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                                 ادلستخهص
تعد جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام قسٚز٠ الش١َ تصداد أُٖٝتٗا باشدٜاد 
قدزتٗا ع٢ً حتكٝل َتطًبات املٛاطٓني ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ، ٚإٔ تبين ايدٚي١ يؿهس٠ 

د أضًٛب املسنص١ٜ اإلداز١ٜ ؾٗٓاى َؿاحل عا١َ ال ميهٔ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ال ٜعين اضتبعا
أثبت ٚدٛد  2003تسى إدازتٗا يًطًطات ايالَسنص١ٜ، إال إٔ ايٛاقع ايعًُٞ خؿٛؾًا بعد عاّ 

ٌّ ذيو ٜعٛد إىل املعٛقات اييت  ايعدٜد َٔ اإلخؿاقات يف ايتطبٝل ٚض٤ٛ يف اإلداز٠، ٚيع
ُٚقعت هلا ايهجري َٔ اذتًٍٛ اييت إذا مت تعرتض تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ، ٚاييت 

 ت١٦ٝٗ األزق١ٝ املٓاضب١ هلا ؾإْٗا ضتشكل األٖداف املسد٠ٛ َٓٗا.
ٚقد تٛؾًٓا يف عجٓا ٖرا إىل مج١ً َٔ االضتٓتادات ٚايتٛؾٝات اييت نإ أبسشٖا 

  أْ٘  م تهٔإٔ جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٖٞ َٔ ايتذازب امل١ُٗ يهاؾ١ َطتٜٛات ايدٚي١، إال

ٖٓاى زؤ١ٜ ٚاقش١ هلا، نُا إٔ األزق١ٝ غري َٗٝأ٠ يتطبٝكٗا بايػهٌ األَجٌ، ٚمتجٌ اإلداز٠ 
االيهرت١ْٝٚ إسد٣ اذتًٍٛ اإلداز١ٜ اذتدٜج١ اييت ظتب إٔ ًٜذأ إيٝٗا ايعسام يف ضبٌٝ حتطني 

 األدا٤ اذتهَٛٞ يف مجٝع اجملاالت يًككا٤ ع٢ً ايبريٚقساط١ٝ ٚايسٚتني اإلدازٟ.
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ، اإلداز٠ اإليهرت١ْٝٚ، ايبريٚقساط١ٝ.

Abstract 

Administrative decentralization experiment in Iraq is 

considered is a necessity whose importance increases a long 

with its ability to fulfill the requirements of citizens on the 

local level. The adoption of the concept of  Administrative 

decentralization by the state doesn't mean to exclude the 

technique of Administrative decentralization as there are 

public interests that can't be Administrative by 
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decentralization authorities. However; the actual reality 

following 2003 in particular, has proven many failures in 

implementation and mal- Administration, which might be 

attributed to the obstacles that hinder the implementation of 

Administrative decentralization in Iraq. A wide range of 

solutions have been developed that can achieve the desired 

objectives if an appropriate ground is available. 

In this research, a number of conclusions and 

recommendations have been attained the most important of 

which is that administrative decentralization is among the 

most important experiments at all states levels, but there has 

been no evident vision of it besides no ground is ready for 

optimal application.  

E-administration represents one of the modern 

administrative  solutions that should Iraq appeal to in order 

to enhance its governmental solutions in all aspects to 

eliminate bureaucracy and administrative routine. 

Keywords: administrative decentralization, emanagement, 

bureaucracy. 
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 ادلمذمـت
 ستُد األَني ٚلي٘ ٚؾشب٘ اذتُد هلل زب ايعاملني ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل

 ايطٝبني...
 أٚاًل: أ١ُٖٝ ايبشح

تتكح أ١ُٖٝ َٛقٛع ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ َٔ خالٍ ايتطٛز ايرٟ تػٗدٙ ايبًدإ 
يف ايطٓٛات األخري٠ بؿٛز٠ عا١َ ٚيف ايعسام بؿٛز٠ خاؾ١، ٚنريو ؾدٚز ايعدٜد َٔ 

ني اذته١َٛ املسنص١ٜ ايتػسٜعات ايعدٜد٠ اييت تٓعُٗا، إذ إٔ ٖٓاى ؾساعًا خؿًٝا ب
ٚاذتهَٛات احمل١ًٝ ؾًِ تهٔ ٖٓاى زؤ١ٜ ٚاقش١ يالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٚليٝات تطبٝكٗا، مما أد٣ 
إىل ظٗٛز َعٛقات عدٜد٠ سايت دٕٚ ذيو ٚٚقعت هلا ايعدٜد َٔ اذتًٍٛ اييت إذا َا مت ايعٌُ 

 بٗا ضتؤدٟ إىل صتاح ايتذسب١ يف ايعسام.
 ثاًْٝا: أٖداف ايبشح

إىل تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً املعٛقات اييت ٚادٗت تطبٝل ايالَسنص١ٜ  ٜٗدف ايبشح
اإلداز١ٜ يف ايعسام ضٛا٤ً ناْت َعٛقات ذات طابع دضتٛزٟ أٚ ضٝاضٞ أٚ أَين أٚ إدازٟ، 
بٗدف ٚقع اذتًٍٛ يتذاٚشٖا ٚايرٟ ٜتطًب عٌُ َؤضطاتٞ ع٢ً َطت٣ٛ عايٞ ٚاألخر 

ايكإْٛ ٚذيو يف ظٌ تدْٞ َطت٣ٛ أدا٤ مببدأ ايػؿاؾ١ٝ ٚاملطا٤ي١ ٚتؿعٌٝ ايسقاب١ ٚتطبٝل 
 اذتهَٛات احمل١ًٝ ٚعذصٖا عٔ تكدِٜ ارتدَات يًُٛاطٓني بايػهٌ املطًٛب.

 ثايجًا: إغهاي١ٝ ايبشح
ٌّ َٔ أبسشٖا:  تتُجٌ إغهاي١ٝ ايبشح يف اإلداب١ ع٢ً تطاؤالت عد٠، ٚيع

 َد٣ إَها١ْٝ تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام بايػهٌ األَجٌ؟ -1
ٞ أِٖ َعٛقات تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٚاذتًٍٛ ايالش١َ َا ٖ -2

 يتذاٚشٖا؟

ادت١ٗ املدتؿ١ بتطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٚإظتاد اذتًٍٛ يًُعٛقات  -3
 اييت تعرتض ايتطبٝل؟

ٌٖ متجٌ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ إسد٣ سًٍٛ تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام َٔ  -4
 عدَ٘؟
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 ابعًا: َٓٗذ١ٝ ايبشحز
ضٓتٛىل عح املعٛقات ٚاذتًٍٛ ايالش١َ يتطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٚؾل 
املٓٗر ايتشًًٝٞ ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً حتًٌٝ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ، ٚاملٓٗر ايتطبٝكٞ َٔ خالٍ 

 ايتطسم إىل َا ٖٛ َٓؿٛف عًٝ٘ َٚا ٖٛ َطبل ع٢ً أزض ايٛاقع.
 خاَطًا: ْطام ايبشح

ٍٚ يف ٖرا ايبشح املعٛقات ٚاذتًٍٛ ايالش١َ يتطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ضٓتٓا
ٌٍ ؾعًٞ بعد ٖرا ايعاّ، أَا قبٌ ٖرا 2003ايعسام بعد عاّ  ، ٚذيو ألْٗا ُطبكت يف ايعسام بػه

ايتازٜذ ؾكد ناْت تطبل يف ْطام ستدٚد، ٚع٢ً ٖرا األضاع ضٛف تكتؿس دزاضتٓا ع٢ً 
 .2003يعسام يف ظٌ ايتػسٜعات اييت ؾدزت بعد عاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ا
 ضادضًا: ٖٝه١ًٝ ايبشح

يف ق٤ٛ َا تكدّ ٚيإلساط١ مبٛقٛع ايبشح ازتأٜٓا بتكطِٝ ٖرا ايبشح إىل 
 َبشجني؛ ٚع٢ً ٚؾل اآلتٞ:

 َعٛقات تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام. املبشح األٍٚ:
 َؿّٗٛ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ. املطًب األٍٚ:
 املعٛقات ايدضتٛز١ٜ ٚايطٝاض١ٝ. املطًب ايجاْٞ:

 املعٛقات األ١َٝٓ ٚاإلداز١ٜ.املطًب ايجايح: 
 اذتًٍٛ ايالش١َ يتطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام. املبشح ايجاْٞ:
 اذتًٍٛ اييت تطتددَٗا اذته١َٛ املسنص١ٜ. املطًب األٍٚ:
 ١ًٝ.اذتًٍٛ اييت تطتددَٗا اذتهَٛات احمل املطًب ايجاْٞ:
 اذتًٍٛ اإلداز١ٜ اذتدٜج١ )اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ(. املطًب ايجايح:
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 ادلبحث األول
 معىلاث تطبيك انالمركسيت اإلداريت يف انعراق

ٖٓاى ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت تكـ سا٥اًل بني ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٚتطبٝكٗا يف 
اإلداز١ٜ، عًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا  ايعسام، ٚقبٌ ايبشح ؾٝٗا البد َٔ حتدٜد َؿّٗٛ ايالَسنص١ٜ

املبشح إىل ثالث١ َطايب؛ ْبني يف األٍٚ َؿّٗٛ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ، ْٚتٓاٍٚ يف ايجاْٞ 
 املعٛقات ايدضتٛز١ٜ ٚايطٝاض١ٝ، ْٚتٓاٍٚ يف ايجايح املعٛقات األ١َٝٓ ٚاإلداز١ٜ. 

 ادلطهب األول
 مفهىو انالمركسيت اإلداريت

َٔ أضايٝب ايتٓعِٝ اإلدازٟ اييت تعتُدٖا ايعدٜد  تعد ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ أضًٛبًا
َٔ ايدٍٚ يتشكٝل أٖداؾٗا اإلداز١ٜ ٚتًب١ٝ ارتدَات ايعا١َ يًُٛاطٓني، ٚيالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ 
ؾٛز عدٜد٠، يرا ضٓكطِ ٖرا املطًب إىل ؾسعني؛ ْتٓاٍٚ يف األٍٚ تعسٜـ ايالَسنص١ٜ 

 اإلداز١ٜ، ٚيف ايجاْٞ ؾٛز ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ. 
 انفرع األول

 تعريف انالمركسيت اإلداريت
يًٛؾٍٛ إىل سكٝك١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ، البد َٔ تعسٜؿٗا يػ١ً ٚاؾطالسًا ٚؾٛاًل إىل 
تعسٜـ َاْع داَع هلا، يرا ضٓتٓاٍٚ يف ٖرا ايؿسع ايتعسٜـ ايًػٟٛ ٚاالؾطالسٞ يالَسنص١ٜ 

 اإلداز١ٜ ع٢ً ٚؾل اآلتٞ:
 أٚاًل: ايتعسٜـ ايًػٟٛ:

نص١ٜ يف ايًػ١ ٖٞ اضِ ٚأؾًٗا إزتهَصَ، ٜستهص )ؾعٌ( إزتهاشًا، َٚستهص إٕ ايالَس
َؿّٗٛ ٜٚكاٍ أزتهصَّ ع٢ً ايػ٤ٞ مبع٢ٓ اعتُد عًٝ٘، َٚعٓاٖا يف ايًػ١ حتٌٜٛ ايطًط١ إىل 
األقايِٝ ٚايٛالٜات ٚدعًٗا تتُتع باضتكالي١ٝ يف تطٝري غؤْٚٗا ارتاؾ١ عهظ املسنص١ٜ، نُا 

 .(1)بري٠ إىل ٚسدات تػػٌٝ أؾػستعين ع١ًُٝ تكطِٝ َٓع١ُ ن

                                                      

، دار 4( العالمة المغؾي مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب الفيخوز آبادي، القامؾس السحيط، ط0)
 .020، ص4113إحياء تخاث، بيخوت، 
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ٜٚأتٞ أؾٌ ن١ًُ إداز١ٜ )إداز٠( ٚاإلداز٠ اضِ َؿدزٙ )أداز(، ٚ )أداز( ؾعٌ 
ٚاملؿعٍٛ َداز ٜأتٞ يف ايًػ١ مبع٢ٓ ايتشطني املطتُس يًدد١َ ٖٚٞ طسٜك١ إلداز٠ ايتشطني 

د نًِٗ يف املطتُس باضتدداّ ْعاّ إداز٠ ادتٛد٠ ٚإداز٠ ادتٛد٠ ايػا١ًَ ثكاؾ١ تػٌُ األؾسا
 .(1)املؤضط١ يف إطاز ع١ًُٝ سسؾ١ٝ ٚحتطني َطتُس

 ثاًْٝا: ايتعسٜـ االؾطالسٞ:
تعددت ايتعسٜؿات اييت تٓاٚيت َؿّٗٛ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ تبعًا يٛد١ٗ ْعس ايؿكٗا٤ 
ٚاملؿهسٜٔ، ٜٚسدع ايطبب إىل إٔ نٌ َؿهس ٜٓعس إىل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ َٔ شا١ٜٚ َع١ٓٝ 

ؿ١ ايؿهس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا، ٚالغو إٔ اختالف تب٢ٓ ع٢ً ايؿًط
ادتٛاْب اييت ٜٗتُٕٛ بٗا ٚاألٖداف اييت ٜسَٕٛ إىل حتكٝكٗا تدعٛ إىل ايتعسف ع٢ً بعض 

 .(2)ٖرٙ ايتعسٜؿات
"Ander de laubadere"ؾكد عسؾٗا ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ 

بأْٗا: "٦ٖٝات  (3)
 ت إداز١ٜ ٚتتُتع باضتكالٍ ذاتٞ".ست١ًٝ ال َسنص١ٜ متازع اختؿاؾا

ٜٚؤخر ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ أْ٘ أغؿٌ أِٖ عٓاؾس ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٖٚٛ عٓؿس 
 ايسقاب١، ٚ م ٜػس إىل لي١ٝ إْػا٤ ٖرٙ اهل٦ٝات احمل١ًٝ ٌٖ عٔ طسٜل االْتداب أّ ايتعٝني.

سنص١ٜ أْٗا: "تٛشٜع ايٛظا٥ـ اإلداز١ٜ بني اذته١َٛ امل (4)ٜٚس٣ د. ضًُٝإ ايطُاٟٚ
سنص١ٜ يف ايعاؾ١ُ ٚبني ٦ٖٝات ست١ًٝ أٚ َؿًش١ٝ َٓتدب١، عٝح تهٕٛ ٖرٙ اهل٦ٝات يف امل

 ممازضتٗا يٛظٝؿتٗا اإلداز١ٜ خاقع١ إلغساف ٚزقاب١ اذته١َٛ املسنص١ٜ".
ٚصتد إٔ ٖرا ايتعسٜـ قد أغؿٌ متتع اهل٦ٝات احمل١ًٝ بايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚ م 

ت ست١ًٝ َٓتدب١ ٚخكٛع ٖرٙ اهل٦ٝات يسقاب١ ٜػس إيٝٗا إال أْ٘ قد أبسش بٛقٛح ٚدٛد ٦ٖٝا
 اذته١َٛ املسنص١ٜ ٚإغساؾٗا اييت متجٌ أِٖ عٓاؾس ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ.

