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                           ادلستخلص
)ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ ا فٝبشجٓا املٛغّٛ بـتٓاٚيٓ

ٚبٝإ اِٖ  ايعطام امنٛشدًا( زضاغ١ َفّٗٛ سط١ٜ ايتٓكٌ، -ٚدا٥ش١ نٛضْٚا نعطف اغتجٓا٥ٞ
ايكازض٠ عٔ االزاض٠ يتًو  ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ هلا َٚس٣ َٛا١َ٤ ايكطاضات

ايتشًًٝٞ ٚاتهح َٔ خالي٘ ٚدٛز بعض  -ُاز املٓٗر ايٛقفٞٚقس آثطْا اعت ايٓكٛم،
١ اييت غاب فٝٗا ٚقسٚض بعض ايكطاضات االزاض١ٜ ايهبطٝ ايتعاضض يف ْكٛم ايسغتٛض،

، ْاٖٝو عٔ ق١ً االسهاّ ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ ايكها٤ بٗصا ايكسز االَط االغاؽ ايكاْْٛٞ
١ بايكها١ٝ٥ ع٢ً ايكٛاْني ٚايكطاضات ايصٟ ٜتطًب تعسٌٜ ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚتفعٌٝ ايطقاب

 .باْتٗاى اؿكٛم ٚاؿطٜات االزاض١ٜ املدايف١ يًسغتٛض ٚايكإْٛ ٚالغُٝا املتعًك١ َٓٗا
، ١ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ، دا٥ش١ نٛضْٚا، ايًذٓسط١ٜ ايتٓكٌايهًُات املفتاس١ٝ: 

 ، ايكها٤ االزاضٟ.يكها٤ ايسغتٛضٟا
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Abstract 

The aim of this paper “The legal regulation of the 

right to freedom of movement under ordinary circumstances 

and during the Coronavirus pandemic as exceptional 

circumstances - Iraq as a case study model’’ is  to study the 

right under the 2005 Constitution, and other legislative and 

administrative rules regulating the right in Iraq. To achieve 

the study goals,  an analytical descriptive approach is used. 

It can be argued that the constitution has some fundamental 

flaws in regulating the right, and  some administrative 

procedures taken during the pandemic have no clear basis in 

law.  With the absence of judicial decisions,  it is imperative 

to amend the Constitution and also to ensure the subjection 

of laws and administrative procedures to judicial review  to 

provide protection for individuals against state power 

especially fundamental rights and freedoms. 

Key words: freedom of movement, National Health and 

Safety High Committee, The Corona virus pandemic, 

constitutional judiciary, administrative judiciary. 
 ادلمذهـة

الضٜب إ اؿط١ٜ ٖٞ َٓطًل االْػإ ففٞ ادٛا٤ اؿط١ٜ، ٚاالَٔ، ٚايطُأ١ْٓٝ ٜبين 
االْػإ ٜٚفهط ٜٚبسع، ٚمحا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ ٖٛ دع٤ دٖٛطٟ َٔ اغاغٝات ؼكٝل اؿط١ٜ، 

تتشٍٛ اىل فٛن٢ ٚتؿهٌ اييت ٜتذاٚظ بٗا ايفطز سسٚز ايٓعاّ ايعاّ  فاؿط١ٜ ايالَػؤٚي١
ّ  ع٢ً اجمل تُو ٚايسٚي١، َٚٔ ٖٓا نإ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ بٛنو ايهٛابو ٚاؿسٚز خططا

غ٢ٓ عٓٗا ملُاضغ١ ٖصٙ اؿط١ٜ، اال إ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ  ملُاضغ١ سط١ٜ ايتٓكٌ نطٚض٠ ال
املطبل يف ظٌ ايعطٚف ايعاز١ٜ قس ٜعذع يف اثٓا٤ االظَات عٔ محا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ، يصا نإ 

١ٜ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ غًطات ٚاغع١ ست٢ يٛ نإ شيو ع٢ً البس َٔ َٓح ايػًط١ ايتٓفٝص
اش ٜٓبػٞ  ،سػاب اؿط١ٜ ٚيهٔ بؿطط اال ؽطز عٔ اهلسف ايصٟ ٜٓؿسٙ ايعطف االغتجٓا٥ٞ

عًٝٗا إ تػع٢ زا٥ًُا اىل ؼكٝل ايتٛاظٕ بني املكًش١ اـاق١ املتُج١ً عكٛم االفطاز 
ٓعاّ ايعاّ غٛا٤ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اّ ٚسطٜاتِٗ ٚاملكًش١ ايعا١َ املتُج١ً عفغ اي

  .االغتجٓا١ٝ٥
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تهُٔ َؿه١ً ايبشح يف َٛنٛع )ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف  اٚاًل : اؾهاي١ٝ ايسضاغ١ :
يف ٚدٛز بعض ايجػطات  (ايعطام امنٛشدًا-ايعطٚف ايعاز١ٜ ٚدا٥ش١ نٛضْٚا نعطف اغتجٓا٥ٞ 

ٚايتعاضض بني ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ اييت ؾابت ايٓكٛم املٓع١ُ ؿط١ٜ ايتٓكٌ 
يًشل يف سط١ٜ ايتٓكٌ ٚايٛاقو ايعًُٞ، سٝح قسضت بعض ايكطاضات االزاض١ٜ ايهبط١ٝ اييت 

ايًذ١ٓ ايعًٝا )غاب فٝٗا االغاؽ ايكاْْٛٞ غٛا٤ّ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اّ تًو اييت اقسضتٗا
ايعامل، مما  اا٥ٞ طاضئ غعيًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ( يف ظٌ )دا٥ش١ نٛضْٚا( نعطف اغتجٓ

انعف ايهُاْات ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ايهاف١ً يًشل يف سط١ٜ ايتٓكٌ، ْاٖٝو عٔ ق١ً االسهاّ 
زغتٛضٟ ٚاالزاضٟ مما ٜؿري اىل نعف ايطقاب١  آٍٜ ايكها٤ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ 

يت متاضؽ ٚالغُٝا يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ايايكها١ٝ٥ ع٢ً ايكطاضات ايكازض٠ عٔ االزاض٠ 
فذا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ َػا١ُٖ َتٛانع١ يتكِٜٛ زٚض االزاض٠ يف  فٝٗا االزاض٠ غًطات ٚاغع١،

تٓعِٝ اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ غٛا٤ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اّ االغتجٓا١ٝ٥، يف قاٚي١ يًدطٚز 
َٚتطًبات مماضغ١ بني َكتهٝات سفغ ايٓعاّ ايعاّ  ايتٛاظٕببعض املعاؾات بػ١ٝ ؼكٝل 

١  اش إ تععٜع االغتكطاض ايػٝاغٞ ٚاالقتكازٟ ٚاالدتُاعٞ ٜتشكل عٔ ططٜل متهني اؿطٜ
االفطاز َٔ مماضغ١ سطٜاتِٗ ٚيف قساضتٗا سط١ٜ ايتٓكٌ ٚعسّ فطض ايكٝٛز عًٝٗا ست٢ يف 

 .اش تبك٢ االخري٠ قا١ُ٥ يف ظٌ تًو ايعطٚف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ اال يف اطاض املؿطٚع١ٝ

- ايتشًًٝٞ –اعتُسْا يف زضاغتٓا يًُٛنٛع ع٢ً املٓٗر ايٛقفٞ  : َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١ ثايجا:
يٛقٛف ع٢ً اآلضا٤ ايفك١ٝٗ شات ا قاٚي١ٚاملكازض ٚاملعًَٛات يف عٔ ططٜل عجٓا  ايتطبٝكٞ

ايك١ً مبٛنٛع ايسضاغ١، ٚؼًٌٝ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ بػ١ٝ ايتعطف ع٢ً َٛقف املؿطع 
 اؿل ٚايكٝٛز اييت تفطض عًٝ٘ غٛا٤ يف ايسغتٛضٟ ٚايكاْْٛٞ فُٝا ٜتعًل بٓطام ٖصا

َٚس٣ تٛافل  اِٖ ايجػطات اييت ؾابت تًو ايٓكٛم، ٚبٝإ، ايعطٚف ايعاز١ٜ اّ االغتجٓا١ٝ٥
 ايكها٤ٜٔ قطاضات االزاض٠ َعٗا، َو االؾاض٠ اىل بعض ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ

عٔ ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ ض٠ ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ شات ايك١ً باملٛنٛع، ٚنصيو ايكطاضات ايكاز
 .ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ( يف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚاممج١ًُ بـ )
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 ضابعًا : فطن١ٝ ايسضاغ١ : 

ٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ايسغتٛض١ٜ  يألغؼاغتٓاز ايكطاضات ايهبط١ٝ ايكازض٠ عٔ االزاض٠  .1
 ؟ؿط١ٜ ايتٓكٌ

١ٜ ايتٓكٌ يًطقاب١ ايكها١ٝ٥ بؿكٝٗا خهٛع ايكٛاْني ٚايكطاضات االزاض١ٜ املٓع١ُ ؿط .2
 ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ؟

 ؟ٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ؿط١ٜ ايتٓكٌَٛا١َ٤ قطاضات االزاض٠ َو ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ  .3
جيسض بٓا إ ْٓٛٙ اىل إ عجٓا غٝسٚض سٍٛ زضاغ١ اؿل يف سط١ٜ خاَػًا : سسٚز ايسضاغ١ : 

زضاغتٓا يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ع٢ً ظطف ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ ٚاالغتجٓا١ٝ٥ ٚغٓككط 
 .ِٖ ظطف اغتجٓا٥ٞ طاضئ ميط ب٘ ايعامل سايًٝاأدا٥ش١ نٛضْٚا  ن

اقتهت طبٝع١ ايبشح تكػِٝ ايسضاغ١ فٝ٘ ع٢ً َكس١َ َٚبشجني  غازغًا: ٖٝه١ًٝ ايسضاغ١ :
تٓاٚيٓا يف املبشح االٍٚ َفّٗٛ سط١ٜ ايتٓكٌ ٚقػُت ايسضاغ١ فٝ٘ ع٢ً ثالخ َطايب خكل 

الٍٚ يًتعطٜف عط١ٜ ايتٓكٌ ٚايجاْٞ يسضاغ١ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ هلا، اَا ايجايح فتٓاٚيٓا فٝ٘ ا
ايعامل١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ، اَا املبشح ايجاْٞ فتٓاٚيٓا  ٚاملٛاثٝلسط١ٜ ايتٓكٌ يف االعالْات اغاؽ 

فٝ٘ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ٚقػُت ايسضاغ١ فٝ٘ ع٢ً َطًبني خككٓا االٍٚ 
١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، ٚايجاْٞ يسضاغ١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يسضاغ

ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ٚتطبٝكات٘ يف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا، ٚاْٗٝت ايسضاغ١ 
 .غامت١ اْطٛت ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات
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 ادلبحث االول
 هفهىم حرية التنمل

اىل تعطٜفٗا، ثِ ْعطز بعس  َفّٗٛ سط١ٜ ايتٓكٌ ٜٓبػٞ إ ْتططم اٚاًل بػ١ٝ ؼسٜس
شيو ع٢ً بٝإ طبٝعتٗا ايكا١ْْٝٛ عٔ ططٜل تكػِٝ ٖصا املطًب ع٢ً فطعني ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

 االتٞ :

 ادلطلب االول
 التعريف حبرية التنمل

ٕ ٜتأيف املٛنٛع نُا ٖٛ ٚانح َٔ َفطزتني : )ُسط١ٜ، تٓكٌ( ئصا غٓشاٍٚ بٝا
 ايتعطٜف ايًػٟٛ يهٌِ َفطز٠ٕ َُٓٗا ٚفكًا يآلتٞ :

ٚاؾُُو  (1)فاُؿط١ُٜ يػ١ً : اُؿط)بهِِ اؿا٤ ( خالُف ايعبس ٚاالغري: سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايًػ١ -:اٚاًل
ُٙ يطاع١ اهلل ٚخس١َ املػذس قاٍ ُ٘ ٜٚكاٍ : سٓطض ضقبت٘، ٚسٓطض ايٛيُس : افطز ُٙ أعتك  أسطاض ٚسٓطض

َُشطضًا ضبٔ اْٞ ْصضُت يوَ َا))٠ عُٔطإ: تعاىل ع٢ً يػإ اَطأ ٚاُؿٓط٠ُ : ْكُٝض  (2)((يف بطين 
ُُِو سطا٥ط ـًُٛم َٔ ايؿٛا٥بٔ اٚ ايطمِ اٚ ايًؤِّ(3)اال١ََ ٚاؾَ . اَا ايتٓكٌ فرياز ب٘ (4)ٚاُؿٓط١ٜ: ا
 َٔ َٛنو اىل َٛنو، ٜٚكاٍ ْكً٘، ٜٓكً٘، ْكاًل، فاْتكٌ، ٚايٓك١ً : ايؿ٤ٞايتشٍٛ اٟ ؼٌٜٛ 

، (5)الْتكاٍ، ٚايٓكٌٝ : نطب َٔ ايػري ٖٚٛ املسا١َٚ عًٝ٘ ٜٚكاٍ اْتكٌ غاض غريا غطٜعًاا

                                                      

بع، بال سشة طبع، لهيذ شيخه، السشجج معجم في اللغة واالدب والعلهم، بال مكان ط( 2)
 . 229ص

 .13سهرة آل عسخان، اآلية ( 1)
العالمة ابي الفزل جسال الجين دمحم بن مكخم ابن مشغهر االفخيقي السرخي، معجم ( 1)

 .282، ص2933لدان العخب، السجلج الخابع، دار صادر، بضخوت، 
السعجم  ابخاهيم مرظفى، احسج حدن الديات، حامج عبج القادر، دمحم علي الشجار،( 4)

 .293ص  2992الهسيط، الجدء االول، مظبعة مرخ،
ت، ص -ابن مشغهر، معجم لدان العخب، السجلج الحادي عذخ، دار صادر، بضخوت، ( 3)

 =ابه الحدضن احسج بن فارس بن زكخيا، معجم مقاييذ اللغة، تحقضقوانغخ ايزا، 279
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فطاز ٚسط١ٜ اـطٚز َٔ ايسٜاض الغال١َٝ سط١ٜ ايصٖاب ٚاالٜاب يألٚقس نفًت ايؿطٜع١ ا
االغال١َٝ ٚايسخٍٛ ايٝٗا ٚسط١ٜ االفطاز يف االغتكطاض يف اٟ َهإ ٜؿاؤٕٚ زاخٌ ايسٚي١ 

يف  فاْتؿطٚاقهٝت ايكال٠  فإشا)): ، اش قاٍ تعاىل(1)سٝجُا ٜؿاؤٕٚ ٚايػري يف االضض
 .(2)((االضض

 سط١ٜ ايتٓكٌ يف االقطالح : -:ثاًْٝا

ضازت٘ اؿط٠ إ)قسض٠ ايفطز ع٢ً تػٝري َهاْ٘ ب :عطف بعض ايفكٗا٤ سط١ٜ ايتٓكٌ باْٗا
سٙ عٛا٥ل زاخٌ بًسٙ سٝح ٜؿا٤ ٚاـطٚز َٓ٘ ٚايعٛز٠ ايٝ٘ زٕٚ إ ؼ ٚاجمل٤ٞٚايصٖاب 

