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وضاع السياسية واألمنية ، لكن علی نمط متأثر بال مستمر نمو العراق فينظام الحکم في إقليم كوردستان  نإ

للغير حيث حکم مقلدة ظهرت ثقافة فقد  بالتوازي مع هذا النموو واإلقتصادية املحيطة، الداخلية منها والخارجية. 

ة ونتيجمن ثلة من النماذج منها عراقية قديـمة مبنية علی املفهوم الشرقي ومنها خارجية متعددة املصادر واألوجه. ضتت

. لذا، فإن إصالح وتنمية هذا النظام في منقطع النظيرم في اإلقليم نموذجا محليا خاصا صبح نظام الحکألذلك، 

ين لتاريخ والثقافة والدابالديناميات املحلية املؤثرة يضع في اإلعتبار محلي  وقالبعلی منوال املستقبل يجب أن يتم 

 واملوقع الجغرافي. 

املستطرد الذي شهده ك أنه ل يمكن إستصغار النجازات والنمو الكثير، ول ش نظام الحکم في اإلقليم تقييميتطلب 

و أبالرغم أن اإلقليم محاط بقوی إقليمية كبيرة من جهة وأنظمة ضعيفة  الحکم املحلي مناإلقليم خالل الفترة القصيرة 

بح ضعف تحت مسميات دينية وقومية. اصه فاشلة من جهة اخری، ناهيك عن القوی املتطرفة التی تهدد إستقرار 

 ضمن الحكم في األقليم 
ً
الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة إن  ستقبله ومصيره.ألزمات تهدد مهذا املحيط الصعب مصدرا

والتي اآلتية  العشر للسنواتخارطة طريق ووضع في نظام حکم القليـم دة و املوجتحديد الثغرات الجسيمة  هوالنقدية 

دراسة نماذج  مستند علیهو نتاج بحث أكاديمي مفصل ومتعمق  الكتابا إن هذمن شأنها سد ومعالجة هذه الثغرات. 

، كادميين املختصينصناع السياسة والقرار واألشخصية مع  ةمقابل 200عن يزيد ماوقد تم إجراء  .متبعة في دول أخری 

يسلط و . حي اإلقليمقضية ونواأاملستديرة املصغرة والكبيرة علی مستوی مدن و  لةالطاو مناقشات العديد من وتم إجراء 

ة وتهيئة األرضية املناسبة والضروري القانون  سيادةإصالح اآلليات والهياکل املتبعة إلرساء  سبلالضوء علی  الكتاب

 عن طريق:  الرشيد الحکملتحقيق 
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  املناطق مسألة من شأنه رسم اإلطار والنهج العام للتنمية والتطوير لحين معالجة  امؤقت ادستور اإلقليم تبني

 املتنازع عليها 

  لی داخل مؤسسات الحکم االسلطة ومرجعية القرار السياس ي نقل 

  عتماد علی األسس الشرعية في قرارات الحكمال 

  مؤسسات الحکم ومفاصلهافي التدخل الحد من ظاهرة 

 الن   تعزيز 
 
  بحيث تکون مصادر للسلطة والقرار وليس أداة لها م التشريعية والتنفيذية والقضائية ظ

 وسد ثغراتهاديد القوانين القديمة املعمول بها تج 

 ن عوتفعيل دور الحکومات املحلية  .إستحداث الالمرکزية املؤسساتية بهدف تغيير نهج الحکومة القائم علی املرکزية

 . ةالدارية واملالية وجعلها مستقلالسلطات تثبیت طريق 

  والتقليل من البيروقراطيةشفافية وتعزيز العملية صنع القرار إستحداث آليات کفيلة بتیسير 

 مؤسسات الدولة من خالل ترشيق حجمها وخفض التضخم الحاصل جراء عدد موضفيها.  تقوية 

 التقييم في املؤسساتنظم متابعة األداء وآليات  تعزيز 

  إستحداث نظام محلي فعال لضمان جودة الخدمات 

يخ دراي وعملية صنع القرار وآليات املتابعة بطريقة تکفل ترسالهيکل اإل  تعزيزتغييرات جذرية بغية  الكتابيقترح هذا 

األزمات السابقة أن مواطني اإلقليم وقيادته السياسية )السلطة أثبتت وتماسك نظام الحکم بوجه األزمات املصيرية. 

