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 المقدمة
 

فرزت الحاجة أهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، فقد ثالث ية دولة اذا كانت السلطات األساس في أ     
ختصاصاات وأهادا  لممارساة بيعهاد لليهاا الدساتور  السالطات الاثالث تلا  مساتقلة نا  تأسيس هيئااترة ضرو 
ا ، ويماارس الرااباة نليهاا،ناال أ نيطت بالسلطات الاثالث أ  ل م  نبء المهام التي ، بقصد التقليمحددة   ويحس 

 .الهيئات المستقلةتل   لدارةم  نونية المهام التي تخصصت بها بحكم الكادر المتخصص الذي يتولى 
ضام  مبادأ المشارونية الاذي ، تعمال م  الهيكل اإلداري للدولاة ا  جزءتعد الهيئات المستقلة  لما كانتو 

اتضاااء حقااواهم المشاارونة تجااا  التصاارفات الباطلااة التااي لوبمااا ياالم  لدفااراد  ،يعنااي خضااوج الجمياان للقااانو  
ت المستقلة سالطة الرااباة نلاى أنمااه الهيئاات اإلدارياة ب ياة لذل  منح القانو  للهيئا ،ها الهيئات اإلداريةيتجر 

لصالح الجانب الهيكلي للجهاز اإلداري في الدولة وتحديد القصور الذي يعتاري أسااليب العمال المتبعاة بقصاد 
 .تحديثها وتطويرها

رتبط يااإلنتبااارات سياسااية وأخااري لداريااة. فماا  الناحيااة السياسااية  نتيجااةالهيئااات المسااتقلة ظهاارت واااد 
نظرا   ،ظهور الهيئات المستقلة بالمناخ الديمقراطي، فالبيئة السياسية لها دور كبير في ظهور مثل هذ  الهيئات

أل  فكاارة اإلسااتقاله ناا  الحكومااة أو التمتاان بنااوج ماا  الذاتيااة الخاصااة واإلسااتقاللية مرهااو  بالمناااخ السياسااي 
ت المساتقلة لنماا ي عاد دلايال  ااطعاا  نلاى تناامي المبااد  مثال هاذ  الهيئاالنشااء   أ، بال أية دولاةالديمقراطي في 

 الديمقراطية في ذل  المجتمن.



 ا  والتااي شااملت  فاااا -تساااج وظيفااة الدولااة والمهااام الموكلااة لليهااا أمااا ماا  الناحيااة اإلداريااة فقااد لسااتلزم ل
دارياا   - لام تكا  لتمتاد لليهاا فاي الماضايجديدة  جهاة، وما  جهاة اخاري هاذا ما   لنشااء هيئاات مساتقلة مالياا  واي

التاي تاتم ما  ابال السالطة التشاريعية أم ما  ابال في ذلا  الرااباة جهزة تمارس الراابة سواء أيوجد في كل دولة 
جهاااازة أوجااااود  ظهاااارت الحاجااااة الااااىتساااااج نشااااا  اإلدارة اي الساااالطة التنفيذيااااة، ولكاااا  بعااااد تطااااور دور الدولااااة و 
بالعديااد ماا  الخصااائص تتساام جهاازة تلاا  األأ   ، فضااال  ناا متخصصااة لتمااارس الراابااة نلااى ملسسااات الدولااة

 والتي تلهلها لممارسة دور راابي فعاه. خري جهزة الدوه األأالمميزة لها ن  
فاي  ،ساالمي متمثلاة بنظاام الحسابة وواياة المظاالملم الهيئاات المساتقلة فاي العصار اإلولقد ظهرت معا

وفااي  ،مبودسااما سااتحدث نظااام اإللالااذي  1809بالدسااتور السااويدي نااام اترناات لحااي  أ  نشااأتها فااي الاادوه 
العديااد ماا  الهيئااات  ظهاارتراق فقااد فااي العااأمااا ، ة فااي مصااردارياافرنسااا ظهاار نظااام الوساايط وهيئااة النيابااة اإل

خصااص لهااا الفصاال  الااذي، 2005كاادها بشااكل صااريح فااي دسااتور  النافااذ لساانة أوه و منااذ دسااتور  األ المسااتقلة
 .الرابن م  الباب الثالث منه

ن ما  أ  تثاار نلاى الار م ما  اادم الهيئاات المساتقلة فاي العاراق لا أ  ذلا  لام يمناناه و وه أويمك  القا
ستقاللشكاات م  حيث مدلولها و حولها العديد م  اإل ننها، خاصاة مان تفساير  ات الصادرةيتها وطبيعة القرار اي

 جدا  واسعا . الذي أثارو  ،الوارد ذكر  في الدستور ستقالهتحادية العليا لمفهوم اإلالمحكمة اإل
 فاي العاماة الاثالث السالطات باي  العالااة مشاكلة العراق في المستقلة للهيئات القانوني الوضن لذ يثير

 بينهما للجمن َالية الى بحاجة متعارضا  مفهوما  والفصل فالعالاة السلطات، هذ  بي  الفصل ظل في الدولة
 الساالطات بااي  نضاوي  فصاال فهناا  الاوظيفي لهااا، موالمفهااو  للسالطة العضااوي  المفهاوم بااي  التميياز نلااى تقاوم

 يكااو   بينمااا خااري األ ناا  بنائهااا حيااث ماا  مسااتقلة الساالطات هااذ  ماا  ساالطة كاال أجهاازة تكااو   حيااث الااثالث،
 .نسبي خر  مفهوم الوظيفي للفصل

شاكاات، ونلاى لمحاولة اإلحاطة بكل ماا تقادم ما  لولعل كل ذل  حدا بنا للكتابة في هذا الموضوج، 
 آلتي:النحو ا

 
 
 
 
 
 



 ولال  بحثالم
 في العراق القعريف بالهيئات المتسقللة

م  بيا  مبررات ظهور تل  الهيئات  وا  ات المستقلة في العراق ابد لنا أحاطة بمفهوم الهيئل رض اإل 
ي نوانها، وكما سيأتدساتير العرااية من محاولة بيا  أهم أومفهومها م  جهة ثم الولوج الى تل  الهيئات في ال

 ذكر :

 المطلب االول 
 مفهوم الهيئات المتسقللة

 
لقد أسلفنا أ  هنال  جملة م  اإلنتبارات السياسية واإلدارية التي دفعت الدوه الى لستحداث الهيئاات 
المساااتقلة المختلفاااة، اا أ  تلااا  اإلنتباااارات لااام تكااا  الوحياااادة بااال وافااات الاااى جانبهاااا لنتباااارات أخاااري، منهااااا 

الهااد  ماا  وجااود الهيئااات المسااتقلة هااو الوصااوه للااى نااوج ماا  التااواز  والتعاااو  بااي  ف اإلنتبااارات القانونيااة،
ساداء النصاح لتحقيق الصالح العام وذل  ما  خااله ، الذي سيلدي بالنتيجة الى السلطتي  التشريعية والتنفيذية

 (1)،تلا  الر باات بها مواط  الخلل وتبلي ها ر بات المواطني  حتى تعمل ما  جانبهاا نلاى تحقياقيلتجن لإلدارة
ضاما  حيااد نمال األجهازة التنفيذياة فاي الدولاة فاي نملهاا نشاء الهيئات المستقلة الى وم  جهة أخري يلدي ل

  (2).األخري الدولة  بتعادها ن  الض و  السياسية التي تمارس نليها م  ابل سلطاتاي و 

لرااااابي نلاااى السااالطة معاااي  للسااالطة التشاااريعية فاااي مجااااه ممارساااة اختصاصاااها الهيئاااات المساااتقلة فا
التنفيذيااة، وهااي معااي  للساالطة التنفيذيااة فااي توجيههااا الااى التصاارفات المشاارونة وابتعادهااا ناا  مااواط  الخلاال 

ماا   ناادم خضااونها للحكومااة لضااما للااى الخباارة واإلسااتقاللية  الهيئااات المسااتقلة تحتاااجوالقصااور، ولكاال ذلاا  
ماا  لصاادار ااارارات لداريااة حياديااة بعياادا  ناا  تمك  لتااجهااة، وناادم تأثرهااا بااااهواء السياسااية ماا  جهااة اخااري، 

