
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنازع االختصاص بين االجهزة الرقابية في العراق 

  -دراسة مقارنة-في العراق دارة عمال اإلأعلى 

Conflist of jurisdiction between the Watchdogs about 

administration in Iraq:A comparative study  
                                                 Hadi H. Abd(4)هادي حمزة عبد 

  المستخلص

حتتــل الرقابــة املاليــة واالداريــة علــ  اعمــاك االدار  أتيــة كبــري  يف دوك العــام كافــة، اذ امــا تضــمن تقــدمي 
أفضل اخلدمات للمـواطنن أبسـرع وقـت وأقـل جهـد وتنلفـة، لـ ا اولـت دوك العـام عنايـة خاصـة ابلرقابـة، 
واهتماماً واسعاً هبا، واعتمدت الدولة العراقية من  أتسيسها علـ  جهـا  رقـاي واحـد يقـو  مبمارسـة اعمـاك 
الرقابة عل  نشاطات االدار  من اخلارج وهو ديوان مراق  احلساابت واخـ  يتطـور هـ ا اجلهـا  الرقـاي اىل 

توسـ  يف اختصاصـات  مـ  تطـور عمـل ان اصبحت تسميت  ديـوان الرقابـة املاليـة واخـ  هـ ا اجلهـا  الرقـاي ي
وما شهد  العـراق مـن تطـور يف عمـل االدار ، وانتشـار ظـاهر   1117االدار  يف كافة اجملاالت، وبعد عا  

الفساد االداري واملا  بشنل ملحو ، مما دف  املشرع العراق  للتصدي اىل ه   الظاهر  عن طري  انشاء 
اقـ  بتشـري  ثالثـة قـوانن منـو ً هبـا ثالثـة اجهـ   رقابيـة وهـ  ديـوان أجه   رقابية عديد  أذ قـا  املشـرع العر 

 الرقابة املالية، وهيئة الن اهة، ومنت  املفتش العا .
فضــاًل عـن وجــود الرقابـة ال اتيــة  واملـا ،وعملـت هـ   االجهــ   جمتمعـة علــ  منافحـة الفســاد االداري 

لــإلدار ، الــي متارســها ملراقبــة انشــطتها املتعــدد ، وان ممارســة هــ   االجهــ   الرقابيــة الختصاصــاهتا ادى اىل 
تسـب   الرقابيـة ممـاحصوك تشابك وت اح  يف ه   االختصاصات القـ  بضـالل  علـ  عمـل هـ   االجهـ   

عن عملها لتنون احدى االطرا  الي قـد تضـررت مـن تـ اح   يف تراج  مستوى الرقابة، وانشغاك االدار 
االختصاصات بن االجه   الرقابية، وقـد سـنحت الفرصـة للمفسـدين مبمارسـة الفسـاد االداري واملـا  مـ  

                                                        
 . / منت  املفتش العا و ار  الرتبية  -2
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انشــغاك االجهــ   الرقابيــة يف فــض تنــا ع االختصــاص فيمــا بينهــا، االمــر الــ ي يســتوج  معــ  وجــود جهــة 
اعمــاك االدار  ذات ختصــ  رقــاي ولــديها االختصاصــات النافيــة يف ممارســة رقابيــة فاعلــة وموحــد  علــ  

اعماهلـــا متمتعـــة ابالســـتقالك االداري واملـــا  وبعيـــد  عـــن احملاصصـــات السياســـية واحل بيـــة، علـــ  ان يتمتـــ  
 موظف  ه   اجلهة ابخلرب  والنفاء  والن اهة والت ص .

 اليهـا قـدمت الـي اجلهـة اصة ابلشناوى تتضمن بيانوحتتاج ه   اجلهة الرقابية اىل اعتماد استمار  خ
خبصوصها منعاً لتنرار موضوع الشنوى اما  أك ر مـن جهـة، وتـرب   املت    واالجراءات مسبقاً  الشنوى

 احلاجة املاسة اىل توحيد اجلهة الي حتيل اىل التحقي  االداري، منعاً لت اح  التحقيقات يف املوضوع ذات .
Abstract 
Fiscal and administrative observating the administrative deeds is very 

important all over the world because it insures giving best services to 

citizens in short time and less efforts and cost. Therefore, all states paid 

wide and special attention to observation. And since its foundation, the 

Iraqi state depended on an observational organization whose duty was to 

observe administration from outside. That is Auditing Observer Divan 

(office). Then this observing organization expanded as the administration 

job expanded in all fields.  

After 2003, Iraq witnessed development in administration job, and 

administrative and fiscal corruption spreaded widely and noticeably. So 

Iraqi legislator confronted that phenomenon by legislating three laws by 

which three observational organizations were founded; Financial 

Observation Divan (office), Integrity Commission and General Inspector 

Bureau.  

All of the above organizations worked together to fight the 

administrative and fiscal corruption, beside the self-observation which the 

managing office practices to observe its various activities. It is worth saying 

that those observing organizations did their jobs in a way that their jobs 

interlocked and resulted in retreating the level of observation. On other 

hand the managing offices suffered from the interfering of such 

organization. That gave the chance to the corrupters to practice 

demonstrative and fiscal corruption. The corrupters made use of busyness 

of those organizations in settling their observation disputes.  

Thus, the necessity for one united active observation organization rises. 

Such organization should be specialized in observation and having 

authority to practice its job independently away from the political and 

parties sharing. Meanwhile officials of that organization should be well-

experienced, honest, well-qualified and specialized in observation.  
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Furthermore, this observation staff should use a special form for 

complaints including the party which has already submitted the complaint 

and the procedures adopted to prevent repeating the complaint to more 

than one office. Another necessary need is to unite the cadre who send the 

claim to administrative investigation to prevent many investigations about 

one subject.  

 المقدمة

 أواًل / موضوع البحث:
نظراً لشيوع ظاهر  الفساد اإلداري واملا  يف البلد والي كانت نتيجة أسباب عد ، منها عد  خضوع 

اإلدارية لقوانن وتعليمات واضـحة ومعلنـة متنـن مـن الرقابـة عليهـا، أو بسـب  جهـل السلطات السياسية و 
املواطن هب   القوانن والتعليمات، أو بسب  هيمنة اجلهات اإلدارية عل  الرقابة الداخلة ضمن تشنيالهتا 

األمــر أو التــدخالت السياســية يف شــؤون الرقابــة وكــ لك عــد  وجــود الرجــل املناســ  يف منانــ  املناســ ، 
ال ي أدى إىل التفات املشرع العراق  إىل تدارك هـ   الظـاهر  واحلـد مـن ااثرهـا وحتجيمهـا قـدر املسـتطاع، 

 وذلك عن طري  انشاء أجه   رقابية مت صصة ومستقلة.
وقــــد أوجــــد املشــــرع العراقــــ  أجهــــ   رقابيــــة مت صصــــة اختصاصــــاً دقيقــــاً ابلرقابــــة علــــ  أعمــــاك اإلدار  

اري أبشــنال  كافــة و هــ   األجهــ   مســتقلة عــن اإلدار  وتتم ــل يف )ديــوان الرقابــة ومنافحــة الفســاد اإلد
 املرتتبــة النتـائ  مـ  الرقابـة عمـل يف األجهــ   املسـتقلة اسـتحداث ويتماشـ  ،(املاليـة االحتـادي وهيئـة الن اهـة

 والــي ،العامــة واملصــلحة العــا  املــاك علــ  احلفــا  شــعار حتــت األفــراد نشــاط يف الدولــة تــدخل اتســاع علــ 
، كمـــا اوجـــد (1)عدمـــ  مـــن اإلداري العمـــل مشـــروعية مبوجبهـــا يتحـــدد والـــ ي اإلداري العمـــل غايـــة تشـــنل

 اجه   اخرى غري مستقلة استقالاًل اتماً عن االدار  كما يف جها  منت  املفتش العا .
 التنظـي  خـارج ةمسـتقل قبل أجه   من ميارس ال ي الرقاي ابألسلوب األخ  هو الدوك اجتا  كما وأن

 الرقابة ان هو االجتا  ه ا وسب ، اإلدارية األجه   داخل يف اإلدارية الرقابة جبان  عملها ومتارس اإلداري
 الرئيس لتأثريات تنون عرضة اإلدار  أعماك عل  الداخلية الرقابة ، وذلك كون(7) حمدود  اجلدوى األخري 
 اجلهـــا  مســـؤوك إبعفـــاء التـــدخل و عملهـــا  ليـــة كالتـــدخل  ،مباشـــر  بصـــور  ســـواء أكانـــت عليهـــا اإلداري
 .األجه   هل   املالية املوا نة كتحديد مباشر  غري بصور  أ  الرقاي،

الن اهـة ابإلضـافة اىل وجـود ديـوان الرقابـة املاليـة  وقد مت إنشاء جها  رقاي مستقل يف العراق وهو هيئـة
 االحتادي املستقل.

 الرقابيـــة األجهـــ   عمـــل يف االختصـــاص تنـــا ع مـــن نـــوعن وجـــود عـــن العملـــ  الواقـــ  لنـــا كشـــف وقـــد
 السليب. والتنا ع االجياي التنا ع وهو، العراق يف اإلدار  أعماك عل  امل تصة

                                                        
 .55ص، 1121، دهوك جامعة مطبعة، 1ط، اإلداري القضاء، ليلو راض  ما ن. د -1
 .667ص ،1116، االسنندرية، املعار  منشا ، العامة اإلدار  اصوك، شيحا الع ي  عبد إبراهي . د -7
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 ثانيًا / أهمية املوضوع:
وجود رقابة فاعلة عل  عمل ه    إىلنشاطها، أضحت احلاجة ماسة  واتساعم  تطور عمل اإلدار ، 

املوضـــوع يف التطـــورات الـــي المســـت عمـــل  أتيـــةاإلدار  تتميـــ  ابلت صـــ ، والنفـــاء  والن اهـــة، وتتجلـــ  
خطـر آفـة تواجههـا الـدوك املعاصـر  وهـ  آفـة الفسـاد أاإلدار  ويف أتية األجهـ   الرقابيـة ودورهـا يف معاجلـة 

 .تبة عل  عمل ه   األجه  اإلداري، ويف أتية معاجلة اآلاثر املرت 
 ثالثًا / مشكلة البحث:

منحت القوانن الناف   يف العراق صالحية منافحة الفساد اإلداري واملا  وسلطة ممارسة الرقابة عل  
أعماك اإلدار  اىل أك ر من جهة رقابية، كما منحت ه   اجلهـات سـلطات ومهـا  متشـاهبة، االمـر الـ ي 

ح  يف االختصاصـــات املمنوحــــة هلــــ ، ممـــا يرتتــــ  عليـــ  ارابك عمــــل هــــ   يـــؤدي اىل حصــــوك تـــداخل وتــــ ا
األجهــ   الرقابيــة، واملؤسســات الــي تراقبهــا، واهلــدر يف االمــواك املرتتبــة علــ  االنفــاق عليهــا، ومــن هنــا تــرب  
احلاجة اىل االجابة عن تساؤالت عد  يف ه ا السياق منها كيف حيصل التنا ع يف اختصاصـات االجهـ   

 بية؟، وماه  االاثر املرتتبة عل  ذلك؟ وكيف يت  معاجلة ه ا التنا ع؟.الرقا
 رابعًا / منهجية ونطاق البحث:

سو  نعتمد يف حب نا لـ )تنا ع االختصاص بن األجهـ   الرقابيـة علـ  أعمـاك اإلدار  يف العـراق دراسـة 
قابيـة يف العـراق وجمـاالت التنــا ع مقارنـة( علـ  مـنه  التحليـل املقـارن والـ ي حنلـل مبوجبـ  واقـ  االجهـ   الر 

ابملقارنـــــة مـــــ  االجهـــــ   الرقابيـــــة يف مصـــــر ولبنـــــان مـــــ  االشـــــار  اىل بعـــــض الـــــدوك وحتديـــــد نقـــــاط التوافـــــ  
 واالختال ، ونقاط القو  والضعف، وبيان مواطن اخللل واقرتاح احلل املناس  هلا.

