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التلًًف الدستىرٍ لتعلًنات الرتقًات العلنًُ
رقه  161لشنُ -)*(-2011
د .حمند عزَّت فاضل
أستاذ القانىن الدستىرٍ املشاعد
كلًُ احلقىق /جامعُ املىصل
املشتخلص
متجٌ ايرتق ١ٝايعًُ ١ٝاْتكاٍ املٛظف اىل َسنص اعً ٢يف املٗاّ ٚاملطٚ٪يٝات .فاذا
نإ تٓع ِٝايرتقٚ ١ٝاقش ًا ٜٚكٝد َٔ ضًط ١ا٫داز ٠فإ ايرتق ١ٝضته ٕٛانجس فاعً.١ٝ
َٔ ايؿعٛبٚ ١ؾف تٓع ِٝايرتق ١ٝايعًُ ١ٝيف ايعسام ٚفل "تعًُٝات زقِ 167
يطٓ "2017 ١باْ٘ تعًُٝات بطبب َفَٗٗٛا ايكٝل ،يرا فإ عباز" ٠ايٓعاّ" ٖ ٞايؿشٝش١
ٚتتَ ّ٤٬ع املاد/80( ٠ثايجاً) َٔ دضتٛز ٚ ،2005املاد َٔ )1/47( ٠ايتػسٜع ذ ٟايسقِ 40
يطٓ 1988 ١اـاف بٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ .ٞنُا تكُٓت ايتعًُٝات املرنٛز٠
إقاف ١تػسٜع ٫ ١ٝتتفل َع ا٫طاز ايعاّ يف قاْ ٕٛايٛشاز.٠
إ تعًُٝات ايرتق ٫ ١ٝتكُٔ ا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛبطبب ضسعْ ١فاذٖاٚ ،غُٛض
بعض بٓٛدٖاٚ ،اْٗا مل ؼكل املطاٚا ٠عً ٢اضاع اجملٗٛد ايعًُ ٞي٬نادميٝني ،نُا مل
تكُٔ ايتعًُٝات اٜكاً سل ايتكاق ٞيف دعآَ ٣ٚح ا٫يكاب ايعًُ.١ٝ
ايهًُات املفتاس : ١ٝايٓعاّ ،ايتعًُٝات ،ايدضتٛز ،ايرتق ،١ٝسكٛم
Abstract:
Scientific promotion represents the employee's
transition to a higher position in tasks and responsibilities. If
it is Organizing the promotion is clear and restricting the
management authority، the promotion will be more effective.
(*) أستمػ البحث في  *** 7171/7/76قبل لمشذخ في .7171/3/71
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It is difficult to describe the organization of scientific
promotion in Iraq as instructions because of its narrow
concept. Therefore، the term "system" is correct and is
consistent with Article 47/1 of the Law of the Ministry of
Higher Education and Scientific Research No. 40 of 1988.
The instructions of scientific promotions also included
legislative addition Not compatible with the general
framework of the law of the ministry.
"

"

The instructions for promotion do not guarantee legal
stability because of the speed of its entry into force، as well
as the ambiguity of some of its clauses، and it did not
achieve equality on the basis of the scientific effort of
academics، nor did the instructions guarantee the right to sue
in cases of awarding scientific titles
key words: System، instructions، constitution، promotion،
rights
ُاملقدمـ
ٟ بايػهٌ ايرٟداز٫ظف ايعاّ يف ايٓعاّ اٛ اَتداداً ملسنص امل١ًُٝ ايع١ٝتعدّ ايرتق
١ٝح إ ايرتقٝسٚ .١ٝت٘ ايػدؿ٬ٖ٪َ ٓطذِ َعٜ ٢ً أعٞفٝظٚ ٕاْٛٓتكاٍ اىل ع٫طُح ي٘ باٜ
فسضٜ  فريو، َتطًباتٗا٤فاٝ بٗدف اضت١ْْٝٛابط قاٛز اييت جيب إ تٓعِ بكَٛ٫َٔ ا
حٛقًٛ عٔ اي٬ فك،١ٗ َٔ د١ٝس ايرتقٜ يف تكس٠٫عدّ املػاٚ ٠دٛد قُاْات ؼكل اؾٛدٚ
.٣ أخس١ٗ َٔ د١ِٝ ايرتقٝايجبات يف تٓعٚ
١ُٕ َٓطذٛ يف ايعسام يته١ًُٝات ايعٝاعد ايرتقٛس قٜٛع تطٛقٛساد َٔ عح املٜٚ
١ً اىل دزد٫ٛؾٚ بٗاٛض اييت تػُٛايػٚ اطٔ ايٓكـَٛ دٜ ؼد١اضطٛ ب١َم ايعاَٛع اؿك
.١ِٝ ايرتقٝ ايهاٌَ يتٓع٤اٛست٫ا
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بُٓٝا تتُجٌ َػهً ١ايبشح يف ا٫داب ١عً ٢تطا٫٩ت عد ٠ابسشٖاَ :ا ايطٓد
ايكاْ ْٞٛيٛقع تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝزقِ  167يطٓ2017 ١؟  ٌٖٚتٓطذِ َع َتطًبات
ايكاْ ٕٛايعادٟ؟ ٚ ٌٖٚفس املػسع قُاْات ي٬ضتكساز يف ايتعًُٝات؟  ٌٖٚجيٛش ايتكاقٞ
قد قسازات ايرتق١ٝ؟ ٚاىل أَ ٟد ٣سككت ايتعًُٝات املطاٚا ٠بني ا٫نادميٝني؟
ٚتعتُد فسق ١ٝايبشح عًٚ ٢دٛد ع٬قٚ ١ثٝك ١بني أضظ تٓع ِٝايرتقٚ ١ٝتطٛز
ضري امل٪ضطات ايعًُ ،١ٝفهًُا ناْت تًو ا٫ضظ ٚاقشَٓٚ ١اضب ١نًُا ناْت دافع ١يإلبداع
باػا ٙتهٜٛس نٛادز تًو امل٪ضطات.
ٚمت عح املٛقٛع ايبشح عً ٢م ٛقاْ ْٞٛيته ٕٛتعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝزقِ
 167يطٓ ٖٞ 2017 ١ع ١ٓٝايدزاض ،١فك ً٬عٔ ايدضتٛز ايعساق ٞيعاّ ٚ 2005قاْٚ ٕٛشاز٠
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ  40يطٓ 1988 ١املعدٍ ايٓافرٚ .٭دٌ ذيو مت تبين
اضًٛب امل٬سع ١ايعًُ ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢تٓا ٍٚكتًف اٯزا ٤ذات ايؿًٚ ،١ابدا ٤ايسأ ٟفُٝا
لد ٙقسٚزٜاً.
ٚمت تكطٖٝ ِٝهً ١ٝايدزاض ١اىل متٗٝد ٜعاجل َدي ٍٛايرتقٚ ،١ٝث٬خ َباسحٜ :تٓاٍٚ
ا٭ ٍٚا٫ضاع ايكاْ ْٞٛيتعًُٝات ايرتقٝات ايعًُُ٥٬َٚ ١ٝتٗا ايتػسٜع ،١ٝبُٓٝا عاجل ايجاْٞ
ا٫ضتكساز ايكاْٚ ْٞٛسدٚد ٙيف ايتعًُٝاتٚ ،دزع ايجايح قُإ سك ٞاملطاٚاٚ ٠ايتكاق ٞيف
ايتعًُٝات َٔٚ .ثِ ْهػف عُا ضٝتِ ايتٛؾٌ ايْ َٔ ٘ٝتا٥ر َٚكرتسات.
متٗٝدَ :دي ٍٛايرتق١ٝ
ٜتٛقف أدا ٤امل٪ضطٚ ١لاسٗا عًَ ٢د ٣ا٫يتصاّ مبباد ٨ايعٌُ ايبريٚقساطٞ

ايعًُ ،ٞاييت ؼكل ايهفا ٠٤يف ا٭دا .)1(٤سٝح جيب إ تتدزز املطٚ٪يٝات عًٚ ٢فل
املٗازات اييت حيًُٗا َٛظف ٞا٫دازَٚ ،٠ا َٔ ٚض ١ًٝيػػٌ ايعٓٛإ املٓاضب ا َٔ ٫خٍ٬
ٚدٛد ْعاّ نف ٤ٛميهٔ َٔ خ٬ي٘ تسق ١ٝاملٛظف ايعاّ.
( )7جبمي فاتح ،التخقية الؽظيفية واالستقخار السيشي ،رسالة ماجدتيخ في عمػ االجتساع،
جامعـة مشتؽري قدشطيشـة ،كمية العمؽم اإلندانية والعمؽم االجتساعية،7116-7111 ،

ص.11
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ٚقد قدّ ايفك٘ تعسٜفات َتعدد ٠يًرتق ١ٝفُِٓٗ َٔ زنص عًَ ٢طت ٣ٛايرتق١ٝ
ٚاضايٝبٗا نايدنتٛز ف٪اد ايعطاز اير ٟعسفٗا باْٗا "ْكٌ املٛظف َٔ ف ١٦ايٛظٝف ١اؿاي ١ٝاىل
ف ١٦ايٛظٝف ١اييت تًٗٝا َباغس ً٠ا ٫اذا ْـ ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف ذيو ٜٚطت ٟٛيف ذيو إ تتِ
ايرتق ١ٝعً ٢اضاع ا٫قدَ ١ٝا ٚا٫ختٝاز"( .)1أ ٟإ ٖرا ايتعسٜف ٜسنص عً ٢ايٛظٝف ١ا٫عً٢
اييت جيس ٟاْ٫تكاٍ ايٗٝا ٚٚضا ٌ٥غػًٗا با٭قدَ ١ٝا ٚا٫ختٝازْٚ ،س ٣إ اٜساد عباز( ٠ا ٫اذا
ْـ ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف ذيو) َٔ غأْٗا دعٌ ايرتقَ ١ٝعًك ١عً ٢زغب ١ايطًط ١يدزد١
ػاًٖٗا.
ٖٓٚاى َٔ مي ٌٝاىل تعسٜف ايرتق ١ٝبايٓعس اىل آثازٖا َِٗٓٚ ،د .ضًُٝإ ايطُاٟٚ
اير ٟذٖب اىل إ ايرتق ١ٝتعين إ ٜػػٌ املٛظف ايعاّ ٚظٝف ١دزدتٗا امس َٔ ٢تًو اييت
نإ ٜػػًٗاٜٚ ،رتتب عً ٢ايرتق ١ٝشٜاد ٠املصاٜا -املادٚ ١ٜاملعٓ -١ٜٛيًُٛظف ٚشٜاد ٠يف
اختؿاؾات٘ ايٛظٝف .)2(١ٝنُا عسف ايفك ٘ٝايفسْطَ ٞازض ٌٝفايني  M.Walineايرتق١ٝ
باْٗا "اؾ٬ح ٚؼطني يف َسنص املٛظف ٜستب ي٘ يكباً ددٜداً ٚضًطات أٚضع َٚستبات
أعً .)3("٢يف تكدٜسْا يٝظ ٖٓاى ت٬شّ بني املٓفع ١مبعٓاٖا املادٚ ،ٟايرتق ،١ٝبٌ ٜهتفٞ
ايكاْ ٕٛبتشكل ْفع َعٓٚ َٔ ٟٛزا ٤ايرتق.١ٝ
ٜٚرٖب آخس ٕٚاىل تعسٜف ايرتق ١ٝبٛؾفٗا ْعاّ اْتكاٍ يًُستب ١ا٫عً ٢يكباً
ٚاختؿاؾاً َِٗٓٚ ،د .قُد ف٪اد َبٓٝاً إ "ايرتق ١ٝمبعٓاٖا ايؿشٝح جيب قؿسٖا عً٢
اؿاي ١اييت ٜٓتكٌ إيٗٝا املٛظف ايرٜ ٟك ّٛبعٌُ ٚظٝف ١ذات َطت ٣ٛأعً ٢يف ايتٓع،ِٝ
مبعٓ ٢إٔ ؼت ٟٛايٛظٝف ١ا٫عً ٢اييت ٜٓتكٌ ايٗٝا املٛظف هلا اختؿاف زٝ٥طٚ ٞاغساف

( )7خالج حساد دمحم العشدي ،الشعام القانؽني لتخقية السؽظف العام دراسة مقارنة بيؼ الكؽيت
واالردن ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة الذخق االوسط –كمية الحقؽق ،7177 ،ص.27

( )7السرجر نفدو ،الرفحة نفديا.

( )3جخاد حفيعة ،التخقية في قانؽن الؽظيفة العامةِ ،
رسالة ماجدتيخ ،جامعة دمحم خيزخ
بدكخة -كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية ،الجدائخ" ،7176 ،ص.8
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بايٓطب ١يًٛظٝف ١اٚ٫ىل" ،نُا عسفت ايرتق ١ٝباْٗا "اْتكاٍ املٛظف َٔ ٚقع ١ٝإىل ٚقع١ٝ

أخس ٣ذات َطت ٣ٛأعًَٚ ٢ستب ١أعً ٢سايٝاً َٚطتكبَ .)1("ً٬سادعٖٛ ١اَؼ ايؿفش ١يطفاً

ٚمي ٌٝايباسح اىل تسدٝح ايتعسٜف ا٫خري بايٓعس يهٜ ْ٘ٛعاجل ذات ١ٝايرتق١ٝ
بٛؾفٗا اْتكاٍ يعٓٛإ َٚسنص امس ،٢فك ً٬عٔ اجياش ٙاملاْع ٚاؾاَع ملدي ٍٛايرتق.١ٝ
ٖٚهرا فايرتق ١ٝمتجٌ اْتكاٍ َٔ ٚظٝف ١ادْ ٞاىل اعً ٢غاغس ٠عً ٢مٜ ٛرتتب
شٜاد ٠املطٛ٦يٝات املستبط ١بايٛظٝف ،١فك ً٬عٔ ؼكل شٜادَ ٠اي ١ٝاَ ٚعٓ ١ٜٛا ٚنُٖ٬ا.
ٚعً ٢ا ٫تتكُٔ ْكٌ املٛظف إىل ٚظٝف ١أخس ٣اقٌ غٓ٦اً َٔ ايٛظٝف ١ايطابك .)2(١مما
ٜتطًب تكَٗ ِٝٝاز ٠املٛظف بػهٌ َطتُس يتكدٜس َ٬ٖ٪ت٘ ٚفكاً ملٓٗاز َ ِ٥٬حيكل
()4
اْ٫تكاٍ اىل املطٚ٪يٝات اؾدٜدٚ .)3(٠يًرتق ١ٝاٖداف َتعددَٗٓ ٠ا:
 .1ؼفٝص املٛظفني يتكد ِٜأقؿ ٢اؾٗٛد يف ممازض ١اعُاهلِ.
 .2دًب ايهفا٤ات يػػٌ ايٛظا٥ف ايعاَ.١
 .3ايػعٛز با٫ضتكساز يد ٣املٛظفني ْتٝذ ١ازتكا ِٗ٥املطتُس.
 .4ؼطني ظسٚف ا٫دا ٤يد ٣املٛظفني بٛاضط ١قُإ ايرتق.١ٝ
( )7جخاد حفيعة ،مرجر سابق ،ص .9-8وبيحا السعشى عخفت السادة( )7مؼ قخار مجمذ
قيادة الثؽرة (السشحل) رقػ  781في  7981/7/6التخقية عمى انيا "حرؽل السؽظف او
انتقالو الى وظيفة اعمى مؼ الؽظيفة التي يذغميا" .مشذؽر في جخيجة الؽقائع العخاقية،

