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 أواًل: أهمية الموضوع:

دة تممييا دإف النظاـ اإلداري الذي تختاره الدولة لنفسيا, يتوقؼ عمى عوامؿ متع 
وحضارية,  عدة سياسية واقتصادية واجتماعيةظروؼ وأوضاع واستحقاقات ومطالب 

عمى أساس المصالح المشتركة بينيـ,  تنظيـ تمؾ العالقات المبنيةإلى  وتظير الحاجة
وفي سبيؿ ذلؾ فقد اتخذت الدوؿ المختمفة أنظمة حكـ عديدة تراوحت بيف المركزية 

مف ىذه األنظمة  أياً واف اعتماد  السياسيةأو  والالمركزية والفدرالية بصفتيا اإلدارية
تشكمت في يتوقؼ بالدرجة األساس عمى ىذه العوامؿ فنرى أف الدولة الحديثة عندما 

, بعد أف جمعت بيف السمطة 8461القرف السادس عشر بعد اتفاقية وستفاليا عاـ 
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أسموب التركيز اإلداري إلضفاء المركزية والقوة إلى  ركنتالدينية والدنيوية بيد الممؾ 
عمى أعماليا مف أجؿ فرض ىيمنتيا عمى المستوى الخارجي أماـ البمداف األخرى, 

مي إزاء مواطنييا, ولكف بسبب ازدياد تدخؿ اإلدارة في وكذلؾ عمى المستوى المح
صبح يشكؿ عائؽ أماـ مختمؼ نواحي الحياة المختمفة فإف نظاـ المركزية اإلدارية ا

أسموب الالمركزية اإلدارية الذي يكفؿ ليا إلى  ؛ وليذا لجأت اإلدارة الحديثةتطور اإلدارة
لعمؿ اإلداري عمى مختمؼ األصعدة, العديد مف المزايا التنظيمية التي تواكب تطور ا

ية بيف وبالتالي يساعد اإلدارة عمى تنفيذ أعماليا باالعتماد عمى توزيع السمطة اإلدار 
حكومة المركز والمجالس المحمية في المحافظات المتشكمة عف طريؽ االنتخابات 

طريؽ  المعتبرة قانونًا, لذا فنظاـ الحكـ ىنا ىو سمطة حقيقية مستمدة صالحياتيا عف
تمؾ االنتخابات, خالفًا لممركزية اإلدارية التي يأخذ ممثمييا الصالحيات مف السمطة 
المركزية, وىذا ال يعني أف السمطة المحمية في المحافظة تممؾ االستقالؿ التاـ عف 
سمطة المركز عمى اعتبار أنيا سمطة حقيقية, بؿ أف تمؾ السمطة الممنوحة ليا ىي 

في ذات الدولة الالمركزية, أي صالحيات الدولة الالمركزية ضمف الدولة الواحدة و 
وصالحيات اإلدارة المحمية تتعاوف وتتشارؾ في مساىمة مشتركة مف دوف المساس 

إقرار نظاـ الالمركزية إلى  وليذه األسباب اتجيت الدوؿ الديمقراطية ,بالوطف ووحدتو
تزداد  إذ ,رورات عصرنا الحديثضاإلدارية في تشريعاتيا القانونية باعتباره ضرورة مف 

وىذا فيو رقعة الديمقراطية ومساىمة أبناء الشعب في العمؿ اإلداري بشكؿ مباشر, 
إلى  وىكذا لو نظرنا في ضوء ما ورد أنفاً , يعني إشراؾ الشعب في األعباء العامة

ـ أسموبيف مختمفيف عف بعضي ـنجد أننا اصبحنا أما, أساليب التنظيـ اإلداري في الدوؿ
(, (La cantralisationفالمركزية , البعض ىما أسموب المركزية وأسموب الالمركزية

أما الالمركزية , تعني احتكار المياـ والوظائؼ اإلدارية بيد السمطة الرئاسية المركزية
غايتيا عدـ التركيز في الوظيفة اإلدارية, وتوزيع , (La decentralisalion)اإلدارية

منتخبو بالنسبة  مرفقيو )مصمحية(,أو  المركزية وىيئات محميةمياميا بيف السمطات 
 تباشر مياميا تحت إشراؼ السمطة المركزية., ألكثرية األعضاء فييا عمى األقؿ
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 ثانيًا: إشكالية البحث:
التطور التشريعي في اختصاص سنحاوؿ في ىذا البحث تسميط الضوء عمى  

ة في ظؿ النظاـ السياسي واإلداري تعييف رؤساء الوحدات اإلدارية وموظفي الدول
العراقي الذي تراوح بيف المركزية والالمركزية والفدرالية ُمنذ عيد الدولة العثمانية وحتى 

, وتتمثؿ االشكالية المحورية في ىذا البحث في التساؤالت العديدة التي وقتنا الراىف
ىو  ساؤالت ىي: ماولعؿ اىـ ىذه الت تدور في ذىف الباحث في ميداف القانوف العاـ,

اختصاصات وصالحيات تعييف رؤساء الوحدات اإلدارية  موقؼ التشريعات العراقية مف
وموظفي الدولة وفقًا لقوانيف الخدمة المدنية التي حددت آلية التعييف في وظائؼ الدولة؟ 

المكمؼ بخدمة عامة بقت حصرًا بيد السمطة أو  وىؿ أف اختصاص تعييف الموظؼ
نظاـ الالمركزية إلى  األقاليـ والمحافظات, نتيجة التحوؿإلى  نحتالمركزية أـ م

كؿ ىذه التساؤالت وغيرىا سنحاوؿ إيجاد اإلجابات ؟ النظاـ الفيدراليأو  اإلدارية
 مف خالؿ مسيرة ىذا البحث.ليا  المناسبة

 نطاق البحث: :ثالثاً 
ـ السػػػػمطة يشػػػػمؿ آليػػػػة تعيػػػػيف مػػػػوظفي الييئػػػػات الالمركزيػػػػة اإلقميميػػػػة: التػػػػي تقػػػػو 

فػػػي حػػػيف نجػػػد أف الالمركزيػػػة أسػػػس جفرافيػػػة )مكانيػػػة(, إلػػػى  الرئاسػػػية بتشػػػكيميا اسػػػتناداً 
قسػػػـ منػػػو مركزيػػػة , بػػػيف جيػػػات مختمفػػػة اإلداريػػػة تقضػػػي بتوزيػػػع ميػػػاـ الوظيفػػػة اإلداريػػػة

ينحصػػػػر نشػػػػاطيا بمنطقػػػػة جفرافيػػػػة معينػػػػة الحػػػػدود والقسػػػػـ األخػػػػر منيػػػػا جيػػػػات محميػػػػة 
ذ يتـ توزيع ممارسة سمطة التعييف في الوظائؼ بيف السمطة إ, وبمجموعة سكانية محددة

المركزيػػػػػة والمجػػػػػالس المحميػػػػػة المنتخبػػػػػة مػػػػػف سػػػػػكاف ىػػػػػذه المنػػػػػاطؽ الػػػػػذيف ىػػػػػـ اعػػػػػرؼ 
المحافظات غير المنتظمػة بػإقميـ وىػو أو  بمصالحيا وىو ما يسمى عندنا حاليًا باألقاليـ

 ما نعنى بدراستو.
 :رابعًا: منهجية البحث

ي ىذا البحث عمى المنيج التحميمي لقوانيف الخدمة المدينة والقوانيف تـ االعتماد ف
 ناسػػاالستئ مع, ؽة العراػػػػـ جميوريػػمطبقة عمى إقمية الػػة األخرى ذات الصمػػػالعراقي
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 بعض القوانيف األخرى وبقدر تعمؽ األمر بموضوع الدراسة. بنصوص
 هيكمية البحث: خامسًا:

) المركزية والالمركزية والفدرالية( لما  الموضوع بجوانبو بحث ىذاإلى  لقد ارتأينا 
لفرض الوقوؼ عمى ليما مف ترابط وثيؽ يصعب الفصؿ بينيما ولتحقيؽ ىذا اليدؼ و 

بعدىا مف نظامي أو  التشريعات الصادرة خالؿ عمر الدولة العراقية ومدى قربيا
سواء التابعيف عييف الموظفيف المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية وموقع السمطة في ت

فسنحاوؿ وباختصار قراءة تمؾ التشريعات ابتداء , لمسمطة المركزيةأو  لتمؾ الوحدات
مف أوؿ قانوف أصدرتو الدولة العراقية ولفاية أخر تشريع أصدره مجمس النواب, ومف 

ما بحثنا عمى ثالثة مباحث: يسبقيأجؿ اإلحاطة بيذا الموضوع مف كؿ جوانبو تـ تقسيـ 
بياف معنى نظاـ المركزية اإلدارية وآلية التعييف في ظؿ  مقدمة, يتناوؿ المبحث األوؿ:

وىو مقسـ عمى مطمبيف: خصص األوؿ: لمفيوـ المركزية اإلدارية والثاني: , ىذا النظاـ
لبحث تطور سمطة تعييف الموظؼ العاـ في ظؿ النظاـ المركزي في العيد الممكي 

واقع سمطة التعييف فيو, و حث الثاني: الالمركزية اإلدارية نبحث في المب, والجميوري
وىو مقسـ عمى مطمبيف نتناوؿ في األوؿ: تعريؼ الالمركزية اإلدارية, ونبحث في 
الثاني: السمطة المختصة بالتعييف في النظاـ الالمركزي, والمبحث الثالث نتناوؿ بو 

حث الفدرالية, والثاني: وىو مقسـ عمى مطمبيف خصص األوؿ: لب, النظاـ الفدرالي
وأنييت الدراسة بخاتمة , لتطور سمطة تعييف الموظؼ العاـ في ظؿ نظاـ الفدرالية

 ىا ضرورية .اتضمنت أىـ النتائج التي توصمنا إلييا, وكذلؾ المقترحات التي رأين

 املبحث األول 
 يفهىو نظاو املزكزية اإلدارية وآنية انتعيني يف ظم هذا اننظاو 

اإلحاطة بيذا الموضوع مف كؿ جوانبو ينبفي عمينا أف نمقي الضوء  ومف أجؿ  
عمى مفيوـ المركزية اإلدارية, والسمطة المختصة في التعييف في ظؿ النظاـ المركزي 
في العيد الممكي والجميوري عممًا بأف دراستنا ستكوف مف الجانب اإلداري ونترؾ 
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سنقسـ ىذا  وعمى ضوء ما تقدـ الجانب السياسي لممختصيف في القانوف الدستوري,
المبحث عمى مطمبيف: نخصص األوؿ لممعرفة معنى نظاـ المركزية اإلدارية, والثاني: 
لبحث تطور سمطة تعييف الموظؼ العاـ في ظؿ النظاـ المركزي في العيد الممكي 

 والجميوري.
 املطهب األول

 يفهىو نظاو املزكزية اإلدارية
احتكار مجموع المياـ إلى  (Centralisation Laتيدؼ المركزية اإلدارية)   

وتقوـ السمطة المركزية بممارسة الوظيفة , السمطةأو  والوظائؼ اإلدارية بيد الحكومة
اإلدارية عف طريؽ تشكيؿ ىيئات إدارية مركزية خاضعة ليا وحسب ىذا النظاـ تكوف 

بالنشاط اإلداري  صالحيات اتخاذ كافة القرارات اإلدارية المتعمقة لمسمطة المركزية
, بعد 8461وتنفيذىا بنفسيا, ىذا كاف في بداية تشكيؿ الدولة الحديثة في أوربا سنة 
توحيد إلى  انتصار جيوش المموؾ عمى الكنيسة, إذ كانت الدولة الجديدة بحاجة ماسة

السمطات وجميع االختصاصات بيد الحكومة المركزية )الممؾ(, وبالتالي أصبحت 
نفيذية رىف إرادة الممؾ, ولـ يكف لممثميو العامميف في األقاليـ شؤوف الوظيفة الت

والخاضعيف لمممؾ عمى أساس التدرج الرئاسي اليرمي, صالحيات البت في األمور 
ويتمثؿ  ,السمطة المركزية في كؿ شيءإلى  عالمحمية الخاصة بمناطقيـ مف دوف الرجو 

 :رئيسيتيف ىماأسموب ممارسة السمطة وفؽ نظاـ المركزية في صورتيف 
ع بداية اإلداري وىو الصور البدائية لنظاـ المركزية اإلدارية التي ظيرت مالتركيز  -4

شكؿ نتيجة قياـ المموؾ بتركيز الوظائؼ التنفيذية بأيدييـ ب؛ تكويف الدولة الحديثة
وبيذا الشكؿ تركزت مياـ الوظيفة اإلدارية في جزئياتيا , مباشر لتأكيد وحدة الدولة

يا في يد الوزراء المختصيف في العاصمة, وال يكوف لممثمي الوزارات في وعموميات
أو  األقاليـ, كالمحافظ والقائممقاـ ومدير الناحية, أي صالحيات في اتخاذ القرارات

المناسبة,  المركز إلصدار القراراتإلى  تصريؼ األمور, بؿ يجب عمييـ الرجوع
 كزية الوزارية(.ولقد اطمؽ عمى النوع مف المركزية وصؼ )المر 
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عدـ التركيز اإلداري؛ إف توسع نشاطات اإلدارة وتنوعيا وامتدادىا بصورة غير   -2
مألوفة عما كاف عميو الحاؿ في الماضي لتمتد لمجميع أجزاء أقاليـ الدولة جعؿ مف 
ممارسة السمطة وفؽ الصورة األولى أمر صعب التحقيؽ في الواقع العممي, لذلؾ 

المركزية لمبحث عف أسموب أخر يمنح سمطات واختصاصات  اتجيت النظـ اإلدارية
معينة لموظفي السمطة المركزية في العاصمة واألقاليـ لمبت في قسـ مف األمور مف 

الرئيس األعمى في السمـ اإلداري, ولكف يبقوف يمارسوف إلى  الرجوعإلى  دوف الحاجة
 حكومة. رئيس الإلى  سمطاتيـ تحت أشراؼ رؤسائيـ في المركز وصوالً 

المركزية أو  وىذا األسموب الجديد اطمؽ عميو تسمية عدـ التركيز الوزاري 
صورة مف صور المركزية اإلدارية  إالَ لواقع فإف ىذا األسموب ما ىو وفي ا ,(4)الالوزارية

وال تخرج عف نطاقيا, ال نيا فقط تقوـ بتوزيع مياـ الوظيفة التنفيذية بيف اإلدارة 
فإعطاء ىذه الصالحيات , وظفيف التابعيف ليا بصورة مباشرةالمركزية وبيف الم