 خامسًا / خطة البحث:
 قدمة ومبح ن وكاآليت:بناًء عل  ما تقد  سو  نقس  املوضوع اىل م

املبحــ  االوك: نتنــاوك فيـــ  صــور تنــا ع االختصـــاص وســو  نقســم  اىل مطلبـــن نبحــ  يف املطلـــ  
 االوك: تنا ع االختصاص االجياي ويف املطل  ال اين: تنا ع االختصاص السليب.

مطلبـن نبحـ   املبح  ال اين: االاثر املرتتبـة علـ  تنـا ع االختصـاص بـن االجهـ   الرقابيـة نقسـم  اىل
يف املطلــــــــ  االوك: االاثر القانونيــــــــة لتنــــــــا ع االختصــــــــاص ويف املطلــــــــ  ال ــــــــاين: اآلاثر االخــــــــرى لتنــــــــا ع 

 االختصاص.
 المبحث األول: صور تنازع االختصاص 

أيخــ  تنـــا ع االختصــاص يف عمـــل مؤسســات الدولـــة بصـــور  عامــة وعمـــل املؤسســات الرقابيـــة بصـــور  
نا ع االجياي والتنا ع السليب(، ويتحق  التنا ع االجياي أبن يصدر العمل خاصة، احدى صورتن وتا: )الت

أو القــــرار اإلداري مــــن اجلهــــة أو العضــــو يف اختصــــاص م يســــتند إىل نــــٍ  يف القــــانون، وقــــد يت ــــ  عــــد  
االختصــاص الشــنل الســليب، مــن خــالك امتنــاع جهــة إداريــة أو عضــو إداري عــن اختــاذ قــرار إداري معــن 

 .(6)نها أن  ال يدخل يف نطاق اختصاصها، يف حن اما تنون خمتصة ب  يف حقيقة األمراعتقاداً م
                                                        

 .611نشر، بدون سنة نشر، صد. سعد عصفور، د. حمسن خليل، القضاء اإلداري، القس  ال اين، بدون منان  -6
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وقــــد شــــهدت مؤسســــات الدولــــة بصــــور  عامــــة تنــــا ع يف الســــلطات، وتفشــــ  ظــــاهر  التجــــاو  علــــ  
، وم يســـت ن هـــ ا التنـــا ع يف االختصـــاص اجلهـــات الرقابيـــة، إذ اصـــاب عمـــل هيئـــة الن اهـــة (5)الصـــالحيات
االختصاصـــات، وجتـــاو اً يف الســـلطات، و قامـــت هـــ   اهليئـــة إبجـــراء التحقيـــ  يف العديـــد مـــن  ا دواجـــاً يف

القضــــاا واالخبـــــارات الــــي تـــــدخل مــــن ضـــــمن اختصـــــاص مناتــــ  املفتشـــــن العمــــومين متجـــــاو ً  علـــــ  
 .(4)1127اختصاصات ه   املنات ، وه ا ما بينت  اهليئة ذاهتا يف تقريرها السنوي لعا  

لنــا أنــ  كلمــا تعــددت السياســات واملؤسســات الــي تتــوىل ادار  قطــاع مــا، كلمــا  اد  وممــا تقــد  يتضــح
التقـــاط  والتنـــا ع يف الصـــالحيات، وعـــد  حتديـــد املســـؤوليات و اد  االســـتغالك للوظيفـــة أو املؤسســـة يف 

، وابلتــــــا  تســــــتفحل ظــــــاهر  الفســــــاد اإلداري، وتصــــــبح ســــــهلة االنتشــــــار يف اجملتمــــــ  ويف هــــــ   (3)البلــــــد
 ؤسسات، م  عد  القدر  أو صعوبة السيطر  عليها.امل

وبنـــاًء علـــ  مـــا تقـــد  سنقســـ  هـــ ا املبحـــ  علـــ  مطلبـــن، نبـــن يف املطلـــ  األوك، التنـــا ع االجيـــاي 
 ونبح  التنا ع السليب يف املطل  ال اين ووفقا لآليت:
 املطلب األول: تنازع االختصاص اإليجابي 

أي عمل إداري ممن ميلك االختصاص إبصدار  قانو ً، وان ال  األصل هو أن يصدر القرار اإلداري أو
يق  عد  االختصاص من حي  املوضوع، إذ أن صدور القرار ممن ال ميلك سلطة إصدار  يف مسألة معينة 
تــدخل يف اختصاصــات هيئــة أو عضــو اخــر، فــان هــ ا النــوع مــن عــد  االختصــاص مي ــل اعتــداًء مــن هيئــة 

رى، أو مــن عضــو علــ  اختصــاص عضــو آخــر، وبــ لك يتعــن علــ  كــل اداريــة علــ  اختصــاص هيئــة أخــ
 .(8)سلطة أو هيئة أن حترت  اختصاص اهليئات االخرى

ويتحقـ  التنـا ع اإلجيـاي أو عــد  االختصـاص اإلجيـاي عنــد صـدور القـرار مـن ســلطة إداريـة غـري خمولــة 
أن القـرار الصـريح يعـد صـادراً قانو ً صالحية إصدار ، وقد يصدر ه ا القرار بشنل صريح أو ضم،، إذ 

من اجلهة املوقعة علي ، وقد حيصل ان يشتمل القرار عل  عد  تواقي  فينون صادراً من اجلهة امل تصة إذا  
كانــت احــدى التواقيــ  عائــد  لتلــك اجلهــة، ويعــّد القــرار الضــم، صــادراً مــن الســلطة اإلداريــة املوجــ  اليهــا 

 .(9)الطل  الرام  إىل اصدار ه ا القرار
وقــد ينــون التنــا ع يف االختصــاص بــن املؤسســات واهليئــات املتســاوية يف املســتوى أو املراكــ  الوظيفيــة 
والي متلك االختصاصات اإلدارية ذاهتا، فمنص  رئيس ديوان الرقابة املا  يف العراق يوا ي منص  رئيس 

                                                        
 اجمللـس قبـل مـن االسرتاتيجية ه   اعداد مت ، وقد24، ص1126 – 1121االسرتاتيجية الوطنية ملنافحة الفساد للسنوات  -5
 .العراق يف الفساد ملنافحة املشرتك
 .25، ص1127التقرير السنوي هليئة الن اهة، لعا   -4
 .61، ص1119هة العري يف مواجهة الفساد، صادر عن منظمة الشفافية الدولية، املرك  اللبناين للدراسات، نظا  الن ا -3
 .638، ص1115د. عبد الغ، بسيوين، القانون اإلداري، منشأ  املعار ، االسنندرية،  -8
 .34، ص2935د. ادوار عيد، القضاء اإلداري، اجل ء ال اين، مطبعة البيان، بريوت،  -9
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  مــن ســلطة علــ  اختصاصــات ، وبــ لك فــإن أي جتــاو (21)هيئــة الن اهــة، إذ أن كــال املنصــبن بدرجــة و يــر
 السلطة االخرى من اهليئات يف أعال  يّعد جتاو اً الختصاصها ال ي ينون مصري  البطالن.

وقــــد تتــــداخل االختصاصــــات بــــن ديــــوان الرقابــــة املاليــــة االحتــــادي وهيئــــة الن اهــــة ومناتــــ  املفتشــــن 
األجهــ   الرقابيـة، ومينــن ادراج  العمـومين بصـور  جمتمعــة، أو قـد ينـون التنــا ع بـن جهـا ين مــن بـن هـ  
 بعض احلاالت الي يت  فيها التداخل ابالختصاصات وعل  وف  اآليت: 

 أ ال : تل ي االخبارات  الشكا ى: 
منحــت القــوانن الــي نظمــت عمــل األجهــ   الرقابيــة يف العــراق صــالحية تلقــ  اإلخبــارات والشــناوى 

الفات الي تق  ضمن دوائر الدولة بصور  عامة، ومنحها القـانون الوارد  اليها أبنواعها كافة واملتعلقة ابمل 
ســلطة اختــاذ اإلجــراءات الال مــة يف هــ   الشــناوى، وم تبــن قــوانن هــ   األجهــ   طبيعــة هــ   الشــناوى 
واإلخبارات، وهل ه  من اختصاص اجلهة املعنية الوارد  اليها أ  أما مـن اختصـاص جهـة أخـرى، كمـا م 

جه   الرقابية ما هو اإلجراء املت   إذا قـّد  اإلخبـار أو الشـنوى إىل أك ـر مـن جهـة رقابيـة تبن قوانن األ
ومن ه  اجلهة امل تصة يف اجراء التحقي  إذا حتققت ه   احلالة؟، وم جند نصـاً قانونيـا  ؟،يف الوقت ذات 

أو اليــة عمــل لإلجابــة عــن هـــ   االســئلة، األمــر الــ ي حيتــاج إىل تـــدخل تشــريع  حلصــر هــ   الشـــناوى 
 واإلخبارات جبهة معينة وخمتصة.

