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 -ملخص :
لم يكن جديد على العراق باتخاذ النظام االتحادي بتاريخه المعاصر بل شهد تلك النظم        

منذ قرونا خلت  واليوم العراق يعيد تأريخه الحضاري من خالل تجسيد النظام االتحادي 
الذي يعد تطبيقا للنظام االتحادي البرلماني المعاصر ورغم عجالة كتابة  5002بدستور 

غوط على لجنة إعداده والظروف التي كتب فيها تحت وطأة االحتالل األمريكي, الدستور والض
لكنه وبال شك يمثل انعطافه باالتجاه الصحيح نحو النظام االتحادي , ولكن يجب ان ال تكون 
هذه االنعطافه بهذا االتجاه سببا لتجزئة  العراق , حيث أكد الدستور على وحدة العراق في 

فعليه يجب ان نستمد من سمو الدستور احترم قواعده القانونية التي تعلو  المادة األولى منه,
على كافة القوانين والتي اوجبت وحدة العراق بكافة أطيافه وأديانه وقومياته , وان اي تشظي 
أو تجزئة لوحدة العراق يعد انتهاكا صارخا للدستور. ومن المحاذير التي كان حري على 

قع بها هو عدم تقسيم العراق على أسس طائفية أو عرقية مما تؤدي المشرع الدستوري ان ال ي
بأفراد اإلقليم التفكير باتخاذ اإلقليم دولة مستقلة عن حكومة المركز, وكما حصل من أجراء 
األستفتاء في أقليم كردستان محاولين من أتخاذ الجانب العرقي سببا في استقاللهم عن العراق 

ا الكردي ولكن وألسباب مختلفة لم يتمكنوا دعاة األستفتاء من وترسيخ هذا النفس لدى شعبن
تحقيق مأربهم وكان لقصر نظرهم سببا في الفشل حيث ان مشروعهم األنفصالي لم يحظى 

 بأي تأييد عربي أو عالمي وكذلك رفض من قبل كافة دول الجوار 
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Abstract :-  

 Today, Iraq re-dates its civilization history by embodying the federal 

system by the 2005 constitution, which is considered an application of 

the contemporary parliamentary federal system. Despite the haste of 

writing the constitution and the pressures on its preparation committee 

and the circumstances in which it was written under the weight The 

American occupation, but it undoubtedly represents a shift in the right 

direction towards the federal system, but this turn should not be a 

reason for the partition of Iraq, where the Constitution stressed the 

unity of Iraq in the first article, it must be derived from the dignity of 

the Constitution respect its rules Which is superior to all laws and 

which necessitated the unity of Iraq in all its sects, religions and 

nationalities, and that any fragmentation or fragmentation of the unity 

of Iraq is a flagrant violation of the Constitution. One of the caveats 

that the constitutional legislator was free to do was not to divide Iraq on 

sectarian or ethnic bases, leading the region to think that the region 

would be independent from the center's government, as was the case in 

the Kurdistan region. For Iraq and the consolidation of this self for our 

Kurdish people, but for various reasons, the advocates of the 

referendum could not achieve their Marib and their shortsightedness 

was a cause of failure, as their project did not have any Arab or 

international support and rejected by all neighboring countries. 
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 : المقدمة
ان العراق بلد القوانين مثلما يقال عنه بلد األديان فهو الذي اخذ بمثل ما اخذت به         

الدول المعاصرة والتي انتهجت في اتباع النظام الالمركزي  الذي يتأثر بظروفها االجتماعية 
رف والسياسية واالقتصادية ومدى تأصيل النظم الالمركزية اإلدارية فيها , بل ان  العراق قد ع

االسلوب الالمركزية اإلدارية منذ عهد فجر السالالت يوم كان نظام المدن وما كانت مسلة 
 حمورابي المشهورة إال ثمرة تلك القوانين التي شرعت في آشور وسومر وبابل.

وتقوم الالمركزية االدارية على اساس تقسيم الوظيفة االدارية بين السلطة المركزية من جهة 
ية مستقلة من جهة اخرى ولكنها من دون شك تخضع لرقابة السلطة وبين  هيئات اراد

 المركزية في مباشرتها الختصاصاتها.
اذ ان الدول اختلفت في كيفية وضع اإلدارة الخاصة لنظمها السياسية مستندة الى عوامل 
مختلفة وهذا االختالف جعل كل دولة تتبع ايدلوجية خاصة في رسم سلطتها اإلدارية , راجعة 

ذلك  ألسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وتأريخيه , فمنها من تخشى تقسيم الدولة فتتبع ب
اسلوب تقوية السلطة المركزية وتجعل الوظيفة اإلدارية بيدها والبعض من الدول من تريد ان 
تعطي جزء من االستقاللية ألقاليمها وتمكن السكان المحليين من أدارة شؤونهم بأنفسهم , وهذا 

تتبعه الدول التي تنهج النظام الفدرالي وقد يتبع في النظام المركزي اإلداري نظام عدم  ما
التركيز اإلداري وذلك من خالل توزيع السلطات اإلدارية بطريقة تفويض االختصاص, وقد 
تمنح الشخصية المعنوية الى األقاليم في الدولة االتحادية فتكون امام الالمركزية اإلدارية وهي 

لها مديات مختلفة فهنالك المركزية واسعة وهنالك ال مركزية محدودة جدا وهنالك  أيضا
 المركزية ادارية وسطية بين االثنتين .

وقد وضعت عدة تعاريف الى الالمركزية اإلدارية  سنعرض عليه من خالل البحث من كل ما 
ية بين الحكومة المركزية تقدم نخلص القول بأن الالمركزية اإلدارية تعني توزيع الوظائف اإلدار 

 وبين األشخاص المعنوية العامة . 
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وعودا على بدأ فأن موضوع بحثنا عن الالمركزية اإلدارية في العراق وما حصل من بعد 
 5002وما تاله  من صدور دستور العراق الجديد لسنة  5002تغيير نظام الحكم في عام 

تور عند نفاده اقليم كردستان وسلطاته القائمة / أوال ( منه ) يقر هذا الدس 111ووفقا للمادة )
 اقليما اتحاديا.( وبموجب هذا النص اصبح  اقليم كردستان يتمتع بسلطات ادارية المركزية.

اذ له سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وله سلطات ادارية المركزية تتمتع بها مجالس 
ة ودهوك اذ ان لكل محافظة مجلس المحافظات المتكون منها االقليم وهي اربيل والسليماني

ومحافظ ينتخبه المجلس له استقالل مالي وإداري يخضع لرقابة السلطة الالمركزية االقليمية 
بينما باقي المحافظات في جهورية العراق غير المنتظمة في اقليم تخضع لنظام الالمركزي 

ب ومحافظ منتخب من االداري وبموجبة تتمنع باستقالل اداري ويمثل المحافظة مجلس منتخ
( من الدستور , وعلى هذا األساس 155قبل هذا المجلس وميزانية مستقلة بموجب المادة)

 .  5002( لسنة 51صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )
وبهذا يتبين ان الالمركزية في الدول المتحدة اتحادا فدراليا ينشا فيها نظام المركزية اداري اذ 

تتمتع بنظام سياسي المركزي مثل اقليم كردستان , اما بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة  انها 
في اقليم فقد منحتها سلطات ادارية المركزية وكذلك قد يطبق نظام الالمركزية اإلدارية في 
الدول البسيطة وعليه ستنقسم دراستنا على ثالثة مباحث نعالج في المبحث االول 

الثاني  , في المبحث 5002دية والسلطات الالمركزية في ظل دستوراالختصاصات االتحا
الالمركزية اإلقليمية في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليمفي ظل قانون 
المحافظات غير المنتظمة في اقليم, وفي المبحث الثالث واالخير الرقابة االدارية في نطاق 

 المحافظات .
  -الغرض من البحث :

ن الغرض من البحث هو تسليط الضوء على النظام  الالمركزي اإلدارية في ظل دستور ا     
ومدا تطابق ما جاء بالدستور على صعيد الواقع العملي مع نصوص  5002العراق لسنة 
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القواعد الدستورية, اذ ان هنالك ولحد اآلن نزاعات حول كيفية تطبيق قواعد الدستور بين 
راق وحكومة أقليم كردستان واخذ السياسيون يستثمرون حقوق االقليم الحكومة االتحادية في الع

للكسب السياسي , وقد يعطى اإلقليم حقوقا أكثر من مستحقاته ألغراض سياسية على حساب 
 الميزانية االتحادية . 

وكذلك والخوض في تفاصيل ما جاء به الدستور من سلطات منحها لألقاليم والنظام الفدرالي 
العراق وأهمية توزيع السلطات بين الحكومة االتحادية واألقليم والمحافظات غير المتبع في 

المنتظمة في اقليم وكذلك السلطات المشتركة والسلطات الحصرية بالحكومة االتحادية 
 والصالحيات اإلدارية الحصرية باإلقليم وكيفية توزيع الثروات في األنظمة الفدرالية .

 -أهمية البحث :
تتركز أي دراسة علمية في أهميتها على حيوية الموضوع الذي تتناوله ,وقد تناولت هذا        

الموضوع لما له من أهمية في الساحة السياسية العراقية حاليا ومما أفرزته من إرهاصات 
نتيجة التفسير القصير المدى للقواعد الدستورية , أو اتباع الهوى في تفسير تلك القواعد على 

تماشى والنزعات الشوفينية التعصبية القومية ولكن من ينظر بعين  األنصاف سيجد  وفق ما ي
الدستور قد زاد من انصاف اقليم كردستان على حقه الدستوري كثيرا , ومن ثم أيجاد النتائج 

 التي سنتوصل اليها من خالل بحثنا هذا .
  -مشكلة البحث:

ة في العراق بعد سقوط النظام السابق طفح على الساحة السياسية مصطلح الفيدرالي     
وما جاء بعد  5002بصورة جلية خاصة بعد المناقشات الطويلة لصياغة دستور العراق لسنة 

ذلك من التصويت على الدستور  وقد كان موضوع الالمركزية اإلدارية من أهم نقاط التناحر 
ع الالمركزية وتوزيع في مسودة الدستور الى ان اعد الدستور  بشكله الحالي ولكن موضو 

االختصاصات الزال محل جدل وقد شخص الكثير من الباحثين على ان هناك قصور واضح 
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في وضع األسس الى الالمركزية اإلدارية بين أوساط الشعب العراقي وقد تداخلت التفسيرات 
 .  في هذا الصدد اذ هناك من عدها تقسم لوحدة العراق وهناك من عدها انقاذ للوضع الراهن 

  -منهجية البحث:
بما ان البحث تضمن التعرض لنصوص وتشريعات أهمها نصوص دستور العراق لسنة     

, وكذلك الى ما جاءت به نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم , فذلك  5002
يحتم علينا اتباع المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحليل النصوص التشريعية المتعلقة 

لبحث وتقتضي اإلشارة  في هذا المخاض الى اننا قد ارتأينا الى ترجيح الجانب بموضوع ا
الموضوعي في البحث على الجانب الشكلي في أكثر األحيان لغرض إعطاء شمولية أكثر 

 لموضوع البحث . 
 المبحث االول

 5002المركزية والالمركزية االدارية في ظل دستور 
الفدرالية كيفية توزيع االختصاصات بين الدولة االتحادية , اي تحدد الدساتير في الدول       

اختصاصات السلطة االتحادية وبين اختصاصات الواليات التابعة لها على سبيل الحصر او 
ان يحدد اختصاصات السلطة االتحادية على سبيل الحصر ويترك ما عداها للواليات او ان 

 1يترك ما عداها الى السلطة االتحادية.يحدد اختصاصات الواليات على سبيل الحصر و 
فان اختصاصات السلطات االتحادية قد صدرت على سبيل  5002اما في ظل دستور 

الحصر وتركت ما عداها الى األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . إال ان هذا 
( 115( , )111( من الدستور والمواد)110التحديد قد انصب في شقين االول: تناولته المادة)

منه اذ تختص السلطات االتحادية باختصاصات حصرية تناولتها المواد المذكورة آنفا , وإن 

                                                             
فوي الميوزان ,مؤسسوة  5002د. غازي فيصل مهدي , كراس في نصووص دسوتور جمهوريوة العوراق لسونة  -: 1

 . 23بغداد , ص  5002,سنة 1الثقافة القانونية , ط
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( تعتبر اختصاصاتها مشتركة بين السلطة االتحادية المركزية وبين االقاليم 115كانت المادة)
 1والمحافظات.
لمواقع االثرية والبنى ( تتعلق باآلثار اذ نصت صراحة على ان )تعد اآلثار وا112ان المادة)

التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاصات السلطة 
االتحادية وتدار بالتعاون مع االقاليم والمحافظات , وينظم ذلك بقانون ( والن دستور العراق 

واد الجديد قد حدد اختصاصات السلطات االتحادية على سبيل الحصر كما ورد في الم
المذكورة انفا وهناك اختصاصات مشتركة بين السلطات االتحادية وسلطات االقاليم 
والمحافظات والتي جاءت محددة ايضا بالنسبة السلطات االتحادية المركزية سنتناول في 

 المطلب االول تلك االختصاصات االتحادية وفي المطلب الثاني االختصاصات بين 
 5قاليم.السلطات االتحادية وسلطات اال

 المطلب االول
 االختصاصات االتحادية

للسلطة المركزية نوعين من االختصاصات , اختصاصات حصرية حددها الدستور على سبيل 
الحصر واخرى مشتركة بينها وبين سلطة األقاليم والتي  ستناولها في نوعين وعلى النحو 

 -االتي:
 
 

                                                             
غيدان , الالمركزية اإلقليمية في العراق دراسة فوي توداخل االختصواص والرقابوة , مجلوة  ابراهيم صعصاع -: 1

   52رسالة الحقوق , السنة الرابعة , العدد الخاص , جامعة بابل , كلية القانون , ص 
 29ص  1993د. دمحم كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية , القاهرة ,  -:5

ونتسكيو نصوير النظوام النيوابي ، يجوب ان يتورك الشوعب األمور لمون هوم أكثور منوه خبورة ودرايوة ألن حيث قال م
ضوورر اشووتراك الشووعب يكووون أكثوور موون منفعتووه فووي البووت بتلووك االسووتفتاءات التووي تحتووا  الووى متخصصووين 

 وفنيين يبتون فيها بعد مناقشات مستفيضة من مختلف الجوانب.  
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 الفرع االول
 االختصاصات الحصرية

تتمتع السلطة المركزية باختصاصات حصرية جاءت في الدستور على سبيل الحصر       
فهي الى جانب السلطات السياسية التي تتمتع بها السلطة المركزية بصفتها الحكومة االتحادية 
ينحصر عملها في الجانب االداري المركزي في )رسم السياسية المالية والكمركية واصدار 

اسة التجارية عبر حدود األقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العملة وتنظيم السي
, )تنظيم امور  1العامة للدولة ورسم السياسية النقدية وإنشاء البنك المركزي, وادارته.( .

, ) وضع مشروع  2,) تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .( 5المقاييس والمكاييل واالوزان (
وهي تخطط السياسة المتعقلة بمصادر المياه من   2السنوية واالستثمارية.(الموازنة العامة 

خار  العراق وضمان مناسيب تدفقها وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين واالعراف 
. اما 2الدولية وتعد السلطة االتحادية مسؤوله عن القيام  )اإلحصاء والتعداد العام للسكان .( 

( من الدستور وان كانت تعتبر من االختصاصات الحصرية للسلطة 115)ما ورد في المادة
المركزية إال انها في حقيقتها تعد من االختصاصات المشتركة طبقا لما نص عليه البند اوال 
منها )تقوم الحكومة االتحادية  بإدارة النفط والغاز المستخر  من  الحقول الحالية مع حكومات 

وهذا يعني انها ال تنفرد لوحدها بإدارة النفط والغاز الذي  3نتجة ...(األقاليم والمحافظات الم
يجري استخراجه من الحقول المنتجة حاليا وانما باالشتراك مع حكومات األقاليم والمحافظات 
المنتجة وهذا ما يضمن اشتراك األقاليم التي تنشأ في المستقبل ولذلك جاءت العبارة بصيغة 

                                                             
   5002من دستور العراق لسنة   110دة  نص البند ثالثا من الما -: 1
 5002من دستور العراق لسنة  110نص البند رابعا من المادة  -: 5
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ت الحاضر ال توجد أقاليم باستثناء اقليم كردستان ويؤكد البند ثانيا من الجمع وان كان في الوق
( ) تقوم الحكومات االتحادية وحكومات األقاليم والمحافظات المنتجة معا 115المادة)

السياسات استراتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي 
بمعنى ان الحكومة االتحادية  1مبادى السوق وتشجيع االستثمار .(معتمدة على احدث تقنيات 

باالشتراك مع حكومات األقاليم والمحافظات تقوم برسم الخطط البعيدة المدى التي تكفل تطوير 
ثروة النفط والغاز بقصد تحقيق أعلى منفعة للشعب متخذة ومستنده ألحدث المبادئ التي تقوم 

شركات العالمية المتخصصة في المجال النفطي لالستثمار عليها حركة السوق وتشجيع ال
بمختلف اختصاصاتها مسحا واستكشافا وحفر ابار واستخرا  النفط وربما يدخل من االستثمار 
 5بيعه في االسواق العالمية وفق ما ينص عليه بنود العقود المتفق عليها في مجال االستثمار,

ى التراثية والمخطوطات المسكوكات , تعد من وفي حقل االثار والمواقع االثرية والبن
اختصاصات السلطات االتحادية ولكن تدار بالتعاون مع األقاليم المحافظات والتي جاء ذكرها 

( من الدستور . ان لحكومة اإلقليم يجب ان يكون لها مردود مالي يمكنها من 112في المادة)
ياجات اإلقليم ومردود مال الى األفراد مما ادارة السياسة االقتصادية  لإلقليم والذي يلبي احت

يؤدي الى زيادة دخلهم اما في حالة عدم توفر موارد مستقلة فأن الحكومات المحلية سوف 
تبقى معتمدة على ما تنهله من الحكومة المركزية لغرض تمويلها مما يجعل استقالل اإلقليم 

ة اإلقليم من تحقيق األهداف استقالال ظاهريا فارغ المحتوى وسوف يحول دون تمكن حكوم
 2االقتصادية التي يصبو لتحقيقها .

                                                             
 5002لدستور العراق لسنة 115نص البند ثانيا من المادة  -: 1
هنوواء عبوواس كوواظم ,الفدراليووة فووي العووراق , مجلووة أبحوواث ميسووان المجلوود السووابع , العوودد الرابووع عشوور ,    -: 5

 599ص
, سونة 5193بكوري , أسوس توزيوع الثوروة فوي األنظموة الفدراليوة و مجلوة الحووار التمودن , العودد جوواد كواظم ال  2
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وبما أن أحادي االقتصاد فان ذلك يوجب لكل أقليم  نصيب من هذا الدخل وبعكسه سيؤدي  
ذلك الى نشوب خالفات على الثروة ذلك األمر بين الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم 

, أما عن آلية توزيع إيرادات  البترول، فإن األقاليم الغنية  والمحافظات غير المنتظمة في أقليم
بالبترول يجب ان يكون لها نصيب أكبر من هذا الدخل حيث أنها األقاليم المنتجة له، مما 
يتسب من جراء انتاجها للبترول مشاكل لهم بما في ذلك تلوث البيئة المحلية وبالتالي فان عدم 

لبترول عما تتكبده من عناء قد يتسبب وبال أدنى شك  في تعويض تلك األقاليم المنتجة ل
ظهور حاالت من الغضب واالستياء، بنفس القدر التي كانت تتحجج به األقاليم غير المنتجة 

 1للبترول في حالة حرمانها من دخل البترول . 
 الفرع الثاني

 االختصاصات المشتركة
بالتنسيق بين السلطات االتحادية وسلطات ويراد باالختصاصات المشتركة تلك التي تتم       

( من الدستور , اي ان هناك  من االعمال 112وقد جاءت بها المادة) 5األقاليم والمحافظات ,
والطاقة الكهربائية وسياسات البيئة والتنمية والتخطيط  والمرافق والخطط في الجوانب الكمركية

العام والسياسة الصحية العامة وسياسة التعليم والتربية واألموال ما تعجز عنه امكانيات األقاليم 
والمحافظات وقدر المشرع الدستوري انها تحتا  الى جهد الدولة الكبير منطلقة من مسؤولياتها 

ودقة  االدارة  , ووضع األسس الصحيحة لمنطلقات تلك المرافق الدستورية من حيث التخطيط 
والخدمات وحيث ان هذه االعمال المهمة تقع في الحقيقة على ارض األقاليم والمحافظات كل 

                                                             
إدريووس حسوون دمحم، ،الرقابووة علووى الهيئووات اإلداريووة اإلقليميووة فووي العووراق، ، تكريووت، مجلووة جامعووة تكريووت  -: 1

  5015لسنة 
 .121رابع عشر، صللعلوم القانونية والسياسية، المجلد الرابع، العدد ال

دمحم عبوود المعوووز نصوور , فوووي النظريووات والووونظم السياسوووية ,بيووروت, دار النهضوووة العربيووة للطباعوووة والنشووور  -: 5
 222, ص 1912,
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بحدودها اإلدارية وجب عليها ان تتعاون مع السلطة االتحادية ليكون الجهد متكامال وتكون 
تقع على الحدود وفي المنافذ الحدودية ويكون تنظيمها  فمثال إدارة الكمارك 1المنفعة عامة.

وجهازها وقوانينها من مهام السلطة االتحادية , ولكن يرى المشرع الدستوري ان االدارة فيها 
وبالنسبة لتنظيم  5تكون بالتنسيق مع األقاليم والمحافظات التي تقع في حدودها تلك المنافذ ,

من الخدمات الضرورية الهامة ,وهي تتطلع الى لزوم توفرها  الطاقة الكهربائية الرئيسية فإنها
لكل مواطن وألن مصادر الطاقة تحتا  الى خبرات فنية وقدرات بشرية وامكانيات مالية كبيرة 
ليس بوسع المحافظات القيام بها أو األقاليم ان تنفرد لوحدها فان السلطة االتحادية هي 

نتا  ومحطات التوزيع ,ومن ثم يأتي تعاون األقاليم المسؤولة عن تنظيم محطات التوليد واإل
والمحافظات مع السلطة االتحادية لتنظيم الطاقة الرئيسية وتوزيعها توزيعا عادال على عموم 

 2الدولة.
على نظافتها تحتا   وفيما يتعلق برسم السياسة البيئية فان حماية البيئة من التلوث والحفاظ 

للحيلولة دون انشاء المشاريع المؤدية الى تلوثها من خالل الى جهد كبير وخبرات حصينة 
استبعاد تلك المشاريع من المناطق المحرمة ألنشائها ووجوب تحديد مواقع خاصة إلنشاء تلك 
المشاريع مثل معامل االسمنت ومعامل الطابوق والمعامل الصناعية التي تخلف ابخره واكاسيد 

ا من مجاري األنهر ومنع رمي النفايات في العراء تضر بالصحة وبنفس الوقت عدم اقترابه

                                                             
دار  –دراسوووة تطبيقيوووة فوووي اإلدارة العاموووة المحليوووة  –نظوووام الحكوووم فوووي بريطانيوووا  –فهموووي محموووود شوووكري  -: 1

 .22ص  – 1992 – 1ط  –الحكمة 
،مؤسسوووة مجووود، بيوووروت،  1, ط5009دمحم عمووور مولوووود، ،الفيدراليوووة وإمكانيوووة تطبيقهوووا فوووي العوووراق، سووونة  -: 5

 .120ص
, المجلوود السووابع، 5011هنوواء عبوواس كوواظم، الفيدراليووة فووي العووراق الواقووع واآلفوواق، مجلووة أبحوواث ميسووان،  -: 2

 599العدد الرابع عشر،ص
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ووجوب تحديد مواقع لطمرها وحرق ما يمكن حرقه اضافة الى مراقبة ومالحظة المياه الثقيلة 
  1وكيفية ابعادها عن االنهار.