واالختصاصات لموظفي المحميف في األقاليـ ال يعني عدـ األخذ بالنظاـ المركزي الذي 
يقوـ عمى وحدة اإلدارة ووحدة الوظيفة, وفي المجتمعات الحديثة ونتيجة التطورات التي 

تطبيقًا ليذا النظاـ المركزي, وىكذا أخذت يبقى  وألن؛ مرت بيا الدوؿ بعد الثورة الرقمية
 . (2)قوانيف الدوؿ الحديثة بعدـ التركيز اإلداري 

 املطهب انثاني
يف ظم اننظاو املزكزي يف انعهذ  تطىر سهطة تعييـن املىظف انعاو

 املهكي واجلًهىري 
 تعد قوانيف الخدمة المدنية المرجعية العامة التي تنظـ أحكاـ الوظيفة العامة 

                                                           

عمػي محمػد بػدير ود. عصػاـ عبػد الوىػاب البرزنجػي ود. ميػدي السػالمي, مبػادئ وأحكػاـ القػانوف ( 4)
 .442,ص4991د, اإلداري, مطبعة التعميـ العالي, بفدا

, عماف, دار وائؿ لمنشر, 4د. عمي خطار شطناوي, عمي خطار شطناوي: الوجيز في القانوف اإلداري, ط( 2)
 .401-404, ص2001
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بيف طبيعة العالقة بيف الموظؼ واإلدارة, فضاًل عف القوانيف األخرى التي تحكـ قسـ وت
مف الموظفيف كقانوف الخدمة الخارجية وقانوف الخدمة الجامعية وشيد التشريع العراقي 

, صدور أربعة قوانيف لمخدمة المدنية 4492منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة عاـ 
, وقبؿ الولوج بيذه التشريعات نبحث تعييف تكوف مركزيةجميعا بينت أف صالحية ال

بشيء مف اإليجاز النظاـ اإلداري الذي كاف مطبؽ في العراؽ قبؿ تأسيس الدولة 
نتناوؿ التطور التشريعي الخاص بالتعييف في الوحدات  العراقية الحديثة, ومف ثـ

  في ظؿ الحكـ الوطني كما يمي: اإلدارية اإلقميمية
 :م الحكم اإلداري قبل تأسيس الدولة العراقيةأواًل: نظا 

خضع العراؽ لمحكـ العثماني لمدة تقارب مف أربعة قروف بدأت مف القرف 
, وكانت اإلمبراطورية 4941ولفاية احتالؿ العراؽ مف قبؿ بريطانيا  4112الميالدي 

العثمانية تخضع لحكـ السالطيف في إسطنبوؿ, وتدار مف قبميـ بواسطة الوالة 
ثالث واليات وىي بفداد والموصؿ إلى  تمؾ الواليات, إذ قسـ العراؽإلى  مبعوثيفال

والبصرة, وعمى رأس كؿ والية يوجد حاكـ يسمى الوالي وىو معييف مف قبؿ السالطيف, 
ويساعده قسـ مف الموظفيف األتراؾ, ولـ يتـ تعييف موظفيف مف العراقييف في الوظائؼ 

ف لألعماؿ الخدمية وكاف الحكـ يدار عف طريؽ اإلدارة الرسمية, بؿ كاف ىناؾ مستأجري
وقد , المركزية, أي أف الوالة ممثموف لمسمطاف يطبقوف خططو وبرامجو وىـ طوع أمره

كانت ىناؾ محاوالت مبتسرة إلدارة قسـ مف الواليات بطريؽ الحكـ الذاتي, إال أف وجود 
خضوعيـ لسمطة الباب العالي, الوالة العثمانييف عمى رأس السمطة في تمؾ الواليات و 

األمر الذي أبقاىـ في خانة اإلدارة المركزية رغـ السعة الممنوحة ليـ في 
ولكف التفير اإلداري الذي حدث بعد الثورة الفرنسية في أوربا آنذاؾ , (4)الصالحيات

                                                           

سػػبعة عشػػر سػػنجقًا )لػػواء( وفػػي عيػػد إلػػى  وكانػػت بفػػداد واليػػة مػػف واليػػات الدولػػة العثمانيػػة مقسػػمة (4)
 4816الواليػػػػات بعػػػػد صػػػػدور مرسػػػػػـو  تػػػػـ تطبيػػػػػؽ نظػػػػاـ (4812-4869الػػػػوالي مػػػػدحت باشػػػػا )

–عشرة سناجؽ ىي بفداد إلى  المتضمف إجراء إصالحات إدارية وتشريعية فقد قسمت والية بفداد
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وتمدده المستمر ألرجاء عديدة مف العالـ, وتبنيو نظاماً  تشريعيًا خاص في اإلدارة 
ـ مع ذلؾ التحوؿ, األمر الذي أوقع اإلمبراطورية تحت ضفوط تمؾ التشريعات, ينسج

متأثرًا بالقوانيف 4816مما دفع السمطاف عبد المجيد إلصدار)الخط اليمايوني( عاـ
األوربية, وبعد ذلؾ قاـ السمطاف عبد الحميد الثاني باإلصالحات اإلدارية الكبرى 

ىذا األجراء الخطوة األولى لمفادرة النظاـ , خففت مف المركزية, وقد شكؿ 4880عاـ
المتعمقة بالوظيفة اإلدارية عبر  المركزي, وىكذا استمرت وتيرة التحوؿ في التشريعات

, وقد تأثر العراؽ بيذا التحوؿ أواخر أياـ اإلمبراطورية (4) السنيف التالية ليا في تركيا
/أذار 44اؽ مف بريطانيا بتاريخ العثمانية باعتباره جزءًا منيا, إاَل أف احتالؿ العر 

إذ ترؾ الموظفيف العامميف األتراؾ بفداد وعطمت  , انيى الحكـ العثماني,4941/
األعماؿ فييا, وعندما تمت لمبريطانييف السيطرة عمى معظـ األراضي العراقية تولى 
ة اإلدارة المدنية فييا الموظفيف اإلنكميز برئاسة السير)بيرسي كوكس(,وبطريؽ اإلدار 

وبموجب الوضع السياسي الجديد فقد تـ وضع , المركزية بصفتو ممثاًل لمتاج البريطاني
ومف مراجعة , نظاـ قانوني موحد لواليات بفداد والموصؿ والبصرة تحت إدارة واحدة

التشريعات آنذاؾ نجد أف نظاـ الحكـ الذي وضعو البريطانيوف في تمؾ المدة اعتمد 
 المركزية اإلدارية أيضًا.

 :في ظل الحكم الوطني اإلدارينظام الانيًا: ث
 :العهد الممكي  - أ

فإف التشريعات المبكرة إلدارة  4924منذ تأسيس الدولة العرقية الحديثة عاـ 
كانت تنحى نحو اإلدارة المركزية ىذا ما جاءت بو الفقرة)أ( مف المادة السادسة , الدولة

                                                                                                                                                      

المنتفػػؾ أف  –العمػارة  –البصػػرة  -الديوانيػة –كػػربالء  –الػدليـ  –الموصػػؿ –السػميمانية  –شػيرزور
 والية بفداد تشمؿ معظـ أرجاء العراؽ.

السػػػنة الثانيػػػة, العػػػدد  –مجمػػػة القضػػػاء والتشػػريع –تػػػأمالت فػػػي أنػػواع الدولػػػة  -ويد. منػػذر الشػػػاأ.( 4)
 .41, ص2040الرابع 
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, عندما نصت: )فالممؾ 4921سنة والعشريف مف القانوف األساسي العراقي)الدستور( ل
ىو رأس الدولة األعمى وىو الذي يصدؽ عمى القوانيف ويأمر بنشرىا ويراقب تنفيذىا, 

, كما (4) وبأمره توضع األنظمة ألجؿ تطبيؽ أحكاـ القوانيف ضمف ما ىو مصرح فييا(
يا أف: )تعييف المناطؽ اإلدارية وأنواعيا وأسمائيا وكيفية تأسيسيا واختصاص موظفي

والقابيـ تتـ بقانوف تصدره السمطة التشريعية, وتدار الشؤوف البمدية بواسطة مجالس 
بمدية بموجب قانوف خاص في المناطؽ اإلدارية, وتقوـ المجالس اإلدارية بالوظائؼ 

إف أوؿ قانوف  )( مف القانوف األساسي444التي تناط بيا بموجب القانوف, المادة )
المرقـ  لوطني ىو قانوف إدارة األلوية )المحافظات حاليا(لإلدارة صدر في ظؿ الحكـ ا

, الذي اعتمد نظاـ المركزية اإلدارية, فرأس الحكومة ىناؾ ىو 4921لسنة  18
, ويتـ تعيينو في ىذا امة وىو المتصرؼ )المحافظ حاليا(المسؤوؿ عف اإلدارة الع

, ة مف مجمس الوزراءالمنصب بإرادة ممكية بناء عمى اقترح مف وزير الداخمية وموافق
إحالتو عمى التقاعد بذات آلية التعييف, وتتجمى أو  ويتـ عزلو, ( مف القانوف40المادة )

المركزية في ىذا القانوف بأوضح صورىا عندما يكوف المتصرؼ ىو ظؿ السمطة 
وال يحؽ لو الخروج عف , المركزية في المواء, ومنفذ لسياستيا, وطوع أنظمتيا وتعميماتيا

يا ,أو يقوـ بعمؿ خارج الصالحيات التي منحتيا لو, إذ كاف القانوف ىنا صريحًا إرادت
)المتصرؼ ىو الموظؼ اإلجرائي األكبر في المواء والمسؤوؿ عف  عندما نص عمى:

إدارتو وىو نائب عف كؿ وزارة وممثؿ ليا وعميو أف ينفذ القوانيف داخؿ لوائو تنفيذًا تامًا 
سمطات التي خولو إياىا القانوف ويحافظ عمى حقوؽ ويقـو بالوظائؼ ويستعمؿ ال

المواطنيف والحكومة معًا وينفذ األوامر والتعميمات الصادرة إليو مف وزارات الدولة عمى 
بصدور قانوف  4921لسنة  18الفي القانوف رقـ و , ( مف القانوف22المادة ) اختالفيا(

ركزية اإلدارية التي نص عمى: الذي ابقى عمى الم 4911( لسنة 46إدارة األولية رقـ )
)يعييف المتصرفوف ويحولوف بإرادة ممكية بناء عمى اقتراح وزير الداخمية وموافقة مجمس 

كما أنو يشرؼ عمى كافة , ( مف القانوف, وىو ممثؿ عف كؿ وزارة40الوزراء( المادة )

                                                           

 .4921لممزيد مف المعمومات ينظر المادة السادسة والعشريف مف القانوف األساسي الصادر عاـ ( 4)
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و إلدارة الدوائر المركزية التابعة لمواء ويفتشيا وىي جزء مف الصالحيات الممنوحة ل
المواء, وبموجب القانوف فالموظفيف المركزييف خاضعيف إلدارتو إال في المسائؿ المتعمقة 

في العراؽ العديد  بالنظاـ الخاص لدوائرىـ, أما فيما يتعمؽ بالخدمة المدينة فقد صدر
 , وكما يمي:4492مف القوانيف منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عاـ 

)الممفي( الذي أعطى اختصاص التعييف لموزراء  :4914ة ( لسن401قانوف رقـ ) -4
وبيف , المختصيف فقط, ولـ يمنح المصرفيف صالحية التعييف في المحافظات

:)يجري عندما نص عمى أف القانوف آلية التعييف في الدرجات الوسطى والعميا
ير التعييف لمدرجات الوسطى والعالية بإرادة ممكية تصدر بناًء عمى اقتراح الوز 
, (4)المسؤوؿ مع مراعاة أحكاـ القوانيف الخاصة بشأف التعيينات بإرادة ممكية(

عمى  عندما نص في الوظائؼ العامة بيف آلية تعييف وعزؿ المستخدميف وكذلؾ
بتخويؿ أو  يعيف ويعزؿ المستخدموف مف قبؿ رئيس الدائرة بتصديؽ الوزير :)أف

 .(2) منو, ويجوز أف يوضع نظاـ لذلؾ(
)الممفي( منح اختصاص التعييف في الوظائؼ  :4919( لسنة 61رقـ ) قانوف  -2

العامة لموزراء المختصيف بالنسبة لممركز ومنح المتصرؼ ) المحافظ ( صالحية 
التعييف بالنسبة المواء )المحافظة(, وصدرت وزارة المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ 

التعييف بالوظائؼ العامة, إذ  بينت فييا آلية 4910( لسنة 12ىذا القانوف برقـ )
( مف التعميمات عمى تشكيؿ لجنة في مركز كؿ وزارة تسمى 4جاء في المادة )

( 1لجنة انتقاء الموظفيف, فضاًل عف لجنة في كؿ لمواء) المحافظة(, أما المادة )
مف التعميمات فقد حددت صالحيات المجنة في المواء باختيار الموظفيف لشفؿ 

رة مف درجات الصنؼ الرابع فما دوف ويتـ االختيار وفقًا لشروط لموظائؼ المتواف

                                                           

 .4914( لسنة 401( قانوف رقـ )6نص المادة )( 4)
 .4914( لسنة 401( قانوف رقـ )8نص المادة ) (2)
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 ءظائؼ التي يراد التوظيؼ فييا ومؿوىي اإلعالف عف الو  معينة بينيا القانوف
 جراء االختبارا  لتقديـ الطمبات و  االستمارة الخاصة بالتقديـ وتحديد مدة معينة

 لممتقدميف.
أناط بالمتصرؼ )المحافظ( صالحية  :4911( لسنة 46قانوف إدارة األلوية رقـ )  -1

تعييف موظفي اإلدارة المحمية كافة وقسـ مف موظفي الدوائر المركزية الذيف ال 
 ( دينارًا عراقيًا,42تتجاوز رواتبيـ )

)الممفي( الذي شيد تحوؿ ممحوظًا فيما يتعمؽ  :4916( لسنة 11قانوف رقـ )  -1
عادة التعييف في باختصاص التعييف في الوظائؼ العامة فقد أوكؿ ميم ة التعييف وا 

كؿ البالد لجميع الموظفيف والمستخدميف الذيف يتقاضوف رواتبيـ مف الميزانية 
مجمس الخدمة إلى  ميزانية األوقاؼ العامة وموظفي اإلدارة المحميةأو  العامة

العامة بناء عمى اقتراح الوزير المختص وقد بيف الفصؿ الخامس وواجبات ىذا 
 .(4) ( منو22نص المادة )المجمس وفقًا ل