العجد( ،)3712في .7981/6/71
(2) R.gopinathe and Dr. Shibu.n.s.1، A Study on promotion and
transfer influencing job satisfaction with special reference to
BSNL، Trichy SSA، p.2.Research published on 30/10/2018 on the
following.
_site:://www.researchgate.net/publication/263850864_A_study_on
Promotion_and_Transfer_influencing_Job_Satisfaction_with_spec
ial_reference_to_BSNL_Trichy_SSA.
( )3خزيخ عبج الؽىاب ،نعام تخقية السؽظف في الجدائخ ،جامعة مخباح-ورقمة ،كمية
الحقؽق والعمؽم الدياسية ،الجدائخ ،7171-7172 ،ص.8

( )2السرجر نفدو ،ص.77
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )02العدد ( ، )17السنة ()00

135

ٚجيس ٟاتباع ايرتق ١ٝعاد ً٠يف َسافل ايدٚي ١املدتًفَٗٓٚ ،١ا يف امل٪ضطات ا٫نادمي١ٝ
سٝح ٜ ٫طتفاد َٓٗا ا ٫ايعك ٛا٫نادمي َٔ ٞخْ ٍ٬تادات٘ ٚاُٖٗا نتاب ١ايبشٛخ ْٚػسٖا
غسٜط ١إ
ٜه ٕٛقد سكل َعدٍ ادا ٤يٮعٛاّ ايدزاض ١ٝت ًٖ٘٪يًرتق ١ٝاملطًٛب.)1(١
ٚعً ٘ٝفايرتق ٖٞ ١ٝاْتكاٍ َٔ ٚظٝف ١ادْ ٢اىل اعً ٢غاغس ٠مبا ٜرتتب عٓٗا َٔ
َطٚ٪يٝات َٚصاٜا.
املبحث االول
االساس القانىنٌ لتعلًنات الرتقًات العلنًُ
ومالءمتها التشريعًُ
ٜتطًب ايبشح يف ايتهٝٝف ايدضتٛز ٟيتعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝؼدٜد َد٣
َػسٚعٚ ١ٝقعٗا يف اطاز ايع٬قَ ١ع ايدضتٛز ٚايكاْ ٕٛايعاد ،ٟفك ً٬عٔ بٝإ َد٣
َ ١َ٤٬غسٚطٗا َع ا٫خريٚ .فُٝا  ًٜٞضٓبني ا٫ضاع ايكاْ ْٞٛيًتعًُٝات َٚد٣
ََ٤٬تٗا ا ٚاْطذاَٗا َع ايكاْ ٕٛيف املطًبني اٯتٝني:
املطلب االول
االساس القانىنٌ لتعلًنات الرتقًات العلنًُ
دا٤ت املاد َٔ )47( ٠ايتػسٜع ذ ٟايسقِ  40يعاّ  1988اـاف بٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٞ
ٚايبشح ايعًُ ٞمبؿطًش( ٞاْ٫عُ(ٚ )١ايتعًُٝات) ،سٝح قسزت ايفكس )1( ٠باْ٘ "جيٛش
اؾداز اْعُ ١يتطٗ ٌٝتٓفٝر ٖرا ايكاْ ،"ٕٛبُٓٝا اغازت ايفكس )2( ٠اىل اْ٘ "يًٛشٜس اؾداز

( )7م.م .شيساء مجلؽل عباس ،احكام التخقية العمسية ،مجمة كمية الحقؽق ،جامعة الشيخيؼ،
م ،78ع  ،1105 ،7ص.323
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ايتعًُٝات اي٬شَ ١يتطٗ ٌٝتٓفٝر ٖرا ايكاْٚ .)1("ٕٛايط٪اٍ ايرٜ ٟطسح ْفط٘ ٖ ٌٖ ٛنإ
ٚاقع ٛايتعًُٝات اـاؾ ١بايرتقٝات زقِ  167يطَٓٛ 2017 ١فكني يف اؾدازٖا اضتٓاداً اىل
املاد َٔ )2 /47( ٠قاْ ٕٛايٛشاز ٠املرنٛز؟
ملا دا٤ت ايتعًُٝات املرنٛز ٠بأسهاّ تٓع َٔ - ١ُٝٝسٝح ؾف ١اجمل٬ت اييت تٓػس
فٗٝا ايبشٛخ (عامل ١ٝذات َعاٌَ تأثري)ٚ ،نريو ايتُٝٝص بني ايباسجني اٚ ٍٚ٫ايجاْ ٞيف
ايبشح املػرتى َٔ خ ٍ٬اعتباز َسنص ا ٍٚ٫عهِ ايبشح املٓفسد ٚفل املاد)24 ،6( ٜٔ
ٚاسهاّ اخسٚ ٣ؾًت اىل سد (َ )37اد ،-٠فإ ذيو ٜجري َد ٣اَهاْٚ ١ٝؾفٗا
بـ(ايتعًُٝات).
تٓطٚ ٟٛظٝف ١ايتعًُٝات عً ٢تفطري ايكٛاْني ٚؼدٜد أضًٛب تطبٝكٗا( .)2نُا اْٗا َٔ
املُهٔ إ تتكُٔ غسساً يٮْعُ ٫ٚ .)3(١ميهٔ إ تؿٌ اىل سد اقاف ١اسهاّ ددٜد ٠هلا

يٝظ هلا اؾٌ َٔ ايكاْٜٚ .)4(ٕٛس ٣ايفك ٘ٝدإ زٜفري ٚإ ايتعًُٝات نإدسا ٤يًتٓعِٝ
ايداخًٜ ٞكؿد َٓ٘ تفطري ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاٜكاسٗا يًُسٚ٩ضني بػإٔ عٌُ املسفل ،بٌ

ذٖب ٭نجس َٔ ذيو اىل سد اْهاز اعتبازٖا قساز اداز َٔٚ .)5(ٟثِ ؼٌُ ايتعًُٝات َعٓ٢
تٛقٝح ايكاْٚ ،ٕٛيٝظ َٔ غأْٗا اقاف ١ا ٚتعد ٌٜاسهاّ َٔ ايكاَْ ٖٛٚ ،ٕٛا تٓاٚي٘

( )7السادة ( )21مؼ "قانؽن و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي رقػ  21لدشة "7988
السعجل الشافح .مشذؽر في جخيجة الؽقائع العخاقية ،العجد( ،)3796في .7988/2/2
( )7د .ربيع مفيج الغريشي ،الؽزيخ في الشعام الدياسي ،مشذؽرات الحمبي الحقؽقية ،ط،7
بيخوت ،7113 ،ص. 778 ،771
( )3د .وسام صبار العاني ،االختراص التذخيعي لإلدارة في العخوف العادية ،ط ،7ب.م،
بغجاد ،7113 ،ص.17-11

( )2سيشػ صالح دمحم ،الخقابة القزائية عمى الق اخرات التشعيسية ،رسالة ماجدتيخ ،كمية
القانؽن-جامعة كخكؽك ،7172 ،ص  61ىامر (.)1

( )1د .وسام صبار العاني ،السرجر الدابق ،ص.23-27
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يف تفطري ٙملدي ٍٛايتعًُٝات ،إذ دا ٤ف.." ٘ٝإ ايػأَ ١ٜ

ايتعًُٝات تٛقٝح ايٓـ ايكاْٚ ْٞٛيٝظ ا٫قاف ١اي ٘ٝا ٚتعد.)2("..ًٜ٘

يرا فإ ا٫ضاع ايكاْ ْٞٛايطً ِٝيًعٌُ ٖ ٛاجياد ْعاّ تٓفٝر َٔ ،ٟخ ٍ٬اط٬م
ٚؾف "ايٓعاّ" بد" َٔ ً٫ايتعًُٝات" عً ٢قت ٣ٛتٓع ِٝايرتقٝات ايعًُ ،١ٝيٝهٕٛ
ْعاَاً(ٚيٝظ تعًُٝات) ايرتقٝات ايعًُٚ ،١ٝعً ٢مٜ ٛؿدز َٔ داْب اؾٗ ١املدتؿٚ ١فل
ايدضتٛز.
إذ ٜٛقع ايٓعاّ يٝهٌُ ْؿٛف ايكاْ ٕٛاير ٟاست ٣ٛعً ٢املباد ٨ا٭ضاضٚ ١ٝايعاَ،١

ٚعادٜ ً٠ه ٕٛيف اجملا٫ت ايفٓٚ ١ٝاملعكدٜٚ .)3(٠ؿدز ايٓعاّ َٔ فًظ ايٛشزا ٤تٓفٝراً
يًكاْ ٕٛسطب دضتٛز  2005اير ٟاغاز اىل اختؿاف اجملًظ بـ"اؾداز اْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات
ٚايكسازات بٗدف تٓفٝر ايكٛاْني"( .)4سٝح ٜتكُٔ قٛاعد تعاجل ايتفؿ٬ٝت اي٬شَٚ ،١تدع٢

(" )7نؽد االشارة الى ان تدسية السجمذ اصبحت "مجمذ الجولة" بجال مؼ "مجمذ شؽرى

الجولة" وذلغ بسؽجب قانؽن مجمذ الجولة رقػ ( )1لدشة  .7171نذخ في جخيجة الؽقائع
العخاقية ،العجد( ،)2216في اب .7171

( )7قخار الييئة العامة في مجمذ شؽرى الجولة ذي /27انزباط /تسييد  7177/في /71
 .7177 /7مشذؽر بتاريخ  7178/71/71عمى السؽقع االلكتخوني لسجمة التذخيع
والقزاء:

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2078

( )3د .ادمؽن رباط ،الؽسيط في القانؽن الجستؽري المبشاني ،دار العمػ لمسالييؼ ،بيخوت،
 ،7911ص116 ،111؛ رايسؽنج كارفيمج كيتل ،العمؽم الدياسية ،تخجسة :د .فاضل
زكي دمحم ،ج ،7مكتبة الشيزة لمشذخ والتؽزيع ،بغجاد ،7963 ،ص771؛ د .بجرية
جاسخ الرالح ،مجال الالئحة في فخندا (دراسة مقارنة) ،مطبؽعات جامعة الكؽيت،
 ،7991ص96 ،92؛ عمي حديؼ احسج غيالن الفيجاوي ،مجمذ الؽزراء في دساتيخ

العخاق في العيج الجسيؽري ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة بغجاد -كمية القانؽن والدياسة،
 ،7991ص722 ،723؛ د .وسام العاني ،السرجر الدابق ،ص.11 ،77

( )2السادة ( )3/ 81مؼ دستؽر العخاق لدشة  .7111مشذؽر في جخيجة الؽقائع العخاقية،
العجد( ،)2177في .7111/77/78
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بـ"اْ٫عُ ١ايتػسٜع .)1( "١ٝأٜ ٟعد فًظ ايٛشزا ٤كتؿاً يف إؾداز ا٭ْعُ١؛ يهْٗٛا َٔ

ايطًطات اييت ٜٓفسد بٗا ٫ٚ ،جيٛش تفٜٛكٗا بايٓعس اىل خً ٛايدضتٛز َٔ ْـ ؾسٜح (.)2
 َٔٚثِ فإ َدي ٍٛاْ٫عُ ١يف املاد َٔ )2/47( ٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ
ٜكابٌ ايكساز ايتٓع ،ُٞٝإذ نإ فًظ ايٛشزا ٤كتؿاً بإؾدازٖا اٜكاً سطب دضتٛز 1970
"

امل٪قت املًػٚ .)3(ٞيف ايعٌُ نجرياً َا ميتٓع اجملًظ عٔ ٚقع اْ٫عُ ١يتطٗ ٌٝتطبٝل
ايكاْ ٕٛا ٫يف اؿا٫ت ايٓادز ٠نُا يف ْعاّ ايبعجات ٚاملطاعدات املايٚ ١ٝايصَا٫ت زقِ 46
"

يطْٓٚ ،1976 ١عاّ ايتعً ِٝا٭ًٖٚ ٞا٭دٓيب زقِ ( )5يطٓ.)4(2013 ١

ٖٚهرا فإ تٛؾٝف ايعٌُ َٔ ايٓاس ١ٝايدضتٛزْ ٖٛ ١ٜعاّ ٚيٝظ تعًُٝات بايٓعس
يدٚز ٙايتهُ ًٞٝ٭سهاّ ايكاْ ،ٕٛمما ٜٓطذِ َع اسهاّ املاد َٔ )3/80( ٠ايدضتٛز
ٚاملاد َٔ )1/47(٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ

( )7د .محسـج ماضي ،اختراص مجمذ شؽرى الجولة في صياغة مذخوعات األنعسة
والتعميسات واالنعسة الجاخمية ،مجمة القانؽن والقزاء ،ع  ،7171 ،78ص  .73وبيحا
السعشى يشعخ :د .وسام العاني ،السرجر الدابق ،ص .29بيشسا ترجر "االنظمة

الداخلية" استشاداً الى قانؽن وتتشاول الييكل االداري لسخافق الجولة والقطاع العام

والتذكيالت االدارية وتقع مؼ اختراص الؽزيخ السختز .يشعخ :د .محسـج ماضي،
السرجر الدابق ،ص .72
( )7م.د .مرجق عادل طالب ،وم.د .رنا دمحم راضي ،اختراص مجمذ الؽزراء في اصجار
االنعسة في التذخيع العخاقي ،مجمة كمية الحقؽق ،جامعة الشيخيؼ ،م  ،71ع،7171 ،7

ص  .311 ،367وال يذسل مجلؽل االنعسة االنؽاع االخخى مؼ األنعسة كاألنعسة
السدتقمة أو التفؽيزية أو أنعسة الزخورة ،أي ان الدمطة مجمذ الؽزراء مقيجة في

إصجار األنعسة التي يؽجج فييا نز تذخيعي .السرجر نفدو ،ص.382
( )3عمي حديؼ احسج غيالن الفيجاوي ،السرجر الدابق ،ص. 722 -723
( )2م.د .مرجق عادل طالب وآخخون ،السرجر الدابق ،ص .387 ،387
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املطلب الثانٌ
املالءمُ التشريعًُ لشروط الرتقًُ العلنًُ
تعين امل ١َ٤٬ايتػسٜع ١ٝؼدٜد َد ٣اْطذاّ قت ٣ٛايتعًُٝات َع اسهاّ ايكإْٛ
ايعاد ٟبػ ١ٝتعصٜص َبدأ ضٝاد ٠ايكاْ ،ٕٛايرٜ ٟفسض يص ّٚخكٛع ا٫داز ٠٭سهاّ ايكإْٛ
"

"

ايؿادز َٔ ايربملإ َٔ خ ٍ٬اتباع تدزز ايكٛاعد ايكاْ ،١ْٝٛاَ٫س ايرٜ ٟتطًب َعسف١
ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيػسٚط ايرتق ١ٝايعًُ ١ٝبني ن ٬ايكاْْٛني ايعاد( ٟقاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً)..ِٝ
ٚايفسع( ٞايتعًُٝات).
بايسدٛع اىل قاْ ٕٛايٛشاز ٠لد املػسع قد ْعِ ا٫سهاّ ا٫ضاض ١ٝيٓ ٌٝايرتق ١ٝايعًُ،١ٝ
سٝح دا ٤بأزبع ١ايكاب عًُ ١ٝقُٔ اؾاَعات  ١٦ٖٝٚاملعاٖد ايفٓ ١ٝبد٤اً َٔ يكب أضتاذ،
ثِ اضتاذ َطاعد ،ثِ َدزع ،ثِ َدزع َطاعد( .)1سٝح ٜػػٌ ايعٓٛإ ا٫خري َٔ حيٛش
عً ٢غٗاد ٠املادطتري أَ ٚا ٜعادهلاٚ ،يًٛشٜس َٓح محً ١نٌ َٔ غٗاد ٠ايدبً ّٛايعاي،ٞ
ٚغٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع ايًكب بػسط ا٫ضتُساز بايعٌُ يف ٖ ١٦ٝاملعاٖد ايفٓٚ ،١ٝي٘ خرب٠
عًُ ٫ ١ٝتكٌ عٔ مخظ ضٓٛات(.)2
"

"

ٚميٓح يكب َدزع يف سايتني :اٚ٫ىل عٓد ْ ٌٝغٗاد ٠دنتٛزاَ ٙعرتف بٗا ،أَ ٚا
ٜعادهلا ،أ ٚعٓد ْ ٌٝأعً ٢غٗاد ٠تكٓ ،١ٝأ ،١َٝٓٗ ٚا ٚعًُ ،١ٝأ ٚفٓ ١ٝيف ايتدؿؿات اييت
 ٫متٓح فٗٝا غٗاد ٠دنتٛزا ٫ٚ ،ٙغٗادَ ٠عادي ١هلا َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ،١ٝغسٜط ١أ ٫تكٌ َد٠
ايدزاض ١عٔ ث٬خ ضٓٛات بعد ايػٗاد ٠اؾاَع ١ٝاٚ٫يٚ ،١ٝايجاْ ١ٝإٔ ٜهَ ٕٛدزع َطاعد يف
اسد ٣اؾاَعات ايعساق ١ٝأ ٚاملعاٖد ايفٓ ١ٝملد ٫ ٠تكٌ عٔ ث٬خ ضٓٛاتْٚ ،ػس خ٬هلا
عجني قُٝني يف ا٫قٌٚ ،قاّ ظٗٛد تدزٜط ١ٝدٝد.)3(٠

( )7السادة ( )72مؼ "قانؽن و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي رقػ  21لدشة "7988
السعجل الشافح.

