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Abstract: 

         The day of the federal 

issues most controversial, as 

a bit of Iraqis have a clear 

idea of what they mean real 

federalism in its content, 

with no sincerity behind such 

calls, the Federal. Rather 

than being the federal source 

of strength and cohesion 

between the components of 

the Iraqi people, they versa 

seeks to shredded into small 

sectarian ethnic encouraged 

by external forces. 

       The objective of this 

research is to shed light on 

one of these federal projects, 

a territory of the western 

region, which launched in 

2005, in order to stand on the 

nature of this project, and 

justifications, and the reasons 

for its failure and not 

appearing to fruition.                                              

      To achieve the aim of the 

research, it was divided on 

four demands, addressing the 

first requirement of which 

definition of federalism, and 

the second requirement for 

federalism in Iraq, The third 

requirement was devoted to 

talk about the project 

territory of the Western 

Region, The fourth 

requirement Vtm which 

examined the reasons for the 

failure of the territory of the 

region project 

ذبحث:ذذذذذذؿؾخصذاؾ

اظػقدراظقةماظقووممعونماظؼضو ؼ مارطـوامإ و رةممممممتعدم

عونماظعوااضق ممممأنمضؾوقفًممظؾفدلمواًوف, مإذم

ميؾؽونمصؽاةمواضوقةمسؿو متعـقوهماظػقدراظقوةم ممممم

عضووؿوغف مايؼقؼووي معووومسوودممواووودماظـواؼوو مم

اظصوو دضةموراممعـوولمػووعهماظوودسواتما ه دؼووة م

حومممدراظقةمعصدرمضوةموتفقصؾد معنمأنمتؽونماظػ

ع ب معؽوغ تماظشعبماظعااضي مصنغف مبو ظعؽ مم

 د.هادي مشعان ربيع
 ةكلية القانون والعلوم السياسي

 جامعة االنبار
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تلووعىمعوونمااوولمإىلؼؼووهمإظبمدوؼووفتمر  ػقووةم

ممساضقةمبؿشفقومعنمضوىمخ راقة مممم

إنمػد,ماظؾقثمػومتلوؾق ماظضووممسؾوىمممممممممم

واحدمعنمػعهماٌش رؼوما ه دؼوة موػوومإضؾوقممممم

 معونمم2005اٌـطؼةماظغابقة ماظعيمراحم مس مم

ػووعاماٌشوواو  ممأاوولماظوضووو,مسؾووىمرؾقعووةمممم

وأدؾ بمصشؾهموسدممزفورهمإظبمحقوىلمم موعدلراته

ماظواضو مم

سؾوىممموظؿقؼققمػد,ماظؾقث ممتمتؼلقؿهمممممم

أربعووةمعط ظووبم متـوو ولماٌطؾووبمارولمعـفوو مممم

دراظقةمقؾػظاظؿعاؼفمب ظػقدراظقة مواٌطؾبماظـ غيم

صؼوودمخصوو ماٌطؾووبماظـ ظووثم مأعوو م ماظعوواا 

غابقوة مأعو مممسنمعشاو مإضؾقمماٌـطؼةماظمقدؼثظؾ

حبووثمأدووؾ بمصشوولممصووؿممصقووهاٌطؾووبماظاابوووم

عشاو مإضؾقمماٌـطؼةماظغابقوة م وممسواهمرػومممممم

ؿوصولمممتماظاظؿوصق ت موخؿمماظؾقثمبولػممعو ممم

مم ظهمعنمغؿ  جم

ذةــــدؿـادلؼ

ؼشفدماظع ملمعومعطؾوماظؼوانمايو ديمممممممممممم

واظعشوواؼنمهووو تموادووعًةم مأكوو  مايؽوومممم

سؾقوهماظودولماظؼوعقوةممممعونمسو ملمتغؾوبممممم اظل  د

ذاتماظلق دةمإظبمس ملمتؿض ملمصقهمدق دةماظدوظةم

وتؿىلاؼدمب ماظدولمروابو مذاتمرو بومددوؿوريمممم

دراظيمقوووعووومأغوهم مؼواوودمكووذجمصمممدراظي قومص

إ مأغوهمؼؾودوممممص ,مميؽنمتطؾقؼهم مطلمعؽو نم

ظذلدممعنمخفظهمصورةمخق رًامتؿفهمظهماظشعوبم

ؿؾوةمعونمممعؼؾوظةمظشؽلماظدوظوةماظوتمتؿصوفم ممم

اظؿـو ماظعاضي مواٌعػيب مواظذلطقؾوةماظلق دوقةممم

اٌؿعددةماٌقولموا و ػو تماٌؿع رضوة محقوثمممم

ؼـؾـقمهؼقمغظ مما ه دماظػقدراظيماظعيمؼؽػلم

م اظؿع ؼشماإلغل غيماظؼو  ممسؾوىمأدو ماظوحودةمممم

ممواشلد,ماٌشذلك م واظؿواصقم واظؿع ون

عودمماظػقدراظقوةمتممصوننم ظعاا مبوممؿعؾقصقؿ مؼممممممم

اظقوممعنماظؼض ؼ مارطـامإ  رةمظؾفدلمواًف, م

عنماظعااضق مميؾؽونمصؽاةمواضوقةمممأنمضؾقًفمإذ

سؿ متعـقهماظػقدراظقةم معضؿوغف مايؼقؼي معوم

سوودممواووودماظـواؼوو ماظصوو دضةموراممعـوولمػووعهمممم

صؾووود معووونمأنمتؽوووونمم اظووودسواتما ه دؼوووة

ضووةموتفحوممعو ب معؽوغو تممممممدراظقةمعصودرمقاظػ

ب ظعؽ متلعىمعنماالمف مصنغم اظعااضياظشعبم

إىلؼؼهمإظبمدوؼفتمر  ػقةمساضقةمبؿشوفقومعونممم

ممممممضوىمخ راقة م

ؼوودمذووفدماظعوواا معـووعماظعفوودماظعـؿوو غيمظممممممم

رؼوماظعدؼوودمعوونماظوودسواتمأوماٌشوو نماآلوظغ ؼووةم

أبازػ متؾكماظوتمزفواتمبعودممممط نمم ا ه دؼة

مؾقمإض معنمأعـؾؿف م2003احؿفلماظعاا م مس مم

ىـوووب محؽوعووةمايؽوومممامإضؾووقمطاددووؿ ن م

اٌوحوود مإضؾووقمماظودوو ماظووعاتيماـوووبماظعوواا م

غصوقبممط نموواىـوب مإضؾقمماٌـطؼةماظغابقة م

اظػشوولمب دووؿــ ممإضؾووقمممماٌشوو رؼومعهػوومعبقووو

ممم ماظشؿ ل مطاددؿ ن

سؾوىمماظضووممممق ؾتلمػومؾقثاظمد,ػإنمممممممم

ؾوقمممإضوػووممم  دؼوةمواحدمعنمػعهماٌش رؼوما ه
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عونمم م2005اظعيمراحم مس مماٌـطؼةماظغابقة م

م أاوولماظوضووو,مسؾووىمرؾقعووةمػووعاماٌشوواو مممم

 موأدؾ بمصشؾهموسدممزفورهمإظبمحقىلمموعدلراته

 مممممماظواضو 

دووو,مؼووؿممموظؿقؼقووقمػوود,ماظؾقووثمممممممممم

ؾىمأربعةمعط ظبم مغؿـ ولم ماٌطؾوبممستؼلقؿهم

ارولمعـفوو ماظؿعاؼووفمب ظػقدراظقووةمعوونمحقووثممم

فوو مـواظػووا مبقم ؿقووىلاتاٌ مووارغوووا م ػفوووماٌ

 مو ماٌطؾوبممشرلػ معنمأغوا ما هو داتمموب 

بوداؼ تممدراظقةم ماظعاا  معنمحقوثممقاظـ غيماظػ

أػومممو ماٌط ظؾةمب ظػقدراظقوةموإضاارػو م ماظعواا ممم

عوضووفماظعووابمموم  ةماظػقدراظقووةعوودلراتمدسووم

 محوو ممم وارطوواادموارضؾقوو تمعوونماظػقدراظقووة

سونمعشواو ممممقودؼثمظؾاظـ ظوثممشبص ماٌطؾبم

إضؾووقمماٌـطؼووةماظغابقووة معوونمحقووثماظؿعاؼووفممم

 مأعوو مب ٌشوواو مورؾقعؿووه موعوودلراتمراحووهممم

أدوؾ بمماٌطؾبماظاابومصلو,مطبصو مظؾقوثممم

مسواهم ومممصشلمعشاو مإضؾقمماٌـطؼةماظغابقوة ممم

بلػممعو مدوو,ممممؿمماظؾقث موشبػمماظؿوصق تر

مممممماٌلؿع ن ممممممممعنمغؿ  جم     واهللممغؿوصلمظه

ذادلطؾبذاألول

مدراؾقةقاؾتعرقفذباؾػ

مؿػفومذاؾػقدراؾقة

دراظقةمطؿػفوممؼؼوممسؾىمأدو سماغوهمممقاظػممممممم

غظوو ممدق دوويمسوو ٌيمؼواوودمصقووهمعلووؿوؼ نممممم

مغػوو ماٌـطؼووةماىغااصقووةمم نضبؽؿوومنحؽوعقوو 

اظػقدراظقةمظغةم:مػويمتعاؼوبممموغػ ماظلؽ ن مو

م توق ممأصلوػيمعنمم(federationظؽؾؿةم)

م(foederis)اصقوودؼامطؾؿووؿ م:ؼؿؽووونمعوونمم

وتعو ممم(foedusصوؼودوسم)مم مووتع ماظـؼوةم

عبعـ مب ماظؽؾؿؿ محصؾـ مسؾوىممموإذا ما ه د

)ا هو دماظؼو  ممسؾوىمممممأوم )اهو دم ؼوة(ممسؾ رةم

اظـؼةم(مصفيمعنمحقثمارصلماظؾغويمتدلمسؾوىمم

ضودممو م(1)ما ه دمواظوحدة موػيمغؼقضماظؿؼلقم

وشرلػو ممماظعابقوةممغةاظؾماظػقدراظقةمض عوسدخؾتم

  اخل(م م  واظلواؼ غقةمم واظذلطؿ غقةم )اظؽادؼة

اظعوواا  مم مصووذلاتمزبؿؾػووة موأصووؾ مصبووايم

وػوويمتذلاووممسوو دًةمم 1991متووداوشل مبعوودمسوو م

وػويم مممبؽؾؿةم"اإله د"مطولضابمسؾو رةمشلو  ممم

ايؼقؼووةم متعوو مذووؽًفمربووددًامعوونمأذووؽ لممم

م م(2)ماإله د

اظقةمعؿػوقمسؾقوه مممو مؼوادمتعاؼفمظؾػقدرمممممم

صؼوودمأوردمصؼفوو مماظؼوو غونماظددووؿوريمسووددامعوونم

ظؾػقدراظقةمعبقعفو مؼؿؼو ربمبو ٌعـىممممم تاظؿعاؼػ

واٌضؿون موتادممصوورةمعؼؾوظوةمظشوؽلماظدوظوةممممم

اظتمتؿصفم ؿؾةمعنماظؿـو ماظعاضيمواٌوعػيبمم

واظذلطقؾةماظلق دقةماٌؿعددةماٌقوول موعونمػوعهمممم

م:مم تاظؿعاؼػ

عوو ظدل (ماظػقدراظقووةممؼعووا,م)طوو ريمديممممممم

بلغف "متؾدومعنمغ حقةمطلغف مدوظةمعوحدةمبقـؿو مم

تؾوودومعوونمغ حقووةمأخوواىمطؿفؿووومدولمعؿقوودةم

اضعفمعـف مب ظؿلطقودموظؽـفو متشو ركمصعؾقو م ممممم
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إصب دمضوتف موتلفممبنرادتف ماً صةم متؽووؼنمم

م (3)إرادتف م"

"مذوؽلممغفو ممبؽومأؼض ػقدراظقةماظموساصتممممممم

نماظلوؾط تمصقوهمعؼلوؿةممممايؽممتؽومأذؽ لعنم

بوو محؽوعووةمعاطىلؼووة مووحووداتممممددووؿورؼ م

وؼؽونمطفمم-ارض ظقممواظو ؼ تم–حؽوعقةمأصغا

اٌلووؿوؼ ماٌووعطورؼنمعوونمايؽوعووةمععؿؿووداممممم

احوودػؿ مسؾووىماآلخوواموتؿؼ زلوو نماظلووق دةم مممم

اظدوظة مأع مع مطبو مارضو ظقممواظو ؼو تمصفويممممم

تعؿوودلموحووداتمددووؿورؼةمظؽوولمعـفوو مغظ عفوو ممم

يماظووعيمضبووددمدووؾط تف ماظؿشوواؼعقةمممارد دوو

م (4)واظؼض  قة"مةواظؿـػقعؼ

تـظوووقممواظػقدراظقوووةم متعاؼوووفمأخوووام"ممممممم

دق دوويموددووؿوريمداخؾوويمعاطووبمدبضوووممممم

حؽوعوةمممإظبو ؼ تممأومبواؾهمسدةمدولمأسض مم

وؼـطويمػعاماظؿـظقممسؾوىممم اه دؼةمأسؾىمعـف 

واف ماحدػؿ مخ راي محقثمؼظفاما هو دمم

 معقوودانماظلووق دةماً راقووة مممطدوظووةمواحوودة

وواهمداخؾيمؼؿلممبؿعددماظؽق غو تماظددوؿورؼةممم

تش ركمحؽوعةما ه دم ممم ردةماظلق دةماظتم

م (5)م"ماظداخؾقة

أنمماؼػو تماظلو بؼةممؼؿؾ معنمخوفلماظؿعمممممممم

سؾووىمأدوو سمواووودمممتؼووومماظدوظووةماظػقدراظقووةم

حؽوعؿ محؽوعةمعاطىلؼوةموحؽوعو تمعواوودةمممم

أومم قةمصغرلةمتودسىمب رضو ظقممم موحداتمدق د

وػعهماظوحداتماظصوغرلةممم اٌـ رقمأوم اظو ؼ ت

متعطيمبعضمضوتف ماظلق دقةمظؾقؽوعوةماٌاطىلؼوةمم

 مو مزلمػعاماظـوو ممظؽيمتعؿلمعنماالماٌوارن

ايؽوعوةماٌاطىلؼوةممممسو تقممؼوومسؾوىممؼعنماظـظ مم

علموظقةماظؾتمب رعورماظتمتؿعؾقمب ظدوظوةمعـولممم

وسؼودماٌع ػوداتم   مممم اإلذاا,مسؾوىماىوقشمم

م عوونمارعووورماظووتمإوو مدووق دةماظدوظووةممم اخل

ومبعـىمآخوامتعو متوزؼوومصوفحق تماظدوظوةمممممم

م اٌمظػةمعـفو مماتأيماغااصق مب ما ه دمأصؼقً 

سؿودؼ مب ماظلؾطةماظػقدراظقوةموػويمأسفػو مممممأو

مم (6)مودؾط تمارض ظقمما ه دؼة

ماظػقدراظقوووةموبفوووعامتمدووو ماظدوظوووةمممممممممم

إع مسنمراؼقماه دمعـو رقمزبؿؾػوةمممم ؼؿ ؼبطا

ملمتؽنمتشؽلمدوظةمواحدةموبؼاارمعب سيمعـفو مم

أيمدوظوةمصقدراظقوةمممم ظؽيمتشؽلمدوظةم عاطىلؼة

مأوم إظبماظواضووووماظؼووووعيماظػعؾقوووةمظفدوووؿف بة

سنممأوم اظؿ رطبيموأم ا ضؿص ديموأم اىغاا 

سوودةمدوؼووفتمممإظبتػؽووكمدولمبلووقطةممراؼووقم

دؿؿاارمععً مبشوؽلماهو دمممصغرلةمعومرشؾؿف ما 

م مم(7)عاطىليمصقدراظيم

اظػقدراظقووةمغظوو ممممصووننعوو متؼوودمممسؾووىمممممممم

ؼػووذلهمتـوو زلمسووددمعوونماظوودولمأومممم دق دووي

اظصووغرلةم مأشؾووبمارحقوو ن سنمممماظؼوعقوو ت 

بعووضمصووفحق تف مواعؿق زاتفوو موادووؿؼفظقؿف مممم

ٌصؾقةمدؾطةمسؾق معوحدةمإـؾف مسؾىماظلو حةمم

ارخوورلم مطوولمعوو مموتؽووونمعااعفوو م اظدوظقووة

واظوودص  مم وارعوونماظؼوووعيمم ؼؿعؾووقمب ظلووق دةم

مممممواظلق دةماً راقةم 
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وضدماخؿؾوفمعػفوومماظػقدراظقوةموطقػقوةممممممممممممم

