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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِهَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَىْ كُنْتَ }

فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَاوْفَضُّىا مِهْ حَىْلِكَ فَاعْفُ 

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَىَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 

 {الْمُتَىَكِّلِنيَ

 صدق اهلل العظيم
 

 
 

 

 (159اٌة  : ال عمرانسورة )
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  داءــــــاإله

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 {وَقُلِاعْمَلُوافَسَيَرَىاللَّهُعَمَلَكُمْوَرَسُولُهُوَالْمُؤْمِنُونَ} 

تطوب اللحظات إال بذكرك  يطوب النهار إىل بطاعتك وال يطوب اللول إال بشكرك وال إهلي ال

  اهلل جل جالله .. وال تطوب اآلخرة إال بعفوك وال تطوب اجلنة إال برؤيتك

  ........إلى 

 إىلذنيبذالرمحةذونورذالعاملنيذالةذوأدىذاألمانةذ..ذونصحذاألمةمنذبلغذالرس

ذذوسلمذوالهذوصحبهذسيدناذحممدذصلىذاهللذعليه

ذوالديذالعزيزذياذمنذأمحلذأمسكذبكلذافتخارذياذمنذيرتعشذقليبذبذكرك

مالكيذيفذاحلياةذإىلذمعنىذاحلبذوإىلذمعنىذاحلنانذوالتفانيذ..ذإىلذبدمةذ

 أميذاحلبيبة احلياةذوسرذالوجودذ

ذاخوتيذأكونذمثلذأيذشيءذمأكونذأناذوبدونكذمدربيذمعكذاءقيذورفوتأخ

ذذاالعزاء

 اصدقائي باإلخاء ومتوزوا بالوفاء والعطاءمل تلدهن أمي إىل من حتلو  الذين ناالخوا
  

 األرواح اليت دكنت حتت تراب الوطن احلبوب الشهداء العظامإىل 

 الباحث

 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.qwled.com%2Fvb%2Ft160113.html&ei=N02NVJP8NsXqyQP364LwCg&usg=AFQjCNFICWSxCDwbeoo6au5bPMxd0iELig&sig2=TlXZrBJT_jHzNWGLK7cpow&bvm=bv.81828268,d.bGQ
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 اثـــاحملتىي

 الصفحح الوىضىع

 أ العٌىاى

 ب اَِح القرآًُح

 جـ اإلهذاء

 د الشكر والرقذَر

 و -هـ  قائوح الوحرىَاخ

 2-1 الوقذهح

 2 اسثاب اخرُار الوىضىع

 3 اهذاف الثحث

 3 هٌهج الثحث

 3 ذقسُن الثحث

 هفهىم الىظُفح االسرشارَح واهوُرها واًىاعها  -الوثحث االول :

 
 

 8-4 ذعرَف الىظُفح االسرشارَح  -الوطلة االول : 

 12-9 اهوُح االسرشارج -الوطلة الثاًٍ :

 14-12 الوطلة الثالث : اًىاع االسرشارج

الركىَي الخاص لوجلس شىري الذولح واالجراءاخ الورثعح فٍ اتذاء   -الوثحث الثاًٍ :

 الراٌ والوشىرج القاًىًُح
 

 1519 الركىَي الخاص لوجلس شىري الذولح العراقُح  -الوطلة االول :

 21-19 االجراءاخ الورثعح فٍ اجراء الرأٌ والوشىرج القاًىًُح  -الوطلة الثاًٍ :
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القُىد الرٍ ذرد علً هوارسح هجلس الذولح للىظُفح االسرشارَح وقُورها  الوثحث الثالث : 

 القاًىًُح
 

 22 علً هوارسح الوجلس للىظُفح االسرشارَح القُىد الرٍ ذرد  -الوطلة االول :

 25-23 القُوح القاًىًُح لوا َثذَه الوجلس فٍ الوجال االسرشارٌ  -الوطلة الثاًٍ :

 26 الخاذوح

 26 االسرٌراجاخ

 22 الوقررحاخ

  الوصادر

 29-28 الوصادر

 29 القىاًُي

 29 هىاقع االًررًد
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 المقدمة

 اواًل : موضوع البحث 

 جمةه  فه  دتهتلمدا التدله  تد  فه  كبةه  تزاةهت الماضهة  العقهدت شهدتت
 داتقتصههاتة  السةاسههة  الحةههاة شههؤد  تنظههة  عمهه  تعمهه  حةههث الحةههاة  مجهاتت

 تعمه  سهب  عه  البحهث ضه د ة إله  األعبها  ههه  ته اك  أتى دقهت   داتجتماعةه 
 األعبا . هه  م  التقمة  ف  التدل  مساعتة عم 

 داتجتماعةههه  داتقتصهههاتة  السةاسهههة  شهههؤد  تنظهههة  اجههه  مههه  التدلههه  لجههه ت
 كبةه  بشهك  ةسهاه  مده  كهجج ا  باتستشها ة اتسهتعان  إله  مشهاكمدا لته اك  دنتةجه 

 دالمناسههب  الالزمهه  الحمههد  إةجههات عمهه  دالعمهه  األعبهها  هههه  مهه  التلفةهه  فهه 
 لهال  مه  ب عمالدها القةها  فه  داتقتصهاتة  اتتا ةه  د السةاسهة  الدةئهات دمسهاعتة
 .دتنفةه  الق ا  صن  ف  المشا ك 

 دالجماعههات األفهه ات تسههاعت التهه  الدامهه  األتدات مهه  اتستشهها ة تعههت
 التغةةهه  إلهه  أندهها تدههت  لاصهه  المشههاك  دالتحههتةات مداجدهه  فهه  دالمنظمههات
 أحس . آل  إل  س   دض  م  داإلنتقا 

 تمقهه  أصههبحت التهه  المداضههة  مهه  اتستشهها ة  الدظةفهه  مدضههدع دةعههت
 العممةه  ههه  تقتمه  أصهبحت لمها دهله  دالكتهاب الت اسهة  قبه  مه  كبةه اا اهتمامها

 قه ا ات تتلهاه لالستشها ة ةحتهاجد  فهاألف ات   الحةهاة مجهاتت شهت  فه  تد  مه 
   عممدهه  إجهه ا ات لتطههدة  إلةدهها ةحتههاجد  دالمؤسسههات   تد حةهها فهه  هامهه 

 . فعال  ق ا ات اتلاه لت شةت إلةدا ةحتاجد  داألنظم 

تمثههههه  الدظةفههههه  اتستشههههها ة  احهههههت  كةزتهههههه  الدظةفههههه  التههههه  اضهههههطم  بدههههها مجمهههههه  
شههههههد ى التدلهههههه  فهههههه  العهههههه ائ إلهههههه  جانههههههب الدظةفهههههه  القضههههههائة  المسههههههتحتث  بالقههههههاند   قهههههه  
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  دبمقتضهههههه  هههههههه  الدظةفهههههه  ةظدهههههه  المجمهههههه  كمستشهههههها  قههههههاندن  6191لسههههههن   )601)
لمتدلهههه  التهههه  ةتههههدل   فههههتها بههههات ا  القاندنةهههه  التهههه  تدضهههه  ط ةقدهههها  دحهههه  مهههها قههههت ةشههههك  
بهههههههة  إتا اتدهههههههها مهههههههه  مشههههههههاك   كمهههههههها ةسههههههههد  مههههههه  جانههههههههب آلهههههههه  فهههههههه  إعههههههههتات دصههههههههةا   

ظةفهههههه  دجههههههدت مشهههههه دعات القههههههدانة  هات العالقهههههه  بههههههاإلتا ة العامهههههه   إه تفتهههههه   هههههههه  الد 
 .جد  تمتم  اللب ة العممة  دالفنة  ب تائدا

دمههههه  هنههههها تظدههههه  أهمةههههه  الدظةفههههه  اتستشههههها ة  فههههه  حةهههههاة التدلههههه  القاندنةههههه  ممههههها 
دةفتههههه  ةجعمدههههها الحمةههههه  الطبةعههههه  لهههههيتا ة دصهههههتةقدا األمهههههة  ةسهههههم  لدههههها دةشهههههة  عمةدههههها 
ظةفهههههه  لهههههه  دعمةدهههههها لهههههههل  سههههههد  نلصههههههو ت اسههههههتنا فهههههه  هههههههها البحههههههث حههههههد  مفدههههههد  الد 

 .همةتدا دالتصاصدا دهةئتدادا

 -: البحث موضوعاسباب اختيار ثانيًا : 

 إتلهاه عممةه  ت شهةت فه  اتستشها ة  الدظةفه  تد  مه  الت اسه  أهمةه  تنبه 
 أ   عمهه  األههتا  تحقةههئ فه  الهه  تؤتةهه  الههتد  فه  تكمهه  كمهها ت االقه ا  

 الداق .

 د السةاسهة  العمهد  حقه  فه  الدامه  المداضهة  مه  اإلستشها ة مدضهدع ةعهت
 . الق ا ات إتلاه أهمةت  ف  م  إنطالقا اإلتا ة 

 أكثهه  دالت اسهه  البحههث الهه  ةحتههاج مدضههدع اإلستشهها ة  فالدظةفهه  دعمةه 
 . الت اسات هه  م  المكتبات لندع إفتقا  ظ  ف  لاص    ف كث 

 دالهاتةه  المدضهدعة  الهتداف  مه  جممه  إله  المدضهدع لدهها التةا نها دةعهدت
 اتت  : ف  تتمث  دالت 

 التلصو . ف  ت است  ت  دما األفكا  تجسةت ف  ال  ب 

 بالمدضدع . المتعمق  األبحاث إلة  تدصمت دما بالمستجتات المكتب  إث ا 
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 -: البحث أهدافثالثًا : 

 تنظههة  فهه دتد    مجمهه  شههد ى التدلهه  عمهه  الضههد  تسههمةط فهه  تتمثهه 
 كمها األعمها  إنجهاز فه  السه ع  دتحقةهئ المسهؤدلةات دتحتةهت عممةه  اتلهاه القه ا 

مكانةهه  اهمةهه  اتستشهها ة بةهها  فهه  البحههث هههها ةسههد   النظهها  فهه  بدهها األلههه دا 
 . الع اق  القاندن 

 -منهج البحث :رابعًا : 