اما سياسات التنمية والتخطيط العام فإنها اصبحت في الوقت الحاضر من االساليب العلمية 
ول من اجل تنمية ثرواتها وسكانها وعلومها وان المنطلق يبدا من  التخطيط التي تعتمدها الد

وبالتعاون بين السلطة االتحادية والسلطات الالمركزية وان التزم تلك السلطات وتنفيذ السياسة 
المرسومة للجميع , ومن السياسات المهمة السياسة الصحية وما يتوجب من رسم اإلعداد لها 

ت الطبية وتطوير الموجود منها حاليا وكليات الصيدلية والمعاهد الفنية في استحداث الكليا
لتخر  الكادر الصحي من االطباء والصيادلة والكادر الوسطي وتأهيله  وتوفير االختصاصات 
الطبية المهمة والصيدالنية وقيام معاهد البحوث ومصانع األدوية كل ذلك يقع على عائق 

اما السلطات الالمركزية فان مسؤولياتها اعداد ابنية المستشفيات  5السلطة االتحادية المركزية ,
والمراكز الصحية والتنسيق مع السلطة االتحادية لتدفق الكادر الصحي وفق الحاجة والمالكات 

وكذلك هو الحال بالنسبة للسياسة التعليمية 2لتلك المستشفيات لتامين الخدمات الصحية
متعاقبة فان مسؤولية السلطة االتحادية تستلزم منها توفير والتربوية   ألجيال الشعب وال 

المناهج العلمية الحديثة والكتب والمستلزمات التربوية والكليات والمعاهد الخاصة بإعداد الكادر 
التعليمي والتربوي وفق االساليب المتطورة وإرسال البعثات والزماالت الدراسية الى الخار  بما 

يح وتربية وطنية علمية .ولكن ذلك يجب ان يكون بالتشاور مع يؤمن لألجيال تعليم صح
السلطات الالمركزية في األقاليم والمحافظات التي هي بدورها تكون محكومة بتهيئة االبنية 

                                                             
 2، ص 5002، نيسان ،  5درالية ، مجلة أوراق عراقية ، العدد أمير جبار الساعدي ، الطريق إلى الف -: 1
سووووت واليوووات فدراليوووة علوووى أسوووواس جغرافوووي ، مجلوووة دراسووووات  –بوواقر ياسووين ، رفيووة فوووي مسووتقبل العوووراق  -:5

   22، ص  5003، تموز ،  2عراقيوة ، مركوز العوراق  والدراسات اإلستراتيجية ، بغداد ، العدد 
  22ص  –المصدر السابق  -فيصل  د. غازي  -: 2
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المدرسية ومعداتها ومستلزماتها ومعرفة الحاجة الى المالك وفقا لعدد الطالب والتالميذ في كل 
 1القومية والثقافات المحلية والتاريخية. اقليم ومحافظة واالخذ باللغات

ان ما هو مقر فقها وقانونا احترام القواعد الدستورية من خالل مبدأ سموها على قواعد القانون 
األخرى سواء أكانت تلك القوانين اتحادية ام اقليمية وهذا ما جاء به البند ثانيا من المادة  

) ال يجوز سن قانون يتعارض مع هذا  والتي تنص 5002( من دستور العراق لسنة 12)
الدستور , ويعد باطال كل نص يرد في دساتير اإلقليم , أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه 

( )كل مالم ينص عليه في االختصاصات الحصرية 112.( , لكن ما جاء في  نص المادة )
ظمة في اقليم ، للسلطات االتحادية ، يكون من صالحية االقاليم والمحافظات غير المنت

والصالحيات االخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم، تكون االولوية فيها لقانون 
االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،في حالة الخالف بينهما( ان المراد من هذه 

لطة المادة يكون منطقيا لو نصت على ان كل ما ال يدخل في االختصاصات الحصرية الس
( قد جعلت 112االتحادية يعد من اختصاصات سلطة اإلقليم  والمحافظات  ,. ولكن المادة )

( قد غّلبت مصلحة اإلقليم 112الدستور يحمل تناقضا واضحا بي طياته  حيث ان المادة )
لم  على المصلحة الوطنية عند االختالف والتعارض فيما بين اإلقليم والسلطة االتحادية .

على ما جاء أعاله  من خرق لمبادئ السمو  5002دستور العراق لسنة يكتف مشرع 
الدستوري المعروفة والمستقرة ، وانما اراد ان يجعل هذه المخالفة مبدأ دستوريا عندما منح  

( من الدستور تنص في 151االقاليم صالحية تعديل تطبيق  القانون االتحادي , فالمادة )
لسلطة االقليم ، تعديل تطبيق القانون االتحادي في االقليم ،في فقرتها الثانية على انه ) يحق 

حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون االتحادي وقانون االقليم ، بخصوص مسألة ال 
تدخل في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية(.كل هذا يعلق على شماعة العجالة في 

                                                             
 29ص  –مصدر سابق  –فهمي محمود شاكر  -: 1
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طنية العليا وعلى حساب السمو الدستوري كتابة الدستور وذلك على حساب المصلحة الو 
 1المتعارف علية قانونا وفقها .

 المطلب الثاني
 5002السلطات الالمركزية اإلقليمية في ظل دستور 

إن الالمركزية يقصد بها وجود درجة من تفويض السلطة ممنوحة إلى التنظيمات       
 والسياسية واالجتماعية(. اإلدارية في الدولة لتنظيم شؤونها الداخلية )االقتصادية

هنالك بعض الدساتير العالمية جعلت السلطات الحصرية لألقاليم وما لم ينص عليه دستورها 
من السلطات الحصرية يكون من صالحيات السلطة االتحادية وعلى سبيل المثال وليس 

درالية وما المقارنة مثل بلجيكيا واسبانيا. ومنها ما نص على السلطات الحصرية للحكومة الفي
وهذا  5تبقى منها يكون لألقاليم أو الواليات ومثالها الواليات المتحدة وسويسرا واستراليا وغيرها,

 .5002ما اخذ به المشرع الدستوري العراقي لدستور 
)يتكون النظام االتحادي في  5002( من دستور  العرق لسنة 113وطبقا لنص المادة)

فاعتبرت ان بغداد  2جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات المركزية وإدارت محلية.(
بحدودها البلدية عاصمة العراق اإلدارية وال يجوز للعاصمة ان تنظم إلقليم, اما األقاليم فقد 

اقليم كردستان وسلطاته القائمة كإقليم اتحادي وتأخذ االقاليم بالالمركزية السياسية  اقر الدستور
 2بضمنها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة عن السلطات االتحادية.

                                                             
 22د. غازي فيصل , مصدر سابق, ص -: 1
 5003فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم نقود وتحليوول ، معهوود الدراسووات اإلسوتراتيجية، بغوداد،  -: 5

  31،ص 
 113المادة  5002دستور العراق لسنة  -: 2
 .132ص  –دراسة مقارنة ط األولى  –الدستور العراقي الجديد  –حسين الطحان  -: 2
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اما المحافظات غير المنتظمة في اقاليم فإنها تقتصر على النظام الالمركزية االداري وفقا 
لدستور والتي نصت على ان المحافظات  ) تتكون من عدد من ( من ا155لمنطوق المادة)

واعطى الدستور المحافظات غير المنتظمة في إقليم الشراكة  1األقضية والنواحي والقرى.(
الفعلية مع األقاليم والسلطة االتحادية فيما يتعلق بتأسيس هيئة لضمان حقوقها في المشاركة 

ادية المختلفة والبعثات والزماالت الدراسية والوفود العادلة في ادارة مؤسسات الدولة االتح
االتحادية واألقاليم في كل ذلك وتؤسس بموجب قانون هيئة عامة تراقب كيفية تخصيص 
الواردات االتحادية وتتكون هذه الهيئة من خبراء الحكومة االتحادية واالقاليم والمحافظات 

التحقق من االستخدام االمثل للموارد  وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات التي من شانها
المالية االتحادية واقتسامها وضمان العدالة عند تخصيص االموال لحكومات األقاليم او 
المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للنسب المقررة بحسب كثافة السكان ,وذلك وفقا لما 

 5( من الدستور.103(,)102جاء في المادتين)
( من حيث 112باالختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المادة) اضافة الى تمتعها

ادارة الكمارك  وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها ورسم السياسة البيئية 
لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها والسياسات التعليمية والتربوية ورسم 

ية وكل مالم ُينص عليه في االختصاصات الحصرية للسلطة سياسة المواد المائية الداخل
 2االتحادية يكون من صالحية األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وفيما يتعلق بالصالحية المشتركة بين الحكومة االتحادية واألقاليم تكون االولوية لقانون  
( 112لخالف بينهما طبقا لنص المادة)األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة ا

                                                             
 155المادة البند أوال المادة  5002دستور العراق لسنة  -: 1
،  5002،  2والهيئووووات االتحاديووووة ، أوراق عراقيووووة ، العوووودد  –أزهووووار الشوووويخلي ، الالمركزيووووة السياسووووية  -: 5

 . 51ص
 23، مصدر سابق , ص  أمير جبار الساعدي - -: 2
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من الدستور ويالحظ ان االختصاصات المشتركة لها اهمية كبيرة حيث يتوجب على كل طرف 
ان ينهض بمسؤوليته وعلى المحافظات واألقاليم ان ترضى بما يترتب عليها من اختصاصات 

عامة ذلك ان في في المجاالت التي ذكرها الدستور وان ال تتغلب المصلحة الخاصة على ال
هذه االمور من الدقة في القناعة واالحساس في الوعي ما يجعل التعاون مثمرا ومطورا 
ألهداف الالمركزية ويحقق مصالها وبالعكس ستثور النزاعات وتتسع الفتن وتنمو الضغائن 

 1وتبدو الالمركزية وكأنما سالح ذو حدين بقدر ما ينفع يضر وبقدر ما يطور يؤخر.
 لثانيالمبحث ا

 الالمركزية اإلقليمية في ظل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
بعد االحتالل الذي اسقط كل مؤسسات الدولة وشرع في بناء مؤسسات على انقاضها         

ليؤسس تصميم النظام االتحادي في العراق بشكل يمنع تركيز السلطة في الحكومة االتحادية 
د من ان يستمر كما كان في النظام السابق لممارسة السلطة خشية االستبداد واالضطها

وبدا بتشكيل مجلس الحكم وحدد الفترة االنتقالية االولى والثانية كما ورد في قانون  5المحلية .
ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية والتي في ظلها تم انتخاب الجمعية الوطنية التي كانت 

متضمنا افكارا ومضامين بل وجوهر  5002ة كتابة الدستور العام لعام مهمتها االولى والرئيس
 5002( لسنة 11قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية وما ورد في نصوص االمر )

الملغى وهو تأكيد الستقالل المحافظات عن السلطة االتحادية المركزية وعدم خضوع مجالس 
ف من وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وال نعنى ان هذا المحافظات ألية سيطرة او اشرا

الملغى  1939( لسنة129القانون كان بعيدا عن االقتباس من نصوص قانون المحافظات رقم)

                                                             
 -منشورات الحلبي الحقوقية، بال سونة طبوع  -القانون االداري العوام والمنازعوات اإلداريوة -د. جور  سعد  -:1

 52ص 
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية  –مستقبل الدولة العراقية بين الفدرالية والتقسيم  –د. دمحم دحام كردي  -: 5

 .521ص  –جامعة األنبار  –
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,وان كانت تلك االقتباسات بصورة موجزة من النصوص و مجتزأه , وال يخلو من الغموض 
شخصية المستقلة ويجعل من مجالسها تأتي ولكنه جاء ليعطي المحافظات واقضية والنواحي ال

 1لها اختصاصاتها التي تمارسها.عن طريق االنتخاب ووضع 
ومن أجل تنفيذ ما جاء بالدستور من منح الصالحيات للسلطات الالمركزية المتمثلة في األقليم 

 51صدر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  والمحافظات غير المنتظمة في أقليم
المعدل ،وقد أعطى  مجلس المحافظة صالحية التشريع المحلي ، وقد أعتبره  5002لسنة 

 أعلى سلطة تشريعية في المحافظة  . 
ويبدو انه لم تكن هنالك ضرورة لوضع كلمة ) أعلى ( في النص القانوني وذلك الن مجلس 

لس الوحيد الذي تم منحه حق التشريع المحلي دون المجالس المحلية المحافظة هو المج
  5االخرى .