إىل كل ه   األجه   الرقابية أو عدد وقد أفر  لنا الواق  العمل  قيا  صاح  الشنوى بتقدمي شنوا  
منهـا أو تقدميـ  الشـنوى جلهـة غـري خمتصـة ظنـاً منــ  أنـ  سـو  حيصـل علـ  مبتغـا  أبسـرع وقـت، أو لعــد  
ثقت  ببعض ه   األجه  ، األمر ال ي يسـب  االرابك يف عمـل األجهـ   الرقابيـة وهـدر الوقـت واجلهـد مـن 

 ة من جان  اخر.جان ، وارابك عمل االدارات اخلاضعة للرقاب
ويف مصــر م يشــر قــانون اجلهــا  املركــ ي للمحاســبات إىل اختصــاص هــ ا اجلهــا  يف تلقــ  اإلخبــارات 
والشـناوى، ابلــرغ  مــن ان طبيعــة عمـل هــ ا اجلهــا  تقتضــ  قيامــ  ابختـاذ اإلجــراءات الال مــة يف مــا خيــ  

لســنة  56الرقابــة اإلداريــة رقــ  )اإلخبــارات والشــناوى اخلاصــة ابمل الفــات املاليــة، وقــد نــ  قــانون هيئــة 
املعــدك( علــ  اختصــاص اهليئــة بتلقــ  الشــناوى اخلاصــة مب الفــة القــوانن أو اإلتــاك يف واجبــات  2946

 .(22)الوظيفة أو اخلدمات
( املعـــدك وال قـــانون التفتـــيش 2987لســـنة  81وأمـــا يف لبنـــان فلـــ  يـــن  قـــانون ديـــوان احملاســـبة رقـــ  )

املعدك( عل  صالحية تلق  اإلخبـارات والشـناوى، ااّل أن طبيعـة عمـل  2959لسنة  225املرك ي رق  )
ه   األجه   الرقابية تفرض قيامها ابختاذ اإلجراءات املناسـبة فيمـا يتعلـ  ابإلخبـارات والشـناوى الـي تـرد 

 إليه  واخلاصة ابمل الفات املالية واإلدارية.

                                                        
/  6املعــدك( واملــاد  ) 1122لســنة  72( مــن قــانون ديــوان الرقابــة املاليــة االحتــادي يف العــراق رقــ  )/ اثنيــاً  11تنظــر املــاد  ) -21

 (.1122لسنة  71اثل اً( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  )
 املعدك. 2946( لسنة 56/ د( من قانون اعاد  تنظي  هيئة الرقابة اإلدارية املصرية رق  ) 1تنظر املاد  ) -22
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سألة غياب الن  يف قوانينها بصالحية تلق  وب لك تشرتك األجه   الرقابية يف كل من مصر ولبنان مب
الشـناوى واإلخبـارات خالفـاً لقـوانن األجهــ   الرقابيـة يف العـراق الـي نصــت علـ  صـالحية هـ   األجهــ   

 بتلق  اإلخبارات والشناوى.
 اث يا : صمحية الردقيق  الرفريش:

دقي  وتفتـيش حسـاابت ونشـاطات لقد منح قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العـراق صـالحية تـ
اجلهات اخلاضعة لرقابت  والتحق  من سالمة التصر  يف االمواك العامة، وفاعلية تطبي  القوانن واألنظمة 

 .(21)والتعليمات
وللديوان يف سبيل ذلك طل  األوليات الال مة وإعـداد فـرق تفتـيش وتـدقي  وسـواء كـان هـ ا التـدقي  

 إداري أو ما .
، وتلتــ   دوائــر الدولــة كافــة (27)ة القيــا  أبي عمــل يســه  يف منافحــة الفســاد والوقايــة منــ وهليئــة الن اهــ

، ومـن منطـوق (26)بت ويد اهليئة مبا تطلب  من واثئ  وأوليات ومعلومات تتعلـ  ابلقضـية املـراد التحـري منهـا
 ولة.منح ه   الصالحية يستدك ان هل   اهليئة سلطة التدقي  والتفتيش عل  كافة دوائر الد

وكـ لك ملنتــ  املفــتش العــا  يف كـل و ار  أو جهــة غــري مرتبطــة بـو ار  صــالحية اخضــاع اداء الــو ارات 
 .(25)ودوائر الدولة إلجراءات املراجعة والتدقي  والتقيي  والتفتيش وأي نشاط آخر ملراجعة األداء
قــابته ، وهلــ  حــ  وإبمنــان مــوظف  املنتــ ، الوصــوك دون قيــود إىل مجيــ  مناتــ  الــو ار  اخلاضــعة لر 

االطــــالع علـــــ  كافـــــة الســـــجالت وبيـــــا ت املعلومـــــات والتقـــــارير واخلطـــــط والتوقيعـــــات واألوامـــــر والعقـــــود 
 .(24)وامل كرات واملراسالت االخرى مبا يف ذلك املراسالت االلنرتونية

وب لك من املمنن أن حيصل تنا ع أو تـ اح  يف االختصاصـات عـن طريـ  اجـراء التـدقي  أو التفتـيش 
ل  اية دائر  من دوائر الدولـة مـن قبـل هـ   األجهـ   الرقابيـة، إذ تقـو  كـل هـ   األجهـ   الرقابيـة أو عـدد ع

ممــا ينلــف اإلدار  موضــوع الرقابــة تنــاليف اضــافية يف تصــوير  ا،منهــا بطلــ  ذات األوليــات املــراد تــدقيقه
قـــات االضـــافية، والضـــغط علـــ  األوليـــات املطلوبـــة مـــن قبـــل األجهـــ   الرقابيـــة، وبـــ ك اجلهـــد والوقـــت والنف

ون عـــد  ت ويـــده  هبـــا تعـــد خمالفـــة حتاســـ  عليهـــا ، كـــاملـــوظفن يف اإلدار  لغـــرض ت ويـــده  هبـــ   األوليـــات
،  هيــك عــن التنــا ع احلاصــل إذا مت طلــ  النســ ة االصــلية لــ ات املوضــوع مــن (23)قــوانن هــ   األجهــ  

 قبله .

                                                        
 املعدك. 1122( لسنة 72/ أواًل( من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق رق  ) 4ظر املاد  )تن -21
 .1122( لسنة 71/ سابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 5تنظر املاد  ) -27
 . 1122لسنة ( 71/ أواًل( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 25/ سابعاً،  5ينظر املواد ) -26
( لســـنة 53ينظــر القســـ  األوك مــن قـــانون املفتشــن العمـــومين العراقــ  الصـــادر مبوجــ  أمـــر ســلطة االئـــتال  املؤقتــة رقـــ  ) -25
 املعدك. 1116
( 53( من قـانون املفتشـن العمـومين العراقـ  الصـادر مبوجـ  أمـر سـلطة االئـتال  املؤقتـة رقـ  )2ينظر القس  )السادس /  -24
 املعدك. 1116لسنة 

 ( مــن قــانون3املعــدك واملــاد  ) 1122( لســنة 72/اثل اً/رابعــاً( مــن قــانون ديــوان الرقابــة املــا  العراقــ  رقــ  ) 1ينظــر املــاد  ) -23
 .املعدك 2946 لسنة( 56) رق ، املصرية اإلدارية الرقابة تنظي  اعاد 
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التفتـــيش والتـــدقي  اإلداري واملـــا  علـــ  دوائـــر ويف مصـــر ميـــارس اجلهـــا  املركـــ ي للمحاســـبات مهمـــة 
 .(28)ومؤسسات الدولة

املعــدك، هــ    2946( لســنة 56وكــ لك مــنح قــانون اعــاد  تنظــي  هيئــة الرقابــة اإلداريــة املصــرية رقــ  )
، وه ا ما يدعو اجلها ين (29)اهليئة اجراء التفتيش والتدقي  سواء عل  مستوى امل الفات املالية أو اإلدارية

اعــال  إىل التصــاد  و التــ اح  يف اختصاصــات التــدقي  والتفتــيش وعلــ  النحــو الــ ي مت بيانــ  يف األجهــ   
 الرقابية يف العراق.

وأما يف لبنان فيرتك  تدقي  ديوان احملاسبة عل  األمـور املاليـة، مـن خـالك رقابتـ  السـابقة والالحقـة، إذ 
( مــن قــانون ديــوان 63نتــائ  املاليــة وبــ لك نصــت املــاد  )أن ديــوان احملاســبة يــنظ  تقــارير  الســنوية علــ  ال

املعدك عل  أنـ  )يـنظ  الـديوان يف مايـة كـل سـنة تقريـراً عـن نتـائ  رقابتـ   2987( لسنة 81احملاسبة رق  )
 واالصالحات الي تقرتح ادخاهلا عل  خمتلف القوانن واألنظمة الي يؤدي تطبيقها إىل نتائ  مالية(.

، فتــيش املركــ ي يف لبنــان ابلتفتــيش والتــدقي  اإلداري واملــا  علــ  املؤسســات العامــةوخيــت  جهــا  الت
وتصـــدر األوامـــر اخلاصـــة بتنليـــف املـــوظفن يف التفتـــيش، امـــا عـــن رئـــيس ادار  التفتـــيش املركـــ ي يف مجيـــ  

، (11)ا االحــواك، أو عــن رئــيس الــديوان أو املــدع  العــا  لــدى الــديوان إذا كــان األمــر يتعلــ  ابلتفتــيش املــ
وهـ ا االجـراء يقلـل مـن التـ اح  ابالختصاصـات بــن هـ ين اجلهـا ين الرقـابين، ففـ  هـ ا االجـراء نــرى ان 
لبنان تقدمت خطو  عل  كل من العراق ومصر يف إصدار أوامر التنليف للمفتشن، إذا كان يتعلـ  هـ ا 

 التفتيش ابألمور اإلدارية، أو املالية وكل جها  حس  اختصاص .
 اثلثا : سلطة الرح يق  اإلحالة إليه:

يعــد التحقيــ  أحــد اإلجــراءات املهمــة واجلوهريــة الــي يتعــن علــ  اجلهــة امل تصــة أن تت ــ ها قبــل أن 
 .(12)توق  أي نوع من أنواع اجل اءات عل  املوظف العا 

راق أيمـر وختتلف سلطة االحالة إىل التحقي  من دولـة إىل اخـرى حسـ  نظـا  الدولـة املتبـ ، ففـ  العـ
 طري  عن االداري التحقي  وجيري ابإلحالة إىل التحقي  الرئيس اإلداري سواء كان الو ير أو رئيس الدائر ،

 . (11)القانون يف جامعية شهاد  عل  حاصالً  أحده  ينون أن عل  اعضاء ثالثة من منونة جلنة
القــائ  ابلتحقيــ  مــن منتســيب  أمـا التحقيــ  اجلنــائ  فيلــ   أن يصــدر بــ  أمـر قضــائ ، أو و اري إذا كــان

هيئة الن اهة، وعمل ه ا احملق  يف األساس هو إجراء التحقي  اجلنائ ، وينون حامل لشهاد  حمدد  ذات 
 .(17)صلة ابلقانون ويعمل حتت إشرا  ومتابعة القضاء

ة وكــ للك لألجهـــ   الرقابيـــة يف العــراق ســـلطة اجـــراء التحقيـــ  بنفســها أو إحالتـــ  إىل اجلهـــات امل تصـــ
 إلجرائ ، حس  الصالحيات امل ولة إليها، وحس  جسامة امل الفة املرتنبة.