عااد ي   -بااال ريااب  –الماالثرات والصاارانات والتبعيااة الحزليااة والسياسااية ومااا يناات  ننهااا ماا   ثااار ساالبية، وهااذا 
 .لمبدأ الفصل بي  السلطاتواضحا  تطبيقا  

 ،باة السالطات األخاري لتفادي العياوب والناوااص فاي راا لنما اامت هذ  الهيئات وا  لو اذا ما النا أ 
فالراابااة التااي تمارسااها الساالطة ، محاولااة الوصااوه للااى التطبيااق السااليم للقااانو  وضااما  حساا  المرافااق العامااةو 

                                                           

راابة الهيئات المستقلة لضما  حقوق اافراد )دراسة مقارنة( في نظام اامبودسما   -لهنداوي الكريم ا سعد ندنا  نبد -1
 .243ص-1999-جامعة ب داد -كلية القانو   -اطروحة دكتورا   -والنظم المشابهة 

 -ني بسكرة بحث منشور في مجلة اطار الملتقى الوط -السلطات اإلدارية المستقلة واشكالية اإلستقاله  -حدري سمير -2
 .55ص - 2007- 4العدد -الجزائر -جامعة نبدالرحم  ميرة بجاية 



تحاوه السلطة التنفيذية التستر نلى أنمالهاا  خاصة حينماالتنفيذية هي راابة ذاتية اد تبتعد ن  الموضونية، 
ة التشااريعية تكااو   ياار كافيااة أيضااا  لعاادم تااوافر الخباارة والتخصااص كمااا أ  راابااة الساالط (3)،المخالفااة للقااانو  

  (4).نزناتهم وأهوائهم السياسية - حيانا  أ –ت لب نليهم  ، لذوالحياد في أنضائها
، ويمكا  القاوه أ  تلا  التعريفاات تقسام الاى لهيئات المساتقلةتعددت التعريفات التي تناولت اهذا، واد 

فاي حاي  نرفهاا  خارو  وفقاا  ، ه م  نرفها وفقا  للمعياار العضاوي فم  الفق - م  حيث اإلطار العام -نوني  
بإسالوب  الهيئاات المساتقلة تعريا  الابعض ما  خاللاهحااوه ظهر معيار  خر لستثنائي للمعيار الموضوني، و 

ونظاارا  لضاايق المجاااه فاننااا ساانورد بعضااا  ماا  تلاا  التعريفااات ماا  دو   خلااط فيااه بااي  المعياااري   نفااي الااذكر.
 اشتها وليا  مدي داتها أو شمولها.الخوض في منا

هيئااااات فنيااااة متخصصااااة مسااااتقلة ناااا  " بأنهااااا الهيئااااات المسااااتقلة أصااااحاب المعيااااار العضااااوي عاااار  ي
أجهزة تنظيمياة فنياة تقاوم بمجموناة نملياات للتأكاد ما  ونرفها  يرهم بأنها " (5)".السلطتي  التشريعية والتنفيذية

أو  (6)".تخااذ القارارات المناسابة لاذل لألهدافها، من لنطاء هذ  الهيئات سلطة  لهيئات الخاضعة للراابةتحقيق ا
منظمااة مملوكاة للدولااة تعماال تحات اإلدارة العليااا للحكااام فاي صااورتها المركزيااة والالمركزياة خاضااعة فااي "بأنهاا 

أو  (7)".كل هذا النظام اانوني مخصوص حيث تشبن فاي ظلاه الحاجاات الجمانياة لدفاراد بشاكل مناتظم ودائام
ناة   كاا  لهاا تنظايم خااص بهاا وتتمتان بمجمو اي معاي  وتوجاد ضام  ملسساات الدولاة و  اجهزة لها تنظيم"بأنها 
تخااااذ القااارارات فاااي بعاااض األحياااا  وهاااذا ماااا جعااال منهاااا سااالطة لمتياااازات والصاااالحيات التاااي تتااايح لهاااا مااا  اإل
 (8)".مستقلة
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 .343ص - 2008-بيروت -



مااااا  دو  الجاناااااب  العضاااااوي فقاااااط نااااابنهاااااا تركاااااز الجاالمتقدماااااة أل وا جاااااداه فاااااي اصاااااور التعريفاااااات
ا أمااار وهاااو لذ أكاااد بعضاااها نلاااى اإلساااتقاله وحاااد ، وأكااد  يرهاااا نلاااى لمتيازاتهاااا وصاااالحياتها، ، الموضااوني

 .يد مفهوم واضح للهيئات المستقلةيستقيم من تحد
الااوظيفي الااذي يركااز نلااى النشااا  الااذي تقااوم بااه الموضااوني أو ذهااب الاابعض للااى المفهااوم  لمااا تقاادم

كاال نشااا  "بأنهااا المسااتقلة هاادا  المرسااومة لهااا فااي القااانو  وماا  ثاام تعاار  الهيئااات لد وذلاا  تحقيقااا   الهيئااة
 (9)".نسا  لتحقيق  اياة معيناةداء وتقييمها في أوجه نشا  اإللى توفير جمين نناصر األاطمئنا  يستهد  اإل

الخاضان  داري حقياق الجهااز اإلنملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم بها أجهزة متخصصة للتأكاد ما  تبأنها "أو 
المناسبة التي تخاذ القرارات لة له من انطاء هذ  الهيئات سلطة للراابة لدهدا  والسياسات والبرام  الموضون

 (10)".هدا  المرسومة لهانحرا  ن  األفيها المعايير التي تحدد درجة اإل  تتوافر أتضم  سير العمل، و 
  كال أما  التفتايش والفحاص والمراجعاة القصاد منهاا التحقاق مجموناة ما  نلمياات "كما نرفت بأنها 

ماا   ئنشااأ  نااه يحقااق ال اارض الااذي ألعامااة يعماال فااي الحاادود التااي تلكااد اتصااادية امشااروج ماا  المشاارونات اإل
ساباب التاي تعاوق تنفياذ هاذا ال ارض وتحدياد المسالوه فاي لحلوه المناسبة التي تقضي نلاى األاتراح اجله وإلأ

حالته للى السلطة القضائية المختصةحالة الخطأ والتال  (11)".نب واي
طااار لهااي تاادخل فااي اانونيااة، فأماارا ، اولهمااا انهااا تعريفااات  ياار  المالحااع نلااى التعريفااات السااابقةو 

فااإلدارة العاماة تهاتم بالجاناب الفناي  ،نلى الر م م  التقارب بي  ااثني  لا أنهماا مختلفاا و ، لذ اإلدارة العامة
بالجانب القانوني للمنظمة ونشااطها أي المبااد  القانونياة التاي تطباق  القانو   يهتم في حي  ،للمنظمة اإلدارية

نلاى  –نهاا تركاز ، لذ أ يار شااملةفاا  هاذ  التعريفاات  خاري ما  جهاة أ ،نلى المنظمة اإلدارية هيكال  ونشاطا  
 لالزمة للتعري .خري اوالوظيفية فقط م  دو  الجوانب األنلى الجوانب الموضونية  -خال  سابقتها 

                                                           

دار الحرية للطبانة  -اابة المالية العليا وديوا  الراابة المالية في العراق بي  ماضيه ومستقبله الر  -د.صالح الدي  الناهي  -9
 .10ص - 1979 -ب داد  -والنشر 
 - 1989 -اإلسكندرية  -ملسسة شباب الجامعة  -الراابة المالية بي  النظرية والتطبيق  -د. نو  محمد الكفراوي  -10
 .20ص
جامعة ب داد  -كلية القانو   -رسالة ماجستير  -بة نلى  الملسسات العامة في التشرين العرااي الراا -حبيب الهرمزي  -11
 .69ص - 1977 -



