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 النظام االتحادي في العراق
 وتقدير تشريع قانون المحافظات التي لم تنتظم بإقليم

 

Abstract  

This paper deals with the 

subject of a federal system in 

Iraq, especially the law of the 

provinces that are not 

incorporated in the province 

No. 21 of 2008. 

It contains the emergence of the 

federal system in Iraq and the 

role of the Constitution in the 

composition of the federal 

system. 

He also cares about the 

competence of the regions and 

the provinces and legislative 

terms of reference for the 

provincial councils and finally 

overseeing the constitutionality 

of this legislation 

ذصؾخامل

ماظـظامم معقضقع مسؾك ماظؾقث مػذا ماػؿؿام ؼـصب

وباالخصمسؾكمضاغقنم اظـــــــــــػقدراظلميفماظعراقم

م ممل ماظيت ممتـؿظؿاحملاصظات مرضؿ م21بأضؾقؿ

م2008ظلـة

حقثمؼؿـاولمغشأةماظـظامماظػقدراظلميفماظعراقمودورم

موؼؿـاولم مطؿا م، ماظـظام مػذا مصقاشة ميف اظددؿقر

مواحمل ماالضاظقؿ اصظاتماخؿصاصات

واالخؿصاصـــــاتماظؿشرؼعقةمجملاظسماحملاصظاتم

مػذهم مددــــــــؿقرؼة مسؾك ماظرضابة واخريا

 اظؿشرؼعات.

مةمـاٌؼدع

إنمتقاظلماألغظؿةماظشؿقظقةميفماظعراقمطاغتماظؾداؼةم

ماالهاديم ماظـظام متؾين ميف مصعؾ مردة مخؾػت اظيت

م مددؿقر ماظقضائعمم2005اظذيمأضره اظذيماوفتمبف

مإدي مدوظةمماظلقادقة مإدي ماظعراق مبؿققؼؾ اظؿػؽري

مدوظةم مإدي مبلقطة مدوظة معـ مهقؼؾف مأي إهادؼة،

ميفم مواضقة مطاغت ماحملاوالت متؾؽ موأول عرطؾة،

م مظعام ماالغؿؼاظقة مظؾؿرحؾة ماظدوظة مإدارة م2004ضاغقن

م.2005وعـمثؿمتؾعفمددؿقرم

إالمإغـامجيبمأنمالمغـؽرمإنمػذاماظـظاممػقمحدؼثم

ميف ماظؿفربة محقث معـ مأثارمماظـشأة معا موػذا اظعراق

مشقابماظؿـظقؿم مأػؿفا مطاغتمعـ ماٌشاطؾ معـ ذيؾة

مػذام معؿطؾؾات مظؿؾؾقة ماظضروري ماظعام اظؼاغقغل

ماظؿققل.

ماظيتم موأػداصف مشاؼاتف محيؼؼ مطل ماظػقدراظل واظـظام

ُأغشأمبلؾؾفامجيبمأنمتؿقاصرميفماظدوظةماظيتمتطؾؼفم

مباظظروفم ماٌؿؿـؾة ماٌقضقسقة ماظشروط معـ ذيؾة

 د.سرمد رياض عبد الهادي م.
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / جهاز التقويم و االشراف 
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قةمواالجؿؿاسقةمواىغراصقةماٌؿؿـؾةمباٌلاحةماظلقاد

مواظلؽان.م

ظذامغعؿؼدمأنماظـظامماظػقدراظلموظدمعفقضماىـاحميفم

(معـمضاغقنمإدارةم52اظعراقمألنماٌراجعمظـصماٌادةم)

اظدوظةمظؾؿرحؾةماالغؿؼاظقةمجيدمأنمػذهماٌادةمترجعم

مدقطرةم معـ ماًقف مإدي ماظـظام مػذا مإغشاء أدؾاب

قظقةموغظاممايزبماظقاحدمسؾكماظعراقماألغظؿةماظشؿ

مغصتمسؾكم))ُؼ ؤدسمتصؿقؿمبأطؿؾف،مظذامندمأغفا

مترطقزم مميـع مبشؽؾ ماظعراق ميف ماالهادي اظـظام

ماظذيم ماظرتطقز مذظؽ ماالهادؼة مايؽقعة ميف اظلؾطة

جعؾمعـماٌؿؽـمادؿؿرارمسؼقدماالدؿؾدادمواالضطفادم

ميفمزؾماظـظامماظلابؼ((.

مظؾؿؿلؽمبعروةمصؾطاٌامطاغتمػذهماٌك اوفمػلمدؾؾًا

مواظؾق ماظلقادلممثاظػقدراظقة ماظـظام مغؼقض سـ

اظلابؼمساصػًاممبطاعحماظشعبميفماظقحدةمواألعانميفم

مخضؿماٌعرتكماظلقادل.

ماظيتم ماظؼاغقغقة ماألخطاء مظؿصققح مدسقة مأعام وسبـ

أراحتمبؾـاءماظدوظةمايدؼـة،مصؿعمػذهماألخطاءمظـم

م ماظيت ماظؼاغقغقة ماظدوظة موالمتؿقؼؼ ماظشعب ؼـشدػا

مداخؾم مواظلقادل ماإلداري ماظعؿؾ مسؾك احملاصظة

ماظعراق.

ميفم ماظـظام مذؽؾ مإدي ماظؿطرق مضرورة مغرى مػـا وعـ

واظذيمغؾعتمعـفماظعدؼدمم2005اظعراقموصؼًامظددؿقرم

مشريم ماحملاصظات مضاغقن مضؿـفا موعـ ماظؼقاغني عـ

ماٌـؿظؿةميفمإضؾقؿ.

م

م

م

ماٌؾقثماألول

اغقنماحملاصظاتمشريمرمضواظـظامماالهاديموصد

 اٌـؿظؿةميفمإضؾقؿ

م) ماظعراقمظلـةم1غصتماٌادة معـمددؿقرمذيفقرؼة )

ماهادؼةمم2005 مدوظة ماظعراق م))ذيفقرؼة مإن سؾك

واحدةمعلؿؼؾةمذاتمدقادةمطاعؾة،مغظاممايؽؿمصقفام

ماظددؿقرمم–ذيفقريمغقابلمبرٌاغلم دميؼرارلموػذا

مضاعـمظقحدةماظعراق((.

م) ماٌادة مجاءت م116ثؿ م))ؼؿؽقنم( مأن مسؾك ظؿـص

مساصؿةم معـ ماظعراق مذيفقرؼة ميف ماالهادي اظـظام

موأضاظقؿمورباصظاتمالمعرطزؼةموإداراتمربؾقة((.

م) ماٌادة مػذام117أعا م))ؼؼر مبأن مغصت مصإغفا /أواًل(

ماظؼائؿةم مطرددؿانمودؾطاتف مإضؾقؿ مغػاذه مسـد اظددؿقر

مإضؾقؿًامإهادؼًا((.

م) ماٌادة موغصت م122ػذا م))سؾك ممتـحم/أواًل( أن

ماظصالحقاتم مإضؾقؿ ميف متـؿظؿ ماظيت احملاصظات

مإدارةم معـ مميؽـفا ممبا ماظقادعة مواٌاظقة اإلدارؼة

موؼـظؿم ماإلدارؼة ماظالعرطزؼة معؾدأ موصؼ مسؾك ذؤوغفا

مذظؽمبؼاغقن((.

وظغرضمبقانماألدؾابماظيتمدصعتماٌشرعماظددؿقريم

ميفم ماظددؿقر مودور ماظػقدراظل مايؽؿ مغظام متؾين إدي

ما ماٌؾقثمإديمصقاشةمػذا مأنمغؼلؿمػذا ظـظاممإرتأؼـا

معطؾؾنيم:
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ماظـظامم مغشأة مأدؾاب ميف مؼؾقث م: ماألول اٌطؾب

ماالهاديميفماظعراق.

اٌطؾبماظـاغلم:مؼؾقثميفمدورماظددؿقرميفمصقاشةم

ماظـظامماظػقدراظلميفماظعراق.

ماٌطؾبماألول

 أدؾابمغشأةماظـظامماالهاديميفماظعراق

ماظيتمدست ماألدؾاب مدرادة ماألخذممسـد مإدي اظدول

ميفم ماظرشؾة مإدي مإعا مترتد مندػا ماظػقدراظل باظـظام

محؽقعةم مضقام معـع مأو مضقؼة معرطزؼة مدوظة ميف اظؿقحد

ماظؼقعقاتم متعدد معشؽؾة محؾ مأو مضقؼة عرطزؼة

مواإلثـقاتميفماظدوظةماظقاحدة.