( )7السادة ( )71مؼ القانؽن نفدو.
( )3السادة ( )76مؼ القانؽن نفدو.
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بُٓٝا ميٓح يكب اضتاذ َطاعد عٓد تٛفس اسد ٣اؿايتني ايطابكتني ،فك ً٬عٔ غػٌ
َستبَ ١دزع يف اسد ٣داَعات ايعسام أ ١٦ٖٝ ٚاملعاٖد َد ٠أزبع ضٓٛات عً ٢ا٫قٌٚ ،نإ
خ٬هلا َربشاً يف ايتدزٜظْٚ ،ػس خ٬هلا ث٬خ عٛخ ق ١ُٝيف ا٭قٌ ،بٝد إ ايًكب َٔ املُهٔ
َٓش٘ ،بتٛؾ َٔ ١ٝفًظ اؾاَع ،١اذا َازع ؾاسب ايع٬ق ١ايتدزٜظ ملدد مماثً ١يف
اسد ٣اؾاَعات ايعسب ١ٝأ ٚا٫دٓب ١ٝاملُعرتف بٗاٚ ،نإ َػٗٛداً ي٘ بايتدزٜظ املتفٛم،
ٚؾدزت ي٘ عٛخ قَٚ ١ُٝبتهس ،٠ا ٚإذا نإ قد َازع اختؿاؾ٘ ملدد مماثً ١بعد
سؿٛي٘ عًٚ ٢اسد َٔ ٠ايػٗادتني املرنٛزتني يف املادٚ ،)26( ٠ؾدزت ي٘ عٛخ عًُ١ٝ
َبتهسٚ ٠ق ،١ُٝا ٚإذا نإ َٔ أؾشاب املٛاٖب ايعًُ ١ٝايفسٜد ٠ايٓافر.)1(٠
يف سني ٜتطًب يكب اضتاذ ،يػسض غػً٘ ،إ ٜه ٕٛاملٛظف قد أَك ٢مخظ ضٓٛات
يف ا٫قٌ بًكب "اضتاذ َطاعد"ٚ ،قاّ خ٬هلا ظٗٛد تدزٜظ َتُٝصْٚ ،٠ػس خ٬هلا ث٬خ
عٛخ أؾ ١ًٝعً ٢ا٫قٌ ،فك ً٬عٔ تٛفس اسد اؿا٫ت ايٛازد ٠يف املاد ٠اع.)2(ٙ٬
ٜطتفاد َٔ ذيو إ املػسع زاع ٢ا٫قدَٚ ١ٝايهفا َٔ ٠٤خ ٍ٬اغرتاط َكَ ٞد٠
َعْٚ ،١ٓٝػس عٛخ ق ١ُٝا ٚاؾ ١ًٝسطب ا٫سٛاٍ ،فك ً٬عٔ تكد ِٜدٗٛد دٝد ٠اَ ٚتفٛق١
اَ ٚتُٝص ٠يف ايتدزٜظ عًٚ ٢فل ايًكب .أ ٟإ ايػسٚط تتؿٌ برات ١ٝعٌُ املٛظف ٚاييت
ٖ ٞذات طابع عًُ ٞقض بٛؾف٘ تدزٜطٚ ٞباسحٚ ،يٝطت ذات طابع ادازَ ٖٛٚ .ٟا
ًْشع٘ اٜكاً يف ايعدٜد َٔ ايدَٗٓ ٍٚا ايٓسٜٚر(.)3

( )7السادتيؼ( )79 ،71مؼ "قانؽن و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي الشافح".

( )7السادة ( )78مؼ "قانؽن و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي رقػ  21لدشة "7988
السعجلة بقخار مجمذ قيادة الثؽرة(السشحل) رقػ  371لدشة  .7988مع العمػ ان القانؽن

نز في السادة ( )31مشو عمى انو" يدتثشى مؼ احكام السؽاد  71و  76و  71و78
مؼ ىحا القانؽن التجريدييؼ مؼ كمية الفشؽن الجسيمة ويطبق عمييػ "قخار مجمذ قيادة
الثؽرة (السشحل) السخقػ"  321والسؤرخ في  7987/3/77والتعميسات الرادرة بسؽجبو".

( )3ففي الشخويج فان التخقية لألستاذ تتػ عمى اساس الكفاءة العمسية وفقاً لمؽائح الستعمقة

بالتعييؼ والتخقية في التجريذ ومخاكد البحؽث التي وضعتيا و ازرة التعميػ واألبحاث لدشة
 ،7116إذ يؤخح بشعخ االعتبار السدتؽى العمسي السؽثق في التعميػ ذات الرمة=
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ٚبايسدٛع اىل تعًُٝات زقِ  167يطَٓٛ 2017 ١قٛع ايدزاض ١لد إ بٓٛدٖا دا٤ت
بأسهاّ تفؿَ ١ًٝٝا نإ َٓٗا تٛقٝش ١ٝنتًو املتعًك ١بتك ِٝٝايتدزٜظ ٚطبٝع ١ايبشٛخ
اييت تسٚز يًرتقَٚ ،١ٝا نإ َٓٗا  ٖٞٚايػايب ١ددٜد َٔ ٠خ ٍ٬تطًب غسٚط ٚاٚقاع
َع .١ٓٝفتطًبت غسٚطاً َٛقٛعَ ١ٝتعدد ٠ذات طبٝع ١عًُٚ ١ٝادازَ ١ٜعاً نُا دا ٤يف اؾدٍٚ
زقِ ( )2املًشل بٗا ،اييت تكتك ٞاغساى ا٫داز ٠يعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف ممازضتٗا نإدخاي٘
عكٛاً يف ايًذإ ا ٚيف ٖ ١٦ٝاداز ٠امل٪متس ا ٚيعك ١ٜٛؼسٜس فً ١عًُ ١ٝا ٚاغسان٘ يف
اضتشداخ ا٫قطاّ ا ٚتك ُ٘ٝٝيًبشٛخ ٚم ٛذيو .بٌ اقافت ايتعًُٝات يًس٩ضا ٤ا٫دازٜني
ْكاط اقاف ١ٝبطبب ٚظا٥فِٗ ملطاعد ٟز٩ضا ٤اؾاَعاتٚ ،يًعُداَٚ ٤عا ْٞٚايعُدا٤
َٚدٜس ٟا٫قطاّ بايس٥اضٚ ،١يس٩ضا ٤ا٫قطاّ ٚايفسٚع َٚدٜس ٟا٫قطاّ بايٛشاز .)1(٠نُا إ
ملتعني خازز ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٞ
ايتعًُٝات اعفت عك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املٓك ،ٍٛا ٚا ُ
ٚايبشح ايعًُ َٔ ٞغسط ايتدزٜظ(.)2
ٚتجري إقافَ ١تطًبات اداز ١ٜيف ْْ ٌٝكاط اؾد ٍٚزقِ (ْٚ ،)2كاط اقاف ١ٝيػاغًٞ
بعض املٓاؾب ا٫دازٚ ١ٜغريٖا َد ٣قاْ ١ْٝٛتًو ا٫قاف َٔ ١سٝح اعتبازٖا تعد ً٬ٜاّ
تهُ ً٬ٝيكاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝاملرنٛز آْفاً؟ اختًف ايفك٘ يف َد ٣دٛاش ذيو قُٔ ث٬خ
اػاٖات ٖ:ٞ
=بالشعخية ،والتطبيق عمى أساس التجريب أو التعميػ واإلشخاف ،فزالً عؼ نؽعية
السؤلفات والبحؽث وكسيتيا وجؽدتيا ،وان يكؽن مقجم الطمب مؤىال لمتجريذ واإلشخاف
في مدتؽى متقجم في أكثخ مؼ تخرز واحج ،وان يذتسل االنتاج العمسي عمى ثالث

فئات مختمفة عمى األقل مؼ السؽضؽعات ،وان تكؽن مؤثخة في مجتسع البحث ذي

الرمة ،وان يتدػ السجيؽد العمسي بالحجاثة ونحؽ ذلغ.
See; Scientific Qualification Requirements or Promotion to Professor,
Faculty of Social Sciences- University of Oslo, Article published on
30/10/2018 on the following website:
https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/guidelinesprofessor-promotion-141118.pdf
( )7السادة ( )71مؼ تعميسات التخقيات العمسية رقػ  761لدشة  7171الشافحة .مشذؽرة "في
جخيجة الؽقائع العخاقية ،العجد"( ،)2217في .7171/77/71
( )7السادة ( )78مؼ التعميسات نفديا.
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ا٫ػا ٙاٚ :ٍٚ٫مي ٌٝاىل إ ٚظٝف ١اي٥٬ش ٫ ١ميهٔ إ تؿٌ سد اْػا ٤اسهاّ ددٜد٠؛ ٭ْ٘
يف ساٍ ٚقعٗا ضٓه ٕٛاَاّ تعد ٌٜيًكاْ ،ٕٛمما ٜتٓافَ ٢ع َبدأ ايتدزز بني قٛاعد
ايكاْٚ ،ٕٛبايتاي ٞايتذاٚش عً ٢اختؿاف اجملًظ ايٓٝاب.)1(ٞ
ا٫ػا ٙايجاْٚ :ٞجيٝص تًو ا٫قاف ،١يهٔ َٜ٪د ٜ٘اختًفٛا يف تفطري اضاع ذيؤَ َِٗٓ ،
َٝص بني نٌ َٔ املطا ٌ٥ا٫دساٚ ١ٝ٥املطا ٌ٥املٛقٛع ،١ٝفٝذٝص ا٫قاف ١يف اٚ٫ىل دٕٚ
ايجاْ١ٝ؛ يه ٕٛاؾٛاْب ا٫دسا ٖٞ ١ٝ٥فٓ ٫ ١ٝمتظ دٖٛس اؿل ايرٜ ٟهفً٘ ايتػسٜع ،بُٓٝا
جيد زأ ٟإ اي٥٬شٚ ٖٞ ١ض ١ًٝهلا ٚظٝف ١نفًٗا املػسع ايدضتٛز ٟميهٔ َعٗا اضتشداخ
قٛاعد ددٜدٚ ٠ي ٛمل ٜدعٖٛا املػسع ايعاد ٟاىل ذيو بٗدف َٛانب ١اؿداث ١غسٜطٚ ١دٛد
قٝد ٜٔغا ٖٛٚ ٞ٥إ ته ٕٛقسٚز ١ٜيتٓفٝر ايكاَْٛٚ ،ٕٛقٛع ٖٛٚ ٞا ٫تتعازض َع

ْؿٛف ايكاْ.)2(ٕٛ

ٚذٖب زأ ٟتبٓا ٙايطٝد بٛزتايٝظ  Portalisإىل إ فاٍ اي٥٬شٜٓ ١شؿس يف تٓعِٝ
املطا ٌ٥ايجاْ ١ٜٛاملتعًك ١بتفاؾ ٌٝايتٓفٝر ٚقٛاعد تهُ ،١ًٝٝبُٓٝا ٜهتف ٞايكاْ ٕٛعاد ً٠
بسضِ ا٫فهاز ايسٝ٥ط ،١يهٔ ٖرا ايسأ ٟاْتكد يؿعٛب ١ايتُٝٝص بني نٌ َٔ املطا ٌ٥ا٫ضاض،١ٝ
ٚايجاْ.)3(١ٜٛ

( )7د .دمحم باىي ابؽ يؽنذ ،الزؽابط الجستؽرية لمؽظيفة الالئحية التشفيحية "دراسة مقارنة،
دار الجامعة الججيجة ،القاىخة" ،7118 ،ص.61-66
( )7السرجر نفدو ،ص.69-68
( )3د .بجرية جاسخ الرالح ،مرجر سابق ،ص. 18 - 11
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ا٫ػا ٙايجايحٜٚ :س ٣إٕ إقاف ١أسهاّ ددٜد ٠أَس َ ٫اْع ي٘ طاملا ناْت قسٚز ١ٜيتطبٝك٘

بػسط ا ٫تتعازض َع ايتػسٜع ايعاد .)1(ٟإذ  ٫جيٛش املػا ٠٫يف ايتٓع َٔ ِٝخ ٍ٬اي٥٬ش١؛
٭ْٗا ٚظٝف ١اضتجٓا ٫ ١ٝ٥جيٛش ايتٛضع فٗٝاٚ ،اَ ٫جٌ ايعٌُ اعتدا ً٤عً ٢ا٫ختؿاف
ايربملاْ .)2(ٞفُٔ غري املُُهٔ إ تفك ٞاي٥٬ش ١اىل ادسا ٤تعد ٌٜتػسٜع ٖٛٚ .)3(ٞايسادح يف

ايعسام عًَ ٢طت ٣ٛايفك٘ ٚايككا .)4(٤مما ْٜ٪دٙ؛  ٕ٫اإلقاف ١ايتٓع ١ُٝٝاييت  ٫تتطابل
َع ايكاْ ٕٛامنا تػهٌ اعتدادً َادٜاً عً ٢ضًط ١اخس.٣
مما تكدّ إ ايتعًُٝات ايكا ١ُ٥يًرتقٝات ايعًُ ١ٝتتعازض َع اسهاّ قاْ ٕٛايٛشاز٠؛ ٕ٫

قتٛاٖا ٜٓ ٫طبل عًٗٝا ٚؾف ايتعًُٝات ،فك ً٬عٔ ن ٕٛطبٝع ١ايػسٚط ايٛازد ٠فٗٝا ٖٞ
ذ ٟطبٝع ١ادازٚ ١ٜعًُٚ ،١ٝيٝظ عًُ ١ٝقك ١تتعًل ظٗٛد ايتدزٜظْٛٚ ،ع ايبشٛخ ،سٝح
تػهٌ تًو ايػسٚط اقاف ١قاْ ١ْٝٛتتعازض َع ا٫طاز ايعاّ اير ٟزمس٘ قاْ ٕٛايٛشاز٫ٚ ،٠
تتَ ّ٤٬ع ايٓعاّ ايرٜ ٟتٓا ٍٚأسهاّ تفؿ ١ًٝٝتُطٌٗ تطبٝل ايكاْ ٫ٚ ٕٛتتعازض َع٘،
ٚبايتايٜ ٞتٓاف ٢ا٭َس َع "ضٝاد ٠ايكاْ "ٕٛبٛؾف٘ َبدأً َٓؿٛؾاً عً ٘ٝيف ايدضتٛز ايرٟ

ْـ عً ٢إ "ايطٝاد ٠يًكاْٚ ،ٕٛايػعب َؿدز ايطًطات ٚغسعٝتٗا.)5("..