أجهازة تنظيمياة " وم  ثم كا  ابد م  تعري  يجمن بي  المعيااري  الساابقي ، لاذا نرفهاا الابعض بأنهاا
ترااااب ماادي مشاارونية ونظاميااة اإلدارة للااى جانااب مراابااة األداء والفانليااة والتااوفير وكفاااءة اإلدارة العامااة ماا  

 (12)".ذ ارارات بذل تخالجل تحقيق أهدافها من لنطاء هذ  األجهزة سلطة أ
 داري المااالي واإل سااتقالهأجهاازة أو هيئااات تنشااأ بموجااب الدسااتور تماانح الشخصااية المعنويااة واإلفهااي 

نافاذة، ولهاا فاي ال تشاريعاتحكاام الأتفااهاا مان اي ة والتأكاد ما  شارنيتها و داريابهد  ضما  سالمة التصارفات اإل
نلااى الماااه العااام وضااما  حساا  سااير المرافااق  لمحافظااةبقصااد اصاادار القاارارات المناساابة لساابيل تحقيااق ذلاا  

 العامة.
 هذا واد اختل  الفقه بشأ  طبيعة تل  الهيئات القانونية الى رأيي :

فاي القاانو  الدساتوري فاي العاراق،  أحاد المفااهيم الجديادةمفهوم الهيئاات المساتقلة يري البعض أ   -1
نماا اي ، و دساتوريا   ا ليسات جهاازا  نهاوهذ  الهيئاات ليسات سالطة رابعاة الاى جاناب السالطات الاثالث أل

جهازة زاء األلداري ساتقاله اإل  يتمتن بمزياد ما  اإلأنماله أ داري يحتاج بسبب طبيعة لهي جهاز 
  (13) .الحكومية التقليدية

واذا كناااا نتفاااق مااان هااالاء فاااي أ  الهيئاااات المساااتقلة ليسااات بالسااالطة الرابعاااة المساااتقلة، فانناااا  
يااد نلااى القااانو  الدسااتوري العرااااي، ذلاا  أ  الدساااتير العراايااة نخااالفهم الاارأي فااي أنهااا مفهااوم جد
نرفاات تلاا  الهيئااات واي  كااا  بتسااميات مختلفااة. وكمااا  1921ومنااذ تأساايس الدولااة العراايااة نااام 

 سيأتي بيانه.
حدي السلطات في الدولة بل هي سلطة رابعة وتبدو نية المشرج  أما البعض اآلخر فيري أنها ل -2

الباب الثالث الخاص بالسلطات  وردها فيذل  واضحة بدليل أنه أ الدستوري العرااي في

                                                           

الراابة المالية العليا )مفهوم نام وتنظيمات أجهزتها في الدوه العرلية وندد م  الدوه ااجنبية(  -د.فهمي محمود شكري  -12
 .15ص -بال سنة طبن  -اارد   –نما   –دار المجداوي للنشر والتوزين  -

كحاجة البن  المركزي لهذ  ااستقاللية ازاء وزارة المالية التي تتولى ادارة السياسة المالية للدولة وتبت ي ا  تخضن  - 13
السياسة النقدية لها كذل  . ويحصل التعارض بي  هاتي  السياستي  نندما تنته  الدوه سياسة تنموية هي بطبيعتها سياسة 

خمية مما يتعارض من السياسة اانكماشية للبن  المركزي الرامية الى الحفاظ نلى سعر صر  مستقر للدينار العرااي ن  تض
طريق رفن سعر الفائدة للحيلولة دو  زيادة معدات التضخم م  جهة وندم ااراض الحكومة للسيطرة نلى السيولة النقدية م  

ن ن  ااراض الحكومة في الوات الذي تحتاج فيه الحكومة لهذ  السيولة لالنفاق نلى جهة اخري .ولذا فا  البن  المركزي يمتن
 -استقاله البن  المركزي العرااي والراابة نلى النقد -المشارين التنموية، للمزيد راجن: أ.د. زهير الحسني 
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 تل  حدد العرااي الدستوري  المشرج أ  م  الر م نلىو  أنه ونرد نلى هلاء بالقوه (14)تحادية،اإل
 ا ذل   أ اا تحادية،اإل السلطات باب وهو الثالث، الباب ضم  الرابن، الفصل في الهيئات
 تل  منه( 47) المادة في وحدد ناد نهأ ذرابعة، ل سلطة تكو    أ لها رادأ نهأ برأينا يعني

 تتكو   " نلى المذكورة المادة نصت ذل المستقلة، الهيئات يذكر  أ دو   م  تحاديةاإل السلطات
 ومهماتها ختصاصاتهال تمارس والقضائية، والتنفيذية التشريعية السلطات م  تحاديةاإل السلطات

 السلطات تل  م  واحدة تكو    أ المشرج لها رادأ ، ولو."السلطات بي  الفصل مبدأ ساسأ نلى
 صراحة. ذل  نلى لنص
 الهيئات، تل  بشأ  رأي نلى الدستوري  المشرج استقرار ندم التداخل هذا سبب  أ ونعتقد 
 م  لك  برأينا،دارية راابية وما يصدر ننها ارارات ل داريةل هيئات فهي طبيعتها حيث م  ليس
 الدستور بوابأ م  أي في لدراجها يمك  ا أنه لذ الدستور، في إليرادها المالئم نالموض حيث
 تحادية،اإل السلطات والحريات، الحقوق  األساسية، المباد ) التوالي نلى وهي خري،األ
 ارلهاأ فكا  ،(نتقاليةواإل الختامية األحكام األااليم، سلطات تحادية،اإل السلطات ختصاصاتل

  .الدستور م  الباب هذا ضم  ترد  أ الهيئات تل  طبيعة الى
 والتنظيمية، الصيا ية خطاءباأل مليئا   جاء 2005 لسنة العراق دستور  فإ تقدم نما فضال   
 جاء ثم وم  الدستور، ذل  محور تكو    أ فيها يفترض التي القانونية الفكرة نعدامل نليه وط ى
 ن  تختل  فكرة حوه يدور كا  فيه جزء كل  ل وللداة جامن، يجمعها ا مشتتة فكارأ بصي ة
 ايل وما المشو ، الشكل بذل  الدستور ظهور الى ديأ مما خر،اآل الجزء حولها يدور التي تل 

م   مشتت، م  كثرأ الدستوري  تنظيمها جاء التي المستقلة الهيئات فكرة نلى بالضرورة ينطبق
 وتل  هذ  يجمن جامن يوأ خر،اآل ضالبع  م بعضها تمييز م  المشرج  اية نتلمس  أ دو  

 .خري األ ويستثني
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 الثاني المطلب
 الهيئات المتسقللة في الدتساقير العراقية

 
فااي القااانو  الدسااتوري فااي  أحااد المفاااهيم الجدياادةمفهااوم الهيئااات المسااتقلة أ   يااري  الاابعضأساالفنا أ  

نماا هاي اي ، و دساتوريا   نهاا ليسات جهاازا  ث ألرابعاة الاى جاناب السالطات الاثالالعراق، وهذ  الهيئاات ليسات سالطة 
جهاااازة الحكوميااااة زاء األلداري سااااتقاله اإل  يتمتاااان بمزيااااد ماااا  اإلأنمالااااه أ داري يحتاااااج بساااابب طبيعااااة لجهاااااز 
 .التقليدية

القاااانو  الدساااتوري    الهيئاااات المساااتقلة مفهاااوم جدياااد نلاااىمااان هااالاء فاااي أ وااااد اسااالفنا انناااا ا نتفاااق
  كاااا  نرفااات تلااا  الهيئاااات واي  1921اياااة ناااام العرااياااة ومناااذ تأسااايس الدولاااة العرا  الدسااااتير العراااااي، ذلااا  أ
 بتسميات مختلفة.
نتبارهااا إنلااى تشااكيل المجااالس الروحانيااة الطائفيااة ب 1925 ساانةلالعرااااي  قااانو  ااساساايلذ نااص ال

بجاارائم  مااة المتهمااي نضاااء مجلااس األأ نشاااء محكمااة نليااا لمحاكمااة الااوزراء و لونااص نلااى  (15).محاااكم دينيااة
 (17).دائرة لتدايق الحسابات الحكومية ل رض الراابة المالية أكما أنش (16).سياسية