 سل االْتكاٍ، َِٚٓٗ َٔ عطفٗا باْٗا: )(3)ٚشيو يكها٤ َا حيتاد٘ يف سٝات٘ اـاق١ ٚايعا١َ(
يًكإْٛ  َٔ َهإ اىل اخط ٚاـطٚز َٔ ايبالز ٚايعٛز٠ ايٝٗا زٕٚ تكٝٝس اٚ نػو إال ٚفكًا

ز : )سل االْتكاٍ َٔ َهإ اىل اخط ٚاـطٚز َٔ ايبال، اٚ ٖٞ(4)(ٚألغطاض املكًش١ ايعا١َ
 .(5)(ٕ تكٝٝس اٚ َٓو اال ٚفكا يًكإْٛٚايعٛز٠ ايٝٗا زٚ

 

 

 

                                                                                                                              

لظباعة والشذخ والتهزيع، وضبط عبج الدالم دمحم هارون، السجلج الخامذ،  دار الفكخ ل=
 .929-921ت، ص -

راغب جبخيل خسيذ راغب سكخان، الرخاع بضن حخية الفخد وسلظة الجولة، الظبعة ( 2)
 .98، ص 1221الثانية، السكتب الجامعي الحجيث، االسكشجرية، مرخ، 

 . 22سهرة  الجسعة، اآلية  (1)
عل االجخاءات االمشية، محسهد صالح حسضج الظائي، حقهق االندان الذخرية في  (1)

 .91، ص 1229رسالة ماجدتضخ، كلية الحقهق، جامعة السهصل، 
، دار العلم للساليضن، بضخوت، 1د. أدمهن رباط، الهسيط في القانهن الجستهري العام، ط( 4)

 . 122، ص 2972
 .412ص ،2973ة, سية، دار الشهزة العخبية، القاهخ ثخوت بجوي، الشغم الديا( 3)
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 ٜتهح مما تكسّ َٔ تعطٜفات إ ؿط١ٜ ايتٓكٌ  ثالخ قٛض تتُجٌ باالتٞ : 

سط١ٜ اؿطن١ : ٚتعين سط١ٜ ػٍٛ ايفطز َٔ َهإ اىل آخط نُٔ اطاض ايسٚي١ ايٛاسس٠  .1
ػإ ٚتٓكً٘ ٜعس َٔ االَٛض زٕٚ إ ؼس ايػًط١ َٔ سطنت٘ اال يًهطٚض٠ اش إ سطن١ االْ

 .(1)ايطبٝع١ٝ املالظ١َ يًشٝا٠ َٚٔ نطٚضاتٗا
إٕ اختٝاض األفطاز َهإ اقاَتِٗ، ٚعسّ ؼسٜس َهإ َعني سط١ٜ اختٝاض َهإ االقا١َ :  .2

هلِ ع٢ً ٚد٘ اإليعاّ، ٜعس أسس َطتهعات سط١ٜ ايتٓكٌ، ففطض اإلقا١َ اؾرب١ٜ ٜعس قٝسًا 
فطز ي٘ سط١ٜ َطًك١ يف اإلقا١َ بأٟ دع٤ َٔ اقايِٝ ايسٚي١، ع٢ً اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ، فاي

إال إشا ناْت ٖٓاى أغباب تػٛغ  اؿطَإ َٔ اإلقا١َ يف د١ٗ َع١ٓٝ، ؾطط إٔ ٜهٕٛ 
 . ًااؿطَإ َؤقت

سط١ٜ اـطٚز َٔ ايسٚي١ :حيُٞ اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ سل األؾدام يف َػازض٠ أٟ زٚي١  .3
يـو ايسٚيـ١ ايتـٞ حيًُـٕٛ دٓػـٝتٗا فـٞ أٟ ٚقـت ٜتٛادسٕٚ عًـٞ اضنـٗا، مبـا فـٞ ش

طاملـا اغـتٛفٛا اإلدـطا٤ات ايطٚتٝٓٝـ١ يًػـــفط، َجـــٌ سذـــع تـــصانط ايطٝـــطإ، أٚ 
اؿكـــٍٛ عًـــٞ تأؾـــري٠ زخـــٍٛ َػـــبك١ يًسٚيـــ١ املػـافطٜٔ ايٝٗـا، ٚسطٜـ١ 

ـطض َؤقـت َجـٌ ايػٝاس١ أٚ ايتعًِٝ َػـازض٠ ايؿـدل يبًـسٙ َطًكـ١ غـٛا٤ ناْـت يػ
 .(2)أٚ ايعالز، أٚ ناْت يػطض زا٥ِ ناهلذط٠

حيُٞ اؿل يف سط١ٜ ايتٓكـٌ سـل األؾـدام فـٞ ايعـٛز٠ إيـ٢  سط١ٜ ايعٛز٠ اىل ايسٚي١ : .4
اٚطـاِْٗ فـٞ أٟ ٚقـت ٜؿاؤٕٚ زٕٚ قٝـٛز، ٚاؿـل فـٞ ايعـٛز٠ ٜهتػـب أُٖٝـ١ 

ٞ ايعـٛز٠ اىل ايــٛطٔ باختٝــاضِٖ، ٖٚــٛ ٜعٓــٞ نــًُٓا الد٦ـني ايـطاغبني فـًقكـ٣ٛ ي
سعــط عًُٝــات تطسٝــٌ ايػــهإ ايكػــط١ٜ أٚ طــطزِٖ اؾُــاعٞ أٚ ايفــطزٟ إيــ٢ 

 .أخط٣بًــسإ 
                                                      

الههاب عبج العديد الذضباني، حقهق االندان وحخياته االساسية في الشغام  د. عبج( 2)
 .179، ص 2982، مظابع الجسعية العلسية السلكية، 2االسالمي والشغم السعاصخة، ط

، 1228محسهد عبج الغاهخ، حجود مغلقة، مخكد هخدو لجعم التعبضخ الخقسي، مرخ، ( 1)
 .27ص 
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 ادلطلب الثاني
 الطبيعة المانىنية حلرية التنمل

ف عًٝ٘ َس٣ قسض٠ إ يتشسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ا١ُٖٝ نبري٠ اش ٜتٛق
تبأٜ ايفك٘ ايسغتٛضٟ املؿطع ٚاالزاض٠  ع٢ً تٓعِٝ اٚ تكٝٝس ٖصٙ اؿط١ٜ، ٜٚالسغ 

بؿإٔ ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ اىل عس٠ آضا٤ ٚايكها٤ٜٔ )ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ(
 ٚفكًا يالتٞ :

ٖصا ايكسز اْكػِ  ٚيفاٚاًل : َٛقف ايفك٘ ايسغتٛضٟ َٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ: 
 ايفك٘ اىل عس٠ آضا٤ ٚفكًا يآلتٞ :

ٜط٣ بعض ايفك٘ إ اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ َٔ اؿكٛم ايؿدك١ٝ األغاغ١ٝ اش إٔ  .1
، إش ٜطٕٚ أْ٘ ال ق١ُٝ (1)ٚدٛزٙ الظًَا يٛدٛز ٚقٝاّ اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ األخط٣ 
ايتٓكٌ، ٚعسّ فطض قٝٛز يتكطٜط سل االْتداب، إشا مل ٜتكطض إىل داْب٘ سل ايفطز يف  

ِّٛغ  ع٢ً تٓكً٘ أٚ َٓع٘ َٔ شيو، نعسّ دٛاظ ايكبض عًٝ٘ أٚ سبػ٘ أٚ إبعازٙ بػري َػ
ٓو االفطاز َٔ َقاْْٛٞ، اش تػتطٝو ايػًطات االزاض١ٜ اشا َا مت َٓشٗا غًط١ َطًك١ يف 

ايتٓكٌ إ تتدص قطاضات ؼطّ خكَٛٗا َٔ مماضغ١ سكٛقِٗ االْتداب١ٝ، َٔ خالٍ 
َٔ ايصٖاب إىل املطانع االْتداب١ٝ، نُا إٕ تكطٜط سل األفطاز يف ايكٓاع١ أٚ َٓعِٗ 

 .ايتذاض٠ ال ق١ُٝ ي٘ إشا مل ٜتُهٔ األفطاز َٔ مماضغ١ سكِٗ يف ايتٓكٌ
ٜصٖب بعض ايفك٘ اىل ايكٍٛ بإٔ ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ املتعًك١ عط١ٜ ايتٓكٌ نايٓل  .2

بالز اٚ َٓع٘ َٔ ايعٛز٠ ايٝٗا  تعس َٔ يف ايسغتٛض ع٢ً عسّ دٛاظ ابعاز اٟ َٛاطٔ عٔ اي
( ٚاييت تعطف بأْٗا : ْكٛم تتُٝع بايتشسٜس ايتكطٜط١ٜ)ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ 

ايتعاّ املؿطع  اش ٜهٕٛ ٚبايكاب١ًٝ يًتطبٝل فٛضًا، ٚتعس قٝسًا ع٢ً اضاز٠ املؿطع ايعازٟ
بٗا َباؾط٠ زٕٚ  ٜػتطٝو االفطاز االستذازٖٚا ايتعاًَا قاًْْٛٝا بعسّ َكازض٠ اؿط١ٜ ٤ظاإ

قسضت قٛاْني كايف١ هلا  فاشا َا تطبٝكٗا عًِٝٗ،تسخٌ املؿطع يتٓعِٝ نٝف١ٝ اْتعاض 
                                                      

، دار 4ن الجستهري واألنغسة الدياسية، الجدء االول، طد. عبج الحسضج متهلي، القانه ( 2)
 .222، ص2999-2993السعارف باإلسكشجرية 
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، ٜٚفِٗ َٔ شيو إ سط١ٜ ايتٓكٌ تعس َٔ اؿطٜات االغاغ١ٝ (1)تهٕٛ غري زغتٛض١ٜ فإْٗا
جيٛظ يًُؿطع اقساض اٟ قإْٛ َٔ  االق١ًٝ يهٌ فطز جملطز نْٛ٘ اْػإ َٚٔ ثِ ال

 .نٗا اٚ َكازضتٗاؾأْ٘ اْتٗا

ٜٚط٣ ايبعض االخط َٔ ايفك٘ ايسغتٛضٟ إٔ اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ َٔ اؿطٜات ايٓػب١ٝ،  .3
أٟ يٝػت ي٘ قف١ َطًك١، بٌ خيهو األفطاز عٓس مماضغتِٗ ؿط١ٜ ايتٓكٌ إىل عس٠ قٝٛز 
تفطض يف إطاض اسرتاّ ايكٛاْني املطع١ٝ يف ايسٚي١، ٚمحا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ ٚنصيو َطاعا٠ 

 .(2)كٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ شاتٗااؿ

ٜٚالسغ :  ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ َٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ايكها٤ٜٔ: َٛقف  ثاًْٝا
 اختالف ايكها٤ يف ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ٚفكا يآلتٞ : 

شٖب داْب َٔ ايكها٤  :ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايكها٤ ايسغتٛضٟ -1
يسغتٛضٟ اىل تكٓٝف سط١ٜ ايتٓكٌ نُٔ )اؿطٜات االغاغ١ٝ( اش شٖبت احمله١ُ االَطٜه١ٝ ا

ايعًٝا يف قطاض هلا اىل إ : ) إ سط١ٜ ايتٓكٌ ٖٛ سل زغتٛضٟ اقٌٝ ٜٚعس َٔ املٛضٚثات 
اٜهًا سل ععٜع ع٢ً املٛاطٔ االَطٜهٞ ًَبًٝا ناف١  اييت ٜعتع بٗا ايؿعب االَطٜهٞ ٖٚٛ

، اَا (3)ؿل بسٕٚ از٢ْ ؾو ي٘ قف١ اغاغ١ٝ يف اطاض ايكِٝ ايسغتٛض١ٜ(استٝادات٘ ٖٚصا ا
ايكها٤ املكطٟ فكس شٖب يف  ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ بهْٛٗا َٔ )اؿطٜات 

جيٛظ َكازضتٗا بسٕٚ  ايؿدك١ٝ( ٖٚٞ اييت تٓسضز نُٔ اؿطٜات االغاغ١ٝ اٜهًا  اييت ال
َٔ ْٛفُرب/تؿطٜٔ االٍٚ  4غتٛض١ٜ ايعًٝا( يف اؾًػ١ َػٛغ قاْْٛٞ اش قهت )احمله١ُ ايس

ايكها١ٝ٥ ايسغتٛض١ٜ احملاي١ ايٝٗا َٔ قه١ُ ايكها٤  21يػ١ٓ 243يف ايكه١ٝ ضقِ  2000

                                                      

د. مرظفى ابه زيج فهسي، الشغام الجستهري للجسههرية العخبية الستحجة، دار السعارف،  (2)
 .294، ص 2999مرخ، 

 .94محسهد صالح حسضج الظائي، مرجر سابق، ص ( 1)
دور السحكسة الجستهرية السرخية في حساية الحقهق والحخيات، دار  فاروق عبج البخ، د.( 1)

 .182، ص 1224الشدخ الحهبي للظباعة، القاهخة، 
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: )...إ سط١ٜ ايتٓكٌ تٓدطط يف َكاف اؿطٜات ايعا١َ ٚإ تكٝٝسٖا زٕٚ َكته٢ االزاضٟ
 .(1)..(.ٛض قشٝح بٓٝاْٗاَؿطٚع امنا جيطز اؿط١ٜ ايؿدك١ٝ َٔ بعض خكا٥كٗا ٜٚك

اَا ايكها٤ ايسغتٛضٟ ايعطاقٞ َتُجاًل باحمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا فًِ ٜبني يف 
اىل ايهُاْات  باإلؾاض٠اسهاَ٘ )ع٢ً سس عًُٓا( ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ٚامنا انتف٢ 

ٕٛ اٚ ْعاّ اٚ ايسغتٛض١ٜ املكطض٠ يف ايسغتٛض بعسّ دٛاظ تكٝٝس سط١ٜ ايتٓكٌ بٓل ٚضز يف قاْ
تعًُٝات ٚاييت غٓتٓاٍٚ زضاغتٗا عٓس عجٓا ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ فٓشٌٝ ايٝٗا 

 .َٓعًا يًتهطاض

: اش شٖب ايكها٤ االزاضٟ املكطٟ اىل ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايكها٤ االزاضٟ -2
جيٛظ  ك١ٝ اييت الؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ بهْٛٗا َٔ اؿطٜات ايؿد

 6915َكازضتٗا بسٕٚ َػٛغ قاْْٛٞ اش  شٖبت احمله١ُ االزاض١ٜ ايعًٝا يف ايسع٣ٛ ضقِ 
: )َٚٔ سٝح إ املؿطع ايسغتٛضٟ دعٌ َٔ اؿط١ٜ اىل 2/4/2004دًػ١ -قها١ٝ٥ 57ػ١ٓ ي

ايؿدك١ٝ سكًا طبٝعًٝا ٜكْٛ٘ بٓكٛق٘ ٚحيُٝ٘ مببازئ، فشط١ٜ ايتٓكٌ نأسس عٓاقط 
تعترب سكًا يهٌ َٛاطٔ ٜتكٌ  تؿتٌُ عًٝ٘ ٚسط١ٜ ايػفط يًداضز، ١ٝ مبااؿط١ٜ ايؿدك

