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الرقابة عمى الهيئات اإلدارية الالمركزية اإلقميمية في العراق
دراسة تحميمية

في ضوء نصوص دستور جمهورية العراق لسنة  5002وقانون
المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم  52لسنة  5002المعدل
المقدمة

بعد تغيير النظاـ السياسي في العراؽ في ربيع عاـ  ،3004تغير تبعان لذلؾ النظاـ

اإلدارم ،كاتجو العراؽ إلى األخذ بالالمركزية اإلدارية اإلقميمية بشكؿ كاسع ،كذلؾ في دستكر عاـ
 ،3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009المعدؿ ،إذ تـ تشكيؿ

المجالس المحمية لمكحدات اإلدارية عف طريؽ االنتخاب ،باالقتراع السرم المباشر ،كالذم ُيعد
التجربة األكلى في العراؽ في تشكيؿ تمؾ المجالس ،بعد أف كاف أسمكب التعييف ،أك الجمع بيف

التعييف كاالنتخاب ىك السائد في تشكيؿ مجالس الييئات الالمركزية في ظؿ التشريعات التي
تناكلت تنظيـ الييئات الالمركزية اإلقميمية قبؿ .3004/5/:

أهمية البحث

تكمف أىمية الرقابة عمى الييئات الالمركزية لما تمثمو مف تكاجد لرؤية السمطة المركزية في إدارة

الشؤكف كالمصالح المحمية ،كالتي قد تتعارض مع السياسة العميا لمبمد في إدارة أكجو النشاط

اإلدارم المختمفة.

كما تظير أىمية ىذا المكضكع في كقت ضعؼ فيو أداء كدكر تمؾ الييئات عمى الرغـ مف

االختصاصات كالسمطات الكاسعة التي منحيا إياىا المشرع في ظؿ الدستكر الحالي كقانكف
المحافظات النافذ.

أسباب اختيار البحث
عمى الرغـ مف كجكد بعض الكتابات التي تناكلت مكضكع التنظيـ اإلدارم في العراؽ،

كاختصاصات مجالس المحافظات ،كالتنظيـ القانكني لتمؾ الييئات ،إال إننا لـ نجد بحثان

متخصصان في مسألة الرقابة التي تباشرىا السمطة المركزية عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية،
لذلؾ فقد آلينا عمى أنفسنا تناكؿ تمؾ الرقابة بشكؿ تفصيمي كالخكص في أعماؽ ىذا المكضكع.
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كمف األسباب األخرل التي دفعتنا إلى بحث كاستقصاء جكانب ىذا المكضكع ،ىك تبايف

أساليب الرقابة التي تباشرىا السمطة المركزية عمى تمؾ الييئات في العراؽ ،كتغيرىا بتغير النظاـ

السياسي كفقان لفمسفة كآيديكلكجية القابضيف عمى السمطة ،كالذم أدل إلى تغير النظاـ اإلدارم في

العراؽ تغي انر جذريان بعد  ،3004/5/:مما انعكس بطبيعة الحاؿ عمى مسألة الرقابة عمى الييئات

الالمركزية.

إشكالية البحث
تتجمى إشكالية البحث في بياف ما ىي الرقابة التي تباشرىا السمطة المركزية عمى الييئات

المحمية في العراؽ ،في ظؿ التشريعيف المذككريف ؟ كبياف أنكاعيا كالجيات التي تباشرىا ؟ كىؿ
إف المشرع العراقي قد كفؽ في تنظيميا أـ ال ؟ كما ىي االيجابيات كالسمبيات في تمؾ الرقابة ؟

كما ىك انعكاس النصكص القانكنية عمى الناحية العممية ؟

نطاق البحث
سنتطرؽ في بحثنا الى التعريؼ بنظاـ الالمركزية اإلقميمية ،كدراسة رقابة السمطة
المركزية عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية ،لذلؾ سنستبعد الرقابة الالمركزية (الرقابة التي تتكالىا

المجالس المحمية عمى اإلدارات التنفيذية في تمؾ الييئات) عمى تمؾ الييئات الالمركزية اإلقميمية.

خطة البحث

سنتاكؿ ىذا المكضكع بالدراسة عف طريؽ تقسيـ ىذا البحث خمسة مباحث ككما يأتي :
 المبحث األول  :ماىية نظاـ الالمركزية اإلدارية اإلقميمية.

 المبحث الثاني  :الرقابة اإلدارية عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية في ظؿ دستكر
العراؽ لسنة  3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
.3009

 المبحث الثالث  :الرقابة التشريعية عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية في ظؿ دستكر
العراؽ لسنة  3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
.3009
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 المبحث الرابع  :الرقابة القضائية عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية في ظؿ دستكر
العراؽ لسنة  3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
.3009

 المبحث الخامس  :رقابة الييئات المستقمة عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية في ظؿ
دستكر العراؽ لسنة  3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
.3009
المبحث األول

ماهية نظام الالمركزية اإلقميمية
لغرض اإلحاطة بجكانب ىذا المكضكع فإننا سنقسـ ىذا المبحث إلى مطبيف ،األكؿ

لمتعريؼ بنظاـ الالمركزية اإلقميمية ،كثانييما لبياف مقكمات ىذا النظاـ ،كعمى النحك التالي:
المطمب األول

تعريف نظام الالمركزية اإلقميمية
لقد تعددت كاختمفت التعريفات التي تناكلت الالمركزية اإلدارية ،كيرجع ذلؾ إلى

ٍ
لركف معيف أك
اختالؼ نظرة الفقياء إلى ىذا النظاـ كأركانو كخصائصو كترجيح كؿ منيـ
خصيصو مف خصائصو ،كاتخاذه أساسا يرتكز عميو في تعريفو ليذا النظاـ ،كبدكرنا سنقكـ بذكر

بعض التعريفات التي أكردىا بعض الفقياء لمفيكـ الالمركزية اإلدارية مع طرح التعريؼ الذم

نؤيده.

فقد عرفيا البعض (بأنيا نظاـ إدارم يقكـ عمى تكزيع السمطات كاالختصاصات بيف

الحككمة في العاصمة كالكحدات اإلقميمية ذات الشخصية االعتبارية كالتي تسمى اإلدارة المحمية

كبمقتضى ىذا األسمكب يقسـ إقميـ الدكلة إلى كحدات إقميمية محددة ذات شخصية اعتبارية تقكـ

عمى إدارة كحدة مجمس محمي منتخب كمو أك أغمبو عمى أف تخضع ىذه المجالس لرقابة السمطة

المركزية )( ،)2كمما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ انو يقكـ عمى تقسيـ السمطات بيف الحككمة المركزية
كالييئات المحمية في حيف إف الالمركزية اإلدارية تقتصر تقسيـ الكظيفة اإلدارية فقط ،كما عرفت

بأنيا (تنظيـ الجياز اإلدارم في الدكلة بشكؿ يسمح بتعدد أشخاصو عمى أساس جغرافي حيث
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يتكلى شخص معنكم عاـ محمي تقديـ الخدمات لممكاطنيف كرعاية مصالحيـ في جزء معيف مف

إقميـ الدكلة)( ،)3كمما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ انو أىمؿ جانب ميـ مف مقكمات الالمركزية
اإلدارية كىك خضكع تمؾ الييئات لرقابة السمطة المركزية ،كما عرفيا الفقو الفرنسي عدة تعريفات

منيا تعريؼ الفقيو (فاليف) بأنيا عبارة عف سحب السمطات ثانية مف السمطة المركزية لغرض

تحكيميا إلى سمطة ذات اختصاص اقؿ عمكمية سكاء ذات اختصاص إقميمي اقؿ سعة تسمى

اإلدارة المحمية أك أشخاص عامة لمكضكع أك مكاضيع معينة( ،)4كمف المالحظ عمى ىذا

التعريؼ انو اىتـ بتقسيـ السمطة بيف السمطة المركزية كاإلدارات المحمية كجاء بعبارة مطمقو كىي
سحب السمطات كليس تقسيـ السمطات كالسحب يعني تجريد تمؾ الييئة مف السمطات الممنكحة

ليا.

بعد أف أكردنا بعض التعاريؼ التي تناكلت الالمركزية اإلدارية اإلقميمية يمكننا إعطاء

التعريؼ التالي (ىي نظاـ إدارم ينصرؼ مدلكلو إلى تجزئة الكظيفة اإلدارية بيف الحككمة
المركزية كىيئات إدارية محمية معينة أك منتخبو ،تختص برقعة جغرافية معينة ،كتتمتع بالشخصية

المعنكية ،تقكـ بإدارة المرافؽ المحمية كتقديـ الخدمات لمسكاف المحمييف تحت رقابة كاشراؼ
السمطة المركزية).
المطمب الثاني

مقومات نظام الالمركزية اإلدارية اإلقميمية
مف خالؿ استقراء التعريفات كاالتجاىات التي أكردناىا في المطمب األكؿ يتبيف كجكد
بعض االختالفات في كجيات النظر حكؿ األسس التي تقكـ عمييا الالمركزية اإلقميمية ،إال انو

يمكف القكؿ إف الفقو مجمع عمى إف الالمركزية اإلدارية اإلقميمية تقكـ عمى ثالثة أسس ىي :
 االعتراؼ بكجكد مصالح محمية متميزة عف المصالح القكمية.

 كجكد ىيئات محمية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية تؤمف تمؾ المصالح ذات الطابع
المحمي.

 خضكع تمؾ الييئات المحمية (الالمركزية) لرقابة كاشراؼ السمطة المركزية.

كبناء عمى ذلؾ سنتحدث عف تمؾ المقكمات أك األسس في التالي :
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أوالً :االعتراف بوجود مصالح محمية متميزة عن المصالح القومية :إف المبنة األكلى التي تقكـ

عمييا الالمركزية اإلدارية اإلقميمية ىي اعتراؼ كاقرار المشرع بأف ىناؾ مصالح محمية ،يككف

مف األفضؿ أف تباشرىا الييئات المحمية ،في حيف تتفرغ الحككمة المركزية إلدارة المرافؽ القكمية

كحدىا ،كمف المسمـ بو إف تحديد تمؾ المصالح المحمية التي تديرىا الييئات الالمركزية المحمية ال

يترؾ لمييئات نفسيا ،كال إلى الحككمة المركزية بقرار منيا ،بؿ يتكلى تحديدىا المشرع بقانكف(،)5

مما ينتج عف ذلؾ أ نو ال يمكف االنتقاص أك زيادة االختصاصات أك السمطات الممنكحة لمييئات
الالمركزية إال بقانكف صادر مف السمطة التشريعية المركزية ،كىذا يتطمب تقسيـ إقميـ الدكلة إلى
كحدات محمية ،كمف ثـ تحديد المصالح المحمية التي تختص بيا كؿ كحدة محمية أك إقميمية

حسب التسمية السائدة في تمؾ الدكؿ .كلكف السؤاؿ الذم مكف طرحو بيذا الصدد ىك كيؼ يتـ
تقسيـ إقميـ الدكلة؟ ككيؼ يتـ تحديد اختصاصات الكحدات المحمية كالتي مف خالليا تستطيع

إشباع المصالح المحمية ؟

لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقكؿ إف مكقؼ التشريعات ال يخرج عف اتجاىيف رئيسييف في

تحديد اختصاصات الكحدات المحمية كىما (األسمكب االنكمكسكسكني كاألسمكب الالتيني) كىك ما

نكضحو في اآلتي :

 -2األسموب االنكموسكسوني (األسموب ألحصري في تحديد االختصاصات) :كىذا األسمكب
ىك المتبع في انكمت ار كالدكؿ التي أخذت عنيا ،كبمكجبو يحدد المشرع اختصاصات

الييئات المحمية عمى سبيؿ الحصر فال يحؽ ليا ممارسة أم نشاط جديد إال بتشريع
خاص ،كما إف كؿ ىيئة محمية ال تتمتع بذات االختصاصات التي تتمتع بيا غيرىا مف

الييئات المحمية األخرل ،كانما يككف لكؿ ىيئو مف االختصاص بقدر ما تسمح بو
(.)6

القكانيف الخاصة

 -3األسموب الالتيني (األسموب العام في تحديد االختصاصات) :كىك السائد في فرنسا
كغيرىا مف بمداف العالـ التي أخذت عنيا ،كبمقتضى ىذا األسمكب يحدد المشرع

اختصاصات الييئات الالمركزية طبقا لقاعدة عامة ،كعمى ذلؾ يككف لتمؾ لمييئات القياـ

بكافة الحاجات المحمية التي تُعد مف نكع ما ذكره المشرع( ،)7كما انو يقكـ عمى التماثؿ
في البنياف اإلدارم لكافة الكحدات المحمية أيان كاف عدد السكاف في كؿ منيا أك أىميتيا
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الجغرافية ،باإلضافة إلى التماثؿ في اختصاصات كافة الكحدات المحمية التي تكجد في
مستكل كاحد مف مستكيات التنظيـ اإلدارم الالمركزية.

كبيذا الصدد يمكف طرح السؤاؿ عف مكقؼ المشرع العراقي حكؿ منح االختصاصات
لمييئات الالمركزية في ظؿ الدستكر الحالي ،كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ ؟

لإلجابة عف ذلؾ نقكؿ أف الدستكر العراقي لعاـ  3006قد نص عمى اختصاصات المجالس

المحمية بشكؿ عاـ كذلؾ في المادة ( )226كالتي تنص عمى ما يمي (كؿ ما لـ ينص عميو في
االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية ،يككف مف صالحية األقاليـ كالمحافظات غير
المنتظمة في إقميـ ،كالصالحيات المشتركة بيف الحككمة االتحادية كاألقاليـ تككف األكلكية فييا

لقانكف األقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في إقميـ في حالة الخالؼ بينيما) كاستنادان إلى دستكر

 ،3006صدر قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009كقد نص ىذا
القانكف عمى اختصاصا المجالس المحمية كذلؾ في المادة ( )8كىي لـ تكف اختصاصات

حصرية ألف الفقرة ( )28مف المادة المذككرة آنفان تنص عمى ما يمي (ممارسة أية اختصاصات
أخرل منصكص عمييا في الدستكر أك القكانيف النافذة).

مف كجية نظرنا نقكؿ أف يككف اختيار ىذا األسمكب أك ذاؾ بما يتالءـ مع كاقع كطبيعة

ذلؾ المجتمع أك البمد ،مع تأييدنا األخذ باألسمكب االنكميزم ،ألف ذلؾ سيجعؿ المجالس المحمية
عمى دراية كعمـ باالختصاصات الممنكحة ليا بشكؿ كاضح كصريح.

باإلضافة الى تحديد االختصاصات التي يتـ منحيا لتمؾ الييئات ،البد مف كجكد مصالح

محمية تختص بيا تمؾ الييئات تميزىا عف المصالح القكمية لمدكلة .كلكف ما ىك المعيار الذم
يمكف إتباعو مف اجؿ تمييز المصالح المحمية عف المصالح القكمية ؟

لقد حاكؿ الفقو اإلدارم اإلجابة عف ىذا التساؤؿ ،مف خالؿ كضع عدة معايير لمتفرقة بيف

ما يدخؿ ضمف المصالح القكمية ،كما يدخؿ ضمف المصالح المحمية،فقد ذىب فريؽ إلى أف

المصالح القكمية ىي ما ال يقبؿ بطبيعتو الخضكع لمنظاـ الالمركزم مثؿ مرافؽ الدفاع كالشرطة
كالقضاء ،حيث تتعارض ىذه المرافؽ بطبيعتيا مع مبدأ فصميا عف السمطة المركزية حتى لك

منحت استقالال في إدارة شؤكنيا كالتصرؼ في أمكاليا( ،)8بينما ذىب جانب آخر مف الفقو إلى

كضع معيار الشمكلية في االنتفاع مف المرفؽ ،فإذا كاف االنتفاع مف المرفؽ يشمؿ كافة أبناء

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

085

أ.م.د  .إدريس حسن محمد
السيد فواز خلف ظاهر

البمد عمي قدـ المساكاة فيك مف المرافؽ العامة القكمية ،ما أذا كاف االنتفاع مف ذلؾ المرفؽ يعكد

إلى أبناء منطقة معينة مف مناطؽ البمد فيك مف المرافؽ المحمية(.)9

مما يتقدـ يتضح إف التمييز بيف المصالح القكمية كالمصالح المحمية ليس باألمر السيؿ،

كال يمكف كضع معيار جامع مانع بيذا الخصكص لمتفرقة بينيما ،كذلؾ لمركنة تمؾ المصالح
كقابميتيا لمتطكر كتأثرىا بالظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لكؿ بمد.

