582

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )77السنة ()22

دور الربدلاى يف حفظ التىازى تني هستىٌات احلكن ادلختلفة يف الذولة
-دراسة هقارًة-)*(-

الثاحث هرتضى علً حسني

د .رحٍن حسني هىسى

هعهذ العلوني للذراسات العلٍا

كلٍة القاًىى /جاهعة هٍساى

أستار القاًىى العام

ادلستخلص
ٜتهُٔ َٛنٛع (زٚض ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ ١يف
ايسٚي- ١زضاغَ ١كاضْ )-١ايبشح يف زٚض ايربملإ يف زض ٤االختالف بني َػتٜٛات اؿهِ
املدتًؿ ١بؿهٌ عُٛز ٟبني املػتٜٛني املطنعٚ ٟاحملً ،ٞباإلناؾ ١إىل ايتؿاٚت االؾك ٞبني
اؿهَٛات احملً ١ٝشاتٗا ْتٝذ ١ايؿٛاضم بٗٓٝا يف اإلَهاْات ايبؿطٚ ١ٜاملايٜٚ ،١ٝػتعطض
ايباسجني ٖصا املٛنٛع َٔ خالٍ بٝإ شيو يف ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛاملكاضْ ١يف نٌ َٔ ؾطْػا
ٚاْهًرتا ٚاملاْٝا االؼاز ،١ٜيبٝإ َٛاطٔ ساد ١ايتٓع ِٝايكاْٚ ْٞٛؾل زغتٛض مجٗٛض١ٜ
ايعطام يػٓ 2005 ١يإلغرتؾاز بتذاضب متٝعت مبا سككت٘ يف ٖصا اإلطاضٚ ،قٛالً إىل تععٜع
ايتذطب ١ايػٝاغ ١ٝيف ايعطام يف بعسٜٗا ايربملاْٚ ٞاالؼاز ،ٟيسض ٤أ ٟتكاطع يف االختكاقات
بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملًْ َٔ ١ٝاس ،١ٝؾهالً عٔ ايتبا ٜٔبني اؿهَٛات
احملً ١ٝشاتٗا.
ايهًُات املؿتاس :١ٝايطقاب ١ايربملاْ ،١ٝاؿهَٛات احملً ،١ٝايؿٝسضاي.١ٝ
Abstract
The topic (Parliament's role in maintaining balance between
different levels of government in the country - a comparative
study) includes researching the role of parliament in
preventing the difference between different levels of
government vertically between the central and local levels,
in addition to the horizontal disparity between local
governments themselves as a result of the differences
(*) أستمع البحث في  *** 2121/01/22قبل لمشذخ في .2121/00/01
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between them in human capabilities, the researchers review
this topic by explaining it in the comparative legal systems
in France, England and Germany, to clarify the citizens of
the need for legal regulation in accordance with the
Constitution of the Republic of Iraq for constitution of 2005
to guide the experiences distinguished by what they have
achieved in this framework, in order to strengthen the
political experience in Iraq in its parliamentary and federal
dimensions, to ward off any intersection in the competencies
between the federal government and local governments on
the one hand, as well as the discrepancy between the local
governments themselves.
key words: Parliamentary oversight, local governments,
federalism.
ادلقذهـة
١ع ايسضاغٛنَٛ – ًالٚأ
١يٚهٌ ايسٖٝ ضات قس تٗسزٚ قصًٞس َٓح االختكاقات يًشهِ احملٜوـُّ تعا
ٌٍ ػعًٛ داٖساً إهاز سِْْٞٛ ايكاٝ ايتٓع٢خٛتٜ ا اييتًٝ ايع١ٝٓطٛ اي١ٜٛتُعععع ثبات اهلٚ
اضم قس تٗسز ثباتٛ ؾٟ وِّس َٔ أَُٟٓػذُاً بايؿهٌ ايصٚ ً قاؿا١يْٚعاّ اؿهِ يف ايس
،١ٝاغٝ ايػ١اع ايطقابْٛ أبطظ أ١ْٝ ايربملا١تعس ايطقابٚ ،١ٝٓطٛتٗا ايٜٖٛ  يف١اغتكطاض اؾُاعٚ
اظٕ بني املطنعٛ اييت تؤًٖ٘ ؿؿغ ايت١ْْٝٛاغع َٔ املهٓات ايكاٚ ٣إش ميتًو ايربملإ َس
.ٗا٥ أزا٢ً ع١ايطقابٚ اتًٝاحملٚ
١ ايسضاغ١ُٖٝاً – أْٝثا
١ْ َكاض،١ًَٝات احملٛ اؿه٢ً ع١ْٝ ايربملا١ٌ ايطقابٝ يف تأق١ ايسضاغ١ُٖٝ أ٢ًتتذ
٢ٓ تب2005 ١ٓ ايعطام يػ١ٜضٛٗض مجٛ إٔ زغت١ َع َالسع،١ٜاإلزاضٚ ١ٝ٥ ايكها١بايطقاب
١ْاب باملكاضٛٓغع يف اختكاقات فًؼ ايٛتٚ ،٤اٛ سس غ٢ً عٟاالؼازٚ ْٞايٓعاّ ايربملا
ٚ أ٠ططٝ يػ١ غري خانع١ًَٝات احملٛ نُا دعٌ َٔ اؿه،١ْٝ ايربملا١ُ َٔ األْعَٙع غري
١ْٝ بطملا١ِ ضقابٝ باملؿطع تٓع٣ مما سس،٠ظاضٛ ب١ غري َطتبط١ٗ دٚ أ٠ظاضٚ ٟإؾطاف أ
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َباؾط ٠عً ٢اؿهَٛات احملًٚ ١ٝؾل قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ ()21
يػٓ 2008 ١املعسٍ ،االَط ايصٜ ٟػتسع ٞايبشح يف َكَٛات ٖص ٙايطقاب ١باملكاضَْ ١ع ػاضب
غٝاغ ١ٝيبٝإ زٚض ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ.١
ثايجاً – إؾهاي ١ٝايبشح
تتًدل إؾهاي ١ٝايسضاغ ١يف اؾسٍ ايؿكٗ ٞبكسز ضقاب ١فًؼ ايٓٛاب يف ايعطام
ٚؾل زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١عً ٢اؿهَٛات احملًَٚ ،١ٝع ايتطبٝكات ايعًُ١ٝ
هلص ٙايطقابٚ ،١آضا ٤ايكها ٤ايسغتٛض ٟبكسزَ ،ٙـا ٜػتًعّ إثاض ٠ايتػاؤٍ س ٍٛاَتالى ٖصا
ايؿهٌ َٔ ايطقابَ ١كَٛات ناؾ ١ٝيتبٓ ٘ٝعًٖ ٢صا ايٛد٘ مبا وؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات
اؿهِ املدتًؿَ ،١ػرتؾس ٜٔبتذاضب ايس ٍٚاملكاضْ.١
ضابعاً_ َٓٗذ ١ٝايسضاغ١
إٕ زضاغَٛ ١نٛع ايبشح ٜكته ٞإتباع املٓٗر ايتشً ًٞٝاملُكاضٕٚ ،شيو َٔ خالٍ
اغتعطاض ايٓكٛم ايكاْ ١ْٝٛاملٓعُ ١هلص ٙايعالق ١يف زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ2005 ١
ٚايكٛاْني شات ايكًٚ ،١ؼًًٗٝا باملكاضَْ ١ع ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيف ايس ٍٚقٌ املكاضْٖٞٚ ١
ؾطْػا ٚاْهًرتا ٚأملاْٝا االؼاز.١ٜ
خاَػاًْ -طام ايبشح
ٜعتُس ْطام ايسضاغ ١يف اختٝاض زٚض ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات اؿهِ
املدتًؿ ١يف ؾطْػا ٚاْهًرتا ٚاملاْٝا االؼاز ،١ٜتٛخٝاً إلتاسَ ١ازٚ ٠اؾط ٠يالغتؿازَٔ ٠
ايتذاضب ايكاْ ١ْٝٛهلص ٙايس ٍٚايجالخ َٚ ،كاضْتٗا بايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيف ايعطام يف ظٌ زغتٛض
مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايص ٟمتٝع بتبين ايؿهٌ االؼاز ٟيًسٚيَ ١تُجالً يف ؾٝسضاي١ٝ
إقً ِٝنطزغتإ ؾهالً عٔ ايالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜيف احملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقًِٝ؛ ٜٚطتبط
اختٝاض ؾطْػا بهْٗٛا زٚي ١بػٝط َٔ ١سٝح ؾهٌ ايٓعاّ ايػٝاغ ،ٞتتُٝع بطغٛر ايكِٝ
ايسميٛقطاطٚ ١ٝأثطٖا يف ايالَطنع ١ٜاالزاض ١ٜاييت الظايت تتُتع باملط ١ْٚيف تٓاَ ٞسًكات
تطٛضٖا ٚأبطظٖا َا سكٌ بعس قسٚض زغتٛض اؾُٗٛض ١ٜاـاَػ ١يػٓ ،1958 ١أَـا اْهًرتا
ؾريدع اختٝاضٖا يطغٛر اؿهَٛات احملًٚ ١ٝتعسز أؾهاهلا ٚاختكاقاتٗا ،ؾعً ٢ايطغِ َٔ
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ايؿهٌ ايبػٝط يًسٚي ١إال أْ٘ َػاٜط ملا عً ٘ٝاؿاٍ يف ؾطْػا ٚ َٔٚسس ٠منط احملًٝات
ؾٗٝا ،ؾُع عسّ ٚدٛز سسٚز زغتٛضٜ ١ٜؿهٌ ايطغٛر ايتاضى ٞيك ٠ٛايربملإ عاٌَ َِٗ يف
ٖ ١ُٓٝايػًط ١ايتؿطٜع ،١ٝأَـا مجٗٛض ١ٜاملاْٝا االؼاز ١ٜؾًهْٗٛا تتبٓ ٢ايؿهٌ االؼازٟ
ٚؾل زغتٛض  ،1949إش ٜتُتع تؿه ٌٝايربملإ ؾٗٝا غكٛق ١ٝتعهؼ أُٖ ١ٝاملكاطعات
االؼاز ،١ٜمبا ٜػاِٖ يف اؿًٛٝي ١ز ٕٚسك ٍٛأَٓ ٟاظعات يف االختكاقات بني اؿه١َٛ
االؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملً.١ٝ
غازغاً_ ؾطن ١ٝايسضاغ١
تك ّٛؾطن ١ٝايبشح عً ٢أغاؽ إٔ االختالف بني َػتٜٛات اؿهِ عً ٢املػت٣ٛ
ايٛطين ٚاحملًٚ ٞايتبا ٜٔبني اؿهَٛات احملً ١ٝاملدتًؿ ١يف ايسٚي ١ايٛاسسٜٗ ٠سز ٚسس٠
ايسٚيٚ ١تهاؾؤ ايؿطم ؾٗٝا ٚؾل اختالؾٗا باإلَهاْات املازٚ ١ٜايبؿطٚ ،١ٜإٔ ايسٚض ايصٟ
ميهٔ يًربملإ إٔ ًٜعب زٚضاً يف اؿًٛٝي ١ز ٕٚشيو.
غابعاً_ خط ١ايسضاغ١
يػطض ايتٛقٌ إىل ايٓتا٥ر املتٛخاٚ ٠ؾل ؾطنٝات ايبشح اضتأٜٓا تكػ ُ٘ٝإىل
َطًبني ،األ ٍٚيبٝإ زٚض ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ ١عُٛزٜاًٚ ،
ايجاْ ٞيًبشح يف سؿغ ايتٛاظٕ االؾك ٞبني اؿهَٛات احملً.١ٝ
ادلطلة األول
دور الربدلاى يف حفظ التىازى تني هستىٌات احلكن ادلختلفة عوىدٌا
إٕ االعرتاف بٛدٛز َكتهٝات يًشهِ احملً ٞيف ايسٚي ١تػتًعّ تٓع ِٝاالٚناع
ايػٝاغٚ ١ٝاالزاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜبايؿهٌ ايص ٟواؾغ عً ٢اغتكطاض ايسٚيٜٚ ،١عٗط
تأثري ايربملإ يف ؼكٝل شيو َٔ خالٍ ضقابت٘ عً ٢ايػٝاغ ١ايعاَ ١يف نٌ َُٓٗا ،ؾٝهطًع
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بسٚض َؤثط يف نُإ ايتُٓ ١ٝاحملًَ ١ٝع عسّ كايؿ ١تٛدٗات اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜايتأنس َٔ
اغتدساّ اؿهَٛات احملً ١ٝيػًطاتٗا بهؿا.)1(٠٤

غٓبني يف ٖصا املطًب زٚض ايربملإ يف زض ٤ايتبا ٜٔايعُٛز ٟبني َػتٜٛات اؿهِ
املدتًؿ ١يف ؾطعني نكل اال ٍٚيًس ٍٚاملكاضْ ٖٞٚ ١ؾطْػا
االؼازٚ ،١ٜايجاْ ٞيًعطام.

()2

،

()3

ٚاْهًرتا

،

ٚاملاْٝا

( )0د .مرصفى دمحم مػسى ،التشطيع اإلدارؼ بيغ السخكدية والالمخكدية ،الييئة السرخية
العامة لمكتاب ،القاىخة  ،0992ص. 202
( )2يتعمق مػضع الحكع السحمي في فخندا باألقاليع والسحافطات والتي تحكسيا السادة ()42
مغ دستػر جسيػرية فخندا لدشة  ،0991أمـا وحجات ما وراء البحار االثشي عذخ وىي
(الغػالػب والغػبان والمارتشيظ والريشػن ومايػت وسان بختيسمي وسان مارتان وسان بيار

وميمكػن وجدرالديغ وفػتػنا وبػليتخيا) فميا وضع خاص كػنيا مغ بقايا االستعسار ،وىي
محكػمة بالسادة ( )47مغ الجستػر ،إذ إنيا تتستع بالحكع الحاتي برالحيات تذخيعية
واسعة .يشطخ في ذلظ:

د .عالء دمحم أميغ ،رقابة السجالذ الذعبية عمى الدمصات التشفيحية بالػحجات السحمية في
الشطع السقارنة ومرخ ،إصجارات جامعة السشػفية ،السشػفية  ،2107ص.027-022
( )7تعج انكمت اخ أىع أقاليع بخيصانيا التي تذسل باإلضافة إلييا ويمد واسكتمشجا ،أمـا السسمكة
الستحجة فتذسل إيخلشجا الذسالية باإلضافة إلى ىحه األقاليع ،وتشحرخ عيشة دراستشا بإنكمت اخ
دون سػاىا مغ االقاليع لتستعيا بالحكع السحمي مغ ناحية وتػاجج البخلسان والحكػمة

السخكدية فييا ،ولػجػد بعس الخرػصيات الدياسية واالدارية لباقي األقاليع مـا يخخجيا
عغ مػضػع البحث .
يشطخ في ذلظ :د.صالح الجيغ صادق ،الحكع السحمي في انكمتخا ،مػسػعة الحكع السحمي
ج ،2مصبعة نيزة مرخ ،القاىخة ،0944 ،ص .229
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الفرع االول

دور الربدلاى يف درء التثاٌي العوىدي تني هستىٌات

احلكن يف الذول ادلقارًة
عً ٢ايطغِ َٔ ٚغا ٌ٥ايتٓػٝل ٚايتعا ٕٚبني َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ ١يف ايسٍٚ
اييت ٜٛدس ؾٗٝا سهِ قً ٞعً ٢اختالف زضدات٘ ،إال إٕ استُاالت االختالف ٚايتٓاؾؼ
بٗٓٝا تبك ٢سانط ،٠ؾال ميهٔ اؾرتاض عسّ سك ٍٛتساخٌ يف االختكاقاتٚ ،االقٌ
ايعاّ املتبع بإٔ ٜه ٕٛؾض أ ٟتٓاظع بني َػتٜٛات اؿهِ َٔ خالٍ تػًٝب ايكإْٛ

االؼاز ٟعً ٢أ ٟتٓع ِٝقً. )1(ٞ

لس تبًٛض ٖصا ايسٚض يف ؾطْػا اييت تتُٝع بٛسس ٠ايُٓط يف تؿه ٌٝادٗع٠
ٚاختكاقات احملاؾعات ٚعالقتٗا بايػًط ١املطنع ،١ٜباغتجٓا ٤بعض اـكٛق١ٝ
يًعاقُ ١باضٜؼ ٚاملسٕ اييت تتُٝع بهجاؾ ١ايػهإ ٚايٓؿاط االقتكاز ٟيف َاضغًٝٝا
ٚيٚ ،ٕٛٝنأ ٟؾدل عاّ ٜؿرتض إٔ تتٛاؾل اختكاقات٘ َع َكازض مت ،ًٜ٘ٛؾإٕ شيو
ٜتطًب متهني اؾُاع ١احملً ١ٝيف َباؾط ٠ؽككاتٗا( ،)2اييت ال تٓشكط بايٓعاّ ايعاّ يف
االَٔ ٚايػهٚ ١ٓٝايكش ،١بٌ متتس إىل فاالت اقتكازٚ ١ٜادتُاعٚ ١ٝاغعَٓ ١ص قسٚض قإْٛ
االزاض ٠احملً ١ٝضقِ ( )213يػٓ ،1982 ١ايص ٟعً ٢ايطغِ َٔ تٛخ ٘ٝتٛغع ١غًط ١اجملايؼ
ايؿعب ١ٝاحملً ١ٝبايؿهٌ ايصٜ ٟعس ؾٗاز ٠املٝالز يٛدٛز سهِ قً ٞيف ؾطْػا ،إال أْ٘ مل

( )0يكاد يكػن ىحا السبجأ عاماً إال في استثشاءات معجودة كسعاشات الذيخػخة في كشجا ،فعشج
حرػل تشازع قػانيغ بيغ القانػن الفيجرالي ووالية (كيبظ) يكػن ليا الحفاظ عمى نطام
السعاشات الخاص بيا .
يشطخ في ذلظ :د .عثسان سمسان غيالن ،اإلشكاالت الجستػرية والقانػنية في تشطيع

االختراصات السالية االتحادية ،ط ،0السخكد العخبي لمشذخ والتػزيع ،القاىخة،2109 ،
ص .060 -061

( )2د .كخيع يػسف كذاكر ،التشطيع االدارؼ السحمي (السخكدية والالمخكدية) ،ط ،0السكتبة
الػششية ،إربج ،0994 ،ص.12-17
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ٜػٌ ٜس غًط ١اؿهِ املطنع ،١ٜبٌ انس عً ٢نطٚض ٠عسّ تٓكًٗا عٔ إؾباع ساد ١املطاؾل