ٖٚصا اؿل ٜػتُس اقٌ تكطٜطٙ َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ  عطٜت٘ ايؿدك١ٝ،
، اَا ايكها٤ االزاضٟ ايعطاقٞ َتُجال باحمله١ُ االزاض١ٜ ايعًٝا ٚقه١ُ (2)...(.1948ايكازض 

قطاضات ؼسز ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ  -ع٢ً سس عًُٓا–ايكها٤ االزاضٟ فًِ ٜكسض عٓٗا 
 .ايتٓكٌ

                                                      

معتد دمحم ابه العد، نفخت دمحم شهاب، الحقهق والحخيات  عبج العديد دمحم سالسان، د.( 2)
بحهث  العامة في الجساتضخ العخبية والفقه والقزاء والذخيعة االسالمية، مجسهعة
جامعة  )الجيسقخاطية والحخيات العامة( ، السعهج الجولي لحقهق االندان، كلية الحقهق،

 .92، ص 1223ديبهل، الظبعة االولى، 
دمحم ماهخ ابه العضشضن، الحقهق والحخيات العامة وحقهق االندان في قزاء وافتاء  د.( 1)

ساس االسالمي لحقهق ألوالجستهرية العليا مع االشارة لمجلذ الجولة وقزاء الشقض 
صجارات القانهنية، القاهخة، الظبعة االولى، السخكد القهمي لإلاالندان، الكتاب الثاني، 

 .474، ص 1221
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ٜبسٚ إ ايفك٘ ٚايكها٤ ٜتفكإ  يف ايػايب ع٢ً إ سط١ٜ ايتٓكٌ تعس َٔ اؿطٜات ٚ
االغاغ١ٝ ٚإ ايٓكٛم ايٛاضز٠ يف ايسغتٛض ايٛاضز٠ بؿأْٗا متجٌ قٝسًا ع٢ً اضاز٠ املؿطع 

ط٣ إ اؿل يف َٓٗا اٚ ٜٓتٗهٗا َٚٔ ثِ ْ متٓع٘ َٔ اقساض اٟ قإْٛ َٔ ؾأْ٘ إ ٜٓتكل
ٜعين إ ٖصٙ اؿط١ٜ  اال إ ٖصا ال )ايؿدك١ٝ( سط١ٜ ايتٓكٌ ٚإ نإ َٔ اؿطٜات االغاغ١ٝ

َطًك١، ٚامنا ٖٓايو نطٚضات تكتهٞ تٓعُٝٗا ٚإ مل ٜٓل املؿطع ايسغتٛضٟ ع٢ً شيو 
ؿاض ٚبا٤ يف َٓطك١ َع١ٓٝ، اييت متط بٗا ايسٚي١ َٚٓٗا اْت االغتجٓا١ٝ٥ بٓل قطٜح  نايعطٚف

  .اٚ ايهطٚضات ايعػهط١ٜ اييت متٓو تٓكٌ االفطاز يف َٓاطل َع١ٓٝ

 ادلطلب الثالث
 العادلية وااللليوية وادلىاثيكحرية التنمل يف االعالنات اساس 

استٛت االعالْات ٚاالتفاقٝات ايعامل١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ ع٢ً اسهاّ تكطض ٚتؤنس محا١ٜ 
  ايعسٜس َٔ االعالْات ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ َٚٔ شيو االتٞ : اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ يف

٘ يف املاز٠ اش نفٌ سل ايفطز يف سط١ٜ ايتٓكٌ بٓك : (1)االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ -1
يهٌ فطز سل يف سط١ٜ ايتٓكٌ ٚيف اختٝاض قٌ اقاَت٘ زاخٌ  -1( َٓ٘ ع٢ً إ : )13)

 .ٚيف ايعٛز٠ اىل بًسٙ( مبا يف شيو بًسٙ،يهٌ فطز سل يف َػازض٠ اٟ بًس -2سسٚز ايسٚي١، 

( َٓ٘ ع٢ً 12: اش ْكت املاز٠ ) (2)ايعٗس ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ -2
يهٌ فطز ٜٛدس ع٢ً مٛ قاْْٛٞ يف اقًِٝ زٚي١ َا سل سط١ٜ ايتٓكٌ فٝ٘ ٚسط١ٜ  -1إ: )

الجيٛظ  -3سٙ،يهٌ فطز سط١ٜ َػازض٠ اٟ بًس مبا يف شيو بً -2اختٝاض َهإ اقاَت٘،
ٚتهٕٛ  تكٝٝس اؿكٛم املصنٛض٠ اعالٙ بأ١ٜ قٝٛز غري تًو اييت ٜٓل عًٝٗا ايكإْٛ،

ايعا١َ اٚ سكٛم  اآلزابنطٚض١ٜ ؿُا١ٜ االَٔ ايكَٛٞ اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ ايكش١ ايعا١َ اٚ 
ٚتهٕٛ َتُؿ١ٝ َو اؿكٛم االخط٣ ٚسطٜاتِٗ ٚتهٕٛ َتُؿ١ٝ َو  االخطٜٔ ٚسطٜاتِٗ،

                                                      

دمحم ابخاهيم خضخ الهكضل، اهم السهاثضق واالعالنات والعههد واالتفاقيات الجولية واالقليسية  (2)
 .38، ص 1223لخياض، مكتبة القانهن واالقتراد، ا في شأن حقهق االندان،

وقج وقع العخاق على هحا العهج  في . 71دمحم ابخاهيم خضخ الهكضل، السرجر نفده، ص  (1)
، بسهجب القانهن 2972/ كانهن الثاني / 13وصادق عليه في 2999فبخايخ/ شباط  28
 اال انه لم يرادق على البخوتهكهل االول السلحق به.  2972لعام  291رقم 
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س تعػفًا َٔ سل جيٛظ سطَإ اس ال -4خط٣ املعرتف بٗا يف ٖصا ايعٗس،اؿكٛم اال
 (.ايسخٍٛ اىل بًسٙ

(َٓ٘ ع٢ً إ : 26: اش ْكت املاز٠ ) (1)1997املٝجام ايعطبٞ ؿكٛم االْػإ يػ١ٓ  -3
يهٌ ؾدل ٜٛدس بؿهٌ قاْْٛٞ ع٢ً إقًِٝ زٚي١ ططف سط١ٜ ايتٓكٌ ٚاختٝاض  -1)

نُا ْكت  ،) إلقًِٝ يف سسٚز ايتؿطٜعات ايٓافص٠َهإ اإلقا١َ يف أ١ٜ د١ٗ َٔ ٖصا ا
ال جيٛظ بؿهٌ تعػفٞ أٚ غري قاْْٛٞ َٓو أٟ ؾدل  -1( َٓ٘ ع٢ً إ : )27املاز٠ )

َٔ َػازض٠ أٟ بًس مبا يف شيو بًسٙ أٚ فطض سعط ع٢ً إقاَت٘ يف أ١ٜ د١ٗ أٚ إيعاَ٘ 
 ٘ (.ايعٛز٠ إيٝال جيٛظ ْفٞ أٟ ؾدل َٔ بًسٙ أٚ َٓع٘ َٔ  -2.باإلقا١َ يف ٖصا ايبًس

( َٓٗا ع٢ً إ: 22اش ْكت املاز٠ ) :(2) 1969االتفاق١ٝ االَطٜه١ٝ ؿكٛم االْػإ يػ١ٓ  -4
يهٌ ؾدل َتٛادس بكٛض٠ ؾطع١ٝ يف أضانٞ زٚي١ ططف، سل ايتٓكٌ ٚاإلقا١َ   -1)

يهٌ ؾدل سل َػازض٠ ايبًس املتٛادس فٝ٘ عط١ٜ، -2، فٝٗا َو َطاعا٠ أسهاّ ايكإْٛ
ال جيٛظ تكٝٝس مماضغ١ اؿكٛم املصنٛض٠ أعالٙ إال مبٛدب -3زض٠ ٚطٓ٘مبا يف شيو َػا

قإْٛ ٚبايكسض ايصٟ البس َٓ٘ يف فتُو زميكطاطٞ َٔ أدٌ َٓو اؾطمي١ أٚ محا١ٜ األَٔ 
ايكَٛٞ أٚ ايػال١َ ايعا١َ أٚ ايٓعاّ ايعاّ أٚ األخالم ايعا١َ أٚ ايكش١ ايعا١َ أٚ سكٛم 

( 1تكٝٝس مماضغ١ اؿكٛم املصنٛض٠ يف ايفكط٠ ) ميهٔ أٜهًا-4اآلخطٜٔ أٚ سطٜاتِٗ
 .(١مبٛدب ايكإْٛ يف َٓاطل قسز٠ ٚألغباب تتعًل باملكًش١ ايعاَ

( َٓ٘ 12: اش ْكت املاز٠ )(3)1981املٝجام االفطٜكٞ ؿكٛم االْػإ ٚايؿعٛب يػ١ٓ  -1
ايتٓكٌ عط١ٜ ٚاختٝاض إقاَت٘ زاخٌ زٚي١ َا ؾطٜط١  يف هٌ ؾدل اؿلي -1ع٢ً إ :)

يهٌ ؾدل اؿل يف َػازض٠ أٟ بًس مبا يف شيو بًسٙ، نُا  -2االيتعاّ بأسهاّ ايكإْٛ 

                                                      

 1212/ 2/8بتاريخ  http://hrlibrary.umn.edu: لسهقع االلكتخونيمشذهر على ا (2)
  .مداء   1:12الداعة 

السجلج الثاني،  د. محسهد شخيف بدضهني، الهثائق الجولية السعشية بحقهق االندان، (1)
 .121، ص 1221، القاهخة، الهثائق االسالمية واالقليسية، الظبعة االولى، دار الذخوق 

 .179السرجر نفده، ص  (1)

http://hrlibrary.umn.edu/
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إٔ ي٘ اؿل يف ايعٛز٠ إىل بًسٙ ٚال خيهو ٖصا السل أل١ٜ قٝٛز إال إشا ْل عًٝٗا ايكإْٛ 
 .(ٚناْت نطٚض١ٜ ؿُا١ٜ األَٔ ايكَٛٞ، ايٓعاّ ايعاّ، ايكش١، أٚ األخالم ايعا١َ

 ادلبحث الثاني
 ن المانىني حلرية التنملالتنظي

ٜعس ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًشل يف سط١ٜ ايتٓكٌ اَط يف غا١ٜ اال١ُٖٝ، الغُٝا بعس ايتطٛض 
ايصٟ ؿل فاالت اؿٝا٠ ناف١ بػ١ٝ عسّ تعاضض َكاحل االفطاز ع٢ً مٛ جيعٌ َٔ 

طض اغتعُاٍ ٖصا اؿل اَطًا َػتشٝاًل، يصا لس إ املؿطع قس ًٜذأ يف بعض االسٝإ اىل ف
ايعػهط١ٜ اٚ ع٢ً مٛ َؤقت ٚيف ظٌ  ناألَانٔسعط ايتذٍٛ يف اَانٔ َع١ٓٝ ع٢ً مٛ زا٥ِ 

 ، ٖٚٛ َا(1)بٗا َٔ ٚبا٤ بػ١ٝ ايكها٤ ع٢ً َا املٛب٠٤ٛ ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ َؤقت١ ناملٓاطل
ْؿٗسٙ سايًٝا يف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا اييت غعت ايعامل بأغطٙ يصا آثطْا إ ْتٓاٍٚ يف ٖصا 

١ ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ عٔ ططٜل تكػُٝ٘ ع٢ً َطًبني ٚشيو ع٢ً املبشح زضاغ
 ايٓشٛ اآلتٞ : 

 ادلطلب االول
 التنظين المانىني حلرية التنمل يف الظروف العادية

اشا نإ االقٌ ٖٛ سط١ٜ املٛاطٔ يف ايتٓكٌ فإ يًسٚي١ ٖٚٞ تٛنح نٝف١ٝ مماضغ١ 
ػٞ َطاعاتٗا، فاحملافع١ ع٢ً االَٔ ايعاّ ٖصا اؿل إ تهو قٛاعس ٚادطا٤ات َع١ٓٝ ٜٓب

ٚغال١َ ايسٚي١ يف ايساخٌ ٚاـاضز تػتًعّ تسخٌ ايسٚي١ ايتؿطٜعٞ يتٓعِٝ سل ايفطز يف 
تكسّ غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املطًب زضاغ١ االغؼ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ  ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا ،(2)ايتٓكٌ

ز ايٛاضز٠ ع٢ً ٖصٙ اؿط١ٜ يف تًو ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ ثِ ْعطز ع٢ً بٝإ ايكٝٛ
 .ايعطٚف

 
                                                      

، 1221الظبعة االولى، مكتبة الدشههري، بغجاد،  حسضج حشهن خالج، حقهق االندان، د.( 2)
 .92ص 

آية نائل مهسى عالء الجين، دور القزاء االداري في حساية الحخية الذخرية في  (1)
 .13، ص 1227جامعة القجس، فلدظضن، رسالة ماجدتضخ، كلية الجراسات العليا، 
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 : ِ سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ: االغؼ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يتٓعٝايفطع االٍٚ

اش لس إ املؿطع ايسغتٛضٟ يف زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  :ايسغتٛضٟ االغاؽ –:اٚاًل
قٞ سط١ٜ ايتٓكٌ ٚايػفط ٚايػهٔ يًعطا _(: )اٚاًل44نفٌ سط١ٜ ايتٓكٌ بٓك٘ يف املاز٠  ) 2005

بعازٙ اٚ سطَاْ٘ َٔ ايعٛز٠ جيٛظ ْفٞ ايعطاقٞ اٚ ا ال –ثاًْٝا  زاخٌ ايعطام ٚخاضد٘،
(، ٜٚتهح َٔ ايٓل اعالٙ إ املؿطع ايسغتٛضٟ مل ٜهو قٝٛزًا اٚ ؾطٚطًا ع٢ً يًٛطٔ

نُا -ك١ مماضغ١ سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اال إ ٖصا ال ٜعين إ ٖصٙ اؿط١ٜ َطً
ٚامنا ٜٓبػٞ تٓعُٝٗا َٔ قبٌ املؿطع -اٚنشٓا غابكا عٓس زضاغتٓا يًطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ هلا

عٔ ططٜل اقساض قٛاْني تٓعُٗا ع٢ً إ ٜهٕٛ ٖصا ايتٓعِٝ نُٔ ؾطٚط َع١ٓٝ ٚيعٌ َٔ 
 اِٖ ايؿطٚط اييت ٚنعٗا ايفك٘ ايكاْْٛٞ ُٖا :

/اٚاًل( َٔ ايسغتٛض ع٢ً إ : 2ز٠ ): اش ْكت املاَطاعا٠ ايكاعس٠ ايسغتٛض١ٜ ٚايتكٝس بٗا -1
جيٛظ غٔ قإْٛ ٜتعاضض َو اؿكٛم ٚاؿطٜات االغاغ١ٝ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايسغتٛض(،  )ال

َٚٔ ثِ فإٔ غٔ قإْٛ يتٓعِٝ سط١ٜ ايتٓكٌ ٜٓبػٞ اال ٜتعاضض َو اؿكٛم اٚ اؿطٜات 
 ال: )( َٔ ايسغتٛض ع٢ً ا46ٕاز٠ )االغاغ١ٝ املهفٛي١ بٓل ايسغتٛض، نُا ْكت امل