عتمدين النية الدولة وبناء الوطن، ممؤسسات الخوض في غمار عمليتي بناء غير  أمامهم خيارالحاکمة واملعارضة( ليس 

قيق تحالنظام الحالي  لن يتمكنوجعلهما نواة اإلزدهار والرفاهية ملواطني اإلقليم، وإل واإلرادة واإلصرار لتحقيقهما 

 مطالب املواطنين. 

*     *     *     *     * 

 السلطتين التشريعیة والقضائية
ثل يمفهو  ،ألمامالى ا الدولةمؤسسات بتحفز وتدفع  لتيقانونية والسياسية واملعنوية االللسلطة مرکزا  البرملانيعتبر 

الرؤی واإلستراتيجيات طويلة املدی بهدف قيادات العليا لألحزاب السياسية الذي من خالله يناقش الاملنبر الطبيعي 

آلليات من احزمة  إعتمادتحديد مسار وإتجاه الدولة وإيجاد حلول للنزاعات واألزمات الداخلية. يقترح هذا املشروع 

 :منهاو لی داخل قبة البرملان، انقل السلطة ومرجعية القرار لوتشريع قوانين جديدة 

  ترشيحلا لی البرملان عن طريقاإنضمام رؤساء األحزاب املتنافسة في اإلنتخابات. 

  کيل تش حتی بعد تکليفهموأن يبقوا كذلك أن يکون رئيس الوزراء ونائبه من البرملانين املنتخبين من قبل املواطن

  .الحکومة

 ستراتيجيات والخطط علی البرملان واملثول أمام البرملان الوزراء الرؤی واإل رئيس الحکومة و  أن يعرض

العالقة بين الوزراء واللجان البرملانية إضفاء الصفة املؤسسية على افة إلی ضلإلستجواب مرة كل شهر، باإل 

 الكتابحسب خطوات مفصلة  مشار إليها في 

 رفيعةناصب مالذين تبوؤا   رفيعي املستوی من لينو مسؤ األحزاب السياسية و  قادة  منس شيوخ تشكيل مجل 

عدم حرمانهم من اإلمتیازات  في نفس الوقتبهدف اإلستفادة من خبراتهم وضمان عدم ضياعها و ةکومفي الح
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بطریقة تسمو ة في تحفيز األجيال املتقدمة بالتنحي عن السلطهذا املجلس وبال شك القيادية. سيساهم 

  باإلحترام  وتضمن في نفس الوقت البقاء ضمن النظام السياس ي. 

ا . يطرح هذمؤسسة أخری في اإلقليم مثلها في ذلك مثل اي وأداء البرملانإعادة تعريف هيکلية ودور لی اثمة حاجة ماسة 

ح إصال و لخبرات البرملانية املتراکمة مجموعة من املقترحات الدقيقة لتعديل قانون اإلنتخابات واإلستفادة من ا الكتاب

لقانوني تأسيس املجلس العام ا أيضا  الكتابرملاني وتفعيل رئاسة البرملان والكتل واللجان واملستشارين. ويقترح العمل الب

عملية إضفاء الصفة املؤسسية على  وهیئة التشريع  ومعهد الدراسات القانونية علی مستوی مجلس الوزراء بهدف

 . لئهام ومن ثم شريع القوانين وتشخيص الثغرات القانونيةدراسة وت

 ة في اإلقليم يالسلطة القضائ

يات من الواضح أن قيادة وآل .سيادة القانون وعمليتي بناء الوطن وبناء الدولة ركائزالسلطة القضائية هي احدی أهم ن إ

 لتحقيق خدماملحاکم أداة تست ألمر الذي جعل مناضعيفة وهزيلة جدا، ) بجميع مكوناتها( في السلطة القضائية الدارة 

إنشاء  أيضا ويقترح .املشاکل القانونية واستقاللية املحاکم وآليات تعيين القضاة الكتابهذا  يناقشمصالح شخصية. 