ومب مإغفو معػفووممممم تطؾقؼف معنمدوظةمإظبمأخاى

دق ديمؼؿعؾقمب ظـظ مماظلق ديمواظلؾطة مومبو مم

وتؼاؼواممم أنماظدميؼاارقةم مواظؿؿـقولماظلق دويمم

دراظقوةممقيمعنماٌؼوعو تمارد دوقةمظؾػمم مػاٌصرل

بعظكمدا ؿً مساضةمظلومماظػفوممواظؿطؾقوق ممممصفي

م وععق رػ ماظوحقدمػوومعو مؼلوؿىمب ظدميؼاارقوةمممم

مواظؼوعق ت ممم واظلق دةمظؾدوظةم واحذلامماٌص حل

ذؾقةااؾػقدرذأـواع

م اظػقدراظقوةمسؾوىمأغووا مممعنماٌعاو,مأنممممممممم

مودراوووو تمعؿػ وتووووةم مارذووووؽ لمواظصووووق م

أومم اظؿطؾقؼقة مإذمتذلاوحمع مب موحودةمعطؾؼوةمم

ا هوو دمعوو مبوو مذبؿوسوو تمعؿؿوو ؼىلةمإ عووً  ممم

إظبموتؿؿؿووومحباؼووةمطووؾرلةمتؽوو دمتصوولمحؿووىممم

وعلوورلةمتؽووولنماظػقدراظقووةمغػلووف مممم ا غػصوو ل

تؿؾوووودلمعوووونمدوظووووةمإظبمأخوووواى مصووووؾعضمم

دراظق ت مبوودأتمعوونمواووودمذبؿوسوو تمممقوواظػ

توؾ مموضوعق تمدق دقةمعؿػاضة متع ضدتمسؾوىمم

دق دووةمعشووذلطة مصعؼوودتمصقؿوو مبقـفوو موحوودةم

دراظقةمظؿؿكعمضااراتمعصرلؼةمعشذلطة مبقـؿ مقص

دراظقةمأخواىمبودأتمطدوظوةمعاطىلؼوةمعوحلودةممممممقص

تػاضتمإظبموحداتموضوعقو تمعؿؿقوىلةموعـػصوؾةمممم

م غلووؾقً مدووعقً مإظبماظؿؿؿووومحباؼووةم مضااراتفوو م

دراظقةمعوومذبؿوس تفو مممقواطؿػتمبنض عةمسفضةمص

ماٌوحدة 

وش ظؾقةماظودولماظػقدراظقوةمتعؿؿودمغظو مممممممممممممم

واظؿؿـقوولماظشووعيبم ماظوودولمم صصوولماظلووؾط ت

اظػقدراظقةمؼؽونمس دةمسؾىمعلوؿوؼ مؼؿفلودانممم

ذبوو ظ مم مغوووس معوونما وو ظ ماظؿؿـقؾقووة:مم

عـؿكؾةمعؾ ذاةمعنماظشوعب موذبو ظ مأخواىمممم

م (8)مدراظقةمعوحدةقشل مصػ تمص

حلمووافو تمما  ظ ماروظبمتعؽ ماٌصو ممممممم

اظـظاماحملؾقلوةماٌكؿؾػوةمظؾودولماٌمظػوةمظؾؽقو نمممممم

م دراظيموظؾوحووداتماإلضؾقؿقووةماظلق دووقةممقوواظػ

وتلفامسؾىماظؼااراتماظؿشاؼعقةمظؾؿفؾ ماظـ غيم

)اٌؿـلمظؾلؾطةماظػقدراظقةماٌاطىلؼة(مظؽيمهؿويمم

دراظقوةممقطق غ تف موعوارـقف مضدمأؼةمإاوااماتمصم

م (9)مأومعضالةممبص يف م صوضقة

و ماظعؿووووممميؽووونمأصبووو زمأػوووممأغووووا ممممممم

م:(10)اظػقدراظق تم ماظع مل مصقؿ مؼؾيم

ذاؾػقدراؾقةذاجلغراػقةذواؾدقادقة:-1

تؿؿـلم مسؿؾقةمتوزؼوماظلؾطةمب مأض ظقممذذذذذذذذ

اظوتمتؿؿؿوومممم ورب صظ تموعـ رقماظؾؾدماظواحودم

بشكصقةمععـوؼةمتـ  ممبفؾ مربؾويمعـؿكوبممم

ؾوولمعوووار ممعبقووومأومبعووضمأسضوو  همعوونمضمم

م وظهمصفحقةم موضومعقىلاغقةمعلؿؼؾةم اإلضؾقم

وادبووو ذماظؼوووااراتماإلدارؼوووةماٌؿعؾؼوووةمبوووندارةم

اٌشاوس تمواٌااصقماظع عةم محدودمذظكماإلضؾقمم

أوماحمل صظة موتؿشؽلمػعهماظػقدراظقةمبو مدولمم

وطق غ تمدق دوقةمعؿفو ورةمتؿؿقوىلمطولمواحودةمممممم

مأصوفمضوعقةمساؼؼةمتلؽنممأوعـف مبواودمذعبم
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وػوعهماظؽق غو تمذاتمممم أرضوف م مورـف موسؾىم

وظؽوولمذووعبمعوونممم ععوو ملماغااصقووةمربووددةم

معشوذلك ممذوعوبف مظغوةموتو رؼثمو ؼ صوةموتوااثممممم

عـ لمسؾوىمػوعاماظـوو معونماظػقدراظقوةما هو دممممممم

ماظلوصقتماظل بق 

ذاؾوظقػقة:ذأوذاإلدارقةاؾػقدراؾقةذ-2

 مسؿؾقوووةمتوزؼووووماظلوووؾط تمممتؿؿـووولمممممممم

ؼ مسؾىماٌلؿوؼ تماشلاعقةموب مواظصفحق تمص

ارضلوو مماٌؿكصصووةمداخوولماٌـظؿووةمأوماظوووزارةمم

اظواحدة متؿشؽلمػعهماظػقدراظقةم مدوظةمواحدةم

عاطىلؼةمذاتمعع ملموخصوصق تمضوعقةموورـقوةمم

و ؼ صقووةموت رطبقووةمعؿف غلووة موػووعام مميـووومم

ب ظضاورةمعنمواودمخصوصوق تمظؼووممأوم ؼ صوةمممم

بؿؼلوقممموظةماٌاطىلؼةمصغرلةموربدودة مصؿؼومماظد

و ؼ تمذاتمحؽوممصقودراظيممممأومأض ظقممإظباظؾفدم

و ؼووةمبؼوودرمطووؾرلمعوونممممأومإضؾووقمؼؿؿؿووومطوولمم

وتشوذلكمعبقوومممم واٌ ظقوةمماإلدارؼةاظصفحق تم

 ماظؿشوؽقفتماٌاطىلؼوةمودونممممارضو ظقممػعهمػعام

 مػعاماظـوو معونممم(11)اظـػوسمأوتػاؼقم ماظل حةم

ةماظدوظوةماظؿشواؼعقةممم مؼم امسؾىموحداظػقدراظقةم

طؾوف معوحودةمممصفويمتؾؼوىممممةواظؿـػقعؼواظؼض  قةم

ضوعقوو تممأووذظووكمبلووؾبمسوودممواووودمذووعوبم

وعـوو لمسؾووىمػووعاماظـووو معوونممممعؿعووددةمصقفوو  م

أٌ غقو  ممم اظقةماظو ؼ تماٌؿقدةمارعاؼؽقوةماظػقدر

مارع راتماظعابقةماٌؿقدة 

ذ:اؾػقدراؾقةذاؾتعاوـقة-3

اظؿعوو ونمبوو مؼؽؿوونمػووعاماظؿقوو ظفم ممممممممم

وذظوكممم اٌؼ رع تماظػقدراظقةموايؽوعةماٌاطىلؼة

اٌش طلمطلمحلبماظؼدراتمواإلعؽ غقو تممحبلم

م ؾوىماٌلوؿوىمايؽووعيمواإلضؾقؿويمممماٌؿواادةمس

ح صوولمعووـفم مطـووداماظووتمتعؿوولمممطؿوو مػووومم

تف مبشؽلمعؿل وم مدونماظؼوواغ مسؾوىممممدرظق صق

عبقووووماٌلوووؿوؼ تمذاتماظعفضوووةممبصووو حلمممم

مصقدراظقة 

ذاؾػقدراؾقةذادلتباقـة:-4

قةمدبؿؾوفمسونماظػقودراظق تممممػعهماظػقدراظذذذذذذذ

م موذظوكمحلوبمعمػفتفو موربؿوؼ تفو مممماظل بؼة

 مسـد ووعمؼووؿمماظلق دووقةمواظؼوعقووةمواىغااصقووةم

ب ماظػقدراظقةماٌاطىلؼةمواٌؼ رع تمسؾوىمما تػ  م

ذؽلمصقدراظيمعع مععؿؿدمسؾىماظواضوماٌكؿؾفم

طوولمعؼ رعووةمإلدارةمم مإعؽ غقوو تموعؿطؾؾوو تمم

عـولمدوظوةمادوؾ غق ماظوتمإـولمػوعامممممممم ضض ؼ ػ 

اظشؽلمعنمايؽمماظػقدراظيمبؼدرمطؾرلمرشممسدمم

ماسذلا,ماظدوظةمظـػلف مبعظكمرزلقً  

ماؾدوؾةذاؾػقدراؾقةذقازاؿ

اظػقدراظقووةمػووويماظلوووؿةمارد دوووقةم مممممممممم

ارغظؿوووةمايدؼـوووةماظوووتمتعؿووولمسؾوووىمحووولم

م واظلق دوقةمم ظقؿقوةمواظؿـم عشؽفتف ماظؼ غوغقة

اظتمتعؼدمبػعلماظؿؾ دلما اؿؿو سيمواظعفضو تممم

اظدوظقووة مصفوويمسؾووىماظصووعقدماظووداخؾيمتلووعىم

ظؿـظقممأعوورماظدوظوةماظداخؾقوة مبفود,متلوقرلمممممم

اظعؿوولمواظوزوو  فموتوزؼعفوو معوو ب ماظلووؾط تمم
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اٌاطىلؼووةمواظلووؾط تماحملؾقووة محبقووثمهووذلمم

مظػةماظلؾطةماظػقدراظقةماٌص حلماً صةمظؾؼوىماٌ

ظؾدوظووةمارم موعؼ بوولمتـ زشلوو مسوونمصووفحق تمم

ارعووةماظع عووة موسؾووىماظصووعقدماًوو رايمتؾفوولم

ممسفض تفوو ماظدوظقووةموووواظدوظووةماظػقدراظقووةمإظبمرد

ؿو ماظوحووداتمواظؽق غوو تماظووتموووو مذبووووظص ظ

ذ م(12)تؿؽونمعـف 

تؿعؾوقمب ظـظو مماظلق دوي مممممااظػقدراظقةمإذمممممذذ

فحق تماظلوؾطةمموب ظـظ مماإلداري موبؿؼلقممصوم

 موتولع مموتـظقمماظعفض تمصقؿ مبقـف م اي طؿة

 م عف مظؿؿـومتغؾبمرا,مسؾىمرا,مآخواماغلف

دوظووةماظػقدراظقووةماٌاطىلؼووةمممصؿقصووامضووااراتماظم

 موتووذلكمارعووورماحملؾقلووةمظؾلووؾط تممممب ظؼؿووة

دورػ م مدبواجمماإلضؾقؿقة مواظلؾط تماحملؾقةمبوم

 ؼ م مصفويم متشوا مظؾؼضومممسنمغط  مصفحق تف 

 مرشممأغفو متشو ركمممظتمتؿعؾقمب ظدوظةماٌاطىلؼةا

 موتوـظممممدل تماظتمتع جلمارعورماظؼوعقة ماٌ

بشوؽلممم وتوزسفو مم ػعهماٌمدل تماظصفحق ت

ؼوومعنمادووؿؼفظقةماظوحووداتماٌؽوغووةمظؾلووؾطةمممم

وؼضووؿنمشلوو ماٌشوو رطةماظػع ظووةم ممم اظػقدراظقووة

م مم(13)اظؼااراتماٌاطىلؼةمواٌصرلؼةم

اظوتممم ؼىلااٌإصب زمأػمممرةمس عةبصوموميؽــ مممم

تؿؿؿومبفو ماظػقدراظقوةمسونمشرلػو معونمأذوؽ لممممممم

م ممبو مؼؾويمماٌاطىلؼوةماظدولمو دقؿ مم ا ه دات
م:(14)

عـوماٌاطىلمعنما دؿقواذمسؾوىمعبقووممم -1

عؼ ظقووودماظلوووؾطةماظوووتمإؽـوووهمعووونمم

 ا دؿؾدادمواظدطؿ تورؼةموزؾمماظشعب 

ضؿ نمحؼوو معؽوغو تماظؾؾودماٌكؿؾػوةممممم -2

غلووؾؿف ماظعددؼووةمعوونمأنممعفؿوو مضؾووتم

ؼلؿؾدمبف معؽونمواحدمعفؿو مبؾو معونمممم

 ارطـاؼة 

رصوماظضغ مسونمط ػولماٌاطوىلم مإدارةمممم -3

عوو مصبعؾووهمعؼصوواام مم ذوومونماظدوظووة

تـػقعمعف عهموتوزؼومػوعهماٌفو ممسؾوىمممم

 ارراا, 

توووصرلمصاصووةماطوودلمظؿطوووؼامارروواا,مم -4

 وتـؿقؿف  

تؼوؼةمارراا,ماٌؽوغةمظؾدوظةماىدؼودةمم -5

تؽونما هو دماظػقودراظيمسونممممم مح ظة

راؼقماغضؿ ممسدةمدولمأومدوؼوفتمإظبمم

 بعضف  

عـوووماظؿفىل ووةمواظؿؼلووقمماظووعيمؼفووددمم -6

ممم اظدوظةماٌاطىلؼة

ــر  ــةذذاؾػ ــاذاؾػقدراؾق ــ ذذذب ــر ذؿ ــواعذأخ وأـ

ذاالحتاداتذ:

عو ب ممخؿفصو تممتوادمذبؿوسوةمعونما ممممممممم

م اظػقدراظقووةموارغوووا مارخوواىمعوونما هوو دات

وصقؿو ممم ؽوغػدراظقوةموايؽوممماظوعاتيمممو دقؿ ماظ

م:ممب صب زمؼؾيمبق نمذظك

ذدراؾقة:واؾؽوـػذاؾػر ذباذاؾػقدراؾقةذ-أوال
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قدراظقووةمبوو ماظػم خؿفصوو تتؿؿـوولمأػووممامممممم

م:(15)مدراظقةممب مؼؾيواظؽوغػ

ؼـشلما ه دماظؽوغػدراظيممبواوبمعع ػودةمممم-1

صفومؼعؿدلمتـظقؿ مدوظق مؼؼومضؿنمغط  ماظؼو غونمم

بقـؿو مؼـشولما هو دماظػقودراظيمممممم ظيماظعو مماظدو

عيمؼذلتووبمسؾقووهماظوومارعووامبواووبماظددووؿورم

اسؿؾوو رهمتـظقؿوو مداخؾقوو مؼوودخلمضووؿنمغطوو  مممم

ممماظؼ غونماظع مماظداخؾي 

م إنماشلقؽووةماظعؾقوو م ما هوو دماظؽوغػوودراظي-2

م واظتمتدسىمب ىؿعقةمأوماٌمإامأوماظؽووغغاسم

ع دووقةموػوويمأذووؾهمعوو متؽووونمبوو ٌمإااتماظدبؾو

مؼؽوغونمعـدوب مظدوشلم مأسض ماظتمتؿؽونمعنم

عونمما ه دماظؽوغػدراظيم متؿؽوونمممرادةإمأنأيم

تؿؽوونمعونمذبؿوو ممممموإك ػقؽ تما ه دممإرادة

صقهمسؾوىمسؽو مايو لمممممارسض ماظدولممإرادات

غشوممدوظةممإظبدراظيماظعيمؼمديمق ما ه دماظػ

 دمارسض م مػيمدوظوةما هوممعاطىلؼةمصو ماظدولم

وتؽونمايؽوعةماظػقدراظقةمػيماٌعدلةمسونمإرادةمم

ما ه د 

اٌشووووذلطةم ما هوووو دمممتؾؼووووىماظوووودولمم-3

اظؽوغػووودراظيمربؿػظوووةمبلوووق دتف ماً راقوووةم

سؾوووىمسؽووو مايووو لم ما هووو دممواظداخؾقوووة

سونمممارسضو مماظػقدراظيماظعيمتؿـو زلمصقوهمدولممم

دووق دتف مسؾووىماظصووعقدماًوو رايمظؾقؽوعووةمممم

ما ه د ماىدؼدةمػيمحؽوعة

ظق مشلقؽ تما ه دمدوؾط نمعؾ ذوامسؾوىممممم-4

تؾكماظودولمممأصاادسؾىممأوم ارسض ماظدولممأض ظقم

مسؾىمخف,ممم مػومسؾقهم ما هو دماظػقودراظيمم

اظووعيمؼؽووونميؽوعووةما هوو دمصقووهماظلووؾط نممم

بولمسؾوىممممارسضو ممظق مصؼ مسؾىماظدولماٌؾ ذام

م أؼض تؾكمعوار م

 دماظؽوغػودراظيمم متوادمضؿنمػقؽ تما هم-5

سؾقوو مظؾػصوولم ماٌـ زسوو تماظووتمضوودمممربؽؿووة

وذظكمسؾىمخوف,ممم ارسض مهصلمب ماظدولم

 مزؾووهمسوو دةمدراظيماظووعيمتؼوو ممقووا هوو دماظػ

ربؽؿةمددؿورؼةمسؾق مظؾػصلم ماًفص تماظتم

ضدمتؼومب محؽوعةما هو دموحؽوعو تماظودولمممم

مارسض مم 

ظوودولمطوولمامأن:ممبوو موا غػصوو لماإلبطوو لمم-6

هؿػظمبلق دتف مصنغهمؼذلتبمسؾىمذظكممارسض م

حقمطلمدوظةمعـف م مرصضما ظؿىلاممبوليمسؿولممم

لوووؾط تمظعووونما غوووبماممإاوووااممأوضووواارممأو

عووو مواووودتماظدوظوووةمذاتممإذام اظؽوغػدراظقوووة

و قؼووةممأحؽوو ماظعفضووةمبوو نمذظووكمخوو رجمسوونمم

طؿ مؼذلتبمسؾقوهمحؼفو م ما غػصو لممممم ا ه د

وادوووؿؿاارممبؼ  فووو رأتم ممإذاسووونما هووو دم

بلوووق دتف موحؼوضفووو ممسضووووؼؿف معووو مطبووولمم

دراظيماظوعيممقاإلضؾقؿقة مػعامخبف,ما ه دماظػ

 مؼؼامظؾدولمارسض ممبليمإاااممعونمإاوااماتممم

اربط لموا غػص لمسؾىمد سمتع رهمذظكمعوومم

مدق دةماظدوظةما ه دؼة 

بؿعووددماظوودولماٌؿع ػوودةممتؿعووددماىـلووق ت-7

دوظوةمعونماظودولمممممأؼوةم مطوغػدراظق  موانمعووارم

م ارخواىمؼعؿودلونمأا غوبم ماظودولمممممارسض م
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دراظيمقوموػعامطبؿؾوفماوػاؼو مسونما هو دماظػمممم

