .4ا٭داْب اٯخس ٕٚايرٜ ٜٔطع ٕٛيدخ ٍٛايٜ٫ٛات املتشد ٠نأطبا ٤أ ٚممسقات أ ٚغريِٖ
َٔ املتدؿؿني يف ايسعا ١ٜايؿش ١ٝ٭دا ٤أعُاٍ تعترب قسٚز ١ٜيف َهافش ١أ ٚايتعايف
أ ٚايتدفٝف َٔ آثاز تفػ COVID-19 ٞعً ٢ايٓش ٛاير ٟحيددٚ ٙشٜسا اـازد١ٝ
ٚا٭َٔ ايداخًٞ؛
 .5ا٭داْب اير ٜٔميهِٓٗ تعصٜص أٖداف إْفاذ ايكٛاْني ا٭َسٜه ١ٝاملُٗ١؛
 .6أفساد ايكٛات املطًش َٔ ١غري املٛاطٓني ٚأشٚادِٗ ٚأ٫ٚدٙ؛
=يؾما مؽ تاريخ إعالنو بخفض مشحو اإلقـامة أو تججيجىا ،ولسجيخ السرمحة في سبيل
ذلػ حجد األجشـبي أو تحجيج إقامتو في مكان معيؽ ومشحو ميمة لمدفخ قابمة لمتججيج
لحيؽ انتياء إجخاءات تخحيل".
) )1إعالن رئيذ الؾاليات الستحجة األمخيكية الخئيذ دونالج تخامب وقف دخؾل السياجخيؽ
الحيؽ يسثمؾن خظ اخ عمى سؾق العسل األمخيكي اثشاء االنتعاش االقترادي بعج تفذي

" .0202 /2/00 ،COVID-19مشذؾر عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:
 https://www.whitehouse.gov/presidentialتاريخ الديارة 0202/11/1
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 .7تأغريات اهلذس ٠اـاؾ ١يًُرتمجني ٚاملرتمجني ايفٛزٜني ايعساقٝني ٚا٭فػإ
ٚأشٚادِٗ ٚأطفاهلِ؛
 .8أ ٟغدـ ٜطع ٢إىل ايكد ّٚإىل ايٜ٫ٛات املتشد ٠يف أ ١ٜف َٔ ١٦ف٦ات تأغريات غري
املٗادس ، ٜٔمبا يف ذيو مجٝع ايف٦ات ايكا ١ُ٥عً ٢ايتٛظٝف(.)1
ٚأد ٣تصاٜد عًُٝات ايرتسٖ ٌٝر ٙإىل تفاقِ اشَ ١فـريٚع نـٛزْٚا يف َسانص ايرتسٌٝ
َٓٚػآت ا٫ستذاش اييت اؾبشت تعاْ َٔ ٞا٫نتعاظ بِٗ ٖٛٚ ,ا٭َس اير ٟشاد َٔ استُاٍ
تعسُّض ا٭غداف املعتكًني يًعدٚ ٣ٚاشدٜاد اْتػاز ايفـريٚع ,بايرات إذا َا خايفٛا قٛاعد
اؿذس ايؿش ،ٞمما ٜٗدد ض ١َ٬ايب٬د ٚض ٤٫٪ٖ ١َ٬ايعايكنيٖٚ ,را دعا اؼاد اؿسٜات
املدْ ١ٝا٭َسٜه ٞايرُٜ ٟعد َٔ أنرب َٓعُات سكٛم اإلْطإ يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠يف ضإ
فسْطٝطه ٛإىل زفع دع ٣ٛبايٓٝاب ١عَٔٗ13ادساً قتذصاً يف ايٜ٫ٛات املتشدٚ ٠اعترب إٔ
"ا٫نتعاظ ٚايعسٚف غري ايؿش "١ٝيف ضذ ١٦ٖٝ ٕٛاهلذسٚ ٠اؾُازى يف َسنصَٝ ٟطا فريدٟ
ٜٛٚبا يف نايٝفٛزْٝا قد ػعٌ املٗادس ٜٔأنجس عسق ١يإلؾاب ١بايفـريٚع اير ٟأدّ ٣إىل ٚفا٠
أنجس َٔ َ 900ؿاب يف ايب٬د َطايبني بإط٬م ضساسِٗ بطبب املداطس ايهبري ٠اييت تٗدد
سٝاتِٗ إذا َا أؾٝبٛا بفـريٚع نـٛزْٚاْ ,عساً يطِّٓٗ  ٚظسٚفِٗ ايؿش ،١ٝإذ ٜعاْٞ
املٗادس ٕٚأؾشاب ايدع َٔ ٣ٛأَساض ايطهسٚ ٟازتفاع قػط ايدّ ٚايسبٚ ٛست ٢ايطٌّ،
ٚيٝظ ٖٓاى َٔ تربٜس َعًٌّ يطذٔ املٗادسٚ ٜٔتعسٜض سٝاتِٗ يًدطس(.)2

) )1نرت االتفاقية األمخيكية لحـقؾق االندان في السـادة ( )6/00مشيا عمى انو "ال يجؾز
في أي حال مؽ األحؾال تخحيل شخص أجشـبي أو إعادتو إلى بمج ما سؾاء كان بمجه

األصمي أم ال ،إذا كان حـقو في الحياة أو الحخية الذخرية معخضاً لخظخ االنتياك في

ذلػ البمج بدبب عخقو أو جشديتو أو ديشو أو وضعو االجتساعي أو آرائو الدياسية".
(2) Lawsuit Demands ICE Release Immigrants at Risk of Death from
COVID-19. See:
https://www.aclunc.org/news/lawsuit-demands-ice-releaseimmigrants-risk-death-covid-19
تاريخ الديارة 0202/11/1
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ادلطلب الثالث

إبعاد األجنـبي يف ظل جائحة فـريوس كـىرونا
إبعاد ا٭دٓـيب ٖ ٛاقؿا ٤ا٭دٓـيب َٔ اقً ِٝايدٚيٜ ٖٛٚ ١تػاب٘ َع ايطسد يف إ
نُٖ٬ا عباز ٠عٔ إدسا ٤تتدر ٙايطًط ١ايعاَ ١يف ايدٚي ١إلْٗا ٤إقـاَ ١ا٭دٓـيب املك ِٝعً٢
ازقٗا بؿٛزَ ٠ػسٚعٚ ١ا٭َس مبػادز ٠اقًُٗٝا خَ ٍ٬د ٠قدد ٠ن ْ٘ٛاخٌ بايٓعاّ ايعاّ اٚ
ٖدد آَٗا ٚضَ٬تٗا(ٚ ,)1يكد سدد َعٗد ايكـاْ ٕٛايدٚي ٞيف املـاد َٔ )28( ٠ايكٛاعد اـاؾ١
بدخٚ ٍٛطسد ا٭داْـب بتشدٜد ا٭غداف اير ٜٔميهٔ طسدِٖ َٔ خ ٍ٬ا٫عُاٍ اييت
ٜك َٕٛٛبٗا اٜ ٚتطبب ٕٛفٗٝا َٔٚ ،بٗٓٝا اْتٗاى قـاْ ٕٛاهلذسٚ ،٠تٗدٜد ايؿش ١ايعاَ.)2(١
ٜٚتكّٝد ايطسد مبذُٛع َٔ ١املباد ٨اييت ٚقعتٗا ايعدٜد َٔ املعاٖدات ٚاملٛاثٝل
ايدٚيٚ ١ٝادتٗادات قهُ ١ايعدٍ ايدٚيٚ ١ٝاحملهُ ١اٚ٫زب ١ٝؿكٛم اْ٫طإَٗٓٚ ،ا َبدأ عدّ
طسد ايدٚي ١ملٛاطٓٗٝاَٚ ,بدأ عدّ طسد عدمي ٞاؾٓطَٚ ،١ٝبدأ عدّ طسد اي٬د٦نيَٚ ،بدأ
ؼس ِٜايطسد اؾُاعٚ ،ٞيف ٖرا ايؿدد اندت ؾٓ ١ايكـاْ ٕٛايدٚي ٞيف املـاد )9( ٠املتعًك١
ععس ايطسد اؾُاعٚ ،ٞاملكؿٛد بعباز ٠ايطسد اؾُاع ٖٛ ٞطسد ا٭داْـب بٛؾفِٗ
فُٛعٚ ،١اير ٟعسفت٘ احملهُ ١اٚ٫زب ١ٝؿكٛم اْ٫طإ بأْ٘ نٌ إدسا ٤تتدر ٙايطًطات
املدتؿٜ ,١تِ مبكتكا ٙادباز ا٭داْـب بٛؾفِٗ فُٛع ١عًَ ٢ػادز ٠ايبًدَ ،اعدا اؿاي١

