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حول القرار بقانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن الجرائم االلكترونية
انطالقاً من دورها المسند إليها في القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته ،وفي المرسوم الرئاسي رقم ( )59لسنة
 ،1994في تعزيز منظومةة ققةوا اسنسةان فةي دولةة ف،سةطين ،وفةي الرقااةة ا،ةت السياسةاا والوطةريعاا الو نيةة ،ل ةمان

انسةاامها مةةل القةةانون األساسةةي ،ومةل ا ت اقيةةاا الدوليةةة لوقةةوا اسنسةان الوةةي ان ةةمو إليهةةا دولةة ف،سةةطين .تااعةةو الهي ةةة
المسةةوق،ة لوقةةوا اسنسةةان ديةوان المظةةالم  ،اةةن داةةو دافةةة األقةةداا واسلةراياا وردود األفعةةال الوةةي اق ةةو

ةةدور القةرار

اقةةانون رقةةم ( )16لسةةنة  2017اط ة ن الا ةرائم ا لنورونيةةة اليةةادر فةةي تمةةوا /يوليةةو مةةن العةةام  ،2017وقةةد ا ةةرا الهي ةةة

قينهةةا اةةن هطةةيوها وق،قهةةا ال ةةالر مةةن القةرار اقةةانون المة دور ،لمةةا ت ةةمنه مةةن قهةةام مةةا مةةن ة نه ن تطةةه تهديةةداً هطية ار

ل،وق في قرية الري والوع ير والوق في الخيو ية وقرمة الوياة الخا ة ل،موا نين ،مطال ة ًة ومعهةا مسسسةاا الماومةل
المةةدني ،االعم ة ا،ةةت تعدي،ةةه امةةا عةةزا مةةن ققةةوا المةوا نين وقريةةاتهم األساسةةية وامةةا ينسةةام مةةل القةةانون األساسةةي ومةةل
الوزاماا دولة ف،سطين ا،ت اليعيد الدولي .وقد اردو الهي ة في ه ا السياا ،في العديد من ل،ساا الووار مل الاهاا

الرسمية بهدف الو ول إلت تعديالا لوهرية ا،ت القرار اقانون الم دور ا،ت نوو يواان بين مهافوةة الاةرائم ا لنورونيةة
وقما ة الوقوا والورياا األساسية ل،موا نين.

وإذ تع ر الهي ة مادداً ان تقديرها ن واح الاهاا الرسمية ا،ت الووار معها ومل مسسساا الماومل المدني قةول القةرار
ةري
اقانون الم دور ،وإذ ترقو اا سواااة الت ادد من تو ياته واخا ةة إلاةاي النيةول العامةة وال اشةة اطةه

فةةي القةةانون الاديةةد ،وتخ يةةا الاةزاياا الانائيةةة اطةةه واشة  ،والوةةي دانةةو قةةد بةةرا سة ا

الماومل المدني ا،ت القرار اقانون السابق ،إ

ااوة ار

الهي ةةة ومسسسةةاا

ن الهي ة المسوق،ة في ذاا الوقو ،وانطالقةاً مةن دورهةا المطةار إليةه اةال ،

ومةةن المسةةسولية الوةةي توم،هةةا فةةي هة ا السةةياا ،ترمةةو فةةي ن ت ةةل مةةام الةةري العةةام ال ،سةةطيني مامواةةة مةةن المالقظةةاا

ا،ت القرار اقانون الاديد ،والوي س ق ن رس،وها إلةت الوهومةة فةي سةياا إبةداي مالقظاتهةا ا،ةت هة ا القةرار اقةانون انةدما

كان في ور المطروع ،وهي ت سا لعدم األه بها دما ظهر من النسخة المنطورة في الوقائل ال ،سطينية .وإذ تنطر الهي ة

