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  Public Administration:اإلدارة العاهت هفهىم 

ر٘ل٤ز اُغ٤بعخ اُؼبٓخ ُِذُٝخ  ثؤٜٗب: اإلدارة العاهت٣ٌٖٔ رؼش٣ق 

ٝاخشاخٜب ا٠ُ ز٤ض اُٞاهغ ػجش ر٘غ٤ن اُدٜٞد اُدٔبػ٤خ، ٢ٛٝ ثزُي 

رٔثَ رخط٤ؾ ٝرٞخ٤ٚ اُ٘شبؽ اُس٢ٌٓٞ أُٞخٚ ٗسٞ أداء اُخذٓبد 

 1اُؼبٓخ ُد٤ٔغ أُٞاؽ٤ٖ٘ ػ٠ِ اُغٞاء ؽجوبً ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُزشش٣ؼبد. 

 

بتحجيج معشى  وعمى ىحا األساس نجج اف ىشاؾ مؽ الفقياء قج اىتؼ
اإلدارة العامة مؽ الشؾاحي العزؾية والسادية أكثخ مؽ اىتسامو بإعظاء 

 تعخيف محجد ليا.

ويقرج بو مجسؾع الجوائخ والسشذآت : )الذكلي( فالسفههم العزهي 
والسشغسات السسمؾكة لمجولة التي تقـؾ بؾعيفة تشفيح القؾانيؽ ذات الرمة 

لسخافق العامة إلشباع الحاجات بحساية الشغاـ العاـ وتشغيؼ وتدييخ ا
: فيقرج بو )الهعيفي( السفههم السهضهعيالعامة األساسية، اما 

الشذاط الحي تقـؾ بو الجوائخ والسشذآت والسشغسات السسمؾكة لمجولة 
 لتشفيح القؾانيؽ وتحقيق الشفع العاـ.
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مؽ خالؿ الجسع بيؽ السفيؾميؽ  تعريف اإلدارة العامة وبالتالي يسكؽ
قيام السهعفين العسهميين والهيئات العامة بسسارسة تعشي:  بأنيا

اختراصات وأداء واجبات محددة قانهنا لتحقيق نفع عام فيسا ال 
 .2يدخل من الشاحية الذكلية في الهعيفة التذريعية أو القزائية

 

 تسييز نذاط اإلدارة العامة عن نذاط الدلظات العامة األخرى 

الجولة بسسارسة وعائف ثالث: تذخيعية تقـؾ الييئات العامة في 
وقزائية وتشفيحية، وتذسل اإلدارة العامة الجانب األساسي مؽ الؾعيفة 
التشفيحية فيي جدء مشيا، ولكشيا ال تدتغخقيا كميا إذ يجخل فييا أعساؿ 
الحكؾمة أو أعساؿ الديادة التي تخخج مؽ نظاؽ القانؾف اإلداري ومؽ 

يؾجج معياريؽ لمتسييد بيؽ أعساؿ الييئات ، و (3)رقابة القزاء اإلداري 
 العامة في الجولة ىسا:

                                                           
، 2009جامعة السؾصل،  –د. ماىخ صالح عالوي الجبؾري، الؾسيط في القانؾف اإلداري، دار ابؽ األثيخ لمظباعة والشذخ  2

 .25ص
: ومقتزاه أف تختص جية قزائية واحجة نغام القزاء السهحدتعتسج دوؿ العالؼ أحج نؾعيؽ مؽ األنغسة القزائية ىسا:  3

بالشغخ في جسيع السشازعات التي تشذأ بيؽ األفخاد أنفديؼ أو بيشيؼ وبيؽ اإلدارة أو بيؽ الييئات اإلدارية نفديا، ويدؾد ىحا 
: يقـؾ ىحا الشغاـ عمى أساس ونغام القزاء السزدوجة األمخيكية وبعض الجوؿ األخخى، الشغاـ في إنكمتخا والؾاليات الستحج

وجؾد جيتيؽ قزائيتيؽ مدتقمتيؽ، جية القزاء العادي وتختص بالفرل في السشازعات التي تشذأ بيؽ األفخاد أو بيشيؼ وبيؽ 
 اإلدارة عشجما تترخؼ ==

عمى ىحا الشداع أحكاـ القانؾف الخاص، وجية القزاء اإلداري == كذخص مؽ أشخاص القانؾف الخاص، ويظبق القزاء 
وتختص بالفرل في السشازعات التي تشذأ بيؽ األفخاد واإلدارة عشجما تغيخ األخيخة برفتيا صاحبة الدمظة وتتستع بامتيازات 
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إذ يعؾؿ عمى الجية التي صجر عشيا : السعيار العزهي الذكلي -1
العسل، فيكؾف العسل إداريًا إذا صجر عؽ جية تسارس وعيفة تشفيحية، 
ويكؾف العسل قزائيًا إذا صجر عؽ الييئة التي تسارس الؾعيفة 
القزائية، ويكؾف العسل تذخيعيًا إذا صجر عؽ الدمظة التذخيعية، 

 بغض الشغخ عؽ مزسؾف العسل ومحتؾاه. 

يسيد ىحا السعيار بيؽ الؾعائف  :ر السادي السهضهعيالسعيا -2
، فالعسل التذخيعي والثالث لمجولة بالشغخ إلى محتؾى العسل ومزسؾن

ىؾ وضع القؾاعج العامة السؾضؾعية بغض الشغخ عؽ الجية التي 
أصجرتيا، والعسل اإلداري ىؾ العسل الحي يتخح تشفيحًا لسا وضعتو 

ما الؾعيفة القزائية فيي تتزسؽ الييئات التذخيعية مؽ قؾاعج، ا
 األعساؿ الستعمقة بحدؼ أي خرؾمة أو نداع بتظبيق حكؼ القانؾف.

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

ميج القزاء اإلداري ومشيا انتذخ ال يتستع بيا األفخاد ويظبق القزاء اإلداري عمى السشازعة قؾاعج القانؾف العاـ، وتعج فخندا 
 ىحا الشغاـ في الكثيخ مؽ الجوؿ كبمجيكا واليؾناف ومرخ.
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 تسييز نذاط اإلدارة العامة عن الشذاط الخاص
يتؼ التسييد بيؽ نذاط اإلدارة العامة والشذاط الخاص في أمخيؽ 

 ىسا:
حقيق نفع ييجؼ نذاط اإلدارة العامة دائسًا إلى ت: الهدف أو الغاية -1

عاـ، مثل تحقيق األمؽ واشباع الحاجات العامة، أما الشذاط الخاص 
فييجؼ إلى تحقيق الشفع الخاص لراحب الشذاط بالجرجة األساس، 

 سؾاء كانت ماديًا أو ادبيًا.
تدتخجـ اإلدارة العامة في نذاطيا وسائل القانؾف العاـ : الهسائل -2

مؽ تحقيق أىجافيا تدسى )وسائل التي تعظييا مخكدًا مسيدًا بسا يسكشيا 
الدمظة العامة( التي تغمب إرادة اإلدارة عمى إرادة األفخاد لتحقيق 
السرمحة العامة، أما األفخاد فيؼ في تعامميؼ يدتخجمؾف وسائل القانؾف 
الخاص، التي تداوي بيؽ مخاكدىؼ القانؾنية وتعامميؼ عمى قجـ 

 السداواة.
ؽ الشذاط اإلداري والشذاط الخاص ال بيج أف ىحا التسييد التقميجي بي

يعج دقيقًا وحاسسًا في الؾقت الحاضخ، بعج أف أصبح الشذاط الخاص 
يديؼ في مجاالت ميسة بتحقيق الشفع العاـ ويسشحو السذخع عمى ىحا 

 األساس بعض امتيازات اإلدارة العامة.
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 : السياست وعلناإلدارة العاهت  بيي عالقتال

ؽج٤ؼخ اُؼ٬هخ ث٤ٖ ا٫داسح اُؼبٓخ ٝػِْ ٖٓ ا٤ٔٛ٫خ إ ٗؼشف 

اُغ٤بعخ ، ُزا رؼذ ا٫داسح اُؼبٓخ اُ٘شبؽ اُز١ ٣زؼِن ثز٘ل٤ز ا٫ٛذاف 

اُؼبٓخ ُِذُٝخ. ٝػ٠ِ ٛزا ا٫عبط ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إ اُظِخ ه٣ٞخ ث٤ٖ 

 ا٫داسح اُؼبٓخ ٝػِْ اُغ٤بعخ.

كب٧ٛذاف اُؼبٓخ ٝسعْ اُخطٞؽ اُؼش٣ؼخ ٝاُخطؾ ا٫عبع٤خ 

٠ِ اُو٤ْ ا٫خزٔبػ٤خ رشعْ ػٖ ؽش٣ن اُغبعخ اُؼبٓخ ٝأُسبكظخ ػ

ُِذُٝخ ثٔؼ٠٘ اٜٗب خبسخخ ػٖ ٗطبم ا٫داسح. كب٧داسح روّٞ ثؼ٤ِٔخ 

 اُز٘ل٤ز ٝٓب ٣زؼِن ثبُزلظ٬٤د ٨ُٛذاف اُؼبٓخ ٝاُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ .

 

ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ا٫خز٬ف أُزجب٣ٖ ث٤ٖ ػ٢ِٔ ا٫داسح ٝاُغ٤بعخ ا٫ إ 

٠ِ ػِْ اُغ٤بعخ اػزٔبدا ًج٤شا. كبُغ٤بعخ رسذد ػِْ ا٧داسح ٣ؼزٔذ ػ

ٝرشعْ ا٫ردبٙ اُؼبّ ُِذُٝخ، ٝا٫داسح اُؼبٓخ رششف ػ٠ِ اُٞطٍٞ ا٠ُ 

رسو٤ن ا٫ٛذاف أُ٘شٞدح ٝٛزا ٣ٞػر ُ٘ب إ سهبثخ اُغِطخ اُزشش٣ؼ٤خ 

ػ٠ِ ا٫داسح اُؼبٓخ ٫ ٣ؼ٢٘ ثؤٜٗب كشع ٖٓ كشٝع ػِْ اُغ٤بعخ . كب٧داسح 

سو٤ن ٝاٗدبص ا٫ٛذاف اُؼبٓخ ك٢ٜ" ٗشبؽ اُدٔبػبد اُؼبٓخ رٜذف ا٠ُ ر

 أُزؼبٝٗخ ك٢ خذٓخ اُسٌٞٓخ ك٢ ا٫داسح.

 

 

 

 الوظائف الرئٌسٌة  لألدارة العامة للدولة 

 اوال- التخطٌط:)مسؤولٌة الوظائف المٌادٌة لألدارة العامة(
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اُوبػذح ا٧عبع٤خ ا٠ُٝ٧ ُ٪داسح، ٝاُز٢ رغز٘ذ ػ٤ِٜب ًبكخ اُزخط٤ؾ ٣ؼزجش 

ٌٓٞٗبد اُؼ٤ِٔخ ا٩داس٣خ ٖٓ ر٘ظ٤ْ، ٝه٤بدح، ٝسهبثخ،... ُزسو٤ن ا٧ٛذاف 

 أُ٘شٞدح. )اُزخط٤ؾ أعبط ا٩داسح(.

 

التدبٌر الذي ٌرمً إلى مواجهة المستمبل بخطط »ٌعرؾ التخطٌط بؤنه .ٝ

، وٌعد من أهم وظائؾ اإلدارة العامة، «منظمة سلفاً لتحمٌك أهداؾ محددة

السابمة لتنفٌذ أي عمل من األعمال. ومن خبلل التخطٌط وهو الفكرة التمهٌدٌة 

ٌستطٌع المائد اإلداري تحدٌد الهدؾ المنشود والوسائل الكفٌلة بتحمٌمه بؤلل 

تكلفة ممكنة وفً الولت المناسب والسٌما أن األعباء التً ألمٌت على عاتك 

 .الدولة جسٌمة جداً، وال ٌمكن تحمٌمها بصورة عشوائٌة وعفوٌة

 

 التخطيط أهويت

صادد أ٤ٔٛخ اُزخط٤ؾ ثزؼذد ا٧خٜضح اُس٤ٌٓٞخ ٝارغبػٜب، ٝر٘ٞع ٜٓبٜٓب، 

 ٝثبُزب٢ُ رٌٖٔ ا٤ٔٛزٜب ثٔب٣ؤر٢: ٝرؼخْ أخٜضرٜب، ٝؽٔٞذ أٛذاكٜب.

 

 رسذ٣ذ ا٧ٛذاف أُشاد رسو٤وٜب. ك٢أُغبػذح  .1

 رسذ٣ذ ا٩ٌٓبٗبد ا٬ُصٓخ ُِٞطٍٞ ا٠ُ ا٧ٛذاف. .2

 اُزؼبسة ػ٘ذ اُز٘ل٤ز. اُز٘غ٤ن ث٤ٖ خ٤ٔغ أُٜبّ ثـ٤خ رد٘ت .3

٣ؼزجش اُزخط٤ؾ ٝع٤ِخ كبػِخ ُِشهبثخ اُذاخ٤ِخ ٝاُخبسخ٤خ )ٓؼ٤بس  .4

 ُِٔوبسٗخ(.

 رسو٤ن ا٧ٖٓ اُ٘لغ٢ ٨ُكشاد ٝاُدٔبػبد. .5

 ُٔٞاخٜخ ا٧زذاس. ػذح خطؾاعزشؼبس أُغزوجَ ٝٝػغ  .6

 ا٫عزثٔبس ا٧كؼَ ُِٔٞاسد ٝا٫هزظبد ك٢ اُٞهذ ٝاٌُِلخ. .7

  .ش٣ٖر٤ٔ٘خ ٜٓبساد ٝهذساد أُذ٣ .8

 خطىاث عوليت التخطيط: 

 .ُزسو٤وٜب رسذ٣ذ ا٧ٛذاف اُز٢ رغؼ٠ أُ٘ظٔخ .1
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 .ٝػغ اُغ٤بعبد ٝاُوٞاػذ أُششذح ُزسو٤ن ا٧ٛذاف .2

 ٝػغ ٝاخز٤بس ثذ٣َ ٖٓ ث٤ٖ ػذح ثذائَ ٓزبزخ ُز٘ل٤ز اُٜذف. .3

 .رسذ٣ذ ا٩ٌٓبٗبد أُزبزخ كؼ٬ً  .4

 رسذ٣ذ ٤ًل٤خ رٞك٤ش ا٩ٌٓبٗبد ؿ٤ش أُزبزخ. .5

 .اُض٤٘ٓخ ُز٘ل٤ز اُٜذفٝػغ اُجشآح  .6

 

 التٌظين االداري  -ثاًيا

هو من الوظائؾ المهمة التً تلمى على عاتك اإلدارة العامة وذلن لكثرة ٝ

الحاجات المستجدة للمواطن ولندرة المواد األولٌة التً تخدم إشباع هذه 

الحاجات. وٌعد التنظٌم من أهم المصادر التً تإدي إلى تحمٌك الوفر عن 

. ٝثبُزب٢ُ بلل الطالات البشرٌة ومنع تبعثر الجهود وتعارضهاطرٌك استؽ

ٝظ٤لخ ٖٓ اُٞظبئق ا٩داس٣خ رزٔثَ ك٢ ٝػغ ٗظبّ " ٣ؼذ اُزظ٤ْ ا٫داس١

 " .ٓ٘غن ُؼ٬هبد اُؼَٔ ث٤ٖ ػ٘بطش أُ٘ظٔخ ثُـ٤خ رسو٤ن اُٜذف أُشزشى

 

 فىائذ التٌظين

أكؼَ ٝثؤعِٞة اُز٘ظ٤ْ ٤ُظ ٛذف ثَ ٝع٤ِخ ُزسو٤ن أٛذاف أُ٘ظٔخ ثطش٣وخ 

 أًلؤ، ٝرزٔثَ أْٛ كٞائذٙ ثٔب ٢ِ٣:

رسو٤ن اُز٘بعن ٝا٫ٗغدبّ ث٤ٖ ا٧ٗشطخ ٝرد٘ت ا٩صدٝاخ٤خ   .1

 ٝاُزؼبسة.

اع٘بد أُٜبّ ٨ُشخبص أُئ٤ِٖٛ ُزؤد٣زٜب ٓٔب ٣دؼَ أُ٘ظٔخ رغزل٤ذ  .2

 ٖٓ هذسارْٜ ٝ آٌبٗبرْٜ.

اُزسذ٣ذ اُذه٤ن ُِؼ٬هبد ث٤ٖ ا٫كشاد ثشٌَ ٣دؼَ ًَ كشد ٣ؼشف  .3

 اخجبرٚ ردبٙ سإعبئٚ ٝٓشإٝع٤ٚ.ٝ



 
 
 

9 
 

رغ٤َٜ ػ٤ِٔخ اُشهبثخ ٖٓ خ٬ٍ رسذ٣ذ اُخطٞاد ٝا٩خشاءاد  .4

 اُزلظ٤ِ٤خ ٌَُ ػَٔ ٝرسذ٣ذ ٓؼب٤٣ش ا٧داء.   

رغ٤َٜ اٗزوبٍ أُؼِٞٓبد داخَ أُ٘ظٔخ ثبزذاس شجٌخ رسذد خطٞؽ  .5

 اُغِطخ ٝأُغئ٤ُٝخ )ه٘ٞاد ا٫رظبٍ اُشع٤ٔخ(.

ُٔٞاسدٛب ٖٓ خ٬ٍ رسذ٣ذ ٜٓبّ ر٤ٌٖٔ أُ٘ظٔخ ٖٓ اعزـ٬ٍ أكؼَ  .6

 ًَ كشد.

 رغ٤َٜ ػَٔ ا٧كشاد ك٢ أُ٘ظٔخ ًلش٣ن ٝازذ ٣زجغ ٗلظ اُٜذف.  .7

رسذ٣ذ ٓظبدس اُغِطخ اُشع٤ٔخ ُِٔ٘ظٔخ ػ٠ِ أعبط اُزغِغَ  .8

 اُٜش٢ٓ.

 

 

 

 الرقابت االداريت -ثالثا

 

ػ٤ِٔخ ه٤بط اُ٘زبئح  ٢ٜك شاخؼخ ا٩ٗدبص ٝكوبً ُِخطؾ أُٞػٞػخ.ٓ اُشهبثخ ٢ٛ

اُلؼ٤ِخ ٝٓوبسٗزٜب ثبُٔؼب٤٣ش أٝ اُخطؾ أُٞػٞػخ، ٝٓؼشكخ أعجبة ا٫ٗسشاكبد 

 ث٤ٖ اُ٘زبئح أُزسووخ ٝاُ٘زبئح أُطِٞثخ ٝارخبر ا٩خشاءاد اُزظس٤س٤خ.

 

رؼذ اُشهبثخ ٖٓ أْٛ اُٞظبئق ا٩داس٣خ اُشئ٤غخ اُز٢ رٜذف ُِزؤًذ ٖٓ إٔ ا٧ػٔبٍ 

 ،ػ٤خرغ٤ش ك٢ اردبٙ ا٧ٛذاف ثظٞسح ٓش

ك٢ ٓزبثؼخ ع٤ش اُز٘ل٤ز ُٔؼشكخ ٓذٟ هذسح اُدٜبص اُز٘ل٤ز١ ػ٠ِ زٜب ٤ٔرظٜش أٛ

اعزخذاّ أُٞاسد أُزبزخ ٝاداسرٜب ثٌلبءح اهزظبد٣خ ٝاداس٣خ ػب٤ُخ ُزسو٤ن 

ا٧ٛذاف أُشخٞح، ٓغ اُز٘ج٤ٚ ا٠ُ ٓٞاػغ ا٫ٗسشاكبد ٝارخبر ا٩خشاءاد 

 اُزظس٤س٤خ ا٬ُصٓخ ٝٓزبثؼخ ػ٤ِٔخ ر٘ل٤زٛب. 

اُشهبثخ ا٩داس٣خ شذ٣ذح ا٫سرجبؽ ثؤٛذاف اُسٌٞٓخ، ٝثب٧ٛذاف اُز٢ رغؼ٠ ٝ

ُزسو٤وٜب اُٞصاساد ٝأُظبُر أُخزِلخ ثُـ٤خ اُزؤًذ ٖٓ إٔ أٝخٚ اُ٘شبؽ 
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اُس٢ٌٓٞ رٔبسط ثٌلبءح ٝكؼب٤ُخ ٝاروبٕ ٝعشػخ ك٢ زذٝد اُوبٕٗٞ ٝاُِٞائر 

 ٝاُزؼ٤ِٔبد.

 

 : أهذاف الرقابت

رغ٤ش ٝكوبً ُِخطخ أُٞػٞػخ ٝاُغ٤بعبد أُشعٞٓخ اُزؤًذ ٖٓ إٔ اُ٘شبؽبد  -1

 ٝا٧ٗظٔخ اُغبئذح.

اُزؤًذ ٖٓ دهخ ا٧داء ًٝلبءح اُزخط٤ؾ ٝزغٖ اُز٘ظ٤ْ ٝاُؼو٤ٗ٬خ ك٢ ارخبر  -2

 اُوشاساد ٝا٫عزخذاّ ا٧ٓثَ ُِٔٞاسد أُخزِلخ.

ٛذف اُشهبثخ ك٢ اُدبٗت ا٩داس١ ٣زٔثَ ثزسو٤ن ا٧داء ا٧كؼَ ُجِٞؽ اُٜذف  -3

 ّ ثؤزغٖ اُٞعبئَ ٝثؤػ٠ِ ًلبءح )زٔب٣خ اُظبُر اُؼبّ(، ٝرُي ػٖ ؽش٣ن:اُؼب

 اُٞهٞف ػ٠ِ أُش٬ٌد اُز٢ رؼزشع اٗغ٤بة اُؼَٔ ٝرز٤ُِٜب. - أ

اًزشبف ا٧خطبء هجَ أٝ كٞس ٝهٞػٜب ٝرظس٤سٜب ٝارخبر  - ة

 ٓب ٣ِضّ ٖٓ اخشاءاد ُٔ٘غ زذٝثٜب.

 .ٝأداء اُٞاخجبداُزؤًذ ٖٓ ر٘ل٤ز اُوٞا٤ٖٗ ٝػٔبٕ اُسوٞم  -ج             

 

 

 القيادة االداريت -رابعا  

 

اُوذسح ػ٠ِ اُزؤث٤ش ك٢ عِٞى أكشاد اُدٔبػخ ٝر٘غ٤ن خٜٞدْٛ  ٢ٛالقيادة 

 ٝرٞخ٤ْٜٜ ُجِٞؽ اُـب٣بد أُ٘شٞدح.

 : إٔ ُِو٤بدح ث٬ثخ ػ٘بطش أعبع٤خ ٢ٛ ٖٓ رُيٗغز٘زح 

 .ٝخٞد ٓدٔٞػخ ٖٓ ا٧كشاد ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ر٘ظ٤ْ ٓؼ٤ٖ .1

اُدٔبػخ هبدس ػ٠ِ اُزؤث٤ش ك٢ عًِْٜٞ ٝخٞد هبئذ ٖٓ أكشاد  .2

 .ٝرٞخ٤ْٜٜ
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 ٝخٞد ٛذف ٓشزشى رغؼ٠ اُدٔبػخ ا٠ُ رسو٤وٚ. .3

هً العصب الحساس فً كل مفصل من  المٌادة اإلدارٌةوبالتالً فؤن 

مفاصل اإلدارة العامة، والمائد اإلداري ٌموم بدور بارز فً نجاح األجهزة 

 .اإلدارٌة أو إخفالها فً الوصول إلى أهدافها

 انىاع النظن اإلدارية
تسارس اإلدارة نذاطيا وتؤدي مياميا عؽ طخيق األشخاص اإلدارية وىي ليدت أشخاصًا 

اىؼ انؾاع الشغؼ االدارية، وىي السخكدية لحا سشقؾـ بجراسة  ،طبيعية وإنسا أشخاصًا معشؾية عامة
السباحث الثالثة اآلتية:اإلدارية، والالمخكدية اإلدارية، واالتحاد )الفجرالية(، وذلػ مؽ خالؿ   

 
 

 املبحث األول
 

 املركزية اإلدارية 
وتقؾـ السخكدية عمى  ،السخكدية اإلدارية أوؿ الشغؼ التي اتبعتيا الجوؿ في الحكؼ واإلدارةتعج 

حرخ مسارسة الؾعيفة اإلدارية في وفي السجاؿ اإلداري يقرج بيا  ،أساس التؾحيج وعجـ التجدئة
إذ تقؾـ األجيدة اإلدارية التابعة لمدمظة التشفيحية في السخكد بسسارسة  ،السخكديةالحكؾمة يج الجولة ب

.الؾعائف واالختراصات اإلدارية في جسيع إقميؼ الجولة  
وبجاية القخف  وتستج جحور السخكدية في التشغيؼ اإلداري الحجيث إلى نياية القخف الخامذ عذخ

كانت بحاجة ماسة إلى تؾحيج الدمظات التي الجولة الحجيثة في أوربا و  قياـ الدادس عذخ، عشج
ولؼ يكؽ لعساؿ السمػ  ،وجسيع االختراصات في الجولة السؾحجة بيج السمػ والدمظة السخكدية

السشتذخيؽ في األقاليؼ سمظة البت في األمؾر السحمية دوف الخجؾع إلى الدمظة السخكدية في 
  .العاصسة

متختيب الحي ل وفقاتمتـد الدمظة الجنيا بالقخارات التي ترجر عؽ الدمظة العميا  الشغاـىحا وفي 
 ،وتقديؼ السؾعفيؽ إلى درجات يعمؾ بعزيا بعزًا في سمؼ إداري مشتغؼ ،يدؾد الدمظة التشفيحية

  .يخزع كل مخؤوس فيو لخئيدو خزؾعًا تامًا ويشفح أوامخه ويعسل تحت إشخافو وتؾجيياتو
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بل  ،دية أف تقؾـ الدمظة التشفيحية في العاصسة بجسيع األعساؿ في أنحاء الجولةوال تعشي السخك
تقتزي وجؾد فخوع ليحه الدمظة غيخ أف ىحه الفخوع ال تتستع بأي قجر مؽ االستقالؿ في مباشخة 

  .وعيفتيا وتكؾف تابعة لمدمظة السخكدية في العاصسة ومختبظة بيا
 
 
 
 

 املطلب األول
املركزية اإلدارية ػناصر  

تقؾـ السخكدية اإلدارية عمى ثالثة عشاصخ ىي : تخكيد الؾعيفة اإلدارية في يج الحكؾمة 
  .والدمظة الخئاسية (الدمؼ اإلداري ) والتجرج اليخميالسخكدية 
الهعيفة اإلدارية في يد الحكهمة السركزية  تركيزأواًل :   
تدتأثخ بكل الدمظات التي تخؾليا اياىا الؾعيفة وىحا يعشي اف الحكؾمة السخكدية في العاصسة 

وتكؾف سمظة اتخاذ القخار الشيائي في شؤوف الشذاط اإلداري وفي جسيع أقاليؼ  ،اإلدارية في الجولة
وال تؾجج في ىحا الشغاـ أشخاص معشؾية عامة محمية أو  ،الجولة في يج الؾزراء ومسثمييؼ التابعيؽ ليؼ

ومؽ ثؼ ال تؾجج مجالذ محمية مشتخبة أو ىيئات عامة يسكؽ  ،سخكديةمخفكية مدتقمة عؽ الدمظة ال
واف كاف ثسة مؾعفيؽ في االقاليؼ فيؼ عساؿ الدمظة السخكدية الحيؽ يأتسخوف  ،أف تجيخ السخافق العامة

  .بأمخىا ويعسمؾف وفق مخظظيا
 

 ثانيا: خزهع جسيع السهعفين لشغام الدلم اإلداري 
بات الؾعيفة إلداري السخكدي يخزعؾف فيسا يتعمق بسباشخة واجومقتزاه اف مؾعفي الجياز ا

إذ نجج مؾعفي كل وزارة أو ىيئة إدارية يتؾزعؾف عمى شكل درجات متراعجة  اإلدارية لتجرج ىخمي،
يتكؾف مشيا ما يعخؼ بالدمؼ اإلداري الحي يبجأ مؽ أصغخ مؾعف وصؾال إلى الؾزيخ الحي يقف عمى 

ويكؾف لمحكؾمة السخكدية وحجىا اختراص التعييؽ في الؾعائف  ،أعمى درجات ىحا الدمؼ الستراعج
. يتخؾ اختيار السؾعفيؽ السحمييؽ في التقديسات اإلدارية لييئات محميةالعامة جسيعا وال  
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وتججر االشارة إلى اف وجؾد مؾعفيؽ يسارسؾف اختراصات مختمفة في االشخاص السعشؾية 
اإلقميسية أو السخفكية ال يعشي ىجـ الشغاـ السخكدي طالسا عل جسيع السؾعفيؽ خاضعيؽ لمتدمدل 