                                                      

، 0293( دمحم بؽ أبي بكخ عبج القادر الخازي، مختار الرحاح، دار الخسالة، الكؾيت، 0)
 .00ص

دارة والحكؼ في العخاق، رسالة ىاوكار عسخ أحسج، األطخ التذخيعية لالمخكدية في اإل( 4)
 .1، ص4102ماجدتيخ، كمية القانؾن والدياسة، جامعة صالح الجيؽ، 

(3)  Ander de laubadere: Trate de droit administrative, tom 1, L.J Paris, 

1984, P. 102.  

، 0211، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 9د. سميسان الظساوي، مبادئ القانؾن اإلداري، ط( 2)
 .93ص
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بأْٗا: "ْعاّ ٜكّٛ ع٢ً تؿسٜل ايعٌُ  (1)أَا يف ايعسام ؾٗٓاى َٔ ذٖب إىل تعسٜؿٗا
ٝح ال ٜهٕٛ اإلدازٟ ٚتٛشٜع٘ بني ايطًطات اإلداز١ٜ املتؿسع١ ٚضًطات اإلداز٠ يف املسنص ع

 هلرٙ ض٣ٛ اإلغساف ٚاملساقب١ ٚايتٛؾ١ٝ ايعاّ". 
ٜٚعاب ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ أْ٘ قد زنص ع٢ً تؿسٜل ايعٌُ اإلدازٟ ٚتٛشٜع٘ ع٢ً 
ايٛسدات اإلداز١ٜ احمل١ًٝ حتت إغساف ايطًط١ املسنص١ٜ ٚزقابتٗا ٚقد أغؿٌ ايػدؿ١ٝ 

 املع١ٜٛٓ ٚ م ٜتطسم إيٝٗا.
َسنص١ٜ اإلداز١ٜ بأْٗا: "أضًٛب َٔ أضايٝب ايتٓعِٝ ميهٓٓا مما تكدّ إٔ ْعسف ايال

اإلدازٟ ٚايرٟ ٜٓؿب ع٢ً تٛشٜع ايٛظا٥ـ اإلداز١ٜ بني اذته١َٛ املسنص١ٜ ٚاهل٦ٝات اإلداز١ٜ 
احمل١ًٝ املٓتدب١، نًٗا أٚ دص٤ َٓٗا اييت تتُتع بايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚتتٛىل إداز٠ غؤْٚٗا 

 إغساؾٗا ٚزقابتٗا". احمل١ًٝ بايتٓطٝل َع ايطًط١ املسنص١ٜ حتت
 انفرع انثاني

 صىر انالمركسيت اإلداريت
يٓعاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ؾٛزتإ ز٥ٝطتإ ُٖا ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ 

 .(2))احمل١ًٝ( ٚايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ املسؾك١ٝ )املؿًش١ٝ(
 أٚاًل: ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ )احمل١ًٝ(:

ز١ٜ اإلق١ًُٝٝ بأْٗا "طسٜك١ َٔ طسا٥ل اإلداز٠ ٜتِ ؾٝٗا تٛشٜع تعسف ايالَسنص١ٜ اإلدا
اختؿاؾات ايٛظٝؿ١ اإلداز١ٜ بني ايطًط١ املسنص١ٜ ٚاجملايظ احمل١ًٝ املٓتدب١ ع٢ً إٔ 

 .(3)تباغس ٖرٙ اجملايظ احمل١ًٝ ضًطاتٗا حتت زقاب١ ايطًطات املسنص١ٜ"

                                                      

حامج مرظفى، مبادئ القانؾن اإلداري العخاقي، شخكة الظبع والشذخ األىمية، بغجاد،  (0)
 .23، ص0219

، مظبعة الدىخاء، بغجاد، بجون سشة 0د. دمحم يعقؾب الدعيجي، مبادئ القانؾن اإلداري، ج( 4)
 .014نذخ، ص

دية اإلقميسية في القانؾن د. إسساعيل صعراع غيجان و د. رفاه كخيؼ، اإلدارة الالمخك( 3)
العخاقي، بحث مشذؾر في مجمة القادسية لمقانؾن والعمؾم الدياسية، كمية القانؾن، جامعة 

 .11، ص4119، 0القادسية، السجمج األول، العجد 
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العتبازات إق١ًُٝٝ أٚ ٖٚٞ تعين أٜكًا َٓح ايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ يًٛسدات احمل١ًٝ 
ست١ًٝ ٚتهٕٛ ٖرٙ ايتكطُٝات َعرتف بٗا قاًْْٛا، يرا ٜٓشؿس دٚز اإلداز٠ املسنص١ٜ يف ايسقاب١ 
ٚاإلغساف ع٢ً ٚؾل ايكإْٛ، َٚٔ ثِ تعهظ ٖرٙ ايؿٛز٠ ايدميكساط١ٝ اييت تككٞ إعطا٤ 

 .(1)ضهإ نٌ ١٦ٖٝ ست١ًٝ اذتل يف اْتداب ٚإداز٠ َساؾكِٗ بأْؿطِٗ
َسنص١ٜ اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ ع٢ً أضاع دػسايف عٓدَا ٜعُد املػسع إىل ٚتكّٛ ايال

. ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ يف ٖرا اجملاٍ ٌٖ ايتكطِٝ (2)تكطِٝ ايدٚي١ إىل ٚسدات دػساؾ١ٝ
 ادتػسايف ناؾًٝا يكٝاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ؟

عين قٝاّ ايالَسنص١ٜ يإلداب١  ع٢ً ايطؤاٍ املطسٚح صتد إٔ زتسد ٖرا ايتكطِٝ ال ٜ
اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ ٚإمنا البد إٔ متجًٗا ٦ٖٝات َطتك١ً ْطبًٝا عٔ ايطًط١ املسنص١ٜ تتٛىل إداز٠ 
ايػؤٕٚ ٚاملؿاحل احمل١ًٝ بإغساف ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ املسنص١ٜ ٚزقابتٗا، ٚايتكطِٝ ادتػسايف 

سد ضٛا٤ َع تًو اييت  أًَت٘ ايعسٚف ايع١ًُٝ إذ تأخر ب٘ ايدٍٚ ذات ايٓعاّ املسنصٟ ع٢ً
 تتب٢ٓ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ.

ٚتهٕٛ اجملايظ احمل١ًٝ يف َععِ األسٛاٍ َٓتدب١ ٚتتُتع باالضتكالٍ يف َٛاد١ٗ 
ّٝٓٗا ايكإْٛ  .(3)ايطًط١ املسنص١ٜ، َع خكٛعٗا يسقابتٗا ٚإغساؾٗا يف اذتدٚد اييت ب

 ثاًْٝا: ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ املسؾك١ٝ )املؿًش١ٝ(:
شٜع ايٛظٝؿ١ اإلداز١ٜ )ع٢ً أضاع َٛقٛعٞ( بايالَسنص١ٜ املسؾك١ٝ أٚ ٜعسف تٛ

املؿًش١ٝ اييت تعين قٝاّ ٦ٖٝات َطتك١ً حتدد اختؿاؾاتٗا ع٢ً أضاع َٛقٛعٞ، أٚ 
 .(4)َٓح َسؾل قَٛٞ ايػدؿ١ٝ االعتباز١ٜ أٚ قدز َٔ االضتكالٍ

                                                      

، مكتبة الحمبي الحقؾقية، بيخوت، 0، ج0د. فؾزت فخحات، القانؾن اإلداري العام، ط( 0)
 .14، ص4112

، السخكد 0ؽ نجؼ الحسجاني، اإلدارة السحمية وتظبيقاتيا والخقابة عمييا، طد. سامي حد( 4)
 .66-61، ص4102القؾمي لإلصجارات القانؾنية، القاىخة، 

د. عبج الغشي بديؾني عبج هللا، القانؾن اإلداري دراسة مقارنة ألسذ ومبادئ القانؾن ( 3)
 .021، ص0291نذخ،  اإلداري وتظبيقيا في لبشان، الجار الجامعية، بجون مكان

، مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، 0أحسج عمي أحسج، التشغيؼ اإلداري في الجول االتحادية، ط( 2)
 .22، ص4109بيخوت، 
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ؾل عاّ ٚتتُجٌ ؾٛز٠ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ املسؾك١ٝ عٓدَا ٜعرتف املػسع ملس
بايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚبكدز َٔ االضتكالي١ٝ يف إداز٠ غؤْٚٗا ٚتؿسٜـ أَٛزٖا حتت زقاب١ 
ايدٚي١ ٚإغساؾٗا َٚجاٍ ع٢ً ذيو َسؾل ادتاَعات ٚايهٗسبا٤ يتكدِٜ ارتدَات ايكسٚز١ٜ ع٢ً 

 .(1)ْطام ايدٚي١، ٜٚتِ ذيو َٔ خالٍ تطٌٗٝ ممازض١ ْػاطٗا
ص١ٜ اإلداز١ٜ ٖٛ ساد١ ايدٍٚ إىل إٔ تكّٛ ٚإٕ ضبب ظٗٛز ٖرٙ ايؿٛز٠ َٔ ايالَسن

بإْػا٤ ٦ٖٝات َٚؤضطات عا١َ تتُتع بايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚهلا اضتكالهلا املايٞ ٚاإلدازٟ 
ٚالبد إٔ ٜتِ ذيو حتت إغساف ايطًط١ املسنص١ٜ ٚزقابتٗا، ٚقد تٓػأ ٖرٙ املساؾل 

ت َٔ أدً٘ ٚاملػازٜع العتبازات َٛقٛع١ٝ ٚمتازع نٌ َٓٗا اختؿاؾٗا اييت ُأْػأ
ٚاملٓؿٛف عًٝ٘ يف قاْْٛٗا َٚٔ ثِ ال ظتٛش هلا ممازض١ أٟ ْػاط غريٙ، ٚقد نإ ايباعح 
إلْػا٤ ايالَسنص١ٜ املسؾك١ٝ ٖٛ العتبازات ؾ١ٝٓ ٚتتُجٌ يف محا١ٜ ْػاط َعني َٔ تعكٝدات 

١ٜ ادتٗاش اإلدازٟ املسنصٟ ٚايسٚتني ٚؾطح اجملاٍ ألٌٖ ارترب٠ يٝطُٗٛا بإدازت٘ بكدز َٔ اذتس
ٚاالضتكالي١ٝ، ٚال ختكع األغداف املسؾك١ٝ يكإْٛ ٚاسد نُا ٖٞ اذتاٍ يف اإلداز٠ احمل١ًٝ 
اييت ٜٓعُٗا قإْٛ ٚاسد ٜٓطبل ع٢ً األغداف اإلق١ًُٝٝ مجٝعِٗ، بٌ ٜٛدد يهٌ ؾسع َٔ 
األغداف املسؾك١ٝ قاْْٛٗا ايرٟ ٜٓعُٗا َٓر ْػأتٗا ٜٚسدع األؾٌ يف ْػأ٠ ايٛسدات 

عتبازات ٚعٛاٌَ ضٝاض١ٝ تستبط بؿهس٠ ايدميكساط١ٝ يًتعبري عٔ اضتكالٍ اإلق١ًُٝٝ إىل ا
 .(2)ٚسس١ٜ ادتُاعات احمل١ًٝ يتشهِ ْؿطٗا بٓؿطٗا

مما ٜعين عدّ اضتٓاد ٖرا األضًٛب ع٢ً أٟ ؾهس٠ دميكساط١ٝ، بٌ ٜكّٛ ع٢ً ؾهس٠ 
املتبع١ يف  ؾ١ٝٓ تتؿٌ بهؿا٠٤ إداز٠ املسؾل، عًًُا بإٔ ايتعٝني ٚيٝظ االْتداب ٖٛ ايطسٜك١

 .(3)اختٝاز زؤضا٤ زتايظ إداز٠ املؤضطات ايعا١َ ٚأعكا٥ٗا
 

 
 

                                                      

، مكتبة يادكار لبيع ونذخ الكتب القانؾنية، 4د. نجيب خمف أحسج، القانؾن اإلداري، ط( 0)
 .001، ص4102الدميسانية، 

، مكتبة القانؾن واالقتراد، الخياض، 0ام اإلداري، طد. خالج خميل الغاىخ، الشغ( 4)
 .022، ص4103

 .14د. فؾزت فخحات، مرجر سابق، ص( 3)
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 ادلطهب انثاني
 ادلعىلاث انذستىريت وانسياسيت

ضٓكطِ ٖرا املطًب إىل ؾسعني؛ ْتٓاٍٚ يف ايؿسع األٍٚ املعٛقات ايدضتٛز١ٜ، أَا 
 يف ايؿسع ايجاْٞ ؾٓتٓاٍٚ املعٛقات ايطٝاض١ٝ ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:

 انفرع األول
 ادلعىلاث انذستىريت

اييت ظٗست دسا٤ تطبٝل َٛاد دضتٛز مجٗٛز١ٜ  (1)ٖٓاى ايعدٜد َٔ املعٛقات
ٚع٢ً ايسغِ َٔ إظتابٝات ايٓؿٛف ايدضتٛز١ٜ ايداع١ُ يتطبٝل ايالَسنص١ٜ  2005ايعسام يط١ٓ 

اإلداز١ٜ يف احملاؾعات، إال إٔ ايتعازض ٚعدّ ؾاع١ًٝ بعكٗا ؾكاًل عٔ اذتاد١ إىل تػسٜع 
ضٛا٤ً بايتعدٌٜ أٚ اإلقاؾ١ أٚ اإليػا٤ تعد َٔ أبسش املػانٌ ايدضتٛز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اييت  ددٜد

 . (2)طؿت ع٢ً ضطح ايتٓؿٝر، مما عصش ايٛاقع ايطًيب ع٢ً تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ
                                                      

يسكؽ تعخيف السعؾقات بأنيا: "وضع صعب يكتشفو شيء مؽ الغسؾض يحؾل دون  (0)
تحقيق األىجاف بكفاية وفاعمية ويسكؽ الشغخ إلييا عمى أنيا السدبب لمفجؾة بيؽ مدتؾى 

ستؾقع واإلنجاز الفعمي أو عمى أنيا االنحخاف في األداء عؽ معاييخ محجدة اإلنجاز ال
مدبقًا. أحسج صالح، السعؾقات التي تؾجو مؤسدات السجتسع السجني في تعديد ثقافة 
حقؾق اإلندان مؽ وجية نغخ السجيخيؽ في محافغة غدة، بحث مشذؾر عمى السؾقع 