احملً ١ٝعٓس اؿاد َٔ ،١خالٍ ٖ ١ُٓٝايتؿطٜع ايٛطين عً ٢نال ايػًطتني(.)1

ٜتأيـ ايربملإ ايؿطْػ َٔ ٞفًػني ُٖا اؾُع ١ٝايٛطْٓ )577( ١ٝا٥ب ٚفًؼ
ايؿٛٝر (ْ )343ا٥بٚ ،ىتل بػطؾت ٘ٝبكالسٝات عسٜس ٠يف فاٍ َطاقب ١أعُاٍ اؿه١َٛ
ٚيف اجملاالت ايتؿطٜعٚ ١ٝاملاي ،١ٝتٓتدب اؾُع ١ٝايٛطٓ ١ٝباالقرتاع ايعاّ املباؾط ،أَـا
فًؼ ايؿٛٝر ؾْٗ ١٦ٝاخب ٘ٝتتُجٌ يف أعها ٤اجملايؼ ايؿعب ١ٝيًبًسٜات ٚاحملاؾعات
ٚاالقايٚ ِٝأقايَ ِٝا ٚضا ٤ايبشاض ٖٛٚ ،غري قابٌ يًشٌ غالف اؾُع ١ٝايٛطٓ ١ٝاييت ميهٔ
يطٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜسًٗاٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ متتع اؾُع ١ٝايٛطٓ ١ٝبكالسٝات أٚغع َٔ فًؼ
ايؿٛٝر ،ايصًٜ ٟعب زٚضاً اغتؿاضٜاً َٔ خالٍ اقرتاح ايتعسٜالت عًَ ٢ؿطٚعات ايكٛاْني اييت
ٜرتى يًذُع ١ٝايٛطٓ ١ٝاختكام األخص بٗا عٓس ايتكٜٛت ،إال إٕ ضٝ٥ؼ اجملًؼ ٜؿػٌ
َٓكب ْا٥ب ايطٝ٥ؼ ايؿطْػٚ ٞيف ساٍ ؾػٛض َٓكب ض٥اغ ١اؾُٗٛض ١ٜبػبب ايٛؾا ٠أٚ
االغتكاي ١ؾإٕ ضٝ٥ؼ فًؼ ايؿٛٝر ٜكبح سٗٓٝا َؤقتا ضٝ٥ػاً َؤقتاً يًذُٗٛض ،١ٜنُا إٔ
فًؼ ايؿٛٝر مياضؽ زٚضاً ضقابٝاً عً ٢اؿه ١َٛنُُجٌ يًذُاعات احملً َٔ ١ٝخالٍ
املػا٥الت ايهتاب ١ٝإىل ايٛظضا ،)2(٤نُا تُػتًعّ َٛاؾكت٘ عً ٢أ ٟتعس ٌٜزغتٛض ٟإش هب إٔ
ٜكٛت فًػا ايربملإ عًَ ٢كرتح ايتعس ٌٜيف قٝػَٛ ١سس ،٠قبٌ عطن٘ عً ٢االغتؿتا٤
ايؿعيب إلقطاض.)3(ٙ
دسٜطٌ باإلؾاض ٠إىل أْ٘ تعٛز يًربملإ غًط ١إْؿا ٤ايٛسسات احملً ١ٝاؾسٜس ٠زٕٚ
تسخٌ َٔ اؿه ١َٛاملطنع ،١ٜؾإشا ضغبت األخري ٠يف شيو ؾعًٗٝا تكسَ ِٜكرتح يًربملإ هلصا

ايػطض ،نُا تؿرتط َٛاؾكت٘ عً ٢أ ٟتػٝري إقً ُٞٝبايسَر أ ٚايهِ ؿسٚز ايبًسٜات(،)4
ٚبعس إٔ نإ يًشه ١َٛععٍ أ ٚؾكٌ أعها ٤اجملايؼ ايؿعب ١ٝأ ٚاؿً ٍٛقًٗا عٓس
( )0د .دمحم أحسج إسساعيل ،مداىسة في الشطخية القانػنية لمجساعات السحمية اإلدارية،
السكتب الجامعي الحجيث ،اإلسكشجرية ،2102 ،ص.912

( )2د .حدان دمحم شفيق العاني ،دستػر الجسيػرية الخامدة ،نذأتو تفاصيمو ومدتقبمو
لمحخيات العامة ،بال دار نذخ ،2119 ،ص.92 – 21
( )7السادة ( )19مغ دستػر جسيػرية فخندا لدشة . 0991
( )2د .عالء دمحم أميغ ،مرجر سابق ،ص.622-620
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اإلُٖاٍ أ ٚايتكاعؼ يف أزاٚ ٤ادباتٗا ،ؾًِ ٜعس شيو ممهٓاً بعس قسٚض قاْ ٕٛاإلزاض ٠احملً١ٝ

يػٓٚ ،1982 ١أقبح االَط ٜػتًعّ قسٚض قطاض َٔ فًؼ ايسٚي ١بصيو(ٚ ،)1تك ّٛاؿه١َٛ
املطنع ١ٜباؿً ٍٛقٌ اجملًؼ ايؿعيب ز ٕٚاؿاد ١يكسٚض سهِ َٔ ايكها ٤اإلزاض ٟبصيو
يف ساٍ سك ٍٛسطبٚ ،إُٖاٍ ايعُس ٠أ ٚضؾه٘ ايكٝاّ بأعُاٍ نطٚضَ ،١ٜع إ شيو ٜبك٢
نُٔ االطاض ايطقاب ٞايعاّ يًربملإ(.)2

عًًٜ ٘ٝشغ إٔ ايربملإ ايؿطْػ ٞي٘ زٚضاً ٚانشاً يف سؿغ ايتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني
اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات احملًٜٚ ،١ٝعٗط اػا ٙاملؿطع اىل ايتدؿٝـ َٔ ٖ ١ُٓٝايػًط١
ايتٓؿٝص ١ٜاملطنع ١ٜايتاضى ١ٝعً ٢اإلزاضات ايالَطنعٚ ،١ٜزعِ اجملايؼ ايؿعب.١ٝ
أَـا يف اْهًرتا ؾإٕ اؿهِ احملًٜ ٞتُٝع غكا٥ل َع ،١ٓٝإش ٜعتُس عً ٢تكػِٝ
األقاي ِٝإىل ٚسسات غري َتُاثً ١ؽتًـ يف تؿهًٗٝا ٚاختكاقاتٗا ٚغًطاتٗا ،نُا ؽتًـ
يف زضد ١ايطقاب ١عًٗٝاٜ ،تشهِ فًؼ ايربملإ بتٓع ِٝشيو عًٚ ٢ؾل ايتبا ٜٔيف االُٖ١ٝ
ٚعسز ايػهإ ٚاملٛاضزٚ ،اختالف ايعطٚف ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتكاز ،)3(١ٜنُا ميهٔ

( )0د .صبخؼ تػفيق حسػدة ،الالمخكدية السحمية ،مشذػرات دار السعارف ،القاىخة،2111 ،
ص .071
( )2السادة ( )2-2022مغ التقشيغ العام ،ويقرج بالتقشيغ العام مجسػع القػانيغ التي تشطع
أحكاميا ما يترل بالػحجات السحمية التي تع دمجيا ،كقانػن اإلدارة السحمية رقع ()207

لدشة  ،0912وقانػن الجيسػقخاشية السحمية رقع ( )246لدشة  ،2112وقانػن التذخيع

السحمي رقع ( )412لدشة  ،2117وقانػن االستقالل السالي لمسجالذ اإلقميسية رقع

( )491لدشة  ،2112أؼ أنو تقشيغ عام لكل القػانيغ السحمية ويذتسل عمى ستة أجداء
(أحكام عامة ،البمجيات ،السحافطات ،األقاليع ،التعاون بيغ السحميات ،أقاليع مـا وراء
البحار).

لالشالع عمى السادة ( )2 -2022وسائخ مػاد التذخيعات السحمية عمى السػقع
االلكتخوني لمتقشيغ العام عمى شبكة االنتخنيت في الخابط:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633

( )7د .ىاني عمي الصيخواؼ ،قانػن اإلدارة السحمية -الحكع السحمي في األردن وبخيصانيا،
ط ،0دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عسان ،2112 ،ص.277
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ايتأثري عً ٢اجملايؼ ايؿعب ١ٝاحملً ١ٝاالقً ١ُٝٝؾهالً عٔ تؿطٜع ٚتعس ٌٜايكٛاْني شات
ايكً ،١باغتدساّ ايٓؿٛش َٔ خالٍ االسعاب اييت تػٝطط عً ٢ايربملإ يهُإ ؼكٝل
بطافٗا ايٛطٓ ١ٝقًٝاًٚ ،دسٜط بايصنط إٔ اضتباط ضغِ ايػٝاغات ايعاََ ١طنعٜاً ٚقًٝاً
باألسعاب ايػٝاغٜ ١ٝعس عاَالً َُٗاً يف ايتٓاغِ ٚايتٓػٝل بني املطنع ٚاحملًٝات ٚعسّ
سك ٍٛتٓاظع يف االختكاقات(.)1

دسٜط باإلؾاض ٠إىل إٕ ايربملإ االْهًٝعٜ ٟتأيـ َٔ فًػني ،فًؼ ايًٛضزات
ٚفًؼ ايعُ ،ّٛإال إٕ اختكاقات اجملًؼ ايجاْ ٞتٛغعت ست ٢مل ٜبل يًُذًؼ االٍٚ
غ ٣ٛاختكاقات ؾطؾ ١ٝأنجط َٓٗا سكٝك ،١ٝيف َكابٌ متتع فًؼ ايعُ ّٛظُٝع
االختكاقات ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقاب ،١ٝإش ٜتشهِ مبذٌُ أٚناع اؿهَٛات احملً ١ٝيف اْهًرتا؛
ؾايًٛا٥ح اييت تكسضٖا اؿهَٛات احملً ١ٝال ؽطز عٔ ْطام تٛد ٘ٝفًؼ ايعُٚ ّٛاؿه١َٛ
املطنع ١ٜاملٓبجك ١عٓ٘ ،سٝح إٔ غًط ١اؿه ١َٛاحملً ١ٝال تعٗط إال عسٚز اختكاقاتٗا
اييت ؼسزٖا ايكٛاْني اييت ٜؿطعٗا ايربملإ ،ؾايٛال ١ٜناًَٚ ١يهٔ يف ْطام االختكام
احملسز ٚايص ٟغايباً َا ٜه ٕٛيف َػا ٌ٥املٓاؾع االدتُاعٚ ١ٝاالسٛاٍ ايؿدكٚ ١ٝقٛاعس
االدطا٤ات املسْٚ ١ٝايتذاض. )2(١ٜ
يصا لس يف اْهًرتا ٚعً ٢ايطغِ َٔ عطاق ١اؿهِ احملً ٞيف ٖصا ايٓعاّ ايػٝاغٞ
ؾإْٗا ال تٓعِ إال عس ٠ؾؤ ٕٚيكاحل غهاْٗا يف إطاضٖا اإلقًَ ُٞٝػتدسَ ١بعض اَتٝاظات
ايػًط ١ايعاَ ١يف سسٚز َا تأشٕ ب٘ تؿطٜعات ايسٚيٚ ١ؼت ضقابتٗا ،ؾٗ ٞتبكَ ٢عتُس ٠عً٢
إضاز ٠ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف ؼسٜس اختكاقاتٗا ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜعٗط ؾٗٝا أْٗا َؿتكً١
ٚثاْٚ ١ٜٛخانع ١يًتؿطٜعات املطنع ١ٜاييت تتػِ بأْٗا أقًٚ ١ٝأٚيٚ ١ٝغاَ ١ٝيف اهلطّ
ايكاْ ْٞٛيًسٚي ، ١نُا إٕ املٓطل ايعًُ ٞايػًٜ ِٝكه ٞبأْ٘ إشا ناْت ضقاب ١ايربملإ ايػابك١
(1)Richard Bird & Christine Wallich, Fiscal decentralization and
intergovernmental relations in transition economics : toward a
systematic framework of analysis. Washington, DC 1993 : World
Bank p.59 .
( )2د .دمحم أحسج إسساعيل ،الشطخية القانػنية لمجولة الفجرالية والحكع الحاتي دراسة مقارنة
لسختمف القػانيغ الػضعية ،ط ،0السكتب الجامعي الحجيث ،اإلسكشجرية ،2101 ،ص
.224-226
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تبسأ بإقطاض ايكاْ ٕٛاـام بإْؿا ٤احملًٝات ٚاختكاقاتٗا ؾإٕ ٖص ٙايطقاب ١ال ُٜتكٛض إٔ
تكـ عٓس ٖصا اؿس ،بٌ متتس يعالز ايجػطات ايتؿطٜع ١ٝاييت قس ٜهؿـ عٓٗا ايٛاقع
ايعًُ.)1(ٞ
 َٔٚأٍِٖ َكَٛات ؾطض ايطقاب ١ايربملاْ ١ٝعً ٢اؿهَٛات احملً ١ٝمحا ١ٜايسٚئَ ١
أعبا ٤املُاضغات املاي ١ٝاييت قس تًُك ٞبأعباٗ٥ا عً ٢املٛاظْ ١ايعاَ ،١ؾاملؿاضٜع احملً١ٝ
اييت تتطًب قطٚناً ال ميهٔ هلا إٔ متط ز ٕٚإشٕ فًؼ ايعُٚ ّٛؼكك٘ َٔ ٚدٛز نُاْات
ٚضقاب ١ؾعاي َٔ ١أدٌ اْتعاّ االقتكاز ايٛطين ٚمحا ١ٜاالدٝاٍ ايالسك َٔ ١تبعات تًو
ايس.)2(ٕٜٛ

أَـا يف أملاْٝا ًٜعب ايربملإ زٚضاً أغاغٝاً يف اؿًٛٝي ١ز ٕٚسك ٍٛأَٓ ٟاظعات يف
االختكاقات بني اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝأ ٚتكاطع ايتؿطٜعات ،إش إٔ
طبٝع ١تؿه ٌٝايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاالؼاز ١ٜتك ّٛعً ٢أغاؽ ته َٔ ٜ٘ٓٛفًؼ ْٛاب
اؼاز( ٟايبْٛسغتاؽ) ٜك ّٛعً ٢أغاؽ ايتُج ٌٝايػهاْ ٞيهٌ ايؿعبٚ ،فًؼ آخط
يًُكاطعات (ايبْٛسغطات) ٜتأيـ َٔ اعها ٤يف سهَٛات املكاطعات االؼاز ١ٜاييت تكّٛ
بتعٚ ِٗٓٝغشبِٗ ٚميهٔ ألعها ٤اخط ٜٔيف سهَٛاتِٗ إ ٜٛٓبٛا عِٜٓٗ ،ك ّٛايتُج ٌٝيف
فًؼ املكاطعات يٝؼ بصات ايعسز يهٌ ٚال ١ٜنُا َٖ ٛعطٚف يف ايسغاتري االؼاز ،١ٜإمنا
عً ٢أغاؽ سذِ ايػهإ ،ؾتُجٌ نٌ َكاطع )Lander( ١بجالث ١أعها ٤عً ٢األقٌ ،متجٌ
املكاطعات اييت ٜعٜس عسز غهاْٗا عٔ ًَْٛٝني بأضبع ١أعها ،٤أَا اييت تعٜس عٔ غت١
َالٜني ؾتُُجٌ غُػ ،١أَـا اييت تعٜس عٔ غبعَ ١الٜني متجٌ بػبع ،١تتهُٔ آي ١ٝمتجًِٗٝ
ملكاطعاتِٗ باؾرتاط تكٜٛتِٗ بؿهٌ َٛسس(.)3

يكس أعط ٢ايسغتٛض جملًؼ االؼاز سكني يالعرتاض عً ٢غري ايتؿطٜع اسساُٖا
تٛقٝؿ ،ٞميهٔ جملًؼ ايٓٛاب ػاٚظٖا بإعاز ٠ايتكٜٛت عًٚ ،٘ٝاآلخط َطًل ٜتعًل بؿطض
( )0د .دمحم أحسج إسساعيل ،الشطام القانػني لمجساعات السحمية اإلدارية في انجمتخا ،السكتب
الجامعي الحجيث ،االسكشجرية ،2107 ،ص .221-279
( )2السرجر الدابق نفدو ،ص . 790

( )7السادة  90مغ القانػن االساسي االلساني لدشة .0929
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ايهطا٥ب اييت تكع عً ٢نٌ املكاطعات أ ٚبعهٗا أ ٚمتؼ أضان ٞاملكاطعات( ،)1نصيو أٟ

قاْٜ ٕٛعٗس يًشه ١َٛاالؼاز ١ٜاقساض تعًُٝات ؿهَٛات املكاطعات( ،)2نُا ٜٓل ايسغتٛض
عً ٢إٕ ألعها ٤فًؼ االؼاز سهٛض مجٝع دًػات اجملًؼ ايٓٝاب ٞاالؼازٚ ٟدًػات
ؾاْ٘ ٜٓٚبػ ٞاالغتُاع اىل ٚدٗات ْعطِٖ(ٜ ،)3عٗط َٔ ته ٜٔٛايبْٛسغطات أْ٘ ٜتأيـ َٔ
أؾدام ممجًني ؿهَٛاتِٗ احملً ،١ٝال َٓتدبني َباؾط ً٠إٔ َٗاّ ٖصا اجملًؼ أقطب إىل
ايٛظٝؿ ١ايطقاب ١ٝجملًؼ ايٓٛاب زٚ ٕٚظا٥ؿ٘ األخط ،٣مبا ٜتٛخ ٢محا ١ٜاؿكٛم االقً١ُٝٝ
َٔ أ ٟػاٚظ َٔ اؿه ١َٛاالؼاز ،١ٜعًٜ ٘ٝعس ْٛعاً َٔ ايطقاب ١يكاحل احملًٝات ،ؾايطقاب١
يف شاتٗا يٝػت اال ؼكٝكاً يػاٜات ٚدٛز اؾٗ ١اييت تٓؿأ يتشكٝل َكاحل َُع ،١ٓٝاييت
تتٛخٖٓ ٢ا اؿًٛٝي ١ز ٕٚايكٛاْني ٚايكطاضات املطنع ١ٜاييت قس ال تًتكَ ٞع َكاحل ايػهإ
احملًٝني(.)4
يػطض زعِ اغتكطاض ٚمن ٛاالقتكاز ًٜتعّ نٌ َٔ االؼاز ٚاملكاطعات بايتٓػٝل
يٛنع كططات َاي ١ٝتتهح ؾٗٝا اٜطازات ْٚؿكات َٛاظْاتِٗ خالٍ َس ٠ظَٓ ١ٝقسضٖا مخػ١
أعٛاّ ،ىهع ٖصا ايتٓػٝل هل ١٦ٝتُػُ ٢فًؼ ايتدطٝط املاي ٞاملطنع ،ٟال ٜتِ قب ٍٛأٟ
اقرتاسات يًتعس ٌٜأ ٚبطاَر يًطٛاضئ إال مبٛاؾك ١فًؼ االؼاز(.)5
عً ٢إٔ فًؼ ايٓٛاب ٜتُتع بػًطٚ ١اغع ١يف ايطقاب ١عًَٓ ٢ح ايكالسٝات
يًُكاطعات يف اغتٝؿا ٤االٜطازات احملً َٔ ١ٝنطا٥ب ٚضغ ّٛيػطض ايتُهُّٔ َٔ ايكٝاّ
مبػؤٚيٝاتٗاٚ ،ؼسٜس سذِ االٜطاز نٓػب ١مما ٜعٛز يًُطنع أ ٚيًٛال َٔ ١ٜثطٚات طبٝع ١ٝأٚ
َـا ٜؿطض َٔ نطا٥ب ٚضغ ّٛعًْ ٢ؿاطات ػاض ١ٜأخط ٣مبا ٜهؿٌ ايؿعٛض ايعاّ يس٣

( )0السادة  29مغ القانػن االساسي االلساني لدشة .0929
( )2السادة  12مغ القانػن االساسي االلساني لدشة .0929

( )7السادة  27مغ القانػن االساسي االلساني لدشة .0929

( )2د .فؤاد الجيب ،الخقابة الدياسية لإلدارة السحمية في الجول البديصة والفيجرالية ،ط ،0دار
الشيزة العخبية ،القاىخة ،2106 ،ص . 022
( )9د .إحدان عبج اليادؼ سمسان الشائب ،الشطام الدياسي االلساني ،مشذػرات أكاديسية
التػعية وتأىيل الكػادر ،الدميسانية ،2102 ،ص .012
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املٛاطٓني بإٔ اْؿاقِٗ احملًٜ ٞطتبط مبسؾٛعاتِٗ قًٝاًَٚ ،ا تػتشكً٘ اؿه ١َٛاملطنع١ٜ
()1

ٜٛاؾل ٚادباتٗا ،يهُإ ايطنا ايعاّ عٔ ايٓعاّ املاي ٞاملطنعٚ ٟاحملٌ

.

