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النظام اإلداري واملايل للقضاء اإلداري يف العراق

يعػػا اظاظػػإلـ ايااال ااظ ػػإلظا ظاإلدػػإل ايااال قػػا اظع ػااؽ ػػف اظ اادػػي اظ

ػ

ااظتا تؤثا قا استإلالؿ اظإلدإل ايااال ااب إل تفتح اظبإلب ظتػالؿ اظسػاطتيف اظتافيةيػ
ااظتشايعي قا اظإلدإل ايااال ا ف اظ سإلئؿ اظتا تػالؿ دػ ف اػةا اظ ادػاع اػا

شػػااط تعيػػيف اهدػػإلئا انااهػػا اإلا ػػـ اااتػػااب ـ هػػالاة هاػػا اظعإلابػػإلت ا ادػػبإلطي

اظتا تفػاض هاػي ـ بإليدػإلق اظػا اظ ايػإل اظ إلظيػ اظ اا،ػ ظ ػـ ا ػإل اػا اظدػ إلاإلت

اظ إلػػااة ظ ػػـ اةظػػؾ ػػف لػػالؿ ا ااسػ اظاةػػاص اظإلإلااايػ اظ اظ ػ ظ ػػةا اظإلدػػإل

انػػا

اهت ػػااإل هاػػا اظ ػػا ي اظت،اياػػا اظ إلػػإلاف ظػػبعض اظااظ ػ اظتػػا ت لػػة ب ػةا اظاظػػإلـ اتػػـ
تإلس ػػيـ ا ػػةا اظب ،ػػث اظ ػػا ب،ث ػػيف اااؿ ظبي ػػإلف اظاظ ػػإلـ ايااال ظاإلد ػػإل ايااال ق ػػا

اظع ػااؽ ااظ ب،ػػث اظثػػإلاا ظا ػػالـ هػػف اظاظػػإلـ اظ ػػإلظا ظػػا ا ػػف ثػػـ تاةػػااإل اظػػا لإلت ػ
تد ات أاـ اظاتإلئي ااظ إلتا،إلت اظتا تلاـ استإلالؿ اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ.
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Abstract
The administrative and financial system of administrative

justice

in

Iraq

of important issues, which

affect the

independence of the administrative court, and possibly open
the door to interference by the executive and legislative

branches in the administrative court, and matters that fall within
the subject, are the terms of appointment of its members, and

rules of transfer, assignment, as well as sanctions Disciplinary
imposed on them, in addition to the granted them financial

benefits, etc. are prescribed to them guarantees, through the
study of the legal texts of the Organization of the judiciary, has

relied on the analytical method comparable to some of the

state that take this system, it was divided this research into two
sections, the first of the statement the administrative system of
administrative justice in Iraq, and the second topic to talk about
the financial system to him, and then we came to the
conclusion included the most important findings and proposals

that serve the administrative independence of the judiciary
in Iraq.
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إف اظ،ايث هف استإلالؿ اظإلدإل ايااال
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ي ت ؿ ب جاا هاـ تالؿ ؿ ف

اظساطتيف اظتافيةي ااظتشايعي قا ش اا بؿ يجب أف تتاقا سإلئؿ ألاى تع

ف

ةظؾ ا ستإلالؿ ا ف بيا إل اجاب ت ت اةا اظإلدإل باظإلـ إااال ا إلظا لإلص با

يبيف اظشااط اظااجب تااقااإل قا التيإلا أهدإلئا ا إل اا اظاسيا اا ثؿ اظتا ت،إلؽ
ظا ةظؾ ا إل اا داابط أا نااها اإلؿ اااتااب أهدإلئا بإليدإلق إظا اظ سإلئؿ

اظ تعاإل بتاني ااادبإلط أهدإلئا ااظ ي ااي اظ إلظي اظلإلة با هالاة هاا اظ ايإل

اظ إلظي اظ اا ،اهدإلئا أثاإل

بإلشات ـ ظع ا ـ أا بعا اات إل اظاابط اظاظيفي

ابيإلف اى ت ثيا تاؾ اظ اادي هاا استإلالؿ اظإلدإل ايااال ا إل اا اظجاااب

اظسابي ااييجإلبي قي إل.
:
ت ف أا ي اظب،ث ف لالؿ اظتطاا اظة ش ا اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ ساا
هاا ةعيا اظتاس قا ايئإلت اظإلدإل ايااال اظ ت ثؿ قا إاشإل اظ ،

اياااي

اظعايإل ا ،إل ـ اظإلدإل ايااال ا ،إل ـ ندإل اظ اظفيف قا اظ اإلطؽ ا ستئاإلقي

ب اجب اظإلإلااف انـ  17ظسا  2013نإلااف اظتعايؿ اظلإل س ظإلإلااف جاس شااى
اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ اهاـ عإلظـ اظاظإلـ ايااال ااظ إلظا ظاإلدإل
ايااال قا اظعااؽ.

:
تت ،اا اش إلظي اظب،ث قا ايجإلب هف بعض اظتسإلؤ ت أا إل

اى اسػتإلالؿ

اظإلدػػإل ايااال بػػةاااة شػػؤااا ا ػػإل اػػا طػػاؽ تعيػػيف أهدػػإلئا ا ػػإل اػػا نااهػػا اإلػػؿ
اااتااب اتاني ااادبإلط أهدإلئا ا إل اا اظجاااب اظ إلظي اظتا تتعاؽ بإلظ ايإل اظ إلظيػ

اهدػػإلئاو ا ػػإل اػػا ػػاى ت ػ ثيا ةظػػؾ هاػػا اسػػتإلالؿ ةظػػؾ اظإلدػػإل

اظتافيةي ااظتشايعي و.

ػػف نبػػؿ اظسػػاطتيف
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:
اجؿ ايظ إلـ ب ةا اظ اداع قةااإل ساع ا اظا إتبإلع اظ ا ي اظت،اياا اظ إلإلاف

اظااؿ اظتا ت لة ب ةا اظاظإلـ.
:

قػػا سػػبيؿ اي،إلطػ بجاااػػب اػػةا اظ ادػػاع قةااػػإل سػػاجيب هػػف تاػػؾ ااسػػئا

ػػف

لػػالؿ تإلسػػيـ اػػةا اظب،ػػث إظػػا ب،ثػػيف اااؿ ظا،ػػايث هػػف اظاظػػإلـ ايااال ظاإلدػػإل

ايااال ااظ ب ،ػ ػ ػ ػ ػػث اظث ػ ػ ػ ػ ػػإلاا ظا ػ ػ ػ ػ ػػالـ ه ػ ػ ػ ػ ػػف اظاظ ػ ػ ػ ػ ػػإلـ اظ ػ ػ ػ ػ ػػإلظا ظاإلد ػ ػ ػ ػ ػػإل ايااال
ا إل ي تا:

ػػف اظ سػػإلئؿ اظتػػا ي ػػف أف تثػػإلا بش ػ ف اسػػتإلالؿ اظإلدػػإل ايااال اػػا اسػػتإلالظا

بػةاااة شػؤاف أهدػإلئا ب،يػػث يتػاظا اػةا اظإلدػإل

إلقػ اظجاااػب ايااايػ ةات اظةػػا

ب هدإلئا بإلظش ؿ اظةل ي،إلؽ ظا ا ستإلالؿ اظ اشاا اةظػؾ بػ ف يتػاظا ج يػ اا ػاا

اياااي ػ

ػػف إن ػااا اظشػػااط اظااجػػب تااقااػػإل بإلاشػػلإلص اظ ػ اا بيف بػػإلظتعييف قػػا اػػةا

اظإلدإل

ات،ايا طاؽ التيإلااـ بإليدإلق اظػا ت،ايػا اظإلااهػا اظلإلةػ باإلػؿ اااتػااب

اتاني ااادبإلط أهدإلئا .ا ف اجؿ بيإلف تاؾ اظ اادي ا اى ت ثيااإل هاػا اسػتإلالؿ

اظإلدإل ايااال قةااإل ساع ا إظا تإلسيـ اةا اظ ب،ث إظا ل س

طإلظب اااؿ ظبيإلف

اظشااط اظااجب تااقااإل قا تعييف أهدػإل اظإلدػإل ايااال ااظ طاػب اظثػإلاا ظا،ػايث
هف طػاؽ التيػإلا أهدػإل اظإلدػإل ايااال ااظ طاػب اظثإلظػث ظا ػالـ هػف نااهػا اظاإلػؿ

اا اتػػااب اهدػػإل اظإلدػػإل ايااال أ ػػإل اظ طاػػب اظ اابػ اااليػػا قسػػات،اث قيػػا هػػف
تاني أهدإل اةا اظإلدإل

اظإلدإل ايااال ا إل ياا:

اقا اظ طاب اظلإل س ساتاظا قيا اااس اادبإلط أهدإل
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ظإل ػػا اش ػػتاط اظإل ػػإلااف ظتعي ػػيف أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال بع ػػض اظش ػػااط اظلإلةػ ػ

بإليدػػإلق إظػػا بعػػض اظشػػااط اظعإل ػ اظااجػػب تااقااػػإل ظاتعيػػيف قػػا اظاظػػإلئؼ اظعإل ػ

اظ اةػ ػػاص هاي ػ ػػإل قػ ػػا نػ ػػإلااف اظلا ػ ػ اظ ااي ػ ػ انػ ػػـ  24ظسػ ػػا  1960اظ عػ ػػاؿ

()1

ااا إل سابياا قا أااإله:

أوالً :الشررر ول الة لررري لأعضرررضل أاءررر ا ال ءررر ا ا ا  :ظتعيػػيف أهد ػػإل اظإلد ػػإل
ايااال قا اظعااؽ

با ف تااقا بعض اظشااط اظلإلة ااا

إل ياا:

 .1شػػاط اظت،ةػػيؿ اظعا ػػا :يشػػتاط قػػي ف يعػػيف قػػا اظإلدػػإل ايااال أف ي ػػاف
،إلةالً هاا ؤاؿ ها ا ااا ش إلاة جإل عيػ أاظيػ قػا اانػؿ قػا اظإلػإلااف

اةظؾ هاا اقؽ إل اةت هايػا اظ ػإلاة ( /20ثإلايػإلً) ػف نػإلااف جاػس شػااى

اظااظ ػ انػػـ  65ظسػػا 1979اظ ع ػاؿ
اظائيس ااظ ستشإلايف اظ سإلهايف

()3

()2

ااػػةا اظشػػاط يش ػ ؿ اظ ػائيس ااإلئػػب

ابلةاص شاط اظت،ةيؿ اظعا ا قةف

نإلااف جاس اظشااى اظااظ اظ ة اا آافإلً

إلف ياص ةاا ،هاا أف ي ػاف

اظت،ةيؿ اظعا ا اا ش إلاة اظب إلظااياس قا اظإلإلااف أ إل بعا ةااا اظإلإلااف

انػػـ  17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظ ػ

قةاػا ظػـ يشػتاط شػ إلاة اظب ػإلظااياس قػا اظإلػإلااف تااا ػإل اشػتاط شػ إلاة جإل عيػ
أاظي قا اظإلإلااف ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظػا إهػإلاة اظاظػا قػا اػص
اػػةه اظ ػػإلاة اةظػػؾ بإلشػػتااط ش ػ إلاة اظب ػػإلظااياس قػػا اظإلػػإلااف اشػػاط اظش ػ إلاة

( )1ياظا اص اظ إلاة ( )19ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ .

( )2تػ ػ ػػاص اظ ػ ػ ػػإلاة (  /20ثإلاي ػ ػ ػإلً ) ػ ػ ػػف نػ ػ ػػإلااف جاػ ػ ػػس شػ ػ ػػااى اظااظ ػ ػ ػ انػ ػ ػػـ  65ظسػ ػ ػػا  1979اظ عػ ػ ػػاؿ
هاا ( ف ي اف ،إلةالً هاا ش إلاة جإل عي أاظي قا اانؿ قا اظإلإلااف).

( )3ياظا اص اظ إلاة ( /21أا ً ) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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اااظيػ ػ قػ ػا اظإل ػػإلااف ا ػػا اف ػػس اظش ػػاط ظتعي ػػيف أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال ق ػػا
ةا (.)1

 .2شاط اظع ا :بلةاص اةا اظشاط قةف اظ شاع اظعاانا ظـ ي،اا اظ،ا ااااا
ظاع ػ ػػا بػ ػػؿ إاػ ػػا اشػ ػػتاط اظ،ػ ػػا ااهاػ ػػا انػ ػػا قػ ػػاؽ بػ ػػيف قئ ػ ػ اظ ستشػ ػػإلايف

ااظ ستشػػإلايف اظ سػػإلهايف قبإلظاسػػب ظا ستشػػإلايف قػػةف اظ،ػػا ااهاػػا ظاع ػػا اػػا

( )55س ػػا
( )50سػػا

()2

()3

أ ػػإل اظ ستش ػػإلايف اظ س ػػإلهايف ق ػػةف اظ ،ػػا ااها ػػا ظاع ػػا ا ػػا

أ ػػإل بإلظاس ػػب ظا،ػػا اااا ػػا قةاػػا ابػػإلظعااة إظ ػػا نػػإلااف اظلا ػ ػ

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ اظةل ناا اظ،ا ااااػا ظا ػاظفيف ااػا
ت ػإلـ اظثإل اػ هشػا ػف اظع ػا

()4

ااػا هاػا اظع ػس

ػإل اػص هايػا اظ شػاع

اظ ةػػال بإلظاسػػب ظشػػاط اظع ػػا اهدػػإل اظإلدػػإل ايااال اظػػةل ،ػػاا اظ،ػػا
ااااا ظتعييف أهدإل اظإلدإل ايااال قا ةػا اةظػؾ قػا اظ ػإلاة ()7/73
ػػف ن ػػإلااف جا ػػس اظااظػ ػ ان ػػـ  47ظس ػػا 1972

()5

اب ػػةظؾ ي ػػاف اظ ش ػػاع

اظ ةػػال أ ثػػا تاقيإل ػإلً ػػف اظ شػػاع اظع اانػػا اةظػػؾ هاػػا إل ،ػػاا اظ،ػػا ااااػػا
ظع ػػا أهدػػإل اظإلد ػػإل ايااال قػػا  ،ػػيف أف اظ شػػاع اظع اان ػػا اشػػتاط اظ ،ػػا
ااهاػػا ا ػػف ااػػإل اػػاها اظ شػػاع اظع اانػػا إظػػا إهػػإلاة اظاظػػا قػػا اػػص اظ ػااا

( )1ياظا اص اظ إلاة ( /73ثإلايإلً) ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972

( )2ياظػػا اػػص اظ ػػإلاة ( /6ثإلايػإلً) ػػف اظإلػػإلااف انػػـ  17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف جاػػس
شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )3ياظا اص اظ ػإلاة ( /7ثإلايػإلً) ػف اظإلػإلااف انػـ  17ظسػا  2013نػإلااف اظتعػايؿ اظلػإل س ظإلػإلااف جاػس
شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )4ياظا اص اظ إلاة ( اظسإلبع  )2/ف نإلااف اظلا

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.

( )5تاص اظ إلاة ( )7/73ف نػإلااف جاػس اظااظػ اظ ةػال انػـ  47ظسػا  1972هاػا ( أ تإلػؿ سػف ػف
يع ػػيف ستش ػػإل اًا بإلظ  ،ػػإل ـ هػ ػف ث ػػإلف اثالث ػػيف س ػػا
ااظت ايبي هف ثالثيف سا

ا تإل ػػؿ س ػػف ػػف يع ػػيف هدػ ػااً بإلظ  ،ػػإل ـ ايااايػ ػ

ا تإلؿ سف ف يعيف ااابإلً سإلهااً هف تس هشاة سا ).
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( )21,20اظ عاظ بإلظإلإلااف انـ  17ظسا  2013سإلظؼ اظة ا ات،ايػا اظ،ػا
ااااا ظسف أهدإل اظإلدإل ايااال أساة بإلظااؿ اظ إلإلاا .