ه المالقظاا ل،امهور ،فإن ت م اا سواااة إليها ،تعزي اًز لوقةوا وقريةاا المةوا نين ،وتط يقةاً لو ازمةاا دولةة ف،سةطين
في ا ت اقياا الدولية لوقوا اسنسان ،وهي تع ر ان اسوعدادها ل،ووار مل الاهاا الرسمية المخوية ل،و ول إلت قانون
ايري ل،ارائم اسلنورونية ومي ققوا اسنسان وقرياته األساسية.
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وفي اآلتي ن را المالقظاا الاوهرية ا،ت قهام القرار اقانون الم دور ،والوي يورتو ا،ت اةدم إاةادة النظةر و ا لو ةاا

انها ،ن هون القرار اقانون منطوياً ا،ت انوهاكاا هطيرة لوقوا اسنسان وقرياته األساسية .مل الو كيد هنا ،ا،ت تو ة
الهي ة الدائم اا سومرار والووسل في إ دار ق ارراا لها قوة القانون في ظ ميا الما،س الوطريعي.

مرة هرى ينص القرار اقانون اط ن الارائم ا لنورونيةة ا،ةت سةريانه مةن تةاريه نطةر فةي الاريةد الرسةمية (مةادة  ،)57دون
ن عطي مدة دافية ل،امهور ولاهاا إن اذ القانون بدراسوه ،وه ا يناقض ما تسير ا،يه القوانين الانائية القد مة والودياة،

الوةةي صيةةنص فيهةةا ا،ةةت ن س ةريانها هةةون اعةةد فو ةرة مةةن الةةزمن
ققوقهم ووال اتهم وتقويم س،ودهم اال ناي ا،يها ،وااير ذلك ،هون القانون مخالا لم د الطةراية الانائيةة ول،وةق فةي الع،ةم
تق ة اةةن ةةهر ،قوةةت يوسةةن ل،مخةةا ين ا قهامهةةا معرفةةة

االقاادة القانونية الوي نص ا،يها القانون األساسي في المادة ( )15منه.

اةةالرمم مةةن ن القة ةرار اقةةانون الاديةةد يوق ةةدم اةةن القة ةرار اقةةانون الوةةالي اإلاائ ةةه ل،نيةةول المارمةةة لوري ةةة الةةري والوع ي ةةر
اميط،واا اامة وف

العامة واألمن القومي والس،م األه،ي ،...إ

اشة ما النظام العام واآلدا

ن الهي ة ترى ا نه قد

لةةرى فةةو ال ةةا ماةةدداً لواةريم األفعةةال والنوااةةاا المن ةةوية توةةو مظ،ةةة قريةةة الةةري والوع يةةر امولةةو ميةةط،واا اامةةة
وف اشة ،وذلك من هالل نص المادة ( )45من القرار اقانون ،والوي تعاقو دة مةن ارتنةو فعةالً طةه لريمةة امولةو
ي تطريل ناف ااسوخدام الط هة ا لنورونية و اإقدى وسائ تنن،وليا المع،وماا ،و ا ورك فيها و تده فيها و قر

ا،ت ارتنابها ،ولم يةنص ا،يهةا فةي هة ا القةرار اقةانون ،االعقواةة ذاتهةا المقةررة لو،ةك الاريمةة فةي ذلةك الوطةريل .وذلةك عنةي

فو الماال لوط يق نيول قانون العقوااا وقانون المط وااا والنطر سةاريي الم عةول ،وال،ة ين يو ةمنا تاريمةاً لنوااةاا
و قوال تده شمن قرية الري والوع ير امولو ميط،واا اامة وف

اشة ،ما لرائم ال م والقةدم وإ الةة ال،سةان وقةدح

المقاماا الع،يا وإثارة النعراا العنيرية والطائ ية ،وهي نيول ا،يها مالقظاا دايرة ،من قيث ادم انساامها مل م د

الط ةةراية الانائي ةةة وقري ةةة ال ةةري والوع ي ةةر ،وق ةةد اس ةةوخدمو هة ة الني ةةول لقم ةةل قري ةةة ال ةةري والوع ي ةةر وقة ة س المة ةوا نين

