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 إلهداءا

 اىل زكٍ االمياٌ انساطع وقدوة املؤينني اناليع

اىل سساج انعقُد احلق انيت حتسكج به يف خضى انصساع انخأزخيٍ انطىَم بني انفكس واالمياٌ فبهىزث خط 

 انخفكري انصحُح هبدي انقساٌ انكسَى

 اىل انرٌ قال به زسىل اهلل )صهً اهلل عهُه وسهى()عهٍ يع انقساٌ وانقساٌ يع عهٍ( 

  ارجسَح انعسا  اىل ازض االَبُاء واالونُاء اىل ازض انشهداء اىل وطين

 ت انيت جعم اهلل ارجنت حتج اقدايها واندحٍُاىل قدوحٍ يف احلُاة ابٍ اىل ارجىهسة انغان

اطال اهلل يف عًسها واخريا اضع مثسة جهدٌ املخىاضع بني َدٌ اسخاذحٍ انفاضهت و.و شهالء سهًُاٌ 

 حمًد
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 شكر وتقدير

 

 ًاعاًنا علَ اداء ىزا الٌاجة ًًفقنا اىل اجناص ىزا العولاحلوذ هلل الزُ اًاس لنا دسب العلن ًاملعشفح 

هي قشية اً تعيذ علَ اجناص ىزا العول ًيف ذزليل ها  ًرٌجو جبضيل الشكش ًاالهرناى اىل كل هي ساعذًا

ًاجيناه هي صعٌتاخ ًخنص تالزكش االسرارج املششفح شيالء سليواى حموذ اليت مل ذثخل علينا 

يوح اليت كاًد عًٌا لنا يف امتام ىزا الثحث ًذصحيح ها ًسد فيو هي ىفٌاخ ترٌجيياهتا ًًصائحيا الق

 ًاخطاء
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 المقدمة

 اواًل/ موضوع البحث واسباب اختياره:
 يقوم التنظيم اإلداري يف الدولة ادلعاصرة على اساسُت متعارضُت وان كانا متكاملُت مها:

األساس األول: يتمثل باحملافظة على وحدة الدولة وسباسكها وىذا يتحقق بًتكيز سلطة البث يف الشؤون ُ- أ
مجيع افراد الدولة بأيدي السلطة ادلركزية االربادية ويتحقق ذلك بأتباع اإلدارية ذات الطابع القومي اليت هتم 

 التنظيم اإلداري ادلركزي.
األساس الثاين: يتجلى يف ضرورة إشراك سكان الوحدات اإلدارية اإلقليمية ادلتمتعة بالشخصية ادلعنوية ُ- ب

دود جغرافية معينة ويتحقق ىذا بإتباع وادلستقلة عن السلطة ادلركزية اإلدارية يف شلارسة شؤوهنم احمللية ضمن ح
 التنظيم اإلداري البلمركزية اإلقليمي.

واألسلوب اإلداري األفضل ىو الذي ديزج بُت ادلركزية والبلمركزية اإلدارية إذ ال توجد دولة يف عادلنا ادلعاصر تبٍت 
ومن اجل ذلك صلد ان الدستور تنظيمها اإلداري على أي من االسلوبُت منفردا من الناحية العملية او الفعلية 

والتشريعات اإلدارية اليت تصدر تنفيذا لو تعمل على إجياد توازن بُت السلطات ادلركزية للدولة والسلطات احمللية 
إن ادلشرع مل يصل اىل للوحدات اإلدارية ادلكونة ذلا. غَت انو يبلحظ من خبلل ذبارب كثَت من الدول ومنها العراق 

كان االذباه الغالب ىو   9/4/2113فمنذ تأسيس الدولة العراقية وحىت تغيَت النظام السياسي يف  ربقيق ىذا التوازن
النظام اإلداري ادلركزي كما كانت اجملالس احمللية عاجزة عن القيام بواجباهتا شلا ابعدىا عن النظام اإلداري البلمركزي 

مت إنشاء رلالس احملافظات واجملالس احمللية ومنحت  وبعد تغيَت النظام السياسي أصبحت ادلعادلة عكسية سباما اذ
صبلحية واسعة حىت اهنا أصبحت تشارك السلطة ادلركزية يف ادلسائل ذات الطابع الوطٍت سواء كانت داخلية ام 

يف العراق  79/3/2118يف تاريخ  2118( لسنة 27خارجية. وبصدور قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )
ىذا القانون مبدأ البلمركزية اإلدارية اإلقليمية والذي يطبق على احملافظات اليت تنظم اىل النظام الفدرايل  حيث اقر

ويعترب صدور ىذا القانون خطوة ضلو ترسيخ اإلدارة البلمركزية يف العراق باذباه االعداد والتحضَت لؤلخذ بنظام األقاليم 
كوين إقليم باالستفتاء عليو بُت الناخبُت وأيضا نظم تنظيمًا مفصبًل حيث خول ىذا القانون كل زلافظة او أكثر بت
إنشاءىا بطريقة االنتخاب ادلباشر واختيار أعضاء اجمللس إلدارة احملافظة جملالس احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم وكيفية 

 ام ومدير الناحية.وحدد اختصاصات رللس احملافظة واجملالس احمللية وصبلحيات كل من احملافظ والقائمق
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 ثانياً/اىداف البحث:
 ربليل عبلقة احلكومة ادلركزية باحلكومات احمللية يف ظل الدستور والقوانُت النافذة وفقاً دلبدأ البلمركزية اإلدارية. .7
التعرف على اختصاصات رلالس احملافظات الواسعة والواجبات احلساسة ادلناطة للمجالس يف ظل قانون  .2

 .2118( لسنة 27ادلنتظمة يف إقليم رقم )احملافظات غَت 
 التعرف على اجلهات ادلختصة بالرقابة على احلكومات احمللية وفقًا لقانون احملافظات رقم  .3

 ادلعدل. 2118( لسنة 27)

 ثالثاً/ منهج البحث:
جوانبو ع يف نعتمد يف دراستنا دلوضوع ىذا البحث على ادلنهج الوصفي والتحليلي لنصوص القوانُت ادلنظمة للموضو 

 ادلختلفة وفقاً للمبادئ واالذباىات الفقهية يف القانون العام ذات الصلة بادلوضوع.

 رابعاً/خطة البحث:
سوف نقسم ىذا ادلوضوع اىل ثبلث مباحث سنتناول يف ادلبحث األول مفهوم البلمركزية اإلدارية وأركاهنا اما ادلبحث 

وادلبحث الثالث سنتكلم بو عن اجلهات ادلختصة بالرقابة على تلك الثاين سنتناول اختصاصات رلالس احملافظات 
اجملالس وفقاً دلقتضيات البلمركزية اإلدارية وأخَتاً سنشَت يف اخلاسبة اىل اىم االستنتاجات والتوصيات اليت سبخض عنها 

 البحث.
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 المبحث األول

 مفهوم الالمركزية اإلدارية
 

داري ادلركزي الذي يرافق نشوء الدولة احلديثة وبعد ان استقر اإلدارية بعد استقرار النظام اإلخطرت فكرة البلمركزية 
نظام الدولة السياسي وتعقدت وظائف الدولة وتعددت واجباهتا انصرف ادلصلحون اىل معاجلة النهج اإلداري اجلديد 

اإلدارية جعلتها تتخلى عن ادلنهج ادلركزي لتؤمن  وذلك الن تعدد االعمال اإلدارية اليت تقع على كاىل السلطة ادلركزية
سَت ادلرافق والدوائر العامة لتتفادى نتائج االستياء بسبب تعطل وعرقلة سَت اعماذلا شلا كانت حباجة اىل وحدات 

ارة إدارية أخرى تساعدىا يف تركيز سلطتها يف اإلدارة ادلركزية وزبضع ىذه الوحدات اإلدارية اىل رقابة وتوجيو اإلد
سيخصص األول منها لتعريف البلمركزية اإلدارية وأركاهنا  بادلركزية. وسوف نتناول يف ىذا ادلبحث ثبلثة مطال

يف ادلطلب الثاين تعريف رللس احملافظة اما ادلطلب الثالث فسوف نتكلم فيو عن كيفية تكوين رللس  وسنتناول 
 احملافظة وشروط العضوية فيو.
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 المطلب األول
 األولالفرع 

 تعريف الالمركزية اإلدارية
عرف الدكتور ماجد راغب احللو البلمركزية اإلدارية على اهنا وجود عدد من السلطات اإلدارية يف الدولة الواحدة 
تتمتع كل منها بالشخصية ادلعنوية وتوزع بينها سلتلف االختصاصات اإلدارية يف ىذه الدولة. حيث يعٍت ذلك وجود 

دبباشرة اختصاصات متعددة لتمتعها بالشخصية ادلعنوية وقد تكون ىذه ية متعددة يف الدولة تقوم اشخاص إدار 
األشخاص اإلدارية إقليمية كاحملافظات وادلدن والقرى او مرفقية كاذليئات العامة وادلؤسسات العامة حيث تنظم ىذه 

وكذلك توجد يف قمتها سلطة مركزة إدارية السلطات يف درجات تعلو بعضها بعض االخر من حيث االشراف والرقابة 
كل ىذه السلطات البلمركزية ذلا من حيث الرقابة واالشراف وتكون ىذه السلطة ادلركزية ايضاً منظمة بدرجات   عزبض

 .(7) زبتلف من بلد اىل آخر

اختصاصاهتا بُت أجهزة احلكم ادلركزية واشخاص وعرفها الدكتور سامي مجال الدين بأهنا )توزيع الوظيفة اإلدارية 
معنوية أخرى( ىذا يعٍت إذا كانت السلطة ادلركزية تعٍت حصر وتركيز السلطة يف يد جهة إدارية واحدة فإن البلمركزية 
اإلدارية تعٍت وجود اشخاص معنوية عامة اىل جانب الدولة تساىم ىذه األشخاص ادلعنوية يف إداء الوظيفة اإلدارية 
اىل جوار الدولة وكذلك تتمتع ىذه األشخاص بقدر من االستقبلل احمللي يف إدارة مرافقها احمللية ربت رقابة السلطة 

 .(2)ادلركزية 

وايضًا عرفها الدكتور حسن عواضو بأهنا )تعٍت البلمركزية اإلدارية توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية بُت احلكومة 
ات إقليمية او مرفقية مستقلة تباشر اختصاصاهتا احملددة ربت رقابة واشراف احلكومة ادلركزية يف العاصمة وبُت ىيئ

ادلركزية( حيث يتضح من خبلل ىذا التعريف ان البلمركزية اإلدارية تتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية بُت السلطة ادلركزية 
إقليمية او مرفقية تتوىل تأمُت اخلدمات يف  وبُت اذليئات احمللية حيث تقف اىل جانب السلطة ادلركزية  اشخاص معنوية

                                                           
د. ماجد راغب احللو، اإلدارة احمللية بُت البلمركزية وعدم الًتكيز اإلداري، مقالة منشورة يف رللة احلقوق للبحوث القانونية  ((1

نقبًل عن د. عامر إبراىيم امحد الشمري، بَتوت،  6، ص7975احلقوق يف جامعة اإلسكندرية، مصر، واالقتصادية الصادرة عن كلية 
ُُ.84، ص2173

(
2
 .781، ص2114، أصول القانون اإلداري، منشأة ادلعارف باإلسكندرية، مصر، مجال الدين د. ساميُ(
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اجملاالت اليت تتسم بالطابع احمللي ىذا يعٍت ان ىناك العديد من االختصاصات اإلدارية يف العاصمة تنقل اىل اذليئات 
 .7))اإلدارية احمللية وتدار من قبل اجملالس احمللية ادلنتخبة من قبل الوسط االجتماعي