مسؾكماظدولم مؼؾؼلمبضالظف ميفماظؿقحد( م)اظؼقة صؿـطؼ

مواظيت مواألصقل ماًصائص ميف ميفمماٌؿؾاؼـة ود

مؼلعكمإديم معقحدًا مددؿقرؼًا ماالهاديممنطًا اظـؿقذج

موباألخصم ماظػردؼة ماظصقغ معـ مأطرب معؽادب تؼرؼر

مأنم مأجؾ موعـ مظذا ماظدوظل، ماظصعقد مسؾك اظؿعاعؾ

مصإغفام موخصقصقؿفا مادؿؼالهلا مسؾك ماظدوظة هاصظ

مسؾكمأنم ماالهاديماٌرطزي، متؾينماظـظام مإدي تؾفأ

مسؾ ماألضدر مػل ماٌقحدة ماحملقطماظدوظة معقاجفة ك

متؤثرم مسالضاتمخارجقة معـ مؼؿضؿـف مومبا اًارجل

م(1)مايفمتػاسؾماظدوظةمععماظدولماألخرىمواظؿأثريمبف

مظؾـقراتم ماظلؾؾقة ماآلثار ماظدول متؿفـب وظؽل

م مواالغؼالبات ماظدطؿاتقرؼة ماألغظؿة مساغتمسؾك اظيت

عـفامشاظؾقةماظدولموتؿفـبمدقطرةمصردماومذبؿقسةم

مددة مسؾك ماالصراد ماظـظامممعـ مان مصـالحظ ايؽؿ،

مػذهم مظؾؿكؾصمعـ ماالنح ماظضؿاغة االهاديمؼؽقن

موادؿؿرا ماظيتمبؼقاعفا مػااظظقاػر، مدؿؤثر اىقمميفر

ماظلقادلمواظددؿقريمظؾدوظة.ممم

مظػؽرةم ماظراصضة مواالغؼالبات ماظـقرات صؿقاظل

م ماالعـاظدطؿاتقرؼة مباجقاء موتػلحممتعصػ واظلقادة

ذهماظػرصةمظؽلمتػرضمـمتـؿفزمػاجملالمظؽؾمصؽةمآع

ماال ماثرتمػذه مظق محؿك موعؾادئفا مسؾكمصاصؽارػا ؽار

م موتفدم مواظددؿقري ماظلقادل مابـاءماظـظام جفقد

ماظـقرةموتضربماعاغقفؿمسرضمايائطم.

ماظػقدراظلمبقصػفمذؽالمظؾدوظةم مصانمتؾينماظـظام ظذا

مذظؽ.ؼ متضؿـ ماظيت ماٌـؾك ماظقدقؾة مخاللممعد عـ

غرىممحملاصظات،موهلذاتقزؼعماظلؾطةمبنيماٌرطزموا

ماظـققماغفامميف بعضماالعـؾةماظيتمتشؽؾتمسؾكمػذا

متـؾمردةمصعؾمواهماالحداثماظيتمخؾؼؿفاماالغظؿةم

اظدطؿاتقرؼةموعـمػـامتربزماػؿقةماظـظامماالهاديميفم

م(2)ايدمعـمزاػرةمترطزماظلؾطةمومشقظقؿفا

ماثـقاتم معـ مؼؿؽقن مذبؿؿع مطؾ مان مععؾقم مػق وطؿا

مزبؿؾػة مواٌعؿؼداتمموسرضقات ماٌؾادئ ميف وعؿؾاؼـة

مػذهم متؿعاؼش مان ماظصعقبة موعـ متعؿـؼفا اظيت

مععؼدةم معشاطؾ محدوث مدون مواالثـقات اظؼقعقات

م ماظؼقعقاتماو مبؿفؿقشماحدىمػذه اظعرضقاتمتـؿفل

يفمػذهممامباغفؿمظقلقامطقاغًاظدىماصرادػمودبؾؼمذعقرًا

مظضؿانم ماظػقدراظل ماالهاد مؼـفضمدور مظذا اظدوظة،

مخبصقصقاتفامماحؿػاز مواالثـقات ماظعرضقات تؾؽ

مددؿقريم مطقان معـ م مجزء مباسؿؾارػا وعؾادئفا،

معقحد.
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م مم–وظؾعراق مغعؾؿ مظالخذمم–طؿا متارخيقة علقشات

ةماالطرادمحبؼقضفؿمباظـظامماالهاديمتؿؿـؾميفمعطاظؾ

مضقعقبإ مإضؾقؿمسؿؾارػؿ مؼدؼرون موأصؾققا معلؿؼؾة، ة

ؿقؼقؼمظطرددؿانمبعدمععاغاةموصراساتمععمايؽقعةم

مبشؽؾم مطرددؿان مإضؾقؿ مُأسؾـ محؿك ماظغاؼة، ػذِه

مػذام ميف ماألطراد موربة مأصؾقت موبفذا رمسل،

مصقدراظلم مأهاد مضقام مظؾؿعؾريمسـ اجملالمػلماألودي

م.(3)سراضلمبرٌاغلمتعددي

مظؾؿرحؾةم ماظدوظة مإدارة مضاغقن مبأن ماظؼقل وميؽــا

االغؿؼاظقةمحاولمتأدقسماظـظامماالهاديميفماظعراق،م

م م)صؼد ماٌادة ميف ميفم4جاء مايؽؿ م)غظام مبأن معـف )

مدميؼرارلم مصقدراظل ماهادي مذيفقري اظعراق

م) ماٌادة موضضت مبعؾقؼةمم26تعددي..(، مب( /

اظؿشرؼعاتماظصادرةمعـماظلؾطةماظؿشرؼعقةماالهادؼةم

سؾكماظؿشرؼعاتماظصادرةمعـماىفاتماألخرىمسـدم

مإذم مطرددؿان مإضؾقؿ ميف متطؾقؼفا مبادؿــاء اظؿعارض

متعدؼؾمتؾؽماظؼقاغنيمجيق مظؾربٌانمصقِف مملمتؽـمز إذا

م(4)ميمظؾلؾطةماالهادؼةتؿعؾؼمباالخؿصاصمايصر

م.

م) ماٌادة مذطرت معـم52طؿا ماهلدف م مبأن معـف، )

مػ ماظـظام مػذا ميفمتأدقس ماظلؾطة مترطقز معـع ق

ما ميفمايؽقعة مضائؿًا مطان مٌا معشابف مبشؽؾ الهادؼة

مزؾماظـظامماظلابؼ.

م) مددؿقر مإغشاء مغصمبشؽؾم2005وبعد مأغف ممند )

عؾاذرمسؾكمأنمؼؽقنمغظاممايؽؿميفماظعراقمػقمغظامم

م.م(5)صقدراظل

ماٌطؾبماظـاغل

ماظـظامماالهاديمدورماظددؿقرميفمصقاشة

(م2005إنمعامميقزمددؿقرمذيفقرؼةماظعراقمظلـةم)م

م مواظالأغف ماظػقدراظقة مغظاعل مبني م زؼةمرطعذيع

ماظ ميف مصاألضاظقؿ مواحد، مآن ميف مطأضؾقؿماإلدارؼة عراق،

ماظػقدراظل موصؼماظـظام أعامم،(6)طرددؿانمؼعؿؾمسؾكم

احملاصظاتمماظيتمملمتـؿظؿميفمأضؾقؿمصإغفامتعؿؾموصؼم

ماظالعرطزؼةماإلدارؼةمومتارسمصالحقاتمإدارؼةم عؾدأ

وعاظقةموادعةموػلمالمدبضعمإلذرافمأومدقطرةمأؼةم

م.(7)وزارةمأومجفةمعرتؾطةمبقزارة

مم مععـكماظـظام مبّقـا مغظامموإذا مصـرىمأغف اظػقدراظل،

ماظـالثم ماظلؾطات متقزؼع مسؾك مؼعؿؿد دقادل

ماٌرطزم مدوظة مبني مواظؼضائقة( مواظؿـػقذؼة )اظؿشرؼعقة

مواألضاظقؿماٌـؾعـةمسـمػذهماظدوظة.

