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 زايــــــــد بـــــــه سلطــــان آل وهيــــان
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

======================================== 

 1983( نغُخ 5قبٌَٕ ارحبد٘ سقى )
 فٙ شأٌ دٔس انحؼبَخ

================== 
سئٛظ دٔنخ ا٠يبساد انعشثٛخ      َحٍ صاٚذ ثٍ عهطبٌ آل َٓٛبٌ

 انًزحذح
 ثعذ ا٠ط٣ع عهٗ انذعزٕس انًؤقذ ،

فٙ شأٌ اخزظبطبد انوٕصاساد   و 1972( نغُخ 1ٔعهٗ انقبٌَٕ ا٢رحبد٘ سقى )
 ٔط٣حٛبد انٕصساء ٔانقٕاٍَٛ انًعذنخ نّ .

و فٙ شــأٌ انًــــذاسط انخبطــخ  1972( نغُخ 9ٔعهٗ انقبٌَٕ ا٢رحبد٘ سقى )
. 

و فووٙ َمووبو ٔصاسح انعًووم    1977( نغووُخ 1ٔعهووٗ قووشاس ياهووظ انووٕصساء سقووى )   
 و. 1979( نغُخ 5ٔانشؤٌٔ ا٢جزًبعٛخ انًعذل ثقشاس ياهظ انٕصساء سقى )

ٔثُبء عهٗ يب عشػّ ٔصٚش انعًم ٔانشؤٌٔ ا٢جزًبعٛخ ، ٔيٕافقخ ياهظ 
 انٕصساء ٔانًاهظ انٕطُٙ ا٢رحبد٘ ٔرظذٚق انًاهظ اٞعهٗ ن٣رحبد .

 أطذسَب انقبٌَٕ اٜرٙ :
 (1انًبدح )

======= 

فٙ رطجٛق أحكبو ْزا انقبٌَٕ ٚقظذ ثبنكهًوبد ٔانعجوبساد انزبنٛوخ انًعُوٗ انًٕػو       
 أيبو كم يُٓب  :

 ٔصٚـــش انعًم ٔانشــؤٌٔ ا٢جزًبعٛـخ .  انــــٕصٚــــــــــــــــش:
 ٔصاسح انعًــم ٔانشــؤٌٔ ا٢جزًبعٛـخ .  انـــــــــــــــــٕصاسح:
 ثبنشعبٚخ ا٢جزًبعٛخ فٙ انٕصاسح .ا٠داسح انًخزظخ   ا٠داسح انًخزظخ: 

 
 
 
 

 (2انًبدح )

====== 
رعذ داس حؼبَخ فٙ رطجٛق أحكبو ْزا انقبٌَٕ كم يكبٌ يُبعت ٚخظض نشعبٚخ 
اٞطفبل حزٗ عٍ انشاثعخ , ثًب فٙ رنك دٔس انحؼبَـخ انزبثعخ أٔ انًهحقخ ثئحذٖ 

 انًذاسط .
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 ٢ٔرغش٘ أحكبو ْزا انقبٌَٕ عهٗ :
ُشئٓب انذٔل اٞجُجٛوخ أٔ انٓٛئوبد انذٔنٛوخ فوٙ دٔنوخ      دٔس انحؼبَخ انزٙ ر .1

 ا٠يبساد انعشثٛخ انًزحذح اعزُبدا إنٗ ارفبقٛبد صقبفٛخ ثُٛٓب ٔثٍٛ ْزِ انذٔل .
دٔس انحؼووبَخ انزووٙ رقزظووش عهووٗ رعهووٛى أثُووبء انعووبيهٍٛ ثئحووذٖ ْٛئووبد        .2

 انزًضٛم انذثهٕيبعٙ ٔانقُظهٙ نذٔنخ ٔاحذح .
 ( 3انًبدح) 

======= 
نحؼبَخ ثٓذف سعبٚوخ اٞطفوبل ٔرُشوئزٓى انُشوأح انغوهًٛخ يوٍ خو٣ل        رُشأ داس ا

 -رقذٚى انخذيبد اٜرٛخ :
 ا٠قبيخ انًؤقزخ حغت طهت طبحت انشأٌ . -1
رًُٛووووخ أحبعووووٛظ اٞطفووووبل ٔيشووووبعشْى عهووووٗ انزعهووووٛى ٔانقووووٛى  -2