ٜهٕٛ تكٝٝس مماضغ١ اٟ َٔ اؿكٛم ٚاؿطٜات ايٛاضز٠ يف ٖصا ايسغتٛض اٚ ؼسٜسٖا اال 
بٓا٤ّ عًٝ٘ ع٢ً إ ال ميؼ شيو ايتشسٜس ٚ ايتكٝٝس دٖٛط اؿل اٚ اؿط١ٜ (،  بكإْٛ اٚ

اش ٜط٣ إ ايفطم بني  ((ايتٓعِٝ ٚايتكٝٝس)) بني ٚقس شٖب داْب َٔ ايفك٘ اىل ايتُٝٝع َا
اييت ؽتًف ؾس٠ً  ٜعين ٚنو بعض ايكٝٛز (ايتٓعِٝ)يتكٝٝس ٜهُٔ يف إ ايتٓعِٝ ٚا

ٚنٝكًا بػ١ٝ ايتُتو بٗصٙ اؿط١ٜ، َٚٔ ثِ ٜٓبػٞ إ تػتٗسف ٖصٙ ايكٝٛز متهني اؾُٝو 
إ  (ايتكٝٝس)َٔ ايتُتو باؿط١ٜ ست٢ ٜػٛغ اعتباض ايتسخٌ تٓعًُٝٝا، بُٝٓا ٜعين 

ًا ؾاقًا اٚ َطٖكًا ع٢ً ايٓاؽ نُا قس تتبس٣ تٓعِٝ املؿطع يًشط١ٜ دعٌ ايتُتو بٗا اَط
، ٖٚٓا (1)قازض املؿطع اؿط١ٜ متاًَا قٛضًا اخط٣ َٔ ايتسخٌ غري ايسغتٛضٟ اشا َا

ٜأتٞ زٚض ايكها٤ ايسغتٛضٟ يف ايػا٤ ايٓكٛم ٚايكٛاْني املدايف١ يًٓكٛم ٚايكٛاعس 
 .ايسغتٛض١ٜ

                                                      

مرظفى ابه زيج فهسي، الجستهر السرخي ورقابة دستهرية القهانضن، مشذأة السعارف، . د (2)
    323و  324، ص 2983االسكشجرية، 
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( اييت نفًت 44از٠ )( اعالٙ دا٤ َتٓاقهًا َو ْل امل46ْٚط٣ إ ْل املاز٠ )
/اٚاًل( املؿاض ايٝ٘ آْفا اش إ املؿطع ايسغتٛضٟ بٗصا 2سط١ٜ ايتٓكٌ ٚنصيو َو ْل املاز٠ )

ايٓل خٍٛ ايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ إ تهو قٛاْني ٚتكسض قطاضات تكٝس بٗا 
٠ اؿكٛم ٚاؿطٜات اييت نفًٗا بٓكٛم اخط٣، اش إ عباض٠ )دٖٛط اؿل اٚ اؿط١ٜ( عباض

ميػ٘  غاَه١ ٚغري قسز٠ فُا ٖٛ املككٛز ظٖٛط اؿل اٚ اؿط١ٜ ايصٟ ٜٓبػٞ إ ال
ايتشسٜس ٚايتكٝٝس ؟ فهاًل عٔ شيو إ ايٓل اعالٙ دا٤ َتعاضنًا اٜهًا َو االعالْات 

 .ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ اييت مل ػع تكٝٝس اؿكٛم ٚاؿطٜات اال يهطٚض٠ تػتسعٞ شيو

ٔ قبٌ ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ يػاٜات تٓعِٝ اؿط١ٜ حيكل َكًش١ إ ٜهٕٛ ايكٝس املفطٚض َ -2
: ٚشيو بإٔ تهٕٛ املكًش١ ايعا١َ سكٝك١ٝ َٚؤنس٠ ٚيٝػت فطز استُاٍ ٖٚصا  عا١َ

ٜتشكل عٔ ططٜل ٚدٛز عالق١ غبب١ٝ بني ايكٝس املفطٚض ٚؼكٝل املكًش١، ْاٖٝو عٔ 
عس٠ ايعا١َ ٚاالغتجٓا٤ إ ايكٝٛز اييت تفطض ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ تعس اغتجٓا٤ َٔ ايكا

، (1)جيٛظ ايتٛغو فٝ٘ اش إ االقٌ ٖٛ اباس١ اغتعُاٍ ٖصا اؿل ٚفكًا يًكٛاعس ايعا١َ ال
ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض ايكها٤ االزاضٟ يف ايطقاب١ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايكطاضات املتدص٠ َٔ قبٌ 

نٌ  ا٤بإيػاالزاض٠ عٔ ططٜل ايطقاب١ ع٢ً ))ضنٔ ايػا١ٜ(( يف ايكطاض االزاضٟ ٜٚتشكل شيو 
قطاض ازاضٟ دا٤ كايفًا يطنٔ ايػا١ٜ ايصٟ ٜػتٗسف باألغاؽ ؼكٝل املكًش١ ايعا١َ 

دا٤ ايكطاض يتشكٝل َكاحل خاق١ بعٝس٠ عٔ املكًش١ ايعا١َ فأْ٘ ٜهٕٛ َعٝبًا  فاشا َا
 .يإليػا٤بعٝب ايػا١ٜ َػتشكًا 

 تُجٌ باالتٞ :ٜايكاْْٛٞ : ٚ االغاؽ -:ثاًْٝا

: / ز( َٓ٘ ع٢ً ا3ٕاش ْكت املاز٠ ) :(2)2015( يػ١ٓ 32قإْٛ دٛاظات ايػفط ضقِ ) -1
جيٛظ َػازض٠ ايعطام اال ملٔ حيٌُ دٛاظ غفط أٚ دٛاظ َطٚض أٚ ٚثٝك١ غفط قشٝش١  )ال

                                                      

مقال متاح حضجر زهضخ، الزسانة الجستهرية والقانهنية لحق السخور والتشقل في العخاق،  (2)
 :على السهقع االلكتخوني

    https://alsabaah.iq/25389   مداء   0:44 الداعة 12/8/1212بتاريخ. 
ورد في  وقج  1223/ايلهل/ 12(  في 4182مشذهر في الهقائع العخاقية بالعجد ) (1)

 =قي بحقهقه الجستهرية في الحرهل على: )لغخض تستع العخااالسباب السهجبة للقانهن 

https://alsabaah.iq/25389%20%20بتاريخ%2030/8/2021%20الساعة%204:00
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إ  - / اٚاًل( ع٢ً إ : )يهابو اؾٛاظات : أ13َٔ مجٝو ايٛدٛٙ(. نُا ْكت املاز٠ )
ايٝٗا ابطاظ دٛاظ ايػفط اٚ ٜطًب َٔ ايؿدل ايصٟ ٜػازض مجٗٛض١ٜ ايعطام اٚ ايكازّ 

دٛاظ املطٚض اٚ ٚثٝك١ ايػفط ٚي٘ تٛدٝ٘ األغ١ً٦ ي٘ فُٝا ٜتعًل بٜٗٛت٘ ٚتٓكالت٘ ٜٚؿٌُ 
، نُا )( َٔ ٖصا ايكا3ْٕٛشيو االؾدام املٓكٛم عًِٝٗ يف ايبٓس )ثاًْٝا( َٔ املاز٠ )

ْٕٛ املٗاّ ٖصا ايكا ألغطاض/اٚاًل/ز( ع٢ً إ : )ٜتٛىل املسٜط ايعاّ 12ْل يف املاز٠ )
االت١ٝ : َٓو اٟ ؾدل ساقٌ ع٢ً دٛاظ غفط َٔ َػازض٠ مجٗٛض١ٜ ايعطام اشا نإ قس 

 .قسض عك٘ قطاض قها٥ٞ مبٓو ايػفط(

ٚاؿكٝك١ إ ٚدٛز َجٌ ٖصٙ ايٓكٛم ال ٜؿهٌ قٝسًا ع٢ً سط١ٜ املٛاطٔ يف 
 ألغطاضي١ ايتٓكٌ فٗٛ ال ٜعسٚ عٔ نْٛ٘ َٔ قبٌٝ املُاضغ١ املؿطٚع١ يًطقاب١ َٔ قبٌ ايسٚ

أ١َٝٓ، اال إ قٝاّ ايسٚي١ بطفض ػسٜس دٛاظ ايػفط اـام بأسس املٛاطٓني زٕٚ َربض، 
( َٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ اؿايٞ الْ٘ حيٍٛ بني ٖصا 44( َٔ املاز٠ )2ٜؿهٌ اْتٗانًا يًفكط٠ )
 .املٛاطٔ َٚػازض٠ بًسٙ

 ايكها٤ٜٔ كازض٠ عٔٚالبس يٓا َٔ االؾاض٠ بٗصا ايكسز اىل بعض ايتطبٝكات ايكها١ٝ٥ اي
ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ ٚاييت نفًت مبٛدبٗا اؿل يف سط١ٜ ايتٓكٌ ٚعسّ دٛاظ فطض قٝٛز ع٢ً 

 ٖصٙ اؿط١ٜ َٔ زٕٚ َػٛغ قاْْٛٞ َٚٔ شيو االتٞ :

 2008/ اؼاز١ٜ / 34ايكطاض ايكازض عٔ احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا بايسع٣ٛ املطق١ُ  - أ
/اٚاًل َٔ 44. ػس احمله١ُ اْ٘ )ْل املاز٠ : )..ايصٟ دا٤ فٝ٘ 24/11/2008بتاضٜذ 

ايسغتٛض( قس نفٌ اؿط١ٜ يًعطاقٞ بايػفط ٚايتٓكٌ زاخٌ ايعطام ٚخاضد٘ زٕٚ قٝس اٚ 
ؾطط ٚال جيٛظ تكٝٝس ٖصٙ اؿط١ٜ بٓل يف قإْٛ اٚ ْعاّ اٚ تعًُٝات اغتٓازًا اىل 

 .(1)...(./اٚاًل/ز( َٔ ايسغتٛض2اسهاّ املاز٠ )

                                                                                                                              

جهاز سفخ من خالل تدهضل اجخاءات مشح الجهازات ولزسان حخية التشقل وتساشيا مع =
 .الشهج الجيسقخاطي الججيج شخع هحا القانهن ( 

 : لخسسي للسحكسة االتحادية العليامشذهر على السهقع ا( 2)
     https://www.iraqfsc.iq/s.2008  مداء   4:22الداعة  14/8/1212بتاريخ. 

https://www.iraqfsc.iq/s.2008%20بتاريخ%2024/8/2021%20الساعة%204:00
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ايصٟ دا٤  2006/ 29/3بتاضٜذ  كازض عٔ احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝاايكطاض ايتُٝٝعٟ اي  - ب
غٓس ي٘ َٔ ايكإْٛ ٚفٝ٘ تكٝٝس ؿط١ٜ  . إ َٓو غفط املسعٞ )املُٝع عًٝ٘( ال.: )فٝ٘

( َٔ قإْٛ 83( َٔ املاز٠ )1ايػفط اىل خاضز ايعطام ٚايعٛز٠ ايٝ٘ ٚإ اسهاّ ايفكط٠ )
ؼهِ  عسٍ اييت ب٢ٓ املُٝع طعًٓا عًٝٗا الامل 1969يػ١ٓ  83املطافعات املس١ْٝ ضقِ 

ٖصٙ ايٛاقع١ ٚسٝح مل ٜهٔ يًُسعٞ ٜس يف اؿازث١ َٚٓع٘ َٔ ايػفط ٜعترب ػطٜسًا َٔ 
 (1)...(.سكٛق٘ االغاغ١ٝ اييت قاْتٗا ايكٛاْني ايعطاق١ٝ

نُا قسض عٔ قه١ُ ايكها٤ االزاضٟ بعض االسهاّ اييت نفًت سط١ٜ ايتٓكٌ َٚٓٗا 
يف قه١ٝ تتًدل ٚقا٥عٗا يف   2006/ 1/ 18يف  2006/ قها٤ ازاضٟ/81ز سهُٗا شٟ ايعس

َٓو اسس االفطاز َٔ ايػفط مبٛدب قطاض ازاضٟ قازض َٔ ايسا٥ط٠ االزاض١ٜ يف ٚظاض٠ ايعسٍ اش 
..ٚسٝح إ ايػفط نفًت٘ املاز٠ ايجايج١ عؿط/ ز َٔ قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ .دا٤ فٝ٘ : )

ايفكط٠ أ َٔ نتاب ايسا٥ط٠ االزاض١ٜ يف ٚظاض٠ ايعسٍ  بإيػا٤ٝ٘ قطض اؿهِ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ عً
املٛد٘ اىل زا٥ط٠ اؾٛاظات اـاق١ مبٓو غفط املسعٞ ٚتأؾري  2/7/2005( يف 1768املطقِ )

مت متٝٝع اؿهِ اَاّ احمله١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا بكفتٗا  –..( .شيو يف غذالتٗا ايطمس١ٝ
 .(2)ٝٝعٟ ايصٟ غبكت االؾاض٠ ايٝ٘ اعالٙايتُٝٝع١ٜ يف ايكطاض ايتُ

تهٕٛ / اٚاًل( َٓ٘ ع٢ً إ: )44ت املاز٠ )اش ْك: (3) 2019يػ١ٓ  8قإْٛ املطٚض ضقِ  -2
ؾطط١ املطٚض َػؤٚي١ عٔ تٓعِٝ سطن١ املطٚض زاخٌ املسٕ ٚخاضدٗا بايتعإٚ َو 

َؤقت١( عٓس  ايسٚا٥ط شات ايعالق١ َٚٓو غري املطنبات يف بعض ايططم ٚاؾػٛض )ٚبكٛض٠
االقتها٤ ٚتعٝني ايططم ايبس١ًٜ ٚاٚقات شيو ٚاخص ايتسابري ايالظ١َ ملٓو االظزساّ 

 .(َسٜط املطٚض ايعاّ  اٚ َٔ خيٛي٘ ٚاالخطاض ع٢ً ٚفل بٝاْات ٜكسضٖا
 
 

                                                      

 https://www.iraqfsc.iq: الخسسي للسحكسة االتحادية العليامشذهر على السهقع ( 2)
من حقهق االندان االساسية، بحث مشذهر في حق الدفخ  عرست عبج السجضج، د.( 1)

 .221-221، ص 1229، 42العجد  مجلة القانهن السقارن،
 .3/8/1229في  4332مشذهر في الهقائع العخاقية بالعجد  (1)

https://www.iraqfsc.iq/
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 : ايكٝٛز ايٛاضز٠ ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ :ايفطع ايجاْٞ

 يفسط١ٜ ايتٓكٌ  بأِٖ قهٛن٘ ايسٚي١ٝ  كإْٛ ايسٚيٞ نفٌغبل ٚإ شنطْا بإ اي
اال  1966َٔ ايعٗس ايسٚيٞ  12املاز٠  ٚ 1948َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ  13املاز٠ 

اْ٘ ٚيف بعض االسٝإ ًٜذأ املؿطع اىل ٚنو قٝٛز ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ ألغباب َع١ٓٝ ٚتتُجٌ 
 تًو ايكٝٛز باآلتٞ  : 

ضأت ايسٚي١ إ اْتكاٍ ايفطز قس ٜػبب انططابًا : فاشا قٝٛز تٛنو يًُكًش١ اال١َٝٓ -1
ٚفت١ٓ فًٗا إ متٓع٘ َٔ ايتٓكٌ نإٔ ٜهٕٛ قاسب زع٠ٛ ٖسا١َ هلا تأثري ع٢ً عكا٥س 