اييت ٜتدر فٗٝا ايكساز بٓا ً٤عً ٢دزاضَٛ ١قٛع ١ٝؿاي ١نٌ فسد بػهٌ فُٛعْٚ ,)3(١ؿت
) )1ساججة فخحان حديؽ ،ابعاد األجانـب ،دراسة مقارنة ،بحث مشذؾر في مجمة دراسات
اقميسية ،ترجر عؽ مخكد الجراسات االقميسية ،جامعة السؾصل ،العجد الثالث،0202 ،

ص.6
))0

معيج القـانؾن الجولي " "Institute of International Lawأنذئ معيج القـانؾن

الجولي في عام  1651لجراسة القـانؾن الجولي وتظؾيخه ،تتعمق أغمب ق اخرات السعيج
بقؾانيؽ اإلندان بذكل خاص وحل السشازعات سمسيا ،يشغخ في ق اخرات وتؾصيات واعسال
السعيج مشذؾرة عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع اآلتي:

https://www.unescwa.org/ar/institute-international-law%C2%A0

تاريخ الديارة 0202/11/0

) )1د .انؾار بؾزياني ،طخد األجانـب بيؽ مؾجبات الديادة ومبادئ القـانؾن الجولي ،بحث

مشذؾر في مجمة العمؾم الدياسية والقـانؾن ،ترجر عؽ السخكد الجيسقخاطي العخبي=
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املـاد َٔ )22( ٠ا٫تفاق ١ٝايدٚي ١ٝؿُا ١ٜمجٝع ايعُاٍ املٗادسٚ ٜٔافساد اضسِٖ ،عً ٢اْ٘ ٫
جيٛش إ ٜتعسض ايعُاٍ املٗادسٚ ٕٚافساد اضسِٖ إلدسا٤ات ايطسد اؾُاعٜٓٚ ,ٞعس ٜٚبت يف
نٌ قك ١ٝطسد عً ٢سد ,)1(٠نُا ْؿّت ا٫تفاق ١ٝا٭َسٜه ١ٝؿكٛم اْ٫طإ يف املـاد٠
(َٗٓ )9/22ا عً ٢اْ٘ "ميٓع طسد ا٭داْـب مجاعٝاً".
ٚبايفعٌ ٚاد٘ ا٫ف َٔ ايعُاٍ ا٭داْـب ٚاملكُٝني يف أما ٤د ٍٚايعامل ساي َٔ ١ايرعس
ٚعدّ ايٝكني بعد إع ٕ٬إغ٬قات غاًَٚ ١عدّ دفع بعض املػػًني يًسٚاتب ،يف إطاز
إدسا٤ات اؿد َٔ اْتػاز فـريٚع نـٛزْٚاٚ ،سرزت َٓعُات سكٛق َٔ ١ٝإٔ سٝا٤٫٪ٖ ٠
ايعُاٍ قد تهَ ٕٛعسق ١يًدطس ،ا٭َس اير ٟأدَ ٣ع٘ إىل قٝاّ بعض ايد ٍٚباإلع ٕ٬عٔ
تسس ٌٝاملكُٝني بٗا َٔ عُاي٘ ٚطسدِٖ بػهٌ مجاع.ٞ
نُا ٜتػاب٘ اإلبعاد َع اإلخساز إذ نُٖ٬ا ٪ٜدٜإ إىل إقؿا ٤ا٭دٓـيب ,إ ٫اُْٗا
خيتًفإ َٔ ايٓاس ١ٝايػهً ،١ٝفاإلبعاد ٜفرتض ب٘ إ دخ ٍٛا٭دٓـيب نإ بطسٜك ١قـاْ١ْٝٛ
َٚػسٚع َٔٚ ،١ثِ ٜؿدز عٔ ا٭دٓـيب َا ٜػهٌ تٗدٜداً يهٝإ ايدٚيٚ ١أَٓٗا ْٚعاَٗا ايعاّ،
مما ٜطتدع ٞقسٚز ٠ؾدٚز قساز اإلبعاد َٔ ٚشٜس ايداخًَ ١ٝع َساعا ٠ا٭ضباب اييت دعت إىل
اؽاذ ,ٙإذ ْؿت املـاد َٔ )13( ٠ايعٗد ايدٚي ٞاـاف باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض ١ٝعً٢
أْ٘ " ٫جيٛش ابعاد ا٭دٓـيب املك ِٝبؿف ١قـاْ ١ْٝٛيف اقً ِٝدٚي ١طسف يف ٖرا ايعٗد إ٫
تٓفٝراً يكساز اؽر ٚفكاً يًكـاْٚ ٕٛبعد متهَ ٘ٓٝا مل ؼتِ دٚاع ٞا٭َٔ ايك َٞٛخ٬ف ذيو
َٔ عسض ا٫ضباب املٜ٪د ٠يعدّ ابعاد َٔٚ ٙعسق٘ قك ١ٝعً ٢ايطًط ١املدتؿ ١أ ٚعً٢
َٔ تعٓ ٘ٝا ٚتعٓ ِٗٝخؿٝؿا يريو َٔٚ ،تٛن َٔ ٌٝميجًّ٘ أَاَٗا أ ٚأَاَِٗ" .بعهظ
اإلخساز فٜٗ ٛهْ ٕٛتٝذ ١يعدّ قـاْ ١ْٝٛدخ ٍٛا٭دٓـيب إىل اقً ِٝايدٚي ١أ ٚاقاَت٘ ف٫ٚ ،٘ٝ

ًٜتصّ ٚشٜس ايداخً ١ٝف ٘ٝبإؾداز قساز ب٘ أ ٚذنس أضباب٘(ٚ ,)2قد أعط ٢سل ا٫بعاد يف ايعسام
=لمجراسات االستخاتيجية االقترادية والدياسية السجمج الثالث ,العجد الدادس عذخ،
 ،0217ص.55-47

) )1االتفاقية الجولية لحساية حـقؾق جسيع العسال السياجخيؽ وأفخاد أسخىؼ ،اعتسجت بقخار
الجسعية العامة  136/23السؤرخ في  /16كانؾن الثاني.1772/