.اليخمي لمدمظة السخكدية  
 

 ثالثا: الدلظة الرئاسية
ومقتزاىا خزؾع السؾعف األدنى لمسؾعف الحي يعمؾه مباشخة في الدمؼ اإلداري والحي يختبط 

الدمظة و  ،بو إداريًا حتى يشتيي بالؾزيخ الحي يخزع لو الجسيع في وزارتو مؽ الشاحية اإلدارية
خ وحجة العسل وفعاليتو القانؾف فيؾف يشغسياسية ضسانو معتخؼ بيا لمخؤساء اإلدارييؽ االخئ

وبالتالي عجـ إمكانية  مخؤوسيومؽ جانب آخخ تختب مدؤولية الخئيذ عؽ أعسالو وىي  ،واستسخاريتو
السدؤولية. تيخبو مؽ ىحه  

  أعسالو.و بذخص السخؤوس  تتعمقوالدمظة الخئاسية 
 

سرؤوسالسلظة الرئيس على شخص  -1  
 بعسل لمكياـ سخؤوسالخرص اف يلخئيذ عمى أشخاص مخؤوسو الحق في اسمظة  تتزسؽ

في حجود معيشو عميو االنزباطية كسا تتزسؽ سمظة نقل السؾعف وتخقيتو وإيقاع العقؾبات  ،معيؽ
.وفي نظاؽ القانؾف إذ أخل بؾاجبات الؾعيفة  

 
سلظة الرئيس على أعسال مرؤوسيه  -2  

)سمظة سابقة( ومخاقبة تذسل ىحه الدمظة حق الخئيذ في تؾجيو مخؤوسيو قبل مسارسة أعساليؼ 
  .تشفيحىؼ ليحه األعساؿ والتعقيب عمييا )سمظة الحقة(

الدلظة الدابقة -أ  
وبيحا فإف  ،يمتـد السخؤوس باحتخاميا في عسمو اإلداري أوامخ وتعميسات اف يرجر  مخئيذل

نسا فزال عؽ ذلػ يخزع لسا ال يخزع لمقانؾف والشغاـ فحدب وإ الشغاـ السخكدي السخؤوس في 
.تأخح صؾر السشذؾرات أو التعميسات أو األوامخ اإلدارية ،ليو رؤساءه مؽ أوامخيرجره إ  

  الالحقةدلظة ال -ب
أو استبجاليا أو  إجازة أعساليؼ لو مخؤوسيو فيكؾف دمظة الخئيذ في الخقابة عمى أعساؿ تتسثل ب
وليذ لمسخؤوس  ،كسا يسمػ أيزًا الحمؾؿ محميؼ إذا اقتزى العسل ذلػ ،آثارىا أو تعجيل إلغائيا

.صالحية االعتخاض عمى أعساؿ الخئيذ بيحا الرجد  
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 ،وكسقابل ليحه الدمظة الخئاسية التي يتستع بيا الخئيذ فانو يكؾف مدؤوال عؽ أعساؿ مخؤوسيو
.يخ الحي يعج قسة ىحا التجرجونجج اف ىحه السدؤولية تتجرج وفق الدمؼ اإلداري حتى ترل إلى الؾز   

الثاني املطلب  
 صىر املركزية اإلدارية

  .التخكيد اإلداري وعجـ التخكيد اإلداري  ،تتخح السخكدية اإلدارية صؾرتاف
 أواًل : التركيز اإلداري 

بدبب  ،التي عيخت عمييا بجاية نذؾء الجولة الحجيثةوىي الرؾرة البجائية لمسخكدية اإلدارية 
.حاجة السمؾؾ لتخكيد كل الؾعائف بأيجييؼ وفي السخكد بذكل مباشخ لتأكيج وحجة الجولة  

جسيع الرالحيات واالختراصات الستعمقة بالؾعيفة اإلدارية ومعشى التخكيد اإلداري أف تتخكد 
ي سمظة اتخاذ القخارات في كل الذؤوف اإلدارية بيج الؾزراء فتكؾف حيث  ،بيج الدمظة السخكدية

أية صالحية  في العاصسة أو التقديسات اإلدارية دوف اف يكؾف لسسثمي الدمظة السخكدية ،العاصسة
ويجب عمييؼ الخجؾع في كل شيء إلى السخكد التخاذ القخار  ،في اتخاذ القخارات أو ترخيف األمؾر

  .بذأنو
السظخوحة  السدائلويشحرخ دور السؾعفيؽ في الجياز اإلداري في تقجيؼ السقتخحات واآلراء في 

وابخازا ليحا الجور لمؾزراء وليسشتيؼ عمى شؤوف  ،عمييؼ وانتغار ما يقخره الؾزيخ السختص بذأنيا
  .وزاراتيؼ يظمق عمى ىحا الشغاـ اسؼ )السخكدية الؾزارية(

 
 ثانيًا : عدم التركيز اإلداري 

اف تعجد واجبات اإلدارة وتشؾعيا؛ بدبب تعجد حاجات الجسيؾر واتداع مجاالت الخجمة التي 
عب التحقق في جعمت مؽ مسارسة الدمظة وفقا لرؾرة التخكيد اإلداري أمخًا ص ليؼ،تقجميا اإلدارة 

اتجيت الشغؼ اإلدارية لمبحث عؽ أسمؾب آخخ يعظي بعض الدمظات  الؾاقع العسمي، لح
ت لسؾعفي الدمظة السخكدية في العاصسة واالقاليؼ بحيث يكؾف ليؼ سمظة البت في واالختراصا

  .مدائل معيشة دوف الخجؾع إلى السخكد )الؾزيخ( أو الخئيذ األعمى في الدمؼ اإلداري 
وىكحا تؼ األخح بأسمؾب عجـ التخكيد اإلداري )السخكدية الالوزارية( والحي بسقتزاه أصبح 

ق العامة السحمية مف الؾحجات اإلدارية سمظة ترخيف بعض شؤوف السخافلسؾعفي اإلدارة في مخت
وتختب عمى ذلػ االعتخاؼ ليؤالء السؾعفيؽ بحق اصجار القخارات اإلدارية لتأدية  واالشخاؼ عمييا،

رالحيات لسؾعفي اإلدارة في الؾحجات اإلدارية ال يعشي التخمي ء مثل ىحه الإال اف اعظا ،واجباتيؼ
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إذ يغل ىؤالء السؾعفيؽ مختبظيؽ بالدمظة اإلدارية السخكدية ويخزعؾف لشغاـ  ،سخكدي عؽ الشغاـ ال
وكل  ،اًل إلى الؾزيخؾ الدمؼ اإلداري الؾعيفي ويسارسؾف سمظاتيؼ تحت اشخاؼ رؤسائيؼ اإلدارييؽ وص

مؽ خالؿ  ،الؾزارات واإلدارات السخكدية عؽما في األمخ أف عجـ التخكيد اإلداري يخفف العبء 
 ،يع وعيفة التشفيح وإدارة السخافق العامة بيؽ الحكؾمة السخكدية في العاصسة ومسثمييا في األقاليؼتؾز 

ويتسثل  ،أي بيؽ اإلدارة السخكدية وبيؽ السؾعفيؽ الحيؽ عيشتيؼ والحيؽ يتبعؾف ليا برؾرة مباشخة
 أسمؾب مسارسة الدمظة ىحا في صؾرتيؽ رئيديتيؽ:

ؾف ىشا شاسب مع ازدياد نذاط الجولة، ونككحل يت: ختراصاتإعادة تهزيع الرالحيات واال -1
.برجد تؾسيع قاعجة الفئة التي تسارس االختراص شخرياً   

كحل مالءـ ليخجـ التؾسع في نظاؽ عسل الدمظة : تبشي قهاعد التفهيض في االختراص -2
أف يعيج صاحب االختراص بسسارسة جدء مؽ اختراصاتو  بتفؾيض االختراص:يقرج و  ،العامة

بذخط أف يدسح القانؾف بإجخاء ىحا التفؾيض وأف تكؾف مسارسة االختراص  ،إلى أحج مخؤوسيو
:التفؾيض عمى نؾعيؽ و  ،السفؾض تحت رقابة الخئيذ اإلداري صاحب االختراص األصيل  

في الجدء السفؾض مؽ  – الدمظةىحا الشؾع مؽ التفؾيض يشقل :  تفهيض االختراص -أ
قخارات في نظاؽ التفؾيض مشدؾبو إلى السفؾض التكؾف و  ،بأكسميا إلى السفؾض إليو -االختراص

.إليو وتأخح مختبة درجتو الؾعيفية  

وكل ما يتختب عميو  ،وىحا التفؾيض ال يشقل االختراص إلى شخص آخخ:  تفهيض التهقيع -ب
فالقخار يتخح باسؼ صاحب  ،ب االختراص األصيلىؾ تخفيف األعباء السادية عؽ صاح

.االختراص ويقـؾ السؾعف السخؾؿ باتخاذه والتؾقيع عميو عؽ صاحب االختراص  

 

 

 

الثالث املطلب  
املركزية اإلدارية  تقدير نظام  

فيسا و  ،درج بعض الفقياء عمى إبخاز مدايا الشغاـ السخكدي بيشسا ذىب البعض نحؾ إبخاز عيؾبو
  .السدايا والعيؾبيمي أىؼ تمػ 
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 أواًل : مزايا السركزية اإلدارية :
وىحا ما  ،الشغاـ السخكدي يقؾي سمظة الجولة ويداعجىا في تثبيت نفؾذىا في كافة أنحاء الجولة -1

  .تحتاجو الجوؿ الشاشئة حجيثًا لتقؾية وتجعيؼ وحجتيا
يتعمق نذاطيا بفئة معيشة أو السخكدية أسمؾب ضخوري إلدارة السخافق العامة الؾطشية التي ال  -2

  .إقميؼ معيؽ كسخفق األمؽ أو الجفاع أو السؾاصالت
السخكدية تؤدي إلى تؾحيج الشغؼ واإلجخاءات الستبعة في كافة أنحاء الجولة كؾنيا تأتي مؽ  -3

  .مسا يداعج السؾعفيؽ عمى اإللساـ باألنغسة والتعميسات الالزمة لتشفيح الؾعيفة اإلدارية ،مرجر واحج
يؤدي ىحا األسمؾب إلى التقميل مؽ الشفقات والحج في اإلسخاؼ؛ لعجـ الحاجة إلى السجالذ  -4

  .وخبخة مؾعفي الدمظة السخكدية وقمة عجدىؼ ،والييئات الالمخكدية
تحقيق العجؿ والسداواة في السجتسع إلشخاؼ الحكؾمة السخكدية عمى السخافق العامة ونغختيا  -5

  .السرالح السحميةالذسؾلية البعيجة عؽ 
 

 ثانيا : عيهب السركزية اإلدارية :
يؤدي ىحا الشغاـ إلى إشغاؿ اإلدارة السخكدية أو الؾزراء بسدائل قميمة األىسية عمى حداب السياـ  -1

  .األكثخ أىسية في رسؼ الدياسة العامة لؾزاراتيؼ
بزخورة أف تجار الؾحجات السحمية السخكدية اإلدارية ال تتساشى مع السبادئ الجيسقخاطية القائمة  -2

  .مؽ خالؿ سكاف ىحه الؾحجات عؽ طخيق مجالذ مشتخبة مؽ بيشيؼ
تؤدي السخكدية اإلدارية إلى قتل روح السثابخة واإلبجاع لجى السؾعفيؽ ألف دورىؼ يشحرخ بتشفيح  -3

  .وعجـ مذاركتيؼ فييا ،األوامخ والتعميسات الرادرة مؽ الدمظة السخكدية
ارية السشاسبة وفي الؾقت السخكدية تؤدي إلى زيادة الخوتيؽ والبطء في اتخاذ القخارات اإلد -4

ر عؽ األماكؽ السخاد ولبعج مرجر القخا ،، ألف كافة القخارات تتخح مؽ الدمظة السخكديةالسشاسب
. تظبيقو فييا  

 
 

لثالثا املبحث  
 الالهركزية اإلدارية
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ىيئات  السخكدية وبيؽ الدمظةالؾعيفة اإلدارية بيؽ مياـ يقؾـ ىحا الشغاـ عمى أساس تؾزيع 
فتعظى بعض الدمظات التخاذ القخارات الستعمقة بالشذاط اإلداري إلى ىيئات ليدت  ،محمية أو مخفكية

وغالبًا ما تكؾف ىحه الييئات   يخزعؾف لمتجرج اإلداري الؾعيفي،مؽ مؾعفي الدمظة السخكدية وال
معشؾية  اً أشخاصفتربح  ،لؾحجات اإلدارية والييئات السحمية أو السخفكيةمشتخبة مؽ السؾاطشيؽ في ا

.ي الؾعيفة التذخيعية أو القزائيةوليذ ليا أي اختراص ف ،عامة ولكشيا تغل أشخاصًا إدارية  
ولكشيا تخزع  اإلدارية السحمية بقجر مؽ االستقالؿ في مسارسة اختراصاتيا الييئاتتتستع و 

تحتفظ إذ  ،السخكدية دوف أف تكؾف خاضعة ليا وفقا لشغاـ الدمؼ الؾعيفيألشخاؼ ورقابة الدمظة 
التي تيؼ مجسؾع الذعب والتي تعمؾا كل مرمحة  الؾطشية السرالح العمياالسخكدية بإدارة  الدمظة

وتسشح األشخاص السعشؾية السحمية سمظة إنذاء وإدارة السخافق العامة ذات الظابع  ،أخخى محمية
  .السحمي

 

األول باملطل  
الالهركزية اإلدارية  ػناصر  

عشاصخ :  اربععمى  اإلداريةتقـؾ الالمخكدية   
  إلى جانب السرالح الهطشيةمحلية عامة مرالح وجهد  -أوال

اف نقظة البجاية في نغاـ اإلدارة الالمخكدية يشبثق مؽ االعتخاؼ بأف ثسة مرالح تيؼ مشظقة 
 ،يشبغي اف يتخؾ االشخاؼ عمييا وإدارتيا لدكاف تمػ السشظقة ،معيشة )محمية( كالسحافغة أو القزاء

.ليتدشى لمدمظة السخكدية التفخغ إلدارة السرالح العامة الؾطشية التي تيؼ جسيع السؾاطشيؽ في الجولة  
ويكؾف االعتخاؼ بؾجؾد مثل ىحه السرالح السحمية مؽ قبل الدمظة السخكدية عؽ طخيق التذخيع في 

وبعج ذلػ تمتـد الييئات السحمية بسباشخة اختراصاتيا في اإلدارة واالشخاؼ عمى  ،ف الجستؾر أو القانؾ 
.تمػ السرالح في الشظاؽ الحي حجده القانؾف   

هيئات محلية تديير السرالح واشباع الحاجات السحلية تهلى  -ثانيا  
شغاـ ال يكفي اف يعتخؼ السذخع بؾجؾد مرالح محمية متسيدة عؽ السرالح الؾطشية لكياـ ال

بل يجب اف يعيج بإدارة السرالح السحمية واشباع الحاجات السحمية إلى ليأة يكؾف  ،الالمخكدي 
ويزفي  ،اشخاصيا مؽ سكشة السشظقة السعشية تتستع بشؾع مؽ االستقالؿ في مؾاجية الدمظة السخكدية

شو لكياـ عمييا القانؾف صفة الذخص الالمخكدي بسشحيا الذخرية السعشؾية التي ىي أمخ البج م
.الالمخكدية  



 
 
 

18 
 

اف انتخاب الييئات السحمية انتخابًا مباشخًا مؽ قبل سكشة السشظقة السعشية ىؾ االسمؾب االفزل 
لسحمية في إدارة السرالح وبحلػ يتحقق استقالؿ ىيئات اإلدارة ا ،الختيار أعزاء ىحه الييئات

إال اف ذلػ ال يعشي بالزخورة اف يكؾف جسيع اعزاء الييئات أو السجالذ السحمية مشتخبيؽ  السحمية،
وىحا الجسع  ،(4)إذ يسكؽ اف تتجخل الدمظة السخكدية الختيار أو تعييؽ بعض أعزاء تمػ الييئات

ي بيؽ طخيقة االنتخاب والتعييؽ السخكدي يؤدي إلى السحافغة عمى وحجة األنساط في العسل اإلدار 
بيؽ جسيع االشخاص السعشؾية العامة مؽ خالؿ الجور الحي تسارسو الدمظة السخكدية داخل السجالذ 

  .بؾاسظة األعزاء السعيشيؽ مؽ قبميا

الذخرية السعشهية التي يسشحها القانهن  -ثالثا  

عجدًا مؽ  ،يتسيد الشغاـ الالمخكدي بانو يؾجج إلى جانب الجولة كؾنيا شخرية معشؾية عامة
إذ يكؾف مؾعفؾه  ،األشخاص السعشؾية العامة لكل مشيا كيانو القانؾني وذمتو السالية الخاصة بو

وتكؾف مدؤولياتو عؽ أعساؿ ىؤالء  ،مدتقمؾف عؽ مؾعفي الحكؾمة السخكدية في العاصسة أو األقاليؼ
عمى اف يجخي  ،االسؾعفيؽ أو في مؾاجيتيؼ مدتقمة كحلػ عؽ مدؤولية الجولة عؽ اعساؿ مؾعفيي

إذ تتؾلى الييئات السخكدية ميسة  ،تؾزيع العسل بيؽ الجولة وىحه األشخاص السعشؾية العامة السحمية
 ،اشباع الحاجات العامة القؾمية التي يذتخؾ في االفادة مشيا أفخاد الجولة عسؾمًا في أقاليسيا السختمفة

مية القاصخة عمى أفخاد إقميؼ مؽ اقاليؼ الجولة.بيشسا يتخؾ لمييئات السحمية أمخ الؾفاء بالحاجات السح  

إشراف الدلظة السركزية على أعسال الهيئات السحلية )الرقابة اإلدارية( -رابعا  

تدييخ السخافق العامة السحمية ورعاية الذؤوف ستقالؿ الييئات السحمية بإدارة و اف القؾؿ با 
ييجد الؾحجة ال يعشي استقالليا بذكل مظمق عؽ الدمظة السخكدية ؛ ألف مثل ىحا القؾؿ  ،السحمية

لحا فإف الشغاـ الالمخكدي يقؾـ عمى أساس بقاء الييئات السحمية في مسارستيا  الدياسية لمجوؿ،
ومؽ الفقياء مؽ يخى اف الخقابة اإلدارية  ،الختراصاتيا خاضعة إلشخاؼ ورقابة الدمظة السخكدية

                                                           
بيؽ الالمخكدية اإلدارية التامة )الكاممة( وبيؽ الالمخكدية الشدبية )الشاقرة( بقؾلو:  Eisenmannميد االستاذ ايدنساف  (4)

عمى سبيل الحرخ عشاصخ المخكدية وحيؽ يكؾف  ،)يترف نذاط اإلدارة برفة الالمخكدية الكاممة حيؽ يقـؾ بيحا الشذاط
لشاقرة أو الشدبية حيؽ يقـؾ بو في آف واحج ويترف نذاطيا بالالمخكدية ا مخكدييؽ،رجاؿ اإلدارة فييا بجوف استثشاء ال

صخ عمى اف يكؾف التفؾؽ في القخار والعسل لمعشاصخ الالمخكدية( ويقرج بالعشا ،ؽ وعشاصخ مخكديةيعشاصخ المخكدي
 . ا العشاصخ السخكدية فيؼ السعيشيؽأم الالمخكدية االعزاء السشتخبيؽ،
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التي تسارسيا الدمظة السخكدية عمى الييئات السحمية عشرخ أساسي لكياـ الالمخكدية اإلدارية ؛ ألف 
.انعجاـ ىحه الخقابة يعشي تفتيت وحجة الجولة اإلدارية  

 

 
 

الثالث املطلب  
الالهركزية اإلدارية تقدير نظام  

مؽ أبخز لو بعض العيؾب وىؾ نغاـ الالمخكدية اإلدارية لو الكثيخ مؽ السدايا إال أف مؽ الفقياء 
:  فيسا يميما نبيشو   

 

 أوال: مزايا الالمركزية اإلدارية : 

ألنو  ؛يؤكج السبادئ الجيسقخاطية في اإلدارة إذ  ،يعج ضخورة مؽ ضخورات عرخنا الحاضخ -1
مؽ خالؿ انتخاب مسثمييؼ في السجالذ  العسل اإلداري بذكل مباشخ،ييجؼ إلى اشخاؾ الذعب في 

. والييئات السحمية  
 ،في وقت تعجدت فيو وعائف اإلدارة وتشؾعت مخافقيا العامةيخفف العبء عؽ اإلدارة السخكدية  -2

يتيح لإلدارة السخكدية التفخغ  ،إذ أف تؾزيع الؾعيفة اإلدارية بيؽ اإلدارة السخكدية والييئات السحمية
  .الؾطشيةثخ أىسية في رسؼ الدياسة العامة وإدارة السخافق ألداء السياـ األك

ألف إدارة السخافق العامة السحمية  ،الشغاـ الالمخكدي أقجر عمى مؾاجية األزمات والخخوج مشيا -3
مؽ قبل الييئات السحمية يحقق نتائج أفزل لقخبيؼ مؽ حاجات السؾاطشيؽ محميا ومعخفتيؼ التفريمية 

  .بيا
عمى عكذ السخكدية  ،وتؾفيخ الخجمات في كافة أرجاء الجولة الثخواتتحقيق العجالة في تؾزيع  -4

  .اإلدارية حيث تحغى العاصسة والسجف الكبخى بعشاية أكبخ عمى حداب السجف واألقاليؼ األخخى 
انجاز ويؾفخ الؾقت ويؤدي إلى سخعة  ،يؤدي إلى تيديخ االجخاءات وتقميل السكاتبات والشفقات -5

  .السعامالت اإلدارية
 ثانيًا : عيهب الالمركزية اإلدارية :

وفي الجانب الدياسي ىؾ يرشع مجسؾعة  ،مجولةاإلدارية لؾحجة اليؤدي ىحا الشغاـ إلى السداس ب -1
.وحجات إدارية )مدتقمة( داخل الجولة فيجدئ بحلػ وحجتيا الدياسية والقانؾنية  

مخكدية والدمظة السخكدية لتستع االثشيؽ بالذخرية السعشؾية وألف قج يشذأ صخاع بيؽ الييئات الال -2
  .الييئات السحمية غالبًا ما تقجـ السرالح السحمية عمى السرمحة العامة
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لتدييخ  )السحمية( غالبا ما تشقريا الخبخة واالمكانات السالية والفشية الييئات الالمخكدية اف -3
ومؽ ثؼ فيي أكثخ إسخافًا في اإلنفاؽ بالسقارنة مع  ىا باستسخار،السخافق العامة برؾرة مشتغسة وتظؾيخ 

  .اإلدارة السخكدية
لى تفاوت كبيخ سختمفة في الجولة الؾاحجة سيؤدي إالتفاوت في السؾارد والقجرات السالية لمسشاطق ال -4

.في مدتؾى الخجمات والتظؾر الحي يعتسج عمى االمكانات السالية في جانب ميؼ مشو  
مدألة األخح بالشغاـ  عجيجه في عالسشا السعاصخ يعقج مؽاف التخظيط الذامل الحي تتبعو دوؿ  -5

.مخكدياً يكؾف ألف التخظيط الذامل البج اف  ،الالمخكدي   
فالالمخكدية اإلدارية ال تتعجى حجود تؾزيع وال شػ أف ىحه االنتقادات مبالغ فييا إلى حج كبيخ 

فزال  ،ذ الؾعيفة التذخيعية والقزائية التي تغل بيج الدمظات السخكديةال تسفيي  ،الؾعيفة اإلدارية
وتفحص أعساليا بجقة وانتغاـ.رقابة إدارية عمى الييئات الالمخكدية تسارس الدمظة السخكدية عؽ اف   

وفي جانب آخخ يسكؽ سج الشقص في خبخة الييئات الالمخكدية مؽ خالؿ التجريب ومعاونة 
يقمل مؽ فخص اإلسخاؼ في الشفقات واألضخار بخديشة الجولة.  الحكؾمة السخكدية مسا  

اغمب الجوؿ اليؾـ نحؾ األخح بأسمؾب الالمخكدية  أتجاهيؤكج أف ىحه االنتقادات مبالغ فييا مسا و 
  .اإلدارية عمى اعتبار أنو األسمؾب األمثل لمتشغيؼ اإلداري 

 
 
 

 

 املبحث الرابغ
درالية(ياالحتاد )الف  

 جرالي(يالشغاـ االتحادي )الفوالتسييد بيؽ  (،جراليةيىحا السبحث مفيؾـ االتحاد )الفاوؿ في سشتش
في مظمبيؽ. ،الالمخكدية اإلداريةو   

 املطلب األول
درالية(يهفهىم االحتاد )الف  

مقدسة دستؾريا بيؽ  اشكل مؽ أشكاؿ الجولة السعاصخة تكؾف الدمظات فيي (الفيجراليةاالتحاد )
الؾاليات(، ويكؾف كال السدتؾييؽ  ،ووحجات حكؾمية أصغخ )األقاليؼ (حكؾمة اتحادية)حكؾمة مخكدية 

 وأاألقاليؼ  وتعج ،السحكؾريؽ مؽ الحكؾمة معتسج أحجىسا عمى اآلخخ وتتقاسساف الديادة في الجولة
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 والتشفيحيةالؾاليات وحجات دستؾرية لكل مشيا نغاميا األساسي الحي يحجد سمظاتيا التذخيعية 
ويكؾف وضع الحكؼ الحاتي لألقاليؼ أو الؾاليات مشرؾصا عميو في دستؾر الجولة بحيث ال  ،زائيةوالق

.يسكؽ تغييخه بقخار أحادي مؽ الحكؾمة السخكدية  
ولؼ يكؽ مرظمح االتحاد ) الفجرالية( متجاواًل في الثقافة القانؾنية والدياسية في العخاؽ قبل 

وقج  ،لمججؿ أكثخ السرظمحات تجاواًل وإثارةً  مؽحا التاريخ أصبح ىإال أنو ومشُح  ،2003احتاللو عاـ 
استخجـ السرظمح ألوؿ مخة في العخاؽ في قانؾف إدارة الجولة العخاقية لمسخحمة االنتقالية الرادر عؽ 

قج نرت السادة الخابعة مشو عمى ما يمي : )نغاـ الحكؼ في ف ،2004سمظة االحتالؿ في آذار 
ويجخي تقاسؼ الدمظات فيو بيؽ الحكؾمة  ،تعجدي ،ديسقخاطي ،ادي )فجرالي(اتح ،العخاؽ جسيؾري 

... (.االتحادية والحكؾمات االقميسية والسحافغات والبمجيات واإلدارات السحمية  
: ) جسيؾرية و األولى عمى ما يميتفقج نص في ماد 2005أما دستؾر جسيؾرية العخاؽ لعاـ 

: ) يتكؾف الشغاـ االتحادي في ( مشو عمى ما يأتي116دة )رت السانو  ،..(.العخاؽ دولة اتحادية
وندتشتج مؽ ىحيؽ  ،ومحافغات المخكدية وإدارات محمية ( وأقاليؼجسيؾرية العخاؽ مؽ عاصسة 

وبيحا أنتقل العخاؽ  ،الشريؽ الجستؾرييؽ أف الشغاـ اإلداري في العخاؽ أصبح نغامًا اتحاديًا )فجراليًا(
مخكديًا في مسارسة الؾعائف اإلدارية إلى دولة اتحادية  تعتسج نغامًا إداريا ال مؽ الجولة البديظة التي

وأقاليؼ ليا  ،تتقاسؼ الدمظات فييا حكؾمة اتحادية )مخكدية( ليا اختراصات محجدة )محجودة(
تجار وفقا  قميؼإومحافغات غيخ مشتغسة في  ،وتشفيحية وقزائية تذخيعيةصالحيات واسعة وسمظات 

وأف الججؿ محتجـ بيؽ  ،عمى أف تظبيق الشغاـ الججيج ال زاؿ في بجايتو ،ارة الالمخكديةلشغاـ اإلد
كخدستاف( وبعض السحافغات حؾؿ تفديخ الحالي ) اإلقميؼالحكؾمة االتحادية )السخكدية( وحكؾمة 

 ،.الخ.نرؾص الجستؾر الستعمقة بتؾزيع االختراصات واستغالؿ الثخوات الشفظية وتؾزيع العائجات
يزاؼ إلى ذلػ  ،وىحا أمخ طبيعي في بمج انتقل مؽ مخكدية شبو مظمقة إلى فجرالية تذبو الكؾنفجرالية

.عجـ وضؾح نرؾص الجستؾر في بعض السؾاضيع وعجـ قظعية داللتيا  
وىحا الذكل مؽ انغسة الحكؼ ىؾ نغاـ إداري يسشح أقاليؼ الجولة السختمفة صالحيات واسعة في 

