عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
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املستخهص:

تكتسب العالقة بيف الحكومة المركزية والحكومات المحمية اهمية كبيرة والسيما بعدما توسعت وظػافؼ

الحكومة المركزية واصبحت عاجزة عف القياـ بأعمالها كافة دوف اف تفػوض او تققػؿ جػزن مػف صػالحياتها الػ

المسػػػتويات االدقػػػ

يهػػػدؼ البحػػػث الػػػ تحديػػػد عالقػػػة الحكومػػػة المركزيػػػة بالحكومػػػات المحميػػػة وفقػػػا لمبػػػد

الالمركزيػػة االداريػػة مػػا عػػرض الجهػػات الماتصػػة بالرقابػػة عم ػ الحكومػػات المحميػػة وفقػػا لقػػاقوف مجػػالس

المحافظػػات رقػػـ 12لسػػقة  1007المعػػدؿ .امػػا مشػػكمة البحػػث فقػػد تمثمػػت ف ػ اف عالقػػة الحكومػػة المركزيػػة

بالحكومات المحمية وفقا لمدستور والقاقوف تاتمػؼ عمػا مطبػؽ عمػ ارض الواقػا ومػف ثػـ الفشػؿ والتمكػ فػ

تقػػديـ الاػػدمات وعػػدـ االيفػػان بالمتطمبػػات المحميػػة ولفهػػـ طبيعػػة العالقػػة بػػيف الحكومػػة المركزيػػة والحكومػػة
المحميػػة جػػر اعتمػػاد متغيػػر المركزيػػة متمػػثال بأربعػػة ابعػػاد (الرقابػػة المسػػانلة التمويػػؿ الق ػواقيف) ومتغيػػر

الالمركزية متمثال ف

ربعة ابعاد (الشفافية المشاركة االستقاللية االقتااب) اعتمد هذا البحػث عمػ مػقه

دراسػة الحالػػة واسػػتادمت عػػدة سػػاليب لجمػػا البياقػػات والمعمومػػات مقهػػا قػوافـ الفحػػص والمقػػابالت الشاصػػية
والمالحظات مف االؿ المعايشػة الميداقيػة فػ مجمػس محافظػة بغػداد تػـ االعتمػاد عمػ مجموعػة مػف وسػافؿ
االحصان لمعالجة البياقات مقها التوزيا التكراري والقسب المفوية لوصؼ متغيرات الدراسة وتشايصػها الوسػط

الحساب لتحديد مستو االستجابة لمتغيرات الدراسة ااتبار صػدؽ المقيػاس بطريقػة القسػب المقارقػة وتوصػؿ

البحث ال مجموعة مف القتاف كػاف اهمهػا اف العالقػة بػيف الحكومػة المركزيػة والحكومػات المحميػة عمػ وفػؽ
الدستور ه عالقة تعاوقية تقسيقية تُعطػ لمحكومػات المحميػة االسػتقاللية االداريػة والماليػة فػ ادان اعمالهػا
دوف ااضػػاعها لسػػيطرة او اش ػراؼ الحكومػػة المركزيػػة .واوص ػ البحػػث بمػػق الحكومػػة المركزيػػة حػػؽ الرقابػػة
االدارية عم الحكومات المحمية وتعد الرقابة المركزية مف العقاصػر المهمػة لالمركزيػة االداريػة اذ لػـ يتضػمف
الدستور والقاقوف اية رقابة لمحكومة المركزية عم الحكومات المحمية.

املصطهحات انرئيسة نهثحث /الحكومة المركزية  -الحكومة المحمية .

*البحث مستؿ مف رسالة ماجستير
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املقذمه

تكتسب العالقة بيف الحكومة المركزية والحكومات المحميػة اهميػة كبيػرة والسػيما بعػدما توسػعت وظػافؼ

الحكومة المركزية واصبحت عاجزة عف القياـ بأعمالها كافة دوف اف تفػوض او تققػؿ جػزن مػف صػالحياتها الػ
المستويات االدق

اذ اصبحت هقاؾ ضرورة حتمية فػ توزيػا الصػالحيات بػيف الحكومػة المركزيػة والحكومػات

المحمية وبذلؾ فأف الحكومة المركزية تقوـ بالوظافؼ السيادية بيقما الحكومات المحميػة تقػوـ بتقػديـ الاػدمات

لممواطقيف قتيجة لقربها مقهـ وعم عدها اكثػر اد اركػا لحاجػاتهـ و متطمبػاتهـ ويسػم هػذا التقظػيـ بالالمركزيػة

االدارية.

لقد شهدت السقوات الماضػية اهتمامػا كبيػ ار فػ معظػـ دوؿ العػالـ بالالمركزيػة االداريػة وذلػؾ فػ اطػار

االتجػػػال السػػػافد بػػػدعـ الديمقراطيػػػة وزيػػػادة قطػػػاؽ المشػػػاركة الشػػػعبية وكػػػذلؾ قتيجػػػة لزيػػػادة وظػػػافؼ الحكومػػػة
المركزيػػة فضػػال عػػف اسػػهامها بتحقيػػؽ التقميػػة لممجتمعػػات المحميػػة السػػيما فػ ظػػؿ اسػػتحالة تقػػديـ الحكومػػة
المركزية الادمات والحاجات والمتطمبات بشكؿ كامؿ ال المواطقيف.

وف العراؽ اصبحت الالمركزية االدارية مف الموضوعات المهمة بعد عاـ  1002والسػيما بعػد صػدور

امر سمطة االفتالؼ رقـ  62لسقة  1003والذي جانت قصوصة داعمه لالمركزية االدارية والذي اسػتقد اليػه

الحقػػػا الدسػػػتور الػػػدافـ لسػػػقة  1004باصػػػوص قصػػػوص الالمركزيػػػة االداريػػػة وفػػػ عػػػاـ  1007جػػػرت اوؿ
اقتاابات لمحكومات المحمية وهذا ما يكرس ويعزز الديمقراطية ويدعـ الالمركزية االدارية.

لقػػد حػػدد دسػػتور العػراؽ فػ ظػػؿ المػػادة ( )220صػػالحيات الحكومػػة المركزيػػة عمػ سػػبيؿ الحصػػر امػػا

المواد ( )223 222 221فه ااتصاصػات تقسػيقية تعاوقيػة بػيف الحكومػة المركزيػة والحكومػات المحميػة

وف المادة ( )224فأف كؿ ما لـ يقص عميه مف ااتصاصػات فػ المػواد ( )223 222 221 220يكػوف
مػػف ااتصػػاص الحكومػػات المحميػػة مػػا اعطػػان االولويػػة لمحكومػػات المحميػػة ف ػ حالػػة الاػػالؼ مػػا الحكومػػة
المركزية حوؿ االاتصاصات فضػال عػف مػق الحكومػات المحميػة الصػالحيات االداريػة والماليػة الواسػعة وعػدـ

ااضاعها لسيطرة واشراؼ اية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة عم وفؽ قػص المػادة (-211ثاقيػا-اامسػا)

وبسػبب عػدـ تػوفر البيفػة المقاسػبة التػ تسػتوعب الالمركزيػة االداريػة بسػبب قمػة الكفػانات وضػعؼ المالكػػات
االداريػػة ف ػ الحكومػػات المحميػػة وعػػدـ وضػػوح العالقػػة بػػيف الحكومػػة المركزيػػة والحكومػػات المحميػػة اد ال ػ

ظهور مشاكؿ ومعوقات اثقان تطبيػؽ الالمركزيػة المحػددة فػ الدسػتور والقػواقيف تسػببت بأضػعاؼ الالمركزيػة
االدارية.
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ا
اوال :مشكهة انثحث

املثحث االول  /االطار املنهجي نهثحث

تتضػ مشػػمكة البحػػث مػػف اػػالؿ عالقػػة الحكومػػة المركزيػػة بالحكومػػات المحميػػة والت ػ يشػػوبها الغمػػوض

والضػػبابية اذ قػػص الدسػػتور عمػػ اسػػتقاللية الحكومػػات المحميػػة وعػػدـ ااضػػاعها الي ػة وزارة او جهػػة غيػػر
مرتبطة بوزارة واف تكوف العالقة بيقها وبيف المركز قافمة عم اساس التعاوف وبهػذا الػقص ُمقحػت الحكومػات
المحمية الحرية ف التصرؼ وفقا لما محدد لها مف ااتصاصات وصالحيات اما الحكومػة المركزيػة فأقهػا تقفػذ
مشاريا ف المحافظة تقوـ بها الدوافر التابعة لها مما يولد حالة مػف الصػراع والتػدااؿ فػ االاتصاصػات بػيف

المركز والمجالس المحمية.

اف غياب الاطط الت تساعد عم تطوير الحكـ المحم

وعدـ وجػود البيفػة المقاسػبة لهػا اد الػ ظهػور

جممة مف المشكالت والمعوقات اثقان التطبيؽ والتػ اثػرت عمػ عمػؿ الحكومػات المحميػة ومػف ثػـ ضػغؼ فػ

التقميػػة المحميػػة وضػػعؼ ف ػ تقػػديـ الاػػدمات ال ػ الم ػواطقيف ومػػف اهػػـ المشػػكالت الت ػ تاػػص العالقػػة بػػيف

الحكومة المركزية والحكومات المحمية ه :

 -2اف الدسػػتور العراق ػ لسػػقة  1004وضػػا قيػػد عم ػ الحكومػػة المركزيػػة ازان التػػداؿ ف ػ عمػػؿ الحكومػػات
المحمية اذا ما اافقت االايرة ف تقديـ الادمات.

 -1هقاؾ ااتالؼ بيف المقفذ عم ارض الواقا وبػيف القصػوص الدسػتورية والقاقوقيػة التػ تحكػـ العالقػة بػيف
الحكومػة المركزيػػة والحكومػػات المحميػػة ومػف ثػػـ الفشػػؿ والتمكػ فػ تقػديـ الاػػدمات وعػػدـ االيفػػان بالمتطمبػػات
المحمية.

 -2التدااؿ ف الصالحيات بيف الحكومة المركزية والحكومػات المحميػة والػذي يامػؽ حالػة مػف عػدـ التقسػيؽ
والتاطيط وعشوافية المشاريا الت تقدـ مف الجهتيف ومف ثـ عدـ وجود تاطيط لمتقمية المحمية.

ا
ثانيا  :اهذاف انثحث

يهدؼ البحث ال تحقيؽ مجموعة مف االهداؼ وه :

 _2معرفػػة مػػا موجػػود عمػ ارض الواقػػا ومقارقتػػة مػػا مػػا جػػان فػ الدسػػتور والقػواقيف لتحديػػد الفجػػول بػػيف مػػا
مشرع وبيف ما مطبؽ.

 _1تحميػػػؿ عالقػػػة الحكومػػػة المركزيػػػة بالحكومػػػات المحميػػػة فػػػ ظػػػؿ الدسػػػتور والقػػػواقيف القافػػػذة وفقػػػا لمبػػػد
الالمركزية االدارية.

 _2التعرؼ عم الجهات الماتصة بالرقابة عم الحكومات المحمية وفقػا لقػاقوف مجػالس المحافظػات رقػـ 12
لسقة  1007المعدؿ.

 _3شرح مزايا وعيوب القظاـ المركزي والالمركزي وبياف االفضؿ مقه لتحقيؽ التقمية والتقدـ لمبالد.
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ا
ثانثا  :اهمية انثحث

يسهـ هذا البحث ف القػان الضػون عمػ العالقػة مػا بػيف الحكومػة المركزيػة ومجػالس المحافظػات وتحميػؿ

طبيعتها التفاعمية وما يقت عف هذا التفاعؿ مف امور سمبية وايجابية واالثار القاتجة عقها عم واقا المجتما
العراق وتقميته وتقدمه ف المجاالت كافة .وعميه يتقاوؿ هذا البحث موضوع مهـ وم ثر جػدا بػات اثػرل واضػ
المعالـ اذ يتجم باآلت :

 - 2افادة المجتما عف طريؽ اسهامه ف تحسيف ادان الحكومػات المحميػة وقيامهػا بواجباتهػا اتجػال المجتمػا
بشكؿ افضؿ.

 -1المساعدة ف الوصوؿ ال توصيات قد تسػاعد عمػ تحسػيف ادان اعضػان الحكومػات المحميػة مػف جاقػب
والوصوؿ ال الغايات المقشودة الت تسع اليها الحكومات المحمية مف جاقب اار.

 -2تسػػهـ ف ػ معرفػػة ااتصاصػػات وصػػالحيات الحكومػػات المحميػػة وفقػػا لمدسػػتور والقػػاقوف و وفقػػا لمقتػػاف
الميداقية والمقارقة بيقهما لتحديد اوجه االاتالؼ ومعرفة ما هو كافف وما هو يجب اف يكوف.

ا
راتؼا :جمتمغ انثحث

يعػػرؼ عم ػ اقػػه جميػػا المفػػردات الت ػ لهػػا صػػفه اوصػػفات مشػػتركه وجميػػا هػػذل المفػػردات ااضػػعة

لمدراسة و لمبحث مف قبؿ الباحػث ويطمػؽ عميػه ايضػا المجتمػا االحصػاف

وبمعقػ اف المفػردات التػ تسػم

بالمجتما والتػ سػيتـ دراسػتها وجمػا البياقػات و المعمومػات لهػا تكػوف ماتمفػة مػف حالػه ألاػر ومػف دراسػة
ألار (البيات والقاض

 .(243 :1020و تػـ توزيػا قافمػة الفحػص عمػ مجتمػا البحػث المتمثػؿ بأعضػان

مجمػػس محافظػػة بغػػداد والبػػال عػػددهـ ( )47عضػػو وتػػـ اسػػترجاع ( )40قافمػػة فحػػص اي بقسػػبة  75%الف

البحث تعمد ااتيار مجتما البحث لإلحاطة واإللماـ بشكؿ اكبر ولقكوف اكثر دقة بالمجتما االصػم الػذي يمثػؿ

تمؾ الشريحة المهمة.

اوال -املركزية االدارية

املثحث انثاني(/االطار اننظري)

اوال _ مفهىو املركزية : the concept of centralization

ااتمؼ الكتاب والباحثوف ف تحديد مفهػوـ المركزيػة االداريػة فمػقهـ مػف اشػار لممركزيػة االداريػة بأقهػا

جما او تركيز ماتمؽ مظػاهر الوظيفػة االداريػة فػ الدولػة بيػد هيفػه واحػدل .اذ تتػول هػذل الهيفػة التػ تكػوف
عػػادة بالعاصػػمة جميػػا مظػػاهر السػػمطة االداريػػة بقفسػػها دوف اف تشػػاركها فػ ذلػػؾ هيفػػه ااػػر

وتباشػػر ذلػػؾ

بقفسها او بواسطة موظفيف يعمموف بأسمها وياضعوف ف قهاية االمر لرفاسة عميا واحدل وفػؽ قواعػد واحكػاـ

موحػػدل (الطه ػراوي  )222:1008فيمػػا يػػر (الاالليػػة  )13:1008بأقهػػا تجميػػا ماتمػػؼ مظػػاهر الوظيفػػة
االدارية ف الدولة بيد هيفه واحدل تكوف عادة ف العاصمة وبشكؿ ي دي ال توحيد االسموب االداري وتجاقسة

ف كؿ ارجان الدولة وتباشر الهيفه التقفيذية هذل الوظيفة امػا بػذاتها (وهػذا مػا يسػم بالمركزيػة المطمقػة) او
مف االؿ موظفيف وهيفات تػابعيف لهػا مػوزعيف عمػ ماتمػؼ اقػاليـ الدولػة ويعممػوف بأسػمها (وهػذا مػا يسػم

بالمركزية المعتدلة).
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و ير (الزعب  )17:2873ه حصر كافة مظاهر القشاط االداري او الوظيفة االدارية وتجميعها ف
يد هيفة واحدة او سمطة واحدة تمارسها ف كافة ارجان اقميـ الدولة بذات الطريقػة او االسػموب فالدولػة التػ

تتبق التقظػيـ االداري المركػزي هػ الدولػة التػ تتػول فيهػا الحكومػة المركزيػة ادارة جميػا المرافػؽ العامػة اذ

تتول ادارة جميا المرافؽ العامة بصورة كمية او مطمقة (القبيالت .)23:1020

ويوجد ف الدوؿ المعاصرة ثالث مجاالت لممركزية( :المبيضيف وااروف .)14:1022
 -المركزيػػة السياسػػية :وفيهػػا تاضػػا الدولػػة ال ػ سػػمطة سياسػػية واحػػدة ومػػف ثػػـ تكػػوف الوظيفػػة التشػػريعية

والقضافية والتقفيذية مركزة بيد الحكومة المركزية دوف اية مشاركة مف قبؿ هذل السمطات.

