
(Abstract) 
       

       No longer the state activity was limited and confined to the 
traditional functions ; it is the defense and the establishment of security 
and justice as the state gradually began to interfere in economic activity. 
This intervention had several justifications and had also taken a variety 
of forms and in varying degrees.  

      When state intervention was limited , there was no problem, it was 
the formal justice which used to a few conflicts in which the State was a 
party and separated them . But after the increase in the State dealings 
and its interventions to a large extent , thinking was started about the 
possibility of resorting to other methods as an alternative for resorting to 
the official judicature of the state to resolve disputes that might arise 
from such transactions and interventions . similarly are those of ordinary  
individuals who prefer to resort to methods of amicable settlement, away 
from the formal justice which is characterized by resorting to it 
lengthwise the hardship and cost . The most important ones of these 
friendly ways are in peace , conciliation , mediation , arbitration and 
negotiation , as well as non-judicial oversight role in solving 
administrative disputes.  

From here , the importance of these methods began concerning the 
possibility of taking them to resolve administrative disputes and the 
extent of its role in alleviating  judicature and the extent of taking them 
and how to solve each one of them in its conflict. 
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       1 '�2�دم 4%ز�ل ا���ر إ�- �ن ��ن �6م �#ل إ� أن أ 2) )ز و%ل( � �
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���$ � ً �,ص ��6م ووا�ر ا�=��ء ، وأ4%ز�ل ا���ر  أ 2دمإ�- �ل ھؤ�ء ،  و%�� �' ا� وأ�
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�)دة �'  2د�م ا��/�در ، و�وظ$' �� 4� �"�� ا�2��ون ـ و�
��!� ا��
 �/ر�� ـ ، و�وظ$' ا�%

B' ، و�وظ$�ت �� 4� وزارة ، و�وظ$' �� 4� ا��!6د ا�#2� ـ �� 4� �"�� ا�2��ون ـ %��!� F4داد
   . ا�!دل 

�I؛ @�%�ز ھذه 4!�د  أو�ن Hر�ب  �د �' �د ا�!ون��ل �ن  أ 2دم 4����ر وأ,�راً  ، ���
�' ا�ر
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4����ر  أ 2دم �'أ إ� ھمأ ً�
طر و ذ�ره���  �و��  أ�=ر�6م %��!Jت ا�  . ا��"�

  



  

  

  ٤ــ  ١  ا��ـ�ـد�ــــ�
  ٤٢ــ ٥  ��ل ��
	دي
   ٢٨ــ٧  ا���ر	ف ������ز��ت ا�دار	� وا���ل ا�داري :  ا����ث ا�ول
�ر�ف ������ز�� ا�دار��  : ا��ط�ب ا
ول�  ٧  ا�
�ر�ف ا����ز�� ا�دار��  :  ا� رع ا
ول �  ٧  
  ١١   ط���� ا����ز�� ا�دار��  :  ا� رع ا�"��! 

�'&�م ا����ز��ت ا�دار��  :   ا� رع ا�"��ث   ١٧  
�ر�ف �����ل ا+داري و�����ر �(د�ده : ا��ط�ب ا�"��! �  ٢٠  ا�

٢١   �����ر �(د�د ا���ل ا+داري  :   ا� رع ا
ول  
  ٢٤   �د�ول ا���ل ا+داري  :  ا� رع ا�"��! 
  ٢٥  أ�واع ا
���ل ا�دار��   :  ا� رع ا�"��ث 

��  ٤٢ــ٢٩  ا����		ر ا���	زة �!���ز�� ا�دار	�  : ا����ث ا� �
٣٠  �����ر ا����ز�� ا�دار�� و�و1ف ا� '0 ��/�  : ا��ط�ب ا
ول  

  ٣٠   ا�����ر ا��3وي  :   ا� رع ا
ول
  ٣١  ا�����ر ا��و3و�!   :   ا� رع ا�"��! 

  ٣٨  ا����ز�� ا�دار���و1ف ا��7ر�6 وا�'�3ء �ن �����ر ����ز   : ا��ط�ب ا�"��!
  ٣٩  �و1ف ا��7ر�6  :   ا� رع ا
ول
  ٤٠   �و1ف ا�'�3ء  :   ا� رع ا�"��!

  ٨٤ـ  ٤٣  ا�دار	� ا�ر)��� '	ر ا��&�%	� و$	!� ��ل ا����ز��ت :ا�#�ل ا�ول
  ٦٧ــ٤٤   ا�ر)��� ا�دار	�: ا����ث ا�ول 
�(ر�ك ا�ر���1 ا�دار�� طرق:   ا��ط�ب ا
ول  ٤٥  

  ٤٥  )ا���'�>�� (ا�ر���1 ا�ذا���   :   ا
ول ا� رع
  ٤٧   ا�ر���1 ���ء ��< �ظ�م:     ا� رع ا�"��!

  ٥٣  ا+��راض أو ا�ط�ن أ��م A/�ت إدار�� ?�ر ا�'�3ء  : ا� رع ا�"��ث 
  ٥٩  اC"�ر ا���ر��� ��< ا�ر���1 ا�دار�� : ا��ط�ب ا�"��! 

�د�ل ا�'رار ا+داري   : ا� رع ا
ول �  ٥٩  
  ٦٠  إ��Eء ا�دارة ��'رار ا+داري :   ا� رع ا�"��!

  ٦٢  &(ب ا�'رار ا+داري : ا� رع ا�"��ث 
�'د�ر ا�ر���1 ا�دار�� :ا��ط�ب ا�"��ث  ٦٤  

���ر ا�ر���1 ا�دار�� Fطر�ق �(ل ا����ز��ت:   ا� رع ا
ولG٦٤  أ&��ب ا  
  ٦٥  ���زات و��وب ا�ر���1 ا�دار��  :  ا� رع ا�"��!

 ����ز��ت ا�دار	�:ا����ث ا� ��!� �
  ٨٤ــ٦٨  ا�ر)��� ا�$	�$	� وطر	�� �!
  ٦٩  ا�ر���1 ا�7���� :ا��ط�ب ا
ول 
  ٧٠  ر���1 ا�رأي ا���م :ا��ط�ب ا�"��! 

  ٧٠  ر���1 و&�>ل ا��Hم :ا� رع ا
ول 
��6 ا��د�! :ا� رع ا�"��! A٧١  ر���1 �ؤ&&�ت ا��  

 ا����و	�ت



  ٧٣  ا�ر���1 ا��ر������  :ا��ط�ب ا�"��ث 
�'د�ر ا�ر���1 ا�&��&�� :ا��ط�ب ا�را�6   ٧٤  
  ٧٦  ر)��� ا�
	%�ت ا��$��!� : ا����ث ا� ��ث
  ٧٦   )ا
��ود&��ن ( �ظ�م ا�� وض ا��ر����!  :ا��ط�ب ا
ول 

�ر�ف ��ظ�م ا
��ود&��ن :ا� رع ا
ول �  ٧٦  ا�
��J�Jت ا
��ود&��ن وو&�>�0 و&�ط��0 :ا� رع ا�"��! G٧٧    ا  

  ٨٠  ا�و&�ط ا� ر�&! :ا��ط�ب ا�"��! 
�!  :ا��ط�ب ا�"��ث �Kم ا�&و��  ٨٢  ) ا��رو�Fرا��را(ھ�>� ا+د��ء ا�
�'د�ر ر���1 ا�/�>�ت ا��&�'�� :ا��ط�ب ا�را�6   ٨٣  
��  ١٣٤ــ٨٥  ا���+	م �� ا����ز��ت ا�دار	�:  ا�#�ل ا� �

  ١٠٣ــ٨٧  ا���ر	ف �����+	م ا�داري  :  ا�ولا����ث 
�ر�ف ا��(�Fم ا+داري و���ن ���Jره وأ&�&0  :   ا��ط�ب ا
ول�  ٨٧  

�ر�ف ا��(�Fم ا+داري :     ا� رع ا
ول�   ٨٧  
  ٩٠   أ&�س ا��(�Fم ا+داري و���Jره :    ا� رع ا�"��! 

  ٩٢  و����زه �ن ا
�ظ�� ا��J�/��7ور ا��(�Fم ا+داري وأ�وا�0   : ا��ط�ب ا�"��! 
  ٩٢  Jور ا��(�Fم ا+داري :    ا� رع ا
ول 
  ٩٤  أ�واع ا��(�Fم  :    ا� رع ا�"��!

����ز ا��(�Fم ا+داري �ن ?�ره �ن ا
�ظ�� ا����7/� �0  :   ا� رع ا�"��ث   ٩٧  
  ١٠٠   ا�ط���� ا�'��و��� ���(�Fم و��ررات ا��Aوء إ��0 :   ا��ط�ب ا�"��ث
  ١٠٠   ا�ط���� ا�'��و��� ���(�Fم  :   ا� رع ا
ول 
  ١٠١  ��ررات ا��Aوء إ�< ا��(�Fم  :    ا� رع ا�"��!

��  ١١٩ـ١٠٤  �دى ,واز ا���+	م �� ا����ز��ت ا�دار	� : ا����ث ا� �

  ١٠٤  �دى Aواز ا��Aوء إ�< ا��(�Fم K! ا����ز��ت ا�دار�� ا��'د�� : ا��ط�ب ا
ول 
  ١٠٥      �و1ف ا��7ر�6 :    ا� رع ا
ول

  ١١٠  �و1ف ا�'�3ء:    ا�"��! ا� رع 
  ١١٢  �و1ف ا� '0 :   ا� رع ا�"��ث

  ١١٥  �دى Aواز ا��Aوء إ�< ا��(�Fم K! ا����ز��ت ا�دار�� ?�ر ا��'د�� :ا��ط�ب ا�"��! 
�دى Aواز ا��Aوء إ�< ا��(�Fم K! ���ز��ت �7رو��� ا�'رار ا+داري  : ا� رع ا
ول 

  )د�وى ا���Eء(
١١٧  

�و�ض  : ا� رع ا�"��! ��و�ض(�دى Aواز ا��(�Fم K! ���ز��ت ا��  ١١٨  )د��وى ا�
  ١٣٤ـ١٢٠  ا�داري��&�ء �5 وآ �ره �!2 �ظر	� ا���دإ,راءات ا���+	م و�.)� ا :ا����ث ا� ��ث 

  ١٢٠  إAراءات ا��(�Fم ا+داري  : ا��ط�ب ا
ول
��F7ل ھ�>� ا��(�Fم :  ا� رع ا
ول      ١٢٢  
  ١٢٥  إAراءات إJدار ا�'رار ا��(��F! و�� �ذه   :  ا� رع ا�"��! 

  ١٢٨  ا��(�Fم K! ا����ز��ت ا�دار�� ا���1H ��ن ا�'�3ء و :ا��ط�ب ا�"��! 
  )ب(

  ١٢٩  دور ا�'�3ء ����&�� ���(�Fم K! ا����ز��ت ا�دار�� K! ا�'��ون ا� ر�&! :  ا� رع ا
ول
  ١٣٠  م�١٩٩٤&��  ٢٧دور ا�'�3ء K! ��1ون ا��(�Fم ا��Jري ر1م  : ا� رع ا�"��! 
  ١٣٠  دور ا�'�3ء ����&�� ���(�Fم K! ا�'��ون ا��را1! :ا� رع ا�"��ث 



  ١٣١    أ"ر ا��(�Fم ��< �ظر�� ا��'د ا+داري: ث ا��ط�ب ا�"��
  ١٨٥ـ١٣٥    ا��&�%�'	را�طر	ق  �ن�ط	� ��ل ا����ز��ت ا�دار	� ا�و$�%ل ا���	 :ا�#�ل ا� ��ث 

  ١٦٩ـ١٣٥      ا��دا%ل '	ر ا��&�%	� و ا���+	�	� �#ض ا����ز��ت ا�دار	� :ا����ث ا�ول 

�&و�� ا����ز��ت ا�دار�� :ا��ط�ب ا
ول  !K O�J١٣٧  دور ا�  
�ر�ف ���O�J:   ا� رع ا
ول �  ١٣٧   ا�
  ١٤٣  ا����ز��ت ا�دار���دى Aواز ا
Gذ ���K O�J! :   ا� رع ا�"��! 

  ١٤٨  إAراءات ا�O�J وآ"�ره :   ثا� رع ا�"��
  ١٥١  ا�� �و�3 وا�و&�ط� وا��و�Kق   :ا��ط�ب ا�"��! 

  ١٥١  ا�� �و�3 :   ا� رع ا
ول
  ١٥٤  ا�و&�ط� :   ا� رع ا�"��!

  ١٥٩  ا��و�Kق : ا� رع ا�"��ث 
  ١٦٤  ا
&���ب ا��د��� ا
Gرى : ا� رع ا�را�6 
�&و��ا
"را�'��و�! ��و&�>ل ا��د���:ا��ط�ب ا�"��ث � �/�����K دواھ�ا����ز��ت ا�دار��و�دىA د�ر'�  ١٦٧  و
  ١٦٧  ا
"ر ا�'��و�! ��و&�>ل ا��د��� ��&و�� ا����ز��ت : ا� رع ا
ول 
  ١٦٨    �دى �����K ا�و&�>ل ا��د��� و�'د�ر Aدواھ� : ا� رع ا�"��! 

 ��ا�;رط ا�,زا%� و�ط�	���5 �� �ل ا����ز��ت ا�دار	� �:$!وب  '	ر  :ا����ث ا� �
�%�&(  

١٧٠-
  ١٨٥ـ

�ر�ف ���7رط ا�Aزا>! : ا��ط�ب ا
ول�  ١٧١  ا�
�ر�ف ا�7رط ا�Aزا>! :   ا� رع ا
ول�  ١٧١  

  ١٧٢  أھ��� ا�7رط ا�Aزا>! :  ا� رع ا�"��! 
����ز ا�7رط ا�Aزا>! ��� �7��0 �0 �ن أو�3ع : ا� رع ا�"��ث   ١٧٣  

  ١٧٤  K! ا��'د ا+داري ا��ظر�� ا����� ��7رط ا�Aزا>! :ا��ط�ب ا�"��! 
  ١٧٥  �JG>ص ا�7رط ا�Aزا>!  :  ا� رع ا
ول 
�د��0 :   ا� رع ا�"��!�  ١٧٧  آ"�ر ا�7رط ا�Aزا>! و�دى &�ط� ا�'�3ء K! ا��دGل �

�ط��'�ت ا�7رط ا�Aزا>! K! ا��'ود ا�دار��   :ا��ط�ب ا�"��ث   ١٨١  
  ١٨١  ا�Eرا��ت ا���GRر�� :  ا� رع ا
ول 
  ١٨٤  ��Jدرة ا������Rت :  ا� رع ا�"��! 

  ١٨٦  ا�>���� 
  ١٩٣  )�%�� ا����در

    
  

  

  

  )ج(



                                                                                                                             
             ا����ــ�

  ) ����ا� (

  

وھ" ا�د!�ع وإ���� ، �م ��د ���ط ا�دو�� ��� ��ن ��دوداً و���راً ��� ا�وظ��ف ا�����د��       
ا/�ن وا��دل ، إذ &دأت ��د)ل �در�-��ً !" ا����ط ا,����دي ، و��ن �*ذا ا��د)ل �&ررات �دة ، 

  . ��� ا�)ذ أ���,ً ���و�� و��� در-�ت �)���0 

!�د ��ن ا��4�ء ا�ر�2" ��وم &�ظر ، !��د�� ��ن �د)ل ا�دو�� ��دوداً �م ��ن ھ��ك �����       
ا��زا��ت ا������ ا��" ��ون ا�دو�� طر!�ً !�*� و��0ل !�*� ، و��ن &�د ازد��د ����5ت ا�دو�� 

ا��-وء إ�� ق أ)رى &د��� �ن ا�&دأ ا����0ر !" إ������ ا��-وء إ�� طر ، و�د)�5*� &در-� �&�رة
2وة �ن �=ل ھذه ا�����5ت وا��د)5ت إ�0ض ا����ز��ت ا��" �د ���:  ؛ ا��4�ء ا�ر�2" ��دو��

ق ا��2و�� ا�ود�� ، &��داً �ن ا�&����5ت و��5�ت ا/!راد ا���د��ن ا�ذ�ن ��40ون ا��-وء إ�� طر
ق ا�و���=ل أھم ھذه ا�طرا��4�ء ا�ر�2" ا�ذي ����ز طر�ق ا��-وء إ��< &��طول وا����� وا�����0 ، 

دور ا�ر��&� @�ر ا��4����  !54ً �نا�ود�� !" ا���? وا��و!�ق وا�و2�ط� وا�����م وا��0�و�4 ، 
  . !" �ل ا����ز��ت اAدار�� 

��ز��ت اAدار�� و�دى دورھ� !" ��ل ا��، ق !" إ������ ا/)ذ &*� ا��ن ھ�� &دأت أھ��� ھذه ا�طر
  . دى ا/)ذ &*� وطر��� �ل �ل وا�دة ��*� ���زاع �ن ا��4�ء و�ا/�&�ء �)�0ف 
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   ) ا��ـ�ـ��ــــ� (

بوھ� ��دد ����� ����زا����� إ�� ا��دد �ن  ا	دارة����       ���� ؛إدار"�رارات  إ�دار، ��د ���� إ��  ا
، و�د ���� إ��  رارات �����0 ا��وا-نھذه ا�� إ�دارا��-�داً ��� ���+* �ن ��ط" ، ا)ر ��ن  إ'داث%رض �

�9 �-�م أم أ�راداً +�-وا أا�6�7ق وا��را�0 �4 3رھ� �واء  أ��وب-�د ، و��و��* ��'دد  9ر+�ت ����� ��� ��
�� إن ا��زا��ت و'�وق +ل �-�م ، و��ود 7���"ً أ��و�ــ  ا	دار ب�ن  ����ــ ا��-6ردة  إراد���>ن  ا	دارة���ر  أ

"  .�دو�� >�� ا����وى ا أو�واء >�� ا����وى ا�دا=��  أھ�

�م  ا	دارة أ>��ل إن     ��>��ل ��د" ؛ وأ>��ل��-و-"  أ>��ل :-و>ن  >�����  "ا���ر��ت ا���-و-"  أوا���-و-
ا���ل ا���دي ��و ��رد وا��"  أ�� ؛ طر��ً ��� ا	دارةوا��� �+ون  ا	دار"وا���ود  ا	دار"���)ل ����رارات 

3ر �ؤ)رة �� ا��را+ز ا���-و-" ا��� � " ا	دار"ا���-و-� ھو ���ر ا��رارات  ��ل ��� ، �Aذا +�ن و�ود ا�)ر��د
�وم ���  أن أي إراد"�+ون  أن إ�� ا�>��لوھذه ا���د" ،  C>��ل� ا���ز ���را����B ھ�  ا�)ر��ن 3�" ھذا �

3ر  أو�-6ذاً ���-ون أو �رار أو >�د ؛  اد����Aر ا	دارة"ــ وا��� �ر�ب  ��-و-" ���9رة آ)�راً 7 �ر�ب  �-��؛  إراد
ر" �Eدارة��Gً 'ا7داري و�+ون � ا���0ء أ��م ��	�%�ءا�ط�ن  -ط�ق>ن  ا�>��لو�=رج ھذه ــ  ا���ؤو�" ا��

�د  إ�رام أو إداري�رار  +�Aدار��ط����  ا	دارةا���0ء ا�+��ل ، و'-�� ���رس  أ��س���وض >�� �ط�ب ا<
-�9 >ن ���ر���� ��ك �-�ز>�ت ���� ����-�ز>�ت  أن�ن ا�ط��� -* ، �Aإداري"���زم 0رورة إ-����J ا	دار� .  

��0 ��ن إ�� 'د ا�-زاع ، ��ن  ��-د -9وء =Gف ��ن ، وو�و�*      ھو ) ا���دي أما7داري (ا���0ء ا��ل 
ل��'ب ا7=���ص ���"  ا���0ء ھو ا�و��� ، *��-ظر �� ھذا ا�=Gف ودرا�" ھذا ا�-زاع وا��6ل �

"����ر ��و ��ط" �ن ��ط�ت ا�دو�" �دو�" ا�'د)" ، �� ا أ-وا>�� �'�م ا��-�ز>�ت ���4 ا�����G* �+6ل ا�د��ا
�'+��*، و�+6ل ا��وا-ن ا�=رى >ن ��ط�ت ا�دو�"  ��< ، *� �0� ��� "�د ��ل ا�'�ة  أن����" و�وة �-6ذ��

ا���0ء �� ا�دو�" >�� '�م ھذه  �ر�قإ�� �روز �9+�" =طرة ��دد �درة  أدىو�زاد ا��-�ز>�ت و�دا=��� 
داً �+� -�ل +ل ذي� ًG�� �J�0�'ق '�* ، و���)ل ھذه  ا��-�ز>�ت �� و�ت ���ول و���ول �دو ��* ا�'+م ا�

 "�ل �ردان 'ق ا�����0  �"ا��داوھ�� ظ�ھر��ن =طر��ن ��ددان  ا�'+�ما��9+�" �� �طء ا�����0 و>دم ��>�
ا�ذي +�6* ا�د��ور �ن +ل ��" ، و�+ن ا���وء إ�� ا���0ء '��ج ــ +�� ھو ��روف ــ إ�� +)ر �ن ا�و�ت 

��ل  افأطر�ن  اً ��� د>� +)ر ؛وا���د وا���ل  O�- �� رق اJوا���وء إ�� طر أ=رىا�-زا>�ت ا��=��6" إ�� ا��6+
ھذا  �=�طر ؛ '�� ��-�ونذ�ك دون '��" ا���وء إ�� ا���0ء �� =�و����م  وإ-��ء�=��6" �6ض -زا>���م 

" �و�راً ��و�ت وا���د وا���ل  ا�طرق و��6دون���  . آ)�ره ا�

ق اJو��ددت ھذه ا���ل و�6ر>ت ھذه ا�طر ا	دار"��د�" �'ل ا��-�ز>�ت ا�و��Jل ا أھ�"و�ن ھ-� �رزت       
�� ا�-��"  إ-��)م و�ن ،  ا	�راءات���م ����ر>" �� 'ل ا��-�ز>�ت ، �G0ً >ن ���ط"  -���ذ�ك و ؛و�-و>ت 

 ، Bا��� ًG(� لJ���0� ا�+�رة ، و�د +ون �ن ھذه ا�و��=6ف ا�0%ط >ن ا��'�+م و�ؤدي إ�� �6ر��3 ��'ث ا�
ق اJا�" و�-�ء >�� �ظ�م ، وا���وء إ�� ا��'+م ، و���� ھذه ا�طرذ�ن  ا	دار"وا�و��ط" ، وا��و�ق ، وا�ر���" 

��0ء �� �اJ�� ������ ���طر�� "�  . ا	دار"ض ا��-�ز>�ت ق ا��د

4 ��ر����� إ��  ��	دارة       �� �� ���ق ا����B ا���م ، ���� �ن و�+� �+ون ھذه ا���ر��ت ��-�'
  ، و��م ھذه أ>������را�ب  أن، �+� �+ون ��ر����� �9رو>" -�%� �-� آ=ر����ر�E� ��0%�ء أو ا��'ب ، 

)١(  
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�'�* و�ذ�ك ��� �را�ب أو��د�*  أو���%� ھذا ا���رف ذا��ً ، ���ر���  ا	دارةا��را��" �ن =Gل �را��" �    
���9رو>�* ��ل ا�ط�ن ��د��� أ��م ��" أ=رى و�" ، و��� +�ن ا���رف ا7داري  7J�0�            ��" ا�ر���" ا�

ق ����دف �'A� "��< "'��� دارةن	ق ھذا ا��دف و�ن أ ا���ر��� ا7داري ���رد  أو ��دل ��%�7 ، �ل �'
*��* ، ر���" �9رو>" ور���"  وإ-�� ، �4 ا���-ون �وا�����د ر������ إ�� �دى �Gء��* ���دف ا�ذي ���� إ�� �'

 *�د  أوا�ر���" �-�ء >�� �ظ�م  إن+��  ،�Gء�" �� ا�و�ت -6� "�" ����" و�د� إذا ا��رادا��ظ�م ا7داري ، �د و
 ��< ً��J�� م ا���ل دا=ل ا����ز ا7داري��ا'�رام �وا>د ا7=���ص و+�-ت ا���" ا���Jدة ��  أ��س�� +�ن �

B ا�6ر�" ���ل ا��و�* إ�� ا���0ء  ا	دارة+� �ظ��وا إ��  �C�رادا�-ظ�م ھ� ا�-زاھ" وا��و0و>" ، ��و 
�وي  ن إ-��ء ا��9+�" ��ذه ا��ورةو�ن ا�واB0 أ�ن �رارات ،  أ�در�*ا�-ظر ���  إ>�دة�ر�"  �Eدارةوو�ر 

" �طرح  ، إذ ا�و�"ا�-زاع �� �ر'��* J�0� "<طور إ�� �-�ز�  .ا���0ء  أ��م7 

-�� ا�طر��ن -زا>�ً ��J��ً  أ��      *��و��ن �* -زا>�ً �'��Gً وذ�ك ��-�زل +ل طرف >��  أوا���B ��ن طر
� �6=��  ا	دار"�� 'ل ا��-�ز>�ت  أھ�"�� ���و�ق وا�و��ط" وا���6و0" �ن و�* ا����دل >ن '�* ، و7 

ن  ا�و���را'��� � "  .  ا�طرافوا�و�ول إ�� ��و" ود

Gً  و�6*�؛ ق وا�و��Jل اJھذه ا�طر أھمو�د +ون ا��'+م      ���*  وأ=ذت>ر��* ���3" �روع ا���-ون ا��=��6"  
�* �� ا���-ون ا��د-� وا����ري وا���-ون ا�دو��  و��=وذ��و طرق ��روف وان +�ن ذ�ك �در��ت ���6و�" ، 

" ا��� ا	-��ن �-ا���م ، و>ر�* J�0�ذ ا��دم و��ل ظ�ور ا�دو�" ا�'د)" و�-ظم ��ط���� ا����" و�-�� ا���ط" ا�
  . ا��دا�"  وإ���"ل �� ا��-�ز>�ت ا��6 إ���>�د 

��وب ا�=ذ إ�+�-"ى ا����ؤل >ن �د إ�� وھذا �� د�4     �3ر ا���J�0 �� 'ل ا��-�ز>�ت  ��"و>ن  ا	دار
 *�6" 'ل ھذه ا��-�ز>�ت >ن طر+ .   

 �
   أه��� ا��را

���  أھ�"���)ل  ��� "�  : �و0وع ا�درا

ا��-�ز>�ت  أطراف�ن  اً ا���وء إ�� ا���0ء '��ج إ�� ا�+)ر �ن ا�و�ت وا���د وا���ل ��� د>� +)ر إنــ ١
��ا��=��6" ــ و���ل  ا	دار"ا��-�ز>�ت  7 O�- وا���وء إ�� طر أ=رىــ إ��Jوإ-��ءق �=��6" �6ض -زا>���م ا 

�زداد و�و�ر 0��-�ت ا���وء إ�� ھذه ا���ل ؤدي إ�� -��OJ  نأ=�و����م دون ا���وء إ�� ا���0ء ، +�� 
���و��ً ��د وم  أھ�  .  

ن -�و ا�����G إن ــ٢� "ا7��)��رات ا����" وازد�د وا�دو�" ، و�طور  ا��رادت ا����7د" ا�دا=�" وا�دو�
�ود  إ�راما'����ت ا�دو�" وا0طرارھ� إ�� <"�ود>��  ا	9راف أودو�"  إدار< "��وا+�" ذ�ك  ا��-�" ا����7د

 اً دور ا��طور ، ���ً أ ��وب�� ��ل  ���� ا��" ا��)�� ���و" ا��-�ز>�ت  3ر ا���J�0 ــ و7�ا��'+م ــ ھو ا�و
6ذ ھذه ا���ود وا��� ��)ل ا�9ر+�ت  ���زما��� -� "���-��"�-���� طر ا� ً��.  

�و" ا��-�ز>�ت ا	دار" �+و-* أ��و��ً ٣�� �J�0���وب 3ر ا��ن ا�طراف =��رون وذ�ك �؛ �رداً  ــ ا���م ا
�ت �� �-�ز>���م �* �Aراد��م ــ ودون �د=ل ا����0ء ــ �ن  .  

)٢(  
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ب ا��د�" >ن ا���0ء �� 'ل �-�زـ٤�����ب وإ-�� ــ >دم ا����ر ا'� "��د -ط���� إ�� >�ت ا���ود ا	دار
 "  . �ور أ=رى �ن ا��-�ز>�ت ا	دار

����� �
   ا��را

 �G0ً >ن أن وا��ظ�م ا7داري ،  ا	دار"�ن ا��ؤ��6ت ا��� �-�و�ت �و0وع ا�ر���"  اً +)ر97ك أن ھ-�ك       
��وــ �ن ا��ؤ�6ن �� ا�6�* ا����رن  >دداً ھ-�ك ��و0وع ا��'+م �� ا���ود  �ن �-�ولــ �� ا�6�* ا���ري  7

"��وبو�د-� -درة �� ا��'ث �� �و0وع  إ--� أ7،  ا	دار�3ر ا���J�0 �� 'ل ا��-�ز>�ت  ا"و�9+ل  ا	دار
، وا����ر ا�3ب ا�درا��ت ���-* �� ��-ب �ن ا��-�ز>�ت  و�د�" و��6ل ا�-واع�9�ل و��ن ���4 ھذه 

  . ا	دار" دون ا�=رى 

ب�7د �ن ��ن ھذه  وإذ      ���� ا	دار"و��� ��� دور �� 'ل ا��-�ز>�ت  �ھ�������  ا�=ذوا���� إ��  ا
 �0���م �* ھذا ا��و0وع �ن �طور و��دد �ن ��" ،  أ��موا=���ر �در��ت ا����ن وا���0ء وطو��� ، و��� 

�ط دون  ا	دار"�م +ن ���* ــ �-�ول ا��'+م �� ا���ود  إنن ا�3ب �� +�ب �� ا��راق ــ ، �A أ=رى��" �
6" �طو��� وا��=دا��� �� ���ل 'ل ا��-�ز>�ت أھ����و��ن ،  ا�=رىا�د=ول �� ا�و��Jل وا-*  ، ا	دار" و+

���ر �� ��ن دور ا��'+ما����ر �G0ً >ن ،  ا�=رى ا	دار"ا��-�ز>�ت  أ-واعدون  ا	دار"�� ا���ود  
ب 3ر ����ا��+���ت ��)ل ھذه ا�درا�" ، ��� د��-� -'و ا=��ر ا��و0وع ��'دد �و�ف ا���-ون ا��را�� �ن ا

" �� 'ل ا��-�ز>�ت ا	دار" و��ن أ'+���� إن و�دت J�0�  . ا�

����   �
  ا��را

       ���" و�� �0+ل درا�" ط����� ا�ذا�" ا��� ��زھ� >ن 3رھ� ،  إن�ن ا�ط�� ��ن �ن ا��JGم، وء ھذه ا�'
 ""ا��-�ھO  إ���ع ����و0وع و��6�G* ا	'�ط"�%�Uا  :  

١ "�وم >�� �'�ل ا�-�وص ا���-و-" ، + وا�'+�مــ ا��'��� وا�و��6 ا�ذي J�0�" اUراء�ك >رض ذا���، ا�6
  . و�و�ف ا���0ء  �-�� 

�وم >�� ا����ر-" �ن ٢��>د-� >��  إ���ع إن إذ��-و-" �=��6" ،  أ-ظ�"ــ ا��-�O ا����رن ا�ذي ا��-�O ا����رن 
+�ن ذ�ك ��+-�ً ، و��-� ��=��ر دو��ن  إن�* �� ا��راق  ا�=ذو�� �+ن  ، ا����9* واG�=7ف أو�*ا�و�وف >�� 

  . �-ظ�م ا���0ء ا��زدوج  أ=ذت� ا�دول ا�� أھموھ�� �ر-�� و��ر ��>���رھ�� �ن 

�
   ه�ف ا��را

��وب 3ر ا���J�0 �� 'ل ا��-�ز>�ت ا	دار" �� ر'�ب ا��9ر4 وا���0ء       ���دف ا�درا�" إ�� ��ن ا
��ر-" �� +ل �ن �ر-�� و��ر وا��راق ، �%رض ا�و�ول إ�� ��ض ا��و��ت � "�وأراء ا�6�* �ن =Gل درا

  . +�ھل ا���0ء � ا��� �+ن ا7ھ�داء ��� وإ���>�� �� 'ل ا��-�ز>�ت ا	دار" ود�ً ودون إ)��ل

)٣(  

�
  ��� ا��را
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��وب��د ��+-� �� ھذه ا�درا�" وھو      �3ر ا���J�0 �� 'ل ا��-�ز>�ت  ا"��ر-" ــ ���+�ً  ا	دار� "�ــ درا
��6ق �4 ا�%�" ا��ر�وة �-* ، �ذا ��د ��Jول ر�� "(G( إ�� "����ن ھذه �-� ا�ر� ��ب" -�-�ول �����،  ا

�ن ��ھ" ا��-�ز>�ت  ، �دي���و�" ��6ل ����"ز ا��-�ز>"  ا	دارر ا���زة ��� �%رض �� ا	دار"وا����
 "J�0� ر6" '��� �طرق 3+ �� �-��  . >ن ا��-�ز>" ا���د" وا��� ��+ون �'ور درا

،  أولوا���ل ا7داري �� ��'ٍث  ا	دار"ا��6ل ا����دي إ�� ا���رف ����-�ز>�ت  ذ�ك ��م أ��سو>��      
ر��و0B ا���'ث ا�)�-� �-* ��د =��-�ه  أ��ا�ول �ن ا��6ل  و��د �0�ن ، ا	دار"ا���زة ���-�ز>"  ا����

 "���" �� 'ل ا��-�ز>"  ا�رJ�0��م إ�� )G)" ���'ث ، �-�ول  ا	دار"درا�" دور ا�ر���" 3ر ا�� ا�ول، و�
�" '��� ���-�ز>�ت  أ��،  "ا	دار�-�� ا�ر���" " وطر���، و�� ا���'ث  ا	دار"ا���'ث ا�)�-� �-��ش ا�ر���" ا�

6" 'ل ا��-�ز>�ت + "���" ؛  ا	دار"ا�)��ث ��د ��-� �درا��ا��6ل ا�)�-� �ن  أ��>ن طرق ر���" ا���Jت ا��
�د � "����-*  ا�ول�-�و�-� ��  أG( � ً�0)" ���'ث ، و��م إ� ا	دار"ا��'+م �� ا��-�ز>�ت  ��-وان أ��ا�ر

* �دى �واز ا��'+م �� ا��-�ز>�ت  أ��ا���رف ����'+م ا7داري ، � �-، و��  ا	دار"ا���'ث ا�)�-� ��د �
��0ء وآ)�ره  	�راءاتا���'ث ا�)��ث ��د =��-�ه ��� *��G<م و�دة ا�دو�" ا��'+�>�� -ظر" ا���د ا7داري و

ب أ=رى �� 'ل ا��-�ز>�ت ا	دار" و�د أ�� ��-وان =��-�ه ل ا�)��ث وا�ذي ا��6وأ=راً ؛ ����و��Jل وأ
3ر ا�طرق  �ط" �'ل ا��-�ز>�ت ا	دار" >نا�و��Jل ا7'� �J�0� ا�ول�-�و�-� ��  ؛ ��')ن ، و��م >��ا�

" �6ض ا��-�ز>�ت ا	دار" وھ��" و ا��'+J�0� أ��،  )ا���B وا���6و0" وا�و��ط" وا��و�ق( ا��داJل 3ر ا�
  .داري ا	وھ� ا�9رط ا��زا�J  أ7 ا	دار"�'ل ا��-�ز>�ت  أ=رىا���'ث ا�)�-� ��د �م �����" �ورة 
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	� �����ي  


	� �����ي  

إذا ��ن ��� ��ك ��� �رورة و�ود ا	���ون 	������ 	��و	� ��ظ��� ، أ� إن ��رد ��ر�ر ا	�وا�د ا	���و��� �      
��". 	&-�� ا	(��ة ا�������� وا��ظ��#� ، ��د �,��ف ا	��س (ول �'�� ا	���دة ا	���و��� �� ا	�&��م $����#� و�"�ذھ� 

ا	$'ض 3را(� 	#ذه ا	���دة ، أو ��� ا1/ل ���رون &ر���#� ��� ا	و/��0 ا	��د�� ا	�. �. (�#م ، و/د ����ر 
أو " ا9���ء"�ن طر�ق  ، وان (&م ا	,-ف ا	ذي ���� /د ��م �ن طر�ق ا	���ء أو �(��#� ھذه ا	���دة ا	���و���

�"ا	�(��م" .�ض ا	���ز��ت وا	�. �ؤدي إ	� �$ر ، 	ذا ���'�ن ��� �ل دو	� أن �و�ر ا	و&��� أو ا	و&�0ل ا	���&$� 
ن ون ، �- $د 	����ون �ن /��ء ، 1ا	����ز��ن ��� ا���<�ل 	(�م ا	���ون ، و���� �=ذا ��ن �$د 	������ �ن /��

  .  )١(ا	���ء ھو ا	ذي ��". ��� ا	���ون 3"� ا	���ل ، إذ �(�ق ا$رز ,0�3ص ا	���دة ا	���و��� وھ. 3"� ا9	زام

ا	دو	� �'#د $وظ�"� ا	"3ل �. ا	���ز��ت $�	���ون وا	'دل إ	� ھ��0ت �&�� ا	�(��م ، و�3در  �ن ھ�� ��ن    
أ(����ً /����0 $��ء ��� ا	و/��0 ا	<�$�� و$�	�ط$�ق 9(��م ا	���ون ���#� $(�ث ��ون �ن �@ن ھذه ا1(��م أن ��(دد 

/��ء ، (�� و	و /��ت $�<ل �� ��وم $�  $#� (�وق ا	,3وم ��� �(و ��زم ، و� �'د �� �3در �ن �Cر ا	�(��م
��د �'#د ا	دو	� �<- 	$'ض ا	���ن ا9دار�� $�<ل ذ	ك ، أو /د ��و	�  ا	�(��م �ن �ض 	����ز��ت أو �ط$�ق ا	���ون ،

$'ض ا�1#زة �#�� �ض $'ض ا	���ز��ت $�ن ا1�راد ، و	�ن �� �3در �ن ھذه ا	���ن أو ��ك ا�1#زة �ن 
  .)٢('� ا	���ء و� ��ون 	#� �ن ا	�وة أو ا	(��� �� 	D(��م /رارات � �(وز ط$�

وأ��ً ���ت ا	�#� ا	�. �"3ل �. ا	�زاع ا	���ن أو ا	���ء ، أ� ا�� � ��'رض 	"ض ا	���ز��ت $�ن ا	��س �ن     
�رة (ق ����ء �"&� ، إذ ��'�ن ��� أ3(�ب ا	�@ن أن �ط�$وا ذ	ك ��� �. �ل (�	� أو �زاع ، وھو �� ��(�ق $�$�

ا	����. �ن ,-ل ا	د�وى ا	�. �ر�� 	����ء 	���ل إ	�� ھذا ا	�زاع ، 	��(ول إ	� ���ز�� �,�ص ا	���ء $�	"3ل 
��#� �ن ,-ل ���و�� �ن ا�9راءات �&�� ا	,3و�� )٣( .  

 و���� ��ن �$��رة (ق ا	����. �"�رض /��م ���ز�� /�$�� 	�"3ل ��#� �ن إ(دى �(��م ا	&�ط� ا	�����0    
$�#��#� ا	��'ددة ، (�ث ��و	� ا	���ون �وز�� و��� ا	"3ل �. ھذه ا	���ز��ت ��� ��ك ا	�#�ت وو���ً 	�'���ر 
�,��"� ، و�ن <م ��ون 	�3(ب ا	�@ن أن ���� إ	� ا	���ء $�	و&��� ا	���و��� ا	�'دة 	ذ	ك ــ وھ. ا	د�وى �. �'ظم 

ا	"3ل ��#� $(�م �#�0. $�ت ، �=ذا �� �(�ق ھذا ا�	���ء ��ن ا1(وال ــ 	�. �طرح ���� ا	���ز�� ا	�. �#دف إ	� 
ا	���ز�� �Jدو �و�و��ً 	,3و�� /����0 ، ��"ل ا	���ون �ن ,-ل ا�9راءات ا	�(ددة 	#� �(��ق ���C#� ، $@ن 

  . ��(�ق ا	�&و�� أو ا	�ر��� ا	�����0 ���<�� �. ا	(�م $�	(ل ا	��3ف ا	'�دل 

�ت ا	�. �"3ل ��#� ا	���ء ، ا	���ز��ت ا9دار�� وھ. ��� ���K �ن ا&�#� ���ز��ت و�ن أھم طوا0ف ا	���ز�    
�راد ا	���زع �'#�  -��3ل $�9دارة وا	'�ل ا9داري D	 ن��� ����و�ن <م (�ل ا	���ز�� إ	� ا	���ء 	��ول ����  -

	�'�  . � ط$�� 	�'���ر ا�1م ا	��(�رة ا	���ون ��#� ، $�را��ة ا	�����ت ا1&�&�� ا	-ز�� 9دارة ا	'دا	� إدارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


و�� ـ ، ا�ط��� ا������ ، ����ة ا����رف ، ا�
	�د. د: ��ظر )١(�ر�� ، 
��) '��ل ا�د�ن ، ا�د��وى ا�دار�� ـ د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار��، د��وى ا�
 ٨م ، ص٢٠٠٥ا�
	�در�� ، و �ؤ�12 ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ،  ، ٧م ، ص٢٠٠٣

 .  

٩
��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� ، ا��6در �2
1 ، ص. د:  ��ظر )٢(  .  


��) '��ل ا�د�ن ، . د: أي 
واء 	�ن ا�!�Dء أم ا�;'�ن ا�دار�� أم ا�'�Bت ذات ا��A@� /��1 ?�د �ن ط;ب �ن ذوي ا���ن �;�د:ل /) /ض ا��زاع ، ا�ظر )٣(
  .٧م ، ص٢٠٠٥ت ا�وظ��2 ا����� وا�ط�ون ا���6;� ��ؤون ا��وظ�2ن ، ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، ���ز��

)٥(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

�ن أھم �و�و��ت ا	���ون ا9داري ا	ذي ��ظم ا	&�ط� ا9دار�� و�(دد ) ا	���ز��ت ا9دار�� ( و�'�$ر �و�وع     
 .�أو�� ���ط#� وأ&�	�ب ���#� ، و�(�م ا	'-/�ت ا	�. ���� $��#� و$�ن ا1�راد ��د�� �$��ر ا	'�ل ا9داري 

�ك ا	'-/�ت ، ود��وى �طرح أ��م ا	���ء 	�"3ل �وا�#�#م ، و�� /د ���م �ن ذ	ك �ن ���ز��ت /د �<ور ����� �
�. ھذه ا	���ز��ت  .  

و�#�� ��ن ا	�#� ا	�. ��و	� �ض ا	�زاع ــ ا	���ء أو ا	���ن ا9دار�� أو �Cرھ� ــ ��ن �و�وع ا	درا&� ��ط�ب     
، � ) ا	'�دي(ي ��� ا	�'ر�ف $�	���ز��ت ا9دار�� و�'ر�� �'��رھ� ا	���ز 	#� �ن ���ز��ت ا	���ء �Cر ا9دار

	Jرض �ض ا	�زاع �ن طر�ق ا	���ء ا9داري وإ��� 	$��ن و�(د�د ا	���ز��ت ا9دار�� وا	�. ���ن (�#� $@&�وب 
�,3ص ا1ول ��#��  إذ�$(<�ن ،  ����Cر ا1&�وب ا	���0. ، أي �ن �Cر طر�ق ا	���ء ، 	ذا &��&م ا	"3ل 

وذ	ك ��� . ض �. ا	<��. ا	�'���ر ا	���زة 	����ز�� ا9دار�� $�	$(ث �. ا	�'ر�ف $�	���ز��ت ا9دار�� ، و�&�'ر
.�M(و ا�	ا   :  

  ا���ر�ف ������ز��ت ا�دار�� وا���ل ا?داري  / ا���Fث ا.ول 

  ا������ر ا����زة �;���ز��ت ا�دار��/ ا���Fث ا����) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٦(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

��ز��ت ا�دار�� / ا����� اول ���� �ا�! ��
 ا"داريوا� �� 

ا��"ت $'ض ا	دول  $=���ل �#�� ا	"3ل �. ا	���ز��ت ا9دار�� إ	� ا	�#� ا	�����0 ا	�و(دة ا	����0 ، وذ	ك إ	�     
إ	� إ���ء �#�  -�<ل �ر�&� -���ب ا,�3�3#� $�	"3ل �. ا	���ز��ت $�ن ا1�راد ، �. (�ن ا��#ت دول أ,رى  

إ	�  ار�� ، وھو �� �ؤدي إ	� ازدواج ا	���ء �. ��ك ا	دول/����0 �&���� �,�ص $�	"3ل �. ا	���ز��ت ا9د
ا	'�دي ، و�. ھذه ا	(�	� ��ن ا	�J	ب أن ��(دد ا,��3ص �ل �ن ا	�#��ن �ن طر�ق /��دة �#�. ا	���ء ا9داري و

���� �'ط. 	����ء ا9داري ا	و��� ا	'��� �. ا	���ز��ت ا9دار�� دون �(د�د 	#� ، $���� ��و	� �#� ا	���ء 
1,رى ا	و��� ا	'��� �. ا	���ز��ت �Cر ا9دار�� ، وھو ا	��#P ا	��$� (�	��ً �. �3ر ��ذ 3دور ا	���ون ر/م ا
م /��ون ا	�'د�ل ا	<��. 	���ون ���س ١٩٨٩	&�� )١٠٦(م، و�. ا	'راق ��ذ 3دور ا	���ون ر/م ١٩٧٢	&�� )٤٧(

�ورى ا	دو	� ر/م )&��)٦٥	١٩٧٩ .��,�ص $�	"3ل �. و�ر�&� ا	'راق و�3ر م ،	ذا ��ن ا	���ء ا9داري 
ا	���ز��ت ا9دار�� ��� (�ن �,�ص ا	���ء ا	'�دي $�	"3ل �. ا	���ز��ت ا	�د��� وا	���ر�� ، وذ	ك �@3ل ��م ، 

��� �و�ب ��� ا	"�� وا	���ء ا	�و3ل 	�'��ر �(د�د ا	���ز�� ا9دار�� ا	�. �,�ص $#� ا	���ء ا9داري ،	ذا &وف  
ف $#ذه ا	���ز��ت �. �ط�ب أول ، و	'-/� ا	���ز��ت ا9دار�� $�9دارة وا	'�ل ا9داري �=��� �(دد $د/� ا	�'ر�

 .�M(و ا�	ك ��� ا	ط�ب <�ن ، وذ� .�  :&����3 �'�� ا	'�ل ا9داري وأ�وا�� و�'���ره 

��ز�� ا�دار��/ ا��%$# اول ���� �  ا�! ��

�رع أول ، و$��ن ط$�'�#� أي �روط#�      .���ط�ب ا	�'ر�ف $�	���ز�� ا9دار�� ��� �'ر�ف ا	���ز�� ا9دار�� 
�رع <�	ث و��� �@�. �$��� .��رع <�ن و�ن <م ��&�م ا	���ز��ت ا9دار��  .�  : و,�#30�3 

   تعريف المنازعة اإلدارية/ الفرع األول 

 �ًJ	 ��ز���	,3و��  :ا	دة ا�  . )٢(���ذ$� ا	(�P : ا	�,�3م ، وا	���ز�� �. ا	,3و�� : ، وا	���زع  )١(

,�ت �ن �'ر�ف ا	���ز�� ا9دار�� و�رك ا	��رع ھذه  ��-(ظ أن ا	�وا��ن:  أ�� �'ر�ف ا	���ز�� ا9دار�� /��و��ً 
  . ا	�#�� ���#�د ا	"�� وا	���ء 

	ك أن ��ون �3رع $�ن ��3	K ����$�� و�&�وي �. ذ�( : �#�ا	"�� �#��ك �ن ذھب إ	� ا	�ول $= �'�� �&�وى    
، أو ھ.  )٣() �راد ���� $��#م أو $�ن ��3	K ھؤ�ء وإ(دى ا	&�ط�ت ا	'��� �. ا	دو	�ا	���رب $�ن ��3	K ا1

)�#�  .) ٤( )$و3"#� &�ط� إدارة � &�ط� (�م ، و��'�ق $���ط إداري ؛ ا	���ز�� ا	�. ��ون ا9دارة ا(د أطرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٨م ، ص�F�٢٠٠٩د �ن �	رم �ن ��ظور ، �
�ن ا��رب ، ا�'زء ا����ن ، ا�ط��� ا������ ، دار ا�	�ب ا��;��� ، ��روت ، ����ن ،  )١(

، ا��6در  ��Fد �ن �	رم �ن ��ظور ، �
�ن ا��ربو  ، ٨٠١، ص ١٩٩٥'�ران �
�ود ، ا�راHد ، ا�ط��� ا������ ، دار ا��;م �;���Aن ، ��روت ، ����ن ،  )٢(
 ، 1
  .  ٤١٨ص�2

و�- ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، ��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، د�وى ا���و�ض ا?داري /) ا�2!1 و@�Dء �';س ا�دو�� ، ا�ط��� ا.. د:  ��ظر )٣(
  .  ١١م ، ص٢٠٠٩

��';� ، ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ،. د: ��ظر )٤(
 ��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�د/وع ا�دار�� /) د�وى ا��#�ء وا�د��وى ا���د���� وا��
  .  ٣٥م ، ص٢٠٠٧ا�
	�در�� ، 

)٧(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

�,�ص (: $@�#�  )١(�. (�ن ذھب رأي آ,ر إ	� �'ر�"#�     D	 رع�أ���ت &واء (ا	و&��� ا	���و��� ا	�. ��"�#� ا	�
	(���� (�و/#م �. �وا�#� ا9دارة �ن طر�ق ا	���ء ، وان دور ا9دارة ��#� ھو دور ا	�د�� ) �'�و��  ط$�'�� أم

 ً�$	�C ���� ؛�	ر (��� إ�C .�ا	ر�وع 	����ء 	��"�ذ  �ظراً 	�� ����� $� �ن �ظ�ھر ا	&�ط� ا	'��� ا	�. ��'�#� 
  .) ٢(أ���	#� ا	���و��� أو ا	��د�� �. �وا�#� ا	�Jر $�� ����� �ن &�ط� ا	��"�ذ ا	�$��ر 

$�ن " litige"�ل �زاع أو ���زع :(وھ��ك �ن ذھب إ	� �'ر�ف ا	���ز�� و�ن ���#� ا	���ز�� ا9دار�� $@�#�     

ن إ(دى ا	&�ط�ت ا	'��� �. ا	دو	� ، ��م �ر�� ��� ا	���ء إذا ا	��3	K ��� $�ن ا1�راد ���� $��#م أو $��#م و$�
	��(ول ا	�زاع �ن ��رة ��د�� ��3ل $�	و/��0  ؛$��ر �3(ب ا	�@ن (�� �. ا	����. �ن ,-ل ر�� ا	د�وى إ	�� 

  . )٣() إ	� ���ز�� �"�رة /��و��� �"3ل ��#� ا	�(��� ا	�,��3 $�� �(�ق ا	���ون وا	'دل 

ا	"�� ـ وا	���ء أ���ً ـ (ول �(د�د �"#وم ا	���ز�� ا9دار�� و�-/�#� $�	(ق ا	ذي �(��� ، وھل  )٤(ا,��ف  ���    
  ھ. (ق �&��ل ؟ أوھ. ذات ا	(ق ا	�راد (����� ؟ أم إ�#� و&��� 	(���� ا	(ق ا�31. ا	�راد (�����؟ 

  . 	ذا �$د �ن ا	�"ر/� $�ن ا	���ز�� و$�ن ا	د�وى وا	,3و�� 

��	د�وى     )action : ( ء���	أن �'رض اد��ءه ��� ا .�ھ. (ق �,3. إ�را0. ، �<$ت 	�ل �3(ب اد��ء 

  .  )٥(	��ول ���� ا	���ون ��� ، &واء ��ن ذ	ك 	�3	(� أو 	�Jر �3	(� 

$@�#� ا	و&��� ا	���و��� ا	�. ����� $#� ا1�,�ص و�����ون $�����ھ� �ن ا�	���ء إ	� ا	���ء :  و�ر�#� آ,ر    
  .) ٦(ط�$� 	(���� (�و/#م ا	�'�دى ���#� أو 	��ر�ر ھذه ا	(�وق أو 	��'و�ض �ن ا�1رار ا	�. ��(ق $#� 

وھ. $#ذا ا	�د	ول �,��ف �ن ا	,3و�� ا	�. �'�. ���و�� �ن ا	روا$ط ا	���و��� وا�9راءات أ��م ا	���ء، �$دأ 
  $=�-ن 3(�"� ا	د�وى أو إ�دا�#� وا	�. ����ن ا	ط�ب ا	��دم 	����ء $�� �د��� ا	�����. ، و�� �ر�. إ	� �(���� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة 6درا�) 6درا�) ، �!��س ا����ز��ت ا�دار�� ، �D�Fرات /) ا����ز��ت ا�دار�� ، �;!�ة /) 	;�� ا�F!وق ، @
م ا�	�2ءة ا�����F�;� ���B. د )١(
)C.A.P.A ( ��
��ر�M ا�ز��رة /) http://forum.Law.dz.com، ���ورة �;- ا��و@L ا?�	�رو�)  ٦٠م ، ا�'زاHر ، ص٢٠٠٥ــ  �٢٠٠٤;
�� ا�درا ،

��ت ، �6ر . د: م ، وا�ظر ٢٦/٩/٢٠١٢� Lب ا�!��و��� ، �ط���
ن ��Fد ھ�د ، ا��F	�م /) ا����ز��ت ا�دار�� ، درا
� �!�ر�� ، ا�ط��� ا.و�- ، دار ا�	F
  .  ١٧م ، ص٢٠٠٨، 

��ر��2 �;���ز�� ا�دار�� أ��Dً أ? ا�1 ��د �Fد�ده ?:��6ص ا�#رف ا�دار�� ����'��س ا�!��H�D ��ن ط���� �FAظ إن ا���رع  )٢( LD� ري �مHا�'زا

�ت ا���و��
�	ون ا�دو�� أو إFدى ا�و?��ت أو إFدى ا��;د��ت أو إFدى ا��ؤ (��;ك ا�#رف ، ����B ا�!���D ا� �B� ص�:� (�� ذات ا��6#� ا����ز��ت ا�

��ا
�;ك ا�#رف ، أورد �Bذه ا�!��دة �'�و�� �ن ا? �B� ص�:� (���ءات ا��) �دار�� طر/� /��B ، و��د أن وLD ا�!��دة /) �Fد�د ط���� ا����ز��ت ا�
��B ا���دة ��D�ا�!��ون ا�!د�م �
��  �ن) ٧(م ، وھذا �� أورد�1 ا���دة ٢٥/٢/٢٠٠٨/)  �٠٨/٠٩ن @��ون ا�'راءات ا��د��� وا�دار��  ا�'د�د ر@م ) ٨٠٠(

  . م ١٩٦٦


��) '��ل ا�د�ن ، . د:  ، و	ذ�ك ا�ظر  ١٣
��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، ص. د )٣(
  . ١٥م ، ص٢٠٠٤ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، 

  .  ٢١ــ١٧م ، ص١٩٥٦ط���� ا�'رف ، �روط @�ول ا�د�وى /) ���ز��ت ا�!��ون ا?داري ، ا�ط��� ا.و�- ، �	��� ا�!�ھرة ا�Fد��� ، ا�!�ھرة ،  .د )٤(

1
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا. د )٥(
  .  ١٦، صأ�Aه  �!رارات ا�دار�� ، ا��6در �2

م ١٩٥٠، ���ر �;'����ت ا��6ر�� ، ا�!�ھرة ، دار ا ) �١٩٤٩
��  ٧٧@��ون ر@م  (ا����م ��Fد ا��ر@�وي ، �رح ا��را/��ت ا��د��� وا��'�ر�� ��د .د) ٦(
  .  ٣٢-٢٨، ص

  

)٨(  

  



                                                                                                                             

	� �����ي  

  . )١($3دور ا	(�م ا	$�ت ��� أو �J$ �#0�����$ر (�م  –أي إ�راءات ا	,3و��  –�ن وراء ��د��� ، و���#. 

�"&� ، إذ ��د ا&��رت أ(��م ا	���ء ا9داري �. �3ر ��� ا	�'�� &�	ف ا	ذ�ر : أ�� ��� �&�وى ا	���ء     
ا	,3و�� ا	�����0 إ��� ھ. (�	� /��و��� ���� �ن �$��رة ا	د�وى $��د��ء 	دى ا	���ء ، أي $��	���ء ((ن �رى أ

�د��ء ا	ذي ��$�. ���� ا�'��د ا	,3و�� ، وھ. ا	�. إ	�� $و&��� ا	د�وى ، و/د (دد ا	���ون إ�راءات ا	��دم $#ذا ا
أ���#� 	�و�#� �-/� ؛  ��وم ��� ا��3ل ا	د�وى $�	�(��� ا	�ر�و�� أ���#� ا	د�وى ، و����ف ا	�د�� ���� $�	�<ول

$�ن طر��#� �ن �#� ، و�-/� $�ن ھذ�ن ا	طر��ن و$�ن ا	���ء �ن �#� أ,رى ، �=ذا 	م ��ن <�� د�وى �ن ا(د 
�@ ا	,3و�� ا	�����0 ا	,3�� -���ن 	�,3م اM,ر إ	� ا	�-/. أ��م ا	���ء ، أو 	م ��ن 1(دھ�� أو ���#�� و�ود 

  . )٢()) و� ��'�د 

���و�� ا�9راءات ا	�. �$دأ $=/��� ا	د�وى ((ا	,3و�� $@�#�  )٣(�ذ	ك ��د �رف ا	���ء ا9داري �. �3ر     
�,ذ �ن ���ب ا	�د�. و���#. $(�م ��3ل �. ا	�زاع أو $���زل أو K�3 أو ��� �&�ك ا���$. �" أ��م ا	�(��� $��ء

  )) .$&$ب ��ب أو ,ط@ �. ا�9راءات أو $@�ر ��رض ، �#. (�	� /��و��� ���@ �ن �$��رة  ا	د�وى 

 �#�@$ �#�و&��� ((��� ا&��ر �و/ف ا	���ء ا	�3ري ��� ا	�"ر/� $�ن ا	,3و�� وا	د�وى �. ا	���ء ا	�. �ر
  . )٤())�� ��و�� $#� �3(ب ا	�@ن إ	� ا	���ء 	(���� (ق ��رر 	� /��و�

 –�"�رض ((و�رى ا	�(��� ا	د&�ور�� ا	'��� �. �3ر �. إط�ر �(د�دھ� 	���ون (ق ا	����. إن ھذا ا	(ق     
����ن �ل �ن ������ �ن ا	�"�ذ إ	� ا	���ء �"�ذا �&�را � �<��� أ�$�ء ��	�� ، و� �(ول دو��  –ا$�داء و$داھ� 

) أي ا	(ق �. ا	د�وى($�� �'��� �ن (ق �ل �,ص �. ا	��وء إ	� ا	���ء  –�وا0ق إ�را��0 ، و� �'دو ھذا ا	�"�ذ 
أي ��ون (��� �. (ق  –�#� �'$د /��و�� وان أ$وا$� ا	�,��"� �Cر �و3دة �. و�� �ن ��وذ $#� ، وان ا	طر�ق إ	

ا	����. ����#� (����ن أ,ر��ن � �&���م $دو�#�� ھذا ا	(ق ، و� ����ل و�وده �. �C$� أ(داھ�� ، ذ	ك إن /��م 
ن ا	"3ل �. ا	(�وق ا	�. ���م ا	د�وى 	ط�$#� �و�ول إ	� أ�د و	زو�� ��� أ ا	(ق �. ا	�"�ذ إ	� ا	���ء � �دل $ذا��

	'دا	� إدارة �'�	� ، $�� �ل ����� �����#� إدارة ا –وو��� 	��ظم ا	�'�ول $#� أ���#�  –�#� ��وا�ر 	د�#� أ���� ��
ن ا	(��� ا	و&ط� �. (ق ا	����. ھ. ��ك ا	�. �'�س (�دة ا	�(��� وا&��-	#� ، و(���3 أ���0#� �ؤداه أ

وھ. $ذ	ك ��"ل $�����#� ،)ا	,3و��  تو��3د $#� ا	�(��� إ�راءا(وا1&س ا	�و�و��� 	������#� ا	'���� 
�� �Cره �. �(���� ��3"� و����� ��وم ���#�  و������0ً  ���-ً  ا	�����س ا	�'�3رة ا	�. �و�ر 	�ل �,ص (��ً 

 ا	�#���. أو�. (�و/� وا	�زا���� ا	�د��� ,-ل �دة �'�و	�ــ  –��و	� ا	"3ل ،ھ� ا	���ون�� �&���� �(��دة ���ؤ�(�
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، ص. ��ظر د )١(  .  

�٢٩
��  ٩٤١ط�ن ر@م  ٢٨/١/١٩٨٦ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� /)  )٢(  ��

��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت . ، أ��ر �;F	م د ٩٩٩ص ٣١ق ، ا��'�و�� ، ا�
  .  ١٦ا�وظ��2 وا�ط�ون ا���6;� ��ؤون ا��وظ�2ن ، ا��6در ا�
��ق ، ص

�:;ط أ����F ��ن ا����ز�� وا�:6و�� ، إذ @ ��	Fظ إن ا��FAدار�� ھ) و�ن ا���ا ��ن ا����ز�� �B��	Fت /) ��ض أD ن (�� ��H�D!إ'راءات ا�:6و�� ا�
����
�دار و/!� �;!��ون ا���م وأ (�
��ر ا�دارة �;�را/ق ا����� ا���ر/L �;�ط���� �Fق �ن ا�F!وق ا����'� �ن  (�، F	��B /) ... ) 1 ا�2رد وا�دارة وا�

��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا��را/��ت ا�دار�� وا����ت أ��م ا�!�Dء ا?داري . ، أ��ر إ��1 د ٣٩٣ص ق ، �٣٠
��  ٢٠٩٤م ، ط�ن ر@م ٢٤/١١/١٩٨٥
  .  ٢٤م ، ص٢٠٠٨، ا�ط��� ا.و�- ، ا��ر	ز ا�!و�) �6Sدارات ا�!��و��� ، ا�!�ھرة ، 

ئ ا�!��و��� ا��) @رر�F� �B	�� ا�!�Dء ا?داري ، ا�
�� ا������ ، ق ، ا����د١١م ، ا�
�� F٢٠/٥/١٩٥٧	م �F	�� ا�!�Dء ا?داري ا��6ر�� ا��6در /)  )٣(
  .  ٨١٠، ص م١٩٥٧ـ�١٩٥٦';س ا�دو�� ، ، �6ر 

��ر �!د�� إ�- �';س 	;�� ا�F!وق ، '���� ا��Bر�ن  ، )٤(
'�� ���
م ، ٢٠٠٨'��ن ��د ا�رزاق ا�	و/�وي ، ا����ز��ت ا��!��د�� ، درا
� �!�ر�� ، ر
  . ٧ص

)٩(  

  



                                                                                                                             

	� �����ي  

�.  و�'��$�ً  ا	�����0 ا	�و�#� إ	�� ،و����ن �. ��"#� �ن �رض د�واه و�(��ق د���� و�وا�#� أد	� ,��3 رداً 
إط�ر �ن ا	"رص ا	������0 و$�را��ة أن ����ل ا	�(��� ، وأ&س ��ظ��#� ، وط$�'� ا	�وا�د ا	�و�و��� 

�ك ا	(��� ا	و&ط� وا�9را��0 ا	�'�ول $#� �. �ط�/#� ، و��"�� �ط$��#� �ن ا	��(�� ا	'���� ، ھ. ا	�. �(دد 	�
��ل ��و���� أو �$�] ����C �� 	م �و�ر ا	دو	� � ، ��� ��ن �� ��دم ، و��ن (ق ا	����. � ���-�(#� ا	ر�0&

$و3"#� ا	�ر��� ؛ 	�,3و�� �. �#��� �ط��#� (- ��3"� ��<ل ا	�&و�� ا	�. �'�د �ن �ط�$#� إ	� ا	(3ول ���#� 
و$���راض ��رو���#�  –ا	�����0 ا	�. �&'� إ	�#� 	�وا�#� ا9,-ل $�	(�وق ا	�. �د��#� ، ��ن ھذه ا	�ر��� 

$���$�رھ� ا	(��� ا1,�رة ��� ، و�ر�$�ط#� $�	���J  ؛ �	(ق �. ا	����.$��د�P  –أ(��م ا	د&�ور  وا�&�/#� ��
ا	�#���0 ا	��3ودة ��� $را$ط� و<��� ، وذ	ك إن ا	,3و�� ا	�����0 � ���م 	�د��ع �ن ��3(� �ظر�� � ���,ض 

	� ا	����زع ���#� $�ن (دد ��� �و0#� (���� ا	�&@ون ، و���#� ��0دة ����� ، وإ��� ���C#� ا/���ء ��"'� ��رھ� ا	���
أطرا�#� و(�م ا	���ون $�@�#� ، وا�د��ج ھذه ا	�ر��� �. ا	(ق �. ا	����.، �ؤداه إ�#� �'�$ر �ن ��و����، و� 

  .  )١()) &$�ل 	"�3#� ��� وإ� ��د ھذا ا	(ق �Jزاه وآل &را$�ً 

3� .�ن �&��ر ا9دارة �ل ���ز�� �<ور $�@:((ر ا	���ز�� ا9دار�� $@�#� وأ,�را ��د �ر�ت ا	�(��� ا9دار�� ا	'��� 
����	 ����@1(د ا	�را�ق ا	'��� ا	�. ��ط�� $=دار�#� و .�  .  )٢()) �#� ا	���ون ا	'�م ون ا	'�م وأ&�	�$� (�ث �ط$ق 

ن ا	�زاع ا9داري ھو أ ا	���ز�� ا9دار�� ، و���ر إ	�&��. ���ل ا	د�ن �. �'ر�ف . و�(ن �ؤ�د �� ذھب إ	�� د    
�ل �ن ��ون طر��ه �#��ن إدار���ن أو ��ون ا(د طر��� �#� إدار�� وطرف آ,ر �رد �ن ا1�راد ، أي ھو ا	�زاع 
ا	��0م $"'ل ا	���ط ا9داري أو ا<ر �ن اM<�ر ا	��ر�$� �ن �-/� إدار�� ، أو ھو ��3دم ا	&�ط� ��د ���'#� 

�رو��� $�����زات ا	&�ط� ا	'��� �� �$دأ ا�	٣(( .  

$�ن ا9�راد أو $��#م و$�ن  <�ر �زا��ً ا	���رب $�ن ��3	K ����$�� وا	ذي � ن ا	���ز�� ھ.أ: ا	�ول  و���� ���ن    
إ	� ا	���ء �ن ,-ل �$��رة ا	(ق �.  ا&���دا إ	� (ق ا	����. ��م (���إ(دى ا	&�ط�ت ا	'��� �. ا	دو	� ، و

��م �ظرھ� �ن ,-ل إ�راءات ا	,3و�� ا	�����0 ،  إذا	د�وى ، وھو ا	(��� ا1و	� �ن (���ت (ق ا	����. ، 
ن �3ل إ	� ,���� ا	�ط�ف $3دور ا	(�م ا	�#�0. ا	$�ت ��#� ���� �ن (���ت (ق ا	����. ، إ	� أوھ. ا	(��� ا	<

(���ت (ق ا	����. ، ��� �ن  –وا1,�رة  –�ر��� ا	�����0 ، $���$�رھ� ا	(��� ا	<�	<� وا	ذي ��<ل ا	�&و�� أو ا	
��� ھذا ا	(ق أ��م ا	���ء ، ن ا	د�وى �. ا	"�� ا	(د�ث � �,��ط $@3ل ا	(ق ا	�راد (����� وإ��� ھ. و&��� 	(�أ

� �,��ط $وا/'� ا&�'��	#� ،  �1#� ؛ن ا��ر/ت �ن ا	(ق ا	ذي �(��� �=�#� � �"�رق �ن ا	�ط�	$� ا	�����0 وھ. أ
ن ا	�ط�	$� ا	�����0 ھ. وا/'� �ن أ ت �روط /$ول ا	د�وى ذ	ك ��-ً ن �روط ا	�ط�	$� ا	�����0 ھ. ذاو1

  . )٤( 	(���� ا	(ق ا�	���ء ا	"'�. إ	� ا	�(��� �ن طر�ق ا	د�وى ا	�. ھ. و&��� ا�	���ء 	����ء ط�$�ً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  (/ �B�	F L'٣/٤/١٩٩٣را ��D!٢، ا�  ��
�ور�� ، ا��'�و�� ، ا�'زء ا�:��س ، ا��';د ا����) ، ص �١٤
، 	ذ�ك F	��B /) ٢٤١ق د

١٥/٥/١٩٩٣  ��D!١٥ا�  ��
�ور�� ، ذات ا��'�و�� ص  �١٤

��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� /) . م د، أ��ر إ�- ا.F	� ٣١٥ق د
  .  ١٦ – ١٥د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، ا��6در ا�
��ق ، ص 

٤٣(�
��  ٦١٣ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� ، ط�ن ر@م  )٢( ( �
��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، د�وى ا���و�ض ا?داري . ، أ��ر �;F	م ، د٨/١٢/٢٠٠١، ';
  .  1١١ و@�Dء �';س ا�دو�� ، ا��6در ا�
��ق ، ص/) ا�2!

)٣( (��ص ��B  ھ��ك �ن /رق ��ن ا��زاع ا?داري وا����ز�� ا�دار�� �Fث �رى إن ا����ز�� ا�دار�� ھ) ا��ل �ن ا��زاع ، /B) �'�وع �ن ا��زا��ت ا�:�
�6 ، ���دى '���� ور@;� ،�: ��H�D@ ع إ'راءات إدار������B2وم ا��زاع ا?داري ، �Fث ���ور �;- ا��و@L ا?�	�رو�)  ا�!�D) ا?داري �L إ

echoroukonlin.com-www.Montada (/ ا�ز��رة Mر���  .م ٢٨/٩/٢٠١٢، �

و'��ن ��د ا�رزاق ، �6در .  ١٦، ص  أ�Aه�6در �2
1 ا�
��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، . د) ٤(
٨
��ق ، ص  .  

)١٠(  

   طبيعة المنازعة اإلدارية/ الفرع الثاني 



                                                                                                                             

	� �����ي  

ا	���ز�� ا9دار�� ذات ط$�'� ,��3 ، �#. �,��ف �. ���و�#� $��ل �$�ر �ن ا	���ز��ت ا	�د��� و�&��$�      
و�ذ	ك �=�#� ����ز ، ذ	ك أن ��ون 	#� ,0�3ص وإ�راءات ,��3 $#� ����ز �ن إ�راءات ا	���ز�� ا	�د��� 

�روط ,��3 $#� و	#� أھداف$  ، ���'� ً���$� .�@� ����  : وھذا �� &����و	� 

  �روط ا����ز�� ا�دار�� / أو? 

     �#�$و3"#� &�ط� إدارة � &�ط� (�م ، و��'�ق $���ط ؛ ا	���ز�� ا9دار�� ھ. ا	�. ��ون ا9دارة ا(د أطرا
�رط�ن ؛  �#��. ��ك �ً �أن ��ون ا9دارة طر�: أو���B إداري �(�� �و3ف ا	���ز�� $@�#� إدار�� ��'�ن أن ��وا�ر 

  :  ھذا �� &���. ا	�وء ���� ���� �@�.، و )١(أن ��3ل $���ط إداري :  ���Bو��� ا	���ز�� ،

  :/��B  ــ @��م ا����ز�� ا�دار�� إذا 	��ت ا�دارة طر/�ً ١

�رط ا��3	#� $���ط إداري ��� �(و �    $ �#�� ً��� &وف �رى ، �'د ا	���ز�� ���ز�� إدار�� ��� ���ت ا9دارة طر
�� �,�� �,��3ص ا	���ء ا9داري ھ. ا	���ز��ت ا9دار�� $�'��ھ� ا	��ق،أي ��ك ا	�. ن و��'�ن ا	��$�� إ	� أ

�#��وزارة ((د طر��#� أو ���#�� �#� إدار�� ����د�� ا����زات ا	&�ط� ا	'��� ، و��ن أ �دور (ول أ��ط� ا&�,د�ت 
ن ا	���ء ا9داري أ&$] 	� ، أ� أ. ا	��ظ�م ا9داري 	�دوأو ��� ا1/ل �#� ��� ا	رCم �ن �دم د,و	#� �) ھ��0 –

���#� و3ف ا	�,ص ا	'�م $(�م ا&�#دا�#� 	���"'� ا	'��� و���'#� $�� ��'� ا	��رع �(ت �دھ� �ن ا����زات 
ا&��ر ا	���ء ا9داري �. �3ر ��� ا��$�رھ� �ن  ، إذ ، ��� ھو ا	�@ن $�	�&$� 	����$�ت ا	�#��� )٢(ا	&�ط� ا	'��� 

 ً����#� ���ز��ت إدار��  أ�,�ص ا	���ون ا	'�م ، و$�	��	. �'د /رارا�#� /رارات إدار�� وا	���ز��ت ا	�. ��ون طر
  . )٣(�,�� ا�,��3ص $�ظرھ� 	�(��م ���س ا	دو	� 

ء ا9داري ��ط�ب �رورة أن ��ون و�. �وء �� ��دم ��ن ,�وع ا	���ز�� ا9دار�� �,��3ص ا	���    
�ن �,ص ��م أو �ن �#� أ&$] ���#� ا	���ء ھذا ا	و3ف ،  وھذا ��  ا	�3رف �. �و�وع ا	���ز�� �3دراً 

�,�ص �(��� ا	���ء : (( م ا	�'دل ١٩٧٩	&�� )٦٥(د �ن /��ون ���س �ورى ا	دو	� ر/م /<����/�٧"#م �ن ا	��دة 
رارات ا9دار�� ا	�. �3در �ن ا	�وظ"�ن وا	#��0ت �. دوا0ر ا	دو	� وا	�ط�ع ا9داري $�	�ظر �. 3(� ا1وا�ر وا	�

، وھذا �� ��ط�ب أ��� 	,�وع ا	���ز�� ا9دار�� 	-,��3ص ا	و�0. 	�(��م ���س ا	دو	� 	د,و	#� ...)) ا	'�م 
	&�� ) ٤٧(�3ري ر/م /��ون ���س ا	دو	� ا	 1,�رة �ن ا	��دة ا	'��رة �ن ��ن ا	���ز��ت ا	���ر إ	�#� $�	"�رة ا

  .م ١٩٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  Mر���ق ، ا�
��ق ذ	ره وا�ذي أ��ر ��ن  ٣٠ا�
��  ٢٠٩٤/) ا�ط�ن ر@م  ١٤/١١/١٩٨٥و/!� ��� ذھ�ت إ��1 ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� /) F	��B ا��6در �

��ر ا�دارة ١: ا�:6و�� ا�!��H�D ��ن ا�2رد وا�دارة ، و���رط ���B!!F  ا����ز�� ا�دار�� ھ) إ'راءات�ـ أن �ر/L �;�ط���� �Fق �ن ا�F!وق ا����'� �ن 

 ، 1����
�دار و/!� �;!��ون ا���م وأ (��;-  ـ أن �	ون ا�!��ون ا���م ھو ا�وا'ب ا��ط��ق٣ـ أن ���B�/ UD و'1 ا�
;ط� ا����� و�ظBرھ� ، �٢;�را/ق ا����� ا�
ا�رف ��Fد :;�ل ��Fد ، ا��F	�م /) ا����ز��ت ا�دار�� وآ��ره ا�!��و��� ، درا
� �!�ر�� ، ا�ط��� ا.و�- ، دار ا�2	ر ا�'���) ، . ا����ز��  ، ا�ظر /) ذ�ك د

- ٥٢٤م ، ص��١٩٩٣ ، ا�!�ھرة ، ��Fود ��Fد �F/ظ ، ا�!�Dء ا?داري ، ا�ط��� ا�
���� ، دار ا���DB ا��ر�. ، ود ١٥-١٤م ، ص٢٠١٠ا�
	�در�� ، 
٥٢٥  .  

ا�د/وع ا�دار�� /) د�وى : ، وا�ظر �ؤ�12  ٢٥��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا��را/��ت ا�دار�� وا����ت أ��م ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ص.د )٢(
��';� ، ا��6در ا�
��ق ، ص
  .  ٣٧- ٣٥ا��#�ء وا�د��وى ا���د���� وا��

/) ��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�د/وع ا�دار�� .، أ��ر �;F	م ، د٢/٣/١٩٧٩ق ، ';
�  ٣١، ا�
��  F٨٤٨	م �F	�� ا�!�Dء ا?داري ، د�وى ر@م  )٣(
��';� د�وى 
��ر ا��!���ت /) ا��راق أ��D �ن أ�:�ص ا�!��ون ا���. ٣٦، صأ�Aه ، ا��6در �2
1 ا��#�ء وا�د��وى ا���د���� وا���� �B�م أ? أن @رارا


ت @رارات إدار�� �� .  

)١١(  

ص ا	���ء 	د,و	#� �. ا,��3؛ و$�,�ف ھذا ا	�رط ، ��ن ا	���ز�� �,رج �ن ا,��3ص ا	���ء ا9داري     
�. ذ	ك  �#�@��@ن ���ز��ت ا1�راد ا	�(�و�� $�	���ون ا	�د�. ، و$��ء ���� ��د ا,رج ا	���ء ا9داري ا	'�دي ، 



                                                                                                                             

	� �����ي  

 ، �#�� ��	م �'�$رھ� �#�ت  إذ�. �3ر �ن �ط�ق ا,��3�3 ا	���ز��ت ا	�. ��ون إ(دى �ر��ت ا	�ط�ع ا	'�م طر
��-ً �نإدار�� 	�� ��&م $� �ن ط�$� ���ري ،  �ر��ت /د ,- �ن أي �ص �,و	#� إن أ(��م ا	���ون ا	��ظم 	��ك ا	

  . )١(ا&�,دام أي �ن ا����زات ا	&�ط�  ا	'��� 

 : داري ــ ا��6ل ا����ز�� ����ط إ٢

ا	'�ود ا9دار��،  :و������Bا	�رارات ا9دار�� ،  :أو������Bرس ا9دارة ���ط#� ا9داري �ن ,-ل و&����ن ؛     
  . وأ�� ���ز�� �دور (ول ��ك ا	�رارات أو ا	'�ود �,�� 	-,��3ص ا	و�0. 	����ء ا9داري 

  ـــ و�<ور ا	�&�ؤل �ن ا	�رار ا9داري ا	ذي �,�� ا	�زاع (و	� �,��3ص ا	���ء ا9داري ؟

9دار�� /رارات إدار�� �,�� 	�س �ل �� �3در �ن ا	#��0ت ا أن: 	\��$� �ن ھذا ا	�&�ؤل ���ن ا	�ول      
ا	�زاع ا	ذي �دور (و	#� �,��3ص ا	���ء ا9داري ، (�ث إن إط-ق و3ف ا	�رار ا9داري ��� �� �3در �ن 

��ط إداري ، �=ذا �'�ق ا9دارة �ن �3ر��ت ��ط�ب أن ��ون ا	�رار إدار�� $(�م �و�و�� ، أي ��ون ��'��$ ً��
=دارة ��ل �,ص �'�وي ,�ص ، أو ��ن �ن ا1���ل ا	�(��ر�� ، �- 	� �ن �&�0ل ا	���ون ا	,�ص أو $$�&@

�ن ھ��0 ���� ،  اً �'�$ر �ن ا	�رارات ا9دار�� ا	�. �,�ص $�ظر ���ز���#� ا	���ء ا9داري ، (�� و	و ��ن �3در
ً إدار� اً و� ��". 	��ر�ر ا,��3ص ا	���ء ا9داري $�ظر ا	�زاع إن ��ون �و�و�� /رار ��ط ا�,ذ�� ا9دار �� .�ة 

$و3"#� &�ط� إدارة و	�&ت &�ط� (�م ،  ؛ إداري ، $ل ��ب إ���� إ	� ذ	ك أن �3در ا	�رار �ن ا	&�ط� ا	��"�ذ��
أي ��ب أن ��ون ا	�رار �'$�راً �ن ا	وظ�"� ا9دار�� 	�&�ط� ا	��"�ذ�� ، و	�س �ن ا	وظ�"� ا	&��&�� 	#� ، $���$�رھ� 

�'د ا	�رار �. ھذه ا	(�	� �ن أ���ل ا	&��دة ا	�. � ��وز ا,���3#�  إذ،  )٢(إ(دى ا	&�ط�ت ا	د&�ور�� �. ا	دو	� 
  .  )٣(أ��م ا	���ء $���� ا	'�دي أو ا9داري 

ن أ���ل ؛ �=وإذا ���ت ا	���ز�� ا9دار�� $�"#و�#� ا	&�$ق ھ. ا	�. �د,ل �. ا,��3ص ا	���ء ا9داري       
��وم $#� ا9دارة دون  إذا9دارة ا	��د�� ا	�3درة ��#� أو �ن ا(د �وظ"�#� � �,�� �,��3ص ا	���ء ا9داري ، 

  . )٤(أن �&�#دف �ر��ب أي ا<ر /��و�. �ن ورا�#0 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�٤٢
��  ١٦٠٩ر@م F	م ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� ، ط�ن  )١(  �
��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�د/وع ا�دار�� /) . م ، أ��ر إ��1 د٥/٤/١٩٩٤ق ، ';
��';� ، �6در 
��ق ، ص
  . ٣٧د�وى ا��#�ء وا�د��وى ا���د���� وا��

��د ا��ز�ز :;��2 . د: ، وا�ظر ٤٣٢-٣٩٦م ، ص٢٠٠٤
��) '��ل ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، . د )٢(
  .  ٣٨، صأ�Aه  �2
6�1در ا�، ...، ا�د/وع ا�دار�� 

)٣(  ��
� (H�D!ظ�م ا���م ا���دل أ��D ، �;- �دم ا:��6ص ١٩٧٩م ا���دل و@��ون �';س �ورى ا�دو�� �
�� ١٩٧٩و/) ا��راق /!د �ص @��ون ا�
�ور ا��را@) ا�داHم �
��  ) ١٠٠(ا�!�Dء ا?داري ����ظر /) ا�ط�ون ا����;!� �����ل ا�
��دة ، أ? إن ا���دة 
وا��ن �;- م Fظرت ا��ص /) ا�! �٢٠٠٥ن ا�د

��6Fن أي ��ل أو @رار إداري �ن ا�ط�ن  .  

دي ��ظر و���ن �Fد�د '�B ا�!�Dء ا��:��6 ��ظر د��وى ا���و�ض �ن أ���ل ا�دارة /!د ا�!
م ا�2!1 إ�- ا�'�ھ�ن اFدھ�� �ؤ�د ا:��6ص ا�!�Dء ا��� )٤(
ھذا ا?:��6ص �و	Aً �1 إ�- ا�!�Dء ا?داري ، و�	ل �ن ا�2ر�!�ن F''1  د��وى ا���و�ض �ن أ���ل ا�دارة ا���د�� /) �Fن ��	ر ا?�'�ه  اW:ر �;�1

2��ن �ن �;ك ا.���ل ، ا.���ل ا���د�� ا�راد�� وا.���ل ا���د�� �Xر ا�راد�� وھ) Hده /) ذ�ك ، أ? إن ھ��ك �ن /رق ��ن ط����
��رھ� ����� ا�6;� وأ�� (�ا�
��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، د�وى .اري �:�ص ��.و�- ، وان ا������ �و	ل �;!�Dء ا���دي ، را'L /) ذ�ك د�وظ��2 ا�دارة ، �Fث �رى إن ا�!�Dء ا?د

د�وى ا��#�ء وا�د��وى ا���د����  ، و	ذ�ك �ؤ�12 ، ا�د/وع ا�دار�� /) ٣٠٤- ٢٩٢ا���و�ض ا?داري /) ا�2!1 و@�Dء �';س ا�دو�� ، ا��6در ا�
��ق ، ص
 �;'��
م ، ص ١٩٩٣، ا�دار ا�'����� ، ��روت ، ����ن ،  ١��د ا�#�) �
�و�) ��د Y ، ا�!��ون ا?داري ، ط.، ود ٣٨، ص  ر �2
1 أ�Aه، ا��6دوا��

  .  ٨٤-٧٩ص ، 
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق.، و د ٩٠- ٨٧

)١٢(  

و�ن (�ث إن ا	�#� ا9دار�� وھ. �. &$�ل أداء �#�م وظ�"�#� إ��� �$��ر ((.... و�@��داً 	ذ	ك ��د /�. $@��     
أ���� ��د�� وأ,رى إدار�� ، وا1���ل ا9دار�� ھ. ا1���ل ا	���و��� ا	�. ��وم $#� ا	�#� ا9دار�� �. (دود 



                                                                                                                             

	� �����ي  

ا	��د�� ا	�.  ا,�3�3#� و�3در �. 3ورة /رارات 3ر�(� أو ����� �'$ر �ن إراد�#� ، أ�� ا1���ل أو ا1�'�ل
��� �ن ا	�#� ا9دار�� ، �#. ��ك ا	�. ��وم $#� دون أن �&�#دف �ن ورا0#� �ر��ب اي ا<ر /��و�. ���#� و�'�$ر �ن 
/$�ل ا1���ل ا	��د�� ا1�'�ل ا	��رة ا	�. �@��#� ا	�#� ا9دار�� و��(�ل �&ؤو	��#� /��و�� إذا �� �وا�رت �را0ط 

و�C. �ن ا	$��ن ا�� 	�. �,�ص .... أ���� إدار�� ، $ل �'�$ر أ���� ��د�� $(��  ا	�&ؤو	�� ، أ� إ�#� � �'�$ر
ا	���ء ا9داري $�ظر د��وى ا	�&ؤو	�� �ن ا1���ل ا9دار�� ، (�� ��&�� ا	�ول 	�'�ق ا�1ر $���ز�� إدار�� ، 

ا9داري $د��وى ا	�&ؤو	�� ���� ��'�ن أن ���م ا	�رر �ن ��ل إداري $�	�'�� ا	���دم ، إذ � ا,��3ص 	����ء 
  .�ن ا1���ل ا	��د�� ا	��رة ا	�. �3در �ن ا	�#� ا9دار�� أو �ن أ(د �وظ"�#� 

ن ا	���ز�� ا	�طرو(� �دور �. أ�3#� و�وھرھ� (ول أ�&�ق ا	و/��0 ا	���د�� ،  �.ا	<�$ت  �ن و�ن (�ث إن    
��د ��ف ,د�� ا	�ط'ون �ده ، وھذه ا	وا/'� � �'دو أن ��ون �ن /$�ل ا1���ل ا	��د�� ا	�. ��@ى $ط$�'�#� و�$'د 
و��� 	�د	و	#� �ن أن �&$] ���#� و3ف ا	���ز�� ا9دار�� ، و$�	��	. ��(&ر ا,��3ص ا	���ء ا9داري �ن �ظر 

  .   )١()) ر $3ددھ� �ن أو�� �زاع و��'�د ا�,��3ص ��د0ذ 	����ء ا	'�دي �� �<�

  :H�6ص ا����ز�� ا�دار�� / ����� 

����ز ا	���ز��ت ا9دار�� $���و�� �ن ا	,0�3ص ا	ذا��� ا	,��3 $#� ، وا	�. �,��ف �ن ا	���ز��ت ا	'�د�� ،     
إ�راءات ا	���ز��ت ا	�د��� و	'ل �ن أھم ��ك  و�&��$� ذ	ك أن ��ون ھ��ك إ�راءات ,��3 $#� ����ز �ن

  : ا	,0�3ص وا	���زات 

١ ��Bز�	/) �ر ��وي طر/) ا����ز�
�  : ــ �دم 

،  إن ھ��ك �دم �&�وي $�ن ا1طراف ا	,3وم �ن (�ث ا	3"� ا	���و��� وا	�ر�ز ا	���و�. وا	#دف إذ       
وا1,ر ,��� 	�#� ا9دارة و� ����� $#ذه ا�����زات ، ��9دارة ����� أ��م ا	���ء  ��(دھ�� ����� $�����زات

ا9داري $�����زات /��و��� �<�رة $3ورة ��'�#� �. �ر�ز و�و/ف أ��ل �ن �ر�ز و�و/ف ,3و�#� �ن 
��0 ، 	ذا ���� ��� –أي ا	,3وم  –ا1�,�ص ، أي إن �را�زھم ��$���� ، أ�� �. ا	���ز�� ا	'�د�� ��ن �را�زھم �

ا	���ء إ	� �$ر ھذا ا	��ص $����ف ا9دارة $=�داع �� �ر�د ��� ا	�د�� �ن أوراق و�&��دات و�و/�� ا	Jرا�� ���#� 
�. ���$'� ا	د�وى �<ل �� �(دث أ، ��9�$�� إ	� ...��د ا	�,�ف  ��3,�ن �#� ا9دارة 	�&ت 	د�#� أي ��3(� 

$�ن ا	�,ص ا	'�دي وا9دارة ��د,ل ا	���. ا9داري $3"�� �&ؤو� �ن  ي"رد ، وأ��م ھذا ا	و�� ا	-��&�و�ن ا	
&�ر ا	د�وى ، 	�ط�ب �ن ا9دارة � ا1&$�ب ا	�ؤد�� إ	� ا�,�ذ ا	�رار �(&ب وإ��� �ل ا	$����ت وا	�&��دات ا	�. 

  .  )٢(�'��#� ا9دارة /��دة ��,�ذ /رارھ� و�ن <م ���K ظ�ھر�� أو ����� أ&$�ب ا	�رار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�٢٢
��  ٦٤٧ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� ، ط�ن ر@م  )١( �
��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�د/وع ا�دار�� /) د�وى .م ، أ��ر �;F	م د٩/٢/١٩٨٠ق ، ';
��';� ، ا��6در ا�
��ق ، ص 
2
�ر ���- ا����ز�� ا�دار�� و�ذھب إ�- ا:��6ص ا�!�Dء .  ٣٩ا��#�ء وا�د��وى ا���د���� وا��� L�
و��ن ذھب إ�- �و

� �Hرار ا����D.ن ا�و�ض ��
� . ن أ���ل ا�دارة ا���د�� دا?داري �د��وى ا�

�� /) ا����ز��ت ا�دار�� ، ا��ؤ�

��ر 
�Bل د�ون ، ا��ظر��ت ا.
  .   ٢٢ــ  ٢١م ، ص٢٠٠٩ا�Fد��� �;	��ب ، طرا�;س ، ����ن ، 


ن ��Fد ھ�د ، ا��F	�م /) ا����ز. د )٢(F دار���ت ا��ر��(�!� �
�Fث Fول ا��زاع ا?داري و�����ر : ، وا�ظر /) ذ�ك أ��D 6�٢٥در ا�
��ق ، ص، ) درا
�٢٨/٩/٢٠١٢��ر�echoroukonlin.com-www.Montada،  M ا�����ز ���1 و��ن ا��زاع ا���دي  ، ���ور �;- ا��و@L ا?�	�رو�)   .  

  

)١٣(  

�ق '�B ا�دارة /) ��Xب ٢�� -;� L!� ت����بء ا�وال ــ F.ا: 



                                                                                                                             

	� �����ي  

، )٢(ن ھذا ا31ل ا	�&��ر /د ��Cر�� ط$�'� ا	د�وى ا9دار�� ، أ� أ )١(ن ��� �بء ا9<$�ت ��� ا	�د�.ا31ل أ   
$و3"#� &�ط� ؛ �. ا	���ز�� أو ا	د�وى ا9دار��  أن �#� ا9دارة طرفٌ وذ	ك 	�� 	#� �ن ط$�'� ,��3 ، ذ	ك 

�����#� ، و���@ �ن ذ	ك إن طر�. ا	���ز�� �Cر ��&�و��ن ، ���� ����� $�����زات و&�ط� ��� ا	طرف ا	ذي 
ن ا1,ذ <$�ت ��� ��� ���ق ا	�د�. ، أ� أن ا31ل إن �بء ا�9ء ا	�(��� ا9دار�� ا	'��� ��� أ	ذ	ك أ&"ر /�

�. $#ذا ا31ل ��� إط-/� �. ���ل ا	���ز��ت ا9دار�� � �&���م �� وا/� ا	(�ل $�	�ظر إ	� ا(�"�ظ ا9دارة 
ن ا	�$�دئ ا	�&��رة �. ا	���ل ا9داري إن <ر ا	(�&م �. ا	���ز��ت ، 	ذا �=�C	ب ا�1ر $�	و<�0ق وا	��"�ت ذات ا1

ا9دارة ���زم $��د�م &�0ر ا1وراق وا	�&��دات ا	��'��� $�و�وع ا	�زاع وا	����� �. إ<$��� إ���$�ً و�"��ً ��� ط�ب 
3 .�  .  )٣(�	K ا	�د�. ��#� ذ	ك و�دم ��د��#� �'د /ر��� 

 :ــ إ��B ���ز�� �
�رھ� ا�!�D) ا�داري٣

إن إ�راءات ا	����. ���  إذن ا	���. ا9داري ��وم $دور ا���$. �. �و��� ا�9راءات ا9دار�� ، أ أي    
ا	�&�وى ا9داري ����ز �ن ا�9راءات ا	�د��� وا	���ر�� $@ن ا	���. ا9داري ھو ا	ذي ��ون �و�#� 	#� ، �$��رد 
أن �3ل إ	�� ا	د�وى �@�ر $=��3ل �ر��� ا	د�وى 	��&�د�� �ده و�$��] ا	,3وم و�(د�د �#�� �ط�ب ��#� ��د�م 

وم ا$�داء و/$ل أول ��&� $�(��ر �ل �� �راه ���&$�ً و�ز��ً 	�د�وى و�@�ر ا	�&��دات ا	�ط�و$� و���ف ا	,3
 �#��  . )٤($�	�(��ق إن ��ن 	� ����� ، و�. �وء ����� ��ك ا	��ط�$�ت ��رر ��� ��ون ا	د�وى �3	(� 	�"3ل 

�و��� �<�ر ا	���ز�� أو /رار وا(د ھو ا	ذي ا��@ ا	���دة ا	��... ��	�<�ر ��#� �3دره &�د : �وDو���  ــ ���ز��٤
  .)٥(أ��م ا	�(��� ، و�ن <م ��د ظ�ھرة ا	����� ا	������ وا	����<�� وا	(�م �. �دد �$�ر �ن ا	����� $�$دأ وا(د 

ا	و/ت أي أن ��3ل $�	�رار ا9داري �. ذا�� وا	ذي ��س ا	�ر�ز ا	���و�. 	��د�. و�ؤ<ر �. : ���ز�� ����� ــ ا�٥
ه �. �را�ز اM,ر�ن ، و�ن <م ���� ��دة �� �رد ا	�د,ل �. ا	���ز�� ا9دار�� �ن /$ل ذا�� �ن (�ث /���� أو إ	�Jؤ

 . )٦(�ل ذي �@ن د���� �ن ��3(�� 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�� ) ٢٥(�ن @��ون ا����ت ا��6ري ر@م ) ١(��دةم ، و	ذ�ك ا��١٩٧٩
�� ) ١٠٧(�ن @��ون ا����ت ا��را@) ر@م ) ٩(وا���دة) ٧(ا�ظر ا���دة  )١(�
  )) . �;- ا�داHن إ���ت ا?��زام و�;- ا��د�ن إ���ت ا��:;ص ��1 : ((م وا��) �6ت ١٩٦٨

  . م �١٩٧٢
�� ) ٤٧(�ن @��ون �';س ا�دو�� ا��6ري ر@م ) ٢٦(ا�ظر ا���دة  )٢(

�١٤
��٣٨٢ط�ن ر@م : ا�ظر  )٣( ��
���ور �;- ا��و@L ا?�	�رو�)  ، ٢٧/١/١٩٧٤، /) ١١٦،ص١٩ق ، ا��	�ب ا��2) ، ا�
http:alassy.net/news/index .php ?category   ٣٢١٥/٢٩ط�ن ر@م ، و �
ق ، ';
� ٣٣،  ١٩٧٢وط�ن ، م ١٠/٢/١٩٨٨، ';


ن ��Fد ھ�د ، ا��6در ا�
��ق ، ص . ، أ��ر إ��1 د ١٠٤، ص  ٢٥م ، ا��و
و�� ا�دار�� ا�Fد��� ، ح ٢٤/١١/١٩٩١F٢٣  .  


ن . د )٤(FهA�1 أ
!�ھ� �;- ، �D�Fرات أ�ا�!�Dء ا?داري �Fدر ط��ب ا?��رة ، ا�:H�6ص ا����زة �'راءات. ، و د ٢٢، ص ��Fد ھ�د ، ا��6در �2
 ��
��ر ، 	;�� ا�F!وق ، '���� ا��Bر�ن ، �;
�� ا�درا
  . م ، �Xر ���ورة ٢٠١٢-٢٠١١ط;�� ا�درا
�ت ا��;�� ، ا���'

  .  ٢٦، ص 
ن ��Fد ھ�د ، ا��6در �2
F1. د )٥(


ن ��Fد ھ�د ، . د )٦(F6�1در ا�
  .  ٢٦، ص�2

)١٤(  

�!Aل ا�'راءات ــ ٦
�&��$� ا,�-ف ا	���ز��ت ا9دار�� �ن ا	���ز��ت ا	'�د�� أن �&��ل ا�9راءات ا	�����0  :ا
ا9دار�� �ن ا�9راءات ا	�د��� وا	���ر�� ، �#��ك ا�"�ق $�ن ا	���ب ��� إن ا�9راءات ا9دار�� 	#� ,0�3ص 

�ون ا9داري ھ. /وا�د /��و��� أ���3 ن /وا�د ا	��، ���� أ )١(���زھ� �ن ا�9راءات ا	��$'� أ��م ا	�(��م ا	�د��� 
و�&���� �ن /وا�د ا	���ون ا	,�ص ، �@ن ا�9راءات ا9دار�� ھ. ا1,رى /وا�د أ���3 و�&���� ، �#. � �'�$ر 



                                                                                                                             

	� �����ي  

ا&�<��ء �ن ا�9راءات ا	�د��� أو (�� ا	���ر�� ، $ل ��� ���#� �بء ا&��$�ط ھذه ا	�وا�د �ن ا	�رورات ا	�. 
�. ا&��$�ط ا	�وا�د  �$���إ�ل ا	�ر�ق ا	'�م ��� Cرار �� �م ا9دار�� ، و�رورات ��"ر�#� وا/� ا	(��ة 

ا	�وا�د ا�9را��0 ا	�د���  ن ا	���ء ا9داري ھو �Cر ��زم $#ذا ا	ر�وع إ	�	�و�و��� 	����ون ا9داري ، و�� أا
"�ل �. $�ورة و����ل ا	�وا�د ن ھذا � ���� �ن ا�&���0س $#� ، و�'�$ر ���س ا	دو	� ا	"ر�&. ھو �3(ب ا	أ� أ

ا�9را��0 ا9دار�� ، و�ن ھذا ا	��طق أ3$(ت /وا�د ا�9راءات ا9دار�� /وا�د /����0 رو��ت ��#� ا	�رورات 
ا9دار�� �ن �#� و(���� (�وق ا9�راد �ن �#� أ,رى ، �#ذا $�	رCم �ن و�ود ا	�وا�د ا�9را��0 ا	�����0 أ� ا�� 

 :ا ا�&��-ل إ	� �دة أ&$�ب أھ�#�ا�د إ�را��0 �(ددة 	����ء ا9داري ، و�ر�� ��زة ھذ� ���� ا	��رع �ن &ن /و

��#� ��ظم ��3	K ���� �,��ف  �ن  ــ إن ط$�'� ا	'-/� ا	�. �(��#� ا	���ون ا9داري وا	�. ��ون ا9دارة طر��ً أ 
�رد�� ��ن ا	�روري أن �,��ف إ�راءات ا	����. �$'� �,�-ف  K	�3� . ��ظم�	,�ص ا	ون ا���	ت ا�/-�

  . ا	��3در 

 ��	 ،�0�ب ــ إن ا	,3وم �. ا	د�وى ا9دار�� �. �را�ز ��$���� أ�� ا	,3وم �. ا	د�وى ا	�د��� ��را�زھم ����
  . ن ا����زات ا	&�ط� ا	'��� ا	ذي �و�ب $�	�رورة أن ����ز $�وا�دھ� ا�9را��0 ����ز $� ا9دارة �


�ط ا�'راءات ٧��ا�9راءات ا9دار�� ��&م $�	$&�ط� وا	�رو�� وا	&ر�� �. (&م ا	���ز�� وھذا ��� 	�  :ــ 
�راءات �ن ���ل �رورات �����#� ا&��رار ا1و��ع ا9دار�� ,-�� 	\�راءات ا	�د��� ، ��� �(رر ��ك ا9

  . )٢(ا	�@,�ر ��- �ن �&@	� �#�� وھ. إن ا	�"��ت �. ا	د�وى ا9دار�� ا/ل �ن �"��ت ا	د�وى ا	�د��� 

 : ــ ا�'راءات ا�دار�� إ'راءات �	�و��٨

ن �ل طرف أن ��ون ا	�را�'� ���$� ، $�'�� أذ �&��زم ى ا9دار�� ����ز $�و�#� ���$�� ان ا	د�وو�'�. ذ	ك أ    
�ن أطراف ا	�زاع ���� أن ��دم �ذ�رة ���و$� �$�ن ��#� اد��ءا�� و�ط�	$� و�� 	د�� �ن �'�و��ت و�&��دات وردود 
و(�P �&��د إ	�#� 	�$ر�ر �وا/"� ، وا	���/��ت ا	�"و�� �. ا	�&�0ل ا9دار�� ��درة ، وإذا (د<ت �=�#� ���3ر ��� 

��زل  إذ/��ء 	���رو���  ا	'���  ن ا	���ء ا9داري 3$"���رح و$��ن �� ��ء $�	�ذ�رات ا	���و$� ، وا	&$ب إ
�ن �ت ا	�. ��م $�	���$� ، ��- �ن أ(�م ا	���ون ر���� 	��3	K ا	'�م ، وھذا �&�و�ب إ<$�ت ���� ا	�3ر

وإ��� ��ب إ<$�ت ���� �3ر���#� ،  ا	�&�د�� �ده وھو ا	&�ط� ا9دار�� 	�س 	#� 3"� �,��3 �@�. 	�'$ر ��#�
�. �&��دات وأوراق ���و$� )٣(  .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ���ر �وا�دي . ود . ١٢٢م ، ص٢٠٠٥، دار ا��;وم �;��ر وا��وز�L ، ����� ، ا�'زاHر ، �ت ا�دار�� ��Fد ا�6#�ر ��;) ، ا�و'�ز /) ا����ز�. د )١(
	�ون ، ا�'زاHر ، ا��ظر�� ا����� �;���ز��ت ا�دار�� /) ا��ظ�م ا�!H�D) ا�'زاHري ، ا�'زء ا.ول ، ا�!�Dء ا?داري ، د�وان ا��ط�و��ت ا�'����� ، �ن �

  . ١٨-١٦م ، ص١٩٨٨


ن ��Fد ھ�د ، �6در 
��ق ، ص. د )٢(F٢٦  .  

��ر ، . و د ، ١٢٣ص، ��Fد ا�6#�ر ��;) ، ا�و'�ز /) ا����ز��ت ا�دار�� ، ا��6در �2
1 . د )٣(
�Fدر ط��ب ا?��رة ، �D�Fرات �;!�ة �;- ط;�� ا���'
  . ا��6در ا�
��ق 

  

)١٥(  

٩!�!F�ا	�وا�د ��3ف ا�9راءات ا9دار�� $�	ط�$� ا	�(���. وا	ذي ���زھ� �ن : � �ــ ا�'راءات ا�دار�� إ'راءات 
�"��� ��ون دور ا	���. �. ا	�را�'�ت ا	'�د�� ــ �&��� ا	�د��� ��#� ــ ا�9را��0 ا	�د��� ذات ا	ط�$� ا� ، .��#�

دوراً &�$��ً أي ا�� �'��د ��� �� ��د�� 	� أطراف ا	,3و�� �ن أد	� وو<�0ق وإ<$���ت، أي إن ا	دور ا1&�&. 
��ون 	#م &�ط�ت وا&'� �. إدارة ا	د�وى و�&��رھ� $3ورة ��ون ��#� ا	���.  إذوا����$. ��'$� ا1طراف ، 



                                                                                                                             

	� �����ي  

��ن ا�9راءات ا9دار�� ا	�����0 ����ز $ط�$'#� ا�&��0�3. و ا	�(���. ، �ظرا 	دور ا	���. ا9داري  ، ���)
#و ا	ذي �و�� ��ون 	� ز��م ا�1ور �. �,��ف �را(ل ا	د�وى ، � إذا����$. �. �و��� ا	د�وى ا9دار�� ، 

ا	د�وى ، و�&�ط�� أن �ط�ب �ن طر�. ا	,3و�� ــ و�&��� �ن ا9دارة ــ ��د�م ا1د	� وا	و<�0ق وا	$راھ�ن ا	�. 
�راھ� ���&$� 	�"3ل �. ا	د�وى و� ���". $�� ��دم 	� �ن ا	,3وم ، ��� ا�� �&�ط�� أن �(�ق و�د/ق �. ھذه 

ا��9��� ، وا	&$ب �. ��ر�ر ھذه ا�9راءات ھو 9��دة ا	�وازن $�ن ا	و<�0ق وان �ط�ب �ل ا	�'�و��ت وا9<$���ت 
طر�. ا	'-/� ا	�. ھ. �Cر ��واز�� أ3- �. ھذا ا	�زاع و��� ا	,3وص ��د�� ����� ا9دارة �ن ��د�م $'ض 

  . )١(ا	و<�0ق 	�����زع �'#� ��ذر�� �. ذ	ك $�&��ز��ت ا	&ر ا	�#�. 

  : DFور�� ا�'راءات ا�دار�� إ'راءات  – ١٠

ن ا	���. ا9داري � �&�ط�� ا	"3ل �. أ(( ��&م ا�9راءات ا9دار�� $,�3�3 ا	�وا�#� ا	(�ور�� أي     
��@�،  )٢())ا	د�وى ��� أ&�س �&��د 	م ���&ر 1(د ا	طر��ن �ر�3 ا�ط-ع ���� و���/��� و��د�م ا	�-(ظ�ت $

ن ا	���. ا9داري ــ /$ل أن ا	���$�� 	\�راءات ا9دار�� ، �=وذ	ك ��� إ���� 	�$دأ (ق ا	د��ع ، و�ظرا 	�ط$�'� 
 إذ�"3ل �. ا	���� ــ ��ون �ل �ن ا	طر��ن /د /دم إ	�� �ذ�را�� ود�و�� �ن ,-ل �$�دل ا	�ذ�رات وا	ردود ، 

  .) ٣(وإ,$�ر ا	�د�� ���� $'ر��� ط�$�ت ا	�د�. ، &واء (�ر أم ��Jب  ا$-غ��ون ا�9راءات (�ور�� $��رد 

  : ا�'راءات ا�دار�� إ'راءات ��1 
ر��   – ١١

ا�9راءات ا9دار�� 	#� �ن ا	,3و��3 �� ��'��� ��3"#� $@�#� إ�راءات �$� &ر�� ، $,-ف ا	�را�'�ت ا	'�د��     
�$�� $�ن ا	�. ����ز $�	'���� �ن ا	$دا�� إ	� ا	�#��� ، وان 	#ذا ا	����ف �� �$رره ، �#و �. ا	(���� ��ط� ا	���ء أو ��

�$دأ�ن أ&�&��ن ، �$دأ �-��� ا	��&�ت وھو �$دأ د&�وري و/��و�. ، وا	�$دأ ا	<��. �(�م ��ظ�م ا9دارة وا	�را�ق 
ن ا9دارة �'�ل �. إط�ر ا	��3(� ا	'��� وھ��ك $'ض ا1&رار أا	'�و��� أ� وھو �$دأ ا	&ر ا	�#�. $���$�ر 
��#� 1ي � ا	(�وي 	�$'ض ��#� وا	�. � ��$J. ا9��3ح وا	$وح ا	��'��� $@&�	�ب ��ل ا9دارة و/د ��س ا	ط�$

ن ا�9راءات ا9دار�� �$� &ر�� ، $�'�� إن ا�9راءات ��ذ إ:و	��زج $�ن ھذ�ن ا	�$دأ�ن ������ ا	�ول ��ن، 
�� أو إ	� ���C ا��#�ء ا	�داو	� �. ا	���� ��ون &ر�� ، أي $�ن أطراف ا	,3و) ��د�م ا	'ر��� ( ا�ط-ق ا	د�وى 

 .� ����� �&�� .��(���#م و�(ت �ظر ا	���. ا	"�3ل دون �Cرھم ، أ� إن ا	�طق $�	(�م ��$J. أن ��ون 
ا	���ز��ت ا9دار�� ، أ�� ا	���ء ا	'�دي �@ن ھ��ك /د �(3ل $'ض ا	�$ررات ا	�. ��'ل ا	��&� &ر�� ، و�� �دا 

  .  )٤(ذ	ك �@ن ا	��&�ت ����� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣١م ، ص�F�٢٠٠٩د ا�6#�ر ��;) ، ا�و
�ط /) ا����ز��ت ا�دار�� ، ا�ط��� ا.و�- ، دار ا��;وم �;��ر وا��وز�L ، ����� ، ا�'زاHر ، . د )١(


ن ا�
�د �
�و�) ، دور ا�!�Dء /) ا����ز��ت ا�دار��. د )٢(F  ، ب ، ا�!�ھرة�، درا
� �!�ر�� �;�ظم ا�!��H�D /) �6ر و/ر�
� وا�'زاHر ، ���م ا�	
  .  �F�١٢٤د ا�6#�ر ��;) ، ا�و'�ز /) ا����ز��ت ا�دار�� ، ا��6در ا�
��ق ، ص. ، �!A �ن د ١٨٢م ، ص١٩٨٨

   . ١٢٤، ص ا��6در �2
�F�1د ا�6#�ر ��;) ، ا�و'�ز /) ا����ز��ت ا�دار�� ،  .د) ٣(

،   F� :echoroukonlin.com-www.Montadaث Fول ا��زاع ا�داري و�����ر ا�����ز ���1 و��ن ا��زاع ا���دي ���ور �;- ا��و@L ا?�	�رو�) )٤(
  .   ١٢٤، صا��6در �2
�F�1د ا�6#�ر ��;) ، ا�و'�ز /) ا����ز��ت ا�دار�� ، . د: �6در ا�
��ق ، و��ظر 

)١٦(  

      

ن ,0�3ص ا�9راءات �. ا	د�وى ا9دار�� �&��زم أن ��ون 	#� /��ون �&��ل ��ب أن ���"ت ��� ��دم ��$�ن أ 
ا	����. �. ا	���ز��ت ا9دار�� ا	�طرو(� أ��م ا	���. ا9داري ، 	�(�م إ�راءات ؛ ا	��رع ا	'را/. إ	� إ3داره 

  .��#�  ��� Cرار ا	��ظ�م �. دول ا	���ء ا	�زدوج وا	�. �'�$ر ا	'راق وا(داً 



                                                                                                                             

	� �����ي  

  :أھ��� ا����ز�� ا�دار�� / ����� 

�0 �$��رة �ن ا	���ز�� ا9دار�� ا	د�وى ا9دار�� ـ  إن    ��#دف إ	� ر���� (�وق ا1�راد و(ر���#م ، أي ـ ا	��
�,�ص ا	'�د��ن �ن طر�ق (���� ا	�ظ�م ا	���و�. 	�(�وق وا	(ر��ت �ن D	 �3�,	�3(� ا�	(���� ا �	دف إ#�

أ�واع ا���داءات �ن ���ب ا	&�ط�ت ا9دار�� ، ��� �#دف إ	� (���� ا	��3(� ا	'��� 	������ وا	دو	�  ����
��� و�دا	� ا	��ط ا9داري و�ر���� &-�� و�ر��� ا	�ظ�م ا	���و�. 	�دو	� $3"� ���� ، ووا9دارة ا	'��� و(�

��� ا1���ل ا9دار�� $�&��رار ، أي إ�#� �#دف إ	� ��و�م ا9دارة وإ	زا�#� و�ر�$3"� ,��3 $�� ���ن ������ و
  .$�(�رام �$دأ ا	��رو��� 

  

  :تقسيم المنازعات اإلدارية / الفرع الثالث 

ن ا	���ز�� ا9دار�� �"�رض و/وع �زاع $�ن ا1�راد و�#� ا9دارة $���&$� �$��ر�#� 	�'�ل ا9داري ، أأو�(��     
	�"3ل ؛ $���$�رھ� &�ط� ���� ، وأ�� �ن طر�ق ا	د��وى ا9دار�� ��م (�ل ھذا ا	�زاع إ	� &�(� ا	���ء ا9داري 

ار�� ا	�. �,�ص $�ظرھ� �ن ,-ل إ�راءات ا	,3و�� ن �و�وع ا	�زاع �'د �ن ا	���ز��ت ا9دأ��#� $���$�ر 
  . ا	�����0 ، 	���#. $=/رار ا	(�وق أو ا	��3	K ا	��رو�� &واء ��ن ذ	ك 	�3	K ا1�راد أم 	�3	K ا9دارة 

و$(&ب ط$�'� ا	���ز�� ا9دار�� وا	ط�$�ت ا	��د�� �. ا	د�وى ا9دار�� �,��ف &�ط�ت ا	���. ا9داري     
�� ا��� ا	"�� إ	� ��&�م ا	���ز��ت ��&��� <����0 /د��� وھو د�وى ا9	�Jء ــ أو �� �&�� $د�وى و�داھ� ، و�ن ھ

، �و�وع ا	د�وى: ، وھذا ا	��&�م ��وم ��� �'��ر�ن ا<��ن ؛ أو	#�� )١(���وزة ا	&�ط� ــ ود��وى ا	���ء ا	���ل 
دور ا	���. �. ا	���ز�� ا9دار�� ، و�. إط�ر ھذا ا	��&�م ا	����دي ظ#ر ��&�م آ,ر ، ا��� إ	� ��&�م : و<���#��

ن ا	"�� ا	(د�ث ا���د ھذا ا	��&�م ا	����دي أ��� و$دأ ا1,ذ أو��� ا	���ء ا9داري إ	� أر$'� أ�واع ر�0&�� ، أ� 
  :�$���ً $'رض ھذه ا	��&���ت ا	"�#�� 	����ز��ت ا9دار�� و��� �@�.  $��&���ت أ,رى أ�<ر ��ط��� ، 	ذا &وف ��وم

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ، /) 	;�� ا�F!وق ، '����. د )١(
ا��Bر�ن ،  �Xزي /�6ل �Bدي ، ا��ظ�م ا�!��و�) �د�وى ا��#�ء ، �D�Fرات أ�!�ھ� �;- ط;�� ا�درا
�ت ا��;�� ، ا���'
 (
  . م ، �Xر ���ورة ٢٠١٢-�٢٠١١;��م ا�درا

  

)١٧(  


�م ا��!;�دي �;���ز��ت ا�دار�� / أو? !�  :  )١(ا�

ا	��&�م ��� ط$�'� و�دى ا	&�ط� ا	�. ���ر&#� ا	���. ��د ا	"3ل �. ا	د�وى ا	�ر�و�� أ���� ، ��@&س ھذا     
  : و ھ.  )٢(���&م ا	���ز��ت ا9دار�� إ	� �روع أر$'�  �ن <مو

  ) : @�Dء ا��#�ء(ــ ���ز��ت ا��#�ء ١



                                                                                                                             

	� �����ي  

��درج ��ن ھذه ا	ط�0"� �ن ا	���ز��ت ا9دار�� أ���ل ا9دارة و/رارا�#� (���� ��وم $#� أو �3درھ� $���$�رھ�     
 �0�J	ل إداري �'�ن وط�ب إ�� .�&�ط� ���� ، و�$��ر ا	���ء ا9داري و���� �. /��ء ا9	�Jء $��ء ��� ا	ط'ن 

، و���� ��و�ب ��� ا	���. أن ��(�ق �ن ��رو��� 	'دم ��رو���� $&$ب ���وز ا9دارة 	&�ط��#� ا	��رو�� 
ن &�ط�� ��و/ف ��د ا	(�م $=	�0�J و� �=ذا ا��#� إ	� �دم ��رو���� ، �=ا	'�ل �(ل ا	ط'ن أو �دم ��رو���� ، 

   ��'دى إ	� �'د�ل ا	'�ل أو ا&�$دا	� أو ا	���ء $�M<�ر ا	����0 �ن إ	�Jء ا	�رار ا9داري أو ا	(�م $@�� (�وق
  .  )٣(�ن 	�ط�

  : ــ ���ز��ت ا�!�Dء ا�	��ل ٢

�ن ا	����� ا	�. ����� ا	���ء ا9داري $#� $&�ط�ت وا&'�، �=ذا  �دداً ���ل ھذه ا	ط�0"� �ن ا	���ز��ت ا9دار��     
�. ا	���ء ا	���ل �Cر ا	��روع �. /��ء ا9	�Jء ، �=��ن ا	���. ا9داري � ���ك &وى إ	�Jء ا	'�ل ا9داري  ��

���ك ا	���ء ا�داري �. ھذه ا	���ز��ت �'د�ل ا	�رارات ا	�. �3درھ�  إذ���ك &�ط�ت أو&� �ن ذ	ك $�<�ر ، 
ا9دارة 	�س (���� ��ون �Cر ��رو�� ��ط ، وإ��� (���� ��ون ,�ط�0 ، ��(ل �(�#� /رارات �د�دة ، و��(�ق �ن 

�ر�&� و��� ا	���ء ا	���ل �. �<�ر  ا�	�زا��ت ا	��$�د	� و�(�م $�	�'و���ت .�ا	��	�� ، و�$��ر ا	���ء ا�داري 
 )٤(�ن ا	���ز��ت ا9دار�� �<ل ط'ون ا���,�$�ت وا	د��وى ا	����3 $�	'�ود ا9دار�� ود��وى ا	�&ؤو	�� ا9دار�� 

 .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���6ف ا����ز��ت ا�دار�� �م ��دأ إ? ��د 6دور �ر
وم  )١(� (H�D!وا� (B!2م ا����
�ؤ?ت Fول ٢/١١/١٨٦٤ا�وا@L إن ا?ھ�م ، ا�ذي أ��ر ا��د�د �ن ا�
��ذ 

�م ھو ا.!����6ف ا����ز��ت ا�دار�� ، و��ل أول �ن أ��ر إ�- ھذا ا�)Léon Aucoc ( 12ا�ظر �ؤ� ، : 

Léon Aucoc , conferences sur , l’administra%on , et. Le, droit adminstra%f ,Paris , 1869 , Tome I, P361.                        

   

��ذ ?/�ر��ر  )٢(

�م ��F	�م و�د@� ــ وان �م �	ن أول �ن @�ل �1 ــ إ�- ا.!�ر /) �طو�1 ا���)Edouard Laferriere  (�Bر'L ا�D2ل /�X��6 ( ھذا ا�
) ��H�D!ء ا?داري وا�ط�ون ا��D!م ) ا���١٨٨٧ا��6در  �Dا���رو ��ء ا?داري /) ا����ز�D!ا� �B� L���� (�م ، إذ ا���د �;- ط���� و�دى ا�
;ط� ا�

��B� L ا���F	م ا�دار��( �;�1 ، إذ �!ول ��� (��;�2 و������� و�دى /) ا����ز��ت ذات ا�ط���� ، و��س ��B ذات ا��دى ، /B) ذات ط ��س �;
;ط�ت ا�:� ����

ب ا.Fوال وا�ظروف F رة�#������� و�� �B�/ (D�!ط� ا�;
 : ا�ظر �ؤ�12 ... ) و

Traite de la juricliction administrative et des recours contentierx , 2 Volumes , 1887 ,Tome , I , P15.         

        


) �!�Dء ا��#�ء /) /ر�
� ھو د�وى �'�وز ا�
;ط�  )٣(�Hإن ا����ل ا�ر)le Recours pour Excés de Pouvoir ( 6ر� (/ �B�;� ط;ق� (�، وا�
� �;��ر �;) :ط�ر �ط��وي ، �و
و�� ا�!�Dء ا?داري ، ا�'زء ا.ول ، ا�ط��� ا.و�- ، ا�6دار ا����) ، دار ا��!�/. د: وا��راق د�وى ا��#�ء ، ا�ظر 
�!�;1 ، درا
� �!�ر�� ، . ود.  ٢٥٤م ، ص٢٠٠٨وا��وز�L ، ���ن ، ا.ردن ، 
��د ا�ر�Fن �ور'�ن ا.�و�) ، ا�!�Dء ا?داري /) ا��راق ، D�Fره و�

ار ا���DB ا��ر��� ، ر
Aن ، و
�ط ا�!�Dء ا?داري ، دا�Fد  أ�ور .ود.  ١٢٠م ، ص�١٩٦٤!�ھرة ، أطرو�F د	�وراه �!د�� إ�- 	;�� ا�F!وق ، '���� ا

و�� وو?�� ا�!�Dء ا?داري ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، . ود.  ٢٠٧م ، ص١٩٩٩ا�!�ھرة ، �  . ٢٥- ١٧م ، ص١٩٨٦
��) '��ل ا�د�ن ، د��وى ا�

  . ٢٥٦زء ا.ول ، ص، ا�' �;) :ط�ر ، ا��6در �2
1. ، و د ٥٤ص ، �6در 
��ق ،... 
��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا����� . د )٤(

)١٨(  

 ن &�ط�ت ا	���. �. و��� ا	���ء ا	���ل �$دو أ�<ر ا�&��� �ن��ن �ن أ�ر �-(ظ ا�� $�	رCم �ن أو�#��     
ن ا	(�م �. د�وى ا9	�Jء $'دم ؛ ذ	ك 1ن ھذه ا1,�رة ا�د ,طراً $دون �ك &�ط��� �. و��� ا9	�Jء ، أ� أ

ذوي ا	�@ن  ����ا	�رار 	�س $�	�&$� 1طراف ا	د�وى �(&ب ، وإ��� $�	�&$� 	��رو��� ا	�رار �ؤدي إ	� إ�دام 
�. (�ن  ، ��ا	ذ�ن ��(�#م ھذا ا	�رار $a<�ره ، $�'�� إن (��� ا	(�م �. د�وى ا9	�Jء ھ. (��� �ط��� $�	�&$� 	���

ا	�رار ا�داري �&ري ��ون �&$�� �. د��وى ا	���ء ا	���ل ���3ر ��� ا1طراف ا	,3وم و(دھم ، أي إن إ	�Jء 



                                                                                                                             

	� �����ي  

�� �ن ����#م $a<�ره ، أ�� ا	���ء ا	���ل �@�� �&ري $�	�&$� 	�ط��ن و(ده ، وان ���� 	� $�	(�وق �� ���
  .  )١(ا	�,��3 ا	�. ��ر�ب ��� �دم ��رو��� ا	�رار ا�داري 

2
�ر ٣�  : ــ ���ز��ت ا�

��3ر ��� ��رد ا9دار�� ، أي إن &�ط� ا	���. ��#� ���درج �"&�ر ا1���ل ��ن ھذه ا	ط�0"� �ن ا	���ز��ت     
�رو���� و�دى �ط�$��� 1(��م ا	���ون ��ر��ً �"&�ر ا	�رار ا9� .�ا	"3ل �. ا	���ز�� ا	��'��� ، داري أو ا	$(ث 

 ���  .  )٢($� إ	� ا	���. ا	'�دي ا	ذي أو/ف ا	"3ل �. ا	د�وى (�� ��ول ا	���. ا�داري ����� 

  : ــ ���ز��ت ا�ز'ر أو ا��!�ب ٤

ن �(�#� ا	�$��ر 	�س ا	���ز��ت ا9دار�� ا	&�$�� �. أ �,��ف ا	���ز��ت ا	�. ��درج ��ن ھذه ا	ط�0"� �ن    
، و	ذا ��ن &�ط�  ���ل �Cر ��رو�� /�م $#� ا	�وظ"ونأ���� أو /رارات أ3در�#� ا	&�ط� ا9دار�� ، $ل إ�#� أ

'ض ا	�زاءات ا	�@د�$�� ��� ا	�وظ"�ن ا	ذ�ن �ر��$ون $'ض ا	�,�	"�ت أو ا	�را0م ا	���. ��3ب ��� �و/�� $
  . )٣(ا	�@د�$�� 

��1 ا���د ��� &�ط� ا	���. �. ا	�زاع و	م ��م وز�� 	ط$�'�� و���و�� إذ إن  ؛ و	�د ا���د ھذا ا	��&�م ا	�ذ�ور    
  . ا	��طق ا	���و�. ���. $�	ر�وع إ	� ط$�'� ا	�زاع �. ذا�� 


�م ا�Fد�ث �;���ز��ت ا�دار�� / ����� !�  :ا�

$دأت ا	�(�و�ت ا	"�#�� ا	(د�<� �. ا	$(ث �ن �'��ر �د�د 	��&�م ا	���ز��ت ا9دار�� �ظ#رت �'���ر ��'ددة ،     
  ،   ا	�رن ا	'�ر�ن ، و	'ل أ�#ر ا	��&���ت ھو ا	��&�م ا	<��0. ا	ذي ظ#ر �. أوا0ل )٤(	م ���ب ا	���ح إ� 	���ل ��#� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا�!�D) �ن ا�Dروري أن ���ر إ�- إن ا���رع @د �
�U �;ط��ن ���'�L ��ن و?��) ا��#�ء وا�!�Dء ا�	��ل /) �2س ا�د�وى ، و/) ھذه ا����F ��;ك  )١(
ا�'�L ��ن د�وى ا��#�ء ا�و?�� ا�	��;� ، ��F	م ��Z#�ء ا�!رار �Xر ا���روع ����
�� �;	�/� ، �Aوة �;- ا�F	م ���F!وق ا��:��6 ا�وا'�� �;ط��ن ، أي �!ر 

	ن ��رط ود�وى ا���و�ض /) �ر��D واFدة ھ) �ر��D د�وى ا��#�ء ، أ? ا�1 /) /ر�
� /!د أ'�ز �';س ا�دو�� ا�2ر�
) أ��D ا�'�L ��ن ا�د�و��ن و�
 �B��!�B�A وإ'راءا
�� ��B�� ل	�2ظ �F. د : ا�ظر. ا�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�ط /) د�
  .  ٥٦دار�� ، ا��6در ا�
��ق ، ص
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و

٢٧
��ر 
�Bل د�ون ، �6در 
��ق ، ص. د: ��ظر )٢(  .  

��62ل ذ�ك  )٣( (/ L'ق ، ص. د: �;�ز�د را��

و�� وو?�� ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا��، و�ؤ�12 ، ا�و
�ط /)  ٣٧-٢٦
��) '��ل ا�د�ن ، د��وى ا�

;���ن ��Fد ا�ط��وي ، ا�!�Dء ا?داري ، @�Dء ا��#�ء .، د ٦١-٦٠
��ق ،ص�د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، ا��6در ا �
، ا�	��ب ا.ول ، ا�ط��� ا�
�د

��د ا�#�) �
�و�) ، و?�� ا�!�Dء ا?داري �;- أ���ل ا�دارة ، @�Dء ا��#�ء ، ����ة . ، ود ٣١٨- ٣١٦م ،ص١٩٨٦، دار ا�2	ر ا��ر�) ، ا�!�ھرة ، 
  . ١٩-٩م ، ص١٩٨٣،ا����رف ، ا�
	�در�� 


�م ا����ز��ت ا�دار�� إ�- ���ز��ت ا�ط�ون و���ز��ت ا��FA!� وھو ا�ذي �!��ل ���ز��ت ا��!�ب ، أ�� ���ز��ت ا� )٤(!�ط�ون /Bو �ن ھذه ا���Fو?ت 
����� وا�ط�ون ا����B� �;6 ، �6در 
��ق ، 
��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا. ��2رع دا:;�� إ�- ���ز��ت ا��#�ء و���ز��ت ا�!�Dء ا�	��ل ، ا�ظر د

1
;���ن ا�ط��وي ، ا�!�Dء ا?داري ، @�Dء ا�. ود ، ٦١ص
  .  ٣٢٤-٣١٨، ص �#�ء ، ا�	��ب ا.ول ، ا��6در �2

  

)١٩(  

، �و��ن أ&�&��ن  ���&�م ا	���ز��ت وا	ذي ��وم ��� أ&�س ��؛  )١(وا	ذي ��دى $� ا	"�#�ء ا	"ر�&�ون     
، وا	���ز��ت ا	�. ����. إ	� /��ء ا	(�وق �ء ا	��رو��� أو ا	���ء ا	�و�و�. ا	�. ����. إ	� /�ا	���ز��ت 

، وا	د��ع �ن ا	���ون ، وإ	�Jء �ل ��ل و��� إ	� (���� ا	��رو���أو ا	���ء ا	�,3. ، و�#دف /��ء ا	��ر
ل �. �ط�ق ھذا ا	���ء ا	���ز��ت �,�	"� ، و��� ا���داء ��� ا	�را�ز ا	���و��� ا	'��� أو ا	�و�و��� ، و�د,

ا	��'��� $=	�Jء ا	�رارات ا9دار�� ا	��ظ���� وا	"رد�� �Cر ا	��رو�� ، و���ز��ت ا���,�$�ت ا	�. ��ون �و�و�#� 
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ا	�ر�$� و���ً  � ا	�. ��'�ق $��رو��� /رارات �(د�د و��ء3(� ا���,�$�ت و��رو���#� ، وا	���ز��ت ا	�ر�$�
ت ا	د�وى $�(د�د ا�	�زا��ت ا	��	�� ا	�"رو�� ��� ا	��ول ــ ا	���ف ــ �@�#� �د,ل �. دا0رة ، �=ذا ا��3 	����ون

ا	���ء ا	�,3. ، ود��وى �(ص ا	��رو��� و���ز��ت ا	ز�ر أو ا	'��ب ، و���ز��ت ا	�"&�ر إذا ��ن ا	'�ل 
�=ذا �'�ق ا	�"&�ر $�3رف 	� ا	ط$�'� ا	�ط�وب �"&�ره 	� ا	ط$�'� ا	'��� أو ��'�ق $�	�را�ز ا	'��� �<ل ا	�رارات ، 

.3,�  . ا	b... �� ��درج �. ا	���ء ا	�,3. �<ل ا	'�ود ، �= ا	,��3 أو ��'�ق $(ق 

و�#دف /��ء ا	(�وق إ	� (���� ا	�را�ز ا	���و��� ا	�,��3 أو ا	ذا��� ، و�د,ل �. �ط�ق ھذا ا	���ء     
ا	��'��� $ط�ب ا	�'و�ض �ن ا�1رار ا	����0 �ن ���ط  ا	���ز��ت ا	����0 �ن ا	'�ود ا9دار�� ، وا	���ز��ت

  .  )٢(ا9دارة �. �ط�ق ھذا ا	���ء 

 إذا	�(��م ،  إ	�ن ا	�"ر/� $�ن ھذ�ن ا	�و��ن �ن ا	���ء 	� دور �$�ر �. �(د�د �ط�ق ا	��وء وا	�د�ر $�	ذ�ر أ
   . ��وز �. ا	���ز��ت ذات ا	ط$�'� ا	��	�� ، و� ���ل 9���	� �. �ط�ق /��ء ا	��رو��� ،و��� &�$�ن ذ	ك �(��ً 

  

��� �� ا"داري و* ���� �����(/ا��%$# ا�)�'&  �  ا�! ��

ن �(د�د �#� ��3ب ��� ا1���ل ا9دار�� ا	���و��� ، واا9دار�� ��3ل $���ط إداري أي أا	���ز��  إن/���     
ط$�'� ا	'�ل ا�داري ��ردد $�@�� ا	"�� وا	���ء $�ن �'��ر��ن ، ا	�'��ر ا	�و�و�. ا	ذي �$(ث �. ���ون 

، وا	�'��ر ا	���. أو  ر��ا	'�ل وا	ذي �'��د ��� ط$�'� ا	'�ل و�و�و�� $3رف ا	�ظر �ن ا	�#� ا	�. أ3د
اءات ا	�. ا�$'ت �. إ3داره أو ا	�#� ا	�. ا	'�وي ا	ذي �&��د إ	� ا	��ل ا	ذي �3در ��� ا	'�ل أو ا�9ر

�رع أول ،  دون ا	�ظر إ	� �و�و�� ، 	ذا �=ن �(د�د ا1���ل ا9دار�� ��ط�ب ا	$دءأ3در��  .�$'رض ا	�'��ر�ن 
�رع <�ن ، وأ,�راً �(د�د أ�واع و�ن  .� ��#�� Kرا��	 ً���<م �ط$ق ذ	ك ��� ا1���ل ا9دار�� 	�(د�د �د	و	#� و
�رع <�	ث ا	'�ل  .�  .ا�داري 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) .'�ز((و )) د�')((?
��� ا��B�!2ن ) ١(


ن 
�د ا�Fد :;�ل ، ا��F	�م /) ا����ز��ت ا�دار�� ، ا�ط��� ا������ ، دار ا���DB ا��ر��� ، ا�!�ھرة ، .د )٢(F ءA'ود ٣٥-٣٤م ، ص٢٠٠٤-�٢٠٠٣ ، .
  .  ١٥أ�رف ��Fد :;�ل ، ا��6در ا�
��ق ، ص

  

  

)٢٠(  

   معايير تحديد العمل االداري/ الفرع األول 

  ا�����ر ا��وDو�) / أو?

ن �(د�د ط$�'� ا	'�ل ��$J. أن �ر��ز ��� ���ون ا	'�ل ذا�� و�(�واه ا	دا,�. ، ��� ���ب �ن ا	"�� أ�رى     
أ&�س إن �ل �ن ا	'�ل ا�داري وا	'�ل ا	��ر�'. وا	'�ل ا	���0. ���ون ���ز �,��ف �ن ���ون ا	'�ل 
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، و	�����ز $�ن ���ون �ل �ن ھذه ا1���ل �رى ھذا ا	���ب �ن ا	"�� ، إن ���و�� ا	�وا�د ا	���و��� ) ١(اM,ر 
��رة �'��� ، ���ون �ن ���و�� �ن ا	�را�ز ا	���و��� ا	'��� وا	,��3 و���� ھذه ا	�را�ز  .�ا	&�0دة �. ا	دو	� 

ر �ن �,��ف ا	&�ط�ت �. ا	دو	� ، أي ا�� �(�ل ھذا ا	���و��� أو ���J أو �'دل $وا&ط� ا1���ل ا	���و��� ا	�. �3د
  ا	�را�ز ا	���و��� وا1���ل ا	���و��� : ا	�'��ر إ	� ��ر��ن 

ھ. ���و�� ا	(�وق وا�	�زا��ت ا	�. ���ن أن ����� $#� �,ص �'�ن ا&���داً إ	� ا	���ون ، :  ��	�را�ز ا	���و���   
   ) ٢(: /&��ن  ���#� ا	(�	� ا	�. �و�د ��#� ا	"رد إزاء ا	���ون ، و��&م $@�) دو�.(أو $�'�� آ,ر و��� �'ر�#� ا	"��� 

وھ. ا	�. ��ون ���و�#� وا(داً $�	�&$� 	���� ا1�راد ا	ذ�ن : ــ ا	�را�ز ا	���و��� ا	'��� أو ا	�و�و��� ١
�. ا	���ون (  ���Jو�#� �ظراً 	�(د�د ھذا ا	���ون �ن طر�ق /وا�د ���� ��ردة ، �<�	#� �ر�ز ا	�وظف ا	'�م

�. ا	���ون ا	,�ص(و�ر�ز ا	��3ر ) ا	'�م  . (  

وھ. ا	�. ��(دد �(�واھ� $�	�&$� 	�ل (�	� أو �رد ��� (دة ، وھ. ) : ا	�,��3(ــ ا	�را�ز ا	���و��� ا	,��3 ٢
�1#� ����ز $@�#� ,��3 وذا��� ،  ، $#ذا �,��ف �ن �,ص إ	� آ,ر و� ���ن أن �(دد ا	���ون ��د�� ھذه ا	�را�ز

  . و�<�� �ر�ز ا	دا0ن أو ا	�د�ن �. ا	���ون ا	,�ص ، و�ر�ز ا	��'�/د �� ا9دارة �. ا	���ون ا	'�م 

�#. ا	�'$�ر �ن إرادة �3در ا	'�ل �. إ(داث ا<ر /��و�. ��ر�ب ���� �'د�ل �. ا	��ظ�م :  أ�� ا1���ل ا	���و���    
 ،)٣(��طورة $(&ب ا	(��� و��م ھذا ا	���Jر إ�� $=رادة ا	��رع أو $=رادة ���J�� �#�Cرةو $@�#� ا	���و�. ا	��0م و����ز

  :  )٤(و��&م ھذه ا1���ل إ	�

 	ذا �#. ، وھ. �ل ��ل /��و�. ���c أو �'دل أو ��J. �ر�زاً /��و���ً ����ً أو �و�و���ً  :ــ أ���ل ��ر�� ١
   . ����ن /وا�د ���� و�Cر �,��3 و�<�	#� ، ا	�وا��ن وا�1ظ�� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�� ، دار ��Fد '��ل ا�ذ����ت ، ا�و'�ز /) ا�!��ون ا?داري، ا�ط��� ا����. د: ��دى �Bذا ا�����ر ا�2!�1 ا�2ر�
) دو') و����1 �و��ر و'�ز ، ا�ظر /) ذ�ك  )١(
م ، ص ٢٠٠٣
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، درا
� �!�ر��  ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، . ، و د ٢٠١، ص  ٢٠١١ا��!�/� ، ���ن ، ا.ردن ، 

١٥٤  .  


س و���دئ ا�!�Dء ا?داري /) ا.ردن ، ا�ط���. �;�ز�د ا�ظر د )٢(. �
ا.و�- ، دار @�د�ل ، ���ن ، ا.ردن ،  ��زن ��;و راD) ، ا�!�Dء ا?داري ، درا

�:و�ؤ�12 .  ١٣٤-١٣٣م ، ص ٢٠٠٥
، ٢٢٤-٢٢٣م ، ص �٢٠٠٩;ط���� وا���ر ،   o.p.L.cا�!��ون ا?داري ، ��ظ�� ��ر ا��!�/� ا�!��و��� ، �ؤ


��) '��ل . ، ود ٢٠٢، ص  �2
1 أ�Aه ��Fد '��ل ا�ذ����ت ، ا��6در. ، ود ٧١-�F�٧٠ود ��Fد �F/ظ ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص . ود
  .  ٣٩٩ -٣٩٧ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص 


س  .د) ٣(. �
  .  ١٣٤، ص�2
1 أ�Aه ، ا��6در ... ��زن ��;و راD)، ا�!�Dء ا?داري درا

. ، ود ١٣٥-١٣٤، ص �2
��1زن ��;و راD) ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در . و د ٧٢-٧١، ص  ا��6در �2
�F�1ود ��Fد �F/ظ ، . د: �;�ز�د ا�ظر  )٤(
��ب . ، ود ٤٨م ، ص ١٩٧٦ط���� ا�'رف ، ��دأ ا���رو��� وDوا�ط :Dوع ا�دارة ا����� �;!��ون ، ا�ط��� ا������ ، دار ا���DB ا��ر���، ا�!�ھرة ، 

�و�� ��6ور ، ر@��� ا�!�Dء �;- إ��Bء ا�دا �
رة �!رارھ� �Zراد��B ا���2ردة ، �Fث ���ور /) �';� ا�!�Dء ، ا��ددان ا.ول وا����) ، ا�
�� ا�
�د
  .  ٢٩٢ – ٢٩١م ، ص  ١٩٨٠، و�ؤ�12 ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا����) ، ا�ط��� ا.و�- ، ط�L �;- �2!� '���� �#داد ،  ٢٩٠م ، ص ١٩٩١وا.ر��ون ، 

  

)٢١(  

وھ. ا1���ل ا	�3درة $3دد إ	(�ق �رد �'�ن $�ر�ز /��و�. ��م ، �#. �'�$ر ����� 	\���ل : ــ أ���ل �رط�� ٢
ا	��ر�� ، أي ھ. ��&�د 	���دة ���� ��� (�	� أو وا/'� �رد�� ، و�<�	� /رار �'��ن �,ص �� �. إ(دى 

  .ا	وظ�0ف ا	'���
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٣ ��3,�وھ. ا1���ل ا	�. ��ر�ب ���#� إ���ء أو �'د�ل أو إ	�Jء �را�ز /��و��� ,��3 ، و�<�	#� : ــ أ���ل 
��ن ا	'�ل ا	��ر�'. ھو ا	ذي ����ن /��دة ���� �و�و��� ــ ا	�وا��ن أو، ا	'�ود ، و$#ذا ا	�'��   ��ا	�واK0 و��

ا�9راءات ا	��$'� 39داره ، �. (�ن �'د إدار��ً إذا  ا1���ل ا	��ر�� $3"� ���� ــ $Jض ا	�ظر �ن ا	#��0 أو
 ��3,�  .ا�&م $�	,3و��3 أو ا	"رد�� ، وھذا ��ط$ق ��� ا1���ل ا	�رط�� وا1���ل ا	

و�ن ��(�� أ,رى ــ ����ز ا	'�ل ا	���0. ــ $@�� � ����ن أي �&�س $�	��ظ�م ا	���و�. ا	��0م ، أي ھو ا	'�ل     
 .�,3و�� /����0 (ول �ر�ز /��و�. ,�ص أو ��م ، $�رار �ط$ق ا	���ون و��زل (��� ا	ذي ����ن ا	"3ل 

  . )١(��� ا	�زاع $دون ا	�&�س $�	�را�ز ا	���و��� ا	����0 أو إ���ء 	�را�ز �د�دة 

���ء وإذا ��ن ھذا ا	�'��ر ــ �. ����ز أ���ل ا	&�ط�ت ا	'��� �. ا	دو	� ــ ����ز $@�� أ�<ر ا�"�/�ً �� ط$�'� ا1    
ره ا	,�ر�. ، وأ�<ر �&��دة ��� �"#م (���� أ���ل ا	دو	� إزاء اھ����� $ط$�'� ا	'�ل ا	دا,��� و�وھره دون �ظ#

�دة �'��ده ود/�� ��� أ<�ر ,-��ت ��#�� �$�رة ، ��� ا�� �ن ��(�� أ,رى ، � ��"ق �� ا	�$�دئ أ� ا�� �'�ب ���� 
�ر�&� وا	دول ا	�. �@<رت $#�  .�  .  )٢(ا	���و��� ا	�. ��وم ���#� ا	���ون ا	و�'. 

   ا�����ر ا��	;) / ����� 

ت ا	�. ���رس ,-	#� &�ط�� �. إ3داره ، ��'ل ھذا ا	�'��ر �ن 3"� ا	'�و ا	ذي �3در ��� ا	'�ل وا�9راءا   
ن �� ���ز ا	'�ل ھو ���� (�ث ��وم ھذا ا	�'��ر ��� أ&�س أ ا	���ز ا	�'ول ���� �. ا	�'رف ��� ط$�'� ا	'�ل ،

و	�س ���و�� ، ���ون ا	'�ل إدار��ً إذا ��ن �3دراً �ن �#� إدار�� ، وا�$'ت ا9دارة �. إ3داره ا�9راءات 
� ، و��ون ا	'�ل ��ر�'��ً إذا ���ت ا	&�ط� ا	��ر�'�� /د أ/ر�� ط$��ً 	\�راءات وا1و��ع ا	�. وا1���ل ا9دار�

�(ددھ� ا	د&�ور 	ذ	ك ، و�و3ف ا	'�ل $@�� /��0. ��� ��ن �3درا �ن ا	&�ط� ا	�����0 �-وة ��� ,روج 
  .  )٣(أ���ل ا	&�ط� ا	�@&�&�� �ن ز�رة أ���ل ا	&�ط�ت ا	'��� 

ا	�'��ر $�	$&�ط� و�دم ا	�'��د إذ ��". �'ر�� �3در ا	'�ل ���(دد $�	��	. �و�� ، �Cر ا�� �'�ب ���� و����ز ھذا   
$@�� ��@&س ��� ا	"3ل ا	�ط�ق $�ن ا	&�ط�ت ، (�ث �,�ص �ل &�ط� ��#� $=(دى ا	وظ�0ف ــ�	��ر�� أو ا	��"�ذ أو 

 �ن ا	&�ط�ت 	م ��ر�ب ���� ا	"3ل $�ن ا	وظ�0فا	���ء ـــ دون �Cرھ� ، �. (�ن إن ا	وا/� ���ر إ	� إن ا	"3ل $
  وا�,��3�3ت ، $ل ��� ا	'�س �ن ذ	ك ، ھ��ك �دا,ل �. ھذه ا	وظ�0ف وا�,��3�3ت $�ن ا	&�ط�ت ا	�,��"� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ار�� /) ا�2!1 و@�Dء �';س ا�دو����د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�!رارات ا�د. د، و ١٥٧
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص.د )١(
�واف 	���ن ، ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا����) ، ا�ط��� ا.و�- ، دار ا��!�/� ، . ، و د ٢١-٢٠م ، ص٢٠٠٧ا�ط��� ا.و�- ، ����ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، 

  .  ٢٤٧-٢٤٦م ، ص٢٠٠٣���ن ، 

٣٩٩
��) '��ل ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص. د: �;�ز�د ا�ظر  )٢(  .  

��Fد '��ل ا�ذ����ت ، ا�و'�ز /) ا�!��ون ا?داري ، . ، و د ١٥٩-١٥٨، ص �2
1 أ�Aه 
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در. د: �;�ز�د ا�ظر  )٣(
داري ، �واف 	���ن ، ا�!��ون ا?. ، ود ١٣٣- ��١٣٢زن ��;و راD) ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص . ، و د ٢٠٤-٢٠٣ا��6در ا�
��ق ، ص

��Fود 
�د ا�د�ن ا��ر�ف ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، ا�'زء ا.ول ، . ، و د ٢٤٧ – ٢٤٣، ص م٢٠٠٣ا�	��ب ا.ول ، ا�ط��� ا.و�- ، دار ا��!�/� ، ���ن ، 
  .  ٣٩٥-٣٩٤م ، ص١٩٥٦اد ، �ط��� ا����رف ، �#د

  

)٢٢(  

��	&�ط� ا	��ر�'�� ��ر إ	� ���ب ا	�وا��ن أ����ً إدار�� �ن (�ث �و�و�#� �<ل /��ون ا	��زا��� ، �. ا	دو	� ، 
وا	&�ط� ا9دار�� �&�ھم �. ا	وظ�"� ا	��ر�'�� $�� �3دره �ن 	واK0 و�'����ت وھ. أ���ل ��ر�'�� �ن (�ث 

�. ا	�"ر/� $�ن ا	'�ل ا�داري و�Cره �ن ا1���ل ا	'���  )١(ط$�'�#� ا	�و�و���  .���، و�&ود ا���داد $�	�'��ر ا	



                                                                                                                             

	� �����ي  

 .��ر�&� ، ��	���ون ا	�3در  .�ا	�3در �. $��ظ�م ���س ا	دو	� ا	"ر�&. و�ذ	ك ا�1ر ا	��ظم 	�  ١٨٧٢/ ٢٤/٥
ا	&�ط�ت ا9دار�� ا	�,��"� ، ن �(ل ا	ط'ن 	���وز ا	&�ط� ھو ا1���ل ا	�3درة �ن م ، ��ص ��� أ٣١/٧/١٩٤٥

وھو �� �'�. إن ا	��رع ا	"ر�&. ، �'��ق ا	�'��ر ا	���. ، وھو أ���ً �� &�ر ���� ا	���ء ا�داري ا	"ر�&. ، 
أ�� �. �3ر ���س ھ��ك ،)٢(وان ��ن /د 	�@ إ	� ا1,ذ $�	�'��ر ا	�و�و�. ��� &$�ل ا�&�<��ء �. $'ض ا	(��ت

 اً ن �<�رح ا	��ر�� ��#� ���. $ذ	ك ، ��� أ,ذ $�	�'��ر ا	���. ،و�� ذ	ك ��ن رو�ص ��ر�'. 3ر�K �دل ��� ا1
$3"� . �ن أ(��م ا	���ء ا�داري ��#� �@,ذ $� ��'��ر أ&�&. �. ھذا ا	3دد ، �� ا�&�'��� $�	�'��ر ا	�و�و�

  . )٣( �وظ". ا	���س ن�<ل ط$�'� ا	�رارات ا	�3درة �ن ر�0س ا	���س ا	���$. $�@ا&�<����0 �. $'ض ا	(��ت،

�. ا	���ون ا	'را/. أ��� ، إذ ا���ق ا	��رع ا	'را/. ھذا ا	�'��ر �. أ�� �. ا	'راق ��$دو أ     �$�J	'��ر ا�	#ذا ا	ن 
  . ) ٦(، ��� ��ل إ	�� ا	���ء ا	'را/.  )٥(، $�	رCم �ن ا�� 	م �#�ل ا	�'��ر ا	�و�و�. ) ٤(/وا��ن �د�دة 

ا	'�ل ا�داري �ن �Cره �ن ا1���ل ا1,رى ، ��ط�ب ا	��� $�ن ا	�'��ر�ن ا	���. ن ����ز ��� ��دم �رى أ
   .وا	�و�و�. وذ	ك 	�(د�د �د	ول ا	'�ل ا�داري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?داري /) '�Bور�� �6ر ��Fد /ؤاد ���B ، ���دئ وأF	�م ا�!��ون ا. و د . ٢٤٥-�٢٤٤واف 	���ن ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. ا�ظر د )١(

� ���ب ا�'���� ، ا��ر��� 
  .  ٦٤٩م ، ص١٩٧٣، �ؤ

وا�ظر :��د �2�� ��	ر ، ا?:��6ص ا�!S� (H�Dدارة /) �Xر ���ز��ت  ، ٣٩٥-�F�٣٩٤ود ��Fد �F/ظ ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص. د )٢(

ن ��Fد �وا�D ، . ، و د ٥١- ٤٩م ، ص����١٩٩٢ ، درا
� �!�ر�� ، أطرو�F د	�وراه �!د�� إ�- �';س 	;�� ا�!��ون ، '���� �#داد ، ا�وظ��2 ا�F


� ا�'����� �;درا
�ت ، ��روت ، ����ن ، 

�� �;!��ون ا?داري ، درا
� �!�ر�� ، ا�ط��� ا.و�- ، ا��ؤ�
  . ١٠-٩م ، ص١٩٩٧ا����دئ ا.

)٣(	F� م	F (/ ء ا?داري�D!��١/١٢/١٩٤٨ ا� ��D@ ، ٢٠٠م  ��
�'�و�� ا�!رارات ا��) @رر�F� �B	��  ، ١٠٦، ص ٢٦، ر@م  ٣، ا�
�� ق �١
��'د راXب ا�F;و ، . ق ، أ��ر �;F	م د٧، �
��  ٣٩٤٠، @��D ر@م م ١٣/١٢/١٩٥٤وا�ظر F	��B /)  م ،١٩٤٨ا�!�Dء ا?داري ، �6ر ، �';س ا�دو�� ، 

��\ �و@ف ا���رع ا��6ري �ن :Aل  .) ١(، ا���Bش  ٣٦٨م ، ص١٩٨٧داري ، دار ا��ط�و��ت ا�'����� ، ا�
	�در�� ، ا�!��ون ا?
	ذ�ك ��	ن أن �

��  ٩م ا�:�ص ����Zء �';س ا�دو�� وا�!��ون ر@م �١٩٤٦
��  ١١٢ا��!�ر�� ��ن ا��6وص ا�!��و��� ، ���ل ذ�ك ا��!�ر�� ��ن �6وص ا�!��ون ر@م �

�D- ا�!��ون ر@م م ١٩٤٩!��/ ، 1;F� لF ص ���62ل /) ا�ط;��ت ا��!د�� �ن ا./راد ���ط�ن /) ا�!رارات  ١١٢ا�ذي�:�/�ن �F	�� ا�!�Dء ا?داري 
��H) ، �6ص @Dا�دار�� ا����H�B وان :A/� /) ا�2!1 @د ��ر ���ن ھذا ا��ص Fول �دى ��ول ا:��6ص ا��F	�� �;!رارات ا��6درة �ن '�Bت إدار�� ذات ا:

�B26 أF	�م ��ل �'�ن ا��و/�ق وا��F	�م /) ���ز��ت ا���ل وا�;'�ن ا�	�ر	�� ، /Bل �ؤ:ذ �������ر ا��	;) أم ا��وDو�) /�:رج �ن ا:��6ص ا��F	�� �و

م ا�:Aف ا�!��ون ر@م F ؟ �!د ��H�D@٩  ��
�ر/L �ن م ا�ذي ا:ذ 6را�F �������ر ا��	;) 	���2 ?:��6ص ا��F	�� ���62ل /) ا��١٩٤٩ (�ط�ون ا�

 (H�D@ �6ص�: وا�ظر أ��D  . ٥٢، ص �2
1 أ�Aه�6در ا�:��د �2�� ��	ر ، : ا�ظر /) ��62ل ذ�ك . ا�!رارات ا����H�B ا��6درة �ن '�Bت إدار�� ذات ا:
  .   ٢٨ــ  ٢٢ص��د ا��ز�ز ��د ا����م :;��2 ، ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، . د

م ����را �	;�� وا�FD إذ �د ا�!رارات ا�و?��H ا��) �6درھ� ا�!�D) أ���? �١٩٦٩
��  ٨٣ا���ق ا���رع ا��را@) /) @��ون ا��را/��ت ا��د��� ر@م  )٤(

ب ا��واد F ��H�D@)ب ا) ١٥٣ــ ١٥١��
أ�� (... ��و'�� ���رXم �ن ا��را/�B��� 1 /) 'وھرھ� أ���ل إدار�� �ن ا�����F ا��وDو��� ، �Fث '�ء /) ا.