والبلمركزية اإلدارية ىي أسلوب من أساليب العمل اإلداري الذي ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية بُت 
السلطة ادلركزية وبُت ىيئات او رلالس منتخبة او مستقلة عن السلطة ادلركزية ولكنها تباشر اختصاصاهتا يف ىذا الشأن 

ركزية. وكذلك يتضح من خبلل ىدا التعريف توجد اىل جانب السلطة ربت اشراف ورقابة الدولة ادلتمثلة بسلطتها ادل
على سبيل ادلركزية ىيئات زللية تتمتع بالشخصية ادلعنوية سبارس جانبا من الوظائف اإلدارية للحكومة ادلركزية 

ية كاملة للحكومة االستقبلل النسيب وربت االشراف العام للحكومة ادلركزية ىذا يعٍت ان اذليئات احمللية ال تنتهج تبع
وال زبضع اىل السلطة الرئاسية وان اختصاص السلطة ادلركزية يتمثل يف االشراف والتوجيو والرقابة على ىذه ادلركزية 

 .(2)اذليئات دون التدخل ادلباشر يف تسيَت امورىا احمللية 
 

 الفرع الثاني
 الالمركزية اإلداريةأركان  

 إدارة المرافق المحلية عن السلطة المركزية:اواًل/ استقالل الهيئات المحلية في 
ىناك مرافق زللية ينبغي ان يعهد أمور ادارهتا للهيئات احمللية لكوهنا اعرف باحتياجاهتا أكثر من السلطة ادلركزية بالرغم 
من وجود مرافق عامة تقدم اخلدمات للسكان احملليُت بشكل مستمر ودائم ولكن ال تستطيع ان تقوم بعملها 

كل ادلطلوب إال إذا تركت أمور إدارة ىذه ادلرافق للهيئات احمللية وذلك ان ترك أمور اإلدارة ذلذه اذليئات سوف بالش
خيفف من العبء الذي يقع على عاتق السلطة ادلركزية يف إدارة ىذه ادلرافق العامة وحىت يتسٌت ذلا التفرغ إلدارة 

رة ىذه ادلرافق لذلك يفضل ان يًتك أمور إدارة ىذه ادلرافق وعدم تعطيلها وتكريس جهودىا إلداادلصاحل العامة 
لصاحلهم سواء كانت ىذه ادلرافق صحية ام تعليمية او تتعلق للسكان احمللُت حىت يتمكنون من ادارة ىذه ادلرافق 

 .(3)بتوزيع ادلاء او الكهرباء 
                                                           

1
 25بدون سنة طبع، ص امعية للدراسات والنشر والتوزيع،اجلادلبادئ األساسية للقانون اإلداري، ادلؤسسة  د. حسن زلمد عواضو،ُ((

نقبلً عن د. صليب خلف امحد اجلبوري، القانون اإلداري، الطبعة األوىل، مكتبة يادكار نشر الكتب القانونية، السليمانية، العراق، 
 .713، ص2175

2
اإلداري، العاتك لصناعة مي، مبادئ واحكام القانون د. علي زلمد بدير، د. عصام عبد الوىاب الربزصلي، د. مهدي ياسُت السبلُ((

ُُُ.727، ص2177الكتب القاىرة، مصر، 

3
 فارس عبد الرحيم حامت، البلمركزية اإلدارية يف العراق يف ظل قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم، رللة الكوفة للعلوم القانونيةُ((

 . 778، ص2119، تاريخ 2، العدد7والسياسية، اجمللد
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وكذلك ان ترك أمور إدارة ادلرافق احمللية للهيئات البلمركزية ال يعٍت استقبلل ىذه اذليئات بشكل مطلق بل زبضع يف 
وأشراف السلطة ادلركزية عند قيامها بأعماذلا وكيفية ادارهتا للمرافق احمللية وكذلك جيب عليها القيام هبذه  لرقابة ادارهتا 

 . (7)النطاق الذي رمسو ذلا القانون  االعمال يف حدود القانون أي ضمن

 ثانياً/ وجود ىيئات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية:
ىذا يعٍت جيب ان يًتك أمور إدارة ىذه ادلرافق للهيئات احمللية ادلستقلة عن السلطة ادلركزية أي قد تدار ىذه ادلرافق من 
قبل السكان احملليُت أنفسهم او من قبل ىيئات منتخبة ذلذا الغرض ويتم اختيار ىذه اذليئات من قبل السلطات 

 .(2)ادلركزيةاإلدارة احمللية وليس عن طريق 

وجيب على ىذه اذليئات ادلنتخبة من قبل السكان احملليُت القيام هبذه ادلهام من خبلل السلطة اليت منحتها ذلا اإلدارة 
ادلركزية وضمن حدود اإلدارة كذلك للسلطة ادلركزية التدخل يف مشاركة أعضاء منتخبُت من قبلها لتوفر عنصر الكفاءة 

 .(3)و التعُت من قبل السلطة ادلركزيةعن طريق االنتخاب ايعينون احمللية واخلربة هبم ىذا يعٍت ان أعضاء اذليئات 
كذلك ال جيوز إدارة ىذه ادلرافق احمللية من قبل األشخاص يوجدون خارج ادلنطقة أي األشخاص الذين يوفدون اليها 

ة من داخل ادلنطقة لكوهنم من اخلارج لكوهنم جيهلون األفضلية احلقيقية للمنطقة ويفضل اختيار أعضاء اذليئات احمللي
اعرف بادلصاحل احمللية أكثر من غَتىم ويتمتعون ىؤالء األعضاء بنوع من االستقبلل يف مواجهة السلطة ادلركزية وىذا 

قابة السلطة ادلركزية يف االستقبلل نسيب وليس مطلق أي خيضعون يف مجيع األحوال يف ادارهتم ذلذه ادلرافق لر 
 .(4)العاصمة

 ثالثاً/الرقابة اإلدارية على الهيئات المحلية من قبل السلطة المركزية:
تقوم اذليئات احمللية دبباشرة سلطتها بإدارة ادلرافق احمللية مستقلة عن السلطة ادلركزية وىذا ال يعٍت ان تتمتع ىذه اذليئات 

ىذه اذليئات يف شلارستها لنشاطها احمللي  باالستقبلل التام وعدم وجود رقابة عليها من قبل السلطة ادلركزية بل زبضع
لنوع من الرقابة اإلدارية من قبل السلطة ادلركزية حىت ال يؤدي استقبلذلا اىل ادلساس بوحدة الدولة وكذلك جيب على 

يقية السلطة ادلركزية عند مباشرهتا لرقابتها ان ال تتجاوز حدود ىذه الرقابة حبيث تفقد اإلدارة البلمركزية صورهتا احلق

                                                           
1
 . سابق ادلصدر ال د. علي زلمد بدير، د. عصام عبد الوىاب الربزصلي، د. مهدي ياسُت السبلمي،ُ((

2
 .63، ص2171د. مازن ليلو راضي، القانون اإلداري، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دىوك، العراق، ُ((

3
، 2175د. صليب خلف امحد اجلبوري، القانون اإلداري، الطبعة األوىل، مكتبة يادكار لنشر الكتب القانونية، السليمانية، العراق، ُ((

 .716ص
4
 .723، صنفسو د. علي زلمد بدبر، د. عصام عبد الوىاب الربزصلي، د. مهدي ياسُت السبلمي، ادلصدر ُ((
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. بل جيب ان سبارس ىذه الرقابة يف اضيق احلدود ادلمكنة لتمكُت اذليئات البلمركزية من القيام (7)وشخصيتها ادلعتربة
ها احمللية ىذا يعٍت وجود رابطة قانونية بُت اذليئات ادلركزية والبلمركزية يتمثل يف ضرورة التنسيق بأعماذلا وربقيق مصاحل

لكون مجيعها تعود اىل أصل واحد يف الدولة الواحدة. وذلك ان اذلدف من نظام والبلمركزية بُت نشاط اإلدارة ادلركزية 
اإلدارة احمللية سبكُت الشعب يف حكم نفسو من خبلل إعطائو بعض السلطات اليت سبكنو من إدارة ادلرافق احمللية 

 .(2)داً عن اختصاصات السلطة ادلركزيةوربديد االختصاص ذلذه اذليئات بعي

 المطلب الثاني
 تعريف مجلس المحافظة

احملافظة بأهنا )وحدة إدارية ضمن حدودىا  2118( لسنة 27عرف قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )
وكذلك وصف القانون رللس احملافظة بأهنا )اعلى سلطة تشريعية ورقابية  .(3)فية وتتكون من اقضية ونواح وقرى(اجلغرا

اصدار التشريعات احمللية يف حدود احملافظة دبا ديكنها من إدارة شؤوهنا وفق  ذلا حق ارية للمحافظة ضمن احلدود اإلد
مبدأ البلمركزية اإلدارية دبا ال يتعارض مع الدستور والقوانُت االربادية( وخيضع رللس احملافظة واجملالس احمللية لرقابة 

قد عاجل قانون احملافظات من خبلل ىذا النص اجلهة  .(4)احملافظةشؤوهنا ضمن رللس النواب فيما يتعلق يف إدارة 
 الرقابية اليت خيضع ذلا رللس احملافظة واجملالس احمللية

على عكس ما تعرض لو ادلشروع الدستوري حيث وقع يف تناقض فيما يتعلق بصياغة ادلواد اخلاصة باحملافظات ففي 
اس البلمركزية اإلدارية حيث ذىب يف مواد أخرى وتبٌت البلمركزية الوقت الذي جعل إدارة احملافظات تقوم على أس

ومنح احملافظات نفس اختصاصات األقاليم ويف حالة اخلبلف بُت قانون احملافظات والقانون االربادي فيما  السياسية 
 .(5)2118( لسنة 27ون احملافظات رقم )يتعلق باالختصاصات ادلشًتكة يكون األفضلية الرجوع اىل قان

 
 
 

                                                           
1
د. إمساعيل صعصاع غيدان، البلمركزية اإلدارية اإلقليمية يف العراق، رللة رسالة احلقوق، اجمللد األول، العدد اخلاص ببحوث ادلؤسبر ُ((

 . 28م، ص2172القانوين الوطٍت األول، 
2
ُ.717د. صليب خلف امحد اجلبوري، ادلصدر السابق، صُ((

3
، 4171منشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد  2118( لسنمة 27يف إقليم رقم ) ادلنتظمة ( من قانون احملافظات غَت 7ادلادة )ُ((

ُ.37/3/2118يف تاريخ 

4
 .2118لسنة  (27( من قانون احملافظات الغَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )2ادلادة )ُ((

5
 م.2115( من الدستور العراقي 775ادلادة )ُ((
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 المطلب الثالث
 تكوين مجلس المحافظة وشروط العضوية 

 الفرع األول
 تكوين مجلس المحافظة

مجيعاً من سكان احملافظة مباشرة اذ يتكون اجمللس من يتكون رللس احملافظة من عدد من األعضاء الذين يتم انتخاهبم 
( مخسمائة 511111دلا زاد عن ) ( مائيت نسمة211111مخسة وعشرين مقعدًا يضاف اليها مقعد واحد لكل )

  (7)شر حسب قانون االنتخابات للمجالسنسمة ويتم انتخاب أعضاء رللس احملافظة عن طريق االنتخاب السري ادلبا
كما حدد ادلشرع يف قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم مدة الدورة االنتخابية للمجالس اربع سنوات تقوديية، تبدأ 

 .(2)بأول جلسة ذلا
حيث تبُت ان عدد ادلقاعد ادلخصصة جملالس احملافظات مخس وعشرين مقعد ألية زلافظة وانو عدد ادلقاعد اإلضافية 
ربدد حسب عدد السكان حيث يكون رللس احملافظة أكرب من القضاء من حيث عدد السكان وىذا أكرب من 

ري االنتخاب السري ادلباشر ألعضاء اجمللس الناحية وراعى ادلشرع طريقة انتخاب أعضاء رلالس احملافظات حيث جي
ختيار ادلرشحُت بصورة سرية من قبل الناخبُت وبدون ضغط او اكراه حيث ال حيق ألحد ان يطلع على كيفية ادالء أل