                                                        
 املعدك. 2988( لسنة 266)( من قانون اجلها  املرك ي للمحاسبات املصري رق  5ينظر املاد  ) -28
 املعدك. 2946( لسنة 56( من قانون اعاد  تنظي  الرقابة اإلدارية املصرية، رق  )1املاد  ) تنظر -29
 املعدك.  2959( لسنة 225( من قانون التفتيش املرك ي اللبناين، رق  )4/  1/  2/  21ينظر املاد  ) -11
ـــا ات املوظـــف العـــا  و   -12 ـــة اإلدار  كـــوثر حـــا   ســـلطان، امتي ـــة –اثرهـــا يف  اد  فاعلي ، رســـالة ماجســـتري، كليـــة -دراســـة مقارن

 .279، ص1111القانون، جامعة بغداد، 
 املعدك. 2992( لسنة 26/ أواًل( من قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  رق  ) 21تنظر املاد  ) -11
 .127ص ،1122، بغداد، صباح منتبة، 1ط، الفساد منافحة يف القضاء و القانون سام رضوان املوسوي، دور -17
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إذ ميلك ديوان الرقابة املالية االحتادي صالحية احالة امل الفات إىل التحقي ، فعنـد اكتشـاف  امل الفـة 
، إذ وه   االحالة جوا يـة وليسـت وجوبيـة ،يطل  من منت  املفتش العا  أو هيئة الن اهة اجراء التحقي 

( مــن قــانون ديــوان الرقابــة املاليــة االحتاديــة علــ  أن )للــديوان عنــد اكتشــا  خمالفــة ان 26نصــت املــاد  )
يطلــ  مــن املفــتش العــا  أو هيئــة الن اهــة اجــراء التحقيــ .....(، ومــن منطــوق هــ   املــاد  نــرى ان القــانون 

انـ  كـان االجـدر ابملشـرع العراقـ  ان جعل للديوان اخليار يف االحالة للتحقي  أو عد  االحالـة، وهنـا نـرى 
يل   ديـوان الرقابـة املاليـة االحتـادي إبحالـة التحقيـ  إىل اجلهـات امل تصـة أو اجـراء التحقيـ  بنفسـ ، ال ان 
يـــرتك امـــر االحالـــة مرهـــو ً إبراد  الـــديوان، وكـــ لك لـــرئيس الـــديوان أن يطلـــ  مـــن الـــو ير أو رئـــيس اجلهـــة 

، هـ ا ويلتـ   ديـوان الرقابـة املاليـة ان (16)املسـؤوك عـن امل الفـة إىل التحقيـ اخلاضعة لرقابتـ  احالـة املوظـف 
يودع مجي  االدلة عن أعماك الغش والتب ير واساء  التصر  إىل املفتش العا  امل ت  ليتوىل األخري اختاذ 

 . (15)اإلجراءات املناسبة
ة امل الفـــات املنتشـــفة علـــ  منتـــ  وجنـــد أن القـــانون اتر  خيـــري ديـــوان الرقابـــة املاليـــة االحتـــادي إبحالـــ

املفتش العا  وهيئة الن اهة، أو يطل  رئيس الديوان من الو ير إحالة املوظف امل الف إىل التحقي ، ويل   
الديوان إبيداع مجي  األدلة املتعلقة أبعماك الغش والتب ير وإساء  التصر  لدى املفتش العا  اترً  أخرى، 

إىل التحقيــ  امـــر يتعــارض وتو يـــ  االختصاصــات بصـــور  دقيقــة وواضـــحة،  إذ أن هــ ا التعــدد يف االحالـــة
ويـؤثر سـلباً علـ  عمـل االدارات مـن جانـ ، وعمـل األجهـ   الرقابيـة مـن جانـ  آخـر، والسـب  يف ذلـك 
يعود إىل ك ر  اجلهات الي متلك صالحية التحقي  أو االحالة الي ، ال بل ان اجلهة الواحد  ختري ابإلحالة 

 حقي  إىل اك ر من جهة خمتصة.إىل الت
، وهلــا كــ لك أن تطلــ  مــن جهــات اخــرى اجــراء (14)وهليئــة الن اهــة ايضــاً التحقيــ  يف قضــاا الفســاد

، وكـــ لك ملنتـــ  املفـــتش العـــا  صـــالحية االحالـــة إىل التحقيـــ  علـــ  (13)التحقيـــ  كمنتـــ  املفـــتش العـــا 
أبجـراء التحقيـ  يف امل الفـات املنتشـفة  ه ا ابإلضافة إىل اختصاص  االصـيل املناسبة،سلطات التحقي  

 .(18)من قبل  أو احملالة الي  من جهات اخرى
 ويف مصر فإن سلطة التحقي  واإلحالة إلي  تنون من قبل جهتن:

األوىل )اجلهة اإلدارية( والي تتم ل ابلو ير امل ت ، إذ ل  أن حييل إىل التحقيـ  كـل موظـف مت تعيينـ  
بدرجة مدير عا ، اما من ه  اقل درجة من هؤالء املوظفن فأن وكيل الو ير أو مبرسو  مجهوري أو من ه  

 .(19)اإلداري رئيس املصلحة حبس  االحواك هو ال ي يتوىل احالته  إىل التحقي 

                                                        
 املعدك. 1122( لسنة 72/ أواًل( من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق، رق  ) 25، 26تنظر املواد ) -16
 .1122( لسنة 71/ اثل اً / رابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 12تنظر املاد  ) -15
 . 1122( لسنة 71/ أواًل( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 7تنظر املاد  ) -14
 .235، ص1121التقرير السنوي ملنت  املفتش العا  يف و ار  الرتبية لعا   -13
( مــن قــانون املفتشــن العمــومين العراقــ  الصــادر مبوجــ  أمــر ســلطة االئــتال  املؤقتــة رقــ  6، 1القســ  )اخلــامس /  ينظــر -18

 املعدك. 1116( لسنة 53)
، 1117امحــــد حممــــود الربيعــــ ، التحقيــــ  اإلداري يف الوظيفــــة العامــــة، رســــالة ماجســــتري، كليــــة القــــانون، جامعــــة املوصــــل،  -19

 .74ص
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وال انية ه  )النيابة اإلدارية(، إذ هلا صالحية التحقي  يف امل الفـات الـي ترفـ  اليهـا مـن رئـيس الرقابـة 
، وكـ لك تقــو  مبهمـة التحقيــ  يف امل الفـات الــي تـرد إليهــا عـن طريــ  الشـناوى مــن (71)ئبــ اإلداريـة أو  

 .(72)االفراد أو اهليئات
وعل  الرغ  من وجود جهتن فقط تقو  إبجراء التحقي  يف مصر خالفاً ملا هو عليـ  احلـاك يف العـراق 

اختياريـــة وال اميـــة كمـــا مت  الـــ ي ينـــون فيـــ  التحقيـــ  واالحالـــة إليـــة مـــن عـــد  جهـــات، وذات صـــالحيات
توضيح  سابقاً، االّ أن هناك من يرى أن ممارسة النيابة اإلدارية ألعماك التحقي  في  نوع مـن اال دواج يف 
تو يــ  االختصاصــات، كمــا ان يف ذلــك اضــعافاً لســلطة الــرئيس اإلداري علــ  مرؤوســي ، كــون املــدير هــو 

مــن السـلطة يعــادك مـا يتحملــ  مـن املســؤولية، ويـرى هــ ا املسـؤوك عــن جنـاح إدارتــ  وجيـ  أن يتمتــ  بقـدر 
الرأي أن منح النيابـة اإلداريـة االختصـاص االصـيل يف التحقيـ  يعـد اعتـداًء واضـحاً علـ  سـلطات الـرئيس 

 .(71)اإلداري يف جماك التحقي 
 عن طري  اجلهات االتية: (77)وأما يف لبنان فيحاك املوظف امل الف إىل جملس التأدي 

 الي هلا ح  التعين.السلطة  .2
 .(76)هيئة التفتيش املرك ي .1
ديوان احملاسبة أو املدع  العا  لدى الديوان وذلك عن طري  تنليف هيئة التفتـيش املركـ ي  .7

، وكـ لك للمـدع  العـا  يف الـديوان ان (75)أبجراء التحقي  وف  مـا تقتضـي  املصـلحة العامـة
 .(74)جيري التحقي  بنفس  يف موضوع امل الفة

 .(73)شنل فعل املوظف امل الف للقانون جرمية فيت  إحالت  إىل القضاءوإذا 
ونســتنت  ممــا تقــد  أنــ  كلمــا ا دادت اعــداد األجهــ   الرقابيــة، ومنحــت صــالحيات التحقيــ  واالحالــة 
الي ، بدون أن ينون هناك تنظي  يف االحالة وتنسي  مسب  يف إجراء التحقي ، فإن كل ذلك سيؤدي إىل 

ع يف االختصـــاص مـــا بـــن هـــ   األجهـــ   الرقابيـــة، أو كمـــا يـــرى جانـــ  مـــن الفقـــ  أن حيصـــل ا دواج وتنـــا  
، مما يؤدي إىل هدر اجلهود واملوارد و اد  النفقات وضغط مضـا  (78))ت اح  يف االختصاصات الرقابية(

 عل  كاهل املؤسسة موضوعة املراقبة.

                                                        
 املعدك. 2946( لسنة 56( من قانون اعاد  تنظي  الرقابة اإلدارية املصرية، رق  )8تنظر املاد  ) -71
 املعدك.  2958( لسنة 223النيابة اإلدارية واحملاكمات التأديبية يف مصر رق  )( من قانون 1تنظر املاد  ) -72
 .239ص ،2988، نشر منان بدون، اجلامعية الدار، اإلداري د. ماجد راغ  احللو، القضاء -71
 يسم  اجمللس التحقيق  يف لبنان )جملس أتدي (. -77
 21/4/2959( يف 221ادر مبوجـــ  املرســـو  االشـــرتاع  رقـــ  )( مـــن نظـــا  املـــوظفن اللبنـــاين الصـــ2/  58تنظـــر املـــاد  ) -76
 املعدك.
 املعدك. 2987( لسنة 81( من قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق  )18تنظر املاد  ) -75
 املعدك. 2987( لسنة 81( من قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق  )48/2تنظر املاد  ) -74
 املعـــدك اخلـــاص أبنشـــاء جهـــا  التفتـــيش املركـــ ي 2959( لســـنة 221الشـــرتاع  رقـــ  )( مـــن املرســـو  ا2/ 42تنظـــر املـــاد  ) -73
 .اللبناين

، 2اعـاد  هينلـة اجلهـا  االداري للدولـة يف اطـار الواقـ  الـدو  املعاصـر دراسـة قانونيـة اجتماعيـة، طبالك أمن  ين الـدين،  -78
 .616، ص1127دار الفنر اجلامع ، القاهر ، 
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 املطلب الثاني: التنازع السلبي
دما يرفض كـل مـن املـرجعن اختصاصـ  للنظـر يف القضـية الواحـد  معتـرباً أمـا يتحق  التنا ع السليب عن

 .(79)خارجاً عن صالحيت 
وك لك يتحق  ه ا التنا ع عندما تت رع سلطة إداريـة خطـأ بعـد  اختصاصـها لـرفض اختـاذ قـرار معـن 

مبجــــرد رأي  وهــــ  متلــــك الصــــفة القانونيــــة الختــــاذ ، أو عنــــدما تعتــــرب الســــلطة امل تصــــة خطــــأ امــــا مقيــــد 
كأن ينون هـ ا الـرأي صـادراً مـن منظمـة رأيهـا غـري ملـ  ، االّ أنـ  يـدخل يف   ،استشاري غري مل   هلا قانو ً 