عً ٘ٝلس ايهُاْات ايكاْ ١ْٝٛيف سؿغ ايتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني اؿه ١َٛاملطنع١ٜ
ٚاؿهَٛات احملً ١ٝيف ايس ٍٚاملكاضْ ١عًَ ٢ػت ٣ٛايتؿطٜع ٚاالزاض ٠ؾهالً عٔ ايػٝاغ١
املايٚ ١ٝاالقتكاز ١ٜتطتبط بؿهٌ ٚانح بٛدٛز تٓع ِٝقاْ ْٞٛيطقاب ١ايربملإ االؼازٟ
عً ٢اؿهِ احملً ٞؿؿغ ايتٓاغل ايتؿطٜعٚ ٞاالزاض ٟيف ايسٚيٚ ١تٛظٜع االعبا ٤املاي ١ٝبني
اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات احملً. ١ٝ
الفرع الثاًً

دور جملس الٌىاب يف درء التثاٌي العوىدي

تني هستىٌات احلكن يف العراق
بؿعٌ تأثري ضز ايؿعٌ عً ٢ايطابع املطنع ٟاالغتبساز ٟيًٓعاّ ايػٝاغ ٞايػابل ،ؾإٕ
َٓعطـ االْتكاٍ بعس عاّ  ،2003ظٗط ٚؾل قاْ ٕٛإزاض ٠ايسٚي ١ايعطاق ١ٝيًُطسً ١االْتكاي١ٝ
يػٓ َٔٚ 2004 ١ثِ زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام ايسا ِ٥يػٓ ،)2(2005 ١بتبين ايؿهٌ االؼازٟ
يًسٚيٚ ١ؾل تكػ ِٝيالختكاقات ٜتهُٔ بٝإ اختكاقات ايػًط ١املطنع ١ٜعً ٢غبٌٝ

(1)Mohamed sadiki , Subnational governments around the world
structure and finance , A First Contribution to global observatory
on Local Finances , Carrer Avinyo , BARCELONA , SPAIN 2016
, P.42
( )2نذخ دستػر جسيػرية العخاق لدشة  2119في الػقائع العخاقية بالعجد ( )2102في
.2109|02|21
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اؿكطٚ ،شنط االختكاقات املؿرتن ١بٗٓٝا ٚبني اؿهَٛات احملًٚ ،١ٝتطى َا غٛاٖا

يًشهَٛات احملًٚ ،)1(١ٝعً ٢إٔ نٌ َا مل ٜٓل عً ٘ٝيف االختكاقات اؿكط ١ٜيًػًطات
()2
االؼازٜ ،١ٜه َٔ ٕٛقالس ١ٝاألقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً. ِٝ

( )0تشز السادة ( )001مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة  2119عمى  :تختز الدمصات
االتحادية باالختراصات الحرخية اآلتية:

أوالً -:رسع الدياسة الخارجية والتسثيل الجبمػماسي ،والتفاوض بذأن السعاىجات
واالتفاقيات الجولية ،وسياسات االقتخاض والتػقيع عمييا وإبخاميا ،ورسع الدياسة

االقترادية والتجارية الخارجية الديادية .ثانياً -:وضع سياسة األمغ الػششي وتشفيحىا،
بسا في ذلظ إنذاء قػات مدمحة وإدارتيا ،لتأميغ حساية وضسان أمغ حجود العخاق،

والجفاع عشو .ثالثاً -:رسع الدياسة السالية ،والكسخكية ،وإصجار العسمة ،وتشطيع الدياسة
التجارية عبخ حجود األقاليع والسحافطات في العخاق ،ووضع السيدانية العامة لمجولة ،ورسع
الدياسة الشقجية وإنذاء البشظ السخكدؼ ،وإدارتو .رابعاً -:تشطيع أمػر السقاييذ والسكاييل

واألوزان .خامداً -:تشطيع أمػر الجشدية والتجشذ واإلقامة وحق المجػء الدياسي.
سادساً -:تشطيع سياسة التخددات البثية والبخيج .سابعاً -:وضع مذخوع السػازنة العامة
واالستثسارية .ثامشاً -:تخصيط الدياسات الستعمقة بسرادر السياه مغ خارج العخاق،
وضسان مشاسيب تجفق السياه إليو وتػزيعيا العادل داخل العخاق ،وفقاً لمقػانيغ واألعخاف
الجولية .تاسعاً -:اإلحراء والتعجاد العام لمدكان .وتشز السادة ( )002مشو عمى :تكػن

االختراصات اآلتية مذتخك ًة بيغ الدمصات االتحادية وسمصات األقاليع  :أوالً :إدارة
الكسارك بالتشديق مع حكػمات األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع ،ويشطع ذلظ

بقانػن .ثانياً :تشطيع مرادر الصاقة الكيخبائية الخئيدة وتػزيعيا .ثالثاً :رسع الدياسة
البيئية لزسان حساية البيئة مغ التمػث ،والسحافطة عمى نطافتيا ،بالتعاون مع األقاليع

والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع .رابعاً :رسع سياسات التشسية والتخصيط العام.
خامداً :رسع الدياسة الرحية العامة ،بالتعاون مع األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة

في إقميع .سادساً :رسع الدياسة التعميسية والتخبػية العامة بالتذاور مع األقاليع

والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع .سابعاً :رسع سياسة السػارد السائية الجاخمية،
وتشطيسيا بسا يزسغ تػزيعاً عادالً ليا ،ويشطع ذلظ بقانػن.

( )2السادة ( )009مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
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ٖصا ٜعين اػا ٙايسغتٛض م ٛتك ١ٍٜٛغًطات االقايٚ ِٝاحملاؾعات عً ٢سػاب
ايػًطات املطنع ١ٜخكٛقاً َع تػًٝب ايكٛاْني اييت تكسض عٔ االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري
املٓتعُ ١بإقً ِٝعً ٢ايكاْ ٕٛايكازض عٔ ايػًط ١املطنع ١ٜيف ايكالسٝات املؿرتن ١يف ساي١
سسٚخ ْعاع بُٗٓٝا( ،)1ؾهالً عٔ ْل ايسغتٛض عً ٢عسّ خهٛع فايؼ احملاؾعات
()2

يػٝطط ٠أ ٚإؾطاف أٚ ١ٜظاض ٠أ ٚدٗ ١غري َطتبط ١بٛظاض٠

.

إٍٕ َجٌ ٖصا ايتٛد٘ يف عسّ خهٛع اؿهَٛات احملً ١ٝإلؾطاف ايػًط ١ايتٓؿٝص١ٜ
َٔ ْاسٚ ،١ٝتطدٝح ايتؿطٜعات احملً ١ٝعً ٢ايتؿطٜعات ايٛطْٓ َٔ ١ٝاس ُ١ٝأخطٜ ٣عس إخالالً
بأسس أضنإ اؿهِ احملً ٞاملتُجٌ غهٛع٘ يطقاب ١ايػًطات ايعاَ ١يف ايسٚي١؛ ؾاهل٦ٝات
احملًَُٗ ١ٝا بًؼ بٗا االغتكالٍ ٜؿرتض إٔ تبك ٢يف ْٗا ١ٜاألَط َؤغػات قاْ ١ْٝٛتعٌُ

نُٔ اإلطاض ايعاّ يًسٚي ،)3(١األَط ايص ٟظٗط يًُؿطع ايعطاق ٞتساضن٘ بعس ثالخ غٓٛات َٔ
ْؿاش زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١عٓس غٍٓ٘ قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقًِٝ
ضقِ ( )21يػٓ ،)4(2008 ١ايص ٟتهُٔ ايٓل عً ٢خهٛع فايؼ احملاؾعات ٚاجملايؼ
احملً ١ٝيطقاب ١فًؼ
احملاؾع.)6(١

()5
ايٓٛاب ،

َٗٓٚا تٓع ِٝاختكاق٘ بإقاي ١احملاؾغ ٚسٌ فًؼ

( )0د .عجنان عاجل عبيج ،القانػن الجستػرؼ ،ط ،2مؤسدة الشبخاس لمصباعة والشذخ
والتػزيع ،الشجف األشخف ،2101 ،ص . 96

( )2السادة ( | 022خامداً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة . 2119
(3)Harold Koontz & Cyril O'Donnell, Principles Management, 3ed
Edittion , Gestion Library , New York 1984.349
( )2نذخ قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع رقع ( )20لدشة  2111في الػقائع
العخاقية بالعجد ( )2199في . 2111|00\7

( )9السادة ( |2ثانياً) مغ قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع رقع  20لدشة 2111
السعجل .

( )6تشز السادة ( – 4ثامشاً  )0 -مغ القانػن السحكػر عمى( :لسجمذ الشػاب إقالة السحافع
بشاء عمى اقتخاح رئيذ الػزراء لشفذ االسباب السحكػرة أعاله)
باألغمبية السصمقة ً
واألسباب ىي :ا – عجم الشداىة او استغالل السشرب الػضيفي .ب – التدبب في ىجر
السال العام .ج – فقجان احج شخوط العزػية .د – االىسال او التقريخ الستعسجيغ=
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شٖب ضأ َٔ ٟايؿك٘ إىل إٔ يف شيو ابتساع الختكام دسٜس جملًؼ ايٓٛاب( ،)1إش مل
تٓل عًٚ ٘ٝنإ االٚىل باملؿطع ٚؾكاً هلصا ايطأ ٟدعٌ إقاي ١احملاؾغ َٔ اختكام ايػًط١
ايتٓؿٝص ،١ٜؾهالً عٔ عسّ ٚدٛز َُػٍٛؽ َٓطك ٞهلصا االختكام عً ٢اعتباض تٓاؾَ ٘ٝع
ؾهط ٠ايكطاض املهاز يتٓشكط غًط ١االقاي ١ظٗ ١ايتعٝني  ٖٞٚفًؼ احملاؾع.)2(١
ميهٓٓا إثاض ٠بعض املالسعات بكسز ٖصا ايطأْٛ ،ٟدعٖا مبا ٜأت: ٞ
ْ .0ل ايسغتٛض عً ٢عسّ خهٛع فًؼ احملاؾع ١يػٝطط ٠أ ٚإؾطاف أٚ ٟظاض ٠أ ٚدٗ١
غري َطتبط ١بٛظاضْ ٖٛٚ ،)3(٠ل زغتٛض ٟقطٜح مبٓع تسخٌ ٚاؾطاف ايػًط ١ايتٓؿٝص١ٜ
عً ٢اؿهَٛات احملً ،١ٝنُا ْل ايسغتٛض عً ٢اختكام فًؼ ايٓٛاب بايطقاب ١عً٢
أزا ٤ايػًط ١ايتٓؿٝص ،)4(١ٜاألَط ايص ٟميهٔ تٛد ٘ٗٝبأْ٘ ٜؿٌُ احملًَٗٓ ١ٝا ؾهالً عٔ
املطنعٚ ،١ٜقس أٜست احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا زغتٛض ١ٜخهٛع احملاؾعات غري
املطتبط ١بإقً ِٝيطقاب ١فًؼ ايٓٛاب مبٛدب ايكاْ ٕٛآْؿاً(.)5

=في اداء الػاجب والسدؤولية ، .كسا تشز السادة ( | 21ثانياً) ( :لسجمذ الشػاب حل

بشاء عمى شمب مغ السحافع او شمب مغ ثمث
السجمذ باألغمبية السصمقة لعجد اعزائو ً
اعزائو اذا تحقق احج االسباب السحكػرة اعاله) ،واألسباب ىي .0 :االخالل الجديع

باألعسال والسيام السػكمة اليو .2 .مخالفة الجستػر والقػانيغ .7 .فقجان ثمث االعزاء
شخوط العزػية.
( )0حجدت السادة ( )60مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة  2119اختراصات مجمذ
ٍ
وبشز صخيح .
الشػاب دون ذكخ الخقابة عمى الحكػمات السحمية عمى نحػ الخرػص

( )2د .غازؼ فيرل ميجؼ ،نرػص قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع لدشة
 2111في السيدان ،بحث مشذػر في مجمة السمتقى ،دار الكتب والػثائق ،بغجاد ،2111
ص .024
( )7السادة ( /022خامداً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
( )2السادة ( /60ثانياً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119

( )9قخار السحكسة االتحادية العميا رقع ( | 71اتحادية |  )2119في . 2119 | 4 | 21
قخار مشذػر في مػقع السحكسة االتحادية العميا عمى شبكة االنتخنيت:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2009/38_fed_2009.pdf
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 َٔ .2اـطأ ايٓعط يٓكٛم ايكاْ ٕٛز ٕٚؾُٗ٘ نٓعاّ ٜتٛخ ٢ؼكٝل ايكاحل ايعاّ ،إش
إ َجٌ ٖصا ايطأٜ ٟتُشٛض س ٍٛظاٖط ١ٜايٓكٛم ايسغتٛض ١ٜز ٕٚايٓعط يًسغتٛض
به ْ٘ٛتٓعُٝاً ملُاضغ ١ايػًط ١يف ايسٚي ١مبا وكل اْتعاّ غري املطاؾل ايعاَٚ ١اؿكٛم
ايؿطز ،)1(١ٜيف اؿكٝكُٜ ١ؿرتض بايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝعً ٢م ٍٛأغاؽ  َٔٚثِ باقٞ
ايػًطات إٔ متاضؽ زٚضٖا يف َال ١َ٤تًو ايٓكٛم َع املكتهٝات ايعًُ ١ٝملُاضغ١
غًطاتٗا مبا وكل املكًش ١ايعاَ)2(١؛ ؾٛدٛز ضقابَ ١طنع ١ٜؾاعً ١عً٦ٖٝ ٢ات اؿهِ
احملً ٖٛ ١ٝنُإ يتشكٝل ٖص ٙاهل٦ٝات َكاحل ايٓاؽ يف املٓاطل احملًٚ ،١ٝاؿًٛٝي١
ز ٕٚسك ٍٛػاٚظات قس ُٜكسَّ عًٗٝا َٔ ٜتٛىل َٗاَٗا ،عًْ ٘ٝط ٣بإٔ تٛد٘ املؿطع
مبٛدب قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ
بإخهاع احملاؾعات إلؾطاف ٚضقاب ١فًؼ ايٓٛاب داَ ٤تٛاؾكاً َع ايػاٜات ايعًٝا
يًسغتٛض .
 .7إٕ االغتٓاز إىل ؾهط( ٠ايكطاض املهاز) يًطعٔ يف إغٓاز ٖص ٙاالختكاقات جملًؼ
ايٓٛاب ،غٛا ً٤نإ املككٛز ٖص ٙايؿهط ٠عً ٢م ٛايتشسٜس أ ٚقاعس ( ٠تٛاظ ٟأ ٚتعازٍ
األؾهاٍ ٚاإلدطا٤ات) اييت تٓكطف إىل إٔ اختكام ٚإدطا٤ات إهاز ايتكطف
ايكاُْٜ ْٞٛكابًٗا شات اؾٗ ١املدتك ١بايتعسٚ ٌٜاإلْٗا ،٤اييت تعسُّ أعِ َٔ ؾهط( ٠ايكطاض
املهاز) املتهُٓ ١اقساض قطاض ازاض ٟدسٜس َٚػتكٌ ٜؤز ٟاىل ايػا ٤قطاض غً ِٝغابل

أ ٚتعس)3(ًٜ٘؛ ؾإٕ نال ايؿهطتني َٔ املبازئ املػتكط ٠قاْْٝٛاً اييت ُٜػتٓس إيُٗٝا زٕٚ
اؿاد ١إىل ْل ايتؿطٜع عًٗٝاٚ ،ال لس إٔ هلا َٓاغب ١يف ْكس َا اْتٗ ٢اي ٘ٝاملؿطع
ايعطاق ٞيف قسز إعُاٍ آي ١ٝضقاب ١ٝعً ٢اؿهَٛات احملً ،١ٝالختالف املٛنٛع؛

( )0د .مشحر الذاوؼ ،االندان والقانػن ،ط ،0دار الحاكخة لمشذخ والتػزيع ،بغجاد،2109 ،
ص . 741

( )2د .نعيع عصية ،في الشطخية العامة لمحخيات الفخدية ،ط ،0الجار القػمية لمصباعة والشذخ،
القاىخة ،0969،ص.29
( )7د .سميسان دمحم الصساوؼ :الشطخية العامة لمق اخرات االدارية ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة،
،0912ص.626
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ؾاملٓاط يٝؼ بكسز ايتعكٝب عً ٢قطاضات إزاض ١ٜقًٚ ،١ٝإمنا إْؿا ٤آي ١ٝضقابٚ ،١ٝاييت
ْط ٣اْٗا تعسُّ خٝاضاً تؿطٜعٝاً َالُ٥اً يػس ْكل ٚانح.
عً ٘ٝلس يف َٓح فًؼ ايٓٛاب ٚؾل قاْ ٕٛاحملاؾعات ضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ
غًط ١ضقاب ١ٝتٓعُٝاً يًتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني َػتٜٛات اؿهِ ،يًشًٛٝي ١ز ٕٚأ ٟتٓاظع ُٜؿهٞ
إىل االخالٍ بايٓعاّ ايعاّ يعٌُ َؤغػات ايسٚي ،١أَـا بكسز ايسٚض ايصٜ ٟؿرتض جملًؼ
ايٓٛاب مماضغت٘ يف إطاض زض ٤ايتبا ٜٔايعُٛز ٟػا ٙاألقاي ِٝيف ظٌ ايؿهٌ االؼاز ٟيًسٚي١
ٚٚدٛز إقً ِٝنطزغتإ( ،)1ايجابت يف ايس ٍٚايؿٝسضاي ١ٝاملكاضْ ١نطٚضٚ ٠دٛز تٓعِٝ
ملُاضغات ضقاب َٔ ١ٝايػًطات االؼاز ١ٜعً ٢األقاي ِٝيهُإ قٝاَٗا بٛادباتٗا ػا ٙايسٚي١
االؼاز ،١ٜؾهالً عٔ ايتعاَاتٗا بتٓؿٝص ايكٛاْني االؼاز ١ٜيف ايٓطام احملً َٔ ،)2(ٞنُاْات
اؿؿاظ عً ٢املكاحل االقً ١ُٝٝيف ظٌ ايٛسس ٠ايٛطٓ ١ٝتؿه ٌٝايربملإ َٔ فًػني أسسُٖا
يًٓٛاب ٚآخط يألقايَ ،ِٝع تبا ٜٔاختكاقات ٖصا اجملًؼ أ ٚشاى بني زٚيٚ ١أخط ،٣ايصٟ
ظٗط َٔ زضاغ ١ايٓعاّ االؼاز ٟاالملاْ ٞأْ٘ عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايػًطات اييت ٜتُتع بٗا
(ايبْٛسغطات) ايص ٟميجٌ املكاطعات تبس ٚأقٌ َٔ (ايبْٛسغتاؽ) ايص ٟميجٌ عُ ّٛايؿعب،
إال إٕ نال اجملًػني مياضغإ غًط ١سكٝكَٚ ١ؤثط.)3(٠
ٚٚؾكاً يصيو ْل زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١عً ٢إٔ ايػًط ١ايتؿطٜع١ٝ
تته َٔ ٕٛفًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ االؼازٚ ،أساٍ تٓعٚ ُ٘ٝاختكاقات٘ يكاْٜ ٕٛػٔ
بأغًب ١ٝثًج ٞفًؼ ايٓٛاب(َٚ ،)4ع ٚدٛز َربضات َٛنٛع ١ٝيف ضأ ٟبعض ايؿك٘ ايسغتٛضٟ
( )0نز دستػر جسيػرية العخاق لدشة  2119في السادة ( )0مشو عمى الذكل االتحادؼ
لمجولة ،وعمى إن الشطام االتحادؼ يتكػن مغ عاصسة وأقاليع ومحافطات المخكدية

وإدارات محمية بسػجب السادة ( )006مشو ،وأقخ في السادة ( /004أوالً) مشو إقميع

كخدستان وسمصاتو القائسة اقميساً اتحادياً.