 .(1)ايٓاؽ اٚ اخالقِٗ اٚ َعاَالتِٗ، ٖٚصا ايتكٝٝس سفاظًا ع٢ً اجملتُو ٚقْٛ٘ َٔ ايفنت

دكك١ ٚغري َٛدٛز٠ يف َت : إشا نإ ٖٓايو أفطاز شٟٚ خرباتإىل نفا٠٤ االفطازاؿاد١  -2
عػب ايعطف إٔ متٓعِٗ َٔ اـطٚز َٔ ايسٚي١ بؿهٌ َػتُط نٗذط٠  زاض٠بًس َا، فًإل
 . (2)أٚ غفط زا٥ِ

زاض٠ إ تهٝل َٔ ٖصٙ يإل جيٛظ ٚبايطغِ َٔ ٖصٙ ايتكٝٝسات االزاض١ٜ اال اْ٘ ال
طٓني ايصٜٔ اؿط١ٜ ؼت غطا٤ محا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ، َٚٔ اَج١ً شيو إ ٖٓايو بعض املٛا

ٜعإْٛ َٔ االنطٗاز زاخٌ بًسِٖ بػبب آضا٥ِٗ ايػٝاغ١ٝ املعاضن١ اٚ املٓاقه١ يػٝاغات 
سهَٛتِٗ فٝهططٕٚ يف بعض االسٝإ اىل تطى اٚطاِْٗ ٚايًذ٤ٛ اىل زٍٚ اخط٣ فتًذأ بعض 
اؿهَٛات اىل َٓو ٖؤال٤ املٛاطٓني َٔ اـطٚز َٔ بالزِٖ مما ٜؿهٌ اْتٗانًا ؿكِٗ يف سط١ٜ 

 .(3)تٓكٌاي

َٚٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٜالسغ إ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ تًذأ يف اسٝإ نجري٠ اىل فطض 
قٝٛز ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ َٔ زٕٚ اٟ غٓس اٚ َػٛغ قاْْٛٞ عٔ ططٜل 
ٚنو اؿٛادع يف ايعسٜس َٔ ايؿٛاضع ايط٥ٝػ١ٝ يف َٓاطل بػساز زٕٚ َعطف١ املٛاطٓني 

                                                      

خالج بن سليسان الحضجر، حق االندان في حخية التشقل دراسة تأصضلية مقارنة، رسالة  (2)
 .219، ص 1228امعة نايف العخبية للعلهم االمشية، ماجدتضخ، كلية الجراسات العليا، ج

 .217السرجر نفده، ص ( 1)
 .19آية نائل مهسى، مرجر سابق، ص ( 1)
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بصيو قبٌ فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ، ٚقس ٜهٕٛ شيو جملطز َطٚض َٛنب  غباب ٚزٕٚ اؾعاضِٖيأل
اسس املػؤٚيني يف ايسٚي١ فأٜٔ َػتًعَات اؿفاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ اييت تكف ٚضا٤ اقساض 

ٜػبب اضبانُا َجٌ ٖهصا قطاضات ؿُا١ٜ فطز َعني ع٢ً سػاب اؿطٜات ايعا١َ ؟ ، االَط ايصٟ 
 ،مبكاؿِٜٗؤزٟ شيو اىل اؿام انطاضًا نُا قس ٓكٌ ايت يًُٛاطٓني يف مماضغ١ سطٜتِٗ يف

هطٜت١ٝ َٚٓو ْاٖٝو عٔ اغالم ايططم املؤز١ٜ اىل َٓاظٍ املػؤٚيني يف ايسٚي١ باؿٛادع ايهْٛ
  .!زخٍٛ اٟ ٚغ١ًٝ يًٓكٌ

 ادلطلب الثاني
 التنظين المانىني حلرية التنمل يف الظروف االستثنائية 

 وتطبيماته يف ظل جائحة كىرونا
سز ايفكٗا٤ تعطٜفًا داَعًا َاْعًا يٓعط١ٜ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ٜٚعٛز شيو اىل مل حي

خط٣ تبعًا الختالف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ٚطبٝع١ ايٓعاّ ختالف اٚناعٗا ٚؾطٚطٗا َٔ زٚي١ ألا
ٜطًل عًٝ٘ بـ )ساي١ ايطٛاضئ(  تًذأ ايػًطات ايعا١َ اىل فطض َاٚيف ايػايب  ايػٝاغٞ فٝٗا،

نكٝاّ ساي١ سطب اٚ انططابات ٚسطب ا١ًٖٝ زاخ١ًٝ اٚ ظالظٍ  تجٓا١ٝ٥عٓس سسٚخ ظطٚف اغ
ٜٚطاز عاي١ ايطٛاضئ سع١َ َٔ االدطا٤ات ٚايتسابري  اٚ بطانني اٚ اٚب١٦ ٚغريٖا َٔ ايهٛاضخ،

اييت تتدصٖا غًطات ايسٚي١ بٗسف نبو االَٔ ٚاؿفاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ اثط ٚقٛع اسساخ 
ٜرتتب عًٝٗا َٔ اعاز٠ تطتٝب ايػًطات  َٚا يٓعاّ ايعاّ،اغتجٓا١ٝ٥ َٔ ؾأْٗا إ تٗسز ا

يكاحل ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ، اش إ قٝاّ ساي١ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ تؤزٟ يف اسٝإ َع١ٓٝ اىل 
تعطٌٝ ايعٌُ بأسهاّ ايسغتٛض ٚظٜاز٠ قالسٝات ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ مما  ٜسفو اىل تكٝٝس 

يف ظٌ ساي١ ايطٛاضئ ايكش١ٝ ٚالغُٝا سط١ٜ  (1)سكٛم االْػإ ٚسطٜات٘ املهفٛي١ زغتٛضًٜا
ايتٓكٌ، ٚإ سط١ٜ ايتٓكٌ نُا اٚنشٓا غابكا يٝػت َٔ اؿطٜات املطًك١ ٚامنا ٖٞ َٔ 

بني املكًش١ ايعا١َ  اؿطٜات ايٓػب١ٝ اش ًٜذأ املؿطع اىل تٓعُٝٗا بٗسف ؼكٝل ايتٛاظٕ َا
٢ اـاق١، ٚقالس١ٝ ًبت ايعا١َ عًٚاملكًش١ اـاق١ فاشا َا تعاضنت املكًشتني ُغ

االزاض٠ يف تكٝٝس سط١ٜ ايتٓكٌ ٖٞ َٔ ايكالسٝات اييت ال تتُتو بٗا يف ظٌ ايعطٚف ايعاز١ٜ 
                                                      

، 1223لضلصحشتهش ناجي، معهقات اعالن حالة الظهارئ في دستهر العخاق لدشة  د.( 2)
، ص 1227، مجلة السحقق الحلي للعلهم القانهنية والدياسية، العجد الخابع، الدشة التاسعة

371. 
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ٚامنا َٓشٗا املؿطع ٖصٙ ايكالس١ٝ يف ظٌ  -مت شنطٖا غابكًا -اال يف ساالت قسز٠ 
اغتكط عًٝٗا نٛابو قسز٠ ؾطٚط ٚ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ فكو ع٢ً إ ٜهٕٛ شيو نُٔ 

ا٤ االزاضٟ ْعطًا ـطٛض٠ ايػًطات اييت تتُتو بٗا االزاض٠ يف ظٌ تًو ايعطٚف تتُجٌ ايكه
 :(1)باالتٞ

ٚدٛز خطط دػِٝ ٜٗسز ايٓعاّ ايعاّ ٜٚتشكل شيو بكٝاّ ساي١ ٚاقع١ٝ غري َأيٛف١ ٚغري  .1
 عاز١ٜ متجٌ خططًا دػًُٝا ٜٗسز ايٓعاّ ايعاّ.

ًعطٚف ايعاز١ٜ عٝح تهٕٛ االزاض٠ اغتشاي١ زفو اـطط بايكٛاعس ايكا١ْْٝٛ املكطض٠ ي  .2
 .َهطط٠ يًتكطف بؿهٌ اغتجٓا٥ٞ

تٓاغب االدطا٤ املتدص َو ساي١ ايعطف االغتجٓا٥ٞ اش جيب إ تهٕٛ االدطا٤ات   .3
تكتهٝ٘  سسٚز َا اٟ يفتتطًب٘ ايهطٚض٠  االغتجٓا١ٝ٥ اييت تتدصٖا االزاض٠ بكسض َا

 .ٖٚصٙ َػأي١ ٚقا٥و ؽهو يطقاب١ ايكها٤فشػب 

املكًش١ ايعا١َ اش تبك٢ تكطفات االزاض٠ قه١َٛ بٗسف ؼكٝل املكًش١ ؼكٝل  .4
ايعا١َ غٛا٤ْ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ اّ االغتجٓا١ٝ٥ فاملكًش١ ايعا١َ ٖٞ اهلسف ٚاملربض يهٌ 

ٜهٕٛ مث١  تكطفات االزاض٠ ٚاعُاهلا فاشا اغتٗسفت ٖسفًا آخط غري املكًش١ ايعا١َ ال
، ٜٚطاقب ايكها٤ االزاضٟ ٖٓا ضنٔ ايػا١ٜ يف ايكطاض َربض اٚ غبب يًػًطات املكطض٠ هلا

 .االزاضٟ

 ألْٗا ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ )ايطاض١٥( يٓعط١ٜٚتعس )دا٥ش١ نٛضْٚا( تطبٝكًا عًًُٝا 
باؽاش ادطا٤ات تكٝس بٗا سطٜات االفطاز غبٝاًل يًشفاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ،  يإلزاض٠تػُح 

ٚإ  ،عاّ يف اِٖ عٓاقطٙ اال ٖٚٛ ايكش١ ايعا١َنْٛٗا متجٌ خططًا دػًُٝا ٜٗسز ايٓعاّ اي
زفو  ٖٚٛ َا بؿهٌ غطٜو ٚساظّ، إلدطا٤اتٗااالزاض٠  ملُاضغ١ ايكٛاْني ايعاز١ٜ غري ناف١ٝ

 بأضٚاحاغًب زٍٚ ايعامل اىل اعالٕ ساي١ ايطٛاضئ ملٛاد١ٗ ٖصا اـطط اؾػِٝ ايصٟ اٚز٣ 
ب زضاغ١ اِٖ االغؼ ايكا١ْْٝٛ يتٓعِٝ تكسّ غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املطً ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا املالٜني،

                                                      

لسديج من التفاصضل يشغخ د. وسام صبار العاني، القزاء االداري، الظبعة االولى،  (2)
 .32، ص 1221مكتبة الدشههري ،  بغجاد، 
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دا٥ش١ نٛضْٚا نتطبٝل عًُٞ يًكٝٛز ايٛاضز٠ ع٢ً  ٚسط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ 
سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥، ثِ ْٓتكٌ اىل بٝإ َس٣ َٛا١َ٤ ايكطاضات ٚاالدطا٤ات 

 ٢ ايٓشٛ االتٞ :ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚشيو عً يألغؼاملتدص٠ َٔ قبٌ االزاض٠ 

 : ١ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥االغؼ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يتٓعِٝ سطٜ :ايفطع االٍٚ
ْعِ املؿطع ايسغتٛضٟ ادطا٤ات اعالٕ ساي١ ايطٛاضئ بٓك٘ يف  :ؽ ايسغتٛضٟااالغ -:اٚاًل

 املٛافك١ ع٢ً -/ تاغعًا( اييت سسزت اختكاقات فًؼ ايٓٛاب ع٢ً إ : ) أ61املاز٠ )
اعالٕ ساي١ اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ بأغًب١ٝ ايجًجني بٓا٤ ع٢ً طًب َؿرتى َٔ ض٥ٝؼ 

تعًٔ ساي١ ايطٛاضئ ملس٠ ثالثني ًَٜٛا قاب١ً يًتُسٜس  -اؾُٗٛض١ٜ ٚض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤، ب
خيٍٛ ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ايكالسٝات ايًع١َ اييت متهٓ٘  -ٚمبٛافك١ عًٝٗا يف نٌ َط٠ ،ز

ز يف اثٓا٤ َس٠ اعالٕ ساي١ اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ ٚتٓعِ ٖصٙ َٔ ازاض٠ ؾؤٕٚ ايبال
ٜعطض ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ع٢ً  -ٜتعاضض َو ايسغتٛض، ز ايكالسٝات بكإْٛ مبا ال

الٍ فًؼ ايٓٛاب االدطا٤ات املتدص٠ ٚايٓتا٥ر يف اثٓا٤ َس٠ اعالٕ اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ  خ
يعطاقٞ سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ (، ٚقٝس املؿطع امخػ١ عؿط ًَٜٛا َٔ اْتٗا٥ٗا

/أ( ع٢ً إ: 4اش ْكت املاز٠ ) (1)املعسٍ 1965يػ١ٓ  4مبٛدب قإْٛ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ 
يط٥ٝؼ ايٛظضا٤ إ مياضؽ يف املٓطك١ اٚ املٓاطل اييت مشًٗا اعالٕ ساي١ ايطٛاضئ ايػًطات )

فطض قٝٛز ع٢ً  -ات اؾعا١ٝ٥، أقإْٛ اقٍٛ احملانُ بأسهاّايتاي١ٝ ٚشيو زٕٚ ايتكٝس 
سط١ٜ االؾدام يف االْتكاٍ ٚاملطٚض ٚايتذٍٛ يف اَانٔ َع١ٓٝ اٚ اٚقات َع١ٓٝ (، نُا ٚغو 
املؿطع ايعطاقٞ َٔ ايكالسٝات املُٓٛس١ يًػًطات االزاض١ٜ يف تكٝٝس مماضغ١ ٖصٙ اؿط١ٜ 

 2004يػ١ٓ  ١1 ضقِ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ مبٛدب قإْٛ )اَط( ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛطٓٝ
ش ْكت املًػٞ( ا) 2004يًُطس١ً االْتكاي١ٝ يػ١ٓ  ايكازض يف ظٌ قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ

خيٍٛ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ يف ساي١ ايطٛاضئ ٚيف سسٚز َٓطك١ اعالْٗا ( َٓ٘ ع٢ً إ: )3املاز٠ )
ني اٚ االداْب تٛنو قٝٛز ع٢ً سط١ٜ املٛاطٓ -بايػًطات االغتجٓا١ٝ٥ املؤقت ايتاي١ٝ : اٚاًل

يف ايعطام يف اؾطا٥ِ املؿٗٛز٠ اٚ ايتِٗ ايجابت١ بأزي١ اٚ قطا٥ٔ ناف١ٝ فُٝا خيل االْتكاٍ 
ضٙ َٔ ..ٚيط٥ٝؼ ايٛظضا٤ ؽٌٜٛ ٖصٙ ايكالسٝات اٚ غريٖا اىل َٔ خيتا.ٚايتذٛاٍ ٚايتذُو

فطض سعط ايتذٛاٍ يفرت٠ قكري٠ قسز٠ ع٢ً  -، ثاًْٝاقٝازٜني عػهطٜني اٚ َسْٝني

                                                      