 .00/2/4102. تاريخ الديارة http://journals.najah.eduااللكتخوني: 
العجيج مؽ السؾاد الستعارضة والتي صاحبيا  4112لقج اشتسل الجستؾر العخاقي لدشة  (4)

( لدشة 40غسؾض وإرباك في تظبيقات قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ )
حافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ، ففي السشغؼ لسيام وصالحيات مجالذ الس 4119

السحافغات غيخ  4112/ثانيًا( مؽ دستؾر سشة 044الؾقت الحي مشحت السادة )
السشتغسة في إقميؼ صالحيات واسعة فقج نرت: "تسشح السحافغات التي لؼ تشتغؼ في 

جأ إقميؼ الرالحيات اإلدارية والسالية الؾاسعة، بسا يسكشيا مؽ إدارة شؤونيا عمى وفق مب
( مؽ الجستؾر نفدو عؽ 002الالمخكدية اإلدارية، ويشغؼ ذلػ بقانؾن"، خخجت السادة )

/ثانيًا( لتسشح السحافغات كل الرالحيات سؾى الحرخية مشيا 044ىحا اإلطار لمسادة )
فشرت عمى أن: "كل ما لؼ يشص عميو في االختراصات الحرخية لمدمظات 

 =لسحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ،االتحادية، يكؾن مؽ صالحية األقاليؼ وا

http://journals.najah.edu/
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ٚقد تعٛد تًو ايطًبٝات اييت ظٗست ْتٝذ١ تطبٝل َٛاد ايدضتٛز املػاز إيٝ٘ 
تٛز ٚاييت ختتًـ عٔ ظسٚف نتاب١ أٟ دضتٛز لخس، ؾكد ٚاد٘ أعالٙ إىل ظسٚف نتاب١ ايدض

املػسع ايعساقٞ ايعدٜد َٔ ايؿعٛبات ٚاملعٛقات َٚٓٗا ايؿساعات َا بني ممجًٞ ايهتٌ 
ايطٝاض١ٝ يف دت١ٓ نتاب١ ايدضتٛز ٚنريو قٝل ايٛقت يهتابت٘ ٚايتدخالت ارتازد١ٝ ٚأش١َ 

ًـ بٝد إداز٠ ١َٝٓٗ َتدؿؿ١ ٚ م ٜهٔ ، ؾًِ تهٔ إداز٠ ٖرا امل2003اذتهِ اييت تًت عاّ 
أؾشاب االختؿاف ِٖ ايؿاعًني ؾٝ٘، مما أثس يف إصتاش دضتٛز ْاقر ٚٚاقح ٚؾاعٌ 
ٜؤضظ يف تؿُِٝ ٚبٓا٤ دٚي١ َطتكس٠، ؾكد نإ ْتٝذ١ً يًتذاذبات ايطٝاض١ٝ اييت أعكبت 

 .(1)الضتكسازٚأش١َ ايػازع ايعساقٞ ايرٟ ابت٢ً بٛقع َعكد اتطِ باإلزٖاب ٚعدّ ا 2003عاّ 
 انفرع انثاني

 ادلعىلاث انسياسيت
إٕ ايؿساع ايطٝاضٞ يف ايعسام نإ ضببًا يف خًل ايعدٜد َٔ املعٛقات ٚاييت ال 

، (2)سؿس هلا َٚٔ قُٓٗا غهٌ ايدٚي١ ْٚعاّ اإلداز٠ ؾٝٗا بني ايؿٝدزاي١ٝ ٚايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ
احمل١ًٝ ذتد اآلٕ ٚإؾداز قإْٛ ٚإٔ َٔ ْتا٥ر ٖرا ايؿساع ٖٛ عدّ إؾداز قإْٛ اإلداز٠ 

املعدٍ بٗرا ايػهٌ ايرٟ ٜؤخر  2008( يط١ٓ 21احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ زقِ )
عًٝ٘ نجري َٔ املآخر يف َٛاقع عد٠ نإ ْتٝذ١ طبٝع١ ٖرا ايؿساع، ٚأِٖ َا ٜؤخر عًٝ٘ 

                                                                                                                              

والرالحيات األخخى السذتخكة بيؽ الحكؾمة االتحادية واألقاليؼ، تكؾن األولؾية فييا =
 لقانؾن األقاليؼ والسحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ في حالة الخالف بيشيسا".

ثائخ جعفخ  يؾسف فؾاز الييتي، الالمخكدية في السحافغات والالمخكدية في األقاليؼ، (0)
 .031-042، ص4100العرامي لمظباعة الفشية الحجيثة، بيخوت، 

( مؽ أبخز أوجو االختالف بيؽ الالمخكدية اإلدارية والفيجرالية ىؾ أن نغام الالمخكدية 4)
اإلدارية ال يتعمق بشغام الحكؼ الدياسي في الجولة، وإنسا يتعمق بكيفية مباشخة الؾعيفة 

ال نغام سياسي، أما نغام الالمخكدية الدياسية )الفيجرالية( فيؾ  اإلدارية فيؾ نغام إداري 
يتعمق بشغام الحكؼ الدياسي، وعمى ىحا الشحؾ فأن فقة القانؾن العام اتجو إلى معالجة 
نغام الالمخكدية اإلدارية ضسؽ مؾضؾعات القانؾن اإلداري ويعالج نغام الالمخكدية 

والقانؾن الجستؾري. د. إبخاليؼ عبج العديد الدياسية ضسؽ مؾضؾعات األنغسة الدياسية 
شيحة، الشغؼ الدياسية والقانؾن الجستؾري، مشذأة السعارف، االسكشجرية، بجون سشة 

 .092طبع، ص
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نإ ٜعرب عٔ زٚح  بأْ٘ ال ٜتٛاؾل دٝدًا َع زٚح ايدضتٛز املتُج١ً بعدّ تسنٝص ايطًط١ ٚإمنا
تط١ٜٛ تٛاؾك١ٝ قا١ُ٥ ع٢ً أْؿاف اذتًٍٛ ٚقا١ُ٥ ع٢ً ارتًط بني ٚاقع األْع١ُ ايؿٝدزاي١ٝ 
ٚايالَسنص١ٜ يف ايعا م ٚبني ٖٛادظ ضٝاض١ٝ غري ٚاقش١، مما أثس ع٢ً ٚاقع َٚطتكبٌ 

 .(1)ايعالق١ بني ايطًطات املسنص١ٜ ٚايطًطات احمل١ًٝ
ْب ٖٞ َطأي١ ايتٛشٜع اذتصبٞ ٚايطٝاضٞ َٚٔ املعٛقات األخس٣ يف ٖرا ادتا

يًُٓاؾب ايطٝاض١ٝ ٚاإلداز١ٜ ضٛا٤ً ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين أّ ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ، 
َُٓشت ع٢ً أضاع االْتُا٤ اذتصبٞ ٚايطا٥ؿٞ دٕٚ  ؾايهجري َٔ املٓاؾب ايطٝاض١ٝ ٚاإلداز١ٜ 

١ٝ، ٚذيو ألٕ ايتأنٝد ع٢ً عٓؿس ارترب٠ ٚايهؿا٠٤ ٚامل١ٝٓٗ ملٛظؿٞ اذتهَٛات احملً
ايعٓاؾس اييت غهًت اذتهَٛات احمل١ًٝ دا٤ت ٚؾل قٛا٥ِ سصب١ٝ قاَت ع٢ً احملاؾؿ١ 
ايطا٥ؿ١ٝ ال ع٢ً ايرباَر االْتداب١ٝ، ؾكاًل عٔ ستاٚي١ بعض ادتٗات ايطٝاض١ٝ إضكاط 
ٚإؾػاٍ ادتٗات ايطٝاض١ٝ األخس٣ مما تطبب ذيو يف تأخري ايهجري َٔ املػازٜع ٚايكٛاْني 

َٔ املؿسٚض إقسازٖا ٚتٓؿٝرٖا يٛال تًو ايؿساعات ايطٝاض١ٝ ٚستاٚي١ بعض ٚاييت نإ 
األطساف إيكا٤ ايًّٛ ع٢ً األطساف األخس٣ عٓد ؾػٌ بعض املػازٜع االضرتاتٝذ١ٝ 

 .(2)ٚارتد١َٝ
 ادلطهب انثانث

 ادلعىلاث األمنيت واإلداريت
ؾاع١ًٝ ْعاّ  متجٌ املعٛقات األ١َٝٓ ٚاإلداز١ٜ إسد٣ األضباب اييت ضاُٖت يف عدّ

ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٚؾل َا نإ شتطط إيٝ٘، عًٝ٘ ضٓتٓاٍٚ املعٛقات األ١َٝٓ يف 
 ايؿسع األٍٚ، أَا يف ايجاْٞ ضٓتٓاٍٚ املعٛقات اإلداز١ٜ. 

 
 
 
 

                                                      

 .046( يؾسف فؾاز الييتي، السرجر الدابق، ص0)
، 0عمي عبج الخزاق الخفاجي، الحكؾمات السحمية وصشع الدياسة العامة في العخاق، ط (4)

 .010، ص4102الدشيؾري، بغجاد،  مكتبة
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 انفرع األول
 ادلعىلاث األمنيت

هٌ األَجٌ إٕ اْعداّ األَٔ ٜعد ضببًا ز٥ٝطًا يف عدّ تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ بايػ
يف ايعسام، ؾايٛقع األَين ٜٛاد٘ حتدٜات داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ، نُا إٔ عدّ ٚدٛد زؤ١ٜ 
ٚاقش١ بعٝد٠ املد٣ ٚعدّ حتدٜد األٚيٜٛات ٚاالْػػاٍ باملؿاحل ايك١َٝٛ ٚاذتصب١ٝ أد٣ إىل 
االْػػاٍ بايككاٜا األ١َٝٓ ٚؾسض اإلدسا٤ات املػدد٠ أنجس َٔ االٖتُاّ بادتاْب ايعًُٞ 

 .(1)، مما تطبب يف تسادع َؤغسات تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسامٚاملٗين
ؾايٓعاّ ايطٝاضٞ ٜٛاد٘ حتدٜات نبري٠ تتُجٌ يف األسداخ اييت َس بٗا ايعسام، 
ؾُععِ َٓاطل ايعسام ال تهاد ختًٛ َٔ ايعًُٝات اإلزٖاب١ٝ غب٘ اي١َٝٛٝ ٚايتدٖٛز األَين 

ًٜكٕٛ ايطبب يف تسدٟ أٚقاع احملاؾعات إىل ض٤ٛ ايٛاقح، يرا ؾإٕ املطؤٚيني احملًٝني 
ايٛاقع األَين ٚايرٟ ميجٌ ايطبب ايس٥ٝظ يف تٛقـ ٚتعجس خطط ايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ 
ٚاالدتُاع١ٝ يًُشاؾعات، ؾكد أْؿكت َبايؼ نبري٠ َٔ األَٛاٍ َٔ قبٌ اذتهَٛات احمل١ًٝ 

، ٚعًٝ٘ ؾإٕ املػه١ً داخٌ احملاؾعات يدعِ ارتطط األ١َٝٓ سؿاظًا ع٢ً أَٔ املٛاطٓني
األ١َٝٓ َجًت عب٦ًا إقاؾًٝا ع٢ً اذتهَٛات احمل١ًٝ، ؾكد تسنصت َععِ ادتٗٛد ٚاإلَهاْٝات 
يبطط األَٔ يف احملاؾعات ٖٚرا َا تطًب أَٛااًل ٖا١ً٥ ٚدعًُا نبريًا ٜؿٛم قدز٠ اذتهَٛات 

ٚادتٗٛد ضتٛ احمل١ًٝ، بُٝٓا يٛ ناْت األٚقاع األ١َٝٓ َطتكس٠ يرتنصت ٖرٙ اإلَهاْٝات 
 .(2)تكدِٜ ارتدَات ٚحتكٝل ايسؾا١ٖٝ يًُٛاطٓني

 
 
 
 
 

                                                      

د. حازم صباح أحسيج و سييل عمي عبج السجسعي، اآلفاق السدتقبمية لتجخبة الالمخكدية  (0)
. https://www.iasj.netاإلدارية في العخاق، بحث مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني: 

 .06/04/4109تاريخ الديارة 
 .061-012عمي عبج الخزاق الخفاجي، مرجر سابق، ص (4)

https://www.iasj.net/
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 انفرع انثاني
 (1)ادلعىلاث اإلداريت )انبريولراطيت وانفساد اإلداري وادلايل(

إٕ َػه١ً ايبريٚقساط١ٝ ٚايؿطاد ع٢ً َطت٣ٛ اذتهَٛات احمل١ًٝ ٖٞ َٔ أبسش 
ايؿعٛبات يف اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ أضباب ايتًهؤ يف تطبٝل ْعاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ، إذ إٔ 

َطتػس١ٜ يف املؤضطات احمل١ًٝ ع٢ً اختالف َطتٜٛاتٗا، ؾًٓشغ ٖٓايو ؾعٛب١ يف متسٜس 
َػازٜع ايكٛاْني ٚست٢ املعاَالت اي١َٝٛٝ ٚذيو يهجس٠ اإلدسا٤ات ايبريٚقساط١ٝ ٚاإلداز١ٜ 

ري َٔ ادتٛاْب املعكد٠، نُا ٖٓاى ايعدٜد َٔ املػازٜع تؤخر َٔ داْب ٚاسد ٚترتى ايهج
األخس٣ دٕٚ َعادت١، ٚميجٌ ايسٚتني اذتهَٛٞ أسد أبسش األضباب اييت تعسقٌ أعُاٍ 

 .(2)املؤضطات اذته١َٝٛ ضٛا٤ً املؤضطات املسنص١ٜ أّ املؤضطات احمل١ًٝ
نُا إٔ ايتأخري ايرٟ ٜساؾل ع١ًُٝ إعداد املٛاش١ْ ايعا١َ االحتاد١ٜ ٚيف شتتًـ 

 ايتأخس يف ؾسف املطتشكات املاي١ٝ يًُشاؾعات َا ٜطاِٖ َساسًٗا ٚايرٟ ٜؤدٟ بدٚزٙ إىل
يف عسق١ً َػازٜع ايبٓا٤ ٚارتدَات، ؾكاًل عٔ عدّ ٚدٛد ايتٓطٝل ٚايتعإٚ بني احملاؾعات 

                                                      

السقرؾد بالبيخوقخاطية: "ذلػ الشسط اإلداري الحي تديظخ عميو فكخة إخزاع كل ترخف  (0)
لمقؾانيؽ والقؾاعج واإلجخاءات الجقيقة"، وتتجمى أىؼ مغاىخ البيخوقخاطية في جيؾد العسل 

