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 االهداء
  هداء الحشد الشعبي والقوات االمنية .ش من اجل وطنهم ومقدساتهملى من زهدوا بدمائهم الزكية إ    

, إلى َمن رفعت رأسي افتخارًا بال حدود  عطاءدربي , وقدوتي االولى , إلى  انارإلى نبراسي الذي     
 .أبي رحمه اهللبه 

نىىي قهبهىىا قبىىل عينيهىىا , إلىىى اليىىل الىىذي  وي اليىىه فىىي كىىل الىىى َمىىن حيىىنتني أحشىىايها قبىىل يىىديها , ور     
 .أمي حفيها اهللة التي ال تذبل حين,إلى الشجر 

 .زوجتي الغاليةإلى الجوهرة المييئة والهيلية المكنونة والدرة المصونة     

, وأهدوا بجوابهم الصحيح حيرة سائهيهم , فأيهروا بسماحتهم عقول غيرهم إلى َمن أياءوا بعهمهم     
 .جامعة القادسية –أساتذتي في كهية القانون توايع العهماء وبرحابتهم سماحة العارفين 

 .زينب كريم سوادي الداوديالدكتورة واالرشاد  والنصيحةغمرتني بالتقدير والتوجيه َمن إلى     

 .إلى كل َمن عهمني حرفًا في حياتي الدراسية     

 أهدي هذا الجهد المتوايع

 

 

 ثالباح                                                                      
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 شكر وتقدير
 قال تعالى

 ىئ ڀٺ ڀ ڀ ڀ يئپ 

 

 ألن اهلل عز وجل يقول الزيادة ؛ال يرزق اهلل عز وجل عبدًا الشكر فيحرمه " رسول اهلل )صل(وقال       

اذا وصهت اليكم اطراف النعم فال تنفروا اقصاها "وقال أمير الميمنين عهيه السالم ,   لئن شكرتم الزيدنكم"
 . "بقهة الشكر

الحمد هلل رب العىالمين الىذي يقىول الحىق وهىو يهىدي السىبيل , والصىالة والسىالم عهىى خىاتم االنبيىاء        
, واتىىم بىىه مكىىارم االخىىالق , ونشىىر  جىىدد بىىه رسىىالة السىىماءالىىذي احيىىا بىىه اهلل سىىنة االنبيىىاء , و والمرسىىهين , 

بدعوته  يىات الهدايىة , وعهىى  لىه واصىحابه الىذين فقههىم اهلل فىي دينىه فىدعوا الىى ربهىم بالحكمىة والموعيىة 
فيىىاًل كىىأنني اسىىتوجب مىىا كنىىت اهىىاًل لهىىا قىىط متىىى ازددتد تقصىىيرًا تزدنىىي ت, الحمىىد هلل عهىىى ن عىىم   الحسىىنة

الفيىىل بالتقصىىير , والشىىكر هلل الىىذي أعيىىت نعمىىه منطىىق العىىدد , وأنىىت سىىبحانت أ نيىىت عهىىى نفسىىت وأنىىت 
 غني عن العالمين.

عهىى نصىحها زينب كىريم سىوادي الىداودي الدكتورة اتقدم بوافر الشكر والتقدير الى االستاذة الفايهة و       
ته من عناء منذ بداية البحى  وحتىى اتمىام هىذر الرسىالة , فأسىأل اهلل لي وارشادها المستمر , وعهى ما تحمه

اتقىىدم بالشىىكر الجزيىىل لهىىدكتور نيىىام جبىىار  ولهىىا كىىل خيىىر وجعىىل جهىىدها المسىىتمر فىىي ميىىزان حسىىناتها , 
كمىال مسىيرتهم إلطالب عميد كهية القىانون فىي جامعىة القادسىية لعىدم ادخىارر جهىدًا فىي خدمىة ابنائىه الطهبىة 

الىذين كىان جمىيعهم اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى أساتذتي في كهية القانون جامعة القادسىية و , العهمية 
ي وزمالئىىي الىىى طريىىق البحىى  العهمىىي , والشىىكر واالمتنىىان لهسىىادة رئىىىي  لهىىم الفيىىل بعىىد اهلل فىىي وصىىول

 .بمالحياتهم ما اعترى هذا العمل المتوايع من نقص واعياء لجنة المناقشة الذين يكمهون

والى كل من سهل , اتقدم بالشكر الى مويفي مكتبة كهية القانون في جامعة القادسية  وال يفوتني ان      
عهىىى مصىىادر البحىى  واخىىص مىىنهم بالشىىكر مىىويفي المكتبىىات فىىي كهيىىة القىىانون فىىي لىىي طريىىق الحصىىول 

 دراسات العهيا في النجف االشرف .جامعة كربالء ومعهد العهمين له

 الباح 



 د
 

 المستخلص

تسىتعين بهىا فىي تنفيىذ الواجبىات التىي  الىذي وذراعهىاالمر ة التىي تعكى  صىورة االدارة ,  يعد المويف      
مىن عوامىل نجىاال االدارة فىي تحقيىق مىا  كىان عىامالً  ذا كىان المويىف صىالحًا كفىوءاً ن , فى اناطها بها القىانو 

فىي دواليىب االدارة يعيىق  ا اذا لىم يكىن كىذلت فيتحىول الىى عصىا, أمى العامةتصبو إليه في اشباع الحاجات 
أبان الدولة البوليسية أداة لتنفيىذ  تقدمها بداًل من ان يكون عاماًل مساعدًا عهى نجاحها , وأذا كان المويف

طان القىىىانون فأنىىىه اليىىىوم فىىىي يىىىل دولىىىة القىىىانون مهىىىزم بطائفىىىة مىىىن القواعىىىد سياسىىىاتها وأن اعتىىىدت عهىىىى سىىىه
بانتيىام واطىراد مىن  العامىةالقانونية التي تكفل تنفيذ االوامر والقرارات االدارية لهمحافية عهى سير المرافىق 

 جهة والمحافية عهى مبدأ المشروعية من جهة اخرى .

الى تأسي  اجهزة خدمة مدنية متخصصة في تنييم شىيون معيم النيم القانونية  عمدتما سبق وم      
اط بهىىىىا مىىىىن مهىىىىام عهىىىىى الوجىىىىه نعتىىىىت بعيىىىىها باالسىىىىتقالل لتمكينهىىىىا مىىىىن تنفيىىىىذ مىىىىا منىىىىو  العامىىىىةالوييفىىىىة 
 1956( لسىنة 55المدنيىة رقىم ) الخدمىةفقىد عمىد المشىرع العراقىي فىي قىانون  انىفوتأسيسًا عهى ما االم ل,

عىىىادة التعيىىىين " يخىىىتص بىىىالالعامىىىة الخدمىىىة مجهىىى عهيىىىه " اصىىىطهح مجهىىى )المهغىىىى( إلىىىى تأسىىىي   تعيين وا 
بىىالنص عهىىى المعىىدل  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةفىىي قىىانون ذاتىىه سىىار عهىىى الىىنه  و والترفيع,

 الخدمىىة مجهىى إيقىىاف مسىىير  1979قيىىادة ال ىىورة )المنحىىل( عىىام  مجهىى اختصاصىىات مما هىىة ؛ ولكىىن رأى 
عمىد  2005وبعىد صىدور دسىتور جمهوريىة العىراق لعىام بالغائىه وتخويىل صىالحياته الىى الىوزارات ,  العامة

" يتمتىع االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى المشرع الدستوري إلى تأسي  هيئة مستقهة اصطهح عهى تسميتها "
عىىادة التعيىىين والترقيىىة ؛ ولكىىن تعريىىت مسىىيرة المجهىى  ابصىىالحيات واسىىعة  لىىى االمتنىىاع منهىىا التعيىىين وا 

النص عهيه في دستور جمهوريىة  عهى الرغم من 2009التشريعي اذ لم يصدر قانون المجه  اال في عام 
رشىىح رئىىي  المجهىىى  السىىهطة التنفيذيىىة اذ لىىم يتعىىرا الىىى االمتنىىاع التنفيىىذي مىىن و ؛  2005عىىام ل العىىراق

   . 2019ونائبه واالعياء اال في عام 

عهىى الىرغم ؛ العديد من المعوقات الدستورية والقانونية  االتحادي العامة الخدمة مجه عتري مسير وت     
ن لمختصة بالتعيين واعادة التعيين إال أان الدستور جعل من مجه  الخدمة العامة االتحادي السهطة ا من

ان ئف القيادية ذات الطابع االداري؛في تعيين شاغهي الويا مهامالتشريعات المختهفة لم تمنح المجه  اي 
كمىا  الواقع شهد قيام االدارات العامة بتعيين المويفين بعقىد بمعىزل عىن مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي ,



 ه
 

اعتراهىىىىا  المحافيىىىىات غيىىىىر المنتيمىىىىة فىىىىي إقهىىىىيمباالقىىىىاليم او  ان عالقىىىىة مجهىىىى  الخدمىىىىة العامىىىىة االتحىىىىادي
نيىىرًا لالسىىهوب الىىذي انتهجىىه المشىىرع الدسىىتوري فىىي توزيىىع الصىىالحيات بىىين السىىهطات االتحاديىىة  الغمىىوا

( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى فقىىىد قيىىىى قىىىانون ذلىىىت  فيىىىاًل عىىىن,  والسىىىهطات المحهيىىىة
إال ؛  االقىاليم والمحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيممجال  خدمة مدنية محهية فىي تأسي  المعدل  2009

المدنية المحهية اعتراها الغموا , فياًل  الخدمةومجال   االتحادي العامة الخدمة مجه العالقة بين  نأ
 االتحىاديالمدنيىة  الخدمىةعن ذلت لم تصدر لغاية االن التشريعات المكمهة لعمل المجه  مىن قبيىل قىانون 

والقىىىانون المىىىىنيم لعالقىىىة المجهىىىى  بىىىالوزارات والهيئىىىىات غيىىىىر المرتبطىىىة بىىىىوزارة واالقىىىاليم والمحافيىىىىات غيىىىىر 
 الخدمىىة مجهىى  مهىىامالمجهىى  ارتأينىىا تسىىهيط اليىىوء عهىىى  تىىأليفتقىىدم ولحدا ىىة  وممىىاالمنتيمىىة فىىي اقهىىيم , 

كانتىىه بىىين السىىهطات ؛ مىىن حيىى  بيىىان تأسىىي  المجهىى  وم العامىىةفىىي اشىىغال الويىىائف  االتحىىادي العامىىة
 الخدمىىىةوعالقتىىىه بمجىىىال   العامىىىةاختصاصىىىاته فىىىي اشىىىغال الويىىىائف  التقهيديىىىة فىىىي الدولىىىة ونطىىىاق العامىىىة
 . المحهيةالمدنية 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 المحتوياتقائمة 

 الصفحة المويوع ت
 5-1 المقدمة   .1
 75-6 ماهية مجلس الخدمة العامة االتحادي:  االولالفصل   .2
 41-9 مفهوم مجه  الخدمة العامة االتحادي وأساسه القانوني : االول المبح   .3
 26-10 االتحادي العامة الخدمة مجه مفهوم  : االولالمطهب   .4
 16-10 االتحادي العامة الخدمةالمقصود بمجه   : االولالفرع   .5
 26-17 االتحادي العامة الخدمة مجه نشأة  الفرع ال اني :  .6
 41-26 االتحادي العامة الخدمة مجه لاالسا  القانوني  المطهب ال اني :  .7
 32-26 االتحادي العامة الخدمةاالسا  الدستوري لمجه   : االولالفرع   .8
 41-33 االتحادي العامة الخدمةالفرع ال اني: االسا  التشريعي لمجه    .9

 75-42 القانونيةوطبيعته  االتحادي العامة الخدمةلمجه   الهيكل االداري ال اني : المبح   .10
 59-43 االتحادي العامة الخدمة مجه ل الهيكل االداري : االولالمطهب   .11
 47-43 االتحادي  العامة الخدمة مجه واعياء  تعيين رئي  : االولالفرع   .12
 59-47 االتحادي العامة الخدمة مجه الدوائر التي يتألف منها  الفرع ال اني :  .13
ومقومات  االتحادي العامة الخدمةالطبيعة القانونية لمجه   المطهب ال اني :  .14

 استقالله
60-75 

 66-60 االتحادي العامة الخدمةالطبيعة القانونية لمجه   : االولالفرع   .15
 75-67 االتحادي العامة الخدمة مجه مقومات استقالل  الفرع ال اني :  .16
في اشغال  االتحادي العامة الخدمة مجلسنطاق اختصاصات  الفصل الثاني :  .17

 العامةالوظائف 
76-145 

في اشغال  االتحادي العامة الخدمة مجه  اختصاصنطاق :  االول المبح   .18
 الويائف القيادية

79-108 

 93-80 مفهوم الويائف القيادية : االولالمطهب   .19
 86-81 تعريف الويائف القيادية : االولالفرع   .20
 93-86 الشروط الخاصة لتولي الويائف القيادية الفرع ال اني :  .21
 108-94 في اشغال الويائف القيادية االتحادي العامة الخدمة مجه دور المطهب ال اني :   .22
 102-94اجراءات ترشيح شاغهي دور مجه  الخدمة العامة االتحادي في  : االولالفرع   .23



 ز
 

 الويائف القيادية
 108-102 باختيار شاغهي الويائف القياديةالجهة المختصة  الفرع ال اني :  .24
في اشغال االتحادي  العامة الخدمة مجه اختصاص نطاق ال اني :  المبح   .25

 الويائف العادية واالست ناءات الواردة عهيها
109-145 

 129-110 في اشغال الويائف العاديةاالتحادي  العامة الخدمة مجه  دور:  االولالمطهب   .26
 العاديةاشغال الويائف مجه  الخدمة العامة االتحادي في : طرق  االولالفرع   .27

 وشروطها
110-119 

شغال الويائف مجه  الخدمة العامة االتحادي في اجراءات الفرع ال اني : ا  .28
 العادية

119-128 

مجه  الخدمة العامة  الويائف غير الداخهة في اختصاصالمطهب ال اني :   .29
 االتحادي

129-145 

 137-129 : تعيين قوى االمن الداخهي وافراد القوات المسهحة االولالفرع   .30
 145-137 الفرع ال اني : تعيين مويفي السهت الدبهوماسي واعياء السهطة القيائية  .31
المدنية  الخدمةبمجالس االتحادي  العامة الخدمة مجلسعالقة  الفصل الثالث :  .22

 المحلية ونطاق الرقابة عليه
146-209 

المدنية  الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة مجه عالقة :  االول المبح   .33
  المحهية

149-180 

المدنية  الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة مجه : عالقة  االولالمطهب   .34
 المحهية في االقاليم

149-165 

 157-150  تنييم شيون الخدمة المدنية: نطاق صالحيات االقاليم في  االولالفرع   .35
المدنية في االقاليم في اشغال  الخدمةالفرع ال اني : حدود اختصاص مجال    .36

 المحهية العامةالويائف 
157-165 

المدنية  الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة مجه عالقة  المطهب ال اني :  .37
  المحهية في المحافيات غير المنتيمة في اقهيم

166-180 

تنييم في : حدود صالحيات المحافيات غير المنتيمة في اقهيم  االولالفرع   .38
 شيون الخدمة المدنية

166-175 

المدنية في المحافيات غير  الخدمةالفرع ال اني : حدود اختصاصات مجال    .39
 المحهية   العامةاشغال الويائف  مجالالمنتيمة في اقهيم في 

175-180 

 209-181في مجال اشغال  االتحادي العامة الخدمة مجه الرقابة عهى  ال اني : المبح   .40



 ح
 

 العامةالويائف 
 196-182 االتحادي العامة الخدمة مجه : الرقابة البرلمانية عهى  االولالمطهب   .41
 192-182 االتحادي العامة الخدمة مجه : وسائل الرقابة البرلمانية عهى  االولالفرع   .42
 196-193 االتحادي العامة الخدمة مجه الفرع ال اني : نتائ  الرقابة البرلمانية عهى   .43
العامة  اعمال مجه  الخدمةالمطهب ال اني : رقابة القياء االداري عهى   .44

 االتحادي
196-209 

نطاق رقابة القياء االداري عهى اعمال مجه  الخدمة العامة :  االولالفرع   .45
  االتحادي

198-201 

 209-201 رقابة القياء االداري عهى قرارات التعيين  اوجهالفرع ال اني :   .46
 217-210 الخاتمة   .47
 214-210 اوال: النتائ   .44
 217-215  انيا: المقترحات  .49
 245-214 قائمة المصادر  .50
 a-b ص باللغة االنكليزيةستخلالم  .51

 

  

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المقدمة

 أواًل : التعريف بموضوع البحث

ان تكون الوجه المشرق لالدارة لذا فأن االهتمام بشيونها والتعمق في  العامةفي الوييفة  يفترا      
ن احسنت اختيارهم تكون قد خطت عهى قمة هرم اولويات االدارة , إلنها أيتربع  مر  اختيار من يشغهها ا

, وان شاب اختيارهم ما يخالف أس   العامةالى االمام في تحقيق اهدافها السيما اشباع الحاجات  ب قة
او  عهى اس  مذهبية وأدختير المويفونوقواعد العدالة والمساواة بين المرشحين لشغل الويائف الشاغرة 

ان و لى نقطة سوداء في جبين االدارة,عنصرية او حزبية او مصالح شخصية تبدل ذلت الجانب المييء ا
 العامةسوء االختيار من شأنه ان ينشأ او يعزز الهوة بين الدولة ومواطنيها التي يفترا ان تكون الوييفة 

يهرت الحاجة الى طرق من شأنها ان تصل بالمرشح الكفوء  لذا فقدوسيهتها إلشباع حاجاتهم المتنامية , 
معه العدالة بين المتقدمين ويمكن االدارة من اختيار  لتحقق العامةالى اشغال الشاغر من الويائف 

 . غاياتهااالصهح لتحقيق 

او هيئة تتمتع بقدر من االستقالل  مجه وبناًء عهى ما تقدم سعت بعا التشريعات الى انشاء     
بحيادية وعدالة  العامةلمالي واالداري والفني والشخصية المعنوية , تأخذ عهى عاتقها ادارة شيون الوييفة ا

 مجه بما يحقق مصهحة االدارة واالفراد عهى حد سواء , يسمى ذلت المجه  في التشريع العراقي )
 ( . االتحادي العامة الخدمة

 وأسباب اختيار الموضوع أهمية البحثثانيًا : 
ايصال افيل  لغرا العامةدورًا رياديًا في اشغال الوييفة  االتحادي العامة الخدمة مجه نح مد       

الوييفة  وتحرير العامةالمساواة بين المتقدمين لتقهد الوييفة  وتحقيق العامةاالشخاص الشغال الويائف 
ان و ؛  عهى الوجه االم ل اغاياتهمن التسي  والتحزب ؛ االمر الذي يساعد االدارة في تحقيق  العامة

تأسي  مجال  لهخدمة المدنية في الك ير من الدول لم يكن وليد الصدفة انما استدعت ذلت الحاجة 
نيرًا لزيادة ويائف الدولة الحدي ة وما يترتب عهيها من زيادة في أعداد المويفين تستوجب توحيد الماسة 

المشرع باالستقالل لتمكينها تأسي  هيئة نعتها السياسة العامة لشيون الخدمة المدنية ؛ وكل ذلت استدعى 
 الخدمة مجه حدا ة تشكيل  وانومن هنا تأتي اهمية البح  , من اداء ما مكهفة به عهى الوجه االم ل ؛ 
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وندرة الدراسات حول المويوع مع عييم المهام المهقاة عهى عاتقه وعدم صدور بعا  االتحادي العامة
 التشريعات المكمهة لعمهه دفعتنا الى اختيار هذا المويوع . 

 البحث اشكاليةثالثًا : 
مدى قدرة لبيان وحجم المهام المختص بها , و  االتحادي العامة الخدمة مجه نتيجة لحدا ة تشكيل     

 وبيان قدرته,  العامةعهى اختيار المرشحين االفيل ألشغال الوييفة  االتحادي العامة الخدمة مجه 
صالحيات االقاليم والمحافيات  ةفي مواجه العامةعهى تطبيق القواعد القانونية المتعهقة بأشغال الوييفة 

 يمكن صياغة اشكالية الدراسة بمجوعة من االسئهة وكاألتي : نهفاغير المنتيمة في اقهيم , 

بالسهطتين  قة مجه  الخدمة العامة االتحاديعال 2005كيف نيم دستور جمهورية العراق لعام  .1
 التشريعية والتنفيذية ؟

 في تعيين شاغهي الويائف القيادية ذات الطابع االداري ؟ االتحادي العامة الخدمة مجه ما هو دور  .2
؛وهل االتحادي في تعيين شاغهي الويائف العادية العامة الخدمة مجه ما هي االجراءات التي يتبعها  .3

 رسم القانون تهت االجراءات عهى نحو يكفل عدم التأخير ويبع  الطمأنينة في نفو  المتقدمين؟
؛ وما اقهيم في المدنية المحهية في االقاليم والمحافيات غير المنتيمة  الخدمةمجال   تدشَكلكيف  .4

 ؟ العامةنطاق اختصاصاتها في اشغال الويائف 
 المدنية المحهية في االقاليم الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة مجه عالقة ما هي  .5

وكيف يمكن أن يو ر االسهوب الدستوري في توزيع االختصاصات  ؛والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم 
 عهى نطاق تهت العالقة . والمحهيةبين السهطات االتحادية 

ونائبه واالعياء اذا ما حاد  االتحادي العامة الخدمة مجه كيف نيم المشرع مسيولية رئي   .6
؛ وما هو الجزاء المترتب في  العامةعن جادة القانون وابتغى غيرر سبياًل في اشغال الويائف المجه  

 حال  بوت المسيولية ؟
مجه  الخدمة العامة االتحادي اذا ما اصابها عيب او أك ر من هل تهغى قرارات التعيين الصادرة عن  .7

 العيوب المي رة في مشروعيتها ؟
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 رابعًا : نطاق البحث

؛ ولكل الندب والحهولسبل عديدة الشغال الويائف العامة من قبيل التعيين والنقل و  سهكت التشريعات     
وما ينايرر في منها قواعد قانونية يابطة ؛ وسيقتصر بح نا عهى دور مجه  الخدمة العامة االتحادي 

 .القيادية  أمفي عمهية التعيين سواء بالنسبة لهويائف العادية دول المقارنة 

 منهج البحثخامسًا : 

رقم  االتحادي العامة الخدمة مجه في تحهيل ودراسة قانون  يمنه  التحهيهالسنعتمد في بح نا هذا      
مقارنة ذلت مع القوانين فياًل عن المنه  المقارن لالمعدل والتشريعات ذات الصهة ,  2009لسنة  4

ويناير مجه  الخدمة العامة المدنية في كل من مصر واالردن ,  الخدمةواالنيمة المنيمة لشيون 
مسميات مختهفة ؛ لذلت سنعتمد في بح نا عبارة تحت  ن ولكنكل من دول المقارنة جهازياالتحادي في 

 مجه  الخدمة العامة لهداللة عهى مجه  الخدمة العامة االتحادي وما ينايرر في دول المقارنة .

 سادسًا : اهداف البحث

 يهدف البح  الى تحقيق اهدافًا عديدة من بينها :

دراسة القواعد القانونية المنيمة لعمهية اختيار شاغهي الويائف القيادية ذات الطابع االداري في  .1
 اليهار النقص التشريعي وتقديم المقترحات المناسبة .العراق والدول المقارن 

استعراا االجراءات القانونية المتبعة من مجه  الخدمة العامة االتحادي وما ينايرر في دول  .2
 في تعيين شاغهي الويائف العادية واقتراال التعديالت عهيها . المقارنة

دراسة القواعد القانونية اليابطة لعالقة مجه  الخدمة العامة االتحادي بمجال  الخدمة المدنية  .3
ازالة الغموا الذي يعتري تهت العالقة في مجال اشغال المحهية , وتقديم مقترحات من شأنها 

 . الويائف العامة 

 هيكلية البحث:  سابعاً 

في اشغال الويائف  االتحادي العامة الخدمة مجه من اجل تقديم صورة متسمة بالويوال عن دور     
 ال ة  عهىسنقسم بح نا هذا  , وما يمكن ان يواجهه من معوقات قانونية في سبيل ذلت , العامة

نطاق  سنبح في الفصل ال اني و , االتحادي  العامة الخدمة مجه ماهية  االولفي الفصل  ندر فصول,
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, فيما سنخصص الفصل ال ال   العامةفي اشغال الويائف االتحادي  العامة الخدمة مجه اختصاصات 
المدنية في االقاليم والمحافيات غير  الخدمةبمجال  االتحادي  العامة الخدمة مجه لبيان عالقة 

 .العامةالمنتيمة ب قهيم في مجال اشغال الوييفة 
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 االولالفصل 

  االتحادي العامة الخدمة مجلس ماهية
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 الفصل االول

 ماهية مجلس الخدمة العامة االتحادي

باسىىم  العامىىةعهىىى اشىىخاص معنويىىة عامىىة معنيىىة اساسىىًا بىى دارة المرافىىق يقىىوم التنيىىيم االداري لهدولىىة      
 اً ؛ واي روابىىىط فىىي القىىانون االداري تتيىىىمن وجىىود شخصىىًا معنويىىى العامىىةتحقيىىىق المصىىهحة ل تسىىعىالدولىىة 

ولكىىىن هىىىذا الشىىىخص يبقىىىى دائمىىىًا شخصىىىًا مجازيىىىًا ال طبيعيىىىًا ؛ بمعنىىىى ال يسىىىتقل بذاتىىىه فىىىي مباشىىىرة اعمالىىىه 
انمىا يباشىرها بواسىطة اشىخاص طبيعيىين ينتسىبون الىى ذلىت الشىخص المعنىوي ينفىذون مىا والمادية القانونية 

بأسىىىىىىىىمهم ولحسىىىىىىىىابهم  يباشىىىىىىىرون تهىىىىىىىىت المهىىىىىىىام بأسىىىىىىىم الدولىىىىىىىىة ؛ اي انهىىىىىىىىم ال م ويخىىىىىىىتص بىىىىىىىىه مىىىىىىىن مهىىىىىىىىا
ويختهىىف المركىىز القىىانوني لهشىىخص الطبيعىىي العامىىل لحسىىاب شىىخص معنىىوي عىىام عىىن ذلىىت ؛(1)الشخصىىي

مىن وراء  الغايىةتحقيق الصالح العىام الىذي يعىد ل يسعى االولاخر الن  طبيعيالذي يعمل لحساب شخص 
وترتيبىًا االخىر تحقيىق مصىهحة خاصىة بىرب العمل؛ فىي حىين يقصىد قيام االدارة ومنحها الشخصية المعنويىة

اليىىابطة لنشىىاط الشىىخص المعنىىوي فىىي حىىىين ان  العامىىة الخدمىىىةيعمىىل وفىىق قواعىىد  االولعهىىى ذلىىت فىىأن 
 االخر يعمل وفق توجيهات رب العمل.

تحقيق نشاطها تختهف عن تهىت المألوفىة فىي لولهذا نجد ان الوسائل القانونية التي تتوسل بها االدارة       
القطىىىىىىاع الخىىىىىىاص وهىىىىىىذر هىىىىىىي امتيىىىىىىازات القىىىىىىانون العىىىىىىام التىىىىىىي ترسىىىىىىخت كمبىىىىىىاد  عامىىىىىىة حاكمىىىىىىة لهنشىىىىىىاط 

تحقيىق الصىالح  يعتىزم ونيرًا لخطورة المهمة المهقاة عهى عاتق المويىف المتم هىة بمباشىرة نشىاط,(2)االداري
ه فىي نية ليىبط نشىاطه ويىمان عىدم انحرافىاحاطة المويف بدائرة من االحكام القانو  التشريعاتالعام فأن 

مىىىواطن الشىىبهات التىىىي تخىىىل  وقوعىىه فىىىيمخالفتهىىىا او  الجىىىزاءات المناسىىىبة فىىي حىىىال وانىىزالمباشىىرة واجباتىىىه 
 كمىا ان؛(3)التىي يهىزم المويىف باالبتعىاد عنهىا المحيىوراتالتي تعد الغاية من اغهب  العامةبكرامة الوييفة 

مىىا يتعهىىق بتطىىوير االداء الىىوييفي لهعىىامهين فىىي ميسسىىات الدولىىة بالشىىكل الىىذي  العامىىةاحكىىام الوييفىىة مىىن 

                                                           

العامة ونشاطها , الطبعة االولى , مكتبة زين د. سامر حميد سفر , القانون االداري _ دراسة تحهيهية في تنييم االدارة  (1)
 . 91, ص 2020الحقوقية واالدبية , بيروت , 

, 1993العاتىت لصىناعة الكتاب,القىاهرة, د. عهي محمد بدير وأخرون , مباد  واحكام القانون االداري  , بدون طبعة , (2)
 . 279ص
البحىىو  المويىىف وسىىهطة االدارة , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة  د. خالىىد وليىىد اسىىماعيل , كرامىىة الوييفىىة العامىىة بىىين حريىىة (3)

 . 561, ص 2020, الجزء ال ال  ,  35, العدد  كهية الشريعة والقانون بدمنهور –الفقهية والقانونية , جامعة االزهر 
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تحقيىق احىدى الوسىائل التىي تهىتم  بهىا الدولىة  العامىةالوييفىة  بعد العامةييمن تحسين مستوى الخدمات 
الدولىىة الفرنسىىي اقىىر بصىىحة قىىرارات االدارة فىىي فصىىل المويىىف اذا مىىا عجىىز عىىن  مجهىى  لهىىذا فىىان غاياتهىىا

؛ وهنىىىات جانىىىب اخىىىر مىىىن احكىىىام  (1)اداء مىىىا مكهىىىف بىىىه مىىىن مهىىىام تحىىىت مىىىا يعىىىرف "بعىىىدم الكفايىىىة المهنيىىىة"
خايىعين مدنية كانىت او عسىكرية وسىواء ال العامةما يتعهق بالحياد الوييفي بشتى المرافق  العامةالوييفة 

االحكىىىىام مىىىن تهىىىت ؛ وال يخفىىىى الجانىىىب االهىىىم  (2)قواعىىىد خدمىىىة خاصىىىة اخىىىرى لقواعىىىد الخدميىىىة المدنيىىىة أم
ة التىي تعكى  صىورة المويىف العىام المىر  بعىدنزاهة المويف العام ومكافحة الفسىاد بشىتى صىورر ب والمتعهق
 العامىةينطوي الفساد عهى ا ار مدمرة يصعب تحديدها عهى مختهف المستويات ومنها الوييفة  اذ؛  االدارة

االمىىىر الىىىذي ييىىىعف فاعهيىىىة الجهىىىاز مىىىن اشىىىخاص غيىىىر كفىىىوئين  العامىىىةاذ يىىىيدي الىىىى اشىىىغال الوييفىىىة 
 الحكومي.

اليىىىىرورة تأسىىىىي  اجهىىىىزر  اقتيىىىىت العامىىىىةوفىىىىي يىىىىل التوسىىىىع الكبيىىىىر فىىىىي شىىىىيون الوييفىىىىة تقىىىىدم  وممىىىىا    
تتمتىىع بقىىدر مىىن االسىىتقالل بمىا يمكنهىىا مىىن اداء مهامهىىا بحياديىىة  العامىةمتخصصىة بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة 

الىىنيم القانونيىىة  اتجهىىت, لىىذا العامىىةوخاصىىة مىىا يتعهىىق منهىىا بوصىىول اشىىخاص اكفىىاء الىىى اشىىغال الويىىائف 
فىىىأن تأسىىىي   وترتيبىىىًا عهىىىى ذلىىىت, (3)تأسىىىي  اجهىىىزة خدمىىىة مدنيىىىة تحىىىت مسىىىميات وصىىىالحيات مختهفىىىةالىىىى 

لىم يكىن وليىد الصىدفة )المهغىى(  العامىة الخدمة مجه في العراق ومن قبهه  االتحادي العامة الخدمة مجه 
مىىن مقومىىات بنىىاء  الخدمىىةمجىىال   بعىىد,  العامىىةانمىىا اسىىتدعت ذلىىت الحاجىىة المهحىىة لتنيىىيم شىىيون الوييفىىة 

ماهيىىىة ولتسىىىهيط اليىىىوء عهىىىى الدولىىىة الحدي ىىىة لالرتقىىىاء بالمسىىىتوى الىىىوييفي وتحقيىىىق مبىىىدأ تكىىىافي الفىىىرص , 
 مجهى  مفهىومل بحى  التشىريعات المقارنىة يقتيىي االمىر منىا و فىي العىراق االتحىادي العامة الخدمة مجه 
 الهيكىىل االداري؛ فيمىا سنخصىىص ال ىاني لهحىىدي  عىن  االول المبحىى فىي وأساسىه القىىانوني  العامىىة الخدمىة

 لهمجه  وطبيعته القانونية.

                                                           

بحىى  د. موسىىى مصىىطفى شىىحادة , عىىدم الكفايىىة المهنيىىة باعتبارهىىا سىىببًا مىىن اسىىباب الفصىىل بغيىىر الطريىىق التىىأديبي ,  (1)
 . 343ص,  2005,  23منشور في مجهة الشريعة والقانون , العدد 

م.م. رائىىد عىىوفي حسىىين و م.م. حسىىين طىىالل مىىال اهلل , حيىىاد المويىىف العىىام فىىي الوييفىىة العامىىة , بحىى  منشىىور فىىي  (2)
 . 653, ص 2016,  8, السنة  30, العدد  6مجهة جامعة تكريت لهحقوق , مجهد 

اختهفىىت صىىور وقىىد  1840وكىىان ذلىىت عىىام اول مىىن فكىىر فىىي انشىىاء جهىىاز متخصىىص هىىو السىىير البريطىىاني تريفهيىىون  (3)
عبىد الزهىىرة ناصىر الىدليمي , مجهى  الخدمىىة تشىكيل تهىت االجهىزة فمنهىا مىىا اخىذ صىورة الهجنىة ومنهىا مىىا اخىذ صىورة الىديوان .

 . 14, ص 1973, جامعة بغداد فيواهميته في الوييفة العامة , رسالة ماجستير , قدمت الى كهية القانون 
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 االول المبحث

 وأساسه القانونياالتحادي  العامة الخدمة مجلس مفهوم

السىىهطات  اجمىىع بيىىدهسىىهطان ت أمولىىة سىواء كىىان امبراطىىور التنفيذيىىة المتم هىىة بىىرئي  الدكانىت السىىهطة      
كبيىر مىن المىويفين يتىدرجون فىي مراتىب مختهفىة حتىى النىزول الىى قاعىدة الهىرم ويعاونه في ذلت عدد كافة 

االداري المتم ىل بالصىىغار مىن المىىويفين وفىي هىىذر المرحهىة المبكىىرة مىن التنيىىيم االداري امتزجىت شخصىىية 
رة ايجىاد اجهىزة رقابيىة تراقىب نشىاط االداسعت التشريعات الىى تطور مفهوم االدارة وعندما ,  الحاكم بالدولة

 صول اكفأالمدنية تيمن و  الخدمةوتيمن عدم انحرافه عن الصالح العام ؛ واجهزة متخصصة في مجال 
   .(1)العامةاالشخاص الى اشغال الويائف 

عهى تيمين دسىاتيرها احكامىًا تكفىل التأسىي  لجهىاز متخصىص وقد حرصت بعا االنيمة القانونية     
المدنية رغبىة منهىا فىي عىدم تىرت ذلىت لمشىيئة المشىرع كمىا فعىل دسىتور جمهوريىة العىراق  الخدمةفي شيون 

, فىىي حىىين اتجىىه جانىىب اخىىر مىىن الدسىىاتير الىىى عىىدم الىىنص عهىىى تأسىىي  ذلىىت الجهىىاز فىىي  2005لسىىنة 
صهب الو يقة الدستورية انما تىرت ذلىت لمشىيئة السىهطة التشىريعية تيسى  لىه بقىانون كمىا فىي دسىتور مصىر 

مىىىن  العامىىىةان تنيىىىيم شىىىيون الوييفىىىة  بوصىىىفن يتىىىرت ذلىىىت لرييىىىة السىىىهطة التنفيذيىىىة أاو ؛  2014لسىىىنة 
وعهىىى الىىرغم المعىىدل ,  1952دنيىىة الهاشىىمية لسىىنة مقتيىىيات العمىىل التنفيىىذي كمىىا فىىي دسىىتور الممهكىىة االر 

المدنيىة فقىد تأخىذ شىكل الهجنىة او شىكل  الخدمىةذلت لم تأخذ التشريعات شكاًل واحدًا فىي تأسىي  اجهىزة  من
ما هىو الحىال فىي ك العامةبعيها اخذ بجهاز مركزي واحد متخصص في تنييم شيون الوييفة و الديوان , 

 العامىةتنيىيم شىيون الوييفىة المدنيىة مقسىمًا بينهىا اختصاصىات  الخدمىة اجهزة ب نائيةاخذ  وبعيهم العراق
ومىا  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى مفهىوم  نىدر ًا عهىى ذلىت مصر واالردن , وتأسيسىكما هو الحال في 

 .؛ فيما سنعرج في ال اني الى بيان اساسه القانوني االولينايرر في التشريعات المقارنة في المطهب 

 

 

 
                                                           

 2015العامىة , الطبعىة االولىى , المكتىب الجىامعي الحىدي  , االسىكندرية , د. محمد احمد عبد الالر محمد , الوييفة  (1)
 . 9ص
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 االولالمطلب 

 االتحادي العامة الخدمة مجلسمفهوم 

المدنيىىة ولكىىن  الخدمىىةشىىهد التنيىىيم االداري فىىي العىىراق والىىدول المقارنىىة اجهىىزة متخصصىىة فىىي مجىىال      
ان اختصاصات تهت االجهزة لم تكن و وصول االنيمة القانونية الى تأسي  تهت االجهزة لم يكن متساويًا ؛ 

حتىىى ان بعىىا واحىىدة عهىىى اخىىتالف الىىنيم القانونيىىة بىىل تىىأ رت بىىالواقع السياسىىي الىىذي عاشىىته تهىىت الىىدول 
 مجهىىى االنيمىىة السياسىىية عمىىدت الىىى الغىىاء الجهىىاز الخىىاص بالخدمىىىة المدنيىىة كمىىا هىىو الحىىال فىىي الغىىاء 

المدنيىىة اك ىىر فأننىىا  الخدمىىةء عهىىى مفهىىوم اجهىىزة , ولتسىىهيط اليىىو  1979العىىراق عىىام فىىي  العامىىة الخدمىىة
التشىريعات المقارنىة فىي مىا ينىايرر فىي فىي العىراق و  االتحىادي العامىة الخدمىةبمجهى  سوف نبىين المقصىود 

 .تهت االجهزة عهى اختالف المراحل التي مرت بها نشأة فيما نعمد في الفرع ال اني الى بيان  االولالفرع 

 االولالفرع 

 االتحادي العامة الخدمةبمجلس المقصود 

يىىابطة لشىىيون القانونيىىة القواعىىد تتكفىىل بيىىمان التطبيىىق السىىهيم لهعىىدم وجىىود هيئىىة تتسىىم بالحيىىاد ان       
؛ لىىذا تعالىىت االصىىوات القانونيىىة  العامىىةفويىىى فىىي مفاصىىل الوييفىىة مىىن شىىأنه ان يسىىبب  العامىىةالوييفىىة 
, فمن النيم القانونية مىا اخىذت بتأسىي  جهىاز مركىزي  (1)بتأسي  اجهزة خدمة مدنية متخصصةالمطالبة 

المدنيىة المتخصصىة بتنيىيم شىيون  الخدمىةومنهىا مىا اخىذ ب نائيىة اجهىزة  العامىةمتخصص بشيون الوييفة 
النيىىىام القىىانوني لهخدمىىىة المدنيىىة فىىىي مصىىىر نىىرى ان  , ولىىدى اسىىىتقراء التشىىريعات المقارنىىىة العامىىىةالوييفىىة 
يتم ىىل  االولالمدنيىة جهىازان :  الخدمىىةالمدنيىة ؛ اذ يتىىولى تنيىيم شىيون  الخدمىةاجهىىزة   نائيىةعهىى يىنها 

                                                           

, وفىي لبنىان يسىمى "مجهى  الخدمىة المدنيىة" حسىب المرسىوم  الذي يتولى تنيىيم شىيون الخدمىةاختهفت تسميات الجهاز  (1)
المعدل , وفي المغرب يسمى "المجه  االعهىى لهوييفىة العموميىة" حسىب الفصىل العاشىر  1959لسنة  114االشتراعي رقم 

المعىىدل , امىىا فىىي الجزائىىر فيسىىمى "المجهىى  االعهىىى لهوييفىىة العموميىىة"  1958( لسىىنة 1,58,008مىىن يهيىىر شىىريف رقىىم )
( 315, وفىي الهنىد تسىمى "لجنىة الخدمىة العامىة لالتحىاد والواليىات" بموجىب المىادة ) 2006( فىي 03 – 06بموجب االمر )

المعىدل  1979( لسنة 15, وفي الكويت يسمى "ديوان الخدمة المدنية" بموجب المرسوم رقم ) 1949من دستور الهند لسنة 
التحاديىىىة لهمىىىوارد البشىىىرية الحكوميىىىة" بموجىىىب قىىىانون المىىىوارد البشىىىرية فىىىي , وفىىىي االمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة يسىىىمى "الهيئىىىة ا

المعىىدل , وفىىي الممهكىىة العربيىىة السىىعودية يسىىمى "الىىديوان العىىام لهخدمىىة المدنيىىة"  2008( لسىىنة 11الحكومىىة االتحاديىىة رقىىم )
 .ميالدي. 1976الموافق هجرية  1397( لسنة 48بموجب نيام مجه  الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المهكي رقم )
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كىذلت الحىال فىي االردن اذ , (1)واالخر يتم ل )بالجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة(المدنية(  الخدمة)بمجه  
 العامىىىةتنيىىىيم شىىىيون الوييفىىىة اذ يتىىىولى المدنيىىىة ؛  الخدمىىىةاجهىىىزة   نائيىىىةالمدنيىىىة عهىىىى  الخدمىىىةيقىىىوم نيىىىام 
المدنية , اما في العىراق فيتىولى تنيىيم شىيون  الخدمةالمدنية وال اني ديوان  الخدمة مجه  االولجهازان : 
المقصود بتهت االجهزة فىي ما  سندر تأسيسًا عهى ذلت و  ؛ االتحادي العامة الخدمة مجه  العامةالوييفة 

 .في العراق االتحادي العامة الخدمة مجه ومن  م التشريعات المقارنة 

المدنيىة التىي تقىوم عهىى  الخدمةالمدنية بأنه )احد اجهزة  الخدمة مجه ن عرف ن الفقه مَ م  في مصر      
المدنيىىىة ورفىىىع الكفايىىىة االنتاجيىىىة وتحقيىىىق العدالىىىة بىىىين المىىىويفين وتنيىىىيم احىىىوالهم  الخدمىىىةتطىىىوير مسىىىتوى 

 الخدمىىىىىىىة, ونىىىىىىىرى ان هىىىىىىىذا التعريىىىىىىىف لىىىىىىىم يعكىىىىىىى  الصىىىىىىىورة الحقيقيىىىىىىىة لمجهىىىىىىى   (2)واويىىىىىىىاعهم الوييفيىىىىىىىة(
بىىىداء الىىىرأي وتقىىىديم المشىىىورة الختصىىىاص الاهيئىىىة عقىىىد لهىىىا المشىىىرع  يعىىىدالمدنيىىىة  الخدمىىىةفمجه  لمدنيىىىة؛ا

ان المجهى  و , المدنية وهذر الحقيقة غابىت عىن التعريىف السىابق الخدمةوالمقترحات فيما يصب في تطوير 
ت الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة الىىذي عىىدر المشىىرع هيئىىة مسىىتقهة وعيىىوية عىىدة جهىىا رئاسىىةيتىىألف مىىن 

 اييًا. التعريففت اليه ت؛ وهذا المفهوم لم يهالدولة مجه  فياًل عن ذلتونقابية تنفيذية 

؛ انمىا  2016( لسىنة 81المدنيىة رقىم ) الخدمىةالمدنيىة فىي قىانون  الخدمىة مجهى يعىرف المشىرع  ولم      
المجهىى  واختصاصىىاته التىىي تنحصىىر فىىي مجىىال ابىىداء الىىرأي  تىىأليففىىي مىىادة واحىىدة اذ بىىين  هتنىىاول احكامىى

                                                           

الى جانب الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة انشأت الرقابة االدارية وقد مرت مسيرتها بعدة مراحل ؛ ابتىداًء اعتبىرت قسىم  (1)
 ىىم فصىىهت عنهىىا واصىىبحت هيئىىة مسىىتقهة تتبىىع المجهىى  التنفيىىذي  1958( لسىىنة 117تىىابع لهنيابىىة االداريىىة بموجىىب القىىانون )

جعىىل تبعيتهىىا لىىرئي  الىىوزراء ؛  ىىم نقىىل تبعيتهىىا لىىوزير  1964؛ وفىىي يىىل دسىىتور  1964( لسىىنة 54)رقىىم  بموجىىب القىىانون
فالحقهىا  1971( لسىنة 2419, بعىدها صىدر القىرار الجمهىوري رقىم ) 1969( فىي 834رار الجمهوري رقم )الدولة حسب الق

جعههىىا تابعىىة لىىرئي  مجهىى   1976( لسىىنة 679م )ر الجمهىىوري رقىىوعنىىدما صىىدر القىىرا, بالجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة  
رئىىىىي   قىىىىرارب 1982عىىىىام ( ؛  ىىىىم اعيىىىىدت 337الغيىىىىت بموجىىىىب قىىىىرار رئىىىىي  الجمهوريىىىىة رقىىىىم ) 1980الىىىوزراء , وفىىىىي عىىىىام 

, وقىد نىادى بعىا الفقىه بوجىوب االسىتغناء عىىن ( , تخىتص بالرقابىة عهىى االدارات العامىة المختهفىة 178) الجمهوريىة المىرقم
المركىزي لهتنيىىيم واالدارة واالبقىاء عهىى الرقابىىة االداريىة منعىًا لتعىىدد االجهىزة الرقابيىة , د. عهىىي نجيىب حمىزة , النيىىام الجهىاز 

ومىا  154, ص 2017القانوني لههيئات المستقهة في غير المجال االقتصادي , بدون طبعة , مكتبىة السىنهوري , بيىروت , 
 بعدها.

, بىىدون طبعىىة , دار النهيىىة  2016لسىىنة  81احكىىام قىىانون الخدمىىة المدنيىىة رقىىم  د. صىىالال سىىيد عبىىد العىىال , شىىرال  (2)
 .63, ص 2017العربية , القاهرة , 
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وقىىد احىىال بشىىأن القواعىىد واالجىىراءات المتعهقىىة بسىىير العمىىل فيىىه الىىى الئحىىة  وتقىىديم المشىىورة والمقترحىىات ,
 .  (1)داخهية ييعها المجه  ذاته

 1964لسىىىىىنة  118بموجىىىىىب القىىىىىانون رقىىىىىم فقىىىىىد أنشىىىىى  واالدارة امىىىىىا بشىىىىىأن الجهىىىىىاز المركىىىىىزي لهتنيىىىىىيم     
ارة "هيئىة مركزيىة لهتنيىيم والخبىرة والمتابعىة الفنيىة فىي شىتى شىيون التنيىيم واالدن عىدر َمىالفقه  نوم  المعدل؛

بىأن الجهىاز  مىن القىانون تيمنت المىادة االولىىأما عن موقف المشرع فقد ؛  (2)لهقطاعين الحكومي والعام"
يتىىىىألف مىىىىن ادارات مركزيىىىىة تحىىىىدد بقىىىىرار مىىىىن رئىىىىي   ؛(3)الىىىىوزراء مجهىىىى تابعىىىىة لىىىىرئي   يعىىىىد هيئىىىىة مسىىىىتقهة

 .الجمهورية وتتبع تهت االدارات ادارات عامة تحدد بقرار يصدرر رئي  الجهاز 

المدنية بأنه )هيئة مستقهة تمار  االشراف  الخدمةاما في االردن ؛ فقد عرف بعيًا من الفقه ديوان       
عرفه اخر بأنه )دائرة مستقهة و ,  (4)بموجب النيام الذي عهى اساسه تم انشاء الديوان( العامةعهى الوييفة 
تهىت ولىدى عطىف النيىر عهىى  (5)المدنية ويتولى ادارتها رئي  يىرتبط بىرئي  الىوزراء( الخدمةتعني بشيون 

المدنيىىة  الخدمىىةان ديىىوان  االولن ؛ المدنيىىة يىىمن مفهىىومي الخدمىىةديىىوان  تعقىىد ويىى اريف نجىىد انهىىاالتعىى
بالسىىهطة يىىرتبط المدنيىىة  الخدمىىة؛ وال ىىاني ان ديىىوان  العامىىةهيئىىة مسىىتقهة  تمىىار  االشىىراف عهىىى الوييفىىة 

 برئي  الوزراء.التنفيذية المتم هة 

الىىىوزراء , ولىىىدى  مجهىىى بقىىىانون بىىىل بنيىىىام يصىىىدرر االردنىىىي المدنيىىىة  الخدمىىىةنيم احكىىىام ديىىىوان تدىىىلىىىم و      
هىىديوان ؛ ولكىىن ل تعريىىف محىىددلىىم يتيىىمن أنىىه المعىىدل ف 2020لسىىنة  9المدنيىىة رقىىم  الخدمىىةنيىىام اسىىتقراء 

                                                           

الداخهيىىة لقواعىىد واجىىراءات سىىير العمىىل بمجهىى  الخدمىىة المدنيىىة المصىىري وأمانتىىه الفنيىىة , منشىىور فىىي الجريىىدة الالئحىىة  (1)
 . 2017( لسنة 32الرسمية بالعدد )

, مطبعىىة المعىىارف , بغىىداد ,  1مىىين عبىىد الهىىادي , الخدمىىة المدنيىىة فىىي الىىدول العربيىىة , الجىىزء االول , طد. حمىىدي ا (2)
 . 53ص,  1970

المعىىىدل كىىىان الجهىىىاز تىىىابع  1964( لسىىىنة 118عنىىىد صىىىدور قىىىانون الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة المصىىىري رقىىىم ) (3)
تىىم تشىكيل مجهسىان تنفيىىذيان :  1958المتحىدة بىىين مصىر وسىوريا عىام عنىدما قامىىت الجمهوريىة العربيىة لهمجهى  التنفيىذي , ف

الجمهوريىىة العربيىىة رئىىي  االول المجهىى  التنفيىىذي لمقهىىيم المصىىري واالخىىر لمقهىىيم السىىوري ؛ وقىىد شىىكل االول بموجىىب قىىرار 
فىىي الجريىىدة  , منشىىوران 1958لسىىنة  1302؛ فيمىىا شىىكل االخىىر بموجىىب القىىرار المىىرقم  1958لسىىنة  1301المتحىىدة رقىىم 

  .1958لسنة  30الرسمية بالعدد 
حامد محمد خمي  العمايرة , ا ر تعيين المويفين العموميين في تحقيق التطوير االداري في الممهكة االردنية الهاشىمية  (4)
  . 49ص , 2006دكتورار , قدمت الى كهية الدراسات القانونية العهيا , جامعة عمان العربية , االردن ,  اطروحة,
سياسىىات الخدمىىة المدنيىىة , الطبعىىة االولىىى , المكتىىب العربىىي  –د. جهىىاد عىىودة , مقدمىىة فىىي السياسىىات العامىىة المقارنىىة  (5)

 . 106 ,ص 2017لهمعارف , القاهرة , 
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المدنيىىة ولكنهىىا رسىىمت  الخدمىىةانهىىا لىىم تتنىىاول تعريفىىًا محىىددًا لىىديوان  عهىىى الىىرغم مىىن ( مىىن النيىىام8المىىادة )
المدنيىىة  الخدمىىةبشىىيون  برتىىه الفقىىرة االولىىى مىىن تهىىت المىىادة دائىىرة مسىىتقهة تعنىىياذ اعتلىىه؛االطىىار القىىانوني 

الىىذي الىىوزراء  مجهىى الىىديوان بموجىىب نيىىام اصىىدرر  إذ أدنشىىاءويتىىولى ادارتهىىا رئىىي  يىىرتبط بىىرئي  الىىوزراء , 
لىىذلت ال ه فىىي ذلىىت شىىأن الىىدوائر التنفيذيىىة ويىىرتبط بىىرئي  الىىوزراء شىىأنيهىىي القىىانون فىىي سىىهم الهىىرم القىىانوني 

 النيىام وان خهىع عهيىهت عهيهىا الهيئىات المسىتقهة عىيمكن عدر هيئة مستقهة وفق االسى  التىي نشىأت وترعر 
الىىوزراء تعىىديل النيىىام والغىىاء الىىديوان ممىىا تيىىمحل معىىه صىىفة  مجهىى ب مكىىان  إذالهيئىىة المسىىتقهة ؛  تسىىمية

ال تعكى  ئىرة مسىتقهة( كهمىة جوفىاء االستقالل التي خهعها عهى الديوان ؛ االمىر الىذي تصىبح معىه كهمىة )دا
 .حقيقة استقالل الديوان 

 الخدمىىة مجهىى فىىي االردن  العامىىةالتنيىىيم القىىانوني لهوييفىىة  ييىىمالمدنيىىة  الخدمىىةالىىى جانىىب ديىىوان      
فىىىي دوائىىىر الدولىىىة "هيئىىىة تيىىىم مجموعىىىة مىىىن الىىىدوائر والمىىىويفين لتنيىىىيم شىىىيون العىىىامهين  بوصىىىفهالمدنيىىىة 

؛ اذ ييىىىم فىىىي عيىىىويته عىىىدة وزارات (1)المدنيىىىة" الخدمىىىةوالقواعىىىد التىىىي تسىىىير شىىىيونهم وفقىىىًا ألحكىىىام نيىىىام 
 .العامةالمدنية لتنسيق السياسات  الخدمةوجهات معنية بشيون 

هيئىة مسىتقهة ماليىًا بأنىه " االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى ن عىرف مَ  شراال القانون نفم  اما في العراق      
واداريًا مرتبطة بمجه  النواب ال تسعى الى تحقيق الىربح تتحمىل وحىدها دون غيرهىا المسىيولية عىن تنيىيم 

وفق قواعد المساواة والعدالة عبر تطىوير الجهىاز االداري وتهتىزم فىي تأديىة واجباتهىا بمبىاد   العامةالوييفة 
تناسىب وقواعىد االجىراءات القانونيىة المتبعىة مىع التىزام الهيئىة المويوعية والشفافية وعىدم التمييىز ومراعىاة ال

, يسىىتبان مىن التعريىف السىىابق  (2)"العامىةبىالهوائح التنييميىة ذات الصىهة الصىىادرة عنهىا فىي مجىىال الوييفىة 
 يتمويع وسط المفاهيم االتية : االتحادي العامة الخدمة مجه بأن 

 هيئة مستقهة ماليًا واداريًا . االتحادي العامة الخدمة مجه يعد  .1
النىواب يعىد مرجعىًا لمجهى   مجهى يىرتبط بمجهى  النىواب ؛ بمعنىى ان  االتحىادي العامىة الخدمة مجه  .2

 كهيئة مستقهة تمييزًا له عن الهيئات المرتبطة بالسهطة التنفيذية. االتحادي العامة الخدمة

                                                           

 . 104سابق , صالمصدر الد. جهاد عودة ,  (1)
منشىىور فىىي مجهىىة الحقىىوق,  بحىى د. عهىىي فايىىل فىىوزي , قىىراءة تصىىحيحية لقىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي ,  (2)

 . 16ص , 2012,  18, االصدار  4كهية القانون , المجهد  –الجامعة المستنصرية 
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دون غيرها المسيولة عن تنييم من الوحيدة  الهيئة االتحادي العامة الخدمة مجه التعريف السابق  عد .3
 .العامةشيون الوييفة 

كهيئىىة مسىىتقهة وفقىىًا لقواعىىد العدالىىة والمسىىاواة يىىمن اطىىار مىىن  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى يعمىىل  .4
الشفافية والمويوعية وعدم التمييز ؛ عهى ان يراعي في عمهه قواعىد االجىراءات القانونيىة وكىذلت االنيمىة 

 . العامةبشيون الوييفة ذات الصهة 
 يمن المفاهيم السابقة المالحيات االتية : المذكور انفاً ولنا عهى التعريف 

فىي الفصىل الرابىع مىن  االتحىادي العامىة الخدمة مجه تناول المشرع الدستوري الهيئات المستقهة ومنها  .1
الباب ال ال  ؛ وان االستقالل المنشىود ال يتحقىق باالسىتقالل المىالي واالداري فقىط ؛ الن االسىتقالل المىالي 

البد من االسىتقالل  لذلتواالداري من مستهزمات اي هيئة او جهة او شركة متمتعة بالشخصية المعنوية ؛ 
 . (1)ة الهيئات المستقهةالفني وهو المعيار الفاصل في تحقيق استقاللي

ومىىن ,(2)ان المهىام االساسىية لهسىهطة التشىىريعية تقىف فىوق ركيىزتين اساسىىيتين تتمى الن بالرقابىة والتشىريع .2
 فأن ربط هيئات ذات طابع تنفيذي بالسهطة التشىريعية ال تتناسىب مىع المهىام االساسىية لمجهى  النىواب  مة

العمىل عهيىه فىي  اذ ورد في قرار لهمحكمة االتحاديىة العهيىا فىي العىراق " ... ال يتفىق كىذلت مىع مىا هىو جىار  
فىىىىأن  ومىىىىن  مىىىىة, (3)اذ ال تنىىىىاط بهىىىىا ادارة هيئىىىىات او ميسسىىىىات ذات انشىىىىطة تنفيذيىىىىة ..." برلمانىىىىات العىىىىالم
النىىواب بىداًل مىىن ربطهىا بىىه يتىواءم مىىع مهىام السىىهطة التشىريعية مىىن جانىب وطبيعىىة  مجهى خيىوعها لرقابىىة 

 الهيئات المستقهة من جانب اخر .
يهغىىي دور  العامىىةالمسىىيول االوحىىد عىىن تنيىىيم شىىيون الوييفىىة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى  عىىدان  .3

هيئىىة فيهىىا وييفىىة عامىىة , ممىىا يحىىل السىىهطة التنفيذيىىة مم هىىة بىىالوزارات والجهىىات غيىىر المرتبطىىة بىىوزارة واي 
 . العامةمحل السهطة التنفيذية في كل ما يتعهق بالوييفة  االتحادي العامة الخدمة مجه 

انهىا متداخهىة مىع بعيىها فيمىا يخىص العدالىة والمسىاواة وعىدم و تيمن التعريف السابق عبارات عامة ؛  .4
 .العامةالتمييز ومراعاة قواعد االجراءات القانونية والهوائح المنيمة لشيون الوييفة 

                                                           

, الطبعة االولى , مكتبة دار السالم القانونيىة  د. عدنان عاجل عبيد , جودة احكام المحكمة االتحادية العهيا في العراق (1)
 . 44ص , 2021, النجف االشرف , 

 .2005 لسنة 4012العدد بالعراقية  , منشور في الوقائع 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 62( و)61المواد ) (2)
 , منشىىىور عهىىىى الموقىىىع 18/1/2011( فىىىي 2010/اتحاديىىىة/تمييز/88قىىىرار المحكمىىىة االتحاديىىىة العهيىىىا فىىىي العىىىراق ) (3)

https://www.iraqidevelopers.com  صباحًا . 10:49الساعة  25/12/2021, تاريخ الزيارة يوم 

https://www.iraqidevelopers.com/
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( مىن 2)انىتيم نىص المىادة فقىد  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى اما بشأن موقف المشرع من تعريىف      
 مجهىى ييسىى  المعىىدل عهىىى النحىىو االتىىي " 2009نة ( لسىى4رقىىم ) دياالتحىىا العامىىة الخدمىىة مجهىى قىىانون 
يرتبط بمجه  النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي  االتحادي العامة الخدمة مجه يسمى 

يىمن المفىاهيم  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى , لقد ويع المشىرع  الداري ويم هه رئيسه او من يخوله"وا
 االتية :

( عهى اعتبىار ان المجهى  االتحادي العامة الخدمة مجه ح المشرع عهى تسمية  المجه  بى)هاصطلقد  .1
عهىىىى مسىىىتوى االتحىىىاد بصىىىريح نىىىص دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام  العامىىىةيتىىىولى تنيىىىيم شىىىيون الوييفىىىة 

2005(1). 
مرتبطىىًا بمجهىى  النىىواب ؛ ويبىىدو ان المشىىرع قصىىد مىىن وراء ذلىىت  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى  عىىد .2

 من التسي  والتحزب كما ورد في االسباب الموجبة لتشريع القانون. العامةتحرير الوييفة 
متمتعىىا بالشخصىىية المعنويىىة واالسىىتقالل المىىالي واالداري  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى عىىد المشىىرع  .3

وبالتىىالي اعتبىىر تحىىت عنىىوان "الهيئىىات المسىىتقهة" لرابىىع مىىن البىىاب ال الىى  كونىىه تنىىاول المجهىى  فىىي الفصىىل ا
 االستقالل المالي واالداري من يمانات استقالل المجه  في مواجهة السهطة التنفيذية .

 ولنا عهى التعريف التشريعي وفق المفاهيم السابقة المالحيات االتية :
 العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى ) تهتسىىىىمي عهىىىىىح ان المشىىىىرع وهىىىىو بصىىىىدد بيىىىىان المقصىىىىود بىىىىالمجه  اصىىىىطه .1

المدنيىىىة وتيديهىىىا المرافىىىق  الخدمىىىة االولعهىىىى صىىىنفين؛  العامىىىةوالخىىىدمات التىىىي تيديهىىىا المرافىىىق ؛(االتحىىىادي
لىىىىذلت فىىىىأن تسىىىىمية المجهىىىى  ؛  (2)العسىىىىكرية وتيديهىىىىا المرافىىىىق العسىىىىكرية الخدمىىىىةالمدنيىىىىة ؛ وال ىىىىاني  العامىىىىة

المدنيىىىىة  الخدمىىىىة مجه تسىىىىميته بىىىىى) , وكىىىىان االولىىىىى (3)دقيقىىىىة( غيىىىىر االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجه بىىىىى)
تسىمية المجهى  مىع مهامىه , ويسىتتبع المدنية حتى تنسجم  الخدمة( القتصار مهام المجه  عهى االتحادي

ونرى ان المشرع ؛  ( اينما وردت في القانونالعامة الخدمةالمدنية( محل عبارة ) الخدمةذلت احالل عبارة )
وزاد عهيهىا بكهمىة  1979عىام  )المهغىى( العامىة الخدمىة مجهى تىأ ر بتسىمية ية السابقة قد في اطالق التسم

( نيرًا لتغيير النيام الدستوري في العراق من دولة بسيطة الى اتحاديىة , وحتىى تسىمية المجهى  االتحادي)

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 107المادة ) (1)
اصالحات نيام الخدمة المدنية في الدول العربية , تقرير منشور  –صندوق النقد العربي , نافذة عهى طريق االصالال  (2)

 . 8مساًء , ص 8:00الساعة  15/1/2022, تاريخ الزيارة  https://www.amf.org.aeعهى الموقع
 . 2ص د. عهي فايل فوزي , مصدر سابق , (3)

https://www.amf.org.ae/
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 الخدمىىةمحىىل نيىىر النهىىا غيىىر منسىىجمة مىىع مهىىام المجهىى  التىىي تنحصىىر فىىي الجانىىب المىىدني مىىن السىىابق 
 .المدنية" الخدمةكما انها غير منسجمة مع تسمية القانون الذي اصطهح عهيه المشرع "قانون  العامة

( مىن 62( و)61النواب في االسا  اختصاصي الرقابىة والتشىريع وقىد فصىهت المىادتين ) مجه يتولى  .2
ان و ة تنفيذيىىىة , الدسىىىتور تهىىىت االختصاصىىىات ولىىىم يكىىىن مىىىن بينهىىىا االشىىىراف واالدارة لميسسىىىات ذات طبيعىىى

بمجهىىىىى  النىىىىىواب ال يتىىىىىواءم  االتحىىىىىادي العامىىىىىة الخدمىىىىىة مجهىىىىى ارتبىىىىىاط بعىىىىىا الهيئىىىىىات المسىىىىىتقهة ومنهىىىىىا 
سبق فأن الدستور قد أس  لمبىدأ الفصىل بىين السىهطات  فياًل عن ماواختصاصاته في الرقابة والتشريع , 

وال يتناسىب التقهيدية الى ال  التنفيذيىة والتشىريعية والقيىائية  العامةالمتم هة بالسهطات ( منه 47في المادة )
ان لي  من المألوف دسىتوريًا ان تتىولى و , مع ذلت المبدأ ربط هيئات ذات طابع تنفيذي بالسهطة التشريعية

السهطة التشريعية االشراف المباشر عهى ميسسات ذات نشاطات تنفيذية وهذا ما سارت عهيه الدساتير في 
فىىي  2014الدسىىتور المصىىري لعىىام مىىا نىىص عهيىىه ومنهىىا صاصىىات السىىهطات التشىىريعية ونطاقهىىا رسىىم اخت

في الفصىل  1952والدستور االردني لعام الفصل االول من الباب الخام  تحت عنوان السهطة التشريعية 
النىىواب يباشىىر نشىىاطه خىىالل فتىىرات  مجهىى ؛ خاصىىة وان السىىاد  منىىه الخىىاص بصىىالحيات مجهىى  االمىىة

 .(1)محددة دستوريًا  انعقاد
يىىىىة واالسىىىىتقالل المىىىىالي يتمتىىىىع بالشخصىىىىية المعنو  االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى ذكىىىىر المشىىىىرع ان  .3

 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى ا وهىىىذا ال يكفىىىي إليىىىفاء صىىىفة االسىىىتقالل عهىىىى الهيئىىىات المسىىىتقهة ومنهىىىواالداري؛
 يعني عدم التىدخل فىي عمىل تهىت الهيئىاتبل البد من تمتع تهت الهيئات باالستقالل الفني الذي ؛ االتحادي

 .(2)كما مر بنا
بأنىه هيئىة تتمتىع باالسىتقالل بمىا يفتىرا لىه  االتحىادي العامىة الخدمة مجه ما سبق نستطيع ان نعرف وم

 النواب. مجه االتحادية ويخيع لرقابة  العامةيختص بتنييم شيون الوييفة  والفنيالمالي واالداري 

 

 

 

                                                           

 .18/1/2011في ( 2010/اتحادية/تمييز/88قرار المحكمة االتحادية العهيا في العراق ) (1)
 . 44, ص 2021,  مصدر سابق,  د. عدنان عاجل عبيد (2)



17 
 

 الفرع الثاني

 االتحادي العامة الخدمة مجلسنشأة 

مىىرت عمهيىىة نشىىأة و المدنيىىة بىىين العىىراق والتشىىريعات المقارنىىة ؛  الخدمىىةاختهفىىت صىىور تشىىكيل اجهىىزة      
المويىىوع فىىي فقىىرتين نخصىىص االولىىى لتكىىوين اجهىىزة  سىىندر المدنيىىة بعىىدة مراحىىل ؛ لىىذلت  الخدمىىةاجهىىزة 
المدنيىة مىن  الخدمىةفي العراق والتشريعات المقارنة اما الفقرة االخرى فسوف تخصص لنشأة اجهزة  الخدمة

 حي  االسباب ومراحل النشوء:

 المدنية : الخدمةتكوين اجهزة اواًل : 

المدنيىىة فيهىىا ؛ فمنهىا مىىا شىىكل جهىىاز  الخدمىىةلقىد اختهفىىت االنيمىىة القانونيىة فىىي صىىور تشىىكيل اجهىزة       
 .(1)كما في الواليات المتحدة االمريكيةالمدنية"  الخدمةلجنة تدعى "لجنة  بصورةالمدنية فيها  الخدمة

                                                           

االمريكية يختهف عنه في العراق والتشريعات المقارنة ؛ فالوييفة ال تعىدو ان مفهوم المويف العام في الواليات المتحدة  (1)
تكون مهنة كسائر المهن االخرى في القطىاع الخىاص فىال سىهطات وال امتيىازات تميىز المويىف العىام وال قواعىد خاصىة تىنيم 

انىت سىىائدة فىي تىولي الويىىائف العامىة هىىي االطىار القىانوني لعالقتىىه بىاإلدارة كمىا ال تعىىد الوييفىة دائمىة , وان القاعىىدة التىي ك
تغييىىر مىىن يشىىغهها كىىل اربىىع سىىنوات تبعىىًا لتغييىىر الحىىزب الحىىاكم ؛ لكىىن تعالىىت االصىىوات الرافيىىة لتهىىت السياسىىات فىىي تنيىىيم 

سىىالف الىىذكر والىىذي حىىل نيىىام الجىىدارة فىىي تىىولي الوييفىىة شىىيون الويىىائف العامىىة وتأسيسىىًا عهىىى ذلىىت صىىدر قىىانون بنىىدلتون 
, ولكىىن حتىىى مىىع تطىىور اسىىهوب مىىلء الويىىائف الشىىاغرة وقبىىول فكىىرة الخدمىىة المدنيىىة فمىىا زالىىت ل سياسىىة الغنىىائم العامىىة محىى

الوييفىىة العىىام تيسىى  عهىىى النيىىام الىىديموقراطي الحىىر ومىىا زالىىت الرأسىىمالية ذات اليىىد الطىىولى بحيىى  ان حىىدود التمييىىز بىىين 
لهوييفىة العامىة , د.جمىال محمىد معىاطي مىوافي ,  االدارة العامة واالدارة الخاصة لي  بالويوال الذي عهيه المفهوم االوربىي

,  2017احكىىىام التعيىىىين والترقيىىىة فىىىي الوييفىىىة العامىىىة ,الطبعىىىة االولىىىى , المركىىىز القىىىومي لالصىىىدارات القانونيىىىة , القىىىاهرة , 
 . 22-21ص

والتىىي جىىاءت  1883فىىي الواليىىات المتحىىدة االمريكيىىة بموجىىب قىىانون بنىىدلتون عىىام  لجنىىة الخدمىىة المدنيىىةوقىىد تأسسىىت       
وما يميزهىا انهىا تتىألف مىن مجموعىة مىن االعيىاء  انتفاية يد نيام الغنائم الذي كان سائدًا في الواليات المتحدة قبل ذلت

جماعيىىة هىىي الهيئىىة الالهجنىىة جماعيىىة عهىىى اعتبىىار ان  رئاسىىةينتمىىون الىىى احىىزاب مختهفىىة ولىىي  الحىىزب الحىىاكم فقىىط وتكىىون 
انين واالنيمة والتعهيمات ؛ ومن شأنها ان تقيي عهى تفىرد الحىزب الحىاكم فىي السىهطة؛ ولكىن االصهح في مجال اقتراال القو 

وجهت انتقادات الى الجماعية في رئاسة الهجنة اذ انهىا لىم تسىاعد عهىى تحديىد المسىيولية بصىورة ميسىرة  نيىرًا لهجماعيىة فىي 
لهحىاالت التىي تتطهىب السىرعة فىي اتخىاذ القىرار ؛ واذا العمل ؛ كما ان االدارة الجماعية يصعب معها اتخاذ اجىراءات سىريعة 

مىىا تشىىيت كهمىىة االعيىىاء فىىأن ذلىىت سىىينعك  سىىهبًا عهىىى سىىير العمىىل فىىي مفاصىىل االدارات العامىىة ؛ ولىىذلت عىىدل النيىىام 
لجمهوريىة القانوني في الواليات المتحدة االمريكية بأن عهد ب دارة الهجنة الى رئي  والىذي يعىد ايىافة لىذلت مستشىارًا لىرئي  ا
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 الخدمىىةالمدنيىىة فيهىىا عهىىى شىىكل ديىىوان سىىواء ديىىوان  الخدمىىةومىىن االنيمىىة مىىا اخىىذت بتشىىكيل جهىىاز       
و رئىىىي  الىىىوزراء هيئىىىة تتبىىىع رئىىىي  الدولىىىة ا بوصىىىفهاديىىىوان المىىىويفين عهىىىى اخىىىتالف مسىىىمياته؛  أمالمدنيىىىة 

ويتمتىىىع رئىىىي  الىىىديوان بصىىىالحيات الىىىوزير ازاء مىىىويفي الىىىديوان واالدارات التابعىىىة لىىىه مىىىن حيىىى  تعييىىىنهم 
فيما مانات فيما يتعهق بنقهىه او عزلىه,احاطة رئي  الديوان ببعا الي فياًل عن ذلتوتأديبهم ؛  وترقيتهم

اتجهىىت فئىىة  ال ىىة مىىن االنيمىىة القانونيىىة الىىى الجمىىع بىىين نيىىامي الهجنىىة والىىديوان ؛ اذ تباشىىر الهجنىىة رسىىم 
مهام ذات طابع تنفيذي ومنها التعيين واعادة التعيين والترفيع بفيما يعهد لهديوان  العامةالسياسات والخطط 

 .(1)كمحاولة لهجمع بين مزايا النيامين العامةومراقبة الدوائر 

استقراء االنيمة القانونية الحاكمة لهخدمة المدنيىة فىي العىراق والتشىريعات المقارنىة ؛ نجىد اختالفىًا  وعند    
؛ ففىىي مصىىر فقىىد اخىىذ النيىىام القىىانوني المدنيىىة  الخدمىىةلتشىىكيل اجهىىزة فىىي تبنىىي اي مىىن االشىىكال المىىذكورة 

لهتنيىىيم واالدارة الىىذي حىىل محىىل ديىىوان المىىويفين المصىىري باالتجىىار ال الىى  اذ جمىىع بىىين الجهىىاز المركىىزي 
 الخدمةقانون المشكل بموجب المدنية  الخدمة؛ ومجه   (2)المعدل 1964لسنة  118بموجب القانون رقم 

المدنيىىة فىىي قىىانون العىىامهين المىىدنيين  الخدمىىةالىىذي حىىل محىىل لجنىىة شىىيون  2016( لسىىنة 81المدنيىىة رقىىم )
مىىع توسىىعه فىىي التشىىكيل انفىىًا تتطىىابق مهامىىه مىىع مهىىام الهجنىىة المىىذكورة  إذ 1978( لسىىنة 47رقىىم )بالدولىىة 

 . (3)لييم في عيويته جهات لم يسبق تم يهها في الهجنة

فقد اخذ المشرع االردني باالتجىار ال الى  فىي الجمىع بىين المجهى  والىديوان فىي نيىام اييًا في االردن و     
المدنيىة تىدعى  الخدمىة؛ اذ شىكل هيئىة مسىتقهة تعنىي بشىيون المعىدل  2020( لسىنة 9المدنية رقم ) الخدمة
لهخدمىىة المدنيىىة ييىىم عىىدة جهىىات معنيىىة بشىىيون  مجهىى تشىىكيل  ذلىىت فيىىاًل عىىن, " المدنيىىة الخدمىىة"ديىىوان 
 . (4)المدنية الخدمةن المدنية من وزارات ونقابات وديوان التشريع والرأي ورئي  ديوا الخدمة

                                                                                                                                                                                     

في شيون الوييفة العامة ؛ عالوة عهى ذلت فقد عهىد المشىرع بىبعا اختصاصىات الهجنىة الىى الىوزارات والهيئىات سىعيًا منىه 
 . 38, ص صدر سابقالزهرة ناصر الدليمي , م عبد,  لتوزيع االختصاصات وانهاء حالة حصر االختصاصات بيد الهجنة

 . 40, ص قمصدر سابعبد الزهرة ناصر الدليمي ,  (1)
, دار  1د. محمىىد احمىىد عبىىد الحميىىد , شىىرال قىىانون الخدمىىة المدنيىىة فىىي يىىوء الفقىىه وقيىىاء وافتىىاء مجهىى  الدولىىة , ط (2)

 . 63, ص 2018النهية العربية لهنشر والتوزيع , القاهرة , 
 . 34-33, ص مصدر سابقد. صالال سيد عبد العال ,  (3)
 . 106و  104د. جهاد عودة , مصدر سابق , ص (4)
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 4رقىم  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى بموجىب قىانون المشرع لهيئىة مسىتقهة  أس اما في العراق فقد      
 مجهىىى تىىىدعى " 2005تيىىىرب بجىىىذورها فىىىي صىىىهب دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام المعىىىدل  2009لسىىىنة 
وبذلت يكون المشرع قد سهت سبياًل يقارب االتجار ال اني مع بعا التغييىر فىي " ؛ االتحادي العامة الخدمة

 .بمجه  النواب ولي  بالسهطة التنفيذية االتحادي العامة الخدمة مجه جهة االرتباط اذ يرتبط 

 المدنية ومراحل تطورها الخدمةاجهزة  : أسباب نشأةثانيًا 

تأسىىىي  اجهىىىزة متخصصىىىة بشىىىغل الويىىىائف ؛ يمكىىىن هنىىىات عىىىدة اسىىىباب حىىىدت بىىىالنيم القانونيىىىة الىىىى      
 ايجازها باالتي :

 يعىىداذ أسىىباب سياسىىية ترجىىع بجىىذورها الىىى سياسىىة الغنىىائم التىىي كانىىت متبعىىة فىىي السياسىىة االمريكيىىة ؛  .1
توزع عهى انصارر كمكافئىة لفىوزر فىي االنتخابىات ؛ ولكىن دعىوات غنيمة  العامةان الويائف  الحزب الحاكم

وتهىت االسىباب لىم ,  (1)ليحل نيىام الجىدارة محىل سياسىة الغنىائمكانت تأبى استمرار تهت السياسة االصالال 
رقىم  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى ؛ اذ ورد في االسىباب الموجبىة لقىانون  تغب عن ذهن المشرع العراقي

فىىىي العىىىراق مىىىن التسىىىي   العامىىىةمجهىىى  جىىىاء لتحريىىىر الوييفىىىة بىىىأن تأسىىىي  الالمعىىىدل  2009( لسىىىنة 4)
 والتحزب.

تحقيىىىق العدالىىىة الوييفيىىىة بىىىين العىىىامهين فىىىي ميسسىىىات الدولىىىة المختهفىىىة فىىىي شىىىتى الحقىىىوق واالمتيىىىازات   .2
الترفيىىىع فىىىي سىىىهم الىىىدرجات الترقيىىىة و الوييفيىىىة عهىىىى اسىىىا  الجىىىدارة ولىىىي  المحسىىىوبية ؛ ومىىىن تهىىىت الحقىىىوق 

( مىىن 9الوييفيىىة وفىىق االسىىتحقاق الفعهىىي وألهميىىة المويىىوع نجىىد ان المشىىرع فىىي الفقىىرة ) انيىىًا( مىىن المىىادة )
يتىولى و قد جعل من المجهى  جهىة اختصىاص فىي ترقيىة المىويفين ؛ االتحادي العامة الخدمة مجه قانون 
هم رواتىىىب متناسىىب مىىىع المعىىايير االقتصىىىادية تقىىىديم مقترحىىات ليىىىمان سىى االتحىىادي العامىىىة الخدمىىة مجهىى 

( من القىانون ؛ وذلىت الن الحقىوق الوييفيىة مىن 9ومستوى المعيشة وحسب الفقرة )رابع عشر( من المادة )
 . (2)العامةاركان البناء القانوني لهوييفة 

                                                           

دراسىىة  –د. محمىىد بىىاهي ابىىو يىىون  , االختيىىار عهىىى اسىىا  الصىىالحية لهوييفىىة العامىىة فىىي النيىىام االداري االسىىالمي  (1)
 . 12, ص 2013مقارنة , بدون طبعة , دار الجامعة الجديدة , االسكندرية , 

 . 244مصدر سابق , صد. سامر حميد سفر ,   (2)
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؛ عهىى نحىو  (1)رفىع مسىتوى االداء الىوييفي لهعىامهين فىي دوائىر الدولىةمن مقومات بنىاء االدارة الحدي ىة  .3
يحقق مواكبة المرفق العام لهيروف المستجدة ويجعل االدارة  ومن  مةيكفل رفع مستوى االنتاجية لهعامهين 

باقىىىل كهفىىىة  العامىىىةالخىىىدمات  عهىىىى مقىىىدرة لتقىىىديم افيىىىل الخىىىدمات بمىىىا يسىىىاير التطىىىور الحاصىىىل فىىىي تقىىىديم
من الكفاية والخبرة الالزمة لتحقيىق  وهذا يتطهب بطبيعة الحال ان يكون المويفون عهى مستوى عال  ؛وجهد

يتبىىىع " العامىىىةيىىدعى "معهىىىد الوييفىىىة تهىىت االهىىىداف ؛ وانطالقىىىًا مىىىن ذلىىىت نجىىد ان المشىىىرع قىىىد أسىىى  لمعهىىىد 
تأسىي  مىدار  لهتطىوير  فياًل عىن ذلىت ؛ (2)يتولى تطوير اداء المويفين االتحادي العامة الخدمة مجه 

 .(3)في الوزارات
العامهين في دوائر الدولة وما تبعه من تعقد مسائل ادارة شىيونهم اسىتدعى انشىاء اجهىزة ان زيادة اعداد  .4

 . (4)خدمة مدنية متخصصة
اول جهاز متخصص بتنييم شيون الوييفة  أما مراحل تطور اجهزة الخدمة المدنية فيمكن القول ان      
وقىد  ؛ (5))المهغىى( 1951( لسىنة 190بالقانون رقم ) "ديوان المويفينتحت تسمية "أنشأ في مصر  العامة

ولكىن عهىى ا ىر الصىراعات السياسىية  ؛ (6)المدنيىة الخدمىةعهد له المشىرع باختصاصىات واسىعة فىي ميىدان 
لهتصىىرف بالويىىائف عهىىى النحىىو الىىذي يتفىىق مىىع تهىىت واعتنىىاق رجىىال السىىهطة سياسىىة االسىىالب او الغنىىائم 

الىىىذي سىىىهب بعىىىا  1952( لسىىىنة 78وقىىىد حىىىل محهىىىه القىىىانون رقىىىم )؛  (7)الغىىىي القىىىانون السىىىابقالسياسىىىات 

                                                           

 . 43مصدر سابق , صعبد الزهرة ناصر الدليمي ,  (1)
, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع  المعىىىدل 2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) العامىىىة االتحىىىادينون مجهىىى  الخدمىىىة اسىىىابعًا( مىىىن قىىى/ 9المىىىادة ) (2)

 .2009( لسنة 4116العراقية بالعدد )
 المعدل. 2009( لسنة 4رقم ) العامة االتحادينون مجه  الخدمة ا( من ق/  امناً 9) (3)
,  1996الحهىىو , القىىانون االداري , بىىدون طبعىىة , دار المطبوعىىات الجامعيىىة , مصىىر , االسىىكندرية , د. ماجىىد راغىىب  (4)

 . 151ص
جديدة الرسمية بالعىدد , المنشور في الالمهغى 1951( لسنة 190رقم )المصري ( من قانون ديوان المويفين 1المادة )  (5)

 .1951لسنة  98
حي  كان الديوان يشرف عهى تنفيذ قواعد الخدمة المدنية الخاصة بالمويفين ؛ واجراء موازنىة بىين المهىام التىي تنفىذها   (6)

الىىىوزارات وعىىىدد المىىىويفين لىىىديها و ييىىىع االطىىىار العىىىام لتسىىىيير اختبىىىارات اختيىىىار المىىىويفين وتىىىدريبهم و يىىىدر  اعتمىىىادات 
اصىبح لزامىًا رفعهىا الىى السىهطة التشىريعية لهبىت لىم ييخىذ بمالحيىات الىديوان  المويفين يىمن موازنىة الىوزارات المقترحىة واذا

( مىىىن قىىىانون ديىىىوان 2فيهىىىا ؛ ولىىىه اقتىىىراال التشىىىريعات التىىىي مىىىن شىىىأنها يىىىمان سىىىير عجهىىىة الوييفىىىة العىىىام بانتيىىىام . المىىىادة )
 . 1951( لسنة 190المويفين رقم )

بالدولة والقطاع العىام , بىدون طبعىة , مكتبىة النهيىة العربيىة , القىاهرة د. انور احمد رسالن , نيام العامهين المدنيين   (7)
  وما بعدها . 22, ص 1983, 
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الغىىي القىىانون  1952يوليىىو  23االختصاصىىات التىىي منحهىىا القىىانون السىىابق لهىىديوان , وعهىىى اعقىىاب  ىىورة 
وكىىىىان القىىىىانون االخيىىىىر قىىىىد اعىىىىاد لهىىىىديوان )المهغىىىىى(  1952( لسىىىىنة 158صىىىىدور القىىىىانون رقىىىىم )االخيىىىىر ب

تىىدم طىىوياًل اذ الغىىي القىىانون ولكىىن مسىىيرة ديىىوان المىىويفين لىىم ,  نون السىىابقاختصاصىىاته التىىي سىىهبها القىىا
يىىيم واالدارة محىىل الىىذي بموجبىىه حىىل الجهىاز المركىىزي لهتنالمعىدل  1964لسىىنة  118االخيىر بالقىىانون رقىىم 

اذ يقىوم الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة بالعديىد مىن االختصاصىات التىي تصىب فىي ؛  (1)ديوان المىويفين
 المدنية. الخدمةمجمهها في تطوير 

المدنيىة مىن  الخدمىة لمشىكالتسىريعة إليجىاد حهىول لكن رغبة مىن المشىرع فىي ايجىاد تشىكيل يتصىدى      
لهوصىول الىى افيىل الىريى مىن المدنيىة  الخدمىةجانب ؛ وتوحيىد جهىود عىدة جهىات متخصصىة فىي شىيون 

 تىأليفالىى  1978( لسنة 47رقم )جانب اخر ؛ لذلت اتجه المشرع في قانون العامهين المدنيين في الدولة 
تمىىىار  ؛  (2)لجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارةالمدنيىىىة" برئاسىىىة رئىىىي  ا الخدمىىىةلجنىىىة تىىىدعى "لجنىىىة شىىىيون 

المدنيىىىة  الخدمىىىةبمىىىا يقىىىود الىىىى اصىىىالال مفاصىىىل  العامىىىةصىىىالحيات تتم ىىىل فىىىي توحيىىىد السياسىىىات والخطىىىط 
اذ المدنيىىة  الخدمىىةفىىي اجهىىزة   نائيىىة العامىىةوبهىىذا شىىهدت الوييفىىة , (3)وتنييمهىىا العامىىةتطىىوير الخىىدمات و 

الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة واالخىر  االولجهىازان ذاتىه في الوقىت  العامةيتولى تنييم شيون الوييفة 
 المدنية. الخدمةلجنة شيون 

( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةقىىىانون  اذ قيىىىىالمدنيىىىة  الخدمىىىة ألجهىىىزةوقىىىد اسىىىتمر ذلىىىت التنيىىىيم       
المدنيىة"  الخدمىةالمدنيىة" الىذي حىل محىل "لجنىة شىيون  الخدمىة مجهى يسمى " مجه تشكيل النافذ  2016

 .1978( لسنة 47في الدولة رقم ) التي ارسى قواعدها قانون العامهين المدنيين
عهىى  العامىةاق الوييفىة اتسىع نطى 1952عىام  اما في االردن فعقىب صىدور الدسىتور االردنىي الحىالي     

وتطىوير المسىتوى الىوييفي , ممىا  هاالحاجة الى جهاز يتحمل عبء تنيىيم شىيونالنحو الذي جعهها بأم  
هيئىىة اسىى  ألنشىىاء  الىىذي)المهغىىى(  1955( لسىىنة 11رقىىم )مهىىد لصىىدور قىىانون ديىىوان المىىويفين المىىدنيين 

مىن أيىار  االول؛ وقد باشر رئي  الديوان اعماله ألول مرة فىي  (4)"المويفين المدنيينديوان مستقهة تدعى "
                                                           

, المنشىىىور فىىىي الجريىىىدة  1964( لسىىىنة 118رقىىىم )المصىىىري ( مىىىن قىىىانون الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة 1المىىىادة )  (1)
 . 1964 لسنة 69العدد بالرسمية 

دراسىىة مقارنىىة,  –د. ماجىىد راغىىب الحهىىو , تنيىىيم السىىهطة االداريىىة والوييفىىة العامىىة فىىي دولىىة االمىىارات العربيىىة المتحىىدة  (2)
 . 63, ص 1989بدون طبعة , مطابع البيان التجارية , االمارات , 

 .  26, ص مصدر سابقد. محمد احمد عبد الالر محمد ,  (3)
  .1955( لسنة 11رقم )االردني يفين ( من قانون ديوان المو 2المادة ) (4)
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الىىديوان  جعىىلقىوانين وانيمىىة لهخدمىىة المدنيىة اتفقىىت احكامهىىا بشىأن  عىىدةاعقىىب ذلىت صىىدور ,  1955عىام 
)المهغىى(  1998( لسىنة 1صىدر نيىام الخدمىة المدنيىة رقىم ) وعندمائة مستقهة مرتبطة برئي  الوزراء , هي

اسىىىتحد  الىىىى جانىىىب الىىىديوان مجهىىى  اصىىىطهح عهيىىىه مجهىىى  الخدمىىىة المدنيىىىة ؛ ومىىىن ذلىىىت التىىىاريخ شىىىهدت 
 الخدمة المدنية في االردن ال نائية في اجهزة الخدمة المدنية.

ل االحتالل الع ماني لم تكن هنات قواعد خدمة مدنية تنيم اختيار المويىف وفىق اما في العراق فخال     
كان خايعًا لريية المسىتعمر دونمىا قواعىد خدمىة مدنيىة أس  عادلة وعهيه فأن االختيار ألشغال الويائف 

صىل الويىائف العهيىا كانىت الكهمىة الف ففىي؛  العامىةيابطة تحقق العدالة بين المتقدمين ألشىغال الويىائف 
يترت لهوالي ليختار من يرار  العاديةالويائف اشغال  في حينتعود لهحكومة المركزية في الدولة الع مانية ؛ 

المدنيىة افيىل حىال ممىا  الخدمىة, اما في يىل االحىتالل البريطىاني لىم تكىن حالىة  يرعى مصالح المستعمر
هىىي عهيىىه فىىي يىىل االحىىتالل الع مىىاني ؛ اذ اعتمىىدت سىىهطة االحىىتالل عهىىى مىىويفين بريطىىانيين وهنىىود فىىي 

 .(1)العامةتسيير اغهب المرافق 
وممىىا سىىبق اصىىبحت اليىىرورة تقتيىىي ويىىع تشىىريعات وطنيىىة يىىابطة لخدمىىة المويىىف لهىىذا شىىهدت      

( لسىىنة 36لتنيىىيم خدمىىة االجانىىب فىىي الويىىائف الحكوميىىة رقىىم ) المدنيىىة فىىي العىىراق صىىدور قىىانون الخدمىىة
يعىين االجنبىي فىي كىان يقيىي بىأن  إذالمدنيىة العراقيىة  الخدمىةليكون اول قىانون ييهىر فىي سىاحة  1927

مىىن حيىىى  الشىىروط الالزمىىىة  العامىىة,  ىىىم اعقبىىه صىىدور اول تشىىىريع يىىنيم احكىىام الوييفىىىة  (2)وييفىىة ميقتىىة
 .(3)1931( لسنة 103لتعيين المويفين وترقيتهم بالقانون رقم )

وقد استمرت عجهة القانون المذكور بالسير حتى صدر تشريع جديد يكمىل مىا اعتىرى التشىريع السىابق      
حىىان مىىن السىىابق واسىىتهزم اجتيىىاز االمت اذ تيىىمن قواعىىد ادق 1939( لسىىنة 64مىىن نقىىص بالقىىانون رقىىم )

                                                           

د. يوسىىف اليىىا  , المرجىىع العمهىىي فىىي شىىرال قىىوانين الخدمىىة المدنيىىة واالنيىىباط والتقاعىىد المىىدني , بىىدون طبعىىة , دار  (1)
 .21ص بدون سنة طبع ,  التقني لهطباعة والنشر , بغداد , 

اجاز المشرع تعيين االجنبي ولكن بشرط ان ال يوجد عراقي يقبل وقادر عهى شغل الوييفة المراد التعيىين فيهىا , المىادة  (2)
 531العىدد ب, المنشىور فىي الوقىائع العراقيىة  1927( لسىنة 36من قانون استخدام االجانب فىي ويىائف الحكومىة رقىم ) (1)

 . 1927 لسنة
يجب عهى من يتقدم بطهب لهتعيين ان يجتاز امتحانًا يحدد نطاقه وتنييمىه نيامىًا يصىدر حي  كان القانون يقيي بأن  (3)

( مىىن قىانون الخدمىىة 4لهغىرا المىذكور ؛ امىىا شىغل الىىدرجات االبتدائيىة مىىن الويىائف فتكىون لهىىوزير او مىن يخولىىه , المىادة )
 . 1931لسنة  1071, المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  1931( لسنة 103المدنية رقم )
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؛ ولىم (1)المطهوب لملء الوييفة الشاغرة اذا كان المتقدم لملء الوييفة الشاغرة يحمل شهادة دون الجامعية
هنىىات العديىىد مىىن القىىوانين التىىي  المدنيىىة انمىىا كىىان الخدمىىةم لشىىيون يكىىن هىىذا القىىانون التشىىريع الوحيىىد المىىني

لتشىيي قواعىد  العامىة؛ ممىا خهىق ارباكىًا فىي مفاصىل الىدوائر (2)لىبعا الىدوائر العامىةتحكم شيون الوييفىة 
الىى االتجىىار  العامىىةالمدنيىة بىىين تشىريعات عديىىدة االمىر الىىذي حىدى بالقىىائمين عهىى شىىيون الوييفىة  الخدمىة

المدنيىىىىة باسىىىىت ناء بعىىىىا  الخدمىىىىةمىىىىن شىىىىأنه توحيىىىىد قواعىىىىد المدنيىىىىة  الخدمىىىىةألعىىىىداد مشىىىىروع جديىىىىد لقىىىىانون 
فيهىا ذات طبيعىة خاصىة كالقيىاء والجىيت ؛ وتأسيسىًا عهىى مىا سىهف صىدر  لخدمىةاالقطاعات التي تكىون 

الىىذي يعىىد اول قىىانون خدمىىة مدنيىىة ييسىى  لىىدائرة )المهغىىى(  1956( لسىىنة 55المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةقىىانون 
عىىادة التعيىىين والترفيىىعالىىوزارات تحمىىل عهىىى اكتافهىىا اعبىىاء  عىىنمنفصىىهة   الخدمىىة مجهىى تىىدعى " التعيىىين وا 

 .(3)"العامة
المعىىدل  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةوقىىد تكىىرر الىىنص عهىىى تشىىكيل المجهىى  فىىي قىىانون      

, ولكىن  (4)والترفيىعمتم هىة بىالتعيين واعىادة التعيىين  العامةليباشر مهامًا اساسية تعد العمود الفقري لهوييفة 
 2/8/1979( فىي 996قيادة ال ورة )المنحل( ايقافها بقرارر المرقم ) مجه المجه  بل قدر  حياةلم تستمر 

 .(5)الى الوزراء او من يخولونهم هصالحيات المتيمن الغاء المجه  ونقل
هنىىات  فىىأنقيىىادة ال ىىورة )المنحىىل(  مجهىى وعنىىد اسىىتقراء النيىىام القىىانوني والسياسىىي وقىىت صىىدور قىىرار       

 عدة اسباب قادت الى الغاء المجه  يمكن ايجازها باالتي :

                                                           

يجب عهى طالب التعيين ان يجتاز امتحانىًا لىدى لجنىة انتقىاء المىويفين ؛ ويسىت نى مىن ذلىت حمهىة الشىهادات العاليىة او  (1)
( لسىىىنة 64/أ و ب( مىىىن قىىىانون الخدمىىىة المدنيىىىة رقىىىم )6المهنيىىىة التىىىي يمىىىار  صىىىاحبها مهنىىىة خاصىىىة عنىىىد تعيينىىىه . المىىىادة )

 . 1939في  1753راقية بالعدد , المنشور في الوقائع الع 1939
العديىىد مىىن قىىوانين الخدمىىة الخاصىىة المنيمىىة  1939( لسىىنة 64فقىىد صىىدرت فىىي يىىل نفىىاذ قىىانون الخدمىىة المدنيىىة رقىىم ) (2)

وقىىانون خدمىىة  1940( لسىىنة 41لشىىيون الوييفىىة العامىىة لىىبعا الىىوزارات والىىدوائر ؛ اذ صىىدر قىىانون الخدمىىة الخارجيىىة رقىىم )
( لسىىنة 21قىىانون الخدمىىة التعهيميىىة رقىىم )و  1947( لسىىنة 48و قىىانون الخدمىىة الطبيىىة رقىىم ) 1943ة ( لسىىن43الشىىرطة رقىىم )

, د. يوسىف 1952( لسىنة 2و قانون الخدمة الهندسية رقم ) 1952( لسنة 62و قانون خدمة السكت الحديدية رقم ) 1951
 . 24صاليا  , مصدر سابق , 

لسىىنة  3804, المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  1956( لسىىنة 55رقىىم )( مىىن قىىانون الخدمىىة المدنيىىة 22)المىىادة  (3)
1956 . 

 .1960لسنة  300, المنشور الوقائع العراقية بالعدد  1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )24/1المادة ) (4)
بالعىدد الوقىائع العراقيىة المنشىور فىي  , 2/8/1979( فىي 996الفقرة )اواًل( من قرار مجهى  قيىادة ال ىورة )المنحىل( رقىم ) (5)

  .1979لسنة  2726
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انما كانت هنات عىدة جهىات لهىا سىهطة  العامة الخدمةان سهطة التعيين لم تكن مهمة حصرية لمجه   .1
قبىىل تعديهىىه  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةقىىانون مىىن  (29/4ت المىىادة )فمىى اًل منحىى؛  (1)التعيىىين
لهمحىىافي سىىهطة التعيىىين فىىي بعىىا الويىىائف  1979لسىىنة  996قيىىادة ال ىىورة )المنحىىل( رقىىم  مجهىى بقىىرار 

المحهيىىىة ان تجىىىري االختبىىىارات الالزمىىىة لهمتقىىىدمين بطهىىىب  لىىىمداراتاسىىىت ناًء مىىىن اختصىىىاص المجهىىى  ؛ اذ 
الهىواء العىام  مجهى لجنىة دائمىة تيلىف فىي  بواسىطةوالدرجة التاسعة الدرجة ال امنة  فيبصفة كاتب التعيين 

 مجه )المحافية( ؛ واذا ما شاءت االدارة نقل هيالء المويفين الى ويائف اخرى تدخل في اختصاصات 
منح قانون المحافيىات رقىم و , ان يجتازوا ما يعدر المجه  من اختباراتفيجب عهيهم ابتداًء  العامة الخدمة

محهىىي مىىن سىىكان الوحىىدة المحهيىىة فىىي تعيىىين المويىىف اللهمحىىافي صىىالحية  (المهغىىى) 1969( لسىىنة 159)
مىىنح قىىانون البهىىديات رقىىم ؛ و  (2)العامىىة الخدمىىة مجهىى الىىدرجتين ال امنىىة والتاسىىعة اسىىت ناًء مىىن صىىالحيات 

 .(3)لهوزير صالحية تعيين مويفي البهدية المعدل 1964( لسنة 165)
لهمجهىى  سىىهطة اشىىغال فقىىد غىىل القىانون يىىد المجهىى  عىن بعىىا الويىىائف اذ لىي  مىىا سىبق  فيىاًل عىىن    

ومىىدون  الويىىائف الخاصىىة ومىىن يشىىغل وييفىىة "عميىىد ومىىدير عىىام ومفىىتت عىىام ووزيىىر مفىىوا ومتصىىرف
الوزراء  ىم  مجه قانوني" ؛ اذ يرشح من يراد له ان يشغل تهت الويائف من الوزير المختص ويوافق عهيه 

 .(4)يصدر بذلت مرسوم جمهوري
 العامىىة الخدمىىة مجهىى الغىىاء  بعىىدصىىدرت  إذنحىىو التعيىىين المركىىزي فىىي الدولىىة  العامىىةاتجىىار السياسىىات  .2

بعىىا عقىىدت لىىوزارة التخطىىيط باختصىىاص توزيىىع خريجىىي )المنحىىل( قيىىادة ال ىىورة  مجهىى عىىدة قىىرارات مىىن 
 . (5)الكهيات والمعاهد عهى دوائر الدولة

                                                           

 . 223, ص 2009, بدون طبعة , بدون دار نشر ,  الوسيط في القانون االداري, ماهر صالح عالوي د.  (1)
 1789ى , المنشىور فىي الوقىائع العراقيىة بالعىدد المهغى 1969( لسىنة 159افيىات رقىم )( مىن قىانون المح27/2المادة ) (2)

 .1969لسنة 
 لسىىنة 1033العىدد المنشىور فىي الوقىائع العراقيىة بالمعىدل ,  1964( لسىنة 165( مىن قىانون البهىديات رقىم )77المىادة ) (3)

1964. 
 المعدل. 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )8/2المادة ) (4)
خريجىي الكهيىات والمعاهىد عهىى دوائىر الدولىة بىالقرار ( وزارة التخطىيط صىالحية توزيىع المنحىلخول مجهى  قيىادة ال ىورة ) (5)

؛ اذ تتولى وزارة التخطيط توزيع خريجي بعا الكهيات والمعاهد عهى الوزارات والميسسات غيىر  1983( لسنة 1085رقم )
ختصاصىات المرتبطة بوزارة ؛ ومىنح القىرار بعىا الىوزارات صىالحية التعيىين دون العىودة الىى وزارة التخطىيط فيمىا يتعهىق باال

االتيىىىة :الىىىري والبىىىزل والغىىىزل والنسىىىي  والىىىنفط والمعىىىىادن وتوزيىىىع الىىىنفط واالدارة العدليىىىة وادارة المستشىىىفيات ؛ واذا كىىىان عىىىىدد 
العدالىىة فىىي توزيىىع نسىىبة  الخىىريجين اقىىل مىىن عىىدد الويىىائف الشىىاغرة يىىتم تىىوزيعهم بصىىورة عادلىىة وحسىىب االهميىىة بمىىا ييىىمن
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الىى البحى  عىن فىرص عمىل فىي ميسسىات الدولىة ذات االنيمىة الخاصىة التىي اتجهت العناصر الكفية  .3
تمنح مزايا مالية افيل من سواها ؛ كذلت اتجهت االيادي العامهىة نحىو القطىاع الخىاص بعىد اتسىاع خطىط 
التنميىىة لهدولىىة فىىي عقىىد السىىىبعينات ؛ وبنىىاًء عهىىى تهىىت االسىىباب اصىىىاب المجهىى  العجىىز عىىن ترشىىيح اكفىىىأ 

  . (1)وهذا من شأنه ان ييع العصى في دواليب المجه  العامةلويائف العناصر لشغل ا
النصف ال اني من عقد السبعينات عهى اسا  اختبارات ال  في العامةالمجه  ألشغال الويائف  سعى .4

تعىىدو ان تكىىون شىىكهية ؛ فمىىا يجريىىه المجهىى  مىىن امتحانىىات الختبىىار المرشىىحين ال تتعىىدى معهومىىات عامىىة 
ال تصىىهح تهىىت االختبىىارات لهتىىيقن مىىن ترشىىيح  ومىىن  مىىةمرحهىىة الدراسىىة ؛  فىىيتهقاهىىا المتقىىدم لشىىغل الوييفىىة 

 .(2)االفيل لهتعيين
 العامىىةجىىاء منسىىجمًا مىىع السياسىىة  العامىىة الخدمىىة مجهىى االسىىباب السىىابقة نىىرى ان الغىىاء  فيىىاًل عىىن .5

فىي يىل الهيمنىة المطهقىة عهىى السىهطة يىاعت الحقىوق والحريىات واصىبح ف , نىذاتلهقابيين عهى السهطة 
يىربًا يتولى ملء الويائف الشىاغرة الحدي  عن جهاز مستقل عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

 من يروب الخيال.
هىىم المجهىى  بتعقيىىد اجىىراءات التعيىىين واعىىادة التعيىىين والترفيىىع والتىىأخير فىىي اتخىىاذ قىىرارات بشىىأنها لىىذلت اتد  .6

  .(3)الحقيقي وعمههارتفعت االصوات المنادية ب لغائه من دون المام بمهامه 
 996قيادة ال ىورة )المنحىل( رقىم  مجه بقرار  العامة الخدمة مجه ت الى الغاء كل تهت االسباب قاد     
وتخويل صالحياته الى الوزراء وبذلت اختفت من الساحة القانونيىة العراقيىة يىمانة مهمىة  2/8/1979في 

                                                                                                                                                                                     

ولكىن جىاء  16/5/1987( فىي 330لقرار السابق بقىرار مجهى  قيىادة ال ىورة )المنحىل( رقىم ), وقد الغي ا النقص بين الدوائر
القرار االخير مقتيبًا قياسًا مع القرار السىابق ؛ اذ قيىى بىأن تخىول وزارة التخطىيط صىالحية توزيىع خريجىي بعىا الكهيىات 

ة التخطىىيط تعهيمىىات لتسىىهيل تنفيىىذ القىىرار والمعاهىىد عهىىى الىىوزارات والجهىىات غيىىر المرتبطىىة بىىوزارة عهىىى ان تصىىدر عىىن وزار 
التىىي الزمىىت وزارة التعهىىيم العىىالي والبحىى  العهمىىي  1987( لسىىنة 1المىىذكور ؛ وبالفعىىل صىىدرت تعهيمىىات وزارة التخطىىيط رقىىم )

بأرسىال اسىماء الخىريجين مىن الكهيىات والمعاهىد المشىمولة بىالتعيين المركىزي عهىى ان تتيىمن معهومىات وافيىة عىن الخىىريجين 
حيىىى  درجىىىة النجىىىاال وعنىىىوان السىىىكن الكامىىىل والتولىىىد ودوائىىىر التجنيىىىد ؛  ىىىم تطهىىىب وزارة التخطىىىيط مىىىن مختهىىىف الىىىوزارات  مىىىن

والجهات غير المرتبطة حاجتهىا مىن التعيينىات بموجىب اسىتمارة معىدة لهىذا الغىرا عهىى ان تعىاد تهىت االسىتمارات بعىد مهئهىا 
ة لكىي يىىتم توزيىع الخىىريجين عهىى الىىوزارات والجهىات غيىىر المرتبطىة بىىوزارة بتوقيىع الىوزير او رئىىي  الجهىة غيىىر المرتبطىة بىىوزار 

 تأسيسًا عهى ما قدمته من معهومات.
 . 66صد. يوسف اليا  , مصدر سابق ,  (1)
 . 67د. يوسف اليا  , مصدر سابق ص  (2)
االولىىى , مكتبىىة القىىانون والقيىىاء , جبىىار وحيىىد حسىىن , النيىىام القىىانوني لهوييفىىة العامىىة فىىي جمهوريىىة العىىراق , الطبعىىة  (3)

 .49, ص 2021
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ليسىت بالقهيهىة حتىى ارتىأى المشىرع  لمدةمن يمانات المواطنين في تقهد الويائف وفقًا لمبدأ تكافي الفرص 
 الخدمىىة مجهىى المجهىى  تحىىت مسىىمى " تىىأليفاعىىادة  2005الدسىىتوري فىىي دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لسىىنة 

 " .االتحادي العامة

 المطلب الثاني

 االتحادي العامة الخدمة مجلسلاالساس القانوني 

ان كىىىل منهىىىا يقيىىىد  إذالحقىىىوق والحريىىىات  وحمايىىىةالسىىىهطة تنيىىىيم تقىىىوم الدسىىىاتير عهىىىى التوفيىىىق بىىىين       
ذهىب المشىرع , ولصىيانة تهىت الحقىوق فقىد  العامىة؛ ومن تهت الحقوق المساواة فىي تقهىد الويىائف  (1)االخر

الىى تأسىي  هيئىة مسىتقهة تتىولى تنيىيم شىيون الوييفىة  2005الدستوري في دسىتور جمهوريىة العىراق لعىام 
وتأسيسًا عهى  ترت أمر تأسيسها الى السهطة التشريعية او التنفيذية,فيما عمدت دساتير اخرى الى ؛ العامة
فىي الفىرع  فىي العىراق والىدول المقارنىةالمدنيىة  الخدمىةألجهزة  بيان االسا  الدستوري نرى من االهميةذلت 
 ص الفرع ال اني لألسا  التشريعي .فيما سنخص االول

 االولالفرع 

  االتحادي العامة الخدمةلمجلس االساس الدستوري 

الىذي يىدفع المشىرع الدسىتوري الىى , االمىر (2)بىين القواعىد القانونيىة مكانىًا عهيىاً الدسىتورية تحتل القواعد      
ال سيما التأسي  لهيئة مستقهة و  العامةتيمين الو يقة الدستورية احيانًا قواعد مهمة منيمة لشيون الوييفة 

بأن المصريين متسىاوون  1923دستور سنة قيى  , ففي مصر فقد العامةتختص بتنييم شيون الوييفة 
فىىي الحقىىوق والواجبىىات امىىام القىىانون ال فىىرق بيىىنهم العتبىىارات الىىدين او الهغىىة او االصىىل وتشىىغل الويىىائف 

                                                           

,  ر ال قافىة لهنشىر والتوزيىع , عمىاند. هاني عهي الطهراوي , الىنيم السياسىية والقىانون الدسىتوري , الطبعىة االولىى , دا (1)
 .297,ص 2007االردن , 

النيريىىة العامىىة , الطبعىىة االولىىى , الجامعىىة االفترايىىية السىىورية ,  –د. حسىىن مصىىطفى البحىىري , القىىانون الدسىىتوري  (2)
و د. ماجىد راغىب الحهىىو , انيمىة الحكىىم ودسىتور االمىارات , الطبعىىة االولىى , مكتبىىة  254, ص2009نشىىر , بىدون مكىان 

 .46,  ص1990العين الوطنية لهنشر والتوزيع , االمارات العربية المتحدة , 
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مىن ؛ است نائية تشغل فيهىا مىن االجانىب عسكرية اال في حاالت أممن المصريين سواء مدنية كانت  العامة
 .(1)العامةدون الزيادة عهى ذلت بأي احكام اخرى تخص الوييفة 

بتقريىر تسىاوي المصىريين امىام احكىام القىانون فىىي  1930حكىام تكىرر الىنص عهيهىا فىي دسىىتور وهىي ا     
مىىن المصىىريين وال يعهىىد بهىىا الىىى االجانىىب اال عهىىى سىىبيل  العامىىةالويىىائف  تدشىىغلالحقىىوق والواجبىىات وان 

( وهو رأ  السهطة التنفيذية وذاته مصونه ال 30عهد الدستور بالسهطة التنفيذية لهمهت )م ؛ وقد(2)االست ناء
له و ؛(3)( وعقد له الدستور باختصاص تعيين المويفين وعزلهم وفق االحكام التي يبينها القانون33تم  )م

, ولم يزيد دستور ( 57)م العامةالوزراء مهيمنًا عهى المصالح  مجه عد و اختصاص تعيين واقالة الوزراء 
اذ قرر مساواة المصريين في  1930الواردة في دستور المدنية  الخدمةك يرًا عهى ما يتعهق بأحكام  1956

بأنهىا تكهيىف لهقىائمين بهىا وخدمىة الشىعب هىي مىا يسىتهدفها  العامىةوصىف الوييفىة و ؛ (4)الحقوق والواجبىات
 .(5)الدولة عند ممارسة مهامهم مويفوا

 1958بيىىة المتحىىدة صىىدر دسىىتور العر عهىىى ا ىىر الوحىىدة العربيىىة بىىين مصىىر وسىىوريا وقيىىام الجمهوريىىة       
( مواد فقىط 5استقراء نصوصه نجدر اوجز ك يرًا في الباب ال ال  الخاص بالحقوق والحريات اذ تيمن )وب

فىىىي احكىىىام  تفصىىىيلالامعىىىن فىىىي الفصىىىهين ال ىىىاني وال الىىى  مىىىن البىىىاب الرابىىىع  مىىىابأيجىىىاز شىىىديد ؛ في صىىىيغت
سىوى تقريىرر مسىاواة  العامىةلم يرد فيه من االحكام ذات الصهة بالوييفة السهطتين التنفيذية والتشريعية ؛ اذ 

 .(6)امام سهطة القانون وال يجوز التمييز بينهم العتبارات متعهقة بالدين او الهغة او االصل المواطنين

اك ىىر تفصىىياًل مىىن الىىذي كىىان  1964اعقىىب ذلىىت صىىدور دسىىتور الجمهوريىىة العربيىىة المتحىىدة لعىىام        
تكهيفىىىىًا يسىىىىتهدف  العامىىىىة؛ وتعىىىىد الويىىىىائف (7)جمىىىىيعهم همىىىىواطنينلسىىىىابق اذ كفىىىىل تكىىىىافي الفىىىىرص لالدسىىىىتور ا

                                                           

 . 1923الدستور المصري لسنة ( من 33المادة ) (1)
 . 1930 لسنة 98العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1930( من الدستور المصري لسنة 3المادة ) (2)
 . 1930( من الدستور المصري لسنة 44المادة ) (3)
 . 1958 لسنة االولالعدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1956( من الدستور المصري لسنة 31المادة ) (4)
 . 1956( من الدستور المصري لسنة 28المادة ) (5)
 . 1956( من الدستور المصري لسنة 7المادة ) (6)
 لسىىنة )أ(69العىىدد بالجريىىدة الرسىىمية المنشىىور فىىي ,  1964لسىىنة  الجمهوريىىة العربيىىة المتحىىدةدسىىتور ( مىىن 8المىىادة ) (7)

1964. 
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تمييىز بيىنهم ؛ ان المىواطنين متسىاوون فىي الحقىوق والواجبىات امىام القىانون ال (1)خدمة الشىعببها القائمون 
المشىرع  لهىا؛ وفىي معىرا احكىام اختصاصىات الحكومىة فقىد عهىد  (2)العتبارات الدين او االصىل او الهغىة

 .(3)الدستوري تعيين المويفين وعزلهم وفقًا لما يقيي به القانون

تكهيىف لهقىائم بهىا يسىتهدف خدمىة  العامىةاذ قرر بىأن الوييفىة  1971وعهى ذات المنوال سار دستور      
الشىىعب وتيىىع الدولىىة القواعىىد التىىي تيىىمن حمايىىة المويىىف العىىام وحيىىر الدسىىتور فصىىل المويىىف بغيىىر 

الجهىزة لىم تيسى  الدسىاتير السىابقة  والمالحي ان,  (4)الطريق التأديبي اال في االحوال التي رسمها القانون
ولكىىىن هىىىذا ال ينفىىىي وجىىىود قواعىىىد دسىىىتورية يىىىابطة لشىىىيون ؛  المدنيىىىة الخدمىىىةمسىىىتقهة متخصصىىىة بشىىىيون 

تكهيىىف وطنىىي يسىىتهدف القىىائم بهىىا  العامىىةكاعتبىىار الوييفىىة  ةمباشىىر  بصىىورةسىىواء كىىان ذلىىت  العامىىةالوييفىىة 
كىىالنص عهىىى مبىىدأ تكىىافي الفىىرص ومبىىدأ المسىىاواة امىىام القىىانون التىىي تقتيىىي  ةغيىىر مباشىىر  أمخدمىىة الشىىعب 

ال ينكر ذلت رقابة القياء االداري عهى مىا يصىدر مىن و ؛  العامةشغال الويائف المساواة بين المتقدمين أل
 .العامةاالدارة من قرارات متصهة بشيون الوييفة 

بطريىىىىق ديمىىىىوقراطي نىىىىابع مىىىىن ارادة  2012وبعىىىىد تغيىىىىر نيىىىىام الحكىىىىم فىىىىي مصىىىىر وصىىىىدور دسىىىىتور      
فقد أس  المشرع المصري الى هيئات مستقهة واجهزة رقابية  ولتالفي انعكاسات الدساتير السابقة؛(5)الشعب

سىىىمى اذ تحتىىىاج الىىىى التخصىىىص واالسىىىتقالل فىىىي مزاولتهىىىا ؛ نيىىىرًا ليهىىىور اختصاصىىىات ذات طبيعىىىة فنيىىىة 
الىىى القىىانون تأسىىي  هيئىىات اخىىرى احىىال ؛ فيمىىا بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة فىىي صىىهب النصىىوص الدسىىتورية 

 .مل فيها وبيان اختصاصاتها وتنييم سير الع

                                                           

 . 1964لسنة  ية المتحدةالجمهورية العرب( من دستور 21المادة ) (1)
 .1964لسنة  الجمهورية العربية المتحدةدستور ( من 24المادة ) (2)
 . 1964لسنة  الجمهورية العربية المتحدةدستور ( من 134/4المادة ) (3)
 .1971 لسنةمكرر )أ(  36العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1971( من الدستور المصري لسنة 14المادة ) (4)
تويىىىع الدسىىىاتير الديموقراطيىىىة امىىىا بطريىىىق االسىىىتفتاء الدسىىىتوري او بطريىىىق الجمعيىىىة التأسيسىىىية ؛ وقىىىد ويىىىع الدسىىىتور  (5)

بىىىالطريق االول اذ يعتبىىىر الدسىىىتور نافىىىذًا مىىىن تىىىاريخ موافقىىىة الشىىىعب عهيىىىه بطريىىىق االسىىىتفتاء بأغهبيىىىة  2012المصىىىري لعىىىام 
الجريىىدة الرسىىمية المنشىىور فىىي ,  2012( مىىن دسىىتور مصىىر 225) المىىادة .االصىىوات الصىىحيحة المشىىاركة فىىي االنتخابىىات 

 . 2012 لسنةمكرر )ب(  51العدد ب
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ن وبيىىان اختصاصىىات قىىد احىىال الدسىىتور الىىى القىىانون تحديىىد الجهىىة المختصىىة بتعيىىين وعىىزل المىىويفيو      
مىىىىا سىىىىبق فقىىىىد نىىىىص عهىىىىى مبىىىىدأ تكىىىىافي  فيىىىىاًل عىىىىن؛  (1)ة وحقىىىىوق المويىىىىف ويىىىىماناتهالويىىىىائف الرئيسىىىى

الويىىائف جريمىىة وتعىىد الوسىىاطة فىىي اسىىناد , عهىىى اسىىا  الجىىدارة  العامىىةالويىىائف تدشىىغل ان و ؛(2)الفىىرص
نقهىىة كبيىىرة فىىي مجىىال يىىمانات الوييفىىة  2012؛ وبىىذلت يعىىد مىىا جىىاء بىىه دسىىتور  (3)يحاسىب عهيهىىا القىىانون

 وان لم يسمي هيئة مستقهة معنية بتنييم شيون الوييفة العامة . العامة

سىمى  ة بتعيىين وتأديىب المىويفين وعىزلهم ؛ وفىي الوقىت ذاتىهالجهة المختصى 2014دستور  ولم يبين     
االخىىرى وبيىىان  الهيئىىات المسىىتقهة واالجهىىزة الرقابيىىة تحديىىدقىىانون الاحىىال الىىى فيمىىا  بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة

وتأسيسىًا ولىم يسىمي هيئىة مسىتقهة معنيىة بتنيىيم شىيون الوييفىة العامىة  ؛(4)اختصاصاتها وسير العمىل فيهىا
كهيئىىة المعىىدل  1964( لسىىنة 118عهىىى ذلىىت يعىىد تشىىكيل الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة بالقىىانون رقىىم )

 .منسجمًا مع حكم الدستور مستقهة 

عهىىى تأسىي  الممهكىىة االردنيىة الهاشىىمية صىىدر القىانون االسىىا  فىىي ( سىىنوات 7امىا فىىي االردن فبعىد )     
 وعىىد؛ ومىىا يتسىىم بىىه هىىذا القىىانون انىىه ركىىز السىىهطات التشىىريعية والتنفيذيىىة بيىىد المهىىت  (5)1928االردن عىىام 

رئىىي  الىىوزراء وفىىي يىىل هىىذر الشىىمولية فىىي الحكىىم المهىىت الىىوزراء مم ىىل لهسىىهطة التشىىريعية ويعىىين  مجهىى 
الحقىىوق التىىي يفتىىرا ان يتمتىىع بهىىا المىىواطن لىىذلت واجىىه  اسىىتبعد الحىىدي  عىىن اليىىمانات الوييفيىىة كأحىىد

 .(6)طانية االردنيةيو يقة مستوحاة من بنود المعاهدة البر  بوصفهلقانون رفيًا شعبيًا ا

ونشىر  28/11/1946دسىتور جديىد فىي صىدر  1946عىام وعقب استقالل الممهكة االردنية الهاشمية     
ردنيىىىين سىىىواء امىىىام سىىىهطان ان االانفىىىًا الدسىىىتور المىىىذكور  وعىىىد؛  (7)1/2/1947فىىىي الجريىىىدة الرسىىىمية فىىىي 

                                                           

 .2012 لسنةمكرر )ب(  51العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  2012( من الدستور المصري لسنة 165المادة ) (1)
 . 2012( من الدستور المصري لسنة 9المادة ) (2)
 . 2012( من الدستور المصري لسنة 64المادة ) (3)
 . 2014 لسنةمكرر )أ(  3العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  2014( من الدستور المصري لسنة 215المادة ) (4)
,  2022, , دار ال قافىىة ,عمىىان , االردن , الطبعىىة الرابعىىة د. امىىين سىىالمة العيىىايهة , الىىوجيز فىىي القىىانون الدسىىتوري (5)

 . 36ص
  الدسىىىىىىىىتور االردنىىىىىىىىي , مقىىىىىىىىال منشىىىىىىىىور عهىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىع -د. محمىىىىىىىىد محمىىىىىىىىود العنىىىىىىىىاقرة , محطىىىىىىىىة تاريخيىىىىىىىىة  (6)

https://www.addustour.com   مساًء . 9:22الساعة  29/12/2021, تمت زيارة الموقع بتاريخ 
  . 48د. أمين سالمة العيايهة , مصدر سابق , ص  (7)

https://www.addustour.com/
https://www.addustour.com/
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؛ ويسىتنبط مىن  (1)او الىدينوعدم شىرعية التمييىز فىي التمتىع بىالحقوق عهىى اسىا  الهغىة او االصىل القانون؛
ذلىىت ان المسىىاواة امىىام القىىانون مىىن المبىىاد  االساسىىية التىىي تحكىىم عمىىل االدارة بصىىورة عامىىة , وان تعيىىين 

الىىىوزراء ويصىىىادق عهيىىىه  مجهىىى هم بنيىىىام ييىىىعه المىىىويفين واختصىىىاص عىىىزلهم وتىىىأديبهم واالشىىىراف عهىىىي
ييسىى  لهيئىىة او مجهىى  مخىىتص بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة العامىىة , وبىىذلت فىىأن القىىانون االسىىا  لىىم  (2)المهىىت

 انما ترت ذلت لمشيئة السهطة التنفيذية.

