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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم 
بـَْيَن النَّاِس بِاْلَحقِّ َوََل تـَتَِّبِع اْلَهَوى فـَُيِضلََّك 
َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل 
اللَِّو َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يـَْوَم اْلِحَساِب 

* 

 دق اهلل العظيمص

 56سورة ص : اَلية 
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 اَلىداء
 يسرني ان اىدي بحثي ىذا الى ..*..** ..*..

مـــــــــــن ع,ـــــــــــقتهم روحـــــــــــي شش وكـــــــــــانوا ل رحـــــــــــي بلســـــــــــٌم فـــــــــــواح شش فـــــــــــي شـــــــــــ وني  
صـــــــــراخي شش علمـــــــــوني وشـــــــــ عوني شش فت ـــــــــدروا  لحظـــــــــاتوحتـــــــــى فـــــــــي  وأفراحـــــــــي

*  وأبـــــــــيفـــــــــي قلبـــــــــي مكانـــــــــًة لنيـــــــــرىم َل تبـــــــــاح شش * امـــــــــي * الحنونـــــــــة الطيبـــــــــة * 
ـــــــــروة جهـــــــــدي  ــــــــــشش اى الحبيـــــــــ, النـــــــــالي شش   ــــــــــدي لكـــ ـــــــــيٌم ــ م ىـــــــــذا القليـــــــــل شش مت

بي شش واعــــــــــــدكم بــــــــــــالكثير ي,ــــــــــــهُد ربــــــــــــي شش مــــــــــــع تقــــــــــــديري واحترامــــــــــــي شش ــــــــــــــبح
 وأحبكم

 

 

 

 الباحثة
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 والتقديرال,كر 

 

وقـــــــــــــد ان ــــــــــــنُت بحثـــــــــــــي ىـــــــــــــذا بفضــــــــــــل اهلل إَل ان اقـــــــــــــد شـــــــــــــكري َل يســــــــــــعني 
وتقـــــــــــــديري الـــــــــــــى " جامعـــــــــــــة ديـــــــــــــالى " وتحديـــــــــــــداً " كليـــــــــــــة القـــــــــــــانون والعلـــــــــــــوم 

واخـــــــــــــا بالتحديـــــــــــــد عمـــــــــــــادة القســـــــــــــم وأســـــــــــــاتذتي الرا عـــــــــــــون ... السياســـــــــــــية " 
 ومــــــــنهم اســــــــتاري الــــــــدكتور " شــــــــاكر عبــــــــد الكــــــــريم... اصــــــــحاب الخبــــــــرة العاليــــــــة 

فــــــــي اَلشــــــــراف علــــــــى بحثــــــــي معترفــــــــاً بــــــــالعون  لــــــــذي تفضــــــــل م,ــــــــكوراً " ا فاضــــــــل
 الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــة المحاميـــــــــــة... " كـــــــــــل الحـــــــــــ, واَلحتـــــــــــرام لـــــــــــو "  ـــــــــــي الراقي  وَل انســـــــــــى زميلت
والـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن يطلـــــــــع الـــــــــى  .تنـــــــــي بالم ـــــــــادر ..ود" عـــــــــذراء رحـــــــــيم " التـــــــــي ز 

 بحثي ىذا الح, واَلحترام ....

 

 

 

 الباحثة
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 المقدمة 

ان التنظيم اَلداري في أي دولة كما ىو معروف يتخذ احد اَلسلوبين ىما المركنية الفدرالية والالمركنية        
اَلدارية واختيار أي منها يعود الى عدة عوامل اىمها العوامل السياسيةش وىذا ما َلحظناه في القانون العراقي 

المركني ونظام اَلدارة المحلية أي الالمركنية  الذي اعتمد اَلسلوبين 5002تحديدًا النظام اَلداري بعد عام 
اَلدارية والتي تعني توزيع ممارسة الوظيفة اَلدارية في الدولة بين السلطة المركنية في العاصمة وبين الهيئات 
المحلية مستقلة نسبيًا تتمتع بال,خ ية المعنوية كالمحافظات واَلقظية والنواحي والقرى بحث تباشر ىذه 

 اصها اَلدارية الموكولة اليها تحت رقابة واشراف السلطة المركنية ولذلك ارتأينا البحث في الهيئات اخت
 وشكل رلك اسا منطلق ىذا البحث. 5002واقع الحكومات المحلية في العراق بعد 

اىمية البحث : لبحث اىمية علمية تت سد في بيان مفهوم الحكومات المحلية في الدول الموحدة والدول 
وما ارا اقر مفهوم الحكم المحلي في النظام القانوني والدستوري العراقي فمن اجل ان تؤدي الدولة  المركبة

وظيفتها اَلدارية بالوجو ال حيح ينبني ان تتبع شكلين من اشكال التنظيم اَلداري ىما النظام المركني 
نية اَلدارية المتمثلة في الحكومة اَلداري وما يهمانا في ىذا البحث ىو الالمرك ةاَلداري والنظام الالمركني

 المحلية وسلطتها الممنوحة في العراق.

لعراقي م,كلة البحث : تت لى م,كلة البحث في بيان مفهوم الحكومات المحلية وىل اخذ بها القانون ا
ف في محاولة للتعر تي منحها اياىا وفق التنظيم اَلداري لذلك جاء البحث بدارسة وكيف نظمها وما السلطة ال

على اىم الم,اكل التي تواجو تطبيق الالمركنية اَلدارية في العراق وتأ يرىا على تحقيق المستهدف من ت,ريع 
 القوانين رات العالقة والوصول الى جملة من اَلقتراحات والتوصيات على ضوء نتا ج الدراسة والبحث.

في بيان دور الالمركنية اَلدارية في منه ية البحث : يستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي ش 
رسم مستقبل الحكومات المحلية في العراق ش ودراسة ا ر ال عوبات والتحديات باإلضافة الى دراسة مرتكن 

 البحث والذي يقوم على التنظيم القانوني والدستوري للحكومات المحلية.

 خطة البحث : تطرقنا في ىذه الدراسة الى  الث مباحث كآَلتي:

 بحث اَلول : مفهوم الحكومات المحلية.الم

 المبحث الثاني : الحكومات المحلية والتنظيم الدستوري والقانوني لها في العراق.

 المبحث الثالث : واقع الحكومات المحلية في العراق.
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 المبحث اَلول
 مفهوم الحكومات المحلية

ان عملية البحث في مفهوم الحكم المحلي تختلف اَلراء والت ورات واْلفكار في تحديده بحس, تعدد 
التطبيقات الالمركنية للحكم المحلي في العالم سنتطرق في ىذا المبحث الى مطلبين في غاية اَلىمية لبيان 

 مفهوم الحكومات المحلية وكاَلتي :

 ة في الدول البسيطة.المطل, اَلول : مفهوم الحكومات المحلي
 المطل, الثاني : مفهوم الحكومات المحلية في الدول المركبة الفدرالية.