ثانياً :وجود هيئات محمية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية تؤمن تمك المصالح ذات الطابع

المحمي :إف اعتراؼ المشرع بتمؾ الييئات ال يكفي كحده لقياـ الالمركزية اإلدارية اإلقميمية ،كانما
يجب أف يتبعو االعتراؼ لتمؾ الييئات بالشخصية المعنكية المستقمة عف السمطة المركزية ،كاف

اليدؼ مف ذلؾ ىك لتمكيف تمؾ األشخاص المعنكية مف إشباع الحاجات المحمية الخاصة بيا،

كىذا يتطمب قياـ المشرع بمنح تمؾ الييئات االستقالؿ اإلدارم كالمالي كالمذاف يعداف مف أىـ
عكامؿ قياـ الييئات الالمركزية ،كذلؾ مف اجؿ القياـ بتنفيذ مشاريعيا الخاصة بيا ،كتقديـ

خدماتيا لمسكاف المحمييف ،لذلؾ يجب أف تككف ليا مكازنتيا الخاصة بيا كالمستقمة عف مكازنة

السمطة المركزية ،ككذلؾ استقالؿ مكظفييا عف مكظفي الحككمة المركزية(.):

ثالثاً :خضوع الهيئات الالمركزية اإلقميمية لرقابة واشراف السمطة المركزية :إف استقالؿ تمؾ

الييئات ليس مطمقا كتاما عف السمطة المركزية ،بؿ إنيا تخضع لرقابة السمطة المركزية ،إذ ال

يمكف أف يتصكر ال مف الناحية السياسية كال مف الناحية القانكنية أف يعترؼ المشرع لمييئات

اإلقميمية الالمركزية بالشخصية المعنكية بما يترتب عميو أف تشارؾ تمؾ األشخاص المستقمة

الدكلة في امتيازات السمطة العامة مف دكف أف تخضع لرقابة السمطة المركزية ،كمسألة الرقابة
ضركرة الزمة حتى ال تختؿ الكظيفة اإلدارية في الدكلة ،مما يكفؿ االنسجاـ كالتعاكف بيف

الكحدات المحمية المختمفة مف جية كالسمطة المركزية مف جية أخرل ،كىذا ما يعرؼ بالرقابة

اإلدارية أك كما يسمييا البعض الكصاية اإلدارية( .)20كتتـ ممارسة الرقابة عمى الييئات

الالمركزية مف خالؿ السمطة التنفيذية المركزية كتأخذ صكرتي الرقابة عمى األشخاص كالرقابة
عمى األعماؿ التي تؤدييا الييئات المحمية ،ككذلؾ تشمؿ الرقابة عمى األعماؿ االيجابية التي

تقكـ بيا تمؾ الكحدات ،كاألعماؿ السمبية التي تمتنع عنيا أدائيا(.)22

كبالنسبة لمرقابة عمى اإلعماؿ االيجابية فيي تتمثؿ باإلذف كالتصديؽ كمعنى اإلذف

حصكؿ تمؾ الييئات عمى مكافقة السمطة المركزية قبؿ قياميا مباشرة اختصاص معيف ،لذا
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فاإلذف سابؽ عمى القياـ بالعمؿ ،أما التصديؽ فيك الحؽ عمى العمؿ الذم قامت بو الييئات

الالمركزية ،بمعنى إف العمؿ ال يككف نافذا إال بعد مكافقة السمطة المركزية( ،)23أما بالنسبة لرقابة

السمطة المركزية عمى األعماؿ السمبية لمييئات الالمركزية فإنيا تككف بالحمكؿ ،حيث مف الممكف

لمسمطة المركزية في بعض الحاالت أف تحؿ محؿ الييئة الالمركزية في أداء عمميا إذا امتنعت
أك أىممت القياـ بو ،كقد يمكف تصكر تعارض فكرة الحمكؿ مع االستقالؿ الذم تتمتع بو الييئات

الالمركزية ،لكف إذا كاف مف شأف امتناع الييئات الالمركزية أك إىماليا أف يؤدم إلى تعريض

المرافؽ المحمية لمخطر ،عندئذ يباح لمسمطة المركزية الحمكؿ محؿ الييئات الالمركزية في أداء
بعض األعماؿ التي أكجبيا القانكف ضمانا لسير ىذه المرافؽ(.)24
المبحث الثاني

الرقابة اإلدارية عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية في ظل دستور العراق لسنة 5002
وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم  52لسنة 5002

قبؿ الخكض في تفاصيؿ تمؾ الرقابة نشير إلى مسألة ميمة كىي إف العراؽ في ظؿ
دستكر عاـ  3006اعتمد نظامان مزدكجان عندما نص عمى األخذ بالالمركزية السياسية
كالالمركزية اإلدارية في ٍ
آف كاحد( ،)25ثـ صدر قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 32

لسنة  3009المعدؿ ،لينص عمى األخذ بنظاـ الالمركزية اإلدارية بالنسبة لممحافظات غير
المنتظمة في إقميـ( ،)26إال إف المشرع العراقي قد خرج عف اإلطار القانكني لذلؾ النظاـ في كثير

مف نصكص الدستكر كقانكف المحافظات النافذ ،كلكف الذم ييمنا ىك ما يتعمؽ بمكضكع دراستنا،
كىك الرقابة عمى تمؾ الييئات ،فقد انتيج المشرع في التشريعيف المذككريف آنفان مسمكان مغاي انر لما
سارت عميو دكؿ العالـ التي تأخذ بيذا النظاـ اإلدارم ،مما أثار كال زاؿ يثير الكثير مف

المنازعات بيف الييئات الالمركزية كالسمطات المركزية ،كذلؾ عندما نص عمى خضكع تمؾ

الييئات لرقابة مجمس النكاب كليس لرقابة الحككمة المركزية( .)27كقد منح دستكر العراؽ الحالي

كقانكف المحافظات النافذ المجالس كاإلدارات التنفيذية في المحافظات سمطات كاسعة ،مقابؿ عدـ

إخضاعيا لرقابة الحككمة المركزية ،بؿ أخضعيا لرقابة مجمس النكاب كما أشرنا آنفان ،كاف مثؿ

ىذا اإلجراء سيجعؿ تمؾ المجالس خاضعة لسيطرة كىيمنة األحزاب ذات التمثيؿ األكبر في
مجمس النكاب ،إضافة إلى أف السمطة التشريعية ال تمتمؾ مف الكسائؿ كاإلمكانات الكافية إلحكاـ
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رقابتيا عمى تمؾ الييئات ،مما سيضعؼ دكرىا الرقابي كيجعؿ تمؾ الييئات في مأمف مف رقابة

الحككمة المركزية ،ألنيا الجياز التنفيذم األعمى في الدكلة .كلكف السؤاؿ الذم ُيطرح في ىذا
المقاـ ،ىؿ أف مجالس المحافظات ال تخضع لرقابة الحككمة المركزية مطمقان ؟ كىؿ مارست
الحككمة المركزية رقابتيا اإلدارية عمى تمؾ الييئات مخالفة بذلؾ نصكص الدستكر كالقكانيف التي

تنظـ عمؿ تمؾ الييئات ؟

لإلجابة عف ذلؾ نقكؿ أنو عمى الرغـ مف النص في الدستكر الحالي كقانكف

المحافظات النافذ عمى عدـ خضكع مجالس المحافظات لسيطرة أك إشراؼ أية ك ازرة أك أية جية

غير مرتبطة بك ازرة ،إال أف ذلؾ ال يعني عدـ خضكع تمؾ المجالس لرقابة الحككمة المركزية ،فقد

مارست الحككمة المركزية الرقابة اإلدارية عمى مجالس المحافظات ،كأف بعض إجراءاتيا الرقابية
مطابقة لنصكص الدستكر كالقانكف ،كأف القسـ اآلخر مخالؼ لتمؾ النصكص ،كتقكـ بتمؾ الرقابة

عدة جيات حككمية مركزية ،كىك ما سنتطرؽ إليو في ىذا المبحث ،كذلؾ في مطمبيف ،األكؿ

لبياف رقابة رئيس الجميكرية ،كالثاني سنخصصو لرقابة مجمس الكزراء ككما يأتي:
المطمب األول

رقابة رئيس الجمهورية
لقد نص دستكر جميكرية العراؽ الحالي إلى أف نظاـ الحكـ في العراؽ جميكرم نيابي

(برلماني)( ،)28كىذا يعني إف السمطة التنفيذية تتككف مف رئيس الجميكرية كمجمس الكزراء ،كىك
ما نص عميو دستكر عاـ 3006صراحة( ،)29كما نص ىذا الدستكر عمى أف منصب رئيس

الجميكرية في دكرتو األكلى يمثمو مجمس الرئاسة كليس رئيس الجميكرية بمفرده( ،)2:كمما ىك

معمكـ أف األنظمة البرلمانية تقكـ عمى عدـ ممارسة رئيس الجميكرية لمياـ فعمية ،كانما تككف
أعمالو تشريفية ،ألف جميع األعماؿ المككمة إليو تمارس مف قبؿ مجمس الكزراء ،كأف رئيس
الجميكرية في العراؽ في ظؿ النظاـ الجديد ال يتمتع بالكثير مف الصالحيات فيك ليس الرئيس

الفعمي لمسمطة التنفيذية ،كانما الرئاسة الفعمية ىي لرئيس مجمس الكزراء( ،)30كعمى الرغـ مف ذلؾ

فإف قانكف المحافظات النافذ قد أشار إلى دكر رقابي يمارسو رئيس الجميكرية عمى تمؾ الييئات،

كلكف ىذا الدكر محدكد كضئيؿ .كقد تضمف قانكف المحافظات النافذ دك انر رقابيان يمارسو رئيس
الجميكرية عمى الييئات الالمركزية يتمثؿ ذلؾ بصدكر مرسكـ جميكرم بتعييف المحافظ خالؿ
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( )26خمسة عشر يكمان مف تاريخ انتخابو مف قبؿ مجمس المحافظة ،كعندىا يباشر عممو(،)32
كمف ىنا يبرز الدكر الرقابي لرئيس الجميكرية حيث يمكف لو أف ينقض قرار التعييف لممحافظ

شريطة أف يككف ذلؾ مبنيان عمى أسباب معقكلة ( .)33كلكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا :ىؿ يستطيع

المحافظ المنتخب مباشرة ميامو الكظيفية بعد انتياء المدة القانكنية لصدكر المرسكـ الجميكرم
كىي فترة ( )26يكـ ،مف دكف الرد سكاء بالنقض أك المصادقة ؟

لإلجابة عف ذلؾ نقكؿ إف صدكر المرسكـ الجميكرم بتعييف المحافظ يعد مف الشركط

الشكمية لتعييف المحافظ ،كقد أشار إليو قانكف المحافظات النافذ صراحة في المادة (/37أكالن)،
كعميو ال يستطيع المحافظ مباشرة ميامو إال بعد صدكر المرسكـ الجميكرم .كثمة سؤاؿ آخر

يمكف طرحو في ىذا الخصكص حكؿ إمكانية رئيس الجميكرية نقض قرار مجمس المحافظة
بتعييف المحافظ كعدـ إصدار المرسكـ الجميكرم بتعييف المحافظ ؟

لإلجابة عف ذلؾ نقكؿ إف رئيس الجميكرية يستطيع نقض قرار مجمس المحافظة بعدـ

إصدار المرسكـ الجميكرم بتعييف المحافظ المنتخب ،إذا كاف المحافظ الجديد ال تتكفر فيو

الشركط القانكنية المطمكبة ،إال انو ممزـ بتطبيؽ القانكف كالرد عمى قرار مجمس المحافظة خالؿ
المدة القانكنية سكاء الرفض أك القبكؿ ،كقد أجاب عف ىذا التساؤؿ مجمس شكرل الدكلة بمكجب

ق ارره المرقـ (( )300:/87الحالة الثانية عشرة) في  ،)34(300:/:/24فقد كرد في ذلؾ القرار ما
يمي:

 -2إف انتخاب مجمس المحافظة لمحافظ جديد ال تتكفر فيو الشركط القانكنية المطمكبة مع
عممو بذلؾ ىك إخالؿ جسيـ كخطير بكاجباتو كمف حؽ مجمس الرئاسة أف يرفض التعييف

إذا تحقؽ إف الشركط القانكنية غير مستكفية.

 -3إف مجمس الرئاسة ممزـ بتطبيؽ أحكاـ القانكف كال يجكز لممحافظ أف يباشر عممو قبؿ
صدكر المرسكـ الجميكرم بتعيينو.

 -4إف المحافظ المنتيية كاليتو يستمر بعممو كمحافظ لحيف مباشرة المحافظ الجديد.

كقبؿ أف ننتيي مف بياف رقابة رئيس الجميكرية فإننا نسجؿ المالحظة التالية ،كىي إف

قانكف المحافظات النافذ قد أشار في المادة (/37أكالن) ،إلى أف تعييف المحافظ يككف بمرسكـ

جميكرم خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ انتخابو ،كأشار في المادة (/8ثامنان )2/مف نفس
القانكف إلى أف مف اختصاصات مجمس المحافظة إقالة المحافظ ،إال انو لـ يتطرؽ إلى أف إقالة
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المحافظ يجب أف تككف بمرسكـ جميكرم أيضا كذلؾ طبقان لقاعدة تكازم االختصاصات ،أم أف
مف يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة اإلقالة.

المطمب الثاني

رقابة مجمس الوزراء
لقد نص قانكف المحافظات النافذ إلى أف العالقة بيف الييئات الالمركزية كبيف الحككمة

المركزية ىي عالقة تنسيقية كليست عالقة رقابية( ،)35كىذا يمثؿ خركجان كاضحان عمى النظاـ

الالمركزم اإلدارم ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف مجمس الكزراء يمارس دك انر رقابيان عمى مجالس
المحافظات ،مف خالؿ رئيسو كالك ازرات ذات العالقة ،كقد نص عمى ىذا الدكر كؿ مف الدستكر

الحالي كقانكف المحافظات ،كفي ىذا الفرع سنمقي الضكء عمى تمؾ الرقابة ،لنرل مدل تكافقيا مع

تمؾ النصكص ،أـ أف الحككمة المركزية قد خالفت تمؾ التشريعات في ممارسة تمؾ الرقابة ؟

كذلؾ مف خالؿ الكاقع العممي كالممارسة الفعمية لمعالقة بيف تمؾ الييئات كمجمس الكزراء ككما

يمي:

أوالً -:يمارس رئيس مجمس الكزراء رقابتو عمى الييئات الالمركزية مف خالؿ ترأسو لمييئة العميا
لمتنسيؽ بيف المحافظات كقد نص عمى ذلؾ قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ(.)36

ثانياً -:يقكـ رئيس مجمس الكزراء بممارسة الرقابة عمى الييئات الالمركزية ،كذلؾ في

اختصاصو بإقالة المحافظ ،إذ يقدـ رئيس مجمس الكزراء اقتراحو إلى مجمس النكاب إلقالة

المحافظ إذا تكافر أم مف األسباب التي نصت عمييا المادة (/8ثامنان )2/مف قانكف المحافظات

النافذ كىذه األسباب ىي:

أ -عدـ النزاىة أك استغالؿ المنصب الكظيفي.

ب -التسبب في ىدر الماؿ العاـ.
ج -فقداف احد شركط العضكية.