نجىدر اورد  العامىةبقىدر تعهىق االمىر بشىيون الوييفىة النافذ  1952وعند استقراء الدستور االردني لسنة     
 اذ كفل الدستور تكافي الفىرص العامةمساواة المواطنين في اشغال الويائف  في طياته مباد  يستنبط منها

فىىي القىىانون واالنيمىىة  المحىىددةبالشىىروط  العامىىةكفىىل لكىىل اردنىىي الحىىق فىىي تىىولي المناصىىب و , (3)لهمىىواطنين
ميقتىىىىة فىىىىي  أمسىىىىواء كانىىىىت دائمىىىىة  العامىىىىةان الكفىىىىاءة هىىىىي المعيىىىىار االسىىىىا  فىىىىي اشىىىىغال الوييفىىىىة  وعىىىىد
الىىوزراء فىىي صىىهب نصوصىىه انمىىا احىىال بشىىأن تحديىىدها  مجهىى الدسىىتور لىىم يحىىدد صىىالحيات ان و ,(4)الدولىىة

؛ ويىىدخل يىىمن ذلىىت بطبيعىىة الحىىال ادارة شىىيون (5)الىىوزراء ويصىىادق عهيىىه المهىىت مجهىى الىىى نيىىام ييىىعه 
ان  عىىدت( مىىن الدسىىتور التىىي 120بداللىىة المىىادة )العمىىل التنفيىىذي  تطبيقىىاتمىىن  بوصىىفها العامىىةالوييفىىة 

بنيىىىام ييىىىعه الىىىوزراء  مجهىىى تعيىىىين المىىىويفين وتىىىأديبهم واالشىىىراف عهىىىيهم وحىىىدود اختصاصىىىاتهم يرسىىىمها 
وعهيىىه لىىم ييسىى  الدسىىتور لهيئىىة او مجهىى  معنىىي بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة , (6)مجهىى  ويوافىىق عهيىىه المهىىتال

 بموجب نيام يصدرر مجه  الوزراء. نما ترت ذلت لهسهطة التنفيذيةاالعامة 

 1925لعىام  ياما في العراق فأن اول تجربة دستورية شىهدتها الدولىة العراقيىة متم هىة بالقىانون االساسى     
ال فرق بين العراقيين في الحقىوق امىام القىانون وال يعيىق مبىدأ المسىاواة اخىتالف القوميىة  الذي أشار الى انه

                                                           

 . 1947 لسنة 886 بالعدد المنشور في الجريدة الرسمية , 1947لعام  ي االردني( من القانون االساس6المادة )  (1)
 .1947لعام  ي االردنيالقانون االساس( من /أ69) المادة (2)
 . 1952 لسنة 1093 بالعدد المنشور في الجريدة الرسمية,  1952( من الدستور االردني لسنة 6/3المادة )  (3)
 . 1952( من الدستور االردني لسنة 2و22/1المادة )  (4)
 . 1952( من الدستور االردني لسنة 2و45/1المادة ) (5)
لسىطح القىانوني تسىاياًل عىن االداة المناسىبة لتنيىيم شىيون الوييفىة العامىة هىل يكىون ذلىت بقىانون يصىدر قد يطفىو عهىى ا (6)

عن السهطة التشريعية ام نيام تصدرر السهطة التنفيذية , م ن الفقه َمن رأى ان تخويل السهطة التنفيذية اصىدار انيمىة الدارة 
ان القىىانون يحقىىق االسىىتقرار َمىىن يىىرى بىىة التطىىور , ولكىىن فىىي المقابىل شىيون الوييفىىة العامىىة ادعىىى لهمرونىىه واالسىرع فىىي مواك

لهحقىوق الوييفيىة لصىىعوبة تعديهىه مقارنىة باالنيمىىة التىي تصىدرها السىىهطة التنفيذيىة . د. محمىد رفعىىت عبىد الوهىاب , القىىانون 
  . 12, ص 1995االداري , بدون طبعة ودار نشر , 
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هت اليد الطولى فىي تعيىين المىويفين المهكيىين والمم هىين السياسىيين والقيىاة بنىاًء , ولهم(1)او الدين او الهغة
الوزراء المسيول عن ادارة شىيون الدولىة ولكىن  مجه , ويعد  (2)عهى اقتراال الوزير المسيول ولهمهت عزلهم

لىىىىي  لىىىىه كهمىىىىة الفصىىىىل فىىىىي اتخىىىىاذ القىىىىرارات انمىىىىا تكىىىىون المصىىىىادقة النهائيىىىىة لهمهىىىىت عهىىىىى مىىىىا يتخىىىىذر مىىىىن 
تنيىىيم شىىيون للهيئىىة مسىىتقهة عىىن الىىوزارات الدسىىتور لىىم ييسىى  سىىهطات هىىذا التركيىىز لهوفىىي يىىل ,(3)قىىرارات

 . العامةالوييفة 

؛ وعند  1958 سنةدستور  هكي والتأسي  لحكم جمهوري صدروسقوط النيام الم 1958 وعقب  ورة     
بىىل اشىىار الىىى حقىىوق المىىواطنين فىىي  العامىىةلىىم نجىىد فيىىه اي حكىىم مباشىىر يخىىص الوييفىىة  هاسىىتقراء نصوصىى

؛ وان  (4)دون تمييىز بىين العىرب والكىرد هم مىنجمىيعمادتين فقط بأن تكفل الدولة العراقية حقوق المىواطنين 
 .(5)المواطنين سواء امام سهطان القانون ال فرق بينهم العتبارات العقيدة او االصل او الهغة او الجن 

التأسىىي  لهيئىىة تتسىىم بالحيىىاد و  وعىىدمبعىىدر اسىىتمرت الدسىىاتير االنقالبيىىة فىىي ان تنحىىى ذات المنحىىى      
اي يىىمانات تكفىىىل  عهىىى يىىنصلىىىم  1963 سىىنة دسىىتور؛ ف العامىىةمتخصصىىة فىىي تنيىىيم شىىيون الوييفىىىة 

 (6)الفرص انما اكتفى  بتقرير مباد  عامة كمبدأ تكافي العامةحقوق المواطنين في الترشح لشغل الويائف 
؛ وعهيىه نىرى ان الدسىتور قىد  (7)واحىالتهم لهتقاعىد وتىأديبهم؛ وتختص السهطة التنفيذية في تعيين المويفين 

, وذات  العامىىىةعهىىىد بسىىىهطة التعيىىىين الىىىى الحكومىىىة ولىىىم ييسىىى  ألي يىىىمانات حقيقيىىىة فىىىي تقهىىىد الويىىىائف 
 . 1968 ايهول 21 و 1964نيسان  29 و 1964نيسان  22 االتجار سهكته دساتير

مباد  عامة يستشف منها يمنًا بأنها تعنىي المسىاواة بىين المىواطنين  1970 سنة دستور وقد تيمن     
خدمىة  العامىةواعتبىار الوييفىة الفىرص كمبىدأ تكىافي مىع مراعىاة الشىروط القانونيىة  العامىةفي تقهىد الويىائف 

هيهىا مىن الركىائز االساسىية التىي تسىتند ع العامةاجتماعية وامانة مقدسة وجعل المساواة في اشغال الوييفة 

                                                           

 .1925 لسنة 1بالعدد العراقية الوقائعالمنشور في  , 1925لعراق لسنة ( من القانون االساسي في ا6المادة ) (1)
 . 1925( من القانون االساسي في العراق لسنة 26/8المادة )  (2)
 . 1925( من القانون االساسي في العراق لسنة 65المادة )  (3)
 .1958 لسنة 2بالعدد العراقية الوقائعالمنشور في  , 1958 الجمهورية العراقية الميقت لسنة ( من دستور3المادة ) (4)
 . 1958 الجمهورية العراقية الميقت لسنة ( من دستور9المادة )  (5)
 لسىىىنة 797بالعىىىدد  العراقيىىىة الوقىىىائعالمنشىىىور فىىىي  , 1963 الجمهوريىىىة العراقيىىىة الميقىىىت لسىىىنة ( مىىىن دسىىىتور6المىىىادة ) (6)

1963. 
 . 1963 العراقية الميقت لسنةالجمهورية  ( من دستور/ د 69المادة )  (7)
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لهيئة مستقهة تأخذ عهى عاتقها تنييم شيون الوييفة  العامة, ولكن لم يتيمن ويع االطر العامةالوييفة 
وتحكمىت السىهطة التنفيذيىة فىي تنيىيم ؛  يةنصىوص الدسىتور ال؛ بل وحتى تهت المباد  يهت حبيسة  العامة

بصىالحية تعيىين مىن يىرار مناسىبًا فىي  الجمهوريىة رئي ؛ وال ادل عهى ذلت من تمتع  شيون الوييفة العامة
؛ ولرئي  الجمهورية اييًا ان  (1)دون اشتراط توفر الدرجة الوييفية او المنصبمن اي وييفة او منصب 
, وهكذا (2)دون اي رقابة او تعقيب عهى قراراتهمخصصات ويعدلها وفقًا لما ينسبه من يمنح ما يشاء من ال

 . العامةلوييفة احكمت السهطة الحاكمة قبيتها عهى ا

وقد تيمن  2004صدر قانون ادارة الدولة لهمرحهة االنتقالية لعام  2003وعقب احتالل العراق عام      
عىىدم التمييىىز بىىين المىىواطنين عهىىى اسىىا  العىىرق او منهىىا الحقىىوق والحريىىات ؛ و  مجىىالفىىي  تفصىىيهية احكامىىاً 

؛ ويستنبط من ذلت ان ملء الويائف الشاغرة يجب ان يكون عهىى  (3)الجن  او الهغة او االصل او الدين
 . العامةاسا  من المساواة والكفاءة ولكن لم ييس  لهيئة مستقهة تتبنى تنييم شيون الوييفة 

تتبنى ادارة شيون الوييفة ولكل ما سهف فقد تنبه المشرع الدستوري الى يرورة التأسي  لهيئة مستقهة     
فىي الفصىل الرابىع مىن البىاب ال الى  مىن دسىىتور  فىىنصبىالتعيين واعىادة التعيىين وخاصىة فيمىا يتعهىق  العامىة

 .(4)"االتحادي العامة الخدمة مجه " عهى انشاء 2005جمهورية العراق لعام 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1991لسنة  3373 بالعدد, منشور في الوقائع العراقية  1991( لسنة 349قرار مجه  قيادة ال ورة )المنحل( رقم ) (1)
 1991لسىنة  3383 بالعىدد, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة  1991( لسنة 427قرار مجه  قيادة ال ورة )المنحل( رقم )  (2)
. 
لسىىنة  3981بالعىدد  العراقيىة الوقىائعالمنشىور فىىي ,  2004( مىن قىانون ادارة الدولىة لهمرحهىىة االنتقاليىة لعىام 12المىادة ) (3)

2003. 
الرقابىىىىىىة عهىىىىىىى قىىىىىىرارات التعيىىىىىىين فىىىىىىي الويىىىىىىائف العامىىىىىىة, الطبعىىىىىىة االولىىىىىىى , مكتبىىىىىىة القىىىىىىانون ليهىىىىىىى مهىىىىىىدي الصىىىىىىفار ,  (4)

 . 73, ص 2021المقارن,بغداد,
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 الفرع الثاني 

 االتحادي العامة الخدمةلمجلس االساس التشريعي 

 1951في مصر بمنعطفات عديدة منذ عىام المدنية  الخدمةالمختصة بتنييم شيون  االجهزة تمر لقد     
ورد فىي فقىد من حي  الصىالحيات ,  أمسواء من حي  التسمية  2016ولغاية اخر تشريع نافذ صادر في 

فىي تنيىيم شىيون  ةتأسىي  هيئىة متخصصى 27/11/1950تقرير الخبير االنكهيزي بول سنكر المىير  فىي 
 (المهغىىى) 1951لسىىنة  190تأسىى  بىىاد  ذي بىىدأ "ديىىوان المىىويفين" بالقىىانون رقىىم فقىىد ؛ (1)العامىىةالوييفىىة 
عىداد أواجىراء موازنىة بىين المدنيىة  الخدمىة؛ اذ يخىتص باألشىراف عهىى تنفيىذ قواعىد  (2)هيئة مستقهة باعتبارر

وكىذلت المويفين في الوزارات واالعمال المناطة بتهت الدوائر وما تقيي به يىرورات المهىام المكهفىين بهىا 
مىىن بىىين  العامىىةعهىىد لىىه المشىىرع بويىىع نيىىام لالمتحانىىات الخاصىىة باختيىىار المرشىىحين ألشىىغال الويىىائف 

لديه من مالحيات بشأنها واذا لىم المتقدمين ويدر  اعتمادات المويفين المقدمة من الوزارات واالدالء بما 
تأخذ بها الحكومة له ان يعريها عهى البرلمان ؛ وله اييًا اقتراال التشريعات ذات الصهة بشىيون الوييفىة 

الوزراء وبعد موافقىة المجهى  يرفىع  مجه رئي   هيرشح؛ ويتولى ادارة الديوان رئي  بدرجة وزير  (3)العامة
مىن اجىل احاطىة الىديوان و الى المهت إلصىدار مرسىوم بتعيينىه عهىى ان يبهىو مرسىوم التعيىين الىى البرلمىان ؛ 

 .(4)فقد اشترط القانون موافقة البرلمان عهى عزل رئي  الديوان او احالته لهمعاتمن االستقالل  بقدر

انمىىا تىىم سىىهب اسىىتقالل المجهىى  عهىىى ا ىىر الصىىراعات ت المنىىوال ولكىىن االمىىر لىىم يىىدم طىىوياًل عهىىى ذا    
الىىىديوان هيئىىىة تابعىىىة الىىىى وزارة الماليىىىىة  وعىىىد (المهغىىىىى) 1952ة لسىىىن 78السياسىىىية اذ صىىىدر القىىىانون رقىىىم 

؛ ولىىم يىىنص التشىىريع  (5)ويصىىدر مرسىىوم بتعيينىىهرئىىي  الىىديوان واالقتصىىاد ويرشىىح وزيىىر الماليىىة واالقتصىىاد 
فقىد اصىدرت ولتصىحيح مسىار الىديوان او احالتىه لهمعىات ,  متعهقىة بعىزل رئىي  الىديوانعهى اي يىمانات 

اعتبىر الىديوان هيئىة  الىذي المهغىى 1952( لسىنة 158"هيئة الوصايا الميقتة" قانون ديوان المىويفين رقىم )

                                                           

 2019شرال قانون الخدمة المدنية المصري , الطبعة االولىى , دار النهيىة العربيىة,القاهرة,د.مصطفى محمد موسى ,  (1)
 .26, ص

 بالعىدد, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية المهغىى  1951( لسىنة 190رقىم )المصري ( من قانون ديوان المويفين 1المادة ) (2)
 . 1951لسنة  98
 المهغى. 1951( لسنة 190رقم )المصري ( من قانون ديوان المويفين 2المادة ) (3)
 المهغى. 1951( لسنة 190رقم )المصري من قانون ديوان المويفين  (3المادة ) (4)
 .المهغى  1952( لسنة 78رقم )المصري من قانون ديوان المويفين  (3المادة )  (5)
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ويعين رئي  الديوان بمرسوم بناًء عهى ترشيح وزير ولكن ابقى عهى تبعيته لوزارة المالية واالقتصاد  مستقهة
عهىى رئىي  الىديوان ووكيهىه غيىر قىابهين لهعىزل  عدالمالية واالقتصاد ؛ ولكن ما ي ير االستغراب ان القانون 

 . (1)تبعية الديوان لوزارة المالية الرغم من

محهىىىه الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة حىىىل مسىىىيرة ديىىىوان المىىىويفين ان تتوقىىىف و قىىىدر المشىىىرع ل ولكىىىن    
يعد الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة هيئىة مسىتقهة  إذ؛  (2)المعدل 1964( لسنة 118بموجب القانون رقم )

وتىنيم االدارات المركزيىىة التىي يتكىىون منهىا الجهىىاز بقىرار مىىن رئىي  الجمهوريىىة وتتبىع تهىىت االدارات ادارات 
عامة تحدد بقرار من رئي  الجهاز, وقد عهد القانون لهجهاز باختصاصات تدور في مجمهها حول تطوير 

 .(3)المدنية الخدمة

"لجنىة  بتىأليفقيىى  (المهغىى) 1978( لسىنة 47وعند صىدور قىانون العىامهين المىدنيين بالدولىة رقىم )     
وعيىوية عىدة جهىات معنيىة بشىيون المدنية" يرأسها رئىي  الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة  الخدمةشيون 
تختص بأعداد مشروع الالئحة الخاصىة بتنفيىذ القىانون واصىدار التعهيمىات الالزمىة لتنفيىذر ؛  المدنية الخدمة

وفىىىي هىىىذر المرحهىىىة ؛  (4)الدولىىىة مويىىىع التنفيىىىذ مجهىىى وكىىىذلت التعهيمىىىات التىىىي مىىىن شىىىأنها ان تيىىىع فتىىىاوى 
دارة ولجنىىة المدنيىىة متم هىىة بالجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واال الخدمىىةفىىي اجهىىزة   نائيىىة العامىىةشىىهدت الوييفىىة 

 مجهى حىل  فقىدالنافىذ  2016( لسىنة 81المدنيىة رقىم ) الخدمىةالمدنية , وعند صدور قانون  الخدمةشيون 
( 47المدنيىىة التىىي أسسىها قىىانون العىىامهين المىدنيين بالدولىىة رقىىم ) الخدمىةل لجنىىة شىىيون المدنيىىة محى الخدمىة
, وبىىذلت يعنىىي بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة العامىىة جهىىازان يتمىى الن بالجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم  (5)1978لسىىنة 

 واالدارة ومجه  الخدمة المدنية .

امىىا فىىي االردن فقىىد ويىىع التنيىىيم القىىانوني الهبنىىة االولىىى لتأسىىي  هيئىىة مسىىتقهة لتنيىىيم شىىيون الوييفىىة     
  ( لسىىنة 11قىىانون ديىىوان المىىويفين المىىدنيين رقىىم ) تحىىت تسىىمية "ديىىوان المىىويفين المىىدنيين" بموجىىب العامىىة

                                                           

 .المهغى  1952( لسنة 158رقم )المصري من قانون ديوان المويفين  (5المادة )  (1)
 . 412, ص 1997د. فياد محمد النادي , مباد  عهم االدارة العامة , بدون طبعة ودار نشر ,   (2)
, منشور في الجريدة المعدل  1964( لسنة 118رقم )المصري  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارةمن قانون  (3المادة )  (3)

 . 1964لسنة  69 بالعددالرسمية 
, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية المهغىى  1978( لسىنة 47رقم )المصري ( من قانون العامهين المدنيين بالدولة 2المادة ) (4)

 . 1978لسنة  ب تابع 29 بالعدد
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري  الخدمة المدنية( من قانون 3المادة ) (5)
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خبىىىراء االمىىىم  الىىىذي صىىىدر بنىىىاًء عهىىىى اقتراحىىىات الخبيىىىر االنكهيىىىزي بانكهرسىىىت احىىىد؛  (1)(المهغىىىى) 1955
؛ اذ تصىىدر بتعيىىين رئىىي   (2)المدنيىىة الخدمىىة مشىىكالتالىىذي اسىىتقدمته الحكومىىة االردنيىىة لمعالجىىة المتحىىدة 

وليىمان النىواب  مجه الوزراء عهى ان يبهو امر التعيين الى  مجه الديوان ارادة مهكية بناًء عهى تنسيب 
اسىىىتقالل الىىىديوان فقىىىد منىىىع القىىىانون نقىىىل رئىىىي  الىىىديوان او عزلىىىه او احالتىىىه لهتقاعىىىد او معاقبتىىىه اال بموافقىىىة 

المدنيىة واجىراء موازنىة بىين عىدد الىدرجات الوييفيىة  الخدمىة؛ ولهىديوان مراقبىة تنفيىذ قواعىد  (3)النىواب مجه 
يقوم الىديوان ب سىداء المشىورة الىى وزارة الماليىة حىول اسىتحدا  درجىات و ومقتييات العمل في دوائر الدولة 

ة عىىىن اعىىىىداد وييفيىىىة وموازنىىىىة المىىىويفين بىىىىين الىىىوزارات ونقىىىىل الفىىىائا مىىىىنهم وعمىىىل قاعىىىىدة بيانىىىات موحىىىىد
وويىىع  العامىىة الخدمىىةلىىه صىىالحية اقتىىراال االنيمىىة ذات الصىىهة بشىىيون و المىىويفين فىىي الىىوزارات كافىىة ؛ 

؛ واالبرز من بين مهىام الىديوان  العامةمعايير اجراء االختبارات تمهيدًا الختيار المرشحين لشغل الويائف 
" برئاسىة رئىي  ديىوان المىويفين المىدنيين انه يشىكل لجنىة الختيىار المىويفين تىدعى "لجنىة انتقىاء المىويفين
 الحكومىةالىوزراء مىن كبىار مىويفي  مجهى وعيوية رئىي  ديىوان المحاسىبة وا نىين مىن االعيىاء يختىارهم 

؛ وتختهىف صىالحية "لجنىة انتقىاء (4)ومم ل عن الوزارة المىراد التعيىين عهىى مالكهىا يرشىحه الىوزير المخىتص
 .(5)العامةًا الختالف صنف الوييفة المويفين" في ملء الويائف الشاغرة تبع

يشىىىرف عهىىىى مىىىويفي  اصىىىبح إذسىىىهبت بعىىىا صىىىالحيات الىىىديوان بتعىىىديل القىىىانون  1956وفىىىي عىىىام      
 الخدمىىىىىةليىىىىىمان التطبيىىىىق السىىىىىهيم لقواعىىىىد كافىىىىة  الىىىىديوان فقىىىىىط بىىىىداًل مىىىىىن االشىىىىراف عهىىىىىى مىىىىويفي الدولىىىىىة

فأنىىه اعىىاد الىىنص عهىىىى  (المهغىىىى) 1963( لسىىنة 48المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىىةوعنىىد صىىدور قىىانون ,(6)المدنيىىة

                                                           

 . 1955( لسنة 11رقم )االردني ن المدنيين ( من قانون ديوان المويفي2المادة ) (1)
ة االولىىىىىى , دار ال قافىىىىىة د. سىىىىىهيمان سىىىىىهيم بطارسىىىىىة , الوييفىىىىىة العامىىىىىة _ النيريىىىىىة والتطبيىىىىىق دراسىىىىىة مقارنىىىىىة , الطبعىىىىى (2)

  . 30ص , 2017االردن ,,عمان,
 . 1955( لسنة 11رقم )االردني ( من قانون ديوان المويفين المدنيين 3/1المادة ) (3)
 . 1955( لسنة 11رقم )االردني ( من قانون ديوان المويفين المدنيين 9المادة ) (4)
لقد ميز القانون بين صنفين من الويائف ؛ فاذا كانت الوييفة الشاغرة من الصنف ال ىاني فىأن الىوزير المخىتص يتىولى  (5)

رئي  الديوان واذا رأى االخير يرورة لذلت يحيل االمر الى "لجنة انتقاء المويفين" لتتولى اشغال الوييفة العامة وفقًا ابالغ 
فتقوم "لجنة انتقاء المويفين" بعد اتبىاع االجىراءات  الوييفة الشاغرة من الصنف االول لقواعد الخدمة المدنية ؛ اما اذا كانت

ليقىىوم مجهىى  الىىوزراء باختيىىار مىىن يىىرار مناسىىبًا لشىىغل الوييفىىة العامىىة  ىىم تصىىدر بىىذلت ارادة السىىابقة بترشىىيح شىىخص او اك ىىر 
 . 1955( لسنة 11رقم )االردني ( من قانون ديوان المويفين المدنيين 10المادة ) .مهكية 

 . 33د. سهيمان سهيم بطارسة , مصدر سابق , ص   (6)
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فىىىي تعيىىىين رئىىىي  الىىىديوان  هىىىاذات؛ وقىىىد نىىىص القىىىانون عهىىىى االحكىىىام السىىىابقة  (1)"ديىىىوان المىىىويفين" تىىىأليف
عقد القانون لهديوان باختصاصات تحاكي مىا جىاء بىه القىانون السىابق ومىن ابرزهىا و ؛ (2)ويمانات استقالله

يرأسىها رئىي  ديىوان تدعى "لجنة انتقاء المويفين"  العامةالويائف  ألشغاللجنة الختيار المرشحين  تأليف
وعيىىىوين يشىىىترط ان يكونىىىا مىىىن الىىىدرجات الخاصىىىة او االولىىىى  المىىىويفين وعيىىىوية وكيىىىل رئىىىي  الىىىديوان

ييىاف الىىى عيىىوية الهجنىىة وكيىىل الىوزارة او مىىدير الىىدائرة المىىراد التعيىىين لمىىدة سىىنة الىىوزراء  مجهىى ينهمىا يع
؛ وتكون الهجنة مسيولة عن اختيىار المىويفين المرشىحين لمىلء الويىائف الشىاغرة وال يمتىد  (3)عهى مالكها

اختصىىىاص الهجنىىىىة ليشىىىمل رئىىىىي  ديىىىوان المحاسىىىىبة ومىىىىويفي الىىىديوان المهكىىىىي والقيىىىاة والسىىىىفراء والىىىىوزراء 
ووكىىىىىىىىالء الىىىىىىىىوزارات ومىىىىىىىىويفي الدرجىىىىىىىىة االولىىىىىىىىى والقىىىىىىىىائمين باألعمىىىىىىىىال فىىىىىىىىي وزارة الخارجيىىىىىىىىة  المفويىىىىىىىىين

فىي اختصىاص "لجنىة انتقىاء  (المهغىى) 1963( لسىنة 48المدنية رقم ) الخدمةقانون كذلت ميز ؛(4)فصاعداً 
كمىىا هىىو حىىال لجنىىة انتقىىاء المىىويفين المشىىكهة بموجىىب قىىانون  المىىويفين" بىىين اصىىناف الىىدرجات الوييفيىىة

 . 1955( لسنة 11المويفين المدنيين رقم )

لجنة انتقاء المويفين وطرق عمهها  وتأليفبتشكيل الديوان واختصاصاته ذاتها وعهى االحكام الخاصة     
ديىىىىوان  عىىىىداذ  ؛(5)(المهغىىىىى) 1966( لسىىىىنة 23المدنيىىىىة رقىىىىم ) الخدمىىىىة نيىىىىاموحىىىىدود اختصاصىىىىاتها نىىىىص 

اسىىىىىتعاد الىىىىىديوان و ؛  (6)يىىىىىرتبط بىىىىىرئي  الىىىىىوزراءذاتهىىىىىا الطريقىىىىىة السىىىىىابقة بالمىىىىىويفين هيئىىىىىة مسىىىىىتقهة يشىىىىىكل 
"لجنىىىة انتقىىىاء المىىىويفين"  تىىىأليفاعىىىاد و ؛  (7)1955اختصاصىىىاته التىىىي جىىىاء بهىىىا القىىىانون التأسيسىىىي لسىىىنة 

                                                           

 بالعىىدد, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية المهغىىى  1963( لسىىنة 48رقىىم )االردنىىي  الخدمىىة المدنيىىة( مىىن قىىانون 9المىىادة ) (1)
 . 1963لسنة  1730

 المهغى. 1963( لسنة 48رقم )االردني  الخدمة المدنية( من قانون /أ10المادة )  (2)
 المهغى. 1963( لسنة 48رقم )االردني ( من قانون الخدمة المدنية /أ17المادة )  (3)
 المهغى. 1963( لسنة 48رقم )االردني ( من قانون الخدمة المدنية /ب17المادة )  (4)
االردنىي ( مىن الدسىتور 120كانت شيون الوييفة العامة تنيم بقىانون الىى ان صىدر تفسىير " المجىال  العىالي" لهمىادة ) (5)

ان المجهى  المىذكور الغىي  بأن يتم تسيير شيون الوييفة العامة بنيام يصدرر مجه  الوزراء ال بقانون , عهمىاً  1952لسنة 
والتىىي قيىىت  2011عقىىب التعىىديالت الدسىىتورية عىىام  2015( لسىىنة 15بتشىىكيل المحكمىىة الدسىىتورية بموجىىب القىىانون رقىىم )

 .35بأنشاء المحكمة المذكورة , سهيمان سهيم بطارسة , مصدر سابق , ص
بالعىىىدد , منشىىىور فىىىي الجريىىىدة الرسىىىمية المهغىىىى 1966( لسىىىنة 23رقىىىم )االردنىىىي الخدمىىىة المدنيىىىة  نيىىىام( مىىىن 6المىىىادة ) (6)

 . 1966لسنة   1911
 .36د. سهيمان سهيم بطارسة , مصدر سابق , ص  (7)
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تختهىىىف و ؛  (1)سىىىنتينالىىىوزراء تكىىىون  مجهىىى سىىىوى ان مىىىدة تعيىىىين االعيىىىاء مىىىن ذاتهىىىا الطريقىىىة السىىىابقة ب
 .(2)او ال اني االولفي اختيار المويفين بين ما اذا كانت من الصنف  التعيينصالحية 

 الخدمىىىة"ديىىىوان  تىىىأليف نىىىص عهىىىى فقىىىد (المهغىىىى) 1988( لسىىىنة 1المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةنيىىىام  امىىىا      
واالختصاصات التي يتمتىع  (3)مما هة لهقانون السابق فيما يخص تشكيهه وارتباطه ألحكامالمدنية" ويخيع 

وتشىىىكيهها اذ اصىىىطهح عهىىىى انتقىىىاء المىىىويفين لجنىىىة فىىىي تسىىىمية واختصاصىىىات , وقىىىد عىىىدل النيىىىام  (4)بهىىىا
تسىىميتها "الهجنىىة المركزيىىة لشىىيون المىىويفين" يترأسىىها رئىىي  الىىديوان وعيىىوية امىىين عىىام الىىدائرة المطهىىوب 
التعيىىين او الترفيىىع عهىىى مالكهىىا وامىىين عىىام وزارة التنميىىة االداريىىة ايىىافة الىىى عيىىوين ال تقىىل درجىىة اي 

؛ وترشىح (5)الوزراء بناًء عهىى تنسىيب رئىي  المجهى  مجه منهما عن امين عام يصدر بتعيينهما امرًا من 
فىىي الىىدرجات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة ليصىىدر بعىىدها امىىرًا مىىن الىىوزير  العامىىةالويىىائف  ألشىىغالالمتقىىدمين 
 .(6)المختص

( 1المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةفىي نيىىام المدنيىىة"  الخدمىىةوأسىتمر نهىى  المشىىرع االردنىىي فىي تشىىكيل "ديىىوان       
واختصاصىىاته ؛ ولكىىن هىىذا  تأليفىىهفيمىىا يخىىص ارتباطىىه وطريقىىة ذاتهىىا عهىىى االحكىىام  (المهغىىى) 1998لسىنة 

ييم في المدنية"  الخدمة مجه المدنية اصطهح عهيه " الخدمةالنيام استحد  جهازًا جديدًا معني بتطوير 
تبنىار نيىام ذاتىه االتجىار و أينىا , كما ر  العامةلرسم السياسات رئي  الديوان  فياًل عنعيويته عدة وزارات 

 (المهغىى) 2013( لسىنة 82المدنيىة رقىم ) الخدمىةونيىام  (المهغىى) 2007( لسىنة 30المدنية رقم ) الخدمة
النافذ , وان تأسي  تهت االجهزة بنيام تصدرر السهطة المعدل  2020( لسنة 9لمدنية رقم )ا الخدمةونيام 

                                                           

 المهغى . 1966( لسنة 23رقم )االردني ( من قانون الخدمة المدنية / أ و ب33المادة ) (1)
وان مهئهىا ويحيىل رئىي  الىديوان الطهىب اذا ما شغرت وييفة من الصىنف االول يطهىب الىوزير المخىتص مىن رئىي  الىدي ( 2)

الىىى لجنىىة انتقىىاء المىىويفين لتنسىىب شخصىىًا او اك ىىر ممىىن تىىرار مناسىىبًا ويرفىىع رئىىي  الىىديوان هىىذا التنسىىيب الىىى مجهىى  الىىوزراء 
 لهموافقىىة عهىىى التعيىىين , امىىا اذا كانىىت الوييفىىة الشىىاغرة مىىن الصىىنف ال ىىاني فترفىىع االسىىماء التىىي ارتىىأت الهجنىىة ترشىىيحها الىىى
الىوزير المخىىتص ليختىىار االنسىب مىىن بىىيهم لهتعيىىين واذا لىم يوافىىق الىىوزير المخىتص تعىىاد قائمىىة االسىىماء الىى الىىديوان مىىع بيىىان 

 . 1966( لسنة 23رقم )االردني ( من قانون الخدمة المدنية / د33المادة )اسباب عدم الموافقة لتعيد الهجنة النير فيها ؛ 
 المهغى. 1988( لسنة 1دمة المدنية االردني رقم )( من نيام الخ/أوب7المادة ) (3)
 المهغى. 1988( لسنة 1دمة المدنية االردني رقم )( من نيام الخ8المادة ) (4)
 المهغى. 1988( لسنة 1رقم )االردني نيام الخدمة المدنية ( من /أ20المادة )  (5)
 المهغى. 1988( لسنة 1رقم )االردني نيام الخدمة المدنية ( من /ه20المادة ) (6)
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 مجهىىى مىىىن دون ان يكىىىون لهىىىا أسىىىا  دسىىىتوري يجعههىىىا عريىىىة لهتعىىىديل بىىىل وحتىىىى االلغىىىاء مىىىن التنفيذيىىىة 
 .(1), ما دام النيام يهي القانون في سهم تدرج القواعد القانونيةالوزراء

( لسىىنة 55مدنيىىة رقىىم )ال الخدمىةفىىي قىىانون  العامىىة الخدمىةفقىد أسىى  المشىىرع لمجهىى  مىا فىىي العىىراق أ      
مىىن رئىىي  ؛ يتىىألف  (2)العامىىة الخدمىىة مجهىى  انشىىاءاذ قيىىى فىىي الفصىىل الخىىام  منىىه ( )المهغىىى 1956

الوزراء بناًء عهى توصية من وزير المالية لمدة  ال  سىنوات يجىوز تجديىدها  مجه واعياء اربعة يعينهم 
 القيىىاةدرجىىات  فىىيمىىن الىىدرجات العهيىىا  ان يكونىىوارئىىي  واعيىىاء المجهىى   فىىي, ويشىىترط  (3)ذاتهىىا لهمىىدة

بشىىرط ان تكىىون لىىديهم خدمىىة ممتىىازة او ان يكونىىوا ممىىن شىىغل وييفىىة اسىىتاذ او عميىىد شىىرط ان تكىىون لىىديهم 
فىىي اختصىىاص الطىىب او خدمىىة ال تقىىل عىىن خمىى  سىىنوات ويحمهىىون درجىىات عهميىىة جامعيىىة او ان يكونىىوا 

لقىانون مهىام قىد حصىر ا, و الىوزراء  مجهى امىام  العامىة الخدمة مجه ؛ ورتب القانون مسيولية  (4)الهندسة
فىىي التعيىىين واعىىادة التعيىىين اذ يقىىوم المجهىى   ةالمجهىى  فىىي  ىىال  مهىىام ؛ تنحصىىر المهمتىىين االولىىى وال انيىى

عهىىى ان يصىىدر لهتعيىىين واعىىادة التعيىىين  لهتأكىىد مىىن صىىالحية المرشىىحينتحريىىري او مقابهىىة بىىأجراء امتحىىان 
ويرسىم تىدابير  ؛جميعهم امام المواطنينييمن فرصًا متساوية و  بين شروط االشترات في االمتحاناتنيام ي

واصىدار شىهادة اههيىة فىي الويىائف كافىة اجراء االمتحانات بصورة سرية وبيان طريقىة التعىاون مىع الىدوائر 
لهتعيىين ؛ فىي حىين تتم ىل المهمىة ال ال ىة فىي  العامىةعهميىة ايىافة الىى الشىروط  باختصاصىاتالتي تشىغل 

او  يعينوا؛ وينير المجه  فيما يقدم من اعترايات سواء من المواطنين الذين لم (5)عمهية ترفيع المويفين
؛ وتىىنيم كىىل الشىىيون المتعهقىة بتقىىديم االعترايىىات وصىالحية النيىىر فيهىىا بتعهيمىىات  يرفعىوااولئىت الىىذين لىىم 

؛ امىىىا اشىىىغال الويىىىائف القياديىىىة مىىىن درجىىىة مىىىدير عىىىام او متصىىىرف فمىىىا فىىىوق فهىىىي   (6)يصىىىدرها المجهىىى 
الوزراء  مجه مجه  صالحية النير في تعيينهم اذ يقدم اقتراحًا بتعيينهم من الوزير المختص ليرفع الى له

                                                           

دراسىىىة مقارنىىىة , الطبعىىىة االولىىىى , دار ال قافىىىة لهنشىىىر  –عصىىىام الىىىدب  , القيىىىاء االداري ورقابتىىىه العمىىىال االدارة د.  (1)
 . 79ص , 2010والتوزيع , َعمان , 

 .49ص مصدر سابق ,جبار وحيد حسن ,  (2)
لسنة  3804المهغى , منشور في الوقائع العراقية بالعدد  1956( لسنة 55( من قانون الخدمة المدنية رقم )22المادة ) (3)

1956 . 
 المهغى. 1956( لسنة 55من قانون الخدمة المدنية رقم )( /أ23المادة ) (4)
 المهغى. 1956( لسنة 55قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من/أ28المادة ) (5)
 المهغى. 1956( لسنة 55قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من/ج28المادة )  (6)
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؛ واناط القانون بالمجه  صالحية توزيع المعينين حىدي ًا عهىى مختهىف  (1)ليصار بعدها صدور ارادة مهكية
 .(2)دوائر الدولة وفقًا لهحاجة فيها والويائف الشاغرة

قيىادة  مجهى قبل تعديهىه بقىرار  1960( لسنة 24المدنية رقم ) الخدمةقانون  جاء بهاذاتها االحكام و       
 العامىىة الخدمىىة مجهىى اذ ورد فىىي الفصىىل الخىىام  منىىه تأسىىي   1979لسىىنة  996ال ىىورة )المنحىىل( رقىىم 

مىىن رئىىي  واربعىىة اعيىىاء يقتىىرال  العامىىة الخدمىىة مجهىى  بتىىأليفقيىىى  إذ؛  (3)وسىىبل تحقيقهىىاوبيىىان مهامىىه 
؛ وقد حصر لمدة  ال  سنوات قابهة لهتجديد مدة مما هة الوزراء مجه تعيينهم وزير المالية ويقترن بموافقة 

المشرع مهام المجه  كما في القىانون السىابق فىي التعيىين واعىادة التعيىين والمصىادقة عهىى اقتىراال الىوزارات 
 مجهى الزام بىالىوزراء وذلىت  مجهى ولية رئي  واعياء المجه  امام فيما يخص الترفيع ؛ وقد تقررت مسي 

تصىىىىىب فىىىىىي رفىىىىىع مسىىىىىتوى االداء بتقىىىىىديم تقريىىىىىر عمىىىىىا قدمىىىىىه ومىىىىىا يرتأيىىىىىه مىىىىىن توصىىىىىيات  العامىىىىىة الخدمىىىىىة
ختبىىىىارات الختيىىىىار المرشىىىىحين لمىىىىلء الويىىىىائف الشىىىىاغرة سىىىىواء عىىىىن طريىىىىق االمتحىىىىان الويجري االىىىىوييفي؛
وقىىد اسىىت نى المشىىرع مىىن ذلىىت حمهىىة الشىىهادات العهيىىا ومىىن لىىديهم خدمىىة  بهمىىا معىىاً  أمالمقابهىىة  أمالتحريىىري 

؛ وان كانىىت الوييفىىة مىىن الويىىائف  سىىابقة اال اذا كىىان عىىددهم اك ىىر مىىن عىىدد الىىدرجات الوييفيىىة الشىىاغرة
شىىهادة التعهيميىىة او الطبيىىة او الهندسىىية فىىأن التعيىىين او اعىىادة التعيىىين فيهىىا او النقىىل اليهىىا يتطهىىب اصىىدار 

؛ وقد احال المشرع الى نيام يبين الشروط الواجىب  (4)نقهه اههية لهشخص المراد تعيينه او اعادة تعيينه او
تجىىىىرى تهىىىىت ان توافرهىىىىا قبىىىىل الىىىىدخول فىىىىي امتحانىىىىات المنافسىىىىة واالجىىىىراءات التىىىىي تتبىىىىع فىىىىي تسىىىىييرها عهىىىىى 

ينيىىىر المجهىىى  فيمىىىا يقىىىدم مىىىن و  ؛(5)االختبىىىارات بسىىىرية وتىىىأمين التعىىىاون مىىىع الىىىوزارات لتنفيىىىذ مهىىىام المجهىىى 
وقىد اسىت نى المشىىرع ,(6)صىادرة عنىىهاعترايىات عىن اجىراءات التعيىىين او الترفيىع وكىل ذلىىت يىنيم بتعهيمىات 

مىىن  مفىىتت العىىام ووزيىىر مفىىوا ومتصىىرف ومىىدون قىىانونيالالويىىائف الخاصىىة ووييفىىة عميىىد ومىىدير عىىام و 
الوزراء ويصىدر بهىا مرسىوم  مجه صالحية المجه  انما يقترال تعيينهم الوزير المختص ويوافق عهى ذلت 

                                                           

 المهغى. 1956( لسنة 55قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من/د28المادة )  (1)
 المهغى. 1956( لسنة 55قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من30المادة )  (2)
 49جبار وحيد حسن , مصدر سابق , ص  (3)
 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من29/2المادة )  (4)
 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من29/3المادة )  (5)
 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من30المادة )  (6)
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( فىي 996ر المىرقم )بقىرار  العامىة الخدمىة مجهى ء إلغىا )المنحىل( ورة القيادة  مجه , ولكن قدر (1)جمهوري
2/8/1979 .  

ان تنيىىىيم شىىىيون الوييفىىىة  2005فىىىي دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام وقىىىد استشىىىعر المشىىىرع الدسىىىتوري     
 العامىىةيعقىىد لهىىا باختصاصىىات مىىن شىىأنها تطىىوير شىىيون الوييفىىة يسىىتدعي التأسىىي  لهيئىىة مسىىتقهة  العامىىة

في الفصىل الرابىع مىن البىاب  االتحادي العامة الخدمة مجه قيى بتأسي   إذ,  العامةوتحسين الخدمات 
القىىانون بيىىان اختصاصىىات المجهىى  وتشىىكيالته وسىىير ال الىى  والخىىاص بالهيئىىات المسىىتقهة فيمىىا احىىال الىىى 
 2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى العمىىل فيىىه ؛ وامت ىىااًل لحكىىم الدسىىتور صىىدر قىىانون 

؛ وقىىد بينىىا م الىىب ذلىىت  (2)ي مرتبطىىة بمجهىى  النىىوابهيئىىة تتمتىىع باالسىىتقالل المىىالي واالدار  بوصىىفهالمعىىدل 
المدنيىىة  الخدمىىةلهمجهىى  بمهىىام عديىىدة يقىىف عهىىى هىىرم تهىىت المهىىام تنفيىىذ قواعىىد عهىىد المشىىرع و  ,[(3)]االرتبىىاط

 االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى االتحاديىىىة ؛ وعنىىىد المقارنىىىة بىىىين  العامىىىةوتنفيىىىذ كىىىل مىىىا يتصىىىل بالوييفىىىة 
سىتقاللية اليتيح جهيًا الفرق بينهما في التشكيل واالختصاصات ونطىاق ا( )المهغى العامة الخدمةومجه  

 وعهى النحو االتي :

 الخدمىىةاالسىىا  الدسىىتوري لمجهىى   2005( مىىن دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام 107ويىىعت المىىادة ) .1
فىىأن تأسىىي   ومىىن  مىىةاالتحاديىىة ؛  العامىىةكهيئىىة مسىىتقهة معنيىىة بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة  االتحىىادي العامىىة

( فهىىىم تمتىىىد جىىىذورر الىىىى )المهغىىى العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى , أمىىىا الختيىىىار المشىىرع  اً المجهىى  لىىىي  أمىىىرًا متروكىىى
 نصوص الدستور.

 فىي حىىين( ال يعىىدو ان يكىون هيئىة تابعىىة لمجهى  الىىوزراء كمىا مىر بنىىا , )المهغىى العامىىة الخدمىة مجهى  .2
يمن الفصىل الرابىع الخىاص بالهيئىات  تطرق له عدر المشرع هيئة مستقهة االتحادي العامة الخدمة مجه 

 .مرتبطًا بمجه  النوابجعهه  هقانونحدد الدستور ارتباط المجه  لكن ي المستقهة من الباب ال ال  ولم
 فىي حىين( ب ال  مهام اساسية التعيين واعادة التعيين والترفيىع ؛ )المهغى العامة الخدمة مجه اختص  .3

ومنهىىىا التعيىىىين واعىىىادة التعيىىىين  العامىىىةبتنيىىىيم شىىىيون الوييفىىىة  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى يخىىىتص 
  والترقية.

                                                           

 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) ( من8/2المادة )  (1)
منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة المعىىدل ,  2009( لسىىنة 4( مىىن قىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي رقىىم )2المىىادة )  (2)

 .2009لسنة  4116بالعدد 
 .السابقة( 15ما تمت االشارة اليه في الصفحة ) راجعلهمزيد  (3)
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يعىين رئىي   فىي حىين( ؛ )المهغىى العامىة الخدمىة مجهى اعيىاء تنفرد السهطة التنفيذيىة بتعيىين رئىي  و  .4
 مىىن اجىىلالنىىواب  مجهىى  بترشىىيح مىىن مجهىى  الىىوزراء ومصىىادقة االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى واعيىىاء 

 دعم استقالل المجه .
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 الثاني المبحث

 وطبيعته القانونيةاالتحادي  العامة الخدمةلمجلس  الهيكل االداري

 ال نائيىةالمدنيىة فىي التشىريعات المقارنىة يىنها تأسيسىًا عهىى  الخدمةالسابق ان نيام  المبح رأينا في     
جهىاز ال االولجهىازان :  العامىةفي مصر يشرف عهى تسيير شيون الوييفىة فالمدنية ,   الخدمةفي اجهزة 

يتىولى تنيىيم شىيون الوييفىة , وفىي االردن المدنيىة  الخدمىةاالخر يتم ل بمجه  المركزي لهتنييم واالدارة و 
 الخدمىىة, امىىا فىىي العىىراق فقىىد عقىىد المشىىرع لمجهىى   المدنيىىة الخدمىىةالمدنيىىة ومجهىى   الخدمىىةديىىوان  العامىىة
وكىىل مىا يتعهىق بشىىيون  المدنيىة الخدمىةوتنفيىىذ قىانون  العامىةبمهمىة تنيىىيم شىيون الوييفىة  االتحىادي العامىة
ولي   ادارة عمهية التعيين االتحادي العامة الخدمة مجه  يتولى إذ,  في التشريعات النافذة العامةيفة الوي

 .(1)توفير الدرجات الوييفية

تيىم مجىال   إذالمتوخى تحقيقها من تهىت االجهىزة اختهىف تشىكيهها ؛  الغاياتوتأسيسًا عهى اختالف      
سياسات ناجعة في تسيير شيون  متعددة لرسمالمدنية في التشريعات المقارنة في عيويتها جهات  الخدمة

 . العامةالوييفة 

بعيىها صىفة عهىى لم تتفق كهمة التشريعات بشأن حقيقة الطبيعة القانونية لتهت االجهزة وأن ايىفت و      
, كمىىا اختهفىىت فىىي تبعيتهىىا فمنهىىا مىىن جعههىىا تابعىىة لهسىىطة التنفيذيىىة ومنهىىا مىىن جعههىىا مرتبطىىة  االسىىتقالل

ان مقومات االستقالل لم تكن متساوية فمن التشريعات مىا منحهىا االسىتقالل االداري و بالسهطة التشريعية , 
 عهىى المبحى تقسىيم هىذا  ارتأينىاى ما سىبق تسهيط اليوء عهلوالمالي ومنها ما اياف االستقالل الفني , و 

لهحىىىدي  عىىىن تشىىىكيل تهىىىت االجهىىىزة فيمىىىا سىىىيكون ال ىىىاني لهبحىىى  فىىىي طبيعتهىىىا  االولمطهبىىىين : نخصىىىص 
 .استقاللها  القانونية ومقومات

 

 

 

                                                           

واالعىىىىالن السياسىىىىي , مقىىىىال منشىىىىور عهىىىىى الموقىىىىع لهدعايىىىىة –أيىىىىاد عبىىىىد الهطيىىىىف , مجهىىىى  الخدمىىىىة العامىىىىة االتحىىىىادي ( 1)

https://kitabat.com مساًء . 3:12الساعة  22/1/2022تاريخ الزيارة 

https://kitabat.com/
https://kitabat.com/
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 االولالمطلب 

 االتحاديمجلس الخدمة العامة ل الهيكل االداري

اخىتالف كىل منهىا فىي  تعىود الىىفي التشىريعات المقارنىة المدنية  الخدمةاجهزة   نائية يمكن القول ان      
اذ ان بعىا تهىت االجهىزة  , العامىةالمهام التي تيديها وان كانت جميعها تصب فىي تنيىيم شىيون الوييفىة 

المدنية اختهفت طبيعتها بين تنفيذية وقيائية ونقابيىة  الخدمةمعنية بشيون  عدة جهاتمن عيوية  تألفت
فيما وابىىداء الىىرأي وتقىىديم المشىىورة؛ العامىىةلتىىي تباشىىرها تىىدور حىىول رسىىم السياسىىات والخطىىط وجىىل المهىىام ا

من تهت االجهزة مهام ذات طبيعة تنفيذية منها ما يتم ل باختيار المرشحين لشغل الويائف  ببعاانيطت 
الخدمىىة تعيىىين رئىىي  واعيىىاء مجهىى  سىىبق سىىنبين  وممىىااو المشىىاركة مىىع الىىدوائر فىىي اختيىىارهم ,  العامىىة

الدوائر التي يتألف منها مجه  الخدمة العامىة ؛ فيما سيكون ال اني لبيان  االولفي الفرع  العامة االتحادي
 . االتحادي

 الفرع االول 

 االتحاديمجلس الخدمة العامة واعضاء  تعيين رئيس

لىىم تتفىىق كهمىىة التشىىريعات فىىي العىىراق واالنيمىىة المقارنىىة بشىىأن تعيىىين ريسىىاء اجهىىزة الخدمىىة المدنيىىة       
احاطتهىىا بقىىدر  مىىن  مىىن اجىىلفىىي عمهيىىة تعييىىنهم  مهىىام هامىىةمنهىىا مىىا مىىنح السىىهطة التشىىريعية فواعيىىائها , 

الجهىىة المختصىىة  بوصىىفهاتركىىت ذلىىت لمشىىيئة السىىهطة التنفيذيىىة  االسىىتقالل فىىي مباشىىرة نشىىاطها ومنهىىا مىىا
بتنييم شيون الوييفىة العامىة , االمىر الىذي يقتيىي بحى  تعيىين ريسىاء اجهىزة الخدمىة المدنيىة واعيىائها 

 في دول المقارنة والعراق.

المدنيىة  الخدمة مجه  االولجهازين , القانوني البنيوي لهخدمة المدنية عهى في مصر يقوم التنييم       
أي منهما ال يستطيع النهوا بمىا منىاط بىه مىن مهىام اال مىن يم واالداري ؛ و هتنيواالخر الجهاز المركزي ل

 مجهىىى خىىالل هيكىىل تنييمىىي ووييفىىي يىىىديرر اشىىخاص طبيعيىىون )مويفىىون( , ولىىىدى عطىىف النيىىر عهىىى 
اذ يترأسه رئي  الجهاز المركزي  ؛المدنية نجدر عبارة عن هيئة تيم في عيويتها جهات مختهفة  الخدمة

الدولىة ؛ و  مجهى وعيوية كىل مىن رئىي  الجمعيىة العموميىة لقسىمي الفتىوى والتشىريع فىي  لهتنييم واالدارة
فىىىي وزارة الماليىىىة ؛ وعيىىىو مىىىن  العامىىىةورئي  قطىىىاع الموازنىىىة الخدمىىىة المدنيىىىة فىىىي الجهىىىاز؛رئىىىي  قطىىىاع 

المنيمىىات النقابيىىة المنتخبىىة يختىىارر االتحىىاد العىىام لنقابىىات العمىىال ؛ واربعىىة خبىىراء فىىي اختصاصىىات المىىوارد 
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المدنيىة لمىدة  ىال  سىنوات قابهىة لهتجديىد  الخدمىةالوزير المختص بشىيون  يختارهمالبشرية واالدارة والقانون 
المدنيىىة بصىىدد  الخدمىىةعمىىال المجهىى  وادارتهىىا امانىىة فنيىىة احىىال قىىانون , ويتىىولى تحيىىير ا (1)لمىىرة واحىىدة 

بتشكيهها وسير العمل فيها الى قرار يصدر من رئي  المجه  )رئىي  الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة( ؛ 
لم يحدد ميهالت او شروط معينة  ال انهبتأليفها إ 2017( لسنة 16اصدر رئي  الجهاز قرارر المرقم ) وقد
 الخدمىىةالمدنيىىة فىىي قىىانون  الخدمىىة مجهىى , وعنىىد مقارنىىة تشىىكيل  (2)االمانىىةن يتىىولى رئاسىىة وعيىىوية فىىيم

رقىم بالدولىة المدنية في قانون العىامهين المىدنيين  الخدمةالنافذ بهجنة شيون  2016( لسنة 81المدنية رقم )
الهجنىىة السىىابقة ويىىم ب( نجىىد ان المشىىرع قىىد وسىىع فىىي تشىىكيل المجهىى  مقارنىىة ى)المهغىى 1978( لسىىنة 47)

ونرى ان هىذا التوجىىه المدنيىىة لىم تكىىن مم هىة فىي الهجنىىة؛ الخدمىةلعيىويته جهىات عهىىى تمىا  و يىىق بشىيون 
 المدنية . الخدمةايجابي من شأنه ان يساعد في تحقيق مهام المجه  في تطوير شيون 

المعىدل  1964( لسىنة 118قىانون رقىم )ال عىدرفقىد اما فيما يتعهىق بالجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة       
ويتىألف الجهىاز مىن عىدة ادارات مركزيىة يصىدر بتشىكيهها قىرارًا مىن الىوزراء  مجهى هيئة مستقهة تتبع رئي  

, أمىا بشىأن تعيىين رئىي  (3)قىرارًا مىن رئىي  الجهىاز بتشىكيههارئي  الجمهورية وتتبعها ادارات عامىة يصىدر 
تقيىىي بىىأن يدعىىين رئىىي  الجهىىاز بقىىرار مىىن رئىىي  انفىىًا نون المىىذكور ( مىىن القىىا2الجهىىاز فقىىد كانىىت المىىادة )

فقىىىد قيىىىت المىىىادة  2014الىىىوزراء , وبنفىىىاذ دسىىىتور عىىىام  مجهىىى الجمهوريىىىة بنىىىاًء عهىىىى عىىىرا مىىىن رئىىىي  
 مجهىىىىى ( منىىىىىه بىىىىىأن يعىىىىىين ريسىىىىىاء الهيئىىىىىات المسىىىىىتقهة بقىىىىىرار مىىىىىن رئىىىىىي  الجمهوريىىىىىة بعىىىىىد موافقىىىىىة 216)
 أشرنا المالحيات االتية :وتأسيسًا عهى ما سبق فقد نواب؛ال

( لسىىنة 6تىىم تعديهىىه بالقىىانون رقىىم ) 1964( لسىىنة 118ان قىىانون الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة رقىىم ) -
( مىن الدسىتور ممىا 216كونهىا غيىر متناسىبة مىع المىادة ) عهى الرغم مىن( منه 2ولم تعدل المادة ) 2021

 يجعهها جديرة بالتعديل.

                                                           

تم تخويل صالحيات الوزير المعني بالخدمة المدنية الى رئي  الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة اينمىا وردت فىي قىانون   (1)
( مىىن القىىانون ومىىا يتعهىىق بهىىا مىىن الالئحىىة التنفيذيىىة.المادة 75,  57,  41,  12الخدمىىة المدنيىىة ويسىىت نى مىىن ذلىىت المىىواد )

مكىرر  51, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد  2019( لسىنة 3127االولى من قرار رئي  مجه  الوزراء المصري رقىم )
 . 2019)أ( لسنة 

العمىىل بمجهىى  الخدمىىة المدنيىىة وامانتىىه الفنيىىة , منشىىور فىىي  ( مىىن الالئحىىة الداخهيىىة لقواعىىد واجىىراءات سىىير12المىىادة ) (2)
 . 2017لسنة  32الجريدة الرسمية بالعدد 

 المعدل. 1964( لسنة 118( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة رقم )1المادة )( 3)
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الدسىىتور يفتىىرا ان يعىىين رئىىي  الجهىىاز وفىىق االليىىة المحىىددة دسىىتوريًا؛اال ان ترتيبىىًا عهىىى قاعىىدة سىىمو  -
 1964لسىىىنة  118االليىىىة المتبعىىىة عمىىىاًل تهىىىت المرسىىىومة فىىىي قىىىانون الجهىىىاز المكىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة رقىىىم 

 .(1)المعدل رغم تعاريها مع الدستور

المدنية اييًا كما هو الحال في  الخدمةاجهزة   نائيةعهى يقوم المدنية  الخدمةنيام  فأنفي االردن و      
مما يقتيي بيان تشكيل كل  المدنية الخدمةديوان  فياًل عنالمدنية  الخدمة مجه مصر اذ يوجد 

المدنية برئاسة وزير يعينه رئي  الوزراء اما من اعياء المجه  نفسه او  الخدمة مجه  يتألفاذ منها,
لتربية والتعهيم والصحة والعدل والمالية والتعهيم العالي والبح  من غيرهم , وييم في عيويته وزراء ا

ي رئي  الوزراء تعيينه ؛ ورئي  أاو الوزير الذي يرت العامةالعهمي ؛ والوزير المعني بتطوير اداء االجهزة 
المدنية ؛ وا نان من ريساء اي جهاز  الخدمةالدولة ؛ ورئي  ديوان  مجه ديوان التشريع والرأي في 

 مجه  الخدمة المدنيةالمدنية يعينهما رئي  الوزراء بناًء عهى تنسيب رئي   الخدمةع الحكام نيام خاي
نقباء النقابات المهنية او نقيب اي من النقابات يعينه  مجه لمدة سنتين قابهة لهتجديد مرة واحدة ؛ ورئي  

ر بتعيينهما امرًا من مشهود لهما بالخبرة من ذوي االختصاص يصد وعيوينالنقباء ؛  مجه رئي  
لمدة سنة قابهة لهتجديد مرة واحدة ؛ ومن بين  مجه  الخدمة المدنيةرئي  الوزراء بناًء عهى تنسيب رئي  
 . (2)اعيائه يختار المجه  نائبًا لهرئي 

الىىوزراء بنىىاًء عهىىى  مجهىى قىىرار مىىن صىىدر بتعيينىىه يبرئاسىىة شىىخص  فيتىىألفالمدنيىىة  الخدمىىةامىىا ديىىوان      
رئي  عنىد غيابىه الى, ولهىديوان أمىين عىام يحىل محىل  (3)تنسيب رئي  الوزراء واقتران القىرار بىاالرادة المهكيىة

بنىىاًء عهىىى تنسىىيب  الىىوزراء مجهىى يعىىين أمىىين الىىديوان بقىىرار مىىن ؛  (4)او شىىغور المنصىىب الي سىىبب كىىان
( 9/د( مىىن نيىىام الخدمىىة المدنيىىة رقىىم )46مىىادة )وحسىىب ال رئىىي  الىىديوان عهىىى ان يقتىىرن بىىاالرادة المهكيىىة

يتكون الديوان من عدد من االدارات تتبعها عدة مديريات وتتكون االخيرة من عىدة , و المعدل  2020لسنة 
اقسىام ؛ يشىىترط فىىيمن يعىىين مىدير ادارة ان يكىىون فىىي الدرجىىة الخاصىىة او االولىى مىىن الفئىىة االولىىى واميىىى 

ان منهىا فىي االقىل فىي وييفىة مىدير مديريىة و ال ىة فىي االقىل فىي وييفىة مدة ال تقىل عىن خمى  سىنوات ا نى
                                                           

بناًء عهى عرا   2021( لسنة 148تم تعيين رئي  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة بقرار من رئي  الجمهورية رقم ) (1)
 رئي  مجه  الوزراء .

 .المعدل 2020( لسنة 9( من نيام الخدمة المدنية رقم )/أ6(  المادة )2)
 .المعدل 2020( لسنة 9نيام الخدمة المدنية رقم )من /أ( 46المادة ) ( 3)
 المعدل. 2020( لسنة 9/ب( من نيام الخدمة المدنية رقم )8المادة ) ( 4)



46 
 

اشرافية , فيما يشترط فيمن يعين مدير مديرية ان يكون في الدرجة الخاصة او االولىى او ال انيىة مىن الفئىة 
تقىل عىن الدرجىة ال انيىة فىي الفئىة االولىى وان يكىون ممىن  االولى او ممن يشغهون درجىة حرجىة عهىى ان ال

 .(1)في الويائف االشرافية التقل عن  ال  سنوات مدةاميى 

الى جهاز مركزي اصطهح عهيه  هاجميعالمدنية  الخدمةاما في العراق فقد عهد المشرع بتنييم شيون      
" كما مر بنا , ولتمكين المجه  من تنفيذ حجم المهام المهقاة عهى عاتقه االتحادي العامة الخدمة مجه "

البد من هيكل تنييمي ووييفي مناسب لتهت المهام , اذ يتكون المجه  من رئي  ونائب لهرئي  و تسعة 
يشترت في بدرجة مدير عام ,  واعياءريعد رئي  المجه  بدرجة خاصة ونائب رئي  المجه  ؛ اعياء 
في  الوزراء مجه , اذ يعهن  النواب مجه مع  الوزراء مجه رئي  المجه  ونائبه واالعياء  تعيين

النواب  مجه ( يومًا  م ترفع االسماء الى 30( يومًا وال تزيد عن )20وسائل االعالم مدة ال تقل عن )
كفاءة لديه كون من ذوي الخبرة واليلهمصادقة عهيها , يشترط في رئي  المجه  ونائبه واالعياء ان 

( سنة اذا كان 12( سنة بعد الحصول عهى شهادة البكالوريو  وال تقل عن )15خدمة فعهية ال تقل عن )
( سنوات بعد الحصول عهى شهادة الدكتوراة ؛ وان يكون 10من حمهة شهادة الماجستير وال تقل عن )

؛ وغير قانون المسائهة والعدالةمشمول ب ( سنة ؛ وحسن السيرة والسهوت وغير37عراقيًا ال يقل عمرر عن )
 .  (2)محكوم عهيه بجناية او جنحة مخهة بالشرف

ولدى تتبع مسيرة مجه  الخدمة العامة االتحادي تيشر مالحيتين ؛ االولى تتم ل باالمتناع       
صدور قانون ينيم اختصاصات المجه  وتكوينه  2005( من دستور 107قيت المادة ) إذالتشريعي 

, والمالحية االخرى االمتناع عن تنفيذ القانون  2009ذلت لم يصدر القانون حتى عام  منعهى الرغم 
المعدل في الجريدة  2009( لسنة 4من نشر قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم ) عهى الرغم

حتى  ال انه لم يعين رئي  المجه  ونائبه واالعياءإ 2009/نيسان/6الرسمية بتاريخ 
28/10/2019(3). 

                                                           

مىن نيىام  ب(/13)صىادرة بمقتيىى المىادة ال( من تعهيمات وصف وتصنيف الويائف فىي الخدمىة المدنيىة /أ7المادة )  (1)
 http://www.csb.gov.jo, منشىورة عهىى موقىع ديىوان الخدمىة المدنيىة المعىدل 2020( لسىنة 9الخدمة المدنية رقىم )

 مساًء . 9:22الساعة  6/1/2022تاريخ الزيارة 
 .المعدل  2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )خامساً -/اوالً 5المادة )  (2)
 عمىىىىىىاد االعرجىىىىىىي , مجهىىىىىى  الخدمىىىىىىة العامىىىىىىة االتحىىىىىىادي تجميىىىىىىد متعمىىىىىىد , مقىىىىىىال منشىىىىىىور عهىىىىىىى الموقىىىىىىع االلكترونىىىىىىي  (3)

https://kitabat.com   مساًء . 2:45الساعة  22/1/2022تاريخ الزيارة 

http://www.csb.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
https://kitabat.com/
https://kitabat.com/
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جعل لهسهطة التشريعية متم هة بمجه  النواب دورًا وترتيبًا عهى ذلت فان المشرع الدستوري في مصر      
ا الجهاز هومن 2014( من دستور سنة 216مهمًا في تعيين ريساء الهيئات المستقهة بصريح المادة )

احكام عامة بشأن تعيين ريساء  1952المركزي لهتنييم واالدارة , اما في االردن فهم يرد في دستور سنة 
اصدارر ب( من الدستور تنييم شيون الوييفة العامة لمجه  الوزراء 120الهيئات المستقهة وتركت المادة )

سهطة التنفيذية مبسوطة في التأ ير عهى بطة لقواعد الخدمة المدنية , االمر الذي يجعل يد الانيمة يا
ديوان الخدمة المدنية , وفي العراق فان مجه  النواب يختص بالمصادقة عهى تعيين رئي  مجه  

احاطة المجه  بقدر  من االستقالل في  له بقصدمجه  الوزراء  لخدمة العامة االتحادي بعد ترشيحا
 مواجهة السهطة التنفيذية.

 
 الثانيالفرع 

 االتحادي العامة الخدمة مجلسر التي يتألف منها الدوائ

تمكينه من  من اجلجهاز او هيئة هيكل تنييمي يتناسب مع حجم المهام المهقاة عهى عاتقه لكل      
بالنسبة الجهزة الخدمة المدنية في االنيمة المقارنة ذاته االمر و مكهف به من واجبات ,  انجاز ما

تنسيق  من اجلمن عدة وزارات وهيئات مختهفة  يتألفوالعراق؛واختهف تكوين تهت االجهزة فمنها ما 
منها تهت تألف التي تالجهود الرامية الى تطوير شيون الوييفة العامة , لذا سنسهط اليوء عهى الدوائر 

  قارنة والعراق .االجهزة في االنيمة الم
 :(1)من التشكيالت االتيةالمركزي لهتييم واالدارة يتكون الجهاز في مصر     

وادارة التشىىىىريع , لهمكتىىىىب الفنىىىىي لىىىىرئي  الجهىىىىاز  العامىىىىةتكىىىىون مىىىىن االدارة ترئاسىىىىة الجهىىىىاز : و  قطىىىىاع .1
, واالدارة المركزيىة لشىيون مكتىب  يلهتفتىيت المىالي واالدار  العامةة واالدار , لالمن  العامةواالدارة ,الوييفي

 رئي  الجهاز , واالدارة المركزية لهموارد البشرية , ويتبع االدارات المركزية ادارات عامة.
وادارة , وادارة متابعىىىة التشىىىغيل الحكىىىومي , لهتشىىىغيل الحكىىىومي : تتبعهىىىا ادارة التعيينىىىات  العامىىىةاالدارة  .2

 قاعدة االمتحانات.

                                                           

الجهىىىىىىىىىىاز المركىىىىىىىىىىزي لهتنيىىىىىىىىىىيم واالدارة , التقسىىىىىىىىىىيمات التنييميىىىىىىىىىىة لهجهىىىىىىىىىىاز , منشىىىىىىىىىىور عهىىىىىىىىىىى الموقىىىىىىىىىىع االلكترونىىىىىىىىىىي  (1)
https://www.caoa.gov.eg   مساًء. 9:57الساعة  3/1/2022تاريخ الزيارة 

https://www.caoa.gov.eg/
https://www.caoa.gov.eg/
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 العامىىىىىىىىةتم ىىىىىىىىل بىىىىىىىىاالدارة : تتبعهىىىىىىىىا عىىىىىىىىدة ادارات عامىىىىىىىىة ت العامىىىىىىىىةاالدارة المركزيىىىىىىىىة لشىىىىىىىىيون االمانىىىىىىىىة  .3
لهشىىىيون  العامىىىةلهشىىىيون الماليىىىة , واالدارة  العامىىىةلهشىىىيون االداريىىىة , واالدارة  العامىىىةواالدارة لالحتياجىىىات,

 لهخدمات الطبية. العامةالهندسية , واالدارة 
 العامىىىىىةالمعهومىىىىىات واالتصىىىىىال : تتبعهىىىىىا ادارة الطباعىىىىىة والنشىىىىىر , واالدارة االدارة المركزيىىىىىة لتكنهوجيىىىىىا  .4

لهتو يىىىىىق  العامىىىىىةلهشىىىىىبكات واالجهىىىىىزة , واالدارة  العامىىىىىةلهبرمجيىىىىىات وتطىىىىىوير انيمىىىىىة المعهومىىىىىات , واالدارة 
 دارات.عدة ا العامةلهبوابة االلكترونية , وتتبع االدارات  العامةااللكتروني واالحصاء الوييفي , واالدارة 

ادارة عامة لهمكتب الفني , وادارة مركزيىة لترتيىب  وييمترتيب وموازنة ويائف االدارة المحهية :  قطاع .5
وموازنىىة ويىىائف محهيىىات القىىاهرة الكبىىرى , وادارة مركزيىىة لترتيىىب وموازنىىة ويىىائف محهيىىات بحىىرى , وادارة 

 ات المركزية ادارات عامة.قناة , وتتبع االدار  -مركزية لترتيب وموازنة ويائف محهيات قبهي
الجامعىات : تتبعىه ادارة عامىة لهمكتىب و  العامىةترتيىب وموازنىة ويىائف الجهىاز االداري والهيئىات  قطاع .6

الفنىىىي , وادارة مركزيىىىة لترتيىىىب وموازنىىىة ويىىىائف الجهىىىاز االداري , وادارة مركزيىىىة لترتيىىىب وموازنىىىة ويىىىائف 
, وادارة مركزية لترتيب وموازنة ويائف الجامعىات واجهىزة البحى  العهمىي , وتتبىع كىل ادارة  العامةالهيئات 

 مركزية ادارات عامة .
المدنيىىىة والشىىكاوى والتفتىىىيت : تتبعىىه ادارة عامىىىة لهمكتىىب الفنىىىي , وادارة مركزيىىة لهخدمىىىة  الخدمىىةقطىىاع  .7

 دارة مركزية ادارات عامة., ويتبع كل ا(2), وادارة مركزية لهشكاوى والتفتيت (1)المدنية
وادارة ون من ادارة عامىة لهمكتىب الفنىي ,قطاع تطوير الخدمات الحكومية وتقييم االداء االداري :  ويتك .8

, وادارة مركزيىىىىىىة (3)العامىىىىىىةمركزيىىىىىىة لسياسىىىىىىات التطىىىىىىوير وتقيىىىىىىيم االداء االداري لهجهىىىىىىاز االداري والهيئىىىىىىات 
 , ويتبع االدارات المركزية مجموعات عمل. (4)ارة المحهيةلسياسات التطوير وتقييم االداء االداري لالد

,وتيىم ادارة (1)1964( لسنة1085قرار رئي  الجمهورية رقم ): ويع أساسها االدارة المركزية لهتنييم .9
ة والدينيىىة وال قافيىىة والريايىىية , وادارة دارة عامىىة لتنيىىيم الخىىدمات الرئيسىىعامىىة لتنيىىيم المىىال واالنتىىاج , وا

                                                           

 . 27, صمصدر سابق( د. مصطفى محمد موسى , 1)
المركزية لهشكاوى والتفتيت قد انشأت تحت تسمية "االدارة المركزية لهتفتيت والمتابعىة" بموجىب قىرار رئىي   ( كانت االدارة2)

 .1964( لسنة 1085الجمهورية رقم )
د. محمىىد انىى  جعفىىىر و د. اشىىرف انىى  جعفىىىر , الوييفىىة العامىىىة , الطبعىىة ال ال ىىة , دار النهيىىىة العربيىىة , القىىىاهرة , ( 3)

 .  51, ص 2013
الجهىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة , دليىىل الخىدمات المقدمىىة مىىن الجهىىاز المركىزي لهتنيىىيم واالدارة , منشىىور عهىىى الموقىىع ( 4)

 .23, صمساءً  12:37الساعة  6/1/2022تاريخ الزيارة   https://www.caoa.gov.egااللكتروني 

https://www.caoa.gov.eg/
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لتنيىىىىيم النقىىىىل واالتصىىىىاالت والزراعىىىىة والىىىىري , وادارة عامىىىىة لتنيىىىىيم االسىىىىكان والخىىىىدمات التعهيميىىىىة عامىىىىة 
 والصحية , وادارة عامة لتنييم االدارة المحهية والخدمات االجتماعية والقوى العامهة.

قطىىىىاع التىىىىدريب : تتبعىىىىه ادارة عامىىىىة لهمكتىىىىب الفنىىىىي , وادارة مركزيىىىىة لخطىىىىط تىىىىدريب الجهىىىىاز االداري  .10
واالدارة المحهيىة , وادارة مركزيىة العىداد القىىادة لهقطىاع الحكىومي , وتتبىع كىل ادارة مركزيىىة  العامىةالهيئىات و 

 .(2)ادارات عامة
لمعىىىىدالت االداء والمقىىىىررات  العامىىىىةاالدارة المركزيىىىىة لتخطىىىىيط القىىىىوى العامهىىىىة : وتتكىىىىون مىىىىن االدارة  .11

ييفيىىىىىىة لهجامعىىىىىىات والمراكىىىىىىز لمعىىىىىىدالت االداء والمقىىىىىىررات الو  العامىىىىىىةالوييفيىىىىىىة لهجهىىىىىىاز االداري , واالدارة 
لمعدالت االداء  العامة, واالدارة  العامةلمعدالت االداء والمقررات الوييفية لههيئات  العامةواالدارة البح ية,

 والمقررات الوييفية لالدارة المحهية.
ادارة عامىىة لهمكتىىب الفنىىي , وادارة مركزيىىة  وييىىمقطىىاع شىىيون المىىديريات ووحىىدات التنيىىيم واالدارة :  .12

, وادارة مركزية لشيون وحدات التنييم واالدارة , ويتبع كل ادارة مركزية  (3)لشيون مديريات التنييم واالدارة
 عمل. مجموعات

وادارة ,العامةقطاع فرع الجهاز باالسكندرية : ويتكون من ادارة عامة لهمكتب الفني , وادارة العالقات  .13
مىىىن , وادارة مركزيىىىة لهتنيىىىىيم والترتيىىىب وموازنىىىىة الويىىىائف وسياسىىىات التطىىىىوير , وادارة مركزيىىىة لهخدمىىىىة اال

المدنيىىة والشىىكاوى والتفتىىيت , وادارة عامىىة لهتىىدريب , وادارة عامىىة لمركىىز اعىىداد القىىادة , ومجموعىىات عمىىل 
 مة لمركز المعهومات.لشيون مديريات التنييم واالدارة , وادارة تخطيط القوى العامهة,وادارة عا

 االدارة المركزية لهبحو  : وتيم المكتبة ومجموعات عمل .  .14
اذ يعىد جهىة اقتىراال لمشىروعات ؛  (4)العامىةتنيىيم شىيون الوييفىة ب و يقة الصىهةمهام  يتولى الجهاز       

انىىه يبىىدي رأيىىه فىىي مشىىروعات القىىوانين المتعهقىىة و ؛   (5)العامىىةالقىىوانين والهىىوائح التىىي تخىىص شىىيون الوييفىىة 
                                                                                                                                                                                     

لسىىنة  77, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية بالعىىدد  1964( لسىىنة 1085ر رئىىي  الجمهوريىىة رقىىم )( مىىن قىىرا1/4المىىادة ) (1)
1964. 

وكانت النىواة  1964( لسنة 1085في باد  االمر انشات "االدارة المركزية لهتدريب" بموجب قرار رئي  الجمهورية رقم)( 2)
 الختصاص الجهاز في مجال التدريب.االولى 

يحىىدد هيكههىىا التنييمىىي و  تتبىىع المحافيىىة 1974لسىىنة  937قىىرار رئىىي  الجمهوريىىة رقىىم ( مىىن 1بموجىىب المىىادة )( نشىىأت 3)
بقرار من وزير الدولة لشيون الحكم المحهي ويصدر بتعيين مديري مديريات التنييم واالدارة قرارًا مىن رئىي  الجهىاز باالتفىاق 

 .مع المحافي
 155, صد. ماجد راغب الحهو , مصدر سابق  (4)
 . 170, ص 1995د. انور احمد رسالن , اصول االدارة العامة , بدون طبعة , دار النهية العربية , القاهرة ,  (5)
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التىىىىىي تعىىىىىدها جهىىىىىات اخىىىىىرى ؛ ويعىىىىىد الجهىىىىىة المختصىىىىىة بالموافقىىىىىة عهىىىىىى لىىىىىوائح الوييفىىىىىة  العامىىىىىةبالوييفىىىىىة 
باالشترات مع الدوائر المعنية دراسة الويائف المختهفة لتحديد الشاغر وويع قواعد اختيار  ويقوم,(1)العامة

الوزراء نقل المويفين العامهين بين الىدوائر المختهفىة  مجه ولرئي  الدوائر؛مرشحين وسبل توزيعهم عهى ال
المنقىىول  الجهىىاتاسىىتطالع رأي  فيىىاًل عىىنشىىريطة اخىىذ رأي الجهىىاز ووزارة الماليىىة قبىىل اصىىدار امىىر النقىىل 

ذلت كىوتقديم ما من شأنه تحقيىق ذلت؛ العامة الخدمةيعني الجهاز بتطوير شيون و ,  (2)منها والمنقول اليها
يشترت مع الجهات المعنية لدراسة تطوير واقىع المىويفين مىن حيى  الرعايىة االجتماعيىة والصىحية المقدمىة 

ويقىىىىدم مىىىىا تحتاجىىىىه تهىىىىت ريب المىىىىويفين فىىىىي ميسسىىىىات الدولة؛لتىىىىد العامىىىىة, ويتىىىىولى رسىىىىم السياسىىىىة  (3)لهىىىىم
ارة الماليىىة عهىىى مىىا يحتاجىىه الميسسىىات مىىن معونىىة فنيىىة لتنفيىىذ برامجهىىا التدريبيىىة ؛ ويوافىىق بالتنسىىيق مىىع وز 

, امىىا فىىي مجىىال مرتبىىات المىىويفين وعالواتهىىم يقتىىرال الجهىىاز السياسىىات التىىي يراهىىا  (4)تنفيىىذ تهىىت السياسىىات
يىىىدر  االعتمىىادات الماليىىىة الخاصىىة بىىىالمويفين المقدمىىىة مىىن الىىىوزارات يىىىمن و , (5)مناسىىبة فىىىي هىىذا الشىىىأن

ىىو ,  (6)العامىىةموازناتهىىا المقترحىىة بغيىىة يىىبط النفقىىات  ان تعقيىىدات االدارة فىىي مصىىر مىىا َمىىن يىىرى ن الفقىىه م 
زالت في تزايد اما لعدم جدية الجهاز فيما يقدمه من دراسات وابحا  ومقترحات او النها ال تويع مويع 

ونىرى ان ذلىىت يرجىع الىىى ان الجهىىاز ال يمتهىت سىىهطة اتخىاذ قىىرارات مهزمىة لىىالدارة انمىىا ,(7)التنفيىذ مىىن االدارة
ومشىىىىاركة الىىىىوزارات فىىىىي اختيىىىىار  اختصاصىىىىاته حىىىىول رسىىىىم السياسىىىىات وتقىىىىديم المقترحىىىىات والمعونىىىىةتىىىىدور 

 .المرشحين لهتعيين
برئاسىىة رئىىي  الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة وعيىىوية جهىىات  فيتىىألفأمىىا مجهىى  الخدمىىة المدنيىىة      

ت الجهىىات فىىي مجىىال جهىىود تهىى التىىي تتطهىىب تنسىىيقمىىع المهىىام المناطىىة بىىه مختهفىىة كمىىا رأينىىا وهىىذا يتناسىىب 
 أمالمدنيىة سىواء كانىت مشىروعات قىوانين  الخدمةابداء الرأي في قواعد عقد له المشرع اذ الخدمة المدنية , 

مىىىنح المشىىىرع عىىىدة جهىىىات حىىىق طهىىىب المشىىىورة مىىىن المجهىىى  متم هىىىة بىىىرئي  الىىىوزراء والىىىوزير ؛ و  (8)ائحلىىىو 
                                                           

 .المعدل  1964لسنة  118رقم  المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة5/1المادة )  (1)
 .المعدل 1964لسنة  118رقم المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 5/2المادة )  (2)
 . المعدل 1964لسنة  118رقم المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 5/3المادة )  (3)
 .المعدل  1964لسنة  118رقم المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 5/4المادة ) (4)
 .المعدل  1964لسنة  118رقم المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 5/5المادة )  (5)
 .المعدل  1964لسنة  118رقم المصري ( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 5/6المادة )  (6)
 . 160د. ماجد راغب الحهو , مصدر سابق , ص (7)
عهىى مشىروع قىانون الخدمىة المدنيىة قبىل اقىرارر هىو المصىري من المالحيات التي ابداها قسم التشريع في مجه  الدولة  (8)

ألي  اً كهمة الرأي وذلت الن مجه  الدولة هو المختص دون سوار باإلفتاء "ابداء الىرأي" وذلىت درءمحل كهمة المشورة  احالل
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الدولىة المصىري يعىد الجهىة القيىائية  مجهى أن  وبما,  و رئي  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة المختص
المدنيىىة او الئحتىه التنفيذيىىة عهىى ان يقىىدم  الخدمىةالمختصىة باإلفتىاء فىىي المسىائل ذات الصىىهة بمىواد قىىانون 
ادارة الهيئىىىة حسىىىب  مجهىىى رئىىىي   أمالمحىىىافي  أمبىىىذلت مىىىن السىىىهطة المختصىىىة طهبىىىًا سىىىواء تم هىىىت بىىىالوزير 

المدنيىة مىا دام باإلمكىان طهبهىا  الخدمىة مجهى اجهزة الدولة غير مهزمة بطهىب الفتىوى مىن  فأن ؛(1)االحوال
 .(2)الدولة مجه من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في 

 : (3)وفي االردن يتكون ديوان الخدمة المدنية من التشكيالت االتية      

تتم ل باالتي: )االمين العام , مكتب الرئي  , الهجنة اواًل : التشكيالت التابعة الى رئي  الديوان : 
المركزية لهموارد البشرية , لجنة متابعة وصف وتصنيف الويائف الحكومية , لجنة التخطيط والتنسيق 
والمتابعة , وحدة الرقابة الداخهية , وحدة تطوير االداء الميسسي , وحدة االعالم واالتصال , وحدة ادارة 

 المشاريع(.

 ًا : التشكيالت التابعة الى امين عام الديوان :  اني

 مكتب االمين العام .  .1
 الهجنة المركزية لهبع ات والدورات .   .2
يشترط فيمن يعين مساعد امين عام ان يكون ممن يشغل الدرجة الخاصة او  مساعد االمين العام : .3

 . (4)االولى من الفئة االولى
)مديرية الطهبات وتسويق تبعها المديريات االتية ادارة شيون التوييف ونيم المعهومات : ت .4

 ( ., مديرية االمتحانات التنافسيةمديرية التوييف , مديرية تكنهوجيا المعهومات الكفاءات,
                                                                                                                                                                                     

رجىب عبىد الحكىيم سىهيم , الوييفىة العامىة فىي قىانون الخدمىة د. ينيىر فىي ذلىت  .شبهة قد ت ار حىول تىداخل االختصاصىات 
 .  21, ص 2019المدنية , بدون طبعة , الهيئة المصرية العامة لهكتاب , القاهرة , 

( من قىانون مجهى  الدولىة المصىري 58المادة ) ؛ 2016لسنة  81رقم المصري ( من قانون الخدمة المدنية 6المادة )  (1)
 .1972 لسنة( 40العدد )ب, المنشور في الجريدة الرسمية  1972( لسنة 47)رقم 

 .33عبد العال , مصدر سابق , ص صالال سيدد.   (2)
, منشور عهىى  2019ديوان الخدمة المدنية , دليل المهام لهمديريات والوحدات االدارية في ديوان الخدمة المدنية لعام (  3)

 مساًء . 10:59الساعة  6/1/2022تاريخ الزيارة  http://www.csb.gov.joالموقع االلكتروني االتي 
/ب( من نيام الخدمة المدنيىة رقىم 13صادرة بمقتيى المادة )ال( من تعهيمات وصف وتصنيف الويائف /ج7المادة )  (4)
تىىىىىاريخ الزيىىىىىارة   http://www.csb.gov.jo, منشىىىىور عهىىىىىى الموقىىىىع االلكترونىىىىىي االتىىىىىي المعىىىىىدل 2020( لسىىىىنة 9)
 مساًء . 8:55الساعة  7/1/2022

http://www.csb.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
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ادارة القوى البشرية والشيون القانونية : تتبعها المديريات االتية )مديرية القوى البشرية , مديرية البع ات  .5
 .التخطيط الوييفي , مديرية الشيون القانونية(مديرية  والدورات ,

, مديرية  العامةادارة العمهيات المساندة  : تتبعها المديريات االتية : )مديرية االعالم والعالقات  .6
 الشيون االدارية والمالية , مديرية الموارد البشرية(. 

 مكتب فرع اقهيم الجنوب . .7
 مكتب فرع اقهيم الشمال . .8

 الخدمىةلىديوان المعىدل  2020( لسىنة 9نيىام الخدمىة المدنيىة رقىم )في طهيعىة المهىام التىي عهىد بهىا       
؛ وويىع االسى  ألجىراء امتحانىات  مشاركة الدوائر في ترشيح االشىخاص لمىلء الويىائف الشىاغرةالمدنية 

 الخدمىىىةانىىىاط بالىىىديوان مهمىىىة التأكىىىد مىىىن التىىىزام مختهىىىف الىىىدوائر بقواعىىىد و ,  (1)المسىىىابقة الختيىىىار المرشىىىحين
عهىى ان ترفىع  العامىةعداد مشروعات التعهيمات المتعهقة باختيار المرشىحين لشىغل الويىائف , وا   (2)المدنية

اطىىارًا مرجعيىىًا لعمىىل الميسسىىات  تدعىىدد يعىىد مشىىروعات التعهيمىىات التىىي و ,  (3)المدنيىىة إلقرارهىىا الخدمىىةلمجهىى  
, ويعمل بالمشاركة مع الىدوائر الرسىمية المختصىة  (4)المدنية إلقرارها الخدمة مجه المهنية وعريها عهى 

تعهيمات يعدها الديوان ويصادق عهيهىا  بواسطةعهى اعداد مسار وييفي يرتكز عهى الكفاية الوييفية ذلت 
 .(5)المدنية الخدمة مجه 

,  (6)عات القىوانين ذات الصىهة بالخدمىة المدنيىةو المدنية صالحية اقتىراال مشىر  الخدمةلديوان  عقد المشرعو  
ويقىىوم بالتنسىىيق مىىع الىىدوائر المعنيىىة عهىىى اعىىداد قاعىىدة بيانىىات عىىن المىىوارد البشىىرية فىىي ميسسىىات الدولىىة , 

, وينيىر فىي الشىكاوى والتيهمىات  (7)وتطويرهىا العامىةييمن توحيد االنيمة الذكية ذات الصهة بالوييفىة و 

                                                           

 .المعدل 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /ه9المادة ) (1)
 .المعدل 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /أ9المادة )  (2)
 .المعدل 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /ب9المادة )  (3)
 .المعدل 2020( لسنة 9/ج( من نيام الخدمة المدنية االردني رقم )9المادة )  (4)
 ل.المعد 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /د9المادة )  (5)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /و9المادة )  (6)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /ز9المادة )  (7)
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ويبدي رأيه  ,(1)المدنية الخدمةوفقًا ألحكام نيام  العامةالمقدمة من المويفين والمتقدمين ألشغال الويائف 
 .(2)الخدمة المدنية نيامالصهة بفي المواييع ذات 

 بواسىطةالمدنيىة مىن زيىادة فاعهيىة المىوارد البشىرية فىي الىدوائر الرسىمية  الخدمىةوقد مكن النيىام ديىوان      
مية باالشىىىىىترات مىىىىىع دائىىىىىرة عىىىىىدة وسىىىىىائل ؛ منهىىىىىا اعىىىىىداد تشىىىىىكيالت الويىىىىىائف فىىىىىي الىىىىىوزارات والىىىىىدوائر الرسىىىىى

اجراء الدراسىىات والبحىىو  فيمىىا يخىىص المتىىوفر مىىن التخصصىىات العهميىىة التىىي مىىن شىىأنها يقوم بىىو الموازنىىة؛
البع ىىىىىىىىىات والىىىىىىىىىدورات  باالسىىىىىىىىىتفادة مىىىىىىىىىنت التعهيميىىىىىىىىىة ورفىىىىىىىىىع كفىىىىىىىىىاءة الىىىىىىىىىدوائر الرسىىىىىىىىىمية خدمىىىىىىىىىة السياسىىىىىىىىىا

 العامىىةوتخطيط المىىوارد البشىىرية وتطىىوير الكفىىاءات ؛ واعىىداد الىىدليل المتعهىىق بشىىيون الوييفىىة التخصصىىية؛
وتو يىىق التشىىريعات ذات الصىىهة بالخدمىىة المدنيىىة ورسىىم السياسىىات التىىي مىىن شىىأنها موازنىىة الفىىائا والىىنقص 

 ي المالكات الوييفية.ف

 الخدمة مجه الوزراء او  مجه ينير الديوان فيما يحيهه اليه رئي  الوزراء او  فياًل عن ذلت     
 االستعمالالمدنية المختهفة ؛ ورسم االطار االستراتيجي ليمان  الخدمةالمدنية او رئيسه من مسائل 

الخدمة  مجه تخطيط الموارد البشرية ورفعها الى االم ل لهموارد البشرية ؛ واعداد التعهيمات المتعهقة ب
باستمرار ؛ وتقديم الدعم الفني لتشكيالت الموارد  الكفاية الوييفية والتحدي  عهيه وتطوير دليلالمدنية,

يباشر مهام التحهيل الكمي والمويوعي لويائف و البشرية بما يمكنها من اداء ما مكهفة به من مهام , 
, وتأسيسًا المدنية  الخدمة مجه ة وال ال ة والعقود الشامهة ورفع تقرير بشأنها الى الفئات االولى وال اني

عهى  اتخاذ قرارات مهزمة لهدوائرحد الى  يصلال  يعيفاً الديوان دور  عدعهى ذلت نييد من ذهب الى 
ترشيح االشخاص لملء  عمههال يتعدى  العامةوفي مجال اشغال الويائف  ؛المهام العديدة  الرغم من

 .(3)وتبقى سهطة اتخاذ القرارات لهوزارات والجهات المطهوب التعيين عهى مالكها الويائف الشاغرة
الوزراء  مجه قرار من صدر بتعيينه يرئاسة شخص  فيتألف منأما مجه  الخدمة المدنية االردني      

وفق , وييم في عيويته جهات مختهفة  بناًء عهى تنسيب رئي  الوزراء واقتران القرار باالرادة المهكية
إلدارة الموارد البشرية  العامةيقر السياسات  إذعهد له المشرع بالعديد من المهام ؛ التفصيل السابق , 

يقر التعهيمات المتصهة بوصف وتصنيف و ان,يات الوييفية التي يعدها الديو اليابطة لهكفا العامةواالس  

                                                           

 المعدل. 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /ال9المادة )  (1)
 المعدل. 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية /ي9المادة )  (2)
 . 53-52حامد محمد خمي  العمايرة , مصدر سابق , ص (3)
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وكيفية تقييم االداء العام لهعامهين في دوائر الدولة والخطط اليابطة لشيون التدريب  العامةالويائف 
؛ وكذلت التعهيمات الخاصة بالممارسات المهنية التي  (1)واختيار المويفين والتعاقب الوييفي واالحالل

وكيفية  العامةيقر المجه  ما يعدر الديوان ليبط الفائا والنقص في الميسسات و الديوان, يعدها رئي  
المدنية الى  الخدمة مجه معالجته؛ ويقر االطار االستراتيجي لتخطيط وادارة الموارد البشرية, ويرفع 

 يقرو ؛ العامةلشيون الوييفة  االنيمة اليابطةالوزراء ما يرار مناسبًا من التوصيات إلصدار  مجه 
المدنية  الخدمة مجه لرئي  و التعهيمات المنيمة لمرتبات المويفين وحوافزهم ومكافئات العمل االيافي, 

المدنية ؛  الخدمةلمجه   العامةالوزراء احالة ما يرار من شيون الوييفة  مجه ومجه  الوزراء ولرئي  
 مجه ؛ وهنا نالحي ان صالحيات  (2)العامةواي مهام اخرى تناط بالمجه  متعهقة بشيون الوييفة 

المدنية المصري الذي انحصر دورر في  الخدمة مجه المدنية االردني اوسع مقارنة بصالحيات  الخدمة
 مجال تقديم الرأي والمشورة.

المعدل لخم  دوائر  2009( لسنة 4رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه أس  قانون وفي العراق      
, وقد اياف "النيام  (3)ومكتب رئي  المجه  العامةمعهد الوييفة  فياًل عنبمستوى مديرية عامة 

تشكيالت  2021( لسنة 1وتقسيماتها" رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه الداخهي لمهام تشكيالت 
 يأتيتتبعها عدة اقسام ويتكون كل قسم من عدة شعب وفيما عامة اخرى, تكون كل دائرة بمستوى مديرية 

 شكيالت :تهت الت
البشرية , قسم الخدمات  االتية)قسم الموارد والمالية : وتتكون من التشكيالت الدائرة االدارية .1

 . (4)قسم المراسالت, قسم الحسابات , قسم الموازنة , شعبة المتابعة(,االدارية
, قسم السياسات  العامةالدائرة القانونية : تتكون من التشكيالت االتية )قسم االستشارات  .2

 : (5)قسم الدعاوى والتحقيقات , شعبة المتابعة(التشريعية,
دائرة البحو  والدراسات االدارية : تتكون من االقسام االتية )قسم االحصاء وقواعد البيانات , قسم  .3

 . (1)الدراسات االدارية , قسم التعاون العهمي والفني , شعبة المتابعة(
                                                           

 106د. جهاد عودة , مصدر سابق , ص  (1)
 المعدل. 2020( لسنة 9( من نيام الخدمة المدنية االردني رقم )7المادة )( 2)
 .المعدل  2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )10المادة ) (3)
 2021( لسىنة 1( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحىادي وتقسىيماتها رقىم )/ انياً 2المادة )  (4)

 .2021 لسنة 4632, منشور في الوقائع العراقية بالعدد 
 . 2021( لسنة 1( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )ياً / ان3المادة ) (5)
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وتتكون من االقسام االتية )قسم الهياكل التنييمية , قسم اعداد ومراجعة دائرة التطوير االداري :  .4
  (2)الوصف والهياكل الوييفية , قسم التدريب والتأهيل(

دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية : وتتكون من االقسام االتية )قسم تخطيط  .5
, قسم طهبات التعيين , قسم االختبار والتعيين , قسم رقابة وتدقيق التعيين , قسم  العامةشيون الوييفة 

 : (3)الترفيعات(
رمجيات , قسم الصيانة مديرية تكنهوجيا المعهومات : تيم االقسام االتية )قسم االنيمة والب .6

 . (4)(يم وتطوير المواقع االلكترونيةقسم تصموالشبكات,
 .(5)قسم الرقابة الداخهية(, لداخهية : تتكون من االقسام االتية )قسم التدقيق مديرية التدقيق والرقابة ا .7
 .(6)قسم العقود : يتكون من الشعب االتية ) شعبة التعاقدات و شعبة المتابعة و االرشفة االلكترونية( .8
شعبة ,العامةشعبة العالقات , االتية ) شعبة النشر  الشعبن : يتكون م العامةقسم االعالم والعالقات  .9

 . (7)االخبار والرصد االعالمي(
بة تقييم شع ,شعب االتية ) شعبة ادارة الجودة قسم ادارة الجودة والتطوير الميسساتي : ويتكون من ال .10

 . (8)شعبة السالمة المهنية والبيئية( ,وتطوير االداء الميسسي 
قسم التصاريح االمنية : ييم الشعب االتية )شعبة الهويات و شعبة الكاميرات و شعبة المتابعة  .11

 .(9)واالرشيف( 
 . (1)مكتب رئي  المجه  : وييم الشعبتين االتيتين )شعبة القهم السري و شعبة شيون المواطنين( .12

                                                                                                                                                                                     

 .2021( لسنة 1/ انيًا( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )4المادة )(  1)
 . 2021( لسنة 1شكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )( من النيام الداخهي لمهام ت/ انياً 5المادة ) (2)
 . 2021( لسنة 1( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )/ انياً 6المادة ) (3)
 .2021( لسنة 1االتحادي وتقسيماتها رقم )( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة / انياً 7المادة )  (4)
 . 2021( لسنة 1( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )/ انياً 8المادة ) (5)
 .2021نة ( لس1( من النيام الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )/ انياً 9المادة )  (6)
( لسىىىنة 1( مىىىن النيىىىام الىىىداخهي لمهىىىام تشىىىكيالت مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي وتقسىىىيماتها رقىىىم )/ انيىىىاً 10المىىىادة ) (7)

2021. 
( لسىىىنة 1( مىىىن النيىىىام الىىىداخهي لمهىىىام تشىىىكيالت مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي وتقسىىىيماتها رقىىىم )/ انيىىىا11المىىىادة ) (8)

2021. 
( لسىىىنة 1مىىىن النيىىىام الىىىداخهي لمهىىىام تشىىىكيالت مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي وتقسىىىيماتها رقىىىم ) (/ انيىىىاً 12المىىىادة ) (9)

2021. 
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بمستوى مديرية عامة ؛ يدير كل  المذكورة انفاً ( 5- 1تعد التشكيالت المنصوص عهيها في الفقرات )     
منها مويف بدرجة مدير عام حاصل عهى شهادة جامعية اولية في االقل في اختصاص دائرته ومن ذوي 

( خم  عشر سنة ؛ اما اذا كان من حمهة شهادة 15الخبرة والكفاءة وله خدمة فعهية ال تقل عن )
( سنوات 10تكون خدمته ال تقل عن )(  ال  عشر سنة ؛ و 13خدمته عن ) لالماجستير فيجب ان التق

المذكورة ( 7و6تكون التشكيالت المنصوص عهيها في الفقرات )و ,  (2)اذا كان من حمهة شهادة الدكتوراة
 . (3)بمستوى مديرية , يدير كل منها مويف في الدرجة ال انية من ذوي االختصاص انفاً 

يكون لهدائرة االدارية والمالية معاونان احدهما لهشيون االدارية واالخر لهشيون المالية من ذوي      
معاون بدرجة معاون  المذكورة انفاً ( 5-2االختصاص , فيما يكون لهدوائر المنصوص عهيها في الفقرات )

قسم من االقسام , ويدير كل  (4)مدير عام حاصل عهى شهادة جامعية اولية من ذوي االختصاص
جامعية اولية من ذوي  المذكورة ومكتب رئي  المجه  مويف في الدرجة ال ال ة حاصل عهى شهادة

فيما يدير كل شعبة مويف في الدرجة الخامسة حاصل عهى شهادة دبهوم ومن ذوي االختصاص؛
 . (5) االختصاص

وييفتين اساسيتين ؛ تتم ل االولى برسم السياسات  االتحادي العامة الخدمة مجه عهد المشرع الى       
المدنيىة ؛ امىا الوييفىة ال انيىة فتتم ىل بمهىام  الخدمىةوتقديم المقترحات لهنهوا بواقع  العامةواعداد الخطط 

كىل مىن الىوييفتين فىي فقىرة  نىدر , ولهىذا سىوف العامىةذات طابع تنفيذي تتعدى رسىم الخطىط والسياسىات 
 مستقهة :

فىي مجىاالت  العامىةوتقديم المقترحات : اذ يباشر رسم السياسىات  العامةلسياسات والخطط وييفة رسم ا. أ
والوسىائل الالزمىة لتنفيىذها ؛ واسى  تقيىيم االداء ومسىتويات االنجىاز ؛ وويىع  العامةتنييم شيون الوييفة 
ت السياسىىات والرقابىىة عهىىى الىىدوائر التىىي تيىىم خدمىىة عامىىة لويىىع تهىى العامىىة الخدمىىةخطىىط االرتقىىاء بواقىىع 

رسىىم  فيىىاًل عىىن؛  (1)العامىىة, وييىىع السياسىىات التىىي ينتهجهىىا معهىىد الوييفىىة  (6)والخطىىط مويىىع التنفيىىذ
                                                                                                                                                                                     

( لسىىىنة 1 انيىىىًا( مىىىن النيىىىام الىىىداخهي لمهىىىام تشىىىكيالت مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي وتقسىىىيماتها رقىىىم )/ 13المىىىادة ) (1)
2021. 

