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 االختصاص الرقابً للحكومات المحلٌة

 فً التشرٌع العراقً 

 د. جاسم  كاظم  كباشً العبودي
Wasam_jsm@yahoo.com 

 قسم القانون -كلٌة الرافدٌن الجامعة 

 
 المستخلص:

تمارس مجالس المحافظات والمجالس المحلٌة دوراً رقابٌاً مهما على األجهزة 

التً  اإلدارٌةوظٌفة الرقابٌة حسب مستوى الوحدة التنفٌذٌة المحلٌة وٌتفاوت نطاق ال

المحاكم  باستثناءتمثلها هذه المجالس وهً تشمل جمٌع أنشطة الهٌئات التنفٌذٌة 

 والمعاهد.والوحدات  العسكرٌة والكلٌات 

تشمل كبار  وإنماتقتصر هذه الرقابة على نشاط  المرافق العامة المحلٌة  وال

ن وأصحاب المناصب العلٌا وتتجسد هذه الرقابة من موظفً هذه الهٌئات كالمحافظٌ

وفق الشروط التً نص  ممن مناصبه إعفائهمأو  بإقالتهمخالل صالحٌة مجلس المحافظة 

 علٌها القانون.

كما تمارس هذه المجالس نوعاً من الرقابة ذات الطابع المالً من خالل 

 لمحافظ.من ا لٌهاعالمصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة 

وقد منح القانون هذه المجالس سلطة بحث ومراجعة أعمالها وقراراتها ومدى 

من خالل صالحٌة حل نفسها بنفسها  نجاحها فً أداء المهام الموكلة إلٌها بموجب القانون

وفق الشروط واآللٌات التً حددها القانون كما ٌتجسد هذا النوع من الرقابة فً سلطة 

 س الدنٌا وفق الشروط التً نص علٌها القانون.المحافظة فً حل المجال

أن تؤدي دورها الرقابً بفعالٌة على الهٌئات  ال ٌمكنإال أن هذه المجالس 

هذا االختصاص وسنالحظ من  التنفٌذٌة المحلٌة إال من خالل آلٌات واضحة لممارسة

وع من خالل هذا البحث أن اآللٌات التً حددها القانون غٌر كافٌة لممارسة هذا الن

 الرقابة بفعالٌة.
 الكلمات الرئٌسٌة: رقابة, حكومات محلٌة.
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 أهمٌة البحث:

أن البحث فً موضوع االختصاص الرقابً لمجالس المحافظات والمجالس المحلٌة 
له أهمٌة كبٌرة وخصوصاً فً الوقت الراهن وذلك لحداثة القانون الذي ٌحكم عالقة هذه 

ة وعالقاتها مع الهٌئات التنفٌذٌة المحلٌة من جهة المجالس مع السلطة المركزٌة من جه
المعدل وذلك  1002لسنة  12المنتظمة بإقلٌم رقمأخرى وهو قانون المحافظات غٌر 

للحاجة الماسة لدراسة هذا القانون واستجالء الغموض الذي ٌعتري أحكامه وبٌان 
 مواطن النقص والقصور أن وجدت.

من صعوبة كون الرقابة التً تمارسها  وخلال ٌإال أن البحث فً هذا الموضوع  
هذه المجالس على الهٌئات التنفٌذٌة المحلٌة قد تتقاطع مع الرقابة التً تفرضها السلطة 

ٌن فأن حصول تالرئاسٌة على هذه األجهزة على الرغم من اختالف طبٌعة كل من الرقاب
تقسٌم البحث وفق ولغرض تغطٌة الموضوع فً مجمل جوانبه تم  هذا التقاطع أمر وارد.

 الخطة التالٌة.

 

 مفهوم الرقابة وأهمٌتها وأهدافها : المبحث األول

 : مفهوم الرقابةاألولالمطلب  

 
فالرقٌب هو  ،(2)على األحوال واإلطالل، (1)المحافظة واالنتظار ىعنبمالرقابة لغٌة 
 .(3)الحارس والحافظ

القرآن الكرٌم بقوله  . وقد وردت الرقابة فً(4)انتظرتوٌقول رقبت الشًء أي 
 :تعالى
ِقًٌبا"وقوله:"  (5)َواْرَتِقُبوْا إِنًِّ َمَعُكْم َرِقٌبٌ  " ٍء ره ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش  .(6)َوَكاَن َّللاه

 
قابااة فقااد ورد لهااا العدٌااد ماان التعااارٌف وهااً تختلااف رأمااا المعنااى االصااطالحً لل

د هنااك تبااٌن واضاح باٌن الرقاباة لاذلك نجا إلاىالزاوٌاة التاً ٌنظار مان خاللهاا  باختالف
 بأنهااا العماال علااى اإلدارةوفقهاااء القااانون فااً تعرٌفهااا فقااد عرفهااا رجااال  اإلدارةفقهاااء 

                                           
م رمابوولاىأ   تخقأوو د رم ليوور  انلن علوو  ع5أبووع دبوور انوولخلي انن أوود بووي أخلوور انيلاىأوور   ان ووأي ج (1)

 م251 ص2321بغرار  –انساللائ   رال انلشأر 
 م12 ص2321بألعت   -د   بي لخلر  انجلجان   انت لأيات  رال انكتب ان  لأة (2)
 م2101  انلطب ة اننألأة لصل 2لخلر للتضى ان بأر   تاج ان لعس ف  جعاىل انقالعس ج  (3)
 م251صابع دبر انلخلي انن أد بي أخلر انيلاىأر   لصرل ساب    (4)
 م31آأة -سعلة ىعر (5)
  م51آأة -سعلة األخ اب (6)
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طبقااً  موالتحقق من أن التنفٌاذ ٌات التً انجازها اإلدارٌةتحقٌق أهداف معٌنة تسعى الوحدة 
 .(1)للخطة الموضوعة لها
ٌاتم تنفٌاذه عان طرٌاق تقٌاٌم االداء ( بأنها تحدٌد لما Terryه تٌري) ٌقبٌنما عرفها الف

مااااع الخطااااط  األداءالعالجٌااااة إذا أسااااتلزم األماااار حتااااى ٌتماشااااى  اإلجااااراءات واتخاااااذ
اإلدارٌة  لٌةمالععناصر فالرقابة بموجب هذه المفاهٌم تشكل عنصراً من  .(2)الموضوعٌة

 كالتخطٌط والتنظٌم واألداء.
فضاال اسااتخدام ممكاان لتحقٌااق تاحااة أكمااا عرفاات بالتأكٌااد علااى اسااتخدام المااوارد الم

 .(3)هداف المخطط لها التً تعمل اإلدارة على تحقٌقهااأل
لنفساها  اإلدارةبأنها رقاباة  هاءأما تعرٌف رجال القانون للرقابة فقد عرفها بعض الفق

ٌكشاف عان االفاراد مان  كشفه مان أخطااء وتصارفاتها المختلفاة أو ماات فتقوم بتصحٌح ما
 .(4)إلٌها ةالمرفوع تظلماتهم

قااوم بااه اإلدارة أو هٌئااات أخاارى تكمااا عرفهااا الاابعض اآلخاار بأنهااا) النشاااط( الااذي 
والتأكااد ماان االعمااال التااً تماات مطابقااة للمعااادالت هاام ة العاااملٌن فااً القٌااام بعملٌاالقابل
تنفٌذ األهاداف  المقاررة فاً الخطاة العاماة للدولاة بدرجاة عالٌاة مان  إلمكانضوعٌة والم

الالزماة لمعالجاة  اإلجاراءات اتخااذ إلمكانن واللوائح والتعلٌمات الكفاٌة فً حدود القوانٌ
 .(5)ء التأدٌبًاباإلصالح أو بتوقٌع الجزاالنحراف سواء 

تقتصار فقاط عان التأكاد مان مادى  وٌتبٌن من هاذه المفااهٌم للرقاباة االدارٌاة بأنهاا ال
ٌاام األجهازة أٌضااً مان حٌاث التأكاد مان حسان ق مع القانون وإنما اإلدارةتوافق تصرفات 

ومدى التزامها بالخطط الموضوعة سلفاً لذلك ٌمكن وصاف  إلٌهابالمهام الموكلة  اإلدارٌة
 ماا ابة مالئماة فاً آن واحاد. وفاً ضاوءقمن الرقابة بأنه رقابة مشروعٌة ور هذا النوع 

 ماا تقدم ٌمكن وصف االختصاص الرقابً لمجالس المحافظاات والمجاالس المحلٌاة ٌعناً
 تابعاة علاىموال األشارافلمجاالس مان صاالحٌات قانونٌاة تخولهاا سالطة تخص باه تلاك ا

للرقابة بهدف الوقوف عن مدى حسن قٌاام هاذه األجهازة بالمهاام  نشاط الجهات الخاضعة
الموكلااة وماادى التزامهااا بااالخطط الموضااوعٌة ساالفاً عااالوة علااى ماادى التزامهااا حاادود 

 آللٌات معٌنة. اً القانون وذلك وفق

 

 : أهمٌة الرقابةالمطلب الثانً

ٌكون عملها بدون حدود أو ضابط أو قانون أنما تعمل ضمن أطاار  ال اإلدارةبما أن 
حٌااث تخضااع كافااة ساالطاتها وأعمالهااا فااً الدولااة بحكاام القااانون بمعناااه  مباادأ المشااروعٌة

                                           
 م221رم دبر انسالم برع   انلقابة دي انلؤسسات ان الة  لكتبة االنج ع انلصلأة   انقاىلة  ص (1)
 م2321-انقاىلة -لطب ة دابرأي –انسأر دبره ناج  عانلقابة دي األراء لي انناخأة ان  لأة   (2)
 م212 ص2321أرالة انرعنة  لرند ف  اإلرالة ان الة  لكتبة انجالء انخرأثةو  رم أخلر ألأي دالل   (3)
 م215 ص2311انلقابة انقضائأة  رالسة لقالنة  اإلرالةرم لخلر كالد نأ ة  انلقابة د ى أدلاد  (4)
 م1 ص2311لكتبة اننيضة   -رم لل   انشادل  رلعس ف  لبارئ االرالة ان الة  انج ء انثانث (5)
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ها على حقوق األفراد وحرٌاتهم ومن جهة أخارى ئاعتدا ٌقف حائالً دون وهذا ما -الواسع
مخططاااً  اجتهادٌااا أنمااا تمااارس نشاااطاً  الناجحااة ال تمااارس عمااالً عشااوائٌاً أو أن اإلدارة

ٌهاادف إلااى تحقٌااق غاٌااات محااددة تعماال جاهاادة لتحقٌقهااا فااً قواعااد ثابتااة ومحااددة قاادر 
حادود القاانون  اإلدارة إلازاممااهً إال وساٌلة مان وساائل  اإلدارٌاةوالرقابة  ،(1)المستطاع