اظعيمميـقفمماـلقةمواحدةمػيماـلقةماظدوظةم

مم مفم تتورـمتوانماخؿؾػا ه دؼةم

 ممارسضوو مايووابماظووتمتؼووومبوو ماظوودولم-8

وعوو مم وغػوودراظيمتعوودمحوابمدوظقووةما هو دماظؽم

ؾىمذظكمعنماظـؿو  جماظؼ غوغقوةماٌؿعؾؼوةممممؼذلتبمس

حبؼو ماظدولماٌؿق ربةمووااؾ تف موصوقماٌوا قوقممم

وارساا,ماظدوظقةم م محو مأنمايوابماظوتمممم

قودراظيممتؼومب ماظودولمارسضو مم ما هو دماظػممم

مبمأػؾقة حا

ذواحلؽمذاؾذاتي:ذاؾػر ذباذاؾػقدراؾقةذ-ثاـقا

مذبؿوسووةمعوونماظػوواو معوو ب مطووعظكمتواوودذذذذذ

 مميؽونمصب زػو ممبومممم ايؽمماظعاتيمواظػقدراظقوةم

ذ:(16)ذؼؾي

واظػقدراظقةمؼلخعانمصوقغةمم نمذؽؾيمايؽمإم-1

 . وحدةمدق دقةمإدارؼةمإضؾقؿقة

عوا قووقمم اظووعاتيمؼوودونمضوو غونمايؽووممممم-2

تشاؼعقةمخ صة مبقـؿ ماظػقدراظقةمؼوؿممتودوؼـف ممم

  اٌاطىلؼة طقؼو مددؿورؼةم مددؿورماظدوظة

مم-3  مذؽؾي مؼؿممطف مواظػقدراظقة ماظعاتي ايؽم

موحدة مأر ر م  ماٌاطىلؼة مم ردؿفؿ     اظدوظة

مايؽوعةمم-4 مصفحق ت ماظددؿور ضبدد

ماٌاطىلؼة معنمموطلم اظػقدراظقة متؾؼى ع 

 م مصفحق تمإـ ميؽوعةماإلضؾقمماظػقدراظقة

م مايؽم مصفحق ت مأن مح  معنماظعاتي ربددة

مضؾلماٌاطىل 

ؼؿوؾ مممػعاماٌطؾوبم ممعنمخفلمع متؼدمممممممم

مارصوووااداظػقدراظقوووةمتعووو مهووواكممممأنظـووو م

واىؿ س تماٌؿؿقىلةمعونمغ حقوةمواٌشوذلطةمعونممممم

سبومتشوؽقلموؿوومواحودمؼوصوقممممممأخاىغ حقةم

اغطفضووً معوونمم بوو مرؤىما و ػوو تماٌؿـ ضضووة

واظوؿفحمممماظوحودةممإظباظشعورماٌشذلكمب ي اةم

 مودوو,مغفحوظممعودىمهؼووقممممعؽو موظوق ماظم

ممممماظعاا  مظةح مذظكم 

ذادلطؾبذاؾثاـي

ذاؾػقدراؾقةذيفذاؾعرا 

 مػعاماٌطؾبم ف وةمأعوورمممدو,مغؿـ ولمممممممم

ؾوداؼ تماٌط ظؾوةمممبم مؼؿعؾوقمارولمعـفو ممأد دقة

واظـ غقوووةممب ظػقدراظقوووةموإضاارػووو م ماظعووواا  م

أعو مارعواممم م ماظعواا ممدلراتمدس ةماظػقدراظقةمب

ؿؿوومموضوفمعؽوغو تما مماظـ ظثمعـف مصقؿعؾقممب

 م اظعااضيمعنماظػقدراظقة

بـــداقاتذادلطاؾبـــةذباؾػقدراؾقـــةذو ؼرارفـــاذيفذ

 اؾعرا 

إنمأراوحووووةماظػقدراظقووووةم ماظـلووووقجممممممممم

أراوحوةمممطؿ مػوومععواو,ممم ا اؿؿ سيماظعااضي

حدؼـووةماظعفوود مزفوواتمذووقؽ مصشووقؽ م مصووذلةمم

اظؿلووعقـ تمعوونماظؼووانماٌـصووام موذظووكمبعوودممم

اٌعاطوةمبعودممموخلو رتهممؾؽوؼتمظماحؿفلماظعاا 

 محقوثمهوارتممم1991ذظكم مآذارمعونمسو مممم

عـطؼةمسل لماظعاا مذاتمارشؾؾقةماظؽادؼوةمعونممم

ضؾضةماظلؾطةماٌاطىلؼةم مبغدادمبدسممعنمضوواتمم
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ادبووعمم1992/م4/10اظؿقوو ظفماظدوظقووة مصػوويمم

اظدلٌووو نماظؽاددوووؿ غيمضووواارامبؿوووؾ ماظـظووو ممم

دراظيمظؾعاا  مارعاماظعيمأ  رماود موادوع مممقاظػ

اظـ حقووةماظلق دووقةمواظػؽاؼووةمحووولماآل وو رمعوونم

اٌلؿؼؾؾقةماٌذلتؾوةمسؾوىماظعفضو تما اؿؿ سقوةممممم

م م(17)مظؾؿؽوغ تماظعااضقةمودولماىوار

عـووعمتؾووكماظػووذلةمطوو نمعؾوودأماظػقدراظقووةمممممممم 

ؼطوواحمبوو مايوو مواآلخووامعوونمضؾوولماظؼوووىمممم

م اظؽادؼةم دقؿ مايىلب ماظؽؾرلؼنماظودميؼااريم

 ماحمل صولمواٌومإااتمممم  غيوا ه دماظؽاددؿ

واظـوودواتمواظؿق ظػوو تماظووتمط غووتمواؼفوو ممم

اٌع رضووةمخوو رجماظعوواا  مطوو نمعـؿف ػوو معوومإام

وػووومآخووامعوومإامتعؼوودهمممم 2002سوو مممظـوودن

اٌع رضووةماظعااضقووةم ماٌـػووى مػووعامصضووفمسوونم

اظـدواتماظػؽاؼةمواظـؼ صقةماظتمتؿؾـ ػو ماظـكوبممم

م (18)ماضقةاٌػؽاةماظداسقةمظؾػقدراظقةماظعا

بعدمدؼو ماظـظو مماظلو بق مُأضوامضو غونممممم ممممممم

إدارةماظدوظةماظعااضقوةماٌمضوتماظػقدراظقوة مصؼودممممم

غظ ممايؽومممم)م:ع مغصهم ما مم ماٌ دةماظاابعة

 ماظعوواا معبفوووري ماهوو ديم)صقوودراظي( مممم

دميؼااري متعددي موصبوايمتؼ دومماظلوؾط تمممم

وايؽوعوو تمم صقووهمبوو مايؽوعووةما ه دؼووةم

واإلداراتمم واحمل صظو تمواظؾؾودؼ تممم ضؾقؿقةاإل

احملؾقة موؼؼومماظـظو مما هو ديمسؾوىمأدو سممممم

ايؼوو  قماىغااصقووةمواظؿ رطبقووةمواظػصوولمبوو مم

مأوم ىمأدوو سمارصوولوق مسؾووووظووم اظلووؾط ت

م م(19)(قةأوماٌعػؾم أوماظؼوعقةم أوما  ـقةم اظعا 

مومتؿوولظفمممممممم  و ماٌوو دةماظاابعووةمواظعشوواؼن)أ(

عااضقةما غؿؼ ظقةمواٌش رمإظقفو مأؼضو مممايؽوعةماظ

 مػعاماظؼ غونمب يؽوعةما ه دؼةمعنماىؿعقةم

اظورـقووةموذبؾوو ماظا  دووة موذبؾوو ماظوووزرامممم

م    ر ق ماظوزرام مواظلوؾطةماظؼضو  قةممموبضؿـة
م م(20)

ؼمد مم)وا مم ماٌ دةماظـ غقةمواًؿل مممممم 

تصؿقمماظـظ مما ه ديم ماظعاا مبشوؽلمميـووممم

اطقووىلماظلووؾطةم مايؽوعووةما ه دؼووة مذظووكممت

اظذلطقىلماظعيماعولمعونماٌؿؽونمادوؿؿاارمسؼوودمممممم

ا دؿؾدادموا ضطف دم مزلماظـظ مماظلو بق مإنمم

ػووعاماظـظوو ممدقشووفومسؾووىممم ردووةماظلووؾطةممم

احملؾقوةمعوونمضؾوولماٌلووؽوظ ماحملؾووق م مطوولمم

إضؾقممورب صظة مع مطبؾقمسااضً معوحودامؼشو ركممم

م ةمص سؾوةم مذومونمايؽوممممصقهماٌووارنمعشو رطمم

(موؼضؿنمظهمحؼوضهموصبعؾهمعؿقارامعونماظؿلوؾ مم
م م(21)

م2005اظودا ممسو ممممماظعااضويمموا مماظددؿورممممم

ممم:(22)مةم مطـرلمعنمصؼااتهدراظققظقمطدمسؾىماظػ

م:تووووـ مسؾووووىمأنمماٌوووو دةماروظب:م -

واحدةمماه دؼة)عبفورؼةماظعاا مدوظةم

غظوو ممم ذاتمدووق دةمط عؾووةمم علووؿؼؾة

م)غقووو بيم صقفووو معبفووووريممايؽوووم

وػووعاماظددووؿورمم دميؼااروويم (باٌوو غي

م ض عنمظوحدةماظعاا (

معوو ؼؾي:ممسؾووىمتغصوو(م116اٌوو دةم) -

 معبفورؼوةمم)ؼؿؽونماظـظ مما ه ديم
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م وأضوووو ظقمم اظعوووواا معوووونمس صووووؿة

وإداراتمم ورب صظووووو تم عاطىلؼوووووةم

مربؾقة( 

)أوً :مم(مغصووتمسؾووىم:م117اٌوو دةم)م -

إضؾوقمممم سـودمغػو ذهممم ؼؼامػعاماظددوؿورم

طاددوووؿ نمودوووؾط تهماظؼ  ؿوووةمإضؾقؿووو م

اه دؼً    غقوووً :مؼؼوووامػوووعاماظددوووؿورم

ارضوو ظقمماىدؼوودةماظووتمتمدوو موصؼووً مم

مرحؽ عهم( 

اٌوادمارخاىماظوتمممػعامسفوةمسؾىماظعدؼدمعنم

م غصتمسؾىماٌمدلو تماظػقدراظقوةموا ه دؼوةممم

وتوزؼوووومم وطوووعظكمروووا متشوووؽقلمارضووو ظقممم

 ه دؼوووةما خؿص صووو تمبووو ماظلوووؾط تمامم

مودؾط تمارض ظقممارخاى 

اىدؼودممماظعااضويممػؽعامطػولماظددوؿورممومممممممم

 مممو مادصوومسوددمعونمممممدراظق تقاظػمبنض عةايقم

اظؼق داتماظلق دقةماظعااضقوةمإظبمرب وظوةمأغشو ممممم

م أومر  ػقةم دؼـقةمأد سؾىمماه داتموأض ظقم

م أوماغااصقةم عقةوأومض

ذيفذاؾعرا ذؿربراتذدعاةذاؾػقدراؾقة

 ممةدراظقوووقاظوووداسونمظؿـؾقوووتمعؾووودأماظػممممممم

اظددووؿورماظعااضووي مؼوواونمأغووهماظشووؽلمارطـوواممم

ظؿعوو ؼشمعؽوغوو تماظشووعبماظعااضوويمممممعف ؿووة

اٌكؿؾػة موأداةمصع ظةموعاغةمظادمم غواةماظؿـؿقوةممم

ةم مبعووضماٌـوو رق موإحووداثموتوو  اممممعطؾوواٌ

ؼ رغ مذظكمب ماظؿواهماظع ٌيمععؿل رسةمشل  م

طودقؾةمظؾؿـؿقةماظؾشاؼة موبو مممسبوماظفعاطىلؼة

اٌوروثماظلق ديماظعااضيماظوعيمحوولمعاطىلؼوةمممم

اظدوظوووةمإظبمأداةمظلوووقطاةمعـ رؼقوووةمععقـوووة ممم

أخضعتمب ضيماظعاا مشل مطعصؾقةمش ظؾوة مممو ممم

اذعامأبـ مماحمل صظ تماٌفؿؾةمبو يقفمواظؼفواممم

ممعؿطؾع مظػاصوةما غػؽو كممموواظؿغققب مواعؾف

م (23)مؿ رطبيعنمدقطاةماٌاطىلموزؾؿهماظ

أنممىمػم مماظوداسونمظؾػقدراظقوةمممؼاطؿ ممممممممم

تطؾقووقمدق دووةماظفعاطىلؼووةم مأيمبؾوودمضبؼووقمم

اظؽـرلمعنماٌىلاؼو  مظعولمأػؿفو :مأغفو ممم ردوةمممممم

صعؾقةمٌؾودأما دؿشو رؼةماظلق دوقةماظوعيمؼؼووممممممم

م سؾىمأد سماذذلاكماٌووارـ مإلدارةمذوموغفممم

عامعوو مواٌشو رطةم مصووـوماظؼواارمبلغػلووفم موػوممم

ؼعووووودلمسـوووووهم ماظلق دووووو تمايدؼـوووووةمممم

اظـظووو مماظووودميؼااريمممصوووننم "ب ظدميؼاارقوووة"

اظلق ديمميـ ماظػادماظلؾطةمسنمراؼقماآلخاؼنم

عظكمصفوويمبوواظووعؼنمميـقوغووهمػووعهماظلووؾطة موم

اظـظوو مماظووعيمؼلووؿطقومعوونمخفظووهماٌوارـووونممم

هؼقووقمأػووداصفم مسوونمراؼووقمايؽووممبوادووطةم

 اظشعب موعنمأالماظشعبم م

غؼووولماظلوووؾط تمإظبممصوووننوب ظؿووو ظي مممممم مم

احملؾق ت موعوـ ماحملو صظ مط صوةماظلوؾط تممممم

واٌلموظق تمدونماظااو مإظبمدوؾطةمعاطىلؼوةم ممم

اظع صوووؿة مواخؿقووو رماحملووو صظ معووونمأبـووو ممم

احمل صظ ت مأومع مأذؾهمعنماظوحداتماإلدارؼوةمم

أومايؽوعوو تماحملؾقووة مػووومتطؾقووقمسؿؾوويممممم

 مذظووكمٌوو مم ظفدؿشوو رؼةممبػفوعفوو ماظشوو علم
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اظـظ ممعنمتواصامظؾؿؾ دئماظوتمتؽػولمظوهمأسؾوىممممم