د -اإلىماؿ أك التقصير المتعمديف في أداء الكاجب كالمسؤكلية.
فإذا ما ثبت لرئيس مجمس الكزراء تكفر احد تمؾ األسباب التي ذكرناه في أم مف المحافظيف فإنو
يقكـ بتقديـ اقتراحو إلى مجمس النكاب لغرض إقالة ذلؾ المحافظ (.)37

كبخصكص ىذا الدكر الرقابي الذم رئيس مجمس الكزراء يمكف أف نسجؿ المالحظة

التالية :إف تعييف المحافظ ىك مف االختصاصات الحصرية لمجمس المحافظة ،كلـ يذكر الدستكر
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إنيا مف االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية التي أشارت إلييا المادة ( )220مف

الدستكر الحالي ،ككذلؾ ليس مف االختصاصات المشتركة لمسمطات االتحادية كسمطات األقاليـ

كالمحافظات كالتي أشارت إلييا المادة ( )225مف الدستكر ،ككؿ ما لـ ينص عميو الدستكر مف
االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية أك االختصاصات المشتركة بيف السمطات االتحادية
كسمطات المحافظات غير المنتظمة في إقميـ ،فإنو يككف مف اختصاصات المحافظات ،كما أف

المادة (/233خامسان) مف الدستكر تنص عمى (ال يخضع مجمس المحافظة لسيطرة أك إشراؼ أية
ك ازرة أك أية جية غير مرتبطة بك ازرة ،كلو مالية مستقمة) ،لذلؾ فإف مجرد اقتراح رئيس مجمس

الكزراء بإقالة المحافظ ُيعد تدخالن مف قبمو في االختصاصات الحصرية لمجمس المحافظة،
كمخالفة صريحة لنص المادة ( )233مف الدستكر كالتي اشرنا إلييا آنفان ىذا مف ناحية ،كمف
ناحية أخرل إذا كاف رئيس مجمس الكزراء يرغب بإقالة المحافظ ككانت رغبة مجمس المحافظة

ىي اإلبقاء عميو ،ففي ىذه الحالة سيككف ىناؾ تعارض بيف السمطات االتحادية كسمطات

المحافظات ،كىي ليس مف االختصاصات الحصرية لمسمطات االتحادية كما اشرنا آنفا ،كعميو

ستككف األكلكية لمجمس المحافظة حسب ما أشارت إليو المادة ( )266مف الدستكر(.)38

ثالثاً -:تظير رقابة رئيس مجمس الكزراء أيضا مف خالؿ سمطتو في إعفاء أصحاب المناصب

العميا في الييئات الالمركزية ،كقد أشار قانكف المحافظات النافذ إلى قياـ رئيس مجمس الكزراء

بناء عمى اقتراح الكزير المختص( ،)39كعالكة عمى
بإعفاء أصحاب المناصب العميا في المحافظة ن
ذلؾ فإ ف الكزير المختص يراقب تمؾ الييئات عندما يقكـ بتعييف احد األشخاص الثالثة الذيف
يرشحيـ مجمس المحافظة لشغؿ المناصب العميا في المحافظة (.)3:

رابعاً -:كما تظير رقابة مجمس الكزراء عمى الييئات الالمركزية فيما يتعمؽ بإنشاء األقاليـ ،كىك

ما نصت عميو المادة (/4أ) مف قانكف اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتككيف األقاليـ رقـ ()24

لسنة  ،3009كالتي تنص عمى انو (يقدـ طمب تككيف األقاليـ إلى مجمس الكزراء مكقعان مف
رؤساء أك الممثميف القانكنييف لمجالس المحافظات أك المجالس التشريعية لألقاليـ حسب األحكاؿ

خالؿ مدة ال تتجاكز أسبكع)( ،)40كمف ىنا تظير رقابة مجمس الكزراء عمى تمؾ الييئات إال أف

ذلؾ الدكر قد يككف محدكدان( ،)42كالسبب في ذلؾ ىك أف دكر مجمس الكزراء في ىذا الخصكص
شكمي فقط ،يقتصر عمى قيامو بمفاتحة المفكضية العميا لالنتخابات التخاذ إجراءات االستفتاء

في المحافظات التي تركـ تشكيؿ إقميـ ،كىك ما نصت عميو المادة ( )4مف قانكف اإلجراءات
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التنفيذية الخاصة بتككيف اإلقميـ رقـ  24لسنة  ،3009إضافة إلى قياـ رئيس مجمس الكزراء

بإصدار قرار تشكيؿ اإلقميـ في حالة نجاح االستفتاء كىك ما نصت عميو المادة (/9أكالن) مف

القانكف المذككر آنفان .أما اإلرادة الفعمية لتشكيؿ األقاليـ فتككف لييئة الناخبيف في المحافظات
الراغبة بتشكيؿ األقاليـ.

خامساً -:كيمارس مجمس الكزراء رقابتو عمى الييئات الالمركزية أثناء قيامو بإعداد المكازنة
العامة لمدكلة(.)43

سادساً -:إضافة إلى ما ذكرناه فإف مجمس الكزراء يمارس دك انر رقابيان عند تحديد مكعد
االنتخابات لمجالس المحافظات كىك ما أشارت إليو المادة (/57أكالن) مف قانكف انتخابات مجالس

المحافظات كاالقضية كالنكاحي رقـ ( )47لسنة  3009المعدؿ(.)44

سابعاً -:تمارس الحككمة المركزية رقابتيا عمى مجالس المحافظات مف خالؿ اقتراح القكانيف ألف
مشاريع القكانيف تقدـ مف قبؿ الحككمة المركزية( ،)45كيراقب مجمس الكزراء تمؾ الييئات أيضا
عند قيامو بإصدار األنظمة كالتعميمات كالق اررات لغرض تنفيذ القكانيف( ،)46كمف تمؾ التعميمات

التي قاـ مجمس الكزراء بإصدارىا ىك اإلعماـ المرقـ (ش ك )20362/2/9/في 3008/7/29
كالذم جاء فيو (تقييد صالحيات مجالس المحافظات بعزؿ المكظفيف مف أصحاب المناصب

العميا بشرط أف ُيبمغ مجمس المحافظة الك ازرة المعنية قبؿ أسبكعيف ،)...كفي ىذا الصدد يقكؿ
يرل بعض الفقو العراقي إف ىذا التقييد ال أساس لو في القانكف ،كال يمكف تقييد نصكصو بإعماـ
مف األمانة العامة لمجمس الكزراء( .)47إضافة إلى ذلؾ اإلعماـ الصادر مف األمانة العامة

لمجمس الكزراء المرقـ (ؽ )55/6/3/في  ،300:/6/36كالمتضمف تكجيو المحافظات بعدـ
تغيير معاكني المحافظيف دكف سند قانكني ،كأف معاكني المحافظيف ال يتغيركف بتغيير المحافظ

كانما يككف التغيير مبنيان عمى أسس عممية كقانكنية.

ثامناً -:باإلضافة إلى ما ذكرناه في الفقرات السابقة فإف الحككمة المركزية تراقب الييئات

الالمركزية ،عف طريؽ بعض الك ازرات ذات العالقة ،كمنيا ك ازرة المالية فيي تراقب تمؾ الييئات

عمى كفؽ ما نص عمية قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ ( ):5لسنة  3005كالذم نص
عمى كجكب قياـ األقاليـ كالمحافظات باستحصاؿ مكافقة كزير المالية لمحصكؿ عمى قرض،

ككذلؾ قياـ المحافظات برفع تقارير إلى ك ازرة المالية تبيف فيو قيمة تقديرات إجمالي القركض غير

المسمكحة كالقركض المزمع الحصكؿ عمييا( ،)48كىك ما نصت عميو الفقرة ( )3مف القسـ()20
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مف قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ  :5لسنة  ،)49(3005كما إف القانكف المذككر أشار إلى
قياـ المحافظات ،بمكجب األنظمة التي يصدرىا كزير المالية أف تقكـ بتقديـ تقارير إلى كزير

المالية عف اإليرادات المستحصمة كالنفقات المدفكعة خالؿ ( )40يكمان بعد نياية كؿ شير في
مكعد أقصاه ( )26مف الشير التالي( ،)4:إضافة إلى ذلؾ فإف كزير المالية يقكـ بإصدار أكامر

خاصة إلى المحافظات بشأف تقديـ تقاريرىـ المالية ،كأف يكصي بكيفية تقديـ الحسابات الختامية

الخاصة لمحككمات اإلقميمية كالمحافظات( .)50إضافة إلى الرقابة التي تمارسيا ك ازرة المالية فإف
ك ازرة الدكلة لشؤكف المحافظات ىي األخرل تباشر الرقابة عمى مجالس المحافظات ألنيا ىي

المعنية بشؤكف المحافظات كتقكـ بمتابعة اإلعماؿ التي تقكـ بيا اإلدارات التنفيذية كالمجالس
المحمية في المحافظات ،كالمثاؿ عمى ذلؾ كتابيا المرقـ (ق /ديكانية )856/في،3020/20/37

كالمعنكف إلى المحافظات– كمجالس المحافظات ،كالمتضمف قياـ المحافظيف بتنفيذ الق اررات
كاألكامر اإلدارية التي يصدرىا مجمس المحافظة بما ال يخالؼ الدستكر كالقكانيف النافذة .بعد أف

قامت ىذه الك ازرة باالستفسار مف مجمس شكرل الدكلة حكؿ ذلؾ المكضكع ،كالتي أبدل األخير
رأيو فييا (إف الق اررات كاألكامر اإلدارية التي يصدرىا مجمس المحافظة بما ال يخالؼ الدستكر

كالقكانيف النافذة ...قانكنية كممزمة لممحافظ) ،كذلؾ بمكجب ق ارره المرقـ ()3020/228

في .3020/:/2:كما إف مجمس الكزراء يراقب مجالس المحافظات عف طريؽ المكافقة عمى
تعييف معاكني المحافظ ،كبخصكص مسألة تعييف معاكني المحافظ يرل البعض إف تعييف
معاكني المحافظ ىك مف صالحية مجمس المحافظة مف خالؿ االنتخاب ،عمى الرغـ مف أف

قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ لـ يبيف كيفية تعييف معاكني المحافظ كما يشكمو

ذلؾ مف فراغ تشريعي( ،)52كقد استكضحت ك ازرة الدكلة لشؤكف المحافظات مف مجمس شكرل
الدكلة حكؿ صالحية المحافظ بتعييف معاكني المحافظ ،كىؿ أنيا تدخؿ ضمف صالحيتو أـ ال،

كذلؾ بمكجب كتابيا المرقـ (ىػ ػ ػ ػػ/كربالء )99:/في  ،300:/20/7كقد أجاب مجمس شكرل

الدكلة ىذا االستيضاح كذلؾ في ق ارره المرقـ ( )3020/32في  ،3020/3/28ما نصو (.3

يصدر المحافظ أم انر بتعييف معاكف المحافظ بعد حصكؿ مكافقة األمانة العامة لمجمس الكزراء

عمى المرشح لحيف إجراء تدخؿ تشريعي بتكسيع صالحيات المحافظ).
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المبحث الثالث

الرقابة التشريعية عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية في ظل دستور العراق لسنة
 5002وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم  52لسنة 5002

قبؿ البدء في تناكؿ ىذا المكضكع ،البد لنا مف اإلشارة إلى أف السمطة التشريعية المركزية

في العراؽ في ظؿ دستكر عاـ  ،3006تتككف مف مجمس النكاب كمجمس االتحاد( ،)53إال أف

مجمس االتحاد لـ يتـ سف قانكف كانشائو لغاية اآلف ،عمى الرغـ مف مركر ما يقارب السبعة
سنكات عمى صدكر الدستكر الحالي ،لذلؾ فإننا سنتحدث عف الرقابة التي يمارسيا مجمس النكاب

عمى الييئات الالمركزية فقط .كبخصكص الرقابة التي تباشرىا السمطة التشريعية عمى الييئات
الالمركزية في ظؿ دستكر  3006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
 ،3009فإف قانكف المحافظات النافذ أشار صراحة إلى خضكع مجالس المحافظات لرقابة مجمس

النكاب( ،)54كقد أشار قانكف المحافظات إلى العديد مف المسائؿ التي يقكـ مجمس النكاب
بمباشرتيا تجاه الييئات الالمركزية ،كىي تمارس تجاه مجالس المحافظات ذاتيا ،كما تمارس

تجاه اإلدارة التنفيذية في المحافظات ،إضافة إلى أف الدستكر قد أشار أيضا إلى بعض

اإلجراءات الرقابية لمجمس النكاب كىك ما سنبينو في ىذا المبحث :

مف الكسائؿ الرقابية لمجمس النكاب عمى الييئات الالمركزية ىي إقالة المحافظ باألغمبية

بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الكزراء ألسباب حددتيا المادة (/8ثامنان )2/كىي
المطمقة لممجمس ن
(عدـ النزاىة أك استغالؿ المنصب الكظيفي ،التسبب في ىدر الماؿ العاـ ،فقداف احد شركط
العضكية ،اإلىماؿ أك التقصير في أداء الكاجب كالمسؤكلية)( ،)55كمف الجدير بالذكر إف النص

عمى إقالة المحافظ مف قبؿ مجمس النكاب ىك ابتداع جديد الختصاصات مجمس النكاب كالتي

كردت عمى سبيؿ الحصر كما اشرنا آنفان ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل فإف إقالة المحافظ ىك

مف اختصاص السمطة التنفيذية المركزية طالما إف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ تعمؿ كفؽ
مبدأ الالمركزية اإلدارية ،كاذا ما سممنا بأف مجمس النكاب يمتمؾ مثؿ ىذا االختصاص دستكريان،
فإف مسألة تكزيع إقالة المحافظ عمى جيتيف اثنتيف ال يجكز فما داـ مجمس المحافظة مختص

بإقالة المحافظ استنادان إلى أحكاـ البند (ثانيان) مف المادة ( )3مف قانكف المحافظات ،كىذا تطبيؽ
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لفكرة القرار المضاد أم أف مف يممؾ سمطة التعييف يممؾ سمطة اإلقالة كلك لـ ينص القانكف عمى

ذلؾ ،كعميو فإنو ال يكجد مسكغ منطقي إلشراؾ مجمس النكاب في ممارسة ىذا االختصاص

اإلدارم المحض( ،)56كمما تجدر اإلشارة إليو إننا لـ نمحظ قياـ مجمس النكاب باستخداـ ىذا
االختصاص الرقابي كاقالة أم مف المحافظيف طيمة الفترة التي تمت صدكر قانكف المحافظات

الحالي.

كما يمارس مجمس النكاب رقابتو عمى الييئات الالمركزية عف طريؽ حؿ مجالس

المحافظات ألسباب نصت عمييا المادة (/30أكالن) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ

النافذ ،كىي (.2اإلخالؿ الجسيـ باألعماؿ كالمياـ المككمة إليو.3.مخالفة الدستكر كالقكانيف.
.4فقداف ثمث األعضاء شركط العضكية) ،كأف اآللية التي يقكـ بيا مجمس النكاب لحؿ مجالس

بناء عمى طمب مف المحافظ ،أك بطمب مف ثمث أعضاء مجمس
المحافظات ،تككف أما ن
المحافظة ،كمف ثـ مكافقة األغمبية المطمقة لعدد أعضاء مجمس النكاب ،كذلؾ بمكجب القانكف

رقـ ( )26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 32

لسنة  ،)57(3009كمف الجدير بالمالحظة إف ىذا االختصاص لمجمس النكاب ىك اآلخر ُيعد
مخالفان لنص المادة ( )72مف الدستكر كالتي تشير إلى االختصاصات الحصرية لمجمس النكاب

كليس مف بينيا اختصاصو في حؿ مجالس المحافظات .كمف ىنا ندعك المشرع العراقي إلى

تعديؿ نص المادة ( )72مف الدستكر كاضافة ىذه االختصاصات إلى االختصاصات الحصرية

لمجمس النكاب.