ىحه اإلدارة ىيئات مشتخبة تسارس اختراصات دستؾرية باستقالؿ تاـ عؽ  وتتؾلى ،إدارة شؤونيا
( فقخة أواًل: )إقميؼ كخدستاف 117قج أقخ في مادتو ) العخاقي وإذا كاف الجستؾر ،الحكؾمة االتحادية

 ولؼ تذكل لحج اآلف ،إقميسًا اتحاديًا( فإنو أجاز في الفقخة )ثانيًا( مؽ نفذ السادة تأسيذ أقاليؼ ججيجة
( 13مثل ىحه األقاليؼ عمى الخغؼ مؽ صجور قانؾف اإلجخاءات التشفيحية الخاصة بتكؾيؽ األقاليؼ رقؼ )

.2008لدشة   
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وتججر اإلشارة إلى اف بعض السحافغات قج طالبت بتذكيل أقاليؼ وأبخزىا محافغتي )صالح 
إال  ،فغة ديالىالجيؽ وديالى( مؽ خالؿ طمبات تقجـ بيا مجمذ محافغة صالح الجيؽ ثؼ مجمذ محا

ورفض تكميف السفؾضية  ،اف مجمذ الؾزراء رفض الظمبات السقجمة مؽ مجالذ ىاتيؽ السحافغتيؽ
كسا نرت عمى ذلػ الفقخة )ب( مؽ السادة  ،العميا لالنتخابات بإجخاء االستفتاء بيؽ سكاف السحافغتيؽ

الؾقت غيخ مشاسب ليحا  بجعؾى اف ،( مؽ قانؾف اإلجخاءات التشفيحية الخاصة بتكؾيؽ األقاليؼ3)
.األمخ  

% 40يقارب  في بقاع االرض حتى أصبح اليؾـ ما تانتذخ والفيجرالية كشغاـ سياسي وإداري 
 ،استخاليا ،جسيؾرية اتحادية فيجرالية ومشيا: االرجشتيؽ (25)مؽ سكاف العالؼ يقظؽ في أكثخ مؽ 

 ،اسبانيا ،روسيا ،باكدتاف ،السكديػ ،انجونيديا ،ماليديا ،اليشج ،ألسانيا ،كشجا ،البخازيل ،بمجيكا ،الشسدا
.والؾاليات الستحجة األمخيكية ،سؾيدخا ،اإلمارات العخبية الستحجة ،جشؾب افخيكيا ،نيجيخيا  

األنغسة الفيجرالية التي تبشتيا ىحه الػجوؿ نجػج اف الفيجراليػة لػؼ تكػؽ مشػح نذػأتيا  دراسةومؽ خالؿ 
 ،بل انيا في حكيقة األمخ عسمية متحخكة برؾرة متؾاصمة تمقائيةيتبجؿ،  حتى اليؾـ عمى نسط واحج ال

 فػيومؽ السسكؽ اف تكتدب بعض الخرؾصيات بيؽ بمج وآخخ ومسكؽ ججًا اف تكؾف ىشالػػ فخوقػات 
.الشغاـ الفيجرالي بيؽ دولة وأخخى في العجيج مؽ التفاصيل  

 املطلب الثاني
الالهركزية اإلدارية و النظام االحتادي )الفدرايل(التوييز بني   

عمى الخغؼ مؽ أف االخيخ  –بعج دراستشا لشغاـ اإلدارة الالمخكدية والشغاـ االتحادي )الفجرالي( 
يججر بشا الؾقؾؼ عمى أىؼ الفخوؽ بيؽ  ،-يجخل برؾرة أساسية في نظاؽ دراسة القانؾف الجستؾري 

والتي أىسيا  ،قا لشغاـ اإلدارة الالمخكديةاألقاليؼ في الجولة االتحادية والؾحجات السحمية التي تجار وف
 اآلتي ذكخىا:

: في الجولة االتحادية نجج أف األقاليؼ السكؾنة ليا تدتسج اختراصاتيا مؽ الجستؾر االتحادي أوالً 
بيشسا نجج في الجولة التي تأخح  ،وتذخع قؾانيشيا استشادًا إلى الظخيق الجستؾري السخسؾـ ليا ،ذاتو

الحي تدتشج عميو مجسؾعة األنغسة التي تظبقيا  ؾاإلدارية اف القانؾف العادي ىبشغاـ الالمخكدية 
ذلػ مؽ  ف؛ أل ة التعجيل في أنغستياظوال تسمػ ىحه االشخاص سم ،األشخاص اإلدارية الالمخكدية

.اختراص الدمظة التذخيعية السخكدية  
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والتي تتكؾف عادة  ،خيعية االتحاديةذية برفتيا ىحه بتكؾيؽ الدمظة الت: تذتخؾ األقاليؼ االتحادثانياً 
أي يكؾف لكل عجد معيؽ مؽ الدكاف مسثل –أحجىسا يتؼ انتخابو وفقًا لمتسثيل الشدبي  ،مؽ مجمديؽ
رغؼ  بالتداوي ذ الثاني يكؾف التسثيل فيو والسجم ،والحي يظمق عميو مجمذ الشؾاب  -في السجمذ

وىؾ الحي  -إقميؼ نفذ العجد مؽ األعزاءأي يكؾف لكل –التفاوت في عجد الدكاف بيؽ األقاليؼ 
 ، 2005( مؽ الجستؾر العخاقي لعاـ 65ما نرت عميو السادة ) وىحا ،يدسى عادة السجمذ االتحادي

.في حيؽ ال نجج مثل ىحا التسثيل في نغاـ اإلدارة الالمخكدية  

ستثشي بشص اؾانيؽ في معغؼ السدائل. إال ما : في الجولة االتحادية تتستع األقاليؼ بدمظة سؽ القثالثاً 
والتي قج وكحلػ يكؾف لألقاليؼ محاكسيا الخاصة بيا والتي تظبق تذخيعاتيا الرادرة عشيا  ،دستؾري 

بيشسا نجج الؾعيفة  ،قميؼ آخخ مؽ األقاليؼ السكؾنة لمجولة االتحاديةإميؼ عشيا في إق تختمف في
.الالمخكدية اإلدارية تسارسيا سمظات مخكدية واحجةالتذخيعية والؾعيفة القزائية في نغاـ   

بدمظة مظمقة في السدائل التي تجخل في نظاؽ  ،: تتستع األقاليؼ السكؾنة لمجولة االتحاديةرابعاً 
بيشسا نخى اف االشخاص اإلدارية الالمخكدية  ،والتي نص عمييا الجستؾر االتحادي ،اختراصيا

تكؾف الخقابة شجيجة وخاصة فيسا يتعمق بسذخوعية االعساؿ وقج  ،تخزع لخقابة الدمظات السخكدية
.التي ترجر عؽ الييئات اإلدارية الالمخكدية  

 

 

 المبحث الخامس

 

 حالً فً العراقالتنظٌم اإلداري ال

ٌموم العراق حالٌا بٌناء نظام سٌاسً على أسس جدٌدة، حٌث ٌجري اآلن بناء نظام إداري لم تشهد  
له الببلد من لبل مثٌبل هو النظام االتحادي )الفدرالً(، وهو صورة متمدمة جدا للفدرالٌة 

تور ولبلمركزٌة السٌاسٌة واإلدارٌة الواسعة، ولد وضعت أسس هذا النظام اإلداري الجدٌد فً دس
 الببلد الدائم )دستور

ت مادته األولى على ما ٌؤتً: )جمهورٌة العراق ص، الذي ن2005جمهورٌة العراق الصادر عام 
دولة اتحادٌة...(، وعلى لدر تعلك األمر بالوظٌفة التنفٌذٌة اإلدارٌة فإن السلطات التً تمارسها هً 

 إللٌم، وهذا ما سنتناوله فٌما ٌؤتً. السلطات االتحادٌة واأللالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً

 

 



 
 
 

24 
 

 المطلب األول

 السلطات االتحادٌة

الوزراء وسنتناول كٌفٌة انتخاب تتكون السلطة التنفٌذٌة االتحادٌة من رئٌس الجمهورٌة ومجلس  
 أعضاء هاتٌن السلطتٌن واختصاصاتهما فً مجال الوظٌفة اإلدارٌة.

 

 الجوهىريت أوال: رئٌس

 

فً النظام الجدٌد ال ٌتمتع بالكثٌر من الصبلحٌات، فهو لٌس الرئٌس الفعلً رئٌس الجمهورٌة 
( من الدستور 67للسلطة التنفٌذٌة وإنما الرئاسة الفعلٌة هً لرئٌس الوزراء، ولد عرفته المادة )

 بؤنه:

رئٌس الدولة ورمز وحدة الوطن، ٌمثل سٌادة الببلد، وٌسهر على ضمان االلتزام بالدستور، 
 والمحافظة على استمبلل العراق وسٌادته ووحدته وسبلمة أراضٌه وفما ألحكام الدستور(.

وهذا النص منح رئٌس الجمهورٌة صفات لٌس بإمكانه تحمٌمها، مثل المحافظة على استمبلل العراق 
وسٌادته ووحدته وسبلمة أراضٌه، فبؤي وسٌلة ٌمكنه المٌام بذلن؟ فهو لٌس منتخبة من الشعب، 

لائدة عامة للموات المسلحة، وال ٌمكنه إصدار أوامر ألي فرد فً الموات المسلحة، وال ٌمكنه  ولٌس
متابعة عمل الوزارات وأداء الوزراء، ولٌس لدٌه صبلحٌة فً ضمان سٌر المرافك العامة فً 

 الدولة ومتابعة تمدٌمها الخدمات المطلوبة للمواطنٌن.. الخ.

من الدستور وهو ال ٌمارس معظم  (73المادة )حددتها  أما صبلحٌات رئٌس الجمهورٌة فمد
الصبلحٌات المحددة له إال بعد موافمة مجلس النواب أو رئٌس مجلس الوزراء، والؽالب على تلن 

 الصبلحٌات أنها شرفٌة لٌس إال.

( من الدستور الشروط الواجب توافرها فً المرشح 68حددت المادة ) انتخاب رئٌس الجمهورٌة: 
 ئٌس الجمهورٌة وهً:لمنصب ر

 بالوالدة ومن ابوٌن عرالٌٌن. ان ٌكون عرالٌأ -1
 كامل األهلٌة واتم االربعٌن سنة من عمره. -2
 ذا سمعة حسنة وخبرة سٌاسٌة ومشهود له بالنزاهة واالستمامة والعدالة واالخبلص  -3

 .للوطن  

 .   ؼٌر محكوم بجرٌمة مخلة بالشرؾ -4      

من لبل مجلس النواب بؤؼلبٌة ثلثً عدد أعضائه، وفً حالة عدم وٌتم انتخاب رئٌس الجمهورٌة 
حصول أي من المرشحٌن على األؼلبٌة تنحصر المنافسة بٌن المرشحٌن الذٌن حصبل على أعلى 
األصوات، وٌعد فائز من ٌحصل على أكثرٌة األصوات فً االلتراع الثانً، وتكون والٌته ألربع 

ئٌس عند ؼٌابه أو عند ، وٌحل نائب رئٌس الجمهورٌة محل الر سنوات لابلة للتمدٌد مرة واحدة فمط
ألي سبب كان، وفً حالة عدم وجود نائب له ٌحل رئٌس مجلس النواب محله، وعلى خلو منصبه 

 .مجلس النواب انتخاب رئٌس جدٌد خبلل مدة ال تتجاوز ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ الخلو
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 :ٌة بعدة حاالت بٌنها الدستور وهًرئٌس الجمهورتنتهً والٌة  انتهاء والٌة رئٌس الجمهورٌة:

 

 انتهاء دورة مجلس النواب.  أوال: 

 مجلس النواب وتعد نافذة بعد االستمالة: لرئٌس الجمهورٌة تمدٌم استمالته تحرٌرٌا إلى رئٌس  ثانٌا:

 .تارٌخ اٌداعها لدى مجلس النواب سبعة اٌام من مضً        

 النواب  االلالة: ٌتم إلالة رئٌس الجمهورٌة بمرار صادر باألؼلبٌة المطلمة لعدد اعضاء مجلس ثالثا:

 : ة العلٌا فً احدى الحاالت اآلتٌةادانته من المحكمة االتحادٌ بعد       

 الحنث فً الٌمٌن الدستورٌة. -1
 انتهان الدستور.  -2

 الخٌانة العظمً.  -3
 

 ثانٌا : مجلس الوزراء

ٌتكون مجلس الوزراء من رئٌس مجلس الوزراء والوزراء، وٌكونون جمٌعا مسإولٌن مسإولٌة 
 .تضامنٌة وشخصٌة أمام مجلس النواب 

 

أعطى الدستور لرئٌس مجلس الوزراء صبلحٌات واسعة  صالحٌات رئٌس مجلس الوزراء : 
، إذ نصت على ما ٌؤتً: )رئٌس مجلس الوزراء هو المسإول التنفٌذي المباشر (78حددتها المادة )

عن السٌاسة العامة للدولة، والمائد العام للموات المسلحة، ٌموم بإدارة مجلس الوزراء وٌترأس 
اجتماعاته، وله الحك بإلالة الوزراء بموافمة مجلس النواب(، وٌتضح من هذا النص أن رئٌس 

رئٌس السلطة التنفٌذٌة، والمائد العام للموات المسلحة، وله متابعة عمل الوزارات مجلس الوزراء هو 
 كافة، ومساءلة الوزراء، وضمان سٌر المرافك العامة بانتظام وإطراد. 

 

 من الدستور صبلحٌات مجلس الوزراء ومنها: (80حددت المادة ) صالحٌات مجلس الوزراء :

للدولة واالشراؾ على عمل الوزارات، اصدار االنظمة والتعلٌمات تخطٌط وتنفٌذ السٌاسة العامة )
 والمرارات، اعداد مشروع الموازنة العامة، التفاوض بشؤن المعاهدات الدولٌة والتولٌع علٌها(.

من الدستور والتً حددت  (110إال أن هذه االختصاصات لٌست مطلمة فهً ممٌدة بنص المادة )
أن من ( 112)كما بٌنت الفمرة أوال من المادةعلى سبٌل الحصر، اختصاصات السلطات االتحادٌة 

اختصاصات الحكومة االتحادٌة إدارة النفط والؽاز المستخرج من الحمول الحالٌة مع حكومات 
 األلالٌم والمحافظات المنتجة.

من  (114وهنان اختصاصات مشتركة بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات األلالٌم حددتها المادة )
( الؽلبة فً ممارسة هذه االختصاصات المشتركة لسلطات األلالٌم 115الدستور، ولد جعلت المادة )

والمحافظات، كما نصت على أن كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة للسلطات 
 االتحادٌة ٌكون من صبلحٌة األلالٌم والمحافظات. 
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الوزراء من خبلل إجراءات عدة حددها الدستور ٌجري تشكٌل مجلس  تكوٌن مجلس الوزراء :
 وعلى النحو اآلتً:

ٌكلؾ رئٌس الجمهورٌة مرشح الكتلة النٌابٌة األكثر عددا بتشكٌل مجلس الوزراء خبلل خمسة  اوال:
 عشر ٌوما من تارٌخ انتخاب رئٌس الجمهورٌة.

ثبلثون ( ۰۳ألصاها )ٌتولى رئٌس مجلس الوزراء المكلؾ تسمٌة أعضاء وزارته خبلل مدة  ثانٌا:
ٌوما من تارٌخ التكلٌؾ، وفً حالة اخفاله فً تشكٌل الوزارة خبلل تلن المدة، ٌكلؾ رئٌس 

 الجمهورٌة مرشحا جدٌدا الرئاسة مجلس الوزراء

٣ؼشع سئ٤ظ ٓدِظ اُٞصساء أٌُِق اعٔبء اػؼبء ٝصاسرٚ، ٝأُٜ٘بج اُٞصاس١، ػ٠ِ ٓدِظ  ثالثا:

 أُٞاكوخ ػ٠ِ اُٞصساء ٓ٘لشد٣ٖ ٝأُٜ٘بج اُٞصاس١، ثب٧ؿِج٤خ أُطِوخ. اُ٘ٞاة، ٣ٝؼذ زبئضا ثوزٜب ػ٘ذ

فً حالة عدم نٌل الوزارة على ثمة مجلس النواب ٌتولى رئٌس الجمهورٌة تكلٌؾ مرشح آخر  رابعا:
 لتشكٌل الوزارة خبلل خمسة عشر ٌوما.

الجمهورٌة، وان وٌشترط فً رئٌس مجلس الوزراء نفس الشروط التً ٌجب توافرها فً رئٌس 
ٌكون حائزا على شهادة جامعٌة أو ما ٌعادلها واتم الخامسة والثبلثٌن من عمره، أما الوزٌر فٌشترط 

 فٌه ما ٌشترط فً اعضاء مجلس النواب وان ٌكون حائزا الشهادة الجامعٌة أو ما ٌعادلها.

 

 

 المطلب الثانً

 األلالٌم

تنوع كبٌر فً تطبٌمات هذه األنظمة، كما تختلؾ ال توجد صٌؽة واحدة لؤلنظمة االتحادٌة فهنان 
مكونات الدولة االتحادٌة، إذ تسمى فً بعض الدول )والٌات( كما فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

والهند، وتسمى فً دول أخرى ألالٌم(، ولد أخذ دستور جمهورٌة العراق بالتسمٌة األخٌرة، وال زال 
لمائم على اساس تمسٌم الببلد إلى ألالٌم ومحافظات ؼٌر منتظمة النظام اإلداري الجدٌد فً العراق ا

 فً إللٌم ؼٌر واضح المعالم من حٌث التطبٌك.

ٌتم تكوٌن اإلللٌم أما عن طرٌك تكوٌن إللٌم جدٌد أو االنضمام إلى إللٌم لائم، ولد  تكوٌن اإلللٌم:
 ألر الدستور إللٌم كردستان إللٌما اتحادٌا .

على أنه ٌحك لكل محافظة أو أكثر تكوٌن ( ۱۱۱بٌن الدستور فً المادة ) د :تكوٌن إللٌم جدٌ -1
 إللٌم بناء على طلب باالستفتاء علٌه ٌمدم بؤحد طرٌمٌن:

 طلب ٌمدم من لبل ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو المحافظات التً تروم تكوٌن اإلللٌم. -

 التً تروم تكوٌن اإلللٌم.طلب ٌمدم من عشر الناخبٌن فً المحافظة أو المحافظات  -

وٌمدم طلب تكوٌن األلالٌم إلى مجلس الوزراء، الذي ٌموم بتكلٌؾ المفوضٌة العلٌا لبلنتخابات  
باتخاذ إجراءات االستفتاء عن طرٌك مكاتبها فً المحافظات أو األلالٌم واالنتهاء منها خبلل مدة 

 أشهر من تارٌخ تكلٌفها من لبل مجلس الوزراء.( ۰)

االستفتاء ناجحاً إذا حصل على أؼلبٌة المصوتٌن من الناخبٌن فً كل محافظة من  وٌكون 
% 50المحافظات التً تروم االنضمام إلى إللٌم، على أن ال تمل نسبة المشاركٌن فً التصوٌت عن 
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من الناخبٌن، وترفع النتائج النهائٌة لرئٌس مجلس الوزراء خبلل ثبلث أٌام، وعلٌه أن ٌصدر لرارا 
 ٌل اإلللٌم خبلل مدة ال تتجاوز أسبوعٌن. بتشك

 

( ۱۰اجاز لانون اإلجراءات التنفٌذٌة الخاصة بتكوٌن األلالٌم رلم ) االنضمام إلى إللٌم لائم: -2
، انضمام إحدى المحافظات إلى إللٌم لائم(، وذلن بطلب ٌمدم من ثلث أعضاء مجلس ۸۳۳۲لسنة 

 ء المجلس التشرٌعً لئلللٌم المراد االنضمام إلٌه.المحافظة طالبة االنضمام، وموافمة ثلث أعضا

 

من الدستور على أن ٌموم اإلللٌم بوضع دستور له ٌحدد هٌكل ( ۱۸۳نصت المادة ) هٌئات اإلللٌم:
سلطاته وصبلحٌات كل منها وآلٌات ممارسة تلن الصبلحٌات، على أن ال ٌتعارض مع دستور 

لى أن: لسلطات االلالٌم الحك فً ممارسة ع( ۱۸۱جمهورٌة العراق، فً حٌن نصت المادة )
السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمضائٌة وفما ألحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فٌه من 

اختصاصات حصرٌة للسلطات االتحادٌة ( وٌفهم من هذا النص أن سلطات اإلللٌم هً: السلطة 
 التشرٌعٌة، والسلطة التنفٌذٌة، والسلطة المضائٌة.

 

 لمطلب الثالثا

 المحافظات غٌر المنتظمة فً إللٌم

عرؾ العراق التنظٌم اإلداري المكون من محافظات منذ العهد العثمانً، والتً كانت تسمى )ألوٌة( 
، وكانت المحافظات تتمتع بالشخصٌة ۱۱۱۱لسنة ( ۱۱۳لؽاٌة صدور لانون المحافظات رلم )

البلمركزي إذ ٌعنً لٌام شخص معنوي آخر ؼٌر الدولة المعنوٌة، وهذا من أبرز ممومات النظام 
ٌمارس الوظٌفة اإلدارٌة على جزء من إللٌمها، ؼٌر أن بمٌة ممومات النظام البلمركزي لم تكن 

هٌئات منتخبة من أبناء المحافظة تتولى تسٌٌر المرافك العامة وممارسة  متوفرة، فلم ٌكن هنان
رات المهمة فً تسٌٌر وإدارة المرافك العامة فً المحافظة كانت الوظٌفة اإلدارٌة فٌها، كما أن المرا

 تتخذ من الحكومة المركزٌة. 

، فمد أصبحت 2003ولمد شهد العراق تحوال جوهرٌا فً نظامه اإلداري بعد االحتبلل عام 
المحافظات تتمتع بشخصٌة معنوٌة حمٌمٌة، وتدار من هٌئات منتخبة ) مجالس المحافظات ( ٌفترض 

مستملة عن الحكومة المركزٌة، وكذا الحال بالنسبة لؤللضٌة والنواحً، ولد صدر أول تشرٌع أنها 
نٌسان  6فً ( 71لتنظٌم السلطات الحكومٌة المحلٌة بعد االحتبلل بموجب أمر سلطة االحتبلل رلم )

، ولد بٌن المسم األول منه ؼرض التشرٌع وهو )تطبٌك مبدأ البلمركزٌة لتحسٌن إٌصال 2004
خدمات العامة إلى الشعب العرالً(، وبالفعل فمد أخذ هذا التشرٌع بمبدأ البلمركزٌة حٌث نص ال

على تشكٌل مجالس المحافظات تكون مستملة فً أداء مسإولٌاتها عن سٌطرة أو إشراؾ أي وزارة، 
كما منح مجلس المحافظة صبلحٌات واسعة، إال أن الحكومة المركزٌة )االتحادٌة( سعت جاهدة 

 لٌص صبلحٌات مجالس المحافظات.لتم

، إذ نصت المادة 2005وتؤكد مبدأ البلمركزٌة فً إدارة المحافظات بصدور الدستور الدائم لعام 
( منه على أن: تمنح المحافظات التً لم تنتظم فً اللٌم الصبلحٌات االدارٌة والمالٌة الواسعة، 122)

زٌة اإلدارٌة، وٌنظم ذلن بمانون(، وتؤسٌسا علٌه بما ٌمكنها من ادارة شإونها على وفك مبدأ البلمرك
، الذي بٌن إجراءات تشكٌل 2008لسنة ( 21صدر لانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم رلم )
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المجالس المحلٌة فً المحافظات واأللضٌة والنواحً، واختصاصات كل منها وكٌفٌة ممارسة 
 أعمالها وتنظٌم عبللتها بالحكومة المركزٌة.

 

 ال: مجلس المحافظةأو

هو السلطة التشرٌعٌة والرلابٌة فً المحافظة وله حك إصدار التشرٌعات المحلٌة بما ٌمكنه من إدارة 
شإونها وفك لمبدأ البلمركزٌة اإلدارٌة بما ال ٌتعارض مع الدستور والموانٌن االتحادٌة التً تندرج 

المجالس بالشخصٌة المعنوٌة ضمن االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة، وتتمتع 
 .واالستمبلل المالً وٌمثلها رئٌسها أو من ٌخوله، وتخضع المجالس لرلابة مجلس النواب

مائتً ( 200000ٌتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرٌن ممعدا، ٌضاؾ إلٌها ممعد واحد لكل )
المجلس عن طرٌك خمسمائة ألؾ نسمة ، وٌتم اختٌار أعضاء ( 500000ألؾ نسمة لما زاد عن )

االنتخاب السري المباشر لسكان المحافظة المعنٌة، ولد بٌن لانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً 
الشروط الواجب توافرها فً المرشح لعضوٌة المجالس المحلٌة، وٌتم انتخاب رئٌس المجلس  إللٌم

مدة الدورة االنتخابٌة  ونائبه باألؼلبٌة المطلمة لعدد أعضاء المجلس فً اول جلسة ٌعمدها، وتكون
 للمجالس أربع سنوات تموٌمٌة تبدأ بؤول جلسة لها.

( ٖٓ هبٕٗٞ أُسبكظبد ؿ٤ش أُ٘زظٔخ ك٢ اه٤ِْ اخزظبطبد ٓدِظ أُسبكظخ، كٜٞ 7ٝهذ ث٤٘ذ أُبدح )

٣زٔزغ ثغِطخ رشش٣ؼ٤خ رزٔثَ ثبطذاس اُزشش٣ؼبد أُس٤ِخ ٝا٧ٗظٔخ ٝاُزؼ٤ِٔبد ُز٘ظ٤ْ اُشئٕٝ ا٩داس٣خ 

ٔب٤ُخ ثٔب ٣ٌٖٔ ٖٓ اداسح شئٕٝ أُسبكظخ ٝكوب ُٔجذأ ا٩داسح ا٬ُٓشًض٣خ ٝثٔب ٫ ٣زؼبسع ٓغ ٝاُ

اُذعزٞس ٝاُوٞا٤ٖٗ ا٫رسبد٣خ، ًٔب ُٚ عِطخ اُشهبثخ ػ٠ِ خ٤ٔغ أٗشطخ دٝائش اُذُٝخ ك٢ أُسبكظخ 

أطجر ُؼٔبٕ زغٖ أداء ػِٜٔب )ٝكوب ُِزؼذ٣َ اُثب٢ٗ ُوبٕٗٞ أُسبكظبد ؿ٤ش أُ٘زظٔخ ك٢ اه٤ِْ 

ُِٔدِظ زن أُٞاكوخ ػ٠ِ رؼ٤٤ٖ أطسبة أُ٘بطت اُؼ٤ِب ك٢ أُسبكظخ ثب٧ؿِج٤خ أُطِوخ ُؼذد 

اػؼبءٙ، ثؼذ إٔ ٣زْ رشش٤ر ث٬ثخ اشخبص ٖٓ هجَ أُسبكع(، ثب٩ػبكخ ا٠ُ اٌُث٤ش ٖٓ ا٫خزظبطبد 

 ( أُشبس ا٤ُٜب.7اُز٢ ث٤٘زٜب أُبدح )

من لانون المحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم ( ۸۱و  ۸۳بٌنت المادتٌن )حل مجلس المحافظة : 
 أسباب وإجراءات حل مجلس المحافظة والمجالس المحلٌة لؤللضٌة والنواحً، وذلن بطرٌمٌن : 

 :باألؼلبٌة المطلمة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث األعضاء فً الحاالت اآلتٌة -1

 

 اإلخبلل الجسٌم باألعمال والمهام الموكلة إلٌه.  - أ
 مخالفة الدستور والموانٌن.   - ة

 فمدان ثلث األعضاء شروط العضوٌة.  -ج

 

بمرار من مجلس النواب ٌصدر باألؼلبٌة المطلمة، بناء على طلب المحافظ أو طلب ثلث عدد  -2
 أعضاءه، إذا تحمك أحد األسباب انفا.

 

 ثانٌا: المحافظ



 
 
 

29 
 

ٌعد الرئٌس التنفٌذي األعلى فً المحافظة، وهو بدرجة وكٌل وزٌر من حٌث الحموق والخدمة 
الوظٌفٌة، وٌمثل السلطة التنفٌذٌة على مستوى المحافظة، وهو مسإول أمام مجلس المحافظة، 

 فللمجلس مرالبة لراراته وأعماله كافة، وله مساءلته والتحمٌك معه. 