دراةمعنما دؿشو رؼةماظوتمتلوؿؿدماظلوؾطةم ممممم

صوووـوماظؼووواارمعووونمأبـووو مماظشوووعبمعؾ ذووواةممم

مب حمل صظ تمدونماظااو مإظبماظلؾطةماٌاطىلؼة 

وغظوو مماظفعاطىلؼووةماإلدارؼووةمطؿوو مػوووممممممممممم 

عطؾوبمب ظـلوؾةمإظبما و لماظلق دوي مطوعظكممممم

ـلوووؾةمإظبمدووو  اما ووو  تمػوووومعطؾووووبمب ظ

ػووعاماظـظوو ممؼعوودممصووننط  وو لما ضؿصوو دي م

ؾـفوهما ضؿص ديموا اؿؿ سيمظدس عةمأد دقةم

أومعو مأذوؾهمممميؽوع تماحملؾقةظؾؿق صظ تمأوما

عنمخوفلما ػؿؿو ممب ظؿـؿقوةماإلضؾقؿقوة مممممم ذظك

وتطوؼامأدامماًودع ت موهؼقوقمبوااعجمارعونممممم

ؼؽوونمعؼوعوً ممممذظكمعنمد  امع مإظباظغعا ي موع م

إنمػعاماظـظو ممػووم مايؼقؼوةممممم ظؾقؽمماظشعيب

أضدرمسؾىماظؿعا,مسؾىما حؿق او تمايؼقؼقوةممم

ظؽلمرب صظةموتـلققماظعؿلمداخؾوف  موتواقوهممم

اىفووودمسبووومإذووؾ  مرشؾوو تمواحؿق اوو تممممم

اٌوارـ  مواظؿقلورلمسؾوقفم مواظؾودمم معاحؾوةممممم

ادؼدةمعنماظعؿلمظىلؼ دةماإلغؿو جمظؿقؼقوقماظـؿوومممم

م م(24)ؿؼدممواظاخ ممواظ

نماظػقدراظقةم ماظعاا مؼمطدونمسؾىمأومطؿ مممممم

وصبوبما سوذلا,مممم ضاورةمعؾقوةماظقوومموشوداًممم

اظعدؼودةمممؽوغو تمب  خؿفص تمواظؿؾ ؼـ تمب ماٌ

نمأدوارموأاظتمتؼطونمداخولماردووارمغػلوف م ممممم

اظدوظة/مارعةماظوتمصاضوتماظؿـو شممواظؿفو غ ممممم

بغقوةمضق عفو مسؾوىممممم واظدؼ م واظـؼ  م اإل  

وذظووكممملمتعوودمعواووودة أدوو مصووؾؾةموعؿقـووةم

بػعلمعـ خو تماظعوٌوةماظوتمتلوؾبماوىلممعونممممممم

م اظؿؼـقةطـوراتما تص  تمواٌعاصةمم سؿؾق تف 

بما  ـقوو تمأؼـؿوو مط غووتم مم متصوو سدمخطوو 

عؽو نم مس ٌـو مايو ظيممممػـو كممؼعودممموملم اظع مل

مظدوظةمتؼوممسؾىمعب سةمعفقؿـةمتفدرمطلمعااصق

وتلؿغؾف مظؿقؼققمعص يف مم اظدوظةموعمدل تف 

م (25)ماظضقؼة

ــ ذذ ــرادذواألؼؾقـــاتذؿـ ؿوؼـــفذاؾعـــررذواألؽـ

 اؾػقدراؾقة

واووهم)تؾـووتماظؼوووىماظؽادؼووةمسؾووىمممممممممممم

وعـووعماظؾداؼووةمصؽوواةماظػقدراظقووةمممموص( صوواً

بفق طؾف ماىغااصقةمواإل ـقة موعومأغف مملمتوؿ مم

بصووورةمصوواضبةمععؾـووةمخقوو رما غشووؼ  مسوونمممم

إ مأغف م متؾدومعؽؿػقةممبؾودأماظؿوزؼوومممم ظدوظةا

 دموأاىلا همداخلمواظؿؽؿقؾيمظؾلؾط تمب ما ه

ػعامسؾىمسؽ مم م(26)ماظدوظةما ه دؼةماٌشذلطة

اي لمظدىمارشؾؾقوةماظعابقوةم)وداخولماظـكوبممممم

(مماظوتمملمتؾودمغب دو م ممممبشؽلمخ صاظلـقةم

إذماو متمأوظوؼ تفو مممم اظؾداؼةمًق رماظػقدراظقوةم

ودوق دتهممم تـ مسؾىمادؿع دةمادوؿؼفلماظعواا مم

م مإر رمدوظةمعاطىلؼةمضوؼة م ووحدتهماإلضؾقؿقة

وتواوودمد  وولمسؾووىمأنماظؼوووىماظا قلووقةممممممم

إظبمتوؾ مغظو مممممدوعتممداخلماحملوورماظشوقعيمم

ذووؾقهمبـظوو ممتوزؼوووماظلووؾطةم مظؾـوو نموصؼوو مممم

وؼؾوودومأنمطووـرلًامعوونمأتؾوو  ممظفغؿؿوو مماٌووعػيبم 

ظومحصلمتوضق مدضققمظؾؿشواو مممػعؼنماٌعػؾ 
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وطوو نم بوودمعوونماخؿقوو رهمضوواورًةمممم اظػقوودراظي

فممضبؾوووعونماًقووو رمصووونغوبػووواٍهمأعاؼؽوووٍيم

م دمإضؾقؿقوةمإدارؼوةممواظػقدراظيماٌؾ مسؾوىمضواسومم

مم (27)موظق مسؾىمأد مدؼـقةمععػؾقة

واٌشووؽؾةمأنمبعووضماظؼقوو داتماظشووقعقةممممممممم

رضوةمموظقلتمطلماظؼق داتمبدظقلمعع )واظؽادؼةم

واظشوقثممم اظىلسقمماظشقعيماظلقدمعؼؿودىماظصودرمم

تواوجمٌكو و,مبولنمممممط غوتمم( اوادماً ظصويم

ؼعودمحؽمماظؾعثمودقطاةماظلوـةمعواةمأخواى مممم

وتاىمب ظؿ ظيمأنمايلمؼؽؿنم مصقدراظقةمذقعقةم

وأخاىمطادؼوةم ماظشوؿ لمؼؿوواصاممممم  ماىـوب

شلؿ ماردو سماظؼو غوغيم)حوقماإلضؾوقمم مرصوضمممممم

واٌعقشوويم)تؼلووقممممم ٌاطووىل(متـػقووعمضووااراتمامم

اظـوواوات( مشوورلمأنمػووعامؼعوو مسؾووىماررهممم

حؿىمظومم اغػص لمطلمعـفؿ مصعؾقً مبدوظةمعلؿؼؾة

 ؼـ ماظددؿورمصااحةمسؾىمذظك مملم

ؼعوظونمماظعاا وط نماٌااػـونمسؾىموحدةمممممممم

سؾىمراحمصؽواةماظػقدراظقوةم ماظشوؿ لماظؽواديممممم

ؼووةمصؼوو ماٌـػصوولمسؿؾقوو مسوونماظعوواا معـووعمبدامم

وبشووواو مم اظؿلوووعقـق تمعووونماظؼوووانماٌ ضوووي

وتصوووراتمععقـووة موظؽوونمؼؾوودومأنماٌـ ضشوو تمم

حولماظددؿورماظعااضي مإض صةمإظبمتلوابمأغؾو مممم

سنمرشؾةمواذـطنم ماغلق بمعؾؽامعنماظعواا مم

ظؾكفصمعنمدواعةماظؼؿولماظوتمتطو لماـودػو ممممم

طولممم طلمؼوم موتع زممضووةماٌؼ وعوةماظعااضقوةمممم

طـوامسونمغواؼو ما غػصو ل مممممذظكمأدىمظإلصص حمأ

ظق مصؼ مب ررهمواظـاوةم)اظـػ ( موظؽونمأؼضو ممم

م (عنمضؾلماظؽورد)ا غػص لمسنماظع ملماظعابيم

إظبم دراظقوةمقوضودمضو دماظطواحماظؽواديمظؾػممممممممممم

هاكما ؿوس تماظعاضقةمواظط  ػقةمارخواى مم

 صلسؾـووتمممـؾووةماظذلطؿوو نم مذبؾوو مايؽوومم

دراظقوةمصبوبمأنممماظػقمأن ا غؿؼ ظيم"مذنمطول"م

ور ظؾوتممم تؽونمسؾىمأد سمإداريموظق مساضق 

تؽونمطاطوكمخ رجماظػقدراظقةماظؽادؼوةم نمم بلن

 اظذلطؿ نمؼشؽؾونمارشؾؾقةماظؽوؾرلةمصقفو  موانمم

م (28)مواودػممواودمت رطبي

 مـدمػعامايدإنمارعامملمؼؿوضفمسمشرلمممممممم

 مبعووودمذظوووكزادتمدسووو وىما غػصووو لممبووول

 موصوااحةمهوتمذوع رمممموأصؾقتمأطـاموضووحم

اظػقدراظقووةمأومايؽوومماظووعاتي مبعوودع مبوودأتمممم

  غووبماظشووقعةمم-ذبؿوسوو تمساضقووةمأخوواىم

تط ظبمود مطلمػعهماراواممب يؽممم-وارطااد

اظووعاتيماظؽ عوول معـوولماآلذووورؼ ماظعووااضق مممم

اٌلققق  موشرلػم موأرؾقمطلمصاؼقمربطو تمم

وصضو  ق تمتواوجمظؾػقدراظقوةممممم تؾػىلؼوغقةمخ صة

م ودس وىمذؿىموتعؿدلػ مأعاامواضع مبطا 

ر ظووووبماٌوووومإاماآلذوووووريماظعوووو ممإذمممممممم

)اآلذورؼونمغصو رىمؼؿقود ونماآلراعقوة(ماظوعيممممم

ممبػقدراظقوةمم2005آبمم7م-م5سؼدم ماٌدةمعونمم

آذورؼةم مدوفلمغقـووىمودو  امعـو رقمواوودمممممم

اآلذورؼ مبدسوىمأنمتعدادػممضاابوةمعؾقوونمإظبممم

حووقماظعووودةممعؾقووونموغصووف مطؿوو مدسوو مإظبم"مم

ظؾؿففاؼنماآلذورؼ مإظبمضااػمموعل طـفمماظوتمم
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تاطوػ  موإدراجمرعىلمآذووريمتو رطبيم ماظعؾوممممم

م (29)ماظعااضيماىدؼد"

دسوو ماظػقؾقووونم)وػووممأطوواادمذووقعةممطوعظكممممممم

ؼـؿشوواونماـوووبمعدؼـووةماظلووؾقؿ غقةمعوواوراممممم

بؽاطوووووكمورب صظووووةمدؼوووو ظي(مبوووو  سذلا,مم

عب سوةممموػوممم-حبؼوضفم مصقؿ مر ظبم"اظشؾك"م

تضوومم مصووػوصف مخؾقطوو معوونمضوعقوو تمسابقووةمم

ب يػو زمسؾوىمحؼووضفمم ممممم-وطادؼةموتاطؿ غقة

اظددووؿورماىدؼوود موسوودممصوواهما غؿؿوو ممإظبمممم

م (30)ماظؼوعقةماظعابقةمسؾقفم مأوماظؽادؼة

وط نمعنماٌؿؽن مبد معنمتودوقومدا واةمممممممممم

 مما غػصو ظيمبفعاماظشوؽلمماظػقدراظقةممإظباظدسوةم

أوماحؿوامماٌط ظبماظؽادؼةمخ صةمبعودمممادذلض م

ر قل مظؽلماظؾفد مبقودمممجاللذاؾطاؾباـيتعق م

أاجمعش سامأػلمماؾدقدذعبدذاؾعزقزذاحلؽقمأنم

ب ظدسوةمإظبمإغش ممطق نموحؽوعةمم اظلـةموشرلػم

صقدراظقووةم ماحمل صظوو تماظودووطىمواىـوبقووةممم

اظؿلومذاتمارشؾؾقةماظشقعقة مع مؼعو متؼلوقمممم

 ف ووةمطق غوو تمر  ػقووةمػووي:مطقوو نماظعوواا مإظبم

موطاديم ماظشؿ ل ذقعيم ماظود مواىـوب م

دوقلتيمبقو نممموارخورلمموسابيمد م ماظغاب م

م (31)متػ صقؾهم ماٌطؾبماظؼ دم

اظعضووم مممصـا ذادلطؾـ ذذو مذظكمؼؼوولمممممممممم

ذبؾوو مايوووارماظووور مععؾؼوو مسؾووىمعط ظؾووةمممم

أ ممغؿؿـوىم)اظشقعةمبنضؾقممصقدراظيم ماىـوب:م

ؼوولتيمػووعاماظقوووم مسبوونمغعؿؼوودمأنماظعووابم ممم

اظعاا مبلـؿفمموذقعؿفممػممطق نمواحد;مظوعظكمم

أيمرب وظةمإل و رةمعوضوو مرو  ػيمظؿؼلوقمممممممصنن

عبـدذذ مصقؿ مض لم(32)(اظعاا معوضو معاصوهمطؾق 

اظـوو رقماظازلوويمب دوومماٌوومإاممماؾؽــرقمذفــاـي

إنمػوعاماظطواحممم)اظؿلدقليماظعااضويماٌعو ره:ممم

م إظبمإىلؼقماظعاا مساضق مور  ػقو ممظألدفمؼمدي

م (33)(مو مطبدممعصؾقةماظؾؾدمإرفض 

عوونمماهلقــ ذأبــوؽاؿــ ذأعوو مارطوو دمييممممممممم

)مغاؼودمأنمؼؾؼوىمممم:صؼودمضو لممم رب صظةماظؾصواةم

اظعاا مواحدامعلؿؼفمضبذلممصقهمطولماظعوااضق ممم

بدونمادؿــ ممعومغب ؼةمارضؾق ت موانموحدتوهمم

 نمم إظبمأضو ظقمممأصضلمعونموىل ؿوهمأومتؼلوقؿهممم

تؾكمارسؿ لمتضعفماظشعبموتػا م مخرلاتوه مم

 نمػـ ظووكمم واظعوواا ماظواحوودمخوورلهمظؾفؿقوووم

وشبشوىمأنمتؾؼوىمممم عـ رقمتشؽومعنمضؾةماٌوارد

صؽواةمممصننوب ظؿ ظيمم رباوعةمعنمخرلاتماظعاا 

ارضوو ظقممأوماظػقدراظقووةمضوودمتوومديمإظبماظؿطوو حنمم

شووممرم واٌعوو ركمبوو مأبـوو مماظشووعبماظعااضوويمم

ا دس ماتمبلنماظػقدراظقةمهػظمحؼوو مأبـ  فو ممم

م م(34)واآلخاؼنمبوادطةمايؽوعةماٌاطىلؼة(م

عوونمؽؾوو رماظعؾؿوو ممبعووضماظرصووضمطؿوو ممممممممم

ؼوولتيم مم صؽوواةماظػقدراظقووةماظط  ػووةماظشووقعقةمم

 وآقــةذااذ,آقــةذااذاحلــا ر اٌؼدعووةمعووـفمم

 محمؿـدذجـوادذاخلاؾ ـيذذذذواؾشـق ذذ,اؾبغداد 

م (35)اظعااضي ظؾؿمإاماظؿلدقليارع ماظع مم
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آخواونممنموعنمافةمأخاىمأطودمدق دوقممممممممم