 داء من جهة أخرى.من جهة وضمان مستوى مقبول من األ
المحافظاات والمجاالس المحلٌاة أما الرقابة التاً تمارساها السالطة الالمركزٌاة ممثلاة 

هااً رقابااة عظٌمااة  اإلقلٌمٌااةالمرافااق العامااة المحلٌااة وموظفٌهااا ضاامن حاادودها  لااىع
الجدوى وذلك بحكم كاون رقاباة المجاالس قرٌباة ودائماة وخاصاة أنهاا مساتقلة نسابٌاً عان 

 .(2)فتستطٌع أن تركز اهتمامها فً أدارة ورقابة مرافقها المحلٌة السلطة المركزٌة
أدارة هاذه المرافاق على حدثت اضطرابات فً العاصمة فأنها ٌمكن أن تعمل  فإذا ما

 .(3)واألشراف علٌها ألن الذي ٌتولى أمرها سلطة محلٌة بعٌدة عن السلطة المركزٌة
 اساتثنائٌةمر به بالدنا من ظاروف ت وما ٌضاعف من أهمٌة هذا النوع من الرقابة ما

ٌر عجلاة التنمٌاة علاى كافاة ٌوتس األعمار إعادةلدفع جهود  اإلمكانٌاتوالتً تتطلب كافة 
 فالشك أن وجود أدنى خلل فً المرافق المحلٌة سٌعرقل هذه الجهود. األصعدة،

أن االختصاااص الرقااابً لهااذه المجااالس هااو اختصاااص أصااٌل أقتطااع أساساااً ماان 
لساالطة المركزٌااة المناااط بهااا متابعااة ورقابااة أنشااطة الوحاادات اإلدارٌااة اختصاصااات ا

ٌعنااً فااً أي حااال ماان أألحااوال أن هااذه المجااالس تمااارس  المحلٌااة التابعااة لهااا وهااذا ال
عن السلطة المركزٌة أنما تمارساه اساتناداً إلاى نصاوص صارٌحة  دورها الرقابً بالنٌابة

 بة مستقلة عن هذه السلطات.فً الدستور والقانون باعتبارها هٌئات منتخ
 

 المطلب الثالث: أهداف االختصاص الرقابً

ٌمكن أجمال أهداف االختصاص الرقابً لمجالس المحافظات والمجالس المحلٌة بماا 
 ٌلً:
التأكد من مدى احترام األجهزة التنفٌذٌة المحلٌة لمبدأ المشروعٌة أي ضامان التازام  أوالً:

 قااانون وال ٌقتصاار دور الرقابااة علااى ماادى التاازامالتااً رساامها ال تصاارفاتها الحاادود
اإلدارة  المحلٌة فً تصرفاتها بقواعاد المشاروعٌة فٌماا ٌتصادره مان قارارات وإنماا 
ٌمتاااد كاااذلك إلاااى ماااا تبرماااه مااان عقاااود ومااادى التزامهاااا بااااإلجراءات التاااً حاااددها 

 .(4)القانون

                                           
أي دبر ان اد لخلر  انلقابوة بوأي د وم االرالة عانقوانعي االرال  عرلاسوة تطبأقأوة لقالنوة   رال انيكول خس (1)

 م11  ص1001ان لب   
 م133 ص2311  2رم لنأل ش ب   انللف  انلخ    رال انيكل ان لب   ط (2)
انلصول     -خ و رم لخلر أخلر دبر انلن م   االنتصواص انلقواب  ن لجوانس انلخ أوة فو  اننظوام انل  (3)

 م22  ص1002رال اننيضة ان لبأة  
 م33رم خسأي دبر ان اد لخلر  لصرل ساب  ص  (4)
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 إنتاجٌاةدمٌاة كانات أم خ اإلدارٌاةضمان حسان أداء المرافاق المحلٌاة فاً الوحادات  ثانٌاً:

 .(1)ٌةرتباطها الدقٌق بحٌاة ومصالح المواطنٌن فً الوحدات االدارال
 

علااى الصااعٌد المحلااً وٌتحقااق ذلااك ماان  واإلداريالحااد ماان حاااالت الفساااد المااالً  ثالثاااً:
خااالل ممارسااة المجااالس الختصاصاااها الرقااابً بفعالٌااة مااان خااالل آلٌااات محاااددة 

األماار الااذي ٌسااهم فااً تبصااٌر  اإلقالااةاب وحتااى كاالستٌضاااح والسااؤال واالسااتجو
األجهزة التنفٌذٌة المحلٌة بمواطن الخلل والقصاور وتجعلهاا تعٌاد النظار فاً رقابتهاا 

 .(2)الذاتٌة
تعمل على اكتشاف األخطاء ومعرفة أسبابها وإبالغ الجهات المساؤولة فاً الوقات  رابعاً:

 .(3)التصحٌحة المناسبة اإلجراءات والقرارات اتخاذالمناسب مما ٌمكنها من 

 
 للحكومات المحلٌةمظاهر االختصاص الرقابً : المبحث الثانً

 ٌتبنااى النظااام اإلداري الالمركاازي فااً العااراق نظااام التقسااٌم الثالثااً للوحاادات
. حٌث ٌكون لكل من هذه الوحادات اإلدارٌاة (4)اإلدارٌة وهً المحافظة والقضاء والناحٌة

. والشااك أن (5)عاان طرٌااق االنتخاااب بالمباشاار خااابهممجلااس ٌتشااكل ماان أعضاااء ٌااتم انت
تشااكل هااذه المجااالس عاان طرٌااق االقتااراع  المباشاار بشااكل كاماال ٌضاامن الااى حااد كبٌاار 

بموجاب القاانون  إلٌهاامان أداء المهاام الموكلاة  استقاللها النسبً عان المركاز مماا ٌمكنهاا
كان جازء مان أعضااء  والتً ٌمكن أن تحدث فٌما لو بعٌداً عن تأثٌرات السلطة المركزٌة

 . وهااذا ٌاانعكس بااالطبع علااى دورهااا الرقااابً باعتبارهااا الممثلااة(6)هااذه المجااالس معٌناااً 
فاااً حااادود  األولالوحااادات اإلدارٌاااة لتحقٌاااق مصاااالح الماااواطنٌن فاااً المقاااام  طنًالماااو

 الصالحٌات الممنوحة لها بموجب القانون.

                                           
 م22رم لخلر أخلر دبر انلن م  لصرل ساب  ص  (1)
 م22رم لخلر أخلر دبر انلن م  لصرل ساب  ص  (2)
 م10انسأر دبره ناج   لصرل ساب  صرم  (3)
 مانل رد 1002نسنة 12لي انقانعي لقم 2انلارة  (4)
 مانل رد 1002نسنة 12لي انقانعي لقم  1انلارة   (5)
 نسنة 15عقانعي انلجانس لقم 2353نسنة  53كانت انلجانس تشكد بلعجب قانعي انلخافظات لقم  (6)

اة لي أدضاء لنتنبأي عأدضاء ل أنأي بخكم لناصبيم بنسب خررتيا ىذه انقعانأيم  غانل  2335
عأخكام انقانعي بل نج  عرم لير  انسالل  لبارئ ل عرم دصام انتيصأد ذنك أنظلد رم د    برأ

؛ رم لاىل صانح دالع  انجبعل   لبارئ انقانعي 213ن كتاب  انقاىلة  ص رال ان اتك  اإلرال 
 ب رىام علا 11االرال   رال انكتب  انلعصد ص
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لسانة  12ة باإقلٌم  رقاموتتخذ هذه الرقابة بموجب قانون المحافظات غٌر المنتظم
 ابة وهً:قالمعدل ثالث مظاهر للر 1002

 رقابة هذه المجالس على األجهزة التنفٌذٌة المحلٌة. أوالً:
 رقابة المجلس األعلى على المجلس األدنى. ثانٌاً:
 الرقابة الذاتٌة. ثالثاً:

 

 على االجهزة التنفٌذٌة المحلٌة الحكومات المحلٌةالمطلب االول:  رقابة  

وٌتفااوت نطااق الوظٌفاة الرقابٌاة بحساب الرقابٌاة مارس هذه المجالس وظٌفتها ت
مستوى الوحدة االدارٌة التً تمثلها هذه المجاالس فالوظٌفاة الرقابٌاة لمجاالس المحافظاات 

م وأشامل مان تلاك التاً ٌمارساها المجلاس المحلاً ساواء كاان مجلاس قضااء أو عاتكون أ
 مجلس ناحٌة.
 

 فٌذٌة المحلٌة:نمحافظات على الهٌئات التأوالً:  رقابة مجالس ال
ى مجلااس المحافظااة الرقابااة علااى جمٌااع أنشااطة الهٌئااات التنفٌذٌااة المحلٌااة لٌتااوا

المحاكم والوحدات العسكرٌة والجامعاات والكلٌاات والمعاهاد لضامان حسان أداء  باستثناء
 .(1)االختصاص االتحاديذات  ئرأعمالها عدا الدوا

تصاااااص االتحااااادي هااااً الاااادوائر التااااً تمااااارس وٌقصااااد بالاااادوائر ذات االخ
وبهاذا  .مناه 220فاً الماادة  1005لسانة  االختصاصات التً ٌنص علٌها الدساتور النافاذ

ٌكون االختصاص الرقابً لمجلس المحافظة شامالً لجمٌع المرافق األخرى فً المحافظة 
دون اإلخاالل كمرفق التعلٌم والصحة واإلسكان والبلدٌات واألمن الداخلً وغٌرها وذلاك 

ولكان ماا الحكام إذا أحاد  بالسٌاسة العامة التً تقرها الوزارات التاً تتبعهاا هاذه المرافاق.
المرافااق المحصاانة ماان رقاباااة كمجااالس المحافظااة قااد تسااابب بنشاااطه بضاارر مااا فاااً 

 المحافظة؟
المباشاارة فااً متابعااة أداء هااذه غٌاار ناارى أنااه ٌمكاان فاارض نااوع ماان الرقابااة 

ألمار بالمحافظااة( وذلاك مان خااالل الشاكوى إلااى السالطة الرئاسااٌة ) قادر تعلااق ا المرافاق
المتمثلاااة باااالوزٌر المخاااتص عااان طرٌاااق المحاااافظ بصااافته مماااثالً للسااالطة التنفٌذٌاااة فاااً 

 المحافظة.
ٌقصاد بهاا التادخل فاً جزٌئاات  مارسها مجاالس المحافظاات التأن الرقابة التً 

ا االشااراف الفنااً وإنمااا االشااراف لٌة للمرافااق المحلٌااة فلااٌس المقصااود منهااٌالعمال التفصاا
الذي ٌؤدي الى تحسٌن الخدمات وإزالة المعوقات داخل المرفق المحلً،فمن المنطقاً أن 