( )0زيشب شيباني ،نغام ابعاد وطخد األجانـب في القـانؾن الجولي الخاص ،رسالة ماجدتيخ
مقجمة إلى كمية الحـقؾق والعمؾم الدياسية ،جامعة العخابي بؽ مييجي ،أم البؾاقي،
ّ
 ،0214ص.7
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يٛشٜس ايداخً ١ٝأ َٔ ٚخيّٛي٘ ،إذا دخٌ ا٭دٓـيب ايعسام بؿٛزَ ٠ػسٚع ١إذا ثبت اْ٘ مل ٜهٔ
َطتٛفٝاً أٜاً َٔ ايػسٚط املٓؿٛف عًٗٝا يف املـاد َٔ )8( ٠قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايعساق ٞايٓافرٚ ،إذا َا زدعٓا إىل ٖر ٙاملـاد ٠يسأٜٓاٖا تٓـ عً ٢ايػسٚط اٯت ١ٝيدخٍٛ
ا٭دٓـيب إىل ايعسام:
"أ :ً٫ٚإ ٜكدّ إىل ممجًٝات مجٗٛز ١ٜايعسام يف اـازز َٓٚافر ايدخَ ٍٛا ٜجبت قدزت٘
املاي ١ٝيًُعٝػ ١خَ ٍ٬د ٠بكا ٘٥يف مجٗٛز ١ٜايعسام.
ثاْٝاً :عدّ ٚدٛد َاْع حي ٍٛد ٕٚدخٛي٘ أزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام يطبب ٜتعًّل بايؿش١
ايعاَ ١أ ٚباٯداب ايعاَ ١أ ٚبا٭َٔ ايعاّ أ ٚبايتٓطٝل َع اؾٗات املدتؿ.١
ثايجاً :إٔ ٜ ٫هَ ٕٛتُٗاً أ ٚقهَٛاً عً ٘ٝخازز مجٗٛز ١ٜايعسام ظٓاب.١
زابعاً :إٔ ٜ ٫ه ٕٛقد ؾدز قساز بإبعاد ٙأ ٚإخساد٘ َٔ أزاق ٞدٗٛز ١ٜايعسام ا ٫بعد شٚاٍ
أضباب ،ابعاد ٙأ ٚاخساد٘ ٜٚػرتط َسٚز ( )2ضٓتني عً ٢قساز ا٫بعاد ا ٚا٫خساز ايؿادز
عل ا٭دٓـيب.
خاَطاً :ثبٛت خً َٔ ٙٛاَ٫ساض ايطاز ١ٜاملعدٚ ١ٜايعٛش املٓاع ٞاملهتطب عًٚ ٢فل
ايكـاْ( ٕٛعًٚ ٢فل تعًُٝات ٚشاز ٠ايؿش ١ايعساق.")١ٝ
ٚعًٚ ٘ٝبٓا ً٤عًَ ٢ا دا ٤يف ايػسٚط املٛقشٚ ١املطًٛب اضتٝفاٖ٩ا َٔ ا٭دٓـيب
عٓد دخٛي٘ يًعسام ،فبإَهإ ايطًطات ايعساق ١ٝابعاد ا٭دٓـيب املؿاب بفـريٚع نـٛزْٚا
بٓا ً٤عً ٢فكداْ٘ اسد ايػسٚط املطًٛب ١يدخٛي٘ يًعسام٫ ،عتباز إ اؾابت٘ مبجٌ ٖرا
املسض ُٜعد َٔ قب ٌٝاسد املٛاْع املستبط ١بايؿش ١ايعاَٚ ١اييت ؼ ٍٛد ٕٚدخٛي٘
ؾُٗٛز ١ٜايعسام ٚفكاً يـ(ثاْٝاً) َٔ املـاد )8( ٠املب ١ٓٝأعَٚ ،ٙ٬ا ٪ٜند ٙأٜكاً ايٓـ
املًشل غً َٔ ٙٛاَ٫ساض ايطازٚ ١ٜاملعدٚ ١ٜفكاً يًتعًُٝات ايؿادزٚ َٔ ٠شاز ٠ايؿش١
ايعساق ١ٝاضتٓاداً يـ(خاَطاً) َٔ املـادْ ٠فطٗا.
فٝشل يًدٚي ١ابعاد ا٭دٓـيب إذا نإ َؿاباً مبسض َٔ ا٭َساض ايفتّان٪ُٜٚ ،١خر ٖرا
املسض مبفٗ َ٘ٛايٛاضع ،عٝح ٜػٌُ اَ٫ساض ايٛباٚ ١ٝ٥املعدَٗٓٚ" ١ٜا فـريٚع
نـٛزْٚا"ٜٓٚ ،دزز يف عداد املسق ٢ست ٢اجملاْني ٚايبًٗا ،٤اذ إ َٔ َتطًبات سفاظ ايدٚي١
عً ٢ايٓعاّ ايعاّ ٖ ٛاؿفاظ عً ٢ايؿش ١ايعاَ ،١إذ ٜكع عً ٢عاتل ايطًط ١ايعاَ ١اؽاذ
اإلدسا٤ات اي٬شَ ١بفسض ٚقا ١ٜؾش ١ٝيٮفساد أٜاً نإ َؿدز اـطس ٚاملسضٚ ،إذا َا تبني
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هلا ٚدٛد ذيو( )1اـطس َٔ قبٌ ا٭داْـب املتٛادد ٜٔعً ٢اقًُٗٝا داش هلا ابعادِٖ فٛزاً.

إ ٫إ ٖٓاى( َٔ )2ميٝص يف ابعاد ا٭داْـب يٮضباب ايؿش ١ٝبني ث٬خ سا٫ت :ٖٞٚ

 -1ساي ١ا٭داْـب اير ٜٔاؾٝبٛا مبسض َعد ٟأٚ ٚبا ٤أثٓا ٤اقاَتِٗ داخٌ اقً ِٝايدٚي،١
ٜٚعد ابعاد ٖ ٤٫٪املؿابني غ٦ٝاً َٓافٝاً يإلْطاْ١ٝ؛
 -2ساي ١ا٭داْـب اير ٜٔدخًٛا اقً ِٝايدٚيٚ ١مل ٜتِ نػف َسقِٗ قبٌ دخٛهلِ أزاقٞ
ايدٚي١؛
 -3ساي ١ا٭داْـب املؿابني بأَساض ٚقت ٚؾٛهلِ اقً ِٝايدٚي ١أ ٚاير ٜٔؼاًٜٛا عً٢
ايدٚيٚ ١لشٛا َٔ دخ ٍٛاقًُٝاً.
إذاً باإلَهإ ا٫عتُاد عً ٢قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ٚابعاد ا٭غداف املؿابني
بفـريٚع نـٛزْٚاٚ ،إ ٜتِ اضتجٓا ٤ا٭غداف املكُٝني اذا َا متّ اؾابتِٗ اثٓا ٤اقاَتِٗ يف
ايعسام ٭ٕ ذيو ٜتٓافَ ٢ع َباد ٨اْ٫طاْٚ ١ٝسكٛم اْ٫طإٚ ،ميهٔ إٔ ٜكتؿس عًَٔ ٢
دخٌ ايعسام ٚمل ميٓح اإلقـاَ ١بعد عً ٢ا٭داْـب املؿابني باملسض ٚقت ٚؾٛهلِ إىل
ايعسام أ ٚعً َٔ ٢ؼا ٌٜعً ٢ايدٚيٚ ١اضتطاع ايدخ ٍٛباعتباز ٙضاملاً َٔ املسض ،فٗ٤٫٪
َٔ سل ايدٚي ١إ تؿدز قسازاً بإبعادِٖ عٔ ازاقٗٝا ،خٛفاً عً ٢املؿًش ١ايعاَ ١ملٛاطٓٗٝا،
ٚاحملافع ١عً ٢ؾشٚ ١ض ١َ٬املكُٝني عً ٢ازقٗا.
 َٔٚاؿا٫ت اييت مت فٗٝا ابعاد ا٭داْـب َٔ ايعسام بطبب ا٫ؾاب ١بفـريٚع نـٛزْٚا،
ابعاد ايطايب اإلٜساْ ٞاملؿاب بفـريٚع نـٛزْٚا َٔ ايعسام "ايٓذف" إىل طٗسإ ٚايرٜ ٟعد
أ ٍٚإؾابٜ ١عًٔ ايعسام تطذًٗٝا يفـريٚع نٛزْٚاٚ ,قايت دا٥س ٠ؾش ١ايٓذف يف بٝإ هلا
إْ٘" :مت إخ ٤٬املٛاطٔ اإلٜساْ ٞاملؿاب بفـريٚع نـٛزْٚا َٔ َطتػف ٢اؿه ِٝايعاّ يف
ايٓذف سٝح نإ ٜسقد َٓر َٜٛني إىل إٜسإ"ٚ ,أندت إٔ تًو اـط ٠ٛمتت بعد ا٫تفام
ٚايتٓطٝل بني ٚشاز ٠ايؿشٚ ١ايكٓؿً ١ٝاإلٜساْ ١ٝيف ايٓذفَٛٚ ,افكَٓ ١عُ ١ايؿش ١ايعامل،١ٝ

