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  اجلامعات العراقية
 اجملتمع املدنيوأفاق التعاون مع 

                                                                                   
 ثة التي يشهدها العالم وتزايد حجم التدداخ  فدي الاهدات وتطدورفي خضم التطورات الحدي

ونضددددور فاددددو  التعدددداون العددددااو وخارجهددددا التعدددداون اددددسا الاخل ددددات ااخدددد  الدولددددة الواحددددد   أفدددد 
 أوجدد وظهددور ن ددتد ختددداخ  خددا خخل ددات الاجتاددي الادددني التددي تع دد  فددي خ ت دد   لألوطددان
تدد  م ختاسددز  أواصددو يو ددة وصددمت خ ددتاو  وروا دد  يكددون ةاددة  أنادددأ خهاددا   االن ددانتة الحتددا  

قائاددة خددا اددسا الاخل ددات الع اتددة  شددك  تددات والجاخعددات  شددك  خددا  و ددسا طبتعددة العميددة ال
   الادني.الاجتاي  تلائو خخل ا

خددا ا نق ددد  اخل ددات الاجتاددي  هددو فددي هددطا الاجددا  نف دد  الاهددم الددطر يطددو   وال ددخا 
هددطا الاخل ددات هددي   ددار   إنن ددتطتي القددو  و اخت ددار  ت دد  هددطا ال ددخا  ولإلجا ددةالادددني  

وال تق ددد خددا  اإلن ددانييانونتددة خ  اددة حددو  وخ ددتق ة تتب دد  خبدددأ العادد  الطددوتي  هسئدداتتددا 
فددددي جاتددددي الحدددداالت ال تاددددون جددددزء خددددا خخل ددددة و هددددي و  اار اددددوراء نشدددداطها تحقسدددد  الددددو   ال

ويدددد اخت ددد  الفقهددداء فدددي .أهدافهاحكوختدددة وتتاتدددي  الش  دددتة القانونتدددة  ادددا ياك هدددا خدددا تحقسددد  
ك الاخل دات فدلط   ت تد  الد عل طالقطداع لسدو الحكدوخي   ت اتة القطاع الدطر تعاد  هتد  ت د

آخدددوون الددداا  أخدددو وأط ددد  ت تددد    ولدددااا الددد عل ااخدددو ط القطددداع لسدددو الو حدددي   واختدددار لددد
ت اتة ط القطاع الثالث تاسزا  ل  تا القطاتسا العات وال ا    في حسا فض  آخدوون ت داست  

ت اآلراء حولها فان  لك ال يغسو خدا جدوهو ط القطاع ااه ي   وخهاا اخت فت الا اتات وت اي 
 : اددا يددلتيتاثدد  اوالالاجددا  فددي هددطا  أخددويثددار ت ددائ   أنوه ددا ياكددا  تادد  هددطا الاخل ددات   

الدد عل هددطا ال دددا يددو  وفددي ال    أتهدد  الجاخعددات تعددد جددزء  خددا خخل ددات الاجتاددي الادددني 
ت دك الاخل دات تضدم  نل لدك  دو  دتدلون فدي تعد خخل دة خدا خخل دات الاجتادي الاددني  أنها

وهددي  والفئددات والشددوائ  الاثقفددة وهددي خخل ددات تقدددت خدددخاتها ل  ددال  العددات ااكااياتددةال  دد  
والاعاهدددد  الجاخعددداتنعدددد  أنياكدددا  ااحدددوا وفدددي جاتدددي  لتالدددتة هسئدددات لسدددو ر حتدددة ولسدددو 

اآلراء   فدي حدسا ال تدزا الاددني.ااه تة جزء  خا العا  لسو الحكوخي وخا خخل ات الاجتاي 



 

  خت اي دة وال يددزاحدو  إخكانتددة اتت دار الجاخعددات الحكوختدة جددزء  خدا خخل ددات الاجتادي الادددني 
   لك.يوخ ا هطا وال يزا  الفق  القانوني العو ي والغو ي خ ت فا  في  ال مف يائاا إل 

ا هدي اادو  ال ادد خدا تحديدد خدو عسدا  تا ك  خحاور الجدد  الفقهدي وال دمف التطبتقدي 
ت هم في خدخدة الجاخعدات جدواء التعداون خدا ادسا الطدوفسا   ويبد   أنالتعاون التي ياكا  خعالم

طبتعدة خ تجدة خدا  وتميدةالتي ياكا خا خملها ا اء شواكات ختاسز   اآللتاتالدخو  في تحديد 
ادسا كدم خ هدا  ا  تشدك  يالداا  خشدتوك ألالدتة ئه اك خ اا أنت    التلكسداسا الطوفسا الاد خا 