سؾىمإنماظػقدراظقةمػيماظصوقغةمارصضولمظؾقؽوممممم

 ماظعاا  موأذ روامإظبمأنماظـظ مماظشوؿوظيمطو نممم

وا ـ ذعبـدذذذصؼدمضو لماظؼ ضويمممم خ غؼ مظؾقاؼ ت

ــف موزؼووامذوومونماحمل صظوو تم ماظعوواا مماؾؾطق

ؼؿلوو مظونممؤوابوود)مإنماظؽووـرلؼنمم:(2007)سوو م

سنمعضؿونمصؽواةماظػقدراظقوة موسؾوىماردو تعةممممم

إزاظةماظغؿوهم ماظـظاؼةماظلق دقةمظؾوصوولمإظبمم

صفمموادومسنمرؾقعةمحؽومماظػقدراظقوةمػولمػووممممم

أممحؽممذاتي(موأض ,ماظؾطقفمضو  فممم ادؿؼفل

)مإنماظػقدراظقةم ماظعابقةمتع ما ه د موانم:ً

بعودماظؿ دوومممحقىلامطؾرلاممؼلخعتؼؾلمصؽاتف مبدأم

غؿقفوةماظـودواتمممم2003عنماباؼلم)غقل ن(مس مم

ظؾؿعاؼفمبفوعهممم واٌمإااتموايواراتماٌؿعددة

اظظوو ػاةماظلق دووقة مواخووعماظشووعبمؼؿطؾووومإظبم

عش ػدتف مبشغف موزفاتمدسواتم ماىـوبم

واظػااتمارود مظؿشؽقلمأضو ظقم     وانمضو غونممم

إدارةماظدوظةمحددمطلم فثمرب صظ تمتلؿطقوم

تشووؽلمإضؾقؿوو  مظؽوونمػـ ظووكمضووواب مصبووبممأن

وااؿؿ سقوة موانممم وإدارؼوةمم تواصاػ ماضؿصو دؼةم

اظلوووق دةمواظدبؾوع دوووقةماً راقوووةمواظووودص  ممم

واظداخؾقوووةم مبووودمأنمتؽوووونمبقووودمايؽوعوووةمم

  مم(36)اٌاطىلؼة    (م

ؼقوو ديم ماظعضوووماظمجادــمذاحلؾػــيمأعوو ممممممم

إنمم)م:صؼوودمضوو لممايووىلبماظشووقوسيماظعااضوويمم

قةمػيمايلمارغلبم ماظظا,مايو ظيمماظػقدراظ

واظووتمتعوو مبفوو مممم اٌؾؿوووسمظوحوودةماظعوواا م

وتوزؼوماظلؾط تمب ماٌاطوىلمواإلضؾوقممممم ا ه د

اظػقدراظي موإضؾوقممطاددوؿ نمؼؿؿؿوومخبصو   ممممم

خ صووةمبشووعؾهمم و ؼ صقووةم وت رطبقووةم ضوعقووة

اظؽاديمتمػؾهمظؾؿؿؿومب ظـظ مماظػقدراظي موسبونمم

ظؾػقدراظقووةمسؾووىممم مايووىلبماظشووقوسيمغـظووامم

وغمعنمب ظفعاطىلؼةمم ارد سماظدميؼااريماظؼوعي

 مإروووو رمصووووفحق تموادووووعةم وووو ظ مممم

إلدارةمذموغف ممب م مؼؿع رهمعووممم احمل صظ ت

 مطؿ مإغـ مغواىمأنماظدوظوةماٌاطىلؼوةمممموحدةماظؾفد

م  متصؾ مو متـلفممعومزاو,ماظعاا ماىدؼد

بلمغعؿؼدمعش رطةموعل ػؿةمعبقومأبـ مماظشوعبمم

اظعااضوويمحبؼوووضفمموأوظوؼوو تفممسوودلمتـظقؿوو تمم

إدارؼةمحدؼـةموسصاؼةمػومايلماٌـ دبمظوؾفدمم

م م(37)عؿعددةماظؼوعق تماإل ـق ت(م

ػووعهمبعووضماٌواضووفماٌمؼوودةمأوماظااصضووةمممممممم

ظؽيمغؿعا,مم مراحـ ػ إلض عةماظػدراظقةم ماظعاا

اظعااضق معونمػوعهماظصوقغةمممممسؾىمحؼقؼةمعوضف

مأ اػوو مسؾووىمؼؽووونمشلوو ماىدؼوودة مطؿوو مدووو,

ماٌشاو مضقدماظدرادة 

ذادلطؾبذاؾثاؾث

ذؿشروعذ ؼؾقمذادلـطؼةذاؾغربقة

اظطووواحماظؽووواديمضؾـووو مصقؿووو متؼووودممأنمممممممم

كما ؿوسو تممؼومإظبمها دراظقةمط نمضدمض دقظؾػ

مبنض عووةاظعاضقووةمواظط  ػقووةمارخوواىمظؾؿط ظؾووةممم

أومم سؾووىمأدوو مدؼـقووةممظق تمدراقووصعشوو رؼوم
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ػوعهماٌشو رؼومممأػومممم موعونمأومساضقوةممم ر  ػقة

 مصؿو مػوومػوعاماٌشواو  مممممعشاو ماٌـطؼةماظغابقة

وع مػيمرؾقعؿهم موع مػيمعدلراته موعؼوع توه  مم

هم مػووعامـوواإلا بووةمسػووعامعوو مدووو,مسبوو ولمم

م اٌطؾب

ذادلـطؼةذاؾغربقةذ ؼؾقمذؿشروعذتعرقف

ابقوةمػوومعشواو ممممعشاو مإضؾقمماٌـطؼوةماظغممممذذذ

وػويمطولمممم ؼشؿلماحمل صظ تماظلوـقةماظغابقوةمم

وغقـوى موضدمراحمم وصفحماظدؼنم ارغؾ رم:عن

ذرقؽــانذػ ــالماظشووقثمػووعاماٌشوواو معوونمضؾوولم

ــود اظووعيمطوو نمرب صظووً مظألغؾوو رمبؿوو رؼثمممماؾؽع

 م معووومإامصووووقػيمسؼوووودهم مم18/3/2005

بغداد معشرلًامإظبمأنمػعاماإلضؾقمماىلمم مؼؿفوىلأمم

م مممم(38) معنماظعاا

م

ذطبقعةذادلشروعم

م مػ ـالذاؾؽعـودذذأسؾونممبؿ رؼثمأسوفهممممممممممم

اٌـطؼةماظغابقةماٌؿؿـؾوةمممإضؾقمسنمتشؽقلممهعمإا

م-غقـوووىم- ماحمل صظوو تماظووـفثم)ا غؾوو رممم

صووفحماظوودؼن( موضوو لماظشووقثمصصوو لماظؽعووودممم

اظوعيماغؿكوبمعونمضؾولمذبؾو مممممممرب صظمارغؾ ر

احمل صظوو تمأنمم:)مإاػووعاماٌووماحمل صظووةم م

ػوعامممإلغشو مماظغابقةمضدموضعتماًط ماظفزعوةمم

مؼؿفوىلأمماوىلمم مماإلضؾقمأنمػعاممإظبعشرلًامماإلضؾقم

وصؼ مٌ ما ممبؼ غونمإدارةماظدوظةمصقؿو ممعنماظعاا م

اظشقثمصصو لممموأوض م( ؼؿعؾقمبصقغةماظػقدراظقة

ظوضووممأنمػـ كمصاؼؼً معنماٌكؿص مبفعاماظشلنم

عيمدوقطاحمخوفلمممظصقغةماظـف  قةمظؾؿشاو ماظوم

اٌؼؾؾةمسؾوىماىؿعقوةماظورـقوةمظؾؿصو دضةممممممارؼ م

يمتؾووكمربوو صظمأغووهممتماظؿشوو ورمبوو وسؾقووهم م

ظؿػعقولممم ودوؽ غف مم واظؼووىماحملؾقوةممم اٌـ رق

اخؿق رمػعهممأناظشقثمصص لمموأطدمػعاماٌشاو م 

او مممموإكو مر  ػقوةمممأدو ماٌـ رقمملمؼؽنمسؾوىمم

ظعش  اؼةمسؾىمأد سماٌوضومىغاا مواظعفض تما

شلود,معونممماوأنمم (39)ظؿؾكماحمل صظ تماظوـفثم

ػومتعىلؼوىلمارواماظؿعو ونمبو مممممماإلضؾقممإض عةصؽاةم

حمل صظ تماظوـفثماظوتمتؼوومسؾوىمخو مممممماػعهم

واظوتمتؿؿؿوومخبصو   ممممم علؿؼقممواحدمتؼاؼؾ 

و ووواواتمرؾقعقووووةممم واغااصقووووةم ت رطبقوووةم

ملمغلوؿفد,معونمإ و رةممممم مطؿ مأض ,م)عشذلطة

ةمارحؼو دمضودغ مرغـو مملمغؽونمممممػعاماٌشاو مإ  ر

غـووويمادووؿػىلازمعشوو ساماظشووعبمبؼوودرمعوو مػوويمم

رب وظةمتفد,مإظبمٌؾؿوةماىوااح مخصوصوً مأنمممم

ػووعهماحمل صظوو تمس غووتمعوونمعشووؽفتمأعـقووةم

م (40)واضؿص دؼةمطؾرلةمعـعمضدومما حؿفل(م

ااؿؿ سو تمسؼودةم ممممأن:موض لماظؽعوودممممممممم

باغو عجمممإظباظوصوولمممإظبتفود,مممارخورلةماظػذلةم

سؿوولمبوو ماحمل صظوو تماظووـفثمحقووثم)متممممم

وسؼودممم ا تص لممبق صظيمصفحماظدؼنموغقـوى

ااؿؿوو  م مبغوودادمأخوورلامغظؿؿووهموزارةمذوومونممم

طوو نمؼفوود,مإظبموضووومم وارضوو ظقماحمل صظوو تم

باغ عجمسؿلمؼؿضؿنمعىلؼدًامعنماظؿعو ونمظؿقؼقوقممم

 موأضو ,مماظـفث(ػعاماإلاااممب ماحمل صظ تم
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ظػقووودراظيم)سؿؾوووتمبوووهممأنمػوووعاماردوووؾوبما

احمل صظو تماىـوبقووةم موضوتمعؾؽووامعوونمدونممم

 محوووو متشووووفدمم أومسؼؾوووو تم عشووووؽفت

احمل صظ تماظشؿ ظقةماغلوف عً معؾقوزوً مبلوؾبمممم

ممم (41)ػعاماظـظ م(

ذؿربراتذادلشروعذ

إضؾووقمماٌـطؼووةممعشوواو إنمعوودلراتمروواحممممممم

تلؿؿدمأدلف مطؿ مبقـ مد بؼً معنمايوقممماظغابقة

 غونمإدارةماظدوظووةماٌمضووتمسوو ممماظووعيمطػؾووهمضووم

اظددؿورماظعااضويماظودا ممسو ممممم موع مأطدهم2004

دراظقوةممقوػومردمطعظكمسؾوىمعشو رؼومصمم م2005

دراظقوووةماظودووو مقو دوووقؿ معشووواو مصم أخوواىم

واىـوبماظوعيمدسو مإظقوهماظلوقدمسؾودماظعىلؼوىلممممممم

ماتراظشووقثمصصوو لمعوودلمايؽووقم مطؿوو مأضوو ,

ع ممإسفغهمظؾؿشاو مواظعيما محددػ م ممأخاى

اغطفضوو معوونمعلووموظقؿـ ماظؿ رطبقووةمممم)م:مغصووه

وبصػتمض  دامحمل صظوةمارغؾو رمأغؼولمتطؾعو تممممم

احمل صظ تماظغابقةماظتمس غوتمعو مس غو همممممأبـ م

 مسفودمممسل ظوهممإظبذعؾـ معنماـوبهممأبـ مب ضيم

اظـظوو مماظوودطؿ توريم موادووؿف بةمٌوو متػاضووهمممم

و مم حؼ  قماظواضوماظعؿؾيم ما ؿؿوماظعااضويم

 موغؿقفووةمظؾوودروسممظظوواو,ماي ظقووةممزوولما

ؿػ دةمعنماظؿف ربماظػ ذؾةماظلو بؼةماٌطؾؼوةممملاٌ

اٌاطوىليم ماظعواا معونممممماإلدراطويم مزلماظـظ مم

بداؼووةماظؼووانماٌ ضوويموحؿووىماظقووومم موبلووؾبمم

عع غ ةماظشدؼدةمظؾشعبماظعااضيمغؿقفوةماظؿؿققوىلممم

وا سبقوو زمواغعوودامماظعوودلماظووتمع ردووؿف متؾووكم

وسوودممم اٌؿع ضؾووةماظلوو بؼةماظلق دووقةمارغظؿووة

اؼع تمخصوصووو م مشوومواظؿمظؾؼووواغ متطؾقؼفوو مم

بلوؾبمدق دوةمممم اى غبما ضؿص ديمواظعؿااغي

غعطوويمماظؼوووعيمواظطوو  ػيم موظؽوويم مماظؿؿققووىل

اظػاصووةمظؿؽوواارماظلق دووةماً رؽووةماٌؿعؿوودةممممم

بلغـو ممماربيذعؾـ ماظعااضيممربـ موًطرلةمغعؾنم

 ماظفزعوةمماحمل صظ تماظغابقةمضدموضوعـ ماًطومم

اٌـطؼووةماظغابقووةماٌؿؿـؾووةمبووو)مممأضوو ظقمظؿشووؽقلم

عـوو ممإمي غوو صووفحماظوودؼن(مم-غقـوووىمم-ا غؾوو ر

عنمػوعامممؼؿفىلأص رض ظقمماىلمم مم بوحدةماظعاا 

اظدوظةممب مؼؿعؾوقمممإدارةاظؾؾدموصقمٌ ما ممبؼ غونم

أغـ معوومموأض ,مض  ف:م)م (42)(بصقغةماظػقدراظقة

يم مسل ظـو ممتواف تمورؿوح تمذوعؾـ ماظؽوادمم

إضؾووقمممبنض عووةايؾقووبم موووابؿفمماظاا وودةممم

 ماـوووبممإخواغـوو طاددووؿ ن مطووعظكمعؾوو درةمم

اىـوووبمتؾووكماًطوووةمممإضؾووقماظعوواا مٌشوواو م

اىؾوو رةماظشووف سةم مأعوو مرب صظوو تماظعوواا مممم

وشب معـف مب ظعطامرب صظةمطاطوكمصـقنمعوومم

 موعوو مصبووايم مممذووعؾف م مهدؼوودمعصوورلهمم

يؼقؼووةماظووتم مؼاؼوودماظلوو حةماظعااضقووةمػوووما

ص ٌشاو ماىدؼدمظإلضؾقممماظؾعضماظوضو,مسـدػ  

م ػوما بؿعو دمسونماشلقؿـوةماٌاطىلؼوةم مايؽومممممم

وايوولماظوووا ماىدؼوودماظشوو علمؼؿضووؿنمحوولممم

اظؿـوو ضضموووو وزمط صووةماٌشوو طلماٌلؿعصووقةمممم

م واٌذلابطوووووةم ماظعفضووووو تما اؿؿ سقوووووةمم

وا ضؿص دؼة موصبوبماظعؿولمسؾوىممممم واظلق دقة
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حوفممموإصبو دمم مماظؿـ زلمسونموحودةماظعواا مممسد

 مم واردؼو نمم واظطوا وفمم   بؿً مب ماظؼوعق ت

مأظاضوو  يصووق مض غوغقووةمعوونماظؿعوو ؼشماظلووؾؿيم

م قدراظقةمز ػاةمحضو رؼةمػواظم اظؿواصؼيماٌعؿدل

وصؾقتماىلمًامعنمرعاماظواضعيماٌػواوهماظوعيممم

بـو مػوومممموارادرأومرصضهمم غلؿطقومو ػؾهم 

عؿلماٌشذلكمعوومعونمؼاؼودمتادوقثممممماظؿواصلمواظ

موارحوىلابمم ايؽوعوةممأسضو ممػعهماظؿفابةمعنم

واظؿفؿعو تممم واظشكصق تماظورـقوةمم اظلق دقة

عنمأالمبـ ممساا محامدميؼاارويممم اىؿ ػرلؼة

مممممم (43)صقدراظيمعوحد(

ميؽونمأنممم عنمخوفلماإلسوفنماظلو بقممممممممممم

سبددمأػممعدلراتمراحماٌشاو معنموافةمغظوامم

م:مؼؾيممب ذ,ػ الذاؾشق 

ولقدمتطؾع تمأبـ مماحمل صظو تماظغابقوةمممم-1

غقـووى(ماظوتمس غوتممممم-صفحماظودؼنمم-)ارغؾ رم

عومع مس غو همبو ضيممممطـرلًام مسفدماظـظ مماظل بق

م اظشعبماظعااضي

ادؿف بةمٌ متػاضهمحؼ  قماظواضوماظعؿؾويم مم-2

ما ؿؿوماظعااضيم مزلماظظاو,ماي ظقةم 

ةمعوونماظؿفوو ربماظػ ذووؾةمماظوودروسماٌلووؿػ د-3

اٌاطوىليممماإلدارياظل بؼةماٌطؾؼةم مزلماظـظو ممم

م بداؼةماظؼانماٌ ضيموحؿىماظقوممع ماظعاا معـ

اٌع غوو ةماظشوودؼدةمظؾشووعبماظعااضوويمغؿقفووةممم-4

اظتمع ردوؿف ممم اظؿؿققىلموا سبق زمواغعدامماظعدل

تطؾقؼفوو ممموسوودم ارغظؿووةماظلق دووقةماٌؿع ضؾووةم

مخصوصووً م ماى غووبمم اظؿشوواؼع تمواظؼووواغ م

ا ضؿص ديمواظعؿااغي مبلوؾبمدق دوةماظؿؿققوىلمممم

م ماظؼوعيمواظط  ػي

سوودممأسطوو مماظػاصووةمظؿؽوواارماظلق دوو تممممم-5

مًطرلةمحبقماظشعبماظعواا مااً رؽةماٌؿعؿدةمو

م عنمضؾلمارغظؿةماٌاطىلؼة

اظؿؿ ذيمعومتواف تمورؿوحو تمارطواادممممم-6

ددوؿ ن مم ماظشؿ لم موابؿفممبنض عوةمإضؾوقممطامم

عؾ درةماظلقدمسؾدماظعىلؼوىلمايؽوقممب ظودسوةممممعومو

مإلض عةمعشاو مإضؾقمماىـوب 

ا بؿعوو دمسوونماشلقؿـووةماٌاطىلؼووةم مايؽوومممم-7

وايوولماظوووا ماىدؼوودماظشوو علمؼؿضووؿنمحوولممم

اظؿـوو ضضموووو وزمط صووةماٌشوو طلماٌلؿعصووقةمممم

واٌذلابطةم ماظعفضو تما اؿؿ سقوةمواظلق دوقةمممم

موا ضؿص دؼة 

دمحلم  بتمب ماظؼوعقو تمواظطوا وفمممإصب م-8

واردؼ نم مصق مض غوغقةمعونماظؿعو ؼشماظلوؾؿيمممم

مظاض  يماظؿواصؼيماٌعؿدل ا

مزو ػاةمحضو رؼةمممأصؾقتماظقووممماظػقدراظقةم-9

عنمرعاماظواضعيماٌػاوهماظوعيم مميؽونمممماىلمو

مو ػؾهمأومرصضه 

ذ

ذؿؼوؿاتذادلشروع

إذامطوو نم بوودمريمعشوواو مظؽوويمضبؼووقمممممممم

أومم حمأنمتؽونمظهمذبؿوسةمعونماٌؼوعو تمماظـف 
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أػممعؼوعو تمعشواو مإضؾوقمماٌـطؼوةممممممصنناظاط  ىلم