 .3شػػاط اظ ػػاة (اظلا ػ اظسػػإلبإل ) :ظإلػػا اشػػتاط اظ شػػاع اظع اانػػا ظتعيػػيف أهدػػإل
اظإلد ػػإل ايااال د ػػا ػػاة عياػ ػ ق ػػا اظلا ػ ػ

قبإلظاس ػػب ظػ ػائيس اظ جا ػػس

ااإلئبي ػػا ق ػػةف اظإل ػػإلااف ان ػػـ  17ظس ػػا  2013ن ػػإلااف اظتع ػػايؿ اظل ػػإل س ظإل ػػإلااف
جاػػس شػػااى اظااظ ػ اظاإلقػػة ظػػـ يتطػػاؽ إظػػا ةظػػؾ أ ػػإل نبػػؿ ةػػااا اظإلػػإلااف

اظ ػػة اا آاف ػإلً ق ػػإلف يشػػتاط ظتعيػػيف اظ ػائيس ااإلئبػػا أف ت ػػاف ظػػاي إل لا ػ
ػػات إل ( )22سػػا

قعايػ قػػا اظيف ػ ندػػإلئي أا نإلاااي ػ

اةظػػؾ ب اجػػب اػػص

اظ ػػإلاة ( )20ػػف نػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظ ػ انػػـ  65ظسػػا  1979اظ عػػاؿ
اظتػػا تػػاص هاػػا ( يشػػتاط قػػا اظ ػائيس ااإلئ ػب اظ ػائيس ااظ ستشػػإلا أف ي ػػاف

 ....اظ ػػا

إلاسػ ػ قعايػ ػ بع ػػا اظتل ػػاج ػػف اظ ايػ ػ

ػػاة

تإل ػػؿ ه ػػف اثات ػػيف

اهشػ ػايف س ػػا ق ػػا اظ ،إل ػػإلة أا ق ػػا اظيفػ ػ ند ػػإلئي أا نإلااايػ ػ ق ػػا ااائ ػػا

اظااظ ػ  .)...ابإلظاسػػب ظا ستش ػػإلا قػػةف اظ ش ػػاع اشػػتاط أف ت ػػاف ظايػػا لا ػ ػ

قعاي ػ قػػا اظيف ػ ندػػإلئي أا نإلاااي ػ قػػا ااائػػا اظااظ ػ ااظإلطػػإلع اظعػػإلـ ػػات إل

( )18سػػا بعػػا اظتلػػاج ػػف اظ اي ػ

()1

أ ػػإل اظ ستشػػإلا اظ سػػإلها قإلػػا اشػػتاط

اظ شػػاع أف ت ػػاف ظايػػا لا ػ قعايػ قػػا اظيفػ ندػػإلئي أا نإلااايػ قػػا ااائػػا

اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ ات إل ( )14سا بعا اظتلاج ف اظ اي

()2

أ ػإل اظ شػاع

اظ ة ػػال قا ػػـ ي ػػااا ش ػػاط اظلا ػ ػ اظس ػػإلبإل اهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال اا ػػةا
ايج ػ اا ي،سػػب ظا شػػاع اظع اانػػا اف اظلا ػ اظسػػإلبإل ت ػػاح اظعدػػا اظلب ػاة

( )1ياظا اص اظ ػإلاة (/6اابعػإلً/أ) ػف اظإلػإلااف انػـ  17ظسػا  2013نػإلااف اظتعػايؿ اظلػإل س ظإلػإلااف جاػس
شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )2ياظا اص اظ ػإلاة (/7اابعػإلً/أ) ػف اظإلػإلااف انػـ  17ظسػا  2013نػإلااف اظتعػايؿ اظلػإل س ظإلػإلااف جاػس
شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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ااظاااي اظ إلقي قا اظع ؿ اظإلػإلاااا أا اظإلدػإلئا بإليدػإلق إظػا اظ ؤاػؿ اظػةل
اظااإل.

يسإلهاه هاا اظاجإلح قا ه اا ااا إل اؤياه ف اج

انبػػؿ أف الػػتـ ال اػػإل ه ػػف اػػةا اظشػػاط قةاا ػػإل اسػػجؿ اظ ال،ظ ػ اظتإلظيػ ػ

بلةاص تعييف اظائيس ااإلئبيا قإلا ػإلف نػإلااف جاػس شػااى اظااظػ اظاإلقػة

نب ػػؿ ة ػػااا اظإل ػػإلااف ان ػػـ  17ظس ػػا  2013ن ػػإلااف اظتع ػػايؿ اظل ػػإل س
يشػػتاط تػااقا اظشػػااط

اظإلإلااف اأف ت اف ظايا

ػػإلف

ا ػػإل أف ي ػػاف ،إلةػالً هاػػا شػ إلاة اظب ػػإلظااياس قػػا
إلاس قعاي بعا اظتلاج

تإلؿ هف ( )22سا قا

اظ ،إل ػإلة أا اظيفػ ندػإلئي أا نإلااايػ قػا ااائػا اظااظػ

()1

ا ػإل بعػا ةػػااا

نإلااف اظتعايؿ اظلإل س اظ ة اا آافإلً قةف اةا اظإلإلااف ظـ يتطاؽ إظا اظشػااط
اظتا يجب تااقااإل بإلظاسب ظػائيس اظ جاػس ااإلئبيػا تااا ػإل تاػإلاؿ قإلػط اظشػااط

اظال ػ ظتعيػػيف اظ ستشػػإلا ااظ ستشػػإلا اظ سػػإلها اا ػػا اظػػةل يعاػػا أاػػا ي ػػف

تعيػػيف اظ ػائيس ااإلئبيػػا ػػف ااف ت ػااقا تاػػؾ اظشػػااط اظ ػػة ااة آاف ػإلً اظتػػا ػػإلف
ي ػػاص هاي ػػا اظإل ػػإلااف نب ػػؿ تعايا ػػا لإلةػ ػ إةا ػػإل ها ا ػػإل أف ن ػػإلااف اظتع ػػايؿ

اظلإل س نا اص هاا إظغإل اظ إلاة ( )20ف نإلااف جاس شااى اظااظ انػـ

 65ظسػا  1979اظ عػػاؿ ااػػا اظ ػإلاة اظتػػا تػػاص هاػا اظشػػااط اظتػػا يجػػب
أف تت ػااقا قػػا تعيػػيف اظ ػائيس ااإلئبػػا  .ا ػػف ااػػإل اػػاها اظ شػػاع اظع اانػػا إظػػا

إهإلاة اظاظا قا اص ( )20ف نإلااف جاػس شػااى اظااظػ اظاإلقػة اتعػايا إل
اةظؾ بإلظاص هاا اظشااط اظلإلة بتعييف اظائيس ااإلئبيا.

 .4شػػاط اظ ػ ااج :يإلةػػا ب ػػةا اظشػػاط أف ي ػػاف هدػػا اظإلدػػإل ايااال ت اج ػإلً

ااظسػ ػؤاؿ اا ػػإل ا ػػؿ يع ػػا اظػ ػ ااج ش ػػاطإلً ظتعي ػػيف أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال ق ػػا

اظعااؽو ظإلجإلب هف ةظؾ اإلاؿ ب ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسػا
 1979اظ عاؿ ظـ يشػا إظػا اػةا اظشػاط

ػإل أف نػإلااف اظلا ػ اظ اايػ انػـ

 24ظسا  1960اظ عاؿ اا اآللا ظـ يشػتاط اظػ ااج ظاتعيػيف قػا اظاظػإلئؼ
( )1ياظا اص اظ إلاة ( )20ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ .
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أ ػػإل نػػإلااف اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ ( )160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ قإلػػا

اشتاط اظ ااج ظ ف يعيف نإلديإلً اةظؾ قا اظ إلاة ( /36أا ً) (.)1
اظةظؾ اعتإلا ب ف شاط اظ ااج يعا دااايإلً ا

إلً ظتعييف أهدإل

اظإلدإل ايااال بإلظا ـ ف أاا ظـ يتـ اظاص هايا قا نإلااف جاس شااى

اظااظ

أا نإلااف اظلا

اظ ااي اظ ة اايف آافإلً ااظسبب قا ةظؾ اا أاا

طإلظ إلً أف اظشلص اظةل يعيف قا اظإلدإل ايااال يعا نإلديإلً ابإلظتإلظا با

ظا ف تااقا اظشااط اظال

ظتعييف اظإلدإلة قا اظإلدإل اظعإلال اقإلإلً ظإلإلااف

اظتاظيـ اظإلدإلئا ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا نإلااف

جاس شااى اظااظ اظاإلقة تاادإلق شاط اظ ااج إظا اظشااط االاى ظتعييف
أهدإل اظإلدإل ايااال .ا إل تجب ال،ظ بلةاص اةا اظشاط اا أف
اظ شاع اظ ةال ظـ يشتاط اظ ااج ظتعييف أهدإل ايااال (.)2

ث نض ً :الشر ول الع ةري لأعضرضل أاءر ا ال ءر ا ا ا  :قي ػإل يتعاػؽ بإلظشػااط اظعإل ػ

اظااجب تااقااإل قا تعييف أهدػإل ايااال قإلػا اةػت هاي ػإل اظ ػإلاة ( )19ػف نػإلااف
جاػػس شػػااى اظااظ ػ اظاإلقػػة اظتػػا اةػػت هاػػا ( يشػػتاط قػػا تعيػػيف اظ ػائيس ااإلئػػب

اظائيس ااظ ستشإلا ااظ ستشإلا اظ سإلها تااقا اظشااط اظعإل

اظااجػب تااقااػإل ظاتعيػيف

قا اظاظيفػ اظعإل ػ ) ااظشػااط اظعإل ػ اظتػا يجػب تااقااػإل ظاتعيػيف قػا اظاظيفػ اظعإل ػ

قإلا اص هاي ػإل نػإلااف اظلا ػ اظ اايػ انػـ  24ظسػا  1960اظ عػاؿ

ػإل اػص هاػا

ةظؾ نػإلااف جاػس شػااى اظااظػ اظاإلقػة اةظػؾ قػا اظ ػإلاة ( )30اػا اظتػا تػاص هاػا
اظ ااي قي ػإل ظػـ يػاا بػا اػص لػإلص قػا اػةا اظإلػإلااف)

ػإل أف

( يطبؽ نإلااف اظلا

( )1تػػاص اظ ػػإلاة (/36أا ً) ػػف نػػإلااف اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ  160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ هاػػا

ػػإل ياػػا:

( يشػػتاط قػػا ػػف يعػػيف نإلدػػيإلً بعػػا افػػإلة اػػةا اظإلػػإلااف أف ي ػػاف هااني ػإلً بػػإلظا اة ا ػػف أبػػايف ه ػاانييف

بإلظا اة ا ف اةؿ يا اجابا

ت اجإلً ا تلاجإلً ف اظ ع ا اظإلدإلئا) اشا نػإلااف اظتاظػيـ اظإلدػإلئا

بجاياة اظانإلئ اظعااني بإلظعاا  2746قا .1979/12/17

( )2ياظا اص اظ إلاة ( )73ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
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بع ػ ػػض اظش ػ ػػااط ا ػ ػػص هاي ػ ػػإل ن ػ ػػإلااف جا ػ ػػس ش ػ ػػااى اظااظػ ػ ػ اظاإلق ػ ػػة اب ػ ػػإلظعااة إظ ػ ػػا

اػػةيف اظإلػػإلااايف قػػةف اظشػػااط اظعإل ػ اظتػػا جػػب تااقااػػإل قػػا تعيػػيف أهدػػإل اظإلدػػإل
ايااال اا:

 .1شاط اظجاسي  :اشتاط اظ شاع اظعاانا بإلظاسب ظ ف يعيف قا اظإلدإل ايااال
أف ي اف هاانيإلً بإلظا اة ا ف أبايف هاانييف

()1

ابإلظاسب ظإلإلااف اظلا

اظ ااي اظ ة اا آافإلً قإلا اص هاا ف يعيف قا اظاظيف اظعإل
هاانيإلً أا تجاسإلً دا هاا تجاسا اة

أف ي اف

تإلؿ هف ل س سااات (.)2

 .2شاط ااااي اظ ااي  :يشتاط اظ شاع قي ف يعيف قا اظإلدإل ايااال أف
ي اف ت تعإلً بإلاااي اظ ااي اظ إل ا

ااةا اظشاط دااال اف ف يتاظا

اظإلدإل يجب أف ي اف ساي إلً ف ااانص أا هاااض ااااي

ااا اظسفا أا

اظعتا أا اظجااف ااةا إل اص هايا اظ شاع اظعاانا اظةل اشتاط أف ي اف

ةظؾ ب اجب تإلايا طبا ةإلاا هف اظساطإلت اظطبي اظ لتة

()3

أ إل

نإلااف جاس شااى اظااظ اظاإلقة قاـ يتطاؽ إظا اةا اظشاط هاا اظع س
ف اظ شاع اظ ةال اظةل أشإلا إظا اةا اظشاط بإلظاسب ظتعييف أهدإل
()4

اظإلدإل ايااال قا نإلااف جاس اظااظ انـ  47ظسا 1972

ابةظؾ

ي اف اظ شاع اظ ةال أ ثا تاقيإلإلً ف اظ شاع اظعاانا هاا إل اص بةايح
اظعبإلاة قا نإلااف جاس اظااظ هاا اجاب تااقا ااااي اظ ااي اظ إل ا

اهدإل اظإلدإل ايااال.

( )1ياظػػا اػػص اظ ػااا (  )7,6ػػف اظإلػػإلااف انػػـ  17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف جاػػس
شااى اظااظ انـ  65ظسف  1979اظ عاؿ.

( )2ياظا اص اظ إلاة (اظسإلبع  )1/ف نإلااف اظلا
( )3ياظا اص اظ إلاة (اظسإلبع  )3/ف نإلااف اظلا

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.
اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.

( )4ياظا اص اظ إلاة ( )1/73ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
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 .3شاط اظةال،ي ااابي  :يإلةا ب ةا اظشاط أف ف يعيف قا اظإلدإل ايااال
أف ي اف ،سف اظسياة ااظسااؾ ا،سف االالؽ اأف

تاجا شب إلت أا

شاائب ت،اـ ،اظا تؤثا هاا س عتا اسياتا اظشلةي

ظةظؾ ياى جإلاب

ف اظفإلا أاا ظيس ف اظدااال أف تاتإلا تاؾ اظشب إلت إظا ،ا تش يؿ
أا أف تةاا أ ،إلـ ندإلئي ،اؿ س عتا بؿ ي فا أف تتاإلنا إل

جاي

ااظسف قا اسطا ا جت إلها

إل يؤثا هاا س عتا اسياتا اظشلةي

اأف تستإلا قا اجااا ـ ،إليإل ت ه ع اظثإل قا اظ اشح ظاتعيف اتاإلؿ ف

اهتبإلاه

()1

انا اص هاا اةا اظشاط نإلااف اظلا

 1960اظ عاؿ

()2

اظ ااي انـ  24ظسا

يدإلؼ إظا ةظؾ يجب أف ي اف اظشلص اظ اا ب

بإلظتعييف يا  ،اـ هايا بجاإلي

يا سيإلسي

أا جا،ا لا بإلظشاؼ

()3

ابإلظاسب ظ ةا اظشاط قا ةا اجا أف اظ شاع اظ ةال نا اص هايا

ةاا ،قا نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا  1960اةظؾ قا
اظ إلاة ( )4/73اا
ف اظ ،

()4

ا إل تجا ايشإلاة أظيا ااإل اا أف اظ ،ـ اظةإلاا

يجب أف ي اف نا ا تسب اظااج اظإلطعي .

تتبػ ػػإليف اظطػ ػػاؽ اظتػ ػػا يػ ػػتـ قي ػ ػػإل التيػ ػػإلا اظإلدػ ػػإلة اةظػ ػػؾ بػ ػػإللتالؼ اظاسػ ػػإلتيا
ااظتشايعإلت اظ اظ

ظاساط اظإلدإلئي قا تاؾ اظااؿ

إل أف اهت إلا طايإل

إل يعت ا

هاػػا اآلياظاجيػ اظسػػإلئاة بػػيف لتاػػؼ اظػػااؿ اأيػإلً إلاػػت اظطػػاؽ اظتػػا يػػتـ اتبإله ػػإل قػػا
( )1ا .هبااظاإلةػػا هاػػا هث ػػإلف ،سػػيف :اسػػتإلالؿ اظإلدػػإل ايااال – ا ااسػ
اظإلإلااة  2008ص .185

( )2ياظا اص اظ إلاة (اظسإلبع  )4/ف نإلااف اظلا
( )3ياظا اص اظ إلاة (اظسإلبع  )4/ف نإلااف اظلا

إلإلااػ

ااا اظا دػ اظعابي ػ

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.