كاننا نسجؿ ىذه المالحظة حكؿ األسباب التي تكجب حؿ مجالس المحافظات مف قبؿ

مجمس النكاب كالتي أشارت إلييا المادة (/30أكالن )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في

إقميـ النافذ (مخالفة الدستكر كالقكانيف) ،إف ىذه العبارة مرنو كتحتمؿ أكثر مف تأكيؿ مما قد يدفع
مجمس النكاب إلى التمادم باستخداـ سمطاتو الرقابية عمى مجالس المحافظات بحجة مخالفتيا
الدستكر كالقكانيف ،كلذلؾ ندعك المشرع العراقي إلى إعادة النظر في نص ىذه المادة كتحديد

الحاالت التي تُعد مخالفة لمدستكر كالقكانيف عمى سبيؿ الحصر ضمانان لحقكؽ مجالس
المحافظات .كما أف المشرع العراقي قد فعؿ حسنان عندما نص عمى كجكد ضمانات تجاه حؿ تمؾ
المجالس ،بأف نص عمى قياـ المجالس المنحمة باالعتراض عمى قرار الحؿ أماـ جية قضائية
كىي المحكمة االتحادية العميا( .)58كمف المالحظات األخرل التي نسجميا حكؿ قياـ مجمس
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النكاب بحؿ مجالس المحافظات ،ىك إف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ لـ ِ
يعط
مجمس النكاب الحؽ في حؿ تمؾ المجالس مف تمقاء نفسو ،إذا ما بدر مف تمؾ المجالس تقصير

أك خمؿ ،أك حتى في حالة تكافر أم مف األسباب التي تكجب الحؿ كالتي أشارت إلييا المادة

بناء عمى
(/3أكالن) مف قانكف المحافظات النافذ ،كانما قصر ذلؾ الدكر عمى اقتراح المحافظ ،أك ن
طمب ثمث أعضاء ذلؾ المجمس ،كىذا بالتأكيد إضعاؼ لمدكر الرقابي لمجمس النكاب عمى الرغـ
مف ككف تمؾ المجالس تخضع لرقابتو ،عمى كفؽ ما أشارت إليو المادة (/3ثانيان) مف قانكف
المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ .كمف ىنا ندعك المشرع العراقي إلى إعادة النظر في

نص المادة (/30ثانيان) مف القانكف المذككر آنفان ،كتعديميا كذلؾ بإعطاء الحؽ لمجمس النكاب
بحؿ مجالس المحافظات مف تمقاء نفسو في حالة ثبكت تقصير تمؾ المجالس في أداء كظيفتيا،

أك في حالة تكافر أحد األسباب التي أشارت إلييا المادة (/30أكالن) مف قانكف المحافظات غير

المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009عالكة عمى ذلؾ فإف قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف
المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  26لسنة  ،3020قد جاء باختصاص جديد لمجمس

النكاب ،أال كىك االعتراض عمى الق اررات الصادرة مف مجالس المحافظات إذا كانت مخالفة

لمدستكر أك القكانيف النافذة( ،)59كفي ىذه المسألة تقييد لمجالس المحافظات مف اجؿ االلتزاـ بمبدأ

المشركعية( .)5:كاننا بدكرنا نؤيد ما ذىب إليو المشرع في ىذا التعديؿ ،طالما إف مجالس
المحافظات تخضع لرقابة مجمس النكاب ،كلكف بشرط أف يتـ تعديؿ نص المادة ( )72مف

الدستكر التي تبيف اختصاصات مجمس النكاب ،كذلؾ بإضافة اختصاصو بالرقابة عمى مجالس
المحافظات ،ككذلؾ تحديد الحاالت التي تُعد مخالفة لمدستكر أك القكانيف عمى سبيؿ الحصر.
إضافة إلى ذلؾ فإف مجمس النكاب يمارس دكره الرقابي تمؾ عمى الييئات بكصفو صاحب
االختصاص األصيؿ في إصدار التشريعات في الدكلة(.)60

كيمارس مجمس النكاب الرقابة عمى الييئات المحمية مف خالؿ المجاف التي يشكميا لغرض

البحث كتقصي الحقائؽ حكؿ مكضكٍع ما ،كأف بعض تمؾ المجاف دائمة( ،)62كأف القسـ اآلخر

منيا مؤقتة ،حسب ما يتطمبو الكضع( ،)63كتقكـ ىذه المجاف بالبحث كالتقصي عف المكضكعات
التي تنظر بيا ،كليا في سبيؿ ذلؾ دعكة أم كزير ،أك مف ىك في درجتو ،ككذلؾ دعكة أصحاب

الدرجات الخاصة مف مكظفي الحككمة لغرض استجكابيـ كمناقشتيـ( ،)64كمف المجاف الدائمة
التي شكميا مجمس النكاب كالتي تُعنى بشؤكف المحافظات ،ىي لجنة شؤكف المحافظات غير
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المنتظمة في إقميـ( ،)65كعف طريؽ ىذه المجنة كغيرىا مف المجاف يستطيع مجمس النكاب مراقبة
الييئات الالمركزية ،كما يقكـ مجمس النكاب بفتح مكاتب في المحافظات لػتأميف التكاصؿ بيف

أعضائو كالجماىير( .)66كما إف مجمس النكاب يراقب الييئات الالمركزية عند المصادقة عمى

المكازنة العامة لمدكلة ،كاجراء المناقمة بيف أبكابيا ،أك تخفيض إجمالي مبالغيا(،)67كقد أشار
قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009إلى ذلؾ(.)68
المبحث الرابع

الرقابة القضائية عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية في ظل دستور العراق لسنة
 5002وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم  52لسنة 5002

مف المعمكـ إف الييئات الالمركزية اإلقميمية عندما تمارس كظيفتيا يجب عمييا أف تطبؽ

كيعد
القكانيف ،كاال ُعدت أعماليا غير مشركعة ،ككانت عرضة لمطعف أماـ القضاء المختصُ ،
القضاء المالذ اآلمف لألفراد كالييئات عمى ٍ
حد سكاء لما يتمتع بو القضاء مف استقالؿ كحيادية،
كاف القضاء عندما يراقب أعماؿ اإلدارة (المركزية كالالمركزية)

فإنو يراقب مشركعية تمؾ

األعماؿ دكف أف تتعداىا إلى رقابة المالءمة .إال إف ذلؾ ليس مطمقان فقد تمتد رقابة القضاء إلى
مراقبة مالءمة األعماؿ التي تصدر مف اإلدارة ،كذلؾ في حالة ما إذا كانت مشركعية القرار

متكقفة عمى مالءمتو لمحالة الكاقعية أك القانكنية التي صدرت عمى أساسيا تمؾ األعماؿ ،كغالبان

ما يككف ذلؾ بالنسبة الستعماؿ اإلدارة لسمطات الضبط اإلدارم في تقييد الحرية الفردية (.)69

كبالنسبة لمرقابة القضائية عمى الييئات الالمركزية في ظؿ دستكر العراؽ لسنة 3006

كقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009فإف تمؾ الييئات تخضع
لمرقابة مف عدة جيات قضائية ،كتتمثؿ تمؾ الجيات القضائية بالمحكمة االتحادية العميا،

كالقضاء اإلدارم ،كالقضاء العادم ،كىك ما سنتحدث عنو في ثالثة مطالب األكؿ إليضاح عف

رقابة المحكمة االتحادية العميا ،كالثاني لبياف رقابة القضاء اإلدارم ،كالثالث سنخصصو لرقابة

القضاء العادم ككما يأتي :
المطمب األول

رقابة المحكمة االتحادية العميا عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية
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قبؿ البدء في تناكؿ مكضكع رقابة المحكمة االتحادية العميا ،البد لنا أف نشير إلى اآللية

التي تـ بمكجبيا إنشاء تمؾ المحكمة ،بعد تغيير النظاـ السياسي في العراؽ في ،3004/5/:

صدر قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة  ،3005كقد نص ىذا القانكف عمى

تشكيؿ المحكمة االتحادية العميا في العراؽ( ،)6:كما نص عمى اختصاصات تمؾ المحكمة(،)70

كاستنادان إلى قانكف إدارة الدكلة لممرحمة االنتقالية صدر األمر رقـ ( )40لسنة  3006قانكف

المحكمة االتحادية العميا( ،)72كالذم الزالت المحكمة تعمؿ كفؽ نصكصو ،عمى الرغـ مف صدكر
دستكر العراؽ لسنة  ،3006كالذم أشار إلى تشريع قانكف ينظـ عمؿ تمؾ المحكمة مف قبؿ

مجمس النكاب( ،)73كقد نص دستكر العراؽ لسنة  3006عمى اختصاصات المحكمة االتحادية

العميا( ،)74بعد أف أشار إلى أف المحكمة االتحادية العميا ىيئة قضائية مستقمة ماليان كاداريان(،)75
كأف ق ارراتيا باتة كممزمة لجميع السمطات في الدكلة( ،)76كتظير رقابة المحكمة االتحادية العميا

عمى الييئات الالمركزية في اآلتي:

أوالً -:الفصل في المنازعات بين الحكومة االتحادية والهيئات الالمركزية :تراقب المحكمة

االتحادية العميا الييئات الالمركزية ،عند الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف الحككمة
االتحادية كحككمات األقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في إقميـ عمى كفؽ ما نص عميو دستكر

العراؽ لسنة .)77(3006

ثانياً -:النظر في دستورية القوانين التي تصدر من الهيئات الالمركزية :تظير رقابة المحكمة
االتحادية العميا مف خالؿ اختصاصيا في النظر في دستكرية القكانيف ،كمف المعمكـ إف مف أىـ
االختصاصات التي تضطمع بيا المحاكـ االتحادية أك الدستكرية العميا حسب تسميتيا في كؿ

دكلة ىك النظر في دستكرية القكانيف ،ألف جميع الييئات في الدكلة كمنيا الييئات الالمركزية
اإلقميمية عندما تمارس االختصاصات الممنكحة ليا ،يجب أف تككف تصرفاتيا كفؽ ما ىك محدد
كمرسكـ ليا في الدستكر كالقكانيف ،فإذا ما خالفت أك تجاكزت تمؾ الحدكد فإنيا تككف قد انتيكت

الدستكر ،كقد أشار إلى ىذا االختصاص كؿ مف دستكر عاـ  ،)78(3006كقانكف المحكمة
االتحادية العميا رقـ  40لسنة  ،)79(3006عالكة عمى ذلؾ فإف ىذه المحكمة تراقب الييئات
الالمركزية عند النظر في الق اررات الصادرة مف مجالس المحافظات ،كالمحالة إلييا مف قبؿ

المحافظ ،حيث أجاز قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ ،لممحافظ االعتراض عمى
الق اررات الصادرة مف مجمس المحافظة أك المجمس المحمي ،إذا كانت مخالفة لمدستكر أك القكانيف
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النافذة ،أك إذا لـ تكف مف اختصاصات المجمس ،أك كانت مخالفة لخطة الحككمة االتحادية أك

المكازنة ،فإذا أصر المجمس المعني عمى ق ارره ،أك عدؿ فيو دكف إزالة المخالفة ،عندئذ يجكز

لممحافظ إحالة ذلؾ القرار إلى المحكمة االتحادية العميا لبياف قرارىا بشأنو( .)7:كيرل جانب مف
الفقو العراقي إف منح ىذه الصالحية لممحافظ مخالؼ لممنطؽ القانكني ،ألف المحافظ منتخب مف

قبؿ مجمس المحافظة كىك يخضع لرقابة المجمس الذم بإمكانو مساءلتو كاقالتو ،فكيؼ يككف
المحافظ في الكقت نفسو رقيبان عمى مجمس المحافظة كلو صالحية االعتراض عمى ق ارراتو(.)80

كمف ىنا ندعك المشرع العراقي إلى إعادة النظر في نص ىذه المادة كتعديميا ،بحيث ال

يجكز لممحافظ االعتراض عمى ق اررات المجمس ،كنقترح أف تككف كفؽ الصيغة التالية (لممحافظ
إذا ما رأل بأف الق اررات الصادرة عف مجمس المحافظة كانت مخالفة لمدستكر أك القكانيف النافذة،

أك لـ تكف مف اختصاصات المجمس ،أك مخالفة لخطة الحككمة االتحادية أك المكازنة ،أف يحيؿ
تمؾ الق اررات إلى المحكمة االتحادية العميا لمنظر في مدل دستكريتيا كاصدار حكميا فييا).

ثالثاً -:النظر في ق اررات الحل بالنسبة لمجالس المحافظات والمجالس المحمية :تمارس

المحكمة االتحادية دك انر رقابيان فيما يتعمؽ بحؿ مجالس المحافظات كالمجالس المحمية ،فقد نصت

المادة (/30أكالن) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009عمى ما

بناء عمى طمب
يمي (يحؿ المجمس كالمجالس المحمية باألغمبية المطمقة لعدد أعضاء المجمس ن
ثمث األعضاء في الحاالت اآلتية  .2 :اإلخالؿ الجسيـ بالعماؿ كالمياـ المككمة إليو .3 .مخالفة

الدستكر كالقكانيف .4 .فقداف ثمث األعضاء شركط العضكية) ،كما نصت المادة (/30ثانيان/ب)
مف نفس القانكف عمى ما يمي ( ب -لمجمس النكاب حؿ المجمس باألغمبية المطمقة لعدد أعضائو

بناءان عمى طمب المحافظ أك طمب مف ثمث عدد أعضائو ،إذا تحقؽ أحد األسباب المذككر في

الفقرة أكالن أعاله)( .)82كما أف لمجمس المحافظة حؿ المجالس المحمية باألغمبية المطمقة لعدد

بناء عمى طمب مف القائمقاـ بالنسبة لمجمس القضاء أك مدير الناحية بالنسبة لمجمس
أعضائو ن
بناء طمب ثمث أعضاء المجمس المحمي في حالة تحقؽ احد األسباب المذككرة آنفان
الناحية ،أك ن
بخصكص حؿ مجمس المحافظة( ،)83ثـ أشار قانكف المحافظات النافذ إلى أف لممجمس المنحؿ
أك لثمث أعضائو االعتراض عمى قرار الحؿ أماـ المحكمة االتحادية العميا خالؿ خمسة عشر

يكمان مف تاريخ صدكره ،كما أشار القانكف المذككر إلى أف عمى المحكمة أف تبت في قرار

االعتراض خالؿ ثالثكف يكمان مف تاريخ تسجيمو لدييا( ،)84كمف ىنا تظير رقابة المحكمة
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بناء عمى طمب
االتحادية العميا فيما يتعمؽ بق اررات الحؿ سكاء الحؿ الذاتي الذم يقكـ بو المجمس ن
ثمث أعضائو ،أك قرار الحؿ الصادر مف مجمس النكاب.