فقاااد جااااء خالياااا  مااا  الااانص نلاااى الهيئاااات المساااتقلة بسااابب الفتااارة الزمنياااة  المل اااى 1958 أماااا دساااتور
لاى دساتور ينطباق تماماا  ننفسه واألمر  .خري أختصار  م  جهة اي القصيرة التي كتب فيها الدستور م  جهة، و 

 المل يا . 1964 ( نيسا 22)مر من دستور ، وكذا األ1963( نيسا 4)
ي برئاسااة رئاايس تشااكيل مجلااس الاادفاج الااوطننااص نلااى  فقااد ل ااىالم 1964 نيسااا ( 29أمااا دسااتور )

شاارا  كمااا نااص نلااى تأساايس ساالطة لإل (18)،ختصاصاااته، بموجااب اااانو  خاااصلتحاادد ، نلااة ا  الجمهوريااة
كما نص نلى تشكيل هيئة  (19)،مة وتحدد صالحياتها وكيفية القيام بأنمالها بقانو  خاصوالراابة المالية العا

 (20).دناء العاماإل

                                                           

 المل ى. 1925( م  الدستور العرااي لسنة 80و79و78المواد ) -15
 ( م  الدستور نفسه.81المادة )  -16
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شاااارا  والراابااااة الماليااااة نااااص نلااااى تأساااايس ساااالطة لإل، الااااذي ل ااااىالم 1968ساااانة ثاااام تااااال  دسااااتور 
نلاى المل اى  1970في حي  نص دساتور سانة  (22)،دناء العام ومحكمة دستوريةتشكيل هيئة اإلو  (21)،العامة

  (23).دناء العامتشكيل هيئة اإل
وردت تساااميات جديااادة، حياااث  2004نتقالياااة لسااانة الدولاااة العرااياااة للمرحلاااة اإل ر ااااانو  لدارةو صااادوب

محكمة الجنائية العرااية نشاء اللنص نلى ذ ورد ال، لالهيئات الوطنية في الباب السابن ت مصطلحات مثلورد
يااا للنزاهااة العامااة والهيئااة العليااا لحاال نزانااات الملكيااة العقاريااة والهيئااة الوطنيااة الهيئااة الوطنيااة العل، و المختصااة
 (25).نص نلى تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسا كما  (24)،جتثاث البعثالعليا إل

، ااااانو  البنااا  المركااازي العراااااي نلاااى 2004( لسااانة 56( مااا  اامااار راااام )2/2الماااادة )وااااد نصااات 
 كما ومسلوا   مستقال   العرااي المركزي  البن  يكو   ،مهامه نجازوإل العرااي المركزي  ن الب هدا أ  لتحقيق "سعيا
 ما  تعليماات العراااي المركازي  البن  يتلقى ول  ،القانو   لهذا خالفا   يحدد ما باستثناء ،القانو   هذا نليه ينص

 المركاازي  البناا  تقالليةساال حتاارامل وساايتم ،الحكوميااة الملسسااات فيهااا بمااا ملسسااة وأ خاار  شااخص وأ كيااا  يأ
 البناا  فااي القاارار صاانن هيئااة فااي نضااو يأ نلااى سااليمة  ياار وبصااورة التاااثير شااخص يأل يمكاا  وا العرااااي
 .العرااي" المركزي  البن  نشطةأ في التدخل وأ البن  في واجباته داءأ خاله العرااي المركزي 
 

ورد الااانص نلااى الهيئاااات لذ كمااال مساايرة المصاااطلحات الجدياادة، أ 2005لساانة  دسااتور العاااراقولعاال 
 شااارأنااواج متعااددة، نلااى أ تحاديااة وهاايالمسااتقلة ضاام  الفصاال الراباان ماا  الباااب الثالااث المتعلااق بالساالطات اإل

هام الهيئاات المساتقلة التاي ناص وأ  خاري،أات مساتقلة لتشكيل هيئا ، وتر  الباب مفتوحا  هاالى جملة منالدستور 
هيئااة  - نتخاباااتالمفوضااية العليااا المسااتقلة لإل -نسااا  ا لحقااوق اإلالمفوضااية العلياانليهااا الدسااتور تتمثاال فااي )

 - دواوياا  األواااا  -تصااات نااالم واإلهيئاة اإل - دياوا  الراابااة الماليااة - البناا  المركازي العرااااي - النزاهاة
عاماة الهيئاة ال - الايمليار المنتظماة فاي االيم والمحافظات  عامة لضما  حقوق األالهيئة ال - ملسسة الشهداء

 (تحاديمجلس الخدمة العامة اإل - تحاديةلمراابة تخصيص الواردات اإل
سباب سياسية نلى خيرة منها، واد كا  ذل  أللب هذ  الهيئات ما ندا الثالث األ أ واد تم تشكيل  

فيما يتعلق بمجلس  نضاء مجلس النواب مثال  أ وه التوافق نلى المرشحي  م  ابل  لب مثل ندم حصاأل
                                                           

 المل ى. 1968( م  الدستور العرااي لسنة 69المادة ) -21
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 .2004العرااية للمرحلة اانتقالية لسنة ( م  اانو  لدارة الدولة 50المادة ) -25



و بي  الحكومة وبعض المكونات أ  ما بي  الحكومة ومجلس النواب و بسبب الخالأتحادية، الخدمة اإل
 العراية كما في شأ  هيئة مراابة تخصيص الواردات المحلية.

واد جائت المعالجة الدستورية لتل  الهيئات متخبطة شأنها في ذل  شأ  العديد م  مواضن  
 –ور العرااي مصطلحات دالة نلى مفاهيم متقارلة مثل )الراابة ورد الدستأوموضونات الدستور الحالي، لذ 

نسا  والمفوضية ذ جعل بعضها تخضن لراابة مجلس النواب مثل المفوضية العليا لحقوق اإللالمسلولية(، 
مامه مثل البن  المركزي، ولم يبي  الدستور سبب أ نتخابات، وهيئة النزاهة، وبعضها مسلوا  العليا المستقلة لإل

 ثار المترتبة نليها.ل  التفراة، واآلت
أم ماا  حيااث  ،تعاادد التصاانيفات التااي تناولاات تلاا  الهيئااات سااواء أكااا  ذلاا  ماا  حيااث لسااتقالليتهاوت

ولعلنا سنكتفي باانواج الهيئاات المساتقلة ما  حياث اساتقاللها لادالتها  (27).أم م  حيث الوظيفة (26)،ستمراريتهال
تقساام الهيئااات المسااتقلة فااي العااراق ماا  حيااث لسااتقالليتها المسااتقلة، لذ الواضااحة نلااى مفهااوم وطبيعااة الهيئااات 

نتخاباات وهيئاة نساا  والمفوضاية العلياا المساتقلة لإلوهي المفوضية العلياا لحقاوق اإل، هيئات مستقلة تماما   للى
ماليااا   هيئااات مسااتقلةو  لراابااة مجلااس النااواب وتاانظم أنمالهااا بقااانو ، تلاا  الهيئااات وتخضاان (28)،النزاهااة حصاارا  

داريا   ناالم ذ يعد كل م  البن  المركزي العرااي وديوا  الراابة المالية وهيئة اإلل ،نص الدستور نلى بعضها واي
داريا  وينظم القانو  نمل كل منهاواإل  (29).تصاات ودواوي  األواا  هيئات مستقلة ماليا  واي

 المبحث الثاني
 والقبعية تسقلالماهية اإل

 
ابد لنا م  البحث في  2005شار لها دستور قاله الذي يلحق بالهيئات التي أللبحث في مدي اإلست 

  نبحث في مرحلة فرها بالنسبة لتل  الهيئات، نلى أ، للتحقق م  مدي تواوا  ماهية اإلستقاله ونناصر  أ

                                                           

تقسم الهيئات المستقلة بالعراق م  حيث لستمراريتها للى هيئات مستقلة دائمية ينص الدستور والقانو  نلى تأسيسها  - 26
يئات مستقلة للقيام بوظائ  معينة بصورة مستمرة، مثل هيئة النزاهة والمفوضية المستقلة لإلنتخابات وديوا  الراابة المالية، وه

لنتقالية لذ نص القانو  نلى تأسيسها للقيام بوظائ  واتية لاتضتها حاجة المجتمن العرااي نلى أ  تحل بمجرد لكماه المهام 
 التي أ نيطت بها مثالها هيئة المسائلة والعدالة وهيئة حل نزانات الملكية العقارية والمحكمة الجنائية العرااية العليا.