ؾاعج والشرؾص والمؾائح والتعميسات السكتبي والتعقيجات اإلدارية الشاتجة عؽ كثخة الق
السشغسة لمعسل اإلداري وىي تؾجج في كل الجول واألنغسة عمى اختالف درجة تقجميا أو 
تخمفيا أو ايجولؾجياتيا وأنغستيا الدياسية واالقترادية فتؾجج في الجول الستقجمة 

دارة والستخمفة. لمسديج يشغخ: د. حسجي عظية مرظفى، الؾسيط في أصؾل ومبادئ اإل
. أما الفداد اإلداري: 309، ص4102، مكتبة الؾفاء القانؾنية، االسكشجرية، 0العامة، ط

"ىؾ عبارة عؽ إساءة استخجام الدمظة بأي شكل أو معشى أو طخيقة أو أسمؾب، لتحقيق 
مآرب نفعية مادية أو معشؾية، صغيخة كانت أم كبيخة في غياب السؤسدة الجستؾرية 

اصخ، مع ضعف فاعمية الخقابة بكل أشكاليا، ناليػ عؽ أنو تجاوز الفاعمة بالسعشى السع
صارخ لمقؾانيؽ، وانتياك لسشغؾمة الكيؼ والسعاييخ األخالقية". عسخ مؾسى جعفخ 

، مشذؾرات 0القخيذي، أثخ الحكؾمة االلكتخونية في الحج مؽ عاىخة الفداد اإلداري، ط
 .29، ص4102الحمبي الحقؾقية، بيخوت، 

 .013الخزاق الخفاجي، مرجر سابق، ص عمي عبج (4)
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ٚايٛشازات االحتاد١ٜ ٚايرٟ أد٣ إىل ساي١ َٔ اإلزباى ْتٝذ١ تعدد َؿادز ايكساز ٚادتٗات 
 .(1)املٓؿر٠

عالٙ قد ضاُٖت ضٛا٤ً بػهٌ َباغس أٚ غري َباغس ْٚس٣ إٔ املعٛقات املرنٛز٠ أ
يف عدّ تطبٝل َبدأ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام بأؾكٌ غهٌ زغِ تبآٜٗا بني سه١َٛ 
ست١ًٝ ٚأخس٣ إال إٔ أثسٖا نإ ٚاقشًا يف عسق١ً تٓؿٝر ايعدٜد َٔ املػازٜع ٚارتطط 

 ايت١ُٜٛٓ يف ايهجري َٔ احملاؾعات.
 ادلبحث انثاني

 نالزمت نتطبيك انالمركسيت اإلداريت يف انعراقاحلهىل ا
إٕ جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ َٔ ايتذازب امل١ُٗ يهاؾ١ َطتٜٛات ايدٚي١، ألْٗا 
تعٌُ َٔ أدٌ حتكٝل ايُٓٛ بػهٌ عادٍ دتُٝع طبكات اجملتُع ايعساقٞ أٟ دعٌ ايػسا٥ح 

١ َٔ ايؿ٦ات، ٚإٔ ٖرٙ االدتُاع١ٝ ناؾ١ يف دا٥س٠ املطتؿٝدٜٔ ٚال ٜٛدد أٟ إقؿا٤ ألٟ ؾ٦
ايتذسب١ إٕ ُطبكت ٚؾل ارتطط املدزٚض١ باإلقاؾ١ إىل جتاٚش ايعكبات ٚٚقع اذتًٍٛ ايالش١َ 

 ؾأْٗا ضتشكل اهلدف َٔ تطبٝكٗا، ٚعًٝ٘ ضٓبني ٖرٙ اذتًٍٛ يف ثالخ َطايب ٚناآلتٞ:
 ادلطهب األول

 احلهىل انتي تستخذمها احلكىمت ادلركسيت 
١ٜ إٔ تكع سًٛاًل درز١ٜ َٔ أدٌ صتاح جتسب١ ٜٓبػٞ ع٢ً اذته١َٛ املسنص

 ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف ؾسعني ٚنُا ٜأتٞ: 
 انفرع األول

 ترسيخ مفهىو ادلىاطنت وتعسيس ادلصاحلت انىطنيت
إٕ َٔ أِٖ اذتًٍٛ اييت ظتب ع٢ً اذته١َٛ املسنص١ٜ إٔ تعٌُ ع٢ً تٓؿٝرٖا ٖٞ 

ٚايعٌُ ع٢ً تعصٜص املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ ٖٚرا َا ضٓبٝٓ٘ يف ايؿكسات  تسضٝذ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ
 اآلت١ٝ:

 

                                                      

عادل حاشؾش جابخ الخكابي، الفيجرالية والالمخكدية اإلدارية، رسالة ماجدتيخ، كمية  (0)
 .096، ص4103الحقؾق، جامعة الشيخيؽ، 
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 :(1)أٚاًل: تسضٝذ ٚبٓا٤ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ
ٚذيو ٜتِ َٔ خالٍ تعصٜص زٚح االْتُا٤ إىل ايبًد يد٣ مجٝع َهْٛات اجملتُع 

ُٝ٘ ايعساقٞ ٖٚرا َا ٜطاِٖ يف بٓا٤ زتتُع َتُاضو ٚإٔ ايػعٛز باالْتُا٤ ٜعصش ايٛعٞ ٜٚٓ
يد٣ أؾساد اجملتُع َٚا ٜدعِ ذيو ٖٛ حتكٝل َبدأ املطاٚا٠ بني األؾساد ٚايعٌُ ع٢ً إيػا٤ 
نٌ أغهاٍ ايتُٝص ايعٓؿسٟ ع٢ً أضاع ادتٓظ أٚ ايًٕٛ أٚ ايًػ١ أٚ ايدٜٔ أٚ ايك١َٝٛ ٖٚرا 

ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:  2005( َٔ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ 14ميجٌ جتطٝدًا يٓـ املاد٠ )
طإٚٚ أَاّ ايكإْٛ دٕٚ متٝٝص بطبب ادتٓظ أٚ ايعسم أٚ ايك١َٝٛ أٚ األؾٌ "ايعساقٕٝٛ َت

 .(2)أٚ ايًٕٛ أٚ ايدٜٔ أٚ املرٖب أٚ املعتكد أٚ ايسأٟ أٚ ايٛقع االقتؿادٟ أٚ االدتُاعٞ"
 :(3)ثاًْٝا: تعصٜص املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ

تتشكل املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ اذتكٝك١ٝ ٚذيو عٓدَا تػٌُ ادتُٝع باضتجٓا٤ َٔ 
ازتهب دسا٥ِ عل ايػعب ٜٚٓبػٞ إٔ تكّٛ ع٢ً اذتٛاز بٛؾؿ٘ ٚض١ًٝ أضاض١ٝ يتؿاِٖ أبٓا٤ 
اجملتُع ؾُٝا بِٝٓٗ، ٖٚرا ٜعين إٔ املؿاذت١ ظتب إٔ تتِ بني األطساف ايؿاع١ً يف ايع١ًُٝ 
ايطٝاض١ٝ ٚق٣ٛ املعازق١ داخٌ ايعسام ٚخازد٘، ٚتعصٜص ؾهس٠ ايطًِ اجملتُعٞ بني 

                                                      

السقرؾد بالسؾاطشة: "ىي الحخية والعجل والسداواة بيؽ السؾاطشيؽ أمام القانؾن برخف  (0)
مي أو جشديؼ أو عخقيؼ أو أي وجو مؽ أوجو التشؾع بيؽ األفخاد الشغخ عؽ انتسائيؼ القؾ 

والجساعة وأن يعدز كخامة واستقالل واحتخام السؾاطشيؽ وأن تقجم الزسانات القانؾنية لسشع 
أي تعجي عمى الحقؾق السجنية والدياسية وتؾفيخ الذخوط الالزمة في السجاالت 

لخ". لمسديج يشغخ: سعج عبج الحديؽ إ...جتساعية والتعميسية والرحية..االقترادية واال
نعسة، دور مبجأ السؾاطشة في تعديد السذاركة الدياسية في العخاق، بحث مشذؾر في 

، 4103، لدشة 3مجمة كمية الجراسات اإلندانية الجامعة، الشجف األشخف، العجد 
 .021-032ص

 .4112دستؾر جسيؾرية العخاق لدشة  (4)
نيا: "عسمية شاممة تزؼ البحث عؽ الحكيقة، والعجالة، والعفؾ، يسكؽ تعخيف السرالحة بأ (3)

والتعافي مؽ قبل جسيع األطخاف التي قج تكؾن قج نذبت بيشيا صخاعات ليحه األسباب 
أو تمػ وىكحا". د. عيدى إسساعيل عظية، دور السرالحة الؾطشية في تفعيل الدياسة 

، 22ية، جامعة بغجاد، العجد الخارجية، بحث مشذؾر في مجمة مخكد الجراسات الجول
 .012، ص4101لدشة 
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ساقٞ املدتًؿ١، ٚتػسٜع ايكٛاْني اييت جتسّ ايطا٥ؿ١ٝ أٚ ايعسق١ٝ بهٌ َهْٛات اجملتُع ايع
أغهاهلا ٚؾٛزٖا، ٚتسضٝذ َبدأ اذتٛاز َٔ خالٍ دعِ َٓعُات اجملتُع املدْٞ يٓػس ثكاؾ١ 

 .(1)ايتعاٜؼ ايطًُٞ
 انفرع انثاني

 بناء دونت انمانىن وحماربت انفساد
ت ٚستازبتٗا يًؿطاد املايٞ إٕ تٛد٘ اذته١َٛ إىل بٓا٤ دٚي١ ايكإْٛ ٚاملؤضطا

ٚاإلدازٟ ميجالٕ سًٍٛ دٖٛس١ٜ ضتٛ إصتاح جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام، عًٝ٘ 
 ضٓٛقح اذتًٍٛ املػاز إيٝٗا أعالٙ يف ايؿكسات اآلت١ٝ:

 :(2)أٚاًل: بٓا٤ دٚي١ ايكإْٛ ٚاملؤضطات
ٚاملٓاٖر ايرتب١ٜٛ  (3)ٖٚرا َا ٜطتدعٞ إعاد٠ ايٓعس يف ايهجري َٔ ايكٛاْني ٚاألْع١ُ

ٚذيو يتدًٝؿٗا َٔ ايٓعسات ايعٓؿس١ٜ، َع ايتأنٝد ع٢ً ايٓكد ايراتٞ  (4)ٚايتع١ًُٝٝ

                                                      

 .30د. حازم صباح أحسيج و سييل عمي السجسعي، مرجر سابق، ص (0)
السقرؾد بالسؤسدة بأنيا: "مشذآت القظاع العام والخاص مؽ وزارات وىيئات وشخكات  (4)

سؾاًء كانت تابعة لمحكؾمة أو لذخكات عامة أو تابعة لألفخاد أو لؾحجات مداىسة 
كالبشؾك". شارلي عخض عبج الفزيل، فاعمية العالقات العامة في تظؾيخ أداء 

 السؤسدات الحكؾمية، بحث مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني:
     www.repository.sustech.edu :01/2/4102. تاريخ الديارة. 

غسة، إذ يرجر القانؾن عؽ الدمظة التذخيعية، أما األنغسة يختمف القانؾن عؽ األن (3)
فترجر عؽ الدمظة التشفيحية، فسؽ غيخ السسكؽ أن تأتي األنغسة مخالفة ألحكام القانؾن 
أو معجلة لو، ألن األنغسة في مختبة أدنى مؽ القانؾن مؽ حيث التجرج الذخيعي عمى 

يا عجا حالة المؾائح السدتقمة. لمسديج عكذ القانؾن، إذ يدتظيع أن يمغي األنغسة أو يعجل
، مكتبة 1يشغخ: د. دمحم عمي جؾاد كاعؼ و د. نجيب خمف أحسج، القزاء اإلداري، ط

 وما بعجىا. 00، ص4101يادكار، بغجاد، 
وىشاك مؽ يحىب إلى أن الالمخكدية في التعميؼ ىي أحج الحمؾل التي تدتخجميا الحكؾمة  (2)

السيتسة بؾاقع التعميؼ في العالؼ بزخورة التحؾل مؽ  السخكدية، فقج أوصت الجوائخ
السخكدية إلى الالمخكدية في التعميؼ كزخورة حتسية في عل التغيخات العالسية الججيجة مع 

 =وحجة الجولة ونغاميا الفكخي  ت العامة التي ال تؤدي إلى تفتيتالحفاظ عمى السذتخكا

http://www.repository.sustech.edu/
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ٚاملعازق١ ايط١ًُٝ، ٚإتباع أضايٝب ١َٝٓٗ سترتؾ١ بعٝد٠ عٔ احملاؾؿ١ ايؿ١ٜٛ٦ ٚاذتصب١ٝ 
قا١ُ٥ ع٢ً أضاع َبدأ ضٝاد٠ ايكإْٛ، ٚبريو تتٗٝأ األزق١ٝ املٓاضب١ يتطبٝل َبدأ 

َسنص١ٜ اإلداز١ٜ، مما ظتعٌ اذته١َٛ املسنص١ٜ تتؿسؽ ذتٌ املػانٌ املطتعؿ١ٝ يف ايبالد، ايال
ٚتسى املػانٌ ايداخ١ًٝ يألقايِٝ ٚاحملاؾعات ٚذيو بإعطا٥ٗا املصٜد َٔ ايؿالسٝات ٖٚرا َا 
ٜطاِٖ يف قٝاّ غسان١ سكٝك١ٝ تتال٤ّ َع أٚقاع احملاؾعات االدتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ 

عٌُ ع٢ً بٓا٤ َؤضطات ؾاع١ً َٚؤثس٠ يف ضًٛى ادتُٝع مبا ؾِٝٗ طتب ايطًط١، ٚايجكاؾ١ٝ ٚاي
ؾكاًل عٔ ايػؿاؾ١ٝ ٚايعداي١ ٚاييت تتطًب تٛؾس ق٠ٛ زادع١، إقاؾ١ً إىل ايعٌُ ع٢ً عدّ تسنٝص 
ايطًط١ بٝد غدـ أٚ ؾ١٦ َع١ٓٝ ٚايعٌُ عٌ ايتداٍٚ ايطًُٞ يًطًط١، األَس ايرٟ ظتعٌ 

 . (1)١ بأبعادٖا ناؾ١ أَس إظتابٞحتكٝل ايالَسنص١ٜ اإلدازٜ
 ثاًْٝا: ستازب١ ايؿطاد املايٞ ٚاإلدازٟ:

نجريًا َا ٜتؿػ٢ ايؿطاد يف ايبًدإ اييت متس مبساسٌ اْتكاي١ٝ ٚتػٗد تػريات 
ضٝاض١ٝ َتُج١ً باالْتكاٍ َٔ اذتهِ ايػُٛيٞ إىل اذتهِ املعتُد ع٢ً َكَٛات ايدميكساط١ٝ 