��ل ) ا�!�D)(ا.�ر /�6در ���ء �;- �ر��D �!د��B �:ص دون د�وة ا�:6م اW:ر و��Dط ا��2ر@� إن ��ل ا��F	م F� ق ��زاع و�و;����د @��H�D إذا 
��'ل /Zذا 	�ن ا��6رف ا��ط;وب �ن ا�!�D) �ن ���1 أن �6در دون ���ز�� 	�Dط ا�F'\ وا?�
�Bدف ا��2Fظ و�	ون ذ�ك �طر�ق ا�ط;ب ا��
�Bدات و�

�و'ب �;�1 أن �62ل ��ن ا�:6وم ��د �!د�ر F!و@Bم و ��H�D!ا� (D�!ووظ��2 ا� �Dر��;- �م �طر�ق ا.�ر �� ��H?و A�� د ذ�ك�د�را وا���2'�ة !��و 
�6ر �;- ا�:�ذ إ'راءات �2Fظ�� و@��� ھ) /) ا�وا@L إ'!�/ ��H?1 ا�و�
س �1 أ6ل ا�Fق ، أ�� وظ�2F�و�ن ا�!وا��ن ... ) راءات إدار�� ��DF ظ�ھر�� �

م /�ص �;- ا:��6ص ا��F	�� ����ظر /) �F6 ا.وا�ر وا�!رارات ا�دار�� �١٩٨٩
��  ١٠٦ا��) أ:ذت �������ر ا��	;) @��ون �';س �ورى ا�دو�� ر@م 
�6در �ن ا��وظ�2ن وا��H�Bت /) دواHر ا�دو�� وا�!ط�ع ا���م و�م �د:ل �B��D ا.وا�ر وا� (��6در �ن ا���F	م وا��H�Bت ا�!��H�D ا� (�  . !رارات ا�

)٥( �B��/ ر ا�دو�� وا�!ط�ع ا���مHت /) دوا�H�Bل ا��6درة �ن ا��وظ�2ن وا����ف ا.;����ز ��ن �:;� �D) أ��وDد ����ر �و����� ��د @رارا  أي ?�د �ن ا�
  . ٦٠-٥٩، ص�2
1 �6در ا�:��د �2�� ��	ر ، : ا�M ، ا�ظر ...
��دة إدار�� و���B �� ��د أ���ل ��د�� و�!ود إدار�� و���B �� ��د أ���ل 

م ، ١٩٨٣، �
��  ٤- ��١ ا��دد م ، ���ور /) �'�و�� ا.F	�م ا��د�٢٢/٩/١٩٨٣/)  ٩٨٤/ ٨٣/ إدار��/ ١١٣٩ا�ظر @رار �F	�� ا�����ز ر@م  )٦(
  .  ١٨٣، ص ٤/٩/١٩٧٦، /)  ١٩٧٦/، ھ��H ���� أو�-  ١٨٢!رار ر@م م ، ا�١٩٧٦وا�ظر �'�و�� ا.F	�م ا��د��� ، ا��دد ا����ث ، ا�
��  .٨٠ص

)٢٣(  

   داريمدلول العمل اإل/ الفرع الثاني 



                                                                                                                             

	� �����ي  

<م ا1,ذ و�ن ن �(د�د ا	'�ل ا�داري ��� و�� ا	د/� �&��زم أو�ً ا1,ذ $�	�'��ر ا	���. ، $'د إن �و���3 إ	� أ    
&�ط� إدار�� ، �� �رورة  ا	'�ل ا�داري ھو ا	'�ل ا	�3در �ن<����ً $��$ط �و�و�. ���ل ، ������ ا	�ول $@ن 

  :ن ا3ط-ح ا	&�ط� ا9دار�� ��ب أن ���� $�ن ا	�'�� ا	'�وي 	#� وا	�'�� ا	�و�و�. و��� �@�. �را��ة أ

  ا����- ا��Dوي �;
;ط� ا�دار�� / أو? 

���و�� �ن ا	#��0ت وا	��ظ��ت أو ا�1#زة ��و	� دا,ل ا	دو	� (�'رف ا	&�ط� ا9دار�� و��� 	#ذا ا	�'�� $@�#�     
١() �$��رة ا	وظ�"� ا9دار�� وذ	ك $��"�ذ ا	�وا��ن و(���� ا	�ظ�م ا	'�م وإ�$�ع ا	(���ت ا	'��� 1�راد ا	����� ( ،

 ��ا	#��0ت وا	��ظ��ت وا�1#زة ا	�. ��و	� �$��رة ا	وظ�"� ا9دار�� ، و���ل ا	&�ط� ا9دار�� و��� 	#ذا ا	�"#وم ��
و$ذ	ك ��3رف �د	و	#� إ	� أ�#زة ا9دارة ا	'��� �. ا	دو	� دون ا9دارة ا	,��3 ا	�. ��3رف إ	� إدارة 

��"�ذ�� ا	��رو��ت وا1���ل ا	�. ��و�ھ� ا1�راد 9دارة أو�� ���ط#م ، �ذ	ك ��3رف ھذا ا	�د	ول إ	� ا	&�ط� ا	
��	&�ط� (و(دھ� دون �Cرھ� �ن ا	&�ط�ت ، �1#� ا	&�ط� ا	�,و	� د&�ور��ً $�$��رة ا	وظ�"� ا9دار�� و���� 

���<ل ��و��ً �. ���و�� �ن ا1�,�ص ا	�'�و�� ا	'��� وا	�. �,�ص $�	�'$�ر �ن إراد�#� ���و�� �ن ) ا9دار��
ل ا	�3در ��#م �'$�را �ن ھذه ا9رادة �ن ا9���ل ا9دار�� ���ون ا	'�) ا	�وظ"ون ا	'�و��ون(ا1�,�ص ا	ط$�'�� 

  .  )٢(�@3ل ��م 

  ا����- ا��وDو�) �;
;ط� ا�دار�� / ����� 

��3ل ا	�'�� ا	�و�و�. 	�&�ط� ا9دار�� $�	وظ�"� ا9دار�� 	��ك ا	&�ط� ، أي $@و�� ا	���ط ا�داري ا	ذي     
� ھذا ا	���ط وا	#دف ��� ، وھو ا�1ر ا	ذي ����ول $3"� أ&�&�� ��ري دا,ل ا	��ظ�م ا�داري ، وأ&�	�ب ���ر&

 ا	'-/�ت ا	�. ���@ $�ن ا9دارة �ن ��(�� وا1�راد �ن ��(�� أ,رى ، و���� ��(دد ا	'�ل ا�داري $�	�ظر أو�ً إ	�
� �&�#دف ا	'�ل ا�داري &وى �(��ق ا	��3(�  إذ، ��� ��(دد أ��� $�	�ظر إ	� ا	#دف �ن ���ر&�� ،  �و�و��

 �$�ع أ&�	�ب �,��ف �ن أ&�	�ب$ر ���ر&� 	&�ط� ���� ، �ن ,-ل اوأ,�را ����ز ھذا ا	'�ل $@�� �'� ،ا	'��� 
وھو ا�1ر ا	ذي �&��د ��� ا	����ز $�ن ا	���ط ا�داري وا	���ط ا	,�ص ، $و3"� ا	'�3ر ا	ذي  ا	'�ل ا	,�ص ،

  . )٣(ل ا�داري $�	���$�� �� ا	'�ل ا	,�ص ��"رد $� ا	'�

ن ھ��ك أو�� �ن ا	���<ل $�ن ا	���ط ا�داري وا	���ط ا	,�ص �ن (�ث ط$�'� ا	'�ل ��#�� ، و��� ا	رCم �ن أ    
�&��� �� ��'�ق $���ط ا9دارة �. 3دد إ�$�ع ا	(���ت ا	'��� �ن طر�ق ا	�را�ق ا	'��� ، و�� ذ	ك ��ن ا	�"ر/� 

ا1�راد �ن ���ط#م وھو ا	��3(� ا	,��3 ، �ذ	ك ��ن أ&�	�ب  $����J $�	�ظر أو� إ	� ا	#دف ا	ذي ���وم $��#�
ا	'-/�ت  �=ذا ��ن ا	���ط ا	,�ص �(��� �$�دئ ا	�&�واة أ��م ا	���ون ��ن وو&�0ل �ل ��#�� �,��ف �ن ا1,رى ،

  و���� ��ن ا	'�ل ا�داري أو $�1(رى ���ر&�ا9دار�� ��وم ��� أ&�س �ن �دم ا	�&�واة $�ن طر�. ا	'-/� ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا�
;ط� ا�دار�� ���) ا�
;ط�، 	�� ���ر ا�د	�ور ��د ا�2��ح أ�و ا�;�ل إ�- إن ��.  6�١٦٤در ا�
��ق ، ص'��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ،  
��). د )١(
�����ر ھذه ا�
;ط� ��) 	��  (�ي �6در �ن ا�
;ط� ا�دار�� ، /��!رار ا?داري �6در �ن ا�'�Bت ا�دار�� و�Xرھ� �ن ا�'�Bت ، وا���ل ا?دارا�'�B ا�

داري ، دار ا�و'�ز /) ا�!��ون ا?: و���- ذ�ك إن ا���ل ا?داري �6در �ن ا�دارة �Zراد��B ا���2ردة و�
ري �;- ا�#�ر دون @�ول ��1 ، �ؤ�12  وFدھ�؛
  .  ١٠م ، ص ٢٠٠٠ا���DB ا��ر��� ، ا�!�ھرة ، 

  .  ١٦٣، ص �2
1 أ�Aه�6در ا�
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، . د )٢(

  . ١٦٤، ص �2
6�1در ا�
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، . د )٣(

)٢٤(  

ا9دارة ���ط#� ا�داري $و3"#� &�ط� ���� �'�. ���ز ھذا ا	'�ل $���و�� �ن ا	و&�0ل وا�����زات ا	�. �ن 
���#� ����ن ا9دارة �ن �ر��K ا	��3(� ا	'��� ��� ا	��3(� ا	,��C ، �3ر ا�� ��زم �-(ظ� إن و&�0ل أو 
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ا9دارة ، وإ��� ���ل �ذ	ك �� �"ر�� ���#� أ&�	�ب ���ر&� ا	���ط ا�داري ، 	�&ت ��#� ا����زات ����� $#� 
ا	��رع �ن /�ود ��� (ر��#� �. ���ر&� ���#� ، �<�ل ذ	ك �رض إ�راءات �(ددة ��'�ن إ�$��#� 	دى ���ر&�#� 

  . )١(1&�	�ب �'��� �"رض طرق �(ددة �,���ر ا	�وظ"�ن ا	'�و���ن أو �ر/��#م �<-ً 

وا	,-�3 إن ا	'�ل ا�داري ����ز �و�و��� �ن ا	'�ل ا	,�ص $�ن ا1ول �&�#دف ا	��3(� ا	'��� و$�	��	. 
  . �&�,دم أ&�	�ب وو&�0ل ���Jرة 1&�	�ب ا	'�ل ا	,�ص ا	ذي �&�#دف ا	��3(� ا	,��3 

��ن ا	�ط�$ق $�ن $'د �رح ا	�'�� ا	'�وي وا	�'�� ا	�و�و�. 	�&�ط� ا9دار�� ، �$�� ا	�&�ؤل ��� إذا     
ا	�'���ن ��(�ق $3ورة ���� $(�ث � ���رس ا	#��0ت وا�1#زة ا9دار�� &وى ا	'�ل ا�داري ، ��� ا�� ��وم (��� 
$�ل ���ط أو ��ل إداري إ(دى ھذه ا	#��0ت أو ��ك ا�1#زة ، و�ن <م ��". ا�&�'��� $@(د ا	�'���ن 	�(د�د �د	ول 

ن أن ��وم ھ��0ت إدار�� $���ر&� أ���ل وأ��ط� �Cر إدار�� �-وة ��� و�ود ا	'�ل ا�داري ، أم ا�� �ن ا	���
  أ���ل إدار�� � �3در �ن أ�#زة إدار�� ؟ 

ا	وا/� ���ر إ	� �دم ا	�ط�$ق ا	��م $�ن ا	�'���ن ا	'�وي وا	�و�و�. 	�&�ط� ا9دار�� ، $(�ث ��J. ا1,ذ     
��ن ا	&�ط� ا9دار�� 	�&ت �. ا	وا/� &وى ا	&�ط� ا	�-(ظ أن ا	��(�� ا	'�و�� ، �ن $@(دھ�� �ن اM,ر ، 

ا	��"�ذ�� ذا�#� ، و�� ذ	ك ��ن 	�&�ط� ا	��"�ذ�� وظ�"� أ,رى ,-ف ا	وظ�"� ا9دار�� ا	�. ��'�ق $�$��رة ا	&�ط� 
�و��� ، ��ن ا	��"�ذ�� 	���ط#� ا	��3ل $'-/�#� ا	�$��رة $�	&�ط�ت ا	'��� ا1,رى �. ا	دو	� ، أ�� �ن ا	��(�� ا	�و

��ط�ً �&�#دف ا	��3(� ا	'��� أ&�&�ً  ـا	ط$�'�� أو ا���$�ر�� ـ ا1�,�ص ا	,��3   ا	�-(ظ ا�� /د ���رس ا(د�  ،
و���$�رات ����� ، ��زم ا�1ر ا	�ظر إ	�� $و3"� &�ط� إدار�� ، أي �ن ا1�,�ص ا	'��� ، $�	رCم �ن ا�� 	�س 

	� ا�	���ء إ	� أ&�	�ب ا	'�ل ا�داري أو $'�#� وذ	ك �� ��(�ق �. �ذ	ك �ن ا	��(�� ا	'�و�� ، (�� ��&�� 
  .  )٢(ا	�زا��ت ا	�را�ق ا	'��� 

��� ��دم ، ��$�ن 	�� ا�� � &$�ل إ	� �(د�د ا	'�ل ا�داري $�	�ظر إ	� ا(د ا	�'���ن ا	'�وي أو ا	�و�و�.     
	�&�ط� ا9دار�� دون اM,ر ، و�ن <م ��3د $�1���ل ا9دار�� ، ��ك ا1���ل ا	�. �3در �ن ا	�#�ت ا9دار�� 

  .  ا9دار�� و���ً 	�3وص ا	د&�ور �. ا	دو	�  $�@ن وظ�"�#� ا9دار�� ، و��(دد ا	�#�ت ا9دار�� وا	وظ�0ف

  أنواع األعمال اإلدارية / الفرع الثالث 

 .�Mا .�  : ���وع أ���ل ا9دارة إ	� أ���ل ��د�� وأ,رى /��و��� وھذا �� &����و	� 

  ا.���ل ا���د�� �Sدارة / أو?ً 

 إذن �C	$�� ا	"�#�ء ���#ون �. �'ر�"� ا���ھ�ً &�$��ً �ف �(دد 	D���ل ا	��د�� ، 	ذا �=	م ��و3ل ا	"�� إ	� �'ر    
�ذھ$ون �. �'ر�"#� �ن طر�ق ا	���$�� $@���ل  إذ�رون $�ن �ل �� 	�س ��-ً /��و���ً �'د �ن ا1���ل ا	��د�� ، 

                                                                  . ) ٣(ا9دارة ا	���و��� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، . د )١(
  . ١٦٤، ص ا��6در �2


��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، . د )٢( 1
  .  ١٧١ــ  ١٦٧، صا��6در �2

   . ٤٥٦، ص �6در 
��ق��'د راXب ا�F;و ، ا�!��ون ا?داري ، . د )٣(

)٢٥(  

���� ��3د $#� ، ��ك ا1���ل ا	�. ��وم $#� ا9دارة دون أن ���� إراد�#� إ	� �ر��ب أي ا<ر /��و�. ���#� و���� )١(.    
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  ).٢(أوھ. ا1���ل ا	�3درة �ن ���ب ا9دارة $دون /3د أو $�3د و	��#� � �#دف إ	� �ر��ب أ<�ر /��و��� �$��رة 

��و��� ا9دار�� �1#� � �ؤ<ر �. ا	�را�ز ا	���و��� ا	����0 	ذا �=�#� وا1���ل ا	��د�� � �'�$ر �ن /$�ل ا1���ل ا	�
  . �,رج �ن �ط�ق ا	ط'ن 9�$	�Jء أ��م ا	���ء ا�داري 

ن ا1���ل ا	��د�� 	\دارة ھ. ا1���ل ا	�. ��� �ن ا9دارة أ�� $3"� إراد�� ��"�ذاً 	�وا�د ا	���ون أو و�رى أ
��ء (�وق أو ا	�زا��ت �د�دة ، وإ�� �C �"3$ر إراد�� �ن طر�ق ا	,ط@ أو 	�رارات و��ود ا9دارة دون /3د إ�

  : ا9ھ��ل و��� �@�. 

  ــ أ���ل ا�دارة ا���د�� ا�راد�� ١

����ن ھذه ا1���ل �ل �� ��وم $� ا9دارة �ن ��د دون أن ��3د �ن ورا0#� إ���ء (�وق وا	�زا��ت �د�دة ،     
، /��و��� �'��� ا9دارة ا	���و��� ا	�3درة ��داً �ن ا	&�ط� ا9دار�� $�3د إ(داث آ<�رو	ذ	ك �=�#� �,��ف �ن أ���ل 

إذ إن ا1���ل ا	��د�� ا9راد�� ��م ،  )٣(&واء ���ت (�و/� أو ا	�زا��ت وا	�. ���<ل $�	�رارات وا	'�ود ا9دار�� 
رة، و�<�	#� �ق ا	طرق وإ/��� ا	�&ور وھدم ��"�ذاً 	���دة /��و��� أو 	�رار أو ��د �ن ا	'�ود ا	�. �$ر�#� ا9دا

   .)٤(ا9(�	� إ	� ا	��ف ا	ط$. و ع وإ�راءات ا	(�ز ا�داري ،ا	�$��. ا���M 	�&�وط ، و��� ا	�رور �. ا(د ا	�وار

   ــ أ���ل ا�دارة ا���د�� �Xر ا�راد�� ٢

أو إھ��ل ، �<ل (وادث ا	&��رات وا	�ط�رات، أو �#دم  �ل �� �(دث �ن ا9دارة ����� ,ط@ ���ل ھذه ا1���ل    
  . )٥(��P ��#� أ�رار ��3ب $'ض ا1�راد أ�"&#م أو �������#م . �ا	'��رات ا	�

��ل �ذ	ك ا1���ل ا	�. �3در �. 3ورة أ���ل /��و��� و�$�] �دم ��رو���#� �$��J �(��#� إ	� ��رد     � ���
در �ن ا(د ���ل ا9دارة ا	ذ�ن 	�س 	#م &�ط� إ3دار ا	�رارات ، وھو �� أ���ل ��د�� ، �<ل ذ	ك ا	�رار ا	�3

  . �&�� $�	�رار ا	�'دوم ����زاً 	� �ن ا	�رار ا	$�طل 

و�$دو أھ��� ا1���ل ا	��د�� �Cر ا9راد�� ا	�. ��� �ن ا9دارة وا�(� ��� و�� ا	,3وص ���� ��'�ق $�&ؤو	�� 
  . ا9دارة �ن ھذه ا1���ل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


��) . ، و د ��١٤١زن ��;و راD) ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص. ، و د ��٤٥٧'د راXب ا�F;و ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(
  .  ٤٤٠'��ل ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص

  .  ٢٥٩م ، ص١٩٩٩م ، .ن ، د.��Fود ��طف ا���� ، ا�و
�ط /) ا�!�Dء ا?داري ، ا�ط��� ا������ ، د. د )٢(

، ، درا
� �!�ر�� ، ا�ط��� ا.و�- ��ر ��Fد ا��و�	) ، ا�!�Dء ا�داري. ، و د ٨٨��د ا�#�) �
�و�) ��د Y ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )٣(
  .  ١٣٢ــ  ١٣١م ، ص٢٠٠٧، ا.ردن ، دار ا��!�/� ، ���ن 

ا��:�6ون �F	م  و@د ��B2�6 ا���ض ــ أي ا.���ل ا���د�� ا�راد�� ــ �Dن ا.���ل ا���د�� ا���رو�� ��ل ا.���ل ا����2 ا��) �!وم ��B ر'�ل ا�دارة )٤(
��'� :ط� �ن '��ب ا����;�ن /) ا�دارة وظ�B2Hم ا� ���2	����Bد
�ن ، أ�� ا.���ل ا���د�� �Xر ا�راد�� /B) أ���ل �Xر ��ر� L!� (�و�� ، ��ل ا.���ل ا�

�!L �ن ���ل ا�
;ط� ا�دار��  (���Fد /ؤاد ���B ، ���دئ . ، و د ١٧٦
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د. ��ل Fوادث ا�
��رات ا�
  .  ٦٦٤وأF	�م ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص

  .  ٤٥٨، ص ا��6در �2
1 أ�Aه ��'د راXب ا�F;و ، ا�!��ون ا?داري ، . ، و د �F�٧٠ود ��Fد �F/ظ ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )٥(

  

)٢٦(  

  ا.���ل ا�!��و��� �Sدارة / ����� 
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، )١(�رف $'ض ا	"�#�ء ا1���ل ا	���و��� 	\دارة $@�#� ��ك ا1���ل ا	�. ��وم $#� ا9دارة $�3د �ر��ب ا<ر /��و�.  
أ� إن ھ��ك �ن �رى $�ن ھذا ا	�'ر�ف ���'� أ� ا�� 	�س ���'�ً إذ ��ط$ق ��� $'ض ا1���ل ا	��د�� ا	�. ��� �ن 

ا	'�ل ا	���و�. 	\دارة ھو إ��3(#� ا$�داء �ن إراد�#� ا	��"ردة أو ��	و��ء $�	د�ن �<-ً ، و�رى $�ن ، ا9دارة 
  . )٢(ا	��-/�� �� إرادة أ,رى $�1&�	�ب ا	�. �ظ�#� ا	���ون $�3د �ر��ب آ<�ر /��و��� �'��� 

�راد إ���ًء أو،و�(ن �ذھب إ	� �� ذھب إ	�� ا	رأي ا1,�رD	 و������	ز ا�را�	ا .��'د�-ً  أي أ�#� ا1���ل ا	�. �ؤ<ر 
  . و�,رج ���� ا1���ل ا9دار�� ا	��د�� ا	�. �3در �ن ا9دارة ، &واء ���ت إراد�� أو �Cر إراد��، أو إ	�Jءً 

  : و���&م ا1���ل ا	���و��� 	\دارة إ	� �و��ن ـــ 

ــ ا1���ل ا	���و��� ا	�3درة $��ء ��� ا�"�ق $�ن �#� إدار�� وا(د ا1�راد أو ا1�,�ص ا	�'�و�� ا	,��3 أو �#� ١
  .  ، �<ل ��د ا	�ور�د و��ود ا	�زام ا	�را�ق ا	'���إدار�� أ,رى ، وھ. ا	'�ود 

	�&ت �ل ا	'�ود ا	�. �$ر�#� ا9دارة  ذ	ك ��1؛) ��ود �د���(و ) ��ود إدار��(	� ���&م ا	'�ود ا	�. �$ر�#� ا9دارة إ
��� ، $�ن ����ن �'�$ر (���ً و$�	�رورة ��وداً إدار�� ، وإ��� �� �'د �ذ	ك ��ط ا	�. ��ون ��&�� $ط�$� ا	&�ط� ا	'

�. ��ود ا	���ون ا	,�ص ، ��9�$�� إ	� �رورة ا��3	#� $���ط �ر�ق ��م وان ��ون ا(د  �روط�ً  ���Cر �@	و
 ً�3,� �ن <مإدار��ً ، �=ذا ��ن ا	'�د إدار��ً ��� ھذا ا	�(و ، ���� �,�� 	�وا�د ا	���ون ا�داري ، و طر�. ا	'�د 

�,�ص $���ز���� ا	���ء ا�داري ، أ�� إذا ���ت ا9دارة 	&$ب أو M,ر أن �$رم ��دھ� و��� 	�وا�د ا	���ون 
 �#�$C3(ت �ن ر��. أن �'��ل $3دد ھذا ا	'�د �<ل ا1�راد ا	,�ص ��	���ون ا	�د�. ، �". ھذه ا	(�	� ��ون /د أ

  .ا	'�د��ن �����ً و�ن <م �,�� 	�وا�د ا	���ون ا	,�ص ، وا	���ز��ت ا	��و	دة ��� �,�� 	����ء ا	'�دي 

ــ ا1���ل ا	���و��� ا	�3درة �ن ���ب ا9دارة و(دھ� ، أي $=راد�#� ا	��"ردة ، وھ. ا	�رارات ا9دار�� ا	�. ٢
	��ز�� 	\دارة $�� 	#� �ن &�ط� $����� ا	�وا��ن وا	�واK0 ، وذ	ك $�3د إ(داث ا<ر /��و�. �"K3 �ن ا9رادة ا

  . ) ٣( �'�ن ��� ��ن ��0زاً و�����ً /��و��ً ، و��ن ا	$��ث ���� ا$��Jء ��3(� ����

/ت 3دوره $@�#� �ل ��ل إداري �3در $�3د �'د�ل ا1و��ع ا	���و��� ��� ھ. /���0 و) دو�.(��د �ر�#� ا	'��د 
  . )٤(أو ��� ��ون �. 	(ظ� �&��$�� �'��� 

$�ن ا	�رار ا�داري ھو �ل ��ل /��و�. �3در �ن ا	&�ط� ا9دار�� �ن ���ب ( أ�� �. ا	'راق ��د ��ء �'ر�"� 
  .) ٥() وا(د و�(دث أ<را /��و��� 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��Fود . ، و د ��١٢٩زن ��;و راD) ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. ، و د ١٧٢
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��6در ا�
��ق ، ص. د )١(
  . �F�٦٩د �F/ظ ، �6در 
��ق ، ص

 @��و���ً ، وذ�ك .ن ا�����ر �ن ا�رادة ����
�� �1 ، إن و/�ء ا�دارة �د�ن ? ����ر ��Aً  ��٤٥٩'د راXب ا�F;و ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )٢(
 ًA�� دار���د ا��!ود اFد إ�رام أ��دارة ، �ا �B�  . ? �!وم ا��داًء ، وإ��� ��م ���2ذاً �رادة 
�ق أن أظBر

  .  ١٧٣، ص ا��6در �2
1 أ�Aه
��) '��ل ا�د�ن ، ا�!�Dء ا?داري ،. د )٣(

  .  ٢٣١، ص �2
1 أ�Aه�6در ا���زن ��;و راD) ، ا�!��ون ا?داري ، . د )٤(

  . ١٤٦-١٣٢��ر ��Fد ا��و�	) ، ا��6در ا�
��ق ، ص. ، د ��٣٩٧ب �و�� ��6ور ، ا�!��ون ا?داري �6در 
��ق ، ص. د )٥(

  

)٢٧(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

و�'�$ر ا	�رارات ا9دار�� أھم أ&�	�ب �$��رة ا	وظ�"� ا9دار�� و�ظ#راً �ن ا$رز �ظ�ھر ا	&�ط�ت وا�����زات     
�&�ط�� ا9دارة $وا&ط� /رارا�#� أن ���@ (�و/�ً و�"رض ا	�زا��ت ��� ا1�راد  إذا	���و��� ا	�. ����� $#� ا9دارة ، 

�وح �� ����� $� ا9دارة �ن &�ط� ���� � �ظ�ر 	#� �. ، وذ	ك دون �و/ف ��� /$و	#م ، وھو �� ��&د $و
  . �-/�ت ا1�راد $'�#م $$'ض ، ��� �ر�K �"�#� ��� ا1�راد

/رارات إدار�� �رد�� ، و/رارات إدار�� : �و��ن  ���و���&م ا	�رارات ا9دار�� �ن (�ث �داھ� أو ��و���#� 
  . )١(��ظ���� 

	����ز�� ا9دار�� ھو �� �3دره �#� ا9دارة وھ.  ا9دارة ا	ذي �'د �(-ً �ن �ل �� ��دم �رى أن ���ط      
ا ا	'�د �. أي �ر(�� �@ن أي ط'ن �. ذ	ك ا	�رار أو ھذ أو �$رم ��دا إدار��ً  �@ن �3در /راراً  ؛ ���رس &�ط� إدارة

=�  .�� ��<ل �زا��ً إدار��ً �ن �را(�� 

أم ا�� �ن ���ز��ت  إن ھذا ا	�زاع ھو �زاٌع إداريٌ : �ده 	��ول ا	�&�ؤل �ن ا	�'��ر ا	ذي ��$J. ا���وھ�� �<�ر 
  .؟ وھذا �� &�$��� �. ا	�$(ث ا	<��. ) ���ز�� ��د��(ا	���ون ا	,�ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٤٠
��) '��ل ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(  .  

)٢٨(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

  

ا�� ���� ا����,ة �$���ز�� / ا����� ا�)�'&
 ا�دار��

�ر�$ط �(د�د و��� ا	���ء ا�داري $�	"3ل �. ا	���ز�� ا9دار�� $@(��م و/وا�د ا�,��3ص ا	وظ�". 	#ذا      
و��� 	�� ��رره ا	��رع ، وذ	ك �. �وء �"&�ر ا	���ء �. أ(���� ا	�,��"� 	��3وص ا	��ر�'�� ا	�(ددة  ؛ ا	���ء

 .	#ذا ا�,��3ص و�(��ل ا	"�#�ء 	#ذه ا	�3وص و��ك ا1(��م �و3-ً 	�'��ر �(د�د ا	���ز��ت ا9دار�� 

�. أ&�س ا	���ون ا�داري ، و�ذ	ك �. ار�$ط ا	$(ث �. �'��ر ا	���ز�� ا9دار�� $�	$(ث ، �ن ��(�� أ,رى      
�@ة �ظ�م ا	���ء ا9داري ا	�&��ل� .��ر�&� ا	�. �'د دو	� ا31ل  .�إ	�  �(د�د �ط�ق �ط$�ق ھذا ا	���ون ، �&��� 

�طورت ا	�'���ر ا	�. /�ل $#�  إذا	ذي �ط�ق ���� ا3ط-ح �ظ�م ا	���ء ا	�زدوج ، ���ب �#�� ا	���ء ا	'�دي ، 
�ر�&� �$'�ً 	�طور ا1&�س ا	ذي $�. ���� و�ود ا	���ء ا�داري �"&� ، وذ	ك 	�(د�د �"#وم  .�ا	���ز�� ا9دار�� 

��ذ (ر��ن ا	&�ط� ا	�����0 ا	"ر�&�� ا	�. �م �����#� ��� ا<ر /��م ا	<ورة ا	"ر�&�� �ن ا	�'رض 	\دارة وإ	�Jء 
 م ا	,�ص $�	��ظ�م ا	���0. ا	�د�د١٧٩٠/آب/٢٤_١٦(ا	�(��م ا	�. ���ت /���0 �. ذ	ك ا	و/ت ، وإ3دار ا	���ون 

ا	وظ�0ف ا	�����0 �&���� و����زة و�$�� ��"��3 �ن ا	وظ�0ف ا9دار�� : (( ن ��� ��� أ) ١٣(، ��د �3ت ا	��دة 
، و	�س 	����ة أن ��'ر�وا $@�� و&��� �ن ا	و&�0ل 1���ل ا	#��0ت ا9دار�� ، وإ� ���وا �ر��$�ن �ر��� ا	,���� 

  .  )١(...))  ا	'ظ��

و	�ن ��� ا	���ء ا	'�دي ا	&�	ف ا	ذ�ر ، �رك ا�1ر �'��� ، إذ 	م �را�ق ذ	ك �$��رة إ���ء �#� /��ء أ,رى      
ن ھذا ا1&�س ا1ول ا	���<ل $��� ا	���ء ا	'�دي ، ھو 3ل �. ا	���ز��ت ا9دار�� ، �Cر أ�&���� و��,�33 �"

ا	ذي أدى $'د ذ	ك �ن طر�ق ,طوات ��'ددة إ	� إ���ء ا	���ء ا�داري ��� ا	�(و ا	�'روف $� �. ا	و/ت 
<م و�ن ، ١١/٩/١٧٩٠-��٦<�ت ��ك ا	,طوات $�ر(�� ا9دارة ا	����� وذ	ك $'د 3دور /��ون  إذا	(��ر ، 

 أو و�ن <م �ر(�� ا	���ء ا	�"وض ا	�(�وز، ، و$'د ذ	ك أ�ت �ر(�� ا	���ء ا	���د أو١٦/١٠/١٧٩٠-٧ا	���ون 
  .)٢(ا	$�ت 

إن �طور ا1&�س ��� ذ	ك ا	�(و أدى إ	� �'دد ا	�'���ر $3دد �(د�د ا	���ز��ت ا9دار�� و���ً 1&س �,��"�     
إن  إذ��#� ا	'�وي و��#� ا	�و�و�. ا	ذي ��3ل $�	���J �ن ا	���ط ا�داري ، أو أ&�	�ب ���ر&� ھذا ا	���ط ، 

 إذ�=��� �"�ل �ر�#� $(&ب ظ#ورھ� ��ر�,��ً ،  $�	�طور ا	��ر�,. 	�'��ر ا	���ز��ت ا9دار�� ، �ر�$طا�1ر 
ظ#ر ا	�'��ر ا	'�وي أو�ً و�ن <م أ��$�� ا	�'���ر ا	�و�و��� �����ن ذ	ك ا9��رة إ	� �و/ف ا	"�� ، و	�� $'د 

  : ذ	ك و/"� 	�و��K �و/ف ا	��ر�� وا	���ء ��#� و��� �@�. �$��� 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ن 
�د ا�Fد ، ا��6در ا�
��ق ، ص. �!A �ن د )١(F ءA'رة . ، ود�٣١���ا L� س و�ط�ق ا�!��ون ا?داري�
إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د أ
  .  ١٠٣م ، ص١٩٩٨إ�- ا�!��ون ا��را@) ، �Fث ���ور /) �';� ا�F!وق ، '���� ا��Bر�ن ، ا��';د ا����) ، ا��دد ا����ث ، 


م إ�	�?ت ا����زع ���F� ، ��Bث ���ور /) �';� �. د )٢(Fء ا?داري و�D!ء ا���دي وا��D!�6ص ��ن ا���ت ��6م ��د ا�وھ�ب ا��رز�') ، �وز�L ا?:

;� ا���Hدة ا�Fرة ;
 ، ��	Fدار�� ، ص. و د. ٧م ، ص١٩٩٩) ٤٠(ا��وى إ�#�ء ا�!رارات ا�ط /) د�
٢٠
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و .  



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٢٩(  

  

* ���� ا����ز�� ا�دار�� و*01� ا�/.- /ا��%$# اول 
���*  

����ول $�	$(ث �'���ر ا	���ز�� ا9دار�� و(&ب ظ#ورھ� ��ر�,��ً ،	ذا �$�ن �. ا	"رع ا1ول ا	�'��ر ا	'�وي و�ن 
�رع <�ن ��� �@�.  .�  : <م ا	�'��ر ا	�و�و�. 

  المعيار العضوي/الفرع األول 

�ر�&� �$'�ً 	�طور ا1&�س ا	ذي $�. ����       .��طورت ا	�'���ر ا	�. /�ل $#� 	�(د�د �"#وم ا	���ز�� ا9دار�� 
و�ود ا	���ء ا�داري �"&� ، ����� ��ن ا1&�س ھو (���� ا	���ء ا�داري �ن �د,ل ا	���ء ا	'�دي ، و�د 

ا,��3ص ا	���ء ا	'�دي �ل ��ل �3در �ن  ا	�'��ر ا	'�وي ���� �&$�� �. ا	�ط$�ق وا	ذي $�����ه �,رج �ن
 .  )١(&�ط� إدار�� �#�� ��ن �و�و�� و�K$3 ا	���ز��ت ا	����3 $#ذا ا	'�ل �ن ا,��3ص ا	���ء ا�داري 

دار�� أ��ً ��ن إإن �ن �@ن ا1,ذ $#ذا ا	�د	ول ا	وا&� ، أن �&$] ا	ط�$� ا�داري ��� �ل ��ل ��وم $� ھ��0       
ن ا���$�ر �. و3ف ��ل �� $@�� إداري و�ن <م ، أو $'$�رة أ,رى أ�و�و�� وأ��ً ��ن ا	#دف ا	$��ث ���� 

  .) ٢(ا����ع ا	���ء �ن ا	�3دي 	� ھو ا��$�ر ��وي 

ا�داري و�� ��Jر ا1&�س ا	��ر�,. 	��@ة ا	���ء ا�داري و�(و	� إ	� أ&�س ��. ��'�ق $��@ة و��و ا	���ون       
و(���� و�ود /��. ��,3ص ��� ، و�� �زا�د ا�����دات إ	� ا	�'��ر ا	'�وي &�	ف ا	ذ�ر إزاء ا�&��� ا	$�	] 
 K	�3	راد و(ر���#م �� �را��ة ������ت ا�دون �$رر ، و	(رص ���س ا	دو	� ا	"ر�&. ��� (���� (�وق ا1

��ء �. ا	$(ث �ن �'��ر �و�و�. � ��وم ��� أ&�س ا	'�م و��ط�$�ت أداء ا9دارة 	وظ�"�#� ا9دار�� ، $دأ ا	�
���. �(ض دون ا��داد $ط$�'� ا	���ز�� أو �و�و�#� )٣(  .  

ن ا(د ا	"�#�ء �. �3ر �ذھب إ	� دات أدت إ	� ھ�ر�� �����ً ، أ� أو$�	رCم ��� 	(ق ھذا ا	�'��ر �ن ا����      
���س ا	دو	� $@�� د�وى ��ون ا	دو	� أو إ(دى  �,�ص �(��م( ن1,ذ $#ذا ا����ه ا	'�وي، ��رى أ�رورة ا

��#� أي �,ص �ن أ�,�ص ا	���ون ا	'�م أ��  ����#� ، ��� �,�ص $@�� د�وى ��ون طر ��ھ���0#� أو �ؤ&&��#� طر
  .  )٤( )��ن �و�وع ھذه ا	د�وى 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ن ، ا��6. د )١(F ءA'ق ، ص���

�ود ��Bوب ، ا����دئ ا����� �;���ز��ت ا�دار�� ، ا�'زء ا.ول ، ا�ط��� ا������ ، د�وان ا��ط�و��ت . ، ود ٣١در ا��
  .  ٩٩-٩٨���ر �وا�دي ، �6در 
��ق ، ص. ، ود ١١٩م ، ص٢٠٠٥ا�'����� ، �ن �	�ون ، ا�'زاHر ، 

. ، ود ١٠٤-١٠٣إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د أ
�س و�ط�ق ا�!��ون ا?داري �L ا���رة إ�- ا�!��ون ا��را@) ، �6در 
��ق ، ص. ا�ظر د )٢(
  . ١٥٠ــ ١٤٩م ، ص�١٩٦٦روت �دوي ، ���دئ ا�!��ون ا?داري ، ا��';د ا.ول ، دار ا���DB ا��ر��� ، ا�!�ھرة ، 


ن ، ا�. د )٣(F ءA'� 1
  .  ٣١، ص أ�Aه�6در �2

)٤( �2�رض و�رى ا�1 �ن ا�واUD إن ھذا ا?�'�ه �و
L �6ورة ���#� �ن ا:��6ص ا�!�Dء ا?داري ��� ��'�وز دون ر�ب �ط�ق ا����ز��ت ا�دار�� ، وا�� (
A� �!/و UDن إن �ن ا�وا�F -;� ، دار�� /) ا�دو���ط� ا;
�6ل 
وى ������ز��ت �L ا�� ? �Bإ� ��Hم �';س ��د	�F� �6ص��'�ه ا����ر إ��1 ا�1 ��
ط ا:

��B ، وا�- ���ز��ت أ�:�ص ا�!��ون ا���م و��س ا.�:�ص ا�دار�� وFدھ� ، ��� �'�;1 @�Hوھ� �B��Dء ا�
;ط�ت ا�دو�� إ�- ���ز��ت ا�دو�� �	�/� 
;ط�

ب F/ ء ا?داري�D!�6ص �';س. د. ا����� ، و��س ا��
��) . ، �!A �ن د ٥٧٠، ١٩٠، ٣٥، ٥م ، ص١٩٩٣ا�دو�� ،  ��Fد ��ھر أ�و ا�����ن ، ا:

   ٢٥رات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، ص'��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!را



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٠(  

  المعيار الموضوعي  / الفرع الثاني 

     .����د�دة �(د �ن �ط�ق �$دأ ا	"3ل �'�ر�� ا	���ء �ظ#رت �'���ر  أ��م) ا	'�وي(	م ��3د ا	�'��ر ا	
��#� �,��3ص  ً��$�ن ا	#��0ت ا	�����0 وا	#��0ت ا9دار�� ، و�,�� $'ض ا	���ز��ت ا	�. ��ون ا9دارة طر
ا	���ء ا	'�دي ، ��د �'ددت ا1���ر وا	�ظر��ت و�ذ	ك ا	�'���ر ا	�و�و��� ا	�. ����ول �(د�د ا,��3ص ا	���ء 

ذا ا	�ر�ق ا	'�م وا	&�ط� ا	'��� 	 و��ن أھم ھذه ا	�'���ر ھ�� �'��را'���ر �و�و��� ا�داري ، 	ذا ��د ظ#رت �دة �
  : و�و/ف ا	"�� ��#� و��� �@�. ا	�و�و���  &�$�ن �طور ا	�'���ر

 ����ر ا�Bدف / أو?

 و/د ��ن أول �'��ر �و�و�. 	�@ إ	�� ا	���ء ھو �'��ر ا	#دف ، �=ذا ��ن ا	'�ل �و�وع ا	���ز�� �&�#دف    
ا	��3(� ا	'��� ، �د ��-ً إدار��ً ، أو ا	���ز�� $�@�� ���ز�� إدار�� ، �,رج �ن ا,��3ص ا	�(��م ا	�د��� و 
�,�ص ا	���ء ا�داري $#� ، و�ن <م � ��". ���$�ر ا	���ز�� إدار�� أن ��ون ا(د طر��#� �#� إدار�� ، $ل ��زم 

�وق ذ	ك أن ��ون ا	#دف �ن ا	'�ل ا	ذي /��ت $� ا9K	�3	'�م، دارة �(��ق ا	١(� ��رد �(��ق ��3(� ,��3 ا (.  

1ن ��رة ا	��3(� ا	'��� ا	�. ا���د ���#�  ؛ و	�ن ��� ا	رCم �ن �و�و��� ھذا ا	�'��ر أ� ا�� �'رض 	���د    
ون �ت ا	�. �����رة �ر�� و����C ، و�(��ج إ	� �(د�د ، ��� ھ. ا	��3(� ا	'��� ؟ و�� ھ. ا	'��3ر أو ا	��و�

�ك �. أ -�ن ا	��3(� ا	'��� ���Jر �ن �3ر إ	� آ,ر ، و�,��ف �. ط$�'�#� و���3رھ� $�,�-ف ��#� ؟ 
 K�3� ن أن�، و�ن <م � �� �����	ا .�ا�1ظ�� ا	&��&�� وا�������� ، و ��طور �� �طور ا1���ر وا	�<ل ا	'��� 

  . )٢(داري '��راً �(دداً �,��3ص ا	���ء ا�9

	���ر&� $'ض أو�� ���ط#� ؛ إ	� /وا�د ا	���ون ا	,�ص ا	��وء ن 	\دارة ��(�� أ,رى ، ��ن ا	�&�م $� أو�ن     
ا�داري ، إذا ��ن �ن ��ن ذ	ك �(��ق ا	��3(� ا	'��� ، و�. �<ل ھذه ا	(�	� ��'�د ا�,��3ص 	����ء ا	'�دي ، 

   .$�	رCم �ن �(�ق ھذا ا	�'��ر وا&�#داف ا9دارة 	���3(� ا	'��� 

  ����ر ا�
;ط� ا�Wرة / �����

$�	$(ث �ن �'��ر �د�د ��ون أ�<ر �(د�داً وأ/ل  �رن ا	��&� ��ر ا,ذ ا	"��ا$�داء �ن ا	�3ف ا	<��. �ن ا	    
�، إ	� �'��ر ��وم ��� أ&�س ا	�"ر/� $�ن أ���ل ا	&�ط� ا�Mرة ذھب ���� ��#�ء ا	�رن ا	��&� ��ر �Cو��ً ، 

   . )٣(وأ���ل ا9دارة ا	'�د�� 

و�&�'�ل  �ن ا1���ل ، �#. ��رة �@�ر و��#.ن ا9دارة ھ. &�ط� و��وم $�و��ن �س أو��وم ھذا ا	�'��ر ��� أ&   
ا	�. �"&#� �	�روط $و��زل إ	� �&�وى ا1�راد و��'��ل �'#م  &#� رداء ا	&�ط� �� �ن �"، و��رة أ,رى �, &�ط�#�

 و��وم $@���ل (���� �3در ا1وا�ر وا	�واھ. ،��'��ل $#� ا1�راد ���� $��#م ، ��9دارة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  �١٥٠روت �دوي ، ���دئ ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(

د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى 
��) '��ل ا�. و د. ١٠١-١٠٠���ر �وا�دي ، �6در 
��ق ، ص . ، ود ١٠٤إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، �6در 
��ق ، ص. د )٢(
  . 6�٢٦در 
��ق ، ص إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ،

�د��ن ��رو ، ا�!��ون ا?داري ، ا�ط��� ا������ ، . د : �ظر، ا )laferriere) (?/ر��ر(و )  (berthelemy)�ر�;�)( و/) �!د�� ھؤ?ء ا��B!2ء )٣(
م ، ١٩٦٤-١٩٦٣ط���� ا�'رف ، ا�!��ون ا?داري ، �	��� ا�!�ھرة ا�Fد��� ، ا�!�ھرة ، . د ، و ٥٨- ٥٧م ، ص����٢٠٠٤ة ا����رف ، ا�
	�در�� ، 

  .  ��٣٧زن ��;و راD) ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. ، ود ٣٩-٣٧ص

  



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣١(  

و	و 	م �و�د �ص �&�ب ا	�(��م ا�,��3ص $��ك ا�1ور ، ا	&�ط� � ��وز إ,���#� �,��3ص ا	�(��م ا	'�د�� 
، و��� ا	'�س �ن ذ	ك (���� ���رس أ���	#� ��� ���ر&#� ا1�راد ���ون $3دد أ���ل ا9دارة ا	'�د�� و��د0ذ 	ن 

  . )١(��وم �$رر 9,راج ھذه ا1���ل �ن ا,��3ص ا	�(��م ا	'�د�� 

� ا	'�ل ا�داري و���ر&�#� ���ط#� أدى إ	� ا	����ز $�ن أ���ل ھذا ا�زدواج �. و�� ا9دارة ��د �$��ر�#    
 و��#. ا	&�ط� ا�Mرة وأ���ل ا9دارة ا	'�د�� ، �". ا1���ل ا1و	� �ظ#ر ا9دارة $�ظ#ر ا	&�ط� ا	'��� ا	�. �@�ر
اري ، و�&�'�ل &�ط�#� و&�ط��#� ، و�ن <م �,�� �. ھذه ا	(�	� 	�وا�د ا&�<����0 أي /وا�د ا	���ون ا�د

�,�-ف ھذه ا1���ل �ن ��ك ا	�. ���ر&#� ا1�راد ، أ�� ؛ و�,��3ص ا	���ء ا�داري دون ا	���ء ا	�د�. 
	�. ���رس ��#� ا9�راد ا�"&#� و�. ا	ظروف �"&#� �1&�	�ب $$3دد ا1���ل ا	<���� ��ن ا9دارة ���ر&#� 

داري و�,��3ص ا	���ء ا�داري ، �ظراً �ن ���س ھ��ك �ن �$رر 9,���#� 	����ون ا� �ن <م، و�3ر���#م
  .  )٢(ا9دارة ���رس ھذه ا9���ل 3$"�#� �,�3ً ��د��ً �<�#� �. ذ	ك �<ل ا1�راد 

ا&�ط�ع ا	���ء $"�ل أ���ل ھذا  إذإن ھذا ا	�'��ر ����ز $�	$&�ط� وا	و�وح ، ��� ا�� ���ت 	� أھ��� ��ر�,��     
�ء �ن أ���ل ا9دارة ا	'��� ���ت �'د �ن أ���ل ا	&��دة � �,�� 	ر/�$� ا	�� �#ما	�'��ر �رض ر/�$� ��� ���ب 

� ا�� 	م �&�م �ن ا	'�وب ا	�. ��$�� ، ، إ )٣(ن 	#ذا ا	�'��ر أ&�س ��ط�. �'�$ر $@ي و�� �ن ا1و�� ، ��- �ن أ
، إذ ا�� ���3ر ��ط  )٤( ��د ا���د $@�� ����ن ����ق �د�د 	�ط�ق ا	���ون ا�داري و�,��3ص ا	���ء ا�داري

و$�	��	. �ؤدي إ	� ,روج �<�ر ، ��� أ���ل ا	&�ط� ا�&�<����0 وھ. إ3دار ا1وا�ر وا	�واھ. واC"ل �� �دا ذ	ك 
���ون �. $'ض �وا�$#� �ن ط$�'� ا1���ل ا	'�د�� ا	�. ��ر�#� ، �ن ا1���ل ا	���و��� ا	�. 	#� ط$�'� �,��ط� 

����ن $'ض ���3ر ا	&�ط� ا	'��� ا�Mرة ، ا	دا,�� �.  �ط�ق �ط$�ق ا	���ون  ا1�راد و�. �وا�$#� ا1,رى
ا�داري ، و�<�ل ذ	ك ا	'�ود ا9دار�� ا	�. ��وم ��� أ&�س ا	ر�� �<�#� �. ذ	ك �<ل ا	'�ود ا	�. �$ر�#� ا1�راد ، 

، و��'�#� �. �ر�ز أ&�� و�� ذ	ك �=�#� ����ن �روط� ا&�<����0 ���ز ا9دارة �ن ا	طرف اM,ر ا	��'�/د �'#� 
��� ، ��� �&��زم إ,���#� 	�وا�د ا	���ون ا�داري ، ��� و����د ھذا ا	�'��ر �ذ	ك $@�� ����ن أو ��طوي ��� 

�#� �'�$ر �ن ا1�,�ص ا	�'�و�� إذا ا9دار�� ��#� ، ��� أ&�س أ ازدواج �. ط$�'� ا	دو	� أو $�1(رى ا	&�ط�
د �ن ا	&�ط�ت ا	'��� إذا /��ت $@���ل ا	&�ط� ا�Mرة ، وھو و�� � ���ن /$و	� /��ت $=���ل ا9دارة ، $���� �'

��� ا9ط-ق ، ��� ا���د $3'و$� �ط$��� �ن ا	��(�� ا	'���� ، وذ	ك 	�ون أ���ل ا	&�ط� وأ���ل ا9دارة �. �دا,ل 
ا9دار�� ا	(د�<� ا	����� �ن و�&�د�. إ���د �'��ر 	�����ز $��#�� ، ��� ا�� ����ھل �&��ز��ت ا	(��ة ، �&��ر 

  .  )٥(ا	�طور �. ا	����'�ت ا	�'�3رة وا	����� ا	"ر�&. ��� و�� ا	,3وص ��ذ أوا,ر ا	�رن ا	��&� ��ر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  �١٥٢روت �دوي ، �6در 
��ق ، ص. د )١(


�ً ��ظر�� ا�وظ��2 ا����� ، �Fث ��ز ا�2!1 ��ن �وظ2) ا�
;ط� )٢(�
و���ل ا�دارة  	��ت ھذه ا��2ر@� ��ن أ���ل ا�
;ط� ا�Wرة وأ���ل ا�دارة ا���د�� أ

�ً ��ظر��1 /) �:��6 ا�دو�� ا�!��و��� ، /��دو�� /) رأ�1 ��
ت �:�6ً �
ن ���رس أ���ل @��و���ً إ? �Fا���د�� ، �ل إن ��ر�;�) 	�ن ��:ذ ھذه ا��2ر@� أ


;ط� F	م آ�رة ، ا�ظرا�دارة ا���د�� ،  (B/ ، ط�;
، ، ا���Bش  ٣٧داري ، �6در 
��ق ، صط���� ا�'رف ، ا�!��ون ا?. د :و�	��F �Bن ���رس أ���ل ا�

��) '��ل . د: �;�ز�د ا�ظرو ، ١٠٧م، ص٢٠٠٩���ن ،  ھ��) �;) ا�طBراوي ، ا�!��ون ا?داري ، ا�ط��� ا.و�- ، ا�6دار ا�را�L ، دار ا��!�/� ،. د و

��Fد �;) . ، و د ١٠١��د ا�ر�Fن �ور'�ن ا.�و�) ، �6در 
��ق ، ص. ، ود ٢٧، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، صا�د�ن 
  .  ١٢ص�دون 
�� ط�L ، 'واد ، ا�!�Dء ا?داري ، ا��	��� ا�!��و��� ، �#داد ، 

  .  ١٠٣-١٠٢���ر �وا�دي ، �6در 
��ق ، ص. د )٣(

إ�راھ�م ط1 ا���2ض . ، ود ��٣٧زن ��;و راD) ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. ، ود 6�٥٩در 
��ق ، ص ا�!��ون ا?داري ،�د��ن ��رو ،. د )٤(
  .  �F�١٠٥و�� /) �Fد�د أ
�س و�ط�ق ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص

  . ٥٩، صأ�Aه �2
1 ا��6در ا�!��ون ا?داري ، ��رو ، �د��ن . د )٥(



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٢(  

  ����ر �ظر�� ا�دو�� ا��د��� / ����� 

�ر�ب ��� �� &$ق إن و&� ا	���ء ا�داري �ن ا,��3�3 $=���� �ظر�� ا	دو	� ا	�د��� إ	� ا	�ظر�� ا1و	� ،     
، �م ��� ا	دو	� $�$�] �ن ا	��لو�����ھ� أن ����� ا	���ء ا	'�دي �ن �ظر أ�� ���ز�� ��ر�ب ��� ا	"3ل ��#� ا	(

م ، واM,ر ١٧/٧/١٧٩٠(دھ�� $��ر�b /��و��ن أر�� ا	دو	� ا	�د��� إ	� و/د ا&��د ا	���ء �. ��ر�ر �ظ
� ا	دو	� $�$�] م و$�و�$#�� ��� ا	��رع ا	�(��م ا	'�د�� �ن ا	�ظر �. أ�� د�وى �ر�. إ	� ا	(�م ��٢٦/٩/١٧٩٣

ن ا	&�ط� ا9دار�� و(دھ� ھ. ا	�. �&�ط�� ��ر�ر �د�و��� ا	دو	� ، و$�	��	. ���� ا	�(��م �ن ا	��ل ، و/رر أ
  .  )١( ا	دو	��د�� �ن ا	�'رض 	���� ا	د��وى ا	�. �ؤدي إ	� �&ؤو	�� ا	�����0 ا	'

�ظرا 	'دم ا	�"ر/� $�ن �3در ا	د�ن ؛ داري �ق ا,��3ص ا	���ء ا9و	�د أدت ھذه ا	�ظر�� إ	� �و&�� �ط    
����� ھذه ا	وا�ب ��� ا	دو	� ، و��� إذا ��ن ��- �ن أ���ل ا	&�ط� ا	'��� أو ��- �ن أ���ل ا9دارة ا	'�د��  ،

ا1���ل �$رر ا,��3ص ا	���ء ا�داري ��� �ر�ب ���#� إدا�� ا	دو	� $�$�	] ��	�� ، وظل ا	و�� ھ�ذا (�� 3در 
م ��$��� �"&�را ���� 	#ذه ا	�ظر�� و/3ر �ط�ق �ط$��#� ١٨٥٥(�م ���س ا	دو	� ا	"ر�&. �. /��� رو����د &�� 

  . ) ٢( ��� أ���ل ا	دو	� ا	�3درة $3"�#� &�ط� ����

  ����ر ا�دارة ا����� / را��� 

�. ا�����دات ا	�. و�#ت إ	� �'��ر  ك �� ذھب إ	�� ا	���ء ا	"ر�&. ــ(�ول $'ض ا	"�#�ء ــ �&��د�ن �. ذ	   -�
ا	����ز $�ن أ���ل ا	&�ط� ا�Mرة وأ���ل ا9دارة ا	'�د�� ��$�د�وا �'��راً �د�داً ��وم ��� أ&�س ا	����ز $�ن أ���ل 

  . ا9دارة ا	'��� وأ���ل ا9دارة ا	,��3 

أ&�	�ب ,��3  أ&�وب ا9دارة ا	'��� و�&�'�ل و��� �'ول ��� ا1&�	�ب ا	�. ��$'#� ا9دارة ، �'�د�� ���@ إ	�    
$#� ���Jرة 	D&�	�ب ا	,��3 ا	�. ��$'#� ا1�راد �. ���ر&� ���ط#م ا	,�ص ، �=�#� �,�� 	�وا�د ا	���ون ا�داري 
و$�	��	. ��'�د ا�,��3ص $�	"3ل �. ا	���ز��ت ا	�. �<�رھ� أ���ل ا9دارة �. ھذه ا	(�	� 	����ء ا�داري و	�س 

�� إذا ا&�'��ت ا9دارة $@&�	�ب ا	���ط ا	,�ص ، �=�#� �,رج �ن �ط�ق ا,��3ص ا	���ء �م ا	���ء ا	'�دي ، أ	�(�
  . )٣(ا�داري 

ن ھذا ا	�'��ر ��'ل ا,��3ص ا	���ء ا�داري أ�<ر ا�&��� ��� ��ون ���� ا	(�ل إذا أ,ذ�� و��� � �ك ��� أ    
ن وذ	ك 1ن أ&�	�ب ا9دارة ا	'��� ���ن أ9دارة ا	'�د�� رCم ���$##�� ، $�'��ر ا	����ز $�ن أ���ل ا	&�ط� وأ���ل ا

��ل �ل �� ھو �Cر �@	وف �. أ&�	�ب ا	���ون ا	,�ص � ، .���ل إ	� ���ب ا	���ط ا	����دي 	\دارة ا	���<ل � .#�
 ا&�<����0 وأ&�	�ب ا1وا�ر وا	�واھ. ا	�ظ�ھر ا1,رى �Cر ا	�@	و�� �����ن ا	'�ود ا	�. �$ر�#� ا9دارة �روط�

  1&�	�ب ، �". �<ل ھذه ا	(��ت �&�,دم ا9دارة أ&�	�ب ا&�<����0 و���Jرة ا	b...ا	'��� 	�دو	�  إدارة و�&��ر ا�1وال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٠٢��د ا�ر�Fن ا.�و�) ، �6در 
��ق ، ص. د )١(


`ن 
`�د ا�F`د ، �6`در 
`��ق ، ص. ، و د١٠٢، ص �2
6�1در ا���د ا�ر�Fن �ور'�ن ا.�و�) ، . د: ��ظر )٢(F ءA`'ء .، و د �٣٢�`D!ؤاد ا��ط`�ر ، ا�`/
. د، وا�ظ`ر  �١٥٥روت �دوي ، ���دئ ا�!`��ون ا?داري ، �6`در 
`��ق ، ص.، و د ١٩٨م ، ص ١٩٦٣ - ١٩٦٢ا?داري ، دار ا���DB ا��ر��� ، ا�!�ھرة ، 

  .  ٥٦ا��6در ا�
��ق ، صا�!��ون ا?داري ، �د��ن ��رو ، 

إ�راھ�م ط`1 ا��2`�ض ، ��Fو�`� .، ود ٢٨
��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا����� وا�ط�ون ا���6;� ��ؤون ا��وظ�2ن ، �6در 
��ق ، ص. ا�ظر د )٣(
  .  ١٥٥، صأ�Aه  �2
1 �6درا�ت �دوي ، ���دئ ا�!��ون ا?داري، �رو. ، و د ١٠٥/) �Fد�د أ
�س و�ط�ق ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٣(  

  .  )١(ا9دارة ا	,��3 ، ھ. أ&�	�ب ا9دارة ا	'��� 

ورCم ا�&��� أ� ا�� 	م ���ب 	� ا	���ح وا	�ر��K 	دى ا	"�� ، ,��3 �� ظ#ور �'��ر ا	�ر�ق ا	'�م وا���ه     
�'ظم ا	"�� إ	� ا����/� �. ذ	ك ا	و/ت ، $���$�ره أ&�&� ���� �3	(� 	$��ء ا	���ون ا�داري ، و$�	��	. �'��را ���� 

  . ا�داري  	�(د�د ا	���ز��ت ا9دار�� ا	�. �,�ص $�ظرھ� ا	���ء

و�'�ب ��� ھذا ا	�'��ر $@�� 	م ��� (دودا ����3 ــ و��� و�� ا	د/� ــ $�ن �� �'�$ر �ن أ&�	�ب ا9دارة ا	'���     
وا9دارة ا	,��3 ، أو $�ول آ,ر ���� � �(دد ��� و�� ا	د/� �ظ�ھر ا	���Jرة وا�,�-ف $�ن و&�0ل ا	���ون ا	'�م 

  .  )٢(وو&�0ل ا	���ون ا	,�ص 

 �
  ����ر ا��ر/ق ا���م / :��

ظ#ر ھذا ا	�'��ر و�$�ور ا$�داء �ن ا	ر$� ا1,�ر �ن ا	�رن ا	��&� ��ر ، وأK$3 ا	"�رة ا1&�&�� ا	�. ا���دت     
���#� أ(��م ���س ا	دو	� ا	"ر�&. و�(��� ا	���زع �@&�س 	����ون ا�داري ، و�'��ر 	�(د�د ا,��3ص ا	���ء 

ا	�3در �ن ) Rotchild(دار�� ، و��ن أول (�م ا,ذ $�	�'��ر ا	�د�د ھو (�م رو����د $�	"3ل �. ا	���ز��ت ا9
 .�م ��<ل �. �ظر ا	"�� ١٨٧٣، أ� إن (�م $-��و ا	�3در ��م  )٣(م ���٦/١٢/١٨٥٥س ا	دو	� ا	"ر�&. 

ر ���ط� ن �ل ���ط ��3ل $�ر�ق ��م �'�$ر�� ا	�ر�ق ا	'�م وذ	ك ��� أ&�س أوا	���ء (�ر ا	زاو�� /. �ظ
$@�� �ل ���ط :  )٥(و���ن �'ر�ف ا	�ر�ق ا	'�م  )٤(إدار�� ����زا �,�� ��� ا9دارة 	�وا�د ا	���ون ا�داري 

�و�و�� إ�$�ع (��� ���� وا	#دف ��� �(��ق ��3(� ���� ��ون 	�دو	� ا	���� ا	'��� �. ,��� وإدار�� 
ه ا	دو	� أو ا1�,�ص ا	'��� ا1,رى �$��رة أو �'#د $� ، أو $�'�� آ,ر ھو ا	���ط ا	ذي ��و� )٦(وا9�راف ���� 

  .  )٧( 	���3(� ا	'��� إ	� �#� أ,رى �(ت إ�را�#� و�را/$�#� و�و�##� وذ	ك 9�$�ع (���ت ذات �"� ��م �(����ً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ١٠٥، �6در 
��ق ، ص...إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د أ
�س. ، و د �١٥٥روت �دوي ، ���دئ ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(
  . ٢٨، �6در 
��ق ، ص...
��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا����� . و د


��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا����� . د )٢(... ،  ، 1
ا��6در �2
1 ، ، ...إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د . ، و د ٢٩صا��6در �2
  .١٠٥ص

)٣(  ��
�:دم �2س ا����رات ا��) وردت /��� ��د /) F	م ��A	و 
م ، أ? إن ا�2!1 �م ��ره ا?ھ���م ا�	�/) ، ١٨٧٣�;- ا�رXم �ن إن F	م رو���;د 	�ن @د ا

�� /) ا.:ذ �������ر ا�'د�د �
  .  ١٥٨، ص �2
1 أ�Aه�6در ا��روت �دوي ، .د: ا�ظر /) ذ�ك . و�م �'�ل ��1 ا�
��!� ا.

��زن ��;و راD) ، ا�!��ون . و د.  ٨٧- ٨٤م ، ص�٢٠١٠واف 	���ن ، ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا.ول ، ا�ط��� ا�را��� ، دار ا��!�/� ، ���ن ، . د )٤(
  .  ١٠٦ص،  �2
1 أ�Aه  �6درا�إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د أ
�س و�ط�ق ا�!��ون ا?داري ، . و د.  ٣٩-٣٨ا?داري، �6در 
��ق ، ص

��ر�ف �;�ر/ق ا���م ، /��Bم �ن ذھب إ�- ا���	�د �;- ا����ط ا�ذي �Bدف إ��1 ا��ر/ق ا���م ، /) �Fن ا���د  )٥( LDء /) و�B!2ف ا�;�'��ب آ:ر �;- �!د ا:
� �;����ر ا���دي 	ل ���ط �!وم �1 ا���ر�ف ا��	;) ?����ده �;- ا��ر/ق ا���م ، ا�ذي ���) ا���ظ��ت وا.�:�ص ا���ر/�ن �;- ا��ر/ق ا���م ، /Bو و/!

��و�- ����رة ا�دو�� أو اFد أ�:�ص ا�!��ون ا���م �!6د إ���ع �F'�ت ���� ، /) �Fن ��رف و/!� �;����ر ا��	;) ���1 ا��H�B أو ا���ظ�� ا�F	و��� ا�� (
  . ذ�ك ا����ط �!6د إ���ع ا��F'�ت ا����� 

���ا�دو�� �� ھ) إ? ���رة �ن ���ط ( �B��� ) ��ون دو	) ) ���ً ��ظر�� ا��را/ق ا����� ، �Fث ھ( �دى ا�2!�1 وا�- '��ب ھذ�ن ا��B2و��ن ھ��ك �B2و��ً ا'
 ، (�����;:ص ����زا�Bم ���Dن ا��را/ق ا����� �6ورة دا��H  أوا'��روت �دوي ، ���دئ .د: ا�ظر ) . �'�و�� ا��را/ق ا����� ، وان وا'��ت ا��F	��ن 

�Fد�د ا?:��6ص ��ن ا�!�Dء ا.  ١٦٨-١٦٦، ص �2
6�1در �اا�!��ون ا?داري ،  ، (���Bد ا�رزاق ا���د ا��ط;ب ��ء ا?داري /) و �D!دي وا����
��ر �!د�� إ�- �';س 	;�� ا�!��ون ، '���� �#داد ، ا��راق
'�� ���
  .  ٢٦-٢٥م، ص١٩٩٢، ر

2
1 أ�Aه ، �6در ا�إ�راھ�م ط1 ا���2ض ، . ، و د١٦٨م ، ص ١٩٨٥، ا�
	�در�� ،  ا�!�Dء ا?داري ، دار ا��ط�و��ت ا�'�����/��'د راXب ا�F;و . د )٦(�
  .  ١٠٦ص 

  .  ١٠٥���ر �وا�دي ، �6در 
��ق ، ص. ، ود ٣٩، ص  �2
1 أ�Aه�6در ا���زن ��;و راD) ، ا�!��ون ا?داري ، . د )٧(



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٤(  

ن ا	"�� ا�داري 	م ���$� إ	� ��رة أ� أ م١٨٧٣"ر�&�� /د 3در �. ��م ورCم �ون (�م �(��� ا	���زع ا	    
��#�ء ا	�رن ا	��&� ��ر و��� رأ&#م ا1&��ذان  إذا	�ر�ق ا	'�م إ� $'د <-<�ن ���� �ن 3دور ھذا ا	(�م  .�$

��'���ن $�	�'��ر ا	�د�م ا	ذي ��وم ��� ا	����ز $�ن أ���ل ا	&�ط� وأ���ل ا9دارة ا	'�د�� ��� ) ��ر��ر(و ) $ر���.(
(و ا	ذي $���ه �ن /$ل $3دده ، و	'ل �. �و&� ا,��3�3ت ���س ا	دو	� ا	"ر�&. ا	ذي (دث ���� $'د ا	�$رر ا	�

�. ��$� ا	"�� إ	� �'��ر ا	�ر�ق ا	'�م ، ذ	ك ا�� $3دور (�م ���س ا	دو	� �. /��� ��ر��� )Terrier ( .�
٤/٣/١٩١٠�. ) Therond(و/��� ��رون  ٢٩/٢/١٩٠٨�. ) Feutry(و/���  ٦/٢/١٩٠٣ ، K$3أ

 �#�� ً��  .  )١(ا,��3ص ���س ا	دو	� ���-ً 	�ل ا	���ز��ت ا	�. ��ون ا1�,�ص ا9دار�� ا	�ر�ز�� وا9/����� طر

��#�� 	�ظر�� ا	�ر�ق ا	'�م 	�ن ا1&��ذ ) Tessier(و	�د ��ن ا1&��ذ      �C��3 ھو أول �ن و��)Duguit (
  .   )٢(��ن ھو ا	ذي ا���� $�	"�رة و�'ل ��#� �ظر�� ������� 

���ت  �و/د ���وزت ھذه ا	�ظر�� ا�����دات ا	�. و�#ت 	�'��ر ا	�"ر/� $�ن أ���ل ا	&�ط� وأ���ل ا9دارة ا	'�د�� ،
�,�ص ا	���ء ���� ���ط�ت ا9دارة ا	����3 �$��رة $�	�را�ق ا	'��� ا	�. �(��#� ا	���ون ا�داري، و$�و�$#� 

ا�داري �. �ظر ا	���ز��ت ا	����0 ��#� �ن /$�ل ا	�رارات وا	'�ود ا9دار�� وا1���ل ا	��د�� &واء أ3درت �ن 
ا	دو	� أو ا1�,�ص ا	'��� ا1,رى ا	��$'� 	#� ، ��دا�ت �&�#دف �ن ھذه ا1���ل إ�$�ع (���ت ذات �"� ��م 

  . )٣(�(���� 	��3	K ا	'�م 

�ر�&� إ	� �طور�ر�ق ا	'�م ھو ا	�'وظل �'��ر ا	     .�ع ���ل ���ط ا9دارة ��� �وظ�"� ا	دو	� وا�& ��ر ا	&�0د 
ا<ر ا	(روب وا1ز��ت ا	�. ا���(ت ا	'�	م ��ذ /��م ا	(رب ا	'�	��� ا1و	� ، �ظ#رت إ	� ���ب ا	�را�ق ا9دار�� 

��� وا	���ر�� ا	�. � �,��ف ط$�'� ھ. ا	�را�ق ا	��3، وا	����د�� �را�ق ���� أ,رى ذات �J$3 ا/��3د�� 
�. (دود �$�رة إ	� و&�0ل ا	���ون  �#��J�� .���ط#� �ن ط$�'� ���ط ا	��رو��ت ا	,��3 وا	�. 	�@ت ا9دارة �
ا	,�ص �� �� �&��$� �ن ا	,�وع 	����ء ا	'�دي ، ��د0ذ أ�3$ت ��رة ا	�ر�ق ا	'�م $@ز�� و$�ت ا�&���د إ	�#� 

ص ا	���ء ا�داري �(د�دا د/��� ، إذ إن �'�ق ا	�زاع $�ر�ق ��م 	م �'د ا	�رط ا	و(�د �Cر �3	K 	�(د�د ا,��3
ا	���. �,��3ص ا	���ء ا�داري ��� ھو ا	�@ن $�	�&$� 	$'ض أ�واع ا	'�ود ا9دار�� و$'ض ا	�&�0ل ا	����3 

  .  )٤($�&�'��ل وا&�J-ل ا	��ل ا	'�م 

ن �'��ر ا	�ر�ق ا	'�م �'رض 	$'ض ا�����دات ا	�. �$رز ��زه و/3وره و	'ل أھم ھذه ا	'�وب �Cر أ   
  : وا�����دات ھ. 

 ��� أدى إ	� 3'و$� �(د�د ���ون ا	�ر�ق  ؛� �&�و�ب �ل �ظ�ھر ا	���ط ا�داري إذ  ، /3ور ا	�'��ر_ ١
��ط ا�داري � ���3ر ��� إدار�	��    ة ا	�را�ق ا	'���، وإ��� ���ل أ��� ���طا	'�م $&$ب �Cوض ا	�'��ر ، 

    �� ���ن �(��ق ا	#دف �ن ا	�را�ق ا	'��� �ن طر�ق �&��دة ا	��رو��ت و�د���#�ا	�$ط ا�داري ، �-وة ��� أ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٠٠ــ  ١٩٨/ؤاد ا��ط�ر ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(

و�و��ر )) tessier((و�ن أ�رزھم )) �در
� ا��ر/ق ا���م(( أ�د '��ب 	��ر �ن ا�2!1 �ظر�� ا��ر/ق ا���م 	�
�س �;!��ون ا?داري وأط;ق �;- أ��6رھ�  )٢(
))Bonnard (( و'�ز))jeze (( و))duguit . ((  


ن ، �6در 
��ق ، ص. د )٣(F ءA'�٣٣  .  

  .  ١٧٠_ ��١٦٩'د راXب ا�F;و ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )٤(



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٥(  

، و$�	��	. ������ ا	�ول $@�� /�3ر ��� ا9(�ط� $�ل ا	���ز��ت  	�(��ق ا	�"� ا	'�م دون �(و��#� إ	� �را�ق ����
  . )١(ا9دار�� 

�دم �"��� ا	�'��ر 	�(د�د ا,��3ص ا	���ء ا�داري �ظرا 	,�وع $'ض ا	�را�ق �ن $'ض ا	�وا(. 	�وا�د _ ٢
ا	���ون ا	,�ص وا,��3ص ا	���ء ا	'�دي $�ظر ا	���ز��ت ا	�. ���ـ@ $3ددھ� ، و�<�	#� ا	'�ود ا	�. �$ر�#� 

ون أن ����#� �روط ,��3 أو ا&�<����0 وھو و��� 1(��م ا	���ون ا	,�ص ود، ا9دارة $3دد ���ط ا	�را�ق ا	'��� 
  . �� ��". ��#� 3"� ا	'�د ا�داري و$�	��	. �,ر�#� �ن ا,��3ص ا	���ء ا�داري و�ن �ط�ق ا	���ون ا�داري 

ا	�را�ق ا	�. ���رس ���ط� ( وا	ذي ���ف �ن (دة و�دة ھذا ا�����د ظ#ور ا	�را�ق ا	'��� ا�/��3د��     
، و��#� �را�ق �,�� 	�ز�P �ن /وا�د ا	���ون ا�داري و/وا�د ) ا	b ....و زرا��� أو ��	�� أو ��3��� أو ���ر�� أ

$و3"#� �را�ق ���� ����� $$'ض &�ط�ت ا	���ون ا	'�م ، ؛ ا	���ون ا	,�ص ، �#. �,�� 	�وا�د ا	���ون ا�داري 
"�ذ ، وان ا9دارة �"�ل إ,���#� 1(��م و�,�� 	�وا�د ا	���ون ا	�د�. ���� ��'�ق 	'��	#� ا	����0ن $وظ�0ف ا	��

  .  )٢(ا	���ون ا	,�ص �(���� 	���3(� ا	'��� 

، و����د ا	�'��ر �. �وھره، $Jض ا	�ظر �ن  �"&#� إذ ��3ب ��� ا	"�رةإن ا	��د ا	<�	ث ھو أ/&�ھ� ���'� ، _ ٣
��	�ر�ق ا	'�م 	�س 3-(��� و�"���� أو /3وره ، $@�� �'��ر �"#. �(ض أو ھو �'��ر 	"ظ. � ���ون  ، �	

&وى ���� �&�'��#� ا	���ء �. أ(���� دون أن ��'ر $�	(��� إ	� �'ر�"#� ، وان ا	��د ا	(�&م 	#ذا ا	�'��ر �دور 
(ول 3'و$� �(د�د �د	ول ا	�ر�ق ا	'�م و�دم ا�"�ق ا	"�#�ء ا	�ؤ�د�ن 	��'��ر ��� ���3ر و��و��ت ا	�ر�ق ا	'�م 

��رة �C ����Cر �(ددة ا	�'�	م ، وھو �� �ؤدي إ	� ا&�(�	� ا�&���د � ؛وو�� �'ر�ف <�$ت �(دد 	�  �#�'� ��
  . )٣(إ	�#� 	�(د�د ا,��3ص ا	���ء ا�داري 

 اً و(�د اً �'��ر'��ر ا	�ر�ق ا	'�م �ن �دا�� ��� $و3"� إزاء �ل �� ��دم �ن أو�� 	���د ، ��د �    
ھذه ا�����دات 	م  $�د أنو	�(د�د �ط�ق �ط$�ق ا	���ون ا�داري وأ&�&� ا	"�. ، ، 	����ز�� ا9دار�� 

ا��#وا إ	� إ���� �'���ر  –و�ذ	ك ا	���ء  –إن أ��3ره  إذ�ؤد إ	� أن �"�د ھذا ا	�'��ر أھ���� ، 
  . �(د�د ا	���ز��ت ا9دار��  د ا,��3ص ا	���ء ا�داري و�ن <مأ,رى ����� 	� 	�(د�

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

و�;- رأ
Bم ا�2!�1 ا�2ر�
) دو') ا�1 ��	ن ��2دي ھذا ا�!6ور ��دم ��ول ھذا ا�����ر �	ل 6ور ا����ط ا?داري _ �رى أ��6ر ����ر ا��ر/ق ا���م  )١(
�:LD �;!��ون ا?داري ���!ول  (��1 �( ا�!�!F (/ ط) ھو�Dدف إ���ع ... ن @��ل ا����ط ا��ر/!) ��ن ا����ط ا�B�
وذ�ك �;- أ
�س إن ا��Dط ا?داري �

��;ق �����F/ظ� �;- ا.�ن وا��ظ�م /) ا�دو�� ، و������) /Bو ? �:رج �ن 	و�1 6ورة �ن 6ور ا��را/ق ا����� ��واف . د ،...) �F'�ت ���� و�!دم :د��ت 
ارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، 
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!ر. ود.  ٨٨_  ٨٧.ول ، �6در 
��ق ،ص 	���ن ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا

  ) . ا���Bش( ٢٩، �6در 
��ق ، ص �ط;ب ��د ا�رزاق ا����B)و��د ا�.  ١٧٦_ �١٧١روت �دوي ، ا��6در ا�
��ق ، ص. ، ود ٣ص

  .  ٣٢ا����� وا�ط�ون ا���6;� ��ؤون ا��وظ�2ن ، �6در 
��ق ، ص
��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 . د )٢(


��) '��ل ا�د�ن ، ���ز��ت ا�وظ��2 ا����� وا�ط�ون . ، ود ٤٧-٤٦، �6در 
��ق ، صا?داري ، @�Dء ا��#�ء  
;���ن ��Fد ا�ط��وي ، ا�!�Dء. د )٣(
  . ٣٥، ص �2
6�1در ا�ا���6;� ��ؤون ا��وظ�2ن ، 



                                                                                                                             

	� �����ي  

)٣٦(  

 ً�
  ����ر ا�����2 ا�����  / 
�د

ً أ&�&$"�رة ا	��"'� ) ��	�ن(ا1&��ذ  	�د ��دى     �ص ا	���ء ا�داري ، ���راً إ	� 	�(د�د ا	���ون ا�داري وا,�3 �
ن ا9دارة �&�#دف $���ط#� ا�داري �(��ق ا	�"� ا	'�م ، وان ا	�ر�ق ا	'�م 	�س &وى و&��� �ن ا	و&�0ل ا	�و�#� أ

، و/د أ<�ر ھذا ا	�و�وع 1ول �رة أ��م ���س ا	دو	� ا	"ر�&. �. /��� $�د�� �و�&��ور  )١(	,د�� ا	��"'� ا	'��� 
)Commun de Monsegur ( .�ن ا	���ون ا�داري ا	�'��ر ��� أ&�س أ إذ ��وم ھذام ، ١٠/٦/١٩٢١

��ط ا�داري  ، و�'��ر ا,��3ص ا	���ء ا�داري�	��إ��� ��وم ��� �(��ق ا	��"'� ا	'��� وا	��3(� ا	'��� ، 
�&�#دف ا	�"� ا	'�م وھو �� ���زه �ن ا	���ط ا	,�ص ، �=ذا ��ن �ن ا	�&�م $� ا��3ل �C	$�� �3ر��ت ا9دارة 

� ��ون ھ��ك �ر�ق ��م،  ق ��م ، ��ن �ن �3ر��ت ا9دارة �� ��3ل $"�رة ا	�"� ا	'�م ، دون أن$��ظ�م أو �&��ر �ر
��و أ,ذ�� $�$دأ ا��$�ر ا	�3رف إدار�� إذا ا�3ل $�ر�ق ��م 	�'�ن ا&�$'�د ا	�3ر��ت ا	����3 $�	�"� ا	'�م �ن 

  . )٢(�ط�ق ا	�3ر��ت ا9دار�� رCم ا��3	#� $"�رة أداء ,د�� ���� 	���#ور 

ن ھذا ا	�'��ر 	م ��ق /$و� �ن ���ب ا	"�� و�,�� ��� ا	���ء ا�داري ، �ن �"#و�� وا&� و� ��ون أ� أ    
، وإزاء ھذه  )٤(، وا�� 	�س &وى �ودة إ	� �'��ر ا	#دف  )٣(�(���� ���3ر ��� ���ر&� ا9دارة 	���ط#� ا�داري 

ن 	�$(ث �ن �'��ر آ,ر 	'�م أ��� ا	"�� وا	���ء ا9دار��ا�����دات ا	�. و�#ت 	#ذا ا	�'��ر و�ذ	ك 	�'��ر ا	�ر�ق ا
  .��وم ��� ا	و&��� ا	�. �&�,د�#� ا	&�ط� ا9دار�� ، و���<ل ذ	ك �. �'��ر ا	&�ط� ا	'��� وا�����زات ا	�,و	� 	#� 

 ����
  � ����ر ا�
;ط� ا����/ 

�ن ) ��	�ن(أ��م ا	�3ور ا	ذي أ�3$ت $� ��رة ا	�ر�ق ا	'�م وا	ذي ��زت ��رة ا	��"'� ا	'��� ا	�. /�ل $#�     
ن ا	"�� 	م �'د 	�'��ر ا	&�ط� ا	'��� ا�Mرة �رة أ,رى �(و ��رة ا	&�ط� ، �Cر أ�'�	��� ، ا��� ا	"�� ا	�'�3ر 

��� ا	�(و ا	�د�م ، وإ��� أ��د �C��3 ھذه ا	"�رة $�"#وم �د�د ��"ق �� ������ت ا	�3	K ا	'�م و(�وق ا1�راد 
   . )٥(و(ر���#م �� �را��ة وا/� ا	���ط ا�داري وأ&�	�$� و(���� �� ����� $� ا9دارة �ن ا,��3�3ت وا����زات 

ن ا	&$ب �. ,روج /وا�د ا	���ون ا�داري و���زھ� �ن /وا�د ا	���ون ا	,�ص ، �ر�� وم ھذا ا	�'��ر ��� أو��    
إ	� �دم ا	�&�واة $�ن ا9دارة وا1�راد ، وان ��رة �دم ا	�&�واة �ر�د $دورھ� إ	� �� 	\دارة �ن &�ط� � ����� $#� 

ول إ	� �(��ق ا	�3	K ا	'�م ، ��#� �ن أداء وظ�"�#� وا	و3ا1�راد ، وان ا	��3ود �ن ��K ا	&�ط� 	\دارة ھو ���
ن ا	�3د ��(#� &�ط� �&�,دم 	�3	K ا1�راد ، وان (��دھ� �ن ھذا ا	#دف �'ر�#� 	��&ؤو	�� ، ��9دارة ��'م أي أ

$�����زات ا	&�ط� ا	'��� وا	�. � �و�د 	#� �<�ل �. ا	���ون ا	,�ص ، أي أ�#� �&�,دم أ&�	�ب وا,��3�3ت 
,��ف �ن أ&�	�ب وا,��3�3ت ا	���ون ا	,�ص ، و� ���3ر ذ	ك ��� ��(#� ا�����زات ا	�. ��'�#� �. �ر�ز �

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٣٢ط���� ا�'رف ، �روط @�ول ا�د�وى /) ���ز��ت ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د )١(

  . ١٠٤��د ا�ر�Fن �ور'�ن ا.�و�) ، ا��6در ا�
��ق ، ص: ا�ظر  )٢(

  .  �F�١٣د �;) 'واد ، �6در 
��ق ص. د )٣(

  .  ١١٣���ر �وا�دي ، �6در 
��ق ، ص. د )٤(

)٥(  1!��ر ا��ر	ز ا�!��و�) وو
�Hل و����) ر��2رو ( و�ن ا������ر ا.:رى ا��) طرFت ��Fل �Fل /	رة ا��ر/ق ا���م ھ) ����ر ا�!وا�د ا��وDو��� ا�ذي ��
���;� ا�ذي @�ل �1 
  . ، وھ) �����ر /�;ت �دورھ� �
�ب ��Fو���B ا?���2ف Fول /	رة ا�
;ط� ا����� دون ا����@�B 6را�F ) دي 	ور�ل ( ا�!��ون ا��

. ، و د ٣٨رات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، ص
��) '��ل ا�د�ن ، ا�و
�ط /) د�وى إ�#�ء ا�!را.، و د ٦٨�د��ن ��رو ، �6در 
��ق ، ص.د: �;�ز�د ا�ظر 
  .  ١١٤-١١٢ھ��) �;) ا�طBراوي ، �6در 
��ق ، ص

)٣٧(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

أ&�� �ن �را�ز ا1�راد ا	ذ�ن ��'��ل �'#م ، وإ��� ھ. أ��� �,�� 	��ود وا	�زا��ت �"ر�#� ���#� ا	�وا��ن 
  . )١(وا	�ظم ا9دار�� 

Cرا�#� ����ن ا����زات 	�3	K $#� ا9دارة و���ر&#� �. �(��ق أ 	ذا ��ن ��رة ا	&�ط� ا	'��� ا	�. �����    
ن �د	ول ا	&�ط� ا	'��� 	�س ا	�'$�ر �ن �-(ظ� أ ا9دارة و/�ود �(د �ن (ر��#� ، و�$د �ن أن �����#�� �'�ً ، ��

�د�ون ، 1ن إرادة ا	(��م ا	'��� ، وإ��� ھو ��رد ���ر&� 1&�	�ب �'��� أو ا,��3�3ت � ����#� ا1�راد ا	'
  .  )٢(ا	���وع و	�3	(#م  &م$@ا	(��م �'��ون 

و$��ء ��� ا	ذي ��دم ��ن أ&�	�ب ا	&�ط� ا	'��� ھ. ا	�. ���ز ���ط ا	&�ط� ا	��"�ذ�� و��'�� �(-ً 	�ط$�ق /وا�د     
ا	�'��ر ا	���ون ا�داري ، و��'�د 	����ء ا�داري ا�,��3ص 	��ظر �. ا	���ز��ت ا	��و	دة ��� ، وھذا ھو 

�. ��زان ا���$�ر ، وإن ��ن ا	��رع /د ا/�ط� $'ض ا	���ز��ت ا9دار�� وأ��ط �#�� ا	�ظر أو ا	"3ل  Kرا�	ا
��#� $�	���ء ا	'�دي )٣(  .  

01� ا�!6��5 وا�.�4ء *2 * ���� ����, / ا��%$# ا�)�'& *
  ا����ز�� ا�دار��

ن $��� أھم ا	�'���ر ا	�. /��ت �. �(د�د ا	���ز��ت ا9دار�� و�و/ف ا	"�� ��#� ، �@�. ھ�� 	�$�ن �و/ف ا	��ر�� $'د أ
  . وا	���ء �ن ھذه ا	�'���ر وھذا �� &����و	� �$���ً 

    موقف التشريع/ الفرع األول 

ن ا	��رع � �'�د إ	� ا1,ذ $�'��ر �(دد �. �3و�3 وإ��� ��وم 	�و/ف ا	��رع ��J	$�ً �� �-(ظ أ $�	�&$�    
وھو �(د�د ا,��3ص ا	���ء ا�داري  :ا.ول $�(د�د ا,��3ص ا	���ء ا�داري $=(دى طر����ن أو أ&�و$�ن ؛ 

��� &$�ل ا	(3ر $�ن �ذ�ر ا	(��ت ا	�. �د,ل �. ا,��3ص �(��� ا	���ء ا�داري ، و�$�� �� �داھ� �ن 
ا,��3ص ا	���ء ا	'�دي ، و����ز ھذا ا1&�وب $�	$&�ط� و&#و	� ا	�'رف ��� ا,��3ص �ل �ن �#�. ا	���ء ، 

�. �وز�� ا�,��3ص إ	� ا	��رع $��ل �$��ر  ��� ا�� &�ؤدي إ	� إ�ط�ء �ر�ز ا	<�ل)٤( .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  6�٨٩در 
��ق ، صا�ط��� ا�را��� ، ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا.ول ، / �واف 	���ن . د )١(

ط���� ا�'رف ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، . و د ١١٨-١١٥
��) '��ل ا�د�ن ، أ6ول ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص.�;�ز�د ا�ظر د )٢(
،  �Aه �2
1 أ�6در ا��واف 	���ن ، ا�!��ون ا?داري ، ا�	��ب ا.ول ، . ، و د ��٤٥زن ��;و راD) ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. ، ود ٤٩-٤٨ص
  .  ٩٢-٨٩ص


	�ن �2	رة واFدة ، وا�'F� �Bو ا.:ذ �����ر �:�;ط �!وم �;-  )٣(��ا�'�L ��ن ����ر إزاء ا��!د ا��و'1 إ�- ����ر ا��ر/ق ا���م ، �م ��د ا�2!1 وا�!�Dء �
6ل ، و�	ن �'ب �ط���1 ������ر أ:رى ����Dق إط�ر ا��را/ق ا����� و����ر ا�
;ط� ا����� ، �Fث �رى ا�2!�1 د�;و��د�ر إن ����ر ا��را/ق ا����� ھو ا.

  .ا����ط ا����;ق ����را/ق ا����� ا�ذي �:�ص �1 ا�!�Dء ا?داري 

�واف . ، و د ١٧٢-١٧٠، و�ؤ�12 ، ا�!�Dء ا?داري ، �6در 
��ق ، ص ٧٨-��٧٧'د راXب ا�F;و ، ا�!��ون ا?داري ، �6در 
��ق ، ص. د: �;�ز�د ا�ظر
  .   ١٢١، �6در 
��ق ، ص...ط1 ا���2ض ، ��Fو�� /) �Fد�د  إ�راھ�م. ، و د ٩٦-٩٢، ص �2
1 أ�Aه �6درا�?داري ، ا�	��ب ا.ول ، 	���ن ، ا�!��ون ا

�وز�L ا?:��6ص ��ن ا�!�Dء ا���دي وا�!�Dء ا?داري /) ا��راق ، �6در 
��ق ، ص: ا�ظر )٤( ، (���Bد ا�رزاق ا���د ا��ط;ب ���6م . ، و د ٤٦- ٤٥�
   . ١٣-6�١٢در 
��ق ، ص ، ...�وز�L ا?:��6ص ��ن ا�!�Dء  د ا�وھ�ب ا��رز�') ،��

)٣٨(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

�. �(د�د ا,��3ص ا	���ء ا�داري، و��� �ؤ,ذ  ر ��م�#و أن ��وم ا	��رع $و�� �'��:  أ�� ا.
;وب ا����)    
��� �ؤدي إ	� أن �د,ل �.  ؛���� ا�� طر�ق �(��. ��م $�و�$� ا,���ر �� �د,ل �. ا,��3ص �ل �#� /����0 

ا,��3ص ا	���ء ا	'�دي �&�0ل ����$#� 	��ك ا	�. ا,�ص $#� ���س ا	دو	� ، ��� �'ر/ل ا	(�ول ا	�����0 ��� 
���P ��� �وع �ن �دم ا	����س �. /وا�د ا	���ون ا�داري ، أو $'$�رة أ,رى ا�� �'ط. �ر�ز ا	<�ل إ	� ا	���ء �ن 

  .  )١(�'��دھ� 	#ذا ا	�'��ر ,-ل ا	�"&�رات ا	�����0 ا	�. 

و/د أ,ذت �ر�&� $�	طر��� ا	<���� ��ذ $دا�� إ���ء ���س ا	دو	� ��#� $و3"� /���� ���� 	����ز��ت ا9دار��      
�ر�&� �(��� ,��3 $�	���زع  &واء �. �ر(�� �و�� /��ء ���دا أو .� @�  . )٢(/��ء �"و�� ، وذ	ك (�� /$ل أن ��

أ�� �. �3ر ��ن ا	��رع 	م �(دد $��ل 3ر�K ا	�'��ر ا	ذي ���ن ا	ر�ون إ	�� 	����ز ا	���ز��ت ا9دار�� ا	�.     
�,�ص $#� ا	���ء ا�داري ��ر��ً ذ	ك 	����ء ، و	�ن ���ت ھ��ك ��ر�'�ت ��,ذ �ن ا	�را�ق ا	'��� أ&�&�ً 	����ون 

'��� ر/م م ، و/��ون ا	�زا��ت ا	�را�ق ا	١٩٥٧	&�� ) ٣٢(ر/م  ذ	ك /��ون ا	�ؤ&&�ت ا	'��� ا	���Jا�داري ، �ن 
م �'ل ا	���ء ا�داري �3(ب ١٩٧٢	&�� ) ٤٧(ن /��ون ���س ا	دو	� ر/م م  أ� أ١٩٤٧	&�� ) ١٢٩(

 ، وان ھ��ك ���#�ً �رى  )٣(ا�,��3ص ا	'�م �. ���ل ا	���ز��ت ا9دار�� وذ	ك �� /�ت $� ا	��دة ا	'��رة ��� 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣، ص �د ا�وھ�ب ا��رز�') ، ا��6در ا�
��ق��6م �. د )١(

  .  ٤٦��د ا��ط;ب ��د ا�رزاق ا����B) ، �6در 
��ق ، ص: ا�ظر  )٢(

��� : ( م �;- �١٩٧٢
��  6�٤٧ت ا���دة ا����رة �ن @��ون �';س ا�دو�� ا��6ري ر@م  )٣(Wل اH�
�ص ��F	م �';س ا�دو�� ���62ل /) ا��:� :  

  ا�ط�ون ا�:��6 ����:���ت ا��H�Bت ا��F;�� / أو?ً 

�F!� �;�وظ�2ن ا���و���/ �����ً 
  . ن أو �ور��Bم ا����ز��ت ا�:��6 ����ر���ت وا������ت وا��	�/aت ا��

 ً����� /Aا�� U��� ر@�� أو�  . وات ا�ط;��ت ا��) �!د��B ذوو ا���ن ���ط�ن /) ا�!رارات ا�دار�� ا����H�B ا��6درة �������ن /) ا�وظ�Hف ا����� أو ا�

�Bما�ط;��ت ا��) �!د��B ا��وظ2ون ا���و��ون ��Z#�ء ا�!رارات ا�دار�� ا��6درة / را���ً ��FZ� د��) إ�- ا�������داع أو /B;6م �#�ر ا�طر�ق ا�
  . �ش أو ا?

 ً�
��: / ��H�Bء ا�!رارات ا���#�Z� ت�H�Bا./راد أو ا� �Bد�!� (�  .ا�ط;��ت ا�

 ً�
��ز��ت أ��م ا�ط�ون /) ا�!رارات ا����H�B ا��6درة �ن ا�'�Bت ا�دار�� /) ���ز��ت ا�DراHب وا�ر
وم و/!�ً �;!��ون ا�ذي ��ظم 	���2 �ظر ھذه ا��/ 
�د
  . �';س ا�دو�� 

 ً����
 / ��
  . د��وى ا�'�

�ر/L �ن ا�!رارات ا����H�B ا��6درة �ن '�Bت إدار�� ��B ا:��6ص @H�D) ، /��� �دا ا�!رارات ا��6درة �ن ھ��Hت ا��و/�ق وا/ �����ً  (��F	�م /) ا�ط�ون ا��
  .� /) ا��	ل أو �:���2 ا�!وا��ن أو ا�;واUH أو ا�:ط� /) �ط��!�B أو ��و�;�B ���ز��ت ا���ل ، وذ�ك ��- 	�ن �ر'L ا�ط�ن �دم ا?:��6ص أو ���

 ً��
��
;ط�ت ا���د���� / ;� ��H�Bء ا�!رارات ا���#�Z� ا��وظ2ون ا���و��ون �Bد�!� (�  . ا�ط;��ت ا�


واء ر/�ت ��26 أ6;�� / ���راً  �!��
  .أو ����� ط;��ت ا���و�ض �ن ا�!رارات ا���6وص �;��B /) ا���ود ا�

  . ا����ز��ت ا�:��6 ��!ود ا?��زام أو ا.�#�ل ا����� أو ا��ور�د أو ��ي �!د إداري آ:ر / اFد ��ر

  . ا�د��وى ا���د���� ا���6وص �;��B /) ھذا ا�!��ون / أ��- ��ر

   .ا�ط�ون /) ا�'زاءات ا��و@�� �;- ا����;�ن ���!ط�ع ا���م �ن ا�Fدود ا��!ررة @��و�� / ���A ��ر


�Hر ا����ز��ت ا�دار�� / أر��� ��ر .  

  

)٣٩(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

ا�� �ن ا	���ن ���س �و/ف ا	��رع ا	�3ري ــ $,3وص ا	�'���ر ــ �ن ,-ل أ�� ���ل إ	� �'��ر ا	&�ط� ا	'��� 
ا&���داً إ	� �&���� 1ھم ا	د��وى ا9دار�� ا	�. �,�ص ا	���ء ا�داري $�ظرھ� وھ. د�وى إ	�Jء ا	�رارات 

ن ا9دارة ���رس �. ��د�ر ا	��رع ا	�3ري ، أا�1ر ، أي إن ) د�وى ا9	�Jء 	���وز ا	&�ط�(ا9دار�� $@�#� 
&�ط�#� ا	'��� ، ��ن ���وز�#� أو $�1(رى ,ر�ت ��� ا	��ود ا	���و��� ا	�"رو�� ��� ھذه ا	&�ط� ، ��ز ا	ط'ن 

م ، إذ �١٩٤٥و	�و  �٣١ن /��ون ���س ا	دو	� ا	�3در �. ) ٣٢(9�$	�Jء �د �3ر���#� ، و$ذ	ك ��ص ا	��دة 
�(�م 3$"� ���0�# �. ط'ون ا9	�Jء 	���وز ا	&�ط� ا	�. ��دم �د /رارات ا	&�ط�ت ... ا	دو	� ���س ( ���. $@ن 

  . ) ١(... ) ا9دار�� ا	�,��"� 

    =�ن ا	و��� ا	'��� 	��ظر �. ا	���ز��ت ���� ���ت ��'�دة 	��(��م ا	'�د�� وذ	ك �� /�ت $� أ�� �. ا	'راق 
�ن /��ون ا	��ظ�م ) ٣(م و�ذ	ك ا	��دة ١٩٦٩	&��  ���٨٣ ا	'را/. ر/م �ن /��ون ا	�را�'�ت ا	�د) ٢٩(ا	��دة 

م ا	�'دل ، وان ��ن ھ��ك $'ض ا�&�<��ءات ا	�. وردت �. $'ض ا	�وا��ن ١٩٧٩	&��  ١٦٠ا	���0. 	&�� ر/م 
���س ن ا	�'د�ل ا	<��. 	���و$�&�$'�د $'ض ا	���ز��ت ا9دار�� �ن ا,��3ص ا	�(��م ا	'�د�� ، و$'د 3دور /��ون 

��د (ددت ا	��دة  )٢(م ا	�'دل ا	ذي أK$3 ا	'راق �ن دول ا	���ء ا	�زدوج ١٩٨٩	&��  ١٠٦�ورى ا	دو	� ر/م  ،
د �ن /��ون ���س �ورى ا	دو	� ا,��3ص �(��� ا	���ء ا�داري (3راً $�ظر 3(� ا1وا�ر /<���� /٧

ا	دو	� وا	�ط�ع ا	'�م $'د �"�ذه وا	�. 	م �'�ن وا	�رارات ا9دار�� ا	�. �3در �ن ا	�وظ"�ن وا	#��0ت �ن دوا0ر 
، �#��	�&�$'د �ن ا,��3ص ا	�(��� �-ً �ن �"&#� ا	��دة  �ن) ,��&� ( و�ن <م ��ءت ا	"�رة  �ر�'�ً 	�ط'ن 

أ���ل ا	&��دة وا	�رارات ا	�. ��,ذ ��"�ذاً 	�و��#�ت ر�0س ا	��#ور�� و���ً 	3-(���� ا	د&�ور�� ، وا	�رارات 
، و$#ذا ا	�ص 	م �&�ك ا	��رع  )٣(ا	�. ر&م ا	���ون طر���ً 	��ظ�م ��#� أو ا���راض ���#� أو ا	ط'ن ��#�  ا9دار��

  .  أ��ً �ن ا	طر����ن �. �(د�د ا�,��3ص أ� ا�� و�� /��دة ���� �. �(د�د ا,��3ص �(��� ا	���ء ا�داري 

   موقف القضاء/ الفرع الثاني 

زا	ت أ(��م ���س ا	دو	� ا	"ر�&. �@,ذ $"�ر�. ��  إذ�#�0. ، �ن ا	3'ب (�� ا	�وم ا	�زم $�و/ف ا	���ء $��ل 
ا	�را�ق ا	'��� وا	&�ط� ا	'��� $طر��� ����� ، إذ �(رص ا	���ء ا�داري ا	"ر�&. ��� ا���9ز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٦إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� /) د�وى إ�#�ء ا�!رارات ا�دار�� ، �6در 
��ق ، ص: 
��) '��ل ا�د�ن ، ا�ظر �ؤ�12 .ه درآوھذا ��  )١(

��  ذاإن ا�!�Dء ا?داري /) ا��راق ��	ون �ن �F	�� ا�!�Dء ا?داري و�';س ا?���Dط ا���م و�;- رأ
��B ا��H�B ا����� ��';س �ورى ا�دو�� وھ )٢(

� وا��H�B ا��و
�� و�';س ا?���Dط / أو? : ( �ن @��ون �';س �ورى ا�دو�� �ن ) ٢(�6ت �;�1 ا���دة �Hا�ر �Hة ا����� وھ���Bون ا��';س �ن ا�	��

 �'�Fب ا�
F �66:�  ، ...) ا���م و�F	�� ا�!�Dء ا?داري و�دد �ن ا��H�Bت ا��

  : �;- ا��ص ا��ذ	ور �دة �FAظ�ت وھ)  �FAظ )٣(

  . ـ إن �2ظ ا.وا�ر وا�!رارات ا�دار�� وا
L و��	ن أن ��درج �Fت �وا1H ا��د�د �ن ا����ز��ت ا�دار�� أ

����ءات �;��B ����رة ، ? ) د / ����� ( ـ إن �Fد�د ا�!��ون ?:��6�6ت ا��F	�� �م �	ن ���ظ�� ، /;!د 	�ن ا��!�D- ��د أن Fددھ� /) ا�2!رة ب 
أن �ورد ا?
�طرد
����ءات �;- ا?:��6�6ت ا��ذ	ورة ، وا أن �
ن /) ���ن أ
��ب ا�ط�ن و�روط1 و
;ط�ت ا��F	�� ����1 وطر�ق ا�ط�ن ��F	���B ، �م ��ود ��Fدد ا?

 �B�/ دد ا�!��ون �ر'�� �;ط�نF (�����ءات ا��) أوردھ� ا�!��ون 	��رة ، �Fث ا�1 �ن ا��6ب إ�6Fء ا�!رارات ا�دار�� ا�
  .ھذه ا?

ا�'وا�ب  ا:��6ص ا��F	�� '�ء �Fدودا و�!�6را �;- '��ب ���ن �ن ا����ز��ت ا�دار�� ا����;!� ��.وا�ر وا�!رارات ا�دار�� �ن دون أن ���د إ�-ـ إن ج 
����?ت ا����زع ، أي ا�1 �م �د:ل ا.���ل ا���د�� وا��!ود ا�دار�� �Dن ا:Fن ا� �B�;� ب��6ص ا��F	�� ، وان ا.:رى �ن ا����ز��ت ا�دار�� و�� ��ر

����ءات ا�واردة /) ا�!��ون إ��� ��د @�دا �;- ا:��6ص �F	�� ا�!�Dء ا?داري ، و�رأ��� إن ا��زاع Fو��B ��!- �زا�� إدار��
 .و��س �زاع ��د��  ا?
L'ء ا?داري /) ا��راق ، �';� ا��دا�� ، ا. د :�:6وص ذ�ك را�D!ا� ��	F� ط�ت;
، ٨٩م ، ص��٢٠٠١دد ا����) ، �Xزي /�6ل �Bدي ، ا�Fدود ا�!��و��� �

ــ  ٥٠، و ��د ا��ط;ب ��د ا�رزاق ا����B) ، �6در 
��ق ، ص ١٣٦م ، ص٢٠٠٤،  ا.و�-��;�!�ت و�!�?ت /) �ط�ق ا�!��ون ا���م ، ا�ط��� : و�ؤ�12 
٥٣  .  

)٤٠(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

،  وا���"�ء $�	"3ل �. ا	�زاع $�(د�د ا	(ل ا	���0. ا	�ط$ق ���� دون ا	ر$ط $�ظر�� �'��� � ����د $#� �&��$-ً 
  .)١(وھو ذات ا�1ر ا	ذي �&�ر ���� �ذ	ك �(��� ا	���زع

�� �ن ا	���ء ا	"ر�&. ، إذ إن ا1(��م ا	�����0 	م �&��ر � �� � �,��ف �<�راً �= أ�� ا�!�Dء ا?داري /) �6ر    
��'ت $�ن <-ث  إذ(��م 	��(��� ا9دار�� ا	'��� ا���دت ��� �دة �'���ر ��#� �'��ر �(دد $'د أ��� ، �#��ك أ

 ھ. إ�راءات( �ن ذ	ك (��#� ا	ذي /�ت $� $�ن ا	���ز�� ا9دار�� ، �'���ر �. آن وا(د 	����ز�� ا9دار�� 
ا	,3و�� ا	�����0 $�ن ا	"رد وا9دارة ، وا	�. �ر�� 	��ط�	$� $(ق �ن ا	(�وق ا	����� �ن �&��ر ا9دارة 	��را�ق 
ا	'��� ا	�. �دار و��� 	����ون ا	'�م وأ&�	�$� ، و��$دى ��#� وا�(� و�� ا	&�ط� ا	'��� و�ظ#رھ� ، و��ون ا	���ون 

، و�. (�م آ,ر ا���دت ��� �'��ر ا	�ر�ق ا	'�م و�ن ذ	ك �� /�ت  )٢() ا	'�م ھو ا	وا�ب ا	�ط$�ق ��� ا	���ز�� 
$� �ن ا,��3ص ���س ا	دو	� $�ظر ط�ب ا	�د�. ا	(�م $=	زام ا	#��0 ا	�3ر�� 	��&�(� $�ن �ؤدي 	� �'و��� 	��ء 

��� أدى  ؛�� 	(�� �ن �رر ����� �را,�#� �. ا�,�ذ إ�راءات �ر��(� 	���(� ا	�در�$�� ا	��د�� �ن (�و�� ھو	�دا 
$���$�رھ� ���ز�� إدار�� /وا�#� ا	�'. ��� �&�ك ا	�#� ا9دار�� $3"�#� ا	����0 ( إ	� ا��ذار ا	(�و�� ا	#و	�د�� 

��� إدارة �ر�ق ا	�&�(� ، و$(&$��#� ���ز�� � �ك �. ا��وا�#0 �. �ط�ق ���ز��ت ا	روا$ط ا	وظ�"�� ا	�. 
، و/د 3درت �ن ا	���ء  )٣() ا	ط$�'. 	روا$ط ا	���ون ا	'�م �د,ل �. ا,��3ص ���س ا	دو	� $(&$��� ا	���. 

ا�داري ا	�3ري أ(��م /����0 �'��د ��رة ا	�ر�ق ا	'�م �ن ذ	ك ا1(��م ا	�. ��". 3"� ا	�وظف ا	'�م ��� �ن 
، و�. (�م آ,ر ��'ت $�ن �'��ري ا	�ر�ق ا	'�م وا	&�ط� ا	'���  )٤(�'#د إ	�� $'�ل دا0م �. ,د�� �ر�ق ��م 

��رة ا	&�ط� ا	'���  �#��، و�. أ(��م أ,رى ا��"ت $�'��ر ا	&�ط� ا	'��� دون ر$ط� $"�رة ا	�ر�ق  )٥(وأ$رزت 
�داري �3(ب م أK$3 ا	���ء ا١٩٧٢	&��  ٤٧، أ� ا�� ـ و��� ذ�ر�� ـ ا�� $3دور ا	���ون ر/م  )٦(ا	'�م أو �Cرھ�

  .) ٧($�ص ,�ص  ا,��3�3 إ� �� ا&�<�. � �,رج �نا	���ز��ت ا9دار�� و ا�,��3ص ا	'�م 	����

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦، �6در 
��ق ، ص... 
��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� . د: ا�ظر  )١(

)٢(  (/ �B�	F٢٠٩٤، ط�ن ر@م  ٢٤/١١/١٩٨٥  ��
  . ق ، �ر ذ	ره /) ا���Fث ا.ول ، ا��ط;ب ا.ول  �٣٠

)٣(  (/ �B�	F٩٧٢، ط�ن ر@م  ١٥/٥/١٩٨٢  ��
�٢٦   ��

��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات . ، أ��ر إ��1 د ٥٧٨، ص ٢٧ق ، �'�و�� ا��';س ، ا�
  .  ٢٧، ص �2
6�1در ا�ا����ز�� ا�دار�� ، 

�) @رر��B ا��F	�� /) :�س 
�وات، 
��ر أ�و ��دي و���م �ط�� ، �'�و�� ا����دئ ا�!��و��� ا/F٢٣/٦/١٩٥٦	م ا��F	�� ا�دار�� ا��;�� /) )٤(�
   .٢٤ص

)٥(  (/ �B�	F ٤٠٦م ط�ن ر@م ١٦/١/١٩٨٢ا�ظر  ��
�٢٥  ��
 ٤٥٧، ط�ن ر@م  ٢٧/٣/١٩٨٢، 	ذ�ك F	��B /)  ٢٤٧، ص ٢٧ق ، ا��'�و�� ، ا�
 ��
  . ٢٨، ا��6در �2
1 ، ص... 
��) '��ل ا�د�ن ، إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� . ، أ��ر �;F	��ن د ٣٣٩ق ، ذات ا��'�و�� ، ص �٢٦

)٦(  (/ �B�	F١٥٢١و  ٨٧٨، ا�ط���ن ر@��  ٢٧/١١/١٩٨٢  ��
�٢٦  ��

��) '��ل ا�د�ن ، . ، أ��ر إ����B د ١٤٩، ص ٢٨ق ، ا��'�و�� ، ا�
  .   ٢٩ا��6در �2
1 ، ص، ... إ'راءات ا����ز�� ا�دار�� 

  .  ٢١��6م ��د ا�وھ�ب ا��رز�') ، �6در 
��ق ، ص. د )٧(

  

)٤١(  



                                                                                                                             

	� �����ي  

��د و�د إن ھ��ك $'ض ا1(��م ا	�3درة �ن ا	���ء ا	'را/. /$ل �"�ذ /��ون  �و@ف ا�!�Dء ا��را@)أ��       
م ا	�'دل $���&$� ا	�ظر �. �و�و��ت إدار�� ��,رج ١٩٨٩	&�� ) ١٠٦(ا	�'د�ل ا	<��. 	���س �ورى ا	دو	� ر/م 

 .���ن ا	'�د و	�� (إذ ��ول ��� ،  ١٤/٨/١٩٧٤$#� �ن /وا�د ا	���ون ا	,�ص ، �ن ذ	ك (�م �(��� ا	����ز 
ا	�$رم $�ن ا	طر��ن ھو ��د إداري 	�'��� $�ر�ق ��م و�� �&�#د�� �ن ��3	K �$رى �'�و ��� ا	��3	K ا	,��3 

�ز /د ا,ذ $�'��ر ا	�ر�ق ن ا	���ء ا	'را/. ��<-ً $�(��� ا	���، وھذا �دل ��� أ )١(...) 	ذا ��ن ا	�رر �'�$ر وا/'�
 م ١٤/١٢/١٩٦٧رارھ� ا	�3در $��ر�b $�'��ر ا	�"� ا	'�م ��#� / ذتأ,	�(��� ا	����ز  أ(��موھ��ك ا	'�م ، 

ا	�'��� 	'دم ا��"�ع  آ��	#�ا	�. ���@ 	Jرض ا	�"� ا	'�م �"�رض و�ود ا	�رر ��د �دم ا���زھ� �.  ا1���ل((
��د �(دد ا,��3ص ���س �ورى ا	دو	� /��ون ر $'د 3دوو�� أ� إ،  )٢( )...)(دد �ا	��#ور ��#� �. ا	�و�د ا	

 ���  . ا	���ء ا�داري $�� ورد 

  

إذا ��ن ا	رأي /د ا&��ر ��� و�ود /وا�د و/وا��ن إدار�� �,�� 	#� ا	���ز��ت �ن �ل �� ��دم �رى ا��      
ا9دار�� و���زھ� �ن /وا�د ا	���ون ا	�د�. ، وإن (ل ھذه ا	���ز��ت ���ن أ��م ا	���ء ا�داري ، �=��� ��&�ءل ھ�� 

�دى إ������ ا	��وء إ	� أ&�	�ب أ,رى �Cر ا	���ء 	(ل ھذه ا	���ز��ت ، وھذا �� &�$��� �. ا	"3ول ا���M  �ن
 ً���$� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �F	�� ا�����زF	م 	ذ�ك ا�ظر ،  ٧٣ص ، م١٩٧٧ ، ���ور /) ا���رة ا�!��H�D ، ا��دد ا����ث ، ا�
�� ا�:��
� ، ٩٧٤/  أو�-�د���  /١٨٥@رار ر@م  )١(
�م وا�ذي ا:ذ ����ر/ق ا��  ١٩٠ــ  ١٨٣م ، ص١٩٦٧م ، ���ور /) �';� ا�!��ون ا��!�رن ، ا��دد ا.ول ، ٢٧/٤/١٩٦٧، /) ١٩٦٦/م/١١٢ر@م  /) ا��راق

  .ي ��زاع ا?دار	�
�س ��Fد�د ا

،  ا�دار���!ودھ�  إ��Bء/)  ا�دارة��Fد ��د �F� Yود ا�د���) ، 
;ط� :  إ��1 أ��رم ، ١٤/١٢/١٩٦٧، /)  ٩٦٦/ F!و@�� /  ٢٦٩٥@رارھ� ر@م  )٢(

� ، '���� �#داد ، ��
��ر �!د�� إ�- �';س 	;�� ا�!��ون وا�
'�� ���
  .  ٣٢م ، ص١٩٨٣ر

)٤٢(  

  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 


 / ا	��� ا�ول ��ا	����
 ��� ا	�����
 و
	
��ز��ت    ا�دار�� �� ا	

� إ�
 	�د�م ا��      ������ �ن ا�دارة وأ%!�ء ����� د�$ �#�واط!�ن ، و��� � �ك ��� أ	دف ا�دارة �ن وراء ����
	ر&� دون 2��ط �ر1م ا�(دود ��داء وظ�/	� �د 	!	�ص �ن �-ض (�وق ا*�راد و(ر��	م ، و��#� ھذا � ��&ن 

� �#�ط7ن ، إذ إن ا�6زاء ا��	ر	ب �#
 ����/$ ��دأ ا���رو��$ ھ3 	��ا�	3 � �د أن � 		6�وزھ� ��� �-رض 	8ر
ا�	��ر ا�	8رف ا�ذي 	6ر�� ا�دارة ــ �#
 �7ف �� 	�32 �� ا��وا!�ن وا�#وا>; ــ 	8ر��ً ��ط7ً ، و�/رض ھذا 

ا�!ظم ا���!و!�$ ا��	�-$ ة 	را�ب ��ل ا�دارة ، و	�	#ف ھذه ا�و1�>ل ���	7ف ا�دو�$ وا���دأ و6ود و1�>ل وأ6ز
� ، إ� أ��ن ا��1	�ر �3 أ@#ب ا�دول و6ود أر�-$ طرق ��2ن �ن ��7� ا*�راد ا�	2�ء (�و�م و��رو��$ 

3�م وھ3 أ���ل ا�دارة 	  . )١(ت ا��1	�#$ وا�ر���$ ا��2�>�$ ا�ر���$ ا�دار�$ وا�ر���$ ا��1��1$ ور���$ ا��>� �وا6

إن دور ھذه ا*6زة ا�ر����$ ھو ��2�ن 	�د�م ا��د�$ ��1رع و�ت و���ل 6د و	&#/$ ��&!�ن ، إذ إن �ن أھم     
أھداف ا�ر���$ ، (���$ ا�8��; ا�-�م �ن �7ل ا�1ر �#
 �� �(دث �ن إ1�ءات ا�1#ط$ ا�وظ�/�$ وا��(ث �ن 

ا�����/�ت ا�	3 	&ون �و2وع ا��1�ء�$ �ر��$ ا�!��ط ا�داري ا�ذي �8در �ن ا�	!ظ���ت ا�دار�$ ، و&�ف 
 Dو��	&�3 ھذه ا�����/�ت و	(د�د �1ؤو��$ �ر	-و�ض �ن �2�ره و	داري ا�����ف وا��ء ا�-�ل ا�F�� ًدا��	
ا�6زاء �#�� ، وإ8دار ا��رارات �	8(�; ا*�ط�ء وا�-�ل �#
 إزا�$ ھذه ا*�1�ب و	دار&� وا*�ذ �و1�>ل 	زو�د 

وإ	��ع ا*1���ب ا�	!ظ���$ �	(�1!� و	���ص أو�6 ا�2-ف وا�!(راف �3 &/��$ ا*داء ،  ا�دارة �ذوي ا�&/�ءة
6$ ا�ر���$ �1#ط$ �&3 		�&ن �ن إ�F�ء ا�-�ل  D	�		 ر(�ت �ل �6ب أن	د�م ا*داء أو ا����	إذن وظ�/$ ا�ر���$ ��س 

  . )٢(ا�����ف أو ا�	8رف ا��-�ب أو ا���طH و�رض ا�6زاءات 

3 �د 	-!3 �وة أو 1#ط$ ا�	و��6 أو ا*�ر ، و�د �راد �� ا��را6-$ و	-!3 &#    ��$ ا�ر���$ �3 ا�#F$ �-�!3 �دة ، 
  . )٣(أو ا�	/	�ش أو ا��	��ر ، &�� إ!� �د 	�	3 ��-!
 ا�1ر و ا��7(ظ$ أو ا�(را1$ أو ا��(��ظ$ أو ا�ر8د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( �����	
���ت و���ت ا��ظر ��ن ��د�د أ�واع ا�ر��� و��ن ���  ��
�ً ��'درھ� أو �%�ً � 	 ط� ا��� ���رس ا�ر��� ، و�د �!� ط 
د �'�ف ا�ر��� ط�
0د .، ود���٧٣ود ���د ���ظ ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ذھن ا�%ض �1رھ� �ن ��0'ر ا�%� �� ا/دار�� .���-��ش وا��و��+ �*(ً ، ا�ظر د

أ�ور ا��د ر	(ن ،و	�ط ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص .،ود ٢٧٣م،ص١٩٧٢ر ا����9 ا�%ر�� ، ا�
�ھرة ، ا�-��ح �	ن ، ��دئ ا/دارة ا�%��� ، دا
١٩٩-١٩٨ . 

���د ا��د ��F ا��ب ، .، ود٣٨٩م،ص0٢٠٠٥ م ا/دارة ا�%��� و��دئ ا��ر�%� ا/	(��� ، ���Cة ا��%�رف ،ا/	.�در�� ،/���د راBب ا�� و  .د) ٢(
� و��ب ا��ر�زي ، ، ٢٨١، ص�١٩٩٨%��� ، دار ا����9 ا�%ر�� ، ا�
�ھرة ، ��دئ ا/دارة ا�ا���ر�J ا�%را�� ، درا	�  ا�ر��� I 0 ا��ؤ		�ت ا�%��� 

1داد ،  ،�
�ر��  �%���� س . �� ا�
��ون وا�	��	� ، � Iد�� إ�
ا/دار�� ��دي 	 ���ن ا�
�(ت ، ا�ر���  . د ، و ٧٤- ٧١، ص ١٩٧٧ر	��� ���	��ر �
�� ، ��0ن ، �
��زة ا��.و��� ، ا�ط%� ا�*���� ، دار ا�*Mا I 0 ١١م ، ص ٢٠١٠وا������ .   

إ	���0ل ن ���د ا��وھري ، ا�'��ح ��ج ا� �1 و'��ح ا�%ر�� ، ا��زء ا�*��� ،  ، و٢١٠ - ٢٠٩ان ��ظور ، �	�ن ا�%رب ، �'در 	�ق ، ص ) ٣(
ران �	%ود ، �'در 	�ق ، ص، ١٥٤م ، ص ��١٩٩٠ن ، �روت ، ا�ط%� ا�را%� ، دار ا�% م � �(�، و��د ا�د�ن ���د ن �%
وب ا�-�روز أ�دي  ٣٩٩و

�روت ،  ، �  . ٩٨-٩٧م، ص٢٠٠٣، ا�
��وس ا����ط ،ا�ط%� ا�*���� ، دار إ���ء ا��راث ا�%ر

  �ا�
���Q ا��� ��وي أ	��ء �%��� ،  Roleو.�ن �
'د . ��) Role(و ) Contre(�ن �
ط%�ن ھ�� ) controle(��.ون اM'ل ا�(���� 7'ط(ح ا�ر��

���Q اMو�Contre   Iأ�� ا�. �� ��
��� �J اM	��ء ا�واردة ، ���د ا��د ��F ا��ب . د:، ا�ظر�.�ن �
'د �� ا�
���Q اM!رى ا��� ���9ن أ	��ء �راد �ط�

  . ٦٦- ٦٥، ص�-	+ أ0(ه �'در ا�، و��ب ا��ر�زي ،  ٢٧٣، ص �-	+ أ0(ه�'در ا�0د ا�-��ح �	ن ، . ، ود ٢٨٤ص�-	+ أ0(ه  �'درا�

  

)٤٣( 

ا�	�&د ��� إذا &�ن &ل �3 �(دث ( ��!� ) fayol(أ�� ا8ط7(�ً ��د �ر�ت 	-ر�/�ت &%�رة �ن ذ�ك �� 6�ء ��     
  . )١()وا����دئ ا��(ددة ط���ً �#�ط$ ا��و2و�$ و ا�	-#���ت ا�8�درة 



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

     �!�� �(ق د1	وري ��ول �8�(�� 1#ط$ إ8دار ا��رارات ا�7ز�$ ( : أ�� �3 ا�/�� ا�-ر�3 ��د 6�ء �3 	-ر�/
  . )٢() �!6�ح ��رو��ت ا��ط$ 

وا�	-�داً �ن ا�1�ب �3 1رد ا�	-ر�/�ت ا�	3 ذ&رت �ن ا�ر���$ ��ن �(%!� �دور (ول �(ور ا�ر���$ @�ر     
 �ا��2�>�$ و���ن �دى ���#�$ ا�	��رھ� أ1#و��ً �(ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ و	و�2; &�/�$ (#� �#�!�ز��ت �3 �طوا	

��)	 
#� �ق �8��; ا*�راد ، وا1	!�داً �ذ�ك 1وف !�1م ا*و�
 و��ل ا�#6وء إ�
 1#ك ا��2�ء ، و�دى �در	
���(ث !	!�ول �3 ا���(ث ا*ول ا�ر���$ ا�دار�$ ، و�3 ا���(ث ا�%�!3 ا�ر���$ ا��1��1$ أ��  %7%$ �#
ا�/8ل 

 3	Oا�!(و ا 
  :ا���(ث ا�%��ث �1وف !درس ر���$ ا��>�ت ا��1	�#$ وذ�ك �#

  ا	����
 ا�دار�
/ا	�!�  ا�ول 

� ا�دارة ��را��$ أ����� وا�	(�ق �ن �دى �ط���	� أو      � D#2ط	$ �	ر���$ ذا �	-رف ا�ر���$ ا�دار�$ ��!
 �  .  )٣(�7ء�	� �#ظروف ا��(�ط$ �

 �-� �3 ر���$ ذا	�$ 		1م ���1و�$  ، )٤(أو ھ3 ر���$ ا�دارة �!/1� و	��ل �(ث ��رو��$ ا*���ل و �7ء�	��ذا 
و��P&�!�$ إ78ح ا*�ط�ء أو�ً ��ول ، وذ�ك *!� 	ؤدي إ�
 1(ب ا��رار ا�داري @�ر ا���روع أو إ�F�ءه أو 

ن ا�دارة وھ3 	���ر 	#ك ا�ر���$ � ��رو��	� أ��م ا��2�ء ا���	ص ، وأا1	�دا�� ��رار أ�2ل ��ل ا�ط-ن �-دم 
  .ا��رار �(1ب ، �ل 	�	د 1#ط�	� �/(ص  �7ء�	� �D ا�دف ا�ذي 	1-
 إ�
 	(���� 	&	/3 �/(ص ��رو��$ 

و	�دو أھ��$ ھذا ا�!وع �ن ا�ر���$ �3 إ	�($ ا�/رQ� $8دارة ا�	3 	8در �رار ��ط>�ً أن 	-�د ا�!ظر �3 �رارھ�      
� أو �دم �7ء��	� ھذا �ن 6�!ب ا�دارة ، �	8((� ، و�3 ذ�ك (/ظ �&را�	� �!د�� 	&	�ف �دم ��رو��$ 	8ر

6!�م إ6راءات ا�	��32 ا�	3 �د 	&ون طو�#$ !��1� ���2��$ إ�
 ا!� طر�ق �6�!3 و� � �!��أ�� �ن 6�!ب ا*�راد 
�	ط#ب أي ر1وم أو �8�ر�ف أو @�ر ذ�ك ��� 		ط#�� إ6راءات ا�	��32 ، (�ث �&/3 �#��ص أن ��دم �&واه أو 


 1#ط	� ا�ر>��1$ �	�وم ا�دارة ا��-!�$ �درا1$ ا�	ظ#م 	ظ#�� إ�
 ا�6$ ا��-!�$ أو إ�)٥( .  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا�راQد ا�% ��� ، ��0ن . �
( 0ن د) ١(�.� ، Iو�M��0ل ، ط اMا���ل وا I 0 ا/دار�� �0�س ، ا�ر�� �  .  ٢٢م ، ص0٢٠٠١ 

 ، ١٧١م ، ص١٩٧١رف ، ا/	.�در�� ، ا�	�د ھ�.ل ، ا�ر��� I 0 ا��ؤ		�ت ا�%��� ا/������ وا7	��(.�� ، درا	� �
�ر�� ، ���Cة ا��%�! �ل . د) ٢(
� ا�
��ون ا�%را�� ، درا	� �
�ر��  ، ر	��� ���	��ر : و� �ز�د ا�ظر � ����
�إدر�س �	ن ���د ، ا�ر��� I 0 ا��ؤ		�ت ا�!�'� ذات ا��-J ا�%�م و�ط

� س . �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، � Iد�� إ�
� ، ا�ر��� ا/دار�� ، ا�ط%� اMو�I ، �ط%. ود ، ٥٥- ٥٢م ، ص�٢٠٠١��� دار ا����Cف ، ا�
�ھرة ، .ر �
  .  ١٠-٩م ، ص١٩٧٨

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري وا�ر��� . د) ٣( �  . ٢٨٢، �'در 	�ق ، ص... 	��

�٩٣�ب ا��ر�زي ، �'در 	�ق ، ص) ٤(  .  

�� ، ��0ن ، . د) ٥(�
� دار ا�*�.� ، Iو�Mا �%وري ، ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، ا�ط���زن �� و را9� ، ا�و��ز . ، ود ٢٥م ، ص���١٩٩٨ود ا�
� ، دار ا��طو�0ت ا����%�� ، ا/	.�در�� ، � ا�
�9ء ا7داري ا� ��  .  ٤١م ، ص٢٠٠٣

  

)٤٤(  

�ذا �P!!� 1!�وم �درا1$ ھذا ا�!وع �ن ا�ر���$ وذ�ك �3 %7%$ �ط��ب (�ث !	!�ول �3 ا��ط#ب ا*ول طرق 	(ر�ك 
�R%ر ا��	ر	ب �#
 	(ر�ك ا�ر���$ ا�دار�$ و!-�د �3 ا��ط#ب ا�%��ث إ�
 ���ن ا�ر���$ ا�دار�$ و!�8ص ا�%�!3 

  .	�د�ر ا�ر���$ ا�دار�$ 



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

 "�#�  ا�دار�
'���& ا	����
  )١(%�ق/ ا�ولا	

		(رك ا�ر���$ ا�دار�$ أ�� �8ورة 	#��>�$ �ن 6�!ب ا�دارة ذا	� أو �!�ء �#
 	ظ#م ��دم �Qدارة �ن ا*�راد     
�ر��ن �&ون ا*ول �!�� ��8ص 8#($ ا�ذ�ن ا2ر�م ا�-�ل ا�داري ا��ذوي  
، و�!�ء �#�� 1!�1م ا��ط#ب إ�

�1!-رض ���7 ا�ر���$ �!�ء �#
 	ظ#م و&�� ��	3 ���!� ) ا�	#��>�$(�#ر���$ ا�ذا	�$  ��  : ، أ�� %�!�

  ) التلقائية (الرقابة الذاتية /  األولالفرع 

    � �#��!ون ، و�3 ھذا ا�!وع �ن ا�ر���$ 	�وم ا�دارة 	#��>��ً 		و�
 ا�دارة �!/1	��� �را��$ �دى �ط���$ 	8ر
 �دف ا��ر6و �!#� �� �#��!ون و �7ء�		��� و�دى �وا	��3  –و�دون 	ظ#م أو �&وى ��(ث و�را6-$ 	8ر�

� إ�F�ًء أو 	 –	1-
 دا>�� إ�
 	(��ق ا�8��; ا�-�م 	��-د�7ً ، ��د ���رس ھذه ا�ر���$ �	-�د إ�
 	8(�; 	8ر
، و�د ���ر1� ا�ر>�س ا�داري ��� �� �ن 1#ط$  )٢(ا��وظف أو ا�6$ ا�	3 أ8درت ا��رار ، �	&ون ر���$ و�>�$ 

�1
 ر���$ ر>�$�1 	�  . )٣(ر>�$�1 �#�� 

  ا�ر��� ا�و��Q7 / أو7 

���وم ر6ل ا�دارة أو ا��وظف �8در ا��رار ا�داري ،      �وھ3 ا�ر���$ ا�	3 	���رھ� ا�دارة �ن 	#��ء !/1
 
���دم �ن 	#��ء !/�1 �# ���Pذا أ&	�ف �ط� �� �3 	8ر ، ���1(�� أو إ�F�>� أو ��را6-$ ا��رار وإ��دة ا�!ظر 

  .) ٤(ن �#
 ر6ل ا�دارة أن �ؤدي ا�-�ل ا�ذي أ1!د إ��� �!/�1 �د�$ وأ��!$ 	-د�#� ، ذ�ك أ
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�ً �) أ�واع ا�ر���(�-9ل ا�%ض �	��� طرق ا�ر��� أو أ	����� إ�I ا	م ) ١(�� ذ�ك ر�� ،%ض ا��%���ر ا�-��� وا/داو�
	�وھ� إ�I 0دة �
	���ت و�: ا�ظر 
���ل ا�د�ن ، ا/دارة ا�%��� ، ا�ط%� اMو�C��� ، Iة ا��%�رف ، ا/	.�در�� ، . د ��د راBب ا�� و ، 0 م ا/دارة . ، ود ٢٢٤ – ٢٢٢م ، ص٢٠٠٦	����

-٢٣٠م ، ص١٩٧٣و�ؤ�-+ ، 0 م ا/دارة ا�%��� ، �ؤ		� ��ب ا����%� ، ا/	.�در�� ،  ٣٩٣-٣٩٢ا�%��� و��دئ ا��ر�%� ا/	(��� ، �'در 	�ق ، ص
0�س ، �'در 	�ق. ، ود  ٢٣٣ �� ا/'(ح ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، دار ا����9 ���د 0د ا����د أو ز�د ، ا*ر ا��-و�. ، ود ٢٨-٢٤، ص 0 �ض 

�'ط-I ر9وان ، ا7د�0ء ا�%�م وا�ر��� ا/دار�� . ، ود  ٢٨٢ -0٢٧٩د ا�-��ح �	ن ، �'در 	�ق ، ص. ، ود ٣٧-٣٤م ، ص١٩٧٧ا�%ر�� ، ا�
�ھرة ، 

��ً و��9ًء ، ����ة ا��%�رف ، ا/	.�در�� ، ( 	�� ا�طJ ، ص�١٣  .  

ط%��� ا��رف ، ر��� ا�
�9ء ��0Mل ا/دارة ا�%��� ، �.�� ا�
�ھرة ا��د�*� ، ا�
�ھرة ، . د: �%ض اW!ر ��-9ل �	����� �	م 'ور ا�ر��� ، ا�ظر ـ أ�� ا
� ، �'در 	�ق ، ص ٦٩م ، ص ١٩٧٠، و	�ط  �ؤ�-+ أ�ور ا��د ر	(ن طرق ا�ر��� ا/دار�� ، ا�ظر. ، و�	���� د ١٦، و0د ا�ر��ن �ور��ن ا�Mو

  .   ٢٠٨ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص

	%�د ا��.�م ، ا�ر��� I 0 أ��0ل . ، ود ٧٦م ، ص١٩٨٨��روق ا��د !��س ، ا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة ، دار ا�.�ب � ط��0 وا���ر ، ا��و'ل ، . د) ٢(
� ا��ر�%�� ، ا�
�ھرة ، ا/	(��� وا��ظم ا�و9%�� ، ا�ط%� ا�*���� ، دا �ا/دارة ���د 0ده ، ا�
�9ء ا7داري ���د . ، ود ٢٦٣م ، ص١٩٨٧ر ا�-.ر ا�%ر

� ، ا/	.�در�� ،  و�دأ%���  .  ٦١م ، ص٢٠٠٧ا���رو��0 و��ظ�م �� س ا�دو�� ، درا	� �
�ر�� ، دار ا�-.ر ا�

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري وا�ر��� . د) ٣( �� ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ،  .، و د ٢٨٣، �'در 	�ق ، ص... 	������ود �0طف ا��� ، ا�و	�ط 
��٦٩�د راBب ا�� و ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د ، و ���٣٠٠د ا��د ��F ا��ب ، �'در 	�ق ، ص. د ، و ٨٢ص  .  

� 9وء ا�-
+ وا�
�9ء ، دار ا����%� ا��د�دة . د) ٤(��واد ، . د ، و ٤٢م ، ص٢٠١١، ا/	.�در�� ، ا��د �و	ف ���د 0 � ، ا��ظ م ا7داري  ����د 0 
� س  ، و �٥'در 	�ق ، ص� Iد�� إ�
� �ز��ر 	وادي ا�	ودا�� ، إ��1ء ا/دارة �
رارا��� ا/دار�� ا���رو�0 ، درا	� �
�ر�� ، ر	��� ���	��ر � 0

  .  ١٢٠م ، ص ٢٠٠٨. �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، 

)٤٥(  

ا��Fر 	6�ه ا��رارات ا�دار�$ ،  ا�!وع �ن ا�ر���$ ا!� ���رس �ن ��ل ا�دارة دون 	ظ#م �ن ��ل إن أھم �� ���ز ھذا  
�&ل ��ص ، ذ�ك إن ا�دارة �#ز�$ � �� ��ب �ن ��وب ا���رو��$ ، وھذا �� ��رز أھ��	�ودون أن ���ب 	8ر



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
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��&ل ا�ذي �و#8��� �إ�
 (1ن �1ر إدار	� و�ق ھذه  ����2وع إ�
 ا��وا�د ا�	!ظ���$ ا�	3 	ر1م (دود ��#
  .  )١(ا��وا�د 

 ، ���� ا�-2و ا�داري 1#ط�	� ��6رد إ8دار ا��رار �7 �6وز �� ا�ر6وع ���D �7(ظ$ إن ھ!�ك (��ت �1	!/ذ 
  . )٢(&�� ھو ا�(�ل �3 ا��رارات ا�8�درة �ن �6�ن ا�&��رك و�6��س ا�	�د�ب 

����* / ��	�Qا�ر �  ا�ر��


 أ���ل �رؤو��1 ، 1واء أ��م ا�ر>�س �ذه ا�ر���$ �!/�1  )٣(		�%ل ھذه ا�ر���$ ��� ���ر�1 ا�ر>�س ا�داري     #�
 3�
 ��	�� �1ؤو��$ (1ن �1ر ا�-�ل #� D�	 داري إذ�أم �وا1ط$ @�ره �ن �-�و!�� ، وھذا ا�(ق ��رر �#ر>�س ا

ا��رار و		�%ل �3 (ق ا�ر>�س ا�داري �3 	و��6 (دود ا�	8��8 ، وھذه ا�ر���$ �د 	&ون 1���$ �#
 إ8دار 
، أو �د 	&ون �(�$ إذ �1	ط�D  )٤(وإر��د �رؤو��1 وذ�ك �ن �7ل �� �8دره �ن أوا�ر و	-#���ت و�!�ورات 

ا�ر>�س ا�داري أن �-�ب �#
 أ���ل ا��وظ/�ن ا��رؤو�1ن �ن 	#��ء !/�1 �Pذا ا&	�ف �ط� ��!و!3 أو 	��ن �� �دم 
��!� ��#ك 1#ط$ 1(ب أو إ�F�ء أو 	-د�ل ا��رار أو ا1	�دا�� ��رار آ�ر �D �7>�$ ا��را ���ر �#ظروف ا�	3 8در 

�7(ظ$ إن �#
 ا�ر>�س ا�داري وھو ����ر ھذا ا�!وع �ن ا�ر���$ �را��ة �وا��د ا�ط-ن ا���!و!�$ وإ� 	(8ن 
  . )٥(ا��رار 2د إ�&�!�$ إ�F�ؤه 

وا*8ل إن ا�1#ط$ ا�ر>�$�1 	��ل &ل ا��وظ/�ن ا��رؤو�1ن ���دا ا��وظف ا�ذي �!(� ا���!ون 1#ط$ إ8دار      
�رارات إدار�$ !�>�$ ، و�%�ل ذ�ك أن �8در �رار �3 �و2وع !ص ا���!ون أو ا�7>($ �#
 أن ��	ص ا��رؤوس 

�-د�� ، وإ!�� �� أن ���ر ا��رؤوس أن  و(ده �8Pداره �/3 ھذه ا�(��$ � �6وز �#ر>�س أن �1(ب ھذا ا��رار أو
�ر ا��رؤوس ا�	8��8 %م  )٦(�1(�� أو �-د�� ، و�3 &#	� ا�(��	�ن ، 	&ون ا�!	�6$ وا(دة ��� 
، أو أن �!	ظر (	

  . )٧(��1ط ر���	� �#
 ا��رار ا�8�در �!� 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٧��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص. د )١(  .  

  .  ٢٦٣	%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ، ص. د) ٢(

�ر ا�ر�Qس ا7داري ��ث �'ت  �١٩٦٠	��  ٢٤��ءت ا���دة ا�*���� �ن ���ون ا�!د�� ا��د��� ر�م ) ٣(%�ر�Qس ا�داQرة و.�ل ا�وزارة وا��د�ر ( ا��%دل 
� إ���� ا�%�م وا�����ظ وأي �وظف آ!ر �!ول 	 ط���� �
رار �ن �� س ا�وزراء وا�ر�Qس ا����ر ھو ر�Qس ا��%� أو ر�Qس ا�و�دة ا��� ر�Qس داQرة 

  ) . ا��وظف ���رة ، وا�ر�Qس اI 0M ھو ا�وز�ر أو ر�Qس ا�داQرة أو �ن �!و�+ 

�ر. د) ٤( ، ��� ، درا	� �
�ر�� ، دار ا����9 ا�%ر���ا��د ���ظ ��م ، ا�
��ون ا7داري ، . ، ود ١١٥، ص ١٩٨٢وت ، ��	ن ! �ل ، ا�
�9ء ا7داري ا� 
� ، ا�
�ھرة ، � ، �'در 	�ق ، ص ١٣٣ – ١٣٢، ص ١٩٨١ا�ط%� اMو�I ، دار ا�-.ر ا�%ر	%�د ا��.�م ، . ، و د ١٧، و0د ا�ر��ن �ور��ن ا�Mو

  .  ٢٦٥، ص �-	+ أ0(ه�'در ا�

� �ز��ر 	وادي ، �'در 	�ق ، ص) ٥( 0١٢١ .   

٩٣�ؤاد ا�%ط�ر ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د) ٦(  .  

  .  ٢٦٦، ص ا��'در �-	+ أ0(ه	%�د ا��.�م ، . د) ٧(

)٤٦(  
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وا�دف ا�ر>�س �ن ھذه ا�ر���$ �	-#ق ��8#($ ا�دارة !/1� �ن ا6ل ا��	زام ا�&��ل �(1ن 	!ظ�م و�1ر      
 3�ا��را�ق ا�-��$ و&/��$ 	!/�ذ ا��وا!�ن وا��	زام �(دودھ� و�2�ن &/�ءة ا��وظ/�ن ھذا �ن 6$ و�ن 6$ أ�رى 

١(�� 	&/ل (�وق ا��راد و(ر��	م �ن إ�&�!�$ ا�	داء ا��رؤو�1ن �# (.  

      �إن �ن (ق (( ... و�د ذھ�ت �(&�$ ا��2�ء ا�داري �3 �8ر إ�
 ا���رة إ�
 ا�ر���$ ا�ذا	�$ �ن ذ�ك (&�
�3 ا��رارات ا�	3 	8در �!� ، إذا &�!ت ����/$ �#��!ون ، �ن ا�8��; ا�-�م 	�	32 	8(�;  �ا�دارة �را1/! $-6

  . ) ٢()) ا*و2�ع ا�����/$ �#��!ون ا(	را�� *و2��� 

6د�ر �����رة إ�
 إن ھ!�ك �ن �رى إن ا�ر���$ ا�ذا	�$ �د 		م �ن طر�ق آ�ر وھو ا�ر���$ �ن طر�ق �6�ن      
إدار�$ أو ھ�>�ت ��8$ �-ط�� ا���!ون 78(��ت ا����م �ن 	#��ء !/1� ���ر���$ �#
 أ���ل ا�1#ط$ ا�دار�$ ، و		م 

، وھم إ�� أن ) ا��/	��ن(ش �#
 أ���ل ا�دارة و��1ون @���� ا�ر���$ !	�6$ 	��ر�ر ��د�� �وظ/ون ��	8ون ���	/	�
 3� ��&و!وا �#(��ن �ذات ا�6$ ا�دار�$ أو �&و!وا �ن ��رج ا�6$ ا�دار�$ 	�6-م 6$ إدار�$ �ر&ز�$ ، و�%��

ر���$ د�وان ا�(  )�&�	ب ا��/	��ن ا�-�و���ن( ، و) د�وان ا��(��1$ ( أو) ا�6�ز ا��ر&زي �#�(��1�ت( �8ر 
ن ھذه ا�#6�ن � 	�وم �3 ا*ردن ، أ� أ) 	/	�ش ا�داريد�وان ا�ر���$ وا�(�3 ا�-راق ، و) ھ�>$ ا�!زاھ$ (و ) ا�����$

 ، 
� ر�D ا�	��ر�ر وإ�داء ا���	ر(�ت �#ر>�س ا�داري ا*�#	�1� �F�P�ء ا��رارات ا�����/$ �#��!ون ، وإ!�� �/!�
  . )٣(	�د���$ �#
 �ر	&�3 ا*�ط�ء �7وة �#
 إن �� 	و��D 6زاءات 

      3��ن &ل �� 	�دم !7(ظ إن ا�ر���$ ا�ذا	�$ 	1�ھم �3 (ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ أو �#
 ا*�ل 	6!ب ا�و�وع 
� وأ����� و ا�&�ف �ن ا*�ط�ء و	8(�(� ��ل ا�ط-ن 	���!�ز�$ إدار�$ �ن �7ل ���م ا�دارة ��را6-$ 	8ر

�و�ر �2�!$ �� و�(�وق ا*�راد ، وذ�ك &#� �� أ��م ا��2�ء ��� �6!�� ��F$ ا�د�ول �3 طر�ق ا��2�ء وھذا 
  . ا��F�ء أو ا�	-د�ل ا�داري وھذا �� 1!	!�و�� �3 ا��ط#ب ا�%�!3  أو�	(�ق �ن �7ل ����� ���1(ب 

   الرقابة بناء على تظلم/ الفرع الثاني 
� أو �دم �7ء�	� ، !	�6$ 	ظ#م ��دم إ��� �ن      �		(�ق ھذه ا�ر���$ �!د�� 	&	�ف ا�دارة �دم ��رو��$ 	8ر

، و��د 	8دى 6�!ب �ن ا�/�� ا�/ر!31 وا�-ر�3 �	-ر�ف  )٤() ���	ظ#م ا�داري( 8�(ب ا��8#($ ، وھو �� �-رف 
$ �ن ا�و1�>ل ا���!و!�$ ا�	3 و#�1((: �$ ، �-رف ��!� ا�	ظ#م ا�داري ���	��ره و�1#$ ��!و!�$ �/ض ا��!�ز��ت ا�دار


  . ) ٥()) �رار إداري �	/ق �D ا���!ون 		�; ا�(8ول �#

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


و����� وا!�'�'���� ، درا	� �
�ر�� �ن ا�
��ون ا7داري وا/دارة ا�%��� ، �ث ��. د) ١(� ��	�Qط� ا/دار�� ا�ر 	راھ�م ط+ ا�-��ض ، ا�� � إ� ���ور 
  .  ٤٤، ص ٢٠٠٤، .��ون اMول ،  ١٢. �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، ا��� د ا�	�J ، ا�%دد 

� ا�ط%ن ا��ر�م  )٢(� ���.�٩٤٥  ��	�١١ �	 �ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، . ، أ��ر � �.م ، د ١٨٩، ص) ١٠(م ، ا����و�0 ، ا�	�� ٥/٢/١٩٥٦ق ، 
  .  ٨٦ص

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري ا�ر��� . د) ٣( ���دي 	 ���ن ا�
�(ت ، ا�ر��� ا/دار�� وا������ ، �'در 	�ق ، . د ، و ٢٨٤، �'در 	�ق ، ص... 	��
%دھ� و��  ٨٠ص .  

� ، ا�
�9ء ا7داري و�� س ا�دو�� ، ا�ط%� ا�*���� ، دار ا��%�رف �'ر ، . ، و د ���٧٤ود ���د ���ظ ، �'در 	�ق ، ص. د) ٤(����'ط-I أو ز�د 
� ا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة ، در ٧، ص ١٩٦٣ا�
�ھرة ، � �9� !��د 0د ا��1� 0زوز ، دور ا�
�9ء ا7داري ا�%را��
ا	� �
�ر�� ، �ث �ر��� إ�I ، وا�

 ، �Q�9
  . ٤٥، ص ١٩٩١ا�'�ف اMول �
دم إ�I ا��%�د ا�
� ، وھ��ك �ن �!ص ھذ���ن ���ظ م اM	�ر���� أو ا��ظ م ا7	�%ط�� �� I�	� و��%ض ا���ر�%�ت �	���ت أ!رى  ��ه ا��	��� �	�I ا��ظ م ا7داري 

��	ب ، د �Q7�9. � �ظ م ا�و
،  ٧٩ء ا7داري ، ��9ء ا/��1ء ، ا�ط%� ا�*���� ، ����ة ا��%�رف ، ا/	.�در�� ، دون ذ.ر 	�� ا�طJ ، ص0د��ن �0رو ، ا�
� ، �'در 	�ق ، ص. و د���  .  ��٣٧٢	ن ! �ل ، ا�
�9ء ا7داري ا� 

)٥ ( �%9� ،ا��زء ا�*��� ، ا�ط�
�ورج �ود�ل و��ر د�-و�-�+ ، ا�
��ون ا7داري ، �ر��� ��'ور ا�Iو�Mروت ، ، ا�ا��ؤ		� ا����%�� � درا	�ت وا���ر ، 
  .  ١٥م ، ص٢٠٠١

)٤٧(  
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ط#ب �	�دم �� 8�(ب ا���ن إ�
 ا�6$ ا�دار�$ ا�	3 أ8درت ا��رار أو ا�6$ ا�ر>�$�1 �� ، ( و�رف أ�2�ً     
  . )١()  �ط#ب ��� إ��دة ا�!ظر �3 ا��رار ا�داري �1(�� أو 	-د�#� وذ�ك ��ل ا��	6�ء إ�
 ا��2�ء

��8د ���	ظ#م ا�داري أن �8در �رار �-�ب ��	�دم ا(د ا*�راد ��ن ��1م إ�
 ا�6$ ا�	3 ( &�� �رف ��!�     
6$ ر>��1$ ط����ً 1(�� أو 	-د�#�  
  . )٢() أ8در	� أو إ�

� آ�ر ��!�     ���ا�	6�ء 8�(ب ا���ن إ�
 ا�دارة ��&�� �ن �رار إداري �-�ب �1	د��ً إ�F�ؤه أو 	-د�#� ( و�رى 
  . )٣() أو 1(�� �7ل ا��وا��د ا���!و!�$ ا���ررة 

     �إن ا�	ظ#م و�1#$ (و�د �ر�ت ا��6-�$ ا�-�و��$ ��3�1 ا�/	وى وا�	�ر�D ��6#س ا�دو�$ ا��8ري ا�	ظ#م ��و�
ار�$ �#�	2رر �ن ا��رار ا�داري أو ا�	�د��3 ��د�� ا�-��ل إ�
 ا�6$ ا�دار�$ �1
 أن 	-دل �ن �رارھ� �	1(�� إد

، &�� ذھ�ت ا��(&�$ ا�دار�$ ا�-#�� �3 �8ر  )٤( )و	&/3 ا�-��ل �ؤو!$ ا��	6�ء إ�
 ا�	��32 ط#��ً ��F�ء ا��رار 
ا���ن �(�و�م ، ور�D ا�ظ#م �!م ، و6$ ا�دارة وھ3  ا�	ظ#م ھو ا*8ل �3 �6�ل ا1	�7ص ذوي((إ�
 إن 

ا��8م ا��ر�ف �	-�ن �#�� أن 	-�د ا�(ق *8(��� ، دون 	&�دھم ���$ ا��2�ء وإ6راءا	� ، و	و&�د ذ�ك إن 
ن D��6 ، و�/�د ��� �1ق أ) ٥()) ا���رع (ر8�ً �!� �#
 	�/�ف ا�-بء �#
 ا�-��ل و	6!�� أ���ء ا�	��32 

�	��ر�$ �3 �-!�ھ� و��!�ھ� ، و	دور (ول �&رة وا(دة ، أ� وھ3 إن ا�	ظ#م ا�داري ��دم إ�
 �8در ا�	-ر�/�ت 
ا��رار !/�1 أو إ�
 ا�6$ ا�ر>��F� ، $�1$ ا1	8دار �رار أ&%ر ا	/���ً �D ا���!ون ، و�#�� !رى ��ن ا�	ظ#م ا�داري 

ا�دارة !/1� 1واء ا1	6��ت ا�دارة إ�
 �8��; ھو ���رة �ن و�1#$ ��!و!�$ �/ض ا��!�ز��ت ا�دار�$ �ن ��ل 
أو إ�
 ر>�س ) ا�	ظ#م ا�و�>3 ( ن ��دم ھذا ا�	ظ#م إ�
 �8در ا��رار !/�1 ب ا���ن &#��ً أو 6ز>��ً و�1	وي أ8�(

  .، أو إ�
 �6!$ إدار�$ (ددھ� ا���رع ) ا�	ظ#م ا�ر>�31(�8در ا��رار 

�/&رة  و�!�ء �#�� ��ن ا�	ظ#م ا�داري �/	رض       ، �ا�!زاع و6ود !زاع �� ��ن ا�دارة وا*���ص ا��	-��#�ن �-
و�ذا � ��&ن ا�	��ر ا�ط#��ت ا�	3 ��د�� 8�(ب ا���ن 	ظ#��ً إدار��ً إذا �م 		�2ن �و6ودة و��>�$ �#
 ا�دوام ، 

و�#�� داري ����-!
 ا�/!3 ، رة ا�	ظ#م ا�و� 	!درج ���	��3 �2ن دا>��و2وع ا�!زاع ا���>م ،  	(د�داً وا2(�ً ود����ً 
���  .)٦(�	و6ب �#
 8�(ب ا���ن أن ��رز �3 	ظ#�� �و2وع ا�!زاع ا���>م �D ا�دارة �8ورة وا2($ � @�وض 

و�ذا �P!!� 1!	!�ول ا�ر���$ �!�ء �#
 	ظ#م ����ن ا�	ظ#م ا�و�>3 �3 أو� وا�	ظ#م ا�ر>�31 �3 %�!�� ، و�ن %م !	!�ول 
   :ا�دار�$ %��%� و&�� ��	3 ا�	ظ#م إ�
 ا�#6�ن 
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� ا�وظ�-� ا�%��� ، . ، و د ٢٣٤، ص ��١٩٨٩	ن ! �ل ، ��9ء ا/��1ء ، دار ا��طو�0ت ا����%�� ، ا/	.�در�� ، . د) ١(� ��واف .�%�ن ، ا��ظ�م ا��Cد�
 �%���� ا��.� ، Iو�Mا �%  .  ٢٩٥، ص ٢٠٠٨، ��0ن ، اMردن ، ا�ط

��٣٢٥�د راBب ا�� و ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص .د) ٢(  .  

  .  ٩٣ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص. د) ٣(

� ا�
�9ء ا7داري ، ا�ط%� اMو�I ، دار واQل � ��ر ، ��0ن ، . د) ٤(�  .  ٢٨٢، ص ��٢٠١١دي 	 ���ن ا�
�(ت ، ا�و��ز 

� ا�ط%ن ا��ر�م ) ٥(� ���.�)) ٦٨٠ ��	�٣١ �	 �، ا��'در �-	+ ا��د �و	ف ، . د: ، أ��ر إ��+ ١٨، ص ٣١م ، ا����و�0 ، س١٩٨٦/ ٧/١٢ق ، 
  .  ٩٥ص

   . ٤٤٧و  0١٤٠ � !ط�ر �ط��وي ، �'در 	�ق ، ص. د) ٦(

  

)٤٨(  
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� ا	�����
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 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

� /  أو7ً Q7١(ا��ظ م ا�و(   

وذ�ك  ��ن �	�دم ذو ا��8#($ إ�
 �ن 8در �!� ا��رار ا�����ف �#��!ون ط����ً �!� أن �-�د ا�!ظر ��� أ�� �1(��     
  .  )٢(أو �F�P�>� أو �	-د�#� أو ��1	�دا�� ��Fره و�-د أن ��8ره �و�6 ا��ط� ا�ذي ار	&�� 


 �8در ا��رار ا����م �/(�8 وا�	�&د �ن �دى ��رو��	� وا	��ذ ا�6راء ا�7زم �	/�دي �� ���� �ن     #� 3F�!و�
@�ر إن ��1	ط��$ �	�ذ ا��رار أن �ر�ض ا�	ظ#م 8را($ أو ، ) ٣(��وب �3 (��$ ا�	!��� �و6$ !ظر ا��	ظ#م 

  . )٤(�2!� وذ�ك ���	زا�� ا��8ت دون ا�رد �#�� �7ل ا��دة ا��(ددة 

و�	��ز ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#م ��P&�!�$ ���ر1	� �ن ��ل ا�/رد *&%ر �ن �رة (�ث � �و6د �� �(دد ���ر1	� ��     
  . )٥(�م �!ص ا���!ون �#
 �7ف ذ�ك 

م �ن ظ#م     �)� �� D�أ� إن ھ!�ك ،  )٦(و�-	�ر ا�	ظ#م ا�و�>3 ا*1#وب ا*&%ر إ	����ً �ن ��ل ا*�راد �#�ط���$ �ر
�ن �رى �دم 6دواه إذ إن �8در ا��رار @����ً �� �ر�ض ا�1	6��$ إ�
 ھذا ا�	ظ#م أو ��	!D أو ��ل إ6��	� أ78ً 
�8و8�ً إذا �� 	-#ق ا�	ظ#م �-!8ر ا��7ء�$ ، إذ �-	�ر ر6و�� ��� د��$ �#
 2-ف رأ�� و��8$ إذا �� &�ن 

  .) ٧(ا*�ر �	-#ق �1#ط	� ا�	�د�ر�$ 

����*/  �	�Qا��ظ م ا�ر  

وھ!� �	ظ#م ا��	2رر إ�
 ر>�س �8در ا��رار ا�داري ا��	ظ#م �!� ، ��	و�
 ا�ر>�س �!�ء �#
 1#ط	�       
ا�ر>��1$ 1(ب ا��رار أو إ�F�>� أو 	-د�#� ��� �6-#� �ط����ً �#��!ون ، و�د �	و�
 ا�ر>�س �ن 	#��ء !/�1 ���ر1$ ھذه 

، و�	�	D ا�ر>�س ا�داري �1#ط$ وا1-$ إزاء �رؤو�1 �3 ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#م �د 	8ل إ�
  )٨(ا�1#ط$ دون 	ظ#م 
  (د إ(7ل !/�1 �د�ً �!� �3 ا	��ذ ا��رار ، و�د 	��ذ ا�ر���$ ا�ر>��1$ ط��-�ً �1	�راً أو �	�ط-�ً أو �!د ا��	2�ء أي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


د ا�0رف �� س ا�دو�� ا��'ري �وع �ن ) ١(��راد ، �ذا Mن ا/دارة وا�� �'ر �ر�� إ�I ا��	�واة ��ر�	� و ��ا��ظ م ��� .�ن ا���ه �� س ا�دو�� 
ر ھذا ا�07راض �ظ ��ً ور�ب Y�  +� 0دارة�%��ا����Q] ا���ر�� I 0 ا��ظ م ، ، �Zذا .�ن �ق إ'دار ا�
رار ���� إدار�� وا�0ر9ت 0 �+ ��� إدار�� أ!رى ، 

� ، ا�
�ھرة ، . د: ا�ظر� ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، دار ا�-.ر ا�%ر��د راBب ا�� و ، . ، و د ٢٢٥م ، ص١٩٨٥	 ���ن ا�ط��وي ، ا�و��ز ��
  .  �٣٣٣'در 	�ق،ص  ا�
�9ء ا7داري ،

� ا�
�9ء ا7داري ، . د) ٢(�� �-�ق ، �وا0د وأ�.�م ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، . ، و د١١، ص در �-	+ا��'	 ���ن ا�ط��وي ، ا�و��ز ��ور
���د 0د ا����د أو ز�د ، ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، دار . ، و د ٤٩م ، ص٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ا�ط%� ا�!��	� ، دار ا����9 ا�%ر�� ، ا�
�ھرة ، 

  .  ١١٦صم ، ١٩٩٥ – ١٩٩٤ا����9 ا�%ر�� ، ا�
�ھرة ، 

� ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د) ٣(�  .  ��٤٣زن �� و را9� ، ا�و��ز 

٧٨��روق ا��د !��س ، ا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة ، �'در 	�ق ، ص. د) ٤(  .  