الناخب لصوتو او دلن اعطى صوتو وايضًا ان يكون االنتخاب مباشر أي ان يقوم الناخب بنفسو باالختيار وال جيوز 
 . (3)و االنابة يف االنتخابالتوكيل ا

رى اهنا مدة كافية ليتسٌت للحكومات احمللية اصلاز الدورة االنتخابية بأربع سنوات ونوحدد ادلشرع العراقي مدة 
مشاريعها وخطط التنمية أي جيب على ادلسؤولون ادلنتخبون ان يفسحوا اجملال امام الناخبُت ألعطاء رأيهم بشأهنم 

ث جيري أي ال جيوز ذلم ان يتقلدوا ادلناصب مدى احلياة حيبعد انتهاء الدورة االنتخابية واجراء االنتخابات مرة ثانية 
انتخاب رئيس رللس احملافظة ونائبو من بُت األعضاء ادلنتخبُت لعضوية اجمللس وذلك باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء 
اجمللس يف اول جلسة يعقدىا اجمللس يدعو ذلا احملافظ خبلل مدة مخسة عشرة يومًا من تاريخ ادلصادقة على نتائج 

عضاء سنًا ويقوم فيها أعضاء رللس احملافظة واحملافظ بأيداء اليمُت القانوين االنتخابات وتنعقد اجللسة برئاسة اكرب األ
 .(4)قبل البدء يف أعماذلم يف رللس احملافظة

                                                           
1
 ( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.3ادلادة )ُ((

2
 ( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.4ادلادة )ُ((

3
، السنهوري، الطبعة األوىل، مكتبة 2118( لسنة 27حنان زلمد القيسي، شرح قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )ُ((

 .36 -34، ص2172بغداد، 
4
ُ.374- 377، ص2173مكتبة الزين احلقوقية واألدبية، بَتوت، ، د. عامر إبراىيم امحد الشمري، اإلدارة البلمركزية اإلقليمية ُ((
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 الفرع الثاني
 شروط العضوية

الشروط اليت جيب ان تتوفر يف ادلرشح لعضوية  2118( لسنة 27أورد قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )
 افظات يتم بيان ىذه الشروط يف النقاط االتية:اجملالس احمل

: اشًتط على ادلرشح لعضوية اجملالس ان يكون عراقيًا كامل االىلية امت الثبلثُت من عمره عند اواًل/ الجنسية والعمر
الًتشيح للعضوية وىذا الشرط من اىم الشروط اليت جيب ان تتوفر يف ادلرشح لضمان اجلدية واحلرص على ربقيق 
ادلصاحل احمللية أي جيب ان يكون ادلرشح حاصبًل على اجلنسية العراقية اليت ىي الرابطة اليت تربط الفرد بالدولة اليت 

( 26رقم )اما بالنسبة دلكتسب اجلنسية العراقية حيث منح قانون اجلنسية  (7)ويشعر بالوالء واالنتماء إليها ينتمي اليها
ة اجمللس بعد مضي عشر سنوات على اكتساب اجلنسية أي ىناك منع اجلديد حق الًتشيح لعضوي 2116لسنة 

مؤقت من الًتشيح وىذا ما أكد عليو قانون اجلنسية العراقية وايضاً مل دييز بُت افراد االمة العربية من ادلرشحُت وغَتىم 
مل جنسية مكتسبة ان قانون اجلنسية ال جيوز للعراقي الذي حيُت للجنسية العراقية وكذلك أكد من األجانب ادلكتسب

 .(2)ياً اال اذا زبلى عن تلك اجلنسيةاو امن سياديايتوىل منصباً 
االخبلق والسَتة احلسنة: اشًتط ادلشرع ان يكون ادلرشح لعضوية رللس احملافظة ان يكون حسن السَتة  ثانياً/

والسمعة والسلوك وغَت زلكوم جبناية او جنحة سللة بالشرف ىذا يعٍت ان ادلشرع منع بعض الفئات من الًتشيح 
ن اىبًل لتويل ادلناصب العامة أي ال يؤسبن لعضوية اجمللس وحرماهنم من الًتشيح وذلك ألن ادلرشح ىنا سوف ال يكو 

سيء السلوك والسمعة معو على كيفية إدارة اجلهاز اإلداري وعدم ادلساس بو وىذا يعٍت انو منع من ترشيح الشخص 
وكذلك اشًتط ادلشرع ان ال يكون ادلرشح لعضوية اجمللس زلكوم عليو جبناية او جنحة وان يكون اىبًل لتويل ادلناصب 

دبعٌت ان القانون حرم ادلرشح الذي يكون زلكوم جبناية او جنحة بالًتشيح وقد حدد رللس الدولة اجلرائم ادلخلة العامة 
اىل ضعف يف اخللق واضلراف يف الطبع ومنع الشخص الذي  خبلق واآلداب او الكرامة واليت ترجعبالشرف واأل

ي الظروف اليت ربيط يف اجلردية اليت يرتكبها  يرتكبها من الًتشيح لعضوية اجمللس مع مراعاة ظروف كل حالة أ
 .(3)وغَتىا من اجلرائم ادلخلة بالشرفكاألختبلس والتزوير والرشوة 

                                                           
1
 .38حنان زلمد القيسي، ادلصدر السابق، صُ((

2
ُ.2116( لسنة 26( من قانون اجلنسية العراقية رقم )9ادلادة )ُ((

3
، الطبعة الثانية، دار الكتب والوثائق، 2118( لسنة 27مؤسسة النور اجلامعة، شرح قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )ُ((

 .47-41، ص2177بغداد، 
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التحصيل الدراسي: اشًتط ادلشرع ان يكون ادلرشح لعضوية رللس احملافظة حاصبًل على الشهادة اإلعدادية   ثالثاً/
ثقافة ومسايرة التطورات العلمية وكذلك يكون قادرًا على تويل ادلهام كحد أدىن او ما يعادذلا دبا توفره لو قدرًا من ال

اإلدارية وادلالية والرقابية وكذلك التشريع وىذا يتطلب قدراً من ادلعرفة والثقافة حىت يستطيع تويل منصبو و خببلف ذلك 
كون ذلك ضعف ال سوف يكون غَت مؤىل علميًا وال ديلك ادلعرفة بكيفية إدارة وتويل منصبو كعضو وسوف ي

يستهان بو يف مستوى األداء احمللي وبالتايل انعدام الثقة بو من قبل اجلهاز اإلداري أي ال بد ان يكون حاصبًل على 
ىذه الشهادة حىت يتسٌت لو إدارة اجلهاز اإلداري ومع ما مرت بو الببلد يف الفًتات األخَتة من احداث أدت اىل 

ادلشرع اىل االرتفاع باحلد األدىن من ادلستوى العلمي للمرشحُت لضمان وصول تدين ادلستوى العلمي لذلك ندعو 
 .(7)اإلداريأصحاب الكفاءة العلمية وبالتايل امكان إدارة اجلهاز 

اإلقامة يف احملافظة: ان يكون ادلرشح من أبناء احملافظة دبوجب سجل األحوال ادلدنية او مقيمًا فيها بشكل  رابعاً/
مستمر دلدة ال تقل عن عشر سنوات على ان ال تكون إقامتو فيها ألغراض التغيَت الدديوغرايف على الرغم من اشًتاط 

افظة وان يكون مقيمًا فيها إقامة مستمرة ولكن ادلشرع ىنا مل ان يكون من أبناء احملادلشرع يف ادلرشح لعضوية اجمللس 
يكن موفقًا حيث استخدام مصطلح إقامة الذي جيب ان يستخدم مع الفرد األجنيب وليس من أبناء احملافظة وكذلك 

دبا فيها  ورد نص )للمواطن رجاال ونساء حق ادلشاركة يف الشؤون العامة والتمتع يف احلقوق السياسيةااحلال عندما 
دبا يعٍت ان حرمان ادلواطن ادلقيم يف زلافظة أخرى من حق الًتشيح يعد حرمانًا من  .(2)حق التصويت والًتشيح(

التمتع باحلقوق السياسية واثار ذلك عدة إشكاالت لذلك نقًتح على ادلشرع تعديل النص أعبله لتكون بالشكل 
 .(3)فيها ألغراض التغيَت الدديوغرايف( سكناهيكن  التايل )ان يكون من سكنة احملافظة ومل

لعضوية اجمللس عند ترشيحو للعضوية ان ال يكون فرد  ادلرشحاالنتماء للقوات ادلسلحة او ادلؤسسات األمنية: أي على  عدم خامسًا/
من افراد القوات ادلسلحة حيث حدد ادلشرع فئات معينة استثناىم من الًتشيح لعضوية اجمللس وكذلك زبتلف التشريعات فيما حيظر 

وادلخابرات وأعضاء على ادلرشح فبعض التشريعات سبنع كل شخص يكون عضو يف اذليئات القضائية والقوات ادلسلحة والشرطة 
السلك الدبلوماسي والقنصلي... حيث ان ربديد الشروط اليت جيب ان تتوفر يف ادلرشح ضروري ألبعاد نفوذ ادلوظفُت ادلنضوين ربت 
لواء ىذه الفئات عن مجهور الناخبُت وكذلك ان اشًتاط يف ادلرشح للعضوية ان ال يكون من ذوي ادلؤسسات األمنية لضمان استقبللو 

 . (4)عملو وحياده وربقيق ادلصلحة للجهاز اإلداري واإلدارة احمللية يف 
 

                                                           
1
 .41زلمد القيسي، ادلصدر السابق، صد. حنان ُ((

2
ُ.47،صنفسو حنان زلمد القيسي، ادلصدر ُ((

3
 م.2115( من الدستور العراقي 21ادلادة )ُ((

4
 .45مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق، صُ((
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ان ال يكون ادلرشح لعضوية اجمللس مشمواًل بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث او أي قانون اخر حيل زللو ان ىذا الشرط  سادسًا/
خر حيل زللو بنائًا على ما شهده العراق من يشكل قيد بالنسبة للمرشح ادلشمول بأحكام اجتثاث البعث باإلضافة اىل أي قانون ا

احداث مؤدلة وصعبة جعلت ادلشرع يشًتط ىذا الشرط يف ادلرشح لعضوية اجمللس لينفي العضوية عنو او يثبتها لو فهو أمر يًتك تقديره 
ذا الشرط حيث حيق لو للسلطة القضائية أي يف حالة اذا انتهى ىذا القانون ومل يشرع قانون اخر حيل زللو حيث ينتهي العمل هب

الًتشيح لعضوية اجمللس يف حالة انتهاء قانون ومل يشرع قانون حيل زللو او يف عدم اشتمالو بإجراءات اجتثاث البعث او أي قانون اخر 
 .(7)حيل زللو

قد اثرى بشكل غَت مشروع على حساب الوطن او ادلال العام حبكم قضائي ىذا يعٍت ان ادلشرع ترك أمر ربديد  يكونأن ال /سابعاً 
أي القضاء ىو الذي يصدر حكم بات قضائي يتضمن ان ادلرشح اثرى على حساب االثراء بشكل غَت مشروع وادلال العام للقضاء 

من ان يرشح للعضوية يف رللس احملافظة وعدم قبولو لتويل أي منصب يف رللس الوطن او ادلال العام ويكون ىذا احلكم بات ودينعو 
احملافظة بشرط ان يكون ىذا احلكم حاز درجة القطعية وال ديكن االعًتاض عليو من قبل ادلرشح حىت نستطيع حرمانو من الًتشيح 

 .(2)لم ادلرشح هبذا احلكمللعضوية وضمان ان يصدر ىذا احلكم من جهة نزيهة و زلايدة يف عملها حىت ال يظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .46مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق، صُ((