المستقلة م  حيث الوظيفة الى هيئات تمارس بعضها وظيفة تنفيذية مثل دواوي  ااواا  وملسسة  تقسم الهيئات - 27
الشهداء، في حي  تمارس  يرها وظيفة راابية مثل هيئة النزاهة وديوا  الراابة المالية، وتمارس  يرها وظيفة اضائية مثل 

 المحكمة الجنائية العليا وهيئة دناوي الملكية.
 .2005( م  الدستور العرااي لسنة 102المادة ) -28
 /أوا ( م  الدستور نفسه.103المادة ) -29



أثر ذل  لس النواب أم لمجلس الوزراء و ثانية في مدي التبعية التي تخضن لها تل  الهيئات سواء في ذل  لمج
 ستقاللية، وذل  كما سيأتي بيانه:نلى صفة اإل

 
 ولالمطلب ال 

 تسقلال الهيئات المتسقللةإ
 

 ستقاله العضوي اإل ستقاله اإلداري اإل ستقاله الكامل أو الشامل للى ثالثة أاسام هيويتفرج اإل
يير التي يشير هي بمثابة المعا ويشتمل كل اسم م  هذ  األاسام نلى ندة نناصر، ستقاله المالياإلو 
يتمتن بإاستقاللية الكاملة المطلوبة في مقابل األجهزة التنفيذية التي  الجهاز أو الهيئةفرها كاملة للى تمتن اتو 

 .ترااب أنمالها
ستقاله تل  لبعضها يشير م  جانب  خر للى ندم و ندم توافر جميعا أ فرهااوبالمثل فإ  ندم تو 

 و  نحاوه بيا  كل أوجه ااستقاله تل ، وكما سيأتي بيانه:وسستقاللها فيه. لاألجهزة، أو ضع  
 داري:االتسقلال اإل - والا أ

 بما القيام م  الهيئات مستقلة فيه تتمك  الذي الوضن" ذل  للى اإلداري  ستقالهاإل مفهوم ويشير
 التدخل م  ها،براابت المشمولة الجهات خالله م  تتمك  اد اانوني، مسل  أي ن  بعيدا   مهام م  لليها أوكل
 (30)."التدخل ذل  حجم أو شكل كا  ومهما, األشكاه م  شكل بأي نليها التأثير أو نملها، في

دو  تدخل  ير مبرر ما  أياة سالطة م  أ  تكو  الصالحيات اإلدارية كاملة بيد الهيئة المستقلة  أي
حاوه يما  لساتقالليتها  ا  قاصانتلري في مواجهاة الهيئاة يعاد أخري أل  انطاء أي صالحيات لدارية لسلطات أخ

اإلسااتقاله الكاماال للااى لسااتقاله جزئااي فااي حقيقتااه ومعنااا ، ونلااى هااذا األساااس تنفاارد كاال هيئااة ماا  الهيئااات 
 (31).المستقلة بتنظيم شلونها اإلدارية م  دو  تدخل م  السلطات األخري 

ور الدولااة أو الاانص فااي دسااتهمهااا يتمثاال فااي أ  ويترتااب نلااى مااا تقاادم تااوفر جملااة ماا  المعااايير لعاال
ضاامانات الوماا  ناحيااة أخااري يجااب تااوافر سااتقاللها ماا  ناحيااة، تلاا  الهيئااات واي نلااى وجااود  ساسااياانونهااا األ

بحيث تقوم األخيارة  بوظيفتهاا بصاورة مساتقلة، ويظهار  ،لهيئاتتل  اتكفل اإلستقاله الوظيفي لالتشريعية التي 
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ي  وتصااانيفهم وتحدياااد رواتااابهم وتنسااايق المصاااالح مهاااام الماااوظفالمشااارج لهاااذا الناااوج مااا  اإلساااتقاله فاااي تحدياااد 
 (32).اإلدارية والتقنية

نتمااد نلاى لمكانياة الهيئاات المساتقلة فاي وضان ر اإلستقاله الاوظيفي فاي مساألة اإلكما تظهر مظاه
دو  مشاركتها مان م  نظامها الداخلي المتمثل بمجمونة القواند التي م  خاللها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها 

ة أخري وبالخصوص السلطة التنفيذية وندم خضاوج النظاام الاداخلي الهيئاات المساتقلة للمصااداة نلياه ية جهأ
لساااانة  31اااااانو  ديااااوا  الراابااااة الماليااااة رااااام  أكاااد نليااااهوهااااذا مااااا  (33).مااا  اباااال أي ساااالطة أخااااري فااااي الدولااااة

 (35).نتخاباتلإل لضافة للى اانو  المفوضية العليا المستقلة (34)،2011

نطااء الهيئاات المساتقلة هاامش ما  ما  ل  (36) –داري لضما  اإلستقاله اإل –تقدم ابد  ما  ن فضال  
التااي  لنااداد التقااارير الالزمااة فاايحريااة ، ومنحهااا الطااالج نلااى وثااائق الجهااات الخاضااعة لراابتهااافااي اإلالحريااة 

لة أحااادث المساااتق أ  تسااااير الهيئااااتتنااات  نااا  ممارساااتها لمهامهاااا المتعاااددة، وفاااي مقااادمتها وظيفتهاااا الراابياااة، 
زة راابياة متطاورة وذلا  لجعال الهيئاات المساتقلة أجها ،جهزة الراابياة فاي الادوه الحديثاةالتطورات التي بل تها األ

ساليب في الراابة نلى أنمااه اإلدارة وتزوياد السالطة التشاريعية وباااي الملسساات فاي الدولاة وتنته  أحدث األ
 .كافحة الفساد اإلداري والماليالعام ومبمعلومات مفيدة وذل  للمحافظة نلى الماه 
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الاواردة فاي إلساتقاله كلماة امفهاوم  تحدياد فاي اارار لهاا بشاأ  العلياا تحاديةذهبت المحكمة اإلهذا واد 
( ما  الدساتور 102المقصود باإلساتقاله الاوارد بالماادة )"أ   القوه للى (37)،2005( م  دستور 102المادة )
قلو  في أداء مهامهم المنصوص نليها في اانو  الهيئة ا سلطا  نليهم في   منتسبي هيئة النزاهة مستأهو 

لا أ  الهيئااة  ،أداء هااذ  المهااام ل ياار القااانو  وا يجااوز ألي جهااة التاادخل أو التااأثير نلااى أداء الهيئااة لمهامهااا
لاا  لوحااد  فااإذا مااا حااادت ننهااا أو خالفهااا فااإ  المجلااس يم ،تخضاان لراابااة مجلااس النااواب فااي أداء هااذ  المهااام

محاساابتها ويتخااذ ااجااراء المناسااب بااذل ، أمااا ناا  ارتبااا  الهيئااة فااإ  الدسااتور لاام يحاادد أيااة جهااة تاارتبط بهااا 
ر نفساااها بنفساااها ووفقاااا  لقانونهاااا شاااأنها فاااي ذلااا  شاااأ  البنااا  المركااازي الاااذي يتمتااان يومعناااى ذلااا  ل  الهيئاااة تاااد

 (38).ات(باإلستقاللية لتمكينه م  اداء مهامه دو  تدخل م  أحد الجه
ساتقاله مطلاق ماا نااشة هاذا القارار اباد ما  القاوه ما  أناه لايس هنالا  ما  لوم  دو  الخوض في م

دارة  لااة الدولااة الجبااارة التااي تهااد  لتحقيااق تعماال إل نهااا جميعااا  فااي الدولااة، لذ أ ماا  الهيئااات الااثالثبااي  أي 
لااا  مااا  فشااال مبااادأ الفصااال باااي  ده نلاااى ذيمكااا  تحقيقاااه بالفصااال المطلاااق، وا أالمصااالحة العاماااة، وذلااا  لااا  

مر ا منااص مناه، وما  ثام باات مبادأ الفصال باي  التعاو  والتنسيق أ  لسلطات الذي نادي به مونتسكيو، ألا
 السلطات يفسر نلى أنه تعاو  وتنسيق بي  السلطات.