 العهد الجمهوري:  - ب
, 4918بعد سقوط النظاـ الممكي عاـ الجميوري  عرؼ العراؽ في ظؿ النظاـ 

إذا تـ حصر اختصاصات التعييف في الوظيفة  –المركزية إلى  نظامًا إداريًا أقرب
 وكانت أوؿ التشريعات بيذا الخصوص ىي: - اإلدارية بالحكومة المركزية

)المعدؿ( والنافذ حاليًا, والذي أناط  :4960( لسنة 21خدمة المدنية رقـ )قانوف ال  -4
ميمة تعييف الموظفيف وتنظيـ اإلجراءات المتعمقة باالختيار بمجمس الخدمة العامة 

( منو, مجمس الخدمة العامة صالحيات التعييف وبذلؾ نقؿ 21ومنح في المادة )
إلى  اسية )الوزراء المختصيف(ىذا القانوف اختصاص التعييف مف السمطة الرئ

                                                           

 ( مف القانوف المذكور.4نص المادة)( 4)
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وكذلؾ بينت ىذه المادة أف المجمس يتألؼ مف رئيس , (4)مجمس الخدمة العامة
 قوـ ىذا المجمسػػػالث سنوات ويػػمدة ثضاء يختارىـ مجمس الوزراء لػػعة أعػػػوأرب

عادة تعييف الموظفيف في الوظائؼ العامة, وحددت المادة ) ( مف 29بتعييف وا 
عادةالقانوف واجبا التعييف بػػ : ) اختبار  ت المجمس الممفي بالنسبة لمتعييف وا 

 االمتحاف التحريريأو  إعادة تعينيـ بالمقابمةأو  مؤىالت األشخاص المراد تعينيـ
بيما معًا لموقوؼ عمى صفاتيـ ولياقتيـ( وقد أعطى القانوف المحافظيف أو 

والتاسعة مف السمـ  اختصاص تعييف الموظفيف الخدمييف في الدرجتيف الثامنة
الوظيفي بعد نجاحيـ في االختبار الذي يجرى ليـ مف قبؿ لجنة الدائمة التي 

( منو 8( المادة )2, واستثنى القانوف في الفقرة)(2)يشكميا مجمس المواء العاـ
الوظائؼ العميا مف اختصاص مجمس الخدمة العامة وىي الوظائؼ التي يتـ 

رئيس الجميوري بناء عمى اقتراح الوزير وموافقة التعييف فييا مرسوـ جميوري مف 
وقد واجو مجمس الخدمة العديد مف اإلخفاقات في ميمة اختيار , (1)مجمس الوزراء

الموظفيف منيا عجزه عف رفد دوائر الحكومة بالعناصر الكفؤة, فضاًل عف عدـ دقة 
جراءات اختيار أكفا المتقدميفو  قيادة  صدر قرار مجمس وفي ضوء ىذه الظروؼ, ا 

                                                           

( 01-06( مػػف القػػانوف األساسػػي العػػاـ لموظيفػػة العموميػػة الجزائػػري رقػػـ )60ويالحػػظ أف المػػادة ) (4)
 يشكؿ المجمس األعمى لموظيفة العمومية مف ممثميف في اإلدارات المركزية في الدولة 2006لسنة 

 إلقميميػة والتػي تخػتص فػي قضػايا التعيػيف وبقيػة االختصاصػاتوالمؤسسات العمومية والجماعات ا
( مف ذات القػانوف وتسػري أحكػاـ القػانوف المػذكور عمػى كافػة المػوظفيف 19-16المبينة في المواد)

 المحمييف واالتحادييف.
الػػذي  2001لسػنة  10(وفػي ذات االتجػاه جػاء قػػانوف العػامميف األساسػي فػي الدولػػة السػورية )رقػـ( 2)

سػػمطة التعيػػيف فػػي الػػوزير المخػػتص مػػع وجػػود خصوصػػية لمتعيػػيف فػػي المحافظػػات مػػف حيػػث ركػػز 
( مػف ذات القػػانوف, مػع مػػنح رؤسػػاء 41-42التقػديـ لموظػػائؼ واختيػار المرشػػحيف بموجػب المػػواد )

المجػالس المحميػة والبمديػة الصػالحيات المقػررة لمعػاوني الػوزير والتػي ال تتعمػؽ بػالتعييف وأف تكػػوف 
 ( مف ذات القانوف411ادقة الوزير المختص عمى وفؽ أحكاـ الفقرة)ىػ( مف المادة)خاضعة لمص

 .49, ص2001بيت الحكمة,, د. رعد الجدة ,التطورات الدستورية في العراؽ, بفداد( 1)
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ونص عمى إلفاء مجمس الخدمة  42/8/4919( في 996الثورة)المنحؿ( رقـ )
مف يخولونيـ مف موظفي الدرجات أو  التعييف بالوزراء العامة وأنيطت صالحية

قوانيف أو  التعييف في الوظائؼ القيادية التي يقررىا قانوف الخدمة, , أما(4)الخاصة
بيا فتبقى لمحكومة حرية مطمقة في خاصة وجوب صدور مرسوـ جميوري لمتعييف 

تعييف مف يشفميا أصحاب الدرجات العميا ومف أجؿ وضع ىذا القرار موضع 
إذ نصت  4919( لسنة 449التنفيذ أصدرت وزارة المالية تعميمات الخدمة رقـ )

وتتألؼ المجنة مف رئيس , أكثر في كؿ وزارة بأمر الوزيرأو  عمى تشكيؿ لجنة
ـ, وعضويف ال تقؿ وظيفة كؿ منيما عف درجة مدير عمى بدرجة معاوف مدير عا
ومف اختصاصات ىذه , صؿ عمى شيادة أولية في القانوفأف يكوف احدىما حا

النظر في طمبات التعييف في الوظائؼ العامة وحددت التعميمات في الممحؽ  المجنة
( أسس وضوابط إشفاؿ الوظائؼ عند التعييف كاإلعالف عف الوظائؼ 4رقـ )
اغرة في الصحؼ اليومية وفي لوحة اإلعالنات )اآلف عمى مواقع المؤسسات الش

اإللكترونية( وتقديـ طمب إجراء االختبارات وبعدىا تعمف الجنة التعينات في لوحة 
 إعالنات الدائرة.

إذ أعطى وزارة المالية صالحيات تحديد  :4960( لسنة 21المالؾ رقـ )قانوف   -2
ة, فضاًل عمى أف وزارة المالية ىي التي تصدؽ عمى عدد درجات الوظيفية لكؿ وزار 

التعيينات في الوظائؼ والدرجات التي ترسميا الوزارات, إذ ال يمكف أشفاؿ الدرجة 
الوظيفية إال بعد مصادقة وزارة المالية, وبالمثؿ أيضًا نجد أف قانوف إدارة البمديات 

                                                           

الػػذي يأخػػذ بمركزيػػة  4994( لسػػنة 49وذات األمػػر نجػػده فػػي قػػانوف الخدمػػة المدنيػػة اليمنػػي رقػػـ )( 4)
 ( منػػػو, مػػػع وجػػػود صػػػالحية لمػػػوزير2ىا بػػػالوزير المخػػػتص بموجػػػب المػػػادة )سػػػمطة التعيػػػيف بحصػػػر 

المخػػتص بتفػػويض الوحػػدات اإلداريػػة وفػػي الػػوزارات والمحافظػػات بعػػض الصػػالحيات المخولػػة لػػو 
 .بموجب القانوف المذكور والتشريعات النافذة
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وزير إلى  البمدية )الممفى( أناط اختصاص تعييف موظفي 4961لسنة  (461رقـ )
 . (4)الشؤوف البمدية والقروية

منح صالحيات  :1/40/4981( في 4081)  قرار مجمس قيادة الثورة المنحؿ رقـ -1
تعييف خريجي الكميات والمعاىد الفنية لوزارة التخطيط إذ نص عمى الزاـ الوزارة 

 حاجة كؿ بتعييف خريجي الجامعات في وزارات الدولة والقطاع العاـ مركزيًا وحسب
 وزارة.

نص عمى قياـ  :46/1/4981( في 110قرار مجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ )  -1
وزارة التخطيط بتعييف الخريجيف حسب االختصاصات وتوزيعيـ عمى المؤسسات 
العامة وفقًا لمحاجة الفعمية ؛ بعد إلفاء وزارة التخطيط تـ إلفاء ىذه القرارات وأعيد 

 راء المختصيف.الوز إلى  اختصاص التعييف
وباختصار شديد يمكف أف نقوؿ: أف اختصاص التعييف في أشفاؿ الوظيفة  

ىذا  العامة ىو األجراء الذي تقوـ بو اإلدارة بيدؼ أسناد وظيفة ما لمموظؼ وقد أنيط
االختصاص العمؿ لعدة جيات مركزية كالوزير المختص والمصرؼ)المحافظ( ومجمس 

دليؿ عمى تعدد نشاطات اإلدارة في  ووزارة التخطيط, وىذا الخدمة العامة, وزارة المالية,
إلى  وكذلؾ اتجاه اإلدارة, توزيع اختصاص التعييف نتيجة تطور العمؿ اإلداري

الالمركزية اإلدارية والسياسية وانتياج مبادئ الديمقراطية التي تؤمف بمشاركة الجميع 
أف إلى  ممي ما زاؿ يشيرولكف الواقع العفي بناء الوطف مف دوف تيميش وأقصاء, 

 . المركزية اإلدارية تبقى وىي الصفة الفالبة

 
 

                                                           

لقرويػػػة محػػػؿ وزيػػػر يحػػػؿ وزيػػػر الشػػػؤوف البمديػػػة وا)مػػػف القػػػانوف عمػػػى أف: (11فػػػي المػػػادة) إذ جػػػاء (4)
 . (المالية والوزير المختص ومجمس الخدمة العامة أينما ورد في قانوف الخدمة المدنية
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 املبحث انثاني
  واقع سهطة انتعيني فيهويعىن نظاو اناليزكزية اإلدارية 

ىي شكؿ مف أشكاؿ الحكـ تتوزع فيو السمطات اإلدارية بيف الحكومة المركزية  
يا إدارة الشؤوف المحمية والسمطات المحمية المنتخبة بموجب أحكاـ القانوف, غايت

ف السمطة المحمية تستمد صالحياتيا مف االنتخابات , وبالتعاوف مع سمطة المركز وا 
وليس بتفويض مف المركز إلييا, وىذا المبدأ اعتمدتو دوؿ عدة ألسباب ,منيا أف 

طمب مشاركات السمطات إلى  العبء الكبير الواقع عمى أكتاؼ السمطة المركزية يمجئيا
المنتخبة لتحمؿ جزء مف ذلؾ العبء وىذا يعني إشراؾ الشعب في األعباء  المحمية
إذ يمكف المجالس المحمية مف اإلدارة واإلشراؼ والمراقبة لمنشاطات والفعاليات , العامة
كما أف السمطات المحمية قريبة مف مشاكميا المحمية وىي أدرى بيا واألرجح , المحمية

لسمطة المحمية في ممارستيا اختصاصاتيا تكوف ذلؾ أًف اإلى  , ويضاؼلمعالجتيا
خاضعة إلشراؼ ورقابة السمطة االتحادية مف غير أف تكوف تابعة ليا بنظاـ السمـ 
الوظيفي, ذلؾ أف السمطة المركزية ىي التي ترعى المصالح العميا التي تعمو كؿ 

تفتيت والقوؿ خالؼ ذلؾ يعني  ,شعب أيضاً مصمحة أخرى محمية والتي تيـ مجموع ال
وعمى ضوء ذلؾ تـ تقسيـ ىذا المبحث عمى , لوحدة الدولة السياسية واالقتصادية

مطمبيف: نتناوؿ في األوؿ: تعريؼ الالمركزية اإلدارية, ونبحث في الثاني: السمطة 
 المختصة بالتعييف في النظاـ الالمركزي.

 املطهب األول
 تعزيف اناليزكزية اإلدارية 

ىي بناء تنظيمي مؤسسي يمنع ( centralisationDe La) الالمركزية اإلدارية 
أو  تسعى لالنفراد بالسمطة لتنعطؼ بعدئذ, نحو الدكتاتورية فقد قياـ أنظمة مركزية

التوتاليتارية ,إذ إف توزيع السمطات بيف المركز والمجالس المحمية يحوؿ مف دوف تركيز 
عف أف انتخاب مجالس فرد, فضاًل أو  قومية معينةأو  طائفةأو  السمطة بيد حزب
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الكتؿ التي أو  ترسيخ ثقافة التداوؿ السممي لمسمطة بيف األحزابإلى  المحافظات تؤدي
إلييـ بشكؿ سممي  حصمت عمى تفويض في االنتخابات, إذ يتـ انتقاؿ السمطة

المحافظات ىي األقرب في معرفة احتياجات ومتطمباتيا أو  إف المجالس األقاليـ.وسمس
يجاد الحموؿ المطموبة وبدال مف  جميورىا المحمي وىي األقدر عمى تذليؿ الصعاب وا 

السمطة المركزية, فإنيا األولى في التعامؿ إلى  إرساؿ تمؾ اليموـ واألوجاع)معمبة(
 .معيا

تقوـ الالمركزية اإلدارية عمى أساس توزيع مياـ العمؿ اإلداري بيف السمطة   
ـ ليس مف موظفي السمطة المركزية وال وى مناطقيةاالتحادية والمجالس المحمية ال

يخضعوف لمتدرج اإلداري الوظيفي, وغالبًا ما تكوف ىذه المجالس منتخبة مف المواطنيف 
فتصبح أشخاصًا معنوية عامة, ولكنيا تظؿ وحدات اإلدارية والييئات المحمية, في ال

 بيذا تتميزو , (4)القضائيةأو  أشخاص إدارية ليس ليا اختصاص في الوظيفة التشريعية
ذلؾ أف ىذه الييئات تقـو إلى  يضاؼ الالمركزية اإلدارية عف المركزية السياسية,

بعمميا في ىذا الشأف تحت إشراؼ ورقابة الدولة المتمثمة بسمطتيا االتحادية مف دوف 
وظيفيًا, ذلؾ أف السمطة االتحادية ىي التي تحمي  أف تكوف خاضعة ليا خضوعاً 

يـ مجموع وىي بذلؾ تعمو عمى المصالح المحمية األخرى, وفقًا المصالح العميا التي ت
ليذا فإف العمؿ اإلداري الحديث في الدولة يقوـ عمى أساس توزيع مياـ أعماؿ اإلدارة 
بيف الحكومة االتحادية مف جية وبيف المجالس المحمية المنتخبة مف قبؿ الشعب مباشرة 