ب -المركزية االقتصادية :وتسػود فػ بعػض الػدوؿ المعاصػرة اذ تتػول السػمطات المركزيػة فػ الدولػة توجيػه
االقتصاد والتاطيط الكم او الجزف له.

ت -المركزيػػة االداريػػة :وهػ التػ توجػػد فػ المجػػاؿ االداري بحيػػث تكػػوف سػػمطة البػػت القهػػاف فػ الشػ وف
االدارية بيد الحكومة المركزية ف العاصمة (المبيضيف وااروف .)14:1022

ومف االؿ االطالع عم مفهػوـ المركزيػة االداريػة عمػ وفػؽ اران الابػران والماتصػيف يػر الباحػث اف

المركزية تقحصر فيها سمطة اتااذ القرار بيد هيفه واحدل وتكوف مقررة وفؽ القاقوف وقد تكوف مركزيػة مطمقػة
والت تقحصر فيها سمطة اتااذ القرار بيد الحكومة المركزية او مركزيػة معتدلػة والتػ مػف االلهػا يػتـ تفػويض

بعض الصالحيات ال هيفات وجهات ماتمفة.

ثانيا -صىر املركزية االدارية  :تظهر المركزية االدارية باالشكاؿ اآلتية:
-التركيز االداري : concentration

وه ػ الصػػورة البدافيػػة لممركزيػػة االداريػػة االقػػدـ ف ػ الظهػػور والت ػ تضػػمف وحػػدتها وسػػمطتها مػػف اجػػؿ القيػػاـ

بوظاففها الماتمفة .اذ يكوف القشػاط االداري محصػور بػاالدارة المركزيػة وال يسػم لمفػروع فػ االقػاليـ البػت او
االقفراد بأتااذ القرار فيه(المعاق  )15:1020اذ كاقت الفمسفة مف و ارفه هػو المحافظػة عمػ صػياقة الوحػدة

االدارية ف الدولػة بصػورة كاممػة(الفهػداوي  )58:1004وهػذل الصػورة المتطرفػة او المتشػددل مػف المركزيػة

االداريػػة ه ػ الت ػ اطمػػؽ عميهػػا الػػبعض اصػػطالح (المركزيػػة الوزاريػػة) ف ػ حػػيف اطمػػؽ عم ػ صػػورة المركزيػػة

المعتدلة اصطالح(المركزية الالوزارية) تميي از لها عف المركزية الوزارية وذلؾ عم اساس حصر اعمػاؿ االدارة

العامة ف ايدي الوزران وحدهـ (كقعاف  )242:1001اذ يػ دي تركيػز سػمطة اصػدار القػ اررات فػ يػد الػرفيس
االداري االعم الػ اضػاعة الوقػت واطالػة االجػرانات وتعطيػؿ االمػور دوف مسػوغ مقبػوؿ وقػد اثبتػت التجػارب

ذلؾ ف البالد المتامفة عم وجه الاصوص (الحمو .)72:1005
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ب-عدـ التركيز االداري : deconcentration
اف صػػورة التركيػػز االداري لػػـ تعػػد مستسػػاغة التطبيػػؽ ف ػ العمػػؿ االداري ف ػ الوقػػت الحاضػػر اذ تعػػددت

واجبات الوزير وتقوعت بصورة غير مألوفه عما كاف عميه الحاؿ ف

الماضػ (بػدير وااػروف )222:1022

مما دعػت الحاجػة الػ وجػود قػوع مػف عػدـ التركيػز االداري وتسػهيؿ ققػؿ السػمطة والمسػ ولية الػ المسػتويات

االدق ويعػرؼ ) (UNDP,2002:6عػدـ التركيػز االداري بأقػه ققػؿ السػمطة والمسػ ولية مػف مسػتو واحػد فػ

الحكومػػة المركزيػػة ال ػ جهػػات ااػػر مػػا الحفػػاظ عم ػ المسػػتو الهرم ػ لممسػػانلة قفسػػه ويمكػػف ر يػػة عػػدـ
التمركػػز كاطػػوة اولػ لحكومػػة ال مركزيػػة جديػػدة لتقػػديـ وايصػػاؿ الاػػدمات لممػواطقيف .اذ يقػػوـ الػػرفيس االداري

بققؿ سمطة البت والتقريػر القهػاف فػ جاقػب مػف ااتصاصػه الػ قوابػه ومر وسػيه دوف الرجػوع اليػه ويظهػر

ذلؾ جميا ف مسألة توزيا االاتصاصات االدارية ما بػيف السػمطة المركزيػة فػ العاصػمة وفروعهػا او ممثميهػا
ف االقاليـ (الااليمة  )16:1008ويتض لقا مف االؿ ذلؾ اف القظاـ الالمركزي اعـ واشمؿ مف عدـ التركيز
االداري الذي ال يتعد كوقه اسموبا مػف اسػاليب التقظػيـ االداري يطبػؽ دااػؿ المركزيػة االداريػة او الالمركزيػة

عم حد سوان (عبد اهلل .)272:2876

اال اقػػػػه وعمػػػػ الػػػػرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ فػػػػأف لعػػػػدـ التركيػػػػز االداري فوافػػػػد عديػػػػدة يمكػػػػف اجمػػػػاؿ اهمهػػػػا بػػػػاآلت -:

(حسف ( )1008 222الزعب ( )21:2873البشير .)34:1022

.2اقهػا تافػؼ العػػبن عػف كاهػؿ الػػرفيس االعمػ اذ تعػددت مهػػاـ الػرفيس االعمػ فػ العصػر الحػديث بالشػػكؿ
الذي يجعؿ مف المستحيؿ عميه اف يمارس كؿ كبيرل وصغيرل فيما يتعمؽ بش وف مقظمته ممارسة صحيحة بػؿ

هو يتفرغ لممسافؿ المهمة ويصدر فيها ق ارراته بعد فحص وتأف.

.1يافؼ العبن عػف السػمطات المركزيػة فػ العاصػمة ومػف ثػـ تتحقػؽ السػرعة التػ ال غقػ عقهػا فػ اقجػاز
الوظيفػة االداريػة فػ المسػافؿ التػ تهػـ الجمهػور ال سػػيما المقػاطؽ القافيػة عػف العاصػمة وبهػذا فهػ تكػػوف
ممهدة لتطبيؽ الالمركزية االدارية.

.2تحقؽ الفاعمية والكفانة ف ممارسة االدارة العامة لقشاطها كوف هػذل الهيفػات المحميػة تمتمػؾ ابػرة ومعرفػة
بظروؼ االقاليـ ومشاكمها.

ثانثا-مزايا وػيىب املركزية  :اف لممركزية االدارية م ازيا وعيوب يمكف تفصيمها باآلت -:

 -مزايػػا المركزيػػة :عمػػ الػػرغـ مػػف صػػرامة المركزيػػة االداريػػة اال اف لهػػا العديػػد مػػف المزايػػا يمكػػف اجمالهػػا

باآلت ( (lorch,1978:76) -:قدوم ( )10:1007العكش .)33:2872

.2تساعد المركزية عم وحدة الدولة والمجتما فف ظؿ القظاـ المركزي يصعب التحدث عػف ماػاطر المصػال
الضيقة لممجموعات الفرعية وتصب عمميات التقسيؽ ايسر واسهؿ.

.1تضػػػػػػا ﺍلقﻭﺍعﺩ ﻭﺍلسياساﺕ ﺍلااصة بالمجاالﺕ ﺍلفقية ﻭﺍإلستﺭﺍتيجية ﺍلت تقﺩمها لمسﻜاﻥ ف كافػػػػػػة ﺃﺭجان
ﺍلﺩﻭلة ﻭﺇﺩﺍﺭﺍتها بشﻜؿ مﻭضﻭع بما ال يتأثﺭ بالقﻭﺍح ﺍإلقميمية ﻭﺍلقبمية.

.3يع ػد المركزي ػة اكثػػر مالنمػػة لمػػدوؿ الت ػ تعػػاق مػػف مشػػكالت وقضػػايا معقػػدة وذلػػؾ لتحقيػػؽ وحػػدة المجتمػػا
وتجاقسة.
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ب_ عيػػوب المركزيػػة :مػػف البػػديه وعمػ الػػرغـ مػػف كػػؿ مػػاتـ ذكػػرل مػػف مزايػػا لممركزيػػة فػػأف لممركزيػػة مسػػاو
عديدة قذكر مقها ما يات ( :المبيضيف و ااروف ( )17:1022بدير و ااروف .)228:2882

.2اهماؿ المركزية لمعامؿ المحم ف تقديـ الادمات و كثرة التعقيدات الت يتعرض لها المتعامموف ما االدارة.

.1اشغاؿ موظف المركز بقضايا ثاقوية عم حساب وضا السياسات العامة واالستراتيجيات والاطط الت يجػب
اف تكوف مف صمب عمؿ موظف المركز.

.2اف التركيػػز االداري ال يشػػجا االبتكػػار وال يزيػػد مػػف روح المثػػابرة فػػ العمػػؿ لػػد المػػوظفيف فػػ الوحػػدات
االدارية ويسهـ اسهاما فعاال ف طمس معالـ المس ولية لديهـ.

.3بػطن اقجػػاز العمػػؿ وعػػدـ التقاسػػب مػػا متطمبػػات بعػػض المرافػػؽ العامػػة ذات الطبيعػػة الااصػػة التػ يقتضػ
قجاحها استقاللها وتحررها مف اسموب االدارة الحكومية.

ثانيا -انالمركزية االدارية

بال شؾ اف الالمركزية االدارية اكتسػبت شػعبية اػالؿ العقػديف االايػريف اال اقػه لػيس مفهومػا جديػدا اذ

جػػذب االقتبػػال مقػػذ الفتػػرة  2850-2840عقػػدما اعػػدت االدارات االسػػتعمارية البريطاقيػػة و الفرقسػػية مػػف اجػػؿ
االسػػتقالؿ عػػف طريػػؽ تفػػويض الصػػالحيات لػػبعض الب ػرام ال ػ السػػمطة المحميػػة .وف ػ عػػاـ  2870جػػانت

الالمركزيػػة فػ صػػدارة جػػدوؿ اعمػػاؿ التقميػػة امػػا اليػػوـ فػػأف البمػػداف المتقدمػػة والقاميػػة عمػ حػػد سػوان تسػػمؾ

سياسات الالمركزية ) (UNDP,2002:5اف الدوؿ القامية تػر بػأف الالمركزيػة هػ الطريػؽ السػميـ لمػتامص
مػف سػون الحكػػـ وادارتػه غيػػر الكفػونة فػ حػيف اقػػه فػ بمػداف اوروبػػا الشػرقية فػػأف الالمركزيػة هػ مػف اجػػؿ

تدعيـ الديمقراطية اما ف بمداف امريكا الالتيقية فبسبب الضغط السياسػ لمزيػد مػف الديمقراطيػة وفػ افريقيػا

فأف الالمركزية فيها لمحفاظ عم الوحدة الوطقية مف االؿ مراعاة الاصوصيات القبمية والمحميػة ( Dafflon
).& Madies,2011:4

اما ف العراؽ فقد بػد االهتمػاـ يتزايػد بالالمركزيػة االداريػة بعػد تػاري  1002اذ كفػؿ الدسػتور العراقػ

لسػػقة  1004الالمركزيػػة االداريػػة وذلػػؾ بػػأدارة المحافظػػات غيػػر المقتظمػػة ف ػ اقمػػيـ بواسػػطة مجػػالس محميػػة
مقتابة.

اوال :مفهىو انالمركزية االدارية : The concept of decentralization

قد يبدو مف القظرة االول اف مفهوـ الالمركزية االدارية بسيط غيػر اقػه مػف الموضػوعات المعقػدة الػذي

يسػتمزـ االيضػػاح وقظػ ار لكثػػرة التعػاريؼ الااصػػة بالالمركزيػة االداريػػة فقػد وضػػا الباحػث بعضػػها فػ الجػػدوؿ
االت :
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الجدوؿ ( )2مفهوـ الالمركزية االدارية مف وجهة قظر الباحثيف
خ
9

اٌىتاب
(اٌش١خٍ)9399133،ٟ

1

)(Kauzya,2005:3

3

(شش٠ف9931،تال)

4

)(cipe,2010:13

5

)(OSCE.2011:15

اٌتؼش٠ف
تٛص٠غ اٌٛظ١فح االداس٠ح ت ٓ١اٌغلٍةح اٌّشوض٠لح ل ٟاٌذٌٚلحٚ ،تل ٓ١اٌ ١ٙلاخ
اٌّحٍ١ح ػٍ ٝاعاط الٍ.ّٟ١
اٌؼٍّ١ح اٌتل ٟتليد ٞاٌل ٝتشت١لة ٘١ىلً ٌٍذّ٠مشاط١لح ٚاٌتّٕ١لح اٌغلٍّ١ح ٌ١لتُ
اٌتخة١ظ ٌٙا ٚتٕف١لز٘ا ػٍلِ ٝغلت ٜٛاٌّجتّلغ اٌّحٍلٚ ٟتّشلاسوح اٌغلىاْ
اٌّحٍ.ٓ١١
اعٍٛب  ٟاٌتٕظ٠ ُ١م َٛػٍ ٝتٛص٠غ اٌغٍةاخ ٚاالختصاصاخ ت ٓ١اٌغلٍةح
اٌّشوض٠للح  ١٘ٚللاخ اخللشِ ٜغللتمٍح لأٔٛللاٚ ،اٌالِشوض٠للح تٙللزا اٌّؼٕلل ٝلللذ
تى ْٛال ِشوض٠ح ع١اع١ح ا ٚال ِشوض٠ح اداس٠ح.
ٔمً وّ١ح وث١شج ِٓ اٌغٍةح ٚاٌّغي١ٌٚاخ ٚاٌّٙلاَ ِلٓ اٌّغلت ٜٛاٌلٛطٕٟ
اٌ ٝاٌّغت ٜٛاٌّحٍ٘ٚ .ٟزا ٠ؼٕ ٟاْ اٌّىٔٛاخ االعاع١ح ٌتة٠ٛش اٌحىِٛلح
اٌّحٍ١ح عٛف ٠ىلِ ْٛلٓ خلالي تٛعل١غ صلالح١اخ اٌٛحلذاخ اٌّحٍ١لح حتلٝ
٠تّىٕٛا ِٓ االضةالع تغي١ٌٚات ُٙتغشػح ٚوفاءج.
ػٍّ١للللح ٔمللللً االختصاصللللاخ ِللللٓ اٌحىِٛللللح اٌّشوض٠للللح اٌلللل ٝاٌحىِٛللللاخ
اٌّحٍ١للحػٍ٘ ٝللزا إٌحللٙ ٛللّ٠ ٛللٕؤ حمللٛق ِٚغللي١ٌٚاخ جذ٠للذج اٌلل ٝاٌحىللُ
اٌّحٍ.ٟ

مف االؿ التعاريؼ المذكور اقفا حوؿ الالمركزية قالحظ اف هقاؾ تعاريؼ اكدت عم المشاركة الشػعبية
وااػػػر اكػػػدت الػػػ توسػػػيا الصػػػالحيات ويػػػر الباحػػػث بػػػأف الالمركزيػػػة هػػػ اسػػػموب مػػػف اسػػػاليب توزيػػػا
االاتصاصات بػيف الحكومػة المركزيػة والحكومػات المحميػة وتػقظـ بواسػطة قػاقوف وذلػؾ لغػرض تحقيػؽ التقميػة

والمشاركة الشعبية.