 فةدهها دالغههدو الت اسهه  لدصهه  الدصههف اتبعنهها فهه  هههه  الت اسهه  اسههمدب اد مههند  البحههث 
 ف  الجدانب الملتمف  ل  .ضدع البحث دتحمة  النصو القاندنة  المنظم  لمد 

 -البحث : خامسًا : خطة

  حةهههههث تههههه  تقسهههههة  البحهههههث الههههه  ثالثههههه  مباحهههههث الت اسههههه  ههههههه  إلنجهههههاز منههههها سهههههعةاا
دقسههههههه  الههههههه  تنهههههههاد  المبحهههههههث اتد  مفدهههههههد  الدظةفههههههه  اتستشههههههها ة  داهمةتدههههههها دانداعدههههههها 

مفدههههههد  اتستشههههها ة دالدظةفهههههه  اتستشهههههها ة   ثالثههههه  مطالههههههب دضههههههحت فههههه  المطمههههههب اتد 
  امههههها فههههه  دالمطمهههههب الثالهههههث انهههههداع اتستشههههها ة اهمةههههه  اتستشههههها ةفههههه  المطمهههههب الثهههههان  د 

المبحهههههههث الثهههههههان  تههههههه  تقسهههههههةم  الههههههه  مطمبهههههههة  دضهههههههحت فههههههه  المطمهههههههب اتد  التكهههههههدة  
شهههههههد ى التدلههههههه  الع اقةههههههه  فةمههههههها تنهههههههاد  المطمهههههههب الثهههههههان  اتجههههههه ا ات اللهههههههاو لمجمههههههه  

الثالهههههث نهههههاقل القةهههههدت التهههههه    دالمبحهههههث المتبعههههه  فههههه  ابهههههتا  الههههه أ  دالمشهههههد ة القاندنةهههههه  
تههههه ت عمههههه  مما سههههه  مجمههههه  التدلههههه  لمدظةفههههه  اتستشههههها ة  دقةمتدههههها القاندنةههههه  ددضهههههحت 
فهههههه  مطمبههههههة  حةههههههث تنههههههاد  المطمههههههب اتد  القةههههههدت التهههههه  تهههههه ت عمهههههه  مما سهههههه  المجمهههههه  
لمدظةفهههه  اتستشهههها ة  دالمطمههههب الثههههان  دضهههه  القةمهههه  القاندنةهههه  لمهههها ةبتةهههه  المجمهههه  فهههه  

 القاندنة .مجا  ال أ  دالمشد ة 

 المبحث االول
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 مفهوم الوظيفة االستشارية واهميتها وانواعها

سههههههههههد  نتطهههههههههه ئ مهههههههههه  لههههههههههال  هههههههههههها البحههههههههههث الهههههههههه  اههههههههههه  تع ةفههههههههههات الدظةفهههههههههه  
اتستشهههههها ة  داههههههه  المصههههههطمحات المشههههههابد  لدهههههها  ثهههههه  بعههههههت هلهههههه  سههههههد  نتطهههههه ئ الهههههه  

 .  طقهها الناهمة  

 المطمب االول

 مفهوم الوظيفة االستشارية

 .االستشارية والوظيفة االستشارة تعريف :أوال

   اتستشهها ة  الدظةفهه  مفدههد  تحتةههت حههد  التع ةفههات دالتمفههت تعههتتت
 ههها حضه  كمها كاتهب  كه  نظه ة حسهب دهله  متلمفه  تع ةفهات به زت حةهث

 . اتلتال  هها ب دز إل  أتى مما كبة  باهتما  المدضدع

 هتاةته  مه  ةجمعدها دهتاةه  عقمه  إله  ةزةهت  عقهال المستشهة  اتستشها ة تفةهت
 لهاط  الصهتت ههها فه  الحكمها  دةقهد  اندها  مه  ةمهت  بمها  مها  النده  ةزةهت كمها
 (1) ب أة  استغن  م 

 الفقدهها  التمهه  معههان  الهه ى مث )المشههد ة  حةههث اتستشهها ة ت لههه كمهها
 . المصطم  لتعتت معان  دهل  معناها حد 

دةههههه ى الفقدههههها  ا  كممههههه  )مستشههههها   اد )المشهههههد ة   ةههههه  كافةههههه  لتعنههههه  استشههههها ة 
  فالمشههههههد ة تعنهههههه  الحصههههههد  عمهههههه  البةانههههههات التفصههههههةمة  دالت اسهههههه  الكاممهههههه  دقههههههت تكههههههد  

 (2)اد ف  عممةات عام  . ف  عممةات متلصص  اد ف  
                                                           

 الكتب دار: لبنان.اإلمارة، تدبٌر فً االستشارة أو السٌاسة ، الحضرمً المرادي الحسن محمد، بكر أبً(1)

 21 ،ص 2007 العلمٌة،

 . للكتاب، الوطنٌة المؤسسة : الجزائر.الجزائرٌة اإلدارة فً االستشارٌة الهٌئات بوضٌاف، احمد،(2)

 84 ،ص 1989



11 

 أربعة ألوجه إليها يحتاج والمشورة

 .التتبة  مع ف  ع  المستشة  تقصة  :أحتها

ةكه  المستشههة   لهه  دا   التقههتة   فه    الدقهدع فهه   مهطالمستشههة  مه لهد  :دالثهان 
 .التقصة  أه  م 

 إله  تاعةها مشهد ت  فةكهد  معةنها عمةه  أد  شه ةكا ةكهد  قهت المستشها  أ  :دالثالهث
 (1)ب أة   ةفع  إنما الفع  كا  إ  معدنت   ف  ل  دا   ا  استالف 

 استشها ة أ  اتله ة   مه  اله أ  ألهه ةعنه  تستشها ةا ا  معنه  دلالصه  القهد 
 .معةن  مس ل  ف  ما ف ت

اتساسههههههة  التهههههه  تقههههههد  عمةدههههههها فدهههههه  مهههههه  اهههههههه  ال كههههههائز  -امهههههها الدظةفهههههه  اتستشهههههها ة  :
اتتا ة حةهههههههههث ا  اتستشههههههههها ة تقهههههههههد  بتقهههههههههتة  ات ا  دالحمهههههههههد  مههههههههه  قبههههههههه  اهههههههههه  اللبههههههههه ة 

 دالمع ف  دتقتةمدا ال  اتتا ة المستشة ة .

 المقتمه  المقت حهات دات ا  عه  القهاندن  التعبةه  ب ندها اتستشها ة  الدظةفه  تعه  
 اتستشها ة أج ةهت الهه  القه ا  الملتصه  باتلهاه اإلتا ةه  لمسهمط  جماعةها أد ف تةها

 بش ن  .

 قةامدهها فهه  ةتمثهه  مفدههد   ندهها  بتعهه   كهههل اتستشهها ة  ا  الدظةفهه  كمهها
 قه ا  إصهتا  عنهتما ت ةهت المستشهة ة السهمط  مه  قبه  مندها المطمهدب اله أ  بتقهتة 
 (2)ةمزمدا.  ل  أد اتستشا ة هه  بطمب القاند  ألزمدا سدا    معة 

                                                           

 21 ،ص سابق مرجع ، محمد بن بكر ،أبً الحضرمً(1)

 ط.مقارنة دراسة:علٌها الرقابة فً القضاء ودور االستشارٌة اإلدارة ، النور أبو ،حمدي عوٌس(2)

 . 237 ،ص 2011 دار رٌم، :،بٌروت1
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  أةدههها عههه    اتستشههها ة الجدههه ا ا  )دفصهههاحب  كههههل  ع فهههتكمههها 
عمههه   بنههها  بعهههت المتادلههه  دالتصهههدةب دالتدهههتة  حهههد  ههههها الههه أ  اتلةههه  اتستشههها  

 دسهدا  ةمزمدها له  أد الطمهب بههل  القهاند  ألزمدها سهدا  اإلتا ةه  السهمط  مه  طمهب
 . ة  مقةتأد  لدا مقةتاا ال أ  هها كا 

 ةقههتمدا لتمهه ا ب ندهها )ب ةطانةهه فهه  اإلتا ةههة  المستشهها ة  دع فدهها معدههت
 دبحهث تع ةه  مه  ةمكهند  مها دالت هةه  لده  مه  اتسهتقال  أشهلاو أد شهلو

جهه ا ات دبتنظةمدهها المنظمهه  بسةاسههات الم تبطهه  المشههكالت عممدهها   دبطهه ئ دا 
ها دالمسهاعتة المشهكالت لمعالجه  محهتت دبهجج ا  بعمه  التدجه  ثه  دمه   فه  أةضا
 (1)   . التدصةات المقتم تنفةه

 هه  اتستشها ة  الدظةفه  أ  نسهتلمو تع ةفهات مه  هكه   ته  مها لهال  مه 
 عمه  بنها  حكدمةه  جده  أد إتا ةه  لسهمط  لتمه  أد  أ  تقهتة  بمدجبدها ةهت  عممةه 
 . معةن  مشكم  ح  إل  ندت  طمبدا 

 ثانيًا تعريف الهيئات االستشارية 

تههدف  فهه  هههه  العممةهه  دجههدت ت ا   مهه  ت بههت اتستشهها ة  العممةهه  تههت  لكهه 
كمهها ةطمههئ  أد فهه ت دجههدت أد بدههها الههتد  تقههد  هةئهه  دجههدت عنصهه ة  هههامة  دههه 

 األسهتاهحةههث ع فدهها  اتستشها ة  الدةئههات مفدههد  حهد  ات ا  التمفهتد  لبةهه عمةه  
 ههه  فه  تلصصهدا بحكه  الته  األجدهزة تمه  ب ندها) :الدهات  عبهت أمهة  حمهت 
 مه  سهدا  العامه   اإلتا ة دحهتات تزدةهت عمه  التدله  أجدهزة أقهت  تعتبه  األمهد 
 (2) . الفنة  الناحة  م  أد القاندنة  الناحة 

                                                           

 اإلدارٌة االستشارات ندوة.واإلطار المفهوم: الحكومٌة لإلدارة االستشارٌة الخدمة تقدٌم احمد،فقٌري،(1)

 . 14 ص. 2009 العامة، اإلدارة معهد:جدة.السعودٌةالعربٌة  المملكة فً

 دٌوان :،الجزائر2 ط.المؤسساتً التعبٌر ووسائل الجزائر الدستوري النظام فوزي،اوصدٌق،(2)

