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 .انمهخض

صىفً غجٌذ١ز ثٌذٚي فك ثٌّٛظف فٟ ِضثٌٚز ِٙجَ ٚظ١فضٗ دجٔغ١جد١ز ِٓ خ٩ي ثٌّٛثصٔز        

د١ٓ ث٨ٌضضثِجس ثٌّىٍف دٙج ٚثٌقمٛق ثٌضٟ ٠غضقمٙج دّٛؽخ ثٌّشوض ثٌضٕظ١ّٟ ثٌزٞ صقضٍٗ 

ٛؿ ثٌمج١ٔٛٔز ٘ٛ ٚظ١فضٗ مّٓ ثٌضذسػ ثٌٛظ١فٟ، ِٚٓ د١ٓ صٍه ثٌقمٛق ثٌضٟ وفٍضٙج ٌٗ ثٌٕق

"فك ث٨عضمجٌز" دجػضذجسٖ ِٓ ثُ٘ ثٌقمٛق ثٌضٟ ٠غضط١غ ثٌّٛظف ِّجسعضٙج فٟ ظً ظشٚف 

ِقذدر، ث٨ ثْ ثٌّؾشع فٟ فج٨س ِؼ١ٕز ٌنّجْ ثعضمشثس ثٌّشفك ثٌؼجَ دجٔضظجَ ٚثهشثد 

ففجظج ػٍٝ ثٌّقٍقز ثٌؼجِز ٠ؾؼً ِٓ ث٨عضمجٌز ثِش ِّٕٛع ٠قً ثٌٝ فذ ثػضذجس٘ج ؽش٠ّز 

ثٌؼمجح ثرث ِج صّش فٟ ظشٚف ِؼ١ٕز ثعٛر دجٌؾشثةُ ثٌّجعز دجٌّقٍقز ثٌؼجِز ،  صغضٛؽخ

 ٚ٘ٛ ِج عؼش ثٌضؾش٠ؼجس ثٌٝ صٕظ١ّٗ دقزس.

  انكهمات انمفتاحية:

 ث٨عجس، ثٌؾٕجة١ز، ثعضمجٌز، ِٛظف.
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Abstract. 

     The majority of States guarantee the right of the employee to 

carry out his functions smoothly through the balance between the 

obligations and the rights he is entitled to under the organizational 

center occupied by his job within the career hierarchy. Among these 

rights guaranteed by the legal texts is the "right to resign" as one of 

the most important rights that can Under certain conditions, the 

legislator in certain cases to ensure the stability of the public facility 

regularly and steadily in order to safeguard the public interest makes 

the resignation is prohibited to the extent that it is considered a 

punishable offense if it is committed in certain circumstances as 

crimes against the public interest E, which has sought legislation to 

regulate caution. 
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 انمقذمة

٠قضً ِٛمٛع ثٌّٛظف ثٌؼجَ أ١ّ٘ز وذ١شر مّٓ ِٛمٛػجس ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ، ٠ٚؼٛد     

رٌه إٌٝ أْ ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٘ٛ أدثر ثٌذٌٚز فٟ صقم١ك أ٘ذثفٙج، فجٌذٌٚز دٛففٙج ؽخـ ِؼٕٛٞ 

ػجَ ٨ صغضط١غ أْ صؤدٞ ثٌضضثِجصٙج ثٌّضؼذدر ، إ٨ دٛثعطز ؽخـ هذ١ؼٟ ٠ّغٍٙج ٠ٚؼذش ػٓ 

جٌّٛظف ثٌؼجَ ، ٌزٌه صؼّذ ثٌٕظُ ثٌمج١ٔٛٔز ػٍٝ ثخض٩ف أ٠ذٌٛؽ١جصٙج إٌٝ إسثدصٙج ٚثٌّضّغً د

 ٠ٚؾجد فمٛق ٚثِض١جصثس ٌٍّٛظف صٕغؾُ ِغ ثٌٛثؽذجس ثٌّىٍف دٙج. 

إر صضٕٛع صٍه ثٌقمٛق د١ٓ فمٛق ِج١ٌز وجٌشثصخ ٚثٌّخققجس، ٚأخشٜ ِؼ٠ٕٛز       

ضؼذدر ثٌّضّغٍز دجٌّىجفتجس وجٌضشل١ز ٚثٌضشف١غ ٚث٦ؽجصثس، دج٦مجفز إٌٝ ث٨ِض١جصثس ثٌّ

ثٌضؾؾ١ؼ١ز ٚإػجسر ثٌخذِجس ٚثٌشػج٠ز ثٌقق١ز، ٚغ١ش٘ج ِٓ ث٨ِض١جصثس فن٩ً ػٓ 

 ثٌنّجٔجس ثٌضٟ صٛفش٘ج ٌٗ ث٦دثسر.

ٚدج٦مجفز إٌٝ ِج عذك روشٖ صؼًّ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز دضٕظ١ُ خذِز ثٌّٛظف ثٌؼجَ إٌٝ       

٤عذجح ٠مذس٘ج ٚفذٖ ٌشغذضٗ فٟ ثٌّٛثفٍز صّى١ٕٗ ِٓ صشن ثٌؼًّ ػٓ هش٠ك ٔظجَ ث٨عضمجٌز 

دجٌؼًّ ثٌّٕجه دٗ ِٓ ػذِٙج دّٛؽخ ثٌضٕظ١ُ ث٦دثسٞ ٚدّٛثفمز ث٦دثسر ٚفك ثٌغ١جق ثٌمجٟٔٛٔ 

 ثٌخجؿ دزٌه.

ٚسغُ أْ ثعضمجٌز ثٌّٛظف فك عجدش ٌٗ دّٛؽخ أفىجَ ثٌمجْٔٛ، إ٨ أْ ثٌّؾشع فٟ       

ؽشٚه ِؼ١ٕز ٠ضُ صقذ٠ذ٘ج دّج ٠ٕغؾُ ِغ  دؼل ث٤ف١جْ ٠ٍؾؤ إٌٝ صم١١ذ رٌه ثٌقك ِٓ خ٩ي

خقٛف١ز وً ِٛظف، وّج ٚثْ ثٌّؾشع فٟ دؼل ثٌقج٨س ٠ٍؾؤ إٌٝ صؾش٠ُ ثعضؼّجي 

ثٌّٛظف ٌقمٗ دج٨عضمجٌز فٟ ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠ضشصخ ػ١ٍٙج أخطجس أٚ أمشثس دجٌّقٍقز 

 ثٌؼجِز. ٚ٘ٛ ِج صُ ثٌؼًّ دٗ فٟ غجٌذ١ز ثٌضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز.  

 انثحج.  أوالً: أهمية

٨ ؽه أْ ِٕغ ث٦ٔغجْ ِٓ ِّجسعز فك ِٓ فمٛلٗ أِش ٠غ١ش ِخجٚفٗ صؾجٖ ع١جعز ثٌذٌٚز       

ٚإؽشثءثصٙج فٟ صقم١ك ثٌؼذثٌز، ٚدّج أْ ثٌّٛظف ثٌؼجَ ٌٗ ٚدّٛؽخ لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز أْ 
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ْ ٠ضشن ػٍّٗ دٛثعطز ث٨عضمجٌز ، فجْ فشِجٔٗ ِٓ ٘زث ثٌقك ٠غ١ش ِخجٚف ػذ٠ذر صضّغً دفمذث

ثٌغمز دج٦دثسر دقٛسر ػجِز، ٚٔمقجْ ثٌشغذز فٟ ثٌضٛؽٗ إٌٝ ٌٍؼًّ دقفز ِٛظف، وّج ٚثْ 

إؽذجس ثٌّٛظف ػٍٝ ث٨عضّشثس دؤدثء ٚثؽذجس ٚظ١فضٗ دْٚ سغذز لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ٔمـ ث٦ٔضجػ 

ٚمؼف ثٌؾٛدر ٚثٌشوْٛ ػٓ ثٌضطٛس فن٩ً ػٓ ث٦فذجه ثٌٛظ١فٟ. ٌزٌه صذشص أ١ّ٘ز أْ 

شَ ثعضؼّجي فك ث٨عضمجٌز ِغضٕذر إٌٝ أعذجح ؽذ٠ز ِقجغز فٟ صىْٛ ثٌٕقٛؿ ثٌضٟ صؾ

 ٔقٛؿ ِقىّز غ١ش لجدٍز ٌٍضؤ٠ًٚ خجسػ ِج ثدضغجٖ ثٌّؾشع.  

 حانياً: إشكانية انثحج.

صؼٛد إؽىج١ٌز ثٌذقظ فٟ ٚؽٛد ٔـ ثٌضؾش٠ُ رثصٗ، ٚثٌزٞ صٕجٚي فك ِذجؿ ٌٍّٛظف،      

قم١مٗ ِٓ ؽٙز  ٚصٛثفمٗ ِغ ِج د١ٕضٗ ٌزٌه صغٛس ِؾىٍز ثٔغؾجَ ثٌٕـ ِغ ِج أسثد ثٌّؾشع ص

ثٌٕقٛؿ ثٌّٕظّز ٌٍٛظ١فز ِٓ ؽٙز أخشٜ، وّج ٚثْ ػذَ صٕجٚي ثٌّٛمٛع ِٓ لذً ؽشثؿ 

ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ أدٜ إٌٝ صفغ١ش ثٌٕقٛؿ ثٌخجفز دزٌه دّج ٨ ٠ٕغؾُ ِغ هذ١ؼز ثٌٕـ 

 خ٩فجً ٌّج أسثدٖ ثٌّؾشع فٟ ثٌّقٍقز ثٌّق١ّز. 

 حانخاً: منهجية انثحج.

شك هذ١ؼز ثٌذقظ ثٌضٟ صّضػ د١ٓ فشػ١ٓ ِٓ فشٚع ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ ّٚ٘ج ثٌمجْٔٛ صف   

ث٦دثسٞ ٚثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ، إٌٝ إصذجع ثٌّٕٙؼ ثٌضق١ٍٍٟ ِٓ خ٩ي صق١ًٍ ثٌٕقٛؿ ثٌضٕظ١ّ١ز 

 ٚثٌؾٕجة١ز ثٌّضؼٍمز دؼًّ ثٌّٛظف ِٚمجسٔز رٌه ِغ ثٌٕقٛؿ ثٌضؾش٠ؼ١ز ٌٍذٚي ث٤خشٜ.

 راتعاً: هيكهية انثحج.

ٌغشك دسثعز ِٛمٛع " ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ٨عضمجٌز ثٌّٛظف" فئٕٔج ٔشٜ دؤْ ٠ىْٛ رٌه       

فٟ ع٩ط ِذجفظ ٠خقـ ث٤ٚي ٌٍذقظ فٟ ثٌؾٛثٔخ ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دجٌّٛمٛع 

 ٠ٚخقـ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ٌٍذقظ فٟ ثٌؾٛثٔخ ثٌؾٕجة١ز، ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:

 .ثٌّذقظ ث٤ٚي: ثٌضؼش٠ف دجعضمجٌز ثٌّٛظف
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 ِفَٙٛ ثعضمجٌز ثٌّٛظف. –ثٌّطٍخ ث٤ٚي 

 أٔٛثع ثعضمجٌز ثٌّٛظف. -ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ

 ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ: ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ٩ٌعضمجٌز ثٌفشد٠ز .

 ث٤عش ثٌؾٕجةٟ ٩ٌعضمجٌز ثٌفشد٠ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّمجسْ. -ثٌّطٍخ ث٤ٚي 

 ثلٟ.ث٤عش ثٌؾٕجةٟ ٩ٌعضمجٌز ثٌفشد٠ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼش -ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ

 ثٌّذقظ ثٌغجٌظ : ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ٩ٌعضمجٌز ثٌؾّجػ١ز.

 ث٤عش ثٌؾٕجةٟ ٩ٌعضمجٌز ثٌؾّجػ١ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌّمجسْ. -ثٌّطٍخ ث٤ٚي

 ث٤عش ثٌؾٕجةٟ ٩ٌعضمجٌز ثٌؾّجػ١ز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼشثلٟ. -ثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ

 ثٌخجصّز.
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I. انمثحج األول 

 انتعريف تاستقانة انمىظف

ٌغشك ثٌضؼش٠ف دجعضمجٌز ثٌّٛظف دجٌمذس ثٌزٞ صضطٍذٗ دسثعز ِٛمٛع ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز        

٨عضمجٌضٗ دْٚ ثٌغٛؿ فٟ ثٌّفشدثس ثٌذل١مز ٌٕظجَ ث٨عضمجٌز ٚهذ١ؼضٙج، ٔشٜ ِٓ ثٌنشٚسٞ 

أْ ٔضٕجٚي ِفَٙٛ ثعضمجٌز ثٌّٛظف ِٚؼشفز أٔٛثػٙج ثٌضٟ ٔظّٙج ثٌّؾشع، ٚثٌضٟ صضشصخ ِٓ 

 -ثٌؾٕجةٟ ٚرٌه فٟ ثٌّطجٌخ ث٢ص١ز: خ٩ٌٙج ث٤عش

I.  .انمطهة األولأ 

 مفهىو استقانة انمىظف

دّج أْ ثٌضؾش٠ؼجس فٟ غجٌذ١ضٙج صؼّذ إٌٝ صٕظ١ُ ث٤فىجَ دْٚ ثٌضطشق إٌٝ ٚمغ صؼش٠فجس      

ِقذدر صم١ذ ثٌٕـ ، ٌزٌه ٔشٜ ِٓ ثٌّٕجعخ أْ ٔضٕجٚي ِفَٙٛ ث٨عضمجٌز ٌذٜ ثٌفمٗ ، ِٚٓ عُ 

 ٌٕقٛؿ ثٌمٛث١ٔٓ. ٚوّج ٠ؤصٟ: صٕجٚي ثٌّفَٙٛ ٚفمجً 

 أوالً: االستقانة في انفقه.

ِٓ ثٌّّىٓ ثٌضٛفً إٌٝ ِفَٙٛ ث٨عضمجٌز ِٓ خ٩ي ثٌضؼش٠فجس ثٌضٟ أٚسدصٙج ثٌٕقٛؿ  

ثٌمج١ٔٛٔز فن٩ ػٍٝ ثٌضؼش٠فجس ثٌضٟ أٚسد٘ج ثٌفمٗ، ثر صؼشف ث٨عضمجٌز ٚفك ِفَٙٛ ثٌفمٗ 

:" صؼذ١ش ثٌّٛظف فشثفز ػٓ ١ٔضٗ فٟ صشن ثٌخذِز ٔٙجة١جً". ٚصؼشف وزٌه دؤٔٙج ثٌفشٔغ١ذؤٔٙج

:" عذخ ٌٍضٛلف ػٓ أدثء ثٌٛظ١فز صٕضؼ دّذجدسر ثٌّٛظف ٠ٚؾخ أْ ٠ضُ هٍذٙج وضجد١جً"
(1)

. وّج 

ٚصؼشف دؤٔٙج:" إػ٩ْ ثٌّٛظف ػٓ إسثدصٗ ثٌّٛثفك ػ١ٍٙج ِٓ ث٦دثسر دقفز ٔٙجة١ز"
(2)

 .

س ثٌغجدمز ثٌضٟ أٚسد٘ج ثٌفمٗ ثٌفشٔغٟ أٔٙج لذ ثصفمش ػٍٝ ٚؽٛح أْ ٚث٩ٌّفع ػٍٝ ثٌضؼش٠فج

صىْٛ ث٨عضمجٌز ِضنّٕز ثٌشغذز ػٍٝ صشن ثٌٛظ١فز ٔٙجة١جً دقٛسر فش٠قز ، ٚ٘زث ٠ؾؼً 

                                                           
1

ثٌٍّغٝ ، إر ٔقش ثٌّجدر  1946ثوضٛدش  9ٔظُ ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ أفىجَ ث٨عضمجٌز فٟ لجْٔٛ ثٌّٛظف١ٓ ثٌفشٔغٟ فٟ  

( ِٕٗ ػٍٝ :" أْ ث٨عضمجٌز ...٨ ثعش ٌٙج إ٨ إرث لذٍضٙج ثٌغٍطز ثٌّخضقز دجٌضؼ١١ٓ ٨ٚ ٠غشٞ ِفؼٌٛٙج إ٨ ثدضذثء ِٓ 121)

 ثٌٛلش ثٌزٞ صقذدٖ صٍه ثٌغٍطز".
2

سعجٌز ِجؽغض١ش و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌغ١جع١ز ؽجِؼز ِقّذ  –ث٨عضمجٌز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾضثةشٞ  –٠ُ دٓ لٍز ػذذ ثٌىش 

 .69ؿ -2114 –/دغىشر -خ١نش 
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ثٌضؼش٠فجس ٌّفَٙٛ ث٨عضمجٌز لجفش ػٓ ثعض١ؼجح فٛس ث٨عضمجٌز ثٌضٟ ٔظّٙج ثٌّؾشع ، ٚثٌضٟ 

 عٕذ١ٓ أٔٛثػٙج ٨فمجً. 