اإلداز٠ ايطٝاض١ٝ ق١ٜٛ ٚؾاع١ً ؾأْٗا تطع٢ إىل حتذِٝ ٖرٙ ٚزنا٥ص اذتهِ ايؿاحل، ٚإذا ناْت 
ايعاٖس٠ ٚتتعاىل األؾٛات ٚاملطايبات َٔ ادتُٗٛز باملطا٤ي١ ٚاحملاضب١ دتُٝع ايؿاضدٜٔ، 
ٚيف شتتًـ َطتٜٛات اذتهِ ٚايٛظٝؿ١ ايعا١َ، ٚقد اْتػست ٖرٙ ايعاٖس٠ بػهٌ ٚاقح يف 

ٚتبددت ايهجري َٔ ثس٠ٚ ايبًد ٚضادت  ، ٚع٢ً أثسٖا ُضسقت9/4/2003ايعسام بعد أسداخ 
َعاٖس عدّ اسرتاّ ٖٝب١ ايكإْٛ، ٜٚتِ َهاؾش١ ايؿطاد َٔ خالٍ َٓع١َٛ َتها١ًَ 

                                                                                                                              

غام العالسي الججيج والعشاية العالسية الؾاحج، فقج أدت الخظؾات الستدارعة لبخوز الش=
بجؾدة التعميؼ، بتحؾل الرخاع التقميجي بيؽ الجول إلى السشافدة عمى األداء السبجع 
واألفكار السبتكخة وصؾاًل إلى التسيد والتأكيج عمى أن الثخوات البذخية لؽ ترل لمسكانة 

عاصخة، فكمسا كانت الجولة الستسيدة إذا انفرمت رسالة التعميؼ عؽ التغيخات العالسية الس
قخيبة مؽ الذعب كمسا كانت= =أكثخ استجابة لسظالبو واىتساماتو. د. ضياء صالح 
ميجي العظار، الالمخكدية ودورىا في تظؾيخ التعميؼ العام بالعخاق، بحث مشذؾر في 

 ،4109، 21مجمة كمية التخبية األساسية لمعمؾم التخبؾية واإلندانية، جامعة بابل، العجد 
 .213ص

 .30د. حازم صباح أحسيج وحديؽ عمي السجسعي، مرجر سابق، ص (0)
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، ٚاييت نإ لخسٖا (1)ٚاضرتاتٝذ١ٝ غا١ًَ َٔ اآليٝات ٚاإلدسا٤ات املتها١ًَ يف َكَٛاتٗا
اضرتاتٝذ١ٝ ٚط١ٝٓ إْػا٤ زتًظ أع٢ً ملهاؾش١ ايؿطاد ٜتٛىل ايعدٜد َٔ املٗاّ أُٖٗا إعداد 

ملهاؾش١ ايؿطاد َٚتابع١ تٓؿٝرٖا ٚاإلغساف ع٢ً اضتهُاٍ األطس ايكا١ْْٝٛ ٚضد ايجػسات اييت 
ٜٓؿر َٓٗا ايؿطاد ٚاإلغساف ع٢ً اضتهُاٍ األطس املؤضطات١ٝ ملٓع١َٛ َهاؾش١ ايؿطاد 
ٚتٛسٝد ٚدعِ دٗٛد َهاؾش١ ايؿطاد، ٚنريو َٓاقػ١ املػهالت ٚايؿعٛبات اييت تٛاد٘ 

 .(2)ٛد َهاؾش١ ايؿطاد ٚايككا٤ عًٝٗادٗ
 ادلطهب انثاني

 احلهىل انتي تستخذمها احلكىماث احملهيت
إٕ اذتهَٛات احمل١ًٝ نريو متتًو َٔ اآليٝات َا ٜؤًٖٗا يٛقع سًٍٛ ٜهٕٛ ٖدؾٗا 

 األضاع إصتاح جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ٖٚرا َا ضٓتٓاٚي٘ يف ؾسعني ٚنُا ٜأتٞ:
 
 
 
 
 

                                                      

تغخيج داؤد سمسان، الفداد اإلداري والسالي في العخاق وأثخه االقترادي واالجتساعي،  (0)
بحث مشذؾر في مجمة الغخي لمعمؾم االقترادية واإلدارية، كمية اإلدارة واالقتراد، 

 . 012-013، ص4102، لدشة 33، العجد 01جامعة الكؾفة، السجمج 
( في 61تؼ تذكيل السجمذ األعمى لسكافحة الفداد بسؾجب األمخ الجيؾاني رقؼ ) (4)

وذلػ استشادًا لمرالحيات السخؾلة لخئيذ مجمذ الؾزراء بسؾجب السادة  30/04/4109
( مؽ الجستؾر العخاقي الشافح ويكؾن السجمذ السذار إليو أعاله بخئاسة رئيذ مجمذ 69)
لؾزراء وعزؾية مجمذ القزاء األعمى/عزؾيؽ ورئيذ ديؾان الخقابة السالية االتحادي ا

ورئيذ ىيئة الشداىة ومسثل عؽ مكاتب السفتذيؽ العسؾمييؽ ومسثل عؽ مكتب رئيذ 
الؾزراء/مقخرًا وتتؾلى ىيئة الشداىة ميام إعجاد واقتخاح مؾاضيع االجتساعات ومتابعة تشفيح 

ية مقتخحات بذأن الدياسات والخظط والبخامج الخاصة بسشع التؾصيات بذأنيا وعخض أ
. http://www.alsumaria.tvالفداد ومكافحتو. مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني: 

 .2/0/4102تاريخ الديارة 
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 األول انفرع
 حهىل تشريعيت وسياسيت

َٔ قُٔ اذتًٍٛ اييت ميهٔ إٔ تطاِٖ يف إصتاح جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف 
 ايعسام ٚاييت تكعٗا اذتهَٛات احمل١ًٝ ٖٞ اذتًٍٛ ايتػسٜع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚنُا ًٜٞ:

 أٚاًل: سًٍٛ تػسٜع١ٝ:
د١ٜ ايٓاؾر٠، إٕ ٚقع أٟ تػسٜع ظتب إٔ ال ٜتعازض َع ايدضتٛز ٚايكٛاْني االحتا

، ٚإٔ أٟ ع١ًُٝ يتٓعِٝ ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ 2005ٖٚرا َا ْـ عًٝ٘ ايدضتٛز ايعساقٞ يط١ٓ 
ٚاملاي١ٝ ٜتطًب ؾٝاغ١ تػسٜع١ٝ َٚتطًبات عدٜد٠ يبٓا٤ ايٓعاّ ايداخًٞ ي٦ًٝٗات احمل١ًٝ 
ٚاييت تكّٛ ع٢ً ليٝات َتٓٛع١ ٖادؾ١ ٚبٓا٠٤، ٚاهلدف ايس٥ٝطٞ ٖٛ خًل ْٛع َٔ ايتٛاشٕ بني 

 .(1)ضًط١ املسنص ٚايطًط١ احمل١ًٝ
ٌّ َٔ أِٖ ايتػسٜعات احمل١ًٝ ٖٞ اييت تتعًل بدعِ املٛازد املاي١ٝ يًٛسدات  ٚيع
احمل١ًٝ يػسض تطٜٛس املٛاشْات احمل١ًٝ َٔ خالٍ إْػا٤ أٚع١ٝ ددٜد٠ يًتٌُٜٛ دٕٚ حتٌُٝ 

تطٌٗ عٌُ ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾدٚز تػسٜعات ست١ًٝ (2)املٛاطٓني أعبا٤ َاي١ٝ إقاؾ١ٝ
املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت تعٌُ يف عُّٛ ستاؾعات ايعسام ٚاييت تكدّ ايدعِ املايٞ َٔ أدٌ 

( َٚٓع١ُ )أطبا٤ بال Vocaإْػا٤ َػازٜع يًُشاؾعات ٚيف شتتًـ اجملاالت َٚٓٗا َٓع١ُ )
سدٚد( اييت تعٌُ يف زتاٍ ايؿش١، ٚنريو ايتػسٜعات املاي١ٝ اييت تتعًل بتٛشٜع َٝصا١ْٝ 

 .(3)عات يت١ُٝٓ األقايِٝاحملاؾ
 ثاًْٝا: سًٍٛ ضٝاض١ٝ:

إٕ اهلدف األضاضٞ يًدٚي١ ٖٛ حتكٝل ايٛسد٠ ايطٝاض١ٝ ٚاإلداز١ٜ ع٢ً سٍد ضٛا٤، 
ٜٚتِ ذيو عٔ طسٜل تػدٜد ايكٝٛد ع٢ً اضتكالٍ اهل٦ٝات ايالَسنص١ٜ سسؾًا َٔ إٔ ٜؤدٟ 

                                                      

 .42د. حازم صباح أحسيج و سييل عمي عبج السجسعي، مرجر سابق، ص (0)
رة السحمية، بحث مشذؾر عمى السؾقع طو دمحم عبج السظمب، آفاق تظؾيخ نغام اإلدا (4)

 . http://www.democracy.ahram.org.egااللكتخوني: 
 . 04/0/4109تاريخ الديارة     

أميخ عبج هللا أحسج،  اختراصات مجالذ السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ والخقابة  (3)
 .22، ص4100ماجدتيخ، كمية القانؾن، جامعة تكخيت، عمييا، رسالة 

http://www.democracy.ahram.org.eg/
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ذتسف ٚاذترز َٔ خالٍ اضتكالهلا بػهٌ َطًل إىل تؿتٝت ٚسد٠ ايدٚي١ ايطٝاض١ٝ، ؾٝٓبػٞ ا
ايتأند َٔ ضال١َ تؿسؾات اهل٦ٝات ايالَسنص١ٜ ٚعدّ ازتهابٗا أٟ شتايؿ١ يًدضتٛز ألٕ 
اذته١َٛ املسنص١ٜ تساقب ايٓػاط اإلدازٟ يف عُّٛ ايدٚي١ ٚيهٕٛ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ قد تهٕٛ 

إىل اضتكالٍ َدعا٠ يالْؿؿاٍ ايطٝاضٞ َٔ خالٍ اْكالبٗا إىل ال َسنص١ٜ ضٝاض١ٝ ٚاْتٗا٥ٗا 
تاّ إذا نإ غسض جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ أٖداف عٓؿس١ٜ أٚ دٚاؾع خازد١ٝ، نُا إٔ 
تطبٝل ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٜكُٔ عدّ سؿٍٛ اقطسابات ضٝاض١ٝ ٚذيو ألٕ إعطا٤ اهل٦ٝات 
ايالَسنص١ٜ اذتس١ٜ املطًك١ دٕٚ ٚدٛد زقٝب أَس غري َسغٛب ؾٝ٘، ؾشس١ٜ تًو اهل٦ٝات 

 إداز٠ غؤْٚٗا ايداخ١ًٝ تٓتٗٞ عٓدَا تتعازض َع املؿًش١ ايعا١َ يًطًط١ احمل١ًٝ يف
االحتاد١ٜ َٚٔ ثِ إعطا٤ األٚي١ٜٛ دًَٚا يًُؿًش١ ايعا١َ، ٖٚرا ال ٜتشكل إال َٔ خالٍ جتسب١ 

 . (1)ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ
 انفرع انثاني
 حهىل إداريت

١ َٔ خالٍ ختٌٜٛ ؾُٝا ٜتعًل بايؿعٝد املسنصٟ ؾتتشكل ايالَسنص١ٜ اإلدازٜ
ايؿالسٝات يًٛشازات ٚاييت تؤدٟ بعض املٗاّ ايؿسع١ٝ ٚاملتعًك١ بٛقع ارتطط ٚأضايٝب 
ايتٓؿٝر ٚقد تهٕٛ هلرٙ ايٛشازات دٚا٥س ؾسع١ٝ يف احملاؾعات ٚاألقايِٝ ٚاييت تهٕٛ َستبط١ 

قايِٝ بٗا ٚتتكٝد بايكسازات ٚايتٛدٝٗات ايؿادز٠ َٔ ايٛشازات، أَا ع٢ً ايؿعٝد احملًٞ )األ
ٚاحملاؾعات( ؾتذسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ تهٕٛ أمشٌ ٚأٚضع ٚذيو بٛدٛد اهل٦ٝات احمل١ًٝ 
ٚاييت تػرتى ؾٝٗا شتتًـ غسا٥ح اجملتُع، ؾالبد َٔ االٖتُاّ باإلدازات احمل١ًٝ ٚزؾع 
نؿا٤تٗا ٚتكٜٛتٗا َٔ خالٍ ممازض١ ايدٚز ايكٝادٟ املتُٝص قُٔ منٛذز ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ 

د ذيو إىل اتؿاهلا املباغس باملٛاطٓني ضٛا٤ً عٔ طسٜل تكدميٗا يًددَات املتٓٛع١ أٚ ٜٚعٛ
عٔ طسٜل َال٥ُتٗا ملتطًبات ٚسادات املٛاطٓني ايكسٚز١ٜ ٚٚؾل ارتطط املٓاضب١ ط١ًٜٛ 
ناْت أّ قؿري٠، ٚدعِ اهل٦ٝات اذته١َٝٛ َٔ أدٌ االضتُساز بتٓؿٝر ارتط١ ٚتٛضٝع 

 .(2)رتطط املطتكب١ًٝ املٓاضب١املػازن١ ايػعب١ٝ يف ٚقع ا

                                                      

 .49-46د. حازم صباح أحسيج و سييل عمي عبج السجسعي، مرجر سابق، ص (0)
 .42-43د. حازم صباح أحسيج و سييل عمي عبج السجسعي، السرجر الدابق، ص (4)
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ٚالبد إٔ ٜهٕٛ ايدٚز ايسقابٞ ؾاعاًل، إذ إٔ اضتكالٍ زتايظ احملاؾعات ٖٛ 
اضتكالٍ ْطيب نُا أغسْا ضابكًا، إذ تٛدد زقاب١ َسنص١ٜ متازضٗا ايطًط١ املسنص١ٜ ع٢ً 

ع٢ً ع٢ً اجملايظ احمل١ًٝ باإلقاؾ١ إىل ٚدٛد زقاب١ ال َسنص١ٜ تكّٛ بٗا اجملايظ احمل١ًٝ األ
 .(1)اجملايظ احمل١ًٝ األد٢ْ

 ادلطهب انثانث
 احلهىل اإلداريت احلذيثت )اإلدارة االنكرتونيت يف انعراق(

ٜعترب بسْاَر اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ عاٌَ َِٗ إلؾالح ايكطاع ايعاّ يف ايعسام، سٝح 
ٖٛ يت١ُٝٓ اعتُدت اذته١َٛ ايعساق١ٝ ع٢ً ْٗر َتهاٌَ يإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ، ٚاهلدف َٔ ذيو 