( )1زيشب شيباني ،مرجر سابق ،ص .14 -13

) )0بؽ صغيخ عبج السؾمؽ ،ابعاد األجانـب عمى ضؾء القؾانيؽ الكؾيتية واحكام القـانؾن

الجولي ،بحث مشذؾر في مجمة جيل حـقؾق االندان ،ترجر عؽ مخكد جيل لمبحث
العمسي ،العجد األول ،لبشان ،0211 ،ص.47
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ٚأغازت إىل إٔ ا٫بعاد "مت عٔ طسٜل ايرب ٚبٛاضط ١ضٝاز ٠إضعاف فٗصَٝٗٚ ٠أ ٠هلرا
ايػسض"(.)1
ٖٚر ٙاؿاي ١تجري ايتطا ٍ٩عٔ املٛقف ايكـاْ ْٞٛملد ٣دٛاش ضشب مسـ ١ايدخٍٛ
املُٓٛس ١يٮدٓـيب اذا ظٗس بعد َٓش٘ اٜاٖا اْ٘ ساٌَ يفـريٚع نـٛزْٚا بعد دخٛي٘ ايب٬د؟
ٖٓاى َٔ ٜس )2(٣إ املـاد َٔ )3( ٠قـاْ ٕٛإقاَ ١ا٭داْب ايعساق ٞاملًػٚ )3(ٞإ
اعتربت مسـ ١ايدخ ٍٛإىل ايعسام َٓش ١إ ّ٫إ ٖر ٙاملٓش ١بعد َٓشٗا تؿبح سكاً َهتطبا
ؽ ٍٛاملُٓٛح ي٘ سل ايدخ ٍٛإىل ايعسام ٫ٚ ،ميهٔ ضشب ٖرا اؿل إ ٫بٓـ ؾسٜح يف
ايكـاْٚ ،ٕٛيف اؿا٫ت اييت ٜتبني فٗٝا إ ٖرا ا٭دٓـيب بعد دخٛي٘ إىل ايعسام مل تتٛافس ف٘ٝ
ايػسٚط ايكـاْ ١ْٝٛيدخ ٍٛاقً ِٝايدٚي ١ا ٚفكد اسدٖا ،فُٝهٔ يف ٖر ٙاؿاي ١إبعادَٔ ٙ
ايعسام ٚفل ْـ املـاد َٔ )27ٚ 26( ٠ايكاْْ ٕٛفطَ٘ ٖٛٚ .ا ْٜ٪د ٙاذا َا قطٓا ٙعً٢
ْـ املاد َٔ )3( ٠قاْ ٕٛإقاَ ١ا٭داْب ايٓافر اييت تكابٌ املاد ٠ايطابل ذنسٖا بٓؿٗا
عً ٢إ " ٜػرتط يدخ ٍٛا٭دٓيب أزاق ٞمجٗٛز ١ٜايعسام ٚاـسٚز َٓٗا َا ٜأت :ٞأ :ً٫ٚإ
ٜه ٕٛيد ٜ٘دٛاش اٚ ٚثٝك ١ضفس ْافرتني َد ٫ ٠تكٌ عٔ ( )6ضت ١اغٗس ٚؾاؿتني يدخٍٛ
مجٗٛز ١ٜايعسام ا ٚاـسٚز َٓٗا .ثاْٝاً :إٔ ٜه ٕٛسا٥صاً عً ٢مس ١دخْ ٍٛافر ٠املفع ٍٛعٓد
) )1دائخة صحة الشجف ،العخاق ،مشذؾر مؾقعيا عمى شبكة االنتخنت وعمى السؾقع االتي:
http://www.alnajafhealth.gov.iq
تاريخ الديارة 0202/12/01
) )0د .دمحم جالل حدؽ السدوري ،مرجر سابق ،ص.076د .كامل الدامخائي ،السجسؾعة
الجائسة لقؾانيؽ الجشدية واإلقامة والدفخ ،مظبعة اسعج ،بغجاد ،1765 ،ص.001

) )1تشص السادة ( )1مؽ قانؾن إقامة األجانب العخاقي السمغي رقؼ ( )116لدشة  1756عمى
ان " ال يجؾز دخؾل االجشبي اراضي الجسيؾرية العخاقية أو الخخوج مشيا اال وفق

الذخوط اآلتية .1 :ان يكؾن حامال جؾاز سفخ ساري السفعؾل صادر مؽ سمظة مخترة
في بمجه ،أو أية سمظة اخخى معتخف بيا أو ان يكؾن حامال وثيقة تقؾم مقام الجؾاز

صادرة مؽ سمظة مخترة تخؾل حامميا حق العؾدة الى البمج الحي صجرت مشو

الؾثيقة .0.ان يكؾن حائ اد عمى سسة الجخؾل ،مؤشخة في جؾاز سفخه أو في وثيقة

الدفخ .1.ان يدمػ في دخؾلو العخاق أو خخوجو مشو احجى الظخق السعيشة في قانؾن
جؾازات الدفخ .2.ان يسأل ويؾقع استسارة خبخ الؾصؾل التي يقخر شكميا الؾزيخ".
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دخٛي٘ َ٪غس ٠يف دٛاش ضفس ٙاٚ ٚثٝك ١ضفس ٙغتِ ايدخ ٍٛعٓد قد َ٘ٚإىل مجٗٛز ١ٜايعسام
ٚغتِ اـسٚز عٓد َػادزت٘ هلا .ثايجاً :ثبٛت خً َٔ ٙٛا٭َساض ايطازٚ ١ٜاملعدٚ ١ٜايعٛش
املٓاع ٞاملهتطب عًٚ ٢فل ايكاْ .ٕٛزابعاً :إ ٜطًو يف دخٛي٘ ٚخسٚد٘ َٔ ٚإىل أزاقٞ
مجٗٛز ١ٜايعسام املٓافر اؿدٚد ١ٜايسمسٚ ١ٝبعد ايتأغري عً ٢دٛاش اٚ ٚثٝك ١ضفس ٙغتِ
ايدخ ٍٛعٓد قد َ٘ٚإىل مجٗٛز ١ٜايعسام ٚغتِ اـسٚز عٓد َػادزت٘ هلا".
ٚعً ٘ٝفٓشٔ ْس ٣إ ايٓؿٛف ايكـاْ ١ْٝٛايٛازد ٠يف قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساقٞ
ايٓافر ناْت نف ١ًٝمبعاؾ ١ايعدٜد َٔ اؿا٫ت يف ايتؿد ٟملٛادٗ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا
ضٛا ً٤فُٝا ٜتعًل بدخ ٍٛا٭داْـب اّ اقاَتِٗ اّ خسٚدِٗ ,اذ إ َٔ اسد غسٚط دخٍٛ
ا٭دٓـيب ٖ ٛضَ٬ت٘ َٔ اَ٫ساض املعد ١ٜاييت تٗدد ايؿش ١ايعاَٚ ،١ا ٫فُٓٝع َٔ ايدخ،ٍٛ
فتطبٝل ٖرا ايػسط نإ نف ٬ٝمبٓع دخ ٍٛا٭دٓـيب اؿاٌَ يفـريٚع نـٛزْٚاٚ ,ست ٢يف
ساي ١دخٛي٘ ٚاؾابت٘ ٫سكا بٗرا املسض فباإلَهإ ابعاد ا٭دٓـيب املؿاب اضتٓادا إىل
قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ،فايٓؿٛف ايكـاْ ١ْٝٛناْت َٛدٛدٚ ٠تطتٛعب ٚؼٌ اشَٖ ١را
املسض ،فًِ ٜهٔ ٖٓاى ساد ١يًتع ٌٜٛعً ٢قسازات خً ١ٝا٫شَ ١ايؿش" ١ٝقسازات ايًذٓ١
ايعًٝا يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا يف ايعسام" فُٝا ٜتعًل
بكب ٍٛا٭داْـب بٛدٛد َجٌ ٖر ٙايٓؿٛفٚ ،ذيو يعد ٠اضباب َٓٗا ايطبب اير َٔ ٟأدً٘
مت تػهٖ ٌٝر ٙاـً ٖٛٚ ١ٝايعسٚف ا٫ضتجٓا .١ٝ٥فايعسٚف ا٫ضتجٓاٚ ٖٞ ١ٝ٥قع غري عادٟ
ٚخطري حيتِ ايتؿسف عًٚ ٢د٘ ايطسع ١يًُشافع ١عً ٢املؿًش ١ايعاَ ،١اييت ٜتعرز َعٗا
تطبٝل قٛاعد املػسٚع ١ٝيف ايعسٚف ايعاد ،١ٜفإذا َا ْػأت ظسٚف اضتجٓا ١ٝ٥قاٖسَٔ ٠
غأْٗا املطاع بهٝإ ايدٚي ١أ ٚايط ١َ٬ايعاَ ١يًُذتُع٫ ،بد َٔ َٛادٗتٗا باؽاذ تدابري
اضتجٓا ،١ٝ٥فشاي ١ايكسٚزٖ ٠ر ٖٞ ٙاييت ػٝص إلسد٦ٖٝ ٣ات ايدٚي ,١أ ٖٞٚ ٫ايطًط١
ايتٓفٝرَ ١ٜتُجً ١يف زٝ٥طٗا إٔ تعًل نٌ أ ٚبعض ْؿٛف ايدضتٛزٚ ،تباغس مبُازض١
ٚظٝف ١ٝايتػسٜع خَ ٍ٬د َٔ ٠ايصَٔ ٚفكا يٓعس ١ٜايعسٚف ا٫ضتجٓا ,١ٝ٥غري إٔ ايككا ٤مل
ٜرتى ايٓعس ١ٜعاَ ١د ٕٚغسٚط يتطبٝكٗاٚ ،أِٖ تًو ايػسٚط تتُجٌ يف تعرز َٛادٗ ١ايعسٚف
ا٫ضتجٓاٚ ١ٝ٥فل قٛاعد ايػسع ١ٝايعادٖٚ ،١ٜرا ايػسط ٜتُجٌ بتعرز ايتؿسف طبكاً يًكٛاعد
ايعاد ،١ٜأ ٚعٓد عدّ نفاٜتٗا يًتؿد ٟيٮخطازٚ ،بٓا ً٤عً ٢ذيو فإٕ اإلداز ٠تعٌ ًَتصَ١
ست ٢يف ٖر ٙايعسٚف بايٛضا ٌ٥اييت ٜٓـ عًٗٝا ايكـاْ ٕٛيف ا٭سٛاٍ ايعاد ،١ٜإ ٫إذا تعرز
عًٗٝا َٛادٗ ١املٛاقف بٗر ٙايٛضا ٌ٥يعدّ نفاٜتٗا ,فاضتشايَٛ ١ادٗ ١ايتٗدٜد باـطس
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اؾطٚ ِٝاؿاٍ بايطسم ا٫عتٝادٚ ١ٜعٔ طسٜل امل٪ضطات املدتؿ ٖٛ ١غسط جيُع ايفك٘
ؾساسٚ ١قُٓاً عًٜ ٖٛٚ ،٘ٝعين أْ٘ إذا ٚددت ٚض ١ًٝقـاْ ١ْٝٛأ ٚدضتٛز ١ٜتطتطٝع إٔ
تٛاد٘ املداطس اييت تٗدد ض ١َ٬ايدٚي ،١فإْ٘ جيب ايسدٛع إىل تًو ايٛضا ،ٌ٥أَا إذا ناْت
ٖر ٙايٛضا ٌ٥عادص ٠عٔ َٛادٗ ١تًو املداطس ،فإٕ ايسدٛع إىل ْعس ١ٜايكسٚزٜ ٠ؿبح أَساً