ثانيا :انىاع انالمركزية االدارية -:تقسـ الالمركزية االدارية ال االقواع اآلتية-:

 -1انالمركزية انسياسية-:

وه وضا دستوري يقوـ عم توزيا الوظافؼ الماتمفة (السمطات الثالث) التقفيذية والتشػريعية والقضػافية

بػػػػيف الحكومػػػػة القافمػػػػة فػػػػ العاصػػػػمة وحكومػػػػات شػػػػبيهه فػػػػ مقػػػػاطؽ او اقػػػػاليـ او واليػػػػات او مقاطعػػػػات
(البشػػػير  )36:1020اف الالمركزيػػػة السياسػػػية توجػػػد فػػػ الػػػدوؿ االتحاديػػػة المركبػػػة دوف الػػػدوؿ الموحػػػدة

والواليػػات فػػ الػػدوؿ االتحاديػػة تتمتػػا بػػالحؽ فػػ تطبيػػؽ قواقيقهػػا الااصػػة التػػ تسػػقها سػػمطتها التشػػريعية
المستقمة عف السمطة التشريعية االتحادية (عبد اهلل  )235:2876وتظهر الالمركزية السياسية عقػدما يكػوف

لكػػؿ اقمػػيـ او محافظػػة شاصػػية معقويػػة تقػػاط بمجمػػس محم ػ يقتاػػب جميػػا اعضػػانل مػػف قبػػؿ المػواطقيف ف ػ

االقميـ ويكوف له صالحية وضا ميزاقية مستقمة واتااذ الق اررات االدارية والسياسية المتعمقة بأدارة المشػروعات

والمرافؽ العامة العاممة فػ حػدود ذلػؾ االقمػيـ او المحافظػة (الكبيسػ  )77:2872وتأاػذ الػدوؿ بالالمركزيػة
السياسية فػ قظػاـ الحكػـ المحمػ قتيجػة عوامػؿ واسػباب ماتمفػة مقهػا مػا هػو سياسػ واجتمػاع واقتصػادي

واداري اذ يمثػػؿ هػػذا القظػػاـ حقػػؿ تجػػارب وتػػدريب تسػػهـ ف ػ تحقيػػؽ العدالػػة بتوزيػػا االعبػػان الماليػػة وتبسػػيط
االجرانات والقضان عم الروتيف (الافاج .)1023 31

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )58لسهة 3128

945

عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 -2انالمركزية االدارية -:

وهػ اف يػػتـ ادارة شػ وف الم سسػػات واالجهػػزة الحكوميػػة بشػػكؿ ال مركػػزي وهػػذا يعقػ اسػػتقالؿ الوحػػدات

االداريػة فػ مزاولػػة ااتصاصػاتها بعيػػدا عػف هيمقػة السػػمطة المركزيػة او الاضػػوع لهػا(حبتػػور )162:1000

فعقػػدما تصػػقا الق ػ اررات عم ػ مسػػتو الوحػػدة او الوظيفػػة القافمػػة بالتقفيػػذ دوف اف تصػػعد هػػذل الق ػ اررات ال ػ

مستويات اعم وعقدما ال تقيد تصرفات الوحدات والوظافؼ بأقظمة مقيدل لسمطتها وصالحياتها التقديريػة فػأف

الالمركزية تكوف ه الصفة الغالبة ف هذل الحالة (عاشور  )222:2868ويتعبر هػذا االتجػال العػالم قحػو

االدارة الالمركزيػة اجػران تصػحيحا لممركزيػػة المفرطػة التػ رافقػػت بقػان الػػدوؿ الحديثػة فػ القػرف التاسػػا عشػػر

واوافػػؿ القػػرف العشػػريف .ولػػذلؾ ااػػذت دوؿ العػػالـ الماتمفػػة تتوسػػا فػ هػػذا االتجػػال مقػػذ اوافػػؿ السػػبعيقات مػػف
القػػػرف العشػػػريف عقػػػدما ادركػػػت اف ادارة المػػػوارد وتػػػوفير الاػػػدمات يصػػػعب حصػػػرها فػػػ ادارة مركزيػػػة واحػػػدل

(المعاق  )18:1020وعميه فأف الالمركزية االدارية تدور حوؿ مسألة اعطػان بعػض مظػاهر القشػاط االداري

لهيفات مستقمة عف الحكومة المركزية ويتحدد ااتصاص مثؿ هذل الهيفات اما عم اساس اقميمػ ( وهػذا مػا
يسم بالالمركزية االقميمية) بحيث يكوف لمهيأة ااتصاصاتها المتعمقة بسكاف اقميـ مف اقاليـ الدولػة وهػذا هػو

موضوع االدارة المحمية او عم اساس مرفق ( وهذا ما يسم بالالمركزية المرفقية) اذ تتول هيفة متاصصة

ادارة احد المرافؽ العامة ف الدولة دوف التقيد بأقميـ معيف مف اقاليمها (الااللية .)30:1008

وتقسـ الالمركزية االدارية ال -:
-الالمركزية االقميمية-:

هػ اقشػػان او ققػػؿ سػػمطة محميػػة جديػػدة عم ػ المسػػتو االقميمػ

هػػذا القػػوع مػػف الالمركزيػػة الم سسػػية

ياػػتص بتقفيػػذ االقظمػػة العامػػة فػ المقطقػػة والتػ تحكمهػػا السػػمطات المحميػػة ) (pamfi,2003:27ويقض ػ

قظاـ الالمركزية االقميمية ترؾ ادارة االقميـ والمدف والقر بيد هيفات محمية يقتابهػا سػكاف اهػؿ اقمػيـ او مديقػة
بأقفسػػهـ وهػػذا ي ػ دي ال ػ تقويػػة الشػػعور بالحريػػة ف ػ قفػػوس الشػػعب ويقػػود االف ػراد ال ػ االقشػػغاؿ بالمسػػافؿ
العامة وعم اساس ذلؾ كاقت الالمركزية المحمية قظاما ديمقراطيا بكؿ معق الكممة القه ياوؿ كػؿ اقمػيـ وكػؿ
مديقة او قرية حػؽ حكػـ قفسػه بقفسػه (الفهػداوي  )76:1004واف الديمقراطيػة المحميػة تسػهـ فػ (التثقيػؼ

السياس ) لممواطقيف اذ اف مشاركة المواطقيف تسم لهـ بأكتساب المعرفة حوؿ الشػ وف المجتمعيػة المحميػة

كذلؾ فأف المواطقيف يكوقوف اكثر وعيا وتعميما وديمقطراية وبذلؾ يكػوف اتاػاذ القػرار مػف قبػؿ الشػعب وهػذا مػا
يعزز الفاعمية و المشاركة ويساعد عم ردـ الفجوة بػيف القاػب السياسػية وافػراد المجتمػا )(sisk,2001:13

وتُعد الالمركزية االقميمية مرادفا لقظػاـ االدارة المحميػة وفػ ظػؿ هػذل الالمركزيػة تعتػرؼ بوجػود وحػدات اداريػة
محميػػػػػة مسػػػػػتقمة تتمتػػػػػا بشاصػػػػػية اعتباريػػػػػة تمثمهػػػػػا مجػػػػػالس محميػػػػػة مقتابػػػػػة مػػػػػف سػػػػػكاف المقطقػػػػػة
(الطاف  )36:1008وتتميز المرافؽ الت تديرها الهيفات الالمركزية االقميمية او المحمية بأقها مرافؽ متقوعة

وغيػػر متجاقسػػة القهػػا تشػػمؿ جميػػا الاػػدمات الت ػ تقػػدـ لممجتمػػا المحم ػ مثػػؿ الاػػدمات الصػػحية والتعميميػػة
والمواصالت والميال واالسػكاف وحمايػة البيفػة وغيرهػا مػف المرافػؽ التػ تشػبا حاجػات ضػرورية وممحػه لسػكاف
االقاليـ او المديقة او القرية (كقعاف .)261:1001

ب -الالمركزية المرفقية-:
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
وتتمثػػؿ بمػػق مرفػػؽ عػػاـ قػػوم او محم ػ الشاصػػية المعقويػػة وقػػد ار مػػف االسػػتقالؿ ألدارة مرفػػؽ عػػاـ
وحيقفذف يطمؽ عميه اسػـ الم سسػة العامػة او الهيفػة العامػة (حسػف  )232:1008ويسػهـ قظػاـ الالمركزيػة
المرفقيػة فػ زيػػادة كفػػانة المرافػػؽ العامػػة قتيجػػة تحررهػا مػػف قيػػود الػػروتيف الحكػػوم

و اتباعهػػا لقظػػاـ االدارة

الػػذي يتفػػؽ وطبيعػػة قشػػاطها (الحمػػو  )68:1005وقػػد اطمػػؽ عميهػػا تسػػمية الالمركزيػػة المرفقيػػة كوقهػػا هيفػػة

ادارية يمقحها القاقوف الشاصية المعقويػة بػأدارة مرفػؽ عػاـ او مرافػؽ عػدة لهػا الهػدؼ قفسػه بأسػموب تجػاري
بعيد عف التعقيدات المكتبية (البيروقراطية) ويكوف الهدؼ مقه تحقيػؽ الصػال العػاـ وذلػؾ القهػا تمػس معظػـ

حياة سكاف القاس الذيف يسكقوف ف المدف او االقاليـ ضمف الحدود الرسػمية لمدولػة (الافػاج )36:1023

واذا كاقت الالمركزية االدارية المحمية يقظمها قاقوف واحد بأحكاـ موحدل تقطبؽ عم االشااص االقميمية فػأف

الالمركزيػػة المرفقيػػة ال تاضػػا الحكػػاـ موحػػدل القػػه ال يوجػػد قػػاقوف عػػاـ واحػػد يسػػري عميهػػا جميعػػا فػ غالػػب

االحواؿ بؿ يقطبؽ عم كؿ قوع مقها االحكاـ الت تضمقها قاقوف اقشافه (عبد اهلل .)247:2876

ثانثا :انالمركزية تني املزايا وانؼيىب

اف الالمركزيػػػة ليسػػػت دوان لكػػػؿ دان اذا مػػػا صػػػممت وقفػػػذت بشػػػكؿ سػػػ ن يمكػػػف اف تسػػػبب الكثيػػػر مػػػف

المشػػكالت اكثػػر ممػػا تسػػاعد فػ الحمػػوؿ ولكػػف عقػػدما تكػػوف مصػػممة بشػػكؿ جيػػد فأقهػػا تسػػاعد عمػ معالجػػة

القضايا االساسية الت تواجهها البمداف ).(UNDP,2005:16

وتتحػػدد اهػػـ مزايػػا الالمركزيػػة بمػػا يػػأت ( -:الطعامقػػة ( )5:1001الطػػوا بال( )8:الطمػػاوي )87:2853
(حريـ ( )262:1020الزبيدي ( )11:1008مبارؾ ( )258:1021الكواز .)8:1004

.2ضماف تحقيؽ الديمقراطية وحقوؽ االفراد والت تعد مفاتي االماف عقدما تتاػذ القػ اررات بشػكؿ يتماشػ مػا
اهتمامات السكاف المحمييف.

.1اكثر تجاوبا وتكيفا ما االوضاع المحمية االمر الذي ي دي ال فاعمية اكبر.
.2االاذ بالالمركزية االدارية يافؼ كثي ار عف عاتؽ السمطة المركزية دوف اف تهدر المصمحة العامة.

.3الحد مف مشكالت التقسيؽ واالتصاالت والروتيف الطويؿ وتشجيا االفراد ف جميا المسػتويات عمػ المبػادرة
واالبداع واالبتكار.

.4زيادة فاعمية و مروقة الحكومة ف ظؿ الظروؼ المستجدة.
.5اف الالمركزية تزيد مف حجـ الوالن واالقتمان عف طريؽ االستغراؽ وكثرة االهتماـ بالشأف العاـ.
.6تقمية القابميات االدارية لممديريف وتأهيمهـ الستالـ مقاصب ادارية اعم ف المستقبؿ.

امػػػػا عيػػػػوب الالمركزيػػػػة فهػػػػ ( -:الركػػػػاب ( )38:1021صػػػػبري ( )22:1004عبػػػػد اهلل )252:2876

(المعاق )26:1020

 .1تمس الوحػدة االداريػة لمدولػة لقيامهػا بتوزيػا الوظيفػة االداريػة بػيف السػمطة المركزيػة والهيفػات الالمركزيػة

سوان االقميمية مقها او المصمحية مما ي دي ال تهديد وحدة الدولة اصوصا اقها تعمػؿ عمػ امػؽ مجموعػة
مف الوحدات االدارية المستقمة دااؿ الدولة.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 .2مااطر سيطرة القاب المحمية عم الموارد الوطقية واضعاؼ السمطة المركزية ما احتماؿ اسانة اسػتعماؿ
المس ولية ف ظؿ اشراؼ ورقابة جهات غير مقاسبة ت دي ال تقاقض الق اررات.

 .3يعاب عم الهيفات الالمركزية اقها توجه جؿ اهتمامهػا الػ المرافػؽ المحميػة عمػ حسػاب المرافػؽ القوميػة

كمػػا اقهػػا قػػد تتسػػبب ف ػ قشػػوب قزاعػػات ومشػػاحقات بيقهػػا وبػػيف االدارة المركزيػػة مػػف قاحيػػة او بػػيف بعضػػها
البعض مف قاحية اار .

 .4عدـ قدرة بعض الهيفات المحمية عم القهوض بادمات المجتما المحمػ واشػباع احتياجػات السػكاف بسػبب

ضعؼ االمكاقيات المادية والبشرية واقتصار دور هذل االدارات عم بعض االعماؿ الهامشية والدعافية.

املثحث انثانث  /ػالقة احلكىمة املركزية تاحلكىمات احملهية

هقاؾ ااتالؼ بيف الباحثيف عم تحديد العالقة بيف الحكومة المركزية والحكومات المحمية فمقهـ مف يػر

ف العالقػػة ه ػ عالقػػة وصػػايا وهػػذا الػػري ي كػػدة اغمبيػػة القػػاقوقييف لتوصػػيؼ العالقػػة بػػيف الحكومػػة المركزيػػة

والحكومات المحمية.

