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اصالح الجهبز القضبئٍ (التعدَالت الدستىرَة والقبوىوُة المطلىبة)
مقدمة:
ٓ٣طٔى جْطوالٍ جُوؼحء أ٤ٔٛط ٖٓ ٚأ٤ٔٛس ٝؾٞو جُوؼحء ٗلٓ ٚكايج ًحٕ جُوؼحء ِْطس وْط٣ٌٞس
الَٓس ٌُ٤حٕ جُىُٝس ٝجْطوٍجٌٛح كإ جْطوالُٝ ٚجؾد ُططر٤ن جُوحٗٝ ٕٞكٍع جقطٍجٓٝ ٚقٔح٣س
جُكوٞم ٝجُكٍ٣حشٝ ،جُطٌٖٔ ٖٓ ضكو٤ن جُؼىجُس ٣ٍْٝحٕ ٓلؼُٜٞحًٔ ،ح ضٞؾى ػالهس ضالَٓ٤س ذٖ٤
جْطوالٍ جُوؼحء ٝضٞؽ ٖ٤جُىٔ٣وٍجؽ٤س ٝجاحػس هٔ٤س جُكٍ٣س ك ٢جُىُٝس ٝجُٔؿطٔغ
 ّ٤ُٝطىكس إٔ ٣كظ ٠جُوؼحء ذٌٔحٗس نحطس ك ٢ػٔ ّٞجألٗظٔس جُىٔ٣وٍجؽ٤س ٝذٔل ّٜٞجُٔهحُلس
ُ ّ٤ؿٍ٣رح ً إٔ  ٌٕٞ٣جُوؼحء ك ٢جُٔؿطٔؼحش جُط ٢ضٓٞو كٜ٤ح غوحكس جالضرحع ٝجُهؼٞع كٝ ٢ػغ
جْطظـحٌ ألٜٗح ٓؿطٔؼحش ٣طؼًٌ ػِٜ٤ح جْط٘رحش جُىٔ٣وٍجؽ٤س كٓ ٢إْٓحضٜح ًُُي ظَ جُوؼحء ك٢
ذالوٗح ٓٝحَجٍ ْ٤حوز جُ٘ظْ جُؼٌٍٓ٣س ٝضحذؼح ً ذشٌَ ٓطِن ُطٞؾٜ٤حش جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س قط ٠كوى
جُٔؿطٔغ جُػوس كٚ٤
ٝذ٘ح ًء ػِ ٠يُي كإ ٓٓأُس جْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ُْ ضؼى اأٗح ً وجنِ٤ح ً ٣هض جُىُٝس |ٝئٗٔح
أطركص ٓٓأُس و٤ُٝس ضٓطط٤غ وُٝس أ٘ٓ ٝظٔس و٤ُٝس قٌ٤ٓٞس أ ٝؿ ٍ٤قٌ٤ٓٞس ٓهطظس ذكوٞم
جإلٗٓحٕ ئغحٌضٜح ػى جُىُٝس ذحػطرحٌٛح ضطؼِن ذكوٞم جإلٗٓحٕ ٝالضٓطط٤غ جُىُٝس جألنٍ ٟإٔ ضطٔٓي
1
كٞٓ ٢جؾٜس يُي ذكوٜح ك ٢ػىّ جُطىنَ ك ٢اإٜٗٝح جُىجنِ٤س
ْ٘ٝكح ٍٝك ًٙٛ ٢جٌُٞهس جْطؼٍجع ٝػغ جُِٓطس جُوؼحت٤س جُ٤٘ٔ٤س ك ٢جُر٘٤س جُطشٍ٣ؼ٤س جُ٤٘ٔ٤س،
جُٞجهغ ٓٝططِرحش ٝػٔحٗحش جْطوالٍ جُوؼحء ٓٝىٓ ٟهحُلس ٗظٞص جُىْطٝ ٌٞجُوحٗ ٕٞجُ٢٘ٔ٤
جُٔطؼِوس ذحُِٓطس جُوؼحت٤س ُِؼٜٞو ٝجُٔٞجغ٤ن ٝجُوٍجٌجش جُى٤ُٝس جُٔطؼِوس ذحْطوالٍ جُِٓطس
جُوؼحت٤س
ٗٝهططْ جٌُٞهس ذؼىو ٖٓ جُطؼى٣الش جُٔوطٍـ ضؼٜٔ٘٤ح ك ٢جُىْطٝ ٌٞجُوحٗ ٕٞجُُ ٢٘ٔ٤طٞجكن جُٔؼحٍ٤٣
جُى٤ُٝس
الفرع األول:
وضع السلطة القضبئُة فٍ البىُة التشرَعُة الُمىُة:
جُِٓطس جُوؼحت٤س ػ ٢ئقى ٟجُِٓطحش جُػالظ ك ٢جألٗظٔس جُىٔ٣وٍجؽ٤س جُٔؼحطٍز ٝضأنً قُ٤ج ً ك٢
وْحضٍٛ٤ح ضر ٖ٤ك ٚ٤ضؼٍ٣ق جُِٓطس جُوؼحت٤س ٜٓٝحٜٓح ٝقىٝو ِْطحضٜح ٝضشٌِٜ٤ح ٝجهٓحٜٓح ؿ ٍ٤إٔ
وْط ٌٞجُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س ػحّ٣ ُْ ّ11ؼطرٍٛح ك ٢جُطر٣ٞد ٖٓ ِْطحش جُىُٝس جُط ٢أِٜح جُرحخ
جُػحُع ق٤ع نظض ُٜح ذحخ جٍُجذغ جألٍٓ جًُٞ٣ ١ق ٢ذأٜٗح ٓؿٍو ٍٓكن نىٓ ٢ذَ إٔ جُؼ٘ٞجٕ
2
ًحٕ ٓػٍ٤ج ً ُِرّ ق٤ع ُْ ضًًٍ جُِٓطس ٝئٗٔح (جُوؼحز ٝأػؼحء جُ٘٤حذس)
قط ٠ؾحء جُطؼى َ٣جُىْط ١ٌٞػود قٍخ ط٤ق ػحّ  ّ14جًُ ١أٌٝو أقٌحّ جُِٓطس جُوؼحت٤س ك٢
جُلظَ جُػحُع ػٖٔ جُرحخ جُػحُع جُٔهظض ُط٘ظِْ ْ٤طحش جُىُٝس ضكص ػ٘ٞجٕ جُِٓطس جُوؼحت٤س
ٝهى نظض جُلظَ جأل ٖٓ ٍٝجُرحخ جُػحُع ُِِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س ٗظْ جقٌحٜٓح ك ٢جًػٍ ٖٓ جٌذؼٖ٤
ٓحوز ٝنظض جُلظَ جُػحٗٗ ٖٓ ٢لّ جُرحخ ُِِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٗظْ جقٌحٜٓح كٓ 45 ٢حوز ٝجُلظَ
جُػحُع نظظُِِٓ ٚطس جُوؼحت٤س ٗٝظْ جقٌحٜٓح كٞٓ 6 ٢جو ُ ّ٤ئالا
ق٤ع ٌأ ٟجُٔشٍع جٕ ْص ٓٞجو ضٌلُ ٢ط٘ظ ْ٤جُِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جُىُٝس جالٍٓ جًُ٣ ١طر ٚ٘ٓ ٖ٤جٕ
جُِٓطس جُوؼحت٤س هى ٗحُص ٖٓ جُٔٞجو جُىْط٣ٌٞس ُط٘ظٜٔ٤ح جهَ ٖٓ جُِٓطط ٖ٤جالنٍٖ٤٣
ٝضٓطلطف جُٔٞجو جُىْط٣ٌٞس جُهحطس ذحُِٓطس جُوؼحت٤س ذر٤حٕ جٕ جُوؼحء ِْطس ٓٓطوِس ٝجُ٘٤حذس
جُؼحٓس ٤ٛثس ٖٓ ٤ٛثحض ٚق٤ع
ٔ
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ضوؼ ٢جُٔحوز ( ٖٓ )141جُىْط ٌٞذإٔ { :جُوؼحء ِْطس ٓٓطوِس هؼحت٤ح ً ٓٝحُ٤ح ً ٝئوجٌ٣ح ً ٝجُ٘٤حذس
جُؼحٓس ٤ٛثس ٖٓ ٤ٛثحضٝ ، ٚضط ٠ُٞجُٔكحًْ جُلظَ ك ٢ؾٔ٤غ جُٔ٘حَػحش ٝجُؿٍجتْٝ ،جُوؼحز ٓٓطوِٕٞ
ال ِْطحٕ ػِ ْٜ٤ك ٢هؼحتُ ْٜـ ٍ٤جُوحٗٝ ،ٕٞال ٣ؿ َٞأل٣س ؾٜس ٝذأ٣س طٌٞز جُطىنَ ك ٢جُوؼح٣ح
أ ٝك ٢اإٔ ٖٓ اإ ٕٝجُؼىجُس ٣ٝؼطرٍ ٓػَ ًٛج جُطىنَ ؾٍٔ٣س ٣ؼحهد ػِٜ٤ح جُوحٗٝ ،ٕٞال ضٓوؾ
جُىػ ٟٞكٜ٤ح ذحُطوحوّ } جال جٕ جُوؼحء ٝجُوؼحز ظَ ٝػؼٓ ْٜطىُٗ ٢ى ٌْٛٝؿ ٍ٤جُٜحّ ك ٢يجى
جُ٘ظحّ  ،ق٤ع ٣ؼحِٓٞج ذظلطٞٓ ْٜظل٣ ٖ٤إوٝ ٕٝظحتق ًطحذ٤س  ٖٓٝ،أذٍَ ٓإاٍجش جُٞػغ
جُٔطىُِٗ ٢وؼحء ئذؼحو ٙػٖ جٍُهحذس جُوؼحت٤س ػِٔٓ ٠حٌْحش جُو ٟٞجُٓ٤حْ٤س ٣ٝ ،ظ ٍٜيُي ؾِ٤ح
ٓٔح : 3٢ِ٣
أ ) جُ٘ض ػِٓ ٠رىأ جْطوالٍ جُوؼحء ك ٢آنٍ جُرحخ جُػحُع ك ٢جُلظَ جُهحص ذحُوؼحء ًٝ ،أٗٚ
جْطوالٍ جُوؼحء ٝجُوؼحز اإٔ نحص ذ ٖٓ ّ٤ُٝ ، ْٜأ ْٛاث ٕٞجألٓس ًِٜح
خ) إٔ آنٍ ضؼىُِ َ٣ىْط – ٌٞك – ّ2001 ٢هى أَ جُٔحوز ( )151جُٓحُق يًٍٛح جُهحطس
ذـ"أط ٍٞضؼى َ٣جُىْط ، "ٌٞذؿؼَ ضؼى َ٣ذؼغ جُ٘ظٞص – أ ٝأًػٍٛح – ال ٣طْ ئال ذحالْطلطحء ،
ٜ٘ٓٝح ٓح ال٣كطحؼ الْطلطحء  ٖٓٝيُي ؾٔ٤غ ٓٞجو جُلظَ جُهحص ذحُوؼحء
ؼ) ٌؿْ جُ٘ض أػالٌٝ ٙؿْ إٔ جُىْط ٌٞطٍ٣ف ك ٢جػطرحٌ جُوؼحء ِْطس ٖٓ ِْطحش جُىُٝس ئال
إٔ يُي ٓؿٍو ًالّ ٝضُُِ ٖ٤٣ىْط ّ٤ُ ٌٞئال  ،ذىُ َ٤إٔ جُوؼحء ٣ؼحَٓ ًطحذغ ُِِٓطس جُط٘ل٣ً٤س
ٓٔػِس كَٝ ٢جٌز جُؼىٍ  ،ك٘ظٞص جُوحٌٗ ٕٞهْ (ُ٘ٓ )1س  ّ1111ذشإٔ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٣وٌٍ
ضرؼ٤س جُوؼحز – ك ٢جُٔكحًْ جالذطىجت٤س ٝجالْطث٘حك٤س – ٓحُ٤ح ٝئوجٌ٣ح ُ ٍ٣َٞجُؼىٍ ًٔ ،ح ضطرؼٝ ٚذ٘ض
جُوحٗ٤ٛ ٕٞثس جُطلط٤ش جُوؼحتٝ ٢ؿ ٍ٤نحف إٔ ًٛج أ ٍٝهحٗ ٕٞأْحْ ٢طىٌ ػود جُٞقىز
جُٔرحًٌس ٝذٔٞجكوس ٓٝرحًٌس ؾٔ٤غ جُو ٟٞجُٓ٤حْس جُٔٞؾٞوز ك ٢جُٓحقس ٝجُٔشحًٌس ك ٢جُِٓطس
آًٗجى ُ ّ٤يُي ككٓد ذَ ئٕ ُٔؿِّ جٌَُٞجء – ٖٓ جألٓ ٌٞجُٜحٓس جُٔطؼِوس ذحُوؼحء ٝجُوؼحز –
ٓح ُُٔ ّ٤ؿِّ جُوؼحء جألػِ ٖٓٝ ، ٠يُي :
 1إٔ ٓؿِّ جُوؼحء جألػِ ٠ال ِٔ٣ي إٔ ٣طهً أ ١هٍجٌ ذشإٔ جْطكوحهحش جُوؼحز جُٔحُ٤س  ،كًُي
ضظٍـ ذأٗ { : ٚضكىو
ٓ٘ٞؽ ذٔؿِّ جٌَُٞجء ذ٘ض جُٔحوز ( ٖٓ )66هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س جُط٢
ا
جٍُٔضرحش ٝجُرىالش ألػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝكوح ُِؿى ٍٝجُِٔكن ذًٜج جُوحٗ٣ٝ ، ٕٞؿ َٞذوٍجٌ
ٖٓ ٌت ّ٤جٌَُٞجء ذ٘حء ػِ ٠ػٍع  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٓ٘ف ذىالش أنٍ ٟألػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س
ؿٓ ٍ٤ح ٌٝو ذًٜج جُوحٗ} ٕٞ
 ُْٝضٌطل ٢جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ذًُي ذَ هحٓص ذٔهحُلس جُوحٗ ٕٞذهلس ٝؾٓحٌز ق٤ع جطىٌ ٌتّ٤
جٌَُٞجء ذ٘حء ػِ ٠ػٍع  ٍ٣َٝجُؼىٍ ؾى٣ ٍٝكىو ٍٓضرحش جػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س ك٢
ػحّ ّ 2000جْطكىغح ذٔٞؾر ٚوٌؾحش هؼحت٤س ُْ ٘٣ض ػِٜ٤ح هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٢ٛٝ،
وٌؾطٗ ٢حتد ٌت ّ٤جْطث٘حف ٌٝتٓ ّ٤كٌٔس جْطث٘حف ك ٢ق ٖ٤جٕ جُٔحوز ( ٖٓ)51هحٗ ٕٞجُِٓطس
جُوؼحت٤س هى قىوش ٝظحتق جُِٓطس جُوؼحت٤س ػِْ ٠ر َ٤جُكظٍ  ُْٝضًًٍ ضِي جُىٌؾط ،ٖ٤كٌ٤ق
ضؿٍأش جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ُطؼى َ٣جُوحٗ ٕٞذوٍجٌ جوجٌ ١؛؛؛؛ٝجْطكىغص وٌؾحش هؼحت٤س ٓح جٍُٗ هللا
ذٜح ٖٓ ِْطحٕ،
ًٔ 2ح ال ِٔ٣ي ٓؿِّ جُوؼحء جألػِ ٠ضوى ْ٣أٓ ٖٓ ١شٍٝػحش جُوٞجٗ ٖ٤جُٔطؼِوس ذحُوؼحء أ ٝقط٠
ضؼىِٜ٣ح – ذٔح ك ٢يُي هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س – ٝئٗٔح ٣طْ ضوى ْ٣يُي ػٖ ؽٍ٣ن جُكٌٓٞس أطال أٝ
ػٖ ؽٍ٣ن أ ٖٓ ١أػؼحء جُرٍُٔحٕ جْطػ٘حء ئػٔحال ُ٘ض جُٔحوز ( ٖٓ )15جُىْطٌٞ
ًٔ 3ح إٔ جؾطٔحػحش ٓؿِّ جُوؼحء جألػِ ٠ال ضٌ ٕٞطك٤كس ئال ذكؼ ٍ٣َٝ ٌٞجُؼىٍ ُٞٝ ،
قؼٍ ٌتٝ ّ٤أػؼحء جُٔؿِّ ؾٔ٤ؼًٛٝ ْٜج ٓح ضوٌٍ ٙطٍجقس جُٔحوز ( ٖٓ )106هحٗ ٕٞجُِٓطس
جُوؼحت٤س
ٓؼ٘ ٠ذَ ْؼى الْطوالٍ جُوؼحء
ٓح ِْق ُ ّ٤ئال ؿ٤غ ٖٓ ك٤غ  ،كٖٓ َٜ
ً
ٖ
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و ) ضوؼ ٢جُٔحوز ( )150ذإٔ { :جُوؼحء ٝقىز ٓطٌحِٓس ٍ٣ٝضد جُوحٗ ٕٞجُؿٜحش جُوؼحت٤س
ٝوٌؾحضٜح ٣ٝكىو جنطظحطحضٜح ًٔح ٣كىو جُشٍٝؽ جُـٞجؾد ضٞكٍٛح ك٣ ٖٓ ٢ط ٠ُٞجُوؼحء ٝاٍٝؽ
ٝئؾٍجءجش ضؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٗٝوِٝ ْٜضٍه٤طٝ ْٜجُؼٔحٗحش
جألنٍ ٟجُهحطس ذٝ ْٜال ٣ؿ َٞئٗشحء ٓكحًْ جْطػ٘حت٤س ذأ ١قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ} ًٛج جُ٘ض ٣وٌٍ
طٍجقس ٝقىز جُوؼحء جُ – ٢٘ٔ٤أ ١جألنً ذ٘ظحّ جُوؼحء جُٔٞقى – ذحػطرحٌ إٔ ًٛج جُ٘ظحّ ٓٞجكن
ُألطَ جُشٍػًُٜ ، ٢ج قظٍ جُىْط ٌٞئٗشحء ٓكحًْ جْطػ٘حت٤س {ذأ ١قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ} ًٛج ٓح
ضؼحهىش ػِ ٚ٤جألٓس ٝجٌضؼح ٙجُشؼد ذحْطلطحت ٚػِ ٠جُىْط ، ٌٞذ٤ى إٔ جُٔوٖ٘ هى نٍؼ ػٖ ٓرىأ
ٝقىز جُوؼحء جُ ٢٘ٔ٤ذ٘ظٞص وْط٣ٌٞس ٝهحٗ٤ٗٞس ٜ٘ٓ ،ح :
جُٔحوز ( ٖٓ )61جُىْط ٌٞجُط ٢ضٔ٘ف ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ٝال٣س هؼحت٤س ُِلظَ ك ٢جُٔ٘حَػحش جُٔطؼِوس
ذظكس جُؼؼ٣ٞس ك ٚ٤ذُػْ إٔ "جُٔؿِّ ْ٤ى هٍجٌْٝ "ٙطأض٘ٓ ٢حهشس أٝؾ ٚجُهَِ ك ٢يُي
جُ٘ض القوح ٝهى ًحٕ ٖٓ غٔحٌ "غٌٞز ٘٣ 25ح "ٍ٣كٓ ٢ظٍ ئُـحء جُ٘ض جُٔػًُٜ َ٤ج جُ٘ض ٖٓ
وْطٌٛٞح
 2جُٔحوز (/153و) ٖٓ جُىْط ٌٞجُط ٢ضؿؼَ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٓهطظس ذـ{ٓكحًٔس ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس
ٗٝحتد جٍُتٌٝ ّ٤ت ّ٤جٌَُٞجء ٞٗٝجذٝ ٚجٌَُٞجء ٞٗٝجذٝ ْٜكوح ً ُِوحٗ }ٕٞأٓح ػرحٌز ٝ" :كوح
ُِوحٗ "ٕٞكوى ًحٗص يٌ٣ؼس إلطىجٌ هحٗ ٕٞنحص ذٔكحًٔس ٛإالء  ٞٛ ،جُوحٌٗ ٕٞهْ (ُ٘ٓ )6س
 ّ1115ذشإٔ ٓكحًٔس احؿِ ٢جُٞظحتق 4جُؼِ٤ح
 3جُٔحوز (/1خ) ٖٓ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ؛ كرؼى إٔ أٌٝوش جُكظٍ جُىْط ١ٌٞذؼىّ ئٗشحء
ٓكحًْ جْطػ٘حت٤س ذأ ١قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ  ،أػحف ئُ ٠جُ٘ض كوٍز (خ) ض٘ض ػِ ٠أٗا٣ { ٚؿَٞ
ذوٍجٌ ٖٓ ٓؿِّ جُوؼحء جألػِ ٠ذ٘حء ػِ ٠جهطٍجـ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ئٗشحء ٓكحًْ هؼحت٤س جذطىجت٤س
ٓطهظظس ك ٢جُٔكحكظحش ٓط ٠وػص جُكحؾس ئُ ٠يُي ٝكوح ُِوٞجٗ ٖ٤جُ٘حكًز} كحُٔوٖ٘ ذ ًٜٙجُلوٍز
هى نٍم جُكظٍ جُىْطٓٓ ١ٌٞطػ٘٤ح قحُس ٝجقىز  ٢ٛجُٔكحًْ جُهحطسٝ ،هى ضٍضد ػًِٛ ٠ج جُهٍم
جُىْطٝ ١ٌٞؾٞو أهؼ٤س نحطسٓٝ 5كحًْ نحطس 6أ آح ٓكحُٝس ضؿحًٛ َٝج جُكظٍ ذطٓٔ٤س جُٔكحًْ
جُهحطس ذـ"جُٔطهظظس" كال ٣ؼل ٢ػِٜ٤ح جُشٍػ٤س  ،أ٣ ٝهٍؾٜح ٖٓ ًٜٗٞح ٓكحًْ ٓٓطػ٘حز ٖٓ
جألطَ جُؼحّ جُٔوٌٍ وْط٣ٌٞح كاٗشحء ٓكحًْ نحطس ُ٘ظٍ ٓ٘حَػحش ذؼٜ٘٤ح ٣طٍضد ػِ ٚ٤ضُٔ٤٤
ذؼغ اٍجتف جُٔؿطٔغ ػٖ ؿٍٛ٤ح أ ٝجإلػٍجٌ ذشٍ٣كس و ٕٝؿٍٛ٤ح ٝئيج ًحٕ غٔس ٓكحًْ
ٝأهؼ٤س نحطس ك ٢ذؼغ و ٍٝجُؼحُْ  ،ك ٢ٜجُى ٍٝيجش جُوؼحء جُُٔوٝؼ ٝ ،قط ٠ك ًٙٛ ٢جُىٍٝ
كإ ئٗشحء ًَ ط٘ق ٣طْ ذوحٗ ٕٞنحص  ،أٓح ك ٢جُ ٖٔ٤كإ جُٔوٖ٘ هى ض٘حٍَ ػٖ ًٛج جُى ٌٝضحًٌح
ئ٣احُ ٙـ ٍ٣َٝ( !!!ٍٙ٤جُؼىٍ ٓٝؿِّ جُوؼحء) ٣ٝ ،ؼى ًٛج ضل٣ٞؼح ضشٍ٣ؼ٤ح ٝ ،أٍٓ ًًٜج ال ٌِٚٔ٣
جُٔوٖ٘ ؛ ئي إٔ ئٗشحء جُٔكحًْ ٖٓ ٜٓحّ جُٔوٖ٘ جألطِ٤س ًٛٝ ،ج ٓح ٣وٌٍ ٙجُ٘ض جُىْط ١ٌٞأػالٙ
ذوٍ٣ٝ{ : ُٚٞضد جُوحٗ ٕٞجُؿٜحش جُوؼحت٤س ٝوٌؾحضٜح ٣ٝكىو جنطظحطحضٜح} ٝ ،ذًٜج جُطل٣ٞغ
جُطشٍ٣ؼ٣ ُْ ٢ؼى غ أس ٓؼُ٘ٔ ٠رىأ جُلظَ ذ ٖ٤جُٔإْٓحش ٓٝرىأ جٍُهحذس جُٔطرحوُس ذٜ٘٤ح كرًٜج
جُطل٣ٞغ ُؿٜس جإلوجٌز ك ٢ضكى٣ى جنطظحص جُٔكحًْ طحٌش جُٔكحًْ جُهحطس ك ٢جُ( ٖٔ٤يجش