 ٫غٓ ٢عٓ٘ ٖٞٚ ،مبجاب ١املًذأ ا٭خري(ٖٚ ,)1را عهظ َا ٚددْا ٙيف قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايعساق ٞايٓافر ٭ْ٘ نإ ٜطتٛعب ٖر ٙا٫شَٚ ١بٓؿٛف ؾسحيٚٚ ١اقش ،١بٌ إ بعض
ايد ٍٚعطًت قسازاتٗا املتدر ٠بإع ٕ٬ساي ١ايطٛاز ٨بايسغِ َٔ افتكاد ايٓؿٛف ايكـاْ١ْٝٛ
ٚا٫عتُاد عًَ ٢باد ٨ايعداي ١اييت ؽ ٍٛايككا ٤ايتدخٌ يتشكٝل دٚز ٙاإلجياب ٞيف محا١ٜ
اؿسٜات ايعاَ ١يٮفساد َٚسانصِٖ ايكـاْ ١ْٝٛيف ظٌ اشَ ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚاٖٚ ،را َا
٪ٜند ٙايككا ٤املػسب ٞيف قك ١ٝاملٛاطٔ ايًٝيب اؾٓط ١ٝايرٜ ٟعٌُ يد ٣غسن ١ي٬ضتجُاز
يف إسد ٣ايد ٍٚاإلفسٜكٚ ،١ٝنإ قد أخر زسً ١إىل تْٛظ َتٛدٗ ١عرب َطاز قُد اـاَظ
ايدٚي ٞبايداز ايبٝكا ،٤إ ٫أْ٘ تفادأ عٓد ٚؾٛي٘ إىل املػسب بإع ٕ٬ايطًطات املػسب١ٝ
إغ٬م سدٚدٖا اؾ ،١ٜٛمما تعرز َع٘ إق٬ع ايطا٥س ٠اييت نإ ضٝتٛد٘ عربٖا إىل تْٛظ،
ٖٚهرا بك ٞعايكا بكاع ١ايعبٛز باملطاز د ٕٚأَ ٟربز ملد ٠تصٜد عٔ ث٬ث ١أٜاّٚ ،فٛد٧
باملطاز مبٓع٘ َٔ ايدخ ٍٛإىل املػسب زغِ أْ٘ ٜ ٫د ي٘ يف بكا ٘٥باملطاز٪َ ،ندا أْ٘ مل
ٜستهب أ ١ٜكايف ،١ستٜ ٢تِ َٓع دخٛي٘ إىل ايرتاب املػسب ٞإىل سني اْتٗا ٤فرت ٠اؿعس
اؾًَ ،ٟٛتُطا َٔ زٝ٥ظ احملهُ ١زفع ايكسز اي٬سل ب٘ٚ ،إؾداز إذٕ ي٘ بٛيٛز ايرتاب
ايٛطين َع تعٗد قٓؿً ١ٝبًد ٙبايتهفٌ ب٘ يػا ١ٜزفع اؿعس اؾٚ ,ٟٛقد اضتذاب زٝ٥ظ
احملهُ ١ا٫داز ١ٜبايداز ايبٝكا ٤يطًب املدعَ ٞعتربا أْ٘ "ٚي ٔ٦نإ تٛادد املدع ٞبٓكط١
ايعبٛز مبطاز قُد اـاَظ َٓٚع٘ باـسٚز َٔ املطاز ي٘ َا ٜربزْ ٙعسا يًعسٚف ايسآٖ١
اييت تعٝػٗا دٌّ د ٍٚايعامل ْتٝذ ١اؿعس ايؿش ٞاير ٟقسزت٘ ايطًطات ايعًٝا يف ايب٬د،
يتفاد ٟاْتػاز فـريٚع نـٛزْٚا املطتذد نٛفٝد  19إ ٫إٔ ذيو  ٫ميٓع َٔ إَهاْ ١ٝدزاض١
) )1د .عمي ميجي ،االساس الجستؾري والتذخيعي لتذكيل خمية االزمة في العخاق ،مقال
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طًب٘ غؿٛف ايٛيٛز إىل ايرتاب املػسب ٞخ ٍ٬فرت ٠اؿعس اؾٚ ,"ٟٛاعترب ايكساز إٔ
طًب املدع ٞاضتٓد إىل َربزات تتُجٌ يف "سايت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايؿش ٫ ١ٝضُٝا ٚأْ٘ َؿاب
مبسض َصَٔ  ٖٛٚدا ٤ايطهسٚ ،"ٟأقاف ايكساز أْ٘ "ٚي ٔ٦ناْت ساي ١املدع ٞمل تسد يف
قـاْ 03-02 ٕٛاملتعًل بدخٚ ٍٛإقـاَ ١ا٭داْـب ٚباهلذس ٠غري ايػسع ،١ٝإذ مل ٜتطسم إىل
ساي ١بكا ٤املطافس ٜٔا٭داْـب عرب املطازات ايدٚي ١ٝبرتاب املًُهْ ١تٝذ ١أَٓ ٟع
اقطساز ٟيًطريإ ،إ ٫إٔ ذيو  ٫حي ٍٛد ٕٚتدخٌ قاق ٞاملطتعذ٬ت يسفع أ ٟقسز
ٜتعًِ َٓ٘ ايػدـ ايعايل باملطاز يف إطاز ايكٛاعد ايعاََٚ ١باد ٨ايعداي ١مبفَٗٗٛا ايٛاضع
ٚاييت تساع َٔ ٢طسف قاق ٞاملطتعذ٬ت يتشكٝل دٚز ٙاإلجياب ٞيف محا ١ٜاؿسٜات ايعاَ١
يٮفساد َٚسانصِٖ ايكـاْٚ "١ْٝٛعً ٘ٝأؾدز زٝ٥ظ احملهُ ١اإلداز ١ٜبايداز ايبٝكا ٤بتازٜذ
 2020/03/23أَس ٙبأسك ١ٝاملدع ٞيف ايٛيٛز إىل ايرتاب ايٛطين بعد ايتأند َٔ عدّ إؾابت٘
بفـريٚع نـٛزْٚا املطتذدٚ ،ذيو ط ١ًٝفرت ٠اؿعس اؾَ ٟٛع ؼدٜد َهإ إقاَت٘ بايداز
ايبٝكاٚ ٤تطذ ٌٝتعٗد قٓؿً ١ٝبًد ٙبايطٗس عً ٢إدسا٤ات ضفسَ ٙباغس ٠بعد زفع اؿذس