 .(61)عمل املؤسسة املعنية، كاآلراء الي تصدر من النقاابت عل  سبيل امل اك
 اجلها  ليس كون   ،الي  الوارد  اإلخبارات أو القضاا عن ومن صور التنا ع السليب ختل  اجلها  الرقاي

( اثنــن ومخســن الــف اخبــار حمفــو  يف هيئــة الن اهــة 51111فقــد مت الع ــور علــ  ) ،فيهــا ابلنظــر امل ــت 
دون اختـــاذ اجـــراء مناســـ  فيهـــا، وكـــ لك عـــد  االهتمـــا  ابلقضـــاا املهمـــة الـــي فيهـــا هـــدراً كبـــرياً يف املـــاك 

 .(62)العا 
وكلــة إليــ  مــن تــدقي  و تفتــيش علــ  اعتبــار أن هنــاك و قــد يت لــ  كــل جهــا  رقــاي عــن األعمــاك امل

ان منتـ  املفـتش العـا  يف  1127جها اً آخر يقو  هب   املهمة، فقد بن تقرير ديوان الرقابـة املاليـة لعـا  
، وكــ لك قلــة الــ ارات التفتيشــية (61)% مــن هــ ا العــا 21و ار  البيئــة م ينفــ  مــن خطتــ  التفتيشــية ســوى 

، إن تـرك (67)  يف و ار  العدك لدائر  االصالح العراقية والسجون التابعة هلا ل ات العا ملنت  املفتش العا
اجلهات الرقابية لألعماك املوكلة إليها هو إحد الصور املهمة للتنا ع السليب فيما بن ه   األجه   الرقابية، 

يبتعـــد عـــن التعـــاون مـــ  والـــ ي يلقـــ   اثر  الســـلبية علـــ  مصـــلحة املـــواطن فيضـــعف ثقتـــ  هبـــ   األجهـــ   و 
 العاملن فيها.

مـن هيـأ  التأديـ  العليـا يف لبنـان، انتقـد مبوجبـ  عـد  القيــا   2959ويف التقريـر السـنوي الصـادر عـا  
ابملها  الرقابية والتأديبية من قبل األجه   الرقابية واملؤسسات العامة الي متتلك سلطة الرقابة، وعد  إحالة 

خمالفات كبري  إىل هيئة التأدي  العليا ليت  اختاذ اإلجـراءات املناسـبة حبقهـ ، إذ م املوظفن ال ين يرتنبون 
( قضـــية، رغـــ  امل اطبـــات الـــي أجرهتـــا اهليئـــة مـــ  املؤسســـات العامـــة 12حتـــاك إىل اهليئـــة املـــ كور  ســـوى )

 .(66)والبلدات
ءات أو اآلليــة املتبعــة إذا واملالحــظ عــد  وجــود نــ  يف قــوانن األجهــ   الرقابيــة يف العــراق يبــن اإلجــرا

رفــض أحــد هــ   األجهــ   الرقابيــة القيــا  أبمــر معــن أحيــل إليــ  مــن أي جهــة ســواء كانــت هــ   اجلهــة مــن 
منظمـات اجملتمـ  املــدين أو مـن املؤسسـات احلنوميــة، فهـل يــرتك موضـوع االخبـار أو الشــنوى عـن قضــية 

إذ أن القوانن الناف   وامل تصة هبـ ا املوضـوع م فساد دون أن يت   هبا إجراء من قبل األجه   الرقابية؟، 
                                                        

، 1116 بــريوت، احلقوقيــة،  يــن منشــورات واجل ائيــة، املدنيــة احملاكمــات أصــوك يف االختصــاص نظريــة د. اليــاس ابــو عيــد، -79
 .588ص

 .33ص ،2935، بريوت، البيان مطبعة، ال اين اجل ء، د. ادوار عيد، القضاء اإلداري -61
 .25، ص1127التقرير السنوي هليئة الن اهة يف العراق لعا   -62
 .123، ص1127الية االحتادي العراق  لعا  تقرير ديوان الرقابة امل -61
 .66تقرير ديوان الرقابة املالية االحتادي، املصدر نفس ، ص -67
 .385ص ،1115، بريوت، احلقوقية احلليب منشورات، 2ط، العامة اإلدار  د. طارق اجمل وب، -66
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تن  عل  وجود جهة معينة مينن اللجـوء إليهـا إذا رفضـت شـنوى أو اخبـار قـد  مـن مـواطن، وتـ رعت 
 األجه   الرقابية بعد  اختصاصها مبوضوع ه ا االخبار أو الشنوى.

يف الطلبـات املقدمـة إىل جهـات  يف حن عاج جملس الدولة الفرنس  بصور  عامة حالة التنا ع السليب
غري خمتصة، سواء كان ه ا التنا ع عل  مستوى املؤسسات العامة أو عل  مستوى األجهـ   الرقابيـة فيهـا، 
إذ استقر قضاؤ  عل  ان  إذا قد  الطل  إىل جهة غري خمتصة وكان هلا دور يف فح  الطل ، م اك ذلك 

 مــة عــن الطلــ  املقــد  إليهــا، وامتنعــت تلــك اجلهــة عــن ت ويــد اجلهــة صــاحبة االختصــاص ابملعلومــات الال
القيا  بدورها وم تق  إبحالة الطلـ  إىل اجلهـة امل تصـة لغـرض اختـاذ إجراءاهتـا فيـ ، فقـد عـّد هـ ا اإلجـراء 
مبن لــة قــرار إداري ســليب وابإلمنــان أن يرفــ  ضــد  دعــوى اإللغــاء، أمــا إذا مت تقــدمي الطلــ  إىل جهــة غــري 

   اجلهــة دور فيـ  فيتوجــ  علـ  هــ   اجلهـة أن تــرفض قبـوك هــ ا الطلـ  أتسيســاً علــ  خمتصـة وم ينــن هلـ
عد  االختصاص، وال حي  هلـا أن حتفظـ  دون ابـال  مقـد  الطلـ ، وإذا قـد  الطلـ  إىل اجلهـة امل تصـة 

 .(65)قانو ً وامتنعت عن اختاذ اإلجراء املناس  بشأن  فيعّد امتناعها قراراً سلبياً قاباًل لإللغاء
ويف قرار صادر عن احملنمة االحتادية العليا يف العراق قررت ه   احملنمة )...... ولدى عطف النظر 
يف احلن  املمي  وجد ان  غري صحيح وخمالف للقانون ذلك ان حمنمة القضاء اإلداري قضـت بـرد دعـوى 

س  القانون طريقاً للتظل  املدع  من جهة االختصاص.....بوصفها اما ال ختت  ابلقرارات اإلدارية الي ر 
منهــــــــا أو االعـــــــــرتاض عليهـــــــــا أو الطعــــــــن هبـــــــــا دون ان تالحـــــــــظ ان املــــــــدع  يـــــــــدع  يف دعـــــــــوا  املرقمـــــــــة 

امتنـــاع املـــدع  عليـــ  اضـــافة إىل وظيفتـــ  مـــن تـــروي  معاملتـــ  التقاعديـــة واكماهلـــا وفقـــاً  1121/ق/6161
صـادر عـن املـدع  عليـ  / اضـافة لوظيفتـ   لالستحقاق القانوين..... ومبا ان القرار املطعون في  قرار سـليب

يقضــ  بعــد  تــروي  معاملــة املــدع  التقاعديــة وارســاهلا إىل دائــر  التقاعــد وفــ  الســياقات املتبعــة، فتنــون 
 .(64)حمنمة القضاء اإلداري ه  امل تصة بنظر الدعوى املقامة بعد توفر شروطها.....(

للدائر  الي ه  من اختصاصها القيا  هبا، قراراً سلبياً  وب لك يعّد االمتناع عن القيا  ابألعماك املوكلة
 قاباًل للطعن في ، وف  توج  احملنمة االحتادية العليا يف العراق.

ونـرى أن تنــا ع االختصــاص الســليب بــن األجهــ   الرقابيــة هــو أخطــر وأشــد وطــأً  مــن التنــا ع اإلجيــاي، 
ساد اإلداري واملا  يف البلد، وأن ترك أي قضية والسب  ينمن يف أن عمل ه   األجه   هو منافحة الف

من قضاا الفساد من دون أن يت  التحقي  فيها من قبل ه   األجه   ب ريعة عد  اختصاصها يـؤدي إىل 
انتشار الفساد اإلداري واملا  وانتهاك األمواك العامة من دون حماسبة، وذلك لعد  وجود آلية واضـحة يف 

ة أو يف أنظمتهــا الداخليــة تضــ  حــداً هلــ ا التنــا ع،  هيــك عــن تعــدد هــ   األجهــ   قــوانن األجهــ   الرقابيــ
 وتداخل صالحيتها وتعدد مهامها األمر ال ي يلق  بناهل  عل  أعماك ه   األجه  .

                                                        
نشور يف جملة احلقوق النويتية، جامعة النويت، د. خالد ال بيدي، القرار اإلداري السليب يف الفق  والقضاء املقارن، حب  م -65
 .751، ص1114، السنة ال الثون، 7العدد 

، واملنشـــور 4/5/1127( الصـــادر بتــاريخ 1127/ احتاديــة / متييــ  /  93قــرار احملنمــة االحتاديـــة العليــا يف العــراق، املـــرق  ) -64
 عل  املوق  الرمس  للمحنمة االحتادية.
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  الرقابية األجهزة بين االختصاص المبحث الثاني: اآلثار المترتبة على تنازع

بــ  املتم لـة الرقابيـة األجهـ   عمل تربك، آاثر حصوك إىل الرقابية األجه   بن االختصاص تنا ع يؤدي
 قصـور إىل تـؤدي سـو  اآلاثر وهـ   العـا (، املفـتش ومنت  الن اهة االحتادي وهيئة املالية الرقابية )ديوان
 واملالحقــــة احلســــاب مــــن مــــأمن املفســــدين يف وجتعــــل، عاتقهــــا علــــ  امللقــــا  املهــــا  اداء يف األجهــــ   هــــ  

 أداء يف العامة واملؤسسات اإلدار  قصور إىل يؤدي االختصاص يف التنا ع فأن آخر جان  ومن، القانونية
 مــن فيصــبح العــا  املــاك علـ  بظاللــ  يلقــ  والــ ي، العامــة املرافـ  اخــتالك إىل ويــؤدي إليهــا املوكــل النشـاط
 .علي  السيطر  الصعوبة

إبلغـاء أو بطـالن هـ   القـرارات اإلداريـة واألعمـاك القانونيـة تتم ل  اآلاثر إىل آاثر قانونية وتنقس  ه  
 هـ ا انعنـاس مـن، أعماهلا مبراقبة املعنية الدولة مؤسسات إذ تعاين متعدد ، اخرى لألجه   الرقابية، وآاثر

 اتاخلـدم تقـدمي يف تراجعـاً  حيصـل ممـا عل  أعماهلا اإلدارية والقانونيـة، الرقابية األجه   بن احلاصل التنا ع
 .آخر جان  من املنشود لغرضها العا  املرف  يقدمها الي احلاجات تلبية وعد ، جان  من املواطنن إىل

وبنــاًء علــ  مــا تقــد  سنقســ  هــ ا املبحــ  علــ  مطلــن نبحــ  اآلاثر القانونيــة لتنــا ع االختصــاص يف 
 املطل  األوك ونبن يف املطل  ال اين اآلاثر األخرى:

 القانونية لتنازع االختصاص املطلب األول: اآلثار
 تنت  عن تنا ع االختصاص بن مؤسسات الدولة آاثر قانونية تؤثر بصور  مباشر  عل  عملها. 