والاوضدو تة فدي  ت د  خبددأ الحتداايشدتوكان فدي اتتاااهدا  أنهادا تتاث  في  ا اائالا هط ل وأو 
نعتبدو  عدد كد   أناكدا و   خ داهو القدو  والتاسدز لت دك الاخل داتعدد خدا اادو  ي العا  وهدو خدا

 ااهددددافخدددا حز تدددة اتاخدددة خهادددة تعدددز   أولتالدددتة  أنشدددطةخدددا الطدددوفسا تدددا خاارلدددة أر 
الا ددداار  فدددي  ألددد كمهادددا يعتادددد  أنكادددا تحقتقسهدددا    إلددد تدددي ت دددع  التو و دددة واالجتاا تدددة ال

خدددي   ل تعاخدددت ت دددو كثسدددوا   أنتتجددداوع خدددي كددد  الا دددتجدات خدددا اون  أنالعاددد   حسدددث تحددداو  
فددي لددعسهاا ل دخددة ال ددال  العددات و  دداء  أيضددا  ن االة ددسا يتفقددان افدد وأخسددوا  الويددائي والاعطتددات   

فاو دة خدا  داء نهضدة بة الافس دة ااوخات الفاو ة ال د تخجتاي ت اي ختاالك وخح ا  ك  الاق
 شانها االرتقاء اوايي الاجتاعات العو تة نحو أفاق والعة .

ت ددهم فددي رفددد الحتددا  الجاخمتددة  اقوخددات ال جددا   أنالتددي خددا شددانها  اآللتدداتتددا ااددو   أخددا
  يلتي:نحداها  اا  أنوالتطور تبو التعاون خي خخل ات الاجتاي الادني هتاكا 

ت اتدددة لددد تاة تحكاهدددا  ألددد ت ددد   تللت دددهاتقدددد الشدددواكات خدددا ادددسا الطدددوفسا وخحاولدددة  .1
لب داء ختدوا    الطدوفسا وتخلد ضوا   وخوجمتدات يانونتدة تجع هدا ت دسو فدي خدخدة كدم 

  الجاخعة.ي هم في توصسا العا  الع اي الاخل اتي ااخ  
تادا  جدزء  ختاون  أنو تة ت تطتي خخل ات الاجتاي الادني التي ت ش  في الاتاايا الع ا .2

لعاددد  الجاخعدددات خدددا خدددم  خدددا ياكدددا أن تقدخددد  خدددا خبدددوات والتشدددارات وخدددا خدددم  
الاهارات التدي تا اهدا ت دك الاخل دات والتدي اكت دبتها جدواء التددر   والااارلدة العا تدة 
و التدددالي فدددان وجدددوا جامتدددات أو خ  ادددات ت اتدددة خت   دددة لت ددداتد حتادددا  فدددي اتدددم 

  الطوفسا.خ سو  التااخ  الع اي خا اسا 
لتطددو و خهددارات العدداخ سا  ألالددتةتاددون ولددس ة  أنل ددات الاجتاددي الادددني ياكددا خ خ إن .3

الدورات التطو و دة  إياخةخا خم   اتالجاخع أرويةفي الاتاايا الع اتة الا ت فة ااخ  
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نقدد  الاعددارف الع اتددة اددطلك فددي فت ددهم وورش العادد  والاددختاوات الع اتددة الات   ددة 
وال بوات وجع ها في خت او  خ ت بي الجاخعات و لدك خدا  الحديثة ونق  أحدث التجارع

شددان  أن ي ت ددو ت دد  الجاخعددات الاثسددو خددا الجهددد والويددت وان يددخخا ولددائ  ختاحددة 
 الاخل ات.و  تطة ل تواص  خي العالم تبو نق  خبوات ت ك 

  ااخد  اداوات التواص  خي خخل ات الاجتاي الادني خدا يبد  الاع سدسا اتطدو و الع إن .4
ل اجتاددي  االالددتة االحتتاجدداتهددخالء ت دد   إطددمعفددي  أكسدددعددات لت ددهم و شددك  الجاخ

و شددان تشدد ت   إلسهداادي  حاجددة خالددة ت شدان تقسددتم الاجدداالت الع اتدة التددي يكددون الاج
حقتقتدة  ت  خا تقدت ي ب ي  وألاس  اك   أوخواطا الضع  والق ور في هطا الاسدان 

 وواضددحة ادددني ت دد  نقدد  صددور  حقتقتددةيدددر  خخل ددات الاجتاددي الألالددتة تتاثدد  فددي 
ل اجتادي ت د  اتت دار اند  ايددوع خدا لسدوا خدا وايدي  لددك الاجتادي وايددر ت د  تشدد ت  

 ت سها .  ءخشكمت  والتعاخ  خعها  اا يكف  خعالجة أل ااها والقضا
ويددرتها ت د   كفاءتهداالاددني وخدا خدم  التجدارع العا تدة  يالاجتالقد اةبت خخل ات  .5