 . 45ص، 2008 الجامعٌة، المطبوعات
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 أعضها  تعهاد  الته  الفنةه  الدةئهات تمه  )ب ندها :فهؤات محمهت األسهتاه دع فدها
 فه  تهتل  الته  اإلتا ةه  المسهائ  فه  المت دسه  الفنةه  بهات ا  اإلتا ةه  السهمط 

 فه ع فه  المتلصصهة  األفه ات مه  عهتت مه  الدةئهات ههه  دتتكهد     هالتصاصها
 دالبحهث دالمناقشه  لممتادله  مجمه  هةئه  فه  ةجتمعهد  المع فه  فه دع مه  معهة 
 (1)عمةد  . تع   الت  المسائ  ف  ال أ  إبتا 

 الدحههههتات إحههههتىباندهههها دمهههه  ناحةهههه  الهههه ى تعهههه   الدةئههههات اتستشهههها ة  
 العامهه  اإلتا ة جانهب إلهه  تعمه  دالته  التدله  فه  اإلتا   التنظههة  فه  اإلتا ةه 
 كها  سهدا  معةنها إتا ةها قه ا  اإلتا ة ههه  اتلهاه بمناسهب  ته ا  الهه  اله أ  لدها فتقهت 
 تطدعهت أد تدهاإ ات بنها  هله  كها  أد بطمهب إةاهها القهاند  إلهزا  عمه  بنها  هله 
 أد العامه  لهيتا ة مقةهتاا اله أ  ههها كها  دسهدا  بتقتةمه  اتستشها ة  اإلتا ة ههه 
 (2) لدا مقةتاا  ة 

 أصهال تقهد  إتا ةه  هةئهات )ب ندها الطمهاد  : محمهت سهمةما  الهتكتد  ع فدها
 الفنةه  بالدةئهات مها حهت إله  تشهب  بههل  فده  ال ئةسهة  التنفةهةه  الدةئهات بمعادنه 

 دالبحهث دالتحضهة  اإلعهتات فه  تنحصه  تندها   دظةفتدها الهتال  مه  المسهاعتة
 (3)الق ا  .  اصتا  تمم  الت  اإلتا ة  لمجد  النص  تقتة  ت   

 الهتال  فه  هنها  القهد  ا  ةمكه  تع ةفهات مه  تنادله  ته  مها لهال  دمه 
 فه  حصه ها مه  فدنها    اتستشها ة بسهبب الكتهاب حهد  مدضهدع النظه  دجدهات

 القاندنةهه   المشههد ة تقههتة ب لتقههد  فقههط دةئههات اتستشهها ة  باندهها هةئههات قاندنةهه ال
 حصهه ها مهه  دهنهها  داإلتا    اتقتصههات  دهنهها  مهه  الكتههاب مهه  حصهه ها فهه  

لهه  تنحصهه  المشههد ة حههد  مدضههدع  دكهههل  دالح فهه  دالتقنهه  الفنهه  مجهها ال فهه 

                                                           

 . 99-97 ،ص سابق مرجع ، ،عوٌس النور أبو حمدي(1)

 . 96-93عدلٌه ، مرجع سابق ، ص (2)

 . 96-95ص، سابق مرجع ، احمد ، بوضٌاف(3)
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دالعالقههههههههههات اتجتماعةهههههههههه  اد  المجهههههههههها معههههههههههة  بهههههههههه  شههههههههههممت مجههههههههههاتت متعههههههههههتتة فهههههههههه  
 -:سةاسة 

 -ةم  : ما هك ها ت  الت  التع ةفات م  نستلمو أ  ةمك 

ةكههههههد  ت تت معههههههة  مهههههه  اتفهههههه ا  عههههههةظهههههه  تنظههههههة  عهههههه عبهههههها ة اتستشهههههها ة  الدةئههههههات
الت اسههههههات حههههههد  مدضههههههدع معههههههة  لةجههههههتد ت بجعههههههتا لدهههههه  التصاصههههههات معةنهههههه  دةقدمههههههد 

لمسههههمط  الحمههههد  المناسههههب  لحهههه  مشههههكم  معةنهههه  اد لعمهههه  مشهههه دع معههههة  داعطهههها   أةدهههه  
 اتا ة  لمساعتتدا لمقةا  بعم  مش دع معة  اد ح  مشكم  عالق  فةدا.

دةمكههههههه  ا  نعههههههه   الدةئهههههههات اتستشههههههها ة  كتع ةههههههه  جهههههههام  لمههههههها تههههههه  هكههههههه   مههههههه  
 -:تعا ة  

عهههه  هةئههههات تظهههه  عههههتتاا مهههه  اتشههههلاو الهههههة  ةكدنههههد  ملتصههههة  )ههههه  عبهههها ة 
فهههه  مجههههاتت متعههههتتة دتكههههد  مندمهههها فهههه  مجهههها  معههههة  لهههههل  تظهههه  هههههه  الدةئههههات لبهههه ا  

تقهههههههتة  المسهههههههاعتة دات ا  الملتمفههههههه  بغةههههههه  مسهههههههاعتة اتتا ة فههههههه  اةجهههههههات الحمهههههههد  داتلهههههههاه 
 الق ا ات .

 المطمب الثاني

 اهمية االستشارة

 الحاجه  أصهبحت اإلتا ة دأعبها  أتدا  تزاةهتد  الحاصه  التطهد  ظه  فه 
 ملتمفهه   دأهههتا  تحقةههئ مقاصههت  لماسهه  دضهه د ة  دهلهه اتستشهها ة  العممةهه  إلهه 

دلتحقةههههئ اهههههتافدا  لكثهههه ة دظائفدهههها تقمةهههه  اتلطهههها  التهههه  تقهههه  بدهههها اتتا ةل دكهههههل 
 .بشك  صحة 

اإلتا ةهه  كهها  سههبب ظدههد   األنشههط  مهه  الههه  دالتههتال  التعقةههتات ا 
 ةتطمهههب األنشهههط  ههههه  تحمةههه  لاصههه  اتسهههتعان  بالدةئهههات اتستشههها ة   فكههه ة
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 أ  كمهها متلصصههة ال دالفنةههة  هد  اللبهه ة اتفهه ات مهه  بمجمدعهه  اتسههتعان 
التهه   دالمعدقههات المشههاك  جمةهه  ت اسهه  بمقههتد   لههة  اإلتا  ة    المههتةمسههؤدل

ةجات تداج  اتنشط  اتتا ة     لدا .الحمد  المناسب دا 

 حةهث   اتستشها ة  الدةئهات عهتت فه  زةهاتة إله  العممه  التقهت لقهتى أتى 
 ت اسههت  مندها طمههب مها دتمحههةو بت اسه  هه  القةهها  الدةئههات اصهبحت مدمهه  ههه 

 داجهه ا  دبةانههات دمعمدمههات دثههائئ مهه  الت اسهه  بمدضههدع ةتعمههئ مهها كهه  دجمهه 
 .ة المستشة   الجدات إل  المشد ة تقتة  قب  الالز  دالتفسة  دجم 

 ضههد  عمهه  انشههاطاتد مما سهه  إلهه  ت تدهه  الحتةثهه  اإلتا ة فها  دهكهها
 مها مه  التكةه  محادله  داتقتصهاتة   اتجتماعةه  لمدةاكه  دههات  مقصهدت تحهد 
 (1)الداق  م  تطد ات دحداتث .  أ   عم  ةحتث

 فه  متتلمه  إله  حا سه  مه  الهتد  تد  دانتقها  الحاصه  التطهد  ظه  دفه 
مدمهها  اتستشهها   النشههاط أصههب الحةههاة اتجتماعةهه  داتقتصههاتة   مجههاتت جمةهه 
 تد   مه  القةها  بعمه ةمكنه  ت الهه  اإلتا   النشهاط حةهاة ةضهم  دتعامه  دفعهات
 (2) .لب ا  دفنةة  ملتصة  ف  جمة  المجاتت دجدت

 الملتمفه  بالتلصصهات اتهتمها  أهمةه  مه  زات قهت التكندلهدج  التطهد  أ 
ا دكها  له   اتسهتعان  ضه د ة إله  أتىممها  األنظمه   تد  زةهاتة فه  كبةه اا إسهداما

 مسههاهم قههت سههاه  التكندلدجةهها المسههتم  فهه   التطههد  لدههها ا  المستشهها ة   لبهه اتب
 تطمهب ممها العها   القطهاع فه  دمعقهتة جتةهتة أدضهاع ظدهد  أد إةجهات فه  فعاله 

                                                           

 الجزائرٌة،الموقع اإلدارة فً االستشارٌة الهٌئات بعنوان مقال بالطٌب، وناصر قوي بوحنٌة (1)

 االلكترونً ، 

 25 ٌوم /11/ 12 ص. 2011 .

،h+p://www.bouhania.com/news.php?ac/on=view&id=68 

 . 111ص سابق، مرجع احمد، بوضٌاف،(2)
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الحاصههههههم  بشههههههك   التغةهههههه ات لمداجدهههههه  المتلصصهههههه  الفنةهههههه  اللبهههههه ات إلهههههه  المجههههههد 
 (1)س ة .