وتعرؼ الوصايا وفؽ هذا الري بأقها المس ولية الت تتوالها السمطة التقفيذية ف الدولػة لتأكيػد حسػف

ادان الاػػدمات المحميػػة ودعػػـ وحػػدة الدولػػة االداريػػة اذ اف اي شػػكؿ مػػف اشػػكاؿ الرقابػػة االداريػػة يعتمػػد عم ػ
سمطة قاقوقية (الزعب .)164:2873

وير الباحث ف استعماؿ قظاـ الوصايا االداريػة يقمػؿ مػف دور الحكومػات المحميػة وال يصػم لتوصػيؼ

العالقػػة وبهػػذا الصػػدد اوض ػ (الشػػيام  )3:1001بػػأف اسػػتعماؿ قظػػاـ الوصػػايا محػػدود ويطبػػؽ عم ػ فاقػػدي
االهميػػة ف ػ القػػاقوف والقاصػػريف فقػػط ف ػ حػػيف االدارة المحميػػة كامم ػة االهميػػة (الشاصػػية المعقويػػة) وتتمتػػا

بالصػػػالحيات والوظػػػافؼ المحػػػددة بموجػػػب القػػػواقيف واالقظمػػػة و يمكقهػػػا اف تبػػػادر ابتػػػدان بأسػػػتعماؿ هػػػذل
الصػػالحيات بعكػػس فاقػػدي االهميػػة فضػػال عػػف اف مصػػطم الوصػػايا لػػه اثػػار سػػمبية وال يمكػػف االسػػتدالؿ بػػه

لتوصيؼ العالقة وذلؾ لجممة مف االسباب مف اهمها ( -:الركاب )42:1021

 -اف هذا المصطم يقمؿ مف الثقة ف الهيفات المحمية ويامؼ قوعا مف الشؾ ويترؾ اقطباعا بػأف الجماعػات

المحمية تس ن استعماؿ السمطة الممقوحة لها والسيما ف القواح المالية.

ب -الوصػػايا تاتمػػؼ عػػف الرقابػػة مػػف حيػػث هػػدؼ رقابػػة السػػمطات المركزيػػة عمػ الهيفػػات المحميػػة فالوصػػايا
المدقية (ف القاقوف الااص) تستهدؼ حماية مصمحة فردية ه مصمحة قاقص االهمية ف حيف اف الرقابػة

عم الهيفات المحمية تستهدؼ حماية مصال عديدة متبايقة.

ج -ااتالؼ طبيعة الوصايا المدقية والذي يعد فيه الوص بمثابة الممثػؿ القػاقوق لمقاصػر عػف طبيعػة الرقابػة

عم الهيفات المحمية.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
ف حيف ير البعض االار بأف العالقة ه عالقة رقابية اذ اف استقالؿ المجالس المحمية هو استقالؿ
قسػػػػػػب تحػػػػػػدل الرقابػػػػػػة التػػػػػػ يمقحهػػػػػػا المشػػػػػػرع لمسػػػػػػمطات المركزيػػػػػػة عمػػػػػػ هػػػػػػذل المجػػػػػػالس و عمالهػػػػػػا
(السػػمطاق  )230:1020الهػػدؼ الػػذي كػػاف يبغيػػه المشػػرع مػػف مػػق الرقابػػة المركزيػػة ه ػ لتحقيػػؽ االمػػور

اآلتية( -:شطقاوي ( )116:1006القيس ( )137:2845المعاق .)260:1020

 -تحقيؽ وحدة كياف الدولة السياسية والمحافظة عميها كما تستهدؼ ضماف احتراـ مبد المشػروعية وسػيادة

القاقوف.

ب -تحقيؽ غاية عم درجة عالية مف االهمية تتمثؿ ف حماية مصال سكاف الوحدة المحمية ذاتها فاضػوع
الهيفات الالمركزية لمرقابة يحقؽ ويضمف حماية مصال سكاف الوحػدة قفسػها والسػيما حيقمػا تسػ ن الهيفػات
الالمركزية ادارة المهاـ الموكمة اليها او عقدما ال تقوـ بواجباتها عم ما يراـ.

ج -اف الهيفات المحمية مهما تبم مف االستقالؿ بالري واالقفراد بالعمؿ فه ف اار االمر م سسات قاقوقيػة

تعمؿ ضمف االطار العاـ لمكياف الدستوري لمبمد ويجب اف تاضا لسػيادة القػاقوف العامػة كمػا تاضػا لهػا بقيػة
الم سسات واالقظمة القاقوقية االار .

د -تحقيػػػؽ درجػػػة عاليػػػة مػػػف التكامػػػؿ واالقسػػػجاـ فػػػ ادارة بػػػرام التقميػػػة الماتمفػػػة عمػػػ المسػػػتو المحمػػػ
والقوم .

وهقاؾ مف ير بأف العالقة ه عالقة تعاوقيػة بعيػدا عػف الوصػايا والرقابػة وبهػذا الحػاؿ فػأف الحكومػة

المركزية تتعاوف ما الحكومات المحمية ف سػبيؿ تقػديـ الادمػة لممػواطقيف وتسػهيؿ االجػرانات وهػذا مػا اكػدل

قاقوف التعديؿ الثاق لقاقوف مجالس المحافظات غير المقتظمة بأقميـ رقػـ  12لسػقة  1007بالعػدد  28لسػقة

 1022اذ قصػػت المػػادة (-1سادسػػا) عم ػ (تػػدار األاتصاصػػات المشػػتركة المقصػػوص عميهػػا بػػالمواد ( 221
و222و  )223مف الدستور بالتقسيؽ والتعاوف بػيف الحكومػة اإلتحاديػة والحكومػات المحميػة وتكػوف األولويػة

فيهػػا لقػػاقوف المحافظػػات غيػػر المقتظمػػة ف ػ إقمػػيـ ف ػ حالػػة الاػػالؼ بيقهمػػا وفقػػا ألحكػػاـ المػػادة ( )224مػػف
الدستور).

ويػػر الباحػػػث بػػػأف الحكومػػػات المحميػػػة مهمػػػا تمتعػػت بأسػػػتقاللية فػػػ ادان اعمالهػػػا وتقػػػديـ الاػػػدمات

لممواطقيف اال اف الرقابة المركزية مهمة عم اف تكوف رقابة ماففػة بحيػث ال تعرقػؿ عمػؿ الحكومػات المحميػة
وتمقا تقاعسها ف تقديـ الادمات او بالتهديد باالقفصاؿ
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد

املثحث انثانث( /اجلانة انؼمهي)

اوال :ػرض نتائج قائمة انفحص املتؼهقة تاملركزية وحتهيهها:

ا
اوال :نتائج انرقاتة:

اف الرقابة الت تمارسها الحكومة المركزية عم الحكومات المحمية والت يكوف الهػدؼ مقهػا هػو التأكػد

مػػف مشػػروعية اعمػػاؿ وتصػػرفات الحكومػػات المحميػػة اذ تعتبػػر مػػف االبعػػاد الضػػرورية ف ػ المركزيػػة ويوض ػ

الجدوؿ ( )1مد وجود الرقابة المركزية عم الحكومات المحمية.

الجدوؿ( )1قتاف قافمة الفحص لمرقابة

اٌفمشاخ
 -9ال تخضغ اٌ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ٌشلاتح إداس٠ح ِلٓ لثلً اٌغلٍةح اٌّشوض٠لح ٌّلا ٠صلذس ػلٓ ٘لزٖ
اٌ ١ٙاخ ِٓ اٌمشاسخ؟
 -1تشىً اٌحىِٛاخ اٌّحٍ١ح ٘ ١لاخ ٌٚجلاْ سلات١لح ٌّتاتؼلح ٚتم١ل ُ١اٌخةلظ اٌغلٕ٠ٛح ٌثلشاِ
اٌتّٕ١ح د ْٚتذخً اٌحىِٛح اٌّشوض٠ح؟
 -3تغلللؼ ٝا ٌحىِٛلللح اٌّشوض٠لللح ِلللٓ خلللالي اٌشلاتلللح اٌت و١لللذ ػٍلللٚ ٝحلللذج اٌذٌٚلللح اٌغ١اعللل١ح
ٚاإلداس٠ح؟
 -4تؼتّذ ٚتغتٕذ لٛج سلاتح اٌحىِٛح اٌّشوض٠ح ػٍ ٝاٌ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ػٍل ٝضلٛاتظ لأ١ٔٛلح
ِؼش ٚح ِٚحذدج؟
-5ال تّاسط ٚصاسج اٌذٌٚح ٌشي ْٚاٌّحا ظاخ أػّاي سلات١ح ػٍ ٝاٌحىِٛاخ اٌّحٍ١ح؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ

مف االؿ مالحظة الجدوؿ ( )1يتض األت :

 حققت الفقرة األول عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )13.3وه

اإلجاتح
اٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا
ٔؼُ
إٌ ٝحذ ِا
تٕغ١ك مظ

1
1
1
1.1
% 13
1.9

2
4
3

3
9
3

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال

( )9.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة بدرجة متوسطة ولكف قميمة ومف ثـ فاف هذل القتيجة تشير إل وجود مستو

ال باس بػه فػ قػدرة االدارات المحميػة عمػ اتاػاذ قػ اررات بصػورة مقفػردة دوف تػداؿ الحكومػة المركزيػة واف هػذل الفقػرة

تشكؿ دعما بدرجة محدودة لمعايير الالمركزية االدارية.

 ف حيف حققت الرقابة عم ( )1مف اصؿ ( )24درجة فػ مجمػس محافظػة بغػداد ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عم مػف المعػدؿ الوسػط الفرضػ البػال ( )9.1لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ولكػف

قميمػة وبالتػػال فػػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير إلػ وجػػود هيفػة ولجػػاف رقابيػػة محميػػة لمتابعػػة اطػػط التقميػػة المحميػػة

ولكقها ليست بمستو الطموح لذا مف الضروري تفعيؿ هذل المجاف ومقحها صالحيات كافية لتحقيؽ الالمركزيػة

االدارية.

 بيقت الفقرة الثالثة مف فقرات الرقابة قد حصمت عم ( )2مف اصؿ ( )24درجة ف مجمس محافظة بغػداد ي بقسػبة

( )20.0وه

عم مف المعدؿ الوسط الفرض والبال ( (9.1وه قسبة عالية تشير إل درجة جيػدة جػدا فػ اعتمػاد

قدر معيف مف الرقابة وبما يقسجـ ما مقومات المحافظة عم وحدة الدولة السياسية واالدارية.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 سجمت الفقرة الرابعة مف فقرات الرقابة فقد حصمت عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )13.3وه

عمػ مػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )9.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة بدرجة متوسطة ولكف قميمة ومف ثـ فاف هػذل

القتيجة تشير إل اف رقابة الهيفات المحمية محددة ودقيقة.

 حصػػمت الفقػػرة الاامسػػة مػػف فق ػرات الرقابػػة عم ػ ( )2درجػػة مػػف صػػؿ ( )15ف ػ مجمػػس محافظػػة بغػػداد ي بقسػػبة

( )13.3وه

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ( )9.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة بدرجة متوسطة ولكػف

قميمػػػة ومػػػف ثػػػـ فػػػاف هػػػذل القتيجػػػة تشػػػير إلػػػ اف وزارة الدولػػػة لشػػػ وف المحافظػػػات ال تمػػػارس الرقابػػػة عمػػػ مجػػػالس
المحافظات وتكوف وظيفتها ماتصرة عم التقسيؽ فقط.

ا
ثانيا :نتائج املساءنة:

اف المسانلة ه التزاـ يجعؿ و يمزـ اآلاريف بالمحاسبة و اإلجابة عف المس ولية الت تـ مقحهـ و إسػقادهـ لهػا

وبػػذلؾ تسػػقد المسػػانلة الػ الجهػػات العميػػا لكػ تحاسػػب الجهػػات االدقػ ولكػ قتعػػرؼ فيمػػا اذا كػػاف مػػف حػػؽ الحكومػػة
المركزية مسانلة الحكومات المحمية فيما اذا حصؿ اافاؽ او تمك ف العمؿ.

الجدوؿ( )2قتاف قافمة الفحص لممسانلة

اٌفمشاخ
-9ال تخضغ لشاساخ اٌّجاٌظ اٌّحٍ١ح ٌٍّغاءٌح اٌشعّ١ح ِٓ اٌحىِٛح اٌّشوض٠ح؟
 -1سؤعاء اٌٛحذاخ اٌّحٍ١ح ِٚذ٠ش ٚاٌلذٚارش ٠تّتؼل ْٛت علتمالٌ١ح ل ٟاداء اػّلاٌُٙ
ِٓ دِ ْٚغاءٌح اٌغٍةح اٌّشوض٠ح؟
 -3تتٍى اٌغٍةح اٌّشوض٠ح ِ ٟغاءٌح اٌ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ػٓ اٌخشٚلاخ  ٚاٌتمص١ش ٟ
اٌؼًّ؟
 -4ال تتحًّ اٌ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ِغي١ٌٚح لأ١ٔٛح ٚاداس٠لح اتجلاٖ اػّاٌٙلا اِلاَ اٌغلٍةح
اٌّشوض٠ح؟
٠ -5تّتغ ِذ٠ش ٚاٌٛحذاخ االداس٠ح اٌّحٍ١ح ٚسؤعلاء اٌلذٚارش تذسجلح ِلٓ االعلتمالٌ١ح
تضّٓ ػذَ ِغاءٌت ُٙإِ ٚالشلتِ ُٙلٓ لثلً اٌحىِٛلح اٌّشوض٠لح ػلٓ اٌملشاساخ اٌتلٟ
اتخز٘ٚا؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ

اإلجاتح
اٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا
ٔؼُ
ٔؼُ
ٔؼُ

1
1
1
1.6
%36
3.9

2
1
4

مف االؿ مالحظة الجدوؿ ( )2يتض اآلت :

 حصمت الفقرة األول مف فقرات المسانلة عم ( )2درجة مف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

3
3
1

عمػ مػف المعػدؿ

الوسط الفرض البال ( )8.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة بدرجة متوسطة ولكف قميمة ومف ثـ فاف هذل القتيجة
تشير إل وجود مستو ال باس به مف الحرية لد االدارات المحمية ف اتااذ ق ارراتها دوف مسانلة الحكومة المركزية.

 سجمت الفقرة الثاقية مف فقرات المسانلة عم ( )2درجة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عمػ مػف المعػدؿ

الوسط الفرض البال ( )8.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة بدرجة متوسطة ولكف قميمة ومف ثـ فاف هذل القتيجة

تشير ال تمتا اعضان الهيفػة المحميػة بقػدر مػف الحريػة فػ اتاػاذ قػ ارراتهـ دوف اف تمػارس عمػيهـ ضػغوطات مػف قبػؿ
الحكومة المركزية.

 بيقت الفقرة الثالثة مف فقرات المسانلة عم ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ) )20.0وهػ
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
المعدؿ الوسط الفرض البال ( )8.1لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة وبالتػال فػاف هػذل
القتيجػػة تشػػير ال ػ تمك ػ الحكومػػة المركزيػػة ف ػ مسػػانلة السػػمطات المحميػػة عم ػ الاروقػػات الت ػ ترتكػػب او

التقصير ف االدان.

 اما الفقرة الرابعة مف فقرات المسانلة حصمت عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ) )20.0وه

عم

مف المعدؿ الوسط الفرضػ البػال ( )8.1لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة وبالتػال فػاف
هذل القتيجة تشير ال اف الهيفة المحمية التتحمػؿ مسػ ولية قاقوقيػة امػاـ الحكومػة المركزيػة وتعتبػر مسػتقمة

عقها.