 .9/1/2993في  2272مشذهر في الهقائع العخاقية بالعجد  (2)
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ابات ٚعًُٝات َػًش١ اٚ تؿٗس تفذريات اٚ انطط يألَٔٓطك١ اييت تؿٗس تٗسٜسًا خطريًا امل
إ قسٚض االَط اعالٙ دا٤ خايًٝا َٔ االغاؽ ايسغتٛضٟ اش إ اىل َو االؾاض٠ ( ٚاغع١ َعاز١ٜ

سسز  2004( َٔ قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ يػ١ٓ 25ْل املاز٠ )
ٚمل خيٛهلا اعالٕ ساي١ ايطٛاضئ ٚتٓعُٝٗا مبٛدب  (سكطًا)١ املؤقت١ قالسٝات اؿهَٛ

بايؿؤٕٚ ايتاي١ٝ  قإْٛ ٚامنا ٚضز يف ايفكط٠ ب َٓ٘ : )ؽتل اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ االْتكاي١ٝ
ٚنو ٚتٓفٝص غٝاغ١ االَٔ ايٛطين، مبا يف شيو اْؿا٤ قٛات َػًش١ ٚازاَتٗا  -سكطًا ب

ْاٖٝو عٔ إ  ايفكط٠ )ط( َٔ  الز ٚايسفاع عٔ ايعطام(،يتأَني ٚمحا١ٜ ٚنُإ أَ سسٚز ايب
جيٛظ قان١ُ املسْٞ اَاّ قه١ُ عػهط١ٜ،  الَٔ ايكإْٛ شات٘ ْكت ع٢ً إ: ) (15املاز٠ )

جيٛظ اْؿا٤ قانِ خاق١ اٚ اغتجٓا١ٝ٥( فٗصا ايٓل ميٓو اْؿا٤ قانِ خاق١ اٚ  ٚال
زيٝاًل آخط ع٢ً عسّ قالس١ٝ  اغتجٓا١ٝ٥ اييت ٖٞ قٛض٠ َٔ قٛض ساي١ ايطٛاضئ ٚميجٌ

( )اَط ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ اؿه١َٛ االْتكاي١ٝ يف اعالٕ ساي١ ايطٛاضئ ٚفكا يكإْٛ
ٚنإ االٚىل باملؿطع ايعطاقٞ اقساض قإْٛ دسٜس ٚقإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ، 

/ تاغعًا( 61املاز٠ ) ٜٓػذِ َو ْل ٜٓعِ ادطا٤ات اعالٕ ساي١ اؿطب ٚساي١ ايطٛاضئ مبا
ٜهُٔ املٛا١َ٤ َو اسهاّ ايسغتٛض الغُٝا بعس  ٚمبا 2005َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ 

زغتٛضٙ ايٓافص ٚاقطاضٙ ٚنفايت٘ يًعسٜس َٔ  بإقطاضايتشٍٛ ايسميكطاطٞ ايصٟ ؾٗسٙ ايعطام 
 .اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚيف َكسَتٗا سط١ٜ ايتٓكٌ

فهاًل عٔ ايكٛاْني اييت غبكت االؾاض٠ ايٝٗا : ُجٌ باالتٜٞتٚايكاْْٛٞ :  اؽاالغ -ثاْٝا:
اعالٙ )قإْٛ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ٚاَط ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ( ٖٓايو قٛاْني اخط٣ 

 .تهُٓت ْكٛقا ُعست اغاغًا يتكٝٝس سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥

ع قٝٛزًا ع٢ً سط١ٜ اش فطض املؿط :(1)املعس1981ٍيػ١ٓ 89قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ  -1
/ 46املاز٠ ) بٓك٘ يف ٠َٛب٤ٛايتٓكٌ يف ساي١ اعالٕ ٚظٜط ايكش١ إ َٓطك١ َا َٓطك١ 

ٚايسخٍٛ ايٝٗا  ٠املٛب٤ٛ تكٝٝس سطن١ تٓكٌ املٛاطٓني زاخٌ املٓطك١ثاًْٝا( ع٢ً إ: )
 .ٚاـطٚز َٓٗا(

 ٖٚٛ ٚقس ابتػ٢ املؿطع َٔ ٖصا ايتكٝٝس محا١ٜ عٓكط َٔ عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ اال
 .املٛاطٓني ألضٚاحايكش١ ايعا١َ محا١ٜ 
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اش ْكت : (1)املعسٍ 2008يػ١ٓ  21قإْٛ احملافعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ ضقِ  -2
( يف َعطض ايٓل ع٢ً اختكاقات فًؼ احملافع١ ع٢ً  4/سازٟ عؿط/7املاز٠ )

 إ : ) املٛافك١ ع٢ً اعالٕ َٓو ايتذٍٛ بأغًب١ٝ ايجًجني بٓا٤ ع٢ً طًب احملافغ
(، ٜٚتهح دتك١ يف اؿاالت اييت تػتسعٞ شيوٚبايتٓػٝل َو ايػًطات االؼاز١ٜ امل

سعط ايتذٍٛ بإٔ  إلعالٕيٓا َٔ اغتكطا٤ ٖصا ايٓل اػاٙ املؿطع اىل ٚنو ؾطٚط 
ٜهٕٛ شيو مبٛافك١ فًؼ احملافع١ بأغًب١ٝ ايجًجني، ٚإ ٜهٕٛ شيو بٓا٤ّ ع٢ً طًب َٔ 

/ثايجًا( 122املاز٠ ) ألسهاّالع٢ً يف احملافع١ ٚفكًا احملافغ بٛقف٘ ايط٥ٝؼ ايتٓفٝصٟ ا
، ٚإ ٜهٕٛ شيو بايتٓػٝل َو ايػًطات 2005َٔ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ 

االؼاز١ٜ، ٚنُٔ ساالت تػتٛدب اعالٕ سعط ايتذٍٛ اال اْ٘ مل حيسز تًو اؿاالت 
ػتسعٞ ٚنإ االٚىل باملؿطع إ ٜٓل ع٢ً إ ٜهٕٛ شيو نُٔ ظطٚف اغتجٓا١ٝ٥ ت

 .شيو َٓعًا َٔ ػاٚظ ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ ؿسٚز اختكاقاتٗا
 : )دا٥ش١ نٛضْٚا( تطبٝكًا عًًُٝا يًعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ :ايفطع ايجاْٞ

ٜالسغ إ ايعطام مل ٜعًٔ ساي١ ايطٛاضئ نُا ٖٛ اؿاٍ يف اغًب زٍٚ ايعامل،  بػ١ٝ 
االقاب١ بٗصا ايٛبا٤ اـطري، محا١ٜ ايكش١ ايعا١َ ٚمحا١ٜ اضٚاح املٛاطٓني ٚػٓٝبِٗ خطط 

ضغِ نعف االَهاْات ايكش١ٝ يًُػتؿفٝات ٚاملطانع ايكش١ٝ اؿه١َٝٛ، ٚامنا اقسضت 
اؿه١َٛ قطاضات ازت اىل فطض اؿذط املٓعيٞ َٚٔ ثِ َٓو االفطاز َٔ ايتٓكٌ زٕٚ االغتٓاز 

فهاًل عٔ  اىل ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ؿاي١ ايطٛاضئ اييت غبل زضاغتٗا،
 .َٓو ٚغا٥ٌ ايٓكٌ اـاق١ ٚايع١َُٝٛ َٔ ايتٓكٌ عٔ ططٜل فطض اؿعط ايهًٞ اٚ اؾع٥ٞ

 55املؿه١ً مبٛدب االَط ايسٜٛاْٞ ضقِ )خ١ًٝ االظ١َ( ٚقس قسضت عٔ االزاض٠ 
بط٥اغ١ ٚظٜط ايكش١ ٚعسز َٔ االعها٤ سع١َ َٔ ايكطاضات اييت  قٝست بٗا سط١ٜ  2020يػ١ٓ

 :(2)التٞايتٓكٌ َٚٔ بٝٓٗا ا

                                                      

 .12/1/1228في  4272هقائع العخاقية بالعجد مشذهر في ال( 2)
 العامة لسجلذ الهزراء :  لألمانةمشذهرة على السهقع الخسسي  (1)

  http://www.cabinet.iq  .  
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ٚايصٟ اغًكت فٝ٘ احملالت ايعا١َ ٚزٚض ايػُٝٓا  26/2/2020ايكطاض ايكازض بتاضٜذ  .1
ٚاملكاٖٞ ٚايٓٛازٟ، َٚٓعت ايػفط اىل زٍٚ َع١ٓٝ نايكني ٚاٜطإ فهاًل عٔ تعطٌٝ 

عط ايتذُعات يف االَانٔ ايعا١َ ايسٚاّ ايطمسٞ يف املؤغػات ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، ٚس
 .ٟ غببأل

ٚايصٟ فطنت فٝ٘ سعط ايتذٍٛ ايؿاٌَ زاخٌ بػساز  15/3/2020ازض بتاضٜذ ايكطاض ايك .2
، ٜٚعس اعالٕ سعط ايتذٍٛ َٔ (1)َٚٓو ايتٓكٌ بني احملافعات ٚتعًٝل ايطسالت اؾ١ٜٛ

 .اِٖ االدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ اييت تتدصٖا اؾٗات االزاض١ٜ يًشس َٔ اْتؿاض ايفاٜطٚؽ

 28ٟ اعًٓت فٝ٘ عٔ متسٜس سعط ايتذٍٛ يػا١ٜ ٚايص 2020آشاض  21ايكطاض ايكازض بتاضٜذ  .3
 .فهال عٔ االغتُطاض يف َٓو ايتٓكٌ بني احملافعات ٚتعًٝل ايطسالت اؾ١ٜٛ 2020آشاض 

ٚقس ايػٝت خ١ًٝ االظ١َ املؿه١ً بايكطاض اعالٙ مبٛدب ايكطاض ايكازض َٔ فًؼ 
اش مت تؿهٌٝ  2020( يػ١ٓ 79ٚاملعسٍ بايكطاض املطقِ ) 2020( يػ١ٓ 64ايٛظضا٤ املطقِ )

ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ بط٥اغ١ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٚعه١ٜٛ عسز َٔ ايٛظضا٤ َٚٔ 
ٚقس قسضت عٔ ايًذ١ٓ املصنٛض٠  (2)نُِٓٗ ٚظٜط ايكش١ ٚايساخ١ًٝ ٚٚظضا٤ ٚاعها٤ آخطٜٔ

ٍ اعالٙ ايعسٜس َٔ ايكطاضات َٚٓٗا اٜكاف ايعٌُ باؿعط ايهًٞ ٚاعالٕ اؿعط اؾع٥ٞ خال
 : (3)غاعات قسز٠ ٚاالغت٦ٓاف اؾع٥ٞ يبعض االْؿط١ اـس١َٝ ٚاالقتكاز١ٜ َٚٔ شيو االتٞ

                                                      

 :مشذهر على السهقع االلكتخوني( 2)
 https://gds.gov.iq/ar/covid-19-iraqi-government-announces-new-measures  

. 0:44الساعة  7/7/0402بتاريخ         مداء 
تذكضل لجشة عليا للرحة  19/1/1212اذ قخرت االمانة العامة لسجلذ الهزراء في ( 1)

لدالمة الهطشية بخئاسة رئيذ الهزراء الدابق )عادل عبج السهجي(  وعزهية وزراء وا
)الشفط والسالية والتخظيط والخارجية والجاخلية والتعليم العالي والبحث العلسي والتجارة 
والرحة والدراعة والعسل والذؤون االجتساعية والشقل واالتراالت ومدتذار االمن 

مانة العامة خريات( مشذهر على السهقع الخسسي لأللذالهطشي فزال  عن عجد من ا
 .مداء   3:22الداعة  7/7/1212بتاريخ  http://www.cabinet.iq: لسجلذ الهزراء

 مانة العامة لسجلذ الهزراء :مشذهر على السهقع الخسسي لأل (1)
    http://www.cabinet.iq   مداء   9:22الداعة  12/8/1212بتاريخ. 

https://gds.gov.iq/ar/covid-19-iraqi-government-announces-new-measures%20%20%20%20%20%20بتاريخ%207/7/2021%20الساعة%204:00
https://gds.gov.iq/ar/covid-19-iraqi-government-announces-new-measures%20%20%20%20%20%20بتاريخ%207/7/2021%20الساعة%204:00
https://gds.gov.iq/ar/covid-19-iraqi-government-announces-new-measures%20%20%20%20%20%20بتاريخ%207/7/2021%20الساعة%204:00
http://www.cabinet.iq/
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ايصٟ فطنت فٝ٘ اؿعط اؾع٥ٞ خالٍ غاعات قسز٠  14/2/2021قطاضٖا ايكازض يف  .1
فذطًا ( َٔ ّٜٛ االسس ٚست٢ اـُٝؼ  ٚاؿعط  5َػا٤ّ يػا١ٜ ايػاع١  8)َٔ ايػاع١ 

 .ايهًٞ َٜٛٞ اؾُع١ ٚايػبت

ايٛقا١ٝ٥  باإلدطا٤اتاييت ؾسزت فٝٗا ع٢ً االيتعاّ  20/7/2021ايكطاضات ايكازض٠ يف  .2
 .ٚتؿهٌٝ ؾإ املطاقب١ ٚايتفتٝـ

ايصٟ قطضت فٝ٘ اغتُطاض سعط ايتذٛاٍ اؾع٥ٞ يف  7/2021/ 7ايكطاضات ايكازض٠ يف  .3
 .فذطًا  5يٝاًل يػا١ٜ ايػاع١  11بػساز ٚاحملافعات ناف١ اعتباضًا َٔ ايػاع١ 

ٚالضٜب إ يتكٝٝس سط١ٜ ايتٓكٌ اثط نبري ع٢ً مماضغ١ اؿكٛم ٚاؿطٜات االخط٣ 
ٚالغُٝا يف ايعطام بايٓعط العتُاز ايبريٚقطاط١ٝ االزاض١ٜ يف نٌ َؤغػات ايسٚي١ ٖٚصا َا ايك٢ 
بعالي٘ ع٢ً تعطٌٝ ايكهاٜا اَاّ احملانِ، ٚتعطٌٝ دًػات فًؼ ايٓٛاب، ٚايتأثري ايهبري 

تذاض٠ بػبب غًل اؿسٚز ٚفطض سعط ايتذٛاٍ االَط ايصٟ ٜؿري اىل اال١ُٖٝ ع٢ً ايكٓاع١ ٚاي
  .ايهبري٠ اييت ؼع٢ بٗا سط١ٜ ايتٓكٌ فٗٞ االغاؽ يهٌ اؿطٜات االخط٣

 يًٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ: االزاض٠ايفطع ايجايح: َس٣ َٛا١َ٤ ايكطاضات ايكازض٠ عٔ 

طٛاضئ َٚٔ ثِ فإٔ ايكطاضات اييت غبل ٚإ اٚنشٓا بإٔ ايعطام مل ٜعًٔ ساي١ اي
ايصٟ غبل  61قسضت عٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ مل تػتٓس اىل ْل املاز٠ 

اشًا فُا ٖٛ االغاؽ  2004يػ١ٓ 1شنطٙ ٚال اىل قإْٛ ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ 
ٍٛ ٚتكٝٝس سط١ٜ ت سعط ايتذايسغتٛضٟ ٚايكاْْٛٞ ايصٟ اغتٓست ايٝ٘ االزاض٠ يف فطض قطاضا