خاضعة لرقابة  الس مف الناحية العمميةعمى أساس إقميمي )جفرافي(, إذ تظؿ ىذه المج
شراؼ الحكومة االتحادية مف أجؿ الحفاظ عمى وحدة األرض والقانوف والسمطة  وا 

الحد إلى  السياسية واإلدارية في الدولة, لكف مف دوف أف تصؿ ىذه الرقابة واإلشراؼ
 الذي يمس استقالؿ ىذه المجالس, وتكوف ليذه األشخاص ذمة مالية مستقمة, وليا

                                                           

 .404د. عمي خطار شطناوي: مصدر سابؽ, ص( 4)
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ويترتب عمى تمتع الوحدات اإلدارية , (4)تنظيـ قانوني معيف يكفؿ تحقيؽ أغراضيا
خاصة النتائج التي أو  بالشخصية المعنوية سواء كانت عامة المرفقية(أو  )اإلقميمية

يقوـ نظاـ , (4914( لسنة )10( مف القانوف المدني العراقي رقـ )18بينتيا المادة)
 :(2)أسس وىي ةثالالمركزية اإلدارية عمى ثال

جانب المصالح العامة إلى  لممناطؽ المحمية مصالح وأوضاع عامة خاصة بيا  .1
الوطنية, إذ تتمثؿ بوجود روابط مشتركة ووشائج تشد السكاف لبعضيـ البعض مع 

تمؾ وتجمعيـ مصالح مشتركة أو  وجود ظروؼ موضوعية خاصة بيذه المنطقة
ا في حالة تميز عما عداىا مف نابعة عف بيئتيـ ومف وسطيـ المحمي ,يضعي

تأسيس سمطة محمية تستجيب ليذه إلى  المناطؽ األخرى, لذا فالحاجة ممحة
 فإلذا ف -ومف سكانيا المحمييف  -ياوتتشكؿ مف رحـ المنطقة ذات, األوضاع

اإلقرار مف قبؿ السمطة المركزية بمطالب المناطؽ تمؾ امر يفرضو واقع الحاؿ 
 .(1)يريةوىو استجابة لمطالب جماى

تولي حكاـ محمييف مف تمؾ المناطؽ يمثموف سكانيا ويعبروف عف مصالحيـ   .2
ويتسمموف مواقعيـ بطريؽ االنتخاب ويمنحوف السمطات بناء عمى ذلؾ , ومطالبيـ

وليس تفويضًا ليـ مف قبؿ السمطة , االنتخاب وبحدود تخويؿ الناخبيف ليـ
لكوف سمطتيـ أصمية , لة في مناطقيـالمركزية, أي أنيـ ليسوا ممثميف لوزارات الدو 

مصدرىا االنتخاب ,وبما أف ىؤالء المنتخبوف مف المناطؽ ذاتيا فيـ األقرب 
لتحسس معاناة مواطنييـ واألقدر عمى إيجاد الحموؿ لممشاكؿ المستوطنة, عمى اف 

لذلؾ فإف باإلمكاف أف يكوف بيف أعضاء  ؛ذلؾ في حدود التشريعات المركزية يكوف
 وىذا الجمع يؤديعضاء معينوف مف السمطة المركزية, إلدارة المحمية أوىيئات ا

                                                           

د. عبػػػد القػػػػادر الشػػػػيخمي: نظريػػػػة اإلدارة المحميػػػػة والتجربػػػػة األردنيػػػػة, بيػػػػروت, المؤسسػػػػة العربيػػػػة ( 4)
 . 41, ص4981لمدراسات والنشر, 

 .416 -411, ص 4988مكتبة القاىرة الحديثة,  د. طعيمة الجرؼ, القانوف اإلداري, القاىرة,( 2)
 . 411, ص2008د. نواؼ كنعاف, القانوف اإلداري, عماف, دار الثقافة,  (1)
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في العمؿ  منع التفتيت الكامؿ لموظيفة اإلدارية, ويحافظ عمى وحدة األنماطإلى 
, وبيذه الوسيمة تكوف السمطة المحمية قد خطت الخطوة األولى في بداية (4)اإلداري

 .الطريؽ لمديمقراطية
القواعد والمبادئ التي تحددىا السمطة إلى  يةوجوب خضوع السمطة المحم .3

, وليا أي السمطة المركزية حؽ مراقبة أنشطة السمطة المحمية وتقويـ (2)المركزية
عمميا وتصويب أخطائيا وذلؾ لمحيمولة دوف خروج السمطة المحمية عف 

والعبرة مف تخويؿ السمطة , إساءة استعماؿ السمطةأو  الصالحيات الممنوحة
, حؽ المراقبة في الدولة الالمركزية ىو الحفاظ عمى وحدة الدولة وتماسكيا المركزية

 قانوف اإلداري وتشريعات الدوؿ فيىذه ىي الركائز الثالث التي استقر عمييا فقو ال
 .(1)األنظمة التي تعتمد مبدأ الالمركزية اإلدارية

 أف الالمركزية اإلدارية أصبحت ضرورة مف ضرورات وبدورنا نحف نرى 
العصر الحديث, ألنيا تسمح لمبناء المناطؽ المحمية المشاركة في العمؿ اإلداري, وبناء 
ىذه المناطؽ وفؽ متطمبات واحتياجاتيا الضرورية وتوفير فرص العمؿ لسكاف ويقمؿ 

ولكف يجب أف تكوف ىناؾ رقابة عمى ىذه الييئات مف الجيات المختصة , مف البطالة
 لممنع الفساد.

 ياملطهب انثان
 انسهطة املختصة بانتعيني يف اننظاو اناليزكزي

, أوؿ قانوف تبنى 4969( لسنة 419يعد قانوف المحافظات العراقي ذي رقـ ) 
الالمركزية اإلدارية, إذ تضمف أسس نظاـ إداري لالمركزي يقوـ عمى منح صالحيات 

                                                           

عثمػػػاف سػػػمماف غػػػيالف: اختصػػػاص تعيػػػيف الموظػػػؼ العػػػاـ فػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ الالمركزيػػػة اإلداريػػػة, ( 4)
 .2, ص2041

 . 19, ص 4996ىر صالح عالوي, مبادئ القانوف اإلداري, بفداد, دار الكتب لمطباعة, د. ما( 2)
 .6صمصدر سابؽ,  عثماف سمماف غيالف,( 1)
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ه االنتخابات لـ ىذ واسعة تمارسيا مجالس الوحدات اإلدارية, وىذه تكوف منتخبة, إاًل أف  
األمر الذي جعؿ الوحدات اإلدارية تدار مف موظفيف تابعيف لمسمطة تجري أبدًا, 

( عمى أف المحافظ أعمى سمطة 9القانوف نص في المادة )وليذا نجد أف , المركزية
إدارية وممثاًل السمطة التنفيذية, وقد حاوؿ المشرع في ىذا القانوف التخفيؼ مف حدة 

متة(, عندما أعمف عف رغبتو في تطوير النظـ اإلدارية بما يواكب المركزية )المتز 
إيجاد  – عمى صعيد التشريع–األساليب المتطورة في العالـ الحديث محاواًل ولو 

التشريعات التي تعتمد مبادئ الالمركزية اإلدارية مف أجؿ مشاركة المواطنيف في تقديـ 
وتعزيزًا ليذا المبدأ , اب الموجبة لمقانوفىذا ما احتوتو األسب, الخدمات العامة المحمية

فقد نص القانوف عمى أف المحافظ ىو رئيس مجمس المحافظة ونائبو ىو أحد أعضاء 
المجالس ويحؿ محؿ الرئيس عند غيابو, ويضاؼ ليـ أعضاء منتخبوف مف مركز 

فة المحافظة ومف الوحدات اإلدارية المركزية الممحقة بالمحافظة في حالة وجودىا ,إضا
لألعضاء الدائميف وىـ معاوف المحافظ لإلدارة المحمية ورؤساء الدوائر الفرعية في 

وبيذه النصوص فقد اعتقد المشرع انو يبتعد  مركز المحافظة باعتبارىـ ممثميف لدوائرىـ,
عف اإلدارة المركزية ليقترب مف اإلدارة الالمركزية ماداـ أف قسمًا مف أعضاء المجمس 

باالنتخاب, والسيما أف القانوف قد بيف المياـ التي تناط بمجالس يحتموف مواقعيـ 
وقد أجاز القانوف لممحافظ تعييف وترقية واسعة وكثيرة,  الوحدات اإلدارية وىي مياـ

 الدرجة الرابعة وما دوف وترفيع ونقؿ الموظفيف المحميف ضمف المحافظة الذيف ىـ في
وليذا , (4) حافظة التابعة لموزارات االتحاديةما عدا رؤساء الدوائر الفرعية في مركز الم

كاف النظاـ اإلداري في العيد الجميوري لالمركزيًا في نصوص التشريع ومركزيا في 
الواقع والتطبيؽ, ولـ يفير مف الوصؼ كثيرًا صور قانوف) مجالس الشعب( بموجب 

ظات ( وأجراء انتخابات لمجالس محمية في المحاف4991( لسنة)21القانوف رقـ)
واألقضية والنواحي ألف ىذه المجالس كانت في الواقع مجرد واجيات شكمية لمديمقراطية 

 تطبؽ نظاـ المركزية اإلدارية.

                                                           

 .401-401صداع دحاـ طوكاف الفيداوي, مصدر سابؽ, ص( 4)
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, الذي استمد أحكامو مف مرجعيات 2001 لعاـ جميورية العراؽ دستورأما   
 عديدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ المبادئ العامة لحقوؽ األنساف الواردة في االتفاقيات

وقدر تعمؽ , وبعض أحكاـ الدساتير السابقة, الدولية المصادؽ عمييا مف قبؿ العراؽ
مبدأ الالمركزية اإلدارية مف قانوف إدارة  2001األمر بموضوعنا ىذا فقد استمد دستور 

, والسيما حكـ المادة )الرابعة( منو التي تنص عمى تقاسـ (4)الدولة لممرحمة االنتقالية
ة االتحادية والحكومات اإلقميمية والمحافظات, فضاًل عما جاء بو السمطة بيف الحكوم

حوؿ تشكيؿ المحافظات والصالحيات  2001( لسنة 14( مف األمر )2القسـ )
مبدأ الالمركزية اإلدارية مف الوجية  2001عميو فقد رسخ دستور , الممنوحة لمجالسيا

إذ جاء النص واضحًا , ييا أعالهالمشار إل باالستناد لما سبقو مف التشريعات, التشريعية
)تمنح المحافظات التي لـ  :( مف الدستور422وصريحًا بحكـ الفقرة ثانيًا مف المادة )

تنظـ في إقميـ الصالحيات اإلدارية والمالية الواسعة وبما يمكنيا مف إدارة شؤونيا عمى 
 وفؽ مبدأ الالمركزية اإلدارية وينظـ ذلؾ بقانوف(.

ستورية التي أكدت مبدأ الالمركزية اإلدارية في المحافظات ىذه ىي النصوص الد
غير المنتظمة بإقميـ و إمكانية تقاسـ السمطة بيف الحكومة االتحادية ومجالس 

يندرج في , المحافظات, إف انتخاب المواطنيف لممثمييـ في مجمس الوحدات اإلدارية
مسؾ اإلدارة في الوحدة موضوع التوجو نحو الديمقراطية الذي يمكف المجالس تمؾ مف 

اإلدارية عمى وفؽ مبدأ الالمركزية اإلدارية التي ىي واحدة مف تطبيقات الديمقراطية في 
مع األخذ باالعتبار التنسيؽ مع السمطة المركزية والخضوع لرقابتيا , النظـ اإلدارية

بؿ باعتباره سمطة , المجالس المحميةإلى  ليس باعتبار األخيرة فوضت صالحياتيا
وكثيرا ما يتعثر ىذا التوجو بسبب غياب , اصيمة مستمدة صالحياتيا مف ناخبييا

تحرؾ اليويات إلى  التنسيؽ مع السمطة المركزية وسمطتيا الرقابية األمر الذي يؤدي

                                                           

 مجمػة التشػريع, نظاما الفدرالية والالمركزية فػي دسػتور جميوريػة العػراؽ, أ.د. غازي فيصؿ ميدي( 4)
 .14, ص2040والقضاء ,السنة الثانية, العدد الرابع, 
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سمبية المذىب( وعمى حساب المواطنة الذي يمقي بظاللو ال, الجزئية )العشيرة, الطائفة
 عمى وحدة الدولة وتماسكيا.

 بحث انثانثامل
 سهطات انتعيني يف اننظاو انفذرايل

داري مبني عمى رؤى وأسس نظاـ سياسي وا  إلى  بدأ العراؽ حاليًا بالتحوؿ 
وىو شكؿ متقدـ  ,لـ تألفو الثقافة القانونية مف قبؿ ىو النظاـ الفدرالي االتحادي ,جديدة

د وجاء بأسس ىذا التحوؿ جدًا لمنظـ الفدرالية ولالمركزي السياسية واإلدارية الواسعة وق
, في المادة الرابعة منو وىو ما 2001قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة 

جميورية التي نصت عمى ) 2006الصادر عاـ  أكدتو المادة األولى مف دستور العراؽ
امة, العراؽ دولة اتحادية( وعمى قدر تعمؽ األمر في سمطات التعييف في الوظائؼ الع

سنقسـ ىذا المبحث عمى مطمبيف: خصص األوؿ: لبحث مفيوـ الفدرالية, والثاني: 
 لتطور سمطة تعييف الموظؼ العاـ في ظؿ نظاـ الفدرالية. 