ٌٍفمٗ ثٌؼشدٟ فمذ ػشف ثعضمجٌز ثٌّٛظف دؤٔٙج:" سغذز ثٌّٛظف فٟ صشن  أِج دجٌٕغذز

ػًّ ٚظ١فضٗ دئسثدصٗ ٚثخض١جسٖ دقفز ٔٙجة١ز "
(3)

. ٚػشفش وزٌه دؤٔٙج:" إٔٙجء خذِز 

ثٌّٛظف دٕجًء ػٍٝ هٍذٗ أٚ ٨صخجرٖ ِٛلفجً ِؼ١ٕجً ٠ؼضذشٖ ثٌمجْٔٛ دّغجدز هٍخ ٩ٌعضمجٌز"
(4)

وّج  

ف ٌشغذضٗ فٟ صشن ثٌؼًّ ٔٙجة١جً ٨ٚ ٠ضُ إ٨ دّٛثفمضٗ"ٚػشفش دؤٔٙج:" إدذثء ثٌّٛظ
(5)

 .

ٚثٌضؼجس٠ف ث٤خ١شر أوغش ثٔغؾجِجً ِغ ِج ٔظّٗ ثٌّؾشع فٟ أفىجَ ث٨عضمجٌز، إر أْ ث٨عضمجٌز 

لذ صىْٛ فش٠قز دطش٠ك صمذ٠ُ ثٌطٍخ إٌٝ ثٌّغؤٚي ث٦دثسٞ ، أٚ صىْٛ م١ّٕز )فى١ّز( 

 خ ػ١ٍٗ ثػضذجسٖ ِغضم٩١ً.ِٓ خ٩ي ثٌّٛلف ثٌزٞ ٠ضخزٖ ثٌّٛظف ٠ٚضشص

فج٨عضمجٌز أِش ِذجؿ  ٌٍّٛظف إر ٟ٘ ِٓ ثٌقمٛق ثٌضٟ صٛفش٘ج ٌٗ ثٌٛظ١فز ، غ١ش أْ 

ِّجسعز ٘زث ثٌقك ٠ؾخ أْ ٠ضٛثفك ِغ ثػضذجسثس ثٌّقٍقز ثٌؼجِز ، فّؾشد صؼشك 

ثٌّقٍقز ثٌؼجِز  ٌٍخطش ٔض١ؾز ث٨عضمجٌز فجْ أِش٘ج لذ ٠ذخً ف١ض ثٌضقش٠ُ أٚ ثٌضؾش٠ُ، ٚ٘زث 

 ِج ٠ّىٓ ٩ِفظضٗ فٟ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌّٕظّز ٩ٌعضمجٌز دؾىً ٚثمـ .

 حانياً: االستقانة في اننصىص انتشريعية. 

ٔظُ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ أفىجَ ث٨عضمجٌز فٟ  لجْٔٛ ٔظجَ ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّذ١١ٔٓ دجٌذٌٚز، إر 

ٔـ ػٍٝ ثٔٗ :" ٌٍؼجًِ أْ ٠مذَ ثعضمجٌضٗ ِٓ ٚظ١فضٗ ٚصىْٛ ث٨عضمجٌز فى١ّز..."
(6)

. أِج 

 -1لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌؼشثلٟ فمذ ٔظُ أفىجَ ث٨عضمجٌز فشثفزً إر ٔـ ػٍٝ ثٔٗ :" 

ػٍٝ  -2ٌٍّٛظف أْ ٠غضم١ً ِٓ ٚظ١فضٗ دطٍخ صقش٠شٞ ٠مذِٗ إٌٝ ِشؽؼٗ ثٌّخضـ. 

ثٌّشؽغ أْ ٠ذش فٟ ث٨عضمجٌز خ٩ي ِذر ٨ صضؾجٚص ع٩ع١ٓ ٠ِٛجً ٠ٚؼضذش ثٌّٛظف ِٕفىجً 

                                                           
3

 –ِذجدا ٚأفىجَ ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –د. ػٍٟ ِقّذ دذ٠ش ٚد. ػقجَ ػذذ ثٌٛ٘جح ثٌذشصٔؾٟ ٚ د. ِٙذٞ ٠جعذ١ٓ ثٌغ٩ِٟ  

 .372ؿ -1993 – ؽجِؼز دغذثد –و١ٍز ثٌمجْٔٛ 
4

 .363ؿ  - 1997-ث٦عىٕذس٠ز –دثس ثٌّطذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز  –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ –د. ِجؽذ سثغخ ثٌقٍٛ  
5

 .134ؿ -1999 –ثٌّٛفً  –ِطذؼز ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ  –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –د. ِج٘ش فجٌـ ثٌؾذٛسٞ  

 .1979( ٌغٕز 47ُ )( ِٓ لجْٔٛ ٔظجَ ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّذ١١ٔٓ دجٌذٌٚز ثٌّقشٞ سل79ثٌّجدر )  6
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إرث لذَ ثٌّٛظف ثعضمجٌضٗ ٚػ١ٓ ف١ٙج ِٛػذثً  -3س أِش ثٌمذٛي لذً رٌه.دجٔضٙجةٙج إ٨ إرث فذ

ٌٍمذٛي ف١ؾٛص لذٌٛٙج ِٓ صجس٠خ رٌه ثٌّٛػذ أٚ لذٍٗ"
(7)

. 

ٚدٕجء ػٍٝ ِج صمذَ ٠ّىٓ صقذ٠ذ أفىجَ ث٨عضمجٌز ٟٚ٘ وّج ٠ؤصٟ
(9)

: 

صؼذ ث٨عضمجٌز ثٌّظٙش ثٌخجسؽٟ ٦سثدر ثٌّٛظف فٟ ثػضضثي ثٌؼًّ ثٌٛظ١فٟ، ٌزث ٠ؾخ   -1

 أْ صقذس دشمج فق١ـ ِٓ ثٌّٛظف .

٠ؾخ أْ ٨ ٠ىْٛ هٍخ ث٨عضمجٌز ِمضشٔجً دم١ذ أٚ ِؼٍمجً ػٍٝ صقمك ؽشه ِؼ١ٓ، ٚإ٨ وجْ   -2

 ٧ٌدثسر فٟ ػذَ إؽجدضٗ ، إ٨ إرث سأس ث٦دثسر إؽجدز هٍذٗ.

٘زث ف١ّج ٠ضؼٍك  -صؼذ١ش ثٌّٛظف ػٓ إسثدصٗ فٟ ث٨عضمجٌز صقش٠ش٠جً ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ   -3

إر ٨ صضشصخ ث٢عجس ثٌمج١ٔٛٔز –دج٨عضمجٌز ثٌقش٠قز ١ٌٚظ ثٌقى١ّز 
(9)

ثٌضٟ ٔـ ػ١ٍٙج  

 ثٌّؾشع إرث صُ ثٌضؼذ١ش ػٓ ث٨عضمجٌز ؽف١ٙجً .

ش ٠ؼٛد ثٌّٛظف غ١ش ٍِضَ دذ١جْ ث٤عذجح ثٌضٟ دفؼضٗ إٌٝ ث٨عضمجٌز، إر أْ رٌه ث٤ِ  -4

ٌضمذ٠ش ثٌّٛظف ، فؾذ٠ز ث٤عذجح أٚ ػذِٙج ٨ ٠ؤعش ػٍٝ لذٛي ث٦دثسر ٌضٍه ث٨عضمجٌز أٚ 

 سفنٙج.

صٕضٟٙ خذِز ثٌّٛظف ثٌطجٌخ ٩ٌعضمجٌز دجٌمشثس ثٌزٞ ٠قذس ِٓ لذً ث٦دثسر دمذٛي   -5

ثٌطٍخ، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ إِىج١ٔز ِغجةٍز ثٌّٛظف هجٌخ ث٨عضمجٌز ثٔنذجه١جً إرث ِج صشن ثٌؼًّ 

                                                           
7

 ثٌّؼذي. 1961( ٌغٕز 24( ِٓ لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌؼشثلٟ سلُ )35ثٌّجدر )  
9

 .374، 373ؿ  –ِقذس عجدك  –ٚثخشْٚ  د. ػٍٟ ِقّذ دذ٠ش 
9

سصخ ثٌّؾشع ػٍٝ ثعضمجٌز ثٌّٛظف ثٌزٞ دسط ػٍٝ ٔفمز ثٌذٌٚز آعجس ِج١ٌز ٔظّٙج لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً(    

١ً ِٓ فٍّز ثٌؾٙجدثس ثٌؼ١ٍج م٠طجٌخ ثٌّٛظف ثٌّغض( ِٓ ثٌمشثس ػٍٝ ثٔٗ :" 2، ثر ٔقش ثٌّجدر) 1993( ٌغٕز 521)سلُ 

ؽ١ّغ ثٌٕفمجس ثٌذسثع١ز ثٌّضقممز دزِضٗ هذمج ٌّج ٚسد فٟ أ٨ٚ  -  :)ددٍَٛ ػجي، دوضٛسثٖ أٚ ِج ٠ؼجدٌٙج ِٓ ؽٙجدثس( دّج ٠ٍٟ

ؽ١ّغ ثٌٕفمجس ث٦مجف١ز ثٌّقشٚفز ػ١ٍٗ خ٩ي فضشر دسثعضٗ ثٌؼ١ٍج  – ثٌّقذدر ف١ٙجِٓ د١جٕٔج ٘زث ٠ٚضُ ثفضغجدٙج ٚفك ث٤عظ 

ٚهذمج ٌٍمشثسثس أٚ ثٌمٛث١ٔٓ أٚ ثٌضؼ١ٍّجس ثٌخجفز دجٌذسثعجس ٠ٚؾشٞ ثفضغجدٙج دقٛسر وجٍِز ِٓ لذً إدثسر ثٌى١ٍز ثٌضٟ 

ثع١ز ثٌّضشصذز دزِز ثٌّٛظف ثٌّغضم١ً ( ِٓ ٔفظ ثٌمشثس ػٍٝ :" صغضققً ثٌٕفمجس ثٌذس7صخشػ ف١ٙج " وّج ٚٔقش ثٌّجدر )

 .ِٓ ثٌٛصثسر أٚ ثٌذثةشر ثٌضٟ ٠ٕضغخ إ١ٌٙج ٚصم١ذ إ٠شثدث ٌٍؼذد ٚثٌّجدر أٚ ثٌقغجح ثٌّخضـ ثٌٍزثْ فذدصّٙج ٚصثسر ثٌّج١ٌز"

قش ِٚغ رٌه فمذ خٛي ثٌٛص٠ش ثٌّخضـ إِىج١ٔز إػفجء ثٌّٛظف ثٌّغضم١ً ِٓ ث٤فىجَ ثٌضٟ سصذضٙج ِٛثد ثٌمشثس أػ٩ٖ . إر ٔ

( فٟ 3273ٚثٌّٕؾٛس دجٌٛلجةغ ثٌؼشثل١ز ثٌؼذد)  1999( ٌغٕز 551( ِٓ لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً( سلُ )1ثٌفمشر)

ػٍٝ ثٔٗ :" ٌٍٛص٠ش ثٌّخضـ ٚسة١ظ ثٌذثةشر غ١ش ثٌّشصذطز دٛصثسر لذٛي ثعضمجٌز ثٌّٛظف ثٌزٞ صمً خذِضٗ  19/9/1999

 .ٌذسثع١ز ...".  ( خّغز ػؾش عٕز ٚإػفجءٖ ِٓ ثٌٕفمجس ث15ػٓ )
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د صمذ٠ُ ث٨عضمجٌز دْٚ أْ ٠ٕضظش لذٌٛٙج، فن٩ً ػٓ إِىج١ٔز ِغجةٍضٗ ؽٕجة١جً إرث ِج صشصخ دّؾش

 ػٍٝ رٌه ثٌضشن ث٢عجس ثٌضٟ د١ٕٙج ثٌّؾشع فٟ ثٌٕقٛؿ ثٌؼمجد١ز.

لشثس لذٛي هٍخ ث٨عضمجٌز ِّىٓ أْ ٠ىْٛ فش٠قجً، ِٚىٓ أْ ٠ىْٛ م١ّٕجً، فجٌقش٠ـ   -6

( ٠َٛ، أِج ثٌمذٛي ثٌنّٕٟ ف١ىْٛ 31ِذر )٠ىْٛ ػٕذ سد ث٦دثسر دمذٛي ثٌطٍخ خ٩ي 

 دجٔمنجء ثٌّذر ثٔفز ثٌزوش دْٚ أْ ٠قذس ِٓ ثٌّشؽغ سفنجً فش٠قجً ٌٙج.

( ٠َٛ، ِجٌُ ٠قذس لشثس ِٓ ٠31ؾٛص ٌٍّٛظف ثٌؼذٚي ػٓ ثٌطٍخ ثٌزٞ لذِٗ خ٩ي ِذر)  -7

 ث٦دثسر دمذٌٛٙج .

 ْٔٛ.٨ ٠ؾٛص إٌغجء لشثس لذٛي ث٨عضمجٌز إرث وجْ لذ فذس ٚفمجً ٌٍمج  -9

ِٚٓ ثٌّٕجعخ ثْ ٔزوش دؤْ ثٌخؾ١ز ِٓ ثعضؼّجي ثٌّٛظف ٌقمٗ فٟ ث٨عضمجٌز ِٓ ثٌٛظ١فز     

صىّٓ ػٕذِج صىْٛ أؽٛس ِشصذجس ثٌٛظ١فز ٚثِض١جصثصٙج ِضذ١ٔز ٠ٕجفغٙج فٟ رٌه ثٌمطجع ثٌخجؿ 

أٚ ثٌشغذز دجٌٙؾشر إٌٝ دٍذثْ أخشٜ ٠ضمجمٝ ف١ٙج أؽٛس ِغش٠ز ، وّج ٚصذشص ِخجهش 

فج٨س ثٌقشٚح ٚث٨مطشثدجس ٚثٌفضٓ ثٌضٟ لذ صضؼشك ٌّج ثٌذٌٚز ، ِّج ٠خً  ث٨عضمجٌز فٟ

دؾىً ِذجؽش دّذذأ ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ ٚأدثء ثٌخذِز ثٌؼجِز فٟ ثٌّؾضّغ ، ٌزٌه صؼّذ 

ثٌذٚي إٌٝ صٕظ١ُ فك ث٨عضمجٌز دؾىً دل١ك ٠ٕغؾُ ِغ هذ١ؼز ثٌّؾضّغ ٚثٌّشفٍز ثٌضٟ ٠ّش دٙج 

ِٕغ ث٨عضمجٌز ٚرٌه دّٛؽخ ثٌمشثس  1993ر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً( ٌغٕز ، ٌزٌه لشس ِؾٍظ ل١جد

ثٌزٞ ِٕغ ثٌّٛظف ِٓ ِّجسعز فمٗ فٟ ث٨عضمجٌز لذً ِنٟ ِذر ػؾش عٕٛثس ػٍٝ ثٌخذِز 

ثٌفؼ١ٍز ٌقجفخ ثٌطٍخ ) ( ٚلذ أفغٓ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ  ػٕذِج أٌغٝ ٘زث ثٌمشثس ٌؼذَ 

عٕٛثس فٟ ثٌٛظ١فز أِش لذ ٠ىْٛ ؽجق ثٔغؾجِٗ ِغ فمٛق ثٌّٛظف ثٌؼجَ رٌه أْ ِذر ػؾش 

دجٌٕغذز ٌذؼل فتجس ثٌّٛظف١ٓ وّج ٚثْ إؽذجس ثٌّٛظف ػٍٝ ثٌذمجء ٌّذر ه٠ٍٛز لذ ٠ؾؼً ِٓ 

 ث٤ِش ثٌزٞ ٠نش دجٌغج٠ز ِٓ ٚؽٛد ثٌّشفك ثٌؼجَ. ؽغٍٗ ٌٍٛظ١فز أِش ؽىٍٟ ٨ أوغش،

س ثٌّٛظف سغذضٗ ِٚٓ خ٩ي ِج صمذَ ِٓ ثٌّّىٓ صؼش٠ف ثعضمجٌز ثٌّٛظف دؤٔٙج :" إظٙج     

فٟ صشن ثٌؼًّ ٚدؾىً ٔٙجةٟ فشثفٍز أٚ مّٕجً دّٛثفمز ث٦دثسر، ِجٌُ ٠ٕـ ثٌمجْٔٛ ػٍٝ 

 خ٩ف رٌه".
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I.  .انمطهة انخانيب 

 أنىاع استقانة انمىظف

٠ز٘خ ثٌفمٗ فٟ صق١ٕف ثعضمجٌز ثٌّٛظف إٌٝ أٔٛثع ػذر      
(11)

، فّٓ ف١ظ أعٍٛح 

ٚثعضمجٌز م١ّٕز، ِٚٓ ف١ظ ػذد ثٌّغضم١ٍ١ٓ صمغُ إٌٝ ث٨عضمجٌز صمغُ إٌٝ ثعضمجٌز فش٠قز 

ثعضمجٌز فشد٠ز ٚثعضمجٌز ؽّجػ١ز ، ٚث٤خ١شر ثؽذ خطٛسر ػٍٝ ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ ِٓ 

ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز، ٌٚزٌه صضؾذد ثٌضؾش٠ؼجس فٟ ػٕذ صٕظ١ّٙج ٤فىجَ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ث٨عضمجٌز، 

 فشك ثٌؼمٛدز ػٍٝ ِشصىذ١ٙج .عٛثء أوجْ رٌه ِٓ ف١ظ أؽجصصٙج أٚ ِٓ ف١ظ 

ٚثٌقم١مز أْ ث٨عضمجٌز عٛثء أوجٔش فشد٠ز أٚ ؽّجػ١ز فٟٙ فٟ ٔفظ ثٌٛلش صىْٛ أِج       

فش٠قز أٚ فى١ّز ، ٌٚزٌه عٕمضقش فٟ دسثعضٕج ػٍٝ د١جْ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز ٚثٌؾّجػ١ز ٨ْ 

 -ِقٛس ثٌذقظ ع١ٕقخ دجٌذسؽز ث٤عجط ػٍٝ ٘زٖ ث٤ٔٛثع ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:

 ثٌفشع ث٤ٚي: ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز.