( )7د .صالح الجيؼ فؽزي ،واقع الدمطة التشفيحية في دساتيخ العالػ (مخكدية الدمطة
السخكدية) ،دار الشيزة العخبية ،7113 ،ص. 77
( )7د.دمحم باىي ابؽ يؽنذ ،مرجر سابق ،ص73 ،1؛ د .حديؼ عثسان دمحم عثسان ،الشعػ
الدياسية ،مشذؽرات الحمبي الحقؽقية ،7119 ،ص. 238 ،231

(" )3د .وسام صبار العاني ،مرجر سابق" ،ص.19 ،11
( )2سيشػ صالح دمحم ،مرجر سابق ،ص .61 ،66
( )1السادة ( )1مؼ "دستؽر العخاق لدشة ."7111
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املبحث الثانٌ
االستقرار القانىنٌ وحدوده يف تعلًنات الرتقًات العلنًُ
ضٓدزع يف ٖرا املبشح فهس ٠ا٫ضتكساز ايكاَْٚ ْٞٛد ٣ايع٬ق ١بٚ ٘ٓٝبني ايرتق،١ٝ
فك ً٬عٔ بٝإ سدٚد ٙيف تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝايٓافرٚٚ ٠فل َطايب ث٬خ ضٓبشجٗا
تباعاً:
املطلب االول
فلرَ االستقرار القانىنٌ
 ٫خ٬ف إ اهلدف ا٫ضاع ٭ ٟقاعد ٠قاْ ١ْٝٛيف اجملتُعات املدتًف ٖٛ ١ؼكٝل

ا٫ضتكساز ٚا َٔ٫بٛؾف٘ ساد ١ادتُاع ١ٝاضاض .)1(١ٝنُا تعترب ايكدز ٠عً ٢ايتٓبٖ ٪دف ًا
أضاضِٝاً َٔ اٖ٫داف اييت ٜبتػٗٝا ا٫فساد َٔ ٚزا ٤ايكاْٚ ،ٕٛعً ٢اضاض٘ ميهٔ هلِ إداز٠

غ ِْٗٚ٪بفعاي.)2(١ٝ

ٜٚعين ا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛاٜ ٫تػري ايتػسٜع بػهٌ َطتُسٚ ،إ ميازع ا٭فساد سٝاتِٗ
مبذسد ايعًِ بَ٘ ِٖٚ ،طُ ٕٛٓ٦اىل اِْٗ ٜعسف ٕٛايكاْ ٫ٚ ٕٛخيايفٚ ،ْ٘ٛيعٌ ابسش َٔ ْاد٣
بفهس ٠ا٫ضتكساز ايفًٝطٛف ازضطٚ ، Aristotle ٛايكدٜظ تَٛاع انٓٝاع:

( )7ابؽ بكخ عمي دمحم اميؼ ،العجالة مفيؽميا ومشطمقاتيا ،ط ،7دار الدمان ،دمذق،7171 ،
ص.87
(2) Stefanie A. Lindquist and Frank C. Cross، Stability، Predictability
and the rule of law ; stare decisis as reciprocity، p.1. Research
published on 30/10/2018 on the following website:
https://law.utexas.edu/conferences/measuring/The%20Papers/Rule
%20of%20Law%20Conference.crosslindquist.pdf
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 ، Thomas Aquinasإذ ٜس ٣ا ٍٚ٫بٛدٛب عدّ تػٝري ايكاْ ٕٛا ٫يف اقٝل اؿدٚد،
بُٓٝا ذٖب ايجاْ ٞاىل إ "تػٝري ايكاْ ٕٛيف سد ذات٘ اَس غري َسغٛب فٚ ،٘ٝإ ا ٟتػٝري يف
ايكاْ ٕٛجيب إ ٜه ٕٛي٘ َربز ق.)1("ٟٛ
فايتػٝريات املطتُس ٠يف ايتػسٜع ت٪د ٟاىل سسَإ ا٫فساد َٔ ايكدز ٠عً ٢ايتٓب٪
باملتطًبات اييت ٜفسقٗا املػسع َٔ  ّٜٛاىل آخس ،فك ً٬عٔ عذصِٖ عٔ فِٗ ايكاْ ٕٛعً٢
ٚد٘ ايٝكني(ٜٚ .)2ه ٕٛا٫ضتكساز ايتػسٜع َٔ ٞخ ٍ٬احملافع ١عً ٢عٓاؾس ث٬خ ٖ:ٞ
 .1اؾُٛد :ا ٟجيب ا ٫تدخٌ ايتطٛزات املدتًف ١يف َانٓ ١ايتػسٜع بػهٌ تًكا.ٞ٥
 .2ايتجبٝت :١ٝمبعٓ ٢إ ايجبات ٚا٫ضتكساز ضٝهطب اٚ٫قاع ايطا٥د ٠ؾف ١املػسٚع.١ٝ
 .3اْ٫عهاضٜٚ :١ٝعين إ ايكاْ ٕٛامنا ٜعهظ اٚ٫قاع يف َسسً ١شََٓ ١ٝا َٚا ميجً٘ َٔ
ؾٛز(.)3
حيكل ايتػسٜع فهس ٠ا َٔ٫يد ٣ا٫فساد عٓد ثبات٘ ٚدقت٘ بايٓعس اىل طبٝع ١اٖ٫داف اييت
حيًُٗا  ٖٞٚؼكٝل ايٓعاّ يف اؿٝا ٠ا٫دتُاعٚ ١ٝعدّ َفادأ ٠ا٫فساد بكاْ ٕٛغري َتٛقع،
بٌ إ ٚدٛد ٙاملطبل ميهٔ ا٫فساد َٔ ايتؿسف بأَإ(.)4
بٝد إ ا٫ضتكساز املطًل يًتػسٜع غري ممهٔٚ ،ا ٫نإ عادصاً عٔ ايتهٝف َع تػٝريات

اجملتُع( .)5سٝح نٌ فهس ٠قاْ ١ْٝٛجيب إ تٛانب اؿداثٚ ١ا ٫تٓفؿٌ عٔ املؿدز

( )7محسؽد دمحم عمي صبخة ،االتجاىات الحجيثة في اعجاد وصياغة مذخوعات القؽانيؼ ،دار
الكتب القانؽنية ،مرخ ،7119 ،ص.2
(2) John A. Bruegger, Freedom، Legality, and the Rule of Law,
Washington University Jurisprudence Review, Volume 9، Issue 1,
2006, p.106.
( )3بيخال دمحم مرطفى ،دراسة حؽل فكخة القانؽن في الجستؽر ،مكتبة زيؼ الحقؽقية لمشذخ
والتؽزيع ،بيخوت ،7173 ،ص.787

( )2د .مشحر الذاوي ،فمدفة القانؽن ،مطبؽعات السجسع العمسي العخاقي ،بغجاد،7992 ،
ص.772
(5) John A. Bruegger، op.cit، p.106.
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ا٫دتُاعٞ؛  ٕ٫اْفؿاهلا ضٝشٛهلا اىل فهس ٠يًتأٌَ(ٜٚ .)1بكٚ َٔ ٢ظٝف ١اؿهِ تٓعِٝ
اجملتُع ا ٚإعاد ٠تٓع َٔ ُ٘ٝخَ ٍ٬ساقب ١اْ٫تعاّ ٚؼدٜج٘ تهُ ً٬ٝا ٚتعد ً٬ٜا ٚتػٝٝدًا
يٛقع ددٜد بايػهٌ ايرٜ ٟتذٓب َع٘ اجملتُع ايفٛق ٢بني اعكا .)2(ٙ٤فُٔ َٓطل ايعداي١
ايعداي ١تستٝب اَٛ٫ز بػهٌ حيرتّ سكٛم ا٫فساد ايٓابع ١يف سكٝكتٗا َٔ طبٝع ١ا٫غٝا ٤اٚ
َٔ افعاٍ ايفسدَ ٖٛٚ ،ا ٜبعد ايٓعاّ عٔ ايطًط ١غري ايدميكساط ،١ٝسٝح ته ٕٛاؿكٛم
عسق٘ يًتػٝري سطب َػ ١٦ٝاؿانِ ٚاٖٛا .)3(٘٥بُٓٝا يف ايطًط ١ايدميكساط ١ٝجيب عدّ

اـسٚز عٔ اؿكٛم املهتطب ١قاْْٛاً يف ساٍ تػٝري ٕ٫ .)4(ٙا ٟايكاْ ٕٛجيب إ ٜؿٛز
سطب زأ ٟايفًٝطٛف ايفسْط ٞدٛزز بريد George Perdue ٚاملجٌ ا٫عً ٢اؾُاعٞ
اير ٟؼكك٘ دَٗٓ ١عُ ١يف فرتَ ٠ا َٔ ادٌ ايٓفع ا ٚاـري ايعاّ(.)5

ٚقد ْـ دضتٛز ايعسام يطٓ 2005 ١عً ٢ا٫ضتكساز بػهٌ قُين َٔ خ ٍ٬نفاي ١سل
ا .)6(َٔ٫إذ ميجٌ ا٫ضتكساز دص َٔ ٤سل ا َٔ٫ايرٜ ٟع ُد َٔ املؿاحل ا٫ضاض.)7(١ٝ
ٚعً ٘ٝفا٫ضتكساز ايكاْٜ ْٞٛعين ايجبات ايٓطيب ٭سهاّ ايكاْ ٕٛبػهٌ ٜ ٫فاد ٧ف٘ٝ
ا٫فساد بتػٝريات ضسٜع ١ا ٚقٛاعد غاَك.١

( )7بيخال دمحم مرطفى ،السرجر الدابق ،ص.79
( )7ناصيف نرار ،مشطق الدمطة ،ط ،7دار امؽاج لمطباعة والشذخ ،بيخوت،7117 ،
ص.779
( )3ناصيف نرار ،مرجر سابق ،ص.739-738
( )2محسؽد دمحم عمي صبخة ،مرجر سابق ،ص.61

( )1بيخال دمحم مرطفى ،السرجر الدابق ،ص.71-76
( )6السادة ( )71مؼ دستؽر العخاق لدشة .7111

( )1د .يدخي العرـار ،دور االعتبارات العسمية "في القزاء الجستؽري ،دار الشيزة العخبية،
العخبية ،القاىخة ،"7999 ،ص.11
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املطلب الثانٌ
العالقُ بني الرتقًُ واالستقرار القانىنٌ
ٜكتك ٞعح ايع٬ق ١بني ايرتقٚ ١ٝا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛؼدٜد َد ٣ن ٕٛا ٍٚ٫سك ًا
َٔ عدَ٘؛ نٜ ٞه ٕٛددٜساً باؿُا ١ٜاملطتكس َٔ ٠يدٕ املػسع ،فك ً٬عٔ ازتباط٘ بايطسٜك١
املتبع ١يف ايرتق.١ٝ
ٚقد اختًف ايفك٘ س ٍٛاَهاْ ١ٝتٛؾٝف ايرتق ١ٝبـ"اؿل" بني زأٜإ :اٍٚ٫
ٜٚتبٓا ٙد .قُد ضًُٝإ ايطُاٜٚ ٟٚك ٍٛإ ايرتق ٫ ١ٝتعد سكاً ٚي ٛاضتٛف ٢املٛظف
غسٚطٗا ا٫ؾٛي ،١ٝبٌ ٜٓشؿس َسنص املٛظف باؿل يف ايصاّ ا٫داز ٠باسرتاّ ايكاْ ،ٕٛأ ٟإ
ايرتقَٓ ٖٞ ١ٝش َٔ ١ا٫داز ٠سٝجُا ؼكل غسٚطٗا(.)1
ٚمي ٌٝايباسح اىل إ َٔ غإٔ عدّ اعتباز ايرتق ١ٝسكاً ٖ ٛعدّ خكٛعٗا
يكُاْات تهفٌ اضتكساز املؿاحل َٚا ٜتفسع عٓٗا َٔ سكٛم تِٗ ف ١٦املٛظفني.
اَا ايسأ ٟايـجاْ ٞفري ٣إ ايرتق ١ٝمتجٌ سكاً ْاغ٦اً َٔ انتطاب املٛظف يًٛظٝف١
ايعاَ ١سٝح ٜعترب ؾاسب َسنص قاْٜٚ .)2(ْٞٛتِ ايتُتع ب٘ عً ٢قدّ املطاٚاَ ٠ا بني

املٛظفني( .)3مما ٜفسض اساطتٗا با٭َإ ايكاْ ْٞٛقد ا ١ٜتػٝريات ضسٜع ١تًشل بكٛابط
َٓشٗا.
٪ٜٚضظ ٖرا ايسأ ٟعً ٢اعتبازات ْفط ١ٝإذ جيد د .غابا تَٛا َٓؿٛز بإ عً٢
ا٫دازَ ٠ساعاَ ٠ؿاحل املٛظفني ٚايتٛفٝل بٗٓٝا ٚبني َتطًبات ا٫داز ٠اؿدٜج ،١فتٓع ِٝأٟ

( )7خالج حساد دمحم العشدي ،مرجر سابق ،ص.16-11
( )7السرجر نفدو ،ص .16-11
( )3جخاد حفيعة ،مرجر سابق ،ص.71
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تسق ١ٝجيب إ ٜساعِ ايتشفٝص ٚاؾد يف ايعٌُ ٫ٚ ،ضُٝا اْٗا متجٌ ٖدف اِٖ َٔ غػٌ ايٛظٝف١
ْفطٗا(.)1

ٖٓٚاى َٔ ٜعد ايرتق ١ٝسكاً َتَ ٢ا اُضطت عً ٢قاعد ٠ايهفا ،٠٤إذ ٜك ٍٛباْ٘ ٫
ٜٛدد ٚادب عً ٢ا٫داز ٠مبٓح ايرتقٚ ،١ٝإ ؼككت ايـػسٚط املاد ١ٜيًٓٗٝا؛  ٕ٫اعتُاد ذيو
ٜتعازض َع َبدأ اؾداز ٠يف تٛي ٞايٛظٝف ١ايعاَ ،١اير ٟجيب إ ٜهَٓ ٕٛاط٘ ايهفا ٠٤ضٛا٤
بايرتق ١ٝأ ٚغريٖاٚ ،بايتاي ٫ ٞتعترب ايرتق ١ٝسكاً َامل ٜتشكل ذيو املبدأ(.)2

يف تكدٜسْا إ اعتباز ايرتق ١ٝسكاً ٜتبع ازادٚ ٠اقع ٞايتػسٜعٚ ،يهٔ لد َٔ
ايكسٚز ٟايتعاٌَ َعٗا عً ٢اْٗا اَتداداً ؿل تهاف ٪ايفسف َٔٚ ،ثِ تٛفري املتطًبات
املٛقٛع ١ٝيًٛفا ٤باؿل.
ٚايط٪اٍ ايٛازد ٖ ٌٖ ٛ٭ضًٛب ايرتق ١ٝأثس يف محا ١ٜا٫ضتكساز ايكاْْٞٛ؟
إ ا٫ضايٝب املتبع ١عاد ً٠يف ايرتق ١ٝاَا إ تتدر اضًٛب ا٫قدَ ١ٝا ٚايهفا ٠٤اٚ
نُٖ٬ا َعاً ،فا٭ ٍٚحيكل ا٫ضتكساز ٚايطُأْٚ ،١ٓٝايجاْ ٞحيكل ايهفا ١ٜيف اؾٗاش ا٫داز،ٟ