م:مم(44)ؼؾيماظغابقةمعنموافةمغظاماظداس مظهمع 

واووودماوووارماغوواا مبوو ماحمل صظوو تممم-أوً 

ماظـفث 

اٌوضوووماىغوواا مم:اقوودمعوضوووماغوواا م-  غقووً 

ظؾؿق صظ تماظـفثمميؿدمعنمسل لمشابماظعاا م

م تاطقوو مناـوووبمشابووهمربوو ذيمطوولمعوومممإظبم

مواٌؿؾؽةماظعابقةماظلعودؼة م وارردنم ودورؼ 

إؿدماحمل صظ تماظوـفثممم:ط صقةمعل حةم-ً ظـ  

سؾىمعل حةموادعةمتؼذلبمعونمغصوفمعلو حةمممم

ماظعاا  

واووودمإ  وولمدق دووي مواضؿصوو دي مممم-رابعووً 

احمل صظو تممموااؿؿ سي مو ؼ  م مصلوؽ نمػوعهمم

دة موؼودؼـونمبودؼنمممؼؿؽؾؿوونمظغوةمواحومممماظـفث

وشلووممغشوو  مموؼـؿؿووونمٌووعػبمواحوود م واحوود

وشلوممسو داتموتؼ ظقودممممماضؿص ديمواحدمتؼاؼؾوً  م

م( عـفمظألطـاؼةمعؿش بفةممأغف أوم)عشذلطةم

 مماٌلوؽوظ مواودمرشؾةمحؼقؼوةمسـودمممم-خ عل 

وػمماٌـؿكؾونمعنمضؾولممػعهماحمل صظ تماظـف ةم

سؾوىمأض عوةمعـولمػوعامممممدؽ نمػوعهماحمل صظو تممم

مضؾقم اإل

م وع ظقةمعؿؿـؾوةمماضؿص دؼةواودمعواردمم-د ددً 

م:(45)  تيبو

م لس  داتمغػ ماٌوص-1

اٌلؿوص ةمعنمغؼ  مماظؽؿامطقةس  داتماظادومم-2

مايدودمواٌع بامعومدورؼ موارردنمواظلعودؼة 

اٌووواردماظىلراسقووةموايقواغقووةم ايؾوووبم ممم-3

واظؿؿوووور مواظػواطوووه مواٌااسووويماظطؾقعقوووة مممم

مذي موارشـ م مواظـاواتماظلؿؽقة واٌوا

اظضاا بمواىؾ ؼ تمواظادومماٌكؿؾػوةماظوتممم-4

متلؿقصؾف ماظلؾط تماحملؾقةمروتقـقً  

اظـوواواتماظطؾقعقووةمواٌعدغقووةمط ظاخوو مم مممم-5

م  مواظقوراغقوم ماظػودػ تماظؽدلؼتواظلؾقؽون

اٌصوو غومواٌع عوولم ععؿوولمزلوونمطؾقلووة ممم-6

ماظاع ديم مععؿلمزا جععؿلمصودػ تماظؼ  م م

عاورمغفايمداؾةمواظػوااتم ماحمل صظو تمممم-7

مم مؼعو معصو درمعقو هماقودةمتؽػويممممممم اظـفث

مظؾعقشموظؾـش  ماظىلراسي مم

واووودمسواعوولمتشووفوموتوودصومب ووو همم-دو بع م

وظعلمعنمأبازػ ماًو,مم إض عةمعـلمػعاماإلضؾقم

وضق ممطق غ تمم عنماغفق رمداخؾيموتػؿتماظعاا 

مأومشرلػ  م عقةأومضوم ؾىمأد مر  ػقةس

ػعامػومب خؿص رمعشواو ماٌـطؼوةماظغابقوةم ممممممم

وػعهمػيمأػممعدلراتمراحوه موعؼوع توهماظوتمممم

راحمدس تووهمسؾووىمأد دووف مؼطوو ظؾونمبنض عؿووهم مم

وظؽوونماٌشوواو مرشووممذظووكمملمضب ظػووهماظـفوو حممم

مردؾ بمسدؼدةمدو,مغؿؾقـف م ماٌطؾبماظؼ دم 

ذادلطؾبذاؾرابع

مطؼةذاؾغربقةادلـذ ؼؾقمذأدبارذػش ذؿشروع

مإضؾووقمعوونماٌعوواو,مظؾفؿقووومأنمعشوواو مممممممم

مواغؿفوىمؽؿوبمظوهماظـفو ح مممماٌـطؼةماظغابقةمملمؼ

بعدمع مؼؼابمعنمدوـؿ معونممممتؼاؼؾً مهسـاظؽفمم
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تواودمأدوؾ بمسدؼودةمورامممممم موظهاظدسوةممبداؼة

م ميؽوونمأصبوو زمأػؿفوو ممبوو ماٌشوواو مصشوولمػووعا

مؼؾي:

ذ:اؾؽارقزؿقةأواًلـذغقارذاؾشخ قةذ

إذامطوو نمعوونمأػوومماردوو مواٌؾوو دئماظووتمذذذذذذ

واظتمغضفتمم تاتؽىلمسؾقف ماظـظاؼةما ه دؼة

عووونمخوووفلماٌؿ ردووو تمواظودووو  لماٌؿؾعوووةممم

وػوويماظووتمؼعووولمسؾقفوو م مإض عووةمم ظؿقؼقؼفوو 

اه داتمادؼدةم ػيمواودماظؼقو دةماظلق دوقةممم

عونمخوفلماظشكصوقةممممم اظؼ درةمسؾوىمهؼقؼفو مم

واظـ ذوووطةمم اظؽ رؼىلعقوووةماى ذبوووةمظؾفؿووو ػرل

ذػ ــالواظلوو سقةمظفهوو د موإذامطوو نماظشووقثمم

 ممعـولمػوعهماظشكصوقةمممط نمضدمماؾؽعودذرقؽان

(م م25/6/2007اشؿق ظوهمبؿو رؼث)ممممصنن محق ته

طوو نمضوودمأدىمإظبمشقوو بمعـوولمػووعهممممم بغووداد

موب ظؿ ظيمتوضفماظؽفممحولماٌشاو م اظشكصقة
م م(46)

ذـذ مذقؼـذأضعفذاألدـسذوادلرتؽـزاتذاؾـ ذذذذذثاـقًا

ذقفاذادلشروع:عؾ

م-دؼوو مس ممسؾووىمأدوومقضووأنماٌشوواو مإمممممم

( مد مشوابماظعواا مم)ر  ػيمب ظدراةمارد سم

مإض عوةملو ػمم ممؼميؽونمأنمممسم  وانمػعهماردوم

مأػومم مرنمدراظقةمصقققةمسؾىمأدو معؿقـوةممقص

 ماظـؿووذجماظغابويمممحلوبم اظػقدراظقة عاتؽىلاتم

  :(47)طؿ مؼؾيػيم

م حاؼةماظدؼنمواٌعؿؼد-1

   اظدؼ متل ع م-2

ٌعػبمر  ػيمضدمععػبمآخام عـوماظذلوؼجم-3

م 

م عـومصاهمظغةمسؾىمأخاىمب إلطااهمم-4

اٌوارـوةم ماظؿع عولمواسؿؾ رػو مع ـولممممم اسؿؿ دم-5

مسؾق متمػلمممنمؼؾؿىلممبف مظؾعؿلم مػقؽ ت

م واظلؾط تماظـفث اظدوظةم

مأوم صبوزماإلسوفنمسونماشلوؼوةماظدؼـقوةممممم م-6

م  إه دمصقدراظي ريم اظؾغوؼةمأوم اظؼوعقة

مػعهمأػمماٌاتؽىلاتمعونماظـ حقوةماظدؼـقوةمممممممممم

عو مملمؼؽونمعؿووصاًام ماٌشواو ممممممووػومم واٌعػؾقة

اظػقدراظقووةم معبقووومبؼوو  مإنمماإلضؾووقمماظغابووي 

ملممارعاؼؽقوةم ماظو ؼو تماٌؿقودةممممحؿوىماظع ملم

م أومساضقوةمم ععػؾقة أوم تؼممسؾيمأد مر  ػقة

وإ مم شرلمتؾوكمأخاىم مأدمىبلمسؾم أومظغوؼة

اٌؿقدةمارعاؼؽقةم  ماظو ؼ تم(ظؾفلؾ غك)ظؽ نم

إضؾوقمممم(ظؾلوودم)رب صظ تمعلؿؼؾةمبفوم موطو نممم

م اىـوووب خوو صمبفووممحقووثمتؽوو  اػمم مم

إضؾووقممموًؿلووةمعؾقووونمعلووؾممأعاؼؽوويمأؼضوو ًمم

ارعاؼؽيم تعدؼلماظددؿورمىطبصفمموؼعؿؾونمسؾ

موشرلػوو م واظعاضقووةم حلووبمسؼ  وودػمماظدؼـقووة
م (48)

اؾــــرػضذاؾشــــعريذواجلؿــــاف  ذذ-ثاـقــــًا

ذؾؾؿشروع:

م ظؼوودما بووهماٌشوواو مرصضووً معب ػرلؼوو ًممممممممم

وادعً م ماحمل صظ تماظـف ةماٌؼذلحوةممم وذعؾق 
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ظؾؿشاو مخوصً معنمأنمؼومديمإظبمإض عوةمعشو رؼومممم

متؼلمماظعاا مومإظبمب ظؿ ظيوؼدصومم أخاىممم  ؾة

متػؿقؿهمإظبمدوؼفتمصوغرلةمعؿـو حاة موضودمسودلمممم

سنمػعاماظواصضمبشوؽلمخو صمذوقوخماظعشو  امممممم

 مموصصووو  لماٌؼ وعوووة م وأدووو تعةماى ععووو ت

إلدراطفوممووسوقفممحبفومممممم احمل صظ تماظـف ة

اظؽ ر ة موضدمإـلمػعاماظاصضمبنض عةمسوددمعونممم

اٌمإااتمظشقوخمسش  امػعهماحمل صظ تم مطؿ م

 ماى عع تمظؾوضو,مسؾىمزبو رامممسؼدةمغدوات

ممػعاماٌشاو  م

وضووفماظشووقثمسؾوويممصعؾووىمدووؾقلماٌـوو لممممممم

م ضدمػوعاماٌشواو ممم(ذقثمسش  اماظدظقمم)اي مت

ودسوو مذووقوخمسشوو  اما غؾوو رمظعوودمما دووؿف بةمم

مإظبظوودسوةماظشووقثمصصوو ل مورصووضم مزؼ رتووهممم

دراظقوةمطلدو سمممقعؾدأماظػم2007 مس مممواذـطن

 م(49)دوؾطةمعاطىلؼوةممممإظبظؾقؽمم ماظعاا مداسقوً مم

م)ماظؽعوودمماظوازا ماوؾرلممسؾودمممطؿ مرصضماظشوقثم

ابونمسوممصصو ل(ماٌشواو مممممومذقثمسشورلةماظؾـؿوامم

 مطؿ ممؼفددموحدةماظعاا عنموافةمغظاهمظؽوغهم

 ماحمل صظوو تماظـف ووةمممنوآخوواأسؾوونمذووقوخمم

مؼ رومظؾؿشاو موإلؽفممبعاا معوحودمرصضفمماظ

تاااوومربو صظيمممماظواصضماظشوعيبممػعاممم موأع 

منمتلؼقدماظشوقثمصصو لم ممصفحماظدؼنموغقـوىمس

مممم (50)عشاوسهم

أنماظوواصضماظشووعيبمم:و بوودمعوونماظؼووولممممممذ

ب ظدراووةماردوو سماوو مممؿشوواو واىؿوو ػرليمظؾ

ظؾففووولمحبؼقؼوووةمػوووعاماٌشووواو )أيمغؿقفوووةم

موسوودممععاصووةماظـوو سمبووه ممرنممم دراظقووة(قاظػ

ؿطؾوبماظؼقو ممممتطؾققماظػقدراظقوةم مأيمدوظوة مؼمم

 :م(51)مةاظؿ ظقم رعورب

ضمظؾووـفجمضوواورةمواووودمتعاؼووفمعلووؿػقمممم-

اظػقوودراظي مظقووؿؿؽنماظغ ظؾقووةمعوونماظشووعبمعوونم

اظوصولمإظبمضـ س تمذاتقةمحولمعودىمصوفحقةممم

مإض عةمغظ ممصقدراظيم مبفدػم 

ضوواورةمسؼوودماٌوومإااتمواظـوودواتماظع عووةممممم-

ظؿقدؼوودماٌووداظقلماظعؿؾقووةمظؾووـفجماظػقوودراظيممممم

ماً صمبؿؾكماظدوظة م

ضوووواورةموضوووووماظضووووؿ غ تماظددووووؿورؼةممم-

ظؾقػوو زمسؾووىموحوودةماظدوظووةمأرضوو مواإلااا قووةم

موذعؾ  

عـ ماياؼةماظؽ عؾةمربـ ممارض ظقممم مهدؼدمم-

مبوو مم اظعفضووةماإلدارؼووةمبوو ماإلضؾووقممواظع صووؿة

ضبؼقمايدماردغىمعنما غلف مم مإدارةمذمونم

مارض ظقم 

 مملمؼؿممسؿؾهم ماٌشواو ماظلو بقمم معوػعاممممممم

اماظػوذلةممورمب مذظكمؼااومب ظدراةمارد سمظؼص

م ظتممتمصقف ماظدسوةمشلعاماٌشاو 

ذؾؾؿشروع:ذواإلدالؿياؾرػضذاؾعربيذذـثاؾثًا

م ماظعاا مٌش رؼوماظػقدراظقةاما بفتظؼدممممممم

رضوةمسابقوةممم عع(مةاظغابقماٌـطؼةمعشاو )وعـف م

وػوؼؿوهممم سؾوىموحودةماظعواا ممممخشقةموإدفعقة

واإلدووفعقةم موسؾووىموضوسووهمصاؼلووةمممماظعابقووة

ب ظدراوةممأوماظذلطويممماإلؼااغيم راي)اًمظؾـػوذ
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 موػومطفممواضعيمؼؿػقمععهمطوـرلمعونمممارد س(