( ) 2د .عرام سميسان ،األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق ،دراسة مقارنة ،ط،0
مشذػرات الحمبي الحقػقية ،بيخوت ،2101 ،ص099

( )7د .عبج الكخيع عمػان ،الشطع الدياسية والقانػن الجستػرؼ ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،
عسان ،2116 ،ص .061
ّ
( )2السادتيغ ( )21و ( )69مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
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يف ايعطام يعسّ دسَ ٣ٚجٌ ٖصا ايكإْٛ؛ شيو إٔ مجٝع االختكاقات ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقاب١ٝ
َٓاطٚ ١ؾل ايسغتٛض مبذًؼ ايٓٛابٚ ،عً ٘ٝؾأ ٟغًب الختكامٍ َٓٗا ٜػتًعّ بايهطٚض٠
تعس ٌٜايسغتٛض(ٚ ،)1ال ىؿ ٢قعٛب ١الاظ أ ٟتعسٜالت زغتٛض.)2(١ٜ
إال إْٓا ْط ٣إٔ عسّ تؿطٜع ٖصا ايكاْٜ ٕٛػتًعّ ٖ ٛاآلخط تعسٜالً يًسغتٛض نْ ْ٘ٛل
عً ٢تٓعٚ ،ُ٘ٝسٝح إٔ إعُاٍ ايٓل أٚىل َٔ إُٖاي٘ ،لس َٔ املٓاغب تؿطٜع قإْٛ
االؼاز ْٚكرتح إٔ تتأيـ ٖ ١٦ٝايٓاخبني َٔ اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝإلقً ِٝنطزغتإ ٚفايؼ
احملاؾعاتٚ ،إٔ ٜه ٕٛعسز أعهاْ ٙ٤ا٥ب ٚاسس عٔ نٌ ًََٛ ٕٛٝاطٔٚ ،إٔ ٜٛنٌ يًُذًؼ
اختكاقات اغتؿاض ١ٜيتذٓب سك ٍٛايتٓاظع يف االختكام ايتؿطٜع ،ٞخكٛقاً ٚإٔ
ايسغتٛض ٜٓل عًَٓ ٢ح االقً ِٝغًطٚ ١اغع ١تكٌ اىل أْ٘ ول ي٘ تعس ٌٜتطبٝل ايكٛاْني
االؼاز ١ٜيف ساٍ ٚدٛز تعاضض َع قاْ ٕٛقً ٞيف غري االختكاقات اؿكط ١ٜيًػًط١
االؼاز ،)3(١ٜعً ٢غطاض فًؼ ايؿٛٝر ايؿطْػ ٞايصًٜ ٟعب زٚضاً ٖاَاً يف اغتكطاض ايٓعاّ
ايػٝاغ ٞعً ٢ايطغِ َٔ غًطات٘ احملسٚز ٠يف َٓاقؿَ ١ؿطٚعات ايكٛاْني ٚتكس ِٜاالغتؿاض٠
( )0د .حشان دمحم الكيدي ،ثشائية السجمذ التذخيعي في العخاق دراسة في مجمذ االتحاد،
ط ،0بيت الحكسة ،بغجاد ،2102 ،ص.290

( )2تتزسغ إجخاءات تعجيل الجستػر وفق السادة ( )026مغ الجستػر حطخ مػضػعي مؤقت
عمى اجخاء تعجيالت السبادغ األساسية في الباب األول والثاني مغ الجستػر اال بعج
دورتيغ انتخابيتيغ مغ نفاذه.
وعمى قجيع اقتخاح التعجيل مغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء مجتسعيغ ،أومغ خسذ

أعزاء مجمذ الشػاب ،والحرػل عمى مػافقة ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب ،ومغ ثع
مػافقة الذعب باالستفتاء العام ،عمى إنو ال يجػز اجخاء أؼ تعجيالت تشتقز مغ
صالحيات األقاليع اال بسػافقة الدمصة التذخيعية في اإلقميع السعشي ومػافقة أغمب سكانو

باستفتاء عام.
أمـا إجخاءات التعجيل وفق السادة ( )022والسفتخض إنجازىا مغ مجمذ الشػاب خالل
أربعة أشيخ مغ أول دورة انتخابية ،والتي لع تشجد حتى االن ،وىي تتزسغ إجخاءات ال

تقل صعػبة عغ سابقتيا ،مغ حيث مػافقة مجمذ الشػاب باألغمبية السصمقة ،وعخضيا
عمى االستفتاء العام عمى أن ال يخفزيا ثمثا السرػتيغ في ثالث محافطات أو أكثخ.
( )7السادة ( /020ثانياً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
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ٚاقرتاح ايكٛاْني ٚتعسٜالتٗا( ،)1ميهٔ جملًؼ االؼاز يف ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف ايعطام إٔ ًٜعب
زٚضاً َؿابٗاً مبا ٜػاِٖ يف سؿغ ايتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات
احملً ،١ٝخكٛقاً َع اؾتكاض ػطب ١ايسٚي ١املطنب ١يف ايعطام يتٓع ِٝقاْٚ ْٞٛانح ؾهالً عٔ
مماضغات عًُ ١ٝؼػِ املٓاظعات اييت ؼكٌ بني اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝيف
احملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝأَ ٚع إقً ِٝنطزغتإ ،يف غع ٞنٌ َٔ ايػًط ١االؼاز١ٜ
ٚايػًطات اإلقًٚ ١ُٝٝاحملً ١ٝيتشكٝل أنرب قسض َٔ املهاغب عً ٢سػاب غريٖا َٔ
()2

ايػًطات

.

الؾو إٔ االؾتكاض يًعُل ايتاضى ٞيف ايعٌُ ايربملاْ ٞؾهالً عٔ اؿهِ احملً ٞأثطٙ

يف شيو ،ؾُٝهٔ يرتانِ ايتذطب ١إٔ ُٜهػب قسض غري قً َٔ ٌٝايكٚ ٠ٛاالسرتاّ أل ٟتٓعِٝ

( )0زىيخ أحسج قجورة ،السجمذ التذخيعي الثاني وتشاقز دوره في الشطع الدياسية السعاصخة،
دراسة مقارنة ،مجمة الدرقاء لمبحػث والجراسات ،جامعة الدرقاء ،األردن ،السجمج الثامغ،
العجد األول  ،2116ص.071
( )2د .عثسان سمسان غيالن ،مرجر سابق ،ص297

( )يبجو ذلظ مغ خالل تتبع تاريخ التذخيع العخاقي ،إذ أوكل القانػن االساسي العخاقي لدشة
السذخع ،الحؼ أصجر
 0929في السادة ( )019مشو كل ما يترل بالسشاشق االدارية الى ُ

قانػن االلػية رقع ( )91اسشة  ،0924ومغ ثع قانػن ادارة البمجيات رقع ( )12لدشة
 ، 0970وىي قػانيغ لع تسشح لمػحجات االدارية الذخرية السعشػية السدتقمة أو أؼ نػع

مغ االستقالل السالي ،ومغ ثع صجر قانػن ادارة االلػية رقع ( )06لدشة  0929الحؼ

مشحيا الذخرية السعشػية مع االحتفاظ بشسط واضح مغ ليسشة الدمصة التشفيحية السخكدية
عمييا.

أمـا في العيج الجسيػرؼ بعج عام  0991فتجمى الصابع السخكدؼ لمجولة ،فكانت اول
إشارة دستػرية الى الالمخكدية االدارية بسػجب دستػر  29نيدان  ،0962وصجور قانػن

البمجيات رقع  069لدشة  0962الحؼ لع يبتعج عغ نيج التذخيعات الدابقة في إحكام
رقابة الحكػمة السخكدية عمى البمجيات ،فاشتخط مػافقة وزيخ الذؤون البمجية عمى نفاذ

ق اخرات أمانة بغجاد وباقي البمجيات ،وتكخرت ذات نرػص دستػر  0962في دستػر
=.0961
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قاْ ،ْٞٛيٝؼ ؾكط يف تأقٚ ٌٝدٛزٚ ٙقس أعني ايٓكس عٓ٘ ؾشػب ،بٌ ٜٚهؿ ٞيٛقا١ٜ

اجملتُع َٔ َػاٚئ ايطؿطات ٚاالْسؾاع(.)1

دسٜط باإلؾاض ٠يف شات ايػٝام ايكعٛبات ايعًُ ١ٝاييت ٚقع عبٗ٦ا عً ٢فًؼ ايٓٛاب
يف تٓع ِٝايكٛاْني شات ايكً ،١ؾبعس تؿطٜع قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ
( )21يػٓ 2008 ١تٛايت عً ٘ٝايتعسٜالت ،إش َٓح ايتعس ٌٜايجاْ ٞقالسٝات ٚاغع١

يًشهَٛات احملً ١ٝيف احملاؾعات ،ثِ عاز ٚغًب بعهٗا مبٛدب ايتعس ٌٜايجايح( ،)2اؿاٍ
شات٘ سكٌ َع قاْ ٕٛاْتدابات فايؼ احملاؾعات ،ايصٚ ٟقٌ االَط ؾ ٘ٝإىل سٌ فايؼ
احملاؾعات مبٛدب ايكاْ ٕٛضقِ ( )27يػٓ 2019 ١ايتعس ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛاْتدابات فايؼ

=وبرجور قانػن السحافطات رقع ( )099لدشة  0961تع استبجال تدسية (المػاء)
بالسحافطة ،وتقديع السحافطات إلى أقزية ونػاحي ،واعتخف السذخع لكل مشيا

بالذخرية السعشػية ،ونطع القانػن عزػية مجمذ السحافطة جامعاً بيغ مبجأؼ (التعييغ)
و(االنتخاب) ،إال إنو مغ الشاحية الػاقعية اقترخ عمى التعييغ دون االنتخاب ،كسا صجر
قانػن مجالذ الذعب السحمية رقع ( )29لدشة  0999الحؼ لع يخخج عغ ذلظ ،بل وتع

تشطيع مباشخة الدمصة السخكدية ألدق التفاصيل بسػجب الشطام الجاخمي رقع ( )7لدشة
.0991

ُيشطخ في ذلظ  :د .أحسج عبج الدىخة كاضع الفتالوؼ ،الشطام الالمخكدؼ وتصبيقاتو ،ط،0
مشذػرات زيغ الحقػقية ،بيخوت ،2107 ،ص . 002 -10

( )0د .سميسان مخقذ ،فمدفة القانػن ،دار صادر لمسشذػرات ،القاىخة ،بال سشة شبع،
ص.292-290

( )2تزسغ التعجيل الثاني لقانػن السحافطات غيخ السشتطسة في إقميع الرادر بالقانػن رقع
( )09لدشة  2107في السادة ( )02مشو استحجاث ىيئة لمتشديق بيغ السحافطات ،ونقل
الجوائخ الفخعية لػ ازرات (البمجيات واالشغال واالعسار واالسكان ،والعسل والذؤون

االجتساعية ،والتخبية ،والرحة ،والدراعة ،والسالية ،والذباب والخياضة) ،ثع غيخ التعجيل
الثالث وفق القانػن ( )01لدشة  2101في السادة ( )02مشو حكع نقل صالحيات و ازرتي
الرحة والتخبية الى اختراص (التفػيس) بالالزم مشيا لتدييخ تمظ السخافق.
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احملاؾعات ضقِ ( )12يػٓٚ ،)1(2018 ١سً ٍٛفًؼ ايٓٛاب قٌ فًؼ احملاؾع ١بؿهٌ
َباؾط نذٗ ١ضقاب ١ٝعً ٢ايػًط ١ايتٓؿٝص ١ٜاملباؾط ٠يًشهِ احملً ٞيف احملاؾع ،١بايٓل
عًٜ " ٢ك ّٛاعها ٤فًؼ ايٓٛاب ٚنالً قسض تعًل االَط باحملاؾع ١اييت ميجًٗا مبُاضغ١
االؾطاف ٚايطقاب ١عً ٢اعُاٍ احملاؾغ ْٚا٥ب ٘ٝيف نٌ قاؾعٚ ١تكس ِٜايتٛقٝات ايالظَ١

بؿأْٗا جملًؼ ايٓٛاب" (ْٗ ٖٛٚ ،)2ر غطٜب ٚغري َتعٕ ،ؾإَـا إٔ ُٜعرتف بٛدٛز فايؼ
ؾعب ١ٝقً ١ٝمتاضؽ اختكاقاتٗا ٚؾل ايكٛاعس ايعاَ ١املعطٚؾ ،١أ ٚتباؾطٖا ايػًط١
املطنعٚ ١ٜاييت ؽهع بايٓتٝذ ١يًطقاب ١ايعاَ ١جملًؼ ايٓٛاب ،ميهٓٓا بٝإ مجًَٔ ١
املالسعات بكسز شيو: ٖٞ ،
 .0إٕ االختكام ايطقاب ٞيًربملإ عً ٢اؿهَٛات احملًَٓ ١ٝعِ أقالً ٚؾل قإْٛ
احملاؾعات غري املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ(ٚ ، )3ال ٜتهُٔ ايٓل
آْؿاً َٔ االؾاض ٠إىل ضقاب ١أعها ٤فًؼ ايٓٛاب عً ٢أعُاٍ احملاؾغ ْٚا٥ب ٘ٝإناؾ١
تُصنط ،ثِ إْ٘ عً ٢ؾطض اؿاد ١يتعس ٌٜاالختكاقات ايطقاب ١ٝؾاملٓطك ٞإٔ ٜهٕٛ
بتعس ٌٜقاْ ٕٛاحملاؾعات ٚيٝؼ قاْ ٕٛاْتداب فايؼ احملاؾعات.
 .2إٕ َٔ ايكٛاعس االغاغ ١ٝيف ايٓعاّ ايٓٝاب ٞإٔ ايٓا٥ب ال ميجٌ زا٥طت٘ ،امنا ميجٌ االَ١
نًٗا ٚقس ثبتت ٖص ٙايكاعسٚ ٠قطضتٗا َععِ ايسغاتري اؿسٜجَٗٓ ،)4(١ا زغتٛض مجٗٛض١ٜ

( )0السادة ( )0مغ القانػن رقع ( )24لدشة  2109السعجل لقانػن انتخابات مجالذ
السحافطات رقع ( )02لدشة  ،2101والرادر في الػقائع العخاقية بالعجد ( )2966في

. 2109 |02 \9

( )2السادة ( )7مغ القانػن رقع ( )24لدشة  2109السعجل لقانػن انتخابات مجالذ
السحافطات رقع ( )02لدشة . 2101

( )7نطع قانػن السحافطات رقع ( )20لدشة  2111السعجل صالحية مجمذ الشػاب في إقالة
السحافع (م/4ثامشاً  )2/واالعتخاض عمى الق اخرات الرادرة عغ مجمذ السحافطة والغاءىا

(م/21ثانياً  /أ) ،وحل مجمذ السحافطة (م /1/21ب).