رابعاً -:الرقابة عمى ق اررات مجالس المحافظات فيما يتعمق بإقالة المحافظين :تمارس المحكمة

االتحادية رقابتيا عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية ،عند نظرىا في الطعف المقدـ مف قبؿ

المحافظ حكؿ قرار مجمس المحافظة بإقالتو كفؽ ما نصت عميو المادة (/8ثامنان ،)85()5/كقد

مارست تمؾ المحكمة اختصاصيا في الرقابة عمى ق اررات مجالس المحافظات المتعمقة بإقالة
المحافظيف ،كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ قياـ مجمس محافظة صالح الديف بجمستو (العشركف)

المنعقدة بتاريخ  300:/:/40بإقالة محافظ صالح الديف مف منصبو ،كعمى اثر ذلؾ قاـ األخير
باالعتراض عمى قرار مجمس المحافظة بإقالتو لدل المحكمة االتحادية العميا ،كقامت المحكمة

بالنظر بالطعف المقدـ مف محافظ صالح الديف ،كأيدت قرار مجمس محافظة صالح الديف بإقالة

المحافظ ،كذلؾ في الدعكل المرقمة(/69اتحادية )300:/في .300:/20/23

خامساً  -:الرقابة عمى األحكام والق اررات الصادرة عن محكمة القضاء اإلداري :تمارس المحكمة
االتحادية العميا رقابتيا عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية عف طريؽ اختصاصيا بالنظر في
الطعكف المقدمة عمى األحكاـ كالق اررات الصادرة مف محكمة القضاء اإلدارم ،كقد نص عمى ىذا

االختصاص قانكف المحكمة االتحادية العميا رقـ  40لسنة  ،)86(3006إال إف القانكف المذككر لـ
يبيف أسباب الطعف بأحكاـ محكمة القضاء اإلدارم أماـ المحكمة االتحادية العميا ،كما إف النظاـ

الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقـ ( )2لسنة  ،)87(3006لـ يتطرؽ إلى ذلؾ ،كانما أشار فقط

إلى اآللية التي يقدـ فييا الطعف عمى األحكاـ كالق اررات الصادرة مف محكمة القضاء اإلدارم(،)88

لكف النظاـ الداخمي لممحكمة االتحادية العميا المذككر آنفان ،نص في المادة ( )2:منو عمى أف

(تُطبؽ أحكاـ قانكف المرافعات المدنية رقـ ( )94لسنة  2:7:كقانكف اإلثبات رقـ ( )208لسنة
كبناء
 2:8:فيما لـ يرد بو نص خاص في قانكف المحكمة االتحادية العميا كفي ىذا النظاـ)،
ن

عمى ذلؾ البد مف الرجكع إلى قانكف المرافعات المدنية رقـ  94لسنة  2:7:المعدؿ لمعرفة

أسباب الطعف ،كنجدىا في المادة ( )304منو ،كقد حددت أسباب الطعف عمى سبيؿ الحصر،

كعميو ال يقبؿ الطعف الذم يخرج عف نطاقيا ،لذا فإنيا تُعد مف النظاـ العاـ فال يجكز مخالفتيا
أك القياس عمييا ،كيكفي تحقؽ أحداىا إلمكانية الطعف في أحكاـ كق اررات محكمة القضاء اإلدارم
أماـ المحكمة االتحادية العميا( ،)89كبالعكدة إلى المادة ( )304مف قانكف المرافعات المدنية رقـ
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 94لسنة  2:7:المعدؿ نجد إف أسباب الطعف ىي ( -2إذا كاف الحكـ قد بني عمى مخالفة

لمقانكف أك خطأ في تطبيقو أك عيب في تأكيمو -3 .إذا كاف الحكـ قد صدر عمى خالؼ قكاعد
االختصاص -4 .إذا كقع في اإلجراءات األصكلية التي اتبعت عند رؤية الدعكل خطأ مؤثر

في صحة الحكـ -5 .إذا صدر حكـ يناقض حكمان سابقان صدر في الدعكل نفسيا بيف الخصكـ
أنفسيـ أك مف يقكـ مقاميـ كحاز درجة البتات -6 .إذا كقع في الحكـ خطأ جكىرم) ،عالكة عمى

ذلؾ ف إف قانكف المحكمة االتحادية العميا ،كنظاميا الداخمي ،لـ يحددا الفترة الزمنية التي يتـ
خالليا تقديـ الطعف عمى أحكاـ كق اررات محكمة القضاء اإلدارم ،كلكف بما أف المحكمة
االتحادية العميا قد حمت محؿ الييئة العامة لمجمس شكرل في ممارسة ىذا االختصاص ،لذا فإف

مدة تقديـ الطعف تككف خالؿ ( )40ثالثيف يكمان مف تاريخ تبميغ حكـ محكمة القضاء اإلدارم أك

اعتباره مبمغان( ،)8:كمف ىنا تستطيع المحكمة االتحادية العميا بسط رقابتيا عمى الييئات

الالمركزية.

المطمب الثاني

رقابة القضاء اإلداري عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية
يتمثؿ القضاء اإلدارم في العراؽ بجيتيف ،األكلى محكمة القضاء اإلدارم ،كالثانية
مجمس االنضباط العاـ .كفيما يمي بياف الدكر الرقابي لياتيف الجيتيف تجاه الييئات الالمركزية

اإلقميمية :

أوالً -:رقابة محكمة القضاء اإلداري :تمارس محكمة القضاء اإلدارم رقابتيا عمى الييئات
الالمركزية مف خالؿ عدة مسائؿ تتمثؿ باآلتي :

 -2النظر في صحة األوامر والق اررات اإلدارية التي تصدر عن الهيئات الالمركزية :تمارس
محكمة القضاء اإلدارم رقابتيا عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية عف طريؽ اختصاصيا

بالنظر في صحة األكامر كالق اررات اإلدارية التي تصدر مف الييئات كالمكظفيف في
بناء عمى طعف
دكائر الدكلة كالقطاع العاـ ،كالتي لـ يعيف ليا مرجع لمطعف فييا ،كذلؾ ن
مف ذم مصمحة(.)90
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 -3الرقابة عن طريق الطعن بق اررات مجالس المحافظات بإنهاء العضوية بالنسبة ألعضاء
تمك المجالس والمجالس المحمية :لقد نص قانكف المحافظات النافذ عمى اختصاص
محكمة القضاء اإلدارم بالنظر في الطعكف المقدمة ضد ق اررات مجالس المحافظات

كالمجالس المحمية بإنياء العضكية ألعضاء تمؾ المجالس( ،)92كقد نص القانكف رقـ 26

لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 3009
أف يتـ الطعف بقرار مجمس المحافظة كالمجالس المحمية بإنياء العضكية خالؿ ()26

خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبمغو بو بعد أف كاف ( )40ثالثكف يكمان ،كأف عمى المحكمة
أف تبت في ذلؾ الطعف خالؿ ( )40ثالثكف يكمان مف تاريخ استالميا لمطعف كيككف

قرارىا باتان( ،)93كحسنان فعؿ المشرع العراقي في ىذا التعديؿ ككف محكمة القضاء اإلدارم
ىي المختصة بالنظر في الق اررات اإلدارية التي تصدر عف الييئات الالمركزية.

 -4الرقابة من خالل اختصاصها بالنظر في ق اررات مجالس المحافظات بإقالة المحافظين:
لقد أضاؼ المشرع العراقي بمكجب القانكف رقـ ( )26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ

لقانكف مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009اختصاص

جديد لمحكمة القضاء اإلدارم ،كىك النظر في الطعف المقدـ مف قبؿ المحافظ ضد قرار

مجمس المحافظة بإقالتو( ،)94كحسنان فعؿ المشرع العراقي بخصكص إضافة ىذا

االختصاص إلى محكمة القضاء اإلدارم ،ألنيا تُعد الجية القضائية المختصة بالنظر
في المنازعات التي تحصؿ بيف اإلدارات التنفيذية كالمجالس المحمية في الييئات

الالمركزية اإلقميمية ،إال التعديؿ المذككر لـ ينص صراحة إلى أف قرار محكمة القضاء

اإلدارم بيذا الطعف يككف باتان ،مثمما فعؿ في المادة ( )2مف القانكف المذككر ،فيما
يتعمؽ بالطعف المقدـ مف أعضاء المجالس حكؿ إنياء عضكيتيـ .كمف ىنا ندعك

المشرع العراقي إلى إعادة النظر في نص ىذه المادة كتعديميا بحيث تككف ق ارراتيا
بخصكص ىذا المكضكع باتو.

ثانياً -:رقابة مجمس االنضباط العامُ :يعد مجمس االنضباط العاـ الجية القضائية الثانية مف
تشكيالت القضاء اإلدارم في العراؽ ،كقد نص عمى ذلؾ القانكف رقـ  207لسنة  2:9:قانكف
التعديؿ الثاني لقانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  ،)95(2:8:كيمارس مجمس االنضباط
العاـ رقابتو عمى الييئات الالمركزية ،عند النظر في الطعكف التي يرفعيا المكظفيف الذيف يعممكف
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في تمؾ الييئات ضد العقكبات المفركضة عمييـ( ،)96فإذا ما صدر قرار إدارم مف تمؾ الييئات
بفرض عقكبة ضد احد مكظفييا ،ككاف ىذا القرار يشكبو عيب مف العيكب التي تصيب القرار

اإلدارم ،عندئذ يستطيع المكظؼ الذم صدرت بحقو العقكبة الطعف بذلؾ الق ارر أماـ مجمس
االنضباط العاـ ،كمف الجدير بالذكر إف الق اررات التي تصدر مف مجمس االنضباط العاـ يجكز

الطعف فييا أماـ الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة بصفتيا التمييزية( ،)97أما الق اررات التي

تصدر عف مجمس االنضباط العاـ غير المطعكف بيا فإنيا تككف باتو كممزمة(.)98
المطمب الثالث

رقابة القضاء العادي عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية
تتمثؿ رقابة القضاء العادم عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية بالنظر في أفعاؿ
كتصرفات أعضاء مجالس المحافظات ،كالمكظفيف الذيف يعممكف في تمؾ الييئات كالتي تُعد
جرائـ في نظر القانكف ،كالرشكة كاالختالس كخيانة األمانة ،كغيرىا مف األفعاؿ التي تُعد جرائـ
في نظر قانكف العقكبات كالتي تدخؿ ضمف كالية القضاء العادم( ،)99كما إف القضاء العادم

يراقب تمؾ الييئات مف خالؿ اختصاصو بالنظر في الجرائـ االنتخابية التي أشار إلييا قانكف

انتخاب مجالس المحافظات كاالقضية كالنكاحي رقـ ( )47لسنة  ،)9:(3009كعميو إذا ارتكبت

جريمة انتخابية فإف المحكمة الجنائية التي كقعت األفعاؿ المككنة لتمؾ الجريمة االنتخابية ضمف

اختصاصيا المكاني ىي المحكمة المختصة فييا استنادان إلى القكاعد العامة المنصكص عمييا

في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية( ،):0عالكة عمى ما ذكرناه فإف القضاء العادم يراقب
الييئات الالمركزية ،مف خالؿ اختصاصو بالنظر في المنازعات المتصمة بالعقكد اإلدارية.
المبحث الخامس

رقابة الهيئات المستقمة عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية في ظل دستور العراق

لسنة  5002وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقميم رقم  52لسنة 5002

لقد أُخضعت مجالس المحافظات لنكع آخر مف الرقابة ،أال كىك رقابة الييئات المستقمة،

كقد نص دستكر العراؽ لسنة  3006عمى إنشاء ىيئات مستقمة ،كأناط بيا ميمة الرقابة عمى
أمكر الصرؼ العاـ ،كالحفاظ عمى الماؿ العاـ مف التمؼ كالضياع ،كمكافحة الفساد اإلدارم
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كالمالي ،كمف األمثمة عمى تمؾ الييئات ،ىيئة النزاىة كديكاف الرقابة المالية( ،):2كقد أشار دستكر

العراؽ الحالي إلى تشكيؿ الييئات المستقمة( ،):3كما إف قانكف المحافظات النافذ قد نص صراحة
عمى خضكع الييئات الالمركزية اإلقميمية لرقابة الييئات المستقمة(.):4

كفي ضكء ما تقدـ فإننا سنتحدث في المبحث عف رقابة تمؾ الييئات المستقمة كذلؾ في

مطمبيف األكؿ لبياف رقابة ىيئة النزاىة ،كالثاني لبياف رقابة ديكاف الرقابة المالية ككما يأتي:
المطمب األول

رقابة هيئة النزاهة عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية
قبؿ البدء في ذكر التي تباشرىا ىيئة النزاىة عمى الييئات الالمركزية ،فإننا نشر إلى أف ىيئة

النزاىة تـ إنشائيا بمكجب أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ ( )66لسنة  ،):5(3005كقد اصدر

مجمس الحكـ االنتقالي القانكف النظامي الممحؽ باألمر رقـ ( )66لسنة  ،):6(3005كتُعد ىيئة
النزاىة إحدل تشكيالت السمطات االتحادية ألف المشرع العراقي في دستكر عاـ  3006نص
عمييا في الفصؿ الرابع تحت عنكاف الييئات المستقمة في المكاد ( ،)203،204ضمف الباب

الثالث منو كالذم يحمؿ العنكاف السمطات االتحادية ،كقد عرفيا القسـ ( )4مف القانكف النظامي

الممحؽ باألمر رقـ  66لسنة ( 3005بأنيا جياز حككمي منفصؿ كمستقؿ يتكلى تنفيذ كتطبيؽ

ىذا القانكف النظامي كتقكـ المفكضية بذلؾ عف طريؽ التحقيؽ في القضايا كاحالتيا إلى المحكمة
التخاذ اإلجراءات الجنائية بشأنيا) ،كمف ىذا التعريؼ يتضح أف ىيئة النزاىة جياز حككمي أم

إنيا ليس مف ضمف األجيزة التشريعية أك األجيزة الرقابية الكاشفة ،بؿ أنيا تُعد جيا انز تنفيذيان لو
سمطة قضائية (سمطة قاضي تحقيؽ فقط) كفي بعض الحاالت سمطة محقؽ محكمة(.):7

كفيما يتعمؽ بالرقابة التي تباشرىا ىيئة النزاىة عمى الييئات الالمركزية ،فإف تمؾ الييئة

تختص بالنظر كالتحقيؽ في الجرائـ التي يرتكبيا أعضاء كمكظفكا المجالس كاإلدارات التنفيذية
في تمؾ الييئات كالتي تدخؿ ضمف اختصاصيا ،كمف األمثمة عمى ذلؾ قياـ ىيئة النزاىة بإحالة

أعضاء مف مجمس محافظة نينكل إلى القضاء ،بتيمة ارتكاب جريمة اإلضرار المتعمد بالماؿ،
كفؽ المادة( 450ؽ.ع.ع) ،كذلؾ في القضية (/487ج /300:/جنايات نينكل) كقد صدر الحكـ

بحقيـ بتاريخ  .):8(300:/:/38كما إف ىيئة النزاىة تراقب الييئات الالمركزية عف طريؽ قياـ
مكظفكا تمؾ الييئات ،كأعضاء المجالس المحمية فييا ،بالكشؼ عف مصالحيـ المالية ،كقد

أعطت المادة ( )23مف الالئحة التنظيمية رقـ ( )2لسنة  3006كالخاصة بالكشؼ عف المصالح
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المالية ،لييئة النزاىة الحؽ في المالحقة الجزائية كفقان ألحكاـ القانكف ،لكؿ مكمؼ يمتنع عف
تقديـ تقرير يكشؼ فيو عف مصالحو المالية(.):9

المطمب الثاني

رقابة ديوان الرقابة المالية عمى الهيئات الالمركزية اإلقميمية
قبؿ البدء في بياف رقابة ديكاف الرقابة المالية عمى الييئات الالمركزيةُ ،ن ّذكر بأف الديكاف

المذككر يعمؿ كفؽ القانكف رقـ ( )7لسنة  2::0كالذم ُعدؿ بمكجب أمر سمطة االئتالؼ
المؤقتة رقـ( )88لسنة  .)::(3005كتخضع الييئات الالمركزية اإلقميمية لرقابة الديكاف عمى كفؽ
ما نصت عميو المادة ( /5أكالن) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ باألمر

رقـ  88لسنة  ،)200(3005إضافة إلى نصكص دستكر عاـ  3006كقانكف المحافظات غير
المنتظمة في إقميـ النافذ ،كالذم تمت اإلشارة إلييما آنفان .كيمارس ديكاف الرقابة المالية رقابتو
عمى الييئات الالمركزية مف خالؿ العديد مف اإلجراءات ،بعضيا يمثؿ رقابة سابقة ،كرقابة

معاصرة  ،كاألخرل رقابة الحقة كتقكـ بتمؾ الرقابات دكائر التدقيؽ المركزية ،كدكائر التدقيؽ في
المحافظات( ،)202كىك ما سنبينو في التالي:

أوالً -:الرقابة السابقة :كتعني ىذه الرقابة مجمكعة اإلجراءات السابقة عمى التنفيذ ،كالتي تيدؼ
إلى تنظيـ سير العمؿ في كافة المجاالت اإلدارية كالمالية كالفنية( ،)203كفيما يتعمؽ بالرقابة
السابقة عمى الييئات الالمركزية فإف ديكاف الرقابة المالية يراقب اإلجراءات الخاصة بصرؼ

األمكاؿ كالنفقات العامة لتمؾ الييئات( ،)204إضافة إلى مراقبة عدد العقكد قبؿ تنفيذىا كبعض
معامالت الصرؼ ذات المبالغ الكبيرة( ،)205كما يراقب ديكاف الرقابة المالية تمؾ الييئات مف
خالؿ صالحيتو بالقياـ بعميات التقييـ المالي لمعقكد العامة ،كضماف أف تككف المنح الحككمية