 ؟؟ايتٓكٌ

ع٢ً ايعسٜس َٔ ايٓكٛم اييت نفًت  2005اْط٣ٛ زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ 
ييت دا٤ فٝٗا : ) تهفٌ ايسٚي١ /اٚاًل( ا30محا١ٜ ايكش١ ايعا١َ َٚٓٗا ْل املاز٠ )

يف سٝا٠ نطمي١ تؤَٔ ..ايهُإ االدتُاعٞ ٚايكشٞ ٚاملكَٛات االغاغ١ٝ يًعٝـ .غط٠يأل
بايطغِ َٔ ٚضٚز ٖصا ايٓل يف قًب  -ْٚؿري ٖٓا–ملٓاغب ٚايػهٔ املال٥ِ( هلِ ايسخٌ ا

ايسٚي١ املكَٛات االغاغ١ٝ يًعٝـ يف سٝا٠ نطمي١( اال  ايٛثٝك١ ايسغتٛض١ٜ ايصٟ اؾاض اىل )نفاي١
آْا مل لس اٟ َبازض٠ َٔ داْب اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ يف تٛفري االعاْات املاي١ٝ ملػاعس٠ االفطاز 
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املٗٔ اؿط٠ َٔ )ايعُاٍ ٚايهػب١( اقشاب االدط ايَٝٛٞ عٓس فطض سعط ٚالغُٝا شٟٚ 
ز٣ اىل سطَاِْٗ َٚعاْاتِٗ َٔ تٛفري يك١ُ ايعٝـ أ ايتذٛاٍ يف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا، مما

ٜعس ايػبب اؿكٝكٞ ٚضا٤ نػط قطاضات سعط ايتذٛاٍ ٚايًذ٤ٛ اىل فهط٠  يصِٜٚٗ، ٖٚصا َا
ٓكٝض َٔ شيو إ ايهجري َٔ ايسٍٚ اػٗت اىل تكسِٜ ايتعاٜـ َو ايٛبا٤، بُٝٓا لس ٚع٢ً اي

االعاْات املاي١ٝ ٚايكٝاّ بٛادبٗا يف نفاي١ ايعٝـ ايهطِٜ َٚٓٗا ايٛالٜات املتشس٠ االَطٜه١ٝ 
%  َٔ ايٓاتر احملًٞ 10( تطًٜٕٝٛ زٚالض ايصٟ ٜؿهٌ ْػب١  2اييت خككت َبًػا بك١ُٝ )

)ثاًْٝا( َٔ نُا ْل ايبٓس -(1)طٚؽ نٛضْٚااالمجايٞ ملػاعس٠ ايعاطًني عٔ ايعٌُ بػبب فاٜ
تهفٌ ايسٚي١ ايهُإ االدتُاعٞ ٚايكشٞ يًعطاقٝني يف ساي١ املاز٠ اعالٙ ع٢ً إ: )

يهٌ عطاقٞ اؿل يف ايطعا١ٜ ( ع٢ً إ: )31.(، ْٚكت املاز٠ )..ايؿٝدٛخ١ اٚ املطض
زغتٛضًٜا  ..( َٚٔ ثِ تعس ٖصٙ ايٓكٛم اغاغًا.ايكش١ٝ ٚتع٢ٓ ايسٚي١ بايكش١ ايعا١َ

يًكطاضات ايكازض٠ عٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ، اش تعس َٔ االدطا٤ات ايهبط١ٝ 
ا اييت تتدصٖا االزاض٠ يف غبٌٝ اؿفاظ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ بعٓاقطٙ ايتكًٝس١ٜ املعطٚف١ ٚالغُٝ

يف اقساض  غاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ اغتٓست ايٝ٘ ايًذ١ٓ ايعًٝاايكش١ ايعا١َ، ٚفُٝا ٜتعًل باأل
١ ضقِ /ثاًْٝا( َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا46َقطاضات تكٝس بٗا َٔ سط١ٜ ايتٓكٌ فٗٛ ْل املاز٠ )

: )يًػًطات ايكش١ٝ يف ٖصٙ اؿاي١ اؽاش مجٝو االدطا٤ات ايصٟ دا٤ فٝ٘ 1981يػ١ٓ  89
تكٝٝس سطن١ تٓكٌ املٛاطٓني زاخٌ  -: أو اْتؿاض املطض ٚهلا يف غبٌٝ شيوايهف١ًٝ مبٓ

(، َٚٔ ثِ ْط٣ إ تٓعِٝ سط١ٜ ايتٓكٌ يف ٚايسخٍٛ ايٝٗا اٚ اـطٚز َٓٗا املٛب٠٤ٛ املٓطك١
ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا دا٤ َتٛا٥ًُا َو ايسغتٛض يف اؾاْب االٍٚ املتعًل عُا١ٜ ايكش١ ايعا١َ 
نأسس عٓاقط ايٓعاّ ايعاّ ايصٟ ٜٛدب ع٢ً االزاض٠ إ تتدص االدطا٤ات ايهبط١ٝ ايهف١ًٝ 

كش١ ايعا١َ ٚمحا١ٜ اضٚاح املٛاطٓني، اال آْا ْط٣ إ اؽاش َجٌ ٖصٙ باحملافع١ ع٢ً اي
ايكطاضات ٜٓبػٞ إ ٜهٕٛ َػتٓسًا اىل قإْٛ ٜٓعِ ساي١ ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ نْٛٗا متؼ 
سط١ٜ َٔ اؿطٜات االغاغ١ٝ )سط١ٜ ايتٓكٌ( ٚتفطض قٝٛزًا عًٝٗا، اَا فُٝا ٜتعًل بتذطِٜ 

ٕ االغاؽ ايكاْْٛٞ ايصٟ اغتٓست ايٝ٘ اؾٗات أ يٓاسٚ َػازض٠ االفطاز حملٌ غهٓاِٖ فٝب
املعسٍ اييت  1969يػ١ٓ  111( َٔ  قإْٛ ايعكٛبات ضقِ  368اال١َٝٓ  ٖٛ ْل املاز٠ )

                                                      

يدعهن  دمحم السشذاوي، اعانات البظالة الحكهمية فاقت رواتبهم قبل كهرونا امضخكضهن ال (2)
 :ال مشذهر على العشهان االلكتخونيللعهدة الى العسل، مق

    .aljazeera.nethttps://www  28/3/1212في. 
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تعٜس ع٢ً ثالخ غٓٛات نٌ َٔ اضتهب عُسًا فعاًل َٔ  ٜعاقب باؿبؼ َس٠ الدا٤ فٝٗا: )
يفعٌ َٛت اْػإ اٚ اقابت٘ ْؿأ عٔ ا فإشا ؾأْ٘ ْؿط َطض خطري َهط عٝا٠ االفطاز،

بعا١ٖ َػتسمي١ عٛقب ايفاعٌ بايعكٛب١ املكطض٠ ؾطمي١ ايهطب املفهٞ اىل املٛت اٚ ايعا١ٖ 
فإ فطض ايعكٛبات ع٢ً َٓتٗهٞ سعط ايتذٛاٍ ال  َٚٔ ثِ ْط٣املػتسمي١ سػب االسٛاٍ(  

 .كًا ي٘ ٚامنا تطبٝ (1)عكٛب١ اال بٓل( ٚال دطمي١ ٜؿهٌ كايف١ يًُبسأ ايسغتٛضٟ )ال

قطاضًا يف دًػتٗا  تَو َالسع١ إ )ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ( اقسض
ايعٌُ بٓعاّ ايعٚدٞ ٚايفطزٟ ملطٚض املطنبات  -1: )قهت فٝ٘ 4/5/2020ايػابع١ بتاضٜذ 

ايف٦ات املػتجٓا٠ َٔ قطاض سعط ايتذٍٛ َٓٗا املالنات اال١َٝٓ ٚايكش١ٝ  باغتجٓا٤ناف١، 
ؽٍٛ ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ َسٜط١ٜ املطٚض ايعا١َ اقساض  -2املكاضف اؿه١َٝٛ، ٚاالعال١َٝ ٚ

  .(ٖصا ايكطاض بس٤ا َٔ تاضٜذ اقساضٙايتعًُٝات ايالظ١َ يتٓفٝص 

َجٌ  إلقساضٖٛ ايػٓس ايكاْْٛٞ ايصٟ اغتٓست ايٝ٘ ايًذ١ٓ ايعًٝا  ٜٚجاض تػاؤٍ َا
يهبط١ٝ يًشفاظ ع٢ً ايكش١ ا باإلدطا٤اتعالق١ ْعاّ ايفطزٟ ٚايعٚدٞ  ؟ َٚاٖهصا قطاض

ايعا١َ ؟  اش ْط٣ إ اقساض َجٌ ٖهصا قطاضات تكٝس سط١ٜ االفطاز يف ايتٓكٌ فهاًل عٔ نْٛٗا 
تهط بكشتِٗ ايعا١َ اش غٝهطط االفطاز بساًل َٔ اغتدساّ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ اـاق١ بِٗ ايًذ٤ٛ 

ٓاف٢ َو ْل ٜت اىل ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايعا١َ مما ٜعٜس َٔ فطم االقاب١ بايٛبا٤ ٖٚصا َا
 .( َٔ ايسغتٛض31، 30املازتني )

ٚالبس يٓا َٔ االؾاض٠ بٗصا ايكسز اىل زٚض ايػًط١ ايكها١ٝ٥ يف ظٌ ٖصٙ اؾا٥ش١ اش 
اقسض فًؼ ايكها٤ االع٢ً بٝاًْا زعا فٝ٘ اؾٗات اال١َٝٓ ناف١ اىل نطٚض٠ تٓفٝص اعُاّ 

اش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل اؽاش دا٤ فٝ٘: ) 2020آشاض  8فًؼ ايكها٤ االع٢ً املؤضر يف 
نٌ َٔ خيايف تعًُٝات خ١ًٝ االظ١َ بايكبض ع٢ً نٌ َٔ خيايف سعط ايتذٛاٍ ٜٚػتٗني 

، اش (2)(الخطٜٔ ع٢ً االغتٗا١ْ بٗصا اـططغطط اْتؿاض فاٜطٚؽ نٛضْٚا ٚنٌ َٔ ٜؿذو ا
ٍ َٔ خال ايٓعاّ ايعاّ ايبٝإ ع٢ً تكٝٝس سط١ٜ ايتٓكٌ بساعٞ سفغ ؾسز ايكها٤ يف ٖصا

                                                      

  .1223/ ثانيا (  من دستهر جسههرية العخاق لدشة 29السادة ) (2)
   https://www.hjc.iq: سهقع الخسسي لسجلذ القزاء االعلىالمشذهر على  (1)
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ايتأنٝس ع٢ً اؽاش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املدايفني يكطاضات خ١ًٝ االظ١َ )ايًذ١ٓ ايعًٝا 
يًكش١ ٚايػال١َ ايٛط١ٝٓ سايًٝا( َٚٓٗا كايف١ سعط ايتذٛاٍ، نُا اٚعع فًؼ ايكها٤ 

 :  (1)ًٜٞ االع٢ً اىل قانِ ايتشكٝل َٚهاتب االزعا٤ ايعاّ مبا

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات عل نٌ َٔ 368ل أسهاّ املاز٠ )ؽاش االدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ٚفا .1
ٜتػبب بٓؿط ٖصا ايفاٜطٚؽ َٔ خالٍ بح ايؿا٥عات ايهاشب١ سٍٛ االقابات باملطض أٚ 
االغتٗعا٤ غطٛضت٘ أٚ تؿذٝو املٛاطٓني ع٢ً ايتذُعات بأٟ ؾهٌ َٔ األؾهاٍ اييت 

 .2020( يػ55١َٓٓعتٗا ؾ١ٓ األَط ايسٜٛاْٞ بايطقِ )
دطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل املكابني بايفاٜطٚؽ ٚاملُتٓعني عٔ تكسِٜ املعًَٛات اؽاش اال .2

 .ايالظ١َ يًشذط باإلدطا٤اتاىل اؾٗات ايطب١ٝ املدتك١ ملعاؾتِٗ ٚايكٝاّ 
ايتأنٝس ع٢ً اؾٗات األ١َٝٓ املدتك١ ع٢ً تٓفٝص سعط ايتذٛاٍ بؿهٌ ناٌَ ٚإيكا٤  .3

انِ اـافط٠ اييت غٛف تتابو تٓفٝص ايكبض ع٢ً نٌ َٔ خيايف شيو بايتعإٚ َو احمل

 .سعط ايتذٛاٍ
 قازض٠ عٔ -ع٢ً سس عًُٓا–َو االؾاض٠ اىل عسّ ٚدٛز تطبٝكات قها١ٝ٥

خالفًا يًعطٚف ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ يهفاي١ سط١ٜ ايتٓكٌ يف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا  ايكها٤ٜٔ
ناْت فكري٠ يف  ايعاز١ٜ اش قسضت عٔ ايكها٤ ايعطاقٞ بعض ايكطاضات يهفاي١ سط١ٜ ايتٓكٌ ٚإ

 .قٝاغتٗا

 
 
 
 

                                                      

   https://www.hjc.iq: ع الخسسي لسجلذ القزاء االعلىهقالسمشذهر على ( 2)
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 ةـاخلامت
)ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ؿط١ٜ ايتٓكٌ يف اَا ٚقس ُأْٗٝت زضاغ١ ايبشح املٛغّٛ بـ 

اِٖ َا  آثطْا إ لٌُ( ايعطام امنٛشدًا -نعطف اغتجٓا٥ٞ ايعطٚف ايعاز١ٜ ٚدا٥ش١ نٛضْٚا
 :كرتسات ٚفكًا يالتَٞٚتٛقٌ ايٝ٘ ايبشح َٔ ْتا٥ر 

 اٚاًل : ايٓتا٥ر :

تبأٜ ايفك٘ ايسغتٛضٟ يف ؼسٜس ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ ؿط١ٜ ايتٓكٌ، اال آْا لس اْٗا َٔ  .1
 .اؿطٜات ايٓػب١ٝ ال املطًك١ اييت تػتًعّ تسخٌ تؿطٜعٞ

نفًت االعالْات ٚاالتفاقٝات ايعامل١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ سط١ٜ ايتٓكٌ ٚعسّ دٛاظ تكٝٝسٖا اال  .2
 .١بعٓاقطٙ املعطٚف يهطٚضات سفغ ايٓعاّ ايعاّ

اْطٛت ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ املٓع١ُ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ع٢ً بعض اٚد٘ ايتٓاقض  .3
ٚايتعاضض اش مل ٜهو املؿطع ايسغتٛضٟ قٝٛزًا اٚ ؾطٚطًا ع٢ً سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطام 

( َٔ ايسغتٛض بٛقفٗا َٔ اؿطٜات االغاغ١ٝ ٚفكًا يٓل املاز٠ 44ٚفكا يٓل املاز٠ )
ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ اؿط١ٜ يف فطض قٝٛز ع٢ً  ( َٓ٘، اال اْ٘ عاز َٚٓح ايػًطتني2)

ٖصٙ اؿط١ٜ عٔ ططٜل اقساض قٛاْني ٚقطاضات َػتٓس٠ اىل تًو ايكٛاْني اش إ عباض٠ 
( عباض٠ غاَه١ ٚغري قسز٠ فهاًل عٔ 46)دٖٛط اؿل اٚ اؿط١ٜ( ايٛاضز٠ بٓل املاز٠)