المحلً قدراً من المرونة والحرٌة فً ممارساة اختصاصاه وال تقتصار هاذه ٌمنح المرفق 
باار موظفٌهاا ك الرقابة على نشاط المرافق العامة المحلٌة فقط وإنما تمتد هذه الرقابة على

 صااب العلٌااا فااً المحافظااة كالماادراءاوٌشاامل ذلااك المحااافظٌن ونااوابهم وأصااحاب المن

                                           
 انل ردم 1002نسنة  12انيقلة ساب ًا لي انقانعي لقم  1انلارة  (1)
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تشاامل بااالطبع  مٌن ورؤساااء األجهاازة األمنٌااة فااً المحافظااة إال أن هااذه الرقابااة الالعااا
 المعاهد والقضاة وقادة الجٌش.ورؤوساء الجامعات وعمداء الكلٌات 

ة استجواب المحافظ أو أحد نائبٌه بنااءاً فقد منح القانون مجلس المحافظة صالحٌ
علااى طلااب ماان ثلااث أعضاااءه وعنااد عاادم قناعااة األغلبٌااة البسااٌطة بأجوبااة المسااتجوب 

ثانٌة وٌعتبر مقااالً بموافقاة األغلبٌاة المطلقاة لعادد  ٌعرض للتصوٌت على إقالته فً جلسة
 إلااىهااا مساتنداً أعضااء المجلاس إال أن القااانون قاد أشااترط أن تكاون اإلقالااة أو التوصاٌة ب

 أحد األسباب الحصرٌة اآلتٌة:
 المنصب الوظٌفً. واستغاللعند عدم النزاهة  .1

 التسبب فً أهدار المال العام. .2

 فقدان أحد شروط العضوٌة. .3

 .(1)االهمال والتقصٌر فً أداء الواجب .4
 

 باألغلبٌاةأصحاب المناصب العلٌا فً المحافظاة  إعفاءكما أن للمجلس صالحٌة 
مان  اقتاراحاء المجلس بناء على طلب خمس أعضاء المجلس أو بناء على المطلقة ألعض

إال بعااد جلسااة االسااتجواب  اإلقالااةتااتم  وال (2)نفااس األسااباب أعاااله إلااى اسااتناداالمحااافظ 
كوناه مشاوب  بااطالً  اإلقالاةأو  اإلعفااءوبعكساه ٌكاون قارار  .(3)صحاب هذه المناصبأل

 .اإلجراءاتبعٌب 
التً نص علٌهاا قاانون المحافظاات النافاذ ٌشاكل  قالةاإلوالشك أن بعض أسباب 

ٌمنااع ماان أحااال أصااحاب هااذه  ال اإلقالااةلااذلك فااأن قاارار  علٌهااا القااانون جرٌمااة ٌعاقااب
اءهااا أي  ساالطة تقدٌرٌااة ٌملااك إز المحاااكم المختصااة،حٌث أن المجلااس ال إلااىالمناصااب 

 .تطبٌقاً لحكم القانون
س قطعٌااً فلاه حاق االعتاراض علاى أن قرار مجلس المحافظة بإقالة المحاافظ لاٌ

قاارار أقالتااه أمااام محكمااة القضاااء اإلداري خااالل خمسااة عشاار ٌوماااً عاان تااارٌ  تبلٌغااه 
له ٌٌوماااً ماان تااارٌ  تسااج (10) بااالقرار وعلااى المحكمااة أن تباات فااً االعتااراض خااالل

 .(4)وعلٌه فً هذه الحالة أن ٌقوم بتصرٌف أعمال المحافظة لحٌن البت فً االعتراض
ن القانون لم ٌشٌر الى أمكانٌة عن المسؤول المقال بقرار أقالته أمام القضاء إال أ

وأصحاب المناصب العلٌا فً حاق الطعان بقارار  وبذلك لم ٌساوي القانون بٌن المحافظٌن
 اإلقالة حٌث منح هذا الحق للفئة األولى دون الثانٌة.

. العلٌاا قطعٌااً  أصاحاب المناصاب قالاها" كما نارى" أن قارار  ًال ٌعنهذا  نولك
حٌث ٌمكان للمساؤول المقاال أن ٌطعان بقارار أقالتاه أماام محكماة القضااء االداري وذلاك 

 لسببٌن: ٌعود

                                           
 انل ردم 1002نسنة  12لي انقانعي لقم 2فقلة ثانأًا/ 1رة انلا (1)
 مانل رد 1002نسنة  12لي انقانعي لقم 1فقلة تاس ًا/ 1انلارة   (2)
 م1002نسنة 12لي انقانعي لقم  52انلارة   (3)
 م انل رد 1002نسنة  12لي انقانعي لقم 1/ 2 فقلة تاس اً  1انلارة   (4)
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أن قرار اإلقالة هو قرار أداري بامتٌااز وحٌاث أن القاانون لام ٌحادد مرجعااً للطعان  أوالً:
تبارهاا فً هذا القارار فاأن محكماة القضااء اإلداري هاً المحكماة المختصاة باالطعن  باع

صاحبة الوالٌة العامة فً صحة األوامر والقرارات اإلدارٌة التً لم ٌعٌن القانون مرجعااً 
 .(1)للطعن فٌها

إضاافة  (2)أي عمل أو قرار أداري من الطعن  حصٌنأن الدستور العراقً قد منع ت ثانٌا:
 أن قرار اإلقالة قطعٌاً. إلىإلى أن القانون نفسه لم ٌشر 

هذه المناصب وهو مدٌر عاام  أصحابطعن أحد  اإلداريكمة القضاء ولهذا فقد قبلت مح
مان خاالل تادقٌق ) الماذكورجااء فاً القارار  ه من منصابه حٌاثئإعفاشرطة دٌالى بقرار 

قاانون  وظٌفتاه أنهاا ال تتفاق ماع أحكاام  إلاىاإلجراءات التً أتبعها المادعى علٌاه إضاافة 
ذلاك ألن القاانون قاد اشاترط أن  1002 / لسانة12رقم  إقلٌمالمحافظات غٌر المنتظمة فً 

ٌااتم أثبااات ذلااك إال ماان خااالل  لعاادد أعضاااء المجلااس وال المطلقااة باألغلبٌااة اإلعفاااءٌااتم 
ٌمناع مان أعاداد  الحاضرٌن وأن التصاوٌت الساري ال األعضاءمحضر رسمً موقع من 

ومان لام ٌصاوت  اإلعفااء أسماء المصوتٌن مع قارارمثل هذا المحضر دون أن ٌذكر فٌه 
معه بل ٌذكر عدد األصوات الموافقة على القارار وعادد الممتنعاٌن عان التصاوٌت وذكار 

ٌمكن أن تغنً عن المحضر الرسمً لجلساة المجلاس ذلاك أن محضار  لعدد المصوتٌن ال
كما أن المدعى علٌاه قاد خاالف أحكاام   لإلعفاء"الجلسة دلٌل تحقق العدد المطلوب قانوناً 

اشااترطت اسااتجواب التااً  إقلااٌمظااات غٌاار المنتظمااة فااً ( ماان قااانون المحاف52) المااادة

المادعً فاً تاارٌ   اساتجوابأو  استضاافة مان منصابه وأن إعفائاهالشخص المعناً قبال 
 ٌعاد أساتجواباً" مان منصاب مادٌر عاام شارطة دٌاالى ال إلعفائاهالمقدم  سابق على الطلب

لقاانونً بانتهائاه ( ذلاك أن االساتجواب أنماا ٌحادث أثاره ا52لغرض تطبٌق أحكام المادة )

ٌمكان أن ٌمتاد   من المنصاب وال إعفائهالمستجوب فله  وأجوبة بأداءفإذا لم ٌقتنع المجلس 
بعااد  اإلعفاااءأثاار االسااتجواب لماادة تزٌااد علااى سااتة أشااهر فعاادم تصااوٌت المجلااس علااى 

االستجواب أنما ٌادل علاى قناعاة المجلاس بأجوباة المساتجوب فاً حٌناه، علٌاه ولماا تقادم 
( 12( ماان قاارار مجلااس محافظااة دٌااالى الماارقم )1) اق الحكاام بإلغاااء الفقاارةقاارر باالتفاا

والمتضااامنة إعفاااء المااادعً ماان منصاااب ماادٌر عاااام شاارطة محافظاااة  10/1/1020فااً

 .(3)دٌالى(

 
هاااو الااادور الرقاااابً لمجلاااس المحافظاااة ازان المساااتوٌات الااادنٌا ماااا  لكاااا ماااا

 الموظفٌا فً المحافظة؟
تتضاامن التاادخل فااً جزٌئااات  هااذه المجااالس ال رأٌنااا أن الرقابااة التااً تمارسااها

الاذي تمارساه بهادف تقٌاٌم كفااءة أداء  األشارافحٌاث أن والعمل أي أنها رقاباة خارجٌاة 

                                           
  انل ردم 2313نسنة 15ي قانعي لج س  انشعلى انرعنة لقم فقلة ثانأًا/ ر ل 1انلارة  (1)
د وى لواأ  د ) أخظول انونص فو  انقوعانأي  1005 جليعلأة ان لا  نسنةلي رستعل  200انلارة  نصت (2)

 مد ى تخصأي أ  دلد أع قلال ارال  لي انط ي(
 مغأل لنشعلم3/5/1022ف   11/1002قلال لخكلة انقضاء االرال  لقم  (3)
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رصاد ماا تام  فاإذاالمرافق المحلٌة ورفع مستوى الخدمات التً تقدمها لجمهور المحافظاة 
من المستوٌات الادنٌا صادر  واإلداريالمالً  أي مخالفة أدارٌة أو حالة من حاالت الفساد

 مان الماوظفٌن، فاأن مجلاس  المحافظاة لاٌس لاه سالطة أجاراء التحقٌاق معهام، كماا أنااه ال
ٌملك صالحٌة فرض أي من العقوبات االنضباطٌة بحقهم وذلك ألن هذه الصالحٌات مان 

لسلطة الرئاسٌة التً حددها قانون االنضباط ماوظفً الدولاة رقام ري لصاالختصاص الح
سالطة الرئاساٌة ال، وكلما ٌساتطٌع أن ٌفعلاه المجلاس هاو أشاعار (1)العدل 2332لسنة  21

 القانونٌة بحقهم. اإلجراءاتالتخاذ 
 

 الرقابة ذات الطابع المالً:
علاى النشااط الماالً  تاهأعترف المشرع لمجلاس المحافظاة باالحق فاً بساط رقاب

عامااة علااى مسااتوى المحافظااة، وذلااك ماان خااالل المصااادقة علااى مشااروع الموازنااة ال
للمحافظاااة المحاااال الٌهاااا مااان المحاااافظ وأجاااراء المناقلاااة باااٌن أبوابهاااا بموافقاااة األغلبٌاااة 