واليو يين والنا طين ،ق ساً اقويا ياً ،ب ومواكموهم لنائياً .إشافة إلت ذلك ،فإن الوع،يق العام رقم ( )34ل،انة المعنية
اوقةةوا اسنسةةان فةةي األمةةم المووةةدة ،وا تاةةا الةةدولي الوةةديث ،ي ة هو إلةةت إلاةةاي ة ة الوا ةريم اةةن ل ةرائم ال ة م والقةةدح،
وا كو ةةاي اااو ارهةةا فعةةال شةةارة تسةةو،زم الوعةةويض المةةدني فةةي قالةةة مطال ةةة المو ةةرر ب ة لك ،وال ة ي ةةدا ت،ةةك المعةةايير

االنس ة ل،مو رر ا،ت الو رقة -قوت في ظ المطال ة المدنية -بين إذا ما دان خيية اامة و فرد اادي ،وااو را ن
ذم الطخيية العامة و قدقها فيما يوي اعم،ها العام

خ ل ل،وعويض المدني .وا،ةت ذلةك ،فةإن الهي ةة تطالةو اإلاةاي

نةةص المةةادة ( )45د،ي ةاً ،والعم ة ا،ةةت تعةةدي نيةةول قةةانون العقواةةاا وقةةانون المط واةةاا والنطةةر امةةا يةةسدي إلةةت إلاةةاي
النيول المارمة فيهما ألفعال و قوال ودواااا تعو ر من شمن قرية الري والوع ير ا،ت النوو المطار إليه اال .
ت من القرار اقانون العديد من النيول المارمة ٍ
لعدد من األفعال ا،ت ساس توقةل الخطةر فقةو ،وماةرد القيةد -الة ي
يةةار ال وةةث فيةةه اعةةد توقةةق ال ةةرر ،-ولةةيس ا ة

سةةاس وقةةوع ال ةةرر ،األمةةر الة ي يةةده دايةةر مةةن األفعةةال فةةي دائ ةرة

الواريم االرمم من ادم ولود ي شرر هون قد نام انها ،وقد تطه ه النيول ايياوها الوالية تهديداً لورية الري

والوع يةةر ،وتقييةةداً سةةوخدام ة هة ا نورنةةو ،وتوسةةعاً ميةةر م ةةر اًر فةةي الوا ةريم .واالوةةالي ،فإننةةا نطالةةو بوعةةدي

ةةيامة ه ة

النيةةول ا،ةةت نوةةو اع،هةةا مةةن ل ةرائم ال ةةرر ولةةيس الخطةةر ،امةةا عنةةي اةةدم ا كو ةةاي االقيةةد وتوقةةل الخطةةر ل،وا ةريم
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والعقةةا  ،بة ا ةةو ار وقةةوع ال ةةرر لواريمهةةا .وه ة النيةةول هةةي :المةةادة ( ،)6المةةادة ( 11فقةرة  2و ،)4الم ةواد (- 17
 ،)19المواد (.)26- 22

تنظر الهي ة اإ اابية إلت نص المادة ( )21من القرار اقانون ،وال ي كد ا،ةت قريةاا دسةوورية ،و ظهةر قسةن نوا ةا القةرار

اقانون وتقدمه ان سةااقه ،إ

ننةا نةرى ن المهةان اليةوي لهة المةادة هةون شةمن الم ةادا العامةة ل،قةرار اقةانون ،والوةي

تةةرد اةةادة فةةي مط،ةةل الوطةريل .ويمهةةن فةةي هة ا السةةياا ،وموة ترقيةةو االنسة ة لنةةا ،ن يةةوم وشةةل نةةص فةةي الم ةةادا العامةةة

ااوار نص المادة ( )21الم دور ،ينص ا،ت قظر ت سير ي نص في ه ا القرار اقانون ا،ت نوو يوعةار