( )4تاص اظ إلاة ( )4/73هاا إل ياا ( أ ي اف نا ُ ،ـ هايا ف اظ ،إل ـ أا جإلظس اظت ايب ا ا لػؿ
بإلظشاؼ اظا إلف ُاا أظيا اهتبإلاه).
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التيػػإلا أهدػػإل اظسػػاط اظإلدػػإلئي
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قػػةف ظ ػػؿ ا ػػإل بعػػض اظ ايػػإل ااظعيػػاب اظتػػا تبػػاا

تلػػاج هػػف اػػاهيف اػػا طايإلػ ا اتلػػإلب اطايإلػ

اظتعيػػيف اأف اظإلدػػإل ايااال باةػػفا إ،ػػاى اظ يئػػإلت اظإلدػػإلئي قػػا اظػػااؿ اظتػػا ت لػػة
تلاج هف إ،اى تاؾ اظطػاؽ .اقػا

بإلظإلدإل اظ ااج قةف طايإل التيإلا أهدإلئا

اػػةا اظ طاػػب سػػات،اث هػػف تاػػؾ اظطػػاؽ ا ػػف ثػػـ ابػػيف اظاسػػيا اظتػػا يػػتـ قي ػػإل تعيػػيف
اظااؿ اظتػا ت لػة ب ػإل اظإلدػإل

أهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ بإلظ إلإلاا

اةظػؾ

ف لالؿ تإلسيـ اةا اظ طاب إظا قاهيف اااؿ ظبيإلف طايإل ا اتلإلب ااظفاع اظثػإلاا

ظطايإل اظتعييف ا إل ياا:

تعاا اش ة اةه اظطايإل إظا

إلف اظثااة اظفااسي هإلـ  1789ا إل اات تا

جإلظس اظثااة آاةاؾ ف اجاب اا اظساط
اظعإل

ا ف بيا ـ أهدإل اظإلدإل

إا إل تةاا ف اا

ا إل ظاشعب اااتلإلب أة،إلب اظاظإلئؼ

ااقإلإلً ظ بإلائ اظثااة اظفااسي قةف ج ي اظساطإلت

ابإلظتإلظا ق ا اظتا ت ااظ إل ا إل أف اا

اظساط اظتشايعي – اقإلإلً ظاظاي سيإلاة اا

اظساط اظإلدإلئي أيدإلً (.)1

اا اظتا تاتلب

– قةا إل يجب أف تاتلب أهدإل

ايتـ اةا اظاظإلـ ب ساابيف ا إل:

أوالً :االنأة ب ال ل ضق الشعب ةب ش ة :اب إلتدإلاإل يتـ التيإلا اظإلدإلة بإلاتلإلبإلت

هإل

بإلشاة ف نبؿ اظشعب اظسيإلسا ااةه اظطايإل يؤلة ب إل قا بعض اظباااف

ثؿ إا ات اا ااظا يإلت اظ ت،اة اا اي ي اسايس اا

نبؿ اظساط اظتشايعي

()2

أا أف يتـ ااتلإلب اظإلدإلة ف

انا ألةت ب ةه اظطايإل بعض اظباااف ثؿ ساايإل بإلظاسبي

( )1ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس :استإلالؿ اظإلدإل اؤي هةاي ظإلدػي
ايس اااي

 .2013ص.52

ةػياي

اشػ ة اظ عػإلاؼ

( )2دإل،ا اسا ،سف هبااظا اؽ :اظد إلاإلت اظ فيا ظ،سف أاا اظإلدإلة ظ إل ـ بػيف اظشػايع ايسػال ي
ااظإلإلااف اظادعا اظ تب اظجإل عا اظ،ايث ايس اااي

 2014ص.132
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ظتعييف أهدإل اظ ،

بإلظاسب

اظعايإل

لتيإلا ندإلة اظ ،
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إل الة ب ةه اظطايإل ا ت،إلا اظساقيتا اظسإلبؽ

اظعايإل اأهدإل اظ ،إل ـ اظلإلة ( .)1اظ ةه اظطايإل

بعض اظ ايإل ااظعياب ق إل ايإلاإل أا إل ت ثؿ اظطايؽ اظسايـ اظةل ي،إلؽ ا ستإلالؿ

ظاإلدإلة تجإله اظساطإلت االاى قا اظااظ
بإلظإلدإل

()2

إل أا إل تؤال إظا اات إلـ اظشعب

اتبث اظثإل ااظةا بيف اظشعب ااظإلدإل ( .)3أ إل هياب اةه اظطايإل

تؤال إظا جعؿ اظإلإلدا ب،إلج اائ

إهإلاة ااتلإلبا

()4

إل ا إل

يادإل ج اا اظاإللبيف ف أجؿ د إلف

تد ف ت،إليؽ اظ فإل ة ااظا اا اظتا يفتاض تااقااإل قا

اظإلدإلة اا ا اظةل سيؤثا سابإلً قا ،سف سيا اظعااظ
يتطاب لباة ا إلاس

قةا إل

اةظؾ اف ه ؿ اظإلإلدا

اظع ؿ قا اظإلدإلة ظفتاة طايا ( .)5أ إل

ا ي اف ةظؾ إ

قةف ةظؾ يجعؿ اظإلدإل ت،ت

إةا تـ التيإلا اظإلدإلة هف طايؽ اظساط اظتشايعي

ت ثيا اا ،اب اظ ي ا هاا اظ إلإلها قا اظباظ إلف ا ف ثـ يفتح اظبإلب ظاظاج اا ،اب

ظاسيطاة هاا اظإلدإل

()6

إل أف اظإلـ ا اتلإلب يجعؿ اظإلدإلة لإلدعيف ظأل ،اب

،تا يد ااا اجإل ،ـ قا ا اتلإلبإلت اظةظؾ

اأااا اظ ،بي هاا ج اا اظاإللبيف

()7

با اأف تطغا ؤثاات اظسيإلس

.

( )1سػيبيإلف ج يػػؿ ةػػطفا ا تااشػػا :بػػاأ اسػػتإلالؿ اظإلدػإل – ا ااسػ اسػػتااي
اي اظ،إلاؽ جإل ع اظ اةؿ .2003ص.90

( )2ا .إ،سػػإلف  ،يػػا اظ فاجػػا ا .ط ػااف

إلإلااػ

اسػػإلظ

إلجسػػتيا

يػػا اع ػػا – ا .اهػػا اػػإلجا اظجػػاة :اظاظاي ػ اظعإل ػ قػػا اظإلػػإلااف

اظاستاال ااظاظإلـ اظسيإلسا قا اظعااؽ ط  2اظ تب اظإلإلاااي

( )3ا ، .ا إل ؿ هبيا :استإلالؿ اظإلدإل – اااس

إلإلاا

( )4ا .ج ػ ػػإلبا ق ػ ػػا ه ػ ػ ػااف :اس ػ ػػتإلالؿ اظإلد ػ ػػإل – ا ااسػ ػ ػ
.2015ص .421

بغااا  2007ص .76

ااا اظف ا اظعابا اظإلإلااة  2012ص .89
إلإلااػ ػ ػ

ااا اظجإل عػ ػ ػ اظجاي ػ ػػاة ايسػ ػ ػ اااي

(، )5إل ػا إبػااايـ هبػػااظ ايـ اظجبػاال :دػ إلاإلت اظإلإلدػا قػا اظشػايع ايسػال ي ااظإلػػإلااف – ا ااسػ
اسإلظ

إلجستيا

اي اظإلإلااف جإل ع بإلبؿ  .2003ص  75ا إل بعااإل.

( )6ا ، .ا هةفاا :استإلالؿ اظساط اظإلدإلئي  .اظإلإلااة  .بااف ااا اشا اسا طب  .ص .122
( )7ا ، .ا إل ؿ هبيا

ةاا سإلبؽ ص .91

إلإلااػ
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ث نض ر ً -:انأة ر ب ال ء ر ة اررل ل ضررق الضرريلي ال ء ر ضي ن ض ر  :ا دػ اا إل أف يػػتـ
التيإلا اظإلدإلة هف طػاؽ ااتلػإلب ـ ػف نبػؿ اظ يئػ اظإلدػإلئي افسػ إل بااسػط
ػػف اظإلدػػإلة

()1

ات تػػإل اػػةه اظطايإل ػ

الئ ػـ

ب ا ػػإل تا ػػؿ أ ػػا التيػػإلا اظإلدػػإلة إظػػا اظسػػاط

اظإلدإلئي افس إل اظتا ت تاؾ ،سف تإلايا فإل ة اظإلدإلة ظاإليإلـ بتاؾ اظ

(.)2

ظع اي التيإلا اظإلدإلة اةظؾ بإلنتةإلا ا لتيإلا هاا اانإلاب اااةانإل

اا ا اظةل

اظ ف

إل يؤلة هاا اةه اظطايإل

عيا

يجعؿ اظإلدإل  ،اًا هاا طإلئف

اظإلدإلئي اظتا تتاظا ه اي ا اتلإلب

أا إل ستؤال إظا استغالؿ اظ يئ اظإلدإلئي
ف اظإلدإلة اـ أنإلاب اأةانإل اظ يئ

إل سيلؿ ،ت إلً ب باأ اظ سإلااة ااظ فإل ة بيف

اظإلدإلة ( .)3ااظسؤاؿ اظةل يطاح ااإل اؿ يتـ التيإلا أهدإل اظإلدإل ايااال قا
اظااؿ اظ إلإلاا بطايإل ا اتلإلبو ظإلجإلب هف ةظؾ اإلاؿ ب ف التيإلا أهدإل اظإلدإل
ايااال قا ؿ ف قااسإل ا ةا

يتـ ب ةه اظطايإل

()4

لتيإلا أهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ (.)5

ا ةظؾ اظ،إلؿ بإلظاسب

ا فإلا اةه اظطايإل أف تتاظا اظساط اظتافيةي التيإلا أهدإل اظإلدإل ايااال

اتعييا ـ اةظؾ استاإلااً إظا أف اظإلدإل

اقإلإلً ف اظ ااقؽ اظعإلـ قا اظااظ

اف

اظطبيعا أف تإلاـ اظساط اظتافيةي بتعييف أهدإلئا إة يإلاـ ائيس اظساط اظتافيةي

باةفا سؤا ً هف تسييا اظ ااقؽ اظعإلـ بتعييف اظإلدإلة

( )1دإل،ا اسا ،سف هبااظا اؽ
( )2دإل،ا اسا ،سف هبااظا اؽ
( )3اظ ةاا ةاتا ص.134

()6

قدالً هف أف اا ،إلـ

ةاا سإلبؽ ص .133
ةاا سإلبؽ ص .133

( )4ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ ص.160

( )6ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس

ةاا سإلبؽ ص .56

( )5ياظا اص اظ إلاة ( )22ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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ابإلظتإلظا قةف ائيس اظااظ يعا

تةاا بإلسـ اظشعب أا اا

ااا ةإل،ب اظ،ؽ قا تعييف ف يةاا تاؾ اا ،إلـ (.)1
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ثالً ظاشعب أا اا

اظ ةه اظطايؽ بعض اظ ايإل ااظعياب ق ف ايإلاإل أا إل ت،إلػؽ ا سػتإلااا اظػال ـ
()2

ظ،سػػف أاا اظاظػػإلئؼ اظإلدػػإلئي

بإلسػػـ اظشػػعب اائػػيس اظااظ ػ باةػػفا

تةػػاا

ػػإل أف اا ،ػػإلـ اظتػػا يةػػاااإل اظإلدػػإل

ػػثالً هػػف إاااة اظشػػعب ق ػػا اةػػاح ػػف يعػػيف

اظإلدػػإل ( .)3أ ػػإل هياب ػػإل إا ػػإل تػػؤال إظػػا ايلػػالؿ ب بػػاأ اظفةػػؿ بػػيف اظسػػاطإلت اظػػةل
يإلتدػػا قػػا ابسػػط عإلايػػا هػػاـ تػػالؿ أي ػ سػػاط قػػا شػػؤاف سػػاط ألػػاى

()4

ا ػػإل

يؤلػػة هاػػا اػػةه اظطايإل ػ أيد ػإلً إا ػػإل نػػا تاإلػػا بعد ػإلً ػػف دػػالؿ اظشػػؾ ،ػػاؿ تبعي ػ

اظإلدإل ظاساط اظتافيةي اظتا هيات ـ اةظؾ ااطالنإلً ف ،ايت إل قا التيإلااـ قيا ػإلا
بػػةظؾ اس ػػتإلالؿ اظسػػاط اظإلد ػػإلئي ق ػػا ااج ػ اظس ػػاط اظتافيةيػ ػ

اظ ج ػػإلؿ أ ػػإلـ اااػ ػاا اظشلة ػػي

قد ػالً ه ػػف اتس ػػإلع

ها ػػا التي ػػإلا اظإلد ػػإلة اةظ ػػؾ ها ػػا ،س ػػإلب اظ ف ػػإل ة

ااظلب ػاة اا ػػا اظػػةل يػػؤثا سػػابإلً هاػػا فػػإل ة اظج ػػإل اظإلدػػإلئا ( .)5اا ػػـ ا اتإلػػإلاات

اظ اج

إظا اةه اظطايإل

إ أا إل تعػا اظطانػ اا ثػا ااتشػإل اًا قػا ااؿ اظعػإلظـ اظػةظؾ

تاج اظااؿ إظا اد اظتشايعإلت اظتا ت،اا اظشااط اظتا يجب هاا اظساط اظتافيةي

ا ظت اـ ب إل قا تعييف اظإلدإلة ،تا ُيتاؾ اا ا ظتإلايااإل اظ طاؽ تااا إل يإلاؿ جػإلؿ
استع إلؿ ساطت إل اظتإلاياي إظا اااا ،ا ف إة ت ثؿ تاؾ اظشااط نيااً هاا ساط
اظ ،ا

قا تعيػيف أهدػإل اظسػاط اظإلدػإلئي

يدػإلؼ إظػا ةظػؾ قػةف اظإلػااايف تػاص

قػػا ةات اظانػػت هاػػا د ػ إلاإلت ظاإلدػػإلة قػػا ااج ػ اظ ،ا ػ

( )1ا .لإلظا ساي إلف شب ا :فإلظ ،ؽ اظتإلإلدا – اااس
ص .114

( )2ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس
(، )3إل ا إبااايـ هبااظ ايـ اظجباال
( )4دإل،ا اسا ،سف هبااظا اؽ

( )5ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس

إلإلاا

ةاا سإلبؽ ص.56

ةاا سإلبؽ ص .75

ةاا سإلبؽ ص .134

ةاا سإلبؽ ص .57

،فإلظ ػإلً هاػػا اسػػتإلالؿ

ااا اظف ا اظجػإل عا ايسػ اااي

2005
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ب،يث تتالشا تاؾ اظساط قػا ااج ػ اظإلدػإلة ب جػاا تعييػا ـ ( .)1ااظسػؤاؿ

ااػػإل اػػؿ أف تعيػػيف أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال ػػف نبػػؿ اظسػػاط اظتافيةي ػ يػػتـ بطايإل ػ

اا،اة أـ أف ااإلؾ هاة طاؽ ظةظؾ و ا إل اا اظطايإل اظتا ألة ب ػإل اظعػااؽ بإلظ إلإلااػ
اظااؿ اظتا ت لة بإلظإلدإل ايااال و

ظإلجإلبػ ػ ه ػػف ةظ ػػؾ اإل ػػاؿ إف تعي ػػيف أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال ػػف نب ػػؿ اظس ػػاط

يػػتـ بطانػ اا،ػػاة تااا ػػإل ااػػإلؾ بعػػض اظطػػاؽ اظتػػا يػػتـ ػػف لالظ ػػإل تعيػػيف
اظتافيةيػ
أهدإل ةظؾ اظإلدإل ااا إل ي تا:

أوالً :الأعضضل بل ض ي الةض ب ي :اب اجب اةه اظطايإل يتـ تعييف أهدإل اظإلدإل
ايااال

ف لالؿ إج اا

سإلبإل ظألشلإلص اظ اا بيف بإلظتعييف قا اظإلدإل ايااال

اظةيف تتااقا قي ـ شااط اظتعييف قفا قااسإل قةف تعييف أهدإل اظإلدإل ايااال ف

اظ ااابيف قا جاس اظااظ – نبؿ إاشإل اظ ااس اظاطاي ظإلاااة
إج اا

ا ةظؾ اظ،إلؿ قا تعييف أهدإل

سإلبإل لإلة

()2

– هف طايؽ

جإلظس اانإلظيـ أ إل قا

اظانت اظ،إلدا قةف تعييف أهدإل اظ ،إل ـ اياااي ااظ ،إل ـ اياااي ا ستئاإلقي

يتـ ب ةه اظطايإل

()3

هف طايؽ اظ سإلبإل

أ إل قا ةا قةف تعييف اظ ااابيف ااظ ااابيف اظ سإلهايف يتـ
اقإلإلً ظشااط ي،اااإل ائيس جاس اظااظ

ظألشلإلص اظ،إلةايف هاا تإلايا إلباؿ قا ظيسإلاس قا اظ،إلاؽ (.)4
( )1ا .لإلظا ساي إلف شب ا

اةظؾ بإلظاسب

ةاا سإلبؽ ص .115

( )2أُاشت اظ ااسػ اظاطايػ ظػإلاااة ب اجػب اا ػا اظةػإلاا قػا  1945/10/9ا ػاة اظا ااسػ قي ػإل
اتجػال سػاايإلً سػإلبإلتإلف اااظػا ظغيػا اظ ػاظفيف

هإل يف ايػتـ ا ظت،ػإلؽ ب ػإل باػإل ً هاػا سػإلبإل
ش ػايط أف ي اا ػاا ،إلةػػايف هاػػا ؤاػػؿ جػػإل عا ا يا ػ ـ أف ي اا ػاا ػػف التةػػإلص اظ،إلػػاؽ
ااظ سإلبإل اظثإلاي

تجال ظا اظفيف اظةيف أ داا قا اظلا

ل ػس سػااات هاػا اانػؿ ا ياػ ـ

قػي ـ أف ي ااػاا ،إلةػايف هاػا ػؤاالت ها يػ جإل عيػ  .ظاتفةػيؿ ياظػا ا .هبااظاإلةػا هاػػا
هث إلف ،سيف

ةا سإلبؽ ص  163ا إل بعااإل.