 المطل, اَلول 
 مفهوم الحكومات المحلية في الدول البسيطة

الدولة الموحدة او البسيطة وىي الدول التي تتكون من اقليم واحد وتقسم بدورىا الى دول تكون ادارة 
. وىذا ما سنتطرق اليو في ىذا المطل, (8)الحكم فيها مركنية وأخرى تكون ادارة الحكم فيها َل مركنية 

 ورلك في فرعين وكاَلتي.

 ارية :الفرع اَلول : الدول الموحدة رات المركنية اَلد

ىي الدول التي يقضي نظام الحكم فيها بان ينظم دستور الدولة جميع السلطات ويح رىا في الحكومة 
ويترت, على اَلخذ بنظام المركنية اخضاع .  (5) الوطنية المركنية شوبذلك تكون ىنا السلطة مركنية واحدة

في العاصمة ش وقاعدتو صنار الموظفين  جميع الهيئات اَلدارية الموجودة في اقاليم الدولة للسلطة الر اسية
. ولهذا فأن ىذا النظام يبقى مركنياً سواء اقت رت سلطة البث النها ي في كل اَلمور بيد السلطة (4)في القرى 

الر اسية في العاصمة او منحت الهيئات الدنيا سواء أكانت في العاصمة او اَلقاليم ش طالما ان ىذه الهيئات 
ة العليا برابطة الخضوع والتبعية اَلمر الذي يحفظ وحدة ال هاز اَلداري ش ولهذا فأن ترتبط بر اسة السلط

 المركنية تكون على نوعين ىما

 

 

 .11, ص 1991عبد الغين بسيوين , النظم السياسية والقانون الدستوري , الدار اجلامعية , بريوت ,  (1)
 .122, ص 1981القانون الدستوري , مركز البحوث القانونية , بغداد ,  منذر الشاوي , (1)
 .165, ص 1978, دار النهضة العربية , القاهرة , الدولة طعيمة اجلرف , نظرية  (3)
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 : (8)المركنية الكاملة او التركين اَلداري -8

للوحدات الدينا سلطة البث  ويق د بها دحر الوظيفة اَلدارية بيد السلطة الر اسية في العاصمة بحيث َل يترك
النها ي في أي امر من اَلمور اَلدارية وبالتالي تقت ر المهمة على تنفيذ ما ت دره الر اسة العليا في قمة الهرم 

 اَلداري.

 المركنية المعتدلة او عدم التركين اَلداري: -5

ية في العاصمة ش بل يحق لفروع ىذه وتعني ىذه الطريقة عدم التركين الوظيفة اَلدارية بيد ر اسة السلطة المركن 
 السلطة في العاصمة واَلقاليم بالبث في بعض اَلمور اَلدارية بعيداً عن الوزراء.

 الفرع الثاني : الدول الموحدة رات الالمركنية اَلدارية )نظام اَلدارة المحلية(

محلية تكون منتخبة من يقضي نظام الحكم في ىذه الدول بأن ينا دستور الدولة على وجود فروع ادارية 
قبل ال,ع, ش تباشر اخت اصات ادارية وتنفيذية محددة ب ان, سلطة الحكومة المركنية وبناء على رلك فأن 

توزيع اَلخت اصات على الوظيفة التنفيذية وعليو فهي َل الالمركنية ىنا تعني انها م رد اسلوب اداري يقت ر 
 : (5)َلدارية الى اركان اساسية منها مركنية ادارية فحس, بل تستند الالمركنية ا

 اَلعتراف بوجود م الح محلية او خاصة متمينة عن الم الح الوطنية. -8
 وجود وحدات ادارية تمثلها م الس محلية منتخبة. -5
 عدم خضوع ىذه الوحدات اَلدارية للحكومة المركنية خضوعاً تامًا. -4

وبذلك يعني نظام الالمركنية اَلدارية توزيع ممارسة الوظيفة اَلدارية في الدولة بين السلطة المركنية في 
العاصمة وبين ىيئات محلية مستقلة نسبيًا تتمتع بال,خ ية المعنوية كالمحافظات واَلقضية والنواحي واحياناً 

 (4)اليها تحت رقابة واشراف السلطة المركنية  القرى بحث تباشر ىذه الهيئات اخت اصاتها اَلدارية الموكولة
. وفي كل اَلحوال فأن الهدف من فرض الرقابة اَلدارية التي تمارسها السلطة المركنية على اعمال الهيئات 
او الوحدات المحلية يتركن في الحفاظ على وحدة الدولة ش وارا تمكنت الهيئات المحلية من التخلا من 

 تمارس سلطات وصالحيات واسعة شلمركنية وأضحت لها مؤسسات رقابة ووصاية السلطة ا

, العاتك , القاهرة ,  4, النظرية العامة يف القانون الدستوري / النظام الدستوري يف العراق , طوآخرون احسان محيد ادلفرجي  (1)
 .84, ص 1211

,  1ت للدراسات والبحوث االسرتاتيجية , طامار طه محيد حسن العنبكي , العراق بني الالمركزية االدارية والفدرالية , مركز اال (1)
 .8, ص 1212

 .9ادلصدر نفسه , ص (3)
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وتنير شكلها  ليس فقط ادارية بل سياسية ايضا تحولت الدولة من الالمركنية اَلدارية الى َلمركنية سياسية ش
. وبهذا فأن (8) من دولة بسيطة الى دولة مركبة وبعبارة اخرى تتحول الدولة الموحدة الى دولة فيدرالية اتحادية

نظام الالمركنية اَلدارية او ما يمكن تسميتو نظام اَلدارة المحلية َل يمس وحدة السلطة السياسية في الدولة ش 
ت مركنية واحدة ت,ريعية وتنفيذية وقضا ية ش وىذا ما يمين حيث يظل ىناك دستور مركني واحد وسلطا

 .(5)الالمركنية اَلدارية عن الالمركنية السياسية التي يمكن تسميتها "نظام الحكم المحلي" 

الوحدات المحلية دون الحاجة  بإداراتاما فيما يتعلق ب نس وظيفة الالمركنية اَلدارية فهو اداري يتعلق 
المركنية ولذلك تقت ر على اَلمور التنفيذية دون ان يتعدى الى اَلمور الت,ريعية  للرجوع الى الحكومة