٧٨��روق ا��د !��س ، ا��'در �-	+ ، ص. د) ٥(  .  

)٦ (���� �وا��راد Mدي ، ����9ت ا�� ا���-�ذ ا����ر � 
رار ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، ر	��� ���	��ر  �
�ء '-�ء ا�د�ن ���ود ا�ز�	 ط� ا/دارة 
� س . �� ا�
��ون ، ���%� ا��	��'ر�� ، � Iد�� إ�
  .  ٩٨، ص �٢٠١٠

1داد ، ) ٧( �%���� س . �� ا�
��ون ، � Iد�� إ�
  .  ١٠١م ، ص١٩٨٩ھ��م ���دي �0	I ، ا��ظ�م ا�
��و�� � �ظ م ا7داري ، ر	��� ���	��ر �

� ، ا�
�ھرة، . د) ٨(، و  ١٤ – ١٣، ص ١٩٦١	 ���ن ا�ط��وي ، ا�
�9ء ا7داري ور���+ ��0Mل ا/دارة ، درا	� �
�ر�� ، ا�ط%� ا�*��*� ، دار ا�-.ر ا�%ر
� . د� �  .  ٢٩٦، �'در 	�ق ، ص....�واف .�%�ن ، ا��ظ�م ا��Cد�

)٤٩(  
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� ا	�����
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 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

�  . )١( �!د�� �(دث �� �1	د�3 ���ر1	

�6د ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#��ت �&�!� �3 ا�!ظ�م ا��ر&زي (�ث ا�	درج ا�ر�3 ا�وظ�/3 وا�	�-�$ ا�دار�$ ا�	3      

 ، أ�� �3 ا�!ظ�م ا��7ر&زي (�ث � ��D2 �8در ا��رار �1#ط$ ر>��1$ 	-#وه �7 �&�ن #�R� 
� ا*د!�� D2��

  . )٢(�#	ظ#م ا�ر>�31 إ� ���	2
 	!ظ�م ��!و!3 ��ص ا1	%!�>3 

و�د �#�6 8�(ب ا���ن إ�
 ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#م �-د ا1	!/�ذ طر�ق ا�	ظ#م ا�و�>3 إذا �� أ8رت ا�6$ ا�دار�$ 
   . )٣(�8درة ا��رار �#
 رأ�� ور�2ت ا�	ظ#م 

�	-دد ا�در6�ت وھو ا�	ظ#م ��وة ا���!ون ، و��� �1	ط�D ا��	2رر �ن  :اMول وا�	ظ#م ا�ر>�31 �#
 !و��ن ؛      
 ، � :وا�*��� ا�	8رف ا�داري ا�#6وء إ�
 �دة در6�ت �	-ددة �3 ا�1#م ا�داري �#�>$ أو ا�وزارة ا�	3 	2رر �!

��8در ا�%�!3 �!��D �در6$ وا(دة و�	�	
 �ن �8در�ن ، ��د �	�; ا���!ون 8را($ �#/رد ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#م ، أ�� ا
  .) ٤(�ن !ظ�م ا�	درج ا�وظ�/3 

��� إدار�� !�'� / *��*�� Iا��ظ م إ�  

�	رط     �   �#�&�ا���رع �3 �-ض ا*(��ن 	�د�م ا�	ظ#م إ�
 �6!$ إدار�$ ��8$ ، و���ن ا���!ون طر��$ 	
 
وا�	8�8�	� وط��-$ ا��رارات ا�8�درة �!� ، و�&ون �� 78(�$ ا�/8ل �3 �و2وع ا�	ظ#م دون ا�ر6وع إ�

  .  )٥(ا�ر>�س ا�داري 

،  )٦(ة و�	�88$ و� ��ل �ددھم �ن %7%$ �وظ/�ن @����ً و	�&ل ��دة �ن �!�8ر إدار�$ �	-ددة ����$ ا�&/�ء    
�3 �-ض ا*(��ن ، و	8در �رارا	� ����6�ع أو ��*&%ر�$ و@���� �� 	&ون �رارا	 32�� �، )٧(�ط-�$  �و�د �رأ1

 �و��	رط أ� 	&ون ا�در6$ ا�وظ�/�$ �ر>�1� ا�ل �ن در6$ ا��وظف ا��-	رض ،&�� �	-�ن ����ر78 $1(��	
� 	!ظر �3 ا�	راض !P��8ورة ��!و!�$ أن �&ون �و2وع ا��	راض ا���دم ��زال ��>�� (�!�� 	!ظر ��� ، وإ� 

  .  )٨(@�ر �و6ود أ78ً 

�3 �(ث و�-	�ر 	�د�م ا�	ظ#م إ�
 �%ل ھذه      $�#���ا�#6�ن أ�2ل �ن ا�!و��ن ا�1����ن ، إذ ا!� ��%ل �2�!$ أ&%ر 
�&و!� ذات ��م �(ددة و	�&ل �ن �!�8ر ����$ ا���رة ، �72 �ن 	-دد  ؛ 8($ ا��رارات ا��	ظ#م �!� وذ�ك

  .                                    )٩(أ�2�>� و���	��3 	-دد و6�ت ا�!ظر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ، ا�
�ھرة ، . ، و د ٧٩-٧٨��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص . د) ١(م ، ���١٩٧٧ود � �� ، ا�
�9ء ا7داري ، ا�ط%� ا�*���� ، دار ا�-.ر ا�%ر
  .  ٣٩٧-٣٩٦ص

  .  ٧٣داري ��0Mل ا/دارة ا�%��� ، �'در 	�ق ، صط%��� ا��رف ، ر��� ا�
�9ء ا7. د) ٢(

� ، �'در 	�ق ، ص. د) ٣(� ا�
�9ء ا7داري ا� ��  .  ٥٤ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق، ص �ؤ�-+ ، و��٤٣زن �� و را9� ، ا�و��ز 

  .  ٨٠-٩٧، ص�-	+ أ0(ه ��روق ا��د !��س ، ا��'در . د) ٤(

  .  ٨٠،صا��'در �-	+ ��روق ا��د !��س ، . ، ود ١٤، �'در 	�ق ، ص... 	 ���ن ا�ط��وي ، ا�
�9ء ا7داري ور���+ . د) ٥(

� !ط�ر �ط��وي ، �'در 	�ق ، ص. د) ٦( 0١٥٧  .  

� ، �'در 	�ق ، ص) ٧(0١٧د ا�ر��ن �ور��ن ا�Mو  .  

  .  ١٥٧، ا��'در �-	+ ، ص �ط��وي 0 � !ط�ر. د) ٨(

�واد ، �'در 	�ق ص. د) ٩( �� إ'دار ا�
رارات ا���ظ���� وا�ر��� 0 ��� ، ر	��� ���	��ر  ���٥د 0 �، و0د ا��Mر ��	ن ��1ر ، 	 ط� ا/دارة 
� س . �� ا�
��ون� Iد�� إ�
1داد ،  وا�	��	� � �%���  . ٣٧٢م ، ص١٩٨٠، 
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و	�&ل ھذه ا�طر��$ �ر(#$ و1ط ��ن ا�ر���$ ا�دار�$ وا�ر���$ ا��2�>�$ ، و&�!ت ھذه ا�طر��$ (#�$ ا�	8�ل ��ن 
   . )١(!ظ�م ا�دارة ا����2$ و!ظ�م ا��(�&م ا�دار�$ ��-!�ھ� ا�/!3 

�$ ��ل و�-د و��د �ر�ت ا�	�ر�-�ت ا�-ر��$ �%ل ھذا ا�!وع �ن ا�	ظ#��ت ، &�� ھو ا�(�ل �3 ا�	�ر�-�ت ا��8ر
  . )٢(إ!��ء �6#س ا�دو�$ ا��8ري 

 3�3 	�	#ف � ، �&�� إن ا�	�ر�D ا�-را�3 زا�ر ���&%�ر �ن ھذه ا�#6�ن أ� ا!� �م �(دد �� �وا�د ���$ 	(&�
 �� و	&و�!� وا�6راءات ا��	�-$ أ���� ، &�� 	�	#ف ط��-$ ا��رارات ا�8�درة �!	��1	٣(( .  

م ، (�ث ا!� (دد طر���ً 1�٢٠٠٨!$ ) ١(�ن 	-#���ت 	!/�ذ ا�-�ود ا�(&و��$ ر�م ) أ و ب/و�أ/١٠(�%�ل ذ�ك ا���دة 
إدار��ً �(ل ا��!�ز��ت ا���>�$ ��ل ا�	-��د ، إذ ���دم ا�-ط�ء ا��	راض أو ا��&وى أ��م ا�#6!$ ا���&#$ ��و6ب 

وذ�ك &#� ) أو ر>�س 6$ ا�	-��د(ر ا���	ص �ن ا�	-#���ت و�!	3 ھذا ا�	6�ه ��� ��رره ا�وز�) ١٠/أو�ً /أ(ا�/�رة 
��رة  ��3 ا���دة !/1 �  .) ٥(، و�%��� أ�2�ً �6�ن ا�&��رك ) ٤()ب(�-د �را��ة ا��دد ا��!8وص �#�

�ر!1� ، 	و6د �6�ن ��8$ 	!ظر �3 ا��!�ز��ت ا�	3 	!6م ��ن ا����و��ن وا�دارة و�ط#ق �#
 ھذه  3�!�ك �&ذ�ك 
  .) ٦(و 	و6د ھذه �3 &ل وزارة ) ���#6�ن ا�1	��ر�$ �#	1و��ت ا�ود�$ �#�!�ز��ت(ا�#6�ن 

� ��&ن ا�#6وء إ��� إ� ��و6ب ، وھو ا�	ظ#م ا�و8�>3 ا�ذي ) ٧(ھذا و���ر ا��-ض إ�
 !وع را�D �ن ا�	ظ#��ت 
!ص ��!و!3 �(دد ��و��6 ا�6$ ا�	3 	��رس ا�ر���$ و�� إذا &�!ت ر���	� ر���$ إ�F�ء أم �7ء�$ و�ر	�ط ھذا ا�!وع 

  .) ٨(�ن ا�	ظ#م �!ظ�م ا��7ر&ز�$ ا�دار�$ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د) ١(�  .  ١١	 ���ن ا�ط��وي ، ا�و��ز 

� ، �'در 	�ق ، ص) ٢(0٢٠د ا�ر��ن �ور��ن ا�Mو  .  

  . و�� � ���  ١٠٦، �'در 	�ق ، ص... ھ��م ���دي �0	I ، ا��ظ�م ا�
��و�� : � �ز�د ا�ظر ) ٣(

  . م  �٢٠٠٨	�� ) ١(�ن �% ���ت ��-�ذ ا�%
ود ا��.و��� ر�م ) أ و ب/أو7ً /١٠(را�J ا���دة ) ٤(

  . م ا��%دل �١٩٨١	��  ١٢م ، و���ون ا/	��(ك ر�م �٢٠١٠	��  ١٢ر�م  �و�ن ا�
وا��ن اM!رى ���ون ا���ظ��ت �Bر ا��.و��) ٥(

� ��	�ن .ر�م ���د ا�� -� ،  : ا�ظر) ٦(�� س . �� 	 ط� ا/دارة � Iد�� إ�
ا�ر��� I 0 ��-�ذ 0
د ا�1�Mل ا�%��� ، درا	� �
�ر�� ، أطرو�� د.�وراه �
�
1داد ، ا� �%���   .١٥١، صم �١٩٩٦ون ، 

)٧ (
� �
	م �ن ��ث ا���� ا��� +�C�� ا��
	�م ا��ذ.ور ا�ذي ا�ر�� إ��+ -�دم إ���� ، وھ��ك ھ��ك أ�واع �%��� � �ظ م و�	ب ا�زاو�� ا��� ��ظر ���� إ��+ ، 
�� .ل أ�وا0+ 7 ���رط ��ري ، أ7 ا�+ و�
	�م آ!ر و�
وم I 0 أ	�س ط�%� ا��ظ م ا/�زا��� إ�I �ظ م ا!���ري و�ظ م إ� �� ا���7ت ا����+ �.(ً �%���ً ، إ7 

) ١٢٠(ا��%دل ا�%را�� ،��ث ا��رط ��+ أن �.ون !ط��ً ، وا���دة  �١٩٨٢	��  �١١٣ن ���ون 9ر�� ا�د!ل ر�م ) ٣٣(�	�*���� ا�
��ون ، �*�ل ذ�ك ا���دة 
� ، ا/	.�در�� ،  0د ا�رؤوف ھ��م 	�و�� ،. د: ، ا�ظر �١٩٨٠	�� ) ٤٥(�ن ���ون ا���-�ذ ا�%را�� ر�م %���م ، ٢٠٠٧ا��را�%�ت ا/دار�� ، دار ا�-.ر ا�

� �رح ا�
�9ء ا7داري ، ا��زء ا�*��� ، �ور ا/���ن �Y'دارات ا�
��و��� ، د ٢٤٤-٢٣٠ص�ون ، و0 � ا�د�ن ز�دان و���د ا�	�د ، ا��و	و�0 ا���� � 
� س . �� ، و ���د ��م �0دان ، ا�� ٢٤- ٢٣م ، ص٢٠١٠ذ.ر �.�ن ا���ر ، �  Iد�� إ�
� ا�%راق ، درا	� �
�ر�� ، ر	��� ��ظ�م ا�
��و�� �د0وى ا/��1ء 

  .  ١٢٩م ، ص٢٠٠٠ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، 

٨١��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص. د) ٨( .   

)٥١(  
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 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
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ا�6$ ا�دار�$  و�7(ظ إن ا���رع ا�-را�3 �3 ��!ون �6#س �ورى ا�دو�$ او6ب 	�د�م ا�	ظ#م ا�داري إ�
�ن ��!ون �6#س �ورى ا�دو�$ ) و/%�!��/٧(ا���	8$ ��ل ا�ط-ن ��� أ��م �(&�$ ا��2�ء ا�داري (�ث !8ت ا���دة 

�	رط ��ل 	�د�م ا�ط-ن إ�
 �(&�$ ا��2�ء ا�داري أن �	ظ#م 8�(ب ( م ا��-دل 1�١٩٨٩!$  ١٠٦ا�-را�3 ر�م �
إن ھذه ا�-��رة @�ر د���$ وإ!� �د 	%�ر ��1�ً وا�	7��ً ...) : � أن 	�ت ا�ط-ن إ�
 ا�6$ ا�دار�$ ا���	8$ ا�	3 �#�

ل ھ3 ا�6$ ا�	3 أ8درت ا��رار ��ط ؟ أم إ!� ا�6$ ا�	3 أ8درت ا��رار ��3 و6$ ا�!ظر �3 	/�1رھ� ، 
ن ذ�ك ��ر ، و�&ن ��ر�!� (�ن 6-ل ا�	ظ#م و6و�3 �� )١( وا�6$ ا�ر>�$�1 �� ؟ �&�ن �#
 ا���رع 	و�2; ذ�ك

  .وأ(1ن ��7ً إذ ا!� �ذ�ك �د او6ب طر�ق ا�(ل ا�داري ��ل ا��2�>3 

و�ر	�ط ا�	ظ#م ا�داري ���ر���$ ا��2�>�$ �را�ط$ (	��$ ، ��دام ا!� �1	دف إ�6�د (ل ودي �#!زاع ، و	6!ب      
ا��	7ف وا�	���ن ��ن و	7�3 	�د�م ط-ن �2�>3 ����$�8 ��رو��$ ا��رار ا�داري �(ل ا�	ظ#م ، و�&ن أو�6 

   :�د�دة  وأھ�� ،  )٢(ھ�	�ن ا�طر��	�ن �ن طرق ا�ر���$ �#
 أ���ل ا�دارة 

١ ����  إذ: ــ �ن ��ث ا�	/8� ���6$ ا�دارة أي إ�
 ا�1#ط�ت ا�دار�$ وا�	3 	�ت  
إن ا�	ظ#م ا�داري ��دم إ�
  . )٣(	#ك ،أ�� ا�ط-ن ا��2�>3 �	ر�D ا�د�وى أ��م �(�&م ا��2�ء ا�داري 

3 @�ر ��	رط$ �3 ا�	ظ#م ا�داري ، �� �م �!ص ا���!ون �#
 �7ف ذ�ك �3  :ــ �ن ��ث ا��.ل وا/�راءات ٢�
  . )٤(	!ص �#�� ا��وا!�ن >D2�� 3 ��دد وإ6راءات �&#�$ �-�!$إن ا�ط-ن ا��2� (�ن

�/3 ا�	ظ#م ا�داري �&ون �رار ا�دارة �رارا إدار�� �6وز ا�ط-ن ���  :ــ !'وص ا�
رار ا�'�در ��ن ا�ط%ن ٣
�1ب �	�	D �(�6$ أ��م ا��2�ء �� �م ��32 ا���!ون ��7ف ذ�ك ، أ�� �3 ا�ط-ن ا��2�>3 ��8در (&م �2�>3 �

  .) ٥(ا��3ء ا���32 �� �!د ا&	1��� در6$ ا��	�ت 

�/3 ا�	ظ#م ا�داري 	��ل D��6 ا�(6_ وا*1�!�د و�و �م 	&ن ��!و!�$ ، �3  :ــ �ن ��ث ا���] واM	���د ا��
د��  ٤
  .  )٦((�ن � ���ل ا��2�ء إ� ا�(6_ ا���!و!�$ 

���دارة 	را�ب ا��رار ا�داري �ن زاو�$ ا���رو��$ و  :ا��ظ م ــ �ن ��ث ا!�'�'�ت ا����Q ا��!�'� �ظر ٥
  . )٧(ا��7ء�$ أ�� ا�ط-ن ا��2�>3 ��ن 1#ط$ ا���32 ��� 	�	8ر �#
 ا���رو��$ ��ط 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٨-��١٣٦�د ��م �0دان ، �'در 	�ق ، ص: !'وص ا��(�ظ�ت I 0 ا���دة آ�-� ا�ذ.ر ا�ظر) ١(  .  

)٢ (� Iإ� ����ر�	� ، و.ذ�ك �Cن ھ��ك �ن ��ز �ن ا��ظ م ا7داري وا��.وى ا��� �.ون �و ����J ا�	 ط�ت �!� ف ا��ظ م ا7داري 0ن ��0دة ا�
رار ا��	ق 
���ل ، ���ز�0ت . ، و د ٨٨-٨٧ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص. د: ا�*(ث ، ا�ظر 'دد ذ�ك  �  . ١٨٢، �'در 	�ق ، ص... ا�وظ�-� 	��

� !ط�ر ، �'در 	�ق ، ص. د) ٣( 0١٤٠  .  

  .  ١٢٤، ص ا��'در �-	+ أ0(ه، ... ، و���د ��م �0دان ، ا��ظ�م ا�
��و�� �د0وى  0١٤١ � !ط�ر ، ا��'در �-	+ ، ص. د) ٤(

  ) . ا����ش( ٨٢��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص. �Bزي ��'ل ��دي ، ���9رات أ�
�ھ� I 0 ط � ا����	��ر، �'در 	�ق ، و د. د) ٥(

  .  ١٢٤، ص �-	+ �'درا�، و���د ��م �0دان ، أ0(ه �Bزي ��'ل ��دي ، ا��'در �-	+ . د) ٦(

دأت 	 ط�+ ���د ��را�ب ا��(ء�� أ��9 رBم ذ�ك  .أ0(ه �Bزي ��'ل ��دي ، ا��'در �-	+ . د) ٧( �9�
��ن ا�.  

  

)٥٢(  
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 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

��	#ف ا�	ظ#م ا�داري �ن ا�ط-ن ا��2�>3 �3 ا��	زا��ت ا��#��ة �#
 &�ھل ا�1#ط$ ا�	3 �دم إ��� ا�ط-ن ، ــ ٦
 3��#�س ھ!�ك أي ا�	زام ��!و!3 �#زم ا�دارة ا�-��$ ���رد أو ا�6��$ إن ھ3 ا�	Fت ا��8ت �#
 ا�	ظ#م ا�داري 

   ).١(إ��� (�ن �	-�ن �#
 ا��2�ء ��!و!�ً أن �/8ل �3 ا�ط-ن ا���دم 

�ؤدي إ�
 (1م ا�!زاع و	�/�ف ا�-بء �ن ا��2�ء ) ا�	ظ#م ا�داري (و��� 	�دم !رى إن ا�ر���$ �!�ء �#
 	ظ#م     
 3��ء ا��!�ز��ت !P� ، (��ق ا�-دا�$ ا�دار�$ �طر�ق أ�1ر �#!�س	1و�$ ا�ود�$ �#!زاع ، و	($ ا�/ر8$ �#�	وإ

� �را(#� ا*و�
 ، �8و8�ً و!(ن �3 �8ر 	زا���دت ��� ا�د��وى ا��ر�و�$ أ��م ا��2�ء ، وأ�8; ا��ت 
�1	Fرق و�	�ً ��س �����1ر ، إذ إن ا�دارة �د 	رى �-د �(ص ا�	ظ#م ا���دم إ��� إن ��د�� �#
 (ق �	���6 إ�
 ط#�� 

�ر &%�ر �ن 1(ب أو 	-د�ل أو إ�F�ء �#�رار ا�ذي أ8در	� و�ذ�ك 	(ل ا�&%�ر �ن ا��!�ز��ت �طر��$ ود�$ وھذا �و
�ن ا�و�ت وا�6د و�!�ى ���دارة �ن ا�د�ول �3 �8و�$ �2�>�$ ، و�F!3 ا��2رور أ�2�ً �ن ا�#6وء �#�2�ء 

  . و(8و�� �#
 (�� �و�1#$ ��1رة  

   االعتراض أو الطعن أمام جهات إدارية غير القضاء/ الفرع الثالث 

�ن ر���$ ذا	�$ ور���$ ا�	ظ#م و�دى إ�&�!�$ ا�	��رھ�� ��!� ���� �1ق �ن �ر��ن ا�ر���$ ا�دار�$ و�� 	!�1م إ���     
!7(ظ إن ا���رع �3 أ(��ن  -و�د �1ق إن ا�ر!� إ�
 ا�	ظ#م أ��م ا�#6�ن ا�دار�$  –ا�دار�$  تأ1#و��ً �(ل ا��!�ز��

� أو ا��	راض �#�� أو ا���ط-ن أ�رى �د ��رج �ن و��$ ا��2�ء ا�داري �-ض ا��!�ز��ت و�!�ط ��$ ا�/8ل 
 ���� أ��م 6$ أو �رD6 آ�ر @�ر ا��2�ء ــ �6�ن أو ھ�>�ت �%7 ــ أي ا!� �!D ا��2�ء �ن ا�	د�ل �3 ا�/8ل �
و�!D �ن ا��	راض �#�� أ��م 6�ت ا��2�ء وإ!�� أ!�ط ا�/8ل �� إ�
 �6�ن أو ھ�>�ت ، و�-�7$ ذ�ك ��و2وع 

�&ل �!/8ل ، و��� � ���ار	��!� ��� �ن أ1#وب @�ر �2�>3 �3 (ل ا��!�ز�$ ا�دار�$ درا1	!� ، �ذا آ%ر!� ا��(ث 
�/2#!� أن !��ن �و�ف ا���رع وا��2�ء �ن ھذه ا�!8وص و��&ل ا�رب إ�
 ا�	/�8ل وذ�ك *ھ��$ ا��و2وع 
�1R#وب ا�ذي ا�ر!� �� ، �ن ذ�ك 1وف !��ن �و�ف ا���رع �ن ا�!8وص ا�	3 ر�1ت طر���ً ��7	راض و!-رج 

  :و�ف ا��2�ء �ن 	#ك ا�!8وص و&�� ��	3 �-د ذ�ك ����ن �

  ) ھ��Qت أو���ن (�و�ف ا���رع �ن ا�07راض أو ا�ط%ن أ��م ���ت إدار�� / أو7 

١ �  ــ �و�ف ا���رع ا�%را�

ر1م ا���رع ا�-را�3 و�3 �وا!�ن �د�دة طر��$ ا�ط-ن �#
 ا��رارات ا�8�درة �3 �-ض ا��1�>ل و&ذ�ك     
ا�دار�$ وذ�ك �و2-� �ر6-� آ�ر @�ر ا��2�ء ، و�م �&ن ذ�ك ا*1#وب �3 ظل !ظ�م طر��$ (ل ا��!�ز��ت 

�3 ظل ا�!ظ�م ا��2�>3 ا��زدوج ، و�-د ا1	(داث ا��2�ء ا�داري  
ا��2�ء ا��و(د �(1ب وإ!�� ا1	�ر ذ�ك (	
ن ا�8ورة ا�&��#$ *ھ��$ ��� ا��-دل ، و!ظراً  1�١٩٨٩!$  ١٠٦ا��1	�ل إ�
 6�!ب ا��2�ء ا�-�دي �����!ون ر�م 

�	#ك ا�!8وص ا�	3 (��ت دون !ظر ا��2�ء ا�-�دي وا�داري �3 ��	#ف ا��!�ز��ت ا�دار�$ وا�	3 6-#ت ��1ل 
 3	O1#1ل ا	ا� 
#� �  :ا��	راض أ��م �6�ن أو ھ�>�ت �1وف !	!�و�

� �ظ�م ا�
�9ء ا��و�د �  أــ ا��'وص ا�
��و��� 

ا��!�ز��ت ا�دار�$ ا�!��>$ �ن 	ط��ق �-ض ا�	�ر�-�ت �ن ا�و��$ ا�-��$ ا1	�-د ا���رع ا�-را�3 ا�&%�ر �ن     
6�ً �و(داً �3 	(د�د 6$ ا�!ظر أو ا�/8ل !� _�3 ا��!�ز��ت ذات ) ا��د�#$(�#�2�ء ا�-�دي ا�-را�3 أ� ا!� �م �!

�دأ وا(د �ر �	!�$�1 � ��6-� �ا�ط��-$ ا�وا(دة �ل 1#ك أ1���ب ��	#/$ و�	���!$ و�8` �	-ددة @
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ���١٢٦د 0د ا����د أو ز�د ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د 0١٤١ � !ط�ر ، �'در 	�ق ، ص. د) ١(

)٥٣(  
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�3 ھذا  D6&ون ا��ر	د�#$ � $و �م �!ص �3 �-ض ا�(��ت �#
 	(د�د 6�و� ��وم �#
 �-��ر �-�ن ، 
� ، �D 	-دد أ1����� �3 ) ١(ا��8وص ���3 (�ن ��ل �3 أ(وال أ�رى �#
 إ!��ء �6��س و�6�ن إدار�$ �#!ظر  ،

� �-��#$ ��8$ طرق ا�ط-ن ، ��� �&س ر@�$ ا���رع �3 �-��#$ ا��!�ز��ت ا�دار�$ ا�	3 �� ً��	&ون ا�دارة طر
� وا��	��رات ا�	3F�!� 3 أن 	1	ر�د  $�ن (�ث ا�-!�8ر ا��&و!��ذه ا�#6�ن وا�6راءات ا��	�-$ ���ن ا�!ظر �

!�ك !8وص !8ت 8را($ �#
 	(د�د 6$ �د�#$ ��3 (دود �	ط#��ت ا�-�ل ا�داري ،  ��1) 3��6�ن أو (
� ، و�ن أ�%#$ ذ�ك ، ا��!�ز��ت ا�!��6$ �ن ا�-�7�ت ا�زرا��$ ، �#!ظر �3 ا��) �6��س إدار�$!� $<�!�ز��ت ا�!�

� �#/8ل �3 ا��	را2�ت و	&ون �رارا	� ا�8�درة ���ن ذ�ك #�&�	 
� إ�
 �6�ن !ص �#��(�ث �د ا�!ظر 
�ء ا�-�7$ ا�زرا��$ ا�	3 �6ب أن �8�دق �#�� وز�ر ا�!P� $8�دا ا��رارات ا��� $�<�78ح ا�زرا�� 3	�8; !

 $�<�!)٢(  �، وھ!�ك !8وص 	�ر�-�$ أ!�طت 1#ط$ ا�/8ل �3 ا�	ظ#��ت أو ا��	را2�ت أو ا�ط-ون ا��و6$ إ��
  : إ�
 1#ط$ أو �6!$ إدار�$ �#�� و6-#ت �رارا	� �ط-�$ �ن ذ�ك �7% 

�#3F ا�ذي أ6�ز ��د�ر ا�1/ر أن م ا�1�١٩٥٩!$ ) ٥٥(ــ �� �2ت �� ا���دة ا�1�د1$ �ن ��!ون 6وازات ا�1/ر ر�م 
� ��ذن ���ص �� ��F�درة ا�-راق *�ور 		-#ق ��8#($ ا�-دل أو ا*�ن أو *�1�ب ا1	%!�>�$ أ�رى ، وان �&ل 

١٥��ص �!D �ن ا�1/ر و�ق ذ�ك أن �-	رض �#
 �رار ا��!D �دى وز�ر ا�دا�#�$ �7ل   �F�#�	 aر��	و�� �ن �
   . 	راض �ط-��و�&ون �رار ا�وز�ر ا�8�در ����

م ا��#3F ا�(ق 1�١٩٧٩!$ ) ٢١(�ن ��!ون (���$ ا�(�وا!�ت وا�ط�ور ا��ر�$ ر�م ) ١٤(ــ &ذ�ك �� �2ت �� ا���دة 
��ص ا�ذي 1(�ت �!� أو أ��Fت إ6�زة ا��8د �8ورة �ؤ�	$ أو دا>��$ ا��	راض �#
 ا��رار ا�8�در �دى #�

ن 	�ر�a ا�	�#�` �� و�&ون �رار ا�وز�ر ا�8�در �ذا ا���ن �و�� �) ١٥(وز�ر ا�زرا�$ وا�78ح ا�زرا�3 �7ل 
  .�ط-�� 

ا��#3F  1�١٩٨٣!$ ) ١١(�ن ��!ون 	!ظ�م ا�و&��$ وا�و1�ط$ ا�	6�ر�$ ر�م ) ا����1$ ـ ا�%��!$(ــ �� �2ت �� ا���دة 
� �ن ا��	راض <�F6د�دھ� أو إ�	ض ��دى �ن (ق ط��ب ا�6�زة وا�و1�ط�ت ا�	6�ر�$ �ر�ض �!; ا�6�زة أو ر

  . ر �ط-��ً وان �رار ا�وز�ر ���ن ا��	راض �#
 ا��راوز�ر ا�	6�رة 

و�د أ!�ط ا���رع �3 أ(��ن أ�رى 1#ط$ ا�/8ل �3 ا��!�ز��ت إ�
 �6�ن أو ھ�>�ت ا1	>!���$ أو 	���ز�$ ��8$ ذات 
�3 ا���دة  1�١٩٨١!$  �٨٩رارات ��	$ �ن ذ�ك �%7ً �� !ص �#�� ��!ون ا�8($ ا�-��$ ر�م )٩٦/ ً �!� (�ث ) %��%�

�8�در �ن وز�ر ا�8($ أو �ن ��و�� ���ن @#ق �(#� �����/$ أ6�ز �8�(ب ا�-�7$ ا��	راض �#
 ا��رار ا
  . ا�	3 �ؤ�/� وز�ر ا�8($ �ذا ا�Fرض و�&ون �راراھ� !�>��ً )  �6!$ ا1	>!���$( ا�	-#���ت ا�8(�$ وا*!ظ�$ �دى 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1داد ،  ص�واردة I 0 ا!�'��0دل �	�ن �J ، ا�
�ود ا) ١( �%���� س . �� ا�
��ون ، � Iد�� إ�
ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، أطرو�� د.�وراه �
  . ١٠٨م، ص٢٠٠٤

�	��  �٣٠ن ���ون ا/'(ح ا�زرا0� ر�م ) ٤٥(م ا��%دل، و�ن � + ا���دة �١٩٧٠	��  �١١٧ن ���ون ا/'(ح ا�زرا0� ر�م ) ٣٣(ا�ظر ا���دة ) ٢(
١٩٥٨ I�	� ���� ا����ز�0ت ا�!�'� ��%(��ت ا�زرا��0 (م ا�� 1� ، وا��� �9ت ���Zء ��� �-'�ل ذ�ك ا�ظر) ���� ا�-'ل ��دي ، ��9ن �	�ن ا: ، %�

1داد ، �%���� ا�%راق ، درا	� �
�ر�� ، ر	��� ���	��ر �
د�� إ�I . �� ا�
��ون ، � �Q�9
-٩٤م، ص١٩٨٤ ا�����س وا� ��ن ا/دار�� ذات ا7!�'�ص ا�
  .  ١١٠، ص �-	+ أ0(ه�'در ا��0دل �	�ن �J ، : وا�ظر،  ١٠٠

  

)٥٤(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

�3 �راره ا��ر�م  3F#ط�ط ا���	3  ٩ــ &ذ�ك �� ا�ره �6#س ا���ن (ق ا����ول �3 ا��	راض و��ن  ٢/٤/١٩٦٩
ا�6$ ا���	$8 �3 ا��ت �3 ھذه ا��	را2�ت ا�	3 ��د�� ذوو ا�-$�7 �#
 ا��رارات ا�!�>�$ ا�	3 		�ذھ� 

  .  )١(ا�وزارات ا��!/ذة 

�3 	و��ر �2�!$ ا&�ر �(�وق ا*�راد و	(��ق !وع �ن ا��واز!$ ��ن ھذا و�7(ظ إن ا���رع �د (�ول و1-��ً � �!
�8#($ ا�دارة وا��8��; ا���8$ أن �!�ط �-ض ا��!�ز��ت ا�دار�$ ذات ا�F�8$ ا���8$ إ�
 �6�ن أو �6��س 

��� ا���رة ا�/!�$ ا�7ز�$ وا��درة �#
 ا��ت ا�1ر�D وأ�1` !وع �ن ا�8 D�6	 داء	8�ص �2�>3 ا�	ذات ا� $F�
� وإ6راءا	� &�ن �&ون ر>�س ا�#6!$ أو ا(د �!�8رھ� �2�>��ً #�&�	 
  . ا��2�>�$ �#

و��د أ%�ر ا�	1�ؤل ���� إذا &�!ت ھذه ا�#6�ن أو ا��6��س 	�&ل �2�ء إدار��ً ؟ �ذھب ا�F����$ �ن ا�/�� إ�
 �دم 
/$ ا��2�ء �#
 �%ل ھذه ا�6�ت ��6رد إ�&�!�$ ا�	��رھ� &ذ�ك ، و !ؤ�د ھذا ا�رأي إذ !رى �-دم إ�&�!�$ إط7ق 8


 �و &�!ت ا��رارات ا�8�درة 	) �	�� أو &و!� 		�D ا�6راءات ا��2�>�$ �3 	!/�ذ ���و6ود �!8ر �ن ا��2�ء 
� ذات (�6$ ، وذ�ك �!	/�ء ا��وا8/�ت ا�7ز�$ ������ &�(&�$ �2�>�$ أ1�1�ً إ�
 6�!ب &و!� ��رج ا�	!ظ�م !�

م ، و��د ا�ر!� إن �� �8در �ن @�ر ا��2�ء � 1�١٩٧٩!$  ١٦٠�ء �� ��!ون ا�	!ظ�م ا��2�>3 ر�م ا��2�>3 ا�ذي 6
  .  )٢(�(وز ط��-	� و� �&	1ب !/س �وة ا*(&�م 

� ا��زدوج Q�9
� ظل ا��ظ�م ا��  ب ــ ا��'وص ا�
��و��� 

ا�داري وا�	3 6-#ت ا�	8�ص ا�!ظر �3 ا8در ا���رع ا�-را�3 �دداً �ن ا��وا!�ن وذ�ك �-د إ!��ء ا��2�ء      
6�ت أ�رى @�ر ا��2�ء ا�داري وھ!� 	-ددت طر�� أ�2�ً �	�رة �6-ل ا�	ظ#م �ن � �ا�ط-ون وا��	راض �#�

�1!$  �٢٧-ض ا��رارات �دى �6�ن وا��	راض �#
 �رار ا�#6�ن �&ون إ��م �(�&م، �%�ل ذ�ك ��!ون ا�	���د ر�م 
أ��م 6�ت  ��(%!� (�ث ��	8ر �#
 ا��رارات ا�	3 	&ون �D��6 �را(ل ط-!م ، وھذا � �د�ل �2ن ٢٠٠٦


 ��1ل ا��%�ل #� �  : إدار�$ أو �6�ن إدار�$ و!ذ&ر �!

، (�ث أ6�ز 1�١٩٨٢!$  ١١٣م ��!ون ا�	-د�ل ا�%��ن ���!ون 2ر��$ ا�د�ل ر�م 1�١٩٩٤!$  �١٧�!ون ر�م  ـــ

��#` ا�2ر��$ �دى ھ�>$ 	���ز�$ ��8$ ، إذ او6ب ا���!ون �# �#1#ط$ ا�����$ وا��&#ف ا��	راض �#
 	�د�ر 

  .  )٣(ا��&#ف 1#وك ��1ل ا��	راض أو�ً و�ن %م ر1م �� طر�ق ا�1	>!�ف وا�	���ز 

ا��#3F ، 6-ل ا��	راض �#
 ا��رار ا�8�در �ن وز�ر ا�دا�#�$ ���ر�ض  1�٢٠٠٠!$  �١٣�!ون ا��6-��ت ر�م  ـــ
  .ر ا�دا�#�$ و�&ون �راره �3 ھذا ا���ن ��	�ً �	��1س �رع ، أ��م وز�

، ا�	3 6-#ت ا��	راض  1�١٩٨١!$  ٨٩ر�م  $��!ون ا�	-د�ل ا�%��ن ���!ون ا�8( 1�٢٠٠١!$  �٥٤�!ون ر�م  ــــ
  �!� أ��م �6�ن ط��$ ا1	>!���$ و	&ون �رارا	� �ط-�$ �٩٤#
 �رارات ا�#6�ن ا��ذ&ورة �3 ا��!د أو�ً �ن ا���دة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ��١٥١	�ن .ر�م ا�� -� ، �'در 	�ق ، ص) ١(


رارات ا�'�درة �ن ا�����س وا� ��ن ذات ا7!�'�ص  �0١١٤دل �	�ن �J ، �'در 	�ق ، ص) ٢( � �، و� و�وف I 0 رأي ا�-
+ �ن ا��.��ف ا�
��و�
� ،ا�ظر Q�9
� �-'�ل ا� ��ن وا�����س ذات ا7!�'�ص  ١٥١-١٤٢، �'در 	�ق ، ص... ا�%�دي ، ا�����س وا� ��ن ��9ن �	�ن : ا��، و� �ز�د 
� ، ا�ظرQ�9
  .و�� %دھ�  ٦٥ر	��� !��د �-�� ��.ر ، �'در 	�ق ، ص: ا�


د�ر ا�9ر�� و�ر��9 وا��� ��%ت ا�� �1ة  )٥٥(�ن ا�
��ون أ0(ه ، و.ذ�ك ا�ظر ا���دة ) ٤٠ــ  ٣٣(ا�ظر ا��واد ) ٣(�ا����.م 	��ع أ�� د0وى ��% ق 
����� أو أ�� �%�� � ��ري و�ق أ�.�م ھذا ا�
��ون �  . و

)٥٥(  
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  .) ١(�(1ب !ص ا�/�رة ج �ن ا��!د %�!��ً �ن !/س ا���دة 

�!� وا�	3 6-#ت ) ٢و٣٨/١(ا��-دل �3 ا���دة  1�١٩٨٨!$  ٤٠ــ ��!ون وزارة ا�	-#�م ا�-��3 وا��(ث ا�-#�3 ر�م 
�#وزارة أو ا�6��-$ أو ا��-�ھد و(دھ� (ق ا��ت �3 ا��&وى ا�	3 	!�� �ن ا�د��وى ا��	-#�$ �����ول أو ا�!	��ل أو 

ا�	ظ#م وا�6�ت ا�	3 	�#ك (ق ا��ت ��� �	-#���ت �8درھ� ا��	(�!�ت أو ا�-�و��ت ا�!�2�ط�$ ، و	(دد أ8ول 
  . ا�وز�ر 

م أ(�ل �3 ا���دة ا�%��!$ �!� ا�!ظر �3 ا�ط-ون ا�	3 ��د��  1�٢٠٠٥!$  ٢٤ــ ��!ون ا��/8و��ن ا��1���1ن ر�م 
�3 ا*��!$ ا�-��$ ��6#س ا�وزراء  $#&�  . )٢(ا��/8و��ن ا��1���1ن �ن �رارات ا�#6�ن إ�
 ا�#6!$ ا��

٢ �  ــ �و�ف ا���رع ا�-ر�	

م إن ١٧٩٠&�ن �ن !	�6$ 	طور ا��2�ء ا�داري وا*�ذ ���دأ ا1	�7ل ا�دارة �ن ا��2�ء ا�ذي و2-� ��!ون     
� وھذا �� &�ن ���!-ت ا��(�&م ا�-�د�$ ��و��6 �ن ا�/8ل �3 ا��!�ز��ت ا�دار�$ ، و�د إ�
 ا�دارة ا�/8ل 

/8ل �3 �-ض ا��!�ز��ت ا�	3 &�!ت 	�ص وزار	� �-رو��ً �!ظ�م ا�دارة ا����2$ أو ا�وز�ر ا���32 وا�ذي &�ن �

 	م ھ6ر ھذه ا�طر��$ �����!ون ا�8�در ��م 	)١٨٧٢ $�<�م وا�ذي �!; ا���32 ا�داري و��$ &��#$ و1#ط$ !

�#/8ل �3 ا��!�ز��ت دون (�6$ إ�
 	8د�ق �ن 1#ط$ أ�رى ، وھذا أھم �� �#(ظ �ن ا1	%!�ء �#
 و��$ ا��2�ء 
إ�
 ا�دارة أ��ن ا�%ورة ا�/ر!�1$ ، و6د�ر �����رة إ�
 إن ا���رع ا�/ر!31 و�-د إ!��ء �6#س ا�داري وا�(��$ 

ا�دو�$ �د ا�رج �ن ا�	8�ص �6#س ا�دو�$ �-ض ا��!�ز��ت ا�	3 ���ر ا��-��ر ا�-�م إ�
 ا�	8�ص �6#س ا�دو�$ 
� ، وا1!د ا��	8�ص �� إ�
 ا��(�&م ا�-�د�$ و�رD6 ذ�ك إ�
 ا�	��رات 	���ر���$ ، و�د �!; ا���رع ا��(�&م 

ا��د!�$ ا��	8�ص ��-ض ا��1�>ل ا�(�و�$ ا��	-#�$ ���ن ا*�راد �%ل ا��1�س ���(ر��ت ا�/رد�$ ، وا��1�س 
دت �ر!1� (��ت إر6�ء ا�!ظر �3 �-ض  )٣(����#&�$ ا���$8 �، و�-د ا�(ر��ن ا�-����	�ن ا*و�
 وا�%�!�$ ��د 

6�ت إدار�$ ذات ا�	8�ص �2�>3 �ن دون 	(د�د 8/$ ھذه ا�#6�ن ، �%�ل �#
 �-ض ھذه ا�#6�ن  
ا��!�ز��ت إ�
� �6!$ �را��$ ا��!وك ��  . ) ٤(ا�	3 �!(� ا�	8�8�ت �-�!$ �#/8ل 

  رع ا��'ري ــ �و�ف ا���٣

!�ك 	�ر�-�ت ��ل د1	ور     �أ!�طت ا�/8ل �3 	#ك  �١٩٧١م ��ل ا�	�ر�D ا��8ري �ن ھذه ا�!8وص ، 
6�ت إدار�$ �(	$  
ا��	-#ق  ٣٠/١٠/١٩٤٥، �ن ذ�ك �%7ً ا��ر1وم ا�8�در �3 ) �6!$ أو ھ�>$(ا��!�ز��ت إ�

� و&�/�$ 	(#�8� وأ(وال ا��/�ء �!� (�ث 	�	ص �	-��ن ا��وا�د ا���8$ �	(د�د ر1وم ا��#د�$ وطر��$ ا�	ظ#م �!
ا�!ظر �ذ�ك و	&ون �رارا	� إدار�$ �(	$ �� دام ا!� �م �1!د ا���رع �� أ�$ و��$ �2�>�$ 	6-ل ) �6!$ إدار�$(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا�07را�9ت ا�واردة I 0 �رارات ا� ��ن : (�ن ا�
��ون أ0(ه I 0 ) *����/٩٤(�'ت ا���دة ) ١(���� � �ظر ��Q�	ا ��
رار �ن ا�وز�ر ���ن طأــ ��.ل 
� ا��د أو7ً �ن ھذه ا���دة �  . ا��ذ.ورة 

� ا��د أو7ً �ن ھ��� ب ــ ��وز ا�07راض I 0 �رارات ا� ��ن ا�ط�� ا�وارد ذ.رھ�  \   .ذه ا���دة !(ل *(*�ن �و�� �ن ��ر�[ ا��

��� �ط%�� ��Q�	/ن ا��  . �ن ا�
��ون أ0(ه ) ٩٦ــ٩٤(، وا�ظر ا��واد ...) ج ــ �.ون �رارات ا� 

� ا٣٠/٧/٢٠٠٨Mم ، ��ر�[ ١١٠/٢٠٠٨ا�ظر �رار ا����Q ا�%��� ��� س �ورى ا�دو�� ر�م  )٢(����� ا�%��� ��� س م ، وا���ن 7!�'�ص ���� ا���
ق 
  .  ١٥٨م ، ص٢٠١٢ا�وزراء ، د��ل ا���ر�%�ت ا�
��و��� ا�!�'� ��وظ�-� ا�%��� ، 

� ا�
�9ء ا7داري ، ا��زء اMول ، دار ا����9 ا�. د )٣(�ور ا�
�9ء !'وص �طو . ٣٠٠م ، ص١٩٨١%ر�� ، ا�
�ھرة ، 	%�د ا��ر��وي ، ا�و��ز 
�ر�	� ا�ظر ��� ا�
�9ء ا7داري، ���9رات ��دي  ��'ل�Bزي . د: ا7داري �،ا��ر� �ا�*��*�  ٢٠٠٧ـ٢٠٠٦ ، � 
�ة I 0 ط � ا�درا	�ت ا7و��� � %�م 

   ،�Bر ���ور

  . ٩٥، �'در 	�ق ، ص...�0دل �	�ن �J ، ا�
�ود ا�واردة ) ٤(
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)٥٦(  

  .  )١(��رارا	� �8�>ص ا*(&�م 

��2�ء ا�داري و6-#� ا�ذي وD1 �ن ا�	8�ص ا 1�١٩٧٢!$  ٤٧�#�د 8در ا���!ون ر�م  ١٩٧١أ�� �-د د1	ور     
D��6� ً7���6�ت �2�>�$ أ�رى و��1ت إدار�$  � �#�)	 �ا��!�ز��ت ا�دار�$ ، وان &�!ت ھ!�ك ا1	%!�ءات أ� إ!

ء ��2دا �� !7(ظ� �ن ا�(��$ ��>�ت ا�	(&�م و�6�ن ا�	و��ق &�1#وب إداري �3 (ل ا�!زاع ��ل ا�#6وء إ�
 ا��

 !(و �� 1وف !رى �(��ً #�  .  

��َ� �Bره / *����ً �  +  �و�ف ا�
�9ء ا7داري �ن ا�07راض I 0 ا��.م أو ا�ط%ن 

١ �  ــ �و�ف ا�
�9ء ا�%را�

أ�دى ا��2�ء ا�داري ا�-را�3 ��%7ً ��(&�$ ا��2�ء ا�داري و&ذ�ك ا��>$ ا�-��$ ��6#س �ورى ا�دو�$ رأ��      
� ، وھذا �� �&1	� !� $<���ن ا��-ض �ن ا�!8وص ا���!و!�$ ا�	3 ر�1ت طر���ً ��7	راض �#
 ا��!�ز��ت ا�!��

  : ا��د��$ وا�(د�%$ �3 ھذا ا��6�ل  �!� �-ض ا��رارات ا��2�>�$ ا�8�درة �!� و!��ر إ�
 ا��رارات

 3�م وا���32 �	8د�ق ا��رار ٤/١٢/١٩٩٤ــ �رار ا��>$ ا�-��$ ��6#س �ورى ا�دو�$ �8/	� ا�	���ز�$ ا�8�در 
 3�ا����ز �ن (�ث ا�!	�6$ ورد ا�ط-ون ا�	���ز�$ ، ���	��ر إن �(&�$ ا��2�ء ا�داري @�ر ��	8$ ���!ظر 

�ر وا�%��ن ��ر �ن ��!ون 2ر��$ ا�د�ل ر�م ا�د�وى ا1	!�دا إ�
 ا�/#8� D��1ا�#ذ�ن �د  1�١٩٨٢!$  �١١٣ن ا�
  .) ٢((ددا �ر6-�ً آ�ر �#ط-ن �3 ا�د�وى 

 3�ا���32 �	8د�ق ا��رار ا����ز ا�8�در  ٣٠/٤/١٩٩٥ــ �رار ا��>$ ا�-��$ ا�8�در �ن �6#س �ورى ا�دو�$ 
ا��رارات ا�8�درة �ن �6�ن ا�/8ل �3 ا�!زا��ت ا�زرا��$ �ن �(&�$ ا��2�ء ا�داري �رد ا�د�وى ���	��ر إن 

�-	رض �#�� �دى �6�ن ا�!ظر �3 ا��	را2�ت �#
 �رارات �6�ن ا�/8ل ��و6ب ��!ون ا�78ح ا�زرا�3 ر�م 
وا�ذي !ص �#
 �!D ا��(�&م �ن ا�!ظر �3 ا��!�ز��ت ا���8$ ���-�7�ت ا�زرا��$ و�1�ع أ�$  1�١٩٧٠!$  ١١٧

� $<�  . ) ٣( �ن ا���!ون) ٣٣/٤م (ن 	!/�ذ أ(&��� د�وى !�

� ھذا ا�'دد �  : و�*�ل ا�
رارات ا��د�*� 

 3�وا���32 �رد د�وى ا��د�3 �-دم ا�	8�ص ا��(&�$ ، وذ�ك  ٢٤/٩/٢٠١٢ــ �رار �(&�$ ا��2�ء ا�داري 
�3 ا�/ ��ن ) ١(�رة &ون �و2وع ا�ط-ن �	-#ق �����ل 	�D �2ن ا�	8�ص ا�6��-$ أو ا�&#�$ ا��!8وص �#�

وا�	3 �!-ت ا��(�&م �ن �1�ع   1�١٩٨٨!$ ) ٤٠(�ن ��!ون وزارة ا�	-#�م ا�-��3 وا��(ث ا�-#�3 ر�م ) ٣٨(ا���دة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� � ا�
�9ء ، ا�%ددان ا�*. د) ١(� ����ث 	 ���ن ا�ط��وي ، ��. � ا	�%�د ا���رع �%ض ا�
رارات ا/دار�� �ن ر��� ا�
�9ء ا7داري ، �ث ���ور 
� �-'� + ، ��9ن �	�ن ا�%� ٩٨، ص ا�	�ق، و �0دل �	�ن �J ، ا��'در  ٥٣٨ـ٥١٤م ، ص١٩٦١وا�راJ ، ا�	�� ا���	%� �0ر ، �دي ، ، وا�ظر 

  .١٠١-�١٠٠'در 	�ق ، ص

�  ١٩٩٤/ ����ز  –إداري /  ٣١٥، ر�م ا/9�رة  �١١٥� س �ورى ا�دو��، ر�م ا/0(م ) ٢(�، وا�ظر �رار ��.�� ا�
�9ء ا7داري ر�م  ٤/١٢/١٩٩٤
� �9�/١٩٩١ء إداري/١٠��'� �ص 0 ��� ���ون 9ر�� وا�ذي �ررت ��+ رد ا�د0وى ،.ون �رار ھ��Q ا�9راQب �+ طرق ط%ن !٨/٦/١٩٩١، ا�'�در 

F ا���.�� ���و�0 �ن ا��ظر ا	���داً إ�I أ�.�م ا�-
رة  �١٩٨٢	�� ١١٣ا�د!ل ر�م '�� ،�ن ���ون �� س �ورى ا�دو�� ا�%را��) ٧(�ن ا���دة ) د(ا��%دل 
  .١٣٦، ص ا��'در �-	+ أ0(ه�0دل �	�ن �J ،  أ��ر � 
رار�ن

�١٩٩٥/ ����ز –إداري /٣٢، ر�م ا/9�رة  �٣٣� س �ورى ا�دو�� ر�م ا/0(م ) ٣(�،  �-	+�'در ا��0دل �	�ن ، : ، أ��ر إ��+  ٤/١٢/١٩٩٥م 
ً � ط%ن ���� ، وا��ر��� : ، وا�ظر أ�١٣٦�9ص �%�
رارات إدار�� �دد �ر �
ق /�٩٢رارات ��.�� ا�
�9ء ا7داري ا��� ردت 7ن �و9و��0 .�ن ��% 

�  ١٩٩١/أ��  ١٩٩٣ق أ  ٣و  ٢٨/١٢/١٩٩١�، ٨٩ص، �'در 	�ق ، ...��� �	 ط�ت �Bزي ��'ل ��دي ، ا��دود ا�
��و. د: م أ��ر إ����� ٣/٤/١٩٩٣
�  ١٩٩٠/ ����ز  - إداري /٢و.ذ�ك �رار ا����Q ا�%��� ��� س �ورى ا�دو�� ر�م ��Bر ���ور ، أ��ر إ��+ 0د ا��ط ب 0د ا�رزاق  ١٣/١/١٩٩١، 

  .٣٦، �'در 	�ق ، ص �ا�����



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

)٥٧(  

... ا��	(�!�ت  !	��ل أوا�د��وى ا�	3 	��م �#
 ا�وزارة أو ا�6��-$ أو ا��>$ أو ا�&#�$ �3 &ل �� �	-#ق �����ول أو ا�
�1!$ ) ١٧(�ن ا���!ون ر�م ) ٣(و&ذ�ك ا1	!�دا إ�
 ا1	%!�ء وزارة ا�	-#�م ا�-��3 وا��(ث ا�-#�3 ��و6ب ا���دة 


 ا�!8وص ا���!و!�$ ا�	 3	�D! �ن �1�ع ا�د��وى ٢٠٠٥F١(م ا�ذي أ�(  .  

 3��ن ) %�!��(�ن ا��!د ) د(و(�ث إن ا�/�رة (... ، و�د ورد ���  ٢٣/٧/٢٠١٢ــ �رار �(&�$ ا��2�ء ا�داري 
، و�ن 6$ أ�رى وإ��رة إ�
 !/س ... !8ت  1�١٩٧٩!$ ) ٦٥(�ن ��!ون �6#س �ورى ا�دو�$ ر�م ) ٧(ا���دة 

�3 ا���دة ا�/�رة ا��ذ&ورة آ!/� ��ن ا�ط-ن �3 إ6راءات وD2 ا��ر&$ �3 ا���>� ��ن ) ١٨($ ا�1وداء �د 	م ���!
�3 ا�ط-ن  1�٢٠١١!$ ) ٣(	-#���ت �6!$ 	8!�ف ا����و��ن ر�م  D6ر� ��#�� �رر ���	/�ق رد ... و���	��3 ��ن �

  . ) ٢(....) د�وى ا��د�3 

      � ��	و�ف �!د (د ھذا وان �دم ا�	8�ص ا��2�ء ا�داري ا�-را�3 �ذه ا�!8وص ا�	3 6-#ت �ر6-�ً آ�ر �
 3���ل ا��	!�ع �ن إ�داء ا�رأي وا���ورة ا���!و!�$ 	 
�دم ا�	8��8 �3 ا�/8ل �3 ا��!�ز��ت وإ!�� 	�	د (	

 aر��	ورى ا�دو�$ ��وا���32  ٤/٧/٢٠١١ا��رارات ا�	3 �� �ر6-�ً ��!و!��ً �#ط-ن وذ�ك �� أ&ده �رار �6#س 
٣() 3 �� �رD6 ��!و!3 �#ط-ن��	!D ا��6#س �ن إ�داء ا�رأي �3 ا��رارات ا�	( ( .      

  ــ �و�ف ا�
�9ء ا�-ر�	� وا��'ري ٢

    ، ���6�ت إدار�$ أ�رى �#ط-ن  
�م !#(ظ �#
 ا��2�ء ا�داري ا�/ر!31 إر6�ء ا�!ظر �3 �-ض ا��!�ز��ت إ�
إداري 8�در �ن ھ�>$ إذ إن �6#س ا�دو�$ ا�/ر!31 � �1	�-د �ن ا�	8��8 أي �رار إداري ، إذ ا!� � �و6د �رار 

إذ إن د�وى ا��F�ء ھ3 د�وى ا���!ون ا�-�م و��&ن ا��1�دة، إدار�$ إ� و��D2 �ر���$ ا��2�ء ��1	%!�ء أ���ل
� إ�
 أي �رار إداري �ن دون (�6$ إ�
 !ص �	�ر�رھ� ، �#�د ا�ر �6#س ا�دو�$ ا�/ر!31 ا�	8�8� ����ت 	و�6

 Dر����!D ا��(�&م �#
 ا�	7ف أ!وا�� �ن !ظر ا��!�ز��ت ا�	3 	!�� �ن �3 ا��!�ز��ت ا�!��>$ �ن 	ط��ق 	
إن ا���رع وان !ص �#
 �!D ا�(&م �ن !ظر ھذا ا�!وع �ن ا��!�ز��ت ا�دار�$ ((&�� 	ط���� (�ث 6�ء �3 أ�1�ب

  .  )٥()�!ص �#
 ذ�ك 8را($ أ� ا!� � �	8ور أن �&ون !�$ ا���رع �د ا!8ر�ت إ�
 �!D د�وى ا��F�ء وإ�

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�  ٢٠١٢/ق/٢٩٠، ر�م ا�د0وى ��٢٥٦/٢٠١٢.�� ا�
�9ء ا7داري ، ر�م ا�
رار  )١(�  م ، �Bر ���ور ٢٤/٩/٢٠١٢

� ٢٠١٢/ق/٢٢٨، ر�م ا�د0وى ، ��٢١٤/٢٠١٢.�� ا�
�9ء ا7داري ، ر�م ا�
رار ) ٢(�  . م ، �Bر ���ور٢٣/٧/٢٠١٢

�  ٦٩/٢٠١١ر�م ا�
رار  )٣(�� ھذا ا	��د إ�I ا���دة ،  ١٥٧ص،  ٢٠١١، �رارات و���وى �� س �ورى ا�دو�� �%�م  ٤/٧/٢٠١١��ن ���ون ) ٨(و
� س �ورى ا�دو�� ا�%را� ��.  

� ا���دة ) �ر�J( ا��
'ود . �� أنھب إ�I ذ��ھر '��F �د . ن دو�(�ظ أھذا ــ ��  �Jن ���ون �� س �ورى ا�دو�� ھو ا��ر�) د/*����/٧(ا�واردة Q�9
ا�
��ن ا�
رارات  ������� ذ�ك و، � ط%ن ���� �!J9 7!�'�ص ��.�� ا�
�9ء ا7داري  إدار��ا��� �دد ��� ا�
��ون �ر�%�  ا/دار��و��س ا7داري ، و��د !��-+ 

�/�����رى  و�Bزي ��'ل ��دي ، وھذا اM!�ر ھو ا�رأي اM.*ر 'وا�ً ،. ا�رأي اM	��ذ د �� ك  ا�
�9ء ا7داري 7I 0!�'�ص  إ%�داا7داري  �J �ر
� � ا��
 ��Iھر '��F 0(وي ، ا�ر��� 0 .د:  ا�
رارات ، ا�ظر� ��� �رارات ا/	��(ك ، درا	� �
�ر�� ، �ث ���ور ��% وم ا�
��و��� ، ق ا��-J ا�%�م 

  .  ٨٩، �'در 	�ق ، ص...��� �	 ط�ت �Bزي ��'ل ��دي ، ا��دود ا�
��و. ، ود ٨٠ – ٧٩م ، ص١٩٩٤، ا�%دد اMول ، ا��� د ا�%��ر

  . �0١٢٧دل �	�ن �J ، �'در 	�ق ، ص: ا�ظر) ٥(



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

)٥٨(  

6�ت       
و���!�1$ ��و�ف ا��2�ء ا��8ري ��د 6�ء �ؤازراً ��و�ف ا���رع �#م !7(ظ رد د��وى وإ(��	� إ�
  .  أ�رى و1د ا�طر�ق أ��م ا��2�ء ا�داري 

��� 	�دم !رى إن ا���رع ا�-را�3 �د !ص �3 %!��� !8و�8 إ�
 طر���ً �(ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ @�ر ا��2�ء و�د 
  . 2�ء ا�داري أ�ده �3 ذ�ك ا��


 ��+ ا	����
 ا�دار�
 / ا	�#�" ا	*�() !'�,�( ا.-�ر ا	

��زع �134 و2��1 	��0اع ,���6
 ا�دارة 	�#�	" ا	,  )ا

�	ر	ب �#
 ���م ا�دارة ���ر���$ ا�دار�$ ــ ا�ذا	�$ أو �!�ء �#
 	ظ#م ــ إ�&�!�	� �ن إ��دة ا�!ظر �3 ا��رار      
	�	!D �و6$ !ظر ا��	ظ#م أو 	رى ��!� �د أ�ط�ت ، �	1	�6ب ��ط��ب ا��	2رر �ن ا��رار ا��	!�زع �#�� ، ��د 

و	!3 ا��8و�$ �8ورة ود�$ و�3 �را(#� ا*و�
 وھ3 �3 ��1ل ا����م �ذ�ك و	(���� �#-دا�$ وإر6�ع ا�(�وق 
3 �د 	-دل ا��رار ا��	!�زع�� 		�	D �78(��ت %7ث !���#�� أو 	#��F أو 	1(�� وھذا ��  و(7ً �#�!�ز�$ ا�دار�$ 


 ذ&ره 	���� #� 3	1!�:  

  تعديل القرار االداري / الفرع األول 

	/	رض 78(�$ 	-د�ل ا��رار ا�داري ��رو��$ ا��رار ا�داري ، أ�� إذا &�ن @�ر ��روع �7 �6وز �Qدارة     
	-د�ل ا��رار ا�داري ��	32 ���ء ا��رار ا��-دل ، وان  )١(���ر1$ 78(�$ ا�	-د�ل �ل �6ب �#�� 1(�� أو إ�F�ءه 

��>��ً وأن 	-دل آ%�ره ��ط ، �ذا �7 �6وز ا��#ط ��ن 	-د�ل ا��رار و��ن ا1	�دا�� ��رار آ�ر أ�2ل �8��; ا��	ظ#م ، 
�&ل إذ �3 ا�(��$ ا�%�!�$ �	-�ن 1(ب ا��رار ا*ول وإ(7ل �رار 6د�د �د� �!� ، أي 1!&ون أ��م �رار�ن إدار��ن 

� آ�ر إن 	-د�ل ا��رارات ا�دار�$ �� ھ3 إ� 1(��ً أو إ�F�ء 6ز>��ً ،  )٢( �!�� و6وده ا���!و!3 ا��1	�ل���، و�رى 
(�ث إن ا��رار ا�داري إذا ���� ��ب �دم ا���رو��$ �3 �-ض أ6زا>� دون ا��-ض ا�Oر ، ��ن �Qدارة أن 	�طل 


 �!� �� دام ھذا ا�6زء ا��رار �3 ھذا ا�6زء ا�ذي ���� ا�-�ب ا���!و!3 ، و���
 ا��رار 8��(�ً �!	6�ً آ%��� ����ره 

 �رار إداري 8(�; �&ل �!�8ره ، أي �6وز �Qدارة 1(ب ا��رار @�ر ا���روع أو إ�F�ءه #� ً7-�ا����3 ��	�ل 

، وا!� ) ٣(6ز>�� �� �م �&ن ھذا ا��رار @�ر ���ل �7!�1�م ، وإ� ��ن آ%�ر ا�1(ب 	!1(ب �#
 D��6 أ6زاء ا��رار 
�#�رارات ا�دار�$ ��س �3 (���	� إ� 1(��ً أو إ�F�ء 6ز>��ً ، ��!� �1ري �#�� �� �1ري �#
 ��� &�ن ا�	-د�ل 

  . ا�1(ب وا��F�ء �ن (�ث ا���-�د 

ھل �	�	D ا�ر>�س ا�داري ���	2
 ا�1#ط$ ا�ر>��1$ 78(�$ : و�%�ر �و2وع 	-د�ل ا��رار 	1�ؤ�ً وھو      
) 3�  ��$ �دم و6ود !ص 	�ر�-3 ��و�� 78(�$ 	-د�ل ا��رار ا�داري ؟ 	-د�ل ��2ون ا��رار ا�داري و�(واه 

ا�8ر�; 78(�$  ذھب 6�!ب �ن ا�/�� إ�
 إن ا�ر>�س ا�داري ا*�#
 � ��#ك �3 ظل @��ب ا�!ص ا�	�ر�-3     
ا���رو��$ 	-د�ل �رارات �رؤو��1 ، و� ��#ك �ن 	#��ء ذا	� أو �!�ء �#
 	ظ#م ���ر1$ ر���$ 		6�وز (دود ر���$ 

و � ��� &�ن رأ���     ــ ا�ر>�س  ��#ك إزاء ا*1�س ا���!و!3 ا�ذي �1	!د إ��� ا��رؤوس �3 إ8دار ا��رار ، �ذا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� !ط�ر �ط��وي ، �'در 	�ق ، ص. د )١( ١٥٤ – 0١٥٣                 .  

١٥٥-١٥٤� !ط�ر ، ا��'در �-	+ ، ص0 . د )٢(     .  

)٣(  ً ��Qز�� إط�ل �'ر��� �Bر ا���روع �، ظ�ور �ظر�� ��و�ل ا�
رارات ا/دار��  �%ل أھم ا����Q] ا��� ا	�! '�� ا�-
+ �ن ا�07راف �Yدارة ���ق 
 ً � ا�
رار ا7داري ، � �ز�د ا�ظر  ا��%�� وان ا���و�ل �و�0����ل ا�د�ن ، أ'ول ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د: �ن ا��%د�ل  ���	٦٣٥      .  

)٥٩(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  . )١(ا�داري ــ إ� إ�F�ء �رار ا��رؤوس إذا &�ن @�ر ��روع 

ر ا��رؤوس *ن ا�	-د�ل وذھب 6�!ب آ�ر �ن ا�/�� إ�
 �&س ا�رأي ا�1��ق ، ���ر>�س ا�داري �� 	-د�ل �را     
 3�و ��#ك 1#ط$ إ(7ل �راره �(ل �رار ا��رؤوس و� �(ل �(#� ���	3 �(��ً �8دار �رار ا��رؤوس و�ذا 

  . )٢(إ8دار ا��رار ، وھو �ذا � ��س �وا�د ا��	8�ص 

أ� ا!� ظر 6�!ب آ�ر ��ل إ�
 	�!3 رأي و1ط ��ن ا�رأ��ن ا�1����ن ، ��د أ��م ا�	/ر�$ ��ن ا��رارات ا�دار�$  
� قا���رو�$ و@�ر ا���رو�$ ، وا��!�>$ �(�و� $<�  .  )٣( و@�ر ا��!

     3�@�ر 8��;  و@!3 �ن ا����ن ا!� ��س �ن ا�-دل �ن أن 	1	�دم 78(�$ ا�	-د�ل �	�د�د ��2ون ا��رار 
  . ا��	2رر أو ا��	ظ#م �8و8�ً إذا ��ر1ت ا�دارة ھذه ا�78(�$ �!�ء �#
 	ظ#م 

  إلغاء اإلدارة للقرار االداري/ الفرع الثاني 

ا	�6 ا�/�� إ�
 	-ر�ف ا��F�ء ا�داري �-دة 	-ر�/�ت 	دور �-ظ�� (ول �(ور أ1�31 أ� وھو إ���ف آ%�ر      
 $�<�� �<�Fل إ��� �   . ) ٤(ا��رار ا�داري ���!�1$ �#�1	��ل �D ���ء آ%�ره ا�	3 أ!	6

و�!�ء �#�� ��ن ا��F�ء ا�داري ��	#ف �ن ا�1(ب ا�داري و&ذ�ك �ن ا��F�ء ا��2�>3 �&7ھ�� �!��ن آ%�ره     
، &�� إن إ�F�ء ا��رار إدار��ً ��	#ف �ن ) ٥(�ن 	�ر�a 8دوره و��%ر ر6-3 1واء ���!�1$ �#��32 أو ا��1	��ل 

�) 3�ن إن ا��F�ء ا�داري �	ر	ب �#�� ا�	/�ء ا��رار �ن 	-د�ل ا��رار إذ إن ا*��ر ���3 �#
 ا��رار ا�داري 
  . ) ٦(ا�!ظ�م ا���!و!3 �#�1	��ل 

و�Fرض �-ر�$ 1#ط$ ا�دارة �3 إ�F�ء ا��رارات ا�دار�$ �6ب ا�	���ز أو�ً ��ن ا��رارات ا�	!ظ���$ وا��رارات 
  . ا�/رد�$

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  J. Rivero . Remaraquis a , Propros du Pouvoir hie rarchique , A.J. D. A , 1966 , P154                                 
   

 ً)
� !ط�ر، �'در 	�ق ، ص. 0ن د � 0١٥٤          .  

٢) Mme puybasset et M. puissochet: chronique ge,ne,r ale de jurisqrudence francaise, A.J.D.A, 1965,P332 
 ً)
   .  ١٥٤، ص +0 � !ط�ر، ا��'در �-	. 0ن د �

� !ط�ر ، ا��'در �-	+ ، ص )٣( 0١٥٤  .  

و  ٧٩ط%��� ا��رف ، ر��� ا�
�9ء /��0ل ا/دارة ا�%��� ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ��٤٣٦ب �و�� ��'ور ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )٤(
�د راBب ا�� و. و د ، ٢١٩م ، ص١٩٩٧ر ، ا�
��ون ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، ا�.��ب ا�*��� ، ا�ط%� اMو�I ، دار ا��	�رة ، ��0ن ،!��د ! �ل ا�ظ�ھ. د�� ،

� و. د 0 � ���د د�ر و.، و د ٥٠٠ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص��دئ وأ�.�م ا�
��ون ا7داري ، . د 0'�م 0د ا�وھ�ب ا�رز�� ، ���دي ا�	(�
  .                                                                                           ٤٦٤م ، ص٢٠٠٩ا�ط%� ا�را%� ، ا�%��ك �'���0 ا�.��ب ، 

� �-'�ل ذ�ك  )٥(�� س . �� ا��
و	ر�د ر��ض 0د ا���دي ، إ��1ء ا�
رارات : ا�ظر � Iد�� إ�
���%�  قا/دار�� �ن ���ب ا/دارة ، ر	��� ���	��ر �
  .                                                     ٢٢- ٨، �'در 	�ق ، ص...، و0 � �ز��ر 	وادي ، إ��1ء ا/دارة  ٤٥- ٣٩م ، ص٢٠٠٥ا���ر�ن ، 

  .                                                           ١٥٢ص0 � !ط�ر �ط��وي ، ا��'در �-	+ أ0(ه ، . د )٦(

)٦٠(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  إ��1ء ا/دارة �
رارا��� ا���ظ���� / أو7 

، و� �1	ط�D ا(د أن  )٢(أو @�ر ��رو�$) ١( 	�#ك ا�دارة إ�F�ء �رارا	� ا�	!ظ���$ ، 1واء أ&�!ت ��رو�$    
�H �را&ز ��!و!�$ ���$ ، و		�2ن �وا�د ���$ �و2و��$ !	 �!* ، ��د�3 �(�وق �&	$�1 �3 ا1	�رار ���>

�3 ا��6��ت ا�دار�$،  ث�6ردة ، وذ�ك ��وا&�$ �	ط#��ت ا��8#($ ا�-��$ و��وا&�$ ��	�2�ت ا�	طورات ا�	3 	(د

 أن �	م ذ�ك �6Pراء ��م و��س �6Pراء �ردي ، و�!�3F ) ٣(�2!3  و�د �	م ھذا ا��F�ء ��&ل 8ر�; أو ��&ل#�،

أن �8در �رار ا��F�ء �ن ا�6$ ا�	3 (ددھ� ا���!ون ، و�3 (��$ 1&و	� 	ط�ق ���دة 	وازي أو 	���ل 
 $��) 3�ا��	8�8�ت ، و&�� �6ب إن �8در �رار ا��F�ء و�ق ا��&#��ت وا�6راءات ا�	3 (ددھ� ا���!ون، و

، و�D ذ�ك ��!� إذا &�!ت ا�دارة 	�#ك (ق 	-د�ل وإ�F�ء ا��رارات ) ٤(	ط�ق ���دة 	���ل أو 	وازي ا*�&�ل  1&و	�
�3 ھذا ا���ن �(ده ��دان ؛  �أن �	م ا�	��Fر : اMول ا�	!ظ���$ �3 أي و�ت �3 2وء ��	�2�ت ا�8��; ا�-�م ��ن (�

 ، $�ھو �دم ا��1�س ����رارات ا�/رد�$ ا�1#��$ ا��1	!دة �ذ�ك ا��رار : و*�������6Pراء ��م �ط�ق �#
 ا�&�
 �   . )٥(ا�	!ظ��3 (�ث 	ر	ب 	#ك ا��رارات (�و��ً �&	�F#� $�1ر � �6وز ا��1�س �

و�6وز �Qدارة أن 	#3F �رارا	� ا�	!ظ���$ دون ا�	��د ��دة �-�!$ ، وذ�ك �&و!� 	D2 �وا�د ���$ �6ردة وھذه     
�	 �  .  )٦(�ل ا�	��Fر ط���ً ��وا�د ا��8#($ ا�-��$ �ط��-	

  إ��1ء ا/دارة �
رارا��� ا�-رد��  /*���� 

	!�1م ا��رارات ا�دار�$ ا�/رد�$ إ�
 ا��رارات ا���رو�$ أو ا�1#��$ و@�ر ا���رو�$ أو ا��-��$ �/��� �	-#ق     
� �F�P�ء ا��رارات ا�دار�$ ا�/رد�$ ا���رو�$ ، ��*8ل �3 ھذا ا���ن �دم 6واز <�Fب (�و��إ�	ر	٧( إذا &�!ت  ( ،

أ(��!�ً 	�#ك 1#ط$ إ�F�ء �رار �ردي 	ر	ب �#�� (ق �&	1ب ، أ� إن ھذا ا*8ل � �6ري �#
 إط��7 ، ���دارة 
���� �و ار	&ب �ط� ��رر ھذا  �#8� 
&�� �و ا&	1ب ��ص (��ً �3 	�#ده ا�وظ�/$ ا�-��$ أ� إن ا�دارة ��درة �#

  .  )٨(ا�6زاء 

 
 (��ت �%ل ؛ ر2�ء ذيو��&ن رد ا*�1�ب ا�-��$ ا�	3 	�ول ا�دارة إ�
 إ�F�ء ا��رارات ا�/رد�$ ا�1#��$ إ�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�ت إ��1ء ا�
رار ا���ظ��� ا�	 �م ، إ��1ء ا��را�ق ا�%��� وإ��1ء ا�وظ�Qف ا�%��� ، � �ز�د ا�ظر )١(�� درو�ش 0د ا����د ، ����� ا�
رار . د: �ن �ط�	�
� ، ا�
�ھرة ،  ا7داري 0ن �Bر طر�ق ا�
�9ء ، دار� إ���ء  ٥٧٥-٥٦٨م ، ص١٩٨١ا�-.ر ا�%ر�� ، �دود 	 ط� ا/دارة ، و��0ر ز�Bر ���	ن ا�.%

� س . �� ا��
و� Iد�� إ�
، و	 �I ط(ل 0د ا����د ،  ٦١-٤٥م، ص٢٠٠١، ���%� ا���ر�ن  قا�
رار ا7داري ا�	 �م ، درا	� �
�ر�� ، ر	��� ���	��ر �
� س . �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، � Iد�� إ�
�وز 	��� وإ���Q�1 دون ا��
�د ��%�د ا�ط%ن، أطرو�� د.�وراه �� �  . ١٧- ١٦م ص٢٠١٠ا�
رارات ا��

  .  ٢١٨!��د ! �ل ا�ظ�ھر ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ،ص. و د ، ٥٩٠-٥٧٦، ص ا��'در �-	+، ...�	�� درو�ش ، ����� ا�
رار . د )٢(

  .  ٨٨-٨٠، �'در 	�ق ، ص...	ر�د ر��ض 0د ا���دي ، إ��1ء ا�
رارات ا/دار�� : � �ز�د ا�ظر  )٣(

� ، ا�.��ب ا�*��. ا�ظر د )٤(Q�9

� � ���] ا��ت ا/دار�� ، دار أو ا���د، ث ، ����� ا�
رارا���د ��ھر أو ا�%���ن ، 9واط ��رو��0 ا�
رارات ا/دار�� و
)  . و�� %دھ� ٧٢٢م ، ص�٢٠٠٧.�ن ا���ر ،  

� . د )٥(�   .   ٣٢٦، �'در 	�ق ، ص...0د ا�%ز�ز 0د ا���%م ! �-� ، ا�
رارات ا/دار�� 
  . �٣٠٣واف .�%�ن ، ا�
��ون ا7داري ، ا�.��ب ا�*��� ، �'در 	�ق،ص. و د ، ١٤٧، �'در 	�ق ، ص...�	ن ���د 0وا�9 ، ا���دئ اM	�	�� . د )٦(

� ���د د�ر وآ!رون ، �'در 	�ق ، ص.د )٧( 0٤٦٥  �7 �� ك (، وذ�ك �� أ�ر�+ ا����Q ا�%��� ��� س �ورى ا�دو�� ا�%را�� ��ث ورد ا��دأ ا�
��و�

� �M.�م ا�
��ون��  ٢٠١١/����ز/ا�9�ط/�٣٢م ا�
رار ر) ا/دارة إ��1ء ا��
وق ا��.�	� و�م ، �رارات و���وى �� س �ورى ا�دو�� �%�م ٣/٢/٢٠١١، 

  . ٢٤٤، ص ٢٠١١

  . ��٢٨٣زن �� و را9� ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، . د )٨(

)٦١(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

ا��/رو$2 �#�� ���	2
 ا��رار ، أو 	�Fر ا�ظروف ا���د�$ ا�	3 �#
  تا��8#($ أو �دم ا(	رام ا��1	/�د �#(��
، أ�� إذا  )١( ...أ1�1� 8در ا��رار، أو 	�Fر ا�	�ر�D ��ب إ8دار ا��رار ، أو إ�F�ء ا��رار �دوا�3 ا�8��; ا�-�م 
ا�	3 � 	ر	ب  �م 	&ن 	ر	ب (�و�� ��6وز إ�F�ؤھ� �3 أي و�ت ودون ا�	��د ��و�د �(دد ، و�ن أ�%#$ ا��رارات

(�و�� ؛ ا��رارات ا�و�>�$ وا��رارات ا�و�	�$ ، وا��رارات ا�1#��$ ، وا��رارات ا�8�درة �/رض 6زاءات إدار�$ ، 
  .  )٢(وا��رارات @�ر ا�	!/�ذ�$ 

     D�� �-د 8دورھ� �7ل ا�/	رة ا���ررة �ر�F#	 دارة أنQ#�أ�� ا��رارات ا�دار�$ ا�/رد�$ @�ر ا���رو�$ ، 
د�وى ا��F�ء ،إذا &�!ت ھذه ا��رارات @�ر ا���رو�$ �د ر	�ت (�و��ً �&	�1$ ، وإ� 	(8!ت 2د ا��F�ء إذا ��	ت 

و�&ن 	1	ط�D ا�دارة أن 	#3F ا��رار @�ر ا���روع ، )٣( ھذه ا��دة ،أي إ!� �#ز�$ ��را��ة �وا��د ا�ط-ن ا��2�>3

   .) ٤(�-د �وات �دة ر�D د�وى ا��F�ء �3 أي و�ت إذا �م �&ن �د ر	ب (�و��ً �&	$�1، (	

3 	1	ط�D إ�F�ء ا��رار ا��	!�زع ��� و��ل ���� 	�دم !رى إن 1#ط$ ا�دارة �3 إ�F�ء ا��رارات ا�دار�$ وا1-$ ، �ذا 
3 		6!ب ا�و�وف أ��م ا��2�ء ���2��$ إ�
 إر6�ع ا�(�وق و(ل ا�!زاع �  .   ا�ط-ن ��� �2�>��ً و�ذ�ك 

   سحب القرار االداري /الفرع الثالث 

إذا &�ن إ�F�ء ا��رار ا�داري �-!3 و�ف !/�ذ آ%�ره ���!�1$ �#�1	��ل ��ط ، ��ن 1(ب ا��رار ا�داري �-!3 و�ف     
 $�!/�ذ آ%�ر ا��رار ���!�1$ �#��32 وا��1	��ل ، ��� �	ر	ب �#�� زوال &ل آ%�ره ��%ر ر6-3 &ذ�ك ، و�6-ل &�

  . )٥(�32 ا1	!�داً إ��� 	/�د 1!دھ� �		1��ط ���	�-�$ ا��رارات ا�	3 أ8درت �3 ا��

و�&3 !��ن �د�$ ا��وا�د ا�	3 	(&م 1(ب ا�دارة ��رارا	� ، ��د �ن ا�	���ز �3 ھذا ا���ن ��ن 1(ب ا��رارات 
  . ا�1#��$ أو ا���رو�$ وا��رارات ا��-��$ أو @�ر ا���رو�$ 

  	�ب ا/دارة �
رارا��� ا���رو�0 / أو7 

�ً و�2�ًء إ!� � �6وز 1(ب ا��رارات ا�دار�$ ا���رو�$ ، (���$ ���دأ ا���رو��$     ��ا����دة ا�-��$ ا��1	�رة 
 $�8���راد ، 1واء أ&�!ت �رارات �رد�$ أم 	!ظ���$ �D إن ا*��رة � 	!�H �را&ز Q� $�1	&و�2�!�ً �#(�وق ا��

!�$ و	ط����ً ���دأ �دم ر6-�$ ا��رارات ا�دار�$ ، @�ر إن ھذه �ل �را&ز ���$ أ����ً �17	�رار �3 ا*و2�ع ا���!و
ـ �ر�ط$ ان � 	&ون �د ��وظ/�ن ا����دة � 	6ري �#
 إط�7� (�ث �1	%!
 �ن ذ�ك ا��رارات ا��	-#�$ �/8ل ا

�راد ، و	�Fر ا�ظروف ا�وا�-�$ وا��رارات ا�	3 � �	و�د ر	�ت (�و��ً �#�Fر ، R� ً�و��) �!�)٦( .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� �-'�ل ذ�ك )١(�0د ا�%ز�ز 0د ا���%م ! �-� ، ا�
رارات . ، ود  ٦٩٥-٦٩٠، �'در 	�ق ، ص...���د ��ھر أو ا�%���ن ، 9واط ��رو��0 . د:  ا�ظر 
� ا�-
+ و��9ء �� س ا�دو�� ا/دار���  . ٣٣٣-٣٢٨، �'در 	�ق ، ص 

د�ر و. � �ز�د ا�ظر د )٢( �وا	%د 	%د رھ�ن ا�د�ن .ر ، إ���ء ا�
رارات ا/دار�� �/رادة ا���-ردة  ، ٤٦٦-٤٦٥آ!رون ، ا��'در �-	+ ، ص���د 0 
1داد ،  �%���� س . �� ا�
��ون ، � Iد�� إ�
  .  ٢٥-٢١ص،  و	 �I ط(ل ، ا��'در ا�	�ق ، ٩٢-٨٨م، ص�١٩٧٧ 	 ط� ا/دار�� ، ر	��� ���	��ر �

	�و�� ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )٣( �� ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د 0١٥٢د ا��1�،  ���٢٣٤د ���ل ا�ذ���ت ، ا�و��ز 
���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري ، ا�ر��� . ود �  .  ٢٩٥، �'در 	�ق ، ص...	��

  .   ��٢٣٤ب �و�� ��'ور ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ٢١٩اري ، ا��'در ا�	�ق ، ص!��د ! �ل ا�ظ�ھر ، ا�
��ون ا7د. د )٤(

	�و�� ، ا�
��ون ا7داري ، . ، و د �٢٩٥'در 	�ق ، ص �	�� درو�ش ،. د )٥( ��، �ر�� . و د . ١٥٣، ص ا��'در �-	+ أ0(ه0د ا��1	�ر��م ا�.
� ا��ظم ا�-ر�	�� وا��'ر�� وا�%را��� ،دون ذ.ر ا����ر و�.�ن ا���ر ،�� 	�ب �رارا��� ، درا	� �
�ر�� �                             . ٢٠ - ١٧م، ص ٢٠٠٠ا/دارة 

�ت ، �دأ 0دم ر�%�� ا�
رارات ا/دار�� وأ		+ و�ررا�+ �-�س �دا�. ، ود ٢٨٦-��٢٨٥زن �� و را9� ، ا�
��ون ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )٦(
� � . �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن، ا��� د ا�	�J ، ا�%دد � ��  .                                                   ٧٨م، ص٢٠٠٤، ا�	�� ) ١١(و�دوده ، �ث ���ور 

)٦٢(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

�	2; ��� 	�دم �ن ذ�ك إن ا�دارة �#ز�$ �-دم 1(ب ا��رارات ا�دار�$ ا�1#��$ ا�/رد�$ �!� وا�	!ظ���$ ،      
و�8و8�ً 	#ك ا��رارات ا�	3 	و�د (�و��ً ���8$ ، أ�� 	#ك ا�	3 � 	و�د (�و��ً �د �	1�ھل �3 6واز 1(�� �� دام 

 ً��8��  . إ!� � 	�س �ر&زاً 

  دار�� �Bر ا���رو�0 	�ب ا�
رارات ا// *���� 

      ، �ا*8ل إن ا�دارة �� ــ �ل �ن وا�6� ــ أن 	1(ب �رارا	� @�ر ا���رو�$ &6زاء �-دم ��رو��	
�راد R� $�1	&� ً�و��) ��وا(	را��ً �#��!ون ، وأ1�س ذ�ك ھو إن ا��رارات ا�دار�$ ا�����/$ ���دأ ا���رو��$ � 	!

!�1$ �#��32 وا��1	��ل ، و�#
 ذ�ك �6ب أن �&ون ا��رار �و2وع ا�1(ب @�ر و�ن %م �6وز إ�دام آ%�رھ� ���
3 ا�1#ط$ ��روع ��ن �&ون �-���ً ��(د ��وب ا��رار ا�داري، أ�� ���!�1$ �#1#ط$ ا���	$8 �3 1(ب ا��رار �

  .   )١(ا�	3 أ8در	� أو ا�1#ط$ ا�ر>�$�1 �� و�د ��!; ا���رع ھذا ا�(ق �1#ط$ أ�رى 

��-�د 1(ب ا��رارات ا�دار�$ ا��-��$ ، ��6ب ا�	/ر�$ ��ن ا��رارات ا��-��$ ا�	3 � 	ر	ب (�و�� �&	�1$ و�	(د�د 
��!� �6وز 1(�� �7ل  
�راد ، ����!R� $�1و�R� $�1	&� �و��) �8(��� ، وا��رارات ا��-��$ ا�	3 		ر	ب �#�*

�7 �6وز 1(�� إ� �7ل ا��دة ا���!و!�$ ا��(ددة �6راء ا��دة ا��(ددة �#1(ب أم �-د ا!�2�>� ، وأ�� ا�%�!�$ 
�ر!1� و1	ون �و�� �3 �8ر ، أ�� �3 ا�-راق �#م �(دد  3�ر�ن �ا�1(ب ، أي �7ل �دة ا�ط-ن ا��2�>3 وھ3 

م ا��-دل ��-�داً �Qدارة �1(ب �رارا	� و�&ن ��&ن ا�1	!�د إ�
 1�١٩٨٩!$  �١٠٦�!ون �6#س �ورى ا�دو�$ ر�م 
  . ) ٢( �ن ا���!ون أ�7ه �	&ون 1	ون �و�� وھ3 �دة ا�ط-ن ا��2�>3) ز/%�!��/٧(دة ا���

� ��دة ا�1(ب وھ3     ��ا��رارات ا��!-د�$ وا��رارات ا�8�درة �#
 @ش : أ� إ!� 	و6د �رارات � 		��د ا�دارة 
ا�	3 � 	!�H (�و��ً أو �زا��  أو 	د��س 8�(ب ا��8#($ وا��رارات ا��	ر	�$ �#
 �رار (&م �F�P�>� ، وا��رارات

  .  )٣(و1(ب ا��رارات ا�دار�$ 	!/�ذا ���!ون ��32 �ذ�ك 

، أ�  )٤(!ود أن !و2; أ��را ا*1�س ا���!و!3 �(ق ا�دارة �3 ا��F�ء وا�1(ب ، ��د ��#ت ��� !ظر��ت �د�دة     
�3 ا�1(ب وا��F�ء �ھو ��دأ ا���رو��$ وا�ذي ���	2�ه �	-�ن  أ!!� !رى إن ا*1�س ا���!و!3 ����ر1$ ا�دارة (�


 ا�دارة أن 	#	زم �(دود ا���!ون ، وان 		��د ��(&��� ، �Pذا 8در ����/�ً أو �-���ً �� ��درت �ن 	#��ء !/1� أو #�
 �!�ء �#
 	ظ#م إ�
 1(�� أو إ�F�>� ، و�1	!د ھذا ا�(ق أ�2� إ�
 ا��8#($ ا�-��$ ا�	3 �6ب أن 		و��ھ� ا�دارة �ن
 �رارا	� وا�	3 ھ3 ھدف &ل �رار ، �2�ف إ�
 ذ�ك �را��ة �8#($ ا*�راد (�ث � ��1; إ�F�ء أو 1(ب ا��رار
   دون ا�	��د ��دة �-�!$ ، �ذا ��ن (ق ا�دارة �6د أ1��1 �3 ا��واز!$ ��ن &ل ذ�ك أي ��ن ��دأ ا���رو��$ وا��#8($

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� � ا�
�د	�� � 
��ون وا�% وم ا�	��	�� ، ا�%دد اMول ، ا��� د اMول ، �ز�را )١(� ����ب ��زة ، 	�ب ا�
رار ا7داري ، �ث ���ور � �م ، ٢٠٠٨ن ، 0 
  . ١٥٩-١٥٨ص

� ا�-
رة I 0 ا���ظ م أ: ( ��ث �'ت ) ز/*����/٧(ا���دة  )٢(�ن �
دم ط%�+ إ�I ا���.�� !(ل 	��ن �و��ً �ن ��ر�[ ا����ء ا�*(*�ن �و��ً ا���'وص 0 ��� 
��ب : � �ز�د ا�ظر ...) �ن ھذه ) و(� �  . �٣٠٦واف .�%�ن ، ا�
��ون ا7داري ، ا�.��ب ا�*��� ، �'در 	�ق ، ص. د ، و ١٥٣، ص ا��'در �-	+، ��زة 0 

�� ، ��0ن ، . د )٣(�
0د ا�%ز�ز ! �-� ، . ، و د ٥٣٦-٥٢٨م، ص٢٠٠٥��د 0د ا�.ر�م أو ا�%*م ، ا�
�9ء ا7داري �ن ا��ظر�� وا��ط�ق ، دار ا�*
� � . ، و د ٣٢١-٣١٠ا�
رارات ا/دار�� ، �'در 	�ق ، ص� ��. �� ���ود ! �ل !�9ر ، ����� ا�
رار ا7داري �1ر طر�ق ا�
�9ء ، �ث ���ور 

  .  ٢٥٩-٢٥٨م ، ص٢٠٠٨، ا��� د ا�%��ر ، ) ٢٠(ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، ا�%دد 

� �-'�ل ذ�ك  )٤(����ل . ، و د�٥٢٢-	+ ، ص�'در ا���د 0د ا�.ر�م أو ا�%*م ، . ، و د ٢٨١- ٢٧٩	%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ،ص. د: ا�ظر  ���	
0د ا�
�در ! �ل ، �ظر�� 	�ب ا�
رارات ا/دار�� ، درا	� �
�ر�� ، دار ا���9. ، و د ٢٨٦-٢٨٥، �'در 	�ق ، ص... ، ا�
�9ء ا7داريا�د�ن�  ،��ا�%ر

، �'در 	�ق ، ...���د ��ھر أو ا�%���ن ، 9واط ��رو��0 . ، د ١٩٠-١٧٧، وا	%د 	%د رھ�ن ، �'در 	�ق ، ص ٦٥-٦٤م ، ص١٩٦٤، ا�
�ھرة 
  .  ٦٠-٣٨ص

)٦٣(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  . ا�-��$ و&ذ�ك �را��ة �8#($ ا*�راد 

� 	1	ط�D (ل  و	�1�1�ً !����� 	�دم ��ن ا�دارة ��� 	�#ك �ن 1#ط$ إ�F�ء أو 	-د�ل أو 1(ب ا��رارات ا�دار�$ 
  .ا�!زاع ��ل ا�ط-ن �� �2�ء و�ذ�ك ��%ل ھذا أو2; أ1#وب �(ل ا��!�ز��ت �-�دا �ن ا��2�ء 

   ار�
'���7 ا	����
 ا�د/ ا	�#�" ا	*�	 

�3 ا�و�ت ذا	� �       �		��ز ا�ر���$ ا�دار�$ �-دة ���زات ��� 6-#ت �!� طر���ً �(ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ ، أ� إ!
	�#و �ن ا�-�وب و!��ط ا�2-ف ا�	3 	2-ف �!� ، وإ!!� �3 ھذا ا��ط#ب 1وف !�وم �ذ&ر ���زا	� و��و�� ، أ� 

ا�	3 أدت إ�
 ا*�ذ ���ر���$ أو ا*�1�ب ا�	3 أدت إ�
 إ!�ط$ ا�/8ل �3  إ!!� ��ل ذ�ك 1وف !��1� ����ن ا*�1�ب
6$ @�ر ا��2�ء و &�� �3#  
  : ا��!�ز��ت �3 �-ض ا*(��ن إ�

   أسباب اختيار الرقابة اإلدارية كطريق لحل المنازعات/ الفرع األول

  : ��&!!� إر6�ع ا	6�ه ا�دارات إ�
 ا*�ذ ���ر���$ ا�دار�$ *�1�ب ��	#/$ ��&ن (8رھ� ��� �3# 

إ�
 	وD�1 1#ط�ت ا�(&و�$ ا��-�8رة ��وا6$ ا�	طور ا�1ر�D �#(��ة  $ــ &%رة وظ�>ف ا�دو�$ وظور ا�(�١6
��$ ا�	3 		��ز ����طء وا�	-��د و�دم ا��	8�د�$ و�� ��D �ن أز��ت ��8$ � �	/ق �D ر���$ ا��2�ء ، 	#ك ا�ر�

  .) ١(إدراك ا��	��رات ا�/!�$ ا�	3 	8در �ن ا�دارة 


 ا��Fر ٢#� �ــ �8و�8$ �-ض ا*���ل وا�ط��-$ ا�1ر�$ ��-ض ا��!�ز��ت وا�	3 ��32 ا�8��; ا�-�م �دم �ر2
  .) ٢( إدراك &�ف ��	��رات 8دورھ��ن ��رج ا��>�ت ا�دار�$ وا�	3 �د 	8طدم �!د �ر2� أ��م ا��2�ء �-دم 

ــ إن �ن ا�8��; ا�-�م أن �	رك �Qدارة ا�1#ط$ ا��ط#�$ �3 	8ر�ف �-ض �ؤو!� وا�/8ل �3 ا��!�ز��ت ٣
 
� ��-زل �ن ا��2�ء و�ن ا�ط��-3 أن 	ؤ%ر ا�	��رات ا��8#($ ا�-��$ وا�	��رات (1ن ا�دارة �#!� $<�ا�!�

  . !و!�$ ا��6ردة �8#($ ا*�راد وا��	��رات ا���

ــ ا���م ا���16$ ا��#��ة �#
 ��	ق ا��2�ء و&%رة ا�د��وى و	را&�� !	�6$ &%رة ا��!�ز��ت ا�!��>$ �ن �-ض ٤
ا��رارات ���	ط��ق ا��و�3 ، �3 (�ن 		-#ق �-ض ا��!�ز��ت ��1�>ل (1�$1 �#
 در6$ �ن ا*ھ��$ وا�	3 	(	�ج 

6�ت إدار�$ وا1	�-�د ا��2�ء �1ر�$ ا�(1م وا	��ذ ا��رار ا�!�>3 ، وا 
ن إ!�ط$ ا�/8ل �3 �-ض ا��رارات إ�
ا�داري �&و!� �رارات 	8در �ن ا�دارة �و���ً و��&ل 	�#�دي و�	&رر !	�6$ ا�	ط��ق ا��و�3 �#�وا!�ن وا�	-#���ت 

  .) ٣( وا�#وا>;

��ن �6#س ا�دو�$ ا��8ري ا�(&�$ �ن  1�١٩٥٥!$  ١٦٥وھذا �� 	ؤ&ده ا��ذ&رة ا��2�(�$ �#��!ون ر�م     �
�ء 	#ك ا��!�ز��ت �3 (ا�	ظ#م !P� (����ً �#-دا�$ ا�دار�$ �طر�ق أ�1ر �#!�س	ل ا�وارد �ن ا��2��� ��در ا��&�ن �#�	

 3�  .  )٤() 	ظ#���را(#� ا*و�
 ، إن رأت ا�دارة إن ا��	ظ#م �#
 (ق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . �0٩٢دل �	�ن �J ، �'در 	�ق ، ص: � و�وف I 0 رأي ا�-
+ �ول أ	�ب ��'�ن ا�
رارات ا/دار�� �ن ر��� ا�
�9ء ا7داري ، ا�ظر) ١(

  ) . ا����ش( ١١٥و  �0٩٣دل �	�ن ، ا��'در �-	+ ، ص) ٢(

  .  ٩٣ا��'در �-	+ ، ص �0دل �	�ن ، )٣(

    . ٩٦ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص: أ��ر إ��+  )٤(

)٦٤(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  مميزات وعيوب الرقابة اإلدارية / الفرع الثاني

 �%دة ���زات  ا/دار������ز ا�ر�� ��C� �� ل ا����ز�0ت ا/دار�� وأھ����� ���� ً��% �� أ	 و ��   :��*ل ا�	ب 

� 		ط#ب إ6راءات طو�#$ &�� ھو ا�(�ل أ��م ا��2�ء ،  وإ!��ر!$ و1#$ و1ر�-$ ،  ��!� ا�دار�$		��ز ا�ر���$ ـ ١
، وھ3 1ر�-$ إذ إ!� �د 		م �3 �وم وا(د ) ١(و� 	(�ل ا*�راد أ���ء ����$ �7ف ا*�ر �3 (��$ ا�ط-ن ا��2�>3 

  .) ٢(ا�a ...و� 	&#ف إ���$ د�وى ور1وم و�8�ر�ف 

3 : إ!� ر���$ ذا	�$ ـ ٢� ، �	��ر1� ا�دارة �#
 أ����� إذ 	�وم ا�دارة �ر���$ !/1� أو�ً ��ول وإ78ح أ�ط�>
�3 ھذا ا��6�ل 	�#ك �&!$ وا1-$ �#	�د�ر وا�	/�1ر ��� �	�; �� إ��دة ا�!ظر �3 �راراھ� ���1(ب أو ا��F�ء أو 

2
 �	��ل)	 �!P�  . )٣(ا�دارة ��  ا�	-د�ل و��� إ!� ذا	�$ 

3 �ذ�ك أوD1 !ط��� �ن ا�ر���$ ا��2�>�$  ـ٣�3 ر���$ ��رو��$ و�7>�$ �3 !/س ا�و�ت ، � ، $#���إ!� ر���$ 
  .) ٤(ا�	3 	�	8ر �#
 ا���رو��$ دون ا��7>�$ ، إ2��$ إ�
 إ!� 	(رك �!�ء �#
 	ظ#م أو 	#��>�� �ن 6�!ب ا�دارة 


 أ�1�ب إ!1�!�$ �(	$ ، و�د �6د ا��وظف ا!� �د �وت �#
 !/�1 ا�ط-ن ا��2�>3 �د 		�1س ا�ر���$ ا�دار� ـ٤#� $
��#�6 إ�
 ا�ط-ن ا�داري �-د �/ل ��ب ا�ط-ن ا��2�>3 )٥ (.  

ا�ر���$ ا�دار�$ 	�!; ا��	ظ#م �ر8$ ا�	-رف ا���1ق �#
 �دى 6د�$ 	ظ#�� و��در	� �#
 إ�F�ء ا��رار �2�>��  ـ٥
� �-دم ��رو��	� أو ا�-&س ا�	�1ك �� �-دم 8($ ا�د��ء �ن �7ل �را6-$ ا�دار�  . ة �#�رار وا�	را

إن ا�ر���$ ا�دار�$ و�8و8� ا�ر���$ �!�ء �#
 	ظ#م وذ�ك ���	6�ء ا��راد إ�
 ا�دارة ����رة �-د إ8دارھ�  ـ٦
��رارھ� �F!3 �ن ا�#6وء إ�
 ا��2�ء إذا �� ا�	!-ت ا�دارة �-دم ��رو��$ �راراھ� و��(��$ ا��د�3 �3 ط#��	� ، 

ا	�ذ	� �3 �رارھ� �1(�� أو إ�F�>� أو 	-د�#� ، و�ؤدي  ا*�ر ا�ذي �د �ؤدي إ�
 �دول ا�دارة �ن �و�/� ا�ذي
���	��3 إ�
 �دم 1#وك ا�طر�ق ا��2�>3 و	�#�ل ا�وارد �ن ا��2��� ��در ا��1	ط�ع و	(��ق ا�-دا�$ ا�دار�$ �طر��$ 

ي أ�1ر �#!�س و(ل ا�&%�ر �ن ا��!�ز��ت ا�دار�$ �3 �را(#� ا*و�
 و�و�ت ��8ر وذ�ك �وا1ط$ ا�طر�ق ا�دار
  .) ٦(@�ر ا��2�>3 

	&	1ب ا�ر���$ ا�دار�$ أھ��$ ��$8 �3 دول ا�!ظ�م ا��2�>3 ا��و(د ، �8و8� إذا �� 	-ددت ا�1	%!�ءات  ـ٧
ا��2رو�$ �#
 و��$ ا��2�ء ا�-�دي ، إذ � �6د ا��	2رر �ن ا��رار ا�داري �7ذاً 1وى ا�دارة ��F$ إ!8��� �ن 

  . )٧( ھذا ا��رار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�واد ، �'در 	�ق ، ص. و د ، ١٢٤، �'در 	�ق ، ص...0 � �ز��ر 	وادي ، إ��1ء ا/دارة ) ١( �  .  ���٥د 0 

� ا�
��ون ا�%را�� ، ا��زء ا�*��ث ، دون �.�ن ا���ر ، ( . د) ٢(�  .  ٧طJ ، ص	�� إراھ�م ط+ ا�-��ض ، ا�
��ون ا7داري ، ا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة 

وري ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د) ٣(�� ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ���٢٥ود ا�0٢٤د ا�ر��ن ا�Mو  .  

0د��ن �0رو ، ا�
�9ء ا7داري ، �دأ ا���رو��0 ، درا	� �
�ر�� ، ا�ط%� ا�*���� ، ���Cة . ، و د ٨٢��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص. د) ٤(
  .  ١٢٣ا��%�رف ، ا/	.�در�� ، ( 	�� ا�طJ ، ص

�ورج 	%د ، ا�
��ون ا7داري ا�%�م وا����ز�0ت ا/دار��. د) ٥(  �%�،  اMو�I، ا�ط�'ط-I .دو  ، ٣٦٨م ، ص٢٠٠٦ا��
و��� ، �روت ،  ���ورات ا�� 
� ، ا�
�9ء ا7داري و�� س ا�دو�� ، �'در 	�ق ، ص���9� !��د 0د ا��1� ، �'در 	�ق ، ص،  ٧أو ز�د �
  .  ٤٦وا�

  .  ١٢٢، و���د ��م �0دان ، �'در 	�ق ، ص ١١٦ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ��٢٣٤	ن ! �ل ، ��9ء ا/��1ء ، �'در 	�ق ، ص.د) ٦(

� ا�
�9ء ا7داري. د) ٧(�
�ة I 0 ط �  �Bزي ��'ل ��دي ، ���9رات  � �  .، �'در 	�ق  ٢٠٠٧ـ٢٠٠٦ا��ر� � ا�*��*� ، � %�م ا�درا	

)٦٥(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  : � �%�ب ا�ر��� ا/دار�� و�9%-�� و�.ن �

�3 ا�دو�$ ، �Pذا &�ن ا�!ظ�م �ر&ز�� ،  ـ١ D�	داري ا���7ف ا�!ظ�م ا	��-�ً �	ف �ن (�ث ا��وة وا��دى #	�	 �إ!
&�!ت ا�ر���$ ا��ذ&ورة �و�$ و�	� $-1	�	D ا�رؤ1�ء ا�دار��ن �1#ط�ت وا1-$ 	6�ه �رؤو�1م ، أ�� �3 ا�!ظ�م 

��7� ، و��س �Qدارة 1وى ر���$ و8�>�$ �(8ورة �3 ا��7ر&زي ، �	1�� D	�		 $ت ا��7ر&ز��<��!� (�ث ا�
� ر���$ 2-�/$ !P�   . )١(!ط�ق �-�ن ، و�ذ�ك 

��� إن ا�ر���$ ا�دار�$ ر���$ ذا	�$ ، ��ن ا�دارة 	D�6 ��ن 8/	3 ا��8م وا�(&م �3 آن وا(د، و�ن %م ��ن ـ ٢
�3 &%�ر �ن ا*(��ن ، و� �ك إن ذ�ك  �3 � 	-	رف ���ط�>� �ا�دارة �د 	��ذھ� ا�-زة ���%م �	8ر �#
 أ�ط�>

  .) ٢(�2-ف اط�>!�ن ا*�راد �#
 (�و�م 


 �و أدى ذ�ك إ�
 ا�	(#ل �ن �وا�د ا���رو��$ ��� �ز�د �3 أ(1�س 	1-
 ا�دا ـ٣	) �رة إ�
 	(��ق �8��(
$��  . )٣( ا*�راد �-دم ا�ط�>!�ن �#
 (�و�م ، ���2��$ إ�
 إن ا�دارة �د 	!�8� ا���رة ا���!و!�$ ا�&�

�	2; إن ا�ر���$ ا�دار�$ �/�دة و�6د�$ وان �� �ن ا*ھ��$ �� �6-#!� !	�1ك ��*�ذ �� وإ!� طر���  م��� 	�د     
17ً �(ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ ، و�&ن *6ل 	(��ق ا�/�>دة و�2�ن (�وق ا*�راد و�	7�3 �� 	-�!�� �ن 2-ف ��ن 

  .ا*�2ل أن 	�وى و	د�م ��!واع أ�رى �ن ا�ر���$ 

، وان &�ن �ن ا���&ن أن  رات ا�دار�$ا��را طر�ق �(ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ 	�رز �3 �ر���$ ا�دار�$ &وان ا     
��	د ھذا ا�6راء ����ل �!�ز��ت ا�-�ود ا�دار�$ أ�2� وذ�ك �3 (��$ و6ود أي �7ف ��ن طر�3 ا�-�د ، �##�	-��د 


ا��2�ء أو ا�	(&�م ، وان أھم �� �6ب �#�!� 	وD�  �)�2 ا�دارة أن �	�دم إ�
 ا�دارة ��&وى ��ل ر�D ا�!زاع إ�
و�� �و(ظ �ن �7ل درا1$ ا�ر���$ ا�دار�$ &طر�ق �(ل ا��!�ز��ت �3 ا��ط��ب ا�1���$ ، ھو إن (ل !زا��ت 

��2�ء ا�داري ، وھذا ا��رارات ا�دار�$ وطرق ا�ط-ن �� 6�ءت �	/ر�$ ��ن ا�#6�ن ا�دار�$ وا��>�ت و��ن ا

 �2�>!� ا�داري و���1 ���2-ف ، (�ث ا!� � 	طرح أ���� D��6 د��وى ا�ط-ن ����رارات  �ذ���ذ �ؤ#�

ا�دار�$ ، ��د أ�ر6ت �ن ا�	8��8 ا�&%�ر �ن ا��!�ز��ت ا�دار�$ وأ(�ل ا�ط-ن �� أو ا��	راض �#�� أو 
6�ت أ�رى ر1م ا���!ون ذ�ك ا�طر�ق �� ، و�&ن �ن ا��/	رض ، و 
!(ن �ن ا��#دان ا�	3 أ�ذت ا�	ظ#م �!� إ�

�!ظ�م ا��2�ء ا��زدوج أن 	طرح D��6 ا��!�ز��ت ا�دار�$ أ��م ا��2�ء ا�داري و� �&ون �	/ر�� ��ن ھذه ا��(&�$ 
، �ذا �6ب أن �&ون �&م ا�	���زأو 	#ك وھذا �� !7(ظ� �7%ً �3 ��!ون ا�	���د ا�(��3 ا�ذي �(�ل ا�	���ز أ��م �(

ر�$ أ��م ا��2�ء ا�داري و� 	رد أي د�وى 	��م أ���� �و6ود ��1ل آ�ر ، وان &�ن �3 ا�ط-ن ��ي �!�ز�$ إدا
إ(��$ ا�!زاع أ��م 6�ت أو �6�ن �(ل ا�!زاع ��1ب إن ھذه ا�6�ت �#
 �#م ودرا�$ أ&%ر �3 �و2وع ا�!زاع 

أ���� �P!!� !1#ك  $وطر��$ (#� ، وان ا�	8�ص ا��2�ء ا�داري �D��6 ا��!�ز��ت �ز�د &%رة ا�د��وى ا��طرو(
 
ا��2�ء (�ث �&ون ا�	ظ#م  ��1ل ا�(ل ا�داري أو�ً وذ�ك ��ن 	&ون ھ!�ك �را(ل �(ل ا�!زاع ��ل و8و�� إ�

ا�داري ���	ظ#م أو�ً �دى ا�6$  $ ، (�ث !رى أن 	�دأ �را(ل ا�ط-نوا��	راض ��&ل �و(د أ��م ا�6�ت ا�دار�
 ، �
 ا!� �/2ل 	�&�ل ا�دار�$ ا���	8$ �8در ا��رار أو ا�6$ ا�ر>�$�1 �#�   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ ( ��  . ٣٧٧، �'در 	�ق ، ص... 0د ا��Mر ��	ن ��1ر ، 	 ط� ا/دارة 

� �-�ق ، �وا0د وأ�.�م ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د) ٢(�. ، و د ٩٧�ؤاد ا�%ط�ر ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ٥٠-٤٩�ور
  .  ٤٢، �'در 	�ق ، ص...��دي ا�
�(ت ، ا�ر��� ا/دار�� وا������ 

0٢٥د ا�ر��ن �ور��ن ، �'در 	�ق ، ص. و د.  �٧ق ، ص، �'در 	...إراھ�م ط+ ا�-��ض ، ا�
��ون ا7داري وا�ر��� I 0 . د) ٣(  .  

  

)٦٦(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  

��ل ا�ط-ن أ��م  و	�#ك ھذه ا�#6�ن 1#ط$ ا��ت �3 ا�ط-ون و(#� ود��ً �#	ظ#م أ���� �ن ا��رار ، إدار�$ �6�ن 
إ�
 �(�&م ا�	���زـ �3 ظل و6ود  ا��2�ء وان ھذه ا�#6�ن 	��ل �6�ن ا1	>!�ف و	���ز أ�2� و� ��&ن ا�(��$

وھ3 ا��2�ء ا�داري �D  ا�#6وء (�!� إ�
 ا��ر(#$ ا�	���$ـ وان �م ��ت �3 ا��!�ز�$ ��&ن ا��2�ء ا�داري 
� �و8/� 6$ 	���ز وإ!�� �&ون �#
 ��1ل ر�D د�وى �2�>�$ أ���� ، ���7(ظ$ إن ا��2�ء ا�داري � ��ت 

8�ره ��ط �#
 ا��!�ز��ت ا�	3 	%ور �3 ا��وا!�ن ا�	3 ر1م ا���!ون طر��� آ�ر و��&ن 	ط��ق ھذا ا�(ل �ل وا�	
 ، �  . (�ث إن ا��ر(#$ ا*و�
 	-	�ر (7ً إدار�� وا��ر(#$ ا�	���$ أ1#و��ً �2�>��ً �#ط-ن �
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ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 


 و%���
 2��1 / ا	�!�  ا	*�() �ا	����
 ا	8��

��ز��ت ا�دار���	 

    

   $���ل ر���$ أ���ل ا�دارة ا���!و!�$ &�	 �	&	31 ا�ر���$ ا��1�$�1 �#
 أ���ل ا�دارة أھ��$ ��8$ ، �(&م إ!
1واء &�!ت �رارات إدار�$ أم ��ودا إدار�$ أو (	
 أ���ل ��د�$ �(	$ ، &�� إ!� ر���$ � 	�	8ر �#
 ا(	رام 

1�ت وا��رارات ا�	3 	8در �ن ا�1#ط$ ا�	!/�ذ�$ و�دى ا���رو��$ أو ا���!ون �ل 	�	د إ�
 �دى �7ء�$ ا��1�
� �D ا�8��; ا�-�م ��  . 	وا

و�راد ���ر���$ ا��1��1$ ا�!��ط ا�ذي ���رس �ن ��ل ا�8(��$ وا*(زاب ا��1��1$ وا�!����ت �#
 ��	#ف     
و(��ت ا!(راف ا�دارة أ!وا�� ، إ2��$ إ�
 و1�>ل ا*�7م ا*�رى ا�	3 �وا1ط	� ��&ن &�ف ا*�ط�ء ا�دار�$ 

، &�� و	ظر ھذه ا�ر���$ �ن �7ل �را��$ ا��ر���ن *���ل ا�1#ط$ ا�	!/�ذ�$ ،وذ�ك  )١( �3 ���ر1$ أ����� ا���!و!�$
 ��ن �7ل ا�1ؤال أو ا�1	6واب وطرح ا�%�$ (�ث ��&ن �وا1ط$ ھذا ا��	8�ص �را��$ ا�وزارة �3 أدا>

ر �3 ���ر1	� �وظ�>/� و8و� إ�
 	!(�$ ا�وز�ر أو أ&%ر �ن ذ�ك �ن �7ل *����� و	���ص ا*�ط�ء وا�	��8
  . )٢(1(ب ا�%�$ 

��د 		�%ل �3 ا�ر���$ ا��-��$ ا�	3 ���ر1� أ�راد ا��-ب �3 ا�دو�$ ،  ،) ٣( و		�ذ ا�ر���$ ا��1��1$ 8ورا ��	#/$    
و�د 		�%ل �3 ر���$ ا�رأي ا�-�م ا�	3 	���رھ� ا��6-��ت وا�!����ت وا�8(��$ و@�رھ�، وأ��را ا�ر���$ ا��ر���!�$ 

  . ا�	3 		و�ھ� ا��6��س ا�!����$ 

  : 	����ً  ��	D3 �	�د�ر ا�ر���$ ا��1��1$ ، و&�� و1وف !�8ص �&ل وا(دة �!� �ط#��ً ، و!#�� ��ط#ب را�

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�واد ، �'در 	�ق ، ص. د )١( �  .���٣د 0 

�واد ، ا��'در  �-	+ ، ص ���د. د )٢( ��� ا��زء اMو	��م ن را�د ا�% وي ، ا�
�9ء ا7داري ، درا	� �
�ر�� ، . د، و  0٣ �
ل ، ا�ط%� اMو�I ، دار ا�*
� ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ٦٣-٦٢م ، ص٢٠٠٩، ��0ن ، اMردن ، ���  .  ��١١٣	ن ! �ل ، ا�
�9ء ا7داري ا� 


وم �� ، أو) ٣(� ����ظر إ�I ا��دف ���� أو �ن  ���وع 'ور ا�ر��� ا�	��	�� وذ�ك إن ا�ر��� ا�	��	�� �د �.ون 	��	�� ���ظر إ�I ا���� أو ا�	 ط� ا��
 ��� 0 �  . ١٩٩ا��د ر	(ن ، �'در 	�ق ، ص أ�ور. و�� %دھ� ، و د 0٢٩٥د ا�-��ح �	ن ، �'در 	�ق ، ص. ا�ظر د ،��ث اW*�ر ا���ر�

  

)٦٨(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  ا	����
 ا	39!�
/ ا	�#�" ا�ول 

و��8د ���ر���$ ا��-��$ ، 	#ك ا�ر���$ ا�	3 ����رھ� أ�راد ا��-ب �8ورة ����رة �ن طر�ق ا�1	/	�ءات     
 $��-�� �ن طر�ق ا�	8و�ت ،  )١(ا�!�� 3� )٢(وا�1	/	�ء ا��-�3 ھو �رض �$��1 �#
 ھ�>$ ا�!����ن *�ذ ا�رأي 

وھو أ�ر ��	#ف �ن ا�!	��ب ا�ذي �6ري �دف ا�	��ر ا�!����ن ���ص أو أ&%ر �ن ��ن �دد �ن ا��ر�(�ن 
م �3 (&م ا��7د #�%�	�.  


 ر>�س ا�دو�$ إذا &�ن ا��ر�; ا�و(�د �ذ�ك،      #� $��وا�1	/	�ء �د �	-#ق ���ص �-�ن &��1	/	�ء ���ن ا��وا
 ��& ، ً��8���د �	-#ق �	8رف أو ا�	راح �-�ن &��1	/	�ء �#
 �-�ھدة أو ��!ون ، ��-ر�$ وھ!� �-	�ر ا1	/	�ًء 

، و�&ون ��%��$ أ1#وب �#ر���$ �#
 ھذا ا�	8رف أو   �دى �وا��$ ا��-ب �#�� ، وھذا �-	�ر ا1	/	�ء �و2و�3
�	-#ق �3 ا�وا�D �8�(ب ا�	8رف أو  ، و�D ذ�ك ��د �&ون ھذا ا�1	/	�ء �3 (���	� ا1	/	�ء ���8�ً  حا��	را

	��
 ا�	8رف ، ��ن ذ�ك �-د �!(�ً �#%�$ �3 8�(ب ا�	8رف ، أ�� إذا  �ا��	راح ، �(�ث إذا أ�دى ا��-ب �وا#�
  .  )٣(&�!ت ا�!	�6$ ھ3 ر�ض ا��-ب �ذا ا�	8رف ، ��ن ھذا ا�ر�ض �-!3 (6ب ا�%�$ �ن 8�(ب ا�	8رف 

� إن ا�	6�رب �راط�$ وا�(د �ن 1#ط�ت ا�(�&م ، أوب �ن أ1���ب 	(��ق ا�د��ور@م إن ا�1	/	�ء ا��-�3 ھو أ#1
� ا�!2_ ا��1�31 �-�� ا*��$ وا�	3 �م �	(�ق ��� 
��3 ا�دول ا�	3 		/ D��3 ��	#ف ا�دول �د أ%�	ت ا!� @�ر !�

م �� ا!� � ا1	/	�ءات ، إذ أ2(
 �ن ا����دئ ا�د1	ور�$ ا��1# ا�&��3 أو ا����ر1$ ا�(����$ �#(ر��ت ا*1�$�1
(����$ إ� (�ث 	&ون ھ!�ك (ر�$ (����$ ، (�ث � �&ون ا�1	/	�ء �6د��ً إ� �3 دو�$ 	ؤ�ن �#�واطن (ر�	� ا�&��#$ 

  .  )٤( و�دم ا�	د�ل �3 !	�>_ ا�1	/	�ء وھ!� �(�ق ا�دف ا���8ود �!� ة�3 إ�داء رأ�� ، و	&/ل ا�(�د

 ��#� 
و ا�د1	ور ، �ن �-ظم ا�د1�	�ر ا�(د�%أ�� �ن ا*1�س ا�ذي 	�!�	-	�ر ا��-ب ھو �8در  $ھذه ا�ر���$ 
، ���	��ره �8در ) ٥( ا�1#ط$ ، أي ��د وان 	&ون ھذه ا�ر���$ !��-$ �ن 8�(ب ا��8#($ ا�(����$ وھو ا��-ب

 �و ا�ذي �6ب أن �ؤ�ذ �رأ�� و	D�1 &#�	� ،  )٦(ا�1#ط�ت و�ر��	���ط ا�دارة ! 3�و�� (ق ا�ر���$ وإ�داء رأ�� 
  . �ذا ��ن ا�ر���$ ا��-��$ ھ3 (ق د1	وري 

  .  !�#ص �ن ذ�ك إن ھذه ا�ر���$ و��>�$ 	1-
 إ�
 (ل ا�!زاع ��ل و�و�� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري ا�ر��� . د )١( �  .  ٢٧٠، �'در 	�ق ، ص ...	��

� ا����ر ا/	(��� ، ا�.و�ت ،. د )٢(�.� ، Iو�Mا �%�ن ا�Mظ�� ا�و9%�� وا��ر�%� ا/	(��� ، ا�ط �م ، ١٩٨٠ ���د راBب ا�� و ، ا7	�-��ء ا��%
   . ١٤-١٠ص

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري ا�ر��� . د )٣( �� ا�
�9ء ا7داري ، � 
�ة  ت�Bزي ��'ل ��دي ، ���9را. ، و د ٢٧١، ص ا��'در �-	+ أ0(ه، ...	���
  . I 0 ط � ا�درا	�ت اMو��� ، ا��ر� � ا�*��*� ، �Bر ���ور 

��ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري . د) ٤( �  .  ٢٧١،  �-	+�'در ا�،  ...	��


��ً و��9 )٥(�� ذ�ك  ١٢، ص�'در 	�ق ،  ءً ا��	���ر �'ط-I ر9وان ، ا7د�0ء ا�%�م وا�ر��� ا/دار�� � J��	�ن 0 � ط+ ، ا�ر��� ا��%�� : ، و را
1داد ،  �%���� س . �� ا�
��ون وا�	��	� ، � Iد�� إ�
� ا�	 ط� ، ر	��� ���	��ر ��  .  ١٣٨، ص ١٩٨١و	� � إ	��م ا����ھ�ر 

� ا���دة ا�!��	� ��+ �٢٠٠٥ص ا�د	�ور ا�%را�� ا����ذ �%�م  )٦(�  . م I 0 ھذا ا��دأ 
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  ر���
 ا	�أي ا	�3م/ ا	�#�" ا	*�() 

      ��راد ��8ط#; ا�رأي ا�-�م ��6و�$ اOراء ا�	3 	1ود �6� 3	�D �-�ن �3 و�ت �� ، أو اOراء ا�	3 �-	!�
م ا���8$ وا�-��$ا�!�س ���ن ا��1�>ل ا�	3 )��3 �8�  .  )١( 	ؤ%ر 

و�ن ا�وا2; إن ھذا ا�!وع �ن ا�ر���$ �� ا*%ر ا����` �3 	!ظ�م أ���ل ا�دارة و�!-� �ن ا�	-1ف �3 ا1	-��ل      
و �	�; �#�واط!�ن (ر�$ ا�	-��ر �ن أرا>م وا�د��ع �ن (�و�م ���	#ف ا�و1�>ل ا��	�(��#	-��ر �ن  $ا�1#ط$ ، 

ا�رأي ، ���1� ا�8(��$ وا�	3 	-	�ر �1�ن ا*�$ وا��-�رة �!�، وا�	3 @���� �� &�/ت �ن �-ض ا�	6�وزات �ن 
�وظ/3 ا�دارة ا�-��$ ، �ذ�ك �و8ف ا�رأي ا�-�م ��!�  ا�(&م ا�ذي 	8دره ا��6��$ �3 ا��1�>ل ا���$ ، وھذا 

!ون �72 �ن ا��رارات ا�دار�$ ، *!� �-�ل �3 ا��6�ل ا�ذي ��&ن ا�(&م ا�ذي �8دره ا�رأي ا�-�م �د �ط�; �����

 ر6ل ا�دارة أن �(1ب (1�ب ھذه ا��وة إذا �� (�ول ا��	داء �#
 (�وق #-�أن �!(رف ��� ا���!ون ، �ذ�ك 

�راد ا��	2رر�ن �ن �رارات ا�دارة أن �%�R� م ، و�ن %م ��&ن، ا��راراتروا ا�رأي ا�-�م 2د 	#ك ا*�راد و(ر��	
 �-�و��&ل �1�ھم �3 إ�-�د ا�دارة �ن ا	��ذ �رار @�ر 1#�م أو @�ر �7>م وا�F2ط �#�� �ر1م �1�1$ 1#��$ ود

  .) ٢(!(و �رار آ�ر أو �1�1$ أ�رى 

و��	رك �3 	&و�ن ا�رأي ا�-�م ��	#ف و1�>ل ا��7م ���2��$ إ�
 �ؤ11�ت ا��6	�D ا��د!3 �ن أ(زاب و!����ت 
  .و�ؤ11�ت و�6-��ت 

  رقابة وسائل اإلعالم/ الفرع األول 

3 		!وع ��ن ��1و�$ و�ر>�$ و��روءة ، و���رس ا�رأي ا�-�م     �		-دد و1�>ل ا��7م �3 ا�و�ت ا�(�2ر ، 
ر���$ دا>�$ و�!	ظ�$ �#
 أ���ل ا�دارة ا�-��$ �ن طر�ق و1�>ل ا��7م ا���	#/$ �ن 8(��$ وإذا�$ و	#/ز�ون ، 

رات و��ود ا�دارة ا�-��$ وأ����� ا���د�$ ، ���#ك ا�رأي ا�-�م �	#ك ا�و1�>ل وا*1���ب ر���$ ��رو��$ �را

 �د��و�$ ا�	8�ل ���راد  )٣(��1	ط�D ا�	�%�ر �#
 ��ل ا*6زة ا�دار�$ -1	 ��و1�>ل ا��7م ���6و� ،

 3�ا��6	�D ، �ذ�ك !6دھ� 		-رض �(��ة ا*�راد وأھ�� ا�د��ع �!م 2د �!ت ا�دارة ، وھ�2� (�وق ا*�راد ، 
� �(&�م ا���!ون ، و�ذا 	��رس و1�>ل ا��7م ا���	#/$ دوراً  $	8ر��ت ا�دارة @�ر ا���رو�	�وم �!�ر &�وا!	

ر�����ً �ن طر�ق طرح ا���&7ت ا�دار�$ ا���	#/$ ، و���ن أو�6 ا��8ور وا�-6ز ا�ذي �-	ري أ���ل ا*6زة 
  .   )٤( ن أداء ��ل ��	#ف ا*6زة ا�دار�$ا���	#/$ و�ط���	� �(ل 	#ك ا���&7ت و	7�3 ا��8ور وا�-6ز و	(�1

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري وا�ر��� . د) ١( ��  ٢٧٢، �'در 	�ق ، ص...	��� ����
��دئ ا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة و�ط� ، �.، و �0ر ���د ا��و
  .  ٥٩م ، ص١٩٨١اMردن ، ا���ظ�� ا�%ر�� � % وم ا/دار�� ، ��0ن ، 

  .  ١١٦، �'در 	�ق ، ص... �ن �0رو ، ا�
�9ء ا7داري 0د�. ، و د ٦٩ -٦٨��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ـ ص. د )٢(

  .  ١٣٧ص. 0 � !ط�ر ، �'در 	�ق . د )٣(

  .  ���١١٢د 0د ا����د أو ز�د ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )٤(

)٧٠(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  

�/3 ا�-راق �7%ً ��ن ا�8(��$ 	!-م ���(ر�$ �#�د �88ت �-ض ا��76ت وا�8(ف أ�وا��ً �!�ر �&�وي ا��واط!�ن 
!�ك ا�-د�د �ن �را�_ ا�	#/ز�ون ا�	3 	�وم �-رض ���&ل ا��6	�D و�ط���$ ا��1ؤو��ن �و	ظ#��	م ، و�!/س ا�	6�ه 

 �  .   )١(�وD2 ا�(#ول �� وا�6��$ �#�

�$ أ�و�)8��� 
3 	-�ل �#�ى و�1#$ ��را��$ أ���ل ا�(&و�$ و(ر�	� �ظر �ن �ظ�ھر ا�!ظ�م ا�د���راط3 
	&و�ن رأي ��م و	ذ��� ، &�� إ!� 	-رض ��زا�� و��وب �-ض أ���ل ا�دارة ا�-��$ و	را�ب ��رو��	� و 

��� ��� 	د�D ا�دارة إ�
 �7ء�	� ، و	&�ف �ن ا�	6�وزات وا�!(را��ت �	-رض 	����� *���ل ا�دارة ، و	ؤ%ر 
� أو �!-� أ78 �ن أن 	�وم �8Pدار 	#ك ا��رارات ، أو ا����م �	#ك ا*���ل ، و�ن <�Fأو إ� �1(ب �رارا	
 $3 �ن 6�ا��7(ظ إن ��ل أ6زة ا��7م ��&ل ��م، وا�8(��$ �و�6 ��ص ، ذات أھ��$ 		�%ل �-دة و6وه ، 

و�ن 6$ أ�رى 	ط��ب ا��1ؤو��ن �وD2 ا�(#ول ��� 	-ر�2 �ن ���&ل ، 	�&ن ا��-ب �ن ا!	��ب ��%#�� �(ر�$ 
ذه ا*��رة �	��ذ �طوات 6�دة �3 ھذا ا��6�ل ، � D�� 	%�ر ا�رأي ا�-�م 2د 	#ك ا�دارة ، و	د!�� $%��% $و�ن 6

� وا!	��دھ� إذ	�� 	را�ب أ���ل ا�دارة ر���$ (����$ وذ�ك �ن �7ل �!��!��ا �� ار	&�ت أ�ط�ء و�ن 6$ را�-$ 
  .) ٢(��16$ &�!ت أم ��1ط$ 

!رى ��� 	�دم إن !�ر �&�وى ا*�راد وا��واط!�ن �3 ا�8(ف أو �3 ا�ذا�$ وا�	#/ز�ون �ن ��!� أن �د�D ا�دارة 
� ذ�ك إ�
 ا�	راD6 �ن �رارا	� أو أ����� ا�	3 -�إ�
 ا�(رص وا�	�!3 �3 إ8دار ا��رارات ا�دار�$ ، أو �د �د

�-$ و�/�دةان ا	�ذ	� ، وھذا �� �6-ل �ن ر���$ ا�8(���1ق و�! $  ً7��& ��) 
*ن ا��واطن ا��	2م �(8ل �#
 3��ر !� �� $-��	� 
@�ر �!�وص و�1ر�$ ، وذ�ك �	(�ق و�	-زز أ&%ر �و !/	رض ــ و6ود �6!$ �%7ً ــ 		و�

F� $�7-8�ل ���دوا>ر ذات ا�	�ظ#��ت وا	وى و�&�
 و�ق أ(&�م ا���!ون و�(��1$ ا�8(ف ا��(#�$ �ن #� �#) $�
  . ا��وظ/�ن ا���8ر�ن وھذا �� �6-#� �(ق 1#ط$ را�-$ 	�ف 6!��ً إ�
 6!ب ا�1#ط�ت ا�%7ث 

  

  رقابة مؤسسات المجتمع المدني / الفرع الثاني 

�ك ��� إن ر���$ ا�رأي ا�-�م 	��ل أ�2�ً      � ����� ��	8ر ا�دور ا�ر���3 �#
 أ6زة ا��7م ا��ذ&ورة ��ط ، 
  . ا�a... ر���$ �ؤ11�ت ا��6	�D ا��د!3 �ن أ(زاب �1��1$ و!����ت وا	(�دات و�!ظ��ت @�ر (&و��$ 

     �3 �!د�� 	6د إ�7�ً �3 ��ل إ(دى �#R(زاب ا��1��1$ دور ھ�م �3 ا��(��ظ$ �#
 (�وق ا*�راد ، 
ا�دارات وأ6زة ا�دو�$ ، 	1�رع إ�
 إ�داء ا�!8�>; وا�ر��دات �	#ك ا*6زة أو 	�وم �	و��6 ا�#وم وا�	-!�ف و�د 

ا*�ر إ�
 ا1	-داء ا��-ب �#
 ا�(&و�$ ، ��� �ؤدي إ�
 ���م رأي ��م �-�رض �#(&و�$ ، �د �د�D ھذه  �8ل
�3 ا*��رة إ�
 إ��دة ا�! �� و	و�2(� ، و�د �ؤدي إ�
 1(ب ا�%�$ �ن ا�(&و�$ أو �دم �1�!د		��  ظر �3 	8ر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر���] ( �و0د I 0 ���ة ا�%را��� ، ور���] ا��%
ب I 0 ���ة ا�-رات ، ور���] �J ا���س I 0 ���ة 1داد ا�-��Q�9 : �ن ھذه ا�را�] ا�� -ز�و���  )١(
  . ، و�ن ا�'�ف ا��� �� '��-� ا�'�ح ، و.ذ�ك ر���] �J ا�
��ون I 0 راد�و ا�%را��� و�Bرھ� 

� �ط�ق ا�
��ون ا�%�م ، . د )٢(�-١٢٧م ، ص٢٠٠٤	%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ، . ، و د ١٤٥، ص �'در 	�ق�Bزي ��'ل ��دي ، �% �
�ت و�
�7ت 
١٢٨  .  

)٧١(  
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 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  .  )١( ا�!	����ت ا���د�$

3 ا*�رى 	��رس دوراً ر�����ً �	�%ل �3 	1#�ط ا�2وء     �&ذ�ك ا�(�ل ���!�1$ �#!����ت وا�	(�دات وا��6-��ت 
 3�
 	6�وزات وا!(را��ت ا�دارة وا��ط���$ �(�وق �!	��� ا��	2رر�ن 6راء ھذه ا�1#���ت و���	��3 	1�ھم #�

   . )٢(�� �د� �!� إ�-�د ا�دارة �ن ا	��ذ ا��رار @�ر ا�1#�م وا	��ذ آ�ر �#1

3 	��ر1� �ن طر�ق      � �و		���� و1�>ل ھذه ا*(زاب وا�!����ت وا��!ظ��ت @�ر ا�(&و��$ �3 ر���	
� و�ؤ	�را	� و&ذ�ك ��د ا�!دوات وا�6	����ت ا�-��$ وط�D ا��!�ورات وا�د���$ �&ل و1�>ل ا��7م 	��)8

، �	و��$ ا�رأي ا�-�م و(%� �#
 ا	��ذ �و�ف �-�ن 	6�ه 	8رف �-�ن 8در �ن ا�دارة ، &�� إن  )٣(وا��7ن 
�3 اOراء وا�	7ف ا�(#ول ا�	3 	�د�� ، 	D2 !8ب أ��ن ا�1#ط�ت ا�-��$ ھذه اOراء و	#ك  �ا*(زاب �	8�ر�

$ �D ا	6�ھ�ت ا��6	�D و	ط#-�ت �&3 		�&ن �-د ا�درا1$ ا��	�!�$ �ن 8دور �رارا	� ا�	3 	36ء �	��� لا�(#و
   . )٤(أ�راده 

و	-د ر���$ ا�رأي ا�-�م �3 �-ض ا*(��ن ر���$ و��>�$ ، 	1	دف �!D ا	��ذ �-ض ا��رارات أو ا����م ��-ض     
�!6د �3 �-ض ا*(��ن إن ا�رأي ا�-�م ���رس ر���	� �#
 أ���ل  ، �ا*���ل !ظراً �-دم ��رو��	� أو �7ء�	

ل ا����م ��، و�-�ر �ن و6$ !ظره 1واء &�!ت ا�6���$ ا�دارة ا�-��$ ��ل و�د	� ، و�!��ش ��رو��	� و �7ء�	� ��
،  زاءهإأم 1#��$ ، �ذا �	و6ب �#
 ا�دارة ا��7ع �ن ا����م �-�ل إداري ��ر ا�رأي ا�-�م �ن و6$ !ظره ا�$��#1 

  . أو ا����م �� ���&�/�$ ا�	3 �	�!�ھ� 

ا��!�ز��ت ��ل و8و�� إ�
 ا��2�ء وذ�ك 1واء �ن و�87$ ا��ول !رى ��ن �#رأي ا�-�م دوراً &��راً �3 (ل      
طر�ق و1�>ل ا��7م أو �ن طر�ق �ؤ11�ت ا��6	�D ا��د!3 و �&7 ا�طر��	�ن ��ن و1�>ل ا��7م أو ا*(زاب أو 

&�ن �� و!-�ت (�ث 	&ون �د  لا�!����ت أو @�رھ� 	�وم �طرح ا�(#ول أ��م ا�دارة ، �Pن ا1	6��ت �	#ك ا�(#و
  .  وا�6د وا�و�وف أ��م ا��2�ء وان �م 	/-ل �7 �&ون ھ!�ك 1وى ا��	6�ء إ�
 ر���$ ا��2�ء  و�رت ا�و�ت

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ، و ��0ر ز�Bر ١٤٠	%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ، ص. د )١(  .  ١٠٣، �'در 	�ق ، ص...، �دود 	 ط� ا/دارة  ا�.%

٦٩��روق ا��د !��س ، �'در 	�ق ، ص. د )٢(  .  

� �-�ق ، �وا0د وأ�.�م ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )٣(�٤٧�ور  .  

� �� �9ت + ا���دة  �٢٠٠٥
د .-ل ا�د	�ور ا�%را�� ا����ذ �%�م �م �.-ل ا�دو�� ، �� 7 �!ل ���ظ�: ( ��+ ) ٣٨(�ر�� ا��%�ر 0ن ا�رأي .ل ا�و	�Qل وذ�ك 
  : ا�%�م واWداب 

  .أو7ًـ �ر�� ا��%�ر 0ن ا�رأي .ل ا�و	�Qل 

  . *����ــ �ر�� ا�'���� وا�ط��0 وا/0(ن وا/0(م وا���ر 


��ون   ) *��*�ــ �ر�� ا7����ع وا��ظ�ھر ا�	 �� ، و��ظم 


د أ�رت �ر�� �C	�س ا���%��ت وا�Mزاب ا�	��	�� وا��9�7م إ���� ) ٣٩(أ�� ا���دة �.   

� � ط��0 ، ا�
�ھرة ، . د )٤(  .  ٢٦٤م ، ص���٢٠٠٣د 0د ا����د أو ز�د ، �وازن ا�	 ط�ت ور����� ، درا	� �
�ر�� ، ا��	ر ا�ذھ

  

)٧٢(  
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 / ا	�#�" ا	*�	  �)��  ا	����
 ا	!�	

أ�2� ر���$  ���ذ أ1#وب (ل ا��!�ز��ت ا�دار�$ �&7ً آ�ر ���2��$ ��� �1ق (�ث 	��ل ا�ر���$ ا��1�$�1     
 D13 �8درھ� أن �و	ر�-�ت ا��ا��ر���ن ���	��ره 8�(ب ا��	8�ص ا*�8ل �3 ا�	�ر�D ، إذ ��#ك �ن �7ل ا�	
و��2ق �ن 78(��ت ا�دارة ، أو ��D2 ���ر$1 78(��	� ���ود و2وا�ط د���$ ، �دف (���$ (�وق ا*�راد 

  .  )١( و(ر��	م

، وا�	3 �د 	�1
 ����ر���ن أو ) ٢(	#ك ا�ر���$ ا�	3 	��ر1� ا��6��س ا�!����$  وا���8ود ���ر���$ ا��ر���!�$     
 
�3 ا�-راق ــ و�	و� �����6-�$ ا�وط!�$ أو �6#س ا*�$ أو �6#س ا�!واب ــ وا�	��1$ ا*��رة ھ3 ا����وذ �

 ، �و	�وم ھذه ا�ر���$ �#
 أ1�س ا��ر���ن �ن ھذه ا�ر���$ �را��$ �دى ط��$ ا�1#ط�ت ا�دار�$ �#�وا!�ن ا�	2� 3-
  . �1ؤو��$ ا�دارة أ��م ا��ر���ن ، و�� �	/رع �ن ذ�ك �ن (ق 1(ب ا�%�$ 

وا�رز 8ور ا�ر���$ ا��ر���!�$ 		�%ل �3 	و��6 ا�1ؤال �#وز�ر أو ا�وزارة &�� إن �#�ر���ن (ق إ6راء 	(��ق      
�راد طرح ا��&�وى �#
 ط�و�$ ا��ر���ن �ن طر�ق ��%#�م  )٣(�3 �و2وع �-�ن Q� ن��، و�3 (��$  )٤(، &ذ�ك 

  .  )٥(%�وت ا��ط� ��ن ذ�ك �-رض ا�وزارة أو ا�وز�ر ا���طH �#�1ؤو��$ ا�6!�>�$ أو ا��د!�$ أو ا��1�$�1 

�د 	د�D �&ل وز�ر إ�
 ا��	زام ��وا�د ا���!ون وإ�زام ���$ �وظ/�� ��(	رام  )٦( وھ&ذا !6د إن 8ور ا�ر���$ ا��ر���!�$
  . 	#ك ا��وا�د 
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� !ط�ر ، �'در 	�ق ، ص. د )١( 0١٣٨  .  

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري . د )٢( �  .  ٢٧٦، �'در 	�ق ، ص...	��

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري . د )٣( �  . ٢٧٨، ص ا��'در �-	+، ...	��

�ؤاد . ، و د ���٧٣ود ���د ���ظ ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ٥١-٥٠، �'در 	�ق ، ص...��زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري . د )٤(
  .  ٨٩ا�%ط�ر ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص

� أو راس ، ا�
�9ء ا7داري ، ��0م ا�.�ب ، ا�
�ھرة ، دون ذ.ر 	�� ا�طJ ، ص. ، د ١٥٣-١٥١ا��.�م ، �'در 	�ق ، ص	%�د . د )٥(%�،  ���٨٢د ��
ق ، صا��'در ا�، ...و��0ر ز�Bر ، �دود 	 ط� �	١٠٤  .  

� ا���-�ذ�� ، �ظرا ��	�س ا��و9وع ��%(��ت �ن ا�	 ط��ن ا���ر�%�� ��و�I ا�د	���ر �-	�� ��د�د طرق ا�ر��� ا�ر������ I 0 أ��0ل ا/دارة أو ا�	 ط )٦(
� �وا��� اM!رى ، و�د .-ل ا�د	�ور ا�%را�� ر��� ا�ر���ن I 0 أ��0ل ا��.و�� ا��را���دأ ا���رو��0 ،  وا���-�ذ�� ، و����ظ� I 0 ا	�
(ل .ل ����� ��

  . ا�%را��  ا�-
ر��ن 	�%�ً و*����ً �ن ا�د	�ور) ٦١(ا���دة 

%ض أ��0ل و�د 7 �.�-� ا���رع ا�د	�وري -رض ا�ر��� ا�ر������ I 0 أ�90ء ا�	 ط� ا���-�ذ�� و�
ر�ر �	ؤو����م 0ن أ����0م ، وإ��� �	ط�� إ� I
�ً أن �
رر إ���Q�1 أو ا��د �ن آ*�رھ� وذ�ك و � ھذه ا�	 ط� ، ��ث �.ون � ر���ن إذا رأى 0دم ��رو����0 أو 0دم �(ء���� 	��	���ً � د	�ور ، 7	���  �

� ا�ظروف ا�%�د�� ، �*�ل ذ�ك ا��'ر��ت ا������ ا��� أ��ر إ���� ا�د	�ور ا��'ري �	�� �� ا��واد �ن ����١٩٧١ ا�9رورة أو %ض أ��0ل ا/دارة �م 

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري . ، را�J د) ١٢٣ -١١٤( �  .  ٢٧٩، ص ا��'در �-	+ أ0(ه، ... 	��

)٧٣(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

       �� 3�� أن 		(رى ا�د�$ وا�8واب �#� ������� �و	�1�1�ً ��� 	�دم ��ن ا�دارة �!د إ8دارھ� �رارا	� أو ����
 
� �-دم ا���رو��$ ، و�!د ذ�ك �6وز �8�(ب ا��8#($ أو ا��	2رر أن �#�6 إ��	8دره وإ� !-3 �#
 	8ر

�� (ق ا�1	�2�ح �ن ا�وزارة أو ا�دارة ا��1ؤو�$ ��%#� ا��ر���!3 �3 طرح أ�ط�ء ا�دارة &�و2وع �#�!���$ و
�ن 	#ك ا��رارات أو ا*���ل ، و�3 (��$ �ط� ا�دارة وا�	!��� �ن إ�F�ء ا��رار @�ر ا���روع أو 1(�� �� ــ أو 
 D� (��ق	6واب أو ا�	1�3 ط#ب ا�
 ا�	!��� �ن إ8دار �رار �3 �8#($ ا�/رد ــ ��ن �#�ر���ن &��ل ا�(ق 	)

  .�ر ا��1ؤول ا�ذي �د �!	3 �1(ب %�$ ا�وز�ر أو ا�وزارة �3 (��$ ا��1ؤو��$ ا�	2��!�$ ا�وز

  


 / ا	�#�" ا	�ا�= �  '���7 ا	����
 ا	8��

 �  : 	-�ب ا�ر���$ ا��1��1$ ��-ض ا�-�وب ، (�ث ا!	�دت ��!

� ا*1�31 إ�زام ا�دارة ١�ـ �F#ب �#�� ا�ط��D ا��1�31 وا�	�%ر ��*ھواء وا��!�ز��ت ا��1��1$ دون أن �&ون ھد
  . )١(�(&م ا���!ون 

ـ � 	!�ط ا�ر���$ ا��1��1$ ــ ��*�ص ا��ر���!�$ ــ إ� �3 ا�����/�ت ا�دار�$ ا�&��رة ، أ�� ا�����/�ت ا���1ط$ ٢
� � 	(ظ
 ��ھ	��م!���$ إ�
 إ!� ر���$ ��8ورة �#
 أ���ص ا�1#ط$ ا�	!/�ذ�$ و��س �#
  )٢(ا��ر���ن  �2��� ،

� 	!8ب �#
 أ���ل ���$ 		-#ق ��1�1$ ا�دو�$ �8دد �$��1 �-�!$ ، !��أ����م ، وإذا ا!�8ت �#
 أ���ل �-�!$ 
� Dط�	1	ض أ���ل ا�2رورة وھ3 أ���ل -� 
���/$ ا���!ون ��� �� �ن �وة أو إ!� ��8ورة �3 �-ظم ا*(��ن �#

ا���!ون ، ��!�� 	/#ت ا�F����$ �ن ا*���ل ا�دار�$ �3 ا�ظروف ا�-�د�$ �ن ھذه ا�ر���$ 	����ً ، �ل إ!� �د 	�	8ر 

 ا��رارات ا�	!ظ���$ دون ا��رارات ا�/رد�$ إ� �3 !ط�ق �(دود و��	��رات ��$8 #�)٣(  .  

�راد 6زاًء ��#1�ً ، ��%7ً إن !	�6$ ا�ر���$ ا��ر���!�$ ھو 1(ب ا�%�$ �ن ـ 6زاء ا�ر���$ ا��1�$�1 �3 !ظر ا٣*
  . ) ٤(�!�  ضا�(&و�$ و� �8ل ا*�ر إ�
 إ�F�ء ا�-�ل أو ا�	-و�

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ، �'در 	�ق ، ص )١(��دي 	 ���ن . ، و د ���٦٠د ���د 0ده إ��م ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، و د 0١٣د ا�ر��ن �ور��ن ا�Mو
  .  ٤١ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص. ، و د ٣٤، �'در 	�ق ، ص...ا�
�(ت ، ا�ر��� ا/دار�� وا������ 

� ا�.و�ت ، درا	� �ظر�� . ، و د ���٦٠د ���د 0ده إ��م ، ا��'در �-	+ ، ص. د )٢(�0*��ن 0د ا�� ك ا�'��F ، ا�ر��� ا�ر������ I 0 أ��0ل ا/دارة 
� � ا��
وق وا��ر�%� ، . �� ا��
وق وا��ر�%� ، ���%� ا�.و�ت ، ا�%دد ا�راJ ، ا�	�� ا�!��	� ، د�	�� ���ث ���ور  ، ��
� ١٣م ، ص١٩٨١ر �ط

  ) . ا����ش(

���ل ا�د�ن ، ا�
�9ء ا7داري ا�ر��� . د )٣( �  . ٢٨٠، �'در 	�ق ، ص...	��

   ) .ا����ش( �١٣-	+ ، ص0*��ن 0د ا�� ك ا�'��F ، ا��'در . ، و د ٦إراھ�م ط+ ا�-��ض ، ا�
��ون ا7داري ، ا��زء ا�*��ث ، �'در 	�ق ، ص. د )٤(

  

)٧٤(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

	-6ز �ن 	(��ق ا�دف ا���8ود �!� وذ�ك ��	��رات (ز��$ *!� �ن ا��7(ظ ا!� �3 ا*!ظ�$ ـ إ!� �د ٤
�ؤون ا�(&م وھ3 �ن ا�(زب ا�ذي ��ز ��*@#��$ �3 ا��ر���ن وھذه ا*@#��$ �د 		1	ر  
ا��ر���!�$ أن ا�وزارة 		و�


 أ���ل ا�(&و�$ أ��م ا�رأي ا�-�م �ن ���>� �ر	�ط ����ء ا�وزارة#�  
، و���	��3 �ن @�ر ا��	8ور أن �8�ر إ�
راره �#دورات ا�!	����$ 1(ب ا�%�$ �ن ا�(&و�$ �ن ذ�ك �1!-&س �#
 و6ود ا�(زب �3 ا�1#ط$ ، أو ا1	�

، �ذا ��ن ھذه ا�ر���$ � 	ؤ	3 %��رھ� إ� �3 ا�دول ا�	F#� 3ت در6$ �ن ا�!2_ ا��1�31 �(�ث 	1	ط�D ا���د�$
د �ؤو!� ا�-��$ ا��1��1$ وا�����$ وا�دار�$ 	&و�ن رأي ��م �1	!�ر �-	 �!&�)١(  .  