٘

كالقضائٌن العسكري والتجاري.
ٙ
تتمثل فً المحاكم التالٌة :
ٔ.الجزائٌة المتخصصة .
ٕ.الجزائٌة العادٌة ( .محاكم أنشئت فً بعض المحافظات خاصة بنظر الجرائم الجسٌمة فقط فً عموم المحافظة)
ٖ.األموال العامة .
ٗ.الصحافة والمطبوعات .
٘.الضرائب .
.ٙالمرور .
.7المخالفات .
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جُوؼحء جُٞجقى) أًػٍ ذٌػ ٖٓ ٍ٤ؿٍٛ٤ح ٖٓ جُى( ٍٝيجش جُوؼحء جُُٔوٝؼ)  ،كال ٞ٣ؾى – ٓ٣ ُْٝرن
6
– ضشط٤ص ٝضُٔ٣ن جُوؼحء ػًِٛ ٠ج جُ٘ك ٞك ٢أٌٓ ١حٕ أَٓ ٝحٕ
 -4جُٔحوز ( ٖٓ )1/100هحٗ ٕٞض٘ظٜ٘ٓ ْ٤س جُٔكحٓحز جًُ ١ؾؼَ جالنطظحص ذ٘ظٍ وػح ٟٝئُـحء
هٍجٌجش جُؿٔؼ٤س جُؼٔ٤ٓٞس ُِ٘وحذس ٓٝؿِّ جُ٘وحذس أٓحّ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٓرحاٍز ًًُٝي جُكحٍ ك٢
هحٗ ٕٞجُؿحٓؼحش كوى ؾؼَ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح  ٢ٛجُٔهطظس ذىػح ٟٝئُـحء هٍجٌجش ٓؿِّ جُؿحٓؼس
ذلظَ أػؼحء ٤ٛثس جُطىٌٓ(ّ٣حوز  )46ك٘ظٞص ً ًٜٙضطؼٖٔ ٓهحُلس طٍ٣كس ُِ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ٜ
ضٔ ُ٤جُوٍجٌجش جُظحوٌز ػٖ  ًٙٛجُؿٜحش ػٖ ؿٍٛ٤ح ٝ ،ضلٞش ػِ ٠جُٔىػ( ٢جُطٍف جُؼؼ٤ق)
وٌؾط ٢جُطوحػ ٢جذطىجء ٝجْطث٘حكح ٝذًٜج ٣لوى جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤أ ْٛػٔحٗحش جُطوحػ ٢كال ٓ٣طٓحؽ
إٔ ٣كٍّ جُٔٞظق ك ٢جُؿحٓؼس ٖٓ جُِؿٞء ئُ ٠جُٔكحًْ جُؼحو٣س ًـ ٖٓ ٍٙ٤جُٔٞظل٣ٝ ٖ٤ؿرٍ ػِ٠
جُِؿٞء ٓرحاٍز ئُ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ًًُٝي جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ُِٔكحٓٞٓ ْٜ٘ٓٝ ٖ٤جؽ٘ ٕٞاأٗ ْٜاإٔ
ؿٍْٛ٤
ٛـ) ض٘ض جُٔحوز ( )61ػِ ٠إٔ ٣ { :هطض ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ذحُلظَ ك ٢طكس ػؼ٣ٞس أػؼحتٚ
٣ٝؿد ئقحُس جُطؼٖ ئُ ٠جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح نالٍ نٔٓس ػشٍ ٓٞ٣ح ً ٖٓ ضحٌ٣م ضُِِٓٔ ٚٔ٤ؿِّ
ٝضؼٍع ٗط٤ؿس جُطكو٤ن ذحٍُأ ١جًُ ١جٗطٜص ئُ ٚ٤جُٔكٌٔس ػِٓ ٠ؿِّ جُ٘ٞجخ ُِلظَ ك ٢طكس
جُطؼٖ نالٍ ْطٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحٌ٣م جْطالّ ٗط٤ؿس جُطكو٤ن ٖٓ جُٔكٌٔسٝ ،ال ضؼطرٍ جُؼؼ٣ٞس ذحؽِس
ئال ذوٍجٌ ٣ظىٌ ٖٓ ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ذأؿِر٤س غِػ ٢أػؼحء جُٔؿِّ ٣ٝ ،ؿد جالٗطٜحء ٖٓ جُطكو٤ن
نالٍ ضٓؼٓٞ٣ ٖ٤ح ً ٖٓ ضحٌ٣م ئقحُط ٚئُ ٠جُٔكٌٔس }
ئٕ ٗض  ًٙٛجُٔحوز ٣ؼط ٢جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س طلس هؼحت٤س ذٔ٘كٜح طالق٤س جُلظَ ك ٢جُٔ٘حَػحش
جُٔطؼِوس ذظكس ػؼ٣ٞس جُرٍُٔحٕ ٖٓ ػىٜٓح ًٛٝ ،ج ٣طؼحٌع ٓغ ػىو ٖٓ أٓ ْٛرحوب جُىْطٌٞ
جألْحْ٤س ُٔ ،ح :٢ِ٣
 1ئٕ ػٔٝ ّٞال٣س جُوؼحء جُ ٢٘ٔ٤؛ ٓ ٞٛٝرىأ أْحْ ٢هٌٍ ٙجُىْط ٌٞذو { : ُٚٞضط ٠ُٞجُٔكحًْ
جُلظَ ك ٢ؾٔ٤غ جُٔ٘حَػحش ٝجُؿٍجتْ} (ٓحوز  )141كًٜج جُ٘ض ػحّ ُْ ٣هظظ ٚجُىْط ٌٞذأ١
جْطػ٘حء أ ٝه٤ى ؛ ئػٔحال ُألطَ جُشٍػًٔ ٢ح إٔ جُٔ٘طن ٝؽر٤ؼس جألا٤حء ضوطؼ ٢ػٔ ّٞجُ٘ض ؛
كحُلظَ ك ٢جُٔ٘حَػحش ٔ٣ػَ جُٜٔٔس جُٞق٤ىز ُِوؼحء ًُٜ ،ج ك ٢ٜجنطظحص وْط ١ٌٞأطٖٓٝ َ٤
ًٛج جُٔ٘طِن ٣ؿٔغ كوٜحء جُوحٗ ٕٞجُىْط ١ٌٞػِ ٠إٔ  :جُِٓطس جُوؼحت٤س ِْطس أطِ٤س ضوق ػِ٠
هىّ جُٔٓحٝجز ٓغ جُِٓطط ٖ٤جُطشٍ٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س ٝ ،ضٓطٔى ٝؾٞوٛح ٤ًٝحٜٗح ٖٓ جُىْط ٌٞيجضٝ ، ٚهى
 ٖٓٝغَْ
أٗحؽ ذٜح جُىْط ٌٞأٍٓ جُؼىجُس – ػٖ ؽٍ٣ن كغ جُٔ٘حَػحش – ٓٓطوِس ػٖ ذحه ٢جُِٓطحش ِ
ال ٣ؿُِٔ َٞوٖ٘ ئٛىجٌ ٝال٣س ضِي جُِٓطس ًِ٤ح أ ٝؾُت٤ح أ ١أٗا ٚال ٣ؿ َٞأل ٖٓ ١جُِٓططٖ٤
ٓٔ٠
جُطشٍ٣ؼ٤س أ ٝجُط٘ل٣ً٤س ضو٤٤ى ٝال٣س جُِٓطس جُوؼحت٤س أ ٝجُكى ٜٓ٘ح ذأ ١اٌَ ٝضكص أ ٓ ١ا
ٝجػطرحٌ جُوؼحء ِْطس ٓٓطوِاس ػٖ جُِٓطط ٖ٤جُطشٍ٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س ٓ ٞٛح أنً ذ ٚجُىْط ٌٞجُ٢٘ٔ٤
ذاكٍجو ٙكظال ٓٓطوال ٖٓ كظ ٍٞجُرحخ جُػحُع اأٗ ٚاإٔ ذو٤س جُِٓطحش ٝذحُطحُ ٢كٔ٘حَػس جُِٓطس
جُطشٍ٣ؼ٤س – ؽٍ٣ن  ًٙٛجُٔحوز – ُِِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جنطظحطٜح ك ٢جُلظَ ك ٢جُٔ٘حَػحش ٔ٣ػَ
1
ٓهحُلس طٍ٣كس ُٔرىأ جُلظَ ذ ٖ٤جُِٓطحش
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إذ ٌصدق علٌه أمٌن عام مؤتمر العدالة المصري المستشار أحمد مكً  ،إذ ٌقول " :ال أعرف بلدا حرص على تمزٌق سلطة القضاء
والتحقٌق بٌن جهات شتّى مثل بلدنا  .فالعهد باألمم – إذا استقلت بإدارة شئونها – أن تعمل على استقالل ووحدة قضائها ،هكذا فعلت
مصر حٌن نالت استقاللها ؛ فألغت المحاكم القنصلٌة المتعددة عام ٘ ٔ27وأحلت محلها المحاكم المختلطة  ،ثم ناضلت إللغاء المحاكم
المختلطة عام  ٔ1ٗ1لتجمع سلطة القضاء فً ٌد المحاكم األهلٌة والشرعٌة  ،ثم ألغٌت األخٌرة عام ٘٘ ٔ1بدعوى توحٌد القضاء ،
ثم نكصنا على أعقابنا  :تُفتتُ سلطة القضاء والتحقٌق إلى شظاٌا ؛ قضاء عادي وآخر إداري وثالث عسكري وخاص بأفراد الشرطة
ثم أمن دولة ومحكمة ِقٌَم ولجان ٌصعب حصرها  .ونٌابة عامة عادٌة وأخرى إدارٌة وثالثة عسكرٌة ومدع اشتراكً له مساعدون من
القضاة وغٌر القضاة  ،حتى زادت جهات القضاء عندنا عن عدد المحاكم القنصلٌة  .فهل ِمن ِحكمة؟!!  ،وهل تخلصنا من االحتالل
لنقع فً طور التفكُّك واالنحالل ؟ أم المقصود هو القضاء على القضاء؟!!" (راجع ورقته الموسومة بـ"أضواء على المؤتمر األول
لمراجعة نظام التقاضً ومشكالت العدالة فً مصر"  ،الوثائق األساسٌة لمؤتمر العدالة األول  ،القاهرة ٕٓ – ٕٗ إبرٌل ٔ12ٙم).
2
القاضً عبد الملك عبد هللا الجنداري اسباب انتفاضة الشباب تشخٌص واقعً شرعً قانونً بحث غٌر منشور ٌونٌو ٕٔٔٓصٕٔ
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 2ئٕ ئؽالم ٝال٣س جُوؼحء ك ٢كغ ؾٔ٤غ جُٔ٘حَػحش و ٕٝجْطػ٘حء ٓ ّ٤ُ ،وظٞوج ذ ٚجُوؼحء يجضٚ
 ،ذَ جُٔطوحػ ٖ٤أٗلٓ ْٜ؛ ئػٔحال ُٔرىأ قن جُطوحػ ٢؛ أ ١قن ؾٔ٤غ جُٔٞجؽ٘ ٖ٤جُِؿٞء ئُ ٠جُوؼحء
ضطر٤وح ُ٘ض جُٔحوز ( ٖٓ )51جُىْطٝ ٌٞالاي إٔ جُٔوظٞو ٘ٛح  ٞٛجُوؼحء جُطر٤ؼٝ ، ٢ذحُطحُ٢
كحُ٘ض ػِ ٠جنطظحص جُرٍُٔحٕ ذًٜج جُظ٘ق ٖٓ جُٔ٘حَػحش ٘ٔ٣ف جُرٍُٔحٕ طلس هؼحت٤س ٣ؼ٘٢
ئؾرحٌ جُٔٞجؽ٘ ٖ٤ذحُِؿٞء ئُ ٠ؾٜس أنٍ ٟؿ ٍ٤ؾٜس جُوؼحء جُؼحو١
 ُ 3أح ًحٕ جُىْط٣ ٌٞوؼ ٢ذإٔ ػؼ ٞجُرٍُٔحٕ ٔ٣ػَ جُشؼد ذٌحِٓٓ( ٚحوز  ، )65كوى أؾحَ جُوحٕٗٞ
ٌَُ ٓٞجؽٖ – ٗحنرح ًحٕ أٍٓ ٝاكح – إٔ ٣طؼٖ ك ٢طكس ػؼ٣ٞس أ ٖٓ ١أػؼحء جُرٍُٔحٕ (ٓحوز
 115جٗطهحذحش) ًٛٝج ضطر٤ن ٌجتغ ُٔرىأ قن جُٔٞجؽ٘ ٖ٤ك ٢جُِؿٞء ُِوؼحء  ،ذ٤ى ا
إٔ هحٕٗٞ
جالٗطهحذحش – ٝػٔال ذحُٔحوز ( )61جُطٗ ٢كٖ ذظىوٛح – نٍؼ ػٖ ًَ ٓح أِْل٘حٓ ٖٓ ٙرحوب ذ٘ظٚ
ػِ ٠جُِؿٞء ئُٓ ٠ؿِّ جُ٘ٞجخ ٓغ ئ٣ىجع ػٔحٕ ٓحُ ٢هىٌ ٙنٔٓ ٕٞأُق لاير " ٤ٔٓ ،اُج
أػؼحء جُرٍُٔحٕ ػٖ ؿٞٓ ٖٓ ٍْٛ٤جؽ٘ ٢جألٓس ًٛٝ ،ج ٔ٣ػَ ئنالال ظحٍٛج ذٔرىأ جُٔٓحٝجز ذٖ٤
جُٔٞجؽ٘ ٖ٤ك ٢جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش (ٓحوز  41وْط)ٌٞ
 4ئٕ قٍٓحٕ جُٔٞجؽٖ ٖٓ قو ٚك ٢جُطوحػ ٢أٓحّ جُوؼحء ٝئٌؿحٓ – ٚذًٜج جُ٘ض – ُِؿٞء
ُِرٍُٔحٕ ال ٣وطظٍ ػِٓ ٠هحُلس ٓح ِْق ٖٓ ٓرحوب وْط٣ٌٞس ذَ نحُق أ٣ؼح أطال ٖٓ جألطٍٞ
جُشٍػ٤س ؾحػال جُرٍُٔحٕ نظٔح ٝقٌٔح ك ٢إٓ ٝجقى ك ٜٞو ٕٝؿ ٍٙ٤جًُ٣ ١وٌٍ طكس ػؼ٣ٞس
أكٍجوٙ
 5هى ٣وحٍ  :ئٕ ًٛج ٖٓ هر َ٤جُلظَ ذ ٖ٤جُِٓطحش  ،ك٘و : ٍٞئٕ ٓرىأ جُلظَ ال ٣ؼ٘ ٢إٔ ضروًَ ٠
ِْطس ذٔ٘أ ٟػٖ ؿٍٛ٤ح  ،كٓ٤ُ ٢ٜص طحقرس جُِٓطس ٝذحُطحُ ٢ال ضٔػَ ٗلٜٓح  ،كحُِٓطس ِٓي
ُِشؼد ٔ٣ ٞٛٝحٌْٜح ػرٍ ٓإْٓحش جُىُٝس
ٜ٘ٓ ١ح كٔٓ ٢حٌْس ٜٓحٜٓح جُىْط٣ٌٞس ًحٕ الذى ٖٓ
(ٓحوز  ٖٓ 4جُىْطًُُ )ٌٞي ُٝثال ضطِٓؾ أ ا
جٍُهحذس جُٔطرحوُس ذٜ٘ٓ ًَ ٖ٤ح كٌ٤ق ضطكون  ًٙٛجٍُهحذس ئيج ًحٗص جُٔإْٓس جُطشٍ٣ؼ٤س ضٔحٌِ ك٢
ٗلّ جُٞهص ٜٓحّ جُٔإْٓس جُوؼحت٤س كٓٓ ٢أُس ٖٓ أ ْٛجُٔٓحتَ  ٢ٛٝقن جالػطٍجع ػِ ٠أٖٓ ١
ٓٔػِ ٚ٤ك ٢جُرٍُٔحٕ؟
 6ئٕ ضٍى جُلظَ ك ًٙٛ ٢جُٔ٘حَػس ُِوؼحء – ٝكوح ُألّْ جُؼحٓس ُِىْط – ٌٞال ٔ٣ػَ أ ١ضىنَ
ك ٢أػٔحٍ جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س ؛ كشإٔ  ًٙٛجُٔ٘حَػس اإٔ ؿٍٛ٤ح ٖٓ جُٔ٘حَػحش ؛ كٔكَ جُطؼٖ ٘ٛح
 ٞٛهٍجٌ جُِؿ٘س جُؼِ٤ح ُالٗطهحذحش  ٞٛٝهٍجٌ ئوجٌ ١طحوٌ ػٖ ؾٜس ال ضطرغ – هحٗٗٞح – أِْ ١طس
ٖٓ جُِٓطحش جُػالظ ٝ ،ذحُطحُ ٢كحُكٌْ ذظكس جُؼؼ٣ٞس ٖٓ ػىٓ٣ ٚؿد إٔ ٣ظىٌ ٖٓ جُِٓطس
جُٔهطظس وْط٣ٌٞح ذحُلظَ ك ٢جُٔ٘حَػحش  ٢ٛٝجُوؼحء ال ٖٓ جُرٍُٔحٕ كايج قٌْ جُوؼحء ذظكس
ػؼ٣ٞط ٚكرٜح ٗٝؼٔص ٝئال قَ ٓكِ ٚػؼ ٞآنٍ  ،ك َٜكًٛ ٢ج ٓح ٢ٓ٣ء ُِرٍُٔحٕ ؟ أّ ا
إٔ جٍُٔجو
اهض ذؼ ٚ٘٤؟
 ) ٝضوؼ ٢جُٔحوز ( ٖٓ )12جُىْط ٌٞذأٗا { : ٚال ٣ؿ َٞإٔ ٣طهً ٗك ٞػؼٓ ٞؿِّ جُ٘ٞجخ أ١
ئؾٍجء ٖٓ ئؾٍجءجش جُطكو٤ن أ ٝجُطلط٤ش أ ٝجُورغ أ ٝجُكرّ أ ٝأ ١ئؾٍجء ؾُجت ٢ئال ذايٕ ٖٓ
ٓؿِّ جُ٘ٞجخ ٓح ػىج قحُس جُطِرّ ٝ ،ك ًٙٛ ٢جُكحُس ٣ؿد ئنطحٌ جُٔؿِّ كٌٞجًٝ ،ػِ ٠جُٔؿِّ
إٔ ٣طأًى ٖٓ ْالٓس جإلؾٍجءجش ٝ ،ك ٢ؿ ٍ٤وٌٝز جٗؼوحو جُٔؿِّ ٣طؼ ٖ٤جُكظ ٍٞػِ ٠ئيٕ ٖٓ
٤ٛثس جٍُتحْس ٣ٝ ،هطٍ جُٔؿِّ ػ٘ى أ ٍٝجٗؼوحو القن ُ ٚذٔح جضهً ٖٓ ئؾٍجءجش } كؼرحٌز :
"ٝػِ ٠جُٔؿِّ إٔ ٣طأًى ٖٓ ْالٓس جإلؾٍجءجش" ؛ هى ػطِص ًػٍ٤ج ٖٓ جُ٘ظٞص ٝجألقٌحّ
جُىْط٣ٌٞس ٝجُوحٗ٤ٗٞس ٜٓ٘ح :
• ٗض  ًٙٛجُٔحوز ٝؾٔ٤غ جُ٘ظٞص جُوحٗ٘٣ٞس جُٔطؼِوس ذٍكغ جُكظحٗس ؛ كِٖ ٣طْ ضطر٤ن أقٌحّ
جإليٕ ٝال ٌكغ جُكظحٗس ٝال ؿٍٛ٤ح ٖٓ أقٌحّ هحٗ٤ٗٞس – اٍػٜح جُرٍُٔحٕ – ك ٢أ ١قحُس ٖٓ
قحالش جُطِرّ ألٕ جُ٘ض ُْ ٣ر ٖ٤جألغٍ جُٔطٍضد ػِ ٠ه٤حّ جُٔؿِّ ذحُطأًى ٖٓ ْالٓس جإلؾٍجءجش
ٝ ،ذًٜج ضْ ضؼط َ٤أػٔحٍ جُؿٜحش جُٔهطظس ُ ّ٤ك ٢جُٔإْٓس جُط٘ل٣ً٤س ككٓد ذَ ٝك ٢جُوؼحت٤س
أ٣ؼح ئي ٣ؿد جُِؿٞء ُِوؼحء ك ٢قحُس ضؿح َٝؾٜحش جُؼرؾ النطظحطحضٜح ذحُطؼٖ كْ ٢الٓس
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جإلؾٍجءجش ًٔٝح  ٞٛظح ٍٛا
كإ جُشي ك ٢جْطوالٍ جُوؼحء ًحٕ ٌٝجء ٝػغ  ًٙٛجُؼرحٌز  ،جُط٢
ػطِص و ٌٝجُوؼحء ضٔحٓح ك ًٙٛ ٢جألقٞجٍ ًٝحٕ جألٜ٘ٓ ٠ُٝح ضلؼٓ َ٤رىأ جْطوالٍ جُوؼحء جُٔوٌٍ
وْط٣ٌٞح ذانٍجؼ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س – ٓٔػِس ذَٞجٌز جُؼىٍ ٝجُ٘٤حذس جُؼحٓس – ٖٓ ئؽحٌ جُِٓطس
1
جُوؼحت٤س ػ٘ىتً ُٖ ُٞ ٌٕٞ٣ؾٞو  ًٙٛجُؼرحٌز ٓرٌٍ
• ئٕ ٓػَ  ًٙٛجُؼرحٌز هى نٍؾص ػٖ ٓوحطى جُىْط ٌٞك ٢ٜضكظٖ ػؼ ٞجُرٍُٔحٕ ػٖ أ١
ٓٓحءُس قط ٠ك ٢أقٞجٍ جُؿٍٔ٣س جُٔشٜٞوز  ،ك ٢ٜضٔ٘غ ضكٍ٣ي جُىػ ٟٞجُؿُجت٤س ػى ٙقطٝ ٠ئٕ
ضٍضد ػِ ٠ؾٍٔ٣ط ٚئٛىجٌ وّ جُـٍ٤
• ئٜٗح ضؿؼَ ٖٓ جُرٍُٔحٕ نظٔح ٝقٌٔح ك ٢يجش جُٞهص
• ئٜٗح ضهحُق ٓرىأ جٍُهحذس جُٔطرحوُس ذٓ ٖ٤إْٓحش جُىُٝس جُىْط٣ٌٞس ٝال ٝؾٞو ُٔػِٜح ك ٢أٖٓ ١
وْحض ٍ٤و ٍٝجُؼحُْ  ٞٛٝ ،أٍٓ ؽر٤ؼ٘ٓٝ ٢طو ٢كال ٓ٣طٓحؽ إٔ ٓ٣طـَ جُرٍُٔحٕ ِْطط ٚجُطشٍ٣ؼ٤س
ك٤كٍص ػِ ٠كظَ ِْطط ٚكٓ ٢وحذَ ئٛىجٌ جُِٓطحش جألنٍٝ ٟال ٣هلٓ ٠ح ضٓررص ذًٙٛ ٚ
جُؼرحٌز ٖٓ أَٓس وْط٣ٌٞس ذٓ ٖ٤إْٓحش جُىُٝس ك ٢هؼ٤س ٓوطَ جُشٞجك ٢جُط ٢جض ْٜكٜ٤ح جُ٘حتد
جُرٍؽ٢
كرٔػَ  ًٙٛجُ٘ظٞص – ٝؿٍٛ٤ح – ضْ ئٛىجٌ أ ْٛجُٔرحوب ٝجُوٞجػى جُىْط٣ٌٞس جُؼحٓس جُٔطٔػِس ك٢
ٝقىز جُوؼحء جُٓ( ٢٘ٔ٤حوز ٝ ، )150جْطوالٍ جُوؼحء (ٓحوز ٝ ، )150هرَ ًٛج ٝيجى جإلنالٍ
ذٔرىأ جُٔٓحٝجز ذ ٖ٤جُٔٞجؽ٘ ٖ٤ك ٢جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش (ٓحوز ٓٝ ، )41رىأ قن جُٔٞجؽ٘ ٖ٤ك ٢جُِؿٞء
ئُ ٠جُوؼحء جُطر٤ؼٓ( ٢حوز  )51أ ١جُٔطٔػَ ك ٢جُٔكحًْ جُؼحو٣س ًُج ُ ٖٓ ّ٤جُٔٓطـٍخ إٔ أ١
ٖٓ جُو ٟٞجُٓ٤حْ٤س – ك ٢جُِٓطس ٝجُٔؼحٌػس – ال ضِؿأ ئُ ٠جُوؼحء ٓ ،لؼِس جُكِ ٍٞجُٓ٤حْ٤س ،
ًُٜج ٝطِص جألٓ ٌٞئُٓ ٠ح ٗكٖ ك ٚ٤جُّٞ٤
ًٔٝح جٕ جُ٘ض جُىْط 141 ١ٌٞجُٔطؼِن ذحْطوالٍ جُوؼحء هى جكٍؽ ٖٓ ٓؼحٓ ٚ٘٤ذٓرد ػىّ ضٞجءّ
هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٓغ ًٛج جُ٘ض جُىْط، ١ٌٞجًُ٘ٔ٣ ١ف جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س قن ضؼٌ ٖ٤٤تّ٤
ٝأػؼحء جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٌٝتٝ ّ٤أػؼحء ٓؿِّ جُوؼحء كوى طىٌ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٌهْ
(ُ٘ٓ)1س ، 1111هرَ جالْطلطحء ػِ ٠وْط ٌٞجُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س ٝك ٢ػٞء يُي جاحٌش ذؼغ
جالؽٍجف جُٓ٤حْ٤س جُ ٠ػىّ وْط٣ٌٞس هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ذَ جٕ َٝجٌز جُؼىٍ يجضٜح ُْ ض٘ل٢
يُي 10ذَ جٕ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٍٓاى جُؼٍاحٗ ٢جًى كٓ ٢وحذِٗ ُٚ ٚشٍضٜح طك٤لس ْ 26رطٔرٍ جٕ هحٕٗٞ
جُِٓطس جُوؼحت٤س ؿ ٍ٤وْط١ٌٞ
ذو ُٚٞجٕ َٝجٌز جُؼىٍ قط ٠جالٕ ذكٓد هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٓحَجُص  ٢ٛجُؿْٓ جٌُر ٍ٤وجنَ
11
جُِٓطس جُوؼحت٤س الٕ  ٍ٣َٝجُؼىٍ  ٞٛجًُ٣ ١شٍف ػِ ٠جُوؼحز جوجٌ٣ح ٓٝحُ٤ح ٝهؼحت٤ح ً
ٓٝح ٣إًى جٕ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ؿ ٍ٤وْط ٞٛ ١ٌٞجالنطظحطحش جُط٘ٓ ٢كٜح يُي جُوحٕٗٞ
ُ ٍ٣َٞجُؼىٍ ٓٔػَ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٝجُط ٢ضؿؼَ ٖٓ جُ٘ض جُىْط ١ٌٞجُهحص ذحْطوالٍ جُوؼحء
ٓؿٍو قرٍ ػٌِٝ ٠م الٕ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس ؾحءش ذطٍ٣وس ػحٓس و ٕٝضلظٝ، َ٤جقحُص جُ٠
ٗظٞص جُوحٗ ٕٞطالق٤حش ك ٢جُؼى٣ى ٖٓ جالٓ ٌٞجُٜحٓس ،الْٔ٤ح ضِي جُٔطؼِوس ذطكى٣ى ٝال٣س
ٝض٘ظ ْ٤جُؿٜحش جُوؼحت٤س ٝ،جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س نحُلص قىٝو جُطل٣ٞغ جُىْط ١ٌٞذط٘ظ ْ٤جُكن جُ٠
12
ٓظحوٌضٝ ٚجكٍجؿٓ ٖٓ ٚكطٞج ٙجُكو٤و٢
ٓ٣ٝ:طر ٖ٤يُي ٖٓ نالٍ ػىّ جقطٍجّ ٓرىأ جْطوالٍ جُوؼحء ٝجُوؼحز :كحُىْط ٌٞطٍ٣ف ذإٔ "
جُوؼحء ِْطس ٓٓطوِس هؼحت٤ح ٓٝحُ٤ح ٝئوجٌ٣ح ٝجُوؼحز ٓٓطوِ ٕٞال ِْطحٕ ػِ ْٜ٤ك ٢هؼحتْٜ
ُـ ٍ٤جُوحٗ ّ٤ُ "ٕٞيُي ككٓد ذَ ؾٍ َّ جُىْط ٌٞجُٔٓحِ ذًٜج جُٔرىأ ذوٝ " :ُٚٞال ٣ؿ َٞأل٣اس
1

القاضً عبد الملك عبدهللا الجنداري اسباب انتفاضة الشباب تشخٌص واقعً شرعً قانونً بحث غٌر منشور ٌونٌو ٕٔٔٓصٕٕ.
ٓٔ
التقرٌر السنوي لحقوق االنسان والدٌمقراطٌة فً الٌمنٕٓٓ7م اصدار المرصد الٌمنً لحقوق االنسان طٔ صٕٗ
ٔٔ
حوار مع وزٌر العدل القاضً مرشد العرشانً اجرته معه صحٌفة (ٕٙسبتمبر )واعادة نشره صحٌفة القضائٌة الصادر عن وزارة
العدل فً ٌوم السبت ٖٔمارس ٕٕٔٓم العدد (ٕٗٔ)ص.ٔٓ-1 -2
ٕٔ
تقرٌر العدالة التقرٌر السنوي عن حالة استقالل السلطة القضائٌة ومهنة المحاماة الٌمن ٔ111م كتاب القسطاس ٗ طٌٔولٌوٕٓٓٓم
ص.ٔ7
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ؾٜس ٝذأ٣اس طٌٞز جُطىنَ ك ٢جُوؼح٣ح أ ٝك ٢اإٔ ٖٓ اث ٕٞجُؼىجُس٣ٝ ،ؼطرٍ ٓػَ ًٛج جُطىنَ
ؾٍٔ٣س ٣ؼحهد ػِٜ٤ح جُوحٗٝ ٕٞال ضٓوؾ ذحُطوحوّ" (ٓحوز ٝ )141جُىْط ٌٞئي ٣وٍ ٓرحوب ً ًٜٙئٗ أح
٣وظى ذٜح ضٞك ٍ٤ػٔحٗس ُِٔؿطٔغ ال جُوؼحز ًٔح ٣ط ْٛٞجٌُػًٔٝ ،ٍٕٝ٤ح ٣شحع ذ ٖ٤جُؼحٓس ذَ
ٝجُهحطس ػٖ هظى أ ٝػٖ ؿ ٍ٤هظى ًُٜج ٗؿى ٗظٞص جُوحٗ ٕٞذؼ٤ىز ًَ جُرؼى ػٖ جُٔلّٜٞ
جُىْطُِ ١ٌٞوؼحء٤ُ ،أض ٢جُططر٤ن ك٣ُ٤ى جُط ٖ٤ذِاس ٝط ٌٞجالٗطٜحى ُٔرىأ جْطوالٍ جُوؼحء –
ذشو ٚ٤جُٔحُٝ ٢جإلوجٌ – ١أًػٍ ٖٓ إٔ ٣طٓؼٜح جُٔوحّ ٘ٛح؛ ُٝر٤حٕ ٓى ٟضِٓؾ جُكٌٓٞس – هؼحت٤ح
ٝئوجٌ٣ح ٓٝحُ٤ح – ػِ ٠جُوؼحءٌٗ ،طل ٢ذٔؿٍو جٍُٓو أل ْٛطالق٤حضٜح ِْٝطحضٜح ٓٔػِس كٍ٣َٝ ٢
جُؼىٍ ٓٝؿِّ جٌَُٞجء:13