( )2د .دمحم كامل ليمة ،الشطع الدياسية الجولة والحكػمة ،دار الشيزة العخبية ،بيخوت،
 ،0969ص .122
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،

022

ثِ إٕ َٔ ٜتٛىل ايطقاب ١ايربملاْ ٖٛ ١ٝفًؼ ايٓٛاب ٚيٝؼ

أعها ٙ٤يهُٜ ٞكاٍ بإٔ اعها ٤فًؼ ايٓٛاب مياضغ ٕٛاالؾطاف ٚايطقاب ١عً ٢أعُاٍ
احملاؾغ ْٚا٥ب ٘ٝيف احملاؾع ١اييت ميجًْٗٛا .
ٜ .7عٌُ فًؼ ايٓٛاب يًكٝاّ بٛادبات٘ ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقاب ١ٝإغ ٠ٛمبا اغتكطت عً ٘ٝقٛاعس
ايعٌُ ايٓٝاب ٞبآي ١ٝتٛظٜع املٗاّ عً ٢ؾإ ؽكك ١ٝزا ١ُ٥عً ٢أغؼ َٛنٛع١ٝ
َٗٓٚا ؾإ فًؼ ايٓٛاب ٚؾل ايٓعاّ ايساخً ٞاـام ب٘(َ ٖٛٚ ،)2ا ال ٜتالّ٤
ٚتهًٝـ ايٓٛاب باإلؾطاف ٚايطقاب ١عً ٢أعُاٍ احملاؾعني ْٛٚابِٗ يًُشاؾعات اييت
تطؾشٛا عٓٗا يؿػٌ َٛاقعِٗ ايٓٝاب ١ٝيًكٝاّ بٛادبات اجملًؼ نُٔ ؾاْ٘
املتدكك.١
عً ٘ٝلس إٔ ٖصا ايتعس ٌٜمل ُٜهـ اختكاقاً ضقابٝاً باملعٓ ٢ايسقٝلٚ ،خايـ مجً١
َٔ ايكٛاعس ايربملاْ ١ٝاالغاغٚ ،١ٝيعٌ ٖصا ايتدبط ْادِ عٔ ضغب ١املُؿطع ايعطاق ٞيف َعاؾ١
االخؿاقات اييت تٛاد٘ اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝعً ٢سس غٛا ٤يف إعُاٍ
ْكٛم ايسغتٛض ،األَط ايص ٟاْعهؼ عً ٢سٝا ٠املٛاطٓني بايٓتٝذٚ ١ايصُْ ٟـطدع أغاغ٘
يػٝاب ايرتانِ ايتؿطٜعٚ ٞايعًُ ،ٞمبا أظٗط ساد ١اؿهِ احملً ٞيعٓاقط بؿطٚ ١ٜتٓع١ُٝٝ
عسٜس ٠تتطًبٗا ايػا َٔ ١ٜاالعرتاف ب٘ ٚتٓعٚ ُ٘ٝقٛالً إىل تطبٝل ايسميٛقطاطْ َٔ ١ٝاس١ٝ
ٚؼكٝل اـسَات َٔ ْاس ١ٝأخط ،٣ؾهالً عٔ ساد ١فًؼ ايٓٛاب يتأق ٌٝػطبت٘ مبا
ًٜٝل َٚهاْت٘ نُؤغػ ١زغتٛض ١ٜتتٛىل إْؿا ٤ايكٛاعس ايكاْٚ ١ْٝٛايطقاب ١عً ٢تٓؿٝصٖا.

( )0السادة ( /29أوالً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة . 2119

( )2يشطخ في ذلظ  :الشطام الجاخمي لسجمذ الشػاب السشذػر في الػقائع العخاقية بالعجد
( )2172في  ،2114/2/9الحؼ نرت السجادة ( )41مشو عمى تذكيل ( )22لجشة في
مختمف االختراصات ،ومشيا البشج ( )00لجشة األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في
إقميع.
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ادلطلة الثاًً

دور الربدلاى يف حفظ التىازى االفقً تني احلكىهات احمللٍة
ُٜؿرتض إ يهٌ املٛاطٓني اؿل يف اؿك ٍٛعً ٢شات املػت َٔ ٣ٛاـسَات اييت
تكسَٗا االدٗع ٠اؿه ،١َٝٛؾإشا َـا ناْت ٖٓاى اَتٝاظات يبعض اؿهَٛات احملً ١ٝتٓعهؼ
عً ٢اـسَات اييت تكسَٗا ،أ ٚإشا تطًبت تًو اـسَات اغتٝؿا ٤مثٔ خسَ ١أ ٚؾطض
نطا٥ب َتؿاٚت ١بني ايػهإ ،ؾػٝؤثط شيو عً ٢أسس األٖساف ايعًٝا ٚاالغاغ ١ٝيًسٚيٖٛٚ ١
إعُاٍ َبسأ املػاٚا ٠بني املٛاطٓني ،تػَُ ٢جٌ ٖص ٙاؿاي ١بايتبا ٜٔأ ٚعسّ ايتٛاظٕ األؾكٞ
(ٚ ،)1()Horizontal Imbalancesاييت ميهٔ إٔ ؼكٌ عٓس عذع احملاؾعات أٚ
األقاي ِٝعٔ تكس ِٜشات َػت ٣ٛاؾٛز َٔ ٠اـسَات ايص ٟتكسَ٘ سه ١َٛقً ١ٝأخط٣
الختالف َػت ٣ٛايٛؾط ،٠أ ٚتبعاً يٓػب ١ايػهإ أ ٚأ ٟظطٚف أخط.)2(٣
غُٓبني يف ٖصا املطًب زٚض ايربملإ يف زض ٤سكٖ ٍٛصا ايتبا ٜٔيف ايس ٍٚاملكاضْ١
 َٔٚثِ ْػتعطض زٚض فًؼ ايٓٛاب ايعطاق ٞيف شيو.
الفرع االول

دور الربدلاى يف درء التثاٌي األفقً تني احلكىهات احمللٍة

يف الذول ادلقارًة
ًٜعب ايربملإ مبا ميجً٘ َٔ َؤغػ ١تهِ ْٛاب ميجً ٕٛايؿعب بأنًُ٘ٚ ،مبا
ميتًه٘ َٔ أزٚات يف ْطام ايتؿطٜع عً ٢املػت ٣ٛايٛطين ٚإقطاض املٛاظْ ١ايعاَ ١ؾهالً عٔ
ٚغا ً٘٥ايطقاب ١ٝاألخط ٣زٚضاً َؤثطاً يًشس َٔ سك ٍٛايتبا ٜٔبني ايٛسسات احملًٚ ١ٝؾل
َٛاضزٖا املازٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٜنُإ اْتؿاع املٛاطٓني َٔ شات اـسَات َكابٌ أعباَ ٤اي١ٝ
َتهاؾٖٚ ،١٦صا َا لس ٙيف ؾطْػا اييت تتؿاٚت ؾٗٝا احملاؾعات تؿاٚتاً ٚانشاً َٔ سٝح
اؿذِ ايػهاْٚ ٞاالْؿط ١االقتكازٚ ١ٜاملػتٜٛات االدتُاع ،١ٝمما قس ٜؤز ٟإىل اختالف
( )0د .حافع غانع دمحم جبخ ،الفيجرالية السالية وأثخىا عمى قدسة وتخريز السػارد بيغ
مدتػيات الحكع السختمفة ،مقال مشذػر في مجمة دراسات أفخيكية ،العجد  ،29الخخشػم،
 ،2100ص . 22
( )2د .عثسان سمسان غيالن ،مرجر سابق ،ص . 202
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َػت ٣ٛاـسَات بني قاؾعٚ ١أخطٜ ،٣ؿهٌ ؼسً ٜا َُٗ ًا ملؤغػات ايسٚي ١يف اؿًٛٝي ١زٕٚ

ٖصا االختالٍ( ،)1عً ٘ٝنؿٌ املؿطع ايؿطْػ ٞتكشٝح االختالف االؾك ٞبني احملاؾعات َٔ
خالٍ تكس ِٜاإلعاْات ،أ َٔ ٚقٓسٚم عاّ ٜعطف باملاٍ املؿرتىٚ ،ايص ٍُُٜٛ ٟبٓػب ١ثابت١
()2
َٔ ايهطا٥ب املطنعٜٛٚ ١ٜظع عً ٢غًطات اؿهِ احملً. ٞ
نُا ٜكسّ اجملًؼ االقتكازٚ ٟاالدتُاع ٞايصًٜ ٟعب فًؼ ايؿٛٝر زٚض
اغتؿاض ٟيف اختٝاض أعها ٙ٤ايعسٜس َٔ ايسضاغات املتعًك ١باملؿاضٜع االقتكازٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ
اييت عازَ ً٠ا ته ٕٛخطط ق ١َٝٛعً ٢املػت ٣ٛايٛطين( ،)3نُا ًٜتعّ أعها ٤اجملايؼ

احملً ١ٝعهٛض ادتُاعات ؾكً ١ٝنٌ ثالث ١أؾٗطٚ ،ال ؾو إٔ شيو ٜػاِٖ يف سؿغ ايتٛاظٕ
()4
االؾك ٞبني احملًٝات .
إٕ ايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ ايربملإ ايؿطْػ َٔ ٞخالٍ أعها ٤فًؼ ايؿٛٝر املٓتدبني
َٔ ايٛسسات احملً ،١ٝمل ٜؿٗس يف مماضغت٘ ايعًُ ١ٝمتجٝالً يٛسسات قً ١ٝبعٗٓٝا عً ٢غطاض
َا تؿٗس ٙايس ٍٚايؿٝسضاي ١ٝنأملاْٝا ،بكسض َا زأب أزاؤِٖ عً ٢إٔ ٜه ٕٛنًٝاً يكاحل
()5
ايػًطات احملً ١ٝبؿهٌ عاّ ز ٕٚػعٜٚ ،١٥عهؼ ٖصا ضغٛر ٚسس ٠ايسٚي ١يف ؾطْػا .
عً ٢ايطغِ َٔ ايتٛغع يف اختكاقات اإلزاضات احملً ١ٝيف ؾطْػا ،إال إْٗا غايباً َا
تسٜط ؾؤْٗٚا اعتُازاً عً ٢قٛايب قاْ ١ْٝٛعاَٚ ،١إضؾازات َٔ املطاؾل املطنع ١ٜبؿهٌ يٛا٥ح
( )0د .كامل بخبخ ،نطع االدارة السحمية ،دراسة مقارنة ،ط ،0السؤسدة الجامعية لمجراسات
عسان  ،0996ص.2
والشذخ والتػزيعّ ،
( )2د .فالح حدغ عصية الياسي ،االختراص السالي لمسحافطة غيخ السشتطسة في إقميع،
ط ،0دار الدشيػرؼ ،بيخوت  ،2104ص.077

( )7جػرج فيجيل وبيار دلفػلفيو ،القانػن اإلدارؼ ،ج ،2تخجسة مشرػر القاضي ،السؤسدة
الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت ،2111 ،ص.794

( )2د .خالج سسارة الدغبي ،تذكيل السجالذ السحمية وأثخه عمى كفايتيا في نطع اإلدارة
السحمية ،دار الثقافة لمشذخ والتػزيع ،عسان  ،0997ص.202
( )9د .حديغ عثسان دمحم عثسان ،اإلدارة الحخة لمػحجات السحمية ،دار الجامعة الججيجة
لمشذخ ،اإلسكشجرية ،2109 ،ص.49-41
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منٛشد ،١ٝبايؿهٌ ايص ٟهعًٗا متاضؽ أمناطاً َتؿابٗ ١إىل سس ؾب٘ ناٌَ يف اجملاالت
االقتكازٚ ١ٜايتٓع ِٝاملسضغٚ ٞايتدطٝط ٚغريٖاٜ ،طدع ٖصا يػببني ،األ ٍٚتؿٛم
املؤغػات ايٛطٓ ١ٝيف ايتدطٝط ٚضغِ ايػٝاغات ايعاَٚ ،١ايجاْٜ ٞتعًل باملكازض املاي١ٝ
احملً ١ٝاييت ال تػُح هلا بإزاض ٠شات ١ٝناًَ ١يؿؤْٗٚا اـاقٚ ،١ال ميهٔ اؾرتاض اؿكٍٛ

عً ٢ايتُ ٌٜٛز ٕٚتسخٌ َٔ اؾٗات شات ايكً ٖٞٚ ،١اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜايربملإ(،)1
ٖهصا ٜعٗط بؿهٌ دً ٞايسٚض ايصًٜ ٟعب٘ ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ االؾك ٞبني احملًٝات
ايؿطْػ ١ٝاييت ٜبس ٚؾٗٝا تأثري ٚسس ٠ايُٓط يف تهاؾؤ اـسَات املكسَ ١يًُٛاطٓني.
أَـا يف اْهًرتا ؾإٕ ٚدٛز سهَٛات قًَ ١ٝػتكً ١ابتسا ،٤بؿعٌ تعاٜس تعسز
االْؿط ١اييت تكسَٗا ٚعسّ تٛاؾط االَهاْات ايالظَ ١يصيو ٚخكٛقاً يس ٣ايكػريَٗٓ ٠ا
ٚاييت ال متتًو إَهاْات َاي ١ٝا ٚبؿط ١ٜناؾ ،١ٝانططٖا ٚؼت عسّ ايطغب ١يف تسخٌ اؿه١َٛ
املطنع ١ٜإىل إهاز أؾهاٍ ٚقٛض َٔ ايتعاَ ٕٚع سهَٛات قً ١ٝأخط ٣يتٛؾري خسَات
َع ١ٓٝناإلْاضٚ ٠ايكطف ايكشَٓٚ ٞع االٚب ١٦عٔ احملاق ٌٝايعضاع ١ٝأ ٚايػهإٚ ،بػبب
شيو ؾكس خًل تعسز قٛض ٚأؾهاٍ ايتعا ٕٚتؿاٚتاً بني اـسَات املكسَ ١يًػهإ َٔ ْاس،١ٝ
ْٛٚعاً َٔ االضتباط بني املٓاطل احملً ١ٝؾطنت٘ اؿاد ١إلَهاْٝاتٗا ،األَط ايص ٟططح َٔ
قبٌ ْٛاب تًو املٓاطل يف فًؼ ايعُ ّٛمما أز ٣قسٚض تؿطٜعات غريٍت َٔ سسٚز بعض
احملًٝات ؾهالً عٔ تؿطٜعات عآََ ١عُ ١يًعسٜس َٔ اـسَات اييت تكسَٗا اؿهَٛات

احملً.)2(١ٝ

ٜهتػب َٛنٛع ايطقاب ١عً ٢اؿهَٛات احملًٚ ١ٝتٛد ٘ٝايػٝاغ ١ايعاَ ١ؾٗٝا

أُٖٝت٘ يتشكٝل تأَني املػاٚا ٠يف اـسَات( َٔ ،)3شيو تٛد ٘ٝاؿهَٛات احملً ١ٝبتػط١ٝ
بعض ايكطاعات عً ٢م ٛااليعاّ نايتعًٚ ِٝايكش ١ز ٕٚقطاعات أخط ٣ناملتٓعٖات اٚ
( )0د .عبج الخحسغ جسعة إبخاليع التخكي ،رقابة الدمصة السخكدية عمى الػحجات السحمية ،دار
الجامعة الججيجة ،االسكشجرية ،2101 ،ص .062 -060

( )2د .صبحي محخم ،التقديع االدارؼ كسجخل لتصػيخ الحكع السحمي ،إصجارات مخكد
البحػث االدارية في الجامعة العخبية ،القاىخة ،0947 ،ص .20 - 09
( ) 7د .حدغ دمحم عػاضة ،اإلدارة السحمية وتصبيقاتيا في الجول العخبية ،السؤسدة الجامعية
لمجراسات والشذخ والتػزيع ،بيخوت ،0917 ،ص.22
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االٖتُاّ بايؿٓ ٕٛاييت ٜبك ٢إْؿاٖ٤ا أ ٚاالْؿام عًٗٝا َٔ عسَ٘ َطْٖٛاً بإضاز ٠اؿهَٛات
احملًٚ ،١ٝتبك ٢ايػًط ١ايتكسٜطٚ ١ٜاغع ١يًشهَٛات احملً ١ٝيف تؿاقَٓ ٌٝاٖر ايتعًِٝ
ٚآيٝات تٓؿٝص ايػٝاغ ١ايكشٚ ١ٝططٜك ١إزاضتٗا ،إال أْٗا تبكَ ٢كٝس ٠بايتؿطٜع بتٛؾري أقٌ
اـسَٚ ١سسٚز اإلْؿام عًٗٝا ٚخانع ١يطقاب ١فًؼ ايعُ ّٛعً ٢شيو(.)1
َٔ خالٍ ؼهِ مبكازض مت ٌٜٛاؿهَٛات احملً ١ٝمياضؽ ايربملإ ضقابت٘ عًٗٝا
باؾرتاط اشْ٘ يؿطض ايهطا٥ب احملً ١ٝعً ٢املًهٝات ايعكاض ،١ٜباإلناؾ ١إىل اإلعاْات
ايٛطٓ ١ٝيًشهَٛات احملًٚ ١ٝاييت تتؿاٚت ْػبٗا َٔ  %57إىل  َٔ %70إمجايَ ٞا ؼتاد٘
تًو اؿهَٛات يًكٝاّ بٛادباتٗا ،تتٛخٖ ٢ص ٙاملهٓات ٖسؾني االَ ٍٚػاعس ٠بعض ايػهإ
ٚخكٛقاً اعؿا ٤االضان ٞايعضاع ١ٝاحملً َٔ ١ٝايهطا٥ب مبٛدب تؿطٜع غٓٚ 1969 ١األبٓ١ٝ
ايعضاع ١ٝعاّ ٚ ،1971اهلسف ايجاْ ٞغس ساد ١اؿهَٛات احملً ١ٝبؿهٌ هعٌ أزاٖ٤ا
َتهاؾ٦اً(.)2
إشا نإ ؼكل َكاحل ايٓاؽ ٚتهاؾؤ اـسَات  ُِّٜٗاؿهَٛات احملً ١ٝؾُِّٜٗٗ ٛ
اؿه ١َٛاملطنع َٔ ١ٜباب أٚىلٚ ،اؿهٖٓ ١َٛا باملعٓ ٢ايٛاغع تؿٌُ فًؼ ايعُّٛ
خكٛقاً يف ايٓعاّ االْهًٝع ٟايص ٟتتساخٌ ؾ ٘ٝايػًط ١بؿعٌ إ االغًب ١ٝايربملأَْ ٖٞ ١ٝ
تؿهٌ اؿه ١َٛيف ظٌ اْهباط سعبَ ٞؿٗٛز ي٘ ،ؾايعسٜس َٔ األعبا ٤املًكا ٠عً ٢عاتل
ايػًطات احملً ١ٝته ٕٛهلا قبػ ١ق َٔٚ ١َٝٛثِ هب إٔ تتشٌُ اـع ١ٜٓايكَ ١َٝٛا
تكته َٔ ٘ٝأعباَ ٤اي.)3(١ٝ
إٕ ايٓتٝذ ١ايطبٝع ١ٝهلصا االٖتُاّ تٛد ٘ٝبعض مماضغات اؿهِ احملًٚ ٞتكسِٜ
اإلعاْات املاي ،١ٝيصا َٔ املٓطك ٞإٔ َٔ مياضؽ ٖص ٙايتٛدٗٝات ٚاالعاْات غُٝتًو
قالس ١ٝقطاضات شات أثط َٔٚ ،نإ ي٘ غًط ١ايكطاض اَتًو غًط ١ايطقاب ١بايٓتٝذ.١

