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 الشكر والتقدير

الصالة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله  وأفضلبسم اهلل الرحمن الرحيم 
 وصحبه وسلم

 هلل الحمد والفضل من قبل ومن بعد

 ومن َل يشكر الناس َليشكر اهلل

فاتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور الفاضل محمد الشباطات ابن النشامى الذي شرفني 
هوده المضنية التي بذلها في متابعة رسالتي بقبوله اَلشراف على رسالتي فكانت ج

 بمباحثها وفصولها خير عونًا لي وكانت شعلة من نور اهتدي بها في طريق بحثي

 ومهما قلت من عبارات الثناء والمدح واَلطراء فلن ابلغ حقه

 فاسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم ان يجزيه عني خير الجزاء

 قديروله مني كل الحب واَلحترام والت

والشكر والثناء والتقدير موصول الى اساتذتي الكرام األستاذ الدكتور نزار العنبكي، 
البياتي واَلستاذ الدكتور محمد الجبور والدكتور عبدالسالم  عبد الجبارواألستاذ الدكتور 

الهماش واَلساتذة لمى العكيلي الذين بذلوا قصارى جهودهم َليصال المعلومة واَلرتقاء 
 يه خيرنابنا لماف

والشكر الجزيل الى اعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة رسالتي وتحملهم 
 عبئ دراستها ورفدي بمالحظاتهم القيمة

 والشكر الموصول الى كل من قدم لي النصح واإلرشاد اثناء اعداد رسالتي

سط التي واخيرًا فكل الشكر والحب الى جامعتي العزيزة على قلبي جامعة الشرق األو 
 ..ايام العمر وانفعها ىي الكثير من العلم والمعرفة واحلاعطتن
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 االهداء
الى من افنت زهرة شبابها وجعلت عنائها ومعاناتها شعارًا لتضئ حياتي وتوصلني الى اعلى 

 وجودها وبركة دعائها لي لياًل ونهاراً بالى من يرحمني ربي ..  المراتب

 ..ارضهالى نعمة اهلل وجنته في 

 (امي الحبيبة)                                                                      

الى من انحنى ظهره وشاب شعره ورق عظمه لتوفير كل متطلبات الحياة السعيدة فكان 
 ..عمود البيت وامانه وسكينته

 (ابي الغالي)                                                                      

 ..الى من كان سندي وعوني فكان خير اَلخ والصديق

 (اخي الغالي)                                                                      

الى من عانت وتحملت الصعاب وصبرت فكانت خير العون والرفيق والمعاون وشدت من 
  ..رفيقة دربي وحبيبة قلبي..  طريقي رغم كل المعوقات أكملازري لكي 

 (زوجتي الغالية)                                                                    

 ..الى فلذات كبدي ابنائي اَلعزاء

 (ورنيم.. حذيفة )                                                                    

 ..الى اخواتي الحبيبات

 الى كل من وقف معي واراد لي الخير والتفوق والنجاح

 اليكم جميعًا اهديكم ثمرة تعبي وجهد عمري

                                                                            امتنانًا وحبًا وعرفاناً 
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 الالمركزية اإلدارية وتطبيقاتها في األردن والعراق

 إعداد 

 علي حاتم عبدالحميد العاني

 إشراف

 محمد علي الشباطات الدكتور 

 الملخص 

تختلـــــــف صـــــــور التنظـــــــيم اإلداري مـــــــن دولـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى حســـــــب ظروفهـــــــا اَلجتماعيـــــــة 

واَلقتصـــــادية والسياســـــية فـــــبعض الـــــدول تتبنـــــى مبـــــدأ المركزيـــــة اإلداريـــــة الـــــذي يقـــــوم علـــــى تركيـــــز 

ــــــا ــــــد الهيئ ــــــة بي ــــــة اإلداري ــــــة الســــــلطة والوظيف ــــــدأ الالمركزي ــــــى مب ــــــة، وبعضــــــها ادخــــــر يتبن ت المركزي

اإلداريـــــة الـــــذي يقـــــوم علـــــى تمتـــــع المجـــــالس المحليـــــة باَلســـــتقاللية اإلداريـــــة والماليـــــة عـــــن الســـــلطة 

 المركزية مقابل ممارسة األخيرة لسلطة الوصاية اإلدارية عليها.

ظــــــامين وتوضــــــيح المفــــــاهيم هــــــذه الدراســــــة إلــــــى تســــــليط الضــــــوء علــــــى هــــــذين الن هــــــدفتو 

همـــــا وتطبيـــــق األردن لمفهـــــوم الالمركزيـــــة اإلداريـــــة علـــــى البلـــــديات والمجـــــالس المحليـــــة بالمرتبطـــــة 

، الــــــذي تضــــــمن طريقــــــة إنشــــــاء البلــــــديات، 3142( لســــــنة 14مــــــن خــــــالل قــــــانون البلــــــديات رقــــــم )

كــــــل وتــــــأمين مواردهــــــا الماليــــــة، وتشــــــكيل مجــــــالس البلــــــديات، والمجــــــالس المحليــــــة واختصاصــــــات 

 .منها، وكيفية انتخابها، والرقابة اإلدارية عليها من قبل الهيئات المركزية

الضــــوء علــــى تطبيقــــات الالمركزيــــة اإلداريــــة فــــي  إلــــى تســــليطهــــذه الدراســــة  خلصــــتكمــــا 

. الــــذي 3112( لســــنة 34العــــراق مــــن خــــالل قــــانون المحافظــــات غيــــر المنتظمــــة فــــي إقلــــيم رقــــم )



 ك
 

صاصــــــاتها، وتشــــــكيل المجــــــالس المحليــــــة وتقســــــيماتها تضــــــمن تشــــــكيل مجــــــالس المحافظــــــات واخت

 واختصاصاتها، وكيفية ممارسة الرقابة الدستورية والقضائية عليها.

ومـــــن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة توصـــــل الباحـــــث الـــــى اهـــــم التوصـــــيات ومنهـــــا: تعـــــديل قـــــانون 

ــــــــى المبــــــــاد  العامــــــــة َلنتخــــــــاب اعضــــــــاء المجــــــــالس البلديــــــــة  البلــــــــديات اَلردنــــــــي باَلقتصــــــــار عل

هـــــذه  يـــــة، وان تتـــــرك تفاصـــــيل العمليـــــة اَلنتخابيـــــة للتعليمـــــات التنفيذيـــــة للقـــــانون، كمـــــا دعـــــتحلموال

ــــــد  ــــــى توحي ــــــانوني الدراســــــة ال ــــــم )ق ــــــديات رق ــــــا ،3142( لســــــنة 14البل ــــــة وق ــــــة اَلداري نون الالمركزي

 اصداره في قانون واحد ليشمل كافة شؤن اَلدارة المحلية في اَلردن.ذي تم ال

( لســــــنة 34رقـــــم )منتظمـــــة فـــــي اقلـــــيم الغيـــــر الـــــى تعـــــديل قـــــانون المحافظـــــات  باإلضـــــافة

مجــــــالس المحافظــــــات  المركزيــــــة علــــــىمينه الوصــــــاية اَلداريــــــة للســــــلطات ضــــــوتعديالتــــــه بت 3112

 والمجالس المحلية بما ينسجم مع مباد  الالمركزية اَلدارية.

الالمركزيــــــة ، التركيــــــز اإلداريعــــــدم  ،اإلداريــــــة مركزيــــــةالتنظــــــيم اإلداري، ال :المفتاحيااااااةالكلمااااااات 
 اإلدارية.
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Summary In English Language 

The forms of administrative organization vary from one country to another 

depending on the social, economic and political circumstances. Some 

countries adopt the administrative centralization principle which means the 

power and administrative function are exclusively in the hands of central 

bodies; others adopt the principle of administrative decentralization which 

means local councils' enjoyment of administrative and financial 

independence from central bodies while remaining under the administrative 

control of the latter. 

This study seeks to shed light on these two systems and clarify the concepts 

related to them, and Jordan's application to the concept of administrative 

decentralization on municipalities and local councils through the Municipal 

Law No. 41 of 2015, which included the way  of creating municipalities, 

securing financial resources, the formation of municipal councils, local 

councils and the respective terms of reference, methods of election, and the 

administrative control by the central bodies. 

This study also seeks to shed light on the administrative decentralization 

applications in Iraq through the law of governorates not organized into a 

region No. 21 of 2008, which included the formation of the provincial 

councils and the terms of reference, the formation of local councils, 

divisions and functions, and how to exercise constitutional and judicial 

control. 

Through this study, the researcher reached the most important 

recommendations, including: modifying the Jordanian Municipalities Act 

by limiting to the general principles for the election of members of 



 م
 

municipal and local councils, and leaving the details of electoral process to 

the instructions of the law in force. 

This study has called for a legal municipalities No. unification (41 ) for the 

year 2015 , and the law administrative decentralization , which was 

released in a single law to cover all they wanted local administration in 

Jordan. 

In addition to modifying the law of governorates not organized into a 

region No. (21) for the year 2008, as amended,  by incorporating    

administrative control of the central authorities on  the provincial and local 

councils, in line with the principles of administrative decentralization 

Keyword: Administrative regulation, the central administrative, not 

administrative focus, and administrative decentralization.  
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة وأهميتها

   أواًل ا المقدمة:

ـــــــــر التنظـــــــــيم اإلداري أداة أو ـــــــــق أغراضـــــــــها المتعـــــــــددة و  يعتب ســـــــــيلة اإلدارة  العامـــــــــة لتحقي

ــــــة  فــــــي  ــــــاءة وفعاليــــــة وبأقــــــل جهــــــد وتكلفــــــة ممكن تحقيــــــق التنميــــــة اَلقتصــــــادية واَلجتماعيــــــة، بكف

ــــــة المختلفــــــة، وطريقــــــة تشــــــكيلها،  ويــــــدخل ضــــــمن نطــــــاق التنظــــــيم اإلداري تحديــــــد األجهــــــزة اإلداري

ــــــــة بينهــــــــا، وممارســــــــتها لهــــــــذه اَلختصاصــــــــات ــــــــع اَلختصاصــــــــات اإلداري ــــــــة توزي ــــــــر أن ، وكيفي غي

ـــــانوني  ـــــب الق ـــــى الجان ـــــم يعـــــد يقتصـــــر عل ـــــد توســـــع ول ـــــد ليشـــــمل مفهـــــوم التنظـــــيم اإلداري ق ـــــل امت ب

مســـــــتويات التنظـــــــيم اإلداري الفنيـــــــة المتعلقـــــــة بـــــــالموارد البشـــــــرية المســـــــتخدمة فـــــــي تســـــــيير العمـــــــل 

ـــــق أهدافـــــه المرســـــومة ووصـــــف وتصـــــنيف الوظـــــائف وتقســـــيم المهـــــام بـــــين مختلـــــف  اإلداري وتحقي

 .(1)الوحدات اإلدارية في التنظيم

همــــــا المركزيــــــة اإلداريــــــة ويأخــــــذ التنظــــــيم اإلداري صــــــورتان رئيســــــيتان فــــــي كافــــــة الــــــدول و 

التــــــي تقــــــوم علــــــى تركيــــــز الســــــلطة فــــــي المركــــــز وتتضــــــمن تجميــــــع الصــــــالحيات والســــــلطات فــــــي 

ـــــــي العاصـــــــمة ـــــــدي المـــــــوظفين العـــــــامين ف ـــــــى إســـــــناد (2)أي ـــــــي تقـــــــوم عل ـــــــة اإلداريـــــــة الت ، والالمركزي

                                                           
 .9( التنظيم اإلداري وتحليل النظم، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1891رشيد أحمد ) - 1
اإلداريةةةةة لةةةة  الةةةةدول الم اربيةةةةة دراةةةةةة تحليليةةةةة مقارنةةةةة، رةةةةةالة ( الالمريزيةةةةة 0212عتيقةةةةة يواشةةةة  ) - 2

 02ماجةتير، جامعة قاصدي مرباح، ورللة، يلية الحقوق والعلوم الةياةية، الجزائر، ص
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صــــالحيات التســـــيير اإلداري إلقلــــيم معـــــين مــــن الدولـــــة لهيئــــة إداريـــــة منتخبــــة للعمـــــل علــــى تـــــوفير 

 .(1)جيات سكان اإلقليم تحت رقابة السلطة المركزيةحا

ويرجـــــع اخـــــتالف الـــــدول فـــــي اختيـــــار التنظـــــيم اإلداري المالئـــــم لهـــــا إلـــــى اخـــــتالف الـــــنظم  

ـــــث تســـــعى بعـــــضالسياســـــية واَلقتصـــــادية واَلجتماعيـــــة  ـــــى تقويـــــة الســـــلطة المركزيـــــة  حي ـــــدول إل ال

حـــــين أن دول أخـــــرى  لوجـــــود مخـــــاوف مـــــن تقســـــيم الدولـــــة وخاصـــــة فـــــي ظـــــل وجـــــود أقليـــــات، فـــــي

ـــــــات المحليـــــــة لتمكـــــــين المـــــــواطنين مـــــــن إدارة شـــــــؤونهم بأنفســـــــهم  ترغـــــــب بمـــــــنح اَلســـــــتقاللية للهيئ

ويرجــــــــع ذلــــــــك ألســــــــباب سياســــــــية كمــــــــا يرجــــــــع ألســــــــباب إداريــــــــة تتعلــــــــق بتحســــــــين أداء المرافــــــــق 

. غيـــــر أنـــــه يالحـــــظ حاليـــــًا توجـــــه غالبيـــــة الـــــدول نحـــــو تبنـــــي مـــــنهج الالمركزيـــــة اإلداريـــــة (2)العامـــــة

رســـــــــم العالقـــــــــة بـــــــــين اإلدارة المحليـــــــــة واإلدارة المركزيـــــــــة وذلـــــــــك لتوســـــــــيع نطـــــــــاق مشـــــــــاركة فـــــــــي 

المــــــــواطنين فــــــــي عمليــــــــة إدارة شــــــــؤونهم وتقلــــــــيص دور الدولــــــــة لصــــــــالح المؤسســــــــات الالمركزيــــــــة 

 وتعزيز المساءلة والشفافية لتقوية نظام اإلدارة المحلية.

ــــــة والسياســــــية  دراكــــــًا مــــــن المشــــــرع لضــــــرورة مســــــايرة التطــــــورات اَلقتصــــــادية واَلجتماعي وا 

والــــــذي وســــــع  3142لســــــنة  (14)الجاريــــــة فــــــي المملكــــــة فقــــــد تــــــم إصــــــدار قــــــانون البلــــــديات رقــــــم 

كثيــــرًا مــــن نطــــاق الالمركزيــــة اإلداريــــة فــــي نطــــاق تكــــوين وعمــــل المجــــالس البلديــــة والمحليــــة، كمــــا 

إصــــدار قــــانون الالمركزيــــة اإلداريــــة. أمــــا العــــراق فقــــد تبنــــى بصــــورة جليــــة يــــتم العمــــل حاليــــًا علــــى 

                                                           
( مةةةةدلل القةةةةانوي اإلداري، دار الهةةةةدو للنشةةةةر والتوزيةةةة ، الجزائةةةةر، ص 0212بةةةةي عشةةةة  عةةةةال  الةةةةديي) - 1

35. 
لالمريزيةةةةة اإلداريةةةةة لةةةة  العةةةةراق لةةةة  ظةةةةل قةةةةانوي المحالظةةةةا   يةةةةر حةةةةاتم لةةةةارر عبةةةةد الةةةةرحيم)د  ( ا - 2

، 0، بحةةةن منشةةةور لةةة  مجلةةةة جامعةةةة اليولةةةة، يليةةةة القةةةانوي، العةةةدد 0229لةةةةنة  01المنتظمةةةة لةةة  رقلةةةيم رقةةةم 
 العراق. 
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غيـــــر  العراقيـــــة وواضـــــحة مـــــنهج الالمركزيـــــة اإلداريـــــة فـــــي اإلدارة اســـــتنادًا إلـــــى قـــــانون المحافظـــــات

 .(1)وتعديالته  3112 لسنة (34)المنتظمة في إقليم رقم 

ـــــي كـــــل مـــــن  ـــــة ف ـــــة اإلداري ـــــى التجرب ـــــى تســـــليط الضـــــوء عل ـــــ ن دراســـــتنا تســـــعى إل ـــــه ف وعلي

ــــــة اَلســــــتفادة مــــــن تجــــــارب البلــــــدين،  ــــــي نطــــــاق اإلدارة المحليــــــة بغي األردن والعــــــراق وتطبيقاتهــــــا ف

ـــــل فـــــي هـــــاتين التجـــــربتين.  والمســـــاهمة فـــــي دفـــــع مســـــيرة التطـــــور اإلداري  ومعالجـــــة مواضـــــع الخل

 إلى األمام. 

  لة الدراسة:ثانيًا ا مشك

علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن تبنـــــــــي المملكـــــــــة األردنيـــــــــة الهاشـــــــــمية لـــــــــنهج الالمركزيـــــــــة اإلداريـــــــــة، 

وتطبيقهــــــا فــــــي مجــــــال البلــــــديات، إَل أن التجربــــــة األردنيــــــة مــــــا زالــــــت فــــــي بــــــدايتها وبحاجــــــة إلــــــى 

تعانيهـــــا وبات التـــــي مـــــن جهـــــة، وبحاجـــــة إلـــــى تجـــــاوز الصـــــع واإلدارياســـــتكمال إطارهـــــا القـــــانوني 

ـــــة مـــــن ـــــة بصـــــورة واضـــــحة جهـــــة ثاني ـــــة اإلداري ـــــى الالمركزي ـــــرغم مـــــن أن العـــــراق قـــــد تبن ـــــى ال ، وعل

ـــــيم رقـــــم  ـــــي قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقل ـــــة ف وتعديالتـــــه.  3112لســـــنة  (34)وجلي

 أن التجربة العراقية كشفت عن العديد من الثغرات والصعوبات. إَل

الالمركزيــــــــة  تطبيــــــــقدراســــــــة واســــــــتنادًا لمــــــــا تقــــــــدم فــــــــ ن مشــــــــكلة الدراســــــــة تــــــــتلخص فــــــــي 

اإلداريــــــــــة فــــــــــي األردن علــــــــــى البلــــــــــديات والمجــــــــــالس المحليــــــــــة، وفــــــــــي العــــــــــراق علــــــــــى مجــــــــــالس 

 المحافظات والمجالس المحلية والصعوبات التي واجهت تجربة هذين البلدين.  

                                                           
لةةة  الوقةةةائ  العراقيةةةة العةةةدد  0229لةةةةنة  01تةةةم نشةةةر قةةةانوي المحالظةةةا   يةةةر المنتظمةةةة لةةة  رقلةةةيم رقةةةم  - 1
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 ثالثًا ا أسئلة الدراسة وأهدافها:

 ـ ما مفهوم المركزية والالمركزية اإلدارية؟ 4

 ركزية اإلدارية في األردن على المجالس البلدية والمحلية؟ ـ ما مدى تطبيق الالم3

ـــــ مـــــا هـــــي المشـــــاكل والصـــــعوبات التـــــي واجههـــــا تطبيـــــق الالمركزيـــــة اإلداريـــــة فـــــي األردن علـــــى 2 ـ

 البلديات والمجالس المحلية؟

ــــــى مجــــــالس المحافظــــــات والمجــــــالس 1 ــــــ مــــــا مــــــدى تطبيــــــق الالمركزيــــــة اإلداريــــــة فــــــي العــــــراق عل ـ

 المحلية؟

ــــ  مــــا 2 ــــي واجهــــهــــي ـ ــــى  تالمشــــاكل والصــــعوبات الت ــــي العــــراق عل ــــة ف ــــق الالمركزيــــة اإلداري تطبي

 مجالس المحافظات والمجالس المحلية؟

 واستنادًا لما تقدم ف ن هذه الدراسة تهدف إلى : 

 ـ الوقوف على تطبيق الالمركزية اإلدارية في األردن على المجالس البلدية، والمحلية.4

المشــــــاكل والصــــــعوبات التــــــي واجهــــــت األردن فــــــي تطبيــــــق الالمركزيــــــة ـــــــ تســــــليط الضــــــوء علــــــى 3

 اإلدارية على المجالس البلدية والمحلية.

ــــى مجــــالس المحافظــــات والمجــــالس 2 ــــة فــــي العــــراق عل ــــى تطبيــــق الالمركزيــــة اإلداري ــــ الوقــــوف عل ـ

 المحلية.

ة ــــــ تســـــليط الضــــــوء علـــــى المشـــــاكل والصــــــعوبات التـــــي واجهـــــت العــــــراق فـــــي تطبيـــــق الالمركزيــــــ1

 اإلدارية على مجالس المحافظات والمجالس المحلية.
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 رابعًا ا أهمية الدراسة:

 ترجع أهمية هذه الدراسة إلى

ـــــ  التعـــــرف علـــــى المشـــــكالت والصـــــعوبات التـــــي واجههـــــا تطبيـــــق الالمركزيـــــة اإلداريـــــة فـــــي كـــــل 4 ـ

 من األردن والعراق بغية اإلسهام في تجاوزها.  

ــــ إبــــراز أهميــــة الــــدور الــــذي تلعبــــه ا3 المحليــــة فــــي كــــل مــــن األردن والعــــراق فــــي و لمجــــالس البلديــــة ـ

 تلبية الحاجات العامة للمواطنين.

ـــــًا 2 ـــــنعكس ايجابي ـــــة فـــــي كـــــل مـــــن األردن والعـــــراق بمـــــا ي ـــــي تطـــــوير األنظمـــــة اإلداري ـــــ اإلســـــهام ف ـ

  على تحقيق التنمية الوطنية.

 خامسًا ا محددات الدراسة:

لمكــــــــاني علــــــــى كــــــــل مــــــــن المملكــــــــة المحــــــــدد المكــــــــاني: يقتصــــــــر نطــــــــاق هــــــــذه الدراســــــــة ا

 وجمهورية العراق. الهاشمية،األردنية 

المحـــــدد الزمـــــاني: يقتصـــــر النطـــــاق الزمنـــــي لهـــــذه الدراســـــة علـــــى الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن عـــــام 

 حتى تاريخه في كل من األردن والعراق. 3111

ــــــــىالمحــــــــدد الموضــــــــوعي:  ــــــــة  يقتصــــــــر موضــــــــوع الدراســــــــة عل ــــــــاد  الالمركزي ــــــــق مب تطبي

 (14)اإلداريـــــة علـــــى المجـــــالس البلديـــــة والمحليـــــة فـــــي األردن علـــــى ضـــــوء قـــــانون البلـــــديات رقــــــم 

، وأيضـــــا تطبيـــــق هـــــذه المبـــــاد  علـــــى مجـــــالس المحافظـــــات والمجـــــالس المحليـــــة فـــــي 3142لســـــنة 
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ومـــــا  3112لســـــنة  (34)العــــراق علـــــى ضـــــوء قـــــانون المحافظــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلــــيم رقـــــم 

  .رأ عليه من تعديالتط

 سادسًا ا المصطلحات اإلجرائية للدراسة: 

ــــــي  ــــــق أي هــــــدف وترتيبهــــــا ف التنظــــــيم اإلداري: هــــــو تحديــــــد أوجــــــه النشــــــاط الالزمــــــة لتحقي

 .(1)مجموعات بحيث يمكن إسنادها إلى أشخاص"

المركزيــــــة اإلداريــــــة: " تركيــــــز الســــــلطات اإلداريــــــة فــــــي يــــــد رجــــــال الســــــلطة المركزيــــــة فــــــي 

وفـــــي يـــــد تـــــابعيهم ســـــواء كـــــانوا يمارســـــون وظـــــائفهم فـــــي العاصـــــمة أو فـــــي األقـــــاليم مـــــع العاصـــــمة 

 . (2)خضوعهم جميعًا للسلطة الرئاسية للوزير"

ـــــــز  ـــــــف العـــــــبء عـــــــن كاهـــــــل مـــــــوظفي العاصـــــــمة  اإلداري: هـــــــوعـــــــدم التركي ـــــــة تخفي عملي

ــــــة ــــــة اإلداري ــــــى رابطــــــة التبعي ــــــاء عل ــــــة لكــــــن مــــــع اإلبق  خصوصــــــًا بعــــــد نمــــــو النشــــــاط اإلداري للدول

 .(3)لهؤَلء الموظفين في األقاليم لرؤسائهم في الوزارات والدوائر المركزية في الدولة 

 إلداريـــــــة بـــــــين الحكومـــــــة المركزيـــــــة فـــــــيالالمركزيـــــــة اإلداريـــــــة: ويقصـــــــد بهـــــــا " توزيـــــــع الوظـــــــائف ا

وبــــين هيئــــات محليــــة، أو مصــــلحيه، مرفقيــــه منتخبــــة بحيــــث تكــــون هــــذه الهيئــــات فــــي   العاصــــمة

 .(4)ا اإلدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية"ممارستها لوظيفته

                                                           
 03التنظيم، ميتبة عيي شمر، القاهرة، ص( 1808الهواري ةيد) - 1
( الةةةوجيز لةةة  القةةةانوي اإلداري الم ربةةة ، دار الم ةةةرب للتةةة لي  والترجمةةةة 1809ليةةةري محمةةةد مير نةةة ) - 2

 .02والنشر، الرباط، ص 
( اإلدارة المحليةةةةةةة، دراةةةةةةةة مقارنةةةةةةة، دار المةةةةةةةيرة للنشةةةةةةر والتوزيةةةةةة  0221الشةةةةةةيلل  عبةةةةةةد الةةةةةةرزاق) - 3

 .55والطباعة، ابردي ص 
، دار الفيةةةةر العربةةةة ، القةةةةاهرة، 1( الةةةةوجيز لةةةة  نظةةةةم الحيةةةةم واإلدارة، ط1860الطمةةةةاوي ةةةةةليماي محمةةةةد) - 4

 .562ص 
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اإلدارة المحليـــــة: " أســـــلوب مـــــن أســـــاليب التنظـــــيم اإلداري للدولـــــة يقـــــوم علـــــى فكـــــرة توزيـــــع 

ـــــــى لرســـــــم السياســـــــة  ـــــــر  األول ـــــــك لغـــــــرض أن تتف ـــــــة، وذل ـــــــة والمحلي ـــــــات المركزي النشـــــــاطات والواجب

ي فـــــأن تـــــتمكن األجهـــــزة المحليـــــة و لـــــبالد العامـــــة للدولـــــة، إضـــــافة إلـــــى إدارة المرافـــــق القوميـــــة فـــــي ا

 .(1)تسيير مرافقها بكفاءة وتحقيق أغراضها المشروعة"

ـــــي يقررهـــــا القـــــانون للســـــلطة المركزيـــــة وصـــــايال ة اإلداريـــــة: " هـــــي مجموعـــــة الســـــلطات الت

ــــة وأعمالهــــا لضــــمان مشــــروعيتها وتحقيــــق  ــــات الالمركزي لتمكينهــــا مــــن اإلشــــراف علــــى نشــــاط الهيئ

 .(2)أعمالها حماية للمصلحة العامة" التنسيق بين مختلف

 سابعاًا األدب النظري للدراسة:

يلعــــــــــــب التنظــــــــــــيم اإلداري للــــــــــــدول دورًا هامــــــــــــًا فــــــــــــي تحقيــــــــــــق نهضــــــــــــتها اَلقتصــــــــــــادية، 

واَلجتماعيــــــة وتحقيــــــق تطورهــــــا اإلداري، وتتفــــــاوت الــــــدول وتختلــــــف فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالنهج اإلداري 

ــــد  ــــة كأســــلوب فــــي التنظــــيم المتبــــع، وحيــــث أن كــــل مــــن األردن والعــــراق ق تبنــــى الالمركزيــــة اإلداري

اإلداري ف ننــــا ســــوف نعمـــــد إلــــى دراســـــة تطبيــــق هــــذين البلـــــدين ألســــلوب الالمركزيـــــة اإلداريــــة مـــــن 

 خالل تقسيم البحث وفقًا لما يلي:

مقدمـــــة عـــــن الدراســــة، والمشـــــكلة التـــــي تـــــدور  وأهميتهـــــا: ويتضــــمنالدراســـــة  : خلفيــــةاألولالفصااااال 

ئلة الدراســــــــــــة وأهــــــــــــدافها، وأهميــــــــــــة الدراســــــــــــة وحــــــــــــدودها ومحــــــــــــدداتها، حولهــــــــــــا الدراســــــــــــة، وأســــــــــــ

 والمصطلحات اإلجرائية للدراسة، والدراسات السابقة، ومنهجية الدراسة.

                                                           
 .18الشيلل  عبد الرزاق، المرج  الةابق، ص - 1
( نظةةةةةم اإلدارة المحليةةةةةة، دراةةةةةةة مقارنةةةةةة، الماةةةةةةةة الجامعيةةةةةة للدراةةةةةةا  والنشةةةةةر 1886بربةةةةةر يامةةةةةل) - 2

 .09والتوزي ، عماي، ص 
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 مفهوم المركزية والالمركزية اإلدارية الفصل الثاني:

 المبحث األول: مفهوم المركزية اإلدارية.

 المبحث الثاني: مفهوم الالمركزية اإلدارية. 

تطبيقــــــات الالمركزيــــــة اإلداريـــــة فــــــي األردن علـــــى ضــــــوء قـــــانون البلــــــديات رقــــــم  فصااااال الثالااااااث:ال

 .3142( لسنة 14)

 المبحث األول: تكوين البلديات ومواردها المحلية، واختصاصات المجالس البلدية والمحلية

 المبحث الثاني: انتخاب المجالس البلدية والمحلية.

 لى المجالس البلدية والمحلية.المبحث الثالث: الوصاية اإلدارية ع

: تطبيقــــات الالمركزيــــة اإلداريــــة فــــي العــــراق علــــى ضــــوء قــــانون المحافظــــات غيــــر الفصاااال الرابااااع

 وتعديالته. 3112( لسنة 34المنتظمة في إقليم رقم )

المبحــــــــــث األول: شــــــــــروط عضــــــــــوية مجــــــــــالس المحافظــــــــــات والمجــــــــــالس المحليــــــــــة فــــــــــي العــــــــــراق 

 وانتهائها.

 مجالس المحافظات والمحافظين في العراق. اختصاصاتالثاني: المبحث 

 المبحث الثالث: اختصاصات المجالس المحلية والرقابة الدستورية والقضائية عليها.

 ويتضمن الخاتمة واهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.الفصل الخامس: 
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 ثامناًا الدراسات السابقة

ـــــي )4 ـــــ دراســـــة الزعب ـــــى كفايتهـــــا فـــــي نظـــــم ( 4992ـ ـــــره عل ـــــة وأث ـــــوان: تشـــــكيل المجـــــالس المحلي بعن

ـــــة ـــــتم مـــــن خاللهـــــا (1)اإلدارة المحليـــــة، دراســـــة مقارن ـــــي ي . وقـــــد تضـــــمنت هـــــذه الدراســـــة الطريقـــــة الت

ــــــة المتبعــــــة فــــــي تشــــــكيل ــــــي ئها علــــــى أداتشــــــكيل المجــــــالس المحليــــــة فــــــي األردن وأثــــــر الطريق هــــــا ف

 القانون األردني. 

ـــــز دراســـــتنا عـــــن هـــــذه  ـــــة وتتمي ـــــة اإلداري ـــــة والالمركزي الدراســـــة فـــــي أنهـــــا تعـــــرض لمفهـــــومي المركزي

فـــــي كـــــل مـــــن األردن والعـــــراق ثـــــم تتنـــــاول تطبيقاتهمـــــا فـــــي مجـــــال اإلدارة المحليـــــة بأســـــلوب مقـــــارن 

 بين الدولتين.

( بعنــــــــوان: دور المجــــــــالس البلديــــــــة فــــــــي تنميــــــــة المجتمــــــــع المحلــــــــي 3112ـــــــــ دراســــــــة البطــــــــوش)3

ـــــــم  ـــــــديات رق ـــــــانون البل ـــــــة تكـــــــوين (2)3112ســـــــنة ل 41حســـــــب ق ـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة آلي ـــــــد تناول ، وق

المجـــــــــالس المحليـــــــــة، وطريقـــــــــة اختيـــــــــار أعضـــــــــائها، وطبيعـــــــــة العالقـــــــــة بـــــــــين المجـــــــــالس البلديـــــــــة   

والســـــلطة المركزيـــــة والمعوقـــــات التـــــي تقـــــف فـــــي وجـــــه التنميـــــة اإلداريـــــة والـــــدور الخـــــدمي للمجـــــالس 

 البلدية في تنمية المجتمع المحلي.

هـــــذه الدراســـــة فـــــي أنهـــــا تتنـــــاول نظـــــام المركزيـــــة اإلداريـــــة المعتدلـــــة  وتتميـــــز دراســـــتنا عـــــن

بأســـــــلوب  3142فـــــــي األردن وتطبيقاتـــــــه علـــــــى المجـــــــالس المحليـــــــة وفقـــــــًا لقـــــــانون البلـــــــديات ســـــــنة 

 مقارن مع تجربة العراق الالمركزية في اإلدارة.

                                                           
( تشةةةييل المجةةةالر المحليةةةة وأ ةةةره علةةةم يفايتهةةةا لةةة  نظةةةم اإلدارة المحليةةةة، دراةةةةة 1885الزعبةةة  لالةةةد) - 1

 ، دار ال قالة للنشر والتوزي ، عماي.5مقارنة، ط
( دور المجةةةالر البلديةةةة لةةة  تنميةةةة المجتمةةة  المحلةةة  حةةةةب 0229البطةةةوب عبةةةد هلل عطةةةا ق المةةةزا رقةةةة) - 2

 ، رةالة ماجةتير، جامعة ماتة.0220لةنة  11قانوي البلديا  رقم 
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ـــــ دراســـــة حـــــاتم )دمت( بعنـــــوان: الالمركزيـــــة اإلداريـــــة فـــــي العـــــراق فـــــي ظـــــل قـــــانون الم2 حافظـــــات ـ

، وقــــــد تناولــــــت الدراســــــة مفهــــــوم الالمركزيــــــة (1)3112لســــــنة  34غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم 

ـــــة  ـــــيم رقـــــم  اإلقليميـــــة،اإلداري ـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقل لســـــنة  34كمـــــا تناولـــــت ق

 ، وتطبيقه لنظام الالمركزية اإلدارية اإلقليمية.3112

ـــــــة   ـــــــى دراســـــــة الالمركزي وتتميـــــــز دراســـــــتنا عـــــــن هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي أنهـــــــا َل تقتصـــــــر عل

ـــــي إقلـــــيم لســـــنة  ـــــة فـــــي العـــــراق اســـــتنادًا إلـــــى قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة ف  3112اإلداري

وتطبيقاتــــــه فــــــي نطــــــاق اإلدارة المحليــــــة بــــــل تتنــــــاول أيضــــــًا المركزيــــــة اإلداريــــــة المعتدلــــــة المعمــــــول 

 البلديات.ها في مجال بها في األردن وتطبيقات

( بعنـــــــوان: النظـــــــام القـــــــانوني إلدارة المجـــــــالس البلديـــــــة، دراســـــــة 3143_ دراســـــــة عبـــــــد مـــــــرزوك)1

 . (2)مقارنة بين العراق واألردن

ــــــــت هــــــــذه الدراســــــــة  ــــــــةتناول ــــــــاهيم المتعلق ــــــــة  المف ــــــــةبالمركزي ــــــــة والالمركزي اإلداريــــــــة  اإلداري

ارســــــها هــــــذه اإلدارة فــــــي كــــــل مــــــن األردن اإلدارة المحليــــــة، والســــــلطات التــــــي تم وتطبيقاتهــــــا علــــــى

 والعراق.    

وتتميـــــز دراســـــتنا عـــــن هـــــذه الدراســـــة فـــــي أنهـــــا تتنـــــاول نظـــــام المركزيـــــة اإلداريـــــة المعتدلـــــة 

مركزيـــــة اإلداريـــــة المتوقـــــع المطبــــق فـــــي األردن، كمـــــا أنهـــــا تلقــــي الضـــــوء علـــــى مشـــــروع قــــانون الال

                                                           
 حاتم لارر عبد الرحيم، المرج  الةابق. - 1

( النظةةةةام القةةةةانون  إلدارة المجةةةةالر البلديةةةةة، دراةةةةةة مقارنةةةةة بةةةةيي 0215عبةةةةد مةةةةرزوك أبةةةةو  ر شةةةةاير) - 2

 العراق وابردي، رةالة ماجةتير، جامعة الشرق ابوةط، ابردي.
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ــــــيم رقــــــم ســــــتتناول دراســــــتنا قــــــانون المحافظــــــات العراق ، كمــــــاإصــــــداره ــــــة غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقل ي

 .3112( لسنة 34)

 تاسعًا ا منهجية الدراسة:

تعتمـــــد الدراســــــة علـــــى المــــــنهج الوصــــــفي التحليلـــــي فــــــي تبيــــــان األطـــــر النظريــــــة للمركزيــــــة 

ها وأهــــدافها ممــــا يمكــــن تاإلداريــــة، والالمركزيــــة اإلداريــــة، مــــن حيــــث مقومــــات كــــل منهمــــا وتصــــورا

الباحـــــث مـــــن وصـــــف تطبيقاتهـــــا علـــــى المجـــــالس المحليـــــة فـــــي كـــــل مـــــن األردن والعـــــراق. وتحليـــــل 

 مواطن الضعف والخلل التي تعانيها هذه التجربة في كال البلدين.  

كمـــــا تعتمـــــد الدراســـــة علـــــى المـــــنهج التطبيقـــــي المقـــــارن لمعرفـــــة أوجـــــه التشـــــابه واَلخـــــتالف 

 ن والعراق لمباد  الالمركزية اإلدارية.بين تطبيق كل من األرد
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 الفصل الثاني

 المركزية والالمركزية اإلدارية نظام مفهوم

ـــــة وبنيانهـــــا اإلداري، فـــــي  ـــــذي تقـــــوم عليـــــه الدول يعتبـــــر التنظـــــيم اإلداري حجـــــر األســـــاس ال

تنظـــــــيم ســـــــلطاتها وهيئاتهـــــــا وتكـــــــوين أجهزتهـــــــا اإلداريـــــــة، وتـــــــأمين الخـــــــدمات العامـــــــة لمواطنيهـــــــا، 

رقـــــــي الدولـــــــة وتطورهـــــــا برقـــــــي وتقـــــــدم تنظيمهـــــــا اإلداري إذ كلمـــــــا كـــــــان تنظيمهـــــــا اإلداري  ويقـــــــاس

كانـــــت الدولـــــة متطـــــورة وحديثـــــة وكلمـــــا  اغم مـــــع حاجـــــات النـــــاس ومصـــــالحهممتطـــــورًا وحـــــديثًا ويتنـــــ

ـــــديمًا وعـــــاجزًا  ـــــت الدولـــــة  عـــــن تلبيـــــة الحاجـــــات اَلجتماعيـــــةكـــــان تنظيمهـــــا اإلداري متـــــرهاًل وق كان

ـــــام بواجباتهـــــا والوفـــــاء بمتطلبـــــات مواطنيهـــــا. وقـــــد عرفـــــت الـــــدول خـــــالل متـــــأخرة وعـــــاجزة عـــــن  القي

ــــــــة األول التنظــــــــيم المركــــــــزي،  مســــــــيرة تطــــــــور تنظيمهــــــــا اإلداري نــــــــوعين مــــــــن التنظيمــــــــات اإلداري

والثــــــــاني التنظــــــــيم الالمركــــــــزي لــــــــلدارة العامــــــــة ويتوقــــــــف اختيــــــــار شــــــــكل التنظــــــــيم اإلداري علــــــــى 

ظامهـــــــا السياســـــــي وتركيبتهـــــــا الســـــــكانية وموقعهــــــــا الظـــــــروف التـــــــي تمـــــــر بهـــــــا الدولـــــــة وطبيعـــــــة ن

ــــــة  ــــــي اختــــــارت فــــــي بداي ــــــدول الت الجغرافــــــي غيــــــر انــــــه يمكــــــن القــــــول بصــــــورة عامــــــة ان معظــــــم ال

ــــى اختيــــار شــــكل  ــــة بــــدأت تتحــــول عــــن هــــذا األســــلوب إل تشــــكلها النظــــام المركــــزي لضــــرورات معين

 النظام الالمركزي.

ا لهمــــــا ســــــتكون مــــــن خــــــالل وبغيــــــة تســــــليط الضــــــوء علــــــى هــــــذين النظــــــامين فــــــ ن دراســــــتن

ــــه م المبحااااث األول ــــاول في ــــذي نتن ــــةال ــــي  اهي ــــة أمــــا ف ــــة اإلداري فنتعــــرض  المبحااااث الثااااانيالمركزي

 الالمركزية اإلدارية. اهيةلدراسة م
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 المبحث األول

 المركزية اإلداريةماهية 

تعــــود جـــــذور المركزيـــــة اإلداريـــــة إلـــــى نهايـــــة القــــرن الخـــــامس عشـــــر وبدايـــــة القـــــرن الســـــادس عشـــــر 

نظــــــام المركزيــــــة اإلداريــــــة وذلــــــك لحاجتهــــــا إلــــــى  ت الــــــدول الحديثــــــة الناشــــــئة فــــــي أوربــــــاحيــــــث تبنــــــ

ــــــــة فأصــــــــبحت الســــــــلطة  ــــــــة والتنظيمي ــــــــة اإلداري ــــــــى وحــــــــدة الدول ــــــــد الســــــــلطات والمحافظــــــــة عل توحي

التنفيذيـــــة كاملـــــة رهـــــن إرادة الملــــــك ولـــــم يكـــــن لعمالــــــه المنتشـــــرين فـــــي األقــــــاليم ســـــلطة البـــــت فــــــي 

 .(1) العاصمةلرجوع إلى السلطة المركزية في األمور المحلية دون ا

ولتســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى المركزيـــــــة اإلداريـــــــة فـــــــ ن بحثنـــــــا لهـــــــذا الموضـــــــوع ســـــــيكون مـــــــن خـــــــالل 

ــــــذي نبحــــــث المطلااااااب األول ــــــي  ال ــــــة وعناصــــــرها. أمــــــا ف ــــــة اإلداري ــــــف المركزي ــــــه تعري المطلااااااب في

ــــا فــــي  الثاااااني ــــم نخــــتم بحثن ــــاول صــــور المركزيــــة اإلداريــــة، ث ــــذي نتعــــرض  الثالااااثالمطلااااب فنتن ال

 فيه لتقييم نظام المركزية اإلدارية. 

 المطلب األول

 تعريف المركزية اإلدارية وعناصرها

ـــــز هـــــذا النظـــــام  ـــــي الدولـــــة، ويتمي ـــــة اإلداريـــــة شـــــكل مـــــن أشـــــكال التنظـــــيم اإلداري ف ـــــر المركزي تعتب

 بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من أشكال التنظيم اإلداري.

الــــذي نتعـــــرض فيــــه لتعريـــــف المركزيـــــة  الفااااارع األولتناولنــــا لـــــه ســــيكون مـــــن خـــــالل  وعليــــه فـــــ ن 

 فنتناول عناصر المركزية اإلدارية. الفرع الثانياإلدارية أما في 
                                                           

الوةيط ل  القانوي اإلداري، منشورا  وزارة التعليم العال  والبحن ( 0228الجبوري ماهر صالح عالوي) - 1

 .08العلم  ل  العراق، ص 



11 
 

 الفرع األول

 تعريف المركزية اإلدارية

إذا كـــــــان الجانـــــــب األكبـــــــر مـــــــن  ري فـــــــي دولـــــــة مـــــــن الـــــــدول بأنـــــــه مركـــــــزي  يوصـــــــف التنظـــــــيم اإلدا

يــــــة والخــــــدمات العامــــــة يــــــتم إشــــــباعه وتقديمــــــه باألســــــلوب المركــــــزي مــــــع وجــــــود الحاجــــــات الجماع

 وقـــــــد ذهـــــــب بعـــــــض الفقهـــــــاء إلـــــــى تعريـــــــف، (1)بعـــــــض المرافـــــــق التـــــــي تـــــــدار بأســـــــلوب َلمركـــــــزي 

ـــــة ـــــة اإلداري ـــــة  بأنهـــــا المركزي ـــــة اإلداري ـــــي العاصـــــمة بممارســـــة الوظيف ـــــة ف ـــــراد الحكومـــــة المركزي " انف

. (2)للدولــــة دون أن يشـــــاركها فـــــي ذلـــــك أيـــــة ســـــلطات أخـــــرى ســـــواء فـــــي العاصـــــمة أو فـــــي األقـــــاليم"

ـــــد  بينمـــــا ذهـــــب الـــــبعض ادخـــــر إلـــــى تعريفهـــــا بأنهـــــا ـــــة وتجميعهـــــا فـــــي ي " حصـــــر الوظيفـــــة اإلداري

ـــــــت النهـــــــا ـــــــة فـــــــي هـــــــذه ســـــــلطة واحـــــــدة رئيســـــــية تنفـــــــرد بالب ـــــــع اَلختصاصـــــــات الداخل ئي فـــــــي جمي

ــــة" ــــي أقاليمهــــا تســــمى الســــلطة المركزي ــــة أو ف ــــق ممثليهــــا فــــي عاصــــمة الدول . (3)الوظيفــــة عــــن طري

جمــــع أو تركيــــز مختلــــف مظـــــاهر الوظيفــــة اإلداريــــة فــــي يـــــد هيئــــة أو ســــلطة واحــــدة هـــــي  هــــي أو

ريـــــــة مـــــــن توجيـــــــه الســـــــلطة التنفيذيـــــــة فـــــــي العاصـــــــمة التـــــــي تتـــــــولى جميـــــــع مظـــــــاهر الســـــــلطة اإلدا

وتخطـــــــــيط ورقابـــــــــة وتنســـــــــيق ومباشـــــــــرة ذلـــــــــك بنفســـــــــها أو بواســـــــــطة مـــــــــوظفين يعملـــــــــون باســـــــــمها 

ووفقـــــًا لـــــرأي . (4)ويخضـــــعون فـــــي نهايـــــة األمـــــر لرئاســـــة عليـــــا واحـــــدة وفـــــق قواعـــــد وأحكـــــام موحـــــدة

" التوحـــــد وعـــــدم التجزئـــــة فتقـــــوم األجهـــــزة اإلداريـــــة التابعـــــة  الـــــبعض فـــــ ن المركزيـــــة اإلداريـــــة تعنـــــي

                                                           
( القةةةةانوي اإلداري، اليتةةةةاب ابول، ماهيةةةةة القةةةةانوي اإلداري   التنظةةةةيم اإلداري   0226ينعةةةةاي نةةةةوا ) - 1

 111النشاط اإلداري، دار ال قالة للنشر والتوزي ، عماي،  ص 
 .100، دوي دار نشر، القاهرة، ص 1( القانوي اإلداري، 1891نجم أحمد حالظ) - 2
( النظريةةةةة العامةةةةة لةةةة  القةةةةانوي اإلداري، دراةةةةةة مقارنةةةةة بةةةةةر 0225عبةةةةد هلل عبةةةةد ال نةةةة  بةةةةةيون  )- 3

 .118ومبادئ القانوي اإلداري وتطبيقها ل  مصر، دار المعار  باإلةيندرية، ص 
، الةةةةةليمانية، ميتبةةةةة ياديةةةةار لبيةةةة  ونشةةةةر 1اإلداري، ط( القةةةةانوي 0213الجبةةةةوري نجيةةةةب للةةةة  أحمةةةةد) - 4

 .99اليتب القانونية، ص



13 
 

ة فــــــي المركــــــز مباشــــــرة بممارســــــة الوظــــــائف واَلختصاصــــــات اإلداريــــــة فــــــي جميــــــع إقلــــــيم للحكومــــــ

 .(1)الدولة"

ـــــة اإلداريـــــة فـــــي  ـــــة تقـــــوم علـــــى حصـــــر وتركيـــــز الوظيف ـــــدم أن المركزيـــــة اإلداري ويســـــتخلص ممـــــا تق

 الهيئات المركزية التي تتولى جميع أعمال السلطة اإلدارية.