 

المحافظ ونائبٌه من لبل مجلس المحافظة باألؼلبٌة المطلمة، من بٌن  ٌتم انتخاب انتخاب المحافظ:
اعضاء المجلس أو من ؼٌرهم، خبلل مدة الصاها ثبلثون ٌوما من تارٌخ انعماد أول جلسة للمجلس، 

وٌشترط فً المرشح لمنصب المحافظ ونائبٌه تحمك الشروط الواجب توفرها فً عضو مجلس 
 شهادة جامعٌة. المحافظة، وأن ٌكون حاصبل على

وٌمارس المحافظ عدد من الصبلحٌات، منها إعداد الموازنة العامة للمحافظة، وتنفٌذ لرارات مجلس 
المحافظة، وتنفٌذ السٌاسة العامة الموضوعة من لبل الحكومة االتحادٌة فً حدود المحافظة، 

األجهزة المكلفة على سٌر المرافك العامة فً المحافظة، وله سلطة مباشرة على كل  واالشراؾ
 بواجبات الحماٌة وحفظ األمن والنظام العام فً المحافظة.

 

 ٌتم إلالة المحافظ بؤحد طرٌمٌن : إلالة المحافظ:

 من لبل مجلس المحافظة باألؼلبٌة المطلمة بعد أن ٌتم استجوابه، عند توافر أحد األسباب اآلتٌة: -1

 عدم النزاهة أو استؽبلل المنصب الوظٌفً.  - أ
 التسبب فً هدر المال العام. - ة

 فمدان احد شروط العضوٌة. -ج

 اإلهمال أو التمصٌر المتعمدٌن فً أداء الواجب والمسإولٌة.  -د      

من لبل مجلس النواب باألؼلبٌة المطلمة بناء على التراح رئٌس الوزراء لنفس األسباب  -1
 المذكورة أعبله.

 

 

 ثالثا: األلضٌة والنواحً

 

مجموعة من األلضٌة والنواحً، وهً أشخاص معنوٌة إدارٌة المركزٌة إللٌمٌة، تضم كل محافظة 
 ولكل من المضاء والناحٌة مجلس محلً.

ٌتكون مجلس المضاء من عشرة مماعد ٌضاؾ إلٌها ممعد واحد لكل خمسٌن ألؾ  مجلس المضاء :

أول جلسة ٌعمدها، نسمة(، وٌتولى المجلس انتخاب رئٌس له باألؼلبٌة المطلمة لعدد االعضاء فً 
كما ٌموم بانتخاب المائمممام باألؼلبٌة المطلمة لعدد أعضاءه، وٌرالب المجلس سٌر عملٌات اإلدارة 
المحلٌة فً المضاء، وٌتم حل مجلس المضاء إما بمرار من المجلس نفسه باألؼلبٌة المطلمة بناء على 

طلمة عند توفر أحد األسباب المشار طلب ثلث األعضاء، أو بمرار من مجلس المحافظة باألؼلبٌة الم
 الٌها بصدد حل مجلس المحافظة.
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ٌتكون من سبعة مماعد ٌضاؾ إلٌها ممعد واحد لكل خمسة وعشرون ألؾ  مجلس الناحٌة:

، وٌتولى مجلس الناحٌة انتخاب رئٌس له فً أول جلسة ٌعمدها، كما ٌنتخب مدٌر الناحٌة (۸نسمة)
وٌموم بمرالبة سٌر عملٌات اإلدارة المحلٌة فً الناحٌة، وٌتم حل باألؼلبٌة المطلمة لعدد األعضاء، 

مجلس الناحٌة إما بمرار من المجلس نفسه باألؼلبٌة المطلمة بناء على طلب ثلث األعضاء، أو بمرار 
من مجلس المحافظة باألؼلبٌة المطلمة عند توفر أحد األسباب المشار الٌها بصدد حل مجلس 

 المحافظة.

 

 ارد المالٌة للمحافظةرابعا: المو

فبلبد أن  -والذي ٌعد من ممومات البلمركزٌة اإلدارٌة  –لكً ٌتحمك االستمبلل المالً واإلداري 
ٌكون للمحافظة موارد مالٌة خاصة بها تضمن استمبللها فً هذا الجانب عن الحكومة المركزٌة، 

 وتتكون الموارد المالٌة للمحافظة مما ٌؤتی:

الموازنة االتحادٌة للمحافظة بما ٌكفً للمٌام بؤعبائها ومسإولٌاتها وحسب نسبة ما تخصصه  أوال:
 السكان.

 اإلٌرادات المتحممة فً المحافظة عدا النفط والؽاز وتشمل:  ثانٌا : 

 أجور الخدمات التً تمدمها والمشارٌع االستثمارٌة التً تموم بها . -1
الضرائب والرسوم والؽرامات المفروضة وفك الموانٌن االتحادٌة والمحلٌة النافذة ضمن   -2

 المحافظات . 

 بدالت بٌع وإٌجار أموال الدولة المنمولة وؼٌر المنمولة -3

 بدالت إٌجار األراضً المستؽلة من لبل الشركات .  -4

لوث البٌئة الضرائب التً ٌفرضها المجلس على الشركات العاملة فٌها تعوٌضؤ عن ت -5
 وتضرر البنً التحتٌة 

 التبرعات والهبات التً تمدم للمحافظة وفك الدستور والموانٌن االتحادٌة .  -6
 نصؾ إٌرادات المنافذ الحدودٌة . -7

 خمسة دوالرات عن كل برمٌل نفط خام منتج فً المحافظة، وخمسة دوالرات عن كل -8
مائة ( 150عن كل ) برمٌل نفط خام مكرر فً مصافً المحافظة، وخمسة دوالرات

 وخمسٌن متر مكعب منتج من الؽاز الطبٌعً فً المحافظة.
 

 المطلب الرابع

 منازعات االختصاص بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات األلالٌم والمحافظات          

االختصاصات الحصرٌة للسلطات االتحادٌة، ( 110فً المادة ) 2005حدد الدستور العرالً لعام 
( اختصاصات مشتركة بٌنها وبٌن سلطات األلالٌم والمحافظات ؼٌر 114المادة )كما خولتها 

( أن كل ما لم ٌنص علٌه فً االختصاصات الحصرٌة 115المنتظمة فً إللٌم، وبٌنت المادة )
للسلطات االتحادٌة تكون من صبلحٌة األلالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم، أما 

فتكون األولوٌة فٌها المانون األلالٌم ( 114نصت علٌها المادة )االختصاصات المشتركة التً 
 والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم فً حالة الخبلؾ بٌنهما.
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ومما الشن فٌه أن ممارسة االختصاصات المذكورة آنفا سٌثٌر منازعات إما لعدم وضوح دالالت 
التجاوز على اختصاصات  النصوص، أو بسبب خبلفات فً التفسٌر، أو بتعمد إحدى السلطات

سلطة أخرى، ولد تولع من وضع الدستور العرالً حدوث هذه المنازعات، لذا فمد بٌنت المادة 
من الدستور اختصاصات المحكمة االتحادٌة العلٌا ومنها الفصل فً المنازعات التً تحصل ( 93)

 رات المحلٌة.بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومات األلالٌم والمحافظات والبلدٌات واإلدا

ٌمكن أن تؤخذ المنازعات بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات األلالٌم  أوال: صور المنازعات :
 والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم أحد الصورتٌن اآلتٌتٌن :

ٌمصد به لٌام السلطات االتحادٌة وسلطات األلالٌم والمحافظات بممارسة  التنازع اإلٌجابً: -1
عاء بؤن هذا االختصاص هو لها دون ؼٌرها، ولعل خٌر مثال على االختصاص نفسه واالد

ذلن الخبلؾ الذي حصل حول إبرام عمود النفط بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومة إللٌم 
 من الدستور.( ۱۱۸كوردستان، وذلن بسبب ؼموض نص المادة )

معٌن وٌنجم عن رفض أي سلطة اتحادٌة أو إللٌمٌة ممارسة اختصاص  التنازع السلبً: -9
مما لد ٌإثر فً حموق فردٌة أو على الصالح العام، فمد ٌطلب من السلطات االتحادٌة اتخاذ 
لرار ما فترفض بدعوى عدم االختصاص، ثم ٌطلب من سلطات اإلللٌم المعنً أو المحافظة 
ؼٌر المنتظمة فً إللٌم اتخاذ لرار فً الموضوع نفسه فترفض ذلن أٌضا على أساس عدم 

مر الذي ٌعنً تعطٌل حكم المانون وتعرٌض المصالح العامة والخاصة اختصاصها، األ
 لخطر لد ٌكون حاال.

أوجد الدستور العرالً هٌؤة مختصة بالفصل فً ما لد  ثانٌا: الهٌأة المختصة بفض المنازعات : 
ٌثور من منازعات بٌن السلطات االتحادٌة وسلطات األلالٌم والمحافظات ؼٌر المنتظمة فً إللٌم 

 ًوه

من الدستور بؤنها: )هٌئة ( ۱۸)المحكمة االتحادٌة العلٌا( التً عرفتها الفمرة )أوال( من المادة )
لضائٌة مستملة مالٌة وإدارٌاً(، أما تشكٌلها فمد بٌنته الفمرة )ثانٌا( من ذات المادة : )تتكون المحكمة 

وفمهاء المانون، ٌحدد عددهم وتنظم االتحادٌة العلٌا من عدد من المضاة وخبراء فً الفمه االسبلمً 
طرٌمة اختٌارهم وعمل المحكمة بمانون ٌسن بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب(، فً حٌن بٌنت 

اختصاصات المحكمة االتحادٌة العلٌا ومنها )... رابعا: الفصل فً المنازعات التً ( ۱۰المادة )
ظات والبلدٌات واالدارات المحلٌة. خامسا: تحصل بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومات االلالٌم والمحاف

 الفصل فً المنازعات التً تحصل فٌما بٌن حكومات االلالٌم أو المحافظات...(.

وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة االتحادٌة العلٌا لد أنشؤت لبل إلرار الدستور بموجب المانون رلم 
صل فً المنازعات التً تحصل بٌن ، ولد أعطاها المانون المذكور اختصاص الف2005لسنة ( 30)

الحكومة االتحادٌة وحكومات االلالٌم والمحافظات والبلدٌات واالدارات المحلٌة بموجب )الفمرة أوال 
 (.4م

 

ٝرزخز أُسٌٔخ هشاسارٜب ثب٧ؿِج٤خ اُجغ٤طخ ػذا ا٧زٌبّ ٝاُوشاساد اُخبطخ ثبُلظَ ك٢ أُ٘بصػبد 

ْ ٝأُسبكظبد ٝاُجِذ٣بد ٝا٩داساد أُس٤ِخ، ك٤ِضّ إٔ رظذس ث٤ٖ اُسٌٞٓخ ا٫رسبد٣خ ٝزٌٞٓبد ا٧هب٤ُ

ثؤؿِج٤خ اُثِث٤ٖ، ٝٛزٙ ا٧ؿِج٤خ أُٞطٞكخ ػشٝس٣خ ٤ٔٛ٧خ ٓثَ ٛزٙ أُ٘بصػبد ٝآثبسٛب، ٝرٌٕٞ 

( ٖٓ 94هشاساد أُسٌٔخ ا٫رسبد٣خ اُؼ٤ِب ثبرخ ِٝٓضٓخ ُِغِطبد ًبكخ، ًٔب ٗظذ ػ٠ِ رُي أُبدح )

 اُذعزٞس.
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 العامةوسائل اإلدارة 

 

تموم اإلدارة العامة بتؤدٌة نشاطها من خبلل وسائل لانونٌة، وهذه الوسائل أما أن تكون بشرٌة 
وتتمثل فً الموظفٌن العمومٌٌن، وإما أن تكون هذه الوسائل مالٌة وهً األموال العامة، وهذا ما 

 االتٌٌن: سندرسه فً الفصلٌن

 

 الفصل األول

 الموظف العام

لٌها الذٌن ٌمومون بؤعمالها من األشخاص اآلدمٌٌن ثالعامة نشاطها من خبلل ممإلدارة تباشر ا
)الموظفون( الذٌن ٌعملون باسمها ولحسابها، وتنظم مراكزهم الموانٌن واألنظمة المتعلمة بالوظٌفة 
العامة التً أولت الموظؾ أهمٌة كبٌرة، ألن نجاح اإلدارة فً أداء وظٌفتها وخدمتها للجمهور 

لى كفاءة الموظفٌن ومدى إحساسهم بالمسإولٌة ومتطلبات خدمة المصلحة العامة، فلم تعد ٌتولؾ ع
الوظٌفة العامة مجرد مهنة ٌكتسب من ٌمارسها رزله منها ممابل العمل الذي ٌإدٌه، وانما أصبحت 
أمانة ممدسة وخدمة اجتماعٌة، فالموظؾ هو اداة الدولة فً تنفٌذ برامجها فً مختلؾ مجاالت 

 ن الحٌاة.وشإو

 المبحث األول

 ماهٌة الموظف العام

للولوؾ على ماهٌة الموظؾ العام البد من تعرٌؾ وتحدٌد الممصود بالموظؾ العام وبٌان طبٌعة 
 العبللة التً تربطه باإلدارة.

 المطلب األول

 تعرٌف الموظف العام

وٌرجع ذلن إلى اختبلؾ لم ٌرد فً معظم التشرٌعات تعرٌؾ منظم ٌحدد الممصود بالموظؾ العام، 
الوضع المانونً للموظؾ العام بٌن دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للمانون اإلداري، 
واكتفت أؼلب التشرٌعات الصادرة فً مٌدان الوظٌفة العامة بتحدٌد معنى الموظؾ العام فً مجال 

 . ن أمر تعرٌؾ الموظؾ العام للفمهتطبٌمها، وٌبدو أن المشرع لد تر

 بٌن فٌما ٌلً مفهوم الموظؾ العام فً التشرٌعات والفمه الممارن:نو

 

 أوال: فً فرنسا

لم تعط التشرٌعات الفرنسٌة تعرٌفا محددا للموظؾ العام، إنما اكتفت بتحدٌد األشخاص الذٌن تسري 
( 2249علٌهم أحكام تلن التشرٌعات، فمد نصت الفمرة األولى من لانون التوظٌؾ الفرنسً رلم )

ون فً وظٌفة دائمة وٌشؽلون درجة من درجات ن، ٌسري على األشخاص الذٌن ٌع1946ٌلسنة 
الكادر فً إحدى اإلدارات المركزٌة للدولة أو فً إحدى اإلدارات الخارجٌة التابعة لها أو فً 
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المإسسات المومٌة، أما المادة األولى من نظام الموظفٌن الفرنسً فمد نصت على أن: )هذا النظام 
ون فً اإلدارات المركزٌة للدولة والمصالح التابعة لها والمإسسات ٌنبك على الموظفٌن الذٌن ٌعٌط

العامة للدولة، وال ٌطبك على المضاة والعسكرٌٌن والعاملٌن فً اإلدارات والمصالح والمإسسات 
 العامة ذات الطابع الصناعً والتجاري(.

 على من تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة:وٌتبٌن من ذلن أن المشرع الفرنسً ٌطلك أحكامه 

 الوظٌفة الدائمة -1
 الخدمة فً مرفك إداري عام -2

 

وبذلن فهو ٌخرج عن نطاق الخضوع ألحكام الوظٌفة العامة موظفو البرلمان، ورجال المضاء، 
 ت عامة ذات طابع صناعً أو تجاري.آالجٌش، والعاملون فً مرافك ومنش ورجال

 

الموظؾ العام بؤنه:  Debeyreودٌبٌر، Duezوٌز دأما على صعٌد الفمه والمضاء، فمد عرؾ 
)كل شخص ٌساهم فً إدارة مرفك عام ٌدار باالستؽبلل المباشر من لبل الدولة وٌوضع بصورة 
دائمة فً وظٌفة داخلة فً نطاق كادر إداري منظم(، أما المضاء فمد لضى مجلس الدولة الفرنسً 

، (المبلن وتكون فً خدمة مرفك عام كل شخص ٌعهد إلٌه بوظٌفة دائمة فً)ظؾ هو:بؤن المو
ً مجلس أن ٌكون المرفك العام إدارٌواشترط ال رق فٌها بٌن ف، أما المرافك الصناعٌة والتجارٌة فمد ا

شاؼلً الوظائؾ اإلدارٌة والوظائؾ األلل أهمٌة، واعتبر العاملٌن فً النوع األول من الوظائؾ 
 موظفٌن عامٌن أما الوظائؾ األخرى فؤخضعها للمانون الخاص۔

 

 ثانٌا: فً مصر

تحدٌد الموظفٌن الذٌن ٌخضعون لؤلحكام الواردة فً بالمشرع المصري شؤنه شؤن الفرنسً اكتفى 
الموانٌن واللوائح الصادرة فً شؤن الموظفٌن العمومٌٌن، لد نصت المادة األولى من المانون رلم 

ٌن بشؤن نظام موظفً الدولة بؤنه: )تسري أحكام هذا الباب على الموظف 1951لسنة ( 210)
فً تطبٌك أحكام هذا المانون اً تٌن(، وٌعتبر موظفثبتٌن أم ؼٌر ممثب االداخلٌن فً الهٌئة سواء کانو

كل من ٌعٌن فً إحدى الوظائؾ الداخلة فً الهٌئة بممتضی مرسوم أو أمر جمهوري أو لرار من 
 .ة أخرى تملن سلطة التعٌٌن لانوناالوزراء أو من أٌة هٌئمجلس 

، إذا نصت الفمرة األخٌرة من المادة اً ر إٌجازثفمد جاء أك ۱۱۹۲لسنة  47أما المانون النافذ رلم 
فً تطبٌك أحكام هذا المانون، كل من ٌعٌن فً إحدى الوظائؾ  األولى منه على أنه: )ٌعتبر عامبلً 

رٌان هذا المانون على سن أخر فً المادة نفسها نص على ة(. وفً مكاالمبٌنة بموازنة كل وحد
العاملٌن بوزارات الحكومة ومصالحها واألجهزة التً لها موازنة خاصة بها، ووحدات الحكم 

 .علٌه اللوائح الخاصة بها نصملٌن بالهٌئات العامة فٌما لم تالمحلً، والعا

ٌؾ الموظؾ العام بؤنه: )كل شخص ٌعهد إلٌه بعمل بٌنما ذهب ؼالبٌة الفمهاء المصرٌٌن إلى تعر
دائم فً خدمة أحد المرافك العامة ٌتولى إدارتها الدولة أو أحد أشخاص المانون العام اإلللٌمٌة أو 

 المرفمٌة، وذلن ٌتولى منصبا دائما ٌدخل فً نطاق التنظٌم اإلداري للمرفك(.
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مولها: )الموظؾ العام هو الذي ٌعهد إلٌه بعمل ولد عرفت المحكمة اإلدارٌة العلٌا الموظؾ العام ٌ
ؽله شالمانون العام األخرى عن طرٌك  خدمة مرفك عام تدٌره الدولة أو أحد أشخاص دائم فً

 منصبا ٌدخل فً التنظٌم اإلداري لتلن المرفك(.

 وٌبدو من ذلن أن الفمه والمضاء المصري ٌشترط توافر عنصرٌن فً المرفك العام هما:

 .عام أو أحد أشخاص المانون العام خدمة مرفكالعمل فً  -1

 .أن ٌموم بعمل منتظم ؼٌر عارض -2
 

 ثالثا: تعرٌف الموظف العام فً العراق

اعتاد المشرع العرالً على إعطاء تعرٌؾ للموظؾ العام فً لوانٌن الخدمة المتعالبة، ابتداء بمانون 
 فً المادة الثانٌة بؤنه: )كل شخصؾ الموظؾ العام رإذ ع 1931لسنة ( 103الخدمة المدنٌة رلم )

عهدت إلٌه وظٌفة فً الحكومة لماء راتب ٌتماضاه من المٌزانٌة العامة أو مٌزانٌة خاصة وتابع 
فً المادة الثانٌة أٌضؤ  1939( لسنة 64ألحكام لانون التماعد(، وعرفه لانون الخدمة المدنٌة رلم )
مبلن الدولة الخاص بالموظفٌن(، ولد تبنى بؤنه: )كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة دائمة داخلة فً 
 1960لسنة ( 24ورلم ) 1956( لسنة 55المشرع هذا التعرٌؾ فً لانونً الخدمة المدنٌة رلم )

 النافذ.

فمد عرؾ الموظؾ فً مادته األولى بانه:  1936( لسنة 69أما لانون الضباط موظفً الدولة رلم )
راتب ٌتماضاه من المٌزانٌة العامة أو مٌزانٌة )كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة فً الحكومة لماء 

 حكام لانون التماعد(ألخاصة وتابع 

أما مولؾ المضاء اإلداري فً العراق فمد عرؾ مجلس االنضباط العام الموظؾ العام بؤنه: )كل 
شخص ٌشؽل وظٌفة فً اإلدارة أو فً مإسسة بؽض النظر عن كل أساس أخر ٌخص صفته أو 

 تبعٌته(

المعدل  1991( لسنة 14ضباط موظفً الدولة والمطاع العام رلم )اناالتجاه لانون  ولد أكد هذا
الذي عرؾ الموظؾ العام بؤنه: )كل شخص عهدت إلٌه وظٌفة داخل مبلن الوزارة أو الجهة ؼٌر 

 المرتبطة بوزارة(

ولد أثارت هذه التعرٌفات تساإالت الفمه حول إطبلق وصؾ الموظؾ على بعض عمال الدولة، 
من الذٌن ٌشملهم التعرٌؾ المذكور، األمر الذي جعل من الضروري بٌان معٌار الموظؾ العام، و

وسبب هذه التساإالت واالهتمام بمعٌار الموظؾ العام، كان وجود فئات مختلفة من العاملٌن فً 
 خدمة المرفك العام سواء كانت دوائر الدولة أو المطاع العام، فالموظفون ٌخضعون لمواعد خدمة

ة هم )المستخدمون(، إال أن المشرع وبعد ثالثوالعمال ٌخضعون لمانون العمل، وهنان فئة خاصة، 
( 911و) 1973( لسنة 512أن ألؽً فئة المستخدمٌن بموجب لراري مجلس لٌادة الثورة المنحل )

وذلن ، فؤنه لد وحد مرکز العاملٌن فً الدولة والمطاع العام فجعلهم جمٌعا موظفٌن، 1976لسنة 
لسنة ( 150بعد أن حول العمال إلى موظفٌن بموجب لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل رلم )

جمٌع العمال فً دوائر الدولة والمطاع العام موظفٌن  دفمد نصت المادة األولى منه على ع، 1987
المرار  وٌتساوون فً الحموق والواجبات، أما المادة الثانٌة فمضت بؤن تسري على المشمولٌن بؤحكام

المذكور لوانٌن وأنظمة الخدمة ولواعد الخدمة والتعلٌمات الصادرة بموجبها والمطلمة فً دوائر 
الدولة والمطاع العام، وبذلن أصبح جمٌع العاملٌن فً دوائر الدولة والمطاع العام فً مركز واحد 

الموظؾ العام  من حٌت النظام المانونً الذي ٌخضعون له، وأنفت الحاجة إلى البحث فً معٌار
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لتحدٌده وتمٌٌزه عن ؼٌره من العاملٌن فً دوائر الدولة والمطاع العام. وبهذا المرار حسم المشرع 
 مسؤلتٌن كانتا مثار نماش فمهً، وهما:

به هذه أن الموظؾ هو كل من ٌعمل فً دوائر الدولة أو المطاع العام بصفة دائمة مع ما ترت -1
 .الصفة من حموق وواجبات

 ٌن فً المطاع العام هم من الموظفٌن بصرٌح نص المرار.أن العامل -2

بؤنه: )كل شخص ٌسهم بحمل فً خدمة شخص الموظؾ العام وعلى ضوء ما تمدم ٌمكن أن تعرؾ 
 من أشخاص المانون العام، ومكلؾ بإدارة مرفك عام، وٌشؽل وظٌفة دائمة داخلة فً مبلن المرفك(.

 

 المطلب الثانً

 العامالعناصر الممٌزة للموظف 

من خبلل التعرٌؾ الذي سمناه للموظؾ العام ٌمكن استخبلص العناصر الممٌزة للموظؾ العام 
 بؽض النظر عن النظام المانونً الذي ٌخضع له، وهذه العناصر هً:

 

 أوال: أن ٌعٌن الشخص من السلطة التً تملن صالحٌة التعٌٌن

رجة من درجات دالمختصة بالتعٌٌن، بلً من الجهة ٌجب أن ٌكون الشخص لد تم تعٌٌنه بشكل أصو
المبلن بعد التؤكد من توافر الشروط المطلوبة للتعٌٌن، وصدور المرار اإلداري بالتعٌٌن مستوفٌة 

 .ه الصحٌحةنألركا

والجهات المختصة بالتعٌٌن بعد إلؽاء مجلس الخدمة العامة بموجب لرار مجلس لٌادة الثورة المنحل 
 :هً -1979لسنة ( 1996)

( 61بموجب البند )خامسا( من المادة ) 2005مجلس النواب: أعطى الدستور النافذ لعام  -1
لمجلس النواب صبلحٌة تعٌٌن رئٌس وأعضاء محكمة التمٌٌز االتحادٌة ورئٌس االدعاء العام 

على التراح من مجلس المضاء األعلى، والسفراء  اً ورئٌس هٌئة األشراؾ المضائً بناء
صة بناء على التراح مجلس الوزراء، ورئٌس أركان الجٌش وأصحاب الدرجات الخا

منصب لائد فرلة ورئٌس جهاز المخابرات بناء على التراح من مجلس بومعاونٌه ومن هم 
 الوزراء أٌضا.

زاراتهم إذا كان المشرع الوزراء المختصون أو من ٌخولونهم صبلحٌة التعٌٌن من موظفً و -2
 .شؤنلد أجاز لهم تخوٌل اختصاصهم بهذا ال

رإساء الدوائر ؼٌر المرتبطة بوزارة: فً حدود االختصاصات التً خولهم إٌاها المشرع  -3
 بهذا الخصوص۔

 .المحافظون: فً حدود اختصاصهم الذي حدده المشرع -4
 

 ثانٌا: أن ٌكون الشخص لد تم تعٌٌنه موظفة بصفة دائمة

ً ٌكون العمل فً ذاته دائما والزم وٌمصد بذلن أن فً مباشرة المرفك العام لنشاطه، وٌتمثل ذلن فً  ا
استمرار الخدمة ولٌس فً استمرار الوظٌفة، إذ ٌمكن أن تكون الخدمة دائمة ولكن الوظٌفة منمطعة، 

 وٌبدو ذلن فً حالة االجازة.
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ً أستعانة عارضة فإنه ال ٌكون موظفأما إذا كان عمل الشخص بصفة مإلتة أو  ، فلكً ٌكون ا
ٌجب أن ٌنمطع لخدمة المرفك الذي تولى العمل فٌه، ولد استمر المشرع العرالً الشخص موظفا 

إذ عرؾ لانون الخدمة المدنٌة ( 1939على اشتراط العمل بصفة دائمة بالنسبة للموظؾ من عام )
 الموظؾ بانه: )كل شخص عهدت الٌه وظٌفة دائمة...(. 1939( لسنة 64رلم )

 

 ص عام مكلف بإدارة مرفك عامثالثا: أن ٌسهم الشخص فً خدمة شخ

ٌعد عنصر اإلسهام فً خدمة شخص عام مكلؾ بإدارة مرفك عام معٌارا مهما فً تحدٌد صفة 
الموظؾ العام، وٌشمل ذلن جمٌع العاملٌن فً دوائر الدولة والمطاع العام، إذا توافرت العناصر 

ً فرق أن ٌكون المرفك العام إللٌمٌاألخرى بكونهم موظفٌن، وال  ً  ا ً ، مركزٌا أم ألمركزٌأم مرفمٌا ، ا
وٌشترط الكتساب صفة الموظؾ العام أن ٌدار المرفك العام إدارة مباشرة من لبل الدولة أو أحد 
اشخاص المانون العام، أما إذا كانت إدارة المرفك العام ؼٌر مباشرة فإن العاملٌن فٌه ال ٌعدون 

زام المرفك العام وكذلن العاملٌن فً الشركات موظفٌن عمومٌٌن، كالمرافك التً تدار بؤسلوب الت
 .والمنشآت التً ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة العامة ولو كان المصد من انشائها اشباع حاجات عامة

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 

 طبٌعة العاللة التً تربط الموظف باالدارة العامة)العاللة بٌن الموظف والدولة(

الموظؾ باإلدارة العامة اهتمام الفمه والمضاء منذ ان بدأ نشاط الدولة لمد أثار موضوع تكٌٌؾ عبللة 
ٌتسع وعدد موظفٌها ٌزداد فً نهاٌة المرن التاسع عشر وبداٌة المرن العشرٌن، ذلن أن استمرار 
عمل مرافمها العامة بانتظام واطراد ٌتولؾ إلى حد ما على طبٌعة عبللة الموظؾ باإلدارة، وتكٌٌؾ 

تربطه بها، ولد مر هذا التكٌٌؾ بمراحل من التطور مرتبطة بالنظرة إلى ضرورات  الرابطة التً
تسٌٌر المرافك العامة بانتظام، والتكٌٌؾ الذي ٌخدم هذا الهدؾ، ففً البدء كان ٌنظر إلٌها على أنها 
ً عبللة تعالدٌة فً أطار المانون الخاص، تم تطور هذا التكٌٌؾ إلى وصفها بانها عبللة تعالدٌة ف

إطار المانون العام، وفً المرحلة األخٌرة استمرت آراء الفمهاء على أن الموظؾ فً مركز تنظٌمً 
 تعالدي. موضوعً ولٌس فً مركز

 أوال: عاللة الموظف باإلدارة عاللة تعالدٌة فً إطار المانون الخاص

اإلدارة تخضع  كان هذا االتجاه لتكٌٌؾ عبللة الموظؾ بالدولة هو السائد فً البدء عندما كانت
لمواعد المانون الخاص لبل إنشاء المضاء اإلداري وظهور مبادئ المانون اإلداري، ومفاد ذلن وجود 
عمد بٌن الموظؾ واإلدارة ٌخضع لمواعد المانون المدنً، وأن التحاق الموظؾ فً خدمة اإلدارة 

ها عمد إجارة أشخاص إذا العامة ٌتم بإٌجاب ولبول بٌن اإلدارة والموظؾ، وتوصؾ هذه العبللة بؤن
 كان العمل الذي ٌموم به الموظؾ عمبلً مادٌاً، وبؤنها عمد وكالة إذا كان العمل عمبل لانونٌا.
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ولد تعرض هذا التكٌٌؾ لعبللة الموظؾ باإلدارة لؤلنتمادات مهمة بعد ظهور المرافك العامة، وعدم 
 موافمته تسٌٌرها بانتظام، ومنها:

المانون الخاص ٌفترض أن ٌتم باتفاق إرادتً طرفٌه اللتٌن تشتركان فً أن العمد فً نطاق  -1
صٌاؼته وتحدٌد مضمونه وشروطه والتزامات وحموق الطرفٌن، وهذا ما ال ٌحنت من 

 الناحٌة العملٌة فً العبللة الوظٌفٌة التً تحدد شروطها وموضوعها الموانٌن واألنظمة.
 