اؾَ ،ٟٛع مشٖ ٍٛرا ا٭َس بايٓفاذ املعذٌ(.)1
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝايكساز ايككا ٞ٥يف ن ْ٘ٛتطسم إىل ساي ١فسٜد ٠مل تسد يف ايكـاْ ٕٛاملٓعِ
يدخٚ ٍٛإقـاَ ١ا٭داْـب إىل املػسب ٖٞٚ ،ساي ١بكا ٤املطافس ا٭دٓـيب عرب املطازات
ايدٚي ١ٝعايكا يف أسد املطازات ايٛطْٓ ١ٝتٝذَٓ ١ع اقطساز ٟيًطريإٚ ,قد اعتُد زٝ٥ظ
احملهُ ١ا٫داز ١ٜؿٌّ ٖرا ا٫غهاٍ ٚيف َٛقف ٫فت ٚغري َأيٛف عًَ" ٢باد ٨ايعداي,"١
اييت خٛيت يًكاق ٞدٚز ٙاإلجياب ٞيف محا ١ٜاؿسٜات ايعاَٚ ١املسانص ايكـاْ ١ْٝٛيٮفساد،
بايسغِ َٔ قساز ايطًطات املػسب ١ٝبإغ٬م اؿدٚد ٚفسض ساي ١طٛاز ٨ؾش ١ٝملٛادٗ ١خطس
تفػ ٞفـريٚع نـٛزْٚا.