 حصمت الفقرة الاامسة مف فقرات المسانلة عم ( )2درجة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ) )20.0وهػ

عمػ

مف المعدؿ الوسط الفرضػ البػال ( )8.1لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة وبالتػال فػاف
هذل القتيجة تشير ال تمتا مدران الهيفة المحمية بقدر كاؼ مف الحرية ف اتااذ الق اررات وعدـ مسانلتهـ مف

قبؿ الحكومة المركزية.
ا
ثانثا :نتائج انتمىيم:

مف اهـ االمور ف استقاللية الحكومات المحمية هو اف تتوفر لها موارد ماليػة كافيػة لقيػاـ بواجباتهػا عمػ

اكمػػؿ وجػػه ويحػػوؿ دوف هيمقػػة السػػمطات المركزيػػة عمػ هػػذل المجػػالس اذا مػػا قامػػت هػ بالتمويػػؿ ويوضػ

الجدوؿ ( )3مد توفر الموارد المالية لمحكومات المحمية وتأثيرها ف االعماؿ.
الجدوؿ( )3قتاف قافمة الفحص لمتمويؿ
الفقرات
 -9اْ خةللظ اٌتّٕ١للح اٌّحٍ١للح اٌّةٍللٛب ٚضللؼٙا تحتللات اٌلل ٝا٠للشاداخ ِاٌ١للح اوثللش ِللٓ
اِىأ١ح اٌّحا ظح ؟
 -1اْ ت ل خ١ش اٌّصللادلح ػٍللِٛ ٝاصٔللح ِجٍللظ اٌّحا ظللح ِللٓ لثللً اٌحىِٛللح اٌّشوض٠للح
٠يد ٞاٌ ٝػشلٍح تٕف١ز اٌىث١ش ِٓ خةةٙا اٌتّٕ٠ٛح؟
٠ -3تُ دارّا ِشاػاج اٌحاجح اٌفؼٍ١ح ٌإلداسج اٌّحٍ١ح ِلٓ اٌتخص١صلاخ اٌّاٌ١لح اٌّحٍ١لح
ِٓ لثً اٌغٍةاخ اٌّشوض٠ح؟
٠ -4غتة١غ ِجٍظ اٌّحا ظح ت ِ ٓ١ا٠شاداتٗ اٌّاٌ١ح ِٓ اٌّصادس اٌّحٍ١ح حغة لأْٛ
اٌّحا ظاخ د ْٚدػُ اٌتّ ً٠ٛاٌّشوضٞ؟
 -5اْ اٌضغٛط اٌّاٌ١ح اٌّشوض٠ح تؼشلً تٕف١ز االداسج اٌّحٍ١ح ٌخةةٙا اٌتّٕ٠ٛح ؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
مف االؿ الجدوؿ ( )3يتض األت :
 بيقت الفقرة االول مف فقرات التمويؿ ف مجمس محافظة بغػداد عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة

) )20.0وهػ

عمػ مػف المعػػدؿ الوسػط الفرضػ البػػال ( )8.8لػذلؾ فػػاف هػذل القسػػبة تعػد مقبولػػة وبدرجػػة

عاليػػة ومػػف ثػػـ ف ػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير ال ػ اف امكاقيػػات المحافظػػة الماليػػة التمب ػ كػػؿ طموحاتهػػا واططهػػا
التقموية.

 اما الفقرة الثاقية مف فقرات التمويؿ ف مجمس محافظة بغػداد فقػد حصػمت عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ()15

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البػال ( )8.8لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة

ي بقسبة ) )20.0وه

وبدرجة عالية ومف ثـ فػاف هػذل القتيجػة تشػير الػ اف تػأاير الموازقػة تكػوف لهػا اثػار سػمبية عمػ المحافظػة
ويعرقؿ اقجاز االعماؿ.

 حققت الفقرة الثالثة مف فقرات التمويؿ ف مجمس محافظة بغداد عم ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة
( )13.3وه ػ

عم ػ مػػف المعػػدؿ الوسػػط الفرض ػ البػػال ( )8.8لػػذلؾ فػػاف هػػذل القسػػبة تعػػد مقبولػػة بدرجػػة

متوسػػطة ولكػػف قميمػػة ومػػف ثػػـ فػػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير ال ػ اف الحكومػػة المركزيػػة تراع ػ الحاجػػات الفعميػػة
لممحافظة ولكف المحافظات تعتقد بأقها بحاجة ال توسيا الدعـ الحكوم لها.

 حصمت الفقرة الرابعة مف فق ارت التمويؿ ف مجمس محافظة بغداد عم ( )1درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة
( )6.6وهػ

قػػؿ مػػف المعػػدؿ الوسػػط الفرضػ البػػال ( )8.8لػػذلؾ فػػاف هػػذل القسػػبة تعػػد ضػػعيفة وغيػػر دالػػة

معقويا وبالتال فاف هذل القتيجة تشير ال اف الحكومة المحمية غيػر قػادرة عمػ تمويػؿ قفسػها دوف االعتمػاد

عم الدعـ الحكوم .

 حصمت الفقرة الاامسػة مػف فقػرات التمويػؿ فػ مجمػس محافظػة بغػداد عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي

بقسػػبة ) )20.0وه ػ

عم ػ مػػف المعػػدؿ الوسػػط الفرض ػ البػػال ( )8.8لػػذلؾ فػػاف هػػذل القسػػبة تعػػد مقبولػػة

وبدرجػػة عاليػػة وبالتػػال فػػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير ال ػ اف الضػػغوط الماليػػة المركزيػػة تعرقػػؿ عمػػؿ الحكومػػات

المحمية.
ا
راتؼا :نتائج انقىانني:

اف الق ػواقيف ه ػ الت ػ تػػقظـ عمػػؿ الحكومػػات المحميػػة وتعطيهػػا الشػػرعية العمالهػػا و يجػػب اف تكػػوف

القػواقيف والتشػػريعات الصػادرة مػػف السػمطات المركزيػػة متقاسػػبة مػا الوضػػا الػراهف ومقسػػجمة مػا مبػػد تطبيػػؽ
الالمركزيػػة وذلػػؾ بمػػق السػػمطات المحميػػة حريػػة اكبػػر وصػػالحيات اوسػػا لممارسػػة اعمالهػػا الماتمفػػة واات ػراؽ

حواجز الروتيف والبيروقراطية ويوض الجدوؿ ( )4مد توافؽ القواقيف ما مبد الالمركزية.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
الجدوؿ( )4قتاف قافمة الفحص لمقواقيف
اٌفمشاخ

اإلجاتح

 -9اٌمللٛأ ٓ١اٌتلل ٟتللٕظُ اٌؼاللللح ِللا تلل ٓ١اٌغللٍةح اٌّشوض٠للح ٚاٌ ١ٙللاخ اٌّحٍ١للح تؼةلل ٟاالخ١للشج
اٌصالح١اخ اٌّالرّح ٌتٕف١ز ٚاجثاتٙا تاعتمالٌ١ح اتجاٖ اٌّجتّغ اٌّحٍٟ؟
 -1تٍتللضَ اٌغللٍةح اٌّشوض٠للح تتٕف١للز اٌمللٛأ ٓ١اٌّتؼٍمللح تضللثظ ٚتثش٠للش عللٍٛوٙا تجللاٖ اٌحىِٛللاخ
اٌّحٍ١ح؟
ٕ٘ -3للان تؼللاسن تلل ٓ١تؼللا ِللٛاد لللأ ْٛاٌّحا ظللاخ اٌتلل ٟتخللح اػّللاي االداسج اٌّحٍ١للح ِللغ
تؼا ِا ٚسد تّٛاد اٌذعتٛس ِّا ٠ذ غ ٔح ٛاٌّشوض٠ح؟
ٚ -4ضلللؤ للللأ ْٛاٌّحا ظلللاخ االختصاصلللاخ ٌٍحىِٛلللاخ اٌّحٍ١لللح تةش٠ملللح تضلللّٓ ػلللذَ تلللذخً
اٌحىِٛح اٌّشوض٠ح ٚ ٟضغ تؼا خةظ اٌتّٕ١ح اٌّحٍ١ح؟
ّٕ٠ -5ؤ لأ ْٛاٌّحا ظاخ صالح١اخ ِٕاعثح ٌٍ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ٌٍم١اَ تٛاجثاتٙا ٚتمذ ُ٠اٌخلذِاخ
اٌّحٍ١ح؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ

ال
ال
ٔؼُ
إٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا
1
1
1
9.3
% 61
95

2
1
4

3
9
3

مف االؿ مالحظة الجدوؿ ( )4يتض اآلت :

 حصػمت الفقػػرة االولػ مػػف فقػرات القػواقيف عمػ ( )1درجػػة مػػف صػؿ ( )15ي بقسػػبة ( )6.6وهػ

قػػؿ مػػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )15لذلؾ فاف هذل القسبة تعد ضعيفة وغير دالػة معقويػا ومػف ثػـ فػاف هػذل
القتيجة تشير الػ اف القػواقيف التػ تػقظـ العالقػة بػيف الحكومػة المركزيػة والحكومػات المحميػة اليعطػ االايػرة

الصالحيات الكافية .

 امػػا الفقػػرة الثاقيػػة مػػف فق ػرات الق ػواقيف فحققػػت ( )1درجػػة مػػف صػػؿ ( )15ي بقسػػبة ( )6.6وه ػ

قػػؿ مػػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )15لذلؾ فاف هذل القسبة تعد ضعيفة وغير دالػة معقويػا ومػف ثػـ فػاف هػذل
القتيجة تشير ال اف السمطة المركزية التمتزـ بالقواقيف الت تقظـ سموكها تجال الحكومات المحمية.

 وسجمت الفقرة الثالثة مف فقرات القواقيف عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ) )20.0وه

عمػ مػف

المعدؿ الوسط الفرضػ البػال ( )15لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة ومػف ثػـ فػاف هػذل

القتيجة تشير وجود تعارض بيف بعض مواد قاقوف المحافظات الت تاص اعماؿ االدارة المحمية مػا بعػض مػا

ورد بمواد الدستور مما يدفا قحو المركزية.

 حققت الفقػرة الرابعػة مػف فقػرات القػواقيف عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

قػؿ مػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )15لذلؾ فاف هذل القسبة تعد قميمة ومف ثـ فاف هذل القتيجة تشػير الػ اف

قاقوف المحافظات لـ يوض بشكؿ كامؿ االاتصاصات لمحكومات المحمية بطريقػة تضػمف عػدـ تػداؿ الحكومػة
المركزية ف وضا بعض اطط التقمية المحمية.

 حصمت الفقرة الاامسػة مػف فقػرات القػواقيف فػ مجمػس محافظػة بغػداد عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي
بقسبة ( )13.3وه

قؿ مف المعدؿ الوسط الفرض البال ( )15لذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد قميمػة ومػف ثػـ

فاف هذل القتيجة تشير ال اف قاقوف المحافظات مق ولكػف لػيس بالدرجػة المطموبػة صػالحيات الػ الحكومػات
المحمية الدان مهامها.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
خامسا:ػرض إمجايل نتائج قائمة انفحص نهمركزية:

تتطمب التقمية المحميػة بػأف يكػوف هقػاؾ ال مركزيػة اداريػة لكػ تاتػرؽ حػواجز الػروتيف والبيروقراطيػة

والبد مف الحكومة المركزية التعاوف مف اجؿ تحقيػؽ هػذل الغايػة اذ البػد مػف تشػايص حجػـ الرقابػة التػ مػف
الممكف اف تأار العمػؿ فػ الحكومػات المحميػة ومعرفػة حجػـ المسػانلة وتػوفير السػيولة الماليػة لغػرض تقفيػذ

المشاريا و وجود القواقيف الت تساعد عم تحقيؽ الالمركزيػة االداريػة .وعمومػا يمكػف تماػيص قتػاف قافمػة

الفحص الااصة بالمركزية مف االؿ الجدوؿ (. )5

الجدوؿ ( )5مماص قتاف قافمة الفحص الااصة بالمركزية

ِىٔٛاخ لارّح اٌفحح
اٌشلاتح

اٌّؼذي
1.1

إٌغثح اٌّ ٠ٛح ٌٍّؼذي
%13

اٌّغاءٌح
اٌتًّ٠ٛ
اٌمٛأٓ١
إجّاٌ ٟإٌغة

1.6
1.4
9.3
1.15

%36
%31
%61
%14.15

واستقادا إل الجدوؿ ( )5يتض اآلت :
 -2إف القواقيف قد حققت اقػؿ القسػب المفويػة المقابمػة لممعػدالت الااصػة فػ قافمػة الفحػص اذ بمغػت 50%

وبمعدؿ  2.7وهذا اقؿ مف اجمػال القسػب والبػال  63.64%وبمعػدؿ  1.14ممػا يشػير إلػ إف القػواقيف ال

تشكؿ دعما حقيقيا لالمركزية.

 -1إف الرقابة حصمت عم قسبة مفوية قميمة ف قافمػة الفحػص اذ بمغػت  62%وبمعػدؿ  1.1وهػذا اقػؿ مػف
اجمػػػال القسػػػب والبػػػال  63.64 %وبمعػػػدؿ  1.14ممػػػا يشػػػير إلػػػ إف الرقابػػػة ال تشػػػكؿ دعمػػػا حقيقيػػػا

لالمركزية.

 -2اف القسبة المفوية لمتمويؿ بمغت  70%وبمعػدؿ  1.3وهػ اعمػ مػف اجمػال القسػب والبػال 63.64%

وبمعدؿ  1.14وهذا يشير ال اف الحكومات المحمية تعتمد عم الموازقة السقوية ف التمويؿ واف اي تػأاير
ف الموزاقة سوؼ ي دي ال تأاير ف اقجاز االعماؿ.

 -3اف المسانلة حصػمت عمػ اعمػ القسػب المفويػة المقابمػة بالمعػدالت الااصػة بقافمػة الفحػص اذ حصػمت
عم قسبة  75%وبمعدؿ  1.5وهو اكثر مف اجمال القسػب والبػال  63.64وبمعػدؿ  1.14ممػا يشػير الػ
اف الحكومات المحمية تتمتا بأستقاللية ف ادان االعماؿ دوف مسانلة الحكومة المركزية لها.