 املطهب األول
 يفهىو انفذرانية 

فيو  السمطات تكوفالتنظيـ السياسي في الدولة  الفيدرالية ىي: صورة مف صور 
ووحدات حكومية أصفر)األقاليـ, ومحافظات  حكومة مركزية بيف لمدستور موزعة وفقاً 

غير منتظمة بإقميـ(, وتكوف كال السمطتيف المركزية والمحمية مكممة أحدىما لألخرى 
الفدرالية نقيضا لنظاـ آخر ىو الدولة  , وليذا السبب تعدالدولة في السيادة وتتقاسماف
فيي تعد وحدات  والمحافظات غير المنتظمة بإقميـأما ما يخص األقاليـ . األحادية

( مف 420نصت عميو المادة ) وىذا ما, ستور ىيكمية نظاميا اإلداريدستورية يحدد الد
( عمى قياـ اإلقميـ بوضع دستور ليا يحدد ىيكؿ 2001دستور العراؽ النافذ لسنة )

سمطات اإلقميـ وصالحياتو وأليات ممارسة تمؾ السمطات, عمى أَف ال يتعارض مع 
, ر أحادي مف الحكومة المركزيالدستور االتحادي, ال يمكف تفيير ىذا الدستور بقرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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( مف أف سمطات اإلقميـ تمارس 424ر في المادة )وكذلؾ بيف ىذا الدستور 
باستثناء الصالحيات الحصرية لمسمطات  لقضائيةوا والتنفيذية التشريعية السمطات

والدستور في النظاـ الفدرالي , ( مف الدستور النافذ440االتحادية المحددة في المادة )
ويجب أف تكوف البنود القوانيف , ىو المرجع األعمى التي تستقي منيا الدولة سمطاتيا

أو  وال يجوز تعديمو فسيرالواردة في الدستور واضحة ومحددة وال تقبؿ التأويؿ والت
وفي , إال مف قبؿ سمطة أعمى مختصة وبعد إجراء استفتاء شعبي عمى ذلؾ الفائو,

السمطات المختمفة, فمف الضروري أو  حالة وجود تناقض بيف الدستور والقوانيف
ال يتماشى مع الدستور, وحؿ النزاعات بيف  قانوف مستقؿ إلبطاؿ أي قضاء وجود

السمطات المختمفة, والبد لواضع الدستور أف يتوقع مثؿ ىذه االحتماالت, وأف يضع ليا 
( 91ا ما فعمو مشرعنا العراقي عندما نص في المادة) وىذ, حمواًل في صمب الدستور

 مف الدستور أف المحكمة االتحادية العميا ىي المختصة بيذه المنازعات.
اثنيف مف المراقبيف إلى  ويعود الفضؿ في إرساء مبادئ نظرية الفدرالية 

(,إذ وضع دايسي شرطاف لتكويف وجيمس برايس السياسييف اإلنكميز )ألبرت دايسي
وثيقة االرتباط ببعضيا محميا وتاريخيا  أقاليـأو  الدولة الفدرالية: أوليما: )وجود دوؿ

ىوية وطنية  -في نظر سكانيا -ما شابو يجعميا قادرة عمى أف تحمؿأو  قياوعر 
والشرط الثاني ىو:)الرغبة الوطنية في الوحدة الوطنية والتصميـ عمى , مشتركة(

المحافظة عمى استقالؿ كؿ دولة في االتحاد(, مف المبدأ األساسية لمفدرالية استقالؿ 
قالؿ نتيجة رئيسية تتمثؿ في عدـ إمكانية أي وبالتالي يترتب عمى ىذا االست, السمطات

المحمية بممارسة ذات القدر مف السمطة التي كانت أو  مف الحكومتيف االتحادية
داري و , ستمارسيا في ظؿ دولة موحدة غير فدرالية الحكـ الفدرالي كنظاـ سياسي وا 

معروؼ عالميا ومطبؽ في ثمانية مف بيف أكبر دوؿ العالـ مساحة تحكـ بشكؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 اإلمارات العربية المتحدة.ومطبؽ ىذا النظاـ عمى المستوى العربي في دولة  (4)فدرالي
 . وىو يعد نظاـ ناجح مف الواقع العممي بالنسبة ليذه اإلمارات

العراؽ فإف مصطمح )الفدرالية( لـ يكف معروفًا في الثقافة أما عمى المستوى   
ولكف منذ ىذا التاريخ ضحى ىذا (, 2001ؿ احتاللو عاـ )القانونية والسياسية قب
ثارة لمجدؿ, وقد ورد ذكر الفدرالية ألوؿ مرة في المصطمح اكثر الم صطمحات تدواًل وا 
فقد نصت المادة )الرابعة( منو (, 2001انوف إدارة الدولة لسنة )التشريع العراقي بق

عمى:)نظاـ الحكـ في العراؽ جميوري, اتحادي)فدراري(, ديمقراطي, تعددي, و يجرى 
الحكومات اإلقميمية والمحافظات تقاسـ السمطات فيو بيف الحكومة االتحادية و 

وعمى ذات النيج جاء دستور العراؽ النافذ لسنة , والبمديات واإلدارات المحمية...(
, إذ نص في المادة )األولى( عمى أف :) جميورية العراؽ دولة اتحاديو ...( 2001

 ( لتأكد عمى ىذا النظاـ وجاء بيا: )يتكوف النظاـ االتحادي في446وجاءت المادة )
دارات محميو (, و جميورية العراؽ مف عاصمة و أقاليـ و محافظا نستنج ت ال مركزية وا 

مف ىذيف النصيف الدستورييف أف النظاـ اإلداري في العراؽ أصبح نظاما 
دولة اتحادية تتقاسـ إلى  اتحاديًا)فدراليًا( وبيذا تحوؿ العراؽ مف الدولة البسيطة

( مف 440المادة )اصات محددة نصت عمييا السمطات فييا حكومة مركزية ليا اختص
وأقاليـ ومحافظات غير منتظمة في إقميـ ليا صالحيات واسعيا, وفي , الدستور النافذ

حالة التعارض بيف الصالحيات تكوف الفمبة لمتشريعات المحمية ىذا ما نصت عميو 
 ( مف الدستور.441المادة)

اإلداري الذي يمنح األقاليـ والفدرالية التي تيمنا في ىذا البحث ىي النظاـ 
والمحافظات غير المنتظمة لإلقميـ صالحيات واسعة جدًا في إدارة شؤونيا, وتتولى ىذه 
اإلدارة مجالس منتخبة تمارس اختصاصات دستورية باستقالؿ تاـ عف الحكومة 

                                                           

, البرازيػؿ, أسػتراليا, كنػدا, المانيػا, الينػد, روسػيا, المكسػيؾ, لممزيػد مػف الواليات المتحػدة األمريكيػة( 4)
 المعمومات ينظر:

 Handbook of Federal c0untries. Forum of Federations.2005.Anderson.G: 

Federalism. Oxfordvip.2008. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ًا ( بأف إقميـ كردستاف إقميم441االتحادية, وقد اقر الدستور في الفقرة األولى مف المادة)
 اتحاديًا, وأجاز في الفقرة الثانية مف نفس المادة تأسيس أقاليـ جديدة. 

 املطهب انثاني
 نظاو انفذرايلانتطىر انسهطة املختصة بتعييـن املىظف انعاو يف 

 (5002 )دستىر
إلى  , يخضع مف ناحية التنظيـ اإلداري والسياسي2001كاف العراؽ حتى عاـ  

نظاـ الالمركزية, إذ تولت إلى  النظاـ شبو مركزي, ولكف بعد ىذا التاريخ تحوؿ مباشرة
إدارة العراؽ بشكؿ مباشر بعد االحتالؿ سمطة االئتالؼ عف طريؽ الحاكـ المدني بوؿ 

 اتحادي )فدرالي( جميوري نيابي الدستور العراقي الجديد بنظاـ   بريمر, وقد جاء
تطورات الواقع السياسي وتمبية إلرادة الشعب, معترفًا بواقع  , نتيجةاطي( ديمقر )برلماني

نبحث ىذا وعمى ضوء ىذا س, نظاـ جميورية العراؽ اإلداري الالمركزي الجديد
الموضوع أبتدأ مف إقرار نظاـ الفدرالي الالمركزية اإلدارية في التشريعات الدستورية, 

الموظفيف في اإلدارات الالمركزية ومف ثـ نتناوؿ التشريعات القانونية الخاصة بتعييف 
 :حسب تسمسيا الزمني في النقاط التالية

 
 أواًل: سمطة التعيين في قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية:

صدر قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية )وىو بمثابة الدستور( في أذار 
المتضمف , نو التشريعات السابقة لصدورهونص عمى مبدأ جديد لـ تتضم, 2001سنة 

تقاسـ السمطات فيو بيف الحكومة االتحادية والحكومات اإلقميمية والمحافظات والبمديات 
واإلدارات المحمية ومعيار ىذا التقسيـ الحقائؽ الجفرافية والتاريخية, أي أنو أخرج مف 

العرقية, المادة الرابعة أو  يةالقومأو  المذىبيةأو  نطاؽ ذلؾ التقسيـ االعتبارات األثنية
مف القانوف, وبذلؾ فقد نصت المادة الخامسة والخمسوف عمى: )يحؽ لكؿ محافظة 
تشكيؿ مجمس محافظة وتسمية محافظ وتشكيؿ مجالس بمدية ومحمية وال يتـ إقالة أي 
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أو  عضو في أي مف مجالس المحافظةأو  أي محافظأو  عضو في حكومة إقميـ,
إال إذا أديف مف , عمى يد أحد مسؤوليياأو  مية عمى يد الحكومة المحميةالمحأو  البمدية

قبؿ محكمة ذات اختصاص بجريمة وفقًا لمقانوف, كما ال يجوز لحكومة اإلقميـ عزؿ 
وال يكوف , المحميةأو  البمديةأو  عضو مف أعضائو مف مجالس المحافظةأو  المحافظ

المحمية خاضعًا لسيطرة أو  البمديةأو  أي عضو في مجالس المحافظةأو  أي محافظ
( 21إال بقدر ما يتعمؽ األمر بالصالحيات المبينة في المادة ), الحكومة االتحادية
  :(4)ما تقدـ يتضحو م, )( أعاله1والبند)د( مف المادة)

الخروج وألوؿ مرة مف نطاؽ التشريعات السابقة التي تتبنى موضوع اإلدارة   .4
  لالمركزية اإلدارية.المركزية والتأسيس لمبدأ ا

يتـ تشكيؿ مجمس المحافظات وتعييف القيادات مف قبؿ المحافظات ذاتيا خالفا لما  .2
استقرت عمييا التشريعات السابقة التي تقوـ بو السمطة المركزية بتعييف غالب 

  أعضاء المجالس فضاًل عف األعضاء الذيف ىـ ممثموف لموزارات في المحافظة
وبرامجيا بناء عمى الحاجة الفعمية لممحافظة, وبالتنسيؽ تضع الوزارات خططيا   .1

 .  مع المحافظات وليس خططًا وبرامج تنزؿ مف الوزارات لممحافظات
 ف الكثير مفإالمحافظات, وبذلؾ ف القسـ الفالب مف الصالحيات يكوف لمجالس  .1

 الصالحيات قد خرج مف يد الحكومة المركزية, خاصة إذا أخذنا بنظر االعتبار أف
, المادة الخامسة والعشريف قد بينت حصرًا الصالحيات الممنوحة لمحكومة العراقية

ف ىذه النصوص ىي المبنات األولى لمبناء المؤسسي لالمركزية اإلدارية.   وا 
( لسنة 17أمر سمطة االئتالف رقم ) بثانيًا: آلية تولي الوظائف العامة بموج

4002:  
الدولة لممرحمة االنتقالية في بناء ركائز النظاـ ما جاء بقانوف إدارة إلى  استناداً 

الفدرالي الجديد في العراؽ, وتطبيؽ مبدأ الالمركزية اإلدارية لتحسيف إيصاؿ الخدمات 

                                                           

 .9صمصدر سابؽ,  عثماف سمماف غيالف,( 4)
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وقياـ  وبيدؼ تطوير العمؿ اإلداري والموارد البشريةالشعب العراقي إلى  العامة
ف في العراؽ بعد المحافظات بدورىا في تحقيؽ التنمية الشاممة, صدر أوؿ قانو 

ؼ االحتالؿ لتنظيـ عمؿ) اإلدارات الحكومية المحمية( بموجب أمر سمطة االئتال
إذ بيف في القسـ األوؿ منو غرض التشريع وىو:)  ,2001( لسنة 14)المنحمة( رقـ )

الشعب العراقي( وقد نص إلى  تطبيؽ مبدأ الالمركزية لتحسيف إيصاؿ الخدمات العامة
تخابات لمجالس المحافظات في موعد أقصاه نياية شير كانوف األمر عمى إجراء ان

, وبالفعؿ جرت االنتخابات قبؿ ىذا الموعد, ومارست مجالس 2001الثاني سنة 
عمى الرغـ مف عدـ أحكاـ ىذا اآلمر, المحافظات المنتخبة اختصاصاتيا بموجب 

محافظ ونائبو ( مف القسـ األوؿ أف انتخاب ال8وضوح اغمب أحكاـ ىذا وبينت الفقرة)
وعزليما يكوف بثمثي أصوات أعضاء المجمس بقرار ُمسَبب, وقد بيف ىذا األمر بموجب 

( عمؿ المجالس إذ نصت ىذه الفقرة عمى: )تؤدي مجالس 2( مف القسـ )1الفقرة )
إشراؼ أي وزارة, ولمجالس المحافظات أو  المحافظات مسؤولياتيا مستقمة عف سيطرة

رفض التعييف الذي أو  خ التعييف وبأغمبية األصوات مصادقةوخالؿ أسبوعيف مف تاري
تقوـ بو الوزارات لممدراء العاميف والموظفيف المحمييف لموزارة في المناصب التي يعدىا 
المدير اإلداري مناصب عميا(, وقد منح ىذا األمر المحافظات في بداية صدوره 

( 1جاء في الفقرة ) مة, إذسمطات أوسع في مجاؿ التعييف والعزؿ مف الوظائؼ العا
يمكف لمجمس عزؿ المدراء العاميف والموظفيف الذيف يحتموف مناصب عميا بأغمبية ثمثي 
أصوات مجمس المحافظة, ال ينطبؽ ىذا عمى رؤساء الجامعات في العراؽ, ولكف 

الوزراء  الحكومة المركزية قيدت ىذه الصالحية بموجب إعماـ األمانة العامة لمجمس
( 1( مف القسـ )1, وكذلؾ نص البند )48/6/1200( في 8/4/40214و/العدد)ش 

منو عمى أف ) يعييف رئيس الوحدة اإلدارية الموظفيف الحكومييف المحمييف عمى أف 
يخضع تعييف المدراء العاميف مباشرة في مالؾ المحافظة والمناصب العميا األخرى كما 
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أصوات المجمس المحمي خالؿ  ىو محدد مف قبؿ المدير اإلداري لموافقة أغمبية
 :(4)أسبوعيف مف التعييف...( ويترتب عمى ذلؾ مسألتيف ىما

 :الفرق بين الموظف االتحادي والموظف المحمي  .7
: إف القرار فرؽ" بيف مف 2001( لسنة 14يتضح مف نصوص القرار رقـ )  