ٟٚ٘ ث٨عضمجٌز ثٌضٟ صمذَ دجعُ ثٌّٛظف ٚصخقٗ ٚفذٖ فمو      
(11)

، ٚصىْٛ فٟ فٛسر 

هٍخ ٠مذَ إٌٝ ث٦دثسر ِٓ لذً فجفخ ثٌؾؤْ ٚدزٌه صىْٛ ث٨عضمجٌز فش٠قز، إ٨ أْ 

ذضٗ دزٌه ثٌّٛظف لذ ٨ ٠ؼٛد إٌٝ ث٦دثسر ٌغشك صمذ٠ُ ثعضمجٌضٗ، غ١ش أْ ث٦دثسر صغضؾف سغ

 ِٓ خ٩ي ثٌمشثةٓ ثٌّضٛفشر ثٌضٟ ٠ذ١ٕٙج ثٌمجْٔٛ دزٌه ٠طٍك ػ١ٍٙج دج٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز.

ٚلذ ثؽشٔج ف١ّج عذك إٌٝ ثٌٕقٛؿ ثٌضٟ أٚسد٘ج ثٌّؾشع ثٌخجفز دضٕظ١ُ ث٨عضمجٌز      

(  37ثٌقش٠قز أٚ ث٤ف١ٌٛز، أِج ث٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز فمذ ٔظّٙج ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ فٟ ثٌّجدر )

ػٍٝ  -1ثٌّؼذي ٚثٌضٟ ٔقش ػٍٝ ثٔٗ :"   1961( ٌؼجَ 24جْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز  سلُ )ِٓ ل

ثٌّٛظف أٚ ثٌّغضخذَ ثٌّذٍغ دجٌٕمً أْ ٠ٍضقك دٛظ١فضٗ خ٩ي ِذر ٨ صضؾجٚص خّغز أ٠جَ )) 

                                                           
11

٠ؾ١ش فمٗ ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ إٌٝ ٔٛع آخش ِٓ ث٨عضمجٌز ٟٚ٘ )ث٨عضمجٌز ثٌض١غ١ش٠ز( ٟٚ٘ ٔٛع ِٓ ث٨عضمجٌز أٚؽذ٘ج   

ثٌّؾشع ففجظجً ػٍٝ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ دجٔضظجَ ٚثهشد ٔض١ؾز دخٛي ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج إٌٝ ث٦دثسر ٚفقٛي فجةل فٟ ػذد 

مجٌز ثخز دٗ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ ٚأهٍك ػ١ٍٗ )ث٦فجٌز ػٍٝ ثٌّؼجػ(. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش د.ِقّذ ثٌّٛظف١ٓ ، ٚ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ث٨عض

أؽجس إ١ٌٗ، ؛ 163ؿ – 1994 –ثٌمج٘شر  –دثس ثٌفىش ثٌؼشدٟ  –ثٌطجدغ ثٌمنجةٟ ٌٍمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –ػذذ ثٌق١ّذ أدٛ ص٠ذ 

سعجٌز  –ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز دسثعز ِمجسٔز  مّجٔجس ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ دجٔضظجَ ٚثهشثد فٟ –ٌؤٞ وش٠ُ ػذذ خن١ش ثٌّؾٙذثٟٔ 

 .115ؿ– 2115 –و١ٍز ثٌقمٛق ؽجِؼز ثٌٕٙش٠ٓ  –ِجؽغض١ش 
11
 .94ؿ  –ِقذس عجدك  –ػذذ ثٌىش٠ُ دٓ لٍز  
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ػذث أ٠جَ ثٌغفش ثٌّؼضجد (( إ٨ إرث ٔـ فٟ أِش ثٌٕمً ػٍٝ ِذر صض٠ذ ػٍٝ رٌه ٚإرث صؤخش ػٓ 

ذِذ ِؼزسر ِؾشٚػز ، فؼٍٝ ثٌّشؽغ ثٌّخضـ ثْ ٠خطشٖ صقش٠ش٠جً دٍضَٚ ث٨ٌضقجق ٌُٚ ٠

ث٨ٌضقجق دجٌٛظ١فز خ٩ي عذؼز أ٠جَ ِٓ صجس٠خ ثٌضذ١ٍغ دج٦خطجس ٚفٟ فجٌز ػذَ ثٌضقجلٗ ػٕذ 

ػٍٝ ثٌّٛظف أٚ ثٌّغضخذَ أْ ٠ٍضقك دٛظ١فضٗ فجٌّج  -2ثٔضٙجء ِذر ث٦خطجس ٠ؼضذش ِغضم٩١ً. 

دْٚ ػزس ِؾشٚع خ٩ي ِذر ألقج٘ج ػؾشر أ٠جَ ِٓ صجس٠خ صٕضٟٙ إؽجصصٗ فجْ ٌُ ٠ٍضقك 

٠ؼذ ثٌّٛظف ثٌّٕمطغ ػٓ ٚظ١فضٗ ِغضم٩١ً ثرث صثدس ِذر  -3ثٔضٙجء إؽجصصٗ ٠ؼذ ِغضم٩١ً. 

 ثٔمطجػٗ ػٍٝ ػؾشر أ٠جَ ٌُٚ ٠ذِذ ِؼزسر ِؾشٚػز صذشس ٘زث ث٨ٔمطجع".

 ٚدزٌه صضقمك ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز دغ٩ط فج٨س ٟٚ٘:   

ِٓ صجس٠خ ٔمٍٗ ٌُٚ ٠ذِذ  -ػذث أ٠جَ ثٌغفش-إرث ٌُ ٠ٍضقك ثٌّٛظف  دٛظ١فضٗ خ٩ي خّغز أ٠جَ -1

( أ٠جَ دْٚ أْ ٠ٍضقك 7ِؼزسر ِؾشٚػز، ٚصُ إخطجسٖ ِٚنش ِذر ث٦خطجس ثٌضٟ ٟ٘ )

 دٛظ١فضٗ.

دٛظ١فضٗ خ٩ي ثٌّذر ثٌّقذدر دؤِش ثٌٕمً ٌُٚ ٠ذِذ ِؼزسر ِؾشٚػز  إرث ٌُ ٠ٍضقك ثٌّٛظف  -2

 ( أ٠جَ دْٚ أْ ٠ٍضقك دٛظ١فضٗ.7ٖ، ِٚنش ِذر ث٦خطجس ثٌضٟ ٟ٘ )، ٚصُ إخطجس

( أ٠جَ دؼذ ثٔضٙجء إؽجصصٗ إرث ٌُٚ ٠ٍضقك دٛظ١فضٗ ٌُٚ ٠ذِذ ِؼزسر 11دّشٚس ِذر ) -3

 ِؾشٚػز. 

ػٍٝ ػؾشر أ٠جَ ٌُٚ ٠ذِذ  -فٟ غ١ش فجٌز ث٨ؽجصر ثٌغجدك روش٘ج –إرث صثدس ِذر ثٔمطجػٗ  -4

 ِؼزسر ِؾشٚػز صذشس ٘زث ث٨ٔمطجع.

أٞ أْ ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز صىْٛ دجٔمنجء ِذر ِقذدر ِٓ صجس٠خ ثٌٕمً أٚ ثٔمنجء ث٦ؽجصر،      

أٚ ث٨ٔمطجع ػٓ ثٌٛظ١فز دغ١ش ثٌقجٌض١ٓ ثٌغجدمض١ٓ، ِّٚج ٠ؤخز ػٍٝ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ ثٔٗ لذ 

ثؽضشه ػٍٝ ثٌّٛظف ثٌّغضم١ً ثعضمجٌز أف١ٌٛز فش٠قز أْ صضُ ثٌّٛثفمز ػ١ٍٙج ِٓ لذً 

١ّٕج ٌُ ٠ؾضشه رٌه ػٍٝ ِٓ ٠غضم١ً ثعضمجٌز فى١ّز، ٚ٘ٛ أِش ِخجٌف ٌٍّٕطك إر ث٦دثسر ، د

ِج ػٍّٕج أْ دؼل ثٌقمٛق ِٓ ثٌّّىٓ أْ صضشصخ ٌٍّٛظف ثٌّغضم١ً، فن٩ً ػٓ أْ ثٌّٛظف 
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ثٌّغضم١ً ثعضمجٌز أف١ٌٛز لذ سثػٝ ثٌّقٍقز ثٌؼجِز فٟ صقم١ك ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ، 

 ز ٠٦ؾجد ثٌذذثةً ثٌّضجفز.ٚٚفش ٧ٌدثسر ثٌفشفز ثٌىجف١

ٚدج٦مجفز ٌقٛسر ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز ثٌضٟ ٔـ ػ١ٍٙج ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ صز٘خ دؼل       

ثٌضؾش٠ؼجس ثٌّمجسٔز إٌٝ ثػضذجس فجٌز ثٌضقجق ثٌّٛظف دخذِز ٌؾٙز أؽٕذ١ز ثعضمجٌز فى١ّز 

ثً ِٓ صجس٠خ أ٠نجً إرث ٌُ ٠ققً ػٍٝ صشخ١ـ ِٓ دٌٚضٗ دزٌه، إر صؼضذش خذِضٗ ِٕض١ٙز ثػضذجس

ثٌضقجلٗ دجٌخذِز ٌٍؾٙز ث٤ؽٕذ١ز
(12)

. 

ٚلذ ر٘خ ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ إٌٝ إٔىجس ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز، ف١ظ ثعضمش لجْٔٛ ثٌّٛظف١ٓ       

، ػٍٝ أْ ثعضمجٌز ثٌّٛظف ٠ؾخ أْ صىْٛ فجعّز  1959ٌٚغٕز  1946ثٌفشٔغٟ ٌغٕز 

شوضٖ ثٌٛظ١فٟ ٨ ٠قمك ٚٚفك ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٙج، ٚدزٌه فجْ ِؾشد صشن ثٌّٛظف ٌّ

ث٨عضمجٌز، ٠ٚىْٛ ٧ٌدثسر فك فشك ثٌؾضثءثس ثٌضؤد٠ذ١ز دقمٗ ػٕذ ث٨ٔمطجع ، ٚ٘زث دذٚسٖ 

٠ؼىظ ِذٜ صطٛس ٚفشؿ ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ ػٍٝ ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشثفك ثٌؼجِز
(13)

. 

 ثٌفشع ثٌغجٟٔ: ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز.

ٚثفذٟٚ٘ ث٨عضمجٌز ثٌضٟ ٠مذِٙج أوغش ِٓ ِٛظف فٟ آْ       
 

ٚصؼشف ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز 

دؤٔٙج :" ثصفجق ٠ضُ د١ٓ ػذد ِٓ ِٛظفٟ ثٌّشثفك ثٌؼجِز ٠ذٚس فٛي صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ ٚثٌضقًٍ 

ِٓ ٚظجةفُٙ دفؼز ٚثفذر دمقذ ثٌضؤع١ش ػٍٝ ثٌقىِٛز "
(14)

. 

ٚثٌقم١مز أْ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌخجفز دضٕظ١ُ خذِز ثٌّٛظف ٨ صٕظُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز إر       

٨ صغّـ  دٙج ِطٍمجً، ٌزٌه فئٔٙج ٨ صٕظُ أفىجِٙج عٜٛ ِج ٠ضؼٍك دضؾش٠ُ ِّجسعضٙج أٚ أٔٙج 

فضٝ ثٌضقش٠ل ػ١ٍٙج. ِٚغ رٌه فؤْ دؼل ثٌضؾش٠ؼجس ؽجءس خج١ٌز ِٓ ثٌٕـ ػ١ٍٙج فضٝ 

ف١ّج ٠ضٍك دضقش٠ّٙج ٚ٘زث ِج عٍىٗ ثٌّؾشع ث٤سدٟٔ، إر ثٔٗ ٌُ ٠قشَ رٌه ٨ فٟ ثٌمجْٔٛ ٔظجَ 

                                                           

 ( ِٓ لجْٔٛ ٔظجَ ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّذ١١ٔٓ دجٌذٌٚز ثٌّقشٞ.99ثٌّجدر )  12
13
 .112ؿ–ِقذس عجدك  ،ٌؤٞ وش٠ُ ػذذ خن١ش ثٌّؾٙذثٟٔ 
14
ِىضذز ثٌٕٙنز  :ثٌمج٘شر ، ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ ثٌّقشٞ ٚثٌّمجسْ ِٓ ثٌٛؽٙز ثٌضطذ١م١ز ٚثٌؾضثة١ز ،ثٌمجدس ؽّجي د. ثفّذ ػذذ 

 .196ؿ ،1955 ،ثٌقذ٠غز
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ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز 
(15)

٨ٚ فٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس  
(16)

، ٚثٔط٩لجً ِٓ ِذذأ ))٨ ؽش٠ّز ٨ٚ ػمٛدز 

إ٨ دٕـ(( فجْ ثٌمنجء ثٌؾٕجةٟ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠طذك أ٠ز ؽضثءثس دقك ثٌّٛظف١ٓ إر ِج ػٍّٛث 

 ػٍٝ صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ دؾىً ؽّجػٟ.

ك ِٚٓ ثٌّٕجعخ أْ ٔزوش دؤْ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز لذ صىْٛ دقٛسر فش٠قز ػٓ هش٠     

صمذ٠ُ أوغش ِٓ ؽخـ ثعضمجٌضُٙ إٌٝ ث٦دثسر فٟ ٚلش ٚثفذ، وّج أٔٙج لذ صىْٛ ثعضمجٌز 

ؽّجػ١ز فى١ّز، ٚثٌضٟ ِّىٓ أْ صضقمك ػٓ هش٠ك ثِضٕجع أوغش ِٓ ِٛظف ػٓ ث٨ٌضقجق 

 دجٌٛظ١فز ثٌضٟ ٠ؾغٍٙج فغخ صٕظ١ّٗ ث٦دثسٞ.