 وضمان أداء الواجبات امللقاة علی عاتقهم. نظام معاصر لتقييم أداء القضاة والدعاء العام وإتباع 

*     *     *     *     * 

 المتابعةالجودة ونظام  تعزيز
دور نظام الحکم الحالي املتبع في اقليم كوردستان أن تقوم بالعديدة داخل ستراتيجية اإل و  رسميةالسسات ملؤ من اتأمل ي  

بشکل مفصل دور كافة املؤسسات العاملة في اإلقليم ومشاکلها  الكتابهذا يستعرض في متابعة مؤسسات الدولة.  فعال

 لبنيوية وآليات عملها. من هذه املؤسسات:ا

i.  اللجاناملتابعة: ديوان الرقابة املالية، رئاسة اإلدعاء العام، هیئة النزاهةبالهیئات والدوائر الخاصة املعنية ، 

 البرملانية، مجالس املحافظات والقضية.

ii.  ،الصحافة والنقاباتاملنظمات التي تعمل کجهات رقابية بشکل غير مباشر: منظمات املجتمع املدني 

iii.  ،مراقبة الجودة، العملية اآلليات الداخلية للمؤسسات: القسام القانونية، التدقيق، التفتيش، اإلجازات

 القيادية، التقييم واملتابعة. 

 الجودة محلي لضماننظام 

والکوادر القيادية من تطوير نظام مراقبة الجودة والتقييم املستمر هو تشجيع ومساعدة املوظفين  يإن الهدف الرئيس 

اتهم  الدوام، مراجعة وتقييم اداء املوظفين وتطوير قدر  فترة خالل الواجباتمن أجل: الترکيز علی خدمة املواطنين وأداء 

بعضهم البعض كفريق من اجل تحقيق أهداف لاملوظفين تقييم ومساعدة وتحسين مستوی الخدمات بصورة دورية، 

املوظفين في الدورات املهنية بهدف رفع مستوی القدرات لتأدية الواجبات، تحديد  املؤسسة التي يعملون فيها، إشراك

اجات املهنية ومعالجتها، جمع اإلدلة والبيانات حول أداء شخيص نقاط الضعف واإلحتيتنقاط القوة وتطويرها و 

 املوظفين والحصول علی مستحقاتهم من  الشکر واملکافئات والترقيات.  

أنظمة خاصة ألي مؤسسة.  أو أقلمة ستحداث إكما يمكن  ،دة طرق الجودة بع ضبطنظيم عملية تيمکن بصفة عامة، 

إن  ختلفة.ستخدامه داخل املؤسسات املإنی ستیإستحداث نموذج محلي قابل للمالئمة بطرق عدة ل الكتابيقترح هذا 

وظف تحتوي علی خاصة لكل م ة ضبار إعن الجودة و إرشادي هو وجود دليل الجودة  ضمانساسية لعملية الترکيبة األ 
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عد فيما ب تستخدم هذه اإلضبارةيمکن أن  من عمل جيد. املوظفحول ما يقوم به مجموعة من املعلومات والدلئل 

بهدف رفع املستوی أو املكافئة أو الترفيع. وباملثل، يمكن إستخدام اليه تقديم املساعدة  وبالتالي املوظف لتقييم أداء

ات إعطاء التراخيص األولية واإلعتماد في تقييم املؤسسات والدوائر وجعله أساسا في عتماد(واإل نظام )التراخيص 

  السنوية لكافة الوحدات اإلدارية واملهنية ضمن القطاع الخاص والعام. 

*     *     *     *     * 

 إعادة صياغة هيکلة الحکومة وتفعيلها
 دار بطريقة مرکزية بحتة.ة تهزيل ةضخم دابةمثل لعديد من العوامل ا وبسببالهيكل اإلداري ملؤسسات اإلقليم أصبح 

ة لی مراجعاشك أن معالجة هذه الهيکلية والنظم الدارية علی مستوی الكابينة الوزارية والحکومات املحلية تحتاج  ول

      منها: . جذرية شاملة

(A) ت املتقاربة صاحسب اإلختصا الوزارات دمج ثم ومن تفكيك 

(B) وفروي القياديدور العب أن يلالوزير  علىوأصحاب الدرجات الخاصة:  الوزير ومهام  دور  ريفتع إعادة 