مةل الوقةوا

والورياا المه ولة في القانون األساسي و في ا ت اقياا الدولية لوقوا اسنسان .واالعودة إلت م مون المادة ( )21فإننةا

نرى
ةاً ن ال قةرة الاانيةة منهةا والوةي نظمةو موشةوع رفةل و توريةك الةدااوى لوقةا و ميةادرة األامةال ال نيةة واألدبيةة
وال نريةةة و شةةد م ةةدايها ،قةةد انوقيةةو مةةن شةةمانة مهمةةة لهة ا الموشةةوع ،ااع،هةةا ةةالقية رفةةل الةةداوى و توريههةةا....
تةوم إ امولةو قهةةم ق ةائي

ةةادر اةن موهمةةة مخويةة ،لة ا

اة مر ق ةائي ،ولةةيس امولةو قهةةم ق ةائي ،فالميةةادرة

نو ةي بوعةدي هة المةادة اةةالنص ا،ةت ن ميةةادرة األامةال ال نيةةة و األدبيةة وال نريةةة

ةةادر

ان موهمة مخوية.

تاةوا إ اوهةةم ق ةائي

االرمم من قظر القرار اقانون في المادة ( )1/22منه ،الوده الوعس ي و ميةر القةانوني فةي هيو ةياا ي ةخص و

في سون سرته و بيوه و مراسالته ،إ

نه

ل اقواة ا،ت ما ه ا الوده الخطير ،واخا ة ن الوده الوعس ي

و مير القانوني تي دائماً من لهة اسدارة ،وا،ت ذلك نو ي بوعدي ه المادة ب يان العقواة المناس ة ا،ت ه ا الوةده
والنص ا،ت ادم تقادم ه الاريمة ،انسااماً في ذلك مل المادة ( )32من القانون األساسي .ما االنس ة ل ،قرة الاانية مةن

ذاا المادة ،والوي لرمو إنطاي موقعاً و تط يقاً و قساااً إلنورونياً .....اقيد نطر ه ا اًر و
و مرئيةةة ...توية االوةةده ميةةر القةةانوني فةةي الويةةاة الخا ةةة و العائ،يةةة لنفةراد ولةةو دانةةو

و اًر و تسةايالا

ةوتية

ةةويوة .فإنةةه مةةن المالقة

ا،يها الووسل في الواريم ،إذ ااومدا ا،ت القيد دون ا و ار وقوع ال رر ،فمارد إنطاي الموقةل و الوط يةق اقيةد نطةر
األه ةار و اليةورة الموية،ة االوةده ميةر القةةانوني ،دةافي ،قوةت لةو لةم يةوم اسةةوخدام الموقةل و وقةوع شةرر .دمةا ن هة

ال قرة لم تراو المالققة الانائيةة اطةهوى ال ريةق المو ةرر اةالرمم مةن ارت ا هةا اةالوق الطخيةي كاةر مةن ارت ا هةا اةالوق

العام .واألهم من ذلك ،ن ه المادة

ت را بين الطخيية المسوهدفة من الوده  ،فيمةا إذا دانةو خيةية اامةة و فةرد

اةةادي ،فالوةةده فةةي قيةةاة الطخيةةية العامةةة مةةن هةةالل نطةةر اليةةور و المع،ومةةاا الخا ةةة و العائ،يةةة م اقةةة إذا دانةةو
توع،ق االعم العام لو،ك الطخيية .وا،ت ذلك ،نو ي بوعدي ه ال قةرة ايةياموها ا،ةت نوةو اع،هةا مةن لةرائم ال ةرر

وليس الخطر ،وراو المالققة الانائية فيها ا،ت هوى ال ريق المو رر ،وت ريقها بةين الوةده فةي قيةاة الطخيةية العامةة

وقياة الطخص العادي ،وهنا ي،زم إفراد القرار اقانون تعريف ل،طخيية العامة.