ومـــــن أهـــــ  هـــــ   اآلاثر إلغـــــاء القـــــرارات الـــــي تصـــــدر مـــــن هـــــ   اجلهـــــات إذا كانـــــت خمالفـــــة لقواعـــــد 
وك ابلعيــ  اجلســي ، والــ ي االختصــاص، ومييــ  الفقــ  بــن نــوعن مــن عيــ  االختصــاص، يتم ــل النــوع األ

يصـل إىل درجـة الــبطالن أو االنعـدا  ويســم  ابغتصـاب الســلطة، امـا النــوع ال ـاين مــن عيـ  االختصــاص 
هـــو العيـــ  البســـيط، إذ جيعـــل عيـــ  االختصـــاص معيبـــاً وينـــون قـــاباًل لإللغـــاء إذا طعـــن بـــ  أمـــا  القضـــاء 

 .(63)اإلداري
عـد  قـرارات الغـت مبوجبهـا قـرارات هليئـات إداريـة قامـت  وللمحاك  اإلدارية يف العـراق والـدوك املقارنـة

ابلتجاو  عل  اختصاصات هيئات اخرى مساوية هلا، فقد اصـدر جملـس شـورى الدولـة العراقـ  قـراراً نـ  
فيــ  )... وحيــ  ان اصــوك املعــامالت اإلداريــة توجــ  أبن الــو ير خياطــ  مــن هــو يف مركــ  ... وأتسيســاً 

جمللــس ال جيــو  ختويــل مــدير اإلدار  االنت ابيــة يف املفوضــية العليــا املســتقلة علــ  مــا تقــد  مــن اســباب قــرر ا
 .(68)لالنت اابت املوافقة عل  تنسي  املوظفن من دوائر الدولة والقطاع العا  إىل املفوضية(

وكــ لك ألغــت احملنمــة اإلداريــة العليــا يف مصــر قــرار و يــر احلربيــة، القاضــ  برتقيــة موظــف اتبــ  لــو ار  
)ان ه ا القرار قد شاب  عي  عد  االختصـاص، ومـن  24/4/2954إذ جاء يف حنمها بتاريخ  اخرى،

  ينــون ابطــاًل لفقدانــ  احــد مقوماتــ ، ويتعــن مــن اجــل ذلــك القضــاء إبلغائــ (، وقــد أخــ  جملــس شــورى 
ادر الدولــة اللبنــاين نفــس املوقــف يف حنــ  لــ  خبصــوص جتــاو  و يــر املاليــة للصــالحيات امل ولــة لــ  و الصــ

                                                        
 .151، ص1119، دار ال قافة للنشر والتو ي ، عمان، 2اإلداري، ط د. نوا  كنعان، القضاء -63
 .275، ص1127، قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعا  71/5/1127( الصادر بتاريخ 1127/  55القرار رق  ) -68
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، إذ جـــاء فيـــ  )ان و يـــر اخلارجيـــة واملغرتبـــن قـــد وافـــ  علـــ  مـــا جـــاء مبـــ كر  مـــدير 21/6/2941بتـــاريخ 
املغرتبـن.... وحيـ  ان هـ   املوافقـة تلــ   الدولـة ابملبلـغ املمنـوح هلـا ألمــا صـادر  عـن الـو ير امل ـت ، فــال 

لقـــرارات االل اميـــة الـــي تصـــدر عـــن الـــو ير صـــالحية لـــو ير املاليـــة ابإلدالء مبـــا خيـــالف النتـــائ  املرتتبـــة علـــ  ا
 .(69)امل ت  يف كل ما يدخل ضمن اختصاص (

ويتبن لنا ان األثر املرتت  عل  القرارات اإلداريـة واألعمـاك القانونيـة واملاديـة الـي تصـدر مـن أي هيئـة 
القـرار اإلداري  إدارية أو رقابية هو االلغـاء، أو الـبطالن كـل حبسـ  ظروفـ  وأحوالـ ، وان بطـالن العمـل أو

يرت  علي  ا الة آاثر  والنتائ  املرتتبة علي  وابلتا  ت ه  اجلهود والنفقات الي بـ لت يف سـبيل اجنـا   يف 
 مه  الريح.

ومن اآلاثر القانونية املرتتبة عل  تنا ع االختصاص هو التضارب يف اصدار التوصيات واملقرتحات من 
قابــة، فــأن كــل جهــا  يصــدر توصــيات  ومقرتحاتــ  علــ  وفــ  مــا يــرا  هــ   األجهــ   إىل اإلدارات موضــوع الر 

مناسباً، ووف  الرؤا املعتمد  لدي  يف دع  املصلحة العامة، مما حيصل تشابك وتداخل يف ه   التوصـيات 
واملقرتحــات والــي قــد تصــدر خمتلفــة بــن اجلهــا  واآلخــر، وهــ ا مــا مت توضــيح  يف االســتبا ت املعــد  هبــ ا 

( مائة استبانة الي مت ملؤها مـن قبـل 211( مثان عشر  استبانة من أصل )28، إذ مت ملء )(51)اخلصوص
مـــــوظف  ادارات الدولــــــة، والــــــي أشــــــارت إىل تعــــــدد التوصــــــيات واملقرتحــــــات وتضــــــارب هــــــ   التوصــــــيات 

 ت.واملقرتحات فيما بينها، ابإلضافة إىل تضارب القرارات الصادر  عل  أساس ه   التوصيات و املقرتحا
وكـــ لك تتـــأثر التشـــريعات اخلاصـــة مبنافحـــة الفســـاد اإلداري ابلتنـــا ع احلاصـــل بـــن األجهـــ   الرقابيـــة 

، هلــ   اهليئــة اعــداد مشــروعات 1122( لســنة 71امل تصــة، إذ مــنح قــانون هيئــة الن اهــة يف العــراق رقــ  )
يس الـــو راء أو اللجنـــة القـــوانن ورفعهـــا إىل الســـلطة التشـــريعية امل تصـــة عـــن طريـــ  رئـــيس اجلمهوريـــة أو رئـــ

( 72، وك لك منح قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي رقـ  )(52)الربملانية امل تصة مبوضوع التشري  املقرتح
املعــــدك هلـــ ا الــــديوان دراســــة القـــوانن واألنظمــــة والتعليمــــات، وابـــداء الــــرأي يف مشــــروعات  1122لســـنة 

، وكــــ لك للــــديوان دراســــة التشــــريعات املاليــــة (51)لــــديوانالقــــوانن واألنظمــــة والتعليمــــات املعروضــــة علــــ  ا
 .(57)واإلدارية وتقدمي املقرتحات والتوصيات املناسبة بشأما

والسؤاك ال ي يطرح هنا هـو إذا اعـرتض ديـوان الرقابـة املاليـة االحتـادي علـ  مشـروع قـانون يـت  تقدميـ  
مـن قبــل هيئــة الن اهــة فمــن هــ  اجلهــة الــي هلــا األولويــة يف الــرأي؟، ومــن هــ  اجلهــة امل تصــة يف تــرجيح أو 

احـد  متـارس الرقابـة علــ  تغليـ  الـرأي املناسـ  بـن آراء هـ   اجلهـات؟، ونــرى ان يف حالـة وجـود جهـة و 

                                                        
، وتبــــري ، احلقوقيــــة احللــــيب منشــــورات، 2ط، اإلداري القضــــاء وردت هــــ   القــــرارات يف كتــــاب د. حســــن ع مــــان، قــــانون -69
 .677، ص1114
قـا  الباحـ  إبعـداد هـ ا االسـتبيان لـدوائر الدولـة يف حمافظـة كـربالء املقدسـة كـل مـن )جامعـة كـربالء، املديريـة العامـة لرتبيــة   -51

تو يــ  كــربالء املقدســة، دائــر  تو يــ  النهــرابء / فــرع كــربالء، دائــر  بلــدات كــربالء، مديريــة بلديــة كــربالء، مديريــة  راعــة كــربالء، دائــر  
 املنتجات النفطية / فرع كربالء( لغرض الوقو  عل  الواق  العمل  لآلاثر املرتتبة عل  أعماك األجه   الرقابية وتقاط  اختصاصاهتا.

 .1122( لسنة 71/ رابعاً( من قانون هيئة الن اهة العراق ، رق  ) 7تنظر املاد  ) -52
 املعدك. 1122( لسنة 72ابة املالية االحتادي يف العراق، رق  )/ اثل اً( من قانون ديوان الرق 15تنظر املاد  ) -51
 .1121( لسنة 2/أوالً / ج( من النظا  الداخل  لديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق املرق  ) 6تنظر املاد  ) -57
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أعماك اإلدار ، ملا حصل ه ا التنا ع وما حصلت ه   اآلاثر، وما أثريت ه   التسـاؤالت الـي حتتـاج إىل 
 تعديل تشريع  من اجل حس  االجابة عليها.