2
 .47مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق نفسو، صُ((
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 المبحث الثاني

 اختصاصات مجلس المحافظة

ان اتباع النظام البلمركزية اإلدارة يقتضي توزيع الوظيفة اإلدارية بُت السلطة ادلركزية وبُت اذليئات احمللية حيث سبنح 
بعض الصبلحيات اىل ىيئات تتكون من موظفُت غَت تابعُت اىل السلطات ادلركزية الزباذ القرارات ادلتعلقة بالنشاط 

من قبل ادلواطنُت يف الوحدات اإلدارية فعندما شرع قانون احملافظات غَت  تخبةمناإلداري وغالبا ما تكون ىذه اذليئات 
، منح رلالس احملافظات اختصاصات عديدة تتعلق بإدارة احملافظة وفق مبدأ  2118( لسنة 27ادلنتظمة يف إقليم )

ستور والقوانُت االربادية واكد البلمركزية اإلدارية دبا ديكنها من إدارة شؤوهنا وتسيَت مصاحلها دبا ال يتعارض مع الد
الدستور على انو مجيع االختصاصات اليت ال تدخل يف االختصاصات احلصرية للسلطة ادلركزية سيكون االختصاص 

 فيها للسلطات احمللية ، سنتكلم يف ىذا ادلبحث عن اختصاصات رللس احملافظة وسيخصص :

 المطلب األول / االختصاص التشريعي

 االختصاص اإلداريالمطلب الثاني / 

 المطلب الثالث / االختصاص الرقابي
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 المطلب األول 

 االختصاص التشريعي 

اصدار األنظمة والتعليمات والتشريعات احمللية حيث ان يف احلقيقة االختصاص التشريعي اعطي للسلطة التشريعية 
ا يف تصرفاهتم اىل جانب اليت جيب على الناس االلتزام هب باعتبارىا اذليئة العليا يف اصدار القواعد العامة يف الدولة

السلطات األخرى التنفيذية والقضائية اليت تدخل يف تكوين الدولة وعندما كان العراق يأخذ بالنظام الفدرايل جعل 
القوانُت العراق مقسم اىل مستويُت إقليمي واربادي ويف الدولة االربادية رللس النواب ىو الذي لو احلق يف تشريع 

واألنظمة والتعليمات اليت ربكم تصرفات الناس ويف اإلقليم تصدر التشريعات على مستوى اإلقليم من اجمللس الوطٍت 
، قضى ان  يكون جملالس  2118( لسنة 27لئلقليم ولكن عندما شرع قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )

يعات بشرط عدم تعارضها مع القوانُت االربادية أي اصبح العراق مقسم احملافظات حق إدارة احملافظة وإصدار التشر 
اىل ثبلث مستويات من السلطات يف الوقت احلاضر وىي السلطة االربادية ادلركزية واالقليم واحملافظات حيث تتمثل 

التشريعات من قبل  السلطة االربادية بإصدار التشريعات من قبل رللس النواب يف العاصمة واما اإلقليم يقوم بإصدار
يتعدى نفاذ ىذه التشريعات حدود اإلقليم  ستور والقوانُت االربادية وان الاجمللس الوطٍت لئلقليم دبا ال يتعارض مع الد

نظيم األمور ادلالية واإلدارية تشريعات فيما يتعلق يف تالواحملافظات حيث تقوم السلطة احمللية يف احملافظة اصدار 
حيث أكد على ذلك قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم  (7)تشريعية ورقابية يف احملافظة ةعتبارىا اعلى سلطأب

عندما نص ) على ان للمجلس باعتباره اعلى سلطة تشريعية لو حق اصدار التشريعات واألنظمة والتعليمات لتنظيم 
ركزية ودبا ال يتعارض مع الدستور والقوانُت البلم مبدأالشؤون اإلدارية وادلالية دبا ديكنها من إدارة شؤوهنا وفقًا 

 .(2)االربادية

ىذا يعٍت ان الدستور العراقي منح رلالس احملافظات حق شلارسة الصبلحيات اإلدارية وادلالية وتنظيمها أي قصر حق 
ولكن جاء قانون احملافظات غَت ادلنتظمة ( 3)اجملالس يف شلارسة ىذه الصبلحيات وال جيوز ذلم شلارسة سلطات تشريعية

حيث اكد على ان للمجالس اصدار التشريعات واألنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون  2118(لسنة 27يف إقليم )
ادلالية واإلدارية أي فقط فيما يتعلق بتنظيم الشؤون ادلالية واإلدارية كذلك نص القانون على انو جيوز للمجالس اصدار 

فيها كافة القرارات واالوامر اليت تصدر عن اجمللس ويقوم ايضًا يف رسم السياسة العامة للمحافظات جريدة تنشر 

                                                           
1
 .76_75مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق،صُ((

2
 .2118( لسنة 27/ثالثاً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم رقم )7ادلادة )ُ((

3
ُم.2115(ُمنُالدستورُالعراقي122ُالمادةُ)ُ((
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بالتنسيق مع الوزارات ادلعنية يف رلال تطوير اخلطط ادلتعلقة باحملافظة واخَتاً لو شلارسة أية اختصاصات أخرى منصوص 
شرع العراقي منح رلالس احملافظات صبلحيات واسعة من ىذا يعٍت ان ادل (7)عليها يف الدستور او القوانُت النافذة

 .( 2)حيث العدد واالمهية ودرجة االستقبللية يف اصدار القرارات واالوامر والتشريعات احمللية

ولكن ان إعطاء اجملالس الصبلحية يف تنظيم الشؤون ادلالية واإلدارية ال ذبعلها ترقى اىل مستوى النظام الفدرايل وزبرج 
ق البلمركزية اإلدارية دبعٌت ان اذليئات احمللية يف احملافظات عند منح الصبلحية ذلا يف تنظيم الشؤون اإلدارية من نطا

وادلالية يكون على مستوى احملافظة فقط ىذا التنظيم وال تتعدى حدود احملافظة الن ذلك ديثل خروجًا صرحيًا عن 
ذي اعطى السلطة يف اصدار التشريعات جمللس النواب الذي لو احلق نطاق البلمركزية اىل النظام الفدرايل االربادي ال

ال سبنح اختصاصات تشريعية وامنا صبلحيات إدارية يف اصدار التشريعات واألنظمة والتعليمات وان رلالس احملافظات 
ركزية يف العاصمة وربت تنفيذية دبا ديكنها من إدارة شؤوهنا اإلدارية بنوع من االستقبلل ادلايل واإلداري عن السلطة ادل

وان التشريع احمللي الذي يصدر يف احملافظة . (3)رقابة واشراف رللس النواب أي السلطة االربادية ودبا ال يتعارض معها
 لتنظيم الشؤون ادلالية واإلدارية جيب ان يصدر مع مراعاة االعتبارات االتية:

/ احًتام قاعدة تدرج القواعد القانونية/ وىذا يعٍت إرساء مبدأ مسو الدستور وعلويتو على كل القوانُت يف الدولة اوالً 
واالعلى يف العراق ويكون ملزمًا يف اضلائو كافة وجيب ان تصدر التشريعات دبا ال  األمسىيعد القانون الذي أي ىو 

 . يتعارض مع الدستور

ريان التشريع احمللي/ ىذا يعٍت ان التشريع احمللي يسري يف احملافظة الذي أصدرتو وال تنفذ يف /النطاق ادلكاين لسثانياً 
حدود إدارية حملافظة أخرى فبل جيوز مثبًل جمللس احملافظة ان يصدر تشريعاً ليغَت اسم قضاء تابع حملافظة أخرى كذلك 

 فظة أخرى.ال جيوز لو اصدار تشريعاً يفرض فيو غرامة مالية معينة يف زلا

احلدود ادلوضوعية للتشريع احمللي/ يعٍت ان التشريعات اليت تصدرىا رلالس احملافظات جيب ان ال تتعدى الشؤون  ثالثاً/
اصدار تشريعات عقابية او جزائية ذبرم افعااًل او ربدد اإلدارية اىل تنظيم غَتىا من العبلئق فبل جيوز جملالس احملافظات 

عقوبات عن أفعال غَت رلرمة كذلك ال جيوز ذلا اصدار تشريعات تنظم العبلقات التعاقدية بُت افراد اجملتمع يف 

                                                           
1
 . 2118( لسنة 27قليم )/ثالثاً/رابعاً/ثاين عشر، سابع عشر، من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إ7ادلادة )ُ((

2
 .727صليب خلف امحد اجلبوري، القانون اإلداري، ادلصدر السابق، صُ((

3
ُ.778، ص2176بغداد،  السنهوريرياض عبد عيسى الزىَتي، أسس القانون اإلداري، الطبعة األوىل، دار ُ((
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 احملافظة لك ألن السلطة االربادية ىي اليت يكون من اختصاصها تنظيم ذلك وان رلالس احملافظات غَت سلتصة وغَت
 .(7)سلولة بإصدار أي نوع من ىذه التشريعات

والتشريعات اليت يصدرىا رللس احملافظة قد تكون تشريعات منظمة للشؤون اإلدارية كأن يكون على سبيل ادلثال 
استحداث وحدة إدارية كأستحداث ناحية او قضاء او دمج قضائُت بقضاء واحد او ناحيتُت بناحية واحدة او تغيَت 

قوانُت اخلاصة بفرض قضاء او قد تكون تشريعات منظمة للشؤون ادلالية وتتمثل على سبيل ادلثال سن الاسم ناحية او 
. أي كل مامل ينص عليو يف (2)دبا ديكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ البلمركزية اإلداريةالرسوم والغرامات جباية وانفاق 

 . (3)األقاليم واحملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم االختصاصات احلصرية للسلطات االربادية يكون من صبلحية

حيث مع كل ما ذكر نرى ان رلالس احملافظات تتمتع باختصاصات كثَتة وواسعة لدرجة منحها سلطة تشريعية 
اىل االختصاصات ادلفوضة ذلا من السلطة االربادية وىنا نتساءل عن السبب يف سَت ادلشرع هبذا االذباه  باإلضافة

ادلفرط يف منح رلالس احملافظات ىذه الصبلحيات ىل كان خوفًا منو دلا حصل يف ظل النظام السابق من إدارة 
ال مركزيًا يف التشريع؟ نرى ان ادلشرع خلط بُت نظام احملافظات اذ كان تسيَتىا وادارهتا للمحافظة مركزيًا يف الواقع و 

الفدرالية الذي تدار بو األقاليم والبلمركزية اإلدارية اليت تدار بو احملافظات ألنو ساوى يف توزيعو للصبلحيات بُت 
ستقلة عن األقاليم واحملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم اليت منحها كل ادلقومات اليت تستطيع من خبلذلا ان تصبح م

 . ( 4)احلكومة االربادية

نبلحظ انو قد  2118( لسنة 27ان ادلشرع كان مرتبكًا يف صياغة مواد قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )
خلط بُت نظام البلمركزية اإلداري والنظام الفدرايل يف إدارة احملافظات العراقية وضلن ندعو ادلشرع اىل تعديل قانون 

ات غَت ادلنتظمة يف أقليم الذي اعترب رللس احملافظة سلطة تشريعية خببلف ما ىو معروف يف نظام البلمركزية احملافظ
 اإلدارية الذي يعترب رللس احملافظة رلرد سلطة تنظيمية ال سبتد اختصاصاهتا اىل تشريع القوانُت.