مغظامماظالعرطزؼةماإلدارؼةمصقعينمػـاكمدؾطاتمم أعا

تشؽؾفاماظلؾطةماإلدارؼةمبنيمدوظةماٌرطزمواظقحداتم

ماحملؾقة مذيفقرؼةمماإلدارؼة مددؿقر محلب وػل

م) مظعام متـؿظؿم2005اظعراق ماظيتممل م)احملاصظاتم )

مبأضؾقؿ(.

ماٌرطزمم مظدوظة متؾؼك ماظلابؼؿني ماياظؿني مطؾؿا ويف

ماظدوظةم موحدة مسؾك مايػاز مأجؾ معـ مدقادؼة دؾطة

ماالهادؼة.

مذؽؾمم مهدؼد ميف مطؾريًا مدورًا ماظددؿقر مؼؾعب ظذا

ماظلؾطاتموإجيماظدوظة متقزؼع مطقػقة معـمويف مغقع اد

ماظؿطؾقؼ محلـ مؼضؿـ مطل مبقـفا وباظؿاظلمم،اظؿقزان

مناحمعشروعماظػقدراظقةميفماظعراق.



 مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية                العدد الثامن
 

 

 

 »وتقدير تشريع قانون المحافظات التي لم تنتظم بإقليم النظام االتحادي في العراق»

 

341 

341 

(م2005(معـماظددؿقرم)48إديماٌادةم)صعـدماظرجقعمم

ندمبأغفامغصتمسؾكمأنمتؿؽقنماظلؾطةماظؿشرؼعقةم

ماالهاد،م موذبؾس ماظـقاب مذبؾس معـ االهادؼة

ما معـ ماٌشروؼؾدو مأن مأضظـص مضد ماظددؿقري اممع

ماألولم مذبؾلني معـ ماالهادؼة ماظؿشرؼعقة اظلؾطة

مذبؾسماظـقابمواظـاغلمذبؾسماالهاد.

بـلؾةمموؼؿؽقنمذبؾسماظـقابمعـمسددمعـماالسضاءم

عؼعدمواحدمظؽؾمعائةماظػمغلؿة،موضدمغظؿماظددؿقرم

ماظؾابماظـاظثم معـ ماألول ماظػصؾ معـ ماألول مصرسِف يف

المعـفمإغؿكابمذبؾسماظـقابموتشؽقؾفموإخؿصاصفمإ

تمذبؾسماالهاد،مإذمجاءميفمأغفمملمؼؾنيمتشؽقال

مذبؾسمتشرؼعلمؼدسكم65)ماٌادة مإغشاء م)ؼؿؿ معـف )

ماألضاظقؿم مسـ مممـؾني مؼضؿ ماالهاد ذبؾس

متؽقؼـفم موؼـظؿ مأضؾقؿ ميف ماٌـؿظؿة مشري واحملاصظات

مؼؿعؾؼم معا موطؾ موإخؿصاصف، مصقِف ماظعضقؼة وذروط

مذبؾسم مأسضاء مثؾـل مبأشؾؾقة مُؼلـ مبؼاغقن بف،

مظـقاب(.ا

م)م ماٌادة مغص مإدي ماظرجقع مأنم137وسـد مند )

ماظ مأجؾ مذبؾسماالهادماظددؿقر معقاد مبأحؽام عؿؾ

مذبؾسممجعؾ معـ مصادر مبؼرار معـقرًا متشؽقؾف أعر

معامؼـريماالغؿؼاد،مصؽقػمؼؽقنمذبؾسم اظـقابموػذا

موضدم ماجملؾس مػذا متشؽقؾ مسـ ماٌلؤول مػق اظـقاب

م) اظلؾطةمم(معـفمسؾكمأن48غصماظددؿقرموصؼماٌادة

ماالهاد(م معـمذبؾلنيم)اظـقاب، معؿؽقغة اظؿشرؼعقة

مدابؼماظذطر.

مسؾكمم مؼـص مأن ماظددؿقري مباٌشروع مغفقب ظذا

مإدقًةم ماظعؿؾمبأحؽاعف موآظقة تشؽقؾمذبؾسماالهاد

مبفؾسماظـقاب،مألنمطالماجملؾلنيمميـالنماظلؾطةم

مأنم مؼصح مال مطؿا ماالهادؼة، ماظدوظة ميف اظؿشرؼعقة

مب ماظعؿؾ مآظقة متصدرمتؽقن ماالهاد مذبؾس أحؽام

م مذبؾس مدؾطة موأن مخاصة مسادي االهادمبؿشرؼع

ؿمعـمسدممعقازؼةمظلؾطةمذبؾسماظـقاب،موسؾكماظرش

م ماظددؿقر ميف مورد معا ماالهادمصقة مذبؾس حقل

ممبفؾسم ماظعؿؾ مأجؾ مابؿداًء ماظددؿقر مإن غالحظ

االهادمٌدةمأربعةمدـقاتمثؿمعرورماظقضتميفماظدورةم

م مواظاالغؿكابقة متشؽقؾِفـاغقة مأظقة مسؾك مؼـص ممل

ماظقضتماياظلمملمؼشّؽؾمذبؾسم مويد وإخؿصاصف

مبؿشرؼع مال مددؿقري،مماالهاد مبؿشرؼع مأو سادي

اظعراقمسـمبؼقةماظدولماظيتمتؾـتماظـظاممموبفذامؼشذ

ماظػقدراظل.

ماظدسائؿم مأحد متعد مصإغفا ماظؿـػقذؼة ماظلؾطة مسـ أعا

ؼةمسـماألدادقةمظؾؼقامممبفامماظدوظةماٌرطزؼةماالهاد

ماظلؾطاتماظؿـػقذؼةم متقزؼع ماظؿقازنميف ررؼؼمهؼقؼ

ماالهادؼة.

معـم ماظيت ماظددؿقر مغصقص مبعض معراجعة وسـد

اٌػروضمضدمغضؿتمسؿؾماظلؾطةماظؿـػقذؼة،مإالمإغفم

من مسام موػذاموبشؽؾ مدورػا معـ مأضعػت مأغفا د

مسؽسمعامذػؾتمإظقفماالهاداتماظػقدراظقةماٌؼارغة.

(مندمأنم64ثاعـًا(مواٌادةم)/61صعـدمعراجعةماٌادةم)

اظددؿقرمعـحماظربٌانمحؼمإضاظةمايؽقعةماالهادؼةم

م.م(8)وملمميـحمايؽقعةماظعؽس
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ماٌؾقثماظـاغل

منماحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمبأضؾقؿتؼدؼرمتشرؼعمضاغق

مسؾكمغظاعلمم مؼعؿؿد ميفماظعراق مايؽؿ مغظام مطان ٌا

صإنمم،ددارؼةميفموضتمواحاألماظػقدراظقةمواظالعرطزؼة

مإضؾقؿم ميف متـؿظؿ ممل ماظيت ماحملاصظات مضاغقن صدور

ماظصالحقاتم مؼـظؿ مطل مددؿقرؼة مضرورة أصؾح

واالخؿصاصاتممبامؼـلفؿمععمذؽؾماظدوظةماىدؼدةم

م)اظػقدراظل(م ماالهادي ماظـظام مأداس مسؾك اظؼائؿ

الصؿؼارماظؿشرؼعاتماياظقةمغظرًامواظـظامماظالعرطزيمو

وػذامعامجاءميفممٌـؾمػذاماظقضعمذرعمػذاماظؼاغقن،

ماألدؾابماٌقجؾةمإلصدارمػذاماظؼاغقن.

مأنمم مؼعين ماظؼقاغني معـ ماظـقع مػذا متؼدؼر مطان وإن

غؾنيمعزاؼاهموسققبف،مصإنمعزاؼامػذاماظؼاغقنمتربزميفم

مووضعفم ماظددؿقر مظؿطؾقؼ مخطقة مأواًل مميـؾ طقغِف

عقضعماظؿـػقذ،مطذظؽمعـمأجؾمايػازمسؾكمحؼققم

م مؼؿلـك ماظيتممل مإضؾقؿماحملاصظات ميف ماالغؿظام هلا

مأمم ماجؿؿاسقًا مأم مدقادقًا مطان مدقاء مدؾب ألي

اضؿصادؼًا،مصققػظمهلامػذاماظؼاغقنمحؼفاميفممماردةم

مإخؿصاصاتفاماٌؿـقحةمهلاموصؼماظددؿقر.