رٌعة المتعالدٌن، وهذا األمر ٌمٌد ٌد اإلدارة أن العمد الخاص ٌخضع إلى لاعدة العمد ش -2
وٌمنعها من تعدٌل مركز الموظؾ، إال بموافمة الطرؾ األخر للعمد )الموظؾ(، وهذا 

 ٌتعارض مع المبادئ التً تحكم المرافك العامة والسٌما مبدأ تطور المرافك العامة.

 

العمد لكل حالة،  أن هذا التكٌٌؾ ٌإدي إلى اختبلؾ مراكز الموظفٌن، ألختبلؾ شروط -3
وإعطاء الموظؾ إمكانٌة أنهاء عبللته باإلدارة متى شاء أن ٌفسخ العمد بموجب المانون، 

 وهذا ٌتعارض مع ضرورات تسٌٌر المرافك العامة.
 

 ثانٌا: عاللة الموظف باإلدارة عاللة تعالدٌة فً إطار المانون العام

خذ إلى تكٌٌؾ عبللة الموظؾ باإلدارة بؤنها عمد بعد تطور المرافك العامة، وتوجٌه االنتمادات والمؤ
عمود المانون الخاص، ظهر أتجاه ٌحاول ابماء عبللة الموظؾ باإلدارة بؤنها عبللة تعالدٌة ولكن  من

العمد الذي ٌربط الموظؾ باإلدارة هو عمد من عمود المانون العام )عمد إداري(، وهذا العمد ٌمنح 
 واجهة المتعالد بما ٌتبلءم مع سٌر المرافك العامة بانتظام واطراد.اإلدارة سلطات و امتٌازات فً م

 لكن هذا التكٌٌؾ لم ٌسلم من النمد، ومن أهم هذه االنتمادات:

أن العمد اإلداري على الرؼم من المركز الممٌز الذي تحتله اإلدارة فٌه، إال أنه ٌبمى عمد ملزم  -1
ة التً تربط الموظؾ باإلدارة، فهذه العبللة تنشا من لطرفٌه وهذا األمر ال ٌتفك مع طبٌعة العبلل

 خبلل لرار إداري ولٌس بممتضى عمد إداري ٌتم إبرامه بإٌجاب و لبول من الطرفٌن.

 

أن سلطات و امتٌازات اإلدارة فً مجال العمد اإلداري لها حدود، فاإلدارة ال تتمتع بالحرٌة  -۸
لمصلحة العامة، وضرورات تسٌٌر المرافك العامة الكاملة للتدخل فً مركز الموظؾ متى التضت ا

 بانتظام وإطراد مثل هذا التدخل إذا كانت عبللة الموظؾ بها تعالدٌة.

 

 ثالثا: تكٌٌف العاللة على أن الموظف فً مركز تنظٌمً

بعد ان ظهر عجز التكٌٌؾ التعالدي عن تبرٌر العبللة بٌن الموظؾ واإلدارة ومجافاته لواجبات 
تسٌٌر المرافك العامة بانتظام وتحمٌك مصلحة الجمهور، فمد هجرها الفمه والمضاء منذ الموظؾ فً 

أواخر المرن التاسع عشر وبدأ باالتجاه نحو تكٌٌؾ العبللة بٌن الموظؾ واإلدارة بؤنها عبللة 
تنظٌمٌة تحكمها الموانٌن واألنظمة، أي أن الموظؾ فً مركز تنظٌمً ٌخضع لما تضعه الدولة من 

د لتنظٌم هذا المركز دون ان ٌكون للموظؾ الحك فً االعتراض علٌها، طالما التزمت اإلدارة لواع
بالموانٌن واالنظمة التً تحكم مرکزه، فهذه الموانٌن واألنظمة هً التً تحدد شروط وأحكام الوظٌفة 

 العامة وحموق الموظؾ وواجباته.



 
 
 

38 
 

العام منذ صدور لانون التوظٌؾ رلم ولد أخذ المشرع الفرنسً بالمركز التنظٌمً للموظؾ 
إذ نصت المادة الخامسة منه على أن: )عبللة الموظؾ بجهة العمل عبللة  1964لسنة ( 2294)

تنظٌمٌة والئحٌة(، وكذلن نصت المادة الخامسة من النظام العام للموظفٌن الصادر باألمر رلم 
 ض ر٘ظ٤ٔی ٫ٝئس٢(.٣ٌٕٞ أُٞظق اردبٙ ا٩داسح ك٢ ٓشً على أن:1959( لسنة 244)

الخاص بنظام العاملٌن  1978( ُغ٘خ 47ًٝزُي كؼَ أُششع أُظش١ ار ٗض ك٢ اُوبٕٗٞ سهْ )
( منه على أن: )الوظائؾ 76المدنٌٌن بالدولة على جعل الموظؾ فً مركز نظامً إذ نصت المادة )

ً للموانٌن واللوائح العامة تكلٌؾ المائمٌن بها، هدفها خدمة المواطنٌن تحمٌك المصلحة العامة طب ما
 والنظم المعمول بها.

ولد استمر الفمه والمضاء اإلداري فً فرنسا ومصر على هذا التكٌٌؾ، أما فً العراق فان المشرع 
لم ٌشر صراحة إلى تكٌٌؾ عبللة الموظؾ بالدولة، إال أن الفمه والمضاء متفمان على األخذ بهذا 

 ق.التكٌٌؾ لعبللة الموظؾ بالدولة فً العرا

 

 النتائج التً تترتب على تكٌٌف عاللة الموظف بالدولة بانه فً مركز تنظٌمً:

ال أثر لرضا الشخص أو موافمته فً ترتٌب اآلثار المانونٌة لتعٌٌنه فً المركز الوظٌفً، فواجبات -1
ومسإولٌات وحموق الموظؾ تحددها الدولة بصرؾ النظر عمن سٌشؽل الوظٌفة، وبعد صدور 

تترتب آثار المركز الذي حدده المانون لهذا الموظؾ، أي أن إرادة الموظؾ ال دور لها  لرار التعٌٌن
فً إنشاء وبدء سرٌان هذه األثار، فمرار تعٌٌن الموظؾ ال ٌوجد الوظٌفة وال ٌمنح من ٌعٌن فٌها 
ً على ؼرار حك الملكٌة، وٌمتصر أثر التعٌٌن على وضع الموظؾ فً مركز لانونی عام  حمولا

 ه لما تمرره الموانٌن واألنظمة الخاصة بالموظفٌن .وإخضاع

ولما كان المركز المانونً وآثاره لد حددته الموانٌن واألنظمة وال دخل إلرادة الموظؾ فً ذلن أو 
فً بدء سرٌان تلن اآلثار، فكذلن هو ال ٌستطٌع أن ٌنهً هذا المركز بإرادته، فتمدٌم الموظؾ طلبة 

ً حتى بعد تمدٌم الطلب لحٌن البت به من لبل  باالستمالة ال ٌنهً عبللته بالوظٌفة، وٌظل موظفا
اإلدارة بمرار صرٌح أو ضمنً، أما اإلدارة فهً تستطٌع أن تنهً عبللة الموظؾ إذا رأت أن بمائه 

 بالوظٌفة ٌضر بالمصلحة.

ال ٌسري على الموظؾ التعدٌبلت التً تتم على لوانٌن وأنظمة الخدمة التً تنظم مركزه، و -۸
ٌتولؾ سرٌانها على رضاه، حتى لو ترتب على التعدٌل إلؽاء الوظٌفة أو إنماص الراتب أو زٌادة 
ً وٌخضع لهذا  واجباته الوظٌفٌة أو نمله من مكان إلى آخر، ألن الموظؾ ٌشؽل مركزا تنظٌمٌا

تعدٌل المركز الذي تملن الدولة وحدها سلطة إنشائه وتعدٌله وإلؽائه، والمٌد الوحٌد على سلطة 
مركز الموظؾ ان ٌكون هذا التعدٌل لد تم بإجراء عام التضته المصلحة العامة، وٌسري التعدٌل 

 من تارٌخ نفاذه دون المساس بحموق الموظؾ الذاتٌة التً اكتسبها فً ظل النظام المدٌم.

 

ً ال ٌجوز لئلدارة مخالفة األحكام المتعلمة بالمركز التنظٌمً للموظؾ، ولٌس لها أن تن -۰  تمص شٌئا

مما ٌنص علٌه، حتى ولو كان ذلن بصٌؽة االتفاق مع الموظؾ، فالمركز الوظٌفً ملزم للطرفٌن 
الموظؾ واإلدارة وٌمع باطبل كل اتفاق ٌخالفه، فلو اتفمت اإلدارة مع موظؾ على أن تدفع له راتبا 

ركز التنظٌمً لواعد ألل من الراتب الذي ٌستحمه بموجب المانون فإن االتفاق باطل، ألن لواعد الم
 آمرة.
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 المبحث الثانً

 اختٌار الموظف العام

تتعدد طرق اختٌار الموظفٌن فً البلدان المختلفة بحسب مستوي تطورها السٌاسً واإلداري 
وظروفها االلتصادٌة واالجتماعٌة، ولد أولى المشرع فً العصر الحدٌث أهمٌة كبٌرة لموضوع 

دارة ودرجة كفاءتها، وعلى اإلدارة أن تراعً الكفاءة المطلوبة فً اختٌار الموظفٌن لتعلمه بنجاح اإل
المتمدم الشؽل الوظٌفة العامة إذا أرادت ضمان حسن سٌرها لتحمٌك أهدافها، وتلجؤ فً ذلن إلى 
الشهادات الدراسٌة وشهادات الخبرة العملٌة، ونتناول شروط تولً الوظائؾ العامة وطرق اختٌار 

 الموظفٌن فً التشرٌع العرالً فً المطالب الثبلثة األتٌة: الموظؾ العام واختٌار

 

 المطلب األول

 شروط تولى الوظائف العامة

أن الحرص على االرتماء بالوظٌفة العامة ٌجعل من الضروري العناٌة باختٌار الموظفٌن واشتراط 
العراق مثبل ٌتطلب توفر لدرة وكفاٌة فٌمن ٌعٌن فً الوظائؾ العامة تحمٌما للصالح العام، وفً 

 المشرع فً تولً الوظائؾ العامة ما ٌلً:

 الجنسٌة -1

ٌشترط لانون الخدمة المدنٌة فٌمن ٌعٌن فً الوظٌفة العامة أن ٌكون متمتعا بالجنسٌة العرالٌة، 
وٌستثنی من ذلن المواطنون العرب كافة، إذ ٌجٌز المشرع تعٌٌن المواطن العربً من دون اشتراط 

 ة فً حال توافر بمٌة الشروط .اكتساب الجنسٌ

كما ٌجب أن ٌكون متمتعا بالحموق المدنٌة، وٌفمد الشخص تمتعه بالحموق المدنٌة كعموبة تبعٌة 
 تترتب على األحكام التً ٌتم إٌماعها علٌه فً بعض الجرائم.

 العمر -2

ي ٌشترط أن ال ٌمل سن المرشح عن ثمانً عشر سنة وللممرضة ستة عشر سنة، فمن الضرور
ً من النضج تإهله لتحمل تبعات منصبه،  للمٌام بؤعباء الوظٌفة العامة أن ٌكون المرشح لد بلػ سنا

 وٌتم إثبات سن المرشح بشهادة مٌبلد مستخرجة من سجبلت األحوال المدنٌة.

 

 حسي السيرة والسلىك -3

اُغ٤شح ٝاُغِٞى اُسغٖ ٢ٛ ٓدٔٞػخ اُظلبد اُس٤ٔذح اُز٢ ٣زٔزغ ك٤ٜب اُلشد ٝرش٤غ ػ٘ٚ ك٤ٌٕٞ 

عند األخرٌن، فمد اشترط لانون الخدمة المدنٌة بؤن من ٌعٌن فً الوظٌفة العامة ٌجب أن ٓٞػغ ثوخ 
ٌكون حسن األخبلق وؼٌر محكوم بجناٌة ؼٌر سٌاسٌة أو جنحة تمس الشرؾ كالسرلة واالختبلس 

 والتزوٌر واالحتٌال.

4- ً  أن ٌكون المرشح الئماً صحٌا
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وذلن بان ٌكون سالما من األمراض والعاهات الجسمٌة والعملٌة التً تمنعه من المٌام بالوظٌفة 
المعٌن لها، وٌتم التؤكد من ذلن بشهادة تثبت خلوه من األمراض ولٌالته الصحٌة صادرة عن السلطة 

 الطبٌة المختصة .

 توفٌاً للشروط الالزم توافرها فٌمن ٌشغل الوظٌفةأن ٌكون مس-5

ٌجب أن تتوافر فً المرشح للوظٌفة العامة المإهبلت العلمٌة التً تحفظ كفاءة معٌنة للمٌام 
 بالوظٌفة، فمد اشترط لانون الخدمة المدنٌة على أن ٌكون حائزاً على شهادة دراسٌة معترؾ بها.

 

 

 تأدٌبً نهائًإال ٌكون لد عزل من الخدمة بمرار -6

وٌعود هذا الشرط لكون أن لرار العزل ٌإكد عدم صبلحٌة الموظؾ لتولً الوظٌفة ألخبلله إخبلالً 
 جسٌماً بؤحكامها مما أدى إلى صدور لرار تؤدٌبً نهائً بعزله واستبعاده عن الوظٌفة.

 

 المطلب الثانً

 طرق اختٌار الموظف العام

 :اآلتً ذكرها من الطرق المتبعة الختٌار الموظؾ العام

 أوال: طرٌمة االختٌار الحر من لبل اإلدارة 

ن لشؽل الوظٌفة إولحرٌة المطلمة فً اختٌار من ٌشاالحكم واإلدارة ا لرجالفً هذه الطرٌمة ٌكون 
شرط، وهذه الطرٌمة شاع استعمالها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً المرن او العامة دون لٌد

ٌعرؾ بنظام )الؽنائم إذ بموجبه ٌتم تعٌٌن أعضاء الحزب الفائز لشؽل التاسع عشر، وهو ما كان 
عتبارات لؤلوفرنسا ومصر حٌث كان  اً(مبسا )فً االتحاد السوفٌتً بمتما طالوظائؾ العامة، ك

السٌاسٌة دور مهم فً اختٌار الموظفٌن، بٌد أن معظم دول العالم عزفت عن استخدام هذه الطرٌمة 
عتٌادٌة، لكنها ظلت متبعة إلى األن بالنسبة للوظائؾ العلٌا أو التً ٌؽلب علٌها بالنسبة للوظائؾ اال
 الطابع السٌاسً .

 ت إلٌه وأبرزها: بسنالعٌوب التً بسبب  ت هذا النظام عدم جدارتهثبولمد ا

أنهم ٌشؽلون الوظٌفة لمدة فاً لدى الموظفٌن الذٌن ٌعلمون سل انتشار الفوضى وعدم االستمرار -1
 .ػ٠ِ أًجش اُـ٘بئْ ٜٓ٘ب ُِسظٍٞؼٕٞ غك٤ محدودة

 .أٜٗب رزؼبسع ٓغ ٓجذأ رٌبكئ اُلشص ٝأُغبٝاح ث٤ٖ خ٤ٔغ أُٞاؽ٤ٖ٘ ك٢ ر٠ُٞ اُٞظبئق اُؼبٓخ-2

اٗزشبس اُششٞح ٝاُلغبد ٝأُسغٞث٤خ ك٢ اُؼَٔ ا٩داس١ ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ اخز٤بس ا٧شخبص ؿ٤ش -3

 ا٧ًلبء.

أساس أو معٌار اختٌار الموظؾ لشؽل الوظٌفة العامة هو الجدارة أما فً الشرٌعة اإلسبلمٌة فؤن 
والكفاءة، فمن ال ٌملن المإهبلت البلزمة ال ٌتم تعٌٌنه فً الوظٌفة العامة مهما كانت درجة لرابته 

صلته مع الحاكم، وٌتضح هذا من عدة حوادت منها أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( أمتنع عن تولٌة أبا ذر  أو
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لؽفاري عندما طلب منه أن ٌستعمله )ٌولٌه( ولال له )ملسو هيلع هللا ىلص(: )ٌا أبا ذر إنن ضعٌؾ، وإنها ٌوم المٌامة ا
 خزي وندامة إال من أخذها بحمها، وأدى الذي علٌه فٌها((

 

 ثانٌا: طرٌمة االنتخاب

لبل المواطنٌن، وتعد وفما لهذه الطرٌمة ٌتم اختٌار شاؼلً الوظٌفة العامة عن طرٌك االنتخاب من 
طرٌمة استثنائٌة تمتصر على وظائؾ محددة حٌت تكون أراء واتفالات الناخبٌن هً المعول علٌها 

 .فً اختٌار شخص ما لتولى الوظٌفة العامة

ورؼم ممٌزات هذه الطرٌمة التً تتمثل فً إٌجاد صلة مباشرة بٌن الموظؾ والجماعة التً سٌتولى 
لى التحكم والنفوذ الوظٌفً، إال أنه ٌعاب علٌها أن الناخبٌن لد ال خدمتها، فضبل عن المضاء ع

ٌستطٌعون تمدٌر كفاءة المتمدم للوظٌفة ولد ٌكون اختٌارهم خاضعا العتبارات بعٌدة عن مستلزمات 
الوظٌفة، كما أنها تجعل الموظؾ خاضعا لتؤثٌر ناخبٌه إذ ٌسعى لكسب رضاهم لضمان إعادة 

فإن هذه الطرٌمة لم تعد متبعة الختٌار الموظفٌن فً دول العالم سوى بعض انتخابه مرة أخرى، لذا 
 .الحاالت المحدودة

 

 

 ثالثا: طرٌمة المسابمة 

 -تموم هذه الطرٌمة على اختٌار الموظفٌن من بٌن عدد من المرشحٌن بعد إجراء مسابمات تنافس 
ا هٌئة إدارٌة متخصصة أو الجهة بٌن المتمدمٌن لشؽل الوظٌفة تموم به-اختبارات ذات طبٌعة خاصة 

المراد التعٌٌن فٌها، لمعرفة لدراتهم وكفاءتهم وانتماء أفضلهم، وٌتم التفاضل على أساس نتٌجة 
 االختبارات التً ٌجب أن تحمك ؼرضٌن هما:

 التحمك من توافر معلومات وخبرات وكفاءات معٌنة لدى المرشح. األول: 

 على تطبٌك تلن المدرات والكفاءات واستخدامها فً الوظٌفة الكشؾ عن مدى لدرة المرشح الثانً: 

 أُششر ُٜب

وتعد طرٌمة المسابمة األسلوب األمثل كونها تعتمد مبدأ الجدارة واالستحماق أساسا الختٌار من 
ٌتولى الوظائؾ العامة وتحمك تكافإ الفرص وتبعد شبهة الوساطة والمحسوبٌة إذا أحسن تطبٌمها 

عراق بدلة وأمانة، وهً األكثر شٌوعا فً الولت الحاضر لما لها من مزاٌا إذ تطبك فً كل من ال
 .ومصر وفرنسا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 

 رابعا: اإلعداد الفنً المسبك

ً خاصاً شحٌن لشؽل الوظائؾ العامة إعدادوفما لهذا األسلوب تموم اإلدارة بإعداد المر عن طرٌك  ا
مدارس أو معاهد أو كلٌات فنٌة متخصصة على أعمال الوظٌفة التً سٌشؽلونها، وذلن ممابل التزام 

 .ء بالعمل لدٌها بعد التخرج وتلتزم اإلدارة بتعٌٌنهمهإال

ً دد عدد األشخاص الذٌن ٌإهلهم فنٌوٌعد هذا األسلوب من أفضل أسالٌب اختٌار الموظفٌن لكونه ٌح  ا
بما ٌتناسب مع الوظائؾ الشاؼرة، وٌساعد على إكساب الموظؾ الثمة فً نفسه لما ٌكتسبه من 

ٌساعد اإلدارة على التؤكد من صبلحٌة األشخاص للوظائؾ التً سٌشؽلونها، بٌد أنه  خبرة، كما
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ٌإخذ على هذا األسلوب أنه ٌكلؾ الدولة نفمات كبٌرة وباهظة، لذا فؤنه ال ٌعتمد إال لبعض الوظائؾ 
 .كضباط الجٌش والشرطة ومعاهد التمرٌض وؼٌرها

 

 

 المطلب الثالث

 العراقياختيار الوىظفيي في التشريع 

ُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ك٢ اُشش٣ؼخ اُؼبٓخ ُِوٞاػذ اُز٢ رسٌْ ا 1960ُغ٘خ  ٣24ؼذ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ سهْ 

هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٜٓٔخ اخز٤بس أُٞظل٤ٖ ٝر٘ظ٤ْ ا٩خشاءاد أُزؼِوخ ثب٫خز٤بس ؽ ٗباُؼشام، ٝهذ أ

اخز٤بس أُٞظل٤ٖ ٝاُزؤًذ ٖٓ  ثٔدِظ اُخذٓخ اُؼبٓخ، ٝث٤ٖ ا٩خشاءاد اُز٢ ٣ؼزٔذٛب أُدِظ ثشؤٕ

ًلبءرْٜ ٝٓئ٬ٛرْٜ، ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ اخزجبس ٓئ٬ٛد ا٧شخبص أُشاد رؼ٤٤ْٜ٘ أٝ اػبدح رؼ٤٤ْٜ٘ 

 .ثبُٔوبثِخ أٝ ثب٫ٓزسبٕ اُزسش٣ش١ أٝ ثٜٔب ٓؼب ُِٞهٞف ػ٠ِ طلبرْٜ ٤ُٝبهزْٜ(

 ، ُدِٔخ أعجبة أٜٛٔب: ا٫ إٔ ٓدِظ اُخذٓخ اُؼبٓخ ٝاخٚ ثؼغ ا٩خلبهبد ك٢ ٜٓٔخ اخز٤بس أُٞظل٤ٖ 

 ػدض أُدِظ ػٖ سكذ دٝائش اُذُٝخ ٝاُوطبع اُؼبّ ثبُؼ٘بطش راد اٌُلبءح، ٫ردبٙ رِي اُؼ٘بطش ا٠ُ-1

  .اُدٜبد ا٧خشٟ اُز٢ رٔ٘ر ٓضا٣ب ٓب٤ُخ أكؼَ أٝ ا٠ُ اُوطبع اُخبص

ػؼق ٝػذّ دهخ اخشاءاد أُدِظ ك٢ اخز٤بس أًلؤ أُزوذ٤ٖٓ ٩شـبٍ اُٞظبئق، ار ًبٗذ -2

 .٤ِخ أُششر ُِٞظ٤لخا٧خزجبساد اُز٢ ٣دش٣ٜب ش٤ٌِخ ٫ رظِر ُِزثجذ ٖٓ أٛ

 1979 /2/8ك٢ 996ٝك٢ ػٞء ٛزا اُسبٍ طذس هشاس ٓدِظ ه٤بدح اُثٞسح )أُ٘سَ( سهْ  

صٌن سلطات المجلس فً التعٌٌن وإعادة تالخدمة العامة وخول الوزراء المخالذي ألؽى مجلس 
المالٌة أسس وضوابط إشؽال الوظائؾ عند التعٌٌن من لبل لجان تشكل التعٌٌن، ولد حددت وزارة 

 : سسبؤمر الوزٌر المختص، ومن هذه األ

اإلعبلن عن الوظائؾ الشاؼرة فً صحٌفة ٌومٌة، وفً لوحة إعبلنات الوزارة أو الدائرة  -1 
 .ٌة عن الوظٌفة الشاؼرة فعلى أن ٌتضمن اإلعبلن تفاصٌل وا المختصة

  .لشؽل الوظٌفة المعلن عنها وفك نموذج استمارة طلب الدخول للخدمة المدنٌةتمدٌم طلب -2

 اختبار وممابلة المتمدمٌن إلشؽال الوظائؾ بعد انتهاء مدة تمدٌم الطلبات وذلن فً حالتٌن:-3

 إذا كان عدد المتمدمٌن أكثر من عدد الوظائؾ الشاؼرة، فعلى اللجنة إجراء اختبار المتمدمٌن -أ 

 .بالممابلة او باالمتحان

إذا كان من ضمن المإهبلت المطلوبة لشؽل الوظائؾ الشاؼرة إجادة مهنة معٌنة، فٌجري  -ب 
تحرٌري للؽرض المذكور، وبعد ذلن ٌتم الترشٌح للتعٌٌن من بٌن الناجحٌن على وفك معدل  اختبار
 ر.فً االختبا النجاح

أسماء المتمدمٌن للتعٌٌن وفما لجدول ٌتضمن أسماء تعلن لجنة التعٌٌنات فً لوحة اإلعبلنات  -4
للتعٌٌن ومإهبلتهم الدراسٌة وسنة التخرج ومعدلهم الدراسً والدرجة التً حصلوا علٌها  المتمدمٌن

فً االختبار، وذلن بالنسبة للوظائؾ التً تشؽل بعد اجراء االختبار للمتمدمٌن، أما المتمدمون الذٌن 
ً لم ٌدركهم الدور فً التعٌٌ  .لوظائؾ مماثلة ن فٌبمون احتٌاطا
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الذي ألر تؤسٌس مجلس الخدمة العامة االتحادي وجعل  2009لسنة  4المانون رلم  ا  ولد صدر حدٌث
من مهامه تعٌٌن الموظفٌن، ٌتكون المجلس من رئٌس ونائب للرئٌس وسبعة أعضاء متفرؼٌن ممن 

اثنان منهم فً ( ۸منهم فً المانون، و) اثنان( ۸ٌحمل شهادة جامعٌة أولٌة فً األلل، على أن ٌكون )
 وتم تشكٌل هذا المجلس الطب والهندسة والزراعة،اإلدارة وااللتصاد، وواحد فً كل من 

 .2019والتصوٌت علٌه من لبل مجلس النواب العرالً سنة 

 المبحث الثالث

 واجبات وحموق الموظف العام

ٌة، ٌهدؾ الموظؾ من خبلل المٌام بها تحمٌك المشرع العرالً الوظٌفة العامة خدمة اجتماع عد
إلعمالها  انصرافهالمصلحة العامة وخدمة المواطنٌن، فالموظؾ مكلؾ بواجبات معٌنة تتطلب 

ً وتفرؼه لها ممابل ذلن منحه المشرع حمول  معٌنة، وهذا ما سندرسه فً المطلبٌن اآلتٌٌن: ا

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 واجبات الموظف العام

أوجب المشروع على الموظؾ العام أن ٌإدي مهام معٌنة ضمانا لحسن سٌر الوظٌفة العامة، ولد 
على الموظؾ المٌام  1991( لسنة 14أوجب لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام رلم )