كالقركض المقدمة إلى تمؾ الييئات مكظفة لألغراض التي ُمنحت مف اجميا( ،)206عالكة عمى
ذلؾ فإف ديكاف الرقابة المالية يقكـ عف طريؽ مكظفيو بالتأشير كالتدقيؽ عمى جميع أك قسـ مف
أكراؽ الصرؼ التي تقكـ بيا الدكائر المركزية كفركعيا ،كالييئات الالمركزية قبؿ تأييدىا

كصرفيا( ،)207إضافة إلى ذلؾ فإف ديكاف الرقابة المالية يقكـ بفحص كتدقيؽ معامالت تخميف
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كتحقيؽ كجباية المكارد المالية العامة لمتأكد مف مالءمة اإلجراءات المعتمدة كسالمة

تطبيقيا(.)208

ثانياً -:الرقابة المعاصرة :كىي الرقابة التي يباشرىا الديكاف أثناء صرؼ المبالغ المالية ،كالمثاؿ

عمى ذلؾ صرؼ مبالغ تنفيذ المشاريع التي تقكـ بيا الييئات الالمركزية ،ككذلؾ مراقبة صرؼ

مبالغ الميزانية المحمية لتمؾ الييئات( ،)209كما أف لمديكاف الحؽ في االطالع عمى الكثائؽ
كالمعامالت ذات العالقة بمياـ الرقابة المالية سكاء كانت سرية أـ عادية ،كلو في سبيؿ ذلؾ حؽ

الحصكؿ عمى جميع اإليضاحات كالمعمكمات مف كافة المستكيات اإلدارية في دكائر الدكلة

لغرض أداء ميامو(.)20:

ثالثاً -:الرقابة الالحقة :يتمثؿ ىذا النكع مف الرقابة بقياـ الديكاف بعدة إجراءات الحقة يمكف مف
خالليا فرض رقابتو عمى الييئات الالمركزية ،كمنيا رقابة كتدقيؽ حسابات كنشاطات الجيات

الخاضعة لرقابتو كالتحقؽ مف مالءمة تطبيؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات المالية ،كلو في سبيؿ
ذلؾ فحص كتدقيؽ معامالت اإلنفاؽ العاـ لمييئات الخاضعة لرقابتو ،كالتأكد مف عدـ تجاكز

االعتمادات المقررة ليا في المكازنة ،كاستخداـ األمكاؿ العامة في األغراض المخصصة ليا،

كالتأكد مف عدـ حصكؿ ىدر أك تبذير أك سكء تصرؼ في تمؾ األمكاؿ كتقييـ مردكداتيا(،)220

كما انو يقكـ بإبداء الرأم في البيانات كالتقارير المتعمقة بنتائج األعماؿ كاألكضاع المالية لمييئات

الخاضعة لرقابتو ،كبياف فيما إذا كانت كفقان لمقكاعد القانكنية المعتمدة( ،)222إضافة إلى ذلؾ فإف

ديكاف الرقابة المالية يمتمؾ صالحية تدقيؽ البرامج السرية لمييئات الالمركزية اإلقميمية ،كلو أيضا
إصدار التقارير السرية ألف المدققيف التابعيف لو حاصميف عمى التخكيؿ األمني لالطالع عمى

البرامج السرية لتمؾ الييئات( ،)223كمف اإلجراءات الرقابية الالحقة األخرل لديكاف الرقابة المالية
قيامو بتدقيؽ التعيينات بالنسبة لمكظفي الييئات الخاضعة لرقابتو كمنيا الييئات الالمركزية ،ككؿ

ما يتعمؽ بمسائؿ الصرؼ كاإلجراءات الكاردة في ىذا الخصكص( ،)224كيراقب ديكاف الرقابة

المالية الييئات الالمركزية أثناء قيامو بمراجعة كفحص الكثائؽ كالمستندات كالعقكد كالسجالت،

كالحسابات الختامية كالمكازنات المحمية تمؾ الييئات ،كغير ذلؾ مف األمكر اإلدارية ذات العالقة

بعمؿ تمؾ الييئات كتككف ليا عالقة بمياـ الرقابة المالية لمديكاف(.)225
الخاتمة
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بعد مسيرتنا في البحث كالتقصي في مكضكع الرقابة عمى الييئات الالمركزية اإلقميمية

في العراؽ ،أصبح لزامان عمينا أف نسجؿ بعض المالحظات التي تكصمنا إلييا ،كالتي نرجك أف
تككف مسؾ الختاـ ،كالتي سنقسميا إلى قسميف ،األكؿ منيا يتمثؿ باالستنتاجات التي تـ تثبيتيا

بخصكص ىذا المكضكع ،أما القسـ الثاني فيشمؿ المقترحات كالتي نأمؿ أف تجد طريقيا إلى

التطبيؽ ،بما يخدـ نظاـ الالمركزية اإلدارية اإلقميمية في العراؽ ،كالرقابة عمى الييئات

الالمركزية اإلقميمية ،ككما يأتي :
أوالً  -:االستنتاجات :

 -2بخصكص العالقة بيف الييئات الالمركزية كالحككمة المركزية ،نجد إف المشرع العراقي
قد سمؾ طريقان مغاي انر لما سارت عمية الدكؿ التي أخذت بنظاـ الالمركزية اإلدارية ،عندما

نص عمى إف العالقة بيف الحككمة المركزية كالييئات الالمركزية ىي عالقة تنسيقية

كليست عالقة رقابية تخضع بمكجبيا تمؾ الييئات لرقابة الحككمة المركزية كذلؾ في

المادة (/8رابعان) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

 -3أشار المشرع العراقي في القانكف رقـ ( )26لسنة  3020سالؼ الذكر ،في المادة

(/5ثانيان/أ) عمى إف لمجمس النكاب االعتراض عمى الق اررات التي تصدر عف مجالس
المحافظات إذا كانت مخالفة لمدستكر كالقكانيف النافذة ،إال انو لـ يحدد الحاالت التي تُعد
مخالفة لمدستكر كالقكانيف عمى سبيؿ الحصر ،مما قد يفسح المجاؿ لمجمس النكاب

لمتمادم في استخداـ ىذا الحؽ.

 -3لقد أشار المشرع العراقي في قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة

 3009بمكجب نص المادة (/37أكالن) عمى إف تعييف المحافظ يككف بصدكر مرسكـ

جميكرم خالؿ ( )26خمسة عشر يكمان مف تاريخ انتخابو ،إال أف المشرع لـ يحدد
الكضع القانكني لممحافظ في حالة نفاذ تمؾ المدة دكف صدكر ذلؾ المرسكـ الجميكرم،

كما أنو لـ يشر إلى إف إقالة المحافظ يجب أف تككف بصدكر مرسكـ جميكرم أيضا،
كفقان لمبدأ تكازم االختصاص.

 -5سمؾ المشرع العراقي سبيالن مغاي انر لما سارت عميو الدكؿ التي تأخذ بنظاـ الالمركزية
كمثّؿ خركجان كاضحان عف اإلطار القانكني لذلؾ النظاـ ،عندما نص عمى عدـ
اإلداريةَ ،

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

118

أ.م.د  .إدريس حسن محمد
السيد فواز خلف ظاهر

خضكع مجالس المحافظات لسيطرة أك إشراؼ أية ك ازرة أك أية جية غير مرتبطة بك ازرة

كذلؾ في المادة (/233خامسان) مف الدستكر ،كاخضاعو تمؾ المجالس لرقابة مجمس

النكاب كليس لرقابة الحككمة المركزية ،في المادة (/3ثانيان) مف قانكف المحافظات النافذ،

كالذم مثؿ مخالفة صريحو لنصكص الدستكر ذاتيا كتحديدان المادة ( )72التي حددت
اختصاصات مجمس النكاب عمى سبيؿ الحصر كليس مف بينيا اختصاصو في الرقابة

عمى مجالس المحافظات ،مما أدل إلى ضعؼ رقابة مجمس النكاب كالتي كانت كفقان

العتبارات سياسية بعيدة عف االعتبارات القانكنية كالمينية ،كما إف المشرع العراقي في

ظؿ قانكف المحافظات النافذ ،لـ يمنح مجمس النكاب بكصفو الجية الرقابية التي تخضع
ليا مجالس المحافظات إمكانية حؿ تمؾ المجالس مف تمقاء نفسو ،كانما عمؽ ذلؾ
االختصاص عمى طمب المحافظ ،أك طمب ثمث أعضاء مجمس المحافظة.

 -2مف المالحظات التي تـ تسجيميا حكؿ اختصاص المحكمة االتحادية العميا عمى كفؽ ما

جاء بو قانكنيا المرقـ ( )40لسنة  ،3006ىك ما نصت عميو المادة (/5أكالن) كالتي

ذكرت اختصاص المحكمة كمف بينيا النظر في المنازعات التي تحصؿ بيف (الحككمة
االتحادية) كحككمات األقاليـ كالمحافظات كاإلدارات المحمية ،كلـ تشر إلى اختصاص

تمؾ المحكمة بالنظر في المنازعات التي تحصؿ بيف السمطة التشريعية االتحادية كتمؾ
الحككمات ،عممان إف السمطة التشريعية االتحادية (مجمس النكاب) ىك المختص بالرقابة
عمى مجالس المحافظات ،كىك ذات النص الذم أشارت إليو المادة (/:4رابعان) مف

الدستكر الحالي ،مما يعني إف ممارسة تمؾ المحكمة بالنظر في المنازعات التي تحصؿ

بيف مجمس النكاب كمجالس المحافظات تُعد مخالفة لنصكص الدستكر كالقكانيف النافذة.
 -6مما ُيحسب لممشرع العراقي تفعيؿ الدكر الرقابي لمييئات المستقمة (ديكاف الرقابة المالية
كىيئة النزاىة) ،كالتي أشارت إلييا المادة ( )204،203مف الدستكر ،كالمادة ( )58مف

قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009لما تتمتع بو تمؾ

الييئات مف استقالؿ تجاه السمطة التنفيذية.
ثانياً :المقترحات:
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بعد أف عرضنا االستنتاجات التي تكصمنا إلييا في نطاؽ ىذا البحث ،فيما يتعمؽ

بمكضكع الرقابة عمى الييئات اإلدارية الالمركزية اإلقميمية في العراؽ ،فإننا سنقدـ بعض

المقترحات بشأف ىذه المكضكع ،آمميف أف تجد طريقيا إلى التطبيؽ مف اجؿ االرتقاء بالتنظيـ
اإلدارم الالمركزم في العراؽ ،كتنظيـ عممية الرقابة عمى تمؾ الييئات عمى كفؽ ما ىك سائد في

الدكؿ المقارنة التي تأخذ بيذا النظاـ ،كىذه المقترحات تتمخص باآلتي :

 -2بخصكص رقابة الحككمة المركزية عمى مجالس المحافظات ،نقترح تعديؿ نص المادة

(/233خامسان) مف الدستكر ،بحيث يتـ النص فييا عمى خضكع تمؾ المجالس لرقابة
كاشراؼ الحككمة المركزية ،أك الخضكع لرقابة كاشراؼ السمطتيف المركزيتيف التنفيذية

كالتشريعية معان ،إضافة إلى تعديؿ نص المادة (/3ثانيان) مف قانكف المحافظات غير

المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009عمى كفؽ ما ذكرناه آنفان.

 -3أما عف طبيعة العالقة بيف الييئات الالمركزية كالحككمة المركزية ،نقترح تعديؿ المادة
(/8رابعان) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009بحيث
تككف تمؾ العالقة رقابية كليست عالقة تنسيقية ،كالتي بمكجبيا تخضع تمؾ المجالس

لرقابة كاشراؼ الحككمة المركزية.

 -4بالنسبة الدكر الرقابي لمجمس النكاب بإقالة المحافظيف ،كالتي نصت عميو المادة
(/8ثامنان )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  ،3009في

حالة تكافر أحد األسباب التي تكجب ذلؾ ،فإننا نقترح تعديؿ ىذه المادة بحيث يتـ منح

مجمس النكاب تمؾ الصالحية دكف الحاجة إلى اقتراح رئيس مجمس الكزراء.

 -5أما عف الدكر الرقابي لممحكمة االتحادية العميا ،نقترح أكالن اإلسراع في سف قانكف تمؾ
المحكمة ،استنادان إلى المادة ( ):3مف الدستكر ،كثانيان تعديؿ اختصاصات تمؾ المحكمة
في القانكف الجديد المزمع سنو ،كذلؾ بإلغاء اختصاص تمؾ المحكمة بالنظر في األحكاـ
كالق اررات التي تصدر عف محكمة القضاء اإلدارم.

 -6نقترح تعديؿ المادة (/30ثانيان) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 32

لسنة  ،3009كالمعدلة بمكجب المادة (/5ثانيان/أ) مف القانكف رقـ  26لسنة ،3020
بحيث يتـ تحديد الحاالت التي تُعد مخالفة لمدستكر كالقكانيف النافذة عمى سبيؿ الحصر.
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الهوامش
))2
))3
))4
))5
))6

د.خالد سماره الزعبي ،القانكف اإلدارم كتطبيقاتو في المممكة األردنية الياشمية ،دار الثقافة ،عماف ،2::9،ص.224
د.طعيمو الجرؼ ،القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىره ،2:89 ،ص.222
أشار إليو ،د.منير محمكد الكترم ،المركزية كالالمركزية في القانكف العاـ ،مطبعة المعارؼ ،بغداد ،2:87،ص.29
د.سميماف محمد الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،مطبعة عيف شمس ،القاىره ،2:95،ص.80
د.م حمد صالح عبد البديع السيد ،نظاـ اإلدارة المحمية في مصر بيف النظرية كالتطبيؽ ،دار النيضة العربية ،القاىره،2::7،

ص -55د.عادؿ محمكد حمدم ،االتجاىات المعاصرة في نظـ اإلدارة المحمية ،دار الفكر العربي ،القاىره ،2:84،ص.384

))7
))8
))9
)):

د.ىاني عمي الطيراكم ،قانكف اإلدارة المحمية – ،الحكـ المحمي في األردف كبريطانيا ،دار الثقافة لمنشر ،عماف ،3005،ص.24
د.محمد صالح عبد البديع السيد ،مصدر سابؽ ،ص.58
د.خالد سماره الزعبي ،مصدر سابؽ ،ص.235
إف اغمب دكؿ العالـ تتبع نظاـ خدمة كاحد يطبؽ عمى جميع العامميف في الدكلة ،سكاء كانكا تابعيف إلى السمطة المركزية أـ تابعيف

إلى الييئات الالمركزية ،كما ىك الحاؿ في العراؽ حيث يطبؽ بحؽ المكظفيف التابعيف لمالؾ المحافظات كمكظفي السمطة المركزية
قانكف كاحد ىك قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )35لسنة  2:70المعدؿ .لمتفصيؿ انظر ،عالء سميـ العامرم ،اإلدارة المحمية -مفيكميا –
أىدافيا – أركانيا ،بحث منشكر في مجمة القانكف المقارف ،تصدرىا جمعية القانكف المقارف العراقية ،بغداد ،العدد  ،3008/ 87ص.7

))20

لمتفصيؿ انظر ،جكرج فكديؿ – بيار دلفكلفيو ،القانكف اإلدارم ،ج  ،3ترجمة منصكر القاضي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات

كالنشر ،بيركت ،3009،ص -404د.خالد قباني ،الالمركزية كمسألة تطبيقيا في لبناف ،منشكرات عكيدات ،بيركت ،2:92 ،ص:4
كما بعدىا.