مإضؾقؿممأيم ميف ماٌـؿظؿة مشري ماحملاصظات مضاغقن أن

ؼؿضؿـمبعضماٌالحظاتماظصؿقؿقةمواظيتمضدمتعقؾفم

م معقاد معـ مؼؿضؿـف ماظؼاغقغقةممبا مظؾؿؾادئ زباظػة

ماظػقدراظلمواظالعرطزؼةماإلدارؼةمسؾكم اٌؿعؾؼةمباظـظام

محدمدقاء،موػذامعامدـؿـاوظفمتؾاسًا.

ماٌطؾبماألول

مإخؿصاصاتماألضاظقؿمواحملاصظات

مظلـةمم ماظعراق مذيفقرؼة مددؿقر معراجعة سـد

مخصصماظؾابماظرابعم2005) مضد ماٌشرع مأن مند )

ماظ مإخؿصاصات مسؾك مظؾـص ماالهادؼةمعـف لؾطة

واظذيمريؾفامعلؤوظقةماحملاصظةمسؾكموحدةماظعراقم

م.(9)ودالعؿفموإدؿؼالظفمودقادتِفموغظاعفماظدميؼرارل

مدؾقؾمم مسؾك ممتمهدؼدػا مإخؿصاصاتمسدة وػـاك

مايصرمظؿؽقنمعـمإخؿصاصماظدوظةماالهادؼة.

طؿامحددماظددؿقرماظصالحقاتماٌشرتطةمبنيماظدوظةمم

موأال ماالهادؼة ماظؽؿاركمضاظقؿ مإدارة واحملاصظاتميف

وتـظقؿمعصادرماظطاضةماظؽفربائقةماظرئقلقةموتقزؼعفام

ماظؿـؿقةم مدقادات موردؿ ماظؾقؽقة ماظلقادة وردؿ

ماظعاعة،م ماظصققة ماظلقادة موردؿ ماظعام، واظؿكطقط

موردؿم ماظعاعة مواظرتبقؼة ماظؿعؾقؿقة ماظلقادة وردؿ

م.(10)دقادةماٌقاردماٌائقةماظداخؾقة

ماظددم مبني ماٌؿعؾؼةمطؿا ماٌشرتطة ماالخؿصاصات ؿقر

باظـػطمواظغازمواألثارمواٌقاضعماألثرؼة،مواظذيمأذارتم

م) ماٌادة مػقم111إظقف ماظيتمضضتمبأنماظـػطمواظغاز )

ماألضاظقؿم مطؾ ميف ماظعراضل ماظشعب مطؾ عؾؽ

م.(11)واحملاصظات

مملمم معا مصإن ماظصالحقات، مهدؼد مذبال مويف ػذا

م مايصرؼة ماالخؿصاصات ميف مسؾقف ظؾلؾطةمؼـص

ماألضاظقؿم مصالحقات معـ مؼؽقن مصإغف االهادؼة

مواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةميفمإضؾقؿ.

مبنيمم ماٌشرتطة ماظصالحقات ماظددؿقر مبني طؿا

مصقفام مواألضاظقؿ،مصؿؽقنماألوظقؼة ماالهادؼة ايؽقعة
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ظؼاغقنماألضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةميفمإضؾقؿميفم

م(12)حاظةماًالفمبقـفؿا

ندمأنمدؾطةماألضاظقؿمواحملاصظاتمػلمممامتؼدم،مم

ماألعرم ماٌرطزؼةموػذا اظغاظؾةمسؾكمصالحقاتماظلؾطة

مصالحقاتم محدد مضد ماظددؿقر مألن مواضقًا، ؼؾدو

اظلؾطةماٌرطزؼةمسؾكمدؾقؾمايصر،مثؿمسادموشؾّبم

مصالحقاتم مسؾك مواحملاصظات ماألضاظقؿ صالحقات

ماظلؾطةماٌرطزؼةميفمحالمحدثمخالفمبقـفؿا.

ماألم ماالخؿصاصاتموػذا مأطـر مألن معـطؼل مشري عر

مععقـةم مذباالت ميف مدقادات مبردؿ متؿعؾؼ اٌشرتطة

ماٌادةم معـ مداددًا ماظؾـد مغص ماٌـال مدؾقؾ صعؾك

م)ردؿم114) ماٌشرتطة ماالخؿصاصات معـ مأن مسؾك )

مععم مباظؿشاور ماظعاعة مواظرتبقؼة ماظؿعؾقؿقة اظلقادة

ماألضاظقؿمواحملاصظاتماظيتمملمتـؿظؿمبأضؾقؿ،مصإذاممت

ماألضاظقؿم معع مواظؿشاور ماظلقادة مػذه وضع

معـم ماظؿقؾؾ مظألخرية مجيقز مصؽقػ واحملاصظات،

ميفماظشؤونم مبفا مخاصة مووضعمدقادة مبفا م االظؿزام

م.(13)اٌذطقرة

ػذاموعـمذيؾةماظؿـاضضاتماظيتموردتميفمغصقصمم

مواحملاصظاتم مبلؾطاتماألضاظقؿ ماظيتمتؿعؾؼ اظددؿقر

اتماظيتمملمتـؿظؿماحملاصظانماظيتمملمتـؿظؿمبأضؾقؿ،م

يفمأضؾقؿمدبضعمظلؾطةمايؽقعةماٌرطزؼةموصؼمغظامم

ماحملاصظاتم مػذه ممتـح مأي ماإلدارؼة، اظالعرطزؼة

صالحقاتمإدارؼةموعاظقةممتؽـفامعـمإدارةمذؤوغفا،م

مصالحقاتم ماألضاظقؿ ماظددؿقر معـح ماظذي ماظقضت يف

وادعةمظالدؿؼاللمعـماظـقاحلماظؿشرؼعقةمواظؿـػقذؼةم

مسؾك مععممواظؼضائقة ماظصالحقات متؾؽ متؿقائؿ أن

ماظلؾطةماٌرطزؼة.

وػـامغقدمأنمغشريمإديمخؾؾمتشرؼعلميفماظددؿقرمأالم

مصإغفم مأنماٌشرعمويفمصددمايدؼثمسـماألضاظقؿ وػق

ميفم مإضؾقؿ ميف ماٌـؿظؿة مشري ماحملاصظات مدائؿًا ؼذطر

مسـماآلخرم مضاغقغقًامزبؿؾػًا معرطزًا حنيمأنمظؽؾمعـفا

(ممعـماظددؿقرماظيتم115)موػذامواضحميفمغصماٌادة

)...ماظصالحقاتماٌشرتطةمبنيمايؽقعةممممجاءمصقفا

مظؼاغقنم مصقفا ماألوظقؼة متؽقن مواألضاظقؿ، االهادؼة

األضاظقؿمواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةميفمإضؾقؿميفمحاظةم

ماًالفمبقـفؿا(.

وباظؿاظلمصإنمػذاماظددؿقرمضدمأوجدمغقسًامػفقـًامعـمم

ماظيتمو ماالهادؼة ماظػقدراظلماظـظؿ ماظـظام مبني ؿع

وغظامماظالعرطزؼةماإلدارؼةموظطاٌامطانماظعراقمحدؼثم

مؼؼؿصرم مأن ماألودي مطان ماالهادي مباظـظام اظعفد

تطؾقؼفمهلذاماظـظاممبأبلطمأذؽاظفمحػازًامسؾكموحدةم

معـقتم مصالحقات مبلؾب متؿؿزق مأن معـ اظعراق

م متأرخيقة مصؽريمألدؾاب مغضقج مدون ودقادقة

طـرةماٌشاطؾمواٌلؿفداتمسؾكمودقادل،مأومبلؾبم

متارة،م مباظؿـاضض مؼؿلؿ ماظذي ماهلفني ماظقضع ػذا

وباظغؿقضمواظلؽقتمسـمجقاغبمهؿاجمإديمأجقبةم

متارةمأخرى.

ماٌطؾبماظـاغل

االخؿصاصماظؿشرؼعلمجملاظسماحملاصظاتمشريم

مضؾقؿإاٌـؿظؿةمب
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مجملاظسمم ماظؿشرؼعل ماالخؿصاص ميف ماظؾقث ضؾؾ

مبأ ماٌـؿظؿة مشري مإنماحملاصظات مغؾني مأن مغقد ضؾقؿ

ماظدولم ماغؿففؿفا ماظيت ماالخؿصاصات متقزؼع ررق

ماظػقدراظقةمالمدبرجمسـمواحدةمعـمػذهماظطرق.

ماظلؾطةمم-1 مإخؿصاصات ماظددؿقر محيدد أن

ماالهادؼةمودؾطةماألضاظقؿمسؾكمدؾقؾمايصر.