 

 

                                                           
1
 .74حنان زلمد القيسي، ادلصدر السابق، صُ((

2
ُ.32غيدان، ادلصدر السابق، ص د. إمساعيل صعصاعُ((

3
 م.2115( من الدستور العراقي 775ادلادة )ُ((

4
، 7م. اريج طالب كاظم، اختصاصات السلطات احمللية يف التشريع العراقي، رللة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية، اجمللدُ((

 .752، ص2177العدد الثالث 
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 الثانيالمطلب 

 االختصاص اإلداري

من الوظيفة اإلدارية منها ما يتعلق بالرقابة واالشراف ومنها ما يتعلق برسم  ديارس رللس احملافظة جوانب متعددة
 السياسة العامة وتقدًن اخلدمات يف احملافظة وىذا ما سنبينو يف النقاط االتية:

فيما يتعلق باالختصاصات اليت تتعلق بالوظيفة العامة وتتمثل ىذه االختصاصات يف اختيار العاملُت يف بعض  اواًل/
الوظائف جمللس احملافظة اختيار رئيس رللس احملافظة ونائبو يف اول جلسة يعقدىا واليت يدعو ذلا احملافظ خبلل مخسة 

على ان تنعقد ىذه اجللسة برئاسة أكرب األعضاء سناً، ويصدر عشر يومًا من تاريخ ادلصادقة على نتائج االنتخابات 
 القرار باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس.

كما يتوىل اجمللس اختيار احملافظ ونائبيو ويتم انتخاهبم يف اول جلسة باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس على ان 
صل أي من ادلرشحُت على األغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس تعقد خبلل مدة أقصاىا ثبلثون يومًا ويف حال مل حي

يتم التنافس بُت ادلرشحُت احلاصلُت على أعلى األصوات وينتخب من حيصل على أكثرية األصوات يف االقًتاع 
 .(7)الثاين

دلتبعة يف انتخاب احملافظ كما يقوم اجمللس بانتخاب احملافظ اجلديد بعد قيام اجمللس بأقالة احملافظ السابق تبعًا لآللية ا
او نائبيو خبلل مدة ال تتجاوز مخسة عشرة يوماً من انتهاء مدة الطعن بقرار اإلقالة او صدور قرار ادلصادقة على قرار 
اإلقالة من احملكمة ادلختصة علماً ان القانون كان يشًتط انتخاب زلافظ جديد يف مدة أقصاىا ثبلثُت يوماً من تاريخ 

اما فيما يتعلق بأصحاب ادلناصب العليا يف احملافظة فينحصر دور رللس احملافظة  . (2)تهاء مدة الطعنالتصديق او ان
بعد ادلصادقة اجمللس على الًتشيح فَتفع يف ادلصادقة على ثبلثة اشخاص من بُت مخسة يقوم احملافظ باقًتاحهم اما 

 .(3)االمر اىل الوزير ادلختص ليقوم بتعيُت واحد منهم

/ ادلوافقة على اعبلن منع التجول بأغلبية الثلثُت بناء على طلب احملافظ وبالتنسيق مع السلطات االربادية يف ثانياً 
احلاالت اليت تستدعي ذلك حيث نرى انو ىذا االختصاص يشكل سلالفة صرحية دلا جاء يف الدستور حيث أكد ان 

                                                           
1
 .66بق، صد. حنان زلمد القيسي، ادلصدر الساُ((

2
 .71مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق، صُ((

3
ُ.2118( لسنة 27/تاسعا( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )7ادلادة )ُ((
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 خيتص بإعبلهنا رئيس اجلمهورية ورئيس رللس منع التجول ىو أسلوب او اجراء من إجراءات حالة الطوارئ اليت
 .( 7)الوزراء بطلب مشًتك وحصول موافقة من رللس النواب على ىذا الطلب

رللس خيتص رللس احملافظة برسم السياسة العامة للمحافظة ويعد ىذا االختصاص من بُت اىم االختصاصات  ثالثاً/
فظات والوزارات للنهوض بالواقع اخلدمي والتنموي للمحافظة حيث احملافظة واليت تتمثل يف التنسيق بُت رلالس احملا

ديلك اجمللس رسم السياسة العامة بالتنسيق مع الوزارات ادلعنية يف رلال تطوير اخلطط ادلتعلقة باحملافظة وىذا يعٍت ان 
ىي عبلقة تنسيق بُت  ىناك عبلقة بُت رللس احملافظة والسلطة ادلركزية ولكن ىذه العبلقة ليست عبلقة رقابة وامنا

وىذا ما أكد  (2)رللس احملافظة والسلطة ادلركزية شلا يعٍت ىناك نوع من االستقبلل الذايت للمجلس ذباه السلطة ادلركزية
عليو الدستور حيث نص )ال خيضع رللس احملافظة لسيطرة واشراف أية وزارة أو أية جهة غَت مرتبطة بوزارة ولو مالية 

لذلك نرى ضرورة تعديل نص ادلادة وإعادة صياغتها حبيث تؤدي رلالس احملافظات وظائفها ربت رقابة  مستقلة(
 . (3)السلطة االربادية

يقوم اجمللس بأعداد مشروع ادلوازنة اخلاصة باجمللس لدرجها يف ادلوازنة العامة للمحافظة وكذلك ادلصادقة على  رابعاً/
حملال إليها من احملافظ وإجراء ادلناقلة بُت أبواهبا دبوافقة األغلبية ادلطلقة لعدد األعضاء مشروع ادلوازنة العامة للمحافظة ا

على ان تراعى ادلعايَت الدستورية يف التوزيع دلراكز احملافظة واالقضية والنواحي ورفعها اىل وزارة ادلالية يف احلكومة 
 . (4)االربادية لتوحيدىا مع ادلوازنة الفدرالية

يقوم رللس احملافظة بتوزيع اخلدمات العامة للوحدات احمللية بأعتباره ىو ادلمثل الرئيسي ألبناء احملافظة وكذلك خامساً/ 
ركز الوزارات دبا يكفل تقدًن أفضل اخلدمات وأسرعها حيث يقوم اجمللس بادلصادقة ة ادلرافق العامة بالتنسيق مع مإدار 

بالدمج واالستحداث وتغيَت امسائها ومراكزىا وما يًتتب والنواحي والقرى على اجراء التغيَتات اإلدارية على االقضية 
عليها من تشكيبلت إدارية ضمن حدود احملافظة بناًء على اقًتاح احملافظ او ثلث أعضاء اجمللس اضافة اىل ذلك 

 اختيار شعار للمحافظة مستوحى من اإلرث التارخيي واحلضاري ذلا.

ويقوم كذلك اجمللس بتحديد أولويات احملافظة يف اجملاالت كافة ورسم سياستها ووضع اخلطط االسًتاتيجية لتنميتها دبا 
ال يتعارض مع التنمية الوطنية ونبلحظ صلاح أي عمل اداري يقتضي التخطيط ادلسبق لو وتشخيص واقع حال 

                                                           
1
 .787رياض عبد عيسى الزىَتي، ادلصدر السابق، صُ((

2
 /رابعاً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7نص ادلادة )ُ((

3
 م.2115( من الدستور العراقي 722نص ادلادة )ُ((

4
 /خامساً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7ادلادة )ُ((
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ا تعارضت ىذه اخلطط مع خطط التنمية الوطنية جاز اخلدمات على ان تتفق مع السياسة العامة للمحافظة وإذا م
 رفع النزاع اىل احملكمة االربادية العليا باعتباره نزاع بُت سلطة مركزية وأخرى زللية.

سادساً/ يباشر رللس احملافظة اختصاصات ضبطية من خبلل ادلصادقة على اخلطط األمنية احمللية ادلقدمة من قبل 
حملافظ بالتنسيق مع الدوائر األمنية االربادية مع مراعاة خططها األمنية أي ىناك عمل ادلؤسسات األمنية عن طريق ا

 .  (7)مشًتك متناسق ومتزامن بُت احملافظة واحلكومة ادلركزية من أجل تقدًن أفضل اخلدمات للمواطن

 لمطلب الثالثا

 االختصاص الرقابي

الوحدات اإلدارية وعلى كافة ادلرافق العامة يف احملافظة لضمان يقوم رللس احملافظة دبهمة الرقابة واالشراف على رؤساء 
ادلواطنُت ويهدف رللس احملافظة من ىذه الرقابة التأكد من مدى احًتام األجهزة  جلمهورتقدًن أفضل اخلدمات 

التنفيذية احمللية دلبدأ ادلشروعية أي ضمان التزام تصرفاهتا احلدود اليت رمسها القانون وال يقتصر دور الرقابة على مدى 
رارات وإمنا ديتد كذلك اىل ما تربمو من عقود التزام اإلدارة احمللية يف تصرفاهتا بقواعد ادلشروعية فيما تصدره من ق

ومدى التزامها باإلجراءات اليت حددىا القانون.كذلك يهدف اجمللس من ىذه الرقابة احلد من حاالت الفساد 
على الصعيد احمللي ويتحقق ذلك من خبلل آليات زلددة كاالستيضاح والسؤال واالستجواب وحىت اإلداري وادلايل 
اكتشاف األخطاء ومعرفة أسباهبا وإببلغ اجلهات ادلسؤولة يف الوقت ادلناسب شلا ديكنها من ازباذ اإلقالة. وايضًا 

 .(2)اإلجراءات والقرارات التصحيحية ادلناسبة

حيث يتوىل رللس احملافظة الرقابة على مجيع أنشطة اذليئات التنفيذية احمللية باستثناء احملاكم والوحدات العسكرية 
يات وادلعاىد لضمان حسن أداء اعماذلا عدا الدوائر ذات االختصاص االربادي وهبذا يكون واجلامعات والكل

االختصاص الرقايب جمللس احملافظة شامبلً جلميع ادلرافق يف احملافظة كمرفق التعليم والصحة واإلسكان والبلديات واالمن 
ولكن اذا تسببت احدى  (3)اليت تتبعها ىذه ادلرافقالعامة اليت تقرىا الوزارات الداخلي وغَتىا دون االخبلل بالسياسة 

ادلرافق احملصنة من رقابة رلالس احملافظات بنشاطها ضرر للمحافظة نرى من األفضل فرض نوع من الرقابة غَت ادلباشرة 

                                                           
1
 /أحد عشر/ثالث عشر/خامس عشر/عاشراً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7ادلادة )ُ((

2
، 2174، 34لية، رللة كلية الرافدين اجلامعة للعلوم، العدد د. كاظم جاسم كباشي العبودي، االختصاص الرقايب للحكومات احملُ((

 .65ص
3
ُُ.2118( لسنة 27/سادساً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )7ادلادة )ُ((
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لتنفيذية على ىذه ادلرافق دلتابعة أداء عملها قدر تعلق االمر باحملافظة حيث يستطيع احملافظ باعتباره شلثل للسلطة ا
 .(7)بتقدًن الشكوى اىل الوزير ادلختص شلثبلً بالسلطة الرئاسية يف ادلركز

وايضًا جمللس احملافظة سلطة استجواب احملافظ او أحد نائبيو بناءًا على طلب ثلث أعضائو وعند عدم قناعة األغلبية 
مقااًل دبوافقة األغلبية ادلطلقة لعدد البسيطة بأجوبة ادلستجوب يعرض للتصويت على اإلقالة يف جلسة ثانية ويعترب 

أعضاء اجمللس ويكون طلب اإلقالة مستنداً اىل أحد األسباب عدم النزاىة او استغبلل ادلنصب الوظيفي، التسبب يف 
 ىدر ادلال العام، فقدان أحد شروط العضوية، اإلمهال او التقصَت ادلتعمدين يف أداء الواجب وادلسؤولية.