على أن ٌراعااً المعاااٌٌر الدسااتورٌة فااً التوزٌااع لمركااز المحافظااة واالقضااٌة المطلقااة،
والناااواحً ورفعهاااا الاااى وزارة المالٌاااة فاااً الحكوماااة االتحادٌاااة لتوحااادها ماااع المٌزانٌاااة 

 .(2)الفدرالٌة
وقد أوجاب القاانون علاى المحاافظ  (3)السابقةبالرقابة النوع من الرقابة  وٌعد هذا

عاارض مشااروع الموازنااة الساانوٌة علااى مجلااس المحافظااة شااامالً موازنااات الوحاادات 
قباال باادء  وٌقتضااً أن ٌقااوم مشااروع المٌزانٌااة احً(.و) االقضااٌة والناا للمحافظااة المحلٌااة

 د مدة معٌنة لذلك.السنة المالٌة بمدة مناسبة ولكن المشرع لم ٌحد
وتتجلاااى ممارساااة مجلاااس المحافظاااة لااادوره الرقاااابً علاااى الموازناااة السااانوٌة 
للمحافظااة ماان خااالل قٌامااه بمناقشااة مشااروع الموازنااة وبنودهااا وماادى مواءمتااه وحاادود 

المتابعاة الفعالاة فعالٌته فً تحقٌق الخطط المعدة، وهذه المناقشة لو تمات تمثال نوعااً مان 
الااادور الرقاااابً للمجلاااس لتعرضاااها لمعظااام أنشاااطة الوحااادات  التاااً مااان شاااأنها تااادعٌم

 .(4)المحلٌة
وإذا كااان المشاارع قااد ماانح مجلااس المحافظااة ساالطة إقاارار الموازنااة الساانوٌة 

 للمحااافظ وإعادتهاااللمحافظااة فهااذا ٌعنااً أنااه ٌملااك حااق االعتااراض علااى بعااض بنودهااا 
 ذه السلطة أي معنى.ٌكون له لغرض الدراسة والتغٌٌر والشك أن القول بخالف ذلك ال

أن القااانون لاام ٌلاازم المحااافظ بعاارض الحسااابات الختامٌااة علااى  إال  أنااه ٌالحااظ
مجلااس المحافظااة للمصااادقة علٌهااا وناارى أن ذلااك ٌشااكل قصااوراً فااً الاادور الرقااابً 

                                           
 انل ردم 2332  نسنة 21لي قانعي انضباط لعظي  انرعنة لقم  22ل انلارة أنظ  (1)
 انل ردم 1002  نسنة  12نعي لقم لي انقا 1فقلة نالسًا / 1انلارة  (2)
أقصوور بانلقابووة انسووابقة ىوو  انتوو  تلووالس خأوواد لعضووعع انقوولال أع اإلجوولاء قبوود أي أسووتكلد لقعلووات  (3)

 ة للخ ووووة ألوووول بيووووا انقوووولال قبوووود أي أصووووبح نافووووذًا عقوووواباًل ن تنيأووووذم عبووووذنك ت تبوووول انلقابووووة انسووووابق إصووووراله
 م211ص أنظلد رم خسأي دبر ان اد لخلر  لصرل ساب  

 م11ص انلصرل انساب   (4)
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شااكل نوعاااً ماان تالمصااادقة علااى المٌزانٌااة  تللمجلااس فااً المجااال المااالً ألنااه إذا كاناا
منح مجلس المحافظاة سالطة المصاادقة علاى الحساابات الختامٌاة  الرقابة السابقة فأن عدم

ٌعد إغفاال للرقابة الالحقاة .ألن إقارار مجلاس المحافظاة لمشاروعات الحساابات الختامٌاة 
للمحافظة فٌماا لاو تام بالصاورة المطلوباة ٌتاٌح للمجلاس ممارساة دورهاا الرقاابً بفعالٌاة 

تارح تعادٌل القاانون بماا ٌسامح لمجلاس على كافاة األنشاطة المالٌاة فاً المحافظاات لاذا نق
 المحافظة بالمصادقة على الحسابات الختامٌة للمحافظة.

 
 الهٌئات التنفٌذٌة المحلٌة: لىرقابة المجالس المحلٌة ع -ثانٌاً:

تمااارس المجااالس المحلٌااة )مجلااس القضاااء ومجلااس الناحٌااة( دوراً رقابٌاااً علااى 
ٌؤخااذ بنظاار االعتبااار أن الممارسااة  إال أنااه ذكرناااه بشااأن مجلااس المحافظااة غاارار مااا

حجام ونطااق الرقاباة بحساب تفااوت ٌبال  اضٌق من مستوى المحافظة بإطارالرقابٌة تتم 
 مستوى الوحدة االدارٌة التً ٌمثلها المجلس المختص.

فٌمااا ٌتعلااق باالختصاااص الرقااابً لمجلااس القضاااء نجااد أن القااانون ماانح مجلااس 
مقاااام باألغلبٌاااة المطلقاااة لعااادد القائ إقالاااةمنهاااا  مااان الصاااالحٌات الرقابٌاااة اً القضااااء عااادد

أو بناء علاى طلاب المحاافظ إذا تحققات أحاد  األعضاءاألعضاء بناء على طلب ثلث عدد 
 .(1)األسباب التً ٌقال بها المحافظ

وكاذلك  (2)المحلٌة فاً القضااء اإلدارةكما أن لمجلس القضاء سلطة مراقبة سٌر 
 فً حدود القضاء وتقدٌم التوصٌات بشاأنها عبار مجلاس  مراقبة وتقٌٌم النشاطات التربوٌة

 .(3)المحافظة
وٌالحاااظ أن الااادور الرقاااابً لمجلاااس القضااااء فاااً المجاااال الترباااوي هاااو دوراً 

 ٌتجاوز تقدٌم المقترحات الى مجلس المحافظة. استشارٌاً ال
خطااط  كماا ٌمااارس القضااء دوراً فااً الرقابااة المالٌاة ماان خااالل المصاادقة علااى

ائر القضااااء وأحالتهاااا الاااى المحاااافظ لغااارض دمجهاااا بمٌزانٌاااة المحافظاااة ولاااد الموازناااة
 .(4) وعرضها على مجلس المحافظة

 رؤسااءوٌختص مجلس القضاء بالمصادقة على الخطط األمنٌة المقدمة من قبال 
 .(5)األجهزة األمنٌة عبر القائمقام

ل األراضاً أما فٌما ٌتعلق بالمجاال الزراعاً فلاه سالطة مراقباة وتنظاٌم اساتغال
العامة ضمن الرقعاة الجغرافٌاة للقضااء والعمال علاى تطاوٌر الزراعاة إال أن القاانون لام 

 ٌحدد اآللٌة التً ٌمكن بواسطتها أجراء هذا التطوٌر.

                                           
 مانل رد 1002نسنة  12لي انقانعي لقم  1انيقلة ثانثًا/ 2انلارة  (1)
 انيقلة لاب ًا لي انقانعيم 2نلارة ا (2)
 لنًا لي انقانعيمانيقلة ثا 2نلارة ا(3)
 لي انقانعيم 1انيقلة نالسًا/  2نلارة ا (4)
 انيقلة تاس ًا لي انقانعيم 2نلارة ا (5)
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الرقابً لمجلس الناحٌة فقد حدد القانون دوراً رقابٌااً  صختصاالباأما فٌما ٌتعلق 
ً حادود الناحٌاة وٌشامل الرقاباة علاى مشابهاً لمجلس القضاء ولكن ضمن نطاق أضٌق ف

وكااذلك الرقابااة علااى الاادوائر المحلٌااة ورفااع التوصااٌات  (1)سااٌر عملٌااات االدارة المحلٌااة
المصاادقة علاى خطاط الموازناة  إلاى إضاافة (2)مجلس القضاء إلىالالزمة فً هذا الشأن 

 .(3)لدوائر الناحٌة وأحالتها الى مجلس القضاء

 
 جلس األعلى على المجلس األدنىالمطلب الثانً: رقابة الم

 إلٌهااأن تاؤدي المهاام الموكلاة ال ٌمكنها أن المجالس المحلٌة بمختلف مستوٌاتها 
إال إذا كانت تتمتع بناوع مان االساتقالل عان سالطة  بموجب القانون ومنها دورها الرقابً

 المركز من جهة والمجلس األعلى منها من جهة أخرى.
هااذه المجااالس فااً قراراتهااا متااى كاناات تتعلااق  وٌتجلااى ذلااك ماان خااالل اسااتقالل

 .التً تمثلها وضمن الصالحٌات التً حددها القانون اإلدارٌةبحدود الوحدة 
 وٌتمثل هذا االستقالل النسبً كما نص  علٌه قانون المحافظات النافذ بما ٌلً:

 
تملااك الساالطة المركزٌاااة وال المجااالس العلٌااا أي صاااالحٌة فااً المصااادقة علاااى  ال .1

 اتها حٌث أنها تكون نافذة حال صدورها.قرار

تملااك المجااالس العلٌااا إلغاااء القاارارات  الصااادرة ماان المجااالس الاادنٌا مهمااا كاناات  ال .2
قرارات المجالس الدنٌا إال بحكم قضاائً وعان طرٌاق  إلغاءٌمكن  حٌث ال األسباب.