مإخؿصاصاتمم-2 ماالهادي ماظددؿقر محيدد أن

مسؾك ماالهادؼة مباضلمماظلؾطة موؼرتك مايصر دؾقؾ

ماالخؿصاصاتمإديماألضاظقؿ.

ماألضاظقؿمم-3 مدؾطة م ماالهادي ماظددؿقر محيدد أن

سؾكمدؾقؾمايصرموعامدقاػامعـمإخؿصاصاتمتؽقنم

مظؾلؾطةماالهادؼة.

مضؿـمم ماالخؿصاصات متؼلقؿ مإدي ماظؿعرض وسـد

مهدؼدم مررؼؼة مإسؿؿد مأغف مند ماظعراضل اظددؿقر

مسؾك ماالهادؼة ماظدوظة موعاممدؾطة مايصر دؾقؾ

ماألضاظقؿم مإدي معـقفا مصؼد مدؾطات معـ م سداػا

مواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿةمبإضؾقؿممعـمجفةمأخرى.

ماظددؿقرمؼؿضحمأنمػـاكمم ماظذيمأورده وعـماظؿؼلقؿ

ثالثمأغقاعمعـماظؿشرؼعاتمتصدرميفمزؾمػذاماظـظامم

م:

اظؿشرؼعاتماالهادؼةم:موػلمتصدرمسـماظلؾطةمم-أم

مة.اظؿشرؼعقةماالهادؼ

اظؿشرؼعاتماإلضؾقؿقةم:موػلمتصدرمسـماظلؾطةم-ب

اظؿشرؼعقةمداخؾماإلضؾقؿممظغرضمتـظقؿمذؤونماإلضؾقؿم

مؼؿعدىم ماظؿشرؼعاتمال معـ ماظـقع مػذا مدرؼان وغطاق

محدودماإلضؾقؿ.

ماظيتمم-ج ماظؿشرؼعات موػل م: ماحملؾقة اظؿشرؼعات

مشريم مظؾؿقاصظات ماحملؾقة م ماجملاظس مسـ تصدر

ماٌـؿظؿةميفمإضؾقؿ.

مواٌاظقةموتؽق ماإلدارؼة ماظشؤون متـظقؿ معـفا ماظغاؼة ن

معـم ماظـقع مػذا مدرؼان مغطاضف مؼؿعدى موال حصرًا

مماظؿشرؼعاتمحدودمػذِهماحملاصظة.

مصإغفام مربؾقة مأم مإضؾقؿقة ماظؿشرؼعات مطاغت ودقاء

جيبمأنمالمتؿعارضموجبؿقعماألحقالمععماظددؿقرم

موذظؽم مثاغقًا ماظؼقاغنيماالهادؼة موعع االهاديمأواًل

ؾقؼًامٌؾدأممسقماظددؿقرمواظذيمؼؤدسمعؾدأماظؿدرجمتط

ماظؼاغقغقةم ماظؼاسدة مخبضقع مؼؼضل ماظذي اظؼاغقغل

معـم مصاظغاؼة ماألسؾك، ماظؼاغقغقة ماظؼاسدة مإدي األدغك

ماظـظامم مػقماحملاصظةمسؾكمإدؿؼرار ماٌؾدأ تطؾقؼمػذا

متؾؽم مجراء ماظػقضك مووـب ماظعام اظؼاغقغل

م.(14)اظؿعارضات

ماالغؿم مأذد معـ ماظددؿقرموظؽـ مسؾك ؼاداتماظيتمترد

محددتماظلؾطاتم موإن مإغف ماظشأن، مػذا اظعراضلميف

مإديم معـقفا مسداػا االهادؼةمسؾكمدؾقؾمايصرموعا

مإغفم مإال مبإضؾقؿ، ماٌـؿظؿة مشري مواحملاصظات األضاظقؿ

ٌؾدأماظلؿقماظددؿقريمواظؿدرجماظؼاغقغلمصإغفممخالصًام

ماظؼقاغنيم مبني مواخؿالف متعارض محدوث محال يف

ماحملؾقةماال ماظؼقاغني مشّؾب مصإغف مواحملؾقة هادؼة

سؾكماظؼقاغنيماالهادؼةمضاصزًامبذظؽمسؾكمأػؿماٌؾادئمم

ماظددؿقرؼةمواظؼاغقغقة.
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محالمم ميف ماألدغك مظؾؿشرؼع ماألوظقؼة مأسطك مإغف أي

مإخؿالفمبنيماظؼاس متعارضمأو معامدوجقد تنيموػذا

م(معـماظددؿقرمداظػةماظذطر.15وردميفماٌادةم)

مصإنم (مؼدسقمبصراحةمإديمغلػم15عـطؼماٌادةم)ظذا

ميفم ماظددؿقر مسؾقفا مغص ماظيت ماظددؿقر مسؾقؼة عؾدأ

م) ماظؿدرجم13اٌادة معؾدأ معـ مباظضد مؼعؿؾ مطؿا )

مُؼ موػق مادياظؼاغقغل ماالهادؼة أػقاءممكضعمايؽقعة

معـم مرباصظة مأو ماألضاظقؿ معـ مإضؾقؿ وعصاحل

م مدؾطة موجيعؾ مواحملاصظاتماحملاصظات األضاظقؿ

 .(15)ؾكمعـمدؾطاتماظدوظةماالهادؼةدؾطةمأس

طؿاموأنمأػؿمعامميقزمحدودماظعالضةمبنيماظؿشرؼعاتم

مواظؿشرؼعاتم ماحملاصظات مذباظس معـ اظصادرة

االهادؼةمأنماظؿشرؼعاتماحملؾقةمجيبمأنمتؿؽاعؾم

متـػقذػام مؼؿؿ مطل ماالهادؼة ماظؿشرؼعات عع

وتطؾقؼفا،مظذامصإنمسؾكمتؾؽماجملاظسماظؿشرؼعقةمأنم

مص ماظيتممتارس ماٌلاحة موصؼ ماظؿشرؼعقة الحقاتفا

متشرؼعم مأي موأن ماالهادي ماظددؿقر مهلا حددػا

مبارؾم متشرؼع مؼؽقن مصإغف ماٌلاحة متؾؽ ؼؿعدى

ماظؿشرؼعاتماظصادرةم مصإن موسؾقِف وزباظػمظؾددؿقر،

سـماجملاظسماحملؾقةمجيبمأنمتؽقنمإعامأنمتؽقنم

مباظؿاظلمالمجيقزم معاظقة، مأو مىقاغبمإدارؼة عـظؿة

ماجمل مورممظؿؾؽ مجزائقة متشرؼعات متصدر مأن اظس

أصعااًلمأومهددمسؼقباتمسؾكمأصعالمشريمذبرعةموصؼم

م مجيقز مال مطؿا ماالهادي متصدرماظؼاغقن مأن هلا

تشرؼعاتمعدغقةمتـظؿماظعالضاتماظؿعاضدؼةمبنيمأصرادم

ماظؼاغقن مأن مطقن ماحملاصظة ميف االهاديمماجملؿؿع

م.(16)ذظؽمطػؾمتـظقؿ

ماٌطؾبماظـاظث

اظصادرةمسـمماالسؿالماظؼاغقغقةؾكمددؿقرؼةماظرضابةمس

ماحملاصظات

مشريماٌـؿظؿةمبإضؾقؿ

معفامم متقزؼع مأداس مسؾك ماإلدارؼة ماظالعرطزؼة تؼقم

ماٌرطزؼةم ماظلؾطة مبني مواظؿـػقذؼة ماإلدارؼة اظقزقػة

مبعضماظلؾطاتم مصؿعطل معرصؼقة مأو وػقؽاتمربؾقة

الدباذماظؼراراتماٌؿعؾؼةمباظـشاطماإلداريمإديمػقؽاتم

مخيضعمظ موال ماٌرطزؼة ماظلؾطة معقزػل معـ قلت

مربؾقةم مذباظس مأن مسؾك ماظقزقػل ماإلداري ظؾؿدرج

معـؿكؾةمتدؼرماحملاصظات.