( )3هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف
( )4ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ ص .163
ةاا سإلبؽ ص .162
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ث نض ً :الأعضضل ال ل ق ا ا ا ال ني الةضبق :ايتـ اهت إلا اةه اظطايإل قا قااسإل

بإلظاسب ظتعييف اظ ااابيف ف اظااج اظثإلاي قا جاس اظااظ اظفااسا ا ستشإلال

اظااج اظثإلاي قا اظ ،إل ـ اياااي

ااظ ،إل ـ اياااي ا ستئاإلقي

ف لايجا اظ ااس اظاطاي ظإلاااة (.)1

إة يتـ تعييف اؤ

ث لث ً :الأعضضل ةل بضل الح ليضل ايى ةؤهل ايةي ةعضل ،أو ةل بضل ف ت ةعضني:
ظإلا تـ االة ب ةه اظطايإل قا قااسإل قي إل يلص تعييف أهدإل ااؤسإل اظ ،إل ـ
اياااي ا ستئاإلقي

إة يتـ التيإلااـ إ إل ف أهدإل اظ ،إل ـ اياااي

ندإلة اظ ،إل ـ اظعإلاي

أا ف اظ ،إل اف ب جاس اظااظ ا ،

أا ف بيف

اظاإلض

ف

أ إل قا ةا قةف اةه اظطايإل تعا اظإلإلهاة

ا داا هشا سااات قا

إلاس اظ ا

اظغإلظب قا تعييف أهدإل

جاس اظااظ اظ ةال إة يتـ التيإلا اظ ااابيف اظ سإلهايف

ف اظ،إلةايف هاا ش إلاة ظيسإلاس قا اظ،إلاؽ أا إل يعإلاظ إل ف اظش إلاات ااجابي

إدإلق إظا اظشااط اظااجب تااقااإل قا تعييف أهدإل اظإلدإل ايااال اظتا اةت
هاي إل اظ إلاة ( )73ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .)2( 1972
أ إل ف اج

اظااإل قةااإل ااى ب ف يتـ ا ي طايإل اظ سإلبإل

هاا ؤاؿ ها ا عيف اةظؾ بػ ف يػتـ أهدػإل اظإلدػإل ايااال

طايإلػ اظ،ةػاؿ
ػف ،ةػااا هاػا

ؤاػػؿ نػػإلاااا عػػيف اظػػاي ـ لب ػاة ق ػػا اظع ػػؿ اظإلػػإلااف أا اظإلدػػإلئا بإليدػػإلق إظ ػػا

إج اا

سإلبإل ظ ؤ

ااشلإلص ظغاض التيإلا اظفإلئ يف اااائؿ ف بيا ـ ابةظؾ يتـ

اظ،ةاؿ هاا اظ ايإل اظتا تاقااإل اظطايإلتيف.

أ ػإل بإلظاسػب ظإلجإلبػ هػف اظشػؽ اظثػإلاا ػف اظسػؤاؿ بلةػاص اظطايإلػ اظتػا يػتـ

قي ػ ػػإل تعيػ ػػيف أهدػ ػػإل اظإلدػ ػػإل ايااال قػ ػػا اظع ػ ػااؽ قػ ػػةف تعييػ ػػا ـ يػ ػػتـ اقإل ػ ػإلً ظطايإل ػ ػ

اظ،ةاؿ هاا ؤاؿ ها ا ااا ش إلاة جإل عيػ أاظيػ قػا اظإلػإلااف بإليدػإلق إظػا أف

( )1ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف
( )2اظ ةاا ةاتا ص .166

ةا سإلبؽ ص  163ا إل بعااإل.
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عيا قا اظيف ندإلئي أا نإلااايػ ( .)1ا ػف اج ػ اظااػإل اػاى بػ ف

اظطايإل ػ اظتػػا يػػتـ قي ػػإل تعيػػيف أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال قػػا اظع ػااؽ تااف إلاػػت ت،إلػػؽ
اظ فإل ة اظع اي ااظعا ي ظاعدا إ أا إل نا تؤال إظا هاـ ت،إليػؽ اظعااظػ ااػا اب ػإل
ي ػػاف اظتعيػػيف اقإل ػإلً هتبػػإلاات شلةػػي أا اجت إلهي ػ ا ثػػا ػػف ا هتبػػإلاات اظ اي ػ
ااظفاي

لإلة إةا إل ها اإل أف تعيػيف أهدػإل ايااال يػتـ ػف نبػؿ اظسػاط اظتافيةيػ

بإلشاة ااف أف ي اف ظاإلدإل ايااال أا ظ جاس اظإلدإل ااهاا اا اًا قا ةظؾ.

ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا اداع تعييف أهدإل

اظإلدإل ايااال اةظؾ بإلهت إلا أسااب اظ ؤاؿ اظعا ا ااظلا
إظا إج اا

ٍ
آف اا،ا.

سإلبإل ظا اش،يف ظاتعييف

اظسإلبإل

بإليدإلق

ف اجؿ ت،إليؽ اهتبإلاات اظعااظ ااظ فإل ة قا

اجؿ أف يت،إلؽ استإلالؿ اظإلدإل ايااال قا ااج

اظساطإلت االاى أف

ت اف اظإلااها اظلإلة باإلؿ اااتااب أهدإلئا بيا اظإلدإل ايااال افسا بإلظش ؿ اظةل
ت اف قيا تاؾ ايج اا ات لإلة بةظؾ اظإلدإل

جإلاب اظساط اظتافيةي

ااف أف ي اف ااإلؾ أل تالؿ ف

اأف ت اف اظتشايعإلت اظ اظ

ظتاؾ اظ سإلئؿ ت فؿ اهدإل

اظإلدإل ايااال ا ط ئاإلف اا ستإلالؿ اظةل ي ا ـ ف اظإليإلـ باظيفت ـ ب ؿ ،يإلا.

اقا سبيؿ اي،إلط بجاااب اةا اظ اداع قةااإل سات،اث قا اظ طاب هف

اظإلااها اظتا يتـ قي إل اإلؿ اااتااب أهدإل اظإلدإل ايااال ابيإلف اى ت ثيااإل هاا

استإلالؿ اةا اظإلدإل اظ ـ اةظؾ ف لالؿ تإلسيـ اةا اظ طاب إظا قاهيف اااؿ
ظبيإلف نااها اإلؿ أهدإل اظإلدإل ايااال ااظفاع اظثإلاا ظا،ايث هف نااها ااتااب

أهدإل اظإلدإل ايااال ا إل ياا:

( )1ياظػػا اػػص اظ ػااا ( )7 6ػػف اظإلػػإلااف انػػـ  17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف
جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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سػػات،اث قػػا اػػةا اظفػػاع هػػف نااهػػا اإلػػؿ أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال قػػا اظػػااؿ
ااظعااؽ ابيإلف ايج اا ات اظتا يتـ قي إل اإلؿ أهدإل اةا اظإلدإل

ا ف اػا

اظساط اظ لتة باإلا ـ .قفا ةا نا تاإلاؿ نإلااف جاس اظااظػ اظ ةػال انػـ 47
ظسػػا  1972اإلػػؿ أهدػػإل ايااال اةظػػؾ قػػا اظ ػػإلاة ( )87اػػا اظتػػا ا،ػػت ائػػيس
جاس اظااظ ةال،ي اإلؿ أهدإل اظإلدإل ايااال بيف أنسػإلـ اػةا اظإلدػإل
ف ،

ااإلا ػـ

إظا ألاى ا ػإل يال،ػظ هاػا ادػاع اإلػؿ أهدػإل اظإلدػإل ايااال قػا

ةػا أف سػػاطإلت ائػػيس جاػػس اظااظػ ت ػػإلا ت ػاف طاإلػ

اظااظ ػ أا ئ،تػػا اظاالاي ػ

قاػػـ يدػ نػػإلااف جاػػس

أي ػ د ػاابط يتإليػػا ب ػػإل ائػػيس اظ جاػػس هاػػا اإلػػؿ أهدػػإل

اظإلدػػإل ايااال ظػػةظؾ قػػةف جإلاػػب ػػف اظفإلػػا اظ ةػػال يػػاى ب ػ ف هػػاـ اد ػ د ػاابط
،ااة قا نإلااف جاس اظااظ

أا ئ،تا اظاالاي ظتاإلالت أهدإل اظإلدإل ايااال

يبعػػث هاػػا هػػاـ اظط ايا ػ قػػا افػػس اظعدػػا اا ػػا اظػػةل اب ػػإل يػػؤال إظػػا ايلػػالؿ
بإلسػػتإلالؿ ا،يػػإلا اػػةا اظإلدػػإل

ايػػاها اػػةا اظجإلاػػب ػػف اظفإلػػا إظػػا اد ػ د ػاابط أا

نااه ػػا لإلةػ ػ باإل ػػؿ أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال بإلظشػ ػ ؿ اظ ػػةل ي ػػاقا دػ ػ إلاإلت إلقيػ ػ

ظتػ ػػاإلالت أهدػ ػػإل اظإلدػ ػػإل ايااال ااػ ػػإلؾ ( .)1اقي ػ ػػإل يتعاػ ػػؽ باإلػ ػػؿ أهدػ ػػإل اظإلدػ ػػإل

ايااال قػػا اظعػااؽ ابػػإلظعااة إظػػا نػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظػ انػػـ  65ظسػػا 1979
اظ عاؿ قةف اةا اظإلإلااف ظـ يتطاؽ إظا اداع اإلؿ أهدإل اظإلدإل ايااال

ف

نايب أا بعيا .إ أف تعاي إلف تش يالت جاس شااى اظااظػ ا إل ػإل انػـ ( )1ظسػا
2006

()2

اظة ػػإلااة ه ػػف ا ااة اظع ػػاؿ قإل ػػا اة ػػت ا ػػةه اظتعاي ػػإلت ها ػػا أف تػ ػاتبط

ب ػائيس اظ جاػػس اؤسػػإل اظ يئػػإلت اظ تلةة ػ قػػا اظ جاػػس اس ػ اتيا هػػإلـ اظ جاػػس
( )1ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ ص .264

( )2اشػ ػ ػ ػػات اظتعاي ػ ػ ػ ػػإلت انػ ػ ػ ػػـ ( )1ظسػ ػ ػ ػػا  2006قػ ػ ػ ػػا جايػ ػ ػ ػػاة اظانػ ػ ػ ػػإلئ اظعااني ػ ػ ػ ػ بإلظعػ ػ ػ ػػا 4071
قا .2006/2/21
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ا جاػػس ا ادػػبإلط اظعػػإلـ ا  ،ػ اظإلدػػإل ايااال

()1

20

ػػإل اػػص اظ ػػإلاة ( /3أا ً)

ػػف اظتعاي ػػإلت اظ شػػإلا إظي ػػإل آاف ػإلً هاػػا نيػػإلـ ائػػيس اظ جاػػس بػػةاااة اظشػػؤاف اياااي ػ

ظ جاس شااى اظااظ

اةظؾ باة إل هاا ( أا ً :إاااة شؤاف اظ جاس اياااي

إلق ).

ا ف لالؿ اص اةه اظ إلاة يتدح ب ف اإلؿ أهدإل اظإلدإل ايااال ي اف ف

ةال،يإلت ائيس جاس شااى اف اظاإلؿ يعا ف اظ سإلئؿ اياااي اظتا يتا اإل
ائيس اظ جاس ااا إل يف ـ ف اص اظ إلاة أهاله اظتا أشإلات إظا نيإلـ ائيس

اظ جاس بتاظا إلق اظشؤاف اياااي

ااةا اظاص جإل

طاإلإلً ( ااظ طاؽ يجال هاا

إطالنا) ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا نإلااف جاس شااى

اظااظ

اةظؾ باد اظداابط اظلإلة باإلؿ أهدإل اظإلدإل ايااال بإلظش ؿ اظةل

ياقا ظ ـ اظد إلاإلت اظ إلقي

ايؤ ف ظ ـ ا ستإلالؿ قا أاا اظيفت ـ .أ إل نإلااف

اظتاظيـ اظإلدإلئا انـ  160ظسا  1979اظ عاؿ قإلا اص هاا هاـ جاا اإلؿ

اظإلإلدا نبؿ ثالث سااات (.)2

( )1ياظػ ػػا اػ ػػص اظ ػ ػػإلاة ( )2ػ ػػف تعاي ػ ػػإلت تش ػ ػ يالت ،اػ ػػس شػ ػػااى اظااظ ػ ػ ا إل ػ ػػإل انػ ػػـ ()1
ظسا .2006
( )2تػػاص اظ ػػإلاة ( /51ثإلاي ػإلً ثإلظث ػإلً) ػػف نػػإلااف اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ  160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ
هاا إل ياا (

ياإلؿ اظإلإلدا نبؿ أف يإلدا ثالث سااات قػا

ػإلف اا،ػا اظ جاػس اظإلدػإل

اإلاا بإلااا سػبب إةا ت ييػا ػف اظتإلػإلايا اظةػإلااة ػف اظاجػإلف اظطبيػ اظاسػ ي أف ،إلظتػا اظةػ،ي
تإلدا باإلاا أا إةا أةب،ت ظااقا اظاظيفي

اظاجػا اا ػػؿ اأف بإلػإل ه قػػا

تسػ ح ظػا بػ اا اظيفتػا قػا

إلاػػا يػؤثا هاػػا سػيا اظعااظػ  .ثإلظثػإلً:

ػإلف ه اػا هاػا

يجػا أف يبإلػػا اظإلإلدػػا

ف اظةاؼ اظااب أا اظثإلظث أا اظثإلاا بااف اإلؿ أ ثػا ػف ل ػس سػااات ايسػتثاا ػف اجػاب
اظاإلؿ اظإلدإلة اظعإل ااف قا ،إل ـ ،إلقظ بغااا).
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يإلةا بإلاتااب اظإلدإلة ت ايف ـ ب اا

بإلظإليإلـ ه ؿ يلتاؼ هاا قا
ظاإلدإل

إلف آلا

إ إل ه ا ـ ااةاا قا ،إل

()1

،ااة اااد ،ت،اؿ ااف

ا ف ثـ اظ سإلس بإلستإلالظا .اقي إل يتعاؽ

بإلاتااب أهدإل اظإلدإل ايااال قفا ةا اجا أف نإلااف جاس اظااظ
جاا ااب أهدإل

ـ أا

ايعا ااتااب اظإلدإلة ا،ا اظشؤاف اياااي

ظةظؾ يجب أف تاد داابط اداهي

استلاا ا اسيا ظات ثيا هاا اظإلدإل

21

اص هاا

جاس اظااظ ظاإليإلـ ب ه إلؿ نإلاااي اندإلئي لإلاج اظ جاس

اةظؾ بإلااا ف ائيس جاس اظااظ

إ أاا ،اا ةظؾ بعاة داابط ا إل أ يتـ

اظااب إ بعا ااقإل اظ جاس اظلإلص ظاشؤاف اياااي
ايلالؿ ب،سف سيا اظعااظ

اظااظ انـ  47ظسا .)2( 1972

اأف

يتاتب هاا اظااب

اةظؾ ب اجب اص اظ إلاة ( )88ف نإلااف جاس

ايػػاى جإلاػػب ػػف اظفإلػػا اظ ةػػال أف اظػػإلـ اػػاب أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال ظاإليػػإلـ

ب ه ػػإلؿ نإلاااي ػ اندػػإلئي ظج ػػإلت اياااة ،ػػؿ ااتإلػػإلا شػػايا اةظػػؾ ي إلاػػا ايلػػالؿ

ب،يػػإلا اظإلدػػإل ايااال ( .)3قػػا ،ػػيف يػػاى جإلاػػب آلػػا ػػف اظفإلػػا ب ػ ف اػػاب أهدػػإل