 المحافظ وفً الحاالت التً نص علٌها القانون حصراً وهً:

 دستور والقوانٌن النافذة.إذا كانت مخالفة لل .أ 

 المجلس. اختصاصإذا لم تكن من  .ب 

 .(4)إذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة االتحادٌة أو الموازنة .ج 
اختصاصاات الادنٌا باداعً عجاز هاذه المجاالس عان  لٌس للمجالس العلٌا أن تماارس .3

 حصال وأن أداء المهام الموكل الٌها بموجب القانون وهذا ماا ٌطلاق علٌاه )باالحلول(

                                           
 انيقلة لاب ًا لي انقانعيم 21انلارة  (1)
 انيقلة نالسًا لي انقانعيم 21انلارة  (2)
 لي انقانعيم 2انيقلة سارسًا / 21انلارة  (3)
ذا  25انلج ووس انل نوو  نووالد لوورة أقصوويا  عأقووعم انلخووافظ بةدووارة انقوولال إنووى (4) أووعم لووي تووالأغ تب أغووومعا 

أصل انلج س انل ن  د ى قلاله أع درد فأو رعي إ انة انلنانيوة انتو  بأنيوا انلخوافظ ف  أوة أخانتوو انوى 
 م1ع2انيقلة أخرى دشل / 11انلخكلة االتخارأة ان  أا ن بت ف  األللم انلارة 
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بعٌاب عادم  ةذلك فأن القرارات المتخذة من المجالس العلٌا فً هذا الشأن تكاون معٌبا
 .(1)االختصاص الموضوعً

ٌعنً بأي حال من األحوال أن تكون المجالس الدنٌا بمناأى عان رقاباة  إال أن ذلك ال
المجااالس العلٌااا حٌااث أشااار القااانون الااى أنااه فااً حالااة تعااارض قاارارات مجلااس القضاااء 

متعلقااً  لاو كاان القارار المتخاذ رات مجلس المحافظاة تكاون األولوٌاة لرخٌار فاً مااوقرا
قارارات مجلاس الناحٌاة ماع قارارات  ضوكذلك األمر فً حالاة تعاار (2)المحافظةبعموم 

 .(3)لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم القضاء مجلس القضاء تكون األولوٌة لرخٌر فٌما
منحهااا القااانون لمجلااس المحافظااة علااى المجااالس المحلٌااة إال أن أهاام وسااٌلة رقابٌااة 

بناءاً على طلاب مان  األعضاءالمطلقة لعدد  باألغلبٌةتتمثل فً سلطته بحل هذه المجالس 
أو ثلاث أعضااء  بالنسبة لمجلس الناحٌةناحٌة القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء أو مدٌر ال

فقارة أوالً التاً  10لٌهاا فاً الماادةالمجلس المحلً إذا تحقاق أحاد األساباب المنصاوص ع
 .(4)سبق اإلشارة إلٌها

المحكمااة أمااام  هحلااه أو ثلااث أعضاااءوللمجلااس المنحاال حااق االعتااراض علااى قاارار 
 .(5)خالل خمسة عشر ٌوماً من تارٌ  صدورهاالتحادٌة العلٌا 

وبااذلك تكااون الرقابااة علااى هااذه المجااالس أقاارب للرقابااة التااً تمااارس علااى الهٌئااات 
 .(6)الذي ٌمنح هذه المجالس قدراً كبٌراً من االستقاللٌة زٌة فً النظام االنكلٌزيالالمرك

 

 المطلب الثالث: الرقابة الذاتٌة

وٌتحقق هذا النوع من الرقابة عندما تقاوم هاذه المجاالس تلقائٌاا ببحاث ومراجعاة 
ماادى أداء المهااام الموكلااة إلٌهااا بموجااب القااانون وأعمالهااا وقراراتهااا وماادى نجاحهااا فااً 

قاادرتها علااى تحقٌااق تطلعااات مااواطنً الوحاادة اإلدارٌااة التااً ٌمثلونهااا وكااذلك ماان خااالل 
 الرقابة على أعضائها.

ٌتعلااق بالرقابااة الذاتٌااة علااى اعمااال وقاارارات هااذه المجااالس فقااد منحهااا  ففٌمااا
القانون مراقبة نفسها من خالل سلطة  حل نفساها بنفساها باألغلبٌاة المطلقاة لعادد أعضااء 

 بناء على طلب ثلث األعضاء وذلك فً الحاالت اآلتٌة:المجلس 

                                           
؛ رم س ألاي انطلواع   اننظلأوة ان الوة 2331إلرال  رال انيكل ان لب  مدبر انغن  بسأعن   انقضاء ار (1)

 2311   1ن قلالات اإلرالأة رلاسة لقالنة   رال انيكل ان لب  ط
 انل ردم 1002نسنة  12لي انقانعي لقم  22انلارة  (2)
 ملي انقانعي 21انلارة  (3)
 لي انقانعيم 2فقلة ثانثًا/10انلارة  (4)
 لي انقانعيم 1ثانثًا/ فقلة10انلارة  (5)
رم لخلر صالح دبر انبرأع انسأر  نظام اإلرالة انلخ أة ف  لصل بوأي اننظلأوة عانتطبأو  رال اننيضوة  (6)

 م2311ان لبأة انقاىلة  انطب ة األعنى 
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 الٌها. ةوالمهام الموكل باألعمالاالخالل الجسٌم  .2

 مخالفة الدستور والقوانٌن. .1

 .(1)فقدان ثلث األعضاء لشروط العضوٌة .1

فاال ٌحاق لرعضااء المعارضاٌن قطعٌااً وٌبدو أن قرار المجلس بحل نفسه ٌعد قراراً 
 إلاىلساببٌن أولهماا لام ٌشاٌر القاانون د هاذا األمار كماا نارى عاوللحل الطعن به قضائٌاً وٌ

ا أن قرار الحل قد حصال) بطرٌقاة مٌهنأمكانٌة الطعن بقرار الحل أمام أي جهة كانت وثا
رقابااة خااارن نطاااق ماان خااالل أغلبٌااة عاادد أعضاااء المجلااس وهااذا األماار  دٌمقراطٌااة(

 القضاء.
لحال نفساها بنفساها إذا عجازت  وتعد هاذه السالطة الممنوحاة للمجلاس فرصاة مناسابة

لخاادمات اإلٌهااا بموجااب القااانون بااإدارة الوحاادة اإلدارٌااة وتقاادٌم  ةعاان أداء المهااام الموكلاا
 الضرورٌة لمواطنٌها إضافة إلى األسباب األخرى المشار إلٌها فً القانون.

أما بالنسبة لرقابة المجالس على أعضائها ،فقد أجاز القانون للمجلس إنهااء العضاوٌة 
 المطلقااة لعاادد األعضاااء فااً حالااة تحقٌااق األسااالٌب الااواردة فااً  باألغلبٌااةي عضااو أل

 .(3).أو إذا فقد شرط من شروط العضوٌة(2)من هذا القانون 2 فقرة – 1 المادة

كما أجاز القانون للمجلس إقالة العضو إذا تخلف عن الحضور أرباع جلساات متتالٌاة 
وٌكاون قارار  مشاروع (4)أشاهر دون عاذرأو غاب ربع عادد الجلساات خاالل مادة أربعاة 

عاد سابعة أٌاام علاى األقال مان تاارٌ  بعاد ساماع أقوالاه فاً جلساة تعقاد ب باألغلبٌاةاإلقالة 
 تبلٌغه.

وٌحااق للعضااو المقااال الطعاان بقاارار إنهاااء العضااوٌة أمااام محكمااة القضاااء اإلداري 
 .(5)ٌوم من تارٌ  تبلٌغه بالقرار( 25)خالل 

لمجاالس أعفااء رؤوساائها باألغلبٌاة المطلقاة لعادد األعضااء  كما أجاز القاانون لهاذه ا
بناء على اقتراح ثلث األعضاء إذا ما توفرت أحاد األساباب المنصاوص علٌهاا فاً الماادة 

 .(6)من القانون 2فقرة  1

 

 المحلٌة الحكوماتالطبٌعة القانونٌة لرقابة : المبحث الثالث
المحافظات والمجاالس المحلٌاة الباد  قبل الخوض فً الطبٌعة القانونٌة لرقابة مجالس

وهاذا األمار ٌقتضاً تحدٌاد األسااس الدساتوري  من تحدٌد الطبٌعة القانونٌة لهذه المجالس
والقااانونً لهااا وخصوصاااً مجااالس المحافظااات صاااحبة الحااظ األكباار فااً االختصاصااات 

                                           
 مانيقلة  أعاًل لي انقانعي 10انلارة  (1)
 دمانل ر 1002نسنة  12لي انقانعي لقم  1انيقلة أعاًل / 1انلارة  (2)
 انل ردم 1002نسنة  12لي انقانعي لقم  5انيقلة أعاًل / 1انلارة  (3)
 انل ردم 1002نسنة  12لي انقانعي لقم  1انيقلة أعاًل / 1انلارة  (4)
 انل ردم 1002نسنة  12انيقلة ثانثا لي انقانعي لقم  1انلارة  (5)
 يمانيقلة ثانأًا لي انقانع  21انيقلة ثانأًا   انلارة 1انلارة  (6)



 2014/  34العدد   د. جاسم  كاظم  كباشي في التشريع العراقي االختصاص الرقابي للحكومات المحلية
 

 ISSN (1681-6870)                                75                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 
 

جمهورٌااة ماان دسااتور  11والصااالحٌات ومنهااا االختصاااص الرقااابً فقااد نصاات المااادة 
تمنح المحافظات التً لم تنتظم فً اقلاٌم الصاالحٌات  النافذ على أن " 1005 لسنة قالعرا

كنهااا مان أدارة شااؤونها وفااق مبادأ الالمركزٌااة االدارٌااة ماالدارٌاة والمالٌااة الواساعة بمااا ٌ
لسانة  12رقام  باإقلٌم منتظمةمن قانون المحافظات الغٌر  1وٌنظم ذلك بقانون" أما المادة 

نصت على أن " مجلاس المحافظاة هاو أعلاى سالطة تشارٌعٌة ورقابٌاة المعدل فقد  1002

التشرٌعات المحلٌة فً حدود المحافظاة  إصدارللمحافظة ولها حق  اإلدارٌةحدود الضمن 
بماا الٌتعاارض ماع الدساتور  اإلدارٌاةمن أدارة شؤونها وفقاً لمبدأ الالمركزٌة  بما ٌمكنها

ثالثاً من القانون فقد أشارت الى أن مان صاالحٌات فقرة  1والقوانٌن االتحادٌة" أما المادة 

 اإلدارٌااةالتشاارٌعات المحلٌااة واألنظمااة والتعلٌمااات لتنظااٌم الشااؤون  إصاادارالمجلااس " 
ٌمكنها من أدارة شؤونها وفق مبدأ الالمركزٌة اإلدارٌة وبما ال ٌتعاارض ماع  والمالٌة بما

 الدستور والقوانٌن االتحادٌة"
عٌة، فاً المحافظاة س المحافظة بأنه أعلى سلطة تشرٌونرى أن وصف المشرع مجل

صااادار التشااارٌعات المحلٌاااة غٌااار موفاااق ألن هاااذه المجاااالس بكافاااة وكاااذلك منحاااه حاااق إ
القارارات التاً تصادرها  العام للسلطة التنفٌذٌة وبالتالً فأن  اإلطارمستوٌاتها تقع ضمن 
ان وصافها بالسالطة التشارٌعٌة ٌمكان  دارٌاة،تعدو كونها قرارات إ مهما كانت طبٌعتها ال

ت التاً اأن ٌعطً رساائل خاطئاة لهاذه المجاالس فٌماا ٌتعلاق بصاالحٌاتها وطبٌعاة القارار
حدث فعالً. فقد ذهب رأي للمحكمة االتحادٌة العلٌا بنااءاً علاى استفساار  تصدرها وهذا ما

وأنفاقهاا  لماا كاان فارض الضارائب وجباٌتهاا )ٌلاً:  ماالنجف الى  قدمه مجلس محافظة 
/ ثانٌااً( مان 211لتً أشاارت الٌهاا الماادة)وفرض الرسوم  والضمٌمة من األمور المالٌة ا