الرسمي  حکومتهفيذ بيان نلتخطيط لتوا اتلجراء الصالح ويكرس عملهوالستراتيجيات الرؤية 

  ن. يعاملی املدراء الاويضمن جودة أداء وزارته، تارکا إدارة الدوائر التابعة لوزارته  )املانيفيستو(

(C)  صياغة ورسم الرؤی  علىينبغي أن يقتصر دور الكابينة الوزارية والوزارات  ومهام الوزارة: دور  تأطير

الوظيفية وضمان جودة الداء الوظيفي. بالتوازي مع ت والخطط الشاملة وإصدار التعليمات واإلستراتيجيا

 للحکومات املحلية ) األذلك، ينبغي تسليم قيادة وإدارة املؤسسات علی مستوی املحافظات 
ً
بنظر  قضية( آخذا

  نقلها. اإلعتبار فصل السلطات وليس 

(D) ينبغي أن تتکون املحافظات من عدة دوائر عامة صغيرة تنسق فيما بين املحافظات هيکلة تعريف إعادة :

  الوزارات  والحکومات املحلية علی مستوی األقضية دون ان تکون مسؤولة عنها من الناحية اإلدارية.

(E) يقية لکن بهيكليةکون القضاء الوحدة الدارية الحقي: ينبغي أن الحجر األساس للحکومة املحلية ،قضيةاأل 

 من خاللوتشکيلة جديدة، بحيث يکون القائمقام رئيس الوحدة اإلدارية واملسؤول األول للسلطة التنفيذية 

 دوائر ها الخاصة شبه مستقلة. 

(F) وتأتي في قضية واجهة الحکومة املديريات علی مستوی األ : تمثل يةالوحدات التنفيذ ،قضيةاأل مديريات

 ففي األ .مقدمة عملية تقديم الخدمات
 
عب قضية عدة مديريات تشرف علی مجموعة من القسام والش

الخدمات للمواطنين حسب تعليمات الحکومة  ةة موفر يمنها وزارة أو هیئة رئیس ةعکس كل واحدت ،الخاصة

قسام فقي بين املديريات واأللی اجراء التنسيق العمودي واأل اافة ضقضية باإل ومجالس املحافظات واأل

 املختلفة. 

(G) او يبنغي أن تت: في النواحي ةواحدال نافذةنظام ال 
 
، مجسدا عبجد في النواحي العديد من القسام والش

ألقضية ومؤديا مهامها وواجباتها حسب إستراتيجيات وخطط وتعليمات الوزارات للمديريات علی مستوی ا

سير وتكملة املعامالت والروتينيات في بحيث تضمن  ،قضية وبإشراف مدير الناحيةومجالس املحافظات واأل

زيارة و الی املحافظات الی السفر اقضية والنواحي دون لجوء املواطن كافة املجالت الخدمية ضمن نطاق األ

 الوزارات. 

(H) ة املشرفة  ي، ليکون الجهة الرئيسفحسب: ينبغي إنتخاب مجلس القضاء مجلسان و  واحدة إنتخابات

وينبغي أن يشتمل علی عضوية ممثلي کافة النواحي وأن يقوم باعداد الخطط  .واملراقبة للحکومة املحلية
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حدود القضاء. وباملثل، يجب أن تبنی ضمن ورسم اإلستراتيجيات وإصدار التعليمات لکافة الدوائر املنطوية 

  قضية من ناحية أعضائها. مجالس املحافظات علی غرار مجالس األ

i. مجلس أمناء يتضمن ثالث أنواع من  هيئةکون مجلس القضاء علی ت: ينبغي أن يالقضاء مجلس

أشخاص من  5إلی  3( سبعة منهم منتخبين علی مستوی النواحي، و اعضو  17إلی  15 األعضاء ) مجموع

لكي يصبحوا أعضاء مصوتين ومتطوعين في  املجلس، يتم دعوتهم واملختصين وذوي الخبرة  األشراف

وقائمقام وعدد من مدراء النواحي وبعض اإلداريين، علی أن يتم إختيار رئيس ونائب وسکرتير املجلس 

 من ضمن املنتخبين. 