ات غير يشفؿ وظيفة في مالؾ موظفي اإلدارة المحمية اإلقميمية )األقاليـ والمحافظ
وىو ما يسمى بالموظفيف المحمييف الذيف يمارسوف األعماؿ اإلدارية  المنتظمة بإقميـ(

عمى مستوى المنطقة الجفرافية التي يعمموف بيا تحت أشراؼ ومراقبة السمطات 
ويتـ تعيينيـ وعزليـ مف سمطات , ىذه الوحدات االتحادية وتصرؼ رواتبيـ مف موازنة

ويعد رئيس اإلقميـ في اإلقميـ رئيسيـ اإلداري األعمى والمحافظ في , تمؾ الوحدات
وىذا ليس معناه إنكار صفة الموظؼ العاـ عف ىؤالء الموظفيف, وبيف , المحافظة

سوف أعماليـ اإلدارة المركزية في األقاليـ والمحافظات الموظفيف االتحاديف لمذيف يمار 
غير المنتظمة بإقميـ وىؤالء الموظفوف يخضعوف لوزاراتيـ التي تعد السمطة اإلدارية 

قالتيـ سمطات الحكومة إلى  الرئاسية بالنسبة إلييـ, والخاضعيف في تعيينيـ وا 
عد كافة العامميف في تمؾ الوحدات وبالتالي ال ي , وعمى وفؽ القوانيف النافذة,(2)االتحادية

 .  موظفيف محمييف بؿ إف الواقع العممي والتشريعي يقرر وجوب التفرقة بيف الفئتيف
 17التفرقة بين المدراء العامين الموظفين والموظفين اإلداريين بموجب األمر  .4

 :4002لسنة 
اتػػػو ( تُثيػػػر المػػػبس وتعػػػوزه الدقػػػة لضػػػبابية عبار 14إف عموميػػػة نصػػػوص القػػػرار) 

ولتعارضػػيما مػػع مػػا نػػص عميػػو البنػػد الثػػاني مػػف القسػػـ الثػػامف مػػف األمػػر المػػذكور الػػذي 
نػػػص عمػػػى أف: ) اسػػػتثناء ممػػػا تػػػـ تحديػػػده فػػػي ىػػػذا األمػػػر فػػػاف تعيػػػيف وعػػػزؿ مػػػوظفي 
الحكومػػة يػػتـ بموجػػب القػػانوف العراقػػي المطبػػؽ(, ويتضػػح مػػف ىػػذا الػػنص أف المػػوظفيف 

                                                           

 .40صمصدر سابؽ,  عثماف سمماف غيالف,( 4)
, 4919د. سػػػميماف محمػػػد الطمػػػاوي, الػػػوجيز فػػػي القػػػانوف اإلداري, القػػػاىرة, دار الفكػػػر العربػػػي,  (2)

 .299-298ص

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=823&page_namper=p3#_ftn25
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لسػػػنة  21ألحكػػػاـ قػػػانوف الخدمػػػة المدنيػػػة رقػػػـ يبقػػػوف خاضػػػعيف  المعػػػيف بػػػأوامر وزاريػػػة
 4994لسػػػنة  41, المعػػدؿ وقػػػانوف انضػػػباط مػػوظفي الدولػػػة والقطػػػاع العػػاـ رقػػػـ 0496

المعدؿ, وبذلؾ سمب ىذا النص مػف مجمػس المحافظػة سػمطة تعيػيف المػوظفيف أصػحاب 
الػػدرجات العميػػا, ومػػنح ىػػذا االختصػػاص لمػػوزير المخػػتص لالختيػػار أصػػحاب المناصػػب 

يا الذيف يعمموف في الػدوائر التابعػة لمػوزارة فػي المحافظػة, وتقتصػر صػالحية مجمػس العم
عػدـ الموافقػػة أو  بالموافقػػة , المحافظػة عمػػى التصػويت عمػػى التعيػيف وبأغمبيػػة األصػوات

التعيػػيف, وىػػذا مػػا  عمػػى اختيػػار الػػوزير المخػػتص خػػالؿ مػػدة أقصػػيا أسػػبوعيف بعػػد تػػاريخ
 24/9/2001( فػػػػػي 11/2001أكدتػػػػػو فتػػػػػوى لمجمػػػػػس شػػػػػورى الدولػػػػػة بقرارىػػػػػا المػػػػػرقـ )

المتضػػمف )لػػيس مػػف اختصػػاص مجمػػس محافظػػة ذي قػػار إقالػػة مػػدير التسػػجيؿ العقػػاري 
أصػحاب المناصػب الوظيفيػػة  فيفأمػا مػا يخػص عػزؿ المػوظ, (4)ومعاونػو مػف وظيفتيمػا(

والفقػػرة األولػػى مػػف القسػػـ السػػابع, , المػػذكوريف فػػي الفقػػرة الثالثػػة مػػف القسػػـ الثػػاني, العميػػا
بقت مف صالحية المجمس بشرط إبالغ الوزارة المعنيػة تحريػرًا قبػؿ أسػبوعيف عمػى األقػؿ 

مػػػس وذلػػػؾ إلعطػػػاء فرصػػػة لمػػػوزارة المختصػػػة لمتشػػػاور مػػػع مجلمتصػػػويت,  قبػػػؿ الموعػػػد
وقػػد أقػػر مجمػػس شػػورى الدولػػة ىػػذا المبػػدأ , (2) المحافظػػة والمحػػافظ بشػػأف العػػزؿ المقتػػرح

والمتضػػػػػمف )إف صػػػػػالحية  2006/ 4/1( الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ 20/2006قػػػػػراره المػػػػػرقـ )
مجمس المحافظة في التعييف والعزؿ تقتصر عمى الموظػؼ المحمػي الػذي يتقاضػى راتبػو 

ديػػػة واف تعيػػػيف وعػػػزؿ مػػػوظفي الػػػوزارة االتحاديػػػة فػػػي البمأو  مػػػف ميزانيػػػة اإلدارة المحميػػػة
مجمػػس المحافظػػة المعنيػػة واف  المحافظػػة يػػتـ بقػػرار مػػف الػػوزير المخػػتص بالتنسػػيؽ مػػع

تعييف وعزؿ المديريف العاميف في المحافظػة يػتـ وفػؽ اآلليػة المرسػومة بػالقوانيف العراقيػة 

                                                           

 .2040لممزيد مف المعمومات ينظر مجموعة قرارات مجمس شورى الدولة لسنة ( 4)
( فػػػي 8/4/40214ىػػػذا القيػػػد جػػػاء بموجػػػب إعمػػػاـ األمانػػػة العامػػػة لمجمػػػس الػػػوزراء بالعػػػدد)ش و/( 2)

48/6/1200. 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=823&page_namper=p3#_ftn27
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أصػػوات المجمػػس( وأكػػػد  الػػرفض بأغمبيػػة عػػػددأو  النافػػذة ولمجمػػس المحافظػػة المصػػػادقة
 .(4)1/6/2008( في 84/2008ذات المبدأ بالقرار المرقـ )

ــًا: اختصــات التعيــين بموجــب قــانون المحافظــات رقــم )  4002( لســنة47ثالث
 :المعدل

 اختيار المحافظ: -7
والسيما بموجب قانوف المحافظات رقـ  2001في التشريع العراؽ قبؿ عاـ   

افظ يتسـ بصفة سياسية اكثر مف كونيا صفة الممفى كاف المح4969( لسنة 419)
إدارية فيو يمثؿ رئيس الجميورية في المحافظة ويمثؿ الحكومة المركزية وينفذ 

ثـ يصدر أمر تعيينو بمرسـو  (2)سياساتيا, فكاف ُيَعُد موظفًا مف الدرجة الخاصة
تعييف وبعد صدور أمر ال(1)جميوري بناًء عمى اقتراح الوزير وموافقة مجمس الوزراء

وتوجو  2001, وبعد (1)يجب عميو قبؿ مباشرة عممو أداء اليميف أماـ رئيس الجميورية
 العراؽ نحو الالمركزية اإلدارية كأسموب مف أساليب التنظيـ اإلداري في الدولة وصوالً 

الديمقراطية, وبما أَف الديمقراطية تعبر عف إرادة الشعب وخيُر وسيمة لذلؾ ىو إلى 
, ولما كاف (1)ي اختيار مف يمثمو وأفضؿ طريقة لذلؾ ىي االنتخابإشراؾ الشعب ف

منصب رئيس الوحدة اإلدارية عمى قدر مف األىمية في إدارة الشؤوف المحمية فأَف 
الُمَشرع العراقي قد اشترط عدة شروط في الشخص المرشح ليذا المنصب ووفؽ آليات  

ف قانوف المحافظات غير المنتظمة بإقميـ ( م21معينة, فقد أشار البند) أواًل( مف المادة)
النافذ: ) يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقؽ الشروط 2008لسنة  24رقـ 

 المطموب توافرىا في عضو مجمس المحافظة, وأْف يكوف حاصاًل عمى الشيادة الجامعية
                                                           

 .2040لممزيد مف المعمومات ينظر مجموعة قرارات مجمس شورى الدولة لسنة ( 4)
 .11مصدر سابؽ ,ص, القانوف اإلداري, د. ماىر صالح عالوي (2)
 الممفى. 4969( لسنة 419رقـ )( مف قانوف المحافظات 41المادة ) (1)
 ( مف قانوف المحافظات الممفى.46المادة ) (1)
. وقد اعتمد االنتخاب كوسػيمة فػي اختيػار رؤسػاء الوحػدات اإلداريػة 2001( لسنة 14األمر رقـ ) (1)

 بدال عف التعييف.
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ات ما يعادليا(, وعميو فأَف شروط ترشيح المحافظ التي نص عمييا قانوف المحافظأو 
وكامؿ األىمية أتـ الثالثيف مف العمر عند الترشيح, وأْف (4)النافذ ىي بأْف يكوف عراقيا

جنحة ُمخمة بالشرؼ, أو  يكوف حسف السيرة والسمعة والسموؾ وغير محكـو عميو بجناية
مقيما فييا بشكؿ أو  وأْف يكوف مف أبناء المحافظة بموجب سجؿ األحواؿ المدنية

سنوات عمى أْف ال تكوف إقامتو ألغراض التفيير  عشر ر لمدة ال تقؿ عفمستم
المؤسسات األمنية أو  الديمفرافي, والشرط الرابع أْف ال يكوف مف أفراد القوات المسمحة

أي قانوف آخر يحؿ أو  عند ترشحو, وأْف ال يكوف مشمواًل بإجراءات اجتثاث البعث
 محمو( .
مف قبؿ مجمس المحافظة يتـ انتخابو (2)وبعد توفر الشروط في المحافظ 

( يومًا مف تاريخ انعقاد 10باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء المجمس خالؿ مدة أقصاىا)
( يوـ مف 41وبعد انتخابو يصدر أمر تعيينو بمرسوـ جميوري خالؿ) (1)أوؿ جمسة لو

, (1)تاريخ انتخابو وقبؿ مباشرة ميامو يؤدي اليميف القانونية التي نص عمييا القانوف
ى األفضؿ أْف يتـ انتخابو مباشرة مف سكاف الوحدة اإلدارية وليس مف قبؿ المجمس ونر 

وفؽ شروط معينة لكي يستطيع المجتمع المحمي اختيار مف يمثمو ليشفؿ ىذا المنصب 
التكتالت داخؿ المجمس شخصيات ربما تكوف أو  مف دوف أْف َتفِرض المحاصصات

 إدارتو. غير قادرة عمىأو  غير مقبولة مف المجتمع
  تعيين القائممقام ومدير الناحية:  -4

                                                           

( لسػػػنة 26) ( مػػػف قػػػانوف الجنسػػػية العراقػػػي رقػػػـ1( والمػػػادة )1( والمػػػادة )1( والمػػػادة )2المػػػادة ) (4)
2006 . 

 ( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة بإقميـ النافذ .1لمزيد مف التفاصيؿ تنظر المادة ) (2)
 2008( لسػػػنة 24( مػػػف قػػػانوف المحافظػػػات غيػػػر المنتظمػػػة بػػػإقميـ رقػػػـ )1( مػػػف المػػػادة)1الفقػػػرة ) (1)

 المعدؿ .
 .2008لسنة  24المحافظات رقـ  لقانوف 2040( لسنة 41مف التعديؿ األوؿ رقـ ) (6المادة ) (1)
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لـ يتضمف إشارة لرؤساء  2001بعد إقرار دستور جميورية العراؽ لعاـ  
/ ثالثا( منو كرئيس 422الوحدات اإلدارية مقتصرًا عمى ذكر المحافظ في المادة )

العادي إذ بصدور قانوف  ممشرعتنفيذي أعمى في المحافظة, تاركًا ذلؾ ربما ل
رؤساء الوحدات إلى  تـ اإلشارة 2008لسنة  24فظات غير المنتظمة بإقميـ رقـ المحا

( منو والتي َنَصْت: ) بأَف رؤساء الوحدات اإلدارية ىـ 4اإلدارية وذلؾ في المادة )
( مف القانوف ذاتو بالنص 21المحافظ والقائممقاـ ومدير الناحية(, ثـ جاءت المادة )

دير الناحية أعمى موظؼ تنفيذي في وحدتو اإلدارية(, ثـ عمى:) اعتبار القائممقاـ وم
طريقة اختيارىـ بطريؽ االنتخاب باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء إلى  أشار القانوف

ذا لـ يحصْؿ أي مف المرشحيف عمى األغمبية المطموبة يتـ التنافس  المجمس المحمي, وا 
شح ليذيف المنصبيف فقد , أما عف شروط المر (4)بيف الحاصميف عمى أعمى األصوات

اشترط القانوف في القائممقاـ ومدير الناحية الشروط العامة النتخاب أعضاء المجالس 
وىي ذات شروط تعييف  المحمية المبينة في المادة الخامسة مف القانوف المذكور

( عمى: 41)المحافظ, وأضاؼ الُمَشرع شرطًا آخر ىو شرط الخدمة إذ َنَصْت المادة 
 دير الناحية تكوف لو خدمة وظيفيةلمشروط المقررة في ىذ القانوف لمقائممقاـ ومإضافة )

 .(2)ال تقؿ عف خمس سنوات(
وبعد توفر شروط الترشيح يجري انتخابيـ مف قبؿ مجمس القضاء ويباشروف   

مياميـ الوظيفية بعد أف يصدر المحافظ أمرًا إداريًا بتعيينيـ, ويكوف تعييف القائممقاـ 
ويكوناف , (1)دير عاـ ويعييف مدير الناحية بمنصب معاوف مدير عاـبمنصب م