والقضا ية ش لكن رلك َل يعني ان اَلدارات المحلية تكون بعيدة عن رقابة الحكومة المركنية ش بل ىي خاضعة 
ة اَلدارية فانها عديدة المركنيلحول اَلمور التي يتم تفويض اَلدارات بها فيما يخا شروط ا وإشرافهالرقابتها 
 : (4)منها 

 وجود مرافق عامة محلية رات شخ ية معنوية. -أ

 استقالل الهيئات الالمركنية عن السلطات المركنية ادارياً ومالياً. -ب

رقابة ادارية عضوية للسلطة المركنية ش وينبني مالحظة ان العراق من الدول التي اخذت بمبدأ الالمركنية  -ج
 ة ش وىذا ما سنتبينو مف الً في المطل, الثاني.ضا مبدأ الفدرالياَلدارية واي

 

 

 

 

 

 

 

 .91عبد الغين بسيوين , مصدر سابق  ,ص (1)
 .12طه محيد حسن العنبكي , مصدر سابق , ص (1)
, جملة العلوم القانونية  1213( لسنة 19رقم ) امحد حيىي هادي الزهريي , التعديل الثاين لقانون احملافظات غري ادلنتظمة باقليم (3)

 .158, اجمللد اخلامس , ص 1216والسياسية كلية القانون العلوم السياسية , العدد الثاين , 
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 المطل, الثاني
 مفهوم الحكومات المحلية في الدولة المركبة "الفدرالية"

الدول المركبة ىي الدول التي تقوم على اتحاد اقاليم او دول عدة مع بعضها والدول المركبة ىي الدول 
اَلتحادية وتكون على انواع ىناك ما يسمى اَلتحاد ال,خ ي وايضا اَلتحاد الكونفدرالي واخيرًا اَلتحاد 

. وعلى (8)خ وصًا في الوقت الراىن اَلندماجي "الفدرالي" وىذا النوع اَلكثر شيوعًا بين اَلنظمة اَلخرى و 
 اعتبار اننا سنتطرق في ىذا المطل, الى دراسة ارتأينا تقسيم المطل, الى فرعين كاَلتي:

 الفرع اَلول : ماىية الفدرالية:

تار بها م موعات متنوعة من الناس اَلحرار بلنات او معتقدات دينية او عادات  قافية خالفدرالية ىي عملية ت
العيش ضمن اطار دستوري متفق عليو يحقق لهم درجة من اَلستقالل المحلي والفرص اَلقت ادية  مختلفة ش

واَلجتماعية المتكافئة ش ويمكن النظام الفدرالي المسؤولين المنتخبين في الهيئات المركنية والمحلية من وضع 
كة مع بعضهم البعض لحل وتنفيذ سياسات مهيأة لتلبية حاجات محلية واقليمية ووطنية ويعملون في شرا 

. والفدرالية باخت ار ىي نظام (5)ل ال عد والمستويات ظالم,كالت الكثيرة التي تواجهها البالد على 
العاصمة وبين الحكومات المحلية في سياسي اتحادي تكون فيو السلطة موزعة بين الحكومة المركنية في 

المواطنون بواجباتهم ت اه كل من الحكومتين المركنية الوحدات المكونة لالتحاد ش ويترت, على رلك ان يقوم 
 .(4)والمحلية 

 الفرع الثاني : مايترت, على قيام الفدرالية " السلطة على الحكومات المحلية"

عند قيام الدولة الفدرالية فأن ال,خ ية القانونية الدولية المستقلة لكل من الدول اَلعضاء الداخلة في 
ط بيد الحكومة المركنية وتمارس الحكومة المركنية اَلتحادية سلطتها على الحكومت اَلتحاد تفنى وتتركن فق

المحلية وعلى جميع رعاياىا ش كما ان ىناك تباينًا بين اَلسس واَلحكام الدستورية التي تحدد سلطات 
واخت اصات الحكومات المركنية والمحلية والواقع السياسي الذي تت سد فيو ممارسة تلك السلطات 

. نالحظ في العراق ان الم,رع العراقي نا على ان ىناك سلطات اتحادية تتكون من (3)واَلخت اصات 
السلطات الت,ريعية والتنفيذية والقضا ية وتمارس تلك السلطات اخت اصاتها على اساس مبدأ الف ل بين 

 .(2)السلطات 

 .12طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (1)
 .11, ص 1969الفدرالية االمريكية , ترمجة جمموعة من اساتذة اجلامعيني , منشورات دار االفق , بريوت ,  ديووين لوكادرد , (1)
 .18طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (3)
 .31ادلصدر نفسه , ص (4)
 .47/ ادلادة  1225الدستور العراقي النافذ لعام  (5)
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ات السلطات اَلتحادية ش وانما بينها مف اًل في ولم يكتفي الم,رع العراقي بالنا السابق لبيان اخت اص
( على كل مالم ينا عليو في اَلخت اصات 882الباب الرابع من الدستور النافذ ش ونا في المادة )

الح رية للسلطات اَلتحادية ش يكون من صالحية اَلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وال الحيات 
اَلقاليم والمحافظات غي  اَلتحادية واَلقاليم تكون اَلولوية فيها لقانون خرى الم,تركة بين الحكومةاَل

يثور التساؤل ىنا وىو كيف للحكومات المحلية  . ولكن(8)المنتظمة في اقليم في حالة الخالف 
ان تنتنع حقوقها التي ن ت عليها ىذه المادة من الحكومة المركنية وىي اَلقوى بكل "المحافظات" 
وخالصة القول كما يقول الدكتور طو حميد حسن العنبكي "ان خيار الفدرالية ليس سهاًل َلنو المقاييس.؟! 

يحتاج الى جرأة وعنيمة واقدام ش فضاًل على ان جوىر الفدرالية يقوم على وجود مستويين من الحكومات 
 .(5)ينبثقان من الدستور ولكل منهما استقاللية راتية بحدود معينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .115/ ادلادة  1225الدستور العراقي النافذ  (1)
 .33طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (1)
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 المبحث الثاني 
 5002الحكومات المحلية والتنظيم الدستوري والقانون لها في العراق بعد 

العراق ح راً سنتطرق في ىذا البحث الى بيان ماىية الحكم المحلي وكيفية التنظيم القانوني والدستوري في 
 ورلك كاْلتي 5002وبعد عام 

 المطل, اَلول : ماىية الحكم المحلي.

 المطل, الثاني : التنظيم الدستوري للحكومات المحلية في العراق .

 المطل, الثالث : التنظيم القانونية للحكومات المحلية في العراق.