اظإلدػػإل ايااال إظػػا ج ػػإلت اياااة يػػؤال إظػػا اطػػالع أهدػػإل اػػةا اظإلدػػإل هاػػا ػػإل
ي،ػاث االػػؿ اػػةه ااج ػ ة اي سػبا اظلبػاة ااظ عاقػ قػػا يفيػ سػػيا اا ػػاا قػػا ج ػ

( )1ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس

ةاا سإلبؽ ص .238

( )2تػػاص اظ ػػإلاة ( )88ػػف نػػإلااف جا ػػس اظااظ ػ اظ ةػػال ان ػػـ  47ظسػػا  1972ها ػػا ػػإل يا ػػا
( يجػا اػاب أهدػإل

جاػػس اظااظػ

ػؿ اظانػػت أا قػا يػا أانػػإلت اظع ػؿ اظاسػ ي أا إهػػإلات ـ

ظاإليإلـ ب ه إلؿ ندإلئي أا نإلاااي ظا ااات اظ ،ا
اظعإل

ا ةػإلظ ،إل أا اظ يئػإلت اظعإل ػ أا اظ ؤسسػإلت

اةظؾ بإلااا ف ائيس جاس اظااظ بعا ااقإل اظ جاس اظلإلص ظاشئاف اياااي

هاػا

أف يتاظا اظ جاس اظ ة اا ا،اه ت،ايػا اظ إلقػ ة اظتػا يسػت،إل إل اظعدػا اظ اتػاب أا اظ عػإلا هػف
اةه ااه إلؿ ا يجا أف يتاتب هاا اظااب أا ايهإلاة ايلالؿ ب،سف سيا اظعااظ ).
( )3ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ ص .268
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اياااة ااظة ػػعابإلت اظت ػػا تااج ػػإل ق ػػا ه ا ػػإل

اظ اااػ قػػا ق ػػـ اظإلػػإلااف ظياسػػجـ ػ اظاان ػ
بػ ف ي ػػاف نإلدػيإلً إااايػإلً جيػااً

()1

22

ػػإل ت ا ،ػػا س ػػع ااق ػػؽ ابإلظت ػػإلظا

ابإلظتػػإلظا ي،إلػػؽ ظاعدػػا اظ اتػػاب

 .أ ػػإل بإلظاسػب

سػػبإلً

اتػػااب أهدػإل اظإلدػػإل ايااال قػػا

اظع ػااؽ قػػةف نػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظ ػ ظػػـ يتاػػإلاؿ ااتػػااب أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال

إظا اظإلئؼ ندإلئي انإلاااي لإلاج اظإلدإل ايااال تااا إل تطاؽ إظا اداع ااتااب
بعض اظفئإلت ف لإلاج اظ جاس إظا اظع ؿ قا اظإلدإل ايااال اتاؾ اظفئإلت اا:

أا ً :ندإلة اظةاؼ اااؿ ااظ ا اا اظعإل يف قا ااائا اظااظ اأج ة اظا ااة ااظ فتشيف
اظعاظييف اائيس ا اهإل اظعإلـ ااظ اهيف اظعإل يف :إف ااتااب اةه اظفئإلت ي اف ظ اة

ساتيف نإلبا ظاتجايا ظ اة اا،اة قإلط بةف

ستشإلايف اةظؾ ب ا ف ا يا اظعاؿ(.)2

ابلةاص ااتااب اةه اظفئإلت ااف ااقإل

جاس شااى اظااظ

أا ألة اأيا

اا ا اظةل اب إل يؤال إظا هاـ استإلالؿ اظإلدإل ايااال ااا نا ي اف ااتااب ـ اقإلإلً
هتبإلاات شلةي ا ثا

إل اا اهتبإلاات قاي أا

اي

ا ف ااإل ااها اظ شاع

اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا اداع ااتااب أهدإل اظإلدإل ايااال
اطإلؽ اةا اظإلدإل

ف اـ لإلاج

اةظؾ ب لة األ اظإلدإل ايااال قا اداع ااتااب أهدإلئا

ف اجؿ تع ي استإلالؿ اةا اظإلدإل .

ثإلايإلً :اظ ا اا اظعإل يف قا ااائا اظااظ

ف ظ ـ لباة قا اا ػاا اظإلإلااايػ أا ايااايػ

أا ا نتة ػ ػػإلاي  :إة ي ػ ػػتـ اات ػ ػػااب ا ػ ػػةه اظفئ ػ ػػإلت ظاع ػ ػػؿ ق ػ ػػا اظإلد ػ ػػإل ايااال بة ػ ػػف
ستشإلايف ظ اة ساتيف نإلباػ ظاتجايػا ظ ػاة اا ،ػ ػ ػػاة اةظػؾ ب اسػاـ ج ػاال باػإل ً هاػا
انتااح ا يا اظعاؿ ا ااقإل اظا يا اظ لت ػػص (.)3

( )1ا .قػػإلااؽ هبػػااظبا  :ا ااسػػإلت قػػا ،اي ػ اظتعبيػػا ااسػػتإلالؿ اظإلدػػإل اد ػ إلاإلت اظتإلإلدػػا بػػال
ااا اشا  2007ص .260
( )2ياظا اص اظ إلاة ( /24أا ً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )3ياظا اص اظ إلاة ( /24ثإلايإلً ) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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م.م .فواز خلف ظاهر حسن
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ثإلظثإلً :أهدإل اظ يئ اظتاايسي قا ايإلت اظإلإلااف قا اظجإل عإلت اظعااني  :قإلا أجإل

نإلااف جاس شااى اظااظ ااتااب أهدإل اظ يئ اظتاايسي قا ايإلت اظإلإلااف قا
اظجإل عإلت اظعااني

ظاع ؿ

ستشإلايف قا اظإلدإل ايااال اةظؾ ب اساـ ج اال

باإل ً هاا انتااح ا يا اظعاؿ ا ااقإل ا يا اظتعايـ اظعإلظا ااظب،ث اظعا ا (.)1
اظاإل ال،ظ هاا ااتااب اظفئإلت اظ ة ااة قا اظفإلاتيف (ثإلايإلً اثإلظثإلً) اظ شإلا

إظي إل آافإلً إة يتـ ااتااب ـ ي اف ب اساـ ج اال باإل ً هاا انتااح ا يا اظعاؿ
ا ااقإل اظا يا اظ لتص ااةا اا ا اظةل نا يلؿ بإلستإلالؿ اةا اظإلدإل ااا اب إل

يع ا اظا يا إظا ااتااب بعض اظ إلابيف اا لإلة إةا إل ها اإل أف اظإلدإل ايااال

اا اظ لتص بإلظاظا قا اظ اإل هإلت اياااي .

اابعإلً :ندإلة اظةاؼ اااؿ ااظثإلاا :أجإل نإلااف جاس شااى اظااظ ااتااب اظإلدإلة
ف اظةاؼ اااؿ أا اظثإلاا إظا ،إل ـ اظإلدإل ايااال ا ،إل ـ ندإل اظ اظفيف

اةظؾ بتاشيح ف جاس اظإلدإل ااهاا ( .)2ا إل تجب ال،ظتا قا اةا اظ اداع
أف ااتااب ااشلإلص اظ ة اايف آافإلً ي اف بتاةي

اظااظ

ف اي ة ائإلس

جاس شااى

اقإلإلً ظ إل اةت هايا اظ إلاة (/2ثإلظثإلً/ب )6/ف اظإلإلااف انـ  17ظسا 2013

نإلااف اظتعايؿ اظلإل س ظإلإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ (.)3

ا إل تجاا ايشإلاة إظيا بلةػاص اػةا اظ ادػاع أيدػإلً أف تعاي ػإلت تشػ يالت

جاس شااى اظااظ ا إل إل انـ ( )1ظسا  2006نا أجإل ت ااتااب اظإلدإلة ظاع ؿ

قا ،إل ـ اظإلدإل ايااال ا ،إل ـ ندإل اظ اظفيف قإلا اةت اظ إلاة ( /5أا ً /ب)
( )1ياظ ػػا ا ػػص اظ ػػإلاة ( /25ثإلايػ ػإلً /أ) ػػف ن ػػإلااف جا ػػس ش ػػااى اظااظػ ػ ان ػػـ  65ظس ػػا 1979
اظ عاؿ.

( )2ياظ ػػا ا ػػص اظ ػػإلاة ( )5ػػف اظإل ػػإلااف ان ػػـ  17ظس ػػا  2013ن ػػإلااف اظتع ػػايؿ اظل ػػإل س ظإل ػػإلااف
جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
( )3ت ػػاص اظ ػػإلاة (/2ثإلظثػ ػإلً/ب )6/ػػف اظإل ػػإلااف ان ػػـ  17ظس ػػا  2013ها ػػا ػػإل يا ػػا (( اظتاةػ ػي
بإلاتااب اظ اةاص هاي ـ قا اظ إلاتيف ( )24ا ( )25ف اةا اظإلإلااف)).

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 27
أيـلــول  2015م
ذو الحجة  1436هـ

أ .د .احمد خورشيد حميدي
م.م .فواز خلف ظاهر حسن

هاا ( يجا ااتااب اظإلدإلة ف اظةاؼ اااؿ أا اظثػإلاا ظعدػاي

اظع ػ ػػإلـ ػ ػػف ي ػ ػػا اظ ات ػ ػػابيف ظعد ػ ػػاي

جا ػ ػػس ش ػ ػػااى اظااظػ ػ ػ )

24

جاػس ا ادػبإلط

ػ ػػإل اة ػ ػػت اظ ػ ػػإلاة

(/6أا ً/ب) ف اظتعاي إلت اظ ة ااة هاا إل ياا ( يجا ااتػااب اظإلدػإلة ػف اظةػاؼ
اااؿ أا اظث ػػإلاا إظ ػػا  ،ػ ػ اظإلد ػػإل ايااال ػػف ي ػػا اظ ات ػػابيف ظعد ػػاي

شااى اظااظ ).

جا ػػس

يإلةا بتاني اظإلدػإلة تاةػيب اظإلإلدػا قػا ا ػ اظيفػا اهاػا ػف اظ ا ػ اظػةل

إلف يشغاا

()1

ايعا اداع تاني اظإلدإلة ف ااـ د إلاإلت ا سػتإلالؿ ظاإلدػإل

اف

تػػاؾ اػػةا اظ ادػػاع ت،ػػت اط ػ ة اظ ،ا ػ نػػا يػػؤال إظػػا دػػيإلع ةظػػؾ ا سػػتإلالؿ اف
اظتانيػ ػ ي ػػف أف ت ػػاف س ػػيفإلً س ػػاطإلً ها ػػا اظإلد ػػإلة ان ػػا تع ػػا اظ ،ا ػ ػ إظ ػػا ت ػػاؾ
اظإلإلدا اظةل

تا ب قا تانيتا ااف تانيا قػا ،ػيف تانػا ػف يااظي ػإل أا يػاااا إل

اا ػػا اظ ػػةل سػػيلؿ ،ت ػ ػإلً بإلط ئا ػػإلف اظإلدػػإل ااس ػػتإلالظا .ظ ػػةظؾ قػػةف ا ا ػػب تشػ ػايعإلت

اظػػااؿ اظ اظ ػ ظاسػػاط اظإلدػػإلئي
اظسػػاط اظإلدػػإلئي

تد ػ اظد ػاابط ااظإلااهػػا اظلإلة ػ بتاني ػ أهدػػإل

ػػف أجػػؿ تإلايػػا اظدػ إلاإلت اظ إلقيػ ظ ػػـ اظ ػػا ،ـ ا سػػتإلالؿ اظػػةل

يةػػباف إظيػػا ا ػػا

اظإلدإلة بةااة هإل

يتػػاؾ أ ػػا تػانيت ـ ظاسػػاط اظتإلايايػ ظا ،ا ػ  .ابإلظاسػػب ظتانيػ

اجا أف اااظ

اياااي اظ اظ

ظ ػإل تعت ػا عيػإلايف أسإلسػيف

ظتاني ػ اظإلدػػإلة ا ػػإل اظػػإلـ اظتاني ػ هاػػا أسػػإلس اانا ي ػ

اظجاااة أا اظ فإل ة.

ااظػػإلـ اظتاني ػ هاػػا أسػػإلس

انا ةاب جإلاب ف اظفإلا ب ف اهت إلا اظإلـ اظتاني هاا أسإلس اظ فإل ة اظتا

تثبت ف لالؿ اظتفتيش هاا أه إلؿ اظإلدإلة

ي،ت ؿ اظتعاا قا ااتب اظ فإل ة

إا إل يإلتةا قا أ ايف

ثإلظث ظ إل اااؿ اا أف اظإلإلدا ةإلظح ظاظيفتا قيانا

ااظثإلاا أف اظإلإلدا

يةاح ظاظيفتا قيا،ا ظةظؾ ياها اةا أة،إلب اةا اظاأل

( )1ا ، .ا ا،يا هبااظإلال أبا يااس

ةاا سإلبؽ ص .220
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إظا االة بإلظاظإلـ ايا اي ل اظةل يإلاـ هاا ااتلإلب اظإلدإلة قا تعييا ـ اظتا

يتغيا قا ظاا اد اظإلدإلة

إل طإلظت اة ه ا ـ

()1

ايديؼ اظبعض أف

لداع اظإلدإلة ظاظإلـ اظتاني يؤال إظا ااشغإلؿ أق إلااـ ب إل انا ي اف الالً ظاساط

اظتافيةي هف طايؽ اظتا يب ااظتاايب ظاايؿ ف ،يإلااـ ااستإلالظ ـ ظةظؾ يجب
اد د إلاإلت إلقي ظاظإلـ تاني اظإلدإلة ت فؿ هاـ اتلإلةاإل اسيا ظادغط هاا

أهدإل اظإلدإل ايااال ف قبؿ اظساط اظتافيةي (.)2
اج

ا ف اج اظااإل قةااإل تااف اإل اتفؽ
اد د إلاإلت إلقي اهدإل اظإلدإل ايااال ت فؿ هاـ اظت ثيا هاا استإلالظ ـ ف

نبؿ اظساط اظتافيةي

إ

إااإل

اظاظا اظثإلاي اظإلإلئا باجاب

اتفؽ ع ـ قا هاـ اد اظإلـ ظتاني أهدإل

اظإلدإل ايااال اأاا اب إل سيشغؿ أق إلااـ بؿ يجب أف ي اف ااإلؾ اظإلـ ظتاني
اظإلدإلة اف قا ةظؾ ت،في ظاإلدإلة ظإللالص قا ه ا ـ يدإلؼ إظا ةظؾ أف
إلتدا اظعاؿ يتطاب هاـ اظ سإلااة بيف اظإلإلدا اظ عيف ،ايثإلً

ا دا قتاة طايا قا ه ؿ اظإلدإل

بإليدإلق إظا أاا يجب

اظ لاص ااظ جا قا ه اا هف ياه ف اظإلدإلة .

اظإلإلدا اظةل
إلق ة اظإلإلدا

اقي إل يلص تاني أهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ قةاا اقإلإلً ظ إل اص

هايا نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979نا تـ االة باظإلـ اظ فإل ة
ااظ اة ظتاني أهدإل اةا اظإلدإل

اأف اظإلإلااف تاإلاؿ اداع تاني اظ ستشإلا

اظ سإلها إظا ستشإلا قإلط ااشتاط ظةظؾ تااقا بعض اظشااط اا:
 .1أف ي اف نا ا دا اة

تإلؿ هف ثالث سااات قا اظيفتا.

 .2ثبات أاايتا ف لالؿ اظ فإل ة اظجياة ااظإلااة هاا اظع ؿ.