 .المعدل  2009( لسنة 4االتحادي رقم ) اواًل( من قانون مجه  الخدمة العامة/ 11المادة )  (2)
 .المعدل  2009( لسنة 4اواًل( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 15المادة ) (3)
 .المعدل  2009( لسنة 4اواًل و انيًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 14المادة ) (4)
 .المعدل  2009( لسنة 4  الخدمة العامة االتحادي رقم ) انيًا( من قانون مجه/ 15المادة )  (5)
 المعدل. 2009( لسنة 4/  ال ًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )9المادة )( 6)



57 
 

 بالتىىىدريبوذلىىىت بىىىالزام الىىىوزارات بأنشىىىاء مىىىدار  مختصىىىة  الخدمىىىةاالطىىىار العىىىام لتىىىدريب المىىىويفين ا نىىىاء 
, وييىىع السياسىىات التىىي  (2)الشىىأنبالتنسىىيق مىىع وزارة التخطىىيط والتعىىاون االنمىىائي والىىدوائر االخىىرى ذات 

المىىيداة والعىىدد الىىالزم مىىن المىىويفين لتقىىديم تهىىت  الخدمىىةتمكىىن مىىن تحقيىىق التىىوازن فىىي دوائىىر الدولىىة بىىين 
,ويجىىري البحىىو  والدراسىىات لتقىىديم التوصىىيات الىىى الىىدوائر المعنيىىة بتنفيىىذها عهىىى ان يىىتم ذلىىت (3)الخىىدمات

يجىىىىري الدراسىىىىات و ,  (4)المدنيىىىىة الخدمىىىىةشىىىىأنه تطىىىىوير  بالتنسىىىىيق مىىىىع الجهىىىىات ذات االختصىىىىاص بمىىىىا مىىىىن
واالحصاءات باالعتماد عهى تكاليف المعيشة والمعايير االقتصادية واسعار السهع والخدمات وبالتنسيق مع 
الىىدوائر ذات االختصىىاص لتقىىديم مقترحىىات مىىن شىىأنها يىىمان سىىهم رواتىىب متىىوازن يحقىىق حىىد ادنىىى مقبىىول 

 .(5)لمعيشة المويف العام
المدنيىة او اقتراحهىا عهىى ان يكىون  الخدمةويقوم المجه  بابداء الرأي في مشروعات القوانين وانيمة      

ان لهمجهىىى  دورًا مهمىىىًا فىىي يىىىبط النفقىىىات الخاصىىة بىىىالمويفين عىىىن و ,  (6)ذلىىت بالتنسىىىيق مىىىع وزارة الماليىىة
يقىدم مقترحاتىه الىى العامىة و طريق دراسة الموازنىات التىي تقىدم مىن الىوزارات فيمىا يخىص اعتمىادات الوييفىة 

 .(7)الوزراء مجه 

وييفة المجه  ذات الطابع التنفيذي : تتربع في قمىة هىرم المهىام التنفيذيىة التىي انيطىت بىالمجه  هىي . ب
الميههين لملء الويائف الشاغرة وفق اختبارات يجريها المجه   يختارذ إعيين واعادة التعيين والترقية ؛ الت

لشىىغل الويىىائف العامىىة امىىا عىىن طريىىق االمتحىىان  ويكىىون اختيىىارهم,  (8)ليىىمان اختيىىار افيىىل المتقىىدمين
, وقىىد قيىىد القىىانون اختصىىاص المجهىى  فىىي شىىغل  (9)التحريىىري او المقابهىىة او بهمىىا ليىىمان اختيىىار االفيىىل

( من الدستور المتيمنة تأسي  )هيئة عامىة ليىمان حقىوق 105ورة مراعاة المادة )الويائف العامة بير 

                                                                                                                                                                                     

 .المعدل  2009( لسنة 4سابعًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 9المادة ) (1)
 .المعدل  2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )اً  امن/  9المادة ) (2)
 .المعدل  2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ تاسعاً 9المادة ) (3)
 .المعدل  2009( لسنة 4عاشرًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 9المادة ) ( 4)
 .المعدل  2009( لسنة 4رابع عشر( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  9المادة )  (5)
 .المعدل  2009( لسنة 4رابعًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  9المادة ) (6)
 .المعدل  2009( لسنة 4ب( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  ال  عشر/  9المادة ) (7)
 .المعدل  2009( لسنة 4 انيًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  9المادة ) (8)
 .المعدل  2009( لسنة 4خام  عشر( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  9المادة ) (9)
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 عهى الرغم مىنن الهيئة لم تيس  أال إ؛  (1)االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم( في ادارات الدولة
 . (2)صدور قانون بتأسيسها 

 الخدمىةالمدنيىة فىي قىانون  الخدمىةوقد ابتدأ القانون ذكر مهىام المجهى  باختصاصىه فىي تنفيىذ قواعىد       
فىىىىىىىي التشىىىىىىىريعات  العامىىىىىىىة, وكىىىىىىىل مىىىىىىىا يتصىىىىىىىل بشىىىىىىىيون الوييفىىىىىىىة  (3)حىىىىىىىال تشىىىىىىىريعه االتحىىىىىىىادي المدنيىىىىىىىة
مىىع الجهىىات  ,ومراجعىىة الهيكىل الىىوييفي لكىىل دائىرة فيهىىا وييفىة عامىىة عهىىى ان يىتم ذلىىت بالتنسىيق(4)االخىرى

يعمىىل بالتنسىىيق مىىع وزارة التخطىىيط والتعىىاون االنمىىائي والىىدوائر ذات االختصىىاص و ,  (5)ذات االختصىىاص
 . اعداد مشروع الموازنة الخاصة به, و  (6)عهى وصف الويائف والشروط المطهوبة لملء الشاغر منها

فىىي العىىراق فأنهىىا ت يىىر المالحيىىات  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ولىىدى عطىىف النيىىر عهىىى مهىىام      
 االتية:

انها مهام واسعة جدًا الى الحد الىذي يجعههىا تتجىاوز قىدرة المجهى  عهىى االلمىام بهىا وترجمىة مىا ييىعه  .1
انهىىىىا متداخهىىىىة وبعيىىىىها يمتىىىىد الىىىىىى  فيىىىىاًل عىىىىنبشىىىىأنها مىىىىن سياسىىىىات وخطىىىىط الىىىىى خطىىىىوات مهموسىىىىىة ؛ 

 . (7)ات نفسهااالختصاصات التنفيذية الواجب تنفيذها من الوزار 
؛ وعنىدما (8)مراحل تشريعهانتهي تذية في تنفيذ القوانين يبدأ حين من المتفق عهيه ان دور السهطة التنفي .2

 صعهىى اختصىا مىن قىانون مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي( 9ينص المشرع في الفقرة )اواًل( من المىادة )
فىىي القىىوانين  العامىىةحىىال صىىدورر وكىىل مىىا يتعهىىق بالخدمىىة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىةبتنفيىىذ قىىانون  المجهىى 

المدنيىة  الخدمىةالنافذة فهىذا يفسىر لهوههىة االولىى بىأن القىانون يحىل المجهى  محىل الىوزارات فىي تنفيىذ قواعىد 
ولكن هذا االطالق في االختصاص ال يقصدر المشىرع بىدليل الفقىرات االخىرى مىن ذات المىادة التىي تقيىي 

                                                           

 .المعدل  2009( لسنة 4ساد  عشر( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 9المادة ) (1)
, المنشىور فىي  2016( لسىنة 26قانون الهيئة العامة ليمان حقوق االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهىيم رقىم ) (2)

 .  2016 لسنة 4416العدد بالوقائع العراقية 
 عدة مرات. عهيه عهى مجه  النواب وتم تأجيل التصويت  المدنيةعرا مشروع قانون الخدمة  (3)
 .المعدل  2009( لسنة 4اواًل( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 9المادة ) (4)
 .المعدل  2009( لسنة 4خامسًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ 9المادة ) (5)
 .المعدل  2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/ سادساً 9المادة ) (6)
 . 4د. عهي فايل فوزي , مصدر سابق , ص( 7)
 .  32د. عدنان عاجل عبيد , القانون الدستوري _ النيرية العامة والنيام الدستوري في العراق , مصدر سابق , ص ( 8)
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العامىىىىة وتقىىىىىديم هىىىىودر مىىىىىع الىىىىوزارات والىىىىدوائر ذات االختصىىىىىاص لرسىىىىم السياسىىىىىات بىىىىان ينسىىىىق المجهىىىىى  ج
  .المقترحات 

بىىأن يتىىولى  ( مىىن قىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي9مىىن المىىادة )ذكىىر المشىىرع فىىي الفقىىرة ) انيىىًا(  .3
ليتحىد  عىن ذاتهىا , وعىاد فىي الفقىرة )خىام  عشىر( مىن المىادة  (1)المجه  التعيين واعادة التعيين والترقيىة

؛ وكان من االجدر وألهمية المويوع ان يتم الحدي  عن  العامةوسائل اختيار المرشحين لشغل الويائف 
وسائل اختيار المرشحين ودور الوزارات في ذلت ابتداًء من وصف الويائف الشىاغرة وانتهىاًء بتنفيىذ قىرارات 

ذلىىت فىىىأن اختصىىىاص المجهىىى   فيىىىاًل عىىىن, هة فىىىي مىىىادة مسىىتقالمجهىى  الصىىىادرة بىىىالتعيين واعىىادة التعيىىىين 
يجعىل مىن اختصىاص المجهى   العامىةفىي يىوء اتسىاع نطىاق الوييفىة جميعها لدرجات الوييفية و  بالترقية
 شكهيًا.

رقىم  ( مىن قىانون مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي9من المىادة )عقد القانون لهمجه  في الفقرة )سابعًا(  .4
العامىىىىىة التىىىىىابع ويىىىىىع االطىىىىىار العىىىىىام لسياسىىىىىات التىىىىىدريب فىىىىىي معهىىىىىد الوييفىىىىىة المعىىىىىدل  2009( لسىىىىىنة 4)

تعمىىل وفىىق الىىوزارات بأنشىىاء مىىدار  لهتطىىوير الىىوييفي مىىن ذات المىىادة الفقىىرة ) امنىىًا(  وقىىد الزمىىتلهمجه ,
تشىىكيالت مختصىىة  فيىىه تيىىموان الىىزام الىىوزارات بىىذلت فىىي الوقىىت الىىذي  ,السياسىىات التىىي يرسىىمها المجهىى 

 . (2)مرًا ال يخهو من المبالغةبالتدريب ا
رقم  ( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي9من المادة ) )ساد  عشر(ذكر المشرع في الفقرة       

( من الدستور التي تقيي بتأسي  هيئة عامة 105يرورة مراعاة نص المادة )المعدل  2009( لسنة 4)
قيدًا عهى  تدعدان تهت الفقرة  وعهى الرغم مني اقهيم , ليمان حقوق االقاليم والمحافيات غير المنتيمة ف

 .دون بيان عالقة المجه  بالهيئة من نها جاءت مقتيبة مجه  في توزيع الدرجات الوييفية إال أعمل ال
 

                                                           

زيىىادة  ويختهىىف اال ىىر القىىانوني بىىين ترفيىىع المويىىف وترقيتىىه ؛ اذ ينصىىرف مفهىىوم ترفيىىع المويىىف مىىن درجىىة الىىى اخىىرى  (1)
تبه دون ان يرافق ذلت باليرورة تغييرًا لعنوانه الوييفي؛ بينما الترقية تعني ترقية المويىف مىن وييفتىه الحاليىة الىى وييفىة را

 .338-337, ص مصدر سابق, د. عهي محمد بدير وأخرون. اخرى اعهى منها يمن السهم الوييفي 
تيىىم العديىىد مىىن الىىوزارات يىىمن هيكهيتهىىا دوائىىر معنيىىة بالتىىدريب والتطىىوير الىىوييفي م ىىال ذلىىت المديريىىة العامىىة العىىداد  (2)

 2011لسىنة  22/اواًل/ن( من قانون وزارة التربيىة رقىم 5المعهمين والتدريب والتطوير التربوي في وزارة التربية وحسب المادة )
, والمركىىز الىىوطني لهتطىىوير االداري وتقنيىىة المعهومىىات فىىي وزارة  2011لسىىنة  4209 المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد

المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2009لسىىنة  19/ انيىىًا/ج( مىىن قىىانون وزارة التخطىىيط رقىىم 6التخطىىيط وحسىىب المىىادة )
/ انيًا/ب( من قانون وزارة الكهربىاء 6ة ), ودائرة التدريب وبحو  الطاقة في وزارة الكهرباء وحسب الماد 2009لسنة  4139
 . 2017لسنة  4443المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2017( لسنة 53رقم )
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 المطلب الثاني

 ومقومات استقاللهاالتحادي  العامة الخدمةالطبيعة القانونية لمجلس 

 لىذلت؛(1)ل بين السىهطات كمبىدأ دسىتوري اسىا الديموقراطية الحدي ة عهى مبدأ الفصترتكز االنيمة        
 واسىتجابة لهتطىورات الواسىعة فىي المجتمىع اقتيىت اليىرورة؛ اتجهت معيم الدساتير الى تقنين هذا المبدأ 

وهىىىىي هيئىىىىات منحىىىىت , (2)اسىىىىتحدا  اجهىىىىزة تتمتىىىىع باالسىىىىتقاللية والتخصىىىىص الفنىىىىي فىىىىي ممارسىىىىة مهامهىىىىا
وهىىذا االسىىتقالل بطبيعىىة الحىىال ال يكىىون مطهقىىًا انمىىا اسىىتقالل نسىىبي , (3)االسىىتقالل لمباشىىرتها مهىىام حساسىىة

البرلمان المم ل الرادة الشعب كىذلت الحىال تخيىع لهرقابىة القيىائية  بوصففهي تخيع لهرقابة البرلمانية 
 لىىىذا, (4)ات لىىىي  بالدرجىىىة ذاتهىىىالهقيىىىاء , ولكىىىن نطىىىاق اسىىىتقاللية تهىىىت الهيئىىى العامىىىةتأسيسىىىًا عهىىىى الواليىىىة 

 .الفرع ال اني الى مقومات استقاللهفيما سنعرج في ا لتهت االجهزةالقانونية هطبيعة ل االولسنخصص الفرع 

 االولالفرع 

 االتحادي العامة الخدمةالطبيعة القانونية لمجلس 

ومىىا ينايىىرر فىىي التشىىريعات  االتحىىادي العامىىة الخدمىىةفىىي بحىى  الطبيعىىة القانونيىىة لمجهىى   البىىدأقبىىل       
 . (5)المقارنة لنا ان نهقي نيرة سريعة عهى موقف الفقه من الطبيعة القانونية لههيئات المستقهة عموماً 

       

                                                           

 1993د.عبد الحميد متولي , القانون الدستوري واالنيمة السياسية , الطبعة االولىى , مطبعىة المعىارف , االسىكندرية,  (1)
 .176, ص

هطات االدارية المستقهة واشكالية التكييف القانوني , بح  منشور فىي مجهىة البحىو  القانونيىة د.  مال يعيت تمام , الس (2)
 . 336, ص 2018والسياسية , جامعة د.موالي طاهر بسعيدة , العدد العاشر , الجزائر, 

الجزء ال اني , ترجمة  منصور القايي , الطبعىة االولىى , الميسسىة  –جورج فوديل و بيار دلفولفيه , القانون االداري  (3)
 . 343,  2008الجامعية لهدراسات والنشر والتوزيع , بيروت , 

وصىىادق محمىىد عهىىي , ميىىاهر اسىىتقاللية الهيئىىات المسىىتقهة , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة  غيىىداند. اسىىماعيل صعصىىاع  (4)
  . 250, ص 2016, السنة ال امنة , العدد االول , المحقق الحهي لهعهوم القانونية والسياسية 

اصطهح عهى تسمية الهيئات المستقهة في فرنسا "السهطات االدارية المستقهة" وفي الواليات المتحدة االمريكية "الوكىاالت  (5)
 . 20, ص المستقهة" وفي بريطانيا "المفوا البرلماني" وفي السويد "االمبودسمان" . عهي نجيب حمزة , مصدر سابق
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التشىىىىريعات جهىىىات تخىىىىرج مىىىىن حيىىى  التنيىىىىيم االداري عىىىىن السىىىهطات التشىىىىريعية والتنفيذيىىىىة  تلقىىىد اسىىىىتحد 
 الىىى االولتجىىار االذهىىب  ؛ة ال ىىالىىى اتجاهىىات متعىىددة ابرزهىىا , وازاء ذلىىت تشىىيت كهمىىة الفقىىه  (1)والقيىىائية

واسىتند اصىىحاب ؛ تفسىيرر لتمويىع الهيئىات المسىتقهة بىين السىهطات الى ال  التقهيديىة الىى انهىا سىهطة رابعىة 
ان الدسىىىتور الفرنسىىىي وان أخىىىذ بمبىىىدأ و التقهيديىىىة ؛  العامىىىةالىىىى انهىىىا تخىىىرج عىىىن تنيىىىيم المرافىىىق  هىىذا االتجىىىار

, ولكىىن ال  (2)يمكىىن ادراج سىىهطة رابعىىة بجوارهىىا ومىىن  مىىةالفصىىل بىىين السىىهطات اال انىىه لىىم يحىىددها حصىىرًا 
صدور قانون بل البىد لهىا مىن ان  السهطةال يكفي لوجود  هتصمد تهت الحج  امام الحقائق الدستورية اذ ان

الفرنسي ان نصوص الدستور و لصادرة عن السهطة التأسيسية ؛ تيرب بجذورها الى النصوص الدستورية ا
ان ما تتمتع الهيئىات و قد بينت االختصاصات ل ال  سهطات تقهيدية ولم يوجد ما يشير الى سهطة رابعة ؛ 

تمكينها من اداء مهامها بمعزل عن تعقيد الروتين الحكىومي واالشىراف  من اجلالمستقهة من استقالل كان 
 . (3)الرئاسي

بأنها هيئات  بعيهمفيما وصفها  ان الهيئات المستقهة هيئات شبه قيائية أما االتجار ال اني فيرى        
؛ م ىىىىااًل لىىىىذلت الهجنىىىىة البنكيىىىىة الفرنسىىىىية التىىىىي لهىىىىا  (4)قيىىىىائية نيىىىىرًا لطبيعىىىىة االختصاصىىىىات التىىىىي تمهكهىىىىا

اال ,(5)من القيىاة ئهاعيااف  الفرنسي الذي يكون بعا التن مجه اختصاصات ادارية وقيائية وكذلت 
ان هىىىذا الىىىرأي مرجىىىوال الن هنىىىات جهىىىات عديىىىدة تفصىىىل فىىىي منازعىىىات معينىىىة ولىىىم ينعتهىىىا الفقىىىه بالسىىىهطة 

تميزهىىا مىىن حيىى   فيىىاًل عىىنالقيىىائية الن االخيىىرة احاطهىىا الدسىىتور والقىىانون بيىىمانات اسىىتقالل خاصىىة 
ات ال تفصل بين االفراد بل في المنازعىات ان تهت الهيئو سير العمل فيها وطرق الطعن امامها وتشكيهها ؛ 

                                                           

االداري , الطبعىىىة ال ال ىىىة , مكتبىىىة دار السىىىالم القانونيىىىة , القيىىىاء  مهىىىدي , غىىىازي فيصىىىلد.عىىىدنان عاجىىىل عبيىىىد و د. (1)
 . 102, ص 2017النجف االشرف , 

 .  639سابق صد.  مال يعيت تمام , مصدر  (2)
,  2000طبعىة , دار النهيىة العربيىة , القىاهرة , عبد اهلل حنفي ,السهطات االدارية المستقهة دراسىة مقارنىة , بىدون د.  (3)

 .54ص
دراسة مقارنة , اطروحة دكتورار مقدمة الى كهية  –قيصر صاحب كيكو , سهطة ومسيولية الهيئات المستقهة في العراق  (4)

 . 52, ص 2020الحقوق في الجامعة االسالمية , لبنان , 
وعالقتها بالسهطة التشىريعية فىي العىراق , اطروحىة دكتىورار مقدمىة الىى كهيىة , الهيئات المستقهة  هشام جميل كمال رحيم (5)

 . 32, ص 2012القانون في جامعة تكريت , 
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قيىىائية يطعىىن فيهىىا امىىام محىىاكم ذات  اً احكامىى تالتىىي تكىىون االدارة طىىرف فيهىىا ؛ وان مىىا يصىىدر عنهىىا ليسىى
 . (1)درجة اعهى بل قرارات ادارية يطعن في مشروعيتها أمام القياء االداري

وهىىو الىىرأي الىىراجح  ةذات طبيعىىة اداريىىة مسىىتقهتكييفهىىا بانهىىا سىىهطات فىىذهب الىىى  ال الىى أمىىا االتجىىار        
عهىى مىا تتمتىع بىه مىن سىهطة فىي مواجهىة االفىراد والسىهطات  فقها والذي نييدر ؛ اعتمىد انصىار هىذا االتجىار

 .(2)وجدت لمحاربة البيروقراطية وحماية لهحقوق والحريات االخرى

المدنيىة واخىتالف مهامهىا وجهىة ارتباطهىا وتشىكيهها حتىى عهىى  الخدمةسبق الحدي  عن تعدد اجهزة       
عن  مما يستوجب البح  في طبيعتها القانونية وعدم االكتفاء بأراء الفقة سالفة البيانالواحدة مستوى الدولة 

ي ار تسايل حول طبيعة تهت االجهزة ومىا اذا كانىت هيئىات استشىارية ام سىهطة  اذ, عموم الهيئات المستقهة
كانىىىت سىىىهطة فهىىىل تعىىىد سىىىهطة رابعىىىة ام انهىىىا يىىىمن احىىىد السىىىهطات الىىى ال  التشىىىريعية او التنفيذيىىىة او واذا 

 القيائية ؟

فىىي الفصىىل الحىىادي عشىىر مىىن البىىاب الخىىام  "المجىىىال   2014الدسىىتور المصىىري لعىىام  ذكىىرلقىىد       
فىي الفىرع  ذكىرالمجال  القومية فيمىا  االولفي الفرع  تطرقالقومية والهيئات المستقهة واالجهزة الرقابية" اذ 

ال ىىاني الهيئىىات المسىىتقهة واالجهىىزة الرقابيىىة , ولىىدى اسىىتقراء مىىوادر نجىىدر قىىد سىىمى بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة 
وبيىىان اختصاصىىاتها وسىىير العمىىل فيهىىا الىىى قىىانون يصىىدر لىىذلت وهىىي البنىىت المركىىزي  تأليفهىىاواحىىال بشىىأن 

ذكر في الفصىل العاشىر و هاز المركزي لهمحاسبات وهيئة الرقابة االدارية, لهرقابة المالية والج العامةوالهيئة 
والمجهى  ؛(3)هيئىات مسىتقهة وتهىت هىي الهيئىة الوطنيىة لالنتخابىات وعدهامن الباب الخام  بعا االجهزة 

 ؛ هىىذا مىىن جانىىب ,(6)؛ والهيئىىة الوطنيىىة لالعىىالم (5)؛ والهيئىىة الوطنيىىة لهصىىحافة (4)االعهىىى لتنيىىيم االعىىالم
 .(7)هيئات مستقهة اخرى وبيان اختصاصاتها بقانون تأليفومن جانب اخر اجاز الدستور 

                                                           

 . 57-56ص,  مصدر سابق عبد اهلل حنفي ,د.  (1)
بابىل , صادق محمد عهي الحسيني , النيام القىانوني لههيئىات المسىتقهة , اطروحىة مقدمىة الىى كهيىة القىانون فىي جامعىة  (2)

 . 102, ص 2014
 . 2014من الدستور المصري لعام  (210-208المواد ) (3)
 . 2014من الدستور المصري لعام ( من 211المادة ) (4)
 . 2014من الدستور المصري لعام ( من 212المادة ) (5)
 . 2014من الدستور المصري لعام ( من 213المادة ) (6)
 . 2014( من الدستور المصري لعام 215( المادة )7)
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المدنيىة ممىا  الخدمىةيتيح من ذلت ان الدسىتور لىم ييسى  لهجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة ومجهى       
يقتيىي البحى  فىي القىىوانين المنيمىة لتهىت االجهىىزة الستكشىاف طبيعتهىا القانونيىة , وقىىد رأينىا ممىا سىىبق ان 

واجىىراء  العامىىةالجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة يعىىد جهىىة اقتىىراال لهىىوائح والقىىوانين المنيمىىة لشىىيون الوييفىىة 
ع تهىىىت الىىىدوائر فىىىي اجىىىراء االمتحانىىىات الختيىىىار الدراسىىىات حىىىول حاجىىىة الىىىدوائر مىىىن الويىىىائف واالشىىىترات مىىى

لتىىدريب المىىويفين ودراسىىة النفقىىات  العامىىةالمرشىىحين لمىىلء الويىىائف الشىىاغرة وتىىوزيعهم ورسىىم السياسىىات 
وتهىت الصىالحيات تمىنح لسىهطة  ,(1)الخاصة بالمويفين يمن ابواب الموازنىات المقترحىة مىن اجهىزة الدولىة

؛ وبىذلت ال يعىىد  (2)الىىوزراء مجهى نون الجهىىاز هيئىة مسىىتقهة تابعىة لىىرئي  ال لهيئىة استشىىارية , وقىد عىىد القىا
القىانون رقىم قىرار رئىي  الجمهوريىة بومىا عىزز مىن تبعيتىه ؛ الجهاز سهطة رابعىة بىل تابعىًا لهسىهطة التنفيذيىة 

الهيئىىات و سىىاء واعيىىاء االجهىىزة الرقابيىىة ري الىىذي مىىنح لىىرئي  الجمهوريىىة سىىهطة اعفىىاء  2015( لسىىنة 89)
 . (3)دون الرجوع لمجه  النوابمن المستقهة في حاالت محدد 

المدنية فأنه ال يعدو ان يكىون هيئىة استشىارية يخىتص بابىداء المشىورة  الخدمةاما فيما يتعهق بمجه        
 الجهىات التىي  2016( لسىنة 81المدنيىة رقىم ) الخدمةوقد حدد قانون وال يتعداها الى اتخاذ قرارات والرأي 

الىىىوزراء ورئىىىي  الجهىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة والىىىوزير  مجهىى لهىىا طهىىىب ابىىىداء المشىىورة متم هىىىة بىىىرئي  
 .وفق االلية السابق تفصيهها المختص

لىىم ييىىع احكامىىًا موحىىدة لههيئىىات  1952امىىا فىىي االردن فىىأن دسىىتور الممهكىىة االردنيىىة الهاشىىمية لسىىنة      
؛ انمىىا اشىىار الىىى بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة فىىي  (4)2014صىىري لعىىام المسىىتقهة خالفىىًا لموقىىف الدسىىتور الم

                                                           

 المعدل. 1964( لسنة 118( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة رقم )5( المادة )1)
 المعدل. 1964( لسنة 118( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة رقم )1( المادة )2)
( لسىىنة 89حىىاالت اعفىىاء ريسىىاء واعيىىاء الهيئىىات المسىىتقهة رقىىم ) بقىىانون بشىىأنقىىرار رئىىي  الجمهوريىىة ( مىىن 1( المىىادة )3)

 .  2015تابع )أ( لسنة  28, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد  2015
يعىىاني النيىىام القىىانوني االردنىىي مىىن ك ىىرة عىىدد الهيئىىات المسىىتقهة  والوحىىدات المشىىكهة خىىارج اطىىار الىىوزارات حيىى  توجىىد  (4)
( ستون هيئة مستقهة ووحدة ادارية بسبب عىدم ويىع المشىرع الدسىتوري اطىارًا عامىًا لتاسيسىها بىل فىوا مجهى  الىوزراء 60)

نيىىام الخدمىىة  عامىىة مىىن خىىالل اصىىدار االنيمىىة وترتيبىىًا عهىىى ذلىىت صىىدرومنهىىا شىىيون الوييفىىة الادارة بعىىا مفاصىىل الدولىىة 
 عهىالسهطة التنفيذية  كما عمهتوالذي اس  لديوان الخدمة المدنية ومجه  الخدمة المدنية ,  2020( لسنة 9المدنية رقم )

الىىى مطالبىىة مجهىى  تأسىىي  هيئىىات ووحىىدات ال طائىىل مىىن ورائهىىا بىىل ا قهىىت كاهىىل موازنىىة الدولىىة ممىىا حىىدى بىىبعا النىىواب 
فىىي معىىرا  2019الىىوزراء بالغىىاء بعيىىها ودمىى  االخىىر منهىىا ؛ حيىى  ذكىىرت وزيىىرة االتصىىاالت وتطىىوير القطىىاع العىىام عىىام 

عهىىى سىىيال توجىىه بىىه احىىد النىىواب عىىن ك ىىرة تهىىت الهيئىىات والوحىىدات بىىأن الىىوزارة شىىكهت عىىدة لجىىان متخصصىىة لىىدم   االجابىىة
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( مىىن القسىىم ال ىىاني مىىن الفصىىل السىىاد  الخىىاص 67( مىىن المىىادة )2موايىع متفرقىىة فقىىد قيىىى فىىي الفقىىرة )
تتىولى تنيىيم النىواب بىأن تيسى  هيئىة مسىتقهة  مجهى بالسهطة التشريعية في معرا الحىدي  عىن انتخىاب 

( مىىن الفصىىل ال ىىامن 119؛ وفىىي المىىادة ) وتأليفهىىاشىىيون االنتخابىىات عهىىى ان يصىىدر قىىانون يىىنيم عمههىىا 
تحىىت عنىىوان "الشىىيون الماليىىة" قيىىى بىىأن تيسىى  هيئىىة تىىدعى "ديىىوان المحاسىىبة" يتىىولى مراقبىىة االيىىرادات 

وري لمجهى  الىوزراء بموافقىة المهىت فقىد عهىد المشىرع الدسىت العامىةوالنفقات , اما ما يتعهىق بشىيون الوييفىة 
 2020( لسنة 9المدنية رقم ) الخدمةفقد اس  نيام  ولذلت؛  العامةويع االنيمة لتنييم شيون الوييفة 

المدنيىة" يىرتبط بىرئي  الىوزراء يباشىر مهىام عهىى تمىا  بتنيىيم  الخدمىةلهيئىة مسىتقهة تىدعى "ديىوان المعدل 
المشىروعات الخاصىة بتعهيمىات اختيىار المرشىحين لمىلء الويىائف عهى رأسها اعىداد  العامةشيون الوييفة 

المدنيىة القرارهىا كمىا مىر بنىا؛ وتهىت الصىالحيات تىنم عهىى ان الىديوان سىهطة  الخدمةالشاغرة وترفع لمجه  
الن الهيئىات االستشىارية ال تعىدو ان تكىون هيئىات ذات طبيعىة فنيىة متخصصىة فىي ,  (1)ال هيئة استشارية

فىي عيىويتها افىراد  موتيىابداء االراء الفنية في المسائل ذات الصهة بنشاط االدارة في حدود اختصاصىها 
الىديوان عىد يو ,  (2)مجهى متخصصين في ميدان معين من ميادين النشاط االداري وقد تأخذ شكل هيئىة او 

 .لي  سهطة رابعة هيئة مستقهة مرتبطة برئي  الوزراء وذلت يدل عهى انه

والتعهيمىىىات المنيمىىىة لشىىىيون  العامىىىةالمدنيىىىة فانىىىه يقىىىر السياسىىىات  الخدمىىىةامىىىا فيمىىىا يتعهىىىق بمجهىىى         
المدنيىىة كمىىا مىىر بنىىا ؛ وتهىىت الصىىالحيات تمىىنح لسىىهطة ال لهيئىىة  الخدمىىةالتىىي يعىىدها ديىىوان  العامىىةالوييفىىة 

المجه  فأنه يرأسه احد الوزراء االعيىاء فىي المجهى  او مىن  تأليفاستشارية , ولدى عطف النير عهى 
المدنيىة ومجهى   الخدمىةرئي  ديوان  فياًل عنغيرهم يعينه رئي  الوزراء وييم في عيويته عدة وزراء 

المجهىى  لىىي  سىىهطة رابعىىة بىىل ادارة مىىن ادارات الدولىىة اوجىىدها ان ل يىىدل بويىىوال عهىىى الدولىىة وهىىذا التشىىكي
 .    العامةالمشرع لتنسيق جهود عدة جهات لهوصول الى سياسات سهيمة لتطوير شيون الوييفة 

حىاول ان يقتفىي ا ىر  2005اما في العراق فأن المشرع الدستوري في دسىتور جمهوريىة العىراق لعىام        
ع الفرنسىىىي فىىىي انشىىىاء الهيئىىىات المسىىىتقهة ؛ فقىىىد انشىىىأ المشىىىرع الفرنسىىىي الهيئىىىات المسىىىتقهة ابتىىىداًء عىىىام المشىىر 

                                                                                                                                                                                     

وحىىدة وهيئىىة مسىىتقهة فىىي االردن , مقىىال منشىىور عهىىى  60نهىىا . سىىعد الحمىىد , بعىىا تهىىت الهيئىىات والغىىاء الىىبعا االخىىر م
 صباحًا . 10:57الساعة  10/1/2022تاريخ الزيارة    www.ammonnews.netالموقع 

 المعدل. 2020( لسنة 9( من نيام الخدمة المدنية رقم )9المادة ) (1)
محمد و شيخاوي لخير , النيام القانوني لههيئات االستشارية الوطنيىة فىي الجزائىر , رسىالة ماجسىتير مقدمىة الىى قديم  (2)

 . 13, ص 2018جامعة زيان عاشور , الجزائر ,  –كهية الحقوق والعهوم السياسية 

http://www.ammonnews.net/


65 
 

التىي بأنشاء هيئات اخرى  1975قهة عام تشريعات عادية  م وسع من دائرة الهيئات المست بواسطة 1941
ارسىىة اختصاصىىاتها التىىي كفىىل لهىىا المشىىرع قىىدرًا مىىن المرونىىة فىىي ممسىىمى فىىي فرنسىىا بالسىىهطات المسىىتقهة ت

اخىىرى  ان بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة فىىي دول  واسىىتقالاًل ماليىىًا واداريىىًا وفنيىىًا عىىن السىىهطة التنفيذيىىة , فىىي حىىين 
؛ كمىا رأينىا فىي ربىط ديىوان  (1)بطىت بالسىهطة التنفيذيىةقهت عن النموذج الفرنسىي ولكىن بصىورة مغىايرة اذ رد ند 

 الوزراء . برئي المدنية االردني  الخدمة

 مجهىى الهيئىىات المسىىتقهة ومنهىىا  2005دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لسىىنة فقىىد تنىىاول  ءعهىىى بىىد اً عىىودو         
( و 135( و )108-102واد )فىىىىي المىىىى فىىىىي الفصىىىىل الرابىىىىع مىىىىن البىىىىاب ال الىىىى  االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة

ر بىوتيرة واحىدة فىي معالجتىه لمويىوع الهيئىات واد نجد ان المشىرع العراقىي لىم يسىاستقراء تهت المبو (؛136)
الصياغة التي اكتنفها الغمىوا الىى الحىد الىذي اشىعل فتيىل  فياًل عنالمستقهة بل تشيت احكامه بشأنها 

االزمة بين السهطتين التنفيذية والتشريعية وكل منهما ييع سبابته عهى نصوص الدستور متمسكًا باحكامه 
لحىاال الىى البحى   االمىر الىذي يىدفعنا بقياء كمىا سىنرى فىي قىادم البحى  , حتى انتهى االمر الى ميدان ال

 العامىىىة الخدمىىىةة الهيئىىىات المسىىىتقهة فىىىي العىىىراق عمومىىىًا ومجهىىى  عىىىي اجابىىىة التسىىىايل السىىىابق بصىىىدد طبيفىىى
هيئىىات استشىىارية ام سىىهطات واذا كانىىت سىىهطات فهىىل هىىي سىىهطة  تخصوصىىًا حىىول مىىا اذا كانىى االتحىىادي

 رابعة او يمن السهطات التقهيدية ال ال  التشريعية والتنفيذية والقيائية ؟

ان توصىىهنا الىىى ان الهيئىىات المسىىتقهة هىىي سىىهطات ال هيئىىات استشىىارية ولكىىن مىىا يىىدفعنا الىىى سىىبق        
ولىدى اسىتقراء اختصاصىات ,  لىبعا نصوصىه الغاميىة اغةالصىياعادة بح ها في  نايىا الدسىتور العراقىي 

سهطات ال هيئات استشارية  عدهابعا الهيئات المستقهة في نصوص الدستور ييهر بويوال ان المشرع 
( تأسىىي  "هيئىىة عامىىة ليىىمان حقىىوق االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي 105المىىادة ) , فقىىد قيىىت

اقهىىيم" تتىىولى يىىمان المشىىاركة العادلىىة لالقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم فىىي ادارة الميسسىىات 
المشىىرع الىىى  والمىىيتمرات والزمىىاالت والوفىىود والبع ىىات الدراسىىية , وتهىىت االختصاصىىات ال يعهىىد بهىىا العامىىة

أسىى  الدسىىتور لهيئىىة اصىىطهح عهيهىىا "الهيئىىة و  هيئىىة استشىىارية بىىل الىىى سىىهطة لهىىا صىىالحية اتخىىاذ القىىرارات,
( من الدسىتور صىالحياتها فىي التحقىق 106لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية" وقد بينت المادة ) العامة

سىىىتحقاق االقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر مىىىن  ليىىىة توزيىىىع الىىىواردات االتحاديىىىة والمسىىىاعدات والقىىىروا وحسىىىب ا

                                                           

, بح  منشور في مجهىة كهيىة  2005فار  عبد الرحيم حاتم , طبيعة الهيئات المستقهة في يل الدستور العراقي لسنة  (1)
 .112ص,  2013,  3الدراسات االنسانية الجامعة , العدد 
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صىىالحية رسىىم السياسىىات  لهىىاالمنتيمىىة فىىي اقهىىيم وتهىىت المهىىام الجسىىام ال تنىىاط بهيئىىة استشىىارية بىىل بسىىهطة 
 . (1)في  لية توزيع الواردات االتحادية واستخدامها االم ل العامةواتخاذ القرارات ومراقبة الدوائر  العامة

مىىىن الدسىىىتور ( 107المىىىادة )قيىىىت  إذ االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى وذات الحكىىىم ينطبىىىق عهىىىى       
, وقىد العامىة" تخىتص بتنيىيم شىيون الوييفىة االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى تأسي  هيئة مستقهة تدعى "ب

 .يةوهي التعيين واعادة التعيين والترق العامةذكر النص الدستوري بعا تطبيقات شيون الوييفة 

ولالنتقال الى الشطر ال اني من التسىايل ينبغىي الوقىوف عهىى حكىم الدسىتور بشىأن تقسىيم السىهطات        
فىىي الدولىىة وهىىي السىىهطة  العامىىة( صىىراحة السىىهطات 47فىىي البىىاب ال الىى  منىىه ؛ فقىىد ذكىىرت المىىادة ) العامىىة

 العامىىة الخدمىىة جهىى مومنهىىا  التشىىريعية والسىىهطة التنفيذيىىة والسىىهطة القيىىائية وبىىذلت فىىأن الهيئىىات المسىىقهة
 . (2)ال تعد سهطة رابعة االتحادي

ان بعىىىا الهيئىىىات المسىىىتقهة مرتبطىىىة بمجهىىى  النىىىواب وبعيىىىها  نىىىرىاسىىىتقراءنا لنصىىىوص الدسىىىتور بو       
 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى مىىىرتبط بمجهىىى  الىىىوزراء واالخىىىر منهىىىا لىىىم يحىىىدد الدسىىىتور وجهىىىة ارتباطهىىىا ؛ ويىىىدخل 

رقىىم  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ( مىىن قىىانون 2تحىىت ميهىىة الطائفىىة ال ال ىىة , ولكىىن المىىادة ) االتحىىادي
 مجهىىى بىىىأن  مىىىا ذهبنىىىا اليىىىه مىىىرتبط بمجهىىى  النىىىواب وهىىىذا يييىىىد مجهىىى ال تالمعىىىدل جعهىىى 2009( لسىىىنة 4)

واالداري  لىىي  سىىهطة رابعىىة بىىل ادارة مىىن ادارات الدولىىة منحهىىا المشىىرع قىىدرًا مىىن االسىىتقالل المىىالي الخدمىىة
مىن التسىي  والتحىزب  العامىةمىن مهىام عهىى نحىو يحىرر الوييفىة بىه والمرونىة فىي العمىل لتباشىر مىا مكهفىة 

 . وان كنا نرى في ذلت االرتباط تعاريًا مع حكم الدستور

 

 

 

 

 
                                                           

 .121سابق , صالمصدر الفار  عبد الرحيم حاتم ,  (1)
 .123سابق , صفار  عبد الرحيم حاتم , مصدر  (2)
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 الفرع الثاني

 االتحادي العامة الخدمة مجلسمقومات استقالل 

مىىىلء بمنهىىىا خاصىىىة مىىىا يتعهىىىق  العامىىىةبشىىىيون الوييفىىىة  تتعهىىىقبمهىىىام المدنيىىىة  الخدمىىىةاجهىىىزة تىىىنها      
يقتيىىىي احاطتهىىىا بمقومىىىات مىىىن االسىىىتقالل االداري والمىىىالي والفنىىىي ترتكىىىز عهيهىىىا ممىىىا الويىىىائف الشىىىاغرة 

قىىد مىىر بنىىا ان ف,  (1)ان حىىدود اسىىتقالل الهيئىىات المسىىتقهة لىىي  متسىىاويةالمدنيىىة ,  الخدمىىةلهنهىىوا بواقىىع 
 العامىىىة الخدمىىىةالمدنيىىىة فىىىي االردن ومجهىىى   الخدمىىىةالجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة فىىىي مصىىىر وديىىىوان 

فهىىىي   كىىىل مىىىن مصىىىر واالردنالمدنيىىىة فىىىي  الخدمىىىةامىىىا مجىىىال   , فىىىي العىىىراق هيئىىىات مسىىىتقهة االتحىىىادي
, لىىىىذا  (2)المدنيىىىىة الخدمىىىىةمختهفىىىىة لتنسىىىىيق جهىىىىود تطىىىىوير  اداراتبالهيئىىىىات المسىىىىتقهة انمىىىىا تشىىىىكيالت تيىىىىم 

 المدنية التي عدها المشرع هيئات مستقهة:  الخدمةستقالل اجهزة بح  مقومات ا عهيسنقتصر 

 االستقالل االدارينطاق اواًل : 

خيىىوع مويفيهىىا الىىى نيىىام قىىانوني متميىىز  فىىييتجهىىى مفهىىوم االسىىتقالل االداري الي هيئىىة مسىىتقهة        
, وترتيبًا عهى ذلت يبىرز مفهىوم االسىتقالل االداري مىن  (3)عما يخيع له غيرهم من مويفي ادارات الدولة

 وعهى النحو االتي:في فقرة مستقهة  كل منهما وسندر ؛ جانبين ؛ جانب عيوي وجانب وييفي 

 الجانب العيوي  .1
فىي تعيىين واعفىاء ريسىاء واعيىاء الهيئىات المسىتقهة بمشىاركة جهىات عىدة يتجهى الجانب العيوي        

لسنة  118رقم المصري الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة قانون  عد, فقد  (4)دون ان تنفرد احداها بتعيينهم
أن الجهىىاز هيئىىة مسىىتقهة تىىرتبط بىىرئي  مجهىى  الىىوزراء ونىىرى ان هىىذا ( منىىه 1فىىي المىىادة )المعىىدل  1964

االرتباط ينتقص من استقاللية الجهاز ؛ لذلت نقترال رفع عبىارة " ويىرتبط بىرئي  مجهى  الىوزراء" مىن سىياق 
                                                           

سىىىىىىمير  , السىىىىىىهطات االداريىىىىىىة المسىىىىىىتقهة واشىىىىىىكالية االسىىىىىىتقاللية , بحىىىىىى  منشىىىىىىور عهىىىىىىى الموقىىىىىىع االلكترونىىىىىىي حىىىىىىدري (1)

topic-http://www.sciencesjuridiques.ahlamntada.net/1356 10:47السىىىىىىىىىىىىىىىاعة  17/1/2022ة , تىىىىىىىىىىىىىىىاريخ الزيىىىىىىىىىىىىىىىار 
. 9صصباحًا,

بىأن يشىكل مجهى  يىدعى "مجهى  المعىدل  2020( لسىنة 9رقىم )االردنىي /أ( مىن نيىام الخدمىة المدنيىة 6قيت المادة ) (2)
( مىن قىانون 3اذ قيىت المىادة ) فىي مصىروكىذلت الحىال الخدمة المدنية" ولم يسبو النيام عهىى المجهى  صىفة االسىتقالل , 

 بتأسي  "مجه  الخدمة المدنية" دون ان تسبو عهيه صفة االستقالل. 2016( لسنة 81الخدمة المدنية رقم )
 . 44صمصدر سابق , د. عدنان عاجل عبيد , جودة احكام المحكمة االتحادية العهيا في العراق ,  (3)
 . 67قيصر صاحب كيكو , مصدر سابق , ص (4)

http://www.sciencesjuridiques.ahlamntada.net/1356-topic
http://www.sciencesjuridiques.ahlamntada.net/1356-topic
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يعىىىين رئىىىي  و , واسىىىتبدالها بعبىىىارة "ويخيىىىع لرقابىىىة مجهىىى  النىىىواب"انفىىىًا ( مىىىن القىىىانون المىىىذكور 1المىىىادة )
 ؛احاطىة الجهىاز بقىدر مىن االسىتقالل  من اجلرئي  الجهاز ووكالئه النواب  مجه بعد موافقة  الجمهورية

قىرار رئىي   يعفى من قبل رئىي  الجمهوريىة فىي حىاالت محىددة بموجىبأما بشأن اعفاء رئي  الجهاز فأنه 
رئي  الجمهورية عنىد غيىاب البرلمىان , وقىد تىوزع  أصدررالذي  2015( لسنة 89القانون رقم )ب الجمهورية

رأى فىي ذلىت اعتىداًء عهىى اسىتقاللية الهيئىات  االولالىى اتجىاهين :  هىذا القىرار بقىانونالفقه في مصىر ازاء 
المستقهة الن الدستور يقيي بأن اي قانون ينيم عمل الهيئات المستقهة يجب ان يحفي لها استقاللها وانه 

( 215ادة )يجب اخذ رأي تهت الهيئات قبىل تشىريعه وهىذا لىم يحصىل عنىد تشىريع القىانون السىابق خالفىًا لهمى
القىىانون الهيئىىات المسىىتقهة واالجهىىزة الرقابيىىة وتتمتىىع تهىىت الهيئىىات واالجهىىزة  التىىي تىىنص "يحىىددمىىن الدسىىتور 

بالشخصىىىية االعتباريىىىة واالسىىىتقالل الفنىىىي والمىىىالي واالداري وييخىىىذ رأيهىىىا فىىىي مشىىىروعات القىىىوانين والهىىىوائح 
مالية والجهىاز المتعهقة بمجال عمهها وتعد من تهت الهيئات واالجهزة البنت المركزي والهيئة العامة لهرقابة ال

جانىىب اخىىر بىىأن ذلىىت يتوافىىق مىىع حكىىم المىىادة  ىرأ فىىي حىىين؛ المركىىزي لهمحاسىىبات وهيئىىة الرقابىىة االداريىىة" 
( قىىد احالىىت لهمشىىرع العىىادي تنيىىيم اعفىىىاء 216الن المىىادة ) 2014( مىىن الدسىىتور المصىىري لسىىنة 216)

 . (1)رفأن ذلت القانون متوافق مع الدستو  ومن  مةريساء الهيئات المستقهة 
هيئىة المعىدل  2020( لسىنة 9المدنية رقم ) الخدمةنيام  عدرالمدنية االردني فقد  الخدمةاما ديوان        

وترتيبًا عهى ؛ ية بناًء عهى تنسيب رئي  الوزراءمسقهة ترتبط برئي  الوزراء ويعين رئي  الديوان بارادة مهك
ديوان القىدر الكىىافي مىىن الىىال يمىنح  بالطريقىة السىىابقة رئيسىىه ذلىت فىىأن ارتبىاط الىىديوان بىرئي  الىىوزراء وتعيىين

صىبح االسىتقالل وي تبقى لهسهطة التنفيذية اليىد الطىولى فىي التىأ ير عهىى عمىل الىديوان إذاالستقالل االداري 
 كهمة جوفاء ال طائل من ورائها .

                                                           

وقد اياف انصار االتجار المعارا لهقانون بأنه صدر عهى ا ر الحمهة التي قادها رئي  الجهاز المركىزي لهمحاسىبات (1)
وزارة الداخهية التي امتنعت عن الكشف عن مستنداتها الماليىة ؛ وان القىانون مخىالف العالنىات في لكشف الفاسدين وخاصة 

ة عىىىن منيمىىىة االنتوسىىىاي التىىىي تيكىىىد عىىىدم عىىىزل ريسىىىاء االجهىىىزة الصىىىادر  2013وبكىىىين  2007ومكسىىىيكو  1977ليمىىىا فىىىي 
الرقابية ليمان فاعهيتها .شريف عيسىى , اقالىة السيسىي ريسىاء االجهىزة الرقابيىة تصىفية حسىابات ام تطهيىر , مقىال منشىور 

مسىاًء . ينيىر فىي ذات االتجىار  10:12السىاعة  13/1/2022تىاريخ الزيىارة     www.almalnews.comعهىى الموقىع 
  www.akhber.comاحمد جمىال الىدين , السيسىي يىتحكم بريسىاء الهيئىات الرقابيىة بالقىانون , مقىال منشىور عهىى الموقىع 

.مساءً  10:21الساعة  13/1/2022تاريخ الزيارة 

http://www.almalnews.com/
http://www.akhber.com/


69 
 

فىىي مواجهىىة السىىهطة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىةفىىي العىىراق فىىأن ترسىىيخ االسىىتقالل االداري لمجهىى  و         
يعهىن  إذ,(1)التنفيذية احد يمانات استقاللية المجه  ويتم ل ذلت في كيفية ترشيح رئي  واعياء المجهى 

ال تقىىل  ولمىىدة هىاجميعالىىوزراء عىن فىىتح بىىاب التقىديم لهترشىىيح لعيىوية المجهىى  فىىي وسىائل االعىىالم  مجهى 
أمىىا مىىا يتعهىىق باعفىىاء  ,(3)النىىواب مجهىى يىىنهم عهىىى تعي ليصىىادق؛  (2)يومىىاً  30يومىىًا وال تزيىىد عهىىى  20عىىن 

رئي  المجه  ونائبه واالعياء فيتم ذلت باقتراال من مجه  الوزراء ومصادقة مجه  النواب حسب المادة 
وبىىذلت فىىأن المشىرع العراقىىي أحىىاط المجهى  بقىىدر مىىن االسىتقالل فىىي الجانىىب / امنىًا( مىىن قىىانون المجهى  5)

 المقارنة.العيوي اوسع مما نصت عهيه الدول 
فىأن امكانيىة تجديىد واليىة المجهى  بصىريح نىص  ومىن  مىةلم يحدد المشرع الدستوري والية المجه  و       

القانون من شأنه ان يكون وسيهة يغط اتجار اعياء المجهى  لحىرف سياسىاته فىي تنيىيم شىيون الوييفىة 
غيىر قابهىة لهتجديىد بمىا مىن شىأنه , لذلت نييد من ذهب بحق الى تحديد والية المجهى  بواليىة واحىدة  العامة

 .(4)القانون التي ال يعهوها سهطان سهطةاطالق يد المجه  في تنفيذ سياساته تحت 
 الجانب الوييفي  .2

يتجهىىىى الجانىىىىب الىىىىوييفي مىىىىن االسىىىتقالل االداري فىىىىي كيفيىىىىة صىىىىدور قىىىرارات المجهىىىى  والطعىىىىن فيهىىىىا      
 وسهطته في ويع نيامه الداخهي , وسنويح كل من هذر المياهر في فقرة مستقهة :

 :  لية اصدار القرارات. أ
يعد اتخاذ القرارات االدارية من وسائل االدارة المهمة وامتيازاتهىا والجىل ذلىت قيىد القىانون سىهطة االدارة      

ولكىن عنىدما يمىنح  ,(5)بقيود عديدة واوجد عدة صور لهرقابة عهيها الرغامها عهى االمت ىال لسىهطان القىانون
دون معقىىب عهيهىىا مىىن السىىهطة مىىن ييميىىة القىىانون لمجهىى  او هيئىىة معينىىة سىىهطة اصىىدار قىىرارات فرديىىة وتن

, ففىىي مصىىر يتمتىىع الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة  (6)تجىىار تهىىت السىىهطةالتنفيذيىىة فىىذلت يجسىىد اسىىتقاللها 
( 118( من قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة رقم )2المادة ) بموجبالنهائية بسهطة اصدار القرارات 

تجىىىىار العىىىىامهين فيىىىىه كمىىىىا لىىىىوكالء الجهىىىىاز سىىىىهطات فهىىىىرئي  الجهىىىىاز سىىىىهطة الىىىىوزير المعىىىىدل  1964لسىىىىنة 
                                                           

 165ص د.هشام جميل كمال, مصدر سابق , (1)
 . المعدل 2009( لسنة 4أ( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )/  رابعاً / 5( المادة )2)
 المعدل. 2009( لسنة 4/  ال ًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )5المادة )( 3)
 .166ص د.هشام جميل كمال, مصدر سابق , (4)
 . 13, صمصدر سابق  مهدي , غازي فيصلد.عدنان عاجل عبيد و د. (5)
 167ص  د.هشام جميل كمال, المصدر السابق , (6)
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واختصاصىىات وكىىالء الىىوزارات ؛ وبىىذلت لهجهىىاز سىىهطة اصىىدار القىىرارات النهائيىىة , أمىىا فيمىىا يخىىص عالقىىة 
الجهىىاز بالوحىىدات التىىي يتىىألف منهىىا الهيكىىل االداري لهدولىىة والهيئىىات والميسسىىات التىىي يشىىمهها اختصاصىىه 

المدنيىىىة واجىىراء المراجعىىىة فيمىىىا  الخدمىىةالحيات الجهىىاز ال تتعىىىدى اصىىدار التعهيمىىىات لتنفيىىذ قواعىىىد فىىأن صىىى
يتعهىىق بانشىىاء االجهىىزة الجديىىدة ومراجعىىة مشىىروعات الميزانيىىة ومعاونىىة االدارات فىىي مجىىال التىىدريب ويقىىوم 

ن مىىن التطبيىىق السىىهيم بىىالتفتيت واجىىراء الدراسىىات واالبحىىا  واالطىىالع عهىىى االوراق والمسىىتندات التىىي تمكىى
 . المدنية الخدمةلقواعد 

ومىن ؛(1)المدنية االردني فيتمتع رئيسه بسهطة الوزير فيما يتعهق بادارة شيون الديوان الخدمةاما ديوان      
وفيما عداها فأنه يرسم السياسات ويقىدم له سهطة اصدار القرارات النهائية فيما يخص شيون الديوان ,   مة

المدنية ويرشح من يرار مناسبًا لمىلء الويىائف  الخدمة مجه  منالمقترحات ومشروعات التعهيمات لتعتمد 
يتىولى مهىام رقابيىة لهتأكىد مىن التطبيىق السىهيم لقواعىد و الشاغرة ليصدر قرار التعيين من السهطة المختصىة, 

  .(2)صددها تقريرًا لرئي  الوزراءالمدنية عهى ان يرفع ب الخدمة

لرئي  ا فياًل عنبحيور خمسة اعياء  االتحادي العامة الخدمة مجه وفي العراق تنعقد جهسات      
او نائبىىىىه وتصىىىىدر القىىىىرارات باالغهبيىىىىة المطهقىىىىة وفىىىىي حىىىىال تسىىىىاوي االصىىىىوات يىىىىرجح الجانىىىىب الىىىىذي معىىىىه 

المعىدل فأنىىه يتمتىىع  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىادي العامىىة الخدمىة مجهىى ولىىدى اسىتقراء قىىانون ,(3)الىرئي 
/سابعًا( رئىي  المجهى  5)بسهطة اتخاذ القرارات النهائية في مواجهة العامهين في المجه  اذ خولت المادة 

صىىالحيات الىىوزير فيمىىا يتعهىىق بالشىىيون االداريىىة والماليىىة لهمجهىى  , وفىىي نطىىاق عالقىىة المجهىى  بىىالوزارات 
السىىيما فىىي مجىىاالت و ة عامىىة فىىأن لهمجهىى  اصىىدار قىىرارات اداريىىة نهائيىىة مهزمىىة والجهىىات التىىي تيىىم وييفىى

وعهيىىه ال يىىد لهسىىهطة التنفيذيىىة فىىي تعىىديل قىىرارات المجهىى  او الغائهىىا وال  التعيىىين واعىىادة التعيىىين والترقيىىة,
وهىىىىىذا يعىىىىىزز اسىىىىىتقالل المجهىىىىى  فىىىىىي مواجهىىىىىة السىىىىىهطة سىىىىىبيل لهنيىىىىىل منهىىىىىا اال بطريىىىىىق الطعىىىىىن القيىىىىىائي 

سىهطة أوسىع فىي اصىدار القىرارات االداريىة النهائيىة  االتحىادي العامة الخدمةفأن لمجه   ومن  مة,يذيةالتنف
 المدنية في التشريعات المقارنة . الخدمةقياسًا باجهزة 

 

                                                           

 .المعدل 2020( لسنة 9( من نيام الخدمة المدنية رقم )/أ8المادة ) (1)
 .المعدل 2020( لسنة 9( من نيام الخدمة المدنية رقم )9المادة ) (2)
 المعدل . 2009( لسنة 4مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )( من قانون 8المادة ) (3)
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 ويع النيام الداخهي . ب
 المعىىىدل 1964( لسىىىنة 118( مىىىن قىىىانون الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة رقىىىم )1المىىىادة ) عىىىدت      

الهيئىىىات  2014الدسىىىتور المصىىىري لسىىىنة  نعىىىتوقىىىد  , الىىىوزراء مجهىىى الجهىىىاز هيئىىىة مسىىىتقهة تابعىىىة لىىىرئي  
التي تمكنه مىن  ةالداخهي الهوائحالمستقهة باالستقالل االداري والمالي والفني وذلت يقتيي ان ييع الجهاز 

 . الجهاز قانونتنفيذ 
رقىم  المدنيىة الخدمىةمدنية نديمىت احكامىه بموجىب نيىام ال الخدمةأما في االردن فقد مر بنا ان ديوان      

المدنيىة ويىبط  الخدمىةولتيسىير العمىل فىي ديىوان , النيام هيئة مستقهة عدر إذالمعدل ؛  2020( لسنة 9)
نشىىاطه فقىىد اعتىىاد الىىديوان اصىىدار دليىىل لمهىىام المىىديريات والوحىىدات التىىي يتىىألف منهىىا والتحىىدي  عهيىىه كهمىىا 

 .(1)رأى يرورة لذلت
المعىىدل لهمجهىى   2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى مىىنح قىىانون فقىىد وفىىي العىىراق      

صىىالحية اصىىدار نيامىىه الىىداخهي والتعهيمىىات الالزمىىة لتنفيىىذ احكىىام هىىذا القىىانون بمىىا يىىنيم سىىير العمىىل فيىىه 
مجه  ان ويع المجهى  , وما يعزز استقاللية ال (2)وويع االطار القانوني لحقوق وحريات االعياء فيه
 .(3)لنيامه الداخهي ال يخيع لمصادقة السهطة التنفيذية

 ج. التمتع بالشخصية المعنوية
مجموعة من  أوتعد الشخصية المعنوية " مجموعة من االشخاص تستهدف تحقيق غرا مشترت         

, يعتىىرف لهىىا القىىانون بالشخصىىية القانونيىىة التىىي تجعههىىا اهىىاًل لاللتىىزام  ةمحىىدد غايىىةاالمىىوال ترصىىد لتحقيىىق 
سىبق الحىدي  منىا بىأن الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة و ,  (4)استقالاًل عن االفراد او االمىوال المكونىة لهىا"

فأنهىا اعترفىت  2014( مىن دسىتور 215في مصىر هيئىة مسىتقهة ولىدى عطىف النيىر عهىى احكىام المىادة )
لىىىم ييىىىع احكامىىىًا عامىىىة  1952امىىىا فىىىي االردن فىىىأن دسىىىتور لههيئىىىات المسىىىتقهة بالشخصىىىية االعتباريىىىة , 

عهىىىى تمتىىىع الىىىديوان المعىىىدل   2020( لسىىىنة9المدنيىىىة رقىىىم ) لخدمىىىةانيىىىام  ولىىىم يىىىنص, لههيئىىىات المسىىىتقهة 
 .بالشخصية المعنوية

                                                           

, منشىور عهىى  2019ديوان الخدمة المدنية , دليل المهام لهمديريات والوحدات االدارية في ديوان الخدمىة المدنيىة لعىام  (1)
 مساًء . 10:59الساعة  6/1/2022تاريخ الزيارة    http://www.csb.gov.joالموقع االلكتروني االتي 

 المعدل . 2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )15المادة ) (2)
 . 169ص د.هشام جميل كمال , مصدر سابق , (3)
 . 72ص , 1990د. محمد الشافعي ابو را  . القانون االداري , بدون طبعة , عالم الكتب , القاهرة ,  (4)

http://www.csb.gov.jo/
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 2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى وفىي العىىراق فقىىد اعتىىرف المشىىرع فىىي قىانون        
المعىىىىدل لهمجهىىىى  بالشخصىىىىية المعنويىىىىة ؛ فبىىىىدون االعتىىىىراف لهمجهىىىى  بالشخصىىىىية المعنويىىىىة ينىىىىتقص مىىىىن 
اسىىتقالليته, ولكىىن الشخصىىية المعنويىىة بحىىد ذاتهىىا لىىي  بىىاالمر الحاسىىم لتمتىىع المجهىى  باالسىىتقاللية ؛ فقىىد 

 عىامالً  تعد نهاإال أهرقابة بشتى صورها يعترف القانون لهيئة ما بالشخصية المعنوية ولكنها تبقى معرية ل
فىىي تجهىىي اسىىتقاللية المجهىى  لمىىا يترتىىب عهيهىىا مىىن أ ىىار قانونيىىة متم هىىة باههيىىة التقايىىي وتحمىىل  اً مسىىاعد

 . (1)المسيولية واستقاللية الذمة المالية
 االستقالل المالي نطاق  انيًا : 
لهدولىة فىي  العامىةالموازنىة  يىمنهمجهى  ليرتكز مفهوم االستقالل المالي عهى وجود اعتمادات ماليىة      

يىىمن القواعىىد دون تعقيىىب مىىن السىىهطة التنفيذيىىة ولكىىن مىىن لىىه الحريىىة فىىي التصىىرف بهىىا  ابىىواب منفصىىهة
  (2).القانونية
لههيئىىات المسىىتقهة باالسىىتقالل المىىالي وهىىذا ينطبىىق بطبيعىىة  2014اعتىىرف الدسىىتور المصىىري لسىىنة       

الحال عهى الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة كهيئة مستقهة , اما في االردن فأن الدستور االردنىي لىم ييىع 
 2020( لسىىىنة 9رقىىىم ) المدنيىىىة الخدمىىىةنيىىىام  ؛ ولىىىدى اسىىىتقراءاحكامىىىًا عامىىىة لههيئىىىات المسىىىتقهة كمىىىا رأينىىىا 

السىىيما فىىي الجوانىىب االداريىىة و فأنىىه مىىنح رئىىي  الىىديوان صىىالحية الىىوزير فىىي تسىىيير شىىيون الىىديوان المعىىدل 
 , وهذا يدل عهى تمتع رئي  الديوان باالستقالل المالي الدارة شيونه الداخهية.(3)والمالية
السىىىىهطة  موازنىىىىةمنفصىىىىهة عىىىىن  االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى فىىىىأن موازنىىىىة  امىىىىا فىىىىي العىىىىراق          
التىىىي تيىىىعها وزارة  العامىىىةفىىىي حىىىدود القواعىىىد الماليىىىة  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى  يعىىىدها؛أذ التنفيذيىىىة

وزارة الماليىة  تدرسىهاالتىي تغىذي موازنىة الدولىة ؛  ىم  العامىةالمالية الن االخيرة هي مىن تعىد المىوارد الماليىة 
النىواب وهىذا ال  مجهى , وتخيىع لمصىادقة  (4)لهقواعىد الماليىةنفقات وااليىرادات لهتأكد من مطابقة جانبي ال

يخل باستقاللية المجه  الن السهطة التشريعية هىي السىهطة المختصىة بفحىص النفقىات وااليىرادات بواسىطة 
لجانهىىا المختصىىة ومراجعىىة الحسىىابات الختاميىىة , ولكىىن االسىىتقاللية الماليىىة لهمجهىى  ال تعنىىي مطهقىىًا عمهىىه 

                                                           

 .170ص د.هشام جميل كمال , مصدر سابق , (1)
 .44ص, د. عدنان عاجل عبيد , جودة احكام المحكمة االتحادية العهيا في العراق , مصدر سابق  (2)
 .المعدل 2020( لسنة 9/ب( من نيام الخدمة المدنية رقم )8المادة ) (3)
فىىي وزارة الماليىىة برسىىم خطىىط االنفىىاق الجىىاري واالعتمىىاد االولىىي لهموازنىىة العامىىة لهدولىىة وتىىأمين تخىىتص دائىىرة الموازنىىة  (4)

, المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة  1981( لسىىنة 92قىىانون وزارة الماليىىة رقىىم )/ انيىىًا( مىىن 7االعتمىىادات الماليىىة لهىىا , المىىادة )
 . 1981لسنة  2847بالعدد 
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ف اعتماداتىىه الماليىىة كيفمىىا يشىىاء انمىىا مقيىىدأ خىىارج المنيومىىة القانونيىىة لهدولىىة وتحىىررر مىىن اي رقابىىة وصىىر 
باحكام النيام المحاسىبي الالمركىزي وخايىعًا لتىدقيق ديىوان الرقابىة الماليىة لهتأكىد مىن مطابقىة المصىروفات 

التىي تتصىرف فىي االمىوال  هىاجميعيمتد نطىاق اختصىاص الىديوان ليشىمل الىدوائر , اذ  لهتخصيص المعتمد
 .(1)العامة
 االستقالل الفني نطاق  ال ًا : 
عىىىدم خيىىىوع المجهىىى  فىىىي مباشىىىرته الختصاصىىىاته لهسىىىهطات يىىىذهب مفهىىىوم االسىىىتقالل الفنىىىي الىىىى        

لكي يمكن ايفاء صفة االسىتقالل عهىى تهىت  سهطان القانون الذي ينيم عمهه ويرسم مهامهلاالخرى سوى 
الي هيئىىة او ميسسىىة او شىىركة تتمتىىع تمتع باالسىىتقالل االداري والمىىالي ي بىىت الفىى,   (2)الهيئىىة او الميسسىىة

متىىىع باالسىىىتقالل التانمىىىا يجىىىب عهيهىىىا وهىىىذا ال يكفىىىي اليىىىفاء صىىىفة االسىىىتقاللية ؛  (3)بالشخصىىىية المعنويىىىة
االسىىتقالل المىىالي  فيىىاًل عىىنففىىي مصىىر يتمتىىع الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة باالسىىتقالل الفنىىي ,الفنىىي

, وفىىي االردن لىىم يىىنص دسىىتور سىىنة  2014( مىىن الدسىىتور المصىىري لعىىام 214واالداري بموجىىب المىىادة )
/أ( مىن نيىام 8ولم يبين مقومات استقاللها , وباستقراء المىادة )عهى احكام عامة لههيئات المستقهة  1952

ت بتأسىىي  هيئىىة مسىىىتقهة تىىدعى ديىىىوان المعىىىدل فأنهىىا قيىىى 2020( لسىىنة 9الخدمىىة المدنيىىة االردنىىىي رقىىم )
جمهوريىىة دسىىتور  ( مىىن107مىىادة )ال وفىىي العىىراق فىىاندون بيىىان مقومىىات اسىىتقالله , مىىن الخدمىىة المدنيىىة 

؛ مقومىىات اسىىتقالل المجهىى بصىىرال تلىىم  االتحىىادي العامىىة الخدمىىةلمجهىى   تالتىىي أسسىى 2005العىىراق لعىىام 
عهىىىى المعىىىدل  2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى قىىىانون  ( مىىىن2المىىىادة )وقىىىد نصىىىت 

المجهى  فىي االستقالل االداري والمالي لهمجه  ويرب صفحًا عن استقالله الفني وهذا ال يحقق استقالل 
 .مواجهة السهطات االخرى

عىىن الكيفيىىة التىىي نيىىم بهىىا دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لسىىنة  السىىطح القىىانوني تسىىايل   عهىىىوقىىد يطفىىو       
بالسهطات االخرى وما اذا كانت تهت الرابطة القانونية كافية  االتحادي العامة الخدمة مجه عالقة  2005

 ليمان استقاللية المجه  ؟ 

                                                           

( لسىىنة 4217منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد ) 2011( لسىىنة 31الرقابىىة الماليىىة رقىىم ) ( مىىن قىىانون ديىىوان8المىىادة ) (1)
2011. 

 .44ص, د. عدنان عاجل عبيد , جودة احكام المحكمة االتحادية العهيا في العراق , مصدر سابق  (2)
فىىي الجزائىىر , رسىىالة ماجسىىتير بىىاحمو مصىىطفى و عزيىىزي عبىىد القىىادر , المرفىىق العىىام ورهىىان تحسىىين الخدمىىة العموميىىة  (3)

 . 20, ص 2019قسم الحقوق في جامعة احمد دراية ادرار , الجزائر ,  –مقدمة الى كهية الحقوق والعهوم السياسية 
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ويىىىىع الهيئىىىىات  إذلقىىىىد تشىىىىيت كهمىىىىة الدسىىىىتور ازاء عالقىىىىة الهيئىىىىات المسىىىىتقهة بالسىىىىهطات االخىىىىرى ,      
هيئات مرتبطة بمجه  النواب متم هة بىديوان الرقابىة الماليىة  االولالمستقهة يمن مفاهيم خمسة : المفهوم 

 مجهى وهيئة االعالم واالتصالت وهيئة دعىاوى المهكيىة العقاريىة ؛ والمفهىوم ال ىاني هيئىات خايىعة لرقابىة 
والمفويىىىىىىىية العهيىىىىىىىا لحقىىىىىىىوق  هيئىىىىىىىة النزاهىىىىىىىةالنىىىىىىىواب تتم ىىىىىىىل بالمفويىىىىىىىية العهيىىىىىىىا المسىىىىىىىتقهة لالنتخابىىىىىىىات و 

النىواب ؛ والمفهىوم الرابىع هيئىات مرتبطىة  مجهى والمفهوم ال ال  جعل البنت المركزي مسىيواًل امىام االنسان؛
 الدسىىتوربمجهىى  الىىوزراء متم هىىة بميسسىىة الشىىهداء ودواويىىن االوقىىاف ؛ والمفهىىوم الخىىام  هيئىىات لىىم يىىنص 

رقىم  االتحىادي العامىة الخدمىة مجه , ولكن قانون  (1)االتحادي العامة الخدمة مجه عهى ارتباطها ومنها 
 .المعدل جعل المجه  مرتبطًا بمجه  النواب 2009( لسنة 4)

( فىي 2010/اتحاديىة/88قرارها المرقم )ازاء ذلت ففي المحكمة االتحادية العهيا في العراق  وتأرجحت      
( 110/1086الىوزراء بالكتىاب المىرقم )م.ر.ن/ / مجه ؛ بناًء عهى طهب السيد رئي   (2)18/1/2011
. . . وهذر الهيئات ليست احدى السهطات االتحادية المستقهة التي تتكون " اذ اقرت بأن 2/12/2010في 

مىىن الدسىىتور وهىىي السىىهطات التشىىريعية  47منهىىا جمهوريىىة العىىراق المنصىىوص عهيهىىا حصىىريًا فىىي المىىادة 
ا  مبىىدأ تمىىار  مهامهىىا المرسىىومة بالدسىىتور والقىىانون بصىىورة مسىىتقهة وعهىىى اسىىوالتنفيذيىىة والقيىىائية والتىىي 
لهيئىىات ا –. . . وانمىىا هىىي  "مىىن قرارهىىا فىىي حىىين قيىىت فىىي مويىىع اخىىر  "الفصىىل بىىين السىىهطات . . .

تقىىوم بهىىا عهىىى  جىىزء مىىن احىىدى هىىذر السىىهطات ومرجعيتهىىا يهىىزم ان تحىىددها طبيعىىة المهىىام التىىي –المسىىتقهة 
 . ". . .وفق القانون 

الهيئىىىات المسىىىتقهة ليسىىىت احىىىدى السىىىهطات  عىىىدت االوليتيىىىح مىىىن ذلىىىت ان المحكمىىىة فىىىي المويىىىع       
الهيئىىات المسىىتقهة جىىزء مىىن احىىدى السىىهطات  عىىدتخىىر فىىي مويىىع ا فىىي حىىينالتقهيديىىة فىىي الدولىىة  العامىىة
قيت انفًا  المذكور, وفي مويع  ال  من القرار  (3)التقهيدية ؛ وهنا اعترى التناقا حكم المحكمة العامة

الىىوزراء  مجهىى . . . ارتبىىاط بعىىا الهيئىىات المسىىتقهة بمجهىى  النىىواب ال يحىىول دون اشىىراف "بىىأن المحكمىىة 
تخطىيط  –الىوزراء : اواًل  مجهى /اواًل من الدسىتور ونصىها يمىار  80عهى نشاطاتها تطبيقًا الحكام المادة 

لجهىىات غيىىر المرتبطىىة , واالشىىراف عهىىى عمىىل الىىوزارات وا العامىىةدولىىة , والخطىىط له العامىىةوتنفيىىذ السياسىىة 

                                                           

 . 102مهدي , مصدر سابق, ص غازي فيصلد.عدنان عاجل عبيد و د.  (1)
, منشىور عهىى موقىع المحكمىة  18/1/2011( فىي 2010/اتحاديىة/88)قرار المحكمة االتحاديىة العهيىا فىي العىراق رقىم  (2)

https://www.iraqidevelopers.com  مساًء . 12:22الساعة  17/1/2022, تاريخ الزيارة 
 .42ص مصدر سابق , عدنان عاجل عبيد , جودة احكام المحكمة االتحادية العهيا في العراق , (3)

https://www.iraqidevelopers.com/
https://www.iraqidevelopers.com/
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, وهنا جمعت المحكمة االتحادية العهيىا فىي المفهىوم القىانوني بىين الهيئىات المسىتقهة والجهىات  "بوزارة . . .
التنفيذيىىىىة يرأسىىىىها شىىىىخص بدرجىىىىة ان االخيىىىىرة جىىىىزء مىىىىن السىىىىهطة  عهىىىىى الىىىىرغم مىىىىنغيىىىىر المرتبطىىىىة بىىىىوزارة 

الى ان مفهوم االستقالل يعنىي االسىتقالل المىالي في قرارها المذكور ذهبت المحكمة االتحادية العهيا و ؛وزير
واالداري ولىىم تشىىر الىىى االسىىتقالل الفنىىي , وهنىىا بىىداًل مىىن ان تزيىىل المحكمىىة مىىا اعتىىرى المفهىىوم الدسىىتوري 

 . (1)وقعت هي االخرى في المحيورلههيئات المستقهة من غموا 
 االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى انطالقىىًا مىىن مبىىدأ الفصىىل بىىين السىىهطات ان مىىن ذهىىب الفقىىه  ومىىن      

يباشر مهام ذات طبيعة تنفيذية لىذلت ال مسىوغ الرتباطىه بالسىهطة التشىريعية بىل بالسىهطة التنفيذيىة المتم هىة 
ت بىىىل نىىىرى ان يكىىىون , وال نتفىىق مىىىع ذلىىى (2)بمجهىى  الىىىوزراء التفىىىاق ذلىىىت مىىىع طبيعىىة المهىىىام التىىىي يقىىىوم بهىىىا

النىىواب ال مرتبطىىًا بىىه شىىأنه فىىي ذلىىت شىىأن هيئىىة النزاهىىة والمفويىىية العهيىىا  مجهىى المجهىى  خايىىعًا لرقابىىة 
 النتخابات.للحقوق االنسان والمفويية العهيا المستقهة 

كونها هة ال يجعهها بمنأى عىن المسىيولية؛الجدير باالشارة فأن تحقيق مقومات استقالل الهيئات المستق     
 . (3)ال تخرج عن ميهة القانون صيانة لحقوق االفراد وحرياتهم ومن  مة العامةتتمتع بامتيازات االدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 44- 43ص المصدر السابق ,عدنان عاجل عبيد ,  (1)
 . 2ص عهي فايل فوزي , مصدر سابق (2)
عماد صوالحية , االسا  القانوني لقيام مسيولية السهطات االدارية المستقهة , بحى  منشىور فىي مجهىة العهىوم االنسىانية  (3)

 .186, ص 2020,  3في جامعة ام البواقي , الجزائر , المجهد السابع , العدد 
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 الفصل الثاني

في اشغال االتحادي  العامة الخدمة مجلسنطاق اختصاصات 
 العامةالوظائف 
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 الفصل الثاني

 العامة االتحادي في اشغال الوظائف العامةنطاق اختصاصات مجلس الخدمة 

يعد تقدم المجتمع فىي شىتى المجىاالت مسىيولية الدولىة والجهىاز االداري هىو االداة التىي تسىتعين بهىا الدولىة 
الن  الخهية االولى في التنييم البنيوي لهجهاز االداري لهدولة العامة, وتعد الوييفة  (1)لهنهوا بمسيوليتها

تباشىىر االدارة اعمالهىىا  إذ,  (2)نشىىاطها بواسىىطتها العامىىةة التىىي تباشىىر المرافىىق المويىىف العىىام االداة الرئيسىى
بواسىىطة اشخاصىىًا طبيعيىىين ومىىدى نجاحهىىا فىىي اداء مىىا منىىاط بهىىا مىىن اختصاصىىات يعتمىىد عهىىى نجىىاحهم 

ادم االمىىىة لىىىذلت فىىىأن منحىىىه , وبمىىىا ان المويىىىف ذراع الدولىىىة وخىىى (3)وكفىىىايتهم ومىىىدى احساسىىىهم بالمسىىىيولية
, وعهىىى رأ  تهىىت االمتيىىازات سىىهطة اتخىىاذ قىىرارات  (4)الخدمىىةجىىاء تسىىهياًل الداء تهىىت  والحمايىىةاالمتيىىازات 

 .(5)نافذة منشئة لهحقوق والواجبات

وتبقى االدارة مسيولة عن اعمال مويفيها اذا ما جانبت اعمالهم جادة الصواب ولكن لي  مسىيولية       
لىىىذلت تتبىىىىع االدارة مجموعىىىىة مىىىىن ,  (6)ا فىىىىي حىىىدود التوفيىىىىق بىىىىين حقىىىىوق الدولىىىة وحقىىىىوق االفىىىىرادمطهقىىىة انمىىىى

وتختهىىف تهىىت  العامىىةاالجىىراءات واالسىىاليب لهكشىىف عىىن افيىىل المرشىىحين واك ىىرهم كفىىاءة لشىىغل الويىىائف 
الويىىائف فىىي مسىىتويات مختهفىىة تبعىىًا لواجبىىات  تدرتىىب كىىذلت,  (7)االسىىاليب بطبيعىىة الحىىال مىىن بهىىد الىىى اخىىر

                                                           

دار النهيىىة العربيىىة , القىىاهرة  , لىىى , الطبعىىة االو ,  الوييفىىة العامىىة _ د. انىىور احمىىد رسىىالن , وسىىيط القىىانون االداري( 1)
 .4, ص 1997مصر , 

دعىىاء حمىىود عبىىد , تجىىاوز حىىدود السىىهطة فىىي الوييفىىة العامىىة , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة الدراسىىات المسىىتدامة , المجهىىد ( 2)
 .834, ص 2021ال ال  , العدد الرابع , 

لتىىولي الوييفىىة العامىىة فىىي يىىوء يىىاهرة المويىىف  د. سىىحر جبىىار يعقىىوب و د. عهىىي عىىادل اسىىماعيل , النيىىام القىىانوني( 3)
 .539, ص 2017الفيائي , بح  منشور في مجهة المحقق الحهي لهعهوم القانونية والسياسية , العدد االول , 

نايم احمد عارف , جوانب من التنييم التشريعي لهوييفة العامة فىي الممهكىة االردنيىة الهاشىمية , بحى  منشىور فىي د. ( 4)
 .14, ص 1986 , سات , العدد التاسعمجهة درا

, ترجمة  منصىور القايىي , الطبعىة االولىى , الميسسىة  االولالجزء  –جورج فوديل و بيار دلفولفيه , القانون االداري ( 5)
 . 192ص,  2008الجامعية لهدراسات والنشر والتوزيع , بيروت , 

دراسىة مقارنىة ,الطبعىة االولىى , دار الكتىاب الجىامعي ,  –د. محمد بكر حسين , مسيولية االدارة عن اعمال مويفيها ( 6)
 .24ص,  1988القاهرة , مصر , 

د. عهي عبد اهلل و د. بو طويل رقية , التوجه نحو التوييف القائم عهى اسا  الكفاءات في الوييفىة العموميىة , بحى  ( 7)
 .20مساًء , ص 9:35الساعة  9/2/2022تاريخ الزيارة    https://www.asjp.cerist.dzوقع االلكتروني منشور عهى الم

https://www.asjp.cerist.dz/
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, وال يمكىىن دخىىول اي مىىن تهىىت الويىىائف اال  (1)ومسىىيوليات كىىل وييفىىة والشىىروط القانونيىىة الالزمىىة لشىىغهها
 . (2)العامةهوييفة لبتوافر الشروط التي استهزمها القانون في المتقدم 

يىىة واالقتصىىادية فقىىد زادت االعبىىاء التىىي تقىىع ونيىىرًا لزيىىادة تىىدخل الدولىىة فىىي شىىتى المجىىاالت االجتماع     
اعبائهىا فىي مجىاالت االمىن الىداخهي والخىارجي ومرفىق العدالىة,وترتيبًا  فياًل عىن العامةعهى كاهل االدارة 

اقتيىت اليىرورة ان  لىذلت,  (3)العامىةعهى ذلت زاد عدد المويفين زيادة كبيرة مما ادى الى زيادة النفقىات 
أسىىىاليب واجىىىراءات قانونيىىىة تكفىىىل وصىىىول االك ىىىر كفىىىاءة مىىىن بىىىين المتقىىىدمين لشىىىغل تسىىىهت الىىىنيم القانونيىىىة 

عهد بعيها الى اجهزة خدمىة مدنيىة متخصصىة الختيىار المىيههين مىن بىين التقىدمين  إذ؛  العامةالويائف 
؛ ولكىىن الويىىائف ليسىىت بطبيعىىة واحىىدة فمنهىىا تنفيذيىىة عاديىىة ومنهىىا ويىىائف ذهنيىىة  العامىىةلشىىغل الويىىائف 

,لىذلت فىأن (4)تمار  التخطىيط واالشىراف والرقابىة عهىى مىن يشىغل الويىائف العاديىة وهىي الويىائف القياديىة
فقىد خصىىت اغهىب التشىىريعات الويىائف القياديىىة جميعهىىا هويىائف احىىدة لاسىاليب واجىراءات التعيىىين ليسىت و 

اجراءات وأسىىاليب خاصىىة تتناسىىب مىىع طبيعىىة تهىىت الويىىائف تختهىىف عىىن االجىىراءات المتبعىىة فىىي تعيىىين بىى
ان الىىىىنيم القانونيىىىىة قىىىىد اخىىىىذت بعىىىىين االعتبىىىىار الطبيعىىىىة الخاصىىىىة لىىىىبعا الويىىىىائف و ,  العاديىىىىةالويىىىىائف 

تقهىدها مىن  كالويائف االمنية والقياء والخدمة في السىهت الدبهوماسىي فاحاطتهىا بىاجراءات مغىايرة ليىمان
 االولمبح ىين نخصىص  عهىىاشخاص يمتهكون من الميهالت ما يتناسب معها ؛لذلت سنقسىم هىذا الفصىل 

 يكىىونفىىي اشىىغال الويىىائف القياديىىة , فيمىىا  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى منهمىىا لهبحىى  فىىي اختصىىاص 
 من است ناءات. وما يرد عهيه العاديةاختصاص المجه  في اشغال الويائف  لدراسةال اني  المبح 

 

 

 
                                                           

د. محمىىد رفعىىت عبىىد الوهىىاب , النيريىىة العامىىة لهقىىانون االداري , بىىدون طبعىىة , دار الجامعىىة الجديىىدة , االسىىكندرية , ( 1)
 .354,ص 2012مصر , 

 .6, ص 2018د. مهند نوال , القانون االداري _ الجزء ال اني , بدون طبعة , الجامعة االفترايية السورية , سوريا , ( 2)
د. محمىىد عبىىىد العىىال السىىىناري , نيىىم واحكىىىام الوييفىىىة العامىىة والسىىىهطة االداريىىة والقىىىانون االداري فىىي جمهوريىىىة مصىىىر ( 3)

 .13, ص 2007دراسة مقارنة , الطبعة االولى , دار النهية العربية لهنشر والتوزيع , القاهرة , مصر ,  –العربية 
عهىىىي سىىىعد اهلل , النيىىىام القىىىانوني لهويىىىائف العهيىىىا فىىىي الجزائىىىر , رسىىىالة ماجسىىىتير , قىىىدمت الىىىى كهيىىىة الحقىىىوق والعهىىىوم ( 4)

 .6, ص 2014لجزائر , السياسية _ قسم الحقوق في جامعة محمد خيير _ بسكرة , ا
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 االول المبحث

 في اشغال الوظائف القيادية العامة الخدمة مجلس اختصاصنطاق 

تتم ىىل االولىىى فىىي وجىىود تنيىىيم بنيىىوي  العامىىةهنىىات دعامتىىان أساسىىيتان تىىنها عهيهمىىا ادارة المرافىىق      
محكىىىم يتناسىىىب مىىىع طبيعىىىة المهىىىام المنتيىىىر مىىىن المرفىىىق العىىىام ادائهىىىا , وأمىىىا االخىىىرى فتتم ىىىل بوجىىىود كىىىادر 

العمىود الفقىري لهجهىاز  يم هىونان المويفين  إذ,  (1)العامةوييفي مدرب قادر عهى مواجهة اعباء الوييفة 
, وتقف القيادات االدارية عهىى قمىة  (2)ذ ما مناط بها من اختصاصاتاالداري فبهم تستعين االدارة في تنفي

ا فىىىي هىىىرم الكىىىوادر الوييفيىىىة , لىىىذلت اصىىىبحت القيىىىادة االداريىىىة مىىىن الركىىىائز االساسىىىية التىىىي ال غنىىىى عنهىىى
غير رسمية وعهىى مختهىف مسىتوياتها , وتنبىع هىذر االهميىة مىن طبيعىة  سواء رسمية أمجميعها الميسسات 

المهام التي يتوالها القائد االداري مىن حيى  التخطىيط واصىدار القىرارات والرقابىة عهىى العىامهين , لىذلت فىأن 
وتم ىل , (3)القيادة االدارية لي  باالمر السهل انما تتطهب جهدًا متواصاًل لمواجهة تحديات االدارة المتجىددة

,بحيىى  ينمىىي القائىىد االداري فىىي العىىامهين قىىدراتهم عهىىى القيىىادة الذاتيىىة بمىىا (4)عالقىىة قىىوة بىىين القائىىد واالتبىىاع
 . (5)العامةيساهم في رفع مستوى الخدمات 

, امىا  ولامطهىب بىين مفهىوم الويىائف القياديىة فىي وتأسيسًا عهىى ذلىت نىرى مىن االهميىة بمكىان ان ن      
 الويائف.تهت في اشغال  االتحادي العامة الخدمة مجه في المطهب ال اني فسوف نعرج الى دور 

 

 

                                                           

فىىي دولىىة  2018طبقىىًا الحىىد  التشىىريعات لسىىنة  –د. اشىىرف حسىىين عطىىوة , مبىىاد  القىىانون االداري والمىىوارد البشىىرية ( 1)
 .121,ص 2019االمارات العربية , الطبعة الخامسة , مكتب الفالال لهنشر والتوزيع , االمارات العربية المتحدة , 

هيبي , الطبعة السابعة , المكتبة الجامعة لهطباعة والنشر والتوزيع لي , اصول القانون االداري اد. محمد عبد اهلل الحرار ( 2)
 .11,ص 2019, ليبيا , 

, ترجمة مركز التعريب والترجمة , الدار العربية لهعهوم ,  الطبعة االولىد. كارول اوكونر , القيادة االدارية الناجحة  , ( 3)
 .8بيروت , بدون سنة نشر , ص

النيرية والتطبيق , الطبعة السادسة , ترجمىة د. صىالال بىن معىاذ المعيىوف ,  –د.بيترج نور  هاو  , القيادة االدارية ( 4)
 .25, ص 2018مركز البحو  والدراسات , السعودية , 

,  2006يرفي , القيادة االدارية واالبداعية , بىدون طبعىة , دار الفكىر الجىامعي , االسىكندرية , مصىر , د. محمد الص( 5)
 .239ص
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 االولالمطلب 

 مفهوم الوظائف القيادية

لم يهتدي الفكر االداري المعاصر الى موقف موحد اتجار نشأة وحقيقة القيادة االدارية ومقوماتها وقد       
ولكىون ,(2)؛وذلىت لتعىدد الزوايىا التىي ينيىر منهىا الىى مفهىوم الوييفىة القياديىة (1)متعىددة نيريىات عهىىانقسم 

, لذا اصىبح لزامىًا فىي القائىد االداري ان يتمتىع  (3)مركز القيادة من االدارة تحاكي مركز الدماغ من االنسان
 إذ, (5)ليىه القائىد؛ لمىا لىه مىن قىدرة التىأ ير فىي االخىرين لتحقيىق مىا يصىبو ا(4)بمهارات فنيىة وانسىانية وذهنيىة

تىىرتبط فاعهيىىة االدارة بطبيعىىىة القيىىادة االداريىىة المهيمنىىىة عهىىى مقىىىدراتها البشىىرية والماديىىة لتحقيىىىق مىىا تسىىىعى 
الن نجىىىىاال االدارة يىىىرتبط بوجىىىىود قائىىىىد اداري نىىىاجح وفشىىىىهها كىىىىذلت يتسىىىبب بىىىىه قائىىىىد اداري ,  (6)االدارة اليىىىه

اقىىىىات العىىىىامهين بأسىىىىهوب متناسىىىىق فىىىىي اطىىىىار خطىىىىط القيىىىىادة االداريىىىىة هىىىىي الموجىىىىه لط بوصىىىىف,  (7)فاشىىىىل
وقد اختهفت طرق اختيار القيادات االدارية تبعًا الختالف االنيمة االداريىة والسياسىية السىائدة فىي ,(8)االدارة

                                                           

المي لهفكىىر المعهىىد العىى, و العينىىين ابىىو الفيىىل , القيىىادة االداريىىة فىىي االسىىالم , الطبعىىة االولىىىبىىد. عبىىد الشىىافي محمىىد ا( 1)
 .15, ص 1996, االسالمي , القاهرة 

,  2005نشىىىر ,  ومكىىىان سىىىعيد السىىىيد عهىىىي , الىىىوجيز فىىىي مبىىىاد  واصىىىول عهىىىم االدارة , الجىىىزء االول , بىىىدون دارد. ( 2)
 . 192ص
د. ايهاب عيسى المصري و د.طارق عبد الريوف عامر , القيادة االدارية والقائىد االداري , الطبعىة االولىى , الميسسىة ( 3)

 . 11, ص 2015العربية لهعهوم ال قافية , الجيزة , مصر , 
 2014د. وفيق النخهة , القيادة االدارية وفن التحفيز , الطبعة االولى , دار امجد لهنشىر والتوزيىع , عمىان , االردن , ( 4)

 . 47-46, ص
غازي اعطي الرفوع , المركز القانوني لشاغهي الويائف القيادية في القانون االردني , رسالة ماجستير قدمت الى كهيىة ( 5)

 .15, ص 2019, , االردن الحقوق في جامعة االسراء 
 .5ص , 2020د. عبد الحميد الخهيل , القيادة االدارية , بدون طبعة , الجامعة االفترايية السورية , سوريا ,  (6)
 , , منشأة المعارف , االسكندرية االولىالطبعة ماجد راغب الحهو , عهم االدارة العامة ومباد  الشريعة االسالمية , د.  (7)

 .324, ص 2005
د. صىىابرين عطيىىة مرسىىال , االتجاهىىات الحدي ىىة فىىي القيىىادة االداريىىة , الطبعىىة االولىىى , دار الوفىىاء لهطباعىىة والنشىىر, ( 8)

 . 15-14, ص 2014 االسكندرية ,
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, فيمىىا سنخصىىص الفىىرع ال ىىاني  االولمىىن االهميىىة بمكىىان تعريىىف القيىىادة االداريىىة فىىي الفىىرع , ف(1)كىىل دولىىة
 لويائف القيادية .لتولي ا الخاصةلبيان الشروط 

 االولالفرع 

 تعريف الوظائف القيادية

اختهف الفقه في تعريفه لهقيادة االدارية الى اتجاهات  ال  تبعًا الختالف المعيار المعتمد في تعريىف      
القيىىادة االداريىىة مىىا اذا كىىان معيىىار السىىهطة الرسىىمية او معيىىار السىىهطة المقبولىىة او المعيىىار المىىزدوج الجىىامع 

القائىد االداري وفقىًا لمعيىار السىهطة الرسىمية لهمعيارين السىابقين, فمىن الفقىه التقهيىدي مىن ذهىب الىى تعريىف 
بأنىىه "كىىل شىىىخص فىىي منيمىىة مىىىا يتمتىىع بسىىىهطة اصىىدار االوامىىر الىىىى جماعىىة مىىن المريوسىىىين عهىىى نحىىىو 

, وهنىىات مىىن ركىىن الىىى معيىىار السىىهطة  (2)يخيىىعهم لالمت ىىال الوامىىرر واال تعريىىوا لهجىىزاء الىىذي يقىىع عهىىيهم"
"القدرات واالمكانيات االست نائية الموجودة في الشخص القائم في موقع المقبولة فعرف القيادة االدارية بأنها 

التىىىىي مىىىىن خاللهىىىىا يسىىىىتطيع توحيىىىىد تابعيىىىىه او المجمىىىىوع مىىىىن النىىىىا  والتىىىىأ ير فىىىىيهم ابتغىىىىاء تحقيىىىىق القيىىىىادة 
فىىي حىىين ذهىىب انصىىار المعيىىار المىىزدوج الىىى الجمىىع بىىين المعيىىارين السىىابقين فمىىنهم مىىن عىىرف ,(3)الهىىدف"

دارية بأنها "القدرة عهى التوجيه والتنسيق واالتصال واتخاذ القىرارات والرقابىة بهىدف تحقيىق غىرا القيادة اال
 . (4)معين وذلت بأستعمال التأ ير والنفوذ او بأستعمال السهطة الرسمية عند اليرورة"

لسىىىنة ( 5قىىانون الويىىائف المدنيىىىة القياديىىة رقىىم )عىىرف فقىىىد  مصىىر فىىيمىىا عهىىى الصىىعيد التشىىىريعي أ      
الويىىائف المدنيىىة القياديىىة بأنهىىا "الوييفىىة التىىي يتىىولى شىىاغهوها االدارة القياديىىة بأنشىىطة االنتىىاج او  1991

الخدمات او تصىريف شىيون الجهىات التىي يعمهىون فيهىا مىن درجىة مىدير عىام او الدرجىة العاليىة او الدرجىة 

                                                           

دراسة نيرية ومقارنة , اطروحة دكتورار مقدمة الى كهية الحقىوق فىي جامعىة  -حسن السيد اسماعيل , القيادة االدارية  ( 1)
 .59ص , 1971القاهرة  , 

القىرار ,  د. عبد العيىيم عبىد السىالم عبىد الحميىد و د. سىالم جىروان النقبىي , القيىادة االداريىة واالمنيىة ودورهىا فىي صىنع( 2)
 .31, ص 2011الطبعة االولى , دار النهية العربية , القاهرة , 

 . 105, ص 1995القاهرة ,  , , دار النهية العربية ال انيةالطبعة د. ابراهيم درويت , الوسيط في االدارة العامة ,  (3)
دار النهية العربية , ,  االولىالطبعة مباد  االدارة العامة ,  – الكتاب االول -د. انور احمد رسالن , االدارة العامة  (4)

 . 190, ص 1973القاهرة , 



82 
 

لمدنية القيادية تشمل مىن يشىغل درجىة مىدير فأن الوييفة ا لذلتو ,(1)الممتازة او الدرجة االعهى وما يعادلها"
عىىىام او الدرجىىىة العاليىىىة او الدرجىىىة الممتىىىازة او الدرجىىىة االعهىىىى ومىىىا يعادلهىىىا فىىىي الجهىىىاز االداري والقطىىىاع 

مىىنح السىىهطة التنفيذيىىة و , وقىىد اسىىت نى القىىانون عىىدة ويىىائف مدنيىىة قياديىىة مىىن الخيىىوع الحكامىىه  (2)العىىام
 . (3)امكانية است ناء ويائف اخرى 

النافىىذ عىىرف الويىىائف القياديىىة بأنهىىا  2016( لسىىنة 81المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةوعنىىد صىىدور قىىانون          
"ويىىىائف المسىىىتويات الىىى ال  التاليىىىة لهسىىىهطة المختصىىىة والتىىىي يىىىرأ  شىىىاغهوها وحىىىدات تقسىىىيمات تنييميىىىة 

عىىرف السىىهطة و بالوحىىدة مىىن مسىىتوى ادارة عامىىة او ادارة مركزيىىة او قطاعىىات ومىىا يعادلهىىا مىىن تقسىىيمات", 
ادارة الهيئىىىىىىىة بحسىىىىىىىب  مجهىىىىىىى بأنهىىىىىىىا "الىىىىىىىوزير او المحىىىىىىىافي او رئىىىىىىىي  ( منىىىىىىىه 2دة )فىىىىىىىي المىىىىىىىاالمختصىىىىىىىة 

فيما يتعهىق بالويىائف المدنيىة القياديىة فىي لم يعد نافذًا قانون الويائف المدنية القيادية  فأنوبذلت ,االحوال"
الدولة  مجه أيد الجهاز االداري لهدولة ؛ ويبقى نافذًا فيما يخص الويائف القيادية في القطاع العام , وقد 

ألول  2016( لسىنة 81المدنيىة رقىم ) الخدمىةاستحد  قىانون و ,  (4)2017المصري ذلت في فتوى له عام 
وفىق اجىراءات تختهىف عىن شىغل الويىائف القياديىة االخىرى  شدىغهتمرة وييفة "الوكيل الدائم"  في الىوزارات 

 حسب االلية التي سيتم بيانها.      

( 5ت فىىأن الويىىائف المدنيىىة القياديىىة حسىىب قىىانون الويىىائف المدنيىىة القياديىىة رقىىم )وتأسيسىىًا عهىىى ذلىى       
تشىىمل درجىىة مىىدير عىىام او الدرجىىة العاليىىة او الدرجىىة الممتىىازة او الدرجىىة االعهىىى ومىىا يعادلهىىا  1991لسىىنة 

يىة فىي قىانون وتنطبق احكامه عهى الويائف المدنية القيادية في القطاع العام , امىا الويىائف المدنيىة القياد
فتشىىىمل المسىىىتويات الىىى ال  التاليىىىة لهسىىىهطة المختصىىىة )الىىىوزير او  2016( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىة

 ادارة الهيئة( وتنطبق احكامه عهى الويائف المدنية القيادية في الجهاز االداري.    مجه المحافي او رئي  

المىىادة  فىىي 2021( لسىىنة 34نيىىام التعيىىين عهىىى الويىىائف القياديىىة رقىىم )فقىىد عىىرف امىىا فىىي االردن        
الويائف القيادية بأنها "أي وييفة من ويائف المجموعة ال انية مىن الفئىة العهيىا الىواردة فىي نيىام  منه( 2)

                                                           

بالعدد , منشور في الجريدة الرسمية  1991( لسنة 5رقم )المصري / انيًا( من قانون الويائف المدنية القيادية 1المادة ) (1)
 . 1991( لسنة 10)
 . 13, ص 1992القيادية , الطبعة االولى , مكتبة شادي , القاهرة , روفائيل بول  , شرال قانون الويائف  (2)
عهيىىوة مصىىطفى فىىتح البىىاب , الرقابىىة القيىىائية عهىىى التعيىىين فىىي الوييفىىة العامىىة , اطروحىىة دكتىىوراة قىىدمت الىىى كهيىىة ( 3)

 .74,ص 2013الحقوق في جامعة عين شم  , 
 . 338ص احمد حمود سالم المعاعية , مصدر سابق ,نقاًل عن  (4)
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فيهىىىا بقىىىرار مىىىن المجهىىى  ويقىىىرر شىىىمولها بأحكىىىام هىىىذا النيىىىام" , ولبيىىىان  يدعىىىَينالمدنيىىىة وأي وييفىىىة  الخدمىىىة
 الخدمىىةالمدنيىىة , فقىىد قسىىم نيىىام  الخدمىىةالويىىائف القياديىىة يقتيىىي االمىىر بيىىان فئىىات الويىىائف فىىي نيىىام 

الويائف الى اربع فئات وهىي العهيىا واالولىى وال انيىة وال ال ىة اعتمىادًا المعدل  2020( لسنة 9المدنية رقم )
ين ؛ تيىم المجموعىة االولىى الويىائف كما قسم الفئة العهيىا الىى مجمىوعت؛ عهى طبيعة المهام التي تتوالها 

المدنية , رئىي  ديىوان التشىريع والىرأي  الخدمةاالتية "قايي القياة ,رئي  ديوان المحاسبة , رئي  ديوان 
, رئىىىىي  هيئىىىىة االسىىىىت مار" امىىىىا المجموعىىىىة ال انيىىىىة فتيىىىىم " االمىىىىين العىىىىام , المحىىىىافي فىىىىي وزارة الداخهيىىىىة , 

الىوزراء تعيينىه بنىاًء عهىى تنسىيب  مجهى ان التشىريع والىرأي الىذي يقىرر المستشار فىي رئاسىة الىوزراء او ديىو 
االعيىىان , مىىدير عىىام مكتىىب  مجهىى الىىوزراء , مىىدير عىىام مكتىىب رئىىي   مجهىى رئىىي  الىىوزراء , أمىىين سىىر 

ام الشىىىىىىركات , أمىىىىىىين سىىىىىىجل النىىىىىىواب , مىىىىىىدير عىىىىىىام مكتىىىىىىب رئىىىىىىي  الىىىىىىوزراء , مراقىىىىىىب عىىىىىى مجهىىىىىى رئىىىىىىي  
( لسىنة 34قيادية التىي يحكمهىا نيىام التعيىين عهىى الويىائف القياديىة رقىم )فأن الويائف ال الجمعيات",لذلت

 هي ويائف المجموعة ال انية من الفئة العهيا سالفة الذكر.  2021

مىىا فىىي العىىراق فقىىد تشىىيت احكىىام الويىىائف القياديىىة بىىين تشىىريعات شىىتى واختهفىىت تسىىمياتها ؛ فعنىىد أ      
المعىىدل نجىىدر قىىد اصىىطهح عهيهىىا "الويىىائف  1960( لسىىنة 24قىىم )المدنيىىة ر  الخدمىىةاسىىتقراء احكىىام قىىانون 

المعىىدل فقىىد اصىىطهح  2008( لسىىنة 21الخاصىىة" , امىىا قىىانون المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم )
قيىادة  مجهى ( مىن قىرار 1عهيها "المناصب العهيا" , لكن مصطهح "الويائف القيادية" ورد في الفقىرة )رابعىًا/

بشأن است ناء الويائف القيادية من احكام الترقيىة الىواردة فىي هىذا  1987( لسنة 380رقم )ال ورة "المنحل" 
الويىائف القياديىىة مىن مسىىتوى مىدير عىىام فمىىا فىوق , وقىىد اطهقىت عهيهىىا تعهيمىات المىىالت رقىىم  وعىىدتالقىرار 

 "الويائف ذات الدرجات الخاصة" . 1968( لسنة 11)

المعىىدل فأنىىه لىىم يعىىرف  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةوعنىىد اعىىادة البحىى  فىىي مىىواد قىىانون      
تهىىت الويىىائف و الجهىىة  الويىىائف القياديىىة او كمىىا اصىىطهح عهيهىىا بالويىىائف الخاصىىة ولكنىىه اكتفىىى ببيىىان

"الويىىائف الخاصىىة , العميىىد , المىىدير العىىام ,  وتتم ىىل هىىذر الويىىائف بىىاالتي ؛(1)المختصىىة بتعيىىين شىىاغهيها
 العامة الخدمة مجه وزير المفوا,المستشار المساعد , المحافي" است ناًء من صالحية المفتت العام , ال

 ( في التعيين.غى)المه

                                                           

 المعدل . 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )8/2المادة )( 1)
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يالحي مما سبق بيانه عدم وجود تشريع موحد يىنيم احكىام الويىائف القياديىة فىي العىراق بىل تنىا رت       
ائف القياديىىة ؛ فعنىىد اسىىتقراء احكامهىىا فىىي تشىىريعات عديىىدة , ولكىىن ذلىىت ال يعنىىي عىىدم وجىىود تعريىىف لهويىى

نجدها قد اصطهحت عهى تهىت الويىائف "الويىائف ذات الىدرجات  1968( لسنة 11تعهيمات المالت رقم )
الخاصىىة" وعرفتهىىا بأنهىىا "كىىل وييفىىة فىىي ايىىة دائىىرة رسىىمية او شىىبه رسىىمية او ميسسىىة او مصىىهحة حكوميىىة 

فىي اي قىانون اخىر او نيىام عهىى انهىا ذات وتعديالتىه او  1960( لسىنة 25ينص في قانون المىالت رقىم )
 . (1)درجة خاصة"

فعهى سبيل الم ال قانون الهيئة الوطنية  القيادية الويائفان بعا القوانين الخاصة قد بينت مفهوم       
قيى بأن الدرجات الخاصة تشمل مىدير عىام اومىا يعادلهىا  2008( لسنة 10العهيا لهمسائهة والعدالة رقم )

مىىن  2005, وعنىىد اسىىتجالء موقىىف دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام / انيىىًا( منىىه 6ب المىىادة )وحسىى فمىىا فىىوق
الويىىائف القياديىىة نجىىد انىىه لىىم يتيىىمن تعريفىىًا لهىىا ولىىم يوردهىىا عهىىى سىىبيل الحصىىر انمىىا ذكرهىىا عهىىى سىىبيل 

وهىىىي "رئىىىي  واعيىىىاء محكمىىىة التمييىىىز االتحاديىىىة ورئىىىي  االدعىىىاء العىىىام  /خامسىىىًا(61فىىىي المىىىادة ) الم ىىىال
ورئي  هيئة االشراف القيائي والسفراء واصحاب الدرجات الخاصىة ورئىي  اركىان الجىيت ومعاونيىه ومىن 

 هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئي  جهاز المخابرات".

دراء العىامين ووكىالء الىوزارات انمىا يشىمل مما سهف بيانه فىأن الىدرجات الخاصىة ال تقتصىر عهىى المى      
ما يعادلها , من حي   لية التعيين والصالحيات والمخصصات ؛ فم اًل يعد نائبا رئي  هيئة النزاهة بدرجة 

يتمتعىون بأمتيىازات فىانهم وكيل وزير فيما يعد عميد الكهية بدرجة مىدير عىام, امىا ريسىاء الهيئىات المسىتقهة 
 .(2)رتباطهم اعهى من الوزاراتوصالحيات الوزير وجهة ا

؛ فيما ييم الجدول العامةالويائف  االول الجدولوقد قسم قانون المالت الويائف الى جدولين ييم      
قىىىانون التعىىىديل  1974( لسىىىنة 43, ولكىىىن تهىىىت الجىىىداول الغيىىىت بالقىىىانون رقىىىم ) ال ىىىاني الويىىىائف الخاصىىىة

ويائف الدرجات الخاصة وال اني الويائف  االولال امن عشر لقانون المالت وحهت محهها  ال  جداول : 

                                                           

 . 1968لسنة  1637, منشور في الوقائع العراقية بالعدد  1968( لسنة 11( من تعهيمات المالت رقم )2المادة ) (1)
المرافىق العامىة , الطبعىة االولىى , دار د. اسعد موسى سىكران الىوائهي , اختيىار القيىادات االداريىة وأ ىرر فىي حسىن سىير  (2)

 . 100-99, ص 2020مصر لهنشر والتوزيع , القاهرة , 
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( 26الخاص بويائف الىدرجات الخاصىة ) االول, وقد تيمن الجدول  (1)وال ال  الويائف الخاصة العامة
ات درجىىة خاصىىة ولكىىن بفعىىل التشىىريعات المتعاقبىىة التىىي الغىىت بعىىا الىىدوائر فىىأن الويىىائف ذات وييفىىة ذ

 مجهىىىىى الىىىىىدرجات الخاصىىىىىة المتبقيىىىىىة هىىىىىي "رئىىىىىي  جامعىىىىىة , وكيىىىىىل وزارة , رئىىىىىي  ونائىىىىىب ومستشىىىىىار فىىىىىي 
يىدخل , و ئي  ونائب االدعاء العام , سىفير"مستشار في وزارة , نواب رئي  ديوان الرقابة المالية , ر لة,الدو 

 .(2)يمن الويائف المذكورة أي وييفة يعدها القانون وييفة ذات درجة خاصة

 2008( لسىىنة 22وعنىىد اسىىتقراء الجىىدول المهحىىق بقىىانون رواتىىب مىىويفي الدولىىة والقطىىاع العىىام رقىىم )     
 ب( . و المعدل نجدر قد نص عهى رواتب الويائف العهيا في فئتين )أ

نىىرار قىد افىىرد فصىاًل مسىىتقاًل عىىن  االتحىاديالمدنيىىة  الخدمىةولىدى االطىىالع عهىى مىىواد مشىروع قىىانون        
الويائف القيادية ؛ اذ نيم احكىام تعيىين الويىائف القياديىة فىي الفصىل السىابع منىه تحىت عنىوان "الويىائف 

ها قيىادة نشىاطات التشىكيل االداري القيادية" , اذ عرف الويائف القيادية بأنها "الويائف التي يتولى شىاغهو 
وتم يهىه دولىة وتحمىل النتىائ  التىي يحققهىا له العامىةورسم سياسىته وتخطيطىه السىتراتيجي فىي اطىار السياسىة 

, ولىىىدى اعىىادة النيىىر فىىي التعريىىىف السىىابق فانىىه لىىم ييىىىع نطاقىىًا محىىددًا لشىىىمول  (3)امىىام الجهىىات المعنيىىة"
القائىد االداري بأنىه الشىخص الىذي يتىولى رسىم السياسىات والخطىط  اممهىالويائف القيادية انما اكتفى ببيان 

لهتشىىكيل االداري الىىذي يىىديرر ويتحمىىل النتىىائ  المترتبىىة عهىىى مباشىىرته لمهامىىه ويم هىىه امىىام الجهىىات  العامىىة
لقائد االداري في التعريف السابق هىو تحديىدر ا مهام بياناالخرى , ونرى ان الدافع وراء اكتفاء المشرع في 

هويائف القيادية في الفقرة ) انيًا( من المادة ذاتها اذ قسم الويائف القيادية الى مجموعتين وهىي الويىائف ل
 . (4)القيادية الخاصة والويائف القيادية العهيا وحدد كل مجموعة في جدول مهحق بالمشروع

                                                           

الواردة في الجدول ال ال  عن الويائف ذات الدرجات الخاصة الواردة في الجدول االول ان ما يميز الويائف الخاصة  (1)
( 51قانون العىديل التاسىع عشىر لقىانون المىالت رقىم )االولى تختص بها بعا الدوائر والوزارات ويجوز لوزير المالية حسب 

الموافقة عهى اسىتعمال عنىاوين الويىائف الخاصىة مىن قبىل دوائىر ووزارات اخىرى اذا مىا اقتيىت اليىرورة ذلىت  1975لسنة 
 عهى ان يقدم الوزير المختص اقتراحًا بذلت.