 المطل, اَلول 
 ماىية الحكم المحلي

اَلدارة المحلية او الحكم المحلي ىو استقالل نسبي لمنطقة جنرافية محددة في ادارة شؤونها المحلية 
. فالالمركنية المحلية تعني (8)بواسطة سكانها او ممثلين عنها تحت اشراف ورقابة الحكومة المركنية 
ى رلك من تمتع الهيئة المنتخبة اَلعتراف بال,خ ية اَلعتبارية العامة ل نء من اقليم الدولة مع مايترت, عل

. ولنظام الالمركنية  (5)الممثلة لو بقدر من اَلستقالل في ادارة مرافقة المحلية تحت رقابة السلطة المركنية 
 -: (4)اَلدارية المحلية م موعة من العناصر الهامة التي تقوم عليها وىي كاَلتي 

طناعيًا باَلستناد الى معايير عملية وقانونية وموضوعية وجود منطقة او اقسام جنرافية محددة طبيعيًا او اص -8
 تحت اغراض الالمركنية.

منح اَلدارة المحلية ال,خ ية اَلعتبارية او اللقانونية او المعنوية المتمينة عن الم الح العامة الوطنية في  -5
 حدود النطاق ال نرافي المحدد لها.

شؤونهم بأنفسهم عن طريق الهيئات المنتخبة من قبلهم كالم الس المحلية او  م,اركة السكان بأدارة -4
 البلدية.

بع لة الدولة السياسية والقطاعية احتفاظ السلطة المركنية بحق الرقابة على اَلدارة المحلية وتقييدىا  -3
 .واَلدارية لنرض حماية الم لحة العامة والقانون

يف تنظيم االدارة احمللية )دراسة حتليلية( , جملة العلوم واالقتصادية  واالدارية , العراق ,  عبد الرزاق الشيخلي , اجتاهات مقارنة (1)
 .11ص , 14اجمللد  , 1228جامعة بغداد , كلية االدارة واالقتصاد , 

 .79, ص 1224ماجد راغب احللو , القانون االداري , دار اجلامعية اجلديدة , االسكندرية ,  (1)
 .66, ص 1223دارة احمللية , دار الشروق , عمان , حممد حممود , نظم اال (3)
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والخالصة كما جاء في تعريف القانون العراقي ان الم لس المحلي او م لس المحافظة ىو اعلى سلطة 
ت,ريعية ورقابية ضمن الحدود اَلدارية للمحافظة لو حق اصدار الت,ريعات المحلية في حدود المحافظة ش بما 

 (.8)ا وفق مبدأ الالمركنية اَلدارية بما َل يتعارض مع الدستور والقوانين اَلتحادية يمكنها من ادارة شؤونه

 

 المطل, الثاني
 التنظيم الدستور للحكومات المحلية في العراق

استوحى الدستور العراقي مبد ي الفدرالية والالمركنية اَلدارية من قانون ادارة الدولة للمرحلة اَلنتقالية لسنة 
على " جمهور العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة رات  5002ش حيث ن ت المادة من دستور  5003

الدستور ضامن لوحدة العراق" في سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ش وىذا 
( منو على ان " يتكون النظام اَلتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم 886حين ن ت المادة )

( من الدستور " تمنح المحافظات التي لم تنظم 855ومحافظات َلمركنية وإدارات محلية" ون ت المادة )
ة ش بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ الالمركنية في اقليم ال الحيات اَلدارية والمالية الواسع
( على ان " لكل مالم ينا عليو في اَلخت اصات 882اَلدارية وينظم رلك بقانون " ون ت المادة )

الح رية للسلطات اَلتحادية يكون من صالحية اَلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وال الحيات 
تكون اَلولوية فيها لقانون اَلقاليم والمحافظات غير الحكومة اَلتحادية واَلقاليم اَلخرى الم,تركة بين 

ونالحظ ان ىذا النا ي,وبو النموض سواء على المستوى الواسع  (5)المنتظمة في اقليم في حالة الخالف " 
رتها على ( لم تنمح المحافظات صالحيات م,تركة مع الحكومة اَلتحادية وح 883او الضيق َلن المادة )

( ح رت في موضوع اَلولوية لقانون اَلقليم في ال الحيات الم,تركة 882اَلقاليم فقط ش كما ان المادة )
( َلن المحافظات غير مخولة باصدار القوانين من 855غير متناسق مع سياق المادة ومتعارض مع المادة )

. (4), التناقض بين مواد الدستور ( من جهة اخرى وىذا جان, من جوان883جهة وليست معنية بالمادة )
للمحافظات التحول الى اقاليم كوحدات مكونة للدولة  5002وفي الوقت الذي اقر الدستور العراقي ال ادر 

الفدرالية اَلتحادية التي تعتمد مبدأ الالمركنية السياسية في الحكم واَلدارة ما توافرت ال,روط الواجبة 
 .لتأسيس تلك اَلقاليم

 . 1/ ادلادة  1228لعام  11لس احملافظات غري ادلنتظمة يف اقليم رقم قانون جما (1)
 . 115/116/111/ ادلواد  1225ينظر يف نصوص الدستور العراق النافذ لعام  (1)
زهري احلسين , الالمركزية االدارية يف النظام القانوين للمحافظات اليت مل تنظم يف اقليم , حبث قانوين منشور  (3)

www.hdf.iq.org  31-31, ص. 

http://www.hdf.iq.org/
http://www.hdf.iq.org/
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اقر الدستور للمحافظات التي َل تتحقق فيها تلك ال,روط حقها في ادارة شؤونها بنفسها ش فقد ن ت المادة 
خالل .وبذلك اقر الدستور العراقي مبدأ الالمركنية اَلدارية من  (8) ( من الدستور على رلك وبيناه سابقأ855)

. وبين الدستور ان  (5)وىي المحافظات  5004اقراراه بالوحدات اَلدارية الموجودة اصال في العراق قبل 
تلك اَلخيرة تتكون من اَلقظية والنواحي والقرى كوحدات ادارية فرعية تابعة لها ش وكان اىم ماجاء في ىذا 

تأكيد على ضرورة ان تمنح المحافظات ( ال881الدستورش كما ورد في الفقرة ) انياً( من نا المادة )
ال الحيات اَلدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركنية اَلدارية واَلىم من كل 
رلك ان الدستور اكد على عدم خضوع م الس تلك المحافظات المنتخبة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية 

ولها مالية مستقلة ش ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذىن ىنا ىو " ما درجة  جهة غير مرتبطة بوزارة ش
حدودىا التي  الالمركنية اَلدارية التي نا عليها الدستور العراقي وما طبيعة ال الحيات اَلدارية والمالية وما