( )1ا ، .ا هةفاا

ةاا سإلبؽ ص .169

( )2ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ .255
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 .3اشػ ػػا ب،ثػ ػػيف نػ ػػإلاااييف ني ػ ػػيف قػ ػػا اانػ ػػؿ با ػ ػإل ً هاػ ػػا تإليػ ػػيـ اي ػ ػ ة ائإلس ػ ػ
اظ جاس(.)1
 .4تاةي اي ة ائإلس

جاس اظشااى بةظؾ (.)2

ػػف لػػالؿ ػػإل تإلػػاـ يتدػػح بػ ف اظ شػػاع اظع اانػػا نػػا اهت ػػإلا اظػػإلـ اظ فػػإل ة ااظ ػػاة

بلة ػػاص تانيػ ػ أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااال  .اث ػ ػ سػ ػؤاؿ ي ػػف طا ،ػػا  ،ػػاؿ ا ػػةا
اظ اداع

فإلاه اؿ تاجا د إلاإلت اهدإل اظإلدإل ايااال بإلظاسب ظتانيت ـ و

أ ػ ػػإل بإلظاسػ ػػب ظد ػ ػ إلاإلت أهدػ ػػإل اظإلدػ ػػإل ايااال قػ ػػا اظع ػ ػااؽ قي ػ ػػإل يتعاػ ػػؽ

بتانيت ـ قةف نإلااف جاس شااى اظااظ اظاإلقة ظـ ياص هاا أي د إلاإلت اهدإل

اظإلدإل ايااال بلةاص تاني أهدإلئا بلالؼ اظاد بإلظاسب اهدإل اظإلدإل

ايااال قا ةا ا ةظؾ اظ،إلؿ قا نإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا انـ  160ظسا 1979
قةاػػا اػػا اآللػػا ظػػـ يػػاص هاػػا أيػ د ػ إلاإلت ظاإلدػػإلة بلةػػاص ت ػانيت ـ إا ػػإل جعػػؿ
اظاظا قا اا اا اظ تعاإل بإلظتاني

ف التةإلص جاس اظإلدإل ااهاا اأف ن ااااتا

ب ةا اظش ف ا إلئي ا يجا اظطعف ب إل (.)3

ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا بإلإلااف جاس شااى اظااظ

انإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا اةظؾ بإلظاص هاا د إلاإلت اهدإل اظإلدإل ايااال
بةفا لإلة

اأهدإل اظإلدإل اظعإلال بةفا هإل

أساة بإلظااؿ اظ إلإلاا

تع ي استإلالظ ـ اتاقيا اظد إلاإلت اظ إلقي ظ ـ قا اةا اظ اداع اظ ـ .

قا سبيؿ

( )1ياظػػا اػػص اظ ػػإلاة ( )8ػػف اظإلػػإلااف ان ػػـ ( )17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتع ػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف
جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )2ياظ ػػا ا ػػص اظ ػػإلاة ( /2ثإلظثػ ػإلً  /ب )5/ػػف اظإل ػػإلااف ان ػػـ ( )17ظس ػػا  2013ن ػػإلااف اظتعػ ػػايؿ
اظلإل س ظإلإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )3ياظا اص اظ إلاة ( )45ف نإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا انـ  160ظسا  1979اظ عاؿ.
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إف ا ستإلالؿ اظ اشاا ظاإلدإل ايااال

لػػإلص بإلادػػبإلط أهدػػإل اػػةا اظإلدػػإل
ظ إل ـ
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ي ػف أف يت،إلػؽ ػف ااف اجػاا اظػإلـ

اف أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال هاػػا

ف اظ ،ت ؿ أف يات باا بعض االطإل

إلاسػػت ـ

اا ا اظةل يسػتاجب إيإلػإلع بعػض

اظعإلاب ػػإلت ا اد ػػبإلطي ها ػػي ـ بإلظشػ ػ ؿ اظ ػػةل ي ػػتال ـ اطبيعػ ػ اظيف ػػت ـ اب ػػإل أا ػػـ
ي إلاسػػاف اظيفػػت ـ ،ػػإلظ ـ قػػا ةظػػؾ ،ػػإلؿ بإلي ػ اظ ػػاظفيف قػػا سػػإلئا ااائػػا ا ؤسسػػإلت

اظااظػ

بػا بإلظتػإلظا ػف أف ياجػا ااػإلؾ اظػإلـ اادػبإلطا لػإلص ب ػـ اتانيػ اظعإلابػ

ا ادبإلطي اظتا تتال ـ اطبيعػ اظ لإلظفػ اظ ات بػ

ػف نػبا ـ ظػةظؾ تع ػا اظتشػايعإلت

قػػا اظػػااؿ هاػػا اد ػ اظػػإلـ اادػػبإلطا لػػإلص بإلظإلدػػإل

يلتاػػؼ بعػػض اظشػػا هػػف

اظاظ ػػإلـ ا اد ػػبإلطا اظل ػػإلص ب ػػإلظ اظفيف اآللػ ػايف بإلظشػ ػ ؿ اظ ػػةل ي ػػاقا ظ ػػـ بع ػػض
اظد إلاإلت اظ إلقي تجإله تالؿ اظ ،ا

قا اظ جإلؿ ا ف ثـ اظت ثيا هاا استإلالؿ اةا

اظإلدإل  .ايثيا اةا اظ اداع اظ ثيا ف ااسئا

ا إل ػإل اػا اظعإلابػإلت ا ادػبإلطي

اظت ػػا ي ػػف تانيع ػػإل ها ػػا أهد ػػإل اظإلد ػػإل ايااالو ا ػػف ا ػػا اظس ػػاط اظ لتةػ ػ

بفاد ػ إلو ا ػػإل اػػا إج ػ اا ات قاد ػ إلو ا ػػإل اػػا اظد ػ إلاإلت اظ إلػػااة اهدػػإل ايااال
تجإله تاؾ اظعإلابإلت ا إل اا اى ت ثيا تاؾ اظ سإلئؿ هاا استإلالؿ اظإلدإل ايااال.

اقا سبيؿ ايجإلب هف تاؾ ااسئا قةااإل ساإلسـ اةا اظ طاب إظا ثالث قااع

اااؿ ظبيإلف اظعإلابإلت ا ادبإلطي
ااظفاع اظثإلاا ظا،ايث هف اظج

اظتا ي ف قاد إل هاا أهدإل اظإلدإل ايااال

اظ لتة قا تاني تاؾ اظعإلابإلت ااظفاع اظثإلظث

قسالةةا ظاطعف بإلااا قاض اظعإلابإلت ا ادبإلطي اهدإل اظإلدإل ايااال
ا إل ياا:

قي إل يلص اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا ي ف تانيع إل هاا أهدإل اظإلدإل

ايااال قا اظعااؽ قةف نإلااف جاس شااى اظااظ اظاإلقة ظـ يتطاؽ إظا اةا
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إل أاا ظـ ي،يؿ اظ سإلئؿ اظ تعاإل ب ةا اظ اداع إظا أل ف
هاا سبيؿ اظ ثإلؿ نإلااف اادبإلط اظفا اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ

انـ  14ظسا  1991اظ عاؿ أا نإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا
اظال
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إل قعؿ بإلظاسب ظاشااط

ظتعييف أهدإل اظإلدإل ايااال هاا إل اص هاا تطبيؽ اظشااط اظعإل

ظااظيف اظااااة قا نإلااف اظلا

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ

()1

ااةا

اظ انؼ يا اقؽ ف نبؿ اظ شاع اظعاانا هاا لالؼ اظ شاع اظ ةال اظةل
اص هاا اظعإلابإلت اظتا ي ف تانيع إل هاا أهدإل اظإلدإل ايااال ااا هإلاب

اظااـ ااظع ؿ ( .)2ااظسؤاؿ ااإل اؿ أف هاـ اظاص قا نإلااف جاس شااى اظااظ

اظاإلقة هاا اظعإلابإلت ا ادبإلطي هاا أهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ يعاا هاـ

إ إلاي إيإلإلع اظعإلابإلت هاي ـ و ظإلجإلب هف ةظؾ اإلاؿ ب ف اظإلدإل ايااال قا
اظعااؽ يت اف ف قئإلت هاه ااـ قئ اظإلدإلة اقئ اظ اهيف اظعإل يف ااظ فتشيف

اظعاظييف اظةل يتـ ااتااب ـ ف نبؿ ا يا اظعاؿ
اظااظ اظةيف يتـ ااتااب ـ ب ااقإل ا اائ ـ

()4

()3

اقئ اظ ا اا اظعإل يف قا ااائا

اقئ اهدإل اظ يئ اظتاايسي قا ايإلت

اظإلإلااف اظةيف يتـ ااتااب ـ ب ااقإل ا يا اظتعايـ اظعإلظا ااظب،ث اظعا ا

()5

اف

اظ عااـ أف اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا يتـ تانيع إل هاا تاؾ اظفئإلت تلتاؼ ف قئ

اظا ألاى قإلظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا تفاض اظإلدإلة ااظ اهيف اظعإل ييف تلتاؼ
هف اظعإلابإلت ا ادبإلطي

اظتاايسي

اظتا تفاض هاا اظ ا اا

اظعإل يف اأهدإل

اظ يئ

اف اظعإلابإلت ا ادبإلطي ظاإلدإلة اص هاي إل نإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا انـ

 160ظسا  1979اظ عاؿ ااظعإلابإلت ا ادبإلطي اهدإل ا اهإل اظعإلـ اص
( )1ياظا اص اظ ااا ( )30 19ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
( )2ياظا اص اظ إلاة ( )120ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972

( )3اص اظ إلاة ( /24أا ً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )4اص اظ إلاة ( /24ثإلايإلً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
( )5اص اظ إلاة ( /25أا ً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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هاي إل نإلااف ا اهإل اظعإلـ انـ  159ظسا  1979اظ عاؿ ا إل اظ ا اا اظعإل يف
اأهدإل اظ يئ اظتاايسي قةف اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا تفاض هاي ـ نا اص

هاي إل نإلااف اادبإلط اظفا اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ انـ  14ظسا  1991اظ عاؿ

اهاا اظاجاع اظا اظإلااايف اظتا يلد ظ إل أهدإل اظإلدإل ايااال قةف اظعإلابإلت

ا ادبإلطي اظتا تفاض هاي ـ اا إلآلتا:

أا ً :اظإلدإلة ااظ اهيف اظعإل يف ااظ فتشيف اظعػاظييف( :)1إف اظعإلابػإلت ا ادػبإلطي اظتػا
ي ف أف تفاض هاا اؤ

اا -:ا اةاا – ت ليا اظتاقي اا اظعالاة اا اي إل اة

تإلؿ هف سا ا ت يا هاا (ثالث سااات) ف تإلايخ اظإلااا اةا إلف نا ا ؿ اظ ػاة

اظإلإلاااي ػ ػ ظاتاقي ػ ػ اا ق ػ ػػف تػ ػػإلايخ ا إلظ ػ ػػإل – إا ػ ػػإل اظلا ػ ػ

انػ ػػا اػ ػػص هاػ ػػا اػ ػػةه

اظعإلابػػإلت نػػإلااف اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ  160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ قػػا اظ ػػإلاة ()58
انإلااف ا اهإل اظعإلـ انـ  159ظسا  1979اظ عاؿ قا اظ إلاة (. )62

( )1تػػـ إاشػػإل ايئػ اظتفتػػيش اظعػػاظا ب اجػػب نػػإلااف ايئػ اظتفتػػيش اظعػػاظا انػػـ ( )115ظسػػا 1966
ظت ػػاف إ،ػػاى ااائػػا ا ااة اظعػػاؿ اتػػـ اسػػتبااؿ اػػةه اظ يئ ػ

ب يئ ػ ايش ػااؼ اظإلدػػإلئا اظ ش ػ ا

ب اج ػػب ن ػػإلااف ايشػ ػااؼ اظإلد ػػإلئا ان ػػـ ( )124ظس ػػا  1979بع ػػا أف ت ػػـ إظغ ػػإل ن ػػإلااف ايئػ ػ
اظتفتػػيش اظعػػاظا ب اجػػب اػػص اظ ػػإلاة (/43أا ً) ػػف نػػإلااف ايش ػااؼ اظإلدػػإلئا اظ ػػة اا آاف ػإلً

اتتب ،إلظيإلً ظ جاس اظإلدإل ااهاا اقإلإلً ظ إل اةت هايا اظ إلاة (/3أا ً) ػف اظإلػإلااف اظ ػة اا

ابإلظاسب اهدإل اةه اظ يئ قةا ـ ي اااف ف ثالث قئإلت اـ اظإلدإلة اظػةيف يػتـ التيػإلااـ ػف

نبػػؿ ائػػيس جا ػػس اظإلدػػإل ااهاػػا ااظ ػػاهيف اظعػػإل يف اظ ػػةيف يػػتـ ااتػػااب ـ بإلػ ػااا ػػف جا ػػس
اظإلدػػإل ااهاػػا ااظ ػػاظفيف قػػا جاػػس اظإلدػػإل ااهاػػا اظ،إلةػػايف هاػػا شػ إلاة اظب ػػإلظااياس
تإلؿ هف هشاة سااات اظةيف يتـ تعييػا ـ ب سػاـ ج ػاال باػإل ً هاػا انتػااح ػف
اظاي ـ لا
ائيس اظ جاس اظإلدإل ااهاا اةظؾ ،سب إل هايػا اظ ػإلاة ( )3ػف نػإلااف ايشػااؼ اظإلدػإلئا
اظ ة اا ابإلظاسب ظاعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا تفاض هاا اػؤ

قػةف اظإلدػإلة ااظ ػاهيف تفػاض

هاػ ػػي ـ اظعإلابػ ػػإلت اظلإلة ػ ػ بإلظإلدػ ػػإلة ااظ ػ ػػاهيف اظعػ ػػإل يف اأ ػ ػػإل قئ ػ ػ اظ ػ ػػاظفيف قػ ػػةف اظعإلابػ ػػإلت
ا ادػػبإلطي اظتػػا تفػػاض هاػػي ـ ةات اظعإلابػػإلت ا ادػػبإلطي اظتػػا تفػػاض هاػػا سػػإلئا اظ ػػاظفيف
اظتا اص هاي إل نإلااف اادبإلط اظفا اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ انـ  14ظسا . 1991
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ثإلايإلً :اظ ا اا اظعإل يف قػا ااائػا اظااظػ اأهدػإل اظ يئػ اظتاايسػي قػا ايػإلت اظإلػإلااف:
إف اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا تفاض هاا اةه اظفئإلت قإلا اص هاي إل نإلااف اادبإلط
اظفا اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ انـ  14ظسا  1991اظ عاؿ قػا اظ ػإلاة ( )8اػا ااػا

ػػإلآلتا.1( :قػػت اظاظػػا .2.اياػػةاا .3.نط ػ اظ ااتػػب .4.اظتػػابيخ .5.إاإلػػإلص اظ ااتػػب.

 . 6تا يؿ اظااج .7 .اظفةؿ .8.اظع ؿ.).

أ ػ ػػإل بإلظاسػ ػػب ظاج ػ ػ اظ لتة ػ ػ بفػ ػػاض اظعإلابػ ػػإلت ا ادػ ػػبإلطي هاػ ػػا اهدػ ػػإل

اظإلدإل ايااال قةف نإلااف جاس شااى اظااظ ظـ يتطػاؽ اظػا اػةا اظ ادػاع هاػا

لػػالؼ اظ شػػاع اظ ةػػال اظػػةل اػػص قػػا نػػإلااف جاػػس اظااظػ انػػـ  47ظسػػا 1972

هاػػا تش ػ يؿ جاػػس ت ايػػب يلػػتص بت ايػػب أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال ايت ػػاف اػػةا

اظ جا ػػس ائ ػػيس جا ػػس اظااظػ ػ ائيسػ ػإلً ظ ػػةا اظ جا ػػس اهد ػػاي س ػػت أهد ػػإل ،س ػػب

ا نا ي ػ ( .)1ابػػإلظعااة اظػػا ادػػاع اظج ػ اظ لتة ػ بتاني ػ اظعإلابػػإلت ا ادػػبإلطي

اهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ قةااػإل اعتإلػا أف تانيػ اظعإلابػإلت ا ادػبإلطي يػتـ
ػػف نبػػؿ ظجاػ تشػ ؿ بػ ا ػػف ائػػيس جاػػس شػػااى اظااظػ
ستشإلا تتاظا اةه اظاجا اظت،إليؽ

ااهدإل

جاس شااى اظااظ ظغاض قاض اظعإلاب اظ إلتا،

اي ػػاف أهدػػإلئ إل بااجػ

ا ف ثـ تاقػ تاةػيإلت إل اظػا ائػيس
ف نبؿ اظاجا اظ ة ااة.

ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا اظا إهإلاة اظاظا قا نإلااف جاس شااى اظااظ

ااظاص هاا تش يؿ ج

اظ إلإلاا .