ور@م ا�!	��دات ا�	3 و6ت �#ر���$ ا��1��1$ أ� إ!!� !رى إن ذ�ك � ��#ل �ن أھ��	� و� ��-دھ� �ن أن 	&ون       
� 	&ون ھ!� ��أد��$ �ر@م إ!� �د � أ1#و��ً �(ل ا��!�ز�$ ا�دار�$ �8و8� ر���$ ا�رأي ا�-�م ، (�ث إن ا�/&رة 

	(ل ا��!�ز�$ �8ورة ����رة ، أ� إ!� �د 	د�D ���دارة إ�
 ا��	زام ��وا�د ا���!ون ��� �د�D ���دارة �3 �-ض 
� ��ل إ%�رة ا�رأي ا�-�م �#�� ، ھذا �ن 6�!ب ، و�ن 6�!ب آ�ر !رى إن ر���$ ا*(زاب �ا*(��ن أن 	#3F 	8ر

�$ ر���$ ���#$ و��$ !ظراً ��� �	وا�ر �� �ن إ�&�!��ت ����$ و&وادر �!�$ �	-ددة ا��1��1$ وا�	!ظ���ت ا�!���
��$ �و2و��$ ، و��� ��ك أو�	!و�$ 	�&!� �ن ا�و8ول إ�
 ا�(���$ ، و�!����!� �ن ر���$ ا�رأي ا�-�م 	!طوي 	

 ، $���ل ر���$ أ���ل ا�دارة ا���!و!�$ &�	 ���ودا  1واء أ&�!ت �رارات إدار�$ أم�#
 �زا�� &��رة ، 		�%ل �3 إ!
R� 
���ل ا���د�$ &��(/ر��ت �3 ا�طرق ا�-�و��$ �%7، أو وD2 (وا6ز ا�(���$ �3 إدار�$ ، و�د 	�	د (	

�!-ط/�ت ا�طرق ا��طرة و@�ر ذ�ك �ن ا*���ل ا���د�$ ، وھذه ا*ھ��$ � 	�	8ر �#
 ر���$ ا�رأي ا�-�م ��ط وإ!�� 
�رو��$ و ا��7ء�$ ، و�ن 6�!ب 	��ل ا�ر���$ ا��ر���!�#� $#����$ أ�2�ً ، و&�� 	�	�ز ا�ر���$ ا��1�$�1 ��!� ر���$ 

 �� أ�2�ً أ1#و��ً �(ل ا��!�ز�$ ا�دار�$ (�ث إ!� وان &�ن 6زا>��%��ث و���!�1$ �#ر���$ ا��ر���!�$ ��!!� !رى 
ن ذ�ك �1م �3 ز��دة (رص ا�وزارة �#
 أر أو ا�وزارة &#� أ� إ!!� !رى ��	8ر �#
 1(ب ا�%�$ �ن ا�وز�

�	��-$ أ���ل و�رارات �وظ/�� و�دم ����/	م ا��وا!�ن وا�	دا>م �#
 (�وق ا*�راد �&�7 �	-ر2وا �#�1�ء�$ أو 
ا�1	6واب ، وھ!� 	%�ر ا�ر���$ ا�دار�$ �#-�ل �#
 1(ب أو إ�F�ء أو 	-د�ل ا��رارات ا�دار�$ ، أي !ود ا��ول إن 

ا��1��1$ � 		و2; �8ورة &��#$ �� �م 	د��� و	�و�� ا�ر���$ ا�دار�$ و��6	����� 		6!ب ا�دارة ا�و�وف  ا�ر���$
  . أ��م ا��2�ء ، �72 �ن إ�ط�ء &ل ذي (ق (��

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ا�
�9ء ا7داري ، . د )١(��واد ، �'در 	�ق ، ص. م ، �'در 	�ق ، و د٢٠٠٧ــ �B٢٠٠٦زي ��'ل ��دي ، ���9رات  �  .  ٤- ���٣د 0 

  

)٧٥(  


/ ا	�!�  ا	*�	  ��,8�   ر���
 ا	1�<�ت ا	



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

ا�	�دت �-ض ا�دول طر���ً آ�ر �#	�/�ف �ن &�ھل ا��2�ء ا�داري وا�/8ل �3 ا��!�ز��ت ا�دار�$ ��1#و��ً     
، و�	��رس وظ�/$ ا�ر���$ �#
  )١(آ�ر ، وذ�ك ��1	(داث ھ�>�ت �1	�#$ �ن ا�1#ط	�ن ا�	�ر�-�$ وا�	!/�ذ�$ 

� �#��!ون 	��  . 	8ر��ت ا�دارة وا��(ث �3 �دى �وا

ر!� ا��(ث �3 !��ذج �ن ھذه ا��>�ت ا�	3 ا�	�د	� �-ض ا�دول ، �ن ھ!� 1!	طرق �3 ا��ط#ب ا*ول �ذا ��!!� آ%
�!ظ�م ا*��ود�1�ن و�ن %م �دور ا�(د�ث �3 ا��ط#ب ا�%�!3 �ن ا�و�1ط ا�/ر!31 و1!درس �3 ا��ط#ب ا�%��ث �ن 

  . ا��1	�#$  ھ�>$ ا�د��ء ا�-�م ا�1و��	3 ، و�#�� �ط#ب را�D �	�د�ر ر���$ ا��>�ت

 

 "�#���ن �ا( (�Aم ا	��@ض ا	!�	��() /  ا�ولا	   )4!@د

  . �ر�ت �-ض ا�دول !ظ���ً ��8�ً �#ر���$ �	(��ق (���$ (�وق ا*�راد و(ر��	م �3 إط�ر ��دأ ا���رو��$ 

  . ) ٢(و	D�6 ھذه ا�ر���$ ��ن &ل �ن ا�ر���$ ا��1��1$ وا�دار�$ وا��2�>�$ 

�ر��ن  
و�Q(�ط$ �	-ر�ف ھذا ا�!ظ�م وا�	8�8�	� وإ6راءا	� أو و1�>#� �3 (ل ا�!زاع 1وف !�1م ا��ط#ب إ�
!	!�ول �3 ا*ول ا�	-ر�ف �!ظ�م ا*��ود�1�ن و!�8ص ا�%�!3 ��	8�8�	� و �و1�>ل أو إ6راءات و1#ط�ت 

  . ا*��ود�1�ن 

   التعريف بنظام األمبودسمان/ الفرع األول 

أو ا��/وض أو ا���%ل أو ا�!�>ب ا�ذي ��%ل ) Intermediair(ا*��ود�1�ن &#�$ 1و�د�$ ��8د �� ا�و�1ط 
، و ا*��ود�1�ن 6�ز �!�%ق �ن ا��ر���ن ��	ص �(���$ (�وق ا��واط!�ن و(ر��	م و�(	/ظ �!/�1 ) ٣(ا��واط!�ن 

�3 أوD1 !ط�ق ��& �، �-��رة  )٤(ن و�&ل ا�و1�>ل �3 إط�ر ا��ر��$ ���	��زات ا�ر���$ �#
 ا�دارة ا�	3 ���ر1
إن ا*��ود�1�ن ھو ��ص �&#ف �ن ا��ر���ن ��را��$ ا�دارة وا�(&و�$ و(���$ (�وق : أ�رى ��&!!� ا��ول 

  . ا*�راد و(ر��	م 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ود	��ن ��س و	� � �د�دة إ�9��� �ن و	�Qل ا�ر��� ، و�.�+ طر�
� �	��د*� �ن طرق ا�ر��� ا��� ���ر	�� ا�	 ط� ا���ر�%� )١(�Mدإن �ظ�م ا ، � . I ��
 �� ا�	و�د ، �ث ���ور I 0 ا��و�J ا�7.�رو��ود	��ن ا�ر����� وا�د��
راط�� �Mظ�م ا� ، ).� :http: // digital ahram.org.eg 

/articles.aspx?serial =213120eid=1656  ��٨/١٢/٢٠١٢ر�[ ا�ز��رة .  

ود	��ن و	ط�ً �ن ا�ر��� ا�ر������ وا�ر��� ا�
��Q�9 ، .(و�ش �'ط-I إراھ�م ا�ز��� ، �ظ�م ا��-�ش ا�%�م و� )٢(�Mا�%راق ، إن ���� ا �� +
�ط
� س .،  درا	� �
�ر��� Iد�� إ�
  . ٨٠م ، ص٢٠٠٦ �� ا��
وق ، ���%� ا���ر�ن ، أطرو�� د.�وراه �

� ا��
و��� ، �روت ، ط�رق ا���ذوب ، ا/دارة ا�%��� ، ���ورات ا. ، و د ��٥٥زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د)٣(، م ��٢٠٠٣ 
  .  ٥٥٥ص

)٤ ( ، �  .  ٨١، ص ا��'در �-	+ أ0(ه.(و�ش �'ط-I ا�ز��

                                                                        )٧٦(  
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و�ط#ق ا���(%�ن �#
 ا*��ود�1�ن أ�2� �/ظ ا��/وض ا��ر���!3 أو ���ور ا�	(ر��ت ، و��د 	طور ھذا ا�!ظ�م (	
��&ل أو 8-و��ت ) (��3 ا��واطن(��ت �ط#ق �#�� ا1م � �	��#6وء ا��واطن إ��� ط���� (���	� و 	د�#� إذا �� 8�د

  .ا*�2ل *!� ا*�رب �#د��$ �#
 ا�	8��8 و1#ط�	� وھذه ا�	$��1  )١(�D ا�(&و�$ أو ا�6�ت ا�دار�$ 

م ��&ون و�1#$ �	(��ق ا�	وازن ��ن 1#ط$ ١٨٠٩ا1	(دث ھذا ا�!ظ�م �3 ا�1و�د *ول �رة �3 د1	ورھ� ا*ول �-�م 
�3 �وا6$ ا*�راد  �  . ا��ر���ن وا�1#ط$ ا�	!/�ذ�$ و�#(د �ن 	-1ف ا*��رة �3 ا1	�دا�� ��	��زا	

، و	&ون �دة 	-��!� �(ددة  )٢(���ن �3 ا�1و�د �	-��ن ا*��ود�1�ن وذ�ك �وا1ط$ �دد �ن أ�2�>� و��وم ا��ر
و@���� �� 	&ون ��دة أر�-$ 1!وات ����$ �#	6د�د ، و6رى ا�-رف ��ن �	م ا�	��ره �ن ��ن &��ر ر6�ل ا���!ون 

ود �م ���&/��$ وا�(�دة وا�!زاھ$�  . )٣( ا��

�#!#دا ��م  $���و�ً �3 �-ظم ا�دول ا�1&!د�!���وأ�8; !ظ�م ا*��ود�1�ن  �	!�	�م ، وأ�ذت �� ا�د!��رك ١٩١٩، 
م، وا�	�د	� �-ض ا�دول �D إ6راء �-ض ا�	-د�7ت �#�� �!� !�وز�!دا ��م ١٩٦٢م ، وا�!رو�_ ��م �١٩٥٥�م 

��ر���!Q� 3دارة ��م م ، وأ!��ت �ر�ط�!�� ا��/وض ا١٩٦٧م و&!دا ��م ١٩٥٥م وا���!�� ا�	(�د�$ ��م ١٩٦٢
٤( ١٩٦٧(  .  

    اختصاصات األمبودسمان ووسائله وسلطاته/ الفرع الثاني 

%7% 3�ا�دارة وا��6ش وا��2�ء ، �/3 �6�ل : �6��ت ھ3 $��	ص ا*��ود�1�ن �����ل ا�ر���$ وا��راف 
���	ص  )٥(ا�دارة ��ن ا�	8��8 ���ل �&ل !��ط ا�دارة وا�-��#�ن �3 ا*6زة ا�دار�$ ا��ر&ز�$ وا��(#�$  ،

�ن 	-1ف ا�(&و�$ وا�دارة ، ور�D ا��Fن �!م ، وا�&�ف �ن أو�6 ا��8ور أو  م�(���$ (ر��ت ا*�راد و(�و�
�  . )٦(3 ا��وا!�ن وا�#وا>; وا�-�ل �#
 	-د�#� ا�	-�رض 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ، �'در 	�ق ، ص ز��زن �� و را9� ، ا�و��. د )١(� ا�
�9ء ا7داري ا� ��٤٤  .  

� ا��!�+ ��* و ا�Mزاب ا��!� -� � %د 0ن ���رات ا�	��	� ا��ز�� ، ا�ظر 0٤٨ددھم ) ٢(�	%�د ا��.�م ، . د: 90وا �!��رون ��ذا ا�1رض ، و���رك 
  .  �١٥٧'در 	�ق ، ص

  .  ١٥٧	%�د ا��.�م ، ا��'در �-	+ ، ص. د )٣(

   . ٥٥٦- ٥٥٥ط�رق ا���ذوب ، �'در 	�ق ، ص. د ا�ظر )٤(

� ا�دول ا7	.�د����� ا���ر ھذا�ود	��ن ا�دو�� و�9م ��I 	�� �ا��ظ�م �Mا �		ؤ� I�	� ت ھ��ك ا���دات�
�� دول أور� و�ن *م أ' Iإ� ������ و
� وا��� �9م �� �
�رب ) ١٣٥(م ٢٠٠٢
�ر�Mن ا��	ود�Mا���د ا �دو�� ،  ٣٠دو�� �ن ���J ا�
�رات و�
رھ� .�دا ، وھ��ك أ��9ً ��ظ�� أ!رى إ� ���� ھ

  . �� I �.( ، �'در 	�ق . ، وأ!ذت �ذا ا��ظ�م أ��9 ا���د وأط 
ت 0 �+ ا	م �و.��ل ، د ٨٠.(و�ش �'ط-I ، �'در 	�ق ، ص

ود	��ن ��. � ا��داد ر���+ إ�I ا����Qت ا��� �� .����س ا�
رى وا�����ظ� )٥(�Mا +��م ، أ7 ا�+ إذ �د ���9ن �د! + و�را���م 0دوا�� I 0 ا	�
(� ت�وا
%د )١٥٠ ()�� ا�. �را �%د *���� 	�وات �ن ��ر�[ إ���ء ا��ظ�م ، أ�� �� ا�د���رك �� ا�	و�د ، أ�� � � �	�ط�J 	�� �ن ا��ط�ق �م ��م ا�	��ح ���را�

 ، I-ت ا��� �� ، ا�ظر .(و�ش �'ط�Qا��� �ود	��ن �را��M+�'در ا�ا	٨٣، ص �-  .  

   . ١٥٨، ص �-	+  �'درا�	%�د ا��.�م ، . د )٦(

)٧٧(  

   



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

و�د�ل �3 ا�	8��8 �وظ/و ا��وات ا��#1($ ، ���	8��8 ��م ��	د �D��6 ا*6زة ، &ذ�ك ��!� 	�	د ر���	�     

 ا��(�&م و�	�&د �ن #� $��و ��وم �6و�ت 	/	���#-��#�ن ���1#ط$ ا��2�>�$ 1واء �3 ا��(�&م أو 1#ط�ت ا�	�م 

 تا�	�م وا��(�&�$ (ر8� �#
 (ر��ت ا*�راد و�#	�3 ����61و!�ن و!ز�ء ا��ؤ11� �دم �رور و�ت طو�ل ��ن
�&واھم ، و��1ل ا��2�ة �ن ا*�ط�ء ا�	3 	ر	&ب �3 @�ر �6�ل إ8دار ا*(&�م &��	���ر �3 �1ر  
و�1	�D إ�

�-�دي �ر���ن وا��واطن ا، و��رج �ن ا�	8�ص ا*��ود�1�ن ا��#ك وأ�2�ء ا� )١( ا�د�وى �دون ��رر
  .  )٢(وا�وزراء

و���رس ا*��ود�1�ن 	#ك ا��	8�8�ت �-دة و1�>ل وإ6راءات ،�#� ا�(ق �3 ا�	د�ل �ن 	#��ء !/�1 ، أو �!�ء 
�&وى �	#��ھ� �ن ا*�راد ��1	ط�D &ل �واطن إذا �-ر ��ن @�!� و�D �#�� أن ��دم �&وى إ�
 ا*��ود�1�ن  
#�

�&واه و 3�
 �و &�ن ا���&3 @�ر �(ق 	) $!�-� $�#&��دون أن �&ون �� ���2رورة �8#($ ��8$ أو و�دون أ�$ 
د�وى ���8$ ، &�� إن �� أن ��وم ���	/	�ش �#
 ��	#ف ا��را�ق ا�دار�$ وا��و���1$ وا��2�>�$ و�� (2ور 
� ��داء �� ا1!د إ��م �ن ��6#1�ت ا��(�&م أو ا�#6�ن و�	(�ق �7ل ذ�ك �ن (1ن �1ر ھذه ا��را�ق ����م ا�-��#�ن 

� ا*��ود�1�ن �-ض !��ط� �Pذا وا�6�ت �3 ا�و�!� 
ت ا��(دد ، و	-	�ر ا�8(��$ �ن ا��8�در ا���$ ا�	3 �	#�
� أي !�د �و6� 2د أي إدارة ��!� ���ر ���	(��ق �#	(�ق ��� إذا &�ن ا�!�د 8(�(�ً أم � ��  . و6د 

إداري ، و�&ن �1	ط�D أن و���!�1$ �1#ط�	� ، ��7(ظ �دم ا�	7ك ا*��ود�1�ن 1#ط$ إ�F�ء أو و�ف أي �رار 
�	� ھ3 �� ، �� ��	د�ل �3 أي !زاع و�	و1ط ��� و��&!� �ن أن �ط#ب �ن 6$ ا�دارة أن 	�Fر �رارھ� �	-د�#
� �		دارك #�� 3�ا�	�%�ر أي �1	-�ل 1#ط	� ا*د��$ ، ��-�ل �#
 	و��6 ا�دارة إ�
 و6وب إ	��ع أ1#وب �-�ن 

إذا �� &�ن �(�� �ن ���8$ ا*��ود�1�ن 	/رض ا(	را��ً ��1�ع 	و�6� ، و�� أ�ط�>� ، وان ا�دارة 	1	�6ب �� 
ا1	6واب أي �وظف �3 ھذا ا���ن و�� إ���$ ا�د�وى �#
 ا��وظ/�ن ا���8ر�ن �3 أداء وا�6�	م و�ط���	م 

 
ا��ر���ن ���	-و�ض ��ن �(�� 2رر �ن 6راء ا�	8رف @�ر ا���روع ، ھذا و��دم ا*��ود�1�ن 	�ر�را 1!و�� إ�
���#�$ و	�%�راً &��راً *ن ا�دارة � 	ر@ب ��ن  ��	�2ن �� ��م �� �ن أ���ل �7ل 	#ك ا�1!$ ، وان ھذه ا�و$#�1 �

  .  )٣(	&ون �(ل �1�ء�$ و!��ش أ��م ا��ر���ن 

ت ا�ر��1$ و ���Rود�1�ن �3 ��1ل ا����م �����م ا��#��ة �#
 ��	�� ا�(ق �3 ا�ط7ع �#
 D��6 ا�و%�>ق وا��#/�

 أ�رط$ ا�	�61ل ا�	3 ا1	�د�� ا��و��س �!د ا�	(��ق #� D#و�و &�!ت 1ر�$ �ل �� أن �ط 
وا�761ت ا���$8 (	
و�� ا1	د��ء أي �وظف وا1	6وا�� ���� �!1ب إ��� �ن ظ#م أو 	��8ر �3 أداء وا�6�	� ، و�� (ق إ���$ ا�د�وى 

ف ا���!ون ، و�� (ق �ط���$ ا�دو�$ أو ا��وظف �	-و�ض &ل أ��م ا��(&�$ ا���	8$ 2د &ل �ن �ر	&ب أ���� 	���
  .  )٤(�ن �(�� 2رر �ن 6راء ا	��ذ 	8ر��ت @�ر ��!و!�$ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . �� I �.( ، �'در 	�ق . ، و د ٢٦٥م ، ص��١٩٨٨دي 0د ا���%م ، د�وان ا��ظ��م ، دار ا���ل ، �روت ، . د )١(

  .٨٧-���٨٤د 	��� ا��وا ، ا�و	�ط� وا�%دا�� ا������Q ،دار ا����9 ا�%ر��، ا�
�ھرة،( 	�� طJ، ص. ، د ١٥٨%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ، ص	. د )٢(

��دي 	 ���ن . ، د ٥٥٦ط�رق ا���ذوب ، ا/دارة ا�%��� ، �'در 	�ق ، ص. ، ود ٥٦را9� ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص ��زن �� و. د )٣(
� . ، د ٣٩، �'در 	�ق ، ص...ا�
�(ت ، ا�ر��� ا/دار�� وا������ �ود	��ن ا�	و�دي �
�ر��ً ��ظر ا��ظ��م وا����	ب �Mم ، �ظ�م ا	د ا�س �����

   . ���٨٦د 	��� ا��وا ، ا��'در �-	+ ، ص. ، ود ٧٧م ، ص١٩٧٥ا�%دد اMول ، 	�� م ، �� � ا�% وم ا/دار�� ، ا�
�ھرة ، ا/	(

  . ٧٧، ص �-	+���د ا�س ��	م ، ا��'در . ، و د ٤٠، ا��'در �-	+ ، ص...��دي 	 ���ن ا�
�(ت ، ا�ر��� ا/دار�� . د )٤(

)٧٨(  

  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

 ٢٤و��	�ز أ1#وب ا*��ود�1�ن ���1ر�$ �3 ا��ت �3 ا��&�وى وا�	ظ#��ت ، ��6ب ا�	8رف �3 ا��&وى �7ل     
 3�1��$ �ن و8و�� ، و!ظرا ��� 	(��� ا��&�وى �ن دور �-�ل �3 إزا�$ ���&ل ا��واط!�ن ��د زاد �ددھ� ــ 

 `#� 
&�� إن !ظ�م ا*��ود�1�ن � �	ط#ب  م ،١٩٦٨�3 1!$  ٢١٢٠م و�#` ١٩٦٠�3 ��م  ٩٨٣ا�1و�د �%7 ــ (	
  . ) ١(إ6راءات �-�دة &	#ك ا��	�-$ �3 ا*6زة ا��2�>�$ !�ھ�ك �ن �دم 	����2 *�$ ر1وم أو �8�ر�ف 

وان ا�-وا�ل ا�	3 1��دت �#
 !6�ح ھذا ا�!ظ�م �3 ا�1و�د ھ3 اھ	���� �&ل (��$ 	8ل إ��� و�دم إھ���� أي     
 ��&وى ��� �#ت در6$ �طور	 
أو (	
 �و &�!ت �/و�$ ، �72 �ن ا*�راد أ!/1م � ����Fون �3 ا��	6�ء إ�

� �ن إن �در1	� أ!�8ت در6	� ��ا��&وى وا�	ظ#م ، و�ن ا�(��ت ا�	3 �(%� ، ر1��$ و8#	� �ن ط��ب ��&و 
�$ ا�ذي ��د�1 ا�-#��$ ��1ب ���ل !�ره �3 6ر�دة ا��در1$ و�-د ا�	(�ق 	��ن أن ھذا �!��ض د1	ور�$ (ر�$ ا�8�)

  .  )٢(أھل ا�1و�د و	د�ل ا��/وض �ر�D ا��Fن �ن ھذا ا�ط��ب 

�ر��$ ھ3 ر2�ء ا�!�س ���6د�ر ���ذ&ر إن ر���$ ا��/وض ا��ر���!3 	6�وزت ��دأ ا���رو��$ إ�
 ��دأ ا��ر��$ ، 
3 �ط���$ ا����دة ا*د!
 إ�
 ا����دة ا*�#
 ، و���	رط ر2�ء ا�!�س �ن 	8ر��ت ا�(&�م ، أ�� ا���رو��$ � 

�ن ھذه ا��ط���$ ، �ذ�ك ��ن ر���$ ا*��ود�1�ن 	1	دف 	(��ق ر2�ء ا�!�س �ن 	8ر��ت ا�(&�م (	
 �و &�!ت 
  . ھ!�ك �ط���$ �#�وا�د ا���!و!�$ 

  

ت و�!�ء ��� 	�دم ��!!� !رى �3 !ظ�م ا*��ود�1�ن �3 ا�1و�د وا�دول ا�	3 أ�ذت �� ، أ1#و��ً �6داً �3 (ل ا��!�ز��
ا�دار�$ ، ور���$ �-��$ ����ل ا�دارة !ظراً ��� ��#&� �ن 1#ط�ت �3 	و��6 ا�دارة 	8ل إ�
 ط#ب ا�	-و�ض 

 �  . وا�ط#ب �	��Fر �رارا	

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.� ا��7ر�ت ، �� I  �.( ، . د )١(� I 0 ث ���ور�و .(و�ش ا�ز��� ، �'در  ، ٣٩ص ا�
�(ت، �'در 	�ق ،	 ���ن ��دي . د و ،�'در 	�ق 
ق ، ص�	٨٥ .  

  .  ١٥٨	%�د ا��.�م ، �'در 	�ق ، ص. ود ، �-	+�'در ا��� I �.( ، . د )٢(

  

)٧٩(  

   ا	@�C ا	��(8)/ ا	�#�" ا	*�() 
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

*!� �	و1ط ا��ر���ن وا�(&و�$ أو *!� و1ط�ً ) ا�و�1ط(أ�ذت �ر!1� �!ظ�م ����� �!ظ�م ا*��ود�1�ن وأ�1	�     
  .  )١( ��ن ا�ر���$ ا��ر���!�$ وا�ر���$ ا��2�>�$

م ، و�-�ن ا�و�1ط ��ر1وم �6وري �ن ر>�س ا��6ور�$ ٣/١/١٩٧٣�3 ) ٦(و�د أ!�H ��و6ب ��!ون ر�م     
�-د أ�ذ رأي �6#س ا�وزراء و��دة 1ت 1!وات @�ر ���#$ �#	6د�د ، و�	�	D ا�و�1ط �(8�!$ وا1	�7ل ��� �8در 

أ���ل وظ�/	� ، إ� �!د�� �	-ذر �#�� ا����م �!� أ%!�ء 	�د�$ ��#� ، �7 ��&ن �ز�� �7ل ھذه ا��دة أو إ!�ء ���ر$1 
�وا�6�	� ا�وظ�/�$ و�	رك أ�ر 	�ر�ر ذ�ك إ�
 �6!$ �&و!$ �ن !�>ب ر>�س �6#س ا�دو�$ ور>�س �(&�$ ا�!�ض 

  . ) ٢(ور>�س د�وان ا�ر���$ ا�����$ ، و�	�ذ ا��رار ����6�ع 

#�
 أ�$ 	-#���ت �ن أ�$ 1#ط$ و� ��&ن إ���ء ا���ض �#�� أو �7(�	� أو     	7 ��و�	�	D ا�و�1ط ��1	�7ل 	�م 
	و��/� أو (6زه ��1ب أ���ل وظ�/	� أو اOراء ا�	3 �د�3 �� ، أي � ��1ل 6!�>�� أو �د!�� و� �6وز ����8	� 

  .  )٣(7ل �دة و��	� ���� �	-#ق ����ر1	� ����ل وظ�/�$ &�� � ��&ن �ز�� �

�&�وى     ���و�#	زم ا�و�1ط �	#�3 ا��&�وي �ن ا��واط!�ن ا��	-#�$ ��1ر ا�دارة ا�-��$ �وا1ط$ أ�2�ء ا��ر���ن ، 
� و��	�رون �ن ��ن ا��&�وى �� ��� 	�دم إ��� ����رة وإ!�� 	�دم إ�
 ا(د أ�2�ء ا��6-�$ ا�وط!�$ (�ث �	م ا�!ظر 

�ن ا*�راد ا��را6-$ ) ذو ا��8#($(إ(��	� إ��� ، &�� إ!� � 	�دم إ��� ����رة إ� �-د ا1	!/�ذ  �رو!� �-�و�ً و�ن %م
، وذ�ك �/1; ا��6�ل أ��م ا�دارة ) ا�	ظ#م ا�داري و�>��ً &�ن أم ر>��1�ً (ا�2رور�$ �Qدارة ا��-!�$ ����و2وع 

�Fذ�ك �ن إ�&�!�$ إ� 
ء أو 	-د�ل ا��رار ا�داري �و2وع ا��&وى �درا1$ �و2وع ا�	ظ#م و�� �د �	ر	ب �#
و	1�6Q� ً7راءات ا�دار�$ وا�	�&د �ن �6وء ا�/رد إ�
 ا�دارة ا��-!�$ �	ظ#�� ���1�ً ، و�-د ا1	!/�ذ طر�ق ا�	ظ#م 
 ��&ن ا�#6وء إ�
 ا�و�1ط ، وھو �دوره ��دم 	�ر�راً 1!و��ً �/78ً �ن !��ط� �3 ا�1!$ ا�1���$ إ�
 ر>�س ا��6ور�$
وا��ر���ن و��2ن ا�	�ر�ر ا�	را(�	� و�7(ظ�	� (ول �1ر ا�دارة ا�-��$ وا��>�ت ا��&#/$ �	��1ر ا��را�ق ا�-��$ ، 

�د ا�	رط �3 �ن ��6#  ٦/٢/١٩٩٢�3  ر، �D �7(ظ$ إن ا���!ون ا�8�د و�!�ر ھذا ا�	�ر�ر �3 ا�6ر�دة ا�ر$��1
إ�
 ا�و�1ط 1واء &�ن ��ص ط��-3 أم �-!وي أن �&ون �� �8#($ و�3 ھذا ��	#ف �ن !ظ�م ا*��ود�1�ن 

  .) ٤(ا�1و�دي 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

� ، �'در 	�ق ، ص. د )١(� ا�
�9ء ا7داري ا� ��  .  ��٤٥زن �� و را9� ، ا�و��ز 

  .  ١٣٠-١٢٩ا��د �و	ف ، �'در 	�ق ، ص. ، ود ��٤٥زن �� و را9� ، ا��'در �-	+ ، ص. د )٢(

  .  ١٣٠ا��د �و	ف ، ا��'در �-	+ ، ص. ، د ��٤٥زن �� و را9� ، ا��'در �-	+ ، ص. د )٣(

9� ، ر�ورج �ود�ل و ��ر د�-و�-�� ، �ر��� ��'و ، و ١٢٨، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص 0د��ن �0رو. د) ٤(�
،  ٢٤-٢١، ص �'در 	�ق ا�
.� . ، و د ١٣٠، ص ا��'در �-	+ا��د �و	ف ، . ود� I 0 ث ���ور���زن �� و را9� ، ا��ظم ا�د� � ���
�ق ا�%دا�� وا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة ، 

� I 0/ other/raghy.htm. http://www.minshawi.com ا��و�J  ا��7ر�ت�� ���د د�ر ، ���� . م ، و د��٩/١٢/٢٠١٢ر�[ ا�ز��رة  0
1داد ، ا��� د ا���دي �0ر �%���� � ا�% وم ا�
��و��� ، . �� ا�
��ون ، � ���راد ، �ث ���ور Mا ������ �� ا��ظ�م ا�-ر�	�، ا�%دد ا�*��� ،  ا�و	�ط 

  .   ٩٩ـ٩٨م ، ص١٩٩٦

)٨٠(  

  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

    	 3�و ��#ك (ق 	و��6 ا�دارة إ�
 �� ھو و�#-ب ا�و�1ط دورا ��رزا ��/�ف ا�-بء ا�%��ل �ن &�ھل ا��2�ء ، 
� ، و	1�ل (ل ا��و2و��ت �(ل ا�!زاع و	و��6 ا�دارة إ�
 إ	��ع أ1#وب �-�ن �3 ا�-�ل �&/�ل �	(��ق أھدا

ي ا���	رح �ر�D و�(دد ا�و�1ط �دة �-�!$ 	�6ب ا�دارة �#
 ھذا ا�	و��6 �Pذا ا�	!-ت �ن ا�6��$ أو ر�2ت ا�رأ
  . )١(ا�و�1ط 	�ر�را إ�
 ر>�س ا��6ور�$ 

ھذا و�د او6ب ا���!ون ا�/ر!31 �#
 ا��واط!�ن ا�6��$ �#
 أ1>#$ وا1	/1�رات ا�و�1ط و�� �3 ذ�ك أن �ط#ب     
�ن ا�وزراء 	1#�م ا��1	!دات وا��#/�ت ا�	3 	�ص ا��و2و��ت ا�	3 �(%� و� �6وز �� ا��	!�ع �ن ذ�ك وان 

  . ) ٢(�; ا��1��1$ ا�-#�� &�!ت ا��#/�ت 1ر�$ إ� إذا 	-#ق ا*�ر ���د��ع ا�وط!3 أو ا��8�

م ا�ر���$ �#
 أ���ل ا�دارة ���� �١٩٧٣ن ��!ون 1!$ ) ٨(و��رج �ن ا�	8�ص ا�و�1ط و�ق !ص ا���دة     
� إ�
 �6#س ا�دو�$ ، و(��1 &/�7ً �	و��ر ا�(����� $�	-#ق ����!�ز��ت ذات ا�ط��D ا�وظ�/3 ��1ب إ!�ط$ ا�/8ل 

  . ) ٣(ا�7ز�$ �#�وظ/�ن 


 ا(	رام دور ا�و�1ط �3 �	��-$ 	8رف ا�دارة ا�ذي ��و�� )  Saint – Aubin( د &�!ت ��2$ و��    #� ً��%�
إ�
 ��>#$ ) !8ف �#�ون �ر!ك �ر!31(ا�	��8ر وا�ھ��ل ، وذ�ك �ن �7ل �ط���$ ا�دارة �د�D 	-و�ض �دره 

)saint. Aubin ( ا���#` ا��ذ&ور D�  .  )٤(، و�د ا1	6��ت ا�دارة إ�
 ط#ب ا�و�1ط �د

  

�3 ��م      
� ھذا ا�!ظ�م !6د ا!� &�ن �د 	#�� D	�	� 3	ھ��$ ا�Rوى  ١٦٥٩م (وا�3 ١٩٧٤و�&�، ��!�� و8ل  )٥(
١٩٩٠�&وى و1!$ ) ١٧٧٥٨(م إ�
 �١٩٨٩دد ا��&�وى ا�	3 	#��ھ� �3 ��م  
م ١٩٩١و�3 ��م ) ٢٣٠٠٠(م إ�

�&وى ) ٤٣٤٠٠(م ١٩٩٥و1!$ ) ٣٨٦٠٠(م ١٩٩٣�&وى و��م ) ٣٠٠٠٠()٦(  .  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�راد ، 0 � ���د د�ر ، . د )١(Mا ������ �� ا��ظ�م ا�-ر�	�  .  �٩٥'در 	�ق ، ص���� ا�و	�ط 

  .  ٩٦، صأ0(ه  ا��'در �-	+0 � ���د د�ر ، . ، و د ��٥٧زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ،ص.د )٢(

٢٥�ورج �ود�ل و ��ر د�-و�-�� ، �'در 	�ق ، ص. د )٣( .  

�� ���St. Aubin C !ص ���9 ) ٤( �
ودھ� . ود ٥/٧/١٩٦٤��ر�[ : �� ��رة ، و�د أدى ا���دث إ�I ) ان ا�%�Q �(م .��ت ا�	��رة ا����د ا'طد�ت 
����ل  +���Cن ا��م �د �و�I ا*ر ...و � Q�%ا� J��
.�� ���ر إ��+ ا��!طط و�
�ر�ر ا�	 ط�ت ا��!�'� ، ل .��وا �*�رون أ��م ا�
�9ء ) ��دث �ؤ	ف(، �م �

��زة ا����M(���دث .�ن �دراً �ن �ن 	ب اMري ) ا	ش ا���� ��ظ�� ا��و.�ن �ن ا��
رر �� ك  OASا��� ا��س 0 ��� ا�Mر Cن . ود .�ن �ن ا���ط�ن 
��زة ا����M أن Mد��ً (ا	�ً �0م ) �'-�+  ��Q�9� ض ا��%و�ض�ا�%�Q � �د م ، ���07د ا���.�� ا��!�'� I 0 و��� ا��ظر ا�ر	��� ، ��ن ١٩٨٨، و%د ر

 Iت إ�C�� ا��.م ) ا�و	�ط(��7 �
وم ھ�� I 0 أ	�س ا��د!ل  ��Q�9
آ� � أن ��د �د�+ ا��ل ا����	ب ���. ��� ، و.�ن �'رف ا�و	�ط و�دا! �+ �J ا/دارة ا�
�%و�ض ا�%� +�� �ط�ق '(����+ ، ل .�ن �د! + و�ط���
��9 ، 7ن ذ�ك ��س �ن ا!�'�'+ و7 ��� ا�!�ص Q�9
� ا��
وم I 0 أ	�س أ�	��� ���*ل � � Q

� أداء ����+ ��	ر�0 ) رJ �رن(�
د�ر ا�9رر ا��%�وي ا�ذي ��] 0ن ا7Wم ا��-	�� ا��� ��0ت ���� ھذه ا�%�Q � !(ل �
�0س أو ��طؤ ا�
�9ء � �����
� ا��و9وع ا��� .��ت ���ر إ�I إدا��
�ت ا�(ز�� �

'�ر ، ��� د�J ا�و	�ط إ�I أن ��
دم إ�I ا��ط و� ، و.�ن ا�و	�ط �د أ�رى ا������ �Q�9
� ا����ز ا�

� �ط�ق ا�ز�ن ا��%�� ا� د �� ���Cن ��ط �ت ا�%دا�� � \ ا��%و�ض ا��ذ.ور 0ن 	وء إدار��� ����م ا�
�9ء � J�
�رح د�. د: ، ا�ظر 
ول إدارة ا�
�9ء 
Mا ������ �� ا��ظ�م ا�-ر�	�٩٠-٨٩�راد ، ا��'در �-	+ أ0(ه ، ص0 � ���د د�ر ، ���� ا�و	�ط   .  

  .  ٥٨، ص ا��'در �-	+ أ0(ه ��زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري ،. د )٥(

  .  ٢٧، ص ا��'در �-	+�ورج �ود�ل و ��ر د�-و�-�� ،  )٦(

)٨١(  
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� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

ه�<
 اFد��ء ا	�3م ا	D@8�,) / ا	�#�" ا	*�	  
  ) ا	!�وآ��ا'��ا(

م ��س �واد ١٩٣٦م و�د أ�رد �� د1	ور ��م ١٩٢٢ا�1و��	3 ا�1��ق !ظ�م ھ�>$ ا�د��ء ا�-�م 1!$  دا!�� ا�	(�    
�	(د�د ا�	8�8�	� ، و�ن ا�	8�8�	� ا��راف �#
 	!/�ذ ا*!ظ�$ وا��وا!�ن و�را��$ 	��د ا�دارة �� و�ر��$ 

�3 (���$ (�وق ا��راد و(ر��	م �3 ظل ا���!ون �	-��ن ا��د�3 ا�-�م ا�1و��	3 �وا1ط$  و&�ن �	م،) ١(إ6راءا	
  . )٢(ا�1و��ت ا*�#
 ��دة D�1 1!وات 

و��&ن أن ����ر وظ�/	� 	#ك ��را��$ ا�دارة 	#��>��ً أو �!�ء �#
 	ظ#م ��دم إ��� و�-�ل �#
 	8(�; ا*���ل     
�ن �ط���$ ا�-�ل ا�داري وا��رارات @�ر ا��ر��$ ا�8�درة �ن ا�دارة ، و��	8ر ��ل ا��د�3 ا�-�م �#
 ا�	�&د 

�#��!ون دون ا��(ث �3 �7ء�$ ا�6راء ا�داري أو &/��	� ، �#
 �&س ا*1#وب ا�ذي ا	�-� ا*��ود�1�ن ا�1و�دي 
�رو��	�� 
  .  )٣( وا�و�1ط ا�/ر!31 (�ث ��(%�ن �3 �7ء�$ ا�	8رف ا�داري ���2��$ إ�

�راد و�(�و�م و(ر��	م ، ��� (�ل ا���رع     R� أ���ل ا�دارة 
و�-د ھذا ا�!ظ�م �1��داً �#�2�ء �3 ا�ر���$ �#

 ا�ر@م �� �&	!ف ��#� �3 �-ض ا*(��ن �ن �دم ا�	زام #� 3	��ا�رو31 �#
 ا����ء �#�� �-د 	/&ك ا�	(�د ا�1و

  . أ8رت �#
 رأ�� ا�دارة �bرا>� و�دم �در	� �#
 	��Fر �#1&� إذا �� 

��� 	�دم !رى إن ھذه ا�!ظم �د أ%�	ت !6�(�ً &��راً �D��6 3 ا�دول ا�	3 ا1	�د�	� ، �ل إن �-2� �د 6-ل �&ل 
�ر&$ أو دا>رة أ��ود�1�ن ��ص �� أو �/و2�ً أو �(����ً (1ب ا�	��1$ ا�	3 ا�	�رھ� ا�!ظ�م ا���!و!3  .  

� �ن (�ث ا��	8�8�ت و�7(ظ �3 ا�وطن ا�-ر�3 �-ض ا�دول      � $����د ا	�-ت �3 !ظ�� و1�>ل �
�3 �ذه ا�!ظم ��در �� ��&!!� أن  )٤( وا�وظ�/$ 	7>م وا�-�، و�ذا ��&!!� ا��ول إ!!� �1!� ��6ر�ن �#
 ا��	��س ا�(ر

�3 ا��1�ق ا�ذي �	7ءم  ��D وا�-!� !-�د �8�@	� �1	/�د�ن �ن 	6�رب ا�دول ا�	3 ��1	!� �3 ا*�ذ �� وو2-
�راد R� ر ا�(���$ وا*��ن��ا��1�31 وا�6	���3 وا���!و!3 ، و���	��3 !	�&ن �ن 	(��ق �&1ب &��ر �ن �7ل 	و
 3� �
 (ر��	م و(�و�م و�ن �7ل (ل ا��!�ز��ت ��1#وب ��1ر ، ��� �-زز ا�%�$ ���1#ط$ و�(1ن ا�-$�7 �#�

3 ��	� ا�و�ت ا�ذي أ�8(ت ا*6زة ا��2�>�$ �%�#$ ����د��وى ا�	3 	ر�D أ���� ، وھو �ذ�ك � �!��س ا��2�ء 
�ؤون ا�دارة وإ!�� ��ط ��	رح و�و�6 ا�دارة ، (�ث ��&!� �ن ا�	و�6 إ�
 ا�دارة ا��-!�$ وا�	�دم  3�و� �	د�ل 

�د�م ��-ض ا�	و�8�ت ��6�د ا�(ل ا�ودي (	
 و�و &�ن ا*�ر �-روض أ��م ا��2�ء ، و�&ن �D �را��ة و6وب 	
  .ا�	ظ#م ��ل ا�	�دم أو ا�	و�6 إ�
 ا�و�1ط 

وان &!� !رى �3 ر���$ ا��/	ش ا�-�م ور���$ ھ�>$ ا�!زاھ$ �3 ا�-راق ��ر �%�ل �#
 ا�ر���$ ا��1	�#$ �3 ا�-راق 
 . )٥(و�دم 	���1�  ا*�ط�ءا�و�وع �3  ا�دارةوا�	3 ��&ن �� ا�	�/�ف �ن &�ھل ا��2�ء وذ�ك �ن طر�ق 	6!ب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 0١٢٨د��ن �0رو ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. ، ود ��٥٨زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري، �'در 	�ق ، ص. د )١(
.� ا��7ر�ت ، ��زن �� و را9� ، ا��ظم ا�د� � ���
�ق ا�%دا�� وا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة ، . د )٢(� I 0 ث ���ور�  . �'در 	�ق 
� � �'ر ا��%�'رة ،  م���. د )٣(� ، �� أور� ��ب ، �ظ�م ا��-وض ا�ر����� �  . ٩م ، ص0١٩٧١ 

� �'ر �ظ�م  ٨٨، .(و�ش �'ط-I ، �'در 	�ق ، ص٥٩، ص ا��'در �-	+ أ0(ه��زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري ، . د )٤(�، و�ن أ�* � ذ�ك 
� ، ا�ظرود	��ن ا��1ر�M%ود�� و ا	ا� ��� ا�	ودان ود�وان ا��ظ��م ���زن �� و را9� ، ا��ظم ا�د� � : ا7د�0ء ا�%�م ا��7را.� ، و.ذ�ك ا�ر��ب ا�%�م 

  ) .ا��-وض ا�ر����� ا�%را��(ون ، و��+ ا�ظر ا��راح ��� ا��'در �-	+ أ0(ه، ���
�ق ا�%دا�� وا�ر��� I 0 أ��0ل ا/دارة 
ود	��ن ا��ؤ		� �0م : وا�ظر�_� ��  :م ، �وث ���ورة I 0 ا��وا�J ا�7.�رو��� C�٢٠٠٩	�س و�0ل ا���ظ�� ا�%ر

 http://www.mediateur/ma Jوا��و� :www.maghress.com/almaghribia/99791   ر�[ ا�ز����   ��  .م ٢٠١٢/ ١٨/١٢رة 
  

��ن ر��� ا��-�ش ا�%�م وھ��Q ا��زاھ� ا�ظر) ٥( ��0د��ن �0�ل ، ا�
�9ء ا7داري ، ا�ط%� اMو�I ، ا��.�� ا�وط��� ، 1داد،    . �Bزي ��'ل ��دي و د.د: 
  .١١٣-١٠٠، ص ٢٠١٢
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)٨٢(  


/ ا	�#�" ا	�ا�= ��,8�  '���7 ر���
 ا	1�<�ت ا	


 �&س ا�ر���$ ا��2�>�$ � 		ط#ب أي 		�	D ھذه      #� 3�ا�!ظم ��8�>ص 	��زھ� �ن 1�>ر و1�>ل ا�ر���$ ، 
ر1وم أو �8�ر�ف أي إ!� � ��& ، $�!�6		�	D �8/$ ا�1ر�$ ا�	3 	/	�ر إ��� ا�ر���$ ا��2�>�$ ، ���2��$ إ�
 �دم 

 ً7%���3 	�د�م ا��&�وى  $�#&�� !ظ�م ا*��ود�1�ن ��ن ا��واطن �	ردد �3  ا�	راط� أ�$ ���3 ا�1و�د ا��ط�ق 
ا��	6�ء إ�
 ا��2�ء �ن ذ�ك �	ط#ب �!� 	�د�م �ر�2$ ذات ���!�ت و�&#��ت و�8�ر�ف و�/2ل �#�� ا1	-��ل 

 و�و &�!ت ا��2�!�ت ا�ل ، &ذ�ك � ��	رط �3 ا��&�وى 	و�ر 	) $�#&�و�1#$ أ&%ر 1و�$ و� 		ط#ب أي 


 !��ض ا�!زاع ا��2�>3 ، و�و إن �-ض ا�!ظم ذھ�ت إ�
 ا�	راط ذ�ك �-د ازد��د �دد ا��8#� �#($ ���د�
 �  .  )١(ا��&�وى ا���د�$ إ��

�� 	را�ب ھذه ا��>�ت �و2وع �7ء�$ �رارات ا�دارة �3 �وا6$ ا*�راد و	1	�د 1#ط	� 	#ك �ن  و@����ً     
�3 ا�	راح و	-د�ل ا�	�ر�-�ت و�ق �� ���دئ ا�-دا�$ وا���م ا�-#�� �3 ا��6	� ���D وروح ا���!ون ، �72 �ن إ1

�7>م ا�	ط��ق ا�1#�م �� ��� �(�ق ا�(/�ظ �#
 (�وق و(ر��ت ا��واط!�ن أي إن �� دور ھ�م ���� �	-#ق �&ل �� 

 �7ف ��ص ا�(ر��ت ا�/رد�$ *!� 	را�ب &7 �ن ا�دارة وا��2�ء �#
 ا�1واء ، و�-ض ھذه ا*!ظ�$ �#

ا���32 ا�داري ��&!� أن �را�ب �و2وع ا��7ء�$ و� ��	8ر ��ط �#
 �را��$ ا���رو��$ ، ��%7 �را�ب 
� دور ھذه ا�!ظم ��ا*���ص ا��-	�#�ن �دون إذن �ن ا���32 ، ��6�ل ا�(ر��ت �ن أھم ا��6��ت ا�	3 ��دو 

�	�وم �درا1$ &ل �&وى و		و�
 ا�رد �# ، $�#���� ���	/�8ل (	
 �و &�ن ا���&3 @�ر �(ق �3 و	د�#� أ&%ر �
�&واه ، ا*�ر ا�ذي أدى إ�
 (���$ (�وق ا*�راد 	6�ه 1#ط�ت ا�دارة وا��و��س وا��2�ء و	-و�ض &ل �ن �(�� 
2رر ، ��%7ً أ�8; ا��واطن ا�1و�دي �ط�>!�ً ��ن أ�$ إ1�ءة 	���8 �ن �وظ/3 ا�دو�$ 1وف �(	_ �#�� ��ن ��وم 

6� �@7�P� ، 3!ا�ظ#م ا�ذي أ8��� �ن 6راء ھذا ا�-�ل @�ر ا���!و D�6� و	�(ث أ�1��� و	ر��-	� �$ �و%وق �
�72ً �ن إن ا�ط��-$ ا��د>$ وا�ر�8!$ ����8$ ا*��ود�1�ن أو ا�و�1ط وأ1#و�� ا���1ط �3 ا�	-��ل وا�(6_ 

$ ا��(�1ب �#
 ا�دارة و	ظره ��ظر ا��!ط��$ ا�	3 �1	�د�� و�-	�دھ� �3 �دا�7	� �D ا�دارة 	�-ده �ن 8/
�ن ��دم ا�-ون ��ن �(	��6 وا�د��ل *1#وب ا�-�ل ا�8(�; ، وھذا �د �د�D ا�دارة إ�
 ا�1	6��$ ��ط���� �	-د�ل 
�رارا	� أ&%ر �ن ا�	-!ت ا�ذي �د �را�ق �و�/� �!د �6وء ا�/رد إ�
 ا��2�ء ����2�	� ، (�ث 	�وم ا�دارة �ن 

ا�(6_ وا���ررات أ��م ا��2�ء �	�ر�ر �و�/� ، ��� �/وت �ر8$ (ل ا�!زاع ��*1#وب ا�ودي  6�!�� �	�د�م
  .  )٢(ا�ر2�>3 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ��٥٩زن �� و را9� ، ا�
�9ء ا7داري ، �'در 	�ق ، ص. د )١(

.� ا��7ر�ت ، ، ...��زن �� و ، ا��ظم ا�د� �. د )٢(� I 0 ث ���ور�� . ، و د ��٢٧٠دي 0د ا���%م ، ا��'در ا�	�ق ، ص. �'در 	�ق ، و د 0
�راد ، �'در 	�ق ، صMا ������ �� ا��ظ�م ا�-ر�	�  . ���٨٨د د�ر ،  ���� ا�و	�ط 

)٨٣(  



ا	��� ا�ول                                                                                                                   
   
� ا	�����
 و���
 	�� ا	���ز��ت ا�دار��� 
����  ا	

 
 
 
 

  

و��� �ؤ�ذ �#
 ھذه ا��>�ت إ!� ��1ت �#ز�$ ��	��ذ إ6راء �-�ن �3 ا��&وى ا���د�$ إ��� و� 		�	D �1#ط$      
� �D ا*�راد و�ن #��-	 3�� إ�
 إ	��ع أ1#وب �-�ن و �و6�إ8دار �رارات �#ز�$ �Qدارة ، �ن 6$ أ�رى 

�1#ط	� أ ، �  . ) ١(د��$ �3 ھذا ا���ن �7ل ذ�ك �ط#ب 	-د�ل أو إ�F�ء أو 	�د�ل �رارا	

     

!�#ص ��� 	�دم ��ن ا�ر���$ � 	!/8ل �ن ا�-�ل ا�داري ، (�ث !6دھ� 		�ذ أ1���ب وأ�&�ل ��	#/$ ، ��د     
	&ون 1���$ �#!��ط ا�داري أو �8�(�$ �� أو �(�$ ����ر1	� ، و�&ن �Fض ا�!ظر �ن أ�&�ل ا�ر���$ ا�	3 	��رس 

دف إ�
 	���ن (1ن �1ر ا��ر�ق ا�-�م �ن �7ل ا�	�&د �ن ا(	رام �#
 ا�!��ط ا�داري ��&ن أ	 �ن !�#ص ��!
ا�دارة �#�وا�د ا���!و!�$ ا�	3 	(&م ��#� ، و	�د�ر �7ء�$ ا�-�ل �#وا�D ا��ط#وب ، و�!D 	6�وزات ا�دارة 

	��7� 3��راد R� $���) وذ�ك ��3 ا1	�دام ا�	��زا	� و1#ط�	 �م �-� ، و�3 2وء 	(��ق وا�(�#و�$ دون 	-1/
� 	�وم �(ل �-ض ا��!�ز��ت و��1#وب �-�داً �ن ا��2�ء 1واء &�ن ذ�ك �ن طر�ق ا�ر���$ ا�ذا	�$ !P�ھذه ا*ھداف 

  .�Qدارة أو �!�ء �#
 	ظ#م أو �ن طر�ق ا�ر���$ ا��1��1$ أو ر���$ ا��>�ت ا��1	�#$ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( �� ا���ر�[ ا/	(���راد و�ر����م Mوق ا
� I 0 ظ�-���دأ�ن ھ�� ا�Mر ���%روف وا���� ) �ظ�م ا��	�(�ن ا��ظم ا������ ا��� اھ��ت � I 0 مQ�
ا�
و��.ن ��.م ا�� �د0ون إ�I ا�!�ر ��Cرون (و�� ا�Mر أن �%�ن �ن ��و7ه ا�ط(�� �ن �و�+ �%��I 0ن ا���.ر و�د ���رس ھذا ا��ظ�م ا��	 م �-	+ .�� �� ك 

���%روف و���ون 0ن ا���.ر واؤ�Qك ھم ا��- �ون ) ��Wب 7  )١٠٤(ا	إن ا���� �� �
�ن 	ورة  آل �0ران ، أ7 إن و��7 ا����	ب �!� ف 0ن ا��ظم ا�	�
� ا�Mور ا�ظ�ھرة ��  .  ٣١١-٣٠٦و  ٧١	%�د ا��.�م ، ا��'در ا�	�ق ، ص. د: و 	��ع ا���ود ، � �ز�دأن �Bر أد�� �( ���رس �ق ا7	��واب �-'ل إ7 

  

)٨٤(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�


/ ا�	�� ا����� ��
� ��� ا������ ا��
��ز��ت ا�دار�� ���    ا�$#��"!
� ا� ���  ا�

�د ا�طر�ق ا�و��د �� �ل ا����ز��ت ���ل ��م وا����ز��ت ا
دار�� ���       � �� ر�ب إن ا��"وء إ�� ا� ��ء 
إ�� ا��"وء إ�� ا� ��ء �دا  و"0 ا�&/وص ، إذ +و"د ھ��ك أ)���ب أ&رى ��ل ا����ز��ت ا
دار�� ودون ��"�

�� ذ�ر �� ا�4/��ن ا�)�� �ن وذات أھ��� ���رة ��ل ا����ز��ت ا
دار�� و�دأت +2&ذ ا�+��رھ� �� ��ض ا�دول �� 
ا�/�9 وا�+و��ق وا�و)�ط� (�ل ا����ز��ت ا
دار�� وھذه ا7)���ب ��6� �� ا&ذ �ط�ق ���0 �دا5ل ا�+���م وھ� 

6� طر� �ً ��ل ا����ز��ت ا
دار�� وھ� ا��رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� وھذا �� وأ&رى و"د�� ��) وا��4�و��
ا�+������ �4ض  و )�+��و�0 �� ھذا ا�4/ل ا�ذي )� )�0 إ�� ���>�ن �&/ص ا7ول ���دا5ل ;�ر ا� ����5
ا
دار�� �2)�وب ;�ر ا����ز��ت ا
دار�� ، أ�� ا�>��� �)�+��ول ��0 ا��رط ا�"زا�5 و+ط�� �+0 �� �ل ا����ز��ت 

  : <���5 و��� �2+� 

  


� / ا��)�� ا'ول �
ا�)*ا�� !
� ا�$#��
� و ا���(
��ز��ت ا�دار���      �	+ ا�

أدى ازد��د +د&ل ا�دو�� �� ا��د�د �ن ا�����?ت إ�� ا�+��4ر �� �دى إ������ ا��"وء إ�� طرق أ&رى �د���       
ا�دو�� �4ض ا��زا��ت ا�+� <د +��2 �ن �>ل ھذه ا�+���?ت وا�+د&?ت أ)وة �ن ا��"وء إ�� ا� ��ء ا�ر)�� �� 

���?ت و�?<�ت ا�7راد ا���د��ن ا�ذ�ن �4��ون ا��"وء إ�� طرق ا�+)و�� ا�ود�� ���داً �ن ا� ��ء ا�ذي �+��ز +�
�4ض ا����ز��ت ا
دار�� �ل  طر�ق ا��"وء إ��0 ���طول وا��� � وا�+���4 ، و�م ��د ا�+���م ا�و)��� ا��د��� ا�و��دة

أ/�9 أو ���د �/�9 ا�و)��� ا7)�)�� ��)م +�ك ا����ز��ت ، ���A "��ب ا�+���م ظ6رت ا�و)�ط� وا�/�9 
إذ أ/��ت �ن ا�و)�5ل ا��?��5 ��4/ل �� �"�و�� ھ��� �ن ،  4�و�� و;�رھ� �ن ا�و)�5ل ا��د���وا�+و��ق وا��

� �� �6����&+�ف دول ا����م �و/64� و)��� �ر�� و����� ��)م ا����ز��ت ، إ�� إن ا����ز��ت ، إذ ا�+�ر ا)+
  ) . A.D.R) (�دا5ل +)و�� ا����ز��ت(أو ) ا�و)�5ل ا��د��� ��)م ا����ز��ت(أ/�9 �ط�ق ���6� �ـ 

���ت أھم و)�5ل ا�+ ر�ب �و"6�ت ا��ظر �� �+رة �� <�ل ا�+��<د ، و�+� ) Negotiation( �>?ً  ������و��      
١(��د ��وب ا����ز�� وا+/��6� ���م ا� ��ء ا�وط�� (  .  

� د ���ت ++م �وا)ط� ا�7&�ص ا��ر�و<�ن �� ا��"+�D ، و���ت و)��� ��)م ) Mediation(أ�� ا�و��ط�       
د ���ت ا�و)�ط� ++م �� ا�)��ق ���ل �)�ط <�5م ��� إ/?ح ذات ا���ن ا����ز��ت ��� �ط�ق ��ق إ�� �د �� ، � 

و����� �ن ا���دات وا�+ ���د ا�)�5دة �� ا��"+�D ، � د ���ت �ط� � �� �ر�)� ��64وم ا��/���� وا)+&د�ت �ن "د�د 
١٧٨٩(��د ا�>ورة ا�4ر�)�� ��م  (�����ت و���ف إ�� ذ�ك ، إ�� أن ظ6رت �����ھ� ا���4 ��� �ط�ق ا��ر �� ا7ر�

دور ا�����م �� +�"�D ا�و)�ط� �� ا�و���ت ا��+�دة ا�7ر���� �� ھذه ا�4+رة و<د أ)�+6� +و�� � 
)Conciliation ( ت ا��+�دة ا�7ر���� �� ا�7وام���) . ١٩٧٠ -١٩٦٥(أ� ا�0 ازداد ظ6ورھ� �� ا�و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ���٣١٦د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د) ١(

)135(  

     



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

) A.D.R(و<د +زا�د ا)+���ل ھذه ا�و)�5ل �/�4 �طردة إ�� إن �ر�ت ��)م �دا5ل +)و�� ا����ز��ت       
Alternative Dispute Resolution  �� �/�&� ��� +ت ��د�ل ��ظ�م ا�����ـ ��� ا�ر�� ـ وذ�ك �� ا�)�

��د�� أ��ر ���ر ر"�ل ا� ��ء وا�����ون إ�� �)�وئ �ظ�م  ١٩٧٦، و��ن ذ�ك �� ��م ) pound(�ؤ+�ر 
ا�+ ��� ا���دي �ن +2&�ر ، و+زا�د �� ا��4 �ت أ> �ت ��ھل ا7طراف �� ا�����م ا���+ظ� ������ز��ت ��� 

��ل ا��+��رف ���0 �� �� ا�ظ6ور ���) ADR(ا&+?ف أ�وا�6� ، و�ن ھ�� �دأت �ر�� �دا5ل +)و�� ا����ز��ت 
  .  )١(ا��/ر ا����� 

ا�و)�5ل أو ا7)���ب ا�+� ��"� إ��6� ا7طراف ا��+��ز�� �و�� �ن ا� ��ء ـ ا���دي (�ذا ������ +�ر�64� �6�2�       
  ) . أو ا�داري ـ ��د ��وء �زا��ً إدار��ً ���6م ���P ا�+و/ل ��ل ذ�ك ا��زاع

و���زا�� ا�+� ++�+D �6� ھذه ا�و)�5ل ـ وا�+� )وف �+م ذ�رھ� ـ ���ذ ا��"وء إ��6� �� ا����ز��ت ا
دار�� ـ      
�)��� ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� و&�/� ا�دو��� ��6� ـ وا�+� +�ون ���ز��+6� ��?��ن ا���?ت وا�+� <د �)+�ر 

  . د +4 د �>�راً �ن <��+6� ��رور ا�و<ت �ظر ���ز��+6� إ�� )�وات أ��م ا� ��ء ا�وط�� و<

�ذا )وف � وم ����ن ھذه ا�و)�5ل ���+4/�ل �ن ��ث ��ھ�+6� وإ"راءا+6� و��دأھ� ���/�9 �� �ط�ب أول ،       
و�ن >م ا��4�و�� وا�و)�ط� وا�+و��ق �� �ط�ب >�ن ، و� �د �ن ���ن ا7>ر ا� ��و�� ��و)�5ل ا��د��� و+ د�ر 

  :  � �� �ط�ب >��ث و��� �2+� �����+6� و"دواھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٤٨، ص ٢٠١٠ا�-��# �&�ر ا��'��# ، ا��'ول ا��د�'� �'�زا��ت ا��د��� ، ا�ط�*� ا%و�( ، دار وا)ل �'�&ر ، ���ن ، ا%ردن ، : �# "���ل ذ�ك ا�ظر) ١(
، و�&�ر إ�( أ�ل و7دة ا�و��)ل ا��د�'� إ�( ا�3 �5ن ھ��ك �# ا�و��7ت ا��"�دة ا%�ر���5 �# ��م  �٣١٦در ���3 ، صا�����د إ�����ل ، . ، ود ٥٥

،  م د�وى ���-� أ��م ا�-��ء ��ذ @?ث ��وات ، و�5ن ھ��ك �را�*�ت و�'��ت و��"�دات إ���� إ�( أ"*�ب ������ن و��-�ت >�رة و��-�ت ;��)��١٩٧٧
طر��ن ���و;ت وا����ر�ف ، @م طر�ت �5رة و��'� �د�'� ���م ھذا ا��زاع ، إذ "ؤ�ف ��D�� ��5رة �ن 5ل طرف �>"�ر ا�د ��5ر وأرھ-ت ا�د�وى ا�

)�� و�-دت �وظ��3 ��ن �3 درا�� و�*ر�� �"����ل ا��زاع @م �>"�ر ا��وظ��ن ر)��� ����دا ، ورا;ت ا��5رة �'طر��ن وأو;�ت إ�راءات ا������5 ا�-��
ا���Dرة ��'�� ���ت إ�زا��� �# &J ، وا�"�رت ا��'�� ��ف ���� أد�( �*دھ� ر)�س ا�����5 ا�����د �رأي &�H# �*�وي ا�����5 @م د>ل ا�����5 

إ�( Kر�� ������ �د>? �# ���و�� ا�"�رت ��ف ���� و>ر�� ��*'�� ا"��;��H وا�"Hت ا�د�وى وو;ف �ز�ف ا�و;ت ) أي ��وي ا�����5(�وظ�� ا�طر��ن 
ا�و��'� )ADR(وا>"�رت �ـ  �Alternative Dispute Resolution��-�ت وا�ر�وم وا%"*�ب ، و�5�ت و7دة �� ��# �# ا�و��7ت ا��"�دة �ـ وا

 :ا5�7"رو�# ا��د أ�وار ���# ، �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'� ��ل ا����ز��ت و�?;"�H ���-��ء ، ��ث ��&ور �'( ا��و;M . ا�ظر د. ا��د�'� ���م ا��زاع 
members.Multimania.fr/berradarz/article/hal-niza3at e.pdf .  #� ا�ز��رة Nم ٣١/٣/٢٠١٣"�ر� .  

)١٣٦(  

��ز��ت ا�دار�� / ا�� -, ا'ول �  دور ا��-1 0" /.��� ا�



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

ن �دى )وف �+م + )�م ھذا ا��ط�ب إ�� >?>� �روع ، �+��م �� ا7ول �ن ا�+�ر�ف ���/�9 و�� ا�>��� �      
  : "واز ا7&ذ �0 �� ا����ز��ت ا
دار�� ، أ�� ا�4رع ا�>��ث �)�+��ول �0 إ"راءات ا�/�9 وآ>�ره و��� �2+� 

   التعريف بالصلح/ الفرع األول 

�ن ;�ر طر�ق ا� ��ء  –إذا �� ��ن ا�+���م �ظ���ً &�/�ً ��4/ل �� ا����ز��ت ��ن ا�7&�ص أو ا�&/وم       
�+4 ون �� +��ه ��� ا�4/ل ��6� �ن طر�ق ھ��5 +���م �&+�رو�6� ، ���0 �ذ�ك �&+�ف �ن �ظ�م  –ا���م �� ا�دو�� 

ا�/�9 ، وا�ذي ��د �دوره و)��� �+)و�� ا����ز��ت ��ن ا7طراف ا�&/وم ، و���6� و)��� ذا+�� � وم �6� ا7طراف 
و+)و�� �زا�� ���6م �ن طر�ق �زول �ل ذوو ا��2ن �4�2)6م ، أو ��ن ��>�و�6م ، و�� +��ھ� ��)�ون &?��+6م ، 

��6م �ن ��ض أو �ل �� �+�)ك �0 <�ل اT&ر ، �� د �رع ا�/�9 �ر�D ا��زاع و<طD ا�&/و�� ود���0 �� ا� ران 
 ����)١() وا�/�9 &�ر(ا��ر�م <و�0 +

  .  

و��ظ� � د ا�/�9 �2ھ��� ���رة �� ا� وا��ن ا��د��� ا�� �ر�� ، ��� ��  0 �ن ;��� ���6 وھ� ا�و<��� �ن       
)٢()) /�9 �"�ف &�ر �ن ��م ��/ف (( ا�&/و�� وإ�6�65� ، �6ذا <�ل 

  .  

�ن ھ�� )وف � وم �+ )�م ا�4رع إ�� +�ر�P� 04ً� وا/ط?��ً أو�ً ، و�ن >م �ذھب إ�� ���ن ���/ره وأر���0 
  : وط���+0 ا� ��و��� >���� و��� �2+� 

  : "*ر�ف ا��'O / أو7 

١�D� ا��زاع ، وإ�6�ء ا�&/و�� ، ���/�9 :  ــ Dھو <ط �P� 9�/م ا�/�(ا��ا)م �ن ا��/��) د و)�ون ا�?م � ،��
، ...و<د ا/ط��وا و/���وا وأ/��وا و+/���وا ، وأ/�9 ا���ء ��د �)�ده أ<��0&?ف ا��&�/�� و����ه ا�)�م ،

وا�/?ح �د ا�4)�د ، و� �ل +/��9 ا� وم ���6م ، و<وم /�وح ، أي �+/���ون ، وأ/�9 �� ���6م ، و/���6م 
  .) ٣(و�/���� و/?�� ، وأ/��0 �د أ�)ده 

ً ــ "*ر��3 ا�ط?�٢   .)�+��ول ھ�� +�ر�ف ا�/�9 <��و��ً و�ن >م � 6�ً و��د ذ�ك <��ًء  : �

  : �م +ورد ا�+�ر���ت +�ر�4�ً ��/�9 ا�داري أ� إن ا� وا��ن ا��د��� <د �ر�ت ا�/�9 ���ل ��م و��� �2+� :أ ـ ;��و��ً 

� د �ر�D ا��زاع ���+را�� و��� د ��
�"�ب ( �ن �"�� ا��7�م ا��د��� ا�/�9 �0�2 ) ١٥٣١(�ر�ت ا���دة       
  ) .وا� �ول 

ً  � د ��)م �0 ا��+��<دان �زا��ً ( �ن ا� ��ون ا��د�� ا�4ر�)� � د �ر�+0 �0�2 ) ٢٠٤٤(أ�� ا���دة        ، أو  <��5�
  ) . ��+�?ً  �+و<��ن �0 �زا��ً 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  ��Qء ، ا���ورة ا��)١٢٨. (  

  .  ٥٣م،ص �٢٠٠٢*ر��� ، ا�-�ھرة ، ���د ��5م ���ن ا���5م ، ا��ظر�� ا�*��� �'�'O و"ط��-�"�H �# ا��واد ا����)�� ، درا�� �-�ر�� ، دار ا����H ا. د )٢(

  .  ٣٧٤، ص) �'O( *رب ، ��در ���ق ، ��ب ا�ن ��ظور ، ���ن ا� )٣(

)١٣٧(  

� د ��)م �0 ا�طر��ن �زا�� <��5� أو �+و<��ن �0 ( �0�2 ) ٥٤٩(وورد +�ر�04 �� ا�+ ���ن ا��د�� ا��/ري �� ا���دة 
)١() �زا�� ��+�? ، وذ�ك ��ن ��زل �ل ���6� ��� و"0 ا�+ ��ل �ن "زء �ن اد��ءا+0 

 .  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

� د �ر�D ا��زاع و� طD : ا�/�9 (�ن ا� ��ون ا��د�� �0�2 ) ٦٩٨(أ�� ا���رع ا��را<� � د �ر�0 �� ا���دة 
)٢() ا�&/و�� ���+را�� 

 .  

�ر�04 ��� ا�+6"0       + �� �6"� �&+�4� W6� را<� ا�0 <د�و�?�ظ ��� +�ر�ف ا�/�9 �� ا�+�ر�D ا��د�� ا�
����� أ��ف إ��  –أي ا���رع ا��/ري  –، وا�ذي أ�)ن /���  )٣(ا� ��ون ا��د�� ا��/ري و�ن ++�D &ط�ه 

أو ��+�ل ا�و<وع �����4 وھو أن �+��زل  +�ر�04 "وھراً ��6�ً �� � د ا�/�9 وھو أن ��/رف إ�� �)م �زاع <�5م
�ل ���6� ��� و"0 ا�+ ��ل �ن "زء �ن اد��05 ، أ�� ا���رع ا��را<� ��م ��+رط أن ��ون ھ��ك �زول �+��دل �ن 

أو ��ض ) ���+و��ق أو ا�و)�ط� ( ا�طر��ن ، وھذا �د�ول وا)D ، <د �ؤدي إ�� ا�+��س ا�/��P� 9ره �ن ا�و)�5ل 
  . ء وا�+��زل ، و�ذ�ك ��ون ا�+�ر�ف ;�ر ����ط ا�+/ر��ت ��
�را

� د � وم ��� أر���0 ا� ��و��� وھ� ا�+را�� : (�ر�ت ا������ ا
دار�� ا����� ا��/ر�� ا�/�9 �0�2 : ب ـ ;��ًء 
وا���ل وا�)�ب ، وھو �ن � ود ا�+را�� ، و�+ر+ب ��� ا�� �ده ، +��زل ا��ط�ون �ده �ن ا��ط���� 

�و�ض+���()٤(
ا�/�9 � د ���)م �0 ا��زاع ��ن ا�طر��ن �� �و�وع ���ن ��� أ)�س �زول (، ��� ورد +�ر�04  

ان � /ر +4)�ره ��� �و�وع ��ض �� �د��0 <�ل اT&ر ، و�6ذا �"ب أ� �+و)D �� +2و��0 و�ل ���6� �ن 
)٥( )....ا��زاع

 .  

ا�/�9 � د �ر�D ا��زاع و� طD ا�&/و�� ���+را�� و� �"وز �7د (�ذ�ك �ر�+0 ����� ا�+���ز �� ا��راق 
)٦(....) ا�طر��ن ا�ر"وع ��0 و���ك ا��د�� ���/�9 �د�0 و+) ط د�واه 

 .  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ) ٢٠٥٨-٢٠٤٤(، أ��R ا��&Rرع ا��ر��R-� #Rد �ظ�R� 3R# ا��Rواد ) ٥٥٧-٥٤٩(�ظم ا�-��ون ا��د�# ا���ري �ظ�م ا��'R� O# ا��Rواد  )١(
  . ا��ر��# 

  ) . ٧٢١-٦٩٨(م �ظ�م ا��'O �# ا��واد �١٩٥١��� ) ٤٠(�ظم ا�-��ون ا��د�# ا�*را;# ر;م  )٢(

�-د ���م �3 ا�طر��ن �زا��ً ;�)��ً أو �"و;��ن �3 �زا��ً ��"�?ً ، وذ�ك ��ن ��زل 5ل ����H : ا��'O ( ا��د�# ا�'��# �Sن �ن ا�-��ون ) ٥٤٩(��ت ا���دة  )٣(
  ) . �'( و�3 ا�"-��ل �ن �زء �ن اد��)3 

�-د ��H# �3 ا�طر��ن : ��'O ا: (ن م �'( إ١٣/٥/٢٠٠٧ا��ؤرخ �# ) ٠٥-٠٧(�ن ا�-��ون ا��د�# ا��زا)ري ا��*دل ر;م ) ٤٥٩(5ذ�ك �� ��ت �'�3 ا���دة 
ً  �زا��ً    ) . ، وذ�ك ��ن �"��زل 5ل ����H �'( و�3 ا�"��دل �ن �-3  ��"�?ً  أو �"و;��ن �3 �زا��ً  ;�)��

# ذR5رت �Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا��'��R5# وا�"R) ٢٠٤٤/١(، R5ذ�ك ا���Rدة ) م١٩٤٩(��R�� ) ٨٤(�Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا��Rوري ر;Rم ) ٥١٧(وا�ظر 5ذ�ك ا���Rدة 
) O'زل 5ل طرف ��� �د��3: ا����زاع ا�-�)م ، ��ث �"�ء ا��H�U �٥٤&�ر إ��3 �# ���د ��5م ���ن ، ��در ���ق ، ص ) �-د ��ن ا%طراف  .  

اع و�-طMR ا��R-� O'Rد �ر�MR ا��Rز: (وا�" #R��Rت ) ٦٤٧(م  �R# ا���Rدة �١٩٧٦�R��  ٤٣و�-"رب �ن "*ر�Rف ا�"&Rر�M ا�*را;R# ا�-�R�ون ا��Rد�# ا%رد�R# ر;Rم 
  ). ا�>�و�� ��ن ا��"�����ن ���"را�#

)٤(  #RR� ر��RRا��� �RR�'*ا� �RRدار�Uا �RR�5م ا���RR5م �١٢/١/١٩٩١RR;ن رRR*٣٤، س٧٧٣م ، ط ،  #RR� �RRH�5� رRRظ�م ١٨/٤/١٩٩٢واRR;ن رRR*٣٧، س ٣٥٥م ، ط ،
  . ���٥٤د ��5م ، ��در ���ق ، ص.، ورد ذ5رھ�� �# ، د ٢٣٥، ص�٣٠و�و�� ا���H5�# ، ج

ق ، أ&�ر إ����H ا���"&�ر ٥٢س ، ٢٥٠٦م ، ط*ن ٢٩/١٢/١٩٨٥ق ، وا�ظر أ��� �-ض ١٠س ،  ٥١م ، ط*ن ��5��١٦/١/١٩٤١ ا��-ض ا���ر��  )٥(
  . ٨٧أ�ور ط'�� ، ا�*-ود ا���Dرة ا��'O وا��-���� وا�ود�*� ، �دون ط�*� ، ا��5"ب ا����*# ا��د�ث ، اU�5�در�� ، �دون ذ5ر ��� ط�M ، ص

  .  ١١١م ، ص١٩٧٤م ، ا��&رة ا�-��)�� ، ا�*دد ا�را�M ، ا���� ا�را�*� ، �١/١١/١٩٧٣# ٩٧٣ –�د��� @���� -٤٥٦ر ر;م ا�-را) ٦(

)١٣٨(  

  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

 ً�H-� 3وا�د وھو ��� �)م ا��زاع ��ن ا�طر��ن : ج ــ "*ر�� ����رف ا�/�9 �دة +�ر�4�ت +دور "���6� �ول �
��)م �0 ا�طر��ن �زا�� >�ر ����6� ��? ، أو �+و<��ن �0  � داً (  : �0�2 �ن &?ل ا�+��زل ا��+��دل ����6� ، �� د �رف

) ، و�+2+� ذ�ك �+��زل إرادي �ن �ل طرف �ن ��ض �ن �ط���0  ��+�?ً  �زا��ً 
)١(

  .  

و�رف أ��� �0�2 � د �+م ��ن أطراف ا�&/و�� أ�4)6م ، أو ��ن ��>�و�6م ، � و�ون �� +��ه ��)م &?��+6م       
  . ) ٢() �ن طر�ق �زول �ل ��6م �ن ��ض �� �+�)ك �0 

و� د +�ددت +�ر�4�+0 ��)ب ا�زاو�� ا�+� ��ظر ��6� إ��0 ، � د ��ون /�9 +"�ري أو /�9 "���5 أو /�9       
/�9 إداري ، ���>?>� ا7و�� <د �ظت �+�ر�4�ت ا�4 0 �/ورة �)+�4�� ، أ� إ��� و"د�� �درة �� �د�� ، أو 

�ر�ف ا�/�9 ا�داري �/ورة ���� ، و�� و"د��ه � +/ر ��� "��ب �ن أو"0 ا����ز��ت ا�+� +�ون ا
دارة +
)٣(طر�� ��6� ، و�>��6� ا�+)و�� ا�/���� ا��ر����  

 .  

ا�/�9 � د �ر+ب ا�+زا��ت ��� ��+ق طر��ن ا�دھ�� ا
دارة واT&ر ا�&��D �6� وا�0 : ( �� د �رف �0�2       
)٤(...)�وع &�ص �ن ا�"زاء ا�داري و��د أن ����ل �6ذه ا�/�4 

� د �+��ن +��ز�ت +��د��� ( ��� �رف �0�2  
���ز�� �+و<�� ا��دوث ، و�+م �+م �� +��ه ا�+و��ق ��ن أطراف �?<� ����� ، وإ�6�ء ���ز�� ��2ت أو +دارك 

)٥()ا�+/��9 �� �"�ل ا�� ود ا
دار�� 
   .  

وان ھ��ك �ن �رى إن ا�/�9 ا��د�� �+��>ل �D ا�/�9 ا�داري ، أ� إن ا��&ص ا���م ��>ل ا�د أطرا�0 ــ       
��ن ا��زاع �ن ا&+/�ص &�/� �� �"�ل ا�� ود ا
دار�� ــ و���ن ا�+���ز ����6� ��)+&دام ا�����ر ا
"را�5 ، ��و 
)٦(ا� ��ء ا�داري ، ��ن /��� إدار�� ، أي إن ا�/�9 ا�داري �+��ق ������ز��ت ا
دار�� 

  .  

و���0 �رى إن ا�/�9 ا�داري و)��� �ن و)�5ل �ل ا����ز��ت ا
دار�� ��Pر ا��"وء إ�� ا� ��ء ، وھو � د       
� أو �+و<��ن �0 �زا��ً ��+�?ً ���+را�� ، وذ�ك ��زول �?ً �ن ��)م �0 ا�طر��ن ا��+��ز��ن �زا�� إدار�� <��5

  . ا�طر��ن �ن "زء �ن اد��05 ، وإن ا7طراف ا��+��ز�� ھ� ا�+� +4/ل �� أ�رھ� دون +د&ل �&ص >��ث

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٤٣، ��در ���ق ، ص....���ود ا���د ا�"��وي ، ا��'O وا�"��5م �# . د )١(

  . ١١-�١٠�ن ���د ھ�د ، ��در ���ق ، ص. د )٢(

� ����"�ر ا�ظر �# ا�"*ر�ف ا��-H# �'"�و�� ا��'��� ا��ر���� ، ��در وھ�ب ��ود ا�*�زي ، ا�"�و�� ا��'��� �# ;��ون �ر��� ا�د>ل ا�*را;# ، ر��� )٣(
  .  ٩-٤م ، ص�٢٠٠٠ إ�( ��'س 5'�� ا��-وق ، ���*� ا��Hر�ن ، �-د�

  .  ٢٤٤م ، ص١٩٩٦، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�-�ھرة ، وا ، ا�-��ون ا7داري ا��زا)ري ���د ���# ا�&. د )٤(

  .  ���١٩٥د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، ��در ���ق ، ص. د )٥(

  . ٧٣-٧١���ق ، ص ���د ��5م ���ن ، ��در. د )٦(

)١٣٩(  

  ����ر ا��'O وأر�5�3 وط��*"3 ا�-��و���  /  @����ً 



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

١ O'ر ا�����ــ �   

  :�+�9 �ن ا�+�ر�4�ت )�� � ا�ذ�ر إن ا�/�9 �+�ون �ن >?>� ���/ر أو � و��ت وھ� 

.                                                                                                                            أـ و"ود �زاع <�5م أو ��+�ل 

  .ب ـ ��� �)م ا��زاع 

)١(�ن ا��+/����ن ��� و"0 ا�+ ��ل �ن "زء �ن اد��ءا+0 ج ـ �زول �ل �ن ا�طر�
  .  

���+رط و"ود �زاع <�5م أو ��+�ل ، أ�� إذا �م ��ن ھ��ك �زاع <�5م أو ��+�ل �م ��ن  �������� �'*��ر ا%ول      
 9�/��� �)٢(ا�� د /��� ، ��� ��+رط أن � ��ون <د /در ��م �6��5 �� ا��زاع وإ� ا�+�6 ا��زاع �����م 

�Aذا ،  
ا� ��ء �+و<� �زا�� ��+�? �)م ا��زاع ���/�9 أ��م ا� ��ء ��ن /��� <���5� ، و<د ��رض �� ;�ر �"�س 

)٣(و��ون /��� ;�ر <���5 ، أي <د ��ون أ��م إ�دى "6�ت ا
دارة أو ا��"�ن ا
دار�� 
، و<د �+م ا�/�9 <�ل  

  . ) ٤(ا��+"�ء ا�+� ا� ��ء �6و /�9 ;�ر <���5 

ا��زاع ����6� إ�� وھو ��� �)م ا��زاع إذ �"ب أن +�/رف ��� ا�طر��ن ��)م  أ�� ������� �'*��ر ا�@��#      
)٥(�6�A�05 إذا ��ن <��5� أو +و<�04 إذا ��ن ��+�? 

  .  

وھو �زول �ل �ن ا��+/����ن ��� و"0 ا�+ ��ل �ن "زء �ن اد��A� ، 05ذا �م ��زل  و������� �'*��ر ا�@��ث      
�د��ء و+)����ً ا�دھ�� �ن ��ء ��� �د��0 و�زل اT&ر �ن �ل �� �د��0 �م ��ن ھذا /��� �ل ھو �زول �ن ا

��ق ا�&/م ، إذ إن ا�/�9 ��+رط أن � وم ��� +���� �ن ا�"����ن وان �م ��ن �ن ا��روري أن +�ون 
)٦(ا�+���� �+��د�� 

 .  

 �ن ا� ��ون ا��د�� ا�4ر�)� � +�ص ��� و"وب �زول ا�طر��ن �ن اد��ءات �+ ���� ،) ٢٠٤٤(وان ���ت ا���دة  
A� ، ذ�ك Dر ھو "وھر �ظ�م �و"ود �ظ�م ا�/�9 ، و�/��ن � 0 ا� ��ون ا�و��� ا�4ر�)� �+4ق ��� إن ھذا ا�

 ن �م ��زل �ن ��ء"زء �ن اد���A� ، 05ن  –��� و"0 ا�+ ��ل  –ا�/�9 ، و�"ب أن ��زل �ل �ن ا��+/����ن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ١٨٠٩(�ن ا�-��ون ا��د�# ا�7ط��# ، وا���دة ) ١٩٦٥(�-د أ5دت �'( ھذا ا�*��ر ا�*د�د �ن ا�-وا��ن ا�و�*�� ا%����� و���H �'( ���ل ا��@�ل ا���دة  )١(
�Rن ا�-�R�ون ) ٨٧١(ا���Rدة  �Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا�Hو��Rدي ،) ١٨٨٨(�Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا��ر"��RD# ، ا���Rدة ) ١٧١٢(�ن ا�-��ون ا��د�# ا7����# ، ا���دة 

، ��Rدر ...���ود ا���Rد ا�"��Rوي ، ا��O'R وا�"��R5م �R# ا��Rواد ا��د���R . �ن ا�-��ون ا��د�# ا%����# ، ا�ظر �# ذ�ك ، د) ٧٧٩(ا��د�# ا��و���# ، وا���دة 
  .  ١٤٥���ق ، ص

��Rث ��&Rور �'R( ا��و;MR ، اR�Uراءات ا��د���R واUدار��R ا��د�Rد  �-��Rق ���ظ�R ، ا���R; #R� O'R�ون، و  ٦٠ا���"&�ر أ�ور ط'�R�� ، �Rدر ���Rق ، ص )٢(
    .م  �٤/٣/٢٠١٣ر�N ا�ز��رة "  http://www.courdeconstantine,mjustice,dznaknak,pdf  .ا5�7"رو�# 

���ن ��د ا��"�ر &و5ت ، �-د ا��'O وآ@�ره �# ا�-�R�ون  ، و ٦١، ص �����3در ا�، و أ�ور ط'�� ،  ١٢-�١١�ن ���د ھ�د ، ��در ���ق ، ص. د )٣(
  .  ١١م ، ص١٩٩٢ا�*را;# ، ��ث �-دم إ�( ا��*Hد ا�-��)# ، وزارة ا�*دل ، آب ، 

  . ���٥٧د ��5م ���ن ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

  .  ٦٢، ص ا���در ���3 أ�?هأ�ور ط'�� ،  )٥(

�ن ا�-��ون ا��Rد�# إن �Rن أر�R5ن  ٥٤٩إن ���د �ص ا���دة (، 5ذ�ك �-د ��ت ����5 ا��-ض ا���ر�� �'(  ١٢، ص ���3 ��درا����ن ��د ا��"�ر ،  )٦(
ل ��3R ا�طRرف �-د ا��'O ، �زول 5ل �ن ا��"�����ن �ن �زء ��� �د��3 ، وإذا �5ن 7 �&"رط �# ا��'O أن �5ون �� ��زل �3 ا�Rد ا�طRر��ن �� �R�� �R(��5�Rز

،  ���R��3Rدر ا� ق ، أ&�ر إ��3 ا���"&�ر أ�Rور ط'��R ،٣٨س ،  ٢٦، ط*ن  ١٨/١٢/١٩٧٣، �-ض  ...)7د��ء ا��Dن �# ا��'O ،  �لاQ>ر ، و�ن @م �? �
  .  ٦٣ص

)١٤٠(  

  .) ١(��� �د��0 و�زل اT&ر �ن �ل �� �د��0 ، �م ��ن ھذا /���ً 



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

��>?ً ��د�� �+م ا�+/��9 �+)و�� �زاع +��<دي ، ��ن ا�+��ز�ت ا�+��د��� +�>ل ;����ً �� إن ا�د ا��+��<د�ن �+��زل       
 �ن ر�D ا�د�وى ا� ����5 � ��ل <�ول اT&ر �A/?ح �رر أو "�ر &)�رة �� ت ��7ول

)٢(  .  

ا� ��ء ا���م �� ا�دو�� ، و�"د أ/�0 �� ا+4�ق ���ر �ن �ذا ���/�9 و)��� �+)و�� ا����ز��ت ا
دار�� �د�ً �ن      
ر;�� أطرا�0 �� �ل ا��زاع ���داً �ن <��ء ا�دو�� ، و�ؤدي دوره ����)�� ���ز��ت و<�ت أو )+ D ، و�+ر+ب 

  .���0 �دم "واز �رض ا��زاع ��� <��ء ا�دو�� 

  ــ ا�ط��*� ا�-��و��� �'�'O ا7داري ٢

� +&�و �ن ا�/�و�� ، و�� ھذا ا�)��ق +�د �)��2 +�د�د ا�ط��      ��2(� ����� ���� ا� ��و��� 7ي +/رف أو وا<
+>ور �)��2 ���ن ا�ط���� ا� ��و��� ��/�9 ا�داري ، �6ل ھو +/رف �ردي �ن "��ب ا
دارة أو �ن "��ب ا�طرف 

��+وي �� ط��+0 ���� &/�5ص اT&ر ، أم ھو � د �د�� �� "��D "وا��0 ، أم ا�0 ���ف ���+��ره � داً إدار��ً ، 
�?�ظ أن ھ��ك �ن �رى إن ا�/�9 ا�داري ھو � داً إدار��ً ��+وي �� ط��+0 ���� &/�5ص ا�� د ؟  ا�� د ا�داري

  . )٣(ا�داري

�0 �?�ظ إن ا�� د ا�داري �+ط�ب +وا�ر �"�و�� �ن ا�&/�5ص ، ��?ً �ن ا�� و��ت ا�+� �"ب ��د أ      
+وا�رھ� �� ا�� ود ا��د��� �/&�� ، ���� �4�D ا�� د ا�داري �� ��دة ا����� ، وھ� إن ا�� د �ر��� ا��+��<د�ن ، 

�5ص ا����زة ��� د ا�داري ، �?�د أن �+/ل و+ وم <وا�د ا�+4�ق � �م <وا�د ا� ��ون ����)�� �طر��0 ، أ�� ا�&/
ا�� د ��ر�ق ��م وان �+��ن ا�� د �روط� ;�ر ��2و�� �� ا� ��ون ا�&�ص ، وان +�ون ا
دارة ا�د أطراف ا�� د 

  . )٤(�و/64� )�ط� ���� 

��ق ا�+/��9 �ذا ��6�ك �ن ذھب إ�� ا�0 وان ���ت ا
دارة +�>ل ا�د أطراف ا��?<� ا�+/����� ، ��� <د       +�
إذ <د +4رض ا
دارة  -�>?ً ����ط �ر�ق ��م ، و<د �+��ن � د ا�/�9 �روط�ً ;�ر ��2و�� �� ا� ��ون ا�&�ص 

 –�>?ً �روط�ً ��� ا�طرف اT&ر �>ل ا�د�D ا�4وري ����] ا�+/��9 ، وان ھذا أ�ر ;�ر ��2وف �� ا� ��ون ا�&�ص 
أ� ا�0 �ؤ�د إن ا�+/��9 � ���ن �2ي ��ل �ن ا�7وال أن ��ون � داً إدار��ً �����ر ا�+4ر<� ��ن ا�� د ا�داري 
وا�� د ا��د�� �+�>ل �� ا�طواء ا�� د �روط�ً +��ز "�6 ا
دارة ا��+��<دة �)�ط�ت وا�+��زات ;�ر �+��رف ���6� 

�+�ر � داً إدا� ��+�ر �رض ا�/�9 �ن ا
دارة <راراً إدار��ً ، �6و ��ن ا�7راد ، �ذا ���+/��9 � �ر��ً ، و ��� 
  .  )٥(��ض +/رف إداري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٤٦، ��در ���ق ، ص...���ود ا�"��وي ، ا��'O وا�"��5م . ا�ظر �# ذ�ك ، د )١(

  .  ��١٩٥ وا�"��5م ، ��در ���ق ، ص���د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار. د )٢(

. ، �-R� ً?Rن دم ٢٠٠٠ا�-�Rھرة ، ا�Rد�وى ا����)��R ، درا��R �-�ر��R ، دار ا���R�H ا�*ر��U  ، �R��RHءا��و�زة  ا�Uراءات�د�ت ��د ا��'�م ر���ن ، . د )٣(
  .  ���١٠١د ��5م ، ��در ���ق، ص

  .  ١٠١، ص �����3در ا����د ��5م ، . ود.  ٧٨ــ ��٧٧د ا���*م ��د ا����د ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

    .   ١٠٣-١٠٢، ص �����3در ا����د ��5م ، . د )٥(

���Rد ��R5م ، . د: ، أ&�ر إ��3  ٣٧٧، ص ٣٥ق ، ا���H5�# ، ج�٣١��� ٢٢٨٤م ، ط*ن ر;م ١٢/٥/١٩٩٠وا�ظر ;رار ا�����5 اUدار�� ا�*'�� ا���ر�� �# 
  .  ١٠٢ا���در ���3 ، ص

  

)١٤١(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

و���0 ������ ا� ول إن ا�/�9 ا�داري � ���ن أن ��ون � داً إدار��ً ، ��� ا�0 � ���ن أن ��ون +/ر��ً �رد��ً ،      
  .إذ ا�0 <�5م ��� ا�+4�ق ��ن ا�4ر<�ء

و� ������ ا� ول �0�2 � د �د�� ��ت و�ن "��D "وا��0 ، ��ث ا�0 �&+�ف ��0 �ن ��ث أطراف ا��/��� ،       
� د ا�/�9 ا��د�� ��ون ��ن أطراف �+��>�� أو +�Pل �را�ز <��و��� �+)�و�� أو �+����5 ، �&?ف ا�/�9 �

أطراف � د ا�/�9 ، �ذ�ك �&+�4�ن �ن ��ث ا�داري، إذ إن ا
دارة +�ون ا�د أطراف ا����ز�� و���+��� ا�د 
����زاع ا��راد إ�6�ؤه ��  ا�/�9 ا��د�� ھو �زاع ��دي أو �د�� ،أ�� ا��زاع ا�ذي �راد  –ا��زاع ا��راد إ�6�ؤه 

  .إ�6�ؤه �� ا�/�9 ا�داري �6و �زاع إداري ��� )�ق ����0 

� �ل إ>��+0 ������ن أو ا
<رار و� �ل إ>��+0 �ذ�ك  �ذ�ك �ن ��ث طر� � ا
>��ت ���/�9 ا��د�� إذا �م ��ن ��+و��ً 
�"��D طرق ا
>��ت ��� ��6� ا����� وا� را5ن إذا � د )�د ا�/�9 �)�ب أ"��� أو �� ���� و"ود ���D ��دي أو أد�� 

  .  )١(أو �� ���� و"ود ��دأ >�وت ����+��� 

أ�� ا�/�9 ا�داري ��رى ا�0 � ���ن إ>��+0 إ� ����+��� ، 7ن ا��+/��D� 9 ا
دارة �+���ل �D "�6 ر)���        
  . و�ن >م �+�ذر إ>��ت ا�/�9 �2ي طر�ق آ&ر �ن طرق ا
>��ت 

�ً أو � \داً �\د���ً و����� ر;م ذ�ك �رى إن ا�/�9 ا�داري �+�+D ���ط���� ا�� د�� ، �+� وان �م ��ن � دا إدار�\      
�"��D "وا��0 ، أ� ا�0 � +رب �ط���+0 �ن � د ا�/�9 ا��د�� ، إذ ا�0 � وم �ن &\?ل ا+4\�ق إرادة ا
دارة �\D إرادة 
ا�ط\رف اT&\ر وا�\\0 � ���\ن �7\\د طر��6\� أن ��\زم ا�ط\\رف اT&\ر ر;�\\�ً �\ن إراد+\0 ، ��\\�س �\[دارة أن +4\\رض 

T\� ا�+)و�� ا�/���� ر;��ً �ن ا�طرف ا�6\� وا&+\�ر طر�\ق ا�+ ��&ر � رار �/\در ��6\� إذا �\� ر�\ض ا�/\�9 �
و�ذ�ك ا���س ، و�ذا ���0 ��+رط ��0 +وا�ر أر��ن ا�� د ��� ا�0 ++ر+ب ���0 آ>�ر وھ� �)م ا��زاع ، و+/�9 �0 <وة 

�\� ا� \��ون +��4ذ�� ط���� �4رغ �� /ورة � د ر)�� ، و������ ا�ر"وع �� ��ض ا��7�ن إ�� أ���م � \د ا�/\�9 
  .ا��د�� و��� �+?ءم �D ط���� ا����ز�� ا
دار�� 

  ــ أر�5ن �-د ا��'O ا7داري٣

�د إن ���� إن ا�/�9 ھو ذو ط���� � د�� �ذا ��ن �0 أر��ن >?>� �)�5ر ا�� ود وھ� ا�ر�� وا���ل وا�)�ب ،       �
 O'���� ، ا�0ا7داري �� �ده +وا�ق ا
�"�ب +)+�زم  ����P ��0 <�ول ا�طر��ن �0 ، أ�� �4�� �0 ����� ����� إذ ��

 ، 0+��<
وا� �ول ��+م ا�/�9 ، �ل ��د �ن و�D �� +م ا�+4�ق ���0 �� /ورة � د ر)�� إذ إن ا��+��� �رور�� 
�6و � د ��زم ��"����ن ��+زم ��0 �ل �ن ا��+/����ن ����زول �ن "زء �ن اد��05 �� �ظ�ر +��زل اT&ر �ن "زء 

��ل ، ����)م ا��زاع ��� ھذا ا�و"0 ، و�) ط �� "��ب �ل �ن ا�طر��ن ا�د��ء ا�ذي �زل ��0 ، و�� � ا�"زء � 
  . )٢(ا�ذي �م ��زل ��0 ��ز��ً ��طرف اT&ر ، وھو � د �ن � ود ا����و�� �? ا�د �ن ا��+/����ن �+�رع �_&ر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ��٢٦در وھ�ب ، ��در ���ق ، ص )١(

، ��ث إن ا��'O �"��ن "���� �ن ا������ن ����� "رك ا�>�و�� "�طوي �'( "���� �ن ا��د�# �-ط ، ) ا�"��زل(�>"'ف ا��'O �ن "رك ا�>�و�� أو  )٢(
�ل ا��Rزاع  ض��5 ا�3 �>"'ف �ن ا�"و��ق �ن ��ث �ن �-وم ��ض ا��زاع ، ����'O �"م ��ن أطرا�3 طوا��� ، أ�� ا�"و��ق ��"م �وا�ط� "د>ل طرف @��ث �Dر

ا���R; #R� O'R�ون اR�Uراءات ا��د���R واUدار��R �-��ق ���ظ� ، : ا�ظر . زاع أو "-ر�ب و��Hت ا��ظر و�-وم �دور ا����# �# ا�"-ر�ب وا�"و��ق ��ن طر�# ا��
�Rور�# . و د��Rدر ���Rق ، ،   R'�:  http://www.courdeconstantine,mjustice,dznaknak,pdf( ا��و;MR ا5�7"رو�R�� #Rث ، ا��د�Rد 

  . ١١٦ – ��١١٥رو ا��د ���و ، ��در ���ق ، ص. ود ، ٥٤، ��در ���ق ، ص....&��ق ، ا�"��5م و�دى �واز

  

)١٤٢(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

       

�� � د ا�/�9 ��"ب أن ��ون ر�D �زاع <�5م أو ��+�ل ، أي إن ��ل ا�/�9 ھو ���رة �ن ا��ق  أ�� ا���ل      
ا��+��زع ��0 ، و�ذ�ك �+��ز ا�/�9 �ن ;�ره �ن ا�� ود و�+ر+ب ��� ھذا إن �ل ا+4�ق ��/ب ��� � وق �ؤ�دة 

�+�ر � د /�9 وان و/04 ا��+��<د� �  . )١(ان �0�2 /��� ;�ر �+��زع ��6� ���م ا�طر��ن �/4+0 ھذه 

       ً����و�"ب أن ++و�ر ��0 ا��روط ا�وا"ب +وا�رھ� �� ا���ل �و"0 ��م ، ��"ب أن ��ون �و"وداً و�����ً ، �
��� �روط ) ٧٠٤(أو <��?ً ��+���ن ، ��?ً �ن أن ��ون ��رو��ً و;�ر �&��ف ���ظ�م ا���م ، �� د �/ت ا���دة 

"� �  . )٢(وز ا�/�9 ��6� ا��/��9 ��0 وا��)�5ل ا�+� 

، و�"ب أن ��ون ھذا ا�)�ب  )٣(�� ا�/�9 �6و ا����ث ا�ذي �د�D ا��+/����ن إ�� إ�رام ا�/�9  أ�� ا���ب      
)٤(��رو��ً 0�7 �+� ��ن ;�ر ��روع ��ون ا�/�9 ��ط?ً 

  .  

  

  مدى جواز األخذ بالصلح في المنازعات اإلدارية/ الفرع الثاني 

�دا�� ���ن ا� ول إن ا�����ر ا��ط�ق �+�د�د �ط�ق ا�/�9 ا�داري �+�دد ������ ا��ق ا��+��زع ��0 و<����+0       
�ن ا� ��ون ا��د�� ا��را<� �� �"وز ا�+/��9 ) ٧٠٤(��+/رف ��0 ، و�دم +�� 0 ����ظ�م ا���م ، ��ث �ددت ا���دة 

  .  )٥(�ن ا� ��ون ا��د�� ا��/ري أ���ً ) ٥٥١(0 ا���دة ��0 ، و�� � ���ن ا�/�9 ��0 ، وھذا �� �/ت ���

�ذا �دور ا�+)�ؤل ھ�� �ول �دى إ������ ا7&ذ ���/�9 ��)م ا����ز��ت ا
دار�� ، و�["��� ��� ذ�ك �?�د       
 �ن ���ن �و<ف ا�+�ر���ت ا�� �ر�� �ن ا�/�9 وأ���ً �و<ف ا�4 0 وا� ��ء ، �� �ل �ن �ر�)� و�/ر وا��راق ،

����ن �� ا��6��� �دى "واز ا7&ذ �0 و�ذ�ك �وع ا����ز��ت ا�+� ���ن �)�6� ���/�9 و�ذا )�+��ول ذ�ك �� >?>� 
� �ط ، ���ن �� ا7و�� �و<ف ا�+�ر�D وا�4 0 وا� ��ء �� �ر�)� ، و�ن >م �� �/ر >���� و>��>� �� ا��راق و��� 

 ً����+ �+2� :  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٣م ، ص�١٩٥٤�ن �'# ا�ذ�ون ، &رح ا�-��ون ا��د�# ا�*را;# ، ا�*-ود ا�����ة ، &ر�5 ا�را�ط� �'ط�M وا��&ر ا���دودة ، �Dداد ، . د )١(

�RRن ا�-�RR�ون ا��RRد�# ) ٥٥٠( م ، وا���RRدة�١٩٥١�RR�� ) ٤٠(*را;RR# ر;RRم �RRن ا�-�RR�ون ا��RRد�# ا�) ١٣٠(وا���RRدة ) ٧٠٥(وا���RRدة ) ٧٠٤(ا�ظRRر ا���RRدة  )٢(
  .�ن ا�-��ون ا��د�# ا��زا)ري أ��� ) ٤٦١(، وا���دة ا���ري

 R<Qر �Rن �Rزءھذا �� ذھ�ت إ��3 ا��ظر�� ا��د�@� أ�� ������� �'�ظر�� ا�"-'�د�� �Hو ا�Dرض ا����&ر وھو ا�"زام ا�د طر�# ا��'O �-��ل �Rزول ا�طRرف ا )٣(
  .  ٤٣-�٤٢ن اد��)3 ، أو ھو ��م �زاع ;�)م أو ��"�ل وھذا ��*'3 �>"'ط �����ل ، ا�ظر ���ن ��د ا��"�ر ، ��در ���ق ، ص

  .  ٩٩ و ���٧١د ا���5م ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

  . ٩٧-٩٦أ�ور ط'�� ، ��در ���ق ، ص :�# "���ل ذ�ك ا�ظر  )٥(

   

)١٤٣(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  �دى �واز ا�'�وء إ�( ا��'O �# ا����ز��ت اUدار�� �# �ر��� / أو7 

، �� د �ص ا� ��ون ا��د�� ا�4ر�)� �� ا���دة  )١(ا�/�9 � �ول �� �ر�)� ����)�� ��ل أ�&�ص ا� ��ون ا���م       
ؤ))�ت ��0 /را�� ��� "واز ا�/�9 �� ���ز��ت ا� ��ون ا���م ، وا�+رف /را�� ����د��ت وا��) ٢٠٤٥(

  . ا����� ���A���� ا�+/��9 

�� د أ�ط� ا���رع ا�4ر�)� ��/�9 �� �ر�)� أھ��� ���رة �� �)م ا����ز��ت ا
دار�� ، ���ل ا���رع ا�4ر�)�   
��� إ�ط�ء أھ��� ���رة ��7�م ا�+)و�� ا�ود�� �����ز��ت ا
دار�� ، � �م ���A�ء ا��"�� ا�)+��ر�� ��+)و�� ا�ود�� 

����ث �� ا����ز��ت وا�&?��ت ا�����5 �ن ا�� ود  نم �+���ل �"�٢٤/١٢/١٩٠٧ا�/�در �� ��و"ب ا��ر)وم 
� د ��ل ا���رع ، م  ٣١/١٢/١٩٨٧ا
دار�� ، ��� ا�0 ط� � � وا��ن ا
/?ح ا� ���5 ا�+� �6د+6� ا��?د �� 

  .  )٢(ا�4ر�)� ��� إ�ط�ء أھ��� ���رة ��7�م ا�+)و�� ا�ود�� �����ز��ت ا
دار�� � د�� و;�ر � د�� 

�ن ا� ��ون ر<م ) ١٤(�ل ��رورة ا��"وء ا
"��ري ا��)�ق ��/�9 <�ل ا��"وء إ�� ا� ��ء ا���دة �ذ�ك �"د ��>
م ١٦/٧/١٩٨٤ا�/�در ��  ٦١٠/  �٨٤ن ا� ��ون ر<م ) ١٩(م ا���دل ����دة ١٣/٧/١٩٩٢ا�/�در ��  ٩٢/٦٥٢

  .) ٣( وا�&�ص ����"�و��ت ا�ر����� وا�+��دات

 mieux vaut  transiger  que(، وھو ���4ر�)�� ) ��9 &�ر �ن ا�+ ���ا�+/(وھ��ك �>ل �ر�)� � ول       
plaider ( �4داري ، و�� �ط�ق ا�وظ����"د ا�/�9 ا�داري �"��ت +ط�� 0 �� ا��زاع ا��+ر+ب ��� إ�P�ء ا�� د ا

وا�/�د  ا����� ، و�رى "��ب �ن ا�4 0 ا�4ر�)� ، إن ا�/�9 ا�داري �"د �"��0 �� �"��ت ��ددة ����را5ب
  . ) ٤(وا�P���ت ، ��ث +��ك ا
دارة ا�+را�� �� +�ك ا��&��4�ت 

، و<د ��ن ) ٥( ـ&�/� � ود اP�7�ل ا����� ــ ��� إن ا�/�9 إ"راء �6م �ن إ"راءات ا�� ود ا
دار�� ـ      
��� ا�0 �ن ا�+/��9 ��+�ر �ن � ود ا� ��ون ا�&�ص إ�� إن �دث وظ6ر �� �"�ل اP�7�ل ا����� �+م +���04 

إذا +��ن  –�+� &�رج �ط�ق اP�7�ل ا�����  –;�ر إن � د ا�/�9 ���ن أن ��ون � دا إدار��  ، ا�� ود ا
دار��
�روط� ا)+>����5 ;�ر ��2و�� �� � ود ا� ��ون ا�&�ص ، أو ط� � ��ظر�� ا�+وا�D إذا ��ن +���� أو ���? �7د ا�� ود 

  .  )٦(ا
دار�� 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C.E.17Mars.1893,compagnie du Nord,S. 1894 , p119   : ا�ظر  )١( ���د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، . د�ن  �-?ً  . 
  .  ��١٩٥در ���ق ، ص

  . ٣٩��?ء ��ن ، ��در ���ق ، ص. د )٢(

  .  ٢٣٣- ٢٣٢، ��در ���ق ، ص....�ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى �واز . د: ا�ظر  )٣(

٤( ) Dobkine(M.) : L’ordre re’pressif administratif.D . 1993,P. 137 ets .   

  .  ���٧١د ��5م ، ��در ���ق ، ص. د�ن  �-?ً 

   . ���٣٣٥د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٥(

( ٦ ) Laurent Richer, Droit des contrats administratif  , 1995,p.251.  ً?-� 3 أ�?ه ��در ا����د ا��'و ،  .د �ن���١٩٦، ص   .  

  

  

)١٤٤(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

����6�  –��� ��6� ا���د��ت  –ن أ/��ت ا�و�دات ا������ م أ٢/٥/١٩٨٢+ر+ب ��� /دور <��ون  و<د          
�ن ا� ��ون ا��د�� ا�4ر�)� ا�ذي ا&�D /�� +/��9 ا���د��ت ��وا� � ) ٢٠٤٥(، �ن �ص ا���دة  ا�+/��9 ��ر��

ر�5س ا�)�ط� ا�+��4ذ�� <د ا��P ���� ، ����� ظل ا)+�زام ھذه ا��وا� � �ظر�� ����)�� ���ؤ))�ت ا����� ، وان ��ن 
 ?��> �  .  )١(ھذه ا���م � ��+رم ��? إ

و�� ق ا�/�9 ا�داري ���ر�ق ا���م ��5دة ���رة ، ��ث �"�ب +2&�ر ا�4/ل �� ا����ز��ت ، و<د +"د ا
دارة       
، و<د ��ون  )٢(إن �ن �/��+6� ا��+"�ء ��/�9 ، و�ن >م ���/�9 ا�داري إ"راء ;�ر <���5 �� إ�6�ء ا��زاع 

�و�ض ا��"وء إ�� ا�/�9 �4رو�� ��� ا
دارة وذ�ك �� ا����ت ا�+� + Dن ��� ا�دو�� ��6� د����ن ذ�ك �>?  –�+
م ا�&�ص �+طو�ر ا+4�<�ت �٦/٢/١٩٩٥+�ر�` ) ر�5س ا�وزراء �� �ر�)� (ا����ور ا�/�در �ن ا�وز�ر ا7ول 

ا�+)و�� �� ا��واد ا
دار�� وا�ذي ��ث ��0 ا
دارات ��� ا��"وء إ�� ا+4�<�ت ا�+)و�� ��ل ا����ز��ت �� �ل 
  .  )٣(دو إن ا�دو�� <د )��ت �ررا ���Pر �+��ن ���6� +�و��0 ا����ت ا�+� ��

)٤(و�رى ا���ض إن ا�/�9 ا�داري ��+�ر �د�? �ن ا�� و��ت ا
دار��       
، و�+�9 �ن ا�����"� ا�)�� � ، +���ن  

  . دا ا�+"�ھ�ت ا�4 ��6 ���/�9 ا�داري ����W ا����ز��ت ا
دار�� �� �"��ت �د�دة وان �64و�0 ��6م "

و��� ��ن ا�/�9 ��رم �+"�ب ا�ر"وع إ�� ا�+ ��� ، ��ن إ�رام � د ا�/�� 9�D � �� <��و��� أ��م +د&ل       
�? <�ل ر��6� ، أ�� إذا +م  –� د ا�/�9  –ا������ �"��6� +��م ��دم <�ول ا�د�وى إذا ��ن <د +م +و<�D ا�� د �

  .� ا�/�9 &?ل �ر��� �ظر ا�د�وى �? و"0 ����م ��6

�دم ا� �ول       � Dإ�� ا�/�9 ، � د ط�ق �"�س ا�دو�� ا�د� ����و� د أ�د ا� ��ء ا�4ر�)� إ���ن �"وء ا�7&�ص ا�
��زم �+� �� ���� ا
&?ل ��+4�ق ا�/�9 ، � د +م ا�+/��9 ��ن إ�دى ا���د��ت و� �ول أ�P�ل ��� أن � وم ھذا 

�زل ا���د�� �ن ا�د�وى ا� ����5 ، ور;م إن اP�7�ل ا��+4ق ا7&�ر ���"�ز ��ض اP�7�ل ا�+/����� � ��ل +�
 Dر� ����6� �م �+م +��4ذھ� � د ��م ا��"�س ��ن ا�+/��W+�� 9 �0 �� �وا"�6 ا���د�� ا�+� �م ��ق �6� ��د ا�+/��9 إ

  . )٥(د�وى "د�دة + وم ��� ا�+6�ك �روط0 

ً ن �د�D �2و��د�� � �ل ا��&ص ا���م ا�+/��9        �P���  ر ، ��ن <��� ھذا ا����] �"ب&Tأن�ن ا���ل إ�� ا�طرف ا 
++��)ب �D ا
دا�� ا���+��� ا�+� �&�طر �����م �6� ���0 �ن ا� ��ء �� ���� ر�D ا�د�وى ، �������] ا��+4ق ���6� 

��ن ( � و<د <�� �"�س ا�دو�� ا�4ر�) �"ب أ� +�ون �"رد ����] "زا��� +د�D �>�ن ��+��زل �ن ا�+ ��� ،
� +"ب ���6� [���� Dن أن ���م ���6� �د���� � ����  ، )٦() ا�7&�ص ا����و�� ا�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٩٦ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، ا���در ا����ق ، ص راKب ���د .د )١(

  .  ���٧٢د ��5م ، ��در ���ق ، ص. د )٢(

  .  ٢٣٣- �٢٣٢ور�# &��ق ، ��در ���ق ، ص. د )٣(

)٤( Dellis(G.) : Droit Pe’nal et droit administratif . L G D J.1997,p.407 .   ً?-� ���3د ا���5م ،  .د �ن���٧٢، ص ا���در   .  

  . ١٩٧-١٩٦، ص ا���در ������3د ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، . د )٥(

)٦(C.E.8 arril 1921 , compagnie  de la N’Goko – sangha  , ReC.35,C.E.19 mars 1971, mergui , Rec . 235 .   ?-�
  . ١٩٧، ص ا���در ����3ن ���د راKب ا��'و ، 

  

)١٤٥(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

       � �P��� Dم +��4ذ +/��9 <�ل ��0 أن �د���، �"ب ���0 د��0و�+ر+ب ��� ذ�ك ا�0 إذا ر�ض ا��&ص ا����وي ا�
��ن ا� ��� ا�داري �ر�ض إدا�+0 �� ذ�ك إذا ر�D ا�7ر إ��0 ، و��ن ھذه ا� ��دة � +ط�ق �/را�� ، �ن ذ�ك 
�)+�زم �ن ا7طراف +و<D �� )���م �0 ا� ��� ��� و"0 ا�د<� ، وإ� ��ن �ل ا�+/����ت )+�ون ��ط�� ��"ب � ط 

أن �&+�ف + د�ره ز��دة أو � /� �� �دود ����� ، ;�ر أن ��ون ا����] ا��د�وع ��ررا �� دار ا��رر ا�ذي ���ن 
  . إن ھذا ا�"+6�د ا� ���5 <د أ)�ء �0�6 ود�D ا
دارة إ�� ا��ك �� ا�+/����ت وا��ذر ��6� 

ا
��رة إ�� ا�/�9 ���+��ره و)��� �ن  ١٩٩٣و<د +��ن ا�+ ر�ر ا�� دم �ن �"�س ا�دو�� ا�4ر�)� ��م       
"� �� ���ل +)و�� ا����ز��ت ، وا�+ د <�� ا�ر"وع إ�� ا�/�9 ، و�ث ��� +�"�D ا�/�9 �� �"�ل ا�و)�5ل ا����

  .  )١(ا�� ود ا
دار�� 

  �دى �واز ا�'�وء إ�( ا��'O �# ا����ز��ت اUدار�� �# ��ر /  @����ً 

� +و"د ـ �� ا�+�ر�D ا��/ري ـ �/وص /ر��� +"�ز ا��"وء ��/�9 �� ا����ز��ت ا
دار�� ��)م ھذه       
) ١٥٩(ا����ز��ت ، أ� ا�0 �?�ظ إن ا���رع ا��/ري و�D ��وذ"� ��+/��9 ا�داري ، �+�>ل �� ا� ��ون ر<م 

ا����ز��ت ا� ���5 ��ن �/���  م ، ��ث أ"�ز ا� ��ون ا�+/��9 ��٨/١٢/١٩٩٧م ا�/�در �� �١٩٩٧)�� 
ا��را5ب وا���و��ن ، و+�ك ا����ز��ت ++��ق ���&?ف ��ن ا���ول وا
دارة ا��ر���� �ول ر�ط ا��ر��� أو 

 �6+��>)٢( .  

��6�ك �ن ذھب إ�� "واز ا�+/��9 �� ا����ز��ت ا
دار�� �� �/ر ��رط أ�  :أ�� ������� �'�-3 ا���ري       
��ق ا�7ر ��)�5ل �+�� � ����ظ�م ا���م ، وأ� ��ون �ق ا
دارة ��6� >��+� � �زاع ��0 +�)٣(  .  

و<��ًء  وذھب رأي آ&ر �� /دد ا�+)�ؤل �ن �دى "واز ا�/�9 �� ا��7�م ا�/�درة ��
�P�ء إ�� إن ا��)+ ر � 6�ً 
�دو �ن ا������ ا
"را��5 أن ��ون +ر�� و+)���� �ن � �ھو "واز ا�+رك �� &/و��ت ا
�P�ء ، و��� ��ن ا�/�9 

  .  )٤(ا�طر��ن ��� ا+4 � ���0 �ن ���ر ا�/�9 ، �ذا � د ا)+ ر ا�رأي ��� "واز ا�/�9 �� د��وى ا
�P�ء 

ا����ز��ت ا
دار�� ، أي ا����ز��ت ا�+� +��2 ��ن ا
دارة  وھ��ك �ن ذھب إ�� و"ود �"�� ��ظ�م ا�/�9 ��      
وا�طرف اT&ر ، و�ذ�ك �� د��وى ا
�P�ء ، أ� إن ��ظم ا�+ط�� �ت ا� ����5 ++�دى �� ���ز��ت ا�+)و��ت 

، ��� ا�ر;م �ن �دم و"ود �/وص <��و��� /ر��� ���ن ) وھ� �ن د��وى ا� ��ء ا����ل(وا�� ود ا
دار�� 
و��5+0 ا�+��4ذ�� ،  �١٩٨٣)�� ) ٩(ا����ز��ت ا
دار�� ، )واء �� <��ون ا����</�ت وا��زا�دات ر<م  ا�/�9 ��

، إذ �م �+���� أي +�ظ�م ��/�9 ��6� ، و��ن � �و"د ��D��� �� �6  �١٩٦٣)�� ) ٦١(أو <��ون ا�5�6�ت ا����� ر<م 
 ���� )وى +ط��ق <وا�د ا� ��ون ا��د�� ـ �� ا�/�9 ـ �ن ا��"وء إ�� ا�/�9 �� ا����ز��ت ا
دار�� ، وان ذ�ك �

، ���+��ر إن ھذه ا� وا�د �ن ا7/ول ا����� ا�وا"�� ا�+ط��ق ) �د��� ، إدار��(��� ���ز��ت � ود ا
دارة ��و��6� 
  .  )٥(��� )�5ر ا�د��وى أ��م ���� ا�����م ��� ا&+?ف أ�وا�6� ودر"�+6� 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ���٣٣٥د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص . د )١(

  .  ���٧٣د ��5م ���ن ا���5م ، ��در ���ق ، ص . د )٢(

  .  ���١٩٨د ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، ��در ���ق ، . د )٣(

  .  �١٢�ن ���د ھ�د ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

. ود.  ١١م ، ص�٢٠٠٤د�ت ���د ��د ا�*ز�ز ، ا��'O وا�"���O �# ;��ون ا�Uراءات ا����)�� ، ا�ط�*� ا%و�( ، دار ا����H ا�*ر���R ، ا�-�Rھرة ، . د )٥(
  . ٣٩-٣٨��?ء ��ن ، ��در ���ق ، ص

)١٤٦ (  
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وذھب رأي آ&ر إ�� إن ا�/�9 "�5ز �� �"�ل ا�� ود ا
دار�� ، &�/� إذا +��ق ا�7ر �� وق أو ا�+زا��ت       
 �����)١( .  

وھ��ك �ن ذھب إ�� إن ا�+/��9 <د �+م ��ن �/��� ا��را5ب وا���و��ن ، أي ا����ز��ت ا�+� ++��ق ���&?ف       
أو <��+6� ، و�?�ظ أ��� �ن &?ل إ"راءات ا�+���ف ا��ر��� ��ن ا���ول وا
دارة ا��ر���� �ول ر�ط ا��ر��� 

�>�را �� ��دث أن �+م +4�ھم أو ا+4�ق ��ن �/��� ا��را5ب وا����ف ��+4 �ن ��� �)م ا��زاع ، و�ن >م ��� � دار 
��4 �ت ، ا��ر��� ، وان �>ل ھذه ا�+4�<�ت <د + ود أطراف ا��زاع إ�� ا�و/ول إ�� +)و�� +"��6م ا��طء ا��د�د وا

وا��&�طر ا�+� +را�ق ا
"راءات ا� ����5 ، ��� �ؤدي إ�� +ط��ق �� ول و��دل ، و� �)�9 ��0 �����ف 
 ���  .  )٢(����/ول ��� أي ا�+��ز �

�� <�ت �0 ا������ ا
دار�� ا�����  و<د ا<ر ا� ��ء ا��/ري ا�/�9 �� ا����ز��ت ا
دار�� و�ن ذ�ك �>?ً       
� دح �� ا"+��ع � و��ت ا�/�9 ا����ر إ��0 وأر���0 �� أ>�ر �ن إن ا�/�9 � �"وز �� ا��)�5ل  �( �� �/ر ��ن 

ا��+�� � ����ظ�م ا���م ، و�ن ذ�ك ا�+4�<�ت ا���/�� ��� ����4 ا����)�� ��2ن +��4ذ ا�� ود ا
دار�� ، ذ�ك أن ا� ول 
� ود ا
دار�� إ� إذا ���ت ��)و�� �/�4 �6���5 و��)ت � �/دق ��� � وق ا�"�6 ا
دار�� ا������ ا��+ر+�� ��� ا�

م �� �2ن <وا�د �١٩٥٨)�� ) ٢٩(��? ���زاع، ���د5ذ � �"وز ا�+��زل ��6� إ� ط� � ��7�م ا� ��ون ر<م 
ا�+/رف ����"�ن �� ا�� �رات ا����و�� ��دو�� وا��زول �ن أ�وا�6� ا��� و�� ، أ�� إذا ��ن ا��ق ذا+0 ��? ���زاع 

  .  )٣() و&��ت ا�"�6 ا
دار�� أن +&)ر ا�د�وى �? +>ر�ب ���6� إذا �"2ت �4ض ھذا ا��زاع �ن طر�ق ا�/�9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣٢، ��در ���ق ، ص...�ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى  .د )١(

www.damascusuniversity.edu.sY ا%����ب ا��د�'� ��ل ا����ز��ت ا��ر���� ، ��ث ��&Rور �'R( ا��و;MR ا5�7"رو�R#  ���د ا��?ق ،. د )٢(
/mag /law/old/economics/…/22…/hallak.pdf   #� ا�ز��رة N���٧١د ��5م ، ��در ���ق ، ص. م ، ود٣١/٣/٢٠١٣، "�ر�  .  

)٣(  #� �H�5٨٠٣م ، ط*ن ر;م �١٠/٢/١٩٨٦  ��م  �١١�R;دة رR��; ، دار�� ا��د�@� ، ا��زء ا�@��ن �&رUر  ٨٧٠، ص٥٥٧;��)�� ، ا��و�و�� ا�R&� ،
  .  ٢٣٢، ص���3 أ�?ه  ��درا�، ...�ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى . ود.  ١٩٨���ق ، ص ���د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، ��در. د:  إ��3

 )١٤٧(  
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 ً   �&رو��� ا�'�وء إ�( ا��'O �# ا����ز��ت اUدار�� �# ا�*راق  /  @��@�

، و�ذ�ك �م  )١(�م ���ظ �� ا��راق و"ود +�ر�D /ر�9 �"�ز ا��"وء إ�� ا�/�9 �� ا����ز��ت ا
دار��       
�+��و�0 ا�4 6�ء ����رح وا�+���ق ، و�م �2&ذ �0 ا� ��ء و�م ���ظ �0 �و<ف +"�ه ا�/�9 ا�داري ، �ون ا� ��ء ��+زم 

  .  )٢(����/وص ا� ��و��� 

و�رأ��� و���ء ��� �� + دم ، �رى إن ا�/�9 "�5ز �� ا����ز��ت ا��+�� � ���� وق ا������ أي ��+رط �� ��ل       
إن ��ون � � ����� ، ��� ��+رط ��0 �دم +�� 0 ����ظ�م ا���م ، وان ��ون <��? ��+/رف ��0 ، و�ذ�ك �رى  ا��زاع

"واز ا�/�9 �� ا����ز��ت ا
دار�� ا��+�� � �� وق ����� أي ���ن أن +�)م �0 ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� ، ��� 
، ��� و�رى أن �0 �"��ً ر���ً ) � د��وى ا�+�و�ضأي ا�0 "�5ز �(���ن أن +�)م �0 ���ز��ت ا�+�و�ض ا�داري 

<��+6� ، أ�� ����)�� ����ز��ت + د�ر ا��ر��� أو  �� ��ن ا
دارة وا�����4ن �ول +�د�د و��ء�� ���ز��ت ا��ر�
د�وى ا
�P�ء �? ���ن أن ��)م ا�/�9 �زا�� �+�� � ���رو��� <رار إداري �+���� ط���+D� 0 ط���� د�وى 

أ�� إذا +ر+ب ��� ا� رار ا�داري � و<� ����� ����ن أن +4ض أو +�)م �ن طر�ق ا�/�9 ا�� وق ا������  ا
�P�ء ،
  . � ط دون ا�+د&ل �� ��رو��� ا� رار ا�داري وإ�P�ءه

  إجراءات الصلح وآثاره/ الفرع الثالث 

  إ�راءات ا��'O /  أو7ً 

��>�و�6م ، � و�ون �� +��ه ��)م &?��+6م �ن طر�ق ا�/�9 � د �+م ��ن أطراف ا��زاع أ�4)6م أو ��ن       
  . �زول �ل ��6م �ن ��ض �� �+�)ك �0 ، أي ا�0 ا�و)��� ا�ذا+�� ا�+� �+م �ن طر� 6� �)م ا��زاع ���+��زل ا��+��دل 

، ) ��رر �و>ق(�ذا ��ن إ"راءه �+م �ن &?ل ا+4�ق ا�&/وم وو�D �� �+4 ون ���0 �� /ورة � د ر)��       
، و�+4 ون ��� ) ٣(م إ"راء ا�/�9 �)�� �ن ا�&/وم �ن طر�ق + د�م ط�ب إ�� ا
دارة أو ����درة �ن ا
دارة و�+

����4 ا�/�9 ���6م و��ون ذ�ك ���ور ا�&/م أو ��>�0 و��� ���ر ��>ل �ن "�6 ا
دارة ، و�+4 ون ��� ����4 
) ��رر �و>ق(ا�/�9 ���6م و�� )�+م ا�+��زل ��0 �ن "��ب �ل طرف ، و�+م +و>�ق �� �+م ا�+4�ق ���0 �� /ورة 

  . ��4ذ و�ن >م +و<�D ا7طراف ���0 و��ون <��?ً ��+

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م وا�ذي �"�@ل �">'# ا��R'ط� �١٩٨٢���  5�١٣رر �ن ;��ون �ر��� ا�د>ل ا�*را;# ر;م ) ٥٩(و�-د ا>ذ ا��&رع ا�*را;# ���"�و�� ا��'��� �# ا���دة  )١(
�-��Rل ">'�R� 3Rن ��'R� [Rن ) ٥٨و٥٧(ا��>��ف ا�ذي ار"5ب إ�دى ا��را)م ا����Rوص �'�R� �RH# ا���Rدة  ا������ �ن ا��ط���� ��">�ذ ا�Uراءات ا�-��و��� �د

ا�ظر ��در وھ�ب ، ��در ���Rق ، .ا���ل ، وھذا ��5ف �S�O'� 3 �ر��# و��س �'O إداري أو �'O ���)# وان 5�� �رى ��3 و�3 �ن أو�3 ا��'O ا7داري 
  . و�� �*دھ�  ٢٠ص 

-٩٩٠(وا��Rواد ) ٩٧٤-٩٧٠('"&ر�*�ت ا�*ر��� ا��-�ر�� �'-د �ظم ا��&رع ا��زا)ري ا��'R� O# ا����ز��Rت اUدار��R وذ�Rك �R# ا��Rواد �Rن أ�� ������� � )٢(
م و��Rره ��R�� #Rل ا�-��Rء ا�R��5ل دون ;��Rء ا�RD�Uء ، ٢٥/٢/٢٠٠٨ا��Rؤرخ �R# ) ٠٩-٠٨(�ن ;��ون ا�Uراءات ا��د��� واUدار�� ا��زا)ري ر;م ) ٩٩٣

، ��Rدر ���Rق ، ��Rث ��&Rور �'R(  ا���R; #R� O'R�ون اR�Uراءات ا��د���R واUدار��R ا��د�Rد �-��ق ���ظ� ، : �'�ز�د ا�ظر . ��3 أ�ر �وازي ا�ر�وع إو�*ل 
  . http://www.courdeconstantine,mjustice,dznaknak,pdf   :ا��و;M ا5�7"رو�# 

، و�Rب ا�R"ط?ع  5ذ�ك ��وز ا�"���O �# ���ز��ت ا�*-ود اUدار�� �# ����ن �*د ا>ذ رأي �*ض ا���Hت ا��*��� ، �\ذا �5ن ا��زاع �م �*رض �'( ا�-��ء �*د
S&� O���"ل رأي ھ�)� ا7�"&�رات �# ا�*-د ا�ذي "م إ�را�3 و�راد ا�R@�" #R"ا� ���R�-ا� �R(ذ رأي ھ�R<ب اR��� ء�R�-ا� )R'� رضR� دR; زاعR�ن ا��R5 إذا �R3 ، أ��

: ا�ظر ان ا������ت ;�ل إ�راء ا�"���O ،ا�دو�� �# ا����ز��ت اUدار�� ، وإذا "��وزت ا�-��� ا������ ��و�وع ا�"����D'�� O �*��� ، و�ب ط'ب ا�رأي �ن د�و
  . ١٩٨وا�"��5م ، ��در ���ق ، ص  ���د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار��

   .�ن ;��ون ا�Uراءات ا��د��� واUدار�� ا��زا)ري ) ٩٧٢(ا�ظر ا���دة  )٣(

  

)١٤٨(  
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و���0 �رى ا�0 ���ن أن ++م ھذه ا
"راءات أ��م �"�� أو دا5رة �&+/� +�ون �)ؤو�� �ن إ"راءات ا�/�9       
و�+م ذ�ك ��ن �ر)ل ا�ط�ب إ��6� �ن ا�&/م ، أو أن ++م ����درة �ن ا�دا5رة ، و��د ��ور ا�طر��ن أو ��>��6م �+م 

��ون ا�+4�ق ا���رم <��? ��+��4ذ ��د +���0P +�ر�ر ���ر ا�/�9 و���0P ا�ر�5س �� ا���ن �aطراف ا������ و
  . و�و<D ھذا ا����ر �ن ا�ر�5س و�ل �ن ا�طر��ن 

      �4+�ا��4وي ��ن ا�&/وم ، إذ ا�0 ��ون ;�ر <��ل  قإن ا�/�9 � �>�ت إ� ����+��� ، �? ���ن أن �+م ��"رد ا
، أو <د �+م أ��م ا� ��ء ) ١(��+��4ذ �� ذا+0 ، و� ��ون )�دا +��4ذ�� إ� إذا ا�رغ ھذا ا�+4�ق �� /ورة � د ر)�� 

�� ا�دو�� �ن طر�ق إ<رار ا�&/وم أ��م ا������ وا>��ت ذ�ك ا
<رار �� ���ر ا�"�)� ، وان دور ا� ��� ھو 
ق ��� ا�/�9 و� ��ون <��5� �وظ��4 ا�4/ل �� ا�&/و�� �ن ��6+0 +�ون � /ورة �� إ>��ت �� �/ل ا�+/د�

�دو أن ��ون � دا � �، أي إن ��ل ا� ��� ھ�� ��س �ن <��ل ا���ل  )٢(أ���0 �ن ا+4�ق ، وان ھذا ا�+4�ق 
���5 ، أي إن ا�/�9 <د +م ��ن ا7طراف ا� ���5 وإ��� ��+�ر �ن <��ل ا��7�ل ا�و���5 ، أي �)+��ل )�ط+0 ا�و

  .  )٣(ا�&/وم و�)م �0 ا��زاع و�� دور ا� ��� إ� ا�+/د�ق ���0 ���+)ب ا�/�4 ا�ر)��� و��+م +��4ذه 

 ً����@  / O'آ@�ر ا��  

إذا +م ا�/�9 �? �"وز �7د �ن ا��+/����ن ا�ر"وع ( �ن ا� ��ون ا��د�� ا��را<� �0�2 ) ٧١٢(� د <�ت ا���دة 
  .  )٤() 0 ، و���ك ا��د�� ���/�9 �د�0 و+) ط د�واه ��

�ذا ��ن ا7>ر ا�"وھري ھو �)م ا��زاع وإ�6�ءه و) وط ا�د�وى ا� ����5 ، �ذا )وف �+��م �ن �)م ا��زاع و�ن >م 
�دم <�ول ا�د�وى ا� ����5 � Dا�د� .  

إن إ�رام ا�/�9 ا�داري �ر+ب أ>را ��6� وھو إن ھذا ا�/�9 ��)م ا��زاع ��ن ا�&/وم �ن  :ــ ��م ا��زاع ١
طر�ق ا� ��ء ا�� وق وا�د��ءات ا�+� �زل ��6� �ل �ن ا�طر��ن و�)+ط�D �ل �ن ا�طر��ن أن ��زم اT&ر ��� +م 

دھم ا�د�وى ا� ����5 ��2ن ھذا ���0 ا�/�9 ، وا�0 � �"وز 7ي �ن ا�&/��ن أن �"دد ھذا ا��زاع ، �Aذا "دد ا�
ا��زاع أو ظل ��� د�واه ا� ����5 أ��م ا������ ـ ر;م ا�/�9 ��6� ـ �م ��ن ھذا "�5زا ، و��طرف اT&ر �� 

 9�/��� D��5 أن �د���٥(ا�د�وى ا� ( .  

�9 �)+�دة إ�� وان ��/�9 أ>راً ���4�ً ، أي ا�0 ���ف ��� وق � ���b �6� ��+ر+ب ���0 أن +&�ص ا�� وق ���+/�  
  أي إن ا��ق ا�ذي ا�+رف �0 ا�د ا��+/����ن �_&ر ��+�ر >��+� � �ن و<ت  ، )٦(�/درھ� ا7ول � إ�� ا�/�9 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�Rن ا�-�R�ون ) ٧١١(، ا�ظRر ا���Rدة  5١٠٥ذ�ك أ�ور ط'�� ، ��Rدر ���Rق ، ص  و.  ١٤٨، ��در ���ق ، ص ...���ود ا�"��وي ، ا��'O وا�"��5م . د )١(
  . �ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري ) ٥٥٤(ا��د�# ا�*را;# ، وا���دة 

)٢(  #RR� ر��RRض ا���-�RRا� �RR�5�� مRR5م �١٠/١٢/١٩٨١RR;ن رRR*٤٣س ،  ٨٩٩م ، ط  ، �RR�'ور طRR�3 ، أRRر إ���RR&3ق ، أRR��� درRRر  ٧٤، ص  ا���RRظ�د: ، وا .
  .  ١٤٨، ص  ا���در ����3"��وي ، ���ود ا

  .  ���٥٧د ��5م ، ��در ���ق ، ص . د )٣(

  . �ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري ) ٥٥٣(ا�ظر ا���دة  )٤(

  .  ٤٩، و���ن ��د ا��"�ر ، ��در ���ق ، ص  ١٥٧-١٥٦، ص  ا���در ���3 أ�?ه ، ... ا��'O وا�"��5م  ���ود ا�"��وي ،. د )٥(

  .�ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري ) ٥٥٤(ا���دة  )٦(

)١٤٩(  
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أي إن ا+4�ق ا�/�9 ا�ذي �م ��ن �ن �0�2 إ� و�D �د  ، )١(ا�/�9 �ل �ن و<ت و"ود ا�)�ب ا�ذي ا��2 ھذا ا��ق 
�دو أ>ره أن ��ون ���ف ���ق ا�ذي ا)+ ر ���/�9 �7د ا�طر��ن ، إذ إن ا� ��دة �� � د ا�/�9 أن � ����زاع 
��ون +4)�ره �� � �ذا ��ن ا�+��زل � ��/ب إ� ��� ا�� وق وا����ز��ت ا�+� ���ت ��ل � د ا�/�9 ، ��� إن 

�)�� ا7>ر �ن ��ث ا��و�وع و�ن ��ث ا�7&�ص أي إن أ>ره ��ون � /ورا ��� ا��زاع ا�ذي +��و�0 ،  ا�/�9
  .  )٢(دون أن ��+د إ�� أي ��ء آ&ر ، و��� ا�0 ��ون � /ورا ��� طر��0 � ط 

  ا�د�M �*دم ;�ول ا�د�وى ا�-��)��  ــ و�ود �-د ا��'O �و�د٢

ا7طراف ذوي ا��2ن <�ل + د�م ا�ط�ب ا� ���5 إ�� ا������ ا��&+/� �+� � 0 ، إذا +م ا�+4�ق ��� ا�/�9 ��ن      
�دم <�ول � Dد ا�د�?��� b�6� 9�/إن و"ود � د ا� ���وا�4/ل �� �و�و�0 ، �0�2 �ؤ>ر �� <�و�0 +2>�را )���� ��

��إن ذ�ك ��ون �ن &?ل ، ) ٣( ا�د�وى ا� ����5 ، أ�� �ن ����4 ھذه ا�+�5�6 ، ��رى "��ب �ن � 0 ا� ��ون ا�و�
ا�+2>�ر ��� �رط ا��/��� ، وا�وا"ب +وا�ره 
������ <�ول ا�ط�ب ا� ���5 أ��م ا������ ا��&+/� �+� � 0 ، 
وا�4/ل �� �و�و�0 ، �6ذه ا��/��� �"ب أن +�ون <��و��� ، و��ن و"ود ا�+4�ق ��� ا�/�9 ��زم ا7طراف 

��+زام �+���� �D إ������ ا��+"�ء إ�� ا� ��ء ا���م �� ا�دو�� ، � د )�ق ذوي ا��2ن ���+رام ھذا ا�+4�ق ، وھذا ا
�)م ا��زاع �ن طر�ق ا�/�9 ، و�ن >م ��ن ���و�� + د�م ط�ب <���5 أ��م ا� ��ء ا���م �� ا�دو�� ��د ا�+4�ق 

�رط  ��� ا�/�9 ، ��)م �� )�ق إن �)�0 ا7طراف �ن طر�ق ا�/�9 �ؤدي إ�� أن �4 د ا�ط�ب ا� ���5
�دم <�ول � Dم �� ا�دو�� ، و�ن ھ�� �+و�د ا�د���ا��/��� ا� ��و��� ا�وا"ب +وا�ره 
������ <�و�0 أ��م ا� ��ء ا�
ا�د�وى ا� ����5 ،��� �?�ظ +&�ف �رط ا��+داء ��� ا��ق أو ا��ر�ز ا� ��و�� ، وھذا ا�+&�ف �ر"D إ�� �)م 

  .  )٤(� د ا�/�9  �ل &?ف ��� ا��ق ، أو ا��ر�ز ا� ��و�� �وا)ط�

ا�د�D ��� ��ء ا����ز�� ���/�9 ، ھو � �ً � رراً ��/��� �ل �ن ا�طر��ن ، �"وز �0 أن (( و<د <�� �0�2       
�+�)ك �0 ، إذا "دد ا�طرف اT&ر ا����ز�� �� ا��ق ا��+/��9 ��0 ، ��� �"وز ا�+��زل �ن ا�د�D /را�� ، أو 

ا����ز�� �� ا�7ر ا��+/��9 ���0 ، �2ن ا)+�ر ��د ���� ، �Aذا �م � م ا�دھ�� ��� ا�+زم �0 �� � د ا�/�9 ، و"دد 
ا�/�9 �� إ"راءات ا�د�وى ا� ����5 ، و�م ��ن ا�طرف اT&ر <د +�)ك ��)م ا����ز�� ���/�9 ، �+� /در ��6� 
���� <���5� ، ��ز <وة ا�7ر ا�� �� ، ���0 � ��ون �� ا)+ط��� ا�طرف ا�ذي ا) ط � 0 �� ھذا ا�د�D ا��+"�ج 

�/�9 ، وا�ذي ��ن �"وز �0 + د��0 �� ا����ز�� ا�+� /در ��6� ا���م ا� ���5 ، و� �"وز ا�)+��د إ��0 �� �� د ا
  .)  ٥()) د�وى <����5 �)+ �� ، �د��ل �� ض �"�� ا���م ا� ���5 ا�ذي ��ز <وة ا�7ر ا�� �� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٩، و���ن ��د ا��"�ر ، ��در ���ق ، ص  ١١٧ر أ�ور ط'�� ، ��در ���ق ، صا���"&� )١(

  http//etudiant dz.net/vb/showthread.php?t=19497ا��RR� O'RR# ا����ز��RRت اUدار�RR�� ، �RRث ��&RRور �'RR( ا��و;MRR ا5�7"رو�RR# : وا�ظRRر 
  .  ٢٦/٢/٢٠١٣"�ر�N ا�ز��رة �# 

  .  ١١٩-١١٨، ص  ���3 ��درا�ا���"&�ر أ�ور ط'�� ،  )٢(

  .  ١٥٣، ��در ���ق ، ص  ...���ود ا�"��وي ، ا��'O وا�"��5م . د )٣(

  .  ١٥٤، ص  �����3در ا����ود ا�"��وي ، ا��'O وا�"��5م ، . د )٤(

، وأ�ور  ���١٥٥ود ا�"��وي ، ��در ���ق ، ص. ، أ&�ر إ��3 د ١٠٣٠، ص ) ٢١(، س  5�١١/٦/١٩٧٠م ����5 ا��-ض ا��د�# ا���ري ، �'��  )٥(
  . ١١١، ص  ���3 ��درا�ط'�� ، 

  

)١٥٠(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  

0 ��ن �ن ذ�ك �رى ا�0 �� ���� �دم ا�+زام ا�د ا�&/وم �� د ا�/�9 و"دد ا����ز�� �� ا�7ر ا��+/��9 ���      
ا)+�ر ��د ا�/�9 �� إ"راءات ا�د�وى و�م ��ن ا�طرف اT&ر <د +�)ك ���د�D ��)م ا����ز�� ���/�9 �+� /در 
��6� ��م ��ز <وة ا�7ر ا�� �� ���0 � ��ون �� ا)+ط��� ا�طرف ا�ذي ا) ط � 0 �� ھذا ا�د�D ا��+"�ج �� د 

��6� ا���م و� �"وز ا�)+��د إ��0 �� د�وى �)+ �� ا�/�9 ا�ذي ��ن �"وز �0 + د��0 �� ا����ز�� ا�+� /در 
  .  )١(�د��ل �� ض �"�� ا���م ا�ذي ��ز <وة ا�7ر ا�� �� 

�ن �ل �� + دم �� ھذا ا��ط�ب �رى إن ��/�9 أھ��� ���رة �طر�ق �ن ا�طرق ا��د��� �ن ا� ��ء ��ل       
ا����ز��ت ا
دار�� ، ��ث ���ن ا��+"�ء إ��0 ��)�6� ـ �)��� ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� ـ ��� �ؤدي إ��0 �ن دور 

ا��+ ���ن وإ���دھم �ن طول إ"راءات  �� ا�+&�4ف �ن ��ھل ا� ��ء �ن "�6 ، و�ن "�6 أ&رى ا�+&�4ف ���
  . ا�+ ��� و+"�ب ا��4 �ت 

����)�� ��ل ا����ز��ت ا
دار�� ��2د ا7)���ب ;�ر  )٢(و�رى أن ��ون �0 +�ظ�م د<�ق �ن "��ب ��ر��� ا��را<� 
  .  ا� ����5 �� �ل +�ك ا����ز��ت 

  

�  / ا�� -, ا���2" 
  ا��	�و�3 وا������ وا���0

ھذا ا��ط�ب +��ول ا��4�و�� وا�و)�ط� وا�+و��ق �2)�وب �ن ا7)���ب ا��د��� و��دأھ� ��)ب و"ود )�+م ��       
�&ص >��ث ��+د&ل �� ����� �ل ا��زاع �ن �د�0 و�دى )�ط� +د&�0 �� ذ�ك وذ�ك �� >?>� �روع ��� 6� �4رع 

  :را�D ����ن أ)���ب �د��� أ&رى وان ���ت أھ��+6� ا<ل و��� �2+� 

  المفاوضة / ول الفرع األ

�>�راً �� +�+�6 ا����ز�� ��د ��ض ا��4�و��ت ��ن ا7طراف ، ��7طراف �ن طر�ق ا��4�و�� <د �+"��وا       
ا��"وء إ�� ا� ��ء ، �ل وا�� ��ض و)�5ل +)و�� ا����ز��ت ا7&رى ���+���م ��� �و�ر �>�را �ن ا�و<ت وا�"6د 

طر�ق ودي �ن ( : ����ز��ت ، �� د �ر�ت �6�2� وا��4 �ت ، ����4�و�� ھ� و)��� أ)�)�� و���6 ������ �)م ا
طرق ا
<��ع ���دا �ن أ�� إ"راءات <����5 ر)��� ، وھ� ;���� �� ���ن �&ص أي �ن ا7طراف ا��+��ز�� وذ�ك 

  .  )٣() � /د ا�و/ول إ�� +)و�� ود�� )ر��� و;�ر ����4 �6م 

��� ا��وار ا�����ر ��ن ا�طر��ن ا��+��ز��ن )��� ا�+4�وض ھو آ��� �+)و�� ا��زاع ، <�5م (: و�ر�ت أ���       
  .  ) ٤()��ل ا�&?ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١١١ا���"&�ر أ�ور ط'�� ، ��در ���ق ، ص  )١(

ا�طRرق �?�ظ إن ا��&رع ا��زا)ري >ص ا��'S� Oھ��� ��ل ا����ز��ت اUدار�� وذ�ك �ن طر�ق "�ظ��3 ، ا���ب ا%ول �ن ا�5"�ب ا�>��س "�ت ��Rوان  )٢(
  . ا��د�'� ��ل ا����ز��ت  

  .  ���٣٣٨د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٣(

  . ��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ��د�'� ��ل ا����ز��ت و�?;�"�H ���-��ء ، ا��د أ�وار ���# ، �دى �*���� ا�و��)ل ا. د )٤(

)١٥١(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

و)��� ��+داول +)+6دف إ���ء �?<� أو +�د��6� أو إ�6�65� ، و+6دف ـ <در ا
���ن ـ إ�� �4ظ (��� �ر�ت �6�2�       
  .  )١() ا��/��9 ا��+ ���� ��طر��ن �و�� �ن ا�� وق وا��+زا��ت ا�+� ���ن ا�+�)ك �6� أ��م ا� ��ء أو ا�+���م

�ل ��+�د ��� ا��وار ��ن ا�طر��ن ����رة ، أ� ا�0 � �و"د �� و� ��+�ج ا�+4�وض إ�� أي طرف >��ث ،       
���D �ن +�>�ل ا��+��ز��ن �وا)ط� ������ن أو و�?ء �6م ، إذ � ��Pر ذ�ك �� ط���� ا�+4�وض ، �� دام ا�و�?ء 

  .  )٢(����ون )�ط� ا+&�ذ ا� رار �ن �و���6م 

� ود ا
دار�� ، إذ +ظ6ر و+�+�ر ا��4�و�� و)��� ���6 �ن و)�5ل �)م ا����ز�  ��� � ���ت و&�/� ا����ز��ت ا��+
إ�6� �+�� � ��)م ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� أ�>ر �ن ;�رھ� ، ��6 ذات أھ��� ����P ـ &�/� ���� ود ا
دار�� ا�دو��� 

 ��P� ، د <�ل ا��"وء إ�� طر� � أ&رى �ا�+و/ل إ�� ��6� ـ ����ن إ+��ع ا�+4�وض �+)و�� ا����ز��ت ��ن طر�� ا�
+)و�� ود�� �4�ظ� ��� ا�و<ت وا�"6د وا�+����ف ، ����4�و�� <د +�ون <�ل ا�+��<د و��د /��;� ا�� د �ول �>�ر 
 � ، �����ن ا��/وص &�/� +�ك ا��+�� � �+)و�� ا����ز��ت ، وا� ��ون ا�وا"ب ا�+ط��ق ، ��� أن +�دد �دة �

  .  )٣()و�� <�ل إ��دة ا�+4�وض أو ا� ��ء ا��دة ا���ددة �ذ�ك +)�9 &?�6� )�وك أو إ+��ع أي طر� � أ&رى ��+

وا��4�و��ت ذات أھ��� ���رة �� �ض ا����ز��ت ـ &�/� ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� ـ ���ث أ�6� <د +"�ب       
ا�دو�� ا��"وء إ�� ا�+���م أو ا� ��ء ا�وط�� ، إذا �� +وا�ر �د�6� ا��وادر ا����4 ا��ؤھ�� ����ر)+6� �4�ظ� ��� 

 .  )٤(ا��/��9 ا�وط��� وا���ل ا���م 

��>�ر �ن ر"�ل ا� ��ون ���ر)ون ا��4�و�� �ن ن ��م ا�+4�وض �م ��د �� �6ده ، أ� أن اأ و��� ا�ر;م �ن      
����� ا�+4�وض و+دا���+6� ��� ����6م ��
���م ��7)���ب � �����طر�ق ا�&�رة ا������ دون درا)� أ��د���� �a)س ا�

  . ا�+� +"��6م ���ر)ون ا�7ر ��ز�د �ن ا����� وا�درا�� 

� أ)���ب �+���� ا
+��ع �ن ا������ ا��4)�� وا������ وا������ ، ��>? ����P �رورة أن +�ون ا��4�و�� و���4�و�  
، ��� �4�ل ا��+4�ظ ���2ر �دد �ن ا�7&�ص  )٥(�� ا�� ر ا��&+�ر ���4�وض ��4�ل أن �2+� إ��0 ا�طرف اT&ر 

��� ا7<ل �وازي �دد أ�راد ا�طرف اT&ر ا��4�وض ، أو �ز�د آ&ذ�ن ���/�� ا����ز�� و"وا��6� ا��&+��4 ، و��� 
 درا�� و&�رة �� �"�ل ا�� ود ا
دار�� وط���� ���ز��+6� و)��+6� ا����زة ، و����P ��� ا��4�وض أو� أن ��م ��ل

D5�>و  ً��6� وذ�ك ���ون ��� ���� �ن أ�ره أ>��ء )�ر ا��4�و��ت ، و<د � ��دأ  ا����ز�� ا���>�� أ���0 >م ��D ��و
ا��4�و�� ����ل ا�ذي �دور �&�ده ، وإ��� ��ل آ&ر ا�د ��0 <د �ر��0 ا�طرف اT&ر >م �د�� ا��4�وض ا�0 

  ��0 ��ذ ا��دا�� ، �ر��� +�ون ھذه و)���)�/ل إ�� �ل و)ط �ر�� "��D ا7طراف و��رض ا��ل ا�ذي �)�� إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ��١٢در ���ق ، ص��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ���د ا��?ق ، ا%����ب ا��د�'� ��ل ا����ز��ت ا��ر���� ، . د )١(

�-R?ً  ٢٠-١٨م ، ص ��٢٠٠٠*�R ا�-�Rھرة ، ا��د ���O �>'وف ، ا"��ق ا�"��5م S5�'وب �"�و�� ���ز��ت �-ود ا�"��Rرة ا�دو���R ، أطرو��R دR"5وراه � )٢(
  . ��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ا��د أ�وار ���# ، �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'� ��ل ا����ز��ت و�?;�"�H ���-��ء ،  .د �ن

  .  �٥�ن �'# �5ظم ، ا�"��5م 5و��'� �"�و�� ���ز��ت �-ود ا�"��رة ا�دو��� ، ��در ���ق ، ص . د )٣(

(٤) Alexander Bevan, Alternative Dispute Resolution ,  sweet and Max well , 1992,p.3                                    

- Karl Mackie, David Miles, William marsh , Commerc ial Dispute Resolution ,utterworths , 1995, p.20.                                     

 (٥) GoIdberg , sanders ,Rogers, Dispute Respte Resolu tion , Negotiating tactics for legal services 
lawyers , Meltsner Schrag , second Edition , Boston  ,Little , Brown &co. , 1992 ., p.18- 19 .                                                                                                                         

                       

)١٥٢( 



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

 ���ا��4�وض أن ��دأ �ط�ب <د �/�ب أن �وا�ق ���0 ��و/ول إ�� ا��ل ا�ذي �)�� إ��0 ا��4�وض ��ذ ا��دا�� �
ا�طرف اT&ر إ�� أن ��رض �راده ، �ر��� �"ده ا�طرف اT&ر أ�>ر ��ط �� و�� و��� ��� <د ���>0 ��� <�و�0 

 ً�أ�>ر ��� ��ن �ر"وه �� �دا�� ا�+4�وض ، و�+��ن ��� ا��4�وض أن �"�ل  وان ��ن ��>ل ـ ����)�� �0 ـ +��ز
ـ �� ��ون ا�طرف ا�&�)ر ھو ا�طرف  �>�ر �ن ا�درا)�ت +دل ��� ا�0 ـ ;����ً ���رض ��0 أو� ، �ا�طرف اT&ر �

، وا�0 �ن ا�7�ل أن ���ل �ر�ق ا��4�و�� �ن أ�>ر �ن �4�وض �Aذا ��  )١(ا�ذي <دم ��0 أو� �� ا��4�و��ت
�ب أن � ��6� ا�طرف اT&ر ���وا ا>��ن �ن ا��4�و��ن ��ث � وم وا�د �ن ھؤ�ء ا��4�و��ن ��رض ��ول �/

  .  )٢(����� � وم ا��4�وض اT&ر ��رض ��ول +�دو إ�� �د �� أ�>ر �� و��� �)� أن +"د <�و� �ن ا�طرف اT&ر 

و�"ب ��� ا��4�و��ن أ>��ء ا�+4�وض ا7&ذ ���+��ر ا��دا�� وا� ��ون 
�زا�6� ��� و<�D5 و��ط��ت ا��زاع       
إ�زا� )����، أ� ا�0 إذا �م ��ن ا� ��ون �� /ف ا��4�وض ����0 أن �+"��0 <در ا
���ن أ>��ء ا����<�� �ر�زا ��� 

�وض أن ��رض ط���+0 +در�"�� �D +طور ا��4�و��ت �? ، و�+��ن ��� ا��4 )٣(ا�+��رات ا��دا�� ��ن ا7طراف 
�ر�6� ��6� "��� �+� � +�ون ��? � �ول ���6� وطرح ���6� اT&ر ، و�4�ل أن �د�� دا�5� ا��4�وض �ن �
ا
دارة ـ ا�0 ��س �د�0 >�� )�ط� ��و/ول إ�� ��ول و)ط ��ن <دم �?ً و)ط�ً ��ن ذ�ك )وف ��ون �/�و�� ��ث 

�ر5�)�� �م + �ل ذ�ك �+� � ���ل ذ�ك إ�رارا �����ل ا���م ���و�� ��و/ول إ�� ا<ل +��زل ���ن �ن إن ا�)�ط�ت ا
  . "��ب ا�دو�� 

�� � د اP�7�ل ا����� ـ �+ط��ق �� +م ذ�ره ا�0 إذا �� +م إ)��د أ���ل إ����� ��� �ول  و�>�ل ��� ذ�ك ـ �>?ً       
;ب ا�دو�� �� ا)+?�6� ��د )+� أ�6ر ، ����6� أن +�دأ ط��6� �0�2 �"ب و�ر;ب �� +��4ذھ� �� +)�� أ�6ر ����� +ر

و�� ��ن ا�)+?م ا�4��� )��ون ��د )+� أ�6ر �أن ++)�م ا��7�ل ا)+?��ً �6��5�ً ��د >?>� أ�6ر وذ�ك �+�+�6 ا��4
٤(��6� وا�� �ول ا��+��<د ) رب ا���ل(وھو ا��ل ا�و)ط ا��6��5 ا�ذي �ر�� ا�طر��ن ، ا
دارة (  .  

  . �ن ذ�ك ���ن ا�)+��د �� ا�� ود ا
دار�� ��� أ)�وب ا�+4�وض ��ل ا��زاع <�ل ا��"وء إ�� ا� ��ء      

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) Goldberg, Sanders , Rogers, Op.cit,p, 21 .  

)٢(  Goldberg, Sanders , Rogers, Op.cit,p.21 .  

(3) Goldberg, Sanders , Rogers, Op.cit,p.21 .   

  .  ���٣٢١د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٤( 

 

 

)١٥٣(  
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   الوساطة/ الفرع الثاني 

+��ن أھ��� ا�و)�ط� �و)��� �د��� ��ل ا��زا��ت �� ا��4رة ا�"د�دة ا�+� + د�6� و+طر�6� ا�و)�ط� ، �6ذه       
ا�و)��� ا��د��� �ن ا� ��ء وا��+"�وزة �ن +� �دا+0 وإ"راءا+0 ا��� دة ، +6دف إ�� �ل ا��زا��ت ���دا �ن ا�����م 

  . ر ��د إ<��� ا�د�وى أ��م ا� ��ء و)���+6� و���دا �ن ا������� وا��P��ء ا�+� +ظ6

اف ا��"وء إ��6� �+)و�� ���و)�ط� +�د طر� � )6? وا<ل �� � �ن ا�طرق ا��+��د�� ا�+� ا�+�د ا7طر      
�+�ر �ن ا�طرق ا��د��� ا�+� +��ل ��� +و��ر ا�و<ت وا�"6د ��� ا��+&�/��ن �زا��+6م+ �6�A� ، إ�� ذ�ك ����وإ ،

&رى ، و��� ��ك ��0 ��ن �ل ا����ز��ت �ن طر�ق ا�و)�ط� <د ��+�ر �ن ا�و)�5ل وا��ظ�ھر � �ر�� ���و)�5ل ا7
ا����ر�� ��ل ا��زاع ، وذ�ك �ن �ل ا��زاع �ن طر�ق ا��وار ا�6�دف ا����ء ا�ذي +و�ره ا�و)�ط� �aطراف �دل 

، �ذا �)�+��ول ا�و)�ط� ��� ��� ���ر�� ��رة ا�و)�ط� و���ر�� ا7طراف � �ول ا��وار و"��0 ��4داً و���ًء 
 �+2� :  

  زھ� �ن �Kرھ� �"*ر�ف ا�و��ط� و�زا��ھ� و"��/  أو7ً 

   :"*ر�ف ا�و��ط�  ــ١

ا��"وء إ�� طرف >��ث ��)��دة ا7طراف ا��+��ز�� 
زا�� )وء ا�+4�ھم وا�و/ول إ�� ا+4�ق <د  ( : ا�و)�ط� ھ�
  . )١() إ�� )���ت ا� ��ء أو �+� ا�+���م  �"5واا�و<ت وا�"6د وا��4 �ت إذا �� �"��6م �>�را �ن 

و)��� ا&+��ر�� �+م ا��"وء إ��6� �ر;�� ا7طراف &?ل أي �ر��� �ن �را�ل ا��زاع ، (  : ��� �ر�ت �6�2�
و�&+�رون &?�6� إ"راءات وأ)�وب ا�و)�ط� �ن ا"ل �6م �و�وع ا��زاع وو�D ا���ول ا����)�� �0 ، وھ� ��� 

+ ��ون إ�زا��� ��+�"+6� ، و� ���ن إ"��ر ا7طراف � �ول �� �+�&ض �ن ا�و)�ط� ، ��� إن �� ��س ا�+���م 
  .  )٢() ذ�ك + ��ل �ن ا��بء ا��� � ��� ��+ق ا�"6�ز ا� ���5 ا��> ل ���د��وى 

�aطراف أ)�وب �ن أ)���ب ا���ول ا��د��� �4ض ا��زا��ت + وم ��� +و��ر ��+ � ( : و�ر�6� آ&ر �6�2�       
ا��+��ز�� �?"+��ع وا��وار و+ ر�ب و"6�ت ا��ظر ��)��دة �&ص ، ����د وذ�ك ����و�� ا�+و/ل إ�� �ل ودي 

إ�دى ا�طرق ا�4���� �4ض ا��زا��ت ���دا �ن ����� ا�+ ��� وذ�ك �ن &?ل ( أو إ�6� ) � ��0 أطراف ا��زاع 
ا)+&دام و)�5ل و��ون �)+�د>� �� ا��4�و��ت ��ن أطراف ا��زاع �ن &?ل  �إ"راءات )ر�� +�4ل ا�&/و/�

ھ� طر� � ��ل ا��زا��ت � وم ��6� طرف >��ث ( أو ) ���P ا�و/ول إ�� +)و�� ود�� �ر��� �"��D ا7طراف 
  . )٣() ����د �)�� ا�و)�ط �+)�6ل ا��4�و��ت ��ن ا7طراف ��)��د+6م �� ا�+و/ل إ�� ا+4�ق +)و�� � �و�� ���6م 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ���٣٢٢د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )١(

ا�و��Rط� 5و��R'� �د�'R�"� �Rو�� (��ر �&Hور �د�@�R ا���Rزي ، ا�و��Rط� 5و�R�"� �'�Rو�� ���ز��Rت ا��'�R�5 ا��5ر�R�� ، �Rث �'-R( � #R�Rدوة �*�Rوان . د )٢(
www.jcdr.com/pdf/jcdr-: م ، ���*� ا��ر�وك ، ار�د ، ا���'�5 ا%رد��� ا��H&��� ، ��&ور �'( ا��و;M ا5�7"رو�# �٢٨/١٢/٢٠٠٤# ) ا����ز��ت

 05.pdf-january  #� ا�ز��رة Nم ٣١/٣/٢٠١٣"�ر� .  