كما ان للمجلس صبلحية أقالة رئيس رللس احملافظة او نائبو من ادلنصب باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس يف 
حالة ربقق أحد األسباب اليت يتم اقالة احملافظ على أساسها ادلذكورة أعبله وبناء على طلب ثلث أعضاء اجمللس 

احمللية وتكون ىذه الرقابة يف صورة استجواب اذليئات اإلدارية  وىذا يعٍت ان جمللس احملافظة رقابة إدارية على رؤساء
 .(2)احملافظ واقالتو بالطريقة اليت بيناىا

وكذلك يباشر اجمللس رقابتو على رللسي القضاء والناحية وجيوز لو حل اجمللسُت باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضائو وبناء 
عمال وادلهام ادلوكلة اليو، األاألسباب التالية: االخبلل اجلسيم ب على طلب من القائمقام او مدير الناحية اذا ربققت

 .(3)سلالفة الدستور والقوانُت االربادية وفقدان ثلث األعضاء شروط العضوية

وايضًا لو اعفاء أصحاب ادلناصب العليا يف احملافظة باألغلبية ادلطلقة ألعضاء اجمللس بناءًا على طلب مخسة عدد 
اءًا على اقًتاح من احملافظ. فاالختصاص الرقايب للمجالس احمللية خيوذلا سلطة االشراف والتفتيش أعضاء رللس او بن

على نشاط اجلهات اخلاضعة للرقابة هبدف الوقوف على حسن قيام األجهزة احمللية بادلهام ادلوكلة إليها ومدى التزاماهتا 
خدام لتحقيق األىداف ادلخطط ذلا واليت تسعى اذليئات هبا ويستهدف التأكد من استخدام ادلوارد ادلتاحة أفضل است

احمللية اىل ربقيقها والكشف عن األخطاء واالضلرافات والعمل على إصبلحها دبا يتفق مع ادلصلحة العامة وضمان 
 .( 4)حسن أداء اخلدمات اإلدارية

 

 
                                                           

1
 .67د. جاسم كاظم كباشي العبودي، ادلصدر السابق، صُ((

2
 .2118( لسنة 27ادلنتظمة يف أقليم رقم )/ثامناً/ ثانياً( من قانون احملافظات غَت 7ادلادة )ُ((

3
 .787د. رياض عبد عيسى الزىَتي، ادلصدر السابق، صُ((

4
 . 82حنان زلمد القيسي، ادلصدر السابق، صُ((
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 المبحث الثالث
مسات البلمركزية اإلدارية اليت سبيزىا عن الفدرالية اليت تتمتع فيها تعترب رقابة السلطة ادلركزية على اذليئات احمللية من اىم 

اذليئات احمللية باستقبلل ذايت ال خيضع للرقابة اإلدارية للمركز واالستقبلل اإلداري عن السلطة ادلركزية ال يعٍت 
ى مسؤولة عن إدارة ادلرافق العامة االنفصال كليًا عنها ألن السلطة ادلركزية سبلك رقابة إدارية على اجملالس احمللية وتبق

للدولة بشكل مباشر او غَت مباشر حفاظًا على الوحدة السياسية واإلدارية للدولة وخاصة فيما يتعلق باحًتام القانون 
من قبل السلطات احمللية والرقابة اليت تباشرىا السلطة ادلركزية على اجملالس احمللية لضمان حسن سَت اإلدارة يف ىذه 

ات واتساقها مع السياسة العامة للدولة وتقوم هبذه الرقابة عدة جهات حكومية مركزية وىو ما سنتطرق اليو يف الوحد
 ىذا ادلبحث وذلك يف ثبلث مطالب سيخصص:

 لرقابة الربدلاناادلطلب األول/ 
 ادلطلب الثاين/ احلكومة ادلركزية

 ادلطلب الثالث/ القضاء اإلداري
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 األولالمطلب 
 البرلمان

ان الرقابة اليت يباشرىا الربدلان على رللس احملافظة واجملالس احمللية نص عليها قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم 
احملافظة لرقابة رللس النواب وىذا يعٍت ان رللس النواب ىو الذي يقرر انشاء  رللسعلى ان زبضع اجملالس احمللية و 

ينظمها ويبُت اختصاصاهتا وكيفية العمل فيها وكذلك ىو صاحب احلق يف الغاء ما قررتو القوانُت اذليئات البلمركزية و 
ولكن ىذا النص يتعارض مع احكام الدستور وذلك الن الدستور  (7)او يف تعديلها بالزيادة عليها او احلذف منها

نواب بالرقابة على رللس احملافظة حدد اختصاصات رللس النواب على سبيل احلصر ومل يشر اىل صبلحيات رللس ال
 .(2)واجملالس احمللية حيث ال جيوز إضافة اختصاصات جديدة جمللس النواب

اما فيما يتعلق دبخالفة ىذا النص دلبدأ البلمركزية اإلدارية يتمثل يف إن ىذه اذليئات البلمركزية زبضع لرقابة السلطة 
اقحام السلطة التشريعية يف شلارسة الرقابة على ىذه اجملالس ىو خرق التنفيذية االربادية ادلوجودة يف العاصمة وان 

واضح ألركان البلمركزية اإلدارية اإلقليمية حيث نرى ان الصبلحيات الرقابية ادلمنوحة جمللس النواب تبيح للمجلس 
ىذا  (3)لث أعضاء اجمللسالكثَت من احلقوق منها حل رللس احملافظة باألغلبية ادلطلقة بناًء على اقًتاح احملافظ او ث
النص كذلك يتعارض  ىذافيما يتعلق بالرقابة التشريعية للمجلس على اجملالس احمللية ورللس احملافظة حيث نبلحظ ان 

مع احكام الدستور اليت حددت اختصاصات رللس النواب وال جيوز إضافة اختصاص جديد للمجلس إضافة اىل 
ذلك ان ىذا االختصاص أداري وبالتايل ال جيوز اقحام رللس النواب يف مباشرتو حيث شكل ىذا التعارض ربدياً 

 .(4)ىذا القانون تشريعياً نرى من األفضل إزالة ىذا التعارض بتعديل
وايضًا يظهر دور رللس النواب الرقايب على اذليئات البلمركزية بوصفو ىو صاحب االختصاص األصيل يف اصدار 

من خبلل التشريعات يف الدولة حيث نبلحظ ان رللس النواب ديارس ىذه الرقابة التشريعية على اذليئات البلمركزية 
تة لغرض مباشرة رقابتو على اذليئات البلمركزية وذلك تكون مهمة ىذه اللجان يشكلها جلان معينة دائمة او مؤق

البحث وتقصي احلقائق حول موضوع ما وكذلك البحث وتقصي عن ادلوضوعات اليت تنظر فيها اجملالس اللجان 
معُت  احمللية واحملافظة وذلا يف سبيل ذلك دعوة أي وزير او من ىو يف درجتو لغرض استجوابو ومناقشتو حول موضوع

وكذلك دعوة أصحاب الدرجات اخلاصة من موظفي احلكومة لغرض استجواهبم و مناقشتهم ومن ىذه اللجان اليت 

                                                           
1
 .2118( لسنة 27( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )2ادلادة )ُ((

2
 م.2115( من الدستور العراقي 67ادلادة )ُ((

3
 ( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.21ادلادة )ُ((

4
 .37د. إمساعيل صعصاع غيدان، ادلصدر السابق، صُ((
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شكلها رللس النواب واليت تعٍت بشؤون احملافظات غَت ادلنتظمة يف اقليم ىي جلنة شؤون احملافظات غَت ادلنتظمة يف 
كلها يستطيع رللس النواب مراقبة اعمال رللس  احملافظة أقليم وعن طريق ىذه اللجنة وغَتىا من اللجان اليت ش

يف احملافظة وعلى ادلستوى احمللي وكذلك ايضًا يقوم رللس النواب بفتح واجملالس احمللية والنشاطات اليت تقوم هبا 
وكذلك مراقبة اذليئات البلمركزية عند ادلصادقة  (7)مكاتب يف احملافظات لتأمُت التواصل ادلستمر مع أعضائو واجلماىَت

على مشروع ادلوازنة العامة واجراء ادلناقلة بُت أبواهبا وزبفيض امجايل مبالغها وقد أشار قانون احملافظات اىل 
.وكذلك ديارس رللس النواب الرقابة الفنية على رلالس احملافظات يتمثل خبضوع دوائر احملافظات واجملالس ((2ذلك

احملافظة وبيان ما اذا كانت ىذه اإليرادات اليت لية اىل ديوان الرقابة ادلالية فيما يتعلق بتدقيق احلسابات وايرادات احمل
تتم عن طريق أنشطة احملافظة ترسل يف البدأ اىل اخلزينة ادلركزية لتمنح اىل احملافظة ضمن حصتها من ادليزانية ام تنفق 

 . (3)كل نزاعاً بشأنو مع احلكومة ادلركزية يقتضي معاجلتو عند تعديل القانونمباشرة من قبل احملافظة وىذا يش
النواب حيث أضاف ادلشرع العراقي اختصاصًا جديداً اىل رللس النواب  جمللسكذلك فيما يتعلق بالصبلحية الرقابية 

حيث حيق للمجلس  2118( لسنة 27دبقتضى التعديل األول لقانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )
ة عدم إزالة االعًتاض على القرارات الصادرة من رللس احملافظة اذا كانت سلالفة للدستور او القوانُت النافذة ويف حال

جمللس النواب حل رللس احملافظة كما ذكرنا باألغلبية القرار باألغلبية البسيطة كذلك  ادلخالفة جمللس النواب الغاء
ادلطلقة لعدد أعضائو بناًء على طلب احملافظ او ثلث أعضاء اجمللس اذا ربققت األسباب ادلذكورة يف نص قانون 

الس احمللية باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضائو بناءًا على طلب من القائمقام احملافظات كذلك جمللس احملافظة حل اجمل
 .(4)بالنسبة للمجلس

 ىذا فيما يتعلق بالصبلحية التشريعية جمللس النواب اما فيما يتعلق بالرقابة اإلدارية جمللس النواب إقالة احملافظ باألغلبية
دة منها عدم النزاىة او استغبلل ادلنصب الوظيفي، والتسبب يف ادلطلقة بناًء على اقًتاح رللس الوزراء ألسباب ع 

ىدر ادلال العام، وفقدان احد شروط العضوية، واإلمهال والتقصَت يف أداء الواجب وادلسؤولية أي ان رللس النواب 
انون احملافظات ادلعدل ديارس الرقابة اإلدارية اىل جانت رللس احملافظة على رؤساء اذليئات اإلدارية احمللية ىذا يعٍت ان ق

منح رللس النواب اختصاصًا جديدًا وىذا ال جيوز ألن اختصاصات رللس النواب زلددة يف الدستور على سبيل 
احلصر ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان اقالة احملافظ يفًتض ان تكون من اختصاص السلطة التنفيذية ادلركزية طادلا 

                                                           
1
د. ادريس حسن زلمد، الرقابة على اذليئات اإلدارية البلمركزية اإلقليمية يف العراق، رللة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، ُ((

 . 796_794، السنة الرابعة، ص2، العدد4اجمللد
2
 /احد عشر( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7ادلادة )ُ((

3
 ن احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.( من قانو 47ادلادة )ُ((

4
 يف أقليم. /ثانياً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة21ادلادة )ُ((
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ليم تعمل على وفق مبدأ البلمركزية حيث نرى من األفضل ان يتم تعديل نصوص ىذا ان احملافظات غَت ادلنتظمة يف أق
 . (7)مع الدستورالقانون بسن نصوص جديدة تتبلئم مع اختصاصات رللس النواب وعدم تعارضها 

 

 المطلب الثاني
 الحكومة المركزية

ادلتمثلة بالسلطة التنفيذية رئيس رللس الوزراء على اذليئات احمللية لضمان ان الرقابة اليت تباشرىا احلكومة ادلركزية 
مشروعية القرارات اليت تصدر من ىذه اذليئات بالصورة اليت بينها ادلشرع عندما خول رللس احملافظة صبلحيات 

التنفيذي ادلباشر عن  لو متعددة ربت رقابة واشراف السلطة التنفيذية حيث يباشر رئيس رللس الوزراء بأعتباره ادلسؤ 
العام للقوات ادلسلحة رقابتة على اذليئات احمللية وىي رقابة عضوية على األشخاص السياسة العامة للدولة والقائد 