أوال  :مب َتعلق ببلشأن القضبئٍ:
 1جهطٍجـ ئٗشحء جُٔكحًْ جُهحطس (جُٔطهظظس) (ٓحوز /1خ)
 2جهطٍجـ ضكى٣ى ػىو جُٔكحًْ جالذطىجت٤س ٍٓٝجًُ ٙأٗ ٝطحم جنطظحطٜح (ٓحوز )45
 3جُطٍا٤ف ُِطؼ ٖ٤٤ك ٢ؾٔ٤غ ٝظحتق جُِٓطس جُوؼحت٤س ذحْطػ٘حء ٌتٝ ّ٤أػؼحء جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح
ٗٝحترٝ ٚ٤هؼحز جُٔكٌٔس (ٓحوز )51
٣ 4طْ جُطؼٌ ٖ٤٤تٞٗٝ ّ٤جخ ٝأػؼحء جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ذ٘حء ػِ ٠ضٍا٤ف ٓؿِّ جُوؼحء جألػِٖٓ ٠
14
ذ ٖ٤هحتٔس أْٔحء ضط٤ٛ ٠ُٞثس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢ئػىجوٛح (ٓحوز )51
 5جُطٍا٤ف ُِطؼ ٖ٤٤ك ٢ؾٔ٤غ ٝظحتق جُِٓطس جُوؼحت٤س ذحْطػ٘حء ٌتٞٗٝ ّ٤جخ ٝأػؼحء جُٔكٌٔس
جُؼِ٤ح (ٓحوز )51
15
 6ضؼٓٓ ٖ٤٤حػى ١جُوؼحز (ٓحوز )51
 6ئػىجو قًٍس ض٘والش هؼحز جُٔكحًْ جالْطث٘حك٤س ٝجُؼٍع ػٌِ ٠ت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس إلطىجٌ هٍجٌ
ؾٔ ١ٌٜٞذٜح ذؼى ٓٞجكوس ٓؿِّ جُوؼحء جألػِٓ( ٠حوز /65خ)
ٗ 1ىخ هؼحز جُٔكحًْ جالذطىجت٤س ٖٓ ٓكٌٔس جذطىجت٤س ئُ ٠أنٍٗٝ ،ٟىخ هؼحز ٓكحًْ جالْطث٘حف ٖٓ
ٓكٌٔس جْطث٘حك٤س ئُ ٠أنٍٓ( ٟحوز )ٝ/65
 1ضشٌ٤ٛ َ٤ثس ُِطلط٤ش جُوؼحت ٢ذ٘ىخ ٌت ّ٤جُ٤ٜثس ٗٝحترٝ ٚأػؼحتٜح (ٓحوز )12
 10ئطىجٌ التكس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢جُط٣ ٢ر ٖ٤كٜ٤ح جُوٞجػى ٝجإلؾٍجءجش جُٔطؼِوس ذؼَٔ جُ٤ٜثس
ٝئؾٍجءجش ضكو٤ن جُشٌحٝ ٟٝجُطظٍف كٜ٤ح ؽروح ً ألقٌحّ ًٛج جُوحٗ ،ٕٞذٔٞجكوس ٓؿِّ جُوؼحء
جألػِٓ(٠حوز )15
16
ثبوُب  :مب َتعلق ببلشأن اإلدارٌ :
 1ؽِد ئقحُس جُوحػُِ ٢طوحػى ئيج ُْ ٓ٣ططغ جُو٤حّ ذؼِٔ ٚذٓرد جٍُٔع (ٓحوز )61
ٌ -2كغ جألٍٓ ئٌُ ٠تٓ ّ٤ؿِّ جُوؼحء جألػِ٤ُ ٠أيٕ ذحْطٍٔجٌ قرّ جُوحػ ٢أ٣ ٝأٍٓ ذانالء
ْر ِٚ٤ذؼٔحٕ أ ٝذـ ٍ٤ػٔحٕ ػ٘ى جُورغ ػِ ٚ٤ك ٢قحُس جُطِرّ (ٓحوز )16
 3جإلاٍجف جإلوجٌٝ ١جُٔحُٝ ٢جُط٘ظ ٢ٔ٤ػِ ٠ؾٔ٤غ جُٔكحًْ (ٓحوز )11
ٖٔ
القاضً /عبدالملك عبدهللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان "
مفاهٌم اإلصالح القضائً "صٖ.
ٗٔ
ظاهر هذا النص ٌوحً بأنّه ٌمثل ضمانة هامة فً تعٌٌن كبار القضاة ،بٌد أ ّن ضمانة كهذه ال معنى لها فً طل تبعٌة هٌئة التفتٌش
القضائً للوزٌر مالٌا وإدارٌا ،كونها من ضمن تكوٌنات وزارة العدل(مادة ٕ .)1ففً وضع كهذا ومع السلطات األخرى لوزٌر العدل
ٌكون له والشك الٌد الطولى فً مجلس القضاء ،خاصة أن أهم عضوٌن فً المجلس ٌتبعانه – قانونا – وهما النائب العام ورئٌس هٌئة
التفتٌش القضائً.
٘ٔ
علما أ ّن الوظائف المساعدة هً أول سلم وظائف السلطة القضائٌة التً تنتهً برئٌس المحكمة العلٌا (مادة .)٘2
ٔٙ
ا لقاضً /عبد الملك عبدا هلل الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان "
مفاهٌم اإلصالح القضائً "صٗ.
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 4ض٘ر ٚ٤جُوؼحز ًطحذس ئُٓ ًَ ٠ح ٣وغ ٓ٘ٓ ٖٓ ْٜهحُلحش ُٞجؾرحض ْٜقٓ ٍٞوطؼ٤حش ٝظ٤لطٓ( ْٜحوز
)11
 5جإلاٍجف جإلوجٌٝ ١جُٔحُ ٢ػِ٤ٛ ٠ثس ُِطلط٤ش جُوؼحت ًٕٞ ،٢جُ٤ٜثس ٖٓ ػٖٔ ضشٌ٤الش َٝجٌز
جُؼىٍ
 6ضِوٓٗ ٢هس نحطس ٖٓ جُطوٍ ٍ٣جٍُُِٓ ١طلط٤ش ػِ ٠أػٔحٍ جُوحػٓ( ٢حوز )16 ،13
٣ 6طِو٤ٛ ٖٓ ٠ثس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢ضظِٔحش جُوؼحز ٖٓ ضوحٌ ٍ٣جٌُلحءز إلٌْحُٜح ئُٓ ٠ؿِّ
جُوؼحء جألػِٓ( ٠حوز ) 16()11
 1قن جالؽالع ػِ ٠جُِٔق جٍُُِٓ ١وحػٓ( ٢حوز )16
 1ؽِد ئهحٓس جُىػح ٟٝجُطأو٣ر٤س ػِ ٠جُوؼحز ٖٓ هِرَ ٤ٛثس جُطلط٤ش جُوؼحتٞٓٝ ٢جكوس ٓؿِّ
جُوؼحء جألػِٓ( ٠حوز )2/111
 10ػىّ طكس جٗؼوحو جؾطٔحػحش ٓؿِّ جُوؼحء جألػِ ٠ئال ذكؼٓ( !!!ٌٙٞحوز )105
 11ؽِد ئ٣وحف جُوحػ ٢ػٖ ٓرحاٍز أػٔحٍ ٝظ٤لط ٚأغ٘حء ئؾٍجءجش جُطكو٤ن أ ٝجُٔكحْرس أٝ
جُٔكحًٔس (ٓحوز )111
 ٍ٣َُٞ 12جُؼىٍ ذحُ٘ٓرس ُٔٞظل ٢جَُٞجٌز ٝجُٔكحًْ ِْطحش َٝجٌز جُهىٓس جُٔىٗ٤س ذحُ٘ٓرس
ُٔٞظل ٢جُؿٜحَ جإلوجٌُِ ١ىُٝس (ٓحوز )126
ثبلثب مب َتعلق ببلشأن المبلٍ:
ُٔ 1ؿِّ جٌَُٞجء ئطىجٌ هٍجٌ ذطؼى َ٣ؾىٍٓ ٍٝضرحش أػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س جُِٔكن ذحُوحٕٗٞ
" ٝكوح ً ُٔح ضوطؼ ٚ٤جُؼٌٍٝز ُطكٓٓ ٖ٤ؼ٤شس جُٔٞظل ٖ٤جُؼٔٓ( ) 11("ٖ٤٤ٓٞحوز )66
ٍُ 2ت ّ٤جٌَُٞجء ئطىجٌ هٍجٌ ذٔ٘ف ذىالش ألػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س ؿٓ ٍ٤ح ٌٝو ذحُوحٕٗٞ
(ٓحوز  )66أ آح ٌٝو ذحُوحٜٗ٘ٓ ٕٞح كطكٌٔ ٚجُوٞجػى جُطحُ٤س:
• ذىٍ ؽر٤ؼس ػَٔ أ ٝذىٍ ضكو٤ن ذٞجهغ  ٖٓ % 50 – 30جٍُٔضد جألْحْ٣ٝ ٢ظىٌ ذط٘ظ٘ٓ ْ٤كٚ
ك ٢ئؽحٌ قى ًٙٛ ١جُ٘ٓرس هٍجٌ ٖٓ  ٍ٣َٝجُؼىٍ (ٓحوز )61
• ذىٍ ٌ٣ق ذٞجهغ ٖٓ % 60 – 30 :جٍُٔضد جألْحْ٣ٝ ٢ظىٌ ذط٘ظ٘ٓ ْ٤ك ٚك ٢ئؽحٌ قىًٙٛ ١
جُ٘ٓرس هٍجٌ ٖٓ  ٍ٣َٝجُؼىٍ (ٓحوز )61
• ذىٍ ٌْٖ ٣ٝظىٌ ذطكى٣ى ٙهٍجٌ ٖٓ  ٍ٣َٝجُؼىٍ (ٓحوز )60
• جُؼالٝجش جُى٣ٌٝس؛ ٝضٔ٘ف ؽروح ُِ٘ظحّ جُٔوٌٍ ذحُؿى ٍٝجُِٔكن ذحُوحٗ٣ٝ ،ٕٞظىٌ ذٜح هٍجٌ ٖٓ
 ٍ٣َٝجُؼىٍ ذؼى ٓٞجكوس ٓؿِّ جُوؼحء جألػِٓ( ٠حوز )62
 ًٙٛأٓػِس ُِِٓطحش جُط٘ٓ ٢كٜح جُوحُِٗ ٕٞكٌٓٞسٝ ،قٓر٘ح ٖٓ جُوالوز ٓح أقحؽ ذحُؼ٘ن كأ ٖ٣جُٔوٖ٘
ٖٓ ٓرىأ جْطوالٍ جُوؼحء ٝجُوؼحز ٓحُ٤ح ٝئوجٌ٣ح!!؟
الفرع الثبوٍ:
استقالل القضبء فٍ المىاثُق الدولُة والدسبتُر الحدَثة:
 ٖٓٝجُٔؼِ ّٞجٕ جُ٘ظْ جُوحٗ٤ٗٞس جُىجنِ٤س ُِى( ٍٝجُ٘ظْ جُىْط٣ٌٞس ) ضطؼىو جٌ٥جء جُلو٤ٜس كٜ٤ح قٍٞ
جُؼٔحٗحش جُط ٢ضؼَُ جُكوٞم ٝجُكٍ٣حش ٌُٜ٘ٝح كٓ ٢ؿٔٞػٜح ضى ٌٝق ٍٞػىز ػٔحٗحش ٜٓ٘ح:
ٓرىج جُلظَ ذ ٖ٤جُِٓطحش ٓٝ،رىج جُشٍػ٤س ٝ،جَوٝجؼ ٓؿِّ جُرٍُٔحٕ ٌٝهحذس جٍُأ ١جُؼحّ ٝضِطو٢
ق ٍٞجُوؼحء جُٔٓطوَ ذحػطرحٌ ٙجُكظٖ جُكظٝ ٖ٤جُِ٤ْٞس جُلحػِس جُٜحٓس ُكٔح٣س قوٞم جالٗٓحٕ
ٝقٍ٣حض ٚجالْحْ٤س كحُوؼحء ٝجُكوٞم ٝجُكٍ٣حش جالْحْ٤س ُإلٗٓحٕ ٍٓضرطحٕ جٌضرحؽح ػؼ٣ٞح ال
٘٣لظٔحٕ ئي إٔ ًَ جػطىجء ػِ ٠جْطوالٍ جُوؼحء ٖٓ هرَ جُِٓطحش جُكحًٔس الذى جٕ ٣ؿى ضٔ٤ٜىج ُٚ
ٔ7

ما مبرر الهٌئة إرسال تظلم القاضً عن طرٌق وزٌر العدل ،إذا كان رئٌس هٌئة التفتٌش عضوا بمجلس القضاء؟!!!
ٔ2
هذه العبارة تأكد المفهوم السائد لوالٌة القضاء وأن القضاة مجرد موظفٌن .وثّمة غٌرها كثٌر فً طٌات نصوص قانون السلطة
القضائٌة .وهو ما دفع رئٌس الوزراء الستحداث درجات قضائٌة خالفا ً للقانون كما سلف وان بٌناه سابقا ً
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ك ٢جالػطىجء ػِ ٠قوٞم ٝقٍ٣حش جُٔٞجؽ٘ٝ، ٖ٤جٕ ًَ جػطىجء ػِ ٠قوٞم جُٔٞجؽ٘ٝ ٖ٤قٍ٣حضْٜ
الذى ذحُؼٌٍٝز إٔ ٣طؼٖٔ أٝجٕ ٓ٣رو ٖٓ َ٤ٗ ٚجْطوالٍ جُوؼحءٝ ،11أل٤ٔٛس جْطوالٍ جُوؼحء ٗؿى
جٕ جُٔؿطٔغ جُى ٢ُٝجػطًٛ ٠ج جالٍٓ ج٤ٔٛس ذحُـس ،ق٤ع ٗؿى جٕ ٓ٤ػحم جالْٓ جُٔطكىز ٝجُٞغحتن
جُى٤ُٝس جُظحوٌز ػٜ٘ح ٖٓ جػالٗحش ٝجضلحه٤حش ٝذٍٝضًٞٞالش ،هى ػ٘٤ص ذٔٓحُس جُؼٔحٗحش جُط٢
ضؼَُ جُكوٞم ٝجُكٍ٣حش جالْحْ٤س ُإلٗٓحٕ ٜ٘ٓٝح جُ٘ض ػِ ٠جْطوالٍ جُوؼحء ٣ٝطر ٖ٤يُي ٖٓ
جُ٘ظٞص جُطٌٝ ٢وش ك ٢و٣رحؾس ٓ٤ػحم جالْٓ جُٔطكىز ٝجُ٘ظحّ جالْحُْٔ ٢كٌٔس جُؼىٍ جُى٤ُٝس
ٝ،جإلػالٕ جُؼحُُٔ ٢كوٞم جالٗٓحٕ ٝجالضلحه٤س جُى٤ُٝس (جُؼٜى )جُىُِ ٢ُٝكوٞم جالٗٓحٕ جُٔىٗ٤س
ٝجُٓ٤حْ٤س ق٤ع ٣طؼف ذؿالء جٕ ضأً٤ى اؼٞخ جالْٓ جُٔطكىز ك ٢و٣رحؾس جُٔ٤ػحم ػِ ٠جالٔ٣حٕ
ذحُكوٞم جالْحْ٤س ُإلٗٓحٕ ٝػِ ٠ذ٤حٕ جالقٞجٍ جُط ٌٖٔ٣ ٢ك ٢ظِٜح ضكو٤ن جُؼىجُس ضؼ٘ ٢جٕ قوٞم
جالٗٓحٕ ضؼى ؾُء ال ٣طؿُأ ٖٓ ٓل ّٜٞجُؼىٍ جًُ٣ ١طهَِ جُٔ٤ػحم  ٖٓٝغْ  ُِّ٣ذ٤حٕ جالقٞجٍ جالَٓس
ٝجُٔإو٣س جُ ٠جُؼىٍ ذٌَ ؾٞجٗر ٚجي جٕ جُكن ك ٢جُك٤حز ٝجُكٍ٣س ٝجُكن كٓ ٢كحًٔس ػحوُس ٝ،جُكن
كٗ ٢ظحّ هؼحتٓٓٝ ٚ٣ُٗ ٢طوَ  ٢ٛؾٔ٤ؼٜح اٍٝؽ جْحْ٤س ُطكو٤ن جُؼىجُس ٣ٝ،طؼف ج٣ؼح ٖٓ ٗض
جُٔحوز جُػحٗ٤س ٖٓ جُ٘ظحّ جالْحُْٔ ٢كٌٔس جُؼىٍ جُى٤ُٝس ،جًُ ١ؾحء ذٔح ٗظ( ٚضطٌ٤ٛ ٕٞثس جُٔكٌٔس
ٖٓ هؼحز ٓٓطوِٗ ٖٓٝ ) ٖ٤ض جُٔحوز جُؼحاٍز ٖٓ جالػالٕ جُؼحُُٔ ٢كوٞم جالٗٓحٕ جًُ٣ ١وؼ٢
ذإٔ(ٌَُ جٗٓحٕ جُكن ػِ ٠هىّ جُٔٓحٝجز ك ٢جٕ ض٘ظٍ هؼ٤ط ٚجٓحّ ٓكٌٔس ٓٓطوِس ٜ٣ُٗٝس ٗظٍج ً
ػحوالً ْٞجء ًحٕ ُِلظَ ك ٢قوٞه ٚج ٝجُطُجٓحض ٚج ٝجالضٜحٓحش جُؿ٘حت٤س جُٔٞؾ ٚجُٗ ٖٓٝ،) ٚ٤ض
جُٔحوز جٍُجذؼس ػشٍ ٖٓ ٙجالضلحه٤س جُى٤ُٝس ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ػِ ٠جٕ (ؾٔ٤غ جالاهحص
ٓطٓح ٕٝٝجٓحّ جُوؼحء  ٌَُٝكٍو جُكن ػ٘ى جُ٘ظٍ ك ٢ج٣س ض ٜٚٔؾ٘حت٤س ػى ٙج ٝك ٢قوٞهٚ
ٝجُطُجٓحض ٚك ٢جقى ٟجُوؼح٣ح جُوحٗ٤ٗٞس ،كٓ ٢كحًٔس ػحوُس ٝػِ٘٤س ذٞجْطس ٓكٌٔس ٓهطظس
ٓٓٝطوِس ٝق٤حو٣س هحتٔس جْط٘حوج جُ ٠جُوحٗٝ ، )ٕٞأًى جُؼٜى جُىُِ ٢ُٝكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ك٢
ٓحوض ٚجٍُجذؼس ػشٍ ػِٓ ٠رىأ ق٤ىز ٝجْطوالٍ جُوؼحء ٝ ،هى جؾطٔؼص ُؿ٘س ٖٓ جُهرٍجء ذا٣طحُ٤ح ػحّ
ُٞ ّ1111ػغ ٓشٍٝع ٓرحوب ق ٍٞجْطوالٍ جُوؼحء ٔٓ ،ح ٗطؽ ػ٘ ٚجإلػالٕ جُؼحُٔ ٢الْطوالٍ
جُؼىجُس جُظحوٌ ػٖ ٓإضٍٔ ٓٗٞطٍ٣حٍ كً٘ ٢ىج ػحّ  ٌُٖ ّ1113أ ْٛضِي جُٔٞجغ٤ن ٝجإلػالٗحش "
جُٔرحوب جألْحْ٤س ذشإٔ جْطوالٍ جُوؼحء" جُظحوٌز ػٖ جألْٓ جُٔطكىز ػحّ  ،ّ1115جُط ٢ضؼطرٍ
جُٔ٤ػحم أ ٝجٍُٔؾغ جُى ٢ُٝذشإٔ جْطوالٍ جُوؼحء ق٤ع ٗظص ك ٢جُر٘ى جأل ( ٍٝضٌلَ جُىُٝس
جْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٘٣ٝض ػِ ٚ٤وْط ٌٞجُرِى أ ٝهٞجٗٝ ٖٓٝ ٚ٘٤جؾد ؾٔ٤غ جُٔإْٓحش
جُكٌ٤ٓٞس ٝؿٍٛ٤ح ٖٓ جُٔإْٓحش جقطٍجّ ٍٓٝجػحز جْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س) ،20كأطرف ٓرىأ
جْطوالٍ جُوؼحء ٓرىأ و٣ ْٜٓ ٢ُٝشٌَ جُطُجّ ػِ ٠جُىً ٍٝحكس ٝ ،جؿِد وْحض ٍ٤جُؼحُْ ذحضص ضؼِٖ
ٓرىأ جْطوالٍ جُوؼحء ٝك ٢جُٔحوز ( ٖٓ )10جإلػالٕ جُؼحُُٔ ٢كوٞم جإلٗٓحٕ ٝ ،جُٔحوز (ٖٓ )14
جُؼٜى جُىُ ٢ُٝكوٞم جإلٗٓحٕ  ،يًٍ ذحٕ جُؼٔحٕ جُٔإْٓ ٢جالُِٔ ٍٝكحًٔس جُؼحوُس ئال ضظىٌ
جألقٌحّ ػٖ ٓإْٓحش ْ٤حْ٤س  ،ذَ ذٞجْطس ٓكحًْ ٓهطظس ٓٓطوِس ٓكح٣ىز ٓش ٌَِس ذكٌْ جُوحٗ،ٕٞ
ًٔٝح جًى ػِ ٠جْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٓشٍٝع جػالٕ جْطوالٍ جُوؼحء ٝق٤حو جُوؼحز
ٝجُٔٓطشحٌٝ ٖ٣جْطوالٍ جُٔكحٓ ٖ٤جُٔوىّ جُ ٠جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ػحّ ّ1111
ُٝؼَ جُٔك ٌٞجٍُتُٔ ّ٤ؼح ٍ٤٣جُوؼحء جُكى٣ع ٣طٔػَ كٓ ٢ؼ٤حٌ جْطوالٍ جُوؼحء ؛ٝكوح ُِظي
جُظحوٌ ػٖ جُٔإضٍٔ جُٓحذن يًٍ ٙجُٔؼطٔى ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ذوٍجٌٛح
146/40جُٔإٌل  13ؤٓ٣رٍ  ّ1115ذشإٔ جُٔرحوب جالْحْ٤س الْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝ،جًُ١
أل ٌٖٔ٣جٕ ٣طكون يُي جُٔؼ٤حٌ جال ٖٓ نالٍ جػٔحٍ ػىو ٖٓ جُٔرحوب جُط ٌٖٔ٣ ٢ضوٜٓٔ٤ح جُ٠
ٓؿٔٞػحش غالظ:

ٔ1

د علً مكرد العواضً ،المنظمات الدولٌة وحقوق االنسان مركز الصادق صنعاء جولة الجامعة الجدٌدة صٖٗٔ.
ٕٓ
عهود ومواثٌق واتفاقٌات دولٌة مطبوعات وزارة العدل الجمهورٌة الٌمنٌة المطبعة القضائٌة ج ٕ صٕٖ٘.
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األولً :جٕ ضط ٠ُٞجُٔكحًْ ٝػ٤لطٜح ك ٢ضكو٤ن جُؼىجُس ٝجإلٗظحف و ٕٝج٣س هٞ٤و ج ٝضأغٍ٤جش جٝ
جؿٍجءجش ج ٝضٜى٣ىجش ج ٝضىنالش ٝجقطٍجّ ٝال٣طٜح ػِ ٠ؾٔ٤غ جُٔٓحتَ يجش جُطحذغ جُوؼحتٝ ٢ال
٣ؿ َٞجُطىنَ ك ٢جالؾٍجءجش جُوؼحت٤س ٝال ضهؼغ جقٌحّ جُوؼحء إلػحوز جُ٘ظٍ ٖٓ ِْطس جنٍٟ
الثبوُة :جٕ ضٞكٍ جُىُٝس جُٔٞجٌو ُطٌٔ ٖ٤جُِٓطس جُوؼحت٤س ٖٓ جوجء ٜٓحٜٓح ذطٍ٣وس ِْٔ٤س ضٞكٍ٤
جُشٍٝؽ جُٞظ٤ل٤س ٝجُٔحو٣س الْطوالٍ جُوحػ ٢ذٔح ٘ٔ٣غ نؼٞػُِ ٚـ٣ٝ ٍ٤كظ٘ ٖٓ ٚجُكحؾس جُْٜ٤
ٝضٞك ٍ٤جألٖٓ ٝجُطٔأٗ٘٤س ًُٝ، ٚلحٍ قٍ٣س جُوؼحز ك ٢جُطؼر ٍ٤ػٖ آٌجتٝ ْٜضٌ ٖ٣ٞؾٔؼ٤حضْٜ
جُٔٓطوِس ُكٔح٣س ٓظحُكٝ ْٜجُٜ٘ٞع ذطىٌ٣ر ْٜجُٔٝ ٢ٜ٘قٔح٣س جْطوالُ ْٜجُوؼحت٢
الثبلثة :ضطر٤ن جُوؼحء جالؾٍجءجش جُوحٗ٤ٗٞس ٝقظٍ جُٔكحًْ جالْطػ٘حت٤س ٝػٔحٕ ْ ٍ٤جإلؾٍجءجش
ذؼىجُس ٝجقطٍجّ قوٞم جالؽٍجف ٝػٌٍٝز ضٞكٍ جُؼِْ ذحُوحُٗ ٕٞى ٟجُوحػٝ ٢جٕ  ٌٕٞ٣جنط٤حٌ جٝ
21
ضؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٖٓ ذ٣ ٖٓ ٖ٤كِٔٓ ٕٞإٛالش ٓ٘حْرس ك ٢جُوحٕٗٞ
الفرع الثبلث:
الضمبوبت الدستىرَة الستقالل السلطة القضبئُة :
٣وظى ذحُؼٔحٗحش جُىْط٣ٌٞس الْطوالٍ جُوؼحء إٔ ٣طؼٖٔ جُىْط ٌٞذحػطرحٌ ٙجُٞغ٤وس جألْٔ٠
ٓ،وطؼ٤حش ٝأقٌحٓح ً ضوٍ ذحالْطوالُ٤س ٝض٘ض ػِ ٠جالُ٤حش جٌُلِ٤س ذحقطٍجٜٓح ػِ ٠طؼ٤ى جُٔٔحٌْس
ٝ،جُكحٍ إٔ هٔ٤س ًٛج جُط٘ظ٤ض كٓ ٢طٖ جُٞغحتن جُىْط٣ٌٞس
 ٌٖٔ٣ك ٢جٌُٔحٗس جُٓٔ٤وس جُط٣ ٢كظ ٠ذٜح جُىْط ٌٞك ٍّٛ ٢جُوٞجًٗٔ، ٖ٤ح ض٘رغ ٖٓ جُؤ٤س جُٔطُج٣ىز
ُِشٍػ٤س جُىْط٣ٌٞس ك ٢جُ٘ظْ جُىٔ٣وٍجؽ٤س جُٔؼحطٍز كايج ًحٗص جُىْحض ٍ٤جُكى٣ػس هى جنطِلص ٖٓ
ق٤ع وٌؾس ض٘ظ٤ظٜح جُظٍ٣ف ػِٓ ٠ظطِف (ِْطس هؼحت٤س) 22كوى أُٝص أ٤ٔٛس نحطس ُِوؼحء
ذٌحَٓ وٌؾحضٝ ٚكٍٝػسٝ،اىوش ػِ ٠جْطوالُ ٚجُٞظ٤لٝ ٢جُؼؼٗٝ، ١ٞظص ػِ ٠جُ٤حش ٖٓ اأٜٗح
ضؼُ ًٙٛ ُ٣جٌُٔحٗس ٝط٤حٗطٜح ٖٓ ًحكس أٝؾ ٚجُؼـؾ أ ٝجُٔٓحِ ج ٝجُهٍم ،جُط ٢هى ضطؼٍع ُٜح
ًِٓطس
ٝال اي ُى٘٣ح  ً٘ٓٝكطٍز ُٓ٤ص ذحُوظٍ٤ز ذكحؾط٘ح جُٔحْس ئُٝ ٢ػغ وْط ٌٞؾى٣ى٣ ،و ّٞػِ ٢أْحِ
جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس جُط ٢جْطوٍش ػِٜ٤ح جُى ٍٝجُٔطٔى٘٣س
ًٔح إٔ جُكى٣ع ػٖ ْ٤حوز جُوحٗٝ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جُىْط ٌٞـ ك ٢أ ١وْط ٌٞـ ال ػالهس ُٜح
ذحُ٘ظحّ جُٓ٤حْ ٢جًُ٣ ١و ّٞػِْٞ ٚ٤جء ٣طر٘ ٢جُ٘ظحّ جٍُتحْ ٢أ ٝجُ٘ظحّ جُرٍُٔحٗ ٢أُٓ ٝؼ ذٜٔ٘٤ح
ْٞٝأ ًحٗص جُىُٝس ذٓ٤طس جًٍٓ ٝر(،ٚجضكحو٣س) ئي إٔ ْ٤حوز جُوحٗ ٕٞأ ٝجْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س
23
ػٔحٗس ٛحٓس ُِٔٞجؽ٘ٝ ٖ٤جُكٌحّ ٣طؼ ٖ٤جُكلحظ ػِٜ٤ح ،ك ٖٓ ٢ٜجُٔرحوب جُط ٢ضؼِ ٞػِ ٠جُىْحضٍ٤
ِ٣ٝؼد جُطٞجكن قٝ ٍٞغ٤وس جُىْط ٌٞوٌٝج ً ًٍُٓ٣ح ك ٢ض٤ٜثس جُٔ٘حل قٝ ٍٞػ ٢جْطٍجض٤ؿ٤س ٓرىأ
جْطوالٍ جُوؼحء ٝػٔحٕ جقطٍجٓٝ ٚجُطٞجكن ق ٖٓ ُٚٞق٤ع جُٔشحًٌس ك ٢جُطلٌٝ ٍ٤جُظ٤حؿس ،أٍٓ
ػِ ٠وٌؾس ذحُـس جال٤ٔٛس ٝجُهطٌٞز ك ٢إٔ ٓؼح ًُُي ُ ّ٤طىكس إٔ ضكظ ٠جُِٓطس جُوؼحت٤س ك٢
ٓؿَٔ جُى ٍٝجُط ٢ؾحءش وْحضٍٛ٤ح ٗط٤ؿس ضٞجكوحش ٓؿطٔؼ٤س ٤ْٝحْ٤س ذوىٌ ًر ٖٓ ٍ٤جالْطوالُ٤س
ٝجالقطٍجّ ،نالكح ُـٍٛ٤ح ٖٓ جُ٘ظْ ،جُط ٢ػؼلص جُٔشحًٌس كٜ٤ح ج ٝجٗؼىٓص كٌحٗص وْحضٍٛ٤ح
24
ٓٔ٘ٞقس آٗ ٝط٤ؿس ٓشحًٌحش ار ٚط٣ٌٞس
٘ٛٝحى ظٍٝف ٓؼ٘٤س ضوىّ كٍطح ؾ٤ىز ُطكو٤ن ٗؿحقحش ٝجػكس ذؼى جالؽحقس ذ٘ظحّ كحْى ٝ،ػ٘ىٓح
ضؼى جُكٌٓٞس جُؿى٣ىز ذاؾٍجء ضـٍ٤٤جش ٝجُكحٍ جٕ جالٓػِس ًػٍ٤ز ػٖ جُطؿحٌخ جُط ٢جٗطوِص ٖٓ
ٕٔ