 الفرع الثاني

 عناصر المركزية اإلدارية

تتميــــز المركزيــــة اإلداريــــة بعــــدة خصــــائص تتمثــــل فــــي حصــــر الوظيفــــة اإلداريــــة فــــي يــــد الحكومــــة 

 والسلطة الرئاسية. اإلداري،المركزية، والتدرج 

 الوظيفة اإلدارية في يد الحكومة المركزية:  ا حصرأواًل 

حصــــــر ســــــلطة البــــــت النهــــــائي بيــــــد  اإلداريــــــة فــــــييتجســــــد العنصــــــر الحاســــــم والرئيســــــي للمركزيــــــة 

، حيــــــث تحتكــــــر الحكومــــــة ســــــلطة اإلشــــــراف علــــــى جميــــــع (2) اإلداريوحــــــدات العليــــــا فــــــي الســــــلم ال

، وتقتصـــــــر مهمـــــــة الـــــــرئيس اإلداري علـــــــى (3)المرافـــــــق والهيئـــــــات اإلداريـــــــة الموجـــــــودة فـــــــي الدولـــــــة

اتخــــاذ القــــرار اإلداري، أمــــا مهــــام اإلعــــداد والتنفيــــذ فتنــــاط بجهــــات فنيــــة أخــــرى توجــــد فــــي مختلــــف 

ــــــة وجــــــوهر ســــــلطانها  ــــــة روح ســــــلطة الدول ــــــة اإلداري ــــــل المركزي ــــــة، وتمث ــــــدوائر الحكومي ــــــوزارات وال ال

                                                           
 08الجبوري ماهر صالح عالوي، المرج  الةابق، ص  - 1
، دار الةةةةةةةنهوري، ب ةةةةةةداد، ص 1( أةةةةةةةر القةةةةةةانوي اإلداري، ط0216الزهيةةةةةةري ريةةةةةةا  عبةةةةةةد عيةةةةةةةم) - 2

ل، ماهيةةةةةة القةةةةةانوي اإلداري، التنظةةةةةيم ( القةةةةةانوي اإلداري، اليتةةةةةاب ابو0212.اللاليلةةةةةة محمةةةةةد علةةةةة  )158

 120، دار ر را  للنشر والتوزي ، عماي، وميتبة الجامعة، الشارقة، ص 1اإلداري، النشاط اإلداري، ط
 101عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 3



16 
 

ـــــــداخلي  عـــــــات اإلقليميـــــــة الداخليـــــــة ومنـــــــع الحـــــــروب األهليـــــــةللقضـــــــاء علـــــــى النز  وحفـــــــظ األمـــــــن ال

 .(1)والخارجي

 ثانيًا ا  التدرج اإلداري:

ــــــــى إدارات ووزارات  ــــــــع المــــــــوظفين عل ــــــــى توزي ــــــــة عل ــــــــة اإلداري ــــــــي المركزي ــــــــدرج اإلداري ف ــــــــوم الت يق

ـــــى شـــــكل  ـــــة بصـــــورة متدرجـــــة عل ـــــه صـــــغار العـــــاملين ويتصـــــاعد هـــــذا  هـــــرم يوجـــــدالدول فـــــي قاعدت

، ويعتبــــر ارتبــــاط الوحــــدات اإلداريــــة األدنــــى (2)الســــلم حتــــى نجــــد فــــي قمتــــه الــــوزراء كــــل فــــي وزارتــــه

ــــــى  ــــــى إل ــــــؤمن خضــــــوع الوحــــــدات األدن ــــــًا ي ــــــى ارتباطــــــًا عضــــــويًا ووظيفي ــــــة األعل بالوحــــــدات اإلداري

 .(3)الوحدات األعلى

 ثالثًا ا السلطة الرئاسية:

تعتبــــر الســــلطة الرئاســــية فــــي النظــــام المركــــزي ســــلطة مفترضــــة بمعنــــى أنهــــا َل تحتــــاج إلــــى نــــص 

 . (4)ها فهي مقررة حكما للرئيس اإلداريقانوني لشرعنت

ــــــدة والناجمــــــة عــــــن  وتعــــــرف الســــــلطة الرئاســــــية بأنهــــــا " الطاقــــــة والقــــــدرة التنظيميــــــة الرســــــمية المتول

الســـــلطة العامـــــة ومنهـــــا قـــــوة األمـــــر والنهـــــي  وصـــــالحياتاســـــتعمال حـــــق ومكنـــــة تحريـــــك امتيـــــازات 

مـــــــن طـــــــرف الســــــــلطات الرئاســـــــية المختصـــــــة وواجــــــــب الخضـــــــوع والطاعـــــــة مــــــــن قبـــــــل العــــــــاملين 

المرؤوســـــين طبقـــــًا لمبـــــاد  القـــــانون واللـــــوائح والقـــــرارات اإلداريـــــة ووفقـــــًا للمبـــــاد  واألحكـــــام العلميـــــة 
                                                           

اإلداري،  مبةةةةةادئ القةةةةةانوي)( القةةةةةانوي اإلداري ابردنةةةةة ، اليتةةةةةاب ابول 0228شةةةةةطناوي علةةةةة  لطةةةةةار) - 1

 وما بعدها 121، دار وائل للنشر والتوزي ، ص 1التنظيم اإلداري، نشاط اإلدارة العامة(، ط
اللاليلةةةةة محمةةةةد علةةةة ، المرجةةةة  الةةةةةابق، ص 101عبةةةةد هلل عبةةةةد ال نةةةة  بةةةةةيون ، المرجةةةة  الةةةةةابق، ص  - 2

120 
 .112الزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  - 3
( قضةةةةةا  المالئمةةةةةة والةةةةةةلطة التقديريةةةةةة لةةةةة،دارة، دار النهضةةةةةة العربيةةةةةة، 1880)جمةةةةةال الةةةةةديي ةةةةةةام   - 4

 .06القاهرة، ص 
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ـــــوازم حســـــن ســـــير الوظيفـــــة  ـــــة الالزمـــــة لمقتضـــــيات ول ـــــة والعملي ضـــــطراد والتقني ـــــة بانتظـــــام وا  اإلداري

. ويقابـــــل الســـــلطة الرئاســـــية (1)مـــــن أجـــــل تحقيـــــق المصـــــلحة العامـــــة فـــــي مفهـــــوم الوظيفـــــة اإلداريـــــة"

ـــــوزير أمـــــام  ـــــوزير، ويســـــأل ال ـــــرئيس مســـــؤوليته عـــــن أعمـــــال مرؤوســـــيه أمـــــام ال ـــــع بهـــــا ال ـــــي يتمت الت

ـــــــيس الجمهوريـــــــة فـــــــي النظـــــــام الرئاســـــــي ـــــــز (2)البرلمـــــــان فـــــــي النظـــــــام البرلمـــــــاني، وأمـــــــام رئ ، وتتمي

الســــــلطة الرئاســــــية بأنهــــــا ســــــلطة شــــــاملة تســــــيطر علــــــى أشــــــخاص المرؤوســــــين، وأعمــــــالهم بحيــــــث 

يخضــــع المــــرؤوس لرئيســــه فــــي كــــل مــــا يتعلــــق بشخصــــه كموظــــف عــــام فــــي خدمــــة الدولــــة وجميــــع 

ـــــررة  ـــــه فـــــي ممارســـــته لالختصاصـــــات المق ـــــة الصـــــادرة من مـــــا يخـــــص األعمـــــال والتصـــــرفات اإلداري

 .(3)لوظيفته

 المرؤوسين: نشاطالرئيس على  أواُل ا سلطة

تتمثـــــل ســـــلطة الـــــرئيس علــــــى مرؤوســـــيه بـــــالحق الــــــذي يتمتـــــع بـــــه فــــــي تعييـــــنهم، وتـــــوزيعهم علــــــى 

اإلدارات، وتوزيـــــع العمـــــل بيـــــنهم، ومـــــنحهم العــــــالوات والترقيـــــات والمكافـــــ ت التشـــــجيعية وممارســــــة 

الـــــرئيس فــــــي  ، ويحــــــق للمـــــرؤوس الــــــتظلم اإلداري مـــــن قــــــرارات(4)ســـــلطة النقـــــل والعــــــزل والتأديـــــب 

 .  (5)الحاَلت التي يجيز فيها القانون ذلك

  

                                                           
 . 015( مبدأ تدرج ليرة الةلطة الرئاةية، دوي دار نشر، الجزائر، ص 1891عمار عوابدي) - 1
والقيةةةادة ( التنظةةةيم واإلدارة، مةةةدلل معاصةةةر لعمليةةةا  التلطةةةيط والتنظةةةيم 1888المصةةةري الةةةةعيد محمةةةد) - 2

 .110والرقابة، الدار الجامعية، اإلةيندرية، ص 
 100عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 3
. ينعةةةةاي نةةةةوا ، المرجةةةة  الةةةةةابق، ص 105عبةةةةد هلل عبةةةةد ال نةةةة  بةةةةةيون ، نفةةةةر المرجةةةة  الةةةةةابق، ص  - 4

، المطبعةةةة العصةةةرية، دبةةةة ، 5(، مةةةدلل رلةةةم اإلدارة العامةةةةة، ط 1890. الييةةةال  لالةةةد محمةةةد و لةةةةروي)119

 .95ص 
 111الزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  - 5
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 ثانيًا ا سلطة الرئيس على أعمال المرؤوسين:

ـــــى  ـــــب عل ـــــة والتعقي ـــــه المرؤوســـــين، وممارســـــة الرقاب ـــــي توجي ـــــرئيس ف وتشـــــمل هـــــذه الســـــلطة حـــــق ال

 قراراتهم.

 ا سلطة التوجيه: 4

تتمثــــل هــــذه الســــلطة بــــاألوامر الكتابيــــة والشــــفوية التــــي يوجههــــا الــــرئيس إلــــى مرؤوســــيه فــــي صــــورة 

، وَل تعتبـــــــر هـــــــذه األوامـــــــر (1)قواعـــــــد عامـــــــة يجـــــــب مراعاتهـــــــا عنـــــــد تنفيـــــــذهم للقـــــــوانين واألنظمـــــــة 

اإلداريـــــــة مـــــــن قبيـــــــل القـــــــرارات اإلداريـــــــة ألنهـــــــا َل تحـــــــدث آثـــــــارا قانونيـــــــة محـــــــددة ولهـــــــذا َل تقبـــــــل 

 .(2)ا أمام القضاءالطعن فيه

ــــــى الموظــــــف المــــــرؤوس  ــــــروض عل ــــــا حــــــول مــــــدى واجــــــب الطاعــــــة المف ــــــذي يطــــــرح هن الســــــؤال ال

 خاصة في األحوال التي تتضمن أوامر الرئيس مخالفة للقانون أو النظام؟ 

 للجابة على هذا السؤال نميز بين الفرضين:

ـــــــرئيس اإلداري م شـــــــروعة ففـــــــي هـــــــذه الفـــــــرض األول: إذا كانـــــــت أوامـــــــر وتعليمـــــــات وتوجيهـــــــات ال

الحالـــــة يلـــــزم المـــــرؤوس بطاعـــــة أوامـــــر الـــــرئيس وبخـــــالف ذلـــــك يكـــــون قـــــد ارتكـــــب مخالفـــــة تأديبيـــــة 

 .(3)تستوجب فرض عقوبة تأديبية بحقه

                                                           
( القضةةةةا  اإلداري ومجلةةةةر الدولةةةةة، الجةةةةز  ابول، دار النهضةةةةة العربيةةةةة، 1898ليةةةةري محمةةةةد مر نةةةة ) - 1

 .15القاهرة، ص
 119بق، ص . ينعاي نوا ، المرج  الةا101عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص - 2
( العالقةةةةة بةةةةيي اإلدارة المريزيةةةةة واإلدارة المحليةةةةة وأ رهةةةةا لةةةة  التنميةةةةة 0220الروايةةةةدة عبةةةةد الةةةةراو  ) - 3

واإلنجةةةةاز   نةةةةدوة لةةةة  العالقةةةةة بةةةةيي اإلدارة المريزيةةةةة واإلدارة المحليةةةةة، المعهةةةةد العربةةةة  إلنمةةةةا  المةةةةدي،  

 .119بيرو ، ص 
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ــــــب  الفــــــرض الثــــــاني: إذا كانــــــت األوامــــــر والتعليمــــــات غيــــــر مشــــــروعة ومخالفــــــة للقــــــانون فهــــــل يغل

 العكس؟المرؤوس مبدأ المشروعية على مبدأ الطاعة الرئاسية أم 

 :  (1)انقسم الفقه في موقفه من هذه المسألة إلى ثالثة اتجاهات 

اَلتجـــــاه األول: احتـــــرام مبــــــدأ المشـــــروعية َلن واجـــــب طاعــــــة الـــــرئيس مســـــتمدة مــــــن القـــــانون فــــــال 

يجـــــوز للــــــرئيس أن يخـــــالف القــــــانون عنـــــد مباشــــــرة ســـــلطته الرئاســــــية وعليـــــه للموظــــــف الحـــــق فــــــي 

 المشروعة.مخالفة األوامر والقرارات غير 

ـــــــين أعـــــــرف بالمصـــــــلحة  ـــــــدأ الطاعـــــــة الرئاســـــــية ألن الرؤســـــــاء اإلداري ـــــــرام مب ـــــــاني: احت اَلتجـــــــاه الث

 العامة، وهم من يتحمل نتيجة المخالفة القانونية وما على المرؤوس إَل الطاعة.  

اَلتجــــاه الثالــــث: التوفيــــق بــــين مبــــدأ المشــــروعية، ومبــــدأ الطاعــــة الرئاســــية: يجــــب فــــي هــــذه الحالــــة 

أصــــــر علـــــى تنفيــــــذ  المشـــــروعية فـــــ ذالمـــــرؤوس تنبيــــــه الـــــرئيس كتابـــــة إلــــــى مخالفتـــــه لمبــــــدأ علـــــى ا

المـــــرؤوس مـــــن المســـــؤولية وقـــــد اخـــــذ المشـــــرع  القانونيـــــة يعفـــــىتنبيهـــــه كتابـــــة بالمخالفـــــة  قـــــراره رغـــــم

ــــــزام الموظــــــف  ــــــى الت ــــــص عل ــــــث ن ــــــة حي ــــــات العادي ــــــر بالنســــــبة للمخالف ــــــي بهــــــذا الحــــــل األخي األردن

 .(2) جيهاتهموتو بتنفيذ أوامر رؤسائه 

  

                                                           
 وما بعدها. 05اش ، المرج  الةابق، ص أنظر عر  االتجاها  ال الن عند عتيقة يو - 1
مةةةي القةةةانوي المةةةدن  ابردنةةة  علةةةم انةةةكو ... ومةةة   لةةةك ال ييةةةوي الموظةةة  العةةةام  065حيةةةن نصةةة  المةةةادة  - 2

مةةةاوالع عةةي عملةةك الةة ي اضةةر بةةال ير ر ا قةةام بةةك تنفيةة ا بمةةر صةةدر رليةةك مةةي رئيةةةك متةةم يانةة  طاعةةة هةة ا 
بةةةة وأقةةةام الةةةدليل علةةةم اعتقةةةاده بمشةةةروعية العمةةةل الةةة ي وقةةة  منةةةك ابمةةةر واجبةةةة عليةةةك او يةةةاي يعتقةةةد أنهةةةا واج

 وياي اعتقاده مبنياع علم أةباب معقولة وانك راعم ل  عملك جانب الحيطة والح ر.

علةةةم التةةةزام الموظةةة و  0215لعةةةام  90 د مةةةي نظةةةام اللدمةةةة المدنيةةةة ابردنةةة  رقةةةم 60يمةةةا نصةةة  المةةةادة 

ةلةةةةةةل اإلداري والتعامةةةةةل مةةةة  راةةةةةةائك ومراوةةةةةةيك بةةةةةاحترام بتنفيةةةة  أوامةةةةةر راةةةةةةائك وتوجيهةةةةاتهم ولةةةةةق الت
 وتطبيق مبدأ المشارية وبنا  روح الفريق ل  العملو. 
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 ا سلطة التعقيب والرقابة:6

َل تقتصـــــر ســـــلطة الـــــرئيس علـــــى مرؤوســـــيه علـــــى ممارســـــة التوجيـــــه لهـــــم بـــــل تمتـــــد إلـــــى ممارســـــة 

 الرقابة على ما يصدر عنهم من أعمال وتتخذ هذه الرقابة صورتين:

قــــرار أعمــــال مرؤوســــيه وهــــذا اإلقــــرار قــــد  الصــــورة األولــــى: وتتمثــــل فــــي حــــق الــــرئيس فــــي إجــــازة وا 

ـــــه، وقـــــد يكـــــون صـــــريحًا بحيـــــث َل يصـــــبح تصـــــرف المـــــرؤوس نافـــــذًا إَل بعـــــ ـــــرئيس علي ـــــة ال د موافق

ــــــــى  نفذيكــــــــون  ضــــــــمنيًا يســــــــت ــــــــرئيس عل ــــــــراض مــــــــن ال بمضــــــــي مــــــــدة محــــــــددة بالقــــــــانون دون اعت

 .(1)التصرف الصادر من المرؤوس 

ـــــــرارات الصـــــــادرة مـــــــن المـــــــرؤوس أو إلغائهـــــــا أو  ـــــــرئيس فـــــــي تعـــــــديل الق ـــــــة: حـــــــق ال الصـــــــورة الثاني

ــــرار اإلداري عــــن ســــحبه مــــن  ســــحبها أو الحلــــول محلــــه فــــي إصــــدار القــــرارات. ويختلــــف إلغــــاء الق

ـــــد  ـــــار القـــــرار اإلداري بالنســـــبة للمســـــتقبل أمـــــا الســـــحب ف نـــــه يمت ـــــي إلغـــــاء آث ناحيـــــة إن اإللغـــــاء يعن

ــــى المســــتقبل أي إلــــى الماضــــي فينهــــ ــــار التــــي رتبهــــا القــــرار فيمــــا ســــبق، باإلضــــافة إل ــــع ادث ي جمي

ــــى  ــــم يصــــدر عل ــــد ســــلطات (2) اإلطــــالقأن الســــحب يعنــــي اعتبــــار القــــرار المســــحوب كــــأن ل . وتمت

الـــــــرئيس علـــــــى مرؤوســـــــيه إلـــــــى تقريـــــــر مـــــــدى مالئمـــــــة أعمـــــــالهم للعمـــــــل اإلداري ولـــــــه بالتـــــــالي أن 

يـــــرفض أو يعـــــدل أو يســـــتبدل أو يلغـــــي تلـــــك القـــــرارات إذا اتضـــــح إنهـــــا غيـــــر مشـــــروعة أو إنهـــــا َل 

ـــــتالءم مـــــع مقتضـــــيات الصـــــالح  ـــــه علـــــى مرؤوســـــيه تتمثـــــل (3) العـــــامت ـــــرئيس فـــــي رقابت ، ووســـــيلة ال

ـــــــار  ـــــــي بالتق ـــــــارير الت ـــــــة أو بواســـــــطة التق ـــــــدمها المـــــــوظفين عـــــــن أعمـــــــالهم بصـــــــورة دوري ـــــــي يق ير الت

                                                           
 131. ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص 103عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق،  ص  - 1
 .130  الةابق، ص . ينعاي نوا ، المرج103عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 2
 .38( القانوي اإلداري، دار المطبوعا  الجامعية، اإلةيندرية، ص 1888الحلو ماجد را ب) - 3
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يضــــــــعها المفتشــــــــون ويطلعــــــــون الســــــــلطة الرئاســــــــية عليهــــــــا وقــــــــد يمارســــــــها الــــــــرئيس عــــــــن طريــــــــق 

 .(1)الشكاوى التي يقدمها إليه األفراد الذين أصابهم الضرر نتيجة تصرفات مرؤوسيه

 المطلب الثاني

 صور المركزية اإلدارية

ــــد كانــــت  ــــى مــــا يمكــــن تســــميته بــــالتركيز اإلداري وق ــــة بصــــورتين األول مــــر تطــــور المركزيــــة اإلداري

ـــــة  ـــــات التابعـــــة لهـــــا مطلقـــــة، أمـــــا الصـــــورة الثاني ـــــى مركـــــز القـــــرار والهيئ ـــــة عل هيمنـــــة اإلدارة المركزي

 للمركزية اإلدارية فهي عدم التركيز اإلداري وتتميز بالتخفيف من مركزة القرار.

فيــــه  الـــذي نبحـــث الفااارع األولواســـتنادًا لمـــا تقـــدم فـــ ن تناولنــــا لهـــذا الموضـــوع ســـيكون مـــن خــــالل 

فنتنــــــــــاول عــــــــــدم التركيــــــــــز  الفاااااااااارع الثااااااااااانيالتركيــــــــــز اإلداري)المركزيــــــــــة المطلقــــــــــة(، أمــــــــــا فــــــــــي 

 اإلداري)المركزية المعتدلة(.

 الفرع األول

 التركيز اإلداري)المركزية المطلقة(

ــــــالتركيز اإلداري ا ــــــرار النهــــــائي دون مشــــــاركة يقصــــــد ب ــــــرئيس اإلداري لســــــلطة اتخــــــاذ الق حتكــــــار ال

ـــــة. (2)أحـــــد مـــــن نوابـــــه أو مرؤوســـــيه ، وقـــــد صـــــاحبت هـــــذه الصـــــورة بدايـــــة ظهـــــور المركزيـــــة اإلداري

وفــــرض األخــــذ بهــــا ظــــروف معينــــة تتمثــــل بقلــــة عــــدد الســــكان فــــي الدولــــة، وشــــح المــــوارد الماليــــة، 

ي تثبيــــــت دعـــــائم الحكــــــم الفــــــردي الـــــذي يقــــــوم علــــــى وقلـــــة األجهــــــزة اإلداريـــــة، ورغبــــــة الحكومــــــة فـــــ

                                                           
 .33، مطبعة جامعة دهوك، ص 5( القانوي اإلداري، ط0212راض  مازي ليلو) - 1
 .129اللاليلة محمد عل ، المرج  الةابق، ص  - 2
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. وقــــــد أدى األخــــــذ بنظــــــام التركيــــــز اإلداري المطلــــــق والشــــــديد إلــــــى الــــــبطء فــــــي (1)تركيــــــز الســــــلطة

اتخــــاذ القــــرارات لعجــــز الــــرئيس عـــــن القيــــام بمفــــرده باألعمــــال المنوطـــــة بــــه، وانشــــغاله عــــن القيـــــام 

الته األمـــــــر الـــــــذي انعكـــــــس علـــــــى بوظائفـــــــه األساســـــــية بتفاصـــــــيل العمـــــــل اإلداري اليـــــــومي ومشـــــــك

، (2)أداء اإلدارة والــــــرئيس وأدى إلــــــى تبديــــــد الوقــــــت والجهــــــد والمــــــال وعرقلــــــة ســــــير العمــــــل اإلداري 

كمـــــــا أدى هـــــــذا الواقـــــــع إلـــــــى غيـــــــاب القيـــــــادات اإلداريـــــــة المدربـــــــة علـــــــى العمـــــــل اإلداري، وغيـــــــاب 

وعجزهــــــا عــــــن عنصــــــر الكفــــــاءة، وعــــــدم إلمــــــام الســــــلطة المركزيــــــة بحاجــــــات الســــــكان المحليــــــين، 

 .(3)تلبيتها، فكانت هذه الصورة من صور اَلستبداد السياسي واإلداري

 الفرع الثاني

 المركزية المعتدلة()اإلداري عدم التركيز 

يعتبـــــر عـــــدم التركيـــــز اإلداري صـــــورة مخففـــــه مـــــن صـــــور المركزيـــــة اإلداريـــــة وقـــــد تـــــم اللجـــــوء اليـــــه 

 بالتركيز اإلداري. للتخفيف من العيوب والمساو  التي ظهرت نتيجة األخذ

 أوَلًـ تعريف عدم التركيز اإلداري:  

فــــي عهــــد نــــابليون عنــــدما ســــعى إلــــى  اكانــــت بدايــــة ظهــــور نظــــام عــــدم التركيــــز اإلداري فــــي فرنســــ

فرنســـــا إداريـــــا إلـــــى مقاطعـــــات يتوَلهـــــا مســـــؤولون فـــــي الحكومـــــة يتمتعـــــون بســـــلطات  إعـــــادة تنظـــــيم

ــــــى وَلء هــــــذه المقاطعــــــ ــــــاظ عل ــــــة الفرنســــــية الموحــــــدةواســــــعة تمكــــــنهم مــــــن الحف ــــــا (4)ات للدول . ووفق

لمـــــــــوظفي اإلدارة فـــــــــي مختلـــــــــف األقـــــــــاليم والوحـــــــــدات اإلداريـــــــــة ســـــــــلطة فلعـــــــــدم التركيـــــــــز اإلداري 
                                                           

. ينعةةةةةاي نةةةةةوا ، 55المحليةةةةةة، دار وائةةةةل للنشةةةةةر والتوزيةةةةة ، ص( اإلدارة 0220شةةةةطناوي علةةةةة  لطةةةةةار) - 1

 .135المرج  الةابق، ص 
 185عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 2
 .119الزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  - 3
 03عتيقة يواش ، المرج  الةابق،  ص  - 4
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تصــــريف المرافــــق العامــــة المحليــــة واإلشــــراف عليهــــا وصــــالحية إصــــدار القــــرارات اإلداريــــة لتأديـــــة 

، غيـــــر انـــــه يحـــــق (1)واجبـــــاتهم دون الرجـــــوع إلـــــى المركـــــز أو الـــــرئيس األعلـــــى فـــــي الســـــلم اإلداري 

، (2)للســـــلطة الرئاســـــية فــــــي المركـــــز حـــــق تعــــــديل هـــــذه القــــــرارات والغائهـــــا حســـــب مــــــا تـــــراه مناســــــباً 

ق عـــــــدم التركيــــــز اإلداري إلــــــى وضـــــــع ســــــلطة اتخــــــاذ القـــــــرار فــــــي يــــــد المرؤوســـــــين ويــــــؤدي تطبيــــــ

األكثــــر قربــــًا واتصــــاًَل بــــالواقع ألنهــــم أكثــــر فهمــــًا لحقيقــــة المشــــاكل والصــــعوبات التــــي تواجــــه ســــير 

العمــــــل اإلداري ممــــــا يكفــــــل التوصــــــل إلــــــى حلهــــــا والتغلــــــب عليهــــــا، ويعتبــــــر عــــــدم التركيــــــز خطــــــوة 

ة بـــــين تطبيـــــق المركزيـــــة اإلداريـــــة الخالصـــــة واألخـــــذ بالالمركزيـــــة علـــــى الطريـــــق أو مرحلـــــة انتقاليـــــ

 .(3)اإلدارية 

ـــــة اإلداريـــــة وذلـــــك ب تبـــــاع مبـــــدأ  ويعتبـــــر مـــــن محاســـــن هـــــذا النظـــــام انـــــه يحـــــافظ علـــــى وحـــــدة الدول

التسلســـــــل الرئاســـــــي ومالئمـــــــة القـــــــرارات اإلداريـــــــة للواقـــــــع المحلـــــــي ونقـــــــل الخدمـــــــة إلـــــــى المنـــــــاطق 

مـــــواطنين ويســـــهم فـــــي إعـــــداد قيـــــادات إداريـــــة جديـــــدة قـــــادرة علـــــى المحليـــــة ممـــــا يحـــــد مـــــن عنـــــاء ال

تحمـــــل المســـــؤولية. ولكـــــن يؤخـــــذ عليـــــه صـــــعوبة مراقبـــــة المركـــــز الرئيســـــي لفروعـــــه المنتشـــــرة فـــــي 

ـــــين فـــــروع الجهـــــاز  ـــــة ذات أقـــــاليم متعـــــددة، وصـــــعوبة التنســـــيق ب ـــــت الدول األقـــــاليم وَل ســـــيما إذا كان

ـــــــك بســـــــبب اخـــــــتالف مرتكـــــــزات ـــــــة  المركـــــــزي المختلفـــــــة وذل القـــــــرار اإلداري تبعـــــــًا للظـــــــروف المحلي

 .(4)وزيادة التكلفة المالية التي تتطلبها استمرارية العمل في مثل تلك الفروع

  

                                                           
 131. ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص 90صالجبوري ماهر صالح عالوي، المرج  الةابق،  - 1
 .03عتيقة يواش ، المرج  الةابق، ص  - 2
 وما بعدها.183عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 3
 06شطناوي علم لطار، اإلدارة المحلية، المرج  الةابق، ص  - 4
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ـــــق عـــــدم التركيـــــز ثانياااااًا ا أسااااااليب تطبياااااق عااااادم التركياااااز اإلداري:  ـــــر مـــــن أســـــاليب تطبي يعتب

 اإلداري:

ــــــرئيس  ااااااا األساااااالوب التشااااااريعي:4 ــــــد اختصاصــــــات كــــــل مــــــن ال ويتضــــــمن هــــــذا األســــــلوب تحدي

ـــــث ـــــدَل  والمـــــرؤوس بحي ـــــرئيس ممارســـــتها ب ـــــع المـــــرؤوس باختصاصـــــات أصـــــيلة َل يســـــتطيع ال يتمت

َل كان تصرفه معيبا بعيب عدم اَلختصاص وقابال   .(1) للبطالمنه وا 

ــــر تفــــويض اَلختصــــاص مــــن أهــــم مظــــاهر وتطبيقــــات ااااا أساااالوب تفااااوي  االختصاااااص: 6 يعتب

ويقصـــــــــــد بـــــــــــه أن يعهـــــــــــد صـــــــــــاحب اَلختصـــــــــــاص األصـــــــــــيل بـــــــــــبعض م التركيـــــــــــز اَلداري عـــــــــــد

اختصاصـــــــــاته إلـــــــــى مرؤوســـــــــيه األدنـــــــــى منـــــــــه ألدائهـــــــــا مـــــــــع عـــــــــدم تخليـــــــــه عـــــــــن بعـــــــــض هـــــــــذه 

 اَلختصاصات ويشترط لصحته أن تتوافر فيه الشروط التالية:

 424ومــــن األمثلــــة علــــى ذلــــك مــــا نصــــت عليــــه المــــادة  التفــــويض:ـــــ وجــــود نــــص قــــانوني يجيــــز 4

ـــــــم  ـــــــي رق ـــــــة األردن ـــــــالقول" أ  3142لعـــــــام  23مـــــــن نظـــــــام الخدمـــــــة المدني ـــــــرئيسب ـــــــوزراء أن  ـ ل ال

يفــــــوض أيــــــًا مــــــن الصــــــالحيات المخولــــــة إليــــــه بمقتضــــــى أحكــــــام هــــــذا النظــــــام إلــــــى أي وزيــــــر ذي 

تضـــــــى أحكـــــــام هـــــــذا عالقــــــة. ب ـ للـــــــوزير أن يفـــــــوض أيـــــــًا مـــــــن الصـــــــالحيات المخولـــــــة إليـــــــه بمق

ــــدائرة فــــي المركــــز أو المحافظــــات أو  ــــى أي مــــن كبــــار مــــوظفي ال النظــــام إلــــى األمــــين العــــام أو إل

األلويــــة. ج ـ ل مــــين العــــام أن يفــــوض أيــــًا مــــن الصــــالحيات المخولــــة اليــــه بمقتضــــى أحكــــام هــــذا 

ــــــدائرة فــــــي المركــــــز أو المحافظــــــات أو األلويــــــة". ويترتــــــب ــــــى أي مــــــن كبــــــار مــــــوظفي ال  النظــــــام إل

  .على عدم وجود نص يجيز التفويض بطالن التفويض في حالة حصوله
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ـــــــويض محـــــــددًا 3 ـــــــ أن يكـــــــون التف ـــــــاً ـ مـــــــن نظـــــــام الخدمـــــــة  3م424: حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة وخطي

 المدنية األردني على ان "تكون جميع الصالحيات المفوضة محددة وخطية".

ــــــ أن يكــــــون التفــــــويض جزئيــــــًا، أي 2 ــــــى تصاصــــــات الــــــر َل ينصــــــب علــــــى جميــــــع اخأـ ئيس بــــــل عل

مج مـــــن 2َل تحـــــول التفـــــويض إلـــــى التنـــــازل عـــــن اَلختصـــــاص حيـــــث نصـــــت المـــــادة ا  جـــــزء منهـــــا و 

" للـــــرئيس تفـــــويض أي مـــــن صـــــالحياته أنعلـــــى  3142 لســـــنة 14 رقـــــم األردنـــــي قـــــانون البلـــــديات

المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي هــــــذا القــــــانون واألنظمــــــة الصــــــادرة بمقتضــــــاه لنائبــــــه أو ألي عضــــــو مــــــن 

ر شــــــــريطة أن يكــــــــون هــــــــذا التفــــــــويض خطيــــــــًا ومقترنــــــــًا بقــــــــرار مــــــــن أعضــــــــاء المجلــــــــس أو للمــــــــدي

عالم الوزير بذلك".  المجلس وا 

ـــــ أن ينصـــــب علـــــى الســـــلطة دون المســـــؤولية حيـــــث يبقـــــى الـــــرئيس مســـــؤوًَل عـــــن ســـــلطاته أمـــــام 1  ـ

 الرئاسات العليا

ـــــ عـــــدم تفـــــويض اَلختصاصـــــات المفوضـــــة حيـــــث َل يجـــــوز للمـــــرؤوس المفـــــوض إليـــــه أن يقـــــوم 2 ـ

الســـــلطات التـــــي انتقلـــــت إليـــــه مـــــن الـــــرئيس إلـــــى مـــــن هـــــم أدنـــــى منـــــه فـــــي الســـــلم  ب عـــــادة تفـــــويض

ــــــــى َل تضــــــــيع  ــــــــنفس اَلختصاصــــــــات حت ــــــــويض َل تتكــــــــرر بالنســــــــبة ل ــــــــة التف ــــــــوظيفي َلن عملي ال

 المسؤولية عنها

 .(1)ـ يحق للرئيس اإلداري أن يعدل في السلطات المفوضة وله أن يستردها6

  

                                                           
وما بعدها، وراض  مازي ليلو، المرج  الةابق، ص  189عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص عبد هلل  - 1

وما بعدها وينعاي نوا ، المرج   118وما بعدها والزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  30

 136الةابق، ص 
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 :(1) وفقًا لما يلي ينصب على التوقيعقد ينصب التفويض على اَلختصاص، وقد و 

ــــــوض إلــــــى 4 ــــــويض اَلختصــــــاص الســــــلطة بأكملهــــــا مــــــن المف ــــــويض اَلختصــــــاص: ينقــــــل تف ــــــ تف ـ

المفــــوض إليــــه ويمنــــع المفــــوض مــــن ممارســــة اَلختصــــاص الــــذي تــــم التفــــويض فيــــه، كمــــا تنســــب 

تبــــــة القــــــرارات التــــــي يتخــــــذها المفــــــوض إليــــــه اســــــتنادًا إلــــــى التفــــــويض الممنــــــوح لــــــه إليــــــه وتأخــــــذ مر 

ـــــال  ـــــه بصـــــفته َل بشخصـــــه، ف ـــــوض إلي ـــــى المف ـــــويض اَلختصـــــاص إل ـــــة، ويوجـــــه تف ـــــه الوظيفي درجت

 ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.

ـــــــ تفــــــويض التوقيــــــع: وهــــــو تفــــــويض شخصــــــي يــــــتم اســــــتنادًا إلــــــى اعتبــــــارات الثقــــــة القائمــــــة بــــــين 3

وَل يمنـــــع ممارســـــة الـــــرئيس  المفـــــوض والمفـــــوض إليـــــه وينتهـــــي بتغيـــــر المفـــــوض أو المفـــــوض إليـــــه

ــــــرارات الصــــــادرة فــــــي نطــــــاق التفــــــويض  ــــــوض ذات اَلختصــــــاص رغــــــم التفــــــويض كمــــــا ان الق المف

ــــت محكمــــة العــــدل العليــــا األردنيــــة  ــــرارات الســــلطة المفوضــــة وتطبيقــــا لمــــا تقــــدم ذهب تأخــــذ مرتبــــة ق

ــــــى رخــــــص اَلســــــتيراد وبهــــــذه  ــــــالتوقيع عل ــــــره ب ــــــوض غي ــــــوزير أن يف ــــــول" يخــــــول النظــــــام ال ــــــى الق إل

لحالـــــة لـــــه أن يضـــــع التعليمـــــات الالزمـــــة لكـــــي يتقيـــــد بهـــــا هـــــو ومـــــن فوضـــــه ولـــــيس فـــــي التشـــــريع ا

 .(2)نص يمنعه من ذلك"

يـــــــؤدي التفـــــــويض إلـــــــى ســـــــرعة إصـــــــدار القـــــــرارات اإلداريـــــــة وحـــــــل المشـــــــاكل والصـــــــعوبات التـــــــي و 

يعانيهــــــا العمــــــل اإلداري، كمــــــا يــــــؤدي إلــــــى تخفــــــيض التكــــــاليف الماليــــــة للقــــــرارات اإلداريــــــة ويــــــوفر 

وقـــــت والجهــــــد والمــــــال الــــــذي كــــــان ســــــينفق فــــــي حالــــــة التركيــــــز اإلداري. ويتــــــيح للــــــرئيس اإلداري ال

الفرصـــــة للتفـــــر  للمهـــــام الرئيســـــية المســـــندة إليـــــه بـــــدًَل مـــــن تبديـــــد وقتـــــه فـــــي أعمـــــال ثانويـــــة  ممـــــا 

                                                           
وما  122الةابق، ص  والجبوري نجيب لل  احمد، المرج  38راض  مازي ليلو، المرج  الةابق، ص  - 1
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ــــنعكس بمجملــــه علــــى العمــــل  ــــرًا ينــــتج عــــن  اإلداريي ويســــاعد فــــي تنشــــيطه وتحقيــــق أهدافــــه، وأخي

ـــــــق قيـــــــ ـــــــةادات التفـــــــويض خل ـــــــى العمـــــــل اإلداري وتحمـــــــل المســـــــؤولية َلن  إداري ـــــــة وقـــــــادرة عل مدرب

صـــــــــدار القـــــــــرارات وتحمــــــــــل  التفـــــــــويض يعطـــــــــي الفرصــــــــــة للمرؤوســـــــــين للمشـــــــــاركة فــــــــــي اإلدارة وا 

 .(1)المسؤولية

 المطلب الثالث

 تقييم نظام المركزية اإلدارية

ــــــة إَل ــــــة اإلداري ــــــى نظــــــام المركزي ــــــي وجهــــــت إل ــــــادات الت ــــــرغم مــــــن اَلنتق ــــــى ال أن هــــــذا النظــــــام  عل

 يحمل في طياته العديد من المزايا اإلدارية والتنظيمية.

فيـــــه مزايــــــا  الـــــذي نبحـــــث الفاااااارع األولوعليـــــه فـــــ ن تناولنـــــا لهـــــذا الموضــــــوع ســـــيكون مـــــن خـــــالل 

 فنتناول عيوب المركزية اإلدارية. الفرع الثانيالمركزية اإلدارية، أما في 

 الفرع األول

 مزايا المركزية اإلدارية

ي نظــــــام المركزيــــــة اإلداريــــــة علــــــى العديــــــد مــــــن الفوائــــــد والمزايــــــا ويمكننــــــا إيجــــــاز مزايــــــا هــــــذا ينطــــــو 

 :(2)النظام بما يلي

                                                           
 .188عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 1
وما بعدها شطناوي عل  لطار، القانوي اإلداري ابردن ،  112اللاليلة محمد عل ، المرج  الةابق، ص  - 2

 وما بعدها 111المرج  الةابق، ص 
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ــــ يــــؤدي األخــــذ بنظــــام المركزيــــة اإلداريــــة إلــــى تقويــــة ســــلطة الدولــــة وخاصــــة فــــي مرحلــــة النشــــوء 4 ـ

 ودعــــــم نفوذهــــــا واســــــتقرارها وتحقيــــــق الوحــــــدة الوطنيــــــة بــــــين فئــــــات الشــــــعب وصــــــهرهم فــــــي بوتقــــــة

 نزعات انفصالية موجودة بين السكان المحليين. أيةإدارية واحدة ويمنع 

ــــــة فــــــي 3  ــــــق الوطني ــــــة المراف ــــــة علــــــى كاف ــــــق هــــــذا النظــــــام إشــــــراف اإلدارة المركزي ــــــ يضــــــمن تطبي ـ

الدولـــــة ويـــــؤدي إلـــــى رفـــــدها بـــــالكوادر اإلداريـــــة، والقـــــدرات الماليـــــة ويخلـــــق نـــــوع مـــــن المســـــاواة بـــــين 

 لخدمات التي تقدمها المرافق المحلية.المواطنين في اَلستفادة من ا

ــــــــ  يتــــــــيح تطبيــــــــق المركزيــــــــة اإلداريــــــــة تحقيــــــــق وحــــــــدة النظــــــــام اإلداري فــــــــي الدولــــــــة والتنســــــــيق 2 ـ

 والتجانس بين اإلدارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة

ـــــ يســــاعد تطبيــــق المركزيــــة اإلداريــــة فــــي خفــــض النفقــــات العامــــة بالمقارنــــة مــــع حجــــم مــــا تتطلبــــه 1

 يئات الالمركزية من نفقات.اله

 الفرع الثاني

 عيوب المركزية اإلدارية

علـــــى الـــــرغم مـــــن العديـــــد مـــــن المحاســـــن التـــــي تســـــند إلـــــى نظـــــام المركزيـــــة اإلداريـــــة إَل إن هـــــذا َل 

يمنــــــع مــــــن القــــــول أن هــــــذا النظــــــام يتضــــــمن العديــــــد مــــــن العيــــــوب والنــــــواقص، ويعتبــــــر مــــــن هــــــذه 

 :(1)العيوب

                                                           
. الزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  100عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 1
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ـ انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي ل مور حيث تتخذ القرارات المتعلقة باألقاليم 4

دون معرفة بحقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان سكان هذه 

 األقاليم من المشاركة في إدارة وتطوير أقاليمهم. 

ــــــ عــــــدم تماشــــــي المركزيــــــة اإلدار 3 ــــــ دارة الوحــــــدات ـ ــــــي تقضــــــي ب ــــــة الت ــــــة مــــــع المبــــــاد  الديمقراطي ي

المحليـــــة مـــــن ســـــكان هـــــذه الوحـــــدات عـــــن طريـــــق مجـــــالس محليـــــة منتخبـــــة ويـــــؤدي إلـــــى نـــــوع مـــــن 

اَلســــــتبداد اإلداري والسياســــــي حيــــــث ينفــــــرد الحكــــــام بالســــــلطة وحرمــــــان المــــــواطنين مــــــن اَلشــــــتراك 

 في اتخاذ القرار الحكومي. 

ــــؤدي تركيــــز الســــلطة بيــــد م2 ــــ ي ــــابرة واإلبــــداع ـ ــــى قتــــل روح المث جموعــــة صــــغيرة مــــن المــــوظفين إل

 لدى الموظفين َلنحصار دورهم في تنفيذ التعليمات واألوامر.

ـــــت المناســـــب نتيجـــــة َلســـــتئثار الســـــلطة 1 ـــــرارات فـــــي الوق ـــــي اتخـــــاذ الق ـــــبطء ف ـــــروتين وال ـــــادة ال ـــــ زي ـ

 المركزية بسلطة اتخاذ القرار. 
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 المبحث الثاني

 الالمركزية اإلدارية

نتيجــــــة لظهــــــور عيــــــوب النظــــــام المركــــــزي، بــــــدأت العديــــــد مــــــن الــــــدول تتحــــــول عــــــن تطبيــــــق هــــــذا 

ــــــة  ــــــع الوظيف ــــــق توزي ــــــي التنظــــــيم اإلداري عــــــن طري ــــــة ف ــــــة اإلداري النظــــــام واألخــــــذ بنظــــــام الالمركزي

اإلداريــــــة بــــــين الحكومــــــة وبــــــين هيئــــــات منتخبــــــة محليــــــة أو مصــــــلحيه تباشــــــر اختصاصــــــاتها فــــــي 

 .هذا الشأن تحت رقابة الدولة

ــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل  ــــذي نبحــــث المطلااااب األولواســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ ن تناولن  ال

ــــين األنظمــــة المشــــابهة لهــــا وعناصــــرها. أمــــا  ــــه تعريــــف الالمركزيــــة اإلداريــــة، والتمييــــز بينهــــا وب في

 المطلاااااب الثالاااااثفنتنـــــاول عناصـــــر الالمركزيـــــة اإلداريـــــة. ثـــــم نتنـــــاول فـــــي  المطلاااااب الثاااااانيفـــــي 

 نظام الالمركزية اإلدارية. تقييم

 المطلب األول

 تعريف الالمركزية اإلدارية 

 والتمييز بينها وبين األنظمة المشابهة لها

الالمركزيـــــة اإلداريـــــة طريقـــــة مـــــن طـــــرق التنظـــــيم اإلداري تعتمـــــدها العديـــــد مـــــن الـــــدول فـــــي ســـــبيل 

به هــــــذا النظــــــام مــــــع لتشــــــا راً ظــــــونتحقيــــــق أهــــــدافها اإلداريــــــة وتلبيــــــة الخــــــدمات العامــــــة لمواطنيهــــــا، 

 غيره من األنظمة مما قد يوقع في اَللتباس مما يقتضي التمييز بينه وبين هذه األنظمة. 
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الـــذي نعـــرف فيــــه  األول الفااارعواســـتنادًا لمـــا تقـــدم فـــ ن تناولنـــا لهـــذا الموضـــوع ســــيكون مـــن خـــالل 

ـــــــة  الثااااااااني الفااااااارعالالمركزيـــــــة اإلداريـــــــة، أمـــــــا فـــــــي  ـــــــز بـــــــين الالمركزيـــــــة اإلداري فنتعـــــــرض للتميي

 واألنظمة المشابهة لها.

 الفرع األول

 تعريف الالمركزية اإلدارية وصورها

 أوًَل ـ تعريف الالمركزية اإلدارية:

تعــــــددت تعريفـــــــات الفقـــــــه للمركزيـــــــة اإلداريـــــــة فـــــــذهب بعضــــــهم إلـــــــى تعريفهـــــــا بأنهـــــــا أســـــــلوب مـــــــن 

ى فكـــــــرة توزيـــــــع األنشـــــــطة والواجبـــــــات بـــــــين األجهـــــــزة أســـــــاليب التنظـــــــيم اإلداري للدولـــــــة تقـــــــوم علـــــــ

ـــــق  دارة المراف ـــــة وا  ـــــي تتفـــــر  لرســـــم السياســـــة العامـــــة للدول ـــــة الت واألجهـــــزة المحليـــــة  القوميـــــة،المركزي

 .(1) المشروعةالتي تنصرف لتسيير المرافق المحلية بكفاءة لتحقيق أغراضها 

ــــــى وحــــــدات   ــــــيم الدولــــــة إل ــــــي تتمتــــــع أو هــــــي" أســــــلوب يــــــتم بمقتضــــــاه تقســــــيم إقل ذات مفهــــــوم محل

بشخصـــــية اعتباريــــــة وتمثلهــــــا مجــــــالس منتخبــــــة إلدارة مصــــــالحها تحــــــت إشــــــراف ورقابــــــة الحكومــــــة 

 . (2)المركزية"

 ثانيًا ـ صور الالمركزية اإلدارية: وهي الالمركزية اإلدارية المحلية، والالمركزية المرفقية.

  

                                                           
رةالة ماجةتير، الجامعة ابردنية، عماي، ( دور مجالر اللدما  المشترية ل  التنمية ، 1883ربايعة لاطمة) - 1

 .13ص 
 .90، منشورا  جامعة ب داد، ص 1( القانوي اإلداري، ط1892منصور شاب توما) - 2
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  ا الالمركزية اإلدارية المحلية: 4

اإلداريــــــة طريقــــــة مــــــن طــــــرق التنظــــــيم اإلداري فــــــي الدولــــــة تقــــــوم علــــــى توزيــــــع المهــــــام الالمركزيــــــة 

ــــــــع بالشخصــــــــية  ــــــــي تتمت ــــــــة الت ــــــــة المحلي ــــــــات الالمركزي ــــــــة، والهيئ ــــــــات المركزي ــــــــين الهيئ ــــــــة ب اإلداري

 المعنوية المستقلة رغم خضوعها إلشراف ورقابة األجهزة المركزية.

  

 ا الالمركزية اإلدارية المرفقية: 6

الالمركزيــــــة المرفقيــــــة عنــــــدما يعتــــــرف المشــــــرع لمرفــــــق عــــــام بالشخصــــــية المعنويــــــة وبقــــــدر تتحقــــــق 

ـــــــــة كمرفـــــــــق  شـــــــــراف الدول مـــــــــن اَلســـــــــتقالل المـــــــــالي واإلداري فـــــــــي إدارة شـــــــــؤونه تحـــــــــت رقابـــــــــة وا 

ــــــى  ــــــديم الخــــــدمات الضــــــرورية عل ــــــاء مــــــن اجــــــل تســــــهيل ممارســــــة نشــــــاطها وتق الجامعــــــات والكهرب

ذا كانـــــت الالمركزيـــــة(1)نطـــــاق الدولـــــة ـــــة ينظمهـــــا قـــــانون واحـــــد بأحكـــــام موحـــــدة  .وا  اإلداريـــــة المحلي

ـــــــى جميـــــــع األشـــــــخاص اإلقليميـــــــة فـــــــ ن األشـــــــخاص الالمركزيـــــــة المرفقيـــــــة َل تخضـــــــع  تنطبـــــــق عل

ألحكـــام موحـــدة ألنـــه َل يوجــــد قـــانون عـــام واحـــد يســــري عليهـــا جميعـــًا بـــل ينطبــــق علـــى كـــل  نــــوع 

 . (2)منها األحكام التي تضمنها قانون إنشائه

  

                                                           
 .121ب لل  احمد، المرج  الةابق، ص يالجبوري نج - 1
 .61راض  مازي ليلو، المرج  الةابق، ص  138عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق،  ص  - 2
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 انيالفرع الث

 لها  واألنظمة المشابهةالتمييز بين الالمركزية اإلدارية 

مركزيـــــة التـــــي تتشـــــابه مـــــع الالمركزيـــــة اإلداريـــــة ممـــــا قـــــد يخلـــــق اَللتبـــــاس ثمـــــة بعـــــض األنظمـــــة ال

فـــــي التمييـــــز بينهـــــا وبـــــين هـــــذه األنظمـــــة، ومـــــن األنظمـــــة التـــــي قـــــد تتشـــــابه مـــــع نظـــــام الالمركزيـــــة 

 اإلدارية نظام عدم التركيز اإلداري، ونظام الالمركزية السياسية. 