طؿ مأنمػعهماٌشو رؼوممم (52)مأبـ مماظشعبماظعااضي

ؽولماظؽق غو تمممظمتفدؼوداًم مغػ ماظوضوتمتشوؽلممم

اظورـقةماظعابقةماظؽدلى ماظتم مدبؾومعبقعفو مم

مأومدؼـقة م عنمتعددؼةمأ ـقة

ذدالمذوتعاؾقؿ::ؾإلعذورادلشرابعًاـذخماؾػةذ

ظؼوودموضووفمراوو لماظوودؼنمخصوصووً م ممممممممممم

احمل صظ تماظـف ةماٌعـقوةمب ٌشواو مضودمػوعهممممم

 غظ ممايؽمم ماإلدفماظػؽاة ماغطفضً معنمأنمم

اإلدفمموم وظق مغظ عً ماه دؼً م ػومغظ مموحدة

اظوحوودةمبوو ماظووؾفدماإلدووفعقةموضبووامممهؼػووا

ؾقؽوممػووممما ه دمبقـفو م مواظـظو مماظصوقق مظممم

صؾىماهللمسؾقهممص ظادولم وحدةمظق مشرل  غظ م

عونمبو ؼومإع عوً مصلسطو همممممم)ؼؼوولم:مم وآظهمودوؾمم

او ممآخواممممصوننمصػؼةمؼدهمومثاةمضؾؾهمصؾقطعوه مم

صوؾىممموؼؼولم (53)م( ؼـ زسهمص ضابوامسـقماآلخا

إذامبوؼومًؾقػوؿ مصو ضؿؾوامممم):مماهللمسؾقهمودؾم

 هاؼممص يدؼثمارولمؼؼارم م(54)(اآلخامعـفؿ 

وىل ووةماظدوظووةم موضبووثمسؾووىمسوودمماظلووؿ حممم

ةمبؿؼلووقؿف موعـوووما غػصوو لمسـفوو موظووومبؼووومممم

وايدؼثماظـو غيمؼؼوارمهواؼمماعولممممم  اظلقف

اظدوظةمدوً مصفمؼلؿ مبواودمشرلمخؾقػةمواحودمم

م 

عوونمحقووثموػؽووعامص  هوو دماظػقوودراظيممممممممم

صؽقفمإذامسؾممأغهمؼؿمموصؼوً ممم ارصلمحااممضطعً 

اظو ؼوو تميبم ماٌـطؼووةمًدعووةممٌشوواو مصووؾقم

ص  هووو دمم وإدووواا قلم ارعاؼؽقوووةاٌؿقووودةم

ماظػقدراظيمظق موحدةمخ صقؿهما حؿػ زمب ظؽق ن

 مرغهم مواضومعـلماظعاا مؼؽونمعدس ةمظؾؿـو ز مم

وعو مؼؿؾووومذظوكمعونما غشووؼ ض تممممم وا خوؿف,م

واظؿصدس تم ماظؾـ مماظداخؾيمغظواًامظفخوؿف,ممم

وتوزؼووومم نمافووةحووولمدووؾط تمارضوو ظقممعوومم

وسؾقهم ماظـاواتمعومػعاماظؿؾ ؼنمعنمافةمأخاى

بو ماٌلوؾؿ ممم اظشوا ماإلدوفعيم مصبقوىلهممممصنن

عطؾؼً معفؿ مط نمغو ما ه دم مرنمغظ ممايؽمم

ػوعاممم  م مغظ مماه د سـدماٌلؾؿ مغظ مموحدة

اظلوق دةم مممصوننمعنمافةم موعنمافوةمأخواىممم

ايؽومممماظوعيمؼؼوارمغظو ممممم مصفووماإلدفممظؾشا 

 مصفمخق رمرحدم متؼاؼامذويممم لواظؿشاؼومواٌ

أحؽ مماظشا مواحدةمظؽلمعلؾمم م عـف م م ممإن

صفمؼص مأنمطبؿؾفمحؽمماظشا م مبؾدمسنمبؾدم

اخووؿف,ماظؿشوواؼوم موع ظقووةممم  مصووفمصبوووزم

اٌلووؾؿ مواحوودةمؼـػووقمسؾووقفممعوونمبقووتمعوو لمم

سؿو مإذامط غوتمظوؾفدػممممم بغضماظـظام اٌلؾؿ 

م (55)ممملمتؽنأم واردات

ذاؾعرا ذوط ذجلؿقعذؿؽوـات::ـذخاؿدًاذ

سؾىمتلؿقؿهمأومع ماصطؾ مم ؼـػادماظعاا ممممممم

بلغهماررهماظوحقودة ممم حبض رةمع ب ماظـفاؼن

طو نممم اظتماحؿضوـتمدوتمحضو راتمعشواضةمممم

حقثمأصوؾقتمبغودادمممم آخاػ ماظدوظةماظعؾ دقة

آغووعاكمضؾؾووُةمذووعوبماررهمظؿؽووونمح ضوواةمممم

دَِّرمأنمتلؽنمأرهماظعاا مأاـو س ممُضوضدماظدغق  م
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وعـفو مضودم مممم ع مزاظتمب ضقٌةمحؿىمؼوعـو مػوعامم

مأ مأغفوو م تىلؼوودمسوونمارظػوو مأوم ف ووةمآ ,مم

وحؿوىمبطؼووسمأدؼ غفو  ممممم احؿػظتمبذلطقؾؿف 

 مم واٌؾولمم واردؼ نم وػعامؼػلامطـاةمارساا 

 مش ؼةمارػؿقةمػومع مؼـرلمدما موماظعاا ماظقوم 

ايقمٌـلمػعهممىؼعطنمػعاماظؿـو معػ ده:مػلمأ

أنمتعؿوودلماررهماظووتمم مأوماٌؾوولمم ارسوواا 

وتط ظوووبم موصووودتمإظقفووو مأرضوووف مب ظؿؼووو دمم

 مب ضؿط سف مظؿشوؽلمسؾقفو مورـوً مضوعقوً مشلو م ممممم

اظعواا ممرنممم  مب ظؿلطقودممواىوابمسؾىمذظوكمم

تؽوو دمأنمتؽووونممم أره مضدميووٌةمَضوودَمماظؿوو رؼثمم

اتفوومماظعوواا مموملمضبوودثمأنم حوودودػ معو ؼووٌة

إ و رةمممصننؾغرل مشلعامظأراضيمسؾىمممادؿوظببلغهم

بمإظبمعش رؼوماظػقدراظقوةمواظؿؼلوقؿ ت مدوقفؾممم

ماعولمم موػعامع ـف اٌـطؼِةمط ر ًةمػيم مشـىمس

ػووعهمم مسؾووىماخووؿفصفممخوو  ػ معوونماظعووااضق

م (56)مدب ظؿلؼقمىهضمظعامملم اٌشؾوػةماٌش رؼو

ذؼدقمذ:عؾىذاؾعرا ذؿ ذاؾتذشقةاخلذـدادًا

إنماٌشووواو مارعرلطووويمظؾـووو مم)اظـؿووووذجممممممم

اظوودميؼااريماٌشووو(م ماظعوواا  موػووومايفووةممم

اظازلقةماٌؿؾؼقةمظؾدس ؼةمارعرلطقوةمبعودماغفقو رمممم

اظعرا ومارخاى مضدمؼـؿفويمإظبمهؼقوقمايؾوممممم

اظصفقوغيم متؼلوقمماظعواا مإظبم ف وةمطق غو تممممم

وساضقووةمعؿـوو حاةمحؿؿووً  مػوويمسلوو لمم ر  ػقووة

أومإظبمم واـووبمذوقعيممم وودو مدو ممم ديطا

و,معـووهمدبوومعوو م موػوووم(57)مأطـووامعوونمذظووكم

مموونمضبوودوػممارعوولمبوول متـؿفوويممم اظؽووـرلون

ط ر ةمشوىلومواحوؿفلماظعواا مإظبمط ر وةمأسظوم مممممم

وػيمتػؿقتموتؼلوقممػوعاماظؾؾودماظعابويماظؽوؾرلمممممم

وإدخ ظووهم مدواعووةمحووابمأػؾقووةم ممم واظعاؼووق

مي ؼعا,مأحدمعؿىمميؽنمشل مأنمتـؿف

موضوحذاؾ قغةذادلطروحةذ:دؼةذودابعًاـذعدمذ

وصقماٌؼ ؼق مواٌع ؼرلماٌوضوسقةمغفحظممممممممم

إنمعطؾبماظػقدراظقةمطؿ مراحتمعشاوسهموتصام

ماظؽادؼة ماظؼق دات ماظؼق داتمم سؾقه وأطـا

مواه دمم اظشقعقة ماظؽوغػدراظقة مإظب مأضاب ػو

ما مإظب معـه مدق دة مذات مب مدوظؿ  ظػقدراظقة

م مواحدةأض ظقم معفمعؿهمدوظة مسدم مؼـؾت ممم   

مذعؾـ  ماٌلؿؼؾؾماظعااضيمظظاو, م قةوتطؾع ته

وػيم متع ماٌط ظؾةمبف م مزلماظظاو,ماظتم

ماظ مبف  ماظعاا ممؾؾدميا مطق ن متؼطقو دوى

ماظورـقةم اىغاا  موحدته مأواصا م وإىلؼق

م مصكطورتف م ماظلق دقة وإضع ,مسواعلمػقؾؿه

ةمإذامع متػؽؽتمريمتؽؿنم مإنماظدولماظػقدراظق

ف مدؿـؼلممإظبمطق غ تمصنغم دؾبمط نمعلؿؼؾًف

ماظػقدراظقةم ماٌؼ رع ت مأد س مسؾى مادؼدة ودول

مد مشل  مؼاض هموووػم  بؼً ووواٌؽوغة مع   عا

م مم(58)اظعااضقونمظؾؾدػمم

مد ػؿتممممممممم ماظعطا مظل بؼة ماظعواعل طل

مصشلم م  مغظاغ ( موافة م)عن مبلخا مأو بشؽل

ماٌش رؼوم م ماظعاا عبقو ماٌؼذلحة م اظػقدراظقة

موعـف معشاو ماٌـطؼةماظغابقةم م
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ذاؾتوصقات

شبوواجمغلووؿطقومأنمعوونمخووفلمعوو متؼوودمممممممم

اظػقدراظقووةم مموؼر ٌشوواحووولممتوصووق تعوودةمب

وعـفوو معشوواو مإضؾووقمماٌـطؼووةممم اظعوواا مسؿوعووً 

إنمضقو ممممعـطؾؼ معونمحؼقؼوةمعػ دػو ممماظغابقة م

–دو سماظودؼ ممماظػقدراظق تم ماظعواا مسؾوىمأمم

خؾووقممهدوو (معوونمذوولغممم-اظطوو  ػيم)ذووقعيم

مع م عشؽفتمآغقةموعلؿؼؾؾقةمسدؼدةمظعلمأبازػ 

م:مؼؾي

طو بومماظإنمضق ممعـلمػعهماظػقودراظق تمذاتممم-1

ميؽووونمأنمؼووودصومطووولمم اظطووو  ػيم–اظووودؼ م

اىؿ س تماظدؼـقةمأوماظط  ػقةمارخاىمعنمشورلمم

ماٌلؾؿ م ماظعاا مإظبماٌط ظؾوةمبولنمؼؽوونمشلو مممم

 مدراظيماًو صمبفو ممقومفو ماظػمإضؾقؿمارخاىػيم

موػومع معنمذلغهمخؾقمصوضىم محدودمشل  

إنمضق ممعـلمػعهماظػقدراظق ت مؼػؿ ماظؾو بمم-2م

ط غؿوغوو تممإظبوادووعً مأعوو ممإعؽ غقووةمهوشلوو مممم

م  مزولمتوصاػو مسؾوىماٌوواردماٌ ظقووةممممم علوؿؼؾةم

وضعفماظلؾطةمم واظطؿوح تماظشكصقةمظؼ دتف 

فوو ماظؼوو  ممسؾووىماحمل صصووةمممماٌاطىلؼووةموتؽوؼـ

ماظط  ػقة 

إنمضقوو ممعـوولمػووعهماظػقوودراظق تموبؼوودرمعوو مم-3

هضىمبدسمماظؼوىماإلضؾقؿقوةمواظدوظقوةمدوقػؿ مممم

اظؾ بموادعً مأع مماظؿودخلماًو رايم ماظشولنمممم

عواةمب ظؿودخلم مذومونمػوعهمممممم اظعااضيمعوات م

 موعوواةمب ظؿوودخلم مذوومونماظلووؾطةممممارضوو ظقم

نمعصوو حلمارضوو ظقممحبفووةماظوودص  مسووم اٌاطىلؼووة

 موػومع مصبعولما دوؿؼاارممماٌاتؾطةمبؿؾكماظؼوى

وارعوونمععوودوع م مزوولمػووعاماظؿوودخلمحقووثمممم

دؿؿقولمػعهمارض ظقمم موارهماظعاا مسؿوع مإظبم

داخؾقوةمممتد حةمصاا مراـوداتمذاتماغؿؿو مامم

م وخ راقةمزبؿؾػةمذاتمعص حلمعؿؾ ؼـة

مسؾىمأد سمرو  ػيمذوقعيمممأض ظقممإض عةإنممم-4

ؼػؿتموؼضعفماٌؽوونماظعابويمممدو,مم د م–

واإلدووفعيم ماظعوواا مظصوو حلمتوحقوودموتؼوؼووةممم

ارخوواىم مم أوماظدؼـقووةم اٌؽوغوو تماظؼوعقووةم

ماظعاا  

دراظقةمسؾىمأد مر  ػقوةممقإنمتؽوؼنمأض ظقممص-5

ذقعقةمدوقؽونمدوؾؾً معمطودًام متغققوبمممممم-دـقة

وإحوفلممم اظعفضةماٌؾ ذاةمب ماظدوظوةمواٌووارنمم

مربؾف مب ماظدوظةمواظػاد ممسفضةمأخاىم

ةمسؾىمأد مر  ػقوةممصقدراظقمأض ظقمإنمتؽوؼنم-6

أحوودػؿ مذووقعي مواآلخووامدوو مدووقؽونمدووؾؾً م

عمطدًامظؼق ممغظ ممحؽوممأضؾقو تم مأطـاؼوةمصقوهممممم

إ مسودلمدق دو تمتواصؼقوةممممم أومعب سةم ظطا,

م واظؼؾوقماظطو  ػيممم ؼغؾبمسؾقف ماظط بوماٌمضوتم

م عً  مموتـعدممصؾؿف مب ظدميؼاارقةمإ

اظػقدراظقةمعونمذولغهمطوعظكمممممارض ظقمضق مممإن-7

اظواحوودمعوو ب مماإلضؾوقممصووااس تم مزوولممإض عوةم

ر ٌو ممم تؼطنمذظوكماإلضؾوقممماظتممواردااظعش  ام

ىلالمعؿؿلؽةمبؿؼ ظقودممأنمػعهماظعش  امواردامع مت

مقفو مواظتمش ظؾ مع مهؿؽممإظمؼة سش  اوأساا,م
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فو مظؾؼو غونمممأطـامعونماحؿؽ عمم مأعورػ ماٌكؿؾػة

مممممممماظازلي مم

ذاخلامتة

عوونمخووفلمعوو متؼوودممميؽوونمأنمشبوواجمممممممممم

اظػقدراظقةماٌطاوحوةمبشوؽؾف ممممإنمعػ دػ مـؿقفةب

اي ظيمتؾودومشورلمعؼؾوظوةمب ظـلوؾةمظؾعوااضق  مممممم

ػوماظعقشمععو م مإرو رممممػمضدرموػممؼعؿؼدونمأن

م دوظووةمعوحوودةمهووذلمموتصووونماظؿـووو ماظـؼوو  م

تؽػلمتؼ دمم واوةماظعواا مممواظط  ػي موم واظعاضي

 مإر رمعونماظعداظوةمممم و اواتهمارخاىم اظـػطقة

واٌل واة موإزاظةمأخط مماٌ ضيم مػعاما  ل م

وظوق م ممم ؿعودديمظاماظعداظةوذظكم مإر رمغظ مم

ظونمتؼوودمإ مممم دق  مرب صصةمساضقوةمور  ػقوةمم

مإظبمدع رموخل رةماىؿقو 

 مأنموسؾووىماظؼقوو داتماظلق دووقةم ماظعوواامممممم

م تؿقؾووىمبوواوحماٌلووموظقةماظؿ رطبقووةمواظورـقووة

وتـظامبؾصرلتف مإظبمارصوقماظؾعقود مإظبمعو مبعودممممم

خاوجمضواتما حؿفلمارعرلطي مصوفمعلوؿؼؾلممم

أعوو ماظاػوو نمسؾووىمم إ م مإروو رماظعوواا ماٌوحوود

عمازرةمضوىمخ رجماظعاا مصؾنمؼؽوونمعصورلهمإ ممم

اظؼوو  ممسؾووىممايوواصوو ظعاا ماٌوحوودمممماظػشوول 

وتعؿقووقمم ؿعوو ؼشمبوو ماظـؼ صوو تموا غؿؿوو ماتاظ

اظؿووكظفمواظوحوودةماظورـقووةمواٌـؿؿوويمظاوابطووهمممم

ػووممم اٌؿؿـؾوةم ماظعاوبوةمواإلدوفممممم اظؿ رطبقة

اظطاؼووقماظوحقوودمظؾـوو مماظعوواا ماظعصووايماظووعيمم

وعونمممؼؿطؾومإظقهمطلماظعااضق مسؾىمعاماظلـ  

ػـوو مصؼوو مميؽــوو مأنمغػفوومماردووؾ بمايؼقؼقووةم

ٌش رؼوماظػقدراظقوةماظوتمراحوتممممظػشلمعبقوما

 دقؿ مبعدما حؿفلمم وع متىلالمتطاحم ماظعاا 

 ( 2003ارعاؼؽي)
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 (1ملحق رقم )

 الحدود الجغرافية لمشروع إقليم المنطقة الغربية
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 -أ – (2ملحق رقم )

 إعالن مشروع إقليم المنطقة الغربية
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 ( ب2ملحق رقم )
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 ذواؿشاهل

م 23-22( مصم2012رهمح عدماظدظقؿي اظػدراظقةمأوماظفعاطىلؼةماظلق دقة )برلوت مدارمغف وغد م-م1

ا ععوةممم-سىلؼىلمادلمذق ل ماظـظ مماظػقدراظيمإدارةماظؿعددؼةما  ـقة مذبؾةماظلق دةماظدوظقة مطؾقةماظعؾومماظلق دقةم-2

 دمماظعىلاوي ماظػدراظقةميماظعواا موعو مورا فو مممم مؼـظامطعظك:مض2 مصم2007( ماظلـةماظـ غقةم 7اٌلؿـصاؼة ماظعدد)م

-16 مصمصم2006( ماظلوـةماروظب مأؼو رممم12عنمأػدا, مذبؾةماظاا د معمدلةماظاا دماإلسفعقة مبغوداد ماظعوددم)مم