ii. عضو منتخب، متضمنا رؤساء مجالس  31إلی  25أن يتکون مجلس املحافظة من : املحافظة مجلس

هذا  . سيضمنقضيةفي مجالس األ الذين تم إنتخابهمقضية ونوابهم املختارون من قبل األعضاء األ

س تمثيل كل  قضاء في مجلس املحافظة التي تنتمي إليها. وسيقوم األعضاء بإختيار رئاسة املجل اإلجراء

مدراء النواحي وأعضاء متطوعين من األشراف التي تتضمن املحافظ ونائبه وقائمقين وإثنان من 

وزراء وبرملانيين وديبلوماسيين سابقين أو  على سبيل املثال،واملختصين وذوي الخبرة من املدن ) 

 . متقاعدين(

(I) يرکز علی رسم وتنفيذ ينبغي إعادة تعريف دور ومهام القائمقام بحيث  التنفيذ:  قيادةالقائمقام،  تعيين

طط بهدف تطوير وتنمية القضاء عن طريق آليات الشراف والتفتيش واملتابعة وضمان الستراتيجيات والخ

عمال الجودة حسب تعليمات الوزارات ومجلس ي املحافظة والقضاء. يجب أن ال يقوم مدير القضاء باأل 

له. ي يمثذال ءسؤول عن كيفية صرف امليزانية املخصصة سنويا للقضااملقائد الاالدارية بل عليه أن يكون 

الشروط والسمات التي  الكتابالقائمقام أو سحب الثقة عنه. يستعرض هذا  تعيينأيضا مجلس القضاء  على

آليات مختلفة لتعيين القائمقام، مشيرا ثالث لی ايصبح قائمقاما، بالظافة الذي شخص الأي يجب توفرها في 

 قضية والنواحي. في الوقت نفسه إلی آليات تعيين مدراء األ

(J) أداء الدور القيادي علی مستوی يجب أن يقتصر دور املحافظ في  .قائد وسفير املحافظة ،املحافظ تعيين

لألقضية، وأن يضع  التفصيلية القمة للمحافظة دون أن يکون بمقدوره التدخل في األمور اإلدارية واملالية

اإلستراتيجيات تنفيذ من حيث  ينالخطط واإلستراتيجيات للمحافظة واإلشراف علی عمل القائمقام

والتعليمات الوزارية أو تلك الصادرة من مجالس املحافظات عن طريق آليات املراقبة واملتابعة الرصينة. 

دور  عليه أن يؤدي .القيام باألمور الروتينية املتمثلة بتوقيع معامالت املواطنين عنينبغي أن يبتعد املحافظ 

جذب اإلستثمار نحوها، علی أن يکون نفسه تحت مراقبة السفير أو رئيس وزراء محافظته بهدف تطويرها و 

أي عضو  يستطيع .مواطني محافظتهمجلس محافظته أو برملان بالده. ينبغي أن يکون املحافظ منتخبا من 

 محافظ ، ويتم تعيينهترشيح نفسه ملنصب املحافظ مجلس املحافظة املنتخبينمن 
ً
األعضاء  أصوات أغلبيةب ا

لكن  .مباشرة املحافظ من قبل املواطنين يتم إختيارأن أيضا بنفس اآللية. ويمکن  سحب الثقة منهيتم أو 

تفاديه.  من األفضللذا  ،من النظام السياس ي الحالي املتبعض تتعلق باملرجعية هذا املنحی إشکالياتسيولد 

مدير عام لعطاء درجة وكيل وزير الداخلية للمحافظ ) وکذلك درجة  توجد ضرورةمن اآلن فصاعدا، ال 

 للقائمقام(. 

الواحدة؛  منها: تقليل الروتين وإستحداث عملية النافذة ،املقترح کثيرةوفوائد النموذج الالمرکزي  مكاسبال شك أن 

والحکومة إجماال؛ إستعادة أواصر الثقة بين قضية إستعادة الهيبة والوقار ملنصب القائمقام ومدراء النواحي واأل

التضخم الفوقي وإعادة توزيع املوظفين في الوزارات؛ إعادة إعمار األقضية ة مشکلة الحکومة واملواطن؛ معالج
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ليات و نقل السلطة واملسؤ  من خالل، تقليل الفساد من خالل تحسين جودة املستوى املعيش يوالنواحي والقری واألرياف 

قضية معاقبة املدراء علی مستوی األوکذلك تفعيل نظام املتابعة والرقابة. ل ريب أن عملية املتابعة واملسائلة أو 

 والنواحي أسهل من مراقبة أو مسائلة وزير أو محافظ أو أصحاب الدرجات الخاصة. 