ون دسوا  ل اخل دات الع اتدة  ظهسدوا  تعتبدو  فإنهداكافدة و التدالي  اإلن دانتةا خ اصو  القضاي
 أشددكا حاايددة ت ددك الاخل ددات خددا أر شددك  خددا فددي أر جهددد تبطلدد  تهدددف خددا ورائدد  

 .  لر شك  خا ااشكا ل شاطها  وإتايةالتدخ  في تا ها  اا يشك  تحديا  لها 
الاجتادي الاددني خدا خبدوات  الجاخعدات تدخخا خدا تحتاجد  خخل داتفان  أخو  خا جهة  .6

 وت ددهم فددي رفددد حوكددة الاجتاددي الادددني  كدد  خقوخددات ال جددا  خددا خددم  اورهددا الو دداار
ت دددك الاخل دددات فضدددم  تدددا الت دددوع الاعوفدددة الع اتدددة والادددواار الاخه دددة لب ددداء  تددداخسافدددي 

ادددا يع دددي الاز دددد خدددا العطددداء ل دددال  خخل دددات خ الابسدددو الدددطر تحا ددد  ت دددك الجاخعدددات
 بددوات الت  دد  والعادد  الاحتددوف وال ألدداست دد   إالدني والتددي ال ت بددي الاجتاددي الادد

الع اتة والتي ال ياكا اكت دااها إال خدا خدم  ااجتدا  الاح د ة  دالع م والاعوفدة والتدي 
    . ولائو الاخل ات الع اتة ااخو   ت جبهم الجاخعاتام شك 

تفعسدد  اور الاجتاددي الادددني  ت م دد  جاخعددة الاوصدد  فددي أنالدددور الددطر ياكددا  إلدد و ددالعوا   
جاخعددة الاوصدد  خطددت وخ ددط فتددو   إن  والتفاتدد  خعدد  وفددي ا دداء يدددرات خخل ددات  ن ددتطتي القددو 

 خ تددة طو  ددة خطددوات فات ددة فددي ت  ددس  العادد  وت  ددتم التعدداون خددي خخل ددات الاجتاددي الادددني 
خددا  العديددد هدداأياختخددا ال شدداطات التددي  اثسددوتفدداتم  خددي ال ااخسددو  اآلونددةوشددهدت الجاخعددة فددي 



 

تحتضدا ت دك ال شداطات  أنالجامتات والاخل ات لسو الحكوختة والتطاتت جاخعة الاوصد  
تددددزا   وان ت ددددهم فددددي تطو وهددددا   ورلددددم كدددد  الجهددددوا ال ددددااية الابطولددددة فددددي هددددطا الاجددددا  فددددم

ت  د  ت د   الوورات العا تدة تحدتم ت د  جاخعدة الاوصد  ادط  الاز دد فدي هدطا الاسددان وان ضال
ت دددهم  شدددك  جددداا وصدددااق فدددي تطدددو و خسددددان خدددا  أنلسدددو حكوختدددة تولددد  فدددي أر خخل دددة 

وفددي الويددت نف دد  الاددد ت ددا  خددا االهتاددات والتعدداون خددا ت ددتح     أنختدداايا الحتددا  الع اتددة فددي 
يددددتم التوكسددددز ت دددد  تطددددو و الدرالددددات الع اتددددة الات   ددددة التددددي ت حددددث فددددي الاتدددداايا  أنخددددا 

اخعدات العالاتدة التدي ج ال ألدو الاز دد خدا االهتادات  ئهداإتطاوان يدتم  الاجتاي الاددني ال اصة 
هدددطا ال ددداهو   أ عدددااالاثسدددو خ هدددا خهتادددا  فدددي تح سددد  ظددداهو  الاجتادددي الاددددني وارالدددة  أصددد حت
ارالتها تقدي فدي خسددان اخت دا  الاثسدو خدا الا تدات العو قدة وخاصدة ك تدة القدانون  وأص حت

وكدز ت د  رالات التي تت او  هدطا ال داهو  تتلدا وأص حت اآلااعوك تة  وك تة الع وت ال تالتة 
وخدددا ه دددا تاسدددزت العديدددد خدددا  تهدددتم اهدددا خخل دددات الاجتادددي الاددددني خ ت ددد  الاجددداالت التدددي 

فدي الت ددر لهدطا الاوضدوع ولادا الطادو  الدرالات القانونتة وال تالتة واالجتاا تة والف  ديتة 
الاز دددد خددددا العميدددات الفات ددددة  فدددي آن تشددددهد جاخعات دددا التطدددو و اشدددددي قددد  اكبدددو والو  ددددة فدددي 

والا تجدددة خدددا اجددد  تب دددي الولدددائ  الع اتدددة الحديثدددة فدددي اإلصدددم  والتطدددو و ااخددد  الاخل دددات 
  التو و ة والتع تاتة. 
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