ورقابة موضوعية على اعمال اجمللس وتتمثل الرقابة األوىل على شلثل السلطة التنفيذية احملافظ واألعضاء ادلعنيُت حبكم 
شلثلو السلطة ادلركزية يف احملافظة والرقابة الثانية على اعمال اجمللس فهي تشمل كافة اعمال القانون بأعتبارىم 

وصبلحيات ووظائف اإلدارة احمللية. ان من مظاىر رقابة السلطة ادلركزية على اجملالس احمللية تستطيع حلها أي ان 
الس اإلدارية بناًء على اقًتاح الوزير يف حالة ربقق ادلشرع اعطى احلق للسلطة ادلركزية ادلتمثلة دبجلس الوزراء حل اجمل

احدى األسباب منها دلخالفتها لواجباهتا او اصبح بقاؤىا مضراً بادلصلحة العامة او فقدت أكثرية أعضائها ادلنتخبُت 
د حل اجمللس وايضًا للوزير ان ديارس دور الرقابة يف تأجيل اجتماعات اجمللس احمللي دلدة ال تزيد على ستُت يومًا وعن

او تأجيل اجتماعاتو تقوم جلنة برئاسة رئيس الوحدة اإلدارية يف اجمللس بواجبات رللس احمللي بصورة مؤقتة حلُت 
 .(2)تشكيل اجمللس اجلديد او انتهاء مدة تأجيل االجتماعات

ات للتنسيق بُت احملافظوديارس رئيس رللس الوزراء رقابتو على اذليئات البلمركزية من خبلل ترأسو للهيئة العليا 
قانون احملافظات نص على ان العبلقة بُت اذليئات احمللية والسلطة ادلركزية ىي عبلقة والسلطة ادلركزية ونبلحظ ان 

تنسيق وليست عبلقة رقابية أي ان العبلقة بُت احملافظ ورللس احملافظة وبُت السلطة ادلركزية ىي عبلقة تنسيقية وذلك 
عية تنفيذية ازاءىا حيث يقوم رللس احملافظة برسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع لعدم وجود رابطة تب

الوزارات ادلعنية يف رلال تطوير اخلطط ادلتعلقة باحملافظة ومن ادلعلوم ان التنسيق ال يتضمن مفهوماً للرقابة او التبعية شلا 
 .(3)التنفيذية يف ادلركز يعٍت ىناك نوع من االستقبلل للهيئات احمللية إزاء السلطة

                                                           
1
 .37_36د. إمساعيل صعصان غيدان، ادلصدر السابق، صُ((

2
 .781ادلصدر السابق، ص د. علي زلمد بدير، د. عصام عبد الوىاب الربزصلي، مهدي ياسُت السبلمي،ُ((

3
 /رابعاً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7)ادلادة ُ((
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وايضاً خيضع تعيُت احملافظ ادلنتخب من قبل رللس احملافظة لصدور مرسوم مجهوري خبلل مخسة عشرة يوماً من تاريخ 
انتخابو وعندىا يباشر مهامو يف احملافظة ىذا يعٍت ان احملافظ ال يستطيع مباشرة عملو قبل صدور ادلرسوم اجلمهوري 

ذلك فان على رللس احملافظة انتخاب آخر مكانو حيث ديلك رئيس اجلمهورية سلطة تقديرية يف بتعيينو واذا مل يتم 
يفهم ان ليس للسلطة ادلركزية اية صبلحية يف اختيار رؤساء الوحدات اإلدارية او  ( 7)انتخاب احملافظ آخر مكانو

لى ىذه اجملالس يف اإلقالة وىي ليست اقالتهم سوى التصديق على اختيار اجملالس احمللية يف التعيُت واالقًتاح ع
ادلطلقة جمللس احملافظة او بناًء على اقًتاح رئيس الوزراء وباألغلبية ذاهتا  صبلحيات اصلية حيث يقال احملافظ باألغلبية

حيث مل ديلك رئيس رللس الوزراء ىذه الصبلحية مباشرة بل يقدم اقًتاحو بأقالة احملافظ اىل رللس النواب اذ توفرت 
حدى األسباب اإلقالة واليت ىي عدم النزاىة او استغبلل ادلنصب الوظيفي، التسبب يف ىدر ادلال العام، فقدان احد ا

شروط العضوية، اإلمهال والتقصَت ادلتعمدين يف أداء الواجب وادلسؤولية فاذا ما ثبت لرئيس رللس الوزراء توفر احدى 
نواب وىو بذلك ليس لو سلطة فعلية على احملافظ بل لو ان يقًتح على ىذه األسباب يقوم بتقدًن اقًتاحو اىل رللس ال

 .(2)رللس النواب أقالة احملافظ
ان الدستور أكد على ان ال خيضع رللس احملافظة لسيطرة او اشراف أية وزارة او اية جهة غَت مرتبطة بوزارة ولو مالية 

لذلك نرى ان رلرد اقًتاح رئيس رللس الوزراء بأقالة احملافظ يعد تدخبًل من قبلو يف االختصاصات احلصرية  (3)مستقلة
جمللس احملافظة وسلالفة نص ادلادة يف الدستور اليت اشرنا اليها ىذا من ناحية و من ناحية أخرى اذا كان رئيس رللس 

فظة ىي االبقاء عليو ففي ىذه احلالة سوف يكون ىناك تعارض الوزراء يرغب بأقالة احملافظ وكانت رغبة رللس احملا
بُت السلطات االربادية وسلطات احملافظة وىي ليست من االختصاصات احلصرية للسلطات االربادية وسوف تكون 

 .(4)األولوية جمللس احملافظة ىذا ما اشار اليو الدستور
اعفاء أصحاب ادلناصب العليا يف اذليئات البلمركزية وقد  ايضًا تظهر رقابة رئيس رللس الوزراء من خبلل سلطتو يف

أشار قانون احملافظات النافذ اىل قيام رئيس رللس الوزراء بأعفاء أصحاب ادلناصب العليا يف احملافظة بناًء على اقًتاح 
ن يرشحهم رللس من الوزير ادلختص أي ان الوزير يراقب تلك اذليئات عندما يقوم بتعيُت أحد األشخاص الثبلثة الذي

كما تظهر رقابة رللس الوزراء على اذليئات البلمركزية فيما يتعلق بإنشاء   (5)احملافظة لشغل ادلناصب العليا يف احملافظة
األقاليم حيث يقدم طلب تكوين األقاليم اىل رللس الوزراء و ىنا يكون دوره شكلي فقط يقتصر على مفاربة 

                                                           
1
 /اواًل( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.26ادلادة )ُ((

2
 .791د. ادريس حسن زلمد، ادلصدر السابق، صُ((

3
 م.2115( من الدستور العراقي 722ادلادة )ُ((

4
 م.2115( من الدستور العراقي 775ادلادة )ُ((

5
 .797، صنفسو  ادريس حسن زلمد، ادلصدر السابقد. ُ((
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تشكيل أقليم وىذا ما نص عليو قانون  االستفتاء يف احملافظات اليت ترومإجراءات  العليا لبلنتخابات ألزباذادلفوضية 
وايضًا يقوم رئيس رللس الوزراء بإصدار قرار  2118( لسنة 73اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين اإلقليم رقم )

ون ذليئة الناخبُت يف احملافظات الراغبة بتشكيل اإلقليم يف حالة صلاح االستفتاء واما اإلرادة الفعلية لتشكيل اإلقليم فتك
 . (7)بتشكيل األقاليم

يباشر رللس الوزراء الدور الرقايب يف حالة اذا نشب خبلف بُت وجو نظر احملافظ ادلختص بأعتبار الرئيس  وكذلك
بُت جمللس احملافظة وأعاد احملافظ القرار خبلل مدة مخسة عشرة يومًا تعُت على اجمللس إعادة اإلداري للمجلس و 

احملافظ مث يقرر عما اذا كان يعدل عن قراره قبل  ابداىاللوقوف على األسباب وادلبلحظات اليت  تستفيضةادلناقشة ادل
ع حيث يقوم الوزير ادلختص بعرض االمر على اعًتاض احملافظ مرة ثانية او يتمسك بو خبلل مدة مل حيددىا ادلشر 

رللس الوزراء خبلل مدة ثبلثون يومًا من عرض وجو اخلبلف عليو ألزباذ اإلجراءات وإصدار قراره فيما يتعلق 
 باخلبلف الذي بينهم اما بتأييد قرار احملافظ ادلختص او رللس احملافظة خبلل مدة ثبلثون يوماً.

رللس الوزراء تقييم اعمال احملافظات وذلك هبدف التحقق من اتفاق اعمال  يباشرىا يت وايضًا من اعمال ادلراقبة ال
رلالس احملافظات مع السياسة العامة للدولة والتأكد من ربقيق ىذه اجملالس األىداف ادلنوطة ذلا وتقدًن التوجيهات 

احملافظات وايضاً عقد اجتماعات مشًتكة ذلا والعمل على تنسيق بُت احملافظات والوزارات اليت نقلت اختصاصاهتا اىل 
والوزراء للوقوف على كيفية التعاون فيما بُت الوزراء واحملافظُت وكذلك تبادل الرأي يف حل ما قد بُت احملافظُت 

يعًتيهم من معوقات خاصة بالنشاط احمللي والعمل على حلها ووضع السبل البلزمة للتغلب عليها وايضًا يصدر قرار 
وكذلك ديارس رللس  س ادلركز وادلدن واالحياء من رئيس رللس الوزراء بشرط موافقة رللس احملافظة عليو.بتعيُت رئي

موازنة العامة للدولة عندما يصدر األنظمة والتعليمات  بأعدادالوزراء رقابتو على اذليئات البلمركزية اثناء قيامو 
 . (2)ة ادلركزيةوالقرارات لغرض تنفيذ القوانُت اليت تقدم من قبل احلكوم

 
 
 
 

                                                           
1
منشور يف جريدة الوقائع العراقية  2118( لسنو 73( من قانون اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم رقم )8،3ادلادة )ُ((

 .77/2/2118، يف تاريخ 4161العدد 
2
زلمد عبد العال، الرقابة السياسة والقضائية على اعمال اإلدارة احمللية، دار الفكر القانوين بطنطا، مصر  د. زلمد الديداموينُ((
 .776_773، ص2118،
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 المطلب الثالث
 القضاء اإلداري

لقد ظل امر استحداث القضاء اإلداري يف العراق حلم يراود الكثَت من رجال الفقو والقضاء نظراً دلا ديثلو ىذا القضاء 
( لسنة 716من ضمانات حلقوق االفراد وحرياهتم ذباه تعسف اإلدارة وذباوزاهتا وبصدور قانون التعديل الثاين رقم )

اإلداري اىل جانب مت دبوجبة استحداث زلكمة القضاء  7979ة ( لسن65لقانون رللس شورى الدولة رقم ) 7989
تشكيبلت رللس شورى الدولة وىي اذليئة العامة، اذليئات ادلختصة، احملكمة اإلدارية العليا، رللس االنضباط العام 

ئات يف دوائر وزبتص زلكمة القضاء اإلداري بالنظر يف صحة األوامر والقرارات اإلدارية اليت تصدر عن ادلوظفُت واذلي
الدولة والقطاع االشًتاكي واليت مل يعُت مرجح للطعن هبا إال ان ادلشرع إستثٌت بعض االعمال والقرارات من والية 

السيادة والقرارات اإلدارية اليت زلكمة القضاء اإلداري فقضى بعدم اختصاصها بالنظر يف الطعون ادلتعلقة بأعمال 
منها او  للتظلمورية وفقًا لصبلحياتو الدستورية والقرارات اليت رسم القانون طريقًا تتخذ تنفيذًا لتوجيهات رئيس اجلمه

االعًتاض عليها او الطعن فيها وان ىذه االستثناءات ذبعل من اختصاصات احملكمة زلدودة ومتواضعة بإخراج طائفة  
 . (7)كبَتة من االعمال اإلدارية من اختصاصات احملكمة