 كيز اإلداري:أواًل ا التمييز بين الالمركزية اإلدارية وعدم التر 

 يختلف مفهوم الالمركزية اإلدارية عن عدم التركيز اإلداري من النواحي التالية: 

بـــــرام   ةســــــلطال العقــــــود باســـــمــــــ فـــــي ظــــــل عـــــدم التركيـــــز اإلداري يــــــتم إصـــــدار القــــــرارات اإلداريـــــة وا 

أمــــــا فــــــي الالمركزيــــــة اإلداريــــــة فتصــــــدر القــــــرارات اإلداريــــــة وتبــــــرم العقــــــود باســــــم الهيئــــــة  المركزيــــــة

 المحلية ولحسابها.

قيمــــة ديمقراطيـــــة فهـــــو عبـــــارة عـــــن تطبيـــــق لقواعـــــد  يتضـــــمن أيـــــةـــــ نظـــــام عـــــدم التركيـــــز اإلداري َل 

الفــــن اإلداري، أمــــا الالمركزيـــــة اإلداريــــة فهــــي مدرســـــة لتعلــــيم الديمقراطيــــة والتـــــدريب عليهــــا وخلـــــق 

وتـــــدريب قيـــــادات إداريـــــة فاعلـــــة مـــــن خـــــالل مشـــــتل الالمركزيـــــة  الـــــوعي السياســـــي لـــــدى المـــــواطنين

 .إلعداد قادة إداريين وسياسيين اكفاء

ــــ فــــي نظــــام عــــدم التركيــــز اإلداري يطبــــق مبــــدأ الســــلطة الرئاســــية فــــي عالقــــة الــــرئيس بــــالمرؤوس،  ـ

 أما في ظل نظام الالمركزية اإلدارية فتطبق قاعدة الوصاية اإلدارية
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ـــــ يقـــــع نظـــــام عـــــدم التركيـــــز اإلداري ضـــــمن نطـــــاق المركزيـــــة اإلداريـــــة، أمـــــا الالمركزيـــــة اإلقليميـــــة  ـ

بمعنـــــى أن نظـــــام عـــــدم التركيـــــز اإلداري هـــــو شـــــكل  .(1)فتقـــــع ضـــــمن نطـــــاق الالمركزيـــــة اإلداريـــــة 

ــــــة، أمــــــا نظــــــام الال ــــــى أو صــــــورة مــــــن صــــــور المركزيــــــة اإلداري ــــــذي يطبــــــق عل ــــــة اإلداريــــــة ال مركزي

  ية اَلدارية.أقاليم الدولة فيدخل ضمن نطاق الالمركز 

 :(2)ثانيًا ا الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية

الالمركزيـــــة اإلداريـــــة هـــــي صـــــورة للتنظـــــيم اإلداري تقـــــوم علـــــى توزيـــــع اَلختصاصـــــات اإلداريـــــة ــــــ 4

ـــــة السياســـــية صـــــورة مـــــن صـــــور التنظـــــيم السياســـــي  ـــــة، بينمـــــا الالمركزي ـــــة مختلف ـــــات إداري ـــــين هيئ ب

الســـــلطات السياســـــية فـــــي الـــــدول بـــــين دويـــــالت سياســـــية مختلفـــــة يكـــــون  توزيـــــعتقـــــوم علـــــى أســـــاس 

 لكل منها دستور وحكومة خاصة بها وسلطة تشريعية وقضائية. 

الالمركزيــــة اإلداريــــة يمكــــن أن تقــــوم فــــي ظــــل الدولــــة الموحــــدة كمــــا يمكــــن أن توجــــد فــــي الــــدول ـــــ 3

فقـــــه القـــــانون الدســـــتوري  السياســـــية فتقـــــوم علـــــى األخـــــذ بمـــــا يعـــــرف فـــــي أمـــــا الالمركزيـــــةاَلتحاديـــــة 

 بالنظام اَلتحادي الفيدرالي.

 المطلب الثاني

 عناصر الالمركزية اإلدارية

ومقومـــــات،  يشـــــترط للقـــــول بتبنـــــي الالمركزيـــــة اإلداريـــــة فـــــي التنظـــــيم اإلداري تـــــوافر عـــــدة عناصـــــر

 بحيث يؤدي غيابها أو فقدانها إلى استبعاد فكرة الالمركزية اإلدارية.
                                                           

وما بعدها.  اللاليلة محمد عل ،  139شطناوي عل  لطار، القانوي اإلداري ابردن ، المرج  الةابق، ص  - 1

 وما بعدها 105المرج  الةابق، ص 
، ديواي المطبوعا  الجامعية، 0( أةر التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية بالجزائر، ط1899قاةم جعفر أنر) - 2

 .09الجزائر، ص 
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الــــــذي  األول الفاااااارع هــــــذه العناصــــــر نتنــــــاول هــــــذا الموضـــــوع مــــــن خــــــاللولتســـــليط الضــــــوء علــــــى 

فنتنــــــاول اســــــتقالل  الثاااااااني الفاااااارع، أمــــــا فــــــي ذاتيــــــة متميــــــزةضــــــرورة وجــــــود مصــــــالح  نبحـــــث فيــــــه

خضـــــوع الهيئــــــات  الثالاااااث الفااااارعالهيئـــــات الالمركزيـــــة عـــــن الســـــلطة المركزيـــــة، ثـــــم نتنــــــاول فـــــي 

 .الالمركزية لرقابة السلطة المركزية

 الفرع األول

 وجود مصالح ذاتية متميزة

اإلداريــــة علــــى وجــــود مصــــالح خاصــــة متميــــزة لجماعــــة بشــــرية معينــــة مــــن  نظــــام الالمركزيــــةيقــــوم 

ـــــة  ـــــى العناي ـــــة إل ـــــث تنصـــــرف الســـــلطة المركزي ـــــة بحي ـــــزة عـــــن المصـــــالح الوطني ـــــيم متمي ســـــكان اإلقل

لبيــــــة واَلهتمــــــام وتركيــــــز جهودهــــــا علــــــى المرافــــــق الوطنيــــــة فــــــي حــــــين تتــــــولى الهيئــــــات المحليــــــة ت

أن الصـــــعوبة تكمــــــن فــــــي وضــــــع معيــــــار بــــــين  اإلداريــــــة غيــــــرالحاجـــــات المحليــــــة لســــــكان الوحــــــدة 

ـــــــى الهيئـــــــات المحليـــــــة، والمهـــــــام ذات الطـــــــابع  ـــــــي التـــــــي يعهـــــــد بهـــــــا إل المهـــــــام ذات الطـــــــابع المحل

 .(1) المركزيةالوطني التي يعهد بها إلى الهيئات 

ــــــة  ــــــد المصــــــالح المحلي ــــــوم المشــــــرع بتحدي ــــــًا مــــــا يق ــــــدخل ضــــــمن وغالب المتميــــــزة واألعمــــــال التــــــي ت

 :(2)نطاق اختصاص الهيئات الالمركزية عبر أسلوبين

األســـــــلوب األول: ويـــــــتم بموجبـــــــه تحديـــــــد اختصاصـــــــات الهيئـــــــات الالمركزيـــــــة مـــــــن قبـــــــل المشـــــــرع 

ـــــي  ـــــزي(:   وتمـــــارس اختصاصـــــاتها فـــــي إطـــــار الحـــــدود الت ـــــى ســـــبيل الحصر)األســـــلوب اإلنجلي عل

                                                           
 139نوا ، المرج  الةابق، ص ينعاي  - 1
 138وما بعدها .ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص  132عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 2

وما بعدها . شطناوي عل  لطار، القانوي اإلداري  115وما بعدها اللاليلة محمد عل ، المرج  الةابق، ص 

 .130ابردن ، المرج  الةابق، ص 
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ــــرارات  ــــة النظــــر واتخــــاذ ق ــــات المحلي ــــه َل يجــــوز للهيئ ــــك ان ــــى ذل ــــب عل ــــانون. ويترت ــــص عليهــــا الق ن

َل عــــد تصــــرفها تصــــرفا غيــــر  إداريــــة بخصــــوص المســــائل التــــي لــــم يــــرد ذكرهــــا فــــي هــــذا القــــانون وا 

 مشروع ومخالفا للقانون 

بقــــــًا األســــــلوب الثــــــاني: ويقــــــوم المشــــــرع بتحديــــــد اختصــــــاص الهيئــــــات الالمركزيــــــة بصــــــفة عامــــــة ط

لقاعـــــــدة عامة)األســـــــلوب الفرنســـــــي(:  بحيـــــــث تباشـــــــر هـــــــذه الهيئـــــــات نشـــــــاطها فـــــــي نطـــــــاق هـــــــذه 

القاعــــــدة فــــــالمجلس البلــــــدي يتــــــولى بذاتــــــه مهمــــــة تحديــــــد الشــــــؤون المحليــــــة فهــــــو المخــــــتص قانونــــــًا 

َل ويملـــــك بالتـــــالي اتخـــــاذ القـــــرارات اإلداريـــــة بصـــــددها وتتقيـــــد ســـــلطة  بتحديـــــد مـــــا يعـــــد مصـــــلحة أو

 قابة السلطات الوصائية.المجلس ب شراف ر 

 الفرع الثاني

 استقالل الهيئات الالمركزية عن السلطة المركزية

يعتبــــر تمتـــــع الهيئـــــات الالمركزيـــــة اإلداريـــــة باَلســـــتقالل عـــــن الهيئـــــات والســـــلطات المركزيـــــة شـــــرطًا 

لتحقـــــــق نظــــــــام الالمركزيــــــــة اإلداريــــــــة ذلــــــــك أن غيــــــــاب هــــــــذا اَلســــــــتقالل ووجــــــــود رابطــــــــة التبعيــــــــة 

ـــــزع ـــــى هـــــذا اَلســـــتقالل  والخضـــــوع ين ـــــًا. ويتجل ـــــه مركزي ـــــة ويجعل عـــــن هـــــذا النظـــــام صـــــفة الالمركزي

ــــــــي تجعلهــــــــا أهــــــــاًل َلكتســــــــاب  ــــــــة المســــــــتقلة الت ــــــــة بالشخصــــــــية المعنوي ــــــــات الالمركزي ــــــــع الهيئ بتمت

الحقـــــوق وتحمـــــل اَللتزامـــــات بحيـــــث تثبـــــت لهـــــا الشخصـــــية القانونيـــــة اَلعتباريـــــة المســـــتقلة. وتقـــــوم 

ـــــــة المســـــــتقل ـــــــى اَلســـــــتقالل هـــــــذه الشخصـــــــية المعنوي ـــــــة عل ـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا الهيئـــــــات الالمركزي ة الت

 اإلداري واَلستقالل المالي عن السلطة المركزية.
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 أواُل ا االستقالل اإلداري للهيئات الالمركزية: 

ــــــة لوجــــــود  ــــــة نتيجــــــة طبيعي ــــــة عــــــن الســــــلطة المركزي ــــــات الالمركزي ــــــر اَلســــــتقالل اإلداري للهيئ يعتب

ــــــات  ــــــيح لهــــــذه الهيئ ــــــيم وهــــــذه اَلســــــتقاللية تت ــــــزة لجماعــــــة بشــــــرية داخــــــل اإلقل ــــــة متمي مصــــــالح ذاتي

التمتـــــع بـــــالحقوق، وتحمـــــل اَللتزامـــــات القانونيـــــة بمعنـــــى انـــــه يثبـــــت للشخصـــــية المعنويـــــة المســـــتقلة 

ت أهليـــــة وجـــــوب وأهليـــــة أداء تمكنهـــــا مـــــن إدارة المصـــــالح المحليـــــة لتحقيـــــق أغراضـــــها لهــــذه الهيئـــــا
. واســــــتنادًا إلــــــى هــــــذا اَلســــــتقالل تتمتــــــع الهيئــــــات الالمركزيــــــة بســــــلطة إصــــــدار القــــــرارات بمـــــــا (1)

 . (2)يعود بالنفع العام على الشخص المعنوي الذي تمثله

ـــــرتبط اســـــتقالل الهيئـــــات الالمركزيـــــة عـــــن الســـــلطة المرك زيـــــة بالطريقـــــة التـــــي يعتمـــــدها المشـــــرع وي

 في اختيار أعضاء الهيئات المحلية الالمركزية ويميز في هذه الطرق بين:  

 ا أسلوب االنتخاب: 4

يــــــــرى بعــــــــض الفقــــــــه ان أســــــــلوب انتخــــــــاب أعضــــــــاء الهيئــــــــات الالمركزيــــــــة مــــــــن أبنــــــــاء الوحــــــــدات 

ـــــع هـــــذه الهيئـــــات باَلســـــتقاللية عـــــن الســـــ ـــــق األجـــــدى لتمت ـــــة هـــــو الطري لطة المركزيـــــة، كمـــــا المحلي

ـــــة  ـــــى مســـــتوى الدول ـــــة عل ـــــى الممارســـــة الديمقراطي ـــــدريب ســـــكان هـــــذه الوحـــــدات عل ـــــد فـــــي ت ـــــه يفي ان

. ووفقـــــًا لـــــرأي الـــــبعض األخـــــر مـــــن الفقـــــه فـــــ ن اَلنتخـــــاب (3)وانتخـــــاب أعضـــــاء المجلـــــس النيـــــابي 

ــــــة  ــــــى ظــــــاهرة الخضــــــوع والتبعيــــــة مــــــن قبــــــل أعضــــــاء الهيئــــــات الالمركزي ــــــي القضــــــاء عل يســــــاهم ف

المركزيــــــة إذا مــــــا تــــــم اختيــــــارهم بــــــالتعيين مــــــن قبلهــــــا، كمــــــا ان مــــــن شــــــأن اَلنتخــــــاب أن للســــــلطة 
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ـــــاطقهم وتلبيتهـــــا ـــــة اإللمـــــام بحاجـــــات من ـــــيح ألعضـــــاء الوحـــــدات المحلي ـــــق (1)يت ، وَلســـــيما أن التطبي

أعمـــــــال تنمويـــــــة خدميـــــــة مـــــــن خـــــــالل  مونيقـــــــدفرز أشـــــــخاص العملـــــــي للممارســـــــة اإلنتخابيـــــــة ســـــــي

 .  خبراتهم وكفائاتهم بعيدًا عن الفئوية المقيتة والعشائرية المتعصبة

وعليــــــه ف نــــــه َل غنــــــى عــــــن اَلنتخــــــاب كأســــــلوب لتشــــــكيل المجــــــالس المحليــــــة حتــــــى يمكــــــن القــــــول 

ــــًا  ــــه قــــد (2)باســــتقاللية هــــذه المجــــالس اســــتقالًَل حقيقي ــــى أســــلوب اَلنتخــــاب ان ــــر انــــه يؤخــــذ عل ، غي

 .(3)فرز أشخاص تنقصهم الكفاءة اإلدارية لعضوية المجلس البلديي

 ا أسلوب التعيين: 6

يـــــــرى أنصــــــــار أســـــــلوب التعيــــــــين انــــــــه لـــــــيس هنــــــــاك مـــــــا يمنــــــــع مــــــــن اختيـــــــار أعضــــــــاء الهيئــــــــات 

الالمركزيـــــة مـــــن جانـــــب الســـــلطة المركزيـــــة بأســـــلوب التعيـــــين بشـــــرط ان يكفـــــل لهـــــم اســـــتقاللهم فـــــي 

ـــــــــيم الذاتيـــــــــة و  ، وان اَلنتخـــــــــاب َل يعتبـــــــــر شـــــــــرطًا أساســـــــــيًا (4)عـــــــــدم عـــــــــزلهم إدارة مصـــــــــالح اإلقل

إلختيـــــار أعضـــــاء الهيئـــــات المحليـــــة الالمركزيـــــة ألن الشـــــرط األساســـــي لقيـــــام الالمركزيـــــة اإلداريـــــة 

هــــــــو تحقيــــــــق اســــــــتقالل هــــــــذه الهيئــــــــات الالمركزيــــــــة فــــــــي مواجهــــــــة الســــــــلطات المركزيــــــــة وتــــــــوفير 

ــــم  ــــة باســــتمرار وجودهــــا  ســــواء ت ــــات باَلنتخــــاب أو التعيــــين أو الضــــمانات الكفيل تكــــوين هــــذه الهيئ

باَلنتخـــــــاب والتعيـــــــين معـــــــا فـــــــالعبرة ليســـــــت فـــــــي أســـــــلوب تكـــــــوين الهيئـــــــات الالمركزيـــــــة بـــــــل فـــــــي 

 .(5)استقاللها بالفعل في ممارسة اختصاصها ووجود الضمانات الكافية لهذا اَلستقالل
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لكفـــــاءات اإلداريـــــة ويؤخـــــذ علـــــى أســـــلوب التعيـــــين انـــــه فـــــي الوقـــــت الـــــذي قـــــد يحقـــــق وصـــــول ذوي ا

إلـــــــــى عضـــــــــوية الهيئـــــــــات المحليـــــــــة إَل أن هـــــــــؤَلء األشـــــــــخاص قـــــــــد َل يتمتعـــــــــون بثقـــــــــة الســـــــــكان 

المحليـــــين ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى نشـــــوب أزمـــــة ثقـــــة بـــــين الطـــــرفين لـــــذا ينصـــــح بمراعـــــاة شـــــروط خاصـــــة 

فـــــــي المرشـــــــحين قبـــــــل الـــــــدخول فـــــــي الترشــــــــيح لضـــــــمان الكفـــــــاءة اإلداريـــــــة كـــــــالمؤهالت العلميــــــــة 

 .(1)على سبيل المثالة والخبرات اإلداري

 ا أسلوب المزج بين االنتخاب والتعيين: 3

وفقـــــًا لهـــــذا األســـــلوب يـــــتم اختيـــــار أعضـــــاء الهيئـــــات المحليـــــة عـــــن طريـــــق المـــــزج بـــــين اَلنتخـــــاب 

ــــة، أمــــا بــــاقي  ــــين بحيــــث يصــــار إلــــى تعيــــين قســــم مــــن األعضــــاء مــــن قبــــل الســــلطة المركزي والتعي

لمحليــــة. ووفقــــًا لــــرأي بعــــض الفقــــه فــــ ن هــــذه الطريقــــة األعضــــاء فيــــتم انتخــــابهم مــــن أفــــراد الوحــــدة ا

تـــــؤدي إلـــــى عـــــدم التفتيـــــت الكامـــــل للوظيفـــــة اإلداريـــــة ويحـــــافظ علـــــى وحـــــدة األســـــاليب فـــــي العمـــــل 

ــــة  ــــة مــــن ســــلطات داخــــل المجــــالس المحلي ــــات المركزي ــــك عــــن طريــــق مــــا تمارســــه الهيئ اإلداري وذل

 .(2)بواسطة األعضاء المعينين من قبلها

وقـــــد تبنـــــى المشـــــرع األردنـــــي أســـــلوب اَلنتخـــــاب فـــــي اختيـــــار أعضـــــاء المجـــــالس البلديـــــة وأعضـــــاء 

 3142لســـــــنة  14مب مـــــــن قـــــــانون البلـــــــديات رقـــــــم 23المجـــــــالس المحليـــــــة حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة 

علـــــى أن " يجـــــري انتخـــــاب رؤســـــاء وأعضـــــاء المجـــــالس البلديـــــة وأعضـــــاء المجـــــالس المحليـــــة فـــــي 

ذا حــــل مجلــــس بلــــدي أو مجلــــس الموعــــد المحــــدد وفقــــًا ألحكــــام هــــذا  القــــانون كــــل أربــــع ســــنوات وا 

ـــــة  ـــــة أو لمنطق ـــــة للبلدي ـــــة مؤقت ـــــوزير لجن ـــــه، يعـــــين ال ـــــل إكمـــــال مدت ـــــانون قب ـــــق أحكـــــام الق ـــــي وف محل
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ذا لـــــم يـــــتم  المجلـــــس المحلـــــي علـــــى أن تجـــــري اَلنتخابـــــات خـــــالل ســـــتة أشـــــهر مـــــن تـــــاري  الحـــــل وا 

ــــس ال ــــدورة يعــــود المجل ــــد خــــالل هــــذه ال ــــس الجدي ــــى حــــين انتخــــاب المجل ــــه ال منحــــل لممارســــة أعمال

 انتهاء مدة دورته السابقة".

ـــــه أفضـــــل  ـــــرى ان ـــــة وي ـــــات الالمركزي ـــــار أعضـــــاء الهيئ ويؤيـــــد الباحـــــث أســـــلوب اَلنتخـــــاب فـــــي اختي

ــــين التعيــــين واَلنتخــــاب، وان مــــن شــــأنه خلــــق مجــــالس  ــــين ، أو أســــلوب المــــزج ب مــــن أســــلوب التعي

ــــــى تفهــــــم احت ــــــين وأقــــــرب إل ــــــة الســــــكان المحلي ــــــع بثق ــــــات تتمت ــــــع خضــــــوع هــــــذه الهيئ ياجــــــاتهم، ويمن

 وتبعيتها للسلطة المركزية.

 االستقالل المالي للهيئات الالمركزية:  ثانيًا ا

يعتبـــــر اَلســـــتقالل المـــــالي للهيئـــــات المحليـــــة الالمركزيـــــة حجـــــر األســـــاس فـــــي ممارســـــتها لوظيفتهـــــا 

 ت ميزانيـــــةاإلداريـــــة بمعـــــزل عـــــن الخضـــــوع للســـــلطة المركزيـــــة ممـــــا يفـــــرض أن يكـــــون لهـــــذه الهيئـــــا

مـــــن إيـــــرادات الهيئـــــة المحليـــــة األمـــــر الـــــذي يـــــنعكس  ىوحســـــاب خـــــاص مســـــتقل عـــــن الدولـــــة يتـــــأت

إيجابـــــا علـــــى بـــــرامج هـــــذه الهيئـــــات فـــــي تحقيـــــق التنميـــــة المحليـــــة لســـــكان الوحـــــدات المحليـــــة حتـــــى 

، ان (1)ولـــــو لـــــم تحظـــــى هـــــذه البـــــرامج بمباركـــــة الســـــلطة المركزيـــــة طالمـــــا تـــــتم فـــــي إطـــــار القـــــانون

ــــدفع هــــذه اعتمــــاد اله ــــل برامجهــــا مــــن شــــأنه أن ي ــــة فــــي تموي ــــة علــــى الدول ــــات المحليــــة الالمركزي يئ

الهيئـــــات للخضـــــوع مجـــــددًا للســـــلطة المركزيـــــة ويفقـــــدها اســـــتقاللية قرارهـــــا بحيـــــث يمكـــــن القـــــول انـــــه 

بقـــــدر مـــــا تعتمـــــد الهيئـــــات المحليـــــة علـــــى تمويلهـــــا الـــــذاتي وتبتعـــــد عـــــن تمويـــــل الســـــلطة المركزيـــــة 

 .(2)يتحقق استقاللها

                                                           
 .56عتيقة يواش ، المرج  الةابق،، ص  - 1
 وما بعدها. 161ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص  - 2
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 الفرع الثالث

 خضوع الهيئات الالمركزية لرقابة السلطة المركزية

ـــــــة عـــــــن الســـــــلطة المركزيـــــــة َل يتعـــــــارض مـــــــع  ـــــــة الالمركزي ان القـــــــول باســـــــتقاللية الهيئـــــــات المحلي

ـــــة ـــــرة لســـــلطة الرقاب ـــــةأو  ممارســـــة األخي ـــــى تســـــميته بالوصـــــاية اإلداري وتهـــــدف  ،(1)مـــــا اصـــــطلح عل

الهيئـــــات الالمركزيـــــة إلـــــى المحافظـــــة علـــــى الوحـــــدة  الســـــلطة المركزيـــــة مـــــن ممارســـــة الرقابـــــة علـــــى

ــــــة عمــــــل وأنشــــــطة الهيئــــــات  ــــــت مــــــن مطابق ــــــة وســــــيادة النظــــــام العــــــام فيهــــــا، والتثب السياســــــية للدول

، غيـــــــر أن هـــــــذه الرقابـــــــة َل (2)المحليـــــــة للقـــــــوانين واألنظمـــــــة، وعـــــــدم الخـــــــروج عليهـــــــا أو مخالفتهـــــــا

الالمركزيــــة حريتهــــا فــــي العمــــل وتقضــــي ينبغــــي أن تكــــون مــــن القــــوة والشــــدة بحيــــث تفقــــد الهيئــــات 

علـــــى الغـــــرض مـــــن إنشـــــائها كمـــــا ينبغـــــي اَل تكـــــون مـــــن الضـــــعف بحيـــــث تنحـــــرف هـــــذه الهيئـــــات 

، وتختلــــــف الســــــلطة الرئاســــــية التــــــي تمــــــارس فــــــي (3)عــــــن الخــــــط المرســــــوم لهــــــا فــــــي ســــــند إنشــــــائها

اريـــــة مـــــن نطــــاق المركزيـــــة اإلداريــــة عـــــن الرقابـــــة اإلداريــــة التـــــي تمــــارس فـــــي ظـــــل الالمركزيــــة اإلد

 : (4)النواحي التالية

ـــــى نـــــص فـــــي القـــــانون أمـــــا 4 ـــــة اإلداريـــــة مفترضـــــة وَل تحتـــــاج إل ـــــ  الســـــلطة الرئاســـــية فـــــي المركزي ـ

الوصـــــاية اإلداريـــــة فهـــــي ذات طـــــابع اســـــتثنائي وتحتـــــاج إلـــــى نـــــص قـــــانوني لممارســـــتها  وتمـــــارس 

ـــــــديم ا ـــــــة التأديـــــــب وتق ـــــــات المحليـــــــة مـــــــن ناحي ـــــــة علـــــــى أشـــــــخاص  الهيئ لنصـــــــح الوصـــــــاية اإلداري
                                                           

يقصةةةد بالوصةةةاية اإلداريةةةة و مجموعةةةة الةةةةلطا  التةةة  يقررهةةةا القةةةانوي للةةةةلطة المريزيةةةة لتميينهةةةا مةةةي  - 1

وأعمالهةةةةا لضةةةةماي مشةةةةروعيتها وتحقيةةةةق التنةةةةةيق بةةةةيي ملتلةةةة  اإلشةةةةرا  علةةةةم نشةةةةاط الهيئةةةةا  الالمريزيةةةةة 

 .09أعمالها حماية للمصلحة العامةو بربر يامل، المرج  الةابق، ص 
 وما بعدها 59عتيقة يواش ، المرج  الةابق، ص  - 2
عماي،  ( مبادئ الرقابة علم أعمال اإلدارة ل  ابردي، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،1891ي  عمر)بوالش - 3

 .511ص 
وما بعدها،  الجبوري ماهر صالح عالوي، المرج   136عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق، ص  - 4

وما بعدها . اللاليلة محمد عل ، المرج  الةابق، ص  169. ينعاي نوا ، المرج  الةابق،  ص  82الةابق، ص 

 وما بعدها 116
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ـــــــذ اَللتزامـــــــات أو العجـــــــز كمـــــــا  ـــــــة بســـــــبب عـــــــدم تنفي واإلرشـــــــاد ووقـــــــف أو حـــــــل المجـــــــالس المحلي

تمــــــــارس الرقابــــــــة علــــــــى أعمــــــــالهم  مــــــــن ناحيــــــــة مــــــــنح اإلذن والتصــــــــديق  والرقابــــــــة علــــــــى تنفيــــــــذ 

 األعمال ووقفها. 

ـــــــ هــــــدف الســــــلطة الرئاســــــية انتظــــــام العمــــــل اإلداري ومطابقــــــة قــــــرارات المرؤوســــــين للقــــــانون أمــــــا 3

ــــع األعمــــال الصــــادرة  هــــدف ــــدأ المشــــروعية بالنســــبة لجمي ــــرام مب ــــة احت ــــة فهــــو كفال الوصــــاية اإلداري

 عن الهيئات الالمركزية وضمان تحقيقها للمصلحة العامة

ـــــة واحـــــدة هـــــي 2 ـــــي إطـــــار شخصـــــية معنوي ـــــى المـــــرؤوس تمـــــارس ف ـــــرئيس عل ـــــالسلطة الرئاســـــية لل ـ

قلين همــــــا شخصــــــية الدولــــــة شخصــــــية الدولــــــة أمــــــا الوصــــــاية اإلداريــــــة فتــــــتم بــــــين شخصــــــين مســــــت

 والشخص المعنوي. 

ـــــات 1 ـــــى المرؤوســـــين فـــــي الهيئ ـــــة نفســـــها عل ـــــتم مـــــن داخـــــل الســـــلطة المركزي ـــــ الســـــلطة الرئاســـــية ت ـ

ـــــب الســـــلطة المركزيـــــة  ـــــة تمـــــارس مـــــن جان ـــــي حـــــين ان الوصـــــاية اإلداري والمصـــــالح التابعـــــة لهـــــا ف

 على هيئات مستقلة خارجة عنها وهي الهيئات الالمركزية اإلدارية.

 المطلب الثالث

 تقييم الالمركزية اإلدارية

ــــة  ــــات المحلي ــــي تحســــين عمــــل وأداء الهيئ ــــة ف ــــرغم مــــن محاســــن تطبيــــق الالمركزيــــة اإلداري ــــى ال عل

 في تلبية حاجات السكان المحليين إَل ان العديد من اَلنتقادات قد وجهت إليها.

ــــــاول هــــــذا الموضــــــوع مــــــن خــــــالل  ــــــه نتن ــــــافيــــــه مزا الــــــذي نبحــــــث األول الفاااااارعوعلي الالمركزيــــــة  ي

 فنتناول عيوب الالمركزية اإلدارية. الثاني الفرعاإلدارية أما في 
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 الفرع األول

 مزايا الالمركزية اإلدارية

  :(1)طبيق الالمركزية اإلدارية محاسن ومزايا ت

ـ يسهم تطبيق الالمركزية اإلدارية في تخفيف األعباء عن الهيئات المركزية عن طريق توزيع 4

اإلدارية بين الهيئات المركزية واإلدارات المحلية، مما يتيح للسلطة المركزية اَلنصراف إلى المهام 

دارة المرافق العامة القومية.  األمور األكثر أهمية والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة وا 

ـــــــة 3 ـــــــق العدال ـــــــى تحقي ـــــــة إل ـــــــة اإلداري ـــــــق الالمركزي ـــــــؤدي تطبي ـــــــ ي ـــــــوفير  الضـــــــريبية عـــــــنـ ـــــــق ت طري

الخــــدمات فــــي كافــــة أرجــــاء الدولــــة بــــدًَل عــــن اقتصــــارها علــــى المــــدن الكبــــرى كمــــا هــــو الحــــال فــــي 

 نظام المركزية اإلدارية. 

ــــــ يســـــاهم تطبيــــــق الالمركزيـــــة اإلداريـــــة علــــــى نشـــــر المفـــــاهيم المتعلقــــــة بالديمقراطيـــــة والمشــــــاركة 2

 المشاركة.مباَلة وعدم الالشعبية مما يخفف من تفشي ظاهرة العزوف وال

ــــــ يتـــــيح تطبيـــــق المركزيـــــة اإلداريـــــة للدولـــــة القـــــدرة علـــــى مواجهـــــة األزمـــــات والتصـــــدي لهـــــا وذلـــــك 1

 المحلية.لكون أعضاء الهيئات المحلية على دراية في مواجهة الظروف واألزمات 

ــــــ يســــــاعد تطبيــــــق الالمركزيــــــة اإلداريــــــة فــــــي التخفيــــــف مــــــن الــــــروتين والبيروقراطيــــــة فــــــي اتخــــــاذ 2 ـ

 دارية ويوفر أفضل السبل في تفهم الحاجات المحلية للسكان المحليين.القرارات اإل

 

                                                           
 103. اللاليلة محمد عل ، المرج  الةابق، ص  66ص راض  مازي ليلو، المرج  الةابق،  - 1
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 الفرع الثاني

 عيوب الالمركزية اإلدارية

 : (1)إلى الالمركزية اإلدارية  العيوب واَلنتقادات التي وجهتأهم 

ــــــــ يـــــــؤدي تطبيـــــــق الالمركزيـــــــة اإلداريـــــــة إلـــــــى انصـــــــراف اهتمـــــــام الهيئـــــــات الالمركزيـــــــة بـــــــالمرافق 4

علـــــى حســـــاب اَلهتمـــــام بـــــالمرافق القوميـــــة، كمـــــا يمكـــــن أن يتســـــبب فـــــي وقـــــوع النزاعـــــات المحليـــــة 

 مركزية والسلطة المركزية. البين الهيئات ال

ـــــــــ افتقــــــــار الهيئــــــــات الالمركزيــــــــة إلــــــــى الخبــــــــرة والدرايــــــــة بــــــــ دارة المرافــــــــق والمشــــــــروعات العامــــــــة 3

 بالمقارنة مع اإلدارة المركزية.

ـــــة2 ـــــة اإلداري ـــــع الوظيف ـــــؤدي توزي ـــــ ي ـــــة  ـ ـــــة والســـــلطة المركزي ـــــات الالمركزي ـــــين الهيئ ـــــىب إضـــــعاف  إل

 سلطة الدولة وهيبتها وقد يساهم في نشر الروح اَلنفصالية في أوساط السكان المحليين.

ويســــتنتج ممــــا تقــــدم إن اهتمــــام الهيئــــات المركزيــــة بتنميــــة المجتمعــــات والمرافــــق المحليــــة قــــد يتــــرك 

ـــــالمرافق ـــــة ب ـــــى اهتمـــــام الدول ـــــارًا ســـــلبية عل ـــــى  أث ـــــؤدي إل ـــــي تخـــــدم عمـــــوم المـــــواطنين وت ـــــة الت القومي

 إضعاف سلطة الدولة المركزية مما قد يؤدي مستقباًل إلى تفككها وتجزئتها.

 

 

 
                                                           

شطناوي عل  لطار، القانوي اإلداري ابردن ، المرج   61عبد هلل عبد ال ن  بةيون ، المرج  الةابق،  ص  - 1

 102الةابق، ص
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 الفصل الثالث

 تطبيقات الالمركزية اإلدارية في األردن 

 6445لسنة  04ضوء قانون البلديات رقم  في

ــــــًا للمــــــادة  ــــــي وفق ــــــي لســــــنة مــــــن نظــــــام  2قســــــم المشــــــرع األردن ــــــة األردن  3111التشــــــكيالت اإلداري

ــــــة وأقضــــــية، وجعــــــل المحــــــافظ حاكمــــــًا إداريــــــا  ــــــة الهاشــــــمية إلــــــى محافظــــــات وألوي المملكــــــة األردني

للمحافظـــــــة، والمتصـــــــرف رئيســـــــًا لـــــــلدارة العامـــــــة للـــــــواء، ومـــــــدير القضـــــــاء رئيســـــــًا لـــــــلدارة العامـــــــة 

 للقضاء.

أعلــــى ســــلطة تنفيذيــــة فيهــــا ويتقــــدم علـــــى ويعتبــــر المحــــافظ رئــــيس اإلدارة العامــــة فــــي محافظتـــــه، و 

، ويعـــــين بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الـــــوزراء بنـــــاء علـــــى تنســـــيب (1)جميـــــع مـــــوظفي الدولـــــة فـــــي المحافظـــــة

مــــن وزيــــر الشــــؤون البلديــــة علــــى أن يقتــــرن قــــرار التعيــــين بــــ رادة ملكيــــة، ويباشــــر المحــــافظ العديــــد 

م واإلدارة. ويســـــــــاعد مـــــــــن اَلختصاصـــــــــات المتعلقـــــــــة بالخـــــــــدمات العامـــــــــة،واألمن العـــــــــام، والتنظـــــــــي

،  أمـــــــا المتصـــــــرف (3)، ومكتـــــــب استشـــــــاري (2)المحـــــــافظ فـــــــي عملـــــــه نائبـــــــًا لـــــــه ، ومكتـــــــب تنفيـــــــذي

فيعتبـــــــر رئـــــــيس اإلدارة العامـــــــة فـــــــي اللـــــــواء ويشـــــــترط لتعيينـــــــه أن يكـــــــون حاصـــــــاًل علـــــــى الشـــــــهادة 

الجامعيــــة األولــــى، وان يكــــون قــــد عمــــل فــــي الــــوزارة لمــــدة َل تقــــل عــــن خمــــس ســــنوات وان َل تقــــل 

، ويعــــين بقــــرار مــــن وزيــــر الداخليــــة ويباشــــر المتصــــرف فــــي اللــــواء (4)رجتــــه الوظيفيــــة عــــن الثالثــــةد

ــــــولى مســــــاعدته  ــــــة بالخــــــدمات العامــــــة واألمــــــن العــــــام كمــــــا يت ــــــد مــــــن اَلختصاصــــــات المتعلق العدي

                                                           
 .0222 أ مي نظام التشييال  اإلدارية ابردن  لةنة 6المادة  - 1
 .0222دارية ابردن  لةنة مي نظام التشييال  اإل 06المادة  - 2
 .0222مي نظام التشييال  اإلدارية ابردن  لةنة  08المادة  - 3
 .0222 ب مي نظام التشييال  اإلدارية ابردن  لةنة  56المادة  - 4
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ـــــس استشـــــاري. أمـــــا القضـــــاء فيرأســـــه مـــــدير القضـــــاء  ـــــذي ومجل ـــــس تنفي ـــــى غـــــرار المحـــــافظ مجل عل

ة العامـــــة فـــــي القضـــــاء وأعلـــــى ســـــلطة تنفيذيـــــة فيـــــه ويتقـــــدم علـــــى جميـــــع الـــــذي يعتبـــــر رئـــــيس اإلدار 

ــــز  ــــي القضــــاء ويلت ــــة ف ــــذ تعليمــــات المحــــافظ أو الممــــوظفي الدول صــــرف وخاصــــة مــــا يتعلــــق تم بتنفي

ـــــــى الشـــــــهادة الجامعيـــــــة  منهـــــــا بـــــــاألمن والنظـــــــام العـــــــام، ويشـــــــترط لتعيينـــــــه أن يكـــــــون حاصـــــــاًل عل

ــــد عمــــل فــــي  ــــل، و أن يكــــون ق ــــى األق ــــى عل ــــالث ســــنوات، وأن َل األول ــــل عــــن ث ــــوزارة مــــدة َل تق ال

.ويتـــــولى مـــــدير القضـــــاء مراقبـــــة أعمـــــال الـــــدوائر الرســـــمية والتأكـــــد مـــــن (1)تقـــــل درجتـــــه عـــــن الرابعـــــة

 . (2)والسهر على المحافظة على النظام العام في القضاء ،التزام الموظفين بدوامهم

ـــــــى المـــــــادة  ـــــــي نصـــــــت ع 434واســـــــتنادَا إل ـــــــة مـــــــن الدســـــــتور األردنـــــــي والت ـــــــى أن الشـــــــؤون البلدي ل

والمجــــــــالس المحليــــــــة تــــــــديرها مجــــــــالس بلديــــــــة أو محليــــــــة وفقــــــــًا لقــــــــوانين خاصــــــــة صــــــــدر قــــــــانون 

الـــــــذي أدخلـــــــت عليـــــــه تعـــــــديالت كثيـــــــرة إلـــــــى أن صـــــــدر قـــــــانون  4922لســـــــنة  39البلـــــــديات رقـــــــم 

حســـــــم المشـــــــرع األردنـــــــي ومـــــــع صـــــــدور هـــــــذا القـــــــانون  3142لســـــــنة  14البلـــــــديات الحـــــــالي رقـــــــم 

فســـــــاح المجـــــــال الواســـــــع  خياراتــــــه فـــــــي تبنـــــــي نهـــــــج الالمركزيـــــــة اإلداريـــــــة فـــــــي التنظـــــــيم اإلداري، وا 

ــــــــع  ــــــــي ممارســــــــة نشــــــــاطها والتمت ــــــــة ف ــــــــة، والمحلي ــــــــة بالمجــــــــالس البلدي ــــــــة الممثل ــــــــات الالمركزي للهيئ

باَلســـــــتقاللية اإلداريـــــــة والماليـــــــة عـــــــن الهيئـــــــات المركزيـــــــة فـــــــي إطـــــــار مـــــــن الرقابـــــــة أو الوصـــــــاية 

المركزيـــــة علــــــى هــــــذه المجــــــالس، كمـــــا هــــــو الحــــــال فــــــي معظــــــم اإلداريـــــة التــــــي تمارســــــها الهيئــــــات 

 الدول التي تأخذ بنظام الالمركزية اإلدارية كأسلوب في التنظيم اإلداري.

كمـــــا تكـــــرس توجــــــه المشـــــرع األردنـــــي فــــــي تبنـــــي الالمركزيــــــة اإلداريـــــة فـــــي طــــــرح مشـــــروع قــــــانون 

لنـــــواب وصـــــادق الـــــذي تـــــم التصـــــويت عليـــــه مـــــن قبـــــل مجلـــــس ا 3142الالمركزيـــــة اإلداريـــــة لســـــنة 
                                                           

 .0222مي نظام التشييال  اإلدارية ابردن  لةنة  39المادة  - 1
 .0222  لةنة مي نظام التشييال  اإلدارية ابردن 60المادة  - 2
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، والــــــذي ذهـــــب فــــــي األســــــباب الموجبــــــة لصـــــدوره إلــــــى القــــــول " للتوســــــع فــــــي عليـــــه جاللــــــة الملــــــك

تبنـــــي اَلنتخابـــــات الديمقراطيـــــة نهجـــــًا لعمـــــل الدولـــــة ولزيـــــادة المشـــــاركة الشـــــعبية فـــــي صـــــنع القـــــرار 

وتنفيــــــذه خاصــــــة القــــــرار التنمــــــوي ولتطبيــــــق مبــــــدأ الالمركزيــــــة اإلداريــــــة علــــــى مســــــتوى محافظــــــات 

ــــانون"، كمــــا  ــــم وضــــع هــــذا الق ــــد ت ــــر فق ــــة صــــالحيات أكب المملكــــة مــــن خــــالل مــــنح اإلدارات المحلي

تضـــــــمن مشــــــــروع القــــــــانون تحديــــــــد صــــــــالحيات المحـــــــافظ، واألســــــــس القانونيــــــــة لتشــــــــكيل مجلــــــــس 

المحافظــــــة، والمجلــــــس التنفيــــــذي واختصاصــــــات كــــــل منهمــــــا، وطريقــــــة انتخــــــاب أعضــــــاء مجــــــالس 

 .  (1)المحافظات، وحاَلت حل المجلس

ــــــي  ــــــديات األردن ــــــانون البل ــــــد حــــــدد ق ــــــي المــــــادة  الحــــــاليوق ــــــة ف ــــــة للبلدي ــــــه 2الطبيعــــــة القانوني مأ  من

داري تحـــــدث  ـــــة ذات اســـــتقالل مـــــالي وا  ـــــع بالشخصـــــية المعنوي ـــــة تتمت ـــــة مؤسســـــة أهلي بـــــالقول" البلدي

 وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون". 

ــــذي نبحــــث المبحااااث األول ن تناولنــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل واســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ  ال

فيــــــه تكــــــوين البلــــــديات، ومواردهــــــا الماليــــــة، واختصاصــــــات المجــــــالس البلديــــــة والمحليــــــة. أمــــــا فــــــي 

 المبحاااث الثالااااثفنتعــــرض َلنتخـــاب المجـــالس البلديــــة والمحليـــة. ثـــم نتنـــاول فــــي  المبحاااث الثااااني

 لدية والمحلية. الوصاية اإلدارية على المجالس الب

  

                                                           
1 - www.ammanchamber.org.jo  الموق  االليترون  الرةم  ل رلة تجارة عماي  

http://www.ammanchamber.org.jo/
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 المبحث األول

 ومواردها المالية البلديات،تكوين 

 واختصاصات المجالس البلدية والمحلية 

ــــ ــــديات الحــــاليب ــــانون البل ــــى ق ــــى  الرجوع إل ــــات اســــتنادًا إل ــــة فئ ــــى ثالث ــــديات إل ــــه قســــم البل نالحــــظ ان

يحــــــددها واقــــــع معــــــايير مختلفــــــة، اســــــتنادًا إلــــــى وجــــــود مصــــــالح متميــــــزة لســــــكان كــــــل وحــــــدة بلديــــــة 

دراك الســــــكان المحليــــــين لحاجــــــاتهم األساســــــية، ومعــــــرفتهم بهــــــا،  التقــــــارب الجغرافــــــي والســــــكاني، وا 

واعتبــــر هــــذا التقســــيم أســــاس فــــي التنظـــــيم اإلداري. وتأمينــــًا لنجــــاح البلــــديات فــــي تلبيــــة الخـــــدمات 

ــــــك  ــــــديات وتنويعــــــه وذل ــــــانون تحديــــــد مصــــــادر دخــــــل البل األساســــــية للســــــكان فقــــــد تضــــــمن هــــــذا الق

تـــــــــأمين اَلســــــــــتقالل المــــــــــالي لهــــــــــا عــــــــــن الهيئـــــــــات المركزيــــــــــة. كمــــــــــا عنــــــــــي القــــــــــانون بتفصــــــــــيل ل

 اختصاصات المجالس البلدية والمحلية وذلك لضمان قيام هذه المجالس بواجباتها.

ــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل  ــــذي  المطلااااب األولواســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ ن تناولن  نبحــــثال

ـــــــديات ومواردهـــــــا الم ـــــــه تكـــــــوين البل ـــــــة. أمـــــــا فـــــــي في اختصاصـــــــات  فنبحـــــــث المطلاااااااب الثاااااااانيالي

 المجالس البلدية والمحلية. 
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 المطلب األول

 تكوين البلديات 

 ومواردها المالية

تحديــــــد األســــــس القانونيــــــة لتنظــــــيم البلــــــديات، وتنظــــــيم  الحــــــاليتضــــــمن قــــــانون البلــــــديات األردنــــــي 

 مواردها المالية.

فيــــه إنشـــــاء  ذي نبحــــثالــــ الفاااارع األولوعليــــه فــــ ن تناولنــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مـــــن خــــالل   

 فنتناول الموارد المالية للبلديات. الفرع الثانيالبلديات. أما في 

 الفرع األول

 البلديات   تكوين

البلــــــديات إلــــــى ثالثــــــة فئــــــات، وأجــــــاز توســــــيع حــــــدود البلــــــديات  صــــــنف قــــــانون البلــــــديات األردنــــــي

 القائمة، أو دمجها، أو إحداث بلديات جديدة.

إلـــــى وزيـــــر الشـــــؤون البلديـــــة  أوًَل ـ تصـــــنيف البلـــــديات إلـــــى فئـــــات: أســـــند قـــــانون البلـــــديات األردنـــــي

ــــة والتعــــداد الســــكاني ل شــــخاص الــــذين  ــــى مكــــان تواجــــد البلدي ــــديات اســــتنادًا إل مهمــــة تصــــنيف البل

تلبيـــــــة الحاجـــــــات المحليـــــــة للســـــــكان، وذلـــــــك يتبعـــــــون البلديـــــــة، وذلـــــــك لتســـــــهيل التنظـــــــيم اإلداري، و 

، (1)وفقــــــًا للحصــــــاءات الرســــــمية الفعليــــــة أو التقديريــــــة الصــــــادرة عــــــن دائــــــرة اإلحصــــــاءات العامــــــة

 والهدف من تصنيف البلديات تجميع البلدية الصغيرة في نطاق بلدية واحدة اكبر 

                                                           
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 12المادة  - 1
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م الخــــــدمات تكـــــون قــــــادرة علـــــى تقــــــديم الخـــــدمات بأســــــلوب أفضـــــل والحــــــد مـــــن التفــــــاوت فـــــي تقــــــدي

فضــــاًل عــــن إن مثــــل هـــــذا التصــــنيف للبلــــديات والـــــذي يقــــوم علــــى أســـــس تنظيميــــة متطــــورة يمكـــــن 

مــــــن إنشــــــاء بلــــــديات تــــــتمكن بحكــــــم حجمهــــــا ومواردهــــــا مــــــن تقــــــديم الخــــــدمات المحليــــــة للمــــــواطنين 

شباع حاجاتهم بشكل متساو   .(1)يوا 

 وهذه الفئات هي:

بلديــــــة أخــــــرى يزيــــــد عــــــدد ســــــكانها علــــــى الفئــــــة األولــــــى: وتضــــــم بلــــــديات مراكــــــز المحافظــــــات وأي 

 مائة ألف نسمة.

الفئـــة الثانيــــة: بلــــديات مراكــــز األلويـــة والبلــــديات التــــي يزيــــد عــــدد ســـكانها علــــى خمســــة عشــــر ألــــف 

 نسمة وَل يتجاوز مائة ألف نسمة.