 
 اإلستقاله المالي :  -ثانيا  

ذ يتاايح هااذا ل ماا  دونااه، قيقاايلسااتقاله حذ ا يمكاا  الحااديث ناا  ، لأهاام مظاااهر اإلسااتقاله ويعااد ماا 
اإلستقاله للهيئة حرية التصر  القانوني ودنم تنفيذ القرارات م  دو  أنااة تفرضها طبيعة العالاات اإلدارية 
السااائدة فااي الدولااة، فااإذا لاام يكاا  بيااد الهيئااة األمااواه الكافيااة المخصصااة ساالفا  فااإ  ااادرتها نلااى لتخاااذ القاارارات 

دة ومرتبطة بموافقة سلسلة مراجن اد تلدي في كثير م  ااحيا  للى التاردد فاي وتنفيذ مشاريعها ستكو  محدو 
اتخاذهاااا، فاإلساااتقاله الماااالي يتااايح حرياااة الحركاااة والتصااار  بسااارنة لساااد الناااوااص والث ااارات والتحدياااد المالئااام 

لضا ط للحاجات، كما أناه ما  أهام صاور الضا ط الاذي تمارساه السالطة التنفيذياة نلاى الهيئاات المساتقلة هاو ا
 (39).المالي وندم انطاء الموافقات الالزمة وشحة التخصيصات المالية
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للى ذل  الوضن القانوني الذي تتوفر فيه لدجهزة الراابية كذل  مفهوم اإلستقاله المالي يشير   أكما 
دو  أي تدخل م  السلطة م  نتمادها مباشرة م  السلطة العليا اي ة كاملة في )لنداد( ميزانياتها و سلط
 ( 40)الميزانيات بنفسها.تل   لتنفيذية، و)تنفيذ( تل  الميزانيات بنفسها، و)مراابة( تنفيذا

ستقاله في اإل، و وا  أ ستقاله في مجاه لنداد الميزانيةاإلستقاله في اإلتتمثل معايير هذا خري بعبارة أ
 .يذ الميزانيةستقاله في مجاه مراابة تنفاإل ثالثا  ، و ثانيا   الميزانيةتل  مجاه تنفيذ بنود 

ويمكااا  القاااوه أ  اإلساااتقاله الماااالي يختلااا  نااا  اإلساااتقاله اإلداري فااااألوه يعناااي تاااوفير الضااامانات 
دو  وجاود تاأثيرات نليهاا ما  المتعلقة بتقدير اانتمااد المخصاص للهيئاة المساتقلة فاي الموازناة العاماة بحرياة 

تتوفر للهيئات المساتقلة الضامانات جميعهاا م  أية جهة، في حي  أ  اإلستقاله اإلداري يتمثل في وجوب أ  
كااااالنص نلااااى وجااااود الهيئااااة المسااااتقلة  وماااا  دو  أيااااة تااااأثيرات، التااااي تكفاااال ايامهااااا بوظيفتهااااا بصااااورة مسااااتقلة

ستقاللها في الدستور  (41).واي
 

 عضوي : الستقاله اإل - ثالثا  
ي والاذي يعناي خضاوج اإلستقاله اإلداري والمالي تتمتان الهيئاات المساتقلة بإساتقاله نضاو  فضال  ن 

الهيئات المستقلة في تشكيلها لقواند معينة تستهد  ترسيخ لساتقاللها فاي مواجهاة السالطة التنفيذياة، وفاي هاذ  
خاري ومنهاا السالطة التشاريعية ى لستقالله في مواجهة السلطات األالصورة يحتاج الجهاز التنظيمي المستقل لل

 .ضاء الهيئات المستقلة م  ابل السلطة التشريعيةنأ التنفيذية، لذ ا يستبعد تعيي   والسلطة
وطريقااة تعيااي   لااذل  يمكاا  بلااورة فكاارة اإلسااتقاله فااي معااايير متعااددة منهااا كيفيااة تشااكيل هااذ  الهيئااات

السلطات السياسية في الدولة نلى نزه أو تجدياد نضاوية ماوظفي هاذ  الهيئاات ودراساة  درةنضائها ومدي اأ 
نهاء اي قلة وموظفيها، وترايتهم ونقلهم و انات التي تتعلق بتعيي  رئيس الهيئة المستالسبل الكفيلة في توحيد الضم

جااراء لم الحياااد والحريااة والموضااونية فااي خاادماتهم و ياار ذلاا  ممااا يتصاال بأوضااانهم القانونيااة ممااا يااوفر لهاا
 (42).العمل الراابي

 الهيئات المستقلةستقاله العضوي للى ذل  المجاه الذي تتولى فيه يشير مفهوم اإلخري بعبارة أ
نهاء خدمة. ويتمثل  الهيئات ستقاله لشلو  األفراد التابعي  لها م  تعيي  وتراية ونقل وتدريب وتأديب واي
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م  للهيئة في هذ  األمور بأ  تأخذ الصفة الرسمية لها بمجرد صدور اراراتها م  الرئيس األنلى المستقلة 
 خري.و  حاجة للمصاداة نليها م  أية جهة أد

رتبااا  بعااض الهيئااات المسااتقلة بمجلاااس لتحاديااة العليااا جاااء فيااه )...ل  وفااي ااارار  خاار للمحكمااة اإل
/أوا ( ما  الدساتور أماا هيئاات 80النواب ا يحوه م  دو  لشرا  مجلاس الاوزراء نلاى نشااطها طبقاا  للماادة )

رتباطهاا وتماارس مهاام تنفيذياة فاأ  مرجعيتهاا لالتاي لام يحادد الدساتور جهاة وزراء المستقلة المرتبطة بمجلاس الا
 .(43)لمجلس الوزراء...(

( 102ستقاله الوارد في المادة )سيريا  بشأ  معنى اإلتحادية أ  أنطت رأيا  تفسبق للمحكمة اإلواد  
في القانو  وا  نليها  منتسبي هيئة النزاهة مستقلو  في اداء مهامهم المنصوص أجاء فيه "م  الدستور 

داء الهيئة أو التأثير نلى أي جهة التدخل يجوز أل داء هذ  المهام ل ير القانو ، واأسلطا  نليهم في 
و تجاوزتها فا  أء هذ  المهام فاذا ما حادت ننها داأيئة تخضن لراابة مجلس النواب في   الهألمهامها . و 
  هذ  الهيئة تدير أجراء المناسب في ذل  بها، ومعنى ذل  اب يمل  لوحد  محاسبتها ويتخذ اإلمجلس النو 

داء مهامه ألية لتمكينه م  ستقاللبن  المركزي الذي يتمتن بهذ  اإلنفسها بنفسها ووفقا  لقانونها شأنها شأ  ا
    (44)."حدي الجهاتلدو  تدخل م  

 
 

 
 

 المطلب الثاني
 الهيئات المتسقللة والقبعية

 
راد المصاااطلحات الجديااادة المرناااة، والتاااي ا يمكااا  أكثااار مااا  ليااا –ادتاااه ونلاااى ن – 2005  دساااتور ل

مر بهذ  نلى ادر تعلق األ –هم تل  المصطلحات ط محدد م  حيث المفهوم، ولعل م  أ وضعها ضم  ضاب
  مصطلح الهيئات المستقلة. –الدراسة 
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ت، أي ارض من طبيعة تل  الهيئاجديد يتع حضا  مصطلأولم يكت  الدستور بما تقدم بل  
واد جعل مر  ير ممك ، مما يلكد نلى رأينا م  أ  ذل  اإلستقاله أرتبا ، يراد لفع اإلإستقاله وذل  باإل