بُٓٝا ٜطاعد ا٫خر بهًُٗٝا عً ٢اؾُع بني َصاٜا ٚعٛٝب ا٫قدَٚ ١ٝايهفا .)3(٠٤نُا يف
تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝقٌ ايبشح اييت ػُع بني نُٖ٬ا.
ٜأت ٞؼكٝل ايطسٜك ١اٚ٫ىل ي٬ضتكساز؛ يهْٗٛا تك ّٛعً ٢اضاع َك ٞاملد ٠يف
ْ ٌٝايرتق .١ٝمما جيعًٗا تساع ٞايعداي ١بني املٛظفنيٚ ،تٛفس ايػعٛز با٫ضتكساز ايٓفطٞ
بطبب ٚقٛح ايٓعاّ ،فك ً٬عٔ تًب ١ٝايكسٚزات ايعًُ ١ٝيطري ايعٌُ فٗٝاٚ ،متٓع اضا٠٤

( )7د .شاب تؽما مشرؽر ،القانؽن االداري ،الكتاب الثاني ،ط ،7مشذؽرات جامعة بغجاد،
 ،7981ص .378

( )7عبجهللا بؼ راشج الدشيجي ،ىل تخقية السؽظفيؼ مؼ الحقؽق السكتدبة؟ ،مقال مشذؽر
بتاريخ  7178/71/77عمى مؽقع الجديخة لمرحافة والطباعة والشذخ:

http://www.al-jazirah.com/2008/20080429/ar1.htm
( )3د .عرام عبج الؽىاب البخزنجي ،ود .عمي دمحم بجيخ ،ياسيؼ الدالمي ،مبادئ واحكام
القانؽن االداري ،مكتبة الدشيؽري ،بغجاد ،ب.ت ،ص.339
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ا٫داز ٠يطًطتٗا ايتكدٜسٚ ،١ٜيهٔ ٪ٜخر عًٗٝا اْٗا ْعاّ ٜكك ٞعً ٢آَاٍ املٛظفني ذٟٚ
ايهفا ٠٤يف تٛي ٞاملطٚ٪يٝات ايعًٝا بطبب غٝاب ايتٓافظ فُٝا ب.)1( ِٗٓٝ

بُٓٝا ٜساع ٢يف ايطسٜك ١ايجاْ ١ٝايتأٖ ٌٝايعًُٚ ٞايعًُٚ ،ٞضا٥س َتطًبات غػٌ

ايٛظٝف.)2(١

يف تكدٜسْا إ ٖر ٙايطسٜك ١جيب إ ؼاط بكٛابط َٛقٛع ١ٝنايرتنٝص عً٢
اجملٗٛد ايعًُ ٞايراتَٓٚ ،ٞع سؿس ايعٌُ ا٫داز ٟبٝد اغداف قدد ٜٔيفرت ٠ط١ًٜٛ؛ يهٕٛ
ذيو ٪ٜضظ يٓعاّ بريٚقساط ٞداَد ٚغري عادٍ.
ٖٓٚاى َٔ ٜك ٍٛبإ فسض املعاٜري املٓاضب ١يًرتق ١ٝجيب إ ٜتَ ّ٤٬ع طبٝع١
ايٛظٝف ١املُسق ٢إيٗٝا ،إذ جيب ايتفسٜل بني َعٝاز ٟا٭قدَٚ ،١ٝايـهفا ٠٤عًٚ ٢فل سذِ
املطٚ٪يٝات اييت تتٛيد عٔ ايـٛظٝف ١ايــذدٜدَ ٖٛٚ .)3(٠ا اند ٙايفًٝطٛف د ٕٛضتٛٝازت
ٌَ  John Stuart Millيف إ تسق ١ٝاملٛظفني  -اييت تهٚ ٕٛظا٥فِٗ َتطُ ١بايجك١
ٚا٫عتُاد ٚتتطًب نفا ٠٤خاؾ – ١جيب إ ته ٕٛقا ً١ُ٥عًٚ ٢فل زأٚ ٟقٓاع ١زٝ٥ظ ايدا٥س٠
بػسط إ ٜه ٕٛاملٛظف قد تٛىل ٚظٝفت٘ ٚفل اَتشإ املطابك١؛ ٖ ٕ٫هرا َٛظفني
ضٝه ْٕٛٛغسبا ٤عٓ٘ بايٓعس اىل طسٜك ١تع ِٗٓٝٝاٚ٫ىل اييت تتطِ بايهفا ،٠٤اَا املٛظفٕٛ
اير ٜٔته ٕٛاعُاهلِ زٚت ٫ٚ ١ٝٓٝتتطًب نفا ٠٤خاؾ ،١فإ تسقٝتِٗ جيب إ ته ٕٛعً٢
اضاع ا٫قدَ.)4(١ٝ

ٚجيد ايباسح إ تبين ٖهرا زأٜ ٟعتُد عً ٢نفا ٠٤ز٩ضا ٤ا٫دازٚ ٠سٝادِٖ يف
ايعٌُ؛ نٜ ٞتِ ايتطً ِٝبطًطتِٗ ايتكدٜس ١ٜايٛاضع ١يف ا٫ختٝاز.
( )7د .عبجهللا دمحم السحسؽد ،ىل ىي حق قانؽني أم مشحة ادارية ،مقال مشذؽر بتاريخ 71
فبخايخ  7111في مؽقع صحيفة البيان االماراتية:
https://www.albayan.ae/opinions/2000-02-10-1.1095244
( )7السرجر نفدو.
( )3خزيخ عبج الؽىاب ،مرجر سابق ،ص.21

( )2جؽن ستيؽارت مل ،الحكؽمات البخلسانية ،تخجسة :اميل الغؽري ،دار اليقعة العخبية
لمتأليف والتخجسة والشذخ ،سؽريا ،ب.ت ،ص.717
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ٖٚهرا فإ تٛؾٝف ايرتق ١ٝعً ٢اْٗا سل َٔ عدَ٘ ٜعتُد عً ٢ايفهس ٠ايكاْ١ْٝٛ
اييت زمسٗا ايكاْ ٕٛعُا اذا قُٔ َهٓات تكدٜس ١ٜيإلداز ٠يف ٖرا اجملاٍ َٔ عدَ٘.
املطلب الثالث
حدود االستقرار القانىنٌ يف تعلًنات الرتقًات العلنًُ
ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايبٓٛد يف تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝزقِ  167يطٓ 2017 ١اييت
ٜٓبػ ٞعح ع٬قتٗا َع َبدأ ا٫ضتكساز ايكاْ ،ْٞٛمما ضٝذس ٟعج٘ تباعاً:
ا َٔ :ً٫ٚسٝح ايع٬ق ١بني فرتْ ٠فاذ ايتعًُٝات ٚا٫ضتكسازٜ :تطًب محا ١ٜايرتقٚ ١ٝدٛد قدز
َٔ ايجبات بػهٌ ٜكُٔ عدّ َفادأ ٠املٛظفني بكٛاعد ت٪خس َٔ اضتشكاقِٗ .إذ تكتكٞ
ايػسعٚ ١ٝدٛد قٛاْني َعسٚف ١تطُح يًُداطبني بٗا بتدطٝط تؿسفاتِٗ؛ ْ ٕ٫ػس ايكإْٛ
ٜ ٫عين إٔ نٌ غدـ ضٝه ٕٛقادزاً عً ٢ايٛؾ ٍٛإيَ ٘ٝا مل تهٔ ايكٛاعد اييت حيًُٗا
َفٗ ١َٛتٛقح اضًٛب ممازض ١اؿكٛمٚ ،اييت بد ٕٚذيو  ٫ميهٔ اؿدٜح عٔ اَت٬نٗا(.)1
ٚبـايـسدـٛع اىل ايتعًُٝات َٛقٛع ايدزاض ١فإ املد ٠املكسز ٠يٓفاذٖا  ٫تهفٞ
يتشكٝل ا٫ضتكساز ،إذ اغازت اىل اْ٘ "تٓفر ٖر ٙايتعًُٝات بعد ( )60ضتني َٜٛاً َٔ تازٜذ
ْػسٖا يف اؾسٜد ٠ايسمس .)2("١ٝفاملٛظف ممٔ اضتٛفَ ٢تطًبات ايرتق ١ٝسطب ايتعًُٝات
ايطابكٚ ١نإ تأزٜذ اضتشكاق٘ حيني بعد ْفاذ ايتعًُٝات اؾدٜد ٠بػٗس ا ٚغٗس ٜٔفاْ٘

ضٝدكع ؿهِ ا٫خري ،٠مما قد ٪ٜخس َٔ تسقٝت٘ يفرت ٠غري َتٛقع ٫ٚ .١ضُٝا إ مجع
ايٓكاط املطًٛب ١يًرتق ١ٝتتطًب َد ٠غري قؿري َٔ ٠ايصَٔٚ ،اييت ْٖ )70(ٞكط ١يًرتق ١ٝاىل
َدزعْ )80(ٚ ،كط ١يًرتق ١ٝاىل ا٭ضتاذ املطاعد )90(ٚ ،يًرتق ١ٝاىل ا٭ضتاذٚ .)3(١ٜنإ
ٜفرتض ا ٫تطس ٟايتعًُٝات ا ٫بعد َسٚز ضت ١اغٗس عً ٢ا٭قٌ َٔ تأزٜذ ايٓػس يف اؾسٜد٠
ايسمس.١ٝ

(1) John A. Bruegger، op.cit، Pp.97.103.
( )7السادة ( )31مؼ تعميسات التخقيات العمسية رقػ  761لدشة .7171
( )3السؽاد ( )3-7مؼ التعميسات نفديا.
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ٚيف ذيو ٜس ٣ايفك ٘ٝد ٕٛضتٛٝازت ٌَ إ ا٫داز ٠امل ١ُ٥٬عٓدَا تبشح عٔ

اؾٛد ٠فاْ٘ جيب ا ٫تًشل قسزًا باجملتُع ،ا ٚإ تًشل ب٘ اقٌ َا ميهٔ َٔ ايكسز(.)1

ثاْٝاً :ايع٬ق ١بني ؾٝاغ ١ايتعًُٝات ٚا٫ضتكساز ٫ :غو يف إ ايؿٝاغ ١ايػاَك ١يبٓٛد
ايتعًُٝات اَس َٔ غأْ٘ اتطاع ايؿ٬س ١ٝايتكدٜس ١ٜيإلداز ٠يف تكسٜس ايرتق َٔ ١ٝعدَٗا اٚ
تأخريٖا عً ٢أقٌ تكدٜس .سٝح إ اضتكساز ايع٬ق ١ايكاْٜ ١ْٝٛتطًب ضٗٛي ١فِٗ ايكاْ،ٕٛ

فاذا مل ٜهٔ َفَٗٛاً فإ تٓفٝر ٙضٝه ٕٛقاُ٥اً عً ٢ايؿدف .)2(١ا٭َس ايرٜ ٟطتًصّ اتباع
"ايتهٓٝو ايتػسٜع َٔ "ٞخ ٍ٬قبط ايؿٝاغ ١يف عبازات َُشهُٚ ١ضًٜٚ ،١ُٝه َٔ ٕٛغأْ٘

ؼ ٌٜٛا٫ػاٖات أ ٚا٭ٖداف ايعاَ ١إىل قٛاعد َٓكبط.)3(١

ٚقد خًت ايتعًُٝات َٔ َعاؾ ١ايهجري َٔ ا٫سهاّ نتك ِٝٝايهتاب امل٪يف يػسض
ايرتق َٔ ١ٝادٌ استطاب ْكاط اؿكٌ ا َٔ ٍٚ٫اؾد ٍٚزقِ (ٚ .)2نريو دا ٤املػسع ظًُ١
(باضتجٓا ٤ايٓػس يف ف٬ت ذات َعاٌَ تأثري)( َٔ ،)4د ٕٚؼدٜد فاٍ تطبٝل ا٫ضتجٓا.٤
ثايجاً :ايع٬ق ١بني تعكد ايتعًُٝات ٚا٫ضتكساز ٫ :خ٬ف يف إ مجع ْكاط ايرتق ١ٝسطب
ايتعًُٝات اؿاي ٖٞ ١ٝعايٚ ،١ٝتعتُد ا٫عُاٍ املدزد ١يف اؾد ٍٚزقِ ( )2يػسض مجع
ايٓكاط يٝظ عً ٢اجملٗٛد ايعًُ ٞفشطب ،بٌ عً ٢اغساى ا٫داز ٠يعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف
ممازضتٗا نإدخاي٘ عكٛاً يف ايًذإ ا ٚيف ٖ ١٦ٝاداز ٠امل٪متس ا ٚقاقساً يف ايدٚزات ا ٚيف
ا٫غساف عً ٢ايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜح ا ٚتٛي ٘ٝملٓؿب اداز ٟا ٚيعك ١ٜٛؼسٜس فً ١عًُ ١ٝاٚ
اغسان٘ يف اضتشداخ ا٫قطاّ ا ٚايٓػاطات اي٬ؾف ١ٝا ٚتك ُ٘ٝٝيًبشٛخ(ٚ .)5يعٌ ذيو ٜطاعد
عً ٢اتطاع اؿس ١ٜايتكدٜسٜــ ١يإلدازٚ ٠تػًػٌ املؿاحل ايرات ١ٝيف اْتكاٜ َٔ ٤عًَُ ٕٛعٗا،
مما ٜفٛت ايفسؾ ١عً ٢بك ١ٝاملٛظفني ٚجيعٌ اضتكساز تسقٝتِٗ َستبط باإلدازٚ ٠يٝظ بكٛاعد
ثابت ١قاْ .١ْٝٛا ٟإ ايـرتق ١ٝاقسب اىل ْعاّ ا٫ختٝاز.
( )7جؽن ستيؽارت مل ،مرجر سابق ،ص.19

( )7محسؽد دمحم عمي صبخة ،مرجر سابق ،ص.18
( )3د .مشحر الذاوي ،مرجر سابق ،ص. 777-777
( )2السؽاد ( )3-7مؼ تعميسات التخقيات العمسية الشافحة.
( )1الججول السمحق رقػ ( )7مؼ "تعميسات التخقيات العمسية" رقػ  761لدشة .7171
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إذ نًُُا تَدًفت ضًط ١ا٫داز ٠يف ايتكدٜس يف تكسٜس ايرتقٝــ ١نًُا َجًت ا٫خري ٠سكاً
َهتطباً ٜطتشل اؿُا١ٜ؛ ٭ْٗا ضته ٕٛايصاَ ،١ٝبُٓٝا ايرتق ١ٝبا٫ختٝاز تٛضع َٔ تًو
ايطًط ١مما جيعٗا سل يإلداز ٠متازض٘ ٚفكاً يطًطتٗا عًٚ ٢فل املؿًش ١ايعاَٚ ،١يٝظ
ٖٓاى سل َهتطب يًُٛظف(.)1
ٚيف ذيو ٜرنس ايفك ٘ٝد ٕٛضتٛٝازت ٌَ إ تػسٜع ايكٛاعد ايؿاؿٚ ١املٓاضب١

بػإٔ ايرتق ١ٝامنا جيعٌ ا٫داز ٠دٝد .)2(٠فتًو ايكٛاعد اذا مل تهٔ َٛقٛع ١ٝتهسع فهس٠
ا٫ضتكساز ،فإ تطبٝكٗا ض٪ٝد ٟاىل اسباط املٛظف اؾٝد( .)3فك ً٬عٔ تدَْ ٞطت٣ٛ
ايكٓاع ١يد ٣املٛظفني بٓعاّ ايرتق.)4(١ٝ

ٚايط٪اٍ ايٛازد يدٜٓا َٖ ٛا َٛقف ايككا ٤ايعساق َٔ ٞطبٝع ١ايطًط ١ا٫داز ١ٜيف
ايرتق١ٝ؟