 .(2)الفئة الثالثة: البلديات األخرى غير الواردة ضمن الفئات األولى والثانية

المركزيـــــة فـــــي توســـــيع حـــــدود البلـــــديات، أو دمجهـــــا، أو إحـــــداث بلــــــديات  ثانيـــــًا ـ ســـــلطة الهيئـــــات

 جديدة: 

ســـــــيب الـــــــوزير أو الحـــــــاكم نإلـــــــى مجلـــــــس الـــــــوزراء بنـــــــاء علـــــــى ت أســـــــند قـــــــانون البلـــــــديات األردنـــــــي

اإلداري مهمـــــــة توســـــــيع حـــــــدود البلـــــــديات القائمـــــــة، أو تصـــــــنيفها اســـــــتنادا إلـــــــى هـــــــذا التوســـــــيع، أو 

حـــــداث بلديـــــة جديـــــدة ويحـــــدد الـــــوزير  دمـــــج أو ضـــــم بلـــــديات أو تجمعـــــات ســـــكانية إلـــــى بعضـــــها، وا 

خلـــــف فئـــــة البلديـــــة المحدثـــــة، وتصـــــبح البلديـــــة المحدثـــــة عنـــــد صـــــدور القـــــرار بممارســـــة وظائفهـــــا ال

القــــانوني والـــــواقعي للبلـــــديات، والتجمعـــــات الســـــكانية، والمنــــاطق التـــــي ضـــــمت إليهـــــا، وتعتبـــــر تلـــــك 
                                                           

 .009ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص - 1
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البلـــــديات منحلــــــة وتنتقــــــل جميــــــع األمــــــوال المنقولــــــة وغيـــــر المنقولــــــة وســــــائر الحقــــــوق العائــــــدة لهــــــا 

واَللتزامــــــــات المترتبــــــــة عليهــــــــا إلــــــــى البلديــــــــة المحدثــــــــة، كمــــــــا يصــــــــبح الموظفــــــــون والمســــــــتخدمون 

ـــــاري  مـــــوظفين، ومســـــتخدمين،  والعمـــــال ـــــي ذلـــــك الت ـــــدى تلـــــك البلـــــديات، ف الـــــذين كـــــانوا يعملـــــون ل

وعمــــاًَل لــــدى البلديـــــة المحدثــــة، وينقلـــــون إليهــــا بمـــــا لهــــم مــــن حقـــــوق، ومــــا علـــــيهم مــــن التزامـــــات، 

 .(1)وتعتبر خدماتهم لديها استمرارًا لخدماتهم السابقة

حـــــدوبـــــذلك يكـــــون المشـــــرع األردنـــــي قـــــد  راعـــــى المحافظـــــة اث البلـــــديات، و وضـــــع ضـــــوابط إنشـــــاء وا 

 . على حقوق الموظفين والمستخدمين في البلديات المنحلة

 الفرع الثاني

 الموارد المالية للبلديات 

ـــــة  ـــــة فـــــي ظـــــل القـــــوانين الســـــابقة مـــــن شـــــح فـــــي مواردهـــــا المالي ـــــديات والمجـــــالس المحلي ـــــت البل عان

لجــــوء إلــــى الحكومــــة المركزيــــة لطلــــب الــــدعم المــــادي األمــــر الــــذي ترتــــب عليــــه لممــــا كــــان يــــدفعها ل

، كمــــا انعكــــس ضــــعف (2)شــــؤونها وعلــــى نحــــو يتعــــارض مــــع فكــــرة اســــتقاللها الحكومــــة فــــيتــــدخل 

 .(3)اإلمكانيات المالية للبلديات على الخدمات التي تقدمها للمواطنين

األردنــــــي فــــــي تــــــأمين المــــــوارد الماليــــــة  وترســــــيخًا لمــــــنهج الالمركزيــــــة اإلداريــــــة فقــــــد أهــــــتم المشــــــرع

ــــــدة  ــــــة المثلــــــى لجبايــــــة وتحصــــــيل األمــــــوال العائ ــــــديات وتــــــأمين الطريق الكافيــــــة والالزمــــــة لعمــــــل البل

للبلديــــة حيــــث اعتبــــر أمــــوال البلديــــة مــــن األمــــوال العامــــة التــــي يــــتم جبايتهــــا بالطريقــــة التــــي تجبــــى 
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منقولــــة التــــي تعــــود للبلديــــة، وعلــــى فيهــــا األمــــوال العامــــة، كمــــا منــــع الحجــــز علــــى األمــــوال غيــــر ال

المنقــــــوَلت التــــــي تكــــــون مخصصــــــة لتقــــــديم خــــــدماتها، باســــــتثناء المبــــــالغ النقديــــــة العائــــــدة للبلديــــــة، 

ــــاءات والتســــهيالت التــــي تتمتــــع بهــــا الــــوزارات  ــــي يجــــوز الحجــــز عليهــــا، ومــــنح البلــــديات اإلعف والت

 .(1)والدوائر الحكومية

وارد محليــــــة تتمثــــــل فــــــي مجمــــــوع مــــــا تســــــتوفيه البلديــــــة وتتكــــــون المــــــوارد الماليــــــة للبلــــــديات مــــــن مــــــ

مباشــــرة مــــن رســــوم عــــن بعــــض األعمــــال والنشــــاطات والمنشــــا ت الواقعــــة ضــــمن حــــدودها ومـــــوارد 

ـــــة لحســـــابها مـــــن رســـــوم وضـــــرائب وعائـــــدات حكوميـــــة توزعهـــــا  ـــــة تتمثـــــل فيمـــــا تجبيـــــه الدول حكومي

 . (2)على البلديات حسب حاجتها

تحديـــــد مصـــــادر دخـــــل البلـــــديات وواردتهـــــا وطريقـــــة توزيـــــع  يوقـــــد تضـــــمن قـــــانون البلـــــديات األردنـــــ

 حصيلة الواردات على البلديات وفقًا لما يلي:

 أوال ا مصادر دخل البلديات ووارداتها:

 ا إيراد المجالس البلدية من ممتلكاتها الخاصة: 4

قـــــــد تمتلــــــــك المجــــــــالس البلديـــــــة بعــــــــض األمــــــــوال العقاريــــــــة المســـــــجلة باســــــــمها وتســــــــتطيع البلديــــــــة 

اســــتثمار هــــذه األمــــوال لتــــوفير مصــــدرًا لــــدخلها، غيــــر انــــه َل يجــــوز لهــــا أن تبيــــع هــــذه األمــــوال أو 

ـــــى قـــــرار مـــــن  ـــــاء تخصصـــــها، أو توهبهـــــا، أو ترهنهـــــا، أو تؤجرهـــــا إَل بنـــــاء عل ـــــدي بن المجلـــــس البل

ـــــى ت ـــــةنعل ـــــد  ســـــيب لجن ـــــرار إذا كـــــان لمـــــدة تزي ـــــى هـــــذا الق ـــــوزير عل ـــــة ال اَلســـــتثمار، ويشـــــترط موافق
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ــــدها ،(1)عــــن خمــــس ســــنوات ــــى األمــــوال العامــــة وصــــيانتها وعــــدم تبدي ــــك للمحافظــــة عل أمــــا إذا  وذل

كانـــــت المـــــدة دون الخمـــــس ســـــنوات فيحـــــق للمجـــــالس البلديـــــة القيـــــام بالتصـــــرفات القانونيـــــة الســـــابقة 

  ر.دون الحاجة إلى موافقة الوزي

 ا إيراد المجالس البلدية من الضرائب: 6

ــــة  ــــة وتعــــرف الضــــريبة بأنهــــا فريضــــة مالي ــــة للمجــــالس البلدي تعــــد الضــــرائب مــــن أهــــم المــــوارد المالي

ـــــفيـــــدفعها  المحلـــــي جبـــــرا دون مقابـــــل مباشـــــر يعـــــود عليـــــه، بـــــل يـــــدفعها مســـــاهمة منـــــه فـــــي  المكل

مـــــــن الدســــــتور األردنــــــي يمنــــــع فــــــرض أيـــــــة  444ووفقــــــًا للمــــــادة  .(2)والتكــــــاليف المحليــــــةاألعبــــــاء 

ــــــة ويخــــــرج عــــــن التكليــــــف الضــــــريبي مــــــا تقدمــــــه  ــــــانون يصــــــدر لهــــــذه الغاي ضــــــريبة أو رســــــم إَل بق

ــــــــراد ــــــــف  ،الحكومــــــــة مــــــــن خــــــــدمات ل ف ــــــــدأ التكلي ــــــــف الضــــــــريبي مراعــــــــاة مب ــــــــي التكلي ويشــــــــترط ف

ـــــة ـــــة اَلجتماعي ـــــق المســـــاواة والعدال ـــــدرة المكلفـــــين وحاجـــــة وان َل يتجـــــ ،التصـــــاعدي بمـــــا يحق اوز مق

ـــــــى المـــــــال.  ـــــــة إل وتشـــــــمل الضـــــــرائب المحليـــــــة الضـــــــرائب التـــــــي تجبيهـــــــا الحكومـــــــة المركزيـــــــة الدول

واســــــتنادًا لمــــــا تقــــــدم فــــــ ن  .(3)لمصــــــلحة البلــــــديات، وتلــــــك التــــــي تجبيهــــــا المجــــــالس البلديــــــة مباشــــــرة

يـــــق الهيئـــــات جبايـــــة الضـــــرائب عـــــن طر  ين األولعـــــن طـــــريق يـــــتم تـــــأمين المـــــوارد الماليـــــة للبلـــــديات

والثـــــاني عنـــــدما تقــــوم المجـــــالس البلديـــــة بتحصـــــيلها  المركزيــــة ثـــــم تخصـــــيص قســـــم منهــــا للبلـــــديات،

ــــــي يــــــتم جبايتهــــــا  ــــــة علــــــى الضــــــرائب الت ــــــين لمصــــــلحتها. ومــــــن األمثل ضــــــريبة مباشــــــرة مــــــن المكلف

مـــــن صـــــافي قيمـــــة اإليجـــــار الســـــنوي  %2وتكـــــون فئـــــة الضـــــريبة )المســـــقفات( األبنيـــــة واألراضـــــي 
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مــــــن صــــــافي قيمــــــة  %2فــــــي ذلــــــك الســــــاحة التــــــي تقــــــوم عليهــــــا أو تحــــــيط بهــــــا، أو  للمبــــــاني بمــــــا

 .(1)اإليجار السنوي ل راضي التي ليست ساحة للمباني

 ا إيراد المجالس البلدية من الرسوم: 3

يعـــــرف الرســـــم بأنـــــه مبلـــــغ نقـــــدي يدفعـــــه الفـــــرد جبـــــرًا مقابـــــل نفـــــع خـــــاص يعـــــود عليـــــه مـــــن جانـــــب 

المحليــــة التابعــــة لــــه ويقتــــرن هــــذا النفــــع الخــــاص بــــالنفع العــــام المجلــــس البلــــدي أو إحــــدى الهيئــــات 

الــــــذي يعــــــود علــــــى المجتمــــــع المحلــــــي مــــــن تنظــــــيم العالقــــــة بــــــين الهيئــــــات المحليــــــة واألفــــــراد فيمــــــا 

 .(2)يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات المحلية

 ومن أهم هذه الرسوم:

لتــــي تبـــــاع فـــــي المـــــزاد العلنـــــي أ ـ رســـــم الدَللـــــة: تســـــتوفي البلديــــة مـــــن مشـــــتري األمـــــوال المنقولـــــة ا

ــــة البلديــــة رســــمًا بنســــبة  ــــرة %2ضــــمن منطق ــــدل المزايــــدة األخي ــــد هــــدف المشــــرع مــــن  .(3)مــــن ب وق

 وراء فرض هذا الرسم إلى تأمين مورد مالي للبلديات يعينها على تلبية نفقاتها.

مـــــــن الرســـــــوم  %21ب ـ رســـــــوم المشـــــــتقات النفطيـــــــة: تقتطـــــــع البلديـــــــة ويحـــــــول لهـــــــا مـــــــا نســـــــبته 

 .(4)ضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكةوال

ـــــدفع  ـــــدي ي ـــــغ نق ـــــارة عـــــن مبل ـــــات والغرامـــــات: تعـــــرف الغرامـــــة بأنهـــــا عب ـــــل والمخالف ج ـ رســـــوم النق

كجــــزاء لمخالفـــــة أحكـــــام قاعـــــدة قانونيـــــة الهـــــدف منهــــا إجبـــــار األفـــــراد علـــــى احتـــــرام أحكـــــام القاعـــــدة 
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مخالفــــــة أحكامهـــــا أي أن للغرامـــــة صـــــفة الزجــــــر والعقـــــاب وتختلـــــف بــــــذلك القانونيـــــة ومـــــنعهم مـــــن 

 .(1)عن الضريبة التي تهدف إلى تأمين الموارد المالية لتمويل النفقات

مـــــن الرســـــوم التـــــي  %11يقتطـــــع ويحـــــول للبلديـــــة  الحـــــالي البلـــــديات مـــــن قـــــانون 34للمـــــادة  ووفقـــــاً 

ـــــات ـــــديات  ،تســـــتوفى بمقتضـــــى قـــــانون الســـــير عـــــن رخـــــص اقتنـــــاء المركب كمـــــا يقتطـــــع وتحـــــول للبل

 .(2)الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية

ــــديات ــــانون البل ــــس أن يســــتوفي رســــومًا عــــن  األردنــــي د ـ رســــوم الخضــــار والفواكــــه: أجــــاز ق للمجل

ـــــي تعـــــرض فـــــي األســـــواق ويعـــــين مقـــــدارها ونســـــبتها بموجـــــب نظـــــام ي صـــــدره الخضـــــار والفواكـــــه الت

 .(3)المجلس البلدي لهذه الغاية

 ا إيراد المجالس البلدية من اإلتاوات: 0

ــــــوزراء أن يســــــتوفي عنــــــد  يجــــــوز للمجلــــــس البلــــــدي بمقتضــــــى أنظمــــــة يصــــــدرها بموافقــــــة مجلــــــس ال

ــــد الطــــرق أو تزفيتهــــا ألول مــــرة مــــن أصــــحاب األمــــالك المتاخمــــة لجــــانبي الطريــــق جــــزء مــــن  تعبي

المجلــــس بنســــبة طــــول واجهــــة أمالكهــــم علــــى تلــــك الطــــرق شــــريطة نفقــــات التعبيــــد والتزفيــــت يعينــــه 

 .(4)من مجموع نفقات التعبيد أو التزفيت %21آَل تزيد عن 
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 ا إيراد المجالس البلدية من القرو : 5

يجــــــوز لمجلــــــس البلديــــــة ان يســــــتقرض أمــــــواَل مــــــن أيــــــة جهــــــة بعــــــد موافقــــــة الــــــوزير علــــــى الجهــــــة 

لقــــرض ومقــــدار الفائــــدة وطريقــــة التســــديد وأيــــة شــــروط المقرضــــة والغايــــة التــــي ســــينفق مــــن اجلهــــا ا

ذا كانــــــت معاملــــــة اَلخاصــــــة قــــــد يســــــتلزمها الحصــــــول ع راض تســــــتلزم كفالــــــة تــــــقلــــــى القــــــرض، وا 

 .(1)الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك

 ا إيراد المجالس البلدية من المساعدات والهبات: 2

ـــــــي يشـــــــترط لقبـــــــول المجـــــــالس البلديـــــــة للمســـــــاعدات  والهبـــــــات اذا كانـــــــت مـــــــن مصـــــــدر غيـــــــر أردن

 . (2)موافقة مجلس الوزراء عليها أما إذا كانت من مصدر أردني فال تشترط الموافقة

 :ثانيًا ا توزيع حصيلة الواردات على البلديات

يعــــــود إلــــــى مجلـــــــس الــــــوزراء تحديـــــــد نســــــب توزيــــــع حصـــــــيلة الــــــواردات علـــــــى البلــــــديات علـــــــى ان 

 :(3)سب النواحي التاليةيراعى في التوزيع وتحديد الن

 ـ فئة البلدية.4

 ـ مساحتها وعدد سكانها.3

 ـ نسبة مساهمتها في تحصيل اإليرادات.2

 ـ موقعها وطبيعتها الجغرافية.1
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 ـ مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.2

 ـ محدودية مواردها.6

 ـ ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.2

 تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.ـ التميز في 2

ـــــى تك ـــــاء عل ـــــوزراء بن ـــــس ال ـــــوزير أن يخصـــــص قســـــمًا مـــــن حصـــــيلة هـــــذه نمـــــا يحـــــق لمجل ســـــيب ال

 :(1)الواردات ل مور التالية

ـــــــ دفــــــع مســــــاعدات ماليــــــة لمجــــــالس الخــــــدمات المشــــــتركة والقــــــرى التــــــي َل توجــــــد فيهــــــا مجــــــالس 4

 تستلزم المساعدة.لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية 

 ـ دفع نفقات فحص حسابات البلدية.3

ــــ دفــــع النفقــــات والمصــــاريف التــــي تتحملهــــا الــــوزارة لقــــاء قيامهــــا بتقــــديم خــــدمات ذات طــــابع فنــــي 2 ـ

 للبلديات.

ــــى  ويــــرى الباحــــث أن هــــدف المشــــرع مــــن تنويــــع مصــــادر دخــــل البلديــــة تمكينهــــا مــــن اَلعتمــــاد عل

ن الهيئــــات المركزيــــة، وتــــأمين قيامهــــا بالواجبــــات الملقـــــاة ذاتهــــا وتــــأمين اَلســــتقالل المــــالي لهــــا عــــ

علــــــى عاتقهـــــــا، وان تـــــــدخل الــــــوزير أو مجلـــــــس الـــــــوزراء فيمـــــــا يتعلــــــق بتوزيـــــــع المـــــــوارد الحكوميـــــــة 

ــــديات  ــــي النتيجــــة فــــي صــــالح البل ــــديات مــــا هــــو إَل عمــــل إداري يصــــب ف المخصصــــة جبايتهــــا للبل

 شريطة مراعاة المعايير التي وضعها المشرع. 
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 الثاني المطلب

 المجالس البلدية والمحلية اختصاصات 

ــــــة الخــــــدمات العامــــــة  ــــــة والمحليــــــة بتلبي ــــــي نجــــــاح المجــــــالس البلدي ســــــعيًا مــــــن المشــــــرع األردنــــــي ف

 مـــــنح المجـــــالس البلديـــــة 3142لســــنة  14األردنـــــي رقـــــم  للمــــواطنين، فقـــــد تضـــــمن قــــانون البلـــــديات

ـــــة ـــــيس المجلـــــس  والمحلي ـــــد اختصاصـــــات رئ صـــــالحيات واختصاصـــــات واســـــعة،.كما تضـــــمن تحدي

ــــة  ــــة ســــلطة تقســــيم منطق ــــاط هــــذا القــــانون بــــوزير الشــــؤون البلدي ــــذي. وقــــد أن ــــدي، والمــــدير التنفي البل

نشـــــاء هـــــذه المجـــــالس وحـــــدودها وعـــــدد أعضـــــائها علـــــى أن َل يقـــــل  البلديـــــة إلـــــى مجـــــالس محليـــــة وا 

ــــــــس عــــــــن خمســــــــة أعضــــــــاء ويكــــــــون العضــــــــو الحاصــــــــ ــــــــى األصــــــــوات رئيســــــــًا للمجل ــــــــى أعل ل عل

كمـــــا خـــــص المشـــــرع أمانـــــة عمـــــان بوضـــــع خـــــاص نظـــــرًا لوضـــــعها القـــــانوني وكونهـــــا   .(1)المحلـــــي

 عاصمة للمملكة األردنية الهاشمية.

فيــــــــه  بحــــــــثالــــــــذي ن الفاااااااارع األولوعليــــــــه فــــــــ ن تناولنــــــــا لهــــــــذا الموضــــــــوع ســــــــيكون مــــــــن خــــــــالل 

مجلـــــس أمانـــــة عمـــــان الكبـــــرى،  ع الثاااااانيالفااااار اختصاصـــــات المجـــــالس البلديـــــة ، ثـــــم نتنـــــاول فـــــي 

 فنتناول اختصاصات المجالس المحلية. الفرع الثالثأما في 
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 الفرع األول

 اختصاصات المجالس البلدية 

نظــــــــرًا ألهميــــــــة الــــــــدور الــــــــذي تــــــــنهض بــــــــه المجــــــــالس البلديــــــــة فــــــــي تلبيــــــــة الحاجــــــــات األساســــــــية 

التنظيميـــــــة والرقابيـــــــة والعامـــــــة للمـــــــواطنين فقـــــــد عنـــــــي المشـــــــرع األردنـــــــي بتحديـــــــد اَلختصاصـــــــات 

والماليــــة لهــــذه المجــــالس وتفصــــيلها وذلــــك لضــــمان قيــــام هــــذه المجــــالس بعملهــــا علــــى أكمــــل وجــــه، 

 : (1)من حيث اختصاصات المجالس البلدية يمكننا إيجاز و 

 االختصاصات العامة:  أواًل ا

ـــــــين الســـــــكان  ـــــــع الميـــــــاه ب دارة توزي ـــــــادة وصـــــــيانتها، وا  ـــــــد مواقـــــــع المـــــــدارس ودور العب وتشـــــــمل تحدي

وتنظـــــــيم توزيعهـــــــا، والعمـــــــل علـــــــى عـــــــدم تلـــــــوث الينـــــــابيع واألفنيـــــــة واألحـــــــواض وادبـــــــار، وتزويـــــــد 

نشــــــاء شــــــبكات  الســــــكان بالكهربــــــاء والغــــــاز، والمشــــــاركة فــــــي تحديــــــد مواقــــــع محطــــــات التحويــــــل، وا 

نشــــــاء األســــــواق العامــــــة وتنظيمهــــــا وتعيــــــين أنــــــواع الصــــــرف الصــــــحي ودورات  دارتهــــــا، وا  الميــــــاه وا 

البضـــــائع التـــــي تبـــــاع فـــــي كـــــل منهـــــا أو حظـــــر بيعهـــــا خارجهـــــا. والمســـــاهمة فـــــي تطـــــوير شـــــبكات 

ـــــين  ـــــات النقـــــل وتعيينهـــــا وتنظيمهـــــا وتعي نشـــــاء مواقـــــف مركب ـــــة، وا  النقـــــل العـــــام ضـــــمن حـــــدود البلدي

هــــا عنــــد اَلقتضــــاء ضــــمن حــــدود البلديــــة مــــع مراعــــاة مســــاراتها والمشــــاركة فــــي تحديــــد مقــــدار تعرفت

نشـــــــــاء الســـــــــاحات والحـــــــــدائق والمتنزهـــــــــات والحمامـــــــــات واألمـــــــــاكن  أحكـــــــــام القـــــــــوانين األخـــــــــرى. وا 

المخصصــــــة للســــــباحة والمتــــــاحف والمكتبــــــات العامــــــة والنــــــوادي الثقافيــــــة والرياضــــــية واَلجتماعيــــــة 

ـــــــة ـــــــق الســـــــياحية والتراثي ـــــــة المراف ـــــــي رعاي ـــــــة. والمســـــــاهمة ف ـــــــة  والفني ـــــــة البلدي الواقعـــــــة ضـــــــمن منطق

ـــــع أضـــــرار الفيضـــــانات والســـــيول  ـــــة إدارتهـــــا واســـــتغاللها واســـــتثمارها واتخـــــاذ اَلحتياطـــــات لمن وكيفي
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ـــــــزَلزل والكـــــــوارث األخـــــــرى،  ـــــــق والفيضـــــــانات وال ـــــــة منكـــــــوبي الحرائ ـــــــي إغاث ـــــــوج والمســـــــاهمة ف والثل

ة وتحديــــد أماكنهــــا وجمــــع التبرعــــات لهــــم وتوزيعهــــا علــــيهم، والمســــاهمة فــــي إنشــــاء المالجــــئ العامــــ

ــــــــــى أرواح المــــــــــواط نين بالتنســــــــــيق مــــــــــع الجهــــــــــات واتخــــــــــاذ اإلجــــــــــراءات الالزمــــــــــة للمحافظــــــــــة عل

 المختصة.

 االختصاصات التنظيمية:  .ثانياً 

نشـــــاء األرصـــــفة،  ـــــدها، وا  ـــــدة، وفـــــتح الشـــــوارع فيهـــــا، وتحديـــــد عرضـــــها، وتعبي وتشـــــمل تخطـــــيط البل

نارتهـــــا، وتســـــميتها، وترقيمهـــــ ا، وتجميلهـــــا، ومـــــنح رخـــــص األبنيـــــة، وهـــــدم وصـــــيانتها، وتنظيفهـــــا، وا 

ـــــــــة للســـــــــقوط، وتنظـــــــــيم األســـــــــواق، وتنظـــــــــيم مواقـــــــــف الســـــــــيارات وتنظـــــــــيم الحـــــــــرف،  األبنيـــــــــة اديل

عـــــداد دليـــــل  عــــداد الخطـــــط اإلســـــتراتيجية والتنمويـــــة وا  والصــــناعات، وتعيـــــين أحيـــــاء خاصـــــة بهـــــا. وا 

 احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي. 

 ا االختصاصات الرقابية: ثالثًا 

ــــــف أصــــــحابها ب قامــــــة أســــــوار حولهــــــا، واتخــــــاذ كافــــــة  ــــــة األراضــــــي المكشــــــوفة وتكلي وتشــــــمل مراقب

اإلجـــــــــراءات لحمايـــــــــة الشـــــــــوارع، والطـــــــــرق، ومراقبـــــــــة األوزان والمكاييـــــــــل فـــــــــي األســـــــــواق العامـــــــــة، 

والمالهــــــــي  وتنظــــــــيم المطــــــــاعم، والمقــــــــاهي، والنــــــــوادي، والمالعــــــــب، والمســــــــارح، ودور الســــــــينما،

ــــدواجن، والمعــــد للــــذبح  ــــة وفحــــص الحيوانــــات وال غالقهــــا، ومراقب ــــد فتحهــــا وا  العامــــة، وتحديــــد مواعي

 .(1) بتها باألمراضمنها، واتخاذ اَلحتياطات لمنع إصا
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 رابعًا ا االختصاصات المالية: 

د ـــــــوزير. وا  ـــــــة وتصـــــــديقها مـــــــن ال ـــــــة الســـــــنوية للبلدي ـــــــة والموازن ـــــــة العمومي ـــــــرار الميزاني ارة وتشـــــــمل إق

قامــــة  ــــى عاتقهــــا، وا  أمــــالك البلديــــة وأموالهــــا واإلنفــــاق منهــــا لتأديــــة المهــــام والمســــؤوليات الملقــــاة عل

األبنيــــــة الالزمــــــة فيهــــــا وتأجيرهــــــا ورهنهــــــا وبيعهــــــا والتبــــــرع بهــــــا وشــــــراء غيرهــــــا وفقــــــًا ألحكــــــام هــــــذا 

ـــــانون وقبـــــول الهبـــــات والوصـــــايا والتبرعـــــات شـــــريطة موافقـــــة مجلـــــس الـــــوزراء عليهـــــا إذا ك انـــــت الق

مــــــن مصــــــدر غيــــــر أردنــــــي. واســــــتثمار أمــــــوال البلديــــــة المنقولــــــة وغيــــــر المنقولــــــة وتحديــــــد بــــــدَلت 

ـــــــق أمـــــــام اَلســـــــتثمار وتشـــــــجيع  ـــــــة أي عوائ ـــــــوفير بيئـــــــة اســـــــتثمارية مـــــــن خـــــــالل إزال اســـــــتثمارها وت

المنافســــة فــــي ممارســــة األنشــــطة اَلقتصــــادية عــــن طريــــق تبســــيط اإلجــــراءات لتحقيــــق اَلســــتغالل 

 . (1) األمثل للموارد

ـــــــم يحـــــــدد بصـــــــورة حصـــــــرية اختصاصـــــــات  ـــــــي ل ـــــــه فـــــــ ن المشـــــــرع األردن ـــــــرأي بعـــــــض الفق ووفقـــــــًا ل

المجــــالس البلديــــة بــــل اعتبــــر كــــل األمــــور التــــي لهــــا طــــابع محلــــي فــــي المجــــاَلت اإلداريــــة والماليــــة 

 .(2)والصحية واَلجتماعية واَلقتصادية من اختصاص المجالس البلدية

أمـــــا الباحـــــث فيـــــرى أن المشـــــرع األردنـــــي لـــــم يشـــــر إذا مـــــا كـــــان تحديـــــده َلختصاصـــــات المجـــــالس 

البلديــــــة علــــــى ســــــبيل المثــــــال أم الحصــــــر، وقــــــد ســــــبق ان مــــــر معنــــــا وجــــــود أســــــلوبين فــــــي تحديــــــد 

األســــــــلوب اَلنجليــــــــزي الــــــــذي يقــــــــوم علــــــــى حصــــــــر هــــــــذه  األولاختصاصــــــــات المجــــــــالس البلديــــــــة 

ــــق نصــــوص القــــا ــــى  الثااااانيو نون، اَلختصاصــــات وتعــــدادها وف ــــوم عل ــــذي يق األســــلوب الفرنســــي ال
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لقاعــــــدة عامــــــة بحيــــــث تباشــــــر هــــــذه الهيئــــــات نشــــــاطها فــــــي  اَلختصاصــــــات اســــــتناداً تحديــــــد هــــــذه 

 نطاق هذه القاعدة فالمجلس البلدي يتولى بذاته مهمة تحديد الشؤون المحلية.

واســــــتنادًا لمــــــا تقــــــدم يبــــــين لنــــــا أن المشــــــرع األردنــــــي قــــــد تبنــــــى األســــــلوب اَلنجليــــــزي ممــــــا يجعــــــل 

ـــــــة  ـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر، اختصاصـــــــات المجـــــــالس البلدي ـــــــد ورد تعـــــــدادها عل ـــــــه خق ـــــــرأي الفق ـــــــًا ل الف

ـــــــرار  ـــــــى هـــــــذه اَلختصاصـــــــات يجعـــــــل الق ـــــــة عل ـــــــل المجـــــــالس البلدي الســـــــابق، وأي تجـــــــاوز مـــــــن قب

 اإلداري باطاًل.  

إلـــــى  األردنـــــي المجـــــالس البلديـــــة فـــــي القيـــــام بواجباتهـــــا فقـــــد تضـــــمن قـــــانون البلـــــدياتوبغيـــــة نجـــــاح 

جانـــــــب تحديـــــــد اختصاصـــــــات المجـــــــالس البلديـــــــة تحديـــــــد اختصاصـــــــات رئـــــــيس المجلـــــــس البلـــــــدي 

 والمدير التنفيذي للبلدية. 

 أواًل ا مهام وصالحيات رئيس المجلس البلدي:

 على ما يلي: الحالي من قانون البلديات األردني 2نصت المادة 

أ ـ الـــــــرئيس هــــــو المســـــــؤول األول فــــــي البلديـــــــة ومرجـــــــع المــــــدير ودوائـــــــر البلديــــــة فيهـــــــا ويتـــــــولى  

 المهام والصالحيات التالية:

ـــــ دعــــوة المجلــــس إلــــى اَلنعقــــاد فــــي مواعيــــد يعينهــــا ويعلــــن عنهــــا ويعــــد جــــداول األعمــــال ويبلغهــــا 4

لـــــى عمـــــل اللجـــــان المنبثقـــــة إلـــــى األعضـــــاء ويـــــرأس جلســـــات المجلـــــس ويتـــــولى إدارتهـــــا ويشـــــرف ع

 عن المجلس، أو أي لجان أخرى لها عالقة بعمل البلدية.

 ـ التوقيع على العقود واَلتفاقيات التي يقرها المجلس.3
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ــــــ تمثيــــــل البلديــــــة فـــــي اَلجتماعــــــات والمــــــؤتمرات، ويشــــــترط موافقـــــة الــــــوزير إذا كانــــــت المشــــــاركة 2

 خارج المملكة.

 والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية .ـ المحافظة على حقوق البلدية 1

ـــــــــ التوقيــــــــع علــــــــى اَلتفاقيــــــــات ومــــــــذكرات التفــــــــاهم والبروتوكــــــــوَلت والتوأمــــــــة مــــــــع الجهــــــــات ذات 2

العالقــــــة التــــــي يوافــــــق عليهــــــا المجلــــــس داخــــــل المملكــــــة. أمــــــا إذا كانــــــت خــــــارج المملكــــــة فيشــــــترط 

 لذلك موافقة الوزير.

ـــــة وخطتهـــــا اإلســـــت6 ـــــة البلدي ـــــ عـــــرض مشـــــروع موازن ـــــة ـ ـــــل اَلحتياجـــــات المحلي راتيجية ومشـــــروع دلي

 على المجلس إلقرارها.

ــــــ عـــــرض المراســـــالت المرفوعـــــة لـــــه مـــــن المـــــدير التـــــي يتطلـــــب عرضـــــها علـــــى المجلـــــس َلتخـــــاذ 2

 القرارات الالزمة بشأنها.

 ـ أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.2

مهــــام الــــرئيس وصــــالحياته عنـــــد غيابــــه أو شــــغور مركــــزه ألي ســـــبب ب ـ يمــــارس نائــــب الـــــرئيس 

 من األسباب.

ـــــــي هـــــــذا القـــــــانون واألنظمـــــــة  ج ـ للـــــــرئيس تفـــــــويض أي مـــــــن صـــــــالحياته المنصـــــــوص عليهـــــــا ف

الصــــــادرة بمقتضــــــاه لنائبــــــه أو ألي عضــــــو مــــــن أعضــــــاء المجلــــــس أو للمــــــدير شــــــريطة أن يكــــــون 

عالم الوزير بذلك".هذا التفويض خطيًا ومحددًا ومقترنًا بقرار من ال  مجلس وا 
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ـــــر عـــــن إرادة  ـــــة، والتعبي ـــــًا بتمثيـــــل البلدي ـــــيس البلديـــــة هـــــو المفـــــوض قانون ويســـــتفاد ممـــــا تقـــــدم أن رئ

ــــــه،  ــــــاده، وتنظــــــيم جــــــدول أعمال دارة جلســــــات المجلــــــس، والــــــدعوة َلنعق مجلســــــها والتوقيــــــع عنــــــه، وا 

  ويحق للرئيس تفويض جزء من صالحياته خطيًا بعد موافقة المجلس البلدي.

 ًا ا مهام وصالحيات المدير التنفيذي للبلدية: نيثا

ــــديات رقــــم 9أســــند المشــــرع األردنــــي فــــي المــــادة  إلــــى المــــدير  3142لســــنة  14مج مــــن قــــانون البل

 التنفيذي للبلدية القيام بالمهام والوظائف التالية:

ــــــ تنفيــــــذ قــــــرارات المجلــــــس4 ــــــدي ـ ــــــس،ب شــــــراف  البل التــــــي  التعاقــــــداتومتابعــــــة تنفيــــــذ  رئــــــيس المجل

 .، مهما كان نوعها أو موضوعهاتبرمها البلدية مع الغير

ــــــ إعــــــداد مشــــــروع جــــــدول أعمــــــال المجلــــــس3 ــــــه ،ـ شــــــتها واَلشــــــتراك فــــــي مناق ،وحضــــــور اجتماعات

ــــــذي علــــــى تواصــــــل دائــــــم مــــــع  ــــــذلك يكــــــون المــــــدير التنفي دون أن يكــــــون لــــــه حــــــق التصــــــويت. وب

ـــــي دفع ـــــي يعمـــــل بهـــــا، واألســـــباب الت ـــــس ويحـــــيط بـــــالظروف الت ـــــرارات المنـــــاط المجل تـــــه َلتخـــــاذ الق

 بالمدير التنفيذي تنفيذها.

ــــة وأموالهــــا والمحافظــــة عليهــــا2 ــــى صــــيانة أمــــالك البلدي ــــ اإلشــــراف عل ــــد أو ، ـ ــــث أو التبدي مــــن العب

 الضياع وصيانتها من اَلعتداء عليها.

ــــة الســــنوية1 ــــذ خطــــة عمــــل البلدي ــــ متابعــــة تنفي ــــي أي ـ ــــة تالف ــــق بغي ــــم يتحق ــــم انجــــازه ومــــا ل ، ومــــا ت

 ير أو تلكوء في تنفيذ الخطط السنوية للبلدية.تقص
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ــــــــ إعـــــــداد مشـــــــروع الموازنـــــــة الســـــــنوية والتقريـــــــر الســـــــنوي ونصـــــــف الســـــــنوي والبيانـــــــات الماليـــــــة 2

ــــت المحــــدد. ــــي الوق ــــرئيس ف ــــى ال ــــة ورفعهــــا إل ــــى تواصــــل  الختامي ــــذي عل ــــك لكــــون المــــدير التنفي وذل

 مباشر مع األوضاع المالية للبلدية، ومواردها ونفقاتها.

صــــــدار ال6 ــــــات وا  ــــــة ومتابعتهــــــا واألمــــــر بصــــــرف النفق ــــــرادات البلدي ــــــة تحصــــــيل إي ــــــ مراقب واَلت حـــــــ

ــــانون. ــــًا للقــــرارات الصــــادرة بمقتضــــى أحكــــام هــــذا الق ــــاق  الماليــــة وفق ــــة ظــــاهرة هــــدر أو انف ــــع أي ومن

 غير مشروع، أو تقصير في تحصيل موارد البلدية.

ـــــ تأهيـــــل كـــــوادر البلديـــــة وتـــــدريبها بهـــــدف رفـــــع قـــــدراتهم و 2 داريـــــا وتقـــــديم الخدمـــــة ـ كفـــــاءاتهم فنيـــــًا وا 

 المثلى ألفراد المجتمع المحلي.

 القيام بواجباته على أكمل وجه.عن  البلديةرئيس د ـ يكون المدير مسؤوًَل أمام 

 هـ ـ على المدير اَللتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

إلـــــى المشـــــرع األردنـــــي بالمـــــدير التنفيـــــذي تحتـــــاج  أناطهـــــاويـــــرى الباحـــــث ان اَلختصاصـــــات التـــــي 

، نظــــــرا مكتــــــب تنفيــــــذي متكامــــــل يقــــــوم بهــــــا، وان المــــــدير التنفيــــــذي َل يمكنــــــه بمفــــــرده القيــــــام بهــــــا

ــــــل كــــــادر إداري مخــــــتص  لتعــــــدد هــــــذه اَلختصاصــــــات وتنوعهــــــا والحاجــــــة إلــــــى متابعتهــــــا مــــــن قب

 . يكون على رأسه المدير التنفيذي
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 الفرع الثاني

 ة عمان الكبرىمجلس أمان

ــــــة عمــــــان الكبــــــرى  ــــــك َلعتبــــــارات سياســــــية، (1)أفــــــرد المشــــــرع األردنــــــي وضــــــعًا خاصــــــًا ألمان ، وذل

، واعتبـــــــر أمانـــــــة عمـــــــان الكبـــــــرى بلديـــــــة مـــــــن جميـــــــع (2)واجتماعيـــــــة وســـــــكانية تحـــــــيط بالعاصـــــــمة 

الوجــــــوه تــــــدار أعمالهــــــا مــــــن قبــــــل مجلــــــس األمانــــــة ولهــــــا شخصــــــيتها المعنويــــــة المســــــتقلة وذمتهــــــا 

ــــدعاوى وتقــــام عليهــــا مــــن الماليــــة  تمــــارس مهامهــــا واختصاصــــها ســــندًا للقــــوانين واألنظمــــة وتقــــيم ال

 .(3)أصحاب الشأن ويمثلها أمينها أو من ينتدبه

ــــل عــــدد أعضــــاء  ــــى عــــدة مجــــالس محليــــة َل يق ــــة عمــــان الكبــــرى إل ــــوزراء أمان ــــس ال وقــــد قســــم مجل

ـــــرئيس، أمـــــا إدا رة األمانـــــة فقـــــد كـــــل مجلـــــس محلـــــي تـــــابع لهـــــا عـــــن خمســـــة أعضـــــاء بمـــــن فـــــيهم ال

ـــــى أن يشـــــكلوا  أســـــندها القـــــانون إلـــــى مجلـــــس األمانـــــة المؤلـــــف مـــــن رؤســـــاء المجـــــالس المحليـــــة عل

( مــــن عــــدد أعضــــاء المجلــــس. أمــــا النســــبة الباقيــــة فيــــتم تعيينهــــا مــــن قبــــل مجلــــس  %22نســــبة )

ن أعضـــــاء الـــــوزراء، وقـــــد احـــــتفظ مجلـــــس الـــــوزراء لنفســـــه بصـــــالحية تعيـــــين أمـــــين عمـــــان مـــــن بـــــي

،  ويالحــــــظ أن المشــــــرع األردنــــــي اخــــــذ باألســــــلوب (4)ســــــيب الــــــوزيرنة بنــــــاء علــــــى تمجلــــــس األمانــــــ

المخــــــتلط الـــــــذي يجمــــــع بـــــــين مبــــــدأ اَلنتخـــــــاب والتعيــــــين بالنســـــــبة لتكــــــوين مجلـــــــس أمانــــــة عمـــــــان 

 الكبرى وهو وضع خاص تحكمه اعتبارات اجتماعية وسكانية وعمرانية معينة، 

                                                           
حيةةةةن تةةةةم بموجبةةةةك حةةةةل جميةةةة   1890لةةةةةنة  1تةةةةم رنشةةةةا  أمانةةةةة عمةةةةاي اليبةةةةرو بموجةةةةب القةةةةانوي رقةةةةم  - 1

البلةةةديا  المحيطةةةة ب مانةةةة العاصةةةمة وضةةةمها لتتيةةةوي منهةةةا عمةةةاي اليبةةةرو، يمةةةا ال ةةة  مجلةةةر أمانةةةة العاصةةةمة 
 ال ي ياي يتولم ردارة المدينة وتقتصر حدوده اإلدارية علم مدينة عماي.

 101شطناوي عل  لطار اإلدارة المحلية، المرج  الةابق، ص  - 2
، 1( قةةةةانوي اإلدارة المحليةةةةة، الحيةةةةم المحلةةةة  لةةةة  ابردي وبريطانيةةةةة، ط0221الطهةةةةراوي هةةةةان  علةةةة ) - 3

 .190دار ال قالة للنشر والتوزي ، عماي، ص 
 .0213لةنة  11 ج مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 5المادة  - 4
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جح مبــــــدأ اَلنتخــــــاب المباشــــــر علــــــى وهــــــذا األســــــلوب حســــــب النســــــب التــــــي تضــــــمنها القــــــانون يــــــر 

التعيـــــــين إذ يبقـــــــى األعضـــــــاء المنتخبـــــــون يشـــــــكلون األغلبيـــــــة ممـــــــا يمكـــــــنهم مـــــــن اتخـــــــاذ القـــــــرارات 

 .(1)وتنفيذها مسترشدين ب راء األعضاء المعينين بحكم كفاءتهم وخبرتهم

ــــــــديات ــــــــر قــــــــانون البل ــــــــرى بلديــــــــة تســــــــري عليهــــــــا أحكــــــــام األردنــــــــي  كمــــــــا اعتب ــــــــة عمــــــــان الكب أمان

ـــــــة، إَل مـــــــا اســـــــتثني منهـــــــا بـــــــنص  ـــــــديات والمجـــــــالس المحلي ـــــــق علـــــــى البل ـــــــي تنطب التشـــــــريعات الت

، ويجــــــوز لهــــــا تشــــــكيل اللجــــــان المختصــــــة وتفويضــــــها جانبــــــًا مــــــن صــــــالحيات األمانــــــة (2)خــــــاص

ويســــتثنى مــــن هــــذا التفــــويض مــــا َل يســــمح القــــانون بــــالتفويض فيــــه، ول مانــــة إلغــــاء التفــــويض أو 

 . (3)تعديله وقتما تشاء

ــــين ويــــ ــــة ب ــــين أعضــــاء األمان ــــى الــــرغم مــــن أن المشــــرع األردنــــي وزع النســــب ب رى الباحــــث انــــه عل

المنتخبــــــــين والمعينــــــــين مـــــــــن قبــــــــل مجلـــــــــس الــــــــوزراء لصــــــــالح المنتخبـــــــــين، إَل أن مجــــــــرد إســـــــــناد 

صــــــالحية تعيــــــين أعضــــــاء المجــــــالس إلــــــى الهيئــــــات المركزيــــــة يتعــــــارض مــــــع مفهــــــوم الالمركزيــــــة  

األردنـــــــي، والتـــــــي تمـــــــت اإلشـــــــارة إليهـــــــا فـــــــي األســـــــباب الموجبـــــــة اإلداريـــــــة التـــــــي تبناهـــــــا المشـــــــرع 

لمشــــــروع قــــــانون الالمركزيــــــة اإلداريــــــة، ويهــــــدر حقــــــوق النــــــاخبين فــــــي اختيــــــار ممثلــــــيهم فــــــي هــــــذه 

المجــــــالس ، كمــــــا يالحــــــظ أن المشــــــرع لــــــم يكتفــــــي بمــــــنح مجلــــــس الــــــوزراء صــــــالحية تعيــــــين ربــــــع 

ئـــــيس األمانـــــة مـــــن بـــــين أعضـــــاء أعضـــــاء مجلـــــس األمانـــــة، بـــــل أســـــند إليـــــه أيضـــــًا مهمـــــة تعيـــــين ر 

مجلـــــس األمانـــــة دون التمييـــــز بـــــين مـــــا إذا كــــــان باألصـــــل منتخبـــــًا فـــــي المجلـــــس أو معينـــــًا، ممــــــا 

 يتعارض مع مفهوم الالمركزية اإلدارية الذي تبناه المشرع. 

                                                           
 وما بعدها. 050ينعاي نوا ، المرج  الةابق، ص  - 1
 .0213لةنة  11قانوي البلديا  ابردن  رقم   أ مي 10المادة  - 2
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 15المادة  - 3
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 الفرع الثالث

 اختصاصات المجالس المحلية

اختصاصات المجالس المحلية، ورؤساء هذه  3142لسنة  14رقم نظم قانون البلديات األردني 

 المجالس وفقًا لما يلي:

األردنـــــــي  مب مـــــــن قـــــــانون البلـــــــديات41اختصاصـــــــات المجـــــــالس المحليـــــــة: اعتبـــــــرت المـــــــادة  :أوَلً 

ــــــس  ــــــة ويعــــــين المجل ــــــة للتنظــــــيم واألبني ــــــة محلي ــــــة لجن ــــــي ضــــــمن اختصاصــــــه بمثاب ــــــس المحل المجل

بــــر هــــذه اللجــــان المحليــــة مــــن لجــــان تنظــــيم المــــدن البلــــدي أحــــد مهندســــي البلديــــة ســــكرتيرًا لهــــا وتعت

المحليــــــة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي قــــــانون تنظــــــيم المــــــدن والقــــــرى واألبنيــــــة المعمــــــول بــــــه، ويتعــــــين 

علــــــى هــــــذه اللجــــــان إرســــــال نســــــخة مــــــن كــــــل قــــــرار أو أمــــــر أو إخطــــــار أو تعليمــــــات أو رخصــــــة 

ــــدى اللجنــــة خــــال ــــرئيس حــــق اَلعتــــراض عليهــــا ل ل خمســــة عشــــر تصــــدرها إلــــى رئــــيس البلديــــة ولل

يومــــًا مــــن تــــاري  تبلغـــــه لهــــا إذا كانــــت القـــــرارات َل تخضــــع للتصــــديق مـــــن لجنــــة التنظــــيم اللوائيـــــة 

 أمـــــا فـــــي حالـــــة إصـــــرار اللجنـــــة علـــــى قرارهـــــا يحـــــال الخـــــالف إلـــــى المجلـــــس البلـــــدي بصـــــفته لجنـــــة

 .(1)وضة منه بذلك للفصل فيهفتنظيم لوائية أو إلى اللجنة الم

ـــــــانون  6أمـــــــا المـــــــادة  ـــــــدياتمـــــــن ق ـــــــم  البل ـــــــالمجلس  3142لســـــــنة  14األردنـــــــي رق فقـــــــد أناطـــــــت ب

 المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات التالية:

 أ ـ اقتراح إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

                                                           
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 11المادة  - 1
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عــــــداد دليــــــلب ـ المســــــاهمة فــــــي إعــــــداد الخطــــــط اإلســــــتراتيجية والتنمويــــــة  اَلحتياجــــــات ضــــــمن  وا 

 ه بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.حدود

ـــــــس ومراقبـــــــة الطـــــــرق    ج ـ تحديـــــــد الشـــــــوارع المـــــــراد فتحهـــــــا أو تعـــــــديلها والتنســـــــيب بـــــــذلك للمجل

نارتهـــــا وتجموصـــــيانتها وتنظيـــــف شـــــوارع البلديـــــة  وتشـــــجيرها ومنـــــع التجـــــاوز عليهـــــا ومراقبـــــة  لهـــــايوا 

 حولها.ليف أصحابها ب قامة األسوار ما يقع على الشوارع من األراضي المكشوفة وتك

د ـ المشـــــــاركة فـــــــي تحديـــــــد أمـــــــاكن المـــــــدارس الحكوميـــــــة والمهنيـــــــة ودور العبـــــــادة ومـــــــدى حاجـــــــة 

 إلنشائها.المنطقة 

 والغاز.ه ـ المشاركة في تحديد مسار شبكة توزيع المياه والكهرباء 

ــــس بــــذلك وال ــــى صــــرف صــــحي ومخاطبــــة المجل ــــد المنــــاطق التــــي تحتــــاج إل مشــــاركة فــــي و ـ تحدي

 الصحي.تحديد مسار شبكات الصرف 

مراقبـــــــة األســـــــواق العامـــــــة و أنـــــــواع البضـــــــائع التـــــــي تبـــــــاع فيهـــــــا ومراقبـــــــة األوزان والمكاييـــــــل فـــــــي 

 والمستودعات.األسواق العامة خارج الدكاكين 

المقلقـــــــة للراحــــــة أو المضـــــــرة بالصـــــــحة بالتنســــــيق مـــــــع الحـــــــاكم  واألعمـــــــالح ـ مراقبـــــــة المحــــــالت 

 اإلداري.