ثم عدل المشرع العراقي عن هذا التوصيف في اطار قانون التعديل الثاني لقانون رقم 
( من أصل القانون ومنها البند )  5المذكور انفا ، عندما قام بإلغاء نص المادة )  51/5002

جديدا ، هو ان :) مجلس المحافظة هو السلطة التشريعية والرقابية  اوال ( ، وأحل محله نصا
في المحافظة ، وله حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة ، بما يمكنه من إدارة 
شؤونها وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية بما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية التي 

 2رية للسلطات االتحادية ( .تندر  ضمن االختصاصات الحص

                                                             
 5003فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم نقود وتحليوول ، معهوود الدراسووات اإلسوتراتيجية، بغوداد،  -: 1

 35،ص
القيسي , نظرات في مجالس المحافظات في العوراق دراسوة قانونيوة , مجلوة المسوتقبل العراقوي , : د حنان دمحم  5

 32تصدر عن مركز العراق لألبحاث ص 5002الصادر في أيلول  12العدد 
سووووهيلة عبوووود األنوووويس ,معيقووووات التحووووول الووووديمقراطي فووووي العووووراق ,المجلووووة السياسووووية والدوليووووة , الجامعووووة  -: 2

 112, ص  5001العلوم السياسية ,بغداد , المستنصرية كلية 
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وعلى هذا االساس سنقسم المبحث الى ثالثة مطالب المطلب األول نبين فيه كيفية تشكيل  
مجاس الوحدات األدارية  المطلب الثاني شروط العضوية وانتهائها وفي المطلب الثالث: 

 اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية.
 المطلب االول

 دات االداريةتشكيل مجالس الوح
يتكون مجلس المحافظة الذي يأتي عن طريق االنتخاب من خمسة وعشرين مقعدا يضاف    

(خمسمائة الف 200000( مائتي الف نسمة لما زاد عن )500000اليها معقد واحد لكل)
نسمة ولم يتضمن النص نسبة لعدد من النساء مثلما ورد في قانون المحافظات إلقليم كردستان 

في مادته الرابعة حيث جاء في آخرها بالشكل الذي يضمن نسبة  5009( لسنة 2م)العراق رق
 1%( من عدد أعضائه ويتوجب على المشرع ان يلتفت لهذا النقص.20تمثيل ال تقل عن )

اما مجلس القضاء فيتكون من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسين الف نسمة  
د الذي يقوم عليه مجلس القضاء من المقاعد العشرة ومقارنة ولم المشرع يذكر لما زاد عن العد

بما جاء في قانون المحافظات إلقليم كردستان العراق المذكور اعاله تحت المادة الثامنة يشكل 
( سبعة أعضاء 1المجلس المحلي للقضاء عن طريق االنتخابات العامة المباشرة ويتكون من )

ن الف نسمة ويضاف اليهم عضو عن كل خمسين للقضاء الذي يقل عدد نفوسه عن خمسي
الف نسمة يزيد عن الحد المذكور وبالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء ال تقل عن 

 5% من االعضاء وهذا هو النص السليم .20
ويتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرين الف 

د عن الحد الذي تأسس عليه عدد المقاعد السبعة لألعضاء, نسمة ولم يوضح المشرع لما زا
في حين نجد ان المادة الحادية عشرة من قانون المحافظات إلقليم كردستان العراق قد نصت 

                                                             
 للمادة الثالثة عن قانون المحافظات غير المنتظمة غير اقليم -: 1
 . 521د. دمحم دحام كردي ,مصدر سابق, ص  -:5
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ويتكون مجلس الناحية من خمسة اعضاء للناحية التي يقل عدد نفوسها عن خمسة وعشرين 
%( من 20ء في المجلس ال تقل عن)الف نسمة وبالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنسا

 عدد االعضاء.
واكد المشرع في الفقرة الرابعة من البند المذكور ان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق  

( 23االقتراع  السري المباشر وفق قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضية والنواحي رقم)
محافظة كركوك واألقضية والنواحي  وفي 5002( لسنة 22المعدل بالقانون رقم) 5002لسنة

التابعة لها ,وتعطلت االنتخابات حتى يتم تنفيذ تقاسم السلطة اإلدارية واالمنية والوظائف 
العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة 

الغلبية في مجلس المحافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسية ويخير المكون ذو ا
هذا ما ورد في   1باختبار أحد ثالثة مناصب المحافظ أو النائب أو رئيس مجلس المحافظة .

( لسنة 23/اوال(من قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضية والنواحي رقم)52المادة)
العدد التالي من  ( اوال تمنح المكونات التالية 1المعدل وقد جاء في التعديل في المادة) 5002

 المقاعد المخصصة  في مجالس المحافظات:
 بغداد معقد: واحد للمسيحيين ومعقد واحد للصابئة -:1
 نينوى معقد واحد للمسيحين ومعقد واحد اليزيدين.  -:5

واعطى المشرع للمرشح الخيار ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة ,كما هو حق الترشيح 
االنتخابات المذكور, او المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد  الفصل الثالث من قانون 

في هذه المادة وال يحق لمرشحي هذه المكونات الترشيح للتنافس على المقاعد العامة وعند 
وجود وعند وجود مقاعد شاغرة تمنح للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من 

من المقاعد الستكمال المقاعد المخصصة للدائرة  االصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه

                                                             
ايوووب انووور حموود , التنميووة المسووتدامة فووي اقلوويم كردسووتان العووراق , اطروحووة دكتوووراه . جامعووة بغووداد , كليووة  -1

 92, ص  5012اد , سنة اإلدارة واالقتص
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االنتخابية , وهذا النص يؤاخذ عليه انه يكافئ في القوائم المفتوحة الفائزة والتي نالت اعلى 
االصوات بالمقاعد الشاغرة وال يعطيها للمكونات التي لم تحصل على عدد من االصوات او 

ر على اصوات صحيحة متساوية ولكن كانت مقاعدة قليلة اما اذا حصل مرشحان او اكث
ترتبيهما في االخير ضمن الدائرة االنتخابية تقوم المفوضية بإجراء القرعة بينهم ويعتبر فائزا 

 1من تحدده القرعة.
وفي حالة حصول مرشحين او اكثر في ذات القائمة االنتخابية على اصوات صحيحة  

متساوية وكان ترتيبهما األخير ضمن الدائرة االنتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من قبل 
 5الكيان السياسي في القائمة االنتخابية لتحديد الفائز بالمقعد االنتخابي.

حافظات في المرحلة االولى ولكن تأجلت انتخابات مجلس وقد جرت انتخابات مجالس الم
االقضية والنواحي الى مرحلة ثانية وخالل ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس 
المحافظات في المرحلة االولى وتعدت الستة االشهر وهي المدة المحددة في نص 

تجرى انتخابات األقضية والنواحي  /اوال( من قانون االنتخابات المذكور , ولحد اآلن لم3المادة)
/اوال( القاضي بعدم جواز الجمع بين عضوية المجالس واي عمل او 12. وجاء نص المادة)

منصب رسمي آخر. ولعضو المجلس حق العودة الى وظيفته األولى بعد انتهاء مدة عضويته 
فيها والعودة  وتكون الجهات الرسمية ملزمة  في تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل

إليها انتهاء مدة العضوية واعتبرت عضوية العضو في المجالس خدمة ألغراض العالوة 
 2والترفيع والتقاعد.

                                                             
د. عامر حسن فياض ,بناء الدولوة المدنيوة وشوقاء التحوول الوديمقراطي فوي العوراق ,مجلوة العلووم السياسوية  -: 1

 .  110ص  – 5002,جامعة بغداد ,
 5011،سونة  5د. عصام نعمة إسماعيل، النظم االنتخابية ، منشورات زين الحقوقية، بيوروت، لبنوان، ط -: 5

 221،ص
اوال : )ال يجوز الجمع بين عضوية المجالس 12, مادة  5002لسنة  51قانون مجالس المحافظات رقم  -: 2

واي عموول او منصووب رسوومي اخوور ولووه الحووق بووالعودة الووى وظيفتووه االولووى بعوود انتهوواء موودة عضووويته وعلووى 
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 المطلب الثاني
 شروط العضوية وانتهائها

 51حددت المادتان الخامسة والسادسة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 
رها في المرشح لعضوية مجالس المحافظات واألقضية الشروط التي يجب تواف 5002لسنة 

 -والنواحي وهي:
 شروط العضوية -الفرع األول :

ان يكون عراقيا وكامل االهلية بمعنى غير مختلف عقليا او محجورا عليه بقرار من  -أوال:
 المحكمة وان ال يقل عمره عن الثالثين سنة عند الترشيح .

ادة اإلعدادية بالحد االدنى اواما يعادلها وفق ضوابط وان يكون حاصال على الشه -ثانيا:
 تعادل الشهادات للمرحل اإلعدادية في وزارة التربية

ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف -ثالثا:
ن وان وان اهم ما يتمتع به المرشح للعضوية ان يكون ذا سمعة جديدة وان يكون ذا سلوك حس

تكون سيرته مرضية بين المجتمع وان ال يكون صدر بحقه حكم الرتكابه جناية او جنحة تخل 
 بالشرف وتحط من مكانته في المجتمع.

ان يكون من ابناء المحافظة  بموجب سجل االحوال المدينة او مقيما فيها بشكل -رابعا:
في المحافظة ألغراض  مستمر مدة ال تقل عن عشر سنوات على ان ال تكون هذه االقامة

التغيير الديمغرافي ولهذا الشرط اهمية اذ ان المرشح لعضوية المجالس ان يكون من بين أبناء 
المحافظة او ممن سكن فترة عشر سنوات وعرف مشاكلها ومعاناتها وشعر بآالم أبنائها 

اتخاذ وشاركهم في آمالهم للخرو  من تلك اآلالم والمشاكل حتى يتمكن من المشاركة في 
 القرار السريع والفاعل من أجل تغيير احوال أبناء المحافظة

                                                                                                                                                                         

ا بعود انتهواء مودة الجهات الرسمية المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه مون العمول بهوا وعلوى العوودة اليهو
 العضوية .(



 

  

 

 لدستور العراقنظام الالمركزية اإلدارية 
 2005لسنة 

 

 التميمي عقيل جنم مهدي .م.م

 

 

 

 
394 

ان ال يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات األمنية عند ترشحه وهذا الشرط  -خامسا:
يسري على المستقبل بعد نفاذ هذا القانون اما قبل نفاده فقد شارك منتسبو األجهزة األمنية في 

ت واألقضية والنواحي ممن هو من المؤسسات األمنية أو من افراد عضوية المجالس للمحافظا
القوات المسلحة اذا لم يكن هناك من شرط يمنعه خاصة وان تشكيل المجالس في بدايته كان 

 تعيينا ولم تكن هناك متابعة جادة لتطبيق الشروط .
خر يحل محله ان ال يكون مشموال بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث او اي قانون ا -سادسا:

ذلك عن هذا العهد الجديد قد جاء على انقاض حكم البعث . وال يجوز ان يستمر اولئك 
 1البعثيون في المشاركة في المجالس او الناحية السياسية اإلدارية ذات الوجهة المهمة .

 الفرع الثاني
 انتهاء العضوية

نصت المادة السادسة من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم كيفية انتهاء العضوية     
  -حيث تنتهي العضوية في مجالس المحافظات والنواحي وفقا لألسباب اآلتية:

 تنتهي العضوية من حيث المبدأ بانتهاء مدة الدورة االنتخابية وبالبالغة اربع سنوات -اوال:
ضو أو إصابة بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يحول دون أو بوفاة الع -ثانيا:

 استمراه في عمله بقرار صادر من لجنة طبية مختصة.
تقديم العضو استقالة تحريرَا الى رئيس المجلس المعنى اي مجلس المحافظة او مجلس  -ثالثا:

رض استقالة القضاء او مجلس الناحية الذي هو ينتمي الى عضويته  ويقوم الرئيس بدوره بع
العضو في اول جلسة للمجلس تالية لغرض البت فيها وفي حالة عدم قبول غالبية أعضاء 
المجلس على االستقالة  مع اصرار العضو مقدم استقالة عليها, فانه عند ذلك تعد مقبولة حتى 

 وان تم رفضها من قبل المجلس باألغلبية المطلقة 

                                                             
 5002لسوونة  51عقيول عبدالحسوين الكلكوواوي , قوراءة فووي سولطات مجوالس المحافظووات وفوق القووانون رقوم  -: 1

 . 5011/ 9/ 52تأريخ الدخول في    .www.alnoor.se article  الشبة العنكبوتية الموقع 
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( 1/2الحضور أربع جلسات متتالية, او اذا غاب )ويعد العضو مقاال اذا تخلف عن  -رابعا:
ربع عدد جلسات المجلس خالل مدة اربعة اشهر بدون عذر مشروع ,وفي هذه الحالة يدعو 
المجلس العضو لغرض االستماع الى أقواله عن سبب تخلفه عن الحضور لجلسات المجلس 

ليغه بموعدها على االقل  في جلسة خاصة الستماع أقواله , تعقد بعد سبعة أيام من تاريخ تب
ويعد مقاال اذا كانت أقواله ال تبرر هذا االنقطاع بقرار يتخذه المجلس باألغلبية المطلقة لعدد 
اعضائه وهذه االقالة تعطي للعضو الحق في الطعن بهذا القرار لدى محكمة  القضاء االداري 

لطعن خالل ثالثون يوما خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار  وتبت المحكمة با
 من تاريخ استالمه الطعن ويكون قراها باتا.