 دنقابههات أحههزاب مهه  الفئههات جمةهه  بههة  دالثقافهه  الههدع  ت جهه  ا تفههاعا  
 اتلهاه فه  لممسهاهم  لدها تد ا بجعطها  تطالهب أصهبحت دالته  دافه ات دجمعةهات

 (2)ت . الق ا ا

 دهله  عندها تسهتغن  أ  لهيتا ة ةمكه  ت عممةه  اتستشها ة أصهبحت دلههل 
 إبهه از ةمكهه  دمنهه  عندها  األعبها  دتلفةه  اتتا ة مسهاعتة فه  الكبةه  لهتد ها
 (3) ده  اتستشا ة  العممة  أهمة  تبة  نقطتة 

 اللبه ا  إله  باتلتجها  لنشهاطدا الط ةهئ تمدةهت عمه  اإلتا ة عمه  ضه د ة -
 تمكههة ههه   اتستشهها ة مدمهه  أ  ةتضهه  اهنهه دمهه  الفنةهه  الكفهها ات هد 

 . المشاك  عم  طالعإلتا ة لالا
 دبالتههال  ةمكهه  هلهه  مهه  اإلتا   اإلطهها  فهه  القهه ا  تنفةههه فعالةهه  ضههما  -

 .  اإلتا   بالنشاط المعمدمات  بط  ةسدت

 فهههه  ا  عممةهههه  الههههه الهههه أ  دالمشههههد ة اصههههبحت عممةهههه  مدمهههه  دضهههه د ة 
 دظهائ  تزاةهت ظه  فه  لاصه  إتا    أد اقتصهات  أد سةاسه  نشهاط إ  مما سه 
 اتستشها ة  الدةئهات تزاةهتت دلههل  الحةهاة  مجهاتت جمةه  فه  دتهتلمدا التدله 

 بجمةهه  داإلتا ات لمههنظ  المشههد ة تقههتة  فهه  متلصصهه  بحثةهه  دظدهه ت م اكههز
 مشهها ك  دتدسهه  القهه ا  دت شههةت األعبهها  بتقمةهه  اتستشهها ة تقههد  كمهها ف دعدهها 
 .ا  اتا ة  سةاسة  الق ا ات صناع  ف  الملتمف  اللب ات

                                                           

 2000 الشارقة،.لإلستشارات الثانً العربً المؤتمر.اإلدارٌة االستشارات ، الصالح ،ٌوسف عادل(1)

 .31ص،

 . 4ص سابق، عادل،مرجع ، الصالح ٌوسف(2)

 .102 ص ، السابق المرجع احمد، بوضٌاف،(3)
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 أفكها  مه  له  تدهت  دمها العدلمه  دبه دز الحاصه  العممه  التطهد  كها 
 داسههتحتاث دالفنةههة  بههاللب ا  اتسههتعان  إلهه  مجههد ممهها تفهه  التدلهه  الهه  ال ملتمفهه 
 النشههاط فعالةهه  دضههما  الحاصهه  التطههد  مداكبهه  محادلهه  اتستشهها ة  الدةئههات
القه ا ات بملتمه   اتلهاه فه  لممشها ك  األطةها  جمةه  إمها  ا لمجها دفهت  اإلتا  

 (1)انداعدا . 

 

 

 

 

 الثالثالمطمب 
 .االستشارة أنواع

 اتستشها ة إله  ةصهنفدا مه  هنها  حةهث ملتمفه  أشهكا  اتستشها ة ت لهه
 دسهنتط ئ أفه ات  أد هةئهات دندهاك حةهث مه  داتستشها ة متعهتتة أشهكا  ة لهه كه أ 
 -اتتة  : األصنا  هه  إل 

 االختيارية االستشارة .1

 الجدههات مهه  اإلتا ةهه  السههمط  تطمههب عنههتما اتلتةا ةهه  تحهتث اتستشهها ة
هههه  اتستشهها ة  دتكههد   (2)معههة  قهه ا  اتلههاه تقهه   عنههتما الملتصهه  اتستشهها ة 

                                                           

 . 102 ص ، السابق المرجع احمد، بوضٌاف،(1)

 115 ص ، سابق مرجع ، النور،عوٌس أبو حمدي(2)
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 اتلهاه قبه  أله ى جده  تستشهة  به   العاممه  اإلتا ة ةمهز  نهو دجهدت عهت  حاله  فه 
 (1) اتستشا ة م  عتمدا هه  طمب إل  تمجا أ  ف  اتلتةا  لدا فاإلتا ة الق ا  

ها  تعطه  بها  تمتهز فاندها  التةا ةه  استشها ة إجه ا  اإلتا ةه  السهمط  أ اتت دا 
المتعمقههههههههه  بالمدضهههههههههدع مههههههههه  بةانهههههههههات دظههههههههه د  ت المعمدمههههههههها المستشهههههههههة ة كافههههههههه  الجدههههههههه 

 (2) .المناسب الدقت ف  دهل  ةتدق  عمةدا المدضدع

   التةا ةه  كانهت لهدحته   مزةفها مظده ا اتستشها ة تكهد  أ  ةجهب دت
 عممةه  فه  بدها ةعتمهت ت  دتةنةه  اجه ا ات مجه ت تكهد  أ  ةجهب ت اله بمعنه  
   ندعة اتلتةا ة  اتستشا ة ت له كما الق ا   اتلاه

 اإلتا ةهه  لمسههمط  تا كهها معههة  قههاندن  نههو ةق  ههها التهه  اتستشهها ات . أ
 تطمبدا ت أد تطمبدا أ  بة  اللةا  الملتص 

نمها القهاند  عمةدها ةهنو ت الته  اتستشها ات . ب  الملتصه  السهمط  تج ةدها دا 
 . المنف تة تدابج ات

 اإلجبارية االستشارة .2

 ةف ضههدا القههاند  التهه  تمهه  اإللزامةهه  )اإلجبا ةهه   ههه  باتستشهها ة ةقصههت
 جده   أ  ب لهه ةمزمدها حةهث   معهة  قه ا  اتلهاه ت ةهت عنهتما اإلتا ةه  السهمط  عمه 

 إله  بهالمجد  ممزمه  تكهد  فهاإلتا ة ثه  ق ا هها دمه  تصهت  قبه  أ  معةنه  استشها ة 
 إجهه ا  تعتبهه  دالتهه  مهه  أ  جدهه  استشهها ة  ةعنةدهها القههاند  المشههد ة هههه  طمههب

   الق ا  اتتا   .بطال إل  احت ام  عت  ةؤت  الق ا  جده ةا ف 

                                                           

 .2004 العلوم، دار:الجزائر. اإلداري النشاط ، اإلداري التنظٌم) اإلداري القانون بعلً، الصغٌر محمد(1)
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 القه ا  لته  تتلهها سهمط ال عمه  معةنه  التزامهات اإللزامةه  اتستشها ة تفه  
 مهه  دالقاندنةهه  الفعالهه  باتستشهها ة دالتزامدهها ناحةهه  مهه  باتستشهها ة التزامدهها فهه 

 (1)ى . أل   ناحة 

 عمهه  السههمط  ت التهه  ةف ضههدا القههاند اجهه ا اإل اتلزامةهه  مهه  اتستشهها ة ا 
 القهاند  مندها ةطمبدها الته  المسهائ  فه  تطبةقه ب ز تهمت اتتا ةه  الته  ةجهب عمةدها ا 

 القاندنة  المسائ  ف  اتستشا ة هه  تكد  ما دعاتة هل 

 إتباع   الداجب ب أ  الممزم  اتستشا ة .3

 جده  باستشها ة ممزمه  المستشهة ة الجده  تكهد  اتستشها ة مه  النهدع ههها
 ههه  عنه  تسهف  بمها هله  بعهت تتقةهت ثه  معهة   قه ا  اتلهاه تزمه  عنهتما معةنه 

 .ةق    قاندن  بنو إت ةكد  دت  أ  م  اتستشا ة

 به  أتلهت الهه  اله أ  تتبه  أ  اإلتا ةه  السهمط  مه  ةتطمهب الحاله  ههه  دفه 
 اتستشها   اله أ  ههها ةكهد  أ  دالداجهب القه ا   اتلهاه حهة  اتستشها ة  الدةئه 

 اإللهال  إله  ةهؤت  لطه  فه  اإلتا ة تقه  ت حته  دهله  قهاندن  نهو بمدجهب
 (2) .العا  بالنظا 

 اإلتا ة عمه  ةمهز  أنه  حةهث مه  مقةهتة الحاله  ههه  فه  اتستشها ة تكهد 
ها القه ا   اتلهاه حهة  اتستشها ة بجتبهاع تمتهز  أ  اتستشها ة طمبدها حهة   لالفهت دا 
ل جانبدا م  تقصة  فةعتب  هل   (3)ا . عمةد القاند  ةف ض  بما ال دا 

فه  كمتهها ف   اإلجبا ةه  اتستشها ةعهه   ةلتمه  ت اتستشها ة مه  النهدع ههها
 . دتطبةق  ال أ  ب له دممزم  مجب ة اإلتا ةالحالتة  

                                                           

 . 119ص  ، سابق مرجع ، عوٌس النور، أبو حمدي(1)

 . 119ص سابق، مرجع الصغٌر، محمد بعلً،(2)

 . 239ص ، سابق مرجع احمد، بوضٌاف،(3)
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 فه  الفاعمةه  مه  نهدع دجهدت إله  ةهؤت  اتستشها ات مه  النهدع ههها أ  كمها
 إبههتا ه  فه  دالمستشها ة  اللبه ا  تد  تبةها  لههال  مه هله     القه ا ات اتلهاه
جبا ة  أل ائد   .أ ا  م  قتمد  بما دالتقةت السمط  قب  م  الق ا ات هه  تنفةه دا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
المتبعة في ابداء الراي والمشورة واالجراءات الخاص لمجمس شورى الدولة التكوين 

 القانونية

سد  نبة  ف  هها المبحث كةفة  تكدة  مجم  شد ى التدل  دمم  ةتكد  دما 
 ف  المستشا  دالمستشا  المساعت.ه  الدةئات الت  ةتكد  مندا دش دط الداجب تدف ها 

اندنة  المتبع  ف  ابتا  ال ا  دالمشد ة القبعت هل  تط قت ال  كةفة  اتج ا ات 
 -:ال  مطمبة  لهل  سد  نقس  هها المبحث 

 االول المطمب
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  مجمس شورى الدولة العراقيةلخاص التكوين ال

 3062  لسههههههههن  61  مهههههههه  قههههههههاند  التعههههههههتة  اللههههههههام   قهههههههه  )6نصههههههههت المههههههههاتة )
سههههههههه  مجمههههههههه  ةسهههههههههم  ةؤ  6111  لسهههههههههن  16 قههههههههه  )التدلههههههههه   لقههههههههاند  مجمههههههههه  شهههههههههد ى
المعندةههههه  د ةههههه تبط بهههههدزا ة العمههههه  د ةكهههههد    ةتمتههههه  بالشلصهههههة  )مجمههههه  شهههههد ى التدلههههه 

  لمههههههه ئة  احهههههههتهما لشهههههههؤ  ل  المجمههههههه  مهههههه   ئهههههههة  د نهههههههائبةة ت  دةتهههههههمقهههههه   فههههههه  بغهههههههتا
تت مهههههه  المستشهههههها ة   عههههههالهههههه ا  دالفتههههههدى  داتلهههههه  لشههههههؤ  القضهههههها  اتتا   د د التشهههههه ةعة  