*     *     *     *     * 

 إعادة صياغة الوزارات
 تفاصيل عن أيضا ومبادئ معينة، وفيه  إعادة صياغة الوزارات والهيئات الحکومية حسب معايير الكتابيقترح هذا 

 مقاربة املکونات الشبيهة من حيث املهام والعمل ومن ثم جمعها تحت أيضا هم من ذلك، تم واأل مهام وهيکل الوزارات. 

 للهيئات وكما هو موضح أدناه. وزارة  ومجلس واحد  11مظالت أكثر تناسبا وطبيعية ضمن إطار 

 وزارة املالية والتخطيط  (1

 .التابعة لوزارة التخطيطاملديرية العامة للتخطيط الستراتيجي   (b؛ )وزارة املالية والقتصاد ( a) دمج : 

 ة التنمية اإلقتصادية زار و  (2

( c)؛ لتجارةلاملالية باملديرية العامة مارك التابع لوزارة جدمج قسم ال( b؛ )وزارة التجارة والصناعة( a) :بدمج

ية والبيطر  القتصادي للمحاصيل الزراعية القسم( d؛ )معادن التابعة لوزارة املوارد الطبيعيةاملديرية العامة لل

( g؛ )ارهیئة الستثم (f؛ )لوزارة البلديات والسياحة ةلسياحة التابعاملديرية العامة  ل( e؛ )التابع لوزارة الزراعة

الستثمار وسياسات تحفيز ، التطوير ،الدعم، قسام التنسيقأ( h؛ )اآلثار التابع لوزارة الثقافة والشبابقسم 

 . لقطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيطا

 .وزارة الطاقة (3

 .وزارة الكهرباء( b؛ )األقسام املتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي التابعة لوزارة املوارد الطبيعية( a) :بدمج

 .وزارة تنمية البنی التحتية اإلستراتيجية (4

ار لوزارة العممار والطرق والجسور التابعة املتعلقة بالعاملديريات ( b؛ )وزارة النقل واملواصالت( a) :بدمج

يوان لد التابعةدائرة تكنولوجيا املعلومات ( d؛ )لوزارة البلديات والسياحة ةالبلدية التابعدوائر ( c؛ )والسكان

 .لوجيا املعلومات التابعة لوزارة التخطيطو دائرة تکن( e؛ )رئاسة مجلس الوزراء

 وزارة التربية والتعليـم  (5

لتعليم أقسام الحضانة وتعليم املكفوفين وا( c؛ )تعليم العالي والبحث العلميوزارة ال( b؛ )وزاة التربية( a) :بدمج

؛ قسم املدارس واملعاهد التابع لوزارة الثقافة والشباب( d؛ )الخاص التابعة لوزارة العمل والشؤون الجتماعية

(e ) التابعة  لوزارة التخطيط( بية والتعليـمفي مجال التر  )االقسام املتعلقة بالتنمية البشرية( ؛f )د التابعة املعاه

نفلين وقسم صياغة برامج ؤ املكونات الداعمة لتعليم ذوي الشهداء وامل( g)لوزارة األوقاف والشؤون الدينية؛ 

 .  تدائي والعدادي والجامعيبالتعليم ال 

 وزارة الصحة  (6

إيواء ضحايا العنف ضد املرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون و مراکز األوتيزم ( b؛ )وزارة الصحة( a: )بدمج

 .نفلينؤ الوجبات الصحية لوزارة شؤون الشهداء وامل( c؛ )اإلجتماعية

 وزارة الشؤون األنسانية  (7

( d) زارة شؤون الشهداء واملؤنفلين؛و ( c؛ )ة األوقاف والشؤون الدينيةزار و( b)وزارة الثقافة والشباب؛ ( a) :بدمج