وخيتلف األمر يف كل من مصر و لبنان، إذ م تـن  قـوانن األجهـ   الرقابيـة فيهـا، علـ  صـالحيتها يف 
و اعــداد مشــاري  القــوانن، وم تتضــمن ايضــاً بيــان رأيهــا القــانوين أو توصــياهتا ومقرتحاهتــا يف هــ ا اقــرتاح أ

 اخلصوص، وب لك يستبعد ان تنون هناك آاثر قانونية الستبعاد تنا ع االختصاص يف ه ا اجملاك.
 املطلب الثاني: اآلثار األخرى لتنازع االختصاص

 اإلداري الفساد ظاهر  الرقابية تؤدي إىل انتشار األجه   بن افيم االختصاص لتنا ع أخرى آاثر هناك
 .عليه  رقابة أو حساب بدون املفسدين اتركة بينها فيما األجه   ه   تنا ع خالك من وذلك ،واملا 

 ابلنقاط اآلتية: اآلاثر األخرى وتتم ل
 :العام املا  هدر أ ال :

 ابلعمــل خاصــة مضــاعفة مبــالغ صــر  إىل ابإلضــافة، موظفيهــا جهــود ابســتنفاذ الرقابيــة تقــو  األجهــ  
ممــا يتســب  يف  وابلتــا  قــد تنــون النتيجــة ان هنــاك جهــا اً رقابيــاً آخــر قــد ســبقها يف هــ ا اإلجــراء، الرقــاي

 هدر نفقات أحد األجه   عل  إجراءات رقابة موضوع معن وقد سبق  جها  آخر يف اختاذ ه ا االجراء. 
  :الرقابية اجلبات أمام املعر ضة ايال ضا حسم اث يا : أتخر

قــد تتطلــ  بعــض القضــاا تشــنيل جلــان مت صصــة وهــ ا الت صــ  قــد يتــوفر يف جهــا  رقــاي دون 
أو قد ينتظر اجلها  الرقاي حس  ذات القضية مـن قبـل جهـا  رقـاي آخـر ليقـو  بـدور  يف تشـنيل  اآلخر،

القضــية، كمــا أن تنــا ع االختصــاص يف العمــل جلنــة اخــرى ممــا تطــوك اإلجــراءات وتطــوك معهــا فــرت  اجنــا  
يــؤدي إىل اســتغالك املنصــ  الــوظيف  لغــرض أتخــر حســ  هــ   القضــاا والــ ي مي ــل احــد عناصــر الفســاد 

 .(56)اإلداري
وقد أشارت عينة من مـوظف  الدولـة إىل هـ ا النـوع مـن اآلاثر يف االسـتبانة املقدمـة الـيه ، إذ جـاء يف 

أحد ه   األجه   ابلتوصية إلحالـة قضـية معينـة إىل احملـاك  امل تصـة وجهـا  أحد ه   االستبا ت )يقو  
 .(55)آخر يوص  بغل  التحقي  لعد  كفاية االدلة فه ا يؤدي إىل تنا ع االختصاص(

 اثلثا : عدم مصداقية ت ارير األجبز  الرقابية: 
بيا ت عن منافحة الفسـاد ومن بن آاثر تنا ع االختصاص بن األجه   الرقابية تقدمي ه   األجه   

بصور  خاطئة أو غري دقيقة وقد تنون مبالغاً فيهـا، والـي تعـرض هـ   البيـا ت علـ  اجلمهـور أو اجلهـات 
املسؤولة عن االشرا  عل  أعماك ه   األجه   الرقابية، وم اك ه   اآلاثر هـ  عنـدما حتـاك قضـية تتعلـ  

آخـر أقـل منـ  درجـة، فعنـدما حييـل ديـوان الرقابـة املاليـة  ابلفساد اإلداري من جها  رقاي عل  جها  رقاي
االحتــــــادي قضــــــية فســــــاد أو خمالفــــــات ماليــــــة إىل منتــــــ  املفــــــتش العــــــا  ألجــــــراء التحقيــــــ  اإلداري هبــــــ ا 

                                                        
 .252سام روضان، مصدر ساب ، ص -56
 يف مديرية  راعة حمافظة كربالء املقدسة.االستبيان ال ي اجرينا  م  أحد املوظفن القانونين  -55
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أو عندما حتيل هيئة الن اهة اخباراً أو شنوى عل  منت  املفتش العا  لغرض قيا  االخري ، (54)اخلصوص
التدقي  هب ا اخلصوص، وقد تنون نتـائ  هـ ا التحقيـ  أو التـدقي  اعـاد  مبـالغ ابختاذ إجراءات التحقي  و 

مالية إىل الدولة، أو احالة اصحاب املناص  العليا إىل القضاء بته  الفساد، فلمن حيتس  ه ا االجنا ؟، 
ءات أحيس  إىل اجلهة الي أحالت هـ   القضـية أو هـ ا اإلخبـار أ  حيسـ  إىل اجلهـة الـي اختـ ت اإلجـرا

 املناسبة خبصوص  وقامت بنفسها إبجراءات التدقي  والتحقي ؟.
إن اإلجابة عن ه   التساؤالت ه  حتمية، وذلك أن كل جهة من ه   اجلهات سو  حتس  ه   
االجنا ات هلا، وه ا ما يؤثر عل  مصداقية ه   األجه   وتنرار ذكر ذات القضـية عنـد أك ـر مـن جهـا ، 

   األجهــ   الرقابيــة، ممــا حيــل التصــاد  بينهــا كــون كــل جهــا  رقــاي ســيحاوك أن وابلتــا  اضــعا  ال قــة هبــ
 يظهر يف مرك  الصدار  من بن األجه   الرقابية ولو عل  حساب املصداقية يف العمل.

 رابعا : اآلاثر اإلدارية: 
هـ   اآلاثر  هناك آاثر إدارية تنت  عن ت اح  وتداخل الصالحيات فيما بـن األجهـ   الرقابيـة، وتتم ـل

يف نفور موظف  اإلدارات من األجه   الرقابية وذلك عن طري  طل  أوليات القضية موضوع التدقي  من 
قبل أك ر من جهة رقابية، وتل   االدارات بت ويدها هبـ   األوليـات سـواء كانـت ذات تنلفـة ابهظـة الـ من 

حتفـــا  هبـــا إْن تطلـــ  األمـــر، أ  ال، كطبـــ  أوليـــات القضـــية واستنســـاخها، وســـح  هـــ   األوليـــات واال
، (53) هيــك عــن تفــر  املــوظفن يف الــدوائر اخلاضــعة للرقابــة لغــرض ت ويــد األجهــ   الرقابيــة هبــ   األوليــات

ابإلضــافة إىل الــ ا  قــوانن األجهــ   الرقابيــة ادارات الدولــة ومؤسســاهتا علــ  ت ويــد كــل جهــا  رقــاي يطلــ  
، وقـد عـدت (58)فتيش وعد  تربيـر التـأخر عـن منحـ  هـ   األوليـاتاألوليات الي حيتاجها يف التدقي  والت

قوانن بعض ه   األجه   الرقابيـة عـد  ت ويـده  ابألوليـات املطلوبـة خمالفـة يتعـرض مرتنبهـا إىل اجـراءات 
 .(59)التحقي  ألغراض قوانينها

رقابية يف العـراق بـل إن موضوع اآلاثر اإلدارية املرتتبة عل  تنا ع االختصاص م يقتصر عل  األجه   ال
 ، وكـ لك هليئـة الرقابـة(41)مشل ه ا املوضوع أيضاً األجه   الرقابية يف مصر، كاجلها  املركـ ي للمحاسـبات

 أو ملفــات أيــة علــ  الــتحفظ أو االطــالع أو طلــ  حــ  اختصاصــاهتا مباشــر  اإلداريــة يف مصــر مــن أجــل
أيضــا تــ اح  يف اختصاصــات طلــ  هــ   ، ممــا حيصــل (42)منهــا صــور  علــ  احلصــوك أو أوراق أو بيــا ت

 األوليات.
ويف لبنان يعاق  ابلغرامـة كـل موظـف أتخـر عـن ت ويـد ديـوان احملاسـبة ابألوليـات املطلوبـة ضـمن املـد  

، ويف الوقــت ذاتــ  يقــو  املفتشــون التــابعون إىل جهــا  التفتــيش املركــ ي ابإلطــالع علــ  مجيــ  (41)القانونيــة

                                                        
 املعدك. 1122( لسنة72( من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق، رق  )26تنظر املاد  ) -54
لقد جاء يف احد االستبيا ت الي اعـدت لغـرض هـ ا البحـ  أبن )التعامـل مـ  عـد  أجهـ   رقابيـة يتطلـ  التفـر  لإلجابـة  -53

   ومالحظاهت  الي غالباً ما تنون بعيد  عن املهنية عدا جها  ديوان الرقابة املالية(.عل  تساؤالهت
 .1122( لسنة 71/ أواًل( من قانون هيئة الن اهة العراق  رق  ) 25تنظر املاد  ) -58
 املعدك. 1122( لسنة 72رق  )/ أوالً واثنياً واثل اً( من قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي يف العراق  21تنظر املاد  ) -59
 املعدك. 2988( لسنة 266( من قانون اجلها  املرك ي للمحاسبات يف مصر رق  )3تنظر املاد  ) -41
 املعدك. 2946( لسنة 56( من قانون إعاد  تنظي  هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر رق  )4تنظر املاد  ) -42
 املعدك. 2987( لسنة 81احملاسبة اللبناين رق  )( من قانون ديوان 9/  41تنظر املاد  ) -41

http://abu.edu.iq



 
 

561 

 11 :العدد

 

ألوراق يف الـــــدوائر الـــــي يتولـــــون تفتيشـــــها وأيخـــــ ون صـــــوراً عنهـــــا إذا املســـــتندات والســـــجالت والقيـــــود وا
 .(47)شاءوا

وإن اال دواجية يف عمل األجه   الرقابية وتنا ع اختصاصها سواء كان سلباً أ  إجياابً يـؤدي إىل ضـياع 
لدولـة مـن وابلتـا  ي قـل بناهلـ  علـ  املي انيـة العامـة ل ،(46)املسؤولية، وهـدر النفقـات، وسـوء حتديـد املهـا 

 دون حتقي  النتائ  املرجو  من وجود ه   األجه   الرقابية.
 الخاتمة 

بعد ان امينـا حب نـا عـن ثتنـا ع االختصـاص بـن األجهـ   الرقابيـة علـ  أعمـاك اإلدار  يف العـراق دراسـة 
 تية: ه  النتائ  والتوصيات اآلأمقارنةث فقد توصلنا إىل 

 أواًل / النتائج: 
املؤسســات واألجهــ   املعنيــة مبنافحــة الفســاد اإلداري واملــا  والــي هتــت  أبعمــاك الرقابــة عنــدما تتعــدد  .2

عل  اإلدار ، الي متارس الرقابة من اخلارج فأن ه ا يؤدي إىل ت اح  االختصاصات املنوطة هبا، ومن 
    يصــع  الســـيطر  علــ  تفشـــ  ظــاهر  الفســـاد، وكمــا ان تعـــدد الصــالحيات يف التفتـــيش والتـــدقي

دون تنسـي  مسـب ، وعـد  حصـر مـن ليـ  إحالـة جـراء التحقيـ  واإلإو  والشـناوىخبـارات واستال  اإل
ن ذلـــك يـــؤدي إىل هـــدر اجلهـــود واملـــوارد و اد  النفقـــات، إهـــ   اإلجـــراءات فـــ الختـــاذجهـــة واحـــد  

 وضغط مضا  عل  كاهل املؤسسة موضوع الرقابة.
ا ع االختصـــاص بــن األجهـــ   الرقابيـــة، إذ يقـــو  هـــ  وســـائل فــض تنـــأيــرب  دور التشـــري  ابعتبـــار  مــن  .1

بتنظي  عمل ه   األجه   ويبن اختصاصاهتا ويض  احلدود املناسبة ملمارسة صالحياهتا عل  وف  ما 
 من قبل جها  رقاي عل  اختصاص جها  آخر. جتاو هو مرسو  هلا وبدون 

عضـاء ألتجـانس واالنسـجا  بـن التنسي  وسيلة مهمة لتجن  ت اح  االختصاص، إذ ان  حيقـ  ا يعدّ  .7
ن احلاجـة إىل التنسـي  تـ داد كلمـا تقســ  أاملؤسسـات، ومينـ  وقـوع التضـارب والتنـا ع يف العمــل، كمـا 

العمل بن املؤسسات علـ  أسـاس الت صـ ، ويسـاه  يف منـ  اال دواج يف االختصاصـات، وجتنـ  
 التنا ع يف العمل الوظيف .