( )7خالج حساد دمحم العشدي ،مرجر سابق ،ص  .19 ،18وقج اتجو قزاء محكسة العجل
االردنية الى ان التخقية ال تعتبخ حقاً لمسؽظف تجؽز لو مطالبة االدارة بو عمى سبيل

الجدم وااللدام ،وانسا ىي حق لإلدارة تسارسو في حجود صالحياتيا التقجيخية بسا تخاه

محققاً لمسرمحة العامة ،وىؽ ما اتجو اليو القزاء السرخي ،وذلغ باعتبار عالقة

السؽظف مع االدارة ىي عالقة تشعيسية وليذ تعاقجية ،ومؼ ثػ تبقى التخقية مجخد امل

لمسؽظف -مالػ يرجر قخار اداري بسشحيا -مؼ دون وجؽد حق مكتدبُ .يشعخ:

السـرـجر نـفـدو ،ص .11
َ
( )7جؽن ستيؽارت مل ،مرجر سابق ،ص.17

( )3د .عرام عبج الؽىاب البخزنجي وآخخون ،مرجر سابق ،ص.338-331
( )2خزيخ عبج الؽىاب ،مـرجر سابق ،ص.77
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اػ٘ قكاََ ٤ذـًظ غـٛز ٣ايــدٚيٚ ،)1(١املـشهـُ ١ا٫ؼادٜـ ١ايعُـًٝا يف انجس َٔ
قساز ي٘ اىل عدّ ايرتق ١ٝضًط ١يإلداز ٠متازضٗا عًٚ ٢فل تكدٜسٖا بػسط عدّ ا٫ضا ٠٤اٚ
ايتعطف يف اضتعُاهلا عٓد تٛفس غسٚطٗا(.)2
مما تكدّ إ ا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛغري َتشكل يف تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝايٓافر٠
بايٓعس يطسع ١تطبٝكٗاٚ ،غُٛض ٚتعكد بعض بٓٛدٖا بايػهٌ ايرٜٛ ٟضع َٔ ضًط١
ا٫دازٚ ،٠ميٓع ٚؾف ايرتق ١ٝباؿل.
املبحث الثالث
ضنان حقٌ املشاواَ والتقاضٌ يف تعلًنات الرتقًات العلنًُ
ٜتطًب ايتٓع ِٝايفعاٍ يًرتقٚ ١ٝدٛد اضظ تكُٔ محاٜتٗا ٚايتُتع بٗا عً ٢قدّ
املطاٚاٚ .٠ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح َد ٣قُإ تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝؿكٛم اضاض١ٝ
نشل ايـُُطاٚاٚ ،٠سـل ايتكاق ٞاَاّ احملانِ ،مما ضٓدزض٘ يف املطًبني اٯتٝني:

(" )7قخار الييئة العامة في مجمذ الجولة" ذي الخقػ /783/787انزباط/تسييد 7116/في
ِ
ـق الــسؽظف العام ف ــي
 .7116/77/71مذار اليو في :أندـام عـمي عـبج هللا ،حسـاية ح ُ
الت ـخقيةَ ،مجـمة ال ـ اخفـجيؼ لمــحقؽ ِق ،كمية الحقؽق-جامعة السؽصل ،م  ،77ع،7177 ،12
ص  761ىامر (.)2

( )7ق اخرات "السحكسة االتحادية العميا" ذي الخقػ /727اتحادية/تسييد 7177/في
 ،7177/71/7وذي الخقػ "/16اتحادية/تسييد 7173/في  ،"7173/3/77وذي الخقػ
"/89اتحادية/تسييد 7173/في  ،"7173/1/6وذي الخقػ "/91اتحادية/تسييد 7173/في
 ."7173/1/6مشذؽرة "عمى السؽقع الخسسي لمسحكسة االتحادية العميا":
https://www.iraqfsc.iq
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املطلب االول
يف ضنان حق املشاواَ
 ٫ميهٔ اعتباز املطاٚا ٠املطًك ١اضاضاً يًعداي ،١بٌ املِٗ دعٌ ايَ٬طاٚاَ ٠عكٛي١
ٚتؿب يف َؿًش ١اجملتُع ،فإعُاٍ املطاٚاٜ ٠ه ٕٛباسرتاّ سكٛم َٔ تتُاثٌ ظسٚفِٗ
َٚسانصِٖٚ ،تأنٝد تهاف ٪ايفسف بني ا٫فساد ،سٝح إ ٚقع ا٭ضاتر ٠اؾاَعٝني ايعًُٞ
ٚايعًُ ٞخيتًف عٔ ضا٥س َٛظف ٞايدٚي.١
ٜٚعٛد اؾٌ املطاٚا ٠بني ا٫فساد اىل قَ ١ُٝا حيًُ٘ نٌ َِٓٗ َٔ نساَ ١اْطاْ،١ٝ

فُتَ ٢ا متاثًت اٚقاعِٗ فٝذب إعَُاٍ املُطاٚا ٠فُٝا بٚ .)1(ِٗٓٝيف َٝدإ ايرتق ١ٝجيب
ٚدٛد ضٝاض ١عًُٚ ١ٝاقشْٚ ١صٚ ١ٜٗغفاف ١تٓطبل عً ٢املٛظفني ناف ١داخٌ
ايــُ٪ضط.)2(١
ٚقد ْـ دضتٛز ايعسام يطٓ 2005 ١عً ٢إ "ايعساقَ ٕٛٝتطا ٕٚٚأَاّ ايكإْٛ
د ٕٚمتٝٝص بطبب اؾٓظ أ ٚايعسم أ ٚايك ١َٝٛأ ٚا٫ؾٌ أ ٚايً ٕٛأ ٚايد ٜٔأ ٚاملرٖب أٚ
املعتكد أ ٚايسأ ٟأ ٚايٛقع ا٫قتؿاد ٟأ ٚا٫دتُاع.)3("ٞ
ٚتكتك ٞاملطاٚا ٠يف إدسا ٤ايرتق ١ٝاتباع ايػسٚط ايٛازد ٠يف ْـ ايكاْ ،ٕٛعٝح
ٜ ٫تِ تفكَٛ ٌٝظف عً ٢سطاب آخس ٜتطاَ ٣ٚع٘ يف غـسٚط غػٌ ايٛظٝف ١ا٭عًٜٚ ،٢تِ

إعُاٍ املطاٚا ٠ضـٛا ٤أنـاْـت ايتــسق ١ٝبا٭قدَٝـ ،١ا ٚبا٫ختٝاز(.)4

َٚع ذيو لد إ ايتعًُٝات تكُٓت ايعدٜد َٔ ا٭سـهاّ ايــيت ؽسز فٝـٗا عٔ َـبدأ
املطاٚا ٠نتًو اييت تعف ٞعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املٓك ٍٛا ٚاملُتعني خازز ٚشاز ٠ايتعًِٝ
( )7ناصيف نرار ،مرجر سابق ،ص.769-761
(2) R.gopinathe and Dr. Shibu.n.s.1، op.cit، p.2.
( )3السادة ( )72مؼ دستؽر العخاق لدشة .7111
( )2دمحم يؽسف دمحم الدباح ،مجى االلتدام بسعاييخ تخقية مجراء مكاتب البخيج وأثخه عمى مدتؽى

الخجمات البخيجية في قطاع غدة ،رسالة ماجدتيخ ،الجامعة اإلسالمية –غدة ،كمية
التجارة ،7118 ،ص.38
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ايعايٚ ٞايبشح ايعًُ َٔ ٞغسط ايتدزٜظ( .)1ا ٟتتٝح ايتعًُٝات ملٛظف ٞايــٛشازات ا٫خس٣
برتٜٚر َعاَ٬ت ايرتق ،١ٝفايتٓافظ ٜه ٕٛبني ا٫نادميٝني املٓك ٜٔٛؼت َ٬ى ٚشاز٠
ايتعً ِٝايعاي ٞيف غػٌ ا٫يكاب ايعًُ ١ٝد ٕٚغريِٖ.
ٖٓٚاى َٔ ٜٓاد ٟبكسٚزَُ ٠ساعا ٠ايعسٚف ايٛاقعٝـ ١عٓد ايتفاٚت يف زضِ املسانصٚ ،إ
ته ٕٛتًو ايعسٚف ضبباً َػسٚعاً يًتُٝٝص ا٫جيابٚ .)2(ٞميهٔ ايسد عً ٢ذيو إ املعاًَ١
املدتًف ١تػهٌ متٝٝصاً عٓدَا  ٫ؼٌُ َربزاً َٛقٛعٝاً َٚعك ً٫ٛذا غسض َػسٚع ٜتفل َع
َكتكٝات ايعكٌ ا ٚايعداي.)3(١
ٚبايتايٜٛ ٫ ٞدد َربز نافٍ ٜطُح بٓ ٌٝيكب عًُ َٔ ٞقبٌ َٛظف ٞايٛشازات ا٫خس،٣
ٚاضتجٓا َٔ ِٗ٥غسط ايتدزٜظ ،اير ٟفسق٘ املػسع يف "قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
ايعًُ "ٞنأسد غسٚط ايرتق .١ٝنُا اْ٘ ٜٓ ٫طذِ َع َا ضازت عً ٘ٝاملَـشهـُ ١ا٫تـشاد١ٜ
ايعُـًٝـا يف تعسٜفٗا يًُطاٚا ٠املٓؿٛف عًٗٝا يف ايدضتٛز ايرٜ ٟكك ٞبإ "املطاٚا٠

ايٛادب تٛافسٖا بني أبٓا ٤ايػسحي ١ايٛاسدٚ ٠يٝطت املطاٚا ٠بني ايػسا٥ح املدتًف.)4("...١

( )7السادة ( )78مؼ تعميسات التخقيات العمسية رقػ  761لدشة .7171

( )7د .شؽرش حدؼ عسخ ،الحق في السداواة ومؽقف القزاء الجستؽري مشو ،مجمة العمؽم

القانؽنية ،مجمة جامعة بغجاد-كمية القانؽن ،م ،37ع ،7171 ،7ص .776
(3)United Nations Human rights، "Human Rights in the Administration
of Justice: A Manual on Human Rights for Judges، Prosecutors
and Lawyers 63، Chapter 13، The Right to Equality and NonDiscrimination in the Administration of Justice"، p.653. Book
published on 8/11/2018 on the following
website:https://"www.ohchr.org/Documents/Publications/training9
chapter13en.pdf".
( )2قخار "السحكسة االتحادية العميا" ذي الخقػ  /31اتحادية 7171 /في ..7171/6/79
مشذؽر عمى السؽقع الخسسي لمسحكسة.https://www.iraqfsc.iq :
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َع ايعًِ إ احملهُ ١مسشت بايتُٝٝص ا٫جياب ٞيف سا٫ت قٝك ١نهٛتا ايٓطاٚ ٤ا٫قًٝات

سٝح  ٫تػهٌ خسٚداً عً ٢املطاٚا.)1(٠

ٖرا ٚفسقت ايتعًُٝات اٜكاً يف ايٓكاط بني املػازى اٚ ٍٚ٫ايجاْٚ ٞايجايح يف ايبشح

ايٛاسدْٚ ،ؿت اٜكاً عً ٢اْ٘ ُٜ ٫طايب املػازى ا ٍٚ٫ببشح َٓفسد عٓد ايتكدّ يًرتق.)2(١ٝ
مما ٜجري دد ٣ٚايتُٝٝص بني ايباسجني يبشح متت نتابت٘ بػهٌ َػرتى ٚتكاَين .فُٔ
املباد ٨ايعاَ ١املطكس ٠يف ايكاْ ٖٛ ٕٛعدّ دٛاش ايتفسٜل بني َٛظف َٛٚظف آخس يف ايرتق١ٝ
َا داّ إٔ اؾدازَ ٠تٛفس ٠يدُٜٗا ،يهٔ عٓدَا تٛدد َ٬ٖ٪ت افكٌ يد ٣اسدُٖا تصٜد عُا
يد ٣اٯخس فٝذب ايتُٝٝص بُٗٓٝا(ٚ .)3نإ َٔ ايــكسٚز ٟؼكٝل املعاًَ ١املتُاثً ١عٓد
ٚدٛد َٛاٖب ٚقدزات َتُاثً ،١فك ً٬عٔ اعُاٍ املعاًَ ١املدتًف ١عٓد تفاٚتٗا(.)4
َٝٚص املػسع اٜكاً بني ايس٩ضا ٤ا٫دازٜنيٚ ،بك ١ٝطاييب ايرتق ١ٝبايٓعس يٛدٛد ْكاط
اقافَ ١ٝكسز ٠يًف ١٦اٚ٫ىل بطبب غػًِٗ يًٛظا٥ف ،سٝح َٓح  % 3ملطاعد ٟز٩ضا٤
اؾاَعات 5ٚ ،يًعُداَٚ ٤عا ْٞٚايعُداَٚ ٤دٜس ٟا٫قطاّ بايس٥اض %10ٚ ،١يس٩ضا ٤ا٫قطاّ
ٚايفسٚع َٚدٜس ٟا٫قطاّ بايٛشاز٬ٜٚ .)5( ٠سغ إ ايرتق ١ٝملا ناْت عًُ ١ٝفٝذب ايتٓافظ
عً ٢اضظ اجملٗٛد ايعًُ ٫ٚ ٞميهٔ إ ٜه ٕٛيًُٓاؾب ا٫داز ١ٜاُٖ ١ٝيف ٖرا اجملاٍ.
يرا فايػدـ ايرٜ ٟدخٌ ضًو ايٛظٝف ١ايعاَ ١جيب إ ٜتٓافظ عً ٢اضاع ايهفا٠٤؛
نٜ ٞرتق ٢ملستب ١اعًَ ٖٛٚ .)6(٢ا ٜكابٌ سل تهاف ٪ايفسف ،ايرٜٓ ٟؿسف َديٛي٘ اىل
( )7ق اخرات السحكسة االتحادية العميا ذي الخقػ /36اتحادية 7173/في  ،7173/8/76وذي
الخقػ /77اتحادية 7171/في  .7171/6/72لسديج مؼ التفريل يشعخ :أ.م .د .شؽرش
حدؼ عسخ ،السرجر الدابق ،ص.737 ،778
( )7السادتيؼ (/72 ،6اوالً) مؼ تعميسات التخقيات العمسية الشافحة.
( )3عبج هللا بؼ راشج الدشيجي ،مرجر سابق.

( )2ميثػ حديؼ الذافعي ،مبجأ السداواة كزسان لمحقؽق والحخيات العامة ،مجمة الباحث،
كمية التخبية-جامعة كخبالء ،م ،7ع  ،7177 ،3ص .371
( )1السادة ( )71مؼ تعميسات التخقيات العمسية الشافحة.
( )6د .شاب تؽما مشرؽر ،مرجر سابق ،ص .371
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إتاس ١فسف َتطا ١ٜٚملٓتطيب ايدا٥س َٔ ٠د ٕٚمتٝٝصٚ ،بٓفظ ايٛقت عً ٢اإلداز ٠تٗ١٦ٝ
ٚاتاس ١ايفسف أَاّ املٛظفني بػ ١ٝإثبات دـدازتِٗ مبا  ًِٖٗ٪ٜيَٓ ٌٝستب ١اعً.)1(٢
ٚيف ذيو عدّت املَشـهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا ايـُُطاٚاٚ ٠ادب ً١سٝجُا نإ ٖٓاى تهاف ٪يف خط
ايػسٚع يًُتٓاظس ٜٔفرٖبت اىل إ "...تهاف ٪ايفسف املٓؿٛف عً ٘ٝيف ايدضتٛز ٜ ٫عين
ػاٚش ايطًِ ايٛظٝف ٞيف ايدٚي ١اير ٟاْتعُ٘ قاْ ٕٛاـدَ ١املدْٚ ١ٝقاْ ٕٛامل٬ىٚ ،امنا
املطاٚاٚ ٠ايتهاف ٪فــ ٞخط ايػسٚع يًُتٓاظسٚ ٜٔإ قٝاّ َدٜس ايٓاس ١ٝبأعُاٍ قاُ٥كاّ
"

"

ٚناي ً١يف ساي ١غٝاب٘ ٜ ٫عين إ ته ٕٛدزدت٘ ايٛظٝف ١ٝبدزد ١ايكاَ ِ٥كاّ َامل ُٜسقٚ ٢فكاً
يًػسٚط املٓؿٛف عًٗٝا قاْْٛاً ٚ .غ٬ف٘ فإ ايطًب ايٛازد يف ايدع ٣ٛبرات٘ خيٌ بتهاف٪
"

"

ايفسف.)2("..