تلتص بإلادبإلط اهدإل

( )1ياظا اص اظ إلاة ( )112ف نإلااف جاس اظااظ انـ  47ظسا

اةا اظإلدإل

اساة بإلظااؿ

 1972اظ عاؿ.
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قي إل يتعاؽ بإلظطعف بإلااا قاض اظعإلاب ا ادبإلطي اهدػإل اظإلدػإل ايااال

قةف نإلااف جاس شااى اظااظ ظـ يتطاؽ اظا اةا اظ اداع ااعتإلا أف اظطعف بإلػااا

قػاض اظعإلابػ ا ادػبإلطي ي ػػاف ،سػب اظعاػااف اظػاظيفا ظاعدػػا اظ عإلنػب قبإلظاسػػب

ظاإلدػػإلة ااظ ػػاهيف اظعػػإل يف قػػةف اظطعػػف بإل ػااا قػػاض اظعإلاب ػ ا ادػػبإلطي ي ػػاف أ ػػإلـ

اظ يئػ اظ اسػػع قػػا  ،ػ اظت ييػ

،يػػث اػػص اظ شػػاع قػػا اظ ػػإلاة ( )62ػػف نػػإلااف

اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ  160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ هاػػا ااػػا (ظ ػائيس جاػػس اظإلدػػإل

ااهاا اائيس ا اهػإل اظعػإلـ ااظإلإلدػا ،ػؽ اظطعػف ظػاى اظ يئػ اظ اسػع قػا  ،ػ

اظت يي ػ بإل ػااا ظجا ػ شػػؤاف اظإلدػػإلة اظةػػإلاا اقػػؽ ا ،ػػإلـ اػػةا اظإلػػإلااف لػػالؿ ثالثػػيف
يا ػإلً ػػف تػػإلايخ اظتبايػػي اظا يئ ػ اظ اسػػع اةا انتدػػا اظ،ػػإلؿ اف تػػاها

ثػػؿ ائػػيس

جاػػس اظإلدػػإل ااهاػػا ا ثػػؿ ائػػيس ا اهػػإل اظعػػإلـ ااظإلإلدػػا سػػت إلع انػااظ ـ ثػػـ

تةػاا نااااػػإل بتةػايؽ نػااا اظاجاػ اا إظغإلئػا اا تعاياػػا اي ػاف نااااػػإل قػا اػػةا اظشػ ف

ا إلئيإلً) ااةا اظاص افسا ااا قا نإلااف ا اهإل اظعإلـ انػـ  159ظسػا  1979اظ عػاؿ

قا اظ إلاة (. )66

اأ ػػإل قي ػػإل يتعاػػؽ ب هدػػإل اظإلدػػإل ايااال ػػف قئ ػ اظ ػػا اا اظعػػإل يف قػػا ااائػػا

اظااظ اأهدإل اظ يئإلت اظتاايسي قا ايإلت اظإلإلااف قةف اظطعف بإلااا قاض اظعإلابػ
ا ادبإلطي ي اف أ إلـ ،

ندإل اظ اظفيف (.)1

( )1ياظا اص اظ ااا (/12ثإلظثإلً) ا( )15ف نإلااف إادبإلط اظفا اظااظ ااظإلطػإلع اظعػإلـ انػـ 14

ظسػػا  1991اظ عػػاؿ ااظ ػػإلاة ( )5ػػف اظإلػػإلااف انػػـ  17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س
ظإلإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 27
أيـلــول  2015م
ذو الحجة  1436هـ

أ .د .احمد خورشيد حميدي
م.م .فواز خلف ظاهر حسن

إف إنااا اظاظإلـ ايااال اظلإلص بإلظإلدإل ايااال
بؿ

ا ستإلالؿ ظ ةا اظإلدإل

ي فا ا،اه قا ت،إليؽ

با ف اجاا اظإلـ إلظا لإلص با ي اا ف

ه اا بإلستإلالظي بعيااً هف ت ثيا اظساطتيف اظتافيةي ااظتشايعي
اجاا ي ااي لإلة با
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ستإلا هف ي ااي اظساط اظتافيةي

إلاس

اةظؾ ف لالؿ

ف اجؿ إبعإلا ت ثيا

تاؾ اظساط هاا اظإلدإل ايااال هف طايؽ استغالؿ افاةاإل أا ساطت إل اظ إلظي

هاا اةا اظإلدإل

يدإلؼ إظا ةظؾ اجاب أف ت اف ااإلؾ

ب هدإلئا تاقا ظ ـ اظ،يإلة اظ اي

ي ات إلظي لإلص

ظ ـ ااسااـ تسإلهااـ بإلظا اض ب هبإل اظ،يإلة

اتبعا ها ـ غايإلت إل اظتا نا تاقع ـ إظا اظ يؿ أا ا ا،ااؼ هف طايؽ اظعاؿ

ات،إليؽ اظعااظ اظتا يةبا اظإلدإل إظا ت،إليإل إل.

ااظسؤاؿ ااإل اؿ يعا اجاا اظ ي ااي اظ ستإلا ظاإلدإل ايااال هإل ؿ ف هاا ؿ

استإلالظا ا إل ااـ انؼ اظتشايعإلت اظعااني ااظ إلإلاا

ف اةا اظ اداع و ا إل اا

اظ ايإل اظ إلظي اظ اا ،اهدإل اظإلدإل ايااال و ا إل اى ت ثاي إل هاا استإلالؿ

اظإلدإل ايااال و

ظإلجإلب هف تاؾ ااسئا قةااإل ساإلسـ اةا اظ ب،ث إظا طابيف اااؿ ظا،ايث

هف اظ ي ااي اظ ستإلا ظاإلدإل ايااال ااظ طاب اظثإلاا ظا،ايث هف اظ ايإل اظ إلظي
اهدإل اةا اظإلدإل

ا إل ياا :

يعا اداع اظ ي ااي اظ ستإلا ظاإلدإل

استإلالؿ ةظؾ اظإلدإل
هاا اظإلدإل

ايااال ف اظ اادي

اظتا ت س

انا أثيات بةاااإل اظ ثيا ف اظتسإلؤ ت ،اؿ اى ت ثيااإل

اف ااإلؾ ف ياى ب ف استإلالؿ اظإلدإل

باجاا اظ ي ااي اظ ستإلا

ي ف أف ت،إلؽ ظا ةظؾ إ

اف اظتةاؼ قا اظشؤاف اظ إلظي ظاإلدإل – ف اج

اظاظا اةه – ي ثؿ بال شؾ الالً ااسعإلً ظات ثيا قا اظإلدإل اأهدإلئا

ف لالؿ
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سيإلس ايسااؼ اة أا اظتإلتيا اة ألاى ب،سب اا،ااؿ اظتا تايااإل اظج
ت تاؾ

إلـ اا اا قا اظشؤاف اظ إلظي ظاإلدإل

اظتا

ااظ اؼ قا اتإل اظ،إلظتيف اا إ ،إلـ

ف ي تاؾ إاااة شؤاا إل اظ إلظي

تاالدإله إل ظساط
اظسيطاة هاا اظإلدإل
بعااإل اظت ثيا هاا اجإلظ إل أ اًا يسي اًا ( )1ايديؼ جإلاب آلا ف اظفإلا بإلظإلاؿ أف
اظإلدإل يعا ساط أساة بإلظساطإلت االاى بإلظااظ
ا ي ف أف ت اف تاؾ اظ ي ااي

،ؿ انإلب

قةاا يابغا أف يستإلؿ ب ي اايتا

ف اظساطتيف اظتشايعي ااظتافيةي

إلات تاؾ اظ ي ااي بإلبإلً ظاالاؿ ا ف ثـ اظت ثيا هاا اظإلدإل

إهااا ي ااي اظإلدإل

ايةبح

اا

هايا يجب أف ي اف

ف التةإلص اظإلدإلة اافس ـ ب إل قا ةظؾ ت،ايا اااااإل

اأاجا إافإلن إل اأف تااج ان إلً اا،ااً قا اظ اا ا اظعإل

اظساط اظتافيةي (.)2

ظاااظ

ستإلا هف ي ااي

اقي ػػإل يتعا ػػؽ بإليجإلبػ ػ ه ػػف اظسػ ػؤاؿ اظ تة ػػؿ ب ي اايػ ػ اظإلد ػػإل ايااال ق ػػا

اظع ػااؽ قػػةف اظإلػػإلااف انػػـ ( )17ظسػػا  2013نػػإلااف اظتعػػايؿ اظلػػإل س ظإلػػإلااف جاػػس
شػػااى اظااظػ انػػـ  65ظسػػا  1979نػػا اػػص هاػػا أف ت ػػاف ظا جاػػس ا،ػػاة ،سػػإلبي

س ػػتإلا دػ ػ ف اا اػ ػ ا ااة اظع ػػاؿ اةظ ػػؾ ق ػػا اظ ػػإلاة ( /1ثإلايػ ػإلً) اظت ػػا ت ػػاص ها ػػا

( ظا جاس ا،اة ،سإلبي

ستإلا د ف اا ا ا ااة اظعاؿ).

ف اةا اظاص يتدح ب ف اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ

يت ت

ب ي ااي

تااا إل ت اف أ ااه اظ إلظي د ف اا ا ا ااة اظعاؿ اا ا اظةل سيجعؿ
ستإلا
ت ثا با ااة اظعاؿ اسي اف ةظؾ
اظإلدإل ايااال ت،ت ا ،اظساط اظتافيةي
اهإلة ظاتالؿ قا شؤاف ةظؾ اظإلدإل .

ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا نإلااف جاس شااى

اظااظ

اظعاؿ

اةظؾ بإلظاص هاا أف ي اف ظاإلدإل ايااال ي اايتا اظ ستإلا هف ا ااة
ف اجؿ د إلف استإلالظا لإلة إةا إل ها اإل ب ف اةا اظإلدإل يتاظا اظاظا

( )1ا ، .ا هبااظإلال أبا يااس

ةاا سإلبؽ ص .208

( )2ا .قإلااؽ هبااظبا :ةاا سإلبؽ ص .205
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اظتا ت اف اياااة طاقإلً قي إل ابإلظتإلظا با ظا ف أف يستإلؿ

تااف ف ااـ هاا ؿ ةظؾ ا ستإلالؿ اا ا ستإلالؿ اظ إلظا.

سات،اث قا اةا اظ طاب هف اظ ايإل اظ إلظي اظتا يجب يت ت ب إل أهدإل اظإلدإل
ايااال أساة ب هدإل اظإلدإل اظعإلال اأف اح تاؾ اظ ايإل اظ إلظي ظاإلدإلة

يإلةا

ا إل ي ات تتةؿ بشلص اظإلإلدا إا إل اظإلةا ا إل  ،إلي استإلالظا قا أاا

اظيفتا ااا استإلالؿ يتانؼ هايا د إلف ،إلاؽ ا،ايإلت ااقااا ف ج

،يإلا اظإلدإلة اافس ـ ف ج

ألػ ػ ػ ػ ػ ػػاى

()1

اد إلف

إل سابيف اظ ايإل اظ إلظي اهدإل

اظإلدإل ايااال لالؿ بإلشات ـ ظع اا ا ةظؾ قا ،إلظ اات إل اظاابط اظاظيفي

ف لالؿ تإلسيـ اةا اظ طاب إظا قاهيف اااؿ ظبيإلف اظ ايإل اظ إلظي اهدإل اظإلدإل

ايااال أثاإل

بإلشات ـ ظاظيفت ـ ااظفاع اظثإلاا ظا،ايث هف اظ ايإل اظ إلظي بعا اات إل

اظاابط اظاظيفي اهدإل اظإلدإل ايااال ا إل ياا:

ػػف اظ ايػػإل اظ إلظيػ ػ اظتػػا يت تػ ػ ب ػػإل هد ػػإل اظإلدػػإل ايااال ها ػػا بإلش ػات ـ ق ػػا

اظيفت ـ اا اظاااتب ابعض اظ لةةإلت اظ إلظي االػاى ظػةظؾ قػال اابػ

ػف أف

عظػػـ اظإلػااايف اظتػػا تػػاظـ شػػؤاف اظإلدػػإل ت،ػػاا اااتػػب اظإلدػػإلة اج يػ اظ ايػػإل اظ إلظيػ

اظ اا،ػ ظ ػػـ اةظػػؾ ظا،فػػإلظ هاػػا ،يػػإلااـ اهػػاـ اظايػػؿ ػػف اسػػتإلالظ ـ بتإلايػػا بعػػض
إل بعض اظاسإلتيا تاص هاا هاـ جاا

اظ ايإل اظ إلظي هف طايؽ اظساط اظتافيةي

ااإلإلص اااتب اظإلدإلة لالؿ بإلشات ـ ظع ا ـ (.)2

( )1ا ، .اا هإلطؼ اظباإل :اظاظـ اظسيإلسي
( )2ا ، .ا هةفاا

ااا اظف ا اظعاابا اظإلإلااة  1984ص .437

ةاا سإلبؽ ص .269
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تطابإلت

اظ،يإلة اهاا اةا ااسإلس ياى جإلاب ف اظفإلا ب اا يجب أف تُااج جاااؿ اتبإلت
ااتفإلع ااسعإلا اظةل
أهدإل اظإلدإل ايااال بيف قتاة األاى ظت اف تاإلسب
()1

يتغيا بإلست ااا

ابإلظاسب ظا ايإل اظ إلظي اهدإل اظإلدإل ايااال قا ةا أثاإل

بإلشات ـ ظع ا ـ قةف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا  1972نا ،اا
اتبإلت أهدإلئا بج ي ااجإلت ـ ب اجب جااؿ ا،ؽ ب ةا اظإلإلااف ا ةظؾ اص اةا

اظإلإلااف هاا أاا

يجا أف يإلاا ال ف أهدإل ةظؾ اظإلدإل بةفا شلةي

أف يعإل ؿ عإل ا استثاإلئي

()2

أا

اظـ ي تؼ اظ شاع اظ ةال قا اةا اظإلإلااف هاا إل

ااا آافإلً بؿ أاا اص هاا أف تسال قي إل يتعاؽ بتاؾ اظ اتبإلت ااظ ايإل اظ إلظي
االاى ج ي

اا ،إلـ اظتا تإلاا قا ش ف اظاظإلئؼ اظ إلثا بإلإلااف اظساط

اظإلدإلئي ( .)3أ إل بإلظاسب ظا ايإل اظ إلظي اهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ قةف
نإلااف

جاس شااى اظااظ
()4

ااظ ستشإلا

نا ،اا اااتب ائيس اظ جاس ااإلئبا اظائيس

أ إل اظ ستشإلا اظ سإلها قاـ يتاإلاؿ اظإلإلااف ااتبا ااةا اإلص تشايعا

يجب ال،ظتا ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا ةظؾ اظإلإلااف

ات،ايا ااتب اظ ستشإلا اظ سإلها أساة بائيس اظ جاس اااابا ااظ ستشإلايف.

( )1ا .هبااظاإلةا هاا هث إلف ،سيف

ةاا سإلبؽ ص .276

( )2ياظا اص اظ إلاة ( )122ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
( )3ياظا اص اظ إلاة ( )122ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
( )4ياظا اص اظ إلاة (/22ثإلايإلً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.
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ا ف اظ ايإل اظ إلظي االاى اظتا يت ت ب إل أهدإل اظإلدإل ايااال قا اظعااؽ

لالؿ بإلشات ـ ظع ا ـ اا اظ لةةإلت اظ اي ا إلااااإل ( )%25ف اظااتب
ا سا

()1

ا ف اظجايا بإلظة ا أف ا تيإل ات اظ إلظي اظ شإلا إظي إل آافإلً

هاا ااهدإل اظ عيايف قإلط بؿ تش ؿ ااهدإل اظ اتابيف أيدإلً (.)2

إف اظ،إل ت اظتا تات ا ب إل اظاابط اظاظيفي اا ا ستإلإلظ
اظتإلإلها أا اظاقإلة اتاص اظتشايعإلت اظ اظ
اظاظيفي

اأف اظإلااايف اظ اظ

أا اي،إلظ هاا

ظااظيفي بةف هإل

ظاإلدإل بةف لإلة هاا اح اظ اظفيف بعض اظ،إلاؽ اظ إلظي

تإلتةا

ااظ اظ

هاا اات إل اظاابط

ظاإلدإل ايااال تاص هاا اح أهدإل اةا

اظإلدإل بعض اظ ايإل اظ إلظي اظتا ست اف اداع ،ايثاإل قا اةا اظفاع.