وكذلك للمجلس انهاء العضوية بقرار باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه في حالة تحقق  -خامسا:
( وهي عدم النزاهة او استغالل المنصب الوظيفي  2( فقرة)1احد االسباب الواردة في المادة)

, فقدان احد شروط العضوية واإلهمال او التقصير المتعمدين في  التسبب في هدر المال العام
إداء الواجب والمسؤولية ومثل هذا القرار المبنى على هذه االسباب هو من اجل تحصين 

 المجلس ألعضائه من االنزالق في مهاوي الرذيلة وابعادهم عن الشبهات .
عضوية الواردة في المادة وتنتهي عضوية العضو عند فقدانه لشرط من شروط ال -سادسا:

الخامسة والتي مر بنا شرحها , ويكون التعويض عن العضو الذي انتهت عضويته  في تحقق 
احد الحاالت المذكورة من القائمة التي كان ينتمي اليها اذا كانت االنتخابات بموجب نظام 

 1ه .القوائم أو ممن أتى بأكثر عدد من اصوات وفقا للنظام االنتخابي المعمول ب
 
 
 

                                                             
دراسووة فووي تووداخل االختصاصووات والرقابووة، –اقإبووراهيم صعصوواع غيوودان،  ،الالمركزيووة اإلقليميووة فووي العوور  -: 1

 22ص ,  5015مجلة رسالة , سنة 
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 المطلب الثالث
 اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

تمارس مجالس المحافظات والمجالس المحلية اختصاصات متنوعة وفقا لما تقتضي ضرورات 
المصلحة العامة ضمن حدود المحافظة والقضاء والناحية منحها لها قانون المحافظات غير 

المعنوية التي تتمتع بها المحافظة  والقضاء والناحية المنتظمة في إقليم على اساس الشخصية 
والقرية ولكن هذه االخيرة لم  يؤسس لها مجلس مثل باقي الوحدات اإلداري على اعتبار ان 
القرية هي قريبه من رئيس الوحدة اإلدارية وان التعديل االخير قد شملها برعاية مدير الناحية 

يتوجب ان يكون لها مجلس يدير شؤونها وفقا ومجلس الناحية ولكن هذا ال يكفي حيث 
 للدستور حيث ان قانون المحافظات قد اغفل ذلك .

ولبيان اختصاصات  والمجالس المحافظات والمجالس المحلية البد ان نفصل لكل منها  
موضوعا لبيان اختصاصاته  مبتدئين بمجلس المحافظة واختصاصاته ثم يليه مجلس القضاء 

جلس الناحية , وذلك من خالل تقسيمه الى فرعين يتضمن الفرع األول واخيرا اختصاصات م
 اختصاصات مجاس المحافظات ويتضمن الفرع الثاني اختصاصات مجلس القضاء . 

 الفرع االول
 اختصاصات مجالس المحافظات

فيما يتعلق باختصاصات مجلس المحافظة وبموجب المادة السابعة من قانون         
يمارس مجلس المحافظة  5002( لسنة 51المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم)

 -اختصاصات عديدة منها:
 االختصاصات التشريعية -اوال:
رقابية ضمن الحدود /اوال( مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية و 5جاء في المادة) -:1

اإلدارية للمحافظة له حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنه من ادارة 
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وقد  1شؤونها وفقا لمبدأ الالمركزية االدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية .
ستور لم يخول واجه هذا االختصاص انتقادات كثيرة من قبل الفقهاء على اساس ان الد

مجالس المحافظات االختصاص التشريعي ولكن في حقيقة األمر ان لجنة االقاليم في مجلس 
النواب كانت متحمسة ومندفعة الن تساوي مجالس المحافظات من حيث االختصاص 

في  51213التشريعي باإلقليم , فوجهت كتاب الى المحكمة االتحادية العليا برقم 
وبضوء قرار  21/1/5001في  5001ت/12المحكمة بالرقم وبضوء قرار  53/3/5001

المحكمة جاءت المادة الثانية من هذا القانون بوصف المجلس أعلى سلطة تشريعية ثم اكد 
ذلك في البند الثالث من المادة السابعة من اختصاصات المجلس اصدار التشريعات المحلية 

الية مما يمكن من ادارة شؤونها وفق مبدأ واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون االدارية والم
الالمركزية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين  االتحادية وهذا االختصاص التشريعي يقع 
 5ضمن نظام الالمركزية السياسية تقوم على السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ضمن صالحياته القانونية التي جاءت ذلك ان القرارات التي يصدرها مجلس المحافظة يقع 
( من الدستور 112تحت المادة السابعة من هذا القانون باإلضافة الى ما نصت المادة)

ويالحظ انه حتى لو لم يصدر قرار المحكمة االتحادية في منح مجالس المحافظات  اصدار 
(من 112لمادة)التشريعات ومع عدم وجود النص في الدستور على هذا الحق فان ما ورد في ا

الدستور من نص يغلب قانون اإلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخالف 
مع السلطة المركزية االتحادية جاء فيها)والصالحيات االخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية 

ليم في حالة واألقاليم تكون االولوية فيها لقانون األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اق
الخالف بينهما( وهذه مصادره لحق السلطة المركزية في الصالحيات المشتركة بمجرد اثاره 

                                                             
 أواًل( 5)المادة  5002لسنة  51قانون مجالس المحافظات رقم  -: 1
  5001/ 1/ 21ىفي 5001ت/ 12قرار ا محكمة االتحادية المرقم  -: 5
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الخالف من قبل األقاليم والمحافظات وهذا النص يعتبر محل ارباك لعمل السلطة االتحادية 
 1المركزية من جهة  وسلطات األقاليم والهيئات  المحلية  من جهة اخرى .

السياسات العامة للمحافظة على ان يكون ذلك بالتنسيق مع الوزرات  للمجلس رسم -:5
المعنية في مجال  تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة على اساس ان لهذه الوزرات انشطة 

 مستمرة ومشاريع استراتيجية تأخذ مجالها ومواقعها ضمن حدود المحافظة .
س لألهم ثم المهم منها لتسلسها في ان تحديد أولويات المحافظة يأتي من رفية المجل -:2

التنفيذ باعتبار ان سياسة المحافظة تتحدد في اولويات خططها االستراتيجية التي تحقق لها 
التنمية بما ال يتعارض مع التنمية الوطنية وهذا ما يؤكده المشرع المصري تحت نص 

 ورعاية والعجز والشيخوخة /د( على تهيئة العمل للمتعطلين وحماية االمومة والطفولة 19المادة)
وهي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبة باألغلبية  -االختصاصات القانونية: -ثانيا:

المطلقة في أول جلسة بعقدها المجلس يدعو لها المحافظ خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
كن لم يعالج المصادقة على نتائج االنتخابات وهذه الجلسة تنعقد برئاسة اكبر األعضاء سنا ول

المشرع حالة ما اذا يدعو المحافظ المجلس لالنعقاد كما عالجها المشرع اإلقليمي في اقليم 
كردستان وكذلك إقالة رئيس المجلس او نائبة من المنصب باألغلبية المطلقة لعدد اعضائه اذا 

هدر المال  تحقق االسباب الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة بطلب من ثلث األعضاء في
العام) ( فقدان احد شروط العضوية)د(االهمال والتقصير المعتمدين في اداء والمسؤولية. وقد 
حصل مثل هذا القرار لمجلس محافظة نينوى بالنسبة لرئيس المجلس ,ولكن جاء ذلك بعد ان 

 تم القبض عليه من قبل السلطات المختصة .
المطلقة لعدد اعضاء المجلس خالل مدة اقصاها  وللمجلس انتخاب المحافظ ونائبيه باألغلبية 

ثالثون يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له واذا لم يحصل اي من المرشحين على األغلبية 

                                                             
العودد الرابوع عشور ص  –المجلود السوابع مجلة أبحواث ميسوان  –الفدرالية في العراق  –هناء عباس كاظم  -: 1

599 
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المطلقة يجري التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى االصوات ويعتبر فائزا من يحصل 
(كما 5(و)1( المذكور في الفقرة)1المادة) على االكثرية في االقتراح الثاني طبقا للبند سابعا من

لمجلس المحافظة ان يستجوب المحافظ او احد نائبيه بطلب من ثلث اعضائه وفي حالة عدم 
قناعة االغلبية البسيطة بأجوبة المحافظ او النائب يعرض للتصويت على االقالة في جلسة 

مجلس مستندا في قراره .هذا ويعد ثانية ويعتبر مقاال بموافقة االغلبية المطلقة لعدد اعضاء ال
المحافظ مقاال عند فقدانه ألحد الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون 
, وله حق االعتراض على قرار االقالة امام محكمة القضاء  االداري خالل خمسة عشر يوما 

شهر من تاريخ تسجيله  من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت في االعتراض خالل
لديها وعليه ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في االعتراض ويالحظ ان 
نص االقالة عند فقدان احد الشروط قد اختص به المشروع المحافظ دون نائبة .هذا اغفال البد 

 1من معالجة.
االختصاصات المالية-ثالثا:  

من اختصاصات المجلس اعداد مشروع الموازنة  الخاصة به وفقا لمتطلبات العمل وتشكيالته 
اإلدارية ومالكاته لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة وهي تضم االيرادات التي تحصل عليها 
المحافظة بما فيها المبالغ المخصصة من وزارة المالية والمصروفات التي تقوم بإنفاقها 

 ة   خالل السنة وفق ابوابها. المحافظ
وللمجلووس مناقشووة مشووروع الموازنوووة العامووة المحووال اليوووه موون المحووافظ ولوووه اجووراء المناقلووة بوووين 
أبوابهووا بموافقووة أغلبيووة أعضووائه المطلقووة وفقووا للمعووايير الدسووتورية فووي التوزيووع لمركووز المحافظووة 

                                                             
،دار الجنووان  1، ط5011د .رعوود حووافظ سووالم الزبيوودي،  هوول يمكوون إقامووة الديمقراطيووة فووي العووراق ,سوونة  -: 1

 53للنشر والتوزيع، األردن، ص
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ى وزارة الماليوووة فوووي الحكوموووة واألقضوووية والنوووواحي تمهيووودًا المصوووادقة عليهوووا ومووون ثوووم رفعهوووا الووو
 1االتحادية بغية توحيدها مع الموازنة العامة الفيدرالية .

ويخضووع قبووول او رفووض التبرعووات والهبووات التووي تحصوول عليهووا المحافظووة لمصووادقة المجلووس  
باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويكون الرفض للتبرعات والهبوات اذا كانوت مشوروطة مون جهوة 

        اجنبية بقيود . 
تقودم المؤسسوات االمنيوة فوي المحافظوة عون طريوق المحوافظ  -االختصاصـات االمنيـة:-رابعا:  

خططها   االمنية المحلية لمجلس المحافظة بغيوة مناقشوتها والتأكود مون انهوا تحصون المحافظوة 
مووون الخروقوووات األمنيوووة وتكوووون متسوووقة موووع الخطوووط االمنيوووة االتحاديوووة لتكوووون منسوووجمة معهوووا 

لموووا جووواء فيهوووا وبعووود هوووذه المناقشوووات وتووووفر هوووذه الشوووروط فوووي الخطوووط يقووووم مجلوووس ومراعيوووة 
 المحافظة بالمصادقة عليها.                                      

ــة والخــدمات -خامســا: يصووادق مجلووس المحافظووة باألغلبيووة المطلقووة  -:االختصاصــات االداري
قضية والنواحي والقرى بالدمج واالستحداث لعدد أعضائه على اجراء التغييرات االدارية على األ

وتغييوور اسوومائها ومركزهووا ومووا يترتووب عليهووا موون تشووكيالت اداريووة ضوومن حوودود المحافظووة بنوواء 
على اقتراح المحوافظ او ثلوث اعضواء المجلوس وفيموا يتعلوق بإشوغال اي منصوب مون المناصوب 

ألغلبيووة المطلقووة لعوودد العليووا فووي المحافظووة للمجلووس المصووادقة علووى ترشوويح ثالثووة اشووخاص با
األعضاء وباقتراح من المحافظ الذي يرفع خمسة من األسماء الى المجلوس, وللووزير المخوتص 
تعيين احدهم بطلب مون رئويس الووزراء بموجوب صوالحيته المخوول بهوا مون قبول مجلوس الووزراء 

 كما منح المشرع المحافظة صالحية اعفاء اي من اصحاب المناصب العليا 10/3/5002في 
فوي المحافظووة باألغلبيووة المطلقووة لعوودد أعضووائه بطلووب خمووس عوودد اعضوواء المجلووس او بوواقتراح 
من المحوافظ وكوذلك ان لمجلوس الووزراء الحوق فوي اإلقالوة بواقتراح مون الووزير المخوتص مسوتندا 