 ببعض األعمال واالمتناع عن بعض األفعال وأنماط السلون، وهً كاآلتً: 

 م الموظف بعمل ) واجبات إٌجابٌة (أوال: واجبات تتعلك بإلزا

 ومن أكثر هذه الواجبات أهمٌة ما ٌلً: 

 أداء أعمال الوظٌفة -1

الواجب األول والجوهري الذي ٌلتزم به الموظؾ هو أن ٌإدي أعمال وظٌفته بنفسه وفً الولت 
للمصلحة والمكان المخصصٌن لذلن، وأن ٌموم بالعمل بدلة وأمانة وأن ٌبذل ؼاٌة جهده فٌه تحمٌما 

العامة وٌبدأ هذا الواجب من تارٌخ مباشرة الموظؾ بالعمل، إذ ٌمع علٌه الحضور المنتظم إلى مكان 
ً ل الموظؾ خبلل ساعات العمل منتجالعمل وٌلزم أن ٌكون عم فبل ٌعنً هذا الواجب أن ٌتواجد  ا

ت الدوام الموظؾ بممر وظٌفته دون أن ٌإدي عمله، وٌجوز تكلٌؾ الموظؾ بالعمل خارج أولا
 .الرسمً إذا التضت المصلحة العامة ذلن

واألمر الجدٌر بالسإال هناء كٌؾ تحدد أعمال الوظٌفة؟ فإذا ورد تحدٌد هذه األعمال فً لانون أو 
لرار تنظٌمً فبل مشكله فً األمر، إال أن الواجبات الوظٌفٌة ال تحدد دائما بنصوص صرٌحة، وفً 

مفردات الحمل الٌومً للموظؾ تكون مشتركة بٌن اإلدارة هذه الحالة فإن مسإولٌة اإلحاطة ب
ً رة أن تحدد لكل موظؾ عمله تفصٌلٌوالموظؾ، فعلى اإلدا ه ع رإساء، وعلى الموظؾ أن ٌراجا

 .لبٌان واجباته ومهام عمله
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 إطاعة رؤسائه -2

 إطاعة الموظؾ لرإسائه أمر مفروض تملٌه طبٌعة الوظٌفة العامة وضرورة استمرارها، وهذه
الطاعة ٌجب أن تكون ممصورة على ما ٌتعلك بالعمل وحده وال تمتد إلى خارجه كالحٌاة الخاصة 

 للموظؾ إال إذا كانت تإثر على أداء الموظؾ لعمله

ومناط هذه الطاعة السلم اإلداري فلكل موظؾ رئٌس إداري أعلى منه فً درجات هذا السلم، وعلى 
أوامرهم المتعلمة بؤداء واجباته فً حدود ما تمضً به الموظؾ احترام رإسائه اإلدارٌٌن وطاعة 

الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات، وواجب طاعة الموظؾ لرإسائه ألرته جمٌع لوانٌن الوظٌفة العامة، 
لذا فمد نفً عنه المشرع المسإولٌة عما لد ٌترتب من ضرر جراء تنفٌذه أمر رئٌسه، وهذا ما نصت 

إذ نفت عنه المسإولٌة  1951( لسنة 40المدنً العرالً رلم ) ( من المانون315علٌه المادة )
ظؾ الذي ٌنمذ أمر رئٌس تجب علٌه ولمشرع المسإولٌة الجزائٌة عن المالمدنٌة، وكذلن فً ا

( لسنة 111( من لانون العموبات رلم )40طاعته أو أفترض أنها واجبة علٌه، إذ نصت المادة )
 آن من أسباب اإلباحة أداء الواجب الذي ٌكلؾ به الموظؾ بموجب المانون أو بؤمر رئٌسه 1969

وٌجب أن تكون األوامر الصادرة إلى الموظؾ من رئٌسه مشروعه حتى تكون محبل للطاعة، فمد  
واجب الطاعة بؤن ٌكون  1991( لسنة 14لٌد لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام رلم )

حدود ما تمضً به الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات، فإذا كان فً هذه األوامر مخالفة فعلى  األمر فً
الموظؾ أن ٌبٌن إلى رئٌسه )كتابة( وجه تلن المخالفة، ولد أعفاه المانون من تنفٌذ األوامر المخالفة 

وظؾ تنفٌذ األمر، للمانون بعد تنبٌه رئٌسه تحرٌرٌة إلى ذلن، وإذا أكد رئٌسه األمر )كتابة( فعلى الم
 .وفً هذه الحالة ٌكون الرئٌس هو المسإول عن األمر ال الموظؾ

 

 كتمان أسرار العمل الوظٌفً-3

ٌطلع الموظؾ بحكم وظٌفته على أمور وأسرار ٌتعلك بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة 
وحٌاتهم الخاصة، وفً  كاألسرار العسكرٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة وبعضها ٌتعلك بمصلحة األفراد

شخصٌة للموظؾ،  ٌةلٌست ملك الحالتٌن ٌلتزم الموظؾ بعدم إفشاء هذه األسرار، ألن أسرار العمل
فلٌس له إطبلع ؼٌره علٌها إال إذا كان ذلن واجبا علٌه بحكم المانون أو التعلٌمات، وٌجب تحدٌد 

ذلن لتمدٌر الموظؾ، كذلن  المواضٌع التً لها خصوصٌة معٌنة تستوجب كتمانها، وأن ال ٌترن
على الموظؾ كتم األمور التً ٌطلع علٌها بحكم عمله وٌوصٌه رإساءه بكتمانها، وٌبمى التزام 

الموظؾ بكتمان أسرار العمل التً ٌطلع علٌها سارٌا حتى بعد انتهاء خدمته، وٌزول واجب الكتمان 
مر الذي فرض هذه السرٌة، أو إذا إذا فمد الموضوع سرٌته أو صار معروفا بطبٌعته، أو إللؽاء األ

سمحت السلطات المختصة أو صاحب السر بإفشائه، أو إذا كان من شؤن إذاعة السر منع ارتكاب 
 جرٌمة

وٌترتب على مخالفة الموظؾ لهذا الواجب تعرضه للمسإولٌة التؤدٌبٌة والمسإولٌة الجزائٌة، ولد 
موبات جزاء عاما لحالة إفشاء األسرار سواء ( من لانون الع437وضع المشرع العرالً فً المادة )

وٌتضمن هذا الجزاء ن أم طبٌعة العمل، فظٌفة أم المهنة أم الصناعة أم الكان العلم بها بحكم الو
 لحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وؼرامة ال تزٌد على مائتً دٌنار أو بؤحدهما.ا

ة والمطاع العام الموظؾ بعدم االحتفاظ إضافة إلى هذا الواجب فمد الزم لانون الضباط موظفً الدول
 .رسمٌة سرٌة بعد إحالته على التماعد أو انتهاء خدمته ألي سبب كان بوثائك
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 المحافظة على أموال الدولة -4 

أوجب المانون على الموظؾ المحافظة على أموال الدولة التً فً حوزته أو تحت تصرفه، وأن 
علٌه استخدام المواد واآلالت والمكائن واألجهزة العائدة للدولة  ومنعٌستخدمها بصورة رشٌدة، 

 ألؼراض شخصٌة 

 . حسن السلون الوظٌف5ً

إضافة إلى واجب الموظؾ باحترام رإسائه، فإن المانون أوجب علٌه معاملة مرإوسٌه بالحسنی 
ام واالبتعاد عن أي أسلوب أو سلون ٌخدش كرامتهم، وألزم المانون الموظؾ بواجب احتر

المواطنٌن وتسهٌل انجاز معامبلتهم لكونه فً خدمة عامة تملً علٌه حسن الخلك الذي هو فً ذات 
 .الولت واجب دٌنی و اجتماعی و لانونی

 

 ثانٌا: واجبات تلزم الموظف باالمتناع عن بعض األعمال والسلوكٌات )واجبات سلبٌة(

ألمور موظفً الدولة االمتناع عن عدد من اأوجب لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام على 
 والسلوكٌات، ومن أهمها:

 

 

 االمتناع عن استغالل الوظٌفة-1

الوظٌفة واستعمال نفوذه الرسمً  الموظؾ مكلؾ بؤمانة ممدسة وخدمة عامة فبل ٌجوز له استؽبلل
ؾ إلى لتحمٌك أؼراض أو منافع شخصٌة له أو لؽٌره، ألن االختصاصات التً تمنح للموظؾ تهد

 .تحمٌك النفع العام وخدمة المرفك العام، فلٌس له أن ٌبتؽً هدفا أخر عند استعماله لتلن الصبلحٌات

 االمتناع عن المٌام ببعض المعامالت التجارٌة -2

منع المانون على الموظؾ مزاولة األعمال التجارٌة وتؤسٌس الشركات والعضوٌة فً مجالس 
إدارة أمواله التً آلت  األسهم فً الشركات المساهمة، كما ٌمكنهإدارتها، لكنه ٌمكن له أن ٌشتري 

ً إلٌه إر ً درجة الثالثة التً آلت إلٌهم أرأو إدارة أموال زوجته أو ألاربه حتى ال ثا ، على أن ال ٌإثر ثا
وذلن حسب تمدٌر السلطة المختصة ذلن على أداء واجبات الموظؾ أو ٌضر بالمصلحة العامة 

 (.)الوزٌر

 ناع عن كل ما ال ٌنسجم ودواعً االستمامة الوظٌفٌةاالمت -3

وضع المشرع بعض النصوص لمنع الموظؾ من االنحراؾ عن نهج االستمامة، فمنعه من استعمال 
المكائن واآلالت ووسائل النمل والمواد العائدة للدولة استعماال شخصٌة، ومنعه من االلتراض أو 

المراجعٌن أو المماولٌن المتعالدٌن مع دائرته أو كل من كان لعمله لبول مكافؤة أو هدٌة أو منفعة من 
عبللة بالموظؾ بسبب الوظٌفة، كما حظر علٌه الحضور إلى ممر وظٌفته بحالة سكر أو الظهور 

 بحالة سكر بٌن فً محل عام.

 

 



 
 
 

46 
 

 المطلب الثانً

 حموق الموظف العام

الوظٌفة العامة، فمد حدد المشرع جملة من بهدؾ توفٌر االطمئنان للموظؾ العام ولضمان فاعلٌة 

التً ٌجب أن ٌتمتع بها الموظؾ، وهً:ق الحمو  

اتأوال: المرتب والمخصص   

ٌمصد بالراتب، المبلػ الذي ٌتماضاه الموظؾ شهرٌا ممابل عمله فً الخدمة العامة، وٌستحك 
ٌشؽلها، ولد بٌنت الفمرة الموظؾ الراتب الشهري الممرر بموجب المانون للدرجة الوظٌفٌة التً 

أن الموظؾ ٌستحك راتب  1960لسنة ( 24( من لانون الخدمة المدنٌة رلم )16( من المادة )1)
 وظٌفته عند التعٌٌن اعتبارا من تارٌخ مباشرته بالعمل.

أما المخصصات، فهً مبلػ أو مجموعة مبالػ ٌتماضاها الموظؾ شهرٌا أو فً المدد التً ٌحددها 
اما مبلػ ممطوع أو ممدار نسبة معٌنة من الراتب الشهري، والؽاٌة من منحها تمكٌن  المانون، وهً

الموظؾ من مواجهة نفمات الحٌاة بما ٌكفل عٌشه بمستوى ممبول اجتماعٌا، وتشمل كافة المزاٌا 
المالٌة الملحمة بالراتب كالمخصصات العائلٌة )مخصصات الزوجة واألوالد(، ومخصصات السفر 

 وأجور األعمال اإلضافٌة، ومخصصات التفرغ العلمً.واإلٌفاد، 

 

 ثانٌا: العالوات السنوٌة والترفٌع 

العبلوة السنوٌة هً زٌادة محددة تضاؾ إلى الراتب الشهري للموظؾ بصفة اعتٌادٌة اعتبارا من 
 أول الشهر التالً النمضاء سنة من تارٌخ التعٌٌن أو منح العبلوة السنوٌة السابمة

فهو نمل الموظؾ من درجة وظٌفٌة إلى درجة أعلى منها وٌترتب على ذلن زٌادة راتبه،  أما الترفٌع
وٌشترط للترفٌع وجود درجة وظٌفٌة شاؼرة فً المبلن، وإكمال المدة المانونٌة للترفٌع، وثبوت 

 .ممدرة الموظؾ على إشؽال الوظٌفة

 ثالثا: الترلٌة الوظٌفٌة

الوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ فً السلم اإلداري، وتكون الترلٌة تعنً استحماق وظٌفة أعلى من 
 ذات مسإولٌات وصبلحٌات أكثر من التً كان مكلؾ بها فً الوظٌفة السابمة

وٌنبؽً أن ٌكون اختٌار الموظؾ الجٌد للترلٌة الوظٌفٌة من خبلل نظام للترلٌة ٌموم على أسس 
المواعد لفكرة الحماٌة  ًظفٌن، وٌرسلون فً الدولة من الموموضوعٌة عادلة ٌطمئن إلٌها العام

والضمان فً المسلن الوظٌفً لهم، وبذلن ٌرفع من كفاءة الجهاز اإلداري وٌساعد على االستمرار 
 . ل على إعداد المادة اإلدارٌٌنوالطمؤنٌنة فً المسلن الوظٌفً وٌعم

 رابعا: اإلجازات

ا أن ظروفه الصحٌة واالجتماعٌة اإلجازة حك للموظؾ لٌسترٌح من عناء العمل وٌجدد نشاطه، كم
 1960لسنة  24لد تضطره لطلب اإلجازة، وبٌن الفصل الثامن من لانون الخدمة المدنٌة رلم 

 ها وهً: مددالتً ٌستحمها الموظؾ والمعدل( أنواع اإلجازات )
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ٌستحك الموظؾ إجازة اعتٌادٌة براتب تام بمعدل ٌوم واحد من كل عشرة  اإلجازة االعتٌادٌة:-1
 ٌومؤ( ۱۲۳من مدة خدمته، وٌجوز أن تتراكم اإلجازات لمدة ) أٌام

وما براتب تام، وٌجوز تكرارها ٌ( 72تستحمها الموظفة الحامل وأمدها ) إجازة الحمل والوضع: -2
 .تكرر الحمل والوضع كلما

 تمنح لؤلم الموظفة ألربع مرات طٌلة مدة الخدمة وأمدها سنة واحدة )ستة أشهر إجازة األمومة: -3

 ؾ راتب لؤلشهر الستة األخرى(. براتب تام وبنص

 ٌوما عن كل سنة من الخدمة، وإجازة( ۰۳تمنح للموظؾ براتب تام لمدة ) اإلجازات المرضٌة: -4

 .( ٌومؤ خبلل السنة45تب لمدة )مرضٌة بنصؾ را

ٌجوز منح الزوجة الموظفة التً ترؼب بااللتحاق بزوجها وكذلن الزوج  المصاحبة:إجازة  -5
الذي ٌرؼب بااللتحاق بزوجته إجازة بدون راتب، إذا كان أي من الزوجٌن موظفا ٌزاول  الموظؾ
 وظٌفته خارج العراق أو كان طالب بعثة إلكمال دراسته  أعمال

 الموظؾ الذي أكمل سنتٌن من خدمة وظٌفٌة فعلٌة إجازةٌجوز للوزٌر منح  اإلجازة الدراسٌة: -6

دراسٌة براتب تام إلكمال دراسته العلٌا خارج العراق، كما ٌجوز منح الموظؾ إجازة دراسٌة داخل 
 العراق براتب تام للحصول على شهادة جامعٌة أولٌة أو علٌا.

 

 

 المبحث الرابع انضباط الموظف العام

ب من واجبات الوظٌفة، البد أن ٌعالب أو ٌجازي تؤدٌبٌا، وتعرؾ إذا أخل الموظؾ العام بواج
الجرٌمة التؤدٌبٌة بؤنها: كل فعل أو امتناع إرادي ٌصدر عن الموظؾ من شؤنه اإلخبلل بواجب من 

 لوظٌفة التً ٌنص علٌها المانون.واجبات ا

تختلؾ الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة، إذ ٌشترط لولوع الجرٌمة التؤدٌبٌة أن ٌكون الفعل 
المعالب علٌه لد ارتكبه موظؾ مرتبط باإلدارة برابطه وظٌفٌة، فضبل عن أن الجرائم التؤدٌبٌة 

نظام لٌست محددة على سبٌل الحصر لذلن فهً ال تخضع لمبدأ )ال جرٌمة إال بنص(، وٌهدؾ ال
التؤدٌبً إلى حسن أداء الموظفٌن ألعمالهم وضمان سٌر المرافك العامة بانتظام واطراد، أما النظام 

 .الجزائً فٌهدؾ إلى حماٌة المجتمع كله وضمان استمراره وأمنه 

 

 أوال: العموبات التأدٌبٌة

لعرالً فً المادة العموبات االنضباطٌة تمثل جزاء اإلخبلل بالواجبات الوظٌفٌة، ولد حدد المشرع ا
المعدل العموبات التً ٌجوز أن تولع  1991لسنة  14فً لانون الضباط موظفً الدولة رلم ( ۲)

 على الموظؾ العام وهً: 

وٌكون بإشعار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها وتوجٌهه لتحسٌن سلوكه  لفت النظر: -1
 أو الزٌادة مدة ثبلثة أشهر.الوظٌفً وٌترتب على هذه العموبة تؤخٌر الترفٌع 

وٌكون بإشعار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها وتحذٌره من اإلخبلل بواجباته  اإلنذار:-2
 .رفٌع أو الزٌادة مدة ستة أشهرالوظٌفٌة مستمببل وٌترتب على هذه العموبة تؤخٌر الت



 
 
 

48 
 

 تتجاوز عشرة أٌام بؤمر وٌكون بخصم المسط الٌومً من راتب الموظؾ لمدة ال لطع الراتب: -3
حرٌري تذكر فٌه المخالفة التً ارتكبها الموظؾ واستوجبت فرض العموبة، وٌترتب علٌها تؤخٌر ت

الترفٌع أو الزٌادة خمسة أشهر فً حالة لطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام، وشهر واحد عن 
 ام.كل ٌوم من أٌام لطع الراتب فً حالة تجاوز مدة العموبة خمسة أٌ

عار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها واألسباب التً جعلت سلوكه شوٌكون بؤ التوبٌخ: -4
ؼٌر مرض وٌطلب إلٌه وجوب اجتناب المخالفة لتحسٌن سلوكه الوظٌفً وٌترتب على هذه العموبة 

 .تؤخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة سنة واحدة

من راتبه  %10وٌكون بمطع مبلػ من راتب الموظؾ بنسبه ال تتجاوز  إنماص الراتب: -5
لمدة ال تمل عن ستة أشهر وال تزٌد على سنتٌن وٌتم ذلن بؤمر تحرٌري ٌشعر الموظؾ الشهري 

 الترفٌع أو الزٌادة مدة سنتٌن. بالفعل الذي ارتكبه وٌترتب على هذه العموبة تؤخٌر 

تحرٌري ٌشعر فٌه الموظؾ بالفعل الذي ارتكبه، وٌترتب على هذه وٌكون بؤمر  تنزٌل الدرجة:  -6
 :العموبة

بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن أو أنظمة أو لواعد أو تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الدرجات  - أ
المالٌة والترفٌع، تنزٌل راتب الموظؾ الى الحد االدنى للدرجة التً دون درجته مباشرة، مع 

)بمٌاس العبلوة الممررة فً الدرجة المنزل  فً الدرجة المنزل منهالها منحه العبلوات التً نا
الٌها( وٌعاد الى الراتب الذي كان ٌتماضاه لبل تنزٌل درجته بعد لضاءه ثبلث سنوات من 

 .ً راتبه األخٌر لبل فرض العموبةتارٌخ فرض العموبة، مع تدوٌر المدة الممضٌة ف
بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن او انظمة او لواعد او تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الزٌادة كل  - ب

سنتٌن، تخفض زٌادتٌن من راتب الموظؾ، وٌعاد الى الراتب الذي كان ٌتماضاه لبل تنزٌل 
سنوات من تارٌخ فرض العموبة، مع تدوٌر المدة الممضٌة فً راتبه  ثبلثدرجته بعد لضائه 

 .ل فرض العموبةاألخٌر لب

بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن او انظمة أو لواعد أو تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الزٌادة  -ج 
فً راتبه األخٌر زٌادات سنوٌة من راتب الموظؾ، مع تدوٌر المدة الممضٌة  ثبلثالسنوٌة تخفٌض 
 .لبل فرض العموبة

 

ٌتضمن األسباب التً تنحٌة الموظؾ عن الوظٌفة مدة تحدد بمرار الفصل الذي بوٌكون  الفصل: -7
 :رض هذه العموبة علٌه، وعلى النحو اآلتًفاستوجبت 

من العموبات بؤثنٌن مدة ال تمل عن سنة وال تزٌد على ثبلث سنوات إذا عولب الموظؾ  - أ
خبلل  الثالثة فً المرة إنماص الرائب تنزٌل الدرجة( أو بإحداهما لمرتٌن وارتكب )التوبٌخ،

 من تارٌخ فرض العموبة األولى فعبل ٌستوجب معالبته بؤحدها خمس سنوات
مدة بمائه فً السجن إذا حكم علٌه بالحبس أو السجن عن جرٌمة ؼٌر مخلة بالشرؾ وذلن   - ب

 .من تارٌخ صدور الحكم علٌه اعتبارا
 

جوز إعادة توظٌفه فً دوائر الدولة وٌكون بتنحٌة الموظؾ عن الوظٌفة نهائٌا وال ت العزل: -۸ 
 :والمطاع العام، وذلن بمرار مسبب من الوزٌر فً إحدى الحاالت األتٌة

 .إذا ثبت ارتكابه فعبل خطٌرا ٌجعل بماءه فً خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة  - أ
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 .إذا حكم علٌه عن جناٌة ناشئة عن وظٌفته وارتكبها بصفته الرسمٌة - ة

  أعٌد توظٌفه فارتكب فعبل ٌستوجب الفصل مرة أخرى۔إذا عولب بالفصل ثم  - ج

 

 ثانٌا: شرعٌة العموبة التأدٌبٌة 

ال ٌجوز تولٌع أي عموبة تؤدٌبٌة لم ٌنص علٌها المشرع، تطبٌما لمبدأ )شرعٌة العموبة( مع ترن 
لسلطة الحرٌة لئلدارة فً اختٌار العموبة المناسبة للمخالفة التؤدٌبٌة، على هذا األساس ال ٌجوز 

التؤدٌب أن تولع على الموظؾ عموبة لم ترد ضمن المائمة المحددة لانونا ولٌس لها إٌماع عموبة 
 ممنعة من خبلل المرار بانتداب الموظؾ أو نمله

وٌتفرع من مبدأ شرعٌة العموبة التؤدٌبٌة أٌضا عدم جواز أن تولع اإلدارة على الموظؾ أكتر من 
 . عموبة تؤدٌبٌة على الفعل الواحد

 ثالثا: السلطات التأدٌبٌة الرئاسٌة

 ٗؼْ اُوبٕٗٞ عِطخ اُشإعبء ا٩داس٤٣ٖ ك٢ ا٣وبع اُؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ، ًٝٔب ٣ؤر٢:

 : ئبعخ ٝٓدِظ اُٞصساءاُش -1 

 ُشئ٤ظ اُدٜٔٞس٣خ أٝ ٖٓ ٣خُٞٚ كشع أ٣ب ٖٓ اُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ -أ

 .الموظفٌن التابعٌن له

 : )إنماص الراتب، تنزٌل الدرجة، الفصل،االتٌةلرئٌس مجلس الوزراء، فرض إحدى العموبات  -ب

 العزل(.

 :الوزٌر -2

  .للوزٌر فرض أي من العموبات المنصوص علٌها فً المانون على الموظؾ المخالؾ ألحكامه -أ
 الذي ٌشؽل وظٌفةللوزٌر فرض عموبة )لفت النظر أو اإلنذار أو لطع الراتب( على الموظؾ  -ب

 ٓذ٣ش ػبّ كٔب كٞم(.

 ارا ظٜش ُِٞص٣ش ٖٓ خ٬ٍ اُزسو٤ن إ أُٞظق اُز١ ٣شـَ ٝظ٤لخ ٓذ٣ش ػبّ كٔب كٞم، هذ اسرٌت -ج

 فعبل ٌستدعً عموبة أشد مما هو مخول به، فعلٌه أن ٌعرض األمر على مجلس الوزراء متضمنا

  منصوص علٌها فً هذا المانون.االلتراح بفرض العموبات ال

 رئٌس الدائرة أو الموظؾ المخول:-3

جبات الوظٌفة العامة: )لفت النظر، اعلى الموظؾ المخالؾ لو االتٌةله فرض العموبات  - أ
 اإلنذار ، لطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام، التوبٌخ(. 

اذا أوصت اللجنة التحمٌمٌة بفرض عموبة )إنماص الراتب، تنزٌل الدرجة، الفصل، العزل(  - ة
 رئٌس الدائرة أو الموظؾ المخول إحالتها للوزٌر للبت فٌها. فعلی

 

للوزٌر أن ٌلؽً أٌا من العموبات المفروضة على الموظؾ المنصوص  -اوال رابعا: إلغاء العموبة
( من هذا المانون عند توفر 8و )ثانٌا( و )ثالثا( و )رابعا( من المادة ) علٌها فً الفمرات )اوال(

 الشروط االتٌة
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 .واحدة على فرض العموبة مضً سنة - أ
 لٌامه بؤعماله بصورة متمٌزة عن الرانه   - ة

 .( من هذه الفمرةأالمدة المنصوص علٌها فً البند ) عدم معالبته بؤٌة عموبة خبلل -ج

 ٌترتب على لرار الؽاء العموبة ازالة اثارها ان لم تكن لد استنفدت ذلن. -ثانٌا 

 

 خاهسا: اإلجراءاث التأديبيت

( من لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام المعدل على 10العرالً فً المادة )نص المشرع 
اإلجراءات الواجب إتباعها فً إٌماع العموبات االنضباطٌة على الموظؾ المخالؾ، إذ ٌتطلب تشكٌل 
لجنة تحمٌمٌة من رئٌس وعضوٌن من ذوي الخبرة على أن ٌكون احدهم حاصبل على شهادة جامعٌة 

ً المانون، تتولى هذه اللجنة التحمٌك تحرٌرٌا مع الموظؾ المخالؾ، ولها استدعاء الشهود أولٌة ف
وطلب أٌة مخاطبات تتعلك بالموضوع، ثم توصً إلى السلطة الرئاسٌة بالعموبة الممترحة إذا كان 
ذا فعل الموظؾ ٌكون مخالفة لواجباته أو توصً بؽلك التحمٌك إذا لم ٌشكل فعله أي مخالفة، أما إ

تبٌن لها أن فعل الموظؾ ٌشكل جرٌمة نشؤت من وظٌفته أو ارتكبها بصفته الرسمٌة فٌجب علٌها 
ومن جانب آخر للوزٌر ولرئٌس الدائرة استناد إلى نص ، أن توصً بإحالته إلى المحاكم المختصة

رة رابعا( من المانون فرض أي من عموبات )لفت النظر واالنذار ولطع الرائب مباش-۱۳المادة )
ولم ٌبٌن المشرع شكل هذا االستجواب، األمر الذي ٌجٌز مجرد  -بعد استجواب الموظؾ 
والشن أن ذلن إخبلل بالضمانات الواجب توافرها للموظؾ، إذ ال توجد أي  -االستجواب الشفوي 

 الٌه. اجراءات تمكن الموظؾ من الدفاع عن نفسه أو أثبات براءته مما نسب

 العقىبتسادسا: الطعي بقرار فرض 

اجاز الطعن فً المرارات  ۱۱۱۱( لسنة 14عندما صدر لانون انضباط موظفً الدولة رلم )
منه، إال أنه جعل المرارات المتضمنة عموبة ( ۱۱الصادرة بإٌماع العموبة االنضباطٌة فً المادة )

الموظفٌن، كما نص الفت النظر واإلنذار ولطع الراتب( باتة ال ٌجوز الطعن بها أمام محكمة لضاء 
ة ال ٌجوز الطعن تالوزراء با على اعتبار جمٌع العموبات الصادرة من رئاسة الجمهورٌة ومجلس

 فٌها.

لانون التعدٌل األول لمانون انضباط موظفً الدولة ) ۸۳۳۲( لسنة 5ؼٌر انه وبصدور المانون رلم )
عن بها جمٌعا أمام محكمة لضاء ة وأصبح من الممكن الطتع العام( لم تعد هذه العموبات باوالمطا

 الموظفٌن، كما تؽٌرت تسمٌة المانون إلى لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام.