 مراقبة مواقف مركبات النقل .ط ـ 

ــــــذلك ومراقبتهــــــا  ــــــد المجلــــــس ب ــــــة مــــــن المتنزهــــــات والحــــــدائق وتزوي ــــــد احتياجــــــات المنطق ي ـ تحدي

 وتنظيمها. 
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 فيها.ك ـ مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ 

الصــــحية وغيرهـــــا مــــن المنشـــــ ت  ل ـ المشـــــاركة فــــي تحديـــــد أمــــاكن المستشـــــفيات العامــــة والمراكـــــز

عداد تقارير سير عمل إنشائها ورفعها   للمجلس.الصحية ومدى حاجة المنطقة إلنشائها وا 

تالف الفاسد   منها.م ـ مراقبة المواد الغذائية واتخاذ اإلجراءات لمنع الغش فيها وا 

عيـــــة والفنيـــــة وفـــــق ن ـ مراقبـــــة المتـــــاحف والمكتبــــات العامـــــة والنـــــوادي الثقافيـــــة والرياضــــية واَلجتما

 بها.التشريعات المعمول 

ـــــــة ذبحهـــــــا وتصـــــــريف  ـــــــات والمواشـــــــي ومراقب ـــــــع الحيوان ـــــــع المســـــــال  وأســـــــواق بي ـــــــين مواق س ـ تعي

 والجر.بقاياها وحظر بيعها خارج هذه األسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل 

م ذلــــــك ومراقبــــــة ع ـ جمــــــع النفايــــــات والفضــــــالت مــــــن المنــــــازل والمحــــــالت العامــــــة ونقلهــــــا وتنظــــــي

المســــــاكن والمحــــــالت األخــــــرى للتأكــــــد مــــــن تصــــــريف نفاياتهــــــا بصــــــورة منتظمــــــة واتخــــــاذ التــــــدابير 

 فيها.الالزمة إلبادة الحشرات والقوارض 

 ف ـ المشاركة في تعيين مواقع المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها .

القــــرار المناســــب وتنفيــــذ قــــرارات ق ـ تحديــــد األبنيــــة المتداعيــــة ومخاطبــــة المجلــــس بشــــأنها َلتخــــاذ 

المجلـــــس المتعلقـــــة بهـــــدم األبنيـــــة المتداعيـــــة التـــــي يخشـــــى ســـــقوطها أو القـــــرارات المتعلقـــــة باألبنيـــــة 

ـــــك بعـــــد التأكـــــد مـــــن  ـــــة وذل ـــــح كريهـــــة ومؤذي ـــــي تنبعـــــث منهـــــا روائ المضـــــرة بالصـــــحة العامـــــة أو الت

 اري.اإلدإنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم 

 إلقرارها.ر ـ إعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها لمجلس 
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ــــــذ هــــــذه الخطــــــط  ــــــة المســــــتدامة بالتعــــــاون مــــــع تنفي ــــــق التنمي ــــــرامج لتحقي ــــــراح الخطــــــط والب ش ـ اقت

 ورفعها للمجلس .

ــــــــة  ــــــــة الواقعــــــــة ضــــــــمن منطق ــــــــق الســــــــياحية والتراثي ــــــــديم الخــــــــدمات للمراف ــــــــي تق ت ـ المســــــــاهمة ف

 اختصاصه .

ــــــــوادي والمالعــــــــب و المســــــــارح ودور الســــــــينما والمالهــــــــي ث ـ  مراقبــــــــة المطــــــــاعم والمقــــــــاهي والن

 العامة األخرى .

خ ـ مـــــــنح رخـــــــص البنـــــــاء ومراقبـــــــة إنشـــــــاء األبنيـــــــة وهـــــــدمها وتغييـــــــر أشـــــــكالها وفـــــــق التشـــــــريعات 

 المعمول بها .

لين والحمـــــــــــالين والبســـــــــــطات ذ ـ مراقبـــــــــــة وتنظـــــــــــيم الباعـــــــــــة المتجـــــــــــولين والمصـــــــــــورين المتجـــــــــــو 

 .المظالتو 

 ض ـ ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من أخطارها .

عداد تقارير عن سير العمل فيها ورفعها للمجالس .    ظ ـ مراقبة أداء المرافق العامة وا 

 ثانيًا ـ اختصاصات رؤساء المجالس المحلية: 

فــــــ ن رئــــــيس المجلــــــس  3142نة لســــــ 14رقــــــم  مأ  مــــــن قــــــانون البلــــــديات األردنــــــي 2وفقــــــًا للمــــــادة 

 المحلي يختص بما يلي:

ــــ دعــــوة المجلــــس المحلــــي إلــــى اَلنعقــــاد فــــي مواعيــــد يعينهــــا ويعلــــن عنهــــا ويعــــد جــــداول أعمالــــه 4 ـ

 ويبلغها ل عضاء ويرأس جلساته ويتولى إدارتها.
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ــــــــدي والجهــــــــات ال3 ــــــــدى المجلــــــــس البل ــــــــي ل ــــــــ تمثيــــــــل المجلــــــــس المحل رســــــــمية فــــــــي اَلجتماعــــــــات ـ

 والمؤتمرات.

 توجيه المراسالت الخاصة بعمل المجلس المحلي. ـ2

ـــــــاء 1 ـــــــاه والكهرب ـــــــراخيص الالزمـــــــة لمباشـــــــرة أعمـــــــال حفـــــــر الطـــــــرق لمـــــــد شـــــــبكات المي ـــــــ مـــــــنح الت ـ

والصـــــرف الصـــــحي وغيرهـــــا لقـــــاء كفالـــــة تضـــــمن إعـــــادة الحـــــال إلـــــى مـــــا كـــــان عليـــــه وعلـــــى نفقـــــة 

 طالب الترخيص.

ت رئــــيس المجلــــس عنــــد غيابــــه أو ب ـ  يتــــولى نائــــب رئــــيس المجلــــس المحلــــي مهــــام وصــــالحيا  

 شغور مركزه ألي سبب من األسباب.   

ويــــرى الباحـــــث أن دور المجـــــالس المحليــــة َل يقـــــل أهميـــــة عـــــن دور المجــــالس البلديـــــة، فـــــي تقـــــديم 

الخـــــــــدمات األساســـــــــية للمـــــــــواطنين القـــــــــاطنين فـــــــــي نطـــــــــاق الوحـــــــــدات المحليـــــــــة، كمـــــــــا أن نجـــــــــاح 

ــــــي عملهــــــا هــــــو انعكــــــاس لنجــــــاح  ــــــة ف ــــــام بواجباتهــــــا، المجــــــالس المحلي ــــــي القي ــــــة ف المجــــــالس البلدي

بمعنــــى أن الحكــــم علــــى فعاليــــة أداء ونشــــاط المجــــالس البلديــــة يــــتم مــــن خــــالل الحكــــم علــــى نشــــاط 

 المجالس المحلية.
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 المبحث الثاني

 انتخاب المجالس البلدية والمحلية 

ـــــة ومحليـــــة  ـــــة خلـــــق مجـــــالس وهيئـــــات بلدي ـــــة الشـــــعبية، وبغي ـــــرة عـــــن تجســـــيدا لمبـــــدأ الديمقراطي معب

وجهــــة نظــــر ســــكان الوحــــدات المحليــــة، وترســــيخًا لفكــــرة الالمركزيــــة اإلداريــــة التــــي تبناهــــا المشــــرع 

فقــــد أســــند قــــانون البلــــديات األردنــــي إدارة البلــــديات إلــــى هيئــــات منتخبــــة مــــن الحاصــــلين  ،األردنــــي

علـــــى أعلـــــى األصـــــوات، وحـــــدد عـــــدد أعضـــــاء هـــــذه المجـــــالس البلديـــــة بســـــبعة أعضـــــاء بمـــــن فـــــيهم 

، وســـــلطة الخاصـــــة ئيس، وقـــــد اســـــتثنى مـــــن هـــــذا التنظـــــيم ســـــلطة منطقـــــة العقبـــــة اَلقتصـــــاديةالـــــر 

ــــى  ــــة، يقــــوم عل ــــى مجــــالس محلي ــــة إل ــــوزير تقســــيم منطقــــة البلدي ــــيم البتــــرا الســــياحي كمــــا أجــــاز لل إقل

ـــــي  ـــــرئيس، أمـــــا ف ـــــيهم ال ـــــل عـــــددهم عـــــن خمســـــة أعضـــــاء بمـــــن ف ـــــون َل يق إدارتهـــــا أعضـــــاء منتخب

إلــــــى مجــــــالس محليــــــة فقــــــد اســــــند القــــــانون إلــــــى الــــــوزير مهمــــــة  حالــــــة كــــــون البلديــــــة غيــــــر مقســــــمة

. كمــــا جعــــل القــــانون مــــدة دورة المجــــالس (1)تشــــكيل مجلــــس بلــــدي يتــــألف مــــن عــــدد مــــن األعضــــاء

ـــــة والمحليـــــة أربـــــع ســـــنوات وأجـــــاز لمجلـــــس الـــــوزراء حـــــل المجلـــــس البلـــــدي أو المحلـــــي قبـــــل  البلدي

، وفــــي حالــــة حــــل المجلــــس البلــــدي انتهــــاء مدتــــه بقــــرار مســــبب يصــــدر عــــن وزيــــر الشــــؤون البلديــــة

ـــــة تحـــــل محـــــل المجلـــــس  ـــــه يعـــــين وزيـــــر الشـــــؤون البلديـــــة لجنـــــة مؤقت ـــــي قبـــــل انتهـــــاء مدت أو المحل

ــــتم انتخــــاب مجلــــس جديــــد خــــالل ســــتة أشــــهر يعــــود  ــــم ي ذا ل ــــًا وا  ــــديًا أو محلي المنحــــل ســــواء كــــان بل

ديــــــــة ل انتخابــــــــات المجــــــــالس البليــــــــالمجلــــــــس المنحــــــــل لممارســــــــة عملــــــــه، وللــــــــوزير صــــــــالحية تأج

ـــــــص عـــــــدد أعضـــــــاء  ذا نق ـــــــك، وا  ـــــــة مـــــــدة ســـــــتة أشـــــــهر إذا اقتضـــــــت المصـــــــلحة العامـــــــة ذل والمحلي
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ــــــوزير بموافقــــــة مجلــــــس  ــــــي بعــــــد اَلنتخــــــاب عــــــن النصــــــاب القــــــانوني فلل ــــــدي أو المحل المجلــــــس البل

 .  (1)الوزراء إكمال العدد من المرشحين الذين يلونهم في األصوات 

انتخـــــاب أعضـــــاء المجـــــالس البلديـــــة والمحليـــــة، وأنـــــاط وقـــــد أهـــــتم المشـــــرع األردنـــــي بتنظـــــيم عمليـــــة 

بمجلـــــس الــــــوزراء إصـــــدار قــــــرار إجـــــراء اَلنتخابــــــات، وتكليـــــف الهيئــــــة المشـــــرفة علــــــى اَلنتخابــــــات 

ـــــــذي يعـــــــود إليهـــــــا  باتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات التحضـــــــيرية لالقتـــــــراع قبـــــــل أربعـــــــة أشـــــــهر مـــــــن موعـــــــده ال

ذا مـــــــا تعـــــــذر إجـــــــراء اَلقتـــــــراع فـــــــي موعـــــــده ألي ســـــــبب كـــــــا ن يمـــــــدد عمـــــــل المجـــــــالس تحديـــــــده، وا 

، كمـــــــا حـــــــدد المشـــــــرع الشـــــــروط الواجـــــــب توافرهـــــــا فـــــــي (2)القائمـــــــة إلـــــــى حـــــــين إجـــــــراء اَلنتخابـــــــات

عــــــــداد األردنــــــــي ، وقــــــــد أســــــــهب قــــــــانون البلــــــــديات (3)الناخــــــــب فــــــــي تنظــــــــيم العمليــــــــة اَلنتخابيــــــــة وا 

دارة  جــــــــــراءات اَلقتــــــــــراع، وا  الجــــــــــداول اَلنتخابيــــــــــة، واَلعتــــــــــراض عليهــــــــــا، وشــــــــــروط المرشــــــــــح، وا 

عـــــــــالن النتـــــــــائج، والرقابـــــــــة القضـــــــــائية علـــــــــى ســـــــــير العمليـــــــــة اَلنتخابيـــــــــة  العمليـــــــــة اَلنتخابيـــــــــة، وا 

 ونزاهتها، وذلك إليجاد مجالس حقيقية ذات صفة تمثيلية.  

فيـــــــه  نبحـــــــثالـــــــذي  المطلاااااااب األولن تناولنـــــــا لهـــــــذا الموضـــــــوع ســـــــيكون مـــــــن خـــــــالل وعليــــــه فـــــــ  

فنتنـــــاول إجـــــراءات اَلقتـــــراع والرقابـــــة  المطلاااااب الثاااااانياألعمـــــال التمهيديـــــة لالنتخابـــــات، أمـــــا فـــــي 

جلســــــــات المجــــــــالس البلديــــــــة  فنتعــــــــرض لنظــــــــام المطلااااااااب الثالااااااااثالقضــــــــائية عليهــــــــا. أمــــــــا فــــــــي 

 فقدان عضوية هذه المجالس. فيه فنبحث  الرابع المطلبأما و  .والمحلية

                                                           
 .0213لةنة  11دن  رقم مي قانوي البلديا  ابر 50المادة  - 1
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  51المادة  - 2
علةةةةم أي أةةةة   ليةةةةل أردنةةةة  أيمةةةةل  مةةةةان    0213لةةةةةنة  11مةةةةي قةةةةانوي البلةةةةديا  رقةةةةم  58نصةةةة  المةةةةادة  - 3

عشةةةرة ةةةةنة مةةةي عمةةةره لةةة  التةةةاريخ الةةة ي يحةةةدده مجلةةةر المفوضةةةيي الحةةةق لةةة  انتلةةةاب راةةةةا  وأعضةةةا  
أعضةةةا  المجةةةالر المحليةةةة ر ا يةةةاي مةةةةجالع لةةة  أحةةةد الجةةةداول االنتلابيةةةة النهائيةةةة.. ب   يحةةةرم مةةةي المجةةةالر و

 ةةة مجنونةةةاع أو 0 ةةة محيومةةةاع عليةةةك بةةةاإللالر ولةةةم يةةةةتعد اعتبةةةاره قانونيةةةاع. 1ممارةةةةة حةةةق االنتلةةةاب مةةةي يةةةاي  

 معتوهاع أو محجوراع عليك بي ةبب ولم يرل  الحجر عنك. 
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 المطلب األول

 األعمال التمهيدية لالنتخابات

 ضـــــــمانًا لنجـــــــاح اَلنتخابـــــــات فـــــــي تحقيـــــــق الغايـــــــة المرجـــــــوة منهـــــــا فقـــــــد تضـــــــمن قـــــــانون البلـــــــديات

تشــــكيل هيئــــة مفوضــــين تقــــوم بــــ دارة العمليــــة اَلنتخابيــــة، كمــــا أســــند إليهــــا مهمــــة تأســــيس األردنــــي 

 لجان انتخابية مساعدة.

فيــــــــه  نبحــــــــثالــــــــذي  الفاااااااارع األولوعليــــــــه فــــــــ ن تناولنــــــــا لهــــــــذا الموضــــــــوع ســــــــيكون مــــــــن خــــــــالل 

فنتنــــــاول إعــــــداد  الفاااااارع الثااااااانياختصاصــــــات هيئــــــة المفوضــــــين، واللجــــــان اَلنتخابيــــــة. أمــــــا فــــــي 

عــــداد قــــوائم المرشــــحين فــــي  الفاااارع جــــداول النــــاخبين. ثــــم نخــــتم حــــديثنا بعــــرض شــــروط الترشــــيح وا 

 من هذا المطلب. الثالث

 األول الفرع

 اختصاصات هيئة المفوضين واللجان االنتخابية

من  ونميز هنا بين اختصاصات هيئة المفوضين، واختصاصات اللجان اَلنتخابية المساعدة لها

 حيث: 

 أواًل ا تشكيل هيئة المفوضين واختصاصاتها: 

تخابيــــــــة مســــــــتقلة لالنتخابــــــــات إدارة العمليــــــــة اَلنالهيئــــــــة الإلــــــــى األردنــــــــي أســــــــند قــــــــانون البلــــــــديات 

بجميـــــــع مراحلهـــــــا مـــــــن خـــــــالل مجلـــــــس مفوضـــــــين يتبـــــــع لهـــــــا ويتـــــــولى اقتـــــــراح الميزانيـــــــة الالزمـــــــة 

ــــــة  لالنتخابــــــات والنفقــــــات التــــــي تتطلبهــــــا، وتشــــــكيل اللجــــــان اَلنتخابيــــــة المســــــاعدة لهــــــا فــــــي العملي
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ـــــــة، وتســـــــمية رؤســـــــاء هـــــــذه اللجـــــــان وأعضـــــــائها. وتحديـــــــد المواعيـــــــد والجـــــــداول الزمنيـــــــة  اَلنتخابي

يتــــــــي تحضــــــــير جــــــــداول النــــــــاخبين وتقــــــــديم طلبــــــــات الترشــــــــح لالنتخابــــــــات. وكيفيــــــــة الالزمــــــــة لعمل

اإلعــــــــــالن عــــــــــن جــــــــــداول النــــــــــاخبين والمرشــــــــــحين للجمهــــــــــور، واعتمــــــــــاد المواصــــــــــفات المتعلقــــــــــة 

بصــــــناديق اَلقتــــــراع، واألوراق اَلنتخابيــــــة، واألختــــــام الرســــــمية للجــــــان اَلقتــــــراع والفــــــرز، وتحديــــــد 

قتـــــراع والفـــــرز، واعتمـــــاد جـــــداول النـــــاخبين، وضـــــمان أمـــــن المراكـــــز اَلنتخابيـــــة، وتشـــــكيل لجـــــان اَل

ــــة مــــن خــــالل التنســــيق مــــع الجهــــات المختصــــة، ووضــــع أســــس اعتمــــاد  وســــالمة العمليــــة اَلنتخابي

منــــــدوبي المرشــــــحين، وممثلــــــي المجتمــــــع المــــــدني ومــــــنحهم التصــــــاريح الالزمــــــة، واعتمــــــاد النتــــــائج 

عالنهــــا علــــى الجمهــــور عبــــر الجريــــ . واســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ ن (1)دة الرســــميةالنهائيــــة لالنتخابــــات وا 

هيئــــة المفوضـــــين المنبثقـــــة عــــن هيئـــــة اَلنتخابـــــات هــــي الجهـــــة التـــــي أنــــاط بهـــــا القـــــانون اإلشـــــراف 

علـــــــى كامـــــــل العمليـــــــة اَلنتخابيـــــــة المتعلقـــــــة باختيـــــــار أعضـــــــاء المجـــــــالس البلديـــــــة والمحليـــــــة ممـــــــا 

نفســــها عــــن أيــــة يســــتلزم اتصــــاف هــــذه الهيئــــة بالحيــــاد والنزاهــــة والموضــــوعية فــــي عملهــــا، والنــــأي ب

 ضغوط قد تتعرض لها أو تمارس عليها للتأثير في نتائج اَلنتخابات.  

 ثانيًا ا تشكل اللجان االنتخابية واختصاصاتها:

تشــــــكيل اللجـــــــان اَلنتخابيــــــة لكــــــل منطقـــــــة بلديــــــة، وتســـــــمية  المســـــــتقلة لالنتخابــــــات هيئــــــةالتتــــــولى 

ــــــأد ــــــزم أعضــــــاء هــــــذه اللجــــــان ورؤســــــائها ب ــــــة رئيســــــها وأعضــــــائها، ويلت ــــــيس هيئ اء القســــــم أمــــــام رئ

ــــة  ــــي بأمان ــــة إل ــــاهلل العظــــيم أن أقــــوم بالمهــــام الموكول ــــالقول" أقســــم ب المفوضــــين أو أحــــد أعضــــائها ب

 ونزاهة وحياد". وبعد أداء القسم تصبح اللجان اَلنتخابية مجازة بالقيام باألعمال التالية:

                                                           
 .0213لةنة  11البلديا  ابردن  رقم  مي قانوي 53المادة  - 1
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ــــة 4 ــــاخبين مــــن الهيئ عال ـ تســــلم جــــداول الن ــــات، وا  ــــاخبينالمســــتقلة لالنتخاب ــــى جمهــــور الن  نهــــا عل

ليتســــــنى لهــــــم اَلطــــــالع عليهــــــا وممارســــــة حقهــــــم فــــــي الطعــــــن بهــــــا فــــــي حالــــــة مخالفتهــــــا للقــــــانون 

 .ضمانًا لنزاهة اَلنتخابات

بكــــل مــــا تحتــــاج  ـ فــــتح غرفــــة عمليــــات إلدارة العمليــــة اَلنتخابيــــة فــــي منطقــــة البلديــــة وتجهيزهــــا 3

 اع المحددة في منطقة البلدية.من وسائل تواصل ومتابعة لسائر أماكن اَلقتر  إليه

ــــــة 2 ــــــى الهيئ حالتهــــــا إل ــــــات المرشــــــحين وا  ــــــت  ـ اســــــتقبال طلب ــــــات لدراســــــتها والب المســــــتقلة لالنتخاب

ـــــت فـــــي الطلبـــــات أو دراســـــتها حيـــــث يقتصـــــر ل، دون أن يكـــــون فيهـــــا للجـــــان اَلنتخابيـــــة ســـــلطة الب

تـــــــي يعـــــــود لهـــــــا دورهـــــــا فقـــــــط علـــــــى اســـــــتالم الطلبـــــــات وتســـــــليمها للهيئـــــــة المســـــــتقلة لالنتخابـــــــات ال

 وحدها فقط دراسة طلبات الترشيح.

ـــــة 1 ـــــة اَلنتخابي ـــــرز بمســـــتلزمات العملي ـــــراع والف ـــــد لجـــــان اَلقت ـــــر ســـــريمـــــن قرطاســـــيه  ـ تزوي  وحب

 .وكل ما يلزم إتمام العملية اَلنتخابية من وسائل وأدوات مادية

كمــــا فــــي  إذا دعــــت الضــــرورة إلــــى ذلــــك ـ اقتــــراح تمديــــد مــــدة اَلقتــــراع بمــــا َل يتجــــاوز ســــاعتين 2

 .حالة اإلقبال الكثيف على اَلنتخابات

فــــــي منطقــــــة البلديــــــة ورفــــــع ثــــــالث نســــــ  مــــــن محضــــــر  لالنتخابــــــات ـ إعــــــالن النتــــــائج األوليــــــة 6

 الفرز النهائي للهيئة.

بجميــــــــــع أوراق العمليــــــــــة اَلنتخابيــــــــــة ومســــــــــتلزماتها  المســــــــــتقلة لالنتخابــــــــــات ـ تزويــــــــــد الهيئــــــــــة 2

 المحاضر.والسجالت و 
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المســــــــتقلة لالنتخابــــــــات لضــــــــرورات إنجــــــــاح العمليــــــــة  ـ أي مهــــــــام أخــــــــرى تكلفهــــــــا بهــــــــا الهيئـــــــة 2

 .(1)اَلنتخابية

ويســــتنتج ممــــا تقــــدم أن تشــــكيل اللجــــان اَلنتخابيــــة يــــتم مــــن قبــــل هيئــــة المفوضــــين، ويشــــترط لقيــــام 

ـــــام ب عمالهـــــا بشـــــرف ونزاهـــــة، ـــــى القي ـــــانوني عل ـــــ ذا  هـــــذه اللجـــــان بأعمالهـــــا أداء القســـــم الق ـــــه ف وعلي

باشـــــرت هـــــذه اللجـــــان أو جانبـــــًا منهـــــا لعملـــــه دون أداء القســـــم القـــــانوني يكـــــون مـــــا قـــــام بـــــه بـــــاطاًل 

 لعدم استيفائه الشروط القانونية.

ويالحـــــظ الباحـــــث أن المشـــــرع األردنـــــي تطلـــــب مـــــن اللجـــــان اَلنتخابيـــــة أداء القســـــم قبـــــل قيامهـــــا  

بواجباتهـــــــا فـــــــي حـــــــين أنـــــــه أغفـــــــل قيـــــــام أعضـــــــاء مجلـــــــس المفوضـــــــين بـــــــأداء القســـــــم أمـــــــام هيئـــــــة 

اَلنتخابــــات علــــى نزاهــــة مــــا يقومــــون بــــه مــــن أعمــــال رغــــم خطــــورة المهــــام التــــي يــــنهض بهــــا هــــذا 

 المجلس.  

 الفرع الثاني

 إعداد جداول الناخبين

ـــــــاخبين  ـــــــولى إعـــــــداد جـــــــداول الن ـــــــةاليت ـــــــات هيئ ـــــــرة األحـــــــوال  المســـــــتقلة لالنتخاب بالتنســـــــيق مـــــــع دائ

ـــــــوطني  ـــــــرقم ال المدنيـــــــة والجـــــــوازات ومـــــــديرياتها فـــــــي المحافظـــــــات والمكاتـــــــب التابعـــــــة لهـــــــا وفقـــــــًا لل

ــــى للناخــــب والبطاقــــة الشخصــــية الممنوحــــة لــــه مــــن الــــدائرة اســــتنادًا إلــــى مكــــان إقامتــــه،  ويمتنــــع عل

ــــــة ــــــات الهيئ ــــــق بغرفــــــة  المســــــتقلة لالنتخاب ــــــر مــــــن جــــــدول انتخــــــابي يتعل ــــــي أكث تســــــجيل الناخــــــب ف

فـــــي  و إناثـــــاً ين بيـــــان بأســـــماء النـــــاخبين ذكـــــورًا اقتـــــراع واحـــــدة ، ويجـــــب أن يتضـــــمن جـــــدول النـــــاخب
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بعــــرض أولـــــي لجـــــداول النـــــاخبين عبـــــر  المســـــتقلة لالنتخابـــــات كــــل غرفـــــة اقتـــــراع، ثـــــم تقــــوم الهيئـــــة

كمــــــــا تقــــــــوم ا اَللكترونــــــــي، أو وســــــــائل اإلعــــــــالم المقــــــــروءة أو المكتوبــــــــة أو المســــــــموعة ، موقعهــــــــ

 ىلجداول لعرضها لمدة سبعة أيام علبتزويد رؤساء اللجان اَلنتخابية بنسخة عن هذه ا

ـــــي التعليمـــــات التنفيذيـــــة الصـــــادرة عـــــن هيئـــــة  ـــــاخبين فـــــي األمـــــاكن المخصصـــــة لـــــذلك ف عمـــــوم الن

 . (1)المفوضين

نمــــــا وســــــيلة تهــــــدف لتحقيــــــق ان اإلعــــــالن  عــــــن الجــــــدول اَلنتخــــــابي لــــــيس هــــــدفًا فــــــي حــــــد ذاتــــــه وا 

ــــث وضــــع المشــــرع تحــــت تصــــرف  ــــه حي ــــة وهــــي صــــحة وصــــدق المعلومــــات الــــواردة في ــــة معين غاي

ـــــــانون ـــــــرام أحكـــــــام الق ـــــــى احت ـــــــار اإلدارة عل ـــــــة ب جب ـــــــة الكفيل ـــــــاخبين الوســـــــائل القانوني ، ويحـــــــق (2)الن

 بية بطريقتين:للناخبين اَلعتراض على الجداول اَلنتخا

 الطريقة األولى ا االعترا  اإلداري:  

ــــه يحــــق ألي ناخــــب خــــالل  تتجــــاوز عشــــرة أيــــام مــــن اليــــوم التــــالي لتــــاري  عــــرض  مــــدة َلوبموجب

رؤســـــــاء لجـــــــان اَلنتخـــــــاب للجـــــــداول األوليـــــــة للنـــــــاخبين، اَلعتـــــــراض بصـــــــورة خطيـــــــة علـــــــى عـــــــدم 

بياناتـــــه، أو طلـــــب تعـــــديل  إدراج اســــمه فـــــي جـــــداول النـــــاخبين أو طلـــــب تصـــــحيح أيـــــة أخطـــــاء فـــــي

مركــــز اَلقتــــراع الخــــاص بــــه. كمــــا يحــــق لــــه اَلعتــــراض علــــى تســــجيل غيــــره فــــي جــــداول النــــاخبين 

. (3)ضــــــمن حــــــدود مجلســــــه البلــــــدي أو المحلــــــي شــــــريطة إبــــــرازه بيانــــــات مؤيــــــدة لصــــــحة اعتراضــــــه

ويتعــــــــين علــــــــى الهيئــــــــة اَلنتخابيــــــــة البــــــــت فــــــــي الطلبــــــــات واَلعتراضــــــــات المقدمــــــــة خــــــــالل مهلــــــــة 

عشـــــرة أيـــــام تبـــــدأ مـــــن اليـــــوم التـــــالي لتـــــاري  انتهـــــاء مـــــدة عـــــرض الجـــــداول األوليـــــة، ويـــــتم  أقصـــــاها
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ـــــة  ـــــة لمـــــدة ثالث ـــــل رؤســـــاء اللجـــــان اَلنتخابي ـــــات واَلعتراضـــــات مـــــن قب اإلعـــــالن عـــــن نتيجـــــة الطلب

 .(1)أيام في األماكن المخصصة لذلك

عتـــــراض علـــــى أيـــــة واســـــتنادًا لمـــــا تقـــــدم ف نـــــه يجـــــوز للناخـــــب بعـــــد إعـــــالن الجـــــداول اَلنتخابيـــــة اَل

ــــراض علــــى  ــــه اَلعت ــــة تضــــمنتها هــــذه الجــــداول وأن يطلــــب تصــــحيحها، كمــــا يجــــوز ل أخطــــاء مادي

خلــــــو هــــــذه الجــــــداول مــــــن اســــــمه، أو احتوائهــــــا ألســــــماء أشــــــخاص َل يقــــــع مكــــــان إقــــــامتهم ضــــــمن 

حـــــــدود المجلـــــــس البلـــــــدي أو المحلـــــــي، ويشـــــــترط لصـــــــحة قبـــــــول هـــــــذا اَلعتـــــــراض شـــــــكاًل تقديمـــــــه 

 وأن يرفق به الوثائق المؤيدة له. ضمن المدة القانونية،

 الطريقة الثانية ا الطعن القضائي:

تخضـــــــــع القـــــــــرارات الصـــــــــادرة عـــــــــن هيئـــــــــة اَلنتخابـــــــــات والمتعلقـــــــــة بـــــــــاَلعتراض اإلداري للطعـــــــــن 

ــــة ضــــمن  ــــع منطقــــة البلدي ــــي تق ــــة الت ــــل صــــاحب العالقــــة أمــــام محكمــــة البداي القضــــائي بهــــا مــــن قب

تبــــــدأ مــــــن اليــــــوم التــــــالي َلنتهــــــاء عرضــــــها فــــــي  اختصاصــــــها خــــــالل مــــــدة َل تتعــــــدى ثالثــــــة أيــــــام

األمــــــــاكن المخصصـــــــــة لـــــــــذلك، وذلـــــــــك َلنطبـــــــــاق صـــــــــفة القـــــــــرار اإلداري علـــــــــى هـــــــــذه القـــــــــرارات، 

ــــاري  ورود الطعــــون  ــــام مــــن ت ــــة ســــبعة أي ــــي هــــذه الطعــــون خــــالل مهل وتصــــدر المحكمــــة حكمهــــا ف

ضـــــفى علــــــى ، ويالحـــــظ أن المشـــــرع األردنـــــي قـــــد أ(2)إلـــــى قلـــــم المحكمـــــة وتكـــــون قراراتهـــــا قطعيـــــة

ــــــك هــــــي ضــــــيق الوقــــــت  ــــــت الحكمــــــة مــــــن ذل ــــــة، ولــــــئن كان حكــــــم محكمــــــة البدايــــــة الصــــــفة القطعي

ـــــى الحرمـــــان مـــــن  ـــــؤدي إل ـــــد ي ـــــد ق ـــــدها إَل ان هـــــذا القي ـــــي مواعي ـــــات ف ـــــي إجـــــراء اَلنتخاب ـــــة ف والرغب

ـــــى أو  ضـــــمانة قضـــــائية هامـــــة تتمثـــــل فـــــي رقابـــــة محكمـــــة عليـــــا علـــــى حكـــــم محكمـــــة الدرجـــــة األول

                                                           
 .0213لةنة  11  د   ه  مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 59المادة  - 1
 .0213لةنة  11  و    ز مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 59المادة  - 2
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يمكـــــــن تقصـــــــير المـــــــدة . وعليـــــــه يـــــــرى الباحـــــــث بأنـــــــه (1)مـــــــن التقاضـــــــياَلســـــــتئنافية أو الحرمـــــــان 

 إليهـــــاالبـــــت فـــــي الطعـــــون المقدمـــــة  درجـــــة األولـــــىي يتعـــــين خاللهـــــا علـــــى محكمـــــة الالقانونيـــــة التـــــ

علـــــى أن يتـــــاح لمحكمـــــة الدرجـــــة الثانيــــــة النظـــــر فـــــي قـــــرار محكمــــــة الدرجـــــة األولـــــى خـــــالل مــــــدة 

ــــــرب إلــــــى العدالــــــة ويبعــــــث ــــــوس الناخبين يحــــــددها المشــــــرع ألن ذلــــــك أق ،كمــــــا يــــــرى الثقــــــة فــــــي نف

ة َلســـــــيما أن النتـــــــائج اإلداريـــــــ لرقابـــــــة القضـــــــائية الـــــــى المحكمـــــــةالباحـــــــث ضـــــــرورة إســـــــناد مهمـــــــة ا

ــــــ ن المحكمــــــة صــــــاحبة اإلختصــــــاص األصــــــيل هــــــي  ــــــرارات إداريــــــة وبالتــــــالي ف ــــــة هــــــي ق اإلنتخابي

 .المحكمة اإلدارية وليس القضاء العادي

 الفرع الثالث

عداد   قوائم المرشحينشروط الترشيح وا 

الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي المرشــــــح،  3142لســــــنة  14رقــــــم  حــــــدد قــــــانون البلــــــديات األردنــــــي

 وفقًا لما يلي:  وطريقة إعداد قوائم المرشحين

 أواًل ا شروط الترشح:

لكـــــل مـــــن أدرج أســـــمه فـــــي  انـــــه يحـــــقعلـــــى  مأ مـــــن قـــــانون البلـــــديات األردنـــــي 11نصـــــت المـــــادة 

ــــــــاخبين أن يترشــــــــح اجــــــــد ــــــــس ول الن ــــــــس أو عضــــــــوية المجل ــــــــس أو عضــــــــوية المجل لرئاســــــــة المجل

 المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية:

ـــــ أن يكـــــون قـــــد أكمـــــل خمســـــًا وعشـــــرين ســـــنة شمســـــية مـــــن عمـــــره فـــــي اليـــــوم األول الـــــذي حـــــدد 4 ـ

، وغايــــــة المشــــــرع األردنــــــي مــــــن تحديــــــد شــــــرط عمــــــر المرشــــــح أن يكــــــون لتقــــــديم طلبــــــات الترشــــــيح
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يــــتمكن مــــن القيــــام بالواجبــــات والمهــــام المنوطــــة بــــه وفقــــًا لقــــانون علــــى درجــــة مــــن النضــــج بحيــــث 

 .3142لسنة  14البلديات رقم 

ــــــــ أن تكـــــــون اســـــــتقالته قـــــــد قـــــــدمت قبـــــــل شـــــــهر مـــــــن بـــــــدء موعـــــــد الترشـــــــيح إذا كـــــــان موظفـــــــًا أو 3

ــــــى محــــــامي  ــــــة أو مؤسســــــة رســــــمية عامــــــة أو بلديــــــة وعل مســــــتخدمًا فــــــي أي وزارة أو دائــــــرة حكومي

، وذلـــك لمنــــع المرشـــح مــــن الترشــــيح إنهـــاء عقــــده معهـــا خــــالل هـــذه المــــدة البلديـــة الـــذي يرغــــب فـــي

 استغالل نفوذه الوظيفي في حملته اَلنتخابية، وتأمين نزاهة اَلنتخابات وشفافيتها.

وذلـــــك لضـــــمان وَلئـــــه لوطنـــــه، وعـــــدم  ،ــــــ أن يكـــــون غيـــــر منـــــتم ألي حـــــزب سياســـــي غيـــــر أردنـــــي2

 لخدمة مصالح وأغراض دول غير دولته.توظيفه لعضويته في المجالس البلدية األردنية 

، وهــــــذا ـــــــ أن يكــــــون غيــــــر محكــــــوم عليــــــه بجنايــــــة أو بجنحــــــة مخلــــــة بالشــــــرف واألخــــــالق العامــــــة1

الشـــــــرط يعتبـــــــر مـــــــن الشـــــــروط الطبيعيـــــــة والضـــــــرورية لنجـــــــاح العضـــــــو فـــــــي عملـــــــه، إذ َل يمكـــــــن 

ـــــ ـــــة أن يكون ـــــات الشـــــرف واألمان ـــــيهم بحكـــــم قضـــــائي إخاللهـــــم بواجب ـــــت عل وا الســـــماح ألشـــــخاص ثب

 ممثلين للمواطنين، وأعضاء في المجالس البلدية أو المحلية. 

، أمـــــا إذا كـــــان قـــــد اســـــتعاد اعتبـــــاره فيمكنـــــه الترشـــــح ــــــ أن يكـــــون غيـــــر محكـــــوم عليـــــه بـــــاإلفالس 2

 لعضوية المجالس البلدية والمحلية.

ــــــس األمــــــة6 ــــــ أن َل يكــــــون عضــــــوًا فــــــي مجل للقيــــــام بواجبــــــات عضــــــوية  ه، وذلــــــك لتــــــأمين تفرغـــــــ

 المجالس البلدية.

ـــــــس  ـــــــى الراغـــــــب فـــــــي الترشـــــــح لرئاســـــــة المجلـــــــس أو عضـــــــوية المجلـــــــس أو المجل ب ـ يجـــــــب عل

 المحلي ان يكون:



95 
 

ــــــ حاصــــــاًل علــــــى بــــــراءة ذمــــــة مــــــن البلديــــــة عنــــــد تقديمــــــه طلــــــب الترشــــــح4 إذ َل يعقــــــل أن يكــــــون  ـ

ــــالغ  ــــة مب ــــة بأي ــــة مــــدينًا للبلدي ــــة ألن المرشــــح لعضــــوية المجــــالس البلدي ــــى  ترشــــحهمالي ــــؤثر عل ــــد ي ق

ـــــة تجاهـــــه ـــــوق للبلدي ـــــة حق ـــــه مـــــن الترشـــــح التأي ـــــد تكـــــون غايت ـــــذمم واَلســـــتحقاقات ر هـــــ، وق ب مـــــن ال

 المالية المترتبة عليه.

ـــــ قـــــد دفـــــع لمحاســـــب البلديـــــة مبلغـــــًا مقـــــداره مائتـــــا دينـــــار للفئتـــــين األولـــــى والثانيـــــة ومائـــــة دينـــــار 3 ـ

صـــــندوق البلديـــــة غيـــــر قابـــــل لالســـــترداد باســـــتثناء مـــــن تـــــم للفئـــــة الثالثـــــة ويقيـــــد هـــــذا المبلـــــغ إيـــــرادًا ل

 رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.

ووفقــــًا لــــرأي بعــــض الفقــــه فــــ ن المشــــرع األردنــــي قــــد تشــــدد فــــي اشــــتراط عــــدم الجمــــع بــــين الترشــــح 

والوظيفـــــة العامـــــة وانـــــه كـــــان األجـــــدر بالمشـــــرع أن يجيـــــز الجمـــــع بـــــين الوظيفـــــة العامـــــة وعضـــــوية 

لمحليـــــة لالســـــتفادة مـــــن خبـــــرات المـــــوظفين شـــــريطة تقاضـــــي الموظـــــف راتبـــــًا مخفضـــــًا، المجـــــالس ا

أو علــــــى أقــــــل تقــــــدير ان يــــــؤخر موعــــــد تقــــــديم الموظــــــف َلســــــتقالته إلــــــى مــــــا بعــــــد صــــــدور نتــــــائج 

 .(1)اَلنتخابات وفوزه فيها ألنه قد يفشل ويخسر وظيفته

ويؤيـــــد الباحـــــث مـــــا ذهـــــب إليـــــه المشـــــرع األردنـــــي مـــــن واجـــــب عـــــدم الجمـــــع بـــــين الوظيفـــــة العامـــــة 

والترشـــــــح لالنتخابـــــــات، ويـــــــرى انـــــــه علـــــــى الموظـــــــف تقـــــــديم اســـــــتقالته مـــــــن وظيفتـــــــه إَل ان قبـــــــول 

اإلدارة لهــــــا يجــــــب أن يكــــــون معلقــــــًا علــــــى صــــــدور نتــــــائج اَلنتخابــــــات فــــــ ذا فــــــاز الموظــــــف فيهــــــا 

 م يفوز عاد إلى عمله واعتبرت استقالته مرفوضة. قبلت استقالته، أما إذا ل

ورغبــــة مــــن المشــــرع األردنــــي فــــي إفســــاح المجــــال أمــــام المــــرأة األردنيــــة فــــي المشــــاركة فــــي العمليــــة 

ـــــــي عضـــــــوية المجـــــــالس بنوعيهـــــــا البلـــــــدي،  ـــــــه انتخابيـــــــة ف ـــــــد خصـــــــص للنســـــــاء كوت ـــــــة فق اَلنتخابي
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ـــــث خ ـــــة، حي ـــــى مجـــــالس محلي ـــــر المقســـــمة إل ـــــديات غي ـــــي، والبل صـــــص للنســـــاء مقعـــــد واحـــــد والمحل

 في المجالس المحلية، 

مــــن مقاعـــــد المجلــــس، وتســـــري نفـــــس  %32أمــــا فـــــي المجــــالس البلديـــــة فقــــد خصـــــص لهــــن نســـــبة 

النســــــبة علــــــى أعضــــــاء مجلــــــس أمانــــــة عمــــــان المنتخبــــــين، والبلديــــــة غيــــــر المقســــــمة إلــــــى مجــــــالس 

 ،(1)محلية 

ـــــــي عضـــــــوية الم ـــــــام المشـــــــرع بتخصـــــــيص كوتـــــــه للنســـــــاء ف ـــــــرى الباحـــــــث أن قي جـــــــالس البلديـــــــة وي

والمحليـــــة قـــــد جـــــاء لتشـــــجيع المـــــرأة علـــــى المشـــــاركة فـــــي الحيـــــاة العامـــــة، وتحمـــــل مســـــؤوليتها فـــــي 

ــــي مجــــال اإلدارة  ــــب الرجــــل ف ــــى جان ــــوطني إل ــــاء ال ــــة البن ــــة المشــــاركة بعملي ــــة إَلالبلدي ــــا  والمحلي إنن

المــــرأة نعتقــــد أن مشــــاركة المــــرأة َل تتوقــــف علــــى تحديــــد كوتــــه لهــــا بقــــدر مــــا تــــرتبط بمســــتوى وعــــي 

حساسها بالمسؤولية.   وا 

 ثانيًا ا إعداد قوائم المرشحين ونشرها:

المســـــــــتقلة  بعــــــــد انتهــــــــاء المـــــــــدة القانونيــــــــة لتقـــــــــديم طلبــــــــات الترشـــــــــح لالنتخابــــــــات، تقـــــــــوم الهيئــــــــة

بتنظـــــــيم قـــــــوائم بأســـــــماء المرشـــــــحين المقبـــــــولين مـــــــن مجلـــــــس المفوضـــــــين وفقـــــــا لكـــــــل  لالنتخابـــــــات

ــــذلك ،  ــــى موقعهــــا اَللكترونــــي وفــــي األمــــاكن المخصصــــة ل ــــة، وتنشــــر هــــذه القــــوائم عل منطقــــة بلدي

ويحــــــق ألي ناخــــــب اَلعتــــــراض علــــــى قــــــرار مجلــــــس المفوضــــــين بقبــــــول ترشــــــح أي شــــــخص عــــــن 

ــــدى محكمــــة ــــيم فيهــــا ل ــــي يق ــــة الت ــــدائرة اَلنتخابي ــــة  ال ــــة البلدي ــــع منطق ــــي تق ــــة الت نطــــاق  ضــــمنالبداي

ـــــى أن  ـــــوائم المرشـــــحين عل ـــــالي لنشـــــر ق ـــــوم الت ـــــدأ مـــــن الي ـــــام تب ـــــة أي ـــــة ثالث اختصاصـــــها خـــــالل مهل

ــــت فــــي هــــذا ــــى المحكمــــة أن تب ــــه، ويتعــــين عل ــــت صــــحة طعن ــــات التــــي تثب ــــق باعتراضــــه البيان  يرف
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ـــــالي لـــــورود  ـــــة أيـــــام تبـــــدأ مـــــن اليـــــوم الت ـــــة أقصـــــاها ثالث الطعـــــن لقلـــــم المحكمـــــة الطعـــــن خـــــالل مهل

 .  (1)ويكون قرارها قطعيًا، ويصار بعدها إلى إعالن القوائم النهائية للمرشحين

ويحق ألي مرشح سحب ترشحه قبل أربعة عشرة يومًا من الموعد المحدد لالقتراع، وينشر قرار 

 . (2)اَلنسحاب في الصحف المحلية، أو أي وسيلة قانونية أخرى

لمجلس المفوضين إعالن فوز المرشحين بالتزكية إذا كان عدد األردني  توقد أجاز قانون البلديا

المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة لهم عند نشر النتائج النهائية لالنتخابات، ويسري نفس 

الحكم على مرشحي رؤساء المجالس، وأما في حالة نقص عدد المرشحين عن منطقة بلدية أو 

اء بناء على اقتراح الوزير تعيين العدد المطلوب من المسجلين في مجلس محلي فيحق لمجلس الوزر 

 .(3)جدول الناخبين وتنطبق عليهم شروط الترشح

ويـــــــــرى الباحـــــــــث أن المشـــــــــرع األردنـــــــــي قـــــــــد ميـــــــــز بـــــــــين اَلعتـــــــــراض علـــــــــى جـــــــــدول النـــــــــاخبين، 

واَلعتـــــــراض علـــــــى قـــــــوائم المرشـــــــحين ففـــــــي الحالـــــــة األولـــــــى أجـــــــاز اَلعتـــــــراض اإلداري والطعـــــــن 

ـــــى قـــــوائم المرشـــــحين فقـــــد اكتفـــــى بـــــالطعن القضـــــائي ، أمـــــا فـــــي الحالـــــة الثانيـــــة أي اَلعتـــــراض عل

القضـــــائي ممـــــا يـــــدفعنا إلـــــى التســـــاؤل عـــــن ســـــبب هـــــذه التفرقـــــة، ويـــــرى الباحـــــث أنـــــه كـــــان األجـــــدر 

بالمشــــــرع إفســــــاح المجــــــال أمــــــام المرشــــــح لممارســــــة اَلعتــــــراض اإلداري والطعــــــن القضــــــائي أســــــوة 

 يق العدالة.ألن ذلك أدنى إلى تحق بالناخب
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 المطلب الثاني

 إجراءات االقتراع والرقابة القضائية عليها

ـــــل  ـــــةالبعـــــد نشـــــر قـــــوائم المرشـــــحين مـــــن قب ـــــات هيئ ـــــى  المســـــتقلة لالنتخاب ـــــراع عل ـــــة اَلقت ـــــدأ عملي تب

 المرشحين، مع بسط القضاء لرقابته على هذه اإلجراءات.

إجـــــراءات اَلقتـــــراع، أمـــــا فــــــي  الفاااااارع األولولتســـــليط الضـــــوء حـــــول هـــــذا الموضــــــوع نتنـــــاول فـــــي 

 فنستعرض الرقابة القضائية على إجراءات اَلقتراع. الفرع الثاني

 الفرع األول

 إجراءات االقتراع

قبـــــل بـــــدء عمليـــــة اَلقتـــــراع يقـــــوم مجلـــــس المفوضـــــين بتحديـــــد مراكـــــز اَلقتـــــراع والفـــــرز فـــــي منطقـــــة 

بين بـــــذلك بالوســـــائل البلديـــــة وعـــــدد صـــــناديق اَلقتـــــراع فـــــي كـــــل مجلـــــس محلـــــي ويـــــتم إعـــــالم النـــــاخ

، وطـــــــــرق فـــــــــرز (1)القانونيـــــــــة المناســـــــــبة، كمـــــــــا يقـــــــــوم بتســـــــــمية رؤســـــــــاء لجـــــــــان اَلقتـــــــــراع والفـــــــــرز

جــــــــــراءات تــــــــــدوين محاضــــــــــر اَلقتــــــــــراع واســــــــــتخراج  الصــــــــــناديق واألوراق الصــــــــــحيحة والملغــــــــــاة وا 

ـــــة (2)النتـــــائج ، ويبـــــدأ اَلقتـــــراع فـــــي الســـــاعة الســـــابعة مـــــن صـــــباح اليـــــوم المحـــــدد لالنتخابـــــات البلدي

وينتهـــــي فـــــي الســـــاعة الســـــابعة مـــــن مســـــاء اليـــــوم ذاتـــــه ويجـــــوز بقـــــرار مـــــن مجلـــــس المفوضـــــين أو 
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وأعضةةةااها وراةةةةا  لجةةةاي االقتةةةراس والفةةةرز وراةةةةا  أي لجةةةاي ألةةةرو يشةةةيلها مجلةةةر المفوضةةةيي بموجةةةب 

ول المحايمةةةةا  أحيةةةةام هةةةة ا القةةةةانوي مةةةةي ألةةةةراد الضةةةةابطة العدليةةةةة ولقةةةةاع ل حيةةةةام المقةةةةررة لةةةة  قةةةةانوي أصةةةة

 الجزائية النال  ولهم به ه الصفة ضبط أي مي الجرائم المرتيبة لاللاع بحيام ه ا القانويو.