دسااتور جمهورٌااة العااراق لااذا ٌكااون لمجلااس المحافظااات غٌاار المنتظمااة بااإقلٌم حااق ساان 
الغرامااات والضاامٌمة بمااا ٌمكنهااا ماان والقاوانٌن الخاصااة لفاارض وجباٌااة وأنفاااق الرسااوم 

 .(1)(اإلدارٌةدأ الالمركزٌة أدارة شؤونها وفق مب
كما أكدت المحكمة فاً رأي مماثال علاى حاق مجاالس المحافظاات فاً سان القاوانٌن 
المحلٌااة عناادما ساااوت بااٌن صااالحٌات األقااالٌم وصااالحٌات مجااالس المحافظااات فااً هااذا 

مان الدساتور نجاد أن األولوٌاة فاً التطبٌاق  225ناص الماادة  اساتقراءالشأن بقولها" مان 

منتظمة باإقلٌم مخالفااً للدساتور وذلاك فٌماا ٌتعلاق والمحافظات غٌر ال األقالٌم تكون لقانون
بالصااالحٌات المشااتركة بااٌن الحكومااة االتحادٌااة واألقااالٌم أو المحافظااات غٌاار المنتظمااة 
باااإقلٌم وال ٌعتبااار القاااانون الاااذي سٌشااارعه مجلاااس المحافظاااة معااادالً أو ال غٌااااً للقاااانون 

 .(2)االتحادي"
لمحافظاات صاالحٌة سان القاوانٌن المحلٌاة ٌتنااقض ماع طبٌعاة هاذه أن منح مجالس ا

 تعدٌل تشرٌعً. إلىالمجالس وهذا األمر ٌحتان 

                                           
  لنشووعل فوو  قوولالات رال 12/1/1002  فوو 1002االتخارأووة   21لأ  انلخكلووة االتخارأووة ان  أووا ان وورر (1)

 م152  ص1003انخكلة  أدرار انلخال  دالء صبل  انتلأل  بغرار  
  انلصووووووووووورل 11/1/1003فوووووووووو   1003/االتخارأووووووووووة/ 1لأ  انلخكلووووووووووة االتخارأووووووووووة ان  أووووووووووا ان وووووووووورر  (2)

 م111انساب  ص
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فاً الحكام مان خاالل تقساٌم السالطة باٌن الحكوماة  أسالوباالفدرالٌة( تمثل ) كانت فإذا
كزٌة االتحادٌة واألقالٌم فأن األخٌرة تملك بطبٌعتها سلطة سن القوانٌن المحلٌة فأن الالمر

اإلدارٌة تعنً أسلوب فاً اإلدارة تتضامن تقساٌم الوظٌفاة اإلدارٌاة باٌن المركاز ومجاالس 
 المحافظات والمجالس المحلٌة.

 )اإلدارة المركزٌاة( بدلٌل أن اختصاصات هاذه المجاالس تنتقال إلاى السالطة التنفٌذٌاة
القاانون العاام ٌكاد ٌجماع علٌاه فقهااء  وهذا ما (1)إذا لم توجد تلك المجالس لسبب أو آلخر

عان طرٌاق االنتخاباات فأنهاا  تشاكلت من أن هذه المجالس هاً أجهازة تنفٌذٌاة وأن كانات
جاذرٌاً مان حٌاث الوظٌفاة كاون البرلماناات هاً سالطات  اختالفاالٌست برلمانٌة وتختلاف 

كاناات تساامٌتها( فهااً تمااارس  أٌااا) أمااا المجااالس .ص بالوظٌفااة التشاارٌعٌةتدسااتورٌة تخاا
 .(2) لتنفٌذٌةالوظٌفة امن  اً جزء

وبعد أن بٌنا الطبٌعاة القانونٌاة لمجاالس المحافظاات والمجاالس المحلٌاة وهاً طبٌعاة 
والشااك أنااه ٌمكاان  المجااالس. تنفٌذٌة،البااد ماان تجدٌااد طبٌعااة الرقابااة التااً تمارسااها هااذه

 ، كماا وضاحنا ساابقاً.شرٌعٌة النتفااء الصافة البرلمانٌاةرقابة هذه المجالس رقابة ت اعتبار
ٌمكن تصور أدراجها ضمن الرقابة القضاائٌة لاذلك فانطالقاا مان الطبٌعاة التنفٌذٌاة  كما ال

 .(3)دارٌةن توصف هذه الرقابة بأنها رقابة إلهذه المجالس فأنه من المنطقً أ
 

ة ٌصاائوهذه الرقاباة بأنهاا رقاباة  اعتبارٌمكن  ال ؟اإلدارٌةولكن أي نوع من الرقابة 
ه السالطة المركزٌاة علاى الهٌئاات الالمركزٌاة كماا هاو ألن هذا النوع مان الرقاباة تمارسا

عالقااة لهااا برقابااة مجااالس المحافظااات علااى المرافااق  ، وال(4)الحااال فااً مصاار وفرنسااا
 المحلٌة.
 الرئاسٌة وذلك لرسباب التالٌة:بالرقابة ٌمكن وصف هذه الرقابة  ال نرى كما
ونً لممارسااتها نااص قااان إلااىأن الرقابااة الرئاسااٌة هااً رقابااة مفترضااة التحتااان  .2

مان  اإلداريتمكاٌن الارئٌس  إلىوتهدف  اإلداريكونها من صمٌم عمل الرئٌس 
فً حٌن أن الرقابة التً تمارسها العام  سٌه مع الصالح وـفاق أعمال مرؤتبٌان أ

 .(5)تقرر إال بنص قانونً صرٌح هذه المجالس ال

زٌئااات العماال أن الرقابااة الرئاسااٌة هااً رقابااة شاااملة تمتااد الااى كافااة مراحاال وج .1
 كما بٌنا سابقاً. اإلداري

                                           
انلخ أوووووووووووة  ليووووووووووواىأم نظلأوووووووووووة عنلووووووووووواذج تطبأقأوووووووووووة  لكتبوووووووووووة نيضوووووووووووة  اإلرالة نصووووووووووواع  رم د ووووووووووو  ا (1)

 م251 ص2331انشل  
 م111  لصرل ساب  صاإلرال أنظل ف  ىذا انشأي رمس ألاي انطلاع   انعجأ  ف  انقانعي  (2)
 م21رم لخلر أخلر دبر انلن م  لصرل ساب  ص (3)
 م111لصرل ساب  ص  اإلرال رمس ألاي انطلاع   انعجأ  ف  انقانعي (4)
  علاب رىام211رمخسأي دبر ان اد لخلر  لصرل ساب   ص (5)
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التصااارفات القانونٌاااة  إٌقاااافأو  إلغااااءرقاباااة الرئاساااٌة ٌمكااان بمقتضااااها لأن ا .1
والتصدٌق علٌها وكذلك سلطة الحلول محل المرؤوس فً قراراته. فاً حاٌن أن 

 تتٌح لها مثل هذه التصرفات القانونٌة. رقابة المجالس ال

رض الجزاءات االنضباطٌة علاى المرؤوساٌن أن الرقابة الرئاسٌة تتضمن حق ف .1
تتضااااامن هاااااذا  فاااااً حاااااٌن أن رقاباااااة المجاااااالس علاااااى المرافاااااق المحلٌاااااة ال

 .(1)االختصاص

 
 رؤساااءٌتعلااق بصااالحٌة مجلااس المحافظااة والمجااالس المحلٌااة فااً اقالااة  أمااا فٌمااا
وأصااحاب المناصااب العلٌااا التااً حااددها القااانون فهااً لٌساات عقوبااة  اإلدارٌااةالوحاادات 
ددها حااٌصاالح لهااذه المناصااب لرسااباب التااً  ماان ال إلبعااادهااو أجااراء  وإنمااا ٌةانضااباط

القااانون باادلٌل أن هااذه المجااالس لااٌس لهااا ساالطة انضااباطٌة علااى المسااتوٌات الاادنٌا ماان 
الموظفٌن المحلٌٌن فهام ٌخضاعون انضاباطٌاً للسالطة الرئاساٌة التاً حاددها القاانون علاى 

 لمجالس.، ولٌست من ضمنها هذه ا(2)رصسبٌل الح
ٌتضح مما تقدم أن الرقابة التً تمارسها مجالس المحافظاات والمجاالس المحلٌاة هاً 

لهٌئاات التنفٌذٌاة المحلٌاة ومادى لرقابة من نوع خاص وتتمثل بتقٌاٌم مساتوى األداء العاام 
 التزامها حدود القانون.

 
 آلٌات االختصاص الرقابً: المبحث الرابع

لمجااالس المحافظااات والمجااالس المحلٌااة تمثاال  رأٌنااا فٌمااا ساابق أن الاادور الرقااابً
فعالٌاة إال إذا بأن تماارس هاذا الادور  نال ٌمكاأساسٌاً لها إال أن هاذه المجاالس  اختصاصا

 وسائل واضحة لممارسة هذا االختصاص.وجدت آلٌات أو 
المعادل  1002 لسانة 12رقام  باإقلٌموقد الحظنا أن قانون المحافظات غٌر المنتظماة 

المحاافظٌن وناوابهم وتتمثال باساتجوابهم قبال التصاوٌت  إلقالاةآلٌاات معٌناة الاى  أشاارقد 
أصااحاب هااذه  إقالااةٌنحصاار فااً  علااى قاارار االقالااة إال أن دور هااذه المجااالس الرقااابً ال

فٌذٌااة المحلٌااة سااواء نالمناصااب باال أن الرقابااة كمااا رأٌنااا تسااتند لمتابعااة أداء الهٌئااات الت
وكذلك الحد من حااالت  واطراد بانتظامهذه المرافق  أو خدمٌة وذلك لضمان سٌر إنتاجٌة

االنحراف والفساد المالً وأن هذه المهام الجساٌمة التاً تانهض بهاا هاذه المجاالس تحتاان 
 واضحة لغرض أدائها بصورة مؤثرة وفعالة. الى آلٌة

ومن خالل النظر الى نصوص القاانون نجاد عادم وجاود آلٌاة واضاحة لممارساة هاذا 
آلٌاة االساتجواب قبال التصاوٌت علاى إقالاة المحاافظ وأصاحاب المناصاب  الدور باساتثناء

 ٌتعٌن تالفٌه لكً تقاوم هاذه المجاالس باالنهوض اً تشرٌعٌ اً العلٌا ونرى أن ذلك ٌشكل نقص

                                           
 م111رم دثلاي س لاي غأالي  لصرل ساب  ص (1)
 ل ردم 2332نسنة  21لعظي  انرعنة عانقطاع ان ام لقم  انضباطلي قانعي  22أنظلد انلارة (2)
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تالفً آلٌاات الرقاباة مان خاالل نظامهاا  بهذا الدور على الرغم من أن هذه المجالس ٌمكن
 .(1) ٌات الرقابٌةالداخلً الذي ٌمكن أن ٌتضمن بعض اآلل