هیئة املكونات الثنية ( f(؛ )الكتابفي هذا ُمقترح )هیئة املكونات الدينية ( e؛ )رة العمل والشؤون الجتماعيةوزا
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 12يمكن أن يلحق بالنقطة )املجلس األعلی لشؤون املرأة ( h؛ )األكاديمية الكوردية( g(؛ ) الكتابفي هذا ُمقترح )

 (.أدناه

 وزارة العدل (8

 .( دائرة السجون التابعة لوزارة العمل والشؤون الجتماعيةb) ؛( وزارة العدلa) :بدمج

 وزارة الداخلية  (9

م رهاب التابع ملجلس أمن اقليـ( جهاز مکافحة ال cجهاز أمن إقليم كوردستان؛ )( bزارة الداخلية؛ )و ( a) :بدمج

 . كوردستان

 وزارة البيشمرگة  (10

 ( قسمc؛ )لوزارة الداخلية ةلحة والدفاع والطوارئ التابع( قوات زيرڤانی املسb؛ )( وزارة البيشمرگة a) :بدمج

 . املؤنفلين وذوي  البيشمرگةتقاعد 

 وزارة البیئة واملوارد الطبيعية والوطنية  (11

رة دائ( c؛ )دائرة السالمة والصحة التابعة لوزارة املوارد الطبيعية( b؛ )هیئة حماية ومعالجة البیئة( a: )بدمج

وارد هیئة امل( e؛ )دائرة األحوال الجوية التابعة لوزارة النقل واملواصالت( d؛ )الزراعة الغابات التابعة لوزارة

( h؛ )ملغامؤسسة رفع األ( g( ؛ )الكتابفي هذا ُمقترح )األرضية هیئة املوارد ( f؛ )املائية التابعة لوزارة الزراعة

 مديرية شرطة البیئة والغابات التابعة لوزارة الداخلية. 

   يئات والداوئر الخاصة مجلس اله (12

 يمکن تأطيرها ضمن أيةال التي و في أقليم كوردستان ستقلة املثمة  مجموعة من الهيئات والدوائر الحکومية شبه 

أجل من ف، وباتت في نفس الوقت منعزلة عن املعلومات وبعيدة عن السلطة. اتخصصاته نطاق وزارة بسبب

 أيضا ، ويمكناأو املخاطرة بتضييع إستقاللیته اواحدة دون دمجه تحت مظلة ا، من املمكن جمعهاتفعيل أدواره

هیئة ( a)يمکن أن يشمل هذا املجلس علی في الکابينة الوزارية.  أن يکون لهذه الهیئات والدوائر الخاصة ممثال

بدمج قسم العمل التابع لوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية مع األقسام املتعلقة  وذلك العمل والتوظيف

الهیئة ( c)حصاء املرکزية التابعة لوزارة التخطيط؛ هیئة اإل ( b)؛ بالتنمية البشرية التابعة لوزارة التخطيط

 .دائرة املنظمات غير الحکومية( d)العامة للتقييـس والسيطرة النوعية؛ 

 

ما فيخاصة  الكتابهذا في  خذ خيارات مختلفة بنظر اإلعتبارأة املقترحة، تم يطار هذه التغييرات الهيکلية الرئيسإي فف

ا إلغاء هذه املناصب واملؤسسات من األساس. أما فيم إذ يقترج الكتاب، رئاسة اإلقليم وديوانهاير مناصب مصبيتعلق 

وجعلها  إضفاء الصفة املؤسسية عليها ، فيمکن ،علی شاکلة الوزارات األخری،  رئاسة ديوان مجلس الوزراءيخص 

 امهامهالقيام ب ی لهانيتس لكي. أما دائرة التنسيق واملتابعة فيمكن إلحاقها باألمانة العامة أمانة عامة وبهيكلية جديدة

أيضا  ومقترح هنااملتعلقة بمتابعة املشاريع وسير العـمليات وأداء الوزارات وتقييم نوعيتها من موقع السلطة.  اوواجباته

 األخری كل حسب إختصاصه وبهيكليات جديدة.ودمج مكوناتها بالوزارات  مجلس أمن إقليم كوردستانلغاء إ

 