٠ٍز ػٓ ث٨عضمجٌز ِٚٓ ف١ظ ثٌٛثلغ فجْ ثٌّٛظفْٛ لذ ٠ٍؾتْٛ إٌٝ ٚع١ٍز أخشٜ دذ      

ثٌؾّجػ١ز دغ١ز صقم١ك ِج ٠قذْٛ إ١ٌٗ ، ٚصضّغً صٍه ثٌٛع١ٍز دج٦مشثح ػٓ ثٌؼًّ، إر أْ 

ثٌىغ١ش ِٓ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌضٟ ٨ صغّـ ٌٍّٛظف١ٓ دجٌٍؾٛء إٌٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ِىٕضُٙ ِٓ 

ثٌضؼذ١ش ػٓ فجؽجصُٙ دطش٠ك ؽّجػٟ ٠غّٝ ث٦مشثح
(17)

 

جق ػذد ِٓ ثٌؼّجي أٚ ثٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ث٨ِضٕجع ػٓ ثٌؼًّ ٠ٚؼشف ث٦مشثح دؤٔٗ:" ثصف     

ثٌٛثؽخ ػ١ٍُٙ دّمضنٝ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌٍٛثةـ، أٚ ػمذ ثٌؼًّ، ِغ ثٌضّغه دّضث٠ج ثٌٛظ١فز 

ثٌؼجِز". وّج ٠ٚؼشف دؤٔٗ :" ثِضٕجع ثٌّٛظف١ٓ أٚ ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌؼ١١ِّٛٓ ػٓ ػٍُّٙ ِغ 

سثً ٌغخطُٙ ػٓ ػٍُّٙ ِٓ أػّجي صّغىُٙ دٛظجةفُٙ ٠ٍٚؾؤ ثٌّٛظفْٛ ٌٙزث ث٤عٍٛح إظٙج

ثٌقىِٛز ٦سغجِٙج ػٍٝ ثٌضشثؽغ ػٓ ِٛلفٙج أٚ ثعضؾجدز ٌّطجٌذُٙ "
(19)

. 

                                                           

 ثٌّؼذي . 1999( ٌغٕز 1ٔظجَ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ث٤سدٟٔ سلُ ) 15

" ٚؽٛح ثٌٕـ ػٍٝ ثٌؼمٛدز ثٌّؼذي ػٍٝ ثٔٗ : 1961( ٌغٕز 16( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ث٤سدٟٔ سلُ)5ٔقش ثٌّجدر )  16

 ٚثػضذجس ثٌؾش٠ّز صجِز"..
17

،  129ٚثلضقش رٌه ثٌضٕظ١ُ فمو ػٍٝ ِج د١ٕضٗ  ثٌّجدر ) ٌُ ٠ٕظُ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز دجٌّٛظف ثٌؼجَ ، 

( 37( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼشثلٟ سلُ )162ثٌٍّغٟ ٚ ثٌّجدر) 1971( ٌغٕز 151( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼشثلٟ سلُ) 131

 . 2116ٌغٕز

 .395ؿ، 1999 ،دثس ثٌفىش ثٌؼشدٟ :ثٌمج٘شر ،دسثعز ِمجسٔز –ثٌٛؽ١ض فٟ ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ  ،ع١ٍّجْ ِقّذ ثٌطّجٚٞ 19
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إر ٠ؼذ ث٦مشثح    
(19)

ثفذ أُ٘ ثٌّغجةً ثٌذعضٛس٠ز ٚث٦دثس٠ز ثٌضٟ ؽٙذس صطٛس فٟ ث٢ٚٔز  

 ث٤خ١ش، إر عؼش ثٌّٛثع١ك ثٌذ١ٌٚز ٚث٦ل١ّ١ٍز ٚػذد وذ١ش ِٓ دعجص١ش ثٌؼجٌُ إٌٝ مشٚسر

ثٌذعجص١ش  جصٕظّّٙصٕظ١ُ ِّجسعضٗ وقك أعجعٟ ِٚؾشٚع أعٛرً دجٌقمٛق ث٤خشٜ ثٌضٟ 
(21)

 . 

ٚػٍٝ ثٌشغُ صمجسح ث٦مشثح ِٓ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ٌٍّٛظف١ٓ، إ٨ أّٔٙج ٠خضٍفجْ فٟ      

 ث٤ِٛس ث٢ص١ز:

ث٦مشثح ٠ّجسط دقٛسر ؽّجػ١ز د١ّٕج ث٨عضمجٌز صّجسط ػجدر دقٛسر فشد٠ز، ٚ٘ٛ  إْ -1

 ِج صغّـ دٗ ثٌمٛث١ٔٓ، أِج ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز فٟٙ أِش ِؾشَ فٟ غجٌذ١ز ثٌضؾش٠ؼجس.

أْ ث٦مشثح ٘ٛ صٛلف ِؤلش ػٓ ثٌؼًّ د١ّٕج ث٨عضمجٌز صىْٛ دضشن ثٌٛظ١فز ٚثٌؼًّ  -2

ف١ٙج دقٛسر ٔٙجة١ز 
(21)

. 

أْ ث٦مشثح ٠ّجسط ِٓ لذً ثٌؼّجي ٚثٌّٛظف١ٓ مذ أفقجح ثٌؼًّ أٚ ثٌغٍطز ثٌؼجِز  -3

، د١ّٕج صّجسط ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ِٓ لذً ِٛظف١ٓ ػ١١ِّٛٓ ٌٍنغو ػٍٝ ع١جعز ثٌذٌٚز 

 دغ١ز صقم١ك أ٘ذثف ِؼ١ٕز .

 ٠ؤعش ث٦مشثح ػٍٝ ثٌق١جر ث٨لضقجد٠ز، إر ٘ٛ ٠ضؼٍك دقك ثٌؼًّ، د١ّٕج صضؼٍك ث٨عضمجٌز -4

 دّشوض صٕظ١ّٟ ٘ذفٗ ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ دجهشثد ٚثٔضظجَ.

صٕظُ ثٌضؾش٠ؼجس ث٦ؽشثءثس ثٌخجفز دج٦مشثح، د١ّٕج صؼّذ ػٍٝ صؾش٠ُ ث٨عضمجٌز  -5

 ثٌؾّجػ١ز .

ِٓ ثٌّّىٓ ِّجسعز ث٦مشثح دؤٞ فٛسر ِٓ فٛسٖ ثٌضٟ د١ٕٙج ثٌفمٗ، د١ّٕج ٨ صضقمك  -6

 ز.ث٨عضمجٌز إ٨ دقٛسص١ٙج ثٌقش٠قز ٚثٌن١ّٕ

                                                           
19

ث٦مشثح ثٌضم١ٍذٞ )ثٌؼجدٞ( ٚ٘ٛ ثٌزٞ ٠ضشن ف١ٗ ثٌّنشد١ٓ  -٧ٌ1مشثح أؽىجي ِضٕٛػز ٟٚ٘ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:  

ث٦مشثح ثٌذثةشٞ )ثٌّغٍك( إر ٠ضُ فٟ ٘زث ثٌٕٛع  -2أػّجٌُٙ ٠ٚضشوْٛ ِٛلغ ثٌؼًّ أٚ ث٨ٌضقجق دٗ دطش٠مز ِقىّز ِٕٚظّز.

ث٦مشثح ثٌذغ١و  -4ث٦مشثح ثٌمق١ش ٚثٌّضىشس . -3ث٦ٔضجػ فٟ ثٌّشفك . ِٓ ث٦مشثح صقذ٠ذ ٌضذسػ ِخضٍف ٚفذثس

 -9ث٦مشثح ثٌغ١جعٟ . -7ث٦مشثح ثٌّفجؽب . -6إمشثح ثٌقّجط ٚث٨ٔذفجع  -5)ث٦مشثح ثٌؾضةٟ ( أٚ ثٌّغضضش. 

 -1966-دغذثد -1ع–ِؾٍز ثٌقمٛق  –ِفَٙٛ ث٦مشثح ٚآعجسٖ فٟ صؾش٠غ ثٌؼًّ  –ث٦مشثح ثٌضنجِٕٟ.؛ د. ػذٔجْ ثٌؼجدذ 

إمشثح ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّشثفك ثٌؼجِز ) دسثعز ِمجسٔز فٟ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌفٍغط١ٕٟ –؛ عجِش ثفّذ ِٛعٝ  16ؿ

 .44 -23ؿ– 2117 –دٛثدز فٍغط١ٓ ثٌمج١ٔٛٔز  –ٚثٌفشٔغٟ ٚثٌؾضثةشٞ 
21

 ،"فٟ ثٌؼشثق دسثعز ِمجسٔزثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٦مشثح ثٌّٛظف ثٌؼجَ " ،د. ٔٛصثد ثفّذ ٠جع١ٓ ٚد.ِقّذ ع١ٍُ ِقّذ أ١ِٓ 

 .116ؿ -9ثٌغٕز ، 9ثٌؼذد،ِؾٍز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ٚثٌغ١جعز /ؽجِؼز وشوٛن
21
 .122ؿ  -ِقذس عجدك –د. ٔٛصثد ثفّذ ٠جع١ٓ ٚد.ِقّذ ع١ٍُ ِقّذ ث١ِٓ  
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ٚدؼذ أْ د١ٕج أفىجَ ث٨عضمجٌز ٚفمجً ٌمٛث١ٔٓ خذِز ثٌّٛظف١ٓ ٚدّج ٠خذَ فىشر ثٌذقظ     

ِٚنّٛٔٗ دْٚ إعٙجح أٚ إهجٌز، ٔشٜ ِٓ ثٌنشٚسٞ أْ ٔذ١ٓ ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ ِٓ 

 ثٌّّىٓ أْ صضشصخ ػ١ٍٙج ٚرٌه فٟ ثٌّذقغ١ٓ ثٌضج١١ٌٓ.

II.  انمثحج انخاني 

 األحر انجنائي نالستقانة انفردية

صؼذش ث٨عضمجٌز ػٓ فش٠ز ثٌّٛظف د١ٓ أدثء ػٍّٗ دشغذز ٚإصمجْ ٚد١ٓ صشن ثٌؼًّ       

ٚثٌٛظ١فز دقٛسر ٔٙجة١ز دئسثدر ِخضجسر، ٟٚ٘ ػٍٝ ػِّٛٙج أِش ِذجؿ ٌٍّٛظف، إ٨ أْ 

ثٌّؾشع ٨ٚػضذجسثس ِؼ١ٕز صضؼٍك دجٌّقٍقز ثٌؼجِز ، لذ ٠ؼّذ إٌٝ صم١١ذ فش٠ز ثٌّٛظف فٟ 

٨ ٠ىْٛ ٌٍّٛظف فٟ ظشٚف ِؼ١ٕز فذد٘ج ثٌّؾشع أْ ٠مذَ ػٍٝ  ِّجسعز ٘زث ثٌقك. دق١ظ

ػشك ثعضمجٌضٗ ٧ٌدثسر ، ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌّؾشع لذ ١ِض ثٌّٛظف ػٓ غ١شٖ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ 

ثٌمطجع ثٌخجؿ ، فجٌّٛظف ٠مَٛ دؼًّ ٚظ١فضٗ صقم١مجً ٌقجٌـ ثٌّؾّٛع ١ٌٚظ صقم١مجً 

مٝ أؽشثً ػٓ ػٍّٗ دً أْ ثٌّٛظف ٌّقٍقضٗ ثٌؾخق١ز ، ٚ٘زث ٨ ٠ؼٕٟ أْ ثٌّٛظف ٨ ٠ضمج

 ٠ضمجمٝ أؽشثً ِؾض٠جً ٠غجٚٞ ِج دزٌٗ ِٓ ؽٙذ.

ٚثٌٛثلغ أْ غجٌذ١ز ثٌضؾش٠ؼجس ِٕٚٙج ثٌضؾش٠غ ثٌؼشثلٟ لذ ٚثصٔش د١ٓ فّج٠ز ثٌّٛظف      

ِٚغؤ١ٌٚضٗ ، إر ػٍّش ػٍٝ صٛف١ش ثٌقّج٠ز ث٩ٌصِز ٌم١جَ ثٌّٛظف دؤدثء ٚثؽذجس ثٌٛظ١فز ِٓ 

إدجفز ثٌفؼً ثٌزٞ ٠مَٛ دٗ ٚفك ثٌقج٨س ثٌضٟ ٠ٕـ ثٌمجْٔٛ  خ٩ي سفغ ِغؤ١ٌٚضٗ أٚ

ػ١ٍٙج
(22)

 . 

ٌٚغشك د١جْ ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ٩ٌعضمجٌز ثٌفشد٠ز ٌٍّٛظف ثٌؼجَ ٔشٜ ِٓ ثٌنشٚسٞ أْ      

 ٔضٕجٚي رٌه فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّمجسٔز ِٚٓ عُ صٕجٌٚٙج فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼشثلٟ، ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:

II.  .انمطهة األولأ 

 انجنائي نالستقانة انفردية في انقانىن انمقارناألحر 

                                                           
22

و١ٍز  –أهشٚفز دوضٛسثٖ ) ،"ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍّٛظف ثٌؼجَ )دسثعز ِمجسٔز(، "فذجؿ ِقذجؿ ِقّٛد ثٌغ١ٍّجْ 

 ِٚج دؼذ٘ج. 51ؿ (، 2111 -ثٌمجْٔٛ/ؽجِؼز ثٌّٛفً
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عذك ٚثْ روشٔج دؤٔٗ سغُ ثٌٕـ فشثفز ِٓ لذً ثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجفز دضٕظ١ُ ػًّ       

ثٌّٛظف ػٍٝ فك ثٌّٛظف فٟ ث٨عضمجٌز إ٨ أٔٙج صؼًّ ػٍٝ صؾش٠ّٙج فٟ ثٌٕقٛؿ ثٌؼمجد١ز 

ه ثٌمٛث١ٔٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس إر ِج صقمك ث٨ّٔٛرػ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌزٞ ٚففٗ ثٌّؾشع ، ِٚٓ د١ٓ صٍ

ثٌّقشٞ ٚثٌزٞ ٔـ ػٍٝ ثٔٗ :" ...ٚوً ِٛظف أٚ ِغضخذَ ػِّٟٛ صشن ػٍّٗ أٚ ثِضٕغ 

ػٓ ػًّ ِٓ أػّجي ٚظ١فضٗ دمقذ ػشلٍز ع١ش ثٌؼًّ أٚ ث٦خ٩ي دجٔضظجِٗ ٠ؼجلخ دجٌقذظ 

ِذر ٨ صؾجٚص عضز أؽٙش أٚ دغشثِز ٨ صؾجٚص خّغّجةز ؽ١ٕٗ  ٠ٚنجػف ثٌقذ ث٤لقٝ ٌٙزٖ 

ٌؼمٛدز إرث وجْ ثٌضشن أٚ ث٨ِضٕجع ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ ث

خطش أٚ وجْ ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠قذط ثمطشثدجً أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ إرث أمش دّقٍقز ػجِز 

(23)
".، فّٓ خ٩ي ٘زث ثٌٕـ ٠ضذ١ٓ أْ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ ٌُ ٠زوش فجٌز ث٨عضمجٌز دقٛسر 

ث٤ٌٚٝ ػٍٝ أْ فؼً ث٨عضمجٌز ٠خشػ ػٓ ٔـ ثٌضؾش٠ُ ، إ٨ ثٔٗ  فش٠قز ٚ٘زث ٠ذي ٌٍٍٛ٘ز

ِٓ خ٩ي ثٌؼٛدر إٌٝ ثٌضؼش٠ف ثٌفمٟٙ ٔؾذ أْ ؽجٔخ وذ١ش ِٓ ثٌفمٗ ػشف ث٨عضمجٌز دؤٔٙج 

صشن ثٌّٛظف ٌؼٍّٗ ، وّج ٚثْ ٔـ ثٌّجدر أػ٩ٖ لذ ثعضًٙ دؼذجسر )إرث صشن ع٩عز ػٍٝ 

ٓ ػٍُّٙ ٌٚٛ فٟ فٛسر ث٨عضمجٌز...( ِّج ٠ذي ث٤لً ِٓ ثٌّٛظف١ٓ أٚ ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌؼ١١ِّٛ

ػٍٝ أْ ثٌّشثد دجٌضشن دقٛسر ػجِز ، ٚ٘زث ٠ضنّٓ فجٌز صشن ثٌّٛظف ٌؼٍّٗ دطش٠ك 

 ث٨عضمجٌز إر ِج صقمك ث٨ّٔٛرػ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌزٞ ٔـ ػ١ٍٗ ثٌّؾشع ٚثٌّضّغً دج٨صٟ:

 صشن ثٌّٛظف ػٍّٗ أٚ ث٨ِضٕجع ػٓ ػًّ ِٓ أػّجي ٚظ١فضٗ. -1

 صٛثفش ١ٔز ػشلٍز ع١ش ثٌؼًّ أٚ ث٦خ٩ي دجٔضظجِٗ. -2

ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ لذ ؽؼً ؽش٠ّز صشن ثٌّٛظف ػٍّٗ ِٓ ؽشثةُ ثٌخطش       

، إر ثٔٗ دّؾشد صقمك ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٚثٌّضّغً دجٌضشن ، ٚثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ ٚثٌّضّغً د١ٕز 

ٌؼمٛدز ثٌضٟ د١ٕٙج ٔـ ػشلٍز ع١ش ثٌؼًّ أٚ ث٦مشثس دٕظجِٗ ، فجْ ثٌّٛظف ٠غضقك ث

 ثٌمجْٔٛ .