ٌغنً عن ضرورة وجود نصوص قانونٌة صرٌحة تحدد آلٌات الرقاباة  إال أن ذلك ال
ند الاى الهٌئات التنفٌذٌة المحلٌة لهذه الوسائل الرقابٌة كونها تسات امتثالوهذا األمر ٌضمن 

 ن هااذه اآللٌااات قااد حااددت فااً النظااام الااداخلً للمجلااس.ونااص قااانونً ٌلاازم أكثاار ماان كاا
هاا أهمهاا حاق حاقترالتاً ٌمكان ا اآللٌااتفة إلى االساتجواب فاأن هنااك عادد مان وباإلضا

مشارع وهاً تماثال آلٌاات الرقاباة التاً تبناهاا ال ،الساؤالو واالستٌضاح تقدٌم االقتراحات
 لساانة 50 المعاادل بالقااانون رقاام 2313لساانة  11المصااري فااً قااانون اإلدارة المحلٌااة 

2322
 ترحة بشًء من االٌجازوسنتناول هذه اآللٌات المق .(2)

 
الخطااوات التااً ٌمكاان أن ٌمااارس ماان خاللهااا  لوهااً أو أوالً: حاات تقاادٌم االقتراحااات:

الرقابااة علااى الهٌئااات المحلٌااة وأٌساارها وتتمثاال بتقاادٌم أي عضااو أو عاادد ماان األعضاااء 
مقتاارح معااٌن وٌكااون عااادة مكتوباااً وماان خااالل اللجنااة المختصااة لعرضااه علااى المجلااس 

عاد االقتاراح ٌباالمجلس عان طرٌاق التصاوٌت و أو عدم األخذ باه منوطااً وٌكون األخذ به 
 .(3)طرٌق غٌر مباشر للرقابة على الهٌئات المحلٌة

ٌعااد االستٌضاااح أحااد آلٌااات الرقابااة التااً ٌمكاان ٌمارسااها أعضاااء  :(4)ثانٌاااً: االستٌحااا 
 القضاااء المجااالس وذلااك بهاادف متابعااة موضااوع عااام ٌتصاال بعمااوم المحافظااة أو بحاادود

والناحٌة من خالل استدعاء أي مسؤول محلً عن موضاوع معاٌن دون أن ٌنطاوي علاى 
 اتهام أو نقد سٌاسة الهٌئة التنفٌذٌة محل االستٌضاح.

ٌمكان ألي عضاواً فاً مجلاس المحافظاة أن ٌوجاه ساؤاالً الاى المحاافظ أو  ثالثاً: السؤال:
 .ضامن اختصاصاهم خلأحد نائبٌه أو أحد أصحاب المناصاب العلٌاا فاً الشاؤون التاً تاد

 المجلاااس توجٌاااه أسااائلة إلاااى المساااؤول المحلاااًفاااً عضاااو أي والساااؤال ٌعناااً أمكاااان 

                                           
تنظووأم ألوعل درأوورة تنوص انلج ووس أقصور باننظوام انووران   لجلعدوة قعادوور تنظألأوة أضوو يا انلج وس ب (1)

انلج س عقعادر ضبطو ج ساتو عتخرأور دلود ان جواي عآنأوات دل يوا عآنأوات  اجتلاعأىليا تخرأر لعدر 
انقوولالات عانتصووعأت د أيووا عقعادوور انضووباط أدضوواء انلج ووس  عان قعبووات انلتلتبووة د ووى لنانيووة  اقتوولاح

  ب ض آنأات انلقابوة  د وى انيأئوات انتنيأذأوة ىذه انقعادر  عغألىا كلا ألكي أي أتضلي اننظام انران 
 انلخ أة عأدلانيام

انشو ب ن لخافظوة انخو  فو  تقورأم االسو ئة لي انقانعي انلذكعل ألدضاء لج وس  23/10نصت انلارة  (2)
عط بوووات اإلخاطوووة ن لخوووافظ علعسووواء انلصوووانح عانيأئوووات ان الوووة بووورائلة انلخافظوووة عذنوووك فووو  انشوووؤعي 

م ن ل أوور لووي انتيصووأد أنظوولد رم لخلوور أخلوور دبوور انلوون م   لصوورل سوواب   انران أووة فوو  انتصاصوويم 
 ب رىام علا 12ص

 م 12انلصرل انساب   ص (3)
 م12انلصرل انساب   ص(4)
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هاو  أو (1) لالستفسار عن أمر ٌجهله عضو المجلس أو بقصد لفت نظاره الاى أمار ٌجهلاه
 .(2)فً نقطة محدودة إٌضاحاتالعمل الذي ٌطلب به عضو المجلس من المسؤول 

تتاوفر شاروط معٌناه فاً الساؤال لكاً ٌمكان  وقد أساتقر الفقاه علاى أن ٌجاب أن
أن  قبول الرد علٌها وهً أن ٌكاون الساؤال مكتوبااً ولعال السابب فاً اشاتراط الكتاباة هاو

 قال ٌتعلااأن ٌوجاه السااؤال ماان عضاو واحااد وأن  ٌكاون واضااحاً وعبارتاه محااددة وكااذلك
 وٌمكاان للمحااافظ أن ٌنٌااب غٌااره فااً .(3)بمصاالحة خاصااة أو أن تكااون لااه صاافه شخصااٌة

 .إلٌهالموجه  األسئلةالمحافظة فً الرد على 
ولغاارض حساان تنظااٌم اسااتخدام هااذه الوسااٌلة ناارى أن ٌقاادم السااؤال عاان طرٌااق 

وٌتاابع  نٌالى المسؤولٌن المحلٌ بإبالغهرئٌس مجلس المحافظة الى المحافظ ٌقوم األخٌر 
تمهٌااداً علٌهااا. وٌعااد السااؤال أداة رقابٌااة مهمااة وفااً كثٌاار ماان االحٌااان ٌكااون  اإلجابااة

ٌعلمااه أو  فالعضااو ٌهاادف ماان وراء  تقاادم االساائلة الااى اسااتفهام عاان أماار ال لالسااتجواب
 .التحقق من واقعة

بجادواه  إٌماانهمالسؤال ومان  لحق األعضاءوتحدد أهمٌة السؤال بمدى استعمال 
لة لمتابعة النشاط الحكومً ومدى ثقاتهم فاً تعااون الهٌئاات التنفٌذٌاة المحلٌاة وذلاك ٌكوس
أهمٌتاه فاً ساهولته وبسااطة كماا تتجلاى  التً ٌطلبونهاو واإلحصاءات بالمعلومات لمدهم
 .(4)اجراءه

حقااائق معٌنااة، تتعلااق  أو حقٌقااةوهااو أجااراء ماان إجااراءات تقصااً  رابعاااً: االسااتجواب:
. وٌجاري عاادة علاى أسااس اإلدارٌاةفٌذٌة فً الوحدة ناألجهزة الت فً أحد بأوضاع معٌنة

وٌمثال االساتجواب أهام   .(5)االستجواب وبٌن المسؤول المستجوب بٌن مقدم األسئلةتبادل 
 اإلدارٌاةالوحدات  رؤساءالوسائل التً تمارس من خاللها المجالس مهمتها الرقابٌة على 

قد ٌاؤدي فاً الاى وأصحاب المناصب العلٌا فٌها. إذ أنه ٌحمل فً طٌاته معنى المحاسبة، 
 باإقلٌممن قاانون المحافظاات غٌار المرتبطاة  52نصت المادة فقد  المسؤول المحلً، أقاله
ورد فً هذا القاانون أن ٌسابقه  إقالةأمر فٌه أعفاء أو المعدلة بأن لكل  102لسنة  12رقم 

 عنً.ماستجواب  للشخص ال
رئٌس المجلس مكتوباً فال ٌصح أن ٌقدم عضو  إلىأن ٌقدم االستجواب ٌشترط و

ن االسااتجواب موضااوعه بشااكل  ٌوضااح والبااد أن ٌتضاام ،(6)ٌاً وشااف اً المجلااس اسااتجواب

                                           
 م121 ص2315ل   رال انيكل ان لب  أنظلد رم دثلاي ن أد دثلاي  اننظام انرستعل  انلص (1)
جليعلأووووة ان لبأووووة انلتخوووورة  رال انل ووووال   رم لخسووووي ن أوووود  اننظووووام انرسووووتعل  فوووو  لصوووول عفوووو  ان (2)

 م111 ص2353االسكنرلأة  
رم اأيووواب  كووو   انلقابوووة انسأاسوووأة دوووي ادلووواد انسووو طة انتنيأذأوووة فووو  اننظوووام انبلنلوووان   دوووانم انكتوووب   (3)

 ب رىام علا 12  ص2321
 م13رم لخلر أخلر دبر انلن م  لصرل ساب   ص (4)
 م13رم اأياب  ك   لصرل ساب   ص (5)
 م22-20 ص2333مرم جابل جار نصال  االستجعاب عسأ ة نلقابة انبلنلانأة   رال اننضة  (6)
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وهااو أماار مطلااوب فااً ٌتضاامن االسااتجواب عبااارات غٌاار الئقااة  أساابابه وأهدافااه، وأن ال
 .(1)استجواباالً أم اكالم عضو المجلس سواء كان سؤ

ل محااال وسااؤمال اختصاااصدائاارة أن ٌكااون ضاامن االسااتجواب  فااًوٌشااترط 
د أن ٌكاون االساتجواب هدفاه الصاالح وأخٌاراً البااالستجواب زمانٌاً ومكانٌاً وموضاوعٌاً 

 .(2)العام ولٌس تحقٌق مصالح وغاٌات شخصٌة

  
 الخاتمة:

ابً لمجاالس المحافظاات والمجاالس قاانتهٌنا مان دراساة االختصااص الر أن بعد
 المحلٌة توصلنا الى النتائج والمقترحات التالٌة:

 

 أوالً : االستنتاجات

رقابة عظٌماة الجادوى، وذلاك لقارب هاذه  أن الرقابة التً تمارسها هذه المجالس هً .2
المجالس من الهٌئات التنفٌذٌاة المحلٌاة  وبإمكانهاا تشاخٌص حااالت الخلال والقصاور 

 .اإلدارٌةفً اداء هذه المرافق وتقٌٌم مستوى الخدمات التً تقدمها لمواطنً الوحدة 

أصٌل ٌساتند الاى ناص القاانون  اختصاصأن االختصاص الرقابً لهذه المجالس هو  .1
والدسااتور وبالتااالً فااال تمااارس هااذه المجااالس دورهااا الرقااابً نٌابااة عاان الساالطة 