 .(2)ايعسام ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين ٚاحملًٞ بايتُاغٞ َع اضرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ايعساق١ٝ
( ًَٕٝٛ دٚالز َع 20ّٚقعت ٚشاز٠ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا عكد مببًؼ ) 2004ؾؿٞ عاّ 

إسد٣ ايػسنات اإلٜطاي١ٝ يتٓؿٝر َػسٚع اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ، ٚناْت خط١ ايٛشاز٠ تتهٕٛ َٔ 
الث١ َساسٌ: األٚىل قؿري٠ املد٣ ٚعُسٖا )ضٓتإ( ٚتكُٓت ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يتهٓٛيٛدٝا ث

املعًَٛات ٚتكدِٜ ارتد١َ إىل َٛظؿٞ ٚشاز٠ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، أَا ايجا١ْٝ َٚدتٗا )مخظ 
ضٓٛات( ؾتكُٓت تكدِٜ ارتد١َ إىل َٛظؿٞ ايٛشازات ٚإىل ايكطاع ارتاف، ٚايجايج١ ؾٗٞ 

، ٚيإلساط١ أنجس بٗرا املٛقٛع ؾأْٓا (3)ٗدف إىل تكدِٜ ارتد١َ إىل األؾسادبعٝد٠ املد٣ ٚت
 ضٓتٓاٚي٘ يف ؾسعني ٚنُا ٜأتٞ: 

 
 
 
 

                                                      

مشذؾر في د. إسساعيل صعراع غيجان، الالمخكدية اإلدارية اإلقميسية في العخاق، بحث  (0)
مجمة رسالة الحقؾق، كمية القانؾن، جامعة كخبالء، الدشة الخابعة، العجد الخاص ببحؾث 

 .31، ص4104السؤتسخ القانؾني الؾطشي األول، 
مخيؼ خالص حديؽ، الحكؾمة االلكتخونية، بحث مشذؾر في مجمة كمية بغجاد لمعمؾم  (4)

 .222، ص4103كمية، لدشة االقترادية الجامعة، بغجاد، العجد الخاص بسؤتسخ ال
 .26عسخ مؾسى جعفخ القخيذي، مرجر سابق، ص (3)
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 انفرع األول
 (1)مفهىو اإلدارة االنكرتونيت

يكد غاع اضتدداّ َؿطًح اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ْتٝذ١ تطٛز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
١ٝ ٖا١ً٥ يف زتاٍ تطٛز ايعٌُ ٚنؿا٤ت٘ ٚأَٓ٘ ٚاالتؿاالت ايرٟ أد٣ إىل حتكٝل ْك١ً ْٛع

 ٚشٜاد٠ إْتادٝت٘، ٚإلٜكاح ذيو ْتٓاٍٚ ٖرا ايؿسع يف ؾكستني ٚناآلتٞ:
 أٚاًل: ايتعسٜـ باإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ:

ٖٓاى ايعدٜد َٔ املؿاِٖٝ يإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٚاييت ال تكـ عٓد اجتاٙ َعني، ٚع٢ً 
عاًَني ٚايباسجني يف ٖرا اجملاٍ، إال أْ٘  م ٜتِ ايتٛؾٌ ايسغِ َٔ ادتٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ اي

إىل تعسٜـ دقٝل هلا، ٖٚٓاى َٔ ذٖب إىل تعسٜؿٗا بأْٗا: "االْتكاٍ َٔ ايعٌُ اإلدازٟ 
ايتكًٝدٟ إىل تطبٝل تكٓٝات املعًَٛات ٚاالتؿاالت يف ايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ ٚاضتدداّ ايتك١ٝٓ 

ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات الختاذ ايكسازات اذتدٜج١ بأغهاهلا املدتًؿ١ ٚتطٌٗٝ اذتؿٍٛ 
املٓاضب١ داخٌ ٚخازز ٖرٙ األدٗص٠ ٚإصتاش أعُاهلا ٚتكدِٜ ارتدَات يًُطتؿٝدٜٔ بهؿا٠٤ 

 .(2)ٚؾاع١ًٝ ٚبأقٌ تهًؿ١ ٚبأضسع ٚقت ممهٔ"
َٚٔ خالٍ ايتعسٜـ أعالٙ ٜتبني إٔ ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٜتكُٔ زتُٛع١ َٔ 

١ٝ يٓذاس٘، إذ إٔ االْتكاٍ َٔ ْعاّ اإلداز٠ ايتكًٝد١ٜ إىل ْعاّ ايعٓاؾس ٚاييت تعد أضاض
اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٜتكُٔ تػريًا غاَاًل يف األدٗص٠ املطتدد١َ ْٚٛع١ٝ ايعاًَني ٚست٢ يف 

 :(3)طسم تٛؾٌٝ ارتد١َ يًُٛاطٓني، ٚعًٝ٘ ؾإٔ أِٖ عٓاؾس ٖرا ايٓعاّ تتُجٌ باآلتٞ
 ج١.األدٗص٠ ايتك١ٝٓ املتطٛز٠ ٚاذتدٜ -1
 ْعاّ إداز٠ َٛازد املؤضط١. -2

                                                      

البج مؽ اإلشارة إلى أن لإلدارة االلكتخونية عجة تدسيات ُأطمقت عمييا مؽ قبل البعض  (0)
مثل: الحكؾمة االلكتخونية أو الحكؾمة الحكية أو حكؾمة عرخ السعمؾمات أو اإلدارة بال 

اللكتخونية وغيخىا مؽ السدسيات. لمسديج يشغخ: عبج الدالم أوراق أو السشغسة العامة ا
ىابذ الدؾيفان، إدارة مخفق األمؽ بالؾسائل االلكتخونية، دار الجامعة الججيج، 

 .21، ص4102االسكشجرية، 
أمل لظفي حدؽ جاب هللا، أثخ الؾسائل االلكتخونية عمى مذخوعية ترخفات اإلدارة  (4)

 .39، ص4103لجامعي، االسكشجرية، ، دار الفكخ ا0القانؾنية، ط
 .22-22د. عبج الدالم ىابذ الدؾيفان، مرجر سابق، ص (3)
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 ايعٓؿس ايبػسٟ املؤٌٖ. -3
 ارتدَات املكد١َ ايهرتًْٚٝا. -4

 ثاًْٝا: ممٝصات تطبٝل ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ:
إٕ املعطٝات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚايتطٛزات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ اييت غٗدٖا ايعا م َؤخسًا 

١ْٝٚ املدتًؿ١ أد٣ إىل إقباٍ اإلدازات يف زتاٍ االتؿاالت االيهرت١ْٝٚ ٚارتدَات االيهرت
 املدتًؿ١ عًٝٗا، نُا إٔ تطبٝكٗا ي٘ ايعدٜد َٔ املصاٜا ٖٚٞ ناآلتٞ:

تعصٜص ايتعإٚ بني املؤضطات اذته١َٝٛ املدتًؿ١ ٚتبادٍ املعًَٛات ٚايبٝاْات ؾُٝا  -1
بٝٓٗا، مما ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ ايؿاع١ًٝ يف حتكٝل األٖداف اذته١َٝٛ ٚنُا حتكل 

ضتجُاز األَجٌ ملٛازد املؤضط١ ٚذيو َٔ خالٍ تكًٌٝ تهًؿ١ ارتدَات ٚاألعُاٍ اال
ٚاملعًَٛات اذته١َٝٛ َٚا ٜؿاسبٗا َٔ إدسا٤ات َعكد٠، نُا تعٌُ ع٢ً تطٜٛل 
املٓتذات ٚارتد١َ عاملًٝا ٚادتراب االضتجُازات َٔ خالٍ حتدٜد ايؿسف االضتجُاز١ٜ 

 .(1)ايكا١ُ٥
ْتٝذ١ اضتدداّ ايتكٓٝات ايسق١ُٝ اذتدٜج١ ٚمما ٜؤدٟ إىل زؾع  تطٜٛس ايعٌُ اإلدازٟ ٚذيو -2

نؿا٠٤ اإلْتاز ٚخًل دٌٝ ددٜد َٔ ايهٛادز ايُهـ٤ ٚنريو ايككا٤ ع٢ً ايسٚتني 
ٚايبريٚقساط١ٝ، نُا ٜؤدٟ ٖرا ايٓعاّ إىل ايككا٤ ع٢ً ايعطٌ ٚاإلداشات إلصتاش 

يف أٟ ٚقت ٚأٟ َهإ املعاَالت، ٚبايتايٞ ٜطاِٖ يف تًب١ٝ استٝادات املٛاطٓني 
 .(2)ستتادني ؾٝ٘ ارتد١َ ٚيف أضسع ٚقت ممهٔ

إٕ أِٖ َصاٜا ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٖٛ اذتد َٔ ايؿطاد اإلدازٟ، ٚذيو نٕٛ املعاَالت  -3
تٓذص بطسٜك١ ايهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ ارتاؾ١ ظ١ٗ اإلداز٠، ؾال تٛدد 

طايب ارتد١َ، مما ٜؤدٟ إىل عدّ اْتػاز دسا٥ِ أٟ عالق١ َباغس٠ بني أٟ َٛظـ ٚ
ايؿطاد ٜٚعٛد ذيو إىل طبٝع١ ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً ايعداي١ يف تكدِٜ 
ارتدَات ٚاملطاٚا٠ يف املعا١ًَ ٚايتكدٜس ٚاالسرتاّ دٕٚ تؿسق١ بني أٟ غدـ ٚلخس، 

رتدَات اييت تكدَٗا اإلداز٠ نُا ٜطٌٗ ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ يألؾساد اذتؿٍٛ ع٢ً ا
اييت ٜعٌُ بٗا دٕٚ تهبد ملػك١ اْتكاٍ األؾساد إىل ادت١ٗ اذته١َٝٛ، أٟ أْ٘ ٜطاِٖ يف 

                                                      

د. سحخ قجوري الخفاعي، الحكؾمة االلكتخونية وسبل تظبيقيا، بحث مشذؾر عمى السؾقع  (0)
 .06/0/4102. تاريخ الديارة chlef.dz-www.univااللكتخوني: 

 .39أمل لظفي حدؽ جاب هللا، مرجر سابق، ص (4)

http://www.univ-chlef.dz/
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اضتٝعاب عدد نبري َٔ ايعُال٤ يف ٚقت ٚاسد ٚدٕٚ االْتعاز أَاّ املهاتب ٖٚرا ٜٛؾس 
 .(1)ال٤ايٛقت ٚادتٗد نُا ٜٛؾس يإلداز٠ تهايٝـ تصٜٚدٖا مبهاتب َٚكاعد الضتكباٍ ايعُ

 انفرع انثاني
 متطهباث اإلدارة االنكرتونيت وعىائك تطبيمها

البد َٔ تٛؾس َتطًبات عدٜد٠ َٚتها١ًَ يتطبٝل َؿّٗٛ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ 
ٚإخسادٗا إىل سٝص ايٛاقع ايعًُٞ، إال إٔ ذيو ٜٛاد٘ نجري َٔ ايعٛا٥ل ٚايتشدٜات ٖٚرا َا 

 ضٓٛقش٘ ؾُٝا ًٜٞ:
 االيهرت١ْٝٚأٚاًل: َتطًبات اإلداز٠ 

 البد َٔ تٛؾري َتطًبات عدٜد٠ يتطبٝل ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ َٚٔ أُٖٗا: 
 ٚدٛد ايسؤ١ٜ االضرتاتٝذ١ٝ:  -1

ٜتطًب حتكٝل ايسؤ١ٜ االضرتاتٝذ١ٝ يإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ايعدٜد َٔ ارتطٛات ٚاييت 
 ٚقع ايسؤ١ٜ االضرتاتٝذ١ٝ ملػسٚع اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ َٔ قبٌ د١ٗ عًٝا، ٚٚقع تتُجٌ يف

ارتطط ايؿسع١ٝ ملػسٚع اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ َٚػازن١ ادتٗات االضتػاز١ٜ يف املػسٚع ٚنريو 
حتدٜد َٓاؾر اإلداز٠ بايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ، ٚالبد َٔ َػازن١ ايكطاع ارتاف يف تٓؿٝرٙ 

 .(2)أنجس َٔ د١ٗ سه١َٝٛ أٚ أ١ًٖٝ ٚنريو ايتٛاؾل َع
 املتطًبات ايتٓع١ُٝٝ: -2

البد َٔ االٖتُاّ بايبٓا٤ ايتٓعُٝٞ، ؾٝذب إٔ تٛؾـ نٌ ٚظٝؿ١ ٚحتدٜد 
َتطًبات عًُٗا َٔ تأٌٖٝ ٚتدزٜب ٜٚتِ ذيو ٚؾل اهلٝهٌ ايٛظٝؿٞ نُا ظتب ت١٦ٝٗ 

 ؾسف ايتدزٜب املٛظؿني يًتعاٌَ َع املطتذدات َٔ ايتكٓٝات ٚايٛضا٥ٌ َٔ خالٍ تٛؾري
ٚإعاد٠ ايتأٌٖٝ يتطٜٛس أدا٥ِٗ ٚحتؿٝصِٖ ع٢ً ايتؿاعٌ اإلظتابٞ ٚيهٕٛ املطتؿٝدٜٔ طسف 
أضاضٞ يف ايتعاٌَ َع اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ يريو البد َٔ ت١ُٝٓ ايٛعٞ يدِٜٗ عٔ طسٜل 

 .(3)إزغادِٖ ٚتٛدِٝٗٗ ٚتجكٝؿِٗ قبٌ ايبد٤ بتطبٝل ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ
 

                                                      

 .11-29عسخ مؾسى جعفخ القخيذي، مرجر سابق، ص (0)
 .033د. عبج الدالم ىابذ الدؾيفان، مرجر سابق، ص (4)
 .21د. أمل لظفي حدؽ جاب هللا، مرجر سابق، ص (3)



 (17( ، السنة )37( ، العدد )12وق ، المجلد )مجلة الرافدين للحق

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

363 

 ات ايؿ١ٝٓ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ:املتطًب -3
ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ البد َٔ تٛؾري بٛاب١ ع٢ً غبه١ االْرتْٝت ميهٔ يألؾساد َٔ 
خالهلا ايٛؾٍٛ َٓٗا إىل ناؾ١ ايدٚا٥س ايسمس١ٝ بطٗٛي١، ٚايبٛاب١ عباز٠ عٔ َٛقع ع٢ً غبه١ 
االْرتْٝت ٜػٌُ نٌ َا تسٜد اذته١َٛ تٛؾريٙ ٚتكدمي٘ ألؾسادٖا مبٛدب ضٝاض١ ٜتِ 
مبٛدبٗا حتدٜد مجٝع ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ٚايُٓاذز اذته١َٛ َباغس٠ً عرب االْرتْٝت، ؾٝذب 
اضتدداّ أسدخ تهٓٛيٛد١ٝ املعًَٛات ٚاالتؿاالت، يريو َٔ املِٗ ايرتنٝص ع٢ً تٛؾري ايب٢ٓ 