د دمحم احمد علً المخالفً إحترام فكرة القضاء الحدٌث فً الوطن العربً مطبوعات مركز المعلومات والتأهٌل لحقوق األنسان
طٌٔناٌر ٕٕٓٓصٔٔ
ٕٕ
صابــر عمــار المحامً السلطة القضائٌة فى الدستور الجدٌد مــع نظـرة للتجارب العالــمٌة "ٔٔ نوفمبر ٕٓٔٓ الى المنظمة
المصرٌة لحقوق االنسان صٔ.
ٖٕ
ادمحم مالكً ضمانات استقالل العدالة فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة مجلة التسامح السنة السادسة العدد ٕٗ خرٌف ٕٓٓ2
صٗ٘ٔ.
ٕٗ
ادمحم مالكً ضمانات استقالل العدالة نفس المرجع السابق ص ٓ.ٔٙ
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ٝػغ وْط٤ْٝ ١ٌٞحْٓ ٢هطَ ُظحُف جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٘ٔ٤ٛٝس جؾُٜضٜح ،جُ ٠قحُس ؾى٣ىز جْطؼحو
جُوؼحء نالُٜح هٞج ًّ جْطوالُٝ 25ٚالذى جٕ ٣طٌٖٔ جُ ٕٞ٤٘ٔ٤جالٕ ذؼى قورس قٌْ جٍُت ّ٤جُٓحذن ػِ٢
ػرىهللا طحُف ( ٖٓ)ّ2011-1161كي جٌضرحؽ ٓإْٓط ٢جُرٍُٔحٕ ٝجُوؼحء ذٔإْٓس جٍُتّ٤
ٝجونحٍ جالطالقحش جالَٓس ال ػحوز جالػطرحٌ جُ ٠جُوؼحء ػحٓس ٝجُوؼحء جُىْط ١ٌٞػِٝ ٠ؾٚ
جُهظٞص ،الٕ جُْ ٖٔ٤ط٘طوَ ٖٓ ٝػغ وْط٤ْٝ ١ٌٞحْٓ ٢هطَ ُظحُف جُِٓطس جٍُتحْ٤س
٘ٔ٤ٛٝطٜح ،جُ ٠قحُس ؾى٣ى ٙالذى جٕ ٓ٣طؼ٤ى جُوؼحء نالُٜح هٞجّ جْطوالُ٤طٚ
كؼِ ٠جُظؼ٤ى جُ٘ظٍٗ ١ؿى جٕ وْط ٌٞجُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س جُ٘حكً هى ضؼٖٔ ض٘ظ٤ض طٍ٣ف ػِ٠
ٓظطِف (ِْطس هؼحت٤س )ٗٝض ػِٓ ٠رىأ جالْطوالٍ ذشو ٚ٤جُٞظ٤لٝ ٢جُؼؼ، ١ٞؿ ٍ٤جٗ ٚك٢
جُكحُس جُ٤٘ٔ٤س ضؼطٍع يُي جُٔرىأ ؾِٔس ٖٓ جُٔػرطحش ضك ٍٞذٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤جُكحُس جُٔطِٞذس ٖٓ ٓلّٜٞ
جْطوالٍ جُوؼحء  ٖٓ،هر َ٤جُلؿٞز جُٔٞؾٞوز ذ ٖ٤جُوحٗٝ ٕٞجُططر٤ن جُ٘ض ٝجُٞجهغ ٤ْٝحوز جُِٓطس
جُط٘ل٣ً٤س ٘ٔ٤ٛٝطٜح ػِ ٠جُٔؿحٍ جُكوٞهٝ ٢جُٓ٤حْٝ، ٢جٗؼىجّ جُػوحكس جُٓ٤حْ٤س جُكحػ٘س ُٔرىأ
جالْطوالُ٤س ٝطؼٞذس ضؿحٝخ جُٓ٤حم جُٔؿطٔؼٓ ٢غ ٗلحي جُٔرىأ ٝأػٔحُ ٚك ٢جُٞجهغ
ٝجُٔشٍع جُىْط ١ٌٞك ٢وْط ٌٞجُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س جُٔؼىٍ ذؼى قٍخ ط٤ق  ّ14جكٍو ُِِٓطس
جُوؼحت٤س (ٞٓ )6جو كوؾ ٖٓ ٝ 154-141جُىْطٝ ٌٞجٕ ًحٕ جهٍ جقطٍجّ ٓؼح ٍ٤٣جُوؼحء جُكى٣ع
،جال جٗ ٚهى ضٍى جٍٓ ض٘ظٓ ْ٤ؼظْ ضِي جُوٞجػى جُؼحٓس جُ ٠جُوٞجٗ ٖ٤جُظحوٌز ػٖ جُرٍُٔحٕ جُط ٢ؿحُرح
ٓح ضهحُق قىٝو جُطل٣ٞغ جُىْط ١ٌٞذط٘ظ ْ٤جُكن جُٓ ٠ظحوٌضٝ ٚئكٍجؿٓ ٖٓ ٚكطٞج ٙجُكو٤و ٢غْ
٣أض ٢جُٞجهغ ُ٤ؼ٤ق جُ ٠يُي جٗطٜحًحش الْطوالٍ جُوؼحء ،ذلؼَ جْطٍٔجٌ وُٝس ٓح هرَ جُوحٕٗٞ
٤ْٝحوز جػٍجف ٝضوحُ٤ى جُورِ٤س هرِ٤س جُِٓطس ج ٝجُٔ٘حكٓس ُٜح ٖٓ جُورحتَ جالنٍٟ
ٝوْحض ٍ٤جُى ٍٝجُىٔ٣وٍجؽ٤س ذظلس ػحٓس ضؼغ جُِٓطس جُوؼحت٤س كٓ ٢ظحف جُِٓطط ٖ٤جُط٘ل٣ً٤س
ً
كظال ًحٓال ضر ٖ٤ك ٚ٤ضؼٍ٣ق جُِٓطس
ٝجُطشٍ٣ؼ٤س ٝ،ضهظض ُٜح أْٞز ذحُِٓطط ٖ٤جالنٍٖ٤٣
جُوؼحت٤س ٜٓٝحٜٓح ٝقىٝو ِْططٜح ٝضشٌِٜ٤ح ٝجهٓحٜٓح )26(،
ق٤ع ٗؿى جٕ جُوحٗ ٕٞجالْحُْ ٢ؿٔ٣ٌٜٞس أُٔحٗ٤ح جالضكحو٣س هى جكٍو ُِِٓطس جُوؼحت٤س جًػٍ ٖٓ 12
ٓحوز ٓػِٜح ٓػَ جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س جًُ ١جكٍو ُٜح ٓ 15حوز ق٤ع كظَ جُٔشٍع جالُٔحٜٗٓ ٢حّ
ٝقىٝو طالق٤حش جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝضشٌِٜ٤ح ٝقظحٗحش جُوؼحز ٝقوٞهٝٝ ْٜجؾرحضٓٓٝ ْٜحتِطْٜ
ٓ ٞٛٝح ٣طلن ٓغ جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس ق٤ع ٗظص جُلوٍز  ٖٓ 1جُٔرحوب جالْحْ٤س الْطوالٍ جُوؼحء
جًُ ١ضر٘حٛح ٓإضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز جُٓحذغ ُٔ٘غ جُؿٍٔ٣س ٓٝؼحِٓس جُٔؿٍٓ ٝ ٖ٤جًُ ١جهٍض ٚجُؿٔؼ٤س
جُؼٔ٤ٓٞس ذطحٌ٣م  13ؤٓ٣رٍ  ّ1115ػِ ٠جٕ ضؼٖٔ جُىُٝس جْطوالٍ جُوؼحء ٣ٝكطٍٓ ٚوْط ٌٞأٝ
هحٗ ٕٞجُرالو ًٔ،ح أٗٝ ٖٓ ٚجؾد ؾٔ٤غ جُٔإْٓحش جُكٌ٤ٓٞس إٔ ضكطٍّ جْطوالٍ جُوؼحء ٝضًػٖ ُٚ
ٝجُىْط ٌٞجًُٔ - ٢٘ٔ٤ح جِْل٘ح  -هى ضؼٖٔ ٗظٞص وْط٣ٌٞس ذٍجهس ضٞؾى جُ ٠ؾحٗرٜح ٗظٞص
جنٍ ٟكٗ ٢لّ جُىْط ٌٞضٌحو ضطّٔ ذٍ٣ن جُ٘ظٞص جُٓحُلس جًًٍُ  ٌٕٞ٣ٝيُي ػٖ ؽٍ٣ن ػىّ
ض٘ظ ْ٤جُِٓطس جُوؼحت٤س ذحُشٌَ جٌُحَٓ أ ٝجونحٍ ؾُء ٖٓ جنطظحطحضٜح كِْ ٢طس جنٍ،ٟجالٍٓ
جًُ ٌٖٔ٣ ١جٕ ٣إو ١جُ ٠جُطأغ ٍ٤كٜ٤ح ج ٝجهكحّ ؾُء ٖٓ ِْطس جنٍ ٟكِْ ٢ططٜح ٝئًٓحذ ٚقظحٗس
جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝجٓط٤حَجضٜح ذك٤ع ٣هل ٠قط ٠ػِ ٠جُٔطهظض جُكى جُلحطَ ذٜٔ٘٤ح ٓٝح ٣ُ٣ى
جُط ٖ٤ذِس إٔ ضظىٌ هٞجٗ ٖ٤ذ٘حء ػِ ٠جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُٔطؼِوس ذحُِٓطس جُوؼحت٤س ضُ٣ى ٖٓ
ضىنَ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ك ٢اث ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤سٝ 26جذٍَ ٓػحٍ ُِطىجنَ ٝئونحٍ ؾُء ٖٓ
جنطظحطحش جُِٓطس جُوؼحت٤س ُِٓطس جنٍٓ ٟح ٗض ػِ ٚ٤جُىْط ٌٞك ٢طِد جُٔحوز (ٖٓ )141
جٕ جُوؼحء ِْطس ٓٓطوِس هؼحت٤ح ٓٝحُ٤ح ٝئوجٌ٣ح ً ٝجُ٘٤حذس جُؼحٓس ٤ٛثس ٖٓ ٤ٛثحض، ٚكوى جػطرٍ جُٔشٍع
جُىْط ١ٌٞجُ٘٤حذس جُؼحٓس ؾُءج ً ٖٓ جُِٓطس جُوؼحت٤س ػٖ ؽٍ٣ن جُ٘ض ػِ ٠جٜٗح ٤ٛثس هؼحت٤س ك٢
جُلظَ جُهحص ذحُِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جُىْطٔٓ ٌٞح جٝؾى ضىجنال ًذٝ ٖ٤ظ٤لس جُ٘٤حذس جُؼحٓس ٝٝظ٤لس
ٕ٘
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جُوؼحء ٖٓ ق٤ع جُوحتٔ ٕٞذٜٔحّ جُ٘٤حذس جُؼحٓس كٜ٘حى ٜٓحّ ُِ٘٤حذس جُؼحٓس ٣و ّٞذأػرحتٜح جػؼحء ٖٓ
ؾٜحَ جُ٘٤حذس جُؼحٓس  ًٙٛٝ،جُٜٔحّ : ٢ٛ
جًُ ١قىوٛح جُٔشٍع ك ٢هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جُرحخ جُػحُع جُٔؼ ٕٞذحُ٘٤حذس جُؼحٓس ٝجًُ١
ٗظص جُٔحوز ( ٚ٘ٓ) 51ػِ ٠جٕ ضط ٠ُٞجُ٘٤حذس جُؼحٓس جُطكو٤ن ٝجالقحُس ك ٢جُؿٍجتْ ٝقىوش جُٔحوز
ٗ ٖٓ 53لّ جُوحٗ ٕٞذؼغ طالق٤حش جُ٘٤حذس ٓػَ ضكٍ٣ي جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝجالاٍجف ػِ٠
جُٓؿٝ ٕٞأذىج جٍُأ ١ك ٢جُطؼ ٕٞػِ ٠جالقٌحّ ٝجُوٍجٌجش جُوؼحت٤س ٝأًىش جُٔحوز ٗ ٖٓ 54لّ
جُوحٗ ٕٞضرؼ٤س أػؼحء جُ٘٤حذس ٍُؤْحت ْٜذطٍض٤د ٝظحتل ْٜغْ جُ٘حتد جُؼحّ ،غْ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٗٝظص
جُٔحوز ( 56ػِ ٠جٗ ١ٍٓ٣ ٚك ٢قن جػؼحء جُ٘٤حذس يجش جالقٌحّ جُٔوٌٍز ُِوؼحء كًٛ ٢ج جُوحٕٗٞ
ٝذهحطس ٓح ٣طؼِن ذشٍٝؽ جُطؼٝ ٖ٤٤جقٌحّ جُ٘وَ ٝجُ٘ىخ ٝجُكوٞم ٝجُٞجؾرحش ٝجُٔكظٌٞجش
ٝجُكظحٗس ٝجالاٍجف ،
٘ٛٝحء ٣القع ٓى ٟجُطىجنَ ذٝ ٖ٤ظ٤لس جُوؼحء ٝؾٜحَ جُ٘٤حذس ٝجُط ٢ال ٗطلن ٓغ ٓح يٛد ئُٚ٤
جُٔشٍع جُىْطٝ ٖٓ ١ٌٞػغ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ك ٢جُلظَ جُهحص ذحُِٓطس جُوؼحت٤س ،يُي جٕ جُ٘٤حذس
جُؼحٓس ُٓ٤ص ٤ٛثس هؼحت٤س ألٜٗح  َ٤ًٝػٖ جُٔؿطٔغ ٝجػؼحتٜح ال ٣طكون ذكو ْٜجالْطوالٍ جٌُحَٓ
ألٕ جٍُتحْس ضلٓى ٓؼٔ ٕٞجُؼَٔ ٜٓٔح ضو٤ى ٗطحهٜح جُوحٗ ٢ٗٞذكٖٓ جوجت ٖٓ ٚجُ٘حق٤س جُط٘ظ٤ٔ٤س
كحُطرؼ٤س جٍُتحْ٤س ُٜح أغٍ ٗلٓ ٢ؿٓ ٍ٤كىٝو ٝ،ضكى ٖٓ هىٌز جٍُٔؤ ٖ٤ْٝػِ ٠جالْطوالٍ ذٍأْٜ٣
21
ٝجُ٘أ ١ػٖ جُطأغ ٍ٤ذطؼِٔ٤حش ٌؤْحت ْٜكٔ٤ح ٣طؼِن ذٔؼٔ ٕٞجُؼَٔ جُوؼحت٢
ٝجػطرحٌ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ٤ٛثس هؼحت٤س ٣هحُق جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس جُهحطس ذحْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س
ٝك ٚ٤جٗطٜحى ُرؼغ قوٞم جالٗٓحٕ جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُؼٜى جُهحص ذحُكوٞم جُٔىٗ٤س
ٝجُٓ٤حْ٤س جُٔ٘ؼٔس جُ ٚ٤جُ ٖٔ٤ك1 ٢كرٍج ًٙٛٝ ، 1116 ٍ٣جُكوٞم  ٢ٛأ-جُكن ك ٢جُٔٓحٝجز أٓحّ
جُوحٗ ٕٞخ -قن جُٔٓحٝجز جٓحّ جُوؼحء،
ٝق٤ع جٕ جُ٘٤حذس جُؼحٓس  ٢ٛجُط ٢ضط ٠ُٞجُىػ ٟٞجُؼٔ٤ٓٞس ٝض٘ٞخ ػٖ جُٔؿطٔغ ك ٢يُي ،كإ جُ٘٤حذس
جُؼحٓس ذًٜج جُىٓ ٌٝح ٢ٛجال ٓٔػَ ػٖ جُٔؿطٔغ ُِو٤حّ ذ ًٜٙجُٞظ٤لس كٞٓ ٢جؾٜس جُطٍف جالنٍ
ًحُٔط ْٜك ٢جُوؼح٣ح جُؿ٘حت٤س ج ٝجٌُٞغس ك ٢جُوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذحُٞط٤س ٝجُٞهق  ٖٓٝغْ ،كإ جػطرحٌ
جُ٘٤حذس جُؼحٓس ؾُجًٖٓ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٣ؼى ضُٔ٤٤ج ُٜح ٣ٝ،ؼى ئنالالًٖٓ جُوحٗ ٕٞجُىجنِ ٢ك ٢ضٞكٍ٤
جُكٔح٣س جُلؼحُس ُكوٞم جالٗٓحٕ – ًٔح جْطٞؾرص جُٔحوز ( ٖٓ)26جُؼٜى جُهحص ذحُكوٞم جُٓ٤حْ٤س
ٝجُٔىٗ٤س جُط ٢ض٘ض إٔ جالكٍجو ك ٢جُىُٝس ٓطٓح ٕٝٝؾٔ٤ؼح أٓحّ جُوحٗٝ ٕٞك ٢جُطٔطغ ذكٔح٣طٝ ٚجٕ
ػِ ٠جُوحٗ ٕٞجُىجنِ ٢ك ٢جُىُٝس جُطٍف ك ٢جُؼٜى إٔ ٌ٣لَ ُؿٔ٤غ جالكٍجو قٔح٣س كؼحُس ٖٓ جُطُٔ٤٤
ألْ ١رد ًحٕ ،
ٝألٕ جُىْط ٌٞجػطرٍ جُ٘٤حذس ٤ٛثس هؼحت٤س كحٗ٣ ٚطْ ضُٔٛ٤٤ح ك ٢جُك٤حز جُؼِٔ٤س ق٤ع ٍٗ ٟذؼغ
جُٔظح ٍٛجُط ٢ضطؼِن ذحُ٘٤حذس جُؼحٓس هى ضؼطرٍ ئنالالً ذكن جُٔٓحٝجز أٓحّ جُوؼحء ٓػَ جُطوِ٤ى جًُ١
ؾٍ ٟجُؼَٔ ذ ٚك ٢جُٔكحًْ جُ٤٘ٔ٤س ذٞػغ جُ٘٤حذس وجنَ هحػس جُٔكٌٔس كٔٔػَ جُ٘٤حذس جغ٘حء جٗؼوحو
جُؿِٓس ٣ؿِّ جُ ٠ؾحٗد جُوحػ ٢ذٔ٘٤ح ٣وق جُٔط ْٜجٓ ٝكحٓ٤س ٓوحذَ جُوحػًٛٝ ٢ج جُطٔ ُ٤٤ك٢
جُٔؼحِٓس ك ٚ٤ئنالٍ ذٔرىأ جُٔٓحٝجز ذ ٖ٤جُهظ ّٞأٓحّ جُوؼحء الٕ جُ٘٤حذس وجنَ جُٔكٌٔس  ٢ٛنظْ
ُِٔط ٖٓٝ ْٜغْ ٣ؿد جالضؼطٌٓ ٠حٗس جًرٍ ٖٓ ٌٓحٗس جُهظْ ذحُٔهحُلس ُ٘ض جُٔحوز ( ٖٓ)14جُؼٜى
ْحُق جًًٍُ جُط ٢ضٞؾد جُٔٓحٝز ذ ٖ٤ؾٔ٤غ جالاهحص جٓحّ جُوؼحء ْٞجء ًحٗص جُىػ ٟٞؾ٘حت٤س
جٓ ٝىٗ٤س ٝجٕ ض٘ظٍٛح ٓكٌٔس ٓهطظس ٓٓطوِس ق٤حو٣سٔٓٝ 21ح ًٞ٣ى جٕ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ُٓ٤ص ٤ٛثس
هؼحت٤س جٜٗح ط٘لص كٞٓ ٢جغ٤ن قوٞم جالٗٓحٕ ضكى٣ىج ً ٓح أػطٔىٓ ٙإضٍٔ جألْٓ جُٔطكىز جُػحٖٓ ُٔ٘غ
جُؿٍٔ٣س ٓٝؼحِٓس جُٔؿٍٓ ٖ٤جُٔؼوٞو كٓ ٢ى٘٣س ٛحكحٗح ٖٓ 26جاخ /جؿٓطّ ئُ ٠أْ ٍِٞ٣رطٔرٍ
 ّ 1110ؾِٔس ٖٓ جُٔرحوب ضطؼِن ذؼَٔ جُ٘٤حذس أؽِن ػِٜ٤ح ضٓٔ٤س (ٓرحو ٟضٞؾ٤ٜ٤س ذشإٔ وٌٝ
جػؼحء جُ٘٤حذس جُؼحٓس)ٝهى جضلن كًٛ ٢ج جُٔإضٍٔ كٓ ٢ح ٣طؼِن ذى ٌٝجػؼحء جُ٘٤حذس جُؼحٓس ك٢
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جإلؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ػِ ٠جٕ (ضٌ٘ٓ ٕٞحطد أػؼحء جُ٘٤حذس ٓ٘لظِس ضٔحٓح ػٖ جُٞظحتق
جُوؼحت٤سٝ 30إٔ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ضو ّٞذىٌٛٝح ك ٢جالؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ذحػطرحٌٛح ٓٔػالًػٖ جُظحُف
جُؼحّ ٔٓٝح ٣إًى ػِ ٠جٕ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ُٓ٤ص ٤ٛثس هؼحت٤س جٕ جُٔؿطٔغ جُى ٢ُٝقىو ٓرحو ٟػحٓس
الْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س كٓ ٢إضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز جُٓحذغ ُٔ٘غ جُؿٍٔ٣س جُطْ ٢رن ٝجٕ جاٍٗح
جُٜ٤ح ْحذوح ً ٝ،نظض ُِ٘٤حذس جُؼحٓس ٓرحو ٟجْحْ٤س كٓ ٢إضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز جُػحٖٓ ُٔ٘غ جُؿٍٔ٣س
ْحُق جًًٍُ ٗٝ،ض ػِ ٠قن جػؼحء جُ٘٤حذس ك ٢ضٌٗ ٖ٣ٞوحذط ْٜجُط ٢ضٌلَ ُ ْٜجُىكحع ػٖ قوٞهْٜ
ٔٓ،ح ٣إًى جُطٔحٝ ُ٣جٕ جُ٘٤حذس ُٓ٤ص ٤ٛثس هؼحت٤س
ٝك ٢جُى ٍٝجُىٔ٣وٍجؽ٤س ضٌ ٕٞجُوحػىز  ٢ٛجنطالف ػٔحٗحش جالْطوالٍ جُٔٔ٘ٞقس ُِوؼحز ػٖ ضِي
جُهحطس ذأػؼحء جُ٘٤حذس ،كحُى ٌٝجًُ٣ ١و ّٞذ ٚجُوحػ ٢ك ٢جُ٘ظحّ جُىٔ٣وٍجؽ ٢ضؼطٔى ػِ ٠ظٌٜٙٞ
ذٔظ ٍٜجُُ٘جٛس ٝجالْطوالٍ جٓح جُ٘٤حذس جُؼحٓس كٞظ٤لطٜح ضهطِق جنطالكح ًرٍ٤ج ك ْٜذؼ٤ى ٕٝػٖ
جُِٓر٤س ٝجُك٤حو ٝال٣لطٍع جٕ ٌٞٗٞ٣ج ًًُي الٗ ْٜؽٍف ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ٝ،ك ٢ئٗؿِطٍج
ٝج٣طحُ٤ح ُ٘ٞٛٝىج ٣ؼطرٍ ضىنَ ٌت ّ٤جُ٘٤حذس ك ٢جوجء جػٔحٍ جالػؼحء جُطحذؼ ُٚ ٖ٤ضىنال ٓشٍٝػح
ذؼٌّ جُوؼحز كال ٣ؿَٞالً ١حٕ جُطىنَ ك ٢جػٔحُ ْٜالٕ ضىنِ ٚك ٚ٤جػطىجء ػِ ٠جْطوالٍ جُوؼحء
٘ٛٝ،حى جنطالكحش جْحْ٤س ذ ٖ٤جُوؼحز ٝجػؼحء جُ٘٤حذس ك ٢ؾٔ٤غ و ٍٝجٌٝٝذح كل ٢كٍٗٓح أػطص
ُؿ٘س جالطالـ جُط ٢ضٍأْٜح ٌتٓ ّ٤كٌٔس جُ٘وغ ػحّ  ّ1116جؾحذس ٝجػكس قٓ ٍٞىٟ
جالْطوالُ٤س جُط٘٣ ٢رـ ٢جٕ ضٔ٘ف ُِ٘٤حذس جُؼحٓس ذوُٜٞح ( ئٕ جُٓ٤حْحش جُوؼحت٤س ك ٢وُٝس ٓح ٣ؿد
ٓ،غ جُكلحظ ػِ ٠جُىٔ٣وٍجؽ٤س إٔ ضرو ٠ػٖٔ ٓٓث٤ُٞحش جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٓٔػِس ك ٢اهض ٍ٣َٝ
31
جُؼىٍ ٝ،ذحُطحُ ٢كوى جطىٌش جُِؿ٘س قٌٔح ػى جالْطوالٍ جُطحّ ُِ٘٤حذس جُؼحٓس)
ذ٘حء ػِ ٠يُي ًِ٣ ٚطر ٖ٤إٔ جُٔؿطٔغ جُى ٢ُٝال ٣ؼطرٍ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ؾُءجًٖٓ جُِٓطس جُوؼحت٤س
ٝ،جٗٔح  ٢ٛضٔػَ جُٔؿطٔغ أٓحّ جُِٓطس جُوؼحت٤س جُط ٢ضطٜٔٓ ٠ُٞس جُلظَ ك ٢جُٔٓحتَ جُط ٢ضؼٍع
ػِٜ٤ح ٓٝ،ىنالش جُ٘٤حذس جُؼحٓس ك ٢جُ ٖٔ٤ضؼٓ٤س كحُ٘حتد جُؼحّ ٣ؼ ٖٓ ٖ٤هرَ ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ٖٓ
وٍٓ ٕٝجػحز جوٗ ٠جُٔؼح ٍ٤٣جُوحٗ٤ٗٞس ٝجُوؼحت٤س كحألؿِد جٕ  ٖٓ ٌٕٞ٣ؾٜحَ جالٖٓ جُٓ٤حٌْٝ ٢ؾَ
ػٌٍٓ ١ضؼٞو ػِ ٠جؽحػس جالٝجٍٓ  ّ٤ُٝ ،هحػ٤ح  ٞٛٝجًُ٣ ١و ّٞكؼِ٤ح ذحُكحم جػىجو ًرٍ٤ز ٖٓ
جُؼٌٍٓ ٖ٤٣ذؿٜحَ جُ٘٤حذس ْٔ٤حء نٍ٣ؿ٤ًِ ٢س جُشٍؽس ق٤ع جٕ جؿِد ًٝالء ٌٝؤْحء جُ٘٤حذس
ػرحؽ اٍؽس ٓٝؼظٔ٣ ْٜطْ ٗىذٝ ْٜضٌِ٤ل ٖٓ ْٜهرَ جُ٘حتد جُؼحّ ٖٓ ؿ ٍ٤جٕ ضهؼغ هٍجٌجش
جُ٘ىخ ٝجُطٌِ٤ق ٝجالػحٌز ٍُهحذس ٓؿِّ جُوؼحء جالػِ ٠كوحػىز جُر٤حٗحش جُٔٞؾٞوز ُىٓ ٟؿِّ
جُوؼحء جالػِ ٠ػٖ ضؼ ٖ٤٤جػؼحء جُ٘٤حذس ٝجُٞظحتق جُط٣ ٢شـِٜٗٞح ألضٔص ذظِس ُٔحٞٛج ٓٞؾٞو
ػِ ٠جٌع جُٞجهغ ،ذطأً٤ى جٓٓ ٖ٤ؿِّ جُوؼحء جالػِ ٠جُوحػُٛ ٢جع جُْٞ٤ل، ٢كُ ٢وحء ؾٔؼٚ
ذٌحضد  ًٙٛجُٓطٝ، ٌٞؾٔ٤غ جػؼحء جُ٘٤حذس أل٣طْ ضأ ِْٜ٤ٛضأ٤ٛالً ًحك٤ح ً ك ْٜال ِ٣طكوٞج ذحُٔؼٜى جُؼحُ٢
ُِوؼحء ،ػى ٟوكؼط ٖ٤ضْ جُكحهٓ ْٜإنٍج ذحُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحء ُٔىز ْ٘س  ٖٓٝغْ ػٞ٘٤ج ك ٢ؾٜحَ
جُ٘٤حذس ذىٌؾس ٓؼح٤ٗ ٕٝحذس ٝ ،ذؼى جٕ ٔ٣ؼٞج كطٍز ك ٢جُ٘٤حذس ٣طْ ضؼ ٖ٤٤ذؼؼ ْٜك ٢جُوؼحء ذك٤ع
جٗ ٚػ ٖ٤ك ٢جُؼوى ٖ٣جالن ٖ٣ٍ٤ذوٍجٌجش ؾٔ٣ٌٜٞس جٌُػ ٖٓ ٍ٤جػؼحء جُ٘٤حذس ذحُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٝطحٌ
جؿِد جػؼحء جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٖٓ ٓىنالش جُ٘٤حذس جُؼحٓس ،كٌ٤ق؟ ٍْ٤جهد ٣ٝكحًْ جالقٌحّ
جُظحوٌز ٖٓ جُٔكحًْ جالوٗ ٠وٌؾس ٖٓ ُْ ٓ٣رن ُ ٚجٕ جطىٌ قٌْ هؼحت ٢ك ٢ق٤حض ٚ؛؛؛٤ًٝق
ْٓ ٠ٍْ٤رحوب هؼحت٤س ٖٓ ضؼٞو ػِ ٠جُؼَٔ ك ٢جضؿحٓ ٙؼٝ، ٖ٤ؾرَ ػِ ٠جؽحػس جالٝجٍٓ ٖٓ هرَ
ٌؤْحت٤ًٝ ،ٚق ٗطِن ػُِ ٚ٤ود هحع  ٞٛٝوجتٔح ً ؿٓ ٍ٤كح٣ى ٝال٣ط ٠ُٞجُلظَ ك ٢جُهظٓٞحش
ٔٓ،ح ْرن ٣طؼف جٗ٣ ٚطْ جنطٍجم جُوؼحء ٝجُطىنَ ك ٢اث ٚٗٞػٖ ؽٍ٣ن جُ٘٤حذس جُؼحٓس ْٔ٤ح
ٝجُ٘حتد جُؼحّ ػؼ ٞذٔؿِّ جُوؼحء ،
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 ٖٓٝغْ كحُٗ ٚطكو٤ن جقطٍجّ ًحَٓ ُكوٞم جالٗٓحٕ ٣ؿد ئنٍجؼ جُ٘ض جُىْط ١ٌٞجُٔطؼِن ذحُ٘٤حذس
جُؼحٓس ٖٓ جُلظَ جُػحُع ٖٓ جُرحخ جُػحُع ٖٓ جُىْط ٌٞجُٔهظض ُِِٓطس جُوؼحت٤س ٝ،ض٘ظٜٔ٤ح ك٢
هحٗٓٓ ٕٞطوَ ػٖ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س
ٝض٘ظْ ك ٢جُىْط ٌٞك ٢جُلظَ جُهحص ذحُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س  ،الٕ جالطَ جٜٗح ضطرغ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س
ٓ٤ُٝص ٤ٛثس هؼحت٤س ألٜٗح ِْطس جوػحء ٘٣ٝحؽ جنطظحص جُطكو٤ن جُٔه٤ُِ٘ ٍٞحذس جُ ٠هؼحز ضكو٤ن
٣طرؼ ٕٞجُوؼحء ٝ ،ضٍجهد جػٔحٍ جُ٘٤حذس ٖٓ هرَ جُوؼحء يُي جٕ جُوؼحء قحُ٤ح ال ِٔ٣ي هحٗٗٞح ً
ٓح٣هٓ ُٚٞكحْرس ػؼ ٞجُ٘٤حذس جُٔوظٍ ك ٢جوجء ٝجؾرٌ ٚؿْ جُوظ ٌٞجُٞجػف ك ٢ػَٔ جالؿِر٤س
ٖٓ جػؼحء جُ٘٤حذس ،الٕ جالن٣ ٍ٤ؼطرٍ ٗلٓ ٚهحع ُٝى ٚ٣قوٞم ٝجٓط٤حَجش ٓػَ ٓح ُِوحػٌ ٢تّ٤
جُٔكٌٔس ٓ ٞٛٝح ٘٣طؽ ػ٘ ٚجٛىجٌ ُكوٞم جالٗٓحٕ جُٔ٤ْ ،٢٘ٔ٤ح ٝجٕ ٌؤْحء ًٝٝالء جُ٘٤حذس ؿٍ٤
ٓٓطوِ ٘٣ٝ ٖ٤لً ٕٝجٝجٍٓ ٌؤْحت٣ٝ ْٜورِ ٕٞذَ ٍ٣ٝقد جؿِر ْٜذطىنالش ٓٓث ٢ُٞجُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س
كٍت ّ٤جُ٘٤حذس ك ٢جُٔكحكظس ٖٓ جُ٘حق٤س جُٞجهؼ٤س ٝجُؼِٔ٤س ضحذغ ُٔكحكع جُٔكحكظس ٘٣ٝلً جٝجٍٓ ٙقط٠
ٝجٕ ًحٗص ٓهحُلس ُِوحٗ، ٕٞ
جُطؼى٣الش جُٔوطٍقس ُطٞجكن جُؼٜى جُهحص ذحُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤سٝ ،جُٔرحوب جألْحْ٤س
الْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س جُظحوٌ ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز:
هرَ جُُٞٞؼ جُ ٠ذ٤حٕ جُطؼى٣الش جُٔوطٍـ جونحُٜح ػِ ٠جُىْطٝ ٌٞجُوٞجٗ ٖ٤يجش جُظِس ً،حٕ الذى ٖٓ
ضٞػ٤ف جٕ جُط٘ظ ْ٤جُوؼحت ٢ك ٢جُ ٖٔ٤ؿٓٓ ٍ٤طوٍ ػِ ٠جالنً ذ٘ٔٞيؼ ٓكىو أل ١ذِى ك ٢جُؼحُْ
كطًٍ٤رطٓ ٚطؼحٌذس ٓطىجنِ ٚضٔػَ كطحضح ًٖٓ ذوح٣ح ضؿٍذ ٚػػٔحٗ٤س أطِٜح كٍٗٓ ٢الضٝ ٢٘٤أاالء ٖٓ
ذوح٣ح ضؿٍذس ئٗؿِ٣ُ٤س ك ٢جُٓٞوجٕ ٓٝظح ٖٓ ٍٛجُ٘ظحّ جُٔظٍٓ ١ؼحكح أُٜ٤ح ئكٍجَجش جُظٍجع
جُٓ٤حْ ٢ؿ ٍ٤جُٔٞػٞػ ٢ك ٢جُلطٍز جالٗطوحُ٤س
ًُُٝي الذى ٖٓ ٝهل ٚؾحوٝ ٙقْٓ ٝجػف ألٍٓ جُ٘ظحّ جُوؼحت ٢ذؼ٤ىج ػٖ جالاهحص ٝيُي ذحػطرحٌ
32
جٕ قْٓ ٓٞػٞع جُ٘ظحّ جُوؼحتٔ٣ ٢ػَ قؿٍ جُُج٣ٝس ك ٢ػِٔ٤س جإلطالـ جُوؼحت٢
ٝجُطؼى٣الش جُىْط٣ٌٞس ٝجُوحٗ٤ٗٞس الذى جٕ ضطٞجكن ٓغ ٓح ؾحء ك ٢جُٔحوز ( ٖٓ)2جُؼٜى جُهحص
ذحُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س جُط ٢ض٘ض ػِٝ ٠ؾٞخ ضـ ٍ٤٤جُطشٍ٣ؼحش جُىجنِ٤س ُِى ٍٝجالؽٍجف
ألػٔحٍ جقٌحّ جُؼٜى جًًًًُُٔ ٌٞي ضؼٖٔ هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز جُهحص ذحُٔرحوب
جألْحْ٤س ذشإٔ جْطوالٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝنظٞطح ً ٓح ؾحء ك ٢و٣رحؾط ٖٓ ٚػٌٍٝز ذًٍ جُؿٜٞو
ُطك ًٙٛ َ٣ٞجُٔرحوب ًحِٓس ئُٝ ٠جهغ ًِٓٔٔ ِٞح جًىش جالؾٍجءجش جُط٘ل٣ً٤س ذشإٔ ضِي جُٔرحوب
جالْحْ٤س ْحُلس جًًٍُ جُظحوٌز ػٖ جُٔؿِّ جالهطظحوٝ ١جالؾطٔحػ ٖٓ، ٢جُطُجّ جُى ٍٝضؼىَ٣
33
ضشٍ٣ؼحضٜح جُىجنِ٤س ٌُ ٢ضطٞجكن ٓغ ضِي جُٔرحوب
ًَ يُي ٣ىػ ٞجُ ٠جُو ٍٞذؼٌٍٝز ضىنَ جُٔشٍع جُىْطُ ١ٌٞطؼى َ٣جُ٘ظٞص جُٔطؼِوس ذحْطوالٍ
جُِٓطس جُوؼحت٤س ك ٢جُُ ٖٔ٤ططٞجكن ٓغ قوٞم جالٗٓحٕ
ًٛٝج جُطؼى٣ َ٣شَٔ ٗوَ ذؼغ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس ٝجْطكىجظ ٗظٞص ؾى٣ىز ذشإٔ جُِٓطس
جُوؼحت٤س ُطؼُ ُ٣وٌٛٝح ًٔح ٣ؿد جػىجو هحٗ ٕٞؾى٣ى ُِِٓطس جُوؼحت٤س ُطكو٤ن ٓرىأ جْطوالٍ جُوؼحء
ٝكوح ً ُِٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس ذًٜج جُشإٔ ٗٝوطٍـ جٕ ٣طؼٖٔ جُطؼى َ٣جُطشٍ٣ؼ ٢جالض: ٢
أوالً التعدَالت الدستىرَة :
ٗوطٍـ ٗوَ جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُٞجٌوز ك ٢جُلظَ جُػحُع ٖٓ جُرحخ جُػحُع جُٔطؼِوس ذحُ٘٤حذس جُؼحٓس
جُ ٠جُلظَ جُػحٗٗ ٖٓ ٢لّ جُرحخ جُهحص ذحُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ق٤ع جٕ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ًٔ،ح أِْل٘ح ال
ضؼى ؾٜحَج ًهؼحت٤ح
ًٔح ٗوطٍـ جػحكس ٗظٞص وْط٣ٌٞس ض٘ض ذشٌَ طٍ٣ف ػِٓ ٠ح :٢ِ٣
ٕٖ