 عن السلطة المركزٌة. منتخبة مستقلة هٌئاتالمركزٌة بل تمارسه باعتبارها 

أن طبٌعااة الرقابااة التااً تمارسااها هااذه المجااالس علااى الهٌئااات التنفٌذٌااة المحلٌااة هااً  .1
ئاساٌة التاً ٌمارساها المركاز علاى هاذه رقابة أدارٌة إال أنهاا تختلاف عان الرقاباة الر

المرافق وذلك كونها رقاباة خارجٌاة تنصاب علاى مساتوى األداء دون أن تتادخل فاً 
ٌمكن وصفها بالرقابة الخارجٌة ولٌس رقابة فنٌاة كماا هاو الحاال فاً  الجزئٌات لذلك

الرقابة الرئاساٌة وماع ذلاك فاأن التاداخل باٌن الرقاابتٌن أمار وارد وٌعتماد علاى مادى 
 راك كال من السلطتٌن حدود رقابته.أد

أن القانون قد منح هذه المجالس وخصوصاً المحافظات صالحٌات واسعة مثال حاق   .1
صاادار التشاارٌعات المحلٌااة وهااً بااذلك تقتاارب كثٌااراً ماان الصااالحٌات  الممنوحااة إ

لرقالٌم وهذا ما قد ٌدفع هذه المجالس الى التمدد فً صالحٌاتها على حسااب السالطة 
 ة.المركزٌ

 اإلدارٌاةالوحادات  رؤسااءأن صالحٌة مجلس المحافظة والمجالس المحلٌة فً اقالاة  .5
 دال بعااأجاراء رقاابً  وإنما انضباطٌةوأصحاب المناصب العلٌا هً لٌست صالحٌة 

 سباب التً حددها القانون.رلهذه المناصب ل حال ٌصلمن 

 

                                           
 مم13رم اأياب  ك   لصرل ساب   ص(1)
 م10رم جابل جار نصال لصرل ساب  ص(2)
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 : التوصٌاتثانٌا

ٌغة التالٌااة" مجلااس المحافظااة هااو أعلااى أوالً ماان القااانون وفااق الصاا 1تعاادٌل المااادة  .1

للمحافظااة ولااه حااق إصاادار االنظمااة  اإلدارٌااةساالطة أدارٌااة ورقابٌااة ضاامن الحاادود 
ت المحلٌة فً حدود المحافظة بما ٌمكنها فً أدارة شاؤونها وفقااً اوالتعلٌمات والقرار

 .مع الدستور والقوانٌن االتحادٌة" ضال ٌتعارلمبدأ الالمركزٌة بما 
ت لتنظااٌم اٌلااً إصاادار األنظمااة والتعلٌمااات والقاارار فقاارة ثالثاااً بمااا 1 مااادةتعاادٌل ال .2

بماا ال  اإلدارٌاةشؤونها وفقااً لمبادأ الالمركزٌاة  أدارة شؤونها االدارٌة بما ٌمكنها من
 .ٌتعارض مع الدستور والقوانٌن االتحادٌة"

راح ارسااة االختصاااص الرقااابً لهااذه المجااالس كحااق االقتاامتحدٌااد آلٌااات واضااحة لم .3
والسؤال أضافة الى االستجواب على النحو المشار الٌاه فاً المبحاث الراباع مان هاذا 

 البحث.

تعاادٌل القااانون بمااا ٌسااامح لمجلااس المحافظااة المصاااادقة علااى الحسااابات الختامٌاااة  .4
 للمحافظة لتعزٌز دوره الرقابً فً المجال المالً.

 
 

 المصادر:

 القرآا الكرٌم.أوالً: 

 ثانٌاً: الكتب

ي المخزومااااً د. ابااااراهٌم الاااارحمن خلٌاااال الفراهٌاااادي، تحقٌااااق: د.مهاااادابااااو عبااااد  .1
 .2321، دار الرشٌد ،بغداد، السامرائً

 .2321، مكتبة الجالء الحدٌثة، "العامة اإلدارةمدخل فً "احمد أمٌن عامر، د.   .2

 ،"الرقابة السٌاسٌة على اعمال السلطة التنفٌذٌة فاً النظاام البرلماانً"اٌهاب زكً،   .3
 .2321، عالم الكتب

 ،"اإلداريوالقااانون  اإلدارةباٌن علاام  اإلدارٌااةالرقابااة "حساٌن عبااد العااال محماد، د.  .4
 .1001دار الفكر العربً، 

، الجااازء الثالاااث، مكتباااة "دروس فاااً مباااادر االدارة العاماااة"رمااازي الشااااعر، د.  .5
 .2311النهضة، 

، دار "نااةدراسااة مقار - اإلدارٌااةت راالنظرٌااة العامااة للقاارا"ساالٌمان الطماااوي، د.  .6
 .2311، 1الفكر العربً،ط

، 1، دار الفكااار العرباااً،ط"الاااوجٌز فاااً القاااانون االداري"سااالٌمان الطمااااوي، د.  .7
2311. 

، مطبعااة "الرقابااة علااى األداء ماان الناحٌااة العلمٌااة والعملٌااة"السااٌد عبااده ناااجً،   .8
 .2321عابدٌن ، القاهرة، 
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تبااة االنجلااو المصاارٌة، ، مك"الرقابااة علااى المؤسسااات العامااة" عبااد السااالم باادوي،  .9
 القاهرة.

 .2331، دار الفكر العربً،"القضاء االداري" ،عبد الغنً بسٌونًد.  .11

 .2315، دار الفكر العربً،"النظام الدستوري المصري" عثمان خلٌل عثمان،د.  .11

 ،"مااوظفً الدولااة والقطاااع العااام انضااباطشاارح قااانون "عثمااان ساالمان غااٌالن،  د.  .12
 .211020ط

 ، مكتبة عٌن شمس ـ بدون سنة نشر."االدارة العامة"علً الحبٌبً،   .13

، مكتبااااة "األدارة المحلٌااااة، مفاااااهٌم نظرٌااااة نماااااذن تطبٌقٌااااة"علااااً الصاااااوي، د.   .14
 .2331النهضة،

مبااادر وأحكااام القااانون " د. مهاادي السااالمً، البرزنجااً و مد. عصااا علااً باادٌر،د.  .15
 القاهرة، بدون سنة طبع. ، العاتك للكتاب،"االداري

 ،"، المكتبااة القانونٌااةمبااادر القااانون االداري"صااالح عااالوي الجبااوري، ماااهر د.  .16
 بغداد، بدون سنة طبع.

دار  ،"النظاام الدساتوري فاً مصار والجمهورٌاة العربٌاة المتحادة"محسن خلٌال، د.  .17
 .2353المعارف، االسكندرٌة، 

االختصاااص الرقااابً للمجااالس المحلٌااة فااً النظااام "محمااد أحمااد عبااد الماانعم، د.  .18
 .1002، دار النهضة العربٌة، "لً المصريالمح

 .2321بٌروت ، ، دار الكتب العلمٌة، "التعرٌفات"محمد بن علً الجرجانً،  .19

، منشااأة والعااارف باادون ساانة "القااانون الدسااتوري"محمااد خلٌاال، سااعد العصاافور،   .21
 الطبع.

المحلٌااة فااً مصاار بااٌن النظرٌااة  اإلدارةنظااام "محمااد صااالح عبااد الباادٌع السااٌد،  .21
 .2331، 2، دار النهضة العربٌة، ط "ٌقوالتطب

الرقاباااة  علاااى اعماااال االدارة ، الرقاباااة القضاااائٌة دراساااة "محماااد كامااال لٌلاااة،  د.  .22
 .2331، "مقارنة

، المكتباااة 2، ن"تاااان العاااروس فاااً جاااواهر القااااموس"محماااد مرتضاااى الزبٌااادي،   .23
 هـ.2101الخٌرٌة، مصر،

 .2311، 2الفكر العربً،ط، دار "المرفق المحلً، دراسة مقارنة"منٌر شلبً،   .24

 

 القرارات واالحكامثالثاً : 

اعاااداد المحاااامً عاااالء  ،"أراء المحكماااة االتحادٌاااة العلٌاااا، منشاااورات دار الحكماااة" .2
 .1003صبري التمٌمً،

 

 القوانٌا:رابعاً:  

 .1005دستور جمهورٌة العراق لسنة .2

 المعدل. 1002لسنة 12رقم بإقلٌمقانون المحافظات غٌر المنتظمة  .1
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 المعدل. 2313 لسنة 53 ون المحافظات رقمقان  .1

 المعدل. 2335 لسنة 15 قانون مجالس الشعب رقم  .1

 المعدل. 232لسنة 21 قانون انضباط موظفً الدولة والقطاع العام رقم  .5

 المعدل. 2313 لسنة 15 قانون مجلس  شورى الدولة رقم  .1

 لساانة 50ن المعاادل بالقااانو 2313 لساانة 11 المحلٌااة المصااري رقاام اإلدارةقااانون  .1
2322. 
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Abstract: Governorate  councils and  advisory  councils 

practice a significant control  role on the on local executive 

bodies oversight function varies depending on the level of 

the Administrative  ,Unite ,which these  councils represent  

and it includes all of the executive  committees activities 

except for the court and military contingent and colleges 

and institutions. 

The  control is not  limited on the activities of the general 

local facilities but includes the main personal of these 

committees as governors and senior positions. This control 

substantiate through the authority of governorate on their  

discharge  or exemption of their positions  in accordance 

with the terms stated  by the law. Moreover, these  councils  

balance in order to protect it from the governor . 

This law has granted these councils the authority of studying 

and reviewing its functions, decisions and their success in 

the tasks entrusted  to it under the law through the power to 

dissolve itself according to the terms and mechanisms 

defined by the law and this type of control is substantiate  in 

the authority of the governorate in dissolving the lower 

councils according to the terms stated by the law. 

mailto:Wasam_jsm@yahoo.com
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 However, these  councils cannot perform its control role 

effectively on the local executive bodies except through 

clear mechanisms for the exercise of this jurisdiction and we 

see through this research that the mechanisms set by the law 

is not sufficient to exercise this kind of  control effectively. 

The importance of research that research on the 

subject of the control specialization of the governorate 

councils and advisory is of great importance, particularly at 

now and that for the novelty of the law which governing the 

relation  between these councils with the central authority 

from one side, and its relation with the local executive 

committees from the other and it's the law of the 

governorates that are not belonging to any territory No. 21 

of 2008 ( amended ) and that for the important need to study 

this law to identify the ambiguity which covers its provisions 

and specifying the deficiencies if found.  

However , the studying of this subjects is not free of 

difficulties  because the control that is performed by these 

councils  over the local executive  committees may intersects 

with imposed by the presidential authority over these 

systems in  spite of the variety of supervisors nature , the 

intersection is likely to happen . 
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