)٣(  #RRRRRRRRRRRRR�ا5�7"رو MRRRRRRRRRRRRR;ا��و )RRRRRRRRRRRRR'� ورRRRRRRRRRRRRR&�� ثRRRRRRRRRRRRR�� ، ت�RRRRRRRRRRRRRزا��ض ا�RRRRRRRRRRRRR�� �RRRRRRRRRRRRR'ل ا��د�(�RRRRRRRRRRRRR�ن ، ا�و�RRRRRRRRRRRRRزم >ر��RRRRRRRRRRRRR� #��RRRRRRRRRRRRRا��� :
. asp?topic.idc300 . http://www.nlcworld.com/newsletter/details  #� ا�ز��رة Nق ، . م ، ود١٦/٣/٢٠١٣"�ر�?Rث ���د ا��R��

  .   ١٠���ق ، صا���در ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ا�

  

)١٥٤(  
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ھ� �ر��� �+ د�� �ن ا�+4�وض ++م ����ر�� طرف >��ث ـ و)�ط ـ ���ل ��� +)�6ل ( : و�ر�ت أ���       
ا��وار ��ن ا�طر��ن ا��+��ز��ن و�)��د+�6� ��� ا�+و/ل �+)و�� ، ��6 آ��� + وم ��� أ)�س +د&ل �&ص >��ث 

ن ا�طر��ن ����د �� ا��4�و��ت ��ن طر��ن �+&�/��ن ���ث ���ل ھذا ا�����د ��� + ر�ب و"6�ت ا��ظر ��
  . ) ١() و+)�6ل ا�+وا/ل ����6� و���+��� �)��د+�6� ��� إ�"�د +)و�� ���)�� ���م ا��زاع 

���رة �ن إ"راء ��د � وم ا�و)�ط ��0 ��)��دة ا7طراف �Pرض ا�و/ول إ�� ا+4�ق ��د (: ���و)�ط� ھ�       
�+/رف ا��)+ �ل �aطراف و��"2 ا�و)�ط ا�+4�وض ، وھ� ��دة )��ق إرادي � �� إ�� +و<�D ا+4�ق ��دد و���ن ا

إ�� ا��د�د �ن ا�و)�5ل وا7)���ب ا��+�و�� ��)��دة ا7طراف ��و/ول إ�� ا+4�ق ، دون أن +�ون �0 )�ط� ا� رار 
����� + وم ��6� "�6 >��>� ����دة �+)�6ل �ل ا��زاع �ن &?ل +�"�D ا�و/ول إ�� (: ، أو ھ� ) ٢()أو ا�+ ر�ر 

ن <�ل ا7طراف �� ا��زاع ، ��ث � وم ا�و)�ط �+)�6ل ا�+/�ل و+�ز�ز ا�+4�ھم وا�+ر��ز ��� ا+4�<�� طو��� �
  .  )٣() �/��9 ا7طراف وا�)�� ��و/ول إ�� أ��ل ا��ل ���زاع �+���ن ا7طراف �ن ا�و/ول إ�� ا+4�<�� 

��زاع ، �ل إن دوره ���/ر ���و)�ط� ����� طو��� �ط���+6� و� �"وز ��و)�ط ا+&�ذ <رار ��ت �� أ)�س ا      
  .  )٤(ودون أن �طرح أي �ل أ���6م ) أو ا7طراف(�� ���و�� ا�+ ر�ب ��ن و"6�ت �ظر ا�طر��ن 

إذن �ن &?ل ا�+��ر�ف ا�)�� � �)+دل ��� إن ا�و)�ط� ��رة �4�دھ� �ل ا��زا��ت ا�����5 ��ن ا�7راد ���دا       
�م ا�و)�ط� +��ن �� +���ن ا7طراف �ن ا��د�ث إ�� ���6م �ن )���ت ا� ��ء ، وان ا��4رة �ن وراء �ظ

ا���ض �طر� � +6دف إ�� �ل ا����ز��ت ا�+� ���ت وإزا�� )وء ا�64م �ول ا�� �ط ا�+� >�رت ���6م ، وان ��و)�ط 
 ������6 ر�5)�� أ� وھ� +)�6ل ا�+وا/ل وا��وار ��ن ا7طراف ، و�)��دة �ل طرف ��� + ��م د�واه + ���� وا<
���P ا�و/ول إ�� �ل �ر�� ا�طر��ن دون ا��"وء إ�� ا� ��ء ��ل ا��زاع ، إذن ������ �+م �ل ا��>�ر �ن 
ا�&?��ت ��ر ا�+4�وض ا�����ر ��ن ا�طر��ن �دون و"ود ا���"� �و)�ط ، �2ن �>�را �ن ا��4�و��ت <د ++�>ر �� 

�دة ا��زاع � +)�9 �و"ود �4�و��ت ا�+داء ��ن ا7طراف �� ��ض ا��7�ن ا�7ر ا�ذي  أو إن�را�ل �&+��4 ، 
���� �و)�ط ���)��دة �� د�D �"�� ا�+4�وض إ�� ا�7�م و+ ر�ب �ون ا�&?ف ��ن ا�طر��ن +(�  .��+م ا

��)+ ?ل ا� ��ء ،  ��و)�ط� &/�5ص و�زا�� �+�ددة ـ ��دا�� ـ � +��ل أي �)�س أو ا�+ �ص :ــ �زا�� ا�و��ط� ٢
�ن ا�)ر��  ، ��� إ�6� +ؤ�ن <دراً  )٥(�+�ون دون ا��)�س �2ي إ"راءات <����5 <د ا+&ذت �+)و�� ا��زاع 

 وا�&/و/�� أ>��ء +)و�� ا��زاع ، إذ ھذه أھم ��زة +د�D ا�4ر<�ء ����"وء إ�� ا�و)�ط� �و)��� �د��� �ن ا� ��ء
�ن ا�)ر�� ��ن ا�7راد وا��رص ��� �دم +)رب �ل �� �+��ق  <دراً  ، ���و)�ط �"ب أن ��4ظ )٦(��ل ا����ز��ت 

�ن ���ده ا�+�م و+&و��0 )�ط� +)و�� ا��زاع �ن <�ل ا7طراف ، ��
���� إ�� ذ�ك ��ن ا�و)�ط�  ������ز�� ، ��?ً 
  ���+��رھ� إ�دى ا�طرق ا��د��� �� ��ء �4ض ا����ز��ت ��ن ا�4ر<�ء ، �6�A� �? �ك +)�ھم ���ل ���ر �� +&�4ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ��در ���ق، .... �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'�  أ�وار ���# ، ا��د. د )١(

  .  ٥٦، ��در ���ق ، ص... �ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى . د )٢(

  .  ٦٢-٦١ا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص )٣(

ط� ، �# ���� ;��م ا�و��ط �طرح �'ول �'( ا�طر��ن ��ن دوره ��-'ب �# ھذه ا����� إ�( �و�ق و��س و��ط ، و"�-'ب ا�*�'�� إ�( "و��ق و��س و�� )٤(
  . ٥٦، ص، ا���در ���3 أ�?ه ... ، ا�"��5م و�دى �واز ا�'�وء �ور�# &��ق . ، دأ�?ه  �����3در ا�ا��د أ�وار ���# ، . د: ا�ظر 

��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ، ا�و��)ل ا��د�'� ��ض ا��زا��ت ، وا�����# ��زم >ر��ن ،  ���٣٢٢د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٥(
   .��در ���ق 

  . م �٢٠٠٦���  �١٢ن ;��ون ا�و��ط� �"�و�� ا��زا��ت ا��د��� ا%رد�# ر;م ) ٨(ا�ظر ا���دة  )٦(

)١٥٥(  
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ا��بء �ن ��ھل ا� ��ء �ن طر�ق �ل �زا��ت ���ت )+�ل ���+ ��� ، و�>�6� ��>ل )�5ر و)�5ل +)و�� 
، ��� ++��ز ا�و)�ط� ����رو�� �)�ب �دم  )١(ا����ز��ت ��Pر ا��"وء إ�� ا� ��ء �6�A� +و�ر ا�و<ت وا�"6د وا��4 �ت 

اء ���ن أن �ؤدي إ�� ا�+و/ل إ�� �ل و"ود إ"راءات �ر)و�� و��ددة ، ���و)�ط� +6دف إ�� إ+��ع أي إ"ر
�ر�� 7طراف ا��زاع ، � د ++�>ل +�ك ا��رو�� ��ق ا�و)�ط ���"+��ع ��� �دة �D �ل طرف �ن أطراف 
ا��زاع ، و� ل �و<ف �ل ��6م �_&ر ، وھذا ;�ر �و"ود �� ا� ��ء ، ��� ا�0 ��4ر<�ء �� ���� �دم +و/�6م 

ن &?ل ا��"وء إ�� ا�و)�ط� ، ��6م �ر�� ا��"وء �� ��ء ، وھذا �� ��"D ����ول ا��ر��� ا�+� �ط��ون إ��6� �
ا7طراف ا��+��ز�� إ�� ا��"وء إ�� ا�و)�ط� ، ��ث � �&�ون � دا�6م ��طرق ا� ��و��� ا7&رى ��ل �زا��+6م �� 

ن ا�4ر<�ء ، إذ إ�6� ��ل ���ت ا�و)�ط� ��ل ا��زاع ، ��
���� ��� +و�ره ا�و)�ط� �ن ا)+�رار ا��?<�ت ا�ود�� ��
  . )٢(و)��� ا&+��ر�� �� ا��"وء إ��6� ، ;�ر ��ز�� �aطراف ا��+��ز�� �� /دد ا� رار ا�/�در ��6� 

++���0 ا�و)�ط� وا�+���م و���6� ا�+و��ق ، �� و"ود  :ــ "���ز ا�و��ط� �ن �Kرھ� �ن ا�و��)ل ا��د�'� �'-��ء ٣
ك �روق ��ن ا�و)�ط� و;�رھ� ، ��6 +&+�ف �ن ��ث �ون ���6 طرف >��ث ، و�)�� ا�و)�ط و�D ذ�ك ��ن ھ��

ا�و)�ط +&+�ف �ن ���6 ا����م ، ����6 ا�و)�ط � ++"�وز ���و�� أطراف ا��زاع و+ ر�ب و"6�ت ا��ظر �Pرض 
 D�>طراف وإ��� �"رد �)��د+6م ��+و/ل إ�� +وa� ك رأي ��زم��� �ا�و/ول إ�� ا+4�ق ���6م ، إ���� إ�� ا�0 

راف �+4�ق ���ن ، أ�� ا����م ���D+�+� 0 �)�ط�ت ���رة �� �وا"�6 أطراف ا��زاع ، و+��ن ��6+0 �� ا7ط
إ/دار <رار ��و�وع ا��زاع ا���روض ���0 ��د ������ و+د<�ق ا7د�� وا�و<�D5 ، أ�� ا�و)�ط ���ون �ل ا��زاع 

ذ�ك ، ��� إن �+رة �ض ا��زاع +�ون ���+���م ���و/ول إ�� +و<�D ا+4�ق ��ن ا7طراف ، و� ���ك )�ط� ا� رار �� 
��+4�ق ا7طراف ، وإذا �م �+م ا�+4�ق ���6م ��� �دة ����� ��+م ا�ر"وع إ�� ا� ��ون ـ و<د ++"�وز ا�>�� ��ر �6راً 
أ����� ـ أ�� �� ا�و)�ط� ��ن ا;�ب ا� وا��ن ا�+� أ&ذت �6� �طر�ق �د�ل �� ��ء �ددت �6� �دة >?>� أ�6ر ، 

�ون ھ��5 ا�+���م �� ا;�ب ا��7�ن �ن >?ث �����ن ، أ�� ا�و)�ط� �2ن ا�P��ب �6� أن ++م �ن طر�ق و)�ط و++
وا�د ، و<د ��دو إن ھ��ك ��0 ��ن ا�و)�ط� وا�+و��ق ، �ن ��ث و"ود طرف >��ث ، أ� إن ا�4�رق ����6� �+��ق 

اع ��� ا7طراف و�دم ا�<+/�ر ��� �"رد أ)�)� �دور ا�و)�ط ������ ��ون دور ا��و�ق �� ا<+راح �ل ���ز
ا�+و��ق ���6م ، �"د إن ا�و)�ط ���/ر دوره �� + ر�ب و"6�ت �ظر أطراف ا��زاع دون أن �/ل إ�� �د ا<+راح 

، ھذا ��? �ن ا&+?ف ا�و)�ط� �ن ا�/�9 ، ������ �+م ا�/�9  )٣(�ل ���6م ، ��ن ��ل ذ�ك +�ول إ�� �و�ق 
�+4�ق ��ن ا�&/وم أ�4)6م دون +د&ل �&ص >��ث ، ++م ا�و)�ط� �+و<�D ا�+4�ق ��ن ا�&/وم ��)��دة طرف ��

  . >��ث 
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�Rن ;�R�ون ا�و��Rط� �"�Rو�� ا��زا��Rت ا��د���R ا%رد�R# ، وR5ذ�ك ا���Rدة ) ٧(&Hر إ�( �"� أ&Hر ، ا�ظر ا���دة ��ث �?�ظ إن أطول و��ط� "�"�ر �ن  )١(
7 ��5ن أن ""��وز �Rدة ا�و��Rط� @?@�R أ&HRر ، و��R5ن "�د�Rدھ� �R��س ا��Rدة : ( �ن ;��ون ا�Uراءات ا��د��� واUدار�� ا��زا)ري وا�"# ��ت �'( ) ٩٩٦(

  ) . �و��ط ��د ا7;"��ء ، �*د �وا�-� ا�>�وم �رة وا�دة �ط'ب �ن ا

 ��ر �&HRور �د�@�R ا���Rزي ،. ، و د ٦٦-٦٥، و ا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص ���٣٢٢د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٢(
، ....ا�و��)ل ا��د�'� ، وا�����# ��زم >ر��ن ،  ��٤در ���ق ، ص��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ،  ، ا�و��ط� 5و��'� �"�و�� ���ز��ت ا��'��5 ا��5ر��

  .��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، 

  . ا���در ���3 أ�?ه ، وا�����( ، ��زم >ر��ن ،  ٥٨-٥٦، ��در ���ق ، ص...�ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى . د: ا�ظر )٣(

�'�Rزاع  ط� ��;"راح ا��ل ا�ذي "راه ������ً �5ون �'و��ط ـ ا�دو�� ا�@��@� ـ دور وذ�ك ��ن "-وم ا�دو�� ا�و��وھذا �'( �5س ا�و��ط� �# ا�-��ون ا�دو�# ��ث 
���Rم ا�*ط��R ، ا�-�R�ون ا�Rدو�# ا�*�Rم ، ا�ط�*�R ا���د��R ، . د:إذا رأت إن ذ�ك ��� ����د ا%طراف �'( ا�و�ول إ� )R�R�� �R��H"�رة �R# ا"�H"7�Rم ، ا�ظRر 

  .  ٥٨٥م ، ص��٢٠٠٦ ، �Dداد ، ا��5"�� ا�-��و�

)١٥٦(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  ) ��'�� ا>"��ر ا�و��ط� ( �را�ل ا�و��ط� /  @����ً 

��د �ن ���ن �را�ل ا�و)�ط� أو ����� ا�+4�ق ��� ا�و)�ط� و��ن <�ل ذ�ك )وف � وم ����ن ا��روط ا�وا"ب 
  : +وا�رھ� �� ا�و)�ط و��� �2+� 

  ) : ���"3(ــ &روط ا�و��ط ١

ا�و)�ط ھو ذ�ك ا��&ص ا�ذي �+و�� ���6 ا�+و��ق ��ن �/��� ا�4ر<�ء ـ ا
دارة وا�طرف اT&ر ـ ���و)�ط       
��ن أن �+/ف �6� �� ا����ز��ت ا
دار�� ، ��5ن ���ت ھذه ا����ز��ت ++/ف �/4�ت ����� ��ن +� ����/4�ت �

+2ھ�? &�/� ����0 �� ا��6��� �ن أداء ا7"در أن +�ون ��و)�ط �� �>ل ھذه ا����ز��ت /4�ت ����� وان �ؤھل 
��6+0 ��� ��و �رض �aطراف و�� ق ���دا�� ا����ودة ��ن أطراف ا��زاع ، ���و)�ط ���ن أن ��ون <��و��� 
و���ن أ� ��ون �ذ�ك ، إ� ا�0 �� ��ض ا��7�ن �4�ل أن ��ون <��و��� إذا �� ا<+�ت ط���� ا��زاع ذ�ك ، ��� 

���زاع �ن "��D "وا��0 ، ��� �"ب أ� ��ون ا�و)�ط &/�� �� ا��زاع ا���روض ���0 أو ��+رط أن ��ون ���� �
� وم �2دوار ����� �>ل  أو أن�0 �/��� ��0 ، أو )�ق �0 إ�داء رأي ��0 ، ��� ��+رط ��0 أن ��+�ك �6�رات ���ن 

ا
/P�ء أو ا�)+��ع وا�)+"واب وطرح ا7)��5 ، وان ��+�ك �6�رة ا��?�ظ� أو ا����ھدة ، وان � وم ���ل 
ا�� ��?ت وا�+��ور وا�+4�وض ، ��? �ن ا�0 �4�ل أن ��ون ��� درا�� ��P�ت أ"���� ����"��ز�� �>? ، &�/� 

وان ��ون �0 ا� درة ��� �6م آ��� ا�+4�وض و�)ب ا�> � و;�رھ� ، ��? �ن  �� �ل �زا��ت � ود إدار�� دو��� ،
  .  )١(ا�+راط ا���دة وا��زاھ� ��0 

، )�ط� ا� ����5وھو ا�ذي � وم ���2�ل ا�و ؛ �Hو إ�� أن �5ون و��ط ;��)#:  )٢(ھذا و�?�ظ إن ��و)�ط أ�واع   
ل ر�5س ����� ا��داءة و+���64م �� ��م �6ذه ا����6 ، و�ط�ق وھم �ن <��ة ا�/�9 أو ا��داءة ، و�+م ا&+��رھم �ن <�

وھو ا�ذي � وم ���2�ل ا�و)�ط� ا�&�/� ، و��ون �ن  أو ;د �5ون و��ط >�ص ؛،  )٣(���0 ا)م <��ة ا�و)�ط� 
 �>?�و��ن ) �����6د)�ن �>?ً (&?ل ا� ��ة ا��+ ��د�ن وا�������ن وا�����6ن �ن ذوي ا�&+/�/�ت ذات ا�

وھو  و;د �5ون ا�و��ط و��ط ا"��;# ؛����ون ا�&�رة ا�?ز�� ا�+� +ؤھ�6م ��4/ل �� ا��زا��ت ��ن ا7طراف ، 
&+��ره �ن <�ل أطراف ا��زاع أ�4)6م و��&+��رھم ، ��ث �"��ون ��� +)��� و)�ط ���ن ��ن �"دون ا�ذي �+م ا

�د�0 ا� درة ا������ وا��4�ءة ا�?ز�� ��ل ا��زاع ا�دا5ر ���6م ، وھؤ�ء ا�و)ط�ء ��)وا �ن ا� ��ة و� �ن ا�و)ط�ء 
�د �و�0 أي �"وز أن �+م ��+4�ق ا�طر��ن ، وان ��� �رى �"واز أن ��ون ا�و)�ط ا+4�<� دون +�د نا�&/و/��

  .  )٤(�ن �0 إ���م ��وع ا��زاع و;�رھم ��+���ن و)�ط �ن ا� ��ة ا��+ ��د�ن أو ا�������ن أو �ن ذوي ا��6ن 
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إ�راھ�م >'�ل �و�^ ، . م.م ، و ٧٨-٧٠، وا�-��# ، �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص ٣٢٤-���٣٢٣د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )١(
  .  ٦٨-٦٧م ، ص٢٠١٢ا�و��ط� ا��زا)�� ا��&رو�� ، ��ث ��&ور �# ��'� ���*� ا%���ر �'*'وم ا�-��و��� وا������� ، ا�*دد ا�>��س ، &��ط ، 

  . ا%رد�# ، �# ا���دة ا�@���� ��3  �٢٠٠٦���  ١٢وذ�ك ��ب �� ��ء �# ;��ون ا�و��ط� �"�و�� ا����ز��ت ا��د��� ر;م  )٢(

  .  ٦٢، ص ا���در ���3ا�ظر ا�-��# ، �&�ر ا��'��# ، ) ٣(

: ;"راح �'( ا%طراف ���'�وء �دا�� إ�( ا�و��ط� ، ا�ظر وھذا ا��وع ا��*�ول �3 �# ا��ظم ا7��'و�5�و��� ��ث "-وم ا����5م ;�ل ا���ل �# ا��زاع �*رض ا  

Jean – Claude Goldsmith , ((les modesde règlement a miable des différends)) Rdal . 1996 , p.221 .   

   .�'( &��5 ا7�"ر�ت ، ��در ���ق ��&ور ��ث ، ... �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'� ، �-? �ن ا��د أ�وار 

   .��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ،  ، ... ا�و��)ل ا��د�'� ��ض ، وا�����# ��زم >ر��ن ، ٦٣ا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص )٤(

)١٥٧(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

++�>ل ����� �رض ا��زاع ��� ا�و)�ط� ـ �ن &?ل ا�7ظ�� ) : ��'�� ا>"��ر ا�و��ط�(ــ �را�ل ا�و��ط� ٢
�+م ��6� �رض ا��زاع ��� ا� ��ء �ن طر�ق  :���طر�-� ا%و�( ا� ��و��� ا��&+��4 �ر��� و������ ـ �طر� +�ن ؛ 

ط� ، إ<��� د�وى أ��م ا������ ا��&+/� ، >م ��د ذ�ك �+م ا�+داول وا�+���ث �ول إ������ إ���� ا��زاع ��� ا�و)�
��ث � وم ا� ��� ��رض ا��4رة ـ ا<+را�6� ـ ��� ا�4ر<�ء ، وا�ذ�ن �دورھم � ��و�6� ، ���ون ھذا ا� �ول ��>��� 

   . )١( ا+4�ق ��ن ا��+��ز��ن ��� �ل ا��زاع �طر�ق ا�و)�ط�

���0 ـ أ��ً ��ن  �++م �ن طر�ق ا+4�ق ا�طر��ن ��� إ���� ا��زاع إ�� ا�و)�ط ا�ذي �+4 �ن :أ�� ا�طر�-� ا�@����    
  . �و�0 ـ <�ل �رض ا��زاع أ��م ا������ 

       ����� ++"�وز (و��د ا�+4�ق ��� ا�و)�ط� وا&+��ر ا�و)�ط � وم �ل طرف �ن أطراف ا��زاع &?ل �دة �
�+ د�م �ذ�رة �و"زة ++��ن ��&/� 
د��ءا+0 أو د�و�0 ، و�ر� � �6� ا��)+�دات ا�+� �)+�د إ��6� ، و� ) �و��ً  ١٥

�+م +��دل ھذه ا��ذ�رات وا��)+�دات ��ن أطراف ا��زاع ، و��د إ���� ا��زاع إ�� ا�و)�ط ��د ذ�ك � وم ا�و)�ط 
و���ن ا�� �دھ� ، و��دد ا�7ور ا����6 �)�ر �+�د�د �و�د �ل "�)� و���] أطراف ا��زاع أو و�?65م ��و�دھ� 

����� ا�و)�ط� ���+�ر�` وا�و<ت وا����ن وا�+����ف وا
ط�ر ا� ��و�� ا�ذي ���م ����� ا�و)�ط� ـ ��� ��ون ا�وا"ب 
، و�ن >م ��د �ن ��ور أطراف ا��زاع أو و�?65م ـ &�/� إذا ��ن �&ص ���وي ـ إذ  )٢(ا�+ط��ق ��� ا�+4�ق 

راف ھ�� ھم ا�ذ�ن �/��ون ا��+�"� �وظ��4 ا�و)�ط + +/ر ��� +�)�ر ا�+وا/ل وا�+4�وض ��ن ا�طر��ن إن ا7ط

/دار ��م ��6� ، و��+W �ن ذ�ك �+�"� ھ��� �ن ا������ ا������ ، ++�&ص �� <����� ا�+4�<�� ا�����5 �ن ا�و)�ط� 

، )٣(� ���ض إراد+6م و�م +4رض ���6م �ن ا�&�رج ��+ط��ق �ن ا7طراف ���ل +� ��5 �و�6م ھم ا�ذ�ن +و/�وا إ��6
 D� وع ا��زاع وط���+6م ود�و�6م�6م �و�و��د ذ�ك � وم ا�و)�ط ���"+��ع �2طراف ا��زاع وو�?65م و�+داول �
ا�+زا�0 ������د�� أ>��ء ا�"�)�ت إذ إن ��6+0 ا�ر�5)�� ھو + ر�ب و"6�ت ا��ظر ��ن ا�4ر<�ء ، و��د ذ�ك � وم 

زاع �+و��9 ط���+6م ود�و�6م و���<�+D� �6 ا�طرف اT&ر و�D ا�و)�ط ، و�+م أ��� ���<�+0 �� "�ء أطراف ا��
��ذ�ر+6م و�وا6�5م ���P �/ر ا��زاع �� �ط ا+4�ق و� �ط ا&+?ف ، ���P ا�+و/ل إ�� ا+4�<�� +)و�� �ر��� 

��0 ���+و/ل �+4�<�� +)و�� ، ��طر��ن ، و��و)�ط ا��4راد ��ل طرف ��� �دة ����<�� ا��زاع و���و�� إ<�
و��و)�ط أن �)��د ا�طر��ن ��+و/ل إ�� ��ول و)ط �+ر�� ا�طر��ن ، و���0 ��ن "�)�ت ا�و)�ط� ���رة �ن 

، ، ��� �ؤدي إ�� �6م ا��ر ��/ورة �"��س ��+ر�� ��ن ا��+��ز��ن �+��دل و"6�ت ا��ظر و�ر�6� �/ورة أو�9
� �+م ا�و/ول إ�� ا+4�ق �+)و�� �ر��� 7طراف ا��زاع ، و"د�ر وا�ذي �ؤدي إ�� ظ6ور ��ض ا�+��ز�ت �+

���ذ�ر ھ�� إ�� إن "�)�ت ا�و)�ط� �"ب أن +��ط ���)ر�� أي ھ� "�)�ت )ر�� ، وان �ذ�ر �رط ا�)ر�� �� 
ا+4�ق ا�و)�ط� ��ث �+�6د أطراف ا�+4�ق ��ن ��4ظوا ا�و)�ط� وإ"راءا+6� �� إط�ر �ن ا�)ر�� وا��+��ن ، وھذا 

�+4�ق ھو ا�ذي ��دد �ل ا�"وا�ب ا������ �ن "وا�ب ����� و<��و��� +�4ل )�ر ا������ ���+ظ�م ودون أي ��و<�ت ا
>?>�  –<د +&ل ��ق �ن � وق ا7طراف ا��+��ز�� ، و��د ھذه ا
"راءات ��� ا�و)�ط أن �+�6� &?ل �دة </�رة 

� �)ودة ا�+4�ق ا��6���5 ��+م �را"�+6� �ن <�ل و�+م ا�+و/ل إ�� ا+4�ق و�2+� دوره �� /��; –أ�6ر ;���� 
  ، أن �+م +��4ذھ� ��د ذ�ك و��� � ،أو <د +��ل إ�� <��و�� �&+ص أو ���م أو �)+��ر �درا)+6� و�را"�+6، ا7طراف
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  . �ن ;��ون ا�و��ط� �"�و�� ا��زا��ت ا��د��� ا%رد�# ) ٣(وھذا �� ذھ�ت إ��3 ا���دة  )١(

  . ���٣٢٣د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٢(

   .��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ،  ،...  �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'� ا��د أ�وار ،. د )٣(

)١٥٨(  
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�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

<د +�ت ا
���� إ��6� �ن <�ل <��� ا��و�وع ، ��+م إر)�ل + ر�را �0 �ر� � �0 ا+4�<��  و�� ���� �ون ا�و)�ط�
ا�+)و�� �و<�� �ن أطراف ا��زاع ��+/د�ق ���6� ، و��د +/د� 6� +/�9 ھذه ا�+4�<�� ��>��� ���� <ط��� ;�ر <��ل 

ا��?<�  ذات توا7وراق وا��)+�دا ��ط�ن و��� ا�و)�ط ��د ا��+6�ء �ن ����� ا�و)�ط� أن �)�م ���� ا��ذ�رات
0��� D�+4�ظ �/ورة ��6� إ�� ا7طراف و��+�� ا

   . )٢(، و���0 �2ن ا+4�<�� ا�و)�ط� +/�9 ��د ذ�ك <���� ��+��4ذ) ١(

�D �?�ظ� إن ا��زاع ا�ذي ��ون &����ً ��و)�ط� ��+رط ��0 �دم �&��4+0 ���ظ�م ا���م واTداب ا����� ، وا�0       
�رض ا��زاع ��� ا�و)�ط� �دم ر�ض ا�د ا7طراف ��4رة �رض وإ���� ا��زاع إ�� ا�و)�ط� ، إذ إن ��+رط �

  .ا�<+��ع ��4رة ا�و)�ط� �ن <�ل ا�طر��ن +�+�ر ���6 �� إ�"��6� �و)��� �4ض ا��زاع 

��5 ا�7ر���� وأ<��ت و� د �6دت ا�و)�ط� ازدھ�را �م ��ن ��+ظراً و� �+و<��ً و+ ��+6� أو)�ط ا��زا��ت ا� ��      
���6� �"د�� واھ+��م ، �+� <درت �)�� ا����ت ا�+� أ)4رت �ن ا+4�ق �4�ل ا�و)�ط� �و)��� �د��� ��)م 

�� ��دان ا��رق ا7</� و+ د�ت �� ا�/�ن و��دا % ��٣٧ ا�و���ت ا��+�دة و % ٨ا����ز��ت �طر� � ود�� �ـ 
�رق ) ا�+)و�� ا��د��� �����ز��ت(م ���وان �١٩٩٣)� + ر�را �� ��م و� د ا/در �"�س ا�دو�� ا�4ر.  )٣(وا)+را��� 

وأ�د �"�س ا�دو�� �� + ر�ره إن ) أـ ا�و)�ط� ، ب ـ ا�+و��ق ، ج ـ ا�/�9 ، د ـ ا�+���م: (��0 ��ن �دة و)�5ل ھ�
&���4 ا� وا�د ھذه ا�و)�5ل )+"د �"��6� ��+ط��ق �� ا�� د ا�داري ، وأ��ف إن ر��ء ا7طراف ھو ا�ذي �)�9 ��

   . )٤(ا���+�دة �� �)م ا����ز��ت 


���ل ا�و)�ط� �� ا����ز��ت ا
دار�� � �� ا�+�ر�D ا��/ري و� �� ا�+�ر�    ً�  . ا��را<�  Dأ� إ��� �م �"د �"�

  

   التوفيق/ الفرع الثالث 

�د ا�+و��ق و)��� أ&رى ��"�� �� �ل ا����ز��ت ا
دار�� وا�+� +�ون ا
دارة إ�دى أطرا�6� )واء +�� ت      �
ا����ز�� � رار إداري أو � د إداري ، �6و آ��� أ&رى �� �ض ا����ز��ت ا
دار�� وذ�ك �Pرض ا�+�)�ر ��� 

إ"راءات ا�+ ��� و+� � � ���دا�� ، وذ�ك  أ/��ب ا�� وق �� ا��/ول ��� � و<6م �� أ)رع و<ت +4�د�� ��طء
�ن &?ل �"�ن + وم ����و�� ا�+و��ق ��ن طر�� ا����ز�� <�ل ا��"وء إ�� ا� ��ء ، ا�7ر ا�ذي �+ر+ب ���0 +� �ق 
�/��9 ا��واط��ن �ن "�6 و�)6م �� + ��ل �دد ا� ���� وا����ز��ت ا��طرو�� ��� ا� ��ء �ن ����� >���� ��� 

  . ا�و<ت ا�?ز��ن ��4/ل �� ا����ز��ت ا7&رى ا���رو�� ���0 �و�ر ا�"6د و

ا�د ا�و)�5ل ا��د��� �+)و�� ا����ز��ت ا
دار�� �طر� � ود�� ، وھو طر�ق ودي �4ض ( : �ذا � د �رف ا�+و��ق �0�2 
ا����ز��ت �ن طر� 0 �)+ط�D ا�&/وم �4�2)6م أو ��)��دة �&ص �ن ا��Pر ا�"+��ع وا�+��ور وا�و/ول إ�� 

�� ��6م و�ن �ل ���6 ��&/و�� ، �Aذا �"9 ا�&/وم �� ا�+و/ل إ�� ھذا ا��ل ��ررون �0 ���را ر)��� �و<
و�ذ�ك &�ط ) ���4)6م(، وان ��� �رى إن ھذا ا�+�ر�ف ;�ر د<�ق �ذ�ره ���رة  )٥() ا��&ص ا��&+�ر ��+و��ق ���6م 

  .��ن ا�+و��ق و��ن ا�/�9 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ��در ���ق ، وا�����# ��زم >ر��ن ،  ١٥٦-١٤٦ا�ظر ا�-��# ، �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص )١(

   .��در ���ق ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ، ا�و��ط� 5و��'� �"�و�� ���ز��ت ا��'��5 ا��5ر�� ��ر �&Hور �د�@� ا���زي ، . د )٢(

   .��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ��در ���ق ��ث  ، ...  �دى �*���� ا�و��)ل ا��د�'� ا��د أ�وار ���# ،. د )٣(

  .  ٣٣١-���٣٣٠د ��د ا����د إ�����ل ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

  . ٤٣��?ء ��ن ، ��در ���ق ، ص. د )٥(
)١٥٩(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

ھو ���و�� �ض ا����ز�� �طر� � ود�� <�ل و/و�6� إ�� ا� ��ء �6و ا<رب إ�� ا�/�9 ا�ذي +��)م (��� �رف     
�0 ا����ز�� وا�ذي ��ون �ؤداه أن �+��زل �ل طرف �ن ا7طراف ا��+��ز�� �ن "��ب �ن � و<0 � ��ل +��زل 

  .  )١() �6� �� � و�وج )���ت ا� ��ء ا�طرف اT&ر �+� ���ن ا�و/ول إ�� ا+4�ق �ر+��0 ا��+��ز��ن و���4

و���0 ��+�ر ا�+و��ق ��>��� و)��� ��ل ا����ز��ت �ن طر�ق ا�+ ر�ب ��ن و"6�ت �ظر �ل �ن طر�� ا��زاع       
و���و�� إ�6�ء ا�&?ف أو ا��زاع ����6� �ن &?ل +و��9 ��ل طرف ا7)��ب ا�+� +��� +/رف ا�طرف ا�>��� ، 

وذ�ك �ن ا"ل ا�+و/ل إ�� �ل +/���� ���زاع أو +)و�� ود�� �0 ، ���+و��ق �6دف أ)�)� إ�� و+ ��م ھذه ا7)��ب ، 
 D"ل ا�����ر �ن �0�2 أن �)6ل و���/+�+�"�D و+)�6ل ا�+/�ل ا�����ر ��ن طر�� ا��زاع ��ث إن ھذا ا

>م �+��ز ا�+و��ق ��رو��  ا��وار ����6� �ن ا"ل ا�+و/ل إ�� +)و�� +�ون �ن &� �6� و+���راً �ن أراد+�6� ، و�ن
  . )٢(إ"راءا+0 و�)�ط+6� ، ��
���� إ�� ا���د ا�+�م �ن ا������ت وذ�ك ��� &?ف إ"راءات ا�+ ��� أ��م ا�����م 

و���0 ��ن ��ل �"�ن ا�+و��ق ـ أو ا��و�ق ـ ھو ا�+ ر�ب ��ن و"6�ت ا��ظر ا��+��ر�� �6دف ا�و/ول إ��       
ع ���6� ��ن ا7طراف و���+��� ��ن ھذه ا�+)و�� � +�وز <وة ا�7ر ا�� �� �0 إ� � �ول +)و�� ود�� ��� وق ا��+��ز

  : ا7طراف �6� و��� ذ�ك ��د �ن ���ن �ظ�م ا�+و��ق �� �ل �ن �ر�)� و�/ر وا��راق و��� �2+� 

  

  ا�"و��ق �# �ر��� /  أو7ً 

��ن ا�+و��ق ��/و/�ً ���0 /را�� �� ا��واد ا
دار�� ، و<د أو�ت ھذه ا��/وص /?��� ا�+د&ل ��"�ن       
 ���Debré )��ل ا��>�ل �"�ن ا�+و��ق ا��&+/� ����?<�ت ��ن ا�دو�� وا�+���م ا�&�ص ا�واردة �� <��ون (&�/� 
��زا��ت ا� ���5 ��ن ا
دارة وا��در)�ن م ، و<د �ص ��� إ���ء �"�ن �� ��م ��/���� �� ا�٣١/١٢/١٩٥٩+�ر�` 

م ١٩٨٦/ ���ون ا�>��� /  �٦��+���م ا�ر)�� ، أو أن � وم ا� ��� ا�داري ���+و��ق ��4)0 ، ��� )��ل ا��>�ل <��ون 
) ����ر)� ���6 ا�+و��ق(، ا�ذي �دد <وا�د ا)+ ?ل <��ة ا�����م ا
دار�� وأ��ف ��دة ++�9 �6ؤ�ء ا� ��ة ا� ��م 

ا�دو�� وا�)�ط�ت ا
<����� ���د �ن �دد ا��را"��ت ا� ����5 وا�+و/ل إ�� �ل ودي ، أ� ا�0 ��دو أن ھذه  ��ن
ا�/?��� ا����و�� �م ��+ب �6� ا��"�ح ا����ر �� �ر�)� ، إذ إن ا�+و��ق إذا ��ن <د )�ھم �� + ��ل �دد ا���4�ت 

  .  )٣(�ت ;�ر ا� ����5 ا� ����5 �دى ا� ��� ا�داري ، �6و را�م �ن �دد ا���4

�2ن ر�ض ����� إدار�� ���ر)� ���6 ا�+و��ق ، � (م ٢٣/٦/١٩٨٩و<د ��م �"�س ا�دو�� �� ا� رار ا��ؤرخ �� 
��  .  )٤() + �ل ا��را"

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، �٢٠٠١&SRن ا�"و��Rق �R# ا����ز��Rت ، دار ا��ط�و��Rت ا����*��R ، ا5R�U�در�� ،  م �٢٠٠٠���  �٧'# �وض ��ن ، ا�"*'�ق �'( ا�-��ون ر;م . د )١(
  .  ��٨رو ا��د ���و ، ��در ���ق ، ص. ، و د ١٠ص

  .  ٦، ص ا���در �����3رو ا��د ���و ، . د )٢(

  .  �٣٠ورج �ود�ل و���ر د��و���� ، ا��زء ا�@��# ، ��در ���ق ، ص. ، و د ٣٧٥، ص ��در ���ق�ورج �*د ، . ا�ظر د )٣(

  .  �٣٧٥ورج �*د ، ا���در ���3 ، ص. د: أ&�ر إ��3  )٤(

  

)١٦٠(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

وا��+��ق �A/?ح ا����ز��ت ا� ����5 ا
دار�� ، وا�ذي أ��ر �� ا���دة  �٣١/١٢/١٩٨٧ذ�ك أ"�ز <��ون       
��0 ��� &�وع ا����ز��ت ا�� د�� ا��+�� � ���دو�� ، وا�"����ت ا
<����� و�ؤ))�+6� ا����� ، وا��7�ل ) ١٣(

  .  )١(ا�+و��ق <�ل أي <��� <����5 أو +������  ا�+� +"��6� �)ؤو�� � د�� ، ��� �را"�� ا
دارة أو إ"راء

) ا�+)و�� ا��د��� �����ز��ت(���وان  �١٩٩٣ د ا/در �"�س ا�دو�� و��� )�ق ا
��رة + ر�ره �� ��م  وأ&�راً       
  .  )٢(وا�ذي أ��ر ��0 إ�� ا�+و��ق ، وا�ذي )�"د طر� 0 �� ا�� د ا�داري 

  

  ا�"و��ق �# ��ر /  @����ً 

�دأ ا���رع ا��/ري �� �دا�� ا� رن ا�وا�د وا���ر�ن ����e "د�دة �� �ض ا����ز��ت ا�+� +�ون ا�وزارات       
وا�7&�ص ا��+��ر�� ا����� طر�� ��6� ، وذ�ك �Pرض ا�+�)�ر ��� أ/��ب ا�� وق �� ا��/ول ��� � و<6م 

ذ�ك �ن &?ل �"�ن + وم ����و�� ا�+و��ق ��ن �� أ)رع و<ت +4�د�� ��طء إ"راءات ا�+ ��� و+� � � ���دا�� ، و
  . طر�� ا����ز�� <�ل ا��"وء إ�� ا� ��ء 

�� د �ظم ا���رع ا��/ري ا�+و��ق �و)��� ��)م ��ض ا����ز��ت ا
دار�� ا�+� +�ون ا�وزارات وا�7&�ص       
��ث �/ت ا���دة ا7و�� ��0 م ا�&�ص ���A�ء �"�ن ا�+و��ق �٢٠٠٠)�� ) ٧(ا��+��ر�� طر�� ��6� ��� ��ون ر<م 

���2 �� �ل وزارة أو ����ظ� أو ھ��5 ���� و;�رھ� �ن ا�7&�ص ا��+��ر�� ا����� �"�� أو أ�>ر ، ( ��� أن 
��+و��ق �� ا����ز��ت ا��د��� وا�+"�ر�� وا
دار�� ا�+� +��2 ��ن ھذه ا�"6�ت و��ن ا������ن �6� ، أو ���6� و��ن 

+��  ) . ��ر�� ا�&�/� ا�7راد وا�7&�ص ا

�ن ذ�ك ��ن ا���رع ا��/ري <د ا&�D �� <��ون �"�ن ا�+و��ق "��D ا����ز��ت ا
دار�� ��رط ا��رض       
أو�ً ��� ھذه ا��"�ن ط� � �/ر�9 �ص ا���دة ا7و�� )���4 ا�ذ�ر ، و��� ���ت د�وى ا
�P�ء � ررة ��� طD ��4/ل 

ا
دار�� ، �&+ �6�A�D ���+��� ���ظ�م ا� ��و�� ا�ذي أ+� �0 <��ون إ���ء  �� ���ز�� إدار�� �ول ��رو��� ا� رارات
�ض وان ��ن ا���رع <د أورد ��ض ا�)+>��ءات ��� ا&+/�ص �"�ن ا�+و��ق ��ث ا&رج �، ) ٣(�"�ن ا�+و��ق 

   .)٤(� ��ر ���0+/ل ��6� ������ز��ت ا
دار�� وذ�ك �� ا���د+�ن ا�را��� وا���د�ا����ز��ت �ن �ط�ق ا&+/�/6� ،

و+��ل �"�� ا�+و��ق �ر5�)� ا�د ر"�ل ا� ��ء أو ا�د أ���ء ا�5�6�ت ا� ����5 ا�)�� �ن �ن در"� �)+��ر       
��� ا7<ل ، ��ن � ���Pون وظ��4 أو ���ر)ون ���6 ، و�ن ��>ل ��"�6 ا
دار�� �در"� �د�ر ��م ��� ا7<ل أو 

  م إ�� ��و�� ا��"�� ا�طرف اT&ر �� ا��زاع أو �ن ��وب ��A� 0ذا +�دد �� ���د�6� +&+�ره ا�)�ط� ا��&+/� و���

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . �٣٠ورج �ود�ل و���ر د��و���� ، ا��زء ا�@��# ، ��در ���ق ، ص. د )١(

  .  ���١٩٧د راKب ا��'و ، ا�*-ود اUدار�� وا�"��5م ، ��در ���ق ، ص. ، ود ���٣٣٠د ��د ا����د إ�����ل ، ا���در ا����ق ، ص. د )٢(

  . ١١٧���# ���ل ا�د�ن ، ا�د��وى اUدار�� ، ��در ���ق ، ص. د )٣(

أـ ا����ز��ت ا�"# "5ون وزارة ا�د��ع واU�"�ج ا��ر�R# أو أي �Rن أ�Hز"�RH طر��RH�� �R ، ب ـ ا����ز��Rت ا��"*'-���R� �R-وق ا�*����R : �ن ھذه ا����ز��ت  )٤(
ا�"ظ'��Rت ا��"*'-R� �RH� �Rن  ا�*-�ر�� إذا �5ن ��H ��� ا���ل ا�*�م ، ج ـ ا����ز��ت ا�"# "�ردھ� ا�-Rوا��ن �S�ظ��R��< �R أو "و�Rب ���HR أو "�Rو�"�H أو �ظRر

��RDء ا�-Rرارات طر�ق ���ن ;��)�� أو إدار�� أو �"�ق �'( ���H �ن طر�ق ���ن ;��)�� أو إدار�� أو �"�ق �'( �'�H �ن طر�ق ھ�)�ت ا�"��5م ، دـ ط'��ت إ
  . اUدار�� ا��-"ر�� �ط'��ت و;ف ا�"���ذ 

ا��RRد ا��RRHدي وا�����RR# ا&RRرف &��RR*# ، ا�"*'�RRق �'�RR; )RR�ون ���RRن �RRض . ، ود ٣١-�٣٠'RR� #RRوض ��RRن ، ��RRدر ���RRق ، ص. ا�ظRRر �RR& #RRرح ذ�RRك د
  .  ٦٣-٦٢، ص ٢٠٠٦ا����ز��ت ، دار ا�5"ب ا�-��و��� ، ا���'� ا��5رى ، ��ر ، 

)١٦١(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

أ�&�ص ھذا ا�طرف و"ب ���6م ا&+��ر ��5ب وا�د ��6م �Aذا +��ر�ت �/���6م ��ن ��ل ��6م ��>ل �� 
 � �ول ط���ت ا�+و��ق ا�ذي �+��ق) ٧/٢٠٠٠(ا)+�زم ا���رع �� ا���دة ا�)�د)� �ن ا� ��ون ر<م ، ھذا و<د  )١(ا��"��

��� رارات ا
دار�� ا��6���5 ا�+� ا�+رط <��ون �"�س ا�دو�� �رورة ا�+ظ�م ��6� <�ل ر�D د�وى ا
�P�ء ، )� 6� 
��6� و� � 
"راءات ا�+ظ�م ا�و"و�� ، و�ن >م  �+ د�م +ظ�م &?ل ا��وا��د ا�� ررة ، وا�+ظ�ر ا��وا��د ا�� ررة ���ت

��ن + د�م ط�ب ا�+و��ق �/دد ھذه ا� رارات &?ل ����د ا�ط�ن ��
�P�ء �D �را��ة إن ا�+ظ�م ا�و"و�� � طD ھذا +�
ا�����د، �D �?�ظ� إن ا���رع �م ��دد �� أي �ص آ&ر �ن ا� ��ون /را�� �رورة + د�م ط�ب ا�+و��ق �/دد 


دار�� ا7&رى ا�+� � ��+رط )�ق ا�+ظ�م ا�و"و�� ��6� ، &?ل ����د ا�)+�ن ا��وم ا�� ررة ��6� ا� رارات ا

�P�ء ��)٢(  .  

�ن ا� ��ون +و/��+6� �� ا����ز�� �D إ��رة �و"زة 7)���6� +>�ت ) ٩(و+/در ھذه ا��"�� ��� �/ت ا���دة       
�ن +�ر�` + د�م ط�ب ا�+و��ق إ��6� ، و+�رض ا�+و/�� &?ل �� ���رھ� ، وذ�ك �� ����د � �"�وز )+�ن �و��ً 

�� أ��م �ن +�ر�` /دورھ� ��� ا�)�ط� ا��&+/� ، وا�طرف اT&ر �� ا��زاع �Aذا ا�+�د+6� و<��6� ا�طرف �(
اT&ر �+��� &?ل ا�&�)� ��ر �و��ً ا�+���� ��/ول ا��رض <ررت ا��"�� إ>��ت �� +م ا�+4�ق ���0 �� ���ر 

� D>رھ� و+�ون �0 <وة ا�)�د ا�+��4ذي و���] ��)�ط� ا�+��4ذ�� ا��&+/� ، و��ق ��ل �و�ن ا�طر��ن ، و���ق ���
  .  )٣(�ن ا�طر��ن ا��"وء إ�� ا� ��ء �� ���� �دم <�ول ا�+و/�� 


دار�� ھذا �D �?�ظ� ا�0 ط� �ً ��ص ا���دة ا�)�د)� �ن ا� ��ون ���0 � �و"د �� ���D �ن أن +�ون ا�"�6 ا      
ا�واردة �� ا���دة أ�?ه �ط� � و� �"وز +&/�/6� و</رھ� ��� ) ذي ا��2ن(ھ� � د�� ا�ط�ب �ن ���رة 

�+� +وا�رت �روط ا����ز�� ا�+� ��ط�ق  ا&+��ر��ً ا�7راد � ط ، ��� إن ا��+"�ء إ�� �ظ�م ا�+و��ق إ"��ري و��س 
  .  )٤(��6� ا� ��ون 

+�دأ �+ د�م ا�ط�ب إ�� ا�7��� ا����4 ��"�� ا��&+/� وھ��ك �����ت ����� �+ط�ب أن  ھذا وان إ"راءات ا�+و��ق      
ا)م ا�ط��ب و/4+0 وا)م ا�طرف اT&ر �� ا��زاع و/4+0 و�وطن �ل ��6م و�و�وع ( �+���6� ا�ط�ب ��6� 

��دة ا�)�د)� �ن ھذا و�)�9 +���ن ا�ط�ب أي �����ت أ&رى أو ا��+4�ء ���ذي ذ�ر �� ا�...) ا�ط�ب وا7)���د
، و��د ذ�ك ��� ر�5س ا��"�� أن ��دد  )٥(�D �دم "واز +�/�ل ر)وم �ن ا�ط�ب ) �٢٠٠٠)��  ٧(ا� ��ون 

��داً ��ظر ا�ط�ب �&طر �0 أ���65� و�0 ـ أي ر�5س ا��"�� ـ +���ف أي �ن طر�� ا��زاع �+ د�م �� �راه �ز��ً �ن ��
��ظر ا�ط�ب ، و��ل �ن طر�� ا��زاع أن ���ر أ��م ا��"�� أو �و��ل ا
�����ت وا��)+�دات <�ل ا�����د ا���دد 

��0 �+ د�م د���0، و+�ظر ا��"�� ط�ب ا�+و��ق دون + �دھ� ��
"راءات وا��وا��د ا���/وص ���6� �� <��ون 
��ق ��6� ��������ت وا����دئ ا7)�)�� ��+ ��� + �� �  .  )٦(ا��را���ت ا��د��� وا�+"�ر�� ا��/ري إ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��Rرو ا��Rد ���Rو ، ��Rدر ���Rق ، . د ، و ٤٤��?ء ��Rن ، ��Rدر ���Rق ، ص. د: ا���ري ، وا�ظر  �٧/٢٠٠٠ن ا�-��ون ر;م ) ٢(ا���دة : ا�ظر  )١(
  .   ٣٨ــ٣٥م ، ص���٢٠٠٢ر ��د ���ر ، ا�"و��ق �# �*ض ���ز��ت ا�دو�� ، درا�� �-�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، . ، و د ٩ص

  .  ٢٨٣���# ���ل ا�د�ن ، ا�و��ط �# د�وى إ��Dء ا�-رارات اUدار�� ، ��در ���ق ، ص. ا�ظر د )٢(

ا��د ا��Hدي وا&رف &��*# ، ��در ���ق ، . د ، و ١٠، ص أ�?ه���3 ��در ا���رو ا��د ���و ، . ، و د ٤٤، ص ا���در ���3��?ء ��ن ، . د )٣(
  . ١٥٣-١٤٨ص

�'R# . د، ... )  �-Rدم ذو ا�&SRن ط'Rب ا�"و��Rق إ�R( ا%����R ا�����'� �R��R ا��>"�R'� ) :، �R( ا���Rري  �٧/٢٠٠٠ن ا�-�R�ون ر;Rم ا���دة ا���د��  ��ت )٤(
  .  �٣٤وض ��ن ، ��در ���ق ، ص

  .  ٨٠-٧٩، ص ا���در �����3رو ا��د ���و ، . ، و د ٣٣، ص ا���در ����3'( �وض ، . د )٥(

�'( �وض ��ن ، . ، و د ٩٥-٨٣، ص ا���در �����3رو ا��د ���و ، . د: ا���ري ، ا�ظر �# "���ل ذ�ك  ٧/٢٠٠٠ا���دة ا����*� �ن ا�-��ون  )٦(
  .  ٤٢-٣٥، ص ���3ا���در 

)١٦٢(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

و� ��ون ا�� �د ا��"�� /����ً إ� ���ور "��D أ���65� و��"�� أن +)+��ن ��ن +راه �ن أھل ا�&�رة       
و+/در +و/��+6� �2;���� آراء أ���A� �65ذا +)�وت ا7/وات ر"9 ا�"��ب ا�ذي ��0 ا�ر�5س �D ا���م إن �داو�ت 

  .  )١(ا��"�� +�ون )ر�� 

و��� ھو "د�ر ���ذ�ر إن + د�م ط�ب ا�+و��ق إ�� ا��"�� ا��&+/� و�وات ا��وا��د ا�� ررة 
/دار ا�+و/��       
أو ا�����د ا�� رر ��ر�6� دون <�ول ��د �رط�ً أ)�)��ً � �ول ا�د�وى و� �"وز �aطراف أ>��ء إ"راء ����� 

، و��ن ھذا � ���D �ن ا+&�ذ  )٢(طر�ق ا�+و��ق إ�� �6��+0 ا�+و��ق ا��"وء إ�� ا�+���م �6�7� �ر+�ط�ن ���)�ر �� 
�ض ا
"راءات ا�+�4ظ�� ������ظ� ��� �/��9 ا�طر��ن �� ���� ا��4ل �� ا�+و��ق ، و���0 � د أ/�9 ا��"وء �
إ�� �"�ن ا�+و��ق إ"��ر�� <�ل ا��"وء إ�� ا� ��ء ، و7"ل أن +ؤدي دورھ� �"ب ��� ا�"6�ت ا
دار�� ا�+رام 

إن ھذه ا�+و/��ت ++4ق �D ا���رو��� وا����دئ ا� ����5 ا��)+ رة �+� +�)ر �)م و+��4ذ +و/��ت ا��"�ن ـ ط���� 
  . ا����ز��ت �ن طر�ق ا�+و��ق ��� ��4ل �/ول أ/��ب ا�� وق ��� � و<6م و+"��6م �دة ا�&/و�� ا� ����5 

  

 ً    ا�"و��ق �# ا�*راق /  @��@�

�ق ا�+و��ق �� +�ر�D &�ص و��4/ل ��� ��ل �م ��ظم ا���رع ا��را<� �ل ا����ز��ت ا
دار�� �ن طر      
، إذ ورد ا�+و��ق �طر�ق �ن طرق �ل  ا���رع ا��/ري ، أ� ا�0 � ���ن ا� ول ��دم ا7&ذ ���+و��ق أ/?ً 

�ن +�����ت +��4ذ ا�� ود ا���و��� ���+��ره إ�دى ا�طرق ا�+� ) أ / أو� /  ١١(ا��زا��ت ��د +و<�D ا�� د �� ا���دة 
+4ض  :أو� ( ��� ) أ/أو�/١١(ا���دة +�ف أ�واع ا����ز��ت ��د +و<�D ا�� ود ا����� ، و��ث �/ت +�ل �6� �&

 ��+Tف أ�وا�6� ��)+&دام إ�دى ا7)���ب ا�+&�� ����  : ا����ز��ت ��د +و<�D ا�� ود ا�

ا��+��<د ��6� �ن (  و��ون �ن &?ل +���ل �"�� ��+ر�� ��ن طر�� ا��زاع ا��+�>��ن �"�6 ا�+��<د: أـ ا�+و��ق 
�درا)� ا��و�وع وا�+4�ق ��� ا�����"�ت �)ب أ���م ا� وا��ن وا�+�����ت ) � �و��ن أو �"6ز�ن أو ا)+��ر��ن 

، أي إن ا���رع )�9 �+���ل �"�� +و��ق و��س �و�ق وا�د و+�ون ��+ر�� �ن ) ا����ذة �� ��ن �و�وع ا��زاع 
��� �ل ا��زاع �)ب أ���م ا� وا��ن وا�+�����ت ا����ذة �� �و�وع طر�� ا��زاع، �درا)� ا��و�وع وا�+4�ق 

...  ا��زاع ، و�م �+طرق ا���رع إ�� إ"راءات ا��"�� و�دى إ�زا��� <رارا+6� وا��دة ا�+� ���6م �ض ا��زاع &?�6� 

  . دار�� و;�رھ� �ن ا�7ور ، و��� وا�0 ا<+/ر ��� ���ز��ت ا�� ود ا
دار�� دون ;�رھ� �ن ا����ز��ت ا

     A� ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� <د �ظ�ت ا�����4 ا�+� �+م ��6� �)م ا�&?��ت ا�����5 �ذ�ك�ن ا��روط ا����� �� �و
�رى �� إن ھذه ا�+)و�� �� ھو إ� طر� � �ن ا�طرق ا��د���  إذ��6� ) ٦٩(��ن ا�� �ول ورب ا���ل وذ�ك �� ا���دة 

، و��دة ��ون ا��و�ق ��6� ��6د)�ً ، ��ث ا�0 �� ���� ��وء �زاع �ن أي �وع ��ن ��ن /��ب ) ا�+و��ق(وھو 
�د  )واء أ��ن ذ�ك أ>��ء )�ر ا��7�ل أو(ا���ل وا�� �ول �0 �?<� ���� �و�� أو ��"م ��6� أو �ن +��4ذ ا��7�ل �

ا ا��زاع أو ذإ����6� و)واء ��ن <�ل أم ��د إ�6�ء ا�� �و�� أو +ر�6� أو ا
&?ل �6� ، ��و"ب ا���رع إ���� �>ل ھ
��رط ���� إذا �م ��ن ا���6دس طر�� ��  ـا�&?ف إ�� ا���6دس ، �+"ري +)و�+0 �ن <��0 و
/دار <رار ��0�2 ـ

 وان ���] <راراه إ�� /��ب ا���ل وا�� �ول ، و<راره ھذا ��ون ــا�&?ف أو �م �)�ق أن أ�دى رأ��ً �� ا��و�وع 
  و��� ا�� �ول أن ���ل �0 دو��� +2&�ر و���0 ا�)+�رار ــ إذا �م ��+رض ���0 ا�د �ن ا�طر��ن ــ��ز��ً ��طر��ن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م ٧/٢٠٠٠ا����ز��ت ر;م �ن ;��ون ���ن �ض ) ٨(ا���دة  )١(

  . م �٧/٢٠٠٠ن ا�-��ون ر;م ) ١١(ا���دة  )٢(

)١٦٣(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

�+��4ذ ا��7�ل ��ل �� ��زم �ن ا��>��رة )واء <دم ا�� �ول أو /��ب ا���ل إ���را ��دم <�ول ا� رار ��� ا���و 
ا��ذ�ور ���� ��د أم �م � دم ، و� د ا�+رط ا���رع �� �4س ا���دة �� ھذا ا
"راء أن �)�ق طرح ا��زاع ��+���م ، 

� إ+��ع ھذا ا7)�وب <�ل ا��ظر �� ا��زاع ، و�� ���� �دم <�ول و��د ��ز�� ��طر��ن و��� ھ��5 ا�+���م أن +د<ق �
/��ب ا���ل أو ا�� �ول � رار ا���6دس ��ده و�� ;�ون >?>�ن �و�� �ن ا��وم ا�+��� �+�ر�` ا�+���] ��� رار 

  . ) ١(ا��ذ�ور أن �ط�ب إ���� ا� ��� إ�� ا�+���م 

ا����ر إ��6� �م +�ص /را�� ��� إ"راء ا�+و��ق �ذا �ر+2ي أن ++��ن ا��روط ) ٦٩(إن �� ذ�ر+0 ا���دة       
ا����� ا��را<�� �/� /ر��� ���ر إ�� �)��� ا�+و��ق ���ل ��4/ل �ن ا�+���م إذ إن ا�+و��ق )�� � ��+���م ، ھذا 

�+��ن ��� ا��7�م وا����دئ ا����� ا�+� +���6� وان ��? �ن ا<+راح و"ود +�ر�D �+�ظ�م ا�طرق ا��د��� وان 
�>ل (��+�ر ا7/ل �� ا�ر"وع ���0 �ن <�ل � �� ا�+�ر���ت ا�+� <د ++��ن ا
���� ���ل ��Aدى ا�طرق ا��د��� 

����  ) . ا��روط ا�

   األساليب البديلة األخرى/ الفرع الرابع 

  :ب أ&رى وان ��� �رى ��6� ا<ل ������ �ن )�� �+6� وھ� ھ��ك إ�� "��ب ا7)���ب ا�+� ذ�رت و)�5ل أو أ)���

  ) Trial-Mini) (ا�د�وى ا���Dرة(ا�����5 ا���Dرة أو / أو7 

++�&ص �� إن ا��زاع ���ل إ�� ھ��5 ��و�� �ن ر�5س ����د و��و�ن �&+�ر �ل �ن ا�طر��ن ا��+��ز��ن       
 0���وا�دا ���6�، ��ن �0 درا�� �+4�/�ل ا��زاع ، و�+و�� ا���وان ا&+��ر ا�ر�5س ، وان �م �+0/&� ��� � 4 �


"راءات ا������� وا�+� +&+/ر إ�� ا<ل در"� �ر"D ��ون �+4 �ً ���0 )�4�ً ، ��+ � ا�طر��ن �?+4�ق ��� <وا�د 
����� ، وھ�ذا �+�دد �دد ا��)+�دات ا�+� )+ دم وا��6ل �+��دل ا��وا95 ��د "�)� ا��را��� ا�+� �"ب أن � ++"�وز 
ا��و��ن ، و�"+�D ا���وان ��+4�وض و�رض ا�و<�D5 وا��"W ا� ��و��� و��&ص ا7د�� ، وإذا ط�ب �ن ا��&ص 

، و+)+�ر ا��4�و��ت ��ن ... �دي ا����ر�� �� ا�"+��ع ���0 ��ط� رأ�0 و���0 �"ب أن �� � ��64� ا�>��ث ا���
��وي ا������ ���P ا�و/ول إ�� �/���� ، و��ن ھذه ا��4�و��ت +� � )ر�� � ���ن ��64� إذا ���ت 

��ت ���و�� ���)ر�� ��ن ا��4�و��ت �� ا�و/ول إ�� /�9 وا��"وء إ�� ا������ ا� ����5 ، وإذا ���ت ا��4�و
ا��)+�دات وا
>��+�ت وا��وا95 ا�� د�� &?ل ا������� ا��/Pرة ��)ت �ذ�ك �ل ���ن إ��دة + د��6� إ�� ا������� 
ا� ����5 إذا ��ل �ل ا��زاع و)�رت ا�7ور إ�� د�وى <����5 ، و<د ا�+�ر ھذا ا7)�وب �� ا�و���ت ا��+�دة �دًء 

دد �ن ا����ز��ت �/ورة ود�� ��د أن +� ق ا�&/وم ��� �6ددھم �ن &)�5ر و)��د ��� �)م � �١٩٨٠ن 
  .  )٢(و�4 �ت �� ��ل �رض ا��زاع ��� ا�+���م أو ا� ��ء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���RRRب ((إذا �& SRRR�RRRزاع أو >RRR?ف �RRRن أي �RRRوع �RRR5ن ��RRRن : ( �RRRن ا�&RRRروط ا�*���RRR-�� �RRRو7ت أ���RRRل ا�H�د��RRR ا��د��RRR'� �RRR() ٦٩(��RRRت ا���RRRدة  )١(
�ل أم �*د �واء �5ن ذ�ك أ@��ء ��ر ا%���ل أو �*د إ�H���5 و�واء �5ن ;)) (ا%���ل((أو ���م ���H أو �ن "���ذ )) ����-�و��((�3 �?;� )) ا��-�ول((و))ا�*�ل

�H� ل?<Uأو ا �H5ء ا��-�و�� أو "ر�H�إ ( )Rراره إ�R; [R'�� 3 أنR�'دس و"�ري "�و�"3 �ن ;�'3 و��Hزاع أو ا�>?ف إ�( ا���ل((����ل �@ل ھ� ا�R�*ب ا���R� ((
أن �*�ل �3R دو���R )) ا��-�ول((�'( و)) ا��-�ول((و)) ����ب ا�*�ل((إن �@ل ھذا ا�-رار �>�وص 5ل ;��� أ��'ت �Hذه ا��ورة �5ون �'ز�� )) ا��-�ول((و

إ&*�راً �*دم ;�ول ا�-Rرار �'R( ا���Rو ا��Rذ5ور ����R )) ���ب ا�*�ل((أو))ا��-�ول(("S>�ر و�'�3 ا7�"�رار �"���ذ ا%���ل �5ل �� �'زم �ن ا��@��رة �واء ;دم 
  .�*د أم �م �-دم 

�*�د)ذ و�# أ�� ���� �5ون ����ب ا�*�ل أو ا��-�ول �# �Kون @?@�ن �و��ً �ن ا��وم ا�"��# �-رار ا��H�دس ھ� )) ا��-�ول((أو )) ���ب ا�*�ل((وإذا �م �-�ل 
  ...) .�"�ر�N ا�"�'�] ���-رار ا��ذ5ور أن �ط'ب إ���� ا�-��� إ�( ا�"��5م 

ا%����RRب ا��د�'RR�� �RRل ��RRد ا��RR?ق ، �. د ، و ، ��RRدر ���RRق ��RRث ��&RRور �'RR( &�5�RR ا7�"ر�RRت ، .... �RRدى ���'��RR ا�و��RR)ل  ا��RRد أ�RRوار ���RR# ،. د )٢(
  .١٣ص��در ���ق ، ، ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ،  ا����ز��ت ا��ر���� 

)١٦٤(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

   و��ط� ��&"�Dن أو ا��طر;� ا��>�'�� /  @����ً 

أ��م +را�م ا�د��وى ���6� �&ر"�ً �&4ف �ن ا��7�ء و�4+9 ��ب و)��� �د��� ��)م ) ���+P�ن(و"دت �����       
ا����ز��ت �ن طر�ق ا�و)�ط� ، إذ و��ت ����� ���+P�ن ذا+6� إ"راءات ��زم أطراف أي �زاع �A+���6� <�ل 
��5 ��دد �ن ا�� و<��ن �و)ط�ء ، و<�ل أن +�دأ إ"راءات أي ��رض ا��زاع ��� ا������ ، وو��ت ا������ 

�)�� ا�و)�ط�ن و)�ط�ً >��>�ً �ن ������ �&+�ر �ل طرف و)�ط� �ن ا7)��ء ا�واردة ��� ���5 ا�و)ط�ء و
ا�?��5 ، و���ن <��� ����� ���+P�ن "�)� و)�ط� و���6P� ��طر��ن و��و)ط�ء ، و<�ل ��رة أ��م �ن ا�"�)� 
� دم �ل طرف ���5 �&+/رة ��د��ءا+0 �د��� ����"W ا� ��و��� و)رد ا�و<�D5 و�ل ذ�ك ��&+/�ر �د�د ، و�وم 

�دى �دة ا�"�)� )��� وا�دة � دم ا�و)ط�ء ا�"�)� ��ق ������� ا�طر��ن أ++ �ن �+را��� و��ن ��&+/�ر ، و�"ب أ
�و�� � �و�0 أو ر��A� ، 0ذا �م �"��وا ا�+�ر  ٢٠+ ر�رھم &?ل ��رة أ��م �� � �"�)� ا��را��� و��طر��ن ���6 

وإذا ر�ض أي �ن ا�طر��ن  ذ�ك �وا� � و<�و� ً وإذا <�ل <رار ا�و)ط�ء �/در ��م �ن ����� ���+P�ن �+>��+0 ،
+4� ��د  9+)+�2ف ا�د�وى )�رھ� ا���دي أ��م ا������ و�و�D <رار ا�و)ط�ء �� ��Pف �&+م �����D ا��7ر و� �إ

/دور ا���م ، و��د /دور ا���م �4+9 ا���ف ا��&+وم �����D ا��7ر و� �رن ا���م � رار ا�و)ط�ء �Aذا ��ن 
��ن ا��د�� ���0 ھو ا�ذي �+��ل �4 �ت ور)وم ا�د�وى ، وإذا % ١٠ط�ء �ـا���م <د أ�ط� أ�>ر ��� <رر ا�و)

وان ���  ، )١(��� <رر ا�و)ط�ء �+��ل �ل �ر�ق �/��0 �ن ا��4 �ت ا� ����5 %١٠<ررت ا������ ���د�� ا<ل ب
  . �رى �� ذ�ك طر� � �ن طرق ا�و)�ط� )���4 ا�ذ�ر 

� +/ر ��0 ا����م ��� إ�داء رأ�0 أو +و/�� � ��زم ا�&/وم  ��ث) ا�و)�ط ا����م(و>�� أ)�وب آ&ر �)��       
�A+���6�، ��� أ�6م �>�راً �� �+��وھ� و��)�ون ا��زاع ��� أ)�)6� ، و�رأ��� � ���ل ھذا ا��وع )وى إ�دى /ور 

  . )٢(ا�و)�ط� 

  #ا�")��ر ;��/ @��@�ً 

وھذا ا�)م ا&ذ �0 �� ا�و���ت ا��+�دة وھو �� ا�� � � +���ف <��� ��4/ل �� ا��زاع ، و<د �دأ ھذا ا��ظ�م �� 
و��+� ����4ور��� و��و�ورك ا�7ر���+�ن ، و��و"�0 �+ دم ا7طراف �ط�ب إ�� ا������ �+���ن ���م ��ون ��دة 

��0 ����ً +�+زم ا�����م �+��4ذه إذا و"د+0 ���)��ً ، و�  <���� �+ ��داً، ��ظر ����زاع �/ورة ;�ر ر)��� و�/در
��دو ھذا ا��ظ�م <د ط�ق �� أي ��د آ&ر ;�ر ا�و���ت ا��+�دة ا�7ر���� ، ��� ا�0 <د �+��رض �D �>�ر �ن ا��ظم 

  .  )٣(ا�+�ر���� و<وا�د ا� ��ء �� ا��د�د �ن ا�7ظ�� ا� ��و��� �� ا����م 

  ) ا��&�ور ا�����د أو ا�>��ر ا�����د (دي ا���5ر ا�"-��م ا����/ را�*�ً 

) �����6م(ر;م ا&+?ف ا�+)���ت أ� إ�6� +دور �ول ���� وا�د وھو �+م �ن &?ل �رض ا7طراف أو       
 ��، �+��ن �ن + ��م ا� ��� ا���رو�� ، ) ���م أو <��� )��ق�)&?�6م أ��م طرف ����د ذي > � <��و��� وا(

 D�+(� ن أو <د ��+ � �6م ��4رد�ن���ن �ل طرف �ن ا�+4�/�ل ا��+�� � ���و<�D5 و��+ � ا�����د ���طر��ن �"+�
 �وا�7داث ��ل ا�&?ف ، و�)+ط�D ا7طراف ا�+ د�م �0 ��������ت ا�&ط�� ، و�� ا��6��� �/در ا�����د <راراً ، و
��ون <راره ��ز��ً �aطراف ، إذ ا�0 �+/رف �&��ر ����د و��6+0 �)��دة ا7طراف ��و/ول إ�� ا+4�ق 

  .  )٤(ة و�� دة �&/وص /�و��ت �+�دد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .��در ���ق ، ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ... �دى ���'�� ا�و��)ل ا��د أ�وار ���# ، . د )١(
  .��در ���ق ، ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ا��د أ�وار ���# ، . ، د ١٣ص ،��در ���ق ، ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ���د ا��?ق ، . د )٢(
  .  ٣٠٧-٣٠٣، وا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص �����3در ا�، أ�?ه ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ا��د أ�وار ���# ، : ا�ظر �# ذ�ك  )٣(
�ور�# &��ق ، ا�"��5م . ، ا�ظر د) Rule 706 of the Federal Rules of Evidence(�ن ;وا�د اU@��ت ا���درا��� ) ٧٠٦(وھذا �� أ>ذت �3 ا���دة  )٤(

��ث ��&ور �'( &��5 ، ا��د أ�وار ���# . ، ود ٢٦٠وص ٣٠٨-٣٠٧، وا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص ٦١، ��در ���ق ، ص... و�دى 
  . ��١٣در ���ق ، ص ،��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ا%����ب ا��د�'� ��ل ا����ز��ت ا��ر����  ���د ا��?ق ،. ود ، ���3 أ�?ه��در ا� ،7�"ر�ت ا

)١٦٥(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

     

إ�� "��ب ھذه ا�و)�5ل وا�طرق ھ��ك �)��2 ا��"وء إ�� "6�ت ا�4+وى وا�رأي وا���ورة وا7&ذ �4+واھ�  ــ      
، ��� ھ��ك ا� ��ء ا�+����� �� �"�ل ا�&)�5ر وا7�رار ا���"�� �ن ا��روب ، و�"�ن ا�+)و��  )١(وا)+��ر+6�

، و��� ھو وا�9 ���0 ����)�� �6ذه ا�طرق ��ن +)و�� ا��زاع +�ون �ن طر�ق ھ�5�ت �6� /�4 ا�ر)��� و�+م  )٢(

رادة أو 7&+��ر ا�7راد ، �+� و�و ��ن  D"ر� �����6� أو +����6� و+�د�د ��6+6� � رارات �ن )�ط� ���� ، و+

ا�&)�5ر وا7�رار ا���"�� �ن ا��رب وا�+� +�ون  ���6� ��+�ل �� +����0 ��� ��>��ن ��aراد ، ��"�ن + د�ر
  .  )٣(�ن ��>��ن �ن ا
دارة إ�� "��ب ��>��ن �ن ا��?ك أو ا��+�رر�ن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���رس ا���'س �# ���ل ا�رأي وا��&ورة ا�-��و��� ا>"����"R'� 3( : ( م �'(�١٩٧٩���  �٦٥ن ;��ون ��'س &ورى ا�دو�� ر;م ) ٦(��ت ا���دة  )١(
 #"Qو ا��ا� :  

 ً �R5ون رأي إ�داء ا�رأي �# ا����)ل ا��>"'ف ���H ��ن ا�وزارات أو ����H و��ن ا���RHت R�Kر ا��ر"�طR� �Rوزارة إذا ا�R"5م أطRراف ا�-���R إ�R( ا���'Rس و/ @��@�
 �H� زاع ) ا���'س �'ز���ر ;��)# �# �ل ا��K رى إن أ>ذ ا�رأي وا��&ورة �*"�ر أ�'و���أي  .  

و�R� �RH�'� �Rن ;�R�ون ا���R-�ت ا�*���R وھRو �R�ص �'R( ����R  ٢٣٩م ا�ذي �Rدل ا��Rواد ١٩٩١&��ط  ��٢٥ �# �ر��� �ر�وم و�@�ل ���ن ا�"�و�� ا�ود )٢(
دي �'�زا��Rت وط��� ا�"&�ر�� و���ن ا�"&�ر�� ��'�� وإ;'���� ���ط ��H ا���Rث �Rن ا�*���Rر ا�-��و���R وا���د��R ا�"R5�� #Rن "���\� �RH���Rف �Rن ا�Rل �Rل و

ا�دو�� و�ؤ���"�H ا�*��� �Kر ا������� وا�"��ر�� ، و�را�*� إ�دى ا�'��ن �"��R� �R_دارة وا��"*�;Rد �*R� �RH# آن وا�Rد ، و"�Rدر ا�'���R ا��"*'-� ���-�ت 
  . آراء 7 "�رض �'( ا��ر�-�ن ، و�# ��ل �&ل ا�"�و�� ا�ود�� �'>?ف �*ود إ�( أ���ب ا�*?;� أن �را�*وا ا�-��ء ا��>"ص 

م ا�Rذي ا�&��� SR��Rً ا�"&�Rر�� �"�Rو�� ا%�Rرار �٤/١٢/١٩٨٠"�ر�N ) ٩٧٤-٨٠(�"�و�� �# ا����ز��ت �Kر ا�*-د�� �@���H ا��ر�وم ر;م ــ 5ذ�ك ھ��ك ���ن ا
، وھRو �ط�Rق �-Rط �'R( ا��زا��Rت �Rول ا���Rؤو��� �MR ) ا�"# ""��ل ا�دو�� ��ؤو��"�H و5ذ�ك �ؤ���"�H ا�*��� ا�"# ���ت ��H ا�ط��M ا��R���# وا�"��Rري 

�*-د��R ، "�*�د ا����ز��ت ا��"*'-� ��%�رار ا�"�R�" #Rب �Rوظ�# ا�دو��R و�ؤ���H"�R ا�*��R'� �R( أ��Rس ھRذه ا����R ، وا%�Rرار ا��ر"�طR����� �Rؤو��� اا�
رة �'( ا">�ذ ;رار �د�د وا�"ظ'م ھ�� �"�ح �'����� وذ�ك �*د أن "5ون ;د "��'ت ;رار رد �ن اUدارة و��ب ، و�5ون ا�-رار ا���در �ن ا�'��� ��3 إ���ر �_دا

  .  ٢٩-�٢٨ورج �ود�ل و���ر د��و���3 ، ا��زء ا�@��# ، ��در ���ق ، ص. د: ا�ظر. 

ھذه  و�ن ھذه ا�طرق أ��� �� �5ن �*رو�� �# ا����# ��ظ�م ا�وز�ر ا�-��# ا�ذي �5ن ���ل �# �*ض ا����ز��ت ا�"# �5�ت ">ص وزار"3 �"( "م ھ�ر )٣(
م وا�ذي ��O ا�-��# ا7داري و��7 ��5'� و�'ط� ��H)�� �'��ل �# ا����ز��ت دون ���� إ�( "�د�ق �ن �'ط� أ>رى ، ��١٨٧٢م  ا�طر�-� ���-��ون ا���در

  .  ٦٣، ��در ���ق ، ص... �ور�# &��ق ، ا�"��5م و�دى . ا�ظر د

)١٦٦(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

ا'4� ا�$�2�2" �-����� ا�)*�-� ��.��� / ا�� -, ا����� 
��ز��ت ا�دار�� و6*ى�
��9   و/$*�� 8*واه� ا�-��0   

)وف � وم ����ن ا7>ر ا� ��و�� �6ذه ا�طرق ، ��ث ا�0 ھ��ك ����+�ن +�+ر��ن )���6� وھ� ���� �� إذا ���ت       
ھذه ا�طرق + طD ا�+ �دم �ن �د�0 ، و+�دأ �دة + �دم "د�دة �ن و<ت آ&ر إ"راء �ن ھذه ا
"راءات ، >م ����� �� 

ھذه ا�و)�5ل ��رم ا�&/م ا�ذي �"2 إ��6� �ن ا��"وء إ�� ا� ��ء ا�وط�� ا��&+ص ، وھذا �� إذا ��ن ا��"وء إ�� 
  :)����0 �� ا�4رع ا7ول ، >م ��+ ل ����ن �دى ������ ھذه ا�و)�5ل و+ د�ر�� �"دواھ� �� �رع >�ن ، و��� �2+� 

   األثر القانوني للوسائل البديلة لتسوية المنازعات/ الفرع األول 

�ل ا�4�5دة ا������ �6ذه ا�و)�5ل +��ن ���� ��ود �ن �D4 ��� ا7طراف ا��+��ز�� ـ أو ا��+��<دة �� ا�� ود       �
  . ا
دار�� ـ �ن +ط�� 6� ، وھذا ا��D4 �+�>ل �� ا7>ر ا�ذي ��د>0 +ط��ق ��ض ھذه ا�و)�5ل ����و�� +)و�� ا��زاع 

ون و��ء و) وط ا��ق ���� ا��دة ، و�ن ا��)�م �0 إن �دة ا�+ �دم و��ل أھم ھذه ا��7�ر ھو ا� ��ء ا��+زام د      
+� طD �زوال ا>ر ا��دة ا�+� ��ت ��ذ إن �دأ ا�+ �دم إ�� +� ق )�ب ا� ط��0 ، إذ +�+�ر ھذه ا��دة �2ن �م +�ن ، 

  .  )١(و+�دأ �دة + �دم "د�دة ��د زوال ا�)�ب ا�ذي أدى إ�� ا�� ط�ع 

وا�)ؤال ا�ذي �طرح اTن ھل ھذه ا�و)�5ل +�د �ن <��ل ا��ط���� ا� ����5 ا�+� + طD ا�+ �دم �ن �د�0 ؟ وھل �"وز 
  ا�+4�ق ��� <طD ا�+ �دم ���2�ل أ&رى ;�ر ا�+� �ص ���6� ا� ��ون ؟ 

��زع ���0 ، ��ن أ�� ����ط���� ا� ����5 ھ� أي ��ل �راد �0 ا��ط���� ����ق ا��+: ���� �&ص ا�)ؤال ا7ول       
�ط���� أ��م ا� ��ء �+��ن ��6� أ�6� �ظ6رة ���� /��ب ا��ق �� ا�+�)ك �� 0 ا��6دد ���) وط ��6 +��ل ا�د�وى 

  .  )٢(وا�د�D ��� ا�)واء 

 Dط + ��د �ن <��ل ا��ط���� ا� ����5 ��6 �ن طرق ا�+)و�� ا�ود�� + ���س �ن �ك إن ا��4�و�� وا�و)�ط� 
ا��) ط ���ق ا��ط��ب �0 ، إذ إ�6� ��)ت �ط���� أ��م ا� ��ء ا�وط�� ��دو�� ، إذ إ�6� طر�ق ودي �ن طرق ا�+ �دم 

�ذا ++و<ف ا
"��� ��� "واب ،  ذ�ك ا���ل ����)�� ��+و��ق و;�رها
<��ع ���د �ن إ"راءات ا� ��ء ا�ر)��� ، �
�دا5ن �ن أن �+4ق �D ا��د�ن ��� أن � طD ا�+ �دم ا�)ؤال ا�>��� ، ��ث �رى ��ض ا��راح ا�0 � �و"د �� ���D ا

��ق ����ظ�م ا���م ++ �  . )٣(���2�ل أ&رى ;�ر ا�+� �ددھ� ا� ��ون +2)�)� ��� إن أ)��ب <طD ا�+ �دم 

أ� إن ھ��ك �ن �رى أن ذ�ك �+��رض �D �راد ا���رع �ن �ظ�م ا�+ �دم ا�ذي ��ظر �ل +�د�ل ا+4�<� �� �دة       
� ررة �� ا� ��ون �+��ق �دد ا�+ �دم ����ظ�م ا���م ، �? �"وز أن �+رك +�د�دھ� �����5 ا�7راد ، ��ث ا�0 �و ا�+ �دم ا�

 أ"�ز ذ�ك ���ن أن �+4ق ا�دا5ن �D �د��0 ��� <طD ا�+ �دم ��Aذار ر)�� أو ;�ر ر)�� أو �+� ��"رد &ط�ب
  ا�+ �دم �� � 0 ��� ���ن ا�دا5ن �ن إط��� �دة��دي أو إ"راء +�4ظ� أو آ&ر ;�ر <��D��� �5 )ر��ن �وا��د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ن ا�-��ون ا��د�# ا�*را;# وا��"*'-� �S���ب ا�-ط�ع ) ٤٣٩و  ٤٣٨و  ٤٣٧(�ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري وا��واد ) ٣٨٤و  ٣٨٣و  ٣٧٤(ا�ظر ا��واد  )١(
  . ا�"-�دم 

  .  ١٤٩م ، ص١٩٩٦ا���"&�ر ���د ��د ا�'ط�ف ، ا�"-�دم ا��5�ب وا���-ط ، ا�ط�*� ا�@���� ، �دون ذ5ر ��5ن ا��&ر ،  )٢(

(٣)Hani Sarie , Consortia Agreements in the internati onal construction Industry :with special reference to 
Egypt ,London , Boston : Kluwer Law International ,  1996, p.205.                         

)١٦٧(  

  .  )١(ا�+ �دم ، ��� <د �ؤدي إ�� ھدم �ظ�م ا�+ �دم �ن أ)�)0 



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

أ� إن ھ��ك �ن �رى ا�0 �ظرا ���+�Pرات ا�دو��� ا�"د�دة �� �"�ل +)و�� ا����ز��ت ا
دار�� ـ ���ز��ت       
ا�� ود ا
دار�� �و"0 &�ص ـ وظ6ور �دا5ل �+)و�� ھذه ا����ز��ت دون ا��"وء إ�� ا� ��ء ا�وط�� ، ا�0 �"ب 

 D� ت ا�وط��� ��� �+?ءم��ھذه ا��+�Pرات و��� ���ن أن �"�ل �6ذه ا�طرق ���و)�ط� +طو�D �ظ�م ا�+ �دم �� ا�+�ر�
 ����أو ا�+و��ق أو ا��4�و�� �ن ا>ر <�طD ��+ �دم ا��) ط ���ق ا��+��زع ���0 �� ا�� ود ا
دار�� ـ � ود اP�7�ل ا�

  . )٢(��� ـ �>? ـ ��� ��ون �0 ا��] ا7>ر �ن �دم ���ع ا�� وق ا��+��زع ���6� �� ـ ا�� ود ا
دار�� ���رة ا� 

ــ أ�� ����)�� ������� ا�>���� و���� إذا ��ن ا��"وء إ�� ھذه ا�و)�5ل ��رم ا�&/م ا�ذي �"2 إ��6� �ن ا��"وء إ��       
ا� ��ء ا�وط�� ا��&+ص ، �0�2 �+��ق ��� إذا ���ت ھذه ا�طرق + �� �� ا��ق ا��و�و�� أم إ�6� ��� ا�ر;م �ن 

  ا��"وء إ�� ا� ��ء ؟  ا�4/ل �� ا��زاع �ن طر� 6� ���ن

� + �� ھذه ا�طرق �� ا��ق ا��و�و�� إذ ا�0 ���ن 7ي �ن ا7طراف ا�ذ�ن � �روق �6م <رار ا��و�ق أو       
ا�و)�ط ا�ط�ن ���0 <��ًء أو أ��م ا�+���م �)� أن �/ل إ�� ا� رار ا�ذي �ر��0 ��6 و)�5ل ��د��5 <د +ؤدي إ�� 

  .  �ت �د�ً �ن ا��"وء إ�� ا�+���م أو ا� ��ء �)م ا����ز�� و+و��ر ا�و<ت وا��4

�ذا �6�A� +&+�ف �ن ا�/�9 �ن ��ث إن ا�/�9 ھو +��زل �ن ا�"����ن �? ���ن ��د ا�+4�ق ���0 أن �+رك وا��"وء 
  .  )٣(إ�� ا� ��ء 

أ�� ا�طرق ا7&رى ��ن �6� �و�د ��دد و���ن �7د ا7طراف ا��"وء إ�� ا� ��ء �+� و��د /دور ا� رار       
إذا �م � +�D �رأي ا��و�ق أو ا�و)�ط أو ��د ا��4�و�� ، أ� إ�6� دا�5� ��دد �0 �دة ����� ���0 ا��+راض ��6� ��� 

�د ذ�ك �/�9 ���ذا � �  .  )٤(ا� رار وإ

    مدى فاعلية الوسائل البديلة وتقدير جدواها/ الثاني الفرع 

<د �� � �ظ�م ا�و)�5ل ا��د��� ��ل ا����ز��ت ـ &?�� ��+���م ــ ا�+ �دا و&�/� �� ا�دول ا������ ، ��رى       
�� وان ���ت ا)�ق ���ظ6ور �ن ا� ��ء ، ��ن �ر"D ذ�ك �+�>ل ) ��64و�6� ا�+ ��دي(ا���ض إن ا�و)�5ل ا��د��� 

+2&ر ظ6ور ا�دو�� �)�ط�+6� ا�>?ث ، ��� ��ء ھو )�ط� �ن )�ط�ت ا�دو�� +� ق �ن &?�6� وظ��4 إ<��� ا��دا�� ، 
  . وھ� وظ��4 � �/9 أن �+رك أ�رھ� ��aراد ، وإ� )�دت ا�4و�� و���ت ا�� وق 

     �<+(��ء ، ��ل <وا�ده وأ����0 ھ� �ن ��ظ�م ا�و)�5ل ا��د��� إذا ��ن �رور�� ، ���0 �"ب أن �ظل �0 ط��D ا
/�D ا�دول ا��+ د�� وا�+� � ����6� �� ذ�ك إ� ����� �/���6� دون ا�+داد ��/��9 ا�دول ا������ ، ���و�� ��0 

  .   )٥(���ن ز���+6� ور��د+6� ، و+�/�ن �4)6� �ن ا� ��ء ا�وط�� و+�دد ا� وا��ن �� ا�دول ا7&رى 
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  .  ١٨٦-١٨٥ا���"&�ر ��د ا�'ط�ف ، ��در ���ق ، ص )١(

  .  ���٣٤٠د ��د ا����د إ�����ل ، ص. د )٢(

  .  ١٥٧-١٣٥، ��در ���ق ، ...���ود ا�"��وي ، ا�"��5م وا��'O . د )٣(

�Rدى ���R# ،  أ�Rوارا��Rد . ، و د ١٥٧، صا���Rدر ���3R أ�R?ه ���Rود ا�"��Rوي ، . ، و د ٣٤١، ص ا���Rدر ������3Rد ��د ا����Rد إ�����Rل ، . د )٤(
، ا���R; #R� O'R�ون اR�Uراءات ا��د���R واUدار��R ا��د�Rد �-��ق ���ظ� ، . ��در ���ق ، و د، ��ث ��&ور �'( &��5 ا7�"ر�ت ، ... �*���� ا�و��)ل ا��د�'� 
  .، ��در ���قا7�"ر�ت  ��ث ��&ور �'( &��5

  .���3 أ�?ه ��در ا�ا��د أ�وار ���# ، : ا�ظر �# ذ�ك ) ٥(

)١٦٨(  

        



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

��ن ھذا ا�7ر ���P���� 0 ، ��ث إن �طء إ"راءات ا�+ ��� و+�دد در"�+0 وار+4�ع +����04 ـ &�/� �� ا�دول       
��وء ��ھ�0 ��� ���� ا�+� +طرح ���0 وان ا�و)�5ل  ا��+ د�� ـ �"�ل ا�و)�5ل ا��د��� أ�>ر �?ء�� ، ��ث إن ا� ��ء

+ ��ل �دد ا�د��وى ا�+� +��ل ��� ا� ��ء ، : ا��د��� +)6م �� ا�+&�4ف ��0 وذ�ك ��� ++�+D �0 �ن �زا�� أھ�6� 
��? �ن إ�6� <���� ا�+����ف � �ر�� ��� ��ء و+�4ل �و�� �ن ا�)ر�� �� ا�و/ول إ�� �ل ، إ���� إ�� �4��+6� 

ر �ن ا�)ر�� و����ظ� طر�� ا��زاع ��� &/و/�� ا��زاع ا� �5م ���6م ، ��� ++)م ����رو�� ��دم و"ود <وا�د � د
وإ"راءات ��ددة ، وا��4�ظ ��� ا��+ظ�م وا�+ر��ز ��� ا����ز�� وا�+��ر ا���ول ا�&?<� �ن "��ب أطراف 

ا�ذي +�  0 ھذه ا�و)�5ل �ن ار+��ح وا<+��ع  ا��زاع أو ا�7&�ص ا���وط �6م +)و�+6� ، �ل ذ�ك إ�� "��ب ا� در
�aطراف وذ�ك �&+��رھم ��و)��� ا�+� و"دوھ� ���)�� ��)م ا��زاع �"��ب ا&+��ر ا�7&�ص ا���وط �6م �)م 

��ل � ط �+)و�� ا����ز��ت ود��ً +(� �
�"�د  ا��زاع ، ��? �ن ذ�ك ، ��ن �ظ�م ا�و)�5ل ا��د���  ��، و���6� +)
  .  )١(�ل ودي �دى ا7طراف ا��+��ز�� ���D ��وب ا����ز�� 

و��� ھدى �� + دم �رى أن ھذه ا�و)�5ل +��ل و)�5ل �+)و�� ا����ز��ت ا
دار�� ا�+� ��"2 إ��6� �� ���� +)و�� 
  . ا����ز��ت +?��� ��"وء إ�� ا� ��ء ا��&+ص 

و�رى إن ھذه ا�و)�5ل ��� +�ون أ�>ر ������ ���0 �"ب أن ++و�� إ�دى ا�"6�ت ا�ر)��� إدار+6� ، إذ إن ھذه       
��ون ھ��ك �ر�ز �� �ل  أو أنا�و)�5ل )وف +ط�ق ��� ��و ا�م وأ��ل إذا �� +م إ���ء �را�ز �+&//� �6� 

ق وا�/�9 ، و��ث + وم ��Aداد <وا5م �2)��ء ا�و)ط�ء وزارة ، و+ وم ���+�)�ق ������ت ا��4�و�� وا�و)�ط� وا�+و��
وا��و� �ن �ن ذوي ا�&�رة �� �دة �"��ت �ن <��و���ن و��6د)�ن و&?�0 �ن ا��&+/�ن �Aدارة "�)�ت &�/� 

  . �+)ب ا�/�4 ا�ر)��� +/�دق ���6� ا������ �+) +)و��(�6ذه ا�و)�5ل ، و+/در <رارات 

���ل ھذه ا�و)�5ل ا��د��� ، �ن إ"راءات ��� إن ا�7ر � �&�و �ن ا      +(����"� إ�� +�ر�� D�D ا
ط�ر ا���م 
و�وا��د و&?ف ذ�ك ، �D ا���م ا�0 ��+رط أن ��ون ھ��ك �وا��د إذا �م �ط�ن ا7طراف &?�6� ��� <رار ا�+)و�� 

ي )�ب آ&ر ، �D �) ط � 6م �� ذ�ك و�/�9 ھذا ا� رار �6��5� ، ��� ا�0 ���ن أن �ط�ن �0 �و�و�� أو 7
�?�ظ� إن ا�+4�وض دا�5� ��ون أو�� ھذه ا�طرق و�� ���� +�ذر ا�و/ول إ�� ا+4�ق �ن طر�ق ا�+4�وض ــ إذ <د 
��/ل ��د ا�+4�وض /���ً ــ و��د +�ذر ا�و/ول إ�� ا+4�ق ، +)�� ا7طراف إ�� طرف >��ث وط�ب �)��د+0 أو 

�aطراف ا������ ا��"وء إ�� ا�+و��ق أو ا�+���م و�ذ�ك )وف  و)�ط+0 ، و�� ���� �دم ا�+و/ل إ�� و)�ط� �"وز
) ٧(� �ل ا��>�ر �ن �"م ا����ز��ت أ��م ا� ��ء ، �D ا���م ا�0 ���ن ا�)+4�دة �� ا�+�ر�D ا�"د�د �ن ا� ��ون ر<م 

  .  4ض ا����ز��ت ا��/ريم <��ون �"�ن ا�+و��ق ��٢٠٠٠)�� 
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  .  ٤٣١، ��در ���ق ، ص  ���د ��د ا����د إ�����ل. ا�-��# �&�ر ا��'��# ، ��در ���ق ، ص ، ود )١(

)١٦٩(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

ا�<�ط ا�>;ا�" و/ )
$�/: 0" �� / ا��)�� ا���2" 
"��#? �
��ز��ت ا�دار�� �AB-�ب  !�   ا�

+��4ذ ا�+زا��+0 �&��4�ت �+�ددة ، �6و <د ��+�D �ن ا�+��4ذ ، أو � وم �+��4ذ <د �ر+�ب ا��+��<د �D ا
دارة أ>��ء       
، أو أن �+��زل �ن +��4ذ ا�� د �� �ول �ن  ذ�&��ف ���وا/4�ت أو �+2&ر �ن ا��وا��د ا���ددة �� �ر���W ا�+��4

� ����0 �ن �زاو�� ھذا ا
�راف، ا���طن �دون �وا� � ا
دارة ، ��� ا�0 <د � ��+رم +�����ت ا���6دس ا���رف أو 
أو �4ذ ا��+زام ��� ;�ر ا�و"0 ا��ط�وب ، ��4 ���� �>ل ھذه ا��&��4�ت <د �>ور �زا��ً ��ن ا
دارة وا��+��<د ، و�م 
�+رك ا� ��ون ا�داري ا
دارة �� �>ل ھذه ا����ز��ت ا�>�5رة �ن +�ك ا��&��4�ت �ن "��ب ا��+��<د �D ا
دارة 

�دم ا�+��4ذ ، ��>ل  �� وا�د ا��ط� �� Dء أو �"رد ا�د���ء إ�� ا� �"+���� ا� ��ون ا�&�ص ا�+� � +)�9 إ� ��"رد ا
ھذه ا� وا�د ا�� ررة �� ا� ��ون ا�&�ص �� �وا"�6 ا��+��<د ا��&��ف ��+زا��+0 ;�ر ����� ������ �/��� ا��ر�ق 

ري ��ط� ا
دارة �ق +و<�D "زاءات ����رة ��� ا��+��<د ا���م ا�ذي +�>�0 ا
دارة ا��+��<دة ، �6ذا ��� ��ون ا�دا
ا�ذي �&��ف <وا�د ا�� د ، وان أ)�س ا�"زاءات �� ا�� ود ا
دار�� � � وم �و�و�6� ��� ا����<�� ��� ا��&��4�ت 

 ����ذا ���A� ، أي ا�ذي +4ر�0 ا
دارة �+���ن )�ر ا��ر�ق ا���م � )١(ا�� د�� ��)ب �ل أ��� ����ن )�ر ا��را�ق ا�
�رى ا�0 و)��� ��ل ا��زاع أ�>ر �ن �و�0 � و�� إذ ا�0 )��?ً �"�ب ا
دارة  ا�د&ول إ�� )��� ا� ��ء و���دھ� �ن 
 ����ا��"وء إ��0 وا<+��ء � 6� ، وإ��� ��ق �6� أن +2&ذ � 6� � د��ً ��� �/ت ���0 ���� د أو �ن � +�� ا� وا�د ا�

أ ا��)+ ر � 6� و<��ًء إن �[دارة و�Aراد+6� ا���4ردة +و<�D ا�"زاءات دون ��"� ا���د إنا�+� +"�ز �6� ذ�ك ، و��ث 
إ�� ا��"وء إ�� ا� ��ء و��ررھ� �� ذ�ك ھو ���ن �)ن +��4ذ ا�� د ا��+/ل �)�ر ا��ر�ق ا���م و���ن ا)+�راره 

� د ا�داري �ل إ�� )�ط+6� وا�+ظ��0 +� � �ً ���/��� ا����� ، و� +)+�د ا
دارة �� ����رة ا�)�ط� إ�� �/وص ا�
، �ذا ���A� �رى �6�2� +)+ط�D ا)+&دام ھذه ا�)�ط� و+ط��ق ��ض ا�"زاءات ��س ) ٢(ا����ط� �)�ر ا��ر�ق ا���م 

� و�� وإ��� �طر�ق ��ل ا��زاع أو ����ً �و<وع �زاع � د��ً و���داً �ن ا��"وء �� ��ء ، و++�وع ا�"زاءات ا�+� �
 �6�و"زاءات ) �ؤ<+�(��� ا��+��<د ��6� إ�� �دة أ�واع ، ��6� "زاءات ����� و"زاءات ��;ط� +��ك ا
دارة +و<�

، وا�+� +)+�د �� +و<��6� إ�� ��دأ ���ن )�ر ا��ر�ق ا���م ، و��0 و&د�� ��/��9 ا���م وا�+ظ�م ) ��)&�(�6���5 
)��?ً ��ل ا��زاع ���داً �ن ا� ��ء أو  )�ر ا��ر�ق ا���م +)+ط�D ا
دارة ا)+&دام و+طو�D �وع �ن ا�"زاء وا�+��ره

��ً �+"�ب ا�و<وع �� �زاع ، و�رى إن ذ�ك �+�>ل �� +ط��ق ��رة ا��رط ا�"زا�5 ، وا�ذي أ/�9 �ن ���
، �+� أ/�9 <ر�ن �ل � د �? ���د �&�و � د �ن ھذا ا��رط  ا��و�و��ت ا�+� أ/��ت ��5�� �� ا�و)ط ا� ��و��

د��� ا�+)�ؤل �ن �دى ا�ط��ق ��رة ا��رط ا�"زا�5 ��� ا�� د ا�داري ؟ و�ن �دى وظل �ل ا+4�ق ، و�ذا �>ور �
ا�+��ره أ)�و��ً �� �ل ا��زاع ا�داري ���داً �ن ا� ��ء ؟ و�ن أ�>�+0 و+ط�� �+0 ا�+� +2&ذ �6� ا�� ود ا
دار�� وا�+� 

��ن ؟ �ذا ���A� )وف � وم ����ن ���ن ا�+��رھ� إ�� �ٍد �� �رط "زا�5 وھ� ا�Pرا�� ا�+2&�ر�� و�/�درة ا�+2
�&/ص  ا�+�ر�ف ����رط ا�"زا�5 �� �ط�ب أول و�ن >م ���ن ا��ظر�� ا����� ���رط ا�"زا�5 �� �ط�ب >�ن ، و

  : ا��ط�ب ا�>��ث �درا)� +ط�� �ت ا��رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� و��� �2+� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ��&ورات ا��'�# ا��-و;��� ، �R��Rن ���د ر�*ت ��د ا�وھ�ب ، ���دئ وأ��5م ا�-��ون ا7داري ، . ، و د ٢٦١>��د >'�ل ا�ظ�ھر ، ��در ���ق ، ص. د )١(
  .  ��٣٤٠زن ��'و را�# ، ا�-��ون ا7داري ، ��در ���ق ، ص. ، و د ٥٢٤م ، ص٢٠٠٥

  .  ٣٣٤م ، ص١٩٧٣ ا�-�ھرة ، ا��د �@��ن ���د ، �ظ�ھر ا��'ط� ا�*��� �# ا�*-ود اUدار�� ، دار ا����H ا�*ر��� ،. د )٢(

)١٧٠(  

   ا��D����B C<�ط ا�>;ا�"/ ا�� -, ا'ول 



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

�&/ص ا7ول ����ن ا�+�ر�ف ا��Pوي  ؛ >?>� �روع �����+�ر�ف ����رط ا�"زا�5 )� وم �+ )�م ا��ط�ب       
و�� ا�>��ث ���ز ، ���رط ا�"زا�5 و���ن ا��64وم ا� ��و�� �0 ، أ�� ا�4رع ا�>��� ����ن ��0 أھ��� ا��رط ا�"زا�5 

  :��ً و��� �2+� +��ا��رط ا�"زا�5 ��� ��+�0 �0 �ن أو��ع ، 

  تعريف الشرط الجزائي / الفرع األول 

ا���ء وا�+زا�D�� �� 0 و��وه ، و"�D ا��رط  إ�زام��رف ا��رط �� ا���P �0�2  :ا�"*ر�ف ا�'Dوي �'&رط /  أو7ً 
إذا �رط ��� /���0 أ�راً ، ) ��)ر ا�راء و��6�(�روط ، �>�0 �ر�ط� ، و"��6� �را5ط ، و� �ل �رط ��رط 

، وا��رط �0 �دة ����� �� ا���P أ� إن �� ���6� ھو  )١(�رط �ل ���6� ��� /���0 أ�راً و� �ل ���رط� إذا 
  ) .إ�زام ا���ء وا�+زا�0(

�د ا��رط ا�"زا�5 ـ ��و��ً ـ ا)+>��ء �ن ا� ��دة ا����� ا�+� +��ط :  ا���Hوم ا�-��و�# �'&رط ا��زا)#/ @����ً �
�<دان +�د�د ���] ا�+�و�ض ���/ره ، إذ ��و"�0 �+و�� ا�طر��ن ا��+���� ��ء ���6 + د�ر ا�+�و�ض ، و+�د�د 

  .  )٢(، و<�ل �/ول ا
&?ل �+��4ذ ا�� د أو ا��+��ع �ن ھذا ا�+��4ذ � د��ً 

��دة ��رط �ن �روط و�ط�ق ��ظم ا�4 0 ���  ھذا ا�+�و�ض ا/ط?ح ا��رط ا�"زا�5 ا)+��داً إ�� ا�0 �رد       
� ���D أن �+م + د�ر ا�+�و�ض ا��ذ�ور �� +�� ا+4�ق ��ق ، أي ا�0 <د �درج ھذا ا��رط �� �ك ذ نا�� د ، ��� أ

ا�� د ا7/�� أو �� ا+4�ق ��ق ، و��ن �"ب أن ��ون )�� � ��� وا<�� ا
&?ل ����+زا��ت أ�� إذا +م ��د ذ�ك 
�، إ���� إ�� ذ�ك  )٣(ا����� /���ً  ھذه ���ن أن ��درج +�ت �64وم ا��رط ا�"زا�5 ، وإ��� <د ��د �� �>ل ���0 

ا ا��رط ـ ���"زا�5 ـ +2+� �ن �ون ���] ا�+�و�ض �+"�وز ا��رر ا�� � � �� ا;�ب ا��7�ن وا�ذي ذ��ن +)��� ھ
�/�ب ا�دا5ن ـ ا
دارة ـ �)�ب �� �+�رض �0 �ن &)�5ر �ظراً ��دم +��4ذ ا��د�ن ��+زا�0 أو +2&�ره ��6� �ن ا��و�د 

  .  )٤(ا���دد 

�دو أن ��ون ا+4�<�ً � در ��0 ا�طر��ن � دار ا�+�و�ض � د��ً ، � �وا)+��داً �ذ�ك ���ن ا� ول ��ن ا��رط ا�"زا�5 
وا�ذي �)+� 0 ا�دا5ن إذا �م ��4ذ ا��د�ن ا�+زا�0 ، وھو �و�D ��دة ��رط ��ن ا�� د ا7/�� ، أو �+���0 ا+4�ق 

��ق )٥( .  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٩ا�ن ��ظور ، ���ن ا�*رب ، ا���'د ا�>��س ، ��در ���ق ، ��ب ا���ن ، ص )١(

&�Rة ا��*�Rرف ��د ا�رزاق ا���Hوري ، ا�و��ط �# &رح ا�-��ون ا��د�# ، ا��زء ا�@��# ، ط�*� ��-�� �ن ;�Rل ا���"&�Rر ا��Rد �Rد�ت ا��راRK# ، ��. د )٢(
  .  ٧٩٥م ، ص٢٠٠٤اU�5�در�� ، 

ا���Rدر ��د ا�رزاق ا��R�Hوري ، . ، و د ١٦م ، ص٢٠١١، دار �ور اU�?م ، ا�-�ھرة ، ) ا�&رط ا��زا)#(ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ا�"*و�ض ا%"��;# . د )٣(
  .  ٧٩٦-٧٩٥، ص ���3

ان ا%ول ���د �'# ا�ط�)# ، ط��*� ا�&رط ا��زا)# �# ا�*-د�ن ا��د�# واUداري ، ��ث ��&ور �# ��'�R ا�-��Rء ، ا��R�� ا�"��R*� وا�@?@Rون ، ا�*Rدد. د )٤(
�M وا��&ر ا%ھ'�� ، �Dداد ��د ا����د ا���5م ، ا��و�ز �# &رح ا�-��ون ا��د�# ، ا��زء ا%ول ، ا�ط�*� ا�@��@� ، &ر�5 ا�ط. ود.  ١٠١، ص ١٩٨٤وا�@��# ، 

  . ٣١م ، ص١٩٦٩، 

�5R�در�� ، إ�راھ�م ��د ا��د ، ا�&رط ا��زا)# �# ا�*-ود ا��د��� ��ن ا�-��و��ن ا���Rري وا��ر��R# ، ا�ط�*�R ا%و�R( ، ا��R"5ب ا����R*# ا��Rد�ث ، اU. د )٥(
  .  ١٦، ص ا���در ���3ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . ، و د ٥٣م ، ص٢٠٠٣

)١٧١(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

<د أ�دت ��� إن ا��رط  )١(+�ر�ف ا��رط ا�"زا�5 <��و��ً ، ��?�ظ إن ا� وا��ن ا�� �ر�� �أ�� ���� �+��ق       
ا��د�ن ��+زا�0 ، أو +2&ره  ا�"زا�5 ھو ا+4�ق �)�ق ��� + د�ر ا�+�و�ض ا�ذي �)+� 0 ا�دا5ن �� ���� �دم +��4ذ

، و��ون ذ�ك إ�� ��Aراده ��ن ��ود ا�� د أو �� ا+4�ق ��ق ، و��� أن ��ون ذ�ك <�ل و<وع ا
&?ل ����+زام ، ��0
و<�ل �دوث ا��رر ا��)+و"ب 
���ل ھذا ا��رط ا�"زا�5 ، و���+��� ا)+� �ق ا��رط ا�"زا�5 ا��+4ق ���0 أ�� 

  .  )٢( �� /�ب ا�� د أو �� ���ق ��� د �0 ذات <وة ا�� د ا7/��

و��د إ���ن ا��ظر �� �&+�ف ا��/وص ا�+�ر���� ـ )�� � ا�ذ�ر ـ وا�+� ++/ل ���ن إ�راد �64وم ا��رط       
ا�"زا�5 �� ا� ��ون ا�� �رن �"د إن "���6� ��� ا+4�ق ���ل ���� �+/ل ��64وم ا��رط ا�"زا�5 �ن ��ث �و�0 

��ق ��� د ا7/�� ، و���+��� �6و �رط �)�ق ��� و<وع �رط�ً �ورده ا��+��<دان ��ن �روط ا�� د أو �� ا+4�ق 
ا��رر ا��4+رض �دو>0 �ن "راء �دم +��4ذ ا��د�ن ��+زا�0 ا�+��<دي ، �ذا ����ن ا� ول إن ا��رط ا�"زا�5 �� 

�� ا� ��ون ا�داري وھو ا+4�ق ��ن ا��+��<د�ن �رد �� ا�� د ا7/�� أو �� � د آ&ر ��� �ً �0 وھو �+��ن ����] � د
+و<�6� ا
دارة ��� ا��+��<د ���� إ&?�0 �� +��4ذ ا�+زا��+0 �� ا��وا��د ا�� ررة و<د در"ت ا
دارة ��� +���ن 
� ودھ� �>ل ھذا ا��رط ، و+و<�0 ا
دارة ��و"ب <رار إداري دون ا��+"�ء إ�� ا� ��ء �)+/دار <رار ��م ، 

ا��"وء إ�� ا� ��ء ، و�"�ب ا
دارة ا�د&ول إ�� ا� ��ء أو  وھو �ذ�ك ��+�ر )��?ً ��ل ا����ز��ت ا
دار�� دون
  . ا��ط���� ���+�و�ض 

  أهمية الشرط الجزائي / الفرع الثاني 

���ن ا��+��<دون ـ ��دة ـ � ودھم �رط�ً "زا�5�ً �6دف إ�� إ"��ر ا��+��<د ��� +��4ذ ا�+زا��+0 وا
�4�ء �6� ��       
���� �دم و"ود ��5ق &�رج �ن إرادة ا��+��<د �)�ب ظروف أ"���� � �د �0  ا��و�د ا���/وص ���0 ���� د �� ـ

�6� و� ���ن +?��6� �ن <��0 أ&رت +��4ذ ھذه ا��+زا��ت ـ إ���� �ذ�ك ��ن �0 �وا5د �>�رة و�زا�� ��  6� أ���ً ��� 
  :  �)+وى ا��/��� ا����� و���ن ���ن أھ��+0 ���� �2+�

�� إن ا�+��ر ا7&ذ ����رط ا�"زا�5 � �ل إ�� �د ���ر �ن �رص ا��"وء إ :�دم إرھ�ق ا�*دا�� وا�-��ء /  أو7ً 
�ن و"وده ��دد �واطن ا��زاع �)� �ً ����رر و���] ا�+�و�ض ا�ذي ار+��ه ا� ��ء �ط�ب ا�+�و�ض ، وذ�ك 

� و+� �ق ذ�ك �&4ف إ�� �د ���ر ا��Pط أطراف ا�+��<د ، وھذا �� ���ت )+ وم �0 ا������ �و �رض ا��زاع ���6
  . )٣(��� ��ھل ا� ��ء 

وإ"راءا+0 ا��� دة ، و�دم +د&ل أھل ا�&�رة �� + د�ر ا�+�و�ض ��دا5ن �� ���� إ&?ل  "��ب "�5م ا�-��ء/ @����ً 
  . )٤(ا��د�ن �� ا�+زا�0 

، ��ث إن ا�� د را�ط� ��ن أطراف وھذه ا7طراف إذا  ��Hم ا�&رط ا��زا)# �# "���� ا���"�M وازدھ�ره/ @��@�ً 
�� أدر�ت أن �د�6� أ)��� ����� وو)�5ل ����� و���ن +�4ل +��4ذ ا��+زام و+� ق ا��د ا7</� �ن ا������ت �0 ، 
وان �ل أي �زاع )وف � ��ون �ذا /�و�� و� ��+�ج إ�� +����ف وو<ت ، �6�Aم �ن �+رددوا �ط� �ً �� ا�+��<د 

.  )٥(��� +�ك ا�روا�ط ا�� د�� و+�ك �)��� �+/�� �ل و�د�دة ا�و/ل ���/��9 ا���م و+���� ا��"+�D وازدھ�ره وإ<
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ن ا�-��ون ا��د�# ) ٢٢٤( �ن ا�-��ون ا��د�# ا�*را;# ، وا���دة) ١٧٠(�ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري ، وا���دة ) ٢٢٣(ا�ظر ا���دة  )١(
  . �ن ا�-��ون ا��د�# ا%رد�# ) ٣٦٣(�ن ا�-��ون ا��د�# ا�'��# ، وا���دة ) ٢٢٦(ا��وري ، وا���دة 

  .  ��٢٠در ���ق ، صا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٢(
  . ٣٠، ص �����3در ا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٣(
  .  ���١٠١د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )٤(
  .  ٢٨، ص �����3در ا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٥(

)١٧٢(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

، ��ث ا�0 ��� ��ك ��0 إن أھ��� ا��رط ا�"زا�5 �� ��ن  ا�H�Uم �# "���ذ >طط ا�"���� �# ا�دو��/ را�*�ً 
ا
)6�م �� +��4ذ &طط ا�+���� �� ا�دو�� � + +/ر ��� ا� ط�ع ا�&�ص ��)ب �� ا�دو�� ، وإ��� ��+د دوره �� ھذا 

�� ا�� ود ا��2ن إ�� ا� ط�ع ا���م أ���ً ، و�+"�� ذ�ك �� ا�� ود ا
دار�� ا�+� +�ر�6� ا�دو�� ، ����رط ا�"زا�5 
) �����Pرا��ت ا�+2&�ر(ا
دار�� ���ل /�4 &�/� +&+�ف +����ً �ن ا�� ود ا��د��� و�ذ�ك �ط�ق ���0 �� ھذه ا�� ود 

، �ذا ��ن أھ��� ا��رط ا�"زا�5 � + +/ر �� ��ن ا�+���� ��� ا� ط�ع ا��+/ل ���7راد وإ��� إ�� ا� ط�ع ا���م �� 

  .  )١(دار�� ��ل +وا"ده و�����+0 �� ا�� ود ا

، إن �"رد و"ود ا��رط ا�"زاD��� �5 إ�� �د ���ر ا����ز��ت  ا�-��ء �'( ا����ز��ت ��ن ا��"*�;د�ن/ >����ً 
 ً��ا�+� ���ن أن +�دث ��ن ا��+��<د�ن ، �ن ��ث و<و�0 أو �د�0 و�ن ��ث ا�+��ره ����راً أو ;�ر ����ر ، �+و<

و +را&�0 ��0 أو ;�ر �+و<D ، ���"رد ا��ص ���0 �� ا�� د ��+�ر ��>��� +)��م �ن ا��د�ن �A&?�0 �� +��4ذ ا�+زا�0 أ
��� �ر+ب ا��رر ���دا5ن و���+��� ���4 ا�دا5ن �ن �بء إ>��ت ا��رر ، و���+��� ��+ ل �بء ا
>��ت ��� ا��د�ن 

، أي �رى ا�0 �6دف إ�� +"�ب ا����ز��ت �6و ��+�ر و)��� ا+4�<�� ��+�و�ض  )٢(&?��ً �� وا�د ا����� �� ا
>��ت 
 �6�  . ��ن ا
دارة وا��+��<د �

��� + دم �رى إن +���ن ا�� ود ا
دار�� �رط�ً "زا�5�ً ��+�ر �����ً ���+��<د ـ )واء ��ن ا��+��<د ـ ا�دا5ن أو       
ا��د�ن و�ذ�ك ���0 و)��� ھ��� و��و�� ���Pط ��� ا��د�ن +د��0 إ�� ا��+>�ل �+��4ذ ا�+زا�0 +��4ذاً �����ً ، و�دم 

0 ، و�ذ�ك ��+�ر )��?ً ��ل ا��زاع ++4ق ���0 ا
دارة �D ا��+��<د ��6� ا�+2&ر �� ذ�ك &��� +و<�D ھذا ا�"زاء ���
  . ا�+داًء ، و�"��6� وا��+��<د ا��"وء إ�� ا� ��ء وطول إ"راءا+0 

  

  تمييز الشرط الجزائي عما يشتبه به من أوضاع/ الفرع الثالث 

ا� ��و��� و&�/ً� ا�0 ��+�0 ����ر�ون و�رط  ��+�0 ا��رط ا�"زا�5 ـ �� ا� ��ون ا��د�� ـ ����>�ر �ن ا7و��ع      
ا��د ا7</� ���)ؤو��� وا�+6د�د ا����� وا�/�9 ، أ� إن ا�ذي ���6� ھو +���زه �ن ا�/�9 و���ن ا&+?�0 �ن 

  .  )٣(ا�+6د�د ا�����

�����)�� �+���زه �ن ا�/�9 ��ن ا��رط ا�"زا�5 <د ��+�س ���/�9 أ� إن ا�ذي ���ز ����6� إن ا�+4�ق ��� ا��رط    
ا�"زاD � �5 ا�+داًء )واء أدرج �� ا�� د ا7/�� أو �� ا+4�ق ��ق ـ أي <�ل وا<�� ا
&?ل ����+زا��ت ـ أ�� 

و�)+�ق ا�+�و�ض و�+� ق ا
&?ل ����+زا��ت ، و�� ذ�ك + ول  ا�+4�ق ��� ا�/�9 ���0 ��� د ��د أن �>ور ا��زاع
و��س �� � ��د ذ�ك )وى أ�ر ا�+4ر�ق ��ن (... ا��ذ�رة ا
������ ����روع ا�+��6دي �� ��ون ا��د�� ا��/ري 

  <�ل ا��رط ا�"زا�5 و��ن �� <د ��+�0 �0 �ن أو��ع ، �6و � وم ��� +�د�د � دار ا�+�و�ض ا�وا"ب أداؤه � د��ً 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٩ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د )١(

  .  ���١٠١د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. ، و د ٢٦، ص �����3در ا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٢(

، وRR5ذ�ك �RR# درا�RR& �RRرط ا��RRد ا%;�RR(  ٨٠٨-RR��٨٠٧د ا�RRرزاق ا��RR�Hوري ، ��RRدر ���RRق ، ص. را�RR���" #RR� MRRز ا�&RRرط ا��زا)RR� #RRن ا�*ر�RRون ، د )٣(
-��٨٠٩د ا�رزاق ا��R�Hوري ، ��Rدر ���Rق ، ص. ، و د ١٠٥، ص ا���در ������3د �'# ا�ط�)# ، . د : �'��ؤو��� و"���زه �ن ا�&رط ا��زا)# ا�ظر 

٨١٠  .  

)١٧٣(  
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ا)+� �<0 ، )واء أدرج �� /�ب ا�� د أو ذ�ر �� ا+4�ق ��ق ، وھو �6ذا �4+رق �ن ا�/�9 أو ا�+"د�د ، إذ ��� د 
�?ھ�� ��د أن �/�9 ا�+�و�ض �)+� �ً ، أ�� ��)م �زاع ���ن + د�ر ھذا ا�+�و�ض ، وإ�� �?)+���� ��0 �د�ن 

  . )١(... ) "د�د 

  .طر� �ً ��ل ا����ز��ت ا
دار�� أ� إن ا��رط ا�"زا�5 � دم �?ً � د��ً وان ��� �رى �� ����6�   

و����)�� �+���ز ا��رط ا�"زا�5 �ن ا�+6د�د ا����� ، ���0 �&+�ف �>�راً ، ��ث إن ا�+6د�د ا����� أ)�و��ً ��"2       
أ)�س و�دة ز���� ����� � /د إ��0 ا� ��ء ���ء ��� ط�ب ا�دا5ن وا���م ��� ا��د�ن �Pرا�� +6د�د�0 و+ در ��� 

و�ذ�ك ��ن ا�+6د�د ا����� �&+�ف �� ا�0 �"ب أن ���م �0 ا� ��� ، أ�� ا��رط  )٢(إ"��ره ��� +��4ذ ا�+زا�0 ����ً 
ا�"زا�5 ���0 �+م ��+4�ق ا��+��<د�ن ، و�ذ�ك ��ن ا�+6د�د ا����� ���ل ���� ا�+��4ذ ا����� ، أ�� ا��رط ا�"زا�5 ���0 

 ���ا�+�و�ض ، و�+م + د�ر ا�+6د�د ��� أ)�س و�دة ز���� ����� أو �ن �ل �رة �&ل �6� ا��د�ن ���+زا�0 ، ���ل �
، ا��د�ن �� +��4ذ ا�+زا�0 أ�� ا��رط ا�"زا�5 �? �+م + د�ره ��� ھذا ا7)�س إ� �� ���� �و�0 +�و���ً �+�"� �+2&ر

6د�د ا����� �+م �+�"� + د�ر �ن <�ل <��� ا��و�وع 
"��ر �Aذا ��ن +�و��� ���0 � در ��دة ���P�ً � طو��ً ، وا�+
ا��د�ن ��� +��4ذ ا�+زا�0 �ذا ���0 +���� و� �ر+�ط �� دار ا��رر ، أ�� ا��رط ا�"زا�5 ���0 �ر+�ط أ/? �� دار 

  .  )٣(ا��رر 

   .و�ذ�ك ���A� <د ���� أھم �� <د �&+�ط ��ن ا��رط ا�"زا�5 و�� ��+�0 �0 �ن أو��ع      

  

0" ا��E��� ا��6�D �-<�ط ا�>;ا�" / ا�� -, ا���2" 
  ا�D$* اداري

<د +وا"0 ا�� ود ا
دار�� ا��>�ر �ن ا����ز��ت �دى +��4ذھ� �)�ب إھ��ل أو + /�ر ا�طرف ا�>��� ، و����ن       
+��4ذ ھذه ا�� ود �� �و�دھ� ا���دد ، �ذ�ك ��ل ھذه ا����ز��ت ودون ا��"وء إ�� ا� ��ء ، وان �[دارة )�ط�ت 

+ظ�م ا��ر�ق ا���م و���ن +��4ذ ا��+��<د ��+زا��+0 ا�+��<د�� وا�+��زات وا)�� +���6� �ن إظ6�ر � 6� وا)+ رار وا�
�ن دون ��"� إ�� ا��"وء إ�� ا� ��ء ا�+داًء و����ن +��4ذ ا��+زا��ت �� ا��و�د ا���دد و�+"�ب �ل ا����ز��ت 

+� �ق �ن طر�ق ا� ��ء �درج ا���<دون ��دة �رط�ً "زا�5�ً ، وان �ط���� ا�� د ا�داري +2>�را ��� �روط ا)
ا�+�و�ض ا�� رر �� ا��رط ا�"زا�5 و�ذ�ك ��� ط���� اT>�ر ا�+� ++ر+ب ���0 ��+�"� �[&?ل �+��4ذ ا��+زا��ت 
ا�� د�� �� �و�دھ� ا���دد وان ا��رط ا�"زا�5 ��>��� ا+4�ق �+م ��ن ا��+��<د�ن ���ل �)�ق ��� + د�ر ا�+�و�ض ، 

�ض �� ��� ، ����دا إ�� +�د�ده �4�2)6م ، �ن ھ�� )وف ���ث �� ر;�� ���6� �� �دم +رك أ�ر + د�ر ھذا ا�+�و
، و�ن >م ���ن آ>�ر ا��رط ا�"زا�5 و�دى ) أ����0 �� ا� ��ون ا�داري(ا�4رع ا7ول &/�5ص ا��رط ا�"زا�5 

  :)�ط� ا� ��ء �� ا�+د&ل �+�د��0 و��� �2+� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  ، ا�ظRRRRر ا��و;MRRRR ا5�7"رو�RRRR#  ٥٧٥ص) ٢(ا��RRRRذ5رة اRRRR&�'� ����RRRR��Uروع ا�"�RRRR�Hدي �'-�RRRR�ون ا��RRRRد�# ا���RRRRري ���و��RRRR ا%���RRRRل ا�"���RRRRر��  )١(
http://previous.eastlaws.com/support/modawana.aspx.   . م ١٠/٤/٢٠١١"�ر�N ا�ز��رة     

>��د ���د ��ط�( ا��و�( ، ا��زاءات ا������ �# ا�*-د ا7داري ، ��ث ��&ور �# ��'R�� �Rوث . ، و د ���١٠٣د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )٢(
  .  ١٧٦م ، ص�٢٠٠٧�"-�'�� ، ا�*دد ا�@��ن �&ر ، آذار ، 

  .  ٨٠٩ر ���ق ، ص��د ا�رزاق ا���Hوري ، ��د. ، و د ١٠٤، ص �����3در ا����د �'# ا�ط�)# ،  )٣(

)١٧٤( 
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  خصائص الشرط الجزائي / الفرع األول 

: &/�5ص وھ�  >?>��+��ز ا��رط ا�"زا�5 �"��� �ن ا�&/�5ص ��ل أھ�6� ، �)ب �� "رى ���0 ا�4 0 ھ�     
��� أن �0 &�/�� ؛ إن ا��رط ا�"زا�5 ا�+زام +��� ��� ا�0 +�و�ض � دره ا�طر��ن ، وا�0 + د�ر "زا�� ��+�و�ض 

  : ن �0 ط���� &�/� �� ا�� ود ا
دار�� ، �ذا )�+��ول ذ�ك ���� �2+� أ&رى وھ� أ

  >��)ص ا�&رط ا��زا)# ��ورة ���� /  أو7ً 

  :ا�&رط ا��زا)# ا�"زام "�*# /  ١

�+م + د�ر ا��رط ا�"زا�5 �ن <�ل طر�� ا��+زام ، و�رد ھذا ا�+ د�ر �� ا�� د أو �� ا+4�ق ��ق ، وان       
ا)+� �ق ا��رط ا�"زا�5 �ر+�ط �A&?ل ا��د�ن �+��4ذ ا�+زا�0 ا7/�� ، و���+��� ��ن ا��رط ا�"زا�5 ��س ا�+زا��ً 

  : ��� ذ�ك  أ/��� �ل ھو +��D �?�+زام ا7/�� ا�وارد �� ا�� د و����

، أي إن ا��رط ا�"زا�5  )١(ــ إن ا��+زام ا7/�� ھو ا���ول ���0 ��+زا��ت ا�طر��ن و��س ا��رط ا�"زا�5 ١
، إ� إذا  )٢(��س � /وداً �ذا+0 وإ��� ھو و)��� �P��� وھ� ��ل ا��د�ن ��� +��4ذ ا�+زا�0 ا7/�� ا�وارد �� ا�� د 

�"وز ��دا5ن ا��ط���� ����رط ا�"زا�5 ا���/وص ���0 ���� د ، أي �رى ا�0  ���0 ذ��ن ا��+زام ;�ر ���ن ا�+��4
  . )��?ً ��ل ا��زاع ا�ذي <د �>ور ��ن ا��+��<د�ن دون ا� ��ء 

  .  )٣(ــ إن ا��ط?ن ا�ذي ���ق ا��+زام ا7/�� �+ر+ب ���0 �ط?ن ا��رط ا�"زا�5 � ا���س ٢

  ) .ا��رط ا�"زا�5( ��ء ا��+زام ا�+��� ــ ا� ��ء ا��+زام ا7/�� �ؤدي إ�� ا�٣

�د ا��رط ا�"زا�5 ا�+زا��ً �د���ً �? �+رك ���د�ن ا�&��ر ��ن +��4ذ ا��+زام ا7/�� ور��0 ���رط ٤� �ــ ��� 
ا�"زا�5 �� دا�ت ا�+زا��+0 ا7/��� ����� إ� �� ���� إذا �� أ/�9 +��4ذ ا��+زام ا7/�� �)+��?ً �&ط2 ا��د�ن 

  . )٤(ھذه ا����� �/�ر إ�� ا��رط ا�"زا�5 ��4 

  :ا�&رط ا��زا)# "*و�ض �-دره ا�طر��ن /  ٢

��<د�ن أن ����� ا�� د ��د إ�را�0 �رط�ً �+4 � ��0 � د��ً ��� +�د�د �)ؤو��� �ن �&ل ���6� �+��4ذ ا�+زا�0       +���
�� ھذا ا�� د أو �+2&ر �� +��4ذه ، و��ون ذ�ك �� /�ب ا�� د و��ن �روط0 ، أو �� ا+4�ق ��ق ، وھذا ا��رط 

�دو أن ��ون �رط �� � د أو �� ا+4�ق ��ق �+��ن ��ون <�ل ا�+��4ذ ، �ذا �6و ـ ا��رط ا�"زا�5 ـ �� � � � 0+ �
�ت ��6� إن ، )٥(��"زاء ا��+ر+ب ��� ا
&?ل ����+زام  اً +�د�د���
  ا��رط  أ� إن ھذا ا�+4�ق �>�ر ��ض ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٠٤، و ��د ا�رزاق ا���Hوري ، ��در ���ق ، ص ١١٥ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د )١(

��وز �'دا)ن �RدR� ً7ن �ط����R ا��Rد�ن ا��*Rذر ���&Rرط ا��زا)R# أن �ط���"� 3R���Rذ : ( �ن ا�-��ون ا��د�# ا��ر��# وا�"# ��ت �'( ) ١٢٢٨(ا�ظر ا���دة  )٢(
  ) . ا�7"زام ا%�'# 

�طR?ن اR"�7زام ا%�R'# ( �Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا��ر��R# وا�" #R��Rت �'R( ) ١٢٢٧(، 5ذ�ك ا�ظر ا���دة  ���١٠٢د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )٣(
��د . ، و د ٦١-٦٠إ�راھ�م ��د ا��د ، ��در ���ق ، ص. د ،) ��""�M �ط?ن ا�&رط ا��زا)# ، أ�� �ط?ن ا�&رط ا��زا)# �? ��""�M �ط?ن ا�7"زام ا%�'#

  .  ٨٠٥، ص ا���در ���3ا�رزاق ا���Hوري ، 

  .  ١٠٢، ص ا���در ������3د �'# ا�ط�)# ، . د )٤(

  . ٧٣���3 ، ص��در ا�إ�راھ�م ا���د ا��د ، . د )٥(

)١٧٥(  
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<د ��ون ����P�ً ��0 ، أو <د ��ون ا�+�و�ض ا7+4�<� ا<ل �ن ا��رر ا�وا<D ، أو <د ��ون و)��� �[�4�ء �ن ا�"زا�5 
  . )١(ا��)ؤو��� 

  :ا�&رط ا��زا)# "-د�ر �زا�# �'"*و�ض /  ٣

إذا ��ن ا��رط ا�"زا�5 ��>ل + د�راً ��+�و�ض ا�ذي �)+� 0 ا�دا5ن ��د إ&?ل ا��د�ن ���+زا�0 أو ا�+���\0 �\ن       
+��4ذ ھذا ا��+زام ��ن ھذا ا�+�و�ض � در ���ل "زا�� ، ذ�ك إن ا��+��<د�ن � و��ن �+�د�د � داره ا�+داًء <�ل و<\وع 

� ـ <�\ل و<\وع ا��\رر أو ا
&\?ل ���+��4\ذ أو ا��+�\�ع ��\0 ـ ا��\رر ، و���\0 �\�ن ا�+ \د�ر ا�� \در ���\رط ا�"زا5\
�+/ف ��و�0 "زا���ً، وھذه ا�/�4 ����5 �� ا�وا<D �ن /�رور+0 � د��ً و�� و<ت � �)+ط�D ا��+��<دان ��0 ا�+��\ؤ 

  . )٢(�� دار ا��رر ا�ذي �/�ب ا�دھ�� �ن "راء إ&?ل ا�طرف اT&ر �+��4ذ ا�+زا�0 

   �زا)# �# ا�*-ود اUدار�� &رط ا�ا�>��)ص /  @����ً 

)�ق إن أ�ر�� إ�� +�ر�ف ا�� د ا�داري �0�2 ا�� د ا�ذي ��ر�0 �&ص ���وي ��م � /د +)��ر �ر�ق ��م أو       
+�ظ��0 و+ظ6ر ��0 ��� "�6 ا
دارة �� ا7&ذ ���2�م ا� ��ون ا���م ، وا�0 ��+رط ��0 �روط ����� و�+��ز �ذ�ك 

�5 �� ا�� ود ا
دار�� �&+�ف �ن )�5ر ا�� ود �ط���� &�/� +&+�ف �ن ا�� ود ا��د��� ، �ذا ��ن ا��رط ا�"زا
  . )٣(ا��د��� ، �ذا ���0 <د �ط�ق ���P��� 0را�� ا�+2&�ر�� 

وھ� ����] � د�� +و<�6� ا
دارة ��� ا��+��<د ��6� ���� إ&?�0 �� +��4ذ ا�+زا��+0 ) ا�Pرا��(وا��رط ا�"زا�5       
/��P �دم ا�+��4ذ أو +2&�ر �� ا�+��4ذ �ن ا��و�د ا���دد ���� د ، أو  ا�+��<د�� وأ��ً ��ن ��ل ھذا ا
&?ل )واء ا+&ذ

��ن ا�+��4ذ ;�ر �رض �"�6 ا
دارة ا��+��<دة أو �� ���� ا�+و<ف �ن ا�+��4ذ ا�� دي دون إذن �)�ق �ن ا�"�6 
. )٤(� ا��+��<د ��6� و+و<�D ا�"زاء ��) ا��رط ا�"زا�5(ا��+��<دة ، �ل +�ك ا��7�ل +"�ز �[دارة ا��+��<دة إ���ل 

و<د در"ت ا
دارة ��� +���ن � ودھ� �>ل ھذا ا��رط ��� ھو ا���ل �� � ود � �و�ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� 
��دة �)�� ����� �ن ���] ا�� �و�� و+�)ب �6��� إ+��م ا������ ، أي �دى +/��4 ا��)���ت ) ا�Pرا��(و+ؤ&ذ � دار 

�د +� ق ا��&���4 دون �رورة إ>��ت ا��رر ، أ�� ا�7ذار ���+��<د ا��&ل ��ن ا�طر��ن ، >م +و<D ا�Pرا�� �
  . ���+زا��+0 �? +�د �رور�� 

       D�>ود ا��د��� ��ث ا�0 �+م +و �إذن ا��رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� ���ل /�4 &�/� +&+�ف +����ً �ن ا�
ا
دارة ذات ا��2ن ، ����� �� ا�� ود ا��د��� �+ط�ب  ا��رط �� ا�� ود ا
دار�� ��و"ب <رار إداري /�در �ن <�ل

+و<D �� ا�� ود ا
دار�� دون ��"� إ�� إ�ذار إ� �� ) ا�Pرا��(<راراً �ن ا������ ا��&+/� ، وان ا��رط ا�"زا�5 
���د�ن  ���� ا�+4�ق أو إذا �ص ا� ��ون ��� &?ف ذ�ك ، أ�� �� ا�� ود ا��د��� ��+ط�ب ا�7ر +و"�0 إ�ذارا �)� �ً 

  ، و��ون +و<�D ا��رط ا�"زا�5 ـ ��� ذ�ر�� ـ +� ��5 )٥(ا���+زم إ� إذا �ص ا� ��ون ��� &?ف أو ��+4�ق ا�طر��ن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. د: �Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا�*را;R# ، ا�ظRر) ٢٥٩(�Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا�'��R# ، وا���Rدة ) ٢٢٠(�ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري وا���دة ) ٢١٧(ا�ظر ا��واد  )١(
  . ١٢٣ – ١٢٠ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص

  .  ١٢٦، ص ا���در ���3ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٢(

  .  ���١٠٩د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )٣(

  .  ١٣٨ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

و��دو إن ) ٧٠(�?�ظ إن ا�&روط ا�*��� ��-�و7ت أ���ل ا�H�د�� ا��د��� ;د ����ت �و�وع اU�ذارات واU&*�رات ��ن &روط�H ا�*��� وذ�ك �����دة  )٥(
  . ا����5م وإ�راءا"�H ا��*-دة اUدارة "'�S إ�( ا�">دام اU�ذار إذا رأت ا����� إ�( ذ�ك و�'( ���ل ا7>"��ر �"���3 ا�طرف ا�@��# و"�ذ�ره ;�ل ا�7"��ء إ�( 

)١٧٦(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

�دون ��"� إ�� إ>��ت ا��رر �� ا�� ود ا
دار�� ����� �+ط�ب ا�7ر ا��+"�ء إ�� ا������ ا��&+/� 
>��ت ا��رر 
�� ا�� ود ا��د��� إذ ��د ا��رر �+�  �ً ��6� ����ً و�ن >م +�+�4 ا���"� 7ي �وع �ن ا�� ���ة ، ��4 ا�� ود 

�"زا�5 ا�+� وردت �� ا�� د 7ن ا��رر ��د �+�  �ً ����ً �� ا
دار�� �"د إن ا
دارة +)+�ق "��D ����] ا��رط ا
ھذه ا�� ود ، وذ�ك ��"رد ا�+2&�ر �� +��4ذ ا��+زام دون ��"� 
>��ت ا��رر وذ�ك �+/�ل ا�� د ��ر�ق ��م 

  .  )١(وا�+2&�ر �� +��4ذه ����ه ا�+2&�ر �� + د�م ا�&د�� ا�+� �+�4ل ھذا ا��ر�ق �� + د��6� ��"�6ور 

��>?ً ھ��ك ���ت � ++�رر ��6� ا
دارة ��?ً ��� �و +2&ر +)��م ����� �در)� &?ل ا��ط�� ا�/���4 ��ث       
 ً���� ��د �+�ررة �)�ب ا�+2&�ر �� +��4ذ ا��+زام + �+�ون ا�درا)� ��6� ��ط�� و���0 ��
دارة �� ھذه ا����� 

�?ً ��ذ�ك � �و"ب �4رض ا�Pرا�� ا�+�و���� �، أ� إن ھ��ك �ن �رى إن ا�+2&�ر ذا+0 <د �  )٢(� ��ق ا��د�ن و
��+رط أن �)�ب �رر ، إذ �ن ا�"�5ز إن ا��+��<د �D ا
دارة �و<D ���0 ا�"زاء �+�"� ا�+2&�ر ا�ذي �م ��+W �رر 

  . )٣(ر و��ن �ط���� ا
&?ل ����+زام و+�� 0 ��ر�ق ��م ذي �D4 ��م �"ب ا��+زام ����وا��د و�دم ا�+2&�

و<د ذھ�ت ا������ ا
دار�� ا����� �� �/ر إ�� ا�+راض و<وع ا��رر �)�ر ا��را�ق ا����� ��"رد �/ول       
 0+��<
إن ا�"زاءات ا�+� +��ك ا
دارة +و<��6� ��� ا��+��<د ��6� �� (.... ا�+2&�ر �� +��4ذ ا��7�ل دون ��"� 

أو </ر �� +��4ذ ا��+زا��ت ا��4رو�� ���0 ��و"�0 إ��� +)+6دف  روا�ط ا�� د ا�داري إذا �� &��ف �روط ا�� د
أ)�)�ً +��2ن )�ر ا��را�ق ا����� �? ��+رط �+و<��6� إ>��ت و<وع �رر أ/�ب ا��ر�ق ا���م إذ إن ھذا ا��رر 

طوي �4+رض ��"رد +� ق )�ب ا)+� �<6� ا���/وص ���0 �� ا�� د ذ�ك إن ا�+را&� �� +��4ذ ا�� ود ا
دار�� ��
  .  )٤(...)��6 ا+4�ق ��زم �� ذا+0 ��� إ&?ل ���+�ظ���ت ا�+� ر+�ت ا
دارة �ؤون ا��ر�ق و+��2ن )�ره ��� أ)�)6�

  آثار الشرط الجزائي ومدى سلطة القضاء في التدخل بتعديله / الفرع الثاني 

�+��ن ��� إن ا��رط ا�"زا�5 ھو +�و�ض � در � د��ً �ن ا��+��<د�ن �� � دھ�� أو �� ا+4�ق ��ق �ن �دم       
+��4ذ ا��+زام أو ا�+2&ر ��0 ، وا�0 �ذ�ك ��ون أ)�و��ً �� �ض ا��زاع ���داً �ن )��� ا� ��ء ، ��� +و/��� إ�� ا�0 

��0 ا�� د ، وا�0 � �"�ل 
���ل ھذا ا��رط ا�"زا�5 ط���� ��ن ا7/�� ا���/ب � م��س )وى ا�+زام +��D �?�+زا
�� ا�� دور +��4ذ ا��+زام ا7/�� و��� ذ�ك ���0 إذا �م ��4ذ ا���+زم ����رط ا�"زا�5 ا�+زا�0 ا7/�� أو +2&ر �� 

، ���0 �� ) �5ا��رط ا�"زا(+��4ذه ، وا�� دت �� ذات ا�و<ت ���� ا��روط ا�وا"�� �)+� �ق ا�+�و�ض ا4+7�<� 
  . +�ك ا����� �/�9 ا��رط ا�"زا�5 �)+� �ً و�+��ن ا�و��ء �0 

و+��4ذ ا��رط  م�)��� �دى "واز ا�"�D ��ن ا�+��4ذ ا����� �?�+زا: و��ل ذ�ك �>�ر �)��+�ن ھ��+�ن وھ��       
ا�وارد ���� د و��ن ا��رط ا�"زا�5 ا���/وص ���0 �� ا�� د �ن �د�0 ، وذ�ك �ظراً �?ر+��ط ��ن ا��+زام ا7/�� 

ا�"زا�5 ا���/وص ���0 ��ل �دم +��4ذ ھذا ا��+زام ا7/�� أو ا�+را&� �� +��4ذه ، وا��)��2 ا�>���� وھ� ا�+� 
+>�ر �و�وع )�ط� ا� ��� �� ا�+د&ل �+�د�ل ا��رط ا�"زا�5 و�دى دوره �� ذ�ك ، و���0 )وف � وم �درا)� 

ا����� �?�+زام و��ن ا��رط ا�"زا�5 �� أو�ً ، و�ن >م �+��ول )�ط� ا� ��� ��  <��دة �دم "واز ا�"�D ��ن ا�+��4ذ
�د�ل ا��رط ا�"زا�5 �� >����ً و��� �2+� + :  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١١٣-���١١٢د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. ، و د ١٣٩ – ١٣٨ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د )١(
  .  ١١٣، ص �����3در ا����د �'# ا�ط�)# ، . د )٢(
  .  ١٣٩، ص ���3 ��درا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٣(
;رر"�RRH ا����R�5 اUدار��RR ا�*'��RR ، ا����Rدئ ا�"RR# ، ���و��RR ١٠٨٦;��RR)�� ، ر;Rم ١٧، ا��RR��  RR5�٣٠/١١/١٩٦٣م ا����R�5 اUدار��RR ا�*'�R� �RR# : ا�ظRر  )٤(

  . ١٦١ـ١٦٠م ، ص ١٩٦٤ـ١٩٦٣ا���� ا�"��*� ، ا�*دد ا%ول ،  ا��5"ب ا���# ،

  

)١٧٧(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  : �دم �واز ا���M ��ن ا�&رط ا��زا)# و��ن ا�"���ذ ا�*��# / أو7ً 

ا� ��دة ا����� ھ� �دم "واز ا�"�D ��ن ا�+��4ذ ا����� وا��رط ا�"زا�5 ، أي ����رة أ&رى � ���ن ��دا5ن ��ن       
  .  )١(�ط��ب ا��د�ن ا��+زام ا7/�� أي +��4ذ ا��+زام ا����� ا�وارد �� ا�� د �� دام +��4ذه �����ً 

و��� ذ�ك ���D�+�� 0 ا���م �+��4ذ ا��+زام ا7/�� و����رط ا�"زا�5 ���ً ، إ� �� ���� ا�+2&�ر و��ون <د +م       
ا�+4�ق ���6� ، وا�0 إذا ��� أ��م ���� أو �ر��� +�>ل �دم ا�+��4ذ �?�+زام ا�وارد ���� د أو ا�+2&ر ��0 ، وأ/�9 

�ن ا�&+��ر ھ�� إ���� �� ��دة ا����� ا�+� ا�ر�� إ��6� ، وا�+� ++�>ل  ا��رط ا�"زا�5 �)+� �ً �+وا�ر �روط0 ، �?�د
 ً��  . �� �دم "واز ا���م ���+��4ذ ا����� وا��رط ا�"زا�5 �

 �+T�� ق <��و���� ���ر ��ون �� +�ك ا�4ر��+&�  : وا

  . ــ �)+ط�D ا�دا5ن أن �ط��ب ����رط ا�"زا�5 ١

  . �"زا�5 ��� ا�دا5ن إذا أ/�9 +��4ذ ا��+زام ا7/�� �)+��?ً �&ط2 ا��د�ن ــ �)+ط�D ا��د�ن أن ��رض ا��رط ا٢

ا��+زام ا7/�� �)+��?ً �)�ب أ"��� ، وھ�� �� +�ك ا����� �� �� ھذا ا��+زام ، إذ �  ذــ ���� إذا �� أ/�9 +�٣�4
ـ ��� أ)��4� ـ ��س + د�ر �+�و�ض �"وز �� +�ك ا����� ا��ط���� ����رط ا�"زا�5 ، و��� ذ�ك ��ن ا��رط ا�"زا�5 

  .  )٢(�)+�ق ، وھ�� � �)+�ق ا�دا5ن +�و�ض �� 

و���ء ��� �� + دم �+�9 إن ا��ق �� ا�&+��ر <��و��ً ھو ��دا5ن ا�ذي ���ك ا��ط���� �0 ، �ن ا��رط ا�"زا�5       
+2&ر ��0 و;��+0 ھ� ���ن +��4ذ ��س طر� �ً �ن طرق ا�و��ء �ل ھو � �ب ���د�ن ��� �دم +��4ذ ا�+زا�0 أو ا�

ا��+زام و+ ر�ره ، وان ��� �رى إن �0 ;��� أ&رى وھ� +"�ب �ل ا��زاع أ��م ا� ��ء ، �? ���ن أن �+رك �ق 
ا�&+��ر ���د�ن �+� �"��0 و)��� �[�?ت ، ��ث ا�0 �)+ط�D �ر�0 � ط ��د�� �/�9 +��4ذ ا��+زام ا7/�� 

  .  )٣(2 ��0 �)+��?ً و��رط أن ��ون ا�&ط

وإذا ��ن ا7/ل ھو �ط���� ا�دا5ن �+��4ذ ا��+زام ا7/�� ا�وارد ���� د +��4ذاً �����ً ، ��ن ھ��ك ا)+>��ء �رد       
��� ھذا ا7/ل �"�ل ا�دا5ن ��طراً إ�� ا��ط���� ����رط ا�"زا�5 ر;م إ������ ا�+��4ذ ا����� وذ�ك �+�>ل �� 

ه ، وإذا ��ن ا�+��4ذ ذا����� �?�+زام � ���ن أن � وم �0 إ� ا��د�ن ، وا�+�D �ن +���4��+�ن وھ�� إذا ��ن ا�+��4ذ 
  .  )٤(ا����� �رھ �ً ���د�ن ، و� ���ق ���دا5ن �رراً ")���ً 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ��٨١٢د ا�رزاق ا���Hوري ، ��در ���ق ، ص. د )١(

  . ٨١٣-٨١٢، ا���در ���3 ، ص��د ا�رزاق ا���Hوري . د )٢(

  .  ٢١١ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د  )٣(

إذا �5ن ا�"���ذ ا�*��# إرھ�ق �'�د�ن ��ز �3 أن �-"�Rر �'R( : ( �ن ا�-��ون ا��د�# ا���ري وا�"# ��ت �'( ا�3 ) ٢٠٣/٢(وھذا �� أ&�رت إ��3 ا���دة  )٤(
�Rن ) ٢٠٤/٢(، وا���Rدة �Rن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا�'��R# ) ٢٠٦/٢(، و�-��ل ھ� ا��ص �ص ا���دة ) د�M "*و�ض �-دي إذا �5ن ذ�ك 7 �'�ق ���دا)ن �رراً �����ً 

م ، �و�Rو�� R�٢٩/٥/١٩٥٥ن ا�-�R�ون ا��Rد�# ا%رد�R# ، وا�ظRر �Rذ�ك �R5م ���R�5 ا�R")��ف ا�-�Rھرة ، �'��R ) ٣٣٥/٢(ا�-��ون ا��د�# ا��وري ، وا���دة 
م ، �و�Rو�� ا�-��Rء �١١/١٢/١٩٦٠ك �R5م ���R�5 ا�R")��ف ا�-�Rھرة ، �'��R ذ، و5 ١٨٤م ، ص١٩٧٩ا�-��ء ، ��د ا���*م ��*� ، ا�5"ب ا�@��# ، ط�*� 

  .  ٢١٤، ص ا���در ���3ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . ، أ&�ر إ����H د ١٩١-��١٩٠د ا���*م ��*� ، ��در ���ق ، ص

)١٧٨(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  : و��ن ا�&رط ا��زا)#  مــ ا7�"@��ء ا�وارد �'( ;��دة �دم �واز ا���M ��ن ا�"���ذ ا�*��# �?�"زا

+"در ا
��رة إ�� ���� +�>ل ا)+>��ًء وارداً ��� <��دة �دم "واز ا�"�D ��ن ا�+��4ذ ا����� �?�+زام و+��4ذ       
  . ا��رط ا�"زا�5 ، وھ� ا��رط ا�"زا�5 ا��+4ق ���0 �� ���� ا�+2&�ر �� +��4ذ ا��+زام 

�� ا�+2&�ر �� ا�+��4ذ ، ���0 ���ن أن و�4�د ھذا ا�)+>��ء ا�0 إذا ا+4ق ا�طر��ن ��� ا��رط ا�"زا�5 �� ��      
���ف ھ�� إ�� ا�+��4ذ ا����� �?�+زام ا7/�� ، وذ�ك �ن ا�"�D ��ن ا7/ل وا�"زاء �� ھذه ا����� � ���ل 

�ً ����4�ً ��� ھ� ا����� �� <��دة ا�"�D ا�ذي �+)م ��دم ا�"واز ���  .))١ا(+

ر �&+�ف �ن ا��رط ا�"زا�5 ا�ذي  �و<D �� ���� �دم ا�+��4ذ ، و��ل ا��رط ا�"زا�5 ا���/وص ���0 ��+2&�      
وذ�ك �ن ا��رر ا�ذي )���ق ا�دا5ن �ن "راء +2&ر ا��د�ن �� +��4ذ ا��+زام �+��ز +����ً �ن ا��رر ا�ذي ���ق 

م �� ا�و<ت �0 ��د �دم ا�+��4ذ، ��7ول � ��>ل )وى ا�&)�رة ا�+� �� ت ا�دا5ن �� +2&ر ا��د�ن �� +��4ذ ا��+زا
ا���دد �0، و�ذ�ك ���ظ ا�+���ن وا���ً ��ن <��� ا�+�و�ض �)�ب ا�+2&�ر و<��+0 �)�ب �دم ا�+��4ذ ، و���ف إ�� 

ا7/�� )واء ��ن +��4ذاً  مذ�ك إن ا�+2&�ر �� ا�+��4ذ ��"م ��0 �رر &�ص و�6��5 � ���وه ا�+��4ذ ا�?�ق �?�+زا
ذا أ/ر ا��د�ن �� ھذه ا����� ��� �دم ا�و��ء أو إذا أ/�9 ا�و��ء �)+��?ً +���ً أو "ز�5�ً ، و� +�� ذ�ك ���0 إ

�)�ب &ط2ه ، ��"وز ھ�� ��دا5ن إن �ط��ب �+�و�ض �ن �دم ا�و��ء ��
���� إ�� ا��رط ا�"زا�5 �ن ا�+2&�ر �� 
�ك �و"د �� ا�وا<D ا����� �ن �دم ا�+��4ذ ، و+ط�� �ً �ذ �ا�+��4ذ ، و�ذ�ك +د�W <��+0 �� ا�+�و�ض ا�ذي + رره ا�����

  . )٢("زاءات +�و���� ، و"زاءات +2&�ر�� ، و"زاءات ا+4�<�� +�و���� و"زاءات ا+4�<�� +2&�ر�� 

  : ا�&رط ا��زا)# و�'ط� ا�-��ء / @����ً 

ر;م إن ا��رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� �و<D ��و"ب <رار إداري دون ا��+"�ء إ�� ا� ��ء �)+/دار       
<رار ��م ، أ� ا�0 ��د �ن أن ���ن �دى )�ط� ا� ��ء �� ا�+د&ل �� ا��رط ا�"زا�5 ��ث ا�0 ��س �� ��ء )�ط� 
ا�+د&ل ����م ����رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� وإ��� � +/ر دوره ��� +&�4ض أو ز��دة ا��رط ا�"زا�5 و�ن 

  .>م �+طرق إ�� ا
�4�ء �ن ا��رط ا�"زا�5 

ــ و� ��ون ا�+�و�ض ٢: ( ا�4 ر+�ن ا�>���� وا�>��>� �ن ا� ��ون ا��د�� ا��را<� ��� ) ١٧٠(ا���دة  � د �/ت      
ا7+4�<� �)+� �ً إذا ا>�ت ا��د�ن إن ا�دا5ن �م ��� 0 أي �رر و�"وز +&�4�0 إذا >�ت ا��د�ن إن ا�+ د�ر ��ن ��د��ً 

  . �ل ا+4�ق �&��ف أ���م ھذه ا�4 رة أو أن ا��+زام ا7/�� <د �4ذ �� "زء ��0 و� D ��ط?ً 

ــ أ�� إذا "�وز ا��رر <��� ا�+�و�ض ا7+4�<� �? �"وز ��دا5ن أن �ط��ب ��2>ر �ن ھذه ا� ��� إ� إذا >�ت إن ٣
  ) .ا��د�ن <د ار+�ب ;��ً أو &ط2 ")���ً 

�و�ض ا7+4�<� �)+� �ً إذا ــ � ��ون ا١: ( �ن ا� ��ون ا��د�� ا��/ري � د �/ت ��� ) ٢٢٤(أ�� ا���دة       +�
  .ا>�ت ا��د�ن أن ا�دا5ن �م ��� 0 أي �رر 

ــ و�"وز �� ��� أن �&4ض ھذا ا�+�و�ض إذا ا>�ت ا��د�ن إن ا�+ د�ر ��ن ����P� ��0 إ�� در"� ���رة ، أو أن ٢
  . ا��+زام ا7/�� <د �4ذ �� "زء ��0 

  ) .�� +�ن ــ و� D ��ط?ً �ل ا+4�ق �&��ف أ���م ا�4 ر+�ن ا�)٣
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٥صھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، . د )١(

  .  ٢١٥، ص ���3 ��درا�ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٢(

)١٧٩(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

إذا "�وز ا��رر <��� ا�+�و�ض ا7+4�<� ، �? �"وز ��دا5ن : ( �ن ا� ��ون أ�?ه ��� ) ٢٢٥(و +�ص ا���دة       
  .  )١() أن �ط��ب ��2>ر �ن ھذه ا� ��� إ� إذا >�ت إن ا��د�ن <د ار+�ب ;��ً أو &ط2ً ")���ً 

  : و�دى دورھ� �� ذ�ك و��� �2+�  و�ن +�ك ا��واد ���ن ���ن �+� إ���ل )�ط� ا� ��� �� ا�+&�4ض أو ا�ز��دة

  ">��ض ا�&رط ا��زا)# / أو7 

�ن ا� ��ون ا��د�� ا��/ري ا�0 �"وز ) ٢٢٤(�د�� �را<� ، وا���دة ) ١٧٠/٢(�ن �/وص ا��واد ا�)�� � 
  : �� ��� +&�4ض ا��رط ا�"زا�5 �� ���+�ن وھ�� 

��دة ����� �دم <��م ا��د�ن �+��4ذ ا�+زا�0 أ/?ً ، �و�D ا��رط ا�"زا�5 : ــ ���� "���ذ �زء �ن ا�7"زام ا%�'# ١
�Aذا ��ن ا��د�ن <د <�م �+��4ذ "زء �ن ا�+زا�0 ، ���0 �&4ض �ن ���] ا��رط ا�"زا�5 �� دار �� �4ذ ��0 ذ�ك �ن 
 � دار ھذا ا��رط <د ا+4ق ���0 ا�+داء ��+��)ب �D �"م ا��+زام ا7/�� و��ث إن ھذا ا��+زام ا7&�ر <د � ص

  .  )٢(���م ا�+��4ذ ��ن ا��دا�� + �� أ��� � /�ن ھذا ا����] إ�� ا��)�� ا�+� ++4ق وا�"زء ا���<� ا�ذي �م �+م +��4ذه 

  : �4 ر+6� ا�>���� ��ث �/ت ) ٤٨(أ�� ا��روط ا����� �� �و�ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� � د ���"+6� �����دة 

��و"ب ا���دة ا�>���� وا�>?>�ن )) � )م �ن ا��7�ل((�6�دة ا�)+?م إذا /درت : ــ +&�4ض ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� ٢(
2"��6� ��ن ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� �ن أ�� �دة +2&�ر )) ���a�ل)) ((�6�دة ا�)+?م((�ن ھذه ا��روط <�ل /دور �

  .) .)) ���] ا�� �و��((��د +�ر�` ا
���ل ا��>�ت �� +�ك ا��6�دة +&4ض ��)�� <��� ذ�ك ا� )م إ�� 

وھذا ا�7ر ��� �� ��دو ��ط ��ً �ن ا��4روض أن +�ون ا�Pرا�� ��)"�� �D �"م ا��+زام و�� دام ھذا <د � ص     
  .�+��4ذ "زء ��0 ��"ب ���ء ��� ذ�ك +&�4ض ���] ا�Pرا�� �� دار �� +م +��4ذه ���ث �+��)ب �D �� � � �ن أ���ل 

٢ �Dــ ���� ا����� �� �P��ن ا�� ود ��ن ا���� ً�P��� زام+���� + د�ر ا��رط ا�"زا�5 إ�� در"� ���رة �Aذا ��ن ��ل ا
  .  )٣(ا��رط ا�"زا�5 ���� إ&4�ء �وا5د ر�و�� �"ب +&�4�6� إ�� ا��د ا��)�وح �0 <��و��ً 

  ز��دة ا�&رط ا��زا)# / @����ً 

�ن ا� ��ون ا��د�� ا��/ري �"واز ) ٢٢٥(ا��را<� وا���دة �ن ا� ��ون ا��د�� ) ١٧٠/٣(�ذ�ك + �� ا���دة       
ز��دة ا��رط ا�"زا�5 ��� ھو � در ���� د إذا ��ن ھ��ك ;��ً أو &ط2ً ")���ً �ن <�ل ا��د�ن أدت �دورھ� إ�� 
�/ول �رر ��دا5ن ، ��4 ھذه ا����� أ"�ز ا� ��ون �� ��� ���ء ��� ط�ب ا�دا5ن أن �ز�د � دار ا�+�و�ض ��� ھو 

  .  )٤(� رر �� ا�� د 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ن ا�-��ون ا��د�# ) ٢٢٨و٢٢٧(�ن ا�-��ون ا��د�# ا��وري ، وا���د"�ن ) ٢٢٦و٢٢٥(ا���د"�ن : "-��ل ھذه ا��واد �# ا�"-����ت ا�د��� ا�*ر��� ا%>رى  )١(

  .  �ن ;��ون ا��و���ت وا�*-ود ا�'����# ) ٢٦٧(وا���دة ) ٣و٢٢٦/٢(ا�'��# ، وا���دة 

�">��ض �"( وان �5ن ا�"*و�ض �����Dً ��3 إ�( در�� ��5رة ، وذ�ك �5# ��*ل ا�&رط ا��زا)# ��-ق ا�Dرض ا��"و>( أ�� �# ا�-��ون ا��ر��# �? ��وز ا )٢(
أ7 إن ا��&رع ��ل ��-رة @���� �O��S �ن �ق ا�-��# أن �*Rدل أو �ز�Rد �-Rدار ا��Rزاء ا��"�Rق �'�3R إذا �R5ن ����3R�� ً�RD أو "��3R ) ١١٥٢(��3 ��ب ا���دة 

إذا ذ5ر �# ا7"��ق إن ا�طرف ا�ذي �-�ر �# "���ذه �د��*� �RD'�� M�R� �Rن ا��-Rود �'R( : ( �م "�دد �*��ر ا������D ��ث ��ت ) ١١٥٢(إن ا���دة ا�-��� ، أ7 
�Rد ا�Rرزاق �. ، و د ٧٥-٧٤إ�راھ�م ��د ا��Rد ، ��Rدر ���Rق ، ص. ا�ظر د) ���ل ا�"*و�ض ، �? ��وز أن �*ط# �"*و�ض ا�طرف اQ>ر ��'�D أ5@ر أو ا;ل 

  . ٨١٤-٨١٣ا���Hوري ، ��در ���ق ، ص

�ن ) ٣٤٣و  ٣٤٠(، 5ذ�ك ا�ظر ا���دة  ٨١٥-٨١٤، ص �����3در ا���د ا�رزاق ا���Hوري ، . ، و د ���١٠٦د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )٣(
�ن ا�-��ون ا��Rد�# ا�7ط��R# ، وا�"R��" #Rز "*Rد�ل ا�&Rرط ) ١٣٨٤(�ن "-��ن ا�7"زا��ت ا��و��ري وا���دة ) ١٦٣و١٦١(ا�-��ون ا��د�# ا%����# ، وا���دة 

  . ا��زا)# �-�� أو ز��دة

  .  ٢٢-٢١ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د، و  ٨٢٠-٨١٩، ص ����3در �ا���د ا�رزاق ا���Hوري ، . د: ا�ظر �# ذ�ك  )٤(

)١٨٠(  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

  ��7ت ا���Uء �ن ا�&رط ا��زا)# / @��@�ً 

 ��+Tت ا���4 ا��+��<د �D ا
دارة �ن ���] ا��رط ا�"زا�5 �� ا���� :  

  . ــ إذا وا� ت ا
دارة ��� ���0 ���6 إ����� دون +�4ظ ١

�? ���ن ا���م ���+�و�ض (... ــ إذا ���ت ا
دارة <د )��ت ا�+2&�ر وھذا �� ذھ�ت إ��0 ����� ا�+���ز �� ا��راق ٢
إ� إذا و"د إھ��ل �ن ا�� /ر و���ت ھ��ك �?<� )���� ��ن ا
ھ��ل وا�4�ل وا��+��ع ، وھذا �م �+� ق ����)�� 

  .  )١() �ن ا����ز�ن  ��� �و��ن �ل ا
ھ��ل �� +)��م �و<D ا���ل ��ن

) ١٦٨(��ول ��ن ا��د�ن و��ن +��4ذ ا�+زا�0 <�ل ا��د�ن و�ق ا���دة ) ���� ا� وة ا� �ھرة(ــ ���� و"ود )�ب أ"��� ٣
�ن ���5 ا��روط ا����� �� �و�ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� �4 ر+6� ا�>���� ) ٢٠(�ن ا� ��ون ا��د�� ا��را<� وا���دة 

، إ���� �ذ�ك ��ن �� ��� ا��ق ��Aزام ا
دارة ��ن +رد ���+��<د ��6� �� �/�ت  )٢(��6� )،ب،جأ(وذ�ك �� ��ودھ� 
  .  )٣(���0 �ن +�و���ت أو ;را��ت +2&�ر�� أو �� +�ت �/�در+0 �ن +���2�ت �ن دون و"0 �ق 

�� ���� +� ق  و�رى ا�0 �ن ا����ن أن �&4ض � دار ا�+�و�ض ا�وارد ���� د إ�� � دار ا��رر ا�� � �      
ا��رر ـ � � � أو ����ً ـ �� ا�� ود ا
دار�� ��� أن �+رك ���] ا�+�و�ض �� �ل ���� ��� �دة ���س �ن ا��� ول 

  .أن ��ون �رر ا
دارة �+)�و �� "��D ا����ت 


$�ت ا�<�ط ا�>;ا�" 0" ا�D$�د / ا�� -, ا����� ( /
  ا�دار��  

�+�>ل ا��رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� ���Pرا��ت ا�+2&�ر�� ا�+� +�د �����ً ��"�ز ا��+��<د �D ا
دارة       
���0 ��� أ+م و"0 و���ل إر;��� ���+��<د ��� ا�و��ء ���+زا��+0 ا�+��<د�� ، ��� ��>ل طر� �ً �+"�ب ا����ز��ت 

�� �/�درة ا�+���2�ت ا�+� +ودع �دى "�6 ا
دارة وھذان  ا
دار�� و�?ً �)� �ً �6� ، ��� �+�>ل �ن "�6 أ&رى
  : ��>?ن ا�+ط�� �ت ا������ ���رط ا�"زا�5 �� ا�� ود ا
دار�� ، و)�+��و��6� ��� �2+� 

  الغرامات التأخيرية / الفرع األول 

ا�� د �/4+0 "زاًء  ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� ھ� ����] إ"����� �ن ا���ل + درھ� ا
دارة � د��ً ++���6� �/وص      
، أو ھ� ����] ��ددة و��/وص ���6� � د��ً �� ا�� د  )٤(�4رض ��� ا�طرف اT&ر إذا +را&� أو +2&ر �� ا�+��4ذ 

  .  )٥( �"زاء +و<�0 ا
دارة ��� ا��+��<د ��6� �� ���� + /�ره أو إ&?�0 ��2د ا�+زا��+0 ا�+��<د��

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١١١، ص���ق ���د �'# ا�ط�)# ، ��در . م ، أ&�ر إ��3 د٦/١١/١٩٦٩م �# ١٩٦٩/أ/١٥٠;رار ����5 ا�"���ز ر;م  )١(

  : �'# و��ن �دود ا���Hور�� ا�*را;�� "���ر ا��>�طر ا���"@��ة ��� : ا��>�طر ا���"@��ة : ( �'(  ٢٠��ت ا��-رة ا�@���� �ن ا���دة  )٢(

  . أو أ���ل ا�Dزو �ن �دو أ���# أو ا�"�رد أو ا�@ورة أو ا�*���ن أو ا��رب ا%ھ'�� أو اK"��ب ا��'ط� ) �واء أ�'�ت ا��رب أم �م "*'ن(أــ ا%���ل ا��ر��� 

  . ا��-�ول ا�@��وي  أو�وادث ا�&Dب أو ا���Hج أو اU>?ل ����ظ�م �دا �� ��دث ��ن ��">د�# ا��-�ول  -ب

  . ).�>�طر ا�ط�;� ا�ذر�� واU&*���ت ا��وو��  -ج

  .  ١٨١>��د ���د ��ط�( ا��و�( ، ��در ���ق ، ص. ا�ظر د )٣(

  .  ��٣٤٤زن ��'و را�# ، ا�-��ون ا7داري ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

ا��Rد �@��Rن ���Rد ، ��Rدر ���Rق ، . ، و د ٢٦٢>��د >'�Rل ا�ظ�Rھر ، ��Rدر ���Rق ، ص. ، و د ���٥٢٥د ر�*ت ��د ا�وھ�ب ، ��در ���ق ، ص. د )٥(
  .  ٣٥٩ص �واف 5�*�ن ، ا�-��ون ا7داري ، ا�5"�ب ا�@��# ، ��در ���ق ،. ، و د ٣٤٥ص



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

)١٨١(  

و�ر�6� آ&ر �6�2� +�و�ض "زا�� ��دد �� ا�� د ، و� �/در �6� )وى �/وص ا�� د ذا+0 ، و� ��+رط       
وا�Pرا�� ا�+2&�ر�� "زاء �ن ا����ن أن ++���0 �روط ا�� ود ا
دار�� ���� ، وھو .  )١( �+ط�� 6� إ>��ت ا��رر

ا�+��ز ++�+D �0 ا
دارة و�و �م ++�رض ��رر �� �ن "راء +2&�ر ا��+��<د �ن ا��رر ��ون �4+ر��ً �+�� 0 �+)��ر 
، و+��ك ا
دارة  )٣(ا�� ا�+2&�ر�� ، و�� ا�P��ب +�ص ا�� ود ا�+� +�ر�6� ا
دارة ��� ا�+راط ا�Pر )٢(�ر�ق ��م 

إ�� ا� ��ء �)+/دار ��م �+ط�� 6� ، أي إن ;را�0 ا�+2&�ر +�ون  ءأو ا��"و )٤(+و<��6� دون ا���"� إ�� إ�ذار 
�)+� 0 ا7داء � رار �/در �ن ا
دارة ا��+��<دة دون ��"� �)+/دار ��م <���5 �6� ، و�[دارة أن +�زم ا��+��<د 

� �6��"رد �/ول +2&�ره �� ا�+��4ذ �ن ا�����د ا���دد �� ا�� د ،ودون ��"� 
>��ت +� ق �رر �� ��6� �د�
أ/�ب ا��ر�ق ا���م �+�"� ھذا ا�+2&�ر، ��� إن ��س ���+��<د ا��+2&ر أن �+��ل �ن د��6� ��"� إن ا��ر�ق �م �/�0 

 �?�ظو�4+ر�� دا�5�ً ، &)�رة �ؤ�دة  و �"رد ا�+2&�ر ��>لأي �رر ، ����رر ��س �رط�ً �)+� �<6� ، وإ��� ھ
�ض ا��7�ن أي +�د ا�Pرا�� ا�+2&�ر�� ا�+� +4ر�6�  أن� �� �������� ا�+���ز �� ا��راق <د أ�ط+�6� �4س ا��

م ٤/٥/١٩٦٨ا
دارة ��>��� �رط "زا�5 ��� ;رار �� ھو �+�D �� � ود ا� ��ون ا�&�ص ��4 ���6� ا�/�در �� 
ا�+2&�ر �� +)��م ا�دور إ�� �/��� ا�)�ك ا��د�د�� ���ت �)�ب +2&�ر ا��/��� �� ا�"�ز  +��ن إن أ)��ب: ( + ول 

ا��7�ل ا��6ر����5 و�� +)��م �د�د ا�+) �ف إ�� ا�� �ول &?ل ا��دة ا���ددة ���� د و�� +"�6ز ا�+راب ��د�ن وا�� 
&�6� ��� أدى إ�� �ر<�� و+2&�ر ا�"�زھ� +�Pر �رط ا�� �و�� ���A�ء &زا��ت ا����ه ا� ذرة �ن &�رج ا�دور إ�� دا

�� ا��دة ا���ددة و�ذ�ك �ن أ)��ب ا�+2&�ر )�ب &�رج �ن ا�� د وھو ����ن ���6ر ا��"�ور ��دور أدى إ�� د&ول 
ا����ه ��6� ، وإذ إن ا�� �ول �م ��ن �0 �د �� �ل ھذه ا7)��ب �ل ا�>��ت إن ا�+2&�ر ��ن )��0 ا
دارة ���0 � ���ن 

0�7 و"د �+�و�ض ا��رر �ن طر�� ) �Pرا��ت ا�+2&�ر(ا��ذ�ور ���� د ا�&�ص ) ا��رط ا�"زا�5(�4د �ن أن +)+
ا�� د �� ���� إ&?ل ا�طرف اT&ر ���+زا��+0 �ن دون �ذر ��روع و��� ذ�ك � ���ن �����ز �د�ر �/��� 

  .  ) ٥( "� +2&�ره �ن ا���ل �دة ا�>?>�ن �و��ً ا�)�ك ا��د�د�� ا���م أن � +طD ��5� �ن ا�����] ا��+�  � �����ز ���0 ��

و��زم ا��ص �� ا�� د ��� ا�Pرا�� + ��د ا
دارة ����6P� �? +)+ط�D ا��ط���� �+�د�ل ا����] ��� أ)�س إن       
ا��رر �4وق ��� ���] ا�Pرا�� ، ��� إن ا��+��<د � �)+ط�D إ>��ت إن ا
دارة �م �/��6� �رر �ن "راء ا�+2&�ر 

���ت ا��روط ا����� أو ا�&�/� � دارا آ&ر �����رة ��� ورد �� ا�+��4ذ ، أ�� إذا �ص ��� � دار �ن ا�Pرا�� و+
�� ا�� د �ن إرادة ا�طر��ن <د ا+4 ت ��� ا�+��ر أ����0 أ)�)�ً ��+زا��+6� ، أ�� إذا ا;4? ا��ص ��� ا�Pرا��ت 

   .و+���+6� ا��روط �+�+�د ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� ا���/وص ���6� �� ا��روط ��و�6� "زًء ���?ً ��� د 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ، و د ١٦٨م ، ص��١٩٧٥د ا����د ���ض ، �ظر�� ا��زاءات �R# ا�*-Rد ا7داري ، درا��R �-�ر��R ، ا�ط�*�R ا%و�R( ، دار ا��R5ر ا�*ر�R# ، ا�-�Rھرة ، . د )١(
  .  �٥٠٣'# ���د �د�ر وآ>رون ، ��در ���ق ، ص

  .  ��٣٤٤زن ��'و را�# ، ��در ���ق ، ص. ، و د ١٣٩إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص ھ&�م. د )٢(

دھ� و�# ا�"&ر�M ا���ري �\ذا �دث و�م �"��ن ا��ص �'( Kرا��R ا�"SR>�ر ��Rن ا��&Rرع �R# ا�?)��R ا�"���ذ��R-� �R�ون ا����;��Rت ;Rد �Rص �'��RH و�Rد )٣(
، �H�'� ص�ص ا��&رع إذا >? ا�*-د �ن ا�����٥٢٥د ر�*ت ، ��در ���ق ، ص. د ��ط�ق   .  