إسماعٌل احمد الوزٌر المعالم الرئٌسٌة لخطة اإلصالح القضائً مطبوعات وزارة العدل الكتاب االول طٌٔناٌر ٕٔٓٓم صٕٔ
ٖٖ
خالد جمعة نفس المرجع السابق ص.ٔ12
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أ-جٗشحء ٓكٌٔس وْط٣ٌٞس ػِ٤ح ٓٓطوِس ق٤ع جٕ جٌ٣حٍ ٜٓحٜٓح ئُ ٠جقى ٟوٝجتٍ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح أغرص
34
ػىّ كحػِ٤طٚ
ػِ ٠جٕ  ٌٕٞ٣ػىو هؼحضٜح  15هحػ٤ح ٖٓ جُوؼحز ٝأْحضًز جُوحٗ ٕٞجُىْط ١ٌٞجألًلحء جُٔشٜٞو ُْٜ
ذحٌُلحءز ٝجُُ٘جٛس ػِ ٠جٕ  ٌٕٞ٣جُوحػ ٢هى ضىٌؼ ك ٢جُؼَٔ جُوؼحتُٔ ٢ىز ال ضوَ ػٖ ػشٍ
ْ٘ٞجش ًًُٝي ػؼ٤ٛ ٞثس جُطىٌ٣ ّ٣شطٍؽ جٕ  ٌٕٞ٣ ٌٕٞ٣ذىٌؾس جْطحي ٓشحٌى ٝجٕ  ٌٕٞ٣هى
جٓؼٓ ٠ىز ػشٍْ٘ ٖ٣س ك ٢ضىٌ ّ٣جُوحٗ٣ ٝ، ٕٞوٌ ّٞت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ذطؼ ٖ٤٤نٔٓس ٖٓ
جالػؼحء ٣ٝ،و ّٞهؼحز جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ذحٗطهحخ نٔٓس جنًٍٔ، ٖ٣ح ٣و ّٞجُرٍُٔحٕ ذحٗطهحخ جُهٔٓس
جالن ٖ٣ٍ٤ذـحُر٤س جالطٞجش ٝضٌٓ ٕٞىز ٝال٣س هؼحز جُٔكٌٔس ضٓغ ْ٘ٞجش ٝػِ ٠جٕ ُِٔ ٌٕٞ٣كٌٔس
ًحَٓ جالْطوالُ٤س ُٜٝح ٌِٜ٤ٛح جُهحص جُٔ٘لظَ ػٖ جُٔكحًْ جُؼحو٣س  ًٙٛٝ،جُطٍ٣وس  ٢ٛجُٔطروس
35
ك ٢جُطؿٍذس جال٣طحُ٤س ٝجُط٣ ٢ظ ٍٜجٕ ج٣طحُ٤ح ضأنً هٔ٤س جْطوالٍ جُوؼحء ًـح٣س ك ٢قى يجضٜح
ٞ٣ٝػف جُوحٗ ٕٞجُ٘ظحّ ٝجإلؾٍجءجش جُهحطس ذٜح ٣ٝكىو جُكحالش جُط ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ح ُوٍجٌجضٜح هٞز
جُوحٕٗٞ
٘٣ٝض ك ٢جُىْط ٌٞػِ ٠جٕ ضط ٠ُٞجُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُؼِ٤ح جُلظَ ك ٢جُٔٓحتَ جالض٤س:
دستىرَة أٌ تعدَل دستىرٌ .
ضلٓ ٍ٤جُىْط ٌٞك ٢جقٞجٍ جُٔ٘حَػحش ذِْ ٖ٤طحش جُىُٝس جُػالظ جُٔطؼِوس ذٔى ٟقوٞم ٝٝجؾرحش
ٝطالق٤حش جقى ٟجُِٓطحش جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُىْطًًٝ ٌٞج ضلٓ ٍ٤جُوٞجٗٝ ٖ٤جُِٞجـ
الرقببة علً دستىرَة القىاوُه واللىائخ .
جُلظَ ك ٢ض٘حَع جالنطظحص ذ ٖ٤جُؿٜحش جُوؼحت٤س
36
جُلظَ ك ٢جُطؼ ٕٞجالٗطهحذ٤س
جُلظَ ك ٢ض٘حَع جالنطظحص ذ ٖ٤جُ٤ٜثحش جًٍُُٔ٣س ٝجُالًٍُٓ٣س
36
ج٣س جنطظحطحش جنٍ٘٣ ٟض ػِٜ٤ح ًٛج جُىْطٌٞ
ًٔح جٗ ٚذحْطؼٍجع جُ٘ظٞص جُىْط٣ٌٞس جُٔطؼِوس ذحُوؼحء ٗؿى جٕ وْط ٌٞجُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س
٘٣ض ك ٢جُٔحوز ( ٚ٘ٓ )150ػِ ٠جٕ (جُوؼحء ٝقىز ٓطٌحِٓس ٍ٣ٝضد جُوحٗ ٕٞجُؿٜحش جُوؼحت٤س
ٝوٌؾحضٜح ٣ٝكىو جنطظحطحضٜح ٝال ٣ؿ َٞجٗشحء ٓكحًْ جْطػ٘حت٤س ذأ ١قحٍ ٖٓ جالقٞجٍ ) ًٔح
ضؼٖٔ ٗض جُٔحوز ٗلٜٓح ٗٝض جُٔحوز ()151ػِ ٠ػىو ٖٓ جالقٌحّ جُىْط٣ٌٞس جُٔطؼِوس ذطؼٖ٤٤
ٗٝوَ ٝضٍه٤س ٝقظحٗس جُوؼحز ٝػُُٝ ْٜضأو٣ر ْٜق٤ع ٗظص جُٔحوز ()141ػِ ٠جٕ (٣كىو جُوحٕٗٞ
جُشٍٝؽ جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٣ ٖٔ٤ط ٠ُٞجُوؼحء ٝاٍٝؽ ٝئؾٍجءجش ضؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٗٝوِٝ ْٜضٍه٤طْٜ
ٝجُؼٔحٗحش جالنٍ ٟجُهحطس ذٗٝ) ْٜض ك ٢جُٔحوز )151ػِ ٠جٕ (جُوؼحز ٝأػؼحء جُ٘٤حذس ؿٍ٤
هحذُِِ ٖ٤ؼٍُ ئال ك ٢جُكحالش ٝذحُشٍٝؽ جُط٣ ٢كىوٛح جُوحٗٝ، ٕٞال ٣ؿٗ َٞوِ ٖٓ ْٜجُِٓي جُوؼحت٢
ئُ ٠جٝ ١ظحتق ؿ ٍ٤هؼحت٤س ئال ذٍػحٝ ْٛذٔٞجكوس جُٔؿِّ جُٔهطض ذشثٓ ْٜٗٞح ُْ  ٌٖ٣يُي ػِ٠
ْر َ٤جُطأو٣د ٘٣ٝظْ جُوحٗٓ ٕٞكحًٔط ْٜجُطأو٣ر٤س) ًٔٝح جٗ ٚجًى ػِ ٠جٕ ُِ ٌٕٞ٣وؼحء ٓؿِّ جػِ٠
ذإٔ ٗض ك ٢جُٔحوز ()152ػِ ٠إٔ(ُِ ٌٕٞ٣وؼحء ٓؿِّ أػِ٘٣ ٠ظٔ ٚجُوحٗ٣ٝ ٕٞر ٖ٤جنطظحطحضٚ
ٝؽٍ٣وس ضٍا٤ف ٝضؼ ٖ٤٤أػؼحت٣ٝ، ٚؼَٔ ػِ ٠ضطر٤ن جُؼٔحٗحش جُٔٔ٘ٞقس ُِوؼحز ٖٓ ق٤ع
جُطؼٝ ٖ٤٤جُطٍه٤س ٝجُلظَ ٝجُؼٍُ ٝكوح ُِوحٗٗٝ) ٕٞض كٜٗ ٢ح٣س ٗلّ جُٔحوز ػِ ٠جٕ ٣ط ٠ُٞجُٔؿِّ
ٖٗ

مشروع رؤٌة لإلنقاذ الوطنً صنعاء سبتمبر  ٕٓٓ1صٓ7
ٖ٘
دلٌل تعزٌز استقالل القضاء ونزاهته ص ٖ 1نفس المرجع السابق.
ٖٙ
كان دستور الجمهورٌة الٌمنٌة ٔٔ11م قبل تعدٌله بعد حرب ٗ1م ٌنص فً الفقرة (ٖ)من المادة(ٕٗٔ) على اختصاص المحكمة
العلٌا بالفصل فً الطعون االنتخابٌة ثم جاء التعدٌل لٌقصر دورها على التحقٌق وإبداء الرأي فً صحة الطعون االنتخابٌة المحالة
الٌها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوٌة أي من اعضائه كما هو واضح فً الفقرة(ج)من المادة (ٔ٘ٔ)بعد التعدٌل وهذا
التعدٌل ٌتعارض مع مبدأ الفصل بٌن السلطات ألن مقتضى مبدأ الفصل بٌن السلطات أن تختص المحكمة بالفصل فً صحة الطعون
االنتخابٌة بحكم ثم ٌأتً دور مجلس النواب بإصدار قرار تنفٌذي بخصوص العضو بناء على حكم المحكمة للمزٌد انظر د مطهر
العزي المبادئ الدستورٌة العامة مرجع سبق ذكره ص .ٗٗٙ
ٖ7
كما أ ّن محاكمة شاغلً وظائف الدولة العلٌا ابتدأ أمام المحكمة العلٌا او الدستورٌة مسألة محل نظر كبٌر ؛ لما فٌها من اخالل بمبدأ
المساواة فً الحقوق والواجبات وأهمها مبدأ المساواة امام القضاء لذلك فضلنا عدم ذكر اختصاص المحكمة الدستورٌة بذلك.
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جألػُِِ ٠وؼحء وٌجْس ٝئهٍجٌ ٓشٍٝع ٓٞجَٗس جُوؼحء ضٔ٤ٜىج ًإلوٌجؾٜح ٌهٔح ٝجقىج ك ٢جُٔٞجَٗس
جُؼحٓس ُِىُٝس
 ٖٓٝنالٍ ٓٞجو جُىْط ٌٞجُٓحذن جْطؼٍجػٜح ْٞج ًء ضِي جُٔطؼِوس ذطٍض٤د جُؿٜحش جُوؼحت٤س
ٝوٌؾحش جُٔكحًْ ٝض٘ظٜٔ٤ح ٝضكى٣ى جنطظحطحضٜح  ٝضِي جُٔطؼِوس ذحُكظحٗحش ٝجُؼٔحٗحش جُٔوٌٍز
ُِوؼحز ٝاٍٝؽ ضؼٗٝ ْٜ٘٤٤وِٗٝ ْٜىذٝ ْٜػُُٗ ، ْٜؿى جٕ جُىْط ٌٞهى جقحٍ ٝػغ ضِي جُطٍض٤رحش
ٝجُشٍٝؽ ٝجُؼٔحٗحش ػِ ٠جُوحٗ، ٕٞك ٢قٗ ٖ٤ىٌى إٔ جُكٌٓٞس  ٢ٛجُؿٜس جٍُْٔ٤س ك ٢جُىُٝس
جُٔهُٞس ٝكوح ُِىْط ٌٞقن جهطٍجـ جُوٞجٗٝ ٖ٤جهطٍجـ ضؼىِٜ٣ح جُ ٠ؾحٗد أػؼحء ٓؿِّ جُ٘ٞجخ
ٝػِ ٚ٤كإ جُكٌٓٞس (جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س) ٢ٛجُٔٓثُٞس ػٖ جػىجو ٓشحٌ٣غ جُوٞجٗ ٖ٤جُهحطس ذط٘ظْ٤
31
جُِٓطس جُوؼحت٤س  ّ٤ُٝج ١ؾٜس هؼحت٤س
ٝضِي جُٔرحوب جًُ ١جهٍٛح جُىْط ٌٞجكٍؿص ٖٓ ٓكطٞجٛح الٕ جُىْط ٌٞضٍى جٍٓ ض٘ظ ْ٤ضِي جُوٞجػى
جُؼحٓس جُ ٠جُوٞجٗ ٖ٤جُظحوٌز ػٖ جُِٓطس جُطشٍ٣ؼ٤س جُط ٢ؿحُرح ٓح ضهحُق قىٝو جُطل٣ٞغ
جُىْط ١ٌٞذط٘ظ ْ٤جُكن جُٓ ٠ظحوٌضٝ ٚئكٍجؿٓ ٖٓ ٚكطٞج ٙجُكو٤و٢
ًٔح جٕ جُٔالقع ػِٗ ٠ظٞص جُىْط ٌٞجُ ٢٘ٔ٤جُٔطؼِوس ذحُوؼحء جٜٗح ؾحءش ذطٍ٣وس ػحٓس وٕٝ
ضلظ ٝ، َ٤جقحُس جُٗ ٠ظٞص جُوحٗ ٕٞك ٢جُؼى٣ى ٖٓ جالٓ ٌٞجُٜحٓس ،الْٔ٤ح ضِي جُٔطؼِوس ذطكى٣ى
ٝال٣س ٝض٘ظ ْ٤جُؿٜحش جُوؼحت٤س ٓٔح جضحـ ُِؼى٣ى ٖٓ جُ٘ظٞص جُوحٗ٤ٗٞس جٗطٜحى ًٛج جالْطوالٍ
ًٔح جٕ جُ٘ض جُىْط ١ٌٞجًُ٣ ١ك َ٤جُ ٠جُوحٗٓٓ ٕٞحتَ ؾ٣ٍٛٞس ك٤ٌِ٤ٛ ٢س جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝ،
ٔٓ٣ف ذحُٔٓحِ ذحالْطوالٍ جُٞجؾد ضٞجكٍُِِٓ ٙطس جُوؼحت٤س كحُٔحوز( ٖٓ)152جُىْط، ٌٞجقحُص
ِْطس ضشٌٓ َ٤ؿِّ جُوؼحء جألػِ– ٠أػِ٤ٛ ٠ثس هؼحت٤س –ٝجنطظحطحضٜح ٝاٍٝؽ ضؼ ٖ٤٤جُوحػ٢
ٗٝوِٝ ٚػُُٝ ٚضٍه٤ط ٚجُ ٠جُرٍُٔحٕ ٓٔح جو ٟجُٓ ٠ح ٗؼحٗ ٚ٘ٓ ٢جُ ٖٓ ّٞ٤ه٤حّ جُرٍُٔحٕ ذحُ٘ض ػِ٠
ػٔحٗحش جْطوالٍ جُوؼحء ك ٢جٓ ٍٝحوز ٖٓ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٝكٗ ٢لّ جُٞهص ٣ؼَٔ ًٛج
جُوحٗ ٕٞػِ ٠ضو٣ٞغ ًٛج جُٔرىأ ك ٢جؿِد ٓٞجو ٙذاػطحء جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ِْطحش ضٔحٌْٜح ػِ٠
31
جُوؼحء ٓكُٞس ُِْ ٖٓ ٚطس جُٝ ٠ظ٤لس ٓٓ ٖٓٝ،طوَ جُ ٠ضحذغ
ٓ ٞٛٝح جًىٔٓ ٙػَ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س  ٍ٣َٝجُؼىٍ جُوحػٍٓ ٢اى جُؼٍاحٗ ٢ذو( ُٚٞجٕ ٗظٞص
جُلظَ جُػحُع ٖٓ جُرحخ جُػحُع ٖٓ جُىْط ُْ ٌٞضؼٌّ كٗ ٢ظٞص ضشٍ٣ؼ٤س ج ٝك ٢هحٗ ٕٞجُِٓطس
جُوؼحت٤س قط ٠ضطؼف جُ٤س ٝأْحُ٤د ضطر٤ن جُ٘ض جُىْط ١ٌٞػِٝ ٠جهغ جُِٓطس جُوؼحت٤س ًٔح جًى
جُؼٍاحٗ ٢جٕ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ؽـص ػِ ٠جُِٓطس جُوؼحت٤س ٘ٔ٤ٛٝص ػِٜ٤ح ٝضكٌٔص ك ٢جُوٍجٌ
جالوجٌٝ ١ك ٢جُوٍجٌ جُٔحُٝ ٢ؿِص ٣ىٛح ٝجٕ جُِٓطس جُوؼحت٤س ُْ ضٓطط٤غ جٕ ضهط ٞجُ ٠جالٓحّ
ألٜٗح ٌٓرِس ذحُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٝجٕ جُوٍجٌجش جُظحوٌز ٖٓ ٓؿِّ جُوؼحء ْٞجء كٓ ٢ح ٣هض
جُطٍه٤حش جٓ ٝح ٣هض ٓٞجَٗس جُِٓطس جُوؼحت٤س ق٤ع جهٍ ٓؿِّ جُوؼحء ٓٞجَٗطٝٝ ٚؾٌْ ٚحُس
جُٓ ٠ؿِّ جٌَُٞجء ذاوٌجؼ ٓٞجَٗس جُِٓطس جُوؼحت٤س ٌهْ ٝجقى ػٖٔ ٓٞجَٗس جُىُٝس ؽروح ُ٘ض
جُٔحوز  ٖٓ 152جُىْطٌٞٓ ٌُْٜ٘ ٌٞج ذًٜج ًِ ٚػٍع جُكحتؾ ٝجػطٔىٝج ٓرِـح ٓحُ٤ح ًضوى٣ٍ٣ح ٝجٗٚ
ٝطَ جُ ٠ه٘حػس جيج ًحٕ جُوؼحء  ٍ٤ٓ٣ػًِٛ ٠ج جالضؿح ٙك٤طْ جُـحء جُلظَ جُػحُع ٖٓ جُرحخ جُػحُع
ٖٓ جُىْط٣ٝ ٌٞؼْ جُ ٠جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٣ٝؼحَٓ ٓػَ ٓح ضؼحَٓ جُهىٓس جُٔىٗ٤س ج ٝاث ٕٞجُورحتَ)،
ٝكٓ ٢ؼٍع ٌو ٙػِْ ٠إجٍ جُٔكح ٌٝػٖ وَٝ ٌٝجٌز جُؼىٍ ٝجٜٗح ؾُء ٖٓ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س جًى
جُؼٍاحٗ ٢جٕ َٝجٌز جُؼىٍ قط ٠جالٕ ذكٓد هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س جُ٘حكً ٓحَجُص  ٢ٛجُؿْٓ
ٖ2
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جٌُر ٍ٤وجنَ جُِٓطس جُوؼحت٤س ألٕ  ٍ٣َٝجُؼىٍ  ٞٛجًُ٣ ١شٍف ػِ ٠جُوؼحز جوجٌ٣ح ٝهؼحت٤ح ٖٓٝ،
قو ٚجٕ ٣ؼى جُكًٍس جُوؼحت٤س  ٖٓٝقو ٚجٕ ٣ؼى ضٍه٤حش جُوؼحز  ٖٓٝقو ٚجٕ ٣وىّ ٖٓ غرص ػِْٜ٤
ج٣س جضٜحٓحش جُٓ ٠ؿحُّ جُطأو٣د  ٍ٣َٝجُؼىٍ  ٞٛجًُ٣ ١شٍف ػِٓ ٠لحطَ جُِٓطس جُوؼحت٤س
كٔ٣ ٜٞػَ جُِٓطس جُوؼحت٤س ذٌَ جْطوالُ٤طٜح قط٣ ٠أض ٢هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ذاُكحم جُطلط٤ش
جُوؼحت ٢ذٔؿِّ جُوؼحء جالػِ ٌٕٞ٣ٝ ٠جُٔؿِّ  ٞٛجُٔشٍف ػِ ٠جٌُحوٌ جُوؼحت ٢ذٌحِٓٝ ٚضرو٠
َٝجٌز جُؼىٍ ػرحٌز ػٖ اثٓ ٕٞحُ٤س ٝئوجٌ٣س ج ٝاث ٕٞنىٓ٤س ُِِٓطس جُوؼحت٤س ٝػرحٌز ػٖ ضٞغ٤ن
40
ٝنرٍز ٝؽد اٍػَٝ ٢جٌز جُؼىٍ َٝ ٢ٛجٌز ضحذؼس ُِِٓطس جُط٘ل٣ً٤س جٓح ك ٢جُٞهص جٍُج ٖٛكال
ًُٜج ٍٗ ٟػٌٍٝز ػٔحٕ جْطوالٍ جُوؼحء ذحُ٘ض ك ٢طِد جُىْط ٌٞػِ٤ً ٠ل٤س ضشٌٝ َ٤ضكى٣ى
جنطظحطحش ٓؿِّ جُوؼحء ٝجُٔكٌٔس جُؼِ٤ح كؼال ػٖ ضلظ َ٤قظحٗحش ٝقوٞم جُوؼحز ٝاٍٝؽ
ضؼ ٖ٤٤جُوحػٗٝ ٢وِٝ ٚػُُٝ ٚضٍه٤طٝ ٚجُؼٔحٗحش جُط٣ ٢ؿد جٕ ٣طٔطغ ذٜح
الٕ جُ ٖٔ٤الَجُص جُ طوحُ٤ى جُٔإْٓ٤س ُْ ضطٍْم كٜ٤ح ذؼى ٗ ٞٛٝ،لّ ٓح ؽحُد ذ ٚجُٔٓطشحٌ جقٔى
جُُٗى ٌتٗ ّ٤حو ١هؼحز ٓظٍ كٓ ٢إضٍٔ طكل ٢ذع ػِ ٠ه٘حز جُؿٍُ٣ز ٓرحاٍ ٓظٍ ػظٍ ّٞ٣
 ّ 2012 ٞ٤ٗٞ٣6ذو ُٚٞالذى ٖٓ ضكظ ٖ٤جُوؼحز ذحُ٘ض ػِ ٠يُي ك ٢جُىْط٣ٝ ٌٞهظض ُِِٓطس
جُوؼحت٤س ذحخ ًحَٓ قط ٠ال ضط٘حَػ ٚجالٞٛجء ذ ٖ٤جُِٓطط ٖ٤جُطشٍ٣ؼ٤س ٝجُط٘ل٣ً٤س
ووقترح ان َتضمه الدستىر عدد مه الىصىص التفصُلُة كمب َلٍ:
 جُوؼحء ٝقىز ٓطٌحِٓس ٝضطٍضد جُٔكحًْ ًٔح :٢ِ٣ -1جُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُؼِ٤ـــــــــــــح
 -2جُٔكٌٔس جُؼِ٤ـــــح
ٓ -3كحًْ جالْطث٘حف
 -4جُٔكحًْ جالذطىجت٤س
خ) ٣كظٍ ئٗشحء ٓكحًْ جْطػ٘حت٤س ذأ ١قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ
ؾـ) ال ٣ؿ َٞئٗشحء ٓكحًْ نحطس أ ٝاؼد أ ٝوٝجتٍ نحطس أ ٝكٍػ٤س ئال ذوحٕٗٞ
 ضطكىو جُٔ٘حطد جُوؼحت٤س ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ: ٢ٌت ّ٤جُٔكٌٔس جُؼِ٤ـــح
ٗحتد ٌت ّ٤جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح
ػؼ ٞجُٔكٌٔس جُؼِ٤ــــح
ٌتٓ ّ٤كٌٔس ئْطث٘ــحف
ٗحتد ٌتٓ ّ٤كٌٔس ئْطث٘ــحف
ٌت ّ٤اؼرس جْطث٘حك٤س
ػؼ ٞاؼرس جْطث٘حك٤س
ٌتٓ ّ٤كٌٔس ئذطىجت٤ــس
هحػٓ ٢كٌٔس ئذطىجت٤ــس
 ٣ؿ َٞذٔوطؼ ٠هحٗ ٕٞجٗشحء ٓكحًْ ضأو٣ر٤س الضهحي جالؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ػى جُٔٞظلٝ ٖ٤جُوؼحزًٔ،ح ٣ؿ َٞإٔ ٘٣شة ٓكحًْ ٓهطظس ذحُؼٌٍٓ ٖ٤٣الضهحي جالؾٍجءجش جُطأو٣ر٤س ػىُٝ ْٛطكو٤ن
جُشٌح ٟٝجُظحوٌز ْٜٓ٘