                                                             
ة لسووون – 1ط –أزهووار هاشووم احموود العالقوووة بووين السوولطة المركزيوووة وسوولطات األقوواليم فوووي النظووام الفوودرالي  -: 1
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( من هذه المادة والتي ذكرناها سابقا في اسباب إقالة رئيس مجلس 2لألسباب الواردة في الفقرة)
ظة والمحافظ . كما ورد من بين اختصاصات المجلوس اإلداريوة اختيوار شوعار المحافظوة المحاف

خوووالل شوووهر مووون تووواريخ أول جلسوووة مصوووادقا عليوووه باألغلبيوووة المطلقوووة لعووودد اعضوووائه وللمجلوووس 
اصوودار جريوودة تنشوور فيهووا القوورارات واألواموور التووي تصوودر عنووه ليطلووع عليهووا الجمهووور وتكووون 

ومووووا جوووواء البند)السووووابع .ترجمووووة نشوووواطاته فووووي العموووول اليووووومي   بمثابووووة المصوووودر االعالمووووي ل
عشر(من ان للمجلس ممارسة اية اختصاصات ولمجلوس المحافظوة الرقابوة علوى جميوع انشوطة 
الهيئات التنفيذية المحلية ضمن حدود المحافظة باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات 

دوائر ذات االختصواص االتحاديوة وهوي المخوابرات والمعاهد لضمان حسون اداء اعمالهوا عودا الو
واألمن الوطني والنزاهة والرقابة المالية والمصارف وكان يفترض ان تسبق كلمة الجامعات قبول 

      1الكليات ليكون النص عدا  الجامعات والمعاهد.
 الفرع الثاني

اختصاصات مجلس القضاء   
ال تختلف اختصاصات مجلس القضاء عن االختصاصات التي يمارسها مجلس المحافظة     

ولكن بالحدود اإلدارية للقضاء,  دون االختصاص التشريعي الذي انفرد به مجلس المحافظة, 
       -وال يمتد للمجالس المحلية وهي كاآلتي:

ــة: -أوال: وال( انتخوواب رئوويس مجلووس /ا2لمجلووس القضوواء وفقووا للمووادة) -االختصاصــات القانوني
القضووواء فوووي اول جلسوووة يعقووودها بووودعوة مووون القوووائم مقوووام خوووالل خمسوووة عشووور يوموووا مووون توووأريخ 
المصادقة على نتائج االنتخابات باألغلبيوة المطلقوة لعودد االعضواء وتنعقود هوذه الجلسوة برئاسوة 

ولوة االولوى اكبر األعضواء سونا ولوم يوذكر المشورع فيموا اذا لوم تحصول األغلبيوة المطلقوة فوي الج
النتخوواب الوورئيس وكووان يجووب التحوووط لهووذا االحتمووال كمووا انووه لووم يأخووذ بنظوور االعتبووار احتمووال 
عوودم قيووام القووائم مقووام بوودعوة المجلووس خووالل الموودة المحووددة وهووي خمسووة عشوور يومووا موون توواريخ 

                                                             
 21أزهار هاشم احمد مصدر سابق, ص -: 1
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اق المصادقة على النتائج كما فعل المشرع اإلقليمي في قانون المحافظات إلقلويم كردسوتان العور 
في المادة)التاسعة/ثانيا( الذي جاء فيها حالة عدم دعووة  المجلوس لالنعقواد  5009( لسنة2رقم)

ينعقد المجلس تلقائيا في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم التالي ويرأسه اكبر األعضاء سونا 
ذا ومثلما يمارس اعفاء رئويس مجلوس القضواء مون المنصوب باألغلبيوة المطلقوة لعودد األعضواء ا

(مووون هوووذا القوووانون بنووواء علوووى طلوووب ثلوووث 2 -/الفقووورة1تحقوووق احووود االسوووباب الوووواردة فوووي الموووادة)
وللمجلس انتخواب القوائم مقوام باألغلبيوة المطلقوة لعودد أعضوائه واذا تحصول االغلبيوة  1اعضائه.

المطلقوووة ألي مووون المرشوووحين يوووتم التنوووافس بوووين الحاصووولين علوووى اغلبيوووة االصووووات ويفووووز مووون 
ريوووة االصوووووات فووووي االقتوووراح الثوووواني مهموووا كانووووت تلووووك االكثريوووة طبقووووا لوووونص يحصووول علووووى اكث

(مون البنود الموذكور فقود حملوت إقالوة القوائم 5( فقرة من القانون . اما الفقورة)1/ثالثا(فقرة)2المادة)
مقام باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب من ثلث عدد االعضاء او بناء على طلب 

         -( من المادة السابعة وهي :2ق احد االسباب المثبتة في البند)المحافظ في حالة تحق
 عدم النزاهة او استغالل المنصب الوظيفي                                            -:1
 التسبب في هدر المال العام                                                           -:5
 فقدان احد شروط العضوية   -:2
االهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية ونؤكد على ان تكون إقالة  -:2

 ( ثلثي اعضاء المجلس .                                                                         5/2القائم مقام بأغلبية)
ال يختلف مجلس القضاء عن مجلس المحافظة -ة والخدمية :االختصاصات اإلداري -ثانيا:

من حيث الغاية واالهداف والصالحيات والمصالح التي أتى على تحقيقها ألبناء القضاء وفق 
قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم حيث يختص مجلس القضاء بموجب البند رابعا من 

                                                             
قحطووان احمووود سوووليمان الحموووداني ، النظوووام االتحوووادي فوووي العوووراق الجوووذور ,القوووانون , الممارسوووة ، مجلوووة  -: 1

 دراسوات عراقيوة ، 
 29، ص  5002،  2مركز العراق للبحوث والدراسات اإلستراتيجية ، العدد 
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ارة المحلية في القضاء والتأكد من حسن ادائها (آنفة الذكر بمراقبة سير علميات االد2المادة)
وفق ما يكفل تطور القضاء ورفع مستواها من جميع النواحي التي تتطلبها حياه السكان وهي 

وهو يتولى بموجب البند )سادسا( صالحية  1رقابة لألعمال االدارية لنشاط الدوائر المحلية .
من تسميات لشخصيات وطنية أو رجال دين الموافقة على تسمية الشوارع  بما كان ترمز لها 

عظام أو لحدث تأريخي كان يتميز بها القضاء . وتعرض على المجلس طبقا للبند سابعا من 
المادة انفة الذكر التصاميم األساسية للموافقة عليها وبالتنسيق مع مجلس المحافظة رفعا ألي 

يص لالماكن التي تؤشر تداخل في المواقع بما يضمن خصوصية ما هو ضروري في التخص
للمباني التربوية والمباني الصحية وما يخصص للمحالت الترفيهية من حدائق ومتنزهات 
وقاعات وكذلك االحياء الصناعية وان ال تحصل اختناقات مستقبلية ويعني المجلس بمراقبة 

قيمها وتقييم ما يجري  وتقديم بمرافقة ما يجرى من النشطات التربوية في حدود القضاء وت
وتقديم التوصيات عن الصورة التي عليها تلك النشاطات على ان يستعين المجلس 
بالمتخصصين التربويين لفحص المناهج التربوية والتأكد من مضامينها الصحيحة في تربية 

وهذا ما ورد في البند ثامنا من هذه االختصاصات حيث ترفع التوصيات  5النشئ الجديد .
ى الجهات التربوية المختصة . ومن االختصاصات االساسية وفقا للبند مجلس المحافظة ال

تاسعا مراقبة تنظيم استغالل االرض وحسن توظيفها بما يخدم االقتصاد والمجتمع ضمن 

                                                             
يواض ،بنوواء الدولووة المدنيوة وشووقاء التحووول الوديمقراطي فووي العووراق، جامعوة بغووداد، مجلووة د. عوامر حسوون ف -: 1

 العلوم
 .110, ص5002السياسية، لسنة 

عووالء عبوويس راضووي الجبوووري , المركزيووة والالمركزيووة لووإلدارة المحليووة , أطروحووة دكتوووراه , جامعووة بغووداد  -: 5
 .13, ص  5012,كلية العلوم السياسية , سنة 
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الرقعة الجغرافية للقضاء والعمل على بما ينسجم وصالحية التربة والتكيف وفرة المياه بما 
          1نة. يجعل الزراعة متطورة على مدار الس

( من المادة 1يقوم المجلس وفقا لنص البند )خامسا/الفقرة/ -االختصاصات المالية:-ثالثا:
الثامنة بإعداد مشروع الموازنة الخاصة به وفقا لحاجته المالية لسنة قادمة ليتمكن بموجبها من 
       القيام بمهامه الموكلة اليه والتي تضمنتها اختصاصاته وهذا االختصاص ينسجم

(من القانون المصري       1/ب/)21وصالحية المجلس الشعبي المحلي  للمركز بموجب)
كذلك للمجلس المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء بعد التأكد  1929( لسنة 22رقم)

من الضرورة التي أملت على تلك الدوائر أرقام هذه الموازنة ومن ثم احالتها الى المحافظ 
( من البند )خامسا(من المادة المذكورة.   5ع مشروع موازنة المحافظة وفقا لنص )لتوحيدها م  

مون مسوؤولية مجلووس القضواء السووهر علوى اسووتباب االمون وفقووا االختصاصــات االمنيــة  -رابعـا: 
للخطوووة االمنيوووة والتوووي تعووودها الووودوائر االمنيوووة وتعووورض عليوووه عووون طريوووق القوووائم مقوووام باعتبووواره 

علوووى األمووون بواسوووطة هوووذه االجهوووزة لمناقشوووتها فوووي اجتمووواع المجلوووس المسوووؤول عووون االشوووراف 
للمصوووادقة عليهوووا بعووود التأكووود مووون صوووالحيتها للحفووووظ األمووون فوووي القضووواء هوووذا موووا قضوووت بووووه 

(البند)عاشوورا( موون القوانون واخيوورا يمووارس المجلوس ايووة اختصاصووات يخولهوا لووه مجلووس 2الموادة)
ه مون بوين اختصاصواته وضوع النظوام الوداخلي المحافظة بما ال يتعارض موع القووانين النافوذة ولو

هووو األسووواس الوووذي يتقيووود بوووه المجلوووس مووون حيوووث اجتماعاتوووه وعوووددها وأوقاتهوووا ومكوووان انعقادهوووا 
 .اء المطروحة وعدم المحاسبة عليهاوغيابات اعضاء  واآلر 

وبموجب البند ثانيا من هذه المادة الزم المشرع مجلس القضاء بالتعاون والتنسيق والتشاور مع 
مجالس النواحي التابعة بما يكفل تحقيق المصلحة العامة للقضاء والنواحي ويخلق  وروح 

                                                             
، 5002د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدراليوة والالمركزيوة االداريوة فوي دسوتور جمهوريوة العوراق لسونة  -: 1

 .52, ص 5009مجلة التشريع والقضاء العدد االول 
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االبداع بما ينمي القدرات الخالقة ويجعل المجالس حالة مترابطة ومتماسكة لخدمة أبناء 
النواحي .القضاء و   

 الفرع الثالث
اختصاصات مجلس الناحية   

( لسنة 2( من قانون المحافظات رقم )15تكون اختصاصات مجلس الناحية طبقا للمادة )
     -بمايلي يختص مجلس الناحية: 5002

/اوال( يقوم مجلس الناحية بانتخاب رئيس 15بموجب المادة) -االختصاصات القانونية: -أوال:
اصوات أعضائه المطلقة في أول جلسه تنعقد بدعوة من مدير الناحية خالل المجلس بأغلبية 

خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج االنتخابات وتنعقد هذه الجلسة برئاسة أكبر 
ونص  1األعضاء سنًا. ولم يبين المشرع من يحل محل الرئيس عند غيابه ألي سبب كان .