لقانون رللس شورى الدولة تناول بشيء من التعديل على  2173( لسنة 77اخلامس رقم ) عند صدور قانون التعديل
رللس شورى الدولة حيث قضى بتشكيل زلكمة للقضاء اإلداري برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء اإلداري او 

اء اإلداري مستشار وعضوين من ادلستشارين يف بعض ادلناطق وجيوز عند االقتضاء تشكيل زلاكم أخرى للقض
يان يصدر من وزير العدل أي ان رللس شورى الدولة ديارس اختصاصو بولقضاء ادلوظفُت يف مراكز احملافظات ب

 .  (2)القضائي وفقاً للتعديل اخلامس من خبلل احملكمة االربادية العليا وزلاكم القضاء اإلداري وزلاكم قضاء ادلوظفُت
قد سبارس ىذه الرقابة على اشخاص اإلدارة احمللية وقد سبارس على القرارات الرقابة القضائية على رلالس احملافظات 

الصادرة عن اجمللس والرقابة على األشخاص تتمثل بالرقابة على أعضاء اجملالس احملافظات والقرارات الصادرة بإهناء 
 تعد اجلهة القضائية العضوية يف اجمللس احمللي ويكون االختصاص يف نظر الدعوى حملكمة القضاء اإلداري اليت

ادلختصة بالنظر يف ادلنازعات اليت ربصل بُت اإلدارات التنفيذية واجملالس احمللية يف اذليئات البلمركزية فعند صدور قرار 
عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية او ربقق  احملافظةمن رللس احملافظة بأهناء عضوية أحد أعضاء رللس 

ية األخرى كعدم النزاىة او استغبلل ادلنصب الوظيفي، التسبب يف ىدر ادلال العام، اإلمهال احد أسباب اهناء العضو 

                                                           
1
 .739، ص2175، بغداد، السنهوري، القضاء اإلداري، الطبعة األوىل، دار ايند. وسام صبار العُ((

2
، يف تاريخ 2774منشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد  7979( لسنة 65م )/ثانياً( من قانون رللس شورى الدولة رق7ادلادة )ُ((

77/6/7979. 
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حيث حيق للعضو اجمللس الطعن بقرار  (7)والتقصَت ادلعتمدين يف أداء الواجب وذلك باألغلبية ادلطلقة لعدد أعضاء
تبلغة بقرار االهناء العضوية وعلى أهناء عضويتو لدى زلكمة القضاء اإلداري خبلل مخسة عشر يومًا من تاريخ 

ايضاً يف حالة صدور  (2)بالطعن خبلل مدة ثبلثُت يوماً من تاريخ استبلمها للطعن ويكون قرارىا باتاً ت احملكمة ان تب
قرار بأقالة احملافظ وجيوز لو الطعن بقرار اإلقالة لدى زلكمة القضاء اإلداري خبلل مدة مخسة عشر يومًا من تاريخ 

احملكمة بالطعن خبلل مدة ثبلثُت يومًا اال ان التعديل األول للقانون احملافظات مل ينص صراحة على ت تبلغة بو وتب
عندما داري باتاً هبذا الطعن مثلما فعل بالطعن ادلقدم من أعضاء اجمللس حول اهناء عضويتهم القرار زلكمة القضاء اال

نص على ان قرار احملكمة باتًا لذلك ندعو ادلشرع اىل إعادة النظر يف نص ادلادة وتعديلها حبيث يكون قرارهتا هبذا 
درة من اجمللس تتمثل برقابتها على صحة األوامر احملكمة على القرارات الصا سبارسهااخلصوص باتو اما الرقابة اليت 

والقرارات اإلدارية اليت يصدرىا اجمللس باإلضافة اىل القرارات اليت تصدر من ادلوظفُت يف دوائر الدولة والقطاع العام 
ر اليت مل يعُت مرجعًا للطعن فيها وذلك بناًء على طعن من ذوي مصلحة فتمارس رقابتها على كل قرار اداري يصد

 . (3)من اجمللس كأن يصدر عن اجمللس قراراً ادارياً باستهبلك قطعة أرض دون مراعاة احكام قانون االستهبلك
إضافة اىل الرقابة اليت ديارسها رللس االنضباط العام على القرارات اإلدارية اليت تصدر عن رللس احملافظة كأن يصدر 

و دون التقيد دبا اوجبو القانون من إجراءات تسبق الفصل كأجراء قرارًا اداريًا بفصل موظف دون سبب من القانون أ
التحقيق االصويل مع ادلوظف وغَتىا ويعترب من أسباب الطعن ان يتضمن القرار خرقاً او سلالفة للقانون او األنظمة او 

او فيو إساءة او  ىا تفسَت او التعليمات او التعليمات او ان يكون القرار يتضمن خطًأ يف تطبيق القانون او األنظمة 
تعسف يف استعمال السلطة ويعترب من قبيل القرارات واالوامر رفض أو امتناع ادلوظف او اذليئات يف دوائر الدولة 
والقطاع العام عن ازباذ قرار او أمر كان من الواجب عليها ازباذه حيث يتم الطعن بالقرار الصادر منهم امام زلكمة 

 . (4)القضاء اإلداري
وايضًا قرار حل رللس احملافظة عند ارتكاهبا ألحد األسباب اليت نص عليها قانون احملافظات واخبلذلا بواجباهتا  
كاألخبلل اجلسيم باألعمال وادلهام ادلوكلو إليها، سلالفة الدستور والقوانُت، فقدان ثلث األعضاء شروط العضوية 

غلبية ادلطلقة بناء على طلب ثلث األعضاء او بقرار من رللس ويكون حل رللس احملافظة اما بقرار من اجمللس باأل
النواب باألغلبية ادلطلقة بناء على طلب احملافظ او طلب ثلث عدد اعضاءه حيث جمللس احملافظة ادلنحل او لثلث 
اعضاءه االعًتاض على قرار احلل أمام زلكمة القضاء اإلداري خبلل مخسة عشر يومًا من تاريخ صدوره وعلى 

 .(5)يف االعًتاض خبلل ثبلثُت يوماً من تاريخ تسجيلو لديها تكمة ان تباحمل
 

                                                           
1
ُ/ثامناً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.7ادلادة )ُ((

2
 /ثالثاً( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم.6ادلادة )ُ((

3
 .31حنان زلمد القيسي، ادلصدر السابق، صُ((

4
 . 37مؤسسة النور اجلامعة، ادلصدر السابق، صُ((

5
 .2118( لسنة 27( من قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف أقليم رقم )21ادلادة )ُ((
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 الخاتمة
 االستنتاجات :

 -بعد ان انتهينا من ىذا البحث فقد خلصنا اىل االستنتاجات التالية :

اإلقليمية ىي طريقة من طرق اإلدارة يتم دبوجبها توزيع اختصاصات الوظيفة : تعد البلمركزية اإلدارية أوال
اإلدارية بُت احلكومة ادلركزية واجملالس احمللية ادلنتخبة واليت سبثل سكان الوحدات اإلدارية  اإلقليمية على 

ان يكون ذلك ربت رقابة السلطة ادلركزية وذلك لصيانة وحدة الدولة السياسية ولضمان مشروعية اعماذلا 
 دبا ينسجم والدولة القانونية .

مل  لبلقاليمنتظمة يف إقليم اختصاصات متشاهبة لبلختصاصات ادلمنوحة منح احملافظات الغَت م ثانيا:
اىل ان تكون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم  سيوصلوذبعل ادلشرع ينتبو اىل ان ادلطاف الذي سار بو 

من  مكنهاوالية او دويلة مستقلة عن احلكومة ادلركزية بعد ان منحها اختصاصات مالية وإدارية واسعة 
 ة أمواذلا بنفسها يف الوقت الذي مل جيعل  على اعماذلا رقابة إدارية مباشرة من احلكومة ادلركزية .إدار 

 جمللس( على ان 21، يف ادلادة ) 2118( ، لسنة 27لقد أشار ادلشرع يف قانون احملافظات رقم ) ثالثا:
لفة للدستور والقوانُت النواب االعًتاض على القرارات اليت تصدر عن رللس احملافظة  اذا كانت سلا

النافذة اال انو مل حيدد احلاالت اليت تعد فيها القرارات سلالفة للدستور على سبيل احلصر شلا يفسح اجملال 
 جمللس النواب التمادي يف استخدام احلق .

من خبلل رقابة رئيس رللس الوزراء على رلالس احملافظة نبلحظ انو ال ديلك الصبلحية االصلية رابعا: 
بإقالة احملافظ بل لو ان يقًتح أقالتو اىل رللس النواب اذا توافرت احدى أسباب اإلقالة فليس لو سلطة 

 فعلية على احملافظ.

، أتاح ذلذه احملافظات  2118( لسنة 27ان قانون احملافظات الغَت منتظمة يف اقلم ) خامسا:
باستقبلل  سبتعهاتشريعات اخلاصة هبا اختصاصات واسعة سواء من الناحية التشريعية ذبسد يف اصدار ال

خيصص  ذلا وفق الضوابط ادلرسومة  سبمامايل واداري بازباذ القرارات يف تنفيذ ادلشاريع يف احملافظات ح
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يف الدستور دون الرجوع اىل السلطة االربادية وكل ذلك مقيد بان ال تكون ىذه االختصاصات متعارضة 
 مع نصوص الدستور االربادي .

  ت : التوصيا

رلالس احملافظات سلطات تشريعية يكون قد  2118لسنة  27ان منح قانون احملافظات رقم  أوال: 
(  لذلك نبلحظ ان 722ذباوز حدود الصبلحيات اإلدارية وادلالية اليت منحها ذلا الدستور يف ادلادة )

اإلدارية والنظام الفدرايل يف صياغة مواد قانون احملافظات وقد خلط بُت البلمركزية مرتبكا ادلشرع كان 
،اليت اعتربت  2118( لسنة 27( من قانون احملافظات رقم )2لذلك ندعوه اىل تعديل نص ادلادة )

رللس احملافظة اعلى سلطة تشريعية خببلف ما ىو معروف يف النظام البلمركزية اإلدارية الذي يعترب رللس 
 ىل تشريع القوانُت.احملافظة  رلرد سلطة تنظيمية ال سبتد اختصاصاهتا ا

ديكن منح رللس احملافظة سلطة اصدار التشريعات من غَت القوانُت كإصدار أوامر وتعليمات ثانيا : 
 وبيانات وذلك من خبلل تعديل القانون دبا ينسجم مع الدستور .

اونية تعطى عبلقة تنسيقية تع أهناسبيزت عبلقة احلكومة ادلركزية باحلكومات احمللية وفقا للدستور بثالثا: 
للحكومات احمللية االستقبللية اإلدارية وادلالية اكثر منها رقابية لذلك ندعو ادلشرع اىل تعديل نص ادلادة 

( ،البند خامسا من الدستور العراقي بالشكل الذي خيضع رلالس احملافظات يف شلارسة اعماذلا 722)
 لرقابة السلطة االربادية .

(، على سبيل احلصر ومل يشَت اىل 67تصاصات رللس النواب يف ادلادة )دبا ان الدستور حدد اخ رابعا :
الرقابة على رلالس احملافظات  لذلك ال جيوز إضافة اختصاصات  رللس النوابمن صبلحيات ان 

 2118لسنة ( 27جديدة اىل رللس النواب ويتعُت تعديل قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف اقليم رقم )
 .ور دبا ينسجم مع الدست

إضافة اختصاص انشاء ادلرافق العامة اليت ربمل على تقدًن اخلدمات احمللية العامة بالتنسيق مع خامسا : 
 .قانون احملافظات ( من 7الوزارات االربادية باإلضافة اىل ما ورد يف ادلادة )

  صياغة نظام داخلي منوذجي موحد من قبل اذليئة التنسيقية جملالس احملافظات . سادسا: 
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