(1) J.A.Chander , Local government today , 4th edition , Manchester
University press , Manchester, 2010 , p.5 .
( )2د .دمحم أحسج إسساعيل ،الشطام القانػني لمجساعات السحمية االدارية في انجمت اخ،مرجر
سابق ،ص .762
(3) Owen Hood Phillips , Constitution and Administrative Law , 5th
edition , Publisher: Sweet & Maxwell; London 1973 , p.469 .
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أَـا يف أملاْٝا عسا اختكاقات ايتُج ٌٝاـاضدٚ ٞايسؾاع َٚػا ٌ٥ايٓكس
ٚاملكاٜٝؼ ٚايتذاض ٠اـاضدٚ ١ٝايهُاضى ٚضقاب ١ايػهو ٚسكٛم ايٓؿط باؿه ١َٛاالؼاز،١ٜ
تطى ايٓعاّ االغاغ ٞاالملاْ ٞؾؤ ٕٚايالد٦ني ٚتٓع ِٝاالقتكاز ٚايعٌُ ٚاالْتاز ايعضاعٞ
ٚايؿشٔ ايبشط ٟالختكام اؿهَٛات احملً ،)1(١ٝنُا تٛدس بعض ايكٛٝز ايكاْ ١ْٝٛيكاحل
املكاطعات يف االختكاقات املؿرتن ١بني اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝاييت
تؿٌُ ايكاْ ٕٛاؾٓا ،ٞ٥ؾؤ ٕٚايالد٦ني املٓؿٝني ،سكٛم االداْب ،ايكٛاْني اـاق١
باالقتكاز ،ايكٛاْني اـاق ١بايعكاضات ،قاْ ٕٛايعٌُ ،املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝاالْتاز ايعضاعٞ
ٚاْتاز ايػاباتَ ،هاؾش ١االٚب ،١٦ايٓكٌ ٚاملٛاقالت نكٛاْني ايؿشٔ ايبشطٚ ٟايٓكٌ ايساخً،ٞ
االضقاز اؾ ،١ٜٛاملطٚض ،ايٓكٌ بايػٝاضات ٚايػهو اؿسٜس ١ٜغري االؼازَ ،)2(١ٜع عسّ متتع
االؼاز بايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيف ٖص ٙاالختكاقات إال يف ساي ١تعصض َعاؾتٗا َعاؾ ١ناؾ١ٝ

بتؿطٜعات قً ١ٝعًَ ٢ػت ٣ٛاملكاطعات ،أ ٚإشا نإ ايتؿطٜع ايكازض عٔ إسساٖا ًُٜشَل
نطضاً مبكاحل َكاطعات أخط ٣أَ ٚكاحل اجملتُع بؿهٌ عاّ ،أ ٚإٔ تكته ٞاحملاؾع١
عًٚ ٢سس ٠ظطٚف املعٝؿ ١ؾُٝا ٜتعس ٣سسٚز ايٛال ١ٜقسٚض قاْ ٕٛاؼاز ،)3(ٟإال إٔ
احملهُ ١ايسغتٛض ١ٜشٖبت إىل إٕ تكسٜط ايػًطات االؼاز ١ٜيف ٖصا ايٓطام ٜع ُّس قطاضاً غٝاغٝاً
ال ىهع يًطقاب ١ايكها ١ٝ٥اشا َا أضازت اؿه ١َٛاحملً ١ٝيٛالَ ُ١ٜـا ايطعٔ ؾٚٚ ،٘ٝؾكاً يصيو
ؾكس اغتػٌ االؼاز قالسٝات٘ بإقساض ايهجري َٔ ايتؿطٜعات يف املٛانٝع املؿرتن ،١عٝح
اغتٛىل ايربملإ االؼاز ٟعً ٢غٔ َععِ ايتؿطٜعات املؿرتن ١سؿاظاً عً ٢عسّ ايتؿاٚت
(.)4

بني املٛاطٓني بتًك ٞاـسَات يف املكاطعات املدتًؿ١

إٕ ايؿهٌ االؼاز ٟيًسٚي ١ال ٜعين اْؿطاز املكاطعات يف ضغِ ايػٝاغ ١ايعاَ ١عً٢
مَ ٍٛػتكٌ عٔ اؿه ١َٛاالؼاز ،١ٜؾايكاْ ٕٛاالغاغ ٞيػْٓ 1949 ١ل بٛنٛح َٓ٘ عً٢

َػؤٚي ١ٝاملػتؿاض االؼاز ٟيف ؼسٜس املبازئ ايتٛد ١ٝٗٝيًػٝاغات ايعاَ ١يف ايسٚي،)5(١

( )0السادة ( )47مغ القانػن االساسي االلساني لدشة . 0929
( )2السادة ( )42مغ القانػن االساسي االلساني لدشة . 0929

( )7السادة ( )42مغ القانػن االساسي االلساني لدشة . 0929
(4) P.M. Blair, Federlism and Judical Review In West Germany,
Clarndon press , Oxford 1981 , p.25.
( )9السادة ( )69مغ القانػن االساسي االلساني لدشة . 0929
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نُا إ سل االقاي ِٝيف ايتؿطٜع احملً ٞيف ْطام االختكاقات املؿرتنَ ١كٝس عاي ١عسّ
َباؾط ٠ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝاالؼاز ١ٜيتٓع ِٝقاْ ٕٛيف املٛنٛع ايص ٟتتٛخ ٢سه ١َٛايٛال١ٜ
تٓع ،ُ٘ٝؾإٕ أقسض ايربملإ االؼاز ٟقاْ ٕٛيف ٖصا ايكسز ٚدب عً ٢سه ١َٛايٛال١ٜ
االيتعاّ ب٘ ٚتٓؿٝص.)1(ٙ
عً ٢ايطغِ َٔ إٔ االقٌ ؼٌُ نٌ َٔ اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜنٌ َٔ اؿهَٛات
احملًْ ١ٝؿكات مماضغتٗا َٗاَٗا ،إال إْ٘ إشا قاَت املكاطعات مبُاضغَٗ ١اّ َعٚ ١ٓٝؾل
تؿطٜع اؼاز ٟعً ٢غب ٌٝايتهًٝـ ايٛطين ؾتُ َٔ ٍٍٛاالؼازٚ ،يف ساٍ خطم ٚالَ ١ٜا
اليتعاّ ُٜشٌٍُ ايسٚي ١غطاََ ١اي ١ٝؾال تتشٌُ َا ٜعٜس عٔ َٗٓ %50اٜٚ ،تشٌُ ايباق ٞاالؼاز
ٚاملكاطعات نهٌ قٝاغاً عًَ ٢كساض َا تتشكٌ عًَ َٔ ٘ٝػاعسات َاي ١ٝاؼاز.)2(١ٜ
عً ٢أ ١ٜساٍ يعب ايربملإ االملاْ ٞمبذًػ ٘ٝزٚضاً باضظاً يف سؿغ ايتٛاظٕ األؾكٞ
بني املكاطعات االملاْ ١ٝاألملاْ ١ٝايػت ١عؿط ،خكٛقاً بعس نِ َكاطعات املاْٝا ايؿطق١ٝ
ايػت عاّ ٚ 1990اعاز ٠تٛسٝس ايسٚيْ ،١عطاً يًتؿاٚت ايهبري بني اقتكاز املكاطعات ايؿطق١ٝ
املٓهُٚ ١باقَ ٞكاطعات املاْٝا ،ؾكس سهٝت ٖص ٙاملكاطعات بإعاْات َٓتعُ ١يف املٛاظْ١
االؼاز ١ٜتكٌ اىل َاًَٝ ١٥اض ٜٛض ٚغٜٓٛاً ،ؾهالً عٔ َطاقب ١ؼٛالت غٛم ايعٌُ ٖٚذط٠
ايعسٜس َٔ ايعُاي ١املاٖط ٠اىل غطب املاْٝا ،مما زؾع اىل اقاََ ١ؿاضٜع ممٛي َٔ ١اؿه١َٛ
املطنع ١ٜيف املسٕ ايؿطق ١ٝايهبري ٠نـ ( )Leipzig( ٚ )Dresdenيتُٓ ١ٝايبٓ ٢ايتشت١ٝ
ؾٗٝا( ،)3نُا إ يًعٛاٌَ ايسٚي ١ٝأثطٖا يف متتع بعض املكاطعات يف املاْٝا غكٛق ١ٝتٓؿطز
بٗا عٔ باق ٞاملكاطعات ،ؾٛالٜيت (ٜ )Westmunsterland(ٚ )Emslandكعإ
بؿهٌ َتكاضب َع إقً )OastGelderland(ٚ )Tewente( ُٞٝيف ٖٛيٓسا يف ْطام
إقًٜ ِٝػُ ،)Euregio( ٢ؾتساخٌ اؿسٚز ايطٚ ٌٜٛقػط سذِ ٖص ٙاملكاطعات ؾطض
اْتؿاع غهإ ايٛسسات احملً ١ٝيف ايسٚيتني َٔ بعض اـسَات ايتعًٚ ١ُٝٝايكش١ٝ

( )0السادة ( )0 / 42مغ القانػن األساسي االلساني لدشة .0929

( )2السادة ( | 012أ) مغ القانػن االساسي االلساني لدشة .0929
( )7د .دمحم صادق اسساعيل ،التجخبة االلسانية ،دراسة في عػامل الشجاح الدياسي
واالقترادؼ ،دار العخبي لمشذخ والتػزيع ،القاىخة  ،2104ص . 79
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ٚايرتؾ ،١ٝٗٝمبا ُُٜجٌ منٛشداً يًتعا ٕٚايسٚي ٞؾطض خكٛق ١ٝيف ايػًطات ايطقاب١ٝ

اؿهٚ ١َٝٛايربملاْ ١ٝعً ٢اؿهَٛات احملً ١ٝؾٗٝا(.)1

نُا إ ايتطٛض يف ٚغا ٌ٥االتكاٍ ٚظٗٛض املسٕ ايهبريْ ٠تر اغتكطاب يطؤٚؽ

االَٛاٍَٚ ،ع تٛاؾط ؾطم ايعٌُ تتعاٜس سطنات اهلذطٚ ،)2(٠نٓتٝذ ١يتبا ٜٔايٓؿاط
االقتكاز ٟبني املكاطعات ٜتؿاٚت عا٥سات ايهطا٥ب احملًٚ ١ٝتتأثط قطاعات نايططم
ايػطٜع ١أ ٚتكس ِٜاـسَات ايكش ،١ٝاألَط ايص ٟزؾع فًؼ االؼاز (ايبْٛسغطات) يف
ايربملإ الؽاش ادطا٤ات َعاؾ َٔ ١خالٍ طًب ايطأ َٔ ٟاحملهُ ١ايسغتٛض ١ٜاييت أقسضت
قطاضٖا عاّ  2008بهطٚض ٠إهاز َعاؾات ملتابع ١اقتكاز املكاطعاتٚ ،إْعاف اقتكازٜات
املكاطعات االنعـ يتععٜع ٚنعٗا ،ايص ٟتُطدِ السكاً بإْؿا ٤فًؼ ؼت َػُ ٢فًؼ
االغتكطاض ٜتأيـ َٔ ٚظٜط املاي ١ٝاالؼازٚٚ ٟظضاَ ٤اي ١ٝاملكاطعات ٜؿهً ٕٛفًؼ ؽطٝط
َايٜ ٞكسَ ٕٛتٛقٝات يًشهٚ ١َٛايربملإ بؿهٌ زٚض ٟملعاؾ ١االختالالت املاي١ٝ
ٚاالقتكاز .)3(١ٜعًٜ ٘ٝتذً ٢إٔ ايربملإ االملاْٚ ٞؾل طبٝع ١تؿهٚ ً٘ٝقالسٝات٘ ميتًو
االزٚات ايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ١ٝاييت ميهٓ٘ َٔ خالهلا تععٜع ايتهاؾؤ بني املكاطعات االملاْ١ٝ
يهُإ َكاحل ناؾ ١أؾطاز ايؿعب.
الفرع الثاًً

دور جملس الٌىاب يف درء التثاٌي األفقً

تني احلكىهات احمللٍة يف العراق
تربظ يف ايس ٍٚشات االْعُ ١ايػٝاغ ١ٝسسٜج ١ايعٗس بايسميٛقطاطٚ ١ٝاييت مل تػتكط
ؾٗٝا ايتؿهٝالت احملً ١ٝبؿهٌ َتعٕ إٔ تعُس بعض اؾٗات ايػٝاغ ١ٝالغتػالٍ ْؿٛشٖا

( )0د .ضخيف بصخس ،مػسػعة الحكع السحمي ج ،0مصبعة نيزة مرخ ،القاىخة،0944 ،
ص .27
( )2د .صبحي محخم ،مرجر سابق ،ص .2
(3) Dominic Heinz , Federal reform2 in Germany , Copyright , Centro
Studi SUL Fereralismo 2010. P 5-6.
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عً ٢اؿه ،١َٛأ َٔ ٚخالٍ أغًبٝتٗا ايربملاْ ١ٝيف زعِ ؽكٝكات َاي ١ٝيسٚا٥طِٖ االْتداب١ٝ
زعُاً ؿعٛظِٗ االْتداب ١ٝأ ٚاالغت٦جاض مبهاغب

()1
ؾ. ١ٜٛ٦

اَتاظ ايؿهٌ االؼاز ٟيف ايعطام بعس ايتػٝري ايػٝاغ ٞعاّ  2003غكٛق ١ٝيف
ٚدٛز إقً ِٝنطزغتإ ايص ٟميجٌ الَطنع ١ٜغٝاغ ،١ٝؾهالً عٔ خكٛقٝت٘ اؾٛٝغٝاغ،١ٝ
ٚمخػ ١عؿط قاؾعٚ ١ؾل ْعاّ ايالَطنع ١ٜاإلزاض ،١ٜؾٗٓاى َا ٜكؿ٘ ايؿك٘ بال متاثٌ
زغتٛض ،ٟؾهالً عٔ ال متاثٌ غٝاغ ٞبػبب االختالف يف ايرتنٝب ١ايػهاْٚ ١ٝاؿذِ
االقًٚ ُٞٝايطابع االقتكازٚ ٟاملٛاضز ٚايجطٚات بني ايٛسسات االقً.)2(١ُٝٝ
لس إٔ ؽطٝط ٚتٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًسٚيٚٚ ،١نع اـطط ايعاَٚ ١االؾطاف
عً ٢عٌُ ايٛظاضات ٚاؾٗات غري املطتبط ١بٛظاض ٠يف ايعطام ٖ ٞأَٛض َٔ اختكام فًؼ

ايٛظضا ٤االؼاز ،)3(ٟنُا إٔ ضٝ٥ؼ فًؼ ايٛظضاٜ ٤عس املػؤ ٍٚايتٓؿٝص ٟاملباؾط عٔ
ايػٝاغ ١ايعاَ ١يًسٚي ،)4(١االَط ايصٜ ٟؿاب٘ َا ْل عً ٘ٝايكاْ ٕٛاالغاغ ٞاالملاْ ٞعًَ ٢ا
تبني يٓا ،نُا إ عً ٢احملاؾغ تٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ ١اييت ٜهعٗا فًؼ ايٛظضا ٤يف سسٚز
احملاؾعٚ ،)5(١ي٘ سل االعرتاض عً ٢قطاضات فًؼ احملاؾع ١اشا ناْت كايؿ ١يًدطط ايعاَ١
()6

يًشه ١َٛأ ٚاملٛاظْ ١ايعاَ١
اجملًؼ عًٗٝا(.)7

،

ٚإسايتٗا إىل احملهُ ١االؼاز ١ٜيًٓعط ؾٗٝا إشا َـا أقط

( )0د .ضخيف بصخس ،مرجر سابق ،ص .021
( )2رونالج ل .واتذ ،األنطسة الفيجرالية ،تخجسة :غالي بخىػمة وميا بدصامي وميا تكال،
مشتجػ االتحادات الفيجرالية ،أوتاوا كشجا ،2116 ،ص.10

( )7السادة ( /11أوالً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
( )2السادة ( )41مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119

( )9السادة (/70ثالثاً) مغ قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع ( )20لدشة 2111
السعجل.

( )6السادة ( /70احج عذخ /0 /جـ) مغ قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع ()20
لدشة  2111السعجل.

( )4السادة ( /70احج عذخ  )7/مغ قانػن السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع ()20
لدشة  2111السعجل.
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األَط ايصٜ ٟعٗط َٓ٘ اػا ٙاملؿطع م ٛتٓع ِٝايتٛاظٕ بني اؿهَٛات احملً ١ٝيًُشاؾعات
غري املٓتعُ ١يف اقً ،ِٝإال إٕ االَط يٝؼ نصيو َع إقً ِٝنطزغتإ؛ إش مل ٜعٗط ٚدٛز
تٓعُٝات قاْ ١ْٝٛبٗصا االػا ،ٙاالَط ايصٜ ٟػتسع ٞااليتؿات إي ٘ٝيسض ٤ايتؿاٚت بٚ ٘ٓٝبني
باقَٓ ٞاطل ايعطام ،خكٛقاً َع ٚدٛز خالؾات يف تٛظٜع ايجطٚاتٚ ،اْعهاؽ شيو عً٢
متتع أبٓا ٤ايؿعب ايعطاق ٞغسَات َتهاؾَ ١٦كابٌ شات األعبا ٤اييت ٜتشًُْٗٛا.
إٕ نطٚض ٠ايػع ٞإلهاز غٝاغ ١عاََٛ ١سسٚ ٠ؼكٝل ايعساي ١يف تٛظٜع
ايتدكٝكات املاي ١ٝبني اؿهَٛات احملً ١ٝعً ٢اختالف ايٓعِ ايػٝاغ ١ٝتػتسع ٞإٔ
ٜه ٕٛتٛظٜع ايجطٚات ايطبٝع ١ٝيف ايس ٍٚاييت تعتُس عًٗٝا بؿهٌ أغاغ ٞيف متْ ٌٜٛؿاطاتٗا
اؿه ١َٝٛنايعطام باإلبكاًَ ٤هٖ ١ٝص ٙايجطٚات يهٌ ايؿعب ،غالف ايس ٍٚاييت تؿٗس تٓٛعاً
يف ايٓؿاطات االقتكاز ،١ٜؾإٕ ايجطٚات ايطبٝع ١ٝتعٛز ًَهٝتٗا يألقاي ِٝنُا يف ايؿسضايٝات
األٚضب ،١ٝغا ١ٜشيو اؿًٛٝي ١ز ٕٚسك ٍٛتؿاٚت املطنع االقتكاز ٟبني االقاي ِٝأٚ
احملاؾعات عًَ ٢ػت ٣ٛاـسَ ١اييت تؤزٜٗا املؤغػات ايعاَ ١باختالف َكازض ايتٌُٜٛ
ٚايػًطات اييت تتُتع بٗا اؿهَٛات احملً ١ٝؾٗٝا(.)1

إٕ املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞأخص ٖصا االَط بعني االعتباض َع تبين ايؿهٌ
االؼاز ٟيًسٚيٚ ١ؾل قاْ ٕٛإزاض ٠ايسٚي ١ايعطاق ١ٝيًُطسً ١االْتكاي ١ٝيػٓ َٔ ،2004 ١خالٍ
ايٓل عً ٢تٛظٜع االٜطازات املتشكك َٔ ١ايجطٚات ايطبٝع ١ٝعٔ ططٜل املٛاظْ ١االؼاز١ٜ
بؿهٌ َٓكـ ٜتٓاغب َع ايتٛظٜع ايػهاْ ٞيف مجٝع اما ٤ايبالز َع األخص بايٓعط
املٓاطل اييت سطَت َٓٗا بكٛض ٠فشؿ َٔ ١قبٌ ايٓعاّ ايػابل َٚعاؾَ ١ؿانًٗا
ٚاستٝاداتٗا بؿهٌ ٜتٓاغب َع زضد ١ايتطٛض يف املٓاطل األخط َٔ ٣ايبالز(ٚ ،)2أغٓس إىل
اؿه ١َٛاالؼاز ١ٜإزاضتٗا بايتؿاٚض َع سهَٛات األقايٚ ِٝاحملاؾعاتٚ ،تهطض ايٓل عً٢

(1)OECD, Economic survery Switzerland , public egelement en
francais , p.30 . available on internate :
https://books.google.iq/books?id=ufM1fyRT52wC&printsec=frontcov
er&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=f
alse
( )2السادة ( | 29ىـ) مغ قانػن ادارة الجولة العخاقية لمسخحمة االنتقالية لدشة .2112
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شيو مبٛدب زغتٛضٚ ،2005يهٔ َع شنط عباض( ٠ايٓؿط ٚايػاظ)( ،)1نإ األٚىل االبكا ٤عً٢
عباض( ٠ايجطٚات ايطبٝع )١ٝنْٗٛا أعِ ٚأمشٌ.
ٚأؾطز املؿطع ايسغتٛض ٟأسهاّ (ايٓؿط ٚايػاظ ٚاآلثاض) بٛقؿٗا اختكاقات

قا ١ُ٥بصاتٗا يف املٛاز ألُٖٝتٗا بٛقؿت٘ ثطٚات ٚطٓ ،)2(١ٝعً ٘ٝؾإ اؾٗ ١اييت هلا تكطٜط
أغًٛب إزاضٖ ٠ص ٙايجطٚات االؼازٚ ١ٜايتكطف ؾٗٝا ٖ ٞفًؼ ايٓٛاب االؼازٚ ٟاؿه١َٛ
االؼازٚ ،)3(١ٜمل تسضز أسهاّ إزاضٖ ٠ص ٙايجطٚات يف ايتكٓٝـ ايص ٟتبٓا ٙزغتٛض َٔ ٚدٛز
اختكاقات سكط ١ٜيًشه ١َٛاالؼازٚ ،١ٜاختكاقات َؿرتن ١بٗٓٓٝا ٚبني األقايِٝ
()4

ٚاحملاؾعات

.