 ٝرٌٕٞ اخشاءاد اُطؼٖ ثبُوشاس ا٩داس١ اُخبص ثلشع اُؼوٞثخ ٝكوب ٦ُر٢:

 ربس٣خ رج٤ِؾ٣شزشؽ هجَ اُطؼٖ اُزظِْ ٖٓ اُوشاس أٓبّ اُدٜخ اُز٢ أطذسرٚ خ٬ٍ ث٬ث٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ  -أ 

مرار فرض العموبة، وعلى هذه الجهة البت فً التظلم خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ بالموظؾ 
 التظلم، وعند عدم البت فٌه رؼم انتهاء هذه المدة ٌعد ذلن رفضا للتظلم. 

ٌجوز للموظؾ الطعن بجمٌع العموبات االنضباطٌة التً تصدر بحمه أمام محكمة لضاء  -ب
ث٬ث٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ اُشكغ اُظش٣ر أٝ اُس٢ٌٔ ُِزظِْ"، ارا ًبٕ داخَ ( ۰۳خ٬ٍ ) الموظفٌن

أُ٘ظٞص  حخ٬ٍ أُذ ( عز٤ٖ ٣ٞٓب ارا ًبٕ خبسخٚ(، ٣ٝؼذ اُوشاس ؿ٤ش أُطؼٕٞ ك60ٚ٤اُؼشام ٝ)

 برب۔ثػ٤ِٜب أػ٬ٙ 

 ولمحكمة لضاء الموظفٌن أن تصدر األحكام اآلتٌة فً الطعون الممدمة إلٌها:
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 رد الطعن من الناحٌة الشكلٌة مثل عدم التظلم من المرار لدى الجهة اإلدارٌة التً أصدرته أو -1 

 وات مدة الطحن ف

 المصادلة على المرار المطعون فٌه إذا وجد المجلس أن ذلن المرار موافك للمانون. -2

 .وٌة ال تتناسب مع جسامة الخطؤمتخفٌض العموبة إذا كانت الع -3

  .العموبة إذا وجد أن المرار المطعون فٌه معٌبإلؽاء  -4

( ۰۳ٌجوز الطعن تمٌٌزا أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا بمرارات محكمة لضاء الموظفٌن، خبلل ) -ج
 .ٌوما من تارٌخ التبلػ بها أو اعتبارها مبلؽة ٌنثبلث

العلٌا الصادر  ه ولرار المحكمة االدارٌةبحكمة لضاء الموظفٌن ؼٌر المطعون ٌكون لرار م -د 
ً الطعن با نتٌجة  وملزما۔ تا

 

 المبحث الخامس

 انتهاء الرابطة الوظٌفٌة 

تنتهً عبللة الموظؾ بوظٌفته بعدة حاالت ووفك الموانٌن التً تحكم شإونه منها بناء على طلبه 
 :اآلتًوعلى النحو  ومنها بنص المانون

 أوال: االستمالة 

هً إبداء الموظؾ رؼبته فً ترن العمل الوظٌفً نهائٌا وال تتم إال بموافمة اإلدارة، ذلن أن  
ممتضٌات سٌر المرفك العام تتمدم على اعتبارات رؼبة الموظؾ بترن العمل بالمرفك العام، وهذا 

مد نصت ما حدا بالمشرع أن ٌنظم أحكام االستمالة بما ٌضمن استمرار سٌر المرفك العام بانتظام، ف
( من لانون الخدمة المدنٌة على حك الموظؾ فً طلب االستمالة وإجراءات لبولها أو 35المادة )

 :إلدارة، واالستمالة إما أن تكون صرٌحة أو حكمٌةارفضها إذ تركت هذا األمر لتمدٌر 

ى مرجعه المختص، وعلى وتكون بطلب تحرٌري ٌمدمه الموظؾ إل االستمالة الصرٌحة: -1
ً ٌو( ۰۳ت فً االستمالة خبلل مدة ال تتجاوز )بٌالمرجع أن  ، فإذا صدر لرارا من المرجع ما

ول االستمالة خبلل هذه المدة فٌعد الموظؾ منفكا من تارٌخ صدور المرار )لبول االستمالة بمب
منفكاً  لموظؾالثبلثٌن ٌوما فٌعد اطلب االستمالة خبلل مدة بالمرجع  ٌبتصراحة(، أما إذا لم 

حتى لبول االستمالة باالستمرار فً عمله  لبول االستمالة ضمنا( وٌلتزم الموظؾبؤنتهائها )
ً صراحة أو ضمن الثبلثٌن ٌوما( فإنه ٌكون لد أخل ) ، أما إذا ترن العمل لبل مرور مدةا

ول االستمالة لمبؾ موعدا بواجباته الوظٌفٌة وعلى اإلدارة أن تحاسبه ، وإذا حدد الموظ
 .خ المحدد أو لبله(ولها من التارٌلبفٌجوز 

 
ً الموظؾ مستمٌبل وان لم ٌمدم طلب حٌث ٌعداالستمالة الحكمٌة:  -9 صرٌحا بذلن، وذلن إذا  ا

انمطع الموظؾ عن الوظٌفة مدة تزٌد على عشرة أٌام ولم ٌبد معذرة شرعٌة تبرر هذا 
االنمطاع، أو تؤخر بااللتحاق بالوظٌفة بعد تبلٌؽه بالنمل مدة تتجاوز خمسة أٌام عدا أٌام السفر 

بالوظٌفة بعد انتهاء المعتادة إال إذا نص فً أمر السفر على مدة تزٌد على ذلن، أو لم ٌلتحك 
 ٌبلً ٌعد مستم ثبلثر مشروع، فإنه فً هذه الحاالت الإجازته خبلل مدة عشرة أٌام دون عذ

 .بموة المانون من دون إرادته
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 ثاًيا: االستغٌاء عي خذهاث الوىظف خالل هذة التجربت

كفاءته وصبلحٌته ٌكون الموظؾ بداٌة تعٌٌنه فً الوظٌفٌة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، للتؤكد من 
وإذا  بتثبٌتهة فؤنها تصدر أمرا نرته من كفاءته بعد مرور مدة السللعمل الوظٌفً، فإذا ما تؤكدت دائ

 لم تتؤكد من ذلن فتجدد مدة التجربة ستة أشهر أخرى.

أما إذا تؤكد لدائرته خبلل مدة التجربة أنه ال ٌصلح للعمل المعٌن فٌه فتصدر أمرأ باالستؽناء عن 
ه، وللموظؾ فً هذه الحالة أن ٌعترض على لرار االستؽناء لدى محكمة لضاء الموظفٌن خدمات
 به، وٌجوز الطعن بمرار محكمة لضاء الموظفٌن لدى المحكمة هٌوما من تارٌخ تبلٌؽ( ۰۳خبلل )

 اإلدارٌة العلٌا خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ التبلٌػ به، وٌعد لرار المحكمة اإلدارٌة العلٌا بنتٌجة
، أما إذا ه خبلل تلن المدة نهائٌة وملزمةالطعن ولرار محكمة لضاء الموظفٌن ؼٌر المطعون فٌ

باالستؽناء عن خدمات الموظؾ فإنه ٌعد مثبتا  اً ة للتجربة ولم تتخذ اإلدارة لرارمرت المدة المحدد
تها بإنهائها ٌافً وظٌفته بحكم المانون وال ٌجوز لئلدارة بعد ذلن إنهاء خدماته استنادا إلى صبلح

 .خبلل مدة التجربة

 ثالثا: اإلحالة على التعالد

بعد سن معٌنة بٌة ظم تماعد الموظفٌن وتجعله وجوتتضمن لوانٌن ونظم الخدمة المختلفة لواعد تن
وفً ذلن مكافؤة للموظؾ الذي أفنى زهرة شبابه فً خدمة المجتمع وضمانا من المجتمع ألحد 

أعضائه الذٌن خدموه، ومراعاة للجوانب اإلنسانٌة التً تجعل اإلنسان بعد سن معٌن ؼٌر لادر على 
وازٌة ومنها العطاء، حٌت نص المانون على عدة حاالت اإلحالة الموظؾ على التماعد منها الج

 :الوجوبٌة 

أن  وتتم بطلب ممدم من الموظؾ إلى اإلدارة، وعلى الوزٌر أو من ٌخوله اإلحالة الجوازٌة: -1
عكسه ٌعد محال بخ تسجٌل الطلب فً دائرة الموظؾ وٌوما من تارٌ (45بالطلب خبلل مدة ) ٌبت

 على التماعد وهً حالتٌن:

 فؤكثر بؽض النظر عن مدة خدمته.سنة من العمر ( 50إذا أكمل الموظؾ ) -أ   

 سنة بؽض النظر عن عمره. ( 25إذا كانت لدٌه خدمة تماعدٌة ال تمل عن )-ب   

 

 :فً الحاالت اآلتٌة (ٌحال الموظؾ على التماعد )بموة المانون اإلحالة الوجوبٌة: -2

 الحالة بعض، وترد على هذه .النظر عن مدة خدمته( من العمر بؽض 63أ. عند إكماله سن ال)

 . |شرع استمرار الموظؾ بعد هذه السناالستثناءات التً أجاز فٌها الم

 ب۔ ثبوت عدم صبلحٌة الموظؾ للخدمة بمرار من لجنة طبٌة رسمٌة، وذلن إذا أصٌب الموظؾ 

د ذلن ٌأثناء الخدمة بمرض ٌستوجب عبلجه مدة طوٌلة أو كان من األمراض المستعصٌة وتؤٌ
مسة خ ، حٌث تحتسب خدمة الموظؾٌة مختصة مهما بلؽت مدة خدمتهطب بتمرٌر صادر من لجنة

 .عشر سنة إذا كانت ألل من ذلن

 

 رابعا: اإللصاء 
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و ٌتم اإللصاء من الوظٌفة إذا ثبت عدم توفر شروط التعٌٌن الممررة لانونا كلها أو لسم منها فً  
 . ألول مرة بؤمر من سلطة التعٌٌنالموظؾ المعٌن 

 

 والعزل خامسا: الفصل

تنتهً خدمة الموظؾ وتنمضً الرابطة الوظٌفٌة إذا ما صدر عن الموظؾ فعل ٌعتبر إخبلال 
بواجباته ٌستحك إٌماع عموبة الفصل أو العزل من الخدمة علٌه من سلطة مختصة، وكما تم بٌانه، 

ن لد أكمل سن مع مبلحظة أن الموظؾ المعزول أو المفصول ٌستحك الحموق التماعدٌة إذا كا
 .الخمسٌن من عمره

 سادسا: الوفاة 

موظؾ الذي ٌتوفً أثناء تنتهً الرابطة الوظٌفٌة عند وفاة الموظؾ، فمد نص المشرع على أن ال
على التعالد بصرؾ النظر عن مدة خدمته التماعدٌة، و ٌستحك خلفه الحموق  لمحا ٌعدالخدمة 

 التماعدٌة(.

 

 

 

 

 المصادر
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علً مخلؾ حماد فٌاض، محاضرات فً المانون االداري، كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة ، جامعة االنبار.-3  

دار الحافظ للنشر والتوزٌع، اد. طلك عوض هللا واخرون، االدارة العامة ،-4  

 

 المطلب الثانً

 حموق الموظف العام

بهدؾ توفٌر االطمئنان للموظؾ العام ولضمان فاعلٌة الوظٌفة العامة، فمد حدد المشرع جملة من 

التً ٌجب أن ٌتمتع بها الموظؾ، وهً:ق الحمو  

اتأوال: المرتب والمخصص   

ٌمصد بالراتب، المبلػ الذي ٌتماضاه الموظؾ شهرٌا ممابل عمله فً الخدمة العامة، وٌستحك 
الموظؾ الراتب الشهري الممرر بموجب المانون للدرجة الوظٌفٌة التً ٌشؽلها، ولد بٌنت الفمرة 
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أن الموظؾ ٌستحك راتب  1960لسنة ( 24( من لانون الخدمة المدنٌة رلم )16( من المادة )1)
 فته عند التعٌٌن اعتبارا من تارٌخ مباشرته بالعمل.وظٌ

أما المخصصات، فهً مبلػ أو مجموعة مبالػ ٌتماضاها الموظؾ شهرٌا أو فً المدد التً ٌحددها 
المانون، وهً اما مبلػ ممطوع أو ممدار نسبة معٌنة من الراتب الشهري، والؽاٌة من منحها تمكٌن 

ٌكفل عٌشه بمستوى ممبول اجتماعٌا، وتشمل كافة المزاٌا  الموظؾ من مواجهة نفمات الحٌاة بما
المالٌة الملحمة بالراتب كالمخصصات العائلٌة )مخصصات الزوجة واألوالد(، ومخصصات السفر 

 واإلٌفاد، وأجور األعمال اإلضافٌة، ومخصصات التفرغ العلمً.

 

 ثانٌا: العالوات السنوٌة والترفٌع 

محددة تضاؾ إلى الراتب الشهري للموظؾ بصفة اعتٌادٌة اعتبارا من العبلوة السنوٌة هً زٌادة 
 أول الشهر التالً النمضاء سنة من تارٌخ التعٌٌن أو منح العبلوة السنوٌة السابمة

أما الترفٌع فهو نمل الموظؾ من درجة وظٌفٌة إلى درجة أعلى منها وٌترتب على ذلن زٌادة راتبه، 
ٌة شاؼرة فً المبلن، وإكمال المدة المانونٌة للترفٌع، وثبوت وٌشترط للترفٌع وجود درجة وظٌف
 .ممدرة الموظؾ على إشؽال الوظٌفة

 ثالثا: الترلٌة الوظٌفٌة

الترلٌة تعنً استحماق وظٌفة أعلى من الوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ فً السلم اإلداري، وتكون 
 الوظٌفة السابمةذات مسإولٌات وصبلحٌات أكثر من التً كان مكلؾ بها فً 

وٌنبؽً أن ٌكون اختٌار الموظؾ الجٌد للترلٌة الوظٌفٌة من خبلل نظام للترلٌة ٌموم على أسس 
المواعد لفكرة الحماٌة  ًلون فً الدولة من الموظفٌن، وٌرسموضوعٌة عادلة ٌطمئن إلٌها العام

ساعد على االستمرار والضمان فً المسلن الوظٌفً لهم، وبذلن ٌرفع من كفاءة الجهاز اإلداري وٌ
 . ل على إعداد المادة اإلدارٌٌنوالطمؤنٌنة فً المسلن الوظٌفً وٌعم

 رابعا: اإلجازات

اإلجازة حك للموظؾ لٌسترٌح من عناء العمل وٌجدد نشاطه، كما أن ظروفه الصحٌة واالجتماعٌة 
 1960لسنة  24لد تضطره لطلب اإلجازة، وبٌن الفصل الثامن من لانون الخدمة المدنٌة رلم 

 ها وهً: مددالتً ٌستحمها الموظؾ والمعدل( أنواع اإلجازات )

 

ٌستحك الموظؾ إجازة اعتٌادٌة براتب تام بمعدل ٌوم واحد من كل عشرة  اإلجازة االعتٌادٌة:-1
 ٌومؤ( ۱۲۳من مدة خدمته، وٌجوز أن تتراكم اإلجازات لمدة ) أٌام

وما براتب تام، وٌجوز تكرارها ٌ( 72الحامل وأمدها )تستحمها الموظفة  إجازة الحمل والوضع: -2
 .تكرر الحمل والوضع كلما

 تمنح لؤلم الموظفة ألربع مرات طٌلة مدة الخدمة وأمدها سنة واحدة )ستة أشهر إجازة األمومة: -3

 ؾ راتب لؤلشهر الستة األخرى(. براتب تام وبنص

 ٌوما عن كل سنة من الخدمة، وإجازة( ۰۳تمنح للموظؾ براتب تام لمدة ) اإلجازات المرضٌة: -4

 .( ٌومؤ خبلل السنة45تب لمدة )مرضٌة بنصؾ را
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ٌجوز منح الزوجة الموظفة التً ترؼب بااللتحاق بزوجها وكذلن الزوج  إجازة المصاحبة: -5
الذي ٌرؼب بااللتحاق بزوجته إجازة بدون راتب، إذا كان أي من الزوجٌن موظفا ٌزاول  الموظؾ
 وظٌفته خارج العراق أو كان طالب بعثة إلكمال دراسته  أعمال

 ٌجوز للوزٌر منح الموظؾ الذي أكمل سنتٌن من خدمة وظٌفٌة فعلٌة إجازة اإلجازة الدراسٌة: -6

دراسٌة براتب تام إلكمال دراسته العلٌا خارج العراق، كما ٌجوز منح الموظؾ إجازة دراسٌة داخل 
 هادة جامعٌة أولٌة أو علٌا.العراق براتب تام للحصول على ش

 

 

 المبحث الرابع انضباط الموظف العام

إذا أخل الموظؾ العام بواجب من واجبات الوظٌفة، البد أن ٌعالب أو ٌجازي تؤدٌبٌا، وتعرؾ 
الجرٌمة التؤدٌبٌة بؤنها: كل فعل أو امتناع إرادي ٌصدر عن الموظؾ من شؤنه اإلخبلل بواجب من 

 ٌنص علٌها المانون.لوظٌفة التً واجبات ا

تختلؾ الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة، إذ ٌشترط لولوع الجرٌمة التؤدٌبٌة أن ٌكون الفعل 
المعالب علٌه لد ارتكبه موظؾ مرتبط باإلدارة برابطه وظٌفٌة، فضبل عن أن الجرائم التؤدٌبٌة 

إال بنص(، وٌهدؾ النظام  لٌست محددة على سبٌل الحصر لذلن فهً ال تخضع لمبدأ )ال جرٌمة
التؤدٌبً إلى حسن أداء الموظفٌن ألعمالهم وضمان سٌر المرافك العامة بانتظام واطراد، أما النظام 

 .الجزائً فٌهدؾ إلى حماٌة المجتمع كله وضمان استمراره وأمنه 

 

 أوال: العموبات التأدٌبٌة

ة، ولد حدد المشرع العرالً فً المادة العموبات االنضباطٌة تمثل جزاء اإلخبلل بالواجبات الوظٌفٌ
المعدل العموبات التً ٌجوز أن تولع  1991لسنة  14فً لانون الضباط موظفً الدولة رلم ( ۲)

 على الموظؾ العام وهً: 

وٌكون بإشعار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها وتوجٌهه لتحسٌن سلوكه  لفت النظر: -1
 العموبة تؤخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة ثبلثة أشهر.الوظٌفً وٌترتب على هذه 

وٌكون بإشعار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها وتحذٌره من اإلخبلل بواجباته  اإلنذار:-2
 .رفٌع أو الزٌادة مدة ستة أشهرالوظٌفٌة مستمببل وٌترتب على هذه العموبة تؤخٌر الت

من راتب الموظؾ لمدة ال تتجاوز عشرة أٌام بؤمر  وٌكون بخصم المسط الٌومً لطع الراتب: -3
حرٌري تذكر فٌه المخالفة التً ارتكبها الموظؾ واستوجبت فرض العموبة، وٌترتب علٌها تؤخٌر ت

الترفٌع أو الزٌادة خمسة أشهر فً حالة لطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام، وشهر واحد عن 
 وز مدة العموبة خمسة أٌام.كل ٌوم من أٌام لطع الراتب فً حالة تجا

عار الموظؾ تحرٌرٌا بالمخالفة التً ارتكبها واألسباب التً جعلت سلوكه شوٌكون بؤ التوبٌخ: -4
ؼٌر مرض وٌطلب إلٌه وجوب اجتناب المخالفة لتحسٌن سلوكه الوظٌفً وٌترتب على هذه العموبة 

 .تؤخٌر الترفٌع أو الزٌادة مدة سنة واحدة
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من راتبه  %10وٌكون بمطع مبلػ من راتب الموظؾ بنسبه ال تتجاوز  إنماص الراتب: -5
لمدة ال تمل عن ستة أشهر وال تزٌد على سنتٌن وٌتم ذلن بؤمر تحرٌري ٌشعر الموظؾ الشهري 

 الترفٌع أو الزٌادة مدة سنتٌن. بالفعل الذي ارتكبه وٌترتب على هذه العموبة تؤخٌر 

تحرٌري ٌشعر فٌه الموظؾ بالفعل الذي ارتكبه، وٌترتب على هذه وٌكون بؤمر  تنزٌل الدرجة:  -6
 :العموبة

بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن أو أنظمة أو لواعد أو تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الدرجات  - ت
المالٌة والترفٌع، تنزٌل راتب الموظؾ الى الحد االدنى للدرجة التً دون درجته مباشرة، مع 

)بمٌاس العبلوة الممررة فً الدرجة المنزل  فً الدرجة المنزل منهالها منحه العبلوات التً نا
الٌها( وٌعاد الى الراتب الذي كان ٌتماضاه لبل تنزٌل درجته بعد لضاءه ثبلث سنوات من 

 .ً راتبه األخٌر لبل فرض العموبةتارٌخ فرض العموبة، مع تدوٌر المدة الممضٌة ف
بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن او انظمة او لواعد او تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الزٌادة كل  - ث

سنتٌن، تخفض زٌادتٌن من راتب الموظؾ، وٌعاد الى الراتب الذي كان ٌتماضاه لبل تنزٌل 
سنوات من تارٌخ فرض العموبة، مع تدوٌر المدة الممضٌة فً راتبه  ثبلثدرجته بعد لضائه 

 .ل فرض العموبةاألخٌر لب

بالنسبة للموظؾ الخاضع لموانٌن او انظمة أو لواعد أو تعلٌمات خدمة تؤخذ بنظام الزٌادة  -ج 
فً راتبه األخٌر زٌادات سنوٌة من راتب الموظؾ، مع تدوٌر المدة الممضٌة  ثبلثالسنوٌة تخفٌض 
 .لبل فرض العموبة

 

ٌتضمن األسباب التً تنحٌة الموظؾ عن الوظٌفة مدة تحدد بمرار الفصل الذي بوٌكون  الفصل: -7
 :رض هذه العموبة علٌه، وعلى النحو اآلتًفاستوجبت 

من العموبات بؤثنٌن مدة ال تمل عن سنة وال تزٌد على ثبلث سنوات إذا عولب الموظؾ  - ت
خبلل  الثالثة فً المرة إنماص الرائب تنزٌل الدرجة( أو بإحداهما لمرتٌن وارتكب )التوبٌخ،

 من تارٌخ فرض العموبة األولى فعبل ٌستوجب معالبته بؤحدها خمس سنوات
مدة بمائه فً السجن إذا حكم علٌه بالحبس أو السجن عن جرٌمة ؼٌر مخلة بالشرؾ وذلن   - ث

 .من تارٌخ صدور الحكم علٌه اعتبارا
 

جوز إعادة توظٌفه فً دوائر الدولة وٌكون بتنحٌة الموظؾ عن الوظٌفة نهائٌا وال ت العزل: -۸ 
 :والمطاع العام، وذلن بمرار مسبب من الوزٌر فً إحدى الحاالت األتٌة

 .إذا ثبت ارتكابه فعبل خطٌرا ٌجعل بماءه فً خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة  - ت
 .إذا حكم علٌه عن جناٌة ناشئة عن وظٌفته وارتكبها بصفته الرسمٌة - س

  أعٌد توظٌفه فارتكب فعبل ٌستوجب الفصل مرة أخرى۔إذا عولب بالفصل ثم  - ذ

 

 ثانٌا: شرعٌة العموبة التأدٌبٌة 

ال ٌجوز تولٌع أي عموبة تؤدٌبٌة لم ٌنص علٌها المشرع، تطبٌما لمبدأ )شرعٌة العموبة( مع ترن 
الحرٌة لئلدارة فً اختٌار العموبة المناسبة للمخالفة التؤدٌبٌة، على هذا األساس ال ٌجوز لسلطة 
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ٌماع عموبة التؤدٌب أن تولع على الموظؾ عموبة لم ترد ضمن المائمة المحددة لانونا ولٌس لها إ
 ممنعة من خبلل المرار بانتداب الموظؾ أو نمله

وٌتفرع من مبدأ شرعٌة العموبة التؤدٌبٌة أٌضا عدم جواز أن تولع اإلدارة على الموظؾ أكتر من 
 عموبة تؤدٌبٌة على الفعل الواحد. 

 ثالثا: السلطات التأدٌبٌة الرئاسٌة

 ؼوٞثبد اُزؤد٣ج٤خ، ًٝٔب ٣ؤر٢:ٗؼْ اُوبٕٗٞ عِطخ اُشإعبء ا٩داس٤٣ٖ ك٢ ا٣وبع اُ

 : ئبعخ ٝٓدِظ اُٞصساءاُش -1 

 ُشئ٤ظ اُدٜٔٞس٣خ أٝ ٖٓ ٣خُٞٚ كشع أ٣ب ٖٓ اُؼوٞثبد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ -أ

 .الموظفٌن التابعٌن له

 : )إنماص الراتب، تنزٌل الدرجة، الفصل،االتٌةلرئٌس مجلس الوزراء، فرض إحدى العموبات  -ب

 العزل(.

 :الوزٌر -2

  .للوزٌر فرض أي من العموبات المنصوص علٌها فً المانون على الموظؾ المخالؾ ألحكامه -أ
 للوزٌر فرض عموبة )لفت النظر أو اإلنذار أو لطع الراتب( على الموظؾ الذي ٌشؽل وظٌفة -ب

 ٓذ٣ش ػبّ كٔب كٞم(.

 ارا ظٜش ُِٞص٣ش ٖٓ خ٬ٍ اُزسو٤ن إ أُٞظق اُز١ ٣شـَ ٝظ٤لخ ٓذ٣ش ػبّ كٔب كٞم، هذ اسرٌت -ج

 فعبل ٌستدعً عموبة أشد مما هو مخول به، فعلٌه أن ٌعرض األمر على مجلس الوزراء متضمنا

  منصوص علٌها فً هذا المانون.االلتراح بفرض العموبات ال

 رئٌس الدائرة أو الموظؾ المخول:-3

جبات الوظٌفة العامة: )لفت النظر، اعلى الموظؾ المخالؾ لو االتٌةله فرض العموبات  - ت
 اإلنذار ، لطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أٌام، التوبٌخ(. 

اذا أوصت اللجنة التحمٌمٌة بفرض عموبة )إنماص الراتب، تنزٌل الدرجة، الفصل، العزل(  - س
 ها للوزٌر للبت فٌها.رئٌس الدائرة أو الموظؾ المخول إحالت فعلی

 

للوزٌر أن ٌلؽً أٌا من العموبات المفروضة على الموظؾ المنصوص  -اوال رابعا: إلغاء العموبة
( من هذا المانون عند توفر 8و )ثانٌا( و )ثالثا( و )رابعا( من المادة ) علٌها فً الفمرات )اوال(

 الشروط االتٌة

 .مضً سنة واحدة على فرض العموبة - ت
 لٌامه بؤعماله بصورة متمٌزة عن الرانه   - س

 .( من هذه الفمرةأالمدة المنصوص علٌها فً البند ) عدم معالبته بؤٌة عموبة خبلل -ج

 ٌترتب على لرار الؽاء العموبة ازالة اثارها ان لم تكن لد استنفدت ذلن. -ثانٌا 

 

 خاهسا: اإلجراءاث التأديبيت
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لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام المعدل على  ( من10نص المشرع العرالً فً المادة )
اإلجراءات الواجب إتباعها فً إٌماع العموبات االنضباطٌة على الموظؾ المخالؾ، إذ ٌتطلب تشكٌل 
لجنة تحمٌمٌة من رئٌس وعضوٌن من ذوي الخبرة على أن ٌكون احدهم حاصبل على شهادة جامعٌة 

نة التحمٌك تحرٌرٌا مع الموظؾ المخالؾ، ولها استدعاء الشهود أولٌة فً المانون، تتولى هذه اللج
وطلب أٌة مخاطبات تتعلك بالموضوع، ثم توصً إلى السلطة الرئاسٌة بالعموبة الممترحة إذا كان 
فعل الموظؾ ٌكون مخالفة لواجباته أو توصً بؽلك التحمٌك إذا لم ٌشكل فعله أي مخالفة، أما إذا 

ٌشكل جرٌمة نشؤت من وظٌفته أو ارتكبها بصفته الرسمٌة فٌجب علٌها  تبٌن لها أن فعل الموظؾ
ومن جانب آخر للوزٌر ولرئٌس الدائرة استناد إلى نص ، أن توصً بإحالته إلى المحاكم المختصة

رابعا( من المانون فرض أي من عموبات )لفت النظر واالنذار ولطع الرائب مباشرة -۱۳المادة )
لم ٌبٌن المشرع شكل هذا االستجواب، األمر الذي ٌجٌز مجرد و -بعد استجواب الموظؾ 
والشن أن ذلن إخبلل بالضمانات الواجب توافرها للموظؾ، إذ ال توجد أي  -االستجواب الشفوي 

 الٌه. اجراءات تمكن الموظؾ من الدفاع عن نفسه أو أثبات براءته مما نسب

 سادسا: الطعي بقرار فرض العقىبت

اجاز الطعن فً المرارات  ۱۱۱۱( لسنة 14عندما صدر لانون انضباط موظفً الدولة رلم )
منه، إال أنه جعل المرارات المتضمنة عموبة ( ۱۱الصادرة بإٌماع العموبة االنضباطٌة فً المادة )

 الفت النظر واإلنذار ولطع الراتب( باتة ال ٌجوز الطعن بها أمام محكمة لضاء الموظفٌن، كما نص
ة ال ٌجوز الطعن تالوزراء با على اعتبار جمٌع العموبات الصادرة من رئاسة الجمهورٌة ومجلس

 فٌها.