واا  وملسسة الشهداء وجعل  يرها ترتبط بمجلس الوزراء، مثل دواوي  األالدستور بعض تل  الهيئات ترتبط 
  معيار واضح للتفراة بي  هذا تصاات، م  دو نالم واإلديوا  الراابة المالية وهيئة اإلبمجلس النواب، مثل 

 و سبب يبرر تل  التفراة. أ ،رتبا  وذا اإل
 ومخالفا   خال  رتبا  بالحكومة م  عد اإلرتبا  وما هي ال اية منه، ولم ي  خري ما هو ذل  اإلأم  ناحية  
  السلطتي  أي  ختاله، في حلو أدو  خلل م  رتبا  بمجلس النواب ستقاله، بينما يمك  اإللفكرة اإل
 ، وتعمال  معا  لتحقيق المصلحة العامة.لمبدأ واحد هو الفصل بي  السلطاتتخضعا  
و أباطها رتلو أساس الراابة نليها أالعراق النافذ تل  الهيئات نلى  وم  ناحية ثالثة فقد وزج دستور 

لمحافظات  ير المنتظمة في ليم وااام  الهيئة العامة لضما  حقوق األ مسلليتها، م  دو  التطرق الى كل
تحادي، وكأني بالمشرج لم تحادية، ومجلس الخدمة اإللعامة لمراابة تخصيص الواردات اإلاليم، والهيئة ال
دي أ، مما ا  مر تل  الهيئات فتر  الموضوج مطلقأنداد الدستور وحسم ل ستطن تجاوز الخالفات التي رافقت ي

و الى المشرج نفسه حي  وضن القواني  المتعلقة بتل  أستورية، الى لجنة التعديالت الد حالة وااعيةلالى 
 الهيئات.

 -بإنتقادناا  –  ذلا  ا يعادو ونلى الر م مما أسلفنا  م  مفااهيم ومعاايير اإلساتقاله المختلفاة، اا أ
، 18/1/2011( فاي 88تحادياة العلياا راام )ز، خاصاة مان صادور اارار المحكماة اإلطار النظري في التميياإل
لجهاات ساتقاله بطريقاة جعلتناا نتساائل نا  الفارق ماا باي  تلا  الهيئاات المساتقلة واذي فسارت فياه مفهاوم اإلوال

 نتاد نليها العمل ااداري في العراق. ير المرتبطة بوزارة التي ل 
الجهات  يار  و حتىالهيئات المستقلة، أ لفع أو تعبير الدساتير العرااية القديمة سلفنا اننا لم نجدفقد أ

منها ما يتعلق باديوا   ،ختلفت التسمياتلواي   وااعا   مستقلةالهيئات ال   ذل  ا ينفي وجود، اا أتبطة بوزارةمر 
و 1968و 1925سانة ة المتعااباة، ومنهاا دسااتير العراايا الدسااتيرنليها  تالراابة المالية وهيئات متعددة نص

اتير وكاناات تساامى )الجهااات  ياار المرتبطااة العديااد ماا  الهيئااات فااي تلاا  الدساابالفعاال واااد تشااكلت  (45).1970
 .بوزارة( كالبن  المركزي وأمانة ب داد

فاااي الماااادة  ورد مصاااطلح الجهاااات  يااار المرتبطاااة باااوزارةناااه أاحظناااا أ 2005بعاااد صااادور دساااتور و 
العامااااة للدولااااة لذ يمااااارس مجلااااس الااااوزراء صااااالحيات ندياااادة منهااااا تخطاااايط وتنفيااااذ السياسااااة  /اوا( منااااه،80)

. ولعل تل  كانات اإلشاارة الوحيادة شرا  نلى نمل الوزارات والجهات  ير المرتبطة بوزارةمة واإلوالخطط العا
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  الهيئاات المساتقلة، وا رياب فاي أ فرد له فصل كامل ونقصاد باهأ جديدا   ورد مصطلحا  لتل  الجهات. اا أنه أ
  ، وفيه تداخل وتعارض.ومشتتا   ا الفصل جاء  امضا  هذ

 ير المرتبطة بوزارة مان شائ   تكو  الشكل الحديث للجهات ئات ا تعدو ن  أوم  ثم فا  تل  الهي
  ات  يار المرتبطاة باوزارة ا يعادو أختال  تلا  الهيئاات نا  الجهام  اإلستقاله أكثر مرونة م  األخيرة، فاإ

خضااااج بعاااض تلااا  الهيئاااات لرااباااة اي و كثااار. وحساااب، فهاااو لخاااتال  شاااكلي ا أ خاااتال  فاااي المسااامياتل يكاااو  
داء أختصاصااات المجلااس فااي الراابااة نلااى لمحسااومة بانتقادنااا ألنااه ياادخل ضاام  النااواب هااي مسااألة مجلااس 

تساااقجواب متسااالولي الهيئاااات إلمجلااال الناااواب حااا  "هاااا   -/ثامناااا 61) ذ تااانص الماااادةل .السااالطة التنفيذياااة
 ."غلبية المطللةعفالهم بالإراءات المقعللة بالوزراء وله جلإل المتسقللة وفلاا 

رتبااا  إب نااال هااا المااذكور أ تحاديااة العليااا فااي ارار مااا ذهباات لليااه المحكمااة اإل لااى ذلاا  نااوردوللدالااة ن
رتباطها بمجلس الوزراء وخضونها ألشرا  مجلس الوزراء نلى لستقلة التي لم يحدد الدستور جهة الهيئات الم

جراءاتهااا وشاالونها دو  التاادخل فااي اراراتهااا ماا  نشاااطاتها وتااولي مجلااس الااوزراء رساام السياسااة العامااة لهااا  واي
تحادياة العلياا فاي ارارهاا نلاى نادم وجاود ناص فاي الدساتور يقضاي بأرتبااا  ساتندت المحكماة اإللوااد  ،المهنياة

/أوا ( ما  80تل  الهيئات بمجلس النواب و لبة الصفة التنفيذية نلى أنمالها ونشاطها تطبيقا  ألحكاام الماادة )
 .ختصاص مجلس الوزراء حكما  لذ  الجهات يكو  م  ااشرا  نلى ه، وبالتالي فأ  (46).الدستور

حدي الجهات  ير المرتبطة بوزارة وبالتاالي شامولها بانص الماادة لستقلة لذا  هذا القرار يعد الهيئات الم
/أوا ( ماا  الدسااتور، وحيااث لنهااا مسااتقلة فأنهااا ا تاارتبط بااوزارة فتكااو  هااذ  الهيئااات ماا  الجهااات التااي ا 80)

سااميات لكاا  المشاارج الدسااتوري أراد انطاااء مكانااة متمياازة للهيئااات مخااتال  فااي اللتااالي فهااو وزارة وبالتاارتبط باا
خضاج بعض تل  الهيئات لراابة مجلاس اي و  ،المستقلة بأ  أفرد لها الفصل الثالث م  الباب الرابن م  الدستور

داء الساالطة أختصاصااات المجلااس فااي الراابااة نلااى لمحسااومة بانتقادنااا ألنااه ياادخل ضاام  الناواب هااي مسااألة 
 (47).التنفيذية

حكااام المطبقااة نلااى الجهااات  ياار المرتبطااة السااارية نلااى الااوزارات هااي ذات األ حكااامونالحااع أ  األ
نضااو فااي مجلااس "بااوزارة والهيئااات المسااتقلة، منهااا خضااونها لراابااة مجلااس النااواب ناا  طريااق الساالاه فلكاال 
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زراء أو نوابااه أو الااوزراء أو رلساااء الهيئااات النااواب ا  يوجااه للااى انضاااء مجلااس الرئاسااة أو رئاايس مجلااس الااو 
 (48)".سئلة خطية....أ  انضاء الحكومة  المستقلة ورلساء الدوائر  ير المرتبطة بوزارة أو  يرهم م

قسايم الثالثاي للسالطة   هنال  العديد م  الهيئات المستقلة التاي تادخل ضام  التخاصة اذا ما نلمنا أ
خاتال  شاكلية بحتاة ي الهيئاات المساتقلة، وليلكاد نلاى أ  مساألة اإلراد  فالينفي بذل  أساس اإلستقاله الاذي أ