ثانيا :ػرض نتائج قائمة انفحص املتؼهقة تانالمركزية

ا
اوال :نتائج انشفافية:

اف الشفافية ف العمؿ هػ مػف دعػافـ الديمقراطيػة حيػث التػدفؽ الحػر لممعمومػات عػف المشػاريا واالعمػاؿ

الت تقوـ بها الحكومات المحمية وايصػالها الػ المقتفعػيف بطريقػة سػهمة ليتقسػ لهػـ معرفػة اعمػاؿ المجػالس
المحمية ومف ثـ السهولة ف مراقبتها ويوض الجدوؿ ( )6قتاف الشفافية بالقسبة لعمؿ الحكومات المحمية.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
الجدوؿ ( )6قتاف قافمة الفحص لمشفافية

الفقرات

اإلجابة

 -2تتـ ممارسة الشفافية المحمية مػف اػالؿ اتاحػة المعمومػات المتعمقػة باعمػاؿ المشػاريا
ال حد ما

المحمية وطرؽ تقفيذها؟
 -1يػػتـ قشػػر تقػػارير ادان مفصػػمة عػػف عمػػؿ السػػمطات المحميػػة الماليػػة واإلداريػػة وال سػػيما

ال حد ما

مشاريا برقام تقمية األقاليـ بشكؿ دوري وعمق ؟

 -2توجػد جمسػػات دوريػة مفتوحػػة لمجمػػس المحافظػة والمجػػالس المحميػة لمقاقشػػة مشػػاريا
برقػػام تقميػػة األقػػاليـ بحيػػث يسػػتطيا ي فػػرد و جهػػة حضػػورها وعػػدـ اقتصػػارها عم ػ
عضان مجمس المحافظة و المجالس المحمية؟

ال

 -3تتاػػذ الق ػ اررات ف ػ مجمػػس المحافظػػة والمجػػالس المحميػػة فيمػػا يتعمػػؽ ببرقػػام تقميػػة
ال حد ما

األقػػاليـ بالتصػػويت ويػػتـ قشػػر قتػػاف التصػػويت ومبػػررات اتاػػاذ الق ػ اررات الطػػالع المجتمػػا
المحم عميها؟
 -4يوجد موقا الكتروق لمسمطات المحمية تتوفر فيه البياقػات و المعمومػات كافػة المتعمقػة

ال حد ما

باعماؿ وآليات اتااذ الق اررات والموازقة السقوية والاطط االستراتيجية لمسمطات المحمية؟

األوزاف

1

2

3

التك اررات

2

3

0

القتيجة

2

7

0

المعدؿ

1.8

القسبة المفوية

% 60

المعدؿ الوسط الفرض

6.4

مف االؿ مالحظة الجدوؿ ( )6يتض اآلت :
حصدت الفقرة األول مف فقرات الشفافية عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )13.3وه

عم

مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف

هذل القتيجة تشير ال اف ممارسة الشفافية المحمية تتـ مف االؿ اتاحة المعمومات المتعمقة باعماؿ المشػاريا

المحمية وطرافؽ تقفيذها.

اما الفقرة الثاقيػة مػف فقػرات الشػفافية بمغػت ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عمػ

مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة وبالتػال فػاف

هذل القتيجة تشير ال وجود تقارير ادان مفصػمة عػف عمػؿ السػمطات المحميػة الماليػة واإلداريػة سػيما مشػاريا

برقام تقمية األقاليـ بشكؿ دوري وعمق ولكقها دوف مستو الطموح.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
قػؿ مػف

حققت الفقرة الثالثة مف فقرات الشفافية عم ( )1درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )6.6وه

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.5لذلؾ فاف هذل القسبة تعد ضعيفة وغير دالة معقويا وبالتػال فػاف هػذل

القتيجػػة تشػػير ال ػ اف الجمسػػات الدوريػػة والمفتوحػػة لمجمػػس المحافظػػة والمجػػالس المحميػػة لمقاقشػػة مشػػاريا

برقام تقمية األقاليـ والت تتي ألي فرد و جهة حضورها قميمة جدا لذا يتوجب عقد جمسات مفتوحػة لتعزيػز
الشفافية.

عم

حصمت الفقرة الرابعة مف فقرات الشفافية عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )13.3وه

مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف

هذل القتيجػة تشػير الػ اف القػ اررات فػ مجمػس المحافظػة والمجػالس المحميػة المتعمقػة ببرقػام تقميػة األقػاليـ

تتاذ بالتصويت ويتـ قشر قتاف التصويت ومبررات اتااذ الق اررات الطالع المجتما المحم عميهػا اال اقهػا دوف
مستو الطموح.

وااي ػ ار فػػأف الفقػػرة الاامسػػة مػػف فق ػرات الشػػفافية حصػػمت عم ػ ( )2درجػػة مػػف صػػؿ ( )15ي بقسػػبة

( )13.3وهػ

عمػ مػػف المعػػدؿ الوسػػط الفرضػ البػػال )(7.5

لػػذلؾ فػػاف هػػذل القسػػبة تعػػد مقبولػػة بدرجػػة

متوسطة ومف ثـ فاف هذل القتيجػة تشػير لػ وجػد موقػا الكتروقػ لمحكومػات المحميػة تتػوفر فيػه البياقػات و

المعمومات كافة المتعمقة باعماؿ وآليات اتااذ الق اررات والموازقة السقوية والاطط االستراتيجية لمسمطات المحمية.

ثانيا :نتائج اإلستقالنية:

اف االستقاللية احد االركاف المهمة لمحكومات المحمية ف سػبيؿ تحقيػؽ ال مركزيػة اداريػة اذ يتطمػب مبػد

االستقاللية والذي يشكؿ احد اركاف قظاـ االدارة المحمية اف تباشػر الهيفػات المحميػة سػمطة تقريريػة بعيػدة عػف

تداؿ الهيفات المركزية ف التأثير ف ارادتها ويظؿ االستقالؿ قظريا وعديـ الفافدة اذا لـ تتوفر له اسس قاقوقية.

الجدوؿ ( )7قتاف قافمة الفحص الااصة باالستقاللية
الفقرات

اإلجابة

 -9تّللاسط اٌغللٍةاخ اٌّحٍ١للح صللالح١اتٙا اٌىاٍِللح لل ٟسعللُ اٌغ١اعللاخ اٌؼاِللح ضللّٓ
أطاس تشٔاِ تّٕ١ح اٌحىِٛاخ اٌّحٍ١ح؟
 -1تّتٍه اٌ ١ٙلاخ اٌّحٍ١لح علٍةح اتخلار اٌملشاس تشل ْ ِشلىالخ اٌّجتّلغ اٌّحٍل ٟدْٚ
اٌشجٛع ٌٍحىِٛح اٌّشوض٠ح ؟
 -3اٌؼالللللح تللل ٓ١اٌغلللٍةح اٌّشوض٠لللح ٚاٌ ١ٙلللاخ اٌّحٍ١لللح ٘للل ٟػالللللح ِٕظّلللح تضلللّٓ
االعتمالي ٌٍ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ؟
 -4ال تٍؼلللة اٌؼاللللللاخ اٌشخصللل١ح ا ٚاٌتٛجٙللللاخ اٌغ١اعللل١ح ا ٚاٌف ٠ٛللللح ِلللغ اٌغللللٍةح
اٌّشوض٠ح ا ٞدٚس ٠زوش ِٕ ٟؤ اٌغٍةاخ ا ٚتف٠ٛضٙا؟
 -5ال تٛجللذ ٕ٘اٌلله ّٕ٘١للح ٚتؼللذ ٞػٍلل ٝاٌصللالح١اخ ِللٓ لثللً اٌغللٍةح اٌّشوض٠للح ػٍللٝ
اٌحىِٛح اٌّحٍ١ح ؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ
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اٌ ٝحذ ِا
ٔؼُ
اعتمالي جضرٟ
اٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا
1
1
1

2
4
8
1.1
% 13
1.9

3
1
3
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
مف االؿ مالحظة الجدوؿ ( )7يتض اآلت :
 حصمت الفقرة األول مف فقرات االستقاللية عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عمػ

مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (9.1لذلؾ فاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف
هذل القتيجة تشػير الػ السػمطات المحميػة تمػارس صػالحياتها الكاممػة فػ رسػـ السياسػات العامػة ضػمف طػار

برقام تقمية الحكومات المحمية ولكف ليست بصورة كاممة.

 ف حيف بم مجموع الفقرة الثاقية مف فقرات األستقاللية ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ) )20.0وهػ

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ( )9.1بكثير لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة وبدرجػة عاليػة ومػف

ثـ فاف هذل القتيجة تشير إل تمتا الهيفات المحمية بسمطة اتااذ القرار بشأف مشكالت المجتمػا المحمػ دوف
الرجوع لمحكومة المركزية.

 امػا الفقػػرة الثالثػة مػػف فقػرات االسػتقاللية حصػػمت عمػ ( )2درجػػة مػػف صػؿ ( )15ي بقسػػبة ( )13.3وهػ

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (9.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ

فػػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير الػ اف العالقػػة بػػيف السػػمطة المركزيػػة والهيفػػات المحميػػة هػ عالقػػة قوعػػا مػػا مقظمػػة
تضمف قدر مف االستقالؿ لمهيفات المحمية.

 بيقما بم مجمػوع الفقػرة الرابعػة مػف فقػرات االسػتقاللية عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ()13.3
وه

عم مػف المعػدؿ الوسػط الفرضػ البػال ) (9.1لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة

ومف ثـ فاف هذل القتيجة تشير الػ اف العالقػات الشاصػية التمعػب دور كبيػر فػ تعزيػز العالقػة مػا الحكومػة
المركزية ف مق الصالحيات.

 وااي ار حققت الفقرة الاامسة مف فقرات االستقاللية عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (9.1لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ

فاف هذل القتيجة تشير ال وجود بعض التعدي عم الصالحيات الممقوحة لمحكومات المحمية مف قبػؿ السػمطة
المركزية.
ا
ثانثا :نتائج املشاركة:

وتعد المشاركة واحدة مف المباد الديمقراطية المهمة اذ يشارؾ فيها االفراد بأتااذ القرار و يمػارس فيػه

الم ػواطقيف حقػػوقهـ الديمقراطيػػة والقشػػاط السياس ػ الماػػوؿ لهػػـ ومػػف القاحيػػة الدسػػتورية هػػو يعكػػس الثقافػػة

السياسية والسياقات الحقيقية لطبيعة المجتما السياسػ

بالمشاركة.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
الجدوؿ ( )8قتاف قافمة الفحص الااصة بالمشاركة
الفقرات

اإلجابة

 -9تملل َٛاٌغللٍةح اٌّشوض٠للح تاٌتشللاٚس ِللغ اٌ ١ٙللاخ اٌّحٍ١للح لثللً الللشاس اٌمللٛأٔ ٓ١ادسا
اٌّحٍ١ح اٌّتؼٍمح تؼٍّٙا؟
ٌٍ -1غٍةح اٌّحٍ١لح اٌحش٠لح ل ٟػملذ إٌلذٚاخ ٚاٌجٍغلاخ اٌحٛاس٠لح ِلغ اٌغلىاْ
اٌّحٍِٚ ٓ١١شاٚستٚ ُٙإششاو ٟ ُٙتحذ٠ذ األ٠ٌٛٚلاخ ٚٚضلغ اٌّ١ضأ١لح ٌثشٔلاِ
تّٕ١ح األلاٌُ١؟
 -3تجشِٕ ٞالشح أػضاء اٌغٍةاخ اٌّحٍ١لح ٌجّٙلٛس اٌّلٛاطٕ ٓ١ل ٟاجتّاػلاخ
ِفتٛحللح تخصللٛم اٌّشللاس٠غ اٌجللاس ٞتٕف١للز٘ا أ ٚإٌّجللضج لل ٟتشٔللاِ تّٕ١للح
األلللاٌٌٍٚ ُ١حىِٛللح اٌّحٍ١للح اٌمللذسج ػٍلل ٝاألخللز تلليساء اٌّللٛاطٕ ٓ١حللٛي ِشاحللً
اٌتٕف١ز أ ٚاالعتالَ ٚاٌتشغ ً١اٌخاصح تتٍه اٌّشاس٠غ؟
٠ -4يخللز سأ ٞاٌ ١ٙللاخ اٌّحٍ١للح ٌللذ ٜاٌغللٍةح اٌّشوض٠للح ػٕللذ التللشا اٌّشللاس٠غ
اٌّخصصح ٌٍّحا ظح ٚإٌّفزٖ ِٓ لثً اٌٛصاساخ اٌّشوض٠ح ؟
 -5ال ػٛارك حٛي اٌحصٛي ػٍ ٝاٌّغاػذاخ اٌذ١ٌٚح اٌّمذِحٚ ،تٕف١ز٘ا ٠تُ  ٚك
خةح تّٕ٠ٛح شاٍِح تشاسن اٌ ١ٙاخ اٌّحٍ١ح ٚ ٟضؼٙا ؟
1
األٚصاْ
9
اٌتىشاساخ
9
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ

اٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا

اٌ ٝحذ ِا
اٌ ٝحذ ِا
2
4
8
9.3
% 61
1.5

مف االؿ مالحظة الجدوؿ( )8يظهر األت :

 حصمت الفقرة االول مػف فقػرات المشػاركة عمػ ( )1درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )6.6وهػ

3
1
1

قػؿ مػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.5لذلؾ فاف هذل القسبة تعد ضعيفة وغير دالة معقويا ومػف ثػـ فػاف هػذل
القتيجػػة تشػػير ال ػ اف السػػمطة المركزيػػة التهػػتـ بالتشػػاور مػػا الهيفػػات المحميػػة قبػػؿ اق ػرار الق ػواقيف المحميػػة

المتعمقة بعممها .

 ف حيف بم مجموع الفقرة الثاقية مف فقػرات المشػاركة عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ()13.3
وه

عم مػف المعػدؿ الوسػط الفرضػ البػال ) (7.5لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة

ومػػف ثػػـ فػػاف هػػذل القتيجػػة تشػػير ال ػ اف لمسػػمطة المحميػػة الحريػػة ف ػ عقػػد القػػدوات والجمسػػات الحواريػػة مػػا
السكاف المحمييف ومشاورتهـ واشراكهـ ف تحديد األولويات ووضا الميزاقية لبرقػام تقميػة األقػاليـ ولكػف دوف

مستو الطموح.

 وسػػجمت الفقػػرة الثالثػػة مػػف فقػرات المشػػاركة ( )2درجػػة مػػف صػػؿ ( )15ي بقسػػبة ( )13.3وهػ

عمػ مػػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف هػذل
القتيجة تشير ال اف المقاقشات الت تجري ما الجمهور حوؿ المشاريا ومراحػؿ تقفيػذها هػ ال تتقاسػب مػا

ماهو مطموب.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 اما الفقرة الرابعة مف فقرات المشاركة حققػت ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ

عمػ مػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف هػذل
القتيجة تشير ال اف الحكومػات المركزيػة تأاػذ احياقػا ري الهيفػات المحميػة عقػد اقتػراح المشػاريا الماصصػة

لممحافظة والمقفذل مف قبؿ الو ازرات المركزية.

 وااي ار حصمت الفقرة الاامسة مف فقرات المشاركة عم ( )2درجة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ( )13.3وهػ
عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.5لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ

فاف هذل القتيجة تشير ال امكاقية الحكومات المحمية مف الحصوؿ عم المساعدات الدولية المقدمػة لكػف تػتـ
تمؾ المساعدات وفؽ ضوابط تحددها الحكومة المركزية.
ا
راتؼا :نتائج األنتخاب:

اف االقتاابػات تزيػد مػف الػروح الوطقيػة والديمقراطيػة لػد المػواطقيف وتعػد الوسػيمة التػ يقػوـ بواسػطتها

الشعب بااتيار حكامه فػ القظػاـ الػديمقراط

ذلػؾ اف الديمقراطيػة تعبػر عػف اإلرادة العامػة وايػر تعبيػر عػف

هذل اإلرادة هو ما يتـ بواسطة الشعب اي اف يقوـ الشعب بحكػـ قفسػه بقفسػه ويوضػ الجػدوؿ ( )20قتػاف

قافمة الفحص الااصة باالقتااب.