 . 381جبار وحيد حسن , مصدر سابق , ص (2)
 ن مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي ./ اواًل( م20المادة  )( 3)
اذ ييىىم الجىىدول االول " رئىىي   الىىى جىىدولين الويىىائف القياديىىة الخاصىىةقسىىم مشىىروع قىىانون الخدمىىة المدنيىىة االتحىىادي  (4)

جامعة , رئي  مجه  شورى الدولة , سفير , رئي  دائرة في مركز وزارة الخارجية , رئي  جهىاز االشىراف والتقىويم العهمىي 
في وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي , رئىي  الهيئىة العراقيىة لهحاسىبات والمعهوماتيىة , رئىي  هيئىة التعهىيم التقنىي فىي وزارة 

لتعهيم العالي والبح  العهمي , رئي  المجه  العراقي لالختصاصات الطبية , رئي  هيئة التقاعد الوطنيىة , رئىي  الجهىاز ا
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انمىا تشىيت احكامهىا بىين ة فىي العىراق يىعدم وجود تشريع موحد لهويىائف القياد ذكر انفاً يتجهى مما       
رأينىىىا ان المشىىىرع  إذخالفىىىًا لمىىىا هىىىي عهيىىىه فىىىي التشىىىريعات المقارنىىىة ؛  هااختهفىىىت مسىىىمياتات شىىىتى و تشىىىريع

وقىانون  1991( لسىنة 5المصري يبط احكام الويائف القيادية في قانون الويائف المدنيىة القياديىة رقىم )
وحىىد تفصىىيهه , وكىىذلت الحىىال فىىي االردن اذ  عهىىى النحىىو السىىابق 2016( لسىىنة 81المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة

( لسىىنة 34نيىىام التعيىىين عهىىى الويىىائف القياديىىة رقىىم ) فىىيتعيىىين الويىىائف القياديىىة مجهىى  الىىوزراء احكىىام 
2021. 

 الفرع الثاني

 تولي الوظائف القياديةشروط 

المدنيىىة رقىىم  الخدمىىةالويىىائف المدنيىىة القياديىىة فىىي مصىىر قىىانونين ؛ قىىانون فىىي تعيىىين ال يىىنيم عمهيىىة       
وقىانون ؛ الذي شمل احكىام تىنيم اختيىار الويىائف القياديىة فىي الجهىاز االداري لهدولىة  2016( لسنة 81)

التىىىي اصىىىبحت احكامىىىه تقتصىىىر عهىىىى الويىىىائف المدنيىىىة  1991( لسىىىنة 5الويىىىائف المدنيىىىة القياديىىىة رقىىىم )
لويىائف القياديىة فىي الخاصىة بامما يقتيي بيىان الشىروط  االولالقيادية في القطاع العام بعد نفاذ القانون 

 كل منهما.

 1991( لسىىىىنة 5رقىىىىم ) فىىىىي مصىىىىر الالئحىىىىة التنفيذيىىىىة لقىىىىانون الويىىىىائف المدنيىىىىة القياديىىىىة اشىىىىترطت       
لمتقىدم لهتعيىين فىي الوييفىة القياديىة الشىاغرة فىي ا 1991( لسىنة 1596الوزراء رقىم ) مجه الصادرة بقرار 
فىىي بطاقىىة الوصىىف الىىوييفي  لتهىىت الوييفىىة كمىىا م بىىتان يكىىون مسىىتوفيًا لهشىىروط القانونيىىة  المعهىىن عنهىىا

وال لهىا,يجىب ان يرفىق مقىدم الطهىب بيانىًا بىأهم انجازاتىه معىززًا بالمسىتندات المييىدة و والمبينة في االعىالن , 
ي تبسىىيط االجىىراءات تكفىىي االنجىىازات السىىابقة لهمتقىىدم بىىل البىىد مىىن تقىىديم مقترحىىات مىىن شىىأنها ان تسىىاهم فىى

وتطوير القواعد القانونية اليابطة لهوحدة المتقدم اليها وتحسين الكفاية االنتاجيىة وتطىوير الوحىدة او جانبىًا 

                                                                                                                                                                                     

المركزي لهتقيي  والسيطرة النوعية , رئي  الجهاز المركزي لالحصاء,رئي  هيئة رعايىة ذوي االعاقىة واالحتياجىات الخاصىة 
ييىىم الجىىدول ال ىىاني مىىن الويىىائف القياديىىة الخاصىىة مىىا يىىأتي "مستشىىار فىىي رئاسىىة  , رئىىي  هيئىىة الرعايىىة االجتماعيىىة" فيمىىا

الجمهورية , مستشار في االمانة العامىة لمجهى  الىوزراء , مستشىار فىي مجهى  النىواب , وكيىل وزارة ومىن يتقايىى رواتبىه , 
ائب رئىي  ديىوان الرقابىة الماليىة نائب رئي  مجه  شورى الدولة , مستشار في مجه  شورى الدولة , مستشار في وزارة , ن

, نائب رئي  هيئة النزاهة , رئي  االدعاء العام , نائب رئي  محكمة التمييىز , القايىي فىي محكمىة التمييىز , رئىي  هيئىة 
 االشراف العدلي" , اما الويائف القيادية العهيا فتشمل "مدير عام , عميد كهية" . 
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, امىىا  (2)العامىىة,  بمىىا ييىىمن تحقىىق االههيىىة والجىىدارة فىىي المتقىىدم لشىىغل الوييفىىة  (1)معينىىًا مىىن نشىىاطاتها
فقد اشترط في المتقدم شروطًا تحاكي الشروط السىابق بيانهىا  2016( لسنة 81المدنية رقم ) الخدمةقانون 

بشرط النزاهة بأن يكون المتقدم حسىن السىيرة ومىن الفقىه مىن عىد  االولواياف اليها شرطين أخرين يتم ل 
ولكن بعد  العامة هذا الشرط شرط استمرار ال ابتداء فقط ألن حسن السمعة والسيرة البد منه لشغل الوييفة

دون ان يرتقي الى انهاء خدماته لكن يتعذر معه تعيينىه من التعيين قد يطرأ ما يسيء الى سمعة المويف 
 .(4)اجتيازر التدريب الالزم وفقًا لما تشترطه الالئحة التنفيذية فياًل عن,  (3)في وييفة قيادية عهيا

 الخدمىةوكىذلت نيىام  2021( لسىنة 34القيادية رقىم )اما في االردن فأن نيام التعيين عهى الويائف      
لم يحددا شروط اشغال الويائف القيادية , ولدى عطف النيىر عهىى المعدل  2020( لسنة 9المدنية رقم )

المدنيىة اعىداد بطاقىة الوصىف  الخدمىةما ورد في نيام التعيين عهى الويائف القيادية نجد انه خىول ديىوان 
امىا المدنيىة القرارها, الخدمىة مجهى بعد نفاذ هذا النيام وترفع الىى  تدستحد التي  الوييفي لهوييفة القيادية

( لسىىنة 34التعيىىين عهىىى الويىىائف القياديىىة رقىىم )بالنسىبة لهويىىائف القياديىىة السىىابقة فىىي وجودهىىا عهىىى نيىىام 
وتيىىم ,(5)المدنيىىة اقرارهىىا مىىن بطاقىىات الوصىىف الىىوييفي الخدمىىةفيعتمىىد بشىىأنها مىىا سىىبق لمجهىى   2021

الىىذي سىىيعتمد مىىا يفىىة الشىىاغرة ومنهىىا شىىروط الترشىىيح بطاقىىة الوصىىف الىىوييفي المعهومىىات الكافيىىة عىىن الوي
م بت فيها من شروط في االعالن عن الوييفة الشاغرة , وهذا يىدل عهىى ان نيىام التعيىين عهىى الويىائف 

المدنيىة  الخدمىةل لىديوان القيادية وان كان لىم يىنص عهىى شىروط عامىة الشىغال الويىائف القياديىة لكنىه جعى
المدنيىىة اليىىد الطىىولى فىىي تحديىىد الشىىروط الىىالزم توفرهىىا فىىي المتقىىدم لشىىغل الوييفىىة القياديىىة  الخدمىىةومجهىى  
 الشاغرة .

الشىىروط  فيىاًل عىىنومىن الفقىىه مىن ذهىىب الىىى انىه يشىىترط فىىيمن يتقهىد الوييفىىة القياديىة ان تتىىوفر فيىىه       
تىوفر الشىروط العهميىة ان يكىون المتقىدم لديىه  فيىاًل عىن, ويقصىد باالههيىة االههية والجىدارة  لهتعيين العامة

                                                           

الصىادرة بقىرار مجهى   1991( لسىنة 5رقىم )المصري قانون الويائف المدنية القيادية ( من الالئحة التنفيذية ل4المادة )( 1)
 . 1991( مكرر لسنة 45, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد )1991( لسنة 1596الوزراء رقم )

 .313, ص, مصدر سابق  احمد حمود سالم المعاعية (2)
, دار الجامعىة الجديىدة االولىى  الطبعىةد. جمال محمد معاطي موافي , شىرال قىانون الخدمىة المدنيىة والئحتىه التنفيذيىة , ( 3)

 .99ص , 2016,االسكندرية , لهنشر
 .341ص, , مصدر سابق  احمد حمود سالم المعاعية( 4)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني ( من نيام التعيين عهى الويائف القيادية وب/أ4المادة ) (5)
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المتقىدم بالسىمات  ينمازالخبرة التي تيههه لهقيادة وان يجتاز التدريب الالزم , وأما الجدارة فال تعني فقط ان 
لح االخالقيىىة والشخصىىية العاليىىة مىىن حيىى  حسىىن التقىىدير ويىىبط الىىنف  والتىىوازن الشخصىىي واحتىىرام الصىىا

؛ بل تعني اييًا ان يكون االفيل في اتخىاذ  العامةسهطاته اال في محور المصهحة  يستعملالعام وان ال 
 . (1)القرار من بين المتقدمين االخرين

امىىا فىىي العىىراق فقىىد سىىبق منىىا الحىىدي  بىىأن الويىىائف القياديىىة لىىم ينيمهىىا تشىىريع او نيىىام موحىىد ؛ اذ      
لىىىذلت فىىىأن يمىىىات المىىىالت والقىىىوانين الخاصىىىة , المدنيىىىة وتعه الخدمىىىةتنىىىا رت احكامهىىىا بىىىين الدسىىىتور وقىىىانون 

تعهيمىات المىالت  عىن فيىالً الوقوف عهى شروط تقهد الويائف القيادية يقتيىي اسىتقراء نصىوص الدسىتور 
والقوانين الخاصة بكل وزارة او هيئة , وهذا يشير الى ان شروط التعيين في الويائف القيادية ليست واحدة 
انما قد تختهف بين تشريع وأخر ؛ ولكن ذلت ال ينفي وجود بعا الشروط التي ينبغي مراعاتها فىي تعيىين 

لتعيىين وكىالء الىوزارات والمىدراء العىامين ومىن هىم  امىةالعمختهف الويائف القياديىة ؛ لىذلت سىنبين الشىروط 
 بدرجتهم في الفقرة االولى , فيما سنبين في الفقرة ال انية الشروط الخاصة لتعيينهم :

 لتعيين وكالء الوزارات والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم : العامةاواًل : الشروط 

لمرشىح لتقهىد المناصىب العهيىا بأحكىام اجت ىا  عىدم شىمول ا 2005اشترط دستور جمهورية العراق لعىام  .1
, ونيىىرًا لىىورود هىىذا الشىىرط  فىىي صىىهب و يقىىة الدسىىتورية ممىىا جعهىىه / ال ىىًا( منىىه135وحسىىب المىىادة ) البعىى 

قيىى وقىد يكتسي  وب السمو عهىى غيىرر مىن القواعىد القانونيىة وتعىد مخالفتىه طعنىًا فىي مبىدأ المشىروعية , 
المعىىدل بىىأن يحىىال مىىن يشىىغل درجىىة  2008( لسىىنة 10مسىىائهة والعدالىىة رقىىم )قىىانون الهيئىىة الوطنيىىة العهيىىا له

 عيىىو فرقىىة فىىي حىىزبمىدير عىىام او مىىا يعادلهىىا فمىىا فىوق الىىى التقاعىىد وفقىىًا الحكىىام القىىانون اذا كىان بدرجىىة 
ال يعىىىين فىىىي الوييفىىىة القياديىىىة مىىىن كىىان يشىىىغل درجىىىة عيىىىو فرقىىىة فىىىي حىىىزب البعىىى  و , (2)البعىى  )المنحىىىل(

 )المنحل( .

                                                           

دراسىىة مقارنىىة , الطبعىىة  –عصىىمت عبىىد اهلل الشىىيخ , الطبيعىىة القانونيىىة لترقيىىة المويىىف العىىام بىىين الحىىق والواجىىب د. ( 1)
 وما بعدها . 63, ص 1999دار النهية العربية لهنشر والتوزيع , القاهرة , ال انية,

المعىدل , منشىور فىي الوقىائع  2008( لسىنة 10لهمسىائهة والعدالىة رقىم )/ انيًا( من قانون الهيئة الوطنية العهيىا 6المادة )( 2)
 .2008( في 4061العراقية بالعدد )
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مىىن اليىىروري تىىوافر الشىىروط  ومىىن  مىىةمىىن يتقهىىد الويىىائف القياديىىة العهيىىا فىىي العىىراق هىىو مويىىف عىىام  .2
 .(1)المعدل 1960( لسنة 24المدنية رقم ) الخدمةلهتعيين المنصوص عهيها في قانون  العامة

فىىىيمن يعىىىين بدرجىىىة خاصىىىة ان يكىىىون فىىىي الدرجىىىة  1968( لسىىىنة 11اشىىىترطت تعهيمىىىات المىىىالت رقىىىم ) .3
, واست ناًء من ذلت يجوز ان يعىين فىي وييفىة ذات درجىة خاصىة مىن (2)او من استحق التعيين فيها االولى

كىىىان حاصىىىاًل عهىىىى شىىىهادة جامعيىىىة اوليىىىة او مىىىا يعادلهىىىا بشىىىرط ان تكىىىون خدمتىىىه وممارسىىىته واختصاصىىىه 
ئمًا وقت , ونرى ان هذا االست ناء قد يكون مال( من التعهيمات5وحسب المادة ) وميهالته تساعد عهى ذلت

صدور التعهيمات لقهة الحاصهين عهى شهادة البكىالوريو  انىذات ولكىن ابقىاء االسىت ناء كمىا هىو فىي الوقىت 
 الحاير يعني افراغ الشرط من محتوار.

  انيًا : الشروط الخاصة لتعيين وكالء الوزارات والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم .

فرهىىىا فىىىيمن يتقهىىىد وييفىىىة قياديىىىة فىىىأن بعىىىا القىىىوانين الخاصىىىة الىىىالزم توا العامىىىةالشىىىروط  فيىىىاًل عىىىن     
بىىىالوزارات او الهيئىىىات قىىىد اوردت شىىىروطًا خاصىىىة ينبغىىىي مراعاتهىىىا فىىىيمن يشىىىغل وييفىىىة قياديىىىة سىىىواء كانىىىت 

 مدير عام ومن هم بدرجتهم , وادنار بعا االم هة لتهت القوانين : أموييفة وكيل وزير 

من القوانين الخاصة بالوزارات او الهيئات التي تيمنت شروطًا خاصىة فىي المرشىح لهتعيىين بوييفىة  . 1 
 وكيل وزير ومن هو بدرجته ما يأتي :

نائبا رئي  هيئة النزاهة : يعد كل منهما بدرجة وكيل وزير وقد اشترط قانون هيئة النزاهة والكسىب غيىر . أ
يشىترط فىي النائىب  إذفيهما ما اشترط في رئي  الهيئة )يعد بدرجة وزير(  2011( لسنة 30المشروع رقم )

يكىون النائىب ال ىاني حاصىاًل  ان يكون حاصاًل عهى شهادة جامعية اولية في القانون عهى االقىل وان االول
عهىىى شىىهادة جامعيىىة اوليىىة فىىي االختصاصىىات التربويىىة او االعالميىىة , وان يكىىون لكىىل منهمىىا خدمىىة فعهيىىة 
عشىىرة سىىنوات فىىىي االقىىل , غيىىىر محكىىوم عهيىىىه بجنايىىة غيىىىر سياسىىية او جنحىىىة مخهىىة بالشىىىرف فيىىال عىىىن 

متتىىاليتين او غيىر متتىىاليتين , وان  لمىدتينيئىىة معىايير النزاهىىة والسىهوت االخالقىىي وأن ال يكىون قىىد تىرأ  اله

                                                           

 المعدل . 1960لسنة  24( من قانون الخدمة المدنية رقم 7المادة ) (1)
 . 1968( لسنة 11مات المالت رقم )( من تعهي4المادة ) (2)
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يكون عراقيًا ال يقل عمرر عن اربعين سنة , وان يتمتع باالستقاللية غير منتمي ألي جهة سياسىية , وعىدم 
 . (1)شموله باجراءات المسائهة والعدالة

عهيىا لهمسىائهة والعدالىة نائب رئي  الهيئة الوطنية العهيا لهمسىائهة والعدالىة : عىد قىانون الهيئىة الوطنيىة ال. ب
نائب رئي  الهيئة بدرجة وكيل وزير ولم يحدد الشروط الواجب توافرها فيه , ولكن  2008( لسنة 10رقم )

ى / امنىىًا( 2اشىترطت المىادة ) إذ ؛(2)ن ذهىب الىى انهىا الشىروط الواجىىب توافرهىا فىي اعيىاء الهيئىةن الفقىه َمىم 
حاصىاًل عهىى ة,كامىل االههي, ( خم  و ال ون سنة 35في العيو ان يكون عراقيًا ال يقل عمرر عن ) منه

شهادة جامعيىة , حسىن السىيرة غيىر محكىوم عهيىه بجريمىة مخهىة بالشىرف , وأن ال يكىون مشىمواًل بىأجراءات 
 اجت ا  البع  او من اعوان النيام السابق او ا رى عهى حساب المال العام.

بدرجة وكيل  االتحادي: يعد نائبا رئي  ديوان الرقابة المالية  االتحاديي  ديوان الرقابة المالية رئ نائبا. ت
 ( منىىه23حيىى  اشىىترطت المىىادة ),  (3)( سىىنوات10ا خدمىىة ال تقىىل عىىن )مىىوزيىىر يشىىترط ان تكىىون لكىىل منه

, وان ء الي حزب سياسىيلية وعدم االنتمافيهما ما يشترط في رئي  الديوان اذ اشترط القانون فيه االستقال
يتسىىم بىىأعهى معىىايير السىىهوت االخالقىىي والنزاهىىة , غيىىر مشىىمول بىىاجراءات المسىىائهة والعدالىىة , عراقيىىًا غيىىر 

متتىاليتين  لمىدتين الىديوانمحكوم عهيه بجناية غير سياسية او جنحة مخهة بالشرف , لم يسبق له ان ترأ  
 او غير متتاليتين , حاصاًل عهى شهادة عهيا في ميدان اختصاصات الديوان وله ممارسة فعهية.

رئىىي  الجامعىىة او الهيئىىة : يعىىد رئىىي  الجامعىىة بدرجىىة وكيىىل وزيىىر ويشىىترط فيىىه ان يكىىون مىىن حمهىىة .  
ن ابىوين عىراقيين بىالوالدة مىن الدكتورار او ما يعادلها ال تقل مرتبته العهمية عن استاذ , وان يكىون عراقيىًا مى

شىىرطي الخبىىرة  فيىىاًل عىىن, ويشىىترط فىىي رئىىي  هيئىىة التعهىىيم التقنىىي ذات الشىىروط  (4)اصىىول غيىىر اجنبيىىة
 .(5)واالختصاص

                                                           

 المعدل . 2011( لسنة 30والكسب غير المشروع رقم ) ( من قانون هيئة النزاهة8,  5المادتين ) (1)
دراسة تحهيهية بين  –النيام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق مالت منسي الحسيني و مصدق عادل طالب ,  (2)

 . 70, ص2011ميسسة الصفاء لهمطبوعات , بيروت , ,  االولىالطبعة النيرية والتطبيق , 
المعىىدل , منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2011( لسىىنة 31رقىىم )/اواًل( مىىن قىىانون ديىىوان الرقابىىة الماليىىة 26المىىادة ) (3)

 . 2011لسنة  4217
, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع المعىىىدل 1988( لسىىىنة 40( مىىىن قىىىانون وزارة التعهىىىيم العىىىالي والبحىىى  العهمىىي رقىىىم )17/2المىىادة ) (4)

 . 1988لسنة  3196العراقية بالعدد 
 المعدل. 1988( لسنة 40قانون وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي رقم )/أ( من 35/5( و )33/2المواد ) (5)



91 
 

المحىىافي المعىىدل  2008( لسىىنة 21المحىىافي : عىىد قىىانون المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم ). ج
ًا حسىن السىيرة والسىهوت اكمىل ال ال ىين مىن عمىرر ومىن ابنىاء بدرجة وكيل وزير , يشترط فيه ان يكون عراقي

المحافية , حاصاًل عهى شهادة جامعية اولية في االقل او ما يعادلها وغيىر مشىمول باجت ىا  البعى  ومىن 
 .(1)ابناء المحافية , ولم يسبق له اال راء عهى حساب المال العام

عمىىىرر عىىىن خمسىىىة و ال ىىىون عامًا,حاصىىىاًل عهىىىى  السىىىفير : يشىىىترط فىىىي السىىىفير ان يكىىىون عراقيىىىًا ال يقىىىل. ال
شىىهادة جامعيىىة اوليىىة او مىىا يعادلهىىا ومىىن ذوي الخبىىرة واالختصىىاص ومشىىهود لىىه بالنزاهىىة والكفىىاءة , ال تقىىل 

تنطبىىق عهىىى مىىن ذاتهىىا الشىىروط ,و (2)درجتىىه عىىن مستشىىار ويىىتقن احىىدى الهغىىات الحيىىة او لىىه المىىام كىىافي بهىىا
/ انيىىىًا( مىىىن قىىىانون 13وحسىىىب المىىىادة ) لمنيمىىىات الدوليىىة او االقهيميىىىةيعىىين مم ىىىل لجمهوريىىىة العىىىراق لىىىدى ا

 .(3)2008( لسنة 45الخارجية رقم ) الخدمة

.  م ن القوانين الخاصة بىالوزارات او الهيئىات التىي تيىمنت شىروطًا خاصىة فىي المرشىح لهتعيىين بوييفىة 2
 مدير عام ومن هو بدرجته ما يأتي :

المدراء العامين فىي وزارة التعهىيم العىالي والبحى  العهمىي : مىن الويىائف التىي تعىد بدرجىة مىدير عىام فىي . أ
فيىىاًل وزارة التعهىىيم العىىالي والبحىى  العهمىىي مسىىاعدي رئىىي  الجامعىىة او الهيئىىة وعمىىدات الكهيىىات والمعاهىىد 

ودائىىرة الدراسىىات والتخطىىىيط  ةئىىرة البع ىىات والعالقىىات ال قافيىىمىىدير كىىل مىىن دائىىرة البحىى  والتطىىىوير ودا عىىن
ن يتقهد منصب مدير عام ان تكون خدمتىه مَ  , وقد اشترط القانون في(4)والمتابعة والدائرة القانونية واالدارية

( سنوات من حمهة شهادة الكتوراة , وفيمىا يخىص رئىي  جهىاز االشىراف والتقىويم 10الوييفية ال تقل عن )
, وفيمىىا يخىىص مسىىاعد رئىىي  الجامعىىة او  (5)عىىن اسىىتاذ مسىىاعد العهمىىي يجىىب ان ال تقىىل درجتىىه الوييفيىىة

                                                           

, منشور في الوقائع المعدل  2008( لسنة 21( من قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )25( و )5المواد ) (1)
 . 2008لسنة  4070العراقية بالعدد 

لسىنة  4097, منشور في الوقىائع العراقيىة بالعىدد   2008( لسنة 45/ انيًا( من قانون الخدمة الخارجية رقم )9المادة ) (2)
2008 . 

 
 . 2008( لسنة 45/ انيًا( من قانون الخدمة الخارجية رقم )13المادة ) (3)
 .69, ص 2012السنهوري , بغداد ,  مصدق عادل طالب , الوسيط في الخدمة الجامعية , الطبعة االولى , مكتبة (4)
, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة المعىدل  1988( لسىنة 40عهمىي رقىم )( من قانون وزارة التعهيم العالي والبحى  ال7المادة ) (5)

 . 1988( لسنة 3196بالعدد )
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, واما فيما يتعهق بمن  (1)مساعد رئي  هيئة التعهيم التقني فيشترط ان يكون بدرجة استاذ مساعد في االقل
يشغل منصب عميد الكهية او المعهد العالي او المعهد التقني او الكهية التقنية فيشترط ان يكون عراقيًا من 

 .(2)ن عراقيين بالوالدة من اصول غير اجنبية وال تقل درجته العهمية عن استاذ مساعدابويي
اعيىىاء الهيئىىة الوطنيىىة العهيىىا لهمسىىائهة والعدالىىة : يعىىد اعيىىاء الهيئىىة الوطنيىىة العهيىىا لهمسىىائهة والعدالىىة . ب

, وقد اشترط القانون في المرشح ان يكون عراقيًا مقيمًا في العراق كامل االههية ال يقل  (3)بدرجة مدير عام
( خمسىىىة و ال ىىين عامىىىًا , حاصىىاًل فىىىي االقىىل عهىىى شىىىهادة جامعيىىة اوليىىىة , وغيىىر مشىىىمول 35عمىىرر عىىن )

 ىىري بىىاجراءات المسىىائهة والعدالىىة وغيىىر محكىىوم عهيىىه بجريمىىة مخهىىة بالشىىرف وان يكىىون حسىىن السىىمعة لىىم ي
, وقد اشترط القىانون الخبىرة السياسىية والقانونيىة فىي المرشىح مىع مراعىاة التىوازن  (4)عهى حساب المال العام

شىخص بدرجىة مىدير عىام , يشىترط  الىدوائر المرتبطىة بالهيئىة يىرأ  كىل منهىا , اما (5)في مكونات المجتمع
االقل ولديه من الخبرة الوييفية مىا ن يتولى المنصب ان يكون حاصاًل عهى شهادة جامعية اولية في مَ  في

 .(6)( سنوات10ال يقل عن )
فىىيمن  2011( لسىىنة 22تعيىين المىىدير العىىام فىىي مركىز وزارة التربيىىة : اشىىترط قىىانون وزارة التربيىة رقىىم ). ت

يعىىين مىىديرًا عامىىًا فىىي مركىىز الىىوزارة ان يكىىون حاصىىاًل عهىىى شىىهادة جامعيىىة اوليىىة فىىي االقىىل ذو اختصىىاص 
 .(7)( خمسة عشر عاماً 15ل خدمته في اختصاصه عن )تربوي , ال تق

يكون  العامةلقد استعمهت النصوص القانونية مصطهحات مترادفة لهداللة عهى ان شاغل الوييفة          
ل )بمسىىىتوى مىىىدير عىىىام( و )بوييفىىىة مىىىدير عىىىام( و )مىىىدير عىىىام( , لكىىىن يختهىىىف جهيىىىًا يىىىمىىىدير عىىىام مىىىن قب

                                                           

 المعدل . 1988( لسنة 40( من قانون وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي رقم )41المادة ) (1)
 المعدل . 1988( لسنة 40( من قانون وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي رقم )22المادة ) (2)
, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة  2008ة ( لسىن10هة والعدالة رقم )/رابعًا( من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائ2المادة ) (3)

 . 2008( لسنة 4061بالعدد )
 . 2008( لسنة 10( من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائهة والعدالة رقم ) امناً /2المادة ) (4)
 . 2008( لسنة 10/رابعًا( من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائهة والعدالة رقم )2المادة ) (5)
 . 2008( لسنة 10من من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائهة والعدالة رقم )/ انيًا( 18المادة ) (6)
( لسىنة 4209, , منشىور فىي الوقىائع العراقيىة بالعىدد ) 2011( لسىنة 22ارة التربيىة رقىم )/ انيىًا( مىن قىانون وز 6المادة ) (7)

2011 . 
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هىىي اال حىىدين لهراتىىب اعهىىى )وييفىىة مىىدير عىىام( فالدرجىىة مىىا  مصىىطهح )درجىىة مىىدير عىىام( عىىن مصىىطهح
 .(1)دون مراعاة لهفوارق بينهمامن لهداللة عهى ال اني  االولولكن المشرع استعمل وادنى؛
شىىىروطًا موحىىىدة البىىىد مىىىن توافرهىىىا فىىىي شىىىاغل  االتحىىىاديالمدنيىىىة  الخدمىىىةوقىىىد تيىىىمن مشىىىروع قىىىانون       

شروط تعيين شاغهي الويائف القيادية تحت ل التطرقفيها  يحد الوييفة القيادية , وهي المرة االولى التي 
ميهة تشريع موحد اذ يشترط في المرشح ان يكىون حاصىاًل عهىى شىهادة جامعيىة اوليىة فىي االقىل , مشىهود 

 فيىاًل عىنبىاجراءات المسىائهة والعدالىة , وان يجتىاز البرنىام  التىدريبي  له باالبداع والتميىز , غيىر مشىمول
 .(2)ما تشترطه القوانين من شروط اخرى

يتيح مما سبق ان شروط تقهد وييفة مدير عام متشيية في  نايىا التشىريعات العراقيىة المختهفىة ولىم       
فىىىىىي المرشىىىىىح لشىىىىىغل تهىىىىىت  يكىىىىن لمجهىىىىى  الخدمىىىىىة العامىىىىىة االتحىىىىىادي يىىىىىد فىىىىىي فحىىىىىص تىىىىىوفر تهىىىىىت الشىىىىىروط

كىىىذلت الحىىىال فىىىي مصىىىر فىىىرغم توحيىىىد االحكىىىام الخاصىىىة بتعيىىىين شىىىاغهي الويىىىائف القياديىىىة اال ان الوييفة,
المشرع لم يمنح لمجه  الخدمة المدنية والجهاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة اي دور فىي فحىص الشىروط فىي 

يتمتع ديوان الخدمة المدنيىة االردنىي بسىهطة ويىع في حين المرشح لهتعيين في الوييفة القيادية الشاغرة , 
التي تتيمن شروط اشغالها , االمر الذي يقتيي توحيد وييفي لهوييفة القيادية الشاغرة بطاقة الوصف ال

االحكىىىام الخاصىىىة بتعيىىىين شىىىاغهي تهىىىت الويىىىائف فىىىي العىىىراق عهىىىى نحىىىو يطهىىىق يىىىد مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة 
 السيما ما يتعهق باالبداع والتميز لهمرشحين لشغل تهت الويائف.و روط االتحادي لهتأكد من توافر تهت الش

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

,  2018ن والقيىىىاء  , بغىىىداد , االداري , بىىىدون طبعىىىة , مكتبىىىة القىىىانو د. غىىىازي فيصىىىل مهىىىدي , افكىىىار فىىىي القىىىانون ( 1)
 .25ص
 ( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي .24المادة )( 2)
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 المطلب الثاني
 في اشغال الوظائف القياديةاالتحادي  العامة الخدمة مجلسدور 

ن تىرار مناسىبًا لشىغل المواقىع القياديىة اذ كانت االدارة في المايي تتمتع بسىهطة مطهقىة فىي اختيىار َمى      
فىىأن ذلىىت قىىد يكىىون منسىىجمًا مىىع السىىهطة المطهقىىة لهحىىاكم  نىىذات , ولكىىن مبىىدأ المسىىاواة بىىين المىىواطنين اليىىوم 

ومنهم شاغهوا الويائف القيادية وفق اجراءات تكفل تكافي الفرص  العامةيحتم انتقاء من يشغهون الويائف 
المدنية دورًا  الخدمةبعا التشريعات الى منح اجهزة متخصصة في شيون  , وقد عمدت (1)بين المتقدمين

ب فىىىىىي تقيىىىىىيم المرشىىىىىحين ليىىىىىمان وصىىىىىول اشىىىىىخاص مشىىىىىهود لهىىىىىم بالنزاهىىىىىة والكفىىىىىاءة الىىىىىى تقهىىىىىد المناصىىىىى
, فيمىا سنخصىص الفىرع  االولاجراءات ترشيح شىاغهي الويىائف القياديىة فىي الفىرع  سندر ولذلت القيادية,

 .وتجديد المدة لهمالويائف القيادية  شاغهي باختيارجهة المختصة ال اني لهحدي  عن ال
 االولالفرع 

 دور مجلس الخدمة العامة االتحادي في اجراءات ترشيح شاغلي الوظائف القيادية
لقىىد نيمىىت التشىىريعات المقارنىىة اجىىراءات شىىغل الويىىائف القياديىىة فىىي قىىانون او نيىىام موحىىد يىىابطًا      
ان التشىىريعات المنيمىة لهتعيىىين فىىي الويىىائف القياديىة تتم ىىل بقىىانون الويىىائف المدنيىىة  رأينىىاففي مصىىر لهىا,

( 81المدنيىة رقىم ) الخدمىةفيمىا يخىص العىامهين فىي القطىاع العىام , وقىانون  1991( لسىنة 5القياديىة رقىم )
 ل منهما.فيما يخص العامهين في الجهاز االداري , مما يقتيي بيان اجراءات الترشيح في ك 2016لسنة 
بىأن تعىد ادارة شىيون العىامهين فىي كىل  1991( لسىنة 5قيى قىانون الويىائف المدنيىة القياديىة رقىم )      

االشهر الستة  فيوزارة او مصهحة او وحدة بيانات عن الويائف القيادية الشاغرة او من المتوقع ان تشغر 
ى الوييفىة الشىىاغرة ودرجتهىىا الماليىىة القادمىة عهىىى ان تتيىىمن تهىت البيانىىات معهومىىات وافيىىة مىن حيىى  مسىىم

وشىروط شىىغهها  ىم ترفىىع لهسىهطة ذات االختصىىاص فىي تعيىىين المرشىحين لشىىغل الوييفىة فىىي تهىت الىىوزارة او 
عن الويائف الشىاغرة عهىى ان يتيىمن  يدعهن,  م  (2)المصهحة او الوحدة تمهيدًا التخاذ االجراءات التالية 

االعىىىالن مسىىىميات الويىىىائف الشىىىاغرة ودرجتهىىىا الماليىىىة والشىىىروط القانونيىىىة لشىىىغهها ومىىىدة االعىىىالن ويكىىىون 
يسىىمح لهمتقىىدمين مىىن داخىىل وخىىارج الوحىىدة او الىىوزارة التىىي تتىىوفر فيهىىا الوييفىىة الشىىاغرة  إذاالعىىالن عامىىًا 

                                                           

دراسىة مقارنىة فىي اصىول تنيىيم االدارة ونشىاطها, بىدون طبعىة , عىالم  –د. محمد الشىافعي ابىو را  , القىانون االداري ( 1)
 .128-127, ص 1990 الكتب , القاهرة , مصر ,

د. نيىىازي مصىىطفى ,شىىرال الالئحىىة التنفيذيىىة لقىىانون الخدمىىة المدنيىىة , بىىدون طبعىىة , دار الخىىدمات النقابيىىة والعماليىىة ,  (2)
 . 19االسكندرية , مصر , بدون سنة طبع , ص



95 
 

من اعتماد مبدأ االعالن المفتوال لهمتقدمين من داخىل  عهى الرغم , ولكن (1)( من القانون3وحسب المادة )
الوحدة وخارجهىا فىأن مىلء الويىائف القياديىة الشىاغرة عمهيىًا يقتصىر عهىى العىامهين فىي الىوزارة او الهيئىة او 

 االقدم واالك ر خبرة في شيون الوييفىة القياديىة بمعنىى ان االلتىزام بىنص القىانون التزامىاً  بوصفهمالمحافية 
 .(2)شكهيًا ال عمهياً 

لجنىة دائمىة لهويىائف  بتىأليفبالتعيين في الوزارة او المحافيىة او الهيئىة قىرارًا  المختصةتصدر الجهة      
ادارة الموارد البشرية والهغات والحاسب االلي برئاسة الوزير او المحافي او ص في القيادية من ذوي التخص

التي تخىىتص وييفىىة المعهىىن عنهىىا الىىى عيىىويتها,مجىىال ال رئىىي  الهيئىىة ولهجنىىة ان تيىىم متخصصىىين فىىي
بىىالنير فىىي طهبىىات المتقىىدمين وفقىىًا لمعىىايير التقيىىيم تمهيىىدًا اليفىىادهم لتهقىىي التىىدريب الىىالزم لشىىغل الوييفىىة 

( مىن 8وحسب المىادة ) من الوزير او المحافي تأليفهابذات  لية  تألف, ولتهت الهجان أمانة فنية  (3)القيادية
 .التنفيذية لقانون الويائف المدنية القياديةالالئحة 
( مىن 9وحسىب المىادة ) تتهقى االمانة الفنية طهبات المتقدمين وتدون ما لىديها بشىأنها مىن مالحيىات      

ريخ الىىىىوييفي , وتعتمىىىىد الهجنىىىىة لتقيىىىىيم المتقىىىىدمين عهىىىىى اربعىىىىة مجىىىىاميع مىىىىن المعىىىىايير تتم ىىىىل بالتىىىىاالالئحىىىىة 
, عهىى  ( مىن الالئحىة5وحسىب المىادة ) والقىدرات العهميىة والعمهيىة و السىمات الشخصىية والمهىارات القياديىة

بموجىىب  ان يعىىد الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة برنىىام  اعىىداد وتأهيىىل المرشىىحين لشىىغل الوييفىىة القياديىىة
عة لتىىىأ ير , ويياخىىىذ عهىىىى هىىىذا القىىىانون ان لجنىىىة االختيىىىار تبقىىىى خايىىى ( مىىىن الالئحىىىة التنفيذيىىىة13المىىىادة )

 .(4)يمكن ان تفتقر لهمويوعية في االختيار ومن  مةالمرجع المختص 

                                                           

المدنيىىىة القياديىىىة فىىىي الجهىىىاز االداري لهدولىىىة والقطىىىاع العىىىام ( مىىىن الالئحىىىة التنفيذيىىىة لقىىىانون الويىىىائف 3كانىىىت المىىىادة )( 1)
تقيىي بىأن االعىالن قىد يكىون عامىًا  1991( فىي 1596بقرار مجه  الوزراء رقم ) الصادرة 1991( لسنة 5المصري رقم )

يشىمل مىويفي  بحي  يسمح لهمتقدمين من خارج الوحدة او الوزارة التي تتىوفر فيهىا الوييفىة الشىاغرة وقىد يكىون محىددًا بحيى 
واصىىبح  2010( لسىىنة 781( مىىن الالئحىىة بقىىرار مجهىى  الىىوزراء المىىرقم )3الوحىىدة او الىىوزارة فقىىط , لكىىن تىىم تعىىديل المىىادة )
, منشىور فىي  2010( لسىنة 781( من قرار مجهى  الىوزراء رقىم )1المادة ) االعالن عامًا لهعامهين داخل الوحدة وخارجها .

 . 2010سنة ( ل12الجريدة الرسمية بالعدد )
د. ممدوال مصطفى اسماعيل , شغل الويائف المدنية القيادية فىي مصىر _ المسىار والمى ل , بحى  منشىور فىي المجهىة ( 2)

 .76, ص 2015( , 1العربية لالدارة , العدد )
المصىري رقىم ( من الالئحة التنفيذية لقانون الويائف المدنية القيادية في الجهاز االداري لهدولة والقطىاع العىام 6المادة )( 3)
 المعدلة. 1991( في 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5)
 . 73, مصدر سابق , ص د. ممدوال مصطفى اسماعيل( 4)
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والئحته التنفيذية ,فأولى  2016( لسنة 81المدنية رقم ) الخدمةاما اجراءات الترشيح حسب قانون         
, عهىى (1)السىابق الخطوات تقوم ادارة الموارد البشرية في الوزارة او الجهة باعداد بيانىًا شىهريًا وفىق التفصىيل

, وهنىات مىن (2)ان تعرا تهت البيانات عهى السهطة المختصة فىي الىوزارة او الوحىدة تمهيىدًا لالعىالن عنهىا
ولكن ة فأنىه يمكىن ان يكىون مىن خارجهىا؛يمكن ان يكىون لهعىامهين داخىل الوحىدة او الىوزار و يرى ان الترشيح 

بغىىي ايىىافة درجىىات تفايىىهية لهىىم نييىىرًا لخىىىدمتهم اذا كىىان المتقىىدمين مىىن داخىىل الىىوزارة او الوحىىدة فأنىىه ين
 .(3)الوييفية السابقة وذلت حافزًا لهم لتطوير كفايتهم الوييفية

ادارة  مجهى لجنة لهويائف القيادية واالدارة االشرافية بقىرار مىن الىوزير او المحىافي او رئىي   تدشَكل       
تكنهوجيىىىا  فىىىي مجىىىاالتالهيئىىىة برئاسىىىته او مىىىن يختىىىارر وعيىىىوية سىىىتة اعيىىىاء مىىىن المتخصصىىىين والخبىىىراء 

ومجىىىىال الوييفىىىىة المعهىىىىن عنهىىىىا عهىىىىى ان يكىىىىون نصىىىىفهم مىىىىن خىىىىارج االدارة والمىىىىوارد و المعهومىىىىات والقىىىىانون 
االدارة االشىىىرافية اذا لجنىىىة لهويىىىائف القياديىىىة و انيىىىة لويىىىائف  لتدشىىىك  ويجوز لهسىىىهطة المختصىىىة ان الوحىىىدة,

ارتأت ذلت , وتختص الهجنة بىالنير فىي طهبىات المتقىدمين وتقيىيم ادائهىم فىي حىال التجديىد لهىم , ولهىا فىي 
, ولهجنىة (4)السىيما لهتأكىد مىن نزاهىة المرشىحين االسىتعانة بالجهىات ذات االختصىاصو سىبيل انجىاز مهامهىا 

المتم هة بالوزير او المحافي تختص باستقبال طهبىات أمانة فنية يصدر قرار تشكيهها من السهطة المختصة 
 .(5)المتقدمين لشغل الويائف القيادية وويائف االدارة االشرافية

وهىىو  االولتعتمىىد الهجنىىة فىىي تقيىىيم المتقىىدمين عهىىى معىىايير اربعىىة لكىىل منهىىا خمىى  وعشىىرين درجىىة ,       
المعيار العهمي ويتم ىل بمىا اعىدر المتقىدم مىن بحىو  والمىيتمرات التىي شىارت فيهىا ومىا اذا كىان يجيىد لغىات 

                                                           

منشور في الجريدة الرسمية ,  2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 51المادة )( 1)
 . 2017)مكرر( لسنة  21بالعدد 

 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 52المادة )( 2)
 . 342سابق , ص , مصدر احمد حمود سالم المعاعية( 3)
ابىداها قسىم التشىريع فىي مجهى  الدولىة بصىدد مىا ورد فىي المىادة السىابعة عشىر مىن مشىروع قىانون  من المالحيات التي (4)

مىا مىن قبىل لجنىة الويىائف القياديىة واالدارة االشىرافية  الخدمة المدنية قبل اقرارر بأن تياف عبارة مفادها بأن استبعاد مرشىح
لعىىدم نزاهتىىه يجىىب ان يسىىتند الىىى اسىىباب جديىىة ألن ذلىىت مىىن اليىىمانات الجوهريىىة لهمتقىىدمين وهىىو ذات االتجىىار الىىذي سىىهكة 

غىي اخىذ رأي مجه  الدولة في احكامه وبذلت يصبح ما سهف تقنينًا لمبدأ قيىائي أرسىته المحكمىة االداريىة العهيىا , كىذلت ينب
( مىىن القىىانون لتعهقهىىا بمجىىال عمههىىا . د. رجىىب عبىىد الحكىىيم سىىهيم , 17هيئىىة الرقابىىة االداريىىة بخصىىوص مىىا ورد فىىي المىىادة )

, الطبعىىىة االولىىىى , دار ابىىىو المجىىىد  2016لسىىىنة  81شىىىرال احكىىىام قىىىانون الخدمىىىة المدنيىىىة رقىىىم  –موسىىىوعة الخدمىىىة المدنيىىىة 
 . 258, ص2018لهطباعة , القاهرة , مصر , 

 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 54المادة )( 5)
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الوييفيىىة السىىابقة عهىىى  الخدمىىةاجنبيىىة , وال ىىاني هىىو التىىاريخ الىىوييفي ويقصىىد بىىه تقىىارير تقىىويم االداء عىىن 
انجازهىىىا المما هىىىة الختصاصىىىات  , ومىىىا سىىىبق ان حققىىىه مىىىن انجىىىازات واالعمىىىال التىىىي سىىىبق لىىىه (1)الترشىىىيح

الوييفىىىة القياديىىىة او االشىىىرافية المتقىىىدم اليهىىىا , وال الىىى  وهىىىو المقتىىىرال التطىىىويري والىىىذي سىىىبق بيانىىىه يىىىمن 
الشروط المويوعية لهويائف القياديىة , والرابىع وهىو السىمات الشخصىية مىن حيى  القىدرة القياديىة وأمكانيىة 

 .(2)التي تعترا سبيل االدارة توالمشكالاتخاذ القرارات ومواجهة االزمات 
ويتهىىو تهىىت االجىىراءات قيىىام لجنىىة الويىىائف القياديىىة وويىىائف االدارة االشىىرافية باعىىداد تقريىىر يتيىىمن       

القائمة النهائية لترتيب المرشحين وبعىد استحصىال موافقىة السىهطة المختصىة )الىوزير او المحىافي او رئىي  
تكىون , و  (3)مة الى رئي  الجمهورية او من يفويه ليصدر قرار التعيينادارة الهيئة( ترفع تهت القائ مجه 

 .(4)مما هة لمدةمدة تعيين الويائف القيادية وويائف االدارة االشرافية لمدة  ال  سنوات قابهة لهتجديد 
الىىىوزراء صىىىالحية تعيىىىين  2016( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةومىىىن الجىىىدير باالشىىىارة مىىىنح قىىىانون      

مسىىىاعدين ومعىىىاونين اسىىىت ناًء مىىىن اجىىىراءات التعيىىىين السىىىابقة وفقىىىًا لنيىىىام يقترحىىىه الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم 
المدنيىىة , وامت ىىااًل  الخدمىىةالىىوزراء بنىىاًء عهىىى عىىرا الىىوزير المخىىتص بشىىيون  مجهىى واالدارة ويوافىىق عهيىىه 
يكىون لهىوزير مسىاعدين ومعىاونين ال  اذ 2020( لسىنة 422الىوزراء رقىم ) مجهى قرار لحكم القانون صدر 
 .(6), يختارون بطريق التعاقد او الندب الكهي او االعارة لمدة سنة قابهة لهتجديد (5)يتجاوز عددهم عشرة

المدنية وييفة الوكيل الدائم لهوزارة تتبع ذات االجراءات السابقة بشأن اختيار  الخدمةاستحد  قانون و      
الويائف القيادية واالشىرافية فىي اختيىارر بأسىت ناء عىدد االشىخاص الىذين ترشىحهم الهجنىة المختصىة وسىهطة 

بيىنهم مىن الوزير في اختيىار المناسىب مىن بيىنهم , اذ ترشىح الهجىة مىا ال يزيىد عىن  ال ىة يختىار الىوزير مىن 
يرار مناسبًا  م يرفع الترشيح الى رئي  الجمهورية او من يفويه الصدار قىرارًا بتعيينىه وتكىون مىدة التعيىين 

ن ذهب الى عدم جواز اصطالال تسمية الوكيل الىدائم فىي ن الفقه مَ , وم   (7) ال  سنوات تجدد لمدة مما هة

                                                           

 . 101, مصدر سابق , ص جمال محمد معاطي موافي , شرال قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذيةد. ( 1)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 56المادة )( 2)
 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 57المادة )( 3)
 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 17المادة )( 4)
مكىرر  7منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد ,  2020( لسىنة 422رقىم )المصىري ( من قىرار مجهى  الىوزراء 1المادة )( 5)

 .2020)هى( لسنة 
 .2020( لسنة 422رقم )المصري ( من قرار مجه  الوزراء 2المادة )( 6)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 62المادة )( 7)
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,  (1)ن االفيل تسميته بمعاون الوزيرة معينة وم  الوقت الذي يكون فيه شغل هذر الوييفة محددًا بمدة زمني
والمالحىىي هنىىا ان الىىىوزير يتمتىىع بسىىهطة واسىىىعة فىىي اختيىىىار المرشىىح لمنصىىب وكيىىىل وزارة خالفىىًا لهويىىىائف 

( بىأن ييىع الىوزير 168القيادية واالشرافية السابق بيانها وهذا يتفق مع التوجه الدستوري اذ قيت المادة )
 .(2)لهدولة العامةزارته بما يتفق مع السياسة السياسة التي تنتهجها و 

االجىىراءات  2021( لسىىنة 34مىىا فىىي االردن فقىىد رسىىم نيىىام التعيىىين عهىىى الويىىائف القياديىىة رقىىم )أ      
المدنيىىىة بطاقىىة الوصىىىف الىىىوييفي لهوييفىىىة  الخدمىىىةالويىىىائف, اذ يعىىىد ديىىوان تهىىت القانونيىىة لتعيىىىين شىىىاغهي 

المدنية القرارها , اما اذا كانت الوييفة القياديىة  الخدمة مجه المستحد ة بعد نفاذ هذا النيام  م ترفع الى 
المدنيىة ان  الخدمىةسابقة الوجود عهى نفاذ هذا النيىام فتعتمىد بطاقىة الوصىف الىوييفي التىي سىبق لمجهى  

المدنيىة تعىديل بطاقىة الوصىف الىوييفي ورفعهىا  الخدمةتص وبالتنسيق مع ديوان اقرها ويجوز لهمرجع المخ
مىدة ال تتجىاوز  ال ىون يومىًا  فىيعىن الوييفىة الشىاغرة  يدعهىن, بعىدها  (3)المدنيىة القراهىا الخدمىة مجه الى 

الىىوزراء  مىىن شىىغورها عهىىى الموقىىع االلكترونىىي لهجهىىة المعنيىىة بالوييفىىة الشىىاغرة والموقىىع االلكترونىىي لرئاسىىة
وكىذلت فىىي صىحيفة يوميىىة واسىعة االنتشىىار ولمىدة اسىىبوع متيىمنًا المعهومىىات الكافيىة عىىن الوييفىة الشىىاغرة 

الطهبىات مىن رئاسىة الىوزراء مرفقىًا معهىا مىا يييىد مىا ورد فيهىا وترسىل الىى  تدسىتقبلوشروط شىغهها, عهىى ان 
الوزراء وعيوية كل من أمين عام ديوان  , اذ تشكل االخيرة برئاسة أمين عام رئاسة (4)لجنة فرز الطهبات

اختصىاص يسىميه و المدنيىة و مستشىار مىن ديىوان التشىريع والىرأي يسىميه رأيسىه و شىخص ذو خبىرة  الخدمة
لهمتقىىدمين الىىذين ايهىىرت و الىىديوان ازاء كىىل وييفىىة شىىاغرة وأمىىين سىىر يسىىميه االمىىين العىىام لرئاسىىة الىىوزراء, 

طهبىات المرشىحين الىذين تنطبىق عهىيهم الشىروط  تدرسىل,  ىم (5)هىاالهجنة عدم مطىابقتهم حىق االعتىراا امام
الى المرجع المختص )الوزير او المحافي او رئي  الهيئة( ليختار من بينهم سىبعة اشىخاص وفقىًا لهمعىايير 
االتية "المعرفة الفنية المتخصصة و القدرات القيادية واالدارية و المهارات و االنطباع العام(  م يرفعها الى 

                                                           

, الطبعىىة االولىىى , دار  2016لسىىنة  81د. عىىادل الشىىهاوي و د. محمىىد الشىىهاوي , شىىرال قىىانون الخدمىىة المدنيىىة رقىىم ( 1)
 .140.ص,  2018, القاهرة , مصر , لهنشر والتوزيعالنهية العربية 

 .355احمد حمود سالم المعاعية , مصدر سابق , ص( 2)
, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية  2021( لسىىنة 34رقىىم )االردنىىي اديىىة ( مىىن نيىىام التعيىىين عهىىى الويىىائف القي4المىىادة )( 3)

 . 2021( لسنة 5721بالعدد )
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني من نيام التعيين عهى الويائف القيادية /أوب( 6المادة )( 4)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني القيادية  فمن نيام التعيين عهى الويائ( ىوج /أوب7المادة )( 5)
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الىوزراء  مجهى الهجنىة االخيىرة مىن  تدشىَكل, اذ  (1)الهجنة الوزارية لالختيار والتعيين عهى الويىائف القياديىة""
دون ان يبين النيام كيفية تشكيهها ويسمي رئي  الىوزراء أمينىًا لسىر الهجنىة مىن مىويفي رئاسىة الىوزراء من 

لهمعىىىايير السىىىىابقة وفىىىىق نسىىىب محىىىىددة لكىىىىل , تتىىىىولى مقابهىىىىة المرشىىىحين وتقيىىىىيمهم وفقىىىىًا (2)فىىىي الفئىىىىة االولىىىى
الىىوزراء  مجهىى  ىىم تعىىاد النتىىائ  الىىى المرجىىع المخىىتص لينسىىب االعهىىى مىىن بىىين المرشىىحين الىىى ,(3)معيىىار
 .(4)لتعيينه
قياديىىة رقىىم ولىىدى عطىىف النيىىر عهىىى مىىواد هىىذا النيىىام ومقارنتهىىا مىىع مىىواد نيىىام تعيىىين الويىىائف ال       

 : االتيةالمدنية ولالسباب  الخدمةات تراجعًا كبيرة في دور ديوان نجد هن المهغى 2019( لسنة 78)
الىىىديوان لجنىىىة لفىىىرز  ويدىىىألففىىىي يىىىل النيىىىام السىىىابق كانىىىت الطهبىىىات تقىىىدم الكترونيىىىًا عهىىىى موقىىىع الىىىديوان . أ

, خالفىًا لمىا هىو عهيىه فىي  (6)اخرى لهنير في االعترايات عهىى عمىل الهجنىة السىابقة تدشَكل م  (5)الطهبات
لجنىىة لفىىرز الطهبىىات يكىىون الىىديوان  تدشىىَكلو يىىل النيىىام الحىىالي اذ تسىىتقبل رئاسىىة الىىوزراء طهبىىات المتقىىدمين 

 عيوًا فيها وتقدم االعترايات عهى عمل الهجنة امام الهجنة ذاتها.
هىى الويىائف القياديىة الهجنىة الوزاريىة لالختيىار والتعيىين ع تىأليفكان النيام السىابق يىنص عهىى كيفيىة . ب

برئاسىىة نائىىب رئىىي  الىىوزراء وعيىىو عىىن كىىل مىىن وزيىىر العىىدل والمرجىىع المخىىتص ووزيىىرين يختارهمىىا رئىىي  
, فىي حىين  (7)الوزراء وفقًا لطبيعة الوييفة الشاغرة ورئي  الىديوان وامينىًا لسىر الهجنىة يسىميه رئىي  الىوزراء

الهجنىة اذا مىا  تىأليفمىن الممكىن اسىتبعاد الىديوان مىن  ةومن  م تأليفهار الى كيفية ان النيام الحالي لم يش
 الوزراء ذلت. مجه ارتأى 
وما يياخذ عهى القواعد القانونية اليابطة لهويائف القيادية في االردن انها تصدر بنيام ولي  بقانون     

( من الدستور التي تقيي بأن تنيم شيون الوييفة العامة بنيام يصدرر مجهى  120امت ااًل لحكم المادة )
ين الويىائف القياديىة حيى  بأمكانهىا الوزراء , وهذا يجعل يىد السىهطة التنفيذيىة مبسىوطة فىي الىتحكم فىي تعيى

                                                           

 . 2021( لسنة 34االردني رقم )من نيام التعيين عهى الويائف القيادية ( ىوج /أوب8المادة )( 1)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني من نيام التعيين عهى الويائف القيادية ( أوجى/5المادة )( 2)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني من نيام التعيين عهى الويائف القيادية ( /أوب9المادة )( 3)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني من نيام التعيين عهى الويائف القيادية ( أ/10المادة )( 4)
, , منشىور فىىي الجريىدة الرسىىمية  2019( لسىنة 78االردنىي رقىىم )( مىن نيىىام التعيىين عهىى الويىىائف القياديىة 4المىادة )( 5)

 . 2019( لسنة 5573بالعدد )
 . 2019( لسنة 78رقم )االردني ( من نيام التعيين عهى الويائف القيادية 7المادة )( 6)
 . 2019( لسنة 78رقم )االردني ( من نيام التعيين عهى الويائف القيادية 6المادة )( 7)
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وجعههىىىا سىىىهطة مطهقىىىة لىىىالدارة او تعىىىديل  السىىىابقةتعيىىىين الاسىىىت ناء بعىىىا الويىىىائف القياديىىىة مىىىن اجىىىراءات 
 .اختصاص دستوري لهسهطة التنفيذية اجراءات التعيين بما يطهق يد االدارة فيها ما دام اصدار ذلت النيام

ا بىأن احكىام تعيىىين شىاغهي الويىائف القياديىىة لىم يجمعهىا تشىىريع او امىا فىي العىراق فقىىد سىبق القىول منىى     
والقوانين الخاصة , فقد جعىل وتعهيمات المالت المدنية  الخدمةنيام موحد بل تنا رت بين الدستور وقانون 

النىىواب الموافقىىة  مجهىى الىىوزراء جهىىة اقتىىراال لتعيىىين اصىىحاب الىىدرجات الخاصىىة  ىىم يتىىولى  مجهىى الدسىىتور 
المعىىدل فقىىد رسىىم اجىىراءات مغىىايرة اذ  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة, امىىا قىىانون  (1)همعهىىى تعييىىن

, بمعنىى ان قىانون (2)الىوزراء  ىم يصىدر مرسىومًا جمهوريىًا بىالتعيين مجهى الوزير المختص وموافقىة  يدرشحهد 
, ولتعىىارا االحكىىام  (3)المدنيىىة انىىته  اسىىهوب االختيىىار الحىىر فىىي تعيىىين شىىاغهي الويىىائف القياديىىة الخدمىىة

 .(4)تتبع االجراءات المنصوص عهيها في الدستور لسمور عهى ما يهيه من قواعد قانونية
عالجت القوانين الخاصة اجراءات تعيين شاغهي الويائف القياديىة فعهىى سىبيل الم ىال قيىى قىانون و       

الىىوزراء تعيىىين اعيىىاء  مجهىى تىىرال بىىأن يق 2008( لسىىنة 10الهيئىىة الوطنيىىة العهيىىا لهمسىىائهة والعدالىىة رقىىم )
النىىواب باالغهبيىىة البسىىيطة  ىىم مصىىادقة رئىىي  الجمهوريىىة , وينتخىىب  مجهىى الهيئىىة وأن يقتىىرن ذلىىت بموافقىىة 

النىىىواب لهمصىىىادقة عهيىىىه باالغهبيىىىة  مجهىىى االعيىىىاء بىىىاالقتراع السىىىري مىىىن بيىىىنهم نائبىىىًا لهىىىرئي  يرفىىىع الىىىى 
 .(5)المطهقة
بىأن ترشىح لجنىة مختصىة  2007( لسىنة 11يا المستقهة لالنتخابىات رقىم )ذكر قانون المفويية العهو       
, في حين رسم  (6)المفويين  م يصوت المجه  عهيهم بأغهبية اعيائه مجه النواب اعياء  مجه في 

المفويىين  مجه  لية مغايرة لتعيين رئي   2008( لسنة 53قانون المفويية العهيا لحقوق االنسان رقم )
النىىواب ومجهىى   مجهىى النىىواب لجنىىة مىىن الخبىىراء تيىىم مم هىىين عىىن  مجهىى  يدىىألفء , اذ ونائبىىه واالعيىىا

                                                           

مىىن الفقىىه مىىن ذهىىب الىىى ان غالبيىىة مىىن يرشىىحهم مجهىى  الىىوزراء لشىىغل الويىىائف ذات الىىدرجات الخاصىىة هىىم مىىويفين  (1)
هى المالت الدائم لهدولة لذلت يفيل استخدام عبارة "الموافقة عهى االختيار" ولي  "الموافقة عهى التعيىين" فىي نىص معينين ع
( من الدستور. رنا الطيف جاسم , الجهة المختصة بتعيين ذوي الدرجات الخاصة في العراق , بح  منشور في 61المادة )

 .1871, ص 2021لستون , , العدد الساد  وا17مجهة سَر من رأى , المجهد 
 المعدل . 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )8/2المادة )( 2)
باسىىم جاسىىم يحيىىى , التنيىىيم القىىانوني لهتعيىىين فىىي التشىىريعات العراقيىىة , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة المحقىىق الحهىىي لهعهىىوم ( 3)

 .354, ص 2020القانونية والسياسية , العدد ال ال  , 
 . 125اسعد موسى سكران الوائهي , مصدر سابق , صد.  (4)
 . 2008( لسنة 10/رابعًا وسادسًا( من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائهة والعدالة رقم )2المادة ) (5)
 . 2008( لسنة 10( من قانون الهيئة الوطنية العهيا لهمسائهة والعدالة رقم ) انياً /3المادة )( 6)
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القياء االعهى ومجه  المفويين ومنيمىات المجتمىع المىدني ومكتىب االمىم المتحىدة لحقىوق االنسىان فىي 
المفويىىين عهىىى ان يقتىىرن بموافقىىة االغهبيىىة المطهقىىة  مجهىى , يعهىىد لهىىذر الهجنىىة اختيىىار اعيىىاء  (1)العىىراق

باغهبيىة  , وفي أول اجتمىاع لمجهى  المفويىين يختىار الىرئي  ونائبىه (2)النواب مجه لعدد الحايرين في 
 .(3)هعدد اعيائ

لهىىوزير سىىهطة تكهيىىف احىىىد  1977( لسىىنة 12قيىىادة ال ىىورة )المنحىىل( بقىىرارر المىىرقم ) مجهىى وقىىد مىىنح      
تىىىىه الشىىىىغال وييفىىىىة مىىىىدير عىىىىام بالوكالىىىىة اسىىىىت ناًء مىىىىن اجىىىىراءات تعيىىىىين اصىىىىحاب الىىىىدرجات مىىىىويفي وزار 

فقىىد تتىىأخر اجىىراءات التعيىىين فىىي الوييفىىة القياديىىة فتهجىىأ الىىوزارة الىىى شىىغل تهىىت الويىىائف وكالىىًة ,(4)الخاصىىة
التكهيىف  دةمىلحين اكتمال اجراءات التعيين اصالًة وهذا االتجار ال يتعىارا مىع القىانون ولكىن مهمىا بهغىت 

وكالة فانها ال تجعل من شاغل الوييفة اصيال , وقد أيدت هذا االتجار المحكمة االدارية العهيا فىي العىراق 
ان ...الىذي ورد فيىه " 12/1/2017( فىي 2016/قياء المىويفين _ تمييىز/727/728في قرارها المرقم )

باشىىغال المنصىىب المىىذكور وتقايىىيه المىىدعي يشىىغل المنصىىب المىىذكور وكالىىة ولىىي  اصىىالة وان اسىىتمرارر 
ية القانونيىىىىة بىىىىالتعيين راتىىىىب ومخصصىىىىات ذلىىىىت المنصىىىىب خىىىىالل الفتىىىىرة المىىىىذكورة ال ييىىىىفي عهيىىىىه الشىىىىرع

 .  (5)."اصالة..
 1991( لسىىىنة 5الحقيقىىىة التىىىي تتجهىىىى ممىىىا سىىىبق تفصىىىيهة ان قىىىانون الويىىىائف المدنيىىىة القياديىىىة رقىىىم )     

في مصر لم يمنح الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة ومجه   2016( لسنة 81المدنية رقم ) الخدمةوقانون 
المدنيىىة دورًا يىىذكر فىىي ترشىىيح االشىىخاص لمىىلء الويىىائف القياديىىة الشىىاغرة , انمىىا اكتفىىى المشىىرع  الخدمىىة

فىىي  المصىري فىىي جعىىل الجهىىاز جهىىة مختصىىة فىىي اعىىداد وتأهيىىل المرشىىحين لمىىلء الويىىائف الشىىاغرة , امىىا
فىي ترشىيح المىيههين لمىلء الويىائف القياديىة  ومهمىاً المدنية يتمتع بدورًا محوريىًا  الخدمةاالردن فكان ديوان 

نيىام لكنىه شىهد تراجعىًا فىي  2019( لسىنة 78الشاغرة في يل نيىام التعيىين عهىى الويىائف القياديىة رقىم )
 .كما مر بنا  2021( لسنة 34التعيين عهى الويائف القيادية رقم )

                                                           

, منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2008( لسىىنة 53قىىانون المفويىىية العهيىىا لحقىىوق االنسىىان رقىىم )( مىىن 7المىىادة )( 1)
 . 2008( لسنة 4103)
 .2008( لسنة 53من قانون المفويية العهيا لحقوق االنسان رقم )/اواًل( 8المادة )( 2)
 .2008( لسنة 53)من قانون المفويية العهيا لحقوق االنسان رقم (  ال اً /8المادة )( 3)
 . 131د. أسعد موسى سكران الوائهي , مصدر سابق , ص (4)
د. محمىود عبىىد عهىىي حميىىد الزبيىىدي , التنيىىيم القىىانوني لهتكهيىىف بالمناصىىب االداريىىة واالعفىىاء منهىىا  , بحىى  منشىىور فىىي  (5)

 .33,ص 2019,  1, العدد  1مجهة كهية االسراء الجامعة لهعهوم االجتماعية واالنسانية , المجهد 
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حىرص  عهى الرغم منالويع مغاير تمامًا عما شهدنار في التشريعات المقارنة , فأن في العراق  أما      
الجهىىة المختصىة فىي تنيىىيم شىيون الوييفىىة  االتحىادي العامىة الخدمىىة مجهى المشىرع الدسىتوري عهىىى جعىل 

إال  2005يىة العىراق لعىام ( مىن دسىتور جمهور 107المىادة ) بموجىب السيما التعيين واعادة التعيينو  العامة
التشريعات المختهفة لم تمنح المجه  دورًا فىي اجىراءات ترشىيح شىاغهي الويىائف القياديىة وكىذلت الحكىم  نأ

 .في مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي

 الفرع الثاني

 شاغلي الوظائف القيادية الجهة المختصة باختيار

لسىطح القىانوني مفادهىا بعىد اتمىام سهسىهة االجىراءات السىابقة لترشىيح المىيههين عهىى ا  مة اسىئهة تطفىو     
لشىىىغل الويىىىىائف القياديىىىىة الشىىىاغرة مىىىىا هىىىىي الجهىىىة المختصىىىىة بأصىىىىدار أمىىىر تعيىىىىين المرشىىىىحين , وهىىىىل ان 

كيىف يمكىن التجديىد لشىاغهها وهىل مىنح القىانون لمجهى   محىددة, واذا كانت  محددة المدةالويائف القيادية 
ومىىا ينىىايرر فىىي التشىىريعات المقارنىىة دورًا فىىي تقيىىيم شىىاغهي الويىىائف القياديىىة قبىىل  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة

 التجديد لهم ؟

( 5رقىم )الويىائف المدنيىة القياديىة فىي الجهىاز االداري لهدولىة والقطىاع العىام في مصر قيى قىانون       
بىىىأن يصىىىدر امىىىر التعيىىىين بعىىىد اسىىىتيفاء االجىىىراءات السىىىابقة مىىىن السىىىهطة المختصىىىة بىىىالتعيين  1991لسىىىنة 

الترتيىىىىىىب النهىىىىىىائي لقائمىىىىىىة اعتمىىىىىىادًا عهىىىىىىى او رئىىىىىىي  مجهىىىىىى  ادارة الهيئىىىىىىة والمتم هىىىىىة بىىىىىىالوزير او المحىىىىىىافي 
؛ واسىىت ناًء  فىي التعيىين حواذا ميىت سىنة عهىى تىاريخ اعتمىاد القائمىىة النهائيىة يسىقط حىق المرشىالمرشىحين,

ميي سىنة عهىى اعتمادهىا اذ تعىذر  عهى الرغم مناجاز القانون اعتماد االسماء الوارد في القائمة النهائية 
 .(1)اعتماد قائمة اخرى خالل االشهر الستة التالية

 مما هىىةتكىىون مىىدة تعيىىين شىىاغهي الويىىائف القياديىىة لمىىدة اقصىىاها  ىىال  سىىنوات قابهىىة لهتجديىىد لمىىدة و      
الوييفة القيادية بأن يقدم تقريرًا سنويًا عما يهزم شاغل  المدةتهت  وفي, (2)وتحدد في قرار التعيين تهت المدة

                                                           

المصىىري لقياديىة فىي الجهىىاز االداري لهدولىة والقطىىاع العىام ( مىن الالئحىىة التنفيذيىة لقىىانون الويىائف المدنيىىة ا12المىادة )( 1)
 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5رقم )

المصىري رقىم ( من الالئحة التنفيذية لقانون الويائف المدنية القيادية في الجهاز االداري لهدولة والقطىاع العىام 1المادة )( 2)
 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5)
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ليتسىنى مقارنتىه مىع مىا قدمىه مىن الى االمانة الفنية لهجنة الدائمة لهويىائف القياديىة التىي سىبق بيانهىا انجزر 
مقترحىىىات ا نىىىىاء الترشىىىىيح ؛ وبعىىىىد ان ت بىىىىت الهجنىىىىة مالحياتهىىىىا عمىىىىا ورد فىىىىي التقريىىىىر ترفعىىىىه الىىىىى السىىىىهطة 

, ومىن  (1)لهنيىر فىي امكانيىة التجديىد لشىاغل الوييفىة القياديىة اً مساعد لتكون تهت التقارير عامالً المختصة 
الىىى لجنىىة االختيىىار ذاتهىىا هىىو تقيىىيم الهجنىىة لقرارهىىا السىىابق بمعنىىى ان الهجنىىة  التقريىىران رفىىع  عىىدالفقىىه مىىن 

تتحيىىز لقرارهىىا السىىابق بت بيىىت مالحيىىات ايجابيىىة عهىىى  ذاتىىه ومىىن  مىىةسىىتكون خصىىمًا وحكمىىًا فىىي الوقىىت 
 .(2)التقرير

مهين ان تعىد بيانىًا قبل انتهاء المدة المحددة لشاغل الوييفة القيادية بستة اشهر عهى ادارة شيون العا      
عن تهت الويائف ويعرا عهى السهطة المختصة لهنير في امكانية تجديىد مىدة شىغل الوييفىة القياديىة او 

, فأذا ما اتخذت السهطة المختصة قرارًا بالتجديد فيجىب ان يكىون قبىل انتهىاء مىدة  (3)نقهه الى وييفة اخرى
, أمىا اذا قىررت السىهطة المختصىة عىدم التجديىد فيجىب  (4)ن يومىاً وييفة القيادية بما ال يقل عن ستيشغل ال

ان يحىدد القىىرار الوييفىىة التىىي ينبغىىي نقىل شىىاغل الوييفىىة القياديىىة اليهىىا ؛ فىاذا كانىىت الوييفىىة المنقىىول اليهىىا 
يمن نطاق الوزارة او الجهة ذاتها فيصدر القرار من الرئي  االعهى لتهىت الوحىدة , امىا اذا كانىت الوييفىة 

اذا كانىىىت فىىهىىا تىىدخل يىىمن مىىالت وزارة او جهىىة اخىىىرى فيصىىدر قىىرار النقىىل مىىن رئىىي  الوزراء,المنقىىول الي
متىىوفرة فينقىىل اليهىىا فىىي اليىىوم التىىالي النتهىىاء مدتىىه امىىا اذا لىىم تتىىوفر فينبغىىي اتخىىاذ  المىىراد نقهىىه اليهىىاالوييفىىة 

ىىن الفقىىه َمىىن ,  (5)االجىىراءات القانونيىىة السىىتحدا ها وتمويههىىا  ان اسىىتحدا  درجىىة وتمويههىىا لشىىخص  عىىدوم 
انىىه اسىىتخفاف و رفيىىت االدارة التجديىىد لىىه يعىىد بم ابىىة تكىىريم لشىىخص ا بىىت فشىىهه فىىي ادارة الوييفىىة القياديىىة 

 . (6)بالمال العام وكأن اعتبارات التريية تغهب االعتبارات المويوعية

                                                           

المصىىري ( مىن الالئحىىة التنفيذيىة لقىىانون الويىائف المدنيىىة القياديىة فىي الجهىىاز االداري لهدولىة والقطىىاع العىام 18المىادة )( 1)
 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5رقم )

 . 75, مصدر سابق , ص ماعيلد. ممدوال مصطفى اس (2) 
المصىىري ( مىن الالئحىىة التنفيذيىة لقىىانون الويىائف المدنيىىة القياديىة فىي الجهىىاز االداري لهدولىة والقطىىاع العىام 19المىادة )( 3)

 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5رقم )
المصىىري ( مىن الالئحىىة التنفيذيىة لقىىانون الويىائف المدنيىىة القياديىة فىي الجهىىاز االداري لهدولىة والقطىىاع العىام 20المىادة )( 4)

 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5رقم )
ري لهدولىىىة والقطىىىاع العىىىام ( مىىىن مىىىن الالئحىىىة التنفيذيىىىة لقىىىانون الويىىىائف المدنيىىىة القياديىىىة فىىىي الجهىىىاز االدا21المىىىادة )( 5)

 . 1991( لسنة 1596الصادرة بقرار مجه  الوزراء رقم ) 1991( لسنة 5المصري رقم )
 . 75, مصدر سابق , ص د. ممدوال مصطفى اسماعيل( 6)
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, واعيىىىاء الهيئىىىات القيىىىائية , وقىىىد اسىىىت نى المشىىىرع مىىىن احكىىىام هىىىذا القىىىانون "المحىىىافيين ونىىىوابهم       
واعيىىاء هيئىىات التىىدري  بالجامعىىات واالكاديميىىات ومراكىىز البحىىو  , واعيىىاء هيئىىة الشىىرطة , واعيىىاء 

, والجهىاز المركىزي لهمحاسىبات ,  العامىةالسهت الدبهوماسي , واعياء هيئة الرقابىة االداريىة , والمخىابرات 
 مجهى لمجهى  الشىعب" , وقىد اجىاز القىانون بموافقىة  العامىةنىة والمدعي العام االشتراكي , والعىامهين باالما

, وتأسيسىًا  (1)الوزراء ان يصدر قرارًا من رئي  الجمهورية باست ناء بعا الويائف من احكىام هىذا القىانون
الويىىائف المدنيىىة القياديىىة فىىي  1991( لسىىنة 513عهىىى ذلىىت فقىىد اسىىت نى رئىىي  الجمهوريىىة بقىىرارر المىىرقم )

رية من الخيىوع الحكىام تعيىين الويىائف المدنيىة القياديىة المنصىوص عهيهىا فىي القىانون رقىم رئاسة الجمهو 
امنىىىاء  مجهىىى رئىىىي   1991( لسىىىنة 54اسىىىت نى رئىىىي  الجمهوريىىىة بقىىىرارر المىىىرقم )و ,  (2)1991( لسىىىنة 5)

هىىذا اتحىىاد االذاعىىة والتهفزيىىون , و رئىىي  قطىىاع االذاعىىة , و رئىىي  قطىىاع التهفزيىىون مىىن الخيىىوع الحكىىام 
, واسىىت نى رئىي  الجمهوريىىة كىىذلت الويىائف القياديىىة فىي مصىىهحتي الخبىىراء والطىب الشىىرعي فىىي  (3)القىانون

الويىائف  فياًل عىن,  (4)1992( لسنة 151وزارة العدل من الخيوع الحكام القانون بموجب القرار رقم )
المدنية القيادية فىي هيئىة قنىاة السىوي  اذ اسىت ناها رئىي  الجمهوريىة مىن الخيىوع الحكىام القىانون بموجىب 

الويىائف  انفىاً  است نى رئي  الجمهورية من احكام القانون المذكورو ,  (5)1993( لسنة 175القرار المرقم )
تها والوحىىدات التابعىىة لهىىا وحسىىب القىىرار المىىرقم المدنيىىة القياديىىة فىىي الهيئىىة القوميىىة لالنتىىاج الحربىىي وشىىركا

, وهىىذر الصىىالحية الواسىىعة فىىي مىىنح االسىىت ناءات مىىن شىىأنها ان تفىىرغ القىىانون مىىن  (6)1993( لسىىنة 471)
 محتوار.

فقىىىد الزمىىىت الئحتىىىه التنفيذيىىىة شىىىاغل  2016( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةأمىىىا فىىىي يىىىل قىىىانون        
سىىنة مرفقىىًا بىىه صىىورة مىىن  فىىيالدارة االشىىرافية بتقىىديم تقريىىر سىىنوي عىىن انجازاتىىه الوييفىىة القياديىىة ووييفىىة ا

المقترحىىات التىىي قىىدمها ا نىىاء الترشىىيح ؛ يقىىدم التقريىىر الىىى االمانىىة الفنيىىة لهجنىىة الويىىائف القياديىىة وويىىائف 

                                                           

( لسىىىنة 5المصىىىري رقىىىم )( مىىىن قىىىانون الويىىىائف المدنيىىىة القياديىىىة فىىىي الجهىىىاز االداري لهدولىىىة والقطىىىاع العىىىام 3المىىىادة )( 1)
,  1991,  10جامعىىىىة المنصىىىىورة , العىىىىدد  –, منشىىىىور فىىىىي مجهىىىىة البحىىىىو  القانونيىىىىة واالقتصىىىىادية , كهيىىىىة الحقىىىىوق 1991

 .280-257ص
 . 1991( لسنة 513قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم )( من 1المادة ) (2)
 . 1991( لسنة 54قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم )( من 1المادة )( 3)
 . 1992( لسنة 151قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم )( من 1المادة ) .(4)
 .1993( لسنة 175قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم )( من 1المادة )( 5)
 . 1993( لسنة 471قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم )( من 1المادة )( 6)
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هىة بىالوزير او االدارة االشرافية , وبعد ان تبدي مالحياتها عما ورد فيىه يرفىع الىى السىهطة المختصىة المتم 
بىأن مىنح  هذاتى, وهنا يوجىه االنتقىاد السىابق  (1)المحافي ليقرر مدى امكانية التجديد لشاغل الوييفة القيادية

لجنىىة الويىىائف القياديىىة و ويىىائف االدارة االشىىرافية صىىالحية النيىىر فىىي التقريىىر السىىنوي وتقييمىىه هىىو تقيىىيم 
 فهي الخصم والحكم . ومن  مةالهجنة لقرارها السابق 

فأذا ما ارتأت السهطة المختصة بالتعيين تجديد مدة شغل الوييفة القيادية فأنه يجب ان يصدر قىرار       
التجديد قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا من انتهاء المدة المحىددة لشىغل الوييفىة القياديىة , وأذا كىان 

رت االدارة عدم التجديد له فأنه ينقل الى وييفىة شىاغرة غيىر شاغل الوييفة القيادية من مويفي الدولة وقر 
قيادية تساوي في درجتها الوييفة القيادية او وييفىة االدارة االشىرافية, وفىي حىال عىدم وجىود وييفىة شىاغرة 

فأنه تتخذ االجراءات القانونية الالزمة الستحدا ها وتمويهها عهى ان يهغى تمويهها  هذاتوممولة من المستوى 
أمىىا اذا لىىم يكىىن شىىاغل الوييفىىة القياديىىة او وييفىىة االدارة االشىىرافية مىىن مىىويفي ؛ ل خهوهىىا مىىن شىىاغهها حىىا

, ويحىىق لشىىاغل الوييفىىة القياديىىة او وييفىىة االدارة االشىىرافية أن كىىان مويفىىًا  (2)الدولىىة فهنىىا تنهىىى خدماتىىه
من تاريخ انتهاء مدة شغهه لهوييفىة   ال ين يوماً  فيوقررت االدارة عدم التجديد له ان يطهب انهاء خدماته 
 .(3)دون ذلت مانعًا قانونياً  من القيادية وتكون االدارة مهزمة ب جابة طهبه اال اذا حال

لىبعا الجهىات فقىد مىنح المشىرع رئىي  الجمهوريىة او مىن يفويىه صىالحية  ةلهطبيعة الخاصى ونيراً       
ويىائف  بوصىفهاترشىيح السىابقة الاصدار قىرار بتحديىد بعىا الويىائف واسىت نائها مىن الخيىوع الجىراءات 

وقد حدد المشرع  لية اختيار المرشحين لشغل الويائف القيادية الخاصة وذلت قيادية ذات طبيعة خاصة ؛ 
ب االختيار بالترقيىة باالعتمىاد عهىى بيانىات تقىويم االداء الىوييفي ومىا ورد فىي المهىف الىوييفي بأتباع أسهو 

 .(5)ان اسهوب االختيار بالترقية يمنح االدارة قدرًا كبيرًا من حرية االختيار بعد,  (4)لهمرشح

                                                           

 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 58المادة )( 1)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 64المادة )( 2)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 65المادة )( 3)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من قانون الخدمة المدنية 21المادة )( 4)
بالترقيىىة احىىد أسىىاليب اختيىىار القيىىادات االداريىىة اذ يعتمىىد عهىىى التىىدرج الىىوييفي لهمويىىف فىىي سىىهم  االختيىىاراسىىهوب يعىىد  (5)

المناصىىب الوييفيىىة ؛ حيىى  يبىىدأ المويىىف حياتىىه الوييفيىىة فىىي المسىىتوى االدنىىى مىىن مناصىىب االدارة العامىىة  ىىم يتىىدرج حتىىى 
نىي نقىل المويىف مىن وييفىة الىى اخىرى ذات مسىتوى يصبح ميهاًل لشغل مناصب قيادية , وقىد اتفىق الفقىه فىي ان الترقيىة تع

اعهى منها من حي  المسيلية والسهطة ولكن اختهف الفقه في مدى اقتران الوييفة االعهى بزيادة في االجر , فمن الفقىه مىن 
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قىىد اصىىدر رئىىي  ف 2016( لسىىنة 81المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة( مىىن قىىانون 21واسىىتنادًا الحكىىام المىىادة )      
الىوزراء جهىات ذات طبيعىة  مجهى رئاسة الجمهورية ورئاسىة  عد 2017( لسنة 20الجمهورية قرارًا بالرقم )

فىىأن الويىىائف القياديىىة وويىىائف االدارة االشىىرافية فىىي كىىل مىىن رئاسىىة الجمهوريىىة ورئاسىىة  ومىىن  مىىةخاصىىة 
( مىىن 20( و )17التىىي نيمتهىىا المادتىىان )تهىىت الويىىائف شىىاغهي الىىوزراء ال تنطبىىق عهيهىىا اجىىراءات تعيىىين 

 .(1)المدنية الخدمةقانون 

المدنيىىىة قىىىد جعهىىىت سىىىهطة التعيىىىين فىىىي الويىىىائف القياديىىىة  الخدمىىىة( مىىىن قىىىانون 21وكانىىىت المىىىادة )      
لىذلت د رئىي  الجمهوريىة او مىن يفويىه ؛ وويائف االدارة االشرافية فىي الجهىات ذات الطبيعىة الخاصىة بيى

ورية رئي  الوزراء بتعيين الويائف القيادية وويائف االدارة االشرافية في رئاسة الوزراء فوا رئي  الجمه
فىوا و ,  (2)وكذلت تعيىين شىاغهي الويىائف فىي مسىتوى الويىائف العاليىة و الممتىازة فىي رئاسىة الجمهوريىة

اليهىىا فىىي رئىىي  الجمهوريىىة رئىىي  ديىىوان رئاسىىة الجمهوريىىة بمباشىىرة اختصاصىىات رئىىي  الجمهوريىىة المشىىار 
المدنية فيما يخص تعيين من يشغل وييفة مدير عىام وادارة اشىرافية يىمن  الخدمة( من قانون 21المادة )

 .(3)نطاق رئاسة الجمهورية

الىىىوزراء واذا رفىىىا  مجهىىى يصىىىدر قىىىرار التعيىىىين مىىىن  الترشىىىيحجىىىراءات امىىىا فىىىي االردن فبعىىىد اتمىىىام ا      
المرشح االعهى ترتيبىًا فيحىال االمىر الىى "الهجنىة الوزاريىة لالختيىار والتعيىين عهىى الويىائف القياديىة" لترشىح 

ذا  2021( لسىنة 34, ولىم يكىن نيىام التعيىين عهىى الويىائف القياديىة رقىم ) (4)من يهيه وفقىًا العهىى ترتيىب
انما است ني من احكامه االمين العام لمجه  النواب واالمين  هاجميعمطهق عهى الويائف القيادية  سهطان  

االعيىان ومىدير عىام مكتىب  مجهى العام لمجه  االعيان و السفراء و المحافيين ومدير عام مكتب رئي  
لىىىوزراء وأمىىىين عىىىام رئاسىىىة ا مجهىىى النىىىواب ومىىىدير عىىىام مكتىىىب رئىىىي  الىىىوزراء وأمىىىين سىىىر  مجهىىى رئىىىي  

                                                                                                                                                                                     

 ذهب الى ان الترقية تعني "شغل المويف لوييفة أخرى ذات مستوى اعهى مىن الصىعوبة والمسىيولية والسىهطة يفىوق مسىتوى
وييفتىىه الحاليىىة وقىىد يصىىحبها فىىي الغالىىب مىىن االحيىىان زيىىادة فىىي الراتىىب لكنهىىا ليسىىت فىىي الغالىىب معيىىارًا لهترقيىىة مىىالم تكىىن 
مصىحوبة بممارسىىة المويىىف العبىىاء وييفىىة اكبىىر وتقهىىدر مركىىزًا اعهىىى" . د. زكىىي محمىىود هاشىىم , انيمىىة الترقيىىات فىىي الىىدول 

 .5, ص 1970عربية لهعهوم االدارية , بدون مكان نشر , العربية , بدون طبعة , منشورات المنيمة ال
, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد االول  2017( لسىنة 2رقىم )مصىر العربيىة ( من قرار رئي  الجمهورية 1المادة )( 1)

 .2017مكرر )هى( لسنة 
 .2017( لسنة 2رقم )مصر العربية جمهورية ( من قرار رئي  2المادة )( 2)
 .2017( لسنة 2رقم )مصر العربية جمهورية ( من قرار رئي  3المادة )( 3)
 . 2021( لسنة 34رقم )االردني /أ و ب( من نيام التعيين عهى الويائف القيادية 10المادة )( 4)
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لىىوزراء صىىالحية اسىىت ناء بعىىا الويىىائف القياديىىة والتعيىىين فيهىىا بنىىاًء عهىىى منح النيىىام لمجهىى  االىىوزراء,و 
ىو ,  (1)دون المىرور بىاالجراءات السىابقةمىن تنسيب المرجع المختص مباشىرًة  وجىه سىهام النقىد ن ن الفقىه َمىم 
الىىوزراء صىىالحية اسىىت ناء بعىىا الويىىائف القياديىىة والتعيىىين فيهىىا  مجهىى نحىىو هىىذا النيىىام باعتبىىار ان مىىنح 
النطاق الواسع من االست ناءات التي اوردها النيام من شأنه  فياًل عنبناًء عهى تنسيب المرجع المختص 

ان هىذا االسىت ناء  عىدن ان هنات َمىو ,  (2)ان يفرغ باقي نصوص النيام من محتواها فتصبح كهمات  جوفاء
( منىىه بىىأن المىىواطنين متسىىاوون ال 6اذ قيىىى فىىي المىىادة ) 1952كىىام الدسىىتور االردنىىي لسىىنة مخىىالف الح

( من الدستور بىأن لكىل 22تمييز بينهم امام القانون العتبارات الدين او الهغة او العرق كما قيت المادة )
 العامىةتقهىد الويىائف وفقًا لما تقيي به القوانين واالنيمة وان  العامةالمناصب  يعتهياردني الحق في أن 

, ونتفىىق بىىدورنا مىىع مىىا وجىىه لهىىذا  (3)عهىىى اسىىا  الجىىدارة والمىىيهالت يكىىوندائمىىة كانىىت او ميقتىىة يجىىب ان 
 النيام من انتقادات .

اما في العراق فقد تنا ر شتات القواعد القانونية المنيمة الحكام تعيين الويىائف القياديىة بىين قىوانين       
المعىىىدل بىىىأن يعىىىين  1960( لسىىىنة 24المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىة( مىىىن قىىىانون 8/2عىىىدة؛ فقىىىد قيىىىت المىىىادة )

"الويىىىائف الخاصىىىة , العميىىىد , المىىىدير العىىىام , المفىىىتت العىىىام , الىىىوزير المفىىىوا , المستشىىىار المسىىىاعد , 
الىىىوزراء وصىىىدور مرسىىىوم جمهىىىوري, ولىىىدى  مجهىىى بنىىىاًء عهىىىى اقتىىىراال الىىىوزير المخىىىتص وموافقىىىة  المحىىىافي"

( منىه المجهى  صىالحية تعيىين 7فقىد منحىت المىادة ) 1991( لسىنة 20الوزراء رقم ) مجه استقراء قانون 
 الخدمىىةيعىىد القىىانون االخيىىر معىىدل لقىىانون  ومىىن  مىىةالمىىدراء العىىامون مىىن غيىىر ذوي الىىدرجات الخاصىىة ؛ 

 الدولىىىىة فقىىىىد قيىىىىى فىىىىي قىىىىرارر المىىىىرقم مجهىىىى المدنيىىىىة فيمىىىىا يتعهىىىىق بتعيىىىىين المىىىىدراء العىىىىامين وهىىىىذا مىىىىا اكىىىىدر 
, امىىىا دسىىىتور (4)الىىىوزراء بتعيىىين المىىىدراء العىىامين مجهىىى بىىىأن يخىىتص  11/11/2008( فىىي 138/2008)

الىوزراء جهىة اقتىراال تعيىين اصىحاب الىدرجات الخاصىة وان  مجهى فقىد جعىل  2005جمهورية العراق لعىام 
ولكىن ال يعمل بىأي قواعىد تتعىارا مىع نصىوص الدسىتور ,  لذلتالنواب بالموافقة عهيهم ,  مجه يختص 

                                                           

 . 2021( لسنة 34رقم )االردني من نيام التعيين عهى الويائف القيادية ( أ و ب/11المادة )( 1)
   العابىىىىدي العبىىىىادي , قىىىىراءات فىىىىي نيىىىىام واجىىىىراءات تعيىىىىين الويىىىىائف القياديىىىىة , مقىىىىال منشىىىىور عهىىىىى الموقىىىىعد. ابىىىىراهيم ( 2)

https://jfranews.com   مساًء . 11:24الساعة  8/2/2022تاريخ الزيارة 
, مقىىال منشىىور عهىىى  الويىائف القياديىىة مخىىالف لهدسىتورإسىالم الحرحشىىي , االسىىت ناءات الحكوميىة لنيىىام التعيىىين عهىىى  (3)

 صباحًا . 12:13الساعة  9/2/2022تاريخ الزيارة  https://hawajordan.netالموقع
 .1877رنا الطيف جاسم , مصدر سابق , ص( 4)

https://jfranews.com/
https://jfranews.com/
https://hawajordan.net/
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ى ن الفقىه لم يبين الدستور الجهة المختصة باصدار أمر تعيين شاغهي الويائف الخاصة او القياديىة لىذلت م 
الىوزراء الجهىة المختصىة ب صىدار أمىر ديىواني بتعيىين شىاغهي الىدرجات الخاصىة  مجهى  عىدن ذهب الى مَ 

/اواًل( مىىن قىىانون 26قيىىت المىىادة )و ,  (2)يعىىد اجىىراًء كاشىىفًا ال منشىىئاً  نىىهإذ أ, (1)النىىواب مجهىى بعىىد موافقىىة 
ان المحىىىىافيين يصىىىىدر مرسىىىىومًا  المعىىىىدل 2008( لسىىىىنة 21المحافيىىىىات غيىىىىر المنتيمىىىىة فىىىىي اقهىىىىيم رقىىىىم )

 جمهوريًا بتعيينهم .

نجدر قد ميز بين الويائف القيادية الخاصة  االتحاديالمدنية  الخدمةلدى استقراء مواد مشروع قانون      
الىىىوزراء بنىىىاًء عهىىىى اقتىىىراال المرجىىىع  مجهىىى يصىىىدر  إذا مىىىن حيىىى  جهىىىة التعيىىىين , والويىىىائف القياديىىىة العهيىىى
, ولم يحدد المشىروع  (3)الخاصةالقيادية النواب لهموافقة عهى تعيين الويائف  مجه المختص توصية الى 

الجهىىة المختصىىة باصىىدار االمىىر ونىىرى ان ذلىىت يعىىود لمجهىى  الىىوزراء , امىىا التعيىىين فىىي الويىىائف القياديىىة 
 .(4)المختصالوزراء او من يخوله بناًء عهى اقتراال من المرجع  مجه العهيا فيكون بقرار من 

 مجهى يائف القيادية في مصر لىم تمىنح ويتيح مما سهف ان القواعد القانونية اليابطة لتعيين الو       
المدنية والجهاز المركزي لهتنييم واالدارة دورًا في تعيين شاغهي الوييفة القياديىة وتقيىيمهم والتجديىد  الخدمة

المدنيىة دورًا فىي االجىراءات  الخدمىةالمدنيىة ومجهى   الخدمةلهم كما رأينا , اما في االردن فأذا كان لديوان 
قرار تعيين شاغهي الويائف القيادية , فأن النيام لم يمنحه اي دور في تقييم شاغهي السابقة عهى صدور 

لىىم تمىنح القواعىد القانونيىىة اليىابطة لتعيىىين فىىي العىراق م مىن عدمىه , و الويىائف القياديىة تمهيىىدًا لهتجديىد لهىى
 العامىىىىة الخدمىىىىةلمجهىىىى   المتنىىىىا رة فىىىىي تشىىىىريعات مختهفىىىىةذات الطىىىىابع االداري  شىىىىاغهي الويىىىىائف القياديىىىىة

المجهىى  الجهىىة  عىىدان الدسىىتور  عهىىى الىىرغم مىىنتعيىىين شىىاغهي تهىىت الويىىائف وتقيىىيمهم دورًا فىىي  االتحىىادي
 وفي ذلت تعارا وايح مع نصوص الدستور. بالتعيين واعادة التعيين المختصة

 

 

 
                                                           

 . 97مالت منسي الحسيني و مصدق عادل طالب , مصدر سابق , ص  (1)
د. اسعد موسى سكران , الشروط االجرائية الختيار اصحاب الدرجات الخاصة في التشريع العراقي , بح  منشىور فىي ( 2)

 .58,ص 2018,  2مجهة كهية الكوت الجامعة , المجهد ال ال  , العدد 
 مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي ./اواًل / أ( من 23المادة )( 3)
 ( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي . انياً /23المادة )( 4)
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 الثاني المبحث

 في اشغال الوظائف العاديةاالتحادي  العامة الخدمة مجلساختصاص نطاق 

 واالستثناءات الواردة عليها 

شىىىهد القىىىرن العشىىىرين توسىىىعًا كبيىىىرًا فىىىي نشىىىاط الدولىىىة وويائفهىىىا فىىىي المجىىىاالت االجتماعيىىىة وال قافيىىىة      
واالقتصىادية وتبعىًا لىذلت ازداد عىدد المىويفين زيىادة كبيىرة ممىا اقتيىى وجىود قواعىد قانونيىة منيمىة لشىيون 

لم تعد الوييفة  ونتيجة لذلت,  (1)العامةالقرن العشرين قرن الوييفة  عد, وترتيبًا عهى ذلت  العامةالوييفة 
مىن يشىغهها الىى الحصىول عهىى كسىب مىادي مقابىل العمىل الىذي ييديىه انمىا هىي  يسىعىمجىرد مهنىة  العامة

االدارة لمباشىىىىرة نشىىىىاطها فىىىىي مختهىىىىف  ذراع؛ ألن المويىىىىف العىىىىام هىىىىو (2)خدمىىىىة اجتماعيىىىىة وأمانىىىىة مقدسىىىىة
بيرورة توافر مجموعة من الشروط  االولت تقوم عمهية التعيين عهى جانبين يتم ل الجانب ,لذل(3)الميادين

الشاغرة , فيما يتم ىل الجانىب ال ىاني فىي االجىراءات واالختبىارات  العامةالقانونية في المتقدم لشغل الوييفة 
ع طبيعىة تهىت الوييفىة وبمىا يتناسىب مى العامىةالتي تسهكها االدارة النتقاء افيىل االشىخاص لشىغل الوييفىة 

اصىىبح  العامىىةوييىىمن الحيىىاد والنزاهىىة فىىي مباشىىرة تهىىت االجىىراءات خاصىىة وان المسىىاواة فىىي تىىولي الوييفىىة 
 . (4)من الحقوق الدستورية االساسية

النيم القانونية الى انشاء اجهزة  اتجهتوليمان التطبيق السهيم لقواعد االختيار وعدالة االختبارات        
, ولكىن تخىىرج  العاديىةخدمىة مدنيىة متخصصىة تشىرف عهىى اجىراءات اختيىار المرشىحين الشىغال الويىائف 

 سندر المدنية نيرًا لطبيعتها الخاصة , لذلت  الخدمةاجراءات التعيين لبعا الويائف من اشراف اجهزة 
, فيمىا سىنعمد  العاديىةفىي اشىغال الويىائف  التحىاديا العامىة الخدمىة مجهى اختصاص  االولفي المطهب 

 . الويائف غير الداخهة في اختصاصات المجه في المطهب ال اني لبيان 

                                                           

طباعىىة د. يحيىىى قاسىىم عهىىي سىىهل , السىىهل فىىي القىىانون االداري اليمنىىي , الطبعىىة االولىىى  , مكتبىىة ومركىىز الصىىادق له( 1)
 .271ص,  2020, والنشر والتوزيع , صنعاء 

 .102, ص مصدر سابقر صالح عالوي الجبوري , د. ماه( 2)
الجىىىزء ال ىىىاني , الطبعىىىة االولىىىى , دار  –د. محمىىىد سىىىهيمان نىىىايف شىىىبير , مبىىىاد  القىىىانون االداري فىىىي دولىىىة فهسىىىطين ( 3)

 .407, ص 2015النهية العربية , القاهرة , 
,  2005دراسىة مقارنىة , بىدون طبعىة ودار نشىر ,  –د. محمد عبد العال السىناري , مبىاد  ونيريىات القىانون االداري ( 4)

 . 204ص 
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 االولالمطلب 

 دور مجلس الخدمة العامة االتحادي في اشغال الوظائف العادية

اشترطت النيم القانونية المختهفة شروطًا محددة البد من توافرها في المتقدم لهتعيىين وتكىاد ان تكىون       
مىىىىن بىىىىين  العامىىىىةسىىىىهكت تهىىىىت الىىىىنيم طرقىىىىًا مختهفىىىىة النتقىىىىاء شىىىىاغهي الوييفىىىىة و ,  (1)تهىىىىت الشىىىىروط واحىىىىدة

التىي اجهىد عهمىاء االدارة انفسىهم اليجىاد حىاًل المشىكالت المعقىدة التىي واجهتهىا االدارة ان مىن  المتقدمين,إذ
تخهىىو مىىن المسىىاو  الن وجىىود جهىىاز اداري  العامىىةلهىىا هىىي ايجىىاد طىىرق قانونيىىة النتقىىاء شىىاغهي الويىىائف 

تبعىًا لهنيىام االداري , وتختهف تهت الطرق  العامةسهيم يتوقف عهى حسن اختيار االدارة لشاغهي الويائف 
, وليىىىمان التطبيىىىق السىىىهيم ألسىىى  اختيىىىار  (2)كاسىىىات السياسىىىية وااليدلوجيىىىةالىىىذي يتىىىأ ر باالنعفىىىي الدولىىىة 
يمن المساواة بين المواطنين والتأكد من تىوافر الشىروط القانونيىة فىي شىاغهي الويىائف بصيغة تالمويفين 

, وترتيبًا صة لالشراف عهى اجراءات االختيارفقد عهدت النيم القانونية الجهزة خدمة مدنية متخص العامة
فىىىي الفىىىرع ال ىىىاني  سىىىنبح , فيمىىىا  االولطىىىرق اشىىىغال الويىىىائف وشىىىروطها فىىىي الفىىىرع  سىىىندر عهىىىى ذلىىىت 

 . العاديةاالجراءات القانونية الشغال الويائف 

 االولالفرع 

 طرق مجلس الخدمة العامة االتحادي في اشغال الوظائف العادية وشروطها

حىىق مكفىىول لهمىىواطنين دسىىتوريًا فىىأن المشىىرع قىىد احىىاط  العامىىةاذا كانىىت المسىىاواة فىىي اشىىغال الويىىائف     
رسىم طرقىًا و  العامىةالبىد مىن توافرهىا فىيمن يتقىدم الشىغال الوييفىة  العامىةبسور  من الشىروط  العامةالوييفة 

الشىىروط وطىىرق االختيىىار كىىل منهىىا فىىي  سىىندر تسىىهكها الجهىىات المختصىىة لتعبئىىة الويىىائف الشىىاغرة , لىىذا 
 فقرة مستقهة وحسب االتي :

 

 

                                                           

 205سابق , ص مصدر  د. محمد عبد العال السناري ,( 1)
عي , الطبعىة االولىى , ميسسىة سىعيد لهطباعىة , لعامىة فىي النيىامين االسىالمي والويىد. محمد بكر حسين , الوييفة ا( 2)

 .136, ص 1984طنطا , مصر ,
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 اواًل : شروط التعيين 

بحيى  , (1)اشترطت التشريعات لصحة عمهيىة التعيىين مجموعىة مىن الشىروط الشخصىية والمويىوعية      
بيىىان تهىىت ويمكىىن (2)انمىىا لمىىن تىىوافرت فيىىه شىىروط اشىىغالهاكافىىة همىىواطنين متاحىىة ل العامىىةالوييفىىة ال تكىىون 
 عهى النحو االتي: الشروط

الشىىىروط الشخصىىىية لهتعيىىىين : تتم ىىىل الشىىىروط الشخصىىىية بمىىىا يجىىىب تىىىوافرر فىىىي شىىىخص المتقىىىدم لشىىىغل  .1
 وعهى النحو االتي :  العامةالوييفة 

 الجنسية . أ

, ويطهع المويف العام  (3)تقوم عالقة الجنسية عهى اسا  حماية الدولة لرعاياها وخيوع رعاياها لها    
لذلت فأن كل التشريعات تقريبًا تشىترط مل باسمها ولحسابها ويم ل قوتها كم عمهه عهى اسرار الدولة ويعبح

, وان  (5)الجنسىية هىي رابطىة قانونيىة بىين الفىرد والدولىة بعىد, (4)في المرشح ان يكون متمتعًا بجنسية الدولىة
,ويترتىىىب عهىىىى اكتسىىىابها التمتىىىع (6)المىىىواطن يشىىىعر بالمسىىىيولية اتجىىىار وطنىىىه اك ىىىر مىىىن غيىىىرر مىىىن االجانىىىب

؛ وقىىىد تشىىىترط بعىىىا التشىىىريعات فىىىي  العامىىىةبىىىالحقوق واداء االلتزامىىىات ومىىىن تهىىىت الحقىىىوق تىىىولي الوييفىىىة 
الىذي قىد ال لهدولىة مانحىة الجنسىية  المتجن  ميي مدة معينة عهى اكتساب الجنسىية ذلىت لهتأكىد مىن والئىه

,ولىدى اسىتقراء التشىريعات (7)ت مع المجتمع في تهت الدولةيتبين ذلت فورًا بعد منحه الجنسية بل بعد التعاي
ن َمى فىي 2016( لسىنة 81المدنية في مصر رقىم ) الخدمة( من قانون 14/1المقارنة فقد اشترطت المادة )

                                                           

تعهيقات عهى قرارات المحكمة االدارية العهيىا , الطبعىة االولىى , الناشىر صىباال صىادق جعفىر  د. غازي فيصل مهدي ,( 1)
 .17, ص 2015االنباري , بغداد , 

فىىىي االمىىىوال العامىىىة والوييفىىىة العامىىىة , بىىىدون طبعىىىة , دار الفكىىىر  –د. محمىىىود عىىىاطف البنىىىا , مبىىىاد  القىىىانون االداري  (2)
 . 163ص العربي , القاهرة , بدون سنة نشر ,

 . 12, ص 2000د. جابر ابراهيم الراوي , شرال احكام قانون الجنسية , الطبعة االولى , دار وائل لهنشر , َعمان , ( 3)
د. محمىىد رفعىىت عبىىد الوهىىاب , النيريىىة العامىىة لهقىىانون االداري , بىىدون طبعىىة , دار الجامعىىة الجديىىدة , االسىىكندرية , ( 4)

 .364, ص 2018مصر , 
, الجنسىىىية ومركىىىز االجانىىىب واحكامهىىىا فىىىي القىىىانون الكىىىويتي , الطبعىىىة االولىىىى , وكالىىىة المطبوعىىىات ,  الهىىىداويحسىىىن  ( 5)

 . 19, ص 1973الكويت , 
 1999فوزي حبيت , االدارة العامة والتنييم االداري , الطبعة ال ال ة , دار النهية العربية لهنشر والتوزيع , بيروت , ( 6)

 . 139,ص 
الكتىىىاب ال ىىىاني , الطبعىىة االولىىىى , مطىىىابع الدسىىتور التجاريىىىة , عمىىىان ,  –القىىىانون االداري االردنىىي ,  كنعىىىاننىىواف د. ( 7)

 .47, ص 1996االردن , 
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,  (1)يعىىين ان يكىىون متمتعىىًا بالجنسىىية المصىىرية او جنسىىية احىىدى الىىدول العربيىىة فىىي حىىال المعامهىىة بالم ىىل
فىي المتقىدم لشىغل المعىدل  2020( لسىنة 9المدنية االردني رقم ) الخدمةأ( من نيام /44اشرطت المادة )و 

( مىىن 7/1سىىهكه المشىىرع العراقىىي فىىي المىىادة )ذاتىىه الطريىىق , و  (2)ان يكىىون اردنىىي الجنسىىية العامىىةالوييفىىة 
الجنسىىية مىىدة ال تقىىل عىىن خمىى  المدنيىىة بىىأن يكىىون المتقىىدم عراقىىي او ميىىى عهىىى اكتسىىابه  الخدمىىةقىىانون 

 /سابعًا/أ( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي.12المادة )و سنوات , 

 العمر . ب
ينها من يشغل وييفة عامة بما تعهدر اليىه مىن واجبىات ويتحمىل المسىيولية القانونيىة عنىد االخىالل      

, ولىدى عطىف النيىر عهىى التشىريعات (3)بها لذلت البىد مىن بهوغىه مرحهىة مىن النيى  واالدرات تيههىه لىذلت
فىي مصىر قىد اشىترطت  2016( لسىنة 81المدنيىة رقىم ) الخدمة( من قانون 14/8المقارنة نجد ان المادة )

( مىىىن نيىىىام 44ان ال يقىىىل عمىىىر المرشىىىح عىىىن  مانيىىىة عشىىىر سىىىنة , امىىىا فىىىي االردن فقىىىد اشىىىترطت المىىىادة )
وفىي العىراق  ل عمر المرشح عن  ماني عشر سىنة,بأن ال يقالمعدل  2020( لسنة 9المدنية رقم ) الخدمة

المعىىدل بىىأن ال يقىىل عمىىر  1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة( مىىن قىىانون 7/2فقىىد اشىىترطت المىىادة )
/سىابعًا/ب( مىن مشىروع 12ة ولهممريىة السادسىة عشىر مىن العمىر , والمىادة )المرشح عن  ماني عشر سن

 قانون الخدمة المدنية االتحادي .
؛ولىىدى (4)العتبىىارات متعىىددة العامىىةان التشىريعات قىىد تيىىع حىىدًا اعهىىى مىىن العمىر لتىىولي الوييفىىة و          

عطىىف النيىىر عهىىى التشىىريعات المقارنىىىة نجىىد ان المشىىرع المصىىري لىىم يبىىىين الحىىد االعهىىى لعمىىر مىىن يريىىىد 
 المدنيىىة االردنىىي منحىىىً  الخدمىىةنحىىى نيىىام  فيمىىاوكىىذلت فعىىل المشىىرع العراقىىي ؛  العامىىةااللتحىىاق بالوييفىىة 

عن   ماني واربعون سىنة  العامة( منه بأن ال يزيد عمر المتقدم لشغل الوييفة 44اذ قيت المادة ) اً مغاير 
                                                           

( لسىنة 26ولكىن قىانون الجنسىية رقىم ) بىين المىواطن االصىيل والمتجىن المصىري لم يميز قانون الخدمة الخدمة المدنيىة ( 1)
    الويائف العامة اال بعد انقياء خم  سنوات عهى اكتسابه الجنسية المصرية. قيى بأن ال يتقهد المتجن  1975

,  فىىي تىىولي الوييفىىة العامىىة المالحىىي ان نيىىام الخدمىىة المدنيىىة االردنىىي لىىم يميىىز بىىين المىىواطن االصىىيل وبىىين المتجىىن ( 2)
قد ميزت بينهما اذ ال  1987( لسنة 22المعدل بالقانون رقم ) 1954( لسنة 26قانون الجنسية رقم ) ( من14المادة )ولكن 

يتقهىىد المتجىىن  الوييفىىة العامىىة اال بعىىد ميىىي مىىدة ال تقىىل عىىن عشىىر سىىنوات عهىىى اكتسىىابه الجنسىىية بالنسىىبة لهويىىائف التىىي 
 .يحددها مجه  الوزراء

الطبعىىىة االولىىىى ,  ريىىىة المرفىىىق العىىىام ,نيالىىىوجيز فىىىي القىىىانون االداري _ الجىىىزء االول _ د. مصىىىطفى ابىىىو زيىىىد فهمىىىي , ( 3)
 . 356ص,  1957ميسسة المطبوعات الحدي ة , االسكندرية , 

الطبعىة ال انيىة ,دار النهيىة العربيىة . القىاهرة , , _ الجىزء االول د. محمد حامد الجمل , المويىف العىام فقهىًا وقيىاًء ( 4)
 . 646ص, 1969مصر , 
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ذلت نجىد  وعهى الرغم من , الوزراء عهى ان ال يزيد عهى خمسة واربعون سنة مجه او السن الذي يحددر 
 الخدمىةفقىد بىين قىانون  ؛ فىي تحديىد السىن القىانوني الخاصة قد سىهكت سىبيل اخىر الخدمةان بعا قوانين 

السن االدنى واالعهى لمىن يعىين فىي السىهت الدبهوماسىي وذلىت  2008( لسنة 45الخارجية في العراق رقم )
 و ال ين سنة .  ( خم 35وعشرين سنة وال يزيد عن )( ا نتين 22بأن ال يقل عن )

 الهياقة الصحية . ت
 بصىىىورةوالنهىىىوا باعبائهىىىا  العامىىىةيىىىذهب مفهىىىوم الهياقىىىة الصىىىحية الىىىى صىىىالحية المرشىىىح لتقهىىىد الوييفىىىة 

ممىىا  العامىىةيتطهىىب انجىاز الواجبىىات الوييفيىىة جهىدًا ذهنيىىًا وعيىهيًا وحسىىب طبيعىىة الوييفىة , اذ  (1)ةمريىي
ان و ,  (2)ام تهىت الوييفىةن يراد له ان يشغل وييفة معينة بالشروط الصحية المناسىبة لمهىغي ان يتسم مَ بين

, ونيىرًا الهميىة هىذا (3)خهو المرشح من االمراا المعدية من شأنه ان يقي العامهين والجمهور مىن العىدوى
فىىىي مصىىىر,  2016( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىة( مىىىن قىىىانون 14/5الشىىىرط فقىىىد نصىىىت عهيىىىه المىىىادة )

( مىىن 7/3فىىي االردن , والمىىادة )المعىىدل  2020( لسىىنة 9المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة/د( مىىن نيىىام 44والمىىادة )
/سىىابعًا/ج( مىىن مشىىروع 12المعىىدل , والمىىادة ) 1960( لسىىنة 24عىىراق رقىىم )المدنيىىة فىىي ال الخدمىىةقىىانون 

 قانون الخدمة المدنية االتحادي .
 حسن السيرة والسهوت .  