ٓٗ
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 ٣ؿ َٞذٔوطؼ ٠جُوحٗ ٕٞإٔ ٘٣شُِ ٠وٞجش جُِٔٓكس ٓكحًْ ػٌٍٓ٣س ذحػطرحٌٛح ٓكحًْ ػحو٣سضهطض ذطٞه٤غ جُؼوٞذحش ٝال٣ؿ ًُٜٙ َٞجُٔكحًْ جٕ ضرحاٍ ضٞه٤غ جُؼوٞذحش جال أغ٘حء قحُس جُىكحع
ٝػِ ٠جكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ٘٣ٝظْ جُوحٗ ٕٞجُطلحط َ٤جُهحطس ذًُي
 ضطرغ جُٔكحًْ جُؼٌٍٓ٣س ٓؿِّ جُوؼحء جالػِ٣ٝ ٠ؿد جٕ  ٌٕٞ٣هؼحضٜح قحتُُِ ٖ٣ظلحشجُٔطِٞذس ُٔٔحٌْس ٝظحتق جُوؼحز
 جُوؼحز جُٔؼ ٕٞ٘٤ذظلس ٜٗحت٤س ك ٢جٌُحوٌ جُوؼحت ، ٢ال ٣ؿ َٞػُُ ْٜجٝ ٝهل ْٜػٖ ٝظحتلْٜذظلس ٜٗحت٤س جٞٓ ٝهط ٚهرَ جٗطٜحء ٓىز ٝظ٤لطٝ ْٜػِ ٠ؿٌ ٍ٤ؿرس ًٓ٘ٔ، ْٜح ال ٣ؿ َٞضؼ ْٜ٘٤٤ك٢
ٝظ٤لس جنٍ ٟأ ٝجقحُط ْٜجُ ٠جُطوحػى جالذٔٞؾد قٌْ هؼحتٝٝ ٢كوح ُألْرحخ ٝذحُشٌَ جًُ٘٣ ١ض
ػِ ٚ٤جُوحٗٝ ٕٞك ًَ ٢جالقٞجٍ ٣كطلع جُوؼحز ذحُكن كً ٢حَٓ ٍٓضرحضْٜ
 جيج نحُق أقى جُوؼحز ،جغ٘حء ٓرحاٍضُٜٔ ٚحّ ٝظ٤لط ٚج ٝأ ٝنحٌؾٜح ٓ،رحوب جُىْط ٌٞك٤ؿَُِٞٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُؼِ٤ح جٕ ضوٌٍ ذأؿِر٤س غِػ ٢جالػؼحء ٝذ٘حء ػِ ٠ؽِد ٓؿِّ جُوؼحء ضؼٖ٤٤
جُوحػ ٢كٝ ٢ظ٤لس جنٍ ٟأ ٝجقحُط ٚجُ ٠جُطوحػى ٣ٝؿُٜ َٞح جٕ ضوؼ ٢ذؼُُ ٚجيج ضؼٔى جٌضٌحخ
جُٔهحُلس ٝضط ٠ُٞجُٔكٌٔس جُىْط٣ٌٞس جُلظَ كٓ ٢هحطٔحش جُوؼحز
 ال ٣ؿٗ َٞوَ أ ١هحػ ٢ج ٝضٍه٤ط ٚجالذٔٞجكوطٚ ال ٣ؿ َٞإٔ ٣طهً ػى ػؼ ٞجُِٓطس جُوؼحت٤س أ ١ئؾٍجء ٖٓ ئؾٍجءجش جُطلط٤ش أ ٝجُورغ أٝجُطكو٤ن أ ٝجُكرّ أ ٝأ ١ئؾٍجء ؾُجت ٢آنٍ ئال ذؼى جُكظ ٍٞػِ ٠ئيٕ ٖٓ جُٔؿِّ جألػِ ٠ػىج
جُورغ ك ٢قحُس جُطِرّ ذؿٍٔ٣س ؾٓٔ٤س ٝك ًٙٛ ٢جُكحُس ٣ؿد ػِ ٠جُ٘حتد جُؼحّ ٌكغ جألٍٓ كٌٞج
ئٌُ ٠ت ّ٤جُٔؿِّ ُ٤أيٕ ذحْطٍٔجٌ قرٓ ٚأ٣ ٝأٍٓ ذانالء ْر ِٚ٤ذؼٔحٕ أ ٝذـ ٍ٤ػٔحٕ
 ٌٕٞ٣ٝقؿُ أ ٖٓ ١أػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س جقط٤حؽ٤ح ك ٢أٓحًٖ نحطس ٝ ،ك ٢قحُس جُكرّ ض٘لً٤ج
ُكٌْ ذؼوٞذس ٓو٤ىز ُكٍ٣س أ٣ ْٜ٘ٓ ١طْ جُكرّ ك ٢أٓحًٖ ٓٓطوِس ػٖ أٓحًٖ قرّ جُٓؿ٘حء ج٥نٍٖ٣
 ١ٍٓ٣ٝ ،أقٌحّ  ًٙٛجُٔحوز أ٣ؼح ػِ ٠جُٔطوحػى ٖٓ ٖ٣أػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س
ال ٣ؿٌ َٞكغ جُىػ ٟٞجُؿُجت٤س ػِ ٠ػؼ ٞجُِٓطس جُوؼحت٤س جال ذأيٕ ٖٓ جُٔؿِّ جألػِ ٠ذ٘حء
ػِ ٠ؽِد جُ٘حتد جُؼحّ ٣ٝ ،ؼ ٖ٤جُٔؿِّ جُٔكٌٔس جُط ٢ضطٓ ٠ُٞكحًٔطٚ
 جُطش ٍ٤ٜذحُوؼحء أ ٝذأ ٖٓ ١أػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س ضىنَ ك ٢اث ٕٞجُؼىجُسٔ٣ٝ ،ػَ ًٛججُطىنَ ؾٍٔ٣س ٣ؼحهد ػِٜ٤ح جُوحٗٝ ٕٞال ضٓوؾ جُىػ ٟٞكٜ٤ح ذحُطوحوّ
  ٖٓٝجؾَ قٔح٣س جْطوالٍ جُوؼحء الذى ٖٓ جٕ ٘٣ض جُىْط ٌٞػِ ٠جٕ  ٌٕٞ٣جُٔؿِّ جالػِ٠ُِوؼحء ٓ٘طهد ٖٓ ؿحُر٤س ٖٓ جُوؼحت ٖ٤٤ج ١جُوؼحز ٣وَٓ ّٞالؤ ْٛذحٗطهحذًٔ ْٜح ٘٣ض ذشٌَ
جٝػف ،ػِ ٠جٕ غِػ ٢جالػؼحء ٣ؿد إٔ ٌٞٗٞ٣ج ٖٓ جُوؼحتٝ ،ٖ٤٤ػِ ٠جٕ ٣و ّٞجُرٍُٔحٕ ذحٗطهحخ
جُػِع جالن ٖٓ ٍ٤ذ ٖ٤جْحضًز جُوحٗٝ ٕٞجُٔكحٓ ٖ٤ي ١ٝجُهرٍز ٝجٌُلحءز ٝجُُ٘جٛس ٝجًُ ٖ٣ال ضوَ
نرٍض ْٜػِْ٘ 15٠س ٣ٝطْ ضـ ٍ٤٤جالػؼحء جُٔ٘طهر ٖٓ ٖ٤جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س ذحٌُحَٓ ًَ جٌذغ ْ٘ٞجش
،
ٝجٗطهحخ جُٔؿِّ جالػُِِ ٠وؼحءً ،حٕ ٓٝحُ٣جٍ ٓطِد جُوؼحز ك ٢جُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س ،كوى جػٍخ
جُوؼحز ك ٢جُُٔ ٖٔ٤ىز غالغس جا ٍٜجٍُذغ جال ٖٓ ٍٝػحًّٝ ،ّ2012حٕ جٓ ٍٝطحُر ْٜجٕ ٣ؼىٍ
جُوحٗ ٕٞذٔح ٌ٣لَ ُ ْٜجٗطهحخ ٓؿِّ جُوؼحء ٝال٣ؿ َٞجٕ  ٍ٣َٝ ٌٕٞ٣جُؼىٍ ٝجُ٘حتد جُؼحّ ٌٝتّ٤
٤ٛثس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢جػؼحء كٓ ٢ؿِّ جُوؼحء الٗٔٓ ْٜػِ ٢جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س،
ًٔح جٗ ٚالذى ٖٓ جُـحء ؾٔ٤غ طالق٤حش ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس جُٔطؼِوس ذطؼٝ ٖ٤٤ضٍه٤س جُوؼحز ٝجُ٘ض
ك ٢جُىْط ٌٞػِ ٠جٕ ؾٔ٤غ جُوٍجٌجش جُهحطس ذحُوؼحء ًٓ٘ جُطؼ ٖ٤٤قط ٠جُطوحػى ٓػَ جُطٍهٝ ٢جُ٘وَ
ٝجُطأو٣د ٝ،ػىّ جال٤ِٛس ضٌ ٖٓ ٕٞجنطظحص جُٔؿِّ جالػُِِ ٠وؼحء جُٔ٘طهدٝ ،جٗؿف ضؿٍذس ك٢
ضشٌ َ٤جُٔؿِّ جالػُِِ ٠وؼحء ذحالٗطهحخ  ٢ٛجُطؿٍذس جال٣طحُ٤س
ق٤ع ضطٔطغ ذ٘ظحّ ؤ٣وٍجؽٓ ٢طٔحْيٝ ،ضؼطرٍ ج٣طحُ٤ح جُىُٝس جُط ٢قظَ كٜ٤ح جْطوالٍ جُوؼحء ػِ٠
أػِ ٠جػطٍجف ذ ٚذك٤ع جطرف جْطوالٍ جُوؼحء هٔ٤س ٝؿح٣س ،ػِ ٠قٓحخ ه ْ٤جنٍ٘٣ٝ ٟطهد
ٓؿِّ جُوؼحء ك ٢ج٣طحُ٤ح ٖٓ جُوؼحز ٌٕٞ٣ٝ ،غِػ ٢جػؼحت ٚهؼحت ٖ٤٤ذ٘ض جُىْط ٌٞجُظحوٌ ػحّ
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ًٔٝ 41ّ1141ح جٕ ٓرىج جٗطهحخ ٓؿِّ جُوؼحء  ٞٛجُٔؼٔ ٍٞذ ٚكً ٢ال ٖٓ جألٌؾ٘طٝ ٖ٤ذ٤ُٞل٤ح
ٝجُِٓلحوٝ ٌٝؾٞجضٔ٤حال ٝكٓ ٢ؼظْ و ٍٝجٌٝذح جُـٍذ٤س
ًٔح جٕ ٓٞجَٗس جُِٓطس جُوؼحت٤س ٓطىٗ٤س ال ضطؿحٞٓ ٖٓ %1 َٝجَٗس جُىُٝس ٝضطكٌْ كٜ٤ح جُِٓطس
جُط٘ل٣ً٤س ًٔح –جِْل٘حٝ -الذى ٖٓ جٕ ٘٣ض ك ٢جُىْط ٌٞػِ ٠جٕ ٓ٣طوَ ٓؿِّ جُوؼحء ذٞػغ
ُٓ٤جٗ٤س جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝئػالٜٗح ٌهٔح ٝجقى ٝك ًَ ٢جألقٞجٍ ٣ؿد إٔ ال ضوَ ُٓ٤جٗ٤س جُِٓطس
جُوؼحت٤س ػٖ  ٖٓ %6جُٔٞجَٗس جُؼحٓس ُِؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س
الٕ ػٔحٕ ٗٓرس ٓكىوز ٖٓ جُُٔ٤جٗ٤س جُؼحٓس-%6 ٢ٛٝ -أقى جُطىجذ ٍ٤جالْحْ٤س جُط ٢ضٓح ْٛك٢
ػٔحٕ جْطوالٍ جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س ػٖ ِْطط ٢جُىُٝس ج٥نٍضٓ ٞٛٝ ٖ٤ح ؾٍ ٟػِ ٚ٤جُؼَٔ ك٢
جُِٓلحو ٌٝق٤ع ٘٣ض وْطٌٛٞح ػِٝ ٠ؾٞخ ضهظ٤ض ٤ُِٜ %6ثس جُوؼحت٤س ٝؾٞجضٔ٤حال ٣هظض
وْطٌٛٞح ُِ %4وؼحء ٘٣ٝض وْط ٌٞذحٗحٓح ػِ ٠جٕ ال ضوَ ُٓ٤جٗ٤س جُوؼحء ػٖ ٝ %2وْطٌٞ
42
ذحٌجؾٞج٘٣ ١ض ػِ ٠جٕ ٓحال ٣وَ ػٖ ُ٤ٓ ٖٓ%3جٗ٤س جُىُٝس ٣هظض ُِوؼحء
ٓ ٞٛٝح ٣طلن ٓغ جُٔرحوب جالْحْ٤س الْطوالٍ جُوؼحء جًُ ١جهٍض ٚجالْٓ جُٔطكىز جًُ٘٣ ١ض ػِ ٠جٗٚ
ٖٓ ٝجؾد ًَ وُٝس ٖٓ جُى ٍٝجالػؼحء جٕ ضٞكٍ ٓٞجٌو ًحك٤س ُطٌٔ ٖ٤جُوؼحء ٖٓ جوجء ٝظحتلٚ
43
ػِ ٠جًَٔ ٝؾٚ
التعدَالت القبوىوُة:
ٗوطٍـ جٕ ٣ؼى هحٗ ٕٞؾى٣ى ُِِٓطس جُوؼحت٤س ٌ٣لَ جْطوالٍ جُوؼحء جْطوالال ضحٓح ٝقو٤و٤ح ٝكوح
ُِٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس –ْحُلس جًًٍُ – ٘ٔ٣ٝغ ضىنَ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ك ٢جػٔحٍ جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝػِ٠
جٕ ٣طؼٖٔ جُوحٗ ٕٞجُؿى٣ى ٓح :٢ِ٣
 جُـحء َٝجٌز جُؼىٍ ٝجٗحؽس ؾٔ٤غ طالق٤حضٜح ذحُٔؿِّ جالػُِِ ٠وؼحء جُٔ٘طهد غِػ ٢جػؼحتٚذحالهطٍجع جٍُٓ ٖٓ ١هرَ جُؿٔؼ٤س جُؼٔ٤ٓٞس ال ػؼحء جُِٓطس جُوؼحت٤س ٝجُػِع جالنٍ ٖٓ جُرٍُٔحٕ
ٝػِ ٠جٕ ٔ٣ػَ ك ٚ٤هؼحز ٓكحًْ جُىٌؾس جال ٠ُٝالٕ جُٔؿِّ جُكحُ ٢ضٓ٤طٍ ػِ ٚ٤جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح
٣ٝكٍّ هؼحز ٓكحًْ جُىٌؾس جال ٖٓ ٠ُٝجُطٔػَ٤
 ض٘حؽ ػِٔ٤س جالاٍجف جالوجٌٝ ١جُٔحُ ٢ذحُؿٜحَ جُوؼحت ٢ػرٍ جٗشحء ٌٓطد جوجٌ٣ ١طرغ ٌتّ٤ٓؿِّ جُوؼحء جالػِ ٠ألٕ جالضؿح ٙجُٓحتى جالٕ ق ٍٞجُؼحُْ ٗ ٞٛوَ ًَ ٓٓث٤ُٞحش جالوجٌز جُوؼحت٤س
ٝجُُٔ٤جٗ٤س ذؼ٤ىج ػٖ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س كوى جًِٝص جُٔٓث٤ُٞحش جإلوجٌ٣س ئٓح جُ ٠جُٔؿِّ جُوؼحت ٢أٝ
جُوؼحز جٗلٓ ْٜج ٝجُٓ ٠ؿحُّ ٖٓ وجنَ جُوؼحز
كل ٢جُٞال٣حش جُٔطكىز جالٍٓ٤ٌ٣س جٗشأ جٌُٗٞؿٍِ جٌُٔطد جالوجٌُٔ ١كحًْ جُٞال٣حش جُٔطكىز
جالٍٓ٤ٌ٣س ٝجًُ٣ ١طؼٖٔ ٓٔػِ ٖ٤ػٖ ًَ ٓٓط٣ٞحش جُوؼحء جُلىٌجُ٣ٝ ٢ىُ٤ٓ ٍ٣جٗ٤س جُوؼحء
ٝػِٔ٤حض ٚجُهحطس ُ٤ٓ ِْٓ٣ٝجٗ٤س جُوؼحء جُٔوطٍقس جُ ٠جٌُٗٞؿٍِ ٞٛٝ 44جُ٘ظحّ جًُ ١ضأغٍ ذٚ
جُ٘ظحّ جُوؼحت ٢ك ٢جُٓٞوجٕ ق٤ع ال ٞ٣ؾى  ٍ٣َٝػىٍ ك ٢جُٓٞوجٕ ٝجٗٔح ٞ٣ؾى ؾٜحَ ار ٚ٤ذَٞجٌز
45
جُؼىٍ ٌتحْطٞ٘ٓ ٚؽ ٚذٍتٓ ّ٤طلٍؽ ٌ ٠ٔٓ٣ت ّ٤جُوؼحء ٣ؼٌ ٚ٘٤ت ّ٤جُىُٝس
ٝالذى ٖٓ ٝػغ ٓؼحٝ ٍ٤٣جػكس ٝالحكس ٝوه٤وس ك ٢هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ُطؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٗٝوِْٜ
ٝضٍه٤طٝ ْٜضوحػىٝ ْٛػُُ، ْٜالٕ جُٜ٘ؽ جًُ ١ظَ ْحتى ػِٓ ٠ى ٟجًػٍ ٖٓ جٌذؼس ػوٞو  ٞٛضكٌْ
٤ْٝطٍز جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ٓٔػِس كٌ ٢ت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس  ٍ٣َٝٝجُؼىٍ ،كؼِٔ٤س جنط٤حٌ جُوؼحز ال ضطْٓ
ذحُشلحك٤س ٝضطكٌْ كٜ٤ح جالقُجخ جُٓ٤حْ٤س ،ق٤ع ٣طْ ضؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٗٝوِ ْٜذشٌَ و ١ٌٝذ٘حء ػِ٠
ٔٗ

دلٌل تعزٌز استقالل القضاء ونزاهته صٗ 1مرجع سبق ذكره.
ٕٗ
دلٌل تعزٌز استقالل القضاء ونزاهته صٖٔٔ مرجع سبق ذكره
ٖٗ
البند رقم ()7من المبادئ التوجٌهٌة بشأن استقالل السلطة القضائٌة.
ٗٗ
دلٌل تعزٌز القضاء صٖٖ.
٘ٗ
إسماعٌل الوزٌر معالم اصالح القضاء نفس المرجع السابق صٕٗٔ
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ػٞجَٓ ْ٤حْ٤س جْطرىجو٣س ،كحُطؼٝ ٖ٤٤جُ٘وَ ُٓ ّ٤ر٘٤ح ػِ ٠جالهىٓ٤س جٌُلحءز ٝجالْطكوحم ٝضٌحكإ
جُلٍص ٝ،جٗٔح هحتْ ػِ ٠جُٔكٓٞذ٤س ٝجُٞالء ٝجالٗطٔحءجش جُٓ٤حْ٤س ُِوحػٝ ٢الَجُص ػِٔ٤س ضؼٖ٤٤
ٗٝوَ جُوؼحز جُ ًٙٛ ٠جُِكظس ٓٓٓ٤س ذشٌَ ًرٝ ٍ٤ضلطوى جُ ٠جُشلحك٤س ٝضطكٌْ كٜ٤ح جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س
٘ٛحى هؼحز ضْ ٗوِ ٖٓ ْٜجػٔحُٝ ْٜجُرؼغ جالنٍ ضْ ػُُ ْٜػِ ٠نِل٤س جقٌحّ جطىٌٛٝح ػى
ٗحكً ٖ٣ج ٝػى جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ،
ذَ جٕ ٘ٛحى ًػٍ٤ج ٖٓ جُٔٓثٝ ٖ٤ُٞجُٞؾٜحء ذَ  ٖٓٝجُوؼحز جٗلٓٓ٣ ٖٓ ْٜؼُِْٞ ٠حؽس ٝجُطىنَ
ُِكظ ٍٞػِ ٠جٝجٍٓ ٝضٞؾٜ٤حش ٝجضظحالش ُطؼ ٖ٤٤أاهحص ًوؼحز أُ ٝطٍه٤ط ْٜأٗ ٝوِ ْٜأٝ
ُِكظ ٍٞػِ ٠جٓط٤حَجش ٓشٍٝػس ٝؿٓ ٍ٤شٍٝػسٝ 46جُوحػ ٢جًُ ١ال ٣شؼٍ ذحألٓحٕ كٓ ٢ػَ ًٙٛ
جالٓ٣، ٌٞلوى جْطوالُ ٚذحُ٘ط٤ؿس ٣ٝؼطرٍ ٓرىج ػىّ هحذِ٤س جُوؼحز ُِؼٍُ ٖٓ جه ٟٞجُؼٔحٗحش  ،جُط٢
ضٌلَ جْطوالٍ جُوؼحء ،كحُؼٍُ ِ٤ْٝس نطٍ٤ز ُِطهِض ٖٓ جُوؼحز ؿ ٍ٤جٍُٔؿٞخ كُٓ ْٜ٤رد ٖٓ
جالْرحخ
ُٝـ٤حخ ٓؼح ٍ٤٣جالهىٓ٤س ٝجٌُلحءز ٝجُُ٘جٛس ٝجالْطكوحم ٝضٌحكثٞج جُلٍص ػ٘ى جُطؼٝ ٖ٤٤جُ٘وَ ك٢
ٝظحتق جُوؼحء
ٝجػطٍجخ ضطر٤ن ٓرىأ جُػٞجخ ٝجُؼوحخ ٝ ،ػىّ ضطر٤ن جُوٞجػى جُوحٗ٤ٗٞس ُِطٍه٤س ٝجُؼالٝجش
جُى٣ٌٝس ػِٗ ٠كٝ ْ٤ِْ ٞػحوٍ  ٝ،جإلنالٍ ذٔرىأ جُٔٓحٝجز ك ٢جُكوٞم ٝجُٞجؾرحشٝ ،ػىّ ذ٘حء
قًٍس جُط٘والش ػِٓ ٠ؼح ٍ٤٣جٌُلحءز ٝجألهىٓ٤س ٍٓٝجػحز جُظٍٝف جألٍْ٣س  ٝ،هِس جُكٞجكُ جُٔحو٣س
ٝجٗؼىجّ جُكٞجكُ جُٔؼ٘٣ٞسٗ ،ؿى جٕ جؿِد جُوؼحز ك ٢جُٔ٤ىجٕ ٣ؼحٗ ٖٓ ٕٞجإلقرحؽ ٝكط ٌٞجُ،ْٜٔ
ُٝطالك ٢ضِي جُِٓر٤حش،ػِٓ ٠ؿِّ جُوؼحء جُٔ٘طهد جٕ ٣ؼَٔ ذحُشلحك٤س ٝجُٞػٞـ ػ٘ى ضؼٖ٤٤
جُوؼحز ٗٝوِ ْٜػٖ ؽٍ٣ن ٝػغ جٗظٔس ضطْٓ ذحُشلحك٤س ضو ّٞػِ ٠جْحِ ٓٓط ٟٞجالوجء ٝالذى جٕ
٣وٓ ّٞؿِّ جُوؼحء جُٔ٘طهد ذطو ْ٤٤جُوؼحز جُٔهطحٌُِ٘ٔ ٖ٣حطد جُوؼحت٤س ك ٢ؾِٓحش ػالٗ٤س ،
ٗٝشٍ هحتٔس ذؿٔ٤غ جٍُٔاك ٖ٤جًُ٣ ١و ّٞجُٔؿِّ ذطوٗٝ ْٜٔ٤٤وَ ؾِٓحش جالنط٤حٌ ٖٓ ذٖ٤
جٍُٔاكُ ٖ٤ؼؼ٣ٞس جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح جًُ٣ ١وٓ ّٞؿِّ جُوؼحء ذحنط٤حٌ ْٛػرٍ احاحش جُطِلُٕٞ٣
ٝ،ػَٔ ٓوحذالش ٓغ ًَ ٖٓ ٍ٣اف ُؼؼ٣ٞس جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٗٝشٍ جُطظ٣ٞص ػِٓ ٖٓ ْٜ٤ؿِّ
جُوؼحء ػرٍ احاحش جُطِلُ ٕٞ٣جٍُْٔ٤س ،
ٝالذى ٖٓ ضو ْ٤٤ؾٔ٤غ جُوؼحز جُؿحُٓ ٖ٤ػِ ٠جُٔ٘ظس ذشٌَ ٣طْٓ ذحُشلحك٤س ٣ ٢ٌُ،لطف جُرحخ
ُِٔ٘حكٓس جُؿٔح٣ٍ٤ٛس ًٙٛٝ ،جُطؿٍذس ؽروص ك ٢جُؼى٣ى ٖٓ ذالوجٕ أٌٍٓ٣ح جُالض٤٘٤س ذؼى جالطالقحش
جالنٍ٤ز ٓػَ ؾٔ٣ٌٜٞس جُى٤٘ٓٝي
46
٘ٛٝحى ػىز ِْر٤حش الذى ٖٓ ٝػغ قِٓٝ ٍٞؼحُؿحش ُٜح ك ٢جُطشٍ٣ؼحش ٝجُوٞجٗ ٖ٤جُٔٓطورِ٤س ٓ٘ٚ
ؾٍجء جُطىكن جُشى٣ى ُِوؼح٣ح جُ٘حضؽ ػٖ ػىو ٖٓ جُؼٞجَٓ
ً -1ػحكس ٝػـؾ جُؼَٔ ذحُٔكحًْ؛ ا
جُوحٗ٤ٗٞس ٝجالوجٌ٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجالهطظحو٣س ٝجالناله٤س
 -2هظ ٌٞأوجء جٌُٞجوٌ جُٔؼحٗٝس كٔح أًػٍ جألػٍجع جٍُٔػ٤س جُ٘حضؿس ػٖ أػٞجٕ جُوؼحء؛ ئٓح
ُِوِاس ٓهظظحض ْٜجُٔحُ٤س  ،أُ ٝؼؼق أ ٝجٗؼىجّ جُطأ ، َ٤ٛأُٞٓ ٝء ِْٞى جُرؼغ  ،أُ ٝؼؿُ
جُرؼغ ج٥نٍ
 -3هِاس أ ٝهظ ٌٞأوٝجش ْٝٝحتَ جألوجء جُٔحو٣س؛ ٖٓ ٓرحٕ ْٝٝحتَ ٓٞجطالش ٝأوٝجش ٌٓطر٤س
ٝأٌٝجم هؼحت٤س ٗٝك ٞيُي  ٖٓٝجُؿى ٍ٣ذحًًٍُ إٔ ٓؼظْ ٓكحٝالش جإلطالـ جُوؼحت ٢جُط ٢ضٔص
ئُ ٠جً ٕ٥حٗص ضى ٌٝقٓ ٍٞؼحُؿس  ًٙٛجُؼِاس ،
 -4ػؼق جُطأ َ٤ٛجُؼِٔ٢؛ ٗط٤ؿس ضٍٓخ ػىو ًر ٍ٤ئُِْ ٠ي جُوؼحء ٖٓٔ ُْ ٣طِوٞج جُوىٌ جٌُحك٢
ٖٓ جُطأ َ٤ٛجُؼِٔ ٢أ ٖٔٓ ٝضأ ِْٜ٤ٛأٓ ٝإٛالضٓ ْٜكَ ٗظٍ