 .(1)ٚاالضرتاتٝذٝات ايهؿ١ًٝ بإصتاح عٌُ ايٓعاّ ٚبٓا٤ اجملتُعات
 ي١ٝ:املتطًبات االقتؿاد١ٜ ٚاملا -4

قبٌ املباغس٠ بتطبٝل ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ظتب دزاض١ ايعا٥د ٚايتهًؿ١، سٝح 
ّٛم أٚ تؤخس تٓؿٝر  تعترب املتطًبات االقتؿاد١ٜ ٚاملاي١ٝ َٔ ايعٛاٌَ ايس٥ٝط١ٝ اييت قد تع
تًو املػازٜع نٕٛ ايتشٍٛ يإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٜتطًب َبايؼ طا١ً٥ َٔ بٓا٤ بٓٛى يًُعًَٛات 

١ٝ حتت١ٝ َطٛز٠ يًػبهات، باإلقاؾ١ إىل إعاد٠ تأٌٖٝ ايعاًَني ٚنٌ ٖرا بدٕٚ دد٣ٚ إىل بٓ
إذا  م ٜتشٍٛ اجملتُع إىل زتتُع َعًَٛاتٞ، يريو صتد إٔ عدد نبري َٔ دٍٚ ايعا م  م 

 .(2)تتشٍٛ سهَٛاتٗا إىل سه١َٛ ايهرت١ْٝٚ ٚإمنا تٓتعس ايتذازب األخس٣
 املتطًبات ايكا١ْْٝٛ: -5

ْتكاٍ َٔ اذته١َٛ ايتكًٝد١ٜ إىل اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ تػهٌ ع١ًُٝ إٕ ع١ًُٝ اال
تػٝري دٖٛسٟ، ٚيريو البد َٔ إدسا٤ ايتػٝريات ايالش١َ ملٛانب١ َٚال١ُ٥ ٖرا ايتػٝري، 
ٚتتًدـ املتطًبات ايكا١ْْٝٛ يف تطٜٛس ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يًعٌُ يف األدٗص٠ 

َتطًبات ايتعاٌَ االيهرتْٚٞ َٔ خالٍ غبه١  اذته١َٝٛ بٗدف تبطٝطٗا ٚتٛؾٝكٗا َع
 .(3)االْرتْٝت

ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ يف ٖرا اجملاٍ َا عالق١ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ بايكإْٛ 
 اإلدازٟ َٚٛقٛعات ايكإْٛ اإلدازٟ؟

                                                      

 .62عسخ مؾسى جعفخ القخيذي، مرجر سابق، ص (0)
 .90-91السرجر نفدو، ص (4)
، 4112مثشى فائق العبيجي، الحكؾمة السحمية بيؽ الشغخيةة والتظبيةق، بةجون مكةان نذةخ،  (3)

 .004ص
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ٚيإلداب١ ع٢ً ايتطاؤٍ ٖٓاى َٔ ٜس٣ إٔ ايكإْٛ ٖٛ تسمج١ سكٝك١ٝ ذتاٍ ايػعب 
ُٚقع َٔ أدٌ ايػع ب، يريو ظتب إٔ ٜهٕٛ َال٥ًُا ملطايب ٚزغبات ايػعب، َٚٔ ألْ٘ 

مسات ايكإْٛ اإلدازٟ أْ٘ قإْٛ سدٜح ايٓػأ٠ ٚأْ٘ قإْٛ قكا٥ٞ ألٕ دٚز ايكاقٞ دٚز 
َبدع ٚخالم ٜكّٛ أضاضًا ع٢ً اعتبازات املال١ُ٥ ٚاملس١ْٚ ٖٚٛ يف تطٛز َطتُس َتُاغًٝا َع 

أٟ عدّ اْطٛا٥٘ ع٢ً َبادئ داَد٠ ضابك١  ايتطٛز ٚايتكدّ ايعًُٞ، نُا أْ٘ قإْٛ َسٕ
ايتشدٜد، َٚٔ ذيو ٜتبني إٔ ايكإْٛ اإلدازٟ ٖٛ قإْٛ ايطًط١ اييت تباغس غؤٕٚ اذتهِ 

 .(1)ٚاإلداز٠ يف ايدٚي١ َٔ أدٌ إغباع سادات املٛاطٓني
ٚضتٔ بدٚزْا ْؤٜد َا دا٤ يف أعالٙ ْٚس٣ إٔ ايكإْٛ اإلدازٟ ٖٛ األنجس اضتٝعابًا 

اذتدٜج١ اييت ٜهػـ عٓٗا ايعًِ ٜٚتطًبٗا ٚاقع اذتٝا٠ َٔ أدٌ ايٓٗٛض بٛاقع  يًُطتذدات
ارتدَات املكد١َ يًذُٗٛز، ؾٗٛ قإْٛ عتانٞ اذتادات املتذدد٠ ملٛاطين ايدٚي١ نْٛ٘ 

 قإْٛ َتطٛز َٚتػري باضتُساز ٚع٢ً متاع َباغس َع اذتٝا٠ ايعا١َ اي١َٝٛٝ يًُٛاطٓني. 
 اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ: ثاًْٝا: عٛا٥ل تطبٝل بسْاَر

إٕ تطبٝل ْعاّ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ال ٜعين شٚاٍ مجٝع املؿاعب ٚاملػانٌ 
اإلداز١ٜ، ؾُٔ ايطبٝعٞ ٚدٛد َػانٌ ٚعٛا٥ل تٛاد٘ تطبٝك٘، ٚميهٔ إظتاش تًو ايعٛا٥ل مبا 

:ًٜٞ 
 املعٛقات املاي١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ: -1

دٌ متٌٜٛ َبادز٠ اإلداز٠ ٚتتُجٌ بعدّ تٛاؾس املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ َٔ أ
االيهرت١ْٝٚ اييت تطتًصّ تٛاؾس ايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ َجٌ أدٗص٠ ايهَٛبٝٛتس ٚاالْرتْٝت 
ٚاهلٛاتـ احملُٛي١ باإلقاؾ١ إىل ٚدٛد ب١ٝٓ حتت١ٝ يالتؿاالت ٚاملعًَٛات ٚدٚزات تدزٜب١ٝ 

ايتٓعُٝٞ يٓعاّ يًُٛظؿني متهِٓٗ َٔ ايعٌُ عرب االْرتْٝت، ٚنريو ٚقع اإلطاز ايكاْْٛٞ ٚ
اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ست٢ ٜهٕٛ َػسٚع، ٚإٔ ايتأخري يف ٚقع ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ املٓاضب١ 
ضٛف ٜؤدٟ إىل عدّ اعتُاد ايٛثا٥ل االيهرت١ْٝٚ بداًل َٔ املطتٓدات ايٛزق١ٝ ٚعدّ االعرتاف 

عرتاف بايتٛقٝع بٗا قاًْْٛا ضٝؤدٟ إىل تعطٌٝ عٌُ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ باإلقاؾ١ إىل عدّ اال
 .(2)االيهرتْٚٞ نبدٌٜ يًتٛقٝع ايتكًٝدٟ

                                                      

د. بذيخ عمي باز، دور الحكؾمة االلكتخونية في صشاعة القخار اإلداري والترؾيت  (0)
 .43-02، ص4112االلكتخوني، دار الكتب القانؾنية، مرخ، 

 .13-14سابق، صد. أمل لظفي حدؽ جاب هللا، مرجر  (4)
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 املعٛقات اإلداز١ٜ: -2
إٕ َػسٚع اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٜستهص ع٢ً ايؿهس اإلدازٟ ظٗٛزًا ٚتطٛزًا ٜٚٓبجل 
َٓ٘، ٚإٔ صتاس٘ ٜتطًب جتاٚش ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت تستبط مبؿّٗٛ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ 

 :(1)ٖٚٞ َا ًٜٞ
 ٚقٛح ايسؤ١ٜ.عدّ  -أ

 قعـ تهاٌَ ايتدطٝط. -ب
 ؾعٛب١ ايتشٍٛ يًتٓعِٝ االيهرتْٚٞ. -ز
 .(2)َكا١َٚ ايتػٝري -د

ؾٓٛع١ٝ املٛظؿني ايكا٥ُني ع٢ً تطبٝل ٖرا ايٓعاّ أٚ ايتعاٌَ َع ٖرا ايٓعاّ ال 
شايت يف طٛز ايُٓٛ ٚحتتاز إىل أَٛاٍ طا١ً٥ ٚدٗٛد نبري٠ يف ضبٌٝ االزتكا٤ بِٗ إىل املطت٣ٛ 

 طًٛب.امل
ٚيإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ يف ايعسام زؤ١ٜ خاؾ١ تتُجٌ يف إٔ ايعسام ٜٛظـ تهٓٛيٛدًٝا 

، َٚػازن١ (3)املعًَٛات ٚاالتؿاالت يف تكدِٜ ارتدَات ايعا١َ يتعصٜص اذتهِ ايسغٝد

                                                      

 .010د. عبج الدالم ىابذ الدؾيفان، مرجر سابق، ص (0)
إن إقامة مذخوع اإلدارة االلكتخونية يحسل في طياتو الكثيخ مؽ التغييخات عمى الرعيج  (4)

الجاخمي لإلدارات، حيث يتظمب إعادة تؾزيع السيام والرالحيات مسا يدتمدم تغييخًا في 
لؾعيفية والسالكات والتخررات الججيجة التي يحتاجيا الكيادات اإلدارية والسخاكد ا

مذخوع اإلدارة االلكتخونية، لحا ستكؾن ىشاك مقاومة تغييخ وىحا التغييخ سيظؾل جسيع 
أركان التشغيؼ وتبعًا لحلػ تشذأ مقاومة لمتغييخ ويسكؽ التغمب عمييا بذكل تجريجي مؽ 

ال التغيخات الجدئية شيئًا فذيئًا مؽ خالل التغييخ التجرجي لمشديج الثقافي لإلدارة وإدخ
دون أن يؤدي إلى اإلضخار الكبيخ في مرالح العامميؽ ويسكؽ إعادة تأىيميؼ لإليفاء 
بالستظمبات اإلدارية لمحكؾمة االلكتخونية. لمسديج يشغخ: عسخ مؾسى جعفخ القخيذي، 

 .62مرجر سابق، ص
ؽ تغميب السرالح العامة عمى مؽ الججيخ بالحكخ أن لتحقيق الحكؼ الخشيج البج م (3)

السرالح الخاصة وأن يتستع بالذفافية السظمقة عمى مدتؾى السعمؾمات والعسميات 
والقخارات، مع األخح بزخورة االىتسام بالتشسية البذخية والسادية والسالية واستخجام تمػ 

 =راديةالسؾارد بظخيقة سميسة، وأن السقرؾد بالحكؼ الخشيج ىؾ: "مسارسة الدمظة االقت
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املٛاطٓني ٚحتكٝل املطاٚا٠ ٚايعداي١ االدتُاع١ٝ ٚتأنٝد ايػؿاؾ١ٝ ٚاملطا٤ي١ ٚايهؿا٠٤ 
ٌُ اذتهَٛٞ ٚؾٛاًل إىل اقتؿاد َتٓٛع تٓاؾطٞ َبين ع٢ً املعسؾ١، َٚٔ ٚايؿاع١ًٝ يف ايع

أدٌ حتكٝل ايٛؾٍٛ إىل ٖرٙ ايسؤ١ٜ ٚحتكٝكٗا ؾكد مت حتدٜد األٖداف االضرتاتٝذ١ٝ 
 :(1)ايتاي١ٝ

قُإ َػازن١ اجملتُع املدْٞ يف ايػؤٕٚ ايعا١َ ٚتعصٜص االْدَاز االدتُاعٞ، ٜٚتِ ذيو  -1
 بني املٛاطٓني ٚايدٚي١.َٔ خالٍ تعصٜص ايتؿاعٌ 

ْػس ٚدعِ خدَات اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ ادتدٜد٠ داخٌ احملاؾعات ست٢ ٜتط٢ٓ دتُٝع  -2
 املٛاطٓني ايٛؾٍٛ إيٝٗا يتعصٜص تهاؾؤ ايؿسف.

تعصٜص ايهؿا٠٤ ٚايػؿاؾ١ٝ ٚاملطا٤ي١ َٔ خالٍ شٜاد٠ قدزات ٚاضتذاب١ املؤضطات ايعا١َ  -3
 َٛات ٚاالتؿاالت يتشكٝل اذتهِ ايسغٝد.عٔ طسٜل اضتدداّ تهٓٛيٛدٝا املعً

 ات١ٝ يُٓٛ اقتؿاد ضًِٝ.املطا١ُٖ يف تطٜٛس ب١٦ٝ َٛ -4
 تعصٜص ت١ُٝٓ زتتُع قا٥ِ ع٢ً ايعًِ ٚاملعسؾ١. -5

ٚمما تكدّ ْس٣ إٔ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ ٖٞ إسد٣ اذتًٍٛ اييت ميهٔ إٔ تعاجل 
ٚاحمل١ًٝ ٚاييت متجٌ عا٥ل أَاّ صتاح ايهجري َٔ املػانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا اهل٦ٝات املسنص١ٜ 

ْعاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٚتطبٝك٘ بايػهٌ األَجٌ يف ايعسام ع٢ً إٔ ٜتِ ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ 
 ٚايعسٚف املٓاضب١ يتطبٝكٗا.

                                                                                                                              

والدياسية واالجتساعية في إدارة شؤون الجولة، بيجف تؾفيخ حياة كخيسة لكافة أفخاد =
السجتسع وتؾسيع قجراتيؼ وخياراتيؼ مؽ خالل تأىيميؼ وتسكيشيؼ في السجتسع عمى مدتؾى 
 الحياة الحالية والسدتقبمية". مرظفى مؾسى أبؾ حديؽ، معاييخ الحكؼ الخشيج ودورىا في

الجاخمية الفمدظيشية، رسالة ماجدتيخ، أكاديسية اإلدارة  رد البذخية بؾزارةتشسية السؾا
 .40-41، ص4106والدياسة لمجراسات العميا، جامعة األقرى، 

 .221مخيؼ خالص حديؽ، مرجر سابق، ص (0)
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 تـاخلامت
 –بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ دزاض١ َٛقٛع تطبٝل )ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام 

 َٔ االضتٓتادات ٚايتٛؾٝات ٚنُا ٜأتٞ:املعٛقات ٚاذتًٍٛ( تٛؾًٓا إىل مج١ً 
 أٚاًل: االضتٓتادات

َٔ أضايٝب ايتٓعِٝ اإلدازٟ ايرٟ ٜٓؿب ع٢ً تٛشٜع  ًاُتعد ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ أضًٛب -1
ايٛظا٥ـ اإلداز١ٜ بني اذته١َٛ املسنص١ٜ ٚاهل٦ٝات اإلداز١ٜ احمل١ًٝ املٓتدب١، نًٗا أٚ 

تٛىل إداز٠ غؤْٚٗا احمل١ًٝ بايتٓطٝل َع دص٤ َٓٗا اييت تتُتع بايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚت
، ٚيٓعاّ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ؾٛزتإ ايطًط١ املسنص١ٜ ٚحتت إغساؾٗا ٚزقابتٗا

ز٥ٝطٝتإ؛ ُٖا ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ اإلق١ًُٝٝ )احمل١ًٝ( ٚايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ املسؾك١ٝ 
داز١ٜ بني عدد )املؿًش١ٝ(، ُٖٚا ؾٛزتإ ملطأي١ ٚاسد٠ ٖٞ ساي١ تٛشٜع ايٛظٝؿ١ اإل

 َٔ اهل٦ٝات اإلداز١ٜ املتُٝص٠ ٚاملطتك١ً.