                                                           
23
 ثٌّؼذي.1937( ٌغٕز 59( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ سلُ )124/1ثٌّجدر )  
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ٚدنّٕٙج صشن ثٌّٛظف ػٍّٗ دطش٠ك ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز أٚ  –أِج إرث أدٜ فؼً ثٌضشن       

إٌٝ أْ ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ صشصخ ػٍٝ  –فضٝ ثٌقش٠قز 

ّنجػفز ثٌقذ ثٌفؼً ثمطشثدجً أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ أمشثس دّقٍقز ثٌؼجِز ، فجٔٗ ٠ؼجلخ د

 ث٤لقٝ ٌٍؼمٛدز . 

ِّٚج ٠ضمذَ ٠ضنـ ثْ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ أٚسد فج٨س ػجِز ِٓ ؽؤْ صقممٙج أْ      

٠ؾؼً ثٌؼمٛدز ِغٍظز ػٍٝ ثٌّٛظف ثٌزٞ ٠ضشن ػٍّٗ ٌٚٛ دطش٠ك ث٨عضمجٌز ، لذً ثعضققجي 

 ثٌّٛثفمجس ث٤ف١ٌٛز دزٌه.

شٔغٟ ِٓ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز ، فجٔٗ ٌُ ٠ضطشق ٚف١ّج ٠ضؼٍك دّٛلف لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌف       

إٌٝ صؾش٠ّٙج ، ٠ٚؼٛد رٌه إٌٝ أْ لٛث١ٔٓ ثٌّٛظف١ٓ ٌُ صمش دج٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز ، ٚدزٌه 

٠ىْٛ ػٍٝ ثٌّٛظف أْ ٠ضذغ ث٤عٍٛح ثٌزٞ فذدٖ ثٌمجْٔٛ ٩ٌعضمجٌز ، ٚدٙزث ٠ىْٛ ثٌّؾشع 

ٙج ِٓ إخطجس صنش دّقٍقز ثٌفشٔغٟ لذ صؾٕخ إمشثس ث٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز ِٚج ٠ضشصخ ػ١ٍ

ث٤فشثد فن٩ً ػٓ أخطجس٘ج ٚأمشثس٘ج دجٌّقٍقز ثٌؼجِز
(24)

. 

II.  .انمطهة انخانيب 

 األحر انجنائي نالستقانة انفردية في انقانىن انعراقي

، مّٓ ثٌفقً ثٌغجدط ٚثٌخجؿ  1969ٌغٕز  111ٔظُ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ       

( ِٕٗ ػٍٝ 364/1دجٌؾشثةُ ثٌّجعز دغ١ش ثٌؼًّ أفىجَ ؽش٠ّز صشن ثٌؼًّ ، إر ٔقش ثٌّجدر )

٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ ػٍٝ عٕض١ٓ ٚدغشثِز ٨ صض٠ذ ػٍٝ ِجةضٟ د٠ٕجس أٚ -1ثٔٗ :" 

١ٓ وً ِٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز صشن ػٍّٗ ٌٚٛ دقٛسر ث٨عضمجٌز دئفذٜ ٘جص١ٓ ثٌؼمٛدض

أٚ ثِضٕغ ػّذثً ػٓ ٚثؽخ ِٓ ٚثؽذجس ٚظ١فضٗ أٚ ػٍّٗ ِضٝ وجْ ِٓ ؽؤْ ثٌضشن أٚ ث٨ِضٕجع 

أْ ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ وجْ ِٓ ؽؤْ رٌه أْ ٠قذط 

 جِجً...".ثمطشثدجً أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ إرث ػطً ِشفمجً ػ

                                                           
24
 .112ؿ، ِقذس عجدك ،ٌؤٞ وش٠ُ ػذذ خن١ش ثٌّؾٙذثٟٔ 
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ٌٚغشك ِؼشفز ثٌفتز ثٌّغضٙذفز دٕـ ثٌّجدر أػ٩ٖ ٠ضٛؽخ أْ ٔذ١ٓ ثٌّمقٛد       

دجٌّٛظف
(25)

ِٓ ؽٙز ٚثٌّىٍف دخذِز ػجِز ِٓ ؽٙز أخشٜ إر أْ ث٤ِش ٠ذق فٟ دؼل  

فج٨صٗ . فمذ ػشفش ثٌّجدر )ثٌغج١ٔز( ِٓ لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌّٛظف دؤٔٗ :" وً ؽخـ 

ز دثخٍز فٟ ث٩ٌّن ثٌخجؿ دجٌّٛظف١ٓ"، وّج ٚػشف ثٌّٛظف فٟ ػٙذس إ١ٌٗ ٚظ١فز دثةّ

لجْٔٛ ثٔنذجه ِٛظفٟ ثٌذٌٚز ٚثٌمطجع ثٌؼجَ دؤٔٗ :" وً ؽخـ ػٙذس إ١ٌٗ ٚظ١فز دثخً 

دٛصثسر " ٩ِن ثٌٛصثسر أٚ ثٌؾٙز غ١ش ثٌّشصذطز
(26)

د١ّٕج ػشفش ثٌّجدر)ثٌغج١ٔز( ِٓ لجْٔٛ  .

ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌؼشثلٟ )ثٌّغضخذَ( دؤٔٗ:" وً ؽخـ صغضخذِٗ ثٌقىِٛز فٟ خذِز دثخٍز 

فٟ ث٩ٌّن ثٌذثةُ ثٌخجؿ دجٌّغضخذ١ِٓ" ٚلذ صُ صخ١١ش ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌقجف١ٍٓ ػٍٝ ؽٙجدر 

ٚدزٌه ٌُ ٠ؼذ ٌٍّغضخذ١ِٓ ث٨دضذثة١ز فّج فٛق د١ٓ ثٌضؼ١١ٓ وّٛظف١ٓ أٚ ث٨ٔضمجي إٌٝ ػّجي ، 

ٚؽٛد فؼٍٟ فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؼشثلٟ
(27)

. 

د١ّٕج ر٘خ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ إٌٝ صؼش٠ف ثٌّىٍف دخذِز ػجِز دؤٔٗ :" وً      

ِٛظف ثٚ ِغضخذَ أٚ ػجًِ أ١ٔطش دٗ ِّٙز ػجِز فٟ خذِز ثٌقىِٛز ٚدٚثةش٘ج ثٌشع١ّز 

قش سلجدضٙج ٠ٚؾًّ رٌه سة١ظ ٚؽذٗ ثٌشع١ّز ٚثٌّقجٌـ ثٌضجدؼز ٌٙج أٚ ثٌّٛمٛػز ص

ثٌٛصسثء ٚٔٛثدٗ ٚثٌٛصسثء ٚأػنجء ثٌّؾجٌظ ث١ٌٕجد١ز ٚث٦دثس٠ز ٚثٌذٍذ٠ز وّج ٠ؾًّ ثٌّقى١ّٓ 

ٚثٌخذشثء ٚٚو٩ء ثٌذثة١ٕٓ )ثٌغٕذ٠ى١١ٓ( ٚثٌّقف١ٓ ٚثٌقشثط ثٌمنجة١١ٓ ٚأػنجء ِؾجٌظ 

س ثٌضٟ إدثسر ِٚذ٠شٞ ِٚغضخذِٟ ثٌّؤعغجس ٚثٌؾشوجس ٚثٌؾّؼ١جس ٚثٌّٕظّجس ٚثٌّٕؾآ

صغجُ٘ ثٌقىِٛز أٚ إفذٜ دٚثةش٘ج ثٌشع١ّز أٚ ؽذٗ ثٌشع١ّز فٟ ِجٌٙج دٕق١خ ِج دؤ٠ز ففز 

وجٔش، ٚػٍٝ ثٌؼَّٛ وً ِٓ ٠مَٛ دخذِز ػجِز دؤؽش أٚ دغ١ش أؽش.٨ٚ ٠قٛي دْٚ صطذ١ك 

                                                           
25

ٕضظُ ٠ؼشف ثٌّٛظف دؤٔٗ :" ثٌؾخـ ثٌزٞ ٠ؾغً إفذٜ ثٌٛظجةف فٟ ثٌىجدسثس ثٌذثةّز ٌٍّٕؾؤر ٌنّجْ ثٌغ١ش ثٌّ 

 ٌٍّشثفك ثٌؼجِز". ٠ٕظش: 

Houriou maurice : precisde droit administratif 2eed , sirey , pairs , 1933 , p 729- 730. 

 Andre de Laubadere : Traite elementaire de droit administratif 2eme ed 1957 , p 640.      

 ثٌّؼذي. 1991ٌغٕز  14ثٌؼشثلٟ ثٌّشلُ  /عجٌغجً( ِٓ لجْٔٛ ثٔنذجه ِٛظفٟ ثٌذٌٚز1ثٌّجدر) 26

27
، ٚثٌخجؿ دضؼ١١ٓ أٞ ِغضخذَ دثخً  1973ٌغٕز  519( ِٓ لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً( ثٌّشلُ 3ثٌفمشر )  

 ث٩ٌّن ثٌذثةُ. 
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أفىجَ ٘زث ثٌمجْٔٛ دقك ثٌّىٍف دخذِز ػجِز ثٔضٙجء ٚظ١فضٗ أٚ خذِضٗ أٚ ػٍّٗ ِضٝ ٚلغ 

عٕجء صٛثفش ففز ِٓ ثٌقفجس ثٌّذ١ٕز فٟ ٘زٖ ثٌفمشر ف١ٗ."ثٌفؼً ثٌؾشِٟ أ
(29)

ِٚٓ خ٩ي ٘زث  

ثٌٕـ ٠ضذ١ٓ دؤْ ِقطٍـ ثٌّىٍف دخذِز ػجِز لذ ؽًّ فتجس ػذر ِٓ د١ٕٙج ثٌّٛظف 

ٚثٌؼجًِ ٚثٌّغضخذَ إرث ث١ٔطش دٗ ِّٙز ػجِز فٟ خذِز ثٌقىِٛز ٚدٚثةش٘ج ثٌشع١ّز ٚؽذٗ 

 ٛػز صقش سلجدضٙج.ثٌشع١ّز ٚثٌّقجٌـ ثٌضجدؼز ٌٙج أٚ ثٌّٛم

ِٚٓ خ٩ي ِج صمذَ ٠ضنـ دؤْ أٞ ِٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز ِٓ ثٌّّىٓ أْ صٕطذك       

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ، غ١ش ثٔٗ 364ػ١ٍٗ أفىجَ ٔـ ثٌضؾش٠ُ ثٌضٟ ٔظّضٗ ثٌّجدر)

ِٓ ثٌّٕجعخ ثْ ٔزوش دؤْ ٌفع ث٨عضمجٌز خجؿ دجٌضؼذ١ش ػٓ فجٌز صشن ثٌّٛظف ٌؼٍّٗ دْٚ 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ، رٌه أْ ٌىً ِٓ 19/2شٖ ِٓ ثٌفتجس ثٌضٟ فذدصٙج ثٌّجدر )غ١

ثٌفتجس ثٌضٟ د١ٕضٙج ثٌّجدر عجدمز ثٌزوش أفىجَ خجفز صٕظُ ػٍّٗ
(29)

. 

ٚدزٌه فجٔٗ إرث ِج لجَ ثٌّٛظف أٚ ثٌّىٍف دخذِز ػجِز دضشن ػٍّٗ أٚ ثِضٕغ ػٓ أدثءٖ      

 ػ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍؾش٠ّز ٚثٌضٟ ٠ضطٍخ ٌضقممٙج ِج ٠ؤصٟ:دؤعٍٛح ث٨عضمجٌز ٠قمك ث٤ّٔٛر

 صشن أٚ ثِضٕجع ثٌّٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز ػٓ ػٍّٗ دقٛسر ث٨عضمجٌز.  -1

أْ ٠ضشصخ ػٍٝ ثٌضشن أٚ ث٨ِضٕجع ؽؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ  -2

 إفذثط ثمطشثدجً أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ صؼط١ً ِشفك ػجَ.

ٚدٙزث ٠ضذ١ٓ دؤْ ِٛلف ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ لذ خجٌف ِج صذٕجٖ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ ، إر ثٔٗ      

ثػضذش ؽش٠ّز ثٌضشن أٚ ث٦ِضجع ثٌزٞ لَٛ دٗ ثٌّٛظف أٚ ثٌّىٍف دخذِز ػجِز ِٓ ؽشثةُ 

ثٌنشس وٛٔٗ ػٍك ثعضقمجق ثٌؼمٛدز ػٍٝ صقمك ثفذ ث٨مشثس ثٌضٟ ِّىٓ ثْ صضقمك، إر ثٔٗ 

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس أْ ثٌنشس ٠ضقمك ػٕذ فقٛي ثفذ ثٌٕضجةؼ  (364ٔـ فٟ ثٌّجدر )

 ث٢ص١ز:
                                                           

29
 ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌٕجفز.19/2ثٌّجدر ) 
29

( ِٕٗ.ف١ظ 7، 6،  5ػٍٝ ؽش٠ّز ثٌغ١جح فٟ ثٌّٛثد ) 2119( ٌغٕز 14ػجلذش لجْٔٛ لٜٛ ث٤ِٓ ثٌذثخٍٟ ثٌؼشثلٟ سلُ )  

( عضز أؽٙش وً ِٓ غجح ػٓ دثةشصٗ أٚ ِٛلغ أدثء ٚثؽذجصٗ 6( ػٍٝ ثٔٗ:" ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ ػٍٝ )5ٔقش ثٌّجدر )

٠ِٛجً ٚفٟ فجٌز صىشثس ثٌغ١جح ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ ػٍٝ عٕز  ( خّغز ػؾش15أٚ صؾجٚصس إؽجصثصٗ ِذر صض٠ذ ػٍٝ)

ٚثفذر". ٚدزٌه فجْ ثٔمطجع ِٕضغخ لٜٛ ث٤ِٓ ثٌذثخٍٟ ٨ ٠ؼذ ثعضمجٌز ، دً صؼذ ؽش٠ّز ٚفك لجْٔٛ ػمٛدجس لٜٛ ث٤ِٓ 

 ثٌذثخٍٟ ٠غضقك ػ١ٍٙج ثٌقذظ. 
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 ؽؼً ف١جر ثٌٕجط فٟ خطش.  -1

 ؽؼً فقز ثٌٕجط فٟ خطش.   -2

 ؽؼً ثِٓ ثٌٕجط فٟ خطش. -3

 إفذثط ثمطشثدجً فٟ ثٌّؾضّغ.  -4

 إفذثط فضٕز د١ٓ ثٌٕجط .  -5

 صؼط١ً ِشفك ػجَ.  -6

ٚثٌٕضجةؼ ثٌضٟ د١ٓ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ إِىج١ٔز صقممٙج ؽ١ّؼٙج ؽجءس دقٛسر ػجِز رثس آعجس      

خطشر ػٍٝ ثٌّؾضّغ فؤغٍخ ثٌقٛس ثٌزٞ روش٘ج ثٌّؾشع ٚسد صؾش٠ّٙج فٟ ثٌؾشثةُ ثٌّجعز 

دؤِٓ ثٌذٌٚز ثٌذثخٍٟ
(31)

، ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ أٞ فٛسر ِٓ فٛس ثٌخطش ثٌّذ١ٕز إر ِج صشصذش  

ٚ ث٨ِضٕجع ٠ىْٛ وف١ً دجعضقمجق ثٌؼمٛدز ثٌضٟ د١ٕٙج ثٌّؾشع ٚثٌّضّغٍز ػٍٝ فؼً ثٌضشن أ

دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ ػٍٝ عٕض١ٓ ٚدغشثِز
(31)

٨ صض٠ذ ػٍٝ ِجةضٟ د٠ٕجس أٚ دئفذٜ ٘جص١ٓ  

 ثٌؼمٛدض١ٓ .