) )1قخار رئيذ السحكسة االدارية بالجار البيزاء ،رقؼ  017في السمف رقؼ /5121 /136
 ،0202صادر بتاريخ  ،0202/21/01غيخ مشذؾر.
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اخلامتـة
بعد اْ٫تٗا َٔ ٤نتاب ١عجٓا املٛض" ّٛقب ٍٛا٭دٓـيب يف ظٌ دا٥ش ١فـريٚع
نـٛزْٚا" تٛؾًٓا إىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٚنُا ٜأت:ٞ
أ :ً٫ٚايٓتا٥ر:
 .0دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا َٔ ا٭َساض اـطري ٠ايفتان ١اييت ادتاست ايعامل خ ٍ٬ضٓ١
ٚ ,2020أد ٣ضسع ١اْتػاز ٖرا ايفـريٚع ٚخطٛزت٘ إىل اقطساز ايد ٍٚإىل ٚقع قٛٝدٍ
عدٜد ٠نإ هلا ا٭ثس ايٛاقح عً ٢قب ٍٛا٭دٓـيب يف د ٍٚايعاملٜٚ ،كؿد بايكب ٍٛدخٍٛ
ا٭دٓـيب ٚإقاَت٘ ٚخسٚد٘.
 .9متجًت ايكٛٝد اييت ٚقعتٗا ايد ٍٚملهافش ١دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا بايكسازات
ٚاإلدسا٤ات ٚاع ٕ٬ساي ١ايطٛازَٗٓٚ ،٨ا ايكسازات اييت اؽرتٗا ايًذٓ ١ايعًٝا يًؿش١
ٚايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش ١دا٥ش ١فريٚع نـٛزْٚا يف ايعسام بايرات فُٝا ٜتعًل بدخٍٛ
ا٭داْـب إىل ايعسامٚ ،ذيو بعدّ دخ ٍٛا٭داْـب باضتجٓا ٤ف ١٦ايعُاٍ ٚايدبًَٛاضٝني.
 .3اذا تبني إ ا٭دٓـيب ساٌَ يفـريٚع نـٛزْٚا ,فبإَهإ َدٜس عاّ َدٜس ١ٜاإلقـاَ١
ايعاَ ١ايعساق ١ٝزفض َٓش٘ اإلقـاَ ١اذا نإ ٜ٫صاٍ مل ميٓح اإلقـاَ ١أ ٚزفض متدٜدٖا،
ٚي٘ سل ا٫عرتاض عً ٢ذيو يدٚ ٣شٜس ايداخً ١ٝاضتٓادا يكـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايعساق ٞايٓافر.
 َٔ .8ممازضات خسٚز ا٭دٓـيب "اإلد ،٤٬ايرتس ،ٌٝا٫خساز ،ايطسد ٚاإلبعاد" ٚقد مت
إد ٤٬ايعدٜد َٔ ا٭داْـب يف كتًف د ٍٚايعامل َٗٓٚا ايعسام ،إذ أدًت اؿه١َٛ
ايعساقَٛ ١ٝاطٓٗٝا ايعايكني يف ايد ٍٚاملٓتػس فٗٝا فـريٚع نـٛزْٚا ،نُا مت تسسٌٝ
ايبعض اٯخس ٚاخسادِٗ.
 .5بعد ا٫ط٬ع عً ٢ايكٛٝد اييت ٚقعتٗا كتًف ايدَٗٓٚ ٍٚا ايعسام ,تبني إ قـإْٛ
إقـاَ ١ا٭داْـب ايٓافر يطٓ 2017١بإَهاْ٘ استٛا ٤دا٥ش ١فـريٚع نـٛزْٚا فُٝا ٜتعًل
بكب ٍٛا٭داْـب يف أزاق ٞايدٚيٚ ،١متتع ا٭دٓـيب عكٛق٘ اييت تٓـ عًٗٝا املٛاثٝل
ٚا٫تفاقٝات ايدٚي ١ٝؿكٛم اْ٫طإ.
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ثاْٝاً :ايتٛؾٝات:
 .1ا٭خر باملؿًش ١ايعاَ ١ايٛازد ٠يف قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر يف َفَٗٗٛا
ايعاّ ٚاملطًلٚ ،ايتٛضع يف ْطاقٗا ٚدزز ايٛقا َٔ ١ٜفـريٚع نـٛزْٚا َٔ قُٔ
اٖ٫داف اييت ٜطع ٢املػسّع إىل ؼكٝكٗا ,بد َٔ ً٫ايكسازات اييت اؽرتٗا ايًذٓ ١ايعًٝا
يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش ١دا٥ش ١فاٜسٚع نـٛزْٚا يف ايعسام فُٝا خيـ قبٍٛ
ا٭دٓـيب سؿساً ,طاملا إ ايٓـ ايكـاْ ْٞٛجيٝص ذيو ٜٛٚفس اؿُا ١ٜيًُٛاطٓني
ٚا٭داْـب ٚفكا يكـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب.
 .2تعدْ ٌٜـ ايفكس َٔ )3( ٠املـاد )19( ٠قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر َٔ:
"ثايجاً :يًٛشٜس يف أٚ ٟقت إيػا ٤إقـاَ ١ا٭داْـب قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا ٭ضباب تتعًل
باملؿًش ١ايعاَ")١
إىل" :ثايجاً :يًٛشٜس يف أٚ ٟقت إيػا ٤إقـاَ ١ا٭داْـب قبٌ اْتٗاَ ٤دتٗا ٭ضباب تتعًل
باملؿًش ١ايعاَٚ ،١يٮدٓـيب سل ا٫عرتاض عً ٢قساز ايٛشٜس بايسفض يد ٣قهُ١
ايككا ٤ا٫داز ٟخ ) 15 ( ٍ٬مخط ١عػس َٜٛاً َٔ تازٜذ تبًٝػ٘".
 .3عً ٢ايطًطات اييت تك ّٛبعًُٝات ايرتس ٌٝبطبب تفػ ٞفـريٚع نٛزْٚا اإلفساز عٔ
احملتذصٚ ٜٔإجياد بدا ٌ٥ي٬ستذاش يتكًٝـ خطس اإلؾاب ١بفـريٚع نـٛزْٚا,
فا٭غداف املعتكً ٕٛيف َسانص ا٫ستذاش هلِ اؿل ْفط٘ يف ايؿش ١نػري احملتذص،ٜٔ
ٜٚطتشكَ ٕٛعاٜري ايٛقاٚ ١ٜايع٬ز ْفطٗا.
ادلصـادر
أ :ً٫ٚايهتب:
 .1اب ٛاؿطٔ املايه ،ٞنفا ١ٜايطايب ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞداز املعسف ,١بريٚت ٚ .1992 ،امحد
بٔ غٓ ِٝايٓفسا ،ٟٚايفٛان٘ ايدٚاْ ٞعً ٢زضاي ١ابٔ أب ٞشٜد ايكريٚاْ ،ٞاؾص ٤ايجاْ،ٞ
داز ايفهس ،بريٚت.1995 ،
 .2امحد بٔ فازع بٔ شنسٜاَ ،عذِ َكاٜٝظ ايًػ ،١اؾص ٤ا٭ ،ٍٚداز ايفهس,1979 ،
بريٚت.
 .3مجاٍ ايد ٜٔبٔ َٓعٛز ،يطإ ايعسب ،اؾص ٤ايجاْ ،ٞايطبع ١ايجايج ،١داز إسٝا ٤ايرتاخ
ايعسب ،ٞبريٚت.1993 ،
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 .4د .عبد ايسض ٍٛعبد ايسقا ا٭ضد ،ٟايكاْ ٕٛايدٚي ٞاـاف ،اؾٓط ،١ٝاملٛطَٔ ،سنص
ا٭داْب ،ايتٓاشع ايدٚي ٞيًكٛاْني ،تٓاشع ا٫ختؿاف ايككا ٞ٥ايدٚي ،ٞداز ايطٓٗٛز،ٟ
بريٚت.2018 ،
 .5عً ٞايؿعٝد ٟايعد ،ٟٚساغ ١ٝايعد ٟٚعً ٢غسح نفا ١ٜايطايب ايسباْ ،ٞؼـكٝل:
ٜٛضف ايبكاع ،ٞاؾص ٤ايجاْ ،ٞداز ايفهس ،بريٚت.1992 ،
 .6د .غايب عً ٞايداٚٚدٚ ،ٟد .سطٔ قُد اهلدا ،ٟٚايكـاْ ٕٛايدٚي ٞاـافّ ،اؾٓط،١ٝ
املٛطٔ َٚسنص ا٭داْـب ٚاسهاَ٘ يف ايكـاْ ٕٛايعساق ،ٞاؾص ٤ا٭ ،ٍٚايعاتو يؿٓاع١
ايهتاب ،ايكاٖس.٠
 . .7د .ناٌَ ايطاَسا ،ٞ٥اجملُٛع ١ايدا ١ُ٥يكٛاْني اؾٓطٚ ١ٝاإلقاَٚ ١ايطفسَ ،طبع١
اضعد ،بػداد.1987 ،
 .8قُد بٔ عبد ايباق ٞبٔ ٜٛضف ايصزقاْ ،ٞغسح ايصزقاْ ،ٞاؾص ٤ايجايح ،داز ايهتب
ايعًُ ،١ٝبريٚت.1991 ،
 .9د .قُد د ٍ٬سطٔ املصٚز ،ٟايكـاْ ٕٛايدٚي ٞاـاف يف اؾٓطٚ ١ٝاملٛطٔ َٚسنص
ا٭داْـب ,ايطبع ١اٚ٫ىلَ ،هتبٜ ١ادناز ,ايطًُٝاْ.2018 ،١ٝ
ثاْٝاً :ايبشٛخ ٚاملكا٫ت ٚأٚزام ايعٌُ:
 .ّ .ّ .1ابساٖ ِٝعباع اؾبٛز ،ٟاملسنص ايكـاْ ْٞٛيٮدٓـيب ٚفكا يكـاْ ٕٛإقـاَ١
ا٭داْـب ايعساق ٞزقِ ( )76يطٓ 2017 ١ايٓافر ،فً ١احملـكل اؿً ٞيًعً ّٛايكـاْ١ْٝٛ
ٚايطٝاض ،١ٝتؿدز عٔ نً ١ٝايكـاْ ٕٛظاَع ١بابٌ ،ايطٓ ١اؿاد ١ٜعػس ،ايعدد ايجايح,
.2019
 .2د .امحد عُس ايسا ،ٟٚاؿـكٛم ايؿش ١ٝيًفسد ايعساق ٞبني ايٛاقع َٚطٚ٪ي ١ٝايدٚي،١
فً ١املطتٓؿس ١ٜيًدزاضات ايعسبٚ ١ٝايدٚي ,١ٝتؿدز عٔ َسنص املطتٓؿس ١ٜيًدزاضات
ايعسبٚ ١ٝايدٚي ١ٝباؾاَع ١املطتٓؿس ،١ٜاجملًد ايطادع عػس ،ايعدد ايجاْٚ ٞايج٬ث،ٕٛ
.2010
 .3د .اْٛاز بٛشٜاْ ،ٞطسد ا٭داْـب بني َٛدبات ايطٝادَٚ ٠باد ٨ايكـاْ ٕٛايدٚي ،ٞعح
َٓػٛز يف فً ١ايعً ّٛايطٝاضٚ ١ٝايكـاْ ،ٕٛتؿدز عٔ املسنص ايدميكساط ٞايعسبٞ
يًدزاضات ا٫ضرتاتٝذ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜايطٝاض ١ٝاجملًد ايجايح ,ايعدد ايطادع عػس،
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.2019
 .4بٔ ؾػري عبد امل ،َٔٛابعاد ا٭داْـب عً ٢ق ٤ٛايكٛاْني ايهٜٛتٚ ١ٝاسهاّ ايكـإْٛ
ايدٚي ،ٞعح َٓػٛز يف فً ١د ٌٝسـكٛم اْ٫طإ ،تؿدز عٔ َسنص د ٌٝيًبشح
ايعًُ ،ٞايعدد ا٭ ،ٍٚيبٓإ.2013 ،
 .5ضادد ٠فسسإ سطني ،ابعاد ا٭داْـب ،دزاضَ ١كازْ ،١عح َٓػٛز يف فً ١دزاضات
اقً ،١ُٝٝتؿدز عٔ َسنص ايدزاضات ا٫قً ،١ُٝٝداَع ١املٛؾٌ ،ايعدد ايجايح.2020 ،
 .6د .عبد عً ٞضٛاد ،ٟايٛقع ايكـاْ ْٞٛيٮداْـب يف ق ٤ٛقـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب
ايعساق ٞاملسقِ  118يطٓ ،1978 ١عح َٓػٛز يف فً ١نسب ٤٬ايعًُ ،١ٝتؿدز عٔ
داَع ١نسب ،٤٬اجملًد اـاَظ ،ايعدد ايجاْ.2007 ،ٞ
ٜ .7اضس عط ٟٛٝايصبٝد ،ٟاؿـل يف سس ١ٜايتٓكٌ "دزاض ١دضتٛزَ ١ٜكازْ ،"١عح َٓػٛز
عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
http//:www.http://fcdrs.com/mag/issue-4-9.html
 .8ؾرب ٟس ،ٛايعٛد ٠يًُػسب ٜكُٓٗا ايدضتٛزٚ ،قاْ ٕٛايطٛاز ٫ ٨ميٓع دخٍٛ
ايعايكنيَ ،2020 ،كاٍ َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
https://banassa.com/orbites/19243.html
 .9د .عًَٗ ٞد ،ٟا٫ضاع ايدضتٛزٚ ٟايتػسٜع ٞيتػه ٌٝخً ١ٝا٫شَ ١يف ايعسامَ ،كاٍ
َٓػٛز يف غبه ١ايٓبأ املعًَٛاتَٓ ،2020 ,١ٝػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع
اٯت:ٞ
https://www.annabaa.org
 .10قُد زق ٞبهاَ ،ٟسنص ا٭دٓـيب يف ايكـاْ ٕٛاؾصا٥سَ ،ٟكاٍ َٓػٛز يف فً ١دٌٝ
يٮعاخ ايكـاْ ١ْٝٛاملعُّك ،١تؿدز عٔ َسنص د ٌٝيٮعاخ ايعًُ ،١ٝايعدد ايجأَ
ٚايعػس.2018 ،ٕٚ
 .11د .آٜاع عبد اجملٝد زغٝد  ،فاٜسٚع نـٛزْٚاٚ ،زق ١عٌُ ًَكا ٠يف ْد ٠ٚعًُٚ "١ٝبا٤
نـٛزْٚا  ،" CORONAVIRUS nCoV- 2019نً ١ٝايؿٝدي ،١داَع١
تهسٜت.2020،
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ثايجاً :زضا ٌ٥املادطتري:
 .1شٜٓب غٝباْْ ،ٞعاّ ابعاد ٚطسد ا٭داْـب يف ايكـاْ ٕٛايدٚي ٞاــ ،زضايَ ١ادطتري
َكدَّ ١إىل نً ١ٝاؿـكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١ايعساب ٞبٔ َٗٝد ،ٟأّ ايبٛاق،ٞ
.2016
زابعاً :ايكٛاْني ٚايكسازات:
 .1قـاْ ٕٛايؿش ١ايعاَ ١ايعساق ٞزقِ ( )89يطٓ.1981 ١
 .2قاْ ٕٛإقاَ ١ا٭داْب ايعساق ٞاملًػ ٞزقِ ( )118يطٓ.1978 ١
 .3قـاْ ٕٛإقـاَ ١ا٭داْـب ايعساق ٞايٓافر زقِ ( )60يطٓ.2017 ١
 .4قـاْ ٕٛتٓع ِٝإقـاَ ١ا٭داْـب ٚابعادِٖ املؿس ٟفٗٝا زقِ ( )89يطٓ.1960 ١
 .5قـاْ ٕٛاهلذسٚ ٠اإلقـاَ ١اإلَازات ٞا٫ؼاد ٟزقِ ( )6يطٓ.1973 ١
 .6قـاْ ٕٛفـريٚع نـٛزْٚا اْ٫هًٝص ٟيطٜٓٓ ."UK Coronavirus Act" 2020 ١عس
يف ْؿٛف َٛاد ٖرا ايكـآَْ ٕٛػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/enacted
 .7قساز ايًذٓ ١ايعًٝا يًؿشٚ ١ايط ١َ٬ايٛطٓ ١ٝملهافش ١دا٥ش ١فاٜسٚع نـٛزْٚا يف ايعسام،
اؾًط ١ايجايج ١املٓعكد ٠بتازٜذ .2020/4/7
 .8قسازات املعٗد ايكـاْ ٕٛايدٚيَٓ ,"Institute of International Law" ٞػٛز٠
عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
https://www.unescwa.org/ar/institute-internationallaw%C2%A0
خاَطاً :ايدضاتري ٚاإلعْ٬ات اؿه:١َٝٛ
 .1ايدضتٛز ايعساق ٞايٓافر يطٓ.2005 ١
 .2ايدضتٛز املؿس ٟيطٓ.1971 ١
 .3دضتٛز اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠يطٓ.1971 ١
َ .4سض ّٛاع ٕ٬ساي ١ايطٛاز ٨ايؿش ١ٝاملػسب ٞملٛادٗ ١تفػ ٞفـريٚع نـٛزْٚا –
نٛفٝد  19زقِ ( )293.20.2يطٓ.2020 ١
 .5إع ٕ٬زٝ٥ظ ايٜ٫ٛات املتشد ٠ا٭َسٜه ١ٝايسٝ٥ظ دْٚايد تساَب ٚقف دخ ٍٛاملٗادسٜٔ
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اير ٜٔميجً ٕٛخطسا عً ٢ضٛم ايعٌُ ا٭َسٜه ٞاثٓا ٤اْ٫تعاؽ ا٫قتؿاد ٟبعد تفػٞ
"َٓ .2020 /4/22 ،COVID-19ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
 https://www.whitehouse.gov/presidentialضادضاً :ا٫تفاقٝات ٚايٛثا٥ل ايدٚي:١ٝ
 .1ا٫تفاق ١ٝايدٚي ١ٝؿُا ١ٜسـكٛم مجٝع ايعُاٍ املٗادسٚ ٜٔأفساد أضسِٖ يطٓ.1991 ١
 .2ا٫تفاق ١ٝا٭ٚزٚب ١ٝؿـكٛم اإلْطإ European Convention on Human
 )ECHR) Rightsيطَٓٓ ،1953 ١ػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
http//:www.conventions.coe.int
 .3ا٫تفاق ١ٝا٭َسٜه ١ٝؿـكٛم اإلْطإ American Convention on Human
 Rightsيطَٓٓ 1969 ١ػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
 .4يٝطا بٓٝدٜسٚ ،ثٝك ١زضاٚ ٌ٥أْػط ١زٝ٥ط ١ٝيًٛقاَ َٔ ١ٜسض نٛفٝد ٚ 19 -ايطٝطس٠
عً ٘ٝيف املدازعَ ،هتب ايْٝٛٝطف اإلقً ُٞٝيػسق ٞآضٝا ٚاحملٝط اهلادَٓ ،٨عُ١
ايؿش ١ايعامل ،١ٝا٫ؼاد ايدٚي ٞؾُعٝات ايؿًٝب ا٭محس ٚاهل ٍ٬ا٭محس.2020 ،
 .5ايعٗد ايدٚي ٞاـاف باؿـكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض ١ٝيطٓ.1966 ١
ضابعاً :ايدٚا٥س اؿه:١َٝٛ
 .1دا٥س ٠ؾش ١ايٓذف ،ايعسامَٓ ،ػٛز َٛقعٗا عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
http://www.alnajafhealth.gov.iq
 .2دا٥س ٠ايؿش ١اإلَازاتَٓ ،١ٝػٛز َٛقعٗا عً ٢غبه ١اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
https://doh.gov.ae/404?item=%2fhealthinformation%2fnovelcoronavirus&user=extranet%5cAnonymous&site=website
 .3ايبٛاب ١ايسمس ١ٝؿه ١َٛدٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشدَٓ .٠ػٛز َٛقعٗا عً ٢غبه١
اْ٫رتْت ٚعً ٢املٛقع اٯت:ٞ
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/visa-andemirates-id/entry-permits-and-residence-visa
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قبؾل األجشبي في عل جائحة فيخوس كؾرونا