 ا٠ع٣يٛخ ٔانعبداد ا٢جزًبعٛخ.
 رٕفٛش انعُبٚخ انظحٛخ انكبيهخ . -3
 صيخ .انٕججبد انغزائٛخ ان٣ ٕفٛشر -4
 رذسٚت اٞطفبل انعشة عهٗ انُطق  انعشثٙ انغهٛى . -5

 رذسٚت اٞطفبل عهٗ اَٞبشٛذ ٔاٞنعبة انًُبعجخ ٞعًبسْى . -6
 

 ( 4انًبدح )
====== 

٢ ٚإص نٟفشاد أٔ أٚخ جٓخ أخشٖ إَشبء دٔس انحؼبَخ أٔ رغٛٛش يٕقعٓب أٔ 
د ٔانششٔؽ رعذٚم يٕاطفبرٓب إ٢ ثزشخٛض عبثق يٍ انٕصاسح طجقًب ن١جشاءا

 انًُظٕص عهٛٓب فٙ ْزا انقبٌَٕ .
 ( 5انًبدح )

======= 
 -ٚات أٌ رزٕفش فٙ داس انحؼبَخ انششٔؽ اٜرٛخ :

 -أ٢ًٔ : ثبنُغجخ إنٗ انًٕقع :
أٌ رقوووع داس انحؼوووبَخ فوووٙ يكوووبٌ ْوووبدا ثعٛوووذ عوووٍ     -1

 انؼٕػبء ٢ ٚزعشع فّٛ اٞطفبل نهخطش .

2-   ٔ فووٙ أٌ ٚكووٌٕ انًكووبٌ يُبعووجًب ٔقشٚجووًب يووٍ انعًووشاٌ 
 ثٛئخ طحٛخ .
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 -صبًَٛب : ثبنُغجخ إنٗ انًجُٗ:
أٌ ركٌٕ داس انحؼبَخ فٙ انذٔس اٞسػوٙ أٔ اٞٔل   -1

يٍ انجُبٚخ انًكَٕخ يوٍ عوذح شوقق أٔ أٌ ركوٌٕ فوٙ فو٣ٛد يكَٕوخ        
 يٍ دٔس ٔاحذ أٔ دٔسٍٚ عهٗ اٞكضش.

أٌ ٚكٌٕ انًجُٗ عهًًٛب ٔيغزٕفًٛب نهششٔؽ انظحٛخ  -2
 ٔيآضًا ثًعذاد إطفبء انحشٚق.

حظووٕل عهووٗ شووٓبدح يووٍ انجهذٚووخ رضجووذ طوو٣حٛخ   ان -3
 انًجُٗ نٓزا انغشع.

أٌ رزُبعووت عووعخ انًجُووٗ ٔعووذد اشفووخ يووع انعووذد        -4
 انًخظض نّ يٍ اٞطفبل .

أٌ رزوووٕفش انشوووشٔؽ انظوووحٛخ يوووٍ حٛوووش انًشافوووق    -5
 ٔانزٕٓٚخ ٔا٠ػبءح ٔانزكٛٛف 

أٌ ٚشاعٗ رٕافش انُٕافز ان٣صيخ نكم اشفخ عهٗ أٌ  -6
كووٌٕ أسػووٛخ انغووشف يفشٔشووخ ثجغووبؽ ركووٌٕ يغطووبح ثبنغووهك ٔأٌ ر

َمٛف يع يشاعبح انُمبفخ انزبيخ ٔاٌ ركٌٕ جًٛع اناوذساٌ َمٛفوخ   
. 

أٌ رزووووٕفش اٞيووووبكٍ ان٣صيووووخ نًضأنووووخ اَٞشووووطخ      -7
 انًخزهفخ .

 ٔنهٕصٚش ثقشاس يُّ أٌ ٚؼٛف يب ٚشاِ ٢صيب يٍ ششٔؽ أخشٖ  .
 ( 6انًبدح ) 

============ 

 انششٔؽ اٜرٛخ :ٚات أٌ رزٕفش فٙ طبحت داس انحؼبَخ 
 أٌ ٚكٌٕ يٍ يٕاطُٙ دٔنخ ا٠يبساد انعشثٛخ انًزحذح . -1

ٔيع رنوك ٚاوٕص نهوٕصٚش ا٠عفوبء يوٍ ْوزا انشوشؽ إرا سأٖ يوٍ اٞعوجبة يوب           
 ٚجشس رنك .