. وكان قد (4)ن النا المذكور عن ىذا التساؤل بان ينظم رلك بقانو وصفها بالواسعة ؟! اجاب الدستور في 
صدر فعال ىذا القانون وللتعرف على ىذا القانون وطبيعة الالمركنية اَلدارية التي تم اقرارىا بنية تطبيقها في 
العراق حاليا ينبني دراية المطل, الثالث . وبناءًا على ما تقدم فأن التنظيم الدستور للمحافظات الت لم تنظم 

 ( من الدستور.855ية طبقاً للمادة )في اقليم ىو نظام الالمركنية اَلدار 

 

 المطل, الثالث
 التنظيم القانوني للحكومات المحلية في العراق

 5001( لسنة 58وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم) 5002يمثل الدستور العراقي لسنة 
وقوانين الموازنة العامة السنوية اَلطار والمرجعية اَلساسية لتوفير ال الحيات الالمركنية اَلدارية والمالية 

. تم (3)المعدل  5001( لسنة 58الخاصة بالمحافظات ووفق قانون المحافظات غير المنتظمة اقليم رقم )
( )اوًَل( " م لس المحافظة ىو 5ش ففي المادة )منح صالحيات متعددة الى المحافظ وم لس المحافظة 

اَلدارية للمحافظة ش لو حق اصدار الت,ريعات المحلية في حدود  اعلى سلطة ت,ريعية ورقابية ضمن الحدود
المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركنية اَلدارية بما َل يتعارض مع الدستور والقوانين 

 اَلتحادية.

 .52-47, ص 1225( , بغداد , حزيران 1لعبودي , الفدرالية بني االحتاد والوالية , جملة العراق الفدرايل , العدد )جاسم ا (1)
 .68طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (1)
 . 111/ ادلادة  1225الدستور العراقي النافذ لعام  (3)
,  1213,  1228( لسنة 11, التعديل الثاين لقانون احملافظات غري ادلنتظمة يف اقليم رقم ) 1213( لسنة 19قانون رقم ) (4)

 .1213اغسطس  5, بتاريخ  4184جريدة الوقائع العراقية , العدد 
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 ( من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم على ال الحيات الرقابية لم لس2كما ن ت المادة )
المحافظة شملت جميع ان,طة الهيئات واْلجهنة التنفيذية المحلية بأستثناء المحاكم والوحدات العسكرية 
والكليات والمعاىد ويعد م لس المحافظة ىو ال هة الرقابية الر يسية والمباشرة على المحافظة ش وورد في 

 -:(8)رزىا ( من القانون المذكور من اخت اصات م الس المحافظات من اب2المادة )

رسم السياسة العامة للمحافظة في م ال تطوير الخطط اَلستراتي ية وتحديد اَلولويات لتنمية -8
 المحافظات.

القيام بأعداد م,روع الموازنة العامة للمحافظة والمحال من المحافظ الى م لس المحافظة للم ادقة  -5
 عليو.

ة العامة للمحافظة والم ادقة على قبول او رفض منح صالحيات اجراء المناقلة على ابواب الموازن -4
 الهبات والتبرعات التي تح ل عليها المحافظة .

التعديل اَلول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ولم  5080( لسنة 82صدر قانون رقم )وقد 
ا ية تتعلق يعالج الم,اكل الناجمة عن التداخل في اَلخت اصات وانما اقت ر على تعديل جوان, اجر 

غرض التعديل الثاني تحديد صالحيات السلطات المحلية وفق السياسات العامة الالمركنية بالطعون ش وكان 
اَلدارية وبما يعمل على استقرار النظام اَلداري في العراق في ظل حكومة مركنية قوية تحافظ على وحدة 

"التعديل الثاني" لقانون المحافظات  5084( لسنة 89. ونا القانون المرقم )(5)النظام القانوني والسياسي
 :(4)غير المنتظمة في اقليم على ان تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي 

ما تخ  و الموازنة اَلتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبا ها ومسؤوليتها وحس, نسبة السكان فيها  -8
 بما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البالد.ودرجة المحرومية و 

 اَليرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والناز. -5
تخ ا السلطات اَلتحادية ح ة عادلة للوحدات اَلدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبا ها  -4

 ومسؤوليتها وحس, نسبة السكان فيها.

 

 . 7قانون جمالس احملافظات غري ادلنتظمة يف اقليم / ادلادة  (1)
, ادلوقع  11-7القاهرة مصر , ص ’ ذكرى عبد الستار محيد , معوقات التحول اىل الالمركزية يف االدارة احلضرية , حبث قانوين  (1)

 www.moch.gov.iqااللكرتوين , 
 .44/ ادلادة  1213( لسنة 19قانون رقم ) (3)
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كما ينبني مالحظة ان القانون المذكور نا على ان الم الس المحلية تتمثل بم الس اَلقظية والنواحي ش 
وقد نا على صالحيات م الس اَلقظية والتي تبدأ باقرار اَللية التي يتم بها انتخاب ر يس م لس القضاء 

بمهمة مراقبة سير عمليات اَلدارة والقا م مقام وطريقة اقالة كل منها ارا اقتضى اَلمر ش م تقوم بعد رلك 
المحلية في القضاء والعمل على اعداد م,روع موازنة م لس القضاء وما يرتبط بها ش وايضًا مراقبة وتقييم 

ضمن الرقعة ال نرافية للقضاء ش استنالل اَلراضي العامة  الن,اطات التربوية في حدود القضاء ومراقبة تنظيم
اَلمنية المقدمة من قبل رؤساء اَلجهنة اَلمنية المحلية عبر القا م مقام ش وكل فضاًل عن الت ديق على الخطة 

رلك بالتنسيق مع م لس المحافظة وضمن المخطط العام للحكومة اَلتحادية كما خول القانون المذكور 
ين م لس القضاء مهمة ممارسة اية اخت اصات اخرى يخولها اياه م لس المحافظة بما َل يتعارض مع القوان

اما فيما يخا م الس النواحي فقد بين القانون المذكور اخت اصات تلك الم الس التي تبدأ .  (8)النافذه 
بدورىا مهمة انتخاب ر يس م لس الناحية ومدير الناحية مع بيان طريقة اقالتها ارا اقتضى اَلمر  م تقوم تلك 

م,روع  وإعدادوالرقابة على الدوا ر المحلية الم الس بمهمة الرقابة على سير عمليات اَلدارة في الناحية 
موازنة م لس الناحية والت ديق على خطط الموازنة لدوا ر الدولة وايضًا الت ديق على الخطط اَلمنية ش كما 
خول القانون م لس المحافظة او م لي القضاء ان يمنح الناحية أي اخت اصات اخرى بما َل يتعارض مع 