))22

د.خالد ممدكح ،دكر الحككمة المركزية كاإلدارات المحمية في التنمية المجتمعية ،منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،

القاىره ،3008،ص.4

))23
))24
))25
))26
))27

د.ىاني عمي الطيراكم ،قانكف اإلدارة المحمية ،مصدر سابؽ ،ص.30
د.سميماف محمد الطماكم ،مصدر سابؽ ،ص.86
انظر المادة ( )227مف دستكر العراؽ لسنة .3006
انظر المادة (/3أكالن) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

تنص المادة (/3ثانيان) مف قانكف المحافظات النافذ عمى ما يأتي (يخضع مجمس المحافظة كالمجالس المحمية لرقابة مجمس

النكاب) ،كما تنص المادة (/233خامسان) مف دستكر عاـ  3006عمى ما يمي (ال يخضع مجمس المحافظة لسيطرة أك إشراؼ أية ك ازرة
أك أية جية غير مرتبطة بك ازرة كلو مالية مستقمة) ،كيرل بعض الفقو إف ما جاءت بو المادة (/3ثاني نا) مف قانكف المحافظات سالفة

الذكر مخالؼ لمبدأ الالمركزية اإلدارية ،كانو يعترض مع أحكاـ الدستكر ألف األخير حدد اختصاصات مجمس النكاب في المادة ()72

منو عمى سبيؿ الحصر لذلؾ ال يجكز إضافة اختصاصات جديدة بقانكف ،كمنيا اختصاصو في الرقابة عمى مجالس المحافظات.
لمتفصيؿ انظر ،د.غازم فيصؿ ميدم ،نصكص قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009في الميزاف ،بحث
منشكر في مجمة الممتقى ،تصدر عف مؤسسة آفاؽ لمدراسات كاألبحاث العراقية ،بغداد ،العدد الحادم عشر ،3009 ،ص.257

))28
))29
))2:

المادة ( )2مف دستكر العراؽ لسنة .3006
المادة ( )77مف دستكر العراؽ لسنة .3006
المادة ( )249مف دستكر العراؽ لسنة .3006
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))30

د.ماىر صالح عالكم – احمد ماىر صالح ،تكزيع االختصاصات بيف السمطات االتحادية كسمطات األقاليـ كالمحافظات كسبؿ حؿ

الخالفات حكليا (دراسة في أحكاـ دستكر  3006كقانكف المحافظات رقـ  32لسنة  ،)3009بحث منشكر في مجمة جامعة تكريت
لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،المجمد ( ،)3نيساف ،300: ،عدد خاص بالمؤتمر العممي األكؿ لكمية القانكف ،جامعة تكريت ،ص.4

))32

تنص المادة (/37أكالن) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009عمى (يصدر أمر تعييف المحافظ

))33

أمير عبد اهلل احمد عبكد ،اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقميـ كالرقابة عمييا ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف،

بمرسكـ جميكرم خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ انتخابو كعندىا يباشر ميامو).
جامعة تكريت ،3020 ،ص.266

))34

قرار منشكر ،ق اررات كفتاكل مجمس شكرل الدكلة لسنة .300:

))35

تنص المادة (/8رابعان) ضمف الفصؿ الثاني/الفرع األكؿ ،مف قانكف المحافظات النافذ تحت عنكاف (اختصاصات مجمس المحافظة)

))36

تنص المادة (/56أكالن) عمى ما يمي (تؤلؼ ىيئة عميا لمتنسيؽ بيف المحافظات تككف برئاسة رئيس مجمس الكزراء كعضكية

ما يمي (رسـ السياسة العا مة لممحافظة بالتنسيؽ مع الك ازرات المعنية في مجاؿ تطكير الخطط المتعمقة بالمحافظة).

المحافظيف ،كتختص بالنظر في شؤكف المحافظات كاداراتيا المحمية كالتنسيؽ بينيا كمعالجة المشكالت كالمعكقات التي تكاجييا كبكؿ
ما يتعمؽ بالشؤكف المشتركة بيف المحافظات).

))37
))38

انظر المادة (/8ثامنان )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ النافذ.

محمد األسدم ،مالحظات حكؿ قانكف المحافظات األخير ،بحث منشكر في مجمة الممتقى ،تصدر عف مؤسسة آفاؽ لمدراسات

كاألبحاث العراقية ،العدد الحادم عشر ،3009 ،ص.295

))39

انظر المادة (/8تاسعان ) 3/مف قانكف المحافظات النافذ .كبخصكص ىذه المادة فإننا نسجؿ المالحظة التالية ،كىي أف المادة

المذككرة جاءت بنص مطمؽ فيما يتعمؽ بأصحاب المناصب العميا ،كلـ يحدد القانكف مف ىـ أصحاب المناصب العميا ،مما يجعؿ ىذا
النص قابالن لمتأكيؿ ،كمف ىنا ندعك المشرع العراقي إلى إعادة النظر في نص ىذه المادة كتحديد أصحاب المناصب العميا في

المحافظات بشكؿ دقيؽ كحصرم تجنبان لإلشكاالت التي قد تحدث بيف الحككمة المركزية كتمؾ الييئات الالمركزية في حالة قياـ الحككمة
المركزية بإعفائيـ.

))3:

انظر المادة (/8تاسعان )2/مف قانكف المحافظات النافذ.

))42

أمير عبد اهلل احمد ،مصدر سابؽ ،ص.266

))40

))43

نشر ىذا القانكف في جريدة الكقائع العراقية في العدد ( )5070في .3009/3/22

انظر المادة ( )90مف دستكر العراؽ لسنة .3006

))44

تنص المادة (/57أكالن) مف قانكف انتخاب مجالس المحافظات كاالقضية كالنكاحي رقـ  47لسنة  3009المعدؿ عمى ما يأتي (

))45

انظر المادة (/90ثانيان) مف دستكر العراؽ لسنة .3006

))47

د .ماىر صالح عالكم – احمد ماىر صالح ،مصدر سابؽ ،ص.2:

بناء عمى اقتراح مف المفكضية يعمف عنو بكسائؿ اإلعالـ المختمفة قبؿ المكعد المحدد
يحدد مكعد االنتخابات بقرار مف مجمس الكزراء ن
إلجرائو ب ػ ػ ػ ( )70يكم نا) .نشر ىذا القانكف في جريدة الكقائع العراقية في العدد ( )50:2في .3009/20/24

))46

انظر المادة (/90ثالثان) مف دستكر العراؽ لسنة .3006

))48

أمير عبد اهلل احمد ،مصدر سابؽ ،ص.268

))49

تنص الفقرة ( )3مف القسـ ( )20مف قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ  :5لسنة  3005عمى ما يمي

((يجكز لممحافظات

كالحككمات اإلقميمية بعد إبالغ كزير المالية الحصكؿ عمى قرض كاصدار ضمانات حسب حدكد الديكف المقررة في قانكف الميزانية
السنكية ،ككذلؾ حسب حدكد الديكف المقررة لكؿ كحدة كفقان لمتخصيصات المصادؽ عمييا مف مجمس الكزراء بناء عمى تكصية مف كزير
المالية .كتقدـ الحككمات اإلقميمية كالمحافظات في ( 42مف شير آب) تقديرات إجمالي القركض غير المحسكمة كالقركض المزمع

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

101

أ.م.د  .إدريس حسن محمد
السيد فواز خلف ظاهر

الحصكؿ عمييا في السنة المالية القادمة لممراجعة كمصادقة كزير المالية .كترفع الحككمات اإلقميمية تقرير شيرم إلى كزير المالية بشأف
القركض غير المحسكمة كاصدار ضمانات القركض الصادرة)) .نشر القانكف رقـ ( ):5لسنة  3005في جريدة الكقائع العراقية في
العدد ( )4:95في حزيراف .3005

))4:
))50
))52

انظر الفقرة ( )8مف القسـ ( ):مف قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ  :5لسنة .3005
انظر الفقرة ( )5مف القسـ ( )22مف قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ  :5لسنة .3005
د.عثماف سمماف غيالف العبكدم ،اختصاص تعييف المكظؼ العاـ في ظؿ نظاـ الالمركزية اإلدارية ،بحث منشكر في مجمة

التشريع كالقضاء ،العدد الربع (تشريف األكؿ – تشريف الثاني – كانكف األكؿ) ،3020،ص.89

))53
))54

تنص المادة ( )59مف دستكر العراؽ لسنة  3006عمى ( تتككف السمطة التشريعية االتحادية مف مجمس النكاب كمجمس االتحاد)
تنص المادة (/3ثانيان) مف قانكف المحافظات النافذ عمى ما يمي ( يخضع مجمس المحافظة كالمجالس المحمية لرقابة مجمس

النكاب) .كفي ىذا النص فإف المشرع العراقي قد خرؽ نظاـ الالمركزية اإلدارية اإلقميمية ،عندما أقحـ السمطة التشريعية في ىذه

الم ّسمـ بو في ظؿ ىذا النظاـ ىك خضكع تمؾ الييئات لرقابة الحككمة المركزية كما
الخضـ ،كمنحيا حؽ مراقبة المجالس المحمية ،ألف ُ
أف ىذا النص يعترض مع أحكاـ الدكر النافذ ،ألف األخير قد حدد اختصاصات مجمس النكاب في المادة ( )72عمى سبيؿ الحصر كال
يكجد مف بينيا اختصاصو في الرقابة عمى المجالس المحمية ،كلذلؾ ال يجكز إضافة اختصاصات جديدة إلييا بقانكف .لمتفصيؿ انظر،
اليامش رقـ ( )2ص 23:مف ىذه الرسالة.

))55

تنص المادة (/8ثامنان )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009عمى ( لمجمس النكاب إقالة المحافظ

بناء عمى اقتراح رئيس الكزراء.)....
باألغمبية المطمقة ن
) )56لمتفصيؿ انظر ،د.غازم فيصؿ ميدم ،نصكص قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009في الميزاف،
مصدر سابؽ ،ص – 258محمد االسدم ،مصدر سابؽ ،ص 295كما بعدىا – نكرس ىادم كحيد السمطاني ،التنظيـ القانكني

لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقميـ في العراؽ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة بابؿ ،3020،ص.255

))57

انظر المادة ( /5ب) مف القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ 32

لسنة .3009

))58
))59

انظر المادة (/30ثانيان )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

تنص المادة (/5أ) مف القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة

 3009عمى ما يمي (( يمغى البند (ثانيان) مف المادة ( )30مف القانكف كيحؿ محميا ما يمي  :لمجمس النكاب أف يعترض عمى الق اررات
الصادرة مف المجمس إذا كانت مخالفة لمدستكر أك القكانيف النافذة ،كفي حالة عدـ إزالة المخالفة فممجمس النكاب إلغاء القرار باألغمبية

البسيطة)).

))5:
))60
))62

أمير عبد اهلل احمد ،مصدر سابؽ ،ص.272
انظر المادة (/72أكالن) مف دستكر العراؽ لسنة .3006

انظر المادة ( )80مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب العراقي الحالي .نشر في جريدة الكقائع العراقية في العدد ( )5043في

.3008/3/6

))63

تنص المادة ( )95مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب العراقي عمى ما يمي ( لممجمس تشكيؿ فرعية كلجاف مؤقتة كلجاف تحقيؽ

بحسب مقتضيات العمؿ كالمكضكعات المعركضة عميو).

))64
))65

انظر المادة ( )88مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب العراقي.
تنص المادة ( ) :9مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب العراقي عمى ما يأتي (تختص لجنة شؤكف األقاليـ كالمحافظات غير

ال -:االىتماـ بشؤكف األقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في إقميـ كعالقتيا بالحككمة المركزية .ثاني نا-:
المنتظمة في إقميـ بما يأتي  :أك ن

متابعة شؤكف مجالس األقاليـ كالمحافظات كالمجالس المحمية .ثالثان -:متابعة التقيد بالمشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدكلة االتحادية
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المختمفة كالبعثات كالزماالت الدراسية كالمؤتمرات المحمية كالدكلية .رابعان -:متابعة التكزيع العادؿ لممكارد كالتخصيصات بيف األقاليـ
كالمحافظات .خامسان -:اقتراح القكانيف المنظمة لمعالقات بيف المجالس التشريعية في األقاليـ كالمحافظات مع الك ازرات االتحادية.

سادسان -:اقتراح القكانيف لتنظيـ عمؿ الييأتيف المنصكص عمييما في المادة (206ك )207مف الدستكر).

))66
))67
))68

المادة ( )26مف النظاـ الداخمي لمجمس النكاب.
المادة ( )73مف دستكر العراؽ لسنة .3006

تنص المادة ( /55أكالُ) مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009عمى ما يمي(تتككف المارد المالية

لممحافظة مما يأتي  :أكالن  -:المكازنة المالية الممنكحة لممحافظة مف قبؿ الحككمة االتحادية حسب المعايير الدستكرية المعدة مف قبؿ
ك ازرة المالية كالمصادؽ عمييا مف مجمس النكاب).

))69
))6:

د.سميماف محمد الطماكم ،قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاىره ،2:78،ص 98:كما بعدىا.
تنص المادة ( /55أ ) مف قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة  3005عمى ما يمي ( يجرم تشكيؿ محكمة في العراؽ

بقانكف تسمى المحكمة االتحادية العميا).

))70
))72
))73

المادة ( /55ب) مف قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة .3005
نشر األمر رقـ  40لسنة  3006في جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )4::7في .3006/4/28
تنص المادة (/:3ثاني نا) مف دستكر العراؽ لسنة  3006عمى ما يمي ( تتككف المحكمة االتحادية العميا مف عدد مف القضاة ،كخبراء

في الفقو اإلسالمي ،كفقياء القانكف ،يحدد عددىـ كتنظـ طريقة اختيارىـ ،كعمؿ المحكمة بقانكف يسف بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس

النكاب) .كمما تجب مالحظتو انو عمى الرغـ مف مركر أكثر مف ستة أعكاـ عمى صدكر الدستكر الدائـ لمعراؽ ،كالذم نص عمى تشريع
قانكف المحكمة االتحادية العميا ،إال إف ذلؾ القانكف لـ ُيشرع لحد اآلف ،كأف المحكمة ال زالت تعمؿ كفؽ األمر  40لسنة  ،3006كالذم
صدر في ظؿ قانكف إدارة الدكلة لممرحمة االنتقالية لسنة  ،3005كىذا يمثؿ نقص تشريعي يجب عمى المشرع العراقي اإلسراع في
معالجتو ،بسبب أىمية تمؾ المحكمة ،كلالختصاصات الخطيرة كالميمة التي تدخؿ في اختصاصيا كالتي أشارت إلييا المادة ( ):4مف
دستكر العراؽ لسنة .3006

))74
))75

المادة ( ):4مف دستكر العراؽ لسنة .3006
المادة (/:3أكالن) مف دستكر عاـ  ،3006كحسنان فعؿ المشرع العراقي عندما نص عمى االستقالؿ اإلدارم كالمالي لتمؾ المحكمة

كذلؾ لمدكر الميـ الذم تقكـ بو .كمنيا عمى سبيؿ المثؿ ال الحصر اختصاصيا في الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،كالفصؿ في
النازعات التي تحصؿ بيف السمطات المركزية كحككمات األقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في إقميـ.

))76

المادة ( ):5مف دستكر العراؽ لسنة .3006

))77

تنص المادة (/:4رابعان) مف دستكر العراؽ لسنة  3006عمى (تختص المحكمة االتحادية العميا بما يمي  :رابعان  -:الفصؿ في

))78

ال) مف دستكر العراؽ لسنة  3006عمى (تختص المحكمة االتحادية العميا بما يمي  :أكالن  -:الرقابة عمى
تنص المادة (/:4أك ن

))79

تنص المادة (/5ثانيان) مف قانكف المحكمة االتحادية العميا رقـ  40لسنة  3006عمى ما يمي (الفصؿ في المنازعات المتعمقة

))7:

انظر المادة ( )42مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

المنازعات التي تحصؿ بيف الحككمة االتحادية كحككمات األقاليـ كالمحافظات كالبمديات كاإلدارات المحمية).

دستكرية القكانيف كاألنظمة النافذة).

بشرعية القكانيف كالق اررات كاألنظمة كالتعميمات كاألكامر الصادرة مف أية جية تممؾ حؽ إصدارىا كالغاء التي تتعارض منيا مع )....