بعيدًا عن مواطن الشبهات التي ت يىر لىدى االخىرين شىكوكًا  العامةان يكون المرشح لتولي الوييفة  يقتيي
وتقدير هذا الشىرط امىر نسىبي يختهىف مىن مجتمىع الخىر,  , (4)العامةمن شأنها التأ ير عهى نزاهة الوييفة 

, ولىم  2016( لسىنة 81المدنية المصىري رقىم ) الخدمة( من قانون 14/2وقد ورد النص عهيه في المادة )
فىىى , ويبىىدو انىىه اكتالمعىىدل 2020( لسىىنة 9المدنيىىة االردنىىي رقىىم ) الخدمىىةفىىي نيىىام نالحىىي نصىىًا مما ىىل 

التىىي تيىىمنت بىىأن ال يكىىون المتقىىدم محكومىىًا عهيىىه فىىي جنحىىة مخهىىة بالشىىرف ( 44بىىالفقرة )هىىى( مىىن المىىادة )
ون ( مىن قىان7/4المىادة )وفي العىراق نصىت عهىى هىذا الشىرط , واالمانة او جناية العامةواالخالق واالداب 

/سابعًا/ب( من مشروع قانون الخدمة المدنيىة 12, والمادة ) المعدل 1960( لسنة 24المدنية رقم ) الخدمة
 االتحادي .

                                                           

مقارنىة دراسىة  -د. صالال احمد السيد عبد العال , الصالحية االدبية والعهمية والجسمانية لهتعيين في الويائف العامىة ( 1)
 . 113, ص 2009الكتاب االول , بدون طبعة , دار النهية العربية , -
 .647سابق , صد. محمد حامد الجمل  , مصدر ( 2)
 . 258مصدر سابق , صماجد راغب الحهو , القانون االداري , ( 3)
 .128,  ص 2010القانون االداري العام , الطبعة ال ال ة , مطبعة جامعة دهوت , العراق ,  د. مازن ليهو رايي ,( 4)
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 ان ال يكون قد سبق الحكم عهيه بجنحة مخهة بالشرف او جناية غير سياسية . ج
ال يسىىمح لمىىن ارتكىىب  إذ العامىىةويىىع المشىىرع نصىىب عينيىىه اسىىتبعاد سىىيء الصىىيت مىىن تىىولي الويىىائف 

خشىية ان ييىل عهىى مىا كىان  العامةجنحة مخهة بالشرف او جناية غير سياسية من اقتحام ساحة الوييفة 
 2016( لسىنة 81المدنية رقىم ) الخدمة( من قانون 14/3عهيه من انحراف , وهذا ما نصت عهيه المادة )

دة لهحريىىة فىىي جنحىىة مخهىىة بالشىىرف او فىىي مصىىر بىىأن ال يكىىون قىىد سىىبق الحكىىم عهيىىه بجنايىىة او عقوبىىة مقيىى
المهغىىى قىىد  1978( لسىىنة 47, وكىىان المشىىرع المصىىري فىىي قىىانون العىىامهين المىىدنيين بالدولىىة رقىىم ) االمانىىة

في حال وقف تنفيذ العقوبة فيجوز تعيين الشىخص ولكىن بموافقىة السىهطة المختصىة  االولويع است نائين 
ادارة الهيئة , واالست ناء ال اني اذا كان قد حكم عهى المرشىح   مجهالمتم هة بالوزير او المحافي او رئي  

دون تعيينه اال اذا قدرت لجنة شىيون العىامهين بقىرار مسىبب بىأن تعيينىه من ولمرة واحدة فأن ذلت ال يحول 
المدنية النافذ لم ينص عهى تهت االست ناءات  الخدمة, لكن قانون (1)العامةيتعارا مع مقتييات الوييفة 

/هىى( 44المىادة )فىي االردن نصىت عهىى ذلىت , و  (2)لذلت م ن الفقه َمن ذهب الى ان ذلت تشددًا ال مبرر له
يىه بجنايىة او جنحىة مخهىة بأن ال يكىون محكومىًا عهالمعدل  2020( لسنة 9المدنية رقم ) الخدمةمن نيام 

المعىدل  1960( لسنة 24المدنية رقم ) الخدمة( من قانون 7/4المادة )ذلت بالشرف , وفي العراق نيمت 
( مىىن ز/سىىابعًا/12, والمىىادة )بىىأن ال يكىىون محكومىىًا عهيىىه بجنايىىة غيىىر سياسىىية او جنحىىة مخىىاًل بالشىىرف 

كعقوبىىة تبعيىىة او  العامىىةوقىىد يمنىىع الشىىخص مىىن تقهىىد الوييفىىة مشىىروع قىىانون الخدمىىة المدنيىىة االتحىىادي , 
 .(3)ة من جراء الحكم عهيه في بعا الجرائمتكميهي

 من الوييفة تأديبياً  ان ال يكون قد عدزل او فدصل. ال
,  العامىةالمويف بعقوبة العزل اال اذا ارتكب جريمة تأديبية خطيرة يتعذر معهىا اعادتىه لهوييفىة  يدعاقبال 

, وقىد نصىت عهىى (4)ويشترط في قرار التأديب ان يكىون نهائيىًا ال يتطهىب اعتمىادر تصىديق مىن جهىة اخىرى
التي انتيم نصها عهى النحو  2016( لسنة 81المدنية المصري رقم ) الخدمة( من قانون 14ذلت المادة )

بحكم او  الخدمةهه من . اال يكون قد سبق فص4االتي " يشترط فيمن يعين في احدى الويائف ما يأتي : 
                                                           

 .368مصدر سابق , ص, النيرية العامة لهقانون االداري د. محمد رفعت عبد الوهاب , ( 1)
 . 104د. صالال سيد عبد العال , مصدر سابق , ص( 2)
د.عهىىي حسىىين الخهىىف و د. سىىهطان عبىىد القىىادر الشىىاوي , المبىىاد  العامىىة فىىي قىىانون العقوبىىات , بىىدون طبعىىة , العاتىىت ( 3)

 -د. فخىىري عبىىد الىىرزاق الحىىدي ي , شىىرال قىىانون العقوبىىات  .437-436لصىىناعة الكتىىاب , القىىاهرة ,بىىدون سىىنة طبىىع , ص
 . 457و  450, ص 2018القسم العام , بدون طبعة , دار السنهوري , بيروت , 

 . 129د. مازن ليهو رايي , مصدر سابق , ص( 4)



115 
 

 الخدمىة( مىن نيىام 167قرار تأديبي نهائي ما لم تما عهىى صىدورر اربىع سىنوات عهىى االقىل" , والمىادة )
التىي نصىت عهىى االتىي "تنتهىي خدمىة المويىف فىي اي مىن المعدل  2020( لسنة 9المدنية االردني رقم )

/ امنىىًا( مىىن قىىانون انيىىباط مىىويفي الدولىىة 8" , والمىىادة )العامىىةالحىىاالت االتيىىة : و. العىىزل مىىن الوييفىىة 
التىي نصىىت عهىىى االتىىي " العقوبىىات التىىي يجىىوز المعىىدل  1991( لسىىنة 14عىىراق رقىىم )والقطىاع العىىام فىىي ال

العىىزل : ويكىىون بتنحيىىة المويىىف مىىن الوييفىىة نهائيىىًا وال تجىىوز اعىىادة  -فريىىها عهىىى المويىىف هىىي :  امنىىاً 
 من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي. / امنًا(83, والمادة )توييفه . . ." 

 استيفاء شرط الميهل العهمي المطهوب لهوييفة .  
قىىىىد تتطهىىىىب الوييفىىىىة الشىىىىاغرة مىىىىيهالت عهميىىىىة معينىىىىة ومسىىىىتوى معىىىىين مىىىىن الخبىىىىرات فىىىىيمن يرشىىىىح لشىىىىغل 

( لسىىىىنة 81( مىىىن قىىىانون الخدمىىىة المدنيىىىة رقىىىم )14/6ففىىىي مصىىىر نصىىىت عهىىىى ذلىىىت المىىىادة ), (1)الوييفىىىة
 2020( لسىىىىىىنة 9/و( مىىىىىىن نيىىىىىىام الخدمىىىىىىة المدنيىىىىىىة رقىىىىىىم )44وفىىىىىي االردن نيمىىىىىىت ذلىىىىىىت المىىىىىىادة ),2016
 1960( لسىىىىىنة 24( مىىىىىن قىىىىىانون الخدمىىىىىة المدنيىىىىىة رقىىىىىم )7/5,وفي العىىىىىراق نيمىىىىىت ذلىىىىىت المىىىىىادة )المعىىىىىدل

 ./سابعًا/ه( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي 12المعدل,والمادة )
شرطًا اخر بأن ال يكون متصفًا المعدل  2020( لسنة 9المدنية االردني رقم ) الخدمةاياف نيام و       

(,أما المشىرع 44بصفة التاجر وفق احكام قانون التجارة او شريكًا في شركة وحسب الفقرة )ز( من المادة )
العراقىىي فهىىم يجعىىل ذلىىت شىىرطًا مىىن شىىروط التعيىىين انمىىا مىىن المحيىىورات عهىىى المويىىف بعىىد تعيينىىه وفقىىًا 

( لسىىىنة 14( مىىن قىىىانون انيىىىباط مىىويفي الدولىىىة والقطىىىاع العىىام رقىىىم )5الحكىىام الفقىىىرة ) انيىىا( مىىىن المىىىادة )
ادارة الشىركات وتأسيسىها ومزاولىة االعمىال  مجهى المعدل بأن يحير عهىى المويىف العيىوية فىي  1991

يخىص االمىوال التىىي التجاريىة ويسىت نى مىن ذلىت شىراء االسىهم فىىي الشىركات المسىاهمة وادارة االعمىال فيمىا 
 لت اليه ار ًا او االموال العائدة الي من زوجته او اقاربه الى الدرجة ال ال ة او التي  لت اليهم ار ًا؛ وعهىى 

ان يخيىىر المويىىف بىىين التخهىىي عىىن ادارة تهىىت  العامىىةالىىوزير اذا مىىا رأى ان ذلىىت مىىو رًا عهىىى سىىير الوييفىىة 
 ي الوييفة وبين االحالة لهتقاعد او طهب االستقالة .  االموال او تصفيتها اذا ما اراد البقاء ف

ما سهف فقىد تعمىد االدارة الىى ايىافة شىروط اخىرى مىن قبيىل اجىادة لغىة معينىة او العمىل  فياًل عن      
لمجهىى  الدولىىة )بصىىفتها  العامىىةسىىبق لههيئىىة و عهىىى الحاسىىوب ممىىا تىىرار يىىروريًا لتحقيىىق الصىىالح العىىام ؛ 

 مجهىىى ان ايىىىدت قىىىرار  11/9/2008/انيىىىباط / تمييىىىز( فىىىي 180رارهىىىا المىىىرقم )التمييزيىىىة  نىىىذات( فىىىي ق
لتربيىة بابىل بالغىاء قىرار تعيىين معهمىة ادعىت  العامةاالنيباط العام الذي كان قد اقر بصحة قرار المديرية 

                                                           

 . 33د. محمد عبد اهلل الحراري , مصدر سابق , ص( 1)
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ي ر ي التيان تقديم ما ي بت بانها ابنة شهيد من الشروط االيافية  بعدبانها ابنة شهيد  م  بت عك  ذلت 
 . (1)تخهفها في مشروعية قرار التعيين

الشىىروط الشخصىية سىىالفة البيىان فقىىد اشىترطت القىىوانين لصىحة قىىرار  فيىىاًل عىنالشىروط المويىوعية :  .2
التعيين شرطيين أساسيين أولهما يتعهق بوجود وييفة شاغرة واالخر يتعهق بصدور قرار التعيين من الجهة 

 المختصة قانونًا , وسنبينهما تباعًا :
( لسىىنة 81المصىىري رقىىم )المدنيىىة  الخدمىىة( مىىن قىىانون 12وجىىود درجىىة وييفيىىة شىىاغرة : نصىىت المىىادة ). أ

عهى ما يأتي " . . . وفي جميع االحوال يشترط لشغل الويائف ان تكون شاغرة وممولىة . . ." ,  2016
/د( عهى كل وزارة او دائىرة ان تعىد جىدول بتشىكيالت الويىائف يتيىمن 12وفي االردن فقد اوجبت المادة )

 يدألفهىا, عهى ان يدر  هذا الجدول من لجنة فنية الدرجات الوييفية المشغولة والشاغرة والويائف والفئات 
؛ وفي حال عدم وجود درجة وييفية شاغرة في الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح (2)المدنية الخدمةديوان 

لهتعيين يجوز لهوزير تعيينه في وييفة شىاغرة تقىع بدرجىة ادنىى او اعهىى مباشىرة مىن الدرجىة التىي يسىتحقها 
جىىىدول لتشىىىكيل الويىىىائف يتيىىىمن الدرجىىىة الوييفيىىىة الشىىىاغرة المسىىىتحقة بقىىىرار مىىىن ويعىىىدل ويىىىعه فىىىي اول 
( لسىنة 24المدنيىة رقىم ) الخدمىة( مىن قىانون 8( مىن المىادة )1اشىترطت الفقىرة )فقىد الوزير, أما في العىراق 

لمصىىىدق , وتتىىىوافر تهىىىت الدرجىىىة أمىىىا المعىىىدل بيىىىرورة تىىىوافر درجىىىة وييفيىىىة شىىىاغرة عهىىىى المىىىالت ا 1960
نصىىت عهىىى ذلىىت المىىادة و ,  (3)ا  وييفىىة جديىىدة او لشىىغور الوييفىىة نتيجىىة النتهىىاء خدمىىة المويىىفسىىتحدبا
 ./اواًل( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي 12)
صىدور قىرار التعيىىين مىن الجهىىة المختصىة قانونىىًا بىذلت : ويعىد هىىذا الشىرط اهىىم مىا يميىىز المويىف عىىن . ب

التشريعات المقارنىة , وتختهف سهطة التعيين في الويائف القيادية عنها في الويائف العادية , ففي (4)غيرر
المدنيىىة ال تمتهىىت سىىهطة اصىىدار قىىرار التعيىىين انمىىا تتشىىارت مىىع الىىوزارات والىىدوائر فىىي  الخدمىىةفىىأن اجهىىزة 

العىىىراق فىىىأن , وفىىىي يىىىة ترشىىىيح المىىىيههين ويبقىىىى اصىىىدار قىىىرار التعيىىىين لهجهىىىة المختصىىىة فىىىي السىىىهطة التنفيذ
 تعيين واعادة التعيين كما مر بنا.التحادي هو الجهة المختصة دستوريًا بال العامة الخدمة مجه 

 
                                                           

د. غازي فيصل مهدي , مقىاالت وتعهيقىات فىي مجىال الوييفىة العامىة , الطبعىة االولىى , الناشىر صىباال صىادق جعفىر ( 1)
 . 55, ص 2014االنباري , بغداد , 

 .المعدل 2020( لسنة 9رقم )االردني ( من نيام الخدمة المدنية 14المادة )( 2)
 . 105جبار وحيد حسن , مصدر سابق , ص( 3)
 . 314, مصدر سابق , صد. عهي محمد بدير وأخرون (4)



117 
 

  انيًا : طرق اختيار المويفين
مىىن شىىأنه ان يمكنهىىا مىىن  العامىىةاتبىىاع االدارة لطىىرق تحقىىق مبىىدأ الجىىدارة فىىي انتقىىاء شىىاغهي الويىىائف      

اختيار االفيل من بىين المتقىدمين لمىلء الويىائف الشىاغرة مىن جهىة وييىع مبىدأ المسىاواة بىين المىواطنين 
المنيمىة ولىدى اسىتقراء قواعىد الخدمىة المدنيىة  ,(1)مويع التطبيق من جهة اخىرى العامةفي تقهد الويائف 

 بصىىورةاالمتحىان والمسىىابقة  فقىد اعتمىىدت طريىىقلعىىراق فىىي االنيمىة المقارنىىة والعمىل اجهىىزة الخدمىة المدنيىىة 
الختيىىىار شىىىاغهي الويىىىائف العاديىىىة ؛ ولىىىم يكىىىن االسىىىهوب الوحيىىىد بىىىل هنىىىات طىىىرق اخىىىرى متم هىىىة  ةأساسىىىي

التشىىريعات المقارنىىة والتشىىريع  فىىي يىىوءتهىىت الطىىرق  سىىندر لىىذا , (2)بالويىىائف المحجىىوزة واالعىىداد الفنىىي
 :وعهى النحو االتيالعراقي 

 االمتحان او المسابقة .1
يذهب مفهوم االمتحىان او المسىابقة فىي اختيىار المىويفين الىى قيىام هيئىة مركزيىة متخصصىة بويىع       

وفق ترتيب  العامةنماذج من االمتحانات التي تمكن من اختيار االفيل من بين المتقدمين لشغل الوييفة 
هىذا االسىهوب تبعىًا الخىتالف الىنيم القانونيىة المنيمىة لتهىت  اسىتعمالنتائ  المتقدمين, وقد يييق او يتسىع 

, ولىىدى اسىىتقراء موقىىف التشىىريعات المقارنىىة مىىن هىىذا االسىىهوب نجىىدر اسىىهوب سىىائد فىىي اختيىىار (3)المسىىابقات
( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىة( مىىىن قىىىانون 12, ففىىىي مصىىىر قيىىىت المىىىادة ) العاديىىىةشىىىاغهي الويىىىائف 

/هى( مىن نيىام 9, كذلت المادة ) العاديةتحان نهجًا في اختيار شاغهي الويائف باتخاذ اسهوب االم 2016
                                                           

النهيىة د. محمد عبد الرحمن الدسوقي , شىغل الوييفىة العامىة فىي يىوء المتغيىرات المعاصىرة , الطبعىة االولىى , دار ( 1)
 .54, ص 2009العربية لهنشر والتوزيع , القاهرة , 

هنات طرق اخرى الشغال الويىائف الشىاغرة لكىن لىم يعتمىدها مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي ومىا ينىايرر فىي االنيمىة ( 2)
الطىىرق راجىىع المقارنىىة فىىي تعيىىين شىىاغهي تهىىت الويىىائف مىىن قبيىىل االنتحىىاب واالختيىىار الحىىر والتكهيىىف , لهمزيىىد حىىول تهىىت 

, دار النهيىىىىىىة العربيىىىىىىة لهنشىىىىىىر والتوزيىىىىىىع , القىىىىىىاهرة ,  بىىىىىىدون طبعىىىىىىةمحمىىىىىىد حسىىىىىىنين عبىىىىىىد العىىىىىىال , الوييفىىىىىىة العامىىىىىىة , د.
د. جورجي شفيق ساري , المباد  العامة لهقىانون االداري , الطبعىة الخامسىة , دار النهيىة العربيىة لهنشىر ؛ 54,ص1974

مصىىدر ور احمىىد رسىىالن , نيىىام العىىامهين المىىدنيين بالدولىىة والقطىىاع العىىام , د.انىى؛  430, ص 2003التوزيىىع , القىىاهرة , و 
د. عمر حهمي فهمي , االنتخاب وتأ يرر في الحياة السياسية والحزبيىة, بىدون طبعىة ودار نشىر , القىاهرة ؛  125ص سابق ,

وقراطيىة , الطبعىة االولىى د. حسن مصطفى البحري , االنتخاب كوسيهة السىناد السىهطة فىي الىنيم الديم؛  5, ص 1991, 
عىىالء شىىهبي , الديموقراطيىىة واالنتخابىىات فىىي العىىالم العربىىي , بىىدون طبعىىة , ؛  16,ص 2014, بىىدون دار ومكىىان نشىىر , 

د. جىابر سىعيد حسىن محمىد , القىانون االداري فىي الممهكىة ,  27, ص 2014االنسىان , القىاهرة ,  المنيمىة العربيىة لحقىوق
 .181هى , ص 1428نشر , ومكان العربية السعودية , الطبعة ال انية , بدون دار 

د. عبىىىد القىىىىادر محمىىىد القيسىىىىي , مبىىىىدأ المسىىىاواة ودورر فىىىىي تىىىىولي الوييفىىىة العامىىىىة , الطبعىىىىة االولىىىى , المركىىىىز القىىىىومي ( 3)
 . 122, ص 2016اهرة , لالصدارات القانونية , الق
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المدنيىىىة االسىىى   الخدمىىةقيىىىت بىىأن ييىىىع ديىىىوان المعىىدل  2020( لسىىىنة 9المدنيىىىة االردنىىي رقىىىم ) الخدمىىة
 الخدمىىىة مجهىىى الخاصىىىة باالمتحانىىىات التنافسىىىية واالشىىىراف عهيهىىىا , وهىىىو ذات السىىىبيل الىىىذي سىىىهكه قىىىانون 

/خىام  عشىر( بىأن يىركن المجهى  9المعىدل اذ قيىى فىي المىادة ) 2009( لسىنة 4رقىم ) التحاديا العامة
 . المرشحين لهتعيينالى االمتحان او المقابهة او بهما معًا النتقاء 

 االعداد الفني  .2
الدراسىىىة  بىىىاجراء العامىىىةيىىىدور مفهىىىوم االعىىىداد الفنىىىي حىىىول تهيئىىىة الشىىىخص المىىىراد لىىىه تقهىىىد الوييفىىىة       

, ويعد هذا االسهوب طريقًا ناجعًا سهكته معيم  (1)العامةالمنتيمة ليكون ميهاًل لهنهوا بواجبات الوييفة 
االشىىخاص المىىىيههين فىىي مىىدار  او معاهىىد متخصصىىىة يهتحىىق بهىىا اشخاصىىًا متميىىىزين  يدعىىد إذدول العىىالم 
مصىىىر فقىىىد نيىىىم قىىىانون تنيىىىيم شىىىيون , ومىىىن ام هىىىة ذلىىىت فىىىي  (2)العامىىىةمبىىىاد  وأسىىى  االدارة  يدهقنىىىون فيهىىىا

( 236والئحتىىه التنفيذيىىة الصىىادرة بقىىرار وزارة الصىىحة رقىىم ) 2014( لسىىنة 14اعيىىاء المهىىن الطبيىىة رقىىم )
وفي االردن يتولى المعهد القيىائي اعىداد المىيههين لتىولي وييفىة تعيين ذوي المهن الطبية ,  2014لسنة 

وفىي العىراق ,  2020( لسىنة 49د القيىائي االردنىي رقىم )( من نيام المعه1/أ/3القياء بموجب المادة )
ورد الىىنص عهىىى تعيىىين ذوي المهىىن الطبيىىة )خريجىىي كهيىىات الطىىب وطىىب االسىىنان والصىىيدلة( وذوي المهىىن 
الصحية )خريجي كهيات التمريا و التقنيات الطبية والصحية والمعاهىد الطبيىة واعىداديات التمىريا( فىي 

 المعدل . 2000( لسنة 6ذوي المهن الطبية والصحية رقم )/اواًل( من قانون 3المادة )
 الويائف المحجوزة  .3

دون تمييىز مىن يعد مبدأ المساواة من المباد  الدستورية ويعنىي ان االفىراد امىام سىهطان القىانون سىواء      
بيىىىنهم عهىىىى اسىىىا  الجىىىن  او الهغىىىة او الىىىدين او االصىىىل او الجىىىن  او المركىىىز االجتمىىىاعي فىىىي اكتسىىىاب 

مىن القواعىد  العامىةالمساواة بين المىواطنين فىي اشىغال الويىائف ولذلت فأن ,  (3)لحقوق وتحمل االلتزاماتا
ولكىن اسىىت ناًء مىن ذلىىت قىد يقىىرر المشىىرع , (4) العامىىةالمسىىتقرة فىي القىىوانين المنيمىة لشىىيون الوييفىة  العامىة

( لسىىىنة 81المدنيىىىة المصىىىري رقىىىم ) الخدمىىىة( مىىىن قىىىانون 13نصىىىت المىىىادة ) اذحجىىىز ويىىىائف لفئىىىة معينىىىة, 
                                                           

,  2004د. محسىىىىن العبىىىىودي , الوييفىىىىة العامىىىىة , بىىىىدون طبعىىىىة , دار الكتىىىىب والو ىىىىائق القوميىىىىة , القىىىىاهرة , مصىىىىر , ( 1)
 .77ص
,  2004د. ابىىىراهيم عبىىىد العزيىىىز شىىىيحا , اصىىىول االدارة العامىىىة , بىىىدون طبعىىىة , دار المعىىىارف لهنشىىىر , االسىىىكندرية , ( 2)

 . 331ص
 . 22القادر محمد القيسي , مصدر سابق , صد. عبد ( 3)
 . 26, ص 1988عهي محمد ابراهيم الكرباسي , الوييفة العامة , بدون طبعة , المكتبة القانونية , بغداد , ( 4)
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بان تخصص نسبة خمسة في المائىة مىن الويىائف لىذوي االعاقىة ,كىذلت الحىال فىي االردن فقىد تىم  2016
لفئىىات محىىددة ؛ م ىىال ذلىىت مىىا نصىىت عهيىىه تعهيمىىات اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي  معينىىةتخصىىيص نسىىب 

بىىأن  2020لعقىىود الشىىامهة لجميىىع العىىالوات لسىىنة الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة وا
تخصص نسبة عشرة في المائة لهحىاالت االنسىانية كمىا سىيأتي بيانىه, وفىي العىراق فقىد حجىزت عىدة قىوانين 

%( مىىىن 15نسىىىبة ) 2016( لسىىىنة 2خصىىىص قىىىانون ميسسىىىة الشىىىهداء رقىىىم ) إذعينىىىة لفئىىىات محىىىدد,نسىىبة م
( لسىىىنة 38رعايىىىة ذوي االعاقىىىة واالحتياجىىىات الخاصىىىة رقىىىم )قيىىىى قىىىانون و ,  (1)الويىىىائف لىىىذوي الشىىىهداء

بىىىأن تخصىىىىص نسىىىىبة ال تقىىىىل عىىىن خمسىىىىة فىىىىي المائىىىىة مىىىن الويىىىىائف لىىىىذوي االعاقىىىىة واالحتياجىىىىات  2013
 . (2)الخاصة
بعىدة شىروط مىن اجىل تحصىينها وعىدم  العامىةيتجهى ممىا سىهف بيانىه ان التشىريعات احاطىت الوييفىة      

,وهنا العامىةلمن توافرت فيه تهت الشروط ليمان وصول الميهل لتقهىد الوييفىة السماال بدخول ساحتها اال 
التاكىد مىن تىوافر الشىروط القانونيىة فىي المرشىح لهتعيىين وبخالفىه يعىد عهى مجه  الخدمة العامىة االتحىادي 

كمىىىا ,قىىرار التعيىىىين الصىىادر عىىىن مجهىى  الخدمىىىة العامىىة االتحىىىادي غيىىر مشىىىروع معىىرا لهطعىىىن بااللغىىاء 
طريىق المسىابقة او االمتحىان يعىد االسىهوب  وان,  العامىةالتشريعات طرق اختيار شاغهي الويىائف رسمت 

 . وان لم يكن االسهوب الوحيد العامةاالم ل في اختيار شاغهي الويائف 

 الفرع الثاني

 اجراءات مجلس الخدمة العامة االتحادي في اشغال الوظائف العادية

يعد المويف العام المىر ة التىي تعكى  صىورة االدارة, لىذلت عمىدت الىنيم القانونيىة عهىى اختالفهىا الىى      
وطرق اختيار المويفين , ولهتيقن من توفر الشروط القانونية في المتقدم  العامةتقنين شروط تقهد الويائف 

خدمىىة مدنيىىة متخصصىىة االشىىراف ومىىن التطبيىىق السىىهيم لسىىبل االختيىىار فقىىد عهىىدت التشىىريعات الىىى اجهىىزة 
حول االجىراءات التىي  , وهنا يقدال في الذهن تسايل   العامةعهى تنييم امتحانات اختيار شاغهي الويائف 

                                                           

 (4395), منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2016( لسىىنة 2/خامسىىًا( مىىن قىىانون ميسسىىة الشىىهداء رقىىم )17)المىىادة ( 1)
 .2016لسنة 

, منشىىور فىىي الوقىىائع  2013( لسىىنة 38/اواًل( مىىن قىىانون رعايىىة ذوي االعاقىىة واالحتياجىىات الخاصىىة رقىىم )16المىىادة )( 2)
 .2013لسنة  (4295)العراقية بالعدد 
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ومىىا اذا كىىان التشىىريع العراقىىي قىىد نيىىم تهىىت  العامىىةتسىىهكها تهىىت االجهىىزة لتنيىىيم امتحانىىات اشىىغال الويىىائف 
 االجراءات عهى النحو الكافي لبع  الطمأنينة في نفو  المتقدمين ؟

والئحتىىىه التنفيذيىىىة الصىىىادرة بقىىىرار   2016( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةفىىىي مصىىىر نيىىىم قىىىانون        
 متعددة وعهى النحو االتي : تهت االجراءات وعهى مراحل 2017( لسنة 1216الوزراء رقم ) مجه رئي  

 المرحهة االولى: وصف الويائف الشاغرة 
تعد ادارة الموارد البشرية فىي كىل وحىدة بيانىًا كىل سىتة اشىهر او اذا مىا ارتىأت السىهطة المختصىة ذلىت       

يتيىىمن وصىىفًا كافيىىًا لهويىىائف الشىىاغرة وتهىىت الممولىىة وحاجتهىىا الفعهيىىة مىىن الويىىائف وبعىىد موافقىىة السىىهطة 
ان تعىد ادارة المىوارد البشىرية بيانىًا , عهىى  (1)المختصة يعرا البيان عهى الجهاز المركزي لهتنيىيم واالدارة

 .(2)بالنسبة القانونية المحددة لذوي االعاقة والويائف الممكن اشغالها من تهت الفئة

 المرحهة ال انية : تدقيق بيانات وصف الويائف الشاغرة 
المعىد مىن  يقوم الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة بمراجعة البيانات الواردة في بيىان وصىف الويىائف       

ادارة المىوارد البشىرية فىي يىوء الهيكىل التنييمىي لهوحىدة المعنيىة واالحتيىاج الفعهىي لهوحىدة فىي يىوء قيىا  
 . (3)بيانات االنجاز الكهي والفردي

 المرحهة ال ال ة : تأمين اجراء االمتحانات
 : االتيئي لتأمين اجراء االمتحانات يتبع الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة التسهسل االجرا

التحىىدي  عهيهىىا و يعىىد الجهىىاز قاعىىدة الكترونيىىة عىىن االسىىئهة االمتحانيىىة لهمتقىىدمين فىىي كىىل اختصىىاص   -
, وكانىىت الالئحىىة التنفيذيىىة تقيىىي  (4)المدنيىىة مىىن مقترحىىات الخدمىىة مجهىى بصىىورة مسىىتمرة وفقىىًا لمىىا يقدمىىه 

الىوزراء المصىري  مجهى بان يتم ذلت تحىت اشىراف الىوزير المخىتص بالخدمىة المدنيىة , وحسىنًا فعىل رئىي  
القايىىىي بتخويىىىل صىىىالحيات الىىىوزير المعنىىىي بالخدمىىىة  2019( لسىىىنة 3127عنىىىدما اصىىىدر قىىىرارر المىىىرقم )

المدنية ويست نى مىن ذلىت  الخدمةاينما وردت في قانون المدنية الى رئي  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة 
( مىىن القىىانون ومىىا يتعهىىق بهىىا مىىن الالئحىىة التنفيذيىىة , فمىىن شىىأن ذلىىت تقويىىة 75,  57,  41,  12المىىواد )

 الجهاز وتعزيز دورر .
والشىهر السىابع مىن كىل سىنة بعىد ان  االوليعهن الجهاز عىن الويىائف الشىاغرة عنىد الحاجىة فىي الشىهر  -

االجىىىراءات المناسىىىبة لتجميىىىع االحتياجىىىات عهىىىى مسىىىتوى الىىىوزارة والقطاعىىىات التابعىىىة لهىىىا والمحافيىىىة  يتخىىىذ
                                                           

 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 27المادة )( 1)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ن ( م28المادة )( 2)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 29المادة )( 3)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 30المادة )( 4)
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ومىىىديريات الخىىىدمات يىىىمن نطاقهىىىا عهىىىى ان يتيىىىمن االعىىىالن الشىىىروط المطهوبىىىة قانونىىىًا لشىىىغل الوييفىىىة 
 ويدعهىن,  (1)الشاغرة وان تدستكمل تهت االجراءات قبل مدة ال تقل عن خمسة عشر يومًا مىن موعىد االعىالن

بوابة الحكومة المصرية عن الويائف الشاغرة وان يرفق مىع االعىالن اسىتمارة التقىديم مىع البيانىات  بواسطة
, ويمهىي الىراغبين بالتقىديم بيانىاتهم مىن خىالل  (2)من المتقدم ووصف كىافي لهوييفىة الشىاغرةكافة المطهوبة 

امىىىدها سىىبعة ايىىام مىىىن تىىاريخ انتهىىىاء مىىدة االعىىالن ينشىىىر الجهىىاز جىىىدواًل  مىىدة وفىىىياالسىىتمارة االلكترونيىىة , 
 .(3)باسماء المتقدمين ومكان اقامة االمتحان وزمانه واماكن جهوسهم

في الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة لجنة برئاسىة رئىي  الجهىاز وعيىوية  ال ىة مىن العىامهين فىي  تدشَكل -
الخبىىراء فىىي اختصاصىىات القىىانون واالدارة والتقىىويم واالحصىىاء  الجهىىاز يختىىارهم رئيسىىه وخمسىىة اعيىىاء مىىن

واالمتحانىىات والتخصصىىات الوييفيىىة والمهنيىىة ولهجنىىة امانىىة فنيىىة الدارة اعمالهىىا , ولهجنىىة حىىق االسىىتعانة 
حىىق التصىىويت عهىىىى لىىىه دون ان يعطىىى مىىن بمم ىىل عىىن الوحىىدة المعنيىىىة )الىىوزارة او المحافيىىة او الهيئىىىة( 

الجىراء االختبىارات ومىا اذا كانىت تحريريىة او الكترونيىة او عمهيىة  العامىةبويىع االسى   ,تختص(4)قراراتها
وتقرير سئهة االلكترونية سابقة البيان,او شفوية او بالجمع بين اك ر من سبيل واحد مع االستعانة بقاعدة اال

 .(5)الوسائل التي تمكن من تأمين اجراء االختبارات والمكان المناسب الجرائها
يعقب اجراء االمتحان قيام الهجنة باعداد قائمة بالترتيب النهائي لهمتقىدمين وفقىًا لنتيجىة االمتحىان ولكىن   -

قد يتساوى بعا المتقدمين في نتيجة االمتحان عندها يهجأ الىى مرتبىة الحصىول عهىى الميهىل العهمىي وان 
بيىنهم  دم فىي التخىرج  ىم االكبىر مىنتساوى فاالعهى درجة في المرتبة ذاتها ومىن  ىم الميهىل االعهىى  ىم االقى

الى اعتبارات اخرى من قبيىل الىدورات التدريبيىة و مىن لديىه المىام بالمهىارات  يدهجأسنًا وعند تساوي كل ذلت 
 . (6)السهوكية او لغة االشارة

ال تتجاوز الشهر  مدة فيموقع بوابة الحكومة المصرية  بواسطةيعهن الجهاز النتيجة المبدئية لهمتقدمين  -
اسبوعين من تاريخ اعالن النتائ   في, ولهمتقدمين حق تقديم تيهم الى الجهاز  (7)من وقت انعقاد االختبار

ويبت فىي الىتيهم اعتمىادًا عهىى البيانىات االمتحانيىة لىدى الجهىاز, وعهىى الجهىاز ان يصىدر قىرارر امىا بقبىول 

                                                           

 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 31المادة )( 1)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 32المادة )( 2)
 .2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 33المادة )( 3)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 34المادة )( 4)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 35المادة )( 5)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ( 37المادة )( 6)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 38المادة )( 7)
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 ال ىين يومىًا مىن انقيىاء مىدة  ببًا فىيبرفا التيهم عهى ان يكىون مسىالتيهم وتعديل النتيجة االمتحانية او 
 . (1)تقديم التيهم 

يرسىىىل الجهىىىاز بيانىىىًا الىىىى الوحىىىدة المعنيىىىة )المطهىىىوب التعيىىىين عهىىىى مالكهىىىا( متيىىىمنًا الترتيىىىب النهىىىائي  -
ر ادارة الموارد البشىرية المرشىح بتقىديم اي مسىتندات الزمىة لهتعيىين وعهيىه االسىتجابة   فىيلهمتقدمين , وتدخط 

,  م يدعرا اسم المرشح عهىى لجنىة المىوارد البشىرية فىي الىدائرة المعنيىة لغىرا التأكىد  (2)ماً خمسة عشر يو 
من مدى استيفائه لهشروط لعرا اقتراحها عهىى السىهطة المختصىة تمهيىدًا لصىدور قىرارًا بتعيينىه مىن رئىي  

 . (3)الجمهورية او من يفويه سهطة التعيين
يعهن قرار التعيين عهى الموقع االلكتروني لمدة عشرة ايام , وتدخطىر ادارة المىوارد البشىرية المدعىين وعهيىه  -

سىتين يومىًا مىن  فىيامىر التعيىين الغيىًا اال اذا قىدم  يدعىدشىهر وبميىي تهىت المىدة  فىيان يتقدم لتسهم العمل 
 . (4)صدور قرار التعيين عذرًا تعتد به سهطة التعيين

و تعهيمىىات اختيىىار المعىىدل  2020( لسىىنة 9المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةا فىىي االردن فقىىد ويىىع نيىىام امىى       
وتعيىىىين المىىىىويفين فىىىىي الويىىىىائف الحكوميىىىة فىىىىي الفئىىىىات االولىىىىى وال انيىىىة وال ال ىىىىة والعقىىىىود الشىىىىامهة لجميىىىىع 

بطريىق التعيىين االطار القانوني لالجراءات الواجب اتباعها لشغل الويائف الشاغرة  2020العالوات لسنة 
, ابتىىداًء (5)المدنيىىة الخدمىىةوذلىىت عبىىر مراحىىل متعىىددة تشىىترت فيهىىا الىىدائرة المطهىىوب التعيىىين فيهىىا مىىع ديىىوان 

تيىىىع الىىىدائرة )اي وزارة او دائىىىرة او هيئىىىة او ميسسىىىة رسىىىىمية خايىىىعة الحكىىىام هىىىذا النيىىىام( جىىىدواًل يبىىىىين 
المدنيىىة لجنىىة  الخدمىىةرئىىي  ديىىوان  ييلىىف, ولدراسىىة واقعيىىة تهىىت االحتياجىىات  (6)احتياجاتهىىا مىىن الويىىائف

تتكون من اربعة اشخاص مىن مىويفي الىديوان ومنىدوب عىن ادارة تطىوير االداء الميسسىي والسياسىات فىي 
 .(7)يرشحهما المرجع المختصومندوب عن دائرة الموازنة رئاسة الوزراء ومندوب عن الدائرة المعنية 

د ميزت التعهيمىات بىين ويىائف الفئىات الى ال  وويىائف العقىود الشىامهة فىي اجىراءات التعيىين كمىا وق      
افىىىردت احكامىىىًا خاصىىىة بالحىىىاالت االنسىىىانية والويىىىائف المسىىىت ناة مىىىن اجىىىراءات التعيىىىين التىىىي رسىىىمتها هىىىذر 

                                                           

 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 39المادة )( 1)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 40المادة )( 2)
 .2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 41المادة )( 3)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 44المادة )( 4)
الويائف الحكومية في الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة  ييع ديوان الخدمة المدنية تعهيمات اختيار وتعيين المويفين في( 5)

/ب( مىن نيىام الخدمىة 9المىادة ) .وترفىع الىى مجهى  الخدمىة المدنيىة القرارهىا  2020والعقود الشامهة لجميع العالوات لسىنة 
 . 2020( لسنة 9رقم )االردني المدنية 

 . 2020لسنة ( 9رقم )االردني نيام الخدمة المدنية من /د( 12المادة )( 6)
 . 2020( لسنة 9رقم )االردني نيام الخدمة المدنية من ( 14المادة )( 7)
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يهية الىىىى تهىىىت ة الجىىىراءات التعيىىىين ونحيىىىل بشىىىأن االجىىىراءات التفصىىىتعهيمىىىات , وسىىىنبين المراحىىىل الرئيسىىىال
 التعهيمات :

 تعيين ويائف العقود الشامهة لجميع العالوات .1
 الخدمىىةتعىىد الىىدائرة التىىي لىىديها ويىىائف عقىىود شىىاغرة وصىىفًا شىىاماًل لتهىىت الويىىائف وبالتنسىىيق مىىع ديىىوان  -

المدنيىىة, ويعىىد مسىىيول المىىوارد البشىىرية فىىي الىىدائرة وبالتنسىىيق مىىع منىىدوب عىىن الىىديوان صىىياغة االعىىالن  ىىم 
 . (1)يرفع الى الديوان العتماد صيغته النهائية تمهيدًا لنشرر في صحيفة يومية واسعة االنتشار

يمكىىن ان يكىىون ورقيىىًا و ونيىىًا ويقىىدم طهىىب التعيىىين لهىىدائرة المعنيىىة وفقىىًا لنمىىوذج معتمىىد ويكىىون التقىىديم الكتر  -
ويكون ذلت بالتنسىيق مىع الىديوان , وفىي اليىوم التىالي مىن المىدة المحىددة فىي االعىالن يقىوم مسىيول المىوارد 

لجنة مشتركة من الديوان والدائرة  تأليفالبشرية لهدائرة بتقديم كشف باسماء المتقدمين لمندوب الديوان ,  م 
وفي منها , ليقوم الديوان باجراء امتحىان تنافسىي لهمتقىدمين بعىد التنسىيق لفرز الطهبات واستبعاد غير المست

مىىع الىىدائرة المعنيىىة والنشىىر عبىىر صىىحيفة يوميىىة والموقىىع االلكترونىىي لهىىديوان والىىدائرة , وترتيبىىًا عهىىى نتيجىىة 
ت االمتحىىان يرشىىح الىىديوان سىىتة اشىىخاص كحىىد اعهىىى او العىىدد المتىىوفر اذا كىىان عىىدد المتقىىدمين اقىىل مىىن ذلىى

 . (2)لغرا المقابهة الشخصية
%( مىىن الدرجىىة عهىىى االمتحىىان و 80تقىىوم لجنىىة العقىىود الشىىامهة فىىي الىىدائرة بمقابهىىة المرشىىحين وتعتمىىد ) -
%( منهىىىا عهىىىى المقابهىىىة الشخصىىىية , وتدرفىىىع توصىىىياتها الىىىى الهجنىىىة المركزيىىىة لهمىىىوارد البشىىىرية لتتىىىولى 20)

 2020( لسىىنة 9رقىم )االردنىي المدنيىة  الخدمىةقىد بىىين نيىام , و  (3)االخيىرة التنسىيب لهىوزير بتعيىين المرشىح
 . (4)تهت الهجان تأليفالمعدل 

                                                           

اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة ( مىىن تعهيمىىات 2و10/1المىىادة )( 1)
 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة ( مىىن تعهيمىىات 12-10/3)المىىادة ( 2)
 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

 ىىىة اختيىىىار وتعيىىىين المىىىويفين فىىىي الويىىىائف الحكوميىىىة فىىىي الفئىىىات االولىىىى وال انيىىىة وال التعهيمىىىات ( مىىىن 10/13المىىىادة )( 3)
 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

تيلىىف لجنىىة العقىىود الشىىامهة برئاسىىة االمىىين العىىام )أمىىين عىىام او مىىدير عىىام الىىدائرة( وعيىىوية ا نىىين مىىن مىىويفي الىىدائرة  (4)
ولهىىىا ومنىىىدوب عىىىن الىىىديوان ولهىىىا االسىىىتعانة بخبىىىراء مىىىن ذوي االختصىىىاص , تتىىىولى اجىىىراء المقىىىابالت الشخصىىىية لهمتقىىىدمين 

رقم االردني ( من نيام الخدمة المدنية 3/أ/61مقابالت وحسب المادة )االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص في اجراء تهت ال
التعيين , اما الهجنة المركزية لهموارد البشرية والتي تتىولى التنسىيب النهىائي بالترشىيح تمهيىدًا لصىدور امىرًا بى 2020( لسنة 9)

شريع والرأي وأمىين عىام الىديوان ومىدير من الوزير فأنها تتشكل برئاسة رئي  الديوان وعيوية كل من مستشار عن ديوان الت
عام معهد االدارة العامة ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير ادارة تطىوير االداء الميسسىي والسياسىات العامىة فىي مجهى  
رة الىىوزراء واحىىد مسىىاعدي المىىدير العىىام لهميسسىىة العامىىة لهيىىمان االجتمىىاعي يسىىميه رئيسىىها ايىىافة الىىى االمىىين العىىام لهىىدائ

 .2020( لسنة 9/أ( من نيام الخدمة المدنية االردني رقم )36المعنية وحسب المادة )
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 تعيين ويائف الفئتين االولى وال انية  .2
يسىتقبل الىديوان طهبىات التعيىين حتىى تشىرين ال ىاني مىن كىل عىام  ىم يصىدر كشىفًا موحىدًا بالمتقىدمين فىىي  -

بىات التىي  تقىدم بعىد ميىي هىذا هرئىي  الىديوان , امىا الطشهر شباط من العام المقبل والتاريخ الذي يرتأيىه 
اليها في حىال عىدم كفايىة المتقىدمين  يدرجعالتاريخ فال تدخل يمن الكشوفات االساسية انما يمن مالحق 

, وتصىىىنف طهبىىىات التعيىىىين وفىىىق مقيىىىا  تنافسىىىي يعتمىىىد عهىىىى الميهىىىل العهمىىىي (1)فىىىي الكشىىىوفات االساسىىىية
 ( من التعهيمات.11التعيين وحسب التفصيل الوارد في المادة )واقدمية التخرج واقدمية طهب 

عهىىىى مسىىىتوى الهىىىواء فىىىأن لىىىم تتىىىوفر  يتنىىىاف فىىىي حىىىال الترشىىىيح لوييفىىىة معهىىىم والمهىىىن الطبيىىىة والصىىىحية  -
االختصاصات فعهى مستوى المحافية  م عهى مسىتوى االقهىيم  ىم عهىى مسىتوى الممهكىة وتقسىم الباديىة الىى 

التنىاف  عهىى مسىتوى  يكىونتوى لواء لهذا الغىرا, امىا بالنسىبة لهويىائف االخىرى بمس تدعدمناطق جغرافية 
, وتقسىم القهيم ومن  م عهى مستوى الممهكةالمحافية فأن لم تتوفر االختصاصات المطهوبة فعهى مستوى ا

 .(2)البادية الى مناطق بمستوى محافية لغرا تهت الويائف
ستة اسماء او العدد المتوافر اذا كىان المتقىدمين اقىل مىن هىذا وفقًا لهتصنيف السابق يرشح الديوان اعهى  -

العىىىدد تمهيىىىدًا الخيىىىاعهم لالمتحىىىان التنافسىىىي مىىىن الىىىديوان وفىىىي حىىىال عىىىدم نجىىىاحهم يرشىىىح الىىىديوان اربعىىىة 
متقدمين اخرين وفق الترتيب السابق , ويمكن لهديوان ان يرشىح اك ىر مىن سىتة اشىخاص اذا اسىتدعت ذلىت 

او العىدد المتىوافر  أدختبىروا,  ىم يقىوم الىديوان بترشىيح اعهىى  ال ىة اشىخاص ممىن  (3)رةطبيعة الوييفة الشاغ
 .  (4)المطهوب التعيين عهى مالكهااذا كان اقل من ذلت تمهيدًا لمقابهتهم من الدائرة 

 تقوم لجنة الموارد البشرية باجراء المقابالت الشخصية وفق النموذج الذي يعىدر الىديوان وتعىد تقريرهىا فىي -
, ولهىىا ان تقىىرر عىىدم مناسىىبة المتقىىدم لشىىغل الوييفىىة عهىىى ان يكىىون قرارهىىا مسىىببًا وترفىىع تقريىىرًا (5)اليىىوم ذاتىىه

يجىىوز لهىىديوان ترشىىيحه لوييفىىة اخىىرى ولكىىن ال يجىىوز لىىه ترشىىيحه لىىذات الوييفىىة اال  إذبىىذلت الىىى الىىديوان , 

                                                           

اختيار وتعيين المويفين في الويائف الحكومية في الفئات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود ( من تعهيمات 1/أ/8)المادة ( 1)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة ( مىىن تعهيمىىات د -/أ12)المىىادة ( 2)
 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

ل ىىة اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ا( مىىن تعهيمىىات /أوب13)المىىادة ( 3)
 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

اختيار وتعيين المويفين في الويائف الحكومية في الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود ( من تعهيمات /ز13)المادة ( 4)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

ن المويفين في الويائف الحكومية في الفئات االولى وال انيىة وال ال ىة والعقىود اختيار وتعيي( من تعهيمات /ي13)المادة ( 5)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 
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,  ىم  (2)تهت الهجنىة تأليفالمدنية  دمةالخ, وقد بين نيام  (1)بصدور جدول تشكيالت الويائف لهعام التالي
المدنية لتىدقيقها ورفعهىا  الخدمةترفع الهجنة النتائ  النهائية مع بيان الدرجات والرواتب االساسية الى ديوان 

 الى الوزير المختص الصدار قرار بالتعيين.
التىىي يرتأيهىىا حتىىى مىىع المدنيىىة اجىىراء االمتحانىىات التنافسىىية بالطريقىىة  الخدمىىةواجىىازت التعهيمىىات لىىديوان  -

الشىىواغر يرشىىح االعهىىى الجىىراء المقىىابالت الشخصىىية وفىىق االجىىراءات  وعنىىدما تتىىوفرعىىدم تىىوفر الشىىواغر , 
 .  (3)السابقة

 تعيين ويائف الفئة ال ال ة .3
يتولى الديوان حصر ويائف الفئة ال ال ة الشاغرة في الدوائر كافة ,  م يقوم باالعالن عنها في صحيفة  -

اي جهىىة يحىىددها  اوطهبىىات التوييىىف عبىىر مكاتىىب شىىركة البريىىد  وتدسىىتقَبل, (4)موقىىع الىىديوان يوميىىة وعهىىى
, وتقسىىىم درجىىىة المنافسىىىة وفقىىىًا لمعىىىايير المسىىىتوى العهمىىىي وشىىىهادات التىىىدريب المهنىىىي او الحرفىىىي (5)الىىىديوان

لشخصىية وفقىا لهتقسىيم المعتمدة و الدورات التدريبية والخبىرات العمهيىة ودرجىة االمتحىان التنافسىي والمقابهىة ا
 فىياشترطت الفقرة )و( من المادة ذاتهىا حصىول المرشىح لهتعيىين و ( من التعهيمات , 19الواردة في المادة )

 الويائف المهنية او الحرفية شهادة مزاولة مهنة .
يرشىىح لكىىل وييفىىة شىىاغرة سىىتة مرشىىحين او العىىدد المتىىوفر مىىن المتقىىدمين اذا كىىان اقىىل مىىن ذلىىت الجىىراء  -

حىان ,  ىىم يرشىىح اعهىى  ال ىىة مىىن النىاجحين او العىىدد المتىىوفر اذا كىان النىىاجحين اقىىل مىن ذلىىت لغىىرا االمت
المقابهىىة الشخصىىية , ويمكىىن االكتفىىاء بالمقابهىىة الشخصىىية وفىىي هىىذر الحالىىة يرشىىح اربعىىة اشىىخاص او العىىدد 

طهبىىىت مىىىلء المتىىىوفر اذا كىىىان اقىىىل مىىىن ذلىىىت , ويرشىىىح مىىىن حصىىىل عهىىىى اعهىىىى الىىىدرجات الىىىى الىىىدائرة التىىىي 
 .(6)الشواغر فيها لغرا تعيينه , وتدقدم الدائرة التي طهبت اواًل من الديوان ملء الشواغر عهى غيرها

                                                           

اختيار وتعيين المويفين في الويائف الحكومية في الفئات االولى وال انيىة وال ال ىة والعقىود ( من تعهيمات /ت13)المادة ( 1)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

تشكل في الدائرة  لجنة اصطهح عهيها النيام "لجنة المىوارد البشىرية" بقىرار مىن الىوزير يرأسىها االمىين العىام وعيىو عىن ( 2)
كىىل مىىن ديىىوان الخدمىىة المدنيىىة مىىن الفئىىة االولىىى وا نىىىان مىىن مىىويفي الىىدائرة مىىن الفئىىة االولىىى و مسىىيول الوحىىدة التنييميىىىة 

 .2020( لسنة 9رقم )االردني /أ( من نيام الخدمة المدنية 38د البشرية وحسب المادة )المختصة بالموار 
اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة والعقىىود ( مىىن تعهيمىىات 14)المىادة ( 3)

 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 
اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة ( مىىن تعهيمىىات /أوب17)المىىادة ( 4)

 .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 
د اختيار وتعيين المويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىو ( من تعهيمات /أ18)المادة ( 5)

 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 
اختيىىىار وتعيىىىين المىىىويفين فىىي الويىىىائف الحكوميىىىة فىىي الفئىىىات االولىىىى وال انيىىىة ( مىىىن تعهيمىىات /أوب وج وهىىىى20)المىىادة ( 6)

 .2020لسنة في االردن وال ال ة والعقود الشامهة لجميع العالوات 
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, (1)المدنية هو الجهة التي تتولى اجىراء االمتحىان التنافسىي او المقابهىة الشخصىية او بهمىا الخدمةديوان  -
الدرجىىة النهائيىىة وتحديىىد اسىىماء المسىىتحقين  وتتىىولى لجنىىة المىىوارد البشىىرية بمتابعىىة تهىىت االجىىراءات وحسىىاب

والىىدرجات الوييفيىىة والرواتىىب االساسىىية ورفىىع النتيجىىة النهائيىىة الىىى الىىديوان لتىىدقيقها و التنسىىيب الىىى الىىوزير 
 . (2)المختص الصدار قرار التعيين

 تعيين الحاالت االنسانية  .4
يىىم الىىديوان بقىىرار مىىن رئىىي  الىىديوان ت النسىىانيةالمدنيىىة لجنىىة لهنيىىر فىىي الطهبىىات ا الخدمىىةديىىوان  يدشىىك ل -

ووزارة الصىىىحة والمجهىىى  االعهىىىى لشىىىيون االشىىىخاص المعىىىوقين ووزارة التنميىىىة االجتماعيىىىة وفىىىق المعىىىىايير 
ذوي لفقيرة ممن تتقايى معونة شهرية,واليوابط التي يعدها الديوان , وتشمل تهت الطهبات االتي )االسر ا

شرتهم لواجبات الويائف المرشحين اليها , اذا وجد اربعة فأك ر من االعاقة ممن ال تي ر اعاقتهم عهى مبا
ابناء عائهة واحدة يحمهون ميهاًل عهميًا من دبهوم فأعهى متقدمين لهديوان بطهبات تعيين فيعين واحىدًا مىنهم 

ام برئاسىة أمىين عى ميلفىة, حاالت العوز الشىديد واالحتياجىات المهحىة التىي يحيههىا رئىي  الىديوان الىى لجنىة 
الىىديوان وأعيىىاء عىىن كىىل مىىن وزارة التنميىىة االجتماعيىىة ووزارة العمىىل والمجهىى  االعهىىى لحقىىوق االشىىخاص 
ذوي االعاقة وصندوق المعونة الوطنية عهى ان ال تقل درجة اي منهم عن الدرجة االولى من الفئة االولى 

ذر الويائف بالتنسيق بىين درجة وييفية سنويًا البناء وزوجات المصابين عسكريًا وتحدد ه 20, تخصص 
الىىديوان والهيئىىة الهاشىىمية لهمصىىابين العسىىكريين , اذا كىىان كىىل مىىن الىىزوج وزوجتىىه يحمهىىون مىىيهاًل جامعيىىًا 
فاك ر ولديهم اطفال وتقدما بطهبات تعيين منذ عشرة سنوات فأك ر , االسرة التىي تتعىدد فيهىا حىاالت اعاقىة 

هميا ولديها اوالد دون  مانية عشر سنة ولي  لىديها مصىدر دخىل او لديها اعاقة شديدة , االرمهة الميههة ع
 .(3) ابت وال تتقايى معونة نقدية(

تخصىىص نسىىبة عشىىرة فىىي المائىىة مىىن مجمىىوع الويىىائف الشىىاغرة لهفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة فىىي كىىل  -
, ويراعىىىي فىىىي تعيىىىين  (4)عهىىىى ان ييخىىىذ فىىىي االعتبىىىار طبيعىىىة الوييفىىىة الشىىىاغرةلهحىىىاالت االنسىىىانية دائىىىرة 

 . (5)الحاالت االنسانية تاريخ تقديم الطهب والتقدير في الميهل العهمي واقدمية التخرج
                                                           

اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة والعقىىود ( مىىن تعهيمىىات 23)المىادة ( 1)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

اختيىار وتعيىين المىويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة ( من تعهيمىات /أوب وج24)المادة ( 2)
 .2020لسنة في االردن ة لجميع العالوات والعقود الشامه

اختيار وتعيين المويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود من تعهيمات /أ( 31المادة )( 3)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

اختيار وتعيين المويفين في الويائف الحكومية في الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود من تعهيمات ( ز/31المادة )( 4)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 

اختيار وتعيين المويفين في الويائف الحكومية في الفئات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود من تعهيمات ( ط/31المادة )( 5)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 
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( وييفىىىىىىة لالوائىىىىىىل مىىىىىىن حمهىىىىىىة شىىىىىىهادة 500وقىىىىىىد قيىىىىىىت تهىىىىىىت التعهيمىىىىىىات بىىىىىىأن تخصىىىىىىص سىىىىىىنويًا )      
 .(1)( وييفة لهدبهوم الفني30( وييفة لالوائل من دبهوم كهيات المجتمع و )100البكالوريو ,و)

 المعىىدل 2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى امىىا فىىي العىىراق فهىىدى اسىىتقراء قىىانون       
فقىىد أشىىىار  العامىىىةفيمىىا يخىىص االجىىىراءات التىىي يتبعهىىا المجهىىى  اليصىىال المتقىىدمين الىىىى اشىىغال الويىىائف 

ان المجهىىى  يهجىىىأ الىىىى االمتحىىىان التحريىىىري او المقابهىىىة او اليهمىىىا معىىىًا الختيىىىار  االولالقىىىانون الىىىى أمىىىرين, 
او من لديه خدمة سابقة  ولكن است ني من ذلت من يحمل شهادة عالية العامةالمرشحين الشغال الويائف 

فىي وييفىة عامىىة اال اذا زاد عىدد المتقىدمين عىىن عىدد الويىائف الشىىاغرة وحسىب الفقىرة )خىىام  عشىر( مىىن 
( مىىىن القىىىانون , واالمىىىر االخىىىر ان المجهىىى  هىىىو الجهىىىة المختصىىىة قانونىىىًا بصىىىدور قىىىرار التعيىىىين 9المىىىادة )

 قىانون( مىن 9قىرة ) انيىًا( مىن المىادة )و الف 2005( من دستور جمهورية العىراق لعىام 107بصريح المادة )
 االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى , امىىا النيىىام الىىداخهي لمهىىام تشىىكيالت  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى 

فقىىىد قيىىىى بىىىأن تتىىىولى دائىىىرة التنسىىىيق والمتابعىىىة مىىىع الىىىوزارات والجهىىىات  2021( لسىىىنة 1وتقسىىىيماتها رقىىىم )
 :(2)الحكومية اجراءات ملء الوييفة الشاغرة وعهى النحو االتي

التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واالقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم العداد  -
ه مىىىن الويىىىائف , ودراسىىىة الشىىىواغر لتهىىىت التشىىىكيالت والعنىىىاوين والىىىدرجات الوييفيىىىة المطهىىىوب مىىىا تحتاجىىى

 .االتحادي العامة الخدمة مجه استحدا ها تمهيدًا لرفع توصيات بشأنها الى 
اعداد استمارة التقديم االلكتروني لهتعيين , واستقبال طهبات الىراغبين بىالتعيين واعىادة التعيين,والمفايىهة  -

وتقىىىديم تقريىىىرًا بىىىذلت الىىىى  م اعتمىىىادًا عهىىىى نقىىىاط المفايىىىهة وفقىىىًا لهوصىىىف الىىىوييفي لهويىىىائف الشىىىاغرةبيىىىنه
 .المجه 

اعىداد قىىوائم بأسىىماء المتقىىدمين المرشىحين لهمشىىاركة فىىي االمتحىىان التنافسىي ونشىىرها الكترونيىىًا , وبعىىد ان  -
اسىىىماء المعينىىىين واعىىىالم الىىىدوائر  تدعهىىىناالختبىىىارات مىىىن قسىىىم االختبىىىار والتعيىىىين ومصىىىادقة المجهىىى   جىىىرىتد 

 المعينين عهى مالكها. 
وبىىذلت يتيىىح ان اجىىراءات التعيىىين فىىي العىىراق جىىاءت مىىوجزة مقارنىىة بهىىا فىىي االنيمىىة المقارنىىة التىىي       

اتسىىمت اجىىراءات التعيىىين فىىي االنيمىىة المقارنىىة بالدقىىة مىىن حيىى  توقيىىت االجىىراءات و كانىىت اك ىىر تفصىىياًل ؛ 
عهىىىى طىىىرق  النسىىىانية فىىىي توزيىىىع الىىىدرجات الوييفيىىىة وطريقىىىة توزيىىىع الىىىدرجات المعياريىىىةومراعىىىاة الحىىىاالت ا

 اختيار المرشحين لهتعيين , وهذا لم نجد ما ينايرر في العراق . 
ولىىدى عطىىف النيىىر عهىىى القىىوانين والهىىوائح واالنيمىىة اليىىابطة لالجىىراءات القانونيىىة المتبعىىة فىىي مىىلء     

يمتهىىت سىىهطة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى لىىدول المقارنىىة يتجهىىى بىىأن الويىىائف الشىىاغرة فىىي العىىراق وا
                                                           

اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة والعقىىود مىىن تعهيمىىات ( 45المىادة )( 1)
 .2020لسنة في االردن العالوات  الشامهة لجميع

 .2021( لسنة 1الداخهي لمهام تشكيالت مجه  الخدمة العامة االتحادي وتقسيماتها رقم )النيام /اواًل( من 6المادة )( 2)
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اصىىىدار قىىىرارات التعيىىىين لمىىىلء الويىىىائف الشىىىاغرة , بخىىىالف الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة فىىىي مصىىىر 
لىىم يمتهىىت اي منهمىىا اصىىدار قىىرارات نهائيىىة بىىالتعيين انمىىا فقىىط ترشىىح  إذالمدنيىىة فىىي االردن  الخدمىىةوديىىوان 

الميههين لهتعيين وتبقى سهطة اصدار القرار النهائي بالتعيين لهسهطة المختصة المتم هة بالوزير االشخاص 
 مجهىى ادارة الهيئىىة او المرجىىع المخىىتص بىىالتعيين حسىىب القانون,وهىىذا يمىىنح  مجهىى او المحىىافي او رئىىي  

 .  العامةدورًا اك ر تأ يرًا في تنييم شيون الوييفة  االتحادي العامة الخدمة
اذا كىىان مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي هىىو الجهىىة المختصىىة بتعيىىين شىىاغهي الويىىائف العاديىىة كمىىا      

رأينىىا فهىىل يشىىمل ذلىىت المعينىىين بصىىفة عقىىد ؛ بمعنىىى هىىل ان اختصىىاص مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي 
 يشمل التعيين بصفة عقد ؟

بىأن لىرئي  مجهى   2016( لسىنة 81م )( من قانون الخدمة المدنية رقى16في مصر قيت المادة )      
بشىىيون الخدمىىة المدنيىىة بشىىرط اال يكىىون يىىمن الىىوزراء سىىهطة التعاقىىد بنىىاًء عهىىى عىىرا الىىوزير المخىىتص 

الوحدة واالجهزة التابعة لها َمىن يمتهىت التخصىص والخبىرة المطهوبىة ؛ وان ال تقىل خبىرة المتعاقىد عىن عشىر 
صالحية الوزير  خولتاو مدد العقد  ال  سنوات , وقد  سنوات في التخصص المطهوب , وال تتجاوز مدة

قىىرار رئىىي  مجهىى  المخىىتص بشىىيون الخدمىىة المدنيىىة الىىى رئىىي  الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة بموجىىب 
 .2019( لسنة 3127الوزراء المصري رقم )

وفىىىي االردن يتشىىىارت ديىىىوان الخدمىىىة المدنيىىىة مىىىع الىىىدوائر فىىىي تعيىىىين المىىىويفين بعقىىىود شىىىامهة لجميىىىع     
تعهيمىىات اختيىىار وتعيىىين المىىويفين فىىي الويىىائف الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة العىىالوات وحسىىب 

 ق بيانه .عهى النحو الساب 2020وال ال ة والعقود الشامهة لجميع العالوات في االردن لسنة 
مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي الجهىىىة  2005وفىىىي العىىىراق جعىىىل دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام       

/ انيًا( 9عهيه في المادة ) ذاته ندص الحكمو ( منه , 107المختصة بالتعيين واعادة التعيين بصريح المادة )
لىم تميىز بىين , وتهىت النصىوص  المعىدل 2009( لسىنة 4من قىانون مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي رقىم )

المىىيقتين قواعىىد الخدمىىة المدنيىىة التعيىىين عهىىى المىىالت الىىدائم والتعيىىين بصىىفة عقىىد , وتسىىري عهىىى المىىويفين 
( لسىنة 603قىم )قرار مجهى  قيىادة ال ىورة )المنحىل( ر  التي تطبق عهى المويفين بموجب الفقرة )سابعًا( من

,  بعقىدحىادي هىو الجهىة المختصىة بتعيىين شىاغهي الويىائف لذلت فأن مجه  الخدمة العامىة االت,  1987
سىهطة التعيىين فىي الويىائف الميقتىة بمعىزل ولدى استقراء الواقع فأن الوزارات والمحافيات هي من تمار  

خصىىص قىىانون الىىدعم الطىىار  لالمىىن الغىىذائي والتنميىىة  م ىىال ذلىىتعىىن مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي , 
, وتنفيىىذًا لىىذلت قامىىت وزارة الماليىىة  لكىىل محافيىىة ( درجىىة وييفيىىة لهتعيىىين بصىىفة عقىىد1000) 2022 لسىىنة

 15/6/2022( في 14707بطهب اسماء المرشحين لهتعاقد معهم من المحافيات بموجب الكتاب المرقم )
ر ( مىىن الدسىىتو 107دون مىىنح مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي اي دور فىىي ذلىىت خالفىىًا لىىنص المىىادة )مىىن 

 / انيًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي .9والمادة )
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 المطلب الثاني

 الوظائف غير الداخلة في اختصاص مجلس الخدمة العامة االتحادي

اذا كان المشرع منح لهجهاز المركزي لهتنييم واالدارة فىي مصىر وديىوان الخدمىة المدنيىة فىي االردن        
بعىىا  نيىىم احكىىامومجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي فىىي العىىراق دورًا فىىي اشىىغال الويىىائف العامىىة , فأنىىه 

, أمىىىا (1)حجىىىم واجباتهىىىاالحكمىىىة مىىىن ذلىىىت تعىىىود لطبيعتهىىىا ومسىىىيولياتها و الويىىائف بقواعىىىد خدمىىىة خاصىىىة , و 
لتعهقهىىىا بىىىأمن الدولىىىة او بمبىىىدأ اسىىىتقالل القيىىىاء او لكىىىون شىىىاغهيها يم هىىىون الدولىىىة امىىىام الىىىدول والمنيمىىىات 

, امىا الفىرع  االولتعيين قوى االمن الداخهي وافراد القوات المسىهحة فىي الفىرع  سندر الدولية االخرى , لذا 
 السهت الدبهوماسي والقياة.ال اني فأنه سيخصص لهحدي  عن تعيين مويفي 

 االولالفرع 

 تعيين قوى االمن الداخلي وافراد القوات المسلحة

حسىىن اختيىىار االدارة لمويفيهىىا يقىىود الىىى مباشىىرة نشىىاطاتها عهىىى الوجىىه االم ىىل , وذات االمىىر بالنسىىبة      
السيما وانهم يباشرون اداء مهمة حيوية تعد االسا  في و تعيين قوى االمن الداخهي وافراد القوات المسهحة ل

مهىام حفىي االمىن مىن المهىام  تدعىدتقدم الدولىة وازدهارهىا وهىي مهمىة حفىي االمىن والىدفاع عىن الدولىة, لىذلت 
, لىىذا نىىرى مىىن اليىىروري التعىىرف عهىىى الجهىىة المختصىىة قانونىىًا (2)الحيويىىة واالولىىى التىىي تعنىىي بهىىا الدولىىة

رر فىي التشىريعات المقارنىىة دورًا ومىىا ينىاي االتحىادي العامىة الخدمىة ومىا اذا كىىان لمجهى  بتعيىين تهىت الفئىات
تعيين افراد القوات المسهحة  سندر تعيين قوى االمن الداخهي في الفقرة االولى فيما  سندر في ذلت , لذا 

 في الفقرة ال انية :

 اواًل: تعيين قوى االمن الداخهي 

المعىىدل بىىأن تتكىىون هيئىىة  1971( لسىىنة 109ى قىىانون هيئىىة الشىىرطة رقىىم )فىىي التشىىريع المصىىري قيىى     
الشرطة من اليباط واالمناء والمساعدين ويباط الصف ورجال الخفر , ويدير تشكيالت الشرطة كل من 

                                                           

 . 14د. محمد رفعت عبد الوهاب , القانون االداري , مصدر سابق , ص( 1)
الطبعىىة ال انيىىة , الميسسىىة الجامعيىىة لهدراسىىات والنشىىر والتوزيىىع , بيىىروت , د. هيىىام مىىروة , القىىانون االداري الخىىاص , ( 2)

 .26, ص 2011
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المراكىىىز واالقسىىىام  اء المصىىىالح ومىىىن فىىىي حكمهىىىم ومىىىأموروومسىىىاعد وزيىىىر الداخهيىىىة وريسىىى االولالمسىىىاعد 
 . (1)نيامية كل حسب اختصاصهوريساء الوحدات ال

اما عن الجهة ذات االختصاص بتعيين تهت العناوين فقىد ميىز القىانون بىين تهىت الفئىات , فيمىا يتعهىق      
فيصىىدر القىىرار بتعييىىنهم  العامىىةومسىىاعد وزيىىر الداخهيىىة وريسىىاء المصىىالح واالدارات  االولبتعيىىين المسىىاعد 

الويائف االخرى فيكون بقرار من وزير الداخهية بعد الوقوف عهى , اما التعيين في (2)من رئي  الجمهورية
لىىوزير الداخهيىىة  االول, وينعقىىد المجهىى  االعهىىى لهشىىرطة برئاسىىة المسىىاعد  (3)رأي المجهىى  االعهىىى لهشىىرطة

لشىىيون  العامىىةوعيىىوية كىىل مىىن مسىىاعدي وزيىىر الداخهيىىة ومستشىىار الدولىىة لىىوزارة الداخهيىىة ومىىدير االدارة 
لهتنيىىىىىيم  العامىىىىىةلمباحىىىىى  أمىىىىىن الدولىىىىىة ومىىىىىدير االدارة  العامىىىىىةلهتفتىىىىىيت واالدارة  العامىىىىىةدارة اليىىىىىباط و اال

 .(4)واالدارة

سىىىبق وطريىىىق وقىىىد اعتمىىىد المشىىىرع المصىىىري طىىىريقين الختيىىىار الشىىىرطة , طريىىىق االعىىىداد الفنىىىي الم       
( لسىىىنة 109)رقىىىم ( مىىىن قىىىانون هيئىىىة الشىىىرطة 6المىىىادة ) اشىىىترطت فيمىىىا يتعهىىىق بىىىالطريق االول المسىىىابقة,
لنير عهى فيمن يعين يابطًا في الشرطة ان يكون قد تخرج من اكاديمية الشرطة , ولدى عطف ا 1971

االكاديميىىة هيئىىة مرتبطىىة بىىوزارة الداخهيىىة تتىىولى اعىىداد  عىىد 1975( لسىىنة 91رقىىم )قىىانون اكاديميىىة الشىىرطة 
تعهىىق بطريىىق المسىىابقة فقىىد قيىىت تعهيمىىات القبىىول فىىي اكاديميىىة الشىىرطة بىىأن , امىىا مىىا ي (5)يىىباط الشىىرطة

يجىىب عهىىى المتقىىدم ان يجتىىاز االمتحىىان الىىذي تيىىعه لجنىىة متخصصىىة ويعىىد ناجحىىًا اذا مىىا حصىىل المتقىىدم 
 . (6)عهى خمسين في المائة فأك ر من الدرجات المخصصة لالختبار

                                                           

المعىىدل , منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية بالعىىدد  1971( لسىىنة 109( مىىن قىىانون هيئىىة الشىىرطة المصىىري رقىىم )1المىىادة )( 1)
 .1971( تابع )ب( لسنة 45)
وقراراتىىه التنفيذيىىة , بىىدون طبعىىة , دار الكتىىب القانونيىىة ,  1971ة لسىىن 109اسىىامة احمىىد شىىتات , قىىانون الشىىرطة رقىىم ( 2)

 .7, ص 2006مصر , 
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصري رقم )8المادة )( 3)
 المعدل. 1971( لسنة 109( من قانون هيئة الشرطة المصري رقم )4المادة )( 4)
 35, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية بالعىىدد  1975( لسىىنة 91الشىىرطة المصىىري رقىىم )( مىىن قىىانون اكاديميىىة 1المىىادة )( 5)

 . 1975مكرر )أ( لسنة 
دراسة مقارنة , بحى  منشىور  –د. اسماعيل صعصاع غيدان و حمزة غالب مكمل , طرق اختيار تعيين رجل الشرطة ( 6)

 . 186, ص 2021 في مجهة المحقق الحهي لهعهوم القانونية والسياسية , العدد الرابع ,
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 العامىةبانشىاء مديريىة تىدعى "المديريىة  2008( لسىنة 34أما في االردن فقد قيى قانون الدرت رقىم )     
لقوات الدرت" وتيم اليباط ويباط الصف والشرطة , ومويفين مىن الفئتىين ال انيىة وال ال ىة يعينىون وفىق 

المدنيىىة , ومىىويفين ومسىىتخدمين يعينىىون بعقىىود تعىىادل مىىن حيىى  الدرجىىة والراتىىب مىىا  الخدمىىةاحكىىام نيىىام 
المدنية او يعينىون برواتىب مقطوعىة , ومسىتخدمون يعينىون بىأجور يوميىة  الخدمةمنصوص عهيه في نيام 

, فيمىىا يتىىىولى (2)لقىىوات الىىىدرت العامىىىةيدعىىين المهىىىت المىىدير العىىىام لهمديريىىة ,  (1)يىىنيم احكىىىامهم قىىانون العمىىىل
 .(3)العامةالمدير العام تعيين كوادر المديرية 

مىن الىداخهي االردنىي , فقىد قيىى قىانون االمىن العىام تدخل قوة االمن العىام يىمن صىنوف قىوى االو       
بتأسي  قوة االمىن العىام تىرتبط بىوزارة الداخهيىة تتمتىع بالشخصىية المعنويىة وتتكىون  1965( لسنة 38رقم )

, ومىىويفين ومسىىتخدمين مىىدنيين مىىن الفنيىىين والمهنيىىين,  ة مىىن اليىىباط ويىىباط الصىىف والشىىرطةتهىىت القىىو 
 .(4)ومستخدمين باالجر اليومي يسري عهيهم قانون العمل

, أمىا  (5)الىوزراء وصىدور ارادة مهكيىة مجهى يعين مدير القوة بناًء عهى تنسيب وزير الداخهية وموافقىة      
الىوزراء واقتىران  مجهى ير الداخهيىة وموافقىة اليباط فيعينون بناًء عهى توصية من المدير العام وتنسيب وز 

 : (7), وقد اشترط القانون فيمن يعين يابطًا الشروط االتية (6)ذلت باالرادة المهكية
 ان يكون اردني الجنسية . -
 واكمل السابعة عشر من عمرر ولم يتجاوز السابعة والعشرين .  -
 . الخدمةالئق صحيًا لمباشرة   -
 ( سنتيمترًا .186طوله ال يقل عن )  -
ومىىا يعادلهىىا بشىىرط االعتىىراف قانونىىًا بهىىا مىىن وزارة التربيىىة والتعهىىيم او  العامىىةوحىىائزًا عهىىى شىىهادة ال انويىىة  -

 يكون من ذوي المهن تحتاج اليهم قوات االمن في مباشرة مهامها .
 محمود السيرة والسهوت .  -
 ولم يحكم عهيه بجنحة غير سياسية او جناية مخهة بالشرف .  -
 لم ينتسب الي جمعية غير مشروعة او هيئة سياسية او حزب .  -

                                                           

 . 2008( لسنة 34/أ( من قانون الدرت االردني رقم )3المادة )( 1)
 . 2008( لسنة 34/ب( من قانون الدرت االردني رقم )3المادة )( 2)
 . 2008( لسنة 34/أ( من قانون الدرت االردني رقم )4المادة )( 3)
 . 1965لسنة ( 38/أ( من قانون االمن العام االردني رقم )3المادة )( 4)
 . 1965( لسنة 38/ب( من قانون االمن العام االردني رقم )3المادة )( 5)
 . 1965( لسنة 38( من قانون االمن العام االردني رقم )13المادة )( 6)
 . 1965( لسنة 38( من قانون االمن العام االردني رقم )12المادة )( 7)
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مستخدمين ومويفين مدنيين بعقود ذات درجىات يباط الصف والشرطة و لمدير االمن العام تعيين و       
ان لمىىدير االمىىن العىىام و رواتىب مقطوعىىة , المدنيىىة او يعينىىون ب الخدمىىةورواتىب تعىىادل مىىا يىىنص عهيىه نيىىام 

, يعىىين اليىىباط مىىدة خمىى   (1)تعيىىين مىىويفين مسىىتخدمين بىىأجور يوميىىة يسىىري عهىىيهم قىىانون العمىىل النافىىذ
, وان  (3)أمىىا يىىباط الصىىف والشىىرطة فيعينىىون لمىىدة  ىىال  سىىنوات قابهىىة لهتجديىىد,  (2)سىىنوات قابهىىة لهتجديىىد

 .(4)مدير االمن العام خالف ذلتتهت المدد تتجدد تهقائيًا ما لم يقرر 
تعيىين افىراد  2011( لسىنة 18والتقاعد لقوى االمن الداخهي رقم ) الخدمةوفي العراق فقد نيم قانون       

 يالتىىىي تشىىىمل )الشىىىرطة االتحاديىىىة والشىىىرطة المحهيىىىة وشىىىرطة الحىىىدود والىىىدفاع المىىىدنقىىىوى االمىىىن الىىىداخهي 
نيىىم تعيىىين اليىىباط,حي  يعىىين و ,  (5)والمىىرور وشىىرطة الحراسىىات واي تشىىكيالت اخىىرى مرتبطىىة بىىالوزارة(

 .(6)الوزراء بناًء عهى اقتراال وزير الداخهية مجه اليابط بقرار يصدر من 
يىىابطًا ان يكىىون عراقيىىًا ولىىم يكتىىف  بىىذلت بىىل ان يكىىون مىىن ابىىويين يعىىين ويشىىترط القىىانون فىىي مىىن       
ن بالوالدة , اكمل التاسعة عشر مىن العمىر ولىم يزيىد عىن خمسىة وعشىرين سىنة , وال يزيىد عىن سىبعة عراقيي

وعشىىرين سىىنة اذا كىىان مىىن منتسىىبي قىىوى االمىىن الىىداخهي , حسىىن السىىمعة والسىىهوت قىىويم االخىىالق ال شىىائبة 
ة المعترف بهىا او فيها , متخرجا من احدى كهيات قوى االمن الداخهي او احدى الكهيات العربية او االجنبي

دورات المفويىىين التىىي تطهقهىىا وزارة الداخهيىىة لحمهىىة شىىهادة االعداديىىة او مىىن اكمىىل دورة تأهيهيىىة لمىىدة سىىنة 
بعىد حصىىوله عهىى شىىهادة جامعيىة اوليىىة فىي االختصاصىىات االنسىانية او العهميىىة , مسىتوفيًا لشىىروط الهياقىىة 

ف او جنايىىىة غيىىىر سياسىىىية او الجىىىرائم الماسىىىة البدنيىىىة والصىىىحية , غيىىىر محكىىىوم عهيىىىه بجنحىىىة مخهىىىة بالشىىىر 
 .(7)باالمن الداخهي او الخارجي او الجرائم االرهابية

أما المنتسب فيعين بقرار من وزير الداخهية او من يخوله , وقىد اشىترط القىانون فىيمن يعىين منتسىب        
جمهة من الشروط تتم ل بأن يكون عراقيا ألبىويين عىراقيين , حسىن السىيرة والسىهوت قىويم االخىالق ,ال يقىل 

, وال يزيىىد عىىن خمىى  عمىىرر عىىن  مىىاني عشىىر سىىنة لهصىىنوف الفنيىىة و سىىبعة عشىىر سىىنة لهصىىنوف االخىىرى 
و ال ين سنة لمختهىف الصىنوف, الئىق صىحيًا وبىدنيًا , حاصىل فىي االقىل عهىى شىهادة المرحهىة االبتدائيىة , 

                                                           

 . 1965( لسنة 38ردني رقم )/أو ب( من قانون االمن العام اال21المادة )( 1)
 . 1965( لسنة 38( من قانون االمن العام االردني رقم )19المادة )( 2)
 . 1965( لسنة 38( من قانون االمن العام االردني رقم )20المادة )( 3)
 . 1965( لسنة 38/ب( من قانون االمن العام االردني رقم )23المادة )( 4)
, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة   2011( لسىنة 18الخدمة والتقاعد لقوى االمىن الىداخهي رقىم ) / ال ًا( من قانون1المادة )( 5)

 .  2011( لسنة 4203بالعدد )
 .2011( لسنة 18/اواًل( من قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخهي رقم )4المادة )( 6)
 .  2011( لسنة 18قم )( من قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخهي ر 5المادة )( 7)
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غيىىىر محكىىىوم عهيىىىه بجنحىىىة مخهىىىة بالشىىىرف او جنايىىىة غيىىىر سياسىىىية او الجىىىرائم الماسىىىة بىىىاالمن الىىىداخهي او 
 .(1)الخارجي او الجرائم االرهابية

ريع العراقىىي فقىىد اعتمىىد المشىىرع طريقىىي االعىىداد الفنىىي المسىىبق و المسىىابقة لتعيىىين ولىىدى اسىىتقراء التشىى      
العداد يباط الشرطة , كما قيى  تسعىيباط الشرطة , فقد شدرع قانون كهية الشرطة لتأسي  اكاديمية 

ة والتقاعىىىىد لقىىىىوى االمىىىىن الىىىىداخهي بىىىىأن ال يعىىىىين المتقىىىىدم برتبىىىىة شىىىىرطي اال بعىىىىد اجتيىىىىازة دور  الخدمىىىىةقىىىىانون 
,ولدى عطف النير عهى قانون كهية الشرطة فقد قيى بيرورة اجتياز اختبارات الفحص الطبي (2)تأهيهية

 . (3)والهياقة البدنية واالمتحان التحريري والمقابهة الشخصية
  انيًا : تعيين افراد القوات المسهحة

االخىرى لتعهقهىا  العامةف الويائ كلفي القوات المسهحة ذات طبيعة خاصة تختهف عن  الخدمةتعد       
المجىاالت , وان كان باالمكان ان تقوم ببعا المهام في (4)بأمن الدولة , واما ان تكون تطوعية او الزامية

 الخدمىىىة, وقىىىد نيمىىىت مختهىىىف التشىىىريعات  (5)نىىىه ال يعىىىد مىىىن مهامهىىىا االساسىىىيةاالجتماعيىىىة واالنمائيىىىة إال أ
المدنيىىة , لىىذا نىىرى مىىن االهميىىة بمكىىان التعىىرف عهىىى  الخدمىىةالعسىىكرية بقىىوانين خاصىىة تختهىىف عىىن قىىوانين 

المدنيىىة  الخدمىىةالجهىىة ذات االختصىىاص القىىانوني بتعيىىين افىىراد القىىوات المسىىهحة لبيىىان مىىا اذا كىىان الجهىىزة 
 دورًا في تعيينهم من عدمه.

 فىىىي صىىىفوف الخدمىىىة 1980( لسىىىنة 127العسىىىكرية والوطنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةفىىىي مصىىىر نيىىىم قىىىانون       
العسىىكرية فريىىًا عهىىى كىىل مىىن اتىىم ال امنىىة عشىىر مىىن  الخدمىىة( منىىه 1جعهىىت المىىادة ) إذالقىىوات المسىىهحة , 

الوطنيىىة فهىىي فريىىًا عهىىى مىىن اتىىم ال امنىىة عشىىر مىىن عمىىرر ذكىىرًا كىىان ام  الخدمىىةعمىىرر مىىن الىىذكور , امىىا 
العسىىىكرية  الخدمىىىةمىىىا العسىىىكرية االلزاميىىىة العامهىىىة  ىىىال  سىىىنوات ا الخدمىىىة,وقىىىد جعىىىل القىىىانون مىىىدة (6)ان ىىىى

                                                           

 .2011( لسنة 18( من قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخهي رقم )20المادة )( 1)
 .2011( لسنة 18/ انيًا( من قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخهي رقم )21المادة )( 2)
 . 2000( لسنة 37/خامسًا( من قانون قانون كهية الشرطة رقم )12المادة )( 3)
د. احمد فالال العموت و خالد عهي محمد االميري , الخدمة الوطنية ودورها في مكافحة التطرف االجتمىاعي فىي دولىة ( 4)

 .435, ص 2020لسنة  135( , العدد 1االمارات , بح  منشور في مجهة االداب مهحق )
 . 14د. هيام مروة , مصدر سابق , ص( 5)
المقصىود بالخدمىة العسىكرية  1980( لسىنة 127ة العسىكرية والوطنيىة المصىري رقىم )( من قانون الخدمى2بينت المادة )( 6)

بانها الخدمة التي ييديها الذكور في )صفوف القوات المسىهحة بمختهىف فروعهىا , الهيئىات والمصىالح الحكوميىة التىي يصىدر 
جهى  الىوزراء ويخىدم فيهىا مىن يزيىدون بتحديدها قرار من رئي  الجمهورية , كتائىب االعمىال الوطنيىة التىي تحىدد بقىرار مىن م

عن حاجة القوات المسهحة قبل ميي الى ال  سىنوات مىن تىاريخ ويىعهم تحىت الطهىب( , أمىا الخدمىة الوطنيىة فهىي الخدمىة 
( 76التي ييديها كل من االنا  والذكور المشمولين باحكام قانون الخدمة العامة لهشباب الذي انهىى المراحىل التعهيميىة رقىم )
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فىي المنيمىات الوطنيىة  الخدمىةااللزامية في كتائب االعمال الوطنية فهي  ال  سىنوات كحىد اعهىى وتكىون 
العسىىكرية لخريجىىي الجامعىىات والمعاهىىد سىىنة واحىىدة , فيمىىا  الخدمىىة, وقىىد جعىىل القىىانون مىىدة  (1)سىىنة واحىىدة

تحصىيهه الدراسىي يفىوق المتوسىطة فتكىون  ستكون سنتين لهحاصىهين عهىى شىهادة المتوسىطة , امىا مىن كىان
ص وزيىر الىدفاع بتنيىيم خدمىة افىراد القىوات المسىهحة ابتىداًء مىن تويخى خدمته العسكرية سنة و مانية اشىهر,

 .(2) الخدمةتسريحهم من حتى و  تعيينهم

انشاء قيى بأن يتم نجدر   1980( لسنة 127والوطنية رقم ) العسكرية الخدمةولدى استقراء قانون       
, وقيىىىى قىىىانون النيىىىام  (3)لجنىىىة فنيىىىة بكىىىل منطقىىىة تجنيىىىد تتىىىولى اجىىىراء االختبىىىارات لتحديىىىد درجىىىة الهياقىىىة

بأن تتولى الكهيات العسكرية )الحربية والبحرية والجوية  1975( لسنة 92االساسي لهكهيات العسكرية رقم )
 تدجرىقيى القانون المذكور بأن و ,  (4)والدفاع الجوية( إعداد وتخري  اليباط لهخدمة في القوات المسهحة

, ويتيح من ذلت بأن التشريع المصري اعتمد طريقي االعداد الفنىي  (5)االختبارات النتقاء العدد المطهوب
 المسبق وطريق المسابقة لتعبئة الويائف العسكرية.

ة , اذ قيىىى فىىي صىىفوف القىىوات المسىىهح الخدمىىةامىىا فىىي االردن فقىىد عالجىىت عىىدة قىىوانين وأنيمىىة        
المعدل بأن يعين اليباط بىارادة  1966( لسنة 35قانون خدمة اليباط في القوات المسهحة االردنية رقم )

مهكية سامية يكون ذلت بناًء عهى تنسيب رئي  هيئة االركان المقترن بموافقة وزير الدفاع المستندة لقرارات 
بأن تتولى الكهية العسكرية المهكية  1963ية لسنة , وقد قيى نيام الكهية العسكرية المهك (6)لجنة اليباط

                                                                                                                                                                                     

( منه بأن يجوز لوزير الشيون االجتماعية ان يكهف الشباب من كال الجنسين مىن انهىى 1حي  قيت المادة ) 1973لسنة 
المرحهىىىة التعهيميىىىة ال انويىىىة او مىىىا يعادلهىىىا او التعهىىىيم العىىىالي ممىىىن اعفىىىي مىىىن الخدمىىىة العسىىىكرية او يزيىىىد عىىىن حاجىىىة القىىىوات 

التمىىريا والرعايىىة الصىىحية وفصىىول محىىو االميىىة والىىدفاع المىىدني  المسىىهحة لهعمىىل فىىي المجىىاالت المحىىددة فىىي القىىانون منهىىا
 واالسعاف واالغا ة. 

, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1980( لسنة 127( من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري رقم )3المادة )( 1)
 . 1980)تابع( لسنة  28
 .1980( لسنة 127المصري رقم ) ( من قانون الخدمة العسكرية والوطنية4المادة )( 2)
 .1980( لسنة 127( من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري رقم )13المادة )( 3)
, منشور في الجريدة الرسمية  1975( لسنة 92( من قانون النيام االساسي لهكهيات العسكرية المصري رقم )1المادة )( 4)

 . 1975مكرر )أ( لسنة  35بالعدد 
 . 1975( لسنة 92( من قانون النيام االساسي لهكهيات العسكرية المصري رقم )3المادة )( 5)
 .  1966( لسنة 35/أ( من قانون خدمة اليباط في القوات المسهحة االردنية رقم )13المادة )( 6)
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, وقىىد اورد النيىىام عىىدة شىىروط فىىيمن يعىىين برتبىىة  (1)إعىىداد اليىىباط فىىي صىىفوف القىىوات المسىىهحة االردنيىىة
, أما قانون القوات المسىهحة االردنيىة  (2)يابط احدها بأن يجتاز دورة تدريبية قبل التحاقه بالكهية العسكرية

فقىىد أحىىال الىىى انيمىىة تحىىدد الشىىروط واالسىى  القانونيىىة فىىي تعيىىين االفىىراد واليىىباط  2007( لسىىنة 3رقىىم )
 . (3)والمستخدمين بما يمكن من انتقاء افيل االشخاص لشغل الويائف العسكرية

( 1المعىدل بالقىانون رقىم ) 1972( لسىنة 2وقد قيى قانون خدمىة االفىراد فىي القىوات المسىهحة رقىم )      
, ولىرئي  هيئىة  (4)المجند اما بواسطة لجنة التجنيد او بواسطة مدير شيون االفراد َتاريدخبأن  2020لسنة 

االركان المشتركة سهطة استخدام مدنيين من ذوي المهىن او االختصىاص يعينىون بموجىب عقىود أو رواتىب 
يمىىىىة , يخيىىىىع المسىىىىتخدمون المىىىىدنيون لالحكىىىىام القانونيىىىىة التىىىىي تنيمهىىىىا القواعىىىىد واالن (5)شىىىىهرية مقطوعىىىىة

,  (6)العسكرية عدا القواعد القانونية المنيمىة لهحقىوق التقاعديىة العسىكرية والخدمىة االحتياطيىة وخدمىة العهىم
وبذلت فأن اإلعىداد الفنىي المسىبق واالختبىار طرقىًا قانونيىة سىهكها المشىرع االردنىي الختيىار مىن يشىغل رتبىة 

 يابط في صفوف القوات المسهحة .

 أمامىىا فىىي العىىراق فيقصىىد بالعسىىكري مىىن ينتسىىب الىىى صىىنوف القىىوات المسىىهحة سىىواء كىىان متطوعىىًا        
يىىىابطًا او طالبىىىًا فىىىي احىىىدى المىىىدار  او الكهيىىىات العسىىىكرية او الميسسىىىات العسىىىكرية او مراكىىىز التىىىدريب 

سىىتقالة والتقاعىىد , اذ تىىنيم شىىيون اليىىباط مىىن حيىى  التعيىىين واالعىىادة لهخدمىىة واال (7)المهنىىي فىىي الجىىيت
الوزراء , اما ما يتعهق بمن يشغل منصىب قائىد  مجه باقتراال من وزير الدفاع عهى ان يقترن ذلت بموافقة 

 مجهىىى فرقىىىة فصىىىاعدًا و رئىىىي  اركىىىان الجىىىيت ومعاونيىىىه فيعينىىىون بىىىاقتراال مىىىن وزيىىىر الىىىدفاع وتوصىىىية مىىىن 
عين األئمة في الجيت وتنيم شيونهم من , وي (8)النواب ومصادقة رئي  الجمهورية مجه الوزراء وموافقة 

                                                           

 . 1963( من نيام الكهية العسكرية المهكية االردني لسنة 3المادة )( 1)
 .1963من نيام الكهية العسكرية المهكية االردني لسنة ( 11/أ/10المادة )( 2)
 . 2007( لسنة 3( من قانون القوات المسهحة االردنية رقم )13المادة )( 3)
 . 1972( لسنة 2( من قانون خدمة االفراد في القوات المسهحة االردني رقم )4المادة )( 4)
 . 1972( لسنة 2حة االردني رقم )( من قانون خدمة االفراد في القوات المسه10المادة )( 5)
 . 1972( لسنة 2( من قانون خدمة االفراد في القوات المسهحة االردني رقم )11المادة )( 6)
, منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2010( لسىىنة 3/خامسىىًا( مىىن قىىانون الخدمىىة والتقاعىىد العسىىكري رقىىم )1المىىادة )( 7)
 . 2010( لسنة 4143)
 .2010( لسنة 3من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ) (3المادة )( 8)
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, ولىىوزير الىىدفاع سىىهطة تعيىىين  (1)والترقيىىة بقىىرار مىىن الىىوزير الخدمىىةحيىى  االسىىتقالة والتقاعىىد واالعىىادة الىىى 
, كمىا  (2)الخدمىةالمتطوع بعقد والتجديد له ونقهه وترقيته وتسريحه ونقهىه مىن صىنف الىى اخىر واعادتىه الىى 

بىىأن يشىىترط لهقبىىول فىىي الكهيىىة العسىىكرية شىىروط عديىىدة  2020( لسىىنة 1قىىم )قيىىى نيىىام الكهيىىة العسىىكرية ر 
في مجمهها الى انتقاء االفيل واالكفأ لمىن يعىين كيىابط فىي صىفوف القىوات المسىهحة مىن بينهىا ان  تروم

, بمعنىىى ان  (3)فىىي وزارة الىىدفاع قبولىىه وان يجتىىاز االختبىىارات المقىىررة قانونىىاً  أدلفىىتالتىىي تقىىرر لجنىىة المقابهىىة 
االعداد الفني المسبق والمقابهة واالمتحان من الطرق القانونية التىي سىكهها المشىرع العراقىي لمىلء الويىائف 

مىن  2005العسكرية, ولكن قد يقدال في الذهن القانوني تسايل  حول موقف دستور جمهورية العىراق لسىنة 
 التعيين في الويائف العسكرية ؟

( مىىن الدسىىتور بالموافقىىة عهىىى تعيىىين مىىن يشىىغل منصىىب 61صىىريح المىىادة )النىىواب ب مجهىى يخىىتص       
قيىت المىىادة و ,  (4)رئىي  اركىىان الجىيت ومعاونيىه ورئىي  جهىاز المخىابرات فيىاًل عىنقائىد فرقىة فصىاعدًا 

النىىىواب توصىىىية بتعيىىىين مىىىن يشىىىغهون الويىىىائف  مجهىىى الىىىوزراء الىىىى  مجهىىى بىىىأن يرفىىىع مىىىن الدسىىىتور ( 80)
 مجهىىى الىىىوزراء وموافقىىىة  مجهىىى تهىىىت العنىىىاوين بتوصىىىية مىىىن فىىىي  يدعىىىَينممىىىا يتجهىىىى معىىىه بىىىأن ,(5)العسىىىكرية

 . (6)النواب

الجهىىة المختصىىة قانونىىًا بتعيىىين قىىوى االمىىن الىىداخهي وافىىراد القىىوات ب المتعهىىقلالجابىىة عهىىى التسىىايل و        
عات المقارنىىىىة دور  فىىىىي شىىىىريومىىىىا ينىىىىايرر فىىىىي الت االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىةالمسىىىىهحة ومىىىىا اذا كىىىىان لمجهىىىى  

ويىىىائف قىىىوى االمىىىن  عىىىدتممىىىا سىىىهف بيانىىىه بىىىأن التشىىىريعات فىىىي العىىىراق والىىىدول المقارنىىىة  تعييىىىنهم,نالحي

                                                           

 .2010( لسنة 3/اوال/أ( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )26المادة )( 1)
 .2010( لسنة 3/اواًل( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )29المادة )( 2)
( 4587, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة بالعىدد ) 2020( سىنة 1م )/اواًل/هى و ت( مىن نيىام الكهيىة العسىكرية رقى1المادة )( 3)

 . 2020لسنة 
 . 2005/خامسًا/ج( من دستور جمهورية العراق لعام 61المادة )( 4)
 . 2005/خامسًا( من دستور جمهورية العراق لعام 80المادة )( 5)
تعىىىد مهمىىىة قيىىىادة القىىىوات المسىىىهحة مىىىن مهىىىام السىىىهطة التنفيذيىىىة ويجىىىب ان يرجىىىع اليهىىىا وحىىىدها اختصىىىاص تعيىىىين القىىىادة ( 6)

فقد انيطت مهمة القيىادة والتعيىين بىوزير  المانياالعسكريين النها مهمة تستدعي الحسم والسرية والسرعة , ومن ام هة ذلت في 
ت بأشىىىراف وتوجيىىىه المستشىىىار , ولىىىذلت مىىىن الفقىىىه مىىىن انتقىىىد اقحىىىام السىىىهطة الىىىدفاع فىىىي الحكومىىىة االتحاديىىىة عهىىىى ان يىىىتم ذلىىى

التشريعية  في مجال تعيين القيادات العسكرية . د. عدنان عاجل عبيد , دراسات  معمقة فىي دسىتور جمهوريىة العىراق لسىنة 
 .42, ص 2019, الطبعة االولى , منشأة المعارف , االسكندرية ,  2005
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ان  فيىاًل عىنلتعهقها بأمن الدولة, مغايرة عن الويائف المدنيةالداخهي وافراد القوات المسهحة هي ويائف 
لكل مع المهام العسكرية المنوطة بهم, تتناسبخاصة تعيينهم قد يحتاج الى اختبارات ذات طبيعة عسكرية 

تهىىت االسىىىباب جعىىل القىىىانون تعيىىين افىىىراد قىىوى االمىىىن الىىداخهي والقىىىوات المسىىهحة خارجىىىًا عىىن االختصىىىاص 
 المدنية في العراق والتشريعات المقارنة. الخدمةالقانوني الجهزة 

 الفرع الثاني

 القضائيةتعيين موظفي السلك الدبلوماسي واعضاء السلطة 

تعد الويائف في السهت الدبهوماسي من الويائف المدنية في الدولة ولكن نيمت التشريعات شىيون        
الخارجية بقوانين خدمىة خاصىة نيىرًا لمىا تحتىاج اليىه تهىت الويىائف مىن صىفات معينىة فىي المرشىح  الخدمة

عداد خاص لشاغهي تهت الويائف فهم يحمهون إسم الدولة ويرفعون صورتها في الساحة الدوليىة ,وكىذلت  وا 
الل القيىىاء مىىن يعىىد اسىىتق ولكىىنالحىىال بالنسىىبة لهوييفىىة القيىىائية فهىىي مىىن الويىىائف المدنيىىة فىىي الدولىىة , 

النيم القانونية  اتجهت, لهذا  (2), والمالذ اآلمن لهحقوق والحريات(1)المرتكزات االساسية لبناء دولة القانون
الىىى اصىىدار تشىىريعات خاصىىة تىىنيم شىىيون القيىىاة بمىىا يكفىىل لهىىم قىىدرًا مىىن االسىىتقالل يىىمن ميهىىة وحىىدة 

مختصىىىة قانونىىىًا بتعيىىىين شىىىاغهي تهىىىت الويىىىائف الدولىىىة , لىىىذلت نىىىرى مىىىن االهميىىىة بمكىىىان ان نتبىىىين الجهىىىة ال
فىي التشىريعات المقارنىة دور  فىي  ينايررفي العراق وما  االتحادي العامة الخدمةلمعرفة ما اذا كان لمجه  

 كل منها في فقرة مستقهة. وسندر اشغال تهت الويائف , 

 اواًل : تعيين مويفي السهت الدبهوماسي

المعىدل  1982( لسىنة 45قانون نيام السهت الدبهوماسىي والقنصىهي رقىم ) ذكرفي التشريع المصري       
فىىي السىىهت الدبهوماسىىي , اذ اشىىترط  العامىىةالشىىروط القانونيىىة والجهىىة المختصىىة بتعيىىين شىىاغهي الويىىائف 

 :(3)حدى ويائف السهت الدبهوماسي ما يأتياالقانون فيمن يعين في 

                                                           

زامهي , مباد  القانون الدستوري والنيام الدستوري فىي العىراق , الطبعىة االولىى , دار نيبىور لهطباعىة د. ساجد محمد ال( 1)
 .484, ص  2014والنشر والتوزيع , بغداد , 

المبىىاد  العامىىة لهقىىانون الدسىىتوري , الطبعىىة ال ال ىىة , بىىدون دار  –د. عبىىد الغنىىي بسىىيوني عبىىد اهلل , القىىانون الدسىىتوري ( 2)
 .177, ص 2009ر , ومكان نش

المعىىىدل , منشىىىور فىىىي الجريىىىدة  1982( لسىىىنة 45( مىىىن نيىىىام السىىىهت الدبهوماسىىىي والقنصىىىهي المصىىىري رقىىىم )5المىىىادة )( 3)
 . 1982)مكرر( لسنة  25الرسمية 
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 مع تمتعه بكامل االههية المدنية .متمتعًا بالجنسية المصرية البويين مصريين  .1
مىىن غيىىر مصىىرية ولكىىن اجىىاز القىىانون  او كالهمىىا غيىىر مصىىريين او متىىزوج   اال يكىىون البىىوين احىىدهما .2

اكتسىب الجنسىىية المصىىرية او لىرئي  الجمهوريىىة بنىاًء عهىىى اقتىراال وزيىىر الخارجيىىة ان يسىت ني مىىن ذلىت مىىن 
 ممن ينتمي بجنسيته الى دولة عربية. متزوج  

 يكون حسن السمعة محمود السهوت .ان  .3
غير محكوم  عهيه بجناية او جنحة مخهة بالشرف او االمانة وان رد اعتبارر , واال يكون مفصول بحكم  .4

 او قرار تأديبي .
ان يكىىىون حاصىىىاًل مىىىن احىىىدى الجامعىىىات المصىىىرية او الكهيىىىات العسىىىكرية عهىىىى ميهىىىل عىىىال  او شىىىهادة  .5

 اجنبية معادلة.

 :(1)يمن يعين في وييفة مهحق الشروط االتيةوقد أياف القانون ف

 ان يجتاز المرشح لشغل وييفة في السهت القنصهي ما تنيمه وزارة الخارجية من اختبارات . .1
 .لهتعيينان يصدر عن المجه  الطبي المتخصص ما ي بت لياقة المرشح الصحية  .2
ى سىىبع وعشىىرين سىىنة فىىي يكىىون الحىىد االدنىىى لسىىن المرشىىح احىىدى وعشىىرين سىىنة فيمىىا يكىىون الحىىد االعهىى .3

 التاريخ المحدد الجراء االختبارات.

يصدر رئي  الجمهوريىة قىرارًا بتعيىين اعيىاء السىهت الدبهوماسىي بأسىت ناء مىن يعىين كمهحىق اذ يكىون      
 أ نائهىا, ويويع المعين في وييفة مهحق تحت التجربىة لمىدة سىنتين ,  (2)بقرار يصدر عن وزير الخارجية

اسات الدبهوماسية لمدة ال تقل عن سىتة اشىهر وال تزيىد عهىى سىنة  ىم تحىدد صىالحيته فىي يهتحق بمعهد الدر 
 . (3)يوء نتائ  دراسته في المعهد وما تقدمه وزارة الخارجية من تقارير  الصالحية

يتيىىح ممىىا سىىبق بيانىىه ان السىىهطة المختصىىة بتعيىىين شىىاغهي الويىىائف فىىي السىىهت الدبهوماسىىي يكىىون      
ة أو وزير الخارجية عهى التفصيل السابق , وان القانون قد اعتمد طريقين الختيار شاغهي لرئي  الجمهوري

 تهت الويائف تتم ل باالعداد الفني المسبق واسهوب المسابقة .

                                                           

 المعدل. 1982( لسنة 45( من نيام السهت الدبهوماسي والقنصهي المصري رقم )6المادة )( 1)
 المعدل. 1982( لسنة 45لسهت الدبهوماسي والقنصهي المصري  رقم )( من نيام ا12المادة )( 2)
 المعدل. 1982( لسنة 45( من نيام السهت الدبهوماسي والقنصهي المصري رقم )8المادة )( 3)
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المعىىىدل عىىىدد  1993( لسىىىنة 68امىىىا فىىىي االردن فقىىىد حىىىدد نيىىىام السىىىهت الدبهوماسىىىي االردنىىىي رقىىىم )       
, وقىىد مىىنح لمجهىى  الىىوزراء بنىىاًء عهىىى تنسىىيب وزيىىر الخارجيىىة زيىىادة او  الويىىائف فىىي السىىهت الدبهوماسىىي

 :(2), وقد اشترط النيام فيمن يعين في اي وييفة من ويائف السهت الدبهوماسي ما يأتي(1)تقهيص عددها

المدنيىىة فىىي المرشىىح لشىىغل الويىىائف  الخدمىىةيجىىب ان تتىىوفر فىىي المرشىىح الشىىروط التىىي تطهبهىىا نيىىام  .1
 .  العامة

اشىترط النيىام فىي المرشىح ان يكىون لديىه شىهادة جامعيىة اوليىة فىي االقىل , وفىي التقىدير الىذي يشىترطه  .2
 وزير الخارجية بموجب تعهيمات يصدرها لهغرا المذكور.