تمن المادة ( )29من القرار اقانون الموهمة

ةالقية الق ةاي قة الطةخص المعنةوي إذا ارتنةو ااسةمه و لوسةااة إقةدى

الارائم المنيول ا،يها في ه ا القرار اقانون ،إذ إن اقواةة الوة وإن دةان توقيعهةا مةن

ةالقية ل،موهمةة امولةو قهةم

نهائي ،فإنها من العقوااا القاسية ،وهنا االووديد مهن ن توقل ا،ةت ي لريمةة قوةت لةو دانةو لنوةة اسةيطة ،ممةا عنةي

اةةدم ولةةود تناسةةو بةةين العقواةةة والاريمةةة ،هة ا ااسشةةافة إلةةت اآلثةةار ا قويةةاد ة الوةةي مهةةن ن توردهةةا اقواةةة الوة ا،ةةت

موظ ي الطخص المعنوي .وسيهون من األف

في ه ا السياا ،توديد الارائم الوي مهن ل،موهمة ن ت،ا فيها إلةت قة

الطةةخص المعنةةوي ،والوةةي اةةو ن تنةةون مةةن الانا ةةاا و الا ةرائم الخطي ةرة ،ويمهةةن فةةي ه ة ا السةةياا ،ا سةةوناد إلةةت نةةص
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المةةادة ( )36مةةن قةةانون العقواةةاا الوةةي توةةدد م ةةرراا وقةةا الهي ةةاا ا او اريةةة ،وهةةي قةةا ا اقو ةراف مةةديروها و ا ةةاي
إدارتها ...ااسمها و اإقدى وسائ،ها لنا ة و لنوة مقيودة عاقو ا،يها اسنوي ق س ا،ت األق .

قددا المادة ( )31من القرار اقانون الوزاماا مزود الخدمة ،ولاي في فقرتهةا األولةت تزويةد الاهةاا المخويةة امع،ومةاا
ةاي ا،ةت ،ةو النيااةة و الموهمةة المخويةة .ونةرى فةي هة ا السةياا ،ن ا ةارة
المطورك الوي تسةااد فةي دطةا الوقيقةة ،بن ً
الوي تسااد في دطا الوقيقة قد تو من الو ول إلت مع،وماا الموووى الوي خ ل الويول ا،يها سلةراياا مطةددة

ةاي ا ،ةةت  ،ةةو النياا ةةة و الموهم ةةة المخوي ةةة ،ولة ة ا نو ةةي ااقوي ةةار ال قة ةرة ا ،ةةت ا لوة ةزام بوزوي ةةد الاه ةةاا
ول ةةيس فق ةةو بن ة ً
المخوية امع،وماا المطورك المعرفة االمادة األولت من القرار اقانون.

لقد لةاي نةص المةادة ( )1/34مةن القةرار اقةانون ،والوةي تةنظم قةا ا مراق ةة ا تيةا ا والموادثةاا ا لنورونيةة ،منسةاماً
مةل نةةص المةةادة ( )51مةةن قةةانون اسلةراياا الازائيةةة سةةاري الم عةةول ،إ ن ال قةرة الاانيةةة مةةن ذاا المةةادة ،لةةايا مخال ةةة

لةةنص المةةادة ( )51الم ة دور اةةال  ،ومنوقيةةة اطةةه واش ة مةةن شةةماناا مراق ةةة ا تيةةا ا ،اإسةةقا ها لطةةر الويةةول

ا،ت إذن قاشي الية ،اةالامل والوزويةد ال ةوري ل ،يانةاا امةا فيهةا بيانةاا المةرور .وإسةقا ها لطةر لسةامة الاريمةة ،اة ن

تنون لنا ةة و لنوةة

تقة اقواوهةا اةن الوة س مةدة سةنة .وا،ةت ذلةك ،نو ةي بوعةدي ال قةرة الاانيةة امقاراوهةا مةل ال قةرة

األولت والمادة ( )51من قانون اسلراياا الم دورة اال  ،واخا ة ،دونها تمن الس،طاا الويول ا،ةت بيانةاا المةرور،
وهي بياناا او ن توا ا ماناا مطددة ،قوت ن هناك اتاةا اعة مةن الويةول ا،ةت بيانةاا المةرور اماااةة إدانةة

ال اا ،وهو مر موظور في المعايير الدولية.