  نلاااى الااار م مااا  أ مساااتقلة ضااام  السااالطة القضاااائيةالهيئاااات ال ذ تااادخل بعاااضالمصاااطلحات، ل وا تتجااااوز
سااتقاله كجاازء مااتمم لممارسااتها لوظائفهااا التااي ، أي جاااء منحهااا اإللسااتقالليتهايلكاادا  نلااى الدسااتور والقااانو  

تحاديااة إلنلااى والمحكمااة امثاااه ذلاا  مجلااس القضاااء األ ،ونه أليااة ساالطةلسااتقاله القضاااء وناادم خضاا تفتاارض
 (49).تحاديةشرا  القضائي ومحكمة التمييز اإلدناء العام وهيئة اإلالعليا واإل

ديوا  الرااباة المالياة وهيئاة  ، مثللهيئات المستقلةكا  للسلطة التشريعية نصيبها م  ا خري م  جهة أ
التنفيذياة ولعال حصاة السالطة نحات اإلساتقاللية لضاما  النجااح فاي نملهاا. م  التاي و  (50)،تصاااتم واإلنالاإل

واااا  والهيئااة العليااا مانااة ب ااداد ودوواياا  األأذ تشاامل كاال ماا  ماا  هااذ  الهيئااات سااتكو  أكباار بطبيعااة الحاااه، ل
يناادرج نملهااا ضاام  أنماااه  تاهااذ  الهيئااجمياان و ، للحاا  والعماارة وجهاااز المخااابرات الااوطني وملسسااة الشااهداء

ية فاي سابيل النهاوض بالمهاام التاي نطيات هاذ  اإلساتقاللمرتبطاة بمجلاس الاوزراء وأ   هااالسلطة التنفيذياة وجميع
 (51).نيطت بهاأ  

اد  لالجهزة والهيئاتداري ستقاله المالي واإلمفهوم اإل  ولعل م  المفيد لضافة ما يرا  البعض م  أ 
خذت أ، لذ ليتحوه الى مرتن خصب لإلنتداء نلى الماه العام وممارسة الفساد نقلبت موازينهاي و  أسيء فهمه

كل حتياه والنصب لنهب الماه العام ومخالفة الى منزلقات كثيرة في اإل يدأخطرا   ى  ستقاللية تنحو منحاإل
ما  ديثة، لك و تل  بهد  البناء الملسسي للدولة الحأستقاللية لهذ  الملسسة التشريعات التي وسعت دائرة اإل
ستشراء الفساد و ياب الراابة الفانلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهذا هو لحدث  هو العكس تماما  في ظل 

 (52).الخطر بشحمه ولحم
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 الخاقمة
 

لضما   ، أيمبدأ المشرونية لضما تعمل و ت عد الهيئات المستقلة جزء م  الهيكل اإلداري للدولة،  
بما يلم  لدفراد لاتضاء حقواهم المشرونة تجا  التصرفات الباطلة التي تجريها و خضوج اإلدارة للقانو ، 

سياسية  التي دفعت الدوه الى لستحداث تل  الهيئات الى لنتبارات اإلنتبارات وتتنوج .الهيئات اإلدارية
دارية واانونيةو   .اي

، الى رأيي يد التي ذكروها نلى خال  في األسان ختل  الفقه بشأ  طبيعة تل  الهيئات القانونيةاد لو  
يري أولهما أنها تعد سلطة رابعة الى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، في حي  يعتقد أصحاب 

نما هي جهاز لداري يحتاج بسبب طبيعة أنماله أ  يتمتن بمزيد م  الرأي اآلخر الى أنها ليست كذل ، و  اي
 ية التقليدية. اإلستقاله اإلداري لزاء األجهزة الحكوم

 اإلتحادية حدد الهيئاتونلى الر م م  أنه أ  المشرج الدستوري العرااي واد أيدنا الرأي الثاني ذل   
  تكو  سلطة رابعة، أ ذ  الهيئاتراد لهأ  ذل  ا يعني برأينا انه أفي الفصل الرابن، ضم  الباب الثالث، اا 

راد أ  يذكر الهيئات المستقلة، ولو أطات ااتحادية م  دو  ( منه تل  السل47نه ناد وحدد في المادة )أذ ل
 .صراحةلها المشرج ا  تكو  واحدة م  تل  السلطات لنص نلى ذل  

ستقرار المشرج الدستوري نلى رأي بشأ  تل  الهيئات، ليس م  ل  سبب هذا التداخل ندم أ أكدناو  
نه ا أذ ليرادها في الدستور، إلضن المالئم ، لك  م  حيث المو بإمتيازدارية لحيث طبيعتها فهي هيئات 

  ترد ضم  هذا أارلها الى طبيعة تل  الهيئات أخري، فكا  األبواب الدستور أدراجها في أي م  ليمك  
  الباب م  الدستور.

خطاء الصيا ية والتنظيمية، وط ى باأل جاء مليئا   2005فضال نما تقدم فا  دستور العراق لسنة  
ورد أذ . لمشتتكثر م  أ في الدستورالهيئات المستقلة ، وم  ثم فقد جاء تنظيم فكرة القانونيةنعدام اللنليه 

جعل بعضها تخضن لراابة و المسلولية(، و الدستور العرااي مصطلحات دالة نلى مفاهيم متقارلة مثل )الراابة 
، بل واد ثار المترتبة نليهاواآلمامه، ولم يبي  الدستور سبب تل  التفراة، أ مجلس النواب وبعضها مسلوا  

رتبا ، اإليراد لفع إستقاله وذل  باإلجديد يتعارض من طبيعة تل  الهيئات، أي  حمصطلأضا  الدستور 
وجعل  يرها ترتبط بمجلس النواب، م  دو  معيار  الوزراءجعل الدستور بعض تل  الهيئات ترتبط بمجلس و 

 برر تل  التفراة. و سبب يأ ،رتبا  وذا اإلواضح للتفراة بي  هذا 
لفكرة  رتبا  بالحكومة مخالفا  اإلد رتبا  وال اية منه، ولم ي ع  اإلذل  مما جعلنا نتسائل ن  ما هية  

  السلطتي  تخضعا  لمبدأ واحد هو الفصل أفي حي  كذل  رتبا  بمجلس النواب اإل ا يعدستقاله، بينما اإل



الهيئات هي تسهيل ممارسة ملسسات الدولة لوظائفها، فما اذا كا  الدافن القائم وراء تل  و  .بي  السلطات
نشاء هيئات لدراجه لمصطلحات ومسميات متعددة؟ هل كا  السبب اي السبب في تشتت الدستور العرااي و 

لمبدأي المحاصصة  تخاذ القرار وفقا  لحتواء التنوج العرااي، وضرورة المشاركة في لساس األتكو  وظيفتها 
 زاا ينخرا  في جسد الدولة العرااية؟ والتواز  اللذي  ما 

  تكو  الشكل الحديث للجهات  ير المرتبطة بوزارة من أتل  الهيئات ا تعدو  نا نعتقد أ نأف وأخيرا   
ختال  تل  الهيئات ن  الجهات  ير المرتبطة بوزارة ا يعدو إفخيرة، األكثر مرونة م  أستقاله اإلشئ م  

خضاج بعض تل  الهيئات لراابة اي و كثر. أختال  شكلي ا لوحسب، فهو ختال  في المسميات ل  يكو  أ
داء لختصاصات المجلس في الراابة نلى لنتقادنا ألنه يدخل ضم  إبمجلس النواب هي مسألة محسومة 

وما الخال  بشأ  تل  الهيئات اا خال  سياسي، تبنا  ساستنا أل راض سياسية بحتة، السلطة التنفيذية. 
 لب القضايا القانونية التي يحاولو  لدخالها في صرانات سياسية، نتمنى أ  تجد طريقها كما هو شأ  أ 

 للزواه يوما  حينما ترفن السياسة وصايتها ن  القانو  لتحقيق دولة القانو  بالفعل.
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