ةزةهههههههههههت عمههههههههههه  نصههههههههههه  عهههههههههههتت  ت  لمسههههههههههه  دعشههههههههههه ة  مستشههههههههههها ا د 36ةقههههههههههه  مههههههههههه  ) ت
 دحتة حسابة  مستقم  ضم  مدازن  دزا ة العت  .تكد  لممجم  د  المستشا ة 

ةعهههههههت كههههههه  مههههههه   ئهههههههة  المجمههههههه  دنائبةههههههه  د المستشههههههها  د المستشههههههها  المسهههههههاعت 
  .6)فاضةا ت  ا  هها القاند  عنت مما ست  تحكا  الفضا  اتتا   

  مهههههه  قههههههاند  التعههههههتة  اللههههههام  لقههههههاند  مجمهههههه  6ةالحههههههظ مهههههه  نههههههو المههههههاتة )
شههههههد ى التدلهههههه  قههههههت احههههههتفظ مجمهههههه  شههههههد ى التدلهههههه  بمسههههههما  . الههههههه  تد  فهههههه  قههههههاند  

    ههههههه  ا  تسهههههههمةت  بمجمههههههه  التدلههههههه  اكثههههههه   6111  لسهههههههن   16تاسةسههههههه  اتد   قههههههه  ) 
تقههههههه  د انسهههههههجاما مههههههه  طبةعتههههههه  د مدامههههههه  د تشهههههههكةالت    كمههههههها ا  المشههههههه ع التسهههههههتد   

  بحهههههداز اسهههههتحتاث    6-6تدلههههه    حهههههة  قضههههه  فههههه  المهههههاتة ) فضههههه  مسهههههم  )مجمههههه  ال
 لةتدل  مدم  القضا  اتتا   ف  الع ائ  . 

كمهههههها ةتضهههههه  مهههههه  قههههههاند  التعههههههتة  الجتةههههههت ا  المشهههههه ع قههههههت اصهههههه  عمهههههه  ا تبههههههاط 
المجمههههه  بهههههدزا ة العهههههت  دهههههه  جدههههه  تنفةهةههههه  اتا ةههههه    ههههه  ا  المدمههههه  اتهههههه  د اتلطههههه  

سهههههمط  التنفةهةههههه  د اتا تدههههها باعتبا هههههها سهههههمط  لممجمههههه  هههههه  م اقبههههه  مشههههه دعة  اعمههههها  ال

                                                           

ثالثا ( من قانون التعدٌل الخامس مجلس شورى الدولة العراقً –ثانٌا  –( الفقرات  ) اوال  1المادة ) ( (1

  2113لسن  11رقم 
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قضههههها  الغههههها  اتا   د ههههههد امههههه  د تشههههه  فةههههه  ةضهههههع  ثقههههه  المتقاضهههههة  بنزاهههههه  ههههههها 
   6) . القضا 

تجههههه  تهههههداف  الكههههههدات  القاندنةههههه  الالزمهههههه   لتشهههههكة  هةئهههههات المجمهههههه  فقهههههت همههههههت د 
د  المشههههه ع الههههه  زةهههههاتة عهههههتت المستشههههها ة  د المستشههههها ة  المسهههههاعتة  الهههههه  تتكهههههد  مهههههن

هةئههههههات المجمهههههه  بمهههههها ةتماشهههههه  مهههههه  لطتهههههه  فهههههه  التطههههههد  هههههههه  التشههههههكةالت د زةاتتدهههههها 
  لمسههههههة  مستشهههههها ا 60فقضهههههه  الهههههه  زةههههههاتة عههههههتت المستشهههههها ة  الهههههه  مهههههها تةقهههههه  عهههههه  )

  اثنههههها عشههههه  63بعهههههت ا  كههههها  عهههههتته  فههههه  ظههههه  القهههههاند  قبههههه  تعهههههتة  مههههها تةقههههه  عههههه ) 
ا ت ةقهههههه  عهههههه  مستشهههههها ا   كمهههههها قضهههههه  بزةههههههاتة عههههههتت المستشهههههها ة  المسههههههاعتة  الهههههه  مهههههه

  لمسهههههههههههه  د عشهههههههههههه ة  مستشهههههههههههها ا مسههههههههههههاعتا د ت ةزةههههههههههههت عمهههههههههههه  نصهههههههههههه  عههههههههههههتت 36)
    3)المستشا ة  مطمقا 

  مهههههه  30د ةشههههههت ط فهههههه  مهههههه  ةعههههههة  بدظةفهههههه  مستشهههههها ا طبقهههههها تحكهههههها  المههههههاتة )
 قاند  التعتة  اللام  لقاند  مجم  شد ى التدل  الش دط التالة    

 .ا  ةكد  ع اقةا الدتتة دم  البدة  ع اقةة   .6
   لمس  دلمسد  سن  .66ا  ت ةزةت عم   عم  ) .3
 حامال عم  الشداتة الجامعة  اتدلة  ف  القاند  . .2
  ثمههههان  عشهههه  69لهههه  لتمهههه  فعمةهههه  بعههههت التلهههه ج مهههه  الكمةهههه  مههههتة ت تقهههه  عهههه  ) .4

سههههههن  فهههههه  دظةفهههههه  قضههههههائة  اد قاندنةهههههه  فهههههه  تدائهههههه  التدلهههههه  دالقطههههههاع العهههههها    د 
سهههههههت  عشههههههه  سهههههههن  لمحاصههههههه  عمههههههه    61تكهههههههد  مهههههههتة اللتمههههههه  المههههههههكد ة انفههههههها )
  ا بعهههههه  عشهههههه ؤ سههههههن  لمحاصهههههه  عمهههههه  64شههههههداتة الماجسههههههتة  فهههههه  القههههههاند  د )

شهههههداتة الهههههتكتد ا  فههههه  القهههههاند  سهههههدا  كانهههههت ههههههه  اللتمههههه  قبههههه  اد بعهههههت حصهههههدل  

                                                           

  2113لسنة  11( لقانون التعدٌل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقً رقم 1المادة )( (1

لسنة  1ؤقم  44 -43. ص  2115 – 1وسام صبار العانً القضاء االداري ، مكتبة المنصوري ، ط( (2
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عمهههه  هههههاتة  الشههههداتتة  د تعههههت مههههتة الت اسهههه  اتصههههغ ة  لمحصههههد  عمهههه  هههههاتة  
 .  6)الشداتتة  لتم  ت  ا  هها القاند  

م  لقههههههههاند  مجمهههههههه    مهههههههه  قههههههههاند  التعههههههههتة  اللهههههههها36مههههههههاتة )بةنمهههههههها تعطهههههههه  ال
 شد ى التدل  ه  م  ةعة  مستشا ا مساعتا تبت م  تداف  الش دط اتتة  :

 ا  ةكد  ع اقةا الدتتة دم  ابدةة  ع اقةة  ..  6
   لمسة  سن  .60ت ةزةت عم   عم  )  3
 د ا  حاصال عم  شداتة جامعة  ادلة  ف  القاند  .  2
  64ت تقهههههه  عهههههه  )  تكههههههد  لهههههه  لتمهههههه  فعمةهههههه  بعههههههت التلهههههه ج مهههههه  الكمةهههههه  مههههههتة د ا  4

ا بعهههههه  عشهههههه  سههههههن  فهههههه  دظةفهههههه  قضههههههائة  اد قاندنةهههههه  فهههههه  تدا  التدلهههههه  د القطههههههاع 
  اثنهههههههها عشهههههههه  سههههههههن  63العهههههههها    د تكههههههههد  مههههههههتة اللتمهههههههه  فهههههههه  هههههههههه  الدظههههههههائ  )

  عشهههههه  سههههههن  لمحاصهههههه  عمهههههه  شههههههداتة 60لمحاصهههههه  عمهههههه  شههههههداتة الماجسههههههتة  د )
القههههههاند  سههههههدا   كانههههههت هههههههه  اللتمهههههه  قبهههههه  اد بعههههههت الحصههههههد  عمهههههه   الههههههتكتد ا  فهههههه 
لمحصههههههد  عمهههههه  احههههههتى  بسههههههةط  تة  الشههههههداتتة  د تعههههههت مههههههتة الت اسهههههه احههههههتى ههههههها

  3. )هاتة  الشداتتة  لتم  ت  ا  هها القاند  

  مههههههههه  قهههههههههاند  التعهههههههههتة  اللهههههههههام  ت قةههههههههه  المستشههههههههها  32كمهههههههها تمةهههههههههز المهههههههههاتة )
  2قهههههههت مضهههههه  مهههههههتة ت تقهههههه  عههههههه  ) المسههههههاعت الهههههه  دظةفههههههه  مستشهههههها  عمههههههه  ا  ةكههههههد 

ثالثههههه  سهههههندات فههههه  دظةفتههههه  د اثبهههههت لاللدههههها كفههههها ة جةهههههتة دقهههههت ة عمههههه  العمههههه  د نشههههه  
   2. ) بحثة  قاندنةة  قةمة  ف  اتق  بنا  عم  تدصة  هةئ  ال ئاس  

                                                           

 رابعا ( من فانون التعدٌل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة . -ثالثا  –ثانٌا  -( ) اوال21المادة )( (1

رابلعا ( من قانون التعدٌل الخامس لقانون مجلس ششورى  –ثالثا  –ثانٌا  –(  ف ) اوال 21المادة )( (2

 الدولة 

 ( من قان التعدٌل الخامس من قاننون مجلس شورى الدولة 23المادة )( (3
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ةالحهههههظ عمههههه  مههههه  اشهههههت ط المشههههه ع الع اقههههه  انههههه   كهههههز عمههههه  اللتمههههه  الدظةفةههههه  د 
ةالحهههههظ انههههه  اقتههههه ح دجهههههدت اكثههههه   ههههه  مجههههها  عمههههه  حسهههههاب الشهههههداتة الت اسهههههة  د كمههههها 

 العم  القضائ  اد ف  دظةف  قاندنة  .

لدهههههههها نجهههههههت ا  المجمههههههه  لههههههه  تكهههههههدة  لهههههههاو مههههههه  حةهههههههث طبةعههههههه  اعضهههههههائ  د د 
 الش دط الداجب تداف ها فةد  .