 .0213لةنة  11  أ   ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 10المادة  - 2
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ـــــــى  ـــــــس محلـــــــي لمـــــــدة َل تزيـــــــد عل ـــــــس أو أي مجل مـــــــن يفوضـــــــه تمديـــــــد مـــــــدة اَلقتـــــــراع فـــــــي المجل

 م يتح لهم اإلدَلء بأصواتهم أو إذا توقفت العملية ساعتين إذا توافر عدد من الناخبين ل

، ويكون اَلقتراع على أوراق مطبوعة مسبقًا يعتمدها مجلس (1)اَلنتخابية ألي سبب من األسباب

المفوضين على أن توقع كل ورقة اقتراع من رئيس لجنة اَلقتراع والفرز وتختم بخاتم انتخاب 

 مج من قانون البلديات12قة اَلقتراع باطلة وفقًا للمادة ، وتعتبر ور (2)المجلس أو المجلس المحلي

 في الحاَلت التالية:األردني 

 ـ إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة اَلقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة اَلنتخابية.4

 ـ إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على أسم الناخب.3

 ة فيها لعدم وضوحها.ـ إذا تعذر قراءة األسماء المكتوب2

 ـ إذا اشتملت ورقة اَلقتراع على أسماء مرشحين يزيد على عدد األعضاء المطلوب انتخابهم.1

 ـ إذا اشتملت ورقة اَلقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على أكثر من اسم.2

 دـ إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة اَلقتراع فيحتسب مرة واحدة.

 لجنة اَلقتراع والفرز بشأن أي ورقة اقتراع نافذًا. هـ ـ يعتبر قرار رئيس

وبعــــد انتهــــاء عمليــــة اَلقتــــراع يــــتم تــــدقيق النتــــائج األوليــــة لالنتخابــــات مــــن قبــــل لجــــان مشــــكلة لهــــذا 

,  ويعتبــــــر فــــــائزا بمركــــــز الــــــرئيس أو عضــــــوية المجلــــــس أو المجلــــــس المحلــــــي المرشــــــح (3)الغــــــرض

                                                           
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  19المادة  - 1
 .0213لةنة  11بردن  رقم مي قانوي البلديا  ا 32المادة  - 2
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  30المادة  - 3
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ذا تســـــــــاوت ا ألصـــــــــوات بـــــــــين اثنـــــــــين أو أكثـــــــــر مـــــــــن الـــــــــذي نـــــــــال أعلـــــــــى أصـــــــــوات المقتـــــــــرعين وا 

المرشــــــحين تجـــــــري لجنـــــــة اَلنتخــــــاب القرعـــــــة بـــــــين المرشــــــحين بحضـــــــورهم أو بحضـــــــور وكالئهـــــــم 

، إذا تبـــــــين للهيئـــــــة وقـــــــوع خلـــــــل فـــــــي عمليـــــــة (1)بالطريقــــــة التـــــــي يـــــــتم اَلتفـــــــاق عليهـــــــا مـــــــع الهيئــــــة

األوليـــــة  اَلقتـــــراع أو الفـــــرز فـــــي أي مـــــن مراكـــــز اَلقتـــــراع والفـــــرز مـــــن شـــــأنه التـــــأثير فـــــي النتـــــائج

عـــــادة اَلقتـــــراع أو الفــــرز أو كليهمـــــا فــــي الوقـــــت الـــــذي  لالنتخابــــات فلهـــــا إلغــــاء نتـــــائج اَلنتخــــاب وا 

ــــس  ــــة تــــدير المجل ــــوزير لجنــــة مؤقت ــــة يعــــين ال ــــة التــــي تراهــــا مناســــبة وفــــي هــــذه الحال تحــــدده والكيفي

 .(2)أو المجلس المحلي خالل تلك المدة

نتخـــــاب رئــــيس المجلـــــس مـــــع انتخـــــاب أعضـــــاء ويؤيــــد الباحـــــث مـــــا ذهـــــب إليــــه المشـــــرع األردنـــــي با

ــــك  ــــق، ولمــــا فــــي ذل ــــاة والتمل ــــك قطعــــًا لمظنــــة المحاب المجلــــس بــــدًَل مــــن تركــــه إلرادة األعضــــاء وذل

 من احترام إلرادة الناخبين. 

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية على إجراءات االقتراع

لتحقيـــــق وضـــــمان احتـــــرام تعـــــد الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى ســـــير العمليـــــة اَلنتخابيـــــة ضـــــمانة هامـــــة 

ة ونزاهــــة ويقتضــــي حــــق التقاضـــــي أن يــــدامبــــدأ المشــــروعية نظــــرا لمــــا يتمتــــع بــــه القضــــاء مــــن حي

يضــــع المشــــرع تحــــت تصــــرف الناخــــب المحلــــي الوســــائل القانونيــــة التــــي يمكــــن اللجــــوء إليهــــا بغيــــة 

 .(3)إجبار اإلدارة على احترام القانون

                                                           
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  31المادة  - 1
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  33المادة  - 2
 .919شطناوي عل  لطار، اإلدارة المحلية، المرج  الةابق، ص  - 3
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الل مهلــــة أقصــــاها خمســــة عشــــرة يومــــًا تبــــدأ ويحــــق لكــــل ناخــــب الطعــــن فــــي نتــــائج اَلنتخابــــات خــــ

مــــن تـــــاري  نشـــــر النتـــــائج أمــــام محكمـــــة البدايـــــة التـــــي تقـــــع البلديــــة ضـــــمن دائـــــرة اختصاصـــــها فـــــي 

 الحالتين التاليتين:

ــــس أو 4  ــــة أو انتخــــاب أي عضــــو مــــن أعضــــاء المجل ــــيس البلدي ــــي صــــحة انتخــــاب رئ ــــ الطعــــن ف ـ

ــــــك الرئاســــــة أ ــــــره لتل ــــــت انتخــــــاب غي ــــــي وتثبي ــــــس المحل و العضــــــوية حســــــب مقتضــــــى الحــــــال المجل

وللمحكمـــــــة فـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة إعـــــــادة فـــــــرز األصـــــــوات مـــــــن لجنـــــــة تؤلفهـــــــا للتحقـــــــق مـــــــن صـــــــحة 

 اَلنتخاب.

ــــــ طلـــــب إلغـــــاء نتيجـــــة اَلنتخـــــاب كلـــــه أو بعضـــــه لوقـــــوع مخالفـــــة فيـــــه ألحكـــــام هـــــذا القـــــانون مـــــن 3

 شأنها التأثير في نتيجته.

ــــــيس لجنــــــة اَل ــــــي دعــــــوى الطعــــــن بحضــــــور رئ ــــــات والعضــــــو المطعــــــون وتنظــــــر المحكمــــــة ف نتخاب

بصـــــحة انتخابـــــه بصـــــفتهم مـــــدعى علـــــيهم وتســـــتمع إلـــــى البينـــــات التـــــي تقـــــدم لهـــــا أو تطلبهـــــا ولهـــــا 

اتخــــــاذ جميــــــع اإلجــــــراءات التــــــي تراهــــــا َلزمــــــة َلقتناعهــــــا بأســــــباب الــــــدعوى وتقــــــرر رد الطعــــــن أو 

بطـــــــال انتخـــــــاب المطعـــــــون ضـــــــده وتثبيـــــــت انتخـــــــاب غيـــــــره لرئاســـــــة البلديـــــــة أو لعضـــــــو  ية قبولـــــــه وا 

المجلـــــس المحلـــــي حســـــب مقتضـــــى الحـــــال ولهـــــا إلغـــــاء اَلنتخـــــاب كلـــــه أو بعضـــــه فـــــي أي منطقـــــة 

ــــــذي تصــــــدره بمقتضــــــى أحكــــــام هــــــذه الفقــــــرة  ــــــي ويكــــــون قرارهــــــا ال انتخــــــاب مجلــــــس بلــــــدي أو محل

قطعيـــــًا  ولـــــيس للـــــوزير أيـــــة ســـــلطة تقديريـــــة بـــــل يتعـــــين عليـــــه تنفيـــــذ حكـــــم المحكمـــــة حيـــــث ذهبـــــت 

إلـــــى القـــــول" يعتبـــــر امتنـــــاع وزيـــــر الشـــــؤون البلديـــــة والقرويـــــة عـــــن محكمـــــة العـــــدل العليـــــا األردنيـــــة 

اتخــــاذ قــــرار بتنفيــــذ القــــرار القطعــــي الواجــــب التنفيــــذ حســــب أحكــــام القــــانون والصــــادر عــــن محكمــــة 

البدايــــــة والقاضــــــي ب لغــــــاء عمليــــــة اَلنتخــــــاب لـــــــبعض صــــــناديق انتخــــــاب المجلــــــس البلــــــدي قـــــــرارا 
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ــــ ــــاع عــــن ضــــمنيًا بــــالرفض ألن كــــل حكــــم قطعــــي واجــــب التنفي ــــة اَلمتن ــــك أي ســــلطة إداري ذ وَل تمل

ــــه مــــا لــــم تكــــن المحكمــــة التــــي أصــــدرته  تنفيــــذه ســــواء أكــــان مطابقــــًا للقــــانون أو لــــم يكــــن مطابقــــًا ل

 .(1)غير مختصة اختصاصًا نوعيا"

ويبلـــــغ إلـــــى الهيئـــــة وينشـــــر فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية. ويتعـــــين علـــــى المحكمـــــة الفصـــــل فـــــي الـــــدعوى 

 ن تاري  ورودها إليها.خالل ثالثة أشهر كحد أعلى م

وتحدد الهيئة موعدًا جديدًا فور صدور القرار إلجراء اَلنتخاب وفقًا ألحكام هذا القانون وتعتمد في 

اَلقتراع الثاني جداول اَلنتخاب التي اعتمدت في اَلقتراع األول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين 

 .(2)ه المدةلجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خالل هذ

ويــــرى الباحــــث أن صــــدور قــــرار المحكمــــة بصــــفة قطعيــــة يحــــرم المتقاضــــي مــــن حقــــه فــــي الطعــــن 

بـــــالقرار الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة وكـــــان األجـــــدر بالمشـــــرع األردنـــــي إفســـــاح المجـــــال أمـــــام المـــــدعي 

َلســـــتئناف قـــــرار محكمـــــة الدرجـــــة األولـــــى أمـــــام المرجـــــع اَلســـــتئنافي المخـــــتص لمـــــا فـــــي ذلـــــك مـــــن 

حقاق للعدالة، وتطبيق للمباد  الدستورية.صيانة للحقوق   وا 
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 المطلب الثالث

 نظام جلسات المجلس البلدي والمحلي

ة يبـــــــدأ بعـــــــد انتهـــــــاء عمليـــــــة اَلنتخـــــــاب واإلعـــــــالن عـــــــن أســـــــماء الفـــــــائزين بصـــــــورة نهائيـــــــ

ـــه مـــن  المجلـــس جلســـاته فـــي مبنـــى البلديـــة بمعـــدل مـــرة واحـــدة كـــل أســـبوع بنـــاء علـــى دعـــوة توجـــه ل

نائبــــــه، تتضـــــمن موعــــــد الجلســــــة، وجـــــدول أعمــــــال اَلجتمــــــاع ليكـــــون األعضــــــاء علــــــى الـــــرئيس أو 

بينــــة بالموضــــوعات التـــــي ســــيتم مناقشــــتها، ويمتنـــــع علــــى األعضــــاء مناقشـــــة أو بحــــث إي مســـــألة 

غيـــــر مدرجـــــة فـــــي جـــــدول األعمـــــال أو مشـــــار إليهـــــا فـــــي كتـــــاب الـــــدعوة، ويجـــــب تبليـــــغ األعضـــــاء 

مـــــن موعـــــد الجلســـــة، ويكـــــون اَلجتمـــــاع قانونيـــــًا  موعـــــد الجلســـــة وجـــــدول األعمـــــال قبـــــل يـــــوم واحـــــد

إذا حضـــــــره أكثريـــــــة أعضـــــــاء المجلـــــــس أمـــــــا إذا لـــــــم تتحقـــــــق هـــــــذه النســـــــبة علـــــــى مـــــــدى جلســـــــتين 

ــــــديات ألعضــــــاء المجلــــــس  ــــــد أجــــــاز قــــــانون البل ــــــي بحضــــــور ثلــــــث األعضــــــاء، وق ــــــاليتين فيكتف متت

يقـــــدم  علـــــى ســـــبيل اَلســـــتثناء الطلـــــب مـــــن الـــــرئيس عقـــــد جلســـــة غيـــــر عاديـــــة للمجلـــــس شـــــريطة أن

ـــــه لعقـــــد جلســـــة  ـــــرئيس الـــــدعوة مـــــن تلقـــــاء ذات الطلـــــب مـــــن ثلـــــث أعضـــــاء المجلـــــس، كمـــــا يجـــــوز لل

غيـــــــر عاديـــــــة إذا كانـــــــت هنـــــــاك ضـــــــرورة لـــــــذلك. وتكـــــــون جلســـــــات المجلـــــــس علنيـــــــة ويحـــــــق ألي 

ــــــى صــــــلة مباشــــــرة بموضــــــوع الجلســــــة أو جــــــدول األعمــــــال أن يحضــــــر هــــــذه الجلســــــة  مــــــواطن عل

بـــــــداء رأيـــــــه، ويحـــــــق للمجلـــــــس عقـــــــد جلســــــــات ســـــــ رية إذا اســـــــتدعت الضـــــــرورة ذلـــــــك. ويفــــــــرض وا 

القـــــانون تـــــدوين وقـــــائع الجلســـــات فـــــي محاضـــــر خاصـــــة بـــــذلك وموقعـــــة مـــــن الـــــرئيس واألعضـــــاء، 

ويتخــــــذ المجلــــــس قراراتــــــه باإلجمــــــاع أو باألكثريــــــة وفــــــي حــــــال تســــــاوت األصــــــوات يــــــرجح صــــــوت 

 ، (1)الرئيس
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ــــــي األســــــبوع ويســــــري  ــــــى األقــــــل ف ــــــي فيجتمــــــع مــــــرة واحــــــدة عل علــــــى أمــــــا المجلــــــس المحل

والمتعلقــــــــة بنظــــــــام  1اجتماعاتــــــــه ذات األحكــــــــام المنصــــــــوص عليهــــــــا فــــــــي الفقــــــــرة أ مــــــــن المــــــــادة 

 .(1)اجتماعات مجلس البلدية

ــــــد  ــــــانوني لعق ــــــق بالنصــــــاب الق ــــــد تشــــــدد فيمــــــا يتعل ــــــي ق ــــــرى الباحــــــث ان المشــــــرع األردن وي

ـــــــث فـــــــي حـــــــال عـــــــدم تحقـــــــق نســـــــبة الثلثـــــــين  جلســـــــات المجلـــــــس حيـــــــث اشـــــــترط تـــــــوافر نســـــــبة الثل

الســـــماح بعقـــــد الجلســـــة بمـــــن حضـــــر، وذلـــــك منعـــــًا  مـــــن األفضـــــلأنـــــه كـــــان و متتـــــاليين َلجتمـــــاعين 

ــــل انعقــــاد الجلســــات مــــن قبــــل األعضــــاء، ويؤيــــد مــــا ذهــــب إليــــه المشــــرع األردنــــي بالســــماح  لتعطي

لكــــل شــــخص علــــى صــــلة بموضــــوع جلســــة المجلــــس أن يحضــــرها ويبــــدي رأيــــه وينــــاقش أعضــــاء 

 ة الحقيقية.المجلس ويعتبر ذلك تجسيدًا لقيم الديمقراطي

 المطلب الرابع

 فقدان عضوية المجالس البلدية والمحلية

بــــــين حالـــــة اســــــتقالة رئــــــيس المجلـــــس البلــــــدي أو المحلــــــي  ميـــــز قــــــانون البلـــــديات األردنــــــي

أو عضـــــــــو المجلـــــــــس البلـــــــــدي أو المحلـــــــــي بمحـــــــــض إرادتـــــــــه، وبـــــــــين حالـــــــــة فقـــــــــدان الرئاســـــــــة أو 

 العضوية كعقوبة تأديبية.
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 أواًل ا استقالة رئيس المجلس البلدي أو المحلي : 

ــــــب  :يقصــــــد باَلســــــتقالة ــــــه أو طل ــــــرك الموظــــــف أو العضــــــو المنتخــــــب أو المعــــــين وظيفت ت

، وتــــــتم اســــــتقالة رئــــــيس البلديــــــة بكتــــــاب خطــــــي يقــــــدم إلــــــى المجلــــــس، (1)منصــــــبه ب رادتــــــه واختيــــــاره

ـــــى الـــــوزير. أمـــــا وتعتبـــــر اَلســـــتقالة نافـــــذة مـــــن تـــــاري  تســـــجيلها فـــــي ديـــــوان البلديـــــة  ويبلـــــغ ذلـــــك إل

ــــــي وتعتبــــــر اَلســــــتقالة نافــــــذة مــــــن  ــــــي فيقــــــدم اســــــتقالته إلــــــى المجلــــــس المحل رئــــــيس المجلــــــس المحل

وعليـــــه فـــــ ن  ،(2)تـــــاري  تســـــجيلها فـــــي ديـــــوان المجلـــــس المحلـــــي علـــــى ان يـــــتم تبليـــــغ الـــــوزير بـــــذلك

ــــو  ــــي دي ــــر مســــتقياًل بمجــــرد تســــجيل اَلســــتقالة ف ــــي يعتب ــــس البلــــدي أو المحل ــــيس المجل ان البلديــــة رئ

أو المجلــــــس المحلــــــي، وَل تحتــــــاج لســــــريانها موافقــــــة الــــــوزير بــــــل يكتفــــــي ب بالغــــــه. وتســــــري نفــــــس 

اإلجــــراءات علــــى اســـــتقالة نائــــب رئـــــيس البلديــــة والمجلــــس المحلـــــي، أمــــا اســـــتقالة عضــــو المجلـــــس 

 .(3)البلدي أو المحلي فتخضع لنفس اإلجراءات السابقة ولكنها َل تحتاج إلى تبليغ الوزير

ـــــد ويؤخـــــ ـــــي بصـــــدد اَلســـــتقالة فق ـــــدي والمحل ـــــس البل ـــــاب دور المجل ـــــنص غي ـــــى هـــــذا ال ذ عل

ــــــة أو رفــــــض  ــــــي ســــــلطة الموافق ــــــدي أو المحل كــــــان مــــــن األفضــــــل ان يمــــــنح المشــــــرع المجلــــــس البل

، وقــــد أيــــد بعــــض الفقــــه هــــذا الــــرأي (4)اَلســــتقالة المقدمــــة حســــب األغلبيــــة العاديــــة َلتخــــاذ القــــرارات

ــــس ا ــــى ضــــرورة موافقــــة مجل ــــواب علــــى اســــتقالة أحــــد أعضــــائهقياســــًا عل ــــد الباحــــث هــــذا (5)لن . ويؤي

 الرأي لضرورات المصلحة العامة التي قد يفرضها قيام المجلس بواجباته. 
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 المجالس البلدية والمحلية:أو رئاسة ثانيًا ا فقدان عضوية 

 :(1) على نوعين محليالمجلس البلدي أو الاو رئاسة فقدان عضوية  يكون

 الفقدان الحكمي للعضوية، ويتم في الحاَلت التالية: _4

ــــة دون عــــذر مشــــروع يقبلــــه   ــــالث جلســــات متتالي ــــرئيس أو العضــــو عــــن حضــــور ث ــــب ال ـــــ إذا تغي أ

المجلــــس البلــــدي أو المحلــــي حســــب مقتضــــى الحــــال، أو عــــن مــــا مجموعــــه ثلــــث عــــدد الجلســـــات 

 لسنة.التي عقدها المجلس أو المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خالل ا

ب ـ إذا عمـــــل محاميـــــًا أو خبيـــــرًا أو مستشـــــارًا فـــــي قضـــــية ضـــــد المجلـــــس أو أصـــــبحت لـــــه منفعـــــة 

 في أي من المشاريع التنموية أو اَلستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها.

ـــــس أو أصـــــبح ذا منفعـــــة فـــــي أي اتفـــــاق تـــــم مـــــع المجلـــــس أو مـــــن  ج ـ إذا عقـــــد اتفاقـــــًا مـــــع المجل

ــــه وتســــتث ــــوب عن ــــي شــــركة مســــاهمة ين ــــه عضــــوًا ف ــــود والفوائــــد الناجمــــة عــــن كون ــــك العق نى مــــن ذل

عامـــــة شـــــريطة أن َل يكـــــون مـــــديرًا لهـــــا أو عضـــــوًا فـــــي مجلـــــس إدارتهـــــا أو موظفـــــًا فيهـــــا أو وكـــــياًل 

 أو مستشارًا عنها.

د ـ إذا فقــــــد أيــــــًا مــــــن الشــــــروط التــــــي يجــــــب توافرهــــــا بمقتضــــــى أحكــــــام هــــــذا القــــــانون واألنظمــــــة 

 ه.الصادرة بمقتضا

هـــــــ ـ إذا امتنــــــع عــــــن التوقيــــــع علــــــى قــــــرارات المجلــــــس لــــــثالث مــــــرات متتاليــــــة دون بيــــــان أســــــباب 

 مقنعة وقانونية.
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ــــــ فقــــــدان الرئاســــــة أو العضــــــوية بقــــــرار مــــــن الــــــوزير: ويكــــــون ذلــــــك إذا ارتكــــــب رئــــــيس المجلــــــس 3 ـ

ـــــة جســـــيمة أو الحـــــق  ـــــي أحـــــد هـــــذين المجلســـــين خطـــــأ أو مخالف ـــــي، أو العضـــــو ف ـــــدي أو المحل البل

بمصـــــالح المجلـــــس البلـــــدي أو المحلـــــي ويكـــــون قـــــرار الـــــوزير قـــــاباًل للطعـــــن أمـــــام المحكمـــــة ضـــــررًا 

 اإلدارية.

ويالحــــــــظ هنــــــــا ان إســــــــقاط العضــــــــوية فــــــــي المجلــــــــس البلــــــــدي أو المحلــــــــي يختلــــــــف عــــــــن 

الطعـــــن اَلنتخـــــابي بانتخابـــــات أعضـــــاء المجلـــــس البلـــــدي والمحلـــــي ف ســـــقاط العضـــــوية يـــــتم بســـــبب 

ية أو بســـــبب إخاللـــــه بواجباتهـــــا، أمـــــا الطعـــــن اَلنتخـــــابي فقـــــد العضـــــو شـــــرطًا مـــــن شـــــروط العضـــــو 

 .(1)فيتعلق بفحص عملية اَلنتخاب ذاتها قبل ثبوت العضوية نهائيًا للعضو المنتخب

ـــــــز بـــــــين حـــــــالتي  ـــــــي مـــــــن التميي ـــــــد الباحـــــــث مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه المشـــــــرع األردن فقـــــــدان ويؤي

ــــــس ســــــقاطها عــــــن رئــــــيس المجل ــــــدي العضــــــوية وا  ــــــائج  البل ــــــار والنت أو العضــــــو فيــــــه َلخــــــتالف ادث

ـــــــة الـــــــرئيس أو العضـــــــو ففقـــــــدان  ،المترتبـــــــة علـــــــى كـــــــل منهـــــــا العضـــــــوية يكـــــــون إمـــــــا بســـــــبب عرقل

لجلســـــات المجلــــــس البلــــــدين، أو اَلنحــــــراف عــــــن مبـــــدأ العمــــــل العــــــام باســــــتغالل المجلــــــس لتحقيــــــق 

مـــــا بســـــبب فقـــــدان شـــــرط مــــن الشـــــروط القانونيـــــة الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي رئـــــيس  غايــــات شخصـــــية، وا 

ـــــرئيس أو العضـــــو العـــــادي  ـــــس البلـــــدي، أو عضـــــو المجلـــــس. أمـــــا إســـــقاط العضـــــوية عـــــن ال المجل

فيعتبــــــر جــــــزاءًا تأديبيــــــًا إللحــــــاق الــــــرئيس أو العضــــــو الضــــــرر بمصــــــالح المجلــــــس واإلســــــاءة إليــــــه، 

 كما في حالة سرقة أموال المجلس.
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 المبحث الثالث

 الوصاية اإلدارية على المجالس البلدية والمحلية

ان القـــــــول باَلســـــــتقالل المـــــــالي واإلداري للمجـــــــالس البلديـــــــة عـــــــن الســـــــلطة المركزيـــــــة فـــــــي 

ـــــي  ـــــة َل يعن ـــــة اإلداري ـــــة، ظـــــل الالمركزي ـــــات المركزي ـــــى عـــــدم خضـــــوع هـــــذه المجـــــالس للهيئ ـــــل تبق ب

ـــــــى  ـــــــة عل ـــــــات وتتخـــــــذ الوصـــــــاية اإلداري ـــــــة لهـــــــذه الهيئ هـــــــذه المجـــــــالس خاضـــــــعة للوصـــــــاية اإلداري

ــــــي ظــــــل الالمر  ــــــة ف ــــــة المجــــــالس البلدي ــــــة اإلداري ــــــى أشــــــخاص هــــــذه  االول، وجهااااااينكزي ــــــة عل رقاب

. وتمــــــارس الحكومــــــة المركزيــــــة الرقابــــــة اإلداريــــــة علــــــى أعمالهــــــارقابــــــة علــــــى  والثااااااانيالمجــــــالس، 

المجــــــــالس البلديــــــــة بالوســــــــائل التــــــــي يحــــــــددها القــــــــانون للتأكــــــــد مــــــــن ســــــــالمة أداء هــــــــذه الهيئــــــــات 

ة ويختلــــــف مــــــدى هــــــذه الرقابــــــة مــــــن َلختصاصــــــاتها وللحيلولــــــة دون أن تتعــــــدى حــــــدودها القانونيــــــ

دولـــــة إلـــــى أخـــــرى حســـــب ظـــــروف الدولـــــة السياســـــية والثقافيـــــة واَلقتصـــــادية واَلجتماعيـــــة وحســـــب 

ــــــة وهــــــل هــــــي محــــــددة بشــــــكل عــــــام أم علــــــى ســــــبيل  أســــــلوب تحديــــــد اختصــــــاص الهيئــــــات المحلي

 .(1)الحصر وحسب درجة الالمركزية الممنوحة وغيرها من العوامل

الــــذي  المطلااااب األولتناولنــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل واســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ ن 

الوصــــــاية اإلداريــــــة للهيئــــــات المركزيــــــة علــــــى أشــــــخاص المجــــــالس البلديــــــة، أمــــــا فــــــي  فيــــــه نبحــــــث

 فنتناول الوصاية اإلدارية للهيئات المركزية على أعمال المجالس البلدية.  المطلب الثاني
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 المطلب األول

 المركزية على أشخاص المجالس البلدية والمحليةالوصاية اإلدارية للهيئات 

نالحـــــــــظ أن رقابـــــــــة  3142لســـــــــنة  14إلـــــــــى قـــــــــانون البلـــــــــديات األردنـــــــــي رقـــــــــم  بـــــــــالرجوع

الهيئـــــات المركزيـــــة علـــــى أشـــــخاص المجـــــالس البلديـــــة تتمثـــــل فـــــي الرقابـــــة علـــــى تشـــــكيل المجـــــالس 

 البلدية ومن مظاهر هذه الرقابة:  

ــــأليف  ــــة بت ــــ ســــلطة وزيــــر الشــــؤون البلدي ــــديات ـ ــــق بالبل ــــدي فيمــــا يتعل ــــس البل ــــة تقــــوم مقــــام المجل لجن

المحدثـــــــة ألول مـــــــرة وتعيـــــــين رئـــــــيس بـــــــين أعضـــــــائها وتســـــــتمر فـــــــي عملهـــــــا إلـــــــى حـــــــين انتخـــــــاب 

 .(1)المجلس في أول انتخابات تجري وفقًا ألحكام هذا القانون

ــــــدي ويتمتعــــــون  ــــــس البل ــــــين عضــــــوين مــــــن أعضــــــاء المجل ــــــة بتعي ــــــر الشــــــؤون البلدي ــــــ  ســــــلطة وزي ـ

 . (2)الصالحيات التي يتمتع بها األعضاء المنتخبون بنفس

ــــ ســــلطة وزيــــر الشــــؤون البلديــــة بتعيــــين نســــبة  مــــن أعضــــاء المجــــالس البلديــــة مــــن النســــاء،  %32ـ

ـــة، ويســـري نفـــس  ـــاخبين فـــي البلدي ـــر اَلنتخـــاب مـــن قـــوائم الن فـــي حـــال عـــدم تحقـــق هـــذه النســـبة عب

التــــي تكــــون مــــن عـــــدد  %32نســــبة الحكــــم علــــى مجلــــس أمانــــة عمــــان ولكــــن باســـــتثناء احتســــاب 

 .  (3)أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين

                                                           
 .0213لةنة  11 ج مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 11المادة  - 1
 .0213لةنة 11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  68المادة  - 2
 . 0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  1  ب 55المادة  - 3
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ـــــي حـــــال عـــــدم تقـــــدم العـــــدد  ـــــانوني للمجلـــــس ف ـــــي إكمـــــال النصـــــاب الق ـــــس الـــــوزراء ف ـــــ ســـــلطة مجل ـ

ــــــى توصــــــية  ــــــوزير المســــــتند إل ــــــى تنســــــيب ال ــــــاء عل ــــــس بن الكــــــافي مــــــن المرشــــــحين لعضــــــوية المجل

 .(1)ترشيحالحاكم اإلداري ممن تنطبق عليهم شروط ال

ــــتم  ــــة خــــالل المــــدة التــــي ي ــــس مؤقــــت إلدارة البلدي ــــين مجل ــــة فــــي تعي ــــ  ســــلطة وزيــــر الشــــؤون البلدي ـ

 . (2)فيها إعادة اَلنتخاب 

ــــس  ــــد مــــدة المجل ــــة تعــــذر إجرائهــــا وتمدي ــــي حال ــــات ف ــــل اَلنتخاب ــــوزراء فــــي تأجي ــــس ال ــــ ســــلطة مجل ـ

 .(3)القائم

 . (4)معدة من قبل مجلس المفوضين سلطة مجلس الوزراء في إقرار موازنة اَلنتخابات ال_

ســــيب المجلــــس، ندير التنفيــــذي للبلديــــة بنــــاء علــــى تـــــ ســــلطة وزيــــر الشــــؤون البلديــــة فــــي تعيــــين المــــ

نهاء خدماته، وتحديد راتبه، وعالواته، وشروط استخدامه، وسائر حقوقه المالية  .(5)وا 

 من أعضاء مجلس أمانة عمان.  %32ن نسبة يسلطة مجلس الوزراء في تعي_ 

ــــه إذا ارتكــــب  ــــس أو العضــــو في ــــيس المجل ــــي إســــقاط عضــــوية رئ ــــة ف ــــر الشــــؤون البلدي ــــ ســــلطة وزي ـ

ـــــاباًل للطعـــــن  ـــــوزير ق ـــــرار ال ـــــس ويكـــــون ق ـــــة جســـــيمة والحـــــق ضـــــررًا بمصـــــالح المجل خطـــــأ أو مخالف

 .(6)أمام المحكمة اإلدارية بصفته قرارا  إداريا

                                                           
 .0213لةنة  11  ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  16المادة  - 1
 .0213لةنة  11 د مي قانوي البلديا  ابردن .رقم 61المادة  - 2
 .0213لةنة  11 ج مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 51المادة  - 3
 .0213لةنة  11 أ مي قانوي البلدا  ابردن  رقم 53المادة  - 4
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 8المادة  - 5
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  66المادة  - 6
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اء فــــي حــــل المجلــــس البلــــدي أو المحلــــي قبــــل انتهــــاء مدتــــه وتشــــكيل لجنــــة ـــــ  ســــلطة مجلــــس الــــوزر 

تقــــوم مقامـــــه إلـــــى حــــين انتهـــــاء مدتـــــه وانتخــــاب المجلـــــس أو المجلـــــس المحلــــي الجديـــــد بنـــــاء علـــــى 

 .(1)تنسيب الوزير

ونظـــــــرًا لخطـــــــورة قـــــــرار حـــــــل المجـــــــالس البلديـــــــة مـــــــن قبـــــــل الهيئـــــــات المركزيـــــــة فـــــــ ن مـــــــن 

العديـــــد مـــــن الضـــــمانات ومنهـــــا اشـــــتراط إجـــــراء اَلنتخابـــــات الضـــــروري أن  يحـــــاط هـــــذا اإلجـــــراء ب

َلختيـــــــار مجلـــــــس جديـــــــد خـــــــالل مـــــــدة معينـــــــة، وقصـــــــر مهمـــــــة اللجنـــــــة التـــــــي تعـــــــين لتقـــــــوم مقـــــــام 

المجلــــس المنحــــل علــــى تصــــريف الشــــؤون العاجلـــــة ووجــــوب تســــبيب قــــرار الحــــل لضــــمان تحقيـــــق 

 .(2)الهدف الذي أنشئت الهيئة الالمركزية الخاضعة للوصاية من اجله

ــــــى  ــــــة عل ــــــات المركزي ــــــي وصــــــاية الهيئ ــــــد توســــــع ف ــــــي ق ــــــرى الباحــــــث أن المشــــــرع األردن وي

أشــــــخاص المجــــــالس البلديــــــة بمــــــا يتعــــــارض إلــــــى حــــــد مــــــا مــــــع روح نظــــــام الالمركزيــــــة اإلداريــــــة 

ويتبـــــدى ذلـــــك مـــــن خـــــالل العديـــــد مـــــن المظـــــاهر التـــــي قمنـــــا بتعـــــدادها، ويعتبـــــر مـــــن أخطـــــر هـــــذه 

الس البلديـــــــة والمحليــــــة دون اشـــــــتراط القـــــــانون المظــــــاهر ســـــــلطة مجلــــــس الـــــــوزراء فــــــي حـــــــل المجــــــ

تســـــــبيب القـــــــرار ليمـــــــارس القضـــــــاء رقابتـــــــه علـــــــى مشـــــــروعيته نظـــــــرًا  لخلـــــــو القـــــــانون مـــــــن تحديـــــــد 

األســـــــباب الموجبـــــــة للحـــــــل ويعتبـــــــر ذلـــــــك مـــــــن الم خـــــــذ علـــــــى القـــــــانون، وذلـــــــك ألن عـــــــدم تقنـــــــين 

حمــــــة األســــــباب التــــــي مــــــن شــــــأنها حــــــل المجلــــــس مــــــن شــــــأنها أن تجعــــــل هــــــذه المجــــــالس تحــــــت ر 

الســـــلطة المركزيـــــة التـــــي تتمتـــــع بســـــلطة حلهـــــا متـــــى شـــــاءت ممـــــا يتعـــــارض مـــــع نظـــــام الالمركزيـــــة 

ــــة الشــــعبية  ــــافى مــــع تعزيــــز قــــيم الديمقراطي ــــاخبين عــــرض الحــــائط ويتن ــــ رادة الن اإلداريــــة ويضــــرب ب

 التي يسعى النظام الالمركزي إلى ترسيخها في السلوك والممارسة والوجدان. 
                                                           

 .0213لةنة  11 أ مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 50المادة  - 1
 .168ق، ص ينعاي نوا ، المرج  الةاب - 2
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 المطلب الثاني

 والمحلية اإلدارية للهيئات المركزية على أعمال المجالس البلديةالوصاية 

َل يقتصـــــــر نطـــــــاق الوصـــــــاية اإلداريـــــــة للهيئـــــــات المركزيـــــــة علـــــــى المجـــــــالس البلديـــــــة فـــــــي 

ظــــل النظــــام الالمركــــزي علــــى الرقابــــة علــــى أشــــخاص المجــــالس البلديــــة، بــــل يمتــــد نطاقــــه ليشــــمل 

ــــــة الســــــلطة  ــــــأعمــــــال هــــــذه المجــــــالس، وتتجســــــد رقاب ــــــة ووصــــــايتها عل ى أعمــــــال المجــــــالس المركزي

 ما يلي: البلدية من خالل

للقـــــــوانين واألنظمـــــــة التـــــــي تحكـــــــم عملهـــــــا، التثبـــــــت مـــــــن مطابقـــــــة أعمـــــــال المجـــــــالس البلديـــــــة :أوالً  

 :(1)تتجلى هذه الرقابة بالمظاهر التاليةو 

بتطبيـــــق ــــــ ســـــلطة وزيـــــر الشـــــؤون البلديـــــة بـــــالتحقق مـــــن مـــــدى التـــــزام البلـــــديات والمجـــــالس المحليـــــة 

القـــــــوانين واألنظمـــــــة المعمـــــــول بهـــــــا التـــــــي تحكـــــــم عملهـــــــا، ومراقبـــــــة أداء البلـــــــديات ومـــــــدى تقيـــــــدها 

 بتنفيذ الخطط السنوية واَللتزام ببنود الموازنة.

ــــــ ســــــلطة وزيــــــر الشــــــؤون البلديــــــة بــــــالتفتيش علــــــى أي بلديــــــة أو مجلــــــس محلــــــي وبــــــ جراء فحــــــص  ـ

ـــــــى أمـــــــاكن العمـــــــل فيهـــــــا ـــــــى صـــــــناديقها وعل ـــــــب التابعـــــــة لهـــــــا والمســـــــ ،فجـــــــائي عل تودعات والمكات

والمجلـــــــــس المحلـــــــــي  البلــــــــدي واَلطــــــــالع علـــــــــى معامالتهــــــــا والقـــــــــرارات الصـــــــــادرة عــــــــن المجلـــــــــس

واَلســـــتفهام مـــــن أي موظـــــف أو مســـــتخدم فيهـــــا عـــــن أي أمـــــر  ،وقـــــرارات اللجـــــان المحليـــــة واللوائيـــــة

ـــــى الـــــرئيس واألعضـــــاء والمـــــوظفين والمســـــتخدمين أن يســـــهلوا مهمتـــــه ويجيبـــــوا علـــــى أســـــئلته،  وعل

ــــــي إجــــــراء وظــــــائفهم  ــــــة ف ــــــًا لمــــــوظفي الدول ــــــر المتعــــــاون معيق ــــــار الشــــــخص غي ــــــة اعتب تحــــــت طائل

                                                           
 .0213لةنة  11 أ مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 00المادة  - 1
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ـــــر الضـــــبط المـــــن ـــــات، ويعتب ـــــانون العقوب ـــــب بمقتضـــــى ق ـــــتش الحكـــــومي الرســـــمية ويعاق ظم مـــــن المف

  ضبطًا رسميًا َل يطعن به إَل بالتزوير.

ويســـــــتنتج ممـــــــا تقـــــــدم ان غايـــــــة المشـــــــرع األردنـــــــي فـــــــي الرقابـــــــة والتفتـــــــيش علـــــــى أعمـــــــال 

ــــــة  ــــــى مطابقــــــة أعمــــــال المجــــــالس البلدي البلديــــــة منــــــع أي تجــــــاوز قــــــد يقــــــع للقــــــانون، والحــــــرص عل

ــــــــاَل ــــــــع التســــــــيب والالمب ــــــــوانين واألنظمــــــــة، ومن ــــــــة للق ــــــــة والمحلي ــــــــام المجــــــــالس البلدي ة وضــــــــمان قي

 والمحلية بعملها على أكمل وجه. 

 من خاللالرقابة على الموارد المالية للبلديات: : ثانياً  

ــــ تعليــــق قــــرار المجــــالس البلديــــة ب ة وهــــب أو رهــــن أو تــــأجير أيــــة أمــــوال غيــــر منقولــــتخصــــيص أو ـ

 .(1)يةموافقة وزير الشؤون البلدعلى  للبلدية  لمدة تزيد عن خمس سنوات

ــــــى أي  ــــــة المســــــبقة عل ــــــر الشــــــؤون البلدي ــــــة وزي ــــــى موافق ــــــة عل ــــــ ضــــــرورة حصــــــول المجــــــالس البلدي ـ

ومقـــــــدار الفائـــــــدة وطريقـــــــة ، والغايـــــــة التـــــــي ســـــــينفق مـــــــن أجلهـــــــا  ،قـــــــرض ينـــــــوي المجلـــــــس ابرامـــــــه

الحصــــول  يجــــب حكوميــــةفيهــــا الحصــــول علــــى القــــرض كفالــــة  تطلــــبالســــداد، وفــــي الحالــــة التــــي ي

 .  (2)على موافقة مجلس الوزراء 

ـــــ  توزيـــــع حصـــــيلة الـــــواردات الماليـــــة علـــــى البلـــــديات بالنســـــب التـــــي يقررهـــــا مجلـــــس الـــــوزراء بنـــــاء  ـ

لـــــدفع ، وحـــــق مجلـــــس الـــــوزراء فـــــي تخصـــــيص قســـــمًا مـــــن هـــــذه الـــــواردات (3)علـــــى تنســـــيب الـــــوزير 

هــــــا مجــــــالس لتمكينهــــــا مســــــاعدات ماليــــــة لمجــــــالس الخــــــدمات المشــــــتركة والقــــــرى التــــــي َل توجــــــد في

                                                           
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  1 أ   13المادة  - 1
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  10المادة  - 2
 .0213لةنة  11 ب مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 05المادة  - 3
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مـــــن القيـــــام بمشـــــاريع ذات أهميـــــة، ودفـــــع نفقـــــات فحـــــص حســـــابات البلديـــــة، وأيضـــــًا دفـــــع النفقـــــات 

  .(1) والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلدية

ــــــ حـــــق مجلـــــس الـــــوزراء بنـــــاء علـــــى قـــــرار المجلـــــس ومصـــــادقة وزيـــــر الشـــــؤون البلديـــــة فـــــي شـــــطب 

مبلــــــغ مســــــتحق للبلديــــــة بعــــــد مــــــرور خمــــــس ســــــنوات علــــــى اســــــتحقاقه إذا تعــــــذر تحصــــــيله، أو  أي

 .  (2)كان الشطب في مصلحة البلدية

ــــــــ ســـــــلطة وزيـــــــر الشـــــــؤون البلديـــــــة فـــــــي المصـــــــادقة  علـــــــى الميزانيـــــــة الســـــــنوية للمجـــــــالس البلديـــــــة،  

" يعــــد المجلــــس الموازنــــة الســــنوية  أ مــــن قــــانون البلــــديات علــــى مــــا يلــــي م36حيــــث نصــــت المــــادة 

ـــــــس  ـــــــة وَل يعمـــــــل بهـــــــا اَل بعـــــــد اقرارهـــــــا مـــــــن المجل ـــــــات المجـــــــالس المحلي للبلديـــــــة متضـــــــمنة موازن

ــــــب المــــــوظفين وعالواتهــــــم مــــــا نســــــبته  ــــــى أن َل تتجــــــاوز فيهــــــا روات ــــــوزير عليهــــــا، عل ومصــــــادقة ال

ـــــديات التـــــي تزيـــــد فيهـــــا رواتـــــب المـــــوظفين وعالو 21%) ـــــة فـــــي البل اتهـــــم عـــــن ( مـــــن حجـــــم الموازن

ــــك وتصــــبح هــــذه النســــبة  ــــاذ أحكــــام هــــذا  %11ذل مــــن حجــــم الموازنــــة بعــــد خمــــس ســــنوات مــــن نف

القـــــانون ويحـــــدد مجلـــــس الـــــوزراء مقـــــدار هـــــذه النســـــبة بعـــــد مـــــرور تلـــــك المـــــدة". كمـــــا يتمتـــــع وزيـــــر 

 .(3)الشؤون البلدية بحق تصديق الحساب الختامي للبلدية

 .(4)عليها بةلبلديات ورقابة ديوان المحاسـ حق وزارة الشؤون البلدية في تدقيق حسابات ا

ويــــرى الباحــــث ان المشــــرع األردنــــي قــــد وســــع مــــن نطــــاق الرقابــــة اإلداريــــة التــــي تمارســــها 

الســـــلطة المركزيـــــة علـــــى أعمـــــال المجـــــالس البلديـــــة ومواردهـــــا الماليـــــة، حيـــــث حولـــــت هـــــذه الرقابـــــة 

                                                           
 .0213لةنة  11 ج مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 05المادة  - 1
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  03المادة  - 2
 .0213لةنة  11 ا مي قانوي البلديا  ابردن  رقم 00المادة  - 3
 .0213لةنة  11مي قانوي البلديا  ابردن  رقم  09المادة  - 4
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ذلـــــك مـــــن خـــــالل المـــــادة  أعمـــــال المجـــــالس البلديـــــة أشـــــبه باألعمـــــال الحكوميـــــة للمـــــوظفين ويتجلـــــى

 مأ من قانون البلديات والمتعلقة بالتفتيش على المجالس البلدية.23

كمـــــا وســـــع المشـــــرع األردنـــــي مـــــن نطـــــاق رقابـــــة الهيئـــــات المركزيـــــة علـــــى المـــــوارد الماليـــــة 

للبلـــــــديات بحيـــــــث أصـــــــبح قـــــــرار تمويـــــــل هـــــــذه البلـــــــديات بيـــــــد هـــــــذه الهيئـــــــات. ونعتقـــــــد أن هيمنـــــــة 

ال المجــــالس البلديــــة بهــــذه الطريقــــة يتنــــافى مــــع مبــــدأ الالمركزيــــة فــــي الســــلطة المركزيــــة علــــى أعمــــ

ممــــــــا يفــــــــرض التخفيــــــــف مــــــــن نطــــــــاق هيمنــــــــة الســــــــلطة  اإلدارة الــــــــذي اختطــــــــه المشــــــــرع األردنــــــــي

 . المركزية على المجالس البلدية والمحلية
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 الفصل الرابع

 تطبيقات الالمركزية اإلدارية في العراق

 وتعديالته 6442لسنة  64 إقليم رقمعلى ضوء قانون المحافظات غير المنتظمة في 

أســــــلوب الالمركزيــــــة اإلداريــــــة فــــــي التنظــــــيم اإلداري بموجــــــب دســــــتور ســــــنة بأخــــــذ العــــــراق 

ـــــــى أن النظـــــــام اَلتحـــــــادي فـــــــي جمهوريـــــــة  446حيـــــــث نصـــــــت المـــــــادة  3112 مـــــــن الدســـــــتور عل

ــــــاليم ومحافظــــــاتالعــــــراق يتكــــــون مــــــن عاصــــــمة  ــــــم تقســــــيم  وأق ــــــة. كمــــــا ت دارات محلي ــــــة وا  َل مركزي

محافظــــات العــــراق إلــــى عــــدد مــــن األقضــــية والنــــواحي والقــــرى، ومــــنح المحافظــــات التــــي لــــم تنــــتظم 

فــــــي إقلــــــيم صــــــالحيات إداريــــــة وماليــــــة واســــــعة اســــــتنادًا لمبــــــدأ الالمركزيــــــة اإلداريــــــة، وقــــــد اعتبــــــر 

افظـــــة، كمـــــا منـــــع الدســـــتور ســـــائر الـــــرئيس التنفيـــــذي األعلـــــى فـــــي المح العراقـــــي المحـــــافظالدســـــتور 

الجهـــــــــات الحكوميـــــــــة مـــــــــن ممارســـــــــة الســـــــــيطرة أو اإلشـــــــــراف علـــــــــى مجلـــــــــس المحافظـــــــــة لتـــــــــأمين 

واســــــتنادًا إلــــــى الدســــــتور فقــــــد أصــــــدر المشــــــرع العراقــــــي قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر   .(1)اســــــتقالليته

قــــــام بتعــــــديل هــــــذا القــــــانون بموجــــــب التعــــــديل  ، كمــــــا3112لســــــنة  34المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم 

ــــــــــم ــــــــــم ،3141 لســــــــــنة 42 األول رق ــــــــــاني رق ــــــــــي الثغــــــــــرات  3142لســــــــــنة  49 والتعــــــــــديل الث لتالف

ــــق،  ــــد التطبي ــــي ظهــــرت عن ــــواقص الت ــــانون والن ــــاول هــــذا الق ــــد تن تشــــكيل واختصاصــــات مجــــالس وق

 المحافظات، والمجالس المحلية الممثلة بالقضاء والناحية. 

ومؤسســــــاتها فــــــ ن تناولنــــــا ولتســــــليط الضــــــوء علــــــى تجربــــــة اإلدارة الالمركزيــــــة فــــــي العــــــراق 

فيــــــــه عضــــــــوية مجــــــــالس  نبحــــــــثالــــــــذي  المبحااااااااث األوللهــــــــذا الموضــــــــوع ســــــــيكون مــــــــن خــــــــالل 

فنتنـــــاول اختصاصـــــات  المبحاااااث الثاااااانيأمـــــا فـــــي  العـــــراق،المحافظـــــات، والمجـــــالس المحليـــــة فـــــي 
                                                           

 .0223ر العراق  لةنة مي الدةتو 119المادة  - 1
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اختصاصـــــات  المبحاااااث الثالاااااثفـــــي  نبحـــــثمجـــــالس المحافظـــــات، والمحـــــافظين فـــــي العـــــراق، ثـــــم 

 المجالس المحلية والرقابة الدستورية والقضائية عليها.

 المبحث األول

 عضوية مجالس المحافظات

 والمجالس المحلية في العراق 

ـــــيم فـــــي العـــــراق رقـــــم  ـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقل  3112لســـــنة  34حـــــدد قـــــانون المحافظـــــات غي

ـــــه، ـــــة. كمـــــا الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا لعضـــــوية مجـــــالس المحافظـــــات، والمجـــــ وتعديالت الس المحلي

 تضمن حاَلت انتهاء عضوية هذه المجالس.  