الصة القول يعد ىذا القانون خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي الذي بدأت . وخ(5)القوانين النافذة 
المرحلة الراىنة ولكن ىذا َل يعني من القول ان ىناك بعض المأخذ التي يمكن ان ت,هده الساحة العراقية في 

 :(4)تس ل على ىذا القانون ومنها

بل  واإلشرافان القانون المذكور اعطى الهيئات المركنية م لس النواب وم لي الوزراء الحق في الرقابة  - أ
والتدخل في عمل م الس محافظات ومن رلك اقالة اعلى مسؤول تنفيذي بالمحافظة على الرغم من انو 

 منتخ, من قبل السكان المحليون.
م لس النواب بأعتباره اعلى سلطة ت,ريعية على م الس لم يبين القانون طبيعة الرقابة التي يمارسها  - ب

المحافظات ش وبالتالي ينبني صدور ت,ريع خاص يحدد ماىية وطبيعة وحدود تلك الرقابة التي تحقق بين 
 الحرص على عدم خروج م الس المحافظات عن حدود صالحياتها الدستورية والقانونية.

 

 

 

 .73ص طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , (1)
 .8ادلعدل / ادلادة  1228( لسنة 11قانون تنظيم جمالس احملافظات غري ادلنتظمة يف اقليم رقم ) (1)
 .76-75طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (3)
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 صعيد على ت,ريعية سلطة اعلى بمثابة المحافظة م لس اعتبر انو القانون ىذا على المالحظ ومن -ج
 الم,رع ان من الرغم وعلىش المحافظة حدود في المحلية الت,ريعات اصدار في الحق لو وبالتاليش  المحافظة

 ىو المحلية الت,ريعات تلك اصدر ان على ن ت والتي( 4) فقرة( 2) المادة في اَلمر ىذا استدرك قد كان
 مع يتعارض وبما اَلدارية الالمركنية مبدأ وفق شؤونها اَلدارة من يمكنها بما والمالية اَلدارية ال,ؤون لتنظيم
 من( 855) المادة عليو ن ت ما على خروج بمثابة يعد اَلمر ىذا ان اَل اَلتحادية والقوانين الدستور
 ادارة من يمكنها بما والمالية اَلدارية ال الحيات ممارسة في الحق سوى المحافظات تمنح لم التي الدستور
 . (8) اَلدارية الالمركنية وفق شؤنها

 5001( لسنة 58وخالصة القول ان التنظيم القانوني للحكومات المحلية في العراق كان وفق القانون رقم )
 والذي اخذ بالالمركنية اَلدارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .76-75طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر نفسه , ص (1)
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 المبحث الثالث 
 واقع الحكومات المحلية في العراق

سنتطرق في ىذا المبحث الى مطلبين في غاية اَلىمية لبيان واقع الحكومات المحلية في العراق من خالل 
 الطموحات والمعوقات وكاَلتي :

 المطل, اَلول : اَلن ازات واإلخفاقات

 المطل, الثاني : الم,كالت والتحديات

 

 المطل, اَلول 
 اَلن ازات واإلخفاقات

 وكاَلتي: وإخفاقاتهاسنتطرق في ىذا المطل, الى فرعين لدراسة ان ازات الحكومات المحلية 

 الفرع اَلول : ان ازات الالمركنية اَلدارية

م الس المحافظات ش تم ت,ريع قانون انتخابات م الس محافظات واَلقظية والنواحي ش وعلى وفق قانون 
الحكم على ت ربة الالمركنية اَلدارية في العراق ش ورلك َلنها مازالت في  ْلوانوالرغم من انو من السابق 

وطبقًا لقانون  5009بداية تطبيقها فان اَلنتخابات التي جرت في الحادي والثال ين من كانون الثاني /يناير 
ار ا البلد م الس المحافظات السلف الذكر تعد نقطة تحول مهمة بات اه ترسيخ  الت ربة الديمقراطية في ىذ

ا بت فيها الناخ, العراقي رغم حدا ة عهده بالت ربة الديمقراطية قدرتو على ت اوز كل العقبات التي تعترض 
طريقو في بناء دولتو على اسس الديمقراطية كما ا بتت تلك الت ربة تنامي وعيو وإدراكو السياسي وقدرتو على 

د مؤسسات الحكومات المركنية التي تمثل بالسلطة اختيار من يمثلو في ادارة شؤونو ليس فقط على صعي
الت,ريعية والتنفذية بل على صعيد اختيار من يمثلو في ادارة شؤونو المحلية على مستوى م الس المحافظات 

. ومن جان, اخر فأن نتا ج تلك اَلنتخابات تبرىن على تفضيل معظم الناخبين  (8)التي تعد اكثر قربًا منو 
 .( 5)الالمركنية اَلدارية التي ت سدىا م الس المحافظات على تطبيق الفدرالية العراقيين تطبيق 

 

 .77-76طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (1)
 ( من قانون احملافظات.11ادلادة ) (1)
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 الفرع الثاني : اخفاقات الالمركنية اَلدارية 

ع تختلف الالمركنية غير الفاعلة او غير ان الالمركنية بحد راتها َل تضمن ادارة افضل الحكم  ففي الواق
المال مة من الم,كالت اكثر مما تحل ولذا يتحتم تطبيق الالمركنية بعناية من اجل ضمان فاعلية للمؤسسات 
المحلية فقد تكون الالمركنية غير المال مة احيانًا وبالتالي تقود الى تدني نوعية ادارة الحكم ففي الدول 

كم المركني فاعلية اكبر عبر تنسيق عمل الحكومة المركنية بدًَل من اي اد كيانات ال نيرة جدًا يحقق الح
محلية مستقلة راتيًا ش وقد تقود الالمركنية اَلدارية الى خسا ر في وفورات الح م والى عدم اَلستقرار على 

حين تع ن الحكومة  نف اَليرادات المركنيةنمستوى اَلقت اد الكلي ش كما يمكن الالمركنية الضريبية ان تست
حنبرة الموجودتين لدى الوطنية عن ضبط اَلنفاق العام وقد تفتقر الحكومات المحلية الى القدرة وال

المؤسسات الوطنية لكن في المقابل قد يؤدي تطبيق الالمركنية من دون اَلنتباه الدقيق الالمركنية الضريبية الى 
كم المحلي على ايراداتها ومينانياتها لن تتمكن من العمل انتكاس جهود اَلصالح فمن دون سيطرة اجهنة الح

باستقالل راتي فاإليرادات المحلية تختلف قدرة رأسمالية يمكن اعادة ضريبية وخطط فاعلة لإليرادات تفترض 
مسبقًا عملية تأريخية طويلة في م ال بناء الدولة ش مما يعنز اىمية وفاعلية التخطيط والت ميم عند تطبيق 