الجدوؿ ( )20قتاف قافمة الفحص الااصة باالقتااب

الفقرات
 -9تفشص االٔتخاتاخ أػضاء ِجاٌظ ِحٍ١ح أوثش اػٍ١ح ٚلذسج ػٍٝ
تحغ ٓ١اٌخذِاخ اٌّمذِح ٚخٍك حاٌح اٌشضا ػٓ أداء أػضاء اٌغٍةاخ
اٌّحٍ١ح ؟
 -1االٔتخاتاخ اٌّحٍ١ح تّاسط ت عتمالٌ١ح تاِح تؼ١ذا ػٓ تذخً ٚت ث١ش
اٌغٍةح اٌّشوض٠ح؟
 -3تضّٓ اٌمٛأ ٓ١اٌؼاِح ِّاسعح ػٍّ١ح االٔتخاتاخ اٌّحٍ١ح تجذ٠ح
ِٛٚضٛػ١ح ؟
 -4تتغُ اٌةش٠مح اٌت٠ ٟتُ تٙا اخت١اس سر١ظ ٚاػضاء اٌّجٍظ ٚسر١ظ
اٌٛحذج االداس٠ح تاٌذّ٠مشاط١ح ٚاالعتمالٌ١ح تؼ١ذا ػٓ ا٠ح ضغٛط ِشوض٠ح
؟
 -5اٌت ث١ش اٌمادَ ِٓ اٌغٍةح اٌّشوض٠ح ٠ذ غ تاتجاٖ االعتمالٌ١ح ٚتشج١غ
ٚدػُ ثما ح اٌّشاسوح  ٟاالٔتخاتاخ ؟
األٚصاْ
اٌتىشاساخ
إٌت١جح
اٌّؼذي
إٌغثح اٌّ ٠ٛح
اٌّؼذي اٌٛعة ٟاٌفشضٟ
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ٔؼُ
ٔؼُ
ٔؼُ
ٔؼُ
اٌ ٝحذ ِا
1
1
1

2
9
1
1.3
% 13
1.1

3
4
91

961

عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
مف االؿ الجدوؿ ( )20يتض اآلت :

 حصمت الفقرة األول مف فقرات األقتااب عم ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ) )20.0وه

عم مػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.7بكثير لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة ومػف ثػـ فػاف
هذل القتيجة تشير إل اف االقتاابات جانت بأعضان مجالس محمية كثر فاعمية وقدرة عمػ تحسػيف الاػدمات

المقدمة وامؽ حالة الرضا عف دان عضان السمطات المحمية.

 ف حيف حققت الفقرة الثاقية مف فقرات األقتاػاب عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ) )20.0وهػ
عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.7بكثير لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة وبدرجػة عاليػة ومػف

ثـ فاف هذل القتيجة تشير إل اف االقتاابات المحمية تمارس بأستقاللية تامػة بعيػدا عػف تػداؿ وتػأثير السػمطة
المركزية.

 سػػجمت الفقػػرة الثالثػػة مػػف فق ػرات األقتاػػاب ( )2درجػػة مػػف صػػؿ ( )15ي بقسػػبة ) )20.0وه ػ

عم ػ مػػف

المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.7بكثير لػذلؾ فػاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة وبدرجػة عاليػة ومػف ثػـ فػاف
هذل القتيجة تشير إل اف القواقيف العامة تضمف ممارسة عممية االقتاابات المحمية بجدية وموضوعية.

 اما الفقرة الرابعة مف فقرات األقتااب فقد حصػمت عمػ ( )2درجػة مػف صػؿ ( )15ي بقسػبة ) )20.0وهػ
عم مف المعدؿ الوسط الفرض البال ( )7.7بكثير لذلؾ فاف هذل القسبة تعد مقبولة وبدرجػة عاليػة ومػف

ثـ فاف هذل القتيجة تشير إل اف الطريقة الت يتـ بها ااتيار رفيس واعضان المجمس ورفيس الوحدة االدارية
بالديمقراطية واالستقاللية بعيدا عف اية ضغوط مف الحكومة المركزية.

 الفقرة الاامسة واالايرة مف فقرات االقتااب حققت ( )2درجة مف صؿ ( )15ي بقسبة ( )13.3وه

عم

مف المعدؿ الوسط الفرض البال ) (7.7لذلؾ فاف هػذل القسػبة تعػد مقبولػة بدرجػة متوسػطة ومػف ثػـ فػاف
هػػذل القتيجػػة تشػػير ال ػ اف السػػمطة المركزيػػة تػػدفا باتجػػال االسػػتقاللية وتشػػجيا ودعػػـ ثقافػػة المشػػاركة ف ػ

االقتاابات.

خامسا:ػرض إمجايل نتائج قائمة انفحص نالمركزية:

اف الحكومات المحمية يجب اف تتمتا بروح المشاركة والشفافية ما المواطقيف والبد مف التعاوف معهـ مف

اجػػؿ تحقيػػؽ التقميػػة اذ ال بػػد مػػف تمتػػا الحكومػػات المحميػػة بشػػفافية عاليػػة تجػػال الاػػدمات والمشػػاريا الت ػ

يقدموقها لممواطقيف واف تتـ مشاركة المواطقيف مف اجؿ وضا الاطط الالزمة مف اجؿ تقمية الوحدة االداريػة

ولك تكػوف الوحػدات المحميػة اكثػر اقتاجػا وعمػال البػد مػف اف تتمتػا بقػدر كػاف مػف االسػتقاللية لكػ تمػارس

اعمالها بحرية دوف الرجوع ال الحكومة المركزية واف يكوف عم االقؿ ثمثيف مف اعضان الحكومػات المحميػة

مقتابيف مف قبؿ المواطقيف لك يتـ تدعيـ الروح الديقراطية لممواطقيف .وبشكؿ عاـ يمكف تمايص قتاف قافمة

الفحص الااصة بالالمركزية مف االؿ الجدوؿ (. )22
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
الجدوؿ ( )22مماص قتاف قافمة الفحص الااصة بالالمركزية
مكوقات قافمة الفحص

المعدؿ

القسبة المفوية لممعدؿ

الشفافية

2.7

%50

االستقاللية

1.1

%62

المشاركة

2.7

%50

االقتااب

1.7

% 82

إجمال القسب

1.24

%62.4

واستقادا إل الجدوؿ ( )22يتض اآلت :

.2إف الشفافية والمشاركة قد حصال عم اقؿ القسب المفوية المقابمػة لممعػدالت الااصػة فػ قافمػة الفحػص اذ
بمغت  50%وبمعدؿ  2.7وهذا اقؿ مػف اجمػال القسػب والبػال  62.4%وبمعػدؿ  1.24ممػا يشػير إلػ إف
الشفافية ف العمؿ والمشاركة ف اتااذ القرار ال تشكؿ دعما حقيقيا لالمركزية.

.1إف االستقاللية حققت قسبة مفوية بمغت  62%وبمعدؿ  1.1وهذا اكثر بقميؿ مف اجمال القسب والبػال %
 62.4وبمعػػدؿ  1.24ممػػا يشػػير إل ػ إف االسػػتقاللية متػػوفرة ف ػ الحكومػػات المحميػػة لكػػف ليسػػت اسػػتقاللية
مطمقة ف ادان اعمالها وتسهـ هذل االستقاللية بدعـ الالمركزية االدارية.

.2اف االقتاػػاب حصػػؿ عمػ اعمػ قسػػبة مفويػػة و بمغػػت  82%وبمعػػدؿ  1.7وهػ اعمػ مػػف اجمػػال القسػػب
والبػػال  62.4%وبمعػػدؿ  1.24وهػػذا يشػػير الػ اف الحكومػػات المحميػػة تمػػارس االقتاابػػات فيهػػا بكػػؿ حريػػة
وديمقراطية.

ا

اوال :االستنتاجات
-9

املثحث انراتغ ( /االستنتاجات وانتىصيات)

كػاف اسػػموب الحكػػـ فػ العػراؽ مركزيػا قبػػؿ عػػاـ  1002مػا اضػػمحالؿ دور االدارة المحميػػة رغػػـ اقػرار

الالمركزية االدارية ف الدستور والقواقيف ويعود السبب الرفيس ال طبيعة الحكـ اػالؿ تمػؾ الحقػب الماضػية

امػػػا بعػػػد عػػػاـ  1002شػػػهد العػػػراؽ تغييػػػ ار جػػػذريا فػػػ قظامػػػة االداري اذ اصػػػبحت االدارات المحميػػػة تمتمػػػؾ
صػػالحيات واسػػعة فػػ الدسػػتور والقػػواقيف الااصػػة وكػػذلؾ التأكيػػد عمػػ االقتاػػاب الكمػػ العضػػان مجػػػالس
المحافظات مما يقم الروح الديمقراطية لسكاف الوحدات المحمية.

تميزت عالقة الحكومة المركزية بالحكومات المحمية وفقا لمدستور بأقها عالقة تعاوقية تقسػيقية تُعطػ
-1
لمحكومات المحمية االستقاللية االداريػة والماليػة فػ ادان اعمالهػا دوف ااضػاعها لسػيطرة او اشػراؼ الحكومػة
المركزية و وفقػا لقػاقوف المحافظػات غيػر المقتظمػة فػ اقمػيـ رقػـ  12لسػقة  1007فػأف الحكومػات المحميػة

تكوف ااضعة لرقابة مجمس القواب الت تصؿ ال حد حؿ المجمس.
-3

تبيف اف اعضان الحكومات المحمية غير ااضعيف لمسانلة الحكومػة المركزيػة قتيجػة لمػا يتمتعػوا بػه

مف استقاللية اال اف هذا ال يمقا مف مسانلة القضان لالعضان ف حالة ماالفة الدستور والقواقيف.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 -4شارت قتاف قوافـ الفحص فػ الجػدوؿ ( )5المتعمػؽ بالمركزيػة االداريػة وابعادهػا الفرعيػة اذ حصػمت عمػ
معػػدؿ عػػاـ قػػدرل  1.14واف القسػػبة المفويػػة المقارقػػة لهػػذا المعػػدؿ بػػاألوزاف بمغػػت  63.64%وهػػو م شػػر

ايجاب لالمركزية االدارية يشير ال ارتفاع مستو الالمركزية وفقا لالبعاد اآلتية:

أ -إف القواقيف المشرعة مف اجؿ دعـ الالمركزية االدارية والرقابة قد حصال عم معدؿ وقسبة مفوية اقؿ مػف
المعدؿ واجمال القسب المحدد ف الجدوؿ (.)5

ب -اف التمويؿ والمسانلة قد حصال عمػ معػدؿ وقسػبة مفويػة اكثػر مػف المعػدؿ واجمػال القسػب المحػدد فػ
الجدوؿ (.)5

 -5شػػارت قتػػاف ق ػوافـ الفحػػص كمػػا ف ػ الجػػدوؿ ( )22المتعمػػؽ بالالمركزيػػة االداريػػة وابعادهػػا الفرعيػػة ال ػ

حصػػولها عم ػ معػػدؿ عػػاـ قػػدرل  1.24واف القسػػبة المفويػػة المقارقػػة لهػػذا المعػػدؿ بػػاألوزاف بمغػػت 62.4%
وهو م شر ايجاب لالمركزية االدارية يشير ال ارتفاع مستو الالمركزية و وفقا لالبعاد اآلتية:

 -إف الشفافية والمشاركة قػد حصػال عمػ اقػؿ القسػب المفويػة المقابمػة لممعػدالت الااصػة فػ قافمػة الفحػص

وهذا ما موض ف الجدوؿ (.)22

ب -إف االستقاللية حصمت عمػ قسػبة اكثػر بقميػؿ مػف معػدؿ واجمػال القسػب ممػا يشػير إلػ إف االسػتقاللية
متوفرة ف الحكومات المحمية لكف ليست استقاللية مطمقة ف ادان اعمالها.

ج -اف االقتااب حصؿ عم اعم قسبة مفوية وهذا يشير ال اف الحكومات المحمية تمارس االقتاابات فيها
بكؿ حرية وديمقراطية.

ا
ثانيا :انتىصيات
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ضرورة مق الحكومة المركزية حؽ الرقابة االدارية عم الحكومات المحمية وتعتبر الرقابة المركزية مف

العقاصػػر المهمػػة لالمركزيػػة االداريػػػة اذ لػػـ يتضػػمف الدسػػػتور والقػػاقوف ايػػة رقابػػػة لمحكومػػة المركزيػػة عمػػػ

الحكومات المحمية اذ تسهـ الرقابة المركزية ف تحقيؽ المصمحة العامة عمػ حسػاب المصػمحة المحميػة عقػد
تعارضهما وكذلؾ تسهـ ف تحقيؽ الوحدة السياسية واالدارية لمدولة ولحماية المواطقيف مػف احتماليػة تعسػؼ

الحكومات المحمية اتجاههـ او تقييد حريتهـ او المساس بحقوقهـ.
-1

يقبغ االسراع ف تشريا قاقوف يػقظـ آليػات فػرض الرسػوـ والضػرافب لكػ تػتمكف الحكومػات المحميػة

مػػف الحصػػوؿ عم ػ ايراداتهػػا الممقوحػػة لهػػا مػػف الدسػػتور مػػف اػػالؿ الضػرافب والرسػػوـ وكػػذلؾ تقفيػػذ مشػػاريا
استثمارية لك تساهـ ف تحقيؽ عافد مال ال الحكومات المحمية وتستطيا مف االؿ هذا العافد المال مػف

تقفيذ المشاريا والقهوض بالمحافظة وتحقيؽ التقمية المحمية.
-3

اعادة القظر ف المادة ( )224مف الدستور والت تعط االولوية ال الحكومات المحمية عم حسػاب

الحكومة المركزية وهذا اقتهاؾ صري لمبد التدرج القاقوق الذي مف االله يكػوف االدقػ ااضػا الػ االعمػ
بحيث تكوف االولي ة ف تطبيؽ الدستور ثـ القواقيف االتحادية وبعدها االقاليـ ثـ المحافظات الت لػـ تقػتظـ فػ
اقمػػيـ وهػػذا مػػا يولػػد حالػػة ص ػراع وتػػدااؿ ف ػ الصػػالحيات بػػيف الحكومػػة المركزيػػة والمحافظػػات ويسػػبب ف ػ

اضعاؼ الحكومة المركزية.
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اعطان الصالحيات االدارية والمالية الكاممة المقصوص عميها ف الدستور ال الحكومات المحميػة مػا

رقابػػة الحكومػػة المركزيػػة عميهػػا لك ػ تضػػمف سػػير االمػػور كمػػا ماطػػط لهػػا وكػػذلؾ تعػػديؿ الق ػواقيف الااصػػة
بالو ازرات الادمية لك تتأقمـ ما الالمركزية االدارية فضال عف تعديؿ قاقوف المحافظات لك يضمف:

 -اعطػػان االسػػتقاللية االداريػػة و الماليػػة الواسػػعة لمحكومػػات المحميػػة لك ػ تػػتمكف مػػف تقفيػػذ واجباتهػػا اتجػػال

المجتما المحم .

ب -اف ال تكػػوف هقػػاؾ ثغػرات ف ػ التعػػديؿ لكػ تسػػم بتػػداؿ الحكومػػة المركزيػػة بعممهػػا بػػؿ تكتفػ الحكومػػة
المركزية بالرقابة دوف التداؿ بصالحيات الحكومات المحمية.

ج -توضي عالقة الحكومة المركزية بالحكومات المحمية والزاـ الطرفيف بأحتراـ العالقة.
-5

يجب اف يكوف عمؿ الحكومات المحمية بشػفافية لكػ يػتمكف المػواطقيف مػف معرفػة االعمػاؿ التػ يقػوـ

بهػا المجمػس المحمػ واالبتعػػاد عػف الضػبابية واف يكػػوف هقػاؾ تػدفؽ حػر لممعمومػػات عػف المشػاريا واالعمػػاؿ

الت تقوـ بها الحكومات المحمية وايصػالها الػ المقتفعػيف بطريقػة سػهمة ليتقسػ لهػـ معرفػة اعمػاؿ المجػالس
المحمية وبالتال السهولة ف مراقبتها ويمكف تدعيـ الشفافية مف االؿ:

 -اتاحة المعمومات ال المواطقيف باصوص المشاريا الت تقوـ بها الحكومة المحمية.