:١ٝ٥ ايكسازات ايككا:ًثآَا
ِ يف املًف زق239 ِ زق،٤كاٝ بايداز ايب١ٜداز٫ ا١ُظ احملهٝ٥ قساز ز.1
.زٛ غري َٓػ،2020/03/23 ذٜ ؾادز بتاز،2020/7101/358
 يف١ٜٓاف اإلداز٦ضت٫ ا١ٍُ حملهٚظ ا٭ٝ٥ايسٚ ، بايسباط١ٜداز٫ ا١ُظ احملهٝ٥ قساز ز.2
:ٞقع اٯتٛ امل٢ًعٚ ْرتْت٫ ا١ غبه٢ًز عٛ َٓػ،2020/7101/667 ِ زق٣ٛايدع
https://legal-agenda.com
:١ٝ املؿادز ا٭دٓب:ًتاضعا
1. CDC COVID Data Tracker. see:
https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc
.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcasesupdates%2Fcases-in-us.html#cases_casesinlast7days
2. ICC-WHO Joint Statement: An unprecedented private
sector call to action to tackle COVID-19, see:
https://www.who.int/news/item/16-03-2020-icc-who-jointstatement-an-unprecedented-private-sector-call-toaction-to-tackle-covid-19
3. Lawsuit Demands ICE Release Immigrants at Risk of
Death from COVID-19. see:
https://www.aclunc.org/news/lawsuit-demands-ice-releaseimmigrants-risk-death-covid-19
4.Travel.State.Gov U.S Department of State Bureau of
Consul Affairs of. see:
https://travel.state.gov/content/travel.html
5. WHO Director-General's opening remarks at the media
briefing on COVID-19 - 11 March 2020, see:
https://www.who.int/ar/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19---11-march-2020
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