إعفاء رئيس مجلس الناحية باألغلبية المطلقة لعدد األعضاء اذا البند)ثانيا(من المادة المذكور 
(بناء على طلب ثلثي أعضاء 2تحقق ارتكابه احد االسباب الواردة في المادة السابعة الفقرة)

/(ثلثي المجلس بغية االستقرار وان 5/2المجلس ويرى الباحث ان يتطلب إعفاء رئيس المجلس)
فه باألغلبية المطلقة وهي)اربعة(اعضاء وهذا ما يتوجب ال يبقى رئيس المجلس مرهونا إعفا

(بالصالحية 15( من المادة)1على المشرع مالحظته عند التعديل واختص البند ثالثا فقرة )
الممنوحة لمجلس الناحية بانتخاب مدير الناحية باألغلبية المطلقة لعدد االعضاء وفي حالة 

تم التنافس بين الحاصلين على اعلى عدم حصول اي من المرشحين على هذه النسبة ي
( من البند المذكور 5االصوات وينتخب من يحصل على اكثرية االصوات . وجاء في الفقرة )

إقالة مدير الناحية باألغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناء على  )خمس(عدد األعضاء 
.                       2رة (الفق1أو بناًء على طلب القائم مقام لألسباب المذكور في المادة)
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بمنح مجالس المحافظوات والمجوالس المحليوة  5002( لسنة 51وانفرد قانون المحافظات رقم ) 
داريووووة بانتخوووواب رفسوووواء المجووووالس والصووووالحية بإقووووالتهم وكووووذلك انتخوووواب رفسوووواء الوحوووودات اإل

والمحافظة من قبل مجلس المحافظة والقوائم ومقوام مون قبول مجلوس القضواء ومودير الناحيوة مون 
قبوول مجلووس الناحيووة واقالووة رئوويس المجلووس ورئوويس الوحوودة االداريووة كوول ضوومن اختصاصووه ولووم 

لمثل هذا االختصاص بالنسوبة لمجوالس يتطرق اي من قوانين االدارة المحلية في البالد العربية 
                              1ة المحلية في اي من تلك الدول . االدار 

وللمجلس الرقابة على سير عمليوات اإلدارة  لمراقبوة حسون اداء عملهوا فوي تنفيوذ موا يوكول اليهوا 
موون مشوواريع وفقووا للبنوود رابعووا موون المووادة المووذكورة وبوونفس الوقووت تكووون لووه الرقابووة علووى الوودوائر 

                                                                           5الالزمة الى مجلس القضاء.التوصيات المحلية ورفع 
لمجلس الناحية اعداد مشروع موازنة مجلس الناحية والمصادقة  -االختصاصات المالية:-ثانيا:

 على خطط الموازنة لدوائر الناحية ثم احالتها الى مجلس القضاء .           
يصادق مجلس الناحية باألغلبية البسيطة على الخطة االمنية  -االختصاصات االمنية:-ثالثا:

 المحلية التي تقدمها ادارة الشرطة في الناحية بواسطة مدير الناحية .          
يقدم مجلس الناحية الدراسات   والبحوث  -االختصاصات العملية والتعاون والتنسيق:-رابعًا:

فة المجاالت ذات العالقة بتطوير الناحية ورفع مستواها واحالتها الى مجلس العلمية في كا
القضاء وبنفس الوقت عليه التعاون والتنسيق ووجوب المشورة مع مجالس النواحي  االخرى 
ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة في الشؤون االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 

     3التنظيم والمياه والكهرباء والمجاري والتعمير.والثقافية والصحية ومرافق 

                                                             
 252د. عصام نعمة إسماعيل، مصدر سابق ،ص -: 1
 11ق, ص عالء عبيس راضي الجبوري , مصدر ساب -: 5
قوووانون المحافظوووات غيووور بقوووا د.رعووود حوووافظ سوووالم الزبيووودي،  هووول يمكووون إقاموووة الديمقراطيوووة فوووي العوووراق، ط -: 2

 59ص 5002( لسنة 51المنتظمة في اقليم رقم )
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 المبحث الثالث
 الرقابة على الهيئات الالمركزية

تعطووي الووودول التوووي تطبوووق الالمركزيوووة اإلداريوووة اهتماموووا خاصوووا للرقابوووة علوووى السووولطات         
المحليووة وال تنصووب الرقابووة علووى االنضووباط الوووظيفي فحسووب بوول تمتوود الووى موودى تطبيووق تنفيووذ 
األهداف المرسومة للسلطات المحلية في تحسين مسوتوى الخودمات العاموة واحكوام الرقابوة علوى 

      1حسن استغالل المال العام وتنفيذ البرامج واألنشطة االقتصادية والسياسية واالجتماعية .
ابوة تنقسم الرقابة االداريوة فوي النطواق االقليموي الوى قسومين: رقابوة علوى الهيئوات الالمركزيوة ورق

 والتي سنتناولها بشيء من التفصيل وعلى النحو االتي:                              5على اعمال تلك الهيئات,
 المطلب االول

 الرقابة الذاتية للمجالس المحلية
/اوال(يحوول المجلووس والمجووالس المحليووة باألغلبيووة المطلقووة لعوودد أعضوواء 50طبقووا لوونص المووادة) 

                                         -ث األعضاء في حالة تحقق احد االسباب االتية:المجلس بناء على طلب ثل
االخالل الجسيم باألعمال والمهام الموكلة اليه. -:1  
مخالفة الدستور والقوانين. -:5  
فقدان ثلث األعضاء شروط العضوية -:2  

ولكون هوذا ال يعنووي ان تحول المجووالس جمعهوا دفعووه واحودة وان غايووة الحول هووي انقواذ المصوولحة 
العامووة موون التووردي نتيجووة لمووا تسووببه مجلووس المحافظووة فووي االخووالل الجسوويم بأعمالووه والمهوووام 
المسووؤول عنهووا  ,او انووه يخووالف الدسووتور والقوووانين النافووذة , او ان ثلووث او اكثوور موون اعضووائه 

العضوووية . وعنوود حوول المجلووس يوودعو المحووافظ الووى انتخابووات جديوودة فووي حالووة  يفقوودون شووروط

                                                             
 5012د. سامي حسن نجم الحمداني , اإلدارة المحلية وتطبيقاتها والرقابة عليها و الطبعة األولى , سنة  -: 1

 552ص 
 15ص  – 5003لسنة  22العدد  –مجلة النبأ  –الرقابة اإلدارية  –رائد الجابري  -: 5
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صوودور قوورار المصووادقة علووى حوول  المجلووس وانتهوواء موودة الطعوون القانونيووة .ولمجلووس المحافظووة 
حل المجالس المحلية باألغلبية المطلقوة لعودد أعضوائه بنواء علوى طلوب مون القوائم مقوام بالنسوبة 

ية بالنسوبة لمجلوس الناحيوة أو ثلوث أعضواء المجلوس المحلوي فوي لمجلس القضاء أو مدير الناح
 حالة تحقق أحد األسباب المذكورة أعاله.                                                            

 المطلب الثاني
 رقابة مجلس النواب على المجالس المحلية

ي هووو احوود سووولطات الدولووة الوووثالث ان مجلووس النووواب هوووو السوولطة التشووريعية االتحاديوووة ا     
القضائية ( وال يعد جهة غير مرتبطة بوزارة طبقا لدستور العراق لسنة  –التنفيذية  –)التشريعية 

وكووذلك الحووال بالنسووبة الووى مجلووس المحافظووة فهووو ايضووا سوولطة تشووريعية غيوور مرتبطووة  5002
جهوة غيور مرتبطوة بووزارة  بوزارة ) ال يخضع مجلس المحافظة لسويطرة واشوراف ايوة وزارة او ايوة

فقورة  5وبهذا فان مجلس النواب واضوحة جليوا سولطته الرقابيوة فوي الموادة  1وله ميزانية مستقلة (
)يخضع مجلوس المحافظوة والمجوالس  5002لسنة  51ثانيا من قانون مجالس المحافظات رقم 

يعتووورض علوووى /ثانيوووا/أ( لمجلوووس النوووواب ان 50بموجوووب الموووادة)المحليووة لرقابوووة مجلوووس النوووواب( 
القرارات الصادرة مون  المجوالس المحليوة اذا كانوت مخالفوة للدسوتور والقووانين النافوذة وفوي حالوة 
عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار باألغلبية المطلقة وهذا يعني ان لمجلس النواب 

لوم يكون . اموا  حق الغواء قورارات مجوالس المحافظوات ويعتبور القورار الوذي يتعورض لإللغواء كوان
مجلوس المحافظوة فوان كيفية اتخذ اآللية في اعتراض مجلس النواب على القورارات الصوادرة مون 

                                      5ذلك لم يوضح. ويحتا  الى آليه دقيقة وواضحة.
سافل ان مجلس النواب اضافة الى كونه سلطة تشريعية فهو ايضا سلطة رقابية . وهنا يثار الت

 التالي 

                                                             
 / خامسا  155المادة  5002دستور العراق لسنة  -: 1
 552د. سامي حسن نجم الحمداني , مصدر سابق, ص  -: 5
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هل ان رقابة مجلس النواب لمجالس المحافظات رقابوة اداريوة أم انهوا رقابوة سياسوية ام انهوا     
رقابوووة جامعوووة سياسوووية واداريوووة فوووي الوقوووت ذاتوووه   عنووودما نخووووض فوووي البحوووث عووون اختصووواص 
مجلس المحافظة ال نجد فيه أي صلة مع االختصواص اإلداري حيوث ان االختصواص اإلداري 

قووووديم التظلمووووات اإلداريووووة  بأنواعهووووا وكووووذلك ال يمتلووووك سوووولطة ايقوووواع العقوبووووة اإلداريووووة يتطلووووب ت
المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولوة حيوث ان العقوبوة ينفورد  بتوجيهيهوا الورئيس 
اإلداري المخووتص نسووتنتج ممووا تقوودم ان رقابووة مجلووس النووواب علووى مجووالس المحافظووات رقابوووة 

/ثانيوا/ب( لمجلوس النوواب حول المجلوس اي 50دارية وبوذلك ووفقوا للموادة)سياسية وليست رقابة ا
مجلوس المحافظووة باألغلبيووة المطلقوة لعوودد أعضووائه بنواء علووى طلووب مون المحووافظ او طلووب موون 

(وهووذه الرقابووة 50ثلووث عوودد أعضووائه اذا تحقووق احوود االسووباب المووذكورة فووي البنوود)اوال(من المووادة)
      1ابة المركزية.تسمى الرقابة البرلماني او الرق

: الخاتمـــــــــة  
 أوال :- االستنتاجات 

تعود األقواليم  5002نتيجة لما تقدم ووفقا لما جاء في دستور العراق الدائم الصوادر عوام        
والمحافظوووات غيووور المنتظموووة فوووي اقلووويم سووولطة المركزيوووة خاضوووعة لرقابوووة  السووولطة االتحاديوووة , 
وكذلك في اقتسام الواردات وفي المشاركة العادلة في ادارة مؤسسوات الدولوة االتحاديوة المختلفوة 

( وضووحنا مووا 112-109حصوور الدسووتور اختصاصووات السوولطة االتحاديووة فووي المووواد) وبعوود ان
(مووون اختصاصوووات مشوووتركة بوووين السووولطة االتحاديوووة وسووولطات األقووواليم 112جووواءت بوووه الموووادة)

والمحافظووات وذلووك فووي إدارة الكمووارك وتنظوويم مصووادر الطاقووة الكهربائيووة ورسووم السياسووة البيئيووة 
العوام ورسوم السياسوية التعليميوة والتربويوة ورسوم سياسوة المووارد ورسم سياسات التنمية والتخطيط 

( بووان كوول مووالم 112المائيووة الداخليووة كمووا وضووحنا مووا اكوود عليووه المشوورع الدسووتوري فووي المووادة)
يوووونص عليووووه فووووي االختصاصووووات الحصوووورية للسوووولطة االتحاديووووة يكووووون موووون صووووالحية األقوووواليم 

                                                             
 21, ص  5009دمحم جاسم دمحم , الرقابة الدستورية في العراق , الطبعة األولى لسنة  -: 1
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همووا فيمووا يتعلووق بالصووالحيات تكووون االولويووة والمحافظووات غيوور المنتظمووة فووي إقلوويم الخووالف بين
                فيها لقانون والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.                                                                                

 ثانيا التوصيات :-
حذف عبارة االختصاص التشريعي لمجلس المحافظوة المنصووص عليوه فوي صودر الموادة  -:1
/اوال( موووون قووووانون المحافظووووات لمخالفووووة الدسووووتور حيووووث يخووووول الدسووووتور صووووالحية التشووووريع 5)

                  لمجالس المحافظات باعتبار مجالس المحافظات مجالس المركزية او ادارية وليست سياسة.                            
تعوووديل اقالوووة رئووويس مجلوووس المحافظوووة او نائبوووة ورئووويس القضووواء ورئووويس مجلوووس الناحيوووة  -:5

بأغلبيووووة الثلثووووين لعوووودد اعضووووائه المجلووووس بوووودال موووون االغلبيووووة المطلقووووة المنصوووووص عليهووووا فووووي  
                           (من القانون المذكور.                         5/ثالثا/الفقرة/2/ثالثا(والمادة)1المادة)

بوووأن تكوووون كموووا يوووأتي  5002( مووون دسوووتور العوووراق لسووونة 112أعوووادة صوووياغة الموووادة )   -:2
)تحديوود صوووالحيات اإلقلووويم والمحافظوووات غيووور المنتظموووة فووي أقلووويم وموووا عوووداها تكوووون صوووالحية 