 ثانيًا / التوصيات: 
يف العــراق نقــرتح  االدار  علــ  تنــا ع االختصــاص بــن األجهــ   الرقابيــة علــ  أعمــاك مــن أجــل القضــاء

 تية:التوصيات اآل
 الدسرورتعديآل أ: الروصيات امل رتحة يف حا  

نشـــاء إوذلـــك إبلغـــاء النصـــوص الدســـتورية الـــي نصـــت علـــ   1115تعـــديل الدســـتور العراقـــ  لعـــا   .2
يراد ماد  يف الفصل الراب  من الدسـتور العراقـ  إوهيئة الن اهة، و  االحتادي وارتباط ديوان الرقابة املالية

                                                        
 املعدك. 2959( لسنة 225( من قانون التفتيش املرك ي اللبناين رق  )2/  24تنظر املاد  ) -47
 .71، ص1121امري فرج يوسف، منافحة الفساد اإلداري والوظيف ، املنت  اجلامع  احلدي ، مصر،  -46
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حتت ابب اهليئات املستقلة تنون صياغتها عل  النحو اآليت )تؤسس هيئة عامة تسم  ثهيئة الرقابة 
العامــةث تتمتــ  ابالســتقالك اإلداري واملــا  والفــ،، متــارس مهمــة الرقابــة علــ  أعمــاك اإلدار  وختضــ  

 النواب وينظ  عملها بقانون(. لرقابة جملس 
وفـ  مـا جـاء ابلفقـر  األوىل مـن التوصـيات إىل تشـري  علـ  دعو  املشرع العراق  بعد تعديل الدستور  .1

قانون هل   اهليئة يبن هينليتها واختصاصها، بعد ان يضمن اسـتقالهلا املـا  واإلداري ابالسـتناد إىل 
 الدستور. 

 التحقيــ  بيــد هيئــة الرقابــة العامــة، واجلهــات اإلداريــة حصــراً، حصــر اجلهــات الــي ختــوك ابإلحالــة إىل .7
حالــة إىل التحقيــ ، وجتنبــاً إلعــاد  التحقيــ  أبك ــر مــن مــر  وذلــك منعــاً لتــ اح  االختصاصــات يف اإل

 ملوضوع امل الفات ذات .
 :ب: الروصيات امل رتحة يف حا  عدم تعديآل الدسرور

بعـاد إ اهة، وذلك لوحد  عمل ه ين اجلها ين من جهـة، و دم  منات  املفتشن العمومين هبيئة الن .2
هــــ   املناتـــــ  عـــــن أتثـــــريات الســـــلطة التنفي يـــــة وضــــغط النفقـــــات و حصـــــر اجلهـــــود وجتنـــــ  تنـــــا ع 

 االختصاص فيما بينها من جهة أخرى.
ايراد ماد  يف قوانن األجه   الرقابية ينون نصها اآليت )يشرتط فـيمن يتقـد  إىل التعيـن علـ  اجلهـا   .1

ن يتمت  ابخلرب  والنفاء  والن اهـة والت صـ ، ابإلضـافة إىل شـروط التعيـن املنصـوص عليهـا أالرقاي 
املعــدك، وتتــوىل جلنــة عليــا مــن اجلهــا  الرقــاي ذاتــ ،  2941لســنة  16يف قــانون اخلدمــة املدنيــة رقــ  

 التحق  من مدى توافر وانطباق ه   الشروط عل  املتقدمن للتعين(.
املعـدك لينـون  1122( لسـنة 72رقـ  ) االحتـادي ( مـن قـانون ديـوان الرقابـة املاليـة26  )تعديل املـاد .7

خمالفــة ان يطلــ  مــن منتــ  املفــتش العــا  أو  اكتشــا يت )علــ  ديــوان الرقابــة املاليــة عنــد نصــها اآل
  الة آاثرها(.إاإلجراءات الال مة و  واختاذهيئة الن اهة كل حس  اختصاص  اجراء التحقي  

حــد فقراهتــا اجلهــة الـــي أتنــون  الشــناوىمــن قبــل األجهــ   الرقابيــة خاصـــة ابســتال   اســتمار تنظــي   .6
 قدمت اليها الشنوى مسبقاً واإلجراءات املت    خبصوصها.

 المصادر

 ابللغة العربية بعد القرآن النرمي
 الكتب العربية  اوال:

 .1116االسنندرية، د. ابراهي  شيحا، اصوك االدار  العامة، منشا  املعار ،  .2
 .2935، مطبعة البيان، بريوت، 1د. ادوار عيد، القضاء االداري، ج  .1
د. الياس ابو عيد، نظرية االختصاص يف اصوك احملاكمات املدنيـة واجل ائيـة، منشـورات  يـن  .7

 .1116احلقوقية، بريوت، 
بـريوت، ، منشـورات احللـيب احلقوقيـة، 2د. حسن ع مان حممد، قانون القضـاء االداري، ط .6

1114. 
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منتبــة صــباح، ، 1ط، الفســاد منافحــة يف القضــاء و القــانون دور، املوســوي روضــان ســام .5
 .1122بغداد، 

د. ســـعد عصـــفور، د. حمســـن خليـــل، القضـــاء االداري، القســـ  ال ـــاين، بـــدون منـــان نشـــر،  .4
 بدون سنة نشر. 

 .1115بريوت، ، منشورات احلليب احلقوقية، 2د. طارق اجمل وب، االدار  العامة، ط .3
 .1115د. عبد الغ، بسيوين، القانون االداري، منشأ  املعار ، االسنندرية،  .8
 .2988ماجد راغ  احللو، القضاء االداري، الدار اجلامعية، بدون منان نشر، د.  .9

 .1121، مطبعة جامعة دهوك، 1د. ما ن ليلو راض ، القضاء االداري، ط .21
 .1119ار ال قافة للنشر والتو ي ، عمان، ، د2د. نوا  كنعان، القضاء االداري، ط .22

 املجالت والدوريات والتقارير  -ثانيًا:
 .1126- 1121االسرتاتيجية الوطنية ملنافحة الفساد يف العراق، لالعوا   .2
 الرتبية. لو ار  العا  املفتش منت  بعمل اخلاص 1121 لعا  السنوي التقرير .1
الفقــ  والقضــاء املقــارن، حبــ  منشــور يف جملــة احلقــوق د. خالــد ال بيــدي، القــرار االداري الســليب يف  .7

 .1114، السنة ال الثون، 7النويتية، جامعة النويت، العدد 
نظا  الن اهة العري يف مواجهة الفساد، صادر عن منظمة الشفافية الدولية، املرك  اللبناين للدراسات،  .6

1119. 
 الرسائل الجامعية   -ثالثا:

التحقيــ  االداري يف الوظيفــة العامــة، رســالة ماجســتري، كليــة القــانون، جامعــة امحــد حممــود الربيعــ ،  .2
 .1117املوصل، 

، رسـالة -دراسـة مقارنـة –كوثر حا   سلطان، امتيا ات املوظف العا  واثرها يف  اد  فاعلية االدار   .1
 .1111ماجستري، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 ة الدساتري واالتفاقيات الدولي -رابعًا: 

 الدساتري  -3
 أ: الدساتري العراقية 

 .1115دستور مجهورية العراق الناف  لسنة  -2
 ب: الدساتري العربية

 املعدك. 2914الدستور اللبناين لسنة  -2
لغ . 2931دستور مجهورية مصر العربية لسنة  -1

ُ
 امل

 . 1126دستور مجهورية مصر العربية لعا   -7
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 االتفاقيات الد لية  -1
 .1118ملنافحة الفساد، لسنة اتفاقية االم  املتحد   -

 القوانني -خامسًا: 

 أ: ال وا ني العراقية 
 املعدك. 2952( لسنة 61القانون املدين العراق  رق  ) -2
 املعدك.  2992( لسنة 26قانون انضباط موظف  الدولة والقطاع العا  رق  ) -1
 املعدك. 1116( لسنة 53قانون املفتشن العمومين الصادر مبوج  االمر التشريع  رق  ) -7
 . 1115( لسنة 71قانون احملنمة االحتادية العليا يف العراق رق  ) -6
 . 1114( لسنة 21قانون التضمن العراق  رق  ) -5
 . 1122( لسنة 71قانون هيئة الن اهة رق  ) -4
  .املعدك 1122 لسنة( 72) املالية رق  الرقابة ديوان قانون -3
املنشور يف جريـد  الوقـائ  العراقيـة ابلعـدد  1121( لسنة 2)النظا  الداخل  لديوان الرقابة املالية رق   -8

 .18/2/1127( الصادر  بتاريخ 6145)
 النظا  الداخل  جمللس النواب العراق .  -9

 ب: ال وا ني العربية
 .2958( لسنة 223قانون اعاد  تنظي  النيابة االدارية املصري رق  ) -2
 . 2959( لسنة 221قانون نظا  املوظفن اللبناين رق  ) -1
 . 2959( لسنة 225قانون انشاء التفتيش املرك ي اللبناين رق  ) -7
 املعدك.  2946( لسنة 56قانون اعاد  تنظي  الرقابة االدارية املصري رق  ) -6
 .املعدك 2938 لسنة( 63) رق  املدنين املصري العاملن نظا  قانون -5
 املعدك.  2939( لسنة 68قانون احملنمة الدستورية العليا يف مصر رق  ) -4
 املعدك.  2987( لسنة 81قانون ديوان احملاسبة اللبناين رق  ) -3
 املعدك. 2988 لسنة (266رق  ) قانون اجلها  املرك ي للمحاسبات املصري -8
 املعدك. 2997( لسنة 151قانون اجمللس الدستوري اللبناين رق  ) -9

 البحوث واملقاالت و التقارير املنشورة على شبكة االنرتنت  -سادسًا:
 ،املاليــة الرقابــة لــديوان الرمســ  املوقــ  علــ  منشــور ،1127 لعــا  املاليــة الرقابــة لــديوان الســنوي التقريــر .2

 raqaba-m.iq.wwwعل  الرابط: 
الن اهـــة، علـــ  الـــرابط:  الرمســـ  هليئـــة املوقـــ  علـــ  منشـــور، 1121 لعـــا  الن اهـــة هليئـــة الســـنوي التقريـــر .1

www.nazaha.iq 
الن اهــة، علــ  الــرابط:  الرمســ  هليئــة املوقــ  علــ  منشــور ،،1127 لعــا  الن اهــة هليئــة الســنوي التقريــر .7

www.nazaha.iq 
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 املوقــ  الرمســ  للمنظمــة، علــ  الــرابط: علــ  منشــور، 1127 لعــا  الدوليــة الشــفافية منظمــة تقريــر .6
http://ar.wikipedia.org/wik 

 

http://abu.edu.iq

http://ar.wikipedia.org/wik