 .(8)ركنية الالم

من جهة  انية توجد ح ج متعارضة حيال تأ ير الالمركنية على وحدة الدولة ش ار يذى, الكثير من الباحثين 
تضعف الوَلء للدولة وت, ع ظهور حركات انف الو  الى ان الالمركنية ت,كل خطرًا على الوحدة الوطنية َلنها

ش بينما يرى اخرون ان الالمركنية تنيد اَلستقرار السياسي والوحدة الوطنية عبر السماح للمواطنين بالتحكم في 
.كما ان من اخفاقات الحكومات المحلية ىو  (5)البرامج السياسية ب,كل افضل على المستوى المحلي 

وخاصة ارا رافقها م,اعر العداء العن ري وايضًا زيادة اَلعباء المالية على المستوى  الميل الى اَلستقالل
 . (4)المحلية والحاجة الى ت,ديد الرقابة على ان,طة الوحدات المحلية خوفاً من الفساد اَلداري 

 

 

 

 

/ ادلوقع  15, ص 1224, الكويت ,  323الوطين للثقافة والفنون , العدد  سشوقي جالل , سلسة عامل ادلعرفة , اجملل (1)
 . www.siironline.orgااللكرتوين 

 ادلصدر نفسه . (1)
 .111, ص 1985خليل الشماع , مبادئ ادارة االعمال , مطبعة ادلوصل , ادلوصل ,  (3)

http://www.siironline.org/
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 المطل, الثاني
 والتحدياتالم,كالت 

الحكومات المحلية أي المناطق المحددة التي تمارس ن,اطها المحلي بواسطة ىيئات منتخبة من قبل سكانها 
. وبالرغم من ان ات اه تبني ىذه الحكومات في العراق  (8)المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركنية 

بات ش وىذا ما نالحظو في الواقع الحالي الذي يعد خطوة باَلت اه ال حيح اَل انو واجهتو العديد من العق
 يثبت بأن عملية التطبيق الالمركنية في العراق تواجو صعوبات وتحديات عديدة نوردىا باَلتي :

 م,كالت قانونية ودستورية -8

التعارض والتداخل بين صالحيات الحكومة اَلتحادية وصالحيات اَلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 
ويمكن مالحظة رلك من خالل التداخل في الن وص الدستورية ون وص قانون المحافظات غير  اقليم ش

المعدل ش مما تسب, في الخلط سواء في المفاىيم او توزيع  5001( لسنة 58المنتظمة في اقليم رقم )
مركنية السياسية اَلخت اصات الت,ريعة والتنفيذية ضمن مواد الدستور بين الالمركنية اَلدارية اَلقليمية والال

المعدل لم يعدد اليو سن  5001( لسنة 58. كما ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) (5)
( من ىذا القانون تقوم على اليات تنسيقية َل رقابية وَل توجد فيها 32الت,ريعات المحلية ش كما ان المادة )

ودوا ر الوزارات التي تمثل السلطة المركنية في رسا ل واضحة لحل النناعات التي تن,أ بين المحافظين 
. ومن المالحظ على ىذا القانون انو اعتبر م لي المحافظة بمثابة اعلى سلطة ت,ريعية على  (4)المحافظة 

صعيد المحافظة وبالتالي لو الحق في اصدار الت,ريعات المحلية في حدود المحافظة وعلى الرغم من ان 
( والتي ن ت على ان اصدار تلك الت,ريعات 4( فقرة )6ا اَلمر في المادة )الم,رع كان قد استدرك ىذ

بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركنية اَلدارية وبما ل,ؤون اَلدارية والمالية لالمحلية ىو التنظيم 
عليو المادة  ىذا اَلمر يعد بمثابة خروج على ما ن توالقوانين اَلتحادية اَل ان َليتعارض مع الدستور 

( من الدستور التي لم تمنح المحافظات سوى الحق في ممارسة ال الحيات اَلدارية والمالية بما 855)
 . (3)يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركنية اَلدارية 

 

 

 .17عبد الرزاق , نفس ادلصدر , ص  (1)
على ادلوقع االلكرتوين  1215/كانون االول / 11معوقات التحول اىل الالمركزية يف االدارة احلضرية نشر بتاريخ  (1)

www.moch.gov.iq . 
 , ادلصدر نفسه. www.moch.gov.iqادلوقع االلكرتوين  (3)

http://www.moch.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
http://www.moch.gov.iq/
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 .76طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر نفسه , ص (4)

 م,كالت ادارية واقت ادية وفنية  -5
الم,اكل اَلدارية تتمثل بالروتين الحكومي الذي يعرقل اعمال اَلدارة المحلية وتعدد اَلجراءات مع فقدان 

لرقابة واَلرباك التنسيق بين اعمال اَلدارة المحلية وفروعها والدوا ر اَلخرى رات العالقة وتعدد اجهنة ا
الحاصل بسببها و م انية عضو الم الس المحلية والمحسوبية في اشنال وظا ف اَلدارة المحلية وعدم 

ام الم,اكل الفنية فتعود الى نقا الخبرات وانخفاض   . (8)تعاون ال مهور مع اَلدارة المحلية والبلديات 
.  (5)كفاءة موظفي اَلدارة المحلية اضافة الى قلة عدد المهندسين والعاملين في المؤسسات المحلية 

والم,اكل اَلقت ادية نالحظ ان اَلدارة المحلية في العراق تواجو ىذه الم,كلة كبقية الدول النامية فمواردىا 
مع نطور الخدمات التي تقوم بها نتي ة توسع المدن ويعود رلك ب,كل ر يسي الى الضعف  لم تعد تتناس,

وانعدام التنسيق بين الدوا ر المخت ة وافتقار اَلح ا يات والخطط اَلستراتي ية الدقيقة وضعف الخبرات 
لمالي وانعدام ال,فافية واَلمكانيات الذاتية التخ  ية وتأخر اعداد الموازنة والم ادقة عليها وايضًا الفساد ا

. وىذه الم,اكل المالية َلزالت موجودة بالرغم من ان الدستور اقر  (4)في متابعة اَليرادات واَلنفاقات 
بتخ يا ح ة عادلة من اَليرادات المح لة اتحادياً لالقاليم والمحافظات تكفي للقيام بأعبا ها ومسؤوليتها 

 .  (3)ونسبة السكان فيها  مع اَلخذ في اَلعتبار مواردىا وحاجاتها
 الم,اكل السياسية واَلمنية  -4