( )كووول موووالم يووونص عليوووه فوووي 112السووولطة االتحاديوووة ( علوووى العكوووس بموووا جووواء بووونص الموووادة )
الختصاصوات الحصوورية للسوولطات االتحاديووة ، يكووون موون صووالحية االقوواليم والمحافظووات غيوور ا

المنتظمووة فووي اقلوويم ، والصووالحيات االخوورى المشووتركة بووين الحكومووة االتحاديووة واالقوواليم، تكووون 
 االولوية فيها لقانون االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،في حالة الخالف بينهما( 

والتووي توونص ) 5002( البنوود ثانيووا موون دسووتور العووراق لسوونة 151ا بخصوووص المووادة )اموو -:2
يحووق لسوولطة االقلوويم ، تعووديل تطبيووق القووانون االتحووادي فووي االقلوويم ،فووي حالووة وجووود تنوواقض أو 
تعارض بين القوانون االتحوادي وقوانون االقلويم ، بخصووص مسوألة ال تودخل فوي االختصاصوات 

( ثانيوا ) ال 12(.فأنها تتعارض تعارضوا واضوحا موع نوص الموادة )الحصرية للسلطات االتحادية
يجوز سن قانونا يتعارض موع هوذا الدسوتور ويعود بواطال كول نوص يورد فوي دسواتير األقواليم , أو 

( 151أي نص قانوني آخر يتعارض معوه .( فعليوة حوري بالمشورع العراقوي ألغواء نوص الموادة )
                ري والحفاظ على المبدأ العام لسمو الدستور .                                                                                   ثانيا , إلزالة التعارض في النص والدستو 
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بخصوص تعيين واقالة الوظائف غير الودرجات العليوا مون قبول مجوالس المحافظوات , فقود  -:2
( من القوانون قود 1وحيث ان المادة )  5002سنة ل 51جاء في قانون مجالس المحافظات رقم 

عرفت المناصب العليا )المودراء  العوامون ورفسواء األجهوزه األمنيوة فوي المحافظوات .(وقود جواء 
       ( من قانون المحافظات اعاله                                                                            1نص البند تاسعا من المادة )

المصادقة على ترشيح ثالثة اشخاص الشغال المناصوب العليوا فوي المحافظوة وباألغلبيوة  – 1)
المطلقووة لعوودد اعضوواء المجلووس وبنوواء علووى اقتووراح موون المحووافظ بمووا ال يقوول عوون خمسووة وعلووى 
الوووزير المخووتص تعيووين احوودهم .( اسووتنتج الباحووث موون كوول مووا جوواء اعوواله بووأن صووالحية تعيووين 

الموووظفين دون مسووتوى موودير عووام تكوووون موون صووالحية الوووزير المخووتص أو رئووويس الموودراء أو 
الجهووة غيوور المرتبطووة بوووزارة دون الحاجووة الووى موافقووة مجلووس المحافظووة ولنووا سووند قووانوني موون 
مجلووس شووورى الدولووة بهووذا الصوودد , ورغووم ان رأي مجلووس شووورى الدولووة واضووح وصووريح وملووزم 

ومجووالس المحافظووات التووي الزالووت توودعي ان تعيووين وإعفوواء  لكوون الزال النووزاع قووائم بووين الوووزارات
الموووظفين مووون غيوور الووودرجات العليووا ايضوووا مووون اختصوواص مجوووالس المحافظووات وهوووذه مخالفوووة 
واضوووووووووووووووووووووووووووحة وصوووووووووووووووووووووووووووريحة لقووووووووووووووووووووووووووورار مجلوووووووووووووووووووووووووووس شوووووووووووووووووووووووووووورى الدولوووووووووووووووووووووووووووة الملووووووووووووووووووووووووووووزم 

                                            1لهم.

                                                             
تستوضووح وزارة  -)قورار غيوور منشوور (: 5015/ 2/2بتوأريخ  5015/52قورار مجلوس شووورى الدولوة رقووم  -: 1

( فووووووووي 5212و)د/ 59/9/5011( فووووووووي 1921البلووووووووديات واالشووووووووغال العامووووووووة بكتابيهووووووووا الموووووووورقمين بوووووووووووووو)د/
( من قوانون 3) ، الرأي من مجلس شورى الدولة استنادًا الى احكام البند )خامسًا( من المادة 1/15/5011

المتضومن  5011( لسنة 22, في شأن قرار مجلس محافظة ميسان رقم ) 1919( لسنة 32المجلس رقم )
 رد تعيين جميع مدراء دوائر الدولة الذين عينوا في المحافظة دون علم او مصادقة مجلس المحافظة .

( فقووورة )تاسوووعًا( مووون قوووانون 1بووونص الموووادة )تووورى الووودائرة القانونيوووة فوووي الووووزارة الموووذكورة آنفوووًا بأنهوووا تؤيووود موووا ورد 
الخاصوووة بصوووالحيات المجلوووس .حيوووث ان  5002( لسووونة 51المحافظوووات غيووور المنتظموووة فوووي اقلووويم رقوووم )

( موون قووانون المحافظووات غيوور المنتظمووة فووي اقلوويم رقووم 1( موون البنوود )تاسووعًا( موون المووادة )5( و)1الفقوورتين )
( 1حاب المناصب العليا في المحافظة .وحيث ان المادة )رسمتا آلية تعيين واعفاء اص 5002( لسنة 51)
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 :قائمة  المصادر 
 ة الكتب القانوني -أوال :
 –أزهوار هاشوم احمود العالقوة بوين السوولطة المركزيوة وسولطات األقواليم فوي النظوام الفوودرالي  -:1
  5012لسنة  – 1ط
، نيسان ،  5أمير جبار الساعدي ، الطريق إلى الفدرالية ، مجلة أوراق عراقية ، العدد  -:5

5002  
والهيئات االتحادية ، أوراق عراقية  –، الالمركزية السياسية  أزهار الشيخلي -:2  
القانون االداري العوام والمنازعوات اإلداريوة  -د. جور  سعد -:2  
دراسة مقارنة. –الدستور العراقي الجديد  –حسن الطحان -:2  
د. رعد حافظ سالم الزبيدي،  هل يمكن إقامة الديمقراطية في العراق -:3  

                                                                                                                                                                         

من قانون المحافظات المذكور آنفًا قد عرفت المناصب العليا المدراء العامون ورفسواء االجهوزة االمنيوة فوي 
المحافظوووة. وحيوووث ان صوووالحية تعيوووين المووودراء او المووووظفين دون مسوووتوى مووودير عوووام مووون غيووور المووووظفين 

للتشوووكيالت المرتبطوووة بوووالوزارة او الجهوووة غيووور المرتبطوووة بووووزارة تقوووع ضووومن مهووووام المحليوووين فوووي المحافظوووة 
 وصالحيات الرئيس االعلى للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وفقًا للقانون.

وحيووث ان الوووزير المخووتص او رئوويس الجهووة غيوور المرتبطووة بوووزارة يعوود كوول منهمووا الوورئيس التنفيووذي االعلووى فووي 
 غير المرتبطة بوزارة ومسؤواًل عن االدارة وسير العمل فيها وفقًا للقانون. الوزارة او الجهة

 وتأسيسًا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
ان قوووورار رد تعيووووين موووودراء دوائوووور الدولووووة دون مسووووتوى موووودير عووووام او رئوووويس جهوووواز أمنووووي دون موافقووووة مجلووووس 

 ووووو انتهى ووووووووووووووووو .المحافظة أو مصادقته ال سند له من القانون ووووووووووو
 وووووووووووو المبوودأ القانوونوووي وووووووووووو

ان تعيين مدراء دوائر الدولة دون مسوتوى مودير عوام او رئويس جهواز أمنوي ال يتطلوب موافقوة مجلوس المحافظوة 
 أو مصادقته .



 

  

 

 لدستور العراقنظام الالمركزية اإلدارية 
 2005لسنة 

 

 التميمي عقيل جنم مهدي .م.م

 

 

 

 
413 

الطبع والنشر دار  -الوجيز في نظم الحكم واإلدارة، الطبعة االولى -دمحم الطماوي سليمان  -:1
1935 -الفكر العربي  

د. سامي حسن نجم الحمداني , اإلدارة المحلية وتطبيقاتها والرقابة عليها و الطبعة  -:2
5012األولى , سنة           

5002سنة  –مركزي نظام الحكم الال –د. صالح الدين عثمان بيره بابي  -:9     
د. عصام نعمة إسماعيل، النظم االنتخابية -:10   

فالح عبد الجبار ، متضادات الدستور الدائم نقود وتحليول -:11  
دراسة تطبيقية في اإلدارة العامة  –نظام الحكم في بريطانيا  –فهمي محمود شكري  -:15

1992   – 1ط  –دار الحكمة  –المحلية   
المشهداني ، النظم السياسيةد. دمحم كاظم  -:12  
دمحم عبد المعز نصر , في النظريات والنظم السياسية -:12  
دمحم عمر مولود، ،الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق -:12  
دمحم جاسم دمحم , الرقابة الدستورية في العراق -:13  

 القوانين والقرارات واألنظمة -ثانيا :
   5002نة قانون الدستور العراقي لس -:1
5002لسنة   51قانون مجالس المحافظات رقم  -:5  
   5001/ 1/ 21في 5001ت/ 12قرار المحكمة االتحادية المرقم  -:2
5015/ 2/2بتأريخ  5015/52قرار مجلس شورى الدولة رقم  -:2  

-ثاثا:  البحوث المنشورة في المجالت  
الالمركزية اإلقليمية في العراق دراسة في تداخل  –غيدان  ابراهيم صعصاع -:1

جامعة  –العدد الخاص  –السنة الرابعة –مجلة رسالة الحقوق  –االختصاصات والرقابة 
 كلية القانون. –بابل 
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إدريس حسن دمحم، ،الرقابة على الهيئات اإلدارية اإلقليمية في العراق، ، تكريت، مجلة  -:5
 5015جامعة تكريت لسنة 

سوت واليوات فدراليوة علوى أسواس جغرافوي ،  –باقر ياسين ، رفية في مستقبل العوراق  -:2
، تموز ،  2مجلوة دراسوات عراقيوة ، مركوز العوراق  والدراسات االستراتيجية ، بغداد ، العدد 

5003 
ية , حنان دمحم القيسي , نظرات في مجالس المحافظات في العراق دراسة قانون -د : -:2

تصدر عن مركز العراق  5002الصادر في أيلول  12مجلة المستقبل العراقي , العدد 
 لألبحاث  

 5003لسنة  22العدد  –مجلة النبأ  –الرقابة اإلدارية  –رائد الجابري  -:2
المجلوة السياسوية والدوليوة  –معيقات التحول الديمقراطي فوي العوراق  –سهيلة عبد األنيس  -:3

 5001 –بغداد  –مستنصرية كلية العلوم السياسية الجامعة ال –
 –بنواء الدولوة المدنيوة وشوقاء التحوول الوديمقراطي فوي العوراق  –د. عامر حسن فيواض  -:1   

 5002 -جامعة بغداد  –مجلة العلوم السياسية 
فووي  5002كوراس فوي نصوووص دسوتور جمهوريوة العوراق لسونة  –د. غوازي فيصول مهودي  -:2

 بغداد . 5002سنة  -1ط –الثقافة القانونية مؤسسة  –الميزان 
د. غازي فيصل مهدي، نظاما الفيدرالية والالمركزية االدارية فوي دسوتور جمهوريوة العوراق  -:9

   5009، مجلة التشريع والقضاء العدد االول 5002لسنة 
لية القانون مجلة ك –مستقبل الدولة العراقية بين الفدرالية والتقسيم  –د. دمحم دحام كردي  -:10

 جامعة األنبار –والعلوم السياسية 
العودد  –مجلة أبحاث ميسوان المجلود السوابع  –الفدرالية في العراق  –هناء عباس كاظم  -:11

 الرابع عشر.
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 -الرسائل واألطاريح :
ايوب انور حمد , التنمية المستدامة في اقليم كردستان العراق , اطروحة دكتوراه . جامعة  -:1

 5012كلية اإلدارة واالقتصاد , سنة   بغداد ,
عالء عبيس راضوي الجبووري , المركزيوة والالمركزيوة لوإلدارة المحليوة , أطروحوة دكتووراه ,  -:5

 . 5012جامعة بغداد ,كلية العلوم السياسية , سنة 
   -رابعا: الشبكة العنكبوتية

 51وفق القانون رقم  عقيل عبدالحسين الكلكاوي , قراءة في سلطات مجالس المحافظات -:1 
    .www.alnoor.se article 5002لسنة 

 
 