الــــذي  المطلااااب األولواســــتنادا لمــــا تقــــدم فــــ ن تناولنــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل 

فيــــــه الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا لعضــــــوية مجــــــالس المحافظــــــات والمجــــــالس المحليــــــة. أمــــــا  نبحــــــث

 المحافظات والمجالس المحلية.  فنتناول حاَلت انتهاء عضوية مجالس المطلب الثانيفي 
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 المطلب األول

 الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس المحافظات 

 والمجالس المحلية 

ــــــي العــــــراق  مجــــــالس المحافظــــــات،يشــــــترط فــــــي المرشــــــح لعضــــــوية  ــــــة ف والمجــــــالس المحلي

 أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أن يكــــون عراقيــــًا كامــــل األهليــــة أتـــــم الثالثــــين ســــنة مــــن عمـــــره عنــــد الترشــــيح. وهــــذا الشـــــرط  :أوالً 

ــــس انتخــــابي شــــخص َل يحمــــل جنســــية  ــــر المعقــــول أن يترشــــح لعضــــوية مجل ــــه مــــن غي بــــديهي ألن

ــــة أن  ــــك بغي ــــذي يترشــــح فيــــه، وقــــد حــــدد المشــــرع العراقــــي ســــن المرشــــح بثالثــــين عامــــًا وذل ــــد ال البل

ــــــا ــــــي تتطلبهــــــا طبيعــــــة عضــــــوية يكــــــون المرشــــــح ناضــــــجًا وق ــــــام بالخدمــــــة العامــــــة الت ــــــى القي درًا عل

 مجلس المحافظة. 

 أن يكون حاصاًل على الشهادة اإلعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها. : ثانياً 

ـــــــة  :ثالثااااااااً  أن يكـــــــون حســـــــن الســـــــيرة والســـــــمعة والســـــــلوك وغيـــــــر محكـــــــوم بجنايـــــــة أو جنحـــــــة مخل

ـــــــه التمثيليـــــــة فمـــــــن  بالشـــــــرف: نظـــــــرًا لحساســـــــية عمـــــــل عضـــــــو مجلـــــــس المحافظـــــــة، وطبيعـــــــة عمل

 الضروري أن يتحلى هذا العضو بأسباب الكفاءة والنزاهة.

ـــــة أو مقيمـــــ :رابعاااااا ـــــاء المحافظـــــة بموجـــــب ســـــجل األحـــــوال المدني ًا فيهـــــا بشـــــكل أن يكـــــون مـــــن أبن

ــــــر  ــــــه فيهــــــا ألغــــــراض التغيي ــــــى أن َل تكــــــون إقامت ــــــل عــــــن عشــــــر ســــــنوات عل مســــــتمر لمــــــدة َل تق

ــــــــين أهــــــــل  ــــــــس المحافظــــــــة ب ــــــــك ألن اإلقامــــــــة المتواصــــــــلة للمرشــــــــح لعضــــــــوية مجل ــــــــديمغرافي ذل ال
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المحافظـــــــة مـــــــن شـــــــأنها أن تجعلـــــــه يتحســـــــس احتياجـــــــات المحافظـــــــة، ويجعلـــــــه معروفـــــــًا ألبنائهـــــــا، 

 الذين سينتخبونه.

أن َل يكـــــون مـــــن أفـــــراد القـــــوات المســــــلحة أو المؤسســـــات األمنيـــــة عنـــــد ترشـــــحه: وهــــــذا  :سااااااً خام

الشــــــرط يتعلــــــق بطبيعــــــة عمــــــل عضــــــو مجلــــــس المحافظــــــة ذو الطــــــابع المــــــدني البعيــــــد كــــــل البعــــــد 

 .(1) عن الطابع العسكري

جـــــــراءات اجتثـــــــاث البعـــــــث أو أي قـــــــانون آخـــــــر يحـــــــل  :سادسااااااااً  أن َل يكـــــــون مشـــــــموًَل بأحكـــــــام وا 

 محله.

ــــوطن أو المــــال العــــام بحكــــم  :ابعاً ساااا ــــر مشــــروع علــــى حســــاب ال أن َل يكــــون قــــد أثــــرى بشــــكل غي

 . (2) قضائي لضمان نزاهة المرشح وأخالقه

كمــــا أضـــــاف قـــــانون المحافظـــــات العراقـــــي غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم شـــــرطًا يتعلـــــق بعـــــدم 

صــــــب جــــــواز الجمــــــع بــــــين عضــــــوية مجلــــــس المحافظــــــة أو المجــــــالس المحليــــــة أو أي عمــــــل أو من

رســـــــمي آخــــــــر، وأجـــــــاز لعضــــــــو مجلــــــــس المحافظـــــــة أو المجلــــــــس المحلــــــــي الحـــــــق بــــــــالعودة إلــــــــى 

وظيفتـــــــه األولـــــــى بعـــــــد انتهـــــــاء مـــــــدة عضـــــــويته، وطالـــــــب كافـــــــة الجهـــــــات الرســـــــمية تســـــــهيل أمـــــــر 

 . (3)الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة إليها بعد انتهاء مدة العضوية

ويؤيــــد الباحــــث وجهــــة نظــــر المشــــرع العراقــــي بضــــرورة عــــدم الجمــــع بــــين الوظيفــــة العامــــة 

وعضـــــوية المجـــــالس اَلنتخابيـــــة قطعـــــًا لـــــدابر المحابـــــاة والشـــــبهة، وعـــــدم اســـــتغالل الموظـــــف العـــــام 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01المادة اللامةة مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  - 1
 وتعديالتك. 0229لةنة  01المادة اللامةة مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  - 2
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  أوال مي قانوي المحالظا  19المادة  - 3
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ــــاء  ــــه الــــذي انقطــــع عنــــه أثن ــــه فــــي العــــودة إلــــى وظيفتــــه وعمل لوظيفتــــه، وضــــرورة إفســــاح المجــــال ل

 مجالس المنتخبة.وجوده في عضوية أحد ال

 المطلب الثاني

 حاالت انتهاء عضوية مجالس المحافظات 

 والمجالس المحلية 

 : (1)تنتهي عضوية مجالس المحافظات والمجالس المحلية في العراق في الحاَلت التالية

ـــــع ســـــنوات.:أوالً  ـــــة للعضـــــو والبالغـــــة أرب ـــــدورة اَلنتخابي ـــــي  انتهـــــاء مـــــدة ال ـــــت العضـــــوية ف ســـــواء كان

 ، أو المجالس المحلية.المحافظاتمجالس 

عضـــــوية مجلـــــس المحافظـــــة أو المجلـــــس المحلـــــي فـــــي  بعاهـــــة: تنتهـــــيالوفـــــاة أو اإلصـــــابة :ثانياااااًا 

، يمنعــــــه مــــــن (2) خطيــــــرحالــــــة وفــــــاة العضــــــو أو إصــــــابته بعاهــــــة مســــــتديمة أو بعجــــــز أو مــــــرض 

تقـــــوم بالكشـــــف علـــــى  اَلســـــتمرار فـــــي عملـــــه بنـــــاء علـــــى قـــــرار صـــــادر مـــــن لجنـــــة طبيـــــة مختصـــــة

العضـــــو لتحديـــــد حالتـــــه الصـــــحية ومـــــدى قدرتـــــه علـــــى اَلســـــتمرار فـــــي عضـــــوية المجـــــالس البلديـــــة 

 .والمحلية

اَلســــتقالة: أجــــاز القــــانون للعضــــو أن يقــــدم اســــتقالته تحريريــــًا إلــــى رئــــيس المجلــــس المعنــــي :ثالثااااًا 

ة مقبولــــــة إذا الــــــذي يقــــــوم بعرضــــــها فــــــي أول جلســــــة تاليــــــة لغــــــرض البــــــت فيهــــــا، وتعتبــــــر اَلســــــتقال

تمــــــت الموافقــــــة عليهــــــا مــــــن أغلبيــــــة أعضــــــاء المجلــــــس، أمــــــا إذا تــــــم رفــــــض اَلســــــتقالة ومــــــع ذلــــــك 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  6المادة  - 1
( التنظيم القانون  لمجالر المحالظا   ير المنتظمة ل  رقليم ل  العراق، 0212الةلطان  نورر هادي وحيد) - 2

 .121  88مقارنة، رةالة ماجةتير، يلية القانوي، جامعة بابل، ص  دراةة
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أصــــــر العضــــــو علــــــى تقــــــديمها والتمســــــك فيهــــــا ففــــــي هــــــذه الحالــــــة َل منــــــاص أمــــــام المجلــــــس مــــــن 

 قبولها. 

اإلقالـــــة: يعتبـــــر العضـــــو مقـــــاًَل إذا تخلـــــف عـــــن حضـــــور أربـــــع جلســـــات متتاليـــــة أو غـــــاب :رابعاااااًا 

ــــس ربــــ 1م4 ع عــــدد جلســــات المجلــــس خــــالل مــــدة أربعــــة أشــــهر دون عــــذر مشــــروع، ويــــدعو المجل

ــــاري   ــــى األقــــل مــــن ت ــــام عل ــــي جلســــة تعقــــد بعــــد ســــبعة أي ــــه ف ــــى أقوال العضــــو لغــــرض اَلســــتماع إل

ـــــة لعـــــدد أعضـــــاء  ـــــة المطلق ـــــس باألغلبي ـــــرار يتخـــــذه المجل تبليغـــــه بموعـــــدها ويعـــــد العضـــــو مقـــــاًَل بق

 المجلس.

مــــــن  2ط مــــــن شــــــروط العضــــــوية المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة فقــــــدان العضــــــو لشــــــر :خامسااااااًا 

، ويبـــــــت المجلـــــــس والمجـــــــالس المحليـــــــة فـــــــي صـــــــحة عضـــــــوية أعضـــــــائه  (1)قـــــــانون المحافظـــــــات،

 باألغلبية المطلقة لعدد أعضائه خالل ثالثون يومًا من تاري  أول جلسة له.  

ـــــــرار إنهـــــــاء العضـــــــوية أمـــــــام محكمـــــــة  ـــــــس الطعـــــــن بق ـــــــانون لعضـــــــو المجل ـــــــد أجـــــــاز الق وق

عــــــن طريــــــق تقــــــديم اســــــتدعاء إلــــــى  ( يومــــــًا مــــــن تــــــاري  تبلغــــــه القــــــرار42القضــــــاء اإلداري خــــــالل)

وتبـــــــت المحكمـــــــة  ديـــــــوان المحكمـــــــة يتضـــــــمن طعـــــــن العضـــــــو بـــــــالقرار واألســـــــباب المؤيـــــــدة لطعنـــــــه

 .بالطعن خالل مدة ثالثين يومًا من تاري  استالمها الطعن ويكون قرارها باتاً 

ـــــــه المشـــــــرع ـــــــد الباحـــــــث مـــــــا ذهـــــــب إلي العراقـــــــي مـــــــن إعطـــــــاء مجـــــــالس المحافظـــــــات  ويؤي

البــــــت فـــــي مســــــألة قبــــــول أو رفـــــض اســــــتقالة العضـــــو، وفــــــي حالــــــة  المحليــــــة صـــــالحيةوالمجـــــالس 

                                                           
لةنة  01( شرح تفصيل  لقانوي المحالظا   ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0212القية  حناي محمد و لروي) - 1

 .68، ماةةة النور الجامعية، ب داد، ص 0229
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ــــى فكــــرة  ــــك ألن العمــــل العــــام يقــــوم عل إصــــرار العضــــو علــــى اَلســــتقالة تعتبــــر اســــتقالته نافــــذة وذل

 الدافع الذاتي وَل يمكن إكراه احد على القيام بعمل َل يرغب به. 

 المبحث الثاني

 اختصاصات مجالس المحافظات

 في العراق والمحافظين 

 وتعديالتــــــه 3112لســــــنة  34نظــــــم قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم 

ــــــين الســــــلطات  ــــــداخل بينهــــــا وب ــــــك منعــــــًا للت فــــــي العــــــراق اختصاصــــــات مجــــــالس المحافظــــــات، وذل

 ،(1)، لمجــــــالس عــــــن الســــــلطات اَلتحاديــــــةاَلتحاديــــــة، وتأمينــــــًا لالســــــتقالل اإلداري والمــــــالي لهــــــذه ا

كمــــــا اهــــــتم بتحديــــــد آليــــــات اختيــــــار المحــــــافظين، وصــــــالحياتهم وذلــــــك نظــــــرًا للــــــدور الهــــــام الــــــذي 

 ينهضون به في محافظاتهم.

الــــذي  األول المطلاااابواســــتنادًا لمــــا تقــــدم فــــ ن تناولنــــا لهــــذا الموضــــوع ســــيكون مــــن خــــالل 

فنتنـــــاول  الثااااااني المطلااااابفيـــــه اختصاصـــــات مجـــــالس المحافظـــــات فـــــي العـــــراق، أمـــــا فـــــي  نبحـــــث

 اختصاصات المحافظين في العراق.

  

                                                           
وتعديالتك علم أي  0229لةنة  01ة ل  رقليم رقم   انياع مي قانوي المحالظا   ير المنتظم0حين نص  المادة  - 1

 و تتمت  المجالر بالشلصية المعنوية واالةتقالل المال  ويم لها رئيةها أو مي يلولكو.
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 المطلب األول

 اختصاصات مجالس المحافظات 

علــــــى توزيــــــع اَلختصاصــــــات  3112مــــــن الدســــــتور العراقــــــي لســــــنة  444نصــــــت المــــــادة 

ـــــة ـــــين الســـــلطات اَلتحادي ـــــر ال ،ب ـــــرت أن واألقـــــاليم والمحافظـــــات غي ـــــث اعتب ـــــيم حي منتظمـــــة فـــــي إقل

كــــل مــــا لــــم يــــنص عليــــه حصــــريًا علــــى أنــــه يــــدخل ضــــمن نطــــاق الســــلطات اَلتحاديــــة يكــــون مــــن 

صـــــــالحية المحافظـــــــات، أمـــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق  بالصـــــــالحيات المشـــــــتركة بـــــــين الحكومـــــــة اَلتحاديـــــــة 

 34رقـــــم  مواألقــــاليم فتكـــــون األولويـــــة فيهــــا لقـــــانون األقـــــاليم والمحافظــــات غيـــــر المنتظمـــــة فــــي إقلـــــي

ــــــــى اَلختصاصــــــــات  وتعديالتــــــــه 3112لســــــــنة  ــــــــة عل ــــــــة الخــــــــالف بينهمــــــــا، ومــــــــن األمثل ــــــــي حال ف

الحصـــــرية للســـــلطة اَلتحاديــــــة المركزيـــــة المســــــائل المتعلقـــــة بالسياســـــة الخارجيــــــة واألمـــــن الــــــوطني 

، وأيضــــــا مـــــن األمثلــــــة (1)والسياســـــة المائيــــــة والجنســـــية وتنظــــــيم توزيـــــع الميــــــاه علـــــى أقــــــاليم الدولـــــة

اَلختصاصـــــــــات المشـــــــــتركة الحصـــــــــرية بـــــــــين الســـــــــلطة المركزيـــــــــة والمحافظـــــــــات المســـــــــائل علـــــــــى 

ـــــــع األثريـــــــة، وتنظـــــــيم مصـــــــادر الطاقـــــــة الكهربائيـــــــة والسياســـــــات  ـــــــة بـــــــالنفط والغـــــــاز والمواق المتعلق

 .  (2)البيئية والصحية والتعليمية

ويضــــــــم مجلــــــــس المحافظــــــــة أعضــــــــاء منتخبــــــــين يجــــــــب ان يتناســــــــب عــــــــددهم مــــــــع عــــــــدد 

ـــــس المحافظـــــة مـــــن خمســـــة وعشـــــرين مقعـــــدًا يضـــــاف إليهـــــا مقعـــــد ســـــكان المحافظـــــة  ويتكـــــون مجل

                                                           
 ..0223مي الدةتور العراق  لةنة  120أنظر المادة  - 1
 .0223مي الدةتور العراق  لةنة  112و 128أنظر المواد  - 2
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( خمســــــــــمائة ألــــــــــف 211111( مــــــــــائتي ألــــــــــف نســــــــــمة لمــــــــــا زاد عــــــــــن )311111احــــــــــد لكــــــــــل )و 

 . (1)نسمة

وبغيـــــة ترســـــي  اَلســـــتقالل المـــــالي لمجلـــــس المحافظـــــة فقـــــد اهـــــتم القـــــانون بتنويـــــع مصـــــادر 

مـــــــــن قـــــــــانون  11صـــــــــت المـــــــــادة دخـــــــــل المحافظـــــــــات لتمكينهـــــــــا مـــــــــن القيـــــــــام بواجباتهـــــــــا حيـــــــــث ن

ـــــــي إقلـــــــيم رقـــــــم  علـــــــى أن "تتكـــــــون وتعديالتـــــــه  3112لســـــــنة  34المحافظـــــــات غيـــــــر المنتظمـــــــة ف

 مما يأتي:الموارد المالية للمحافظة 

مـــــــا تخصصـــــــه الموازنـــــــة اَلتحاديـــــــة للمحافظـــــــة بمـــــــا يكفـــــــي للقيـــــــام بأعبائهـــــــا ومســـــــؤولياتها  :أواًل 

يـــــؤمن التنميـــــة المتوازنـــــة لمختلـــــف منـــــاطق وحســـــب نســـــبة الســـــكان فيهـــــا ودرجـــــة المحروميـــــة وبمـــــا 

 البالد.

 المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل: اإليرادات:ثانيًا 

 ـ أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع اَلستثمارية التي تقوم بها.4

ـــــة النافـــــذة ضـــــمن 3 ـــــة والمحلي ـــــ الضـــــرائب والرســـــوم والغرامـــــات المفروضـــــة وفـــــق القـــــوانين اَلتحادي ـ

 المحافظات.

يجارـ بدَلت بيع 2  أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. وا 

 األراضي المستغلة من قبل الشركات. إيجارـ بدَلت 1

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم مي قانوي  1 5المادة  - 1
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ــــــ الضـــــرائب التـــــي يفرضـــــها المجلـــــس علـــــى الشـــــركات العاملـــــة فيهـــــا تعويضـــــًا عـــــن تلـــــوث البيئـــــة 2

 وتضرر البنى التحتية.

 ق الدستور والقوانين اَلتحادية.ـ التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وف6

 المنافذ الحدودية. إيراداتـ نصف 2

ــــــي المحافظــــــة وخمســــــة 2 ــــــ تتقاضــــــى المحافظــــــة خمســــــة دوَلرات عــــــن كــــــل برميــــــل نفــــــط منــــــتج ف ـ

نفـــــط خـــــام مكـــــرر فـــــي مصـــــافي المحافظـــــة، وخمســـــة دوَلرات عـــــن كـــــل  دوَلرات عـــــن كـــــل برميـــــل

 فظة.مترًا مكعبًا منتجًا من الغاز الطبيعي في المحا 421

تخصـــــص الســـــلطات المحليـــــة حصـــــة عادلـــــة للوحـــــدات اإلداريـــــة التـــــي تتبعهـــــا بمـــــا يكفيهـــــا  ثالثاااااُا:

 للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

المحاســــــبية كمــــــا نــــــص القــــــانون علــــــى أن تقــــــوم إدارة المحافظــــــة ومجلســــــها ب تبــــــاع الــــــنظم 

، وخضــــــــوع دوائــــــــر المحافظـــــــة والمجــــــــالس لرقابــــــــة وتــــــــدقيق (1)فــــــــي عمليــــــــة الحســـــــابات" المعتمـــــــدة

، وعلــــــى (2)ديـــــوان الرقابــــــة الماليـــــة وفــــــروع الهيئـــــات المســــــتقلة المشـــــكلة بموجــــــب أحكـــــام الدســــــتور 

أن تســــــلم الميزانيـــــــة المخصصــــــة للمحافظـــــــة الـــــــواردة ضــــــمن الموازنـــــــة اَلتحاديــــــة إلـــــــى المحافظـــــــة 

 .(3)تراتيجيةمباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات اإلس

 34مـــــن قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقلـــــيم رقـــــم  أوَلً م3اعتبـــــرت المـــــادة  وقـــــد

مجلــــــس المحافظــــــة أعلــــــى ســــــلطة تشــــــريعية ورقابيــــــة ولــــــه حــــــق إصــــــدار وتعديالتــــــه  3112لســــــنة 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  مي قانوي المحالظا  16المادة  - 1
 وتعديالتك. 0229لةنة  01مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  10المادة  - 2
 وتعديالتك. 0229لةنة  01مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  30المادة  - 3
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التشـــــريعات المحليـــــة فـــــي حـــــدود المحافظـــــة بمـــــا يمكنـــــه مـــــن إدارة شـــــؤونها وفـــــق مبـــــدأ الالمركزيـــــة 

 يتعارض مع الدستور والقوانين اَلتحادية. اإلدارية بما َل

 واستنادًا لما تقدم يمكننا إيجاز اختصاصات مجلس المحافظة بما يلي:

 االختصاصات التنظيمية: :أوالً 

يقـــــوم مجلـــــس المحافظـــــة وفـــــي أول جلســـــة لـــــه بانتخـــــاب رئـــــيس المجلـــــس ونائبـــــه فـــــي أول 

جلســــة يعقــــدها بــــدعوة مــــن المحــــافظ خــــالل خمســــة عشــــر يومــــًا مــــن تــــاري  المصــــادقة علــــى نتــــائج 

اَلنتخابـــــات وفـــــي حالـــــة عـــــدم دعـــــوة المحـــــافظ َلنعقـــــاد المجلـــــس يعقـــــد تلقائيـــــًا فـــــي اليـــــوم الســـــادس 

.  كمـــــــا يتمتـــــــع المجلـــــــس بحـــــــق الموافقـــــــة علـــــــى تعيـــــــين (1)ســـــــناعشـــــــر برئاســـــــة أكبـــــــر األعضـــــــاء 

أصــــــحاب المناصــــــب العليــــــا فــــــي المحافظــــــة باألغلبيــــــة المطلقــــــة لعــــــدد أعضــــــاء المجلــــــس بعــــــد أن 

 .(2)يتم ترشيح ثالثة أشخاص من قبل المحافظ خالل مدة شهر من تاري  ترشيحهم

 االختصاصات التشريعية:  : ثانياً 

المحافظــــــــات صــــــــالحيات واســــــــعة مــــــــن حيــــــــث العــــــــدد مــــــــنح المشــــــــرع العراقــــــــي مجــــــــالس 

واألهميــــة ودرجــــة اَلســــتقاللية فـــــي إصــــدار القــــرارات واألوامــــر والتشـــــريعات المحليــــة حيــــث نصـــــت 

ــــيم 2م2المــــادة  ــــي إقل ــــر المنتظمــــة ف ــــانون المحافظــــات غي ــــم  مــــن ق وتعديالتــــه  3112لســــنة  34رق

ــــــى  ــــــة واألنظمــــــة والتعل أنعل ــــــك" إصــــــدار التشــــــريعات المحلي ــــــس يمل يمــــــات لتنظــــــيم الشــــــؤون المجل

اإلداريــــــــة والماليــــــــة بمــــــــا يمكنهــــــــا مــــــــن إدارة شــــــــؤونها وفــــــــق مبــــــــدأ الالمركزيــــــــة اإلداريــــــــة وبمــــــــا َل 

يتعـــــــارض مـــــــع الدســـــــتور والقـــــــوانين اَلتحاديـــــــة"، وقـــــــد تـــــــم التأكيـــــــد علـــــــى هـــــــذا اَلختصـــــــاص فـــــــي 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01 أوالع مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0المادة  - 1
 وتعديالتك. 0229لةنة  01يم رقم مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقل 1 تاةعاع  0المادة  - 2
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مأوَل مـــــن قـــــانون 3التعـــــديل الثـــــاني لهـــــذا القـــــانون مـــــع تغييـــــر فـــــي الصـــــياغة حيـــــث نصـــــت المـــــادة 

مجلـــــــس المحافظـــــــة " هـــــــو الســـــــلطة التشــــــــريعية  أنعلــــــــى  3142لســـــــنة  49ذا التعـــــــديل رقـــــــم هـــــــ

والرقابيــــــة فــــــي المحافظــــــة ولــــــه حــــــق إصــــــدار التشــــــريعات المحليــــــة بمــــــا يمكنــــــه مــــــن إدارة شــــــؤونها 

وفـــــق مبـــــدأ الالمركزيـــــة اإلداريـــــة بمـــــا َل يتعـــــارض مـــــع الدســـــتور والقـــــوانين اَلتحاديـــــة التـــــي تنـــــدرج 

 ة للسلطات اَلتحادية".ضمن اَلختصاصات الحصري

 :(1) ويؤخذ على هذا التعديل

صـــــــدار التشـــــــريعات علـــــــى مســـــــتوى  ــــــــ ان مـــــــنح المحافظـــــــات جـــــــزءاً 4 مـــــــن الوظيفـــــــة التشـــــــريعية وا 

محلــــــي يجعلهــــــا ترقــــــى إلــــــى مســــــتوى النظــــــام الفيــــــدرالي ويخرجهــــــا مــــــن نطــــــاق وحــــــدود الالمركزيــــــة 

ــــــذلك فــــــان اَللتــــــزام بالدســــــتور كــــــان يقتضــــــي قصــــــر  اإلداريــــــة وفقــــــا لمــــــا نــــــص عليــــــه الدســــــتور. ل

ار األنظمــــــــــة اَلختصــــــــــاص علــــــــــى إصــــــــــدار التشــــــــــريعات الفرعيــــــــــة التــــــــــي تنحصــــــــــر فــــــــــي إصــــــــــد

والتعليمـــــات والقـــــرارات اإلداريـــــة فـــــي تنظـــــيم هـــــذه الشـــــؤون دون تجاوزهـــــا إلـــــى إصـــــدار التشـــــريعات 

 المحلية كما ورد في المادة الثانية أعاله.

ــــــ ان قـــــانون المحافظـــــات قبـــــل هـــــذا التعـــــديل حـــــدد اَلختصـــــاص التشـــــريعي لمجلـــــس المحافظـــــة 3

مثالثــــا وطبقــــا ألحكــــام وتفســــيرات 2للمــــادة  فــــي مجــــال تنظــــيم الشــــؤون اإلداريــــة والماليــــة فقــــط طبقــــا

، بينمـــــا أطلـــــق التعـــــديل الثـــــاني أعـــــاله هـــــذا اَلختصـــــاص فـــــي المـــــادة (2)المحكمـــــة اَلتحاديـــــة العليـــــا

 مأوَل دون أي تقييد بهذا الشأن.3

                                                           
 .108الزهيري ريا  عبد عةم، المرج  الةابق، ص  - 1
منشةةةةور لةةةة  النشةةةةرة  0229 6 05بتةةةةاريخ  0229 اتحاديةةةةة  03انظةةةةر رأي المحيمةةةةة لةةةة  قرارهةةةةا رقةةةةم  - 2

 .12يصدرها مجلر القضا  ابعلم ص 0228شباط  3القضائية س



116 
 

كمـــــا نـــــص القـــــانون علـــــى ان للمجلـــــس إصـــــدار جريـــــدة تنشـــــر فيهـــــا كافـــــة القـــــرارات واألوامـــــر التـــــي 

ــــــوزارات ، وللم(1)تصــــــدر عــــــن المجلــــــس ــــــس رســــــم السياســــــة العامــــــة للمحافظــــــة بالتنســــــيق مــــــع ال جل

 .(2)المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة

 االختصاصات المالية: :اً لثثا

العراقيــــة غيــــر المنتظمــــة فــــي إقلــــيم رقــــم  مخامســــًا مــــن قــــانون المحافظــــات2نصــــت المــــادة 

 على قيام مجلس المحافظة بما يلي: وتعديالته 3112لسنة  34

 ـ إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة.4

جــــــراء 3 ــــــ المصــــــادقة علــــــى مشــــــروع الموازنــــــة العامــــــة للمحافظــــــة المحــــــال إليهــــــا مــــــن المحــــــافظ وا  ـ

ى المعـــــــايير المناقلـــــــة بـــــــين أبوابهـــــــا بموافقـــــــة األغلبيـــــــة المطلقـــــــة لعـــــــدد األعضـــــــاء علـــــــى أن تراعـــــــ

ــــــي  ــــــى وزارة الماليــــــة ف الدســــــتورية فــــــي التوزيــــــع لمركــــــز المحافظــــــة واألقضــــــية والنــــــواحي ورفعهــــــا إل

 الحكومة اَلتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية. 

مســـــادس عشـــــر علـــــى أن للمجلـــــس " المصـــــادقة باألغلبيـــــة المطلقـــــة 2كمـــــا نصـــــت المـــــادة 

والهبــــــــات التـــــــــي تحصــــــــل عليهـــــــــا لعــــــــدد أعضــــــــاء المجلـــــــــس علــــــــى قبــــــــول أو رفـــــــــض التبرعــــــــات 

 المحافظة".

ــــــة  ــــــوم بممارســــــة بعــــــض المســــــائل المتعلق ــــــدم أن مجــــــالس المحافظــــــات تق يســــــتنتج ممــــــا تق

ـــــــى  بالوظيفـــــــة الماليـــــــة مـــــــن حيـــــــث إعـــــــداد مشـــــــروع الموازنـــــــة الخاصـــــــة بـــــــالمجلس والمصـــــــادقة عل

                                                           
 0229لةةةةنة  01المحالظةةةا  العراقيةةةة  يةةةر المنتظمةةةة لةةة  رقلةةةيم رقةةةم   ةةةان  عشةةةر مةةةي قةةةانوي 0المةةةادة  - 1

 وتعديالتك.
 وتعديالتك. 0229لةنة  01 رابعاع مي قانوي المحالظا   ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0المادة  - 2
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ــــ ــــة لغــــرض توحي ــــى وزارة المالي ــــل المحــــافظ ورفعهــــا إل ــــة المحافظــــة المعــــدة مــــن قب دها مشــــروع موازن

مـــــــع الموازنـــــــة الفيدراليـــــــة العامـــــــة وكـــــــذلك المصـــــــادقة باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة علـــــــى قبـــــــول أو رفـــــــض 

ـــــــة ـــــــة المرصـــــــودة للمحافظـــــــة بموجـــــــب الميزاني ـــــــات وتســـــــتخدم المخصصـــــــات المالي  التبرعـــــــات والهب

وكــــذلك مــــن التبرعــــات التــــي تحصــــل عليهــــا المحافظــــة لغــــرض إشــــباع الحاجــــات العامــــة  العامــــة،

 يع التي تحتاجها المحافظة. للسكان وانجاز المشار 

 االختصاصات الرقابية: :ًا رابع

علــــــى جميــــــع أنشــــــطة دوائــــــر  يقــــــوم مجلــــــس المحافظــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال بمهمــــــة الرقابــــــة

ــــــــة فــــــــي المحافظــــــــة لضــــــــمان حســــــــن أداء عملهــــــــا واإلشــــــــراف علــــــــى رؤســــــــاء الوحــــــــدات  ،(1)الدول

الخـــــدمات لجمهـــــور  أفضـــــلاإلداريـــــة وعلـــــى كافـــــة المرافـــــق العامـــــة فـــــي المحافظـــــة لضـــــمان تقـــــديم 

 المواطنين وللمجلس في سبيل ذلك أن يقوم بما يلي:

ــــــ اســــــتجواب المحــــــافظ أو أحــــــد نائبيــــــه بنــــــاء علــــــى طلــــــب ثلــــــث أعضــــــائه وعنــــــد عــــــدم قناعــــــة 4 ـ

األغلبيــــة البســــيطة بأجوبــــة المســــتجوب يعــــرض للتصــــويت علــــى اإلقالــــة فــــي جلســــة ثانيــــة ويعتبــــر 

عضـــــاء المجلــــس ويكـــــون طلــــب اإلقالـــــة أو التوصــــية بهـــــا مقــــاًَل بموافقـــــة األغلبيــــة المطلقـــــة لعــــدد أ

 مستندًا على أحد األسباب الحصرية التالية:

 أـ عدم النزاهة أو استغالل المنصب الوظيفي.

 ب ـ  التسبب في هدر المال العام.

 ج ـ فقدان أحد شروط العضوية.

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01 ةادةاع مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  اقليم  قم  0المادة  - 1
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 د ـ اإلهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.

وكـــــــذلك فـــــــ ن لمجلـــــــس النـــــــواب إقالـــــــة المحـــــــافظ باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة بنـــــــاء علـــــــى اقتـــــــراح 

ـــــــنفس األســـــــباب المـــــــذكورة أعـــــــاله. وللمحـــــــافظ  ـــــــوزراء ل ـــــــيس ال ـــــــدى رئ ـــــــة ل ـــــــرار اإلقال أن يطعـــــــن بق

محكمـــــــة القضـــــــاء اإلداري خـــــــالل خمســـــــة عشـــــــر يومـــــــا مـــــــن تـــــــاري  تبلغـــــــه بـــــــه وتبـــــــت المحكمـــــــة 

اســــتالمها الطعــــن وعليــــه أن يقــــوم بتصــــريف أعمــــال بــــالطعن خــــالل مــــدة ثالثــــين يومــــا مــــن تــــاري  

ـــــس المحافظـــــة بعـــــدالمحافظـــــة  اليهـــــا أعـــــاله أو  انتهـــــاء مـــــدة الطعـــــن المشـــــار خاللهـــــا  ويقـــــوم مجل

ـــــل المحكمـــــة المختصـــــة بانتخـــــاب محـــــافظ جديـــــد خـــــالل مـــــدة َل تتجـــــاوز  ـــــه مـــــن قب المصـــــادقة علي

 (1)الخمسة عشر يوما

المنصــــــب باألغلبيــــــة المطلقــــــة لعــــــدد أعضــــــاء ـــــــ إقالــــــة رئــــــيس مجلــــــس المحافظــــــة أو نائبــــــه مــــــن 3

ـــــس فـــــي حالـــــة تحقـــــق  ـــــتم علـــــى أساســـــها إقالـــــة المحـــــافظ بنـــــاء علـــــى  أحـــــدالمجل األســـــباب التـــــي ي

 . (2) األعضاءطلب ثلث 

ــــ إعفــــاء أصــــحاب المناصــــب العليــــا فــــي المحافظــــة باألغلبيــــة المطلقــــة بنــــاء علــــى طلــــب خمــــس 2 ـ

ــــى اقتــــراح مــــن  ــــاء عل ــــس أو بن ــــاء  المحــــافظ،عــــدد أعضــــاء المجل ــــة بن ــــوزراء حــــق اإلقال ــــس ال ولمجل

 .(3) المحافظعلى اقتراح من الوزير المختص لنفس األسباب المتعلقة ب قالة 

                                                           
 0229لةةةةةةنة  01  امنةةةةةا مةةةةةي قةةةةةانوي المحالظةةةةةا  العراقيةةةةةة  يةةةةةر المنتظمةةةةةة لةةةةة  رقلةةةةةيم رقةةةةةم 0المةةةةةادة  - 1

 وتعديالتك.
 وتعديالتك 0229لةنة   01  انياع مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0المادة  - 2
 وتعديالتك. 0229لةنة  01ة ل  رقليم رقم مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظم 0 تاةعا 0المادة  - 3
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ـــــــي 1 ـــــــة ف ـــــــل المؤسســـــــات األمني ـــــــة المقدمـــــــة مـــــــن قب ـــــــة المحلي ـــــــى الخطـــــــط األمني ـــــــ المصـــــــادقة عل ـ

ــــــق المحــــــافظ بالتنســــــيق مــــــع الــــــدوائر األمنيــــــة  ــــــة ومراعــــــاةالمحافظــــــة عــــــن طري طهــــــا خط اَلتحادي

 .(1)األمنية

ـــــــــة المجـــــــــاَلت ورســـــــــم سياســـــــــتها ووضـــــــــع الخطـــــــــط 2 ـــــــــد أولويـــــــــات المحافظـــــــــة فـــــــــي كاف ـــــــــ تحدي ـ

 .(2)اإلستراتيجية لتنميتها بما َل يتعارض مع التنمية الوطنية

 االختصاصات اإلدارية: :ًا خامس

 :(3)بـ وتتمثل هذه اَلختصاصات

ــــــرات اإلداريــــــة  ـ حــــــق 4 ــــــى إجــــــراء التغيي ــــــى اَلقضــــــية مجلــــــس المحافظــــــة فــــــي المصــــــادقة عل عل

دمج واَلســــــتحداث أو تغييــــــر أســــــمائها أو مركزهــــــا ومــــــا يترتــــــب عليهــــــا مــــــن والنــــــواحي والقــــــرى بالــــــ

تشــــــــكيالت إداريــــــــة ضــــــــمن حــــــــدود المحافظــــــــة بنــــــــاء علــــــــى اقتــــــــراح المحــــــــافظ أو ثلــــــــث أعضــــــــاء 

 للمجالس المعنية بالتغيير. المجلس مع وجوب موافقة األغلبية المطلقة

ــــــ تخصــــــيص 3 ــــــوزارة للمحافظــــــة ـ ــــــر المرتبطــــــة ب ــــــوزارات والجهــــــات غي ــــــدة لل ــــــة األراضــــــي العائ ملكي

  المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء. إقامةلغرض 

ـــــــ الموافقــــــة علــــــى إعــــــالن منــــــع التجــــــول بنــــــاء علــــــى طلــــــب المحــــــافظ وبالتنســــــيق مــــــع الســــــلطات 2

 تحادية في الحاَلت التي تستدعي ذلك.اَل

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01 عاشرا مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0المادة  - 1
 وتعديالتك 0229لةنة  01 لامر عشر مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم 0المادة  - 2
 وتعديالتك. 0229لةنة  01عشر مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم   حادي 0المادة  - 3
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ويــــــرى الباحــــــث أن مجــــــالس المحافظــــــات فــــــي العــــــراق تتمتــــــع باختصاصــــــات تشــــــريعية ورقابيـــــــة، 

ــــــة واإلداريــــــة  ــــــواحي المالي ــــــي التشــــــريع تقتصــــــر علــــــى الن ــــــر أن ســــــلطة مجــــــالس المحافظــــــات ف غي

ـــــاس َلن  ـــــاة الن ـــــى تشـــــريع القـــــوانين الناظمـــــة لحي ـــــام المجـــــالس بواجباتهـــــا وَل تتعـــــداها إل الالزمـــــة لقي

برلمانــــات بــــل هــــي هيئــــات منتخبــــة يقتصــــر عملهــــا علــــى المجــــاَلت  مجــــالس المحافظــــات ليســــت

الخدميـــــة اللصـــــيقة بحيـــــاة النـــــاس، ومفهـــــوم الالمركزيـــــة اإلداريـــــة مغـــــاير تمامـــــًا لمفهـــــوم الالمركزيـــــة 

السياســــــية فــــــاألول ينــــــدرج فــــــي إطــــــار الفقــــــه والقــــــانون اإلداري أمــــــا الثــــــاني فينــــــدرج ضــــــمن إطــــــار 

 الفقه والقانون الدستوري. 

 ثانيالمطلب ال

 المحافظاختصاصات 

يعــــــد المحـــــــافظ أعلــــــى موظـــــــف تنفيـــــــذي فــــــي وحدتـــــــه اإلداريـــــــة وعلــــــى مالكهـــــــا ويخضـــــــع 

ــــة مــــن حيــــث الوظيفــــة وحقوقهــــا  ــــولى منصــــب (1)ألحكــــام قــــانون الخدمــــة المدني . ويشــــترط فــــيمن يت

، أو مــــــا يعادلهــــــا وأن تتــــــوافر فيــــــه األوليــــــة المحــــــافظ أن يكــــــون حاصــــــاًل علــــــى الشــــــهادة الجامعيــــــة

ــــــــس المحافظــــــــة الشــــــــروط ا ــــــــي عضــــــــو مجل ــــــــوب توافرهــــــــا ف  المحــــــــافظ بمرســــــــوم ، ويعــــــــين(2)لمطل

جمهـــــوري خـــــالل خمســـــة عشـــــر يومـــــا مـــــن تـــــاري  انتخابـــــه ويمكـــــن أن ينتخـــــب مـــــن بـــــين أعضـــــاء 

ونائبــــــاه ورؤســــــاء وأعضــــــاء المجــــــالس المحليــــــة  ، ويــــــؤدي المحــــــافظ(3)المجلــــــس أو مــــــن خارجــــــه 

اليمـــــين القانونيـــــة أمـــــام أعلـــــى ســـــلطة قضـــــائية فـــــي المحافظـــــة قبـــــل مباشـــــرتهم أعمـــــالهم بالصـــــيغة 

  ادتية 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  05المادة  - 1
 تعديالتك.و 0229لةنة  01مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  03المادة  - 2
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  مي قانوي المحالظا  06المادة  - 3



101 
 

العظــــــيم أن أحــــــافظ علــــــى العــــــراق وأصــــــون مصــــــالحه وســــــالمته وان  العلــــــي " أقســــــم بــــــاهلل

ـــــــــوانين، وأرعـــــــــى شـــــــــؤون المحافظـــــــــة، ـــــــــرم الدســـــــــتور والق ـــــــــي  أرعـــــــــى الشـــــــــعب واحت وأن أؤدي عمل

 . (1)ب خالص وصدق وأمانة وحياد، واهلل على ما أقول شهيد"

 :(2)ويمارس المحافظ اَلختصاصات التالية

 االختصاصات التنفيذية واإلدارية: :أواًل 

ـــــــــ إعـــــــــداد الموازنـــــــــة العامـــــــــة للمحافظـــــــــة وفـــــــــق المعـــــــــايير الدســـــــــتورية عـــــــــدا مـــــــــا يقـــــــــع ضـــــــــمن 4 ـ

 إلى مجلس المحافظة.اختصاصات الحكومة اَلتحادية لرفعها 

تنفيــــــذ القــــــرارات التــــــي يتخــــــذها مجلــــــس المحافظــــــة بمــــــا َل يتعــــــارض مــــــع الدســــــتور والقــــــوانين _ 3

 النافذة.

 بل الحكومة اَلتحادية في حدود المحافظة.قفيذ السياسة العامة الموضوعة من تن_ 2

ـــــ اإلشـــــراف علـــــى ســـــير المرافـــــق العامـــــة فـــــي المحافظـــــة وتفتيشـــــها مـــــا عـــــدا المحـــــاكم وال1 وحـــــدات ـ

 العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.

ـــــة بشـــــؤون 2 ـــــدعى إليهـــــا والمتعلق ـــــي ي ـــــل الت ـــــي المـــــؤتمرات والنـــــدوات والمحاف ـــــل المحافظـــــة ف ـــــ تمثي ـ

دارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقًا للقانون واألصول المرعية.  المحافظة وا 

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  مي قانوي المحالظا  08المادة  - 1
 وتعديالتك. 0229لةنة  01رقليم رقم مي قانوي المحالظا  العراقية  ير المنتظمة ل   51المادة  - 2
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ـــــ اســـــتحداث الجامعـــــات والكليـــــات والمعاهـــــد فـــــي المحافظـــــة6 ـــــيم العـــــالي  ـ بالتنســـــيق مـــــع وزارة التعل

والبحـــــــث العلمـــــــي فـــــــي حـــــــدود موازنـــــــة المحافظـــــــة ومصـــــــادقة المجلـــــــس باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة لعـــــــدد 

 أعضاء المجلس.

إصــــدار أمــــر تعيــــين المــــوظفين المحليــــين فــــي المحافظــــة ممــــن هــــم فــــي الدرجــــة الخامســــة فمــــا _ 2

الــــــذين يــــــتم ترشــــــيحهم مــــــن دون، مــــــن درجــــــات الســــــلم الــــــوظيفي المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي القــــــانون 

 الدوائر المختصة وفقًا لخطة المالك التي وافق عليها المجلس.

ـــــــ تثبيــــــت المــــــوظفين المحليــــــين فــــــي المحافظــــــة ممــــــن هــــــم فــــــي الدرجــــــة الرابعــــــة فمــــــا فــــــوق مــــــن 2

ــــا بترشــــيح مــــن  ــــي القــــانون باســــتثناء المناصــــب العلي ــــوظيفي المنصــــوص عليهــــا ف درجــــات الســــلم ال

 وابط المعدة من قبل المجلس.الدوائر المختصة وفق الض

والقانونيــــــة بحــــــق مــــــوظفي الدولــــــة العــــــاملين فــــــي المحافظــــــة وفقــــــًا ـــــــ اتخــــــاذ اإلجــــــراءات اإلداريــــــة 9

 للقوانين الخاصة بهم ويخول صالحية الوزير المختص.

ـــــــ للمحــــــافظ اَلعتــــــراض علــــــى قــــــرارات مجلــــــس المحافظــــــة أو المجلــــــس المحلــــــي فــــــي الحــــــاَلت 41

 ادتية:

 لفة للدستور أو القوانين النافذة.أ ـ إذا كانت مخا

 ب ـ إذا لم تكن من اختصاصات المجلس.

 ج ـ إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة اَلتحادية أو للموازنة.
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يقـــــــوم المحـــــــافظ ب عـــــــادة القـــــــرار إلـــــــى المجلـــــــس المعنـــــــي خـــــــالل مـــــــدة أقصـــــــاها )خمســـــــة و 

 ارصــــر وفــــي حالــــة إ الحظاتــــه.عشــــر يومــــًا( مــــن تــــاري  تبليغــــه بــــه، مشــــفوعًا بأســــباب اعتراضــــه وم

ـــــه  ـــــي بينهـــــا المحـــــافظ فعلي ـــــة المخالفـــــة الت ـــــه دون إزال ـــــى قـــــراره أو إذا عـــــدل في ـــــي عل المجلـــــس المعن

 إحالته إلى المحكمة اَلتحادية العليا للبت في األمر.

 االختصاصات األمنية: للمحافظ أن:ثانيًا ا

ـــــع ضـــــمن 4 ـــــي تق ـــــي الجـــــرائم الت ـــــق ف ـــــأمر الشـــــرطة بـــــ جراء التحقي ـــــ ي ـــــة للمحافظـــــة ـ الحـــــدود اإلداري

وفقـــــــًا للقـــــــانون وتقـــــــدم أوراق التحقيـــــــق إلـــــــى القاضـــــــي المخـــــــتص علـــــــى أن يـــــــتم إعـــــــالم المحـــــــافظ 

 بنتيجة التحقيق.

لغـــــــاء مراكـــــــز الشـــــــرطة بمصـــــــادقة المجلـــــــس باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة لعـــــــدد أعضـــــــاء 3 ــــــــ اســـــــتحداث وا 

 داخلية.المجلس وفقًا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة ال

ــــ2 ــــة وحفــــظ األمــــن والنظــــام  األجهــــزة كــــل للمحــــافظ ســــلطة مباشــــرة علــــى ـ المكلفــــة بواجبــــات الحماي

  العاملة في المحافظة. 

ــــــــ إذا رأى المحــــــــافظ أن األجهـــــــزة المكلفــــــــة بحفـــــــظ األمــــــــن والنظـــــــام غيــــــــر قـــــــادرة علــــــــى انجــــــــاز 1

ـــــى القائـــــد العـــــام للقـــــوات المســـــلحة  ـــــًا مقـــــدار القـــــوة واجباتهـــــا عليـــــه أن يعـــــرض األمـــــر فـــــورًا عل مبين

 الكافية َلنجاز تلك الواجبات.

 تنسق السلطة اَلتحادية مع المحافظ مسبقًا قبل تنفيذ أي مهام أمنية في المحافظة._ 2
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ــــه  أن جــــدر ذكــــرهيوممــــا  ــــه ومعاونيــــه وَل يجــــوز ل ــــى نواب للمحــــافظ أن يفــــوض بعــــض صــــالحياته إل

 .(1)تفويض الصالحيات المفوضة إليه

داريــــــــــة أن ويــــــــــرى الباحــــــــــث  المحــــــــــافظين فــــــــــي العــــــــــراق يتمتعــــــــــون بســــــــــلطات تنفيذيــــــــــة وا 

وتنظيميـــــة وأمنيـــــة واســـــعة فـــــي المحافظـــــة، وتتجلـــــى ســـــلطة المحـــــافظ بمواجهـــــة مجلـــــس المحافظـــــة 

ــــــراض  ــــــذ أي قــــــرار تصــــــدره هــــــذه المجــــــالس واَلعت ــــــل تنفي ــــــى تعطي ــــــه عل ــــــة بقدرت والمجــــــالس المحلي

ــــه ــــس لتصــــويبه و  علي ــــى المجل ــــه إل عادت ــــى عــــن طريــــق عــــدم تنفيــــذه وا  ــــاء عل فــــق أحكــــام القــــانون بن

، وفـــــي حـــــال تمســـــك المجلـــــس بقـــــراره يحـــــال النـــــزاع إلـــــى المحكمـــــة اَلتحاديـــــة مشـــــروحات المحـــــافظ

 للبت به بين الطرفين.  

 المبحث الثالث

 اختصاصات المجالس المحلية

 والرقابة الدستورية والقضائية عليها

ويتبـــــــع لهـــــــا المجـــــــالس المحليـــــــة،  حافظـــــــات فـــــــي العـــــــراق مـــــــن حيـــــــث التسلســـــــليلـــــــي مجـــــــالس الم

وتتكـــــــون المجـــــــالس المحليـــــــة مـــــــن مجلـــــــس قضـــــــاء، ومجلـــــــس ناحيـــــــة. ويتـــــــولى مجلـــــــس القضـــــــاء 

 القائممقام، أما مجلس الناحية فيتوَله مدير الناحية.

وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن مجـــــــالس المحافظـــــــات والمجـــــــالس المحليـــــــة َل تخضـــــــع للرقابـــــــة المتعـــــــارف 

ــــي األنظمــــة الالمركزيــــة اإلدا ــــة علــــى عليهــــا ف ــــى األشــــخاص، والرقاب ــــي الرقابــــة عل ــــة ف ــــة والمتمثل ري

 األعمال إَل أن القضاء يبسط رقابته على هذه الهيئات.
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فيــــه اختصاصــــات  الــــذي نبحــــث المطلااااب األولوعليــــه فــــ ن تناولنــــا لمــــا تقــــدم ســــيكون مــــن خــــالل 

 القضـــــــائية علـــــــىو  الدســـــــتورية فنتنـــــــاول الرقابـــــــة المطلاااااااب الثاااااااانيالمجـــــــالس المحليـــــــة، أمـــــــا فـــــــي 

 مجالس المحافظات والمجالس المحلية.

 المطلب األول

 اختصاصات المجالس المحلية

لســــــنة  34تنقســـــم المجــــــالس المحليــــــة فــــــي العــــــراق وفقـــــًا لقــــــانون تنظــــــيم المحافظــــــات رقــــــم 

ويشـــــــرف القائممقـــــــام، ومجلـــــــس ناحيـــــــة  ويشـــــــرف عليـــــــهإلـــــــى مجلـــــــس قضـــــــاء،  وتعديالتـــــــه 3112

 مدير الناحية. عليه

الـــــذي  الفااااارع األولواســـــتنادًا لمـــــا تقـــــدم فـــــ ن تناولنـــــا لهـــــذا الموضـــــوع ســـــيكون مـــــن خـــــالل 

فنتنــــــــاول  الفاااااااارع الثااااااااانيفيــــــــه اختصاصــــــــات مجلــــــــس القضــــــــاء والقائممقــــــــام، أمــــــــا فــــــــي  بحــــــــثن

 اختصاصات مجلس الناحية ومدير الناحية.

 الفرع األول

 اختصاصات مجلس القضاء

 والقائممقام

ـــــــم  ـــــــيم رق ـــــــي إقل ـــــــر المنتظمـــــــة ف ـــــــانون المحافظـــــــات غي ـــــــه  3112لســـــــنة  34ميـــــــز ق ـــــــين وتعديالت ب

 اختصاصات مجلس القضاء والقائممقام وفقًا لما يلي:

  



106 
 

 أواًل ا اختصاصات مجلس القضاء:

، أما (1)يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة

غير المنتظمة في إقليم رقم  من قانون المحافظات 2وفقًا لنص المادة اختصاصات مجلس القضاء 

 فهي: وتعديالته 3112لسنة  34

انتخـــــــاب رئـــــــيس مجلـــــــس القضـــــــاء باألغلبيــــــــة المطلقـــــــة لعـــــــدد األعضـــــــاء فـــــــي أول جلســــــــة  :أوالً  

يعقـــــدها المجلـــــس بـــــدعوة مـــــن القائممقـــــام خـــــالل خمســـــة عشـــــر يومـــــا مـــــن تـــــاري  المصـــــادقة علـــــى 

ــــ ــــائج اَلنتخاب ــــي اتنت ــــًا ف ــــس القضــــاء ينعقــــد تلقائي ــــة عــــدم دعــــوة القائممقــــام َلنعقــــاد مجل ، وفــــي حال

 الجلسة برئاسة اكبر األعضاء سنًا.اليوم السادس عشر وتنعقد 

ــــة تحقــــق  :ثانياااااً  ــــس القضــــاء مــــن المنصــــب باألغلبيــــة لعــــدد األعضــــاء فــــي حال إعفــــاء رئــــيس مجل

ـــــــي المـــــــادة  أحـــــــد ـــــــرة  2األســـــــباب الـــــــواردة ف ـــــــب ثلـــــــث  2الفق ـــــــاءًا علـــــــى طل مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون بن

 األعضاء.

ذا لـــــــم يحصـــــــل أي مـــــــن 4 :ثالثاااااااًا  ــــــــ انتخـــــــاب القائممقـــــــام باألغلبيـــــــة المطلقـــــــة لعـــــــدد أعضـــــــائه وا 

ـــــــى األصـــــــوات  ـــــــى أعل ـــــــين الحاصـــــــلين عل ـــــــافس ب ـــــــتم التن ـــــــة ي ـــــــة المطلوب ـــــــى األغلبي المرشـــــــحين عل

 ية األصوات في اَلقتراع الثاني.وينتخب من يحصل على أكثر 

ـــــ اقالـــــة القائمقــــام باألغلبيـــــة المطلقــــة لعـــــدد أعضــــائه بنـــــاء علــــى طلـــــب ثلــــث عـــــدد األعضـــــاء أو 3

ــــد  ــــة تحقــــق أحــــد األســــباب المنصــــوص عليهــــا فــــي البن ــــي حال ــــب المحــــافظ ف ــــى طل ــــاء عل مــــن  2بن

 .2المادة 
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 مراقبة سير عمليات اإلدارة المحلية في القضاء. :رابعًا 

 ـ إعداد مشروع موازنة مجلس القضاء.4 : خامساً 

حالتها الى المحافظ.3  ـ المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء وا 

 الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق. :سادساً 

ـــــــى التصـــــــاميم األساســـــــية فـــــــي القضـــــــاء  :ساااااااابعاً  ـــــــة عل ـــــــى الموافق ـــــــديم التوصـــــــيات بشـــــــأنها إل وتق

 إلى المجلس.القائممقام والمحافظ ليحيلها 

مراقبـــــة األنشـــــطة التربويـــــة والصـــــحية والزراعيـــــة واَلجتماعيـــــة وكـــــل األنشـــــطة التـــــي تهـــــم :ثامناااااًا 

 القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مراقبــــــة تنظــــــيم اســــــتغالل األراضــــــي العامــــــة ضــــــمن الرقعــــــة الجغرافيــــــة للقضــــــاء والعمــــــل  :تاسااااااعًا 

 على تطوير الزراعة والري.

المصــــادقة علــــى الخطــــة األمنيــــة المقدمــــة مــــن قبــــل رؤســــاء األجهــــزة األمنيــــة إليــــه عبــــر :شاااارًا عا

 القائممقام.

أيــــــة اختصاصــــــات أخــــــرى يخولهــــــا إيــــــاه مجلــــــس المحافظــــــة بمــــــا َل يتعــــــارض مــــــع  :احااااااد عشاااااار

 القوانين النافذة.

 .وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء:ثاني عشر

ــــــس  ــــــيس مجل ــــــس القضــــــاء متنوعــــــة تشــــــمل انتخــــــاب رئ ــــــدم ان اختصاصــــــات مجل يســــــتنتج ممــــــا تق

ــــة لســــكان  قالتــــه، والنهــــوض باألعمــــال الخدمي ــــام وا  ــــه، وانتخــــاب القائممق ــــاءه مــــن عمل عف القضــــاء وا 
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ــــــى تطبيــــــق القــــــانون والمحافظــــــة علــــــى النظــــــام  القضــــــاء وتلبيــــــة حاجــــــاتهم األساســــــية، والســــــهر عل

 العام. 

 القائممقامثانيًا ا اختصاصات 

أســـــــوة بالمحـــــــافظ يعـــــــد القائممقـــــــام أعلـــــــى موظـــــــف تنفيـــــــذي فـــــــي وحدتـــــــه اإلداريـــــــة وعلـــــــى 

مالكهــــــا ويخضـــــــع ألحكــــــام قـــــــانون الخدمــــــة المدنيـــــــة مــــــن حيـــــــث الوظيفــــــة وحقوقهـــــــا ويشـــــــترط أن 

مـــــن هـــــذا القـــــانون ويكـــــون حـــــاماًل للشـــــهادة  2تتـــــوافر فيـــــه الشـــــروط المطلـــــوب توافرهـــــا فـــــي المـــــادة 

شــــــرافه، بعــــــد فــــــوزه فــــــي الترشــــــيح.  الجامعيــــــة، ويعــــــين بقــــــرار مــــــن المحــــــافظ ويخضــــــع لتوجيهــــــه وا 

 . (1)ويعتبر بدرجة مدير عام

 :  (2)ويمارس القائممقام الصالحيات التالية

 تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة._ 4

وموظفيهــــا وتفتيشــــها ويســــتثنى مــــن ذلـــــك ـــــ اإلشــــراف المباشــــر علــــى دوائــــر الدولــــة فــــي القضــــاء 3

ـــــــات المقـــــــررة قانونـــــــًا علـــــــى المخـــــــالفين  الجـــــــيش والمحـــــــاكم والجامعـــــــات والمعاهـــــــد وفـــــــرض العقوب

ـــــق كتـــــاب خطـــــي  م أن يـــــأمر الشـــــرطةمجلـــــس القضـــــاء. كمـــــا يحـــــق للقائممقـــــا بمصـــــادقة عـــــن طري

اضـــــي بـــــالتحقيق فـــــي الجـــــرائم التـــــي تقـــــع فـــــي حـــــدود القضـــــاء وتحـــــال إلـــــى ق يصـــــدره لهـــــذه الغايـــــة

 التحقيق المختص على أن يتم إعالمه بنتيجة التحقيق.

ــــــــ2 يتــــــــولى القائممقــــــــام الحفــــــــاظ علــــــــى األمــــــــن والنظــــــــام وحمايــــــــة حقــــــــوق المــــــــواطنين وأرواحهــــــــم  ـ

 وممتلكاتهم. والحفاظ على حقوق الدولة وصيانة أمالكها وتحصيل إيراداتها وفقًا للقانون.
                                                           

 وتعديالتك. 0229لةنة  01لمنتظمة ل  رقليم رقم مي قانوي المحالظا  العراقية  ير ا 58المادة  - 1
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  مي قانوي المحالظا  11المادة  - 2
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حالتهــــــا إلــــــى مجلــــــس يقــــــوم القائممقــــــام ب عــــــداد مشــــــروع الموازنــــــة الع _1 امــــــة المحليــــــة للقضــــــاء وا 

 القضاء.

للقائممقــــــام أن يــــــأمر بتشــــــكيل المخــــــافر والمفــــــارز مــــــن الشــــــرطة بصــــــورة مؤقتــــــة فــــــي القضــــــاء _ 2

 للحفاظ على األمن عند الحاجة.

ويســــــتفاد ممــــــا تقــــــدم أن القائممقــــــام بمثابــــــة هيئــــــة تنفيذيــــــة لمجلــــــس القضــــــاء يقــــــوم بتنفيــــــذ قراراتــــــه، 

 من في القضاء، وضمان السير المنتظم للمرافق العامة.ويباشر مهمة حفظ األ

 الفرع الثاني

 اختصاصات مجلس الناحية

 ومدير الناحية

يلـــــي مجلـــــس القضـــــاء مجلـــــس الناحيـــــة، وقـــــد تضـــــمن قـــــانون المحافظـــــات غيـــــر المنتظمـــــة 

التمييــــز بـــــين اختصاصــــات مجلـــــس الناحيــــة، ومـــــدير وتعديالتـــــه  3112لســــنة  34فــــي إقلــــيم رقـــــم 

 الناحية.

 أواًل ا اختصاصات مجلس الناحية:

يتكـــــــون مجلـــــــس الناحيـــــــة مـــــــن ســـــــبعة مقاعـــــــد يضـــــــاف إليهـــــــا مقعـــــــد واحـــــــد لكـــــــل خمســـــــة 

 3112لســـــــنة  34رقـــــــم  مـــــــن قـــــــانون المحافظـــــــات 43، ووفقـــــــا للمـــــــادة (1)وعشـــــــرون ألـــــــف نســـــــمة

 يختص مجلس الناحية بما يلي: وتعديالته

                                                           
 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم مي قانوي المحالظا   5 5المادة  - 1
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لعــــدد األعضــــاء فــــي أول جلســــة يعقــــدها انتخــــاب رئــــيس مجلــــس الناحيــــة باألغلبيــــة المطلقــــة :أوالً  

المجلــــس بــــدعوة مــــن مــــدير الناحيــــة خــــالل خمســــة عشــــر يومــــًا مــــن تــــاري  المصــــادقة علــــى نتــــائج 

وفـــــي حالـــــة عـــــدم دعـــــوة مـــــدير الناحيـــــة َلنعقـــــاد المجلـــــس ينعقـــــد المجلـــــس تلقائيـــــًا فـــــي  اَلنتخابـــــات

 برئاسة أكبر األعضاء سنًا . اليوم السادس عشر

لـــــس الناحيـــــة باألغلبيـــــة المطلقـــــة لعـــــدد األعضـــــاء فـــــي حالـــــة تحقـــــق أحـــــد إعفـــــاء رئـــــيس مج :ثانيااااااً 

ـــــــي المـــــــادة ) ـــــــواردة ف ـــــــرة )2األســـــــباب ال ـــــــب ثلـــــــث 2( م الفق ـــــــى طل ـــــــاءا عل ـــــــانون بن ( مـــــــن هـــــــذا الق

 األعضاء.

ذا لـــــم يحصـــــل أي مـــــن  4 :ثالثااااااً  ـ انتخـــــاب مـــــدير الناحيـــــة باألغلبيـــــة المطلقـــــة لعـــــدد األعضـــــاء وا 

 األصـــــــوات،يـــــــتم التنـــــــافس بـــــــين الحاصـــــــلين علـــــــى أعلـــــــى  المرشـــــــحين علـــــــى األغلبيـــــــة المطلوبـــــــة

 األصوات.وينتخب من يحصل على أكثرية 

ــــــب خمــــــس عــــــدد  3 ــــــى طل ــــــاءا عل ــــــة المطلقــــــة لعــــــدد أعضــــــاءه بن ــــــة مــــــدير الناحيــــــة باألغلبي ـ إقال

 ( .2( م الفقرة )2األعضاء أو القائم مقام ل سباب المذكورة في المادة )

 . لدولة في الناحية لضمان حسن أداء عملهاأنشطة دوائر االرقابة على :رابعًا 

المصــــــادقة باألغلبيــــــة البســــــيطة علــــــى الخطــــــة األمنيــــــة المحليــــــة المقدمــــــة مــــــن قبــــــل إدارة :خامساااااااً 

 الناحية.شرطة الناحية بواسطة مدير 

ــــــة  :سادساااااااً  ــــــة بتطــــــوير الناحي ــــــة المجــــــاَلت المتعلق ــــــي كاف ــــــة ف ــــــديم الدراســــــات والبحــــــوث العلمي تق

حالتها إلى مجلس   القضاء .وا 
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التعــــــــاون والتنســــــــيق مــــــــع مجــــــــالس النــــــــواحي األخــــــــرى ومجلــــــــس القضــــــــاء بمــــــــا يحقــــــــق  :سااااااااابعاً 

 العامة.المصلحة 

 الناحية.النظام الداخلي لمجلس  وضعثامنًا: 

لمجلـــــــس المحافظـــــــة أو مجلـــــــس القضـــــــاء أن يمـــــــنح مجلـــــــس الناحيـــــــة أي اختصاصـــــــات  :اً تاساااااااع

 .النافذةا َل يتعارض مع القوانين أخرى بم

ــــــــس الناحيــــــــة مشــــــــابهة لصــــــــالحيات مجلــــــــس  ويســــــــتنتج ممــــــــا تقــــــــدم ان صــــــــالحيات مجل

عفـــــاءه مـــــن عملـــــه،  القضـــــاء حيـــــث تشـــــمل ســـــلطة المجلـــــس فـــــي تعيـــــين رئـــــيس مجلـــــس الناحيـــــة وا 

قالتـــــه، والنهـــــوض باألعمـــــال الخدميـــــة لســـــكان الناحيـــــة وتلبيـــــة  كمـــــا تشـــــمل تعيـــــين مـــــدير الناحيـــــة وا 

 نون والمحافظة على النظام العام. حاجاتهم األساسية، والسهر على تطبيق القا

 مدير الناحية اختصاصاتثانيًا ا 

يعتبـــــــر مـــــــدير الناحيـــــــة أعلـــــــى موظـــــــف تنفيـــــــذي فـــــــي وحدتـــــــه اإلداريـــــــة وعلـــــــى مالكهــــــــا 

 ويخضع ألحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها.

 :  (1)ويمارس مدير الناحية الصالحيات التالية

ــــــى 4 ــــــ اإلشــــــراف المباشــــــر عل ــــــى موظفيهــــــا وتفتيشــــــها ـ ــــــة وعل ــــــي حــــــدود الناحي ــــــدوائر الرســــــمية ف ال

ويســـــتثنى مـــــن ذلـــــك الجـــــيش والمحـــــاكم والجامعـــــات والمعاهـــــد. ولمـــــدير الناحيـــــة أن يـــــأمر الشـــــرطة 

ــــــق  ــــــى قاضــــــي التحقي ــــــع فــــــي حــــــدود الناحيــــــة ويحــــــال التحقيــــــق إل بــــــالتحقيق فــــــي الجــــــرائم التــــــي تق

 تحقيق.المختص على أن يتم إبال  مدير الناحية بنتيجة ال
                                                           

 وتعديالتك. 0229لةنة  01العراقية  ير المنتظمة ل  رقليم رقم  حالظا مي قانوي الم 15المادة  - 1
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علــــــــى األمــــــــن والنظــــــــام فــــــــي حــــــــدود الناحيــــــــة. وعلــــــــى حقــــــــوق الدولــــــــة وأمالكهــــــــا  ـــــــــ المحافظــــــــة3

 وتحصيل إيراداتها وفقًا للقانون.

ويســـــــتنتج ممـــــــا تقـــــــدم أن مهـــــــام مـــــــدير الناحيـــــــة مشـــــــابهة لمهـــــــام القائممقـــــــام حيـــــــث يعتبـــــــر مـــــــدير 

حفـــــظ األمـــــن فـــــي مهمـــــة  الناحيـــــة، ويباشـــــرالناحيـــــة جهـــــة تنفيذيـــــة للقـــــرارات التـــــي يتخـــــذها مجلـــــس 

 الناحية، وضمان السير المنتظم للمرافق العامة.

 المطلب الثاني

 الرقابة الدستورية والقضائية على مجالس المحافظات 

 والمجالس المحلية

مخامســــــــًا علــــــــى انــــــــه" َل يخضــــــــع مجلـــــــــس 433نــــــــص الدســــــــتور العراقــــــــي فــــــــي المـــــــــادة 

 بوزارة وله مالية مستقلة" المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة

وعليـــــــه يســـــــتقل المجلـــــــس بعملـــــــه التشـــــــريعي والرقـــــــابي فـــــــي حـــــــدود اَلختصاصـــــــات التـــــــي 

حـــــــددها القـــــــانون دون أن يخضـــــــع لرقابـــــــة الســـــــلطة التنفيذيـــــــة اَلتحاديـــــــة غيـــــــر أن هـــــــذا المجلـــــــس 

والمجــــالس المحليــــة يخضــــع إلــــى رقابــــة تمارســــها ســــلطات و أجهــــزة مــــن خــــارج الســــلطة التنفيذيــــة. 

ـــــــوعين وتنقســـــــ ـــــــى ن ـــــــة إل ـــــــل المؤسســـــــة التشـــــــريعية)البرلمان(،  األولاااااااىم هـــــــذه الرقاب ـــــــة مـــــــن قب رقاب

 رقابة من قبل السلطة القضائية. والثانية

الـــــذي  الفااااارع األولواســـــتنادًا لمـــــا تقـــــدم فـــــ ن تناولنـــــا لهـــــذا الموضـــــوع ســـــيكون مـــــن خـــــالل 

 فنتناول الرقابة القضائية. الفرع الثانيفيه الرقابة الدستورية، أما في  بحثن
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 األول الفرع

 الرقابة الدستورية

ــــس النــــواب، وأيضــــًا  ــــي العــــراق مــــن قبــــل مجل ــــى المجــــالس ف تمــــارس الرقابــــة الدســــتورية عل

 من قبل هيئات مستقلة حددها الدستور.

 المحلية:مجالس المحافظات والمجالس رقابة مجلس النواب على  أوًَل:

لســــــنة  34المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم مــــــن قــــــانون  31ت المــــــادة منحــــــ

ــــــاء  3112 ــــــة بن ــــــواب ســــــلطة حــــــل مجــــــالس المحافظــــــات والمجــــــالس المحلي ــــــس الن ــــــه مجل وتعديالت

 على طلب ثلث األعضاء في الحاَلت التالية:

 ـ اإلخالل الجسيم باألعمال والمهام الموكلة إليه.4

 ـ مخالفة الدستور والقوانين.3

 شروط العضويةـ فقدان ثلث األعضاء 2

كمــــــــا أعطــــــــت مجلــــــــس النــــــــواب الحــــــــق فــــــــي اَلعتــــــــراض علــــــــى القــــــــرارات الصــــــــادرة مــــــــن 

المجلــــــــس إذا كانــــــــت مخالفــــــــة للدســــــــتور أو القــــــــوانين النافــــــــذة وفــــــــي حالــــــــة عــــــــدم إزالــــــــة المخالفــــــــة 

فلمجلــــــس النــــــواب إلغــــــاء القــــــرار باألغلبيــــــة البســــــيطة. كمــــــا يحــــــق لمجلــــــس النــــــواب حــــــل المجلــــــس 

ــــــى طلــــــب المحــــــافظ أو ط ــــــث عــــــدد أعضــــــائه بنــــــاء عل األســــــباب المــــــذكورة  أحــــــد إذا تحقــــــقلــــــب ثل

 سابقًا. 
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لثلـــــث أعضـــــاء المجلـــــس المنحـــــل أو العضـــــو المقـــــال أن يعتـــــرض غيـــــر أن المشـــــرع العراقـــــي أتـــــاح 

علـــــى قـــــرار الحـــــل أمـــــام محكمـــــة القضـــــاء اإلداري خـــــالل خمســـــة عشـــــر يومـــــًا مـــــن تـــــاري  صـــــدور 

 القرار.

 :  (1)رقابة الهيئات المستقلة على المجالس المحلية :ثانياً 

ــــى هــــذه المجــــالس ، غيــــر  ــــة اَلتحاديــــة عل ــــة الســــلطة التنفيذي ــــى الــــرغم مــــن انعــــدام رقاب عل

أن هــــذه المجــــالس تخضــــع إلــــى رقابــــة الهيئــــات المســــتقلة التــــي نــــص عليهــــا الدســــتور فــــي الفصــــل 

.، وقـــــد نصـــــت علـــــى (2)العـــــراق  الرابـــــع مـــــن البـــــاب الثالـــــث الـــــذي يـــــنظم الســـــلطات اَلتحاديـــــة فـــــي

 34العراقيــــــة غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم  مــــــن قــــــانون المحافظــــــات 12هــــــذه الرقابــــــة المــــــادة 

"تخضـــــــع دوائـــــــر المحافظـــــــة والمجـــــــالس لرقابـــــــة  التـــــــي نصـــــــت علـــــــى أن وتعديالتـــــــه 3112لســـــــنة 

 ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب الدستور".       

 فرع الثانيال

 الرقابة القضائية 

تعتبـــــــر الرقابـــــــة القضـــــــائية ذات أهميـــــــة خاصـــــــة لضـــــــمان مبـــــــدأ المشـــــــروعية فـــــــي جميـــــــع 

ـــــــه  المختلفـــــــة،أعمـــــــال الســـــــلطات  ـــــــات  وحرياتـــــــه مـــــــنوهـــــــي ســـــــبيل المـــــــواطن لحمايـــــــة حقوق مخالف

الســـــــلطات اإلداريـــــــة المختلفـــــــة للدســـــــتور والقـــــــوانين. ويمكـــــــن للقضـــــــاء أن يمـــــــارس رقابتـــــــه علــــــــى 

 :(3)أعمال المجالس المحلية عن طريق الدعاوى والطلبات التالية

                                                           
 وما بعدها. 195الزهيري ريا  عبد عيةم، المرج  الةابق، ص  - 1
 .ويعتبر مي ه ه الهيئا    هيئة النزاهة وديواي الرقابة المالية، وهيئة حل نزاعا  المليية - 2
 .191ابق، ص الزهيري ريا  عبد عيةم، نفر المرج  الة - 3
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طلـــــب تفســـــير وتقـــــدير مشـــــروعية أعمـــــال المجـــــالس المحليـــــة. وبموجبـــــه يقتصـــــر دور القاضـــــي  .4

ــــــى إعطــــــاء تفســــــير صــــــحيح للفقــــــرا ــــــرض عليهــــــا أو صــــــاحبها المخــــــتص عل أو  غمــــــوض،ت المعت

 التعويض.تحديد مدى مشروعية هذه األعمال دون أن يصدر حكمًا باإللغاء أو 

 ـ دعوى عدم دستورية أعمال هذه المجالس لمخالفتها القواعد الدستورية . 3

 ـ دعوى إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن هذه المجالس لعدم مشروعيتها . 2

ــــي كشــــخص ـ دعــــوى  1 المســــئولية للتعــــويض عــــن األعمــــال الضــــارة التــــي يأتيهــــا المجلــــس المحل

 عضاء المجلس أو العاملين لديه . معنوي أو يقوم بها أ

ويســــتنتج ممــــا تقــــدم أنــــه يحــــق ألي مــــواطن تضــــرر مــــن قــــرارات مجــــالس المحافظــــات أو 

هـــــــذه المجـــــــالس المحليـــــــة أن يطلـــــــب مـــــــن القضـــــــاء بســـــــط رقابتـــــــه علـــــــى القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن 

وتقـــــدير مشـــــروعيتها ســـــواء عـــــن طريـــــق دعـــــوى اإللغـــــاء أو دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل اي  المجـــــالس

 عن القرارات غير المشروعة. اإللغاء والتعويض

لســــــنة  34ويــــــرى الباحــــــث أن خلــــــو قــــــانون المحافظــــــات غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم 

ة علـــــى الهيئـــــات مـــــن الـــــنص علـــــى مبـــــدأ الوصـــــاية اإلداريـــــة للســـــلطات المركزيـــــوتعديالتـــــه  3112

ويفـــــــــرض أن يكـــــــــون  اإلداريـــــــــة،الالمركزيـــــــــة يتنـــــــــاقض مـــــــــع أســـــــــس ومبـــــــــاد  نظـــــــــام الالمركزيـــــــــة 

لمجـــــالس المحافظـــــات الوصـــــاية اإلداريـــــة علـــــى مجـــــالس األقضـــــية والنـــــواحي، وأن يكـــــون لمجلـــــس 

 القضاء الوصاية اإلدارية على مجالس النواحي في إطار النظام الالمركزي اإلداري.
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

ت القانونيـــــــة مـــــــن دولـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى يختلـــــــف شـــــــكل التنظـــــــيم اإلداري الـــــــذي تأخـــــــذ بـــــــه التشـــــــريعا

ــــــــ ــــــــة بعف ــــــــة، وبعضــــــــها ادخــــــــر يأخــــــــذ بالالمركزي ــــــــة اإلداري ــــــــة تأخــــــــذ بالمركزي ض األنظمــــــــة اإلداري

 اإلدارية، وقد تبنى كل من األردن والعراق مبدأ الالمركزية اإلدارية.

 أواًل ا النتائج:

 إلى النتائج التالية: خلصت الدراسة

ــــــ 4 اإلداريــــــة علــــــى حصــــــر الوظيفــــــة اإلداريــــــة فــــــي الحكومــــــة المركزيــــــة، والتــــــدرج  تقــــــوم المركزيــــــةـ

اإلداري فــــــــي العالقــــــــة الوظيفيــــــــة، والســــــــلطة الرئاســــــــية التــــــــي يمارســــــــها الــــــــرئيس علــــــــى أشــــــــخاص 

يـــــة المرؤوســـــين وعلـــــى أعمـــــالهم وتشـــــمل ســـــلطة التوجيـــــه والتعقيـــــب والرقابـــــة ومـــــن تطبيقـــــات المركز 

 اإلدارية التركيز اإلداري، وعدم التركيز اإلداري.

ـــــ يعتمـــــد تطبيـــــق الالمركزيـــــة اإلداريـــــة علـــــى وجـــــود مصـــــالح ذاتيـــــة متمـــــايزة لجماعـــــة بشـــــرية مـــــن 3

ـــــة، ممـــــا يفـــــرض  ـــــأمين حاجـــــاتهم المحلي ـــــين يفرضـــــها الواقـــــع الجغرافـــــي، وضـــــرورة ت الســـــكان المحلي

ــــــع الهيئــــــات الالمركزيــــــة بدرجــــــة مــــــن اَلســــــتقالل اإل داري والمــــــالي عــــــن الســــــلطات المركزيــــــة، تمت

 مع ممارسة األخيرة لسلطة الوصاية اإلدارية على الهيئات الالمركزية.    

مين أيـــــــة اإلداريـــــــة للبلـــــــديات فـــــــي ســـــــعيه لتـــــــــــــــ تجلـــــــى تطبيـــــــق المشـــــــرع األردنـــــــي لمبـــــــدأ الالمركز 2

ــــــق تنو  ــــــة عــــــن طري ــــــة عــــــن الســــــلطات المركزي ــــــديات والمجــــــالس المحلي يــــــع اَلســــــتقالل المــــــالي للبل

ـــــه مباشـــــرة  ـــــى لهـــــا أو تجبي ـــــد ممتلكاتهـــــا الخاصـــــة، ومـــــا يجب ـــــديات ليشـــــمل عوائ مصـــــادر دخـــــل البل
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، واإلتـــــــاوات، ومــــــا تحصــــــل عليــــــه مـــــــن قــــــروض ومســــــاعدات وهبـــــــات. الضــــــرائب، والرســــــوممــــــن 

ــــوكــــذلك فعــــ ــــى ت ــــذي ســــعى إل ــــة مين مــــوارد مجــــالس المحافظــــات مــــن أل المشــــرع العراقــــي ال الميزاني

المخصصـــــــة لمجــــــالس المحافظـــــــات، والمــــــوارد المحصـــــــلة مــــــن المشـــــــاريع اَلســـــــتثمارية  اَلتحاديــــــة

ــــــات  ــــــة والتبرعــــــات والهب لمجــــــالس المحافظــــــات، والمــــــوارد المتأتيــــــة مــــــن الرســــــوم والغرامــــــات المحلي

يجار أموال الدولة.  واألموال الناتجة عن بيع وا 

ـــــة اإلداريـــــة للبلـــــدي1 ـــــي تطبيقـــــه لمبـــــدأ الالمركزي ـــــ جســـــد المشـــــرع األردن ـــــي تـــــأمين اَلســـــتقالل ـ ات ف

اإلداري للبلــــــديات والمجــــــالس المحليــــــة عــــــن الســــــلطات المركزيــــــة عــــــن طريــــــق انتخــــــاب أعضــــــائها 

أو النســــــبة الغالبـــــــة مـــــــن عـــــــدد أعضـــــــائها وتضـــــــييق عـــــــدد األعضـــــــاء المعينـــــــين، كمجلـــــــس أمانـــــــة 

مــــن مجمــــوع األعضــــاء،  %32عمــــان الكبــــرى الــــذي َل تزيــــد نســــبة األعضــــاء المعينــــين فيــــه عــــن 

ـــــــغ أمـــــــا نســـــــب ـــــــين فتبل مـــــــن مجمـــــــوع األعضـــــــاء. وكـــــــذلك حـــــــق وزيـــــــر  %22ة األعضـــــــاء المنتخب

الشــــــؤون البلديــــــة فــــــي تعيــــــين عضــــــوين مــــــن أعضــــــاء المجــــــالس البلديــــــة مقابــــــل خمســــــة أعضــــــاء 

ـــــــــدأ اَلنتخـــــــــاب الكامـــــــــل ألعضـــــــــاء مجـــــــــالس  ـــــــــد أخـــــــــذ بمب ـــــــــي فق ـــــــــين. أمـــــــــا المشـــــــــرع العراق منتخب

 .السلطة المركزية المحافظات والمجالس المحلية دون تعيين أي منهم من قبل

ـــــ علــــى الــــرغم مــــن اَلســــتقالل المــــالي واإلداري الــــذي تتمتــــع بــــه المجــــالس البلديــــة والمحليــــة عــــن 2

ــــــة اخضــــــع هــــــذه  ــــــة اإلداري ــــــاد  الالمركزي ــــــًا لمب ــــــي ووفق ــــــة إَل أن المشــــــرع األردن الســــــلطات المركزي

ـــــى أشـــــخ ـــــة عل ـــــت هـــــذه الوصـــــاية اإلداري ـــــد تجل ـــــة وق ـــــى وصـــــاية الســـــلطات المركزي ـــــات إل اص الهيئ

المجــــالس البلديــــة بحــــق الســــلطة المركزيــــة فــــي تعيــــين بعــــض أعضــــائها، كمــــا تجلــــت علــــى أعمــــال 

هـــــذه المجـــــالس فــــــي التفتـــــيش علــــــى البلـــــديات والتأكـــــد مــــــن التزامهـــــا بــــــالقوانين واألنظمـــــة والرقابــــــة 

علـــــى مواردهـــــا الماليـــــة وتـــــدقيق حســـــاباتها. أمـــــا قـــــانون المحافظـــــات العراقيـــــة غيـــــر المنتظمـــــة فـــــي 
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فقــــــد خــــــال مــــــن أيــــــة وصــــــاية للســــــلطات المركزيــــــة علــــــى  وتعديالتــــــه 3112لســــــنة  34إقلــــــيم رقــــــم 

مجـــــــالس المحافظــــــــات والمجــــــــالس المحليــــــــة، غيــــــــر إن ذلـــــــك َل يعنــــــــي ان هــــــــذه الهيئــــــــات تعمــــــــل 

بمعـــــزل عــــــن أي نــــــوع مــــــن الرقابــــــة إذ تبقــــــى خاضـــــعة للرقابــــــة الدســــــتورية التــــــي يمارســــــها مجلــــــس 

 ضاء.النواب والرقابة القضائية التي يمارسها الق

 :توصياتثانيًا ا ال

 توصي الدراسة المشرع األردني بضرورة النظر في المواد ادتية:ـ 4

( بحيــــــث يصــــــار إلــــــى 3142لســــــنة  14رقــــــم  مج مــــــن قــــــانون البلــــــديات األردنــــــي2) المــــــادة  _   

مــــــن األعضــــــاء  %22انتخــــــاب كامــــــل أعضــــــاء مجلــــــس أمانــــــة عمــــــان بــــــدًَل مــــــن انتخــــــاب نســــــبة 

ــــــس الــــــوزراء لنســــــبة ال  المتبقيــــــة، وكــــــذلك جعــــــل تســــــمية أمــــــين أمانــــــة عمــــــان  %32وتعيــــــين مجل

 عن طريق اَلنتخاب بدًَل من التعيين.  

ـــــــديات األردنـــــــي 69) المـــــــادة  _  ـــــــى  (3142لســـــــنة  14رقـــــــم  مـــــــن قـــــــانون البل بحيـــــــث يصـــــــار إل

انتخـــــــاب كامـــــــل أعضـــــــاء المجـــــــالس البلديـــــــة بـــــــدًَل مـــــــن انتخـــــــاب خمســـــــة أعضـــــــاء وانفـــــــراد وزيـــــــر 

 الشؤون البلدية بتعيين العضوين الباقيين.

ـــــــ  ـــــــي مأ 11) المـــــــادة ـ ـــــــديات األردن ـــــــانون البل ( والمتعلقـــــــة بشـــــــروط 3142لســـــــنة  14رقـــــــم  مـــــــن ق

ــــ ــــة بتضــــمينها بن ــــة والمحلي ــــوافر الدرجــــة الترشــــح لعضــــوية المجــــالس البلدي ــــى ضــــرورة ت ــــنص عل دا ي

 العلمية للمرشح.

( المتعلقـــــــة بعـــــــدم 3142لســـــــنة  14رقـــــــم  مـــــــن قـــــــانون البلـــــــديات األردنــــــي 4م أ م 11) المــــــادة  _

الجمـــــع بــــــين الوظيفـــــة العامــــــة والعمـــــل اَلنتخــــــابي بحيـــــث يصــــــار إلـــــى إفســــــاح المجـــــال للموظــــــف 
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أحــــــد المجــــــالس المنتخبــــــة للعــــــودة إلــــــى وظيفتــــــه التــــــي انقطــــــع عنهــــــا أثنــــــاء وجــــــوده فــــــي عضــــــوية 

 .وتكون عودته الى الوظيفة بعد انتهاء الدورة اإلنتخابية وعدم اعتباره مستقيالً 

تعــــــــديل قــــــــانون البلــــــــديات األردنــــــــي باَلقتصــــــــار علــــــــى المبــــــــاد  العامــــــــة َلنتخــــــــاب أعضــــــــاء  _ 

ـــــــــة  ـــــــــة اَلنتخابيـــــــــة للتعليمـــــــــات التنفيذي ـــــــــة، وان تتـــــــــرك تفاصـــــــــيل العملي ـــــــــة والمحلي المجـــــــــالس البلدي

 انون.للق

ــــــ3 ــــــد ق ــــــ توحي ــــــم  ونيانـ ــــــديات رق ــــــة ا 3142لســــــنة  14البل ــــــة اإلداري ــــــانون الالمركزي ــــــم ، وق ــــــذي ت ال

ـــــه قـــــانون  ـــــق علي ـــــي األردن ويطل ـــــة ف ـــــة شـــــؤون اإلدارة المحلي ـــــنظم كاف ـــــانون واحـــــد ي ـــــي ق إصـــــداره ف

 اإلدارة المحلية بدًَل من تناثر القوانين وتشعبها، وتضاربها.

ات أمـــــام المحكمـــــة اإلداريـــــة ولـــــيس القضـــــاء العـــــادي علـــــى _ أن يكـــــون الطعـــــن بنتـــــائج اإلنتخابـــــ2

 إعتبار أن النتائج اإلنتخابية هي قرارات إدارية.

ـــــ  2 ـــــيـ ـــــم  النظـــــر ف ـــــي إقلـــــيم رق ـــــر المنتظمـــــة ف  3112لســـــنة  34قـــــانون المحافظـــــات العراقيـــــة غي

تضـــــمينه الوصـــــاية اإلداريـــــة للســـــلطات المركزيـــــة علـــــى مجـــــالس المحافظـــــات وضـــــرورة وتعديالتـــــه 

 لس المحلية بما ينسجم مع مباد  الالمركزية اإلدارية.والمجا

ـــــــ عـــــــدم الخلـــــــط بـــــــين الالمركزيـــــــة اإلداريـــــــة والالمركزيـــــــة السياســـــــية والنظـــــــام الفيـــــــدرالي وقصـــــــر 1 ـ

ــــى األمــــور التنظيميــــة والماليــــة بعيــــدًا عــــن ســــلطة  صــــالحيات مجــــالس المحافظــــات فــــي العــــراق عل

 الس المحافظات.التشريع التي تعتبر من اختصاص البرلمان وليس مج
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 لمراجعا

 أواًل ا الكتب:

ــــــ بربــــــر كامــــــل)4 ( نظــــــم اإلدارة المحليــــــة، دراســــــة مقارنــــــة، المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات 4996ـ

 والنشر والتوزيع، عمان.

ـــــــدين)3 ـــــــ بـــــــن عشـــــــي عـــــــالء ال ـــــــع،  ( مـــــــدخل القـــــــانون اإلداري، دار3141ـ الهـــــــدى للنشـــــــر والتوزي

 الجزائر.

( الوســــــــيط فــــــــي القــــــــانون اإلداري، منشــــــــورات وزارة 3119الجبــــــــوري مــــــــاهر صــــــــالح عــــــــالوي)ـــــــــ 2

 العالي والبحث العلمي في العراق.التعليم 

، الســـــــليمانية، مكتبـــــــة يادكـــــــار 4( القـــــــانون اإلداري، ط3142ــــــــ الجبـــــــوري نجيـــــــب خلـــــــف أحمـــــــد)1

 لبيع ونشر الكتب القانونية.

ــــــدين ســــــامي )2 ــــــ جمــــــال ال ــــــلدارة، دار النهضــــــة ( قضــــــاء المالئمــــــة 4993ـ ــــــة ل والســــــلطة التقديري

 العربية، القاهرة.

 ( القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية. 4999الحلو ماجد راغب) _6

( القـــــــانون اإلداري، الكتـــــــاب األول، ماهيـــــــة القـــــــانون اإلداري، 3141علـــــــي ) الخاليلـــــــة محمـــــــدــــــــ 2

ــــــــــــة ، دا4التنظــــــــــــيم اإلداري، النشــــــــــــاط اإلداري، ط ــــــــــــع ، عمــــــــــــان، ومكتب ــــــــــــراء للنشــــــــــــر والتوزي ر إث

 الجامعة، الشارقة.

ــــــــــ 2 ( القضــــــــــاء اإلداري ومجلــــــــــس الدولــــــــــة، الجــــــــــزء األول، دار 4929خيــــــــــري محمــــــــــد مرغنــــــــــي)ـ

 النهضة العربية، القاهرة.
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( الـــــــــوجيز فـــــــــي القـــــــــانون اإلداري المغربـــــــــي، دار المغـــــــــرب 4922خيـــــــــري محمـــــــــد ميرغنـــــــــي)ــــــــــ   

 . للتأليف والترجمة والنشر، الرباط

 ، مطبعة جامعة دهوك.2( القانون اإلداري، ط3141راضي مازن ليلو)_ 9

 ( التنظيم اإلداري وتحليل النظم، دار النهضة العربية، القاهرة.4921رشيد أحمد ) _41

ــــــ الزعبــــــي خالــــــد)44 ــــــة وأثــــــره علــــــى كفايتهــــــا فــــــي نظــــــم اإلدارة 4992ـ ( تشــــــكيل المجــــــالس المحلي

 ثقافة للنشر والتوزيع، عمان.، دار ال2المحلية، دراسة مقارنة، ط

ــــــــ الزهيــــــــري ريــــــــاض عبــــــــد عيســــــــى)43 ،  دار الســــــــنهوري، 4( أســــــــس القــــــــانون اإلداري، ط3146ـ

 بغداد.

( مبـــــــــاد  الرقابـــــــــة علـــــــــى أعمـــــــــال اإلدارة فـــــــــي األردن، المنظمـــــــــة 4924كي عمـــــــــر)بو ــــــــــ الشـــــــــ42

  العربية للعلوم اإلدارية، عمان.

ــــــــي خطــــــــار)41 ــــــــ شــــــــطناوي عل ــــــــع، عمــــــــان، ( اإلدارة المحليــــــــة، 3112ـ ــــــــل للنشــــــــر والتوزي دار وائ

 األردن.

( القـــــــانون اإلداري األردنــــــي، الكتــــــاب األول)مبــــــاد  القـــــــانون 3119ـــــــ شــــــطناوي علــــــي خطــــــار)  

 ، دار وائل للنشر والتوزيع.4اإلداري، التنظيم اإلداري، نشاط اإلدارة العامة(، ط

ــــــــرزاق)42 ــــــــد ال ــــــــ الشــــــــيخلي عب ــــــــة، دا3114ـ ر المســــــــيرة للنشــــــــر ( اإلدارة المحليــــــــة، دراســــــــة مقارن

 والتوزيع والطباعة ، األردن.

، دار الفكــــــــر 4( الــــــــوجيز فــــــــي نظــــــــم الحكــــــــم واإلدارة، ط4963ـــــــــ الطمــــــــاوي ســــــــليمان محمــــــــد)46

 العربي، القاهرة.
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( قـــــــــانون اإلدارة المحليـــــــــة، الحكـــــــــم المحلـــــــــي فـــــــــي األردن 3111ــــــــــ الطهـــــــــراوي هـــــــــاني علـــــــــي)42

  عمان.، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4وبريطانية، ط

ـــــــي بســـــــيوني )42 ـــــــد الغن ـــــــد اهلل عب ـــــــ عب ـــــــانون اإلداري، دراســـــــة 3112ـ ـــــــة العامـــــــة فـــــــي الق ( النظري

 مقارنة ألسس ومباد  القانون اإلداري وتطبيقها في مصر، دار المعارف باإلسكندرية.

العطــــــــــار فــــــــــؤاد )دمت( الــــــــــنظم السياســــــــــية والقــــــــــانون الدســــــــــتوري، دار النهضــــــــــة العربيــــــــــة،  _49

 القاهرة.

 ( مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، دون دار نشر، الجزائر. 4921عوابدي)عمار  _31

ـــــــــ قاســـــــــم جعفـــــــــر أنـــــــــس)34 ، 3( أســـــــــس التنظـــــــــيم اإلداري واإلدارة المحليـــــــــة بـــــــــالجزائر، ط4922ـ

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

ـــــــــ القيســـــــــي حنـــــــــان محمـــــــــد وآخـــــــــرون)33 ( شـــــــــرح تفصـــــــــيلي لقـــــــــانون المحافظـــــــــات غيـــــــــر 3141ـ

 ، مؤسسة النور الجامعية، بغداد.3112لسنة  34إقليم رقم المنتظمة في 

( القـــــــــــانون اإلداري، الكتـــــــــــاب األول، ماهيـــــــــــة القـــــــــــانون اإلداري ـ 3116كنعـــــــــــان نـــــــــــواف) _32

 التنظيم اإلداري ـ النشاط اإلداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.

المطبعــــــة العصـــــــرية، ، 2( مـــــــدخل إلــــــى اإلدارة العامـــــــة، ط4922ـــــــ الكيــــــالي محمـــــــد وآخــــــرون)31

 دبي.

( التنظـــــــيم واإلدارة، مـــــــدخل معاصـــــــر لعمليـــــــات التخطـــــــيط 4999ــــــــ المصـــــــري الســـــــعيد محمـــــــد)32

 والتنظيم والقيادة والرقابة، الدار الجامعية، اإلسكندرية.

 ، منشورات جامعة بغداد.4( القانون اإلداري، ط4921منصور شاب توما) _36

 ية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة. ( علم المال4929ناصر زين العابدين) _32
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 ، دون دار نشر، القاهرة.4( القانون اإلداري، 4924نجم أحمد حافظ) _32

 ( التنظيم، مكتبة عين شمس، القاهرة.4929الهواري سيد) _39

 ثانيًا ا الرسائل العلمية:

تنميــــــة المجتمــــــع ( دور المجــــــالس البلديــــــة فــــــي 3112ـــــــ البطــــــوش عبــــــد اهلل عطــــــا هلل المــــــزا رقــــــة)4

 ، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة.3112لسنة  41المحلي حسب قانون البلديات رقم 

( دور مجــــــالس الخـــــدمات المشـــــتركة فــــــي التنميـــــة ، رســـــالة ماجســــــتير، 4992ــــــ ربايعـــــة فاطمـــــة)3

 الجامعة األردنية، عمان.

ــــــــ الســــــــلطاني نــــــــورس هــــــــادي وحيــــــــد)2  ( التنظــــــــيم القــــــــانوني لمجــــــــالس المحافظــــــــات غيــــــــر3141ـ

 المنتظمة في إقليم في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل.

ـــــــو ذر شـــــــاكر)1 ـــــــد مـــــــرزوك أب ـــــــ عب ـــــــة، دراســـــــة 3142ـ ـــــــانوني إلدارة المجـــــــالس البلدي ( النظـــــــام الق

 مقارنة بين العراق واألردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن.

ـــــ عتيقـــــة كواشـــــي )2 ـــــة، ( ال3141ـ ـــــدول المغاربيـــــة دراســـــة تحليليـــــة مقارن ـــــة فـــــي ال المركزيـــــة اإلداري

 . الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر ورفلة، كليةرسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، 

 والندوات العلمية مجالتالثالثًا ا المقاالت واألبحاث المنشورة في 

ــــ حــــاتم فــــارس عبــــد الــــرحيم)دمت( الالمركزيــــة اإلداريــــة فــــي 4 العــــراق فــــي ظــــل قــــانون المحافظــــات ـ

، بحــــــث منشــــــور فــــــي مجلــــــة جامعــــــة الكوفــــــة، 3112لســــــنة  34غيــــــر المنتظمــــــة فــــــي إقلــــــيم رقــــــم 

  ، العراق.3كلية القانون، العدد 
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حليـــــة وأثرهـــــا فــــــي ( العالقـــــة بـــــين اإلدارة المركزيــــــة واإلدارة الم3113ــــــ الروايـــــدة عبـــــد الــــــرؤوف )3

نـــــــدوة فـــــــي العالقـــــــة بـــــــين اإلدارة المركزيـــــــة واإلدارة المحليـــــــة، المعهـــــــد العربـــــــي از. التنميـــــــة واإلنجـــــــ

 .المدن، بيروتإلنماء 

 ا الدساتير والقوانين رابعاً 

 وتعديالته. 4923لسنة  ـ الدستور األردني

 .3112ـ الدستور العراقي لسنة 

 .4926لسنة  12ـ القانون المدني األردني رقم 

 .3142لسنة  14م قانون البلديات األردني رقـ 

ـــــيم رقـــــم  ـــــر المنتظمـــــة فـــــي إقل ـــــ قـــــانون المحافظـــــات غي ـــــة العـــــدد  34ـ المنشـــــور فـــــي الوقـــــائع العراقي

 وتعديالته. 3112م2م24تاري   1121

 .3142مشروع قانون الالمركزية اإلدارية في األردن لسنة ـ 

ـــــ نظـــــام التشـــــكيالت اإلداريـــــة األردنـــــي رقـــــم  المنشـــــور فـــــي الجريـــــدة  3111، لســـــنة وتعديالتـــــه 12ـ

 . 3111م 9م42تاري   2213الصفحة  1122الرسمية عدد 

 .3142لعام  23ـ نظام الخدمة المدنية األردني رقم 

 

 

 