ِٚغ صؤ١٠ذٔج ٌّج ر٘خ إ١ٌٗ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ فٟ ٔـ ثٌّجدر عجدمز ثٌزوش إ٨ ثٔٗ دّج أْ        

ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صضشصخ ػٍٝ صشن ثٌّٛظف أٚ ثٌّىٍف دخذِز ػجِز أٚ ثِضٕجػٗ ػٓ ثٌؼًّ لذ 

٠ؤدٞ إٌٝ ٔضجةؼ رثس خطش ػجَ ػٍٝ ثٌّؾضّغ ٌزث وجْ ِٓ ث٤ؽذس أْ ٠قجس إٌٝ صؾش٠ُ 

ػٍٝ ٘زث ثٌفؼً إرث صُ دٕجء ػٍٝ رٌه ثٌضقش٠ل. ٚ٘ٛ رثس ِج ثخز دٗ ثٌؾخـ ثٌزٞ ٠قشك 

ثٌّؾشع فٟ ثٌؾشثةُ ثٌّجعز دؤِٓ ثٌذٌٚز ثٌذثخٍٟ ، ٌزٌه ٔشٜ مشٚسر إمجفز فمشر ػٍٝ ٔـ 

وً ِٓ فشك   -2( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ٟٚ٘ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:" 364ثٌّجدر )

ث٨ِضٕجع ػٓ أدثء ٚثؽذجس ثٌٛظ١فز ، إرث  ِٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز ػٍٝ صشن ثٌؼًّ أٚ

( دٕجء ػٍٝ رٌه ثٌضقش٠ل ،٠ؼجلخ  دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ 1صقممش ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ د١ٕضٙج ثٌفمشر )

                                                           
31
 ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌٕجفز.197-191صٕظش ثٌّجدر ) 
31

ثٌّٕؾٛس فٟ  2119( ٌغٕز 6ِٓ ثٌّٕجعخ أْ ٔذ١ٓ أْ ِذجٌغ ثٌغشثِجس لذ ػذٌش دّٛؽخ لشثس ِؾٍظ ثٌشةجعز سلُ )  

ٚثٌزٞ ٔـ ػٍٝ ثٔٗ :" ٠ىْٛ ِمذثس ثٌغشثِجس ثٌّٕقٛؿ ػ١ٍٙج فٟ لجْٔٛ  5/4/2111فٟ  4149ثٌٛلجةغ ثٌؼشثل١ز ثٌؼذد 

( خّغْٛ أٌف د٠ٕجس ٨ٚ ٠ض٠ذ 51111جس ِذٍغجً ٨ ٠مً ػٓ )ثٌّؼذي وج٢صٟ :أ( فٟ ثٌّخجٌف 969ٌغٕز  111ثٌؼمٛدجس سلُ 

( ِجةضٟ أٌف د٠ٕجس ٚٚثفذ ٨ٚ ٠ض٠ذ 211111( ِجةضٟ أٌف د٠ٕجس . ح(فٟ ثٌؾٕـ ِذٍغجً ٨ ٠مً ػٓ )211111ػٍٝ )

( ١ٍِْٛ ٚٚثفذ د٠ٕجس ٨ٚ ٠ض٠ذ ػٓ 1111111( ١ٍِْٛ د٠ٕجس . ػ( فٟ ثٌؾٕج٠جس ِذٍغجً ٨ ٠مً ػٓ )1111111ػٓ)

 ( ػؾشر ١٠٩ِٓ د٠ٕجس . ".11111111)
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( ِجةضٟ أٌف د٠ٕجس ٚٚثفذ ٨ٚ ٠ض٠ذ 211111ػٍٝ عٕز أٚ دجٌغشثِز ِذٍغ ٨ ٠مً ػٓ )

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕجس".1111111ػٓ)

 

III. انمثحج انخانج 

 الستقانة انجماعيةاألحر انجنائي ن

عذك ٚثْ روشٔج دؤْ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌخجفز دضٕظ١ُ ٚثؽذجس ٚفمٛق ثٌّٛظف١ٓ ٌُ صٕـ       

ػٍٝ صٕظ١ُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ، ٠ٚؼٛد ثٌغذخ فٟ رٌه إٌٝ أْ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ث٨عضمجٌز 

٠ضٕجلل ِغ ِذذأ ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ وٛٔٙج صٕطٛٞ ػٍٝ ثعش خط١ش لذ ٠قذط آعجس 

ر فٟ ثٌّشفك ثٌؼجَ ، ٚلذ صؤدٞ إٌٝ ؽً فشوز ثٌّشفك ثٌؼجَ ٚإػجلضٗ ػٓ ِٛثفٍز خذِز ِذِش

ثٌقجٌـ ثٌؼجَ
(32)

. 

ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثٌضمذَ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ثٌّضغجسع ٚدخٛي ث٦دثسر ث٨ٌىضش١ٔٚز دغمٍٙج ٔطجق     

فٟ  ث٦دثسر فٟ ثغٍخ صفجف١ٍٙج ، ٚصؤع١ش رٌه ػٍٝ ػذد ثٌّٛظف١ٓ ثٌزٞ صقضجػ إ١ٌُٙ ث٦دثسر

صغ١١ش ػٍّٙج ، إ٨ أْ فىشر ث٨عضغٕجء ػٓ خذِجس ثٌّٛظف دؾىً صجَ ٨ ٠ضثي مشح ِٓ 

مشٚح ثٌخ١جي ، ٌزٌه صؼّذ ثٌضؾش٠ؼجس إٌٝ صؾش٠ُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ٚ٘ٛ ِج ر٘ذش إ١ٌٗ 

غجٌذ١ز ثٌضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز ، أٚ أْ صؼّذ ػٍٝ ػذَ صٕظ١ّٙج ِغضذؼذر إِىج١ٔز ث٦لشثس دٙج 

جؽز إٌٝ صؾش٠ّٙج فشثفزً ٚ٘زث ِج ر٘ذش إ١ٌٗ ؽجٔخ ِٓ ثٌضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز مّٕجً دْٚ ثٌق

 ِٕٚٙج لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ث٤سدٟٔ.

ِٚٓ ف١ظ ثٌٛثلغ ٚدؼ١ذثً ػٓ ثٌٕقٛؿ ثٌضٟ ٠نؼٙج ثٌّؾشع ٌنّجْ ع١ش ثٌّشفك          

ثٌؼجَ دجهشثد ٚثٔضظجَ ، فجْ ِج ٠ٍضَ ثٌّٛظف دؤدثء ٚثؽذجس ٚظ١فضٗ ٚث٨دضؼجد ػٓ وً ِج ٠خً 

دٙج أٚ دجٌخذِجس ثٌضٟ ٠مذِٙج ٠ؼٛد إٌٝ أعذجح أّ٘ٙج ث٤عذجح ثٌذثخ١ٍز)ثٌؾخق١ز( ٚأعذجح 

فج٤ٌٚٝ صٕذغ ِٓ ؽؼٛس ثٌّٛظف دج٨ٔضّجء إٌٝ ثٌذٍذ ثٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ ٚصمذ٠شٖ  أخشٜ ِجد٠ز ،

                                                           
32

سعجٌز ِجؽغض١ش ِمذِز إٌٝ و١ٍز ثٌمجْٔٛ ) ،"ثعضمجٌز ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ ثٌؼشثق )دسثعز ِمجسٔز(" ،فجٌـ فجصـ فجٌـ 

 .273ؿ (، 1977 –ٚثٌؼٍَٛ ثٌغجع١ز/ؽجِؼز دغذثد 
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١ّ٘٤ز ثٌؼًّ ثٌزٞ ٠مَٛ ف١ٗ خذِز ٌٍقجٌـ ثٌؼجَ . أِج ث٤عذجح ثٌّجد٠ز فضشصىض ػٍٝ ِذٜ 

وفج٠ز ثٌّمجدً ثٌزٞ ٠ضمجمجٖ ثٌّٛظف ِٓ )أؽٛس ٚثِض١جصثس ٚفمٛق ( فجٌّٛظف ثٌزٞ صٛفش 

فن٩ً ػٓ ث٨ِض١جصثس ٚثٌقمٛق ث١ٔ٢ز ٚثٌّغضمذ١ٍز ، فجٔٗ ِٓ  ٌٗ ٚظ١فضٗ أؽٛس صغذ فجؽضٗ

 ثٌّغضذؼذ أْ ٠فىش دج٨عضمجٌز إ٨ فٟ أفٛثي خجفز ٨ صضؼذٜ ؽخقٗ ، ٚثٌؼىظ ٠قـ.

ٌٚغشك د١جْ ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ سصذضٙج ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؼمجد١ز ػٍٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز عٕضذغ     

ثٌؾٕجة١ز ٩ٌعضمجٌز ثٌفشد٠ز فٟ ثٌّذقظ ثٌغجدك ، ٚوّج فٟ  رثس ثٌّٕٙؼ ثٌزٞ صٕجٌٕٚج ف١ٗ ث٢عجس

 ثٌّطٍذ١ٓ ث٢ص١١ٓ:

III.  .انمطهة األولأ 

 األحر انجنائي نالستقانة انجماعية في انقانىن انمقارن

ػذَّ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌفشٔغٟ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ِٓ ث٤فؼجي ثٌّؾشِز ، إرث صّش دٕجء     

ػٍٝ ثصفجق د١ٓ ػذد ِٓ ثٌّٛظف١ٓ دمقذ صؼط١ً أٚ ٚلف ِشفك ػجَ ، إر ٔـ ثٌّؾشع 

(126ثٌفشٔغٟ فٟ ثٌّجدر )
(33)

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ػٍٝ ثٔٗ ٠ؼذ ِخجٌفجً ٠ٚؼجلخ دجٌقشِجْ  

، ثٌّٛظفْٛ ثٌؼ١ِّْٛٛ ثٌز٠ٓ ٠ضفمْٛ دضؼّذ ػٍٝ إػطجء ثعضمجٌضُٙ ثٌضٟ ِٓ ثٌقمٛق ثٌّذ١ٔز 

صىْٛ ِٓ ؽؤٔٙج ثٌضؤع١ش أٚ ٚلف ع١ش ثٌؼذثٌز ،أٚ صٕف١ز أٞ خذِز ػجِز 
(34)

. 

( ثػ٩ٖ  ٠ضذ١ٓ أْ ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ فٟ ٘زٖ ثٌّجدر ثؽضشه 126ِٚٓ خ٩ي ٔـ ثٌّجدر)    

 ٌضطذ١ك ث٤فىجَ ثٌؾضثة١ز ؽشه١ٓ ّٚ٘ج:

أْ ٠ىْٛ ٕ٘جٌه ثصفجق د١ٓ ثٌّٛظف١ٓ ػٍٝ صمذ٠ُ ث٨عضمجٌز ، ٚدزٌه فجْ ثٌّٛظف١ٓ إرث ِج  -1

ألذِٛث ػٍٝ صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ دذْٚ ثصفجق د١ُٕٙ ، أٞ أْ ث٨عضمجٌز ؽجء دٙج ػذد ِٓ 

ثٌّٛظف١ٓ ثفضؾجؽجً ػٍٝ صذٟٔ ثٌم١ّز ثٌقم١م١ز ٥ٌؽٛس ، فجْ رٌه ثٌفؼً ٨ ٠ذخً مّٓ 

                                                           
33
 -ز:دجٌق١غز ث٢ص١ 1959( ٌغٕز 244( ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌفشٔغٟ سلُ)126ؽجء ٔـ ثٌّجدر )  

"Seront coupables de forfeiture , et punis de la degradation oivique les fonctionnaires 

publics qui auront , par deliberation , concerte de donner des démissions don’t I objet on l 

effet serait d empecher ou de suspender soit I administration de la justioe , soit I 

accomplissement d un service puplic queloonque.". 
34
 .269ؿ –ِقذس عجدك  ، فجٌـ فجصـ فجٌـ 
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ِّٚج ٠ؼضص رٌه ٘ٛ أْ ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ ٌُ ٠مش دج٨عضمجٌز  ٔطجق دثةشر ثٌضؾش٠ُ .

ثٌقى١ّز دً أٌضَ ثٌّٛظف دضمذ٠ُ ثعضمجٌز أف١ٌٛز ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌّؾشع لذ ص٩فٝ 

ث٤خطجس ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ أْ صغذذٙج ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز ، ٌزٌه ٠ٕقخ ثٌضؾش٠ُ ػٍٝ 

 ث٨صفجق ثٌقجفً د١ٓ ثٌّٛظف١ٓ.

أف١ٌٛز صمذَ إٌٝ ثٌّشؽغ ثٌّخضـ ، أِج ِؾشد صشن أْ صىْٛ ث٨عضمجٌز فش٠قز ٚ  -2

ثٌؼًّ فجْ رٌه ٨ ٠قمك ثٌّٕٛرػ ثٌؾشِٟ ثٌزٞ فذدصٗ ثٌّجدر ثػ٩ٖ، ٠ّٚىٓ ٧ٌدثسر فٟ 

 ٘زٖ ثٌقجٌز أْ صقجعخ ثٌّٛظف ثٔنذجه١جً.

أْ ٠ضشصخ ػٍٝ صٍه ث٨عضمجٌز ثٌّمذِز فٟ فجي لذٌٛٙج ِٓ ثٌّشؽغ ثٌّخضـ ثفذ ث٤ِٛس   -3

ع ٟٚ٘ ،  ثٌضؤع١ش ػٍٝ ع١ش ثٌؼذثٌز  أٚ فضٝ ٚلفٙج ،أٚ  ثٌضؤع١ش ػٍٝ ثٌضٟ فذد٘ج ثٌّؾش

صٕف١ز أٞ خذِز ػجِز. ٚدزٌه فجْ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز إرث صُ صمذ٠ّٙج ٚوجْ لذٌٛٙج ٨ ٠شصخ 

 ثفذ ثٌقج٨س ثٌضٟ فذد٘ج ثٌٕـ فئٔٙج ٨ صشصخ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؾضثة١ز ٌٍّٛظف١ٓ .

ٟ ثٌذٚي رثس ثٌٕظُ ثٌذ٠ّمشثه١ز ِٕٚٙج فشٔغج ٔجدسثً ِج ٚدٕجء ػٍٝ ِج صمذَ فؤْ ثٌّٛظف١ٓ ف    

٠ٍؾتْٛ إٌٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ، رٌه أْ ثغٍخ ثٌٕظُ ثٌذعضٛس٠ز لذ وفٍش ٌٍّٛظف أْ ٠مَٛ 

دج٦مشثح ػٓ ثٌؼًّ ٌٍضؼذ١ش ػٓ ػذَ سمجٖ صؾجٖ ث٦دثسر ، ٚ٘زث ثٌٕظجَ ث٤خ١ش ٠ٛفش 

ر ِؼجٌؾز ث٤ِٛس ثٌضٟ صغ١ش فف١ظز ٌٍّٛظف ثٌقفجظ ػٍٝ ٚظ١فضٗ وّج ثٔٗ ٠ىفً ٧ٌدثس

 ثٌؼج١ٍِٓ ف١ٙج .

ٚف١ّج ٠ضؼٍك دمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ فؤٔٗ أؽجس إٌٝ صؾش٠ُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز فٟ       

لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ِٓ خ٩ي ثٌٕـ ػٍٝ ثٔٗ:" إرث صشن ع٩عز ػٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌّٛظف١ٓ أٚ 

أٚ ثِضٕؼٛث ػّذثً ػٓ صؤد٠ز ٚثؽخ ِٓ  ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌؼ١١ِّٛٓ ػٍُّٙ ٌٚٛ فٟ فٛسر ث٨عضمجٌز

ٚثؽذجس ٚظ١فضُٙ ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه أٚ ِذضغ١ٓ ِٕٗ صقم١ك غشك ِؾضشن ػٛلخ وً ُِٕٙ 

دجٌقذظ ِذر ٨ صمً ػٓ ع٩عز أؽٙش ٨ٚ صؾجٚص عٕز ٚدغشثِز ٨ صض٠ذ ػٍٝ ِجةز ؽ١ٕٗ.."
 (35)

 

جٔخ ِٓ ثٌفمٗ ِٚغ أْ ٔـ ثٌّجدر ثٌغجدك فش٠ـ فٟ صؾش٠ُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز إ٨ أْ ؽ

                                                           
35
 ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ.124ثٌّجدر ) 
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٠ز٘خ إٌٝ أْ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ ٨ ٠ٕـ ػٍٝ ِؼجلذز ثٌمجة١ّٓ دج٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز إ٨ 

فٟ فجٌز ٚثفذر ٟٚ٘ فجٌز ث٨عضمجٌز ثٌضٟ صخفٟ فٟ ه١جصٙج فٛسر ِٓ فٛس ث٦مشثح
(36)

. 