شراؼ المحافظ بعمميـ ولـ يحدد الُمَشرع مدًة زمنيًة إلصدار أمر .(1)خاضعاف لتوجيو وا 
                                                           

 ( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة بإقميـ النافذ .42و 8لممزيد ينظر المادتيف ) (4)
 . 2041( لسنة 49( مف التعديؿ الثاني لقانوف المحافظات غير المنتظمة بإقميـ رقـ )41المادة ) (2)
 المعدؿ. 2008( لسنة 24حافظات رقـ )ف قانوف المم (19)مف المادة  (البنديف )ثالثا ورابعا (1)
نصت عمى أف " أوال : يعد القائممقاـ ومدير الناحية اعمى موظؼ تنفيذي فػي وحدتػو اإلداريػة يػتـ ( 1)

مػف ىػذا القػانوف .ثانيػا : يشػترط فػي  (42)و  (8)مػف المػادتيف  (1)انتخابو وفقا لما ورد في البنػد 
فػػػػي عضػػػػػو مجمػػػػػس المحافظػػػػػة و  مطمػػػػػوب توافرىػػػػػاالقائممقػػػػاـ ومػػػػػدير الناحيػػػػػة تحقيػػػػؽ الشػػػػػروط ال
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التعييف بعد االنتخاب كما حصؿ مع المحافظ الذي اشترط الُمَشرع عمى رئيس 
,وبعد (4)ومًا مف تاريخ انتخابو( ي41الجميورية إصدار المرسـو الجميوري خالؿ )

انتخابيـ وصدور أمر التعييف يؤدي كؿ منيـ اليميف القانونية أماـ أعمى سمطة قضائية 
 ( مف تعديؿ قانوف المحافظات6في المحافظة وبالصيفة التي َنَصْت عمييا المادة )

 .2040( لسنة 41األوؿ رقـ )
 :(4)صالحية تعيين أصحاب المناصب العميا في المحافظة -3

 المدراء العامين: - أ
 صحاب المناصب اإلدارية العميا فيبيف القانوف أنفا آلية تعيف الموظفوف أ   

بأف المحافظ  ,(1)مف الفقرة)األولى( مف المادة )السابعة( المحافظات في البند)تاسعًا(
لمجمس نصب الشاغر في المحافظة لممجمس و خمسة أشخاص إلشفاؿ الم يقـو بترشيح

حية ترشيح ثالثة أشخاص منيـ بعد التصويت عمييـ وباألغمبية المطمقة المحافظة صال
لعدد أعضاء المجمس وعمى الوزير المختص اختيار أحدىـ ليذا, وكذلؾ أجاز ىذا 
القانوف لمجمس المحافظة حؽ إعفاء أصحاب المناصب العميا في المحافظة مف خالؿ 
                                                                                                                                                      

مػف ىػذا القػانوف ويكػوف حػامال لمشػيادة الجامعيػة .ثالثػا : يصػدر  (1)المنصوص عمييا في المادة 
شػػرافو  المحػػافظ أمػػرًا إداريػػًا بتعيػػيف كػػؿ مػػف القائممقػػاـ ومػػدير الناحيػػة ويكونػػا خاضػػعيف لتوجييػػو وا 

 ير الناحية بدرجة معاوف مدير عاـ "..رابعا : يكوف القائممقاـ بدرجة مدير عاـ ومد
/ أوال( مػػػف القػػػانوف أعػػػاله ,لممػػػزي مػػػف المعمومػػػات ينظػػػر: إدريػػػس حسػػػف, فػػػواز خمػػػؼ  26)المػػادة (4)

ظػػاىر: الرقابػػة عمػػى الييئػػات اإلداريػػة الالمركزيػػة اإلقميميػػة فػػي العػػراؽ ,دراسػػة تحميميػػة فػػي ضػػوء 
 24ظات غير المنتظمة فػي إقمػيـ رقػـ وقانوف المحاف 2001نصوص دستور جميورية العراؽ لسنة

/العػػدد  1/السػػنة 1المجمػػد , مجمػػة جامعػػة تكريػػت لمعمػػـو القانونيػػة والسياسػػية, المعػػدؿ 2008لسػػنة 
 . 488ص, 41

 .44صمصدر سابؽ,  عثماف سمماف غيالف,( 2)
نصػػت عمػػى أف " المصػػادقة عمػػى ترشػػيح ثالثػػة أشػػخاص ألشػػفاؿ المناصػػب العميػػا فػػي المحافظػػة ( 1)

غمبيػػة المطمقػػة لعػػدد أعضػػاء المجمػػس وبنػػاًء عمػػى اقتػػراح مػػف المحػػافظ بمػػا ال يقػػؿ عػػف خمسػػة وباأل
 وعمى الوزير المختص تعييف أحدىـ ".
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ناًء عمى طمب خمس عدد التصويت عمييـ باألغمبية المطمقة ألعضاء المجمس ب
بموجب البند )تاسعًا( مف الفقرة  بناًء عمى اقتراح مف المحافظأو  أعضاء المجمس

 .(4) )الثانية( مف المادة )السابعة(
بيف القانوف في الفقرة)السابعة( مف المادة) السابعة( إف مف  نائبا المحافظ: - ب

خارجو أو  واختصاصات مجمس المحافظة انتخاب المحافظ ونائبيو مف داخم
ىذا , باألغمبية المطمقة لعدد أعضاه بعد ثالثوف يوما مف تاريخ انعقاد أوؿ جمسة لو

ما نصت عميو المادة ) السابعة والعشروف( مف القانوف: ) أواًل :يكوف لكؿ محافظ 
خارجو ويصدر امر مف أو  نائباف بدرجة مدير عاـ ينتخبيما المجمس مف داخمو

خمسة عشر يوما مف تاريخ انتخاب المجمس ليما .ثانيا : المحافظ بتعيينيما خالؿ 
يشترط في النائبيف تحقؽ الشروط المطموب توافرىا في عضو مجمس المحافظة 

( مف ىذا القانوف واف يكوف حاصال عمى  1والمنصوص عمييا في المادة ) 
فإف مضت المدة المحددة ولـ يقوـ المحافظ بأصدر امر , الشيادة الجامعية(

 نيما عد نائبي المحافظ معينيف بحكـ القانوف. بتعيي
( مف قانوف المذكور أف 11أقرت الفقرة )األولى( مف المادة) ) معاوني المحافظ:  - ج

) لممحافظ عدد مف المعاونيف لمشؤوف اإلدارية والفنية بما ال يزيد عددىـ  :يكوف
رافو(, عمى خمسة يقوموف باألعماؿ التي ينيطيا المحافظ بيـ ويعمموف تحت أش

ويتـ التصويت عمييـ مف قبؿ مجمس المحافظة ويشفموف منصب معاوف مدير 
 ندعوا المشرع , ولكف القانوف لـ يوضح آلية تعينيـ مما يولد فراغًا تشريعياً (2)عاـ

                                                           

نصػػػت عمػػػى أف " إعفػػػاء أصػػػحاب المناصػػػب العميػػػا فػػػي المحافظػػػة باألغمبيػػػة المطمقػػػة ألعضػػػاء ( 4)
ح مػف المحػافظ ولمجمػس بنػاًء عمػى اقتػراأو  المجمس بناًء عمػى طمػب خمػس عػدد أعضػاء المجمػس

( مػف 8الوزراء كذلؾ حؽ اإلقالة باقتراح مػف الػوزير المخػتص اسػتنادا لألسػباب الػواردة فػي الفقػرة )
 ىذه المادة".

. أف معػػػاوف 4)بػػػاف : 41/2/2040( فػػػي 24/2040وقػػػد بػػػيف مجمػػػس الدولػػػة فػػػي قػػػراره المػػػرقـ )( 2)
يفيػة فعميػة وخبػرة فػي اختصاصػيـ المحافظ يعيف مػف بػيف مػوظفي المحافظػة ممػف لػدييـ خدمػة وظ

 +. يصدر المحػافظ أمػرا بتعيػيف معػاوف المحػافظ2مدة ال تقؿ عف عشر سنوات بعد توفر الدرجة, 
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أواًل : تؤلؼ  ( مف القانوف عمى أف: )11وبالمثؿ أيضًا نصت المادة ), تالفيوإلى 
تزيد عف سبعة خبراء تضـ موظفيف يختارىـ  في كؿ محافظة ىيئة استشارية, ال

وحسب , ويكونوف مف المتخصصيف في الشؤوف القانونية والفنية والمالية, المحافظ
ما يقتضيو الحاؿ ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمؿ تحت أشرافو وتوجييو .ثانيا : 
ينبفي أف ال تقؿ خبرة أي مف موظفي الييئة عف عشر سنوات في مجاؿ 

وف كؿ منيـ بدرجة معاوف مدير عاـ .ثالثا : تقوـ الييئة المشار اختصاصو ويك
إلييا في البند أوال مف ىذه المادة بدراسة المشاريع التي يحيميا المحافظ إلييا كؿ 
حسب اختصاصو وتقدـ توصياتيا التحريرية بشأنيا( ولـ يوضح القانوف كيفية 

 تعيينيـ
 إلى ,(4))أوال( مف المادة )السابعة( وف في البندػػػوقد أشار القان نائب المجمس: - ح

منصب نائب رئيس مجمس المحافظة منو باف ينتخب باألغمبية المطمقة لعدد 
األعضاء في أوؿ جمسة يعقدىا ولـ يحدد القانوف درجتو الوظيفية وميامو وواجباتو 

والسؤاؿ الذي يطرح ىنا ىؿ  تالفيوإلى  مما يشكؿ فراغًا تشريعًا في القانوف ندعوا
د ىؤالء) المحافظ ونائبيو ومعاونيو وأعضاء الييئة االستشارية والقائممقاـ ومدير يع

( لسنة 21ويخضعوف لقانوف الخدمة المدنية رقـ ) الناحية( موظفيف عمومييف؟
المعدؿ,  4994( لسنة 41المعدؿ, وقانوف انضباط موظفي الدولة رقـ) 4960

دؿ, وقانوف رواتب موظفي الدولة المع 2006( لسنة 21وقانوف التقاعد العاـ رقـ )
 المعدؿ.  2008( لسنة 22رقـ )

                                                                                                                                                      

بعػػػد حصػػػوؿ موافقػػػة األمانػػػة العامػػػة لمجمػػػس الػػػوزراء عمػػػى المرشػػػح لحػػػيف إجػػػراء تػػػدخؿ تشػػػريعي +
 .2040دولة لسنة بتوسيع صالحيات المحافظ(. قرار منشور في مجموعة قرارات مجمس شورى ال

يخػػتص مجمػػس المحافظػػة بمػػا يمػػي :.. انتخػػاب رئػػيس المجمػػس ونائبػػو باألغمبيػػة )نصػػت عمػػى أف:( 4)
المطمقػػة لعػػدد أعضػػاء المجمػػس فػػي أوؿ جمسػػة يعقػػدىا المجمػػس يػػدعو ليػػا المحػػافظ خػػالؿ خمسػػة 

 عضاء سنا(.عشر يومًا مف تاريخ المصادقة عمى نتائج االنتخابات وتنعقد الجمسة برئاسة اكبر األ
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يظير لنا مما ذكر سابقًا أف الُمَشرع العراقي في قانوني المحافظات الممفى 
نما أشار وظائفيـ األساسية, وال خالؼ في إلى  والنافذ لـ يعِط تعريفًا واضحًا ليـ, وا 

وال يخضعوف لشروط تولي الوظيفة, القانوف الممفى, إذ اعدىـ موظفيف بدرجة  خاصة  
ْف أخضع فيما بعد لقانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ) ( لسنة 41وا 

المعدؿ, وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لقانوف المحافظات النافذ وتحديده لطريقة 4994
اختيارىـ, وعمى الرغـ مف عدىـ أعمى موظؼ تنفيذي وخضوعيـ ألحكاـ قانوف الخدمة 

تحديد درجات أصحاب ىذه (, أما فيما يخص 21ة كما َنَصْت عميو المادة )المدني
المناصب الوظيفة مف ناحية المستحقات المالية )الرواتب والمخصصات( المقررة 

, إذ 2008( لسنة 22لقرانيـ, قد بينيا قانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )
مدير عاـ, أما معاوني ومستشاروف  عد منصب نائبا المحافظ ولقائممقاـ بدرجة

( 18نص المادة )إلى  المحافظ ومدير الناحية فحسبيـ بدرجة معاوف مدير عاـ, استناداً 
التي ًعدت )المدة  2008( لسنة 24) مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ

ارية في أداء التي يقضييا المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشاروف ورؤساء الوحدات اإلد
 –مف دوف شؾ  –أعماليـ خدمة فعمية ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد( وىذا النص 

 يحدد االستحقاقات المالية وفقًا لدرجة الوظيفية التي يمكف أف يستفيد منيا في التقاعد,
الذي حدد السف القانوني لمتقاعد  المعدؿ 2006لسنة  21الموحد رقـ  أما قانوف التقاعد

غير أف قانوف المحافظات النافذ حاليًا لـ ينص عمى إحالة المحافظ , ( عاماً 61)
,وذلؾ ربما لكوف خدمة المحافظ مؤقتة (4)(عاما61لمتقاعد لبموغو السف القانونية وىي)

وىي أربع سنوات, ولكف مع ذلؾ يمكف أحالتو لمتقاعد ألسباب  صحية في حالة عجزه 
( مف القانوف 28اشير حسب نص المادة ) عف أداء ميامو لمدة تزيد عف ثالثة

المذكور آنفًا, أما الوفاة كطريقة  ُأخرى مف طرؽ انتياء الخدمة فمـ يتـ اإلشارة إلييا في 
قانوني المحافظات الممفى والنافذ ولعمو أراد مف ذلؾ تطبيؽ القواعد العامة في القوانيف 

الخاصة بالحقوؽ التقاعدية اأُلخرى كقانوف التقاعد وقانوف انضباط موظفي الدولة و 

                                                           

 ( مف قانوف التقاعد الموحد النافذ حاليًا.4( مف المادة )2نص عمى ذلؾ البند)أ( مف الفقرة) (4)
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نما ُيَعدوف مف ذلؾ  واستحقاقات الورثة, يمكننا القوؿ: بعدـ اعتبارىـ موظفػػػيف, وا 
مكمفػػػيف بخدمػػػة عامة, إذ أَف لفظ موظؼ ال ينطبؽ عمييـ أثناء مدة عمميـ وال يمكف 