معـم مرطـًا مؼعد ماٌـؿكؾة ماجملاظس مػذه معـؾ صقجقد

مأوم مصالمتؤدسماظالعرطزؼة ماظالعرطزي، ماظـظام أرطـ

مبقجقدممطؾؼُت ماظددؿقري ماٌشرع مإسرتاف مبفرد

مُؼ مربؾقة محاجات مأو مإدارتفامعصاحل مترك ػضؾ

مُت مأن مجيب مبؾ ماحملؾقني مأومظؾلؽان مػقؽات شؽؾ

مصإنم موػؽذا ماالغؿكاب. مررؼؼ مسـ مربؾقة ذباظس

معـم مأداس مرطـ مػق ماجملاظس متؾؽ مإغؿكاب ذرط

م.(17)أرطانمغظامماظالعرطزؼةماإلدارؼة

م) ماٌادة معـ مثاظـًا ماظػؼرة مسؾك ماإلرالع معـم7وسـد )

م) مرضؿ م21ضاغقن مظلـة مذم2008( مبأنمؼؿؾنيمبال ؽ

رؾقعةماظؿشرؼعاتمالمتعدومأنمتؽقنمتـظؿقةمظؼضاؼام

مومبعـكم ماحملاصظة، مذؤون مدبص موعاظقة إدارؼة

ممتؾ مال ماحملاصظات مذباظس مإن مدـمأضرب محؼ ؽ
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مُعـشؽة متؽقن ماظيت مُعماظؼقاغني مأومَؤأو ميؼقق دلة

ماظؼقاغنيم ميف متـظقؿفا مؼؿؿ ممل مأصؾقة واجؾات

ػؼرةمآغػةماالهادؼةماظـاصذة،مواظدظقؾمسؾكمذظؽمأنماظ

مدـا معـ ماظغرض مبأن مبقـت مضد ذرؼعاتممظذطر

معؾدأم موصؼ مذؤوغفا مإدارة معـ مميؽـفا م))مبا احملؾقة

اظالعرطزؼةماإلدارؼة((مسؾكمأنمتؾؼكمػذهماظؿشرؼعاتم

م.(18)أوممبعـكمأدقم)اظؼرارات(معؿقائؿةمععماظددؿقر

إالمأنمعامؼـلػمزاػرمػذاماظـص،مبأنماظددؿقرمغصم

ماٌ معـ مخاعلًا ماظؾـد مخيضعمم(122م)ادةيف م))ال :

مأوم موزارة مإذرافمأي مأو مظلقطرة ذبؾسماحملاصظة

معلؿؼؾة((.م معاظقة موظف مبقزارة مشريمعرتؾطة مجفة أؼة

مألنم ماإلدارؼة، ماظالعرطزؼة مبؼقاسد مؼعصػ معا وػذا

مظؾرضابةم مجيبمأنمدبضع ماظالعرطزؼة ماإلدارة أسؿال

ماظعراضل،م ميفماظددؿقر مالمنده معا واإلذراف،موػذا

مأن مبعد مواٌاظقةممصفق ماإلدارؼة ماظصالحقات أسطك

مضؾؾم معـ ماظرضابة مسـ ممبـأى مظقضعفا مجاء اظقادعة

مأخرىم معـمجفة،موعـمجفة مػذا ماٌرطزؼة. اظلؾطة

عـمضاغقنماحملاصظاتمسؾكمأنمم(/ثاغقًا2)غصتماٌادةم

خيضعمذبؾسماحملاصظةمواجملاظسماحملؾقةمظرضابةم

م ماظـقاب مذبؾس مأن مأي ماظـقاب، باسؿؾارهمذبؾس

مإ مرضابقةمدؾطة مدؾطة مميارس مصإغف مسؾقا هادؼة

ماظيتم ماظرضابة موصقر ماحملاصظة، مذبؾس ٌراضؾة

مذبؾسماظـقابمتؿؿـؾمحبؾماجملؾسموصؼًام مياردفا

م) م))جملؾسم20ظؾؿادة م: مصقفا مجاء محقث /ثاغقًا(

اظـقابمحؾماجملؾسمباألشؾؾقةماٌطؾؼةمظعددمأسضائفم

مسؾكمرؾبمعـماحملاصظمأومرؾبمعـمثؾثمسددم بـاًء

مفمإذامهؼؼتمأحدماألدؾابماٌذطقرةمأساله((.أسضائ

ماظقاردؼـم ماظـصني مبني ماظشؽؾل ماظؿعارض مػذا وإزاء

مسؾقؼةأسالهمغقدمأنمغؾنيمعامؼأتلم:مباظـظرمإديمعؾدأم

مبأنماظددؿقرمؼؼعميفمضؿةماظؼقاسدم مغعؾؿ اظؼاغقنمصإغـا

مواألغظؿةم ماظؿشرؼعات مذيقع مصإن مظذا اظؼاغقغقة

مظؾدد مدبضع مأن مجيب مغاحقةمواظؿعؾقؿات معـ ؿقر

ماظددؿقرم مخياظػ متشرؼع مصؽؾ ممبضؿقغف، اإلظؿزام

ؼعؿربمشريمعشروع،مظذامجيبمأنمتصدرماظؿشرؼعاتم

مندم ماياظة مػذه موأعام مظؾددؿقر، موعطابؼة عؿقائؿة

أنماظددؿقرمملمخيضعمذبؾسماحملاصظةمإديمدقطرةم

أومإذرافمأيمجفةموزارؼةمأومأؼةمجفةمشريمعرتؾطةم

ماظؼاغق مغص محني ميف مذبؾسمبقزارة، مأن مسؾك ن

احملاصظةمواجملاظسماحملؾقةمدبضعمظرضابةمذبؾسم

ماظـقاب.

مظؾؿقؽؿةماالهادؼةماظعؾقاماظلؾطةميفماظرضابةم وأخريًا

مذباظسم مسـ ماظصادرة ماظؿشرؼعات مددؿقرؼة سؾك

مسؾكم ماظرضابة ميف مدبؿص مباسؿؾارػا احملاصظات

مإديم مواظؿعؾقؿاتمإدؿـادًا ماظؼقاغنيمواألغظؿة ددؿقرؼة

مأواًل(معـماظددؿقر./93اٌادةم)

مأنمعـحمذبؾسم ماجملال، مغؾنيميفمػذا مأن مغقد طؿا

ماألعقرم مظؿـظقؿ متشرؼعات مإصدار مدؾطة احملاصظة

اٌاظقةمواإلدارؼةمؼـطقيمأواًلمسؾكمضصقرميفمادؿكدامم

ماٌصطؾحممعصطؾح معػفقم مأن محقث )اظؿشرؼعات(.

األخريمػقمسؾارةمسـمذبؿقسةمعـماظؼقاسدماظؼاغقغقةم

طةماظؿشرؼعقة،ميفمحنيمأنماٌػفقمماظصادرةمعـماظلؾ
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مذباظسم ممتؿع مإعؽاغقة مػق ماٌصطؾح مهلذا اظقاضعل

احملاصظاتمبصالحقةمإصدارمضراراتمإدارؼةمتـظقؿقةم

ظؿلقريمأعقرماحملاصظةمدقاءمطاغتمعاظقةمأممإدارؼة،م

(معـمضاغقنماحملاصظاتمغصتم31طذظؽمصإنماٌادةم)

م)أحدمسشر(مسؾكمأغفم:م))عـمصالحقاتم يفماظػؼرة

احملاصظماالسرتاضمسؾكم)ضرارات(مذبؾسماحملاصظةم

...مويفمحالمأصرماجملؾسماٌعنيمسؾكمضرارهمأومإذام

ماحملاصظم مبقـفا ماظيت ماٌكاظػة مإزاظة مدون مصقف سّدل

صعؾقفمإحاظؿفمإديماحملؽؿةماالهادؼةماظعؾقامظؾؾتميفم

ماألعر.

ذبؾسماحملاصظةمضدمالممطؿامالمخيػكمسؾكمأحدمأن

م مخربةماسضاءؼضؿ موػذاممذوي ماظؼاغقن، مذبال يف

متؿلؿم ماجملؾس مسـ ماظصادرة ماظؼرارات جيعؾ

مباظضعػمواإلرباك.