غ١ش إٔٔج ٔشٜ ػذَ فقز ثٌشأٞ ث٤خ١ش ثٌزٞ صذٕجٖ ؽجٔخ ِٓ ثٌفمٗ ث٦دثسٞ ثٌّقشٞ      

ه أْ ث٨عضمجٌز صؼٕٟ صشن ثٌؼًّ ٔٙجة١جً أِج ث٦مشثح ف١ؼٕٟ ثٌضٛلف ػٓ ثٌؼًّ ٌفضشر ِؤلضز رٌ

( ؽجء ػجِجً فٙٛ دزٌه ٠ٕطذك ػٍٝ ِؾشد 124دْٚ ثٌضخٍٟ ػٓ ثٌٛظ١فز، وّج أْ ٔـ ثٌّجدر )

صشن ثٌؼًّ ٌٚٛ وجْ دطش٠ك ث٨عضمجٌز أٞ أْ فٛسر ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ١ٌغش إ٨ ثفذ 

ثٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٙج ثٌغٍٛن ث٦ؽشثِٟ ، ٌزٌه فؤْ ثٌّؾشع ثٌّقشٞ لذ  ثٌقج٨س ثٌضٟ ِٓ

 ثؽضشه ٌضقمك ثٌّٕٛرػ ث٦ؽشثِٟ ٩ٌعضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ِج ٠ؤصٟ:

صشن ع٩ط ِٓ ثٌّٛظف١ٓ أٚ ثٌّغضخذ١ِٓ ثٌؼ١١ِّٛٓ ٌؼٍُّٙ أٚ ث٨ِضٕجع ػٓ أدثء   -1

ف١ٓ دطش٠ك ث٨عضمجٌز ٚثؽذجس ثٌٛظ١فز دطش٠ك ث٨عضمجٌز، فئرث ِج ثِضٕغ ثعٕجْ ِٓ ثٌّٛظ

فجْ ٔـ ثٌضؾش٠ُ ٨ ٠ٕطذك ػ١ٍُٙ ، رٌه أْ ثٌّؾشع ؽؼً ثٌقذ ث٤دٔٝ ٘ٛ ع٩عز 

 ِٛظف١ٓ.

أْ ٠ىْٛ ٕ٘جٌه ثصفجق د١ٓ ثٌّٛظف١ٓ فجٌٕـ ؽجء ػٍٝ ثٔٗ " ...ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه..".   -2

 ٚدٙزث ٨ ٠ٕطذك ثٌٕـ ثٌؾضثةٟ إرث وجٔش ث٨عضمجٌز دذْٚ ثصفجق ِغذك.

غشك ِؾضشن ، ٚدٙزث ثٌقذد ٨ صٕضفٟ ثٌؾش٠ّز إرث وجْ ثٌغشك ِٓ صٛثفش ١ٔز صقم١ك   -3

 صٍه ث٨عضمجٌز ِؾشٚع وؤْ ٠ىْٛ ثٌغشك ٘ٛ ث٨ٌضقجق دؼًّ ٠قمك ٌُٙ أسدجؿ وذ١شر.

ٚلذ ٠ؼٛد ث٨ٌضذجط ثٌزٞ ٚلغ ف١ٗ ثٌفمٗ فٟ صفغ١ش ثٌّجدر عجدمز ثٌزوش إٌٝ ثٌّفَٙٛ ثٌزٞ صذٕجٖ     

ّجػ١ز ٚثٌزٞ ٠شٜ دؤٔٙج:" صٛثفك إسثدثس دؼل ثٌفمٗ ثٌّقشٞ دخقٛؿ ث٨عضمجٌز ثٌؾ

ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّشفك ثٌؼجَ ، ػٍٝ صمذ٠ُ ثعضمج٨صُٙ ٚثٌضقًٍ ِٓ صذؼز ٚظجةفُٙ دفؼز ٚثفذر 

دمقذ ثٌضؤع١ش ػٍٝ ثٌقىِٛز ، أٚ ث٨فضؾجػ ػٍٝ أِش ِٓ ث٤ِٛس أٚ ٌؼذَ إؽجدز هٍذجصُٙ "
(37)

 .

ؼمٛدجس ثٌّقشٞ لذ ثؽضشه ٚؽٛد ( ِٓ لجْٔٛ ث124ٌٚ٘زث خٍو ٚثمـ إر أْ ٔـ ثٌّجدر )

                                                           
36

. 177ؿ  (،1975 -دثس ٚ٘ذثْ ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش :ثٌمج٘شر) دٚثَ ع١ش ثٌّشثفك ثٌؼجِز ، د.ِقّذ ػذذ ثٌق١ّذ أدٛ ص٠ذ  

 .273ؿ –ِقذس عجدك  –ٓ فجٌـ فجصـ فجٌـ ٔم٩ ػ
37
 . 177ؿ   -ِقذس عجدك، د.ِقّذ ػذذ ثٌق١ّذ أدٛ ص٠ذ 
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ثصفجق ١ٌٚظ صٛثفك ، فج٨صفجق ٠ؼٕٟ ٚؽٛد إسثدر ِؾضشوز عجدمز ، أِج ثٌضٛثفك فجٔٗ ٠ىْٛ دؾىً 

آٟٔ دذْٚ ٚؽٛد إسثدر ِغذمز
(39)

. 

٘زث ٚلذ ؽذد ثٌّؾشع ثٌّقشٞ ثٌؼمٛدز ػٍٝ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّغضم١ٍ١ٓ ثعضمجٌز ؽّجػ١ز ٚفك      

شصخ ػ١ٍٙج ؽؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش ، ثٌؾشٚه ثٌضٟ فذد٘ج ثٌّجدر إرث ص

أٚ وجْ ِٓ ؽؤٔٗ أْ صٍه ث٨عضمجٌز إفذثط ثمطشثدجً أٚ فضٕٗ د١ٓ ثٌٕجط أٚ إرث أمش دّقٍقز 

ػجِز
(39)

. 

III.  .انمطهة انخانيب 

 األحر انجنائي نالستقانة انجماعية في انقانىن انعراقي

ٌُ ٠ؾ١ش لجْٔٛ ثٔنذجه ثٌذٌٚز ٚثٌمطجع ثٌؼجَ ثٌؼشثلٟ إٌٝ ث٨عضمجٌز ، ػٍٝ ثػضذجس          

أٔٙج صؼذ فك ٌٍّٛظف ٠ٍؾؤ إ١ٌٗ ٚفك ثٌغ١جلجس ثٌضٟ د١ٕٙج ثٌمجْٔٛ ، ٚلذ د١ٕج ف١ّج عذك دؤْ 

ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ لذ ٔظُ أفىجَ ث٨عضمجٌز فٟ لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ٚثٌزٞ أؽجس دقشثفز إٌٝ 

ٔٛثع ث٨عضمجٌز ، إر أؽجس إٌٝ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز ثٌقش٠قز )ث٤ف١ٌٛز( ٚث٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز ، أ

غ١ش ثٔٗ ٌُ ٠ؾ١ش إٌٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ثٔغؾجِجً ِغ لجػذر ػذَ ث٨ػضشثف دٙج، غ١ش أْ 

ثٌّؾشع لذ ٔـ ػٍٝ صقش٠ُ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز فٟ ٔقٛؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس إر ٔقش 

٠ؼجلخ دجٌقذظ ... وً ِٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز صشن -1ٗ ػٍٝ ثٔٗ :"( 364ِٕثٌّجدر )

                                                           
39

ثٌّؼذي ػٍٝ ثٔٗ :" ثٌمنجر ٚثٌّٛظفْٛ ثٌز٠ٓ ٠مشسْٚ  1966( ِٓ ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثةشٞ ٌغٕز115ٔقش ثٌّجدر ) 

دؼذ ثٌضؾجٚس ف١ّج د١ُٕٙ صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ دغشك ِٕغ ثٚ ٚلف ل١جَ ثٌمنجء دّّٙضٗ أٚ ع١ش ثٌّقٍقز ثٌؼجِز ٠ؼجلذْٛ دجٌقذظ 

ثٌّؼذي  1949(  ٌغٕز 149( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌغٛسٞ  سلُ) 331عٕٛثس"، وّج ٚٔقش ثٌّجدر ) 3أؽٙش إٌٝ  6ِٓ

ػٍٝ ثٔٗ:" ٠غضقك ثٌضؾش٠ذ ثٌّذٟٔ ثٌّٛظفْٛ ثٌز٠ٓ ٠شدطُٙ دجٌذٌٚز ػمذ ػجَ إرث ألذِٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ ٚلف أػّجٌُٙ أٚ ثصفمٛث 

( ِٓ 293ش ثٌّجدر ) ػٍٝ ٚلفٙج أٚ ػٍٝ صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ فٟ أفٛثي ٠ضؼشلً ِؼٙج ع١ش إفذٜ ثٌّقجٌـ ثٌؼجِز. وّج ٚٔق

ػٍٝ ثٔٗ :" إرث صشن ع٩عز ػٍٝ ث٤لً ِٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌؼ١١ِّٛٓ ثٌّؼذي  1976( ٌغٕز 4سلُ )لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌذقش٠ٕٟ 

ػٍُّٙ ٌٚٛ فٟ فٛسر ثعضمجٌز أٚ ثِضٕؼٛث ػّذث ػٓ صؤد٠ز ٚثؽخ ِٓ ٚثؽذجس ٚظ١فضُٙ ، ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه أٚ ِذضغ١ٓ ِٕٗ 

ُٙ دجٌقذظ ِذر ٨ صؾجٚص عٕز . ٚصىْٛ ثٌؼمٛدز ثٌقذظ إرث وجْ ثٌضشن أٚ ث٨ِضٕجع ِٓ صقم١ك غشك ِؾضشن ػٛلخ وً ِٕ

ؽؤٔٗ أْ ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ وجْ ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠قذط ثمطشثدج أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ إرث 

 ػطً ِقٍقز ػجِز أٚ إرث وجْ ثٌؾجٟٔ ِقشمج".
39

...٠ٚنجػف ثٌقذ ث٤لقٝ ٌٙزٖ ثٌؼمٛدز إرث وجْ ثٌضشن ٛدجس ثٌّقشٞ ػٍٝ ثٔٗ :" ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼم124ٔقش ثٌّجدر ) 

أٚ ث٨ِضٕجع ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش ، أٚ وجْ ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠قذط ثمطشثدجً أٚ فضٕٗ د١ٓ 

 ثٌٕجط أٚ إرث أمش دّقٍقز ػجِز...".
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٠ٚؼضذش ظشفج ِؾذدث إرث ٚلغ ثٌفؼً ِٓ ع٩عز أؽخجؿ أٚ  – 2ػٍّٗ ٌٚٛ دقٛسر ث٨عضمجٌز ...

 أوغش ٚوجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه أٚ ِذضغ١ٓ ِٕٗ صقم١ك غشك ِؾضشن".

ؽؼً ِٓ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز  فجٌٕـ ثٌغجدك ٠ؾ١ش دؾىً ٚثمـ أْ ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ لذ     

 فٟ فجٌض١ٓ ّٚ٘ج: –إرث صقمك ِج د١ٕضٗ ثٌفمشر ث٤ٌٚٝ  –ظشفجً صؾذد دٗ ثٌؼمٛدز 

( ػٍٝ "...أٚ وجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه..." ٚدجٌؼٛدر إٌٝ 364/2ث٨صفجق. إر ٔقش ثٌّجدر ) -1

ز إرث ٔـ ثٌفمشر ث٤ٌٚٝ ٔؾذ أٔٙج ؽجءس دؼذجسر " ٌٚٛ دقٛسر ث٨عضمجٌز" أٞ أْ ث٨عضمجٌ

ِج صُ ث٨صفجق ػ١ٍٙج د١ٓ ثٌّٛظف١ٓ فؤٔٙج صقمك ظشف صؾذد دٗ ثٌؼمٛدز ، ٚدٙزث فؤْ ث٨صفجق 

ثٌزٞ ؽجء دٗ ثٌّؾشع فٟ ٘زٖ ثٌّجدر ٨ ٠ؾضشه ف١ٗ أْ ٠قمك ٔض١ؾز ِؼ١ٕز ، دً أْ ِؾشد 

ث٨صفجق ػٍٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ٚصٕف١ز٘ج فشثفزً أٚ فىّجً فجٔٗ ٠ؼذ ظشفجً ِؾذدثً. إ٨ أْ 

ٌّؾشع ٌُ ٠ذ١ٓ ثٌقذ ثٌزٞ ٠ضُ ف١ٗ صؾذ٠ذ ثٌؼمٛدز ، ٚ٘زث ٠غضٛؽخ صطذ١ك أفىجَ ثٌمٛثػذ ث

( إر ٠ٕطذك ػٍٝ ثٌضؾذ٠ذ ثٌٛثسد فٟ 136ثٌؼجِز ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ٚثٌضٟ ٔظّضٙج ثٌّجدر )

ػٍٝ ؽش٠ّز صشن ثٌّٛظف١ٓ ٌؼٍُّٙ دطش٠ك ث٨عضمجٌز ثٌفمشر ثٌغج١ٔز ٚثٌغجٌغز ٌٍّجدر 

(136)
(41)

. 

ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ٌُ ٠ضُ ث٨صفجق ػٍٝ إؽشثةٙج إ٨ أُٔٙ وجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ  إرث وجٔش  -2

صقم١ك غشك ِؾضشن ، ٚدٙزث ثٌخقٛؿ ٔشٜ أْ ِٛلف ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ لذ ؽجٔخ 

ثٌقٛثح ِٓ ف١ظ ثٌق١جغز إر وجْ ِٓ ث٤ٌٚٝ دٗ أْ ٠ٛفف ثٌغشك ثٌّؾضشن ِٓ 

رثصٙج أٞ ِٓ خ٩ي إػجدر ف١جغز  خ٩ي ث٦فجٌز ػٍٝ ِج صنّٕضٗ ثٌفمشر ث٤ٌٚٝ ِٓ ثٌّجدر

٠ٚؼضذش ظشفجً ِؾذدثً إرث ٚلغ ثٌفؼً ِٓ ع٩عز ( ٌضىْٛ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:" 2ثٌفمشر )

ِذضغ١ٓ صقم١ك غشك ِؾضشن ٠ؾؼً ف١جر أؽخجؿ أٚ أوغش ٚوجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه أٚ 

                                                           
41

إرث صٛثفش فٟ ؽش٠ّز ظشف ِٓ ثٌظشٚف ثٌّؾذدر ٠ؾٛص ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ػٍٝ ثٔٗ :" 136ٔقش ثٌّجدر )  

إرث  – 2إرث وجٔش ثٌؼمٛدز ثٌّمشسر ٌٍؾش٠ّز فٟ ثٌغؾٓ ثٌّؤدذ ؽجص ثٌقىُ دج٦ػذثَ. – 1ٌٍّقىّز أْ صقىُ ػٍٝ ثٌٛؽٗ ث٢صٟ:

ِٓ ثٌقذ ث٤لقٝ ٌٍؼمٛدز ثٌّمشسر ٌٍؾش٠ّز دؾشه ػذَ صؾجٚص مؼف ٘زث  وجٔش ثٌؼمٛدز ثٌغؾٓ أٚ ثٌقذظ ؽجص ثٌقىُ دؤوغش

إرث  – 3ثٌقذ ػٍٝ أْ ٨ صض٠ذ ِذر ثٌغؾٓ ثٌّؤلش فٟ أٞ فجي ػٓ خّظ ٚػؾش٠ٓ عٕز ِٚذر ثٌقذظ ػٍٝ ػؾش عٕٛثس.

ْ ٠قىُ دٙج وجٔش ثٌؼمٛدز ثٌّمشسر ٌٍؾش٠ّز ٟ٘ ثٌغشثِز ؽجص ثٌقىُ دجٌقذظ ِذر ٠ؾٛص أْ صذٍغ مؼف ثٌّذر ثٌضٟ ٠ّىٓ أ

 ػٍٝ أْ ٨ صض٠ذ ِذر ثٌقذظ فٟ ؽ١ّغ ث٤فٛثي ػٍٝ أسدغ عٕٛثس". 93ِٓ ثٌّجدر  2هذمج ٌٍّم١جط ثٌّمشس فٟ ثٌفمشر 
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ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ إفذثط ثمطشثدجً أٚ فضٕز د١ٓ ثٌٕجط أٚ صؼط١ً 

 ِشفمجً ػجِجً".