قفا ةا قةف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال اظاإلقة اص هاا أاا

هاا استإلإلظ اظعدا لفض أا إسإلإلط ،إلا قا اظتإلإلها

اظ،إل ت اظتا تات ا قي إل اظلا

يتاتب

إل اص هاا أاا قا ج ي

اهدإل اظإلدإل ايااال يتـ ا،تسإلب ااتبا

اظتإلإلهال هاا أسإلس آلا ااتب إلف يتإلإلدإله اقإلإلً ظاإلااها اظ إلااة ظا اظفيف اظةيف
تات ا لا ت ـ بسبب إظغإل اظاظيف

()3

يدإلؼ إظا ةظؾ إف نإلااف جاس اظااظ

اص هاا اح اظعدا باي إهإلا ا إلي اظلا

باسب ( )%75ف ااتب اظش ا

االيا أا باي ( ثالثيف اظؼ جايا ) أي إل ا با اتةاؼ اةه ايهإلا هاا اات إل

لا

اظعدا ظألسبإلب اظتإلظي ( بااغ سف اظتإلإلها -أسبإلب ة،ي – اقإلة اظعدا)(.)4

( )1ياظػػا اػػص اظ ػػإلاة ( )11ػػف اظإلػػإلااف ان ػػـ  17ظسػػا  2013ن ػػإلااف اظتع ػػايؿ اظل ػػإل س ظإل ػػإلااف
جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )2ياظا اص اظ إلاة ( /25ثإلايإلً  /ب) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

( )3ياظا اص اظ إلاة( )124ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
( )4ياظا اص اظ إلاة( )27ف نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972
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أ إل قي إل يلص اظ،إلاؽ اظ إلظي اهدػإل اظإلدػإل ايااال قػا اظعػااؽ هاػا اات ػإل

اظاابط ػ اظاظيفي ػ

قػػةف نػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظ ػ اظاإلقػػة ظػػـ يتاػػإلاؿ تاػػؾ اظ سػػإلئؿ

بإلظة ا تااا إل تاإلاظ إل نإلااف اظتإلإلها اظ ا،ا انػـ ( )9ظسػا  2014ابػإلظاجاع إظػا اػةا
اظإلػػإلااف اجػػا أف أهدػػإل اظإلدػػإل ايااال ي ا،ػػاف اظ ايػػإل اظ إلظي ػ ػػؿ ،سػػب هااااػػا

اظػػاظيفا اا ػػا تلتاػػؼ ب،س ػػب ػػإل إةا ػػإلف اظعدػ ػا ستشػػإل اًا أا ستش ػػإل اًا س ػػإلهااً
ا إل ياا:

أا ً :اظ ستشإلايف :تتإلإلدا اةه اظفئ قا ،إل ت اات إل اظاابط اظاظيفي

بسبب

اظاقإلة أا ا ستإلإلظ أا اي،إلظ هاا اظتإلإلها اظااتب اظتإلإلهال باسب ( )%25ف آلا
اظ لةةإلت اظتا إلف يتإلإلدإلاإل قا اظلا

ااتب

( )%2.5ف آلا ااتب ااظ لةةإلت هف ؿ سا لا
( )%80ف اظااتب (.)1

ا ةظؾ تدإلؼ اسب

هاا أف

ت يا هاا

ثإلايإلً :اظ ستشإلايف اظ سإلهايف :إف اظ ايإل اظ إلظي اظتا ت اح ظ ةه اظفئ هاا اات إل
اظاابط اظاظيفي

هاا إ،إلظتا هاا اظتإلإلها ظباا ا اظسف اظإلإلاااي

أا اسبإلب ة،ي

أا باإل ً هاا طابا إةا إلف نا ا دا ( )30سا قا اظلا
ف ةاؼ اظإلدإلة قةاا يست،ؽ ااتبإلً تإلإلهايإلً إلاااه ( )%80ف آلا ااتب إلف
يتإلإلدإله

()2

أا بسبب اظاقإلة ا إلف

أ إل إةا اات ت اظاابط اظاظيفي بسبب ا ستإلإلظ قةف اظعدا

يست،ؽ

ااتبإلً تإلإلهايإلً أ إل بإلظاسب ظا ستشإلايف اظ سإلهايف ف يا ةاؼ اظإلدإلة قةف نإلااف
اظتإلإلها اظ ة اا آافإلً ظـ يتطاؽ إظي ـ ااعتإلا ب ف اظ ايإل اظ إلظي اظتا يست،إلاا إل
ت اف ؿ ،سب ااجتا اظاظيفي

اهااااا اظاظيفا قا اظاائاة اظتا يتاسب إظي إل.

ابلةاص اداع اظ ايإل اظ إلظي اظتا ت اح اهدإل اظإلدإل ايااال قا

،إلظ اات إل اظاابط اظاظيفي

اجا أف اظ شاع اظ ةال إلف اقإلإلً أ ثا ف اظ شاع

اظعاانا ااا اص هاا تاؾ اظ،إلاؽ قا ةاب نإلااف جاس اظااظ اظ ةال أ إل

( )1ياظا اص اظ إلاة ( /37أا ً) ف نإلااف اظتإلإلها اظ ا،ا انـ  9ظسا .2014

( )2ياظا اص اظ إلاة ( /35اابعإلً) ف نإلااف اظتإلإلها اظ ا،ا انـ  9ظسا .2014
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اظ شاع اظعاانا قةاا ظـ ياص هاا ةظؾ قا نإلااف جاس شااى اظااظ اظاإلقة ااةا
لاؿ تشايعا يجب تالقيا ا ف ااإل ااها اظ شاع اظعاانا إظا إهإلاة اظاظا قا

نإلااف جاس شااى اظااظ

ات،ايا اظ ايإل اظ إلظي اهدإل اظإلدإل ايااال هاا

اظاظيفا اسااات اظلا

إل أف اظ شاع اظعاانا ظـ ي اح اظعدا أي ،إلاؽ إلظي

اات إل اظاابط اظاظيفي بش ؿ انيؽ ا فةؿ ب،سب اظااج اظاظيفي ااظعاااف
هاا اات إل اظاابط بسبب ا ستإلإلظ

إل قعؿ اظ شاع اظ ةال ا ف ااإل ااها

اظ شاع اظعاانا إظا اح ااهدإل اظ ستإليايف ،إلانإلً تإلإلهاي هاا ا ستإلإلظ بعا
ت،ايا سا لا

عياا يإلدي إل اظعدا أساة بإلظ شاع اظ ةال .
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بعا سياتاإل قا اةا اظب،ث قإلا تاةااإل اظا بعض اظاتإلئي ابعض اظ إلتا،إلت
اظتا ااااإل جاياة بإلظة ا ها إل تجا طايإلإلً ظاتطبيؽ ا إل ياا:
 .1إف تعيػػيف أهدػػإل اػػةا اظإلدػػإل ي ػػاف ػػف نبػػؿ اظسػػاط اظتافيةي ػ

ا ال ػػؿ

ظاإلدإل ا ااال قا تعييف اهدإلئا اا ا اظةل سيؤثا ،ت إلً هاا ا ستإلالؿ

اظ اشاا ظةظؾ اظإلدإل

ات،ايااً تجإله اظساط اظتافيةيػ

اف أ اػب اظ اإل هػإلت

اظتا تالؿ د ف التةإلةا ت اف تاؾ اظساط طاقإلً قي إل.

 .2ظإلا إلف اظ شاع اظعاانا اقإلػإلً هاػا إل اشػتاط ظ ػف يتعػيف قػا اظإلدػإل ايااال
أف ت ػػاف ظايػػا لا ػ سػػإلبإل

اا ػػا اظػػةل سػػي اح اظعدػػا اظلب ػاة اظ إلقي ػ قػػا

ج ػػإلؿ اظع ػػؿ اظإل ػػإلاااا ااظإلد ػػإل

جاس شااى اظااظ اظاإلقة.

اةظ ػػؾ ق ػػا اظ ػ ػااا ( )21 20ػػف ن ػػإلااف

 .3أف اظ شاع اظعاانا ظـ يشتاط اظ ااج بإلظاسب اهدإل اظإلدإل ايااال هاػا إل
تطاؽ اظا شااط تعييف أهدإلئا إساة ب هدإل اظإلدإل اظعإلال اظةل اػص
هاػػا ةظػػؾ اظشػػاط نػػإلااف اظتاظػػيـ اظإلدػػإلئا انػػـ  160ظسػػا  1979اظ عػػاؿ

هاا اظا ـ ف اا ـ ندإل اي إلاساف اظاظيف اظإلدإلئي .

 .4إف اظ شػػاع اظع اانػػا ظػػـ يػػاص هاػػا أي ػ د ػ إلاإلت اهدػػإل اظإلدػػإل ايااال
قي إل يتعاؽ بتانيت ـ هاا لالؼ اظ شاع اظ ةال هاا هاة د إلاإلت تتعاؽ
بتاني اهدإل اظإلدإل ايااال ااةا سيؤثا ،ت إلً هاا استإلال ةظؾ اظإلدإل .

 .5إف اظ شاع اظعاانا ظـ ي،اا اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتػا تفػاض هاػا اهدػإل
اظإلدػػ ػػإل ايااال

ػػ ػػإل أاػ ػ ػػا ظػػ ػػـ اظج ػ ػ ػ اظتػػ ػػا تلػ ػ ػػتص بفػ ػ ػػاض اظعإلابػ ػ ػػإلت

ا ادبإلطي هاا اهدإل ايااال قةف اظ شاع اظعاانا ظـ ي،ػاا تاػؾ اظج ػ

هاػػا لػػالؼ اظ شػػاع اظ ةػػال اظػػةل اػػص هاػػا تش ػ يؿ ت ايػػب يتػػاظا قػػاض
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اظعإلابػػإلت ا ادػػبإلطي هاػػا اهدػػإل اظإلدػػإل ايااال ااػػةا اظ جاػػس يش ػ ؿ
ف اظإلدإل ايااال افسا.

 .6إف اظ شاع اظعاانا ظـ ياص هاا اجاا ي ااي

ستإلا ظاإلدإل ايااال بؿ

أاا ابط ي ااي اظإلدإل ايااال ب ي ااي ا ااة اظعاؿ
ايااال ت،ت سطاة اظساط اظتافيةي
استإلالؿ ةظؾ اظإلدإل

إل يجعؿ اظإلدإل

ثا با ااة اظعاؿ ظات ثيا هاا

ف لالؿ استلااـ اظ سإلئؿ اظ إلظي

اظساط ظات ثيا هاا استإلالؿ اظإلدإل ايااال.

سالح بيا تاؾ

 .7أ إل قي إل يتعاؽ بد إلا هاـ نإلباي اهدإل اظإلدإل ايااال ظاع ؿ قةف
اظ شاع اظعاانا ظـ ي ف اقإلإلً قا ةظؾ هاا إل ظـ ياص هاا تاؾ اظد إلا

قا نإلااف جاس شااى اظااظ اظاإلقة.

 .1تعايؿ اص اظ إلاة ( /1ثإلايإلً) ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا

 1979اظ عاؿ اظتا ت،اثت هف اا ا اظإلدإل ايااال اةظؾ بإلظاص
هاا اجاا ي ااي

ستإلا ظاإلدإل ايااال هف ي ااي ا ااة اظعاؿ.

 .2تعايؿ اةاص اظ ااا ( )24 21 20ف نإلااف جاس شااى اظااظ انـ
 65ظسا  1979اظ عاؿ ااظلإلة بشااط اداابط تعييف اااتااب اهدإل

اظإلدإل ايااال اةظؾ بإلظاص هاا ألة األ اظإلدإل ايااال قا تاؾ

اظ سإلئؿ.

 .3تعايؿ نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ بإلظاص قا

نإلااف جاس شااى اظااظ هاا اظعإلابإلت ا ادبإلطي اظتا ي ف أف تفاض

هاا اهدإل اظإلدإل ايااال اساة ب إل سإلا هايا اظ شاع اظ ةال لإلة

إةا إل ها اإل أف اهدإل اظإلدإل ايااال يت اف ف هاة قئإلت.

 .4تعػػايؿ نػػإلااف جاػػس شػػااى اظااظ ػ انػػـ  65ظسػػا  1979اظ عػػاؿ ااظ ػػاص
هاا تش يؿ ج

لإلة

ف اظإلدإل ايااال افسا تتاظا إج اا ات اظت،إليػؽ

أ .د .احمد خورشيد حميدي
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ػ ػ ػ اهد ػ ػ ػػإل اظإلدػ ػ ػػإل ايااال اق ػ ػ ػػاض اظعإلابػ ػ ػػإلت ا اد ػ ػ ػػبإلطي ها ػ ػ ػػي ـ

بإليدإلق اظا اظاص اظد إلاإلت اهدإل اةا اظإلدإل تجإله تاؾ اظعإلابإلت.

 .5تعايؿ نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ بإلظاص
هاا د إلا هاـ نإلباي اهدإل اظإلدإل ايااال ظاع ؿ بإليدإلق اظا

اظاص هاا ت تع ـ بج ي ا تيإل ات ااظد إلاإلت اظ إلااة اهدإل اظإلدإل
اظعإلال

ف أجؿ تع ي استإلالؿ اةا اظإلدإل .

أ .د .احمد خورشيد حميدي
م.م .فواز خلف ظاهر حسن
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يا اع ا – ا .اها اإلجا اظجػاة :اظاظايػ

اظعإل ػ ػ قػ ػػا اظإلػ ػػإلااف اظاسػ ػػتاال ااظاظػ ػػإلـ اظسيإلسػ ػػا قػ ػػا اظع ػ ػااؽ ط  2اظ تب ػ ػ

اظإلإلاااي

بغااا .2007

 .2ا.جإلبا ق ا ه ااف :استإلالؿ اظإلدإل – اااس
ايس اااي

.2015

إلإلااػ

 .3ا.لإلظ ػ ػػا س ػ ػػاي إلف ش ػ ػػب ا :فإلظػ ػ ػ  ،ػ ػػؽ اظتإلإلد ػ ػػا – ا ااسػ ػ ػ
اظجإل عا ايس اااي

.2005

ااا اظجإل عػ اظجايػاة
إلإلااػ ػ ػ

ااا اظف ػ ػػا

 .4دػ ػػإل،ا اسػ ػػا ،سػ ػػف هبػ ػػااظا اؽ :اظد ػ ػ إلاإلت اظ فيا ػ ػ ظ،سػ ػػف أاا اظإلدػ ػػإلة
ظ إل ـ بيف اظشايع ايسػال ي ااظإلػإلااف اظادػعا اظ تػب اظجػإل عا اظ،ػايث

ايس اااي

.2014

 .5ا.هبااظاإلةػػا هاػػا هث ػػإلف ،سػػيف :اسػػتإلالؿ اظإلدػػإل ايااال – ا ااسػ
ااا اظا د اظعابي

اظإلإلااة .2008

إلإلاا ػ

 .6ا.قػػإلااؽ هبػػااظبا  :ا ااسػػإلت قػػا ،اي ػ اظتعبيػػا ااسػػتإلالؿ اظإلدػػإل اد ػ إلاإلت
اظتإلإلدا بال ااا اشا .2007

 .7ا ، .ا هةفاا :استإلالؿ اظساط اظإلدإلئي  .اظإلإلااة  .بااف ااا اشا اسا طب .

 .8ا ، .ػػا إل ػػؿ هبي ػػا :اس ػػتإلالؿ اظإلد ػػإل – ا ااسػ ػ
اظإلإلااة .2012

إلإلااػ ػ

ااا اظف ػػا اظعاب ػػا

 .9ا ، .ػػا ا،ي ػػا هب ػػااظإلال أب ػػا ي ػػااس :اس ػػتإلالؿ اظإلد ػػإل اؤيػ ػ هةػػاي ظإلد ػػي
ةياي

اش ة اظ عإلاؼ ايس اااي

 .01ا ، .اا هإلطؼ اظباإل :اظاظـ اظسيإلسي
 .00اظاظـ اظسيإلسي

.2013

ااا اظف ا اظعاابا اظإلإلااة .1984

ااا اظف ا اظعاابا اظإلإلااة .1984
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، .1إل ػػا إبػااايـ هبػػااظ ايـ اظجبػػاال :دػ إلاإلت اظإلإلدػػا قػػا اظشػايع ايسػػال ي
ااظإل ػػإلااف – ا ااسػ ػ

.2003

إلإلااػ ػ

اس ػػإلظ

إلجس ػػتيا

ايػ ػ اظإل ػػإلااف جإل عػ ػ بإلب ػػؿ

 .2سيبيإلف ج يػؿ ةػطفا ا تااشػا :بػاأ اسػتإلالؿ اظإلدػإل – ا ااسػ اسػتااي
إلإلاا

اسإلظ

 .1نإلااف اظلا

إلجستيا

اي اظ،إلاؽ جإل ع اظ اةؿ .2003

اظ ااي انـ  24ظسا  1960اظ عاؿ.

 .2نإلااف ايئ اظتفتيش اظعاظا انـ ( )115ظسا 1966اظ اغا .
 .3نإلااف جاس اظااظ اظ ةال انـ  47ظسا .1972

 .4نإلااف جاس شااى اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ .
 .5نإلااف ايشااؼ اظإلدإلئا انـ ( )124ظسا .1979

 .6نإلااف اياهإل اظعإلـ انـ  159ظسا  1979اظ عاؿ.

 .7نإلااف اظتاظيـ اظإلدإلئا انـ  160ظسا  1979اظ عاؿ .
 .8نإلااف اادبإلط اظفا اظااظ ااظإلطإلع اظعإلـ انـ  14ظسا . 1991

 .9اظإلإلااف انـ  17ظسا  2013نإلااف اظتعايؿ اظلإل س ظإلإلااف جاس شػااى
اظااظ انـ  65ظسا  1979اظ عاؿ.

 .10ف نإلااف اظتإلإلها اظ ا،ا انـ  9ظسا .2014