الم ةواد ( )33 :32مةةن الق ةرار اقةةانون تمنوةةا النيااةةة العامةةة و مةةن تنوداةةه مةةن م ة موري ال ة و الق ةةائي

ةةالقية ت وةةي

األ خال واألماكن ووسائ تننولوليا المع،وماا ذاا الي،ة االاريمةة ،و ةالقية الويةول ا،ةت األلهةزة و األدواا و

الوسائ

و ال ياناا  ...واسذن ا

طها والوو

ا،يها ونسخها وتساي،ها ،وا سةوعانة امةن يرونةه مةن هة الخ ةرة .فعةالوة

ان ن ه المةادة تنةوقص مةن اعةض ال ةماناا الوةي نةص ا،يهةا قةانون اسلةراياا الازائيةة مةن قيةث اةدم توديةدها مةدة

سريان م درة الو وي  ،وادم ا ةو ار ها ن هةون الو وةي

او ةور المةوهم ،واةدم ا ةو ار ها دة لك ن هةون الو وةي

لاا ةاا

لريمةة ،فإنهةا

ةاي ا،ةت ةهوك قوةت لةو دانةو قويةة رتنةا
الووقيق في لريمةة ارتن ةو فعةالً سةوخالل الةدلي  ،ولةيس بن ً
اً ،توع،ق بو وي لهزة إلنورونية و نظمة تخزين ال ياناا ،وهةي قةر ن تنةون ت وةي لما ،ةاا ما،قةة داهة ال يةو و
ت وي

ا

في و ارا مهو ة دام،ة يعو فيها اطه د ير في ال ياناا الموع،قة االاريمة ان ميرها من ال ياناا الوي مهةن

الع ا،يها من ق

لهزة إن اذ القانون ،وهناك مةن

عو ةر هة ا الو وةي

ت وةي

بة

عو ةر شةمن مراق ةة ا تيةا ا.

وهي مل ه ا الوال ،او ن تخ ل سلةراياا مراق ةة ا تيةا ا .لة لك ،وانطالقةاً مةن الخيو ةية الوساسةة الوةي تموةل
اةةه ه ة األله ةزة واألنظمةةة ،ومةةن ةةعواة تيةةنيا ال يانةةاا الوةةي تووويهةةا (توع،ةةق االاريمةةة م ) ،فإنةةه هةةون مةةن الةةالام
هة األلهةزة واألنظمةةة مرهةةون

قما ة ًة ل،وةةق فةةي الخيو ةةية وقرمةةة الويةةاة الخا ةةة ل،مسةةوخدمين ،ن هةةون إلةراي ت وةةي
اويةةول النيااةةة العامةةة ا،ةةت مةةر ةةادر اةةن الموهمةةة المخويةةة ،وا ةةو ار ن هةةون ه ة ا الو وةةي

اطة ن لريمةةة ارتن ةةو،

إشافة إلت النص ا،ت ال ماناا األهرى الوي يوفرها قانون اسلراياا الازائية فيما يوع،ق االو وي .