مةم:ـاًامت

ماظـؿائجم:م–أم

مجم:ئعـماظؾقثمتؾنيمظـامذيؾةمعـماظـؿا

مم-1 مظلـة ماظعراق مذيفقرؼة مددؿقر ضدمم2005إن

ماظلؾطةم مترطقز مظعدم مطقدقؾة ماظػقدراظقة معؾدأ إسؿـؼ

ظظؾؿمواالضطفاد،ماظلقادقةماظيتمضدمتؽقنمممؾقءةمبا

مغظرًام موظؽـ ماظلابؼ، ماظـظام موربة متؽرار وسدم

يداثةمػذهماظؿفربةميفماظعراقموألغفامملمتؽـموظقدةم

زروفمتارخيقةمعؿدرجةموإمنامطاغتمطردةمصعؾمضدم

دؾطةمظـظامماظلابؼ،مصإنماظػقدراظقةميفماظعراقمضائؿةم

مدقادقةم معصاحل مظؿقؼقؼ مضائؿة مدوظة متػؽقؽ سؾك

مإو موػذا ماظؿارخيلمودوظقة ماٌـشأ مظطؾقعة معغاؼر اه

مظؾػقدراظقة.

وإضافماظددؿقرمغظامماظالعرطزؼةماإلدارؼةمغظاعًامم-2

معـم مأدادقة مدساعة معلؼطًا مظؾػقدراظقة، عالزعًا

مجفةم موجقد موػل ماإلدارؼة ماظالعرطزؼة دساعات

مرضابقةمتراضبمأسؿالماهلقؽاتماحملؾقة.

مبإضؾم-3 قؿمعـحماظددؿقرماحملاصظاتماظيتمملمتـؿظؿ

صالحقاتمإدارؼةموعاظقةموادعةمدونمأنمتؽقنمػـاكم

م متؾؾؽرضابة مؼدصعممسؾك ماألعر موػذا اظصالحقات،

مغزسةم مسؾك ماالدؿؼالل متغؾقبمغزسة احملاصظاتمإدي

موحدةم مباظؿاظلممتزؼؼ ماٌرطزؼة مايؽقعة معع اظقحدة

ماظعراقماإلدارؼةموعامؼرتتبمسؾقفامعـمتؾعاتمأخرى.

مم-4 مواظالعرطزؼة ماظػقدراظقة مأصؾقؿامإن اإلدارؼة

معـم موعؾ مصفل مواغؼلاعف ماظعراق مظؿؿزق ودقؾة

مأنم مخاصة مدوظة، مداخؾ مبدوظة مأذؾف احملاصظات

اظددؿقرمضدمعـقفامصالحقاتمإدارؼةموعاظقةموادعةم

مدونمأيمرضابة.

تغؾقبماٌصؾقةماحملؾقةمسؾكمعصؾقةمايؽقعةمم-5

اٌرطزؼةموػذامؼؾدومجؾقًاميفمآظقةمتقزؼعماظصالحقاتم

موبنيمبنيماألضا مبإضؾقؿ مواحملاصظاتمشريماٌـؿظؿة ظقؿ

ماظدوظةماالهادؼة.

ماألضاظقؿمم-6 مبني ماظددؿقري ماٌشرع مؼػرق مل

مبإضؾقؿمعـمحقثماٌرطزم واحملاصظاتماظيتمملمتـؿظؿ

مسـم مزبؿؾػ مضاغقغل معرطز معـفؿا مصؾؽؾ اظؼاغقغل،

متارخيقةم مظظروف متـشأ معا مشاظؾًا مصاألضاظقؿ اآلخر،

مص ماحملاصظات مأعا ماظذيمودقادقة، مػق ماظؼاغقن إن
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مباسؿؾارػام مبفا ماًاص ماظؼاغقغل ماظـظام حيدد

موحداتمإدارؼة.

مصالحقةمم-7 مبإضؾقؿ متـؿظؿ ممل ماظيت ظؾؿقاصظات

إصدارمضراراتمإدارؼةمتـظقؿقةممبامميؽـفامعـمإدارةم

متؽقنمذيقعمػذهم مسؾكمأن مواإلدارؼة ماٌاظقة ذؤوغفا

ةمرؼعاتماٌرطزؼةمشريمزباظػراراتمتؿقاءممععماظؿشاظؼ

مهلاموالمعـشأةمألؼةمضاسدةمضاغقغقة.

ماٌؼرتحاتم:م-ب

إنمصقاشةماظددؿقرمتؿطؾبمتقاصرمأذكاصمذويمم-1

مألنم مواظلقادة ماظؼاغقن مذبال مواخؿصاصميف خربة

موظؽلم ماظػقدراظقة، مبؿفربة ماظعفد محدؼث اظعراق

مغظامم مظف مؼؤدس مأن مالبد مأطؾف ماظـؿار مػذا ؼؤتل

م مسؾكماظدميؼرارقة مسؾكمضاغقغلمعؿؽاعؾمضائؿًا وضادرًا

ذبابفةماٌشاطؾماظيتمميؽـمأنمتعرتضموجقدمػذام

ماظـظام.

مبصػؿفمم-2 مذبؾسماالهاد متػعقؾمدور اظعؿؾمسؾك

مضاغقنم مصدور مسؾك ماالسؿؿاد مدون متشرؼعقة دؾطة

مصؾبم ميف مررؼؼ مسـ ماظـقاب، مذبؾس معـ سادي

ماظددؿقرمسؾكمتشؽقؾفموصالحقاتف.

مايؽقعةمم-3 مبني ماظصالحقات متقزؼع مآظقة تعدؼؾ

رطزؼةمواألضاظقؿمواحملاصظاتماظيتمملمتـؿظؿمبإضؾقؿماٌ

محالم ميف ماٌرطزؼة ماظلؾطة مصالحقات وتغؾقب

موظقسم مواحملؾقة، اظؿعارضمبنيماظؼقاغنيماالهادؼة

طذظؽماسادةماظـظرميفماظقةماظعؽسمطؿامػقميفماظددؿقر.

مواحملاصظاتم ماالضاظقؿ مبني ماظصالحقات تقزؼع

مباىقاغبماظؿعؾقؿق مؼؿعؾؼ مصقؿا مواظصـاسقةموخاصة ة

مواظـرواتماظطؾقعقةمواًدعاتمورباربةماظؾطاظة.

متدخؾمم-4 محؼ مسؾك ماظددؿقر مؼـص مأن جيب

ايؽقعةماالهادؼةميفممماردةمصالحقاتماألضاظقؿميفم

محالمأخػؼتماألخريةميفممماردةمصالحقاتفا.

مايؽقعةمم-5 مأحؼقة مسؾك ماظددؿقر مغص ضرورة

محؼم معؼابؾ ماالهادي ماظربٌان محبؾ االهادؼة

ماظربٌانميفمدقبماظـؼةمعـمايؽقعة.

مادؿكداممم-6 ميف ماظؼصقر مسالج ماٌشرع مسؾك جيب

ميفم ماظقارد م)اظؿشرؼعات( معـم7)ماٌادةعصطؾح /ثاظـًا(

ضاغقنماحملاصظات،مألنماٌػفقممعـمػذاماٌصطؾحمػقم

ماظلؾطةم معـ ماظصادرة ماظؼاغقغقة ماظؼقاسد ذبؿقسة

مػذام موصؼ معـف ماٌؼصقد مأن محني ميف اظؿشرؼعقة،

ظؼاغقن،مصالحقةماجملاظسماحملؾقةمإصدارمضراراتما

مواإلدارؼةم ماٌاظقة ماألعقر مظؿـظقؿ مإدارؼة تـظؿقة

مظؾؿقاصظات.

جيبمانمؼؿضؿـماظؼاغقنماحؽاعامخاصةمباظؼرىمم-7

محلؾؿام ماحملاصظة معؽقغات ماحدى متعد ماغفا راٌا

م(معـماظؼاغقن.1غصتمسؾقفماٌادة)

معـم-8 ماحملاصظات مذباظس ماسضاء متعقني مضرورة

ماظشروطم موتؿقاصرذيقع ماظػعاظة ماالدارؼة اظعـاصر

ماظشكصقةم ماالػقاء مسـ مبعقد مصقفؿ اظؼاغقغقة

مواظؿقصقاتمواظؿقدطات.
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 هوامشال
تطؾقؼماظػقدراظقةميفمم-اغظرمد.مراصعمخضرمذربمومد.مسؾلمػاديمريقديمومد.مسالءمسؾدمايلـماظعـزيمم-1

م–م2005م-م6اظعددمم–(م10دارؼةمواظؼاغقغقة،ماجملؾدم)اظعراق،محبثمعـشقرميفمذبؾةمجاععةمبابؾممظؾعؾقمماال

م.1248ص
م–جاععةمبغدادمم–طؾقةماظؼاغقنمم–االغظؿةماظلقادقةممم-اغظرمد.مصاحلمجقادمطازؿمومد.سؾلمشاظبماظعاغلمم-2