تكٝٝس اؿكٛم ٚاؿطٜات تعاضض ٖصا ايٓل َو االعالْات ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ اييت مل ػع 
 .اال يهطٚض٠ تػتسعٞ شيو

نؿف ايتطبٝل ايعًُٞ عٔ فطض قٝٛز ع٢ً سط١ٜ تٓكٌ املٛاطٓني عٔ ططٜل اقساض  .4
قطاضات ازاض١ٜ بكطو ايططم ٚٚنو اؿٛادع ايهْٛهطٜت١ٝ يف ظٌ ظطٚف عاز١ٜ زٕٚ غٓس 

 .اٚ َػٛغ قاْْٛٞ

١َ قطاضات ازت اىل فطض مل ٜعًٔ فًؼ ايٓٛاب ساي١ ايطٛاضئ، ٚامنا اقسضت اؿهٛ .5
اؿذط املٓعيٞ َٚٔ ثِ َٓو االفطاز َٔ ايتٓكٌ زٕٚ االغتٓاز اىل ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ 

( َٔ ايسغتٛض، ٚ قإْٛ 61املاز٠ ) ألسهاّٚايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ؿاي١ ايطٛاضئ ٚفكا 
 .2004يػ١ٓ 1ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ 
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ٛط١ٝٓ يف اقساض قطاضاتٗا ايهبط١ٝ اىل ْل غتٓست ايًذ١ٓ ايعًٝا يًكش١ ٚايػال١َ ايا .6
( َٔ ايسغتٛض اييت نفًت سل املٛاطٔ يف ايطعا١ٜ ايكش١ٝ ٚمحا١ٜ 30،31املازتني )

 .1981يػ١ٓ  89( َٔ قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ 46ايكش١ ايعا١َ ، ٚاملاز٠ )
١ زغتٛضٟ َتُجاًل بـ )احملهُ آٍٜ ايكها٤ قسٚض بعض ايكطاضات ايكها١ٝ٥ ايكازض٠ عٔ .7

االؼاز١ٜ ايعًٝا ( ٚاالزاضٟ َتُجاًل بـ )قه١ُ ايكها٤ االزاضٟ( ايهاف١ً ؿل ايفطز يف 
سط١ٜ ايتٓكٌ يف ايعطٚف ايعاز١ٜ، اَا يف ايعطٚف االغتجٓا١ٝ٥ ٚيف ظٌ دا٥ش١ نٛضْٚا 

قطاضات تطاقب بٗا اعُاٍ  -ع٢ً سس عًُٓا–اعالٙ  ايكها٤ٜٔ ؼسٜسًا فًِ ٜكسض عٔ
 .يتٓفٝص١ٜايػًطتني ايتؿطٜع١ٝ ٚا

 ثاًْٝا : املكرتسات : 

( َٔ ايسغتٛض مبا ٜتٓاغب َو ْل 46ْسعٛ املؿطع ايسغتٛضٟ اىل تعسٌٜ ْل املاز٠ ) .1
/اٚال( اييت ْكت ع٢ً عسّ دٛاظ غٔ قإْٛ ٜتعاضض َو اؿكٛم ٚاؿطٜات 2املاز٠ )

 غ١ٝاالغاغ١ٝ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايسغتٛض، اش إ غٔ قإْٛ ٜٓعِ سط١ٜ َٔ اؿطٜات االغا
ٜهٕٛ ايتكٝٝس اال يهطٚض٠ اٚ ظطف طاضئ  ٚال تكٝٝسٖا ٜكتهٞ إ ٜتذ٘ اىل تٓعُٝٗا ال

سهاّ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْػإ نُا اْ٘ أعٞ شيو الغُٝا ٚإ ايعطام ًَعّ بٜػتس
ايسٚيٞ اـام باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚنالُٖا ٜػتًعَإ  قازم ع٢ً ايعٗس

 .تكٝٝسَبسأٟ ايهطٚض٠ ٚايتٓاغب يف اي

يػ١ٓ  1ايػا٤ قإْٛ )اَط( ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ  ْسعٛ املؿطع ايعطاقٞ اىل .2
ٚنصيو  ،2004ايكازض يف ظٌ قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ يػ١ٓ  2004

ٜٓعِ ساي١  دسٜسقإْٛ  املعسٍ ٚغٔ 1965يػ١ٓ  4ايػا٤ قإْٛ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ 
 .2005ِ َو ْكٛم زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ ايطٛاضئ ٜٓػذ

تفعٌٝ زٚض ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً اعُاٍ االزاض٠ يف ظٌ ايعطف االغتجٓا٥ٞ ايطأٖ  .2
)دا٥ش١ نٛضْٚا( اش إ املؿطٚع١ٝ تبك٢ قا١ُ٥ عٔ ططٜل ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ ع٢ً َبسأ 

جٓا٥ٞ ايصٟ ايتٓاغب بني ايكطاضات اٚ االدطا٤ات االزاض١ٜ ايهبط١ٝ ٚايعطف االغت
 .اغتسع٢ اقساض ٖصٙ ايكطاضات اٚ اؽاش تًو االدطا٤ات
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ْسعٛ ايكها٤ ايعطاقٞ بؿكٝ٘ ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ اىل إ تهٕٛ قطاضات٘ ٚالغُٝا تًو  .3
ايكها٤ٜٔ  املتعًك١ باؿكٛم ٚاؿطٜات انجط تفكٝاًل اغ٠ٛ بايكطاضات ايكازض٠ عٔ

ا١ٝ٥ نا١َٓ ٚناف١ً يتًو اؿكٛم االَطٜهٞ ٚاملكطٟ اش متجٌ قطاضت٘ اغؼ َٚبازئ قه
 .ٚاؿطٜات

ضفو َػت٣ٛ ايٛعٞ ايكاْْٛٞ يس٣ املٛاطٓني َٚؤغػات ايسٚي١ مبا حيفعِٖ ع٢ً ايطعٔ  .4
ايسغتٛضٟ ٚاالزاضٟ  ايكها٤ٜٔ بايكٛاْني ٚايكطاضات املدايف١ يًسغتٛض ٚايكإْٛ اَا

٢ً املٛاقو عٔ ططٜل ْؿط ايكٛاْني اٚ ايٓكٛم املٓع١ُ ؿط١ٜ ايتٓكٌ ع ٜٚتأت٢ شيو
 .االيهرت١ْٝٚ، ٚاقا١َ املؤمتطات ٚايٓسٚات اييت تكب يف ٖصا االػاٙ

The Author declare That there is no conflict of interest 
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 * ايكطإ ايهطِٜ 

 اٚاًل : املعادِ ايًػ١ٜٛ : 

ذِ املع ساَس عبس ايكازض، قُس عًٞ ايٓذاض، امحس سػٔ ايعٜات، ابطاِٖٝ َكطف٢،  .1
 .1960َطبع١ َكط،  اؾع٤ االٍٚ، ايٛغٝو،

غ١ٓ  بريٚت، بال اجملًس اؿازٟ عؿط، زاض قازض، َعذِ يػإ ايعطب، ابٔ َٓعٛض، .2
 طبو.

ؼكٝل ٚنبو عبس ايػالّ  َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١، ابٛ اؿػني امحس بٔ فاضؽ بٔ ظنطٜا، .3
 غ١ٓ طبو. الب زاض ايفهط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜو، اجملًس اـاَؼ، قُس ٖاضٕٚ،

ابٞ ايفهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ ابٔ َٓعٛض االفطٜكٞ املكطٟ، َعذِ يػإ  .4
 .1955زاض قازض، بريٚت،  ايعطب، اجملًس ايطابو،

 بال َهإ طبو، بال غ١ٓ طبو. املٓذس يف ايًػ١ ٚاالزب ٚايعًّٛ، يٜٛؼ ؾٝدٛ، .5
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 : ايهتب املؤيف١ : ًاثاْٝ

ايطبع١ ايجا١ْٝ، زاض ايعًِ يًُالٜني،  يسغتٛضٟ،ايٛغٝو يف ايكإْٛ ا ازَٕٛ ضباط، .1
 .1971بريٚت،

 .1975ايكاٖط٠،  ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ، زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ، ثطٚتبسٟٚ، ز. .2
 .2012بػساز،  محٝس سٕٓٛ خايس، سكٛم االْػإ، ايطبع١ االٚىل، َهتب١ ايػٓٗٛضٟ، ز. .3
ايطبع١  سٚي١،ايكطاع بني سط١ٜ ايفطز ٚغًط١ اي ضاغب دربٌٜ مخٝؼ ضاغب غهطإ، .4

 .2012ايجا١ْٝ، املهتب اؾاَعٞ اؿسٜح، َكط،
َعتع قُس ابٛ ايعع، ْفطت قُس ؾٗاب، اؿكٛم ٚاؿطٜات عبس ايععٜع قُس غاملإ،  .5

ايعا١َ يف ايسغاتري ايعطب١ٝ ٚايفك٘ ٚايكها٤ ٚايؿطٜع١ االغال١َٝ، فُٛع١ عٛخ 
داَع١  االْػإ، ن١ًٝ اؿكٛم،)ايسميكطاط١ٝ ٚاؿطٜات ايعا١َ(، املعٗس ايسٚيٞ ؿكٛم 

 .2005زٜبٍٛ، ايطبع١ االٚىل، 

عبس ايٖٛاب عبس ايععٜع ايؿٝباْٞ، سكٛم االْػإ ٚسطٜات٘ االغاغ١ٝ يف ايٓعاّ  .6
 .1980ايطبع١ االٚىل، َطابو اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ املًه١ٝ، االغالَٞ ٚايٓعِ املعاقط٠،

ايطبع١  اغ١ٝ، اؾع٤ االٍٚ،عبس اؿُٝس َتٛيٞ، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚاالْع١ُ ايػٝ ز. .7
 .1966-1965، باإلغهٓسض١ٜايطابع١، زاض املعاضف 

ٚضقاب١ زغتٛض١ٜ ايكٛاْني، َٓؿأ٠  ز. َكطف٢ ابٛ ظٜس فُٗٞ، ايسغتٛض املكطٟ، .8
 .1985االغهٓسض١ٜ،  املعاضف،

 .1966َكط،  زاض املعاضف، ،غتٛضٟ يًذُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ املتشس٠ايٓعاّ ايس .9
نٌٝ، اِٖ املٛاثٝل ٚاالعالْات ٚايعٗٛز ٚاالتفاقٝات ايسٚي١ٝ قُس ابطاِٖٝ خري ايٛ  .10

 .2015َهتب١ ايكإْٛ ٚاالقتكاز، ايطٜاض،  ٚاالق١ًُٝٝ يف ؾإٔ سكٛم االْػإ،
قُس َاٖط ابٛ ايعٝٓني، اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعا١َ ٚسكٛم االْػإ يف قها٤ ٚافتا٤  ز.  .11

غاؽ االغالَٞ ؿكٛم اض٠ يإلٚايسغتٛض١ٜ ايعًٝا َو االؾفًؼ ايسٚي١ ٚقها٤ ايٓكض 



 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

511 

ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖط٠،  يإلقساضاتاالْػإ، ايهتاب ايجاْٞ، ايطبع١ االٚىل، املطنع ايكَٛٞ 
2013. 

اجملًس ايجاْٞ،  ز. قُٛز ؾطٜف بػْٝٛٞ، ايٛثا٥ل ايسٚي١ٝ املع١ٝٓ عكٛم االْػإ،  .12
 .2003، ايٛثا٥ل االغال١َٝ ٚاالق١ًُٝٝ، ايطبع١ االٚىل، زاض ايؿطٚم، ايكاٖط٠

 .2018ٖطزٚ يسعِ ايتعبري ايطقُٞ، َكط، َطنع قُٛز عبس ايعاٖط، سسٚز َػًك١،  .13
ز. ٚغاّ قباض ايعاْٞ، ايكها٤ االزاضٟ، ايطبع١ االٚىل، َهتب١ ايػٓٗٛضٟ، بػساز،   .14

2013. 
 : االطاضٜح ٚايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ : ثايجًا

ط١ٜ ايؿدك١ٝ يف آ١ٜ ْا٥ٌ َٛغ٢ عال٤ ايسٜٔ، زٚض ايكها٤ االزاضٟ يف محا١ٜ اؿ .1
 .2017ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، داَع١ ايكسؽ،  فًػطني، ضغاي١ َادػتري،

 ضغاي١ زضاغ١ تأق١ًٝٝ َكاض١ْ، خايس بٔ غًُٝإ اؿٝسض، سل االْػإ يف سط١ٜ ايتٓكٌ، .2
 .2008داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ اال١َٝٓ، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، َادػتري،

ضغاي١  م االْػإ ايؿدك١ٝ يف ظٌ االدطا٤ات اال١َٝٓ،قُٛز قاحل محٝس ايطا٥ٞ، سكٛ .3
 .2009ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املٛقٌ،  َادػتري،

 ضابعًا: ايبشٛخ املٓؿٛض٠ :

سل ايػفط َٔ سكٛم االْػإ االغاغ١ٝ، عح َٓؿٛض يف ف١ً  عكُت عبس اجملٝس، ز. .1
 .2006، 41ايعسز  ايكإْٛ املكاضٕ،

، 2005ساي١ ايطٛاضئ يف زغتٛض ايعطام يػ١ٓ سٓتٛف ْادٞ، َعٛقات اعالٕ  ي٢ًٝ ز. .2
 .2017ف١ً احملكل اؿًٞ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، ايعسز ايطابو، ايػ١ٓ ايتاغع١،

 خاَػًا : املٛاقو االيهرت١ْٝٚ : 

 http://www.cabinet.iq َا١ْ ايعا١َ جملًؼ ايٛظضا٤ :املٛقو ايطمسٞ يأل .1
 https://www.hjc.iq املٛقو ايطمسٞ جملًؼ ايكها٤ االع٢ً : .2

http://www.cabinet.iq/
https://www.hjc.iq/
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 املٛقو ايطمسٞ يًُشه١ُ االؼاز١ٜ ايعًٝا :  .3
https://www.iraqfsc.iq/s.2008 

 املكو اإليهرتْٚٞ:  .4
https://gds.gov.iq/ar/covid-19-iraq-government-announces-new-measures. 

اٍ َتاح سٝسض ظٖري، ايهُا١ْ ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ؿل املطٚض ٚايتٓكٌ يف ايعطام، َك .5
 https://alsabaah.iq/25389: ع٢ً املٛقو االيهرتْٚٞ

 غازغًا : ايسغاتري ٚايكٛاْني :

 ايسغاتري: - أ
 )املًػٞ(. 2004قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يًُطس١ً االْتكاي١ٝ يػ١ٓ  .1
 .2005زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  .2
 ايكٛاْني : - ب
 .1965يػ١ٓ  4ضقِ قإْٛ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ  .1
 املعسٍ. 1969يػ١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ضقِ  .2
 .1981يػ١ٓ  89قإْٛ ايكش١ ايعا١َ ضقِ  .3
 .2004يػ١ٓ  1قإْٛ )اَط( ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ  .4
 .2008يػ١ٓ  21قإْٛ احملافعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ ضقِ  .5
 .2015يػ١ٓ  32قإْٛ دٛاظات ايػفط ضقِ  .6
 .2019يػ١ٓ  8ضقِ  قإْٛ املطٚض  .7
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