 .10تةةنظم المةةادة ( )39مةةن الق ةرار اقةةانون موشةةوع قاةةو المواقةةل ا لنورونيةةة ،واةةالرمم مةةن ن قاةةو ا نورنةةو ،إل ةراي

مدان ،اوسةو قةرار ما،ةس ققةوا اسنسةان فةي األمةم المووةدة رقةم ( )A/HRC/32/L.20بوةاريه  ،2016/06/27إ

هون مق ول في اعض األنظمة اطر توفر مامواة من ال ماناا تخةاذ ماة هة ا اسلةراي الخطيةر ،اة ن هةون ألسة ا
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نةه

واشةةوة ،وانةةاي ا،ةةت مةةر

ةةادر اةةن الموهمةةة المخويةةة ،و ن هةةون لمةةدة موةةددة ،إشةةافة إلةةت إمهانيةةة الطعةةن اةةه لةةدى

المرلل المخوص .وهةي شةماناا ميةر موةوفرة فةي هة المةادة ،ف سة ا
توديد س ا

الواو بوشل ا اراا و

الواةو الوةي تسةوقها اامةة وف

اشةة ،ونةرى هنةا

ور و فالم و ي مواد داائية و ميرها نوج انهةا شةرر يورتةو ا،ةت ي مةن

الاةرائم المنيةةول ا،يهةةا فةةي هة ا القةرار اقةةانون ،بةةد ً مةةن ة نها تهديةةد األمةةن القةةومي و النظةةام العةةام ، ....دمةةا ن هة
المةةادة توةةدد مةةدة قيةةوى ل،واةةو ،فهةةي قددتةةه اسةةوة ةةهر قاب،ةةة ل،واديةةد دون توديةةد سةةقا ا،ةةت ل،واديةةد ،وه ة ا عنةةي

ااو ةةار الواةةو اقواةةة بةةد ً مةةن ااو ةةار إلةراي تو ظةةي .إشةةافة إلةةت ن هة المةةادة

تةةنص ا،ةةت إمهانيةةة اسةةو ناف الق ةرار

اليادر اق ول الواو .وا،ت ذلك ،نرى تعدي ه المادة بو مينها ال ماناا الم دورة اال .

 .11اعض نيول القرار اقانون تخ،و و ت را بين الانا ة والانوة ا،ت نوو وقد ألساس قانوني .فمةاالً تةنص المةادة

( )4/4منه ا،ت ن اقواة ارتنا

ال ع الم دور في ال قرة (...،)3هي السان مدة

تزيد ا،ت همةس سةنواا وم ارمةة

تقة اةةن لةةا دينةةار ردنةةي ...فالسةةان هةةو اقواةةة لنائيةةة ،بينمةةا الا ارمةةة اقواةةة لنوويةةة مهمةةا ب،اةةو قيموهةةا ،واالوةةالي،
مهةةن و ةةا ه ة الاريمةةة ا نهةةا لنوويةةة و مهةةن و ة ها فةةي ذاا الوقةةو ا نهةةا لنائيةةة ،األمةةر ال ة ي يايةةر مطةةه،ة فةةي

اهويال الموهمة ،ويسثر اطه د ير ا،ت قهام العود والونرار الوي نص ا،يها القرار اقانون ن سه.
 .12في مخال ة

ةريوة ل،مةادة ( )21مةن قةانون اسلةراياا الازائيةة ،الوةي قةددا األ ةخال الة ين عو ةرون مةن ال ة و

الق ائي ،ومن شمنهم الموظ ون الة ي هولةو
اقانون ا،ت ن موظ و الو اارة المعينون من ق

ةالقية ال ة و الق ةائي امولةو القةانون .نيةو المةادة ( )54مةن القةرار

الواير م موري ش و ق ائي لاا اا تن ي قهام ه ا القرار اقانون .وا،ت

ذلةةك ،نطالةةو االووديةةد الةةدقيق ل،مسةةمياا الوظي يةةة فةةي و اارة ا تيةةا ا وتننولوليةةا المع،ومةةاا الوةةي تموةةل اي ة ة ال ة و
الق ةةائي ،واة

هةةون تعيةةين مةةوظ ي ال ة و الق ةةائي امولةةو قةرار وااري ،ألن

المادة ( 21فقرة  )4من قانون اسلراياا الازائية ساري الم عول إ امولو القانون.
انتهى...
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ة ة ال ة و الق ةةائي

تمةةن اوسةةو