م.19صم–م1990

مذفقبمم-ممممممممم ماؼاتمدؾؿان مم–طذظؽماغظر ماظعراق ماظػقدراظلميف م–اظـظام ماديم معاجلؿريمعؼدعة مرداظة

 .مم66صم–م2009-ذبؾسمطؾقةمايؼقق/جاععةماظـفرؼـم

ماظلابؼ،مصم-3 ماٌصدر مذربموآخرون، مراصعمخضر مد. ماظزؼديم1256اغظر مسؿارة مرذقد موظؾؿزؼد درادةمم–،

 .2005م–تشرؼـماظـاغلمم32غشرتفاماٌلؿؼؾؾماظعربلمباظعددم
 (.2004/ب(معـمضاغقنمإدارةماظدوظةمظؾؿرحؾةماالغؿؼاظقةمظعامم)م54اٌادةم)مم-4

 (.2005(معـمددؿقرمذيفقرؼةماظعراقمظعامم)1راجعمغصمماٌادةم)م-5

 (مغصتمسؾكمإعؽاغقةمادؿقداثممأضاظقؿمأخرىموصؼمآظقةمحددتفامػذهماٌادة.119سؾؿًامأنماٌادةم)مم-6

 (معـماظددؿقر.122راجعماٌادةم)م-7

مؿـػقذؼةموشؾمؼدػامإديمأضصكمحد.(معـماظددؿقرماظيتمتؾنيمإضعافماظلؾطةماظ87وم80طذظؽمراجعماٌقادم)م-8

م–بغدادمم–اٌؽؿؾةماظؼاغقغقةمم–اظالعرطزؼةمواظػدؼراظقةمم–وظؾؿزؼدمراجعماظؼاضلمغؾقؾمسؾدماظرريـمحقاويممم

 .110ص
م)م-9 مغصماٌادة مودقاداتفم109راجع موادؿؼالظف مودالعؿف ماظعراق موحدة مسؾك ماالهادؼة ماظلؾطات م)هاصظ )

 وغظاعفماظدميؼرارلماالهادي.

 .2005(معـمددؿقرمذيفقرؼةماظعراقم114راجعمغصماٌادةم)مم-10
(ماظيتمضضتمبأنمتؿقديمايؽقعةماالهادؼةمععم112(معـماظددؿقرمطذظؽماغظرماٌادةم)111راجعماٌادةم)م-11

حؽقعاتماألضاظقؿمواحملاصظاتماٌـؿفةمردؿماظؾقاغاتماظلرتاتقفقةماظالزعةمظؿطقؼرمثروةماظـػطمواظغازممبامحيؼؼم

 كمعـػعةماظشعبماظعراضلمباالسؿؿادمسؾكمأحدثمتؼـقاتمعؾادئماظلققموتشفقعماالدؿـؿار.أسؾ

م(معـماظددؿقر.115راجعمغصماٌادةم)م-12
ممم-13 معفدي مصقصؾ م)شازي ماظدطؿقر مم–أدؿاذغا مظلـة ماظعراق مذيفقرؼة مم2005غصقصمددؿقر ماٌقزان م–يف

 .43م–م42صم–م2008م–م1طم–(م1عقدقسةماظـؼاصةماظؼاغقغقةم)
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مم-14 مبغداد/ مجاععة مإديمذبؾسماظؼاغقن/ معؼدعة مدطؿقراه مأرروحة ماظددؿقر، مسؾق معؾدأ مسزؼز، م–م1980صائز

 .30ص
تـاضضاتماظددؿقرماظعراضلموإخؿصاصمضاغقنماحملاصظات،معـشقرمسؾكمم–عؼاظةمظؾدطؿقرمرؼاضماظزػرييمم-15

 .مwww.Iraqja.orgاٌقضعماإلظؽرتوغلم
عؼاظةمعـشقرةمسؾكمم–صاصماظؿشرؼعلمجملاظسماحملاصظاتميفماظعراقماالخؿم–احملاعلمحلـماظعؽؾقؾلمم-16

م.www.brbo.orgعقضعمبـتماظراصدؼـم
 .194صم–م1939م–بغدادمم–عطؾعةماألػاظلمم–اظؼاغقنماإلداريمم–د.مسـؿانمخؾقؾمسـؿانمم-17
م-18 ماٌرضؿ ماحملاصظات مضاغقن ميف مم21ضراءة ماظعا2008ظلـة ماظؼاغقن مضلؿ م مإدي معؼدعة مسؿؾ م/طؾقةم/ورضة

م20م10–م2009م–اظؼاغقن/جاععةماظؽقصةمعـمضؾؾمم.مأريدمسؾقسمغعؿةماظػؿالويم
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ذادرذ:ـاملص

ذاظؽتبذاظعاعةذ:ذذ-أ

ذ.1990ذ–جاععةذبغدادذذ–طؾقةذاظؼاغونذذ–األغظؿةذاظدقادقةذذ–د.ذصاحلذجوادذطازمذود.ذسؾيذشاظبذاظعاغيذذ-1

ذ.1939ذ–بغدادذذ–ػاظيذعطبعةذاألذ–اظؼاغونذاإلداريذذ–د.ذسثؿانذخؾقلذسثؿانذذ-2

(ذ1عودوسةذاظثؼاصةذاظؼاغوغقةذ)ذ–يفذاملقزانذذ2005غصوصذددتورذمجفورؼةذاظعراقذظدـةذذ–أ.د.ذشازيذصقصلذعفديذذ-3

ذ.2009ذ–ذ1طذ–

ذ.2009ذ–بغدادذذ–املؽتبةذاظؼاغوغقةذذ–اظالعرطزؼةذواظػقدراظقةذذ–اظؼاضيذغبقلذسبدذاظرمحنذحقاويذذ-4

ذاظبحوثذ:ذ-ب

ذسبقسذغذ-1 ذأمحد ذاظػتالوي ذذ–عؿة ذاحملاصظاتذاملرضم ذضاغون ذيف ذذ21ضراءة ذضدمذذ–ذ2002ظدـة ذإىل ذعؼدعة ذسؿل ورضة

ذ.2002010ن/طؾقةذاظؼاغون/جاععةذاظؽوصة/اظؼاغو

حبثذعـشورذيفذذ–تطبققذاظػقدراظقةذيفذاظعراقذذ–د.ذراصعذخضرذذربذود.ذسؾيذػاديذمحقدذود.ذسالءذسبدذاحلدنذذ-2

ذ.2005ذ–ذ6اظعددذ-10اجملؾدذذ–رؼةذواظؼاغوغقةذجمؾةذجاععةذبابلذظؾعؾومذاإلدا

ذاظردائلذاجلاععقةذ:ذ-ج

ذذفقبذذ-1 ذذ–آؼاتذدؾؿان ذاظعراق ذيف ذاظػقدراظي ذجاععةذذ–اظـظام ذ/ ذاحلؼوق ذعاجدتريذضدعتذإىلذجمؾسذطؾقة رداظة

ذ.2009ذ–اظـفرؼنذ

ذ.1920ذ–/ذجاععةذبغدادذأرروحةذدطتوراهذعؼدعةذإىلذجمؾسذطؾقةذاظؼاغونذذ–عبدأذسؾوذاظددتورذذ–صائزذسزؼزذذ-2

ذاظدداتريذواظؼواغنيذواجملالتذ:ذ-د

ذ.2005ددتورذمجفورؼةذاظعراقذظدـةذذ-1

ذ.2004ضاغونذإدارةذاظدوظةذظؾؿرحؾةذاالغتؼاظقةذذ-2

ذ.2005ذ–تشرؼنذاظثاغيذذ–ذ32اظعددذذ–جمؾةذاملدتؼبلذاظعربيذذ-3

ذاملواضعذاألظؽرتوغقةذ:ذ-ػـ

عؼاظةذعـشورةذسؾىذعوضعذبـتذذ–ظتشرؼعيذجملاظسذاحملاصظاتذيفذاظعراقذاالختصاصذاذ–احملاعيذحدنذاظعؽقؾيذذ-1

ذ.www.brbo.orgاظراصدؼنذاألظؽرتوغيذ

ذذ-2 ذاظزػريي ذرؼاض ذذ–د. ذاحملاصظات ذضاغون ذواختصاص ذاظعراضي ذاظددتور ذاملوضعذذ–تـاضضات ذسؾى ذعـشورة عؼاظة

ذ.www.iraqja.orgاألظؽرتوغيذ

 

   

     