))80

د.ماىر صالح عالكم – احمد ماىر صالح ،مصدر سابؽ ،ص.2:

))83

انظر المادة (/30ثالثان )2/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

)ُ )82عدلت ىذه المادة كفؽ النص الحالي بمكجب المادة ( )5مف القانكف رقـ ( )26لسنة  3020قانكف التعديؿ لقانكف المحافظات غير
المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009
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))84
))85

انظر المادة (/30ثالثان )3/مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

ُعدلت ىذه المادة بمكجب المادة ( )3مف القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في

إقميـ رقـ  32لسنة  3009كالتي تنص عمى ما يمي ( يمغى البنداف (5ك 6مف الفقرة ثامنان مف المادة  )8مف القانكف كيحؿ محميا ما يمي

 -5 :لممحافظ أف يطعف بقرار اإلقالة لدل محكمة القضاء اإلدارم خالؿ ( )26خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبمغو بو ،كتبت المحكمة
بالطعف خالؿ مدة ( )40يكمان مف تاريخ استالميا الطعف كعميو أف يقكـ بتصريؼ أعماؿ المحافظة خالليا).

))86

تنص المادة (/5ثالث نا) مف قانكف المحكمة االتحادية العميا رقـ  40لسنة  3006عمى ما يأتي  :تتكلى المحكمة االتحادية العميا

))87

نشر النظاـ الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقـ ( )2لسنة  3006في جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )4::8في .3006/6/3

المياـ التالية  :ثالث نا  -:النظر في الطعكف المقدمة عمى األحكاـ كالق اررات الصادرة مف محكمة القضاء اإلدارم ).

))88
))89

انظر المادة ( )8مف النظاـ الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقـ ( )2لسنة .3006
عمي سعد عمراف ،اختصاص المحكمة االتحادية العميا في الرقابة عمى أحكاـ محكمة القضاء اإلدارم ،بحث منشكر في مجمة

رسالة الحقكؽ ،كمية القانكف ،جامعة كربالء ،المجمد األكؿ ،العدد الثاني ،300: ،ص.244

))8:

عمي سعد عمراف ،المصدر السابؽ ،ص.245

))90

المادة (/8ثانيان /د) مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  2:8:المعدؿ.

))93

تنص المادة ( )2مف القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة

))92

المادة ( )7مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009المعدؿ.

 3009عمى ما يأتي (تمغى الفقرة ثالثان مف المادة ( )7مف القانكف كيحؿ محميا ما يمي :ثالثان  -:لعضك المجمس الطعف بقرار إنياء

عضكيتو لدل محكمة القضاء اإلدارم خالؿ ( )26خمسة عشر يكمان مف تاريخ تبمغو بو ،كتبت المحكمة بالطعف خالؿ ( )40ثالثيف

يكمان مف تاريخ استالميا الطعف كيككف قرارىا باتان).

))94

انظر المادة ( )3مف القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة

.3009

))95
))96
))97
))98
))99

انظر المادة ( )8مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  2:8:المعدؿ.
انظر المادة ( )26مف قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ ( )25لسنة  2::2المعدؿ.
انظر المادة (/8ج) مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  2:8:المعدؿ.
انظر المادة (/8د) مف قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  2:8:المعدؿ.
د.حناف محمد القيسي ،نظاـ اإلدارة الالمركزية كمجالس المحافظات في العراؽ ،دراسة قانكنية مقارنة ،بحث منشكر ،مجمة الممتقى،

العدد ،22السنة  ،3009ص – 279نكرس ىادم كحيد السمطاني ،مصدر سابؽ ،ص.265
))9:

انظر المكاد ( )56-49مف قانكف انتخاب مجالس المحافظات كاالقضية كالنكاحي رقـ ( )47لسنة  .3009نشر ىذا القانكف في

جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )50:2في .3009/20/24

)):0

لمتفصيؿ انظر ،ىشاـ مزىر حسيف ،الجرائـ الكاقعة عمى انتخابات مجالس المحافظات ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،الجامعة

المستنصرية ،3020 ،ص.320

)):2
)):3
)):4

د.حناف محمد القيسي ،مصدر سابؽ ،ص.278
انظر المكاد ( )203،204مف دستكر العراؽ لسنة .3006
تنص المادة ( )58مف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة  3009عمى ما يمي (تخضع دكائر المحافظة

كالمجالس لرقابة كتدقيؽ ديكاف الرقابة المالية كفركع الييئات المستقمة المشكمة بمكجب أحكاـ الدستكر).
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)):5

ينص القسـ ( )2مف األمر رقـ  66لسنة  3005عمى ما يأتي (يخكؿ مجمس الحكـ بمكجب ىذا األمر سمطة إنشاء مفكضية

عراقية معنية بالنزاىة العامة ،تككف جيا انز مستقالن مسؤكالن عف تنفيذ كتطبيؽ قكانيف مكافحة الفساد كمعايير الخدمة العامة ،)....نشر

األمر رقـ  66لسنة  3005في جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )4:92في آذار.3005/

)):6

ينص القسـ ( )2مف القانكف النظامي الممحؽ باألمر رقـ  66لسنة  3005الصادر عف مجمس الحكـ االنتقالي عمى (يشجع ىذا

القانكف النظامي الحكـ النزيو كالشفاؼ بإنشاء ىيئة مستقمة فعالن ،لدييا القدرة عمى تطبيؽ قكانيف مكافحة الفساد ،كمعايير الخدمة العامة

.)....

)):7

فارس رشيد فيد الجبكرم ،الفساد كالفساد اإلدارم في العراؽ كدكر القكانيف العراقية في محاربتو كدكر ديكاف الرقابة المالية في

معالجتو ،بحث منشكر في مجمة القانكف المقارف ،تصدر عف جمعية القانكف المقارف العراقية ،العدد  58لسنة  ،3008ص.207

)):8
)):9

التقرير السنكم لييئة النزاىة لسنة  ،300:ص.65
تنص المادة ( )23مف الالئحة التنظيمية رقـ ( )2لسنة  3006عمى ما يمي (تالحؽ الييئة جزائيان كفقان ألحكاـ القانكف كؿ مكمؼ

امتنع عف تقديـ تقرير الكشؼ عف مصالحو المالية ،أك امتنع عف إكماؿ بياناتو الناقصة في المكاعيد المقررة في ىذه الالئحة التنظيمية،
ككذلؾ كؿ مكمؼ تعمد إخفاء معمكمات جكىرية مطمكبة أك تقديـ معمكمات كاذبة) ،تـ نشر الالئحة التنظيمية رقـ ( )2لسنة  3006في
جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )4::8في .3006/3/3

))::

تنص المادة ( )2مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ عمى ما يمي ( ينشأ بمكجب ىذا األمر ديكاف الرقابة

المالية ،كمؤسسة ح ككمية مستقمة ذات شخصية معنكية لممساعدة في تعزيز االقتصاد ،الفاعمية ،مصداقية الحككمة العراقية ،كينص
أيضا عمى كجكب أف يعمؿ الديكاف مقترنان مع المفكضية العراقية لمنزاىة العامة ،كالمفتشكف العمكميكف لكؿ ك ازرة لضماف بقاء الحككمة

العراقية مستقيمة كذات شفافية يمكف مسائمتيا مف قبؿ الشعب العراقي) .نشر أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ ( )88لسنة  3005في
جريدة الكقائع العراقية ،العدد ( )4:94حزيراف .3005

))200

تنص المادة (/5أكالن) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ عمى (تخضع دكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي

التي تتصرؼ باألمكاؿ العامة جباية أك إنفاقان أك تخطيطان أك صيرفة أك تجارة أك إنتاج أعياف أك إنتاج خدمات لمرقابة المالية) .كتجدر
اإلشارة إلى أف عبارة (القطاع االشتراكي) تـ استبداليا بعبارة (القطاع العاـ) ،حيث حمت عبارة (القطاع العاـ) محؿ عبارة (القطاع

االشتراكي) بمكجب المادة األكلى مف قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ ( )6لسنة .3009
))202

انظر المادة (/6رابعان/أ ،ب) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة

))203

حبيب اليرمزم ،الرقابة عمى المؤسسات العامة في التشريع العراقي -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف كالسياسة،

.3005

جامعة بغداد ،2:88،ص.94

))204

ال) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة
انظر المادة (/8أك ن

))205

سيركاف عدناف مير از الزىاكم ،الرقابة المالية عمى تنفيذ المكازنة العامة في القانكف العراقي ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة

.3005

صالح الديف ،3009 ،ص .250

))206
))207

انظر المادة ( ):مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005
صالح الديف مصطفى أميف ،الرقابة المالية كديكاف الرقابة المالية في العراؽ بيف ماضيو كمستقبمو ،دار الحرية لمطباعة،

بغداد ،2:8:،ص.74

))208

المادة (/3أكالن/ب) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))20:

المادة (/8ثانيان) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))209

أمير عبد اهلل احمد ،مصدر سابؽ ،ص.278
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))220

المادة (/3أكالن/أ) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))223

المادة (/8خامسان) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))225

المادة (/8خامسان) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))222

المادة (/3أكالن/أ) مف قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ بأمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة .3005

))224

صالح الديف مصطفى أميف ،مصدر سابؽ ،ص.73

أوالً :الكتب القانونية:

المصادر

 -2جكرج فكديؿ – بيار دلفكلفيو ،القانكف اإلدارم ،ج  ،3ترجمة منصكر القاضي ،المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر ،بيركت.3009،

 -3د.خالد سماره الزعبي ،القانكف اإلدارم كتطبيقاتو في المممكة األردنية الياشمية ،دار الثقافة،
عماف.2::9،

 -4د.خالد قباني ،الالمركزية كمسألة تطبيقيا في لبناف ،منشكرات عكيدات ،بيركت.2:92 ،

 -5د.سميماف محمد الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،مطبعة عيف شمس ،القاىره.2:95،
 -6د.سميماف محمد الطماكم ،قضاء اإللغاء ،دار الفكر العربي ،القاىره.2:78،

 -7صالح الديف مصطفى أميف ،الرقابة المالية كديكاف الرقابة المالية في العراؽ بيف ماضيو
كمستقبمو ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد.2:8:،

 -8د.طعيمو الجرؼ ،القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىره.2:89 ،

 -9د.عادؿ محمكد حمدم ،االتجاىات المعاصرة في نظـ اإلدارة المحمية ،دار الفكر العربي،
القاىره.2:84،

 -:د.محمد صالح عبد البديع السيد ،نظاـ اإلدارة المحمية في مصر بيف النظرية كالتطبيؽ،
دار النيضة العربية ،القاىره.

 -20د.منير محمكد الكترم ،المركزية كالالمركزية في القانكف العاـ ،مطبعة المعارؼ،
بغداد.2:87،

 -22د.ىاني عمي الطيراكم ،قانكف اإلدارة المحمية – ،الحكـ المحمي في األردف كبريطانيا،
دار الثقافة لمنشر ،عماف.3005،

ثانياً :الرسائل واالطاريح الجامعية:
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 -2أمير عبد اهلل احمد عبكد ،اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقميـ
كالرقابة عمييا ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة تكريت.3020 ،

 -3حبيب اليرمزم ،الرقابة عمى المؤسسات العامة في التشريع العراقي -دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير ،كمية القانكف كالسياسة ،جامعة بغداد.2:88،

 -4سيركاف عدناف مير از الزىاكم ،الرقابة المالية عمى تنفيذ المكازنة العامة في القانكف
العراقي ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة صالح الديف.3009 ،

 -5نكرس ىادم كحيد السمطاني ،التنظيـ القانكني لمجالس المحافظات غير المنتظمة في
إقميـ في العراؽ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية القانكف ،جامعة بابؿ.3020،

 -6ىشاـ مزىر حسيف ،الجرائـ الكاقعة عمى انتخابات مجالس المحافظات ،رسالة ماجستير،
كمية القانكف ،الجامعة المستنصرية.3020 ،

ثالثاً :الدوريات:

. -2غازم فيصؿ ميدم ،نصكص قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة
 3009في الميزاف ،بحث منشكر في مجمة الممتقى ،تصدر عف مؤسسة آفاؽ لمدراسات
كاألبحاث العراقية ،بغداد ،العدد الحادم عشر.3009 ،

 -3حناف محمد القيسي ،نظاـ اإلدارة الالمركزية كمجالس المحافظات في العراؽ ،دراسة
قانكنية مقارنة ،بحث منشكر ،مجمة الممتقى ،العدد ،22السنة .3009

 -4خالد ممدكح ،دكر الحككمة المركزية كاإلدارات المحمية في التنمية المجتمعية ،منشكرات
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،القاىره.3008،

 -5عثماف سمماف غيالف العبكدم ،اختصاص تعييف المكظؼ العاـ في ظؿ نظاـ الالمركزية
اإلدارية ،بحث منشكر في مجمة التشريع كالقضاء ،العدد الربع (تشريف األكؿ – تشريف

الثاني – كانكف األكؿ).3020،

 -6عالء سميـ العامرم ،اإلدارة المحمية -مفيكميا – أىدافيا – أركانيا ،بحث منشكر في
مجمة القانكف المقارف ،تصدرىا جمعية القانكف المقارف العراقية ،بغداد ،العدد 87

.3008/
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 -7عمي سعد عمراف ،اختصاص المحكمة االتحادية العميا في الرقابة عمى أحكاـ محكمة
القضاء اإلدارم ،بحث منشكر في مجمة رسالة الحقكؽ ،كمية القانكف ،جامعة كربالء،

المجمد األكؿ ،العدد الثاني.300: ،

 -8فارس رشيد فيد الجبكرم ،الفساد كالفساد اإلدارم في العراؽ كدكر القكانيف العراقية في
محاربتو كدكر ديكاف الرقابة المالية في معالجتو ،بحث منشكر في مجمة القانكف المقارف،
تصدر عف جمعية القانكف المقارف العراقية ،العدد  58لسنة .3008

 -9ماىر صالح عالكم – احمد ماىر صالح ،تكزيع االختصاصات بيف السمطات االتحادية
كسمطات األقاليـ كالمحافظات كسبؿ حؿ الخالفات حكليا (دراسة في أحكاـ دستكر

 3006كقانكف المحافظات رقـ  32لسنة  ،)3009بحث منشكر في مجمة جامعة تكريت
لمعمكـ القانكنية كالسياسية ،المجمد ( ،)3نيساف ،300: ،عدد خاص بالمؤتمر العممي

األكؿ لكمية القانكف ،جامعة تكريت.

 -:محمد أألسدم ،مالحظات حكؿ قانكف المحافظات األخير ،بحث منشكر في مجمة
الممتقى ،تصدر عف مؤسسة آفاؽ لمدراسات كاألبحاث العراقية ،العدد الحادم عشر،

.3009

رابعاً :الدساتير العراقية:

 -2قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية لسنة .3005
 -3دستكر جميكرية العراؽ لسنة .3006

خامساً :التشريعات العراقية:

 -2قانكف الخدمة المنية رقـ  35لسنة  2:70المعدؿ.
 -3قانكف المرافعات المدنية رقـ  94لسنة  2:7:المعدؿ.

 -4قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ  76لسنة  2:8:المعدؿ.
 -5قانكف اإلثبات رقـ  208لسنة .2:8:

 -6القػػانكف رقػػـ  207لسػػنة  2:9:قػػانكف التعػػديؿ الثػػاني لقػػانكف مجمػػس شػػكرل الدكلػػة رقػػـ 76
لسنة .2:8:

 -7قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ  7لسنة  2::0المعدؿ.

 -8قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  25لسنة  2::2المعدؿ.

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
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 -9أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  66لسنة  3005كالقانكف النظامي الممحؽ بو ( قانكف ىيئػة
النزاىة).

 -:أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رقـ  88لسنة ( 3005تعديؿ قانكف ديكاف الرقابة الماليػة رقػـ 7
لسنة . )2::0

-20

قانكف اإلدارة المالية كالديف العاـ رقـ  :5لسنة .3005

-22

قانكف المحكمة االتحادية العميا رقـ  40لسنة .3006

-24

قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ رقـ  32لسنة .3009

-23
-25
-26

قانكف اإلجراءات التنفيذية الخاصة بتككيف األقاليـ رقـ  24لسنة .3009

قانكف انتخاب مجالس المحافظات كاألقضية كالنكاحي رقـ  47لسنة .3009

القانكف رقـ  26لسنة  3020قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف المحافظات غير المنتظمة في

إقميـ رقـ  32لسنة .3009