 الهغة العربية . فياًل عنان يتقن المرشح الهغة الفرنسية او االنكهيزية  .3
 . (3)لجنة شيون المويفين لتي حددتهااان يكون التحصيل الدراسي لهمرشح يمن االختصاصات  .4
 غير متزوج من اجنبية وال يشمل ذلت رعايا الدول العربية . .5
النجىاال فىىي االختبىىارات التىي تعقىىدها لجنىىة شىيون المىىويفين فىىي وزارة الخارجيىة الختيىىار مىىويفي السىىهت  .6

 الدبهوماسي . 
(  ال ىىين 30هادة الىىدكتورار و )(  ىىال  و ال ىىين سىىنة لحمهىىة شىى33اال يزيىىد عمىىر المتقىىدم لالختبىىار عىىن ) .7

 ( سنة لحمهة الشهادة الجامعية االولية . 28سنة لحمهة شهادة الماجستير و )
 الحاسوب التي تيعها لجنة شيون المويفين . استعمالان يستوفي معايير  .8

 وتختهف سهطة التعيين تبعًا الختالف ويائف السهت الدبهوماسي اال انه ال يعين اي شىخص فىي اي      
فيما يتعهق باالمين العام لوزارة الخارجية فيعين , و  (4)وييفة من ويائف السهت الدبهوماسي اال برتبة مهحق

, أما ما يتعهق بالسفير فيىتم تعيينىه وسىحبه بنىاًء عهىى تنسىيب  (5)من وزير الخارجية يختارر من بين السفراء
                                                           

 المعدل . 1993( لسنة 68( من نيام السهت الدبهوماسي االردني رقم )3المادة )( 1)
 المعدل . 1993( لسنة 68الدبهوماسي االردني رقم )/أ( من نيام السهت 14المادة )( 2)
( اربعة من مدراء السفارات واالدارات فىي 4تتألف لجنة شيون المويفين برئاسة االمين العام لوزارة الخارجية وعيوية )( 3)

ي تقىارير تقيىيم وزارة الخارجية , تختص بتنييم اختبارات اختيار المرشحين واجراء المقابالت الشخصية عىالوة عهىى النيىر فى
االداء عن مويفي السهت الدبهوماسي واستحقاقهم لهترفيعهم , وتمار  اختصاصات لجنة البع ات والدورات المبينىة فىي نيىام 

( 68( مىىن مىىن نيىىام السىىهت الدبهوماسىىي االردنىىي رقىىم )20الخدمىة المدنيىىة فيمىىا يخىىص مىىويفي السىىهت الدبهوماسىىي , المىادة )
 المعدل . 1993لسنة 

 المعدل . 1993( لسنة 68( من نيام السهت الدبهوماسي االردني رقم )9مادة )ال( 4)
 المعدل . 1993( لسنة 68( من نيام السهت الدبهوماسي االردني  رقم )8المادة )( 5)
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الوزراء عهى ان يكون ذلىت مقترنىًا بىارادة مهكيىة , فيمىا عقىد النيىام  مجه وزير الخارجية وصدور قرار من 
لوزير الخارجية االختصاص في تعيين القائم باالعمال والقنصىل بنىاًء عهىى تنسىيب االمىين العىام بشىرط ان 

يدعىين رئىي  البع ىة بتنسىيب االمىين العىام لهىوزارة وصىدور قىرار مىىن و ال تقىل رتبىة اي منهمىا عىن مستشىار , 
, ويصىىدر قىىرار تعيىىين بىىاقي  (1)فىىيمن يعىىين رئيسىىًا لهبع ىىة ةالخارجيىىة وهنىىا لىىم يشىىترط النيىىام رتبىىة معينىى وزيىىر

 .(2)مويفي السهت الدبهوماسي بتنسيب من االمين العام وصدور قرار بذلت من وزير الخارجية

إعىداد شىاغهي بىأن يتىولى المعهىد  2013( لسىنة 1وقد قيى نيام المعهد الدبهوماسي االردنىي رقىم )      
, وبىذلت فىأن النيىام القىانوني  (3)ويائف السهت الدبهوماسي وازواجهم بما يتناسب مع طبيعىة تهىت الويىائف

دون مىن االردني قد عهد باختصاص تعيين شاغهي ويائف السهت الدبهوماسىي والقنصىهي لهسىطة التنفيذيىة 
ي ذلىت , كمىا انىه قىد سىهت سىبل االعىداد المدنية اي دور فى الخدمةالمدنية وديوان  الخدمةان يكون لمجه  

 في السهت الدبهوماسي والقنصهي. العامةالفني المسبق والمسابقة الختيار شاغهي الويائف 

فىىيمن يعىىين فىىي السىىهت  2008( لسىىنة 45الخارجيىىة رقىىم ) الخدمىىةامىىا فىىي العىىراق فقىىد اشىىترط قىىانون        
 : (4)الدبهوماسي توافر الشروط االتية

 المتقدم لشغل ويائف السهت الدبهوماسي عراقي الجنسية .ان يكون  .1
 اال يزيد عمر المتقدم عن خم  و ال ين سنة وال يقل عن ا نتين وعشرين سنة. .2
 . 2005ان يكون مهتزمًا بالمباد  الدستورية في دستور جمهورية العراق لعام  .3
 عقهية واالمراا المعدية.صدور قرار من لجنة طبية مختصة ي بت ان المتقدم سهيم من العاهات ال .4
 اال يكون محكومًا بجنحة او جناية غير سياسية , حسن السهوت . .5
 حاصاًل في االقل عهى شهادة جامعية اولية او ما يعادلها . .6
 ان يكون مقبواًل في المقابهة الشخصية التي تجريها لجنة شيون المويفين في الوزارة . .7
 الخارجية . الخدمةحائزًا عهى شهادة ت بت تخرجه من معهد  .8

                                                           

 المعدل . 1993( لسنة 68( من نيام السهت الدبهوماسي االردني رقم )10المادة )( 1)
 المعدل . 1993( لسنة 68دبهوماسي االردني رقم )( من نيام السهت ال13المادة )( 2)
 . 2013( لسنة 1/أ( من نيام المعهد الدبهوماسي االردني رقم )3المادة )( 3)
 . 2008( لسنة 45/ انيًا( من قانون الخدمة الخارجية رقم )4المادة )( 4)
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مىن يسىىتوفي الشىىروط القانونيىىة السىىابقة يعىىين الول مىىرة بعنىوان مهحىىق وذلىىت بقىىرار يصىىدر عىىن وزيىىر        
 :(2),اما ما يخص تعيين السفير فقط اشترط القانون توافر الشروط االتية(1)الخارجية

 ان يحمل المرشح الجنسية العراقية . .1
 االختصاص والخبرة . مشهود له بالكفاءة والنزاهة ومن ذوي .2
 حائزًا في االقل عهى شهادة جامعية اولية او ما يعادلها . .3
 ان ال يتجاوز من العمر خمسة و ال ين عامًا . .4
ييفيىىة لهمتقىىدم ال تقىىل عىىن مستشىىار , ويجىىوز ان يعىىين السىىفراء مىىن خىىارج السىىهت ان تكىىون الدرجىىة الو  .5

موافقىىة مجهىى  الىىوزراء بنىىاًء عهىىى مقتيىىيات %( عهىىى ان يقتىىرن ذلىىت ب25الدبهوماسىىي وبمىىا ال يزيىىد عىىن )
 الصالح العام.

 اتقان لغة حية او مهمًا بها في االقل . .6

وزيىىر الخارجيىىة  يكىىون ترشىىيحهم مىىنعنىىد اسىىتيفاء الشىىروط السىىابقة المطهوبىىة لهتعيىىين بمنصىىب سىىفير       
, وتهت االلية المتبعة (3)النواب وصدور مرسومًا جمهوريًا بذلت مجه الوزراء وموافقة  مجه والتوصية من 

, اذ قيىىت  2005فىىي تعيىىين السىىفراء فىىي التشىىريع العراقىىي متفقىىة مىىع حكىىم دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لسىىنة 
النواب لغرا الموافقة عهيهم , فيمىا  مجه الوزراء السفراء الى  مجه /خامسًا( منه بأن يرشح 80المادة )
/خامسىًا/ب( , وبىذلت اصىبح جهيىًا ال دور 61دة )النواب بالموافقة عهى تعيينهم بموجب المىا مجه يختص 
 .(4)في تعيين شاغهي ويائف السهت الدبهوماسي االتحادي العامة الخدمةلمجه  

                                                           

 . 2008( لسنة 45/اواًل( من قانون الخدمة الخارجية رقم )4المادة )( 1)
 . 2008( لسنة 45/ انيًا( من قانون الخدمة الخارجية رقم )9لمادة )ا( 2)
 . 2008( لسنة 45/اواًل( من قانون الخدمة الخارجية رقم )9المادة )( 3)
لدى استقراء شروط العمل في السهت الدبهوماسىي فىي العىراق والىدول المقارنىة نجىد ان التشىريعات المقارنىة اك ىر دقىة فىي ( 4)

ط سىىعيًا منهىىا ليىىمان وصىىول االفيىىل لهعمىىل فىىي هىىذا المجىىال المىىي ر فىىي سىىمعة الدولىىة واالك ىىر والء لهىىا ؛ ايىىراد تهىىت الشىىرو 
 وم ال ذلت :

اكتفىىىى المشىىىرع العراقىىىي فىىىي المتقىىىدم ان يكىىىون عراقىىىي الجنسىىىية ؛ بينمىىىا التشىىىريع المصىىىري اشىىىترط فيىىىه ان يكىىىون البىىىويين  -
ريين او انىىه متزوجىىًا مىىن غيىىر مصىىرية ولكىىن مىىنح القىىانون لىىرئي  مصىىريين امىىا اذا كىىان احىىد االبىىوين او كالهمىىا غيىىر مصىى

الجمهوريىىىة بنىىىاًء عهىىىى اقتىىىراال وزيىىىر الخارجيىىىة ان يسىىىت ني مىىىن ذلىىىت مىىىن اكتسىىىب الجنسىىىية المصىىىرية او متزوجىىىًا ممىىىن ينتمىىىي 
اجنبيىة وال يشىمل بجنسيته الى دولة عربية ؛ كما اشترط نيام السهت الدبهوماسي االردني في المتقىدم ان ال يكىون متىزوج مىن 

 ذلت رعايا الدول العربية.
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  انيًا : تعيين القياة

من يرورات قيام السهطة القيائية الى جانب السهطتين التشريعية والتنفيذية ان تناط شيون القياة       
, اذ يتعين ويىع معىايير صىارمة مىن شىأنها ايصىال افيىل العناصىر الشىغال وييفىة  (1)بالسهطة القيائية

, وقد نيم المشرع في العراق والدول المقارنة شيون القياء فىي قىوانين خاصىة حرصىًا منىه عهىى (2)القياء
 تهت التشريعات من تعيين القياة . دعم استقالل القياء تحقيقًا لهعدالة , مما يقتيي بيان موقف

 :(3)فيمن يعين قاييًا ما يأتي 1972( لسنة 46مصر اشترط قانون السهطة القيائية رقم )في  

 ان يكون مصري الجنسية كامل االههية . -
ال يقل عمرر عن  ال  واربعون سنة بالنسبة لقياة محكمة النقا , و مان و ال ين سنة بالنسبة لقياة  -

 كم االبتدائية.محكمة االستئناف و  ال ين سنة بالنسبة لقياة المحا
 متخرجًا من احدى كهيات الحقوق في مصر او ما يعادلها في الخارج وفقًا الجراءات المعادلة . -
 غير محكوم  عهيه من احدى المجال  التأديبية او المحاكم المر  مخل  بالشرف وان ردد اعتبارر. -
 حسن السمعة ومحمود السيرة . -

تاريخ  ويدعدويصدر قرارًا من رئي  الجمهورية بشغل الويائف القيائية سواء بالتعيين أم بالترقية ,        
 :(4)القياء االعهى او موافقته تاريخًا لهتعيين او الترقية وعهى النحو االتي مجه اخذ رأي 

تقيىي بىأن يصىدر قىرار تعيىين  1972( لسىنة 46( من قىانون السىهطة القيىائية رقىم )44كانت المادة ) -
القياء االعهى , ولكن عددلت تهت المىادة  مجه رئي  محكمة النقا من بين نواب الرئي  بعد أخذ رأي 

                                                                                                                                                                                     

اشترط نيام السهت الدبهوماسىي االردنىي فىي المتقىدم ان يىتقن الهغىة الفرنسىية او االنكهيزيىة عىالوة عهىى الهغىة العربيىة ؛ أمىا  -
فىىي ويىىائف المشىرع العىىراق فقىد اشىىترط فىي السىىفير ان يكىون مىىتقن لهغىة حيىىة او مهىىم بهىا عهىىى االقىل ولىىم يشىترط اتقىىان الهغىة 

 السهت الدبهوماسي االخرى .
د. عدنان عاجىل عبيىد , اسىتقالل القيىاء عىن الحكومىة فىي دولىة القىانون , الطبعىة االولىى , ميسسىة النبىرا  لهطباعىة ( 1)

 . 105, ص 2008والنشر والتوزيع , النجف االشرف , العراق , 
سىىتقالل ومسىىىيولية القيىىاة والمحىىىامين ومم هىىي النيابىىىة العامىىىة , الهجنىىة الدوليىىىة لهحقىىوقيين , المبىىىاد  الدوليىىة المتعهقىىىة با( 2)

 . 33, ص 2007الطبعة االولى , جنيف , 
المعدل , منشور في الجريدة الرسىمية بالعىدد  1972( لسنة 46( من قانون السهطة القيائية المصري رقم )38المادة )( 3)
 . 1972( لسنة 40)
 المعدل. 1972( لسنة 46ية المصري رقم )( من قانون السهطة القيائ44المادة )( 4)
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سىبعة مىىن القيىىاء االعهىى  ال ىة مىن بىين اقىدم  مجهى بىأن يرشىح  2017( لسىنة 13بموجىب القىانون رقىم )
مدة ال تقل عن ستين يومًا من انتهىاء المىدة المحىددة لهىرئي  ليختىار رئىي   فينواب رئي  محكمة النقا 

الجمهورية احدهم رئيسًا لمحكمة النقا لمدة اربع سنوات او حتى بهوغ السن القانوني ايهما اقرب عهى ان 
جىىاوز الترشىىيح المىىدة المحىىددة او كىىان العىىدد المطهىىوب او ت يدرشىىحيكىىون ذلىىت لمىىرة واحىىدة , وقىىد يحىىد  اال 

المرشىىىحين ال تنطبىىىق عهىىىيهم الشىىىروط القانونيىىىة ففىىىي هىىىذر الحالىىىة يختىىىار رئىىىي  الجمهوريىىىة االقىىىدم مىىىن بىىىين 
 .(1)السبعة نواب ليكون رئيسًا لمحكمة النقا

القيىىاء االعهىىى عهىىى تعييىىنهم  ىىم  مجهىى لمحكمىىة الىىنقا نىىواب الىىرئي  ويوافىىق  العامىىةترشىىح الجمعيىىة  -
 ر بذلت قرارًا من رئي  الجمهورية .يصد
اما ما يخص تعيين المستشار في محكمة النقا فيدرشىح شخصىان احىدهما يرشىحه وزيىر العىدل واالخىر  -

القيىىىاء  مجهىى لمحكمىىة الىىنقا , ليختىىار رئىىىي  الجمهوريىىة احىىدهما بعىىد موافقىىة  العامىىةترشىىحه الجمعيىىة 
 االعهى .

االعهىىىى كىىىل مىىىن ريوسىىىاء محىىىاكم االسىىىتئناف ونوابهىىىا القيىىىاء  مجهىىى يعىىىين رئىىىي  الجمهوريىىىة بموافقىىىة  -
 والمستشارين فيها والقياة وريساء المحاكم االبتدائية .

فيمن يعين قاييًا الشىروط  2014( لسنة 29أما في االردن فقد اشترط قانون استقالل القياء رقم )      
 : (2)القانونية االتية

 ان يحمل الجنسية االردنية فقط. .1
 العمر ال ال ين عامًا ومتمتعًا باالههية المدنية .ان يبهو من  .2
 ان يكون الئقًا صحيًا . .3
تأديبي أو محكمة في مويوع مخل بالشرف  مجه غير محكوم عهيه بجناية , وغير محكوم عهيه من  .4

 وان صدر عفو عن ذلت او رد اليه اعتبارر .
 حسن السمعة والسهوت , محمود السيرة . .5
 حقوق في االردن او ما يعادلها في الخارج .متخرجًا من احدى كهيات ال .6

                                                           

 المعدل. 1972( لسنة 46/ انيًا( من قانون السهطة القيائية المصري رقم )46المادة )( 1)
( 5308, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ) 2014( لسنة 29/أ( من قانون استقالل القياء االردني رقم )9المادة )( 2)

 .2014لسنة 
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ان يكىىون حاصىىاًل عهىىى شىىهادة الىىدبهوم مىىن المعهىىد القيىىائي , او يكىىون محاميىىًا عمىىل لمىىدة ال تقىىل عىىن  .7
خمىىى  سىىىنوات بالنسىىىبة لحمهىىىة الشىىىهادة الجامعيىىىة االوليىىىة وال تقىىىل عىىىن اربىىىع سىىىنوات بالنسىىىبة لحمهىىىة شىىىهادة 

 يخص حمهة شهادة الدكتورار. الماجستير وال تقل عن  ال  سنوات فيما

يشكل المجه  القيائي لجنة من خم  قياة تختهف درجتهم باختالف الويائف القيائية الشاغرة       
المطهىىوب مهئهىىا , تتىىولى تهىىت الهجنىىة إعىىداد مسىىابقة النتقىىاء االشىىخاص المىىيههين لمىىلء الويىىائف القيىىائية 

 .(1)المعهد القيائي الشاغرة , واست نى القانون من شرط المسابقة خريجي

قىد و ,(2)الى القانون تنييم شيون القياء 2005أما في العراق فقد احال دستور جمهورية العراق لعام      
القيىىىاء  مجهىىى , اذ يتىىولى (3)تعيىىىين القيىىىاة 2017( لسىىنة 45القيىىاء االعهىىىى رقىىىم ) مجهىىى قىىىانون  نيىىم

يتىىىولى المجهىىى  ترشىىىيح رئىىىي  هيئىىىة و ,  (4)االعهىىىى ترشىىىيح اعيىىىاء المحكمىىىة االتحاديىىىة مىىىن بىىىين القيىىىاة
النىواب لهموافقىة  مجهى االشراف القيىائي و رئىي  محكمىة التمييىز االتحاديىة وقيىاتها ورفىع اسىمائهم الىى 

, ويرشىىىح أييىىىًا نائىىىب رئىىىي  هيئىىىة االشىىىراف القيىىىائي ونائىىىب رئىىىي  محكمىىىة التمييىىىز االتحاديىىىة  (5)عهىىىيهم
, أمىىىا بالنسىىىبة  (6)النىىىواب لهموافقىىىة عهيهىىىا مجهىىى ئهم الىىىى ورئىىىي  محكمىىىة االسىىىتئناف االتحاديىىىة ورفىىىع اسىىىما

لىىى رئىىي  الجمهوريىىة الصىىدار مرسىىوم القيىىاء االعهىىى وتدرفىىع ا مجهىى اسىىمائهم مىىن  فتدرَشىىحلتعيىىين القيىىاة 
 . (7)بذلت جمهوري

ما ورد في الفرعين السابقين فقد است نت "تعهيمات اختيار وتعيين المويفين في الويىائف  فياًل عن      
" فىىي االردن  2020الشىىامهة لجميىىع العىىالوات لسىىنة  الحكوميىىة فىىي الفئىىات االولىىى وال انيىىة وال ال ىىة والعقىىود

 وعهى النحو االتي: التي نيمتها تهت التعهيماتالفئات التالية من اجراءات التعيين 
                                                           

 2014( لسنة 29ن قانون استقالل القياء رقم )( م10المادة )( 1)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 96المادة )( 2)
يتكىىون مجهىى  القيىىاء االعهىىى برئاسىىة رئىىي  محكمىىة التمييىىز االتحاديىىة وعيىىوية كىىل مىىن نىىواب رئىىي  محكمىىة التمييىىز ( 3)

يسىىاء مجىىال  القيىىاء فىىي االقىىاليم و ريسىىاء محىىىاكم االتحاديىىة و رئىىي  هيئىىة االشىىراف القيىىائي ورئىىي  االدعىىاء العىىىام ور 
, منشىىىور فىىىي الجريىىىدة  2017( لسىىىنة 45/اواًل( مىىىن قىىىانون مجهىىى  القيىىىاء االعهىىىى رقىىىم )2االسىىىتئناف االتحاديىىىة . المىىىادة )

 . 2017( لسنة 4432الرسمية بالعدد )
 .2017( لسنة 45/ ال ًا( من قانون مجه  القياء االعهى رقم )3المادة )( 4)
 .2017( لسنة 45/رابعًا( من قانون مجه  القياء االعهى رقم )3المادة )( 5)
 .2017( لسنة 45/خامسًا( من قانون مجه  القياء االعهى رقم )3المادة )( 6)
 .2017( لسنة 45/سادسًا( من قانون مجه  القياء االعهى رقم )3المادة )( 7)
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 التعيين عهى الويائف الشاغرة في الديوان المهكي .. أ
 والدرت واالمن العام والدفاع المدني . العامةابناء وازواج افراد القوات المسهحة والمخابرات  . ب
دون اهمىىىال منىىىه , عهىىىى أن تييىىىد الهجنىىىة مىىىن ابنىىىاء وازواج المويىىىف المىىىدني المتىىىوفي بسىىىبب وييفتىىىه . ت

 دون اهمال او تقصير.سابقة البيان بأن الوفاة كانت من ة الخاصة بدراسة الحاالت االنساني
 عدهم بحكم الشهداء .الوزراء  مجه ناء وازواج من يقرر اب .  
المبعو ين الذين تقرر انيمة ابتعا هم است نائهم من التعهيمىات شىريطة عىدم وجىود متقىدمين لىديهم ذات  . ج

 الميهالت في المنطقة الجغرافية ذاتها.
لنيل شهادة البكالوريو  وفقا لهتشريعات المنيمة لعمل الىدوائر الموفىدة لهىم ويقىرر  أوفدواالطهبة الذين  . ال

 .(1)تعيينهم لديها لغراالوزراء است نائهم من التعهيمات  مجه 

 العامىة الخدمىةالمدنية في التشريعات المقارنىة ومجهى   الخدمةمما سبق اصبح جهيًا ان ال يد الجهزة      
اق فىي مىلء الويىىائف الشىاغرة فىي االمىىن الىداخهي والقىوات المسىىهحة والسىهت الدبهوماسىىي فىي العىىر  االتحىادي

والقنصىىىهي والويىىىائف القيىىىائية , وهىىىذا االسىىىت ناءات متفقىىىة مىىىع الطبيعىىىة الخاصىىىة لتهىىىت الويىىىائف , لكىىىن 
ئف مىن النطاق الواسع من االست ناءات التي ايافها النيام القانوني االردني اخرج طائفة واسعة من الويا

المدنيىىة فىىىي االشىىراف عهىىى اجىىراءات التعيىىين , وهىىىذا التوجىىه نحىىو توسىىيع دائىىىرة  الخدمىىةاختصىىاص ديىىوان 
المعىدل  2020( لسىنة 9المدنية رقم ) الخدمة( من نيام 4االست ناءات يتعارا مع الفقرة )د( من المادة )

المدنيىىة عهىى مبىىدأ تكىىافي الفىرص بىىين المىىواطنين , وهىذا المبىىدأ تمتىىد جىىذورر  الخدمىىةالتىي قيىىت بىىأن ترتكىز 
تكفىل الدولىة العمىىل التىي تىىنص "المعىدل  1952دنىىي لسىنة دسىتور االر ( مىن ال6( مىن المىىادة )3ألىى الفقىرة )

 . نة وتكافي الفرص لجميع االردنيين"والتعهيم يمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأني

 
 
 
 
 

                                                           

اختيار وتعيين المويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود تعهيمات  ( منأ/32المادة )( 1)
 .2020لسنة في االردن الشامهة لجميع العالوات 
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 الثالث الفصل

عالقة مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجالس الخدمة المدنية المحلية 
 ونطاق الرقابة عليه
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 الفصل الثالث 

عالقة مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجالس الخدمة المدنية المحلية ونطاق الرقابة 
 عليه

وبيىان  العامىةنيىام الحكىم فىي الدولىة وتنيىيم العالقىة بىين السىهطات دأبت القواعد الدستورية عهىى بيىان     
عهىىى نحىىو منىىتيم ويقطىىع الطريىىق أمىىام  العامىىةيىىمن سىىير الشىىيون بصىىورة تتنطىىاق اختصاصىىات كىىل منهىىا 

بىىين تهىىت السىىهطات , ولىىم تكىىن االختصاصىىات التىىي تمنحهىىا نصىىوص الدسىىتور لالقىىاليم النزاعىىات القانونيىىة 
بنيت عهيها احكام الدستور,وترتيبًا والهيئات المحهية عهى نطاق واحد فقد تتسع او تييق تبعًا لهفهسفة التي 

الىدول عهى ذلت اختهف شكل الدولة ونطاق االختصاصات الممنوحة لهوحدات المحهية في كل من العىراق و 
تتمتىىع فيىىه الهيئىىات المحهيىىة فىىي كىىل مىىن مصىىر واالردن باختصاصىىات يىىمن المقارنىىة , ففىىي الوقىىت الىىذي 

مفهىىوم الالمركزيىىة االداريىىة فىىأن المشىىرع الدسىىتوري فىىي العىىراق تجىىاوز حىىدود الالمركزيىىة االداريىىة فىىي رسىىم 
االمىر الىذي دفعنىا الىى بحى   زيىة السياسىية ؛كعالقة المحافيىات بالسىهطة المركزيىة وادخههىا فىي فهىت الالمر 

مىىدى صىىالحية االقىىاليم والمحافيىىات فىىي مجىىال اشىىغال الويىىائف ومىىا اذا كىىان تهىىت االختصاصىىات لمعرفىىة 
 . االتحادي العامة الخدمة مجه نطاق تهت االختصاصات مي رًا عهى عمل 

مىع بعيىها تشىارت فقىد يالمدنية لي  عهىى مسىتوى واحىد ؛  الخدمةوقد مر بنا ان صالحيات اجهزة        
والهيئات المتخصصة في مباشرة اجراءات التعيين ليىمان نزاهىة االجىراءات واختيىار االنسىب مىن الوزارات 

, فىي حىين يكىون  (1)بين المتقدمين وتبقى سىهطة اصىدار قىرار التعيىين لهىوزارات المىراد التعيىين عهىى مالكهىا

                                                           

قيىىى قىىانون المىىوارد البشىىرية فىىي الحكومىىة االتحاديىىة فىىي دولىىة االمىىارات العربيىىة المتحىىدة المرسىىوم بقىىانون اتحىىادي رقىىم ( 1)
المعىىىىدل بتشىىىىكيل هيئىىىىة تىىىىدعى )الهيئىىىىة االتحىىىىادي لهمىىىىوارد البشىىىىرية الحكوميىىىىة( حيىىىى  انىىىىاط بهىىىىا القىىىىانون  2008( لسىىىىنة 11)

 االتية :بالصالحيات ؛ اذ عهد لها القانون  محدودةصالحيات 
 اقتراال ودراسة التشريعات والسياسات المتصهة بالموارد البشرية . -
 تقديم المساعدة لهجهات االتحادية بالشكل الذي يمكنها من تنفيذ قانون الموارد البشرية . -
 تقييم مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون . -
جنىة التيهمىات عىالوة عهىى اي مهىام اخىرى يوكههىا مجهى  الىوزراء لههيئىة.   النير في االعترايات المقدمىة عهىى قىرارات ل  -

وتىىنيم ادارة الهيئىىىة واسىىهوب العمىىىل فيهىىا بقىىىرار يصىىدرر مجهىىى  الىىىوزراء , والمالحىىي ان المشىىىرع لىىم يسىىىبو عهىىى الهيئىىىة صىىىفة 
  لهىا اصىدار قىرارات التعيىين االستقالل بل جعل لمجه  الوزراء الهيمنة عهيها ؛ كما ان صالحياتها ال تتجاوز ما سبق فهىي
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مع بقاء اواصىر التعىاون قائمىة الداري بالتعيين واصدار القرار اجراءات الا ةسهطة اوسع في مباشر  لبعيها
السىيما مىا يتعهىق بحصىر احتياجاتهىا مىن الويىائف والوقىوف عهىى و بينها وبين الوزارات والهيئات المختصىة 

 الدرجات الشاغرة والممولة تمهيدًا لالعالن عنها.

المدنيىىة باالسىىتقالل  الخدمىةالتشىىريعات فىي العىىراق والىىدول المقارنىة قىىد نعتىت بعىىا اجهىىزة  تواذا كانى      
يىىهت طريىىق سىىهطات عصىىية عهىىى المسىىائهة اذا مىىا فىىأن ذلىىت ال يجعههىىا بمنىىأى عىىن الرقابىىة لكىىي ال تكىىون 

شىعب تعىد ؛ سواء من قبل البرلمان كجهىة مم هىة له العامةالقانون عند مباشرتها الجراءات اشغال الويائف 
اري لمراقبىىىة مشىىىروعية قىىىرارات التعيىىىين وارغىىىام تهىىىت مىىىن قبىىىل القيىىىاء االد أماالساسىىىية  الرقابىىىة مىىىن ويائفىىىه

 االجهزة عهى الخيوع لسهطان القانون ويمان تكافي الفرص بين المتقدمين الشغال الويائف الشاغرة .

 العامة الخدمة مجه التنييم القانوني لعالقة  ندر وتأسيسًا عهى ما سهف بيانه نرى من االهمية ان      
قراء صىالحيات تالمدنية في االقاليم والمحافيات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم ؛ السى الخدمةبمجال   االتحادي

وسىيكون ذلىت  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى االقاليم والمحافيات لهوقوف عهى نطاقها وانعكاساتها عهىى 
 االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى الرقابىىة عهىىى  نىىدر ال ىىاني فسىىوف  المبحىى , أمىىا فىىي  االول المبحىى فىىي 
سىىىتجالء درر مىىىن قىىىرارات اداريىىىة بىىىالتعيين ألرقابىىىة القيىىىاء االداري عهىىىى مىىىا يصىىى أم الرقابىىىة البرلمانيىىىة واءسىىى

 العامىىة الخدمىىة مجهىى موقىىف القيىىاء االداري فىىي العىىراق مىىن بسىىط رقابتىىه عهىىى الهيئىىات المسىىتقهة ومنهىىا 
 . االتحادي

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

( مىىن القىىانون الجهىىات المختصىىىة 16بىىل جعىىل المشىىرع سىىهطة اصىىىدار قىىرارات التعيىىين لهسىىهطة التنفيذيىىة ؛ اذ بينىىىت المىىادة )
 بالتعيين وحسب الويائف المراد التعيين فيها وحسب االتي:

او مىىن يفويىىه بالنسىىبة لهتعيىىين فىىي الويىىائف الجهىىة االتحاديىىة )أي وزارة أو هيئىىة او هيئىىة تنييميىىة اتحاديىىة او ميسسىىة(  -
 العادية .

 يصدر مرسوم اتحادي بعد موافقة مجه  الوزراء لهتعيين في وييفتي وكيل وزارة ومدير عام في الهيئات المستقهة. -
 يصدر قرار من مجه  الوزراء بتعيين وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات المستقهة . -
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 االول المبحث

 المدنية المحليةبمجالس الخدمة  االتحاديعالقة مجلس الخدمة العامة 

اذا كانىىت دسىىاتير الىىدول المقارنىىة قىىد أسسىىت لنيىىام دسىىتوري يأخىىذ بشىىكل الدولىىة البسىىيطة فىىأن النيىىام      
في العهد المهكي ومرورًا بالدساتير االنقالبية  1925لعام  العراق منذ صدور القانون االسا  الدستوري في

صىىىدور قىىىانون ادارة الدولىىىة ؛ حتىىىى  (1)اعتنىىىق شىىىكل الدولىىىة الموحىىىدة او البسىىىيطة قىىىدأبىىىان العهىىىد الجمهىىىوري 
أخذ بالشكل الفيدرالي وقد تبعه عهى ذلت دستور جمهورية العىراق لعىام الذي  2004لهمرحهة االنتقالية لعام 

,  (2)لهتقهيل من خطىر اسىتئ ار السىهطة المركزيىة بالصىالحيات يسعىالفيدرالية نيام دستوري  بعد,  2005
تأسىىىي   الىىىى المعىىىدل 2009( لسىىىنة 4فىىىي قىىىانون مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي رقىىىم )مىىىا دفىىىع المشىىىرع 

نسىىىجم مىىىع الشىىىكل مجىىىال  خدمىىىة مدنيىىىة محهيىىىة فىىىي االقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم بمىىىا ي
بمجىال   االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى لذا نرى من االهمية بمكان التعرف عهى عالقة لهدولة, االتحادي
 مجه نبين في المطهب ال اني عالقة  في حين,  االولالمدنية في االقهيم ويكون ذلت في المطهب  الخدمة
 المدنية في المحافيات غير المنتيمة في اقهيم. الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة

 االولالمطلب 

 المدنية المحلية في االقاليمعالقة مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجالس الخدمة 

فىىي العىىالم هىىو رغبىىة االقىىاليم أو الواليىىات فىىي االحتفىىاي جميعهىىا التحىىادات الفيدراليىىة الىىدافع المشىىترت ل      
عد تمكين المىواطنين فىي الوحىدات يد و , (3)بقدر من االستقالل مع بقاء دوافع لالحتفاي بالشكل الموحد لهدولة

دون أن يي ر من  المحهية وحل مشاكههم احدى محاسن نيام الالمركزية االداريةاالدارية من ادارة شيونهم 

                                                           

دراسىة مقارنىىة ,  –عبىد اهلل عبىىد العجيهىي , التجربىىة االتحاديىة لدولىىة االمىارات العربيىة المتحىىدة وجمهوريىة العىىراق  سىعدي( 1)
,  2011فىرع السياسىىة ,  –كهيىة القىانون والسياسىة  –اطروحىة دكتىورار قىدمت الىى االكاديميىة العربيىة المفتوحىة فىي الىدنمارت 

 .229ص
 2011الدستوري , ترجمة د. محمد  ىامر , الطبعىة االولىى , مكتبىة السىنهوري , بغىداد , أيرت بارندت , مدخل لهقانون ( 2)

 .102, ص
رونالىىد ل. واتىى  , االنيمىىة الفيدراليىىة , ترجمىىة غىىالي برهومىىة وأخىىرون , بىىدون طبعىىة , منتىىدى االتحىىادات الفيدراليىىة , ( 3)

 .45, ص 2006,  اوتاوا , كندا
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النيىىىام  2005, ولمىىىا سىىىبق تبنىىىى دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام (1) تبنىىىي ذلىىىت النيىىىام عهىىىى وحىىىدة الدولىىىة
الفيىىدرالي مىىع تنيىىيم عالقىىة السىىهطة االتحاديىىة بالمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم وفىىق نيىىام الالمركزيىىة 

 تنيىيم شىيونصالحية االقاليم في نطاق عهى  االولالدارية , لذلت نرى من االهمية أن نتعرف في الفرع ا
المدنيىىة فىىىي  الخدمىىة, فيمىىا سىىىنعمد فىىي الفىىرع ال ىىاني الىىىى بيىىان حىىدود اختصىىاص مجىىىال   مدنيىىةالخدمىىة ال

 المحهية . العامةاالقاليم في اشغال الويائف 

 االولالفرع 

 االقاليم في تنظيم شؤون الخدمة المدنيةنطاق صالحيات 

ال خىىىىالف بىىىىأن القواعىىىىد الدسىىىىتورية هىىىىي ترجمىىىىة دقيقىىىىة لهيىىىىواهر االجتماعيىىىىة واالقتصىىىىادية والسياسىىىىية      
, ولىدى اسىتقراء الواقىع الدسىتوري فىي العىراق والىدول المقارنىة  (2)وانعكاسات دقيقة لاليدلوجيات في المجتمىع

المعىدل  2014, ففي مصىر نجىد ان المشىرع الدسىتوري فىي دسىتور  (3)فأنها نشأت كدول بسيطة او موحدة
ان  عدىدت( منىه اذ 1أقىام الدولىة البسىيطة بصىريح المىادة ) إذقد سىار عهىى نهى  الدسىاتير المصىرية السىابقة 

الى ال   العامىةذات سيادة تقوم عهى نيام حكىم ديمىوقراطي جمهىوري , ونيىم السىهطات مصر دولة موحدة 
, وتيىل الدولىة موحىدة طالمىا ان دسىتورها (4)التقهيدية التشريعية والتنفيذية والقيائية في البىاب الخىام  منىه

 1952ردنىي لسىنة , وكىذلت الحىال فىي االردن اذ اقىام الدسىتور اال (5)التقهيدية واحىدة العامةواحد وسهطاتها 
 . (6)المعدل الدولة الموحدة البسيطة

                                                           

الجانىب القىانوني والمحاسىبي , الطبعىة االولىى , بىدون دار  –بين الالمركزيىة والالتمركىز  نبيه محمد , الجهوية المتقدمة( 1)
 . 9, ص 2019نشر , ومكان 

,  2021,  القىىاهرةد. عمىىر حهمىىي فهمىىي , القىىانون الدسىىتوري المقىىارن , بىىدون طبعىىة , دار نصىىر لهطباعىىة الحدي ىىة , ( 2)
 .3ص
قيىىايا االسىىتمرار والتغييىىر , بىىدون طبعىىة , مركىىز  –د. عهىىي الىىدين هىىالل و د. نيفىىين مسىىعد , الىىنيم السياسىىية العربيىىة  (3)

 .300 – 299, ص 2000دراسات الوحدة العربية , بيروت , 
 .55, صبدون طبعة ودار نشر , بدون سنة نشر د. شريف يوسف خاطر , المباد  العامة لهقانون الدستوري , ( 4)
,  2019د. شىىعبان احمىىد رميىىان , الوسىىيط فىىي القىىانون الدسىىتوري , بىىدون طبعىىة , دار النهيىىة العربيىىة , القىىاهرة , ( 5)

 .49ص
عددل دستور الممهكة االردنية الهاشمية مرات عديدة وجل تهت التعديالت انصىب عهىى السىهطات الى ال  الىى الحىد الىذي ( 6)

لحكىىىم ال يسىىىتند الىىىى مشىىىروعية الدولىىىة بىىىل الىىىى مشىىىروعية السىىىهطة ممىىىا تىىىرت غابىىىت معىىىه الدولىىىة القانونيىىىة , حتىىىى ايىىىحى ا
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ام أمىىىا فىىىي العىىىراق فىىىأن االمىىىر مختهىىىف تمامىىىًا بعىىىدما أرسىىىى قىىىانون إدارة الدولىىىة لهمرحهىىىة االنتقاليىىىة لعىىى       
, اذ انتقىىل العىىراق (1)2005الىىذي يعىىد أسىىا  لدسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام قواعىد النيىىام الفيىىدرالي  2004

تيىىىم تحىىىت ميهتهىىىا اجىىىزاًء مختهفىىىة وهىىىذا مىىىا يميىىىز الدولىىىة االتحاديىىىة عىىىن البسىىىيطة او  اتحاديىىىةالىىىى دولىىىة 
 , لذا سنقتصر عهى بح  صالحيات االقاليم في النيام الدستوري العراقي. (2)الموحدة

تشهد االنيمة الفيدرالية  ال  طرق لتوزيع االختصاصات ويي ر في ذلت أمران أولهما طريقىة نشىأة و       
؛ تتم ىل الطريقىة االولىى االتحاد و انيهما رغبة اعيىاء االتحىاد فىي تقويىة االتحىاد او فىي تعزيىز االسىتقالل 

السىهطات االتحاديىة  حصىر اختصاصىاتبحصر اختصاصات االتحاد والواليات , وتتم ىل الطريقىة ال انيىة ب
 . (3) وترت ما عداها لهواليات

                                                                                                                                                                                     

. د. عبىىد الحهىىيم منىىاع ابىىو العمىىات العىىدوان , التعدديىىة السياسىىية فىىي انعكاسىىات سىىهبية عهىىى البنىىاء القىىانوني لمفاصىىل الدولىىة 
  .144, ص2008الجزء االول , الطبعة االولى , دار الراية لهنشر والتوزيع , َعمان ,  –الممهكة االردنية 

 .60قصي حبيب الحسيني , قراءات في دساتير العراق , بدون طبعة ودار نشر , بدون سنة نشر , ص( 1)
 2009,  بدون مكان نشىر , دار النهية , ميسسة البصائرعصام سهيم , الفيدرالية الخطر الداهم , الطبعة االولى , ( 2)

 .17, ص
االتحاد وترت مىا عىداها لالمارات؛وقىد قسىم  الى حصر اختصاصات 1971ذهب دستور االمارات العربية المتحدة لعام ( 3)

 المشرع الدستوري تهت االختصاصات الى قسمين :
( من الدسىتور حىددها المشىرع 120القسم االول : اختصاصات ينفرد فيها االتحاد من حي  التشريع والتنفيذ وحسب المادة ) 

 بتسعة عشر اختصاص تتم ل باالتي 
 الشيون الخارجية  -
 الدفاع  -
 االمن الداخهي والخارجي  -
 الحكم والنيام واالمن في العاصمة . -
 قياء في االتحاد .ما يتعهق بالمويفين وال - 
 الرسوم واليرائب والعوائد المالية االخرى لالتحاد . -
 القروا االتحادية . -
 الخدمات الالسهكية والهاتفية والبرقية والبريدية . -
 شق وصيانة الطرق االتحادية وتنييم حركة المرور فيها . -
 اصدار تراخيص الطيارات والطيارين والمراقبة الجوية . -
 يم .التعه -
 الخدمات الطبية والصحة العامة . -
 العمهة والنقد والموازين والمكاييل والمقايي  . -
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داخل في نطاق عهيه في نطاق االختصاصات الحصرية لهسهطة االتحادية فهو  يدنصبمعنى ان كل ما لم 
حصىىىىر اختصاصىىىىات الواليىىىىات وتىىىىرت مىىىىا عىىىىداها فيمىىىىا تتم ىىىىل الطريقىىىىة ال ال ىىىىة باختصاصىىىىات الواليىىىىات  , 

الطىرق السىابقة فقىد تىنص بعىا الدسىاتير الفيدراليىة عهىى اختصاصىات  فياًل عن,  (1)لهسهطات االتحادية

                                                                                                                                                                                     

 الخدمات الكهربائية . -
 االقامة والهجرة والجنسية والجوازات . -
 ما يتعهق بامالت االتحاد . -
 االحصاء والتعداد السكاني . -
 االعالم االتحادي . -

( مىىن الدسىىتور والتىىي 121فيهىىا االتحىىاد بالتشىىريع ويتىىرت التنفيىىذ لالمىىارات وحسىىب المىىادة )القسىىم ال ىىاني : اختصاصىىات ينفىىرد 
 حددها المشرع با نا عشر اختصاص تتم ل باالتي :

 التأمينات االجتماعية وعالقات العمال والعمل . -
 نزع المهكية لهمنفعة العامة والمهكية العقارية .  - 
 تسهيم المجرمين . -
 البنوت . -
 التأمين . -
 ال روة الحيوانية والزراعية . - 
 التشريعات المتصهة بالجزاء والمعامالت التجارية والمدنية والشركات واالجراءات الجزائية والمدنية . -
 المطبوعات والنشر والمهكية الصناعية والفنية واالدبية وحقوق الميلفين . -
 االختصاصات التنفيذية لالتحاد .الشيون المتصهة بالطيران مما ال يدخل في  -
 المالحة في اعالي البحار وتحديد المنطقة االقهيمية .  -
 انشاء وتنييم المناطق الحرة. -

( مىن الدسىتور, والمالحىي ان المشىرع الدسىتوري وان 122وما عدا ذلت يكون من اختصاص االمارات وحسب المادة )      
 انهىا صىالحيات واسىعة قياسىًا بالصىالحيات الحصىرية لهسىهطة االتحاديىة فىي حدد صالحيات االتحاد عهىى سىبيل الحصىر اال

( مىىن الدسىتور , وفيمىا يتعهىق بالخدمىة المدنيىىة 110العىراق والتىي حىددها المشىرع الدسىىتوري بتسىعة اختصاصىات فىي المىادة )
( 120والتنفيذ وحسب المادة ) فأن تنييم شيون الوييفة العامة االتحادية من اختصاص االتحاد االماراتي من حي  التشريع

( من الدستور لهقوانين االتحادية االولوية عهى تشريعات االمارات في حىال التعىارا 151من الدستور , كما منحت المادة )
بينها ؛ وبذلت يكون دستور االمارات العربية المتحدة قد قطع الطريق أمام اي تداخل في االختصاصات وجعل تنييم شىيون 

 عامة االتحادية من اختصاص االتحاد من حي  التشريع والتنفيذ ولقوانين االتحاد االولوية عهى ما دونها. الوييفة ال
د.  راجىع لهمزيد حول طرق توزيع االختصاصات الدستورية في االنيمة الفيدرالية ورأي الفقه الدستوري ازاء كىل منهىا   (1) 

جامعيىة , الجزائىر , والىنيم السياسىية , بىدون طبعىة , ديىوان المطبوعىات البىوكرا ادريى  , المبىاد  العامىة لهقىانون الدسىتوري 
محمىىد عمىىر مولىىود , الفيدراليىىة وامكانيىىة تطبيقهىىا فىىي العىىراق , الطبعىىة ال انيىىة , ميسسىىة موكريىىاني ؛ د.  106, ص 2016
المركزية وسهطات االقاليم  د. أزهار هاشم محمد , تنييم العالقة بين السهطة؛  248, ص 2003عة والنشر ,اربيل , لهطبا

د. سعد عصفور ,  73, ص 2014لقانونية , القاهرة , في النيام الفيدرالي , الطبعة االولى , المركز القومي لالصدارات ا
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مشتركة بين السهطات االتحادية وسهطات الواليات او االقاليم يمكن لمستويات الحكم المختهفة التشريع فيها 
  .(1)وعند التعارا تكون االولوية لهتشريعات االتحادية في الغالب

ولىىدى عطىىف النيىىر عهىىى موقىىف المشىىرع الدسىىتوري فىىي العىىراق نجىىدر قىىد اتخىىذ اسىىهوبين بىىأن حىىدد        
اختصاصىىىات السىىىهطات االتحاديىىىة عهىىىى سىىىبيل الحصىىىر مىىىع ويىىىع بعىىىا االختصاصىىىات المشىىىتركة بىىىين 

 2005( مىىىىىن دسىىىىىتور جمهوريىىىىىة العىىىىىراق لعىىىىىام 110السىىىىىهطات االتحاديىىىىىة واالقىىىىىاليم , اذ نيمىىىىىت المىىىىىادة )
 ات الحصرية لهسهطة االتحادية في المسائل االتية:االختصاص

اواًل : المسىىىائل ذات الصىىىهة بالتم يىىىل الدبهوماسىىىي و رسىىىم السياسىىىة الخارجيىىىة , وابىىىرام سياسىىىات االقتىىىراا 
 والتوقيع عهيها , والسياسة الخارجية ذات الطابع السيادي في المسائل االقتصادية والتجارية .

االمىىن الىىوطني , بمىىا فىىي ذلىىت حمايىىة حىىدود العىىراق والىىدفاع عنهىىا , وانشىىاء  انيىىًا : ويىىع وتنفيىىذ سياسىىات 
 وادارة القوات المسهحة.

 ال ىىىًا : المسىىىائل المتعهقىىىة بالسياسىىىة الكمركيىىىة والماليىىىة واصىىىدار العمهىىىة , ومىىىا يتعهىىىق بتنيىىىيم التجىىىارة بىىىين 
 العامىىىةيىىىع الميزانيىىىة يىىىة , وو المحافيىىىات واالقىىىاليم , وانشىىىاء البنىىىت المركىىىزي وادارتىىىه ورسىىىم السياسىىىة النقد

 .لهدولة

 رابعًا : تنييم امور المكاييل واالوزان والمقايي  .

 خامسًا : تنييم المسائل المتعهقة باالقامة والجنسية والتجني  والهجوء السياسي .

 سادسًا : المسائل المتعهقة بتنييم سياسات البريد والترددات الب ية .

 .العامةلموازنة االست مارية وكذلت سابعًا : تقديم مشروع قانون ا

                                                                                                                                                                                     

,  1954رية , القسىىىم االول مقدمىىىة القىىىانون الدسىىىتوري , الطبعىىىة االولىىىى , دار المعىىىارف , االسىىىكند –, القىىىانون الدسىىىتوري 
سامي حسن نجم عبد اهلل , االدارة المحهية وتطبيقاتهىا فىي العىراق والىدول المقارنىة , الطبعىة االولىى , المركىز د. ؛  278ص

الدولىىة والحكومىىة ,  –محمىىد كامىىل ليهىىة , الىىنيم السياسىىية د. ؛  293, ص2014لقانونيىىة , القىىاهرة , القىىومي لالصىىدارات ا
د. ربيىىىع انىىىىور فىىىتح البىىىىاب , الىىىىنيم ؛  141, ص 1969بيىىىىروت , اعىىىة والنشىىىىر, بىىىدون طبعىىىىة , دار النهيىىىة العربيىىىىة لهطب

 .211, ص 2021نشر , ومكان دار , بدون السياسية , بدون طبعة 
,  2007جورج اندرسون , مقدمة عن الفدراليىة, ترجمىة مهىا تكىال , بىدون طبعىة , منتىدى االتحىادات الفدراليىة , كنىدا , ( 1)

 .19ص
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المشىىرع الدسىىتوري يىىمان تىىدفق مناسىىيب الميىىار , وويىىع السياسىىات المتعهقىىة بمصىىادرها مىىن  وعىىد امنىىًا : 
 . االتحاديخارج العراق من المسائل ذات االختصاص 

 تاسعًا : ما يتعهق بتعداد السكان .

هطات االتحاديىة صاصىات المشىتركة بىين السى( من الدستور مجموعىة مىن االخت114شرعت المادة )و       
 : (1)التي يمكن بيانها عهى النحو االتيوسهطات االقاليم 

اواًل : تتىولى السىىهطات االتحاديىىة بالتنسىيق مىىع االقىىاليم والمحافيىات غيىىر المنتيمىىة فىي اقهىىيم ادارة المسىىائل 
 المتعهقة بالكمارت , عهى ان يصدر قانون لتنييم ذلت .

المسائل المتعهقة بالطاقة الكهربائية تنييمًا وتوزيعًا من االختصاصات المشتركة بين السهطات  انيًا :  تعد 
 االتحادية وسهطات االقاليم .

 ال ًا : تتعاون السهطات االتحادية مع االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم لرسىم السياسىات الكفيهىة 
 عهى نيافتها. بحماية البيئة من مخاطر التهو  والمحافية

 رابعًا : المسائل المتعهقة بالتخطيط العام وسياسات التنمية .

خامسىىًا : تتعىىاون السىىهطات االتحاديىىة مىىع االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم لرسىىم السياسىىات 
 . العامةالمتعهقة بالصحة 

 م السياسات التربوية والتعهيمية .سادسًا : التشاور مع االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم لرس

سىىىابعًا : تنيىىىيم السياسىىىات المتعهقىىىة بالميىىىار داخىىىل العىىىراق ويىىىمان توزيعهىىىا بعدالىىىة , عهىىىى ان تىىىنيم تهىىىت 
 السياسات بقانون .     

                                                           

( من الدستور يوحي بأن االختصاصات المشتركة هي من اختصاصات السهطات االتحادية عهى 114ان نص المادة )( 1)
ان يىىىتم ذلىىىت بالتنسىىىيق مىىىع االقىىىاليم او المحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم , ولىىىذلت مىىىن الفقىىىه مىىىن ذهىىىب الىىىى ان طبيعىىىة 

ميىىل كفىة الرجحىان لهسىهطات االتحاديىة عنىد مباشىرة تهىىت ( مىن الدسىتور تقتيىي ان ت114االختصاصىات الىواردة فىي المىادة )
بىىىدون طبعىىىة , فىىىي الميىىىزان ,  2005د. غىىىازي فيصىىىل مهىىىدي , نصىىىوص دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام االختصاصىىىات ؛ 

 .40, ص 2008ميسسة ال قافة القانونية , بغداد , 
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فىىي االختصاصىىات الحصىىرية لهسىىهطة  الدسىىتورالمشىىرع الدسىىتوري ان كىىل مىىالم لىىم يىىنص عهيىىه  وعىىد      
اصىىىات االقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم , و أذا مىىىا تعاريىىىت االتحاديىىىة يكىىىون مىىىن اختص

القىىوانين االتحاديىىة مىىع تهىىت الصىىادرة عىىن االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم فىىي المسىىائل ذات 
, وهىىو  (1)االختصىىاص المشىىترت فىىأن االولويىىة تكىىون لقىىوانين االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم

الىىىذي يقيىىىي بتغهيىىىب القىىىوانين لفيدراليىىىة ه خىىىالف فيىىىه المشىىىرع الدسىىىتوري االتجىىىار العىىىام فىىىي الدسىىىاتير اتوجىىى
وهو امر  يبع  عهى الحيرة بىل االك ىر  ,(2)االتحادية عهى القوانين دون االتحادية في حال التعارا بينهما

الحصىىىىرية لهسىىىىهطات  فىىىىي غيىىىىر االختصاصىىىىات االتحىىىىاديغرابىىىىة اجىىىىاز الدسىىىىتور لالقىىىىاليم تعىىىىديل القىىىىانون 
االقهىىيم اقىىوى مىىن المركىىز فىىي بعىىا الموايىىع بىىدليل منحىىه سىىهطة تعىىديل القىىوانين  يدعىىد, وبهىىذا (3)االتحاديىىة

 .(4)االتحادية عهى الوجه السابق

وحتى في االختصاصات الحصرية لهسهطات االتحادية فأن المشرع الدستوري في دستور جمهورية         
لم يغيب دور االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم ؛ انما يىمن لهىا دورًا فعىااًل  2005العراق لعام 

 , ومصداق ذلت في الموايع االتية :(5)في ممارسة تهت االختصاصات

النىىواب  مجهىى قيىىى المشىىرع الدسىىتوري بىىأن تتكىىون السىىهطة التشىىريعية فىىي العىىراق مىىن مجهسىىين همىىا  .1
ومىن ,(7)االتحاد مم هين عن االقهيم والمحافيات غير المنتيمة فىي اقهىيم مجه , وييم (6)ومجه  االتحاد

 صرية .ال تغيب االقاليم والمحافيات غير المنتيمة عن عمهية التشريع في االختصاصات الح  مة

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 115المادة )( 1)
دراسىة مقارنىة , رسىالة ماجسىتير قىدمت الىى  –احمد ابو طبىيخ , توزيىع االختصاصىات فىي الدولىة الفيدراليىة  عبد المنعم( 2)

 .69, ص 2009كهية القانون والعهوم السياسية ,  –االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارت 
 . 2005دستور جمهورية العراق لعام / انيًا( من 121المادة )( 3)
الفىتالوي , النيىىام الفيىىدرالي وتوزيىع السىىهطات طبقىىًا لدسىتور العىىراق , بحى  منشىىور فىىي مجهىة كهيىىة الفقىىه , احمىد عبىىي  ( 4)

 .6, ص 2007( , 5العدد )
المعىدل ,  2008( لسىنة 21د. حنان محمد القيسي , الوجيز في شرال قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهىيم رقىم )( 5)

  . 61, ص 2012, بغداد , العراق , الطبعة االولى , مكتبة السنهوري 
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 48المادة )( 6)
 .2005دستور جمهورية العراق لعام ( من 65المادة )( 7)
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أسىى  الدسىىتور لهيئىىة تيىىمن حقىىوق االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم فىىي المجىىاالت ذات  .2
الصىىهة بالزمىىاالت والبع ىىات الدراسىىية والوفىىود والمىىيتمرات الدوليىىة والداخهيىىة,عهى تيىىم الهيئىىة مم هىىين عىىن 

 . (1)االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم
مىن خبىراء يم هىون كىل  وتتىألفأس  الدستور لهيئة عامىة تتىولى مراقبىة تخصىيص الىواردات االتحاديىة و  .3

العدالىىة فىىي توزيىىع  تتىىولى يىىمان مىىن الحكومىىة االتحاديىىة واالقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم,
تقسىيم المىىوارد ؛ و  يمالقىروا الدوليىة والمسىاعدات والمىنح عهىى االقىاليم والمحافيىىات غيىر المنتيمىة فىي اقهى

اعتمىىاد النسىىب المقىىررة فىىي تخصىىيص االمىىوال لالقىىاليم ؛ و  عهىىى الوجىىه االم ىىل اسىىتعمالهااالتحاديىىة وتحقيىىق 
 : (2)ي اقهيم ليمان العدالة والشفافيةوالمحافيات غير المنتيمة ف

لقىىد وجىىه الفقىىه الدسىىتوري سىىهام النقىىد مىىن كىىل حىىدب وصىىوب لموقىىف المشىىرع الدسىىتوري مىىن توزيىىع       
قهىىىىيم ومىىىىن جوانىىىىب االختصاصىىىىات بىىىىين السىىىىهطات االتحاديىىىىة واالقىىىىاليم والمحافيىىىىات غيىىىىر المنتيمىىىىة فىىىىي ا

كىىان لهىىا  نطىىاق صىىالحية االقىىاليم فىىي تنيىىيم شىىيون الوييفىىة العامىىة ومىىا اذاولكن مىىا يهمنىىا هنىىا هىىو ك يىىرة,
 ؟ صالحية اصدار قوانين خدمة مدنية متعارية مع القوانين االتحادية

مر بنا ان المشرع الدسىتوري حىدد اختصاصىات السىهطات االتحاديىة عهىى سىبيل الحصىر فىي المىادة        
( منىىىه فىىىي المسىىىائل المتعهقىىىة بالشىىىيون الخارجيىىىة, و االمىىىن الىىىوطني , و السياسىىىة الماليىىىة والكمركيىىىة 110)
لعمهة , و وامور المقايي  والمكاييل , و امور الجنسىية واالقامىة والتجىن  , والتىرددات الب يىة , والموازنىة وا

, ومصىىادر الميىىار مىىن خىىارج العىىراق, والتعىىداد واالحصىىاء السىىكاني , ولىىم تكىىن مىىن بينهىىا المسىىائل  العامىىة
 العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى   ( مىىىىن الدسىىىىتور تأسىىىىي107المتعهقىىىىة بالخدمىىىىة المدنيىىىىة , ولكىىىىن قيىىىىت المىىىىادة )

, مىىن عهىىى ان يىىنيم اختصاصىىه وتكوينىىه بقىىانوناالتحاديىىة  العامىىةليتىىولى تنيىىيم شىىيون الوييفىىة  االتحىىادي
 العامىىةلىه تشىىريع القىىوانين المنيمىىة لشىىيون الوييفىىة  االتحىىاديالنىىواب  مجهىى المىادتين السىىابقتين يتجهىىى ان 

المحهيىة فىىي االقىىاليم فهىىو مىىن اختصىىاص سىىهطات تهىىت المدنيىىة  الخدمىىةاالتحاديىة , امىىا التشىىريع فىىي مسىىائل 
فىي التىأ ير  االتحىادي العامىة الخدمىةقد تصدر تشريعات محهيىة تتجاهىل اي دور لمجهى   ومن  مةاالقاليم 

 الخدمىىىةاو الرقابىىىة عهىىىى مجىىىال   العامىىىةالمحهيىىىة مىىىن حيىىى  رسىىىم السياسىىىات  العامىىىةعهىىىى شىىىيون الوييفىىىة 

                                                           

 .2005دستور جمهورية العراق لعام ( من 105المادة )( 1)
 .2005دستور جمهورية العراق لعام ( من 106المادة )( 2)
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تمتنع االقاليم عن تأسي  مجال  خدمة مدنية محهية وتعهىد باشىغال الويىائف المدنية في االقاليم , بل قد 
 العامة لهسهطة التنفيذية في االقهيم.

 الفرع الثاني

 حدود اختصاص مجالس الخدمة المدنية في االقاليم في اشغال الوظائف العامة المحلية

المعىدل لىم تشىهد التشىريعات  2009( لسىنة 4رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه قبل صدور قانون      
العراقية التأسي  لمجال  خدمة مدنية محهية في االقاليم والمحافيات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم , وبصىدور 

المحهية فىي  العامةالقانون المذكور قيى بتأسي  مجال  خدمة مدنية محهية تتولى تنييم شيون الوييفة 
, وهنىىىا يقىىىدال فىىىي الىىىذهن القىىىانوني تسىىىايل  حىىىول مفهىىىوم  (1)يماالقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىى

 مجهى وتمييزر عن المويف العام المحهي لهوقوف عهى حدود اختصاص كل من  االتحاديالمويف العام 
 المدنية المحهية ؟ الخدمةومجال   االتحادي العامة الخدمة

اورد  (المهغىى) 1969( لسىنة 159لدى استقراء التشريعات العراقيىة نجىد ان قىانون المحافيىات رقىم )      
تعريفىىىًا لهمويىىىف المحهىىىي بأنىىىه " كىىىل مىىىن يشىىىغل وييفىىىة داخهىىىة فىىىي مىىىالت مىىىويفي االدارة المحهيىىىة لهوحىىىدة 

( لسىنة 21ة فىي اقهىيم رقىم ), أمىا قىانون المحافيىات غيىر المنتيمى (2)االدارية ويتقايى راتبه من ميزانيتهىا"
, ولكن  االتحاديالمعدل لم يرد فيه تعريف  لهمويف المحهي ولم ييع معيارًا لتمييزر عن المويف  2008

اورد تعريفىًا لهمويىف العىام شىاماًل  واورد تعريفىًا محىددًا لكىل منهمىا  االتحاديالمدنية  الخدمةمشروع قانون 
شىىىخص عهىىىدت اليىىىه وييفىىىة دائمىىىة داخهىىىة فىىىي المىىىالت الىىىدائم  لهمىىىا , فقىىىد عىىىرف المويىىىف العىىىام بأنىىىه "كىىىل

بأنه " كل شخص عهدت اليه  االتحادي, وقد عرف المويف  (3)الخاص بالمويفين اتحاديًا كان او محهيًا"
االتحاديىىىة او الجهىىىات  العامىىىةوييفىىىة تىىىدخل يىىىمن مهىىىام السىىىهطة االتحاديىىىة ويتقايىىىى راتبىىىه مىىىن الموازنىىىة 

                                                           

 المعدل . 2009( لسنة 4من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم ) (16المادة )( 1)
( 1789, منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد ) المهغىىى 1969( لسىىنة 159رقىىم )( مىىن قىىانون المحافيىىات 1/7المىىادة )( 2)

 . 1969لسنة 
 / انيًا( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي .1المادة )( 3)
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, أمىىا المويىىف المحهىىي فيقصىىد بىىه " كىىل شىىخص عهىىدت اليىىه وييفىىة تىىدخل يىىمن مهىىام  (1)الممولىىة ذاتيىىًا"
 .(2)االقهيم او المحافية غير المنتيمة في اقهيم ويتقايى راتبه من موازنة االقهيم او المحافية"

 الخدمىىىىةان تكىىىون  االولصىىىىر لتىىىوافر صىىىفة المويىىىىف فقىىىد اشىىىىترط الفقىىىه وجىىىود عناصىىىىر  ال ىىىة, العن      
تىديرر الدولىة او شىخص مىن اشىخاص  العامةفي مرفق من المرافق  الخدمةنصر ال اني ان تكون والعدائمة,

, ولكىن تهىت  (3)القانون العام , والعنصر ال ال  ان يصدر قىرار التعيىين مىن السىهطة المختصىة قانونىًا بىذلت
وافرة فىي كالهمىا مىن المويىف العىام المحهىي النهىا متى االتحىاديالعناصر غير كافية لتمييز المويىف العىام 

الفاصل في التمييز بينهما هو المهام المناطة بالمويف , فأذا كانىت تهىت المهىام داخهىة فىي  المعياربل ان 
اختصاص السهطات االتحادية فهو مويف اتحادي أما اذا كان يتىولى مهىام داخهىة فىي اختصىاص االقىاليم 

 او المحافيات غير المنتيمة في اقهيم فهو مويف عام محهي .

ولىىدى الرجىىوع الىىى اختصاصىىات كىىل مىىن السىىهطات االتحاديىىة وسىىهطات االقىىاليم بالقىىدر الىىالزم اليجىىاد       
 والمويف المحهي فان االمر ي ير الصعوبات االتية : االتحاديحد فاصل بين مفهوم المويف 

هو المهام التي يتوالها المويف فأن  االتحاديالمدنية  الخدمةالحد الفاصل الذي ويعه مشروع قانون  .1
كانىىىت مىىىن اختصاصىىىات السىىىهطات االتحاديىىىة فىىىالمويف اتحىىىادي , وان كانىىىت مىىىن اختصىىىاص االقىىىاليم او 

( مىن الدسىتور فىاذا 114المحافيات فالمويف محهي , ولكن هنىات اختصاصىات مشىتركة نيمتهىا المىادة )
ىىين المويىىف اتحىىىادي ام محهىىي ؟ , هىىىذا  عىىديد المويىىف فىىىي وييفىىة داخهىىة فىىىي تهىىت االختصاصىىات فهىىىل  عد

الختصاصىات المشىتركة فىي يتطىرق لفهىو لىم  االتحاديالمدنية  الخدمةالسيال لم يجب عهيه مشروع قانون 
يمكن ان يكون ما سهف سببًا لهخالف بين المركز  ومن  مةوالمويف المحهي ,  االتحاديتعريفه لهمويف 

 واالقهيم.
ان مىن يعىين فىي وييفىة داخهىة يىمن االختصاصىات  وعىدتنبىه لىذلت  االتحىاديولكن لو ان المشرع       

 المشرع المحهي مويفًا محهيًا فهمن تكون الغهبة؟  عدرد المشتركة مويفًا اتحاديًا , وفي الوقت ذاته 

                                                           

 / ال ًا( من مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي.1)المادة ( 1)
 . مشروع قانون الخدمة المدنية االتحادي/رابعًا( من 1المادة )( 2)
د. خالد سمارة الزغبي , القىانون االداري وتطبيقاتىه فىي الممهكىة االردنيىة الهاشىمية , الطبعىة ال ال ىة , دار ال قافىة لهنشىر ( 3)

 .182, ص1998والتوزيع , َعمان , 
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( من الدستور سابقة البيىان الغهبىة لهتشىريعات المحهيىة فىي حىال تعاريىها 115فقد جعهت المادة )         
المدنيىىة فىىي  الخدمىىةالتشىىريعات االتحاديىىة فىىي سىىاحة االختصاصىىات المشىىتركة, وهنىىا تخىىتص مجىىال  مىىع 

 مجهىى دون مىىن االقىىاليم فىىي تعيىىين المىىويفين فىىي ويىىائف داخهىىة يىىمن ميىىادين االختصاصىىات المشىىتركة 
 العامىىة الخدمىىة مجهىى , وهىىذا بطبيعىىة الحىىال تيىىييق شىىديد لىىدائرة اختصاصىىات  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة

 .العامةفي اشغال الويائف  االتحادي
طة التىىىي بينىىىت االختصاصىىىات الحصىىىرية لهسىىىه( مىىىن الدسىىىتور 110يىىىر عهىىىى المىىىادة )لىىىدى عطىىىف الن .2

التىىىي نيمىىىت االختصاصىىىات المشىىىتركة بىىىين السىىىهطات االتحاديىىىة وسىىىهطات ( منىىىه 114االتحاديىىىة والمىىىادة )
ختصاصىىات جىىاءت متداخهىىة بىىين البعىىا ااالقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم نجىىد ان هنىىات 

المىىادتين السىىابقتين , وهىىذا التىىداخل فىىي االختصاصىىات مىىن شىىأنه ان ي يىىر النىىزاع بىىين السىىهطات االتحاديىىة 
النىزاع حىول الجهىة المختصىة قانونىًا  ومن  مىةاتحادية او محهية  العامةواالقاليم حول ما اذا كانت الوييفة 

 ادنار االختصاصات المتداخهة:بملء الويائف الشاغرة , ونوجز في 
 التم يل الخارجي . أ

المىىىادة بىىىنص  أن التم يىىل الخىىىارجي والدبهوماسىىىي مىىن االختصاصىىىات الحصىىىرية لهسىىطة االتحاديىىىة         
( بىىأن 121نصىىت الفقىىرة )رابعىىًا( مىىن المىىادة ) فىىي حىىين, 2005دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام ( مىىن 110)

تكون لالقىاليم والمحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم مكاتىب فىي البع ىات الدبهوماسىية و السىفارات وهىذا مىن 
( مىن الدسىتور 105نصىت المىادة )و ,(1)شأنه خهق التعارا بين القوانين االتحادية والقوانين دون االتحاديىة

حقىوق االقىاليم والمحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم فىي المشىاركة العادلىة  بأن تيس  هيئىة عامىة ليىمان
فىىي المىىيتمرات الدوليىىة والوفىىود التىىي تم ىىل العىىراق فىىي المحافىىل الدوليىىة , وهىىذا التنىىاقا نىىادر الحصىىول فىىي 

 .(2)االنيمة الفيدرالية
 االمن الداخهي . ب

بىأن سياسىات االمىن الىوطني مىن االختصاصىات ( من الدستور 110قيت الفقرة ) انيًا( من المادة )      
 ( من الدستور االقهيم اتخاذ كل121الحصرية لهسهطة االتحادية , ولكن منحت الفقرة )خامسا( من المادة )

                                                           

د. احمد عدنان كايم , اشكالية نقل الصالحيات من الحكومة االتحادية الى االدارات المحهية فىي العىراق رييىة تحهيهيىة ( 1)
كهيىة العهىوم  –في الواقىع والطمىوال , بحى  منشىور فىي مجهىة المستنصىرية لهدراسىات العربيىة والدوليىة , الجامعىة المستنصىرية 

 .13, ص 2016,  53السياسية , العدد 
 .227د. ازهار هاشم احمد , مصدر سابق , ص( 2)
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ما يتطهب الدارة شيون االقهيم بما في ذلت انشاء قوات لالمن الداخهي , وال اختصاص لهحكومة االتحاديىة 
 .(1)االختصاصاتعهى االقهيم في ممارسة تهت 

 ادارة الكمارت . ت
( من الدسىتور لهسىهطات االتحاديىة اختصاصىًا حصىريًا فىي 110لقد منحت الفقرة ) ال ًا( من المادة )       

( مىن الدسىتور ان ادارة الكمىارت مىن 114مركيىة, ولكىن اعتبىرت الفقىرة )اواًل( مىن المىادة )كتنييم الشيون ال
 ن السهطات االتحادية واالقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم.بالتنسيق بي تكونالمسائل المشتركة 

 ياسة المائية رسم الس.  
( مىىن الدسىىتور عىىدت ادارة الميىىار ويىىمان تىىدفق مناسىىيبها مىىن 110أن الفقىىرة ) امنىىًا( مىىن المىىادة )        

خىىارج العىىراق مىىن االختصاصىىات الحصىىرية لهسىىهطات االتحاديىىة , ولكىىن عىىاد المشىىرع الدسىىتوري فىىي الفقىىرة 
االتحاديىىة مىىن االختصاصىىات المشىىتركة بىىين السىىهطات  المائيىىة( وعىىد السياسىىات 114)سىىابعًا( مىىن المىىادة )

 واالقاليم .
 ادارة النفط والغاز . ج

من المواييع التي أ ارت وما زالت ت ير النزاع بين السهطات االتحادية وسهطات االقىاليم فىي العىراق       
هي مسألة النفط والغاز وما اذا كان من االختصاصات الحصرية لهسهطة االتحادية او من االختصاصات 

, ولدى استقراء  (2)( من الدستور بأن النفط والغاز مهكًا لهشعب العراقي111)المشتركة , فقد قيت المادة 
, فمن المالحيات الميشرة جوانبعدة ( من الدستور فأن صياغتها قد اعتراها الغموا ومن 112المادة )

بالتنسىىيق مىىع  تكىىونان ادارة الىىنفط والغىىاز المسىىتخرج مىىن الحقىىول الحاليىىة  انفىىاً  عهىىى نىىص المىىادة المىىذكورة
دون  مىن حكومات المحافيات واالقاليم المنتجة , ويفهم ان االشىترات فىي االدارة يكىون فىي الحقىول الحاليىة

                                                           

د. هاشم حمادي الهاشمي , توزيع االختصاصات بين السهطة االتحادية واالقىاليم والمحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم  (1)
( , 1العىدد ) جعفر الصىادق )ع( لهدراسىات القانونيىة ,في العراق , بح  منشور في مجهة جامعة االمام  2005في دستور 

 .165ص , 2021
َن الفقه َمن ذهب( 2) الى ان مهكية الشعب العراقي لهنفط والغاز ما هو اال تعبير  مجازي  الن الشعب ال يمتهىت الشخصىية  م 

لهشىىىعب . د. غىىىازي فيصىىىل مهىىىدي , المعنويىىىة انمىىىا ت بىىىت الشخصىىىية المعنويىىىة لهدولىىىة وبالتىىىالي فىىىأن المهكيىىىة تعىىىود لهدولىىىة ال 
 . 24في الميزان , مصدر سابق , ص 2005نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 
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, ولكىىن هنىىات مىىن ذهىىب الىىى ان اختصىىاص السىىهطات االتحاديىىة  (1)المسىىتقبهية وهىىذا هىىو محىىل ا ىىارة النىىزاع
 .(2)كية لهدولة ونحن نييد هذا الرأييشمل الحقول الحالية والمستقبهية الن في الحالتين تكون المه

والمويىىىف  االتحىىىاديممىىىا تقىىىدم فىىىأن االعتمىىىاد عهىىىى معيىىىار المهىىىام الوييفيىىىة لهتمييىىىز بىىىين المويىىىف        
يصىىطدم بصىىعوبات دسىىتورية متعهقىىة بىىالطريق الىىذي  االتحىىاديالمدنيىىة  الخدمىىةالمحهىىي فىىي مشىىروع قىىانون 

بين السىهطات االتحاديىة وسىهطات االقىاليم والمحافيىات  انتهجه المشرع الدستوري في توزيع االختصاصات
 في اقهيم وفقًا لهتفصيل السابق . غير المنتيمة

والمويىىف المحهىىي  االتحىىاديفىأن عىىدم وجىىود معيىىار دقيىق لهتمييىىز بىىين المويىف  وترتيبىًا عهىىى ذلىىت        
ومجىال   االتحادي العامة الخدمة مجه من يمكن ان يكون محل نزاع في تحديد نطاق اختصاصات كل 

, االمىر الىذي يقتيىى معالجىة التىداخل بىين  العامىةالمدنية في االقىاليم فىي مجىال اشىغال الويىائف  الخدمة
االختصاصىات الحصىىرية واالختصاصىىات المشىىتركة , وجعىىل الغهبىىة لهتشىىريعات االتحاديىىة عهىىى التشىىريعات 

ركة في اقرب تعديل لهدسىتور , وتعىديل الصادرة عن االقاليم عند التعارا في ميدان االختصاصات المشت
ان َمىن يعىين فىي وييفىة داخهىة  بعىد االتحىاديالمدنية  الخدمةفي مشروع قانون  االتحاديتعريف المويف 

 يمن المهام المشتركة مويفًا اتحاديًا.
والمويىىف المحهىىي بغيىىة تحديىىد نطىىاق اختصىىاص كىىل مىىن  االتحىىاديبعىىد البحىى  فىىي مفهىىوم المويىىف      
المدنية في االقاليم هنىا يطفىو لهسىطح تسىايل  عىن تشىكيل  الخدمةومجال   االتحادي العامة دمةالخ مجه 

المدنية في االقاليم وما اذا كان النيىام القىانوني لتشىكيهها يكفىل لهىا قىدرًا مىن االسىتقالل فىي  الخدمةمجال  
الموجبىىة لتشىىريع قىىانون ويحقىىق االسىىباب  العامىىةمباشىىرة مهامهىىا وخاصىىة مىىا يتعهىىق منهىىا باشىىغال الويىىائف 

مىىىن  العامىىةالمعىىىدل المتم هىىة فىىي تحريىىىر الوييفىىة  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى 
 التسي  والتحزب ؟

المعدل بأن  2009( لسنة 4رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه ( من قانون 16لقد قيت المادة )      
تتولى االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم تشكيل مجال  خدمة مدنية محهية لغرا تنييم شيون 

الداخهىىة فىىي مهىىام االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم تعمىىل وفقىىًا لمبىىاد  العدالىىة  العامىىةالوييفىىة 

                                                           

بحىىى  صىىىات الماليىىىة فىىىي الىىىدول الفيدراليىىىة, سىىجى فىىىالح حسىىىين و زينىىىب عبىىىد الكىىىايم حسىىىن , مشىىكالت توزيىىىع االختصا( 1)
 .382ص,  2018( , 33العدد ) منشور في مجهة ميسان لهدراسات االكاديمية ,

 . 28مصدر سابق , ص , في الميزان 2005, نصوص دستور جمهورية العراق لسنة د. غازي فيصل مهدي ( 2)
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المدنيىىىة فىىىي  الخدمىىىةمجىىىال   لتىىىأليفممىىىا تقىىىدم فىىىان النيىىىام القىىىانوني والمسىىىاواة وتكىىىافي الفىىىرص والكفىىىاءة , 
 االقاليم يقوم عهى المرتكزات االساسية االتية :

مجىال  خدمىة مدنيىة فىي  بتأسىي  2005المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لعام  يصراللم  .1
 الخدمىة مجهى ة مسىتقهة تىدعى "( من الدستور النص عهى تأسي  هيئ107االقاليم انما اكتفى في المادة )

 العامىة الخدمة مجه ( من الدستور فأنه جعل 107" , و لدى عطف النير عهى المادة )االتحادي العامة
االتحاديىة يعنىي وجىود وييفىة عامىة محهيىة  العامىةالجهة المختصة قانونًا بتنيىيم شىيون الوييفىة  االتحادي

 . ة في اقهيمترت تنييمها لالقاليم والمحافيات غير المنتيم
المعىىىدل جعىىىل  2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى مىىىر بنىىىا ان المشىىىرع فىىىي قىىىانون  .2

 مجهىىىىى الىىىىىوزراء جهىىىىىة ترشىىىىىيح لىىىىىرئي  المجهىىىىى  ونائبىىىىىه واالعيىىىىىاء وان يقتىىىىىرن ذلىىىىىت بمصىىىىىادقة  مجهىىىىى 
كل ذلت لغرا يمان اسىتقالل المجهى  وتحريىرر مىن تىأ ير السىهطة التنفيذيىة عهيىه عنىد ممارسىة ,(1)النواب

( مىىن 16صىىدر المىىادة )جىىاء فىىي  فىىي حىىين,  العامىىةمهامىىه وخاصىىة مىىا يتعهىىق منهىىا فىىي اشىىغال الويىىائف 
بيىان  دونمىن  نية . . ."خدمة مد مجه تيس  االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم القانون بأن "

 االس  والمباد  القانونية التي ينبغي ان تتبعها االقاليم في تأسيسها لمجال  خدمة مدنية محهية .
 الخدمىىةالمعىىدل مهىىام مجىىال   2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى لىىم يىىنيم قىىانون  .3

, انمىا اكتفىى فىي  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى المدنية المحهية عهى النحو الذي نيم فيىه اختصاصىات 
فىىي حىىدود اختصاصىىات  العامىىة( منىىه بتقريىىر اختصىىاص تهىىت المجىىال  بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة 16المىىادة )
 االقاليم .

المعدل  2009( لسنة 4رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه ( من قانون 16لقد ورد في نهاية المادة ) .4
وفقًا لمباد  العدالة وتكافي الفرص  العامةلشيون الوييفة  المدنية المحهية الخدمةبأن تنها ادارة مجال  

والمساواة والكفاءة , وهنا لم يأتي المشرع بجديد بىل هىي مبىاد  عامىة نىص عهيهىا دسىتور جمهوريىة العىراق 
المدنيىىة المحهيىىة مىىن  الخدمىىةيىىابطة لعمىىل مجىىال   أك ىىر دقىىة, وكىىان االجىىدى ويىىع أسىى  (2)2005لعىىام 

                                                           

 المعدل . 2009( لسنة 4/ ال ًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )5المادة )( 1)
متساوون امام سىهطان القىانون وعىدم جىواز بأن العراقيين  2005( من دستور جمهورية العراق لعام 14تيمنت المادة )( 2)

التمييىىىز بيىىىنهم العتبىىىارات الىىىدين او العىىىرق او الجىىىن  او القوميىىىة او المىىىذهب او الىىىدين او الهىىىون او الىىىرأي او المعتقىىىد , كمىىىا 
فىرص كحىق مكفىول ( من الدستور بأن تكفل الدولىة اتخىاذ مىا يهىزم مىن اجىراءات قانونيىة ليىمان تكىافي ال16تيمنت المادة )

 لجميع المواطنين .
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اد  الى اجراءات عمهية مهموسة وترت الخوا فىي تفاصىيل تهىت االجىراءات وقواعىد شأنها ترجمة تهت المب
 االختيار لهتشريعات محهية .

باالقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى أمىىىا عىىىن عالقىىىة        
 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى ( مىىىن قىىىانون 14والىىىوزارات والجهىىىات غيىىىر المرتبطىىىة بىىىوزارة , فقىىىد قيىىىت المىىىادة )

 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى المعىىىدل بىىىأن تىىىنيم تهىىىت العالقىىىة بقىىىانون يقترحىىىه  2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي
 مالحيات :, وتهت المادة ت ير  ال   (1)االتحادي

                                                           

المعدل قيى بتشكيل مجال  خدمة مدنية محهيىة  2009( لسنة 4اذا كان قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )( 1)
( لسىنة 11فأن قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحاديىة االمىاراتي رقىم ) في االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم

بتشكيل "الهيئة االتحادية لهموارد البشرية الحكومية" عهى مستوى االتحاد ؛ أمىا بالنسىبة لشىيون الخدمىة  المعدل اكتفى 2008
المدنيىىىىة فىىىىي االمىىىىارات فقىىىىد تىىىىرت القىىىىانون تنييمهىىىىا الىىىىى االمىىىىارات وهىىىىذا االتجىىىىار ينسىىىىجم مىىىىع السىىىىبيل الدسىىىىتوري فىىىىي توزيىىىىع 

ة فىي االمىارات مىن اختصىاص االمىارات؛وذا مىا حىد  وان االختصاصات كما رأينىا والىذي جعىل تنيىيم شىيون الخدمىة المدنيى
اصىىدرت االمىىارات تشىىريعات محهيىىة متعاريىىة مىىع قىىانون المىىوارد البشىىرية االتحىىادي مىىن شىىأنها ان تنىىتقص مىىن صىىالحيات 
"الهيئىىة االتحاديىىة لهمىىوارد البشىىرية الحكوميىىة" فىىأن ذلىىت يشىىكل مخالفىىة صىىريحة لحكىىم الدسىىتور مىىن جانىىب وان الغهبىىة تكىىون 

هتشىىريع االتحىىادي بصىىريح نىىص الدسىىتور مىىن جانىىب أخىىر , وبالتىىالي ال تواجىىه "الهيئىىة االتحاديىىة لهمىىوارد البشىىرية الحكوميىىة" ل
المأزق الدستوري الذي يمكن ان يواجهىه "مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي فىي العىراق , وترتيبىًا عهىى ذلىت تكفهىت التشىريعات 

 تنييم شيون الخدمة المدنية المحهية .المحهية الصادرة عن سهطات االمارات في 
محهيىة تحىاكي مجىال  الخدمىة ولدى استقراء قوانين الموارد البشرية المحهيىة فىي االمىارات نىرى انهىا قىد أسسىت لهيئىات       

ارد , فقىد تىم تأسىي  "هيئىة المىو  المدنية المحهية في العراق والتي ورد النص عهيها في قانون مجه  الخدمىة العامىة االتحىادي
والتىىي حهىىت محىىل قطىىاع الخدمىىة المدنيىىة ومركىىز ابىىو يبىىي  2015( لسىىنة 7البشىىرية المىىارة ابىىو يبىىي" بموجىىب القىىانون رقىىم )

لهقيىىىادات الحكوميىىىة فىىىي االمانىىىة العامىىىة لهمجهىىى  التنفيىىىذي ومجهىىى  ابىىىو يبىىىي لهتىىىوطين , وتىىىدور اختصاصىىىاتها حىىىول رسىىىم 
 جراء االبحا  لتطوير الموارد البشرية ؛ فمن اختصاصتها ما يأتي:السياسات وتقديم المقترحات ودعم االستراتيجيات وا

 تطوير السياسات العامة لهموارد البشرية ألمارة أبو يبي.
 اقتراال التشريعات الهادفة الى تنييم شيون الوييفة العامة وتطويرها .

لهمىوارد واجىراء الدراسىات بشىأنها وذلىت االشراف عهى اجراءات الجهىات الحكوميىة المتصىهة بتنفيىذ الخطىط والسياسىات العامىة 
 بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 دعم االبحا  الهادفة الى تطوير عمل الموارد البشرية يمن نطاق االمارة .
اجراء الدراسات الالزمة حول جداول الرواتب والعالوات ومختهىف البىدالت التىي يتقايىاها المىويفين ورفىع التوصىيات بشىأنها 

 التنفيذي العتمادها .الى المجه  
التنسيق مع الجهات الحكوميىة المختصىة بمىا يسىاعد عهىى تنفيىذ بىرام  التىدريب , عىالوة عهىى اختصاصىات اخىرى ال تتعىدى 

 الدراسات واالبحا  وتقديم التوصيات .



164 
 

المالحيىىة االولىىى : ان القىىانون المنشىىود لتنيىىيم تهىىت العالقىىة لىىم يصىىدر لغايىىة االن , ممىىا يعنىىي ان عالقىىة 
 .يكتنفها الغموا ما زال باالقاليم  االتحادي العامة الخدمة مجه 

باالقىىاليم اسىىتنادًا  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى المالحيىىة ال انيىىة : فىىي حىىال صىىدر قىىانون يىىنيم عالقىىة 
( مىىن القىىانون فىىأن االقىىاليم قىىد تعمىىد الىىى اصىىدار تشىىريعات محهيىىة متعاريىىة مىىع التشىىريع 14لىىنص المىىادة )

تسهب أي دور لهمجه  اتجار االقاليم وتكون الغهبة بطبيعة الحىال لهتشىريع المحهىي اسىتنادًا لىنص  االتحادي
 ( من الدستور.115المادة )

 مجهىى فىىأن قىىانون  2005صىىدور دسىىتور جمهوريىىة العىىراق الىىدائم عىىام  الىىرغم مىىنعهىىى المالحيىىة ال ال ىىة : 
وهىذا  ,(1)2019المجهى  حتىى عىام  تىأليفوتىأخر  2009لىم يصىدر اال فىي عىام  االتحىادي العامة الخدمة

التىىأخير فىىي اصىىدار قىىانون المجهىى  وتشىىكيهه ينىىذر بالتىىأخير فىىي اصىىدار القىىانون المىىنيم لعالقىىة المجهىى  
ا يعتىىىىرا ذلىىىىت مىىىىن صىىىىعوبات دسىىىىتورية تتعهىىىىق باالليىىىىة التىىىىي انتهجهىىىىا الدسىىىىتور فىىىىي توزيىىىىع باالقىىىىاليم لمىىىى

 االختصاصات .

                                                                                                                                                                                     

ر فىىىي مباشىىىرة ومىىىن المالحىىىي ان "هيئىىىة المىىىوارد البشىىىرية المىىىارة ابىىىو يبىىىي" ال تمتهىىىت سىىىهطة التعيىىىين كمىىىا لىىىي  لهىىىا دو       
المعىدل سىهطة التعيىين بالجهىات  2016( لسىنة 6اجراءات التعيين ؛ بل اناط قانون الموارد البشرية في امارة ابىو يبىي رقىم )

 /ب( منه .14/1الحكومية وحسب المادة )
لحكومىة دبىي رقىم وهو ذات االتجار التي سهكه المشرع المحهي في إمارة دبىي ؛ فقىد قيىى قىانون ادارة المىوارد البشىرية       

 تأسي  دائرة اصطح عهيها "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" واناط بها القانون الصالحيات االتية : 2018( لسنة 8)
 متابعة التطبيق السهيم الحكام قانون الموارد البشرية في االمارة واالدلة والسياسات واالنيمة الخاصة بالموارد البشرية .

وني والفنىىي والمشىىورة الىىى الىىدوائر وكىىل مىىا يسىىاعد عهىىى التطبيىىق السىىهيم لقىىانون المىىوارد البشىىرية واالنيمىىة تقىىديم الىىدعم القىىان
 المتعهقة به.

 تقديم االطر التي من شأنها المساعدة عهى اسعاد المويفين .
 ويع برام  الحوكمة بما يشمل التدقيق والمراجعة لهموارد البشرية في حكومة دبي .

 البحا  التي من شأنها االرتقاء بالموارد البشرية في االمارة.ويع الدراسات وا
مىىىن ذلىىىت يتيىىىح ان اختصاصىىىات "دائىىىرة المىىىوارد البشىىىرية لحكومىىىة دبىىىي" تنحصىىىر فىىىي اطىىىار رسىىىم السياسىىىات العامىىىة وتقىىىديم 

ين , حيى  يىتم الدراسات واالبحا  بما يساعد عهى تطىوير المىوارد البشىرية فىي االمىارة ولىي  لهىا سىهطة اصىدار قىرارات التعيى
التعيين بقرار مىن المىدير العىام بنىاًء عهىى توصىية تصىدر مىن مىدير ادارة المىوارد البشىرية فىي الىوزارة او الجهىة المىراد التعيىين 

 . 2018( لسنة 8( من قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )21عهى مالكها بموجب المادة )
 
بتعيىىين رئىىي  مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي ونائبىىه واالعيىىاء ,  2019سىىنة ( ل67صىىدر المرسىىوم الجمهىىوري رقىىم )( 1)

 . 2019( لسنة 4563منشور في الجريدة الرسمية بالعدد )
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وتمتىع االقىاليم بسىهطة المدنيىة المحهيىة فىي االقىاليم  الخدمىةفي يل غياب التنييم الدستوري لمجال        
التشىىريع فىىي غيىىر االختصاصىىات الحصىىرية لهسىىهطة االتحاديىىة , فىىأن لسىىهطات االقىىاليم اصىىدار تشىىريعات 

 المدنية لديها بالشكل الذي ترتأيه.  الخدمةمجال   لتكوينمحهية 
 ادياالتحىىى العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى العالقىىىة بىىىين  االتحىىىاديالمدنيىىىة  الخدمىىىةمشىىىروع قىىىانون  ذكىىىروقىىىد        

تيىىمنت الفقىىرة )اواًل( مىىن  إذالمدنيىىة فىىي االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم ,  الخدمىىةومجىىال  
المدنيىىة فىىي االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم  الخدمىىة( مىىن المشىىروع بىىأن مجىىال  5المىىادة )

حىدود الوييفىة المحهيىة , عهىى ان ولكىن فىي  االتحىادي العامىة الخدمىةالمناطة بمجه   هاذاتتمار  المهام 
, وهنا ييهر تسايل  مهح  حول طبيعة هذا التنسيق  االتحادي العامة الخدمة مجه ذلت بالتنسيق مع  يكون

المدنيىىة المحهيىىة سىىهطة التعيىىين واعىىادة التعيىىين طبقىىًا لمفهىىوم الفقىىرة )اواًل(  الخدمىىةان لمجىىال   إذوحىىدودر ؛ 
سىىىهطة فحىىىص اجىىىراءات  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىةفىىىي حىىىدود الوييفىىىة المحهيىىىة فهىىىل لمجهىىى   المىىىذكورة انفىىىاً 

المدنيىة المحهيىة وهىل يمتهىت سىهطة التعقيىب عهىى  الخدمةالترشيح السابقة لصدور قرار التعيين من مجال  
 المدنية المحهية عن جادة الصواب ؟ الخدمةسيما اذا حادت مجال  والتهت القرارات 

د في مشروع القانون اجابة عهى التسايل السابق من شأنها ان تقف حائاًل امام اي نىزاع يمكىن لم نج      
المدنيىىة فىىي االقىىاليم , وقىىد قيىىت الفقىىرة  الخدمىىةومجىىال   االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ان ينشىىب بىىين 

مسىىتوى الوييفىىة  تطبيىىق القىىانون عهىىى االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ) انيىىًا( مىىن المىىادة ذاتهىىا بىىأن يتىىولى 
المحهية  العامةالمدنية المحهية فتتولى ذلت ولكن عهى مستوى الوييفة  الخدمةأما مجال   االتحادي العامة

عهى ان تحدد أس  العالقة بينهما بتعهيمات , ونرى ان التنييم القانوني لتهت العالقىة عهىى قىدر  كبيىر  مىن 
 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى بىىىل االجىىىدر تنيىىىيم العالقىىىة بىىىين االهميىىىة ال ينبغىىىي ان يتىىىرت تنييمهىىىا لهتعهيمىىىات , 

المدنيىىة فىىي االقىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم فىىي صىىهب مشىىروع  الخدمىىةومجىىال   االتحىىادي
وتطويرها بداًل من ان يكون محاًل لهنزاعىات  العامةالقانون عهى نحو مفصل من شأنه ان ينها بالوييفة 

 حادية وسهطات االقاليم عهى نطاق االختصاصات.القانونية بين السهطات االت
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 المطلب الثاني

 عالقة مجلس الخدمة العامة االتحادي بمجالس الخدمة المدنية المحلية 

 في المحافظات غير المنتظمة في اقليم

 مجهىى المدنيىة فىي المحافيىات غيىىر المنتيمىة فىي اقهىيم الول مىرة فىي قىانون  الخدمىةذدكىرت مجىال        
المحهيىىة فىىي  العامىىةالمعىىدل تتىىولى تنيىىيم شىىيون الوييفىىة  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة

لهمحافيىىىىات غيىىىىر  2005عهىىىىد المشىىىىرع الدسىىىىتوري فىىىىي دسىىىىتور جمهوريىىىىة العىىىىراق لعىىىىام و , (1)المحافيىىىىات
المنتيمىىة فىىىي اقهىىىيم باختصاصىىىات لىىىم تشىىىهدها الدسىىىاتير العراقيىىة مىىىن قبىىىل مىىىن شىىىأنها التىىىأ ير عهىىىى عالقىىىة 

, لىذا نىرى مىن االهميىة بمكىان ان  االتحىادي العامة الخدمةالمدنية في المحافيات بمجه   الخدمةمجال  
 فىي تنيىيم شىيون الخدمىة المدنيىة المحهيىةهىى حىدود صىالحيات المحافيىات غيىر النتيمىة فىي اقهىيم نقىف ع

المدنيىىىىة فىىىىي  الخدمىىىىةحىىىىدود اختصىىىىاص مجىىىىال   نىىىىدر , أمىىىىا فىىىىي الفىىىىرع ال ىىىىاني فسىىىىوف  االولفىىىىي الفىىىىرع 
 المحهية . العامةالمحافيات في اشغال الويائف 

 
 االولالفرع 

 المنتظمة في اقليم في تنظيم شؤون الخدمة المدنيةحدود صالحيات المحافظات غير 

تتخذ الالمركزية االدارية صورتين ؛ االولى المركزية مصىهحية او مرفقيىة ويتحقىق ذلىت عنىدما يتىوفر       
وتسىىىمى  العامىىىةلهمرفىىىق العىىىام قىىىدرًا مىىىن االسىىىتقالل عىىىن السىىىهطة المركزيىىىة وهىىىي احىىىدى صىىىور ادارة المرافىىىق 

, واالخىىرى المركزيىىة محهيىىة او اقهيميىىة وهىىي أسىىهوب تنييمىىي اداري يقىىوم عهىىى توزيىىع الوييفىىة  (2)بالهيئىىات
, وتتمتىىع االدارة  (3)االداريىىة بىىين السىىهطات المركزيىىة فىىي العاصىىمة وسىىهطات عموميىىة فىىي الوحىىدات المحهيىىة

ا يىىمن حىىدودها المحهيىىة بالشخصىىية المعنويىىة مىىع منحهىىا قىىدرًا مىىن االسىىتقالل بمىىا يمكنهىىا مىىن ادارة شىىيونه

                                                           

 المعدل . 2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )16المادة )( 1)
طبعىىة , دار النهيىة العربيىىة , القىاهرة , بىىدون سىنة نشىىر , د. جىابر جىىاد نصىار , الىىوجيز فىي القىىانون االداري , بىدون ( 2)

 . 72ص
د. توفيىىق بوعشىىبة , مبىىاد  القىىانون االداري التونسىىي , الطبعىىة ال انيىىة , مركىىز البحىىو  والدراسىىات االداريىىة , تىىون  , ( 3)

 .50, ص 1995
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, ويترتب عهى تمتع االدارات المحهية بالشخصية المعنوية ان ت بت لها الذمىة الماليىة المسىتقهة  (1)الجغرافية
واالههية الكتساب الحقوق وتحمىل االلتزامىات وحىق التقايىي كىل ذلىت يىمن النطىاق االقهيمىي لهىا ويم ههىا 

اعبىىاء السىىهطة المركزيىىة واالصىىالال االداري  ويعىىد التخفيىىف مىىن ,(2)اشىىخاص طبيعيىىين فىىي ممارسىىة مهامهىىا
ومىىىىن ذلىىىىت يتيىىىىح ان الالمركزيىىىىة االداريىىىىة ترتكىىىىز عهىىىىى توزيىىىىع  ,(3)أحىىىىد الىىىىدوافع لتبنىىىىي النيىىىىام الالمركىىىىزي

ذلىىىىت توزيىىىىع  فيىىىاًل عىىىىنالالمركزيىىىىة السياسىىىىية )الفدراليىىىة( فهىىىىي تشىىىىمل  فىىىىي حىىىيناالختصاصىىىات االداريىىىىة 
تتفق كهمىة الىنيم القانونيىة فىي نطىاق االختصاصىات الممنوحىة  , ولم(4)االختصاصات التشريعية والقيائية

مما يقتيي بح  االختصاصات القانونية لهمحافيات في التشىريعات المقارنىة  ىم فىي  ,(5)لالدارات المحهية
التشىىىريع العراقىىىي لهوقىىىوف عهىىىى نطىىىاق اختصاصىىىها ومىىىا اذا كىىىان لهىىىا الحىىىق فىىىي اصىىىدار تشىىىريعات محهيىىىة 

 تحادية.وعالقتها بالتشريعات اال
( 43وقىانون االدارة المحهيىة رقىم ) 2014ففي مصر نيم احكام االدارة المحهية كل من دسىتور عىام       
بأنشىىىاء وحىىىدات اداريىىىة متم هىىىة بالمحافيىىىات  2014, أذ قيىىىى الدسىىىتور المصىىىري لعىىىام (6) 1979لسىىىنة 

                                                           

دراسىىة مقارنىىة ,  –كزيىىة واالدارة المحهيىىة مصىىطفى حميىىد عبىىد اهلل الشىىافعي , التنيىىيم القىىانوني لهعالقىىة بىىين السىىهطة المر ( 1)
 .127, ص 2019بدون طبعة , دار الجامعة الجديدة , االسكندرية , 

د. عهىي خطىىار شىىطناوي , نيريىىة الميسسىات العامىىة وتطبيقاتهىىا فىىي الممهكىة االردنيىىة الهاشىىمية , الطبعىىة االولىىى , دار ( 2)
بعىىىدها ؛ د. البىىىرت سىىىرحان وأخىىىرون , القىىىانون االداري الخىىىاص , ومىىىا  61, ص 1990, َعمىىىان , الفكىىىر لهنشىىىر والتوزيىىىع 

 . 130, ص 2010الطبعة االولى , منشورات الحهبي الحقوقية , بيروت , 
,  2018الجىىىىزء االول , بىىىىدون طبعىىىىة , الجامعىىىىة االفترايىىىىية السىىىىورية , سىىىىوريا ,  –د. مهنىىىىد نىىىىوال , القىىىىانون االداري ( 3)

 .67ص
االنيمىة الديموقراطيىة , الطبعىة ال ال ىة , بىدون  –الجىزء االول  –ز في اهم االنيمة السياسية رفعت عيد سيد , موج د.( 4)

 . 57, ص 2019دار ومكان نشر , 
لهسىهطة المركزيىة , ويفتقىر  حدد المشرع في بريطانيىا اختصىاص المجىال  المحهيىة عهىى سىبيل الحصىر وتىرت مىا عىداها( 5)

النيام القانوني في بريطانيا الى تشريع موحد يحدد اختصاصات المجال  المحهية بحي  يمار  كل مجه  محهي ما محىدد 
لىىىه مىىىن اختصاصىىىات عهىىىى سىىىبيل الحصىىىر , ويمكىىىن تعىىىديل اختصاصىىىات الهيئىىىات المحهيىىىة عىىىن طريىىىق الهجىىىوء الىىىى الطىىىرق 

ت االختصاصىىات أمىىا بىىاجراء عىىام يشىىمل المجىىال  كافىىة او بىىاجراء خىىاص يشىىمل مجهىى  المحىىددة قانونىىا ؛ ويكىىون توسىىيع تهىى
معىىىىين ؛ وبىىىىذلت فىىىىأن النيىىىىام القىىىىانوني البريطىىىىاني يتسىىىىم بالمرونىىىىة ويراعىىىىي اليىىىىروف المختهفىىىىة لههيئىىىىات المحهيىىىىة فىىىىي توزيىىىىع 

يىىة انمىىا عهىىد بهىىا االختصاصىىات ؛ كمىىا ان هنىىات بعىىا الويىىائف ال تىىدخل يىىمن اختصاصىىات السىىهطات المركزيىىة والمحه
الحكىم المحهىي فىي االردن وبريطانيىا ,  –قىانون الحكىم المحهىي المشرع الى سهطات متخصصة.  د. هاني عهىي الطهىراوي , 

       . 273ص , 2004الطبعة االولى , دار ال قافة لهنشر والتوزيع , عمان , االردن , 
, فقىىىد صىىىدر اول قىىانون مىىىنيم النتخىىىاب المىىىديريات عىىىام  شىىهدت مصىىىر تنيىىىيم االدارة المحهيىىىة منىىىذ زمىىن لىىىي  بالقريىىىب( 6)

, وقىىد توالىىت القىىوانين  لهمىىديريات والمىىدن والقىىرى بالشخصىىية المعنويىىة 1923, وقىىد اعتىىرف الدسىىتور المصىىري لعىىام  1883
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ه المصىىهحة العهيىىا حسىىب مىىا تقيىىي بىىبوالمىىدن والقىىرى وأجىىاز المشىىرع الدسىىتوري اسىىتحدا  وحىىدات اخىىرى 
ان السهطات المركزية مهزمة دستوريًا بىدعم الالمركزيىة االداريىة فىي و ,  (1)احكامهاوأحال الى القانون تنييم 

, ويكون لكل وحدة محهيىة مجهسىًا منتخبىًا وقىد بىين المشىرع الدسىتوري  (2)المحافيات اداريًا وماليًا واقتصادياً 
 : (3)اختصاصات تهت المجال  وعهى النحو االتي

يىىىىىىة يىىىىىىمن نطىىىىىىاق اختصاصىىىىىىها لهمجىىىىىىال  المحهيىىىىىىة الرقابىىىىىىة عهىىىىىىى مختهىىىىىىف النشىىىىىىاطات لهسىىىىىىهطة التنفيذ -
االحاطىة وتوجيىه االسىىئهة وقىد حىدد المشىرع الدسىىتوري بعىا ادوات الرقابىة منهىا االقتىىراال وطهبىات االقهيمي,

 واالستجواب وسحب ال قة .
 تتولى المجال  المحهية متابعة تنفيذ خطط التنمية في المحافية . -
 وأجاز المشرع الدستوري إيافة اختصاصات اخرى لهمجال  المحهية عهى ان ينيم ذلت بقانون. -

فقىىد قسىىم وحىىدات االدارة المحهيىىة  1979( لسىىنة 43رقىىم ) نيىىام الحكىىم المحهىىيولىىدى اسىىتقراء قىىانون        
ان هنىات ميسسىات لىالدارة المحهيىة تتم ىل بىالمجه  االعهىى و الى محافيات ومراكىز ومىدن وأحيىاء وقىرى , 

والمجىىىىال  الشىىىىعبية المحهيىىىىة والمجىىىىال  التنفيذيىىىىة المحهيىىىىة وهيئىىىىات  ة المحهيىىىىة واالقىىىىاليم االقتصىىىىاديةلىىىىالدار 
رسىىم اختصاصىىات المجىىال  الشىىعبية والمجىىال  التنفيذيىىة , وسنقتصىىر عهىىى بيىىان و , (4)التخطىىيط االقهيمىىي

                                                                                                                                                                                     

تتعهىىق  , والىذي خىول الهيئىات المحهيىة سىهطات واسىعة 1979( لسىنة 43المنيمىة لىالدارة المحهيىة أخرهىا القىانون النافىذ رقىم )
بانشىىىاء المرافىىىق العامىىىة وادارتهىىىا يسىىىت نى مىىىن ذلىىىت المرافىىىق ذات الطىىىابع القىىىومي؛ د. محمىىىد عهىىىي الخاليهىىىة , االدارة المحهيىىىة 
وتطبيقاتهىىا فىىي كىىل مىىن االردن وبريطانيىىا وفرنسىىا ومصىىر , الطبعىىة االولىىى , دار ال قافىىة لهنشىىر والتوزيىىع , عمىىان , االردن, 

 . 85, ص 2009
 . 2014( من الدستور  المصري لعام 175المادة )( 1)
 .2014الدستور  المصري لعام ( من 176المادة )( 2)
 .2014الدستور  المصري لعام ( من 180المادة )( 3)
بقرار من رئىي  الجمهوريىة بنىاًء عهىى اقتىراال مقىدم مىن رئىي  مجهى  الىوزراء  ويتحىدد في مصر يأتي انشاء المحافية  ( 4)

ويقىىوم عهىىى ,( محافيىىة32ريىة مصىىر العربيىىة الىى )واحىدة وقىىد يشىىمل أك ىر مىىن مدينىىة , وتقسىىم جمهو نطىاق المحافيىىة بمدينىىة 
رأ  كىىل منهىىا محىىافي  عقىىد قىىانون االدارة المحهيىىة لىىرئي  الجمهوريىىة تعيينىىه واعفائىىه ولىىم يشىىترط فيىىه القىىانون سىىوى الشىىروط 

, أما المركز فينشأ وفق اقتراال الوزير المختص باالدارة  العامة لهتعيين , ويعامل معامهة الوزير فيما يتعهق بالمرتب والمعات
المحهية وموافقة المجه  الشعبي وصدور قرار من رئي  مجه  الوزراء , وذات الطريقة تتبع في أنشىاء المىدن , ويجىوز ان 

م المىىدن الكبىىرى او يكىىون لىىبعا المىىدن تنييمىىًا خاصىىًا نيىىرًا الهميتهىىا , وفيمىىا يتعهىىق بأنشىىاء االحيىىاء فأجىىاز القىىانون ان تقسىى
, أمىىا القىىرى فيىىتم أنشىىائها ذات طريقىىة أنشىىاء المراكىىز والمىىدن وتنشىىأ االحيىىاء بىى الىىى أحيىىاءالمحافيىىة التىىي تيىىم مدينىىة واحىىدة 

 باقتراال من المجه  الشعبي لهمركز وان يقترن ذلت بموافقة المجه  الشعبي لهمحافية وصدور قرار من المحافي .
أما عن تشكيل ميسسات االدارة المحهية ؛ فأن المجه  االعهىى لىالدارة المحهيىة يتشىكل برئاسىة رئىي  مجهى  الىوزراء        

أو مىىن يخولىىه لىىذلت وعيىىوية ريسىىاء المجىىال  الشىىعبية  والمحىىافيين والىىوزير المخىىتص بىىاالدارة المحهيىىة , أمىىا عىىن االقىىاليم 



169 
 

أختصاصىىات المجهىى  الشىىعبي عهىىى مسىىتوى المحافيىىة لبيىىان حىىدود اختصاصىىاته ومىىا اذا كىىان لىىه سىىهطة 
االختصاصىىىىات  فيىىىىاًل عىىىىنالشىىىىعب ,  مجهىىىى اصىىىىدار تشىىىىريعات متعاريىىىىة مىىىىع القىىىىوانين الصىىىىادرة عىىىىن 

 : (1)لهمجه  الشعبي المحهي االختصاصات االتية نيام الحكم المحهيقانون  الدستورية السابقة فقد عهد
 واالعمال الداخهة في اختصاصها يمن نطاق المحافية. العامةالرقابة عهى المرافق  .1
 .اريع يمن خطط التنمية االقتصاديةمتابعة واقرار مشروع الموازنة لهمحافية وحسابها الختامي والمش .2
بتشجيع المواطنين عهى أالدخار واست مار االموال في مشىاريع تعىود بىالنفع عهىى  اقرار الخطط المتعهقة .3

 المواطنين وتزيد فرص العمالة , وتشجيع مشاركة الجمهور في المشاريع المحهية.
 تنشأ المرافق في المحافية بعد موافقة المجه  الشعبي المحهي فيها . .4
انىىي بمىىا يسىىىاهم فىىي االيفىىاء بالمتطهبىىات السىىىكانية الموافقىىة عهىىى المشىىاريع ذات الصىىىهة بىىالتخطيط العمر  .5

 واالنشاء والتعمير .
 يقر المجه  الشعبي المحهي المشاريع ذات الطابع االنتاجي المحهي لتعزيز االمن الغذائي. .6
فيمىا يخىص اليىرائب مىن حيى  الفىرا او التعىديل او االعفىاء او االلغىاء فيقتصىر دور المجهى  عهىىى  .7

 لمحهية فههمجه  فريها بعد موافقة المحافي .االقتراال , اما الرسوم ا
 .ة وتوفير االمكانات الالزمة لذلتإعداد ودراسة ما يتعهق بمحو االمية من خطط وبرام  وتنييم االسر  .8
 يقدم المجه  الشعبي المحهي التوصيات الرامية لحفي االمن عهى المستوى المحهي. .9

 في المحافية والجمهور. العامةل بين االجهزة اليابطة لهتعام العامةيقر المجه  الشعبي القواعد  .10

                                                                                                                                                                                     

لمحهية ايافة الى التقسيم االداري سابق البيىان وتتشىكل االقىاليم االقتصىادية مىن االقتصادية فهي تقسيم اقتصادي لهوحدات ا
محافيىىة واحىىدة او اك ىىر ويصىىدر رئىىي  الجمهوريىىة قىىرارًا يحىىدد فيىىه عاصىىمة لكىىل اقهىىيم , أمىىا هيئىىة التخطىىيط االقهيمىىي فتشىىكل 

نىىة لالقهىىيم ومحىىافيي تهىىت المحافيىىات برئاسىىة محىىافي االقهىىيم وعيىىوية ريسىىاء المجىىال  الشىىعبية المحهيىىة لهمحافيىىات المكو 
ومم هين عن الوزارات ذات الشأن تحدد اسمائهم من قبل الوزير المعني باالدارة المحهية , أما المجال  الشعبية المحهية فأنها 

جهىة تعد االسا  في التنييم الالمركزي لالدارات المحهيىة وتكىون منتخبىة , وفيمىا يخىص المجهى  التنفيىذي لهمحافيىة فأنىه ال
التىىي تتكفىىل بالمهمىىة التنفيذيىىة عهىىى مسىىتوى المحافيىىة ويتكىىون مىىن المحىىافي رئيسىىًا وعيىىوية نىىواب المحىىافي وريسىىاء الهيئىىات 
العامىىىة والمصىىىالح الحكوميىىىة عهىىىى مسىىىتوى المحافيىىىة وريسىىىاء المراكىىىز ؛ احمىىىد غىىىازي فيصىىىل , التنيىىىيم القىىىانوني لهوحىىىدات 

,  2019االولىىى , مركىىز الدراسىىات العربيىىة لهنشىىر والتوزيىىع , الجيىىزة , مصىىر , دراسىىة مقارنىىة , الطبعىىة  –االداريىىة المحهيىىة 
 وما بعدها.    57ص
 25, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد  1979( لسنة 43رقم )المصري ( من قانون نيام الحكم المحهي 12المادة )( 1)

 . 1979)تابع( لسنة 
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بالتنسىىيق مىىع  يكىىونانشىىاء شىىركات مشىىتركة مىىع رأ  مىىال اجنبىىي او عربىىي او منىىاطق حىىرة عهىىى ان  .11
 لالست مار. العامةالهيئة 

يباشىىر المجهىى  الشىىعبي لهمحافيىىة االختصاصىىات التىىي ال تسىىتطيع المجىىال  الشىىعبية االخىىرى عهىىى  .12
 . مستوى المحافية القيام بها

 تقديم التوصيات التي من شأنها تعديل القوانين والهوائح والقرارات المي رة عهى المستوى المحهي . .13
يخىىىتص المجهىىى  الشىىىعبي المحهىىىي لهمحافيىىىة بالرقابىىىة واالشىىىراف عهىىىى نشىىىاطات المجىىىال  الشىىىعبية و       

صىديق عهىى مىا يصىدر االخرى عهى مسىتوى المركىز او المدينىة او الحىي او القريىة , ولىه االعتىراا او الت
له الموافقة عهى ما تقدمه المجال  الشىعبية االخىرى مىن مقترحىات عىن انشىاء او الغىاء و منها من قرارات , 
منح القانون لهمجال  الشىعبية لهمحافيىات اختصاصىات اخىرى مىن حيى  التصىرف و ,  (1)الوحدات المحهية

, وتقىىىىىديم المعونىىىىىة لالغىىىىىراا العهميىىىىىة (3)المحهيىىىىىة, واالقتىىىىىراا لهمشىىىىىروعات (2)بىىىىىاالموال ال ابتىىىىىة والمنقولىىىىىة
, وقىد مىر بنىا ان الدسىتور اجىاز ايىافة اختصاصىات اخىرى لكىن لىم يصىدر لغايىة  (4)واالجتماعية والخيريىة

 . (5)االن تشريع بذلت

, اذ  (6)عىىدة قنىىوات واجهىىزة بواسىىطةتقىىوم العالقىىة بىىين االدارة المحهيىىة والسىىهطة المركزيىىة فىىي مصىىر        
المجال  المحهية لرقابة شديدة من جهات متعددة تتم ل بمجهى  الشىعب ورئىي  الجمهوريىة ورئىي  تخيع 

رقابىة  فيىاًل عىنالوزراء ومجه  الوزراء والوزير المختص بالحكم المحهي والمجه  االعهى لهحكم المحهىي 
م التركيىز االداري القياء , وترتيبًا عهى ذلت من الفقه من ذهب الى ان نيام الحكم المحهي اقرب الى عىد

لىىىي  لىىىالدارة المحهيىىىة اختصىىىاص فىىىي مجىىىال التعيىىىين واعىىىادة  ومىىىن  مىىىة,  (7)منىىىه الىىىى الالمركزيىىىة االداريىىىة
 التعيين انما يكون ذلت الجهزة الخدمة المدنية المركزية .