 أٌ ٚكٌٕ يزًزعًب ثبْٞهٛخ انًذُٚخ . -2
أ٢ ٚكٌٕ قذ عجق انحكى عهٛخ فٙ جشًٚخ يخهخ ثبنشوشف   -3

عزجووبسِ أٔ طووذس عفووٕ عُووّ يووٍ   أٔ اٞيبَووخ يووب نووى ٚكووٍ قووذ سد إنٛووّ ا  
 انغهطبد انًخزظخ فًٛب ٚإص فّٛ انعفٕ .

 أٌ ٚكٌٕ يحًٕد انغٛشح ٔحغٍ انغًعخ . -4
 أٌ ٚكٌٕ قبدسًا عهٗ انٕفبء  ثب٢نزضايبد انًبنٛخ نهذاس . -5

ٔإرا كوووبٌ طوووبحت انوووذاس انحؼوووبَخ شخظوووًب اعزجبسٚوووًب ٔجوووت أٌ ٚكوووٌٕ             
 يزًزعب ثاُغٛخ انذٔنخ .

 ( 7انًبدح) 
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======= 
ٚات أٌ رزٕفش فًٍٛ ٚغزخذو نٟششاف عهٗ انذاس انحؼبَخ أٔ إداسرٓب      

 انششٔؽ اٜرٛخ :
أٌ ٚكٌٕ يٍ يٕاطُٙ دٔنخ ا٠يبساد انعشثٛخ انًزحذح  -1

ٔيزًزعب ثاُغٛخ إحذٖ انذٔل انعشثٛخ ، ٔيع رنك ٚإص نهٕصٚش 
 رنك . ا٠عفــــبء يٍ رٕافــــش ْزا انششؽ إرا سأٖ يٍ اٞعجبة يب ٚجشس

أ٢ ٚكٌٕ قذ عجق انحكى عهّٛ فٙ جشًٚخ يخهخ ثبنششف أٔ  -2
اٞيبَخ يب نى ٚكٍ قذ سد إنّٛ اعزجبسِ أٔ طذس عفٕ عُّ يٍ انغهطبد 

 انًخزظخ فًٛب ٚإص فّٛ انعفٕ .
 أٌ ٚكٌٕ يحًٕد انغٛشح ٔحغٍ انغًعخ . -3
ط٣حٛخ ا٠ششاف أٔ ا٠داسح نذاس انحؼبَخ ٔفقب نهششٔؽ  -4

 يٍ انٕصٚش.انزٙ ٚظذس ثٓب قشاس 
 ( 8انًبدح )

======= 
ٚقذو طهت انزشخٛض ثئَشبء داس انحؼبَخ أٔ رغٛٛش يٕقعٓب أٔ رعذٚم       

يٕاطفبرٓب إنٗ انٕصاسح عهٗ انًُٕرط انز٘ رعذِ نٓزا انغشع يٍ ص٣س َغخ 
يشفٕعب ثبنشٓبداد ٔانًغزُذاد انزٙ رذعًّ . ٔرعذ انٕصاسح عا٣ رقٛذ فّٛ ْزِ 

ثعخ ٔرعطٗ انٕصاسح نظبحت انشأٌ إٚظب٢ ثزبسٚخ اعز٣يٓب انطهجبد ثأسقبو يززب
 انطهت .

 ( 9انًبدح) 
============ 

رقٕو ا٠داسح انًخزظخ ثبنٕصاسح ثجحش طهت انزشخٛض فٙ ػٕء احزٛبجبد انجٛئوخ  
ٔرجذٖ سأٚٓب فٙ يذٖ جٕاص يوُ  انزوشخٛض خو٣ل ص٣صوٍٛ ٕٚيوب يوٍ روبسٚخ رقوذٚى         

 انطهت .
انطهت أٔ ثشفؼّ يع ثٛبٌ أعجبة انشفغ خ٣ل ٔٚظذس انٕصٚش قشاس ثقجٕل 

خًغخ عشش ٕٚيًب يٍ ربسٚخ عشع اٞيش عهّٛ ، ٔٚخطش انطبنت ثبنقشاس انظبدس 
 فٙ ْزا انشأٌ .