)٤( R-*ن ا��R�"� ن أنR5�� إذ ، �R-'ت �طR��� دةR��-ذه ا�Rأ7 إن ھ ، �RH��-ل إ�R�; دR;�*"""ط'ب إن �"م أ�ذار ا�� ���را�� �# �رDا� M�;ر���ً أ7 إن "وR� ً�R;��"د ا
��د ا����د ا����ض ، ��در ���ق ، . راً ���رد ا�"�Hء ا��دة ا���ددة ، ا�ظر د�\���ء اUدارة �ن ا%�ذار أو �# ���� ا��رورة ا��'�� ��ث �*"�ر ا��"*�;د �*ذ

  .  ١٦٦>��د ���د ��ط�( ا��و�( ، ��در ���ق ، ص. ، ود ١٧٤-١٧٣ص

��Rدر ���Rق ،  &�Rب "و�� �R��Rور ، ا�-�R�ون ا7داري ، ا��R"5ب ا�@�R�# ،. د: ، وا�ظRر  ١٥٠، ص ��١٩٧٠'� د�وان ا�"دو�ن ا�-�R�و�# ، ا�*Rدد ا%ول ،  )٥(
  .  ٤٥٧ص

  



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

)١٨٢(  

��ن �>ور ا�+)�ؤل وھو ھل ���ن �رض ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� و�و �م ��ص ���6� � �� ا�� د و� �� ا��روط  ــ
  ا���� �   �0 ؟ 

  .  )١(ذھب "��ب �ن ا�4 0 إن ا
دارة +��ك ا��ق �� �رض ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� و�و �م �رد ���6� �ص �� ا�� د 

أ� إن ا�را"9 ا�0 ��د �ن ا��ص ��� ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� �� ا�� د أو ا��روط ا���� � �0 ا�+� ���ل ا�� د       
�+�ر ����� ( ���6� ، و<د أو�9 ا� )م ا�)+��ري ��"�س ا�دو�� ا��/ري ھذا ا�7ر � و�0 + �إن ھذه ا�?��5 

أ����6� أو ا
���� ���6� ���+��رھ� "زء ���? �0 ،  ��� د و� ���ن +ط��ق ا�"زاءات ا������ �� �م �+��ن ا�� د
  .  )٢() و�ذ�ك ��ن ا
دارة � �"وز �6� +و<�D ;را�� �م ��ص ���6� ا�� د ا)+��دا إ�� ا�?��5 ا��ذ�ورة 

و�ن ا��)+ ر ���0 �� ا�4 0 وا� ��ء ا
دار��ن إن ا
دارة ++�+D �)�ط�ت + د�ر�� وا)�� �� �ر�P�� �6را��ت       
ا�+2&�ر�� و�D ذ�ك � �"وز �رض ا�Pرا�� إذا ��ن ا�+2&�ر �)�ب ��5د �[دارة ، أو �)�ب <وة <�ھرة أو ظرف 
ط�رئ �ذ�ك ���4 ا��+��<د �ن ا�Pرا�� إذا >�ت إن ا�+2&�ر <د �/ل �4�ل ط��0 ���6 ��+��4ذ ووا� ت ا
دارة ��� 

�6 ا
دارة أن +��4 ا��+��<د �ن ;را�� ا�+2&�ر ��6� أو ذ�ك ، أو إن ا�+2&�ر �/ل �4�ل ا��Pر ، إن ا� ��ء �)�9 �"
٣(���6� أي إن �6� أن ++"�وز ��6� ، إذا ھ� <درت ا�0 �م ���ق ا��/��� ا����� أي �رر �ن "راء ا�+2&�ر (  .  

و� د +طر<ت ا��روط ا����� �� �و�ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� إ�� ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� ، ��ث �/ت ا���دة       
إذا �"ز ا�� �ول �ن إ���ل ا��7�ل &?ل ا��دة ا���ددة ��و"ب ا���دة : ( ���4 رة ا7و�� ��6� ��� ا�0 ) ٤٨(

�دھ� ���د5ذ �"ب ��� ا�� �ول أن �د�D إ�� ا�را��� وا7ر���ن �ن ھذه ا��روط أو &?ل ا��دة ا�+� "رى +�د
/��ب ا���ل ا����] ا���دد �� ا� )م ا�>��� �ن �روط ا�� �و�� ���+��ره ;را�� +2&�ر�� �ن �دة ا�+2&�ر و�/��ب 
ا���ل و�دون ا��)�س ���2 طر� � أ&رى �ن طرق ا�+�/�ل أن �)+ طD ���] ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� �ن أ�� �����ت 

��4 ا�� �ول +��4ذ أو ����] � ��)+� � ��� �ول أو <د +/�9 �)+� � �0 ، إن د�D أو ا)+ ط�ع ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� 
  ) . �ن ا�+زا��+��A� 0�ل ا��7�ل أو �ن أي �ن ا�+زا��+0 و�)ؤو���+0 ��و"ب ا�� �ول 

 ��+Tرا�� ا�+2&�ر�� ++/ف ������زات اPو�ذا ��ن ا�:  

+درج ��رط ��ن ��وده �دى إ�رام ا�� د ، أ� ا�0 ���ن �[دارة ا��+��<دة  ــ ا+4�<�� ��ص ���6� �� ا�� د ��ث١
إ���ل ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� �+� وان �م �+م ا��ص ���6� �� ا�� د /را�� ، إذ إ�6� �ن ا����دئ ا����� ا�+� � +�+�ج 

  .  )٤( إ�� �ص � ررھ� �ظراً 6�7� +)+6دف أ)�)�ً )�ر ا��را�ق ا����� و+� �ق ا�/��9 ا���م

  .ــ +� ���5 دون ا���"� إ�� إ>��ت ا��رر ٢

ــ +و<D ��و"ب <رار إداري دون ��"� إ�� ا��+"�ء إ�� ا� ��ء �)+/دار <رار ��م ، إ� إذا ���ت +�وي ٣
  .  )٥(ا�+��زل �ن +و<�D ھذه ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� وا��ط���� �4)` ا�� د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٧٢إ�راھ�م ط3 ا����ض ، ا�*-ود اUدار�� ، ��در ���ق ، ص. د )١(
��زن ��'و ، ا�-��ون ا7داري ، ��در ���ق . ، د ١٥٩، ص ٨٨، ر;م  ٢١م ، ���و�� ا��5"ب ا���# ، ا���� �٥/٤/١٩٦٧"وى ا���'س ا7�"&�ري �#  )٢(

  .  ٣٤٥، ص

، وا�ظر �"وى ا���*�� ا�*�و���  ٣٤٦، ص ا���در �����3زن ��'و را�# ، ا�-��ون ا7داري ، . ، و د ���٥٢٦د ر�*ت ، ��در ���ق ، ص. د: ا�ظر  )٣(
م ، �&�RRر إ��RR� 3RR# ٢٠/١٠/١٩٩٩، �'��RR  ٥٤/١/٣٥٨م ، �'RRف ر;RRم RR�١٣/١٢/١٩٩٩# ) ٨٠٠(�-��RR# ا��"RRوى وا�"&RRر�RR'��� Mس ا�دو��RR ا���RRري ر;RRم 

  .  ٦٤-�٦٣م ��د ا��د ، ��در ���ق ، صإ�راھ

  .  ���١١٠د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. ، و د ١٣٨ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، ��در ���ق ، ص. د )٤(

  .  ١٣٨، ص ا���در ���3ھ&�م إ�راھ�م "و��ق ، . د )٥(



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

)١٨٣(  

  .  )١(ــ +4رض �� �6��� ا������ ا���/وص ���6� �� ا�� د دون إ�ذار ٤

و��� + دم �ن ���زات ��Pرا�� �رى إن ��9 ا
دارة ھذا ا��+��ز �+��ن إ����ً ���رط ا�"زا�5 ��� �� ق �/���   
  . ا��ر�ق ا���م و�ؤدي إ�� +"�ب ا����ز��ت <�ل و<و�6� وإ�"�د �?ً ���داً �ن ا��"وء إ�� ا� ��ء ��د و<و�6� 

  مصادرة التأمينات / الفرع الثاني 

� ����] ����� +ودع �دى "�6 ا
دارة ++و<� �6� آ>�ر ا7&ط�ء ا�+� �ر+��6� ا��+��<د أ>��ء +��4ذ ا�� د ا�+���2�ت ھ      
 ا�داري و���ن �6� �?ء�+0 ��وا"�6 ا��)ؤو���ت ا���+"� �ن + /�ره

)٢ ( .  

��<د "زاًء و�/�درة ا�+���2�ت ���رة �ن �رط "زا�5 �ن �روط ا�� ود ا
دار�� �+م ا�+4�ق ���D� 0 ا      +��

&?�0 ���+زا��+0 ا�+��<د�� أ� ا�0 �&+�ف �ن ا��رط ا�"زا�5 �� � ود ا� ��ون ا�&�ص ، �� إن ا
دارة +��ك 
�ر�A� 0راد+6� ا���4ردة دون ا���"� �/دور ��م �ن ا� ��ء �ذ�ك ودون أن +)+�زم +� ق �رر �� ، و�6ذا 

  .  )٣(ا����� ��+)ب ھذا ا��رط ط���+0 ا
دار�� 

�ن ا��روط ا����� �� �و�ت أ���ل ا��6د)� ا��د��� ا��را<�� ��� أن ��+زم  ) ا����رة(و�� ذ�ك �/ت ا���دة       
ا�� �ول �+ د�م �4��� �/ر��� ����ن +��4ذ ا�� �و�� �/ورة �ر��� ��� ��ل &ط�ب ���ن ;�ر ��روط /�در 

�د إ� �/دار �6�دة ا� �ول ا��6��5 وإ�4�ء ا�� �ول �ن �/رف �� ا��راق ، و�� � &ط�ب ا����ن ���ذا و� �ط�ق إ
  .  )٤(�"��D ا�+زا��+0 

وا�+��2ن ��� �و��ن +��2ن ا�+دا�5 �د�D ��د ا�+ دم ����ط�ء ���� د ����ن "د�� ا��+ دم ����ط�ء ، و+���ن �6��5       
�د <�ول ا��ط�ء ����ن <��م ا��+��<د �+��4ذ ا�+زا��+0 ط� � ��روط ا�� د ، و��� Dن �د��� D�"0 �ن ا��س ھ��ك �� ���

"زاء �/�درة ا�+���2�ت وا)+� �ق ا�+�و�ض ��� � �+"�وز ا�+�و�ض ا���� �"�ر ا��رر ا�ذي أ/�ب ا
دارة ، 
��� أ)�س إن ا�+���ن ا��6��5 ، ��>ل ا��د ا7د�� ��+�و�ض ا�ذي ��ق �[دارة ا<+��ؤه ��ن � ��>ل ا��د ا7</� ، 

�داري ��ن �روطD�� ��� 0 ذ�ك وان �"�وز ا��رر ا���/ل �[دارة ا�+��2ن ا��ودع �رط أن � ��ص ا�� د ا
  .  )٥(�د�6� 

أ� ا�0 �?�ظ ا�0 � �"وز ا�"�D ��ن ا�+�و�ض وا�Pرا�� �ن ا7&�رة �� ا7)�س +��ل +�و��� إ+4�<��ً ��� �+�رض 
ا � ���D �ن <��م ا
دارة ��)+&دام و)�5ل أ&رى �0 ا�دا5ن �ن &)�رة �+�"� +2&ر ا��د�ن ��
�4�ء ���+زا��+0 و��ن ھذ

�دا ا�+�و�ض إ�� "��ب ا�Pرا�� �و)�5ل �Pط +"�ه ا��+��<د ����0 ��� +��4ذ ا�+زا��+0 و++�>ل ���/ور ا�>?ث 
  و�D ا���روع +�ت ا��را)� ���� �&ص � د ا��+��ز و��ول ا
دارة ��ل ا��+��<د ���� �&ص � د اP�7�ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ���١١٠د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )١(

ا��د �@��ن ���د ، ��در . ، و د ١٧٤>��د ���د ��ط�( ، ��در ���ق ، ص. ، ود ��٣٤٦زن ��'و را�# ، ا�-��ون ا7داري ، ��در ���ق ، ص. د  )٢(
  .  ٣٤٩���ق ، ص

���د ر�*ت ��د ا�وھ�ب ، . ، و د ٢٦٤>��د >'�ل ا�ظ�ھر ، ��در ���ق ، ص. ، و د ٣٤٦، ص �����3در ا���زن ��'و را�# ، ا�-��ون ا7داري ، . د) ٣(
، �'�� ا�-��)��  �٨���  ١١٠٩;رار ا�����5 اUدار�� ا�*'�� �# ��ر ر;م : ا�ظر .  ٣٥٠، ص ا���در ���3ا��د �@��ن ، . ، و د ��٥٢٧در ���ق ، ص

  .  م ١٩٦٤ــ ١٩٦٣، ا��5"ب ا���# ، ���و�� ا���'س ، ا���� ا�"��*� ، ا�*دد ا%ول ،  ٣٢٤م ، ص٢٨/١٢/١٩٦٣

  . �ن ا�&روط ا�*��� ��-�و7ت أ���ل ا�H�د�� ا��د��� ) ٢و١(��-ر"��H ) ١٠(ا�ظر ا���دة  )٤(

)٥(  #R� ر��Rا��� �R�'*دار�� ا�U5�١٨/١١/١٩٦٧م ا�����5 ا ��R�م  ٩م ، ا�R;ر ،)٥٠٨ ( ��R�م ا��R5أ� �Rر د ١٩٣، ص ١٣، ���و�Rظ�و ، . ، واR'�� زن�R�
  .  ٣٥٢-٣٥٠، ص���3 ��در ا�ا��د �@��ن ���د ، . ، و د ٣٤٧ا�-��ون ا7داري ، ��در ���ق ، ص



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

)١٨٤(  

  

ا����� >م ا��راء ��� �)�ب ا��+��<د ����)�� �� ود ا�+ور�د إ���� إ�� <��م ا
دارة �6�A�ء ا�را�ط� ا�+��<د�� �4)` 
  . ) ١(ا�� د �D ا�� �ول 

وأ)�س ا�+���ف ا� ��و�� ��/�درة ا�+���2�ت �� �و�0 �رط� "زا�5� � �� �+و<�D "زاء ���� ��� ا��+��<د       
ا�� د �)�ب + /�ر ، وھذا ا�"زاء ھو +�و���ً إ+4�<��ً <در �� ا�� د � ��� ا�+��2ن ا�� دم �ن  ا�� /ر �� ���� إ�P�ء

  .  )٢(ا��+��<د ا�� /ر 

و�ذ�ك ������ ا� ول ا�0 ��س >�� �� ���D �ن +ط��ق ا�Pرا��ت ا�+2&�ر�� و�/�درة ا�+���2�ت �� ا�� ود ا
دار��       
  . <و�0 و+"��� ��د&ول �� )��� ا� ��ء ���+��رھ�� طر� �ً ��ل ا��زاع <�ل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز5# ���د ا����ر ، �دود �'ط�ت اUدارة �# "و;�M �-و��R ا�Dرا�R� ، �Rدون ط�*�R ، دار ا���R�H . د ، و ���١١٢د �'# ا�ط�)# ، ��در ���ق ، ص. د )١(
  .  ٩٥م ، ص٢٠٠٠ــ  ١٩٩٩ا�*ر��� ، ا�-�ھرة ، 

  .  ٢٦٤>��د >'�ل ا�ظ�ھر ، ��در ���ق ، ص. د )٢(



                                                                                                         ا�	�� ا�����

�� ��� ا����ز��ت ا�دار�� ��ا����� ا����� ��� ا� ��!  " ا�$#�

)١٨٥(                                          



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  ا������ �� ا����ز��ت ا�دار��/ا�
	� ا�����

��د ا�*("ء ا�طر�ق ا�ط���� �%ل ا���"ز#"ت وو���� إ�رار ا��دل � ا������ ��ن ����ف أراده ، ��� �ظ�ر      
� ا�دو�� ، �ذا ��د �,وء �+ف ���ن ��ن  ��ن �ظ"ھر ��"دة ا�دو�� و. ��/ن ��"ر��� إ. �ن ��ل ا���ط� ا��"�

3"ص ا��3ل ���ظر �� ، أ. ا�� �ظراً ��" ���م طر�ن وو3و�� إ�5 %د ا��زاع ، "ن ا�*("ء ھو 3"%ب ا.��
 ���" �ن �3و�3 ً"� إ�5  –و�3و3" �" ����ق �"��*ود ا9دار��  –�� ا���"ز#"ت ا��� �/ون ا�دو�� طر")9"�

 �إن ا���وء إ�5 ا�*("ء �%�"ج إ�5 /;�ر �ن ا�و�ت وا���د وا��"ل ��" د#" /;�ر �ن أطراف ا��زاع إ�5 ا��:/�ر 
�� =�� �ل أ�رى وا���وء إ�5 طرق ����:� �:ض �زا#"��م وإ��"ء �3و�"��م دون %"�� إ�5 ا���وء إ�5 ا�*("ء 

ذ�ك و ����"ً ���"طر ھذا ا�طر�ق و�:"د�"ً @;"ره ا������ �و�راً ��و�ت وا���د وا��"ل ، و�ن أھم ھذه ا�طرق 
روع ا�*"�ون ا����� ����"B ��وان /"ن ذ�ك �در�"ت ��:"و��  –وأ�ذت ��  –:� وا�و�"Cل ا��%/�م ، وھو ���ل #ر

�و طر�ق ��روف و��Eوذ �� و�ط�ق � ا�*"�ون ا��د�� وا�*"�ون ا���"ري وا�*"�ون ا�دو�� ا��"م، و�ن ھ�" "ن 
ا��%/�م �د ظ�ر /و���� �;�5 �%�م ا���"ز#"ت ا9دار�� �رو�"ً #ن ا�3ل ا��"م � ا��3"ص ا�*("ء ا.داري 

� ا������ و��ن ��ظر ھذه ا���" �ز#"ت ، "��%/�م �%*ق ا��وازن ��ن ا���ط� ا��"�� ا���ؤو�� #ن �%*�ق ا��دا�
� ��"ل ا��,"ط ا�ذي ����ق �� ا��زاع ا�ذي  �*��� د��إرادة ا�راد وا�,ر/"ت � ا���"ر �%/م ���3ص �� ��رة 

� و#"دات وأ#راف و�3ط�%"ت���%�"ج ��و�وف 5�# %واھ" �ن ���� ،  ���م �"���*�د ��" �ر��ط �� �ن أ�ور 
وا�/,ف #ن �*دار ���*�" �"��زاع �%ل ا��%/�م ، و�دى أ;رھ" #�5 %*وق ا����"ز#�ن و�ذ�ك �:�G ھذا ا��ظ"م 

� ��"خ G�"3 �+��;�"ر ، و�ذب رؤوس ا��وال ا����;�رة C��� ا��واب �ن ا�ل .  

� ��"ل %�م ا���"ز#"ت ا9دار�� �د.ً �ن ا�*("ء �ر��ط و�د�ر �"�ذ/ر إن إ�رار �ظ"م ا��%/�م ا.داري       
� إ�5 ر("ء ا�طراف ا����"ز#� �"��%/�م إ�راره �ن ا��,رع �3Jداره �وا��ن ���ز ا���وء إ��� ")9"�)١( .  

و��در ا9,"رة إ�5 إن أھ��� ا�دور ا�ذي ����� ا��%/�م � %�م ا���"ز#"ت ا9دار�� . �*�3ر #�5 ا��*ود       
 �و%دھ" ، و�/ن ھ�"ك 3ور أ�رى �ن ا���"ز#"ت ا9دار�� ا��� . �و�د ) ا�دا���� أو ذات ا�ط"�� ا�دو��(ا9دار�

�  –ا�ذي ����د إ�5 �"#دة �,ر���� ) ا��9"ري �"��%/�م ا.داري( و���� �%���" �Bر ا��%/�م وھو �" ��رف  "�/
 ���" ا���وء إ�5 ا�*("ء إ. ��د �را#"ة و�وب طرح  –��ض ا��ظ�� ا�*"�و�� ���� �*د �%دد ا��,رع %".ت ����

� ا��%/�م C٢(ا��زاع #�5 ھ�( .  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

��"ر ��د 
�ر ، .، وا
ظر د١٣-١٠
�&ء �	ن ا�	�د ، �در 	�"ق ، ص: ��و�وف ��� ا��طور ا���ر��� �
ظ�م ا�����م �� �ر و�ر
	� را��  )١(
  .  ٣٣- ٣٠م ، ص١٩٩٧ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ، درا	, �+�ر
, ، ا�ط"�, ا/و�� ، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، 

١٤
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ٨، �در 	�"ق ، صا�رف ���د ��4ل . د )٢(  .  

)٨٥(  

  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

�*د ازدادت � ا@و�� ا���رة أھ��� ا��%/�م /طر�ق ��م ا���وء إ��� �:ض أو ��و�� ا���"ز#"ت ، �Bر إن ھذا       
 �ا@و�� ا���رة ، ��ل ظ�ور �("ء ا�دو�� ، و�ر�� ازدھ"ر ا���دا�� �  )١(ا���وب #رف � ا������"ت ا�*د��

� ا��ظم ���"B ر���� �ن ا���"ب .���" �" ����ق �"��طور ا.��3"دي ا�ذي �و�� � ظ�� �ظ"م ا��%/�م وأ����
� إ�5 �" �%**� �ن ض ا���"ز#"ت %�ث إن ا�وا�� ا����� �د#و دا�C"ً إ�5 ا.�:"ق #�5 ا��%/�م ")9"� ، �ا�*"�و��

 �ا��3وم �د. �ن طر%�" #�5 ا�*("ء ��دف ا9"دة �ن ��ر��م ا�:��� �طرح ا���"ز#"ت #�5 أ,�"ص �%ل ;*
  .و�:"دي #+��� ا����"ت أ�"م ا�*("ء وإ("#� ا�و�ت وا���د وا��"ل 

�و        �و�ظراً �ھ��� ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�� #�5 ا��%و �"�ف ا�ذ/ر /و���� �:ض ا���"ز#"ت ا9دار�
� ��و��E�� �(�G �"ھ��� وا�����ز ���� و��ن �Bره �ن ا��ظ�� ا�*"�و��� ا��,"��� �� و��"ن ط����� ، �%�"ج إ�5 درا�

 ���*�دره ا�دو�� و�"Cر أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م #�5 ا���وء إ�5 ا��%/�م �ن �+"ت  ��E�� ره�;� "�# ً+)
� ، و�ظراً .ن ا��*ود ا9دار�� ھ� أھم 3ور ا���"ز#"ت ا9دار�� �"#��"ر�C")�ھ" أداة ا�دو�� ا�و�5 � �%*�ق و

� ��"ز#"ت ھذه ا��*ود ���%/�م �د %(�ت �"ھ��"م /��ر �ن ا��%ث ، وا��د �ط"ق ���"�"ن  ، �ا������ ا.��3"د�
 ��C+� ء �ظرا ��دم"P�9ز#"ت د#وى ا"��� �ا�درا�� ��,�ل ا��+ف %ول �,رو#�� ا���وء إ�5 ا��%/�م �"����

/ذ�ك ا,ر�" إ�5 �دى �واز ا���وء إ�5 ا��%/�م � د#"وى ا���و�ض ، وإ/�".ً ��:"Cدة *د ط�����" �� �ظ"م ا��%/�م 
 ، �� ��ظر�� ا��*د ا.داري و��"دة ا�دو�����"� �� ا�*("ء #��� وآ;"ره ا�*"�و���"�آ;ر�" ا��%ث � إ�راءات ا��%/�م ور

"��%/�م ا.داري ، و�ن ;م ���*ل ���"�ش �دى �ذا *د ����" ا�:3ل إ�5 ;+;� ��"%ث ���"ول � ا�ول ا���ر�ف �
 ��"�� ��%ث ;"ٍن ، و� ا���%ث ا�;"�ث �وف ���ن إ�راءات ا��%/�م ور ��واز ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�

 ��E� "�/ا��*د ا.داري ، و �  :ا�*("ء #��� وآ;"ره #�5 �ظر�

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ذ ا�+دم و��� �"ل ظ.ور ا�دو�, ا��د�;, و�
ظ�م 	�ط��.� ا����, و�
.� ا�	�ط, ا�+-�:�, ا��� �.د إ��.�  –ا�����م –�+د �رف ا0
	�ن ھذه ا�و	��,  )١(�

د ا�	و�ر��ن =�ر ا
> ��ن ����د ��� ا��.
, ، و�أ�ده ا��وح ا���;ور ���> وا���رر  ھذا ��ا�@ل �� ا��
�ز��ت وإ���, ا��دا�, ، ��+د ��ن ا�����م ��رو�� 

ا�	و�ر���ن ا��� 
ت ��� و�وب ا��رام 4
دق ) او��(و�د�
, ) ��ش(م ، "�ن �د�
, . ق ٣٢"��	و�ر�, ا�ذي ��-�ن 
وص ���ھدة أ"ر�ت �� ا�+رن 

.�� "��ن ا��دود ، وأ�-� �رف ا���" ��

د ا0=ر�ق ا��دود "�ن ا��د�
��ن ، و
ت ��� �رط ا�����م �@ض أي 
زاع ��
د �د��ء ا��ر��ن ، وأ�-� ����م 


�, ، أ�� ا�رو��ن �+د �ر�وا ا�����م �� ���ل ا�+�

ون ا��4ص "�ن ��ث ��ن �� ا��و
�ن ���س دا:م ������م ��و�� ا�@ل �� ا��
�ز��ت "�ن ا��دن ا��و�
��.م "�"دأ ا��	�واة "�ن ا���وب وا���ب ا�رو��
� ، أ�� ا��رب �"ل ا0	&م �+د ا���ب ا�رو��
� وأ
�روا ا���وء إ��> �� ���ل ا�+�
ون ا�دو�� ا���م ��دم �	�


د إ��دة "
�ء ا���", ، و�د ) ص(�ر�وا 
ظ�م ا�����م ، �+د ا����ت �ر�ش إ�� ا�
"� ���د � <

د�� �
�ز�ت �ول و-� ا���ر ا/	ود �� �����"ل ا�"�;, 
�� �@�ق 	�ري ، ا�����م و�دى �واز ا���وء إ��> �@ض ا��
�ز��ت �� ���ل ا��+ود ا0دار�, ، ا�ط"�, �ور/ أ�ر�> ا��ر��, ا0	&��, ، را�� �� ذ�ك 

���ود ا�	�د ��ر ا����وي ، ا����ء ا��.�ت ا0دار�, ������م ا���4Mري �� ا��+ود ا0دار�, . ، ود١٠-٩، ص ٢٠٠٥ا�;�
�,، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، 
، و"و�+واس 	
�ء ـ ا�طرق ا�"د��, ��ل �
�ز��ت ا��+ود ا0دار�, ذات ا�ط�"�  ١٥-١٣م ، ص٢٠٠٧ر ا�@�ر ا������ ، ا0	�
در�, ، ، ا�ط"�, ا/و�� ، دا

  .  ١م ، ص٢٠١١-٢٠١٠"��
, ، ا��زا:ر ، –ر	��, �+د�, إ�� ���س ���, ا��+وق وا���وم ا�	��	�, ، ����, ا���ج �4-ر  –ا�����م 
�وذ��ً  –ا�دو�� 

)٨٦(  

  ا��%$�# "������� ا!داري/ ا����� ا�ول
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	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� وا3ط+%"ً ، و��"ن #�"3ره وأ�"�� � ��ط�ب ا��%ث      ًP� �:وف #�5 ��ر��� ا���ر�ف �"��%/�م ا.داري ا�و
 �� �ط�ب ;"ٍن، ودرا� �� ��ط�ب أول ، و�ن ;م ��"ن 3ور ا��%/�م ا.داري وأ�وا#� و����زه #ن ا��ظ�� ا��,"��

 �   :ا�*"�و��� ���%/�م و��ررات ا���وء إ��� و���زا�� و����"�� � �ط�ب ;"�ث ، وذ�ك #�5 ا��%و ا@�� ا�ط���

,%$�# ا������ ا!داري و"��ن ���*$( / ا��)'& ا�ول
  وأ.�.- 

رع ;"ن  �رع أول و�ن ;م ��"ن أ�"�� و#�"3ره  �  .�وف ��م ا��طرق إ�5 ��ر�ف ا��%/�م ا.داري 

   تعريف التحكيم االداري/ الفرع األول

�ً (���5 وا�� /��"ن ���%/�م ��P� ) 5ا3ط+%"ً ((�ق و��� (  

 ًMأو  / ,ًQ� ا�����م  

   �P� أم #ن طر�ق �"ص �ر�(�� : �راد �"��%/�م ، �ھو ط�ب ا�:3ل � ا���"ز#� ، �واء #ن طر�ق �("ء ا�دو�

 "�)١(أطرا
� ، وھذا ، %�ث �*"ل %/�وا ا�*("ء � ��"ز#"��م ����5  �C")*ا� �ر�وا ا��ر إ�5 ا���ط

 �فـال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم  ((ھو ا��*3ود �ن ا��%/�م ا�ذي ورد �"@�� ا�/ر��

  .) ٢()) ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 

� أ(ل ا�,�"ء وھ� �ن ا�%/�� ، و) %/م (ھذا وان أ3ل /��� ا��%/�م �ن �3در ا�:�ل ا�%/�� #�"رة #ن ��ر
(ل ا���وم E�)٣( .  

إذا ���ت إ��� : أي ا���م وا�:*� وا�*("ء �"��دل ، و�*"ل %/�ت +ن � �"�� ) : �(م ا�%"ء(و���" ا�%/م       
"%�/م #�� � ذ�ك  ������5 ��� ورد ، و���" : ا���"�3� إ�5 ا�%"/م ، و%/م وا%/م : ، وا��%"/�� )٤(ا�%/م 

  . )٥(�*"ل ��%"/م ��ن ا��"س %"/م ��� ���� ا�ظ"�م �ن ا�ظ�م 

 ً��
  ا�����م اMداري اط&�� ً /;�


و
�ً  ــ١���+%ظ #دم و�ود ��ر�ف ���%/�م ا.داري �"�و�"ً ، أ. إن ��ض ا��,ر��"ت �د  : ��ر�ف ا�����م اMداري 
�*د #رت ���� ا�%/"م ا��د��� ا��%/�م � ا��"دة  ، �%�ث �3ت ) ١٧٩٠(��ر(ت ���ر�ف ا��%/�م �3ورة #"�

ا��"دة  ، و/ذ�ك) ا��%/�م #�"رة #ن ا��"ذ ا����3ن %"/�"ً �ر("ھ�" �:3ل �3و�"���" ود#واھ�"(#�5 إن 
)١٤٤٢ ( ��E� �ا�:"ق ����د ��*�("ه ا�طراف � #*د �ن ا��*ود (: �ن �"�ون ا��را�"ت ا�:ر��� ا�ذي #ر

  . )٦() ��J("ع ا���"ز#"ت ا��� ��/ن أن ��," ����م � ا����*�ل ���%/�م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٦١م ، ص���٢٠٠٤د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، دار ا�����, ا��د�د ، ا0	�
در�, ،  )١(
)٢(  ,�Sء ، ا�	
  ) .٦٥(	ورة ا�
، ��دة ١١٠م ، ص�١٩٦٨
ور ���د "ن ا��د ا/زھري ، �.ذ�ب ا��Q, ، �++> ا/	��ذ �"د ا��ر�م ا�Qر"�وي ، ا�دار ا��ر�, �����Tف وا��ر��, ،  أ"و )٣(

  .  ��٥٤٠م ، ا"ن �
ظور ، �	�ن ا��رب ، �در 	�"ق ، ص
در ا�ا"ن �
ظور ، �	�ن ا��رب ، ) ٤(�<	@
  .  ٥٤٠، ص 
در ا�ا"ن �
ظور ،  )٥(�<	@
  .  ٢٥٢، وإ	����ل "ن ���د ا��وھري ، ا���ح ، �در 	�"ق ، ص٥٤١، ص 
�ور�� �@�ق ،."��ن ا�����م �
ظر �� ذ�ك د ��ر�ف "�Tن ا�����م أوردم ��ث  �١٩٩٣	
,  ٤٢.� أ�-� ا���دة ا/و�� �ن ا���ر�� ا�@ر
	� ر�م و�;�� )٦(

٢١، �در 	�"ق ، ص...	�ري ، ا�����م و�دى   .  
)٨٧(  

� ) ٢٧(وا���"ر�� ا��3ري ر�م إن ا��"دة ا��",رة �ن �"�ون ا��%/�م � ا��واد ا��د���  )١(و�رى ا���ض      ���
  .م ، �د #رت ا��%/�م �طر�ق �Bر ��",ر وھ� �3دد ا�%د�ث #ن ا�:"ق ا��%/�م ١٩٩٤



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

ھذا و�م �(� �,ر#�" ا��را�� ��ر�:" وا(%" �%دد �� ���5 ا��%/�م ، أ. ا�� و�ن �+ل ا���راض �ص       
��وز ا.�:"ق (: م ا���دل ��دھ" ��ص �١٩٦٩��� ) ٨٣(�ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ر�م ) ٢٥١(ا��"دة 

) #�5 ا��%/�م � �زاع ���ن /�" ��وز ا.�:"ق #�5 ا��%/�م � ���� ا���"ز#"ت ا��� ��," �ن ��:�ذ #*د ���ن 
  .) ٢(وھو ��ذا ا��%د�د ����5 ا��%/�م ��:ق �� �" ورد � ا��,ر��"ت ا��ر��� �ن ��ر�:"ً �� 

،  )٣()�%/م �����"  ھو �و��� ا����3ن %/�"ً ( �%/�م � ا3ط+ح ا�:*� ا9�+��ا�:  �+.�ً ��ر�ف ا�����م  ــ٢
���E ا.�:"ق #�5 طرح ا��زاع #�5 ,�ص ���ن أو أ,�"ص �����ن ��:�3وا �� �3ورة #"�� و��رف ا��%/�م 

�� �أ��وب �:ض ا���"ز#"ت ��زم �طرا�" ، و����� #�5 ا���"ر (: /�" #رف ���E  ، )٤( دون ا��%/�� ا����3
ا��3وم �Jراد��م أرادا #"د��ن ��:3ل ��" �;ور ����م �ن �زاع ، وھو �ذ�ك �/ون �د�+ ��ظ"م ا��*"(� أ�"م 

 ��دا�� � ، أ�" #�5 ��3د ا�:*� ا�*"�و�� �*د ��ددت ��ر�:"ت ا��%/�م و��و#ت �%د )٥() ا��%"/م ا��� ��ظ��" ا�دو�
 5��� �روع ا�*"�ون ا�����:� %�ب ط���� ا���"ز#� ا��� �راد %���" #ن طر�*� ، Jذا /"�ت ا���"ز#� ��"ر�

  .)٦( �%/��"ً ��"ر�"ً ، وإذا /"�ت ا���"ز#� �د��� ��� �%/��"ً �د��"ً ، وإذا /"�ت ا���"ز#� إدار�� ��� �%/��"ً إدار�"ً 

       ��E� د #رف ا��%/�م ا.داري*�ا�:"�" ���زه ا�*"�ون #�5  –ا�:"ق أطراف ا��زاع (: ��5 ��3د ا�:*� ا.داري 
 ��  . )٧( )و��ول �راره �,��E  –�د. �ن ا�*("ء ا����ص  –ا���"ر ��ض ا�,�"ص ��:3ل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا�����م �� ا��واد ا��د
�, وا����ر�, ا��ري ا��در "��+�
ون ر�م  )١(��٢٧
ت ا�@+رة ا/و�� �ن ا���دة ا����رة �ن / ,
ـ ١: ( م ��� إن �١٩٩٤	

�" ��.
�" ��

, ، ا�@�ق ا�����م ھو ا�@�ق ا�طر��ن ��� ا����Mء إ�� ا�����م ��	و�, �ل أو "�ض ا��
�ز��ت ا��� 
�Tت أو ���ن أن ���� ,�

و�� ,�&� ,"	�

�+د�, ��
ت أو =�ر �+د�,  . (  

���ود ا�	�د . ، ود ٣٦٤صم ، ٢٠٠٣ا�دو��, وا�����م ��.� ، �
�ورات ا���"� ا��+و��, ، "�روت ،  ���د �"د ا����د إ	����ل ، �+ود ا/��Qل. د: �
ظر 
��ھر ���د ���د ، . ، ود ٤٥-٤٢م ، ص٢٠٠٣ا/و�� ، دار ا�@�ر ا������ ، ا0	�
در�, ، ا����وي ، ا��U وا�����م �� ا��واد ا��د
�, وا����ر�, ، ا�ط"�, 

ا��دد ا�;�
� ،  دور ا����م �� ا�����م ا����ري ا�دو�� و�	ؤو���> ا�+�
و
�, ، درا	, �+�ر
, ، "�ث �
�ور �� ���, ا�����, ا�����4, ، ا����د ا/ول ،
  ) .اMو
	��رال(م �١٩٨٥ن ا�+�
ون ا�
�وذ�� ������م ا����ري ا�دو�� ���م ) ١(@+رة ا�) ا�	�"�,(وا���دة  ، ١٢٥م ، ص٢٠٠٩


, ) ٨٢١(ا���دة  �را���ت �و��� ، و) ٢٥٤(و�ن ھذه ا��واد ا���دة  )٢(	� �
�

ون ا�����م ) ٢(م ، وا���دة �١٩٨٣ن أول ا�������ت ا��د
�, ا��"���ن 

ون ا�����م ا���
� ر�م ) ٢(ا���دة  م ، و�١٩٥٣	
,  ١٨ا/رد
� ر�م ��
ون ا�����م �	ودة ��روع أوM �ن /١م ، و�+د �ر�ت ا���دة �١٩٩٢	
, �٢٢ن ��

 <
T" ��  ) .  أ	�وب ���4ره أطراف ا�
زاع ���> �ن ���م أو أ�;ر "دM �ن ا���وء ��+-�ء  : ا�����م(ا����ري ا��را

�ن 
��ب أ��د �"د W ا��"�� ، ا�����م �� ا�+وا
�ن ا��ر"�, ، درا	, �+�ر
, �� ا�@+> ا0	&��  ٤٢٨، ص ٥ا"ن ��"د�ن ، رد ا�����ر ، ج )٣( ً&+
 ،
ل �
�ز��ت "�	م 	��د �و
س ، ا�����م ا���4Mري و	��, : ، وا
ظر  ١٦م ، ص٢٠٠٦وا/
ظ�, ا�و-��, ، ا����ب ا������ ا��د�ث ، ا0	�
در�, ، @�

  .  ١٨م ، ص١٩٩٠ا��+ود ا�دو��, ، درا	, �+�ر
, ، ر	��, ���	��ر �+د�, إ�� ���, ا�+�
ون ����, "Qداد ، 


�Tة ا����رف ، ا0	�
در�, ، . د )٤(� ، ,�
  . ١٥م ، ص١٩٧٤ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، ا�ط"�, ا�;�

  . ٥+ود ا0دار�, ، �در 	�"ق ، ص��"ر ��د 
�ر ، ا�����م �� ا��. د )٥(

در ...، و�ور�� �@�ق 	�ري ، ا�����م و�دى �واز  ٢١
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١٣ا�رف ���د ��4ل ، �در 	�"ق ، ص. د )٦(� ،
  .  ١٨	�"ق ، ص


� أMا���
� ا�-�ق ��@ظ ا�����م ، ، وھو ���ر ��> إ�� ���١٦٢د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص. د )٧(

رى ا
> ��ر�ف  إ
  .  ���ل و��س �+�راً ��� ا�����م اMداري 

)٨٨(  

      ��E� ا�:*� ا��3ري �ا��� ���" إ���" ا�دو�� أو ا%د ا�,�"ص ا����و�� ا�و���� ا�*"�و��� ( : وورد ��ر�:� 
� #ن #+�"ت �"�و��� ذات ط"�� إداري C,"ا�� �ا��"�� ا��رى ���و�� /ل أو ��ض ا���"ز#"ت ا�%"��� أو ا����*���



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

��" �����" أو ��ن ا%د أ,�"ص ا�*"�ون ا��"ص ا�وط��� أو ا������ �واء /"ن ا���وء إ�5  �#*د�� أو �Bر #*د�
)١() %/�م ا���"ر�" أو إ��"ر�" و*" �*وا#د ا�*"�ون ا@�رة ا��

 .  

       ��E� ")إ�5 (: و#رف أ� �3� وأ��وب �"ص ���و�� ا��زا#"ت ا9دار�� دون ا�%"�"� �#�"رة #ن طر�*
� #�5 ا��+ف ��"��" �C")*ا� �ا���وء إ�5 ا���ط� ا�ر���� ا����3� أ3+ ���و�� وض ا���"ز#"ت وھ� ا���ط

  . )٢()و��وع �%"/��" و��دد در�"��" و��"�ن ا��3"3"��" 

ھو ا.�:"ق #�5 #رض ا��زاع أ�"م �%/م أو أ/;ر ��:�3وا �� �د. �ن ا��%/�� ا����3� وذ�ك (/�" #رف      
�  . )٣() �%/م ��زم ���3وم ,ر�ط� أن �*ر ا��,رع ھذا ا.�:"ق ,رط" /"ن أم �,"رط

�ظ"م ا��;�"�C ���*"(� ��و��� ��وز ��دو�� و�"Cر أ,�"ص (ا��%/�م ا.داري ���E  أ�" � ا�:*� ا�:ر��� *د #رف 
�"�و��� #*د�� أو �Bر #*د�� ، وط��� أو  ��� #ن #+C,"ا�� �ا�*"�ون ا��"م ا��رى إ�راج ��ض ا���"ز#"ت ا9دار�

�("ء ���س ا�دو�� �/� �%ل �طر�ق ا��%/�م ��"ء #�5 �ص �"�و�� � ���ز ذ�ك ، و�رو�" #�5 أ����� �ن و.�
  . ) ٥(و)٤()��دأ ا�%ظر ا��"م ا�وارد #�5 أھ��� ا�دو�� و�"Cر أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ا��رى � ا���وء إ�5 ا��%/�م 

�ن /ل �" �*دم �رى إن ا��%/�م ا.داري أ��و�"ً أو و���� �ن و�"Cل ض ا���"ز#"ت ا9دار�� ــ و�3و3"ً       
� أو ���*���� ،  –��"ز#"ت ا��*د ا.داري �"% ����G ���3وم � ا���"ز#"ت ا9دار�� �Eن ��:*وا #�5 %ل ��"ز#

� ، و�%ل ھذه �C")*ا� �� #ن #+�"ت �"�و��� ذات ط"�� إداري ، دا���� /"�ت أم دو��� ودون ا���وء إ�5 ا���طC,"�
ا ا��زاع �%/م ��زم وھو ا���"ز#� �وا�ط� ,�ص أو أ,�"ص ���"رھم ا��3وم و���دون ��م ���� ا�:3ل � ھذ

  .�ذ�ك �د�+ً ��ظ"م ا��*"(� أ�"م ا��%"/م 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا�-ر�",  ـ و�وب ا�����م �� "�ض ا��
�ز��ت ا0دار�, �� ا���ر�� ا��ري و���> إ�"�ر��ً ١و�&�ظ ��� ا���ر�ف "�ض ا��&�ظ�ت وھ�   )١(�+�
١١��� ا��"���ت ا��ري ر�م  ا����, ,
ــ ا��داد 
ط�ق ا�����م اMداري إ�� ���� ا��
�ز��ت ا0دار�, �+د�, ��
ت أم =�ر �+د�, �� ٢م ، و=�ره ، �١٩٩١	


.� أو ""�
.� و"�ن ا�د �" ���� ,�
���.� ا�+�
و&�أ��4ص ا�+�
ون ا��4ص ا������ن ا�دا��4 وا�دو�� و"��
	", ����� ا/��4ص ا���
و�, ا����, 	واء �� 

ون ا�����م ا��ري و��د��> ر�م �١٩٩٤	
, ٢٧وط
�, أو أ�
"�, ��� ورد �� ا�+�
ون ر�م ��. د : ، ا
ظر م �� و-� "�ض ا��روط  �١٩٩٧	
, )٩(م 

  . ٢٢ن ا�	�د ا��د ، �در 	�"ق ، ص
�&ء �	

٢٤، �در 	�"ق ، ص...�ور�� �@�ق 	�ري ، ا�����م و�دى �واز . د) ٢(.  

�ت �"د W ا���X ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ذات ا�ط�"� ا�دو�� ، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، . د )٣(�  . ٢١م ، ص٢٠٠٣

)٤( Bay , L’arbitrabilté  des  litiges  international   de  droit  économique , Dalloz 1992 . p.122.  

Auby(J.M), L’arbitrage  en  matiére  administrative  , A . J . D . A . 1955 , P. 81 .  ظر
: وا  

م ، وا�����م �١٥/٧/١٩٨٢+د أ��ز ا���رع ا�@ر
	� ا�����م �� "�ض ا��
�ز��ت ا0دار�, �;ل ا�����م ا��4ص "�ؤ		�ت ا�"�ث ا����� "��+�
ون ا��در �� 
م ا��4ص "��Yزة ا���وء إ�� �����٣/١٢/١٩٨٢م ا�ذي 
ظ�> ا���رع "���ر	وم ا��در �� ، وا ٢/٧/١٩٩٠�� �ر�ق ا�"ر�د وا���Qراف "��+�
ون ا��در �� 

�و�� وان ��ون �"ر� �@
, �� طرف أ�
"� ا�����م �� �+ود ھ�:, ا�	�ك ا��د�د�, ، وأ��ز ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ا�دو��, و"�رط أن �.دف إ�� ��+�ق 
در ا�، .... �ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى �واز . ، ود ٢٦- ٢٥ص  
@	> أ�&ه ،�در ا�
�&ء �	ن ، . د: م ا
ظر ١٩/٨/١٩٨٦"�و�ب ا�+�
ون �� �

 .  ٢٠٥ -١٩٨ص  
@	> أ�&ه ،

در ���د �"د ا����د إ	����ل ، �+ود ا/��Qل ا�دو��, وا�����م ��.� ، . د: و��و�وف ��� ا����وMت ا�@+.�, �� �ر و�ر
	� ���ر�ف ا�����م ا
ظر )٥(�
    . ٣٦٣- ٣٦٠، ص 	�"ق

)٨٩(  

   أساس التحكيم االداري وعناصره/ الفرع الثاني 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

 ًMداري /  أوMس ا�����م ا�	أ  

  : وھذا �" ����"و�� ��"#"ً  ؛إرادة ا��3وم وإ�"زة ا��,رع  ؛�*وم ا��%/�م #�5 أ�"��ن ا;��ن ھ�" 

 –�ن %�ث ا���دأ  –ا��%/�م إ�راء ��ت ��و��� �"��زا#"ت أ,�"ص #"د�ون ����دون �����م : ــ إرادة ا�4وم ١
 �� ا�دو� ��C")*١(�ن إرادة ا����"��3ن �د.ً �ن إ%"���" إ�5 ا���زة ا�(  .  

 ، )٢(%�ث �*وم ا�:/رة ا��"��� ���%/�م #�5 �رك ا�%ر�� �طراف ا��زاع � ا���"ر و���� ��و�� ��"ز#"���"      
+�د ���3وم أن ��:*وا #�5 ا.���"ء إ�5 ا��%/�م ��:3ل � ��"ز#"��م �د.ً �ن ا�*("ء ا�ذي �وره ا�دو�� #ن 
� ، و. ��وز %ر�"ن ,�ص ��� ، طر�ق �%"/��" ، ".���"ء إ�5 ا�*("ء %ق د��وري �3ون و�/:ول ���"س /"

. �*وم إ. #ن ر(" وا���"ر ، �"�:"ق ا��3وم  –� ا�3ل  –أو إ��"ره #�5 ا.���"ء إ�5 ا��%/�م ، "��%/�م 
 ��Jراد��م ا�%رة ، �*د�راً ���م ا�� أ/;ر �%*�*"ً ��3"�%�م ، �و �*وم #�5 ا�:"ق ��ن ,��3ن أو أ/;ر #�5 ��و�

��و�ب #�5 ا�طرف ا����� أن ���E ���%/�م ��� ً+�و�� ھذا ��"ز#��م �"���وء إ�5 ا��%/�م ، Jذا �,E ا��زاع 
Jذا أ���ت د#وى أ�"م ا��%/�� �و�ب أن �%�ل ا�طراف ���%/�م إذا �ورت  ��C")*ا��زاع و��س إ�5 ا��%"/م ا�

   . )٣(,روط ذ�ك 

و��" إن ا��%/�م ��3ل أ�"�"ً �"�:3ل � ا���"ز#"ت ا���"�د�� �ذا *د ��:ق ا9طراف #�5 ا��%/�م ���*"ً و��ل       
. ���"زل #ن %*� ا�د��وري � ا.���"ء  –�"�:"�� #�5 ا��%/�م  –��د �,��E ، وا��%�/م و�وع ا��زاع ، و�د �/ون

� ا�%/م � ا��زاع Jذا �م  �إ�5 ا�*("ء ، وإ��" �*�3ر إراد�� #�5 ��رد إ%+ل ا��%/م �%ل ا��%/�� ا����3
� ، �ن ا.�:"ق #�5 ا��%/�م . ��:ذ #*د ا��%/�م �ي ��ب �ن ا���"ب #"دت ��ط� ا�%/م � ا��زاع إ�5 ا��%/�

��زع ا.��3"ص �ن ا��%/�� ، وإ��" �����" �ن ��"ع ا�د#وى ا���:ق #�5 ا��%/�م �,��E" ط"��" �*5 ,رط 
%�ب  "�C"�  . )٤(ا��%/�م 

و/ل ذ�ك �ر�� إ�5 إن ا�3ل � ا��%/�م إ�� ا���"ري ��م ��%ض إرادة أطراف ا��زاع �����Pوا �� #ن ا���وء 
  . �%"/م �3داً � ا��:*� وا�و�ت ، �Bر ا�� �د �/ون إ��"ر�"ً � أ%�"ن أ�رى إ�5 ا�

  ــ إ��زة ا���رع  ٢

��,E ا��%/�م #ن إرادة ا�طراف ا��%�/��ن ، وھذه ا9رادة ھ� ا��� ���ق ا��%/�م وھ� �وام و�وده و�دو��"       
. �/:� �و%دھ" �/� ����5 ا�:3ل � ��"ز#"��م #ن  –إرادة ا��3وم  –. ��3ور أن �/ون ، أ. إن ھذه ا9رادة 

� ا���"ز#"ت "/ �� �"�:3ل �C")*ا� ���"م ا���ط �طر�ق ا��%/�م ، �ن ا��%/�م ا��;�"ء �ن ا�3ل ا��"م ا����;ل 
�Cون ھو ا�ذي �%دد ا����"*�"+ �د أن ���زه ا��,رع و�(� �� ا���ظ�م ا�*"�و�� ا�ذي �%/�� ،  ، �� ا�دو� 

"���/,� �)٥(ا��%/���� ، و���ن ا��3"�3" و��ظم طر�*
���"رة أ�رى إذا �م ��ص ا��,رع #�5 �واز ا��%/�م  ، 
 �*��� ��  . )٦(و�واز ��:�ذ أ%/"�� ، �" /"�ت إرادة ا��3وم /"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  �٣١ورج �ود�ل و"��ر د�@و�@�> ، ا�+�
ون اMداري ، �در 	�"ق ، ص  )١(
  .  ١٦ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، ص . ، ود�٩	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. د )٢(
  .  ٢٩١ – ٢٩٠م ، ص ٢٠٠٩اد ، ادم وھ�ب ا�
داوي ، ا��را���ت ا��د
�, ، ا�ط"�, ا�;�
�, ، ا����", ا�+�
و
�, ، "Qد. د )٣(
  .  ١٦٤ - ���١٦٣د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص . د )٤(
  .  ���١٦٥د را=ب ا���و ، ا��در 
@	> ، ص. د )٥(
  م ، ١٩٩٩ر ا�����, ا��د�دة ، ا0	�
در�, ، ���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, وا����ر�, و�وازه �� �
�ز��ت ا��+ود ا0دار�, ، دا. د )٦(

  .  ٢٠ص
)٩٠(  

ھذا و�*د ��"زع ا�:*� ��ن ھذ�ن ا��"��ن ، "���ض �*�م أ�"س ا��%/�م #�5 إرادة ا��3وم وإ�"زة ا��,رع       
�*��� #�5 إ�"زة ا��,رع *ط ، #�5 أ�"س إن ا�*"�ون ا�ذي ���ز ا��%/�م ، ھو و%ده ا�ذي  وا@�ر،  )١(/+ھ�" 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

��;ل ا��"س ا�*"�و�� ���%/�م ، و�" إرادة ا��3وم أو ا�:"��م #�5 ا.���"ء إ�5 ا��%/�م إ. ,رط إ���ز�� ا�*"�ون 
%"/م ، "��,رع �*ر ا��%/�م /طر�ق ��واز #رض ا��زاع ا���:ق #�5 ا��%/�م �� #�5 ا��%/��ن �د.ً �ن ا��

�"ص �%ل ا���"ز#"ت ، و��ظم �وا#ده وإ�راءا�� ا%�را�"ً 9رادة ا��3وم ، و��5 و(%ت ھذه ا9رادة وق ا�,/ل 
ا�ذي ��ط��� ا�*"�ون ا��زم ا��3وم �%�م ا��زاع #ن طر�ق ا��%/�م ، و�:رض %/م ا��%/�م #���م ، و����� ا;ر 

(+ً #ن ذ�ك "ن ھذا ا��"س �G�3 ��:��ر ا��"س ا�*"�و�� �/+ �و#� ا��%/�م  )٢(إراد��م #�د ھذا ا�%د ،
� %�ن إن ا�ول ���ز #ن �:��ر ا��"س ا�*"�و�� ���%/�م ا��9"ري ) ا.���"ري وا��9"ري()٣(  .   

��م � ا.�:"ق #�5 و�رى إن أ�"س ا��%/�م ���;ل � إرادة ا��3وم وإ�"زة ا��,رع إذ إن ��ذه ا9رادة دور       
 �ا��%/�م ، "���رة إذن أن �/,ف إرادة ا��3وم #ن ر���Bم � ا��زول #ن ا.���"ء إ�5 ا�*("ء ا��"م � ا�دو�
�%ل ��"ز#"��م و%�م ا��زاع �وا�ط� ا��%/�م ، أ. ا�� .�د �ن و�ود �,ر�� ���G ��م �"��"ذه ، أ�" �"����� ���%/�م 

 �ھذه ا�%"�� طر�*"ً ا��;�"�C"ً ���%/�م ���ذه ا��,رع ��" �/ون �د رأى �ن (رورة � ا��9"ري �رى ا�� ��;ل 
  . %ل �وع �ن أ�واع ا��زاع �طر�ق ا��%/�م ���� إ��"ر�" 

       �ھذا و�د �دأت ا�Bب ا��,ر��"ت و� ���� ا���دان #�5 إ�"زة ا��%/�م و��ظ��� �"�طرق ا��� �راھ" �%**
  . م  ١٩٨٥ذج ا��,ر��� ا�ذي و(��� ا��م ا���%دة #"م ��3"�%�" ����د�� �"���و

 ً��
ر 
ظ�م ا�����م /  ;��
�  

د �(�و�� وا��دف ��� ، �ن أھم ھذه ا���"3ر ھو و�ود #دة ��/";ف ��" ��%د�*وم ا��%/�م #�5 #�"3ر       
. � )٤(�و�د ;�� �%/�م ، :/رة ا���"ز#�  �و�د ��" �زا#" ، . �زاع �/ون ��"ط ا���وء إ�5 ا��%/�م ، :� /ل %"�

���" ھ� ا��� �%دد ط���� ا���ل ا�ذي �*وم �� ا��%/م أو ا��%/�ون ، �ن ��ن #�"3ر ا��%/�م ا��� ���زه % و/�:�
 ، "�C"���ن ا�طراف ذوي  �%��+ً  أو#ن �Bره �ن ا��ظم ا�*"�و��� ا��رى ، /"�و/"�� وا���رة ، ھو و�ود �زا#" 

، ��ط� %��� ��*�(5 %/م ، و���ف ا��زاع �ؤدي إ�5 ا��:"ء ) ا��%/م أو ا��%/��ن(، و��و�ل ا��Pر ا�,Eن 
  . )٥(ا��%/�م 

و����� �ذ�ك "�� . �G3 ,رط ا��%/�م أو �,"رط�� �"����� ��زاع ا���5 �"�:�ل ��ن طر�� ، أ�" �%/م       
 �C"�� م ���زاع ، أو %�5 �%/م �%/�م�"% �C")� .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در 	�"ق ، ص. ، ود ٢٠، �در 	�"ق ، ص...ي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, ���ود ا�	�د ا����و. د )١(� ، Xا��� W د"��ت �أ"و ز�د . ، و د ٤٧
  .   ٢١م ، ص١٩٨١ر-وان ، ا/	س ا����, �� ا�����م ا����ري ا�دو�� ، دار ا�@�ر ا��ر"� ، ا�+�ھرة ، 

ا�����م ا���4Mري وا�0"�ري ، ا�ط"�, ا�;��;, ، �
�Tة  –و�� ا��د أ"و ا�.، ود ���١٦٥د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص. د )٢(
  .٢١-٢٠م ، ص ١٩٧٨ا����رف ، ا0	�
در�, ، 

، ا��دد ا/ول ، ٢٢��� ا��د �	ن ا��.�"� ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ، "�ث �
�ور �� ���, ا���وم ا�+�
و
�, ، ����, "Qداد ، ا����د . د: ��رر ا
ظر )٣(
  .  ٢٧٥ – ٢٧٤م ، ص ٢٠٠٧

��� و�ق �� �م ا��0رة إ��> �� ا�@ل ا���.�دي  )٤( ,�4 ,@" �
���, و��ر�.� ��� ا���د ا�+�
و ,@" ,�  .ا��4ف �ول ��د�د �@.وم ا��
�ز


ر ������م ، ، وا
ظر �@�ل ذ�ك ��د�د ا�� ١٩-١٨، ص ا��در 
@	> أ�&ه، ...���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, . د )٥(�� ,�
�ز
٩٢-٥٥، �در 	�"ق ، ص...و�ؤ�@> ، ا����ء ا��.�ت ا0دار�,  ، ٦٧- ٥٥، �در 	�"ق ، ص....���ود ا�	�د ا����وي ، ا��U وا�����م �� ا��واد   .  

  

)٩١(  

� �%/�م    Cم أو ھ��/%� � )١(وان ���ن �"�:"ق ا��3وم  –%�ب ا�����"ت  –�,�ل #�"3ر ا��%/�م أ�(" و�ود ���
وأ�(" ���;ل ھذه ا���"3ر � و(وح إرادة ا�طراف ا��3وم � ا���"ر ا��%/�م /E��وب و%�د �:ض ا��زاع 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

���دا  –ا�*"Cم أو ا��%��ل ��ن ا����3ن  - وإ%"�� ا��زاع #�5 طرف ;"�ث وھو ا��%/م أو ا��%/��ن �%�م ا��زاع 
)٢(ع  #ن ا�*("ء، أي و�ود ��� %�م ا��زا

  .  

*1ر ا������ ا!داري وأ�1ا�- و,���0( / ا��)'& ا����� 
  �5 ا���4� ا���3"2� 

����"ول � ھذا ا��ط�ب 3ور ا��%/�م ا.داري ، و�ن ;م ��طرق ��%ث أ�واع ا��%/�م و����ز ا��%/�م ا.داري #�" 
�"�و��� أ�رى  �  .�,��� �� �ن و�"Cل وأ�ظ�

   االداريصور التحكيم / الفرع األول 

�د �رد ا�:"ق ا��%/�م /,رط � ا��*د و(�ن �3و�3 أو ��:ق #��� � ��%ق ا��*د ا���3 ��ل %دوث       
� ھذه ا�%"�� ,رط ا��%/�م ، و�د ��م إ�رام ا�:"ق ا��%/�م ��د ��"م ا��زاع و���5 � ھذه  5���ا��زاع ا.داري ـ 

  .  )٣(ا�%"�� �,"رط� ا��%/�م 

 ًMرط ا�����م /  أو�  

�*3د �,رط ا��%/�م ، ذ�ك ا�,رط ا�ذي �رد (�ن �3وص #*د ���ن ، وا�*"(� ��رض ا���"ز#"ت       
 �� ��ن ا�طراف ا��%�/��ن  –ا����*������� ��E�� �#�5 ا��%/�م �د. �ن ا.���"ء إ�5  –ا��� ��/ن أن �;ور 

�واء  –� �:س ا��*د ا���3 �3در ا�را�ط� ا�*"�و���  ا��%/�� ا����3� ��ظر ا��زاع ، ,رط ا��%/�م �د �رد
 و��:ق طر"ه #�5 إن �" ��,E �ن �زاع %ول �:��ر ا��*د أو ��:�ذه ��3ر  –/"ن #*داً ��"ر�"ً أو �د��"ً أو إدار�"ً 

)٤(%��� �وا�ط� ا��%/�م 
 .   

� �%رر �/�وب و��:3ل #ن        ��E� د��Bر ا�� ��س �ن ا�(روري أن �رد ,رط ا��%/�م � ا��*د ذا�� ، �ل 
، و/ل �" � ا��ر ا�� ��م ا.�:"ق #��� ��ل %دوث ا���"ز#� ، و �/�:5 �"��*د ) ��%ق ���*د ا���3(ا��*د ا���3 

٥(�"%9"�� إ��� #�5 أن �/ون ھذه ا%9"�� وا(%� ا9,"رة (
  .  

ھذا وان ذوي ا�,Eن #�د ا�:"��م #�5 #*د ���ن �د ��:*ون #�5 �:��ر أو %ل ا��زاع ا�ذي �*� ����م ���"��� ��:�ذ     
ا��*د �ن ��ل �%/��ن �د.ً �ن ا���وء إ�5 ا�*("ء ا��"دي و�درج #�5 ,/ل *رة � �3ب ا��*د ا���3 و����ر 

 ،�د�C" ����ن ا��%/��ن أو ا���"Cل ا����"زع #���" � #*د ا��%/�م�زء �ن #*د �"Cم ��ن ا�طر�ن ، وھو . ��(�ن �
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧
��ب ا��د ، �در 	�"ق ، ص. د )١( .  


��ب . ، ود ١٦٥م ، ص��٢٠٠٨در �	ن �ط�وي ، ا�
ظ�م ا�+�
و
� ��+د ا��ور�د ، ر	��, ���	��ر �+د�, إ�� ���س ���, ا��+وق ، ����, ا�
.ر�ن ،  )٢(
  .  ١٧، ص ا��در 
@	>ا��د ، 

��4ل ، ا�+�
ون ا�وا�ب ا��ط"�ق ��� ا�@�ق ��4د �"د ا�@��ح ���د . ،  ود ���١٦٩د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ص . د )٣(
  .  ١٥٢م ، ص٢٠٠٩، ) ا�;�
�(ا�����م ا���دي وا���Mرو
� ، "�ث �
�ور �� ���, ا�����, ا�����4, ، ا����د ا/ول ، ا��دد

، وا
ظر �� �@�ل �رط  ٢٢	�"ق ، ص، �در ...���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, . ، ود��4١٥٢د �"د ا�@��ح ، �در 	�"ق ص. د )٤(
  . و�� "�دھ�  - ١٧٥، ص ا��در 
@	> أ�&ها�����م ، 
��ب ا��د ، 

���ر �دق �ر�م ، ا�����م �� ا�د�وى ا��د
�, ، "�ث �+دم إ�� ا���.د ا�+-�:� ��زء �ن ��ط�"�ت ا�درا	, �� ا���.د ا�+-�:� ، ا��ر��,  )٥( ، ,�
ا�;�
   .  ٢٩، ص٢٠١٢

)٩٢(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

/ن �%د�د ذ�ك � #*د ا��%/�م ا�ذي ���م إ�را�� ا���"داً إ�5 ,رط ا��%/�م ��د ��"م ا��زاع �+ً ، و�د ���E إذ ��
,رط ا��%/�م �3ورة �ط�*� �%�ث ��م ا.�:"ق �*د�"ً ��ن ذوي ا�,Eن #�5 %�م ���� ا���"ز#"ت ا��� ��,E #ن 

� ��"م #���" ا��زاع ��ن ا�طر�ن,�ل ���� ا���"Cل ا���:�ذ ا��*د ا�ذي �(��� #ن طر�ق ا��%/�م و� ھذه ا�%"� �� ،
)١(و�د ���E ا.�:"ق �*�دا /Eن �*�3ر #�ل ا��%/م #�5 �:��ر ا��*د دون �واه 

  .  

�"�و��" ورBم ورود ,رط ا��%/�م � ا��*د ا���3 ، "�� ��ب ا�*ول �"��*+�� #ن ھذا ا       "��*د ، �و �3ر
، و��ر�ب #�5 ھذا ا�� �د ��3ور %3� ,رط ا��%/�م رBم �ط+ن ا��*د ا���3 �"��;�"ء أن �/ون ��ب ���*+

)٢(ا��ط+ن ,"�+ً �,رط ا��%/�م ، و/ذ�ك "ن �ط+ن ,رط ا��%/�م . �ؤدي إ�5 �ط+ن ا��*د 
  .  

 ً��
  ���رط, ا�����م /  ;�

��:3ل ��  –أي ��د و�وع ا��زاع  –ھ� ا�:"ق ��ن ا�طراف ا��%�/��ن ���"��� �زاع �"Cم �"�:�ل ����م       
) ٣(�وا�ط� �%/��ن و دون ا���وء إ�5 ا��%/�� ��ظر ا��زاع 

  ��"�، و�د ��م ھذا ا.�:"ق ��د و�وع ا��زاع و��ل إ
� ا�د#وى وأ;�"ء �ظر ا�د#وى أ�"م �"�ا�د#وى وا���وء إ�5 ا��%/�� ا����3� ، أو �د ��م ا.�:"ق #��� ��د إ
 "��:�/� "��E �� ا��%/�*��:ق ا�طر"ن #�5 %ل ا��زاع #ن طر�ق ا��%/�م ، Jذا ا��رن ذ�ك ��وا ، �ا��%/�

"���"� ، "��ب ا��%/م أو ا��%/��ن و�%دد �*"ط ا��زاع ا��� ����زم ا��%/�م ��" و�ن ;م �ط�ب �ن ا��%/م ا�:3ل 
  .  )٤(و�3در �راراھ" �"���C"ر ا�د#وى �%�ن 3دور �رار ا��%/�م 

زاع �"Cم ����ن �ن ذ�ك إن ,رط ا��%/�م ����ق ��زاع �%��ل �م ��,E ��د ، أ�" �,"رط� ا��%/�م �� ����ق ��      
 ً+�)٥(

"ن ا.�:"ق #�5 ا��%/�م � ھذه ا�%"�� �/ون   �، و��" /"�ت �,"رط� ا��%/�م ��رم ��د ��"م ا���"ز#� ا9دار�
��" ����ق ��%د�د �و(وع ا��زاع و����� ا��%/��ن  �)٦(أ/;ر �:�3+ً وو(و%"ً ، �"3

 .  

وذ�ك � ) ا�,رط و ا��,"رط�(3ور�� ا��%/�م م ��١٩٩٤���  ٢٧و�د أ�ذ �"�ون ا��%/�م ا��3ري ر�م       
م ا���دل �د أ�ذ ���" وھو �١٩٦٩��� ) ٨٣(ا��"دة ا��",رة ��� ، /ذ�ك "ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ر�م 

  . )٧(��� ) ٢٥٢(�" ���:"د �ن �ص ا��"دة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ر �دق �ر�م ، �در 	�"ق ، ص ٣٢ - ٣١ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، ص. د )١( ،٢٨  .  


ون ا�����م ا��ري ر�م ) ٢٣(وھذا �� أ�د�> ا���دة  )٢(��در 	�"ق ...���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد . م ، ا
ظر د�١٩٩٤	
, ) ٢٧(�ن � ،
  . ١٦-١٥م ، ص ٢٠٠٩
�ري �	ن ا�
�دا
� ، ا/;ر ا�
	"� �M@�ق ا�����م ، دار ا�����, ا��د�دة ، ا0	�
در�, ، ا/. ، ود٢٣، ص

���ود ا�	�د . ، ود ٣٤١م ، ص٢٠٠٢-٢٠٠١�"د ا��
�م �"د ا����د إ"راھ�م �رف ، ا��+ود ا0دار�, ، ا�ط"�, ا/و�� ، "دون ذ�ر ���ن ا�
�ر ، . د )٣(
  .  ٢١، ص ا��در 
@	> أ�&ه، ...�� ا��واد ا��د
�,  ا����وي ، ا�����م

  .    ٢٩٥ادم وھ�ب ا�
داوي ، �در 	�"ق ، ص. د )٤(

در 	�"ق ، ص. د )٥(� ، W د"�ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، . ، ود٣٤١�"د ا��
�م �"د ا����د ، ا��در 
@	> ، ص. ، ود١٦٨
��ب ا��د 
 .   ١١٩، ص ا��در 
@	> أ�&ه

  .  ��٢٧"ر ��د 
�ر ، �در 	�"ق ، ص. ، ود��4١٥٣د �"د ا�@��ح ، �در 	�"ق ، ص. د )٦(


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ر�م ) ٢٥٢(
ت ا���دة  )٧(��
,  �٨٣ن 	�١٩٦٩ ���M �;"ت ا�M@�ق ��� ا�����م إM "�����", ، و��وز  : (م 
�Yذا ;"ت ������, و�ود ا�@�ق ��� ا�����م أو إذا أ�رت ا�@�ق ا�طر��ن ���> أ;
�ء ا��را��, ، ��+رر ا��"�ر ا�د�وى ا�M@�ق ���> أ;
�ء ا��را��, ، 


ون ) ١٤٤٣/(وا
ظر �ذ�ك ا��واد ا��S, �ن ا���ر���ت ا��+�ر
, وا��� أ4ذت "�رط� ا�����م م) . �	�4Tرة إ�� أن �در �رار ا�����م ���ن 

ون ا�����م ا���
� ر�م ) ١٦، ٢(م ، ا��واد  ١٩٨٠ر
	� ���م ا��را���ت ا��د
�, ا�@��
ون ا��	طرة ) ٣٠٩(م ، ا���دة�١٩٩٢	
, ) ٢٢(�ن ���ن 


ون أول ا�������ت ا�	وري ر�م ) ٥٠٦(م ، ا���دة �١٩٧٤	
, ) ١٥٤- ٦٦(ا��د
�, "������, ا��Qر"�, ر�م ��م ، ا���دة �١٩٥٣	
,  �٨٤ن 

ون ا��را���ت) ٧٣٩(��
� ، و��"ر �ن ���رط, ا�����م ��> "ـ ) ٨٢٨(، وا���دة ) م١٩٥٤(ا���"� ���م  �ن �

ون أول ا�������ت ا��"��ا��+د ( �ن 

  ) .ا�@+رة ا�������,( و�ن �رط ا�����م "ـ) ا�������
)٩٣(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

   أنواع التحكيم/ الفرع الثاني 

�*�م ا��%/�م #دة �*���"ت %�ب ا����"ر ا�ذي �ؤ�ذ /E�"س ���*��م ، أو ا�زاو�� ا��� ��ظر ���" إ��� ، Jذا       
أ�ذ�"ه �ن %�ث �دى ��ط� ا��%/م � �ط��ق ا�*"�ون #�د ا�:3ل � ا��زاع "�� �وف �*�م إ�5 ا��%/�م �"�*"�ون 

� �د�ره "�� ���*�م إ�5 ا��%/�م ا�%ر وا��%/�م وا��%/�م ا��ط�ق ، وإذا �ظر�" إ��� �ن %�ث �دى و�ود ��ظ�
ا��ؤ��� ، وإذا ��"و��"ه �ن زاو�� %ر�� ا���وء إ��� ��/ن �*���� إ�5 ا��%/�م ا.���"ري وا��%/�م ا��9"ري ، أ�" 

رق إ�5 ، �ذا ��J" �وف ��ط )١(إذا أ�ذ�" �ط"ق ا��%/�م /���"ر ���*��م "�� ��*�م إ�5 �%/�م دا��� و�%/�م دو�� 
 ً"#"�� ��E� "�/أ�واع ا��%/�م و   :  

 ًMون وا�����م ا��ط�ق/  أو
   ا�����م "��+�

�*�م ا��%/�م �ن %�ث �دى ��ط� ا��%/م أو ا��%/��ن � إ�/"��� �ط��ق ا�*"�ون #�د ا�:3ل � ا��زاع إ�5       
، و�*3د ) ا��%/�م �"�*("ء وا��%/�م �"�G�3 ( �و#�ن وھ�" ا��%/�م �"�*"�ون وا��%/�م ا��ط�ق أو �" ����"ن 

ا�:3ل � ا��زاع ا��طروح #���م �"�*وا#د ا�*"�و���  �"��%/�م �"�*"�ون ؛ ھو ا��%/�م ا�ذي ��*�د �� ا��%/�ون #�د
�وا#د ا�*"�ون ا��و(و#� وا�9را�C( ا����ول ��"  ()٢(

 .  

�و ا��%/�م ا�ذي . ��*�د �� ا��%/�ون �"�*وا#د ا�*"�و��� #�د ا�:3ل        G�3�"� أ�" ا��%/�م ا��ط�ق أو ا��%/�م
� ا��زاع ، و�%/م ��*�(5 �وا#د ا3�9"ف وا �)٣(��دا�

:�� �ر�(� ا�طر"ن ��و�ل ا��%/م 3+  �� ا�:3ل �%
ً  ها��زاع و*"ً ��" �را ، وان ا�3ل ھو ا��%/�م �"�*"�ون، إ�5 %/م �%:ظ ا��وازن ��ن �3"�%�م  ���دا�� و3و.ً  �%**"

ا��ط�ق . ���� إن أ�" ا.��;�"ء �و ا��%/�م ا��ط�ق أو ط�*" �*وا#د ا��دل وا3�9"ف ، أ. إن ا��ذ �"��%/�م 
 �ا��%/م �� . ��/�� ا.���"�� �*وا#د ا�*"�ون %�ث ا�� ��زم � ���� ا�%وال ��ط��ق �وا#د ا�*"�ون ا�����*

)٤(�"��ظ"م ا��"م 
 .  

� �وا��� أطراف        �:� /��" ا�%"���ن ����� �رار ا��%/م �*وة إ�زا�� G�3�"� واء /"ن ا��%/�م �"�*("ء أو�و
 G�"3ا�� �)٥(ا��%/�م وھذا �" ���ز ا���ر ��و#�� #ن ���

 .  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�م وھ
�ك �ن أ��ر إ�� ا��"�رات أ4رى ��+	�م ا�����م /
واع أ4رى �
.� �+	��> �ن ��ث �و-وع ا�����م إ�� ����م ���ري و����م -ر�"� و��� )١(
ا
ظر ، و ٢٥، �در 	�"ق ، ص...�ور�� �@�ق 	�ري ، ا�����م و�دى �واز. ، و�ن ��ث و�ت ا�����م إ�� ����م 	�"ق و����م �Mق ، ا
ظر د...إداري 

ً : �� ����ر ا��@ر�, "�ن ا�����م ا�دا��4 وا�دو��  
ون ر�م  �"د ا����د ا��
��وي ، ا�����م ا�دو�� وا�دا��4 �� ا��واد ا��د
�, وا����ر�, وا0دار�, ط"+��+��
٢٧  ,
  .  ٢٦-٢٢م ، ص٢٠٠٧م ، �
��ة ا����رف ، ا0	�
در�, ، �١٩٩٧	
,  ٩م ا���دل "��+�
ون ر�م �١٩٩٤	

در 	�"ق ، ص .د )٢(� ، Xا��� W د"��ت �
ون ا�����م وا�����م اMداري ، دار ا���ب ا�+�
و
�, ، ا����, . ، ود ٣٨�����دي ��W U �	�ن ، �رح 
  .  ٥٠م ، ص٢٠٠٥ا��"رى ، �ر ، 

، ...���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, . ، ود ٢٠٣ – ١٩٠و  ٤١ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، ص. د )٣(
 - ١٩٩م ، ص �٢٠٠٣	�ن ا����� ، ا�����م ا�
ظ��� �� ا����رة ا�دو��, ، ا�ط"�, ا�;�
�, ، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، . ، ود �٤٦در 	�"ق ، ص

٢٠١   

)٤(   . ١٦٦در 	�"ق ، ص ���د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �

دارات ا�+�
. د )٥(Z� ر وا�دول ا��ر"�, ، ا����د ا/ول ، ا�ط"�, ا/و�� ، دار ��ديو
�, ، ��وض �"د ا��واب ، ا��و	و�, ا�����, �� ا�����م �� �
  .  ٢٧م ، ص ٢٠٠٩ا�+�ھرة ، 

)٩٤(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

 ً��
  ا�����م ا��ر وا�����م ا��ؤ		� /  ;�

ھو ا��%/�م ا�ذي ���د �� إ�5 �%/م أو �%/��ن ���"رون �ن ��ل  –ا��%/�م ا�%ر أو �" ���5 �"��%/�م ا��"ص       
� وا��و(و#�� ا��� ����ن �Cت ذا�� �%د�د ا�*وا#د ا�9را�ا��3وم ���"��� �زاع ���ن ، /�" ��و�5 ا��3وم � ا�و

� ، وإ��" ��م ا���"ر �ط��*�" #�5 ا��زاع ، �و ��ري � %".ت رد�� ، و. ���Cم دا�/%� �Cا�طراف ھ� ���"ر 
  . )٢(و����ز �ظ"م ا��%/�م ا�%ر ���E �%*ق ا/�ر �در �ن ا��ر�� وا�ل �/�:� وأ/;ر �ر#� ،  )١(ا��%/م �Jراد��م 

33� #�5 وق �وا#د وإ�راءا      ��� �ت و����ر ا��%/�م �ؤ���"ً #�د�" ��و.ه ھ�C"ت أو �را/ز دو��� أو وط��
���د ا��3وم إ���" �� �%ل ��"ز#"��م  ، ً":�� �)٣(�%ددة و�و(و#

 .  

� ا��%ث #ن ا�%/م ا���"�ب �و�ود �واCم �E��"ء ا��%/��ن       *,� �و���"ز ���E ���ب ا�طراف ا����"ز#
  . ا�����33ن � ����ف أ�واع ا���"ز#"ت 

� ا���"رة ا�دو��� ��"ر�س � ��دن ���%/�م ا�دو�� ، وBر�/%� ، �  . )٤(و�ن أ�;�� ا��ؤ��"ت ا��%/���

  ) ا�وط
�(ا�����م ا�دو�� وا�����م ا�دا��4 / �ً ;��;

� ��ن ا��%/�م ا�دو�� وا��%/�م ا�وط�� ، و����      �د �م ���*ر *� ا�*"�ون #�5 �%د�د ���"ر �دو��� ا��%/�م أو ���:ر
ذھب رأي إ�5 ا��ذ �:/رة ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق �"����� �9راءات ا��%/�م  ، ��ا�:*� إ�5 ���� (وا�ط ���:ر
ا�دا��� �و ا�ذي ��(� � إ�راءا�� ��*"�ون ا�وط�� ، أ�" ا��%/�م ا�دو��  �و ا�ذي ��(� � إ�راءا�� �*"�ون 

� دو��� ، وذھب رأي آ�ر إ���� �/ون ��/"ن 3دور %/م ا��%/�م ، وھ�"ك رأي أ���� أو ��3وص ا�:"�5 إن ا��:ر
ا���د إ�5 ����� ا��%/م أو ����� ا��3وم ، ورأي ����د إ�5 �/"ن ا��ر/ز ا�ر�C�� ����ظ�� ا��� ��و�5 ا��%/�م 

)٥(/Eن �*� � دو���ن ����:��ن 
#�د�" ����ق  أ�" ا����"ر ا�%د�ث �و ����ق �ط���� ا��زاع ، و����ر ا��%/�م دو��"ً  ، 

� %ر/� ا��*"ل ا��("�C وا��د�"ت #�ر %دود أ/;ر �ن دو�� ، أي #�د�" ����� ���G�"3 ا���"رة ا�دو��� ا��ر��ط
) ٦(�ر��ط ا��زاع �E/;ر �ن دو�� وا%دة 

.  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�	ن ��� ��ظم ، ا�����م �و	��, ��	و�,  �
�ز��ت �+ود ا����رة ا�دو��, ، "�ث �
�ور . ، ود  ٢٣-�٢٢	�ن ا����� ، �در 	�"ق ، ص . ا
ظر د )١(
  . ٦م ، ص ٢٠١٠�� ���, �
�ر ا��دا�, ، ���, ا�+�
ون ، ����, �ر"&ء ، ا��دد ا/ول ، ا�	
, ا/و�� ، 

،  ا��در 
@	>�	ن ��� ��ظم ، . ، ود ٣٧٤-���٣٧٣د �"د ا����د إ	����ل ، �در 	�"ق ، ص : �ر و��و"> ا
ظر ��و�وف ��� �زا�� ا�����م ا� )٢(
  .  ٢٩ – ٢٨، و"و�+واس 	
�ء ، �در 	�"ق ، ص  ٧- ٦ص 

در 	�"ق ، ص.د )٣(� ، Xا��� W د"��ت �٣١ .  

)٤( 
، و"�	م 	��د �و
س ،  ٦٠ – ٢٨، ص  ا��در 
@	> أ�&ه�	�ن ا����� ، . د: ظر ��و�وف ��� "��ن �"�ض �
ظ��ت أو ھ�:�ت ا�����م ا��ؤ		� ، ا
٥٧ – �٤٤در 	�"ق ، ص  .  

�ت �"د W ا���X ، . د )٥(�٢٢، �در 	�"ق ، ص ...دا��4 �"د ا����د ا��
��وي ، ا�����م ا�دو�� وا�. ، ود ٣٥ -٣٣، ص  ا��در 
@	> أ�&ه  -
  . ٢٠٨- �٢٠٦د ا�	�د ، �در 	�"ق ، ا��زء ا�	�"� ، ص��� ا�د�ن ز�دان و��. ، ود٢٣


ون ا�����م ا��ري �� ا���دة ا�;��;, �
> وا��� 
ت  )٦(��ً ����ق : (�+د ا4ذ "ذ�ك  ��
زا <�ً �� ��م ھذا ا�+�
ون إذا ��ن �و-و ��ون ا�����م دو���

> ) ١٤٩٢( دو�� �� ا���دة ، �ذ�ك �+د ا4ذ "> ا�+�
ون ا�@ر
	� ������م ا�...) "�����رة ا�دو��, � ) : U��ً ا�����م ا�ذي �-� �� ا���زان � ���"ر دو���

� ) ٨٠٩(، و�ذ�ك أ4ذت "> ا���دة ) ا����رة ا�دو��, �

ون أول ا�������ت ا��"��  .�ن 


> ) ١/٣(و
	�رال أ�;ر �ن ����ر �دو��, ا�����م �� ا���دة ــ و�+د �دد ا�+�
ون ا�
�وذ�� �&� .  

)٩٥(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

��� �"��%/�م ا�دو�� � %ل ا���"ز#"ت ) ٢٧(م � م �٢٠٠٦��� ) ١٣(و�د ا�ذ �"�ون ا.��;�"ر ا��را�� ر�م       
� #ن ��:�ذ ا��*ود ا���ر�� ا���"دا �� C,"١(ا��(

  �، و��/ن ا�*ول أن ا��*ود ا���ر�� و*"ً ��ذا ا�*"�ون ھ� #*ود إدار�
 �  . )٢(دو��

�و �/ون /ذ�ك إذا /"ن ���� أطرا� �ن دو�� وا%دة أ�" ��3وص ا��%/�م ا�وط��  )٣(  .  

  ا�����م ا���4Mري وا�����م ا�0"�ري /  را"��ً 

       ����"ر ا����ز ��ن ھذ�ن ا��و#�ن �ن ا��%/�م ھو �دى %ر�� أطراف ا��زاع � ا���وء إ�5 ا��%/�م ���و�
) .٤(��"ز#"��م أو �دى إ�زا��� ا���وء إ��� 

  

وا�3ل أن �/ون ا��%/�م ا���"ر�"ً ، و�/ون /ذ�ك #�د�" ��:ق ا��3وم �Jراد��م #�5 %ل ا��زاع ����م       
 ��ا��%/م ، و����ون ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق وإ�راءات ا��%/�م ، ����د�ن � ذ�ك  –أي ا.�:"ق  –���"رون 

) ٥(إ�5 ��ط"ن ا9رادة 
#�5 ا�طراف ا.���"ء إ�5 ا��%/�م ، و�(� �� أ. إن ا��,رع � ��ض ا�%وال �د �و�ب ، 

)٦(ا�*وا#د ا���ظ�� �%/"�� و���5 ھ�" ا��%/�م ا��9"ري 
 .  

�ن �"�ون ) ٢٥١(و��Eذ �,ر#�" ا��را�� �"��%/�م ا.���"ري ، وھو ا����:"د أو ا������ص �ن �ص م       
��وز ا.�:"ق #�5 ا��%/�م � �زاع ���ن /�" ��وز ا.�:"ق (م ا���دل �١٩٦٩��� ) ٨٣(ا��را�"ت ا��د��� ر�م 

)٧() #�5 ا��%/�م � ���� ا���"ز#"ت ا��� ��," �ن ��:�ذ #*د ���ن 
 .  

�د �/ون ا���"ر�"  –�ن /ل �" �*دم �رى إن ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�� وا��*ود ا9دار�� �,/ل �"ص       
و�Jرادة ا�طراف وا9دارة ، و�د �/ون إ��"ر�"ً �:رض �ن ��ل ا��,رع #���م ، و�د �/ون ا��%/�م دو��"ً أو دا���"ً ، 

�  ھذا �� ا�� �د �/ون �%/��"ً �"�*"�ون و�د �/ون�C+� ون أ/;ر/� G�3�"� إن ا��%/�م ��%/��"ً �"�G�3 ، �� �+%ظ
���%/�م ا.داري وذ�ك ��" ����ز �� �ن ���زات ، /�" إن ا��%/�م ا.داري �د �/ون %راً أو �د �/ون �ؤ���"ً وان 

  .ا���"ز#"تا��%/�م ا��ؤ��� ھو ا�(ل ��" ���ؤ��"ت �� �ن �%/��ن �د��م ا���رة وا��9"م �����ف أ�واع 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ذ�رت ا�@+رة ا�را"�, �ن ا���دة أ�&ه �واز ا���وء ������م إ�� أي �., ���رف ".� دو���ً  )١(

،  ا�;��ث، ا��دد ١٤�� �
�ز��ت ا��+د اMداري ، "�ث �
�ور �� ���, ���, ا��+وق ، ����, ا�
.ر�ن ، ا����د  ��ر ط�رق �"د ا��ز�ز ، دور ا�����م�. د )٢(
  .   ١٤٨م ، ص ٢٠١٢

 .  ٧م ، ص���٢٠٠٨د ���د �4وص ، أول ا�����م �� ا��
�ز��ت ا�.
د	�, ، دار ا���ب ا�+�
و
�, ، ا����, ا��"رى ، �ر ،  )٣(

٢٧، �در 	�"ق ، ص...ا�����م و�دى �واز ا���وء �ور�� �@�ق ، . د )٤( .  

در 	�"ق ، ص. د )٥(� ، Xا��� W د"��ت �  .  ��٢٧وض �"د ا��واب ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ٢٩

)٦( U-و� ��.

�:� ، أM إن ھ
�ك �دة ���زات "�;�	Mا�+-�ء ا ,�د ��و".�� �ن  �د �دق ا��@ر�, "�ن ا�����م ا�0"�ري و�-�ء ا�دو�, ا�ر	�� و�4 ��
�دا �� �	�;
�> ا�� ، ,���� 	"�ل ا��;�ل إن ا�+-�ء ا�ر	�� ��4ص "��
ظر �� ���� أ
واع ا��
�ز��ت أ��ً ��
ت ط"��, ا��
�ز �.
�رع ، أ�� ا�����م �4ط ، �

. ، ود ٤٠ – ٣٩، �در 	�"ق ، ص...ا��واد ا��د
�, ���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� . د: �.
�ك �	�:ل ���
, M ���ن ��.� ا���وء إ��> ، ���ز�د ا
ظر 
  .  ٣٠ -٢٨، ص  ا��در 
@	> أ�&ه، ....�ور�� �@�ق 	�ري ، ا�����م و�دى 

�4�ص ا�+-�:� "�
�ز��ت �+د ا��ور�د ، "�ث �
�ور �� ���, ���, ا��+وق ، ����, ا�
.ر�ن ، ا����د ا����ر ، . د )٧(Mا ، �����در ط��ب ���د 
  . ١١١م ، ص٢٠٠٨، ) ٢٠(ا��دد

)٩٦(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  تمييز التحكيم االداري عن غيره من األنظمة المشابهة له/ الفرع الثالث 

�د ��د ا��%/�م ا.داري و       ��"� ���و�� ا���"ز#"ت ا9دار�� ��Pر طر�ق ا�*("ء ا��"م � ا�دو�� ، �ن ذ�ك ���
��,"�� �� و�"Cل أ�رى ���و�� ا���"ز#"ت ��Pر ا�طر�ق ا�*("�C أ�(" /"�G�3 وا��و�ق وا�و�"ط� و�Bرھ" ، و�د 

أ�(" �ن ��ض ا�و�وه ، �ذا �و  ��,"�� �� ��ض ا��ظ�� ا�*"�و��� /"���رة وا�و/"�� ، وا�� �د �*�رب �� ا�*("ء
�د ����ط ��" (+ #ن إن ا��3وم �د ����د�ون أ�:"ظ"ً ����� و�Bر �%ددة ��3ب �/��:�" ، إ. ا�� ����ف #ن 
 �� أ�ور أ�رى ، �ذا /"ن �ن ا�+زم أن ���ن أو�� ا�,�� وا.��+ف ���� و����" ���E/�د #�5 ذا�� �ھذه ا��ظ�

  . ��%/�م وا��*+�� ا

 ًMأو  / U�  ����ز ا�����م اMداري �ن ا�

�وف . ���رض إ�5 ا���ر�ف ��G�3 �"ر/�ن ذ�ك ��:3ل ا�;"�ث #�د ا�%د�ث #�� /و���� �%�م ا���"ز#"ت 
 �  .ا9دار�

� إ���" و����"ن �%�م أو ض ا���"ز#"ت ا9دار�� �د.ً �ن ا�*("ء        G�3ل أو�� ا�,�� ��ن ا��%/�م وا�;���
�ا�دو�� ، وان أ�"س /ل ����" ���;ل � ا��"ه إرادة ا��3وم أي أطراف ا���"ز#� إ�5 ��و���" ���دا #ن  ا��"م 

�د و��ت �"�:�ل أو ��*� ���*�+ و��ر�ب #�5 /ل ���" #دم �واز #رض  �ا�*("ء ، �واء /"�ت ��ك ا���"ز#
3ل �� �"��%/�م أو ا�:ق #��� %�3" �3 "� ، �� ا�,�ء ا��%/وم �� ا��زاع 5�# �("ء ا�دو���%� ��G 9;"رة ا�د

)١(#�د إ;"رة �:س ا��زاع أ�"م ا�*("ء ، و�ذ�ك /+ھ�" �ؤد�"ن إ�5 إ��"ء ا��زاع ��ن ا�طر�ن ا����"ز#�ن 
 .  

و����ف ا��%/�م #ن ا�G�3 �ن %�ث إن ا�G�3 ��م ��ن ا��3وم أ�:��م أو �ن ��وب #��م ، %�ث ��/ن أن       
)٢(��ري دون وا�ط� �ن ,�ص ;"�ث 

� %�ن إن ا��%/�م . �/ون إ. #ن طر�ق طرف ;"�ث �Bر ا�طر�ن  ، 
� ا�*"(� �3در �راره �واء ر(� �� ا�ط���� ��ر"ن أم �م �ر(وا ، و� ا����"ز#�ن وھو ا��%/م و�*وم 

 �ا�G�3 ���"زل /ل طرف �ن ا�طراف ا����"ز#� #ن ��ض أو /ل �" ����ك �� � �وا��� ا�طرف ا@�ر ، 
%�ن �*�3ر دور ا�طراف ا����"ز#� #�5 ا���"ر ا��%/م ���و�5 ا�:3ل دون ا,�راط ا��(%�� أو ا���"زل ��ن 

� ا��%/�م ، دون ا.#�داد �Jرادة ا�طراف ، ا�طر�ن ، و�/ون ا�%ل ا�ذي ����� إ��� ا��%/�Cم �"��"ً �ن إرادة ھ�
� ا��%/�� #��� وإ3دارھ" ا��ر ���:�ذه ��+ف #*د �و�+%ظ إن %/م ا��%/م �/ون �"�+ً ����:�ذ ���رد �3"د

 �ا����3� ، ھذا ا�G�3 ا�ذي . �/ون �"�+ً ����:�ذ � ذا�� ، �" �م ��م � 3ورة #*د ر��� ، أو ��م أ�"م ا��%/�
�/ون ��زم �طرا� و. �*�ل ا�ط�ن ��  G�3ط�ن أ�" ا��� ً+�"�� إ�5 إن %/م ا��%/م �/ون ")9"�)٣(

 .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ود�ق ���د ، ا�����م �� ا��
�ز��ت ا0دار�, ، "�ث  ٣٥-٣٤، و"و�+واس 	
�ء ، �در 	�"ق ، ص ٣٧
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص . د )١(
 Xر���" �
��,  .http//droit- site-forums.com/t8.topicم �٢/١٢/٢٠٠٩
�ور ��� ا��و�� ا���Mرو����Mوا ,�

�دى ا�درا	�ت وا��وارات ا�+�
و�

  . م �٣١/١٢/٢٠١٢ر�X ا�ز��رة ، �

، ) ا��Qر(;�ر ا��	�ؤل �ول ����ر ا��@ر�, "�ن 
ظ�م ا��U و
ظ�م ا�����م �� ا�@رض ا�ذي "�و�"> ��ون ا��U ��++� "وا	ط, �د4ل �4ص ;��ث  )٢(
����د ��� ا�ط"��, ا�+-�:�, ���.�, ) ا��Qر( �������ر ا��+��دي ا��	�4دم �� ھذا ا�Qرض ����د "@, أ	�	�, ��� ط"��, ا�	�ط, ا��4و�, �.ذا ا��4ص Mوا

����د ���> و�Mون ا�و-�� و�رون "-رورة و�ود �����ر ����, �> و��س ا
ده ، �.
�ك �ن رأى ا���.ود ".� إ��> ، أM إن ھذا ا�����ر �
�+د �ن �"ل �+> ا�+�
���ود . د: �ث أو �ن 4&ل 
�, ا����4��ن و=�رھ� ، را�� �� �@�ل ذ�ك إن ا��@ر�, ���ن �ن 4&ل دور ا�طرف ا�;��ث ، أو �ن ��ث 	�ط, ا�طرف ا�;�

٥٥-٥٤، �در 	�"ق ، ص ...ا�	�د ا����وي ، ا��U وا�����م ��   .  

،  ٦٣- ٦٢، ص م ١٩٨٦ا�+�-� ا��د 	��د ا��و�
� ، ا�����م �� ا���ر�� ا/رد
� وا��+�رن ، ا��زء ا/ول، ا�ط"�, ا/و�� ، �ط"�, ا��و��ق ، ���ن ،  )٣(
در 	�"ق ، ص . ، ود ٢٩٣ادم وھ�ب ا�
داوي ، �در 	�"ق ، ص . ود� ، Xا��� W د"��ت �٣٨
�&ء �	ن ، ا��در 
@	> ، ص .، ود ٢٥-٢٤-

٣١، �در 	�"ق ، ص...ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م . ، ود٣٩  .  

)٩٧(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  

.ن ا�طراف � ا�G�3 ��رف /ل ) ورة �ن ا�G�3ا��%/�م ا,د �ط( �ن /ل ذ�ك ��"ك �ن ذھب إ�5 إن       
�د ��/ن  "�� �� أو �*دار �" ����"زل #�� ، #�5 #/س ا��%/�م "�طراف . �/ون �د��م أي #�م أو ��ر��*� "����

  .) ١(أن �%/م �� ا��%/م أو �" ��/ون #��� %ل ا��زاع 

 ً��
  ا�����ز "�ن ا�����م وا��و��ق /  ;�

       �ا��و�ق ھو ا%د ا�و�"Cل ا��د��� ���و�� ا���"ز#"ت ا9دار�� ����5 ا�� طر�ق ودي �:ض ا���"ز#"ت #ن طر�*
 �Jذا ��G ا�طراف  ، ����ط�� ا�طراف ا����"ز#� ��E:��" أو ���"#دة ا��Pر ا�و3ول إ�5 %ل ��"�C ����"ز#

  . )٢(,�ص ا����"ر ���و�ق �����" ا��و3ل إ�5 ھذا ا�%ل �%ررون �� �%(راً ر���"ً �و��"ً �ن ا�

�ذا �و ا�رب إ�5 ا�G�3 ا�ذي ��%�م �� ا���"ز#"ت �طر�*� ود�� وا�ذي �/ون �ؤداه أن ���"زل ا�طراف #ن ��ض 
� ا�*("ء %"� �.)٣(%*و��م �*"�ل ا@�ر %�5 ��/ن ا�و3ول إ�5 ا�:"ق �ر(� ا����"ز#�ن و�/:���" �,*� ا�د�ول 

   

� �%ل ا���"ز#"ت ا9دار�� و/+ھ�" �*وم       �C")�و�ذا "��%/�م وا��و�ق ��,"��"ن �ن %�ث إن /����" و���� �Bر 
�� ,�ص �ن ا��Pر ، و�ن ا���"ر ا�طراف ا����"ز#� ���و3ل إ�5 %ل ، أ. إ���" ����:"ن �ن %�ث إن رأي 

� �[طراف ، أ�" ا��%/م *راره أو %/�� ��زم ا��وق �B ً"��"Bر ��زم %�ث �*دم ا��را%"ت و%�ول وھذه �Bر ��ز�
 E,�� ت أو ��/ن أنE,� ن ا��%/�م ھو ا.�:"ق #�5 %ل /ل أو ��ض ا���"ز#"ت ا���"�[طراف ا��3وم ، /ذ�ك 
� #*د�� أو �Bر #*د�� ، أ�" ا��و�ق ��م ���و�� �زاع ���ن دون ا�و�وج � �زا#"ت �+# ���ن ا�طراف ���"��

  . )٤(أ�رى 

;��; ً   ا�����م وا�4"رة /  �

��رف ا���رة ���E" ا�9راء ا�ذي ���د ��*�("ه ا�*"(� أو ا��%/م أو ا��3وم إ�5 ,�ص ����� إ�داء رأ��       
� ��ض ا���"Cل ذات ا�ط"�� ا�:�� ا�ذي �/ون #�5 درا�� ��" ودون إ�زام ا�*"(� أو ا��3وم ��ذا ا�رأي )٥(

 .  

��ن ا��%/�م وا���رة ���;ل � إن أ�"��" ���;ل � ا�:"ق ا�طراف ، وان /����" و#��� "ن أو�� ا�,��       
�*�(�"ن ا.���"�� �E,�"ص آ�ر�ن �9داء رأ�� � �و(وع ا��زاع ، وان ا��%/م وا����ر ��ب أن ����" �"�%�"د 

  .) ٦(وا��زاھ� وا.��*+ل وا���ل �"��دل 

�ن ا��ور ، أ. إن �ن ا��ور ا��وھر�� ا��� ���ز �����" ھ� إن ا��%/م و����ف ا��%/�م #ن ا���رة � ا�/;�ر     
 �%�م ا��زاع �*رار ��زم �[طراف ورأ�� �:رض #���م ، أ�" ا����ر + �/�ف إ. ���رد إ�داء ا�رأي ��" �طرح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣١ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، صا��د أ"و ا�و�� ، �+د . د )١(

٤٣
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. د )٢( .  

٧��رو ا��د �	"و ، ���ن ا��و��ق �� ا��
�ز��ت �� -وء أ���م ا�+�
ون ر�م . د )٣( ,
  .  ٨م ، ص ٢٠٠٠م ، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، �٢٠٠٠	

٥٨-٥٧، �در 	�"ق ، ص ...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى �واز . ، ود ٧��رو ا��د �	"و ، ا��در 
@	> ، ص . د )٤( .  


ون ا�+-�ء ا��د
� ، �ط"�, ����, ا�+�ھرة ، ا�+�ھرة ، . د )٥(��  .  ٣٠٨م ، ص١٩٩٣���� وا�� ، ا�و	�ط �� 


ون ا�����م ا��ري ، دار ا�
.-, ا��ر"�, ، ا�+�ھرة ، . د )٦(��  .  ١٢م ، ص �٢٠٠١	�ن �"د ا�	��� ھ��م ، ا�4"رة �� 

  

)٩٨(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

)١(#��� �ن ��"Cل ، وھذا ا�رأي . ��زم ا��3وم و/�" . ��زم ا�*"(� 
و/�" ا�� . ��وز ا�ط�ن �*رار ا����ر  ، 

"ن %/م ا��%/م ��/ن ا�ط�ن �� ، وان ا��%/م �/ون �*�داً �"��وا#�د وا���ل وا�9راءات ا�واردة � �"ب ا��%/�م ، 
�"�ون ا9;�"ت وا��"3� �"���رة  �)٢(أ�" ا����ر + ��*�د إ. �"��وا#�د وا�9راءات ا��*ررة 

 .  

       �إن ا��%/�م �د ����س �� ا���رة � ��ض ا�%�"ن ، وھ�" ��ب ا��ذ �"����5 ا�%*�*� �[�:"ظ ھذا �� �+%ظ
و��س ا����5 ا�ظ"ھر ، �;+ً ����ر �%/�"ً ا�,�ص ا�ذي �/�:� ا��3وم �%�م �زاع ����م و�و و3:� ھؤ.ء �/و�� 

�٣(��� ا���"Cر � %"د;� �" ���راً أو ���,"راً ، و. ����ر �%/م ا�,�ص ا�ذي �/�:� ا��3وم ��*د�ر (
 .  

  ا�4&ف ا�����م �ن ا�و���, / را"�� 

       ��ن (�ن طرق أو و�"Cل %ل ا���"ز#"ت ا9دار�� أ. ا�� �ظ"�" �د ����ط �� ا��%/�م ، ) ٤(. ����ر ا�و/"�
�و ��,"�� �� ا��%/�م � إن ا��3وم � /+ھ�" �:و(ون أ,�"3" آ�ر�ن ��*و�وا �*"��م � �3رف �"Cز 

)٥(���وم 
"��� وإ. ��3ل ��� أ. ا�� ����ف #�� � إن ا�و/�ل ����د ��ط"�� �ن ا��و/ل �� ا��زا�� �%دود و/ ، 

)٦(ا��و/ل ، أ�" ا��%/م "�� ���*+ ��"م ا.��*+ل #ن ا��3وم ���رد ا.�:"ق #�5 ا���"ره ���%/�م 
وان ا�و/�ل ،  

� أي و�ت ,"ء �,رط أن . �/ون �*3د ا9(رار  –ا�و/�ل  –��/ن #ز�� �Jرادة ا��و/ل ، و��  �ا#�زال ا�و/"�
)٧(ز�� و . ��/ن �� ا���%� ��Pر #ذر �*�ول �"��و/ل، أ�" ا��%/م + ��/ن #

  .  

 ً   ا�4&ف ا�����م �ن ا�+-�ء /  ��4	�

       ��*�رب ا��%/�م �ن ا�*("ء � ��ض ا��ور ، ���" إ���" و����"ن �%�م ا���"ز#"ت ، وإن �رارا���" ��ز�
 � ، ��Cدا ��[طراف ا����"ز#� و�/���" �:�ر�"ن � أ�ور �وھر�� أ�رى ���" إن ا�*("ة �����ن ���*" و�3:

� #�5 %دة ، /�" ��)�:�ر�"ن � إن إ�راءات ا��%/�م أ/;ر �ر#� %�ن إن ا��%/��ن ���"رھم أطراف ا��زاع �/ل 
�ن إ�راءات ا�*("ء وان ا�%/"م ا��� �3در �ن ا��%/�� �%وز �ذا��" ا�*وة ا���:�ذ�� ، ����" �" �3دره ھ�C"ت 
ا��%/�م . �%وز �ذا�� ا�*وة ا���:�ذ�� وإ��" ����ن 3دور أ�ر ���:�ذه ، /�" إن ا�*("ء �واء ا��"دي أو ا.داري ���Eف 

 –�واء ا��"دي أو ا.داري  –#دة در�"ت ، أ�" ا��%/�م �/ون #�5 در�� وا%دة ، وان و.�� ا�*"(� #"�� �ن 
� ا�طراف ا��3وم %3راً و. �)���ظر � ���� ا�*("�" ا��� ��رض #��� ����" و.�� ا��%/م �*3ورة 5�# 

� أ�رى ، /ذ�ك "ن ا.���"ء إ�5 ا�*("ء ��د %*"ً #"��)�� ���دى إ�5 *"ً ������� ا��3وم دون ا�%"�� إ�5 �وا
  .) ٨( ا�طرف ا@�ر أو ا.���"د إ�5 �ص �"ص ���زه ، أ�" ا��%/�م ��م ��"ء #�5 ا�:"ق أو �ص �"ص � ا�*"�ون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا �� إن �� �+د�> ا�4"�ر �ن آراء ��+�-� ���ن -�ن �دود ا�	�ط, ا��+د�ر�, ��+�-� ، ��> ���ل ا��ر�, �� ا/4ذ ".� أو �دم ا/4ذ ".� ، وھذ )١(

ون ا0;"�ت ا��را�� ر�م ) ١٤٠(�-ت "> ا�@+رة ا�;�
�, �ن ا���دة ��، و���.�  رأي ا�4"�ر M �+�د ا�����,: ( م وا��� 
ت  �١٩٧٩	
, ) ١٠٧(�ن 

  ) . إذا �� �-ت "4&ف رأ�> أن �-�ن ���.� ا/	"�ب ا��� أو�"ت �دم ا/4ذ "رأي ا�4"�ر �& أو "�-� 

ون ا�����م ���دي ��W U ، �. ، ود ٦٠، �در 	�"ق ، ص...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى �واز . د: ا
ظر  )٢(��در 	�"ق...رح � ، ،

در 	�"ق ، ص . ، ود ٦٤ - �٦٣در 	�"ق ، ص  ا��د 	��د ا��و�
� ،. ، ود ١٠ص� ، Xا��� W د"��ت �٢٤  .  
٤١
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ٣٠ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، ص . د )٣(.  
�ر�ت ا���دة )٤()٩٢٧ ( �
رف ��:ز ���وم"> �4ص =� ا�و���, �+د �+�م: (م �١٩٥١	
, ) ٤٠(ا��را�� ر�م �ن ا�+�
ون ا��د� �� <	@
  .) ره �+�م 

  . ٢٥، ص  �١٩٧٧	�ن ا��ؤ�ن ، ا�و��ز �� ا�����م ، �ط"�, ا�@�ر ، "�روت ،  )٥(

در 	�"ق ، ص. ، ود ١٠، ص  ا��در 
@	> أ�&ه���دي ��W U �	�ن ، . د )٦(� ، Xا��� W د"��ت �٢٥  .  

  .  ١١-���١٠دي ��W U ، ا��در 
@	> ، ص. ، ود ١٣���ر �دق �ر�م ، �در 	�"ق ، ص )٧(

�ت �"د W ا���X ، .، ود ١٠ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص�	. د )٨(�، ود�ق ���د ، ا�����م �� ا��
�ز��ت  ٢٣، ص  ا��در 
@	> أ�&ه
 . ١٥ص ، ا��در 
@	>ا0دار�, ، �در 	�"ق ، و���ر �دق ، 

)٩٩(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

 �ا�)��%� ا���1��7� �'����� و6�$رات / ا��)'& ا����
   ا�':1ء إ��-

رع أول ، و�ن ;م ��"�ش ��ررات ا���وء إ�5 ا��%/�م  �����"ول � ھذا ا��ط�ب ا�ط���� ا�*"�و��� ���%/�م 
 ��E� "�/رع ;"�� و �  :ا.داري 

   الطبيعة القانونية للتحكيم/ الفرع األول 

�*د ;"ر ا��دل ��ن ا�:*�"ء وا���:ت آرا�Cم %ول ا�ط���� ا�*"�و��� ���%/�م ���م �ن ذھب إ�5 إن ا��%/�م ذو       
�د�� ��� ��م �Jرادة ا��3وم ، و.ن ��ذه ا9رادة ��ط"�" � ا���"ر ا��%/��ن أو ا��%/م و����ن "�� �ط���

��دا�� ، و�3دد إ�/"ن �زول ا��3وم #ن %/�� أو ا��3"3"��م ، و� 3دد �ط��*� �*وا#د ا�*"�ون أو �*وا#د ا
 ��  .) ٢(و����دون � ذ�ك إ�5 #دة %�= وأ�"��د 9;�"ت رأ��م  ،) ١(ا�ط�ن 

       �� .ن �وھر ا�*("ء #�دھم ھو �ط��ق إرادة ا�*"�ون � ا�%"��C")� �وذھب ر�ق ;"�� إ�5 إن ���%/�م ط���
#دة ا�*"�و��� ا��� �ط�*�" ، و�"��"�� "ن ا�:"ق ا�طراف #�5 ا��%/�م . ا������ �وا�ط� ,�ص . ��و�� إ��� ا�*"

 ���("ء آ�ر ���"رون  G�"3� زو��م #ن ا���وء إ�5 ا�*("ء وإ��" ھو �زول #ن ا���وء إ�5 ا�*"�ون� ����
"��%/�م �وع �ن أ�واع ا�*("ء  ، ��("�Cم و���رف �� ا�دو�)٣(

 .  

� �*رار ا��%/م و ���رف ���س ا�دو�� ا�:ر��� ��C")*ا� �)٤(�ذ ز�ن طو�ل �"�3:
 .  

�و ��س ا�:"�"ً �%("ً و. �("ًء �%("ً وإ��" ھو �ظ"م ��ر        �و�رى ر�ق آ�ر إ�5 إن ���%/�م ط���� ����ط
� �را%ل ���ددة ���ذ � /ل �ر%�� ط"�� ����ف �و � أو�� ا�:"ق و� و�ط� إ�راء و� آ�ره %/م )٥(

 .  

�ن �رى � ا��%/�م ا��        ، �و�ظ�ر أھ��� �%د�د ط���� �ظ"م ا��%/�م � ا���"C= ا��� ��ر�ب #�5 ھذه ا�ط���
 ��د�"�� ���3رون �*"�ون ا9رادة و����رون إن �رار ا��%/�م ��رد ا�:"ق و��س %/�"ً و�ن ;م . ��م ��Jن ط���
�� ا��%/�� ��"ًء #�5 د#وى �ر� إ���" ��%/م ���:�ذ إ. إذا أ�ر –#�د #دم و�ود �ص �"ص  –�/ون وا�ب ا���:�ذ 

����ر �رار ا��%/�م %/�"ً  ��C")�  �ن ا�%/م ا�*("�C ،  �*�رب ��"�"ً  �(�و�� ، و�ن �رى � ط���� ا��%/�م إ��" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١أ"و ز�د ر-وان ، �در 	�"ق ، ص. د )١(

 le coultenx deأ��م ����, ا�
+ض �� �-�,  �١٨١٢و��و  ١٥ھو أول �ن �"
� ا�
ظر�, ا��+د�, ������م �+د د�� ��  ���Merlin"ر ا�
�:ب ا���م  )٢(

cautelou  ���> "Tن ا������ن ��	وا �-�ه ���س �د�.م �� ��+-�ة �ن 	�ط, ���, وإ
�� ��ر�.م إرادة ا/طراف ، ���@�ق ا�����م ھو ا/	�س ا�ذي ����د 
�@�ق �ور�� .د: ، ا
ظر �� �@�ل ذ�ك ) ��م ا������ن ��س ���� �-�:��(ا����م ، و�د ذ�رت ا��ذ�رة ا�0-���, ����و�, ا��را���ت ا��ر�, "�ن 


��ب ا��د ا��"�� ، �در 	�"ق ، . ، ود ٥٠-�٤٦	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص . ، ود ٣٧-٣٥، �در 	�"ق ، ص ...	�ري ، ا�����م و�دى 
 .   ٤٧ – ٤٥ص

����ر�� ا���
� وا�@ر
	� ، ا
ظر ذھب إ�� ھذا ا���Mه ا�رأي ا�	�:د �� ا�@+> ا�@ر
	� ، وا�رأي ا���Qب �� ا�@+> ا��ر"� ، و��ظم ا���ر���ت ا��د�;, ، � )٣(
در ا��	ن ���د ھ
د ، . ، ود ١٨-١٦ا��د أ"و ا�و�� ، �+د ا�����م وإ�راءا�> ، �در 	�"ق ، ص: �� �@�ل ذ�ك �<	@
���ود .ود،  ٥٢-٥٠، ص  

  .  ٥٤-٥٠، ص �&ها��در 
@	> أ
��ب ا��د ا��"�� ، . ، ود ٢٤-٢٣، �در 	�"ق ، ص...ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد 


> 4T� Mذ "��ط�"� ا�+-�:� ��ث ��� ا�ر=م �ن �دم و�ود 
ص أM إن ا���دة  ٤٦، ص ا��در 
@	> أ�&ه�ور�� �@�ق ، . د )٤(T� ا��راق ��أ��  ،
)٢٧٢/١ ( ,
	� ,�

ون ا��را���ت ا��د��
@ذ �رار ا������ن �دى دوا:ر ا��
@�ذ 	وا: ( م �	��4ص �ن ذ�ك �١٩٦٩ن � M م� �� ��ء ��ن ���
.م �-�ء أم ا�@�


زاع و"
�ء ��� ط�ب ا�د ا�طر��ن��" ,٢٧٧-٢٧٦��� ا��د ا��.�"� ، �در 	�"ق ، ص. د: ا
ظر ...) ��دق ���> ا�����, ا���4  .  

�"د ا��واب ، �در 	�"ق ��وض . ، ود٥٥-٥٤، ص ا��در 
@	> أ�&ه�	ن ���د ھ
د ، . ، ود ��١٣٠ھر ���د ���د ، �در 	�"ق ، ص. ا
ظر د )٥(
  .  ���١٧٢د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١٨ص

)١٠٠(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

 �� ا���:�ذ�� #��� �ن دون %"�P�3ا���:�ذ �و(� ا� �)"�و�/ون �"�+ً ����:�ذ �ذا�� و. �%�"ج إ. �*د�م ط�ب إ�5 
  . )١(إ�5 ا��3دار %/م �ن ا�*("ء 9�رار �(�و�� 

�و أھم و���� �:ض ا���"ز#"ت ��ل و�ود ا�*("ء        ، �3"� �وذھب ر�ق را�� إ�5 إن ا��%/�م ذو ط���
ا���ظم ، وا��ط"ع ا��*"ء %�5 �� و�ود ھذا ا���"ز ، �ذا "�� ��ب ا��ظر إ��� و�ن دون ر�ط� �:/رة ا��*د أو ا�%/م 

�ن ��و�Cم إ�5 ا��%/�م ، أ. وھو ا���� إ�5 ا��دا�� ا�*("�C، وإ��" ��ظر إ�5 ا��دف ا�ذي �ر�� إ��� ا��3وم 
#�5 أ�س ����ف #ن ا��س ا��� �*وم #���" ا�%/م ا�*("�C ، ھذا وان ا��%/م . ��;ل �("ء ا�دو�� و. ��ط�ق 
�وا#ده وإ��" ��ط�ق #��� ا�*وا#د ا�����دة � ا.�:"ق ، Jرادة ا��3وم ھ� أ�"س ا��%/�م ، و�رون ا��  ���� ���#
 �3"� �"��%/�م �� ط���� ذا�� ، �� و. ��/ن ا�����م �"�ط���� ا�����ط�C")*و. ا� �. ��/ن ا�����م �"�ط���� ا��*د�
 �� ��%دد �ن �+ل ا��دف ا�ذي ���5 إ��� ا��3وم وھو �%*�ق ا��دا�� #�5 أ�"س ����ف #ن �:�وم ا��دا��*���

  .) ٢(أ�"م ا�*("ء 

       �ا�ذا��� ا����*�� ��ظ"م ا��%/�م ا��� ���زه #ن �Bره �ن ا��ظم وا��� ����دھ" �ن إرادة و�%ن ���م �"�ط���
 �ا��3وم وإ�"زة ا��,رع إذ إن ا��%/م ����د إ�5 ا�:"ق ا��%/�م ا���*ود ��ن ا�:ر�"ء ، وا��%/م . ��;ل �("ء دو�

� ،  و. ��ط�ق #��� ���� �وا#ده ، إ��" ��ط�ق #��� �وا#د ����دة �ن ا��%/�م�*��� �، ��" �(:� #��� ط���� ذا��
وھذه ا�ط���� ��%دد �ن �+ل ا��دف ا�ذي ���5 إ��� ا��3وم وھو �%*�ق ا��دا�� #�5 أ�"س ����ف #ن �:�وم 

 �� �� #ن ا�*("ء و�واز�:���� �  .ا��دا�� أ�"م ا�*("ء ، "��%/�م و���� �:ض ا���"ز#"ت و�/�� و���

   إلى التحكيم مبررات اللجوء/ الفرع الثاني 

��م ا���وء إ�5 ا��%/�م #"دة ���د�د �ن ا���"ب وا�/;�ر �ن ا���ررات ا��� �د#و إ�5 ا.���"ء إ��� ، �ل وا�5       
ا�و�"Cل ا��رى ا��د��� ���وء إ�5 ا�*("ء ���و�� ا���"ز#"ت ، وھ� أ��"ب �د� ا�طراف ا����"ز#� إ�5 �:(��� 

  : ���م �� ا��%/�م �ن �زا�" أھ��"  #�5 ا�*("ء و��ود ا���ررات ��"

 ًMأو /,�� �وا#�د :  ا��رو
, وا�	ر �� �ظر ا���"ز#"ت ا��� �طرح #��� و��دو ا��رو� ����"ز ا��%/�م �"��رو�
 �� ا�و�"ت ا���"��� �ظروف ا�طراف ا����"ز# "��"B م���� %�م  ،) ٣(#*د ا����"ت  �/ذ�ك �و ���"ز �"��ر#

ا���"ز#"ت ، إذ إن ا��%/��ن #"دة �" �/و�ون ��:ر�Bن ��:3ل � �3و�� وا%دة ، ����ر ��م %���" � و�ت 
 ً"�ا�رب ��" ��زم #"دة ���%"/م ، �ظراً ��*��د ا��%/��ن ��دة ����� ���ز�ون �3Jدار %/��م أو �راراھم �+��" �+

���زاع ا��طروح ، وذ�ك #�5 �+ف ا�*("ء ا�ذي ���م ��طء ,د�د B"��"ً �" �ر��ط ذ�ك  ��طء ا�9راءات و%��"ً 
)٤(��دد ا���"ز#"ت وا�د#"وى ا���رو(� أ�"�� 

  �ا��*د  –وھذه ا���زة �زداد أ/;ر �"����� ����"ز#"ت ا9دار�
3ل ا��زاع �ؤدي إ�5 أ(رار /��رة  –ا.داري �3و3"ً  �)٥(إذ إن ا���Eر 

  .  
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در 	�"ق ، ص. ا
ظر د )١(� ، Xا��� W د"��ت �٤٦- ٤٥ .  

�ت �"د W ا���X ، .، ود ٥٤-�٥٣	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. ، ود٥٧را�� �� ذ�ك ، 
��ب ا��د ا��"�� ، �در 	�"ق ، ص )٢(�ا��در 
<	@
  . ١٤٠-١٣٩ط�رق �"د ا��ز�ز ، �در 	�"ق ، ص���ر . د ، و٤٥، ص 


ون ا�����م ا��ري وا��+�رن ، دار ا���ب . ، ود ٦٨، �در 	�"ق ، ص...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى .د )٣(�����د 	��م ا��وا ، درا	�ت �� 
ر ، ا����, ا��"رى ، � ، ,�
  . ٢٨٦و١٢٤م ، ص٢٠٠٨ا�+�
و

١٢، �در 	�"ق ، ص��"ر ��د ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, .د ، و�٣٦٧در 	�"ق ، ص���د �"د ا����د إ	����ل ، . د )٤(  .  

٢٧٢��� ا��د ا��.�"� ، �در 	�"ق ، ص. د ، و١٣٧، ص ا��در 
@	> أ�&ه، �"د ا��ز�ز ���ر ط�رق . د )٥(.  

)١٠١(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  

 ً��
إذ . �زال �:*"ت ا��%/�م ا�ل /;�راً �ن �:*"ت ر�وم ا��%"/م وأ��"ب ا��%"�"ة :  ��, ا�
@+�ت وا������ف/ ;�
� ا��:*"ت ھو /ون ا��%/�م � ا�P"�ب �ن در�� وا%دة �+ف ا�*("ء ��وإ�راءات ا���:�ذ ، واھم ��ب �ؤدي إ�5 

)١(ا�ذي ���دد در�"�� 
  .  

� ا��ر:  ا�	ر�,/ ;��;�ً  �� ، أي ��/���م �ن ا��%"ظ� #�5 أ�رارھم ا��� ��;ل ��%*ق �%�3� ا�طراف ا����"ز#�
� #دم إذا#��" ، و����ز ا��%/�م ��ر�� إ�راءا�� %�ث إن ���"ت ا��%/�م . �%(رھ" إ. ا��3وم  "��# �%�3�
� إ�5 إن ا��%/��ن ���ز�ون �"�%�"د وا��ر�� وا��%"ظ� #�5 ا��رار ا������ ، �ذا �:(ل أو ��;�وھم ، ھذا �"9("
 � �ا��3وم ا��%/�م ��" �%**� ��م �ن ا��ر�� و%:"ظ #�5 أ�رارھم ، وا���د #ن ا�*("ء ��دم ا���رض ���+��

)٢(#رض ا��زاع 
 .    

��" ���"ز �� �ظ"م ا��%/�م ا�� ���G �[طراف ا���"ر ا��%/��ن �ن :  �4ص ا������ن وإ����.م "��
زاع/ را"��ً 
� ��"ل ا���"ز#� ، %�ث �/ون ا��%/�ون ا��/�:ون �"��%/�م B"��"ً ����33ن � ا���"ز#"ت  ��ذوي ا���رة ا�/"

� وا.��3"ص � ا��زاع ا��طروح دون %"�� إ�5 ا���داب ��راء ا��� �ط�ب ���م ا�:3ل ��" و�د��م ا���رة ا�/"
  .) ٣(، �/ن �+%ظ إن ا�*("ء �����ن B"��"ً �"���راء  

 ً "�طر�*� ا��� ���" :   ا�����ظ, ��� �	ن ا��&��ت "�ن أطراف ا�
زاع و�&�� ا��+د "�ن ا����4��ن/ ��4	�
(� ، و�ذ�ك إ���" ا��3وم �%ل ��"ز#"��م ��" �E;�ر ��%وظ 5�# �:��� /ل �3م ، "��%/�م �/ون ا�رب إ�5 ا��را

"ن �رار ا��%/م �ؤدي إ�5 ��� ا���"3م وإ#"دة ا��+�"ت ا�ط��� ��ن ا����"��3ن )٤( .  

���"ز ا��%/�م ���"ط� و��و�� ا���وء إ��� إذا �" �ورن �"���وء إ�5 ا�*("ء ، "�*("ء :  "	�ط, ا�0راءات/ 	�د	�ً 
  . �راءات ا��%/�م �Pر �*�دة إ. ��" ��:� %�م ا��زاع دا�C" �%"ط ��Jراءات طو��� و��*دة و���ددة ا�در�"ت ، أ�" إ

 ً أي إن ا��%/�م �*وم #�5 ا�ر(" ا��"م �"���"ر ا��%/��ن و��ول %/��م �ن ��ل ا�طراف ، :  ا�ر-�:�,/ 	�"��
� �%د�د ا��%/��ن ا�ذ�ن �وف ��ظرون � ا��زاع  �"��%/�م ��ط� ا�طراف ا����"ز#� ا�%ر�)٥(

  .  

 ً �
�زا�د ا��+�"ت ا���"�د�� ا��� ��" طرف أ���� و#دم �:(�ل /ل طرف ��" ا��(وع �*("ء ا�طرف  /;��
)٦(ا@�ر

 .  
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١٩٠، �در 	�"ق ، صوا�����م ���د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, . ، ود ٢٥، �در 	�"ق ، ص...���ود ا�	�د ا����وي ، ا����ء ا��.�ت . د )١(  .  

	�"ق ،  ��"ر ��د ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ، �در. ، ود �٦	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. ، ود �١٤	�ن ا����� ، �در 	�"ق ، ص . د )٢(
  .  ١٢ص

  .  ٢١، ص ا��در 
@	> أ�&ه، ...ا����وي ، ا����ء ا��.�ت  ا�	�د ���ود. ، ود ���٢٨٧د 	��م ا��وا ، �در 	�"ق ، ص. د )٣(


� "> ا�
�س �ن ا�����م (وھذا �� أو-��> ا��ذ�رة ا�0-���, �+�
ون ا��را���ت ا��ري "دد ا�����م  )٤(Q�	�� �"م �زل ا�����م �ط�و� ,+@
دا �� ا�� ،
در 	�"ق ، ص. د: ا
ظر ...) وا�و�ت ور=", �ن �طط ا�4و�, ا�+-�:�, وا��دد ��.� � ، �
�ور�� �@�ق ، �در 	�"ق ، . ، ود٥٨ا��د 	��د ا��و�

  .  ٢٤، ص ا��در 
@	>، ...���ود ا����وي ، ا����ء ا��.�ت . و د٧١ص

  . ١٢، صأ�&ه  ا��در 
@	>، ...��"ر ��د ، ا�����م �� . ، ود ٦، ص ا��در 
@	> أ�&ه�	ن ���د ھ
د ، . د )٥(

  .  ١٨٩، صأ�&ه  ا��در 
@	>���د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، . د )٦(

)١٠٢(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  

       �.
  : أM ا
> ر=م �ل ھذه ا��زا�� وا�@وا:د أM أن ھ
�ك �ن أظ.ر "�ض ا���وب وا��;��ب ������م �

 ًMإذا ���ق ��زاع �� #�"3ر أو ا��/"��ف  ا��%/�م �"ھظ ار�:"ع �:*"ت ا��%/�م ، %�ث �رى ا���ض إن /أو �3"� ،
أطراف ����� �دول ���دد ، أ. ا�� �رد #��� �"ن ار�:"ع ا��/"��ف . �/ون � /ل ا�%وال وإ��" %".ت ����� وھ� 

 ��  –B"��" ا���"ز#"ت ا�دو������ �� ا��*ود /��رة �داً + ��;ل �/"��ف ا��%/�م �وى ������و� ھذه ا�%وال �/ون 
 "���)١( .  

 ً��
� �داً / ;�����  .#دم %�م ا��%/�م ���زاع � ��ض ا�%".ت ، و�رد #��� إن �;ل ھذه ا�%".ت �"درة أو 

وب ا��� ����" ا���ض إ�5 ا��%/�م ، "ن ذ�ك �م و�Bرھ" �ن ا.��*"دات ا��� . �رى ��" ��رراً ، ورBم ا���      
���� أو �و�ف ا�دول أو ا��,ر#�ن �ن ا��ص #��� وا��ذ �� %�ث إن �زا�"ه �:وق #�و�� ، وان ا���وب ��/ن 
��" وا��*��ل �ن آ;"رھ" �Bر ا��رBوب ��" ، و#��� *د أG�3 ا��%/�م �ظ"�" #"���" ، وو���� �ن و�"Cل %ل +�

  .ون ا���وء إ�5 ا�*("ء ا�ر��� � ا�دو�� وھذا �,�ل ا���"ز#"ت ا9دار�� ا���"ز#"ت د

� ��"ل ا���"ز#"ت ا9دار�� و�;"        E,�� ا���"ز#"ت ا��� �ر ھ�" ا���"ؤل ھل ��وز ا���وء إ�5 ا��%/�م ���و�
  . �,/ل #"م وا��*ود ا9دار�� �,/ل �"ص ، وھذا �" ���%;� � ا���%ث ا�;"�� 
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�+�دات ، �ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى  )١(Mل ا�  . ٢٤- ٢٢، و���ر �دق ، �در 	�"ق ، ص ٨٩-٨٢، �در 	�"ق ، ص...ا
ظر �� �@

)١٠٣( 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

6=ى ;1از ا������ �� ا����ز��ت / ا����� ا�����
   ا�دار��

� إ,�"ع ا�%"�"ت ا��"�� #�5 ظ�ور #+�"ت ����" و��ن        "���Bور ، �� ا�%�"ة ا.��3"د� �أدى �د�ل ا�دو�
أ,�"ص ا�*"�ون ا��"ص ا�وط��� أو ا������ ، و�ر�ب #��� ��ول �ظ"م ا��%/�م � %"ل �,وء ��"ز#"ت ��ر�ب 5�# 

� �%ل �;ل ھذه ا���"ز#"ت ،أ. إن ا�و(� �م �/ن ��ك ا��+�"ت ، أ. ا�� رBم إن ا��%/�م أG�3 �ن ا�و�"Cل ا���"�
� ا���"ل ا.داري ، *د .�5 ھذا ا��ظ"م ��"ر(� /��رة �ن ��ل ا�:*� وا�*("ء وا�*��ت ا@راء  ���ذه ا���و�
� وا���:ت ا��,ر��"ت ا�وط��� %ول �,رو#�� ا��%/�م � %�م ا���"ز#"ت �C")*و�("ر�ت ا�%/"م ا� �ا�:*��

 �، ورBم ذ�ك "ن ا�%�"ة ا.��3"د�� وا.���"#�� ا��د�دة أدت إ�5 ��ول ا���وء إ��� �%�م ��ك ا���"ز#"ت ا9دار�
 �� �"��*ود ا9دار�*���� "���Bوا��� ا )�� ��" %دد�� ��ض ا��,ر��"ت �ن ا���وء إ�5 ) ا�دا���� وا�دو��")9"� ،

ا ا���%ث #�5 �ط���ن � ا�ول ��� �دى �واز ا��%/�م ا��9"ري � ��ض ا���"ز#"ت، �ذا �وف ���"ول ھذ
 �ا���وء إ�5 ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�� ا��*د�� ، و� ا��ط�ب ا�;"�� �دى �واز ا���وء إ�5 ا��%/�م 

 ��E� "�/و �  : ا���"ز#"ت ا9دار�� �Bر ا��*د�

6=ى ;1از ا�':1ء إ�< ا������ �� / ا��)'& ا�ول 
   ��ا����ز��ت ا�دار�� ا�7%=

��د ا��*د ا.داري ا%د ا�و�"Cل ا��� ���E إ���" ا9دارة .��"ز أھدا�" ، و��%*�ق ا�G�"3 ا��"م وذ�ك �"���"ون       
و�ن ا���و�� أن �;ور �,"ن ھذه ا��*ود ��"ز#"ت ��د �ن ���ل  –وط��� أو أ�����  –�� أ,�"ص ا�*"�ون ا��"ص 

أ. ا�� �[��"ب ا��ذ/ورة �"�*" ،  ، )١(ري �%�ب ا�3ل ��ظرھ" ا���"ز#"ت ا9دار�� ا��� ���ص ا�*("ء ا.دا
� �%�م ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ، و��رف ا��*د ��";� �و����:�ف #ن /"ھل ا�*("ء *د ظ�ر ا��%/�م /و���

� ا9دارة �� ��� ا.داري ���E ا��*د ا�ذي ��ر�� ,�ص ���وي #"م �*3د ����ر �رق #"م أو ��ظ��� ، و�ظ�ر 
� ا�*"�ون ا��"ص ، أو ���G ا����"�د ك ��(��ن ا��*د ,روط"ً ا��ذ �E%/"م ا�*"�ون ا��"م وو�"��C ، وذ� ��Bر ��Eو

�� ا9دارة %*و�" . �*"�ل ��" � روا�ط ا�*"�ون ا��"ص ، ���و�ل ا����"�د �� ا9دارة �".,�راك ��",رة � ����ر 
 ��ن �"3ر ا��*د ا.داري ا�;+;� ا��� �*وم #���" ، # وھذا ا���ر�ف �(م ، )٢(ا��رق ا��"م �%*�*" ���%�3� ا��"�

ذه ا��*ود �%ل ا��زاع ا�ذي ھ�" �;"ر ا���"ؤل �دى ا����"�د �� ا9دارة %ول �دى إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م � �;ل ھ
  ر ؟ �د �;"

�د أ;"ر �       �د.ً /��راً �واء �ن ��� ا�:*� أم ا��,ر�� أم ��/ن ا�*ول إن �,رو#�� ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�
ا�*("ء و�واء #�5 ا���3د ا�دا��� أو ا�دو�� ، �ن ھ�" �رى أن ����ن �و�ف ا��,ر�� و�ن ;م ا�:*� وا�*("ء �ن 

 �  . /ل ذ�ك ����ص � ا���"�� إ�5 �دى إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
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)١( ����
ص �د�ر "���0رة إ�� إن �
�ز��ت ا��+ود ا0دار�, �� ا��راق ھ� �ن ا�4�ص ا�+-�ء ا���دي ، و��ون �> و�M, ا�+-�ء ا����ل ، وذ�ك ا ���دا 

ون ا��را���ت ا��د
�, ر�م ) ٢٩(ا���دة ��
ون ���س �ورى ا�دو�, ر�م �١٩٦٩	
, ) ٨٣(�ن ��
, ٦٥م ا���دل ، "�0-��, إ�� إن 	�١٩٧٩ U
م �م ��

/�-ل أن ��ون ����, ا�+-�ء اMداري ا�4�ص ا�
ظر "�
�ز��ت ا��+ود ا0دار�, "ل �ره �� 
ط�ق -�ق وھو ا�
ظر "��+رارات ا0دار�, ، و
��+د ا
> �ن ا
�-�ء ��4ص "�0-��, إ�� إن ا��راق �ن دول ا�+-�ء ا��زدوج ا�4�ص �ض ھذه ا��
�ز��ت �ن ا�4�ص ا�+-�ء ا <
  . Mداري �� ا��راق ، ��و

  .  ٢٨ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١١�"د ا��
�م �"د ا����د ، ا��+ود ا0دار�, ، �در 	�"ق ، ص. د )٢(



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

)١٠٤(  

      موقف التشريع/ الفرع األول 

"���دأ ا��"م  إزاء�"ت � �و�:�" ا���:ت ا��,ر�       ��,رو#�� ا���وء إ�5 ا��%/�م �%ل ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
�*د  ، �� ا��,ر�� ا�:ر��� ھو %ظر ��وء ا�دو�� وأ,�"ص ا�*"�ون ا��"م إ�5 ا��%/�م �%�م ا���"ز#"ت ا9دار�

م ا��%/�م ١٨٠٣"م ا�3"در # ن �"�ون ا��را�"ت ا�:ر����) ١٠٠٤(و) ٨٣( %ظر ا��,رع ا�:ر��� � ا��"د��ن 
 "��", � �� ا���"ز#"ت ا��� ��3ل �"�دو�� أو ا�,�"ص ا����و�� ا��"�� إذا /"ن �ن ا�وا�ب إ�+غ ا���"�� ا��"�

ا�3"در � ) ٦٢٦(�ن ا�*"�ون ا��د�� ر�م ) ٢٠٦٠(و�*د �م إ�P"ء ا��"د��ن ا��ذ/ور��ن و%�ت �%���" ا��"دة 
م ، وا�ذي %ظر ا��%/�م �"����� ����"ز#"ت ا�����*� ٩/٧/١٩٧٥ر � م وا���دل �"�*"�ون ا�3"د١٩٧٢/��وز/٥

� أ. ا�� �دارك �"# ��"�و%دات ا��%��� وا��ؤ��"ت ا��"�� ، �ل �ده �"����� �/ل ا���"Cل ا����3� �"��ظ"م ا��"م �3:
� م و�(5 �"��;�"ء ��ض C"ت ا��ؤ��"ت ا��"�� ا��3"٩/٧/١٩٧٥� ) ٥٩٦(ذ�ك ��و�ب ا�*"�ون ر�م �#

   . )١(وا���"ر�� ا��� ��/ن ��" ا���وء إ�5 ا��%/�م #�5 أن �/ون ذ�ك ��و�ب �,"رط� �%/�م و��س ,رط �%/�م 

�ذا Jذا /"�ت ا�*"#دة ا��"�� ��*"�ون ا�:ر��� ھو %ظر ��وء ا�دو�� وأ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ���%/�م أ. إن ا��,رع 
�د �رج #�5 ھذا ا�3ل ا��"م وأ�"ز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��ض 3ور ا��*ود ا9دار�� وذ�ك ��Jراده ��ض 

  : ا.��;�"ءات 


ون ١��)٢()٦٩(ا��"دة  أ�"ز ا�*"�ون �: م ١٧/٤/١٩٠٦ــ 
�"���وء إ�5 ا��%/�م ��3:�� �:*"ت #*ود ا�,P"ل ،  

ا��"�� وا��ور�د و. ���دى ذ�ك إ�5 ا���"ز#"ت ا��� ��,E #ن ھذه ا��*ود و. ��3ل ��ذه ا��,/�� ، وان ذ�ك ��م ��"ًء 
��ري #�5 ا��ؤ��"ت #�5 �,"رط� �%/�م ��د و�وع ا��زاع ، �� ا���م إ��" ��ري *ط #�5 ا�و%دات ا��%��� و�م 

 �  . )٣(ا��"�

م %�ث ١٧/٤/١٩٠٦ا�ذي و�� �ن �ط"ق �ط��ق ا�*"�ون ا�3"در � : م ٢٥/٧/١٩٦٠ــ ا��ر	وم ا��در �� ٢
 �أ�"ز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا��� ��ر��" ا���د�"ت و�*"�"ت ا���د�"ت وا��*"�"ت ا��,�ر/� وا��را/ز ا�%(ر�

� وا���د�� و��:س ��ود �"�ون  و�ط"#"ت ا���د�"ت وا��ؤ��"ت�����  . )٤(م  ١٧/٤/١٩٠٦ا��"�� ا9


ون ٣���ن ا��*��ن ا��د�� ا�ذي أ�"ز ا���وء إ�5 ) ٢٠٦٠(%�ث أ("ف ا�:*رة ا�;"��� إ�5 ا��"دة : م ٩/٧/١٩٧٥ــ 
ا��%/�م ���ض طواCف ا��ؤ��"ت ا��"�� ذات ا�3:� ا��3"#�� وا���"ر�� #�5 أن �3در �ر�وم �ر�ص ��" 

م و%دد ا��ؤ��"ت ا��"�� ا��� ��وز ��" ا���وء ���%/�م ٨/١/٢٠٠٢أ. إن ھذا ا��ر�وم �م �3در إ. �  ، )٥(ذ�ك
 ����" ,ر/� B"ز ر��" و,ر/� /�ر�"ء ر��" �ن و

)٦ (
 .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�د�, و��و�وا ا�"�ث �ن ا��"ررات وراء ھذا ا )١(��Mا�"&د ا U�����Mه ا���ر��� �+د ا
�+د =��"�, ا�@+> ا�@ر
	� "�دة ھذا ا��ظر ا���ر��� ا�ذي �-ر "�



�&ء .زاع ، ا
ظر ، د�ذھب M��ر�ر إ�� إن ا�	"ب وراءه ھو ا�4وف �ن أن �.�ل ا����, ا����, �-& �ن إ	�ءة ا���4ر ا������ن �ن ��
ب أطراف ا�
��"ر ��د 
�ر ، �در 	�"ق ، . ، ود ���١٧٦د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١١٨-�١١٥	ن ، �در 	�"ق ، ص

  .  ٤١ص

ون ا/��Qل ا����, ا����� �� ا���د��ن  )٢(��
�ء �� ;�	Mا �	
. ، و د ١٣١، ص ا��در 
@	>ء �	ن ، 
�&. د: ا
ظر) ٢٤٧،٣٦١(أدرج ا���رع ا�@ر

  . ٦٨ا�رف ���د ��4ل ، �در 	�"ق ، ص

  .  ���١٧٨د را=ب ا���و ، ا��در 
@	>  ، ص. ، و د ٤٧-٤٦، ص ا��در 
@	>��"ر ��د 
�ر ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ، . د )٣(

در ا�
�&ء �	ن ، . ، ود ���٣٩٠د �"د ا����د ، �در 	�"ق ، ص. د )٤(�<	@
در ا���"ر ��د ، . ، و د ١٣٥، ص �<	@
  .  ٤٨، ص 

٢٠٢، �در 	�"ق ، ص... �ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى �واز . د )٥(  .  