ٗٙ

اسماعٌل الوزٌر المعالم االرئٌسٌة لخطة االصالح القضائً صٖٔ1
ٗ7
القاضً /عبدالملك عبدهللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان "
مفاهٌم اإلصالح القضائً ص2
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 -5ػؼق جُطأ َ٤ٛجُؼِٔ ٢أ ٝجٗؼىجٓٚ؛ ئ آح ألٕ ذؼغ جُوؼحز هى ضِواٞج كطٍز جُطىٌ٣د جُؼِٔ ٢ػِ٣ ٠ى
هؼحز ؿ ٍ٤أًلحء ٝ ،ئٓح ُط٤ُٞط ْٜجُوؼحء ٓرحاٍز هرَ جٗوؼحء كطٍز جُطىٌ٣د جٌُحك٤س أ ٝهرَ إٔ
٣طىٌذٞج أطال  ،أ ٝذٓرد جُطْٞغ ك ٢ئٗشحء ٓكحًْ وٍٓ ٕٝجػحز ٗىٌز جٌُلحءجش جُوؼحت٤س أ ٝوٕٝ
قحؾس قو٤و٤س  ،جألٍٓ جًُ ١أو ٟئُ ٠جالْطؼحٗس ذوؼحز ؿ ٍ٤أًلحء ،أ ٝضؼ ٖ٤٤أاهحص ال ضطٞكٍ كْٜ٤
جُشٍٝؽ جُوحٗ٤ٗٞس جُالَٓس ُطُٞا ٢جُوؼحء جذطىجء ٝذىال ٖٓ ٓؼحُؿس ٗىٌز جٌُلحءجش ذطوِ٤ض
جُٔ٘حطد جُوؼحت٤س ك ٢جُٔكحًْ ٖٓ ؾٜس ٝذحُطْٞغ ك ٢هر ٍٞجُىجٌْ ٖ٤ذٔؼٜى جُوؼحء ٖٓ ؾٜس
أنٍٗ ، ٟؿى جُطشٌ َ٤جُوؼحت٣ ٢طْٞغ ٖٓ ػحّ ئُ ٠آنٍ ًٔ ،ح ضْ ئهلحٍ ذحخ جُور ٍٞك ٢جُٔؼٜى
جُؼحُُِ ٢وؼحء هٍجذس غٔحٕ ْ٘ٞجش ٓطٞجُ٤س ٝضْ كطكس هرَ ضٓغ ْ٘ٞجش ًٝحٗص ٓؼح ٍ٤٣جُور ٍٞػ٘ى
جػحوز كطف جُٔؼٜى طحٌٓس ٝؽروص ػِ ٠وكؼص ٝجقى ٙكوؾ  ٢ٛجُىكؼس جُػحٗ٤س ػشٍز ،غْ ضْ جُطٓحَٛ
ك ٢هر ٍٞجُىكغ جُطحُ٤س ذك٤ع ٣ورَ ك ٢جُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحء ٖٓ ٣كِٔٓ ٕٞإٛالش جُِٓحّٗ ٖٓ
جُؿحٓؼحش جُهحطس ٌؿْ جٕ ٓٓطٛٞح و ٕٝجُكى جالوٗ ،٠ذَ جٗ ٚضْ هر ٍٞؽالخ ٖٓ ًِ٤حش نحطس ال
ضىٌِ جُوحٗ ٕٞذٓرد ضىنَ ٌت ّ٤جُؿٔ٣ٌٜٞس ٝضٞؾ ٚ٤ذور ٍٞجُٝثي جُطالخ
ٓ -6كىٝو٣س جُلْٜ؛ كػ أس ٖٓ جِٗٓاٞج ئُِْ ٠ي جُوؼحء ٖٓٔ ال  ٌِٕٞٔ٣جُكى جألوٗ ٖٓ ٠جُلْٜ
جُٔطِٞخ كً ْٜ٤وؼحز ال ًأاهحص ػحو ٖ٤٣أ ١جُل ْٜجًُ ٖٓ ٌْٜ٘ٔ٣ ١ضٌ٤٤ق ٝهحتغ جُُ٘جع
ٝجْط٘رحؽ أقٌحّ جُ٘ظٞص جُٔ٘طروس ػِٜ٤ح ٝجْطؿالء جُكوحتن ٖٓ أوُس جُهظٝ ّٞقؿؿْٜ
 -6جُكٍص ك ٢جألوجء جُوؼحت ٢ػِ ٠جٌُْ هرَ جٌُ٤ق ٖٓ :أذٍَ ٓظحٓ ٍٛل ّٜٞإٔ ٝال٣س جُوؼحء
ٓؿٍو ٓٞظق ٝجٗطالهح ٖٓ ًٛج جُٔل ّٜٞذىأ جُرؼغ ذٔ٘ف جٌُٔحكثحش جُٔحُ٤س
ٝظ٤لس ٝإٔ جُوحػ٢
ا
ُٖٔ ٘٣ؿُ أًػٍ ٝ ،ال ٣هلٓ ٠ح ٣طٍضد ػًِٛ ٠ج ٖٓ ضٓحذن ك ٢ئطىجٌ جألقٌحّ جُوؼحت٤س  ٖٓٝغَْ
ضىٗآٓ ٢ط ٟٞجألوجء ٖٓ ق٤ع جٌُ٤ق ًٛ ٖٓٝج جُٔ٘طِن أ٣ؼح ذىأٗح ٗٓٔغ جُرؼغ ٣طكىظ ػٖ
ػٌٍٝز ضكى٣ى ْوق َٓ٘ ٢إلٗؿحَ جُوؼ٤س ٝ ،ػٖ جٗشأ ٓكحًْ ٌَُ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُوؼح٣ح ذَ
ٞٓ ٌَُٝػٞع ٖٓ ٓٞجػ٤غ جُهظٓٞس  ُٞٝجهطؼ ٠جُكحٍ جْطؿالخ هؼحز ًَ يُي ذٜىف َ٣حوز
جإلٗطحؼ ٝهى ؿحخ ػٖ ٛإالء إٔ جُوؼحء ٌْحُس ؿح٣طٜح ضكو٤ن جُؼىٍ ٝ ،إٔ جُٞجؾد ك ٢جألقٌحّ
جُوؼحت٤س إٔ ضٌ ٕٞػ٘ٞجٕ جُكو٤وس ٝال  ٌٖٔ٣إٔ ٣طكون يُي ك ٢ظَ ًٛج جُطٞؾ ٚجٌُ أ ٢جُٔطٍو
ًُج الذى ٖٓ جُٔٞجءٓس ك ٢جألوجء جُوؼحت ٢ذ ٖ٤جٌُ٤ق ٝجٌُْ ُ٘ؼٖٔ ػىّ ضٍجن ٢أوجء جُرؼغ ٌُٖ ،
٣ؿد أال ًٛ ٌٕٞ٣ج ػِ ٠قٓحخ جٌُ٤ق ًُج كحألطٞخ إٔ ضٌ ٕٞجُكٞجكُ ُٖٔ ٣إو ١أكؼَ ال ُٖٔ
٣إو ١أًػٍٝ ،جُطكون ٖٓ قٖٓ جألوجء ٣طْ ٖٓ نالٍ ضوحٌ ٍ٣ضو ْ٤٤جٌُلحءز()46
 -1جالٗكٍجف جٌُِٔٓ٢؛ ُ ّ٤غ أس ٖٓ ٝ ٌٍ٘٣ؾٞو جٗكٍجف ٌِٓٓ ٢ذ ٖ٤ذؼغ ٓ٘طٓر ٢جُِٓطس
جُوؼحت٤س  ،ذ٤ى إٔ جٍُاٞز ُٓ٤ص جُظٌٞز جألًػٍ اٞ٤ػح ذ ٖ٤يُي جُرؼغ ًٔ -ح هى ٣طً ْٛٞػ- ٍٕٝ٤
كٜ٘حى جالٗظ٤حع ُِطٞؾٜ٤حش ٝجألٝجٍٓ ٖٓ وجنَ ٝنحٌؼ جُوؼحء نٞكح أ ٝؽٔؼحٝ ،جُهٞف ٖٓ
ضٜى٣ى جُهظٗٝ ، ّٞك ٞيُي ٓٔح هى  ٌٕٞ٣أاى ضأغٍ٤ج
جُؼٔحٗحش جُٔإْٓ٤س الْطوالٍ جُوؼحء:
٣وظى ذحُؼٔحٗحش جُٔإْٓ٤س الْطوالٍ جُوؼحء ضِي جُوٞجػى ٝج٤ُ٥حش جُط ٢ضطٞكٍ ُِوؼحء ًٔإْٓس
ٝؾٜس ُٜٓ ًٍٞٞح طالق٤س جُ٘ظٍ ك ٢جُ٘ٞجٍَ ٝئطىجٌ جالقٌحّ ذٞجْطس جُوحٗ ، ٕٞذٔح ٣ؼَُ
جالْطوالٍ جُٔإُِْٓ ٢وؼحء ٝذع جُشلحك٤س ك ٢جوجٌضٝ ٚضظٍ٣ق ٓٞجَٗطٝ ٚضأً٤ى ػٔحٗحش ضؼٖ٤٤
جُوؼحز ٝضػر٤ط ْٜكٝ ٢ظحتلٝ، ْٜكٍع ٤ٛرطٝ ْٜق٤ىضٝ، ْٜػٔحٕ جْطوالُ ْٜجُٔحُٝ ٢جإلوجٌ١
ٝجُٔحوًِٜٝ، ١ح ػٔحٗحش الَُٓ ٚطكو٤ن جالْطوالٍ جُٔإُِْٓ ٢وؼحء ٝئوٌجى جُؼىجُس ًُُي جَوجو
جٛطٔحّ جُى ٍٝجُٔطٔى٘٣س ك ٢جُؼوٞو جالنٍ٤ز ذحالْطوالٍ جُُِٔ ٢ٜ٘وؼحء ًٝلحُس جُكٔح٣س جُٔ٤ٜ٘س
ُِوؼحز
كل ٢كٍٗٓح ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ ٞ٣ؾى جُ ٠ؾحٗد جُوحٗ ٕٞجُٔ٘ظْ ُِٔؿِّ جالػُِِ ٠وؼحء ٘ٛحى هحٕٗٞ
ٌ٣لَ جالْطوالٍ جُُِٔ ٢ٜ٘وؼحز ،جْط٘حوج جُ ٠جُٔحوز ( ٖٓ )64جُىْط ٌٞجُط ٢هؼص خ (ذطٞكٍ٤
قٔح٣س جْطوالٍ جُوؼحز جغ٘حء ٓٔحٌْطٜ٘ٓ ْٜط ٖٓ ْٜنالٍ ٓرىأ ػىّ جالهحُس )ٝٝكوح ُ ًٜٙجُٔحوز ٘ٔ٣،غ
ػٍُ جُوؼحز ج ٝجهحُط ْٜجْط٘حوج ئُ ٠جؾٍجءجش ْ٤حْ٤س ًٔ،ح جٕ جُوحٗ ٕٞجُٔ٘ظْ ُٜٔ٘س جُوؼحء ك٢
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كٍٗٓح ٞ٣كٍ ػٔحٗحش ئػحك٤س ُكٔح٣س جُٔٓطورَ جُُِٔ ٢ٜ٘وؼحز ،ق٤ع ٔٓ٣ف ذطؼ ٖ٤٤جُوؼحز ٓىٟ
جُك٤حز ك٤ؿؼِ ْٜك٘ٓ ٢أ ٟػٖ ًَ ػـؾ أ ٝضؼٓق ٣ٝ،وؼ ٢ك ٢جقى أقٌحٓ ٚخ(أٗ ٚال ٗ ٌٖٔ٣وَ أ١
هحػ ٢أ ٝقط ٠ضٍه٤ط ٚوٞٓ ٕٝجكوطٔٓ،)ٚح ٣ؼ٘ ٢جٕ قط ٠جُ٘وَ ٖٓ جؾَ جُطٍه ٢جُٔٓ٣ ٢ٜ٘طُِّ
ٔؼٍ ذكوٞم ٌٓٝحْد جُوحػًُُ ،41٢ي الذى ٖٓ
ٓٞجكوس جُٔؼ٘ ٢ذحالٍٓ،كرحألقٍ ٟجُ٘وَ جُطؼٓل ٢جُ ِ
41
ٍْػس جطىجٌ هحٗ ٕٞقٔح٣س جالْطوالٍ جُُِٔ ٢ٜ٘وؼحز ٝ ،ضؼٔ ٚ٘٤هٞجػى جُشلحك٤س جُٔر٘٤س ػِ٠
جٌُلحتس ٝجالْطكوحم ٝضٌحكإ جُلٍص ٗٝوطٍـ جٕ ضوْٓ جُؿٔ٣ٌٜٞس جُ ٠غالظ ٓ٘حؽن  ،ذك٤ع ٣ؼٖ٤
جُوحػ ٢ك ٌٞضهٍؾ ٚك ٢جُٔ٘طوس جُػحُػس جُ٘حت٤س ُٔىز ْ٘ط، ٖ٤غْ ٘٣وَ جُ ٠جُٔ٘طوس جُػحٗ٤س ٓ ٢ٛٝكحًْ
جُٞؾ ٚجُركٍ٘٣ٝ، ١وَ ذؼى جٌذغ ْ٘ٞجش جُٓ ٠كحًْ جُٔ٘طوس جال ٢ٛٝ ،٠ُٝجُؼحطٔس ط٘ؼحء ٝػىٕ
ٝضؼُ ٝئخ ٝال٘٣وَ ٜٓ٘ح جالذؼى ذؼى نّٔ ْ٘ٞجش ٣ٝؿ َٞذ٘حء ػِ ٠ؽِد جُوحػٞٓٝ ٢جكوس ٓؿِّ
جُوؼحء جال٘٣وَ جُٓ ٠كٌْ جُٔ٘طوس جال٤ُ ٠ُٝرو ٠ك ٢جُػحٗ٤س ج ٝجُػحُػس ،ج ٝجٕ ال ٘٣وَ جُٓ ٠كحًْ
جُٔ٘طوس جُػحٗ٤س ُ٤رو ٠ك ٢جُٔ٘طوس جُػحُػس  ٞٛٝجُٜ٘ؽ جًُ ١ػَٔ ذ ٚجُٔشٍع جُٔظٍٝ ١كوح ُ٘ض
جُٔحوز ( ٖٓ )51هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٝالذى ٖٓ ضؼٔ ٖ٤هحٗ ٕٞقٔح٣س جْطوالٍ جُوؼحء :
قٔح٣س ؾُجت٤س ٓطشىوز ضلظ٤ِ٤س ضطؼٖٔ ػوٞذحش طحٌٓس ٌٝجوػس ػِ٣ ٖٓ ًَ ٠طىنَ ك ٢اثٕٞ
جُوؼحء ج٣ ٝؼٍهَ ض٘ل ً٤جقٌحٓٝ، ٚالذى ٖٓ ضٞك ٍ٤قٍجْس ًحِٓس ال ٖٓ جُوؼحز ٝيُي ُطأْٓ ٖ٤الٓطْٜ
ٖٓ أ ١جػطىجء أ ٝضٜى٣ى ق٤ع ٣ؼطرٍ ػٌٍٝز ِٓكس ضلٍػٜح ظٍٝف ٝأٝػحع جُرِى جالؾطٔحػ٤س
،ق٤ع طحٌ جالػطىجء ػِ ٠جُوؼحز ٓٝوٍجش جُٔكحًْ جٍٓج ً ٓأُٞكح ً كٔ٘ ٖٓ ْٜهطَ ْ ٖٓ ْٜ٘ٓٝؿٖ
 ٖٓ ْٜ٘ٓٝجؽِن ػِ٤س جُ٘حٌ ٝجػطى ١ػِْ ٠الٓس ؾٓٔ ٖٓ ْٜ٘ٓٝ ٚضْ جُطوطغ ُٜٗٝ ْٜرص ْٝحتَ
ٓٞجطالض ٖٓ ْٜ٘ٓٝ، ْٜضْ جنططحف جذ٘حت ًَٝ ْٜيُي ػِ ٠نِل٤حش جقٌحّ جطىٌٛٝح ػِٗ ٠حكًٖ٣
ٍٓٝجًُ ه،ٟٞ
٤ٛثس جُطلط٤ش جُوؼحتٝ ٢أ٤ٔٛس جْطوالُٜح ٝضرؼ٤طٜح ُٔؿِّ جُوؼحء جالػِ:٠
ٝقو٤وس ً ُْ ًٜٙضـد ػٖ ي ٖٛجُٔوٖ٘ جًُ ١هٌٍ ضشٌ٤ٛ َ٤ثس ُِطلط٤ش جُوؼحتٌ ٖٓ ٢تٗٝ ّ٤حتد
ٝػىو ًحف ٖٓ جُوؼحز ٣طْ جنط٤حٌ ٖٓ ْٛذ ٖ٤هؼحز جُٔكحًْ  ،ي ١ٝجُهرٍز ٝ ،جٌُلحءز [ جُٔحوز 12
ٖٓ هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ] ًٔح ٓ٘ف ضِي جُ٤ٜثس ػىوج ٖٓ جالنطظحطحش ٝجُظالق٤حش جُهطٍ٤ز
ٝجُكٓحْس (جُٔٞجو  ٖٓ 112 ، 111 ، 14 ، 51هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س)  ،أٜٔٛح:
 1جُطلط٤ش ػِ ٠أػٔحٍ جُوؼحز ذٜىف ٓؼٍكس وٌؾس ًلحءضٓٝ ْٜى ٟقٍط ْٜػِ ٠أوجء أػٔحُْٜ
 2ضِو ٢جُشٌح ٟٝجُط ٢ضوىّ ػى جُوؼحز
ٍٓ 3جهرس ْ ٍ٤جُؼَٔ ذحُٔكحًْ ٝضوىٓ ْ٣ح ضٍجٓ ٖٓ ٙوطٍقحش ذًٜج جُشإٔ
 4ئػىجو ٓشٍٝع جُكًٍس جُوؼحت٤س ٖٓ ض٘والش ٝضٍه٤حش
 5ئػىجو هحتٔس جُوؼحز جٍُٔاكُِٔ ٖ٤كٌٔس جُؼِ٤ح ذٔح كٌ ْٜ٤ت ّ٤جُٔكٌٔس ٗٝحترٚ٤
 6ئؾٍجء جُطكو٤ن جأل ٠ُٝػى ًَ ٖٓ ٣هَ ٖٓ جُوؼحز ذٞجؾرحش ٝظ٤لطٚ
 6ضوى ْ٣جُىػح ٟٝجُطأو٣ر٤س ئُٓ ٠ؿِّ جُوؼحء جألػِٝ ٠جُطٍجكغ أٓحٓ ٚػى أ ٖٓ ١جُوؼحز
ًٛج ٝئٕ ِق ٍْص جُٔوٖ٘ ػِ ٠ؾؼَ ؾٜحَ جُطلط٤ش جُوؼحت ٢ك ٢اٌَ "٤ٛثس" ٝ ،جاطٍج َ
ؽ ٚضشٌِٜ٤ح
ػًِٛ ٠ج جُ٘ك ٞجُٓحُق يًٍ٘ٓٝ ٙك ٚئ٣احٛح ًَ  ًٙٛجالنطظحطحش ُْ ٣أش جػطرحؽح  ،ذَ إلوٌجًٚ
أ٤ٔٛس ٝنطٌٞز جُٜٔٔس جُٔ٘حؽس ذٜح  ٢ٛٝجالٌضوحء ذحألوجء جُوؼحت ٢ػٖ ؽٍ٣ن ضوٝ ْ٤٤ضو ْ٣ٞأػٔحٍ
50
جُوؼحز  ٍ٤ْٝجُؼَٔ ك ٢جُٔكحًْ
ٖٓ نالٍ ٓح ِْق ٣طر ٌَُ ٖ٤ي ١ذظٍ ٝذظٍ٤ز إٔ جُـح٣س جُط ٢جذطـحٛح جُٔوٖ٘ ٖٓ ٤ٛثس جُطلط٤ش
جُوؼحت ٢إٔ ضٌُ ٕٞو٤حوز جُِٓطس جُوؼحت٤س ًحُٔهطرٍ ُِطر٤د كؼٖ ؽٍ٣وٜح ٣طْ ضشه٤ض جُؼَِ
ٗ2
 القاضً /عبد الملك عبد هللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان "مفاهٌم اإلصالح القضائً ص ٖ.
ٗ1
ادمحم مالكً ضمانات استقالل العدالة فً األنظمة السٌاسٌة المعاصرة ص ٔٙ7نفس المرجع السابق
ٓ٘
القاضً /عبدالملك عبدهللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان "
مفاهٌم اإلصالح القضائً ص1
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ٞٓٝجؽٜ٘ح  ّ٤ُ ،يُي ككٓد ذَ أػطحٛح جُوحٗ ٕٞكٞم يُي قن جهطٍجـ ٓح ضٍج ٖٓ ٙأْحُ٤د
ُِٔؼحُؿس كْ ٢ر َ٤ضكٓ ٖ٤جألوجء جُوؼحت ٢ذٔؼ٘ ٠إٔ أ٣اس هٍجٌجش أ ٝئؾٍجءجش ضطهً ذشإٔ جُوؼحء
ٝجُوؼحز ٣ؿد إٔ ضطْ ذ٘حء ػِٓ ٠ح ٣أض٤ٛ ٖٓ ٢ثس جُطلط٤ش جُوؼحتٓ ٖٓ ٢وطٍقحش ًٛٝج ٓح ضظٍـ
ذٗ ٚظٞص هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٌٝ ، ،ؿْ يُي كإ و٤ٛ ٌٝثس جُطلط٤ش جُوؼحتًٛ ٢ج ًحٕ ٓٝح
ُ٣جٍ ؿحترح أٓ ٝـ٤رح ٔٓ ،ح أكوىٛح جُـح٣س ٖٓ ٝؾٞوٛح ٝهى ٗؿْ ػٖ يُي ٌْٞل ٓلحٓ ْ٤ٛـِٞؽس ك٢
أيٛحٕ جٌُػٜ٘ٓ ، ٖ٣ٍ٤ح :
إٔ جُ٤ٜثس ػِٓٞص ٝضؼحَٓ ئوجٌ٣ح ًٝأٗاٜح ٓؿٍو ئوجٌز ٖٓ ئوجٌجش َٝجٌز جُؼىٍ ٔٓ ،ح ؾؼَ
ٓؿِّ جُوؼحء جألػِٓ – ٠غ جالنطالكحش جُٔٓطٍٔز ذ ٖ٤أػؼحت – ٚال ِ٣و ٢ذحال ُِ٤ٜثس ٝال ُٔح ٣أض٢
ٖٓ هِرِٜح
طٌٍٝ٤ز جُ٤ٜثس – ُُٖٓ ؽ - َ٣ٞأار ٚذوْٓ جُلحتغ  ،كطحُٔح ٗىخ ُٜح ٖٓ ال قحؾس ئُ ٚ٤أ ٝال
كحتىز ٓ٘ ٚأ ٖٓ ٝال ٣ظِف ُٞال٣س جُوؼحء أ٣ ٖٓ ٝطٍٜخ ٖٓ ضِي جُٞال٣س ٝئيج ًحٗص هى قظ٤ص ك٢
جُٓ٘ٞجش جألنٍ٤ز ذرؼغ ي ١ٝجٌُلحءز ئال إٔ ؾِٓ ْٜح ُ٣جٍ ذىٌؾحش هؼحت٤س وٗ٤ح ٗظٍج ُكٍٓحٕ
جُوؼحز ٖٓ جُطٍه٤حش ُٓ٘ ٖ٤ؽٞجٍ
إٔ ٓؼظْ جُوؼحز ٝ -نحطس ي ١ٝجُىٌؾحش جُوؼحت٤س جُؼِ٤ح – ال ٍ٣ؿر ٕٞذحُؼَٔ ك ٢جُ٤ٜثس ئ آح
51
ضٍكؼح ٝئ آح نش٤س كوىجٕ ٌٓحٗط ْٜجُٔؼ٘٣ٞس أ ٝذؼغ جُكوٞم جُط٣ ٢طٔطؼ ٕٞذٜح ك ٢جُٔكحًْ
ًُُي ُٝؼٔحٕ ٗؿحـ أ٣اس ٓكحٝالش هحوٓس ُإلطالـ جُوؼحت ٢الذى ٖٓ جُٓؼ ٢جُكػ٤ع ُطّٔ ضِي
جُٔلح ْ٤ٛجُٔـِٞؽس ٝضٍْ٤م جُٔلح ْ٤ٛجُوحٗ٤ٗٞس جُظك٤كس ُى ٌٝجُ٤ٜثس ُ٤طُٜٓ٘ ٠ح جُو٤حّ ذٜٔحٜٓح
ٝضكو٤ن جُـح٣س جٍُٔؾٞز ٜٓ٘ح ػِ ٠أًَٔ ٝؾ٣ ُٖٝ ، ٚطكون يُي ئال ذحُٔٓحٌػس الضهحي ػىو ٖٓ
جإلؾٍجءجش أٜٔٛح :
أوال  :ضمبن استقالل هُئة التفتُش القضبئٍ :
كل ٢ػَ جُظالق٤حش جُهطٍ٤ز جُٔٔ٘ٞقس ُٜح ال  ٌٖٔ٣ئػٔحٍ ٓرىأ جْطوالٍ جُوؼحء ئال ذؼٔحٕ
جْطوالٍ جُ٤ٜثس ٝ ،يُي ذطؼى َ٣ذؼغ ٗظٞص هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س جُٔطؼِوس ذحُ٤ٜثس ذك٤ع
52
٣ظرف جإلاٍجف ػِٜ٤ح ٓ٘ٞؽح ٓرحاٍز ذٍتٓ ّ٤ؿِّ جُوؼحء جألػِ٠
ثبوُب ٌ :كى جُ٤ٜثس ذأًرٍ ػىو ٌٖٓٔ ٖٓ هؼحز جُٔكحًْ ي ١ٝجُهرٍز ٝجٌُلحءز ٖٓ ٓهطِق جُىٌؾحش
جُوؼحت٤س ،كٍؿْ جٕ جُوحٗ ٕٞجُ٘حكً ٞ٣ؾد جُطلط٤ش ًَ ْ٘س ػِ ٠ػَٔ ًَ هحع  ،جال جٕ جُ٤ٜثس ال
ضو ّٞذًُي ٓٔح ٣طٍضد ػِ ٚ٤قٍٓحٕ ٓؼظْ جُوؼحز ٖٓ قو ْٜك ٢جُطٍه٤س ذكؿس ػىّ جُطلط٤ش ػِ٠
جػٔحُْٜ
 ٝألٕ ػَٔ جُ٤ٜثس جُلؼِ – ٍ٤ٓ٣ ٢قط ٠ج - ٕ٥جػطٔحوج ػِ ٠ػىو ٖٓ جُٔلطش ٖ٤ال ٣طؿح َٝجُؼشٍز
ٓؼظٔ ٖٓ ْٜهؼحز جُٔكحًْ جالذطىجت٤س
ثبلثب  :ضطر٤ن ٗظٞص التكس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢جُهحطس ذٌِ٤ٜس جُ٤ٜثس ٝضٌ٘٣ٞحضٜح  ،ضِي جُطٌ٘٣ٞحش
جُطٌٝ ٢ػ ٢كٜ٤ح ؽر٤ؼس ػَٔ جُ٤ٜثس ًؿٜحَ ُطوٝ ْ٤٤ضو ْ٣ٞأػٔحٍ جُوؼحز  ٍ٤ْٝجُؼَٔ ك ٢جُٔكحًْ ،
كرى ٕٝئػحوز ٌِ٤ٛس جُ٤ٜثس ٝكوح ُطِي جُطٌ٘٣ٞحش ذك٤ع ٍ٣أِ ًَ ٜٓ٘ح ٓٓحػى ٍُت ّ٤جُ٤ٜثس ٖٓٔ
ضطٞكٍ ك ْٜ٤جُشٍؽ جُوحٗ٤ٗٞس  ُٖ ،ضكون جُ٤ٜثس جُـح٣س ٜٓ٘ح  ٢ٛٝجالٌضوحء ذحألوجء جُوؼحت٢
رابعب  :ضٞك ٍ٤جُكٞجكُ ٝجُُٔٔ٤جش جُٔحو٣س جُوحٗ٤ٗٞس  ،جُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحوز ( ٖٓ )44التكس
جُ٤ٜثس جُط ٢ضوؼ ٢ذأٗ " ٚال ٣إغٍ ٗوَ جُوؼحز ُِؼَٔ ذحُ٤ٜثس ػِ ٠جُكوٞم ٝجُُٔٔ٤جش جُطً ٢حٗٞج
٣طٔطؼ ٕٞذٜح  – ُْٜٝ ،ؽٞجٍ كطٍز ػِٔ ْٜذحُ٤ٜثس – ٓح ُُٓالت ْٜذحُٔكحًْ ٖٓ قوٞم ذحإلػحكس ئُ٠
جُرىالش ٝجُكٞجكُ جُٔحُ٤س جُط ٢ضوطؼٜ٤ح ؽر٤ؼس ػًِٔ ْٜأػؼحء ك ٢جُ٤ٜثس ٓٝلطش ٖ٤ػِ ٠جُوؼحز
ٔ٘
عبدالملك عبدهللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان " مفاهٌم
اإلصالح القضائً صٓٔ.
ٕ٘
عبدالملك عبدهللا الجنداري ورقة عمل قُ ِد َمتْ للمؤتمر القضائً األول المنعقد فً ٖٔ – ٘ٔ دٌسمبر ٖٕٓٓم بعنوان " مفاهٌم
اإلصالح القضائً صٔٔ.
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"  ،كٍؿْ طٍجقس ًٛج جُ٘ض ئال إٔ أػؼحء جُ٤ٜثس ال ٣طوحػٌ ْٟٞ ٕٞجضر ْٜجألْحْ ٢كوؾ
ٓكٍ ٖٓ ٖ٤ٓٝأ٣اس قٞجكُ ًٔ ،ح إٔ ًػٍ٤ج ٓ٘ ْٜال ٔ٣طِي ِ٤ْٝس ٓٞجطالش ٗٝك ٞيُي ٓٔح ٣طٞكٍ
ُُٓالت ْٜذحُٔكحًْ ٝ ،ذًُي أطرف ٗىخ جُوحػ ٢ئُ ٠جُ٤ٜثس ًٝأٗا ٚػوٞذس ٣لوى ٓؼٜح جُُٔٔ٤جش جُط٢
ًحٗص ُ ٚألٗا ٚال ٣هِ ٞئ آح إٔ  ٌٕٞ٣جُوحػ ٢جُٔ٘طىخ ُِؼَٔ ذحُ٤ٜثس ًلإج أ ٝؿً ٍ٤قء كإ ًحٕ
ًلإج ك٤ؿد إٔ ٣ؼط ٖٓ ٠جُُٔٔ٤جش ٓح ٓ٣طكوٓٝ ٚح ٣ط٘حْد ٓغ ؽر٤ؼس ػِٔٝ ٚئال ًحٗص ًلحءضٚ
ٝذحال ػًِٛٝ ، ٚ٤ج ال ٣طلن ٘ٓٝطن جألا٤حء ٝئٕ ُْ ً ٌٖ٣لإج كإ ٗىذُِ ٚؼَٔ ذحُ٤ٜثس ٓهحُق
ُِوحُِٗٝ ٕٞؼوَ أ٣ؼح
خبمسب  :ضهظ٤ض ٓٞجَٗس نحطس ُطٓ ٍ٤٤أػٔحٍ جُ٤ٜثس  ،كٖٔ جُـٍجتد أٗا ٚال ضٞؾى ٤ٛثس ٖٓ
جُ٤ٜثحش جُؼحِٓس ذحُؿٔ٣ٌٜٞس جُ٤٘ٔ٤س وٞٓ ٕٝجَٗس نحطس ْ٤ٛ ٟٞثس جُطلط٤ش جُوؼحت ٢جُط٣ ٢ظٍف
ُٜح ٓرِؾ ػٜىز ا ١ٍٜال ٣طؿح َٝجُٔحتس جألُق جٍُ٣حٍ ٌٝؿْ إٔ جُٔحوز ( ٖٓ )41التكس جُ٤ٜثس –
جُظحوٌز ذوٍجٌ  ٍ٣َٝجُؼىٍ ٌهْ ُ٘ٓ 241س  -ّ2001ضوؼ ٢ذإٔ " ٤ُِٜ ٌٕٞ٣ثس – ػٖٔ ٓٞجَٗس
جَُٞجٌز – جػطٔحوجش ٓحُ٤س نحطس ذٜح ذكٓد جإلٌٓحٗحش جُٔطحقس ٣طٌ ٠ُٞت ّ٤جُ٤ٜثس جُطظٍف
كٜ٤ح" ٌ ،ؿْ يُي كإ جُكحٍ ٓح َجٍ ًٔح ًحٕ ػِ)50( ٚ٤
المىتدي القضبئٍ:
الذى ٖٓ جُ٘ض ػِ ٠جٗطهحخ جُٔ٘طى ٟجُوؼحت ٢ك ٢طِد هحٗ ٕٞجُِٓطس جُوؼحت٤س ٝٝ،ؾٞخ جٗطهحخ
ٌتٝ ّ٤جػؼحء ٗحو ١جُوؼحز ٖٓ جُوؼحز جٗلٓ ْٜذحالهطٍجع جٍُٓ، ١الٕ جُٔ٘طى ٟجُوؼحتُ ٢ى٘٣ح
ٓحَجٍ ٓظحوٌ ٓٝكظٌٞ
ًٓ٘ جٕ ػوى جُٔإضٍٔ جُػحُِٗ٘ٔ ٢طى ٟجُوؼحت ٢ك ٢ا ٍٜجؿٓطّ ػحّ ٝ ّ1116جًُ ١قظٌٍ ٙتّ٤
جُؿٔ٣ٌٜٞس جُٓحذن ٝ ،كٍع جٕ ٣ؼىٍ جُ٘ظحّ جُ٘ظحّ جالْحُِْ٘ٔ ٢طىٌ ٌٕٞ٤ُ ٟت ّ٤جُٔ٘طىٟ
جُوؼحتٌٝ ٢تٓ ّ٤ؿِّ جالوجٌز ٌ ٞٛت ّ٤جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح
ذكٌْ ٓ٘ظرٝ ٚذى ٕٝجٗطهحخ ٝقٍّ جُوؼحز ٖٓ قن جٗطهحخ ٌتٝ ّ٤جػؼحء جُ٤ٜثس جالوجٌ٣س
ُِٔ٘طى ٟك ٢جؿٍخ ْحذو ٚك ٢جُطحٌ٣م ٝجُ ٠جالٕ ٝجُٔ٘طى ٟكٞٓ ٢ش ٌٍْ ًٕٞ ١ٍ٣ت ّ٤جُٔؿِّ
جالػُِِ ٠وؼحء ؾٔغ
ذ ٖ٤جالٌذغ جالنٞجش ٌتحْس جُٔؿِّ ٝجُٔ٘طىٝ ٟجُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٝجُىجتٍز جُىْط٣ٌٞس،
ٝهحّ هرَ ْ٘ٞجش ذاقحُس ذؼغ جػؼحء جُ٘٤حذس جُؼحٓس ُِطكو٤ن الٗ ْٜكٌٍٝج ك ٢جٗشحء ٌجذطس هؼحت٤س
ذطٜٔس جٗ ْٜقُذٓٝ ، ٖ٤٤حَجٍ ٔ٣حؽَ ك ٢وػٞز جُؿٔؼ٤س جُؼٔ٤ٓٞس ُِوؼحز ك ٢جُؿٔ٣ٌٜٞس ً ٢ض٘ؼوى
ٝضؼىٍ جُ٘ظحّ جالْحْٝ ٢ضطٌٖٔ ٖٓ جٗطهحخ ٌتُِ٘ٔ ّ٤طى٤ٛٝ ٟثس جوجٌ٣سٝ ،جٗ ٚذاطٍجٌ ٙك ٢ػىّ
ضٌٔ ٖ٤جُوؼحز ٖٓ ضٌٗ ٖ٣ٞوحذط٣ ْٜكَٔ جُىُٝس جُٔٓث٤ُٞس إلنالُٜح ذحُطُجٓحضٜح جُى٤ُٝس جُٔ٘ظٞص
ػِٜ٤ح كٓ ٢إضٍٔ جالْٓ جُٔطكىز جُٓحذغ ُٔ٘غ جُؿٍٔ٣س ْحُق جًًٍُٝ ،جُط٘٣ ٢ض جُر٘ى ٌهْ ( 1ػِ٠
جٕ ضٌُِ ٕٞوؼحز جُكٍ٣س ك ٢ضٌ ٖ٣ٞؾٔؼ٤حش ُِوؼحز ج ٝؿٍٛ٤ح ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ُطٔػٓ َ٤ظحُكْٜ
ٝجُٜ٘ٞع ذطىٌ٣ر ْٜجُٔٝ ٢ٜ٘قٔح٣س جْطوالُ ْٜجُوؼحتٝ، ٢ك ٢جالٗظحّ جُ)1535(ٚ٤
جٕ جالطٍجٌ ػِٓ ٠ظحوٌز قن جُوؼحز ك ٢جٗطهحخ ٌتٝ ّ٤جػؼحء جُٔ٘طى ٟجُوؼحت٣ ٢لطف جُرحخ
ػِٓ ٠ظٍجػُ ٚ٤كُذ٘ٝ ٚضٓ ّ٤جُوؼحء ٝجُٓ٤طٍز ػِ ٖٓ ٚ٤هرَ جًُتحخ جًُ٣ ٖ٣هحكٞج ػِ٠
ٓظحُكٜٞ٘ٓٝ ْٜذطح ْٛجًُْ ١ططؼٌٍ قطٔح جيج ٝؾى جُوؼحء جُٔٓطوَ ٝجُُ٘ٚ٣
مىازوة السلطة القضبئُة