جاءت الخطوة اَلىم في اطار ترسيخ فكرة الالمركنية اَلدارية مع اتساع ح م الدول وتنايد اعداد سكانها 
وت,ابك العالقات اَلجتماعية وتنايد الحاجات والمطال, المحلية ولكن برزت في مواجهتها الم,اكل 

في غياب الفهم الحقيقي لماىية الالمركنية اَلدارية او السياسية وخ وصًا لدى الكتل  السياسية متمثلة
السياسية الحاكمة اضافة الى التعددية الحنبية الموجودة في العراق والتي من شانها ان ترىق الموازنة ش كما ان 

لة الوطنية بسب, قوة الت اربات السياسية واعتماد الكتل السياسية لمبدأ رد الفعل وضعف مفهوم الدو 
ال ماعات الفئوية الع,ا رية ش والت ارع داخل المحافظة وخارجها اضافة الى الحوادث اَلرىاب وغيرىا كان 

. لذلك ولنرض تطوير ت ربة اَلدارة المحلية وبنية ان اح نمورج  (2)السب, في عرقلة نظام الالمركنية اَلدارية 
بناء نظام اداري عراقي جديد يعتمد اسالي, حديثة ومتطورة تنس م مع الالمركنية اَلدارية ينبني العمل على 

  (6)الثورة اَلدارية المعاصرة التي تعم عالم اليوم من ناحية ويست ي, لمتطلبات الواقع العراقي من ناحية اخرى 

 .173-167عبد الرزاق الشيخلي , ادلصدر السابق , ص  (1)
 .66, ص 1961نمية اجملتمع , مركز الدراسات ادلستقبل , اخلرطوم , علي عبد العليم حمجوب , االدارة العامة وت (1)
 .67علي عبد العليم حمجوب , ادلصدر السابق , ص  (3)
 .119/ ادلادة  1225الدستور العراقي النافذ لعام  (4)
 .1215/كانون االول/11, ادلصدر السابق , بتاريخ  www.moch.gov.iqادلوقع االلكرتوين  (5)
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 .83طه محيد حسن العنبكي , ادلصدر السابق , ص (6)

 الخاتمة 

 وبعد البحث والدراسة يمكن الخروج باَلستنتاجات والتوصيات اَلتي

 النتا جاوَلً / 

اَلول ىو نظام  يتبين من خالل ىذه الدراسة المبسطة ان ىناك نظامين مختلفين لالدارة في العراق ش  -8
( من الدستور وقانون 855الالمركنية اَلدارية في المحافظات التي لم تنظم في اقليم بموج, المادة )

المعدل ش والثاني ىو الفدرالية او الالمركنية السياسية  5001لسنة  58المحافظات غير المنتظمة في اقليم 
( وغيرىا من المواد. وقد لحظنا ان ىناك 889 ش 883ش  31ش 32ش  8وفق مواد الدستور النافذة المادة )

 تداخل واضح بين النظامين من خالل الخلط في المفاىيم وتوزيع ال الحيات .

من الدستور َلحظنا انو يتكون  886التنظيم الدستوري للحكومات المحلية جاء واضحًا ش ففي المادة  -5
حافظات َل مركنية وادارات محلية ش اَل ان ومالنظام اَلتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقليم 

( " ان كل ما لم ينا عليو 882النموض جاء في التداخل في اَلخت اصات وال الحيات ش ففي المادة )
في اَلخت اصات الح رية للسلطات اَلتحادية يكون من صالحيات اَلقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

( لم تمنح المحافظات صالحيات م,تركة 883النا َلن المادة )اقليم" ونالحظ النموض واضحًا في ىذا 
 مع الحكومات اَلتحادية وح رتها على اَلقاليم فقط ش ولذلك يثور التساؤل حول ىذه ال الحيات ؟!

( لسنة 58التنظيم القانوني للحكومات المحلية كان وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) -4
َلحظنا ان ىذا القانون يعد خطوة مهمة في ن اح النظام الديمقراطي ش اَل انو يؤخذ عليو المعدل ش و  5001

انو اعطى للهيئات المركنية حق الرقابة واَلشراف والتدخل في عمل الحكومات المحلية ولم يبين طبيعة 
 لحكومات المحلية .الرقابة ش ويؤخذ عليو امر اخرى سبق وركرناه ب ورة مف لة يتعلق بال الحيات اَلدارية ل

بالرغم من ان الالمركنية اَلدارية ا بتت قدرتها على ت اوز العقبات التي تعترضها وعلى اسس ديمقراطية  -3
اَل انها تواجو العديد من ال عوبات والتحديات تتعلق بالم,اكل الدستورية والقانونية والمالية والسياسية ورغم 

اق الحل اَلمثل وخ وصا في المرحلة الراىنة َلنها تقوم على اساس منح رلك تعد الالمركنية اَلدارية في العر 
م الس الحافظات المنتخبة من قبل السان المحليين صالحيات واسعة في ادارة شؤونهم مع وجود قدر كبير 

 . من التعاون بينهما وبين السلطة المركنية 
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  انياً / التوصيات 

الذي سار عليو في التعديالت السابقة لقانون المحافظات غير  وتقترح اَل ان يكمل الطابق ال حيح -8
المعدل ش وايضا اعادة النظر في الن وص القانونية الدستورية  5001( لسنة 58المنتظمة في اقليم رقم )

 التي تتعلق بالحكومات المحلية ومحاولة معال ة النموض والتداخل الذي ح ل في بعض منها .

لت ربة والخبرات العربية في م ال اَلدارة المحلية حيث ينبني العمل على بناء من الضروري ممازجة ا -5
نظام اداري عراقي جديد يتعمد اسالي, حديثة ومتطورة . كما ينبني ابعاد النفور الع,ا ري عن ت,كيالت 

 الحكم المحلي.

للم,اريع الم,تركة ضرورة قيام ن,اطات من التنسيق والتعاون بين وحدتين محليتين او اكثر للت دي  -4
والتنموية التي َل تقوى الوحدة المحلية الواحدة على القيام بأعبا ها ومستلنماتها ش كما ينبني دفع وت, يع 
المواطن المحلي للم,اركة في ادارة شؤونو المحلية وصنع القرار المحلي واستثمار الطاقات المحلية ش َل بد 

على مختلف المستويات وتفعيل رلك باعتبارات تنسيقية وتنموية من عقد مؤتمرات سنوية لالدارات المحلية 
وتطوير العمل والكادر المحلي وتوسيع اطالعو في ال,ؤون المحلية المختلفة . وينبني ان ت ري كل اعمال 

 وان ازات وم,روعات الم الس المحلية ب ورة علنية أي ان َل تخلو من ال,فافية .
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