  مهههه  قههههاند  التعههههتة  اللههههام  4كمهههها ةلههههتو المجمهههه  كمهههها جهههها  فهههه  المههههاتة )
ة  دالهههههه ى  ةهههههه  قضههههههائة    مهههههه  قههههههاند  مجمهههههه  شههههههد ى التدلهههههه  بالتصاصههههههات قضههههههائ

عمههههههههه  ا  ةلهههههههههتو المجمههههههههه  بدظهههههههههائ  القضههههههههها  اتتا   د اتنشههههههههها  د الصهههههههههةا   د 
اعههههههتات د ت اسهههههه  دتههههههتقةئ مشهههههه دعات القههههههدانة  د ابههههههتا  الهههههه ا  فهههههه  اتمههههههد  القاندنةهههههه  

  6. )لتدائ  التدل  دالقطاع العا  

ةضههههههههطم  المجمهههههههه  فهههههههه  نطههههههههائ ةلههههههههو اتلتصههههههههاو  ةهههههههه  القطههههههههاع   فةمهههههههها
اتلتبههههها  د ابههههههتا   شههههها   بدظةفههههه  المستشههههها  فههههه  مجههههها  التعهههههة  داتلتصهههههاو اتست

 المشد ة القاندنة  .ال ا  د 

امههههههها فةمههههههها نجهههههههت مههههههه  اتلتصهههههههاو القضهههههههائ  ةمههههههها   المجمههههههه  اتلتصهههههههاو 
القضههههههائ  مهههههه  لههههههال  المحكمهههههه  اتتا ةهههههه  العمةهههههها دمحكمهههههه  القضهههههها  اتتا   د محكمهههههه  

 ى التدلهههههههه  الدةئهههههههه  قضهههههههها  المههههههههدظفة  د تمهههههههها   الدظةفهههههههه  اتستشهههههههها ة  لمجمهههههههه  شههههههههد 
العامههههه  دالدةئهههههات المتلصصههههه  التههههه  تعهههههت الدحهههههتة اتسهههههعة  المباشههههه ة التصهههههاو ابهههههتا  

   3)ال ا  د المشد ة القاندنة  . عمما ا  عتتها  ة  محتت طبقا لمقاند  

 المطمب الثاني

 المشورة القانونيةجراء الراي و االجراءات المتبعة في ا
                                                           

 ( من قانون التعدٌل الخامس  لقانون مجلس الشورى 4المادة )( (1

  145ق ، ص وسام صبار العانً ، مصدر ساب( (2
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فادجههههب احالهههه   لسههههة  العمهههه  فهههه  المجمهههه  ى التدلةهههه  نظهههه  قههههاند  مجمهههه  الشههههد 
المشههههها ة  الههههه  المجمههههه  بتدقةههههه  الههههه ئة  الملهههههتو لمهههههدزا ة اد الههههه ئة  اتعمههههه  لمجدههههه  

بههههه  طمهههههب الههههه ا  المهههههدا ت بنههههها  عمههههه  هلههههه  ت ةق  د 3المهههههاتة )  6) ةههههه  الم تبطههههه  بهههههدزا ة 
 ئهههههة  الجدهههههه   ةههههه  الم تبطهههههه  بههههههدزا ة اها كههههها  بتدقةهههههه   ةههههه  الههههههدزة  اد  الههههه  المجمهههههه 

د جتةتههههههه  د هلههههههه  بسهههههههبب ضهههههههما  صهههههههح  اتجههههههه ا ات بطمهههههههب الههههههه ا  مههههههه  المجمههههههه  د 
. ةتمقههههههه  طمهههههههب الههههههه ا  السهههههههك تة  العههههههها  فههههههه  المجمههههههه  د صهههههههف  الههههههه ا   الهههههههه  ةبتةههههههه 

عهههههت لههههههل  د ةقهههههد  السهههههك تة  العههههها  بتهههههتقةئ المدضهههههدع مههههه  سهههههجم  فههههه  سهههههج  لهههههاو د ة
ا الشهههههه دط  التهههههه  نههههههو عمةدهههههها القههههههاند  لقبههههههد  الهههههه ا  سههههههدا  مهههههه  حةههههههث ا  هههههههه  تههههههداف

المدضههههههدع ةههههههتل  ضههههههم  التصاصههههههات المجمهههههه  مهههههه  قبهههههه  الههههههدزة  اد  ئههههههة  الجدهههههه   
 ةههههه  الم تبطههههه  بهههههدزا ة د ةبهههههة  مالحظهههههات بدهههههها المصهههههت  الههههه  الههههه ئة  د قهههههت تطمهههههب 

   3) ئاس  المجم  اشكا  النداقو قب  احال  اتم  ال  احت  الدةئات 

نههههههداقو فتطمههههههب  اها دجههههههتت  ئاسهههههه  المجمهههههه  ا  مشهههههه دع الهههههه ا  ةنطههههههد  عمهههههه 
لههههه ا  اد المشهههههد ة اد الجدههههه  هات العالقههههه  اسهههههتكما  النهههههداقو قبههههه   مههههه  الهههههدزا ة طالبههههه  ا

ةحةهههههههه  الهههههههه ئة  القضههههههههة  احههههههههتى الدةئههههههههات د   2)احالهههههههه  اتمهههههههه  الهههههههه  احههههههههتى الدةئههههههههات 
المتلصصهههههه  اد هةئهههههه  لاصهههههه  تؤلهههههه  بمدافقهههههه  دزةهههههه  العههههههت  لغهههههه   ت اةتهههههه  د ابههههههتا  

عمهههههها  عمهههههه  الدةئهههههه  فهههههه  الهههههه ا   فةهههههه  ثهههههه  ةسههههههج  السههههههك تة  العهههههها  مشهههههه دع القضههههههة  ا
سههههج  لههههاو ةمسههههك  لدههههها الغهههه   د بتقسههههة  صههههحائف  الهههه  حقههههد  الفاقهههه  الهههه  هلهههه  
القةههههها  بتهههههتالة  طةههههها ة د مههههه  ثههههه  ة فعدههههها  الههههه   ئهههههة  الدةئههههه  الملتصههههه  الهههههه  ةقصهههههت 

                                                           

 قانون المعدل الخامس لقانون مجلس الشورى للدولة العراقٌة  2113/ 11( رقم / 2المادة )( (1

مكتبة  1د. محمد ماضً ، اختصاص مجلس الشورى الدولة فً ابداء  الراي و المشورة القانونٌة ، ص( (2

 93ص   2113المنصوري ، سنة 

انون مجلس شورى الدولة اختصاص مجلس شورى الدولة و فً ( من ق 11البند ) ثانٌا ( من المادة ) ( (3

 مجال ابداء الراي و المشورة القانونٌة 
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بدهههها الهههه  عضههههد اد اكثهههه  مهههه  اعضهههها  الدةئهههه  باصههههتا  القهههه ا  الههههه  تهههه  التدصهههه  الةهههه  
  6)ال ا  فةدا  م  لال  ت استدا لممش دع د ابتا 

مجهههههها  الهههههه ا  المنجههههههز مهههههه  الدةئهههههه  الهههههه   ئههههههة  مجمهههههه  الههههههه  ةقههههههد  بعههههههت هلهههههه  
بت اسهههههه  القهههههه ا  الههههههه  اتلهتههههههه  الدةئهههههه  د عنههههههت القبههههههد  بدهههههههها الهههههه ا  اد المدافقهههههه  عمةههههههه  

العالقهههه  امهههها اها كهههها  لمهههه ئة  مدقعهههها فعالةهههها  لطهههه ئةصههههب  هههههها القهههه ا  ندائةهههها د ممزمهههها 
  الدةئههههه  مههههه   ا  حهههههد  القضهههههة  المع دفههههه  امامدههههها لههههه ا  الدةئههههه  د ملالفههههها لمههههها اصهههههت ت

فةقههههد  الهههه ئة  باعههههاتة هههههها القهههه ا  الهههه  الدةئهههه  د عنتئههههه تعقههههت الدةئهههه  اجتماعهههها  ب ئاسهههه  
ةعنهههههه  الهههههه ئة    فههههههاها انعقههههههتت الدةئهههههه  د اصههههههت ت ق ا ههههههها بتنفةههههههه هههههههها القهههههه ا  ندائةهههههها  

دافقههههههه  مكههههههها  المجمههههههه  ابهههههههتا   اةههههههه  عههههههه  ط ةقههههههه  الدةئههههههه  المتلصصههههههه  د بمباهلههههههه  ا  
 ئههههههة  المجمهههههه  تد  احالتدهههههها عمهههههه  الدةئهههههه  العامهههههه  مهههههه  هلهههههه  ةجههههههدز لمهههههه ئة  احالهههههه  
القضههههههة  عمهههههه  الدةئهههههه  العامهههههه  حالةهههههها الدةئهههههه  المدسههههههع  تنعقههههههت الدةئههههههات ب ئاسههههههت  د تههههههت  
مناقشهههههه  الهههههه ا  اد المشههههههد ة التهههههه  اصههههههت تدا اد اتفقههههههت عمةدهههههها الدةئهههههه  د الهههههه ا  اللهههههها  

  بهههههال ا  عمهههههه  اعضههههها  المجمهههههه  قبهههههه  فههههها  دجههههههت ههههههها بعههههههت تدزةههههه  اتضههههههبا ة اللاصهههههه
مناقشهههههههه  الت اسهههههههه  د التلصههههههههو د التههههههههتقةئ الههههههههالز  د المنطقهههههههه  د ت  عضههههههههد مهههههههه  
اعضههههههههها  المجمههههههههه  اها  اى ا  القههههههههه ا  الهههههههههه  اتلهتههههههههه  الدةئههههههههه   ةههههههههه  صهههههههههائب فمدهههههههههها 
العضههههههد تقههههههتة   اةهههههه  الملههههههال  د ةصههههههت  القهههههه ا  الندههههههائ   باتتفههههههائ اد باتكث ةهههههه  امهههههها 

ههههههه  الحالههههه  ةههههه ج  الجانهههههب الهههههه  صهههههدت معههههه  الههههه ئة  د طههههه ا  ففههههه  اها تسهههههادت ات
    3) .اله  تضمن  الق ا   أالدةئ  ) المف ت   لالص  بالمبت ةعت عضد

 

 
                                                           