 ( 10انًبدح ) 
======== 

نطبنت انزشخٛض انحق فٙ أٌ ٚزمهى إنٗ انٕصٚش يٍ انقوشاس انظوبدس ثوشفغ طهجوّ     
 س .خ٣ل ص٣صٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ إث٣اّ ثبنقشا

ٔٚات انجذ فٙ انزمهى خ٣ل ص٣صٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ رقذًّٚ ، ٔٚكٌٕ انقشاس 
 انظبدس يٍ انٕصٚش فٙ ْزا انشأٌ َٓبئٛب ٔٚجهغ ثّ انطبنت.

 ( 11انًبدح) 
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======== 
ٚهزضو انًشخض نّ خ٣ل ص٣صٍٛ ٕٚيوًب يوٍ روبسٚخ طوذٔس انزوشخٛض ثٕػوع ٢ئحوخ        

ن٣ئحخ انًُٕرجٛوخ انزوٙ رعوذْب انوٕصاسح     داخهٛخ نهذاس رعزًذْب انٕصاسح يع يشاعبح ا
 -فٙ ْزا انشأٌ ٔٚات أٌ رشزًم ان٣ئحخ انذاخهٛخ ثٕجّ خبص عهٗ يب ٚهٙ :

َمووبو إداسح انووذاس ٔطشٚقووخ أدائٓووب نهخووذيبد انًُٕطووخ ثٓووب     -1
 ٔثشايآب ٔاخزظبص انعبيهٍٛ فٛٓب .

 ششٔؽ قجٕل اٞطفبل ٔرغاٛهٓى ثبنذاس. -2
 بٚخ اٞطفبل .انًجبنغ انزٙ رحظهٓب انذاس يقبثم سع -3
 انُمبو انًبنٙ نهذاس . -4
 يٕاعٛذ انعًم ثبنذاس ٔفزشح ا٠جبصاد . -5
َموووبو انعبيهوووـٍٛ ثبنوووذاس يوووٍ حٛوووش  انًوووؤ٣ْد ٔاٞجوووٕس     -6

 ٔا٠جبصاد ٔاٛش رنك .

 َمبو انشعبٚخ انظحٛخ انزٙ رقذو نٟطفبل . -7
 ( 12انًبدح) 

======= 
ٙ نهووٕصاسح رخؼووع دٔس انحؼووبَخ نهزٕجٛووّ انفُووٙ ٔا٠شووشاف ا٠داس٘ ٔانًووبن  

ٔعهووٗ انووذٔس أٌ رًغووك انغووا٣د ٔانًهفووبد ان٣صيووخ نزُمووٛى انعًووم ثٓووب يووٍ  
انُوووٕاحٙ انفُٛوووخ ٔا٠داسٚوووخ ٔانًبنٛوووخ طجقوووب نًُوووبرط انزوووٙ رعوووذْب انوووٕصاسح ،  
ٔنًٕظفٙ ا٠داسح انًخزظخ ثبنٕصاسح ن٣ط٣ع عهوٗ ْوزِ انغوا٣د ٔانًهفوبد     

نقشاساد انٕصاسٚخ انظوبدسح  نهزـأكذ يٍ قٛبو انذاس ثزُفٛز أحكبو ْزا انقبٌَٕ ٔا
 رُفٛزا نّ ٔثزحقٛق أاشاػٓب ٔرُفٛز انزضايبرٓب .

 ( 13انًبدح) 
========= 

إرا رجووٍٛ نهووٕصاسح يووٍ ٔاقووع رقووبسٚش انزفزووٛح عهووٗ داس انحؼووبَخ يخبنفبرٓووب   
حكًووب يووٍ أحكووبو ْووزا انقووبٌَٕ أٔ انقووشاساد انٕصاسٚووخ انظووبدسح رُفٛووزا نووّ أٔ  

انذُٚٛخ أٔ ا٢جزًبعٛخ أٔ اناغًٛخ أٔ انعقهٛوخ   أػشاسْب ثبٞطفبل يٍ انُبحٛخ
، فعهٗ انٕصاسح إَوزاس انوذاس ثٓوزِ انًخبنفوخ ٔيطبنجزٓوب ثؼوشٔسح إصانزٓوب فوٙ         

 انًذح انزٙ رحذدْب نٓب فٙ ا٠َزاس .
فئرا اعوزًشد انوذاس فوٙ يخبنفزٓوب أٔ عوبدد إنوٗ اسركوبة راد انًخبنفوخ يوشح          