ٖٚهرا فإ تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝمل ؼكل املطاٚا ٠عً ٢اضاع اجملٗٛد ايعًُٞ
عٓد اعطاٗ٥ا يٓكاط اقاف ١ٝعٔ غػٌ َٓاؾب ادازٚ ،١ٜعٓد متٝٝصٖا بني ايباسجني يف ايبشح
ايٛاسد ،فك ً٬عٔ اضتجٓاٗ٥ا ا٫نادمي ٞاملُتعني ،ا ٚاملَٓك ٍٛاىل ٚشاز ٠اخس َٔٚ ،٣دٕٚ
ٚدٛد تفطري َٓاضب يريو.
املطلب الثانٌ
يف ضنان حق التقاضٌ
"

"

ٜـعين ٖرا اؿل ؼكل َهٓ ١ايًذ ٤ٛإىل ايككا َٔ ٤يدٕ ا٫فساد فُٝا ٜدعَٔ ْ٘ٛ

َؿاحل(ٚ .)3اير ٟجيب إ ٜه ٕٛعادً٫؛ ٚ ٕ٫دٛد دٗاش قكا ٞ٥نفٜ ٤ٛعهظ دزد ١ايتكدّ
ٚايسق ٞيف اجملتُع(ٚ .)4إ ن َٔ ً٬ايعدٍ ايككاٚ ٞ٥ايعدٍ ايتػسٜعَ ٞت٬شَإ َٔ خٍ٬
( )7دمحم يؽسف دمحم الدباح ،مرجر سابق ،ص .39
( )7قخار السحكسة االتحادية العميا ذي الخقػ /21اتحادية 7173/في  .7173/1/73مشذؽر
عمى السؽقع الخسسي لمسحكسة االتحادية العمياhttps://www.iraqfsc.iq :

( )3د .عبج الغشي بديؽني ،مبجأ السداواة أمام القزـاء وكفالـة حـق التقاضـي ،مشذـأة السعـارف
باإلسكشجرية ،ب.ت ،ص. 71

( )2جؽن ستيؽارت مل ،مرجر سابق ،ص.13
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ٚدٛد قاْٜ ٕٛهفٌ زفع املعامل اىل ايككا ٤املطتكٌ ،ايرٜ ٟأَٔ ا٫فساد اىل سهُ٘ ٜٚطتتب
اٚ َٔ٫ايط ّ٬يف ظً٘ٚ ،بايتاي ٞففاعً ١ٝايعدٍ ايتػسٜع ٖٞ ٞاملسسً ١ايطابك ١يتأضٝظ بك١ٝ
ؾٛز ايعدٍ(.)1
ٚقد أند اي ُدضتٛز ايعساق ٞايٓافر عً ٢سل ايـتـكاق ٞإذ ْـ عً ٢اْ٘ "حيعس ايٓـ يف
ايكٛاْني عً ٢ؼؿني ا ٟعٌُ أ ٚقساز اداز َٔ ٟايطعٔ"(ٚ .)2إ "ايتكاق ٞسل َؿٕٛ

َٚهف ٍٛيًذُٝع"(.)3

تكُٓت تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝايٓافر ٠بعض ايبٓٛد اييت تؿادز َٔ سل
ايتكاق .ٞإذ اغازت اىل إ قساز ؾٓـ ١ا٫عرتاقات ايـٛشازْٗ ٖٛ ١ٜا ٞ٥ملٔ ٜكدّ يٮضتاذ١ٜ
َٔ ا٫نادميٝني يف اؾاَعات ا َٔ ٚغريِٖ َٔ َٓتطيب ايٛشاز ٠ا ٚخازدٗا( .)4بُٓٝا ٜهٕٛ
قساز ؾٓ ١ا٫عرتاقات املسنص ١ٜيف اؾاَع ١قاب ً٬ي٬عرتاض اَاّ زٝ٥ظ اؾاَعٜٚ ،١هٕٛ
قساز ٙباتاً عٓد ا٫تفام َع َكُ ٕٛايكساز ،اَا عٓد ٚدٛد تعازض بني ؾٓ ١ا٫عرتاقات
ٚزٝ٥ظ اؾاَع ١فإ فًظ اؾاَعٜ َٔ ٖٛ ١بت يف ا٫عرتاض(.)5
َع ايعًِ إ املاد َٔ )2/38( ٠ايتػسٜع ذ ٟايسقِ  40يطٓ 1988 ١املعدٍ اـاف
بٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞناْت ؼسّ ايككاْ َٔ ٤عس دعآَ ٣ٚح ا٫يكابٖٛٚ ،
َا نإ ٪ٜند عً ٘ٝاػا ٙفًظ اْ٫كباط ايعاّ املتكُٔ زد ايدع ٣ٛيعدّ ا٫ختؿاف يف
ْعس دعآَ ٣ٚح ا٭يكابٚ ،إ ته ٕٛايٛشازٚ ٠اؾاَع َٔ ٖٞ ١ؽتـ بايبت يف ذيو(.)6

( )7ناصيف نرار ،مرجر سابق ،ص.787
( )7السادة ( )711مؼ "دستؽر العخاق لدشة ."7111
( )3السادة ( )3/79مؼ الجستؽر نفدو.

( )2السادة ( /77اوالً) مؼ تعميسات الــتخقيات العمسية رقػ  761لدشة .7171
( )1السادة ( )73مؼ الـتعميسات نفديا.

( )6قخار مجمذ االنزباط العام السخقػ  7116/81السؤرخ في  .7116/1/78مذار اليو فيو :عمي
عمي سعج عسخان ،مقال بعشؽان "السخالفات الجستؽرية في أحكام القزاء اإلداري العخاقي" مشذؽر

بتاريخ  7178/71/72عمى مؽقع مخكد الفخات لمتشسية والجراسات الدتخاتيجية:
http://www.fcdrs.com/h-article.php?act=view_article&aid=12
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ثِ ايػٝت تًو املاد ٠بتػسٜع ايـتعد ٌٜا ٍٚ٫ذ ٟايسقِ  3يعاّ  2015يكاْ ٕٛزقِ 17

يعاّ  َٔٚ .)1(2005ثِ يٝظ مل ٜعد باإلَهإ ا٫ضتٓاد اىل املاد )38( ٠املرنٛز ٠آْفاً
نأضاع يتشؿني قسازات ايتـسقٝـ ١ٜ٫ٚ َٔ ١احملانِ.

ٚجيد ايباسح َٔ املٓاضب ايتفسٜل بني املطا ٌ٥املٛقٛع(١ٝايعًُٚ ،)١ٝاملطاٌ٥
ا٫داز ١ٜيف تٓع ِٝممازض ١ا٫عرتاض فاؾاْب ا َٔ ٍٚ٫ايؿعب عً ٢ايكاق ٞايدخ ٍٛف٘ٝ
بطبب اتؿاي٘ ظٛاْب عًُ ١ٝقك ١تتبع اؿس ١ٜا٫نادمي ،١ٝبُٓٝا خيـ اؾاْب ايجاْٞ
ا٫دسا٤ات ايفٓ ١ٝاييت تطبل ا ٚتًشل عًُ ١ٝايتك ِٝٝايعًَُ ،ٞا جيب اخكاعٗا يًتكاق.ٞ
٬ٜٚسغ إ اعطا ٤ايًذإ ٚاجملايظ اإلداز ١ٜاختؿاف قكا ٞ٥اَس خيٌ يٝظ عل
ايتكاق ٞفشطب ،بٌ باضتك٬ي ١ٝايعٌُ ايككا ٞ٥بطبب تبعٝتٗا يطًط ١اداز ٫ٚ ١ٜمتتع بأ١ٜ
قُاْات ٚؽكع يكٛاعدٖا اإلدسا ١ٝ٥اـاؾٚ ،١ذات قسازات ْٗا.)2(١ٝ٥

 َٔٚثِ  ٫جيٛش يًذٗ ١ايتـٓفٝـر ١ٜإؾداز أْعُٚ ١تعًُٝات متٓع مساع ايدعا ٣ٚيف
َٓاشعاتٗا أ ٚإبدا ٤ايسأ ٟفٗٝا( .)3فشُٓٝا ْ٪ضظ يٓعاّ ا٫داز ٠ايكاق ١ٝعً ٢غساز َا نإ
يف فسْطا قبٌ ايعٌُ بٓعاّ ايككا ٤املفٛض (عاّ  )ّ1872امنا حيكل غسقاً َصدٚداً اٍٚ٫
َٓع احملانِ َٔ ايٓعس يف غسع ١ٝا٫دسا٤ات ا٫دازٚ ،١ٜايجاْ ٞفطح فاٍ ايػها ٣ٚقد
ا٫داز.)4(٠
بٌ يٝظ يًُذًظ ايتػسٜع ٞاقساز قٛاْني ؼسّ ايككاْ َٔ ٤عس قكاٜا براتٗا؛  ٕ٫يف
ذيو تكٝٝد ؿل ايتٛد٘ اىل ايككا َٔ ٤دٗٚ ،١تعط ٌٝيٛظٝف ١ايـطُـًط ١ايككا َٔ ١ٝ٥دٗ١

( )7مشذؽر "في جخيجة الؽقائع العخاقية ،العجد" ( ،)2312في 7آذار .7171
( )7ســيبان جسيــل األتخوشــي ،مبــجأ اســتقالل القزــاء د ارســة مقارنــة ،رســالة ماجدــتيخ ،كميــة
القانؽن -جامعة السؽصل ،7113 ،ص.66- 62

( )3فاروق الكيالني ،استقالل القزاء ،ط ،7دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،7911 ،ص81
وما بعجىا.

( )2جاك دونجيؽ دوفابخ ،الجولة ،تخجسة :سسؽحي فؽق العادة ،مشذؽرات عؽيجات ،بيخوت–
باريذ ،ب.ت ،ص.27
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أخس .)1(٣فايدٚي ١اؿدٜج ١دٚي ١سكٛق ١ٝتفرتض خكٛع اؿهاّ يكٛاعـد قاْْٝٛـ ١ثابتـ١
متهٔ ا٫فساد اٜكاً َٔ املطايب ١باسرتاّ ٖر ٙايكٛاعد اَاّ ايككا ٠املطتكًني( .)2مما
ٜٓطذِ َع اسهاّ ايدضتٛز.

ٚعً ٘ٝفإ تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝمل تكُٔ سل ايــتكاق ٞبطبب ايؿف ١ايٓٗا١ٝ٥
يكساز ؾٓ ١ا٫عرتاقات ايٛشاز ١ٜملٔ ٜكدّ يٮضتاذ ،١ٜفك ً٬عٔ قساز ؾٓ ١ا٫عرتاقات
املسنص ١ٜيف اؾاَع ١ا ٚفًظ اؾاَع َٔ ١د ٕٚايتُٝٝص بني املطا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝا٫دسا ١ٝ٥ضبب
ا٫عرتاض ،مما ٜكٝد َٔ اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١يًككا ٤اييت تستبط بكُإ سل ايتكاق.ٞ
مما تكدّ إ ٚاقع ٞايتعًُٝات املرنٛز ٠مل ٜٛفسٚا ايكُاْات ا٫ضاض ١ٝيهفاي ١سكٞ
املطاٚاٚ ٠ايتكاق ٞيف ايعدٜد َٔ ايبٓٛد ،اَ٫س ايرٜ ٟهسع فهس ٠عدّ اعتباز ايرتق ١ٝايعًُ١ٝ
سكاً ٜتبع َسنص املٛظف.
اخلامتـُ
بعد انُاٍ دزاض ١ايتهٝٝف ايدضتٛز ٟيتعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝزقِ ( )167يطٓ١
 2017تٛؾًٓا اىل فُٛع ١اضتٓتاداتَٚ ،كرتسات ميهٔ تٓاٚهلا عً ٢ايٓش ٛا٫ت:ٞ
ا :ً٫ٚا٫ضتٓتادات
 .1متجٌ ايرتق ١ٝاْتكاٍ َٔ ٚظٝف ١ادْ ٢اىل اعً ٢غاغس ٠مبا ٜرتتب عٓٗا َٔ َطٚ٪يٝات
َٚصاٜاٚ .إ ايتٓع ِٝايفعاٍ هلا ٜٛفس سافصاً يد ٣املٛظف بايتٓافظ ٚا٫ضتكساز ٚايهفا٠٤
يف ايعٌُ.
ٜ ٫ .2ؿدم عً ٢تٓع ِٝايرتق ١ٝايعًُ ١ٝاؿايٚ ٞؾف ايتعًُٝات َٔ ايٓاس ١ٝايدضتٛز،١ٜ
بٌ ايٓعاّ بايٓعس يدٚز ٙاملهٌُ ٭سهاّ ايكاْ ،ٕٛمما ٜٓطذِ َع املادَٔ )3/80( ٠
دضتٛز ايعسام يطٓٚ ،2005 ١املاد َٔ )1/47(٠قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح
"

( )7د .عبج الغشي بديؽني ،مرجر سابق ،ص.76
( )7جاك دونجيؽ دوفابخ ،السرجر الدابق ،ص.77
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ايعًُ ٞزقِ  40يطٓ 1988 ١املعدٍ ايٓافرٜٚ ،كع قُٔ اختؿاف فًظ ايٛشزا٤
"