دسٜط باإلؾاض ٠إٕ ْكٛم زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١شات ايكً١
بايالَطنع ،١ٜال تُعٗط ؾٛاضقاً نبري ٠يف االختكاقات بني االقايٚ ِٝبني احملاؾعات غري
املٓتعُ ١يف إقً ،ِٝؾعٓس ؼسٜس االختكاقات املؿرتن ١بٗٓٝا ٚبني ايػًطات االؼاز ١ٜمل
ٜؿطم ايسغتٛض بني االقايٚ ِٝبني احملاؾعات يف إزاض ٠ايهُاضى ٚضغِ ايػٝاغ ١ايب١ٝ٦ٝ
ٚايكشٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايرتب ،١ٜٛنُا أْاط بٗا مجٝعاً نٌ َـا مل ٜٓل عًَٔ ٘ٝ
االختكاقات اؿكط ١ٜيًػًطات االؼاز ،١ٜبٌ ٚأعط ٢االٚي ١ٜٛيكاْ ٕٛاإلقًٚ ِٝاحملاؾعات
غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝعً ٢ايكاْ ٕٛاالؼاز ،)5(ٟنُا لس ػً ٞشيو ٚانشاً يف ايٓطام
( )0السادة ( )000و ( )002مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة . 2119
( )2السػاد ( )007 ،002 ،000مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة . 2119
( )0اسساعيل عمػان عبػد التسيسي ،اختراصات األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في
إقميع الستعمقة بالشفط والغاز ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقػق ،جامعة الشيخيغ،2109 ،

ص. 41-44

( )2السادتيغ ( )002 ،001مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
( )9تشز السادة ( )009مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة  2119عمى( :كل مـا لع يشز
عميو في االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية يكػن مغ صالحية األقاليع

والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع ،والرالحيات األخخػ السذتخكة بيغ الحكػمة

االتحادية واالقاليع تكػن األولػية فييا لقانػن األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع
في حالة الخالف بيشيسا).
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املايٞ؛ َٔ خالٍ ايٓل عًَٓ ٢ح احملاؾعات اييت مل تٓتعِ يف إقً ِٝايكالسٝات االزاض١ٜ

ٚاملاي ١ٝايٛاغع ١مبا ُُٜهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾؤْٗٚا(ٚ ،)1عً ٢ؽكٝل سك ١عازي َٔ ١االٜطازات
احملكً ١اؼازٜاً يألقايٚ ِٝاحملاؾعات تهؿ ٞيًكٝاّ بأعباٗ٥ا َٚػؤٚيٝاتٗاَ ،ع األخص بعني
االعتباض َٛاضزٖا ٚساداتٗا ْٚػب ١ايػهإ ؾٗٝا( ٖٛٚ ،)2ايٓل ايصْ ٟط ٣أْ٘ باإلناؾ ١إىل
بٝاْ٘ الغتشكام االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف اقً ِٝؾٜٗ ٛؿٌُ نصيو احملاؾعات
املٓتعُ ١يف إقً ِٝعهُ٘.
ٚضغِ ٖصا ٚشاى ؾإٕ َٛاظْ ١اؿهَٛات احملً ١ٝتٓسَر باملٛاظْ ١ايعاَ ١االؼاز،١ٜ
َٚا ٜك ّٛب٘ اقً ِٝنطزغتإ ٚاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝال ٜطمَ إىل إعساز ٚاعتُاز
َٛاظْ ١قً ١ٝهلا شات ١ٝقً ،)3(١ٝأ ٟاغتكالهلا بػًط ١تكسٜط املٛاضز احملًٚ ١ٝادطا٤ات

ؼكًٗٝا ٚاْؿاقٗا(ٚ ،)4ايػبب يف شيو ٜعٛز إىل إٕ ايتُ ٌٜٛاملطنع ٟيًشهَٛات احملً١ٝ
()6
()5
ٜتذاٚظ ايـ َٔ %90املٛاظْ ١ايعاَ ١االؼاز ، ١ٜبٌ ٚقس ٜكٌ اىل مَٛ َٔ %99 ٛاظْاتٗا ،
ٚمبالسع ١إٔ نؿا ١ٜاملٛاضز املاي ١ٝاحملً ١ٝتعهؼ زضد ١اؿط ١ٜيف ايتكطفٜ ،ػتؿـ َس٣
ايتأثري املُهٔ جملًؼ ايٓٛاب يف إعُاٍ ضقابتْ٘ ،عطاً الَتالن٘ غًط ١إدطا ٤املٓاقً ١بني
أبٛاب ٚؾك ٍٛاملٛاظْ ١ايعاَٚ ١ؽؿٝض فٌُ َبايػٗا ،نُا إٕ ي٘ عٓس ايهطٚض ٠إٔ ٜكرتح

عً ٢فًؼ ايٛظضا ٤ظٜاز ٠إمجايَ ٞبايؼ ايٓؿكات( ،)7ؾٝتُهٔ فًؼ ايٓٛاب بايٓتٝذ١
باإلناؾ ١يًشه ١َٛاملطنع َٔ ١ٜؾطض ايطقاب ١ايهُٓ ١ٝعً ٢اؿهَٛات احملًٚ ١ٝتٛدٗٗٝا مبا
ٜتٓاغب َع سادتٗا يًتُ.ٌٜٛ
( )0السادة ( /022ثانياً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
( )2السادة ( /020ثالثاً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
( )7د .فالح حدغ عصية الياسي ،مرجر سابق ،ص. 779
( )2د .عثسان سمسان غيالن ،مرجر سابق ،ص. 742

( )9د .رائج حسجان السالكي ،الحكػمات السحمية ،دار الدشيػرؼ لمشذخ ،بيخوت  ،2119ص
.219-212

( )6د .عمي ىادؼ حسيجؼ الذكخاوؼ ،التشطيع القانػني لالمخكدية السالية في الجولة الفيجرالية،
بحث مشذػر في مجمة السحقق الحمي لمعمػم القانػنية والدياسية ،العجد الثاني الدشة
الخامدة ،2107 ،ص .202
( )4السادة ( /62ثانياً) مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119
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َا ٜعٓٓٝا يف ٖصا املٛضز اإلؾاض ٠إىل ايسٚض ايطقاب ٞجملًؼ ايٓٛاب يف زض ٤ايتبا ٜٔاألؾك ٞبني
اؿهَٛات احملً ،١ٝؾُع سساث ١ايتذطب ١ايػٝاغَٚ ١ٝا ضاؾكٗا َٔ ؼسٜاتٜ ،ؿتكط ايٛنع
ايكاْ ْٞٛيٛدٛز تؿطٜعات ناؾ ١ٝيهُإ عسّ سك ٍٛاختالالت اؾك َٔٚ ،١ٝايكٛاْني اييت
غٍٓٗا فًؼ ايٓٛاب االؼاز ٟيف ٖصا ايكسز تؿطٜعني َُٗني يف ايٓطام املايٚ ٞاإلزاض،ٟ
األ ٖٛ ٍٚقاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يهُإ سكٛم االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ
( )26يػٓ ،)1(2016 ١ايصٜٗ ٟسف إىل ؼكٝل عسَٗ ٠اّ َٓٗا نُإ َؿاضن ١أبٓا ٤االقايِٝ
ٚاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝيف إزاضَ ٠ؤغػات ايسٚيٚ ١ؼسٜس استٝاداتٗا يًبعجات
ٚايعَاالت ايسضاغٚ ١ٝاقرتاح تٓع ِٝاملؤمتطات االقًٚ ١ُٝٝايسٚي ١ٝاـاق ١بٗا( ،)2ايصٜ ٟعس
قسٚض ٙتٓؿٝصاً يٓل زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١عً( ٢تؤغؼ ٖ ١٦ٝعاَ ١يهُإ
سكٛم األقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝيف املؿاضن ١ايعازي ١يف إزاضَ ٠ؤغػات
ايسٚي ١االؼاز ١ٜاملدتًؿٚ ١ايبعجات ٚايعَاالت ايسضاغٚ ١ٝايٛؾٛز ٚاملؤمتطات ايسٚيٚ ،١ٝتتهٕٛ
َٔ ممجً ٞاؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜاألقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقًٚ ،ِٝتٓعِ

بكاْ ،)3()ٕٛإٕ ٖصا ايتٛدُّ٘ ٜط ٣ؾ ٘ٝبعض ايؿك٘ ايسغتٛض ٟأْ٘ ٜٓش ٢إىل احملاقكَ٘ٓ ١
إىل ؼكٝل املػاٚا ٠االؾك١ٝ؛ شيو أْ٘ ُٜؿرتض إٔ تهَ ٕٛعاٜري إؾػاٍ ايٛظا٥ـ يف ايسٚي١
ؾهالً عٔ املؿاضن ١يف املؤمتطات ايسٚيٚ ١ٝايٛؾٛز َٓشكطاً بايهؿاٚ ٠٤ايتدكل ؾكط(.)4
إال أْٓا ْط ٣يف ٖصا ايطأ ٟفاؾا ٠يًٛاقع ،إش إٔ ٖصا ايٓل ٜأت ٞيف غٝام ْكٛم
ايسغتٛض االخط َٔ ٣تبين املبازئ ايسميٛقطاطٚ ١ٝايؿهٌ االؼاز ٟيًسٚي ،١ملعاؾ ١تساعٝات
تاضٜذ اؿهِ ايؿُٛيٚ ٞاملطنع ١ٜايؿسٜس ٠يف ايعطامٚ ،اييت أؾطظت بال ؾو تؿاٚتاً ًَشٛظاً يف
ايؿطم بني األؾطاز ٚتبآٜاً يف ايعطٚف ٚاملؤٖالت بني املٓاطلٚ ،ال ميهٔ اؾرتاض ٚدٛز
سهَٛات احملً ١ٝمبععٍ عٔ تأٖ ٌٝنؿا٤ات تباؾط َٗاّ تتالٚ ّ٤اـسَات اييت ٜؿرتض

( )0نذخ في جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد ( )2206في . 2106|9|09
( )2السػاد ( )2 -0مغ القانػن السحكػر .

( )7السادة ( )019مغ دستػر جسيػرية العخاق لدشة .2119

( )2د .حسيج حشػن خالج ،مبادغ القانػن الجستػرؼ وتصػر الشطام الدياسي في العخاق ،ط،0
مكتبة الدشيػرؼ ،بيخوت ،2102 ،ص.721
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تٛؾريٖا يًُٛاطٓني ،ؾال ميهٔ عاٍ َٔ األسٛاٍ خًل أدٗع ٠سه ١َٝٛنؿ ٠٤ٛؽسّ
استٝادات ٖص ٙاملٓاطل مبععٍ عٔ َٛاطٓٗٝا.
شيو إٔ املككٛز باملػاٚا ٠تًكِّ ٞشات املعاًَ ١أَاّ ايكاْ ٕٛعٓس متاثٌ ايعطٚف،

ٚيٝؼ ايتػاٚ ٟٚإٕ اختًؿت ايعطٚف( ،)1عًٜ ٘ٝؿرتط ؾُٝا ٜػٓ٘ املؿطع َٔ قٛاْني إٔ
ته ٕٛقا ١ُ٥عً ٢أغؼ َٛنٛعَ ١ٝربض ً٠بكٝاَٗا عً ٢أغباب تتٓاغب ٚايػاَٗٓ ١ٜا يف
()2

اؿُا ١ٜاملتهاؾ ١٦أَاّ ايكاْ ٕٛاييت ٜعتس بٗا ايسغتٛض

،

ايكاْ ٕٛاآلخط ايص ٟغٓ٘ فًؼ ايٓٛاب ٖ ٛقاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١ملطاقب ١تٛظٜع

االٜطازات االؼاز ١ٜضقِ ( )55يػٜٓ ،)3(2017 ١ػتٗسف ايكاَْ ٕٛطاقب ١ؽكٝل ايٛاضزات
االؼاز َٔ ١ٜخالٍ ايتشكل َٔ عساي ١تٛظٜع ؽكٝل ايٛاضزات االؼازٚ ١ٜاملٓح ٚايكطٚض
ايسٚي ١ٝسػب اغتشكام االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً َٔ ،ِٝخالٍ فُٛع١
نبري َٔ ٠ايٛغا ٌ٥نايتشكل َٔ تٛظٜع ؽكٝكات ايٛاضزات االؼازٚ ١ٜاملٓح ٚاملػاعسات
ٚايكطٚض ايسٚيَٚ ،١ٝتابع ١متَ ٌٜٛبايؼ ايتدكٝكات َٔ ٚظاض ٠املايٚ ١ٝاالدطا٤ات ايتٓؿٝص١ٜ
املتدص ٠الستػاب سك ١نٌ إقً ِٝأ ٚقاؾع ١غري َٓتعُ ١يف إقً َٔ ِٝاملٓح ٚاملػاعسات

ٚايكطٚض ايسٚيٚ ،١ٝغريٖا( ،)4يكس ْل ايكاْ ٕٛعً ٢اضتباط ٖص ٙاهل ١٦ٝمبذًؼ ايٓٛاب،
ٚيس ٣طعٔ اؿه ١َٛبٗصا االضتباط بسع ٣ٛايطبٝع ١ايتٓؿٝص ١ٜهلص ٙاهلٚ ،١٦ٝعسّ تٛاؾط
ايعٓاقط اييت متهٔ فًؼ ايٓٛاب َٔ َتابع ١االعُاٍ املٓاط ١باهل َٔ ١٦ٝاؾطاف عً٢
األدٗع ٠ايتٓؿٝص ،١ٜباإلناؾ ١اىل ايؿطاؽ ايص ٟوكٌ بػبب ايعطٌ ايتؿطٜع ،١ٝأ ٚبني زٚضتني
اْتدابٝتني ،قهت احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا بعسّ زغتٛضٖ ١ٜصا االضتباط ٚأٜست نطٚض٠
اضتباطٗا باؿهَ ،١َٛع ايتعاّ اهل ١٦ٝبتكس ِٜتكاضٜط زٚض ١ٜاىل فًؼ ايٓٛاب ،يًٛقٛف عً٢
( )0د .عبج الحسيج متػلي ،الحخيات العامة ،نطخات في تصػرىا وضساناتيا ومدتقبميا ،مشذأة
السعارف ،اإلسكشجرية ،0949 ،ص.66

( )2د .محسػد عمي مجني ،دور القزاء الجستػرؼ في استجالء السفاليع الجستػرية ،دار
الشيزة العخبية ،القاىخة ،2106 ،ص.212-210

( )7نذخ في جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد ( )2227في . 2104|2|04

( )2السػاد ( )7-0مغ قانػن الييئة العامة لسخاقبة تػزيع االيخادات االتحادية رقع ( )99لدشة
.2104
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (22), No. (77), Year (24

062

دور البخلسان في حفع التػازن بيغ مدتػيات الحكع السختمفة في الجولة -دراسة مقارنة-
()1

فطٜات تٛظٜع املٓح ٚاملػاعسات ٚايكطٚض ٚنُإ ايؿؿاؾٚ ١ٝايعساي١

،

َع أَُٖ ١ٝجٌ

ٖص ٙايكٛاْني ،إال أْٓا ال لسٖا ناؾ ١ٝبتٓع ِٝايعالق ١بني َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ.١
اخلامتـة
تٛقًٓا َٔ ايبشح املٛغ( ّٛزٚض ايربملإ يف سؿغ ايتٛاظٕ بني َػتٜٛات اؿهِ
املدتًؿ ١يف ايسٚي - ١زضاغَ ١كاضْ )١إىل مجً َٔ ١االغتٓتادات ٚايتٛقٝاتْ ،بٗٓٝا نُا
ٜأت:ٞ
أٚالً – االغتٓتادات
 .0ظٗط َٔ خالٍ ايبشح مماضغ ١ايربملإ يف نٌ َٔ ؾطْػا ٚاْهًرتا ٚاملاْٝا االؼاز١ٜ
زٚضاً َُٗاً يف سؿغ ايتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜاؿهَٛات احملً ١ٝيف
ايتٓاغل ايتؿطٜعٚ ٞاالزاض ٟيف ايسٚيٚ ١تٛظٜع االعبا ٤املاي ١ٝبني اؿه ١َٛاملطنع١ٜ
ٚاؿهَٛات احملً.١ٝ
 .2لس إٕ َٓح فًؼ ايٓٛاب غًط ١ضقاب ١ٝعً ٢احملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقًٚ ِٝؾل
قاْ ٕٛاحملاؾعات ضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ ٜعس تٓعُٝاً يًتٛاظٕ ايعُٛز ٟبني
َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿ.١
ْ .7عطاً ملا ؾٗس ٙايعطام َٔ عًُ ١ٝتػٝري َتػاضع ١تؿتكط يًتسضز بؿعٌ عًُ ١ٝاالْتكاٍ
ايػٝاغ ٞبعس عاّ  ،2003زٚ ٕٚدٛز غابل يًطقاب ١ايربملاْ ١ٝعً ٢م ٍٛؾاعٌ ،أٚ
مماضغ ١سكٝك ١ٝيًشهِ احملً ،ٞؾكس اْعهؼ شيو عً ٢تٛاي ٞايتعسٜالت عً ٢ايكٛاْني
شات ايكً ،١بػبب غٝاب ايرتانِ ايتؿطٜعٚ ٞايعًُ.ٞ