ب_ قشر تقارير ادان مفصمة عف عمؿ السمطات المحمية المالية واإلدارية سيما مشاريا برقام تقميػة األقػاليـ

بشكؿ دوري وعمق .

ج_ يجػب اف تكػوف هقػاؾ جمسػات دوريػة لمجػالس المحافظػات مػا المػواطقيف لمقاقشػة مشػاريا برقػام تقميػة

األقاليـ بحيث يستطيا ي فرد و جهة حضورها.
-6

يتطمب مشاركة المػواطقيف فػ وضػا اطػط التقميػة واشػراكهـ بوضػا االولويػة فػ تقفيػذ المشػاريا اذ

اف مشػػاركة اف ػراد المجتمػػا المحم ػ ف ػ رسػػـ برقػػام تقيمػػة الوحػػدات المحميػػة امػػر ضػػروري والبػػد مقػػه كػػوف
المشاريا الت تقوـ بها الحكومات المحمية ه باالصؿ مف اجؿ المواطقيف وبما اف اعضان المجالس المحمية

يتـ ااتيارهـ عف طريؽ االقتااب وهذا ترسي لمديمقراطية لذا البػد العضػان المجمػس بػأف يمارسػوا الديمقراطيػة
ما المػواطقيف مػف اػالؿ مشػاركتهـ فػ بػرام تقميػة المحافظػات واف ال تكػوف اعمػاؿ المجػالس محجوبػة عػف

المواطقيف.

 -7يقبغ وجود اعضان معيقيف بحكـ الوظيفػة لغػرض االسػتفادة مػف ابػراتهـ ومهػاراتهـ شػرط اف يكػوف عػدد
االعضػػان المعيقػػيف بمقػػدار ثمػػث اعضػػان المجمػػس الف االقتاػػاب ال يػػأت باالكفػػأ واالفضػػؿ وبالتػػال فػػأف هػػذا
االسموب يقصب عم مصمحة المجمس وعم سكاف الوحدات المحمية.
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مصادر انثحث

ا
أوال -تانهغة انؼرتية:

ايمف ( )1020االدارة المحمية دار وافؿ لمقشر والتوزيا عماف_ االردف.

 -2المعاق

 -1بدير عم محمد و السالم

مهدي ياسػيف و البرزقجػ

عصػاـ عبػد الوهػاب ( )1022مبػاد واحكػاـ

القاقوف االداري دار العاتؾ لصقاعة الكتاب القاهرة_ مصر.

 -2البشير يوسؼ حسيف ( )1022مباد القاقوف االداري السوداف.
 -3بف حبتور عبد العزيػز صػال

لمطباعة والقشر عدف_اليمف.

( )1000اصػوؿ ومبػاد االدارة العامػة دراسػة مقارقػة دار جامعػة عػدف

دالؿ ( )1020البحػػث العمم ػ واسػػاليبه بأسػػتاداـ البرقػػام  spssمطبعػػة

 -4البيػػات

محمػػود و القاض ػ

 -6البيػػات

بيػػدان سػػتار لفتػػه ( )1003تصػػميـ قظػػاـ كمػػداؿ اسػػتراتيج لتطبيقػػات الحكومػػة االلكتروقيػػة –

البيقة الطبعة الثاقية االردف عماف.

دراسة حالة ف مديرية التسجيؿ العقاري/البياع طروحة دكتورال كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد.
 -6حسف محمد قدري ( )1008القاقوف االداري اثران لمقشر والتوزيا االردف.

 -7الحمو ماجد راغب ( )1005القاقوف االداري دار الجامعة الجديدة االسكقدرية_ مصر.
 -8الافػػاج

عم ػ عبػػد الػػرزاؽ ( )1023الحكومػػات المحميػػة وصػػقا السياسػػة العامػػة ف ػ الع ػراؽ مكتبػػة

السقهوري بغداد_العراؽ.

 -20الااللية محمد عم

( )1008االدارة المحمية وتطبيقاتها ف كؿ مف االردف وبريطاقيػا وفرقسػا ومصػر

دراسة تحميمة مقارقة دار الثقافة لمقشر والتوزيا عماف.

 -22داوود حسف عزيز وعبد الرحمف اقور حسيف ( )2880مػقه البحػث التربػوي دار الحكمػة العػراؽ
بغداد.

 -21داوود عماد الشي

العربية بيروت . 1003

 -22الزعب ػ

( )1003الفسػاد والحكػـ الصػال فػ الػبالد العربيػة ط 2مركػز دراسػات الوحػدة

االػػد سػػمارة ( )2873تشػػكيؿ المجػػالس المحميػػة واثػػرل عم ػ كفايتهػػا دراسػػة مقارقػػة مقشػػأة

المعارؼ االسكقدرية.

 -23السمطاق

قورس هادي وحيد ( )1020التقظيـ القاقوق لمجالس المحافظات غير المقتظمة فػ اقمػيـ

ف العراؽ دراسة مقارقة رسالة ماجستير كمية القاقوف جامعة بابؿ.
 -24شريؼ عم

(بال تاري ) االدارة العامة القظرية والتطبيؽ ط 1دار القهضػة العربيػة لمطباعػة والقشػر

بيروت_لبقاف.

 -26شطقاوي عم اطار ( )1006االدارة المحمية دار وافؿ لمقشر الطبعة الثاقية عماف_االردف .
 -26الشػػػيام

والتوزيا عماف.

عبػػػد الػػػرزاؽ ابػػػراهيـ ( )1002االدارة المحميػػػة دراسػػػة مقارقػػػة ط 2دار المسػػػيرة لمقشػػػر
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 -27الشػػػيام

عبػػػد القػػػادر ( )2872قظريػػػة االدارة المحميػػػة والتجربػػػة االردقيػػػة مقشػػػورات معهػػػد االدارة

عماف_االردف.

 -28الطهراوي هاق عم

( )1008القاقوف االداري دار الثقافة لمقشر والتوزيا عماف.

 -10الك ػواز جعفػػر جعفػػر ج ػواد ( )1004دور المركزيػػة والالمركزيػػة ف ػ تطػػوير الاػػدمات الصػػحية دراسػػة
تحميمة ف دافرة صحة بابؿ رسالة دبموـ عال

كمية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد.

 -12عاشور احمد صقر ( )2868االدارة العامة مداؿ بيف مقارف دار القهضة العربية بيروت_لبقاف.
 -11عبد اهلل عبد الغق بسيوق

( )2876القاقوف االداري دراسة مقارقة لالسػس ومبػاد القػاقوف االداري

وتطبيقاتها ف لبقاف الدار الجامعية القاهرة_مصر.

 -12عبيػػدات ذوقػػاف عبػػد الػػرحمف عػػدس و عبػػد الحػػؽ كايػػد ( )2882البحػػث العممػ مفهومػػه وادواتػػه و
اساليبه مكتب الطباعة المركزي العراؽ بغداد.

 -13عسػػاؼ عبػػد المعط ػ
عماف_االردف.

( )1022مبػػاد االدارة العامػػة دار زه ػراف لمقشػػر والتوزيػػا الطبعػػة االول ػ

 -14صػػبري آمقػػة حسػػيف ( )1004الالمركزيػػة فػػ التاطػػيط دراسػػة فػػ تقيػػيـ التاطػػيط عمػػ المسػػتو
المحم

رسالة ماجستير المعهد العال لمتاطيط الحضري واالقميم

جامعة بغداد.

 -15العكش فوزي عبد اهلل ( )2872الحكـ المحم واالدارة المحميػة االسػس والتطبيقػات االمػارات العربيػة
المتحدة دار الامي لمقشر.

 -16القبيالت حمدي سميماف ( )1020مباد االدارة المحمية وتطبيقاتها ف المممكػة االردقيػة الهاشػمية
دار وافؿ لمقشر الطبعة االول

عماف_االردف.

 -12القبيالت حمدي ( )1007القاقوف االداري دار وافؿ لمقشر الطبعة االول
 -18القيس ػ

عماف_االردف.

عبػػد المجيػػد حسػػيب ( )2845االدارة المحميػػة ف ػ اقكمت ػ ار دراسػػة لمقظػػاـ االداري البريطػػاق

مطبعة الرابطة بغداد_العراؽ.

 -20الكبيسػ

بغداد_ العراؽ.

عػػامر اضػير ( )2872االدارة العامػػة بػػيف القظريػػة والتطبيػػؽ ج 1ط 4المكتبػػة الوطقيػػة

 -22كقعاف ايمف عودة ( )1001القاقوف االداري عماف_ االردف.
 -21المبيضػػيف صػػفواف و الطرواقػػة حسػػيف و عبػػد الهػػادي توفيػػؽ ( )1022المركزيػػة والالمركزيػػة ف ػ
تقظيـ االدارة المحمية دار اليازوري لمقشر والتوزيا عماف_ االردف.
 -22الركػػاب

سػػاجد احميػػد ( )1021اشػػكالية الوصػػاية والرقابػػة فػ قظػػاـ الالمركزيػػة فػ العػراؽ دراسػػات

حوؿ الالمركزية وزارة الدولة لش وف المحافظات لمفترة مف  17_16شباط ج 1بغداد_العراؽ.

 -23الزبيدي صبي لفتة فرحاف ( )1008تقييـ دور السمطات المحمية ف تحقيػؽ التقميػة المكاقيػة دراسػة
عف محافظة واسط رسالة ماجستير المعهد العال لمتاطيط الحضري واالقميم

 -24الشػػيام

جامعة بغداد.

عبػػد الػػرزاؽ اب ػراهيـ ( )1001العالقػػة بػػيف الحكومػػة المركزيػػة واالدارات المحميػػة_ دراسػػة

مقارقة قدوة العالقة بيف االدارة المركزية والدارة المحمية لمفترة  14_12سبتمبر بيروت_لبقاف.
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عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
املركزية والالمركزية االدارية  -حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد
 -25بف آفال احمد ( )2886ازمة االدارة المحمية دراسػة تحميميػة لمتجربػة العراقيػة رسػالة ماجسػتير كميػة
االدارة واالقتصاد جامعة بغداد.

 -26حريـ حسيف ( )1020مباد االدارة الحديثة دار الحامد لمقشر والتوزيا عماف_االردف.

 -27الطماوي سميماف محمد ( )2853مباد القاقوف االداري دراسة مقارقة ط 5دار الفكر العرب .

 -28الطعامقػػة محمػػد محمػػود ( )1001قظػػـ االدارة المحميػػة المفهػػوـ والفمسػػفة واالهػػداؼ الممتقػ العربػ
االوؿ قظـ االدارة المحمية ف الوطف العرب

 -30الطػػػوا

القاهرة_مصر.

 -32الطػػاف

سػػػام

لمفترة مف  10_27اغسطس سمطقة عماف.

( )1005الالمركزيػػػة المجتمعيػػػة مػػػداؿ التمكػػػيف والتقميػػػة المحميػػػة المسػػػتدامة

ق ػواؿ عبػػد الكػػريـ عمي ػواف ( )1008تػػأثير الديمقراطيػػة ف ػ تشػػكيؿ المجػػالس المحميػػة دراسػػة

ميداقية ف مجمس محافظة بغداد رسالة ماجستير كمية االدارل واالقتصاد جامعة بغداد.

 -31الفهػػداوي صػػداـ دحػػاـ طوكػػاف ( )1004ااتصاصػػات رفػػيس الوحػػدة االداريػػة االقميميػػة ف ػ الع ػراؽ
رسالة ماجستير كمية القاقوف جامعة بغداد.
 -32قدوم

مقاؿ عبد المعط صال

( )1007دور المشاركة المجتمعيػة فػ فػ تقميػة وتطػوير المجتمػا

المحم حالة دراسية لمجاف االحيان السكقية ف مديقة قابمس رسػالة ماجسػتير كميػة الدراسػات العميػا جامعػة

القجاح الوطقية قابمس_فمسطيف.

 -33مبارؾ فرح ضيان حسيف ( )1021الحوكمة بيف السياسات العامة و سياسػات الحكػـ دار الجػواهري
بغداد_العراؽ.

ثانيا -انهغة االنكهيزية
45- CIPE, Center for International Private Enterprise, (2010), Decentralization and
curbing corruption in local government impact on Small and medium - Sized
enterprises, Washington, USA.
46- Dafflon, Bernard & Madies, Thierry, (2011), Decentralization: A Few Principles
from the Theory of Fiscal Federalism, Paris.
47- Kauzya, John-Mary, (2005), Decentralization: Prospects for Peace, Democracy and
Development, Discussion paper, New York.
48- Lorch, R.S, (1978), puplic administration, U.S.A, west publishing company.
49- OSCE, organization for security and co-operation in Europe, (2011),
DECENTRALIZATION ASSESSMENT REPORT 2006-2011.
50- Pamfil, Claudia, (2003) ,EVOLVING INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF REGIONALIZATION,
Local Government and Public Service Reform Initiative, Printed in Budapest, Hungary.
51- Sisk .Timothy D, (2001), DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL, Printed and
bound by: Bulls Tryckeri, Halmstad, Sweden.
52- UNDP, (United Nations Development Programe), (2002), Overview of
Decentralisation Worldwide: A Stepping Stone to Improved Governance and Human
Development, Manila, Philippines, 25-27 july.
53- UNDP, (United Nations Development Programe), (2005), Fiscal Decentralization in
Transition Economies: Case Studies from the Balkans and Caucasus, Bratislava,
Slovakia.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )58لسهة 3128

961

عالقة احلكومة املركزية باحلكومات احمللية يف ضوء
 حبث ميداني يف جملس حمافظة بغداد- املركزية والالمركزية االدارية

Relationship between the central government and local governments
in the light of the centralized and decentralized administrative
Abstrac:
Gaining the relationship between the central government and local
governments is great importance especially after the expanded functions of the
central government and became unable to carry out their works without all that
delegate or transfer parts of its powers to lower levels.
The aims of the research is to determine the relationship of the central
government with the local government in accordance with the principle of
administrative decentralization with the presentation of the competent
authorities, the control of local governments, according to the Provincial Council
Act No. 21 of 2008 amended.
The research has a problem that has been the relationship of the central
government to local governments in accordance with the Constitution and the
law is different from what is applied on the ground and thus failure and
reluctance to provide services and non-fulfillment of the local requirements.
To understand the nature of the relationship between the central
government and local governments to adopt variable was represented by four
central dimensions (control, participation, independence, election.
This research adopted a case study approach was used several methods to
gather evidence and information, including checklists and personal interviews
and observations from the field cohabitation in Baghdad Provincial Council,
Rely on a range of ways to deal with census data, including frequency
distribution and percentages to describe the variables of the study and diagnosis,
the arithmetic mean to determine the level of response to the variables of the
study test the sincerity scale manner ratios comparison, the results of the search
Reached to a group of the most important conclusions was that the relationship
between the central government and local governments, according to the
constitution is a cooperative relationship coordinating give local governments
autonomy in administrative and financial performance of its business without
subjecting the control or supervision of the central government.
Search and recommended the granting of the central government has the
right of Administrative Control on the local government and the central control
is an important element of administrative decentralization, where did not include
the Constitution and the law state control of the central government to local
government.

Key words: the central government, local government.
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