نًخبنفوخ فوٙ يوذٖ عوجعخ أٚوبو ،      صبَٛخ فعهٗ انٕصاسح إَزاسْب ثؼوشٔسح إصانوخ ا  
فئٌ نى رغزات انذاس إنٗ رنك اطذس انٕصٚش قشاس ثغهقٓوب إداسٚوب نًوذح خًغوخ     

 عشش ٕٚيًب.
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فئرا اعزًشد انذاس فوٙ يخبنفزٓوب أٔ عوبدد إنوٗ اسركوبة راد انًخبنفوخ يوشح        
صبنضخ ، فعهٗ انٕصاسح إَزاسْب ثؼشٔسح إصنخ انًخبنفخ فٙ عجعخ أٚبو ،فبٌ نى 

نووٗ رنوك اطوذس انووٕصٚش قوشاس ثغهقٓوب إداسٚووب يوذح ٢ رقوم عووٍ       رغوزات انوذاس إ  
  شٓش أٔ ثغهقٓب َٓبئًٛب

 ( 14انًبدح )

========= 
نهوووٕصٚش أٌ ٚظوووذس قوووشاس ثغهوووق داس انحؼوووبَخ إداسٚوووب إرا صجوووذ أٌ انوووذاس أٔ  

 إداسرٓب رقٕو ثأعًبل يخبنفخ نهُمبو انعبو أٔ نٝداة .
 اناُبئٛخ عُذ ا٢قزؼبء . ٢ٔ ٚخم يب رقذو فٙ إقبيخ انذعٕٖ انًذَٛخ أٔ

 ( 15انًبدح ) 

======== 
نظبحت داس انحؼبَخ أٔ يٍ ُٕٚة عُّ انحق فٙ أٌ ٚزمهى إنٗ انٕصٚش يوٍ  
 انقشاس انظبدس ثغهق انذاس إداسًٚب خ٣ل عجعخ أٚبو يٍ ربسٚخ إث٣اّ انقشاس .

ٔٚات انجوذ فوٙ انوزمهى خو٣ل خًغوخ عشوش ٕٚيوب يوٍ روبسٚخ رقذًٚوّ ،           
 نظبدس فٙ ْزا انشأٌ َٓبئًٛب ٔٚجهغ ثّ طبحت انشأٌ .ٔٚكٌٕ انقشاس ا

 ( 16انًبدح ) 
======== 

٢ ٚاووٕص رُفٛووز انقووشاس ثغهووق داس انحؼووبَخ يووذح يعُٛووخ أٔ َٓبئٛووب ثووبنزطجٛق       
ٞحكووبو ْووزا انقووبٌَٕ إ٢ ثعووذ فووٕاد يٛعووبد انووزمهى يُووّ أٔ انجووذ فووٙ انووزمهى        

 ثشفؼّ ٔاث٣اّ نظبحت انشأٌ .
 ( 17انًبدح) 

======== 
عهوووٗ دٔس انحؼوووبَخ انقبئًوووخ ٔقوووذ انعًوووم ثٓوووزا انقوووبٌَٕ انحظوووٕل عهوووٗ       
انزشخٛض ان٣صو ثئَشبئٓب ٔرٕفٛق أٔػبعٓب طجقب ٞحكبو ْزا انقوبٌَٕ ٔرنوك   

 خ٣ل عُخ يٍ ربسٚخ انعًم ثّ ، ٔإ٢ اعزجشد يخبنفخ ٞحكبيّ.
 ( 18انًبدح) 

======== 
 ٌٕ .ٚظذس انٕصٚش انقشاساد ان٣صيخ نزُفٛز أحكبو ْزا انقبَ

 
 ( 19انًبدح) 

======== 
 ……ُٚشش ْزا انقبٌَٕ فٙ اناشٚذح انشعًٛخ ، ٔٚعًم ثّ يٍ ربسٚخ َششِ 
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 زايد به سلطان آل وهيان                                       
رئيس دولة اإلمارات العربية                                                    

 المتحدة  
 
 
 

 ثقظش انشئبعخ ثأثٕظجٙ طذس عُب
 ِ 1403/ شعجبٌ / 25ثزبسٚــخ: 

 و1983/َٕٕٚٛ / 6انًٕافـــق :