 ���م�ر�ف �و	ف �4طر ، ا�����م �� ���ل ا��+ود ا0دار�, ، درا	, �+�ر
, "�ن ا�+�
و
�ن ا��ري وا�@ر
	� ، ا��ؤ��ر ا�	
وي ا�	�دس ��ر ���. د )٦(
 �
  .م ��٦/١/٢٠١٣ر�X ا�ز��رة   . slconf.uaeu.ac.ae/Arabic-prev-conf 2008 .asp: ا����ري ا�دو�� ، "�ث �
�ور ��� ا��و�� ا���Mرو



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

)١٠٥(  


ون ٤���: م ١٥/٧/١٩٨٢ــ C,"م ا���"ز#"ت ا���وء إ�5 ا��%/�م �%���"� �#ن  ��G ھذا ا�*"�ون ���ؤ��"ت ا��"�
   . )١( ا������ �� ا���C"ت ا������"ث %��:�ذ #*ود ا��


ون ٥���ن ھذا ا�*"�ون ��J"زة ,رط ا��%/�م � #*ود ا�,ر/� ا�وط��� ) ٢٥(��%ت ا��"دة : م ٣٠/١٢/١٩٨٢ــ 
�   . )٢(ا��� ��ر��" �� ا��Pر)  (��S.N.C.F�/ك ا�%د�د�� ا�:ر���


ون ٦�� ا�*"�ون ا��د�� ، أ�"ز ا��,رع ا�:ر��� ��ن ) ٢٠٦٠(ا��;�"ء �ن أ%/"م ا��"دة : م ١٩/٨/١٩٨٦ــ 
��دو�� وا��*"ط�"ت وا��ؤ��"ت ا��"�� أن �*�ل ,رط ا��%/�م � ا��*ود ا���ر�� �� ,ر/"ت ١٩/٨/١٩٨٦�"�ون 

  .) ٣(أ����� وذ�ك ���:� ا��"م ، و�د أ�"زت ذ�ك �,روط 


ون ٧��� ا��ر�د وا.�3".ت ا�:: م ٢/٧/١٩٩٠ــ C��� وھو ا�*"�ون ا��"ص �   . )٤()P.F.T(ر���


ون ر�م ٨�� ا��"ص �".��/"ر وا��%ث ا����� %�ث أ�"زت ا��"دة ا�;"��� ���: م ١٢/٧/١٩٩٩��  ٥٨٧ــ 
���ؤ��"ت ا��� ��"ھم � ا�����م ا���وء إ�5 ا��%/�م �%�م ا���"ز#"ت ا��� �;ور ���"��� ��:�ذ ا��*ود ا��� ��ر��" 

 �� ا�������� ا��ؤ��"ت ا������ وا�;*"
)٥( .  

(+ً #ن ذ�ك "ن ا.�:"��"ت ا�دو��� ���ب دوراً ھ"�"ً � ��G ا�دو�� وأ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ا�%ق � ا���وء       
� ا��*ود ا9دار�� ا��� ��ر��" �� ا��Pر �واء #�5 ا����وى ا�دا��� أو  E,�� ا���"ز#"ت ا��� �إ�5 ا��%/�م ���و�

ا.�:"��"ت وا���"ھدات ا�دو��� #�5 ��و�� أي �+ف #ن طر�ق ا��%/�م ، و�ن  –#"دة  –ا����وى ا�دو�� ، ��ص 
 � �� ��و�ورك ا���ر���� ١٠/٧/١٩٥٨أ�;�� ھذه ا.�:"��"ت ، ا�:" �� ���ف ا���ر���، ٢١/٤/١٩٦١م ، وا�:"

 �� وا,�طن ���و�� ��"ز#"ت ا.��;�"ر ��ن ا�دول ور#"�" ا�دول ا��رى ا���ر���  . )٦(م ١٨/٥/١٩٦٥� وا�:"

       �و�ذ�ك �+%ظ �%ول �و�ف ا��,رع ا�:ر��� �ن ا�%ظر ا��ط�ق إ�5 ا�%ظر ا����� وذ�ك ��J"زة ا��%/�م 
�"�ون  � �م ، �� %ظر ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� ا�دا���� �� ��ض ١٩/٨/١٩٨٦ا��*ود ا9دار�� ا�دو��

) ٧(ا.��;�"ءات 
 .  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٩، �در 	�"ق ، صرا=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ���د . ، و د ٧١-٧٠ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. د )١(  .  

�٢٠٣در 	�"ق ، ص، ...ا�����م و�دى �واز �ور�� �@�ق ، . د )٢(  .  

)٣( 
�د ا���و�, ا�@ر
	�, �� �ر�, وا�ت دز
� �+د در ھذا ا�+�
ون "���� ,"	�)Walt Disney ( ��� �	
ا/�ر���, �ن ا�ل إ
��ء �د�
, �&ھ� �� �ر
���د �"د ا����د ، �در 	�"ق ،  .، و د ٥٢-��٥٠"ر ��د ، �در 	�"ق ، ص. د: =رار ا��د�
, ا��و�ودة �� ا�و��Mت ا����دة ا/�ر���, ، ���ز�د ا
ظر

  .  ٣٩١-٣٩٠ص

  .  ٧٠، ص ا��در 
@	>ا�رف ���د ��4ل ، . د )٤(

  .  ٧١، ص ا��در 
@	> أ�&ها�رف ���د ، . ، و د ١٣٩-١٣٦
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ا
ظر د )٥(

  .  ٢٠٧-٢٠٦، ص ا��در 
@	>، ... �ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى . ، و د ١٩٣-١٣٩، ص ا��در 
@	> أ�&ه
�&ء �	ن ، . د: ا
ظر )٦(

)٧( ��
ءات ا�دو��, و�+ود 
ود ا��0رة إ�� إن �ط"�+�ت ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ا�دو��, �� �د ���;ل �� �+ود اM	�;��ر و�+ود ا�"�رول وا��Qز و�+ود ا0

�&ء �	ن ، . د: ا�"وت ، ا
ظر �� �@�ل ذ�ك <	@
   . ١٢٢-١٠٤، ص ا�رف ���د ، ا��در 
@	>. ، و د ٢٧٣- ١٩٤، ص ا��در 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

)١٠٦(  

�د �ظم �+%ظ إن ا��,رع ا��3ري: أ�� "��
	", ��و�ف ا���ر�� ا��ري  ــ      �ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�
�  �ز�C"ً  ��ظ���"ً ��� �� ا��واد �ن م � ا��"ب ا�;"�ث ١٩٦٨(�ن �3وص �"�ون ا��را�"ت ا��د��� وا���"ر� ���

�ظم أ�ر *د ��+ف رأي ا�:*� وا�*("ء %ول �دى �واز ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ، ، و.) ٥١٣-٥٠١(
ا��"ص �"��%/�م � ا��واد ا��د��� وا���"ر�� وأ��Pت �ذ�ك م �١٩٩٤��� ) ٢٧(�"�*"�ون ر�م  /��"ً  ا��%/�م ��ظ��"ً 

��ري أ%/"م ھذا ا�*"�ون (... 5 #�5 م ، وا�ذي �ص � �"د�� ا�و��١٩٦٨ن �"�ون #"م ) ٥١٣-٥٠١(ا��واد �ن 
� ا�*"�و��� ا��� �دور �#�5 /ل �%/�م ��ن أطراف �ن أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م أو ا�*"�ون ا��"ص أ�" /"�ت ط���� ا��+

ا���Eول �� أن �%ل و�ذ�ك أG�3 ھو ا�*"�ون ا��"م ���%/�م � �3ر ، و#�5 ا�رBم �ن ا�� /"ن ...) %و��" ا��زاع 
�  ٩ا��+ف �د ا���ر ، و��دف إ��"ء ا��+ف *د %�م ا��,رع ا��3ري ذ�ك � ا�*"�ون ر�م  ا��زاع أ. إن���

*رة ;"��� إ���" �*و�� ) ١(م وا�ذي #دل ��و��� ا��"دة ١٩٩٧ �")J�...) �و�"����� إ�5 ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
� ا�وز�ر ا����ص أو �ن ��و�5 ا��3"3*� �[,�"ص ا.#��"ر�� ا��"�� �/ون ا.�:"ق #�5 ا��%/�م ��وا����"� �

، ھذا و�د �E/د ا��"ه ا��,ر�� ا��3ري � ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ) و. ��وز ا��:و�ض � ذ�ك 
وا�ذي  ، )١(��� ) ٤٢(م ا��"ص �"���"�3"ت وا��زا�دات � ا��"دة �١٩٩٨��� ) ٨٩(ا9دار�� �3دور ا�*"�ون ر�م 

ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ، وأ("ف ,رط"ً �د�داً وھو ا��زام /ل �ن طر� ا��*د أ�"ز ا���وء إ�5 
� #ن ا��*دC,"ذ ا��زا�"�� ا���:�� �   . )٢( �".���رار 

و�ذ�ك �رى إن ا��,رع ا��3ري �د ا�ر ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� �,/ل 3ر�G ��+ف ا��,رع ا�:ر���       
  .�� إ�راده ��ض ا.��;�"ءات ) ر ا���وء إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� %ظ(ا�ذي ���ك �*"#دة 

�+%ظ إن ا��,رع  و�ن �و�ف ا���رع ا��را�� ــ       ، ��ن ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
ا��را�� �م ��3ص ��" �"�ون �"ص �"��%/�م أ. ا�� ��/ن ا�*ول ��J"ز�� /�" �ل ا��,رع ا��3ري ، و��ض 

  . ) ٣(ا��,ر��"ت ا��رى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ت وا��زا�دات ا��ري ) ٤٢(ة 
ت ا���د )١(��

ون ا����
د �دوث 4&ف أ;
�ء �
@�ذه ا�M@�ق ��� �	و��> �ن طر�ق : ( �ن ���وز �طر�� ا��+د 
�ن ا��+د  ,:��
  ) . ا�����م ، "�وا�+, ا�وز�ر ا���4ص �� ا��زام �ل طرف "�M	��رار �� �
@�ذ ا��زا���> ا�

  .  ٧٤-٧١ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ٤١٦-٤١٥�"د ا��
�م �"د ا����د ، �در 	�"ق ، ص. ا
ظر د )٢(


� ا�����م �� )٣(�

�ز��ت  ��-�ن "�ض ا���ر���ت ا��ر"�, أ����� ���;�, ���ز ��دو�, و�\��4ص ا���
و�, ا�����م اMداري ، �+د أ��ز ا���رع ا��"�
دارهY" ,م  ا��+ود ا0دار����� ) ٧٦٢(م وذ�ك �� ا���دة �٢٠٠٢	
,  ٤٤٠ا�+�
ون ر �.
� ,�
��وز ��دو�, و/��4ص ا�+�
ون : (��ث 
ت ا�@+رة ا�;�

إM "�د إ��ز�> "�ر	وم ��4ذ �ن ���س (... و�د ا��رطت ا�@+رة ا�;��;, �ن 
@س ا���دة ...) ا���م أ�� ��
ت ط"��, ا��+د �و-وع ا�
زاع ا���وء إ�� ا�����م 
��راح ا�وز�ر ا���4ص M ء�
و�د در ھذا ا�+�
ون 
���, ا��دل ا�@+.� وا�+-�:� �ول �دى �واز ا���وء ������م �� ا��+ود ا0دار�, �ن �د�> ...) ا�وزراء "

ا�ط"�, ا/و�� ، �
�ورات ا���"� ھ�
� ���ود ��زة ، ا�
ظ�م ا�+�
و
� ا�وا�ب ا0���ل ��� ا��+ود ا0دار�, ا�دو��, أ��م ا����م ا�دو�� ، : ، ا
ظر �� ذ�ك

�ن ، "� ، ,��  .  ٧٨-٧٦ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ٧٨-٦٣، ص ٢٠٠٨ا��+و

  
: م ��� ٢٥/٤/١٩٨٣ھـ وا��وا�ق ١٢/٧/١٤٠٣�� ) ٤٦/م(�ن ا��ر	وم ر�م ) ٣(ــ أ�� �ن �واز ا�����م �� ا�����, ا��ر"�, ا�	�ود�, ، �+د 
ت ا���دة 

�&�ظ إن ا�
ص �م �@رق "�ن ا�����م �� ...) ���.�ت ا���و��, ا���وء ������م �@ض �
�ز���.� �� ا4Sر�ن إM "�وا�+, ر:�س ���س ا�وزراء M ��وز ( 
  . ١٩٣	�"ق ، صدر ا��+ود ا0دار�, ا�دا��4, وا��+ود ا0دار�, ا�دو��, ��� ��
� �وازه �� ا�
و��ن ، ���د را=ب ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �

  
��+د �و-وع ا�
زاع ــ و�د ا�ر ا���رع ا�	وري ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, "�وا�+, ا���
, ا���4, "+	م ا�@�وى وا���ر�� "���س ا�دو�, �.�� ��
ت ���, ا


ون ا�����م ا�	وري ا��د�د ر�م �٢٠٠٤	
, ) ٥١("�و�ب 
ظ�م ا��+ود ا��در "+�
ون ر�م ��م �� ا���دة ا�;�
�, ا�@+رة �٢٠٠٨	
, ) ٤(م ، وا�ذي أ�ده 
 <
� ,�
  . ا�;�


ون ر�م ��
ون ��د�ل ا��	طرة ا��د
�, �� ا�@ل �٢٠٠٥	
,  ٨ــ أ�� ا���رع ا��Qر"� �+د 
ص را�, �� ��ــ ���ن أن ٣(...��� ) ٣(ا�@+رة ) ٣١٠(م 
: (... وا��� 
ت ) ٣١١(�ن ا�@ل ) ٢(، �ذ�ك ا�@+رة ...) �, ��ل ا�@�ق ����م ��ون ا�
زا��ت ا�����+, "���+ود ا��� �"ر�.� ا�دو�, أو ا������ت ا����

ا
ظر �� �@�ل ذ�ك ا��	���ر ���د ا����و"� ، ...) ��وز ���ؤ		�ت ا����, إ"رام �+ود ����م و�ق ا�0راءات وا��روط ا���ددة �ن �دن ����س إدار�.� 
ا�دا��4, �� -وء ا�+�
ون ا��Qر"� وا��+�رن ، "�ث �
�ور ��� ا��و�� ا���Mرو
� دور ا�����م �� �	و�, �
�ز��ت ا��+ود ا0دار�, 

h p//dpm.xooi!r/t584.htm  �"رQون ا���م ا��

�دى ا�+��)forum de Droit public Marocain ( ��  .  ٦/١/٢٠١٣، ��ر�X ز��رة ا��و

)١٠٧(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  

م ، �3ص ��" ا��واد �ن �١٩٦٩��� ٨٣ا��د��� ر�م وردت �وا#د ا��%/�م /�زء �ن �"�ون ا��را�"ت       
��� وھ� �وا#د ���ظ�م ا��%/�م �3ورة #"�� و. �,�ر 3را%� إ�5 �واز أو #دم �واز ا���وء إ�5 ) ٢٧٦-٢٥١(

*د أ�"زت ) ٢( أ. إن ا�,روط ا��"�� ��*"و.ت أ#�"ل ا���د�� ا��د��� ، )١(ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*د ا.داري
��" ، �و3:�" ا���وء إ� "� #ن �:��ر أو ��:�ذ ا��*"و�� ا��� �/ون ا�دو�� طرC,"ا���"ز#"ت ا�� �5 ا��%/�م ���و�

� ، ا�/�:�� ا��� ��م ��رب ا���ل وا��*"ول /طرف ;"�� �واء /"ن #را��" أم أ����" ، �*د �ظ�ت ا�,روط ا��"�� ا��را
� ��ن ا��*"ول ورب ا���ل و�C,"ت ا��"� ) ٦٩(3ت ا��"دة ��" %�م ا��+�"% �#�5 إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م 

%دوث �زاع أو �+ف �ن أي �وع ��ن 3"%ب ا���ل وا��*"ول وھذا ��م %�5 �و �م ��م ا.�:"ق ��ن ا�طراف 5�# 
Jذا �" �,ب �زاع �����" ، ����P إ%"��� إ�5 ا����دس و��ري ���و ، )٣(ا��%/�م /و���� �%ل ا���"ز#"ت ����م  ���

 �� "��Pراراً �%ل ا��زاع و����Jذا �م �*��� ا%د ا�طراف أو /+ھ�" �*رار ا����دس ،  )٤(�ن ���� و#��� أن ���ذ  ،
� #دم �"% �%���" ��/ن ا���وء إ�5 ا��%/�م و�+ل ;+;�ن �و�" �ن �"ر�` إ3دار ا�*رار �ن ��ل ا����دس ، و

�"�� ��م ا�ر�وع �%/"م ���� ���ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ا��"3� �"��%/�م �و3:�" ا�3ل و�ود �ص �وا
�3و3" #*ود (�ذا "ن ھذه ا������"ت �د ��%ت �"���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار��  ، )٥(ا��"م 

 �  ) . ا�,P"ل ا��"�

� ا���وء م وا�3"در #ن ��ط�٢٠٠٤��� ) ٨٧(/ذ�ك *د أ�"ز �"�ون ا��*ود ا�%/و��� ا��"�� ر�م ��� ا.�C+ف ا��ؤ
� ا�*�م  ً"��) �ا���و�� ا��د��� ���زاع #�د ��و�� ( ��� ���3 #�5 إن ) ح/١٢/٢(إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�

 �3� أو ,/"وى �+ل إدارة ا��*ود ا��"��  –���� ا��زا#"ت ا���";�� –أي �واء أ/"�ت ا#�را("ت #�5 ا���"
  ) .�����ل ��"دئ ا���و�� ا��د��� ���زاع إ�5 أ�53 %د ��/ن ، �,رط أن ��:ق ا�طر"ن 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� ) ٢٥١(�+د 
ت ا���دة  )١( ��
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را����وز ا�M@�ق ��� ا�����م ��  ��وز ا�M@�ق ��� ا�����م �� 
زاع ���ن ، ���: ( �ن 
�ن �
@�ذ �+د ���ن  T�
 ) . ���� ا��
�ز��ت ا��� �

��� إ��Qء ا��واد �ن ) ٦٤(م وا�ذي 
ص �� ا���دة ٢٥/٣/٢٠٠٨�� ) ٤(ــ أ�� ا���ر�� ا�	وري �+د در ا�+�
ون ر�م  <

ون أول ) ٥٣٤-٥٠٦(����ن 

> ) ٢/٢(وا
ظر أ�-� ا���دة . و��د�&�>  ١٩٥٣��م  ٨٤ا�������ت ا��در "���ر	وم ا���ر��� ر�م �.  

  ) .٦٩(م ، ا���دة �٢٠٠٦را�� ا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د
�, ، وزارة ا��4ط�ط ،  )٢(

��راض ��� ھذا ، إذ ��ق ���+�ول أن �ط�ب �رض ا�
زاع ��� ا�����م و��س �رب ا���ل اM ��١٥٤	�ن �ر�م ا���@� ، �در 	�"ق ، ص: ا
ظر  )٣(
�ن ا��روط ا����, ��د ا�@��� �	"+� ��ل �ل ا�4&��ت ا����;�, "�ن ) ٦٩(ا�	"�ل أو ��ط�ل ھ�:, ا�����م ، وذ�ك Mن �رط ا�����م ا��
وص ���> �� ا���دة 

  . ا�طر��ن �ن طر�ق �ن طر�ق ھ�:, ا�����م 

�"ل ا���وء إ�� ا�����م وان ھذا طر�ق ) �	و�, ود�,(��	و�, ا�
زاع �ن طر�ق ا��و��ق 
رى إن �� إ���, ا�
زاع إ�� ا��.
دس �"ل ا�����م ھو طر�ق  )٤(

�ول ذ�ك �� ا�@ل ا�+�دم �
  . ��زم ��طر��ن ، و	

  . ا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د
�, ) ٦٩(ا
ظر 
ص ا���دة  )٥(

)١٠٨(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

      E�%ت #�وان آ��� ) ب/١١(م �د ذ/رت � ا��"دة �٢٠٠٨��� ) ١(ن �����"ت ��:�ذ ا��*ود ا�%/و��� ر�م /ذ�ك 
، و�م �*�3ر ا��,رع #�5 ذ/ر ا�/�:�� ا���  )١(ض ا���"ز#"ت ��د �و��� ا��*د ، ا��%/�م /طر�ق �:ض ا��زا#"ت 

�ن ,روط ا��*"و�� �#�"ل ا���د�� ) ٤٥(��"دة ، وإ��" ,�ل �ذ�ك ا) ٦٩(��م ��" ا���وء إ�5 ا��%/�م � �ص ا��"دة 
*د �"ءت ��:*� �� �ص ا��"دة  ، �� وا���/"��/�� وا�/���"و��C"٦٩(ا�/�ر� ( �� �%د�د ا�و���� ا��� ��م ��" ��و�

  . )٢(ا��زاع ا��*دي ��ن ا9دارة وا����"�د ���" 

��� �".�:"ق #�5 ا���وء إ�5 ) ٢٧(��%ت ا��"دة م ا���دل *د �٢٠٠٦���  ١٣/ذ�ك �"����� �*"�ون ا.��;�"ر ر�م 
   . )٣(ا��%/�م �"#��"ره و���� �%ل ا���"ز#"ت � �وع �ن أ�واع ا��*ود ا9دار�� ا�دو��� وھ� #*ود ا.��;�"ر

، ا���دل �١٩٦٩���  ٨٣ا��را�� ر�م �ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ) ٢٥١(��" �*دم �رى إن �" ورد � ا��"دة       
�د ورد �,/ل �ط�ق و. ��/ن ا.���"د إ��� ��*ول ��واز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� ، أ. إن ذ�ك . 
*د أورد � ��ض ا�%�"ن �3وص ���ز ا���وء إ�5  ����� ا�� �م ���G �"���وء إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�

 –��ط�� ا�*ول ��واز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� /�" �ر ذ/رھ" و���" �
 �أ. إن ذ�ك و�رأ��" �Bر /"� %�ث ����زم �د�ل ا��,رع ��ص 3ر�G أو �"�ون �"ص ���ز  –ا�دا���� وا�دو��

 �  . ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�

ر��" و��*د ا��*"ر�� ��ن ا��,ر�� ا�:ر��� وا��3ري وا��را�� �رى إن �ط"ق ا      ���%/�م � �3ر أو�� ��� 
ر��" �%ظر ا��%/�م � ا��*ود ا�دا���� إ. � ��ض  � "���� ، ��و �,�ل /ل ا��*ود ا9دار�� ا�دا���� وا�دو��

�"�ون  �م،     ١٩/٨/١٩٨٦ا.��;�"ءات ا��,ر���� و��وز ا��%/�م � ا��*ود ا�دو��� �,روط ����� /�" وردت 
ا���وء إ�5 ا��%/�م ا.داري وإن /"ن �"Cزاً أ. ا�� ��س ��ظ�"ً ��ظ��"ً د��*"ً �%�ث �,�ل ���� أ�" � ا��راق "ن 

��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� /�" ھو %"ل ا��%/�م � ا�*"�ون ا��3ري ، %�ث �راه �,��"ً و���";راً ��ن �3وص و�واد 
 ��"�ون ا��را�"ت ا��د��� ، و�"�ون ا��*ود و�(ا�*وا��ن ا�����: �����"��" ، وا�,روط ا��"�� ��*"و.ت أ#�"ل ا���د�

  .  /�" �ر ذ/رھ" ...) ا��د��� و�Bرھ"

و��" /"�ت ا���"ز#"ت ا9دار�� ����ف ا��+"ً ���"ً #ن ا���"ز#"ت ا��د��� ، �ذا �رى ا�� �ن ا��:�رض أن       
اءا�� و�:رض ا���وء إ��� /طر�ق �%ل �3در �,ر�� �"ص �"��%/�م ا.داري ���ز ا���وء إ��� و��ظم أ%/"�� وإ�ر

 ���ل ا���وء إ�5 �("ء ا�دو�� ) #*د�� و�Bر #*د��(ا���"ز#"ت ا9دار�.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


, ) ١(�ن ������ت �
@�ذ ا��+ود ا���و��, ر�م ) ب/١١(
ت ا���دة  )١(	�٢٠٠٨ ���ر �ل طرف ��
�زع ���� ��;�> �ن ذوي و��ون "����4: ا�����م( م 
�4�ص "�و-وع ا�
زاع و���4ر ا������ن ����� ;��;� �ر:�	, ��
, ا�����م ، و�� ���, ��ذر ذ�ك ��و�� ���Mا��و-وع ا���4ر ا����م ا�;��ثا�4"رة وا ,� ،

 ,

د ذ�ك �+وم ��
, ا�����م "درا	, ا��و-وع ا���
�زع ���> "�ل ��;���> و�در ا�����رارھ� ا�
.�:� ��	م ا�
زاع و����ل ا�طرف ا��4	ر 
@+�ت ا�����م و
ـ���و��ق ، ١(آ��, �ض ا�
زا��ت "�د �و��� ا��+د "ـ ) أوM/١١(، ��+د �ددت ا���دة ) و��ون ��ز�� "+رار ا���
, "�د �د�+> �ن ����, ا��و-وع و�+� ��+�
ون


د�� ��ون ا�د طر�� ا��+د  ـ٤ـ����, ا�
زاع إ�� ا�����م ا���4, ، ٣ـ������م ،٢�ا���4ر ا�����م ا�دو�� �@ض ا��
�ز��ت ��� أن �
ص ذ�ك �� ا��+د و
��"
�ن �
@�ذ ا��+د "�
.�� "�Yدى ا�طرق) أ� ,���
ا��
وص  وأ�ز�ت ا�@+رة ا�;�
�, �ن 
@س ا���دة طر�� ا��+د "����4ر ا/	�وب ا/�;ل �@ض ا��
�ز��ت ا�

  ) .١١(�دة ���.� �� ا�"
د أوM �ن ا��

���ت ا�دو��, ���ب دوراً ھ���ً �� ا�	��ح "������م �� ا��+ود ا0دار�, ذات ا�ط�"� ا�دو�� �� ا��راق ، و�ن أ"رزھ )٢(�@�Mن إن ا��+ود ا����زات ا�
@ط �-&ً  �
��, ا���+ودة �� �@�Mرة ا���دو١٩٥٢/�"�ط/�٣ن ذ�ك ادة و
@ط ا��ول ا���دودة ��ث م "�ن ��و�, ا��راق و�ر��ت ا�
@ط ا��را��, ا���دودة و
@ط ا�"

��, أ�&ه ��� ) ج/١٣(
ت ا���دة �@�Mذ : ( �ن ا�@

زاع أو ا�4&ف "�ن ا���و�, وا��ر��ت �ول �@	�ر أو � T�
: ، ا
ظر ...) ، ���	م ذ�ك "������م...إذا 
���ت ، 
وص �@�Mؤاد ا�راوي ، ا����م ا��@.رس �����ھدات وا�داد ،  ، ���س) ١٩٥٥-١٩٥٠(، �ن  ٦Q" ، ٢١٢م ، ص١٩٧٥ا��4ط�ط  .  

��, ا��"ر�, "��ر�X ) ١٠(ــ و��;�ل آ4ر ا
ظر ا���دة �@�Mداد ، �١٨/٩/١٩٥٥ن اQ" ,
�ؤاد ا�راوي : ا
ظرم �� �ر�, ا��
و�ر وا�+وة ا��.ر"�:�, ا���دودة ��د�
���ت ، 
وص �@�Mذ�ك إ��  . ٢٥٣، ص )  ١٩٥٦ــ١٩٥٥(، �ن ) ٧(، ا����م ا��@.رس �����ھدات وا ��ر ��
�ن ) ٧٥ــ٣٦ا��واد(ا�@ل ا�را"� ��� 


ون ا
-��م ��.ور�, ا��راق إ�� ا�@���, �	و�, 
زا��ت اM	�;��ر "�ن دول و�واط
� دول ��
,  ٦٤ر�م  أ4رى	�٢٠١٢  ,��
�ور �� ا�و��:� ا��را� ،، 
   . ٢٩/٧/٢٠١٣��٤٢٨٣ا��دد


ون اM	�;��ر ا�) ٢٧(ا
ظر ا���دة  )٣(��
.� ) ٥و  ٤(م ا���دل ا�@+ر��ن �٢٠٠٦را�� ���م �ن �.  

)١٠٩(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  موقف القضاء / نيالفرع الثا

���م �و�ف        ، �����ر ا�*("ء ا�:ر��� راCد ا.��"ه ا���"رض ���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
 ، �"�*"#دة #�ده ھ� #دم �واز ا��%/�م � ���س ا�دو�� ا�:ر��� �"��,دد � رض ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�

 �� أ/;ر �ن %/م ��ط+ن ,رط ا��%/�م ا�وارد  5)�ا��*ود ا9دار�� إ. إذا �ص ا�*"�ون #�5 �+ف ذ�ك ، و�د 
ا��"ر ذ/رھ" ، و�*د ���5 ���س ا�دو�� ھذا ا��و�ف ��ذ ز�ن  ٢٠٦٠و) ١٠٠٤و٨٣(ا��*ود ا9دار�� ����دا ���واد 

� �١٨٢٤ #"م طو�ل وأول �رار ��)� �  )ouvrard ( د �ور�د و�ن ;م %/م*# ���"���)boyer ( م، ١٨٢٥#"م
أي إن ا�*("ء ا.داري ا�:ر��� �%ظر #�5 أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ا���وء ���%/�م � ��"ز#"ت ا��*د ا.داري إ. 

� و�ود �ص �,ر��� أو ا�:"ق دو�� �رض ذ�ك �"% �)١( .  

و�ف �ر�ب �ن �و�ف ا�*("ء ا��"دي ا�:ر��� ��/ن ا�*ول �,��E ا�� �د ا��ذ � أ�" #ن �و�ف ا�*("ء      
�*د ذھب إ�5 ا�*ول �"ن ا�,�"ص ا��"�� ���ط�� أن ��:ق #�5 ا��%/�م � ��"ل ا��*ود ا9دار�� ا�دو��� ا.داري ،

�3ر �ط"ق ا�%ظر # ��"�5 ا���"ز#"ت ا�وط��� �B �� 5�%"ب و�ود ا�:"ق دو�� أو �"�ون ���ز ��" ذ�ك ، و#��� 
   . )٢(و%دھ" أي #�5 ا��*ود ا9دار�� ا�دا���� ، أي ���"رة أ�رى ا�� رق ��ن ا��%/�م ا�دا��� وا��%/�م ا�دو�� 

*د �ردد ��ن �ؤ�د و��"رض ��واز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت  : و"��
	", ��و�ف ا�+-�ء اMداري ا��ري
 �� #ن ا��*د ا.داري *د أ�رت �%/�C,"م ا���"ز#"ت ا���3ر �واز ا���وء إ�5 ا��%/�م �%� �ا�*("ء ا.داري 

 �٢٧��ل 3دور �"�ون ر�م  –ا��*ود ا9دار� �)٣(م ١٨/٥/١٩٨٦� %/��" ا�3"در �  –م �١٩٩٤��
، أ. إن  

 �ا��"م ���%/�م ��دم إ�/"ن ��وء أ,�"ص ا�*"�ون ( م ٢٠/٢/١٩٩٠ا��%/�� ا9دار�� ا����" �(ت �%/��" ا�3"در 
 �� ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ا��� ��ر��" �E���"ً #�5 إن ���س ا�دو�� ���ص و%ده دون �Bره �"�:3ل 

� #ن ا��*ود ا9دار�� و*" ��*"�ون C,"٤()ا���"ز#"ت ا��(
 .  

� �دا�� درا���" ��,رو#  �� ا��%/�م �%�م ھذا و�*د أ�ت ا������ ا���و��� �*��� ا�:�وى وا��,ر�� ����س ا�دو��
��"ز#"ت ا��*ود  ا9دار�� ��دم �واز ا���وء إ��� �%�م ھذه ا���"ز#"ت �" �م �و�د �ص �,ر��� ���ز ذ�ك إذ إن 

١٨/١/١٩٩٣�د ذھ�ت � %/��" ا�3"در ��"ر�` ن ا��%/�� ا9دار�� ا����" أ. أ،)٥( ا��3وم . �/:� �و%دھ" إرادة 
  . )٦(ن /"�ت �*(� ��+ف ذ�ك �"�*"ً ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ��د أ� �واز ا.�:"ق #�5 ا��%/�م  إ�5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٠و  ٤٢ــ ٤١ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ود.  ١٢٩ــ  �١٢٨در 	�"ق ، ص... �ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى. د )١(

ا�رف . د: ، ا
ظر م وھو ا���Mه ا�ذي أ�د�> ����, ا�
+ض �ذ�ك ٥/٥/١٩٨٦�� �رارھ� ا��در ) Aixen- provence(�ن ذ�ك ��م ����, ا	�:
�ف   )٢(
  .٤٤-٤٣، ص ا��در 
@	>���د ، 

)٣(  Xداري "��ر�M١٩٨٦/ ��١٨/٥م ����, ا�+-�ء ا ,��، ...دى �ور�� �@�ق ، ا�����م و�. د :�-�:�, ، أ��ر إ��>  ٣٩، �	
, ٤٨٦م ، "��د�وى ا��ر
 ، <	@
٣٦٢-٣٦٠�"د ا��
�م �"د ا����د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ١٨٣-١٨٢صا��در   .  

م ١٩٩٥،  ، ا��دد ا/ول ٣٥، ���و�, أ���م ا�����, ا0دار�, ا����� ، �	
,  ق ٣٢م �	
, ��٢٠/٢/١٩٩٠م ا�����, ا0دار�, ا����� ، ��	,  )٤(
�"د . د و ، ١٨٣، ص ، ا��در 
@	>...ا�����م و�دى  �ور�� �@�ق ،. ود،  ٤٤، ص ا��در 
@	>،  ، أ��ر إ��> ا�د��ور ا�رف ���د ��4ل١١٤٣ص

در ا�ا��
�م �"د ا����د ، �<	@
  .  ٣٨٤ص  ،  


�&ء �	ن ، �در 	�"ق. م ، أ��رت إ��.� د١٥/١/١٩٧٠��  ٨٦/٦/١٦٣��وى ا�����, ا���و��, �+	�� ا�@�وى وا���ر�� "���س ا�دو�, ��ف ر�م  )٥( 
  .٧٣ص  ، 

�����, ا���و��, �-�:�, ، ���و�, ا��"�دئ ا�+�
و
�, ا��� �رر�.� ا�����, ا0دار�, ا����� وا �٣٠	
,  ٨٨٦م ، ط�ن ر�م ١٩٩٣/ ���١٨/١.� ��  )٦(
. و�� "�دھ� ، أ��ر إ��> د ١٤٥م ، ص١٩٩٥م ��� 	"��"ر �١٩٥٥+	�� ا�@�وى وا���ر�� �� ا��+ود ا0دار�, �� أر"��ن ���� ، ا��زء ا/ول �ن أ��و"ر 

  . ٦١صا��در 
@	> ، ا�رف ���د ، 
)١١٠(  

  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

       �� ا�%ظر وأ�ت ��واز ا��%/�م  "�:�أ�" ا������ ا���و��� �*��� ا�:�وى وا��,ر�� *د �را��ت #ن �و
، وأ�دت ) ١(م �١٩٧٢��� ) ٤٧(�ن �"�ون ���س ا�دو�� ر�م) ٥٨(ا��*ود ا9دار�� ����دة � ذ�ك إ�5 �ص ا��"دة 

�وى أ�رى ��"ر�`  �5 �واز ا��%/�م أ. إ��" ا,�رطت �%3� م وا��� ��3ت ��" إ��٧/٢/١٩٩٣و�:�" ھذا 
ا���وء ���%/�م أ#�"ل ا�*وا#د ا��و(و#�� ا��� �ط�ق #�5 ا��*ود ا9دار�� #�د �ظر ا���"ز#� ا��طرو%� أ�"م 

)٢(ا��%/�م 
 .  

�  ٢٧أ�" ��د 3دور �"�ون ر�م       ���١٩٩٤ "�:�م #"دت ا������ ا���و��� �*��� ا�:�وى وا��,ر�� إ�5 �و
 ��ت ��دم %3� ,رط ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ، و�ن ;م ا���ت إ�5 إن إ�"زة ا��%/�م Eا��"�ق 

   . )٣((وا�ط �%ددة و�وا#د ��ظ�� ا��*ود ا9دار�� ��ط�ب #�ل �,ر��� ���ز ا��%/�م � ا��*د ا.داري �

� ) ٩(و�+ً 3در ا�*"�ون �ر�م ���١٩٩٧ �*م و��و��� أG�3 ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� �"Cزاً و�/�� ا,�رط �وا
  . ا�وز�ر أو �ن �*وم �*"�� �"����� �[,�"ص ا.#��"ر�� ا��"�� �� #دم �واز �:و�ض ا��Pر ��ذا ا.��3"ص 

�ن ا���وء إ�5 ا��%/�م *د �"ء ���",�"ً �� �و�ف ا��,رع �ن ا��%/�م ، �/ون  ء ا��را��أ�� �و�ف ا�+-�      
 �ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� �م ��3ص �� �"�ون ���ز ا���وء إ��� �,/ل 3ر�G و���*ل #ن أ%/"م ا��%/�م 

� ا.���"ء إ��� وا���ل �� إ. � %".ت �"در ��Bإ�5 #دم ا�ر �ة ، �ذا "ن ا�%/"م �"�ون ا��را�"ت �"9("
� �داً ����� ��3و�3 �C")*٤(ا�(  ، �، وأ���B" ���"ول ا��%/�م ط�*"ً ��,روط ا��"�� ��*"و.ت أ#�"ل ا���د�� ا��د��

 ��ص � #*د ا��*"و�� ���E إذا %دث �+ف ��ن ا�طر�ن "�� (( ... م �١/٦/١٩٦٨ن ذ�ك �رار �%/�� ا����ز 
"ر��ن و�/ون �رارھم ��"�C"ً و��ز�"ً ��طر�ن و�/ل طرف إ%"�� ا��ر إ�5 ا��%/�م �%�م �ن ��ل ا����د��ن ا.��,

"ن ھذا ا��ص ����ر 3%�%"ً و����ن ا��*��د ��  �� ظرف �دة ���� (()٥( .   

       �إن ,رط ا��"�د /�ص ا�,"رع ، Jذا ا�:ق ا��"�دان #�5 (م وا�ذي �"ء �� ٣٠/٨/١٩٥٤/ذ�ك �رارھ" 
  . )٦()�ث �:ض ا��زاع ا��"�= #ن ��:�ذ #*د ا��*"و�� /"ن �("ء ا��%/م �("ء ��ز�"ً و%"��"ً ���زاع�%/�م ,�ص ;"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  Xوى ا�����, "��ر���م ١٩٨٩/ ١٧/٥����ود ا�	�د . ، ود ١٨٤، �در 	�"ق ، ص ...�ور�� �@�ق ، ا�����م . م أ��ر إ��.� د٥٤/١/٢٦٥م ،��ف ر
 ,�
١٢٨، �در 	�"ق ، ص... ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د  .  

)٢(  Xواھ� "��ر���م ٧/٢/١٩٩٣�
�&ء �	ن ، �در . ، ود ١٨٥، �در 	�"ق ، ص... � �@�ق ، ا�����م �ور�. م أ��ر إ��.� د٥٤/١/٣٠٧م ، ��ف ر
  .  ٨٨	�"ق ، ص

م ا����4ر �ن ���وي ا�����, ا���و��, �+	�� ا�@�وى وا���ر�� �� �4	�ن ٢٢/٢/١٩٩٧��  ٥٤/١/٣٣٩/١٦٠م ��ف ١٨/١٢/١٩٩٦��واھ� "��	,  )٣(
 ، �
  . ١٤٦، ص...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى . ، ود ٨٩ء �	ن ، ص
�&. م ، أ��ر إ��>، د١٩٩٧ــ١٩٤٧���� ، ا����ب ا�@

ا�"ر�ط�
�, ��+��م "�/���ل ) ���	��ر 	�@ر 
��ت ( و�د درت ھذه ا�@�وى "�
�	", �را��, ��روع ا��+د ا��ز�� إ"را�> "�ن ا����س ا/��� �^;�ر و�ر�, 
	T" ,"و
  . وان و�ذ�ك ��روع �+د ا	����ل "�ض ا/���ل ا��4, "�����ف 
@	> ا�������, /���ل إ�داد ا��و�� ا��4ر�� "���ف آ;�ر ا�

)٤( ���
� "��"�ث �ن �و�ف ا�+-�ء �م 
�ظ� "+رارات ��دد �و�@> ، و�ن 4&ل اM	�@.�م �ن �د�ر �	م ا��+ود �� وزارة ا��4ط�ط أ����
.م �ن 4&ل T" �


�, و�م ��ل أن �ن ا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د) ٦٩(�ن ������ت �
@�ذ ا��+ود ا���و��, وا���دة ) ١١(�	�
دون �� ذ�ك إ�� ا���دة 

�رض 
زاع ��� ا�����م وإ
�� ����:ون �� ذ�ك إ�� ا�+-�ء  . 


ون ا��را���ت ا��د
�, ر�م . ، أ��ر إ��> د١/١٦٤٨/٢/٩٦٧م ، ر�م ا0-"�رة ١/٦/١٩٦٨�رار ����, ا�����ز ��  )٥(��٨٣�"د ا�ر��ن ا��&م ، �رح  ,
	�
  .  ٤١٦م ، ص١٩٩٠م ، ا��زء ا�را"� ، �ط"�, ا�زھراء ، "Qداد ، ١٩٦٩

، و=�رھ� �ن ا�+رارات را�� ا��در ) ا�.��ش(١٥٣م ، أورده ، ��	�ن �ر�م ا���@� ، �در 	�"ق ، ص٣٠/٨/١٩٥٤�� ١٩٥٤-ح١٣٣٠�رار ر�م  )٦(
١٥٣
@	> ، ص .  

  

)١١١(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

      ��د ا���Eت ���%/�م � %ل ��"ز#"��" ا9دار�� �ن  )١( أ. إ�� �"�رBم �ن ذ�ك *د و�د�" ��ض ا���"ت ا9دار�
� ا�/��� ا��*��� ا9دار�� (ذ�ك �رار ا��%/�م � �,روع  �� / إ�,"ء أ��"م #���م ٢١/٤/٢٠١٢وا�3"در � ) ا�/و

� ا�����م ا��*�� و��;ل ,ر/� ا�دا�ك( ، %�ث ا�:ق طر" ا��زاع Cا��زاع إ�5 ا��%/�م و#�5 أ) ��;ل ھ� �ن #�5 إ%"�
� ا��%/�م ھ� �"Cر ��(�/ون ����، و�/و�ت ���� ا��%/�م �ن ر�Cس و#(و�ن ، و��;ل ) �*"�� ا����د��ن ا��را

� ، و%�ث إن ا��*د �"(�"ً ��,روط ا��"�� ��*"و.ت أ#�"ل ا���د�� ا��د��� وا�,روط �� �دة إ("ا��زاع %ول إ("
� و�"�*در ا�ذي . ���"رض �� �"�ون ا��*ود ا�%/و��� ر�م ا��"�� ��*"و.ت أ#�"ل ا���د�� ا���/"��/�� وا�/���"و�

)٨٧ ( �� ا��*"ول �٢٠٠٨��� ) ١(م و�����"ت ��:�ذه ر�م �٢٠٠٤���*%E� ا��%/�م �Cرت ھ��ط"�ب (م ، *د أ
  .  ���د�د �دة ا��*"و�� ���,روع وإ�زام ط"�ب ا��%/�م ��Eد�� أ�ور ا��%/��ن ) ا��%/�م

إ�5 �واز ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*د ا.داري ، �"#��"ره و���� �ن و�"Cل  �ن /ل �" �*دم ���ص      
� إ�5 ض ا���"ز#"ت وذ�ك ���زا�" ا��� ����� ��" ، واھم �ز�� ھو ا���:�ف #ن /"ھل ا�*("ء ا.داري ، �"9("

"�ون ا��"ص ، ��J" . �رى #دم و�ود �3وص 3ر�%� �%رم ا���وء إ��� ، /�" ا�� إن /"ن ��Eوذ �� � �ط"ق ا�*
  . ھ�"ك �" ���� �ن ا��ذ �� � �ط"ق ا�*"�ون ا��"م 

   موقف الفقه/  الفرع الثالث

ر��" و�3ر ��ن �ؤ�د و��"رض ��واز ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ، أ�" ا��"�ب       �ا���ف ا�:*� 
ا3طدام : ا�ذي #"رض ا���وء إ�5 ا��%/�م ، *د ا���د إ�5 #دة %�= أو أ�"��د �ر(� ا���وء إ�5 ا��%/�م و���" 

 "�C")*� وا.��3"ص ا��3ل �، إذ ذھ�وا إ�5 ا�*ول �"ن ا��%/�م � ��"ل ا��*ود �ظ"م ا��%/�م ���دأ ��"دة ا�دو�
ا�ول ؛ ��" ��طوي #��� �ن ��ب : ا9دار�� ��س أو ���*ص �ن ��"دة ا�دو�� ، وذ�ك �*وم #�5 أ�"��ن 

�+��3"ص ا��3ل ��*("ء ا�ذي ��د �ظ�ر �ن �ظ"ھر ا���"دة ، وا�;"�� ؛ إن ا��%/�م �����د �ط��ق ا�*"�ون 
وا���دوا إ�5 %�� أ�رى ���;ل � إن ا���وء إ�5 ا��%/�م ��ل  ، )٢(ئ أ�رى و�وا��ن أ����� ا�وط�� و�ط�ق ��"د

 ��C")*ا� ���"ز#"ت  /�" إن ا���وء إ��� � ، )٣(���دأ ا�:3ل ��ن ا���ط"ت و�"��%د�د ��ن ا���ط� ا9دار�� وا���ط
إذ إن  ،)٥(و�رو�" #�5 ��"دئ ا��:و�ض ) ٤(ا��*د ا.داري ��طوي #�5 ا#�داء #�5 ا��3"ص ا�*("ء ا.داري 

�"ز#"ت ط�*" ��3وص �"�و��� 3ر�%� ، ا�*("ء ا.داري ھو 3"%ب ا.��3"ص ا��3ل � ا�:3ل � ھذه ا��
3� ���زھ" #ن �Bرھ" �ن ا��*ود "� �إذ إن ��G ا�*("ء ا.داري ھذا ا.��3"ص ��" ���*ود ا9دار�� �ن ط���

(+ #ن �( ، �� ، /ذ�ك "ن ا��%/�م �3طدم �"��س وا���"دئ ا��وھر�� ا��د��� وا���"ر��C"�;��روط" ا, "���
ا��� �*وم #���" �ظر�� ا��*ود ا9دار�� ، وان ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� ���"رض �� /رة 

ا��"م ھ� ���Pب ا��%�3� ا��"��  إذ إن ا�:/رة ا��� ����ن #�5 ا��*ود ا9دار�� وا��� ����ر �ن ا��ظ"م ا��ظ"م ا��"م ،
، �و�ن ;م ا���"دا ��ذه ا�:/رة . ��وز ا���وء إ�5 ا��%/�م �,"ن ا��*ود ا9دار�� إ. ��ص  #�5 ا��%�3� ا��"3

 Gأ إذ إن ا��%/��ن ، )٦(�,ر��� 3ر� "�/ ، �ا.��3"ص ا�*("�C �ن ا��ظ"م  ن �وا#د. ����م ا��%�3� ا��"�
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١ ( �
�	م ا��+ود ا���و��, �� وزارة ا�����م ا����� وا�"�ث ا����� �د�ر ، ) �ب 
���. د(وذ�ك �ن 4&ل �را���.  
  . ��٥٩"ر ��د 
�ر ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ،  �در 	�"ق ، ص . د )٢(

  . �١٠٧ور�� �@�ق ، �در 	�"ق ، ص . د )٣(

  . ١٠٩ــ  ١٠٨، ص  ا��در 
@	>، ...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى . ، و د ٣٦ا�رف ���د ��4ل ، �در 	�"ق ، ص . د )٤(

ا�+�-� ، و�-�ون ا���, إن ��� ا��"�دئ ا/	�	�, ا���رو�, �� ا��@و�ض ، وھذه ا���, �درھ� �� 
ظر�, ا�وز�ر  ��د ا���وء إ�� ا�����م 4رو��ً  )٥(
���م ا�وزراء "�@و�ض 	�ط��.م �������ن وھم M ����ون ذ�ك وM �	�ط��ون ��د�ل أو ���Qر 
ظ�م �.�ت ا�+-�ء �
ا�رف . ا
ظر د. ا���وء إ�� ا�����م ��

  .  ٣٨، ص  ا��در 
@	>���د ، 

  . ٤٠، ص  ا��در 
@	>ا�رف ���د ، . د )٦(
)١١٢(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

/ذ�ك ذھ�وا إ�5 ا�*ول �"ن أھ��� ا�,�"ص ا����و�� �*�دة ��"  ، )١(ا9دارة ��د���" �"�:"��" �� ا��Pرا��"م و. ���ك 
���%� ا�*"�ون ��" إذ إن ا9دارة ����� �Eھ��� �%ددة ��ظ��" ا�*"�ون ��" ، Jذا �رر ا�*"�ون %*�" � ا.���"ء إ�5 

  . )٢(م �*رر ��" ذ�ك ��J" �ظل �*�دة ا��%/�م � ��"ز#"��" ا��*د�� �"ز ��" ذ�ك ، وإذا �

���%/�م *د ذھ�وا إ�5 �:��د ھذه ا�%�= وذ�ك �"�*ول �Eن ا��%/�م ��س �� أي  )٣(ــ أ�" أ3%"ب ا.��"ه ا��ؤ�د      
، راءا�� ��*�(5 ا�*وا��ن ا�دا����ا��*"ص �ن ��"دة ا�دو�� �/ون ا��,رع ا�وط�� ھو ا�ذي ���G �"��%/�م و��ظم إ�

� وإ��" .�د �ن �د�ل ا��,رع �Eن إرادة ا�طراف ���ت /" �و%�5 �و /"ن ا��%/�م ا���"ر�"ً ، إذ ا�� � ھذه ا�%"�
� إن ا��%/�م . ��*ط� ���3 �"�*("ء ، "��,رع ���G ���ك ا��3وص ا��� ��ظم ��"; �9�رار ا���وء إ��� ، �ن �"%�

� أو ا9,راف ، /�" إن ا�*"�ون ا��%/�م #�5 إ#ط"ء ��ط� ��*("ء � إ#�"ل ا�"���%/��ن �واء �"���"#دة أو ا�ر
ا�وط�� ��س �����داً � ���� ا�%وال ا��� ���" ��" أطراف ا��زاع إ�5 ا��%/�م ، إذ إن ا�,�"ص ا��"�� وھ� 

ا���"ز#"ت ،  �3دد إ�رام ا��*د ا.داري وإدراج ,رط ا��%/�م ���ط�� أن �,�رط �ط��ق ا�*"�ون ا�وط�� ���و�� ��ك
#دم إ�/"��� �روج  (+ً#ن ، )٤(وإذا ���ت �ط��ق �"�و�"ً أ����"ً Eن ذ�ك �د �م �Jراد��" و�ن ;م . ��"ل �ن ��"د��" 

 �  . )٥(ا��%/م #ن ا��ظ"م ا��"م � ا�دو�

� ��ن ھذه ا��*ود       �+# +�;+ً . ��/ن ا�*ول �"ن ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� ���"رض �� /رة ا��ظ"م ا��"م 
وا��ظ"م ا��"م + ��/ن ا�*ول �"ن #*د ا��ور�د ��ن ا�دو�� أو ا%د أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م و��ن ا%د أ,�"ص ا�*"�ون 

ظ"م ا��"م ، ود��ل ذ�ك إن ا�C"� G�3ز � ھذه ا��*ود وا�G�3 . ا��"ص دا���� أو أ����� �ن ��� أ�رى ����ق �"��
، /�" إن ا�*ول �"ن ا��%/�م �ؤدي إ�5 ا3طدا�� �"���"دئ ا��"��� ا���  )٦(��وز � ا���"Cل ا�����*� �"��ظ"م ا��"م 

�ن . �را#ون ھذه ا�*وا#د �*وم #���" �ظر�� ا��*د ا.داري ، إذ رد #���" ���E . ��*ل أن �*وم ا9دارة �"���"ر �%/�
  . )٧(وا���"دئ 

و�ذھب رأي إ�5 إن ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�� �"Cز %�5 �و �م �رد �وازه � ا��ص       
"م �ؤ�ذ #�5 ـ�م � ��ك ا���"ز#"ت إذ إن ا��ـوء إ�5 ا��%/ـر ا���ـ� #�5 %ظـ� ، �"دام إ��" . ��ص 3را%ـ3را%
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٧٨�"د ا��
�م �"د ا����د ، �در 	�"ق ، ص . د )١( .  

٣٧٩�"د ا��
�م ، �در 	�"ق ، ص . ، و د ٤١ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص . د )٢( .  
 �	
��ث �ذھب ) Gazier(و ) Romieu(ا���و�,  و�@وض) Laferriere(ا
در�> دو�و"�د�ر ، وM��ر��ر : ــ و�ن أ
�ر ا���Mه ا����رض �� �ر


ون ��ر��� ، و"������ ��ن ��د�ل ھذه ا�+وا�د ����ن أن ��م "+�
ون ��ر��� ، (إ�� )  De Laubadere(ا�@+�> �� �.����4�ص 
ص Mد ا�إن �وا

و
�, ا�ل �ن ذ�ك ��ر	وم �;& أو �+د �ن "�ب أو�� ���� ا�د �+�ر�ره "4وص ا�د Romieu) (ا�@+>  ، ��� ذھب) وM ��وز أن ��ون ذ�ك "Tداة 

إن ا0دارة ا����, ــ إM �� ���, ا	�;
�ء �4ص ــ =�ر �ر4ص �.� "��M@�ق ��� ا�����م ، وان ا�وزراء M (...أ���م ���س ا�دو�, ا�@ر
	� إ�� ا�+ول 

.م M �	�ط��ون ا/ �.���
�زع �� ,�T	� أ�دي ا������ن �ل ��ط��ون أن �-�وا �	ظر ...) ��.رب �ن �.�ت ا�+-�ء ا�+�:�, �
�ور�� . د: ���ز�د ا

  .  ٣٦ــ ص ٣٤، ص ا��در 
@	> ا�رف ���د، . ، ود ١٥٣ص  ١٤٩، �در 	�"ق ص ... �@�ق ، ا�����م و�دى 
دار ا�@�ر ا��ر"� ، ا�+�ھرة ،  	����ن ا�ط��وي ، ا
ظر �ؤ�@> ا/	س ا����, ���+ود ا0دار�, ،ا�ط"�, ا�را"�, ،. أ�� �ن أ
�ره �� �ر �.و دــ 

  .  ١٧٣ــ ص ١٧١ص ، م ١٩٨٤
 Dominiaque(و�ذ�ك ا�@+�> ر�@�رو ودو��
�ك �و	�ر ) Charles Jarrosson(�ن �ؤ�دي ھذا ا���Mه ا�@+.� ا�@ر
	� ا/	��ذ ��رل ��رو	و  )٣(

Foussard ( ث �ذھب ا�@+�> ر�@�رو إ�� ا�+ول�� ) و ا��4ص ا���م�	ر�� ا�+دوة و�� ���
�د �"ر�را �.ذا ا��ظر إM ا��"ر�ر ا�
@	� ا�ذي �+وم  M د� <
...) ا
  . ١٩٠ــ ١٨٩، ص ا��در 
@	>، ...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى . ا
ظر د

  . ٣٥،ص  ا��در 
@	>���د ،  ا�رف. د ، و ٦١ـــ  ��٥٩"ر ��د ، �در 	�"ق ، ص . د )٤(

  . ���١١٦د �"د ا����د إ	����ل ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ٦٧
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص . د )٥(


�&ء �	ن ، . د )٦(<	@
  .  ٦٧، ص ا��در 

١٤٥���ر ط�رق ، �در 	�"ق ، ص . د )٧(  .  

)١١٣(  

  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� إ�5 إن �ط"ق ا��%/�م �ر��ط  ،) ١( ����Pإط+�� �" �م ��3ص و�ن ;م . ��وز �%��ل ا��ص أ/;ر ��" ")9"�
�"���"Cل ا��� ��وز ��" ا�G�3 ، وا��%/�م ,E, ��Eن ا�G�3 . �,/ل ��"�"ً �"��3"ص ا��%/�� ا����3� أ3+ً 

  . )٢(��ظر ا��زاع 

      ���و ��ن �ؤ�د و��"رض أ�("ً ، ذھب ��ض ا�:*�"ء إ�5 �واز ا��%/�م �  أ�� "��
	", ��و�ف ا�@+> ا��را
م ا���دل ،  �١٩٦٩ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ��"م ) ٢٥١( ا��*ود ا9دار�� وذ�ك ا���"داً إ�5 �ص ا��"دة 

 "��/%� �)٣(وذ�ك �ن �واز ا��%/�م �"ء �ط�*"ً �ن أي ��د ��" ���� ,�ول ا��*ود ا9دار�
و#�5 أ�"س إن ا��%/�م ،  

أ/;ر �+ء�� ���و�� ا���"ز#"ت ا��� �د �;ور � ��"ل ا��*ود ا9دار�� ، ����" �رى ا���ض ا@�ر إن ھذه ا��"دة 
 �� �+���"د إ���" ��*ول ���وء ا��,رع إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار��وھ�"ك �ن ذھب إ�5  ، )٤(�Bر /"

"Cدة ا��:ر�ق ��ن ا��%/�م ا. ��و . �رى أ� ، ����"ري وا��%/�م ا��9"ري /و���� �%�م ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
 �Cإ�5 إن ھ� ����%/�م ا.���"ري �واء �ن �"%�� �*��ص �دة %�م ا��زاع ، أو �و�ر ا���ود وا��3رو"ت �"9("

�   . )٥( ا��%/�م ا.���"ري �Bر ��ز�� ��را#"ة �را�= وأھداف �ط� ا������ ا�*و��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


�&ء �	ن ، �در . ا
ظر د. م  �١٩٩٧	
, ) ٩(م �"ل دور ا�+�
ون ر�م  ١٩٩٤	
, ) ٢٧(وھذه ا���, �دى ا�@+> ا��ري "دد ا�+�
ون ر�م  )١(
  . ٧٨ــ ��٧٧"ر ��د ، �در 	�"ق ، ص . دو  ، ٨٥ــ  ٨٤	�"ق ، ص

)٢(  ,

ون ا�����م ا��ري ، وا���دة ) ١١(ا���دة : ا
ظر ا��واد ا��S, �ن ا���ر���ت ا��+�ر��
ون ا��را���ت ا��را�� ، وا���دة ) ٢٥٤( �ن �� ١٧٣(�ن 

ون ا��را���ت ا��و��� ر�م ) ٣/���ن ا�+�
ون ا��د
� ا�@ر
	� ، ) ٢٠٥٤(�ن 
ظ�م ا�����م ا�	�ودي ، وا���دة ) ٢(م ، وا���دة �١٩٨٠	
, )"٣٨(�ن 


ون أول ا�������ت ا�	وري ، د) ٥٠٧(وا���دة ��  . ٥٦ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. �ن 

  . ٢١٧، ص ���٢٠٠٦, 	�دون ا�ر"��� ، ا��ر�د إ�� إ���, ا�د�وى ا��د
�, ، ا�ط"�, ا�;�
�,، ا����", ا�+�
و
�, ، "Qداد ، . د )٣(

  .  �٨٤	�ن ا��ؤ�ن ، �در 	�"ق ، ص. د )٤(

�د�, ا����, ، درا	, �+�ر
, ، ر	��, ���	��ر �+د�, إ�� ���س ���, ا�+�
و )٥(��Mذ ا�4ط, ا�@
ن ، ����, ���ب ا��د 	����ن ، ا�����م �� �
�ز��ت �
  . ١٥٩ــ ١٥٤م ، ص١٩٧٨"Qداد ، 

)١١٤(  

� 6=ى ;1از ا�':1ء إ�< ا������ �/ ا��)'& ا����� 
  ا����ز��ت ا�دار�� ?�$ ا�7%=��



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

      # �%�ب. �*�3ر ا���"ؤل %ول إ�/"��� ا���وء ���%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار� �، �5 ��"ز#"ت ا��*ود ا9دار�
�رار إداري 3"در �ن إ%دى ا���"ت ا9دار�� �د.ً �ن  ��ل ���د ��,�ل �دى إ�/"��� ا��%/�م � ��"ز#"ت �,رو#�

  ا.داري � 3ورة د#وى اP�9"ء ؟  #ر(� #�5 ا�*("ء

ر ا���"ؤل %ول �,رو#�� ا���وء إ�5 ا��%/�م �,Eن ا���و�ض #ن (رر �"�م #ن �رار إداري �Bر و/�" �;"
  �,روع 3"در �ن ا9دارة ؟ 

و. �*ف ا���"ؤل #�د ھذا ا�%د �ل ���د ����"ءل #ن إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م �3دد #�ل �"دي 3"در #ن 
ا9دارة ر�ب (رراً ���Pر ��دف �*د�ر �*دار ا���و�ض ا����%ق ���(رور �د.ً �ن ر� د#وى ا���و�ض أ�"م 

  ا�*("ء ؟ 

�,رو#�� ا��%/�م � ��"ز#"ت ا�*رارات ا9دار�� �ن ھ�" �وف ��م ا��%ث � ا�:ر#�ن ا@���ن #ن �دى       
رع ;"ن ، و�/ن ��ل ذ�ك ) د#وى اP�9"ء( �رع أول ، و�ن ;م �دى �,رو#�� ا��%/�م � د#وى ا���و�ض  �

 5�# �.�د �ن ��"ن ا����"ر ا��"م �*"���� ا��%/�م � ا���"ز#� ا9دار�� ، إذ إن ا��3وص ا��,ر���� �م ��ص 3را%
� ����"��"ز#"ت ھذه ا�د#"وى ���%/�م ، �ذا *د و(� ا��,ر#ون ���"راً ��ط�ق #�5 ��ك ا�د#"وى ��/ن ا���+�3 

�ن �3وص ا�*وا��ن ــ �وا��ن ا��را�"ت ا��د��� وا�*"�ون ا��د�� و�وا��ن ا��%/�م � ا�دول ا��� ���ت �3و�3 ــ 
� �دى إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م ��" �%�م ا���"ز#"تا��� �;ور �,��E" �ن #د�� ، إذ . �/:� �%3� ا�:"ق  ���ر

ا��%/�م أن ��م �"��"ً �ن ا���وب �ل ����P أن ��م ��ن طر�ن ��وز ���" �"�و�"ً ا.���"ء إ�5 ا��%/�م /و���� �%�م 
� ����P ، �ن �"%��  )١() وھذه ���5 ا�*"���� ا�,��3� ���%/�م(��"ز#"���" ــ أي �� أھ��� ا��3رف � %*و�� ــ ��";

� �ن ���� �� ��:3ل ��" #ن طر�*� إذ �د �/ون �%ظوراً �"����� ��و#���"� ��E�� 5�# أن �رد ـ أي ا��%/�م ـ
، إذ �ظ�ر  )٢() ا�*"���� ا��و(و#�� ���%/�م(ا���"ز#"ت ا���"دا ��ص �"�و�� ���ن ا����دھ" �ن �ط"�� وھذه ھ� 

� �م ��ص ا��,رع 3را%� #�5 �واز ا��%/�م  أھ����" #�د ا��%ث � �دى �واز ا���وء إ�5�E�� �ا��%/�م 
��" ����P و(� ���"ر ��*"���� ا��و(و#�� ���%/�م  ، "��E,� .  

       �����"�و�ظ�ر �ن درا�� ا��,ر��"ت ا��*"ر�� ، إن ���"ر ا�*"���� ���%/�م �,�رط �"��� ا�%ق �%ل ا��زاع و 
 ، G�3�� �����"�  .(+ #ن #دم ���*� �"��ظ"م ا��"م ���3رف �� و(رورة 

أ;"ر �ص ا��"دة ا�و�5 �ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ��"ؤل ا�:*� ا��3ري %ول �" إذا /"ن �ط"ق �ر�"ن       
� ) ٢٧(ا�*"�ون ر�م ���١٩٩٤ �م �,�ل /ل ا��+�"ت ا�*"�و��� ��ن أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م وا��"ص �"��� و�Bر �"��

  " ـ�ـ�د ا��,رع ا��3ري �ص ا��"دة ا�و�5 �ـ" ���+ف وا��دل *د �ـو��� ، )٣(�3ر *ط #�5 ا��+�"ت ا��"��� ـ�* أم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در 	�"ق ، ص. ، ود ٣٨٦و١٦٩- ١٦٦
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. د: ا
ظر �� �@�ل ذ�ك  )١(� ، Xا��� W د"��ت ����ود ا�	�د .، ود ٥٧
 ,�
٨٥- ٧٨، �در 	�"ق ، ص...ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د.  

�ت �"د W ا���X ، . د )٢(�<	@
  .  ١١١-١٠١، ص در 
@	>���ود ا����وي ، ا��. د،و٥٦- ٥٥، ص ا��در 


ون ا�����م ا��ري  )٣(���	ري أ���م ھذا ا�+�
ون ��� �ل ����م "�ن أطراف �ن أ��4ص ا�+�
ون ا���م أو ا�+�
ون ا��4ص أ�� (...
ت ا���دة ا/و�� �ن 

ت ط"��, ا��&�, ا�+�
و
�, ا��� �دور �و�.� ا�
زاع �� . (...  

)١١٥(  

�ن �:س ا�*"�ون وا��� أ,"رت إ�5 #دم �واز ا��%/�م � ا���"Cل ا��� . ��وز ا�G�3  )١١(ورد � ا��"دة       
 "��)١ (

� إ�5 ذ�ك �*د ا,�رطت ا��"دة  ،�ن ا�*"�ون ا��د�� ا��3ري ��ن ��*د �3%"ً أن �/ون ) ٥٥٠(�"9("
�م ��ب أن �/ون �"�+ً ���3رف أھ+ً ���3رف � %*و�� ، و#��� ���:"د �ن ا���3ن ا��"�*�ن إن ا��زاع �%ل ا��%/

�� ، و�*د %ددت ا��"دة  G�3ز ا�C"و� ��)٥٥١ ( ��"%�"� ��ن ا�*"�ون ا��د�� ا��3ري ھذه ا���"Cل ا�����*



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� أم  ، )٢( ا�,��3� وا��ظ"م ا��"م��"�� �وا��ظ"م ا��"م /رة �وا��" ا��%�3� ا��"�� �واء /"�ت ھذه ا��%�3
٣(�� ا��3"د�� أم ا���"#�� أم أد�(

   .  

�ن ا�*"�ون ا��د�� ا�:ر��� ا���د�� ) ٢٠٥٩(و�*د ا#��ق ا��,رع ا�:ر��� ھذا ا.��"ه وذ�ك � ا��"دة        
م وا��� �3ت #�5 ا��ط"#� ا�,�"ص ا.�:"ق #�5 ا��%/�م � /ل ا�%*وق ٥/٧/١٩٧٢� ) ٦٢٦(�"�*"�ون ر�م 

�ن ا�*"�ون ذا�� #�5 ا�� . ��وز ا��%/�م � ا���"Cل ) ٢٠٦٠(ا��� ���/ون ا��3رف ��" ، ;م أ("ف � ا��"دة 
 ا�����*� �"��ظ"م ا��"م

)٤(  .  

"��"دة         ����ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� �3ت ) ٢٥١(و��%ب �:س ا���"ؤ.ت %ول ا�*وا��ن ا��را
�" %ول إ�/"��� �(وع 3ور أ�رى �ن #�5 �واز ا.�:"ق #�5 ا��%/�م � �زاع ���ن وھذا �" �;�ر ا���"ؤل �د�

3ور ا���"ز#"ت ا9دار�� ــ �;ل د#وى اP�9"ء ود#وى ا���و�ض ــ ���%/�م ؟ ، و/�" ���د ا���"ؤل #ن ا����"ر 
  ا��"م ا��ط�ق �,��E" ؟ 

د ا���دل ا��را�� ، �راه �د %د �١٩٦٩���  �٨٣ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ر�م  )٥( ٢٥٤ر�و#"ً ���"دة        
��" ، و�/�� �م �ذ/ر �" ھ� ھذه ا���"Cل ، و�"�ر�وع إ�5 أ%/"م ا�*"�ون  G�3ل ا��� ��وز ا�C"�ا�� �ا��%/�م 

��" ��د إن ا��"دة �١٩٥١��� ) ٤٠(ا��د�� ر�م  G�3ل ا��� ��وز ا�C"�و��"ن ا�� ��د  )٦(��� ) ٧٠٤(م ���ر
*د ذ/رت ) ١(%ددت ا����E� ��# G�"3 ��" ��وز ا�ذ ا��دل � �*"���� وذ�ك � ا�:*رة  ����" ، أ�" ا�:*رة ا�;"��

� ا��G�"3 ا��"��� ا���  G�3ظ"م ا��"م أو ا@داب ، و�/��" أ�"زت ا���"� �� ا���"Cل ا�����* G�3دم �واز ا�#
  . ر�/"ب إ%دى ا��راCم ��ر�ب #�5 ا�%"�� ا�,��3� أو ا��� ��,E #ن ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  ,

ون ا��را���ت ا��و��� ر�م ) ١٧٣/٣(ا���دة : و�+�"ل ھذه ا���دة �� ا���ر���ت ا��+�ر���ن 
ظ�م ا�����م ) ٢(م ، وا���دة �١٩٨٠	
,  �٨٣ن 

ون أول ا) ٥٠٧/٢(ا�	�ودي ، وا���دة ��
ون ا��را���ت ا���"� �	
, ) ٧٤٠(م ، وا���دة�١٩٥٣	
, ) ٨٤(�������ت ا�	وري ر�م �ن ��م ، �١٩٥٤ن 


ون ا�����م ا���
� ر�م ) ٥(وا���دة ��  . م  �١٩٩٢	
,  �٢٢ن 

���ل 	�ط�ت ا�دو�, ا� )٢(T" ,+:ل ا������	ظ�م ا���م ا��
;&ث ، �& ��وز ا�����م "دد 
زاع ��� �ن أ�;�, ا��	�:ل ا��� أ4ر�.� ا���رع ا��ري ����+.� "��
�رار إداري أو إ�راء �ن إ�راءات ا��+�-� أ��م ا�����م أو رد ا�+-�ة و�	�:ل ا���ر�م وا��+�ب ,� ���و��ن ��وز  د	�ور�, ا�+�
ون أو ا�&:�, أو 

M ا��ر��, ، و�ذ�ك ����ن ا�-رر ا���ر�ب  <��� �
��وز ا�����م "دد 
زاع ��� �"دأ ا	��+�ق -ر�", �@ر-.�  ا�����م �� ��ن ا���و�ض ا��	��ق ����
ا��د أ"و ا�و�� ، ا�����م ا���4Mري وا�0"�ري ، �در 	�"ق ، . ود ، ٣٩٤-٣٩٣
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ا�دو�, أو ��� �+دارھ� و=�رھ� ، ا
ظر د

  . ٧٤-٧٣ص

در 	�"ق ، ص.د )٣(� ، Xا��� W د"��ت �٥٥  .  

�د
� 	وري ، وا���دة ) ٥١٩(ا���دة : ا��واد ا��S, �ن ا���ر���ت ا��+�ر
, وا�����+, "�دم �واز ا�����م "���	�:ل ا�����+, "��
ظ�م ا���م وھ� ا
ظر  )٤(
  . �د
� �و��� ) ٥٥٣(�د
� ��"� ، وا���دة ) ٥٥٠(


ت ا���دة  )٥()٢٥٤ (��� ) : <�U إM �ن �> أھ��, ا��رف �� �+و� Mو ، U�U ا�����م إM �� ا��	�:ل ا��� ��وز ��.� ا�� M (.. ت ا���دة
 ���
)٩ ( ��
ون ا�����م ا����ري ا��را��
ظ�م ا���م أو ا�����+, M ��وز ا�M@�ق ��� ا�����م �� ا��	�:ل ا��� M ��وز ��.� ا��U او ا����4@, (�ن ��روع ��


.� �ن آ;�ر ����, �
�ء �� ��ر�ب ;�	�" ,�
	�, أو ا/�وال ا��4���". (  


, ) ٤٠(�ن ا�+�
ون ا��د
� ا��را�� ر�م ) ٧٠٤(
ت ا���دة  )٦(	�١٩٥١ ���
> ��� ��وز ا4ذ ا�"دل �� �+�"��> ١: ( م � U��ــ ���رط أن ��ون ا��
��� ٢ن ��� ����ج إ�� ا�+"ض وا��	��م ، و���رط أن ��ون ���و�� إن �� U�ــ وM ��وز ا��U �� ا��	�:ل ا�����+, "��
ظ�م ا���م أو اSداب ، و��ن ��وز ا�

�ن ار���ب إ�دى ا��را:م  ��
  ).ا����U ا�����, ا��� ��ر�ب ��� ا����, ا��4�, أو ا��� �
)١١٦(  

و. �و�د � ا��,ر�� ا��را�� ��ر�:"ً ����5 ا��ظ"م ا��"م وا@داب ا��"�� وإ��" �رك �*د�ر ذ�ك ��*"(� 5�#       
�د ���ت ا���"Cل )١٣٠((وء ا�%وال وا��"دات ا��"Cدة ، أ. إن ا�:*رة ا�;"��� �ن ا��"دة  ���ن ا�*"�ون ا��د�� ا��را

  .  )١(ا��� ����ر �ن ا��ظ"م ا��"م 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

*ط ، أي إن ا�%ق ا��"�� �*�ل ا��%/�م %�5 و�و �ر�ب 5�# ��" �*      �دم �رى �واز ا��%/�م � ا�%*وق ا��"��
�;+ً ��وز ا��%/�م �,Eن ا���و�ض #ن أ#�"ل ا9دارة %�5 و�و /"�ت ( #�ل . ��وز ا���وء �,��E إ�5 ا��%/�م 

��وز ا��%/�م � ا���"Cل ا��� ��وز ��"  و/�") ��ر��� #�5 #�ل . ��وز �� ا��%/�م /*رار �Bر �,روع �;+ً 
 �� #ن روا�ط #*د�� أو �Bر #*د�� �ذا Eن �ط"ق ا��%/�م ���د ��,�ل أي ��"ز#� إدار�C,"� واء /"�ت� G�3ا�
أ�رى �دور %ول %ق �ن ا�%*وق ا��� ��وز أن �/ون �%+ً ��G�3 وا��3رف ، وھ� ا�%*وق ا��"��� �و�� #"م ، 

� ا�,��3� وا��ظ"م ا��"م ،  و�/"د ���� ا��,ر��"ت�"%�"� �#�5 إن ا���"Cل ا��� . ��وز ا�G�3 ھ� ا���"Cل ا�����*
و�/ن ��وز ا�G�3 #�5 ا��G�"3 أو ا@;"ر ا��"��� ا��� ��ر�ب #�5 ا�%"�� ا�,��3� أو ا��� ��,E #ن ار�/"ب 

)٢(إ%دى ا��راCم 
  .  

 �����"��ن ھ�" Eن ا����"ر ا��"م ا��ط�ق ھو �"��� ا�%ق �%ل ا��زاع و�"����� ���3رف �� و#دم ���*� �"��ظ"م ا��"م و
 G�3�� .  

مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات مشروعية القرار االداري / الفرع األول 
  )دعاوى اإللغاء(

� #ن ا���"ؤل ا�ذي طر%�"ه #ن �دى       �"�b� رار إداري 3"در �ن� �إ�/"��� ا��%/�م � ��"ز#"ت �,رو#�
إ%دى ا���"ت ا9دار�� �د.ً �ن #ر(� #�5 ا�*("ء ا.داري � 3ورة د#وى اP�9"ء ؟ .�د �ن ��"ن �دى 

  . �(و#�" �����"ر ا��"م �ن #د�� 

� �ط�ب ��" ا�ط"#ن �ن ا�*("ء ا.دار(#وى اP�9"ء ���E" ��رف د      �C")��رار د#وى  �� �,رو#���ي �را
، و����ن �ن ا���ر�ف إن �C"3ص د#وى اP�9"ء ���;ل �  )٣() إداري وا�%/م ��C"P�J إذا ;�ت �� #دم �,رو#���

، ��C")��� ����ر �ن ا�*("ء ا����� أو ا��و(و#� ، �� . ����ر د#وى �زاع ��ن أطراف ، وإ��"  إ��" د#وى 
��+ف ا�د#وى ا�,��3� ا��� �*وم ��" ا��3و�� ��ن ,��3ن ، و/ذ�ك ��  ���3م ��" ا�*رار ا.داري �:�� ،

� �"��ظ"م ا��"م ، و#��� "ن ا�ط���� ا�*"�و��� ����"ز#"ت ا��� ����� ��وھر �("ء ا��,رو#�� ، /�" إ��" ذات #+
������%/�م ، أي ���"5 ��  إ�5 �("ء ا��,رو#�� ــ ��"ز#"ت �,رو#�� ا�*رار ا.داري ــ ���"5 �� ا�ط���� ا.�:"

د#وى اP�9"ء �*وم #�5 ا��3"م ا�*رار ا.داري ذا�� ، وا��3"ص  ، "��إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م ��:3ل 
و�ظرا �ن أ��وب  �("ء اP�9"ء ��ظر ھذه ا���"ز#"ت ــ أي �,رو#�� ا�*رار ا.داري ــ ����ق �"��ظ"م ا��"م ،

�%/��ن  وــ ��ر(� #�5 �%/م أاف ا���"ز#�طراف ا��زاع ــ أي �را(� أطرا��%/�م �*وم #�5 �واق إرادة أ
  �ذ�ك %/�� �و �*�ول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ت ا���دة  )١()١٣٠ ( ��� ��ـ و���"ر �ن ا�
ظ�م ا���م "و�> �4ص ا/���م ا�����+, "�/�وال ا��4�, ��/ھ��, وا���راث ٢(...�ن ا�+�
ون ا��د
� ا��را

�+�ل وا�0راءات ا�&ز�, ���رف �� ا�و�ف و�� ا��+�ر وا��رف �� ��ل ا����ور و��ل ا�و�ف و��ل ا�دوM�" ,+ر ا��"ري وا/���م ا�������	ن ا���
�, و�وا

 ,�:�
;�	Mا�ظروف ا ��.���ن �	در ����, ا��  ) .و	�:د ا�+وا
�ن ا��� �

در 	�"ق ، ص . د: ا
ظر  )٢(� ، Xا��� W د"��ت �در 	�"ق ، ص. ، ود٥٦� ، W د"�٦٨
��ب ا��د  .  

  .  ١٥٢ق ، ص، �در 	�" �د
�ن ���ل ، ا�+-�ء اMداري. و د =�زي ��ل �.دي. د )٣(

)١١٧(  

� ا��,رو#�� وا��� ����ق �"��ظ"م ا��"م �"�%� ��ض �� ط���� ا�د#وى ا9دار�� ا��� ����ر و���"���)١(
  .  

)٢(و�د أو(G ا�*("ء ا��3ري #دم إ�"زة ا��%/�م � ا���"Cل ا�����*� �"��ظ"م ا��"م      
، /�" ذھب إ�5 #دم  

 "��E,� و�"��"�� إ�5 #دم �واز ا��%/�م "��E,� ا�%/"م ا�3"درة �� د#"وى اP�9"ء أو  G�3٣(�واز ا�(  .  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

��" �*دم �رى ��دم إ�/"ن ا���وء إ�5 ا��%/�م � ��"ز#"ت ا�*رارات ا9دار�� �%ل د#وى اP�9"ء ��دم �وار       
ا����"ر ا��"م �*"���� ا��%/�م �,��E" ــ وھو ا�%ق ا��"�� ا�ذي �*�ل ا��3رف وا�G�3 ــ /�" إ��" ��(� ــ د#وى 

�ن ا���"Cل ا�����*� �"��ظ"م ا��"م + ��وز ا.�:"ق اP�9"ء ــ .��3"ص ا�*("ء ا.داري وھو ا��3"ص ����ر 
  . #�5 ��"�:��" ، و.��+ف ط���� د#وى اP�9"ء #ن ط���� ا��%/�م 

  )دعاوى التعويض(مدى جواز التحكيم في منازعات التعويض / الفرع الثاني 

� �دى �واز ا��%/�م � ��"ز#"ت د#وى ا���و�ض ��ط�ب �ط��ق ���"ر ا�*"���� ���%/�م #�5 ھذه .,ك أن ��ر
 "�����"�� �%ل ا��زاع و�دى ���*�" �"��ظ"م ا��"م و�دى �E���� �ا�د#وى و�/ن ��ل �ط��*� ــ وھو ا�ط���� ا��"��

"��E� ت�ر��" ا%د ا�,�"ص إ�5 ا�*("ء   ا�د#وى ا���(:  ��G�3 ــ .�د �ن ��ر�ف د#وى ا���و�ض ، �*د #ر
� �ط�ب ��" ا��د#� �ن ( : ، أو ھ� )���ط"��� ���ر �" أ3"�� �ن (رر ����� ��3رف ا9دارة�C")�د#وى 

  .  )٤( )ا�*("ء �*د�ر �,رو#�� �3ر"ت ا9دارة و�*����" وإ��C"P" أو ��د���" وا���و�ض #��" 

�3� و�"��� ، ��دف إ�5 %�"�� ا��را/ز ا�:رد�� وا�%*وق ا�,��3� و#��� د#وى ا���و�ض ذ      �, �ات ط���
�طرا�" و�/ون ا���و�ض أ�" ��*"�ل #��� أو ��*"�ل �*دي ، و�ذ�ك ����ف #ن د#وى اP�9"ء ا��� ��دف إ�5 

� ��" ���دأ ا��,رو#�� و. �"��ظ"م �+# . ��ا��"م ، %�ث �*ف %�"�� ا��,رو#�� وإ�P"ء ا�*رار �Bر ا��,روع 
دور ا�*"(� #�د %د ��و�ض ا��د#� ، #�" أ3"�� �ن (رر �راء �رار إداري �Bر �,روع أو �ل ("ر �ن 

) ٥(�"�ب ا9دارة 
  ،. �  .�/ون ����*� �"��ظ"م ا��"م  وھذه ا���"�

ا��%/�م � ھذه /�" إن ا�C"� G�3ز � د#"وى ا�*("ء ا�/"�ل ، و���" د#وى ا���و�ض ، و#��� ��وز         
� إ�5 إن ا�%ق ا�ذي �%��� ��وز �bطراف ا��3رف �� ��� %ق ,��3 �"�� ��م ، إ. إن ا�د#وى،  �"9("
   ا�G�3 وان /"ن �"Cزاً � د#"وى ا�*("ء ا�/"�ل أ. ا�� �,روط �Eن �/ون ا�%*وق �%ل ا�G�3 ���"ز#"ً #���" ��ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أــ ا�4و�, �� د�وى ا�Q�0ء �ذات ا�+رار اMداري ��دم ا���رو��, ، و��	ت : ���4ف ط"��, د�وى ا�Q�0ء �� ط"��, ا�����م �ن �دة �وا
ب أھ�.�  )١(
"�����> ���ط��", "�ق �4� ذات ط�"� ����  ��.
. ل ���U وا��رف 4و�, "�ن أطراف ، أ�� ا�����م ���4و�, ��> "�ن طر��ن ���
�ن "��M@�ق ���� "�

ج ــ و
رى إن ا�.دف �ن د�وى ا�Q�0ء ھو . ب ــ ��وز ا���م �� د�وى ا�Q�0ء ���, �ط�+, �� �وا�., ا����, ، أ�� ��م ا�����م �����> 
	"�, "�ن أطرا�> 
ا�رف . د: ا
ظر . ا�����ظ, ��� �+و�.م ا�����, إ��Qء ا�+رار اMداري ا����4ف ��+�
ون �& أو �زءا ، �� ��ن �.دف ا�����م إ�� ر-�ء ا�طر��ن ا�4وم و

  .  ١٣٣- ���١٣٢د ، �در 	�"ق ، ص

ا����4ر �ن ���وى ا�����, ا���و��, ) ٨٦/٦/١٦٣(م ، ��ف ١٥/١/١٩٧٠"��ر�X ) ٢٦(ا
ظر ��وى ا�����, ا���و��, �+	�� ا�@�وى وا���ر�� ر�م  )٢(
 ,
٤٠٧
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ود :، أ��ر إ��> ٥٠٧، ص) ٧٧("
د  ،�١٩٨٧+	�� ا�@�وى وا���ر�� �� �4	�ن ���� ، ا�	  .  

، ٩٧٥، ص ٣٣، ا��و	و�, ا0دار�, ا��د�;, ، ا��زء ��٤/١/١٩٨٩	, ٨٦/٣/٧٢٨ا
ظر ��وى ا�����, ا���و��, �+	�� ا�@�وى وا���ر�� ، ��ف )٣(
�دة ��
�&ء �	ن ،. ، أ��ر إ��> د٤٩٧ ، <	@

,  ٨٦٦م ، ا�ط�ن ر�م ١٨/١/١٩٩٤م ا�����, ا0دار�, ا����� ��	, ، وا
ظر �� ٤٠١صا��در 	� ،

٣٠ ,
،  ا��در 
@	>ا�رف ���د ، . ، أ��ر إ��> د ٨٠٧ص ) ٢٨٥(، �"دأ ر�م ٤٣م ، ج  ١٩٩٧-١٩٩٣ق ، ا��و	و�, ا0دار�, ا��د�;, ، �ن 	
  .  ١٣١ص

٢١٨�د
�ن ���ل ، ا�+-�ء اMداري ، �در 	�"ق ، ص . و د=�زي ��ل �.دي . د و،  ٤١٠
�&ء �	ن ، ا��در 
@	> ، ص. د )٤(  .  


�&ء �	ن ، . د ، و ٤٧٨	����ن ا�ط��وي ، ا�و��ز �� ا�+-�ء اMداري ، �در 	�"ق ، ص . د )٥(<	@
  . ٤١٠، ص ا��در 

)١١٨(  

� و���ت �%+ً ���زاع ��دCذ . ��وز ا���"زل �C"�� �:3� �ا9دارة وا�طرف ا@�ر أ�" إذا /"�ت ھذه ا�%*وق �%�و�
 "��#)١ ( .  

و#��� �رى إ�/"��� ا���وء إ�5 ا��%/�م � د#وى ا���و�ض %�ث ��/ن �ط��ق ا����"ر ا��"م �*"���� ا��%/�م �و       
 ����"*� �� ��" �*دم ذ/ره �ن إ�/"���  ، )٢(��" ��/ن ا�ذ ا��دل �� #دم ���ق د#وى ا���و�ض �"��ظ"م ا��"م �"9("



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

ا��3رف �� ��� %ق ,��3 �"�� �3"%�� ، ھذا و�د أ,"ر �"�ون ا��%/�م ا��3ري إ�5 إ�/"��� ا���وء إ�5 
  . ��� ) أو./١٠(ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا��*د�� و�Bر ا��*د�� وذ�ك � ا��"دة 

       �� ا��"��P�3ا�:*� ا��3ري وا��� ����ق �"�ط��"ت ذات ا� � ��د�ر �"9,"رة إ�5 �" ���5 �د#وى ا���و�
 ��وا����3� �,ؤون ا��وظ:�ن ا���و���ن وا��"3� �"��ر��"ت وا���","ت وا��/"cت ا����%*� ��م أو �ور;��م 

�و(وع د#"وى ا���و�� ��س  ، ��"# �ا�ط�ن � �,رو#�� ا%د ا�*رارات �د�ل (�ن ط�ون ا��وظ:�ن �3:
� ��ن ا��وظف أو ور;�� و��ن ا9دارة �ن ��� أ�رى ، �ط�ب ��" ��د�ل ��"� �P�3 وإ��" ھو �زاع ذو �ا9دار�

)٣(را��� أو ��",� و��و��� و*" �%/"م ا�*"�ون 
 .   

     �ا��ر/ز ا�,��3 ���د#�  و#��� *د ا��*ر ا�رأي � �3ر إ�5 إ��" د#وى ,��3� و�"��� ��دف إ�5 %�"�
��وز ا���وء إ�5 ا��%/�م �%�م ��"ز#"ت ا���و�� ��ن ا9دارة  �و���E" . ����ق �"��ظ"م ا��"م ، و�%/م ط�����" ا��"��

  .وا��وظف 

)٤(#��"ً إن ر��" . ��رف ھذا ا��وع �ن ا�د#"وى إذ إ��" ��د �ن ���ل د#"وى اP�9"ء       
 ،  �و#��� �� �د�ل 

ر��" و. ��وز ا���وء ��" إ�5 ا��%/�م ، �ظراً ����*�" �"��ظ"م ا��"م  �ط"ق � ��("ء ا��,رو#� .  

و�*د �دت ��ض ا��,ر��"ت �ط"ق ا��%/�م إ�5 3ور أ�رى �ن ا���"ز#"ت ا9دار�� �Bر ��"ز#"ت ا��*ود       
�"��%/�م ("ز#"ت وھذا �" ��رف ا9دار��، رأت إن ا�(رورة ��ط�ب رض ا��%/�م /و���� و%�دة �%�م ھذه ا���

و�%دد ا��,رع ��" %".ت �����  –�:رض ا���وء إ�5 ا��%/�م  –، و����د إ�5 �"#دة �,ر���� ) ا.داري ا��9"ري
��" ا���وء إ�5 ا�*("ء إ. ��د �را#"ة و�وب #رض ا��زاع #�5 �%/م أو �%/��ن  ����.  

� ��"ز#"ت ا�*ط"ع ا��"م �*"�ون ر�م  ، )٥(وھذا �" ��/� ا��,رع ا��3ري       )٩٧ ( �م و��"ز#"ت �١٩٨٣��
  . )٦(ا���"رك وا��%/�م � ��"ز#"ت ا�(ر��� ا��"�� #�5 ا�����"ت ، وا��%/�م � ��"ز#"ت �وق راس ا��"ل 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١٦
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص . د )١(  .  

  . �ن ا�+�
ون ا��د
� ا��را�� ) ٧٠٤(ا���دة  )٢(

�دة �
ظ���, �+�
ون أو  )٣(��M:�, ���ز ا�@+> ا��ري "�ن د�وى ا�Q�0ء ود�وى ا��	و�, �@� ا/�4رة �ط��ب ا��د�� "�ق ذا�� �+رر �> �"��رة �� 

�&ء �	ن ، . "������ M ��وز ا�ط�ن ��.� "��Q�0ء ، دوا/���ل ا��� �+وم  ".� ا0دارة �
@�ذا ��+��دة ا��ذ�ورة أ���ل ��د�, "��, و<	@
 ٤١٣، ص ا��در 

  . ا����	��ر ، �در 	�"ق / =�زي ��ل �.دي ، ���-رات ��+�ة ��� ط�", ا�درا	�ت ا����� . ، ود

  . ا��در 
@	>=�زي ��ل �.دي ، ���-رات ��+�ة ��� ط�", ا�درا	�ت ا����� ، ا����	��ر ، . د )٤(


ون  )٥(��
�ء ا�����م ا�ذي 
ظ�> ا���رع �� ;�	�" �	
م ا�����ق "���Tم ا��Qز وا��.ر"�ء M٨/٤/١٩٤٦ ���ل ������م ا�0"�ري �� ا��
�ز��ت ا0دار�, �� �ر

�&ء �	ن ، . وا�ذي ���> إ�زا���ً "��ن ا��
�ز��ت ا��� �و�دھ� ا����Tم ، ا
ظر د<	@
  .  ٢٨٠، ص ا��در 

١٧٤-�١٣٨در 	�"ق ، ص  ا�رف ���د ،. د: ��م ا�0"�ري �� ا��
�ز��ت ا0دار�, �� �ر ا
ظر �� �@�ل ا��� )٦(  .    

)١١٩(  

 �إ;$اءات ا������ و�AB� ا�7@�ء / ا����� ا����
 "- و�CDر( �'< �4$�� ا�%7= ا!داري   



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� ��ن ا�*("ء ����م ا��طرق � ھذا ا���%ث إ�5 ��"ن إ�راءات ا��%/�م ا.داري � �ط�ب أول و�ن ;م ��"ن ا��+
� ا��ط�ب ا�;"�� ، و���"ول � ا��ط�ب ا�;"�ث آ;"ر ا��%/�م #�5 �ظر�� ا��*د  �وا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�

 ��E� "�/ا.داري ، و :  

  إ;$اءات ا������ ا!داري / ا��)'& ا�ول 

.�د �ن إ�راءات ����� ���%/�م ا.داري ، و. ����ف إ�راءات ا��%/�م � ا���"ز#"ت ا9دار�� #ن إ�راءات       
ا��%/�م � �Bرھ" �ن ا���"ز#"ت ، إ. � ��ض ا���"Cل ا��� ����P �را#"��" ���ب ط���� ا���"ز#"ت ا9دار�� ــ 

�"ز#"ت ا��*د ا.داري ــ و� ھذا ا�3دد ��/ن ا�ر�وع إ�5 ا�*وا��ن ا��*"ر�� ــ �وا��ن ا��را�"ت �3و3" �
 �� ا�و("ع وا�9راءات ا��*ررة �� ���%/�م ، و���" ��/ن ا�*ول إن ا�*"#دة ا��"�و�وا��ن ا��%/�م ــ ���ر

%دد ا�9راءات وا��� ا��ط��ق � ھذه ا����*رة � ا�*"�ون ا�:ر��� وا��3ري إن ا�:"ق ا��%/�م ھو ا�ذي �
Jذا �م ��(�ن ا.�:"ق ا��ذ/ور ھذه ا�9راءات %���" �3"ر إ�5 �ط��ق ا�9راءات ا��*ررة �  )١(ا���"ز#"ت  ،

  . ) ٢(ا�*وا��ن 

� ) ٢٧(�ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ر�م ) ٢٥(و� ذ�ك ��ص ا��"دة       ���١٩٩٤  �#�5 %ق أطراف ا��%/�م 
� ا��%/�م ا.�:C٣("ق #�5 ا�9راءات ا��� �����" ھ�(

  .  

�ن �"�ون ا��را�"ت ا�:ر��� �"ن �%دد ا��%/�ون إ�راءات  )١٤٦٠(/�" إن ا��,رع ا�:ر��� �د ذ/ر � �"د��     
   "قـ:ـراف #�5 �+ف ذ�ك � ا�ـق ا�طـ*"(� أ�"م ا��%"/م إ. إذا ا�:ـ�د ���J"ع �وا#د إ�راءات ا��ـا��%/�م دون �*

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ��� ا�+�
ون ��"ر �ن ھذه ا�@�رة "+�
ون ا0رادة ��ث ا�ر ا�+�
ون ا�@ر
	� "�ن ا0رادة ھ� ا��� ���م إ�راءات ا�����م ، �+د ��@ق ا/طراف را�, 

ون آ4ر إ M�� ��Mت ���
, ، و�د ��ون ا���4ر  ا�وا�ب ا��ط"�ق ��� ا��
�ز��ت ا0دار�, و�� ھذه ا����, ���زم��"> ا����م وM ���ك أن ����ھ�> و�ط"ق 

ً �	��@> ا����م �ن �ؤ�رات ا��+د �;&ً أو ا�ظروف ا����ط, "��
زاع  ��
ف ا�ر. د: ، ا
ظر ا/طراف �.ذا ا�+�
ون ا�ذي ���م �
�ز��ت ا�دو�, ا���4ر��ً -�
  . ٣٠٤- ���٢٩٦د ، �در 	�"ق ، ص


ون ا�����م ا��ري وا��� 
ت ��� ) ٣٩(ا
ظر ا���دة  )٢(��ـ �ط"ق ھ�:, ا�����م ��� �و-وع ا�
زاع ا�+وا�د ا��� ��@ق ���.� ا�طر��ن ،وإذا ١: (�ن 

�زع ا�+وا
�ن �� �م ��@ق ��� =�ر ذ�ك�" ,
ون دو�, ���
, ا�"�ت ا�+وا�د ا��و-و��, ��> دون ا�+وا�د ا��4��  . ا�@+� ��� �ط"�ق 

ذي �رى ا
> ا/�;ر ـ وإذا �م ��@ق ا�طر��ن ��� ا�+وا�د ا�+�
و
�, وا�", ا��ط"�ق ��� �و-وع ا�
زاع ط"+ت ھ�:, ا�����م ا�+وا�د ا��و-و��, �� ا�+�
ون ا�٢

زاع ��" M�  . ا�


د ا�@ل �� �و-وع ا�
زاع �روط ا��+د ��ل ا�
زاع وا/�راف ا���ر٣�
وع ا������, ـ ��ب أن �را�� ھ�:, ا�����م  �� ,� .  

�وا�د ا��دا�, وا٤ �-�+� ���0
�ف دون ــ ��وز �.�:, ا�����م ــ إذا ا�@ق طر�� ا�����م را�, ��� �@و�-.� "���U ــ أن �@ل �� �و-وع ا�
زاع 
  ) . ا��+�د "���Tم ا�+�
ون


ت ا���دة  )٣()٢٥ ( ���
ون ا�����م ا��ري ��ق ��� ا�0راءات ا��� ��"�.� ھ�:, ا�����م "�� �� ذ�ك �+.� �� إ4-�ع ھذه �طر�� ا�����م ا�M@�: (�ن 
ا�����م ، �� �را��ة ا�0راءات ��+وا�د ا�
��ذة �� أ�, �
ظ�, أو �ر�ز ����م �� ��.ور�, �ر ا��ر"�, أو �4ر�.� �Yذا �م �و�د �;ل ھذا ا�M@�ق ��ن �.�:, 

  ) . ��م ا��� �راھ� �
�	",أ���م ھذا ا�+�
ون ، أن ���4ر إ�راءات ا���

  

)١٢٠(  

ا��%/�م ، و�/ن ��%�م دا�C"ً ا%�رام ا���"دئ ا��"��� ا�%"/�� ��د#وى وا���3وص #���" ��3وص ا��*"(� أ�"م 
� ا%�رام ��دأ ا���"واة و%*وق ا�د"ع  �  .  )١(ا��%"/م وا����;�

�"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ا���دل ا�9راءات ا��� ��ب #�5 ا��%/��ن وا��3وم إ��"#�"        G)أو "�/
�("�" ا��%/�م ، �*د �3ت ا��"دة  �)٢٦٥ ( 5�# ��ـ ��ب #�5 ا��%/��ن ١( �ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

�"�ون ا��را�"ت إ. إذ �ا �(�ن ا.�:"ق #�5 ا��%/�م أو أي ا�:"ق .%ق إ��"ع ا�و("ع وا�9راءات ا��*ررة 
  . #��� إ#:"ء ا��%/��ن ���" 3را%� أو و(� إ�راءات ����� ���ر #���" ا��%/�ون 

ـ إذا /"ن ا��%/�ون �:و(�ن �"�G�3 ��:ون �ن ا��*�د ��Jراءات ا��را�"ت و�وا#د ا�*"�ون إ. �" ���ق ���" ٢
ا��را�� �م ����د أ�("ً #ن ا�*"#دة ا��"�� ا��� ذ/ر�"ھ" %�ث ���%/��ن إ��"ع ، و�ذ�ك Eن ا�*"�ون ) �"��ظ"م ا��"م 

 �ا�9راءات ا���:ق #���" � ا�:"ق ا��%/�م أو أي ا�:"ق .%ق "ن �م �و�د �3"ر إ�5 �ط��ق ا�9راءات ا��*ررة 
  .) ٢(ا�*"�ون 

     ��Cوإ�را �، وھ� ����ف ��ن ا��%/�م ا��"دي وا��ط�ق وا�دا���  )٣(��*�م ا�*وا#د ا�*"�و��� إ�5 �و(و#�
� وا��� ا��ط��ق � ا��%/�م ا�دا��� ا��"دي ھ� أ3ول ا��%"/�� ا��"د�� #دا �" . ��:ق �Cوا#د ا�9را*�"وا�دو�� ، 
 �� ا�3ول ا��"3� �"��%/�م أو . ��:ق �� �وھره ، أو #�د ا�:"ق ا��3وم #�5 إ#:"ء ا��%/م �ن �ط��ق أ3ول
� /��دأ ا���"واة ��ن �/"%��� �ا��%"/�� ا��"د�� ، و�/ن � ���� ا�%وال ��ب #�5 ا��%/م ا��*�د �"���"دئ ا��"��
ا�طراف و�Bرھ" ، أ�" � ا��%/�م ا�دا��� ا��ط�ق "ن ا��%/م ��:5 �ن �ط��ق أ3ول ا��%"/�� ا��"د�� #دا �" 

� ، وا�3ول ا��"3� ا��� ��:ق #���" ا��3وم ، و�"����� ����ق �"��ظ"م ا��"م وا���"دئ ا��"��� �3ول ا��/"%�
� ا��%/�م ا��ط�ق "ن ا��%/م ��:5 �ن ا��*�د �*وا#د ا�*"�ون و�%/م ��*�(5 ا3�9"ف  ���*وا#د ا��و(و#�

  . )٤(وا��دا�� ، �"��;�"ء ا�*وا#د ا�����*� �"��ظ"م ا��"م 

� ا��� �%ددھ" ا�:"ق ا��%/�م ، Jذا �م �و�د �� و�"����� ���%/�م ا�دو�� �ط�ق ا��%/م       �Cا�*وا#د ا�9را ��
� ، �ط�ق ا��%/م ا�*وا#د وا�3ول ا��� �راھ" ��"��� �ن �+ل �"�ون ���ن أو �ظ"م �%دد  أ3و.ً �� أو /"����

�B و(� ا�9راءات إذ ��ب أن �/ون � �ر ��"�:� ���%/�م ، �� ا���م إن %ر�� ا�طراف ا��3وم ���ت �ط�*
)٥(�ي �"#دة آ�رة أو �"#دة �ن �وا#د ا��ظ"م ا��"م 

  .   

رع أول و�ن ;م ��"ن إ�راءات إ3دار ا�*رار        �� ا��%/�م Cل ھ��/,� ���" �*دم ��و�ب #���" ��"ن طر�*
 ��E� "�/و �رع ;"ن وذ�ك �b%"ط� �"��و(وع � 3ورة ,"�� �  :ا��%/��� و��:�ذه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا��را���ت ا�@ر
	� وا��4, "������م ا�دو�� ) ١٤٩٤(وا
ظر ا���دة  )١(��  . �ن 

ا��ق  ‟��+�ولاˮأو  ‟���ب ا���ل��ˮون (... �ن ا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د
� ا��را�� وا��� 
ت ) ٦٩(
رى ذ�ك أ�-� �� ا���دة  )٢(

ون ا��را���ت ا��د
�, أو و�ق أ�, إ�راءات �
ص�� �� �.���
ون  �� �را��, ا�����, ا���4, �����ن ا�����, ا�;��ث و�ق ا�0راءات ا��
وص �� �.���

  ...) �4ص "�Tور ا�����م 

ت ا��� ��م أ���.� ، أو ��4ذھ� ھ� �
ظر ا�
زاع ��.�داً ��@ل �+د "+وا�د ا�+�
ون ا�0را:� ا�+وا�د ا�+�
و
�, ا��� �ط"+.� ھ�:, ا�����م ��� ا�0راءا )٣(
ا�د�وى ��> ، أ�� �وا�د ا�+�
ون ا��و-و�� �.و ا�+�
ون ا�ذي ���م �و-وع ا�
زاع و�+وق ا/طراف وا��زا���.م ا��� ��ر�ب ��� ا���م ا��در �� 

  .  ١٠٩-���١٠٠د 	��م ا��وا ، �در 	�"ق ، ص. د: ا�������, ، ا
ظر �� ذ�ك 


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� و ) ٢٦٥(وھذا �� 
ت ���> ا���د��ن  )٤(��
ون ا�����م ا��ري ��ر�� ا�ذ�ر ، ا
ظر د) ٣٩(�ن �����ر ط�رق ، . �ن 
  .  �١٣٨	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ١٥٠-�١٤٩در 	�"ق ، ص

  .  ١١٠ -١٠٧، ص ا��در 
@	> أ�&ه���د 	��م ا��وا ، . د )٥(

)١٢١(  

     تشكيل هيئة التحكيم/ الفرع األول 

       ، ����� ��C"�;��ت ا."% �%ري �"�ذ/ر ��P��� ��E ����ن ا��%/م �ن ��ل ا��3وم أ�:��م أو �ن ��ل ا�*("ء 
)١(�ن ا�ل %�م ا��زاع ) �,رط أن �/ون #ددھم و�راً (*د ���ن ا��3وم �%/�"ً وا%داً أو أ/;ر �ن �%/م 

  �� ،
"�� ��م ا�ر�وع �+%ظ� أ �� ا�*وا��ن ا��"3 ����� ���� #دم و�ود %/م �"ص �وا�"% �ن ا�3ل ا��"م �د��" 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

�ن ) ٦٩(م �و3:�" ا�3ل ا��"م ، �"�ر�وع إ�5 ا��"دة �١٩٦٩���  ٨٣إ�5 أ%/"م �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ر�م 
� ا��%/�م �ن �%/م ���"ره 3"%ب ا���ل وآ�ر ,روط ا��*"و�� �#�"ل ا���د�� ا��د��� ��دھ" �د ذ/رت �,/Cل ھ��

� #دم �و3ل �"% �� ا��%/�م ، وCھ� ��"Cره ا��*"ول ، و��و�5 ھذان ا��%/�"ن ا���"ر �%/م ;"�ث ���و�5 ر"���
ا��%/��ن إ�5 ا�:"ق %ول ا��%/م ا�;"�ث �+ل أر��� #,ر �و�"ً �ن آ�ر �"ر�` ��������" ��دCذ �/ون �3"%ب 

ا��*"ول ا�%ق � �را��� ا��%/�� ا����3� �����ن ا��%/م ا�;"�ث #�5 وق ا�9راءات ا���3وص #���" ا���ل أو 
�"�ون ا��را�"ت ا��د��� أو #�5 وق أ�� إ�راءات ��ص #���" �"�ون �"ص ��Eور ا��%/�م  �)٢ ( .  

�ن �"��� و�ن ;م ��:ق ���:"د �ن ذ�ك ا�� ����ن #�5 /ل طرف �ن طر� ا��*د أن ���ن �%/م وا%د       
 �� ا��%/�م ، و��" � �" ���E ��"ن ���ض ا��ور ا�����*Cھ� ��"Cا��%/��ن ا������ن #�5 �%/م ;"�ث ��و�5 ر

� ا��%/�م Cل ھ��/,� �  : �طر�*

 Mوي إن ��م ا.�:"ق/ أو��3ل أن ��م ����ن ا��%/م �ر(" وا�:"ق ا��3وم ، و��" ھ�"ك طر�*�"ن �����ن ا��%/م ، 
#�5 ,�ص ا��%/م � �3ب #*د ا��%/�م ــ ,رط" /"ن أو �,"رط� ــ أو ��م � ا�:"ق ���*ل ، /�" ���وي أن 

، وإذا /"ن ا.�:"ق #�5 أ,�"ص ا��%/��ن ��م أ�"�"ً  )٣(�/ون ھذا ا.�:"ق ا����*ل �"�*" ��*د ا��%/�م أو �"��" �� 
��E . �/ون  � ا�:"ق ا��%/�م ، أي ��م ������م �ذوا��م ، ��%د�د ا�طراف ا��%�/��ن ���"ء ا��%/م أو ا��%/��ن

�"ط�� ا�د.�� #�5 ,�ص ���ن دون �Bره ، أي أن  �ھ�"ك �"��"ً �ن ������م �3:"��م ، �,رط إن �/ون ھذه ا�3:
 ���"� �� �G�3 ��%د�د ,�ص ���ن �ذا�� ، /Eن �*"ل �*�ب ا��%"���ن ا�%"�� ، أو #��د /��� ا�%*وق ا�%"�� ����

   . ،وھذه ھ� ا�طر�*� ا�و�5 )٤(�".�م ، أ�" إذا /"�ت ا�3:� ��وار � أ/;ر �ن ,�ص Eن ھذا ا��%د�د . ��وز 

� �����ن ا��%/م %�ث إن ا��,رع ا��را�� �م ��زم أطراف ا��زاع �����ن     �C")*ا� ��� ا�طر�* �أ�" ا�طر�*� ا�;"��
، وإ��" أ�"ط ھذه  )٥(ا��%/��ن � ,رط أو �,"رط� ا��%/�م و�"��"�� �م �ر�ب أي �زاء #�5 #دم ا�*�"م �ذ�ك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� وا��� 
ت ��� ) ٢٧٥(ا
ظر ا���دة  )١(��
د ��دد ا������ن أن ��ون �ددھم و�را �دا ���, ا�����م "�ن : (�ن ���ب 

ون ا�����م ا��ري ر�م ) ١٥/٢(، و�ذ�ك ا
ظر ا���دة ) ا�زو��ن��
, �٢٧ن 	�١٩٩٤ ���ب أن ��ون �ددھم و�را إذا ��دد ا�����ون و�(م وا��� 
ت 


ون ا�����م ا����ري 
ص �� ا���دة ) ١٤٥٤(، ا
ظر ا���دة ) وإM ��ن ا�����م "�ط& ��
ون ا��را���ت ا�@ر
	� ، ��� إن ��روع ��وا��� 
ت ) ١٠/٢(�ن 
)��
  ) . إذا ��دد ا�����ون و�ب أن ��ون �ددھم و�را وإM ��ن ا�����م "�ط& / ;�


, ) ١(�ن ������ت �
@�ذ ا��+ود ا���و��, ا����, ر�م ) ب/١١(ا
ظر �ذ�ك 
ص ا���دة  )٢(	�٢٠٠٨ ���و��ون "����4ر �ل : ب ـ ا�����م ( م وا��� 
ت 
�4�ص "�و-وع ا�
زاع و���4ر ا������ن ����� ;��ث �ر:�	, ��
, ا�����م ، و�� ���, ��ذMزع ����� ��;�> �ن ذوي ا�4"رة وا�
ر ذ�ك ��و�� طرف ��

 <���
د ذ�ك �+وم ��
, ا�����م "درا	, ا��و-وع ا���
�زع �  ...).����, ا��و-وع ا���4ر ا����م ا�;��ث ، و

١٦٢، �در 	�"ق ، ص...���ود ا�	�د ا����وي ، ا�����م �� ا��واد ا��د
�, . د )٣( .  

  .  ١٦٣، ص ا��در 
@	>���ود ا����وي ، . د )٤(

)٥( 
�د ر�ب ��م ا�"ط&ن ��� ا�@�ق �+د ا��4@ت ا�+وا �	
�ن �� ���, �� إذا ��ء �رط أو ���رط, ا�����م ����4 �ن ����ن ا����م ، �
�د إن ا�+�
ون ا�@ر

ون ا��را���ت ا��د
�, ا�@ر
	� وا��� 
ت ��� ) ١٤٤٨/٢(ا�����م إذا ��ء ����4 �ن ����ن ا����م وذ�ك �	�@�د �ن 
ص ا���دة ���ل ��ب أن ���: ( �ن 

، وھذا ا�
ص ���"ر �ن ا�+وا�د ) ا�@�ق ا�����م ��� ����ن ا����م أو ا������ن أو "��ن ��@�, ����
.م ، وذ�ك إ"+�ء ��� ا�ط�"� ا��4� ���4Mر ا����م 

ون ا�����م ا��ري �& �و�د ��> 
� �و�ب ����ن ا����م �� ا�@�ق ��ا�����م أو �� ا�@�ق �	�+ل ، وا
> ا�Sرة وا��� ��ر�ب ��� ���4@�.� ا�"ط&ن ، أ�� 

 ,�دم ا�+��م "ذ�ك وإ
�� ��وز �را��, ا�����, ا���4 ���
ون ا��را���ت ا��ري �+د او�ب ����ن أ��4ص ا������ن �� ) ١٧/م(�م �ر�ب ا�"ط&ن ��، أ�� 

> ، ��� ��ل ذ�ك ا���رع ا��را�� أي إ) ٥٢/٣(ا�M@�ق ��� ا�����م أو �� ا�@�ق �	�+ل م � ,ن ا�@�ق ا�����م M �"طل وإ
�� ��وز �را��, ا�����, ا���4


ظر ا�
زاع �����ن ا����م ، ا���دة ")٢٥٦/١. (  
)١٢٢(  

 �� ا����3� ��ظر ا��زاع و��"ء #�5 ط�ب ا%د ا�طراف وذ�ك � إ%دى ا�%".ت ا@���/%��"� �  :ا����

إذا ا�:ق ا��3وم #�5 ا��%/�م و�م ��:*وا #�5 ����ن ا��%/��ن � ,رط أو �,"رط� ا��%/�م وو�� ا��زاع ����م ــ ١
  . )١(و�م ��:*وا #�5 �����م ��د ذ�ك 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� ا�:"ق ا��3وم #�5 ا��%/م و�/ن #�د و�وع ا��زاع ا���� ا��%/م #ن ا���ل أو ا#�ز�� أو #زل #�� أو  ــ٢�"%
، و�م �/ن ھ�"ك ا�:"ق #�5 ) /"��رض أو ا��:ر �;+ً (�*�"م �"��%/�م �و�ود �"�� �ن ��",ر�� �و� أو ��ذر #��� ا

����ن ا��%/م ا��د�ل ، ��E ��وز �ي �ن ا�طراف ا��3وم أن ��*دم �ط�ب إ�5 ا��%/�� ا����3� ��ظر ا��زاع 
�� ا��3وم و��"ع أ�وا��م "� d���� ٢(�����ن ا��%/م ��د(

 .  

ا��%/�ون �"�:3ل � ا��زاع �+ل ا��دة ا��%ددة � #*د ا��%/�م أو ا��*ررة �"�و�"ً و�م ��دد �ن ��ل  إذا �م �*م ــ٣
 �  .  )٣(ا��3وم أو ا��%/�� ا����3

      d����� م ھذا ا��3م"��و.�د أن ��*دم ا%د ا��3وم �ط�ب إ�5 ا��%/�� �/� �*وم ��ظر ا��زاع �����ن ا��%/م �� 
� ھذا ا�9راء ، و/�" ��م ����ن ا��%/��ن �%(ور ا��3م ا@�ر أو ا�طرف ا@�ر ��ذا ا� �ط�ب ود#و�� ���,"ر/

��P"�� #�د ا���"#� ا�%(ور رBم ����P���� �P"ً 3%�%"ً ، /�" . ��وز ���%/�� ا����3� أ3+ً ��ظر ا��زاع أن 
/�" .    )٤(ط �"ص ��ن ا��3وم �*وم ��ذا ا�����ن ، إ. ��د أن ��%*ق �ن ا��3"�3" �ذ�ك ، و�ن #دم و�ود ,ر

� ا��%/�م وھ� %".ت �ص ) ١٧(�(��ت ا��"دة Cل ھ��/,� ��ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري %".ت �د�ل ا�*("ء 
#���" #�5 ���ل ا��;"ل و��س ا�%3ر ، وھذه ا�%".ت ���;ل � #دم ا�:"ق ا�طراف ا��%�/�ون #�5 ����ن ا��%/م 

ن ����ن �%/�� � �+ل ;+;�ن �و�"ً ا��"��� ��"ر�` ����� ط��"ً �ذ�ك �ن ا�طرف ا�و%�د أو ا���"ع ا%د ا�طراف #
ا@�ر � ا�:"ق ا��%/�م ,رط"ً /"ن أو �,"رط� و#دم ا�:"ق ا��%/��ن ا������ن #�5 ا���"ر ا��%/م ا�;"�ث ا�ذي 

� ا��%/�م �+ل ا�;+;�ن �و�"ً ا��"��� ��"ر�` ����ن آ�رھ�" و��"�:� ا%دCرأس ھ���ن إ�راءات ا���"ر  �ا�طر
  . )٥(و�Bرھ" ... ا��%/��ن ا���:ق #���" 

 ��
�,�رط ��ن ���ن �%/�" �ن ��ل طر� ا��*د أن �/ون /"�ل ا�ھ��� أي أن . �/ون �"3راً أو �%�وراً أو  /;�
�%رو�"ً �ن %*و�� ا��د��� أو �:��"ً �م �رد إ��� ا#��"ره ، /�" �م ��ز �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� أن �/ون 

/�" إن ا��,رع ا��3ري ــ /*"#دة #"�� ــ �م ��ز  ، )٦(ا��%/م �ن ر�"ل ا�*("ء إ. �Eذن �ن ���س ا�*("ء 
�%/�م ا�*("ة ، و�و /"ن ��Pر ا�ر ، و�و /"ن ا��زاع �Bر �طروح #�5 ا�*("ء ، أ. ا�� �د أورد ا��;�"ء�ن 5�# 

� �3ر ر�م ) ٦٣/٢(ھذا ا���دأ وذ�ك � ا��"دة  ��C")*ا� � )٧(م�١٩٧٢��� ) ٢٦(�ن �"�ون ا���ط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٥٦/١(ا���دة  )١(��  .�ن 

  ) .٢٥٦/١م(، ٤٣٩�"د ا�ر��ن ا��&م ، �در 	�"ق ، ص )٢(


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٦٣(ا���دة  )٣(��  . �ن 

  . ٤٣٩، ص 
@	> أ�&ها��در �"د ا�ر��ن ا��&م ،  )٤(

  .  �١٢٦	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. و د ١٦٨-١٦٧، �در 	�"ق ، ص...���ود ا����وي ، ا�����م �� ا��واد . ا
ظر د )٥(


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ر�م ) ٢٥٥(ا���دة  )٦(��
ون ا�����م ا��ري ) ١٦(م ، وا
ظر ا���دة �١٩٦٩	
, �٨٣ن ��  .�ن 


ون ا�	�ط, ا�+-�:�, ا��ري �	
, ) ٦٣/٢(���دة 
ت ا )٧(��M ��وز "�Qر �وا�+, ا����س ا/��� ��.�:�ت ا�+-�:�, أن �+وم : ( م ��� �١٩٧٢ن 
��Q, ا�در�, أ.�ره �ا�+�-� أ�� ��
ت در��> "������م و�و "�Qر ا�ر ، و�و ��ن ا�
زاع =�ر �طروح أ��م ا�+-�ء إM إذا ��ن ا�د أطراف ا�
زاع �ن أ��ر"> أو 

  . ١٥٩- ١٥٨، ص ا��در 
@	>���ود ا����وي ، . ، أ��ر إ��> د) ا�را"�, "د4ول ا���Q, ، أو ��ن ا�د أطراف ا�
زاع ھ� ا�دو�, أو إ�دى ا�.�:�ت ا����, 

)١٢٣(  

�ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را��، ) ٢٥٧(و*" ���"دة ) أي #دد ردي(��ب أن �/ون #دد ا��%/�ن و�راً / ;��;�ً 
م ، وذ�ك ��%3ول #�5 %/م �ر�G وھذا ا�,رط ��ري �١٩٩٤ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ���� ) ١٥/٢(وا��"دة 

� 3ورة ,رط أو �,"رط� ، و�د #"�= �واء /"ن ا��%/�م �"�*("ء أو �"�G�3 و�واء /"ن ا.�:"ق #�5 ا��%/�م 
� ا��"دة  �� �%د�د #دد ) ١٤٥٤(ا��,رع ا�:ر��� ذ�ك 3را%�"% � ��E� ت)��ن �"�ون ا��را�"ت وا��� 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� ا��%/�م أن ���"ر �%/�"ً �واء ا�:ق ا�طراف #�5 ذ�ك أو ��و�5 ا��ر ا��%/�ون ا�ذ�ن �م �/%��زو�� 
� ذ�ك  ا���"رھم وإذا ا���:وا ��و�5 ر�Cس�Cا.��دا �  .  )١(ا��%/�

� ا��%/�م �ط��*"  / را"��ً C��� ���و�� ���� ا��(و� 5�# �� ا��%/م ا����ن و�3ورة �%ر�ر�*��ب إ��%3"ل �وا
�ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ، و��J/"�� #�د ا��/��ف ��ول ا����� أو ) ٢٦٠(و ) ٢٥٩(�%/"م ا��"د��ن 

��"% �ا�*�ول . ��وز �� ا����� #ن ا����� دون #ذر �*�ول ، أ�" ا��%/م ا����ن �ن ��ل ا��%/��  ر(�" أ. ا�� 
 ��*+ ����زم إ��%3"ل �وا)٢(  .   

� ، و�م �,�رط  /�" إن ا��,رع ا��3ري أ�("ً �"�/ �ا,�رط .��زام ا��%/م �"�*�"م ����� ا��%/�م أن �*�ل ھذه ا����
  .  )٣(�ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ) ١٦/٣(,/+ً ����"ً ��ذه ا�/�"�� ، وذ�ك � ا��"دة 

 ً �	��4 / ، �أ. إن ذ�ك  #�د ����ن ا��%/��ن . ��وز #ز��م �"#��"ر إن ا���"رھم /"ن #�5 أ�"س ا�;*� وا.��*"�
  : ��س �ط�*"ً ، *"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ��G ��زل ا��%/م ��د ������ � %"���ن وھ�" 

  . �ن ا�*"�ون ا��ذ/ور ) ٢٦٠(إذا ا�:ق ا�طر"ن ا����"�3"ن #�5 #زل ا��%/م و*" ���"دة  ــ١

ز�� وذ�ك �ط�ب �*دم ���%/�� ا����3� إذا ��Eد �%د ا�طر�ن �ور إ%دى أ��"ب ا�رد � ا��%/م ا��ط�وب # ــ٢
�ن ا�*"�ون أ#+ه ، إ. إذا ) ٩٥(�,�رط ��ل ا�د�ول � أ�"س ا��%/�م وإ. �*ط ا�%ق � ا�رد وق ا��"دة ) ا��داءة(

     .  )٤(ا���دت أ�وراً ;�ت ا�� �م �/ن ���م ��" 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا�����م ا����ري ا��را�� ) ١٠(، وا
ظر ا���دة  ١٢٦-�١٢٥	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص . د )١(��  .�ن ��روع 


ون ا��را���ت ا��د
�, ر�م  )٢(�� ٨٦/٨٧م �� -وء أ���م �رار ����, ا�����ز ا��ر�م �١٩٦٩	
,  ٨٣ا�+�-� ���ود ��U ���د ، ا�����م و�ق أ���م 

+ول � ,���

�ف ا�+-�ء ، �+دم إ�� ���س ا�+-�ء ا/��� ، ١٥/٢/٢٠٠٥��  ٢٠٠٥ا	�:
ف ا/ول �ن أ
ف ا�;�
� إ�� ا�م ، "�ث �ر��, �ن ا�

  .  ١٥م ، ص٢٠٠٦


ت ا���دة  )٣()١٦/٣ ( ��� <

.� إ;�رة ا���وك: (�T� ن أ�, ظروف �ن�
د �"و�> � U ��ون �"ول ا����م "��+��م "�.��> ���", ، و��ب ���> أن �@
  ) .�ول ا	�+&�> أو ��د�>


ت ا���دة  )٤()٢٦١ ( ��� ��
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را��ـ ��وز رد ا����م �
@س ا/	"�ب ا��� �رد ".� ا�+�-� وM ��ون ذ�ك إM /	"�ب ١: (�ن 
  .�ظ.ر "�د ����ن ا����م 


ظر ا�
زاع و��ون �رارھ� �٢" &�ن ھذا ) ٢١٦(� ھذا ا��Tن �4-�� ������ز ط"+� ��+وا�د ا��"�
, �� ا���دة ـ �+دم ط�ب ا�رد إ�� ا�����, ا���4, أ

ون ا�����م ا��ري ) ١٩(، وا
ظر ا���دة ) ا�+�
ون��  . �ن 


و��ن وھ�� أ	"�ب إ�زا��, وھ� ا��
وص ���.� �� ا���دة  ���
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� وأ	) ٩١(ــ أ�� �ن أ	"�ب رد ا����م �.� ��"�ب �ن 
  . �ن ا�+�
ون 
@	> ) ٩٣(�واز�> وھ� ا��
وص ���.� �� ا���دة 

)١٢٤(  

  إجراءات إصدار القرار التحكيمي وتنفيذه  / الفرع الثاني 

� ا��%/�م وإط+ق ا�%ر�� ��م � إ��"ع       Cط�ب ا��%/�م وإ�,"ء ھ� � �. �/:� ��%*�ق ا��دا�� ,روط"ً ����
ا�9راءات ا��ط�و�� و�G ا���"ل �ھوا�Cم � إ3دار ا�%/"م و��:�ذھ" ، �ل .�د �ن إ�راءات ����� 39دار 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

�"ھو ا�*رار ا�3"در : (�*3ود �"�*رار ا��%/��� ا�*رار ا��%/��� ، وو�ود �طوات وا(%� %ول /�:�� ��:�ذه ، 
� ا��%/�م و�:ض ا��زاع ا��طروح ، /��"ً أو �ز�C"ً ، �واء ���ق ھذا ا�*رار ��و(وع ا��زاع ذا�� Cن ا��%/م أو ھ�#

 �� ��3ل �"�9راءات ا��� �ؤدي إ�5 إ��"ء ا��3و��E��� ١() أو �".��3"ص أو(  .  

� ا��%/�م �/� �3در ا�*رار ا��%/��� %�%3"ً �ن %�ث ا�9راءات ا��� ر���" ا�Cون وا�وا�ب إ��"#�" #�5 ھ��"*
 ��@"/ ��  : و�وا*" ��*"�ون 

 Mوم #�5  /أو*� �و�وب إ3دار ا�*رار �ن ا��%/��ن ا�ذ�ن /�:وا ��*�"م ��ذه ا����� �ذا��م ، إذ إن ھذه ا����
)٢(ا.#��"ر ا�,��3 أي ����5 إن ,��3� ا��%/م ��" �%ل ا#��"ر ا��3وم 

  .  

 ��
�;/ �� �E%/"م ا��%/�م ــ �*د أوردت ا��ظ�� ا�*"�و��� ا��*�د �3Eول �وا��ن ا��را�"ت ا��د��� وا�*وا��ن ذات ا��+
� ��3و�� ا��%/�م ، وھ� إ�راءات ���";ل ــ إن �م �/ن ��ط"�ق ــ �� إ�راءات �Cإ�را �ا���"3رة �وا#د �:���3

� ا��واد  ، ��C")*ا� ��ن �"�ون ) ٢٦٥(�ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ، /ذ�ك *د أو��ت ا��"دة ) ٣٩ــ٢٥(ا��3و�
� ��� ا��%"/م �"����� ��bراءات ا��را�"ت ا��د��� ا��را �را#"ة �ط��ق ا��%/��ن �:س ا��"��ب ا�����

وا�,/��"ت وا�3+%�"ت ا���3وص #���" � ا�*"�ون ا��ذ/ور #�د #*د ا����"ت وإ�راء ا��را�"ت وا���"ع 
  .  )٣(أ�وال ا��3وم و�/��:�م ��*د�م ����دا��م وا.���"ع إ�5 ,�ودھم و�Bرھ" 

��Jم ��:ون �ن ا��*�د ��Jراءات ا��را�"ت و�وا#د ا�*"�ون إ. �" ���ق أ�" إذا /"ن ا��% G�3�"� ون �:و(�ن�/
  .�ن �"�ون ا��را�"ت ا��را�� ) ٢٦٥(���" �"��ظ"م ا��"م ، /�" أ,"رت إ��� ا�:*رة ا�;"��� �ن ا��"دة 

 ً � ا��%/�م �ن ا.���"ع إ�5 أ�وال طر� ا��زاع وا��"ز / ;��;�Cوإ�راءا��" أن ���ن ��"م  ��د ا���"ء ھ� "��"*�*%�
 �� �"��داو�Cث ��",ر ا����% ، �� ����دا 39دار ا�*رار و. ��/ن �3ور 3دور %/م ا��%/�م �دون �داو��ا��را

�ن �"�ون ) ٤٠(�ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ، وا��"دة ) ٢٧٠(و�3ورة �ر�� وھذا �" ,"رت إ��� ا��"دة 
.  )٤(و��د ��"دل و��"ت ا��ظر و�;��ت ا@راء �3در ا�*رار أ�" �"�:"ق ا@راء أو �"�/;ر�� ا��%/�م ا��3ري ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ��ب �&�ظ, ا
> ��س دور ��م ا�����م ا�@�ل �� ا�
زاع ھو ا�	"ب ا�و��د 0
.�ء 4و�, ا�����م "ل  ١٥٠���ر ط�رق ، �در 	�"ق ، ص. د )١( 

ون ا�����م ، �+د �
�.� "+رار إ
.�ء ا�0راءات �� "�ض ا���Mت ، أو �ر��ا��	و�, ار ھ� �
�.� "�Tد �رارات ;&;, ، 
ص ���.� ا���رع ا��ري �� 

4و�, ا�����م "��م ا�����م ، ا��واد  �.�

ون ا�����م ا��ري ، ا
ظر د) ٤٨(و) ٤٥/٢(و) ٤١(و ) ٣٤/١(ا�ود�, ��
زاع ، وأ�4را ������د 	��م . �ن 
  .  �١٣٩	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ٢٠٤ -�١٩٢	�ن ا����� ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ٩٧ – ٩٤ا��وا ، �در 	�"ق ، ص

، "��ر�X  ١٩٧٩ـ �د
�, أو�� ـ ٥٨٦، وا
ظر �رار ����, ا�����ز ، ر�م  ١٤٦، �در 	�"ق ، ص...���ود ا����وي ، ا�����م �� ا��واد. ا
ظر د )٢(
١٥/١١/١٩٨٠  ,
  .  ٢٥٥، ص ١٩٨٠، ١١، ���, ا/���م ا��د��, ، ا��دد ا�را"� ، ا�	

)٣(  <
T" �.� رار�
ون ا��را���ت ا��د
�, ��ن ا���ل ا�ذي ���وا "> (�+د �-ت ����, ا�����ز �� ا��راق �� �� �.���إذا �م ��"� ا�����ون ا�0راءات ا��� 
ص 
٨٠٤/٦٨�راراھ� ا��ر�م ) M ���دى �ن �و
> �ن أ���ل ا�4"راء  ��١٢/٤/١٩٦٩،  ,
، و�	�;
�  ��١٦٦ث ، صم ، ا��دد ا�;١٩٦٩م ، ���, ا�+-�ء ، ا�	


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، ��ث �+�-� ��� ) ٢٦٩ــ ٢٦٨(�ن ذ�ك ا/�ور ا��� "ط"���.� M ���ن �������ن ا�+��م ".� وا����ر إ��.� �� ا���د��ن ���ن 

د �رض �;ل ھذه ا/�ور ���.� ا��و�ف �ن ا�	�ر "�Yراءا�.� وإ"&غ ا�4وم "�را��,�  .ا�����, ا���4, "��ن ا�"ت ��.�  ھ�:, ا�����م 

در ا�، ...���ود ا����وي ، ا�����م �� ا��واد . د: ، وا
ظر ٢٢ا�+�-� ���ود ��U ���د ، �در 	�"ق ، ص )٤(�<	@
. ، و د ١٩٩ -١٩٨، ص 
در ا��	�ن ا����� ، �<	@
  . ٢٠٦، ص 

  

)١٢٥(  

      �"ن 3در  )١(و�*د أو��ت ا�Bب ا��,ر��"ت ا��*"ر� ، �C")*ا�*رار ا� ��"�/ ��رار ا��%/�م و��:س طر�* ��"�/
" ��,/ل ا�ذي %دده ا�*"�ون �ن ا�وا�ب #�5 ا��%/�� ا����3� أن �3در %/�" �9ط"ل ذ�ك ا�*رار +�

، و����P أن ��(�ن ا�*رار ا��%/��� #�5 ا�م أو أ��"ء ا��%/��ن ا�ذ�ن أ3دروه و�/"ن و�"ر�`  )٢(ا��%/���



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

اره وأ��"ء ا��3وم و3:"��م وأ��"ء و/+�Cم إن و�دوا و�+3� �" أ�داه ا��3وم �ن و�"�C وط��"ت وأد�� إ3د
 �)٣(�ؤ�دة ��"، وأ��"ب ا�*رار و��طو�� و*ر�� ا�%/��

  ��";�� ���، و�وا��� ا��%/��ن ا�ذ�ن أ3دروه ، إذ ����ر ا��و
� ا��%/�م ، Jذا 3در ا�*راCل ھ���ر ا��%/��� �".�:"ق ��ب أن �%�وي ھذا ا�*رار #�5 ���� ا��3د�ق ��*رار �ن 

 �� ا��ط�*���B�"� رار ا��%/�م�:� �;ل ھذه ا�%"�� �/:� �و���  )٤(�وا��� ا��%/�ن ا�ذ�ن أ3دروه ، أ�" إذا 3در  ،
� ا��%/��ن �3دور ھذا ا�*رار ، وإذا �"ء ا�*رار ا��%/��� �"��"ً �ن �و��� ا%د ا��%/���Bن أ3دروه �ن ا�ذ��أ

 ���وف �/ون ��3ره ا��ط+ن ، وھذا �" �"ء #��� ا��,ر�� ا�:ر��� وا��3ري وا��را)٥(    .  

����P أن �3در �رار ا��%/�م �+ل ا��دة ا��%ددة � ,رط أو �,"رط� ا��%/�م ــ إذ : �دة %�م ا��زاع  / را"��ً 
� #دم ا,�راط طر� ا��*د �"% ����3وم ا.�:"ق #�5 �%د�د ا��دة ــ �" �م ��:*وا #�5 ��د�د ا��دة �:�رة أ�رى ، و

�د %ددھ" ��دة ��� أ,�ر �ن �"ر ����ول ا��%/��ن ا�*�"م ������م وھذا �" �3ت #��� ���دة "ن ا��,رع ا��را `�
� ا�:"��م أو ) ٢٦٢(ا��"دة  ��را�"ت #را�� ، وإذا �م �*م ا��%/�ون �"�:3ل � ا��زاع �+ل ا��دة ا��,روط

 �ا��%ددة � ا�*"�ون أو ��ذر #�5 ا��%/��ن �*د�م �*ر�رھم ���ب ��ري �"ز �/ل �3م �را��� ا��%/�� ا����3
� �دة �د�دة أو ��:3ل � ا��زاع أو �����ن �%/��ن آ�ر�ن ��%/م �� وذ�ك #�5 %�ب ��ظر ا��زاع 9("
  . )٦(ا�%وال

� ا��%/�م Jذا �م ��:*وا و�ب #���م       C��� د�د ���"د إ3دار %/م ا��%/�م%� �أ�" ا��,رع ا��3ري *د �رك %ر�
� ا��%/�م أن ��د ا����"د ��" . أن �3دروه �+ل أ;�5 #,ر ,�را �ن �"ر�` �دء إ�راءات C��� ا��%/�م ، و��وز

���"وز ��� أ,�ر أ. إ�� ��وز ��طر�ن �د ا��دة أ/;ر �ن ذ�ك Jذا �م �3در %/م ا��%/�م رBم ذ�ك �"ز �ي �ن 
  أ�راً  �ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري أن �3در) ٩(طر� ا��%/�م أن �ط�ب �ن ر�Cس ا��%/�� ا��,"ر إ���" � ا��"دة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، ا���دة ) ٢٧٠: (ا
ظر ا��واد  )١(��
ون ا�����م ا��ري ، ا���دة ) ٤٣/٣(�ن ��
ون ا��را���ت ا���"� ) ٧٦٠(�ن ���ن 
 ,

ون ا�����م ا����ري ا��را�� ) أوM/٤(م ، وا���دة �١٩٥٣	��  . �ن ��روع 

، =�ر �
�ور ، أ��رت إ��> ر
� ���د را-� ، ا�����م �� ا��+ود ا0دار�, ، درا	, ١٢/٨/١٩٩٧�� ) ١٠(ا
ظر �رار ����, ا�����ز �� ا��راق ر�م  )٢(
  .  ٧٠م ، ص�٢٠٠٧+�ر
, ، ر	��, ���	��ر �+د�, إ�� ���س ���, ا��+وق ، ����, ا�
.ر�ن ، 



.� ، ــ �� �&�ظ, إن ا���رع ا�@ر
	� �م �ؤ�د ھذا ا��رط را�, أM ا
> ا��رط و�ود "��
�ت ���� ,"�����" Mرھ� إ�ن �وا��� M ا�+رار ا������� �� ,
  . أ	��ء ا�4وم و@��.م و�واط
.م وأ	��ء ا�������ن و=�رھ� 


ون ا��را���ت ا�@ر
	� وا���دة ) ١٤٧٣(ا
ظر ا���دة  )٣(��
ون ا�����م ا��ري وا���دة ) ٤٣/٣(�ن ��
ون ا��را���ت ا��را�� ) ٢٧٠(�ن ��  . �ن 


ون ا��را���ت ا��د
�, وا����ر�, ا��ري ) ٥٠٧(ة ا���د )٤(��  . �ن 


ون ا��را���ت ا�@ر
	� ، وا���دة ) ١٤٧٣(
ص ا���دة  )٥(��
ون ا�����م ا��ري ، وا���دة ) ٤٣/١(�ن ��
ون ا��را���ت ا��د
�, ) ٢٧٠/٢(�ن ���ن 
، ����٢٩/٦/٢٠٠٣م ، و���.� "��	, . ق ١٢٢، �	
,  ٤٥ا�+-�, ر�م م ، ١٩/١/٢٠٠٦ا��را�� ، وا
ظر "ذ�ك ��م ����, ا	�:
�ف ا�+�ھرة ، ��	, 

  . ٢٢٥ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ����م ، أ��ر إ��.�� د.، ق ١١٩، �	
,  ٤٧ا�+-�, ر�م 


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، �ذ�ك �Tن ا�����د ا���دد 0دار �رار ا�����م ���د إ�� ا) ٢٦٣(ا
ظر ا���دة  )٦(����دة ا��� �زول ��.� إ�دى ا��وا
� �ن 
  . �ن ا�+�
ون ذا�> )٢٦٩و  ٢٦٨(وھ� و��ة ا�د ا�4وم أو �زل ا����م أو رده ، و�ذ�ك �� ورد �� ا���د��ن ) ٢٦٢/٢(ا��ذ�ورة �� ا���دة 

  

)١٢٦(  

  . )١(��%د�د ���"د إ("� أو ���J"ء إ�راءات ا��%/�م 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� %�م �دة ا��زاع أ(ل وذ�ك �/ون ا�Pرض �ن ا��%/�م ھو �:ض        ��و�رى إن �" أ�ذ �� ا��,رع ا��را
  . ا��زاع � �دة ا�3ر ��" #��� � ا�*("ء 

 ً �	��4 /  �و��د ا��/�"ل �%�وى ا�*رار ا��%/��� ���*ل ��د ذ�ك إ�5 �ر%�� إ3دار ا�*رار ، و��د ذ�ك ���دم ��ط
� ا��%/�م ��د�ل (�ن ا��3"ص ا�*("ء ، و.  ا��%/��ن ا���و�� ��م ،Cرة ا��3"ص ھ�Cن دا� ��E�و��رج ا��

   .)٢(���ك ا��%/�ون ��دھ" إ. 3+%�� وا%دة وھ� 3+%�� �:��ر ا�*رار ا��%/��� إذا �" و�� ��� أد��B 5وض

و��د ا.���"ء �ن ا�9راءات و��د 3دور ا�*رار ���م ���� ��� �/ل وا%د �ن ا����3ن �� ����م أ3ل       
 ��ا�*رار وا3ل ا�:"ق ا��%/�م إ�5 ا��%/�� ا����3� �"��زاع �+ل �رة ;+;� أ�"م ا��"��� �3دوره �*"ء و3ل �و

 �  .  )٣(#��� /"�ب ا��%/�

،  )٤(��ذ 3دوره �%��� ا�*(�� ا��%/وم ��" �"����� إ�5 ا��زاع ا�ذي 3ل �� ھذا وان �رار ا��%/�م �د �����       
/�" ا�� . ����� �%��� �ط�*� وإ��" ��%دد %���� �"��و(وع ا�ذي 3ل �� ـ أي �%ل ا��زاع ـ وا��"س ا�ذي �"م 

  .  )٥(#��� /�" إن ھذه ا�%��� ��%دد �ن �"%�� ا�,�"ص 

� 3دد �رارات ا��%/�م ، ��د إ�دا#�" �دى ا��%/�� و���� ا�Bب ا��,ر��"ت        �إ�5 إ#�"ل �وا#د �,"��
ا����3� . �/ون وا��� ا���:�ذ إ. ��Eر �3دره ا��%/�� ا����3� أ3+ً ��ظر ا��زاع وان �"(� ا���:�ذ ھو 

� ، وھذا ھو ا��"ه ا�*"�و��ن ا�:ر��� وا��3ري �E�٦(ا�*"(� ا����ص �3دد ھذه ا��(  .  

� ا��%/�� ا����3� �"��زاع ، أي إن �رار       ��,�رط أ�("ً ��:"ذ ا�*رار ا��%/��� �3"د ��أ�" ا�*"�ون ا��را
ا��%/�م . ��:ذ إ. ��د �3د�*� �دى ا��%/�� ا����3� %�ث ����زم �را����" و�*د�م ا�ط�ب إ���" �ن ا%د ا��3وم 

�  ، )٧(ا�ر�م ا�*"�و�� ا��*رر ��  ود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا�����م ا��ري ) ٤٥(ا���دة  )١(��  . �ن 


ون ا��را���ت ا�@ر
	� ، وا�@+رات ) ١٤٧٥(ا
ظر ا���دة  )٢(��
ون ا�����م ا��ري ) ٤٩(�ن ا���دة ) ٣و٢و١(�ن ��  . �ن 

در 	�"ق ، ص )٣(� ، U��  . ٢٢ا�+�-� ���ود 


ت ا���دة  )٤()٥٥ ( <

ون ا�����م ا��ري ��� ا����وز أ���م ا������ن ا��درة ، ط"+� �.ذا ا�+�
ون ، ���, ا/�ر ا��+-� "> ، و��ون وا�", : ( �ن 
  ) . ا�
@�ذ "�را��ة ا/���م ا��
وص ���.� �� ھذا ا�+�
ون


	", ���م ا�����م ا
ظر )٥(��" �.�  .  ٢٠٣ -���٢٠٢ود ا����وي ، �در 	�"ق ، ص. د: �� درا	, ا����, ا�+-�:�, و
ط�


ون ا��را���ت ا�@ر
	� ، وا���دة ) ١٤٧٧(ا
ظر ا��واد  )٦(��
ون ا�����م ا��ري �	
, ) ٩(و ) ٥٦(�ن ��  . م �١٩٩٤ن 

> "�0-��, ــ �@� ا���ر�� ا��ري M"د �ن �+د�م ط�ب إ�� ا�����, ا���4, ��� ��م �
@�ذ ا�+رار ا������� وان �ر�ق ��� ,��> أل ا���م أو ورة �و

دار أ�ر ا��
@�ذ "Y" ,
	", /���م إ�� ورة �ن ا�@�ق ا�����م �� ورة �ن ا���-ر ا�دال ��� إ�داع ا�+رار ا������� ، وان ا��., ا�+-�:�, ا���4��
�4�ص ا�����م �� ا��
�ز��ت ا0دار�, إ�� أن ��ون �ر:�س ا�����, ا0دار�, ا���4, أو �رMد ا�:�س إ�دى دوا:ر ����, ا�+-�ء اMداري "�	ب �وا


�4�ص �ر:�س ����, ا	�:Mد ا+�
�ف ا�+�ھرة أو �ر:�س ا����ول ".� ، و"�	ب ���, ا��
�ز�, ا0دار�, وذ�ك إذا ��ن ا�����م دا���4 ، أ�� ا�����م ا�دو�� ��

> و�ق ا���دة أي ����, ا	�:
�ف أ4رى ��@ق ���.� ا/طراف ا������ون ، و"�� �	
١٤٧٧(��
	", ������م ا�دا��4 �� �ر ( �	

ون ا��را���ت ا�@ر���ن 


U ا�"Q, ا��
@�ذ�, ، و�دره ��-� ا��
@�ذ ، أ�� ا�����م ا�دو�� ���" �.��وا�د أ4رى ��4ص ا�����, اM"�دا:�, ا��� در ا���م ا������� �� 
ط� <���ط"ق 

ون ا��را���ت ا�@ر
	� ،ا
ظر ) ١٥٠٧ـ ١٤٩٢(م �� ا��واد ١٢/٥/١٩٨١
ظ�.� ا��ر	وم ا��در �� ��-٢٦٣ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. د: �ن 

٢٦٤ .  


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، أ�� ا���دة  ٢٧٢ا���دة  )٧(���ن ا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د
�, ��م ��طرق إ�� �د�ق ا�����, ) ٦٩(�ن 
�رار ھ�:, ا�����م و�د �	ر 	�و�.� "�دم ا��راط �د�ق ا�����, ��� ا�+رار ��� �ذ�ك �ن إط��, أ�د ا�
زاع ، ���ب ا��د  ���	����ن ، �در 	�"ق ، 

  .   ���٢٢٠, 	�دون ا�ر"��� ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١٢٩ص

)١٢٧(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

 ��� )٢(أو ا���د�ل أو ا�9ط"ل /+ً أو �زًء  )١(و�/ون �رار ا��%/�� أ�" �"��3"د�"�� �ن ذ�ك ھ� ��G ا�ر�"Pوا� ،
 �� ا����3�/%��� ��C")*٣(ا�( �� ا�*رار ����� ، إذ إ��" . ��ري إ. ��% ��، /�" ا#��ر �"�ون ا��را�"ت ا��را

�رار ا��%/�م ، أي ا�� ���� ا�;ر �ن %�ث  ���وا��� ا��3وم ا�ذ�ن ��ؤا إ�5 ا��%/�م و� ا��و(وع ا�ذي 3در 
م ا�3"در #ن ا��%/�� ��� ، �� �+%ظ� إن ا�%/) ٢٧٢(ا�,�"ص و�ن %�ث ا��(�ون وھذا �" �(ت �� ا��"دة 

� #�5 ا�*رار ا��%/��� أو إ�ط"�� أو ��د��� �/ون �"�ل ��ط�ن �"�طرق ا��%ددة �"�و�"ً �، وان �رار  )٤(�"��3"د
�"�+ً ����:�ذ و. ��وز  G�3و� ��C"أ%/"م ا��%"/م ا��� �� �/��ب �:س %���C"ا��� �ا��%/��ن ��د ا/��"�� ا�در�

 �� 5)� "�� �  .  )٥(ا��%/�ون ��"ودة ا��3و�

ا������ ��  ا�%AB� "�5 ا�7@�ء و/ ا��)'& ا����� 
  ا����ز��ت ا�دار��

�*وم ا�*("ء �دور ��م ��"ه ا��%/�م ، "��%/�م ����د "#���� �ن ��ط� ا�*("ء ، �ط"��" إن ا��%/�م ��م �%ت       
 �"�� �%�"ج �/� ���/�ل أ��"ب "#���� وإ�:"ذ �رارا�� وأ%/"�� إ�5 �د�ل �("ء ا�دو� ��ظ�� ا��ظ"م ا�*"�و�� ��دو�

� ���ك و%دھ" إ�زام ا��3وم�"# �#�5 ��:�ذ �رارات ا��%/��ن ــ و�*د �ظ�ت ا��,ر��"ت ا�%د�;�  ــ �"#��"ره ��ط
� وا9,راف #�5 ا��%/�م ــ �(�"ن �"�� ��ن ا�*("ء وا��%/�م ــ �واء �ن ��� ا���"ون �����" أم �ن ��� ا�ر�ا��+

%/��� وإ��" %�ن ��ر ا��%/�م و�%*�ق أھدا� ، و�م ��د دور ا�*("ء �*�3ر #�5 إ3دار ا��ر �"���:�ذ ��*رار ا��
� ا��%/�م وا��ظر � ��"ز#� ا��%/�م وا�5 3دور ا�*رار Cل ھ��/,�� �ا��دت ر�"��� ��وا��� ا��,"/ل ا�����*

  . ا��%/��� و��ده ــ أي إن دوره �"�*" �3دور ا�*رار و.%*" أ�(" 

 ��E� "� 5 ��ظ�م�# �  : و�*د %ر3ت �وا��ن ا��%/�م ا�دو��� وا�دا���

�دو�� ���%/�م � ا�%".ت ا��� �*�(� ا����� ���ط� ا��ر ا��� . ����� ��" ا��%/م ــ �;ل ــ ��"#دة �("ء ا١
  . إ��"ر ا��Pر #�5 �*د�م ����د �%ت �ده 

٢ �� ا��%/�م �� #دم ا�:"ق ا��3وم 5�# /�:����("ء ا�دو�� ���%/�م � ا�%".ت ا��� ���ب � #ر �ــ ��"و�
  . �3وم #ن ����ن �%/�� �وا����" �;ل %"�� ا���"ع ا%د ا�

ــ �را��� ا�*("ء �%/"م ا��%/��ن ��ل إ3دار ا��ر ���:�ذھ" و�3د�� ��:3ل � ا�ط�ن � ا�%/م ا�3"در �ن ٣
  .  )٦(ا��%/��ن وق أ%/"م ا�*"�ون 

� ــ أي       ��ھذا �� #دم ���ب ھذه ا��+�"� ا��%/�م ــ إ�5 ا���"س �ذا��� �ظ"م ا��%/�م وإ��"د #�5ا�*("ء  ر
�   ا�Pرض ��� وھو ض ا���"ز#"ت ،��ذا *د %ر3ت ا�*وا��ن #�5 �%د�د ا�(وا�ط و��ظ���" ا��� ���ن ا��+

 ��E� "�/وف ��طرق �ذ�ك و�ا��د�ل �"��%/�م ، و �  : �����" ودور ا�*("ء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در 	�"ق ،ص�٢٩/٩/١٩٨٥و	�, ، �� /٨ا
ظر �رار ����, ا�����ز �� ا��راق ا��ر�م  )١(� ، U��  . ٢٤م ، أ��ر إ��> ا�+�-� ، ���ود 


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٧٤(ا���دة  )٢(��  . �ن 

  . ١٧٢، ا�
�رة ا�+-�:�, ، ا�	
, ا�را"�, ، ا��دد ا/ول ، ص ٢٢/٣/١٩٧٣، �� ١٩٧٣/�د
�, أو�� /٥٦٦ا
ظر �رار ����, ا�����ز ا��ر�م  )٣(


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٧٥(ا���دة  )٤(��  . �ن 

در 	�"ق ، ص )٥(� ، U��  .  ٢٧ا�+�-� ���ود 

  . ١٧٨-١٧٧ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. د )٦(

)١٢٨(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

دور القضاء بالنسبة للتحكيم في المنازعات اإلدارية في القانون / الفرع األول 
  الفرنسي

� ــ � ا�*"�ون ا�:ر���   �"�� ��ن ا�*("ء وا��%/�م ــ ��"#دة ور� �ظ�ر %دود و%".ت ا��+
)١(

 ��E� "� ن �+ل� :  

 ًMأو /  �Cل ھ��/,� � ��د�ل ا�*("ء � ����ن ا��%/م أو ا��%/��ن إذا %3ل ��د �,وء ا��زاع أن %�3ت #*�
�ن �"�ون ا��را�"ت  )٢()١٤٤٤/١(ا��%/�م ، إذ ���ن ا�*("ء #�دCذ ا��%/م أو ا��%/��ن وذ�ك �" �(ت �� ا��"دة 

�)"*�� �*ر��" ا�;"�; �رض ����ن ا��%/م إذا ���ن �� إن ا�:"ق ا��%/�م  ا�:ر��� ، و/ذ�ك *د أ�"زت �:س ا��"دة 
ظ"ھر ا��ط+ن ، أو �Bر /"ف �9/"ن ����ن ا��%/م ، "�*"(� . �*(� ��ط+ن ا.�:"ق أو �*وط� ، وإ��" �%/م 

  .  )٣(��دم ��ول ط�ب ا�����ن �"��ظر *ط إ�5 �" ��دو �ن ا�ظ"ھر .�:"ق ا��%/�م 

 ً��
�د�ل ا�*("ء � ��د�د ا����� ا�*"�و��� أو ا���"�د�� ���%/�م وذ�ك ��"ء #�5 ط�ب ا��%/��ن أو ا%د ا�طراف  / ;�
� #دم و�ود �ص � ا�:"ق ا��%/�م �%دد ھذه ا����� ، وھذا �" �(ت �� ا��"دة �"% ��ن �"�ون ) ١٤٥٦(

  . ا��را�"ت ا�:ر��� 

 ً �ر�Cس ا��%/�� ا����3� ا��3"ص ��"��� ) ١٤٦٣(��� ــ � ا��"دة ��G ا�*"�ون ا�:ر��� ــ ا��,"ر إ / ;��;�
  . ) ٤(ا��,"/ل ا��"��� #ن ا���"ع ا��%/م #ن ا���ل أو رده 

�ن ا�*"�ون ا�:ر��� ��و�� ا��%/�� ا����3� أ3+ ��ظر ا��زاع ���� �:��ر ) ١٤٧٥(/�" �(ت ا��"دة  / را"��ً 
� إB:"ل �"% ��� ا��%/��ن ، أو إ/�"ل ا�*رار ا��%/���  ���رار ا��%/�م أو �G�%3 ا��ط"ء أو ا���و ا�ذي و

� ��ذر إ#"دة #*د ھ��"% �� ا��%/�م � �ظر ا%د ا�ط��"ت وذ�ك C"ب ھ���ب �ن ا���ا��%/�م �ي  �C .  