                                                           

 .1979( لسنة 43رقم )المصري من قانون نيام الحكم المحهي ( 13المادة )( 1)
 .1979( لسنة 43رقم ) المصري من قانون نيام الحكم المحهي( 14المادة )( 2)
 .1979( لسنة 43رقم )المصري من قانون نيام الحكم المحهي ( 15المادة )( 3)
 .1979( لسنة 43رقم )المصري من قانون نيام الحكم المحهي ( 16المادة )( 4)
 . 135, مصدر سابق , صاحمد غازي فيصل ( 5)
دراسة مقارنة , بىدون  –د. محمد الديداموني محمد عبد العال , الرقابة السياسية والقيائية عهى اعمال االدارة المحهية ( 6)

 .89, ص 2008طبعة , دار الفكر القانوني , طنطا , مصر , 
 .121د. محمد عهي الخاليهة , مصدر سابق , مص( 7)
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بىىأن  1952( مىىن دسىىتور الممهكىىة االردنيىىة الهاشىىمية لسىىنة 21أمىىا فىىي االردن فقىىد قيىىةت المىىادة )       
"الشىىيون البهديىىة والمجىىال  المحهيىىة تىىديرها مجىىال  بهديىىة او محهيىىة وفقىىًا لقىىوانين خاصىىة" , ومىىن الفقىىه َمىىن 

ويىىىة الدقيقىىىة ؛ وال ىىىاني ان ان الىىىنص افتقىىىر لهصىىىياغة الهغ االولانتقىىىد الىىىنص الدسىىىتوري السىىىابق لسىىىببين ؛ 
, وتقسىم الوحىدات االداريىة الىى محافيىات  (1)المشرع الدستوري لىم يصىرال بىأن تكىون تهىت المجىال  منتخبىة

, يقوم عهى رأ  تهت الوحدات كل من المحافي والمتصرف ومدير القياء وقد أنىاط بهىم  (2)وألوية وأقيية
عىىة تنفيذيىىة , وقىىد توالىىت القىىوانين المنيمىىة لشىىيون مهىىام ذات طبي 2000( لسىىنة 47نيىىام التشىىكيالت رقىىم )

اذ ,(3)1996تعريىت تهىت المجىال  لهىدم  عقىب حركىة االصىالال االداري عىام و المجال  البهدية والمحهية 
 فيىىاًل عىىىنالنافىىذ بتشىىكيل مجىىال  فىىي المحافيىىات  2021( لسىىنة 22قيىىى قىىانون االدارة المحهيىىة رقىىم )

                                                           

 . 41صمصدر سابق , اوي , د. هاني عهي الطهر ( 1)
بتقسىيم الممهكىة الىى محافيىات وألويىة  2000( لسىنة 47نيىام التشىكيالت االداريىة االردنىي رقىم ) ( من3قيت المادة )( 2)

وأقيىىية , يدعىىد المحىىافي المسىىيول التنفيىىذي االول فىىي المحافيىىة يدعىىين بنىىاًء عهىىى تنسىىيب وزيىىر الداخهيىىة وصىىدور قىىرار مىىن 
لتشكيالت االدارية , وله نائب ومساعد او اك ر كل مىنهم /أ( من نيام ا5مجه  الوزراء وأقتران ذلت باالرادة المهكية المادة )

/ب( من نيام التشكيالت االدارية , وقد عهد النيام لهمحافي بمهام تنفيذيىة ابرزهىا مىا يتعهىق 7برتبة متصرف حسب المادة )
يىام التشىكيالت ( مىن ن11بحفي االمن وصيانة النيام العام والتفتىيت عهىى دور التوقيىف ومراكىز االصىالال بموجىب المىادة )

االداريىىة , كمىىا يشىىكل فىىي المحافيىىة مجهسىىًا تنفيىىذيًا برئاسىىة المحىىافي وعيىىوية كىىل مىىن نائىىب المحىىافي ويشىىغل منصىىب نائىىب 
رئىىي  المجهىى  والمتصىىرفون فىىي االلويىىة ومسىىيولي الىىدوائر الخدميىىة والمىىديريات التنفيذيىىة ومفىىوا عىىن اقهىىيم البتىىرا السىىياحي 

, أمىا  2021( لسىنة 22/أ( قىانون االدارة المحهيىة االردنىي رقىم )10ادية بموجىب المىادة )ومفوا عن منطقىة العقبىة االقتصى
/أ( مىن 27المتصرف فهو المسيول التنفيذي االول في الهواء يساعدر عدد من المساعدين برتبة مدير قياء بموجب المىادة )

/ب( من 28ولكن عهى مستوى الهواء وفق المادة ) نيام التشكيالت االدارية , ويتولى المتصرف المهام التي يتوالها المحافي
نيام التشكيالت االدارية , كما يشكل في الهواء مجه  تنفيذي برئاسة المتصرف وعيوية كل مىن مىديري الىدوائر وال يشىمل 

عيىوًا ذلت المحاكم , ومدير الشرطة او رئي  المركز االمني عيوًا , ومدير الدفاع المدني او رئىي  مركىز الىدفاع المىدني 
/أ( من نيام التشكيالت االدارية , ويتولى المجه  التنفيذي النير في مختهف االمور 41حسب مقتيى الحال وفق المادة )

/ب( نيىىام التشىىكيالت االداريىىة , 42المتعهقىىة بالخىىدمات العامىىة واتخىىاذ القىىرارات والتوصىىيات الالزمىىة بنىىاًء عهىىى نىىص المىىادة )
القرارات, أما مدير القياء فهو المسيول التنفيذي االول في القياء كما جاء فىي المىادة  عهى ان يتولى المتصرف تنفيذ تهت

/ب( نيىىام التشىىكيالت االداريىىة , حيىى  تقىىوم وزارة الداخهيىىة ب عىىداد دورة لهمىىويفين ممىىن تنطبىىق عهىىيهم الشىىروط القانونيىىة 44)
 .   /ج( نيام التشكيالت االدارية 44لتعيينهم مديري أقيية وفق المادة )

مجهسىىًا قرويىىًا( وقىىد تيىىمنت خطىىة  309مجهسىىًا بهىىديًا و  328)فىىي االردن مجهسىىًا  637كىىان هنىىات  1996قبىىل عىىام ( 3)
االصىىالال االداري دمىى  المجىىال  القرويىىة مىىع المجىىال  البهديىىة حتىىى ال يكىىون العىىدد الكبيىىر مىىن تهىىت المجىىال  عصىىى فىىي 

كىذلت المجىال  المشىتركة هىي  ( مجهسىًا بهىديًا ,99مجهىا حيى  اصىبحت )دواليب النهية العمرانية والسكانية , وبالفعىل تىم د
الكتىىاب  –مجهسىىًا ؛ د. عصىىام عهىىي الىىدب  , القىىانون االداري ( 20( الىىى )40االخىىرى تعريىىت لهىىدم  اذ تىىم تقهيصىىها مىىن )

 .395, ص2014ماهية القانون االداري , الطبعة االولى , دار ال قافة لهنشر والتوزيع , عمان , االردن ,  –االول 
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ية بمكان ان نقف عهى اختصاصات تهت المجىال  لبيىان مىا اذا كىان , لذلت نرى من االهم(1)مجال  بهدية
المدنيىىىة , فقىىىد عقىىىد المشىىىرع لمجىىىال  المحافيىىىات االختصاصىىىات  الخدمىىىةلهىىىا سىىىهطة التشىىىريع فىىىي مسىىىائل 

 :  (2)االتية

 المحافية الخطط التنفيذية واالستراتيجية ألقرارها . مجه يرفع المجه  التنفيذي في المحافية الى  .1
يحيل المجه  التنفيذي لمجه  المحافية مشروع الموازنة لهموافقىة عهيىه ورفعىه لتوحيىدر يىمن الموازنىة  .2

 لهدولة . العامة
يحيل المجه  التنفيذي لمجه  المحافية االحتياجات من المشاريع الخدميىة والتنمويىة ألقرارهىا وترتيىب  .3

 االولويات فيها.
 دمات ومشاريع التنمية يمن نطاق المحافية .تحديد االماكن التي تعاني من تردي في الخ .4
مجىىال  المحافيىىات  أمالمحافيىىة مشىىاريع اسىىت مارية مشىىتركة سىىواء مىىع القطىىاع الخىىاص  مجهىى يقتىىرال  .5

 االخرى او المجال  البهدية وأحالتها لهمجه  التنفيذي التخاذ االجراءات بشأنها.
المحافيىىىة المشىىىاريع التىىىي يحيههىىىا إليىىىه المجهىىى  التنفيىىىذي , ويتىىىابع تنفيىىىذها , وينيىىىر فىىىي  مجهىىى يقىىىر  .6

 التقارير التي يرفعها اليه المجه  التنفيذي عن تقدم االعمال في تهت المشاريع.
التنسيق بىين الميسسىات الحكوميىة المختهفىة والمجىال  التنفيذيىة بمىا يقىود الىى تنفيىذ المشىاريع المشىتركة  .7

 عدم تعاريها .ويمان 
لمجه  المحافية مناقشة اعياء المجه  التنفيذي عن مباشرتهم لمهامهم , ولمجه  المحافية النير  .8

 فيما يرتأي رئي  المجه  التنفيذي عريه عهيه .
أمىىىا المجىىىال  البهديىىىة فتتىىىولى ادارة البهىىىديات ويحىىىدد عىىىدد اعيىىىاء المجهىىى  المحهىىىي بقىىىرار مىىىن وزيىىىر       

ست نى قانون االدارة المحهية مىن ذلىت سىهطة منطقىة العقبىة االقتصىادية وسىهطة اقهىيم البتىرا االدارة المحهية وا
, وكىىىان قىىىانون االدارة المحهيىىىة قىىىد اعتىىىرف لهبهديىىىة بالشخصىىىىية (3)التنمىىىوي السىىىياحي وأمانىىىة عمىىىان الكبىىىرى

                                                           

( لسىنة 41؛ االول قىانون البهىديات رقىم ) نكىان  هنىات قىانوني 2021( لسىنة 22قبل صدور قانون االدارة المحهيىة رقىم )( 1)
يىىىنيم شىىىيون مجىىىال   2015( لسىىىنة 49قىىىانون الالمركزيىىىة رقىىىم )يىىىنيم شىىىيون المجىىىال  البهديىىىة والمحهيىىىة , واآلخىىىر  2015

المحافيىىات , ولكىىن رأى المشىىرع مىىن االهميىىة توحيىىد القىىانونين تحىىت ميهىىة تشىىريع موحىىد يتنىىاول كىىل تهىىت المجىىال  اصىىطهح 
   .2021( لسنة 22عهى تسميته قانون االدارة المحهية رقم )

 . 2021( لسنة 22رقم )االردني /أ( من قانون االدارة المحهية 5المادة )( 2)
 . 2021( لسنة 22رقم )االردني /ب( من قانون االدارة المحهية 13المادة )( 3)
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بيعىىة خدميىىة , وقىىد مىىنح المشىىرع لهمجىىال  المحهيىىة مهىىام ذات ط(1)المعنويىىة ومنحهىىا اسىىتقالل مىىالي واداري
واداريىىىة وماليىىىة مىىىن قبيىىىل اقىىىرار المشىىىاريع واقىىىرار الميزانيىىىة لرفعهىىىا لىىىوزير االدارة المحهيىىىة ومباشىىىرة التخطىىىيط 

, وترتيبىًا (2)العمراني والحيري لهبهدية وادارة امالت البهدية واست مار االموال المنقولة وغير المنقولىة وغيرهىا
 .(3)عموما وتعيين المويفين خصوصاً  العامةهق بالوييفة عهى ذلت لي  لهمجال  المحهية صالحيات تتع

 2003أمىا فىي العىىراق فقىد كانىىت العالقىة بىىين المحافيىات والسىهطة المركزيىىة فىي العاصىىمة قبىل عىىام       
, أمىىا مىىن الناحيىىة الفعهيىىة فىىأن المحافيىىات تريىىخ  القانونيىىةيحكمهىىا مبىىدأ الالمركزيىىة االداريىىة مىىن الناحيىىة 

, ولكن رسم المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لعىام  (4)تحت الحكم ذو الطابع المركزي المطهق
لهمحافيىىىىات صىىىىىورة مغىىىىىايرة عمىىىىا شىىىىىهدته السىىىىىاحة القانونيىىىىة العراقيىىىىىة مىىىىىن قبىىىىل , اذ قيىىىىىى بمىىىىىنح  2005

الداريىىة والماليىىة بالشىىكل الىىذي يسىىاعدها فىىي تنيىىيم شىىيونها وفقىىًا المحافيىىات سىىهطات واسىىعة فىىي الشىىيون ا
منحها سهطة التشريع فىي غيىر االختصاصىات الحصىرية لهسىهطة االتحاديىة و ,  (5)لنيام الالمركزية االدارية

وجعىىىل الغهبىىىة لهتشىىىريعات المحهيىىىة لالقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم فىىىي حىىىال تعاريىىىها مىىىع 
( مىىن الدسىىتور عهىىى النحىىو 115تحاديىىة فىىي غيىىر االختصاصىىات الحصىىرية بموجىىب المىىادة )التشىىريعات اال

السابق بيانه , وهذا اقرار صريح من المشرع الدستوري بىأن لهمحافيىات سىهطة اصىدار التشىريعات المحهيىة 
فىىىي غيىىىر االختصاصىىىات الحصىىىرية لهسىىىهطة االتحاديىىىة , وبهىىىذا خهىىىط المشىىىرع الدسىىىتوري بىىىين الالمركزيىىىة 

 . (6)ارية و الالمركزية السياسية بل وطم  معالم الالمركزية االدارية بعد اقرارر لهااالد
ا المدنية من االختصاصىات الحصىرية لهسىهطة االتحاديىة المنصىوص عهيهى الخدمةولم تكن مسائل         

 الخدمىىىىةلىىىىذلت لهمحافيىىىىات اصىىىىدار تشىىىىريعات محهيىىىىة منيمىىىىة لشىىىىيون ( مىىىىن الدسىىىىتور , 110فىىىىي المىىىىادة )
                                                           

 .2021( لسنة 22رقم )االردني قانون االدارة المحهية ( من 1/أ/13المادة )( 1)
 . 2021( لسنة 22قانون االدارة المحهية االردني رقم )/أ( من 15المادة )( 2)
قىد اعتىرف لهبهديىة بالشخصىية المعنويىة ومىنح المجهى  البهىدي سىهطة المهغىي  1925لسىنة االردنىي كان قىانون البهىديات ( 3)

 2002( لسىىنة 28وال يشىىمل ذلىىت رئىىي  البهديىىة والمىىأمورين الفنيىىين , كىىذلت الحىىال فىىي نيىىام مىىويفي البهىىديات رقىىم )التعيىىين 
( منىىه بىىأن يخىىتص 10المهغىىى اذ قيىىى فىىي الفقىىرة )أ( مىىن المىىادة ) 1955 ( لسىىنة29الصىىادر اسىىتنادًا لقىىانون البهىىديات رقىىم )

المجهىى  البهىىدي بتعيىىين المىىويفين , ويكىىون قىىرار التعيىىين خايىىعًا لموافقىىة وزيىىر الشىىيون البهديىىة اذا كانىىت الويىىائف يىىمن 
 . 102و  38الصنفين االول وال اني ؛ د. هاني عهي الطهراوي , مصدر سابق , ص

العنبكىىىي , العىىىراق بىىىين الالمركزيىىىة االداريىىىة والفيدراليىىىة , الطبعىىىة االولىىىى , مركىىىز االمىىىارات لهدراسىىىات طىىىه حميىىىد حسىىىن ( 4)
 .66, ص 2010والبحو  االستراتيجية , االمارات العربية المتحدة , 

 . 2005/ انيًا( من دستور جمهورية العراق لعام 122المادة )( 5)
 . 62, ص مصدر سابقد. حنان محمد القيسي , ( 6)
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وتكىون لهىىا الغهبىة عهىىى التشىريعات االتحاديىىة فىي حىىال تعاريىها معهىىا , ولىدى القىىاء نيىرة فاحصىىة ,مدنيىةال
المعىدل فقىد قيىى فىي الفقىرة )اواًل( مىن  2008( لسىنة 21لقانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )

مىىن مهىىام المجهىى   وعىىدمحافيىىة , الالمحافيىىة هىىو أعهىىى سىىهطة تشىىريعية فىىي  مجهىى ( منىىه بىىأن 2المىىادة )
, ومىىىن الفقىىىه مىىىن ذهىىىب الىىىى ان نطىىىاق اختصاصىىىات  (1)اصىىىدار التشىىىريعات المحهيىىىة واالنيمىىىة والتعهيمىىىات

مجىىال  المحافيىىات فىىي اصىىدار التشىىريعات المحهيىىة يقىىف عنىىد حىىدود الشىىيون االداريىىة والماليىىة وال يتعىىداها 
واياف عبارة االنيمة التشريعات المحهية  ذكر إذالى غيرها كالقوانين العقابية , كما ان النص جاء معيبًا 

ان مجىىىال  المحافيىىىات ليسىىىت بحاجىىىة الىىىى سىىىن قىىىوانين بىىىل تكفىىىي االنيمىىىة  عهىىىى الىىىرغم مىىىنوالتعهيمىىىات 
والتعهيمىىات فىىي المسىىائل ذات الطىىابع االداري والمىىالي , الن سىىن القىىوانين يجعىىل مىىن مجىىال  المحافيىىات 

, ونىىرى ان المشىىرع الدسىىتوري كىىان صىىريحًا فىىي المىىادة  (2)سىىهطات هجينىىة تتعىىارا مىىع الالمركزيىىة االداريىىة
( مىىن الدسىىتور بىىأن لهمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم اصىىدار تشىىريعات فىىي غيىىر االختصاصىىات 115)

الحصىىرية لهسىىهطة االتحاديىىة وان مصىىطهح التشىىريعات يعنىىي القىىوانين ال االنيمىىة والتعهيمىىات واال لمىىا جعىىل 
 هى التشريعات االتحادية في حال التعارا معها .من التشريعات المحهية تعهو ع

 2008( لسىىنة 21ومىىن الفقىىه مىىن ذهىىب الىىى ان قىىانون المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم )        
ولكنىه اسىتدرت ذلىت وقيىد سىهطة التشىريع فىي الجوانىب  , المحافية اعهى سىهطة تشىريعية مجه  عدالمعدل 

ذلىىىت فىىىأن مىىىنح مجىىىال  المحافيىىىات سىىىهطة التشىىىريع  وعهىىىى الىىىرغم مىىىنالمتعهقىىىة بىىىاالمور الماليىىىة واالداريىىىة 
التىي قيىىت بمىنح المحافيىىات  2005( مىىن دسىتور جمهوريىىة العىراق لعىىام 122يتعىارا مىع حكىىم المىادة )

 .  (3)زية االداريةسهطات ادارية ومالية في حدود الالمرك
يتيىىىح ممىىىا سىىىهف بيانىىىه ان المجىىىال  فىىىي المحافيىىىات فىىىي كىىىل مىىىن مصىىىر واالردن نيىىىم المشىىىرع         

اختصاصاتها وفقًا لنيام الالمركزية االدارية , اذ وزع المشرع الوييفة االدارية بىين السىهطات المركزيىة فىي 
ياسىىية المتم هىىة بالتشىىريع فقىىد عهىىد بهىىا الىىى العاصىىمة والسىىهطات المحهيىىة فىىي المحافيىىة , أمىىا الوييفىىة الس

السىىهطة المركزيىىة فقىىط , وبىىذلت تنعىىدم قىىدرة المحافيىىات عهىىى اصىىدار تشىىريعات خدمىىة مدنيىىة تحىىد بهىىا مىىن 
, أمىا فىي العىىراق فقىد مىر بنىىا ان  العامىةالمدنيىىة المركزيىة فىي اشىغال الويىىائف  الخدمىةاختصاصىات اجهىزة 

                                                           

المعىىدل , منشىىور فىىي الوقىىائع  2008( لسىىنة 21/ ال ىىًا( مىىن قىىانون المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم )7المىىادة )( 1)
 . 2008( لسنة 4070العراقية بالعدد )

 . 76-74حنان محمد القيسي , مصدر سابق , ص د. ( 2)
 . 76طه حميد حسن العنبكي , مصدر سابق , ص( 3)
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خهىىىط بىىين الالمركزيىىىة االداريىىىة والالمركزيىىىة السياسىىىية فىىىي تنيىىىيم قىىىد  2005دسىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام 
عالقة المحافيات غير المنتيمة فىي اقهىيم بالسىهطات االتحاديىة , ومىنح المحافيىات سىهطة التشىريع , ومىا 

 العامىىة الخدمىىة مجهىى يخشىىى منىىه ان تصىىدر المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة اقهىىيم تشىىريعات محهيىىة تغىىل يىىد 
, والجىدير باالشىارة ان مجىال  المحافيىات المحهيىة  العامىةر فىي تنيىيم شىيون الوييفىة يالتأ  فياالتحادية 

قىىىانون التعىىىديل ال ىىىاني لقىىىانون انتخىىىاب مجىىىىال   2019( لسىىىىنة 27معهقىىىة حاليىىىا عهىىىى ا ىىىر القىىىانون رقىىىم )
, وقىىد قيىىت المحكمىىة االتحاديىىة العهيىىا بدسىىتورية التعىىديل  2018( لسىىنة 12المحافيىىات واالقيىىية رقىىم )

ال  المحافيىىات انمىىىا قىىرر ايقىىاف عمههىىىا لتجاوزهىىا المىىىدة القىىانوني الن مجهىى  النىىىواب لىىم يهغىىي وجىىىود مجىى
 المحددة لها. 

 
 الفرع الثاني 

حدود اختصاصات مجالس الخدمة المدنية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال اشغال 
 الوظائف العامة المحلية  

خدمىة مدنيىة محهيىة فىي المحافيىات لم تيسى  الجهىزة قانونية المقارنة توصهنا مما سبق ان النيم ال       
 مشابهة لالجهزة المركزية.

لهيئىىة مسىىتقهة معنيىىة  2005فىىي العىىراق أسىى  المشىىرع الدسىىتوري فىىي دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام       
وهىذا يىدل عهىى وجىود  ,(1)االتحىادي العامىة الخدمىةاالتحاديىة متم هىة بمجهى   العامىةبتنييم شيون الوييفة 
 الخدمىة مجه ولدى القاء نيرة فاحصة لقانون  وان لم يصرال المشرع الدستوري بذلت,وييفة عامة محهية 

المعىدل نجىدر قيىى بتأسىي  مجىال  خدمىة مدنيىة فىي المحافيىات  2009( لسىنة 4رقم ) االتحادي العامة
وعهىى  ,(2)فىي حىدود اختصاصىات المحافيىات العامىةغير المنتيمة في اقهيم تتىولى تنيىيم شىيون الوييفىة 

طويهة عهى صدور القىانون المىذكور لىم تيسى  مجىال  خدمىة مدنيىة فىي المحافيىات  مدةميي  الرغم من
ينبغىي اواًل  العامىةغير المنتيمة في اقهيم , ولبيان حدود اختصاصات تهىت المجىال  فىي اشىغال الويىائف 

 المحهية . العامةبيان مفهوم الويائف 

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 107)المادة ( 1)
 المعدل . 2009( لسنة 4( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )16المادة )( 2)



176 
 

لتعريىف  منىهالمحهيىة , وكانىت هنىا محاولىة  الوييفىةعىًا لمفهىوم ان المشرع لىم ييىع تعريفىًا جام رأينا       
ان ذلىت التعريىف لىي  كافيىًا لويىع  والحينا , االتحاديالمدنية  الخدمةالمحهية في مشروع قانون  الوييفة

المدنيىة فىي  الخدمىةلم ييع المشرع يىمانات قانونيىة تكفىل حيىاد مجىال  و مفهوم دقيق لهوييفة المحهية , 
 .المحافيات غير المنتيمة في اقهيم 

المعىىىدل لىىىم يبىىىين مهىىىام مجىىىال   2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى ان قىىىانون        
قيى بان و المحهية, ,  العامةالمدنية المحهية انما اكتفى باقرار اختصاصها بتنييم شيون الوييفة  الخدمة

بىىىالوزارات واالقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم  االتحىىىادي عامىىىةال الخدمىىىة مجهىىى تىىىنيم عالقىىىة 
سىىىىبق فىىىىأن حىىىىدود  وممىىىىاوالجهىىىىات غيىىىىر المرتبطىىىىة بىىىىوزارة بقىىىىانون ولىىىىم يصىىىىدر هىىىىذا القىىىىانون لغايىىىىة االن , 

المدنيىىة المحهيىىة مىىا زالىىت عائمىىة لىىم تيىىبطها قواعىىد قانونيىىة, ممىىا يعنىىي ان  الخدمىىةاختصاصىىات مجىىال  
المدنية في المحافيات غير المنتيمة فىي اقهىيم مىا  الخدمةبمجال   االتحادي العامة الخدمة مجه عالقة 

 زال يكتنفها الغموا .
المعىىىدل مىىىنح  2008( لسىىىنة 21وعنىىىدما صىىىدر قىىىانون المحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم رقىىىم )      

يىىىىات العراقيىىىىة مىىىىن مجىىىىال  المحافيىىىىات غيىىىىر المنتيمىىىىة فىىىىي اقهىىىىيم صىىىىالحيات واسىىىىعة لىىىىم تشىىىىهدر المحاف
اشىغال مجىال وهنا يتبادر لهذهن تسىايل  عىن اختصاصىات المحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم فىي ؛(1)قبل

 ؟ةالمدنية المحهي الخدمة ل امجو  االتحادي العامة الخدمة مجه  وتأ ير ذلت عهى عمل العامةالويائف 
                                                           

بنىىاًء عهىىى  يدعىىينيعىىد بدرجىىة خاصىىة و كىىان المحىىافي المهغىىى  1969( لسىىنة 159)فىىي يىىل نفىىاذ قىىانون المحافيىىات رقىىم ( 1)
,  المحافيىىات قىىانون( مىىن 18/1المىىادة )وفىق اقتىراال وزيىىر الداخهيىىة وموافقىىة مجهىى  الىوزراء وصىىدور مرسىىوم جمهىىوري بىىذلت 

( من قانون المحافيات , أما مجه  المحافية 9/1المادة )بموجب ويعتبر مم اًل لهسهطة التنفيذية في نطاق الوحدة االدارية 
ئب المحافي عيىوًا فيىه ؛ أمىا بىاقي االعيىاء فهىم قسىمين ؛ قسىم منتخىب مىن ابنىاء المحافيىة فكان يرأسه المحافي ويعتبر نا

وقسىىم مىىنهم اعيىىاء دائمىىين بحكىىم مناصىىبهم وهىىم كىىل مىىن ريسىىاء الىىدوائر الفرعيىىة ويعتبىىرون مم هىىين لهىىوزارات التىىي يتبعونهىىا 
عطىل مجهى  قيىادة ال ىورة )المنحىل( مبىدأ  , ولكىن( من قانون المحافيات 54/1المادة )بموجب عالوة عهى معاون المحافي 

, مصدر د. عهي محمد بدير وأخروناالنتخاب واصبح مجه  المحافية يتكون من االعياء الدائمين بحكم مناصبهم فقط ؛ 
 . 149سابق,ص

 ( من قانون المحافيات مهام مجال  المحافيات وحسب االتي :86وقد بينت المادة )
 طرق الفرعية في المحافية .المسائل ذات العالقة بتنييم ال

 ما يتعهق بانشاء الجسور الصغيرة والقناطر والمعابر . 
 ما تتطهبه االرايي االميرية من تجفيف واصالال لهمستنقعات والبرت .

 االجراءات الالزمة النشاء مستوصفات سواء سيارة كانت او  ابتة , واحواا تغطي  االغنام والمستوصفات البيطرية.
 النشاء مراكز الشرطة من ابنية .ما يهزم 
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 2008( لسىىنة 21لىىدى عطىىف النيىىر عهىىى مىىواد قىىانون المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم )       
الويىائف  والمناصب العهيىا  شاغهيمنح مجال  المحافيات والمحافيين دورًا مهمًا في تعيين  نرارالمعدل 

 االخرى عهى مستوى المحافية وعهى النحو االتي : 
 ائبه :المحافية ون مجه اختيار رئي   .1

المعىدل بىأن يىدعو المحىافي  2008( لسىنة 21قيى قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقىم )     
خمسىىة عشىىرة يومىىًا مىىن تىىاريخ المصىىادقة عهىىى نتىىائ  االنتخابىىات , وينعقىىد  فىىيالمحافيىىة لالنعقىىاد  مجهىى 

المجه  برئاسة أكبر االعياء سنًا , ويختار المجه  الرئي  ونائبه في الجهسة االولىى بأالغهبيىة المطهقىة 
, وكذلت لمجه  المحافية اقالة رئي  المجه  او نائبه في حالىة مىا اذا نسىب اليىه هىدر  (1)لعدد االعياء

فىىي المىىال العىىام , او فقىىدان احىىد شىىروط العيىىوية , او اسىىتغالل المنصىىب الىىوييفي او عىىدم النزاهىىة , او 
 .(2)التقصير او االهمال في اداء المهام المناطة به , وذلت بناًء عهى طهب ال ه  من اعياء المجه 

 اختيار المحافي ونائبيه :  .2
 ال ىىىين يومىىىًا مىىىن تىىىاريخ انعقىىىاد اول جهسىىىة  فىىىي المحافيىىىة المحىىىافي ونائبيىىىه مجهىىى يختىىىار اعيىىىاء       

باالغهبية المطهقىة لعىدد االعيىاء , واذا لىم يحصىل اي مىن المرشىحين عهىى االغهبيىة المطهوبىة يصىار الىى 
 .(3)عهى اعهى االصوات ًا من يحصلفائز  ويدعدجولة  انية من االقتراع 

ان لهمجهىى  اقالىىة المحىىافي او احىىد نائبيىىىه عىىن تحقىىق احىىد االسىىباب السىىىابقة وفىىي حىىال عىىدم قناعىىىة       
مقىىىااًل فىىىي حىىىال  ويدعىىىدمويىىىوع االقالىىىة فىىىي جهسىىىة  انيىىىة  يدعىىىَرااالغهبيىىىة البسىىىيطة مىىىن االعيىىىاء باجابتىىىه 

                                                                                                                                                                                     

 انشاء رياا االطفال ومدار  التربية االساسية والمدار  االبتدائية , كذلت يتخذ الخطوات الالزمة لمكافحة محو االمية.
 اكساء وتغذية طالب المدار  االبتدائية ورياا االطفال وطالب مدار  التربية االساسية.

 ة في مرحهتي رياا االطفال والمدار  االبتدائية .الموافقة عهى فتح المدار  االههي  
 الموافقة عهى انشاء دور سكن تكون مخصصة لمويفي االدارة المحهية .

 انشاء االبنية وتخصيصها كمسابح وقاعات واندية واقسام داخهية ومدار  اعدادية ومتوسطة .
 انشاء المكتبات العامة وادارتها وتجهيزها . 

 لالدارة المحهية . الممهوكةية صيانة المنشأت واالبن
 ادارة االموال المنقولة والعقارات الممهوكة لالدارة المحهية .

 انشاء المرافق العامة المخصصة لهشباب وتجهيزها وادارتها في اطار الخطة المويوعة من قبل الحكومة المركزية.
 المعدل . 2008( لسنة 21رقم )/اواًل( من قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم 7المادة )( 1)
 . المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من  انياً /7المادة )( 2)
 . المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )/سابعًا( من 7المادة )( 3)
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 مجهىى ن ذلىىت بموافقىىة ان لىىرئي  الىىوزراء اقتىىراال اقالىىة المحىىافي عهىىى ان يقتىىر و تصىىويت االغهبيىىة المطهقىىة , 
خمسىة عشىر يومىًا مىن انتهىاء  وفىي,  (1)في حىال فقىدر الحىد شىروط العيىوية النواب , ويعد المحافي مقاالً 

 مجهىى المىىدة القانونيىىة المحىىددة لهطعىىن بقىىرار االقالىىة او مىىن تىىاريخ صىىدور قىىرار المحكمىىة المختصىىة يقىىوم 
 .(2)المحافية وبذات الطريقة السابقة اختيار محافي جديد

 المصادقة عهى اختيار اصحاب المناصب العهيا : .3
المعىىىدل بىىىأن المقصىىىود  2008( لسىىىنة 21بىىىين قىىىانون المحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم رقىىىم )       

بالمناصب العهيا هم ريساء االجهزة االمنيىة فىي المحافيىة والمىدراء العىامون وال تشىمل تهىت المناصىب قىادة 
تبىع فىي تعيىين اصىحاب , وقد رسىم قىانون المحافيىات االليىة التىي تد  (3)الجيت وريساء الجامعات و القياة

المحافيىة عهىى  مجهى المناصب العهيىا فىي المحافيىة اذ يقىوم المحىافي بترشىيح خمسىة اشىخاص ويصىادق 
 . (4) ال ة منهم باالغهبية المطهقة ليتم بعدها رفع تهت االسماء الى الوزير المعني ليختار احدهم

اال المحىىىافي او خمىىى  عىىىدد اعيىىىاء و لهمجهىىى  اعفىىىاء اصىىىحاب المناصىىىب العهيىىىا بنىىىاًء عهىىىى اقتىىىر         
الىىوزراء كىىل ذلىىت اذا مىىا  مجهىى المجهىى  , كمىىا يمكىىن ان يىىتم االعفىىاء بىىاقتراال مىىن الىىوزير المعنىىي وموافقىىة 

 . (5)المحافية او نائبه مجه تحقق سبب من االسباب التي سبقت االشارة اليها بصدد اعفاء رئي  
المحافيىة باعفىاء احىد اصىحاب المناصىب العهيىا  مجهى وقد يحصل ان يرفا الوزير المعنىي قىرار        

ممىن يعمىىل يىىمن نطىىاق وزارتىىه ففىىي هىىذر الحالىىة يدعىىد نىىزاع بىىين الىىوزير كسىىهطة اتحاديىىة ومجهىى  المحافيىىة 
( مىىىىن 93كسىىىىهطة محهيىىىىة وعهيىىىىه يدرفىىىىع الىىىىى المحكمىىىىة االتحاديىىىىة العهيىىىىا لهفصىىىىل فيىىىىه وفقىىىىًا الحكىىىىام المىىىىادة )

 .(6)الدستور
 في الدرجة الخامسة فما دون: تعيين المويفين ممن هم .4

المعىىىىدل بىىىىأن مىىىىن  2008( لسىىىىنة 21قيىىىىى قىىىىانون المحافيىىىىات غيىىىىر المنتيمىىىىة فىىىىي اقهىىىىيم رقىىىىم )       
صالحيات المحافي اصدار اوامر تعيين المويفين المحهيين بناًء عهى ترشيح الدوائر المختصة في الدرجة 

                                                           

 .المعدل 2008( لسنة 21غير المنتيمة في اقهيم رقم ) قانون المحافيات( من 3و2و1// امناً 7المادة )( 1)
 .المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من 5/ امنًا/7المادة )( 2)
 .المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من 1المادة )( 3)
 .المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من 1/تاسعًا/7المادة )( 4)
 . المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من 2/تاسعًا/7المادة )( 5)
 . 68د. حنان محمد القيسي , مصدر سابق , ص( 6)
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كمىىىا انىىىاط القىىىانون بالمحىىىىافي  ,(1)افيىىىةالمح مجهىىى الخامسىىىة فمىىىا دون يىىىمن الخطىىىة التىىىي يوافىىىق عهيهىىىا 
( 159فيىىات رقىىم ), وكىىان قىىانون المحا(2)صىىالحية ت بيىىت المىىويفين المحهيىىين فىىي الدرجىىة الرابعىىة فمىىا فىىوق

 .(3)( قد اناط بالمحافي اختصاصًا مما اًل في تعيين بعا الويائف)المهغى 1969لسنة 
لمجهىىى  ونائبىىىه والمحىىىافي رأينىىىا ان لمجهىىى  المحافيىىىة السىىىهطة القانونيىىىة فىىىي اختيىىىار رئىىىي  ا وكمىىىا       
والموافقة عهى اقتراال المحافي بتعيين اصحاب المناصب العهيىا ورفىع االمىر لهىوزير المعنىي لهموافقىة ونائبيه,

فما دون يىمن سىهم ن في الدرجة الخامسة يان لهمحافي السهطة في تعيين المويفين المحهيو  عهى تعيينهم,
فيمىىا اذا كىىان لتهىىت االختصاصىىات تىىأ يرًا عهىىى عمىىل الىىدرجات الوييفيىىة , ولالجابىىة عهىىى التسىىايل السىىابق 

البىىد مىىن التمييىىز بىىين المناصىىب العهيىىا مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي ومجىىال  الخدمىىة المدنيىىة المحهيىىة 
الطبيعىىىة االداريىىىة , والمىىىويفين االخىىىرين ممىىىن ذات الطبيعىىىة السياسىىىية واالداريىىىة , والمناصىىىب العهيىىىا ذات 

 يعينون في الدرجة الخامسة فما دون :
انىه معنىي بتنفيىذ  يعة السياسية واالدارية , اذيعد المحافي ونائبيه من شاغهي المناصب العهيا ذات الطب .1

رئىي   يعىدو  , (4)التي تعدها الحكومة االتحاديىة ولكىن يىمن النطىاق االقهيمىي لهمحافيىة العامةالسياسيات 
يرأ  سىهطة عىدها المشىرع اعهىى  بوصفهمن شاغهي المناصب السياسية واالدارية ونائبه  المحافية مجه 

فأن اناطة مهمة تعيين شىاغهي تهىت المناصىب بمجهى  المحافيىة  ومن  مةسهطة تشريعية في المحافية , 
 يتناسب مع طبيعة تهت الويائف ونيام الالمركزية االدارية .

                                                           

دراسىىة تشىىريعية مقارنىة , الطبعىىة االولىىى , مكتبىة الغفىىران لهخىىدمات  –د. حنىان محمىىد القيسىي , المحىىافيون فىىي العىراق ( 1)
 . 70, ص 2012الطباعية , بغداد , 

 .المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )( من 2/سابعًا/31المادة )( 2)
بىىأن لهمحىىافي ان يطهىىب  )المهغىىي( 1969( لسىىنة 159( مىىن قىىانون المحافيىات رقىىم )25( مىىن المىىادة )3قيىت الفقىىرة )( 3)

( تعيىىين مىىويفي الىىدوائر التىىي لىىم تنقىىل خىىدماتها الىىى االدارة المحهيىىة ممىىن تنطبىىق عهىىيهم  العامىىة )المهغىىىمىىن مجهىى  الخدمىىة 
صىالحية ( مىن المىادة السىابقة لهمحىافي 4قواعد الخدمة المدنية ولغاية الدرجة الرابعة في حدها االعهىى , كمىا منحىت الفقىرة )

ولغايىىىة الدرجىىىة المىىىذكورة واحىىىالتهم عهىىىى التقاعىىىد وقبىىىول اسىىىتقالتهم ومعىىىاقبتهم ومىىىنحهم االجىىىازات  بيىىىت مىىىويفي تهىىىت الىىىدوائر ت
هىىب مىىن ( لهمحىافي ان يط27( مىىن المىىادة )1أمىىا بالنسىبة الىىى المىىويفين المحهيىين فقىىد منحىىت الفقىرة ) , االعتياديىة والمريىىية

( مباشىرة تعييىنهم )دون ان يقيىدر المشىرع بدرجىة وييفيىة معينىة( , ولىه االختصاصىات االخىرى مجه  الخدمة العامة )المهغىى
( 27( مىن المىادة )2من حي  مىنحهم االجىازات ومعىاقبتهم واحىالتهم لهتقاعىد وتنيىيم اسىتقالتهم , والجىدير باالشىارة ان الفقىرة )

المحهيىىين فىىي الىىدرجتين ال امنىىة والتاسىىعة مىىن دون  منحىىت المحىىافي سىىهطة تعيىىين المىىويفين )المهغىىى(مىىن قىىانون المحافيىىات 
 (.ع الى مجه  الخدمة العامة )المهغىالرجو 

 . المعدل 2008( لسنة 21قانون المحافيات غير المنتيمة في اقهيم رقم )/اوال/ ال ًا( من 31المادة )( 4)
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يعد المدراء العامون في المحافية من شاغهي المناصب العهيىا المناصب العهيا ذات الطبيعة االدارية :  .2
المدنيىىىىة فىىىىي  الخدمىىىىة, ونىىىىرى مىىىىن االهميىىىىة بمكىىىىان ان تنىىىىاط تهىىىىت المهمىىىىة بمجهىىىى   ذات الطبيعىىىىة االداريىىىىة

( لسىنة 4رقىم ) ادياالتحى العامىة الخدمىة مجهى ( مىن قىانون 16المحافية وهذا يتناسب مع صريح المادة )
المدنيىىة فىىي المحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم  الخدمىىةالىىذي قيىىى بىىأن تتىىولى مجىىال  المعىىدل  2009

 . المحهية العامةتنييم شيون الوييفة 
المويفىىىون المعينىىىون فىىىي الدرجىىىة الخامسىىىة فمىىىا دون : ان تعيىىىين المىىىويفين مىىىن اهىىىم تطبيقىىىات شىىىيون  .3

 الخدمىىىةوترتيبىىىًا عهىىىى ذلىىىت نىىىرى مىىىن االهميىىىة بمكىىىان ان ينىىىاط هىىىذا االختصىىىاص بمجىىىال   العامىىىةالوييفىىىة 
 العامىة الخدمىة مجهى ( مىن قىانون 16المدنية في المحافيات بداًل من المحافيين نىزواًل عنىد حكىم المىادة )

ييفىة المدنيىة المحهيىة تنيىيم شىيون الو  الخدمىةالمعىدل بىأن تتىولى مجىال   2009( لسىنة 4رقم ) االتحادي
 وفقًا لقواعد العدالة والمساواة . هاجميع العامة
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 الثاني المبحث

 في مجال اشغال الوظائف العامة االتحاديالرقابة على مجلس الخدمة العامة 

فىي الدولىة وتتيىمن اعمىال تتصىف  العامىةكيان قىانوني يقىوم عهىى ادارة المرافىق  العامةتعد الوييفة       
, وان انتقىىاء افيىىىل  (1)دها التزامىىىات عامىىة مقابىىل حقىىوق وييفيىىةهىىبالتشىىابه والتجىىان  توجىىب عهىىى َمىىن يتق

غل يعىىىد مىىىن مقتيىىىيات سىىىير المرفىىىق العىىىام بىىىاطراد وانتيىىىام ؛ الن شىىىا العامىىىةاالشىىىخاص لشىىىغل الويىىىائف 
 العامىةان الوفىاء بالحاجىات و ,  (2)سىير المرفىق العىام عقبىة امىامفأنىه يعىد  اذا كان غيىر كفىي العامةالوييفة 

افيىل االشىخاص اسىتطاعت  العامىة, وكهما تقهىد الوييفىة  (3)العامةلهمجتمع يعد الوييفة االساسية لالدارة 
 الوفاء بألتزاماتها عهى الوجه االم ل . العامةاالدارة 

 العامىةمىة مدنيىة تتىولى تنيىيم شىيون الوييفىة تأسىي  اجهىزة خدارتأت النيم القانونية ولما تقدم فقد        
واسبغت عهيها صفة االستقالل , ولكن هذر الصفة التجعل تهىت االجهىزة بمنىأى عىن الرقابىة سىواء مىن قبىل 

الجهىىىة المم هىىىة لهشىىىعب مصىىىدر السىىىهطات او مىىىن القيىىىاء االداري كجهىىىة لهىىىا  بوصىىىفهاالسىىىهطة التشىىىريعية 
 مجهىى رقابىىة  نىىدر ن , لىىذلت نىىرى مىىن االهميىىة بمكىىان ان االختصىىاص بىىالنير فىىي صىىحة قىىرارات التعيىىي

 نىدر في المطهب ال ىاني و , االولفي المطهب  االتحادي العامة الخدمة الخدمة مجه النواب عهى اعمال 
 .   التعيينرقابة القياء االداري عهى قرارات 

 

 

 

 

 
                                                           

المفاهيم والويائف واالنشطة , بدون طبعة , دار حافي لهنشىر  –د. طهق عوا اهلل السواط  و أخرون ,االدارة العامة ( 1)
 . 132, ص هى1428والتوزيع , جدة , 

 .8, ص مصدر سابق , د. محمد باهي ابو يون ( 2)
,  1994ر والتوزيىىىع , َعمىىىان , د. عبىىىد القىىىادر الشىىىيخهي , القىىىانون االداري , بىىىدون طبعىىىة , دار ومكتبىىىة بغىىىدادي لهنشىىى( 3)

 .14ص
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  االولالمطلب 

 االتحادي العامة الخدمة مجلسالرقابة البرلمانية على 

الىىذي يقتيىىي ,  (1) مبىىدأ الفصىىل بىين السىىهطات صىراحة 2005اعتنىق دسىىتور جمهوريىة العىىراق لعىام       
قيىىام  ىىال  سىىهطات تقهيديىىة تشىىريعية وتنفيذيىىة وقيىىائية تىىنها كىىل منهىىا بوييفىىة محىىددة وتتمتىىع بقىىدر مىىن 
االسىىتقالل عهىىى ان تقىىوم عالقتهىىا ببعيىىها عهىىى اسىىا  التعىىاون , وان تطبيىىق هىىذا المبىىدأ لىىي  عهىىى نسىىق 

يييق نطاقه فىي االنيمىة البرلمانيىة  اذ ,(2)في الدولة تبعًا لهنيام السائدواحد فقد يتسع تارة ويييق اخرى 
فكمىىىا يكىىىون لالولىىىى حىىىل البرلمىىىان يكىىىون  فيكىىىون هنىىىات تىىىأ ير متبىىىادل بىىىين السىىىهطتين التنفيذيىىىة والتشىىىريعية؛

 الخدمىىىةومىىىا يهمنىىىا هنىىىا رقابىىىة السىىىهطة التشىىىريعية الجهىىىزة  ,(3)لالخىىىرى مراقبىىىة الحكومىىىة وسىىىحب ال قىىىة منهىىىا
هىىىا بىىىالتعيين فىىىي الويىىىائف السىىىيما مىىىا يتعهىىىق منو اختصاصىىىاتها  المدنيىىىة ليىىىمان عىىىدم انحرافهىىىا فىىىي مباشىىىرة

ولرسىىم صىىورة وايىىحة عىىن الرقابىىة البرلمانيىىة نىىرى مىىن االهميىىة البحىى  فىىي وسىىائهها ويكىىون ذلىىت فىىي ,العامىىة
 ننتقل في الفرع ال اني لبيان النتائ  المترتبة عهيها . في حين,  االولالفرع 

 االولالفرع 

 االتحادي العامة الخدمة مجلسوسائل الرقابة البرلمانية على 

 تكىوينالمدنيىة بالهيئىات المسىتقهة فيمىا تىم  الخدمىةمر بنا ان التشريعات المقارنة نعتت بعا اجهزة        
اجهزة اخرى بالمشاركة من عدة جهات , وقد اعتادت االنيمة الدستورية بيان الوسائل التي تمكن البرلمان 

اعتادت االنيمة الداخهية لهبرلمانات بيان االجراءات و  , من بسط رقابته عهى االجهزة ذات الطابع التنفيذي
هىل ان  مفىادر تسىايل ييهىرسىائل الو  فىي بحى  تهىت الىدخولالواجب مراعاتها لمباشرة تهىت الوسىائل , وقبىل 

                                                           

 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 47المادة )( 1)
دراسىىة مقارنىىة , اطروحىىة دكتىىورار  –حمىىزة عىىودة سىىالمة النسىىور , مبىىدأ اسىىتقالل القيىىاء فىىي النيىىام القىىانوني االردنىىي ( 2)

.  55ص,  2015قسىىم القىىانون المقىىارن , االردن ,  –كهيىىة الدراسىىات العهيىىا  –قىىدمت الىىى جامعىىة العهىىوم االسىىالمية العهيىىا 
مخهىىوف صىىيمود , طبيعىىة السىىهطة السياسىىية وتنييمهىىا فىىي النيىىام السياسىىي الجزائىىري , اطروحىىة دكتىىورار قىىدمت الىىى جامعىىة 

 . 404, ص 2009كهية الحقوق والعهوم السياسية ,  –منتوري 
دراسىىة دسىىتورية مقارنىىة , بحىى  منشىىور فىىي  –د. عىىدنان عاجىىل عبيىىد , حىىل البرلمىىان فىىي العىىراق بىىين االفىىراط والتفىىريط ( 3)

 . 8, ص  2013( , 59مجهة البحو  والدراسات العربية , مصر ,  العدد )
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مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي ومىا المدنيىة ؛ بعبىارة أخىرى هىل ان  الخدمىةالرقابة البرلمانية تشىمل اجهىزة 
 تخيع لهرقابة البرلمانية بصورة مباشرة شأنها شأن اعياء الحكومة ؟ ينايرر في التشريعات المقارنة

النواب  مجه ( الجهات الخايعة لرقابة 134-129في المواد ) 2014في مصر حدد دستور عام       
الىىوزراء و نوابىىه و الىىوزراء و نىىوابهم والوسىىائل التىىي يبتغيهىىا فىىي ذلىىت , قيىىت المىىادة  مجهىى متم هىىة بىىرئي  

ز المركىىزي ( مىىن الدسىىتور بىىأن تىىنيم شىىيون الهيئىىات المسىىتقهة بقىىانون ؛ ولىىدى اسىىتقراء قىىانون الجهىىا216)
( منىه بسىريان االحكىام الخاصىة 9المعىدل فقىد قيىى فىي المىادة ) 1964( لسىنة 118لهتنييم واالدارة رقم )

 مجهىىى وبىىىذلت فىىىأن مسىىىيولية رئىىىي  الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة أمىىىام  بىىىالوزراء عهىىىى رئىىىي  الجهىىىاز,
رئاسىىة رئىىي  يتشىىكل بمىىر بنىىا انىىه  المدنيىىة فقىىد الخدمىىةالنىىواب مسىىيولية مباشىىرة , امىىا فيمىىا يتعهىىق بمجهىى  

 الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة وبذلت يخيع لالحكام ذاتها .

مسىىىيولية رئىىي  الىىىوزراء  1952أمىىا فىىي االردن فقىىىد رتىىب دسىىىتور الممهكىىة االردنيىىة الهاشىىىمية لسىىنة        
 مجهى ل التىي يسىهكها حىدد الوسىائ, كمىا  (1)فرديىة أمالنىواب سىواء مسىيولية تيىامنية  مجهى والوزراء أمىام 

ولىدى عطىف النيىر عهىى نيىام  , ولم يىنيم مسىيولية الهيئىات المسىتقهة , (2)االمة لمراقبة اعياء الحكومة
المدنيىىة االردنىىي هيئىىة مسىىتقهة تىىرتبط  الخدمىىةديىىوان  عىىدفقىىد المعىىدل  2020( لسىىنة 9المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىة

االمة ولكن بطريق غير مباشر  مجه الديوان مسيواًل امام  يدعداالرتباط برئي  الوزراء , وترتيبًا عهى ذلت 
المدنيىة فقىد رأينىا مىن قبىل بأنىه جهىاز  الخدمىة مجهى عبر تقريىر مسىيولية رئىي  الىوزراء , امىا فيمىا يخىص 

يتشكل من عدة جهات يرأسىه وزيىر بنىاًء عهىى تسىميه رئىي  الىوزراء واسىتنادًا الىى حكىم الدسىتور فىأن رئىي  
 االمة مسيولية مباشرة. مجه نية مسيول امام المد الخدمة مجه 

النىىىواب فىىىي مراقبىىىة  مجهىىى بحىىىق  2005امىىىا فىىىي العىىىراق فقىىىد صىىىرال دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام        
/ امنىىًا/ه( منىىه بحىىق 61فىىي المىىادة )الدسىىتور  أقىىرالسىىهطة التنفيذيىىة المتم هىىة بىىرئي  الىىوزراء والىىوزراء , كمىىا 

النىىىىواب حىىىىق  مجهىىىى وبمىىىىا ان الدسىىىىتور مىىىىنح الهيئىىىىات المسىىىىتقهة,  النىىىىواب فىىىىي اسىىىىتجواب مسىىىىيولي مجهىىىى 
الهجىوء لهوسىائل الرقابيىة االخىرى  فال يوجىد مىا يمنعىه مىنوسيهة رقابية ذات طبيعة اتهامية وهو االستجواب 

 مجهىى وبىىذلت فىىأن عهيهىىا مىىن قبيىىل حىىق السىىيال وطىىرال مويىىوع عىىام لهمناقشىىة وفىىتح تحقيىىق  يدىىنصوان لىىم 

                                                           

 . 1952( من دستور الممهكة االردنية الهاشمية لسنة 51المادة )( 1)
 . 1952دستور الممهكة االردنية الهاشمية لسنة ( من 96المادة )( 2)
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النواب مباشرة بذات الوسائل واالجراءات التىي  مجه كهيئة مستقهة يخيع لرقابة  ادياالتح العامة الخدمة
 . (1)يخيع لها الوزراء

مىىن خىىالل عىىدة وسىىائل مباشىىرة وغيىىر برلمىىان مباشىىرة وييفتىىه الرقابيىىة عهىىى بىىدء فأنىىه يمكىىن له عىىوداً و        
 : (2)مباشرة نتناولها تباعًا 

 ئل الرقابة البرلمانية المباشرة أواًل : وسا

واالسىىىتجواب والتحقيىىىق  العامىىىةتتم ىىىل وسىىىائل الرقابىىىة البرلمانيىىىة المباشىىىرة بالسىىىيال وطهىىىب المناقشىىىة        
 ووسائل أخرى تتم ل باالتي : البرلماني 

 السيال  .1
يىدخل  العامىةيعد السيال من اك ر الوسائل ذيوعًا يباشرها البرلمىان لالسىتعالم عىن شىأن مىن الشىيون       

 2014يىىىمن اختصاصىىىات السىىىهطة التنفيذيىىىة او الهيئىىىات المسىىىتقهة , ففىىىي مصىىىر فقىىىد مىىىنح دسىىىتور عىىىام 
يحىىق  كمىىا؛ النىىواب حىىق توجيىىه السىىيال العيىىاء الحكومىىة فيمىىا يىىدخل فىىي اختصاصىىها  مجهىى العيىىاء 

وال يجىىوز تحويىىل السىىيال الىىى اسىىتجواب فىىي ذات  توجيىىه السىىيال لىىرئي  الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة ,
الجهسة , ويجوز لعيو المجه  سحب سياله , وتكىون االجابىة شىفاهًا , ولكىن تكىون االجابىة تحريريىة فىي 

 .(3)حاالت محددة
االمىىىة  مجهىىى الرقابيىىىة التىىىي يسىىىتعين بهىىىا عيىىىو امىىىا فىىىي االردن فيعىىىد حىىىق السىىىيال اولىىىى الوسىىىائل         

لالستعالم من رئي  الوزراء عن شأن من الشىيون  1952( من الدستور االردني لسنة 96بصريح المادة )
 الخدمىىة مجهىى المدنيىىة ؛ كمىىا يمكىىن ان يتوجىىه بالسىىيال الىىى رئىىي   الخدمىىةالداخهىىة فىىي اختصىىاص ديىىوان 

ومويىىوعية ,  تتم ىىل القيىىود الشىىكهية بىىأن يكىىون السىىيال مكتوبىىًا  , مىىع احاطتىىه بقيىىود شىىكهيةالمدنيىىة مباشىىرة 
جابىة محىددة الوبهذا يمان لعدم التغييىر فىي السىيال ا نىاء طرحىه فىي الجهسىة المحىددة لالجابىة وان تكىون ا

                                                           

 . 2005دستور جمهورية العراق لعام  / امنًا/هى( من61المادة )( 1)
ان مدلول السهطة التشىريعية ايىيق نطاقىًا مىن مىدلول البرلمىان , الن االصىطالال االول يحصىر مهمىة هىذر السىهطة فىي ( 2)

التشريع فقىط , بينمىا االصىطالال ال ىاني يتيىمن الويىائف االخىرى لهىذر السىهطة ال سىيما الوييفىة الرقابيىة , كمىا ان الوييفىة 
ورئىىي  الدولىىة ولىىي  البرلمىىان فقىىط , لىىذلت فىىأن التسىىمية االك ىىر شىىمواًل هىىي تعهىىد بهىىا الدسىىاتير الىىى البرلمىىان قىىد التشىىريعية 
 .175هشام جميل كمال ارحيم , الهيئات المستقهة وعالقتها بالسهطة التشريعية في العراق , مصدر سابق , ص  البرلمان ,

بحىى  , 2016والئحىىة  2014فىىي يىىل دسىىتور  د. خهيىىل عبىىد المىىنعم مرعىىي , ادوات الرقابىىة البرلمانيىىة لمجهىى  النىىواب( 3)
 . 126, ص 2019,  4, العدد  20منشور في مجهة كهية االقتصاد والعهوم السياسية ,مصر , المجهد 
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اشىترطت و , 2013( من النيام الىداخهي لمجهى  النىواب لسىنة 115وهذا ما اشترطته الفقرة )أ( من المادة )
مىىىن ذات المىىىادة بىىىأن يكىىىون السىىىيال مىىىوجزًا وايىىىحًا خاليىىىًا مىىىن التعهيىىىق , أمىىىا بالنسىىىبة لهشىىىروط الفقىىىرة )ب( 

َمن المويوعية فيشترط في السيال ان يكون الئقًا ال يتيمن أي الفاي نابية او من شأنها المسا  بكرامة 
ر بالمصىىهحة يشىىترط فىىي السىىيال ان ال ييىىو السىىيال اليىىه او كرامىىة االشىىخاص الىىذين يىىدور حىىولهم ,  وجىىه

 . (1)كاالمن الداخهي او الخارجي لهدولة وان ال يتعارا مع حكم الدستور العامة
النواب ان يتوجىه بالسىيال لههيئىات المسىتقهة ويىدخل يىمنها  مجه وفي العراق يحق الي عيو في       
, وال يقصىىىىد بىىىىذلت الحكىىىىم عهىىىىى الواقعىىىىة انمىىىىا يتيىىىىمن طهىىىىب العهىىىىم  (2)االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى 
ان يكىىون موقعىىًا مىىن العيىىو مقىىدم السىىيال وان ال يتيىىمن و ويشىىترط فىىي السىىيال ان يكىىون مكتوبىىًا ,(3)عنهىىا

او فيهىىا مساسىىًا بكرامىىة الجهىىات او  العامىىةالسىىيال عبىىارات غيىىر الئقىىة او يترتىىب عهيهىىا ايىىرارًا بالمصىىهحة 
 مجهىى ان يتيىىمن السىىيال االستييىىاال حىىول مسىىألة عامىىة تىىدخل يىىمن اختصىىاص  يجىىبو االشىىخاص , 

وان ال ينطوي السيال عهى مصالح شخصىية واال تحىول السىيال مىن وسىيهة رقابيىة  االتحادي العامة الخدمة
 .(4)الى شخصية وهو ما ال يمكن قبوله

النىىواب الحىىق فىي التعقيىىب عهىىى  مجهى وال يمكىن ادراج اك ىىر مىن سىىيال فىىي الجهسىة الواحىىدة ولعيىىو       
النواب السماال لرئي  احدى الهجان المتخصصة التعقيب او ابداء مالحية  مجه االجابة , ويحق لرئي  

 مجهىىىى االجابىىىىة لىىىىدى رئاسىىىىة ان يىىىىودع  االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى يحىىىىق لىىىىرئي  و عىىىىن االجابىىىىة , 
النىىواب لمراقبىىة عمىىل  مجهىى التىىي يسىىتعين بهىىا  وبهىىذا فىىأن السىىيال يعىىد مىىن الوسىىائل الرقابيىىة المهمىىةالنواب,
يخهىو مىن التعقيىد ويمكىن انتهىاء االمىر بتنىازل العيىو مقىدم السىيال كمىا ؛  االتحىادي العامىة الخدمىة مجه 

                                                           

فيصىىىل شىىىطناوي , وسىىىائل الرقابىىىة البرلمانيىىىة عهىىىى اعمىىىال السىىىهطة التنفيذيىىىة فىىىي النيىىىام الدسىىىتوري االردنىىىي خىىىالل فتىىىرة ( 1)
 – 2353, ص 2011( , 9) 25( , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة جامعىىة النجىىاال لالبحىىا  , االردن , مجهىىد 2003-2009)

2354. 
, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد  2018( لسىىىنة 13قىىىم )/اواًل( مىىىن قىىىانون مجهىىى  النىىىواب وتشىىىكيالته ر 30المىىىادة )( 2)
 .2018( لسنة 4499)
 .176صمصدر سابق , , , الهيئات المستقهة وعالقتها بالسهطة التشريعية في العراق هشام جميل كمال ارحيم ( 3)
العىراق , بحى  منشىور فىي سهى زكي نوري عيات , التنييم القىانوني لرقابىة مجهى  النىواب عهىى الهيئىات المسىتقهة فىي ( 4)

 . 101, ص  2017,  23مجهة دراسات البصرة , العدد 
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هنا ال يجوز تقديم و النواب  مجه عن سياله , وقد يحصل ان يكون السيال مرتبطًا بمويوع محال لهجان 
 .(1)لتقريرهاالسيال قبل تقديم الهجان 

 طرال مويوع عام لهمناقشة  .2
اذا كىىان لهسىىيال صىىفة شخصىىية فىىأن طىىرال مويىىوع عىىام لهمناقشىىة يعىىد مىىن وسىىائل الرقابىىة البرلمانيىىة        

الهادئىىىة , اذ تتىىىيح هىىىذر الوسىىىيهة العيىىىاء البرلمىىىان المجىىىال الرحىىىب لمناقشىىىة مسىىىائل ذات صىىىهة بالشىىىيون 
 مجهى ل هذر الوسيهة تطبيىق ديمىوقراطي يرمىي الىى فىتح حىوار بىين تم  إذ,  (2)الداخهية او الخارجية لهدولة

ان هىىىذر الوسىىىيهة اوسىىىع نطىىىاق مىىىن و والبرلمىىىان لهوصىىىول الىىىى أنجىىىع السياسىىىات ,  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة
الوسىىىيهة السىىىابقة الن السىىىيال يقتصىىىر عهىىىى السىىىائل والمسىىىيول أمىىىا هىىىذر الوسىىىيهة فتعنىىىي مىىىنح حىىىق الناقشىىىة 

واب لعشرين عيو من اعياء , ففي مصر أجاز النيام الداخهي لمجه  الن (3)جميعهم عياء المجه ال
 . (4)طرال مويوع عام لهمناقشة ان يطهبواالمجه  

لىىم يتيىىمن الىىىنص عهىىى تهىىىت  1952امىىا فىىي االردن فىىىأن دسىىتور الممهكىىة االردنيىىىة الهاشىىمية لعىىىام        
اجىىاز النيىىام الىىداخهي  إذ,  (5)الوسىىيهة ولكىىن االنيمىىة الداخهيىىة لمجهىى  االمىىة االردنىىي نيمىىت هىىذر الوسىىيهة

ا بطهىب مناقشىة عامىة % مىن اعيىاء المجهى  ان يتقىدمو 15لمجه  النواب لألئتالف النيابي او الكتهىة او 
اجىىاز النيىىام الىىداخهي لمجهىى  االعيىىان لخمسىىة فىىأك ر مىىن و , (6)يجىىوز ان يدقىىَدم الطهىىب مىىن قبىىل الحكومىىةو 

النواب لخمسة  مجه , وفي العراق اجاز قانون  (7)اجاز لهحكومة ذلتو االعيان ان يتقدموا بطهب المناقشة 

                                                           

خالد عبد االمير الجاروت و رشا شىاكر حامىد , القيىود الدسىتورية عهىى عمىل السىهطة التنفيذيىة والتشىريعية فىي العىراق , ( 1)
 . 152, ص 2012,  12بح  منشور في مجهة اهل البيت عهيهم السالم , العدد 

 . 102زكي نوري عيات , مصدر سابق , صسهى ( 2)
 . 2366فيصل شطناوي , مصدر سابق , ص( 3)
, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد  2016( لسنة 1المصري رقم )لمجه  النواب  ةالداخهي الالئحة( من 230المادة )( 4)

 . 2016مكرر )ب( لسنة  14
دراسىىة مقارنىىة ,  –فرحىىان نىىزال احميىىد المسىىاعيد , الرقابىىة البرلمانيىىة عهىىى اعمىىال السىىهطة التنفيذيىىة فىىي النيىىام النيىىابي ( 5)

 . 176, ص 2006كهية الدراسات القانونية العهيا ,  -اطروحة دكتورار قدمت الى جامعة َعمان العربية لهدراسات العهيا 
( 5247, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد ) 2013االردني لسىنة ( من النيام الداخهي لمجه  النواب 132المادة )( 6)

 . 2013لسنة 
( 5266, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ) 2014االردني لسنة ( من النيام الداخهي لمجه  االعيان 100المادة )( 7)

 .2014لسنة 



187 
 

 مجه يدخل يمن اختصاصات  م لهمناقشةطرال مويوع عا واالنواب ان يطهب مجه في  اً وعشرين عيو 
 .(1)االتحادي العامة الخدمة

 االستجواب  .3
يعىىد االسىىتجواب وسىىيهة رقابيىىة ذات طبيعىىة اتهاميىىة ال تقىىف عنىىد حىىدود طهىىب االجابىىة عهىىى سىىيال         

, وترتيبىىًا عهىىى ذلىىت يكىىون االسىىتجواب وسىىيهة رقابيىىة متقدمىىة قياسىىًا مىىع الوسىىائل الرقابيىىة  (2)عيىىو البرلمىىان
, وقىىد ينتهىىي االسىىتجواب بسىىحب ال قىىة مىىن الحكومىىة , وقىىد مىىنح النيىىام الىىداخهي لمجهىى  النىىواب (3)السىىابقة

 هىى مجالمصىىري الي مىىن اعيىىاء المجهىى  الحىىق فىىي توجيىىه اسىىتجواب الحىىد الىىوزراء او نىىوابهم او رئىىي  
وبما ان رئي  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة يخيع لما يخيع له الوزراء من ,  (4)الوزراء او احد نوابه

, فقىىد قيىىت الالئحىىة الداخهيىىة لمجهىى  النىىواب بتقىىديم  هاسىىتجواب النىىواب مجهىى احكىىان فأنىىه يجىىوز العيىىاء 
؛ ويبهىو رئىي   (5)طهب االسىتجواب كتابىة الىى رئىي  المجهى  مرفقىًا بهىا بيانىًا وافيىًا لهنقىاط المسىتجوب عنهىا

, ويىدرج االسىتجواب فىي (6)المجه  بذلت من وجىه اليىه االسىتجواب ويدخطىر بىذلت العيىو مقىدم االسىتجواب
سبعة ايام من تاريخ التقديم يست نى  عنمه وال تجوز مناقشته اال بعد ميي مدة ال تقل الجهسة التالية لتقدي

تقديمىىىه مسىىىتوفيًا دة اقصىىىاها سىىىتون يومىىىًا مىىىن تىىىاريخ مىىى فىىىيمىىىن ذلىىىت حىىىاالت االسىىىتعجال ويجىىىب ان ينىىىاقت 
, وينقيي االستجواب بزوال صىفة مىن وجىه اليىه او زوال عيىوية النائىب مقىدم االسىتجواب او  (7)لهشروط

؛ وقىد ينتهىي االسىتجواب بسىحبه مىن (8)دون مناقشىتهمىن ان ينتهي الدور الذي تىم خاللىه تقىديم االسىتجواب 
ًا عهىى االقىل , يهىي تهىت االجىراءات تقىديم طهىب سىحب ال قىة موقعى (9)الجهسة فيمقدمه أما كتابة او شفاهة 

                                                           

 . 2018( لسنة 13رقم )/اواًل( من قانون مجه  النواب 30المادة )( 1)
,  2018د. داود مىىراد حسىىين الىىداودي , االنيمىىة السياسىىية , الطبعىىة ال انيىىة , دار الريىىاحين لهنشىىر والتوزيىىع , بابىىل , ( 2)

 . 119ص
بح  منشىور فىي مجهىة العهىوم القانونيىة د. حسن تركي عمير , الرقابة البرلمانية ومستقبل النيام السياسي في العراق , ( 3)

 . 74, ص 2016والسياسية , جامعة ديالى , المجهد الخام  , العدد االول , 
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 216المادة )( 4)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 217المادة )( 5)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 218المادة )( 6)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 219المادة )( 7)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 225المادة )( 8)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 224المادة )( 9)
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, وبعىىىد مناقشىىىة االسىىىتجواب يصىىىدر المجهىىى  قىىىرارًا بحجىىىب ال قىىىة (1)النىىىواب مجهىىى مىىىن عشىىىر عىىىدد اعيىىىاء 
 .(2)بأغهبية عدد اعيائه

اسىىىىتجواب وزيىىىىر او أك ىىىىر  اعيىىىىاءرداخهي لمجهىىىى  االعيىىىىان الي مىىىىن فىىىىي االردن مىىىىنح النيىىىىام الىىىىو        
رئىي  الىوزراء عىن أي مىن  يسىتجوب؛ وترتيبىًا عهىى ذلىت  (3)ويشترط فىي االسىتجواب مىا يشىترط فىي السىيال

المدنيىة  الخدمىة مجهى يمكىن اسىتجواب رئىي  و المدنيىة ؛  الخدمىةالمسائل الداخهىة فىي اختصاصىات ديىوان 
, كما مىنح النيىام الىداخهي لمجهى  النىواب ذلىت الحىق الي عيىو مىن اعيىاء  الوزراءاحد  بوصفهمباشرة 

المدنيىىىة  الخدمىىىة مجهىىى النىىىواب اسىىىتجواب رئىىىي  الىىىوزراء او رئىىىي   مجهىىى فىىىأذا اراد عيىىىو ,  (4)المجهىىى  
النواب متيمنًا مويوع االستجواب؛وان يبهىو  مجه فيجب عهيه تقديم طهب االستجواب مكتوبًا الى رئي  

( واحىىدًا وعشىىرين 21فىىي )؛ وعهيىىه االجابىىة تحريريىىًا  (5)النىىواب ذلىىت الىىى مىىن يدىىراد اسىىتجوابه مجهىى رئىىي  
ز ان تقل تهت المدة عن ذلت في الحاالت المستعجهة اذا ما وافق من وجه اليه االستجواب عهىى ويجو يومًا,

 . (6)تقصيرها

عيىىو فىىي مجهىى  م مىىن اي قىىدَ أمىىا فىىي العىىراق فىىأن تقىىديم طهىىب االسىىتجواب لىىي  بتهىىت السىىهولة اذ يد      
 .(7)ويقترن بموافقة خمسة وعشرين عيواً  النواب

وقد عالجت التشريعات المقارنة االستجواب في الحاالت المستعجهة ؛ ففىي مصىر فقىد قيىت المىادة        
بىأن يشىترط لمناقشىة االسىتجواب ميىي  2016( لعىام 1( من الالئحة الداخهية لمجه  النىواب رقىم )219)

مسىتعجهة التىي يرتأيهىا ما ال يقل عن سبعة ايام في االقل من تاريخ تقديمه ؛ ويسىت نى مىن ذلىت الحىاالت ال
, أمىىا فىىي االردن فقىىد قيىىت الفقىىرة )أ( مىىن المىىادة  مىىن وجىىه اليىىه االسىىتجوابوافىىق عهيهىىا النىىواب وي مجهىى 

ن الجابىة عهىى االسىتجواب تكىون اسىبوعيبىان المىدة االعتياديىة لمن النيام الداخهي لمجهى  االعيىان ( 96)
ويجوز تقصيرها في الحاالت المستعجهة اذا رأى رئي  المجه  ذلت ووافق من وجه اليىه االسىتجواب عهىى 

                                                           

 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 226المادة )( 1)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 228المادة )( 2)
 . 2014 االردني لسنة االعيان( من النيام الداخهي لمجه  95المادة )( 3)
 . 2013لسنة االردني ( من النيام الداخهي لمجه  النواب 126المادة )( 4)
 . 2013االردني لسنة لمجه  النواب  النيام الداخهي( من /أ127المادة )( 5)
 . 2013االردني لسنة لمجه  النواب  النيام الداخهي( من /أ128المادة )( 6)
 . 2018( لسنة 13قانون مجه  النواب رقم )( من 31المادة )( 7)
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( مىىن النيىىام الىىداخهي لمجهىى  النىىواب حكمىىًا ممىىا اًل بموجىىب 128ذلىىت , كمىىا اوردت الفقىىرة )أ( مىىن المىىادة )
يعال  الحىاالت  مما الً  اً ص, لكن لم يتيمن التشريع العراقي ن 2019 عام التعديل الذي جرى عهى النيام

ممىىا يقتيىىي  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى رئىىي  النىىواب فىىي اسىىتجواب  مجهىى التىىي تتطهىىب اسىىتعجال 
 التدخل التشريعي .

 التحقيق البرلماني .4
يعد التحقيق البرلماني من وسائل الرقابة البرلمانية الناجعة لجمع المعهومىات فىي المسىائل المختهفىة         
( من دستور مصر لعام 125منحت المادة )فقد ,  (1)بالشيون االقتصادية او االدارية او السياسية المتعهقة
ن الالئحىة الداخهيىة لمجهى  ( مى240نيمىت ذلىت المىادة )و لمجه  النواب سهطة التحقيق البرلمىاني  2014

النىىىىواب؛ وتأسيسىىىىًا عهىىىىى ذلىىىىت لمجهىىىى  النىىىىواب سىىىىىهطة التحقيىىىىق فىىىىي أي شىىىىأن مىىىىن الشىىىىيون الداخهىىىىة فىىىىىي 
وفىىي االردن فىىأن دسىىتور سىىنة  المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة , المدنيىىة او الجهىىاز الخدمىىة مجهىى اختصاصىىات 

عهيها فهي وسيهة نابعة من الوييفة ال يرورة لهنص هنات َمن يرى لم ينص عهى تهت الوسيهة ؛ و  1952
ذكىىىرر  عهىىىى الىىىرغم مىىىن 2005وفىىىي العىىىراق فىىىأن دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام , (2)لمجهىىى  االمىىىةالرقابيىىىة 

, وهذا ال يخل بحق البرلمان فىي رقابىة اعيىاء السىهطة لوسائل الرقابة البرلمانية لم يذكر التحقيق البرلماني
التحقيىىق وسىىيهة نابعىىة  بوصىىف؛  (3)وبيىىمنها مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىاديالتنفيذيىىة والهيئىىات المسىىتقهة 

/ انيىىىًا( مىىىن النيىىىام الىىىداخهي لمجهىىى  النىىىواب لسىىىنة 32المىىىادة ) وقىىىد اقىىىرت؛  مىىىن الوييفىىىة الرقابيىىىة لهبرلمىىىان
سىىىهطة التحقيىىىق مىىىع أعيىىىاء مجهىىى  الىىىوزراء ومجهىىى  الرئاسىىىة وأي مسىىىيول فىىىي السىىىهطة ب لهمجهىىى  2016
لمجهىى  النىىواب  ومىىن  مىىةن مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي يباشىىر مهىىام ذات طبيعىىة تنفيذيىىة ا, و التنفيذيىىة

التحقيىىىىق فىىىىي أي شىىىىأن مىىىىن شىىىىيون مجهىىىى  الخدمىىىىة العامىىىىة االتحىىىىادي يمىىىى  المصىىىىهحة العامىىىىة او حقىىىىوق 
 المواطنين.

 
 

                                                           

د. عهي كايم الرفيعي , وسائل الرقابة البرلمانية عهى الحكومة , بح  منشور في مجهة العهوم القانونية , جامعة بغداد ( 1)
 .51, ص 2007( , 2( , العدد )22, المجهد )

 . 2365-2364فيصل شطناوي , مصدر سابق , ص( 2)
بشىر الجبىوري و هاشىىم حسىين عهىىي الجبىوري , وسىيهة التحقيىىق البرلمىاني فىي الرقابىىة عهىى اعمىىال  د. عىامر عيىات عبىىد( 3)

( , 28( , العىدد )1دراسة في يل الدساتير العراقية , بح  منشور في مجهىة تكريىت لهعهىوم القانونيىة , المجهىد ) –الحكومة 
 . 27, ص 2015
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 وسائل رقابية أخرى  .5
الوسائل السابقة لم يرد ما ينايرها فىي  فياًل عنتيمنت التشريعات المقارنة وسائل رقابية أخرى         

 التشريعات العراقية تتم ل باالتي:

 االقتراحات بقرارات او برغبة . أ
اقتراحىىىىات تتعهىىىق بالشىىىىيون النىىىواب لهحكومىىىىة مىىىن  مجهىىىى يتم ىىىل االقتىىىراال برغبىىىىة مىىىا يقدمىىىىه عيىىىو        
ر يىدخل يىمن اختصاصىات النىواب الصىدار قىرا مجهى اما االقتراال بقرار فهو اقتراال يقدمه عيىو ,العامة

, وقىىد قننىىت االقتىىراال (1)هة العيىىاء الحكومىىةالقتىىراال كوسىىيهة ال ينطىىوي عهىىى مسىىائفىىأن ا ومىىن  مىىةالمجهىى  
 ومن  مة؛ ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 234( من الدستور المصري والمادة )133برغبة المادة )

النواب أن يقدم اقتراال برغبة لرئي  الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة ؛ أو ان  مجه يمكن الي عيو في 
, أمىىا فىىي النىىواب الصىىدار قىىرار يخىىص الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة  مجهىى يتقىىدم بىىاقتراال بقىىرار الىىى 

ن ( مىىى103( مىىىن النيىىام الىىداخهي لمجهىىى  النىىواب و المىىادة )135هىىىذر الوسىىيهة المىىادة ) ذكىىرتاالردن فقىىد 
النيام الداخهي لمجه  االعيىان , لكىن لىم نجىد مىا ينايرهىا فىي التشىريع العراقىي , وهنىات مىن يىرى ان تهىت 

انهىىا تنتهىىي بقىىرارات ال  عهىىى الىىرغم مىىنالوسىىيهة ال تعىىد مىىن الوسىىائل الرقابيىىة بىىل مىىن االجىىراءات التشىىريعية 
 .(2)قوانين

 لجان االستطالع والمواجهة. ب
ية هىذر الوسىيهة ؛ بىل ورد الىنص عهيهىا فىي الالئحىة الداخهيىة لمجهى  النىواب لم تقنن الدساتير المصىر       

المدنيىة  الخدمىة مجهى التىي تخىص لجنىة لهمواجهىة واالسىتطالع الي مىن المسىائل  تىأليفيقرر المجه   إذ
, ولىم (3)او عشىرين مىن اعيىائه النىواب مجهى بناًء عهى اقتراال رئىي   او الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة

 ينص التشريع االردني والعراقي عهى ما يناير تهت الوسيهة.
 
 
 
 

                                                           

 . 127د. خهيل عبد المنعم مرعي , مصدر سابق , ص( 1)
 . 2368فيصل شطناوي , مصدر سابق , ص( 2)
 . 2016( لسنة 1رقم )المصري ( من الالئحة الداخهية لمجه  النواب 245المادة )( 3)
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 طهبات االحاطة والبيانات العاجهة . ت
رئىي  الجهىاز النىواب طهبىًا يهىدف مىن وراءر الىى احاطىة  مجهى يقصد بهذر الوسيهة ان يقدم عيو        

هذر  قننت اذ, (1)الى أمر ذات اهمية عاجهة غير وارد في جدول اعياء المجه  المركزي لهتنييم واالدارة
 . اً مشابه اً ا في االردن والعراق فهم نجد نص؛ أم 2014( من الدستور المصري لعام 134المادة ) الوسيهة

 العرائا والشكاوى.  
بىىىأن لكىىىل مىىىواطن ان يتقىىىدم لمجهىىى   2014( مىىىن الدسىىىتور المصىىىري لعىىىام 138قيىىىت المىىىادة )          

التىىي يجىىب عهيهىىا نيىىر الشىىكوى واعىىالم المجهىى  ى االخيىىر احالتهىىا لهجهىىة المختصىىة النىىواب بشىىكوى يتىىول
 .(2)بنتائجها ليتولى بدورر احاطة مقدم الشكوى عهمًا بما  لت اليه

لكىىل اردنىىي الحىىق فىىي مخاطبىىة  1952 سىىنة( مىىن دسىىتور 17أمىىا فىىي االردن فقىىد منحىىت المىىادة )        
,أمىا (4)؛ والنيام الداخهي لمجه  االعيىان(3), كما نيم ذلت النيام الداخهي لمجه  النواب العامةالسهطات 

 في العراق فهم نجد نصًا مشابهًا.

 غير المباشرة نيًا : وسائل الرقابة البرلمانية  ا

 الخدمىىىةوسىىىائل الرقابىىىة البرلمانيىىىة المباشىىىرة يسىىىتطيع البرلمىىىان فىىىرا رقابتىىىه عهىىىى اجهىىىزة  فيىىىاًل عىىىن      
فحىىص مىىا ترفعهىىا اليىىه مىىن تقىىارير  بواسىىطة أمدورر فىىي تعيىىين ريسىىاء تهىىت االجهىىزة  بواسىىطةالمدنيىىة سىىواء 

لتشىريعات المقارنىة, وسىنبين بايجىاز تهىت دورية , ولكن نطاق تهت الوسائل لي  بدرجىة واحىدة فىي العىراق وا
 الوسائل وعهى النحو االتي :

 المدنية  الخدمةتعيين ريساء اجهزة  .1
رأينىىا فىىي مصىىر أن رئىىي  الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىىيم واالدارة كهيئىىة مسىىتقهة يعىىين بقىىرار مىىن رئىىىي         

واليىة ريسىاء الهيئىات المسىتقهة حىدد الدسىتور مىدة و النىواب باغهبيىة االعيىاء  مجهى الجمهورية بعىد موافقىة 
, وبذلت المدنية الخدمة مجه ان رئي  الجهاز هو ذاته رئي  و باربعة سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة ؛ 

                                                           

 . 134د. خهيل عبد المنعم مرعي , مصدر سابق , ص( 1)
 . 133د. خهيل عبد المنعم مرعي , مصدر سابق , ص( 2)
 . 2013لسنة االردني ( من النيام الداخهي لمجه  النواب 147المادة )( 3)
 . 2014لسنة االردني ( من النيام الداخهي لمجه  االعيان 107المادة )( 4)
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ئىىىي  الجهىىىاز يمكىىىن لمجهىىى  النىىىواب فىىىرا رقابىىىة غيىىىر مباشىىىرة عهىىىى الجهىىىاز عىىىن طريىىىق فحىىىص ترشىىىيح ر 
 شغل المنصب. ليمان وصول االجدر ل

؛ أمىا رئىي  ديىوان  (1)المدنيىة احىد الىوزراء يسىميه رئىي  الىوزراء الخدمة مجه أما في االردن فيرأ        
الىىوزراء بنىىاًء عهىىى تنسىىيب رئىىي  الىىوزراء واقتىىران القىىرار  مجهىى قىىرار مىىن صىىدر بتعيينىىه فيالمدنيىىة  الخدمىىة

ونائبىىه واالعيىىاء مىىن  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى فىىي العىىراق يرشىىح رئىىي  أمىىا ,  (2)بىىاالرادة المهكيىىة
النواب , وتأسيسًا عهى ذلت فأن فحىص االسىماء المرشىحة مىن  مجه ويخيعون لمصادقة  الوزراء مجه 
 الخدمىة مجهى النواب والمصادقة عهيها وسيهة مهمة ليىمان وصىول افيىل االشىخاص الدارة  مجه قبل 

 .  االتحادي العامة
ونالحىىي ممىىا سىىهف بيانىىه ان لمجهىى  النىىواب فىىي مصىىر دورًا رياديىىًا فىىي عمهيىىة تعيىىين رئىىي  الجهىىاز        

المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة وكىىذلت الحىىال فىىي العىىراق ؛ الن الدسىىتور فىىي كىىل منهمىىا أقىىر لهبرلمىىان بىىذلت , أمىىا 
 الخدمىىىىة مجهىىىى ورئىىىىي  مدنيىىىىة ال الخدمىىىىةفىىىىي تعيىىىىين رئىىىىي  ديىىىىوان  فىىىىي االردن فهىىىىي  لمجهىىىى  االمىىىىة دور  

ومىن ( من الدستور 120الوزراء تأسيسًا عهى حكم المادة ) مجه ألن الديوان تأس  بنيام اصدرر المدنية؛
 المدنية .  الخدمةالمدنية ومجه   الخدمةفي تعيين رئيسي ديوان  لم يترت لمجه  االمة دور    مة
 المدنية  الخدمةفحص التقارير الدورية الجهزة  .2

بىىأن يرفىىع الجهىىاز تقريىىرًا سىىنويًا وافيىىًا عىىن  2014( مىىن دسىىتور عىىام 217فىىي مصىىر قيىىت المىىادة )       
( 10فىي االردن قيىت المىادة )و الىوزراء ,  مجهى النىواب و رئىي  الجمهوريىة و رئىي   مجهى نشاطه الى 
سىىنويًا عىىن  المدنيىىة تقريىراً  الخدمىىةبىىأن يرفىىع ديىوان المعىدل  2020( لسىىنة 9المدنيىة رقىىم ) الخدمىىةمىن نيىىام 

 الخدمىىىة مجهىى ويرفىىع نسىىخة منىىه الىىى  ؛ الىىوزراء مجهىىى نشىىاطه الىىى رئىىي  الىىوزراء تمهيىىدًا لعريىىة عهىىى 
 العامىىة الخدمىىة مجهىى أمىىا فىىي العىىراق فىىأن ,  االمىىة مجهىى فهىىو ال يرفىىع تقريىىرر الىىى  ومىىن  مىىة؛ (3)المدنيىىة

الوزراء ومجه  النواب ورئي  الجمهورية , وترتيبًا عهىى فحىص مىا  مجه يرفع تقريرًا سنويًا الى  االتحادي
وتقريىىىر  الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارةتقيىىىيم اداء فىىىي مصىىىر النىىىواب  مجهىىى ورد فىىىي التقريىىىر يسىىىتطيع 

 . وكذلت الحال في العراق خالفًا لما هو عهيه في االردن مسيوليته اذا ما لم  اليعف في ادائه

                                                           

 . 2020( لسنة 9/أ( من نيام الخدمة المدنية االردني رقم )6المادة ) (1)
 . 2020( لسنة 9نيام الخدمة المدنية رقم )من /أ( 46المادة ) ( 2)
( تقيىي )المهغىى 1955( لسىنة 11االردنىي رقىم )( من قىانون ديىوان المىويفين المىدنيين 5( من المادة )7كانت الفقرة )( 3)

 بأن يرفع الديوان تقريرًا سنويًا عن اعماله الى  مجه  النواب ومجه  الوزراء والوزراء .
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 الفرع الثاني

 االتحادي العامة الخدمة مجلسج الرقابة البرلمانية على نتائ

ترتب الدساتير عهىى السىير فىي طىرق الرقابىة السىالفة البيىان نتىائ  محىددة ؛ ولكىن لىي  معنىى ذلىت         
اذ مىىن الممكىىن ان ال تتحقىىق المسىىيولية  مسىىيولية,التهىىت الوسىىائل وتحقىىق  اسىىتعمالوجىىود تىىالزم حتمىىي بىىين 

؛ فيكىون  تحقىق المسىيولية, وقىد تصىل وسىائل الرقابىة السىابقة الىى (1)وسىائل الرقابىة السىابقة عهى الىرغم مىن
تتحقىق المسىيولية الفعل الىذي  يم لوقد المدنية, الخدمةاز المتخصص بشيون الجزاء هو اعفاء رئي  الجه

, وترتيبىىًا عهىىى ذلىىت نىىرى مىىن (2)أساسىىه جريمىىة وفىىق احكىىام قىىانون العقوبىىات او أي نىىص عقىىابي أخىىر عهىىى
فىىي الفقىىرة  نىىدر المدنيىىة فىىي الفقىىرة االولىىى , فيمىىا  الخدمىىةاعفىىاء ريسىىاء اجهىىزة  نىىدر االهميىىة بمكىىان ان 

 ال انية المسيولية الجنائية .
 المدنية  الخدمةاواًل : اعفاء ريساء اجهزة 

فىىي الحىىاالت المحىىددة  بىىأن يعفىىى ريسىىاء الهيئىىات المسىىتقهة 2014قيىىى دسىىتور عىىام فىىي مصىىر         
الىىىذي يجىىىوز بموجبىىىه لىىىرئي   2015( لسىىىنة 89, وترتيبىىىًا عهىىىى ذلىىىت صىىىدر القىىىرار بقىىىانون رقىىىم ) (3)قانونىىىاً 

 : (4)الجمهورية اعفاء رئي  الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة في الحاالت االتية
 اذا ارتكب فعاًل يم  أمن الدولة وسالمتها وقامت عهى ذلت دالئل جدية .  .1
 حالة فقدان رئي  الجهاز االعتبار وال قة . .2
قد يخل رئي  الجهاز بما مناط به من واجبات وييفية اخالاًل من شىأنه ان يىي ر عهىى المصىالح العهيىا  .3

 . العامةلهدولة او مصالح أي من االشخاص المعنوية 
ب المتصىىهة اذا فقىىد رئىىي  الجهىىاز شىىرطًا مىىن الشىىروط الىىالزم توافرهىىا لشىىغل المنصىىب مىىن غيىىر االسىىبا .4

  بويعه الصحي .
يمكىىن لمجهىى  النىىواب  االولوبىذلت فهنىىات طىىريقين العفىىاء رئىىي  الجهىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة ؛       

واذا مىىا سىىحبت ال قىىة منىىه  ,ولىىه بعىىد اسىىتجوابه سىىحب ال قىىة منىىه ان يراقىىب رئىىي  الجهىىاز بالوسىىائل السىىابقة 
( من المادة االولى من القرار بقانون رقم 2يصدر قرارًا من رئي  الجمهورية باعفائه استنادًا الحكام الفقرة )

                                                           

 . 262فرحان نزال احميد المساعيد , مصدر سابق , ص( 1)
 . 77حسن تركي عمير , مصدر سابق , ص د.( 2)
 . 2014عام المصري لدستور ال( من 216المادة )( 3)
 . 2015( لسنة 89رقم )حول حاالت اعفاء ريساء الهيئات المستقهة في مصر ( من القرار بقانون 1المادة )( 4)
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ات المسىىىتقهة , أمىىىا الطريىىىق ال ىىىاني فيتم ىىىل بأمكىىىان رئىىىي  بشىىىأن اعفىىىاء ريسىىىاء الهيئىىى 2015( لسىىىنة 89)
( 4, 3, 1قىىق الحىىىاالت المنصىىوص عهيهىىىا فىىي الفقىىىرات )الجمهوريىىة أعفىىاء رئىىىي  الجهىىاز مباشىىىرة عنىىد تح

أ ىىار هىىذا القىىرار بقىىانون جىىداًل حىىول مىىا اذا كىىان يمىى  اسىىتقاللية الهيئىىات المسىىتقهة , لىىذلت فقىىد  المىىذكورة انفىىاً 
 . (1)ويطهق يد السهطة التنفيذية في التأ ير عهيها

االمىىة مسىىيولية غيىىر مباشىىرة عبىىر  مجهىى أمىىا فىىي االردن فقىىد رأينىىا بىىأن مسىىيولية رئىىي  الىىديوان امىىام       
وبعىد االسىتجواب  المدنية فهىي مسىيولية مباشىرة ؛ الخدمة مجه تقرير مسيولية رئي  الوزراء أما مسيولية 

المىدني او رئىي  الىوزراء ويسىتهزم ذلىت االغهبيىة المطهقىة ؛ واذا مىا  الخدمىة مجهى يمكن طىرال ال قىة بىرئي  
  .(2)طرال ال قة بالوزراة باكمهها وعهيها ان تستقيل عديد طرحت ال قة برئي  الوزراء فأنه 

 بىأنالمعىدل  2009( لسىنة 4رقىم ) االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى قىانون  فقىد قيىىأما في العراق       
ونائبىىىه  االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى لمجهىىى  النىىىواب السىىىهطة القانونيىىىة فىىىي توقيىىىع الجىىىزاء عهىىىى رئىىىي  

واالعيىاء اذا مىىا ارتكىىب فعىاًل مىىن االفعىىال المحىددة قانونىىًا , اذ قيىىى بعىزل الىىرئي  او نائبىىه او االعيىىاء 
النىىىواب اذا مىىىا ارتكىىىب أي مىىىن االفعىىىال  مجهىىى الىىىوزراء المقتىىىرن بمصىىىادقة  مجهىىى بنىىىاًء عهىىىى اقتىىىراال مىىىن 

 :(3)االتية

 عدم الكفاءة. -
 عدم االستقامة . -
ه بواجبىىىات وييفتىىىه اخىىىالاًل أو نائبىىىه أو اي مىىىن اعيىىىائ االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى اخىىىالل رئىىىي   -

 .جسيماً 
 مجهىىى ويتخىىىذ وقىىد جعىىىل القىىىانون ان الجىىزاء المترتىىىب عهىىىى أي االفعىىال السىىىالفة البيىىىان هىىو العىىىزل ,       

ادة بعىىىىىد اسىىىىىتجوابه امت ىىىىىااًل الحكىىىىىام المىىىىى االتحىىىىىادي العامىىىىىة الخدمىىىىىة مجهىىىىى النىىىىىواب قىىىىىرارًا بأعفىىىىىاء رئىىىىىي  
 . 2005/ امنًا/ه( من دستور 61)

                                                           

فىىي الفصىىل االول الصىىفحة  2015لسىىنة ( 89سىىبق لنىىا بيىىان وجهىىات النيىىر المختهفىىة التىىي ا ارهىىا القىىرار بقىىانون رقىىم ) (1) 
68.  
 . 1952عام االردني لدستور ال( من 54/2المادة )( 2)
 المعدل . 2009( لسنة 4/ امنًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )5المادة )( 3)
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يكىىن المشىىرع الدسىىتوري موفقىىًا فىىي ترتيىىب جىىزاء العىىزل لتعىىارا ذلىىت مىىع جىىزاء االعفىىاء الىىوارد فىىي  ولىىم     
اال بعىىىد اتبىىىاع اجىىىراءات قانونيىىىة / امنىىىًا/ه( مىىىن الدسىىىتور , وان عقوبىىىة العىىىزل ال تفىىىرا 61نىىىص المىىىادة )

 فيىىىاًل عىىىنالمعىىىدل ,  1991( لسىىىنة 14محىىىددة فىىىي قىىىانون انيىىىباط مىىىويفي الدولىىىة والقطىىىاع العىىىام رقىىىم )
وينقصىها اختالف اال ار القانونية بين العزل واالعفاء , وان االسباب التىي اوردهىا القىانون تتسىم بالعموميىة 

  التحديد.

 المدنية  الخدمةجهزة  انيًا : المسيولية الجنائية ال

يىىىىذهب مفهىىىىوم المسىىىىيولية الجزائيىىىىة الىىىىى تحمىىىىل مىىىىا يترتىىىىب عهىىىىى قيىىىىام اركىىىىان الجريمىىىىة مىىىىن نتىىىىائ         
قانونيىىىىىة,وتتم ل تهىىىىىت النتىىىىىائ  بالعقوبىىىىىة او التىىىىىدبير االحتىىىىىرازي الىىىىىذي يرتبىىىىىه القىىىىىانون عهىىىىىى مرتكىىىىىب الفعىىىىىل 

المدنيىة جريمىة وفقىىًا  الخدمىىةالجهىاز المتخصىىص فىي شىيون رئىي  الفعىل الصىادر عىىن  يم ىىلفقىد ,(1)المجىرم
الحكام القانون االمر الذي يجعل مجرد اعفاء رئيسه لي  كافيًا بل البىد مىن معاقبتىه جنائيىًا ؛ الن المشىرع 

المدنيىىة باالسىىتقالل لتمكينهىىا مىىن اداء واجبهىىا عهىىى الوجىىه االفيىىل ومهمىىا اجتهىىد  الخدمىىةوان نعىىت اجهىىزة 
غيىر القىانون  وتتخىذاء افيل االشخاص لهعمىل فىي تهىت االجهىزة فأنهىا قىد تجانىب الصىواب المشرع في انتق

 . العامةسبياًل في اشغال الويائف 

, وتتبع ذات االلية (2) لية خاصة لمحاكمة رئي  الجمهورية 2014ففي مصر فقد رسم دستور عام        
لمحاكمىىة الىىوزراء اذا مىىا اتهىىم أي مىىنهم فىىي جريمىىة الخيانىىة العيمىىى ؛ أمىىا فىىي غيىىر ذلىىت مىىن الجىىرائم فتتبىىع 

الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة  وتسىىري ذات االحكىىام عهىىى رئىىي , (3)فىىي محاكمىىة الىىوزراء العامىىةالقواعىىد 
والتي المعدل  1964( لسنة 118ي لهتنييم واالدارة رقم )( من قانون الجهاز المركز 9امت ااًل لحكم المادة )

 .قيت بخيوع رئي  الجهاز لالحكام التي يخيع لها الوزراء

                                                           

منشىىىورات الطبعىىىة ال ال ة,المجهىىىد االول , القسىىىم العىىىام ,  –د. محمىىىود نجيىىىب حسىىىني , شىىىرال قىىىانون العقوبىىىات الهبنىىىاني ( 1)
 . 643, ص 1998, بيروت ,  الحقوقية الحهبي

 . 2014 المصري لعام دستورال( من 159المادة )( 2)
 . 2014 المصري لعام  دستورال( من 173المادة )( 3)
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-55في االردن فقد رسم المشرع الدستوري  لية خاصة لمحاكمىة الىوزراء تكفهىت ببيانهىا المىواد ) أما       
المالحىي انىه لىم يشىمل بهىا ريسىاء الهيئىات ؛ و (1) 1952( من دسىتور الممهكىة االردنيىة الهاشىمية لسىنة 57

المدنيىىىىىة فىىىىىي اجىىىىىراءات  الخدمىىىىىةالمدنيىىىىىة وديىىىىىوان  الخدمىىىىىة مجهىىىىى المسىىىىىتقهة , وهنىىىىىا يجىىىىىب ان نميىىىىىز بىىىىىين 
المدنيىة فيرأسىه وزيىر يسىميه رئىي  الىوزراء وبالتىالي فهىو يحىاكم بىذات  الخدمةفيما يتعهق بمجه  المحاكمة؛

المدنيىىة فهىىو هيئىة مسىىتقهة يرأسىىه شخصىىًا  الخدمىةاجىراءات محاكمىىة الىىوزراء المرسىومة دسىىتوريًا , أمىىا ديىىوان 
 . العامةيتبع رئي  الوزراء وبالتالي يحاكم وفقًا لهقواعد 

مىن المحكمىة االتحاديىة العهيىا الجهىة  2005رية العىراق لعىام أما في العراق فقد جعل دستور جمهو         
, وتهت االحكام  (2)الوزراء مجه المختصة قانونًا بالفصل فيما يوجه الى رئي  الجمهورية والوزراء ورئي  

وبالتىىالي  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ال تشىىمل ريسىىاء الهيئىىات المسىىتقهة ومنهىىا بطبيعىىة الحىىال رئىىي  
 . العامةلهقواعد  يحاكم وفقاً 

 المطلب الثاني

 رقابة القضاء االداري على اعمال مجلس الخدمة العامة االتحادي

بسهطة تقديرية في بيان مدى أههية المتقىدم الجتيىاز االختبىارات المقىررة الخدمة المدنية جهزة اتتمتع        
المشروعية , االمر الذي يجعىل خيىوعها قانونًا؛وقد تسيء تهت االجهزة التقدير مما توصم اجراءاتها بعدم 

 .مفر منه لحماية مبدأ المشروعية لرقابة القياء االداري امرًا ال

كما ان سهطة تهت االجهزة ليست عهى نطاق واحد ؛ فقد يتشارت بعيىها مىع الىدوائر المختصىة فىي        
لىبعا االخىر منهىا عقىد لىه اجراءات الترشيح ويبقى اصدار قىرار التعيىين لهجهىة المختصىة ؛ فىي حىين ان ا

 نىرى ان نقىف عهىى ذلىتالقانون االختصاص فىي اجىراءات الترشىيح واصىدار قىرار التعيىين , وتأسيسىًا عهىى 

                                                           

الىىىى النيابىىىة العامىىىة بموافقىىىة مجهىىى  النىىىواب بموجىىىب قىىىرار يصىىىدرر المجهىىى  باغهبيىىىة عىىىدد فىىىي االردن تىىىتم احالىىىة الىىىوزراء ( 1)
, ويحىىاكمون فىىي العاصىىمة امىىام المحىىاكم المختصىىة عمىىا ينسىىب الىىيهم مىىن جىىرائم تتصىىل مىىن الدسىىتور( 56اعيىىائه )المىىادة 
العمىىل مىىن تىىاريخ صىىدور قىىرار  , وال تمنىىع اسىىتقالة الىىوزير مىىن محاكمتىىه كمىىا يوقىىف عىىن مىىن الدسىىتور (55بويىىائفهم )المىىادة 

 . من الدستور (57بأحالته لهنيابة العامة )
 . 2005/سادسًا( من دستور جمهورية العراق لعام 93المادة )( 2)
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نطىىاق رقابىىة القيىىاء االداري عهىىى اعمىىال مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي واوجىىه رقابىىة القيىىاء االداري 
 . (1)في فرعين متتاليين عهى قرارات مجه  الخدمة العامة االتحادي بالتعيين

 

 

                                                           

عهىى نمىط مجهىى   1879اسىتجابة لالصىوات التىي نىىادت بانشىاء قيىاء اداري فىىي مصىر فقىد انشىى  مجهى  الدولىة عىىام ( 1)
؛ وابىىداء الىىرأي فىىي المشىىروعات والهىىوائح أمىىا مىىا  ء فىىي المويىىوعات التىىي تعىىرا عهيىىهالدولىىة الفرنسىىي وكىىان مخىىتص باالفتىىا

يتعهق بالقياء فقد كانت له الوالية في الغاء القرارات غير المشروعة والتعويا عنها ان كان لىه مقتيىى , ولكىن عهىى أ ىر 
فقد الغي المجه  بعد فترة وجيزة من انشائه ولم يكتب له مباشرة اختصاصاته , وقد عىادت  ما انتابت مصر من ايطرابات

فكرة إنشاء قياء اداري متخصص تراود نفو  المنادين باالصالال ؛ وعهى أ ىر ذلىت قىدمت الحكومىة مقترحىًا بانشىاء مجهى  
وكانىىىىت لهمجهىىىى   1946( لسىىىىنة 112الدولىىىىة ووافىىىىق عهيىىىىه البرلمىىىىان وبعىىىىد حصىىىىول مصىىىىادقة المهىىىىت صىىىىدر القىىىىانون رقىىىىم )

اختصاصىىىات قيىىىائية واستشىىىارية , ولكىىىن محكمىىىة القيىىىاء االداري  نىىىذات لىىىم تكىىىن لهىىىا الواليىىىة العامىىىة فىىىي نيىىىر المنازعىىىات 
االداريىىة انمىىا تخىىتص بنيىىر جىىزء منهىىا وتبقىىى المحىىاكم العاديىىة صىىاحبة الواليىىة العامىىة , وعنىىدما اعيىىد تنيىىيم مجهىى  الدولىىة 

توسع اختصاص المجه  فاصبح ينير في المنازعات الخاصة بعقىود االلتىزام واالشىغال العامىة  1949لسنة  9بالقانون رقم 
؛  م اعيد تنييم  1955لسنة  165 م اصبح له االختصاص في نير المنازعات لسائر العقود االدارية بموجب القانون رقم 

يىة العامىة فىي نيىر المنازعىات االداريىة حتىى صىدر ولكن لم يكن المجه  يمتهت الوال 1959لسنة  55المجه  بالقانون رقم 
والىىذي عقىىد لهمجهىى  اختصىىاص النيىىر فىىي جميىىع المنازعىىات االداريىىة, أمىىا فىىي  1972لسىىنة  47قىىانون مجهىى  الدولىىة رقىىم 

( مىىىن 100االردن يجىىىب تسىىىهيط اليىىىوء عهىىىى عىىىدة مراحىىىل مىىىر بهىىىا القيىىىاء االداري , المرحهىىىة االولىىىى فقىىىد قيىىىت المىىىادة )
عهى ان درجات المحاكم واقسامها وألية سير العمل فيها وانواعها تحدد بقانون خاص عهىى ان  1952دني لعام الدستور االر 

لىىم يتيىىمن  1952( لسىىنة 26يىىتم إنشىىاء قيىىاء اداري وعهىىى درجتىىين ؛ وعنىىد صىىدور قىىانون تشىىكيل المحىىاكم النياميىىة رقىىم )
تمييىز اختصىاص الفصىل فىي بعىا المنازعىات االداريىىة انشىاء محكمىة قيىاء اداري رغىم حكىم الدسىتور انمىا عهىىد لمحكمىة ال

عالوة عهىى الصىفتين الجزائيىة والمدنيىة ؛ االمىر الىذي أ ىار الخىالف الفقهىي حىول وجىود او عىدم وجىود قيىاء اداري فىي هىذر 
حيى   1989لسىنة  11المرحهة , أما المرحهة ال انية تبدأ من تاريخ صدور قانون محكمة العدل العهيا الميقت )المهغى( رقىم 

قيىىىى هىىىذا القىىىانون بتشىىىكيل محكمىىىة عىىىدل عهيىىىا متخصصىىىة بالفصىىىل فىىىي المنازعىىىات االداريىىىة ؛ ورغىىىم ان القىىىانون قىىىد حىىىدد 
اختصاصىىات المحكمىىة عهىىى سىىبيل الحصىىر لكنىىه حقىىق ازدواج النيىىام القيىىائي فىىي االردن , وكىىان القىىانون المىىذكور ميقتىىًا 

( 12 ة فقد الغي القانون السىابق وحىل محهىه قىانون محكمىة العىدل العهيىا رقىم )لحين عودة الحياة البرلمانية , أما المرحهة ال ال
حيىى  وسىىع هىىذا القىىانون مىىن اختصاصىىات محكمىىة العىىدل العهيىىا الىىذي اصىىبح يشىىمل جميىىع الطعىىون الخاصىىة  1992لسىىنة 

كما الغى التحصين بقرارات الوييفة وانتخابات مجال  البهدية كما لها اختصاص قياء التعويا ايافة الى قياء االلغاء 
 1952( مىن دسىتور 100التشريعي لهقرارات االدارية , أما المرحهة الرابعة فبعد التعديل الدستوري الذي اجىري عهىى المىادة )

والىىذي تيىىمن  2014( لسىىنة 27والىىذي قيىىى بتشىىكيل القيىىاء االداري عهىىى درجتىىين صىىدر قىىانون القيىىاء االداري رقىىم )
رية والمحكمة االدارية العهيا . عىامر احمىد الشىخانبه , تنيىيم المحىاكم االداريىة فىي التشىريع تشكيل محكمتين ؛ المحكمة االدا

 وما بعدها . 32, ص 2016كهية الحقوق ,  –االردني , رسالة ماجستير قدمت الى جامعة الشرق االوسط 
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 االولالفرع 

 العامة االتحادي اعمال مجلس الخدمةرقابة القضاء االداري على نطاق 

اختهفت صىالحيات اجهىزة الخدمىة المدنيىة فىي االنيمىة المقارنىة والعىراق فىي نطىاق اصىدار القىرارات        
رقابتىىه عهىىى اعمىىال تهىىت االجهىىزة ؛ لىىذا , وتبعىىًا لىىذلت اختهفىىت صىىالحية القيىىاء االداري فىىي بسىىط االداريىىة 

نرى من االهمية بمكان الوقوف عهىى اختصىاص مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي ومىا ينىايرر فىي االجهىزة 
 المقارنة في اصدار قرارات ادارية نهائية ؟

كمىا ,(1)يعرف القرار االداري بأنه "تصرف قانوني منفرد صادر عن سىهطة اداريىة يتمتىع بقىوة تنفيذيىة"      
افصاال جهة االدارة عن ارادتها المنفردة والمهزمة بقصد احدا  ا ر قانوني يكون جائزًا وممكنىًا "يعرف بأنه 

ان هىىذا التعريىىف  وعهىىى الىىرغم مىىن ,(2)بأنشىىاء مركىىز قىىانوني جديىىد او بتعىىديل او الغىىاء مركىىز قىىانوني قىىائم"
 االولمن توجه له بسهام النقد من جانبين ؛ يتم ل االك ر ذيوعًا اال انه لم ين د من سهام النقد ؛ فمن الفقه 
دون عناصىىرر ؛ والجانىىب االخىىر يتم ىىل فىىي ان مىىن فىىي أن هىىذا التعريىىف سىىهط اليىىوء عهىىى شىىروط القىىرار 

 .(3)كهمة االفصاال فيها تجاهل لهقرار االداري اليمني

نطىىىىىىاق  2016( لسىىىىىىنة 81( مىىىىىىن قىىىىىىانون الخدمىىىىىىة المدنيىىىىىىة رقىىىىىىم )3فىىىىىىي مصىىىىىىر رسىىىىىىمت المىىىىىىادة )        
 اختصاصات مجه  الخدمة المدنية , اذ انتيم نصها عهى النحو االتي :

ينشأ مجه  لهخدمة المدنية بغرا تقديم المقترحات الخاصىة بتطىوير الخدمىة المدنيىة وتحسىين الخىدمات  "
 العامة في البالد , ويقوم عهى وجه الخصوص باالتي :

الىوزير  أملمدنية سواء من رئي  مجه  الىوزراء ابداء المشورة فيما يطرال عهيه من قيايا الخدمة ا. أ
 المختص او رئي  الجهاز .

 ابداء الرأي في مشروعات القوانين والهوائح المتعهقة بالخدمة المدنية .. ب

                                                           

الطبعىة فىي يىوء الفقىه واالجتهاد,رنىة دراسىة تأصىيهية مقا –د. عصام نعمة اسماعيل , الطبيعة القانونية لهقرار االداري ( 1)
 . 109, ص 2009االولى,منشورات الحهبي الحقوقية , بيروت , 

 2010دراسىة مقارنىة , بىدون طبعىة , دار النهيىة العربيىة , القىاهرة ,  –د. رأفت فودة , عناصر وجود القرار االداري ( 2)
 . 49,ص

 . 182, ص 2013االولى , مكتبة السنهوري , بغداد , القياء االداري , الطبعة د. وسام صبار العاني , ( 3)
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 ابداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية ومويفي الخدمة المدنية.. ت
 الخدمة المدنية . ابداء الرأي في البرام  التدريبية المقدمة لمويفي.  
 ابداء الرأي في القيايا المتعهقة باالخالقيات المهنية لمويفي الخدمة المدنية .. ج
 ابداء الرأي فيما يتعهق بالموازنة المخصصة لهخدمة المدنية .. ال
 تقديم مقترحات تحسين اداء الخدمة المدنية ..  

دمىىة المدنيىىة ينحصىىر فىىي يتجهىىى مىىن ذلىىت بىىأن دور مجهىى  الخ ,ويشىىكل مجهىى  الخدمىىة المدنيىىة ..." 
ت التخاذ قىرارات نطاق تقديم المقترحات وابداء الرأي فيما يتعهق بتطوير الخدمة المدنية , وال يتعدى ذل

فيتىىىىولى دراسىىىة الويىىىىائف الشىىىىاغرة واحتياجىىىىات أمىىىىا الجهىىىاز المركىىىىزي لهتنيىىىىيم واالدارة , اداريىىىة نهائيىىىىة 
, فيمىىىا تبقىىىى سىىىهطة اصىىىدار قىىىرار التعيىىىين   (1)حالىىىوزارات والمشىىىاركة مىىىع الىىىدوائر فىىىي اجىىىراءات الترشىىىي

ولكىىن يتمتىىع رئىىي  ,  (2)هسىىهطة المختصىىة المتم هىىة بىىالوزير او المحىىافي او رئىىي  مجهىى  ادارة الهيئىىةل
الجهاز بصالحيات الوزير وفقًا لما منصىوص عهيىه فىي القىوانين والهىوائح فيمىا يتعهىق بالشىيون االداريىة 

السهطة القانونيىة فىي اصىدار القىرارات النهائيىة فيمىا يتعهىق بالعىامهين فىي والمالية لهمجه  ؛ وبالتالي له 
 الجهاز بما يخص تعيينهم وتأديبهم وترفيعهم ونقههم وغيرها من الجوانب االدارية والفنية لهجهاز.