ِّٚج ٩٠فع ػٍٝ ٔـ ثٌّجدر عجدك ثٌزوش ثٔٗ فذد ثٌؼذد ثٌزٞ صؾذد دٗ ثٌؼمٛدز دجْ ٠ىْٛ 

ػذد ثٌّٛظف١ٓ ثٌّغضم١ٍ١ٓ ٨ ٠مً ػٓ ع٩عز ، ٚدزٌه فجْ صُ ث٨صفجق د١ٓ ِٛظف١ٓ ثع١ٕٓ 

ػٍٝ صمذ٠ُ ثعضمجٌضُٙ إٌٝ ثٌّشؽغ ثٌّخضـ ٚصشصخ ػٍٝ رٌه ثفذ ثٌقج٨س ثٌضٟ فذد٘ج 

 ،. فجْ ثٌؼمٛدز صىْٛ ٚفك ثٌفمشر ث٤ٌٚٝ ٌؼذَ صقمك ظشف ثٌضؾذ٠ذ. ثٌّؾشع

ٚدٕجء ػٍٝ ِج صمذ روشٖ فئٕٔج ٔشٜ مشٚسر أْ ٠ؤخز ثٌّؾشع ثٌؼشثلٟ دّج صنّٕٗ لجْٔٛ       

ثٌؼمٛدجس ثٌذقش٠ٕٟ ِٓ خ٩ي صؾش٠ُ ثٌضقش٠ل ػٍٝ ث٨عضمجٌز إرث صّش ٚوجْ ثٌمقذ ِٓ ٘زث 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ، 364( ثٌّجدر )1ر )ثٌضقش٠ل ٘ٛ صقم١ك ِج د١ٕضٗ ثٌفمش

١ٌضغٕٝ ٌٍمنجء ِقجعذز ثٌؾخـ ثٌّقشك ػٍٝ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز أٚ ثٌؾّجػ١ز دْٚ ثٌقجؽز 

إٌٝ ثٌشؽٛع إٌٝ ث٤فىجَ ثٌؼجِز ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس
41
  .ِٚج لذ ٠غ١شٖ ٘زث ث٤ِش 

 

  

                                                           
41
ِٓ فشك ػٍٝ ثسصىجدٙج  – 1( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ػٍٝ ثٔٗ :" ٠ؼذ ؽش٠ىج فٟ ثٌؾش٠ّز:49ِجدر ) ٔقش ثٌّجدر  

 فٛلؼش دٕجء ػٍٝ ٘زث ثٌضقش٠ل.
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 انخاتمة 

ِٓ خ٩ي دسثعضٕج ٌّٛمٛع دقغٕج ثٌّٛعَٛ "ث٢عجس ثٌؾٕجة١ز ٨عضمجٌز ثٌّٛظف" صٛفٍٕج      

 إٌٝ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌٕضجةؼ ٚثٌضٛف١جس ، ٚثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ د١جْ أّ٘ٙج دّج ٠ؤصٟ:

 أوالً: اننتائج.

صؼذ ث٨عضمجٌز فك ِٓ فمٛق ثٌّٛظف ثٌضٟ ٠ٍؾؤ إ١ٌٙج ػٕذ ػذَ سغذضٗ فٟ ثٌّٛثظذز   -1

ٌّّىٓ صؼش٠فٙج دؤٔٙج :" إدذثء ثٌّٛظف سغذضٗ فٟ صشن ثٌؼًّ ٚدؾىً ٔٙجةٟ ػ١ٍٙج ِٚٓ ث

 فشثفٍز أٚ مّٕجً ٚدّٛثفمز ث٦دثسر ، ِجٌُ ٠ٕـ ثٌمجْٔٛ ػٍٝ خ٩ف رٌه".

صمغُ ثعضمجٌز ثٌّٛظف ِٓ ف١ظ أعٍٛدٙج إٌٝ ثعضمجٌز فش٠قز ٚثعضمجٌز م١ّٕز ، ِٚٓ  -2

جػ١ز ، ٚث٤خ١شر ثؽذ خطٛسر ػٍٝ ف١ظ ػذد ثٌّغضم١ٍ١ٓ إٌٝ ثعضمجٌز فشد٠ز ٚثعضمجٌز ؽّ

ثٔضظجَ ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ ِٓ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز ، ٌُٚ ٠مش ثٌّؾشع ثٌفشٔغٟ دج٨عضمجٌز 

 ثٌن١ّٕز إر ثٔٗ ثٚؽخ إصذجع ث٤عٍٛح ثٌزٞ فذدٖ ثٌمجْٔٛ.

ٔقش دؼل ثٌضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز ػٍٝ صؾش٠ُ ث٨عضمجٌز ثٌفشد٠ز فٟ فج٨س ِؼ١ٕز ، د١ّٕج   -3

ضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز وٛٔٙج صقمك أمشثس وذ١ش ؽشِش غجٌذز ثٌ

 دجٌّقٍقز ثٌؼجِز.

أٚؽذس ثٌٕظُ ثٌذ٠ّمشثه١ز ٚع١ٍز أخشٜ دذ٠ٍز ػٓ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز دغ١ز صقم١ك ِج  -4

٠قذْٛ إ١ٌٗ ، ٚصضّغً صٍه ثٌٛع١ٍز دج٦مشثح ػٓ ثٌؼًّ ، إر أْ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌضؾش٠ؼجس 

دجٌٍؾٛء إٌٝ ث٨عضمجٌز ثٌؾّجػ١ز ِىٕضُٙ ِٓ ثٌضؼذ١ش ػٓ فجؽجصُٙ ثٌضٟ ٨ صغّـ ٌٍّٛظف١ٓ 

 دطش٠ك ؽّجػٟ ٠غّٝ ث٦مشثح.

صز٘خ دؼل ثٌضؾش٠ؼجس ثٌؾٕجة١ز إٌٝ ثػضذجس ثعضمجٌز ثٌّٛظف خجسػ ثٌغ١جق ثٌزٞ ٔظّٗ   -5

ثٌّؾشع ِٓ ؽشثةُ ثٌخطش ، أٞ أْ ثٌّٕٛرػ ثٌؾشِٟ ٠ضقمك دّؾشد صٛثفش ثٌفؼً، د١ّٕج 

ثلٟ ثعضمجٌز ثٌّٛظف فٟ ثٌقجٌز ثٌضٟ د١ٕٙج ثٌّؾشع ِٓ ؽشثةُ ثػضذش ثٌّؾشع ثٌؼش

 ثٌنشس أٞ ٚؽٛح صقمك ثٌٕض١ؾز ثٌضٟ روش٘ج ثٌّؾشع فٟ ثٌٕـ ثٌخجؿ دزٌه. 

 



 

P- ISSN: 2075-2024   E-ISSN: 2706-5804 
517 

 2019  -العدد الثاني –اجمللد التاسع  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية   

 حانياً: انمقترحات.

ٔظشثً ٣ٌعجس ثٌخط١شر ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ أْ صضشصخ ػٍٝ ث٨عضمجٌز ثٌن١ّٕز ٔشٜ مشٚسر   -1

ْ ( ِٓ لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌؼشثلٟ، دقزف صؼذ٠ً فمشثس ثٌّجدر )ثٌغجدؼز ٚثٌغ٩عٛ

ثٌؼذجسثس ثٌذثٌز ػٍٝ ث٨عضمجٌز ثٌقى١ّز ، ٚإٌضثَ ثٌّٛظف فٟ ثٌقج٨س ثٌّزوٛسر أْ 

 ٠ٛثظخ ػٍٝ ث٨ٌضضثَ ٚإ٨ صؼشك ٌٍؼمٛدز ثٌضٟ صشصذٙج ثٌمٛث١ٔٓ رثس ثٌقٍز.

ٍٝ ( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ٟٚ٘ ػ364مشٚسر إمجفز فمشر ػٍٝ ٔـ ثٌّجدر ) -2

وً ِٓ فشك ِٛظف أٚ ِىٍف دخذِز ػجِز ػٍٝ صشن ثٌؼًّ أٚ   -2ثٌٕقٛ ث٢صٟ:" 

( دٕجء ػٍٝ 1ث٨ِضٕجع ػٓ أدثء ٚثؽذجس ثٌٛظ١فز ، إرث صقممش ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ د١ٕضٙج ثٌفمشر )

رٌه ثٌضقش٠ل ،٠ؼجلخ  دجٌقذظ ِذر ٨ صض٠ذ ػٍٝ عٕز أٚ دجٌغشثِز ِذٍغ ٨ ٠مً ػٓ 

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕجس".1111111ٚثفذ ٨ٚ ٠ض٠ذ ػٓ)( ِجةضٟ أٌف د٠ٕجس 211111ٚ)

٠ٚؼضذش ظشفج ِؾذدث إرث ٚلغ ثٌفؼً ( ٌضىْٛ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:" 2إػجدر ف١جغز ثٌفمشر ) -3

ِذضغ١ٓ صقم١ك غشك ِؾضشن ِٓ ع٩عز أؽخجؿ أٚ أوغش ٚوجٔٛث ِضفم١ٓ ػٍٝ رٌه أٚ 

د١ٓ ثٌٕجط ٠ؾؼً ف١جر ثٌٕجط أٚ فقضُٙ أٚ إُِٔٙ فٟ خطش أٚ إفذثط ثمطشثدج أٚ فضٕز 

 أٚ صؼط١ً ِشفمج ػجِج".

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ٚػٍٝ ثٌٕقٛ 364مشٚسر إمجفز فمشر عجٌغز ػٍٝ ٔـ ثٌّجدر ) -4

٠ٚؼجلخ دجٌؼمٛدز رثصٙج ِٓ فشك ػٍٝ صشن ثٌؼًّ أٚ ث٨عضمجٌز إرث صّش  -3ث٢صٟ: " 

 دٕجء ػٍٝ ثٌضقش٠ل ٚصشصخ ػ١ٍٙج ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ د١ٕضٙج ثٌفمشر ث٤ٌٚٝ ِٓ ثٌّجدر".
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 .انمـــــــــــــــــــــــــــــصادر

 أوالً: انكتة .

 –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ ثٌّقشٞ ٚثٌّمجسْ ِٓ ثٌٛؽٙز ثٌضطذ١م١ز ٚثٌؾضثة١ز  –د. ثفّذ ػذذ ثٌمجدس ؽّجي  -1

 .1955 –ثٌمج٘شر  –ِىضذز ثٌٕٙنز ثٌقذ٠غز 

ثٌمج٘شر  -ثس ثٌفىش ثٌؼشدٟد –دسثعز ِمجسٔز  –ثٌٛؽ١ض فٟ ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –ع١ٍّجْ ِقّذ ثٌطّجٚٞ  -2

– 1999. 

 .1966-دغذثد -1ع–ِؾٍز ثٌقمٛق  –ِفَٙٛ ث٦مشثح ٚآعجسٖ فٟ صؾش٠غ ثٌؼًّ  –د. ػذٔجْ ثٌؼجدذ  -3

ِذجدا ٚأفىجَ  –د. ػٍٟ ِقّذ دذ٠ش ٚد. ػقجَ ػذذ ثٌٛ٘جح ثٌذشصٔؾٟ ٚ د. ِٙذٞ ٠جعذ١ٓ ثٌغ٩ِٟ  -4

 .1993 –ؽجِؼز دغذثد  –و١ٍز ثٌمجْٔٛ  –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ 

 .1997-ث٦عىٕذس٠ز –دثس ثٌّطذٛػجس ثٌؾجِؼ١ز  –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ –د. ِجؽذ سثغخ ثٌقٍٛ  -5

 .1999 –ثٌّٛفً  –ِطذؼز ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ  –ثٌمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –د. ِج٘ش فجٌـ ثٌؾذٛسٞ  -6

ثٌمج٘شر  -دثس ٚ٘ذثْ ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش –دٚثَ ع١ش ثٌّشثفك ثٌؼجِز  –ِقّذ ػذذ ثٌق١ّذ أدٛ ص٠ذ  د. -7

1975. 

 –ثٌمج٘شر  –دثس ثٌفىش ثٌؼشدٟ  –ثٌطجدغ ثٌمنجةٟ ٌٍمجْٔٛ ث٦دثسٞ  –ِقّذ ػذذ ثٌق١ّذ ثدٛ ص٠ذ  د. -8

1994 . 

 انرسائم واالطاريح انجامعية. حانياً:

سعجٌز ِجؽغض١ش ِمذِز إٌٝ  –ثعضمجٌز ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ ثٌؼشثق )دسثعز ِمجسٔز(  –فجصـ فجٌـ  فجٌـ -1

 .1977 –و١ٍز ثٌمجْٔٛ ٚثٌؼٍَٛ ثٌغ١جع١ز/ؽجِؼز دغذثد 

 –ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ٌٍّٛظف ثٌؼجَ )دسثعز ِمجسٔز( أهشٚفز دوضٛسثٖ  –ِقذجؿ ِقّٛد ثٌغ١ٍّجْ  فذجؿ -2

 ِٚج دؼذ٘ج. 51ؿ – 2111 -و١ٍز ثٌمجْٔٛ/ؽجِؼز ثٌّٛفً

إمشثح ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّشثفك ثٌؼجِز ) دسثعز ِمجسٔز فٟ ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ثٌفٍغط١ٕٟ –عجِش ثفّذ ِٛعٝ  -3

 .2117 –ٍغط١ٓ ثٌمج١ٔٛٔز دٛثدز ف –ٚثٌفشٔغٟ ٚثٌؾضثةشٞ 

سعجٌز ِجؽغض١ش و١ٍز ثٌقمٛق ٚثٌؼٍَٛ ثٌغ١جع١ز  –ث٨عضمجٌز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾضثةشٞ  –ػذذ ثٌىش٠ُ دٓ لٍز  -4

 .2114 –/دغىشر -ؽجِؼز ِقّذ خ١نش 

مّجٔجس ع١ش ثٌّشفك ثٌؼجَ دجٔضظجَ ٚثهشثد فٟ  –ٌؤٞ وش٠ُ ػذذ خن١ش ثٌّؾٙذثٟٔ  -5

 . 2115 –و١ٍز ثٌقمٛق ؽجِؼز ثٌٕٙش٠ٓ  –ٌز ِجؽغض١ش سعج –ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز دسثعز ِمجسٔز 

 

 انثحىث انعهمية. حانخاً:
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ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٦مشثح ثٌّٛظف ثٌؼجَ فٟ  –ِقّذ ع١ٍُ ِقّذ أ١ِٓ  د. د. ٔٛصثد ثفّذ ٠جع١ٓ ٚ -1

 .9ثٌغٕز -9ثٌؼذد -ِؾٍز و١ٍز ثٌمجْٔٛ ٚثٌغ١جعز /ؽجِؼز وشوٛن –ثٌؼشثق دسثعز ِمجسٔز 

 راتعاً: انتشريعات.

 ثٌّؼذي.1937( ٌغٕز 59لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّقشٞ سلُ ) -1

 ثٌٍّغٝ. 1946لجْٔٛ ثٌّٛظف١ٓ ثٌفشٔغٟ ٌغٕز   -2

 ثٌّؼذي. 1949(  ٌغٕز 149لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌغٛسٞ  سلُ)  -3

 ثٌٍّغٟ . 1959( ٌغٕز 244ٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌفشٔغٟ سلُ) -4

 ثٌّؼذي. 1961( ٌغٕز 24لجْٔٛ ثٌخذِز ثٌّذ١ٔز ثٌؼشثلٟ سلُ ) -5

 ثٌّؼذي. 1961( ٌغٕز 16ثٌؼمٛدجس ث٤سدٟٔ سلُ) لجْٔٛ -6

 ثٌّؼذي. 1966ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثةشٞ ٌغٕز -7

 ثٌٍّغٟ. 1971( ٌغٕز 151لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼشثلٟ سلُ) -9

 .1973ٌغٕز  519لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً( ثٌّشلُ  -9

 ثٌّؼذي 1976( ٌغٕز 4سلُ )لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌذقش٠ٕٟ  -11

 .1979( ٌغٕز 47ثٌّذ١١ٔٓ دجٌذٌٚز ثٌّقشٞ سلُ )لجْٔٛ ٔظجَ ثٌؼج١ٍِٓ  -11

 .1993( ٌغٕز 521لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً(  سلُ ) -12

 .1999( ٌغٕز 551لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً( سلُ ) -13

 .1991( ٌغٕز171لشثس ِؾٍظ ل١جدر ثٌغٛسر )ثٌّٕقً ( سلُ)  -14

 ثٌّؼذي.   1991ٌغٕز 14لُ لجْٔٛ ثٔنذجه ِٛظفٟ ثٌذٌٚز ٚثٌمطجع ثٌؼجَ ثٌؼشثلٟ ثٌّش -15

 .2119( ٌغٕز 6لشثس ِؾٍظ ثٌشةجعز سلُ ) -16

 .2119( ٌغٕز 14لجْٔٛ لٜٛ ث٤ِٓ ثٌذثخٍٟ ثٌؼشثلٟ سلُ ) -17

 . 2116( ٌغٕز37لجْٔٛ ثٌؼًّ ثٌؼشثلٟ سلُ ) -19

 

 خامساً: انمصادر األجنثية.

1- Houriou maurice : precisde droit administratif 2eed , sirey , pairs , 1933 , p 

729- 730. 

2-  Andre de Laubadere : Traite elementaire de droit administratif emeed 1957 , 

p 640.      

 