ٔ٘ -البند رقم( )1من المبادئ االساسٌة الستقالل القضاء.
ٕ٘ -دلٌل استقالل القضاء ونزاهته ترجمة ونشر المؤسسة الدولٌة ألنظمة االنتخابات  ifesوبرنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة
ٌ، pogarناٌر ٖٕٓٓم صٖٗ
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ئٕ جُُٔ٤جٗ٤حش جُٔكىٝوز ضإو ١جُ ٠ظٍٝف ػَٔ ؿٓ ٍ٤التٔس ٔٓ،ح ٣ؼٍع ٤ٛثس جُوؼحء ُِهطٍ
كٗ ٢ظٍ جُوؼحز جٗلٓٝ، ْٜجُؿٔ٣ٝ ٌٜٞؼٞم هىٌز جُوؼحز ػِ ٠ضٞك ٍ٤جالٓحٕ جُٔطِٞخ ٖٓ أؾَ طى
ٓكحُٝس جٌٛحذْٜ
ًُج ضؼطرٍ ًلحءز جُوؼحز ٝ، ًِْْٜٞٝضأٓ ٖ٤جُوؼحز ًًُٝي ِْٞى جُؿٔ ٌٜٞضؿح ٙجُوؼحء ٝ،جُط٢
ضؼطٔى ؾٔ٤ؼٜح جُ ٠وٌؾس ػِ ٠ضٞكٍ ُٓ٤جٗ٤س ٓالتٔس  ٖٓ،جُؼ٘حطٍ جألْحْ٤س ك ٢ذ٘حء جْطوالٍ
جُوؼحء (،)52
ئٕ ضوٓ ْ٤جُُٔ٤جٗ٤س جُٔهظظس ُِوؼحء جُ ٠٘ٔ٤ػِ ٠ػحءُطٜح ٘ٓ،طوى ،جي جٗ ٚال ضٞؾى ػىجُس ك٢
ض٣َٞغ جُٔٞجٌو وجنَ جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س ٝضلطوى ػِٔ٤س جُط٣َٞغ ُِشلحك٤س ٝضٓطـَ ُٔؼحهرس ٓكحًْ جُىٌؾس
جال ٠ُٝجُؼحو٣س ،جًُ ١ال ضطرغ ضؼِٔ٤حش جٍُؤْحء ،جيج جٕ جُِٓطس جُط٘ل٣ً٤س ضطكٌْ ػٖ ؽٍ٣ن ٓٔػِٜح
 ٍ٣َٝجُؼىٍ ك ٢ض٣َٞغ جُُٔ٤جٗ٤س ذ ٖ٤جُٔكحًْ جالْطث٘حك٤س ٝجالذطىجت٤س ،ق٤ع ٣طْ ضٔ ُ٤٤جُٔكحًْ
جالْطػ٘حت٤س جُٔٓٔحز ذحُٔطهظظس جًُ ١جاٍٗح جُٜ٤ح كٛ ٢حٓش ص( )5ذٔهظظحش ٞٓٝجَٗحش
ًرٍ٤ز ٍُ ٌٕٞ٣ٝؤْحتٜح جٓط٤حَجش ٓػَ جُٓ٤حٌز ٓٝرحٗ ٢ؾ٤ىز ٌٓٝحضد قى٣ػس ٝظٍٝف ػَٔ ؾ٤ىز ،
ٝضُ٣ٝىٛح ذحُْٞحتَ جُكى٣ػس جٍُذؾ جُشرٌٝ ٢جُكٞجْ٤د ٝضٞظ٤ق ٓطهظظ ٖ٤ذطرحػس جالقٌحّ
ٌ،ؿْ جٜٗح ك ٢ػٞجطْ جُٔىٕ ٝألضظَ جُوؼح٣ح جُط ٢ض٘ظٍٛح جُ ٠ػشٍ ٓح ٣ؼٍع ػِ ٠جُٔكحًْ
جُؼحو٣س ،ك ٢ق ٖ٤ضكٍّ جُٔكحًْ جًُ ١ضوغ ك ٢جُٔ٘حؽن جُ٘حت٤س ٖٓ جذٓؾ جُٔوٓٞحش ٞٓٝجَٗحضٜح
ػؼل ٚ٤ؾىج ً ًٛٝ،ج جُطٔ ُ٤٤ؿٍػ ٚجْطٔحُس هؼحز ضِي جُٔكحًْ ُكٔح٣س ٓظحُف ٍٓجًُ جُ٘لٞي
ٝجُلٓحو جُٔطكٌٔ ٖ٤ك ٢ػِٔ٤س ط٘غ جُوٍجٌ ،
ًٔ،ح جٕ جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ضٓطأغٍ ذ٘ظ٤د ٝجكٍٖٓ جُٔٞجَٗس ق٤ع ٣طْ ٌٓحكثس جػؼحتٜح ٝضُْٔٛ٤٤
ػٖ هؼحز ٓكحًْ جُىٌؾس جال، ٠ُٝق٤ع ٣ظٍف ُٓ ْٜرِؾ ٓوطٞع ًْ٘ ١ٞطأٓ ٖ٤طك٤ْٝ ٢حٌجش
ضؿىو ُ ًَ ْٜكطٍز ٌٓٝحكثحش ٝقٞجكُ ػِ ًَ ٠هؼ٤س ٘٣ؿُٜٗٝح ،جػق جُ ٠يُي جٗؼىجّ جُٞػٞـ
ٝجُشلحك٤س ك ٢ضظٍ٣ق ٓٞجَٗس جُِٓطس جُوؼحت٤س ،كال ٗؼِْ ً٤ق ٣طْ ضوٓ ْ٤جُُٔ٤جٗ٤س وجنَ جُِٓطس
جُوؼحت٤س ُٔٝحيج ضؼهْ ٓؿِّ جُوؼحء ٞٓٝظل ٚ٤ذك٤ع طحٌ ٣ؼح ٢ٛجُوطحػحش جالنٍٟ
٣ٝظٍف ألػؼحت ٚقوٞم ُٓٝج٣ح ٖٓ جًػٍ ٖٓ ؾٜس ك ٢ػِٔ٤حش كٓحو ٝجػكس٣ٝ ،كٍّ جُوؼحز
جُؼحِٓ ٕٞك ٢جُٔ٤ىجٕ ٖٓ جوٗ ٠جُكوٞمُٔٝ ،حيج جُٓلٍ٣حش ٝجُٔإضٍٔجش جُى٤ُٝس ٝجُىٌٝجش ٓكظٌٞز
ػِ ٠ذؼغ ي ١ٝجُكظٞز ٖٓ جُوؼحز ٓٝكٍٜ٘ٓ ّٝح ذو٤س جُوؼحز ،
ُٔٝحيج؟ ٣كٍّ ٖٓ ضِي جالٓط٤حَجش جًُ٣ ١كظ ٠ذٜح هؼحز جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ،ذو٤س جُوؼحز كٓ ٢كحًْ
جُىٌؾس جال ٠ُٝكٍٔضد جُوحػ ٢كٓ ٢كحًْ جُىٌؾحش جال ٠ُٝذؼى جػطٔحو جُرىالش جالنٍ٤ز ال ٣ُ٣ى
ػٖ جُق ٓٝحتس وٝالٌ جهَ ٖٓ ٗظٍجت ْٜك ٢ؾٔ٤غ و ٍٝجُؼحُْ جُػحُع ق٤ع جٕ ٌجضد جُوحػ ٢جُٔرطىأ
ك ٢ؾٔ٣ٌٜٞحش جُٔ َٞأٌٍٓ٣ح جُالض٤٘٤س ٣ُ٣ى ػٖ  1500وٝالًٌٔ ،ح جٕ ٓكحًْ جُىٌؾس جال٠ُٝ
ضؼحٗ ٖٓ ٢هِس جٌُٞم ٝجالهالّ ٣ٝ،ؼَٔ جُوؼحز كٓ ٢كحًْ جُىٌؾس جال ٠ُٝكٌٓ ٢حضد ؿٓ ٍ٤التٔس
ٝؿٓ ٍ٤ؿُٜز ذحألؾُٜز جُالَٓس ٝ،كٓ ٢رحٗٓ ٢طٜىٓس ٣وغ ٜٓ٘ح وٛحٕ جُكحتؾ ٝٝػغ ٓرحٗ ٢ج
ُٔكحًْ ْ٤ثس ُِـح٣س ئي أٜٗح ٓٓـطأؾٍز ٝؿٓ ٍ٤ؼىز جطال ذٔح٣ح ُ٤ن ذحُوؼحء ،ق٤ع ٣ظَ جالٍٓ
جق٤حٗح إٔ  ٌٕٞ٣جُٔوٍ ػرحٌز ػٖ ؿٍكس أ ٝوًحٕ  ٌٕٞ٣ٝكٗ ٢لّ جُٞهص ٌْٖ ُِوحػًٔ ٢ح جٗ ٚال
ضطٞكٍ جٍُٔجؾغ جُوحٗ٤ٗٞس جُٔ٤ٜ٘س جُالَٓس ٓٝؼظْ جُوؼحز ال ضطٞكٍ ٌُٓ ْٜحضد نحطس ٣ٝشطٍى ك٢
جٌُٔطد جُٞجقى جػىجو هى ضظَ جُْ ٠ط ٚجاهحصٝ ،ضٓؼ ٕٞك ٢جُٔحتس ال ٣طٞكٍ ًُٔ ْٜرٞ٤ضٍ ،
جٕ جألقٞجٍ جُٔطىٗ٤س ُُِٔ٤جٗ٤حش جُط ٢ضٞكٍٛح جُىُٝس ضؿرٍ جُوؼحز ذحُٔكحًْ ػِ ٠جُركع ػٖ ٓٞجٌو
ئػحك٤س ٝجُٔكحًْ ْٔ٤ح ك ٢جُٔكحكظحش جُٓحقِ٤س ضركع ػٖ ٓٓحػىجش ُِكظ ٍٞػِ ٠جالْحْ٤حش
ٓػَ جٌٍُٜذحء ٝجُطِلٗٞحش ٝجطالـ جُٔرحٗ ٢جُم
ٝالذى جٕ ٣طْ ضؼى َ٣جُطشٍ٣ؼحش جُٔطؼِوس ذٍْ ّٞجُىػحٝ ٟٝج ٌّْٞ ١ضطوحػٜح جُٔكحًْ ذك٤ع
ضهظض جالٓٞجٍ جُ٘حضؿس ػٖ ػَٔ جُوؼحء ُِٔكحًْ ُطٌ ٕٞذى٣الً ٣ؼ٤ق ئُٞٓ ٠جٌو ٙذىالً ٖٓ جٕ
ضًٛد جُ ٠جُٔؿحُّ جُٔكِ٤س ًٔح ٓ ٞٛؼٔ ٍٞذ ٚك ٢ذالوٗح ٝ،ضوىّ جُٞال٣حش جُٔطكىز جالٍٓ٤ٌ٣س
ٗٔٞيؾح ُ ًٜٙجُؼِٔ٤س ق٤ع قظِص جُٔكحًْ ػِٞٓ ٠جكوس ضشٍ٣ؼ٤س ٣هُٜ ٍٞحكٍع ٌْ ّٞػِ٠
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جُٞجٌو ٖ٣ػِ ٠جُٔكٌٔس ٓػَ ٌْ ّٞجُىػحٝ، ٟٝجُٓٔحـ ُٜح ذحُكظ ٍٞػِ ٠جٌذحـ ػِٝ ٠وجتغ
جُٔكٌٔس ُطؼحف جُُ٤ٓ ٠جٗ٤س جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س
ٝجُٓٔحـ ذإٔ ضؼحف ٓرحُؾ جُؿُجءجش ٝجُـٍجٓحش جُط ٢ضٞهؼٜح جُٔكٌٔس ئُُ٤ٓ ٠جٗ٤طٜح ()53
ٝالذى ٖٓ ٓٓحػىز جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س ػِ ٠ض٘ٔ٤س هىٌجضٜح جإلوجٌ٣س ٝضطؼِْ ً٤ل٤س جُطهط٤ؾ ُؼِٜٔح نالٍ
كطٍز ٓؼو ٖٓ ُٚٞجُٞهص ٝ،ضكى٣ى جقط٤حؾحضٜح جُٔحُ٤سًًُٝ ،ي ٝػغ ُٓ٤جٗ٤حش ٓٓثُٞس ٝجٕ ضطكٍٞ
ُٓ٤جٗ٤س جُِٓطس جُوؼحت٤س جُُ٤ٓ ٠جٗ٤س ٓكحًْ ذك٤ع ضؼطِغ جُ٤ٜثس جُوؼحت٤س ػِ ٠ضوى ْ٣جقط٤حؾحضٜح
جُٔحُ٤س ذشٌَ ؾ٤ى ٓٝطٌحَٓ ٣ؼَُ ٖٓ جٌٓحٗ٤س قظُٜٞح ػِ ٠جُٔٞجٌو جُٔطِٞذس
ٝضؼ ٖ٤٤جوجٌٓ ١طهظض كٓ ًَ ٢كٌٔس ُ٤و ّٞذحألػٔحٍ جُٔكحْر٤س جالوجٌ٣س ك ٢ظَ ٗظحّ هحتْ
ػِ ٠جُشلحك٤س ٝ54جُٔكحْرس ٝجُٔٓث٤ُٞس ،
ٝالذى ضش٤٤ى ٓرحُِٗٔ ٢كحًْ ػرٍضٞك ٍ٤جالػطٔحوجش جُٔحُ٤س جالَٓس ُطش٤٤ى جُٔرحٗ ٢ق٤ع جٕ جٗشحء
جُٔرحُِٗٔ ٢كحًْ ٝ ٖٓ ٞٛجؾرحش جُىُٝس  ًٌٖٝجْحٌْٗٞٓ ٖٓ ٢حش جُوؼحء ٝطكس جقٌحٓ، ٚ
جُطؼِ ْ٤جُوحٗ ٢ٗٞك ٢جُؿحٓؼس ٝجُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحء:
ٝك ٢جالن ٍ٤الذى ٖٓ جػحوز جُ٘ظٍ كٓ ٢ىنالش جُوؼحء ػرٍ ضكى٣ع ٝضط٘ٓ ٍ٣ٞحٛؽ جُطؼِ ْ٤ك٢
ًِ٤حش جُكوٞم ٝجُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحءٌٝ ،كى ْٛذحجقىظ جُٔ٘حٛؽ ٝجْحُ٤د ٝؽٍجتن جُطؼِْ٤
جُكى٣ػسٝ ،جُؿٔغ ذ ٖ٤جُىٌجْس جُ٘ظٍ٣س ٝجُططر٤و٤س ،الٕ ٓ٘حٛؽ جُطؼِ ْ٤جُٓحتىز ضوِ٤ى٣س ٞٓٝؿِس ك٢
جُٔحػٓٝ ٢طهِلس ٝألضٍجًْ ٝػ ٢جُىجٌْٝ ٖ٤ضظوَ هىٌجضٝ ْٜضُ٘ٔ ٢ى ْٜ٣جُطلٌ ٍ٤جُؼِٔ ٢جُ٘وى١
جُطكِ، ٢ِ٤
جي جٕ جُطؼِٝ ْ٤جُطىٌ٣د ؿً ٍ٤حك٣ٝ ٢ؼى جقى جُؼورحش جُهطٍ٤ز كْ ٢ر َ٤ض٘ٔ٤س ٤ٛثس هؼحت٤س ،ضطٔطغ
ذحالْطوالُ٤س جُكو٤و٤س ًٔح جٕ جُٔالقع ؿ٤حخ ج ٝضـ٤٤د غوحكس قوٞم جالٗٓحٕ ػٖ جُىجٌْ ٖ٤ك٢
جُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحء ٤ًِٝحش جُكوٞم ،كىجٌْ ٢جُٔؼٜى ال ٞ٣ؾى ٖٓ ػٖٔ جُٔوٌٍجش جُىٌجْ٤س ج١
ٓوٌٍ وٌجْ٣ ٢ؼ٘ ٠ذطىٌ ّ٣جُشٍػس جُى٤ُٝس جُهحطس ذكوٞم جالٗٓحٕ ٓٝؼح ٍ٤٣جُٔكحًٔس جُؼحوُس
جُٔوٍز و٤ُٝح ً ٝالضىٌِ جُٔرحوب جالْحْ٤س الْطوالٍ جُوؼحء جُظحوٌ ػٖ جالْٓ جُٔطكىز ٝال٣ؼٍكٜح
جُىجٌِ جال جيج ًحٕ قٖٓ جُكع جٓ ٝؿطٜى ٓػحذٍ الٕ جُٔؼٜى ٣طؼٔى ضـ٤٤رٜح ػٖ جُىجٌْ،ٖ٤
ًٔح جٗ ٚالذى ٖٓ ضؼى َ٣هحٗ ٕٞجُٔؼٜى جُؼحُُِ ٢وؼحء ذك٤ع ٣طكٌٍ ٖٓ جُطرؼ٤س َُٞجٌز جُؼىٍ ٌٕٞ٣ٝ
ضحذؼح ً ُٔؿِّ جُوؼحء جالػِٝ، ٠الذى ٖٓ ْ٤حوز جُشلحك٤س ٝجُٞػٞـ ك ٢جؾٍجءجش هرٝ ٍٞجُكحم
جُىجٌْ ٖ٤ذحُٔؼٜى ٗٝشٍ هحتٔس ذؿٔ٤غ جُٔطوىُٓ ٖ٤إلضكحف ذحُٔؼٜى ٗٝشٍ ئؾٍجءجش جُطوْ٤٤
ٝجُٔلحػِس ذ ٖ٤جُٔطوىٓ ٖ٤ذٔشحًٌس جُٔؿطٔغ جُٔىٗٗٝ ٢شٍ يُي ػِ ٠احاحش جُطِلُ ٕٞ٣الؽالع
جُؿٌٜٔٞ
خبتمة-:
ٓٝح ٍٗ٣ى إٔ ٗٓطهِظ ٚك ٢جُهطحّ  ٞٛ ،إٔ جُ ٖٔ٤ك ٢قحؾس ئُُٞٝ ٠ؼ ػٜى ؾى٣ى ،ضٌُ٤ٓ ٕٞضٚ
ئهحٓس ؤ٣وٍجؽ٤س قو٤و٤س ،ال ض٘كظٍ ك ٢ضٍو٣ى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُشؼحٌجشًٝ ،طحذس ذؼغ جُٔرحوب ك٢
جُىْطٝ ،ٌٞئهحٓس ٝجؾٜحش اٌِ٤سٝ ،ئٗٔح ؤ٣وٍجؽ٤س ضطرِ ٖٓ ٌٞنالُٜح ْ٤حوز جُشؼدٝ ،وُٝس
جُٔإْٓحش جُط ٢ضٌ ٕٞكٜ٤ح جُِٓطس جُوؼحت٤س ٓٓطوِس ٝذؼ٤ىز ػٖ أ ١ضأغُ ،ٍ٤طؼطِغ ذىٌٛٝح
ًؼٔحٗس أْحْ٤س القطٍجّ قوٞم جإلٗٓحٕٝ ،قٔح٣س جُكٍ٣حش جُلٍو٣س ٝجُؿٔحػ٤سٝ ،ئهحٓس جُؼىٍ ك٢
جُٔؿطٔغ ،ك ٢ظَ جُٔٓحٝجز ٤ْٝحوز ٓرىج قٌْ جُوحٕٗٞ
ئٕ جُ ٖٔ٤ك ٢قحؾس ئُ ٠ؽٍٓ ٢قِس جالٗطوحٍ جُط ٢جٓطىش ْ٘ٞجش ؽِ٣ٞس ُٞٝٝؼ ػٜى جُىٔ٣وٍجؽ٤س،
ٝكن هٞجػىٛح جُؿ٣ٍٛٞس ٓٝ ،وٓٞحضٜح جألْحْ٤س جُٔطؼحٌف ػِٜ٤ح ٖٓٝ ،أٜٔٛح جُلظَ ذ ٖ٤جُِٓطحش
ٖ٘ -دلٌل استقالل القضاء ونزاهته ترجمة ونشر المؤسسة الدولٌة ألنظمة اإلنتخابات  ifesوبرنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة
ٌ، pogarناٌر ٖٕٓٓم صٖ٘
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ٝ ،جْطوالٍ ُٗٝجٛس جُِٓطس جُوؼحت٤سٝ ،جقطٍجّ ْ٤حوز جُوحٕٗٞ؛ ٝذًُي ْططٌٖٔ جُ ٖٓ ٖٔ٤ضىجٌى ٓح
ػحع ٖٓ جُُٖٓٞٓٝ ،جؾٜس جُطكى٣حش جُىجنِ٤س ٝجُهحٌؾ٤سٌٝ ،ذف ٌٛحٕ جُط٘ٔ٤س جُشحِٓس
ٝجُٔٓطىجٓس
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