لمجمس اعتبار عمميـ تطوعا, وأَف اعتبارىـ مكمفيف بخدمة عامة جاء قياسًا بعضو ا
 24( مف قانوف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 46المحمي إذ َنَصْت المادة) 

عمى :) يعد عضو المجمس والمجالس المحمية في أثناء مدة عضويتو  2008لسنة 
وقد جاء تعريؼ المكمؼ بخدمة  مكمفًا بخدمة  عامة  ألغراض تطبيؽ قانوف العقوبات(,

( 49( مف المادة)2في الفقرة ) 4969لسنة  444راقي رقـ عامة في قانوف العقوبات الع
مستخدـ ُأنيطت بو ميمة عامة في خدمة الحكومة أو  عندما نصت :) كؿ موظؼ

الموضوعة تحت رقابتيا أو  ودوائرىا الرسمية وشبو الرسمية والمصالح التابعة ليا,
واإلدارية  النيابيةويشمؿ ذلؾ رئيس الوزراء ونوابو والوزراء وأعضاء المجالس 

وىنا نقترح عمى المشرع فضال عف قانوف العقوبات أف ُيذكر قانوف , (4)..(والبمدية.
انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ وقانوف الخدمة المدنية ألنو ينطبؽ عمييـ مف 

  ناحية الدرجة والتخصيصات المالية.
 :(4)ممحافظةلسمطة تعيين الموظفون العاممون في الدوائر التابعة  -2

لممحافظ ( مف قانوف المحافظات النافذ حاليًا 14نص البند )سابعًا( مف المادة ) 
. إصدار أمر تعييف الموظفيف المحمييف في المحافظة ممف ىـ في الدرجة 4)سمطة: 

الخامسة فما دوف مف درجات السمـ الوظيفي المنصوص عمييا في القانوف المذيف يتـ 
. تثبيت 2ا لخطة المالؾ التي وافؽ عمييا المجمس.ترشيحيـ مف الدوائر المختصة وفق

الموظفيف المحمييف في المحافظة ممف ىـ في الدرجة الرابعة فما فوؽ مف درجات السمـ 
الوظيفي المنصوص عمييا في القانوف باستثناء المناصب العميا بترشيح مف الدوائر 

                                                           

د. ماىر عبد شويش الدرة: شرح قانوف العقوبات)القسـ الخاص(,القػاىرة, العاتػؾ لصػناعة الكتػب,  (4)
 . 11,بدوف سنة طبع,ص

 ,عػػػاـ فػػػي ظػػػؿ نظػػػاـ الالمركزيػػػة اإلداريػػػةاختصػػػاص تعيػػػيف الموظػػػؼ ال عثمػػػاف سػػػمماف غػػػيالف: (2)
 .44ص
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ضح أف اختصاص نص يتال مف ىذا, المختصة وفؽ الضوابط المعدة مف قبؿ المجمس(
المحافظ ليس ُمطمقة في التعييف بؿ يقتصر عمى الموظفيف المحمييف ممف ىـ في 

,وبالتالي ال يستطيع المحافظ أف يمارس االختصاصات (4)الدرجة الخامسة فما دوف
المقررة لموزير المختص ما لـ تخولو الحكومة االتحادية ذلؾ بموجب قانوف استناًد لنص 

وىذا ما أكده مجمس شورى الدولة في قراره رقـ , ستور لسنة( مف الد421المادة )
بأنو: ) التعد المحافظة جية غير مرتبطة بوزارة وال  41/9/2009( في 16/2009)

يحؽ لممحافظ ممارسة الصالحيات الشخصية المقررة لموزير المختص(, وكذلؾ بيف 
جراءات اإلدارية ) اتخاذ اإل :( أف لممحافظ حؽ في14البند )ثامنًا( مف المادة )

والقانونية ضد المديريف العاميف والموظفيف العامميف في المحافظة بمصادقة المجمس 
فضاًل عمى أف سمطة المحافظ ضمف حدود الوحدة اإلدارية ال , باألغمبية البسيطة(

تشمؿ موظفي الجامعات والمحاكـ وموظفي مجمس النواب والوحدات العسكرية وقوى 
ظفي المؤسسات العامة االقتصادية والكمارؾ ولييئات والدوائر مو و  األمف الداخمي,

المحافظات كونيـ جميعيـ خاضعيف إلى  التابعة لموزارات التي لـ تنتقؿ اختصاصاتيا
التنسيؽ بينيا وبيف و  باإلشراؼ عمى ىذه الدوائرويقوـ المحافظ , (2)لمسمطة االتحادية

 ر التي تـ فؾ ارتباطيا بشكؿ كامؿ مفالمحمية لمنع تداخؿ األعماؿ, باستثناء الدوائ
( 20مثؿ قانوف فؾ ارتباط دوائر وزارة البمديات واإلشفاؿ العامة رقـ ), الوزارات المعنية

الذي ألفى وزارة البمديات واإلشفاؿ العامة ليرشؽ مف جسد الدولة المترىؿ  2040لسنة 
ر البند)ثالثًا( مف المادة ُأرىؽ بدنيا بضخامة تشكيالتيا وىياكميا اإلدارية, إذ أق الذي

إلى  )الخامسة( منو: ) تنتقؿ جميع صالحيات وزير البمديات واإلشفاؿ العامة
المحافظيف(, وأكد البند)خامسًا( مف ىذه المادة بأف: )يتمتع المحافظ بصالحيات الوزير 

 . اإلدارية في مجاؿ المديرية العامة لمشؤوف البمدية المشكمة بموجب ىذا القانوف(

                                                           

 .2040لممزيد مف المعمومات حوؿ القرار ينظر مجموعة قرارات مجمس شورى الدولة لسنة ( 4)
 406-401صداع دحاـ طوكاف الفيداوي, مصدر سابؽ, ص( 2)
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لتفرقة اإف قانوف المحافظات النافذ, قد وضع أسس  :يمكننا القوؿ بإيجاز شديدو  
بيف الموظؼ االتحادي الخاضع مف ناحية السمـ الوظيفي لمسمطة المركزية ويتقاضى 

, الجية غير المرتبطة بوزارةأو  راتبو مف الميزانية االتحادية ضمف تخصيصات الوزارة
الدرجة الخامسة فما دوف مف سمـ الدرجات  وبيف الموظؼ المحمي الذي يعيف في

, مف قبؿ 2008( لسنة 22الوظيفية المبينة في قانوف رواتب موظفي الدولة رقـ )
المحافظ ويأخذ راتبو الشيري مف ميزانية المحافظة, ويعد المحافظ الرئيس اإلداري 

إجازات أو  األعمى ليـ ولو الحؽ في منحيـ اإلجازات الدراسية خارج العراؽ وداخمو
, األمومة لمموظفة المعينة عمى مالؾ المحافظة, وال تمتد لتشمؿ غيرىـ مف الموظفيف

 4960( لسنة 21ىذا ما نصت عميو المادة )الثانية( مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )
الذي  21/4/2040( في 44/2040ىذا ما بينو قرار لمجمس الدولة برقـ ), المعدؿ

خارج العراؽ أو  في منح اإلجازات الدراسية داخؿ تضمف اطالؽ صالحية المحافظ
لموظفي المحافظة وكذلؾ إجازة األمومة في حيف انو قيد صالحية المحافظ بالتعييف 
بالموظفيف مف الدرجة الخامسة فما دوف, حيث تضمف قراره القوؿ )المحافظ مخوؿ 

  .(4)فظة(باتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية لمموظفيف العامميف في المحا

                                                           

 . 2040لممزيد مف المعمومات ينظر مجموعة قرارات مجمس شورى الدولة لسنة  (4)
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 الخاتمـــــــــة
مف كؿ ما تقدـ وعمى مدى ىذه البحث يمكننا أف نركز في الخاتمة, ومف دوف  

تكرار لمنتائج والمقترحات التي عرضناىا سابقًا, عمى أىـ ما توصمنا إليو مف 
اختصاص تعييف رؤساء الوحدات اإلدارية  استنتاجات وتوصيات قانونية حوؿ آلية

لضماف  التنظيـ اإلداري المركزي والالمركزي والفدرالي في العراؽوالموظفيف في ظؿ 
 المحافظة عمى اآللية األفضؿ واستثمارىا بشكؿ صحيح مف أجؿ بناء الدولة الحديثة,

 .االستنتػػاجػػػات والتػػوصيػػػاتونعرض فيما يمي أىـ 
 أوال : االستنتاجــــــــات 

مختمفة تممييا طبيعة النظاـ السياسي في تتخذ األنظمة اإلدارية في الدوؿ أشكااًل  .4
إذ نجد المركزية قد طبقت في دوؿ, في حيف أف دواًل أخرى تأخذ بمبدأ , تمؾ الدوؿ

 الفدرالية.أو  الالمركزية اإلدارية,
, ومرورًا بالدساتير 4924أما في العراؽ وطيمة عمر الدولة العراقية الحديثة مف   .2

, 4918, و ما جاء بأحكاـ دستور 4921سي عاـ العراقية ابتداء مف القانوف األسا
, والقوانيف الممحقة بيا, وحسب ما 4910ودستور 4968, ودستور 4961ودستور 

فإنيا اعتمدت مبدأ المركزية اإلدارية وبشكميا العالي , مبيف في الصفحات السابقة
 والتعييف. في اإلدارة

بقة مثؿ قانوف المحافظات أما مبدأ الالمركزية اإلدارية فقد ذكر في قوانيف سا  .1
ف أوؿ تطبيؽ  4969( لسنة 419رقـ) الممفي, ولكف لـ يطبؽ في الواقع العممي, وا 

ية لممرحمة االنتقالية حقيقي وفعمي ليذا المبدأ كانت في قانوف إدارة الدولة العراق
الذي أسس ليذا الموضوع في المادة الرابعة منو, وقد أخذ عنو  ,2001لسنة 

, في المادة األولى منو ىذا المبدأ ومف ثـ القانوف رقـ 2001لسنة  يقالدستور العرا
, وىو نظاـ لـ يبمغ مراحمو النيائية بعد عمى صعيد تطبيقو في 2008لسنة  24

 .األمور اإلدارية والمالية
 .إف نظاـ الفدرالية السياسية واإلدارية يفرضيا الواقع الدستوري في العراؽ .2



 العموميين والموظفين اإلدارية الوحدات رؤداء تعيين اختصاص
 >>                                                                                    العراق في الفدرالي والالمركزي المركزي اإلداري التنظيم ظل في

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 :توصياتثانيًا: ال
سرعة إصدار قانوف الخدمة المدنية االتحادي الذي طاؿ انتظاره مف ضرورة  .1

الشعب العراقي وىو ما زاؿ مشروعًا يدور بيف أروقة مجمس النواب ومجمس الدولة 
 ومجمس الوزراء.

 ةكوف معيار تعييف الموظؼ المحمي واالتحادي ىو الكفاءة والجدار ينقترح أف   .2
شراء الدرجة الوظيفية ويمكف أو  يةفقط, وليس المحسوبية والمنسوب التخصصو 

 في الواليات المتحدة األمريكية. 4882االستفادة مف قانوف بندلتوف الصادر عاـ 
نقترح أف تكوف ىناؾ مراقبة مركزية وشفافية واضحة ومساءلة قانونية محددة في  .3

القانوف االتحادي آلليات التعييف, وأعطى الحؽ لمفير بالطعف بأوامر التعييف, إذ 
 عر أنو مفبوف. ش
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 :ـمخــــتــالمـ
لمػػا كانػػت الػػدوؿ مختمفػػة فػػي اعتمادىػػا عمػػى النظػػاـ االداري الػػذي تطبقػػو, إذ نجػػد 

الفدرالي, وىذا أو  دواًل قد أخذت بالنظاـ المركزي وأخرى تبنت النظاـ الالمركزي اإلداري
اختيػػػار النظػػػاـ إلػػػى  فيمػػػا بػػػيف الػػػدوؿ كػػػاف نتاجػػػًا لظػػػروؼ مختمفػػػة دفعػػػت الػػػدوؿ التبػػػايف

 اإلداري المناسب ليا.
والعراؽ عبر دولتو الحديثة خالؿ مراحميا المتعاقبة اعتمد النظاـ اإلداري المركػزي 
فػػػي االداء والتعيػػػيف كقاعػػػدة عامػػػة مػػػع الػػػنص فػػػي بعػػػض القػػػوانيف الخاصػػػة عمػػػى مبػػػدأ 

ية لكنو لـ يتبمور بشكؿ حقيؽ اال بعد تشريع قانوف ادارة الدولػة العراقيػة الالمركزية اإلدار 
 .2001دستور جميورية العراؽ لسنة إلى  ومنو نفذ 2001لممرحمة االنتقالية لسنة 

النظػاـ الالمركػزي يحتػاج الوقػت المناسػب إلػى  بيد اف التحوؿ مف النظاـ المركزي
المتمثمػػػة بمجػػػالس المحافظػػػات امػػػتالؾ  ةاإلداريػػػوالكػػػافي حتػػػى يكػػػوف بمقػػػدور الوحػػػدات 

الالزمػػة وىػػذا يمقػػي بظاللػػو عمػػى منحيػػا سػػمطة تعيػػيف موظفييػػا واختيػػار  والدرايػػةالخبػػرة 
القيػػادات اإلداريػػة التػػي تعمػػؿ ضػػمف منطقتيػػا, فضػػاًل عػػف صػػالحياتيا اإلداريػػة والماليػػة 

داري سميـ  المكممة لصالحية  وفاعؿ.التعييف بما يكفؿ تطبيقيا بشكؿ قانوني وا 
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ABSTRACT : 

Since the states differ in choosing the administrative system 

which they need to apply, we find these states have chosen the 

decentral system and others have adopted the central system of 

administration or the federal system: this contrast among the states 

is due to the product of different circumstances that push the states 

to choose the suitable administrative system.  

Concerning Iraq which has established its modern 

government through successive stages depends on decentral 

system of administration in management and employment as a 

general rule, regarding the text of some special laws of decentral 

administration, but this has not been developing into a real form 

unless the law of administration of the Iraqi government had been 

legalized for the transforming stage of 2004, and through this 

work, the constitution of the republic of Iraq 2005 has emerged.  

But this transformation from central system to decentral 

system needs enough time till the administrative units within the 

councils of provinces could be to acquire the necessary 

administrative experience. And this will help these units are 

granted the authority to employ their officials and help them also 

to choose the administrative leaderships which will work within 

the area, besides, its administrative and financial authorities which 

complete the authority of employing so as to be applied legally 

and administratively. 