( )0قخار السحكسة االتحادية العميا رقع ( )91لدشة  2104في  ،2104/01/01مشذػر في
مػقع السحكسة االتحادية العميا عمى:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/85_fed_2017.pdf
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 .2ظٗط َٔ خالٍ ايبشح إٕ اإلزاض ٠احملً ١ٝيف ؾطْػا شات منط ٚاسس مياضؽ ايربملإ ؾٗٝا
زٚضٚ ٙؾل ؽطٝط َطنع ٟعاّ غٛا ً٤بايكٛاْني أ ٚاالضؾازات ،أ َٔ ٚخالٍ االعاْات
املطنع ، ١ٜأَا يف اْهًرتا ؾتتعسز أؾهاٍ ٚاختكاقات اؿهَٛات احملًٜ ،١ٝهع
ايربملإ قٛاعس عاَ ١يف اجملاالت اييت ٜطاٖا َُٗ ،١ؾهالً عٔ تٛد ٘ٝايتكطف باإلعاْات
ايٛطٓٚ ،١ٝمل لس ايٛنع يف زٚي ١اؼاز ١ٜنأملاْٝا ٜباَ ٜٔا ٚضز آْؿاً يف َهَُٔ ،ْ٘ٛ
خالٍ ٖ ١ُٓٝاملؿطع االؼاز ٟعً ٢ايتٓع ِٝايكاْ ،ْٞٛؾهالً عٔ زٚض اؿه ١َٛاالؼاز١ٜ
يف تٛد ٘ٝايػٝاغ ١ايعاَ ١يف ايسٚي.١
 .9ظٗط اػا ٙاملؿطع يف ايعطام م ٛتٓع ِٝايتٛاظٕ بني اؿهَٛات احملً ١ٝيًُشاؾعات غري
املٓتعُ ١يف اقً َٔ ،ِٝخالٍ اَتالى اؿه ١َٛاملطنع ١ٜؽطٝط ٚتٓؿٝص ايػٝاغ ١ايعاَ١
يًسٚيٚٚ ،١نع اـطط ايعاَ ،١اييت تػتًعّ ضقاب ١فًؼ ايٓٛاب عًٗٝا ،االَط ايص ٟمل
هس َا ٜالَ ُ٘٥ع إقً ِٝنطزغتإ؛ إش مل ٜعٗط ٚدٛز تٓعُٝات قاْ ١ْٝٛبٗصا االػا.ٙ
ثاْٝاً – ايتٛقٝات
ْٛ .1ق ٞبتؿطٜع قاْ ٕٛفًؼ االؼاز بٓا ً٤عً ٢املاز َٔ )65( ٠زغتٛض مجٗٛض١ٜ
ايعطام يػٓ ،20005 ١بإٔ تتأيـ ٖ ١٦ٝايٓاخبني ٚؾك٘ َٔ أعها ٤اجملايؼ ايتؿطٜع١ٝ
إلقً ِٝنطزغتإ ٚفايؼ احملاؾعات الختٝاض ْا٥ب ٚاسس عٔ نٌ ًََٛ ٕٛٝاطٔ ٚتٛنٌ
ي٘ اختكاقات اغتؿاض ١ٜعً ٢غطاض فًؼ ايؿٛٝر ايؿطْػ.ٞ
ْٛ .2ق ٞبإيػا ٤ايكاْ ٕٛضقِ ( )27يػٓ 2019 ١قاْ ٕٛايتعس ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛاْتدابات
فايؼ احملاؾعات ٚاألقه ١ٝضقِ ( )12يػٓ ،2018 ١ملدايؿت٘ مجً َٔ ١ايكٛاعس
االغاغ ١ٝيف ايٓعاّ ايٓٝاب ٞز ٕٚإٔ ٜهٝـ اختكاقاً ضقابً ٝا باملعٓ ٢ايسقٝل.
ْٛ .3ق ٞبايتٓؿٝص األَجٌ يكاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يهُإ سكٛم االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري
املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ ( )26يػٓ 2016 ١ملعاؾ ١ايتؿاٚت يف املٛاضز ايبؿط ١ٜبني
احملاؾعات ايعطاقٚ ،١ٝقاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١ملطاقب ١تٛظٜع االٜطازات االؼاز ١ٜضقِ ()55
يػٓ 2017 ١يف تٛظٜع ايتدكٝكات املاي ١ٝبٗٓٝا.
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 .4اإلغطاع يف تؿطٜع ايكٛاْني اييت تععظ ضقاب ١فًؼ ايٓٛاب عُٛزٜاً ٚأؾكٝاً عً ٢إقًِٝ
نطزغتإ ٚاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝسؿاظاً عًٚ ٢سس ٠ايسٚيٚ ١سكٛم ايؿعب.
ادلصـادر
أٚالً – ايهتب ايعطب١ٝ
 .0ز .أمحس عبس ايعٖط ٠ناظِ ايؿتال ،ٟٚايٓعاّ ايالَطنعٚ ٟتطبٝكات٘ ،طَٓ ،1ؿٛضات
ظ ٜٔاؿكٛق ،١ٝبريٚت.2013 ،
 .2ز .إسػإ عبس اهلاز ٟغًُإ ايٓا٥ب ،ايٓعاّ ايػٝاغ ٞاالملآَْ ،ٞؿٛضات أنازمي١ٝ
تأٖ ٌٝايهٛازض ،ايػًُٝاْ.2014 ،١ٝ
 .7ز .سػإ قُس ؾؿٝل ايعاْ ،ٞزغتٛض اؾُٗٛض ١ٜاـاَػْ ،١ؿأت٘ تؿاقً٘ٝ
َٚػتكبً٘ يًشطٜات ايعاَ ،١بال زاض ْؿط.2005 ،
 .2ز .سػٔ قُس عٛان ،١اإلزاض ٠احملًٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف ايس ٍٚايعطب ،١ٝاملؤغػ١
اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،بريٚت.1983 ،
 .9ز .سػني عجُإ قُس عجُإ ،اإلزاض ٠اؿط ٠يًٛسسات احملً ،١ٝزاض اؾاَع ١اؾسٜس٠
يًٓؿط ،اإلغهٓسض.2015 ،١ٜ
 .6ز .محٝس سٓ ٕٛخايسَ ،بازئ ايكاْ ٕٛايسغتٛضٚ ٟتطٛض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطام،
طَ ،1هتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبريٚت.2012 ،
 .4ز .سٓإ قُس ايكٝػ ،ٞثٓا ١ٝ٥اجملًؼ ايتؿطٜع ٞيف ايعطام زضاغ ١يف فًؼ االؼاز،
ط ،1بٝت اؿهُ ،١بػساز.2012 ،
 .1ز .خايس مساض ٠ايعغيب ،تؿه ٌٝاجملايؼ احملًٚ ١ٝأثط ٙعً ٢نؿاٜتٗا يف ْعِ اإلزاض٠
احملً ،١ٝزاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عُإ .1993
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 .9ز .ضا٥س محسإ املايه ،ٞاؿهَٛات احملً ،١ٝزاض ايػٓٗٛض ٟيًٓؿط ،بريٚت . 2009
 .01ز .غًُٝإ قُس ايطُا ،ٟٚايٓعط ١ٜايعاَ ١يًكطاضات االزاض ،١ٜزاض ايؿهط ايعطب،ٞ
ايكاٖط.1984 ،٠
 .00ز .غًُٝإ َطقؼ ،ؾًػؿ ١ايكاْ ،ٕٛزاض قازض يًُٓؿٛضات ،ايكاٖط ،٠بال غٓ ١طبع .
 .02ز .قبش ٞقطّ ،ايتكػ ِٝاالزاض ٟنُسخٌ يتطٜٛط اؿهِ احملً ،ٞإقساضات َطنع
ايبشٛخ االزاض ١ٜيف اؾاَع ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1973 ،٠
 .07ز .قرب ٟتٛؾٝل محٛز ،٠ايالَطنع ١ٜاحملًَٓ ،١ٝؿٛضات زاض املعاضف ،ايكاٖط.2000 ،٠
 .02ز .قالح ايس ٜٔقازم ،اؿهِ احملً ٞيف اْهًرتاَٛ ،غٛع ١اؿهِ احملً ٞزَ ،2طبع١
ْٗهَ ١كط ،ايكاٖط.1977 ٠
 .09ز .ظطٜـ بططؽَٛ ،غٛع ١اؿهِ احملً ٞزَ ،1طبعْٗ ١هَ ١كط ،ايكاٖط.1977 ،٠
 .06ز .عبس اؿُٝس َتٛي ،ٞاؿطٜات ايعاَْ ،١عطات يف تطٛضٖا ٚنُاْاتٗا َٚػتكبًٗا،
َٓؿأ ٠املعاضف ،اإلغهٓسض.1975 ،١ٜ
 .04ز .عبس ايطمحٔ مجع ١إبطاٖ ِٝايرتن ،ٞضقاب ١ايػًط ١املطنع ١ٜعً ٢ايٛسسات احملً،١ٝ
زاض اؾاَع ١اؾسٜس ، ٠االغهٓسض.2018 ،١ٜ
 .01ز .عبس ايهط ِٜعًٛإ ،ايٓعِ ايػٝاغٚ ١ٝايكاْ ٕٛايسغتٛض ،ٟزاض ايجكاؾ ١يًٓؿط
ٚايتٛظٜع ،عٍُإ.2006 ،
 .09ز .عجُإ غًُإ غٝالٕ ،اإلؾهاالت ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛيف تٓع ِٝاالختكاقات
املاي ١ٝاالؼاز ،١ٜط ،1املطنع ايعطب ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايكاٖط.2019 ،٠
 .21ز .عسْإ عادٌ عبٝس ،ايكاْ ٕٛايسغتٛض ،ٟطَ ،2ؤغػ ١ايٓرباؽ يًطباعٚ ١ايٓؿط
ٚايتٛظٜع ،ايٓذـ األؾطف.2010 ،
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 .20ز .عكاّ غًُٝإ ،األْعُ ١ايربملاْ ١ٝبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،زضاغَ ١كاضْ ،١ط،1
َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝبريٚت.2010 ،
 .22ز .عال ٤قُس أَني ،ضقاب ١اجملايؼ ايؿعب ١ٝعً ٢ايػًطات ايتٓؿٝص ١ٜبايٛسسات
احملً ١ٝيف ايٓعِ املكاضَْٚ ١كط ،إقساضات داَع ١املٓٛؾ ، ١ٝاملٓٛؾ.2013 ١ٝ
 .27ز .ؾؤاز ايسٜب ،ايطقاب ١ايػٝاغ ١ٝيإلزاض ٠احملً ١ٝيف ايس ٍٚايبػٝطٚ ١ايؿٝسضاي ،١ٝط،1
زاض ايٓٗه ١ايعطب ، ١ٝايكاٖط.2016 ،٠
 .22ز .ؾالح سػٔ عط ١ٝايٝاغ ،ٞاالختكام املاي ٞيًُشاؾع ١غري املٓتعُ ١يف إقً،ِٝ
ط ،1زاض ايػٓٗٛض ، ٟبريٚت .2017
 .29ز .ناٌَ بطبطْ ،عِ االزاض ٠احملً ،١ٝزضاغَ ١كاضْ ،١ط ،1املؤغػ ١اؾاَع ١ٝيًسضاغات
ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع  ،عٍُإ .1996
 .26ز .نطٜٛ ِٜغـ نؿانـ ،ايتٓع ِٝاالزاض ٟاحملً ،ٞط ،1املهتب ١ايٛطٓ ،١ٝإضبس،
.1997
 .24ز .قُس أمحس إمساع ،ٌٝز .قُس أمحس إمساعَ ،ٌٝػاُٖ ١يف ايٓعط ١ٜايكاْ١ْٝٛ
يًذُاعات احملً ١ٝاإلزاض ،١ٜاملهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،اإلغهٓسض.2012 ،١ٜ
 .21قُس أمحس إمساع ،ٌٝايٓعط ١ٜايكاْ ١ْٝٛيًسٚي ١ايؿسضايٚ ١ٝاؿهِ ايصات ٞزضاغَ ١كاضْ١
ملدتًـ ايكٛاْني ايٛنع ،١ٝط ،1املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،اإلغهٓسض.2018 ،١ٜ
 .29ز .قُس أمحس إمساع ،ٌٝايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًذُاعات احملً ١ٝاإلزاض ١ٜيف الًرتا،
املهتب اؾاَع ٞاؿسٜح ،االغهٓسض.2013 ،١ٜ
 .71ز .قُس قازم امساع ،ٌٝايتذطب ١االملاْ ،١ٝزضاغ ١يف عٛاٌَ ايٓذاح ايػٝاغٞ
ٚاالقتكاز ، ٟزاض ايعطب ٞيًٓؿط ٚايتٛظٜع  ،ايكاٖط.2017 ٠
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 .70ز .قُس ناٌَ ي ،١ًٝايٓعِ ايػٝاغ ١ٝايسٚيٚ ١اؿه ،١َٛزاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝبريٚت،
.1969
 .72ز .قُٛز عًَ ٞسْ ،ٞزٚض ايكها ٤ايسغتٛض ٟيف اغتذال ٤املؿاٖ ِٝايسغتٛض ،١ٜزاض
ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.2016 ،٠
 .77زَ .كطؿ ٢قُس َٛغ ،٢ايتٓع ِٝاإلزاض ٟبني املطنعٚ ١ٜايالَطنع ،١ٜاهل ١٦ٝاملكط١ٜ
ايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖط.1992 ،٠
 .72زَٓ .صض ايؿا ،ٟٚاالْػإ ٚايكاْ ،ٕٛط ،1زاض ايصانط ٠يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،بػساز.2015 ،
 .79زْ .ع ِٝعط ،١ٝيف ايٓعط ١ٜايعاَ ١يًشطٜات ايؿطز ،١ٜط ،1ايساض ايك ١َٝٛيًطباعٚ ١ايٓؿط،
ايكاٖط.1965،٠
 .76زٖ .اْ ٞعً ٞايطٗطٚا ،ٟقاْ ٕٛاإلزاض ٠احملً -١ٝاؿهِ احملً ٞيف األضزٕ ٚبطٜطاْٝا،
ط ،1زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ.2004 ،
ثاًْ ٝا  :ايهتب املرتمج:١
 .1دٛضز ؾٝسٚ ٌٜبٝاض زيؿٛيؿ ،٘ٝايكاْ ٕٛاإلزاض ،ٟز ،2تطمجَٓ ١كٛض ايكان ،ٞاملؤغػ١
اؾاَع ١ٝيًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ،بريٚت.2008 ،
 .2ضْٚايس ٍٚ .اتؼ ،األْعُ ١ايؿٝسضاي ،١ٝتطمج :١غاي ٞبطَٖٗٚ ١َٛا بػطاََٗٚ ٞا تهال،
َٓتس ٣االؼازات ايؿٝسضاي ،١ٝأٚتاٚا نٓسا.2006 ،
ثايجاً  :ايطغا ٌ٥اؾاَع:١ٝ
 .1امساع ٌٝعًٛإ عبٛز ايتُ ، ُٞٝاختكاقات األقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف
إقً ِٝاملتعًك ١بايٓؿط ٚايػاظ ،ضغايَ ١ادػتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗط.2015 ،ٜٔ
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ضابع ًا  :ايبشٛخ املٓؿٛض: ٠
 .1ز .ساؾغ غامن قُس درب ،ايؿٝسضاي ١ٝاملايٚ ١ٝأثطٖا عً ٢قػُٚ ١ؽكٝل املٛاضز بني
َػتٜٛات اؿهِ املدتًؿَ ،١كاٍ َٓؿٛض يف فً ١زضاغات أؾطٜك ،١ٝايعسز  ،45اـطط،ّٛ
. 2011
 .2ظٖري أمحس قسٚض ،٠اجملًؼ ايتؿطٜع ٞايجاْٚ ٞتٓاقل زٚض ٙيف ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ
املعاقط ،٠زضاغَ ١كاضْ ،١فً ١ايعضقا ٤يًبشٛخ ٚايسضاغات ،داَع ١ايعضقا ،٤األضزٕ،
اجملًس ايجأَ ،ايعسز األ.2006 ٍٚ
 .3ز .عًٖ ٞاز ٟمحٝس ٟايؿهطا ،ٟٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيالَطنع ١ٜاملاي ١ٝيف ايسٚي١
ايؿٝسضاي ، ١ٝعح َٓؿٛض يف فً ١احملكل اؿً ٞيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ،١ٝايعسز
ايجاْ ٞايػٓ ١اـاَػ.2013 ،١
 .4ز .غاظ ٟؾٝكٌ َٗسْ ،ٟكٛم قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝيػٓ2008 ١
يف املٝعإ ،عح َٓؿٛض يف فً ١املًتك ،٢زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل ،بػساز .2008
خاَػاً :ايسغاتري ٚايكٛاْني :
أ .ايسغاتري ٚايكٛاْني االدٓب ١ٝيًس ٍٚاملكاضْ:١
 .0زغتٛض مجٗٛض ١ٜؾطْػا يػٓ.1958 ١
 .2ايكاْ ٕٛاالغاغ ٞاالملاْ ٞيػٓ.1949 ١
 .7قاْ ٕٛاالزاض ٠احملً ١ٝايؿطْػ ٞضقِ ( )213يػٓ.1982 ١
 .2قاْ ٕٛاعؿا ٤االضان ٞايعضاع ١ٝاحملً َٔ ١ٝايهطا٥ب االْهًٝع ٟيػٓ.1969 ١
 .9قاْ ٕٛاألبٓ ١ٝايعضاع ١ٝاالْهًٝع ٟيػٓ.1971 ١
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ب .ايسغاتري ٚايكٛاْني ايعطاق:١ٝ
 .1قاْ ٕٛازاض ٠ايسٚي ١يًُطسً ١االْتكاي ١ٝيػٓ.2004 ١
 .2زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ. 2005 ١
 .3قاْ ٕٛاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ .
 .4قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يهُإ سكٛم االقايٚ ِٝاحملاؾعات غري املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ
( )26يػٓ.2016 ١
 .5قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١ملطاقب ١تٛظٜع االٜطازات االؼاز ١ٜضقِ ( )55يػٓ.2017 ١
 .6قاْ ٕٛاْتدابات فايؼ احملاؾعات ضقِ ( )12يػٓ 201 ١املعسٍ.
غازغاً  :ايكطاضات ايكها: ١ٝ٥
.1

قطاض احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا ضقِ (  | 38اؼاز ) 2009 | ١ٜيف .2009 | 7 | 20

 .2قطاض احملهُ ١االؼاز ١ٜايعًٝا ضقِ ( )58يػٓ 2017 ١يف .2017/10/10
غابعاً  :املٛاقع االيهرت:١ْٝٚ
1. https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=L
EGITEXT000006070633
3. https://books.google.iq/books?id=ufM1fyRT52wC&printse
c=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false
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