المعىىدل لىىديوان الخدمىىة المدنيىىة بالعديىىد  2020( لسىىنة 9عهىىد نيىىام الخدمىىة المدنيىىة رقىىم )وفىىي االردن      
لتنييم شيون الوييفة العامة وتطويرها , ولكن لي  لهديوان اصدار قرارات نهائيىة مهزمىة  تسعىمن المهام 

؛ويتشىارت مىع الىوزارات لهوزارات انما يكتفي بتقديم بالدراسات والمقترحات وابداء الرأي والتنسىيق مىع الوزارات
وتبقى سهطة اصدار قرار , (3)العامة الويائفوالدوائر التي تيم وييفة عامة في اجراءات ترشيح شاغهي 

                                                           

اشترط الفقىه لصىحة القىرار االداري ان يكىون عمىل قىانوني صىادر عىن االدارة بارادتهىا المنفىردة , وترتيبىًا عهىى ذلىت فىان  (1)
كل منفىرد عىن قىرار اجراءات الترشيح السابقة عهى صدور قرار التعيين ال تي ر في المراكز القانونية وال يمكن الطعن بهىا بشى

الكتاب ال اني , الطبعة االولى  -د. شاب توما منصور , القانون االداري التعيين ؛ لهمزيد حول شروط القرار االداري راجع 
, الطبعىة االولىى ,  االداري وتمييزر عن قىرار االدارة د. برهان رزيق , القرار؛  397, ص 1980بدون دار ومكان نشر , ,
د. مصطفى ابو زيد فهمي , القياء االداري ومجه  الدولىة , الطبعىة ال ال ىة ؛  19, ص 2016وريا , ون دار نشر , سبد

د. ميسىىاء محمىىد شىىور و د. غىىازي عىىاطف مقهىىد , مبىىاد  القىىانون ؛  267, ص  1966سىىكندرية , , منشىىأة المعىىارف , اال
 ؛  101, ص 2019,  االداري العام , الطبعة االولى , مكتبة زين الحقوقية واالدبية , بيروت

/ه( مىىن 9المىىادة ) . 2016( لسىنة 81رقىىم )المصىري ( مىىن الالئحىة التنفيذيىىة لقىانون الخدمىىة المدنيىىة 44- 27) المىواد (2)
 المعدل . 2020( لسنة 9نيام الخدمة المدنية االردني رقم )

 المعدل . 2020( لسنة 9/ه( من نيام الخدمة المدنية االردني رقم )9المادة ) (3)
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ويتمتع رئي  ديوان الخدمة المدنية بصىالحيات الىوزير لتسىيير شىيون الىديوان  , (1)التعيين لهوزير المختص
امىا مىا , ة اصىدار قىرارات نهائيىة فيمىا يخىص مويفيىه وتنييم خدمة مويفيه؛وترتيبًا عهى ذلت يتمتىع بسىهط

يفين او حتىىىىى المشىىىىاركة فىىىىي يخىىىىص مجهىىىى  الخدمىىىىة المدنيىىىىة فهىىىىي  لىىىىه سىىىىهطة قانونيىىىىة فىىىىي تعيىىىىين المىىىىو 
 ال يصد قرارات ادارية نهائية . ومن  مةتعيينهم,

باختصىىىاص التعيىىىين واعىىىادة التعيىىىين والترقيىىىة يتمتىىىع مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة االتحىىىادي وفىىىي العىىىراق       
, وذات الحكىىىىم نصىىىىت عهيىىىىه المىىىىادة  2005( مىىىىن دسىىىىتور جمهوريىىىىة العىىىىراق لعىىىىام 107بموجىىىىب المىىىىادة )

المعىىدل , وترتيبىىًا عهىىى ذلىىت  2009( لسىىنة 4/ انيىىًا( مىىن قىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي رقىىم )9)
السىيما و اصىدار قىرارات نهائيىة مهزمىة لهىوزارات والهيئىات يتمتع مجه  الخدمة العامة االتحادي باختصىاص 

تمتع رئي  مجه  الخدمة العامة االتحادي بصالحيات الوزير في فياًل عن في التعيين واعادة التعيين , 
لىىىىه سىىىىهطة اصىىىىدار قىىىىرارات اداريىىىىة مهزمىىىىة  ومىىىىن  مىىىىةتسىىىىيير شىىىىيون المجهىىىى  بالجوانىىىىب االداريىىىىة والماليىىىىة 

 .(2)لمويفيه

اتيىىح ممىىا سىىبق بيانىىه ان مجهىى  الخدمىىة المدنيىىة فىىي مصىىر ال يصىىدر قىىرارات نهائيىىة بىىالتعيين وال        
يتشارت مع الوزارات في اجراءات ترشيح شىاغهي الويىائف الشىاغرة ؛ امىا الجهىاز المركىزي لهتنيىيم واالدارة 

لىه اصىدار , و يىة مهزمىة لهىا يصىدر قىرارات نهائان دون من فانه يتشارت مع الوزارات في اجراءات الترشيح 
وال ينيىر  النهائيىةقىرارات ال, لذلت فأن القياء االداري في مصر يبسط رقابته عهىى ه مويفيقرارات مهزمة ل

, وكذلت الحكم فىي االردن الن مجهى  في اجراءات الترشيح اال بمناسبة النير في مشروعية تهت القرارات 
ديىوان الخدمىة مىا يتشىارت مىع الىوزارات فىي اجىراءات الترشىيح , االخدمة المدنية ال يصدر قرارات تعيين وال 

يكىون نطىاق  فىي حىين, مشاركة الوزارات في اجراءات الترشيح وتبقى لهوزير سىهطة التعيىين فيتولى المدنية 
فىي العىراق اوسىع عهىى اعمىال مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي ؛ الن االخيىر يتمتىع رقابة القياء االداري 

 اختصاص المجه  اتجار مويفيه . فياًل عنباختصاص اصدار قرارات تعيين نهائية مهزمة لهوزارات 

                                                           

اختيىار وتعيىين المىويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة ( من تعهيمىات /أوب وج24)المادة  (1)
/سىابعًا( مىن قىانون مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي رقىم 5المادة ) .2020لسنة في االردن والعقود الشامهة لجميع العالوات 

 المعدل . 2009( لسنة 4)
 المعدل . 2009( لسنة 4/سابعًا( من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم )5)المادة (2)
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وقد يقدال في الذهن تسايل  عن موقف القياء االداري في العراق من نير القىرارات االداريىة الصىادرة عىن 
 ؟ االتحادي العامة الخدمة مجه يئات المستقهة ويدخل يمن الهيئات المستقهة بطبيعة الحال اله

 المفويىىية المسىىتقهة لالنتخابىىات 8/1/2006( فىىي 3/2006عىىد مجهىى  الدولىىة فىىي قىىرارر المىىرقم )        
ىىىن الفقىىىه َمىىىن ذهىىىب بحىىىق ان هىىىذا القىىىرار محىىىل نيىىىر فا لهيئىىىات لىىىي  مىىىن دوائىىىر الدولىىىة والقطىىىاع العىىىام , وم 

انهىا ممولىة مىن الموازنىة و المستقهة هي مىن دوائىر الدولىة وان لىم تكىن تابعىة لهحكومىة النهىا ميسسىة بقىوانين 
, ونحىن نييىد هىذا االتجىار بىأن الهيئىات  (1)لهدولة وعهيه فىأن قراراتهىا خايىعة لرقابىة القيىاء االداري العامة

اريىة خايىعة لرقابىة القيىاء االداري , وينطبىق المستقهة مىن ادارات الدولىة ومىا يصىدر عنهىا مىن قىرارات اد
 . االتحادي العامة الخدمة مجه االمر عهى قرارات التعيين الصادرة عن 

 الفرع الثاني 

  التعيينمجلس الخدمة العامة االتحادي باوجه رقابة القضاء االداري على قرارات 

ًا موافق اً بمعنى ان القرار االداري صدر صحيحتتمتع قرارات التعيين بقرينة المشروعية والصحة ؛          
( 47رقم )الدولة المصري  مجه قانون  ؛ وقد بينمن العيوب ولكن يمكن ا بات عك  ذلت  لهقانون خالياً 

ان يكون مرجع الطعن عيب الشكل او عيب عدم االختصاص او اساءة استعمال السهطة او  1972لسنة 
الىذي سىهكه المشىرع ذاتىه وهىو السىبيل ؛  (2)الخطأ في تأويهها او تطبيقهىاعيب مخالفة القانون او الهوائح او 

االسباب التي يمكن ان يستند اليها رافىع  2014( لسنة 27االردني اذ بين في قانون القياء االداري رقم )
 : (3)الدعوى متم هة باالتي

 عدم االختصاص . .1
 تأويهها او تطبيقها .مخالفة الدستور او القوانين او االنيمة او الخطأ في  .2
 اقتران القرار او اجراءات اصدارر بعيب الشكل . .3
 اساءة استعمال السهطة . .4
 عيب السبب . .5

                                                           

 . 169د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد , مصدر سابق , ص( 1)
 . 1972( لسنة 47رقم )المصري ( من قانون مجه  الدولة 10المادة )( 2)
 . 2014( لسنة 27رقم )االردني /أ( من قانون القياء االداري 7المادة )( 3)
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المشىىرع االردنىىي فىىي حكىىم القىىرار االداري امتنىىاع االدارة او رفيىىها عىىن اتخىىاذ قىىرار اداري يجىىب  وعىىد      
 بىاجراءالمصىري  هكه المشرعالذي سذاته عهيها اتخاذر قانون , وبذلت فقد سار المشرع االردني عهى النه  

 الربط بين اركان القرار االداري واسباب الغائه .

تبعًا الركان القرار اوجه الطعن بااللغاء  1979( لسنة 65الدولة رقم ) مجه قانون حدد وفي العراق      
 : (1)االداري والمتم هة باالتي

 يمات .هاالنيمة او التعان يتيمن االمر او القرار خرقًا لهقانون او  .1
 خالفًا لقواعد االختصاص او معيبًا في شكهه .ان يكون االمر او القرار قد صدر  .2
او القىىرار خطىىأ فىىي تطبيىىق القىىانون او االنيمىىة او التعهيمىىات او فىىي تفسىىيرها او فيىىه االمىىر ان يتيىىمن  .3

في حكم االوامر والقرارات التي يجوز الطعن فيها الىرفا او  ويدعداساءة او تعسف في استعمال السهطة ؛ 
 االمتناع عن اتخاذ قرار او أمر كان واجب عهيها اتخاذر قانونًا.

وييخىىذ عهىىى المشىىرع العراقىىي االيىىطراب فىىي اسىىتعمال المفىىردات اذ اسىىتعمل مفىىردات متشىىابهة تىىودي      
نيمة او التعهيمات وكان ممكن االكتفاء بعبارة مخالفىة ؛ من قبيل مخالفة القانون او اال (2)ذاته الى المعنى
 القانون .

اعتادت التشريعات بيىان االجىراءات التىي تسىهكها االجهىزة ذات االختصىاص الختيىار االفيىل مىن وقد     
بين المتقدمين والتأكىد مىن تىوافر الشىروط القانونيىة فىي المرشىح لهتعيىين ؛ وان عىدم مراعىاة تهىت الشىروط أو 

نزاهىة فىي عمهيىة التعيىين تعزيىز قىيم الشىفافية وال وان؛ بعيب مخالفىة القىانون االجراءات يوصم قرار التعيين 
؛ (3)الرغىام االدارة عهىى العىودة لجىادة الصىواب يتطهىب رقابىة حقيقيىة عهىى عمهيىة التعيىين بمراحههىا المختهفىة

ىن و المعيب , التعيين قرار الغاء االداري لصيانة مبدأ المشروعية و وهنا يبرز دور القياء  عهىى ذلىت نىرى م 
سىنبين  إذ؛  (4)عيب مخالفة القىانون فىي قىرارات التعيىينرقابة القياء االداري عهى  نبيناالهمية بمكان ان 

رقابىة  نىدر فىي الفقىرة ال انيىة و الشىروط المويىوعية والشخصىية فىي الفقىرة االولىى , الرقابىة القيىائية عهىى 
 القياء االداري عهى اجراءات التعيين.

                                                           

 . 1979( لسنة 65/ انيًا/هى( من قانون مجه  الدولة رقم )7المادة )( 1)
 . 218د. وسام صبار العاني , مصدر سابق , ص( 2)
من منيىور مقىارن ,  –عبد المعطي عقهة الهاشم , تقويم أس  تعيين المويف العام في التشريعات االردنية وتطبيقاتها ( 3)

 .46, ص 2010جامعة َعمان العربية , في اطروحة قدمت الى كهية الحقوق 
 وما بعدها . 216ينير د. وسام صبار العاني , مصدر سابق , صاالخرى  القرار االداريلهمزيد حول عيوب  (4)
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 التعيينشروط  : رقابة القياء االداري عهى اوالً 

 لرقابة عهى الشروط الشخصية : م ارقابة القياء االداري عهى الشروط المويوعية ؛  سنبين اوالً 

 رقابة القياء االداري عهى الشروط المويوعية  .1
بوجىود درجىة وييفيىة  االولتقىوم عهىى شىرطين مويىوعيين يتم ىل  العامىةبينا فيمىا سىبق ان الوييفىة       

يشىىترط فىىي محىىل القىىرار و شىىاغرة ؛ واالخىىر صىىدور القىىرار االداري بىىالتعيين مىىن الجهىىة المختصىىة قانونىىًا , 
االداري بالتعيين ان يكون ممكنًا من الناحية الواقعية او القانونية ؛ أما اذا كان محل قرار التعيين مستحيل 

 يدعىىينولىىي  فقىىط قابىىل لاللغىىاء او الىىبطالن وم ىىال ذلىىت عنىىدما عمىىاًل او قانونىىًا كىىان القىىرار االداري منعىىدم 
الدولىىة الفرنسىىي الىىى انعىىدام قىىرار التعيىىين الىىذي  مجهىى شىىخص فىىي وييفىىة هىىي مشىىغولة اصىىاًل , وقىىد ذهىىب 

المجهىى  ان الدرجىىة الوييفيىىة غيىىر  وعىىديقيىىي بتعيىىين عىىدد أكبىىر مىىن عىىدد الىىدرجات الوييفيىىة الشىىاغرة ؛ 
 .(1)وكيل أو ان المويف مجاز او مسحوب اليدشاغرة ما دامت مشغولة من 

بيرورة ان تكون الدرجة الوييفية  2016( لسنة 81المدنية رقم ) الخدمةففي مصر قيى قانون         
تكىىون ادارة المىىىوارد البشىىرية فىىي كىىل وزارة او هيئىىىة او محافيىىة مهزمىىة باعىىداد بيىىىان  إذ؛  (2)شىىاغرة وممولىىة

يتيمن حصر الويائف الممولة وان تحدد الويىائف الشىاغرة والمشىغولة منهىا يىمن كىل مجموعىة ؛ وبعىد 
لمشرع اذ اشترط ا,(3)اعتماد البيان المذكور من الجهة المختصة يرسل الى الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة

قيىت المحكمىة االداريىة العهيىا المصىرية و ,  (4)كخطوة اولى لعمهيىة التعيىين تىوفر الدرجىة الوييفيىة الشىاغرة
بأن " . . . وما دام هذا التعيين  12/1/1957ق( في الجهسة الميرخة في 2لسنة  743في الطعن رقم ) 

درجىات خاليىة فىي الميزانيىة تسىمح يخيع من ناحية االدارة لقيود البد مىن مراعاتهىا اخصىها يىرورة وجىود 
 . (5)بهذا التعيين . . ."

                                                           

دراسىة  –د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , الرقابىة القيىائية عهىى شىروط التعيىين فىي الوييفىة العامىة اوردر ( 1)
,   2013مقارنىىة , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة المحقىىق الحهىىي لهعهىىوم القانونيىىة والسياسىىية , العىىدد االول , السىىنة ال ال ىىة عشىىر , 

 . 168ص
 . 2016( لسنة 81رقم )مصري ال( من قانون الخدمة المدنية 12المادة )( 2)
 . 2016( لسنة 81رقم )المصري ( من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 27المادة  )( 3)
 .81, مصدر سابق ,  ص 2016لسنة  81رقم  د. صالال سيد عبد العال , شرال احكام قانون الخدمة المدنية( 4)
 . 169مصدر سابق , صد. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , ذكرر ( 5)
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المدنية لجنىة تتكىون مىن اربعىة  الخدمةأما في االردن فتعد كل دائرة جدواًل باحتياجاتها ويشكل ديوان       
اشىىخاص مىىن مىىويفي الىىديوان ومنىىدوب عىىن ادارة تطىىوير االداء الميسسىىي والسياسىىات فىىي رئاسىىة الىىوزراء 

يرشىىىىىىىحهما المرجىىىىىىىع المخىىىىىىىتص ؛ تتىىىىىىىولى دراسىىىىىىىة تهىىىىىىىت ودائىىىىىىىرة الموازنىىىىىىىة ومنىىىىىىىدوب عىىىىىىىن الىىىىىىىدائرة المعنيىىىىىىىة 
, فقىىد ورد فىىي حكىىم محكمىىىة هىىىاالن عنيىىمان تىىوفر الىىدرجات الوييفيىىىة الشىىاغرة قبىىل االعىى,و (1)االحتياجىىات

" . . . فىىىأن الويىىائف التىىىي يىىىتم التعيىىين فيهىىىا البىىىد ان  7/5/2011( فىىىي 491/2011العىىدل العهيىىىا رقىىم )
وتأسيسىىىًا عهىىىى ذلىىىت فىىىأن القىىىرار  العامىىىةتكىىىون مدرجىىىة فىىىي جىىىدول تشىىىكيالت الويىىىائف المقىىىر فىىىي الموازنىىىة 

منحىىه عىىالوات وامتيىىازات المىىدراء الممنوحىىة لغيىىرر يعىىد الصىىادر بنقىىل المسىىتدعي الىىى مىىدير الرقابىىة الماليىىة و 
 .(2)قرارًا منعدمًا الن هذر الدائرة مستحد ة وهذا المسمى الوييفي غير مدرج في جدول التشكيالت..."

( 24المدنيىة رقىم ) الخدمىةأما في العراق فقد تناول المشرع الشىروط المويىوعية لهتعيىين فىي قىانون        
 مجه , وهذا االتجار اكدر (3)وجعل عهى رأ  تهت الشروط توفر درجة وييفية شاغرةالمعدل  1960لسنة 

لهمجهىى  )بصىىفتها التمييزيىىة  نىىذات( الىىى ان ". . . وجىىد ان  العامىىةالدولىىة فىىي احكامىىه ؛ فقىىد ذهبىىت الهيئىىة 
رًا المىىدعي سىىبق ان رشىىح لتعيينىىه بوييفىىة مىىدير عىىام فىىي وزارة العمىىل والشىىيون االجتماعيىىة ولىىم يصىىدر أمىى

بالتعيين لعدم وجود وييفة شاغرة وبناًء عهى طهبه نقل الى وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي  م قدم طهبًا 
الى وزارة العمل والشيون االجتماعية يطهب فيه تعيينىه بوييفىة مىدير عىام لتىوفر الشىاغر وحيى  ان ترشىيح 

ين لعدم توفر الشاغر ال يكسب المويىف حقىًا المدعي لهتعيين بوييفة مدير عام دون ان يصدر أمرًا بالتعي
ركىىىىن ال ينعقىىىىد التعيىىىىين  بىىىالتعيين متىىىىى تىىىىوفر الشىىىىاغر الن الترشىىىىيح معىىىىدوم مىىىن الناحيىىىىة القانونيىىىىة الفتقىىىىارر

 . (4)"بدونه...

أما ما يتعهق بالشىرط المويىوعي االخىر فيتم ىل بصىدور قىرار التعيىين مىن الجهىة المختصىة قانونىا         
باصدارر ؛ وينشأ المركز القانوني لهمويف من تاريخ صىدور قىرار التعيىين أمىا مىن يباشىر واجبىات الوييفىة 

سىىه فىىي الوييفىىة قبىىل صىىدور قبىل ذلىىت فىىال يعىىد مويفىىا وان تقايىى لقىىاء عمهىىه مرتبىىًا ؛ كمىىا ان َمىىن يقحىم نف

                                                           

 . 2020( لسنة 9نيام الخدمة المدنية االردني رقم )( من 14المادة )( 1)
دراسىىة مقارنىىة , رسىىالة  –شىىراري , رقابىىة القيىىاء االداري عهىىى اجىىراءات تعيىىين المويىىف العىىام البنىىدر يىىيف اهلل ذكىىرر ( 2)

 . 48, ص 2015جامعة اليرموت , االردن , في ماجستير قدمت الى كهية القانون 
 المعدل . 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )8/1المادة )( 3)
 . 170-169صمصدر سابق , د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , ذكرر ( 4)
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؛ وال يمنىىع ذلىىت مىىن ايىىفاء صىىفة المشىىروعية عهىىى اعمالىىه اسىىتنادًا لنيريىىة  (1)قىىرارًا بتعيينىىه ال يعىىد مويفىىاً 
ان الجهىىاز المركىىزي لهتنيىىيم واالدارة يتشىىارت مىىع الىىوزارات والهيئىىات  رأينىىاففىىي مصىىر ,  (2)المويىىف الفعهىىي

؛ الهيئىةدارة ا مجهى وزير او المحىافي او رئىي  التعيىين لهى في اجراءات الترشىيح وتبقىى سىهطة اصىدار قىرار
وقىىد ترسىىخ ذلىىت فىىي احكىىام القيىىاء فىىأن مجىىرد الترشىىيح ال ييىىفي عهىىى المرشىىح صىىفة المويىىف  ومىىن  مىىة

دون ان مىن  العامىةالمحكمة االدارية العهيا بأن ترشيح المتقىدم لشىغل الوييفىة  عدتاالداري المصري ؛ اذ 
بتعيينىه مىن الجهىة المختصىة ال يكفىي اليىفاء صىفة المويىف العىام عهيىه ؛ فقىد قيىت يصدر قىرار اداري 

بىىأن ". . . ال يمكىىن اعتبىىارر قانونىىًا مويفىىًا معينىىًا فىىي خدمىىة  30/11/1957فىىي جهسىىتها المنعقىىدة بتىىاريخ 
الحكومىىىة ولىىىو كىىىان تقايىىىى بالفعىىىل مقىىىاباًل عىىىن عمهىىىه خاللهىىىا مىىىا دام لىىىم ينشىىىأ فىىىي حقىىىه المركىىىز القىىىانوني 

المدنيىة  الخدمىةيقىال عىن ديىوان ذاتىه االمىر و ,  (3)"لتعيىين ممىن يمهكهىا ...كمويف وهو ال ينشىأ اال بىاداة ا
االردني فهي  له اختصاص اصدار قرارات ادارية بالتعيين انما يتشارت مع الىوزارات فىي اجىراءات الترشىيح 

 ويبقى لهوزير اختصاص اصدار قرار التعيين.

طبقىىىًا هىىىة المختصىىىة باصىىىدار قىىىرار التعيىىىين الج االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى وفىىىي العىىىراق يعىىىد         
 2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ؛ وقىىانون  (4)2005لدسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام 

اذا ما صدر قرار التعيين  لذلت؛ باست ناء بعا الويائف التي تخرج عن اختصاص المجه  ,  (5)المعدل
في الويائف الداخهة في اختصاص المجه  من الوزارات او الهيئات فأن ذلت يعد تجاوزًا عهى اختصىاص 

                                                           

 . 297, مصدر سابق , صد. عهي محمد بدير وأخرون (1)
وهي ان يصدر قرار تعيىين الشىخص دون  اليروف العاديةفي  تتحقق فكرة المويف الفعهي في حالتين ؛ الحالة االولى( 2)

مراعاة ما يتطهبه القانون من شروط واجىراءات وفىي هىذر الحالىة يعتبىر قىرار التعيىين بىاطاًل وتأسيسىًا عهىى ذلىت يمتىد الىبطالن 
درج الفقىه  ليشمل تصرفات ذلت الشخص ؛ ولكىن حمايىة لهجمهىور الىذي يدفعىه حسىن النيىة لالعتىداد بالميىاهر الخارجيىة فقىد

والقياء عهى ايفاء المشروعية عهى التصرفات الصادرة من المويف الفعهىي فمىن غيىر المتصىور ان يطهىب الجمهىور مىن 
المويىف تقىديم مىىا ي بىت تقهىىدر لهوييفىة العامىة , أمىىا الحالىة ال انيىىة فتتم ىل بىاليروف االسىىت نائية ففىي حالىىة حصىول حىىرب او 

شخاص الى مباشرة مهام الوييفة العامة بما يحافي عهىى سىير المرافىق العامىة بىاطراد  ورة او حالة طوار  قد يعمد بعا اال
؛ االمىىر الىىذي يقتيىىي اسىىباغ المشىىروعية عهىىى مىىا يصىىدر مىىن المويىىف الفعهىىي مىىن تصىىرفات ؛ ويحىىق لمىىن يباشىىر شىىيون 

م الوييفىىة العامىىة دون أسىىا  الوييفىىة العامىىة ان يطهىىب مقابىىل لقىىاء مىىا قىىام بىىه , وفىىي غيىىر هىىاتين الحىىالتين فىىأن مباشىىرة مهىىا
قىىانوني يعتبىىر اغتصىىاب لهسىىهطة او انتحىىال لصىىفة المويىىف العىىام وتعىىد التصىىرفات الصىىادرة عىىن مغتصىىب الوييفىىة العامىىة 

     .    133منعدمة ولي  له الحق في أي مقابل مادي. د. مازن ليهو رايي , مصدر سابق , ص
 . 174صمصدر سابق , د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى ,  ذكرر( 3)
 . 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 107المادة )( 4)
 المعدل . 2009( لسنة 4من قانون مجه  الخدمة العامة االتحادي رقم ) / انيًا(9)المادة ( 5)
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 الخدمىةالمجه  ويصيب قرار التعيين بالبطالن وهنا نكىون امىام فكىرة المويىف الفعهىي , وقىد قيىى قىانون 
شىىروط التعيىىين كههىىا او بعيىىها غيىىر متىىوفرة فىىي  المعىىدل بأنىىه اذا  بىىت ان 1960( لسىىنة 24المدنيىىة رقىىم )

المويىىف فهنىىا تكىىون الجهىىة المختصىىة قانونىىًا بىىالتعيين مهزمىىة باقصىىائه , واذا مىىا زال مىىانع التوييىىف فيجىىوز 
المويىف مسىتكماًل لشىروط التعيىين خدمىة فعهيىة  فيهىابقاء المويف عهى ان ال تحتسب المىدة التىي لىم يكىن 

المدنية لم يقىرر بطىالن التصىرفات الصىادرة  الخدمة, وبما ان قانون (1)المدنية الخدمةتطبيقًا الحكام قانون 
 عن المويف غير المستكمل لشروط التعيين فيكون قد اقر بنيرية المويف الفعهي.

 مجهى تجد نيرية المويف الفعهي تطبيقًا لها فىي احكىام القيىاء االداري فىي العىراق , فقىد قيىى و        
". . . ان االعمىىىال   31/1/2011( فىىي 7/2011الدولىىة سىىىابقًا( فىىي قىىرارر المىىرقم )شىىورى  مجهىى الدولىىة )

التي يقوم بها ذلت المويف الذي  بت بأن قرار تعيينه غير مشروع النه صادر باالستناد الى و ائق مزورة 
 .(2)تكون مهزمة لالدارة طبقًا لنيرية االوياع الياهرة . . ." 

 روط الشخصيةرقابة القياء االداري عهى الش .2
م همىىا بسىىط القيىىاء االداري رقابتىىه عهىىى الشىىروط المويىىوعية لهتعيىىين بسىىط رقابتىىه عهىىى شىىروطه         

الشخصىىية لتحقيىىق الغايىىة التىىي ابتغاهىىا المشىىرع منهىىا , فقىىد قيىىت محكمىىة القيىىاء االداري فىىي مصىىر فىىي 
القانونيىة بىين الفىرد والدولىة  بىأن ". . . ال جىدال فىي ان الجنسىية وهىي العالقىة 1950حكم لها صادر عام 

تىىدخل فىىي صىىميم المسىىائل المتعهقىىة بسىىيادة الدولىىة التىىي لهىىا مطهىىق السىىهطان فىىي تعيىىين مىىن يكىىون متمتعىىًا 
 . (3)بجنسيتها. . ." 

وفىىىي االردن فىىىأن محكمىىىة العىىىدل العهيىىىا فريىىىت رقابتهىىىا عهىىىى شىىىروط التعيىىىين ومنهىىىا حسىىىن السىىىيرة         
كشرط استمرار ؛ اذ قيت في حكم لها بأن ". . . ان ما يحتويه مهف احد  مأوالسهوت سواء كشرط ابتداء 

المدرسين من تقارير صادرة من مدير التربية  بت سوء سهوكه مما يجعىل وجىودر يىارًا فىي مىدار  غايتهىا 
 .           (4)تربية اجيال المستقبل تربية صالحة . . . ف ن سهوكه السي  يكفي ال بات سوء سهوكه . . ."

                                                           

 المعدل . 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )62المادة )( 1)
  . 175أزهر منهل موسى , مصدر سابق , صذكرر د. صادق محمد عهي و ( 2)
 . 181د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , مصدر سابق , ص ذكرر( 3)
 . 74بندر ييف اهلل الشراري , مصدر سابق , ص ذكرر( 4)
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تىىىرت القيىىىاء االداري فىىىي العىىىراق أ ىىىرًا محمىىىودًا فىىىي مراقبىىىة مىىىدى تىىىوفر الشىىىروط الشخصىىىية فىىىي و          
شىىورى الدولىىة سىىابقًا( بصىىفتها التمييزيىىة  مجهىى لمجهىى  الدولىىة ) العامىىةالمرشىىح لهتعيىىين , اذ قيىىت الهيئىىة 

بىىىأن " . . . وحيىىى  ان  18/12/2006( فىىىي 2006/انيىىىباط / تمييىىىز /319 نىىىذات فىىىي قرارهىىىا المىىىرقم )
غىىىىرا الت بىىىىىت مىىىىن العمىىىىىر المسىىىىتند الىىىىذي جىىىىىرى التعيىىىىين او ت بيىىىىىت العمىىىىر بموجبىىىىىه هىىىىو المعىىىىول عهيىىىىىه ل

مىىن كهيىىة االداب قسىىم االجتمىىاع وبىىذلت ال يعقىىل ان  1967وحيىى  قىىد لىىوحي بانهىىا خريجىىة عىىام الحقيقي...
ي امىىد الدراسىىة فيهىىا اربىىع سىىنوات الن ذلىىت يتعىىارا وسىىن التخىىرج فىىي الكهيىىة التىى 1947تكىىون مىىن مواليىىد 

االنيباط العام قد التزم وجهة النير القانونية المتقدمة وقيى بىرد دعىوى المدعيىة عهيىه  مجه وحي  ان 
 .(1)قرر تصديقه ورد العريية التمييزية . . ."

  انيا : رقابة القياء االداري عهى اجراءات التعيين 

عية قرارات التعيين ال يقف عند حد فحص الشروط المويوعية رقابة القياء االداري عهى مشرو          
والشخصىىية بىىل يتعىىداها الىىى مراقبىىة االجىىراءات التىىي تسىىهكها االجهىىزة المختصىىة الختيىىار االفيىىل مىىن بىىين 
المتقىىدمين لهتعيىىين فىىي الويىىائف الشىىاغرة , فقىىد مىىر بنىىا ان عمهيىىة التعيىىين تتخهههىىا سهسىىهة مىىن االجىىراءات 

ويائف الشاغرة وانتهاًء ب عداد قائمة النتائ  النهائية تمهيدًا لصدور قرار التعيىين , وقىد ابتداًء من حصر ال
تنحرف الجهة ذات االختصاص بمباشرة تهت االجىراءات فييهىر دور القيىاء االداري فىي دفىع مىا يقىع مىن 

 بمناسبة النير في مشروعية قرار التعيين . مخالفات ومعالجة تهت االنحرافات

( لسىىىنة 81المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىة( مىىىن الالئحىىىة التنفيذيىىىة لقىىىانون 31فىىىي مصىىىر جعهىىىت المىىىادة )         
مىىىىىىىن الجهىىىىىىىاز المركىىىىىىىزي لهتنيىىىىىىىيم واالدارة الجهىىىىىىىة المختصىىىىىىىة قانونىىىىىىىًا بىىىىىىىاالعالن عىىىىىىىن الويىىىىىىىائف  2016
نين رسىىىمت الالئحىىىة التنفيذيىىىة الوسىىىائل القانونيىىىة لالعىىىالن بغيىىىة اتاحىىىة الفرصىىىة الكافيىىىة لهمىىىواطو ؛(2)الشىىىاغرة

الراغبين بالتقديم اليها , ولكن قد يحيد الجهاز عما رسمته الالئحة التنفيذيىة مىن اجىراءات ممىا يسىتدعي ان 
 4456ينبري لها القياء االداري بالرقابة , فقد قيت المحكمة االدارية العهيا فىي مصىر فىي الطعىن رقىم )

بىىأن ". . . يتعىىين عنىىد التعيىىين فىىي  18/11/2000ق اداريىىة عهيىىا( فىىي الجهسىىة المنعقىىدة بتىىاريخ 44لسىىنة 
ان تهتىىزم الجهىىة بشىىروط شىىغل هىىذر الوييفىىة واالجىىراءات المقىىررة لىىذلت ومىىن بينهىىا االعىىالن  العامىىةالوييفىىة 

عنهىىا فىىي صىىحيفتين يىىوميتين فىىاذا خالفىىت الجهىىة االداريىىة شىىرط االعىىالن كىىان قرارهىىا معيبىىًا وقىىاباًل لالبطىىال 
                                                           

 . 183ذكرر د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , مصدر سابق , ص( 1)
  .83, ص, مصدر سابق 2016( لسنة 81د. صالال سيد عبد العال , شرال احكام قانون الخدمة المدنية رقم )( 2)



208 
 

القرارات االدارية حي  ان االلتىزام بىاالعالن عىن الويىائف الشىاغرة والسحب خالل المواعيد المقررة لسحب 
 .(1)من قانون نيام العامهين المقيمين بالدولة . . ." 17التزامًا جوهريًا بمقتيى حكم المادة 

القيىىىاء االداري فىىىي مصىىىر ان اجتيىىىاز االختبىىىار مىىىن االجىىىراءات الجوهريىىىة لهتعيىىىين ويىىىيدي  وعىىىد        
دون اجىىراء مىىن ( تسىىع مدرسىىات 9) عدينىىت 1955القىىرار االداري بىىالتعيين , ففىىي عىىام  تجىىاوزر الىىى بطىىالن

وقىىد اسىىتطهعت وزارة التربيىىة رأي ديىىوان المىىويفين  1951( لسىىنة 210االختبىىار الىىذي يتطهبىىه القىىانون رقىىم )
يصيب قىرار   نذات ؛ فكان رأي الديوان ان اجتياز االمتحان المقرر قانونًا من االجراءات الجوهرية وتجاوزر

التعيىىين باالنعىىدام ويعىىد االجىىر المصىىىروف لهىىن أجىىر مقابىىل عمىىل؛ لكىىىن وزارة التربيىىة كانىىت تىىرى ان قىىىرار 
المدة المقررة قانونًا ؛ غير ان ما استقرت عهيه  فيال يجوز سحبه اال  ومن  مةالتعيين باطل ولي  منعدم 

. هىا "..تجاوز اجراء االمتحان سببًا لبطالن قىرار التعيىين ؛ اذ ورد فىي قىرار ل بعدهاالمحكمة االدارية العهيا 
 .(2)."القانون يستقر بميي ستين يومًا ..قرار التعيين الصادر بدون اداء امتحان عهى خالف 

بسىىطت محكمىىة العىىدل العهيىىا االردنيىىة رقابتهىىا عهىىى االعىىالن عىىن الويىىائف كىىاجراء جىىوهري مىىن و         
بىىىىأن "... تقىىىىوم الىىىىوزارة  13/7/2011( فىىىىي 257/2011التعيىىىىين ؛ اذ ورد فىىىىي قرارهىىىىا المىىىىرقم )اجىىىىراءات 

المدنيىىة بىىاالعالن عىىن تهىىت الويىىائف فىىي صىىحيفة محهيىىة واحىىدة عهىىى االقىىل  الخدمىىةوبالتنسىىيق مىىع ديىىوان 
ي المدنيىىىة هىىىو مجىىىرد اعىىىالن عىىىن هىىىذر الوييفىىىة فىىىي الموقىىىع االلكترونىىى الخدمىىىةوحيىى  ان مىىىا قىىىام بىىىه ديىىىوان 

الخاص به ولم يعهن عن هذر الوييفة في الصىحيفة اليوميىة وعهىى ذلىت فىان مىا قىام بىه الىديوان يعىد مخالفىًا 
مىىن تعهيمىىات اختيىىار وتعيىىين المىىويفين العمىىوميين ممىىا يجعىىل القىىرار الصىىادر مىىن ديىىوان  7لىىنص المىىادة 

 .(3)المدنية مخالفًا لهقانون . . ." الخدمة

امتدت رقابة محكمة العدل العهيا االردنية الى االختبارات المطهوبة الختيار المرشىحين اذ ورد فىي و         
بأنه ". . . وحيى  يكىون مىن حىق مىن تىوافرت فيىه الشىروط ان 8/10/1979( في 131/79قرارها المرقم )

وبالنتيجىة  يطعن بأنه منع مىن دخىول الفحىص او انىه نجىح فيىه او انىه قىد حىاز عهىى درجىة اعهىى مىن غيىرر

                                                           

 . 171صمصدر سابق , د. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى ,  اوردر( 1)
 . 211, ص مصدر سابقعهيوة مصطفى فتح الباب , اوردر ( 2)
 . 58صمصدر سابق , شراري , البندر ييف اهلل  اوردر( 3)
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فانه لم ينسب لهتعيين ؛ يمكن ان تكون مخالفة هذر القواعد قابهة لهطعن امىام محكمىة العىدل العهيىا فيمىا اذا 
 .(1)تم التعيين عهى الرغم من وجودها . . ."

الدولىىة ان االعىىالن عىىن الويىىائف  مجهىى  عىىدسىىهكه القيىىاء االداري فىىي العىىراق اذ ذاتىىه االتجىىار و          
االجراءات الجوهرية التي يترتب عهى تخهفها وصم قرار التعيىين ونعتىه بعىدم المشىروعية , فقىد  الشاغرة من

لمجهىىىىىىىىىىىى  الدولىىىىىىىىىىىىة )بصىىىىىىىىىىىىفتها التمييزيىىىىىىىىىىىىة  نىىىىىىىىىىىىذات( فىىىىىىىىىىىىي قرارهىىىىىىىىىىىىا المىىىىىىىىىىىىرقم  العامىىىىىىىىىىىىةقيىىىىىىىىىىىىت الهيئىىىىىىىىىىىىة 
بأن ". . . االعالن عن الويائف الشاغرة شرط اساسىي  6/3/2006( بتاريخ 2006/انيباط/تمييز/45)

يىىائف الشىىاغرة الن ذلىىت مىىن اهىىم مبىىاد  اختيىىار المىىويفين وفسىىح المجىىال لتكىىافي الفىىرص بىىين فىىي مىىلء الو 
االنيىىىباط العىىىام لىىىم يهتفىىىت الىىىى ذلىىىت وقىىىرر الغىىىاء االمىىىر  مجهىىى اال ان  العامىىىةالمىىىواطنين لشىىىغل الوييفىىىة 

ن عىىىن االداري الصىىىادر بالغىىىاء أمىىىر تعيينهىىىا بحجىىىة ان المميىىىز عهيهىىىا ال تتحمىىىل خطىىىأ الىىىدائرة بعىىىدم االعىىىال
 .(2).".ر القانونية هذر مما اخل بصحته.الوييفة الشاغرة . . . وحي  ان الحكم المميز لم يهتزم وجهة الني

سىهف بيانىه فىأن القيىاء االداري فىي العىراق والىدول المقارنىة فىرا رقابتىه عهىى مىا وتأسيسًا عهىى          
السيما من حي  الشروط المويوعية والشخصية واالجىراءات القانونيىة التىي تسىهكها اجهىزة و قرارات التعيين 

 العامىىة الخدمىىة مجهى المدنيىىة الختيىار المرشىىحين لمىىلء الويىائف الشىىاغرة , ونيىرًا لحدا ىىة تشىىكيل  الخدمىة
جهى  , لىىذا لىم نجىد قىرارات قيىائية تتعهىق بىالنير فىي مشىروعية قىرارات التعيىين الصىادرة عىن الم االتحىادي

نهيىىىب بقيىىىاينا المىىىوقر بسىىىط رقابتىىىه عهىىىى قىىىرارات التعيىىىين الصىىىادرة عىىىن المجهىىى  بمىىىا مىىىن شىىىأنه معالجىىىة 
االنحرافات ان حصهت وصيانة مبدأ المشروعية عهى النحو الذي يكفل تكىافي الفىرص وتحقيىق العدالىة بىين 

 المواطنين .

 

 

 

 

                                                           

 . 90ص,  مصدر سابقشراري , البندر ييف اهلل  اوردر( 1)
 . 172صدر سابق , مصد. صادق محمد عهي و أزهر منهل موسى , اوردر ( 2)
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 الخاتمة

دراسىة مقارنىة(  – العامىةفىي اشىغال الويىائف  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى بعد دراستنا لمويىوع )دور 
في اشغال  االتحادي العامة الخدمة مجه وعرا االفكار ومقارنتها و تحهيهها توصهنا الى نتائ  عن دور 

ن تيخىىذ بعىىين , وترتيبىىًا عهىىى تهىىت النتىىائ  صىىيغت مجموعىىة مىىن المقترحىىات التىىي نأمىىل ا العامىىةالويىىائف 
 االعتبار.

 ئجالنتاأواًل : 

هيئىة مسىتقهة اصىطهح عهىى تسىميتها  2005أس  المشرع الدسىتوري فىي دسىتور جمهوريىة العىراق لعىام  .1
االتحاديىة , أمىا فىي دول المقارنىة  العامىةتنيىيم شىيون الوييفىة ب يخىتص" االتحىادي العامىة الخدمىة مجه "
المدنيىىة متم هىىة بالجهىىاز  الخدمىىةعهىىى ال نائيىىة فىىي اجهىىزة فىىي مصىىر  العامىىةيقىىوم النيىىام القىىانوني لهوييفىىة ف

( 118بعدر هيئة مستقهة نيم احكامه قانون الجهاز المركزي لهتنييم واالدارة رقم )المركزي لهتنييم واالدارة 
 الخدمىىىةومجهىىى  ؛ اسىىىتنادًا الىىىى الجىىىواز الدسىىىتوري بتأسىىىي  هيئىىىات مسىىىتقهة بقىىىانون المعىىىدل  1964لسىىىنة 

تتم ىىل فىىي االردن و  ؛ 2016( لسىىنة 81ة المدنيىىة رقىىم )يمىىت احكامىىه بموجىىب قىىانون الخدمىىالىىذي ند المدنيىىة 
 الخدمىةاحكامهىا نيىام  بىينالتىي المدنيىة  الخدمىةومجهى  كهيئة مستقهة المدنية  الخدمةديوان تهت االجهزة ب

 .او القانون دون ان تيرب بجذورها الى نصوص الدستورمن المعدل  2020( لسنة 9رقم )المدنية 
مجهى  الالمعىدل ان  2009( لسىنة 4رقم ) االتحادي العامة الخدمة مجه ( من قانون 2عدت المادة ) .2

دون ذكىىر االسىىتقالل الفنىىي وهىىو المعيىىار الفاصىىل فىىي تمييىىز مىىن هيئىىة تتمتىىع باالسىىتقالل المىىالي واالداري 
 الخدمىىة مجهىى ربطىىت المىىادة ذاتهىىا و خصىىية المعنويىىة , الهيئىىات المتمتعىىة بالش سىىائرالهيئىىات المسىىتقهة عىىن 

( مىن دسىتور جمهوريىة العىراق لىم تصىرال 107ان المىادة ) عهىى الىرغم مىنبمجهى  النىواب  االتحادي العامة
 بذلت االرتباط .

بىىأن المعىىدل  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى /اواًل( مىىن قىىانون 9المىىادة )قيىىت  .3
المدنيىة فىي التشىريعات  مةالخدحال صدورر وقواعد  االتحاديالمدنية  الخدمةمختص بتنفيذ قانون  مجه ال

ت الىىوزارا لمهىىام تهمىىيتال يخهىىو مىىن المبالغىىة الن فيىىه ونىىرى ان هىىذا االطىىالق فىىي االختصاصىىات ؛االخرى
ان هىىىذا و المدنيىىىة ,  الخدمىىىةأساسىىىًا فىىىي تنفيىىىذ قواعىىىد المعنيىىىة  تدعىىىدالتىىىي والجهىىىات التىىىي فيهىىىا وييفىىىة عامىىىة 

االطىىالق فىىي االختصاصىىات ال يتناسىىب مىىع امكانيىىات المجهىى  االمىىر الىىذي يمكىىن ان يجعىىل دور المجهىى  
 . العامةسيما في يل التوسع الكبير في شيون الوييفة والال يقوى عهى سبر اغوارها شكهيًا 
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 العامىىةفىىي يىىوء اتسىىاع نطىىاق الوييفىىة جميعهىىا هىىدرجات الوييفيىىة ل و بالترقيىىةاختصىىاص المجهىى  ان  .4
 يجعل من اختصاص المجه  شكهيًا.

 2009( لسىنة 4( مىن قىانون مجهى  الخدمىة العامىة االتحىادي رقىم )9مىن المىادة )الفقرة ) امنىًا(  الزمت .5
وان الىىزام  ,تعمىىل وفىىق السياسىىات التىىي يرسىىمها المجهىى الىىوزارات بأنشىىاء مىىدار  لهتطىىوير الىىوييفي المعىىدل 

 .  تشكيالت مختصة بالتدريب امرًا ال يخهو من المبالغة فيه تيمالوزارات بذلت في الوقت الذي 
 2009( لسىىىنة 4رقىىىم ) االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى قىىىانون مىىىن  /سىىىاد  عشىىىر(9قيىىىت المىىىادة ) .6

ليىمان حقىوق االقىاليم التي تقيي بتشكيل هيئة عامة ( من الدستور 105بيرورة مراعاة المادة )المعدل 
تنىىىاط بهىىىىا مهىىىىام عديىىىدة منهىىىىا يىىىىمان المشىىىاركة العادلىىىىة فىىىىي إدارة  والمحافيىىىات غيىىىىر المنتيمىىىة فىىىىي اقهىىىىيم

( مىىىن 105المىىىادة ) رغىىىم انمقتيىىىبة جىىىدًا جىىىاءت والمالحىىىي ان هىىىذر الفقىىىرة ميسسىىىات الدولىىىة االتحاديىىىة, 
نطىىاق العالقىىة بىىين  ولىىم تبىىينقيىىدًا كبيىىرًا عهىىى عمىىل المجهىى  فىىي توزيىىع الىىدرجات الوييفيىىة  تم ىىلالدسىىتور 
ليىىمان حقىىوق االقىىىاليم والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىىي  العامىىةوالهيئىىىة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى 
  .اقهيم
يىنيم احكىام التعيىين فىي الويىائف القياديىة بىل تشىيت  اً موحىد اً تشىريعالعراقية لم تشهد الساحة القانونية  .7

المدنيىىة والقىىوانين الخاصىىة بىىالوزارات والهيئىىات وقىىانون  الخدمىىةمتم هىىة بقىىانون احكامهىىا بىىين تشىىريعات شىىتى 
؛ فىي حىين شىهدت الىدول تنا ر الشروط الالزم توفرها في َمىن يعىين فىي وييفىة قياديىة  فياًل عن؛ المالت 

تعىط  التشىريعات العراقيىة لىم و ون التعيىين فىي الويىائف القياديىة , المقارنة قواعد قانونية موحدة يابطة لشي 
أي  االتحىىادي العامىىة الخدمىىةلمجهىى   2005السىىيما الصىىادرة عقىىب صىىدور دسىىتور جمهوريىىة العىىراق لعىىام و 

 مجهىى دسىىتور جعهىىت ال( مىىن 107ان المىىادة ) عهىىى الىىرغم مىىنفىىي تعيىىين شىىاغهي الويىىائف القياديىىة دور 
ح المشىىرع لىىم يمىىنو االتحاديىىة ,  العامىىةالجهىىاز المخىىتص بتنيىىيم شىىيون الوييفىىة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة

في حىين يتمتىع ديىوان المصري لهجهاز المركزي لهتنييم واالدارة دورًا في تعيين شاغهي الويائف القيادية ؛ 
 الويائف.تهت في تعيين شاغهي  المدنية االردني بدور  مهم   الخدمة

المعىىدل طىىريقين يسىىهكهما المجهىى   2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى رسىىم قىىانون  .8
معىىًا او احىىدهما يتمىى الن باالمتحىىىان والمقابهىىة الشخصىىية النتقىىاء المرشىىىحين لهتعيىىين فىىي الويىىائف العاديىىىة 

وتقسىيماتها رقىم  االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى لمهىام تشىكيالت ولكن لم يبىين القىانون او النيىام الىداخهي 
حىىددت الىىنيم القانونيىىة فىىي الىىدول  فىىي حىىينالدرجىىة المعياريىىة لطىىرق االختيىىار السىىابقة ؛  2021لسىىنة ( 1)

مىا  ونيامىه الىداخهي االتحادي العامة الخدمة مجه قانون لم يبين و ,  لكل منهماية المقارنة الدرجة المعيار 
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ليهىىا يدرجىع إاسىتقبال طهبىىات التعيىين واجىىراء االختبىارات تمهيىدًا لعمىىل قاعىدة بيانىىات مجهىى  هليجىوز كىان اذا 
 .ذلت المدنية االردني الخدمةلديوان عند توفر ويائف شاغرة في حين يمكن 

( لسىىنة 1لمهىىام تشىىكيالت مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي وتقسىىيماتها رقىىم ) الىىداخهي النيىىام يبىىين لىىم .9
 تعهيمات بينت حين في,  معتمدة مهنة ممارسة كاجازة الحرفية الويائف لشغل المطهوبة الميهالت 2021
 .تفصيالً  ذلت االردن في الويائف شاغهي وتعيين اختيار
 بنجىاال االختبىارات اجتىازوا متقىدمين هنىات وكىان الشىاغرة الويىائف عدد يفوق المتقدمين عدد كان اذا .10
( 1الىىداخهي لمهىىام تشىىكيالت مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي وتقسىىيماتها رقىىم ) النيىىام يبىىين لىىم يدعينىىوا ولىىم

 مىىدة فىىي الحقىاً  شىىاغرة ويىائف تىىوفر عنىد لتعييىىنهم االسىماء تهىىت اعتمىاد باالمكىىان كىان اذا مىىا 2021لسىنة 
 اشىغال ومتطهبىات اليىروف تغيىر عىدم حىال فىي غيىرهم عهىى االفيىهية مىنحهم االقىل عهىى او معينىة زمنية

 .الويائف
 لىىىدوافع محىىىددة لفئىىىاتمىىىن الىىىدرجات الوييفيىىىة  معينىىىة نسىىىبة تخصىىىيص عهىىىى الخاصىىىة القىىىوانين نصىىىت .11

  ليىىة اي الىىى القانونيىىة السىىاحة تفتقىىد ولكىىن ؛ الخاصىىة واالحتياجىىات االعاقىىة وذوي الشىىهداء كىىذوي انسىىانية
 فىىىي معينىىىة امتيىىىازات مىىىنحهم عهىىىى خاصىىىة قىىىوانين تىىىنص لىىىم التىىىي االخىىىرى االنسىىىانية الحىىىاالت مىىىع لهتعامىىىل
 مىىن وغيرهىىا يدعينىىوا لىىم اك ىىر او خىىريجين  ال ىىة لىىديها التىىي الفقيىىرة والعوائىىل الشىىديد العىىوز كحىىاالت التعيىىين
 لجنىىة بتىىأليف قيىىت االردن فىىي العامىىة الويىىائف شىىاغهي وتعيىىين اختيىىار تعهيمىىات ان حىىين فىىي,  الحىىاالت
, ولىىم نجىىد مىىا ينىىاير ذلىىت فىىي التشىىريع  المدنيىىة الخدمىىةديىىوان  عىىام أمىىين برئاسىىة حىىاالت هكىىذا مىىع لهتعامىىل

 المصري.
 اجىىىراءات بتأقيىىىت واالردن مصىىىر مىىىن كىىىل فىىىي التعيىىىين الجىىىراءات المنيمىىىة القانونيىىىة القواعىىىد قيىىىت .12

 اجىىىراءات واسىىتكمال التعيىىين طهبىىات اسىىىتقبال عىىن واالعىىالن الشىىاغرة الويىىىائف حصىىر مىىن ابتىىداءً  التعيىىين
 االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى  تشىىكيالت لمهىىام الىىداخهي النيىىام فىىأن العىىراق فىىي امىىا,  االخىىرى الترشىىيح

 .تأخيرها في يتسبب قد مما االجراءات تهت النجاز محدد زمني اطار تحدد لم وتقسيماتها
يعىىد مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي الجهىىة المختصىىة بتعيىىين المىىويفين بصىىفة عقىىد بموجىىب المىىادة  .13
/ انيىىىا( مىىىن قىىىانون مجهىىى  الخدمىىىة العامىىىة 9والمىىىادة ) 2005( مىىىن دسىىىتور جمهوريىىىة العىىىراق لعىىىام 107)

بمعىزل  عمهيىًا تباشىر الىوزارات والمحافيىات سىهطة التعيىينالمعىدل ؛ ولكىن  2009( لسىنة 4االتحادي رقىم )
رئىي   عىرافىي حىاالت محىددة قانونىًا بنىاًء عهىى رئىي  مجهى  الىوزراء تعاقىد يوفي مصر عن المجه  , 
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وفىىىي االردن يتشىىىارت ديىىىوان الخدمىىىة المدنيىىىة مىىىع الىىىوزارات فىىىي تعيىىىين الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة , 
 المويفين بعقود شامهة لجميع العالوات .

تأسىىي  مجىىال  خدمىىة المعىىدل  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى قيىىى قىىانون  .14
ولكىن  ؛ المحهيىة العامىةمدنية في االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم تتولى تنييم شيون الوييفة 

يبىىىين القىىىانون كيفيىىىة تأسيسىىىها ونطىىىاق اختصاصىىىاتها انمىىىا تىىىرت ذلىىىت لمشىىىيئة االقىىىاليم والمحافيىىىات غيىىىر لىىىم 
خدمىة مجىال   فىال توجىد, أما في الدول المقارنة تهت المجال  لغاية االن  تيس لم و المنتيمة في اقهيم , 

 المدنية المركزية.  دمةالخاجهزة  العامةبتنييم شيون الوييفة محهية في المحافيات انما تكفهت مدنية 
ولهتشىىريعات المدنيىة لىي  مىن االختصاصىات الحصىرية لهسىهطة االتحاديىة  الخدمىةمسىائل الحينىا ان  .15

المحهيىىىة الغهبىىىة عهىىىى التشىىىريعات االتحاديىىىة فىىىي حىىىال التعىىىارا بينهىىىا فىىىي غيىىىر االختصاصىىىات الحصىىىرية 
تصىىدر تشىىريعات محهيىة تسىىهب أي دور لمجهىى   يمكىن ان لىىذلتلهسىهطة االتحاديىىة امت ىىااًل لحكىم الدسىىتور , 

 .قد تمتنع االقاليم عن تشكيل مجال  خدمة مدنية محهية و في نطاق االقهيم ,  االتحادي العامة الخدمة
المدنيىة المحهيىة فىي االقىاليم  الخدمىةومجىال   االتحادي العامة الخدمة مجه نطاق اختصاصات ان  .16

يميىز  اً موحىد اً لىم تشىهد التشىريعات العراقيىة تعريفى إذوالمحافيات غير المنتيمة في اقهيم يكتنفها الغموا؛ 
المدنيىىىة  الخدمىىىةان مشىىىروع قىىىانون  فيىىىاًل عىىىن ؛ عىىىن المويىىىف العىىىام المحهىىىي االتحىىىاديالمويىىىف العىىىام 

تحاديىىة والوييفىىة المحهيىىة هىىو المهىىام التىىي يتوالهىىا المويىىف المعيىىار الفاصىىل بىىين الوييفىىة اال عىىد االتحىىادي
الن هنات مهام دستورية مشتركة اوردها الدستور حاسم  تمييزاً العام وهذا لم يفهح في التمييز بين الوييفتين 

لتىىىىداخل بىىىىين االختصاصىىىىات الحصىىىىرية واالختصاصىىىىات فيىىىىاًل عىىىىن الىىىىم يتطىىىىرق اليهىىىىا مشىىىىروع القىىىىانون 
 المشتركة. 

الدسىىىتور العالقىىىة بىىىين السىىىهطات االتحاديىىىة والمحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم عهىىىى أسىىىا  نيىىىم  .17
فىىىي توزيىىىع ذاتىىىه نه  مىىىعهىىىى اللىىىم يسىىىتمر  ه, ولكنىىىه / انيىىىًا( منىىى122الالمركزيىىىة االداريىىىة وحسىىىب المىىىادة )

عات الالمركزيىىىة السياسىىىية عنىىىدما منحهىىىا سىىىهطة التشىىىريع وجعىىىل الغهبىىىة لهتشىىىري بىىىل تحىىىول الىىىىالحيات الصىىى
 وعهىى الىرغم مىن؛ ( منىه115بصىريح المىادة )فىي حىال التعىارا بينهىا  االتحىاديالمحهية عهىى التشىريعات 

قيىىت المعىدل  2008( لسىنة 21/اوال( مىن قىىانون المحافيىات غيىر المنتيمىىة فىي اقهىيم رقىىم )2المىادة ) ان
بان ال تتعارا التشريعات المحهية مع الدستور والقوانين االتحادية , فان مجال  المحافيات قد تعمد فىي 

( مىن 115المستقبل الى اصدار تشريعات محهية متعارية مع التشريعات االتحادية اسىتنادًا لىنص المىادة )
أما   الخدمة المدنية المحهية,من شأنها ان تي ر في عالقة مجه  الخدمة العامة االتحادي بمجالالدستور 
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طات المركزيىىىة وفىىىق مبىىىاد  الالمركزيىىىة هفىىىي الىىىدول المقارنىىىة فقىىىد نيمىىىت الدسىىىاتير عالقىىىة المحافيىىىات بالسىىى
 ولم تمنحها حق التشريع .االدارية 

عهىىى إ ىىارة المعىىدل  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى رتىىب المشىىرع فىىي قىىانون  .18
ونائبه واالعياء جىزاء "العىزل" اذا مىا  بىت لمجهى  النىواب  االتحادي العامة الخدمة مجه مسيولية رئي  

 مىا فىأن وبىذلت, "االعفىاء" مصىطهح الدسىتور اسىتعمل فىي حىينالىوزراء ؛  مجهى بناء عهى اقتراال  متقصيره
 الوييفىة مىن العىزل يعنىي ال المنصىب مىن فاالعفاء, الدستور في ورد ما مع متجان  غير القانون في ورد

لىىم يكىىن المشىىرع موفقىىًا فىىي , و  العامىىة الوييفىىة تقهىىد فىىي يسىىتمرو  منصىىبه مىىن المويىىف يعفىىى فقىىد ؛ العامىىة
ان "العىىىزل" عقوبىىة انيىىىباطية قننهىىىا قىىىانون و  ,الن َمىىن يدعىىىَزل ال يجىىىوز اعىىادة تعيينىىىه ترتيىىب جىىىزاء "العىىىزل" 

المعىىدل تدفىىَرا عنىىد تحقىىق أسىىباب حىىددها  1991( لسىىنة 14انيىىباط مىىويفي الدولىىة والقطىىاع العىىام رقىىم )
 يعوزهىىىا العىىىزل لجىىىزاء كمبىىىررات قىىىانون المجهىىى  ذكرهىىىا التىىىي ان االسىىىبابو القىىىانون واجىىىراءات البىىىد منهىىىا , 

 . الوييفية لهواجبات الجسيم واالخالل الكفاءة وعدم االستقامة عدم قبيل من الغموا ويعتريها اليبط
( 10) خدمىة لديىه تكىون ان واالعيىاء ونائبىه المجهى  رئىي  منصىب فىي لهتعيىين المرشح في يكفي  .19

 واذا,الماجسىتير شهادة حمهة من كان اذا سنة عشر ا نتا( 12) و الدكتورار حمهة من كان اذا سنوات عشر
 وخمى ( 45) و االقل في سنة عشرة خم ( 15) قدرها فعهية خدمة الى يصل ان قبل منهما اي عدزل ما

 تقاعدية حقوق أي من يحرم فأنه العمر من سنة واربعون
تنيىيم المعىدل  2009( لسىنة 4رقىم ) االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى ( من قىانون 14احالت المادة ) .20

الىى عالقة المجه  بالوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافيىات غيىر المنتيمىة فىي اقهىيم واالقىاليم 
؛ ممىىا يعنىىي ان عالقىىة ولىىم يصىدر ذلىىت القىىانون لغايىة االن قىانون يقترحىىه مجهىى  الخدمىة العامىىة االتحىىادي 

فياًل المنتيمة في اقهيم ما زال يكتنفها الغموا؛المجه  بالمجال  المحهية في االقاليم والمحافيات غير 
من شأنه ان يىيدي الىى تشىيي التشىريعات  ان احالة قانون المجه  تنييم تهت العالقة الى قانون اخر عن

 المنيمة لعمل المجه .
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 المقترحاتثانيًا : 

  يىىافةبالمعىىدل  2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى ( مىىن قىىانون 2تعىىديل المىىادة ) .1
خايىىعًا  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى جعىىل  فيىىاًل عىىن؛ االسىىتقالل الفنىىي لالسىىتقالل االداري والمىىالي 

المىىادة عهىىى النحىىو االتىىي تهىىت تعىىديل  النىىواب بىىداًل مىىن ان يكىىون مرتبطىىًا بىىه ؛ وتسىىهياًل نقتىىرال مجهىى لرقابىىة 
النىىواب ويتمتىىع بالشخصىىية  مجهىى يخيىىع لرقابىىة  االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى يسىىمى  مجهىى ييسىى  )

 المعنوية واالستقالل المالي واالداري والفني ويم هه رئيسه او من يخوله( .
 2009( لسىىنة 4( مىىن قىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي رقىىم )9تعىىديل الفقىىرة )اوال( مىىن المىىادة ) .2

ي فيها وييفة عامة ليمان التطبيق السهيم لقواعد الخدمة يتولى المجه  الرقابة عهى الدوائر الت إذالمعدل 
عهىىى النحىىو  تعىىديل الفقىىرة )اواًل(نقتىىرال وتسىىهياًل  قواعىىد الخدمىىة المدنيىىة ,لكىىل المدنيىىة ولىىي  التنفيىىذ المباشىىر 

ليىمان التطبيىق عهى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واي دائرة فيهىا وييفىة عامىة  الرقابةاالتي : )
 (.المدنية في القوانين االخرى الخدمةوقواعد عند صدورر  االتحادي المدنية الخدمةقانون ل السهيم

 2009( لسىىنة 4( مىىن قىىانون مجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي رقىىم )9تعىىديل الفقىىرة ) انيىىًا( مىىن المىىادة ) .3
لى من سهم الىدرجات المعدل بحي  يقتصر دور المجه  عهى ترقية وترفيع المويفين لهدرجات ال ال  االو 

الوييفية , وتىرت الترقيىة والترفيىع لهىدرجات المتبقيىة لهىوزارات والجهىات غيىر المرتبطىة بىوزارة واي دائىرة فيهىا 
 وييفة عامة ولكن وفق التعهيمات التي يصدرها المجه  .

 .الوزارات بأنشاء مدار  لهتطوير الوييفي اذا كانت تيم تشكيالت مختصة بالتدريب الزام  عدم .4
( لسىىنة 4( مىىن قىانون مجهى  الخدمىة العامىىة االتحىادي رقىم )9فصىل الفقىرة )سىاد  عشىىر( مىن المىادة ) .5

المعىىىدل فىىىي مىىىادة مسىىىتقهة عهىىىى ان تتيىىىمن حىىىدود عالقىىىة المجهىىى  بالهيئىىىة العامىىىة ليىىىمان حقىىىوق  2009
 االقاليم والمحافيات غير المنتيمة في اقهيم . 

ونية لهتعيين في الويائف القيادية ذات الطابع االداري يمن توحيد االحكام القانالعراقي نهيب بالمشرع  .6
مىىن حيىى  ايىىراد تعريىىف جىىامع لمفهىىوم الويىىائف القياديىىة والشىىروط  االتحىىاديالمدنيىىة  الخدمىىةمشىىروع قىىانون 

 العامىة الخدمىةعهىى ان يكىون لمجهى  ؛ القانونية الىالزم توافرهىا فىي المرشىح لهتعيىين فىي الويىائف القياديىة 
ليىىمان انتقىىاء االفيىىل مىىن بىىين  رياديىىًا فىىي تعيىىين شىىاغهي وييفىىة مىىدير عىىام أو مىىا يعادلهىىادورًا  االتحىىادي

 المتقدمين .
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 العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى تحديىىىد الدرجىىىة المعياريىىىة لكىىىل مىىىن االمتحىىىان والمقابهىىىة الشخصىىىية التىىىي يجريهىىىا  .7
لمرشىىىحين لهتعيىىىين, وتمكىىىين لهمتقىىىدمين لهتعيىىىين اذا مىىىا اعتمىىىد المجهىىى  الطىىىريقين معىىىًا النتقىىىاء ا االتحىىىادي

المجهىى  مىىن اسىىتقبال طهبىىات الىىراغبين بىىالتعيين حتىىى فىىي حىىال عىىدم تىىوفر الويىىائف الشىىاغرة لعمىىل قاعىىدة 
 اليها عند توفر الويائف الشاغرة . يدرجعبيانات 

 وزارة مىىن كىىل عىىن وعيىىو االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى  اعيىىاء احىىد برئاسىىة مشىىتركة لجنىىة تىىأليف .8
 االنسىىانية الحىىاالت لتحديىىد االجتماعيىىة والشىىيون العمىىل ووزارة الموازنىىة ودائىىرة االنمىىائي والتعىىاون التخطىىيط

 فىىي االفيىىهية منحهىىا وتتطهىىب الشىىاغرة الويىىائف مىىن معينىىة نسىىبة الخاصىىة القىىوانين لهىىا تخصىىص لىىم التىىي
 التىي الفقيرة الشديد؛والعوائل العوز ذلت م ال الشاغرة الويائف من معينة نسبة لها تخصص ان او التعيين
 فىىاك ر جامعيىىاً  مىىيهالً  يحمهىىون وزوجتىىه الىىزوج مىىن كىىل كىىان واذا ؛ يدعينىىوا لىىم اك ىىر او خىىريجين  ال ىىة لىىديها

 دون اوالد ولىىىديها عهميىىىا الميههىىىة فأك ر؛واالرمهىىىة سىىىنوات خمىىى  منىىىذ تعيىىىين بطهبىىىات وتقىىىدما اطفىىىال ولىىىديهم
 ان عهىى ؛ الحىاالت مىن وغيرهىا نقديىة معونىة تتقايى وال  ابت دخل مصدر لديها ولي  سنة عشر  مانية
 كىىل الهجنىىة تهىىت تىىأليف يعىىاد انو ,  عهيهىىا لهمصىىادقة االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى  الىىى توصىىياتها ترفىىع
 . سنوات  ال 

 لسىىىنة( 1) رقىىىم وتقسىىىيماتها االتحىىىادي العامىىىة الخدمىىىة مجهىىى  تشىىىكيالت لمهىىىام الىىىداخهي النيىىىام تعىىىديل .9
 . جراءاتالاتهت  في تأخير ألي تالفياً  تأقيت اجراءات التعيينب 2021

الالزم مراعاتها في تعيين المويفين بعقد ان ييع مجه  الخدمة العامة االتحادي المعايير والشروط  .10
 .والحاالت التي تستوجب ذلت عهى ان تبقى سهطة التعيين لهوزارات 

 العامىىىةمعيىىىارًا حاسىىىمًا فىىىي التمييىىىز بىىىين الوييفىىىة  االتحىىىاديالمدنيىىىة  الخدمىىىةتيىىىمين مشىىىروع قىىىانون  .11
 العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى المحهيىىىىة بمىىىىا يسىىىىاعد عهىىىىى تحديىىىىد نطىىىىاق اختصىىىىاص  العامىىىىةاالتحاديىىىىة والوييفىىىىة 

 . ةدقيق بصورة االتحادي
المعىىىىدل القواعىىىىد القانونيىىىىة  2009( لسىىىىنة 4رقىىىىم ) االتحىىىىادي العامىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىى تيىىىىمين قىىىىانون  .12

يمىىىىىىة فىىىىىىي اقهىىىىىىيم ونطىىىىىىاق   خدمىىىىىىة مدنيىىىىىىة محهيىىىىىىة فىىىىىىي المحافيىىىىىىات غيىىىىىىر المنتالمنيمىىىىىىة لتشىىىىىىكيل مجىىىىىىال
سىىهطة الرقابىىة واالشىىراف عهىىى تهىىت المجهىى   االتحىىادي العامىىة الخدمىىةعهى ان يبقىىى لمجهىى  اختصاصىىاتها؛

عادة التعيين والترفيع والترقية .  والمصادقة عهى توصياتها بالتعيين وا 
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المحهيىة لسىهطات  العامىةيىة وتىرت تنيىيم شىيون الوييفىة عدم الزام االقىاليم بتشىكيل مجىال  خدمىة مدن .13
عهىىى ان يبقىىى لمجهىى  الخدمىىة العامىىة االتحىىادي الىىدور الرقىىابي ليىىمان عىىدم  االقىىاليم بالشىىكل الىىذي ترتأيىىه

 . مخالفة قواعد الخدمة المدنية االتحادية
المعىىىىىدل  2009( لسىىىىىنة 4رقىىىىم ) االتحىىىىىادي العامىىىىىة الخدمىىىىة مجهىىىىى ( مىىىىن قىىىىىانون 14الغىىىىاء المىىىىىادة ) .14

المتيمنة سن قانون ينيم عالقة مجه  الخدمة العامة االتحادي بالوزارات والهيئىات غيىر المرتبطىة بىوزارة 
واالقىاليم والمحافيىات غيىىر المنتيمىة فىىي اقهىيم ؛ وبيىىان القواعىد القانونيىة اليىىابطة لتهىت العالقىىة فىي قىىانون 

 .هد المنيمة لعمهمنعًا لهتشيي التشريعي لهقواع المجه 
 2009( لسىنة 4رقىم ) االتحىادي العامىة الخدمىة مجه ( من قانون 5تعديل الفقرة ) امنًا( من المادة ) .15

المعىىدل واسىىتبدال مصىىطهح "العىىزل" بمصىىطهح "االعفىىاء" نيىىرًا الخىىتالف اال ىىار القانونيىىة المترتبىىة عهىىى كىىل 
مصىىىطهح  اسىىىتعمهتالتىىىي سىىىتور / امنًا/هىىىى( مىىىن الد61)ذلىىىت أك ىىىر انسىىىجامًا مىىىع نىىىص المىىىادة ان و ؛ منهمىىىا 

( لتقىرأ عهىى 5مىن المىادة ) (1/"االعفاء" بحق ريساء الهيئات المستقهة ؛ وتسهياًل نقترال تعديل الفقىرة ) امنىاً 
يعفىى رئىي  المجهى  او نائبىه او اي مىن اعيىاء المجهى  بنىاًء عهىى اقتىراال مىن  -1 امنًا : النحو االتي )

النواب ويحرم مىن امتيىازات الوييفىة المعىين فيهىا بموجىب هىذا القىانون فىي  مجه الوزراء ومصادقة  مجه 
 , وجعل االسباب الداعية الى االعفاء اك ر تحديدًا . (حالة صدور قرار االعفاء

 فىىي المنتيمىىة غيىىر والمحافيىىات واالقىىاليم االتحاديىىة السىىهطات بىىين االختصاصىىات توزيىىع أليىىة تعىىديل .16
 الحصىىرية االختصاصىىات بىىين التىىداخل معالجىىة حيىى  مىىن 2005 لعىىام العىىراق جمهوريىىة دسىىتور فىىي اقهىىيم

 التعىىارا حىىال فىىي المحهيىىة التشىىريعات عهىى االتحاديىىة لهتشىىريعات الغهبىىة وجعىىل المشىىتركة واالختصاصىات
 ال بحيى  االداريىة الالمركزيىة نطىاق فىي اقهىيم فىي المنتيمىة غيىر المحافيىات اختصاصات وحصر ؛ بينها
 او متعاريىة محهيىة مدنيىة خدمىة تشىريعات صىدور دون يحول ان شأنه من بما,  التشريع سهطة لها يكون
 . االتحادية لهتشريعات معدلة
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 .2019,  االسكندرية,  الجديدة الجامعة دار,  طبعة بدون,  مقارنة دراسة
 النهيىىىة دار,  االولىىىى الطبعىىىة,  المصىىىري المدنيىىىة الخدمىىىة قىىىانون شىىىرال,  موسىىىى محمىىىد مصىىىطفى .108
 .2019,  القاهرة,  العربية
,  سىوريا,  السىورية االفترايىية الجامعىة,  طبعىة بدون,  االول الجزء – االداري القانون,  نوال مهند .109

2018. 

 .2018,  سوريا,  السورية االفترايية الجامعة,  طبعة بدون,  ال اني الجزء_  االداري القانون -

,  االولىىىى الطبعىىىة,  العىىىام االداري القىىىانون مبىىىاد ,  مقهىىىد عىىىاطف غىىىازي. د و شىىىور محمىىىد ميسىىىاء .110
 .2019,  بيروت,  واالدبية الحقوقية زين مكتبة
 الطبعىة,  والمحاسىبي القىانوني الجانىب – والالتمركىز الالمركزيىة بين المتقدمة الجهوية,  محمد نبيه .111
 .2019,  نشر ومكان دار بدون,  االولى
 التجارية الدستور مطابع,  االولى الطبعة,  ال اني الكتاب – االردني االداري القانون,  كنعان نواف .112

 .1996,  االردن,  عمان, 
 النقابية الخدمات دار,  طبعة بدون,  المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة شرال, مصطفى نيازي .113

 . طبع سنة بدون,  مصر,  االسكندرية,  والعمالية
 االولى الطبعة,  وبريطانيا االردن في المحهي الحكم – المحهي الحكم قانون,  الطهراوي عهي هاني .114

 .2004,  االردن,  عمان,  والتوزيع لهنشر ال قافة دار, 

,  االردن,  عمىىىان,  والتوزيىىىع لهنشىىىر ال قافىىىة دار,  االولىىىى الطبعىىىة,  الدسىىىتوري والقىىىانون السياسىىىية الىىىنيم -
2007. 

 والنشىىىىر لهدراسىىىىات الجامعيىىىىة الميسسىىىىة,  ال انيىىىىة الطبعىىىىة,  الخىىىىاص االداري القىىىىانون,  مىىىىروة هيىىىىام .115
 .2011,  بيروت,  والتوزيع



230 
 

 .2013االداري , الطبعة االولى , مكتبة السنهوري , بغداد , وسام صبار العاني , القياء  .116
,  عمىان,  والتوزيىع لهنشىر امجىد دار,  االولىى الطبعىة,  التحفيىز وفىن االدارية القيادة,  النخهة وفيق .117
 .2014,  االردن
يحيىىىى قاسىىىم عهىىىي سىىىهل , السىىىهل فىىىي القىىىانون االداري اليمنىىىي , الطبعىىىة االولىىىى  , مكتبىىىة ومركىىىز  .118

 .2020لهطباعة والنشر والتوزيع , صنعاء , الصادق 
 بىدون,  المىدني والتقاعىد واالنيىباط المدنيىة الخدمىة قوانين شرال في العمهي المرجع,  اليا  يوسف .119
 .طبع سنة بدون,   بغداد,  والنشر لهطباعة التقني دار,  طبعة

 الكتب المترجمة  . ب
,  السىنهوري مكتبىة,  االولىى الطبعىة,   امر محمد. د ترجمة,  الدستوري لهقانون مدخل,  بارندت أيرت .1

 .2011,  بغداد
 بىىن صىىالال. د ترجمىىة,  السادسىىة الطبعىىة,  والتطبيىىق النيريىىة – االداريىىة القيىىادة,  هىىاو  نىىور  بيتىىرج .2

 .2018,  السعودية,  والدراسات البحو  مركز,  المعيوف معاذ
,  الفدراليىىة االتحىادات منتىدى,  طبعىة بىىدون,  تكىال مهىا ترجمىة, الفدراليىىة عىن مقدمىة,  اندرسىون جىورج .3

 .2007,  كندا
 الطبعىىة,  القايىىي منصىىور  ترجمىىة,  االول الجىىزء – االداري القىىانون,  دلفولفيىىه بيىىار و فوديىىل جىىورج .4

 .2008,  بيروت,  والتوزيع والنشر لهدراسات الجامعية الميسسة,  االولى
 الطبعىىة,  القايىىي منصىىور  ترجمىىة,  ال ىىاني الجىىزء – االداري القىىانون,  دلفولفيىىه بيىىار و فوديىىل جىىورج .5

 .2008,  بيروت,  والتوزيع والنشر لهدراسات الجامعية الميسسة,  االولى
 االتحادات منتدى,  طبعة بدون,  وأخرون برهومة غالي ترجمة,  الفيدرالية االنيمة,  وات . ل رونالد .6
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 الىىدار,  والترجمىىة التعريىىب مركىىز ترجمىىة,  االولىىى الطبعىىة,   الناجحىىة االداريىىة القيىىادة,  اوكىىونر كىىارول .7

 .نشر سنة بدون,  بيروت,  لهعهوم العربية
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 والرسائلثانيًا : االطاريح 

 االطاريح . أ

دراسىىة  –احمىىد حمىىود سىىالم المعاعيىىة , النيىىام القىىانوني لهتعيىىين فىىي الويىىائف القياديىىة االداريىىة العهيىىا  .1
  .2019مقارنة , اطروحة دكتورار مقدمة الى كهية الحقوق في جامعة عين شم  , 

حامد محمد خمي  العمايرة , ا ر تعيين المويفين العمىوميين فىي تحقيىق التطىوير االداري فىي الممهكىة  .2
العربيىىة , االردنيىة الهاشىمية ,اطروحىىة دكتىورار , قىدمت الىىى كهيىة الدراسىىات القانونيىة العهيىا , جامعىىة عمىان 

 .2006االردن , 

 كهيىىة الىىى مقدمىىة دكتىىورار اطروحىىة,  ومقارنىىة نيريىىة دراسىىة - االداريىىة القيىىادة,  اسىىماعيل السىىيد حسىىن .3
 .1971,   القاهرة جامعة في الحقوق

,  مقارنىىىة دراسىىىة – االردنىىىي القىىىانوني النيىىىام فىىىي القيىىىاء اسىىىتقالل مبىىىدأ,  النسىىىور سىىىالمة عىىىودة حمىىىزة .4
,  المقارن القانون قسم – العهيا الدراسات كهية – العهيا االسالمية العهوم جامعة الى قدمت دكتورار اطروحة
  .2015,  االردن

 –سىعدي عبىد اهلل عبىىد العجيهىي , التجربىىة االتحاديىة لدولىة االمىىارات العربيىة المتحىىدة وجمهوريىة العىىراق  .5
كهيىىىة القىىىانون  –لمفتوحىىىة فىىىي الىىىدنمارت دراسىىىة مقارنىىىة , اطروحىىىة دكتىىىورار قىىىدمت الىىىى االكاديميىىىة العربيىىىة ا

 .2011فرع السياسة ,  –والسياسة 
صادق محمد عهي الحسيني , النيام القانوني لههيئات المستقهة , اطروحة مقدمة الى كهية القىانون فىي  .6

 .2014جامعة بابل , 
مىن  –عبد المعطي عقهة الهاشم , تقويم أس  تعيين المويف العام في التشريعات االردنية وتطبيقاتها  .7

 .2010منيور مقارن , اطروحة قدمت الى كهية الحقوق في جامعة َعمان العربية , 
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ت , اطروحة دكتوراة قدم العامةعهيوة مصطفى فتح الباب , الرقابة القيائية عهى التعيين في الوييفة  .8
  .2013الى كهية الحقوق في جامعة عين شم  , 

 –فرحىىان نىىزال احميىىد المسىىاعيد , الرقابىىة البرلمانيىىة عهىىى اعمىىال السىىهطة التنفيذيىىة فىىي النيىىام النيىىابي  .9
كهية الدراسات القانونية  -دراسة مقارنة , اطروحة دكتورار قدمت الى جامعة َعمان العربية لهدراسات العهيا 

 .2006العهيا , 
دراسىىة مقارنىىىة , اطروحىىىة  –صىىر صىىىاحب كيكىىىو , سىىهطة ومسىىىيولية الهيئىىىات المسىىتقهة فىىىي العىىىراق قي .10

 .2020دكتورار مقدمة الى كهية الحقوق في الجامعة االسالمية , لبنان , 
مخهوف صيمود , طبيعة السهطة السياسية وتنييمها في النيام السياسي الجزائري , اطروحة دكتورار  .11

 .2009كهية الحقوق والعهوم السياسية ,  –ي قدمت الى جامعة منتور 
, الهيئات المستقهة وعالقتها بالسهطة التشريعية في العراق , اطروحة دكتورار  هشام جميل كمال رحيم .12

 .2012مقدمة الى كهية القانون في جامعة تكريت , 

 الرسائل . ب
العموميىىىىىىة فىىىىىىي  بىىىىىىاحمو مصىىىىىىطفى و عزيىىىىىىزي عبىىىىىىد القىىىىىىادر , المرفىىىىىىق العىىىىىىام ورهىىىىىىان تحسىىىىىىين الخدمىىىىىىة .1

قسىم الحقىوق فىي جامعىة احمىد درايىة  –رسىالة ماجسىتير مقدمىة الىى كهيىة الحقىوق والعهىوم السياسىية الجزائر,
 .2019ادرار , الجزائر , 

دراسة مقارنة ,  –بندر ييف اهلل الشراري , رقابة القياء االداري عهى اجراءات تعيين المويف العام  .2
 .2015نون في جامعة اليرموت , االردن , رسالة ماجستير قدمت الى كهية القا

عىىىامر احمىىىد الشىىىخانبه , تنيىىىيم المحىىىاكم االداريىىىة فىىىي التشىىىريع االردنىىىي , رسىىىالة ماجسىىىتير قىىىدمت الىىىى  .3
 .2016كهية الحقوق ,  –جامعة الشرق االوسط 

ى عبد الزهرة ناصر الدليمي , مجه  الخدمة واهميته في الوييفة العامة , رسىالة ماجسىتير , قىدمت الى .4
 .1973كهية القانون في جامعة بغداد, 

دراسىىىة مقارنىىىة , رسىىىالة  –عبىىىد المىىىنعم احمىىىد ابىىىو طبىىىيخ , توزيىىىع االختصاصىىىات فىىىي الدولىىىة الفيدراليىىىة  .5
 .2009كهية القانون والعهوم السياسية ,  –ماجستير قدمت الى االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارت 

يىىىائف العهيىىىا فىىىي الجزائىىىر , رسىىىالة ماجسىىىتير , قىىىدمت الىىىى كهيىىىة عهىىىي سىىىعد اهلل , النيىىىام القىىىانوني لهو  .6
 .2014الحقوق والعهوم السياسية _ قسم الحقوق في جامعة محمد خيير _ بسكرة , الجزائر , 



233 
 

غازي اعطي الرفوع , المركز القانوني لشاغهي الويائف القيادية في القانون االردني , رسالة ماجستير  .7
 .2019امعة االسراء , االردن , قدمت الى كهية الحقوق في ج

قىىىديم محمىىىد و شىىىيخاوي لخيىىىر , النيىىىام القىىىانوني لههيئىىىات االستشىىىارية الوطنيىىىة فىىىي الجزائىىىر , رسىىىالة  .8
 .2018جامعة زيان عاشور , الجزائر ,  –ماجستير مقدمة الى كهية الحقوق والعهوم السياسية 

عامىىة , رسىىالة ماجسىىتير قىىدمت الىىى كهيىىة محمىىد محمىىود حسىىين , مبىىدأ المسىىاواة فىىي التعيىىين بالوييفىىة ال .9
 .2015الحقوق في جامعة االسكندرية , مصر , 

 القوانين واالنظمة والتعليماتو الدساتير ثالثًا : 

 الدساتير  .1

 في العراق . أ
 .1925لسنة  1المنشور في الوقائع العراقية بالعدد , 1925القانون االساسي في العراق لسنة  .1
 .1958لسنة  2المنشور في الوقائع العراقية بالعدد , 1958 الجمهورية العراقية الميقت لسنة دستور .2
لسىىىنة  797المنشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد  , 1963 الجمهوريىىىة العراقيىىىة الميقىىىت لسىىىنة دسىىىتور .3

1963. 
لسىىنة  1625المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  , 1968 الجمهوريىىة العراقيىىة الميقىىت لسىىنة دسىىتور .4

1968. 
لسىىىنة  1900منشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد  , 1970 الجمهوريىىىة العراقيىىىة الميقىىىت لسىىىنة دسىىىتور .5

1970. 
لسىىنة  3981, المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  2004قىىانون ادارة الدولىىة لهمرحهىىة االنتقاليىىة لعىىام  .6

2003. 
 .2005لسنة  4012, منشور في الوقائع العراقية بالعدد  2005جمهورية العراق لعام دستور  .7

 في الهند . ب
 .1949دستور الهند لسنة  .1
 في مصر  . ت

 . 1923الدستور المصري لسنة  .1
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 . 1930 لسنة 98العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1930الدستور المصري لسنة  .2
 . 1958 لسنة االولالعدد بالجريدة الرسمية  المنشور في,  1956الدستور المصري لسنة  .3
 .1964 لسنة )أ(69العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1964الدستور المصري لسنة  .4
 .1971 لسنةمكرر )أ(  36العدد بالجريدة الرسمية المنشور في ,  1971الدستور المصري لسنة  .5
 .2012 لسنة( ب) مكرر 51 بالعدد الرسمية الجريدة في المنشور,  2012 مصر دستور .6
 . 2014 لسنة( أ) مكرر 3 بالعدد الرسمية الجريدة في المنشور,  2014 لسنة المصري الدستور .7

 في االردن . ث

 . 1947لسنة  886المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  , 1947لعام  ي االردنيالقانون االساس .1
 . 1952لسنة  1093الرسمية بالعدد المنشور في الجريدة ,  1952الدستور االردني لسنة  .2

 في االمارات العربية المتحدة . ج

 .1971 لسنةدستور االمارات العربية المتحدة  .1

 واالنظمة والتعليماتالقوانين  .2
 أواًل: في العراق

, المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة  1927( لسىىنة 36قىىانون اسىىتخدام االجانىىب فىىي ويىىائف الحكومىىة رقىىم ) .1
 . 1927لسنة  531بالعدد 

لسىىىنة  1071, المنشىىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  1931( لسىىنة 103المدنيىىة رقىىم ) الخدمىىةقىىانون  .2
1931 . 

فىىىىي  1753ئع العراقيىىىىة بالعىىىىدد , المنشىىىىور فىىىىي الوقىىىىا 1939( لسىىىىنة 64المدنيىىىىة رقىىىىم ) الخدمىىىىةقىىىىانون  .3
1939. 

لسىىىنة  3804عراقيىىىة بالعىىىدد , المنشىىىور فىىىي الوقىىىائع ال 1956( لسىىىنة 55المدنيىىىة رقىىىم ) الخدمىىىةقىىىانون  .4
1956 . 

 .1960لسنة  300, المنشور الوقائع العراقية بالعدد  1960( لسنة 24المدنية رقم ) الخدمةقانون  .5
لسىىنة  1033المعىىدل , المنشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد  1964( لسىىنة 165قىىانون البهىىديات رقىىم ) .6

1964. 
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لسىنة  1789المهغى , المنشور في الوقائع العراقيىة بالعىدد  1969( لسنة 159قانون المحافيات رقم ) .7
1969. 

 .1981 لسنة 2847 بالعدد العراقية الوقائع في المنشور,  1981 لسنة( 92) رقم المالية وزارة قانون .8
المعىدل, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة  1988( لسىنة 40قانون وزارة التعهيم العالي والبح  العهمي رقىم ) .9

 . 1988لسنة  3196بالعدد 
المعىىىدل , منشىىىور فىىىي الوقىىىائع  2008( لسىىىنة 21قىىىانون المحافيىىىات غيىىىر المنتيمىىىة فىىىي اقهىىىيم رقىىىم ) .10

 . 2008لسنة  4070العراقية بالعدد 
لسىىنة  4097, منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة بالعىىدد   2008( لسىىنة 45الخارجيىىة رقىىم ) الخدمىىةقىىانون  .11

2008 . 
المعىىدل , منشىىور فىىي الوقىىائع  2008( لسىىنة 10همسىىائهة والعدالىىة رقىىم )قىىانون الهيئىىة الوطنيىىة العهيىىا ل .12

 .2008( في 4061العراقية بالعدد )
, منشىور فىي الوقىائع العراقيىة بالعىىدد  2008( لسىنة 53قىانون المفويىية العهيىا لحقىوق االنسىان رقىىم ) .13
 .2008( لسنة 4103)

معىىدل , منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة ال 2009( لسىىنة 4رقىىم ) االتحىىادي العامىىة الخدمىىة مجهىى قىىانون  .14
 .2009( لسنة 4116بالعدد )

 .2009لسنة  4139العراقية بالعدد  المنشور في الوقائع 2009لسنة  19قانون وزارة التخطيط رقم  .15
( 4143, منشور في الوقىائع العراقيىة بالعىدد ) 2010( لسنة 3والتقاعد العسكري رقم ) الخدمةقانون  .16

 . 2010لسنة 
 .2011لسنة  4209المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2011لسنة  22ارة التربية رقم قانون وز  .17
( لسىنة 4217منشور فىي الوقىائع العراقيىة بالعىدد ) 2011( لسنة 31قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) .18

2011. 
 المعدل . 2011( لسنة 30قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ) .19
, منشىىور فىىي الوقىىائع العراقيىىة   2011( لسىىنة 18والتقاعىىد لقىىوى االمىىن الىىداخهي رقىىم ) الخدمىىةقىىانون  .20

 . 2011( لسنة 4203بالعدد )
, منشور في الوقائع العراقية  2013( لسنة 38قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم ) .21

 .2013( لسنة 4295بالعدد )
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( لسىىىنة 26م والمحافيىىات غيىىر المنتيمىىة فىىي اقهىىيم رقىىم )ليىىمان حقىىوق االقىىالي العامىىةقىىانون الهيئىىة  .22
 . 2016 لسنة 4416العدد ب, المنشور في الوقائع العراقية  2016

 لسىىنة( 4395) بالعىىدد العراقيىىة الوقىىائع فىىي منشىىور,  2016 لسىىنة( 2) رقىىم الشىىهداء ميسسىىة قىىانون .23
2016. 

( 4432) بالعىدد الرسىمية الجريىدة في منشور,  2017 لسنة( 45) رقم االعهى القياء مجه  قانون .24
 . 2017 لسنة
 لسىىىىنة 4443 بالعىىىىدد العراقيىىىىة الوقىىىىائع فىىىىي المنشىىىىور 2017 لسىىىىنة( 53) رقىىىىم الكهربىىىىاء وزارة قىىىىانون .25

2017. 
(  4499) بالعدد العراقية الوقائع في منشور,  2018 لسنة( 13) رقم وتشكيالته النواب مجه  قانون .26
 .2018 لسنة
( لسىىىنة 4587, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد ) 2020( سىىىنة 1رقىىىم )نيىىىام الكهيىىىة العسىىىكرية  .27

2020 . 
,  2021( لسىنة 1وتقسىيماتها رقىم ) االتحىادي العامىة الخدمىة مجهى النيام الداخهي لمهام تشىكيالت  .28

 .2021 لسنة 4632منشور في الوقائع العراقية بالعدد 
 .1987( لسنة 1تعهيمات وزارة التخطيط رقم ) .29
 . 1968لسنة  1637, منشور في الوقائع العراقية بالعدد  1968( لسنة 11المالت رقم ) تعهيمات .30
, المنشور في الوقىائع العراقيىة بالعىدد  2/8/1979( في 996قيادة ال ورة )المنحل( رقم ) مجه قرار  .31

 .1979لسنة  2726
 1983( لسنة 1085قيادة ال ورة )المنحل( رقم ) مجه قرار  .32
 16/5/1987( في 330قيادة ال ورة )المنحل( رقم ) مجه قرار  .33
, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد  1991( لسىىىنة 349قيىىىادة ال ىىىورة )المنحىىىل( رقىىىم ) مجهىىى قىىىرار  .34

 . 1991لسنة  3373
, منشىىىور فىىىي الوقىىىائع العراقيىىىة بالعىىىدد  1991( لسىىىنة 427قيىىىادة ال ىىىورة )المنحىىىل( رقىىىم ) مجهىىى قىىىرار  .35

 . 1991لسنة  3383
 لسىىىنة( 4563) بالعىىىدد الرسىىىمية الجريىىىدة فىىىي منشىىىور,  2019 لسىىىنة( 67) رقىىىم الجمهىىىوري مرسىىىومال .36

2019. 
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 ثانيًا : في مصر 
المهغى, المنشور في الجديدة الرسمية بالعىدد  1951( لسنة 190قانون ديوان المويفين المصري رقم ) .1

 .1951لسنة  98
 المهغى . 1952( لسنة 78رقم )المصري قانون ديوان المويفين  .2
, المنشىىىور فىىىي الجريىىىدة  1964( لسىىىنة 118قىىىانون الجهىىىاز المركىىىزي لهتنيىىىيم واالدارة المصىىىري رقىىىم ) .3

 .1964لسنة  69الرسمية بالعدد 
المعىىدل , منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية بالعىىدد  1971( لسىىنة 109قىىانون هيئىىة الشىىرطة المصىىري رقىىم ) .4
 .1971( تابع )ب( لسنة 45)
( 40) بالعىىدد الرسىىمية الجريىىدة فىىي المنشىىور,  1972 لسىىنة( 47) رقىىم صىىريالم الدولىىة مجهىى  قىىانون .5

 .1972 لسنة
المعدل , منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد  1972( لسنة 46قانون السهطة القيائية المصري رقم ) .6
 . 1972( لسنة 40)
 35بالعىىدد , منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية  1975( لسىىنة 91قىىانون اكاديميىىة الشىىرطة المصىىري رقىىم ) .7

 . 1975مكرر )أ( لسنة 
, منشىىىور فىىىي الجريىىىدة  1975( لسىىىنة 92قىىىانون النيىىىام االساسىىىي لهكهيىىىات العسىىىكرية المصىىىري رقىىىم ) .8

 . 1975مكرر )أ( لسنة  35الرسمية بالعدد 
, منشور في الجريدة الرسىمية المهغى  1978( لسنة 47رقم )المصري قانون العامهين المدنيين بالدولة  .9

 . 1978لسنة  تابع ب 29 بالعدد
 25 بالعدد الرسمية الجريدة في منشور,  1979 لسنة( 43) رقم المصري المحهي الحكم نيام قانون .10
 . 1979 لسنة( تابع)

, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية 1980( لسىىنة 127العسىىكرية والوطنيىىة المصىىري رقىىم ) الخدمىىةقىىانون  .11
  . 1980)تابع( لسنة  28بالعدد 

المعىىىدل . منشىىىور فىىىي  1982( لسىىىنة 45الدبهوماسىىىي والقنصىىىهي المصىىىري رقىىىم )نيىىىام السىىىهت قىىىانون  .12
 . 1982)مكرر( لسنة  25الجريدة الرسمية 

 بالعىدد الرسىمية الجريىدة فىي منشىور,  1991 لسىنة( 5) رقم المصري القيادية المدنية الويائف قانون .13
 . 1991 لسنة( 10)
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 43 بالعىىىدد الرسىىمية الجريىىدة فىىي منشىىور,  2016 لسىىىنة( 81) رقىىم المصىىري المدنيىىة الخدمىىة قىىانون .14
 . 2016 لسنة( أ) مكرر
الصىىىادرة بقىىىرار  1991( لسىىىنة 5رقىىىم )المصىىىري الالئحىىىة التنفيذيىىىة لقىىىانون الويىىىائف المدنيىىىة القياديىىىة  .15

 . 1991( مكرر لسنة 45, منشور في الجريدة الرسمية بالعدد )1991( لسنة 1596الوزراء رقم ) مجه 
 بالعىدد الرسىمية الجريىدة فىي منشور,  2016 لسنة( 1) رقم المصري النواب لمجه  يةالداخه الالئحة .16
 . 2016 لسنة( ب) مكرر 14
الىىىوزراء رقىىىم  مجهىىى الصىىىادرة بقىىىرار  2016لسىىىنة  81المدنيىىىة رقىىىم  الخدمىىىةالالئحىىىة التنفيذيىىىة لقىىىانون  .17

 . 2017 لسنة)مكرر(  21العدد ب الجريدة الرسمية, المنشور في  2017لسنة  1216
المدنيىىىة المصىىىري وأمانتىىىه الفنيىىىة ,  الخدمىىىةالالئحىىىة الداخهيىىىة لقواعىىىد واجىىىراءات سىىىير العمىىىل بمجهىىى   .18

 .2017( لسنة 32منشور في الجريدة الرسمية بالعدد )
, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية بالعىدد  1958لسنة  1301قرار رئي  الجمهورية العربية المتحدة رقم  .19
 .1958لسنة  30
, منشىىىور فىىىي الجريىىىدة الرسىىىمية  1958لسىىىنة  1302مهوريىىىة العربيىىىة المتحىىىدة المىىىرقم قىىىرار رئىىىي  الج .20

 .1958لسنة  30بالعدد 
 لسىىىنة 77 بالعىىدد الرسىىمية الجريىىدة فىىي منشىىور,  1964 لسىىنة( 1085) رقىىم الجمهوريىىة رئىىي  قىىرار .21

1964. 
 .1974لسنة  937قرار رئي  الجمهورية رقم  .22
 . 1991( لسنة 513)قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم  .23
 . 1991( لسنة 54قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم ) .24
 . 1992( لسنة 151قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم ) .25
 .1993( لسنة 175قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم ) .26
 . 1993( لسنة 471قرار رئي  جمهورية مصر العربية رقم ) .27
 .1993( لسنة 175م )قرار رئي  جمهورية مصر العربية رق .28
 لسىىىنة( 12) بالعىىىدد الرسىىىمية الجريىىىدة فىىىي منشىىىور,  2010 لسىىىنة( 781) رقىىىم الىىىوزراء مجهىىى  قىىىرار .29

2010 . 
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 لسىنة( 89) رقىم المسىتقهة الهيئىات واعيىاء ريسىاء اعفىاء حاالت بشأن بقانون الجمهورية رئي  قرار .30
 . 2015 لسنة( أ) تابع 28 بالعدد الرسمية الجريدة في منشور,  2015

, منشىىىور فىىىي الجريىىىدة الرسىىىمية بالعىىىدد  2017( لسىىىنة 2قىىىرار رئىىىي  الجمهوريىىىة مصىىىر العربيىىىة رقىىىم ) .31
 .2017مكرر )هى( لسنة  االول
 بالعىدد الرسىمية الجريىدة فىي منشىور,  2019 لسىنة( 3127) رقم المصري الوزراء مجه  رئي  قرار .32
 . 2019 لسنة( أ) مكرر 51
 مكىرر 7 بالعدد الرسمية الجريدة في منشور,  2020 لسنة( 422) رقم المصري الوزراء مجه  قرار .33
 .2020 لسنة( هى)

 . 2021( لسنة 148قرار رئي  الجمهورية رقم ) .34
 ثالثًا : في االردن 

 .1955( لسنة 11قانون ديوان المويفين االردني رقم ) .1
 بالعىىدد, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية المهغىىى  1963( لسىىنة 48رقىىم )االردنىىي  المدنيىىة الخدمىىةقىىانون  .2

 . 1963لسنة  1730
 . 1965( لسنة 38قانون االمن العام االردني رقم ) .3
 . 1966( لسنة 35قانون خدمة اليباط في القوات المسهحة االردنية رقم ) .4
 . 1972( لسنة 2قانون خدمة االفراد في القوات المسهحة االردني رقم ) .5
 . 2007( لسنة 3ية رقم )قانون القوات المسهحة االردن .6
 . 2008( لسنة 34قانون الدرت االردني رقم ) .7
( 5308, منشور في الجريدة الرسىمية بالعىدد ) 2014( لسنة 29قانون استقالل القياء االردني رقم ) .8

 .2014لسنة 
 . 1963نيام الكهية العسكرية المهكية االردني لسنة  .9

المهغىىى, منشىىور فىىي الجريىىدة الرسىىمية بالعىىدد  1966( لسىىنة 23المدنيىىة االردنىىي رقىىم ) الخدمىىةنيىىام  .10
 . 1966لسنة   1911

 المهغى. 1988( لسنة 1المدنية االردني رقم ) الخدمةنيام  .11
 المعدل . 1993( لسنة 68نيام السهت الدبهوماسي االردني رقم ) .12
 .2000( لسنة 47نيام التشكيالت االدارية االردني رقم ) .13
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 . 2013( لسنة 1نيام المعهد الدبهوماسي االردني رقم ) .14
( 5247) بالعىدد الرسىمية الجريىدة فىي منشىور,  2013 لسىنة االردنىي النىواب لمجهى  الداخهي النيام .15
 . 2013 لسنة
( 5266) بالعىدد الرسىمية الجريىدة في منشور,  2014 لسنة االردني االعيان لمجه  الداخهي النيام .16
 .2014 لسنة
, , منشور في الجريىدة الرسىمية  2019( لسنة 78التعيين عهى الويائف القيادية االردني رقم )نيام  .17

 . 2019( لسنة 5573بالعدد )
 المعدل . 2020( لسنة 9المدنية رقم ) الخدمةنيام  .18
 .2021( لسنة 22قانون االدارة المحهية رقم ) .19
, منشىور فىي الجريىدة الرسىمية  2021( لسىنة 34نيام التعيىين عهىى الويىائف القياديىة االردنىي رقىم ) .20

 . 2021( لسنة 5721بالعدد )
تعهيمات اختيار وتعيين المىويفين فىي الويىائف الحكوميىة فىي الفئىات االولىى وال انيىة وال ال ىة والعقىود  .21

 .2020الشامهة لجميع العالوات في االردن لسنة 
 رابعًا : في االمارات العربية المتحدة

 .2008( لسنة 11في الحكومة االتحادية رقم )قانون الموارد البشرية  .1
 .2016( لسنة 6قانون الموارد البشرية في امارة ابو يبي رقم ) .2
 .2018( لسنة 8قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ) .3

 خامسًا : في لبنان 
 15/6/1961في  6836المعدل بالمرسوم االشتراعي رقم  1959لسنة  114المرسوم االشتراعي رقم  .1

 .18/8/1961في  7366و المرسوم االشتراعي رقم 
 سادسًا : في المغرب 

 . 1958( لسنة 1,58,008يهير شريف رقم ) .1
 سابعًا : في الجزائر

 .2006( في 03 – 06االمر ) .1
 سابعًا : في الكويت
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 .1979( لسنة 15المرسوم رقم ) .1
 ثامنًا : في المملكة العربية السعودية 

 1976هجريىة الموافىق  1397( لسىنة 48المدنية الصادر بالمرسىوم المهكىي رقىم ) الخدمة مجه نيام  .1
 ميالدي.

 رابعًا : البحوث والمقاالت

احمد عبي  الفتالوي , النيام الفيدرالي وتوزيع السهطات طبقًا لدستور العراق , بح  منشور في مجهة  .1
 .2007( , 5كهية الفقه , العدد )

ل الصالحيات من الحكومة االتحاديىة الىى االدارات المحهيىة فىي العىراق احمد عدنان كايم , اشكالية نق .2
رييىىىة تحهيهيىىىة فىىىي الواقىىىع والطمىىىوال , بحىىى  منشىىىور فىىىي مجهىىىة المستنصىىىرية لهدراسىىىات العربيىىىة والدوليىىىة , 

 .2016,  53كهية العهوم السياسية , العدد  –الجامعة المستنصرية 
الوطنيىىىة ودورهىىىا فىىىي مكافحىىىة التطىىىرف  الخدمىىىةاحمىىىد فىىىالال العمىىىوت و خالىىىد عهىىىي محمىىىد االميىىىري ,  .3

 .2020لسنة  135( , العدد 1االجتماعي في دولة االمارات , بح  منشور في مجهة االداب مهحق )
اسىىعد موسىىى سىىكران , الشىىروط االجرائيىىة الختيىىار اصىىحاب الىىدرجات الخاصىىة فىىي التشىىريع العراقىىي ,  .4

 .2018,  2منشور في مجهة كهية الكوت الجامعة , المجهد ال ال  , العدد  بح 
دراسىة مقارنىة ,  –اسماعيل صعصاع غيدان و حمزة غالب مكمل , طرق اختيار تعيين رجل الشىرطة  .5

 2021بح  منشور في مجهة المحقق الحهي لهعهوم القانونية والسياسية , العدد الرابع , 
ق محمىد عهىي , ميىاهر اسىتقاللية الهيئىات المسىتقهة , بحى  منشىور وصىاد غيىداناسماعيل صعصىاع  .6

 .2016,  االولفي مجهة المحقق الحهي لهعهوم القانونية والسياسية , السنة ال امنة , العدد 
 مىىال يعىىيت تمىىام , السىىهطات االداريىىة المسىىتقهة واشىىكالية التكييىىف القىىانوني , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة  .7

 .2018سية , جامعة د.موالي طاهر بسعيدة , العدد العاشر , الجزائر, البحو  القانونية والسيا
باسم جاسم يحيى , التنييم القانوني لهتعيين فىي التشىريعات العراقيىة , بحى  منشىور فىي مجهىة المحقىق  .8

 .2020الحهي لهعهوم القانونية والسياسية , العدد ال ال  , 
نيىىام السياسىىي فىىي العىراق , بحىى  منشىىور فىىي مجهىىة حسىن تركىىي عميىىر , الرقابىىة البرلمانيىة ومسىىتقبل ال .9

 .2016,  االولالعهوم القانونية والسياسية , جامعة ديالى , المجهد الخام  , العدد 
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خالىىىد عبىىىد االميىىىر الجىىىاروت و رشىىىا شىىىاكر حامىىىد , القيىىىود الدسىىىتورية عهىىىى عمىىىل السىىىهطة التنفيذيىىىة  .10
 .2012,  12عهيهم السالم , العدد  والتشريعية في العراق , بح  منشور في مجهة اهل البيت

بىىين حريىىة المويىىف وسىىهطة االدارة , بحىى  منشىىور فىىي  العامىىةخالىىد وليىىد اسىىماعيل , كرامىىة الوييفىىة  .11
 . 2020, الجزء ال ال  ,  35مجهة الشريعة والقانون , العدد 

ئحىىة وال 2014خهيىىل عبىىد المىىنعم مرعىىي , ادوات الرقابىىة البرلمانيىىة لمجهىى  النىىواب فىىي يىىل دسىىتور  .12
,  4, العىىىىدد  20, بحىىىى  منشىىىىور فىىىىي مجهىىىىة كهيىىىىة االقتصىىىىاد والعهىىىىوم السياسىىىىية ,مصىىىىر , المجهىىىىد 2016
2019. 

, بحىىى  منشىىىور فىىىي مجهىىىة الدراسىىىات  العامىىىةدعىىىاء حمىىىود عبىىىد , تجىىىاوز حىىىدود السىىىهطة فىىىي الوييفىىىة  .13
 .2021المستدامة , المجهد ال ال  , العدد الرابع , 

, بحىى   العامىىةمىىال اهلل , حيىىاد المويىىف العىىام فىىي الوييفىىة  رائىىد عىىوفي حسىىين و م.م. حسىىين طىىالل .14
 .2016,  8, السنة  30, العدد  6منشور في مجهة جامعة تكريت لهحقوق , مجهد 

رنىىا الطيىىف جاسىىم , الجهىىة المختصىىة بتعيىىين ذوي الىىدرجات الخاصىىة فىىي العىىراق , بحىى  منشىىور فىىي  .15
 .2021,  , العدد الساد  والستون17مجهة سَر من رأى , المجهد 

سىىجى فىىالح حسىىين و زينىىب عبىىد الكىىايم حسىىن , مشىىكالت توزيىىع االختصاصىىات الماليىىة فىىي الىىدول  .16
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Abstract:  

Generally, The employee represents the front side of the administration 

and the tool which used from this administration to do the duties. We can see 

that if the employee was active and has a good behavior, so can be consider as 

factor from the success of this administration in achieving the public needs, and 

if this employee was not good, so this employee will be as a barrier for that 

administration. The employee in police country use as a tool to do the politics of 

this state. Today, it is governed by a set of legal rules that ensure the 

implementation of administrative orders and decisions in order to maintain the 

regular and consistent operation of public utilities on the one hand, and the 

principle of legality on the other. 

For all of the aforementioned reasons, most legal systems have 

established civil service agencies specializing in regulating public office affairs, 

some of which have been described as independent to allow them to carry out 

the tasks entrusted to them as efficiently as possible.) in 1956 (the canceled) to 

establish the "public service council" with jurisdiction over appointment, re-

appointment, and promotion, as it followed the same approach as the Civil 

Service Law No. (24) of 1960 as amended with similar competencies; The 

(disbanded) Revolutionary Command Council, on the other hand, decided in 

1979 to put an end to the Public Service Council's process by canceling it and 

transferring its powers to the ministries. The Council's march, however, was 

hampered by legislative abstention, as the Council's law was not issued until 

2009, despite its provision in the Constitution of the Republic of Iraq for 2005; it 

was also hampered by executive abstention, as the executive authority did not 

nominate the president of the council, his deputy, and members until 2019. 

  Many constitutional and legal barriers stand in the way of the Federal 

Public Service Council, Although the Constitution made the Federal Public 

Service Council the competent authority for appointment and reappointment, 

various legislation did not give the Council any role in the appointment of 

incumbents of administrative leadership functions; The relationship of the 

Federal Public Service Council to irregular provinces or provinces in a region 

has been unclear due to the method used by the constitutional legislator in 

distributing powers between federal and local authorities. Furthermore, Federal 

Public Service Council Law No. (4) for the modified year 2009, creating local 

civil service councils in non-regional areas and governorates;  However, the 

connection between the Federal Public Service Council and the local civil 
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service councils has been vague, and legislation supplementing the Council's 

function has yet to be released, such as the Federal Civil Service Law and the 

law governing the Council's interaction with ministries and bodies not linked 

with a ministry, regions and governorates that are not organized in a region, and 

beyond. Because of the Council's recent formation, we decided to focus on the 

role of the Federal Public Service Council in filling public jobs; in terms of 

explaining the council's establishment, its position among traditional public 

authorities in states, the scope of its competencies in filling public jobs, and its 

relationship with local civil service councils. 

This thesis is divided into three chapters: the first dealt with the nature of the 

Public Service Council; the second explained the extent of the Public Service 

Council's activities in filling public employment; the third dealt with the Public 

Service Council's interaction with the local civil service councils; and we 

completed the research with our findings and ideas to assist the Council and 

eliminate uncertainty regarding its functions. 
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