 ً �ن ) ١٤٧٧(��:�ذ ا�*رار ا��%/��� �3Jدار ا��ر �"���:�ذ وا��:"ذ ا����ل وذ�ك %�ب �" �(ت �� ا��"دة  / ��4	�
�"�ون ا��را�"ت ا�:ر���  .  

�رار ا��%/��ن  / 	�د	�ً  � �  .    )٥(ا���"#دة �ن �+ل ا��ظر � ا�ط�ون ا��*د�

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

����, ا�����م �� ا��ر	وم ر�م  )١( �	
وا�ذي ) ١٤٩٢- ١٤٤٢(�
ظ��� ���& وذ�ك �� ا��واد  ١٤/٥/١٩٨٠وا��در ��  �٨٠/٣٥٤+د 
ظم ا���رع ا�@ر
، ا/ول  إ�� ا����ب ا�را"� "�"�ن آ4ر�ن ١٩٨١وا��در ��م  ٨١/٥٠٠أ-�ف �+�
ون ا��را���ت ���"� را"�� �4� "������م ا�دا��4 ، وأ-�ف ا��ر	وم ر�م 

���راف و�
@�ذ أ���م ا������ن وھو ا�"�ب ا�	�دس ، و"ذ�ك �م ��د دور ا�+-�ء M�" �4ص �

@�ذ  �راً �4ص "������م ا�دو�� وھو ا�"�ب ا���4س وا�;�� ���
  . ا�+رارات وإ
�� ���ل ����, ا�����م �
ذ ا�M@�ق ���.� و��� "�د دور ا�+رار ا������� 


ت ا���دة  )٢()١٤٤٤/١ ( ��� �	

ون ا��را���ت ا�@ر��إذا �ل "�د 
�وء ا�
زاع إن ���ت �+", �� ����ل ا�����, ا�������, "@�ل ا�د : (�ن 

د:ذ ر:�س ا�����, ا����, ا����م أو ا������ن�  ) ا/طراف ، أو �� �ط"�ق طر�+, ����
.م ، ���ن 

١٤٤٤/٣(�
ص ا���دة  )٣( (���& "ط&
� وا-�� أو =�ر ��ف �� ���U ����ل ا�����, ا�������, �در ر:�س ا�����, إذا ��ن ا��رط ا������� "�ط: (
  .   ٢١١- ٢٠٧ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ، ���ز�د ا
ظر د) �رارا �;"ت ��> ذ�ك و���ن ��> ا
> M ���ل �����ن ا������ن

  .  ٢٢٠، ص ا��در 
@	>ا�رف ���د ، . د: ���ز�د ا
ظر )٤(

��راض ا���دة : ع ا�@ر
	� طرق ا�ط�ن -د �رار ا������ن �� �ر ا���ر )٥(Mف ) ١٤٨١(ا�
:�	M�" وى ) ١٤٨٢م(، وا�ط�ن�، وا�ط�ن �ن طر�ق د
 ,���"�ري ، �در 	�"ق ، ا��د أ"و ا�و�� ، ا�����م ا���4Mري وا0. ، ا
ظر د) ١٤٩١م(وأ�4را ا�ط�ن "طر�ق ا����س إ��دة ا�
ظر ) ١٤٨٤م(ا�"ط&ن ا/


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، ر	��, ���	��ر �+د�, إ�� ���س ���, ا��+وق ،  ٢٩٧-٢٨٩ص��، وا	�د ��-ل ���ش ، ا�
ظ�م ا�+�
و
� ������م �� 
  . ١٩١- ١٨٥م، ص����٢٠٠٢, ا�
.ر�ن ،

)١٢٩(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  م ١٩٩٤لسنة  ٢٧دور القضاء في قانون التحكيم المصري رقم / الفرع الثاني 

� ا��%/�م ، �*د %ددت ا��"دة        ���# �) ١٤(%ددت �3وص �"�ون ا��%/�م ا��3ري %".ت �د�ل ا�*("ء 
� أو �%:ظ�� �واء ��ل ا��دء � إ�راءات ���ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري دور ا�*("ء � ا��د�ل .��"ذ �دا��ر �ؤ

� ا��%/�م أو /�" �ر ذ/رھ" �د %ددت ) ١٧(ا��%/�م أو أ;�"ء ��رھ" ، /�" إن ا��"دة Cدور ا�*("ء �3دد ا���"ر ھ�
��� ، و�(ت ا��"دة ) ١٩(ا��/�"��" ، /�" إن ��*("ء ا��د�ل � �و(وع رد ا��%/��ن /�" أ,"رت إ��� ا��"دة 

�ن ا�*"�ون ذا�� ����� ا�*("ء � إ��"ء ���� ا��%/م ، /�" ���د دور ا�*("ء � ��"#دة ا��%/م #ن طر�ق ) ٢٠(
رض �زاءات 5�# � �� ا��%/�م أو ����� #ن ا�9"�� وا��ر �"�9"�Cن ����ف �ن ا�,�ود #ن ا�%(ور أ�"م ھ�
� %�ب ا��"دة �C")*٣٧(ا� ( ��ن ا�*"�ون ، ودوره � إ��"ء ا�9راءات و��ول ا�ط�ب �ر� د#وى أ�"م ا��%/�

ر �رار ��"�C رBم �رور ا����3� وذ�ك ��د ا���"ء ا��دة ا��*ررة ���%/��ن ��9"ء ا��3و�� و,��م � إ3دا
� ا��%/�م /J;�"ت ا��زو�ر )١(ا��دد ا��ذ/ورة Cھ� �، و��*("ء ا�:3ل �3دد ا���"Cل ا��"ر(� ا��� ��رج #ن و.�

� �%ق ا��زور و�" ,"�� ذ�ك �C"٢(وا��"ذ ا�9راءات ا���(
، /ذ�ك ��*("ء دور � ا�ط�ن ��ط+ن �رار ا��%/�م أ.  

 �)٣(�ن �"�ون ا��%/�م ا��3ري ) ٥٣(ا��"دة ا�� %ددھ" *ط ��" ورد 
3دار /�" إن �� ــ أي ا�*("ء ــ دور �"،  

  .  )٤(أ�ر ��:�ذ ا�*رار ا��%/��� 

  دور القضاء بالنسبة للتحكيم في القانون العراقي / الفرع الثالث 

� ا��%/�م ، وأو�� ا���"#دة و/ذ�ك       ���# �أ,"ر �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� �دى إ�/"��� �د�ل ا�*("ء 
 �� ��ن ا�*("ء وا��%/�م ���;ل � ا���"#دة �� ا��%/�م ، و�ن أھم 3ور ا��+C5 أ#�"ل ھ��# ��"��" ����ر /ر

، /ذ�ك دور ا�*("ء � ) ٥()٢٥٦(و*" ��" أ,"رت ا�� ا��"دة ����ن ا��%/��ن إذا �" ��ذر ������م �ي ��ب /"ن 
 �ن �"�ون ا��را�"ت) ٢٦٣(، ودوره � ��د�د ��ل ا��%/�م و*" ��" أ,"رت إ��� ا��"دة  )٦(��"�� رد ا��%/��ن 

ا��"ذ �ن ا�*"�ون ا��ذ/ور "ن ��*("ء ا�دور � ) ٢٦٨(ا��د��� ا��را�� ، و/ذ�ك وو*" ��" أ,"رت إ��� ا��"دة 
)٧(�ن ـ�ـ%/ـا�9راءات ا�+ز�� �3دد ا���"Cل ا��� ��رج #ن و.�� ا��

�ـ، و�� دور � ��"Cل ا�9"�� ا�* �C")   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا�����م ا��ري ) ٤٥(ا���دة  )١(��  . �ن 


ون ا�����م ا��ري ) ٤٦(ا���دة  )٢(��  . �ن 


ون ا�����م ا��ري �دم ا�ط�ن "��م ا�����م "@, �ط�+, وذ�ك �� ا���دة  )٣(��M �+"ل أ���م ا�����م ا��� �در ط"+� : (وا��� 
ت) ٥٢/١(ا�+��دة �� 

ون�� �� �.���
.� أ��زت ر�� ) ا��را���ت ا��د
�, وا����ر�, /���م ھذا ا�+�
ون ا�ط�ن ��.� "Tي طر�+, �ن طرق ا�ط�ن ا��
وص � ,�
، أM إن ا�@+رة ا�;�


ون ا�����م ا��ري ، ا
ظر د) ٥٣(د�وى "ط&ن �رار ا�����م �� ا/�وال ا��
وص ���.� "����دة ��. ، ود ١٥٥���ر ط�رق ، �در 	�"ق ، ص. �ن 
  .  ٢٣١-٢٣٠ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص

- �١٤٣	ن ���د ھ
د ، �در 	�"ق ، ص. ، و د ٢٧٢-٢٢٣، ص ا��در 
@	>ا�رف ���د ، . د: �
ون ا�����م ا��ري ، ا
ظر�ن �) ٥٦(ا���دة  )٤(
١٧٠  .  

، و�� ���, ��ذر ذ�ك ��و�� ����, : (...م وا��� 
ت�٢٠٠٨	
, ) ١(�ن ������ت �
@�ذ ا��+ود ا���و��, ر�م ) ب/١١(وھذا �� 
ت ���> ا���دة  )٥(
  ...) ���ر ا����م ا�;��ثا��و-وع ا4


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٦١(ا���دة  )٦(��  . �ن 


ت ا���دة  )٧()٢٦٨ (��� ��
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را��إذا �ر-ت 4&ل ا�����م �	��, أو��, �4رج �ن و�M, ا������ن أو ط�ن "���زو�ر �� : (�ن 
أو �ن ��دث �زا:� آ4ر �و�ف ا�����ون ���.م ، و�درون �رار ��4وم "�+د�م ط�"��.م إ�� ا�����,  ور�, أو ا�4ذت إ�راءات �زا:�, �ن �زو�رھ�

  ) . ا���4, و�� ھذه ا����, �+ف 	ر��ن ا��دة ا���ددة إ�� ان �در ��م "�ت �� ھذه ا��	��,

)١٣٠(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

�رار ا��%/�م ��ل ��:�ذه أ�"م ا�دواCر ا����3�  )١(وإ�زام ا�,�ود �"�%(ور أ�"م ا��%/��ن  5�# ��، )٢(، وا��3"د
/�" إن ��*("ء إ�/"��� إ�ط"ل �رار ا��%/�م ��"ء #�5 ط�ب ا��3وم ، و���%/�� أن ��طل �رار ا��%/�م �ن ��*"ء 

ذه ا�%"�� أن ���د �ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ، و��" � ھ) ٢٧٣(�:��" � ا�%وال ا��%ددة � ا��"دة 
 �، /�"  )٣(ا�*(�� إ�5 ا��%/��ن ��:3ل ��" �ن �د�د أو إ3+ح �" ,"ب ا�*رار أو أن �:3ل ��:��" � ھذه ا�*(�

إن ���%/�� ا����3� ��ظر ا��زاع دور � �%د�د أ�ور ا��%/��ن � %/��" أو ��و�ب �رار ���*ل ��"ًء 5�# 
� ط�ب ا%د طر� ا��زاع ، وا�*رار ا�3"در �ن ا��%/�� ��ذا ا��3وص ��/ن ا��ظ�م ��� �دى �:س ا��%/�� إ("

  .   )٤(�ن �"�ون ا��را�"ت ا��د��� ا��را�� ) ٢١٦(���"دة  و*"ً  إ�5 إ�/"��� ا�ط�ن �� ����زاً 

 �   أC$ ا������ �'< �4$�� ا�%7= ا!داري / ا��)'& ا����

و����� #�5 إرادة  –��"ز#"ت ا��*ود ا9دار��  –��;ل ا��%/�م أ��و�"ً �:ض ا���"ز#"ت ا9دار�� وأھ��"        
ا�طراف ا�ذ�ن ���"رو�� ، و�%ددون ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق �و(وع ا��زاع وا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق 5�# 

� ا��%/�م ، و#��� "ن ا��%/�م �د �ؤديCأ�"م ھ� �إ�5 ا���"س �"��"س ا�*"�و�� ��ظر�"ت ا�*"�ون  ا�9راءات ا�����
وا��� �%�ل ا�3دارة (�ن �و(و#"ت ا�*"�ون  –�ظر�� ا��*ود ا9دار��  –ا.داري ، و�ن ا�رز ھذه ا��ظر�"ت 

ً  ا�رادا.داري ، إذ إن  "��"B  ر ��م� �و�C")ر �أ�" /"�ت  –�" �:(�ون ا.���"ء إ�5 أ��وب ا���"�د �"#��"ره و���
� %*و��م وB"��" �" ���ون إ�5 إدراج ,رط ا��%/�م /و���� �%�م  –"زات ا9دارة ا����"�%� �ا�(�"�"ت ا�/:��

� ا��*ود ا�دو���  –��"ز#"ت ا��*ود �د. �ن ا���وء إ�5 ا�*("ء ا�وط�� ، و#��� �د ��ر�ب #�5 ذ�ك  "���.– 
� �%/�م ���"رھ" أطراف ا��زاع �:ض ا����"د ا�*("ء ا�وط�� وا.���"(�  –ا��� �/ون طر�" أ����" C��� ��#

��ض ا���"ز#"ت ، /�" ا�� �د �ؤدي إ�5 ا����"د �ط��ق ا�*"�ون ا�وط�� #�5 ا��زاع وا���"ر �"�ون أ���� ��ط��*� 
  . #�5 ا��*د 

� ا��,Eة ، �*د /"ن ��*("ء ا.داري دوراً ھ"�"ً � و(�       �C")� �ا���"دئ و�ظراً �ن �ظر�� ا��*ود ا9دار�
وا�*وا#د ا��� �%/م ا��*ود ا9دار�� ، و�*د �دأ ا�*("ء �Jر�"ء ا���"��ر ا����زة � 3ورة ;+;� #�"3ر ھ� أن 
� ,�3"ً �ن أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ، وان ��3ل ھذا ا��*د �"��رق ا��"م وان ��(�ن ا��*د ��/ون ا%د أطراف ا��+

� ا��*ود ا��"3� ��رز دو �  . )٥(ر ا��*د � �د�� ا��%�3� ا��"�� ا��� ���5 إ�5 �%*�*�" ,روط"ً �Bر ��Eو

ر��"        � �و#�5 ذ�ك �(وع ا��*د ا.داري ��ظ"م �"�و�� . ���د ��ظر�� ا��*د ا.داري /�" ھ� ��رو
داري و�3ر وا�دول ا��� ��Eذ ��ذا ا��ظ"م �ؤ;ر #�5 ط����� و�ر/ز ا9دارة �� ، و�د ��(G إن �(��ن ا��*د ا.

,رط ا��%/�م �د �ؤ;ر C"3� 5�#ص ھذا ا��*د و#�5 ا��ظ"م ا�*"�و�� ا�ذي �%/�� ، و��" /"ن ا��%/�م أ��و�"ً �:ض 
ا���"ز#"ت و����� #�5 إرادة ا�طراف ، "ن ا���"ؤل �;ور #ن ا;ر ا��%/�م #�5 ا����"ر ا����ز ���*د ا.داري �ن 

� ؟  �5%�ث ا�3"�� ��رق #"م و�ن %�ث �درة ا9دارة #�C"�;��ن ا��*د ,روط" ا��)�
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٦٩(ا���دة  )١(��  . �ن 


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٧٢/١(ا���دة  )٢(��  .�ن 


ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ) ٢٧٤(ا���دة  )٣(��  .�ن 

در ) ٢٧٦(ا���دة  )٤(� ، U��
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، ا
ظر �� "��ن أ�ور ھ�:, ا�����م وأ���ب و�&ء طر�� ا�
زاع ، ا�+�-� ، ���ود ���ن 
  . ٢٩-٢٨	�"ق ، ص

، ٨٧، ص ١١ا�+�
و
�, ، سق ، ���و�, ا��"�دئ ١٠، �	
, ٢٢٢م ، ا�د�وى ا��ر��, ١٦/١٢/١٩٥٦ا
ظر ��م ����, ا�+-�ء اMداري ا��ري ��  )٥(
   . ��١١٥"ر ��د 
�ر ، �در 	�"ق ، ص. أ��ر إ��> د

)١٣١(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

� #*ود ا�راد � ا�*"�ون ا��د�� "ن �رد        �Jذا /"�ت ا9دارة ���ط�� أن �(�ن #*ودھ" ,روط"ً �Bر ��Eو
� و�%*�ق �"# �ذ�ك ھو ا�3"ل ا��*د ا.داري ��,"ط �رق #"م ، وإذا /"ن ا��رق ا��"م ����دف إ,�"ع %"�

"�� ��(� ���"دئ %"/�� ��,"ط� أھ��" دوام  ، ��"# ���ر ا��رق ا��"م �"��ظ"م واطراد ، وھذا ا���دأ �%�3
و���" %ق ا9دارة  ، )١(�*(� أن �%�وي ا��*د �ن ا�,روط ا��� �(�ن ��"م ا��رق �Eداء ا��د�� �"��ظ"م وا���رار

�� #�5 ا����"�د أ;�"ء ��:�ذ ا��زا�� و%*�" � ��د�ل ا��زا�"ت ا����"�د �"��*ص أو �"�ز�"دة ، و%*�" �"�� ا�ر  ����و
 Eإ��"ء ا��*د ا.داري وان �م �;�ت �ط ��زاءات ���و#� #�5 ا����"�د إذا ا�ل �"��زا�"�� ، وأ��راً %*�" 

)٢(ا����"�د
  .  

       �وا9دارة /طرف � ا��*د ا.داري ��"رس ھذه ا�%*وق دون %"�� إ�5 ا.���"ء إ�5 ا�*("ء �*د�"ً ودون %"�
ا.داري ا���رم ����" و��ن ا����"�د ���" ، وذ�ك �"#��"رھ" �زًء �ن ا�*وا#د ا��� �%/م ���ص #���" �داءة � ا��*د 

  .�ظر�� ا��*د ا.داري وا��� أ�س ��ظم �وا#دھ" ا�*("ء ا.داري 

وان ھذه ا.���"زات وا�%*وق ا��*ررة �bدارة � ا��*د ا.داري وا��+ف �ر/زھ" ا�*"�و�� � ھذه ا��*ود �د       
�� �ظ"م ا��%/�م ا�ذي ����� #�5 إرادة ا�طراف و��" ������ ذ�ك ا��E;�ر #�5 ط���� ا��*د ا.داري ، �ن  ���"رض

� ا9,راف #�5 ��:�ذ ا��*د ��"���� و. �%*�" � إد�"ل ا���د�+ت ا�+ز�� إذا  �ا��%/�م �ن ���رف �%ق ا�دو�
أ�"س ا���"واة ��ن طر� ا��زاع و#دم ���ز ا%دھ�"  ا��(ت ا��%�3� ا��"�� ذ�ك ، وذ�ك �ن ا��%/�م �*وم 5�#

� ا��%/�م ا�*وا#د ا��"د�� ا����"رف #���" � ا��*ود ا��د��� أو ا���"ر�� و��س Cط�ق ھ�� "� ً"��"B5 ا��ر ، و�#
�وا#د ا��*ود ا9دار�� ��" . ��:ق �� ا�و(� ا�����ز ا�ذي ����P أن �/ون �� ا�دو�� �"#��"رھ" ��;ل ا���3 �%

 ������" ا�*"�و�� �ا��"�� و��س ا��%�3� ا��"3� /�" ھو ا�%"ل � ا�*"�ون ا��"ص ��" �:*د �ظر�� ا��*ود ا9دار�
 �  .  )٣(وأھ����" ا�����

و. �*ف ا��ر #�د ھذا ا�%د :� ا��%/�م ا�دا��� ، �د �%:ظ ���*د ا.داري �(و#� ���ظ"م ا�*"�و�� و�ن ;م       
  .�و(و#�� و�"��"�� �ؤدي إ�5 ا�%:"ظ C"3� 5�#ص ا��*د ا.داري �� و�ود ,رط ا��%/�م �%:ظ �� ا�*وا#د ا�

      �:� ا��%/�م ا�دا��� �/ون ا�Pرض �ن ا��%/�م � B"�ب ا�%�"ن ا����"د ا.��3"ص ا�*("�C �و��"ً ���ر#
3ل ا���"ز#"ت دون أن ������ ذ�ك �"�(رورة ا����"د ا�*وا#د ا��و(و#�� ا���  ��ط�ق #�5 ا��*د ، أ�" 

� �(و#� ��ظ"م �"�و�� و�("�C . ��رف �"% �� وذ�ك �E�ر ا��";� "�� �ا��%/�م ا.داري � ا��*ود ا�دو��
ا���"�ز ��ن ا��*د ا��د�� وا��*د ا.داري ، و������ ذ�ك أن ���رد ا9دارة �ن ��ط"��" ا��� �/ون ��" ��*�(5 ا��*د 

��"ً �ن ا�,روط ا��� ���ز ا��*د ا.داري ، و�ن ;م �ؤدي �"��*د أن ��%ول ط����� إ�5 ا.داري و�:*د ا��*د ,رط"ً �
� أ�" /"ن ا��ظ"م ا�*"�و�� ا�ذي �C"�;��.إ�5 ا�,روط ا "�Cا��*د ��و � �#*د �د�� ، �" �م �,�رط ا9دارة 3را%

، وھذا �Bر ��/ن � B"�ب ا�%�"ن �%رص ا����"�د ا����� #�5 #دم ا��(وع ���ظ"م  )٤(��(� �� ا��*د 
 �  ا�*"�و�� وا�*("�C ا�وط�� ، و��ذه ا�3ورة "ن �(وع ا��*د ا.داري ���%/�م �ؤدي إ�5 ھدم �ھم #�"3ر �ظر�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ���"ر ��د 
�ر ، �در . ، ود ٢٩٠-١٠٧�"د ا��
�م �"د ا����د ، �در 	�"ق ، ص. د: ل ا��+د اMداري "���ر�ق ا���م ا
ظر�� درا	, ور ا�
  . ١١٧- ١١٦	�"ق ، ص

٥٢٣
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ١٤٩-���١٠٥د ا���و ، ا��+ود ا0دار�, وا�����م ، �در 	�"ق ، ص.د )٢(  .  

١٢٥- ١٢٣، �در 	�"ق ، ص...�ور�� �@�ق ، ا�����م و�دى. د )٣(  .  

در 	�"ق ، ص. د )٤(� ، Xا��� W د"��ت �  .  ٢٣٦-٢٣٤، وص  ٢١٢-٢١٠

  

)١٣٢(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

وھذا �" �:�ر ��" ا��,دد � #دم ��ول إدراج ,رط ا��%/�م � ا��*ود ا9دار�� إ. إذا �ص ا��,رع ، ا��*د ا.داري 
 �  . )١(#�5 ذ�ك 3را%

و�ذ�ك �رى إن ا��%/�م � %د ذا�� . �ؤ;ر #�5 ط���� ا��*د ا.داري و�/ن ا�ذي �ؤ;ر #�5 ��ك ا�ط���� ھو       
أن �ط�ق #�5 ا��زاع �%ل ا��%/�م �وا#د �Bر ��ك ا��� �*ررھ" �ظر�� ا��*د ا.داري ، و�/� ��م ا�%:"ظ 5�# 

� �ط"ق ا��*ود ا9دار�� وا� �"ن ذ�ك ����زم �ط��ق ا���"زات ا9دارة ا��"� �%:"ظ #�5 �ظر�� ا��*ود ا9دار�
ا�*"�ون ا.داري #�5 ھذه ا��*ود ، أي إن ا�%:"ظ C"3� 5�#ص ا��*د ا.داري � ظل �ظ"م ا��%/�م . ��%*ق إ. 

اع ھو ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق #�5 أي �ز) ا.داري(إذا ا�:*ت ا9دارة �� ا����"�د #�5 أن �/ون ا�*"�ون ا�وط�� 
��,E #ن ��:�ذ ا��*د ا.داري ، إذ �ط�ق أي �"�ون آ�ر ���ز �" ��ن ا��*ود ا9دار�� وا��*ود ا��د��� ��" �%:ظ �bدارة 
%ق �����" �".���"زات � �وا��� ا����"�د ���" ، و/�" ��/ن ا.%�:"ظ �"�*("ء ا.داري /�3در إ�,"�C ��ذه 

  . س ��*("ء ا��"دي /�" ھو ���� %"��"ً ا��*ود %ول ��:�ذ %/م ا��%/�م ا����� و��

� ا��*ود ا9دار�� وا��ظ"م ا�:ر���       "/ ��د�ر �"9,"رة إ�5 إن ا��ظ"م ا�*"�و�� ا��3ري وا�ذي أ�"ز ا��%/�م 
ا�ذي أ�"ز ا��%/�م � ��ض ا��*ود ا�دا���� و/ل ا��*ود ا�دو��� �م �,�رط" �ط��ق ا�*"�ون ا.داري #�5 ھذه ا��*ود 

"��"دة �� ، �� ا;ر ا��%/�م #�5 �ظر�� ا��*ود ا9دار��E�� ون ا��%/�م ا��3ري �3ت #�5 ) ٣٩(" �;�ر�"��ن 
 ��"% �� ا��%/�م ��ط��*� وCا���"ر ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق #�5 ا��زاع �%ل ا��%/�م و���زم ھ� �%ر�� ا�طراف 

� ا��%/�مCد . ��رف  #دم ا���"ر ا�*"�ون �ن �"�ب ا�طراف �ط�ق ھ��ا�*"�ون ا�/;ر ار��"ط" �"��زاع وھذا ا�*"�ون 
� ��ن ا���"ز#"ت ا9دار�� وا���"ز#"ت ا��د��� ��" �ؤدي إ�5 أن �:*د ا9دارة �ر/زھ" ا�*"�و�� ا�����ز �3دد �ا��:ر

� و�و��" 5�# �دم ا���"واة �� ا�راد ، /�" إن �ص ا��"دة �ا�:ر��� �ن �"�ون ا��را�"ت ) ١٤٩٦(ھذه ا��+
� #دم ا�:"ق ا��%/�م #�5 �%د�د �"% �أ�"زت %ر�� ا���"ر ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق #�5 ا��زاع �%ل ا��%/�م ، و

� ا��%/�م %ر�� ا���"ر ا�*"�ون ا�/;ر �+ء�� ���زاع C��� ٢(ھذا ا�*"�ون �/ون(  .  

       ��%ر�� ا���"ر ا�*"�ون  ــ ا��%�/��ن ــ �[راد، ا�� �رك  )٣(/�" ��د ��ن �3وص �وا��ن ا��,ر�� ا��را
ا�وا�ب ا��ط��ق #�5 ا��زاع و#دم ا,�راط �ط��ق ا�*"�ون ا.داري #�5 ا��*ود ا9دار�� ��" �;�ر �,/�� �ط��ق 
� �%/��ن ����ون ط���� وأ�"س �"�ون . ���ز ��ن ا��*د ا.داري وا��*د ا��د�� ، أو �ط��ق ا�*"�ون ا.داري ���ر

  .  )٤(ت ا�*"�ون ا.داري �ظراً �/و�� . �,�رط أن �/ون ا��%/�ون �"�و���ن �ظر�"

       � �إذن %:"ظ"ً C"3� 5�#ص ا��*ود ا9دار�� .�د �ن ا,�راط �ط��ق ا�*"�ون ا�وط�� #�5 ھذه ا��*ود �"3
�� ��ن ا��*ود ا��د��� وا��*ود %"�� #دم ا.�:"ق #�5 ا�*"�ون ا�وا�ب ا��ط��ق أو ا,�راط �ط��ق �"�ون ��رف ا��:ر

ا9دار�� ، و. �*ف ا��ر #�د ھذا ا�%د ، ��%*�ق ذ�ك ا��دف ــ ا�%:"ظ C"3� 5�#ص ا��*د ا.داري وا�%:"ظ 5�# 
 ا���"زات ا9دارة ــ .�د أن ���ل ا9دارة �"ھدة #�5 �(��ن ا��*د ا��س ا��"�� ا��� �*وم #���" �ظر�� ا��*ود

  �(تـد ، و%*�" � إد�"ل ا���د�+ت �ن �"�ب وا%د إذا ا�ـ:�ذ ا��*ـ�ـ� ا9,راف #�5 � ق ا�دو��ـا9دار�� �ن %

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٣٠-٣٢٢ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. ، ود ��١١٩"ر ��د ، �در 	�"ق ، ص. د )١(

٥٢٩
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. د )٢(  .  

)٣(  ً��
ون ا��+ود ا���و��, ا����, (إ�� 
وص ا�+وا
�ن  ر�و��
ون ا��را���ت ا��د
�, ا��را�� ، وا��روط ا����, ��+�وMت أ���ل ا�.
د	, ا��د
�, ، و��
 ,

�د إن ا���رع 	�ت �ن �ط"�ق ا�+�
ون اMداري ��� ا��+ود ا0دار�, وأ�ط� ا��ر�, �\طراف �� ا���4ر ا�+�
ون ا) م�٢٠٠٤	 ، ����وا�ب ا��ط"�ق 

  .ا�
زاع 

  . ١٠٣ر
� ���د ، �در 	�"ق ، ص )٤(

)١٣٣(  



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

  

"��*د ا.داري /Eي #*د ��ب أن �*وم #�5 ��دأ  ، �، وإدراج ھذه ا��س ) ا��*د ,ر��� ا����"�د�ن(ا��%�3� ا��"�
� ا��*د و�"�:"ق  �ا��� ���ل ا9دارة � و(� ����ز � �وا��� ا����"�د ���" ���زم ��" ا��%/م �" دا�ت �در�

� ا�طرف ا@�ر*ا����"�د �� ا9دارة ، إذ إن ���/�" ��ذا ا�,رط �وف  ا�طر�ن ، و��و�ف ھذا ا�%ل #�5 �وا
 ��/ون إدرا��" ��;"�� #"�ل �Bر �,�� ����"�د ���" �"3� �ن �"�ب ا�,ر/"ت ا��"���� ا��� ���ك ا���رة ا�:��

 �  .  )١(وا�9/"��"ت ا��"��

�5 �ط��ق ا�*"�ون ا�وط�� ���ص ��" ��ق ا�� ����P #�5 ا��,رع أن �%رص � ا�*وا��ن ا���ظ�� ���%/�م #      
#�5 ا��*ود ا9دار�� %:"ظ"ً C"3� 5�#ص ھذه ا��*ود و�" ��(��� �ن ���زات �bدارة و%ر3"ً #�5 ) ا.داري(

��:�ذ ا�%/"م ا�3"درة �ن ھ�C"ت ا��%/�م �3دد ھذه ا��*ود ، و/�" ����P #���" #�د إ�رام ا��*د �(���� ا��س 
�*ود ا9دار�� ، وان /"ن و.�د �ن ا���"�د �� أ,�"ص . �*��ون إ. ا��%/�م /و���� ا��"�� ا��� �*وم #���" �ظر�� ا�

� ھذه ا�%"�� ا�*�ول �� �را#"ة /ل  "��/���:ض ا���"ز#"ت وو*"ً �*"�ون . ��رف ا���"�ز � �را/ز ا����"�د�ن 
ك �"ن �/ون ا��%/�م دا���"ً ، %�ث /�" �" �ن ,��E �%*�ق ا.�(�"ط وا�:"Cدة ���%�3� ا��"�� ، و/�" ��/��" أن ����

��ق ا�*ول �Eن ا��%/�م ا�دا��� وإن /"ن �����د ا.��3"ص ا�*("�C أ. ا�� . �����د �"�(رورة إ#�"ل ا�*وا#د 
  .   ا��و(و#�� ا��� �%/م ا��*د ا.داري 

� �ذ�ك +�د �ن أن �/ون ا���وء �%�م ا���"       ز#"ت ا9دار�� �,روط"َ /�" إن ھ�"ك �ن �رى ا�� �"9("
� ا9دارة�(رورة ا�%3ول 5�# *���E/د �ن #دم ��"س ا��%/�م �"��"س ا�*"�و�� ��ظر�"ت ا�*"�ون ا.داري  �وا

� ���س *� إ�رام ا��*د ا.داري ا�دو�� .�د �ن ا�ذ �وا�"% �(+ #ن ا��E/د �ن (رورة ا���وء إ��� ، وا�� 
ــ و.�د أ�(" �ن %(ور #دد �ن ا����,"ر�ن ا�*"�و���ن � ���س ا�دو�� أو ا�دو�� ــ �واء � �3ر أو ر��" 

� ��وده B"�3ل ا�*"�ون ا��"م #�د إ�رام ا��*د و"�� �)٢(�ن ا�����3ن 
  .  

ن �(وع ا�دو�� و�"Cر أ,�"ص ا�*"�ون ا��"م ���%/�م �د أ;"ر �,"/ل �"�و��� #د�دة �ن أھ��" ھذا و�+%ظ أ      
ا3طدام ا��%/�م ���دأ ��"دة ا�دو�� وا�ذي ����ر ا��(وع ��*("ء ا�وط�� و�ط��ق ا�*"�ون ا�وط�� �ن أھم ��"��، 

�د ��"م �زاع �رض ا��;ول أ�"م ھ�C"ت إذ إن ا�وا�� ا����� �د ا;�ت إن ا�دو�� و��د إ�را��" .�:"ق ا��%/�م و#
� و����ك �(رورة �ط��ق �"�و��" ا�وط�� ، �%�� إن ���%/�م ا;ر #�5 ��"دة �C")*3"���" ا�%� �ا��%/�م و�د
� ��دو�� أ�"م ا�*("ء ا����� ، أ. ا�� ��ق ا9,"رة إ�5 إن ا��%/�م ��س �� �E;�ر �C")*ا� �ا�دو�� و#�5 ا�3%"�

� إذ إ��" ھ� ا��� ���زه ��*�(5 �وا����" ا�دا���� ، /�" إ��" ���/ن �ن ا,�راط �ط��ق �"�ون #�5 ��"دة ا�دو�
� ��ن ا��ظر�"ت ا9دار�� وا��د��� ، /�" إن ��ول ا�دو�� ا����"�دة .�:"ق ا��%/�م ��د ��"ز. ���" #ن ���رف ا��:ر

� ، وأ�(" %3"���" (د ا���:�ذ ا���ري �%/م ا��C")*ا��%/�م %3"���" ا� ���#"�%/�م ا�3"در � �وا����" ��%*�ق 
� #�5 ا�:"ق ا��%/�م ��(�ن *"�%/م ھو ;�رة ا��%/�م ، وا��وا ، �� ��� ، و �وط�داً �;*� ا����"�د�ن �� ا�دو��"Pوا�

� #�5 ا@;"ر ا�*"�و��� ا��� ��ر�ب #��� ��" ��" إ�راءات ��:�ذ ا�%/م *  .   )٣(ا��وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣٢
�&ء �	ن ، �در 	�"ق ، ص. د )١( .  


�&ء �	ن ، . د: ا
ظر )٢(<	@
در 	�"ق ، ص. ، و د٥٦٠-٥٥٩، ص ا��در � ، Xت ا�����٢٤١ .  


د إ"رام ا��+د �ر
� ���د ، �در 	�"ق ، : اMداري ا�دو�� ، ا
ظرــ و���ن �ط"�ق ذ�ك �� ا��راق "4Tذ �وا�+, ���س �ورى ا�دو�, أو ا�وز�ر ا���4ص 
  . ١٠٧ص

  .   ٢٩٥ا�رف ���د ، �در 	�"ق ، ص. د )٣(

)١٣٤( 



                                                                                                                             ا�
	� ا�����  
 ا������ �� ا����ز��ت ا�دار�� 

                                



                                                                                                                             
 ����ــا��

  ) �ـ�ـ��ـ�ـا� (

��د إن و���� إ�� ����� ا�
ط�ف �� ھذه ا�درا�� ا�
	وا��� �ـ         ���ا&��وب $�ر ا� ��#� �� !ل ( ! �ق 
  : أن ���ط ا��وء (�� أھم ا��	�#+ وا�	و���ت ا�	� 	و���� إ���� ) ا�
��ز(�ت ا'دار�� ــ درا�� 
 �ر�� ــ 

  ا�
	��� / أو�ً 

 �	/� �
  : � د أ�رزت ا�درا�� (دة �	�#+ و0

ھو 0ل �زاع �0ون طر��ه �7	�ن إدار�	�ن ، أو �0ون ا!د طر��8 ��7 إدار��  ، أي ھو : ــ ا��زاع ا4داري ١
ا��زاع ا� �#م �<�ل ا��=�ط ا4داري أو ا9ر 
ن ا>�9ر ا�
	ر	�� (�� (;:� إدار�� ، أي ا�8 �
9ل 	��دم ا���ط� (�د 

�� ���	
�دأ ا�
=رو(�� 	
 ?
 �

	��زات ا���ط� ا���.  

�دره ��7 ا'دارة وھ� 	
�رس ��ط� إدارة 0/ن ٢	 �

��ز(� ا'دار�� ھو �� ً;!
ــ إن �=�ط ا'دارة ا�ذي ��د 
�در :راراً إدار�� أو 	�رم ( داً إدار�� ، وان أي ط�ن �� ذ�ك ا� رار أو ھذا ا�� د �� أي 
ر!�� 
ن 
را!�8 ���8 	

  .  إدار��ً  �زا(�ً �
9ل 

��ن ا�
���ر ا�=��0 وا�
���ر ا�
و�و(� �	!د�د ٣ ?
ــ �	ط�ب 	
��ز ا��
ل ا4داري (ن $�ره 
ن ا&(
�ل ا�7

ل ا4داري ا���در 
ن ��ط� ����
د�ول ا��
ل ا4داري وان 
���ر 	!د�د ا�
��ز(� ا'دار�� و�ط�ق 	ط�� �� �	!دد 

��=رة وظ�<	�� ا'دار��
�دد �، ���F? ھذا ا��
ل ا4داري � وا(د وأ!�0م ا� ��ون ا4داري ، و	�د  إدار�� 
 ���
ن ا�
��ز(�ت ا'دار�� و�F	ص ا� ��ء ا4داري  8�/=�  . ا�
��ز(� ا��9#رة 

ھو ا�و��#ل أو ا&����ب ا�	� ��7/ إ���� ا&طراف ا�
	��ز(� (و��ً (ن ا��7وء إ�� : ــ ا&��وب $�ر ا� ��#� ٤
����م ���I ا�	و�ل �!ل ذ�ك ا��زاع  (�د �=وء �زا(�ً إدار��ً ) ا4داريو ا���دي أ(ا� ��ء  .  

ن ا�!ق �� ا��7وء إ�� ا� ��ء ، ــ إن ا��7وء إ�� ا&��وب ا��د�ل �� !ل ا�
��ز(� ا'دار�� 4 ���� ا�	��زل (٥
ن ا&�Fر ��د ! �ً 
ن ا�! وق ا&����� ا�	� 4 �7وز ا�	��F (��� ، ��و ا&�ل ��<�ل �� 7
�? ا�
��ز(�ت ، &

  . أ
� ا4�	��9ء ��و ا��7وء إ�� ا&����ب $�ر ا� ��#�� �� !ل ا��زاع 


�ك 
ن ��ط� إ��Iء أو 	�د�ل أو �!ب ا� رارات ا'دار�� ، ����L 	�	ط�? !ل ا�٦	 �
��زاع :�ل ا�ط�ن ــ �Mدارة 
�8 :��ًء، وھذا �
9ل أو�N أ��وب �!ل ا�
��ز(�ت ���داً (ن ا� ��ء .  

���ًء (�� 	ظ�م 	��I (ن ا��7وء إ�� ا� ��ء ، �<� !��� ا:	��ع ا'دارة ��دم  4��
����ر:��� ا'دار�� و ��ا�ر:�
��!�N أFط�#�� 	���د ذ�ك  ��
���!ب أو ا'��Iء أو ا�	�د�ل ، 
=رو(�� :راراھ� و�/! �� ا�
د(� �� ط��8 و:��

ا�	�7ب 
ن  
ن 9م����L 	0ون �ذ�ك :د !�ت ا��زاع ود��ً ، أو (�� ا&:ل 	�7�ت ا�دFول �� 
��ز(�ت 
? ا&�راد ، و
��وك طر�ق ا� ��ء و	 ��ل ا�وارد 
ن ا� ���� ــ � در ا�
�	ط�ع ــ و	! �ق ا��دا�� ا'دار�� �طر�ق أ��ر ����س 

  . �8 ا&و�� �وا�ط� طر�ق إداري $�ر :��#� و!ل ا��زاع �� 
را!

ــ ا�	ظ�م ا4داري 
� ھو إ4 (��رة (ن و���� :��و��� �<ض ا�
��ز(�ت ا'دار�� 
ن :�ل ا'دارة �<��� �واء ٧
�در ا� رار �<�8 أو 
��!ب ا�=/ن ���0ً أو 7ز#��ً ، و��	وي أن � دم ھذا ا�	ظ�م إ��  N���
  ا�	�7�ت ا'دارة إ�� 
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�در ا� رار أو إ�� ���7 إدار�� !ددھ� ا�
=رع ، وان ا�	��ء ا�
��ز(� دون ا��7وء إ�� ا� ��ء ھو 
إ�� ر#�س 
 ���!ت ا�	ظ�
�ت 
���� ��و:ت وا��7د و( ��N ا�
���ر ا&
9ل ���7ح ا�	ظ�م وإ4 أ��� طر�ق ا�	 ��� ، و&

0�ر 
ن ا��<? ا��رر أ .  

طرق !ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� ، �ر:��� ا�رأي ا���م ــ 
ن ر:��� إ(;م ور:��� ــ 	�د ا�ر:��� ا������� طر� �ً 
ن ٨

? ا�
د�� ــ وا�ر:��� ا��ر�
���� ، ��� دور 0��ر �� !ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� أو 	�7ب :��م 	7

ؤ���ت ا�



� ، و0
� 	�7ب 	ؤد�8 
ن 0=ف &Fط�ء ا'دارة و!��9 (�� ا	�Fذ ا� رارات ا'دار�� ا���� �ا�
��ز(�، وذ�ك �
  . ا'دارة 
ن ا�و:وف أ
�م ا� ��ء وإ(ط�ء 0ل ذي !ق ! 8 

�ود�
�ن ا��و�دي وا�و��ط ا�<ر��� ــ أ��و��ً �7داً �� !ل ا�
��ز(�ت ٩
ــ 	�د ر:��� ا���#�ت ا�
�	 �� ــ �ظ�م ا&

ن ��ط�ت �� 	و8�7 ا'دارة إ 80�
� �

�ل ا'دارة �ظراً �)& ����� ���� إ	��ع أ��وب 
��ن �� ا'دار�� ور:�

��ض ا�	و���ت 	�ل إ�� ط�ب ا�	�و�ض أو ط�ب 	��Iر :رارا	�� ، '��7د !ل �ا��
ل ، وا�	و87 إ�� ا'دارة 
. ودي ، وإ���L� 4 �وف 	��ءل (�د 	 د�
8 ا�	 ر�ر ا���وي (ن ا'دارة إ�� ر#�س ا�7
�ور�� أو إ�� ا��ر�
�ن 

�7��� ذ�ك ��ن �� 8	F<�ف (ن �0ھل ا	�  . � ��ء و

ــ ا�	!�0م ا4داري أ��و��ً أو و���� 
ن و��#ل �ض ا�
��ز(�ت ا'دار�� ــ و��&Fص 
��ز(�ت ا�� د ا4داري ــ ١٠
���� ، ��=#� (ن (;:�ت :��و���  	�
�وم �� ا�
��ز(�ت ا'دار�� �/ن �	< وا (�� !ل 
��ز(� !��� أو F�� N
��

ون ا��7وء إ�� ا���ط� ا� ��#�� ، و	!ل ھذه ا�
��ز(� �وا�ط� =Fص ذات ط��? إداري ، دا���F ��0ت أم دو��� ود

� ا�<�ل �� ھذا ا��زاع �!0م 
�زم ، وھو �ذ�ك �د�;ً ��ظ�م �
�وم و���دون ��م Fرھم ا��	F� ص�F=أو أ

  . ا�	 ��� أ
�م ا�
!�0م 

�و��ًا� ��ء ــ ��د �ظ�م ا�	!�0م ذا١١F ن ا��ظم

�(�� ا	<�ق أطرا�8 	
�زه (ن $�ره #�: �� 	�
  .ط���� ذا	�� 


دى 7واز ا��7وء إ�� ا�	!�0م �� ا�� ود ا'دار�� ، و4 �	��ق ���و��#ل ا�ود�� ١٢�ــ إن ا�F;ف ا�ذي �9ر �	��ق 
ا�و��#ل و4  وء إ�� 
9ل ھذها&Fرى ، 
9ل ا���N وا�	و��ق وا�و��ط� وا�	<�وض ، ���س ھ��ك 
وا�? 
ن ا��7

ا�	!�0م ��	�ر ا&��وب ا&
9ل وا&��س �!�م 
� �9ور 
ن �زاع 
? ا�دو�� أو ا!د ا&=�Fص  	�9ر ا�7دل ، (�� أن
  . ا�
��و�� ا&Fرى 

�رف ��� أو ١٣	�� ����: ����
ــ إن ا�
��ز(�ت ا�	� �7وز !�
�� (ن طر�ق ا�	!�0م ھ� 	�ك ا�	� 		��ق �! وق 
��� �واء ��0ت ��=#� (ن روا�ط ( د�� أو $�ر ( د�� ، !	� و�و �=/ت ھذه ا�! وق  ا�	��زل!��
ن :�ل  ���)

(ن روا�ط :��و��� 		��ق ����ظ�م ا���م ، ���
��ز(�ت ا'دار�� ا�	� �	وا�ر ��� ا�
���ر ا���م ��	!�0م �7وز ا�	!�0م 
�L� ر���

� �	��ق ���� ود ���� ، أ
� ا�
��ز(�ت ا�	� 4 �	وا�ر ���� ھذا ا� ً;9
�� 	Fرج (ن �ط�ق ا�	!�0م ، �


�/�� ��ط�ت ا'دارة وا
	��زا	��  ً;9
ا'دار�� � 	�ر ا�	!�0م (�� ا�! وق ا�
���� ا�
	ر	�� (���� � ط ، و4 �=
ل 
 ��� ?	
  .ا�	� 		


	د إ�      � �

��ز(�ت إدار�� أFرى ��ط�ق و4 � 	�ر ا�	!�0م �� ا�
��ز(�ت ا'دار�� (�� ا�� ود ا'دار�� وإ� �
 ���
�ل ا���N وا�	�رف و 	 ����
(���� ا�
���ر ا���م �� ����� ��	!�0م ، وھ� ا�
��ز(�ت ا�	� 		��ق �! وق 

��� أو ����ظ�م ا���م �	Fرج (نF=ا� ���!��� � ��	

��ز(�ت ا��ر��� و
��ز(�ت ا�7
�رك أ���ً ، أ
� ا�
��#ل ا�  
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=رو(�� ا� رارات ا'دار�� �	�� �� ����ظ�م ا���م ، �	����     � � ��	
�ط�ق ا� ����� ��	!�0م ، و
��� ا�
��ز(�ت ا�
����ظ�م  � ��	
�وم وإرادة ا�
=رع (ن ط���� د(وى إ��Iء ا� رار ا4داري ا�Fن إرادة ا�

دة 	�
ط���� ا�	!�0م ا�


ن ��ط� (�
� ، و�ذ�ك 4 ��	�ر 
ن ا�! وق ا���م ، ��� رار ا4داري 	���ر (ن إرادة ا ��� �
�'دارة ا�
�<ردة 
ا�
���� ا�	� �7وز ا�	!�0م ���� ، و�F	ص ا� ��ء ا4داري و!ده دون $�ره ����ظر �� 
��ز(�	8 ، ��ذا 


� :د �	ر	ب (�� ا�  �
����ظ�م ا���م �; �7وز ا4	<�ق (�� 
��F<	�� ، أ � ��	
��ص 
ن ا�
��#ل ا�	F4رار ا
��N وا�	�رف ��0	�و�ض 
9;ً ــ 
��ز(� $�ر ( د�� ــ ��7وز أن �� ����: ����
ا4داري $�ر ا�
=روع 
ن ! وق 

  . �0ون 
!;ً ��	!�0م 

  . و�ذ�ك ��ن د(وى ا'��Iء 	Fرج (ن ا�	!�0م ود(وى ا�	�و�ض �7وز ���� ا�	!�0م 

 ود ا� ��ون ا��Fص ، أ4 إن ا&
ر (�� F;ف ذ�ك �� ــ 4 ��9ر ا	<�ق ا�	!�0م أي 
=��0 �� ا��7وء إ��8 �� (١٤
��� ا�ذا	�� #��F ��) ��
ن ا9ر �� 8� �
  . ا�� ود ا'دار�� �

١٥ ����
� �	! �ق ��(��	8 ، و		م ھذه ا��;:� �ط���� �:;) �

�/ى (ن و��4 ا� ��ء �9�ــ إن �ظ�م ا�	!�0م ��س 

زدو�7 ، ��� 
ن ��7 		
9ل �ط��? ا�
��(دة وا ���	��ون ��ن ا�	!�0م وا� ��ء ، و
ن  ����9 ��7	F/ذ ط��? ا�ر:�

  . وا'=راف 
ن :�ل ا� ��ء (�� ا�	!�0م ��
�ن !�ن ��ر ا�	!�0م و	! �ق أھدا�8 

ــ أ�7ز ا�
=رع ا��را:� ا��7وء إ�� ا�	!�0م ا4داري �� 
��ز(�ت ا�� ود ا'دار�� � د �7ءت ا'�7زة 
	��9رة ١٦
��ن ��وص ا� وا��ن  ���
م ، ا�=روط ا���
� �٢٠٠٨��� 	�<�ذه  و	���
�ت ٢٠٠٤ ود ا�!0و
�� ���م :��ون ا��(


 �و4ت أ(
�ل ا���د�� ا�
���0���0 وا��0
��و��� �
، 0ذ�ك ) �
 �و4ت أ(
�ل ا���د�� ا�
د��� ، وا�=روط ا���

�? ا�	!�0م ا4داري �� :��ون ا�
را���ت ا�
د��� أو أي� �
:��ون آFر ، أ4 إن ذ�ك $�ر ���0 ،  �;!ظ (دم و7ود 

  . إذ ا�8 $�ر 
�ظم 	�ظ�م د:�ق و
	;#م 
? ط���� ا�
��ز(� ا'دار�� 

١٧ 8�ــ ا���N ا4داري و���� 
ن و��#ل !ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� ��Iر ا��7وء إ�� ا� ��ء ، وھو ( د �!�م 
���	را�� ، وذ�ك ��زول 0;ً 
ن ا�طر��ن (ن ا�طر��ن ا�
	��ز(�ن �زا(�ً إدار��ً :�#
�ً أو �	و:��ن �8 �زا( ً;
	!
 ً�

  . 7زء 
ن اد(�#8 ، وإن ا&طراف ا�
	��ز(� ھ� ا�	� 	<�ل �� أ
رھ� دون 	دFل =Fص ��9ث 

  . ــ ا���N ا4داري ذو ط���� ( د�� :�#
� (�� ا	<�ق إرادة ا'دارة 
? إرادة ا�طرف ا>Fر ١٨


��ز(�ت ــ 7واز ا��7وء إ�� ا���N �� !ل ا�١٩ 8��! وق 
���� ، و�ذا �
0ن أن 	!�م  � ��	

��ز(�ت ا'دار�� ا�
 8�
��ز(�ت ا�	�و�ض ا4داري ، 0
� و�
0ن أن 	!�م  8����! وق ا�
���� ، و	!�م  � ��	
ا�� ود ا'دار�� ا�

 ��	

��ز(�ت ا��ر��� ا���=#� ��ن ا'دارة وا�
�0ف وا���	�7 (ن ر�ط ا��ر��� أو 	 د�ر :�.  


? ط���� د(وى ا'��Iء ، و4  أ4إ 8	���
=رو(�� :رار إداري �	���� ط�ن ا���N $�ر �7#ز �� �زاع �	��ق 

� �	��ق ���! وق ا�
���� ا�
	ر	�� (�� ا� رار ا4داري�
0ن إ4 � .  

�م (ن اد(�ءا	8 ، و�0ل طرف أن ��زم ا>Fر٢٠F ا4داري (ن طر�ق �زول 0ل N�� ــ ��!�م ا��زاع �� ( د ا�

� 	م (��8 ا���N ، و4 �7وز &�L� ، ن أن �7دد ا��زاع�
�Fن ا�
ن 	م ا4	<�ق (��8 4 �
0ن 	ر80 وا��7وء ي 
  �/ن ��� 
و(د 
!دد و�
0ن &!د ا&طراف إذا ) ��0و��ط� وا�	و��ق وا�
<�و��(إ�� ا� ��ء ، أ
� ا�طرق ا&Fرى 
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��7وء إ�� ا� ��ء 
? 	!د�د 
دة 
���� �;(	راض (�� ا� رار وإ4 �م � 	�? �رأي ا�
و�ق أو ا�و��ط أو ا�
<�وض ا
  . ���8 ��د ��د ذ�ك ���ذاً 

ــ ��و��ط دور 
�م �� !ل ا��زاع ا4داري (ن طر�ق 	 ر�ب و��7ت ا��ظر وإزا�� �وء ا�<�م !ول � �ط ٢٢
ء إ�� ا� ��ء ا���م �� ا��زاع ، وا��
ل (�� 	���ل ا�!وار ��ن ا&طراف ، ���I ا�و�ول إ�� !ل دون ا��7و

  . ا�دو�� 


!�و�� ا�	و��ق ٢٣� 8

ن أ����ب !ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� ، وذ�ك 
ن F;ل :�� ً�
�
�د�;ً  ً��ــ ��د ا�	و��ق أ��و

� وا�و�ول إ�� 	�و�� ود�� (�� إن :رارا	8 4 	!وز :وة ا&
ر ������ن طر�� ا��زاع و
!�و�� إ���ء ا�F;ف 

� ��8 إ4  �� 
  . ول ا&طراف ��� ، و�<�ل أن 	/	� (�� =0ل ��7ن 	و��ق ا�

) ح/١٢/٢(ــ أ�7ز ا�
=رع ا��را:� ا��7وء إ�� ا�و��#ل ا��د��� �� ����9 ��و�8 ، � د و7د�� ذ�ك �� ا� �م ٢٤
 م ، 0
� إن :��ون 
�7س���٢٠٠٨م  
ن 	���
�	8 أو4ً /١١م ، و0ذ�ك ا�
�دة ٢٠٠٤
ن :��ون ا�� ود ا�!0و
�� ���م 


 	�� ا� وا��ن و�م ��ظر ا�ط�ن �=ورى ا�دو�� :د أ!�ل ا4(	راض �� ��ض ا� رارات إ�� ا���7ت ا�
!ددة ��� 

ن ا&Fذ ���و��#ل ا��د��� �!�م  ?�
��� أ
�م ا� ��ء ا4داري ، و$�ر ذ�ك ، 
? (دم 
;!ظ� 
� �=�ر إ�� ا�

��>	�  ن ا�
=رع �م ���ن ھذه ا�و��#ل، و(�� ا�ر$م 
ن ذ�ك �Lا��زاع ������ ���0
  :وا&����ب �ذا ��

  أ ــ ا��7وء إ�� ا�	ظ�م ا4داري 

  .ب ــ إ
����0 !ل ا��زاع (ن طر�ق ا�
<�و�� أو ا�و��ط� و(�� ا&Fص �� ا�� ود ا'دار�� 

 N��  .ج ــ إ
����0 !ل ا��زاع (ن طر�ق ا�

�ر 
  . د ــ 	=�0ل ��7ن 	و��ق �!ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� ��د أن �	م ا�	ظ�م 
��� ، (�� $رار :��ون ا�	و��ق �� 

  .ھـ ــ ا��7وء إ�� ا�	!�0م (�� أن �	<ق أطراف ا��زاع (�� ذ�ك 

  .و ــ �Mدارة أن 	!ل ا��زاع (ن طر�ق و�? ا�=رط ا�7زا#� �� ا�� ود ا'دار�� 

  . ك 4 �
���0 أن ���� 
دى دور ا�ر:��� ا������� �� !ل ا��زاع ا4داري ز ــ ��;ً (ن 0ل ذ�

  . و�Zطراف ا�
	��ز(� ا&Fذ �/ي و���� 
ن ا�و��#ل ا�
ذ0ورة آ�<�ً وا�	� 		���ب 
? إ
����0 !ل �زا(�م 


ن ا�
	��:د�ن �� ( دھ
� أو ��٢٥ ً�
 ، ا	<�ق 4!ق ــ ا�=رط ا�7زا#� �� ا�� ود ا'دار�� وھو 	�و�ض 
 در 
 د
 �� 8�;F�7ء إ�� ا� ��ء !��� إ	و7ب :رار إداري دون ا�4
����] � د�� 	و:��� ا'دارة (�� ا�
	��:د 
و�	�
ن 

  . 	�<�ذ ا�	زا
�	8 أو 	/Fره �� ا�
وا(�د ا�
 ررة 


	��:د ــ �واء �0ن ا�
	��:د دا#ن أو 
د�ن ــ ��و  و���� �� ً���
�ذا ���	�ر 	�
�ن ا�� ود ا'دار�� =رط�ً 7زا#��ً �
ھ�
� و!�و�� ���Iط (�� ا�
د�ن 	د��8 إ�� ا4
	�9ل �	�<�ذ ا�	زا
8 	�<�ذاً (����ً ، و(دم ا�	/Fر �� ذ�ك F=�� 	و:�? 

��;ً �!ل ا��زاع 		<ق (��8 ا'دارة 
? ا�
	��:د 
��� ا�	داًء ، و��7��� ھذا ا�7زاء (��8 ، و�ذ�ك ��و ��	�ر �
  .  وا�
	��:د ا��7وء إ�� ا� ��ء وطول إ7راءا	8 
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ــ إن �رض ا�=رط ا�7زا#� (�� ا�
	��:د 
? ا'دارة �� ا�� د ا4داري 4 �=	رط �	و:��8 إ9��ت و:وع �رر ٢٦
��� أو أ��ب ا�
ر�ق ا���م ��;ً ���وص (��8 ��  أ�

7رد 	! ق ��ب ا4�	! �ق ا��إذ إن ا��رر 
<	رض 

 �
  . ا�� د وذ�ك &�8 ��	�دف 	! �ق ��ر ا�
را�ق ا���

��رھ
� طر� �ً �!ل ا��زاع ٢٧	)����درة ا�	/
���ت �� ا�� ود ا'دار�� 
ــ �
0ن إ(
�ل ا�Iرا
�ت ا�	/�Fر�� و
  . �ء ا4داري :�ل و:و(8 	�7��ً ��دFول �� ��!� ا� �

  

 ً�
  ا�	و��ت / ��

 �	<��  : و� �ً �
� 	 دم 
ن �	�#+ � د ا�	���� إ�� (دة 	و���ت 		
9ل 

ــ �رورة ا�	<�ت ا�
=رع ا��را:� ��ن :��ون 
�	 ل �!0م إ7راءات ا�	 ��� �� ا�
��ز(�ت ا'دار�� ١

� �	���ب 
? ط���� ا�
��ز(� ا'دار�� ، ���#ص ا�
طرو!� أ
�م ا� ��ء ا4داري ، وF ن) ���#��F ف;	F4

  . وذ�ك (�� $رار ا�	�ظ�م �� دول ا� ��ء ا�
زدوج وا�ذي ��	�ر ا��راق وا!داً 
��� ) ا���د��(ا�
��ز(� ا�
د��� 

���� ود ا'دار�� ٢ � ��	

��ز(�ت ا'دار�� ا��� ��
0
� ا� ��ء ا4داري �!�ث 	0ون =�!
��ت ��	F? ا��و	ــ 

ن ا�
�دة ) ج(، وا�	 ��ل 
ن ا4�	��9ءات ا�
�رو�� (�� و�4	8 و��&Fص ا�< رة وا&(
�ل ا�
�د�� �Mدارة )٧ /

 ً ��
�F ( م $�ره�

ن :��ون 
�7س =ورى ا�دو�� وا�	� ر�
ت طر� �ً �;(	راض (�� ا� رارات أو ا�ط�ن ���� أ .  

�در ا� ٣
رار أو ا���7 ا�ر#���� �8 و��ن ــ 	�وع طرق ا�ط�ن أو ا�	ظ�م 
ن ا� رارات ا'دار�� ، ��ن ا�	ظ�م أ
�م 
ا4(	راض ��Iر 	�ك ا���7ت 4�0(	راض أ
�م ا�وز�ر أو أ
�م ���7 أو ھ�#� ��<�ل ��8 دون 	 د�
8 �� ��ء 


��ً /  ٧(ا4داري ، وذ�ك 
� أ0دت (��8 ا�
�دة �F /رع ) ج=

ن :��ون 
�7س =ورى ا�دو�� ا��را:� ، ھذا وان ا�
�ل ا4(	راض (�� ��ض ا� رارات ا���درة 
ن ��ض ا���7ن أ
�م 
!�0م ا�	
�ز،  :د ذھب إ�� ا��د 
ن ذ�ك إذ 7

��ض ا� رارات 
ن و�4	8 و�7ل ا�	ظ�م 
ن و�رى إن ذ�ك ��م ا� ��ء ا4داري ��دم ا�4	ظ�م ، إذ ا�8 ا�	��9 
�در ا� رار و��ن ا4(	راض أ
�م ��7 أFرى 	0ون :
  . رارا	�� :ط��� ا� رار ا4داري 
	��9راُ ��ن ا�	ظ�م أ
�م 

و�ذا �رى ــ وان �0ن ا4(	راض أ
�م ا���7ن �
9ل أ��و��ً $�ر :��#� �� !ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� ــ        
�در ا� رار أو ا���7 ا�ر#���� �8 ، (�� ا�8 �<�ل أن 	=0ل 
�رورة ا4:	��ر (�� طر�ق ا�	ظ�م ا4داري أ
�م 


ن (���ر :��و��� وإدار ��0=
�� و���� 	�ظر �� 7
�? ا�	ظ�
�ت و
ن ا7	
�ع آرا#�م �
0ن ا�و�ول ��7ن إدار�� 
إ�� ا� رار ا4داري ا����م ، (�� أن �	م �!ص ا�	ظ�
�ت �� !�ور ��!ب ا�=/ن وإ7راء 
� ��زم ���دي ��!ب 

	ظ�م ا�=/ن و��7 �ظره ، إ
� أن �	م �� $��	8 �/ن ذ�ك :د �
9ل (
ل 	 ��دي 4 أ90ر ، أي ا4:	��ر (�� طر�ق ا�
و
ن 9م �
0ن 	=�0ل ��7ن 	و��ق �!ل ا��زاع �طر� � �د��� أFرى ، أي �	م ا��7وء إ�� ��7ن ا�	و��ق �!ل ا��زاع   
ــ ��د 	 د�م ا�	ظ�م ا4داري ــ و�� !��� (دم ا��ت �� ا��زاع أو (دم 
وا� � طر�� ا��زاع (�� 	و��� ا�
و�ق 

  . (�دھ� �	م ا��7وء إ�� ا� ��ء ا4داري 

  

  

)١٩٠(  



                                                                                                                             
 ����ــا��

ار�� ، و��ظم �رورة 	دFل ا�
=رع ا��را:� ��ن 	=ر�? �	�ظ�م إ�7زة ا��7وء إ�� ا�	!�0م �� ا�
��ز(�ت ا'د ــ٤
�ور ا�
��ز(�ت ا'دار�� وا�	� ��ط�ق (���� ا�
���ر ا���م �� ����� أ!�0
8 وإ7راءا	8  ?�
7� ً;
، وان �0ون =�

  . ��	!�0م 


ن :��ون ا�
را���ت ا�
د��� ا��را:� وا(	��ر ا�	!�0م ا4داري 
ن ) ٢٧١( 	�د�ل �ص ا�< رة ا&و�� 
ن ا�
�دة ــ٥
��=ر �دى دوا#ر ا�	�<�ذ ، �!�ب �ص ا�
�دة 

ن :��ون ا�	�<�ذ ا��را:� ر:م ) ١٤(:��ل ا�
!ررات ا� ���� ��	�<�ذ ا�

�وم ، ����  �١٩٨٠��� ) ٤٥(Fرض ا!د ا�	وم ، ��ن ا(�Fرض (��8 ا!د ا�	م ��� �

�<ذ ا��دل أن ، وھذا 
�د�ق ا� رار ا�	!�0
� ، وذ�ك ��دف 
�N ا�9 � 	���ل !0م !	�& ��	F
0
� ا�!

را��7 ا����] ط��ب ا�	�<�ذ �


ل ھ�#� ا�	!�0م �� .  

4 �7وز أن �0ون : ((
ن :��ون ا�
را���ت ا�
د��� ا��را:� ا�	� 	�ص (�� ا�8 ) ٢٥٥(	�د�ل �ص ا�
�دة  ــ٦
وذ�ك �/ن �
�? ا�
=رع ا��را:� ا� ��ة .... )) 4 �Lذن 
ن 
�7س ا� ��ء ا&(�� ا�
!0م 
ن ر�7ل ا� ��ء إ


� ا�	!�0م وان � 	�ر ذ�ك (�� ا� ��ة ا�
	 �(د�ن ، &7ل �
�
�ر�� وظ�<� ا� ��ء 
ن ا� ��م 

ر�ن �� 	�
ا�
F رىFور أ
/��رج �ط�ق (
�8 ا�!<�ظ (�� ھ��� ا� ��ء و(دم إ=�Iل ا� ��� ا�ذي 4 �زال �� وظ�<� ا� ��ء 


	د ذ�ك ا��
�ح �� ��ة ا�
	 �(د�ن دون $�رھم �� ا�دFول �� (
��� ا�	و��ق أو ا�و��ط� أو � �
ا�وظ�<� ، 0
  . ا�[ .... ا�
<�و�� 

��دئ ا&�����  ــ٧
�7ب (�� ا'دارة (�د إدرا��7 �=رط ا�	!�0م �� ا�� د ا4داري أن 	�
ل (�� ا�!<�ظ (�� ا�
� ?	
		 �

�ن ا�� د (�د إ�را
8 ا&�س ا���
� ا�	� 	 وم (���� ��� ود ، و�	�
ن ��ط�ت وا
	��زات ، وذ�ك  8

  . �ظر�� ا�� ود ا'دار�� 

��#ص  ــ٨F ��) ًق ا� ��ون ا�وط�� ا4داري (�� ا�� ود ا'دار�� !<�ظ����رورة ا=	راط ا�
=رع �را!� 	ط
�>�	 ��) ً��
�زات �Mدارة و!ر

ن  8
�دد ھذه ھذه ا�� ود و
� 	�ظ�ذ ا&!�0م ا���درة 
ن ھ�#�ت ا�	!�0م 

  . ا�� ود 

0
�ن وا4�	���� (�د إ�رام ا	<�ق ا�	!�0م �ذوي  ــ٩!
�و�� ا'دارة (�د إ�رام ( د إداري دو�� �!�ن اF	��ر ا�
��#ص ا�� د ا4F ل>I	 4 ث�!� ، 8��رات ا� ��و��� وا�<��� ا�	� 	
��0م 
ن ا����$� ا�د:� � ����0 7وا�Fداري ، ا�

أو 	!د�د ا� ��ون ا�وا7ب ا�	ط��ق (�� ا�
و�وع أو ا'7راءات ، !	� 4 	<�7/ �	ط��ق ا�
!0م � ��ون 4 (;:� �8 

و7ب �
� �< دھ� ا
	��زا	�� ا�
 ررة ��� 

� ��7ل ا�	<ر:� ��ن ا�� ود ا'دار�� وا�� ود ا�
د��� ، �����زاع ، أو ر

���N ا���م ا� ��ون ا4داري ، 
? ا=	راط أFذ 
و���  . ا� � ا�وز�ر ا�
F	ص أو 
�7س ا�وزراء وذ�ك �	��ق ا&
ر 

0
�ن وا�
و� �ن وا�و�ط�ء (�� ا�8 �<�ل أن �0و�وا ��  ــ١٠!
�� �	/ھ�ل ا��F داد دورات)L�:��م وزارة ا��دل 
��ت ا&Fرى وذ�ك 
ن ��	F4رة ا�<��� �� ا�Fن وا� ��و���ن وذوي ا���
�!
F;ل ا�
��د ا���Iب ا&(م 
ن ا�

 �
�0
�ن وا�
و� �ن وا�و�ط�ء ، !
ا� ��#� ، (�
�ً إن 
9ل ھذه ا�دورات 	��(د (�� ��ورة ا�9 ��� ا� ��#�� �دى ا�
�رات Fدل ا����ؤدي إ�� !�م ا��زاع �طر�ق $�ر ا� ��ء ، ��'���� إ�� �رورة ( د ا�
ؤ	
رات وا��دوات �	

���و��#ل ا��د��� وطرق !��� ��
��ز(�ت ا'دار�� و�=ر و	ر��[ 9 ��� (�� 
�	وى ا����م وز��دة ا�
�ر�� ا� ��و��� 

�ر�� 
  .ھذا ا��ظ�م �ظر��ً و

  

  

)١٩١(  



                                                                                                                             
 ����ــا��


ن ا� ��ون ا�
د�� ا��را:� ، �!�ث �0ون ) ٦٩٨(�و�� ا�
=رع ا��را:� ��رورة 	�د�ل �ص ا�
�دة  ــ١١
��دل ��ن ا�طر��ن (ن 7زء 
ن اد(�ءا	�م ، وذ�ك &7ل (دم اF	;ط8 ��Iره 	

��ً �ذ0ر �زول �	
 N��	�ر�ف ا�

�و
� ا���N ( د �: (( 
ن ا�	�ر��ت وا�و��#ل ا&Fرى ، و�0ون �ص ا�
�دة �0>	� Fر�? ا��زاع و� ط? ا�
���	را�� ، وذ�ك ��زول 0ل 
ن ا�طر��ن (�� و87 ا�	 ��ل (ن 7زء 
ن اد(�ءا	8  . ((  


� �	;ءم 
? �ظ�م ا�و��#ل ا��د��� �� !ل ا�
��ز(�ت ا'دار��  ــ١٢�	طو�? �ظ�م ا�	 �دم �� ا�	=ر���ت ا�وط��� 


� ��7ل ��� 
ن ا9ر :�ط? ��	 �دم ا�
� ط ��!ق ا��
� �0ون �8 ا9ر ���] �� (دم و
	��زع (��8 �� ا�� ود ا'دار�� ، 

  . ���ع ا�! وق ا�
	��زع (���� 


ن  ــ١٣ ����Fو ���>
�رورة 	 ��ن �ظ�م ا�و��#ل ا��د��� �	�و�� ا�
��ز(�ت ا'دار�� �� ��وص وا�!� و

��ً ا'=�رة إ�� ا'7راءات وا�
وا(��	

وض و$�ر :���� ��دة 	/و�;ت ، Iا� ?
د ا�	� �	م ���� !�م ا��زاع ، 

	!د�د ا�
دة �	�و�� ا�
��ز(�ت ��&����ب ا��د��� �
دة أ:��ھ� أر��� أ=�ر ��	!�0م و�	�ن �و
�ً ��	و��ق أو ا�و��ط� 

ن ا�	!�0م وا&����ب ا&Fرى  ���Iا� ?
 ً�
  . أو ا���N وذ�ك ا���7

�� ��و��#ل ا��د��� ��  ــ١٤�F	
!ل ا�
��ز(�ت ا'دار�� 
? 	و�� إ!دى ا���7ت ا�ر�
�� إ�=�ء ��7ن أو 
را0ز 

�ء ا�و�ط�ء �/����	���ق ��
���ت ا�
<�و�� وا�و��ط� وا�	و��ق وا���N ، !�ث 	 وم �L(داد :وا#م  ��
إدار	�� و:��
 ���F ت��دارة �7L���ن 	F
�رة �� (دة 
4�7ت 
ن :��و���ن و
��د��ن و$�ره 
ن ا�Fن ذوي ا�
وا�
و� �ن 

���I ) 	�و��(ا�و��#ل ، و	�در ا����7 :رارات ��ذه ��� ً;9
(�� أن �ذ�ل ا� رار ا���در 
ن ا�
و�ق أو ا�و��ط 

�ً !�ث �=	رط أن �0ون  ،ا�	�<�ذ�� ��0	�ب ا��<� ا�ر�
�� و�0ون :��;ً ��	�<�ذ �
(�� إن :�ول ا&طراف �� رار 

  . ھ��ك 
���د ��ط�ن �8 �0	�ب ��ده ا� رار ا�در�7 ا� ط��� 

7
و(� 
ن ا��
���ت و
��� ) ا�طر�ق $�ر ا� ��#�(�	ط�ب إ��7ح ھذا ا��ظ�م  ــ١٥
  : 	! �ق 

  .أ ــ �
�ن ا��زاھ� ا�ذي �	ط�ب ا!	رام 
وا� � ا&طراف ا�
	��ز(� 

  .ب ــ �
�ن ا��ر�� 

  . ج ــ �
�ن ا�!��د وا�	 ;��� ا�
و�ق أو ا�و��ط أو ا�
!0م 

��7ن وو���� 
و�? ا�	ط��ق وا� �ول و	�<�ذھ� ط��
� إن ھذه ا�	و���ت 		<ق 
? د ــ ا!	رام ا'دارة �	و���ت ا�
��دئ ا� ��#�� 
�دأ ا�
=رو(�� وا�
 .  

  . ا'=�رة إ�� ا�=رط ا�7زا#� �� ا�� ود ا'دار�� 0طر�ق �!ل ا��زاع ا4داري إن �0ن ھ��ك 
 	�� �8  ــ١٦

  

  

  

  

  

  

)١٩٢(  



  

  

  

 

 

 


	� �����ي 

 

ا���
 د��



 ا��	� ا�ول
ا������ ���  

��� و���� ��ا��
�"� ا��!�ز��ت 

  ا%دار#�
 

ا��	� 
 ا�)�'& 

  



 &
ا�+"*�( 
ا��!�ز��ت 
  ا%دار#� 

 

ا��	� 
 ا�)��, 

 

���0 �"� ا�/���� ا.-+�
ا��!�ز��ت ا%دار#� �1 

�&��� ا�2#�3 �� ا��



  

  

 

 

 

 

 

 

  

ـا���4
 ��ـ

 �����



 

 

 

 




ور�� ا��راق            ��  

  وزارة ا�����م ا���� و ا���ث ا����

                 

  ���� ا���وق/ ����� ا��
ر�ن     

  


 ا����ز��ت ((  � �ا����ب ��� ا������ 

 ))ا�دار��

ــ درا��                            
   ��ر�� ــ

                              

   ��د�ت �
� ا�ط����ر����                              

                                    
 ))    ��وي زه�اء 	��� ���� ((

  إ�! ���س ���� ا���وق ـــ ����� ا��
ر�ن                    

  وھ �زء �ن ��ط���ت ��ل در�� ا�������ر # ا����ون ا���م           

                                           
  ����اف 

  ا���
ذ ا���
	د ا�د��ور            و              ا���
ذ ا���
	د ا�د��ور   


ظم 	�� 	�
س ا���
��                                ��م ���م ���ل  �  

  



  م   ٢٠١٣ھـ                                                               ١٤٣٤   



  

  

  

  

  

  

  


 ا����ز��ت ((  � �ا����ب ��� ا������ 

 ))ا�دار��

ــ درا��                            
   ��ر�� ــ

                              

   ��د�ت �
� ا�ط����ر����                              

                                   
     ))��وي زه�اء 	��� ���� ((

  إ�� ���س ���� ا���وق ـــ ����� ا��
ر�ن                    

   وھ� �زء �ن ��ط���ت ��ل در�� ا�������ر  � ا����ون ا���م          

                                           
  ����اف 

  ا���
ذ ا���
	د ا�د��ور            و              ا���
ذ ا���
	د ا�د��ور   


ظم 	�� 	�
س ا���
��                                ��م ���م ���ل  �  
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   ا
�رآن ا
	ر�م/ أو�ً 

   ا
����م/ �����ً 

��"�ق  �د ا��ر�م ا��ر��وي ، ا�دار ا���ر��  ا����د ا�ول ، ، ��ذ�ب ا���� ، ا�زھري���ور ���د �ن ا��د  أ�وــ ١
 ، ���  . م ���١٩٦٨$��ف وا��ر

إ�1� �ل �ن ���د ا��وھري ، ا����ح ��ج ا���� و���ح ا�*ر��� ، ا��زء ا�-��, ، ا�ط�*� ا�را�*� ، دار ا�*�م ���(��ن  ــ٢
  .م ٢٠٠٨م ، ��"�ق ���د ز�ر�� �و1ف ، ١٩٩٠، ��روت ، 

  . م ١٩٩٥��ران �1*ود ، ا�را6د ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا�*�م ���(��ن ، ��روت ، ����ن ،  ــ٣

ا��راث ا�*ر�, ، ��روت ،  إ���ء�د ا�د�ن ���د �ن �*"وب ا�:�روز آ��دي ، ا�"��وس ا����ط ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار � ــ٤
  . م ٣٠٠٣

  . م ���٢٠٠٩د �ن ��رم �ن ��ظور ، �1�ن ا�*رب ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا���ب ا�*���� ، ��روت ، ����ن ،  ــ٥

 ً��
�� / ����ب ا
�ر	
  ا

، ا����ب ا�و�@ �1د ا��د ، ا�?رط ا��زا6, <, ا�*"ود ا��د��� ��ن ا�"��و��ن ا���ري وا�:ر�1, ، ا�ط�*�  إ�راھ�م. د ــ١
��*, ا��د�ث ، �  . م ٢٠٠٣،  ا1A��در��ا�

���  �@  إ�راھ�م. د ــ٢Bداري ، ا�رCون ا���ن  ا�*راB, ، ا��زء ا�-��ث ، �دون ا�"��ون<,  اAدارة أ ��لطE ا�:��ض ، ا�"��
 Gر ، �( 1�� ط�?� .  

�ري ا�دو�, ، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ،  ا�1سز�د رHوان ،  أ�و. د ــ٣�  . م ١٩٨١ا�*��� <, ا�����م ا��

  .م ١٩٧٤، ا�ط�*� ا�-���� ، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��در�� ،  وإ�راءا�Eا�و<� ،  "د ا�����م  أ�وا��د . د ــ٤

�ري  أ�وا��د . د ــ٥��KCم ا��ا��� ، ��ريا�و<��Aدر�� ،  وا��1Aرف ، ا�  .م١٩٧٨، ا�ط�*� ا�-��-� ، ��?$ة ا��*

�ن <ض ا����ز �ت ، دار ا���ب ا�"��و��� ، ا����� . د ــ٦���ون �B @�  ا��*��ق ، ,*>�ا��د ا���دي وا�����, ا?رف ا�?
  . م ٢٠٠٦ا���رى ، ��ر ، 

  . م ١٩٨١، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ،  ا�و�@اCداري ، ا�ط�*�  ا��د ��<ظ ��م ، ا�"��ون. د ــ٧

، �ط�*� ا��و<�ق ،  ا�و�@، ا�ط�*�  ا�ولوا��"�رن ، ا��زء  ا�رد�,ا�"�H, ا��د 1*�د ا��و��, ، ا�����م <, ا��?ر�G  ــ٨
  . م ١٩٨٦ ��ن ، 

  . م ١٩٧٣، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  ر��اAداا��د  -��ن  ��د ، �ظ�ھر ا��1ط� ا�*��� <, ا�*"ود . د ــ٩

��*� ا��د�دة ، ا1A��در�� ، . د ــ١٠��ء ، دار ا�H"وا� E":وء ا�H ,> داريCم ٢٠١١ا��د �و1ف ���د  �, ، ا��ظ�م ا .  

    . م ٢٠٠٩ادم وھ�ب ا��داوي ، ا��را<*�ت ا��د��� ، ا�ط�*� ا�-���� ، ا������ ا�"��و��� ، ��داد ، . د ــ١١

، دار ا�و�@وآ-�ره ا�"��و��� ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*�  اAدار��ا?رف ���د ��Kل ���د ، ا�����م <, ا����ز �ت . د ــ١٢
 ، ,*���  . م ٢٠١٠،  ا1A��در��ا�:�ر ا�

)١٩٣(  

��*� ا��د�دة ،  ا�-ر�1ن ا���دا�, ،  ا����ري. د ــ١٣��ق �����م ، دار ا�:�C ,�1�در��ا���1Aم ٢٠٠٩،  ا .  

 �����
 ا	���در



�ء اCداري ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ١٤H"م ١٩٩٩أ�ور ا��د ر1(ن ، و�1ط ا� .  

��*, ا��د�ث ،،����رة ا���N وا��"���H وا�ود�*�ا�*"ود اط���، أ�ورا���1?�ر  ــ١٥�  .  ، �( 1�� ط�G ا1A��در��ا���ب ا�

م ٢٠١٠دار وا6ل ���?ر ،  ��ن ، ا�ردن،،  ا�و�@ا�ط�*� ��ول ا��د��� ���زا �ت ا��د��� ،ا�"�H, �?�ر ا�����, ، ا� ــ١٦
 .  

��� . د ــ١٧Bا�ر ، ,���B ر�دار���Aھرة ،  ا��$��ف، �ط�*� دار  ا�و�@، ا�ط�*�  ا�  . م ١٩٧٨، ا�"

  . م ١٩٦٦-روت �دوي ، ���دئ ا�"��ون اCداري ، ا����د ا�ول ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ١٨

�د ���ر، ا�����م <, ا�*"ود اAدار��، درا�1 �"�ر��، ا�ط�*� ا�و�@، دار ا����H ا�*ر���، ا�"�ھرة،.د ــ١٩���ر �  . م ١٩٩٧

�د ���ر ، ا��و<�ق <, �*ض ���ز �ت ا�دو�� ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، . د ــ٢٠���ر �  . م ٢٠٠٢

��*� 1*دون ا�ر��*, ، ا��ر?د إ�@ . د ــ٢١���Bو��� ، ��داد ،  إ��  . م ٢٠٠٦ا�د وى ا��د��� ، ا�ط�*� ا�-���� ، ا������ ا�"

، ��?ورات ا����, ا��"و��B ، ��روت ، ا�و�@، ا�ط�*�  اAدار������ز �ت ، ا�"��ون اCداري ا�*�م وا�ورج 1*د. د ــ٢٢
  . م ٢٠٠٦

��*�� ��درا1�ت وا��?ر ، ��روت ،  ــ٢٣��ورج <ود�ل و���ر د�:و�:�� ، ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� ا�و�@ ، ا��ؤ�11 ا�
 ، ,H�  .م �٢٠٠١ر��� ���ور ا�"

���1 ، دار ا����H ا�*ر��� ،  وأ���م�ور�, ?:�ق 1�ري ، Bوا د . د ــ٢٤Kر�� ، ا�ط�*� ا���ء اCداري ، درا�1 �"H"ا�
  .م ٢٠٠٣ــ ٢٠٠٢ا�"�ھرة ، 

�ل ا�*"ود اAدار�� ، دار ا����H . د ــ٢٥��ور�, ?:�ق 1�ري ، ا�����م و�دى �واز ا���وء إ��E �:ض ا����ز �ت <, �
    . م ٢٠٠٥ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، 

، ��داد ، �?ر ا���دودة�1ن  �, ا�ذ�ون ، ?رح ا�"��ون ا��د�, ا�*راB, ، ا�*"ود ا���1�ة ، ?ر�� ا�را�ط� ��ط�G وا�. د ــ٢٦
  .م ١٩٥٤

��*��  ا�و�@��"��ون اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*�  ا�1�1���1ن ���د  وا�H ، ا����دئ . د ــ٢٧�، ا��ؤ�11 ا�
  . م ��١٩٩٧درا1�ت ، ��روت ، ����ن ، 

ا����� ا���رى ، ��ر ،  ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا���ب ا�"��و��� ، اAدار���1ن ���د ھ�د ، ا�����م <, ا����ز �ت . د ــ٢٨
  . م ٢٠٠٨

��ون ا�����م ا���ري ، دار ا����H ا�. د ــ٢٩B ,> رة�Kم ، ا�?�  . م ٢٠٠١*ر��� ، ا�"�ھرة ، �1�ن  �د ا�G��1 ھ

�ء ، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ، . د ــ٣٠H"ر طر�ق ا��R داري  نCا�"رار ا ���م 1�١٩٨١�, درو�ش  �د ا����د ، ��
 .  

�رة ا�دو��� ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ٣١�  . م �1�٢٠٠٣ن ا����, ، ا�����م ا��ظ��, <, ا��

  . م �1�١٩٧٧ن ا��ؤ�ن ، ا�و��ز <, ا�����م ، �ط�*� ا�:�ر ، ��روت ،  ــ٣٢

  . م ��١٩٨٨دي  �د ا���*م ، د�وان ا��ظ��م ، دار ا���ل ، ��روت ، . د ــ٣٣

��� ��دي ���1�ن ا�"��(ت ،.د ــ٣٤Bدار��ا�رAا  @�  ���� م٢٠١٠ ،  ��ن،ا���و���، ا�ط�*� ا�-����،دار ا�-"�<� ا���زةوا��
)١٩٤(  

�ء اCداري ، ا�ط�*� . د ــ٣٥H"ز <, ا���  .م٢٠١١، دار وا6ل ���?ر ،  ��ن ،  ا�و�@��دي ���1�ن ا�"��(ت ، ا�و



��د ��Kل ا�ظ�ھر. د ــ٣٦K، ��ر�م ١٩٩٧، دارا���1رة ،  ��ن، ا�و�@، ا����ب ا�-��, ، ا�ط�*� ا�"��ون اCداري ، درا�1 �"
 .  

���  �@ ا��ؤ11�ت ا�*���  .د ــ٣٧Bل ، ا�ر�ل ا��1د ھ���K������Aرف،  ا�وا��1C(��� ، درا�1 �"�ر�� ، ��?$ة ا��*
  . م ١٩٧١ا1A��در�� ، 

، �( ��ظم ا�:ر�1, وا���ر�� وا�*را��Bر��م ا����1, ، �ر�� اAدارة <, �1ب Bرارا��� ، درا�1 �"�ر�� <, ا. د ــ٣٨
  . م �٢٠٠٠��ن �?ر ، 

�ر ، �دود �1ط�ت . د ــ٣٩�  . م ٢٠٠٠ــ١٩٩٩ار ا����H ا�*ر���، ، د<, �وG�B  "و�� ا��را�� اAدارةز�, ���د ا��

�ء اCداري، درا�1 �"�ر��. د ــ٤٠H"م �ن را?د ا�*�وي،ا����ن،ا�و�@، ا�ط�*�  ا�ول، ا��زء 1� ، �>�  . م ٢٠٠٩ ، دار ا�-"

�ء اCداري ، ��?$ة ا��*�رف ، . د ــ٤١H"ا� ��Cوى ا��1و�� وو��ل ا�د�ن ، د �� ,��  . م ١٩٨٦،  ا1A��در��1

�ل ا�د�ن ، ا�د �وى . د ــ٤٢�� ,��ود �وى ا��1و�� ، ا�ط�*� ا�-���� ، ��?$ة  اAدار��ا�"رارات  إ���ءـ د وى  اAدار��1
   . م٢٠٠٣،  ا1A��در��ا��*�رف ، 

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، ��?$ة ا��*�رف ، . د ــ٤٣H"ل ا�د�ن ، ا���� ,��  . م ٢٠٠٣،  ا1A��در��1

�ل ا�د�ن ، ا�و�1ط <, د وى . د ــ٤٤�� ,��،  ا1A��در��، ��?�ة ا��*�رف ،  ا�و�@، ا�ط�*�  اAدار��ا�"رارات  إ���ء1
  . م ٢٠٠٤

�ل ا�د�ن ، . د ــ٤٥�� ,��  . م ٢٠٠٤،  ا1A��در��، ��?$ة ا��*�رف ،  ا�و�@اري ، ا�ط�*� ا�"��ون اCد أ�ول1

�ل ا�د�ن ، . د ــ٤٦�� ,��، ��?$ة  ا�و�@، ا�ط�*�  اAدار��ا�"رارات  إ���ء<, د وى  اAدار��ا����ز �  إ�راءات1
  . م ٢٠٠٥،  ا1A��در��ا��*�رف ، 

�ل ا�د�ن. د ــ٤٧�� ,��، ��?$ة  ا�و�@���ز �ت ا�وظ�:� ا�*��� وا�ط*ون ا������ �?ؤون ا��وظ:�ن ، ا�ط�*�  ، 1
  . م ٢٠٠٥،  ا1A��در��ا��*�رف 

�ل ا�د�ن ، . د ــ٤٨�� ,��  . م ٢٠٠٦، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��در�� ،  ا�و�@ا�*��� ، ا�ط�*�  اAدارة1

�ء اCداري ، ا��زء . د ــ٤٩H"ز <, ا����وي ، ا�وBد ا�?ر�  . م ١٩٨١، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  ا�ول1*

���  �@ أ ��ل اAدارة <, ا�?ر�*� ا1A(��� وا��ظم ا�وH*�� ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا. د ــ٥٠Bم ، ا�ر��ر 1*�د ا���:�
  .م ١٩٨٧ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ، 

�ل اAدارة ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*� ا�-��-� ، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ���1�ن . د ــ٥١� � E���Bداري ورCء ا�H"وي ، ا��ا�ط�
  . م ١٩٦١ا�"�ھرة ، 

  . م١٩٨٤:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ، ، ا�ط�*� ا�را�*� ، دار ا� اAدار��ا�*��� ��*"ود  ا�1س���1�ن ا�ط��وي ، . د ــ٥٢

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ، . د ــ٥٣H"ز <, ا���  . م ���1١٩٨٥�ن ا�ط��وي ، ا�و

�ء . د ــ٥٤HB ، داريCء ا�H"وي ، ا���ء���1�ن ���د ا�ط���Aب  ا�ا�*ر�, ،  دار ا�:�ر، ا�ط�*� ا�1�د�1 ،  ا�ول، ا���
  . م ١٩٨٦ا�"�ھرة ، 

)١٩٥(  

  . م �٢٠٠٩��ن،، �ا��ؤ�11 ا��د�-� �����ب ، طرا��س، اAدار��<, ا����ز �ت  ا�1���1، ا��ظر��ت د�ون��1ر ��1ل .د ــ٥٥

��*� ��داد ،  ا�و�@?�ب �و�� ���ور ، ا�"��ون اCداري ، ا����ب ا�-��, ، ا�ط�*� . د ــ٥٦� �":� @�  Gم ١٩٨٠، ط� .  



  . م ١٩٨٨ط�رق ا���ذوب ، اAدارة ا�*��� ، ��?ورات ا����, ا��"و��B ، ��روت ، . د ــ٥٧

، ا�"�ھرة ا��د�-�، �����  ا�و�@ط*��� ا��رف ، ?روط �Bول ا�د وى <, ���ز �ت ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� . د ــ٥٨
  . م ١٩٥٦ا�"�ھرة ، 

  . م ١٩٦٤ــ١٩٦٣ط*��� ا��رف ، ا�"��ون اCداري ، ����� ا�"�ھرة ا��د�-� ، ا�"�ھرة ، . د ــ٥٩

�ل اAدارة ا�*��� ، ����� ا�"�ھرة ا��د�-� ، ا�"�ھرة ، . د ــ٦٠� A ء�H"ا� ���Bرف ، ر�  . م ١٩٧٠ط*��� ا�

��ون ، ا�ط�*� ا�-��-� ، دار ا����H ا�*ر��� ،  اAدارةط*��� ا��رف ، ��دأ ا��?رو �� وHوا�ط HKوع . د ــ٦١"�� ���ا�*
  . م ١٩٧٦ا�"�ھرة ، 

�ر�� و. د ــ٦٢���ون رBم  اAدار��  �د ا����د ا���?�وي ، ا�����م ا�دو�, وا�دا�K, <, ا��واد ا��د��� وا��"�� ً��1��  ٢٧ط�"
��ون رBم ١٩٩٤"��  .م ٢٠٠٧در�� ، م ، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��1�١٩٩٧�� ٩م ا��*دل �

��ون ا��ر. د ــ٦٣B م  �د ا�ر��ن ا�*(م ، ?رحBت ا��د��� ر�، ا��زء ا�را�G ، �ط�*� ا�زھراء ، م1�١٩٦٩��  ٨٣ا<*
  . م ١٩٩٠، ��داد

 �د ا�رزاق ا�1��وري ، ا�و�1ط <, ?رح ا�"��ون ا��د�, ، ا��زء ا�-��, ، ط�*� ��"�� �ن �Bل ا���1?�ر ا��د . د ــ٦٤
Rرف ، �د�ت ا��را�  . م ٢٠٠٤،  ا1A��در��, ، ��?$ة ا��*

��*, ، ا1A��در�� ، . د ــ٦٥�  . م ٢٠٠٧ �د ا�رؤوف ھ�?م ��1و�, ، ا��را<*�ت اAدار�� ، دار ا�:�ر ا�

�ء<, د وى  اAدار�� �د ا�*ز�ز  �د ا���*م ��K:� ، ا�د<وع . د ــ٦٦��Aا�ط�*�  ا ، ���،  ا�و�@وا�د �وى ا��$د���� وا���1*
  . م ٢٠٠٧،  ا1A��در����?$ة ا��*�رف ، 

�ء ���س ا�دو�� ، ا�ط�*� ا�و�@ ، ��?$ة ا��*�رف . د ــ٦٧HBو E":دار�� <, ا�Aا�"رارات ا ، �:��K د ا�*ز�ز  �د ا���*م� 
  .  م ٢٠٠٧، ا1A��در�� ، 

�ت اAدار�� �د ا�*ز�ز  �د ا���*م ��K:� ، ا��را<*�ت . د ــ٦٨�-Aم وا�، ا��ر�ز ا�"و�,  ا�و�@�ء اCداري ، ا�ط�*� ا�"H أ�
  . م ٢٠٠٨ا�"��و��� ، ا�"�ھرة ،  �V�دارات

�ء ���س ا�دو�� ، ا�ط�*� . د ــ٦٩HBو E":داري <, ا�Cد وى ا��*و�ض ا ، �:��K ة  ا�و�@ �د ا�*ز�ز  �د ا���*م$?�� ،
  . م ٢٠٠٩،  ا1A��در��ا��*�رف ، 

�ء اCداري  �@  �د ا���, ��1و�,.د ــ٧٠H"ا� ��Cل، و��ء اAدارة أ �HB ،ء���Aرف، ا�، ا1A��در��، ��?$ة ا��*
  . م١٩٨٣

��*�� ، ��روت ، ����ن ،   ، ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� ا�و�@ �د ا���, ��1و�,  �د W. د ــ٧١�  . م١٩٩٣، ا�دار ا�

  . م ٢٠٠٠ا���ل ، ا�و��ز <, ا�"��ون اCداري ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  أ�و �د ا�:��ح . د ــ٧٢

  . م �H١٩٧٢ ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، ا�*��� ، دار ا��� اAدارة �د ا�:��ح �1ن ، ���دئ . د ــ٧٣

  .م ١٩٦٤ا�"�ھرة ،  ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، اAدار�� �د ا�"�در ��Kل ، �ظر�� �1ب ا�"رارات . د ــ٧٤

)١٩٦(  

 ا�ھ���، ا�ط�*� ا�-��-� ، ?ر�� ا�ط�G وا��?ر  ا�ول �د ا����د ا����م ، ا��و�ز <, ?رح ا�"��ون ا��د�, ، ا��زء . د ــ٧٥
  . م ١٩٦٩، ��داد ، 



:�ر ا�*ر�, ، �، دار ا ا�و�@ �د ا����د <��ض ، �ظر�� ا��زاءات <, ا�*"د اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*� . د ــ٧٦
  . م ١٩٧٥ا�"�ھرة ، 

  . م ٢٠٠٢ــ٢٠٠١، �دون ���ن ا��?ر ،  ا�و�@، ا�ط�*�  اAدار��?رف ، ا�*"ود  إ�راھ�م �د ا���*م  �د ا����د . د ــ٧٧

�ر��. د ــ٧٨��وي ، ?رح ا��را<*�ت ا��د��� وا��Bم (  �د ا���*م ���د ا�?رBون ر��B٧٧  ��1ا��?ر، دار) م�١٩٤٩ 
�ت ا���ر�� ، ا�"�ھرة ، *���  . م ��١٩٥٠

  .م ٢٠٠٤ د��ن  �رو ، ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� ا�-���� ، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��در�� ، . د ــ٧٩

�ء . د ــ٨٠HB ، داريCء ا�H"ن  �رو ، ا���ء د���Aا  Gدر�� ، �دون 1�� ط���1Aرف ، ا�  . ، ا�ط�*� ا�-���� ، ��?$ة ا��*

�ء اCداري ـ ��دأ ا��?رو �� ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*� ا�-���� ، ��?$ة ا��*�رف ،  . د ــ٨١H"ن  �رو ، ا��،  ا1A��در��د�
 G1�� ط� )� .  

  . م ٢٠٠٦ ��م ا�*ط�� ، ا�"��ون ا�دو�, ا�*�م ، ا�ط�*� ا�1�د�1 ، ا������ ا�"��و��� ، ��داد ، . د ــ٨٢

  . م ٢٠٠٣ذات ا�ط��G ا�دو�, ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  اAدار�� ��ت  �د W ا�?�X ، ا�����م <, ا�*"ود . د ــ٨٣

�ء اCداري ، �ور . د ــ٨٤H"رح ا�? ,> �����ن �, ا�د�ن ز�دان و���د ا��1د ، ا��و1و � ا�?��Aدارات ا�V�  ، ���و��ا�"
  . م �٢٠١٠دون ���ن �?ر ، 

�ء اCداري ، ا�ط�*� . د ــ٨٥H"وي ، �و1و � ا��ا�-��, ، دار ا�-"�<� ��?ر وا��وز�G ،  اA�دار،  ا�و�@ �, Kط�ر ?ط�
  . م ٢٠٠٨،  ا�ردن ��ن ، 

��� . د ــ٨٦Bس ، ا�ر�  . م ٢٠٠١، ����� ا�را6د ا�*���� ،  ��ن ،  ا�و�@، ا�ط�*�  وا� ��ل �@ ا���ل  اAدار�� �,  �

م �?$ن ا��و<�ق <, ا����ز �ت ، دار ا��ط�و �ت 1�٢٠٠٠��  ٧ �,  وض �1ن ، ا��*��ق  �@ ا�"��ون رBم . د ــ٨٧
��*�� ، ا1A��در�� ، �  . م ٢٠٠١ا�

ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*�  وأ���م��دي ا�1(�, ، ���دئ .  ��م  �د ا�وھ�ب ا��رز��, ود.  �, ���د �د�ر ود. د ــ٨٨
  . م ٢٠٠٩��� � ا����ب ، ا�را�*� ، ا�*��ك �

�ز �ت . د ــ٨٩���� ����6, ا��زا6ري ، ا��زء  اAدار�� ��ر  وا�دي ، ا��ظر�� ا�*H"م ا���ء  ا�ول<, ا��ظH"ا� ،
��*�� اCداري�  .م ١٩٨٨، �ن  ��ون ، ا��زا6ر ، ، د�وان ا��ط�و �ت ا�

���  �@ . د ــ٩٠Bدئ ا�ر�� <, و� اAدارة أ ��ل �ر ���د ا�?و��, ، �����،  اAدار��، ا���ظ�� ا�*ر��� ��*�وم  ا�ردنط��"
  . م ١٩٨١ ��ن ، 

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*� . د ــ٩١H", ، ا��ن ،  ا�و�@ �ر ���د ا�?و���  ، �>�  . م ٢٠٠٧،  ا�ردن، دار ا�-"

�ن ا��و<�ق <, ا����ز �ت <, Hوء  �رو ا��د ��1و. د ــ٩٢�م ، دار ا����H 1�٢٠٠٠�� ٧ا�"��ون رBم  أ���م، �
   . م ٢٠٠٠، ا�"�ھرة ، ا�*ر���

�زي <��ل ��دي ، . د ــ٩٣Rت�  . م ٢٠٠٤،  ا�و�@و�"�Cت <, �ط�ق ا�"��ون ا�*�م ، ا�ط�*�  �*��"

)١٩٧(  

�زي <��ل ��دي و د. د ــ٩٤R . ، ا�وط��� ، ��داد ����داري ، ا�ط�*� ا�و�@ ، ا��Cء ا�H"ل ، ا���  . م ٢٠١٢ د��ن  

���  �@ أ ��ل اAدارة ، دار ا���ب ��ط�� � وا��?ر ، ا��و�ل ، . د ــ٩٥Bس ، ا�ر��K روق ا��د�  . م ١٩٨٨<

�ء ا��د�, ، . د ــ٩٦H"ون ا���B ,> ھرة ، <��, وا�, ، ا�و�1ط���*� ا�"�ھرة ، ا�"�  . م �١٩٩٣ط�*� 



�ء اCداري ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ٩٧H"ر ، ا��  .م ١٩٦٣ــ١٩٦٢<ؤاد ا�*ط

�ن ،  أ�و<�د  �د ا��ر�م . د ــ٩٨�  ، �>��ء اCداري ��ن ا��ظر�� وا��ط��ق ، دار ا�-"H"م ٢٠٠٥ا�*-م ، ا� .  

�د راRب ا���و ،  �. د ــ٩٩���*� ،  اAدارةم ��  . م ١٩٧٣،  ا1A��در��ا�*��� ، �ؤ�11 ?��ب ا�

�1:��ء ا�?*�, ��ن . د ــ١٠٠Cب ا���و ، اRد را��، ����� ا����ر  ا�و�@، ا�ط�*�  ا1A(���ا�وH*�� وا�?ر�*�  ا��ظ���
���)1Aو�ت ،  ا�م ١٩٨٠، ا� .  

��*�� ، ا1A��در�� ، . د ــ١٠١��ء اCداري ، دار ا��ط�و �ت ا�H"ب ا���و ، ا�Rد را��   .م �١٩٨٥

��*�� ، . د ــ١٠٢��د راRب ا���و ، ا�"��ون اCداري ، دار ا��ط�و �ت ا��  . م ١٩٨٧،  ا1A��در���

��G ا��د�د ، ا1A. د ــ١٠٣��د راRب ا���و ، ا�*"ود اAدار�� وا�����م ، دار ا��  . م ٢٠٠٤��در�� ، �

�د راRب ا���و ،  �م . د ــ١٠٤�  . م ٢٠٠٥، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��در�� ،  ا1A(���ا�*��� و���دئ ا�?ر�*�  اAدارة�

��*�� ، . د ـ١٠٥��ء اCداري ا����, ، دار ا��ط�و �ت ا�H"ز <, ا���  . م٢٠٠٣،  ا1A��در����زن ���و راH, ، ا�و

�ء اCداري ، درا�1 . د ــ١٠٦H"ا� ، ,Hزن ���و را��ء اCداري <,  �1س�H"دئ ا��، دار ا�و�@، ا�ط�*�  ا�ردنو��
  . م ٢٠٠٥،  ا�ردنB�د�ل ،  ��ن ، 

�زن ���و راH, ، ا�"��ون اCداري ، ��ظ�� �?ر ا�-"�<� ا�"��و��� ، �ؤ�11 . د ــ١٠٧�O.P.L.C وا��?ر � �م ٢٠٠٩، ��ط�

 .  

�ء اCداري ا������, ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ��روت ،  .د ــ١٠٨H"ل ، ا���K م 1��١٩٨٢ن .  

�ء . د ــ١٠٩HB ، ل��K ء��1ن���Aا  ، ��*���  . م ١٩٨٩،  ا1A��در��، دار ا��ط�و �ت ا�

���6 ، ا�ط. د ــ١١٠���راءات ا�Aون ا��B ,> N���*� ا�و�@ ، دار ا����H �د�ت ���د  �د ا�*ز�ز ، ا���N وا���
  .م ٢٠٠٤، ا�"�ھرة ، ا�*ر���

  . م ١٩٩٨ا�*��� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  اAدارة���د ا��د <�N ا���ب ، ���دئ . د ــ١١١

���"�� ، دار ا�*�وم ���?ر وا��وز�G، ط�*� �ز�دة و�� اAدار�����د ا����ر �*�, ، ا�و��ز <, ا����ز �ت . د ــ١١٢�  ،  ،
  . م ٢٠٠٥ا��زا6ر ، 

��� ، دا ا�و�@، ا�ط�*�  اAدار�����د ا����ر �*�, ، ا�و�1ط <, ا����ز �ت . د ـــ١١٣�  ، Gر ا�*�وم ���?ر وا��وز� ،
  . م ٢٠٠٩ا��زا6ر ، 

�ن ، . د ــ١١٤�  ، �>��ل ا�ذ����ت ، ا�و��ز <, ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا�-"��  . م ٢٠١١،  ا�ردن���د 

���6 ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H . د ــ١١٥��� <, ا��واد ا�������د ���م ��1ن ا����م ، ا��ظر�� ا�*��� ����N و�ط��"
  .  م ٢٠٠٢ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، 

)١٩٨(  

�ن ،  وأ���م���د ر<*ت  �د ا�وھ�ب ، ���دئ . د ــ١١٦��� ، ��Bداري ، ��?ورات ا����, ا��"وCون ا��  . م٢٠٠٥ا�"

  . م ���١٩٩٦د 1��, ا�?وا ، ا�"��ون اCداري ا��زا6ري ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ١١٧

���6 ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، �( 1�� ط�G . د ــ١١٨��  . ���د 1��, ا�?وا ، ا�و1�ط� وا�*دا�� ا�



�. د ــ١١٩B ,> ت�ا���ب ا�"��و��� ، ��ر ، ا����� ا���رى ، ن ا�����م ا���ري وا��"�رن ، دار و����د ��1م ا�*وا ، درا1
  . م ٢٠٠٨

�ء اCداري ،  ��م ا���ب ، ا�"�ھرة ، �( 1�� ط�G  أ�و���د ?�<*, . د ــ١٢٠H"راس ، ا� .  

اA�(ح اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  ���د  �د ا����د أ�و ز�د ، ا-ر ا��:و�ض <,. د ــ١٢١
  . م ١٩٧٧

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ١٢٢H"م ١٩٩٥ــ���١٩٩٤د  �د ا����د أ�و ز�د ، ا� .  

� ، درا�1 �"�. د ــ١٢٣����Bت ور�م �٢٠٠٣ذھ�, ��ط�� � ، ا�"�ھرة،ر�� ، ا��1ر ا���د  �د ا����د أ�و ز�د ، �وازن ا��1ط
 .  

�ن �?ر ،  ــ١٢٤�� )� ، ����  . م ١٩٩٦ا���1?�ر ���د  �د ا��ط�ف ، ا��"�دم ا���1ب وا��1"ط ، ا�ط�*� ا�-

  . م ٢٠٠٣�?ورات ا���, ا��"و��B ، ��روت ،���د  �د ا����د إ�1� �ل ،  "ود ا�?��ل ا�دو��� وا�����م <��� ، �. د ــ١٢٥

�ء اCداري ، ا������ ا�"��و��� ، ��داد ، �( 1�� ط�G . د ــ١٢٦H"واد ، ا��  . ���د  �, 

�دئ . د ــ١٢٧�� ، ���*� ، ا�"��ون اCداري <, ���ور�� ��ر ا�*ر���  وأ���م���د <ؤاد ����م ١٩٧٣، �ؤ�11 ?��ب ا�
 .  

�د �Kوص. د ــ١٢٨�م ٢٠٠٨،���د��1، دارا���ب ا�"��و��� ،ا����� ا���رى، ��ر��م <, ا����ز �ت اا��� أ�ول، ���د �
 .  

�6, ، ا����ب ا�-��ث ، ����� . د ــ١٢٩H"ا� [����� ً����د ��ھر أ�و ا�*���ن ، Hوا�ط �?رو �� ا�"رارات اAدار�� و<"
  . م ٢٠٠٧ا�"رارات اAدار�� ، دار أ�و ا���د ، �( ���ن �?ر ، 

�ء اCداري و��دأ ا��?رو �� و��ظ�م ���س ا�دو�� ، د. د ــ١٣٠H"ر ���د ���د  �ده ، ا��ر�� ، دار ا�:�را�1 �"
,*���  . م ٢٠٠٧، ا1A��در�� ، ا�

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ، ا�ط�*� . د ــ١٣١H"وري ، ا����ن ،  ا�و�@���ود ا��  ، �>�  . م١٩٩٨، ����� دار ا�-"

�ر�� و�وازه <, ���ز �ت ا�*"ود  �ر د ���ود ا��1. د ــ١٣٢�، دار  اAدار��ا����وي ، ا�����م <, ا��واد ا��د��� وا��
��*� ا��د�دة ، �  . م ١٩٩٩،  ا1A��در��ا�

��*, ، . د ــ١٣٣��ر�� ، ا�ط�*� ا�و�@ ، دار ا�:�ر ا�����ود ا��1د ا����وي ، ا���N وا�����م <, ا��واد ا��د��� وا��
  . م ٢٠٠٣ ا1A��در�� ،

�ت . د ــ١٣٤���ء ا���ري <, ا�*"ود  اAدار�����ود ا��1د  �ر ا����وي ، ا����KCم ا��دار������Aدار  ا�و�@، ا�ط�*�  ا ،
 ، ,*���  . م ٢٠٠٧،  ا1A��در��ا�:�ر ا�

�ري <, ا�*"ود اAدار�� ، ا�ط�*� ا�و�@ ، دار . د ــ١٣٥��KCم ا��دار�� ����Aت ا����ء ا�����ود ا��1د  �ر ا����وي ، ا��
��*, ، ا1A��در�� ، �  .   م ٢٠٠٧ا�:�ر ا�

�ء اCداري ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا�:�ر ا�*ر�, ، ا�"�ھرة ، . د ــ١٣٦H"م ���١٩٧٧ود ���, ، ا� .  

)١٩٩(  

  . م١٩٦٥، �ط�*� ا��*�رف ، ��داد ،  ا�ولا�"��ون اCداري ، ا��زء  أ�ول���ود 1*د ا�د�ن ا�?ر�ف ، . د ــ١٣٧

�ء اCداري ، ا�ط�*� ا�-���� ، د. د ــ١٣٨H"ا�و�1ط <, ا� ، �  . م ١٩٩٩م ، .ن، د.���ود  �طف ا���



�ء اCداري ، ا�ط�*� ا�1��*� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ، . د ــ١٣٩H"ظ ، ا�>�  . م ���١٩٩٣ود ���د �

��ون ا�����م وا�����م اCداري، دارا���ب ا�"��و���،ا����� ا���رى ،��ر، ?رح���دي <�W N ��1ن،. د ــ١٤٠Bم ٢٠٠٥ .  

�ز �ت . د ــ١٤١���� �����-� ، د�وان ا��ط�و �ت اAدار�� ، ا��زء ا�ول ، ا�ط�*� ا�-�1*ود ?��وب ، ا����دئ ا�*
��*���  . م ٢٠٠٥، �ن  ��ون ، ا��زا6ر ، ا�

�ء اCداري و���س ا�دو�� ، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا��*�رف ، ا�"�ھرة ،  أ�و��ط:@ . د ــ١٤٢H"م ١٩٦٣ز�د <��, ، ا� .  

��� . د ــ١٤٣Bم وا�ر��ًء ، ��?$ة ا��*�رف ، ا1A��در�� ، �( 1�� ط�G  دار��ا�A�ط:@ رHوان ، اCد �ء ا�*HBو ً��">.  

،  ا�و�@، ا�ط�*�  ا�ول�*وض  �د ا��واب ، ا��و1و � ا�?���� <, ا�����م <, ��ر وا�دول ا�*ر��� ، ا����د . د ــ١٤٤
  .م ٢٠٠٩ا�"��و��� ، ا�"�ھرة ،  �V�داراتدار ?�دي 

، ا�ط�*� ا�-���� ، دار ا����H ا�*ر��� ، ا�"�ھرة ،  اAدار����(ء �1ن ا��1د ا��د ��Kل ، ا�����م <, ا����ز �ت . د ــ١٤٥
  . م ٢٠٠٤ــ٢٠٠٣

��ب ا��د  �د W ا����, ، ا�����م <, ا�"وا��ن ا�*ر��� ، درا�1 �"�ر�� <, ا�:"E  ــ١٤٦�,�)1Aوا��ظ�� ا  ، ��*Hا�و
 ,*���  .م ٢٠٠٦،  ا1A��در��ا��د�ث ، ا����ب ا�

�ن ، . د ــ١٤٧�  ، �>�  . م ٢٠٠٣�واف ��*�ن ، ا�"��ون اCداري ، ا����ب ا�ول ، ا�ط�*� ا�و�@ ، دار ا�-"

�ن ، . د ــ١٤٨�  ، �>�  .م ٢٠٠٣�واف ��*�ن ، ا�"��ون اCداري ، ا����ب ا�-��, ، ا�ط�*� ا�و�@ ، دار ا�-"

�ن ، ا�و�@<, ا�وظ�:� ا�*��� ، ا�ط�*�  ا��$د��,�واف ��*�ن ، ا��ظ�م . د ــ١٤٩� ،�*���  م ٢٠٠٨، ا�ردن، ����� ا�

�ن ، . د ــ١٥٠�  ، �>�  . م ٢٠١٠�واف ��*�ن ، ا�"��ون اCداري ، ا����ب ا�ول ، ا�ط�*� ا�را�*� ، دار ا�-"

�ن ا�ر اA�دار،  ا�و�@ھ��,  �, ا�ط�راوي ، ا�"��ون اCداري ، ا�ط�*� . د ــ١٥١�  ، �>�  .م٢٠٠٩ا�G ، دار ا�-"

�لھ��, ���ود ��زة ، ا��ظ�م ا�"��و�, ا�وا�ب . د ــ١٥٢� Aدار�� �@ ا�*"ود  اAما�دو���  ا�ا����م ا�دو�, ، ا�ط�*�  أ�
�ن ،  ا�و�@��� ، ��Bم ٢٠٠٨، ��?ورات ا����, ا��"و .  

  . م ٢٠١١، ا�"�ھرة ،  ا1A(م، دار �ور ) ا�?رط ا��زا6,( ا��:�B,�و<�ق ، ا��*و�ض  إ�راھ�مھ?�م . د ــ١٥٣

 ً���  ا
ر(�)ل و ا&ط�ر�$ / را

� <, ا�"��ون ا�*راB, ، درا�1 �"�ر�� ، �1 إدر�س ــ١������ ذات ا��:G ا�*�م و�ط��"Kت ا�����  �@ ا��ؤ11Bن ���د ، ا�ر
��*� ا���ر�ن ، ����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا��"وق ، �� ���  . م ٢٠٠١ر1

���1ر �"د�� إ�@  اAدار��ا���:ردة ���1ط�  ��Aرادة اAدار��ا�"رارات  إ���ءا1*د 1*د �رھ�ن ا�د�ن ��ر ،  ــ٢�� ���، ر1
��*� ��داد ، � ، �1�  . م ١٩٧٧���� ا�"��ون وا��1

���1ر �"د�� إ�@ ���س  ــ٣�� �����ون ا��را<*�ت ا��د��� ا�*راB, ، ر1B ,> م��و�, �������ش ، ا��ظ�م ا�"��ا1*د <�Hل 
��*� ا���ر�ن ، �  . م ٢٠٠٢���� ا��"وق ، 

)٢٠٠(  

���1ر �"د�� ��1م 1*�د �و�س ، ا���� ــ٤�� ����ري و���1 �:�ل ���ز �ت ا�*"ود ا�دو��� ، درا�1 �"�ر�� ، ر1��KCم ا�
��*� ��داد ، �  . م ١٩٩٠إ�@ ���� ا�"��ون ، 

�ً ذات ا�ط��G ا�دو�, ــ ا�����م  اAدار�����ز �ت ا�*"ود  �و�"واس 1��ء ، ا�طرق ا��د��� ��ل ــ٥�� أ��وذ�� �����1ر ــ ر1
������ ا��"وق وا�*�وم ا��1���1 ، �"د�� إ�@ ���س�   .م٢٠١١ــ٢٠١٠، *� ا���ج �HKر ، ����� ، ا��زا6ر



�ن  ــ٦�����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا��"وق ، �� ��� �د ا�رزاق ا��و<�وي ، ا����ز �ت ا��"� د�� ، درا�1 �"�ر�� ، ر1
��*� ا���ر�ن ، �  . م ٢٠٠٨

���  �@ ا��ؤ11�ت ــ٧B��1ر �"د�� إ�@  ���ب ا��ر�زي ، ا�ر��� ���ا�*��� <, ا��?ر�G ا�*راB, ، درا�1 �"�ر�� ، ر1
��*� ��داد ، � ، �1�  . م �١٩٧٧��س ���� ا�"��ون وا��1

��� ا�?*��� و���1  ــ٨Bا�ر ، Eم��1ن  �, ط����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا�"��ون  إ�1�� ����ھ�ر <, ا��1ط� ، ر1��ا�
��*� ��داد ، � ، �1�  . م ١٩٨١وا��1

���1ر �"د�� إ�@ � ــ٩�� �����*� ��در �1ن ?ط�وي ، ا��ظ�م ا�"��و�,  ، �*"د ا��ور�د ، ر1���س ���� ا��"وق ، 
  . م ٢٠٠٨، ا���ر�ن

���1ر �"د�� إ�@ ���س  ــ١٠�� �����ون Hر��� ا�دKل ا�*راB, ، ر1B ,> �����ب  �ود ا�*�زي ، ا��1و�� ا����در وھ
��*� ا���ر�ن ، �  . م ٢٠٠٠���� ا��"وق ، 

�6,  ــ١١H"ص ا����KCر ، ا����د �:�� ?KدارةV�  �1درا ، ���د��وراه  أطرو��،  �"�ر��<, �Rر ���ز �ت ا�وظ�:� ا�*
��*� ��داد ، �"د�� إ�  . م �١٩٩٢@ ���س ���� ا�"��ون ، 

���1ر �"د�� إ�@ ���س ����  ــ١٢�� ���ر�� ���د راH, ا�����, ، ا�����م <, ا�*"ود اAدار�� ، درا�1 �"�ر�� ، ر1
��*� ا���ر�ن ، �  . م ٢٠٠٧ا��"وق ، 

��ب اAدارة ، ــ١٣�� 1ر�د ر��ض  �د ا���دي ، إ���ء ا�"رارات اAدار�� �ن �� �����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ر1
��*� ا���ر�ن ، ا��"وق�  . م ٢٠٠٥، 

�6���1@ ط(ل  �د ا����د ، ا�"رارات ا��, ��وز ���1�  ــ١٤��"د�� إ�@ د��وراه  أطرو��ا�ط*ن ،  ���*�ددون ا��"�د  وإ��
��*� ا���ر�ن�  . م ٢٠١٠،  ���س ���� ا��"وق ، 

���1ر �"د��  ــ١٥�� ����د�� ا�*��� ، درا�1 �"�ر�� ، ر1��BCط� اKت ��:�ذ ا��?*�ب ا��د ���1�ن ، ا�����م <, ���ز 
��*� ��داد ، � ، �1�  . م ١٩٧٨إ�@ ���س ���� ا�"��ون وا��1

�ن  ــ١٦���س وا�����ن ��1ن ا�*��دي ، ا��Hدار��Aر� ا��6, <, ا�*راق ، درا�1 �"H"ص ا����KCذات ا ���� ، ر1
��*� ��داد ، ����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا�"��ون ، �  . م �١٩٨٤

�ء اCداري ، درا�1 �"�ر�� ،  ــ١٧H"ص ا����Kا�"�ود ا�واردة  �@ ا ، G�? دل ��1ن�د��وراه �"د�� إ�@  أطرو�� 
��*� ��داد ، �  .م �٢٠٠٤��س ���� ا�"��ون ، 

���1ر  إ���ء<,  اAدارة  ��ر ز�Rر ���1ن ا��*�, ، �دود �1ط� ــ١٨�� ���ا�"رار اCداري ا���1م ، درا�1 �"�ر�� ، ر1
��*� ا���ر�ن ، �  . م �٢٠٠١"د�� إ�@ ���س ���� ا��"وق ، 

���1ر �"د�� إ�@  إ�دار<,  اAدارة��1ن ���ر ، �1ط�  ا���ر �د  ــ١٩�� ���� ، ر1���  ���Bا�"رارات ا���ظ���� وا�ر
��*� ��داد ، ���س ���� ا�"��ون وا�� ، �1�  . م �1١٩٨٠

)٢٠١(  

�ن  ــ٢٠��ء اCداري <, ا�*راق ، ��Hره و�E��"�1 ، درا�1 �"�ر�� ،  ا��و�, �د ا�ر��ن �ورH"وراه  أطرو��، ا���د
��*� ا�"�ھرة ، �  .م �١٩٦٤"د�� إ�@ ���� ا��"وق ، 

�ء اCداري <, ا�*راق ، ر1���  ــ٢١H"دي وا���ء ا�*H"ص ��ن ا����KCد�د ا�� ، ,�?� �د ا��ط�ب  �د ا�رزاق ا��
��*� ��داد ، ����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا�"��ون ، �  . م �١٩٩٢



���1ر �"د�� ا��?رو � ، درا�1 �"�ر�� ، ر1�� اAدار�� �"رارا��� اAدارة إ���ء �, �ز��ر 1وادي ا�1ودا�, ،  ــ٢٢�� �
��*� ا���ر�ن ، �  .م ٢٠٠٨إ�@ ���س ���� ا��"وق ، 

د��وراه �"د��  أطرو��ا�ز��, ، �ظ�م ا��:�ش ا�*�م و�ط��"E <, ا�*راق ، درا�1 �"�ر�� ،  إ�راھ�م�(و�ش ��ط:@  ــ٢٣
��*� ا���ر�ن ، �  . م ٢٠٠٦إ�@ ���س ���� ا��"وق ، 

�ت  �"�ء �:�ء ا�د�ن ���ود ا�ز��دي ، ــ٢٤���H�1ط�  ا�<راد ���<, ا���:�ذ ا����?ر ��"رار اCداري ،  اAدارة<, �وا
��*� ا���1��ر�� ، ����1ر �"د�� إ�@ ���س ���� ا�"��ون ، �� ���  . م ٢٠١٠درا�1 �"�ر�� ، ر1

�د ��م  �دان ، ا��ظ�م ا�"��و�, �د وى  ــ٢٥��ء���Aا  ����س �����1ر �"د�� إ�@ ��� ���<, ا�*راق ، درا�1 �"�ر�� ، ر1
��*� ا���ر�ن ، �   . م ٢٠٠٠ا��"وق ، 

���1ر �"د�� إ�@ ���س ����  اAدار�� "ودھ�  إ���ء<,  اAدارة���د  �د W ���ود ا�د���, ، �1ط�  ــ٢٦�� ���، ر1
��*� ��داد ، � ، �1�  .  م1983ا�"��ون وا��1

���1ر،اCداريا��ظ�م ا�"��و�, ���ظ�م م ���دي  �1@،ھ�? ــ٢٧�� �����س ���� ا�"��ون�"د�� إ�@ ر1�، �*���
  م ١٩٨٩،��داد

���  �@ ��:�ذ  "د  اAدارة���1ن �ر�م ���د ا���:, ، �1ط�  ــ٢٨Bل<, ا�ر� أطرو��ا�*��� ، درا�1 �"�ر�� ،  ا�?�
��*� ��داد ، �  . م ١٩٩٦د��وراه �"د�� إ�@ ���س ���� ا�"��ون ، 

�/وث وا
��-ت وا
دور��ت / *��(�ً 
  ا

��*�  إ�راھ�م ــ١� �����*�وم ا�"��و��� وا��1���1 ،  ا����ر��Kل  و1] ، ا�و1�ط� ا��زا��6 ا��?رو � ، ��ث ��?ور <, �
��س ، ?��ط ، Kم ٢٠١٢ا�*دد ا�.  

إ�@ ا�"��ون ا�*راB, ، ��ث ��?ور  إ?�رةو�ط�ق ا�"��ون اCداري �G  أ1�سطE ا�:��ض ، ���و�� <, ��د�د  إ�راھ�م. د ــ٢
��*� ا���ر�ن ، ا����د ا�-��, ، ا�*دد ا�-��ث ، �  . م ١٩٩٨<, ���� ا��"وق ، 

� ، درا�1 �"�ر� اAدار��طE ا�:��ض ، ا��1ط�  إ�راھ�م. د ــ٣�������Kوا ���� واAدارة� ��ن ا�"��ون اCداري ا�ر6���1 �"و�
��*� ا���ر�ن ، ا����د ا�1��G ، ا�*دد ا�-��,  ?ر ، ���ون �م ٢٠٠٤،  ا�ولا�*��� ، ��ث ��?ور <, ���� ���� ا��"وق ، 

 .  

��م  �, ���ب ، �ظ�م ا��:وض ا��ر����, <, . د ــ٤��  .م ١٩٧١، ���� ��ر ا��*��رة ،  أور�

�ر ا�*دا�� ، ���� �1ن  �, ��ظم ، ا���. د ــ٥�� ����رة ا�دو��� ، ��ث ��?ور <, ����م �و���1 ��1و�� ���ز �ت  "ود ا��
��*� �ر�(ء ، ا�*دد �  . م ٢٠١٠،  ا�و�@، ا�1��  ا�ولا�"��ون ، 

�ز �ت  "د ا��ور�د . د ــ٦��� ,6�H"ص ا����KCب ���د  �, ، ا����*� ، ��ث ��?ور <, ���� ���� ا��"وق��در ط� ،
  . م ٢٠٠٨ن ، ر�ن ، ا����د ا�*�?ر ، ا�*دد  ?رو���ا

���  �@  ــ٧Bداري <, ا�رCء ا�H"د  �د ا���,  زوز ، دور ا���Kل�، درا�1 �"�ر�� ، ��ث �ر��B إ�@ ا���ف  اAدارة أ �
�6, ، وزارة ا�*دل ،  ا�ولH"ة ، �"دم إ�@ ا��*�د ا��H"وف ا���م �١٩٩١ن  .  

)٢٠٢(  

��د  �د . د ــ٨K ,> رو�, ، ��ث ��?ور���Cدي وا�ا�:��ح ���د ��Kل ، ا�"��ون ا�وا�ب ا��ط��ق  �@ ا�:�ق ا�����م ا�*
*������ ، ا����د  ����� ا���Kا�ولا�  ، ,��  .م ٢٠٠٩، ا�*دد ا�-

��د ���د ��ط:@ ا��و�@ ، ا��زاءات ا������ <, ا�*"د اCداري ، ��ث ��?ور <, ���� ��وث ��1"���� . د ــ٩K ا�*د ،
  .م ٢٠٠٧،  آذارا�-��ن  ?ر ، 



�ء اCداري ، ��ث ���1�ن ا�ط��وي ، �?��� ا��1*�د ا��?رع ��*ض ا�"رارات اAدار�. د ــ١٠H"ا� ���Bور <, � �ن ر?��
�ء ، ا�*ددان ا�-��ث وا�را�G ، ا�1�� ا���1*�  ?ر ، H"ا� ���  . م �١٩٦١

�6, ، وزارة ا�*دل ، 1��ن  �د ا��1�ر ?و�ت ،  "د ا���N وآ-�ره  ــ١١H"ث �"دم إ�@ ا��*�د ا��� ، ,Bون ا�*را��<, ا�"
  . م ١٩٩٢آب ، 

�ء  �@ . د ــ١٢H"ا� ���Bور ، ر��� ��ء  �\راد����"رارا���  اAدارة إ���ء?�ب �و�H"ا� ���ا���:ردة ، ��ث ��?ور <, �
  . م ١٩٩١،  وا�ر�*ونوا�-��, ، ا�1�� ا�1�د�1  ا�ولا�*ددان 

��� ا��ر������  �@ . د ــ١٣Bا�ر ، N��<, ا��و�ت ، درا�1 �ظر�� �ط��"�� ، ��ث ��?ور  اAدارة أ ��ل -��ن  �د ا���ك ا��
���1 ، ا�*دد ا�را�G ، د���1ر ، Kو�ت ، ا�1�� ا��ا� �*���  . م ١٩٨١<, ���� ا��"وق وا�?ر�*� ، ���� ا��"وق وا�?ر�*� ، 

�ء ا�*�دي  ��م  �د ا�وھ�ب ا��رز��, . د ــ١٤H"ص ��ن ا����KCا Gدارة، �وز�Aتو�1م  واC�ا����زع ������ ،  إ?�
  . م ١٩٩٠، ) ٤٠(��ت ا����� ، ��1�1 ا���6دة ا��رة  ������ث ��?ور <, 

��*� ��داد ، ا����د  اAدار�� �, ا��د ا�����, ، ا�����م <, ا�*"ود . ــ د ١٥�، ��ث ��?ور <, ���� ا�*�وم ا�"��و��� ، 
  .م٢٠٠٧،  ا�ولا�-��, وا�*?رون ، ا�*دد 

، ���� ��?ور <, ���� ا�*�وم ا�"��و��� ، ��ث ا�<راد �, ���د �د�ر ، ���� ا�و�1ط <, ا��ظ�م ا�:ر�1, ������ . د ــ١٦
 �*���  . م ١٩٩٦ا�*دد ا�-��, ، ، ، ا����د ا���دي  ?ر ��داد ا�"��ون ، 

،  ا�ول �, ���ب ��زة ، �1ب ا�"رار اCداري ، ��ث ��?ور <, ���� ا�"�د��1 ��"��ون وا�*�وم ا��1���1 ، ا�*دد  ــ١٧
  .م ٢٠٠٨، �ز�ران ،  ا�ولا����د 

�زء �ن ��ط� ــ١٨� ,6�H"م <, ا�د وى ا��د��� ، ��ث �"دم إ�@ ا��*�د ا���ر�م ، ا����دق ��ر ��  ، E�> �1ت ا�درا��
 ، ����  . م ٢٠١٢ا��ر��� ا�-

��*� . د ــ١٩��ر ط�رق  �د ا�*ز�ز ، دور ا�����م <, ���ز �ت ا�*"د اCداري ، ��ث ��?ور <, ���� ���� ا��"وق ، � 
  . م ٢٠١٢، ا�*دد ا�-��ث ،  ١٤ا���ر�ن ، ا����د 

�زي <��ل ��دي،.د ــ٢٠Rت��ء اCداري <, ا�*راق، ا��دود ا�"��و��� ��1طH"ا� ���ا�*دا���� ���م ٢٠٠١ا�-��,،ا�*دد ،�
 .  

���  �@ ��"�ق ا��:G ا�*�م <, Bرارات . د ــ٢١Bوي ، ا�ر)  N��، درا�1 �"�ر�� ، ��ث ��?ور <,  ا��1A(ك��ھر �
  . م ١٩٩٤،  ا�ول���� ا�*�وم ا�"��و��� ، ا����د ا�*�?ر ، ا�*دد 

�ري ا�دو�, و�1ؤو���E ا�"��و��� ، درا�1 �"�ر�� ، ��ث ��?ور <, ��ھر ���د ��. د ــ٢٢��د ، دور ا����م <, ا�����م ا��
��� ، ا����د ��Kا� �*���  . م ٢٠٠٩، ا�*دد ا�-��, ،  ا�ول���� ا�

�1م ، �ظ�م . دــ ٢٣B ن���د ا�س��ظر ا��ظ��م وا����1ب <,  ا���ود�1�� ً�،  اAدار��، ���� ا�*�وم  ا1A(ما�1و�دي �"�ر�
  . م ١٩٧٥، 1��  ا�ولا�"�ھرة ، ا�*دد 

�ء ، ا�1��  واAداري���د  �, ا�ط�6, ، ط��*� ا�?رط ا��زا6, <, ا�*"د�ن ا��د�, . د ــ٢٤H"ا� ���، ��ث ��?ور <, �
)٢٠٣(  

  . م ١٩٨٤وا�-��, ،  ا�ول انا���1*� وا�-(-ون ، ا�*دد

��*� ���ود ��Kل �HKر ، . د ــ٢٥��ء ، ��ث ��?ور <, ���� ���� ا��"وق ، H"داري ���ر طر�ق ا�Cا�"رار ا �����
  . م ٢٠٠٨ا���ر�ن ، ا����د ا�*�?ر ، ا�*دد  ?رون ، 



��ون ا��را<*�ت ا��د��� رBم  أ���ما�"�H, ���ود ���N ���د ، ا�����م و<ق  ــ٢٦B٨٣  ��1وء �١٩٦٩H ,> مم� أ��
م ، ��ث �ر��B �ن ا���ف ا�-��, إ�@ ١٥/٢/٢٠٠٥م <, ٢٠٠٥ا6�1��<�� ، ��"ول ،  B٨٦/٨٧رار ����� ا�����ز ا��رBم 

�ء  أ���ف�ن  ا�ولا���ف H"س ا����ء ، �"دم إ�@ �H"م ٢٠٠٦،  ا� �@ا� .  

و��ررا�E و�دوده ، ��ث ��?ور <, ���� ���� ا��"وق  وأE11 اAدار���:�س �دا��ت ، ��دأ  دم ر�*�� ا�"رارات . د ــ٢٧
��*� ا���ر�ن ، ا����د ا�1��G ، ا�*دد ا���دي  ?ر ، ا�1�� �  . م ٢٠٠٤، 

  . م ١٩٦٧،  ا�ول���� ا�"��ون ا��"�رن ، ا�*دد  ــ٢٨

�ء ، ا�*دد ا�-��ث ،  ــ٢٩H"ا� ���  . م �١٩٦٩

  . م ١٩٧٠،  ا�ول���� د�وان ا��دو�ن ا�"��و�, ، ا�*دد  ــ٣٠

���6 ، ا�1�� ا�را�*� ، ا�*دد  ــ٣١H"م ١٩٧٤،  ا�ولا��?رة ا� .  

���6 ، ا�1�� ا�را�*� ، ا�*دد ا�را�G ،  ــ٣٢H"م ١٩٧٤ا��?رة ا� .  

  م ، ١٩٧٦ا�*د��� ، ا�*دد ا�-��ث ، ا�1��  ا����م���و �  ــ٣٣

���6 ، ا�*دد ا�-��ث ، ا�1��  ــ٣٤H"�1ا��?رة ا���Kم ١٩٧٧،  ا� .  

  . م ١٩٨٠،  ١١ا�*د��� ، ا�*دد ا�را�G ، ا�1��  ا����م����  ــ٣٥

  . م ١٩٨٣، ا�1�� ) ٤ ــ ١(���و � ا����م ا�*د��� ، ا�*دد  ــ٣٦

  �وا12 0�	� ا���ر�ت  / (�د(�ً 

�ء ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB  أ�وارا��د . د ــ١H"��� ���B) ت و��, ، �دى <*���� ا�و1�6ل ا��د��� ��ل ا����ز ��
members.Multimania.fr/berradarz/article/hal- naza3ate.pdf.  Xر��  . م ٣١/٣/٢٠١٣<, �

�زم Kر<�ن ، ا�و1�6ل ا��د��� �:ض ا��زا �ت ، ــ ٢� ,��:  �@ ا��وGB ا�C��رو�, م ،�١٦/٣/٢٠١٣�ر�X ا�ز��رة <, ا���
asp?topic.idc300 .http://www.nlcworld.com/newsletter/details .  

�ل ا�*"ود . دــ ٣��طر ، ا�����م <, �K دار��?ر�ف �و1فAري وا�:ر�1, ، ا��ؤ��ر  ا�و��ن ا����، درا�1 �"�ر�� ��ن ا�"
�ري ا�دو�, ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�, �  : ا�1�دس  ?ر ������م ا��

Slconf.uaeu.ac.ae/Arabic .Prev -conf 2008.asp ,>  م ٦/١/٢٠١٣ .  

�ة <, ���� ا��"وق ، 1Bم  اAدار��، ���Hرات <, ا����ز �ت  اAدار���درا�, �درا�, ، �"��س ا����ز �ت . د ــ٤"�� ،
�ة ��: م ، ا��زا6ر ، ��?ورة  �@ ا��وGB ٢٠٠٥ــ1��٢٠٠٤�� ا�دراC.A.P.A ( ��1(ا��:�ءة ا������ ����

http:/forum.Law.dz.com   ,> رة�  . م �٢٦/٩/٢٠١٢�ر�X ا�ز�

� ��  �د�ق ���د ، ا�����م <, ا����ز �ت اAدار�� ــ٥���Cو��� وا��، ��ث ��?ور <, ���دى ا�درا1�ت وا��وارات ا�"
  . م �٣١/١٢/٢٠١٢�ر�X ا�ز��رة  forums.com/t8.topic-site-http://droit:  �@ ا��وGB ا�C��رو�, 

)٢٠٤(  

�زي ، ا�و1�ط� �و���1 ��1و�� ���ز �ت ا������ ا�:�ر�� ، ��ث ��"@ <, �دوة �*�وان .د ــ٦� �ر �?�ور �د�-� ا�
��*� ا��ر�وك ، ار�د ، ا������ ا���?��� ٢٨/١٢/٢٠٠٤<, ) ا�و1�ط� �و���1 �د��� ��1و�� ا����ز �ت(� �@  ا�رد���م ، 

 GBا��و :.o5.pdf-january-www.jcdr.com/pdf/jcdr  رة�  . م �٣١/٣/٢٠١٣�ر�X ا�ز�

  :  ���@ ��( ، �ظ�م ا���ود�1�ن ا��ر����, وا�د��"راط�� <, ا�1و�د ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�, . د ــ٧



http: // digital ahram.org.eg / articles.aspx ?serial =213120eid=1656  رة��ر�X ا�ز��
٨/١٢/٢٠١٢ .  

���  �@ . د ــ٨Bا��ظم ا��د��� ���"�ق ا�*دا�� وا�ر ، ,Hزن ���و را� :، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  اAدارة أ ��ل�
. http://www.minshawi.com/other/raghy.htm �  . م ٩/١٢/٢٠١٢ر�X ا�ز��رة <, �

    : ا��د��� ��ل ا����ز �ت ا�Hر���� ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  ا�1���ب���د ا��(ق ، . دــ ٩

/mag /law/old/economics/…/22…/hallak.pdf  www.damascusuniversity.edu.sY  ، Xر���
  . م٣١/٣/٢٠١٣ا�ز��رة <, 

ا�داH ,> ���Kوء ا�"��ون ا���ر�,  اAدار��ا���1?�ر ���د ا����و�, ، دور ا�����م <, �1و�� ���ز �ت ا�*"ود  ــ١٠
 GBرن ، ��ث ��?ور  �@ ا��و����دى ا�"��ون ا�*�م ا���ر�,، ��ر�X ا�ز��رة <,  http//dpm.Xooitfr/t584.htm:وا��"

  . م ٦/١/٢٠١٣

�راءات ا��د��� واAدار�� ا��د�د ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,و ــ١١Aون ا��B ,> N��ق �:�ظ� ، ا���"� 
  http://www.courdeconstantine,mjustice,dznaknak,pdf   رة�    .م  �٤/٣/٢٠١٣�ر�X ا�ز�

��*� ور��B ، �:�وم ا��زاع اCداري ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  ــ١٢�  : ���دى 

 echroukonlin.com-www.Montada  ,> GBرة ا��و�  . م �٢٨/٩/٢٠١٢�ر�X ز�

  : ا��زاع اCداري و�*���ر ا�����ز ���E و��ن ا��زاع ا�*�دي ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  ــ١٣

 echroukonlin.com-www.Montada  ,> GBرة ا��و�  . م �٢٨/٩/٢٠١٢�ر�X ز�

  :  م  �@ ا��واGB ا�C��رو��� ��٢٠٠٩وث  ن �$�1س و �ل ا���ظ�� ا�*ر��� �[��ود�1�ن ا��ؤ�11  �م ــ ١٤

 www.mediateur/mahttp://  و www.maghress.com/almaghribia/99791  ,> رة��ر�X ا�ز��
  .م ١٨/١٢/٢٠١٢

  : ا���N <, ا����ز �ت اAدار�� ، ��ث ��?ور  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  ــ١٥

http//etudiantdz.net/vb/showthread.php?t19497   ,> رة�  . م �٢٦/٢/٢٠١٣�ر�X ا�ز�

���� ���?روع ا�����دي ��"��ون ا��د�, ا���ري ، ��?ورة  �@ ا��وGB ا�C��رو�,  ــ١٦H�Aرة ا�ا��ذ      :
http://previous.eastlaws.com/support/modawana.aspx.     ,> رة�  . م�١٠/٤/٢٠١٣�ر�X ا�ز�

  . م �٢٢/٥/٢٠١٣�ر�X ا�ز��رة <,    http:alassy.net/news/index .php ?category ــ١٧

 ً���  :ا
���و�6ت ا
��5)�� وا
�رارات وا����2�4ت / (�

�ء اCداري ، ���س ا�دو�� ، ��ر  ــ١H"ا� ����� �  .م �١٩٤٨��و � ا�"رارات ا��, Bرر��

��و � ا����دئ ا�"��و��� ا��, Bرر��� ��� ــ٢������ء اCداري ، ���س ا�دو��، ��ر،ا�1�� ا�-H"م ١٩٥٧ــ١٩٥٦، �� ا� .  

)٢٠٥(  

��و � ا����دئ ا�"��و��� ا��, Bرر��� ا������ اAدار�� ا�*��� ، ا����ب ا�:�, ، ���س ا�دو�� ، ا�1�� ا���1*� ، ا�*دد  ــ٣�
  . م ١٩٦٤ــ١٩٦٣ا�ول ، 

�ً  ــ٤���در  ن ) م١٩٨٠ــ١٩٦٥(���و � ا����دئ ا�"��و��� ا��, Bرر��� ا������ اAدار�� ا�*��� <, �1�K  ?ر  � ،
�٤:�, ����س ا�دو�� ا���ري ، جا����ب ا  .  



��و � ا����دئ ا��, Bرر��� ا������ اAدار�� ا�*��� <, �Kس 1�وات ، ��1ر أ�و ?�دي و�*�م  ط��  ــ٥� .  

�ت وا��رو�و�وCت ، ��وص  ــ٦�B�:�Cھدات وا�، ) ١٩٥٥ــ ١٩٥٠(، �ن ) ٦(<ؤاد ا�راوي ، ا��*�م ا��:�رس ���*
  . م ١٩٧٥، ���س ا��Kط�ط ، ��داد 

�ت وا��رو�و�وCت ، ��وص  ــ٧�B�:�Cھدات وا���س ، ) ١٩٥٦ــ١٩٥٥(، ) ٧(<ؤاد ا�راوي ، ا��*�م ا��:�رس ���*�
  . م ١٩٧٥ا��Kط�ط ، ��داد ، 

  . م ، وزارة ا�*دل ، ���س ?ورى ا�دو�� B٢٠١١رارات و<��وى ���س ?ورى ا�دو�� �*�م  ــ٨

��وظ�:� ا�*��� ، وزارة ا�*دل ، ���س ?ورى ا�دو�� ، �ط�*� ا�وBف ا��د�-� ،  ــ٩� ���Kو��� ا���د��ل ا��?ر�*�ت ا�"
  . م ٢٠١٢

�ء اCداري ا��رBم  ــ١٠H"ا� ���رار ��Bم ا�د وى  ٢١٤/٢٠١٢B٢٠١٢/ق/٢٢٨، ر  Xر����?ور م ،�Rر٢٣/٧/٢٠١٢،��
  .  

�ء اCداري <, ا�* ــ١١H"ا� ���رار ��B مBم ا�د وى ٢٥٦/٢٠١٢راق ا��رB٢٠١٢/ق/٢٩٠، ر  Xر��م ، ٢٤/٩/٢٠١٢، ��
  . �Rر ��?ور 

1�م  ���� <, ا����� ا��"��� اAدار�� (Bرار ���� ا�����م <, �?روع  ــ١٢Bء أ�م ، ٢١/٤/٢٠١٢، ا���در <, ) ا��و<�/ إ�?
  . �Rر ��?ور 

�����7ت ا
�را��2 / �����ً 
  ا
�وا��ن وا&�ظ�� وا

  . م 1�١٩٥١�� ) ٤٠(ا�"��ون ا��د�, ا�*راB, رBم  ــ١

��ون  ــ٢Bح)�Aم  اBم ا����, 1�١٩٥٨�� ) ٣٠(ا�زرا , ر .  

��ون �وازات ا�1:ر رBم  ــ٣B٥٥  ��1م ا����, �١٩٥٩ .  

��ون ا�Kد�� ا��د��� رBم  ــ٤B)٢٤ ( ��1م �١٩٦٠ .  

��ون ا��را<*�ت ا��د��� ا�*راB, رBم  ــ٥B)٨٣ ( ��1م �١٩٦٩ .  

��ون اA�(ح ا�زرا , رBم  ــ٦B)١١٧ ( ��1م �١٩٧٠ .  

��ون ���س ?ورى ا�دو�� رBم  ــ٧B)٦٥ ( ��1م �١٩٧٩Bون ر��"��  .م 1�١٩٨٩�� ) ١٠٦(م ا��*دل �

��ون ����� ا���وا��ت وا�ط�ور ا��ر�� رBم  ــ٨B)٢١ ( ��1م ا���١٩٧٩ ,�� .  

�6, ا�*راB, رBم  ــ٩H"ون ا���ظ�م ا���B)١٦٠ ( ��1م ا��*دل �١٩٧٩.  

��ون  ــ١٠Bت��-Aم  اBر ,Bم 1�١٩٧٩�� ) ١٠٧(ا�*را.  

��ون ا���:�ذ ا�*راB, رBم  ــ١١B)٤٥ ( ��1م �١٩٨٠ .  

)٢٠٦(  

��ون ا��1A(ك رBم  ــ١٢B)١٢ ( ��1م ا��*دل �١٩٨١ .  

��ون ا��*د�ل ا�-��ن �"��ون ا���� ا�*��� رBم 1�٢٠٠١�� ) ٥٤(ا�"��ون رBم  ــ١٣B م 1�١٩٨١�� ) ٨٩(م.  

��ون Hر��� ا�دKل ا�*راB, رBم  ــ١٤B)١١٣ ( ��1م ا��*دل �١٩٨٢ .  



�ر�� رBم  ــ١٥���ون ��ظ�م ا�و���� وا�و1�ط� ا��B)١١ ( ��1م ا����, �١٩٨٣ .  

��ون وزارة ا��*��م ا�*� ــ١٦B مBم ا��*دل 1�١٩٨٨�� ) ٤٠(�, وا���ث ا�*��, ر .  

�ت رBم  ــ١٧�*����ون ا�B)١٣ ( ��1م ا����, �٢٠٠٠ .  

��ون ا�*"ود ا�*��� ا���در  ن �1ط� ا�6C(ف ا��ؤ��B رBم  ــ١٨B)٨٧ ( ��1م �٢٠٠٤ .  

��ون ا��:�و��ن ا��1���1ن رBم  ــ١٩B)٢٤ ( ��1م �٢٠٠٥ .  

�1-��ر رBم  ــ٢٠Cون ا��B)١٣ ( ��1م �٢٠٠٦ .  

��ون ا���ظ��ت �Rر ا���و��� رBم  ــ٢١B)١٢ ( ��1م �٢٠١٢ .  

�وCت  ــ٢٢"�� ���  .م ٢٠٠٦ا���د�1 ا��د��� ، وزارة ا��Kط�ط ،  أ ��لا�?روط ا�*

  . م 1�٢٠٠٨�� ) ١(�*����ت ��:�ذ ا�*"ود ا���و��� رBم  ــ٢٣

�وCت  ــ٢٤"�� ���  . ا���د�1 ا���ر����6 وا���������� وا������و�� ، وزارة ا��Kط�ط  أ ��لا�?روط ا�*

�ري ا�*راB, �?روع  ــ٢٥���ون ا�����م ا��B.  

 ً��)�� / ���  ا
�وا��ن وا&�ظ�� ا
�ر��� وا&��

  . ا�"��ون ا��د�, ا�:ر�1,  ــ١

��ون ���س ا�دو�� ا���ري رBم  ــ٢B١١٢  ��1م �١٩٤٦ .  

��ون ���س ا�دو�� ا���ري رBم  ــ٣B٩  ��1م �١٩٤٩ .  

  . م 1�١٩٤٨�� ) ١٣١(ا�"��ون ا��د�, ا���ري رBم  ــ٤

  . م 1�١٩٤٩�� ) ٨٤(ا�"��ون ا��د�, ا�1وري رBم  ــ٥

��ون ا�����م ا�رد�, رBم  ــ٦B)١٨ ( ��1م �١٩٥٣ .  

�ت ا�1وري رBم  ــ٧�����ون أ�ول ا���B)٨٤ ( ��1م�١٩٥٣  .  

��ون ا��را<*�ت ا����, �*�م  ــ٨Bم ١٩٥٤ .  

�ت ا���ري رBم  ــ٩�-Aون ا��B)٢٥ ( ��1م �١٩٦٨.  

�ر�� ا���ري رBم  ــ١٠���ون ا��را<*�ت ا��د��� وا��B)١٣ ( ��1م �١٩٦٨ .  

  . م 1�١٩٦٨�� ) ٣٦(ا�"��ون ا��د�, ا����, رBم  ــ١١

)٢٠٧(  

��ون ���س ا�دو�� ا���ري رBم  ــ١٢B)٤٧ ( ��1م �١٩٧٢.  

��ون رBم  ــ١٣B)١١ ( ��1ري �١٩٧٢�م ا�� .  

��ون ا��1طرة ا��د��� �������� ا���ر��� رBم ١٤B م 1�١٩٧٤�� ) ١٥٤ــ٦٦(ــ .  

  . م 1�١٩٧٦�� ) ٤٣(ا�"��ون ا��د�, ا�رد�, رBم  ــ١٥



  . م 1�١٩٨٠��  ٧٦ا�"��ون ا��د�, ا��و��, رBم  ــ١٦

��ون ا��را<*�ت ا��و��, رBم  ــ١٧B)٣٨ ( ��1م �١٩٨٠ .  

��ون ا��را<*�ت ا��د��� ا�:ر�1, �*�م  ــ١٨Bم ١٩٨٠ .  

�ت ا��د��� ا������, رBم  ــ١٩�����ون أ�ول ا���B)٩٠ ( ��1م �١٩٨٣ .  

  . م 1�١٩٨٣�� ) ٤٦/م(ــ �ظ�م ا�����م ا�1*ودي ا���در ����ر1وم رBم ٢٠

�ري ا�دو�, �*�م ا�"��ون ا���وذ�, �� ــ٢١�  ) . اCو���1رال(م ��١٩٨٥��م ا��

��ون ا�����م ا����, رBم  ــ٢٢B)٢٢ ( ��1م �١٩٩٢ .  

��ون ا�����م ا���ري رBم  ــ٢٣B٢٧  ��1م �١٩٩٤Bر Eون �*د����Bم  1�١٩٩٧�� ) ٩(م و .  

�ت وا��زا�دات ا���ري رBم  ــ٢٤�B���ون ا���B)٨٩ ( ��1م �١٩٩٨ .  

�ن ــ٢٥���ون �B  مBري ر�ت ا���  . م 1�٢٠٠٠�� ) ٧(<ض ا����ز 

��ون رBم  ــ٢٦B)٤٤٠ ( ��1�٢٠٠٢ ,��  . م ا����

��ون �*د�ل ا��1طرة ا��د��� ا���ر�, رBم  ــ٢٧B)٨ ( ��1م �٢٠٠٥ .  

��ون ا�و1�ط� ��1و�� ا����ز �ت ا��د��� ا�رد�, رBم  ــ٢٨B)١٢ ( ��1م �٢٠٠٦ .  

  . م 1�٢٠٠٧�� ) ٠٥ــ٠٧(�*دل رBم ا�"��ون ا��د�, ا��زا6ري ا� ــ٢٩

��ون  ــ٣٠Bراءات�Aدار��ا��د���  اAم  واBزا6ري ر�  .م ٢٥/٢/٢٠٠٨ا��در <,  ٠٨/٠٩ا�

��ون ا�����م ا�1وري ا��د�د رBم  ــ٣١B)٤ ( ��1م �٢٠٠٨ .  

  أ*رى ��9در / 0�6راً 

�ء اCداري ، ��"�ة  �@ ط��� ا�درا1�ت . دــ ١H"رات <, ا�H��زي <��ل ��دي ، ��Rا�و���  ، �-������ ، ا��ر��� ا�-
��*� ا���ر�ن ، �  . م ، �Rر ��?ور ٢٠٠٧ــ��٢٠٠٦*�م ا�درا1, ا��"وق ، 

�زي <��ل ��دي ، ا��ظ�م ا�"��و�, �د وى . ــ د٢Rء���A��1ر ،  ا���Hرات ��"�ة  �@ ط��� ا�درا1�ت ا�*��� ، ا���� ،
��*� ا���ر�ن ، ��*�م ا�درا1, �  . م ، �Rر ��?ور ٢٠١٢ــ٢٠١١���� ا��"وق ، 

�ء اCداري ، ���Hرات ��"�ة  �@ ط��� ا�درا1�ت ا�*��� ، . دــ ٣H"راءات ا��A 6ص ا����زة��Kرة ، ا���Cب ا����در ط
���1ر ، ���� ا����*� ا���ر�ن ، ��*�م ا�درا1, ا���  . م ، �Rر ��?ور ٢٠١٢ــ�٢٠١١"وق ، 

)٢٠٨(  
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