ٖٓايو ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت تكـ سا٥اًل بني ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٚتطبٝكٗا يف ايعسام،  -2
ٖٚرٙ املعٛقات قد تهٕٛ ضٝاض١ٝ أٚ دضتٛز١ٜ أٚ أ١َٝٓ أٚ إداز١ٜ ٚقد ضاُٖت بػهٌ 

 سه١َٛ ست١ً ٚأخس٣.َباغس أٚ غري َباغس يف ذيو زغِ تبآٜٗا بني 
متجٌ ايؿساعات ايطٝاض١ٝ يف ايعسام أِٖ املعٛقات ٚاييت َٔ ْتا٥ذٗا عدّ إؾداز  -3

قإْٛ اإلداز٠ احمل١ًٝ ذتد اآلٕ ٚنريو إؾداز قإْٛ احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ 
 املعدٍ بٗرا ايػهٌ ايرٟ عًٝ٘ ايهجري َٔ املآخر. 2008( يط١ٓ 21زقِ )

قش١ يالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ عدا بعض احملاٚالت ايبطٝط١، نُا إٔ  م تهٔ ٖٓاى زؤ١ٜ ٚا -4
 األزق١ٝ  م تهٔ َٗٝأ٠ يتطبٝكٗا بايػهٌ األَجٌ مما اْعهظ ضًبًا يف ايتطبٝل.

إٕ جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ ٖٞ َٔ ايتذازب امل١ُٗ يهاؾ١ َطتٜٛات ايدٚي١ ع٢ً  -5
اذتًٍٛ َٔ أدٌ إصتاح َطت٣ٛ اذته١َٛ املسنص١ٜ ٚاييت عًُت ع٢ً ٚقع ايعدٜد َٔ 

ٖرٙ ايتذسب١ ٚأُٖٗا تسضٝذ ٚبٓا٤ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚتعصٜص املؿاذت١ ايٛط١ٝٓ ٚبٓا٤ 
دٚي١ ايكإْٛ ٚستازب١ ايؿطاد املايٞ ٚاإلداز٠ ٚاييت إذا ُطبكت ع٢ً ضتٛ ؾشٝح 

 ضتتذاٚش تًو ايعكبات ٚحتكل أٖداؾٗا.

ٛقع سًٍٛ ٜهٕٛ ٖدؾٗا نُا إٔ اذتهَٛات احمل١ًٝ متتًو َٔ اآليٝات َا ٜؤًٖٗا ي -6
األضاع إصتاح جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام ضٛا٤ً ناْت سًٍٛ تػسٜع١ٝ أّ 
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زقاب١ٝ أّ ضٝاض١ٝ أّ إداز١ٜ ع٢ً إٔ تهٕٛ تًو اذتًٍٛ يف ْطام ايدضتٛز ٚايتػسٜعات 
 األخس٣ مبا ٜكُٔ َػسٚعٝتٗا.

يٝٗا ايعسام يف ضبٌٝ حتطني متجٌ اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ أسد اذتًٍٛ اإلداز١ٜ اييت ًٜذأ إ -7
أدا٥٘ اذتهَٛٞ ٚيف مجٝع اجملاالت، ٖٚٞ تعد َٔ أِٖ ايتطبٝكات ادتدٜد٠ اييت ظتب 
االعتُاد عًٝٗا ٚخاؾ١ً يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ، ٚإٔ أِٖ َا ٜتؿـ ب٘ ايكطاع اذتهَٛٞ يف 

ب تًو ايبًدإ ٖٛ ايبريٚقساط١ٝ ٚايسٚتني ٚذيو َٔ سٝح إصتاش األعُاٍ ٖٚٛ َا ال ٜتٓاض
 َع َتطًبات املسس١ً اييت ٜعٝػٗا ايعا م يف ايٛقت اذتايٞ.

إٕ يًعسام زؤ١ٜ خاؾ١ ؾُٝا ٜتعًل باإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ باعتبازٖا إسد٣ سًٍٛ تطبٝل  -8
ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ، ٚتتُجٌ ٖرٙ ايسؤ١ٜ يف إٔ ايعسام ٜعٌُ ع٢ً تٛظٝـ تهٓٛيٛدٝا 

َٚػازن١ املٛاطٓني ٚايعٌُ ع٢ً  املعًَٛات ٚاالتؿاالت يف تكدِٜ ارتدَات ايعا١َ
املطاٚا٠ ٚايعداي١ االدتُاع١ٝ ٚايتأنٝد ع٢ً ايهؿا٠٤ ٚايػؿاؾ١ٝ يف ايعٌُ اذتهَٛٞ ع٢ً 

 إٔ ٜتِ ذيو ٚؾل أٖداف ٚاضرتاتٝذٝات مت حتدٜدٖا َطبكًا.
 ثاًْٝا: ايتٛؾٝات

ْأٌَ َٔ املػسع ايعساقٞ تؿعٌٝ ايدٚز ايسقابٞ ٚخؿٛؾًا ؾُٝا ٜتعًل بايسقاب١  -1
َٔ خالٍ تؿعٌٝ ايتعدٌٜ ا١ٝ٥ ع٢ً زتايظ احملاؾعات ٚاجملايظ احمل١ًٝ األخس٣ ايكك

ٚايرٟ تكُٔ  1979( يط١ٓ 65يكإْٛ زتًظ غٛز٣ ايدٚي١ زقِ ) 2013ارتاَظ عاّ 
تػهٌٝ ؾسٚع حمله١ُ ايككا٤ اإلدازٟ يف املٓطك١ ايػُاي١ٝ َٚٓطك١ ايؿسات األٚضط 

داف َسادعتٗا ٚايٛؾٍٛ إيٝٗا يًطعٔ ٚاملٓطك١ ادتٓٛب١ٝ َٔ أدٌ ايتطٌٗٝ ع٢ً األغ
 بايكسازات ايؿادز٠ عكِٗ.

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل إؾداز تػسٜع خاف ٜٓعِ تػهٌٝ اجملًظ األع٢ً ملهاؾش١  -2
( يف 70ايؿطاد املايٞ ٚاإلدازٟ ٚايرٟ مت تػهًٝ٘ مبٛدب األَس ايدٜٛاْٞ زقِ )

١ًَ َٔ اآليٝات ٚذيو نْٛ٘ ميجٌ َٓع١َٛ نا١ًَ ٚاضرتاتٝذ١ٝ غا 31/12/2018
ٚاإلدسا٤ات املتها١ًَ يف َكَٛاتٗا باعتبازٖا أسد اذتًٍٛ اييت تطتددَٗا اذته١َٛ 

 املسنص١ٜ إلصتاح جتسب١ ايالَسنص١ٜ اإلداز١ٜ يف ايعسام.
ْأٌَ َٔ املػسع إظتاد اذتًٍٛ ايالش١َ يإلغهايٝات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت ظٗست ع٢ً  -3

( َٔ 45اييت متت تٓؿٝرًا يٓـ املاد٠ زقِ )أزض ايٛاقع ْتٝذ١ً يٓكٌ ايؿالسٝات 
املعدٍ َٔ خالٍ إيصاّ ايٛشازات بإمتاّ  2008( يط١ٓ 21قإْٛ احملاؾعات ايٓاؾر زقِ )
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ع١ًُٝ ْكٌ ايٛظا٥ـ ٚايؿالسٝات املػُٛي١ بايٓكٌ بػهٌ َٗين ٚإيصاّ احملاؾعات ناؾ١ 
عاب ايٛظا٥ـ بايعٌُ ع٢ً تطٜٛس نٛادزٖا اإلداز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ مبا ميهٓٗا َٔ اضتٝ

 ٚايؿالسٝات املٓكٛي١ إيٝٗا ٚمبا ٜكُٔ صتاح تًو ايتذسب١.

ْدعٛ إىل تؿعٌٝ بسْاَر اإلداز٠ االيهرت١ْٝٚ بٛؾؿٗا إسد٣ اذتًٍٛ اإلداز١ٜ اذتدٜج١ َٚٔ  -4
األدٚات امل١ُٗ اييت تطاِٖ يف حتطني األدا٤ اذتهَٛٞ يف اجملاالت ناؾ١، نُا أْٗا 

 داز١ٜ متاغًٝا َع اضرتاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ ايعساق١ٝ. عاَاًل ًَُٗا إلؾالح املٓع١َٛ اإل
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 ادرـادلص
 أٚاًل: املعادِ

، داز 2ايعال١َ ايًػٟٛ زتد ايدٜٔ ستُد بٔ ٜعكٛب ايؿريٚش لبادٟ، ايكاَٛع احملٝط، ط -1
 .2003إسٝا٤ تساخ، بريٚت، 

 .1983ستُد بٔ أبٞ بهس عبد ايكادز ايساشٟ، شتتاز ايؿشاح، داز ايسضاي١، ايهٜٛت،  -2
 ثاًْٝا: ايهتب 

د. إبساِٖٝ عبد ايعصٜص غٝش١، ايٓعِ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ ايدضتٛزٟ، َٓػأ٠ املعازف،  -3
 االضهٓدز١ٜ، بدٕٚ ض١ٓ طبع.

، َٓػٛزات اذتًيب 1أمحد عًٞ أمحد، ايتٓعِٝ اإلدازٟ يف ايدٍٚ االحتاد١ٜ، ط -4
 .2018اذتكٛق١ٝ، بريٚت، 

١ْٝٚ ع٢ً َػسٚع١ٝ تؿسؾات اإلداز٠ أٌَ يطؿٞ سطٔ داب اهلل، أثس ايٛضا٥ٌ االيهرت -5
 .2013، داز ايؿهس ادتاَعٞ، االضهٓدز١ٜ، 1ايكا١ْْٝٛ، ط

د. بػري عًٞ باش، دٚز اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ يف ؾٓاع١ ايكساز اإلدازٟ ٚايتؿٜٛت  -6
 .2009االيهرتْٚٞ، داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َؿس، 

ٚايٓػس األ١ًٖٝ، بػداد،  ساَد َؿطؿ٢، َبادئ ايكإْٛ اإلدازٟ ايعساقٞ، غسن١ ايطبع -7
1968. 

، َهتب١ ايكإْٛ ٚاالقتؿاد، ايسٜاض، 1د. خايد خًٌٝ ايعاٖس، ايٓعاّ اإلدازٟ، ط -8
2013. 

، املسنص 1د. ضاَٞ سطٔ صتِ اذتُداْٞ، اإلداز٠ احمل١ًٝ ٚتطبٝكاتٗا ٚايسقاب١ عًٝٗا، ط -9
 .2014ايكَٛٞ يإلؾدازات ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖس٠، 

 .1966، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 8ئ ايكإْٛ اإلدازٟ، طد. ضًُٝإ ايطُاٟٚ، َباد -10
عبد ايطالّ ٖابظ ايطٜٛؿإ، إداز٠ َسؾل األَٔ بايٛضا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ، داز ادتاَع١  -11

 .2014ادتدٜد، االضهٓدز١ٜ، 
د. عبد ايػين بطْٝٛٞ عبد اهلل، ايكإْٛ اإلدازٟ دزاض١ َكاز١ْ ألضظ َٚبادئ ايكإْٛ   -12

 .1986يف يبٓإ، ايداز ادتاَع١ٝ، بدٕٚ َهإ ْػس، اإلدازٟ ٚتطبٝكٗا 
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، 1عًٞ عبد ايسشام ارتؿادٞ، اذتهَٛات احمل١ًٝ ٚؾٓع ايطٝاض١ ايعا١َ يف ايعسام، ط -13
 .2014َهتب١ ايطٓٗٛزٟ، بػداد، 

عُس َٛض٢ دعؿس ايكسٜػٞ، أثس اذته١َٛ االيهرت١ْٝٚ يف اذتد َٔ ظاٖس٠ ايؿطاد   -14
 .2015ٛق١ٝ، بريٚت، ، َٓػٛزات اذتًيب اذتك1اإلدازٟ، ط

، َهتب١ اذتًيب اذتكٛق١ٝ، بريٚت، 1، ز1د. ؾٛشت ؾسسات، ايكإْٛ اإلدازٟ ايعاّ، ط  -15
2004. 

َج٢ٓ ؾا٥ل ايعبٝدٟ، اذته١َٛ احمل١ًٝ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل، بدٕٚ َهإ ْػس،  -16
2009. 

، َهتب١ 6د. ستُد عًٞ دٛاد ناظِ ٚ د. صتٝب خًـ أمحد، ايككا٤ اإلدازٟ، ط -17
 .2016بػداد، ٜادناز، 

، َطبع١ ايصٖسا٤، بػداد، بدٕٚ 1د. ستُد ٜعكٛب ايطعٝدٟ، َبادئ ايكإْٛ اإلدازٟ، ز -18
 ض١ٓ ْػس.

، َهتب١ ٜادناز يبٝع ْٚػس ايهتب 2د. صتٝب خًـ أمحد، ايكإْٛ اإلدازٟ، ط  -19
 .2015ايكا١ْْٝٛ، ايطًُٝا١ْٝ، 

ألقايِٝ، ثا٥س دعؿس ٜٛضـ ؾٛاش اهلٝيت، ايالَسنص١ٜ يف احملاؾعات ٚايالَسنص١ٜ يف ا  -20
 .2011ايعؿاَٞ يًطباع١ ايؿ١ٝٓ اذتدٜج١، بريٚت، 

 ثايجًا: ايسضا٥ٌ ٚاألطازٜح ادتاَع١ٝ
أَري عبد اهلل أمحد،  اختؿاؾات زتايظ احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف إقًِٝ  -21

 .2011ٚايسقاب١ عًٝٗا، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ تهسٜت، 
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