ٚيٝظ ايٛشٜس.
 .3دا٤ت تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝبإقاف ١تػسٜع ٫ ١ٝتتفل َع ا٫طاز ايعاّ اير ٟزمس٘
قاْ ٕٛايٛشاز َٔ ٠سٝح اجياد غسٚط ذات طابع عًُٚ ٞادازٚ ،ٟمتٝٝصٖا بني ايباسجني
يف ايبشح ايٛاسدٚ ،اعفاَٛ ٤ظف ٞايٛشازات َٔ غسط ايتدزٜظ ،بُٓٝا َتطًبات ايرتق١ٝ
ٚفل قاْ ٕٛايٛشاز ٖٞ ٠ذات طابع عًُ ٞقض بٛؾف٘ تدزٜطٚ ٞباسح.
ٜ .4عتُد تٛفري ا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛيٓعاّ ايرتق ١ٝعً ٢تٛؾٝفٗا باْٗا سل َٔ عدَ٘ٚ ،ذيو
ٜعتُد عً ٢ايفهس ٠ايكاْ ١ْٝٛاييت زمسٗا ايكاْ ٕٛعُا اذا دعٌ ؾ٬س ١ٝا٫دازَُ ٠كٝد ٠يف
تكسٜس ايــرتق َٔ ١ٝعدَ٘ .فهًُا ؽًفت ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜنًُا َجًت ايرتق ١ٝسل
َهتطب ٜطتشل اؿُا١ٜ؛ ٭ْٗا ضته ٕٛايصاَ ،١ٝبُٓٝا ايرتق ١ٝبا٫ختٝاز تٛضع َٔ تًو
ايطًط.١
 .5إ ا٫ضتكساز ايكاْ ْٞٛغري َتشكل يف تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝبايٓعس يطسع ١تطبٝكٗا،
ٚغُٛض ٚتعكد بعض بٓٛدٖا بايػهٌ ايرٜٛ ٟضع َٔ ضًط ١ا٫داز.٠
 .6مل ؼكل تعًُٝات ايرتقٝات املطاٚا ٠عً ٢اضاع اجملٗٛد ايعًُ ٞعٓد اعطاٗ٥ا يٓكاط
اقاف ١ٝعٔ غػٌ َٓاؾب ادازٚ ،١ٜعٓد متٝٝصٖا بني ايباسجني يف ايبشح ايٛاسد ،فكً٬
عٔ اضتجٓاٗ٥ا يعك ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ املُتعني ،ا ٚاملٓك ٍٛيٛشاز ٠اخس َٔ ٣غسط
ايتدزٜظ َٔٚ ،دٚ ٕٚدٛد َربز ق.ٟٛ
 .7مل تكُٔ ايتعًُٝات سل ايتكاق ٞبايٓعس اىل ايؿف ١ايٓٗا ١ٝ٥يكساز ؾٓ ١ا٫عرتاقات
ايٛشاز ١ٜملٔ ٜكدّ يٮضتاذ ،١ٜفك ً٬عٔ قساز يِذٓ ١ا٫عرتاقات املَسنص ١ٜيف اؾاَع ١اٚ
فًظ اؾاَع َٔ ١د ٕٚايتُٝٝص بني املطا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝا٫دسا ١ٝ٥ضبب ا٫عرتاض.
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ثاْٝاً :ايتٛؾٝات:

"

"

ْ .1دع ٛاىل تعد ٌٜاضاع تٓع ِٝايرتقٝات ايعًُ ١ٝيٝهْ ٕٛعاَاً بد َٔ ً٫تعًُٝات بايٓعس
يه ٕٛا٫خري ٠تٛقح ايكاْ ٫ٚ ٕٛتتكُٔ اسهاّ تهُٚ ١ًٝٝددٜد ٠اْطذاَاً َع املاد٠
( َٔ )1/47قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ  40يطٓ.1988 ١
"

"

ْٛ .2ؾ ٞباضتبعاد املُتطًبات ذات ايطابع ا٫داز ٟاييت دا ٤بٗا اؾد ٍٚزقِ ( )2املًشل
بايتعًُٝات يػسض استطاب ايٓكاط؛ يهْٗٛا تتعازض َع ا٫طاز ايعاّ اير ٟزمس٘ قإْٛ
ايٛشاز.٠
 َٔ .3املطتشطٔ َعاؾَٛ ١قٛعات َع ١ٓٝبٛقٛح يف ايتعًُٝات نتك ِٝٝايهتاب امل٪يف
يػسض ايرتق َٔ ١ٝادٌ استطاب ْكاط اؿكٌ ا َٔ ٍٚ٫اؾد ٍٚزقِ (ٚ .)2تٛقٝح
مجً( ١باضتجٓا ٤ايٓػس يف ف٬ت ذات َعاٌَ تأثري) يف املٛاد ()3-1؛ يه ٕٛايػُٛض
ٜٛضع َٔ ضًط ١ا٫داز ٠عً ٢سطاب ا٫ضتكساز.
 َٔ .4ايكسٚز ٟايتدفٝف َٔ ايٓكاط املطًٛب ١يًرتق ١ٝيف املٛاد ( َٔ )3-1ايتعًُٝات
بايٓعس يه ٕٛتعكد ايػسٚط ٜٛضع ضًط ١ا٫داز٪ٜٚ ،٠د ٟاىل اسباط املٛظف اؾٝد.
ْٛ .5ؾ ٞبإيػا ٤املٛاد (/24 ،10 ،6ا َٔ )28 ،ً٫ٚايتعًُٝات؛ إلجيادٖا متٝٝصاً ضًبٝاً خيٌ
عل املطاٚا ٠املهف ٍٛيف ايدضتٛز.
ْ .6كرتح تعد ٌٜاملادتني(/21ا َٔ )23 ،ً٫ٚايتعًُٝات بايػهٌ ايرٜ ٟطُح يًككا ٤بٓعس
دعآَ ٣ٚح ا٫يكاب ايعًُٚ ١ٝعًٚ ٢د٘ اـؿٛف يف املطا ٌ٥ا٫داز َٔ ١ٜد ٕٚايعًُ.١ٝ
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املصـادر
ا :ً٫ٚايهتب
 .1اب ٛبهس عً ٞقُد اَني ،ايعدايَ ١فَٗٗٛا َٓٚطًكاتٗا ،ط ،1داز ايصَإ ،دَػل،
.2010
 .2د .ادَ ٕٛزباط ،ايٛضٝط يف ايكاْ ٕٛايدضتٛز ٟايًبٓاْ ،ٞداز ايعًِ يًُٜ٬ني ،بريٚت،
.1970
 .3د .بدز ١ٜداضس ايؿاحل ،فاٍ اي٥٬ش ١يف فسْطا (دزاضَ ١كازَْ ،)١طبٛعات داَع١
ايهٜٛت.1990 ،
 .4بٝداٍ قُد َؿطف ،٢دزاض ١س ٍٛفهس ٠ايكاْ ٕٛيف ايدضتٛزَ ،هتب ١ش ٜٔاؿكٛق١ٝ
يًٓػس ٚايتٛشٜع ،بريٚت.2013 ،
 .5د ٕٛضتٛٝازت ٌَ ،اؿهَٛات ايربملاْ ،١ٝتسمج :١اَ ٌٝايػٛز ،ٟداز ايٝكع ١ايعسب١ٝ
يًتأيٝف ٚايرتمجٚ ١ايٓػس ،ضٛزٜا ،ب.ت.
 .6داى دْٚد ٜٛدٚفابس ،ايدٚي ،١تسمج :١مسٛس ٞفٛم ايعادَٓ ،٠ػٛزات عٜٛدات،
بريٚت–بازٜظ ،ب.ت.
 .7د .سطني عجُإ قُد عجُإ ،ايٓعِ ايطٝاضَٓ ،١ٝػٛزات اؿًيب اؿكٛق.2009 ،١ٝ
 .8د .زبٝع َفٝد ايػؿٝين ،ايٛشٜس يف ايٓعاّ ايطٝاضَٓ ،ٞػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝط،1
بريٚت.2003 ،
 .9زاميْٛد نازفًٝد نٝتٌ ،ايعً ّٛايطٝاض ،١ٝتسمج :١د .فاقٌ شن ٞقُد ،زَ ،1هتب١
ايٓٗك ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ،بػداد.1963 ،
 .10د .غاب تَٛا َٓؿٛز ،ايكاْ ٕٛا٫داز ،ٟايهتاب ايجاْ ،ٞطَٓ ،1ػٛزات داَع ١بػداد،
.1980
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 .11د .ؾ٬ح ايد ٜٔفٛشٚ ،ٟاقع ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜيف دضاتري ايعامل (َسنص ١ٜايطًط١
املسنص ،)١ٜداز ايٓٗك ١ايعسب.2003 ،١ٝ
 .12د .عبد ايػين بطَ ،ْٞٛٝبدأ املطاٚا ٠أَاّ ايككاٚ ٤نفاي ١سل ايتكاقَٓ ،ٞػأ٠
املعازف باإلضهٓدز ،١ٜب.ت.
 .13د .عؿاّ عبد ايٖٛاب ايربشل ،ٞد.عً ٞقُد بدٜسٜ ،اضني ايطَ ،َٞ٬بادٚ ٨اسهاّ
ايكاْ ٕٛا٫دازَ ،ٟهتب ١ايطٓٗٛز ،ٟبػداد ،ب.ت.
 .14فازٚم ايه ،ْٞ٬ٝاضتك ٍ٬ايككا ،٤ط ،1داز ايٓٗك ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1977 ،٠
 .15د .قُد باٖ ٞابْٜٛ ٛظ ،ايكٛابط ايدضتٛز ١ٜيًٛظٝف ١اي٥٬ش ١ٝايتٓفٝر ١ٜدزاض١
َكازْ ،١داز اؾاَع ١اؾدٜد ،٠ايكاٖس.2008 ،٠
 .16قُٛد قُد عً ٞؾرب ،٠ا٫ػاٖات اؿدٜج ١يف اعداد ٚؾٝاغَ ١ػسٚعات ايكٛاْني،
داز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛؿس.2009 ،
 .17دَٓ .رز ايػا ،ٟٚفًطف ١ايكاَْ ،ٕٛطبٛعات اجملُع ايعًُ ٞايعساق ،ٞبػداد.1994 ،
ْ .18اؾٝف ْؿازَٓ ،طل ايطًط ،١ط ،2داز اَٛاز يًطباعٚ ١ايٓػس ،بريٚت.2001 ،
 .19دٚ .ضاّ ؾباز ايعاْ ،ٞا٫ختؿاف ايتػسٜع ٞيإلداز ٠يف ايعسٚف ايعاد ،١ٜط ،1ب،ّ.
بػداد.2003 ،
 .20دٜ .طس ٟايعؿـاز ،دٚز ا٫عتبازات ايعًُ ١ٝيف ايككا ٤ايدضتٛز ،ٟداز ايٓٗك ١ايعسب،١ٝ

ايكاٖس.1999 ،٠
ثاْٝاً :ايسضا ٌ٥اؾاَع١ٝ
 .1دساد سفٝع ،١ايرتق ١ٝيف قاْ ٕٛايٛظٝف ١ايعاَ ،١زضايَ ١ادطتري ،داَع ١قُد خٝكس
بطهس ،٠نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝاؾصا٥س.2016 ،
 .2دبً ٞفاتح ،ايرتق ١ٝايٛظٝفٚ ١ٝا٫ضتكساز املٗين ،زضايَ ١ادطتري يف عًِ ا٫دتُاع،
داَعـَٓ ١تٛز ٟقطٓطٓٝـ ،١نً ١ٝايعً ّٛاإلْطاْٚ ١ٝايعً ّٛا٫دتُاع.2006-2005 ،١ٝ
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 .3خايد محاد قُد ايعٓص ،ٟايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيرتق ١ٝاملٛظف ايعاّ دزاضَ ١كازْ ١بني
ايهٜٛت ٚا٫زدٕ ،زضايَ ١ادطتري ،داَع ١ايػسم اٚ٫ضط –نً ١ٝاؿكٛم.2012 ،
 .4خكري عبد ايٖٛابْ ،عاّ تسق ١ٝاملٛظف يف اؾصا٥س ،داَعَ ١سباحٚ-زقً ،١نً١ٝ
اؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝاؾصا٥س.2015-2014 ،
 .5ضٝبإ مج ٌٝا٭تسٚغَ ،ٞبدأ اضتك ٍ٬ايككا ٤دزاضَ ١كازْ ،١زضايَ ١ادطتري ،نً١ٝ
ايكاْ -ٕٛداَع ١املٛؾٌ.2003 ،
 .6ض ِٓٝؾاحل قُد ،ايسقاب ١ايككا ١ٝ٥عً ٢ايكسازات ايتٓع ،١ُٝٝزضايَ ١ادطتري ،نً١ٝ
ايكاْ-ٕٛداَع ١نسنٛى.2014 ،
 .7عً ٞسطني امحد غ ٕ٬ٝايفٗدا ،ٟٚفًظ ايٛشزا ٤يف دضاتري ايعسام يف ايعٗد
اؾُٗٛز ،ٟزضايَ ١ادطتري ،داَع ١بػداد -نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض.1997 ،١
 .8قُد ٜٛضف قُد ايطباحَ ،د ٣ا٫يتصاّ مبعاٜري تسقَ ١ٝدزاَ ٤هاتب ايربٜد ٚأثسٙ
عًَ ٢طت ٣ٛاـدَات ايربٜد ١ٜيف قطاع غص ،٠زضايَ ١ادطتري ،اؾاَع ١اإلض– ١َٝ٬
غص ،٠نً ١ٝايتذاز.2008 ،٠
ثايجاً :اجمل٬ت
 .1اْطاّ عً ٞعبد اهلل ،محا ١ٜسل املٛظف ايعاّ يف ايرتق ،١ٝفً ١ايسافد ٜٔيًشكٛم ،نً١ٝ
اؿكٛم-داَع ١املٛؾٌ ،12 ّ ،ع.2012 ،54
 .2أ.ّ.د .غٛزؽ سطٔ عُس ،اؿل يف املطاٚاَٛٚ ٠قف ايككا ٤ايدضتٛز ،َ٘ٓ ٟفً١
ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛفً ١داَع ١بػداد-نً ١ٝايكاْ ،32ّ ،ٕٛع.2017 ،2
 .ّ.ّ .3غُٝاَ ٤دي ٍٛعباع ،اسهاّ ايرتق ١ٝايعًُ ،١ٝفً ١نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗس،ٜٔ
ّ  ،18ع .2016 ،2
 .4د .قُـد َاق ،ٞاختؿاف فًظ غٛز ٣ايدٚي ١يف ؾٝاغَ ١ػسٚعات ا٭ْعُ١
ٚايتعًُٝات ٚاْ٫عُ ١ايداخً ،١ٝفً ١ايكاْٚ ٕٛايككا ،٤ع .2015 ،18
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.ّ .5دَ .ؿدم عادٍ طايب.ّٚ ،د .زْا قُد زاق ،ٞاختؿاف فًظ ايٛشزا ٤يف
اؾداز اْ٫عُ ١يف ايتػسٜع ايعساق ،ٞفً ١نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗس ،17 ّ ،ٜٔع ،1
.2015
َٝ .6جِ سطني ايػافعَ ،ٞبدأ املطاٚا ٠نكُإ يًشكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ،١فً ١ايباسح،
نً ١ٝايرتب-١ٝداَع ١نسب ،2ّ ،٤٬ع journal.2012 ،3
زابعاً :املؿادز عً ٢اْ٫رتْٝت:
 .1عبد اهلل بٔ زاغد ايطٓٝد ٌٖ ،ٟتسق ١ٝاملٛظفني َٔ اؿكٛم املهتطب١؟َ ،كاٍ َٓػٛز
بتازٜذ  2018/10/12عًَٛ ٢قع اؾصٜس ٠يًؿشافٚ ١ايطباعٚ ١ايٓػس:
http://www.al-jazirah.com/2008/20080429/ar1.htm

 .2د .عبداهلل قُد احملُٛد ،ايرتق ٖٞ ٌٖ ١ٝسل قاْ ْٞٛأّ َٓش ١ادازَ ،١ٜكاٍ َٓػٛز
بتازٜذ  10فرباٜس  2000يف َٛقع ؾشٝف ١ايبٝإ اَ٫ازات:١ٝ
https://www.albayan.ae/opinions/2000-02-10-1.1095244

 .3عً ٞضعد عُسإَ ،كاٍ بعٓٛإ "املدايفات ايدضتٛز ١ٜيف أسهاّ ايككا ٤اإلدازٟ
ايعساقَٓ "ٞػٛز بتازٜذ  2018/10/24عًَٛ ٢قع َسنص ايفسات يًتُٓٚ ١ٝايدزاضات
ايطرتاتٝذ:١ٝ
http://www.fcdrs.com/h-article.php?act=view_article&aid=12

 .4املٛقع ايسمس ٞيًُشهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا:

https://www.iraqfsc.iq

خاَطاً :ايكٛاْني:
 .1دضتٛز ايعسام يطٓ.2005 ١
 .2قاْٚ ٕٛشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ ٞزقِ  40يطٓ 1988 ١املعدٍ ايٓافر.
 .3تعًُٝات ايرتقٝات ايعًُ ١ٝزقِ  167يطٓ.2017 ١
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