م 17

م 39( مصم1991اظػقدراظقةموا ؿؿع تماظؿعددؼةم مظؾـ ن )برلوت مدارماظعؾممظؾؿفؼ  غؼًفمسن:سص ممدؾقؿ ن م-3

حباماظعؾوم ماإلدفممواظػقدراظقةم:محبثمصؼفيموددوؿوريم مو ؼوةماإلغلو نمسؾوىمغػلوه م)بغوداد مد ن مممممممحلنمم-4

م 99-98( مصمصم2010

 )بورلوت ماٌمدلوةماى ععقوةمممم"اظعواا مكوذاو ًمم"ظو ممدق دويممـتطؾقؼفو مطمموإعؽ غقوةماظػقدراظقةممربؿدمسؿامعوظود م-5

م 233( مصم2009ظؾدراد تمواظـشامواظؿوزؼو م

مسؾدماشل ديماحملؿد ماظعؿلمايىلبيماٌـظممودورهم متـؿقةما ؿؿع تم معمإاماظؿواصقماظلـويماظـ ظثمزػرلم-م6

 ماظؽوؼت معؽؿبماظدراد تماإلدذلاتقفقة م11/4/2006-10واظؿـؿقةماظورـقةم (NCOsشلقؽ تما ؿؿوماٌدغيم)

م 11-10صمصم

اظػدراظقوةمواٌاطىلؼوةموتعودؼلماظددوؿور مذبؾوةماظلق دوةمممممممس عامحلنمصق ه متعىلؼىلماظوحدةماظورـقةماظعااضقةمبو ممم-م7

  114 مصم2008( ماظلـةماظـ ظـةم 8ا ععةماٌلؿـصاؼة ماظعددم)-اظدوظقة مطؾقةماظعؾومماظلق دقة

م 3-2سىلؼىلمادلمذق ل معصدرمدؾقمذطاه مصمصمم-م8

م 14-3صمصم( مم2006أوت موهم معـؿدىما ه داتماظػدراظقةم م)روغ ظدملموت  مارغظؿةماظػدراظقة م-9

حلنمحباماظعؾوم ماإلدفممواظػقدراظقةم:محبثمصؼفيموددؿوريم مو ؼةماإلغلو نمسؾوىمغػلوه م)بغوداد مد ن مممممم-10

م 114-112صمصمم( 2010

 11- Stafan Voigt.Lorenz  Blume, The  economic effects of 

federalism  and decentralization-across-country assessment, University of 

Hamburg-Germany,2010,pp-230-245.م

معوضوموزارةماظؿعؾقمماظع ظيمواظؾقثماظعؾؿيماظعااضقة -حبثمعـشورةم ماٌؽؿؾةما صذلاضقة

م

م 7 موطعظكم:ممروغ ظدملموت  معصدرمدؾقمذطاه مصم114س عامحلنمصق هم معصدرمدؾقمذطاه مصمم-12

دوظةماظػقدراظقةمؼـظا:مسؾدماٌـعمماغبدمأبومرؾقث متوزؼومظفرف مسؾىمطقػقةمتوزؼوما خؿص ص تم ماظم-13

- مطؾقةماظؼ غونمواظعؾومماظلق دقةمالؿرلمشرلمعـشورة مرد ظةمع -درادةمعؼ رغة–ا خؿص ص تم ماظدوظةماظػقدراظقةم

ف م م ماظػقدراظقةموإعؽ غقةمتطؾقؼسؾدمسؾيمربؿدمدواديطعظكم:م 2009اظعابقةماٌػؿوحةم ماظداكاك مارط دميقة

ممم 3اظعاا  مذؾؽةماظـؾلماٌعؾوع تقة مص
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حلونمحبواماظعؾووم معصودرمدوؾقمذطواه مصممممممم مؼـظوامطوعظك:ممم29 معصودرمدوؾقمذطواه مصممممرهمح عدماظدظقؿيم 14

م 111-108ص

 مؼـظام13(م مص1960اظشػعيمربؿدماظؾشرلم)وآخاون( مغظمما ه داتماظدوظقة )ماظؼ ػاةم ماظدارماظؼوعقة مم-15

م 118-114عؾوم معصدرمدؾقمذطاه مصمصحلنمحباماظمطعظك:

 معوضومحبىلاغيمظؾقووار مم اظؼوعقة ع ادمظػؿهماظعؾقدي مماظػقدراظقةمخطوةمأوظقةمسؾىمراؼقمايلماظلؾؿيمظؾؼضقةم-16

م 5صم

  4عصدرمدؾقمذطاه مصممعبقلمسودة مم-17

ؾوي مذبؾوةماٌلوؿؼؾلماظعابوي مممممضقط نمأغبدمدؾقؿ نمايؿداغي ماظػقدراظقةم ماظعاا مب ماظددؿورمواظؿطؾققماظعؿم-18

م 28 مص2009 مذؾ  م31( ماظلـةم157برلوت معاطىلمدراد تماظوحدةماظعابقة ماظعدد)

م( 22( م)21( م)15 (م م)14(م )م10( )4 )واد ماٌ(2004 م)بغداد مد نض غونمإدارةمظدوظةماٌمضتم مم-19

م( 24ض غونمإدارةماظدوظةماٌمضت ماٌ دة)م-20

م( 52وظةماٌمضت ماٌ دةم)ض غونمإدارةماظدم-21

اظددوؿورموذبؿوسوةمضوواغ مارضو ظقممواحمل صظو ت ممممممم: ماظـ ماظؽ علمٌلودةماظددوؿورماظعااضويماىدؼودمممرااو:مم-22

  33م-5( صم2009إسداد:مصؾ حمص د ماعػاما غؾ ري م)بغداد ماٌؽؿؾةماظؼ غوغقة م

  مم2005ؼوظقومم26( ماظـف و ممم9737ود م ماظعددم)صقدراظق تماظعاا   معنمأؼنموإظبمأؼنم م مااؼدةماظشا مارم-23

م م5عبقلمسودة معصدرمدؾقمذطاه مصمم-24

معصطػىمإزل سقلم ػلماظػقدراظقةماظؽادؼةمرسبمغوويم م معوضومايوارماٌؿؿدنمسؾىما غذلغتم م-25

م م2س ر,محف جم ماظػقدراظيم ماظع ملماظعابي معوضومضـطاةمظفغذلغت مصم-26

بورلوت مععفودمممم-ربقولمأم-عدمادؽـدر مطاددؿ نماظعاا :ماىعورماظؿ رطبقةمٌشاو ماظػقدراظقةم)بغودادمؼـظا:مدم-27 

وحقدمت ا  معوضفمارطاادمواحملؾؾ ماظلورؼ معنماظػقدراظقوةماظؽادؼوةم ممم( مطعظك:م2007اظدراد تماإلدذلاتقفقة م

  2 مصم2004م-آذارم20اظعاا  م معوضوما خؿف,م اوةم م

م م29/8/2005لمساصة مددؿورماظعاا مميىل ماظعاا !م معوضومإدفمماونم ؼنم/مذؽونمدق دقةم مربؿدمعب م-28

ماٌصدرمغػله مم-29

ماٌصدرمغػله م-30

عب لمغ صاماؾ رماظىلؼداوي مرؤؼةمذفقدماحملاابمظؾددؿورماظعااضي مذبؾةمدراد تمددؿورؼة مبغداد معاطىلمم-31

م 240-239 مصمصم2009اظعاا مظؾدراد تم م

م معصدرمدؾقمذطاه ربؿدمعب لمساصةم-32

( م9603دق دقونموأط دميقونمسااضقون:ماظػقدراظقةماظصقغةمارغلبمظؾقؽوم مااؼودةماظشوا مارودو م ماظعوددم)مممممم-33

م 2005ع رسم

م معصدرمدؾقمذطاه وحقدمت ا م-34
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 دق دقونموأط دميقونمسااضقون:ماظػقدراظقةماظصقغةمارغلبمظؾقؽم معصدرمدؾقمذطاه م-35

مٌصدرمغػله ام-36

م( 1ظفرف مسؾىماً ررةماىغااصقةمشلعاماإلضؾقممرااومعؾققمرضمم)م-37

ااؼدةماظشا مارود  مربو صظما غؾو ر:مصقدراظقوةمشوابماظعواا مرب وظوةمظؾؿؾؿوةماىواوحموعواافوةماظؿقودؼ تمممممممممممم-38

م 2005ع رسم12اىدؼدة ماظـف  مم م

شوابماظعواا مرب وظوةمظؾؿؾؿوةماىواوحموعواافوةماظؿقودؼ تم ممممممممااؼدةماظشا مارود  مرب صظما غؾ ر:مصقدراظقةمم-39

معصدرمدؾقمذطاه 

ماٌصدرمغػله م-40

 اٌصدرمغػله م-41

م -أم-(2رااو:معـشورمإسفنمعشاو ماٌـطؼةماظغابقة معؾققمرضمم)م-42

م غػلهماٌصدرم-43

م -أم-(2ؾققمرضمم)( موطعظك:ما1ٌؼـظا:ايدودماىغااصقةمٌشاو ماٌـطؼةماظغابقة ماٌؾققمرضمم)م-44

م بم(2عـشورمإسفنمعشاو ماٌـطؼةماظغابقة معؾققمرضمم)م-45

م 840( مص1986ربؿدمظؾقبمذؼرل ماظوحدةما ضؿص دؼةماظعابقةم )مبرلوت معاطىلمدراد تماظوحدةماظعابقة مم

م 2007ؼوغقوم26-ػو1428عب ديما خاة11( ماظـف  مم14246صقػقةماظاؼ هم ماظعدد)م-م46

م م3-2 معوضومحبىلاغيمظؾقوارم مصمص  مصقدراظقةمدونماظؿطؾقؼ تماظدميؼاارقةماظضاورؼةمعة مَطا رذقدم-47

مم م3 معوضومااؼدةماظؾص  ا مضلمماٌؼ  ت مصمسىلؼىليماظػدراظيمإفوولم-48

م 2007/م20/10ااؼدةماٌشا مم-49

م:اظشوقثمصصو لم مومضو لماظودطؿورممممعؼ بؾةمعوماظدطؿورموسدمصاح ن ماإلسفعيماظل بقم مرب صظوةما غؾو رم مزعونممممم-50

)طـتما ظ م معؽؿبماظشقثمصص لم)رغبهماهلل(مح ماتصلمبؽلمعنمرب صظيمغقـوىموصوفحماظودؼنمحوولماٌشواو  ممممم

وأسفغ ماسؿعارؼفممظهمبدسوىمسدممعواصؼةماظـ سمسؾىماٌشاو مبعدمأغ مط غو معونماذودماٌمؼودؼنمظوه( موظعولمذظوكمؼػلواممممممممم

ماٌع رهمظؾؿشاو  حؼقؼةماظضغ ماظشعيبمواىؿ ػرلم

م 7 معصدرمدؾقمذطاه مصمعبقلمسودةم-51

أشلوط ممم21( مارحودمم9763صدراظقةماظعاا :محلمدق ديمأممعلز مددؿوريم مااؼدةماظشوا مارودو  ماظعودد)مممم-52

م 2005

م( 1844)مرضممايدؼثمرواهمعلؾم م-53

م( 5539)مرضممايدؼثمرواهمعلؾم م-54

مم 2005أؼؾولمم9إذاسةماظعؼ بم ماظػقدراظقةمواظؽوغػدراظقهم معوضومم-55

م1/3/2005 معوضومإذاسةماظعؼ بم م مظؾػقدراظقةممرفلمععاو,منمم-56
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مومصفقوغيمعلؾقماظؿقضرلمم ممربؿدماظعؾقديم-57  معوضومػقؽوةمسؾؿو مماٌلوؾؿ م مضلوممممممتؼلقمماظعاا مػد,مأعاؼؽي

م 1/9/2005اٌؼ  تم

م م9-8تطؾقؼف م ماظعاا م مذؾؽةماظـؾلماٌعؾوع تقة مصمصمم ماظػقدراظقةموإعؽ غقةمسؾدمسؾيمربؿدمدواديم-م58

ذ
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ذ ادرادل

ذأواًلـذاؾؽتب:

حلنمحباماظعؾوم ماإلدفممواظػقدراظقةم:محبوثمصؼفويموددوؿوريم مو ؼوةماإلغلو نمسؾوىمغػلوه م)بغوداد مد ن مممممممممم-

ذ( 2010

م (2006مأوت موهم معـؿدىما ه داتماظػدراظقةم م)ومروغ ظدملموت  مارغظؿةماظػدراظقة 

بورلوت مععفودماظدرادو تمممم-اربقولمم-دعدمادؽـدر مطاددؿ نماظعاا :ماىعورماظؿ رطبقةمٌشواو ماظػقدراظقوةم)بغودادمممم-

م(2007اإلدذلاتقفقة م

م (1960اظؼ ػاةم ماظدارماظؼوعقة م)ظشػعيمربؿدماظؾشرلم)وآخاون( مغظمما ه داتماظدوظقة مام-

م( 1991دؼةم مظؾـ ن )برلوت مدارماظعؾممظؾؿفؼ  سص ممدؾقؿ ن اظػقدراظقةموا ؿؿع تماظؿعدم-

م( 2012رهمح عدماظدظقؿي اظػدراظقةمأوماظفعاطىلؼةماظلق دقة )برلوت مدارمغف وغد م-

م (1986برلوت معاطىلمدراد تماظوحدةماظعابقة مم)ومربؿدمظؾقبمذؼرل ماظوحدةما ضؿص دؼةماظعابقةم 

فو مطـظو ممدق دوي"اظعاا مكوذاوً " )برلوت ماٌمدلوةماى ععقووةممممممربؿودمسؿوامعوظوود ماظػقدراظقوةموإعؽ غقوةمتطؾقؼمممممم-

م( 2009ظؾدراد تمواظـشامواظؿوزؼو م

ذثاـقًاـذاؾدورقاتذواجملالت:ذ

م 2009 مبغداد معاطىلماظعاا مظؾدراد تممومذبؾةمدراد تمددؿورؼة 

م 2006 مأؼ رم(12)ومذبؾةماظاا د معمدلةماظاا دماإلسفعقة مبغداد ماظلـةماروظبماظعددم

م 2007 م(2) ماظلـةم(7م)ا ععةماٌلؿـصاؼة ماظعدد-ومذبؾةماظلق دةماظدوظقة مطؾقةماظعؾومماظلق دقة

م 2008 م(3) ماظلـةم(8م)ا ععةماٌلؿـصاؼة ماظعدد-ومذبؾةماظلق دةماظدوظقة مطؾقةماظعؾومماظلق دقة

حىلؼواانمم–طو غونماظـو غيممم(19)ـةماظلوم-(36)ا ععوةمبغوداد ماظعوددمممم-ومذبؾةماظعؾومماظلق دقة مطؾقةماظعؾومماظلق دوقةم

م 2008

م 2009ذؾ  ممم( 31)ومذبؾةماٌلؿؼؾلماظعابي مبرلوت معاطىلمدراد تماظوحدةماظعابقة ماظلـة

  2006 مذؾ  م (12م)ومذبؾةماٌـؿؼى متصدرمسنمعاطىلماٌل رمظؾؾقوثمواظدراد ت مبغداد ماظعدد

ذثاؾثًاـذاجلرا دذواؾ حف:

م 2007ؼوغقوم26-ػو1428عب ديما خاة11اظـف  مم م(14246)صقػقةماظاؼ هم ماظعددمـ

ذ.2005ؼوظقومم26ػومم1426عبو دىماظـ غىمم19 ماظـف و مم(9737م)ااؼدةماظشا مارود م ماظعددمـ

م 2005ع رسمم1426 صػا4 م(9603م)ااؼدةماظشا مارود م ماظعددمـ

ذ 2005ع رسم22ػوم1426صػام12ااؼدةماظشا مارود  ماىدؼدة ماظـف  مممـ

م 2005أشلط مم21ػومم1426راوبمم16 مارحدم(م9763)ااؼدةماظشا مارود  ماظعددمـ

م 2007/م20/10ااؼدةماٌشا ممـ
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ذرابعًاذـذادلؤمترات:

 ماظؽوؼوت مم11/4/2006-10واظؿـؿقةماظورـقوةمم (NCOs معمإاماظؿواصقماظلـويماظـ ظثمشلقؽ تما ؿؿوماٌدغيم)ـ

ذ.عؽؿبماظدراد تماإلدذلاتقفقة

ذواؼعذاؾؽرتوـقةذعؾىذاالـرتـت:خاؿدًاـذؿ

مومذؾؽةماظـؾلماٌعؾوع تقة م

مومعوضومحبىلاغيمظؾقوار 

مومعوضومدغق ماظورن 

مومعوضومايوارماٌؿؿدن 

 ومعوضومضـطاةمظفغذلغتم 

معوضوما خؿف,م اوة وم

مومعوضومإدفمماونم ؼنم

 عوضومػقؽةمسؾؿ مماٌلؾؿ مو

مومعوضومإذاسةماظعؼ بم 

  ازيمظؾدراد تمواظؾقوثعاطىلماإلع مماظشرلوم