 د . صادق محمد علً الحسٌنً . جامعة اهل البٌت ( (1

http : \\ www  ahlutaiontontine  com \  hartbala \ New \ htmt \ rest arch 

lresearch   Php \D  101  

  99 – 91د محمد ماضً ، مصدر سابق ، ص ( (2



76 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
 وقيمتها القانونية لموظيفة االستشارية الدولة مجمسالتي ترد عمى ممارسة القيود 

التدلههههه  سهههههد  نبهههههة  فههههه  ههههههها المبحهههههث القةهههههدت التههههه  تههههه ت عمههههه  مجمههههه  شهههههد ى 
عنههههههت مما سههههههت  لمدظةفهههههه  اتستشهههههها ة  دالقةمهههههه  القاندنةهههههه  التهههههه  ةبههههههتةدا لهههههههل  تقسهههههه  هههههههها 

 -ال  مطمبة  كا  ةم :البحث 

 المطمب االول
 القيود التي ترد عمى ممارسة المجمس لموظيفة االستشارية

ى التدلهههههه  الع اقهههههه  ةالحههههههظ ا  المشهههههه ع عنههههههت النظهههههه  الهههههه  قههههههاند  مجمهههههه  شههههههد  
الع اقههههههه  أد ت قةهههههههدتاا عمههههههه  مما سههههههه  المجمههههههه  لدظةفتههههههه  اتستشههههههها ة   دتهههههههتملو ههههههههه  
القةههههدت فهههه  منهههه  المجمهههه  مهههه  إبههههتا  الهههه أ  دالمشههههد ة القاندنةهههه  فهههه  المسههههائ  المط دحهههه  

 ( 1)لقاند  م جعاا قاندنةا لمطع  فة  أما  القضا   دف  األمد  الت  حتت ا

                                                           

من قانون مجلس شورى الدولة العراقً لسنة  ( قانون مجلس شورى الدولة العراق9ًٌنظر المادة )(1)

1919. 
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جههههههب الحهههههها  فههههه  المنازعههههههات المتعمقهههههه  بتقهههههتة  الضهههههه ةب  دجباةتدهههههها بمد كمههههها هههههههد 
دةقهههها  عمههههه  هلهههه  دمههههه  بههههاب أدلههههه  المنازعهههههات    6193قههههاند  ضههههه ةب  الههههتل  لعههههها  

  ةحهههههههتت م جعههههههها قاندنةههههههها لمطعههههههه  التههههههه  اسهههههههتبعتها المشههههههه ع مههههههه  دتةههههههه  القضههههههها  تد  ا
جهههه ى العمهههه     ئ  عهههه  تطبةههههئ قههههاند  الجنسههههة  الممغههههالمنازعههههات الناشههههكمهههها فهههه  فةدهههها 

عمهههههههه  ا  ت تستشهههههههها  مجههههههههال  التدلهههههههه  بصههههههههتت مشهههههههه دعات القههههههههدانة  التهههههههه  ةقت حدهههههههها 
  مههههههه  التسهههههههتد  21دفههههههه  هلههههههه  نصهههههههت المهههههههاتة ))الب لمههههههها  اد المنبثقههههههه  مههههههه  الب لمههههههها 

عمههههههههه  دجهههههههههدب إعهههههههههتات مشههههههههه دعات القهههههههههدانة  التههههههههه  تقت حدههههههههها  6169الف نسههههههههه  لعههههههههها  
  التهههههه  ةقت حدهههههها الب لمهههههها  الحكدمههههه  عمهههههه  الب لمهههههها  مهههههه  مجمهههههه  التدلهههههه  ات ا  القههههههدانة

 (1).ت ةشا   المجم  بش ندا

 الثانيالمطمب 
 القيمة القانونية لما يبديه المجمس في المجال االستشاري

  فههه  الجانهههب اتستشههها   ت مههه  المجهههببهههت  ةقتضههه  القهههد  ا  مههها ةصهههت  ال فههه 
ههههها  ةتصههه  بالصهههف  القضهههائة   دمههه  ثههه  ت ةتمتههه  بالحجةههه  المقههه  ة ل حكههها  القضهههائة  

ةعنهه  ا  هههه  اتستشهها ة  ةهه  ممزمهه  لمجدهه  طالبهه  اتستشهها ة دمهه  ثهه  ت ةسههتم  بالحجةهه  
ا  تلهال  آ ا  األقسها    لدةئا بامكا ةت تب عم  هل   دبالتال  المق  ة لالحكا  القضائة 

ا  اتستشها ة  دا  اتستشا ة  با  تق   ف  أحكامدا مباتئ قاندنة  تلال  ما سهبئ ل قسه
 آ ا  . أبتت  م 

 دمهههتى التزامدههها اتستشههها ةد  الههه أ  عههه  مهههتى إلهههزا  اإلتا ة بطمهههبفةمههها ةتعمهههئ امههها 
بهههة  اتستشههها ة فههه  مجههها  مجههه ت الههه أ   ةمةهههز ا  المجهههال  فههه  ههههها المجههها دبالتهههال  فههه

 (2)  . دالمشد ة القاندنة  دف  مجا  التقنة

                                                           

 . 69، ص 1911. سلٌمان طماوي، الوجٌز فً القضاء اإلداري، القاهرة، دار الفكر العربً، د.  (1)

وتنظٌم القضاء اإلداري، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، محسن خلٌل، مبدأ المشروعٌة د.  (2)
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مجا  ال أ  دالمشد ة القاندنة  دبهت ا فه  العه ائ نالحهظ ا  المجا  اتد  دهد فف  
 اد المشهد ة بطمهب اله أ الغةه  م تبطه  بهدزا ة اد الهدز ا  المش ع الع اقه  له  ةمهز  الجدهات 

أ  ا  قهاند  مجمه  شهد ى التدله  له  ةهنو عمه  الهزا  الجدهات  م  مجم  شد ى التدله 
ب  ت   ح ة  التقتة  لطمهب  معةن  ة قضف   عم  التقت  لممجم  بطمب ال أ  اد المشد ة

دلكه  عنهتما تقهت  الجده  اله  المجمه  لطمهب اله أ  اد  ال أ  ال  الجدات م  تمقا  نفسدا
 ات ا  اتستشهها ة  التهه  ةقههتمدااتبههاع  المشههد ة فدنهها عمهه  اتتا ة طالبهه  الهه أ  اد المشههد ة

 (1).   المجم  ف  ا مب األحةا

دفههه  مصههه  نجهههت ا  القاعهههتة فههه  طمهههب الفتهههدى أندههها التةا ةههه  ا  ا  اإلتا ة  ةههه  
ممزمههه  بطمبدههها ات اها نهههو القهههاند  عمههه  لهههال  هلههه   كمههها ههههد الحههها  فههه  نهههو المهههاتة 

ت ةجهدز )الت  قه  ت ب نه   6113لسن   41 ق     م  قاند  مجم  التدل  المص  69)
التدلههه  ا  تبههه   اد تقبههه  اد تجةهههز ا   ألةههه  دزا ة اد هةئههه  عامههه  اد مصهههمح  مههه  مصهههال 

عقت اد صم  اد تحكة  اد تنفةه ق ا  محكمة  ف  مهاتة ت تزةهت قةمتدها عمه  لمسه  آت  
 (2)  .الملتص اإلتا ة  جنة  بغة  استفتا 

دامههههها بالنسهههههب  لمجمههههه  التدلههههه  الف نسههههه  نههههه ى التجههههها  اإلتا ة إلههههه  مجمههههه  التدلههههه  
ت اتستشهههههههها ة الدجدبةهههههههه  فهههههههه  لههههههههدائ  اإلتا ة ةكههههههههد  التةا ةههههههههاا ددجدبةههههههههاا  دتظدهههههههه  حههههههههات

العامهههههه  دبعهههههه  القهههههه ا ات اإلتا ةهههههه  الف تةهههههه  كقهههههه ا  نههههههزع الممكةهههههه  داتعتهههههه ا  لمدةئههههههات 
 (3)بصف  النف  العا  داألشغا  العام . 

دمهههههه  الجههههههتة  باإلشهههههها ة إلةههههههه  بدههههههها الصههههههتت ا  مجهههههههال  التدلهههههه  ةحههههههئ لدههههههها ا  
العامههههه  إلههههه  اإلصهههههالحات التههههه  ت اهههههها ضههههه د ة  تتهههههتل  تمقائةهههههاا إلثههههها ة انتبههههها  السهههههمطات 

                                                           

 المادة )السادسة /ثالثا(، رابعا من قانون مجلس شورى الدولة العراقً(1)

، نقال عن اسامة احمد شتات،  1912لسنة  41رقم  ( من قانون مجلس الدولة المصري59المادة )(2)

قوانٌن النٌابة االدارٌة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورٌة العلٌا وادارة قضاٌا الحكومة ، دار الكتب 

 .162، ص2116القانونٌة ، مصر، 

 . 156ص، مصدر سابق ،  د. محسن خلٌل (3)
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فههههههه  المجههههههههالة  اإلتا   دالتشههههههه ةع   دمهههههههه  مالمههههههه  هههههههههها الهههههههتد  فهههههههه  قهههههههاند  مجمهههههههه  
التههههه  نصهههههت عمههههه  )تقهههههت  هةئههههه    ابعههههها  /6 تدلههههه  الع اقههههه  مههههها جههههها  فههههه  المهههههاتةشهههههد ى ال

ال ئاسههههه  فهههههه  المجمههههه  كهههههه  سهههههت  اشههههههد  دكممههههها  أت هلهههههه  الههههه  تةههههههدا  ال ئاسههههه  تق ةهههههه اا 
ظد تههههه  األحكههههها  دالبحهههههدث مههههه  نقهههههو فههههه  التشههههه ة  القهههههائ  اد  مهههههد  متضهههههمناا مههههها أ

فةهههه  اد حههههاتت إسهههها ة اسههههتعما  السههههمط  مهههه  أةهههه  جدهههه  مهههه  جدههههات اإلتا ة اد مجههههادزة 
 (1). تم  الجدات لسمطتدا

أمهههها فهههه  مجهههها  التقنههههة  فهههها  المجههههال  بصههههد ة عامهههه  تمةههههز ضههههم  هههههها اإلطهههها  
  مشههههههههه دعات القهههههههههدانة  إلههههههههه  بهههههههههة  اإلعهههههههههتات دالصهههههههههةا    فهههههههههاإلتا ات ممزمههههههههه  بج سههههههههها

مهههه  فدهههه  الحكمهههه  التشهههه ةعة  مهههه  الههههنو عمهههه   ةهههه ت المجمهههه  لصههههةا تدا دهههههها اإللههههزا  
لكههه  دفةمههها ةتعمهههئ بعممةههه  اإلعهههتات فدههه   ةههه  ممزمههه   تهههدل  المجهههال  مدمههه  الصهههةا  

  مههههه  قهههههاند  6فمدههههها ا  تتدتهههههها اد تحةمدههههها إلههههه  المجمههههه   دفههههه  هلههههه  نصهههههت المهههههاتة )
)ةمهههههها   المجمهههههه  فهههههه  مجهههههها  التقنههههههة . أدت: إعههههههتات دصههههههةا   المجمهههههه  فهههههه  العهههههه ائ 

 .د الجدات  ة  الم تبط  بدزا ةمش دعات التش ةعات المتعمق  بالدزا ات ا
ثانةهههههههها: تههههههههتقةئ جمةهههههههه  التشهههههههه ةعات المعههههههههتة مهههههههه  الههههههههدزا ات اد الجدههههههههات  ةهههههههه  

 (2).  ط  بدزا ة م  حةث الشك  دالمدضدعالم تب
ةجةهههههههب عهههههههه  هههههههههها التسهههههههاؤ  الههههههههتكتد  مصههههههههطف  أبهههههههد زةههههههههت فدمهههههههه  بههههههههالقد  ا  
اإلتا ة دكقاعههههتة عامهههه  تكهههههد  حهههه ة فهههه  ا  ت لهههههه بمهههها قهههها  بههههه  المجمهههه  اد ت  لكههههه  اها 
مهههههها قهههههه  ت ا  تهههههه ف  صههههههةا   المجمهههههه  فعمةدهههههها ا  تصههههههت  مشهههههه دعدا األد  تد  أ  

صههههههههدو تعهههههههتة  فةههههههه  ألندههههههها اها عتلتههههههه  دأصهههههههت ت  فدهههههههها ةعنههههههه  أندههههههها لههههههه  تعههههههه   الن
ه   ةهههههؤت  إلههههه  بطهههههال  ههههههه  جهههههد المعتلههههه  عمههههه  المجمههههه  دتكهههههد  قهههههت ألمهههههت بهههههجج ا  

 (3)النصدو.
                                                           

 العراقً .( رابعاً ، من قانون مجلس شورى الدولة 5المادة ) (1)

 ( رابعاً ، من قانون مجلس شورى الدولة العراقً .5المادة ) (2)

 د. صادق محمد علً الحسٌنً ، مصدر سابق . (3)
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دةالحهههههظ ا  التحمةهههههه  المتقهههههت  ةنطبههههههئ عمهههههه  داقههههه  المجمهههههه  فههههه  العهههههه ائ دةبههههههتد 
هلههههه  داضهههههحاا مههههه  نهههههو المهههههاتة اللامسههههه  مههههه  قهههههاند  مجمههههه  شهههههد ى التدلههههه  الع اقههههه  

دل  المجمهههههه  ت اسهههههه  المشهههههه دع دتحتةههههههتاا فهههههه  الفقهههههه ة )ج  مهههههه  ثانةههههههاا التهههههه  قهههههه  ت )ةتهههههه
بهههههتا  الههههه أ   عهههههاتة صهههههةا ت  عنهههههت اتقتضههههها  داقتههههه اح البهههههتائ  التههههه  ة اهههههها ضههههه د ة  دا  دا 
فةهههه  د فعهههه  مههههه  تدصههههةات المجمهههه  الههههه  تةههههدا  ال ئاسهههه  دا  سههههها  نسههههل  مهههه  المشههههه دع 

 (1)  . ال  الدزا ة اد الجد  هات العالقدتدصةات المجم  

 

 

 -الخاتمة :

 اتستشهها ة  الدظةفهه  عمهه  التعهه   إلهه  الت اسهه  ههه  لههال  مهه  حادلنها
 ت اسهه  عمهه  تعمهه  فدهه  داتتا    السةاسهه  القهه ا  إتلههاه عممةهه  عمهه  دأث ههها

قته اح المشهاك  لتةها  البهتائ  دا   دتعهت دتنفةهه   القه ا  اتلهاه عنهت األمثه  البهتة  دا 
 المناسههب  دالحمههد  ات ا  تقههتة  عمهه  تعمهه  إتا ةهه  عممةهه  اتستشهها ة  الدظةفهه 
 .دالعسك   اتقتصات  داتتا   السةاس   المجا ف  المشكالت لمعالج 

 -: اواًل : النتائج

 ة دالملتصه اللبه ا  مشها ك  مبهتأ ت سهة  عمه  اتستشها ة  الدظةفه  تعمه 
 جمةهه  بههة  دالتعهاد  الحههدا  بههاب فههت  الحههاتت بعه  دفهه  القهه ا  تلههاها فه 

 تعههان  الته  المشههاك  حهد  ا ائدهه  بتقههتة  دالمستشها ة  لملبهه ا  دالسهماح الدةئهات
 .الق ا  دصن  العام  السةاس  مجا  ف  التد  مندا

                                                           

 ( ثانٌاً الفقرة )ج( من قانون مجلس شورى الدولة العراقً .5المادة ) (1)
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 نمهد عمه  شهج  تتلحهاا جمةه  فه  العهال  ةشهدت  الهه  التطهد  أ  كمها
 اتستشها ة  الدةئهات عهتت فه  المسهتم ة الزةهاتة لهال  مه  اتستشها ة  الدظةفه  تد 

 .دالمستشا ة 

 داتتا   السةاسه  القه ا  ت شهةت عمه  تعمه  اتستشها ة  الدظةفه  أ  دبمها
 مه  السةاسهات اعهتات فه  الجمةه  مشها ك  تدسهة  عمه  التدله  عمه  ةتطمهب فدهها
 فهه  بالمشهها ك  لدهها دالسههماح اتستشهها ة  لمدةئههات ملتمفهه  اتدا  اعطهها  لههال 
 . دتنفةهها الق ا ات اتلاه

 

 

 -: ثانيًا التوصيات

 ةمهن  مها دههها امامدها  مجها ال دفهت  اللبه ات جمةه  مه  لالسهتفاتة الف ص  تاح ا 
 .دتنفةه  داتتا   السةاس  الق ا  صن  عممة  ف  لتمف م ئ بتا تدف 

  الدصهد  اله  ةهؤت  ا  شه ن  مه  مها دههها   الملتمفه  المعمدمهات تهدف  ضه د ة 
 .دفعا   شةت ق ا  ال 

  كافةه  القه ا  متلهه لبه ة كانهت مدمها   دفدمدها اتلطها  اكتشها  عمه  المقهت ة 
 ضه د ة دبالتال    كامم  بصف  األلطا  لتغطة  كاف   ة  هها أ  إت   دداسع 

 .هل  لتفات  اإلستشا ة  بالدةئات اإلستعان 
  نهههه ى ضهههه د ة اتجهههها  المشهههه ع إلهههه  تقسههههة  القسهههه  اتستشهههها   فهههه  مجمهههه  شههههد ى

التدلهههه  الهههه  قسههههمة   دبمهههها ةتفههههئ مهههه  جدانههههب هههههه  الدظةفهههه  فةكههههد  هنالهههه  قسهههه  
لمتشهههههه ة   دهلهههههه  لمهههههها ةههههههند  بههههههة  ههههههههة  الجههههههانبة  مهههههه  فهههههها ئ لمفتههههههدى دآلهههههه  

ةسهههههههتتع  إضهههههههاف  الههههههه  تقسهههههههةمدما ا  ة اعههههههه  المشههههههه ع طبةعههههههه  تشهههههههكةمدما بههههههها  
 ةجع  ا مب العاممة  ف  قس  التش ة  م  األساتهة ف  كمةات القاند  .
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  نههههه ى ضههههه د ة اتجههههها  المشههههه ع إلههههه  دضههههه  النصهههههدو القاندنةههههه  الممزمههههه  لهههههيتا ة
دهههههههه  إلةهههههههه  المجمهههههههه  فهههههههه  مجهههههههها  صههههههههةا   مشهههههههه دعات بصههههههههتت إتبههههههههاع مهههههههها ةنت

القهههههدانة   هلههههه  ا  ههههههها مههههه  شههههه ن  ا  ةحقهههههئ الغاةههههه  الحقةقةههههه  مههههه  دجهههههدت جدههههه  
تمتمهههههههه  اللبهههههههه ة العممةهههههههه  دالفنةهههههههه  فهههههههه  إعههههههههتات دصههههههههةا   مشهههههههه دعات القههههههههدانة  
لاصهههه   إها مهههها ع فنهههها ا  المجمهههه  فهههه  إطهههها  مما سههههت  هههههها الههههتد  ت ةتجههههادز 

 . تةتةحتدت الصةا   إل  دض  مدات ج

 

 

 -المصادر :

 القران الكريم 
 اواًل : الكتب 
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. سههههمةما  طمههههاد   الههههدجةز فهههه  القضهههها  اإلتا    القههههاه ة  تا  الفكهههه  الع بهههه   ت.  .1
6110 . 

محسههه  لمةههه   مبهههتأ المشههه دعة  دتنظهههة  القضههها  اإلتا    تا  الندضههه  الع بةههه  ت.  .1
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 ى التدلهه  فهه  ابههتا   الهه ا  د المشههد ة ت. محمههت ماضهه    التصههاو مجمهه  الشههد  .9
 . 3062مكتب  المنصد     سن   6القاندنة    و

 الثههان  الع بهه  المههؤتم .اإلتا ةهه  اتستشهها ات   الصههال   ةدسهه  عههات  .1
 . 2000 الشا ق  .ليستشا ات

 ال قابه  فه  القضها  دتد  اتستشها ة  اإلتا ة   النهد  أبهد  حمهت  عهدة  .60
 .  2011 تا   ة   : بة دت1 ط.مقا ن  ت اس :عمةدا

 ط.المؤسسهات  التعبةه  ددسهائ  الجزائه  التسهتد   النظها  فهدز   ادصهتةئ  .66
 . 2008 الجامعة   المطبدعات تةدا  : الجزائ 2

 اإلتا   النشهاط   اإلتا   التنظهة ) اإلتا   القهاند  بعمه   الصهغة  محمهت  .63
 . 2004 العمد   تا :الجزائ 
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