لانون التعدٌل األول لمانون انضباط موظفً الدولة ) ۸۳۳۲( لسنة 5ؼٌر انه وبصدور المانون رلم )
م محكمة لضاء ة وأصبح من الممكن الطعن بها جمٌعا أماتع العام( لم تعد هذه العموبات باوالمطا

 الموظفٌن، كما تؽٌرت تسمٌة المانون إلى لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام.

 ٝرٌٕٞ اخشاءاد اُطؼٖ ثبُوشاس ا٩داس١ اُخبص ثلشع اُؼوٞثخ ٝكوب ٦ُر٢:

 ٣شزشؽ هجَ اُطؼٖ اُزظِْ ٖٓ اُوشاس أٓبّ اُدٜخ اُز٢ أطذسرٚ خ٬ٍ ث٬ث٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ -أ 

مرار فرض العموبة، وعلى هذه الجهة البت فً التظلم خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ بالموظؾ 
 التظلم، وعند عدم البت فٌه رؼم انتهاء هذه المدة ٌعد ذلن رفضا للتظلم. 

ٌجوز للموظؾ الطعن بجمٌع العموبات االنضباطٌة التً تصدر بحمه أمام محكمة لضاء  -ب
٣ٞٓب ٖٓ ربس٣خ اُشكغ اُظش٣ر أٝ اُس٢ٌٔ ُِزظِْ"، ارا ًبٕ داخَ ث٬ث٤ٖ ( ۰۳خ٬ٍ ) الموظفٌن

أُ٘ظٞص  حخ٬ٍ أُذ ( عز٤ٖ ٣ٞٓب ارا ًبٕ خبسخٚ(، ٣ٝؼذ اُوشاس ؿ٤ش أُطؼٕٞ ك60ٚ٤اُؼشام ٝ)

 برب۔ثػ٤ِٜب أػ٬ٙ 

 ولمحكمة لضاء الموظفٌن أن تصدر األحكام اآلتٌة فً الطعون الممدمة إلٌها:

 الشكلٌة مثل عدم التظلم من المرار لدى الجهة اإلدارٌة التً أصدرته أو رد الطعن من الناحٌة -1 

 وات مدة الطحن ف

 المصادلة على المرار المطعون فٌه إذا وجد المجلس أن ذلن المرار موافك للمانون. -2

 .وٌة ال تتناسب مع جسامة الخطؤمتخفٌض العموبة إذا كانت الع -3

  .المرار المطعون فٌه معٌبإلؽاء العموبة إذا وجد أن  -4
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( ۰۳ٌجوز الطعن تمٌٌزا أمام المحكمة اإلدارٌة العلٌا بمرارات محكمة لضاء الموظفٌن، خبلل ) -ج
 .ٌوما من تارٌخ التبلػ بها أو اعتبارها مبلؽة ٌنثبلث

ه ولرار المحكمة االدارٌة العلٌا الصادر بحكمة لضاء الموظفٌن ؼٌر المطعون ٌكون لرار م -د 
ً الطعن با نتٌجة  وملزما۔ تا

 

 المبحث الخامس

 انتهاء الرابطة الوظٌفٌة 

تنتهً عبللة الموظؾ بوظٌفته بعدة حاالت ووفك الموانٌن التً تحكم شإونه منها بناء على طلبه 
 :اآلتًوعلى النحو  ومنها بنص المانون

 أوال: االستمالة 

هً إبداء الموظؾ رؼبته فً ترن العمل الوظٌفً نهائٌا وال تتم إال بموافمة اإلدارة، ذلن أن  
ممتضٌات سٌر المرفك العام تتمدم على اعتبارات رؼبة الموظؾ بترن العمل بالمرفك العام، وهذا 

مد نصت ما حدا بالمشرع أن ٌنظم أحكام االستمالة بما ٌضمن استمرار سٌر المرفك العام بانتظام، ف
( من لانون الخدمة المدنٌة على حك الموظؾ فً طلب االستمالة وإجراءات لبولها أو 35المادة )

 :إلدارة، واالستمالة إما أن تكون صرٌحة أو حكمٌةارفضها إذ تركت هذا األمر لتمدٌر 

ى مرجعه المختص، وعلى وتكون بطلب تحرٌري ٌمدمه الموظؾ إل االستمالة الصرٌحة: -3
ً ٌو( ۰۳ت فً االستمالة خبلل مدة ال تتجاوز )بٌالمرجع أن  ، فإذا صدر لرارا من المرجع ما

ول االستمالة خبلل هذه المدة فٌعد الموظؾ منفكا من تارٌخ صدور المرار )لبول االستمالة بمب
منفكاً  لموظؾالثبلثٌن ٌوما فٌعد اطلب االستمالة خبلل مدة بالمرجع  ٌبتصراحة(، أما إذا لم 

حتى لبول االستمالة باالستمرار فً عمله  لبول االستمالة ضمنا( وٌلتزم الموظؾبؤنتهائها )
ً صراحة أو ضمن الثبلثٌن ٌوما( فإنه ٌكون لد أخل ) ، أما إذا ترن العمل لبل مرور مدةا

ول االستمالة لمبؾ موعدا بواجباته الوظٌفٌة وعلى اإلدارة أن تحاسبه ، وإذا حدد الموظ
 .خ المحدد أو لبله(ولها من التارٌلبفٌجوز 

 
ً الموظؾ مستمٌبل وان لم ٌمدم طلب حٌث ٌعداالستمالة الحكمٌة:  -4 صرٌحا بذلن، وذلن إذا  ا

انمطع الموظؾ عن الوظٌفة مدة تزٌد على عشرة أٌام ولم ٌبد معذرة شرعٌة تبرر هذا 
االنمطاع، أو تؤخر بااللتحاق بالوظٌفة بعد تبلٌؽه بالنمل مدة تتجاوز خمسة أٌام عدا أٌام السفر 

بالوظٌفة بعد انتهاء المعتادة إال إذا نص فً أمر السفر على مدة تزٌد على ذلن، أو لم ٌلتحك 
 ٌبلً ٌعد مستم ثبلثر مشروع، فإنه فً هذه الحاالت الإجازته خبلل مدة عشرة أٌام دون عذ

 .بموة المانون من دون إرادته

 

 ثاًيا: االستغٌاء عي خذهاث الوىظف خالل هذة التجربت

كفاءته وصبلحٌته ٌكون الموظؾ بداٌة تعٌٌنه فً الوظٌفٌة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، للتؤكد من 
وإذا  بتثبٌتهة فؤنها تصدر أمرا نرته من كفاءته بعد مرور مدة السللعمل الوظٌفً، فإذا ما تؤكدت دائ

 لم تتؤكد من ذلن فتجدد مدة التجربة ستة أشهر أخرى.
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أما إذا تؤكد لدائرته خبلل مدة التجربة أنه ال ٌصلح للعمل المعٌن فٌه فتصدر أمرأ باالستؽناء عن 
ه، وللموظؾ فً هذه الحالة أن ٌعترض على لرار االستؽناء لدى محكمة لضاء الموظفٌن خدمات
 به، وٌجوز الطعن بمرار محكمة لضاء الموظفٌن لدى المحكمة هٌوما من تارٌخ تبلٌؽ( ۰۳خبلل )

 اإلدارٌة العلٌا خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ التبلٌػ به، وٌعد لرار المحكمة اإلدارٌة العلٌا بنتٌجة
، أما إذا ه خبلل تلن المدة نهائٌة وملزمةالطعن ولرار محكمة لضاء الموظفٌن ؼٌر المطعون فٌ

باالستؽناء عن خدمات الموظؾ فإنه ٌعد مثبتا  اً ة للتجربة ولم تتخذ اإلدارة لرارمرت المدة المحدد
تها بإنهائها ٌافً وظٌفته بحكم المانون وال ٌجوز لئلدارة بعد ذلن إنهاء خدماته استنادا إلى صبلح

 .خبلل مدة التجربة

 ثالثا: اإلحالة على التعالد

بعد سن معٌنة بٌة ظم تماعد الموظفٌن وتجعله وجوتتضمن لوانٌن ونظم الخدمة المختلفة لواعد تن
وفً ذلن مكافؤة للموظؾ الذي أفنى زهرة شبابه فً خدمة المجتمع وضمانا من المجتمع ألحد 

أعضائه الذٌن خدموه، ومراعاة للجوانب اإلنسانٌة التً تجعل اإلنسان بعد سن معٌن ؼٌر لادر على 
وازٌة ومنها العطاء، حٌت نص المانون على عدة حاالت اإلحالة الموظؾ على التماعد منها الج

 :الوجوبٌة 

أن  وتتم بطلب ممدم من الموظؾ إلى اإلدارة، وعلى الوزٌر أو من ٌخوله اإلحالة الجوازٌة: -1
عكسه ٌعد محال بخ تسجٌل الطلب فً دائرة الموظؾ وٌوما من تارٌ (45بالطلب خبلل مدة ) ٌبت

 على التماعد وهً حالتٌن:

 فؤكثر بؽض النظر عن مدة خدمته.سنة من العمر ( 50إذا أكمل الموظؾ ) -أ   

 سنة بؽض النظر عن عمره. ( 25إذا كانت لدٌه خدمة تماعدٌة ال تمل عن )-ب   

 

 :فً الحاالت اآلتٌة (ٌحال الموظؾ على التماعد )بموة المانون اإلحالة الوجوبٌة: -2

 الحالة بعض، وترد على هذه .النظر عن مدة خدمته( من العمر بؽض 63أ. عند إكماله سن ال)

 . |شرع استمرار الموظؾ بعد هذه السناالستثناءات التً أجاز فٌها الم

 ب۔ ثبوت عدم صبلحٌة الموظؾ للخدمة بمرار من لجنة طبٌة رسمٌة، وذلن إذا أصٌب الموظؾ 

د ذلن ٌأثناء الخدمة بمرض ٌستوجب عبلجه مدة طوٌلة أو كان من األمراض المستعصٌة وتؤٌ
مسة خ ، حٌث تحتسب خدمة الموظؾٌة مختصة مهما بلؽت مدة خدمتهطب بتمرٌر صادر من لجنة

 .عشر سنة إذا كانت ألل من ذلن

 

 رابعا: اإللصاء 

و ٌتم اإللصاء من الوظٌفة إذا ثبت عدم توفر شروط التعٌٌن الممررة لانونا كلها أو لسم منها فً  
 . ألول مرة بؤمر من سلطة التعٌٌنالموظؾ المعٌن 

 

 والعزل خامسا: الفصل
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تنتهً خدمة الموظؾ وتنمضً الرابطة الوظٌفٌة إذا ما صدر عن الموظؾ فعل ٌعتبر إخبلال 
بواجباته ٌستحك إٌماع عموبة الفصل أو العزل من الخدمة علٌه من سلطة مختصة، وكما تم بٌانه، 

ن لد أكمل سن مع مبلحظة أن الموظؾ المعزول أو المفصول ٌستحك الحموق التماعدٌة إذا كا
 .الخمسٌن من عمره

 سادسا: الوفاة 

موظؾ الذي ٌتوفً أثناء تنتهً الرابطة الوظٌفٌة عند وفاة الموظؾ، فمد نص المشرع على أن ال
على التعالد بصرؾ النظر عن مدة خدمته التماعدٌة، و ٌستحك خلفه الحموق  لمحا ٌعدالخدمة 

 التماعدٌة(.

 

 

 

 

 لفصل الثانًا                                         

 األهىال العاهت

٢ٌُ رزٌٖٔ اُغِطخ ا٩داس٣خ ٖٓ اُو٤بّ ث٘شبؽٜب ا٩داس١ اُٜبدف ا٠ُ رسو٤ن أُظِسخ اُؼبٓخ، ٖٓ خ٬ٍ 

ا٠ُ أٓٞاٍ ٓ٘وُٞخ ٝ ؿ٤ش  رغ٤٤ش أُشاكن اُؼبٓخ ٝأداء ٝاخجبرٜب أُزؼِوخ ثبُؼجؾ ا٩داس١، كبٜٗب رسزبج

ُز٘لن ٜٓ٘ب ػ٠ِ أٝخٚ أٗشطزٜب أُخزِلخ، أٝ رغزٌِٜٜب ُٜزا اُـشع، ٛزٙ ا٧ٓٞاٍ ٢ٛ ٓب ٣طِن ٓ٘وُٞخ 

 ػ٤ِٜب ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ أٝ أٓٞاٍ اُذُٝخ

 

 المبحث األول

 ماهٌة األموال العامة

تستطٌع بواسطتها الدولة  أن األموال العامة بنوعٌها العمارٌة والمنمولة هً الوسائل المادٌة التً
متمٌز  ًرد بنظام لانونفننشاطها، لذا كان من الضروري أن تواألشخاص المعنوٌة العامة من اداء 

كن اإلدارة من تحمٌك النفع ن األموال التً ٌملكها األفراد، بما ٌوفر لها الحماٌة البلزمة لكً تتمع
 ً :تآللوسنتناول فً هذا المبحث بالدراسة تعرٌؾ األموال العامة وتحدٌدها، وفما  العام

 

 المطلب األول

 تعرٌف المال العام

للدولة، أو أحد أشخاصها المعنوٌة العامة بوسٌلة  لمال العام بؤنه: )كل مال مملونٌمكن تعرٌؾ ا
خصٌصه لتحمٌك المنفعة العامة أم منموال، وتم ت اً مشروعة، سواء كان هذا المال عمارلانونٌة 

 .بموجب لانون أو نظام أو لرار إداري صادر عن جهة إدارٌة مختصة( 



 
 
 

62 
 

هذه األموال التً تدخل فً ذمة الدولة المالٌة تكون إما أموال عمارٌة تتمثل بالطرق ومبانً 
فك العامة المرا ثاثلخ ، أو أموال منمولة تتمثل بؤالوزارات والمإسسات واألراضً األمٌرٌة ... ا

 وأدواتها المختلفة والسلع التموٌنٌة المعدة للتوزٌع وأورالها المالٌة المودعة بالبنون ... الخ . 

( لسنة 40من المانون المدنً رلم )( 71/1)رالً األموال العامة فً المادة ولد عرؾ المشرع الع
المعدل بموله: )تعتبر أمواال عامة العمارات والمنموالت التً للدولة أو لؤلشخاص المعنوٌة  1950

العامة، والتً تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بممتضى المانون(، وبذلن ٌكون المشرع لد 
 وضع شرطٌن للمال العام: 

 .أن ٌكون مملوكة للدولة أو أحد أشخاص المانون العام األخرى االول

 .ل الزما وضرورٌا لتسٌٌر مرفك عاموالثانً أن ٌكون الما

وبهذا فإن األموال العامة تشمل جمٌع ممتلكات األشخاص المعنوٌة العامة المركزٌة منها وؼٌر  
أم كانت مخصصة  مخصصة ألنتفاع عامة الجمهور المركزٌة، وممتلكات المطاع العام سواء كانت

 معنوٌة العامة األخرى.لتسٌٌر أعمال الدولة واألشخاص ال

 

 

 المطلب الثانً

 تحدٌد األموال العامة

المعنوٌة  لمد ساد اتجاه والسٌما فً الدول الرأسمالٌة ٌمسم أموال الدولة وؼٌرها من األشخاص 
 األخرى على مجموعتٌن: العامة

 

كاألموال العائدة ، وهً األولى: تسمى باألموال الخاصة للدولة واألشخاص المعنوٌة العامة األخرى
لؤلفراد تخضع فٌما ٌخص إدارتها واستؽبللها إلى المانون الخاص، وتخضع منازعاتها إلى رلابة 

لمانونٌة المختلفة لكً تدر المضاء العادي، وتتمثل أهمٌة هذه األموال فً أنها تستؽل مالٌا بالوسائل ا
 .عائداً 

لعمارٌة والمنمولة العائدة إلى الدولة واألشخاص ، وهً تلن األموال االثانٌة: وتسمى باألموال العامة
هذا التخصٌص فإن استعمال هذه األموال  بسببألخرى المخصصة للنفع العام، والمعنوٌة العامة ا

واستؽبللها وحماٌتها ٌخضع إلى نظام لانونی مختلؾ عن أحكام المانون الخاص التً تخضع لها 
ا تخضع إلى رلابة المضاء اإلداري فً الدولة ذات األموال الخاصة، كما أن المنازعات فً شؤنه

 .النظام المضائً المزدوج

 

 معٌار تحدٌد األموال العامة

لمد كان السبب الرئٌسً فً محاولة التمٌٌز بٌن األموال العامة للدولة وأموالها الخاصة، هو المبدأ  
الذي ٌمضً بعدم لابلٌة بعض األموال التصرؾ بها، لكونها ضرورٌة للمصلحة العامة، وهذا 

 ؾ بها:التً ال تمبل التصر لنولة والتً ٌمكن التصرؾ بهاء وتٌتطلب تحدٌد األموال التابعة للد
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ًبٕ أُؼ٤بس اُغبئذ ُِز٤٤ٔض ث٤ٖ ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ ُِذُٝخ ٝأٓٞاُٜب اُخبطخ زز٠ ٜٗب٣خ اُوشٕ اُزبعغ  -١

ػشش، ٣وّٞ ػ٠ِ أعبط إٔ ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ، ٢ٛ رِي اُز٢ رؼٞد ا٠ُ ا٩داسح ٝرٌٕٞ ٓخظظخ ٫عزؼٔبٍ 

ؿ٤ش هبثِخ ٤ٌُِِٔخ اُخبطخ، إٔ اُدٜٔٞس ػبٓخ، ٓثَ اُطشم اُؼبٓخ ٝأُ٘زضٛبد اُؼبٓخ، ٝٛزٙ ا٧ٓٞاٍ 

رسذ٣ذ ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ ثٜزا اُشٌَ ٣خشج ثؼغ ا٧ٓٞاٍ ٖٓ ػذاد ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ ثٞطلٜب ؿ٤ش 

ٓخظظخ ٫عزؼٔبٍ اُدٜٔٞس أُجبشش ٓثَ اُسظٕٞ اُؼغٌش٣خ، ٌُٖٝ اُوبئ٤ِٖ ثٜزا أُؼ٤بس رٛجٞا ا٠ُ 

أٓٞاٍ ػبٓخ ثطج٤ؼزٜب ٢ٛٝ أُخظظخ ػٖ ٓثَ ٛزٙ ا٧ٓٞاٍ، ػبٓخ ٧ٜٗب ًزُي ث٘ض اُوبٕٗٞ، كٜ٘بى 

 .٘ض اُوبٕٗٞ ثٍ اُدٜٔٞس أُجبشش، ٝأٓٞاٍ ػبٓخ ٫عزؼٔب

ٖٓ ٗطبم ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ، ُزا رٛت اُلوٚ اً ك٤ٔب ثؼذ ٓؼ٤بس ٣ؼ٤ن ًث٤ش ػذ إٔ أُؼ٤بس اُغبثن -۲

ٝاُوؼبء ا٠ُ إٔ ٛ٘بى ٓؼ٤بسإ ٨ُٓٞاٍ اُؼبٓخ، ا٧ٍٝ: اُزخظ٤ض ٬ُعزؼٔبٍ اُؼبّ أُجبشش 

ٖٓ هج٤َ ا٧ٓٞاٍ اُؼبٓخ رِي ا٧ٓٞاٍ  ؼذُِدٜٔٞس، ٝاُثب٢ٗ: اُزخظ٤ض ُِٔشاكن اُؼبٓخ، ٖٝٓ ثْ ٣

  .أُخظظخ ُِٔشاكن اُؼبٓخ ِي٫عزؼٔبٍ اُدٜٔٞس أُجبشش، ٝر أُخظظخ

كزؼذ أٓٞا٫ ػبٓخ اُطشم اُؼبٓخ ٝاُسذائن اُؼبٓخ ٝؿ٤شٛب، ًٝزُي ا٧ٓٞاٍ أُخظظخ ُِٔشاكن اُؼبٓخ 

اػذادا خبطب ُز٬ئْ رِي ا٧ؿشاع ؼذح ٣خ ٧ؿشاع أُشاكن اُؼبٓخ، ٝٓا أ٤ٔٛخ خٞٛشػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ر

ٓثَ ا٧ث٤٘خ اُخبطخ ثبُو٬ع ٝاُسظٕٞ ٝأُ٘شآد اُؼغٌش٣خ، ًٝزُي أُ٘شآد اُخبطخ ثبُٔٞاٗئ 

 .ا٧ث٤٘خ اُخبطخ ثبُزؼ٤ِْ اُدبٓؼ٢ٝ

 هعيار تحذيذ األهىال العاهت في العراق 

ُوذ أخز أُششع اُؼشاه٢ ك٢ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ثبُزلشهخ اُز٢ ًبٗذ عبئذح ك٢ اُلوٚ ٝاُوؼبء ث٤ٖ ا٧ٓٞاٍ  

أٓٞا٫ ػبٓخ اُؼوبساد رؼذ ٓ٘ٚ ا٠ُ إٔ  (71)ٝأٓٞاُٜب اُخبطخ، ار ٗظذ أُبدح اُؼبٓخ ُِذُٝخ 

ِ٘لغ اُؼبّ ثبُلؼَ ٝأُ٘و٫ٞد اُز٢ رؼٞد ُِذُٝخ، أٝ ٨ُشخبص أُؼ٣ٞ٘خ اُؼبٓخ، ٝاُز٢ رٌٕٞ ٓخظظخ ُ

 ارا رٞاكشد ك٤ٚ اُششٝؽ ا٥ر٤خ: بً ، ٖٓ رُي ٗشٟ إٔ أُبٍ ٣ٌٕٞ ػبٓأٝ ثٔوزؼ٠ اُوبٕٗٞ

إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا أُبٍ ػبئذح ا٠ُ اُذُٝخ أٝ أزذ ا٧شخبص أُؼ٣ٞ٘خ اُؼبٓخ ا٧خشٟ، ٓثَ  -1

  .ٓ٘و٫ٞ أّاً أًبٕ ٛزا أُبٍ ػوبسأُ٘شبد اُؼبٓخ ٝا٤ُٜئبد اُؼبٓخ ٝأُئعغبد اُؼبٓخ، ٝعٞاء 

 

إٔ ٣ٌٕٞ أُبٍ ٓخظظخ ُِ٘لغ اُؼبّ ثبُلؼَ أٝ ثٔوزؼ٠ اُوبٕٗٞ، ٝأُوظٞد ثزُي إٔ ٣ٌٕٞ   -2

 .ُخذٓخ أُشاكن اُؼبٓخٓخظض ُخذٓخ اُدٜٔٞس ٓجبششح، أٝ  ٛزا أُبٍ

 

ٝا٧ٓٞاٍ أُخظظخ ُخذٓخ اُدٜٔٞس ك٢ اُطشم اُؼبٓخ ٝاُدغٞس ٝشٞاؽئ اُجسبس ٝا٧ٜٗبس ٝاٌُزت  

ك٢ أٌُزجبد اُؼبٓخ ٝا٥ثبس ك٢ أُزبزق ٝؿ٤شٛب، أٓب ا٧ٓٞاٍ أُخظظخ ُِٔشاكن اُؼبٓخ ك٢ٜ 

ا٧ٓٞاٍ أُخظظخ ُزغ٤٤ش ٝاداسح أُشاكن اُؼبٓخ ثـغ اُ٘ظش ػٖ أ٤ٔٛزٜب ًٜٝٞٗب ػشٝس٣خ ُٜب، 

ات الجٌش والمنشآت العسكرٌة نكثالمدارس والجامعات والوزارات والدوائر والمحاكم و ٓثَ أث٤٘خ
والتجهٌزات واألدوات المستعملة فً إدارة وتسٌٌر هذه المرافك العامة، سواء أكانت للٌلة أم كبٌرة 

 .مةمٌال

 

 

 المبحث الثانً

 الحماٌة المانونٌة للمال العام
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ٌام للمألموال باعتبارها ركٌزة الدول بمواعد حماٌة خاصة عن ؼٌرها من اتمٌزت األموال العامة 
بوظٌفتها ، ولد حرصت الدول على النص فً تشرٌعاتها على وجوب حماٌة ودعم ملكٌة هذه 

األموال والذي ٌعد التزاما والعا على عاتك كل من الدولة والمواطنٌن كمبدأ عام ، فالحماٌة هً 
المال فً مواجهة األشخاص العامة واألفراد على السواء فبل تتصرؾ لضمان بماء مكونات ذلن 

مظاهر،  ثبلثة اإلدارة كما ٌحلو لها وال ٌتجاوز األفراد علٌه، والحماٌة الممررة لؤلموال العامة تتخذ
 :حماٌة دستورٌة، وحماٌة مدنٌة، وحماٌة جنائٌة

 

 المطلب األول

 الحماٌة الدستورٌة

صفه أعلى والعام، التً نص علٌها الدستور ب المانونٌة المخصصة لحماٌة المالتتمثل بالمواعد 
واعد المانونٌة فً الدولة والذي ٌحتل لمة الهرم المانون التنظٌمً، وال ٌجوز ألي سلطة فً الدولة مال

فً المادة الخامسة عشر إلى أن  1970أن تخالفه فً أعمالها، فمد أشار دستور العراق لسنة 
العامة حرمة ولممتلكات المطاع العام حرمة خاصة، على الدولة وأفراد الشعب جمٌعهم  ؤلموالل

فً كٌان اً تخرٌب دعٌصٌانتها والسهر على أمنها وحماٌتها، وكل تخرٌب فٌها أو عدوان علٌها 
فمد أكد على حماٌة األموال العامة ، إذ  2005المجتمع وعدوانا علٌه، أما الدستور العرالً لعام 

 لی: )لؤلموال العامة حرمة ، وحماٌتها واجب على كل مواطن ...((.ٌمنه على ما  27المادة  نصت

 

 المطلب الثانً

 الحماٌة المدنٌة

ٌمصد بالحماٌة المدنٌة األحكام التً تضمنها المانون المدنً لتؤمٌن المال العام وتوفٌر الحماٌة له، 
على ما ٌلً: )وهذه األموال ال ٌجوز التصرؾ ( 71/2ولد نص المانون المدنً العرالً فً المادة )

لواعد لحماٌة  ثبلثة  فٌها، أو الحجز علٌها، أو تملكها بالتمادم(، وبذلن ٌكون المشرع لد نص على
 :المال العام مدنٌا وهً

 أوال: عدم جواز التصرف بالمال العام  

وهو تحمٌك المنفعة العامة، لؽرض الذي خصص ألجله، أال لد به أن المال العام ٌجب تكرٌسه وٌمص
وٌتم هذا التخصٌص من خبلل االستعمال المباشر للجمهور لهذا المال أو ٌكون هذا التخصٌص 

العامة، وبممتضى ذلن ال ٌجوز إجراء التصرفات المدنٌة على األموال العامة بما  لخدمة المرافك
ة أو الهبة وٌنبؽً إذا ما أرادت ٌإدي إلى إنهاء تخصٌصها لتحمٌك المنفعة العامة كالبٌع أو الوصٌ

الدولة أو أحد أشخاصها التصرؾ بالمال العام أن تعمد أوال إلى إزالة التخصٌص لهذا المال حتى 
ٌمكن التصرؾ به، وأن إنهاء التخصٌص ال ٌتم إال بممتضى لانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء 

 الؽرض الذي من أجله خصصت تلن األموال.

 

 م جواز الحجز على المال العامثانٌا: عد 

تؤتً هذه الماعدة نتٌجة منطمٌة لماعدة عدم جواز التصرؾ بالمال العام، حٌث ٌمنع حجز المال  
العام والتنفٌذ الجبري علٌه؛ ألن هذه األموال مخصصة للنفع العام فالحجز علٌها ٌعطل سٌر المرفك 
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لمال هو تمكٌن الدائن من استٌفاء ماله من العام بانتظام وإطراد. ذلن أن الهدؾ من الحجز على ا
إذا امتنع عن الوفاء، والماعدة العامة تفترض مبلءة الدولة  اً ة المالن بعد بٌع مال المدٌن جبردٌن بذم

ولابلٌتها على تنفٌذ التزاماتها وتسدٌد دٌونها دون ضؽط أو إكراه، وبناء علٌه ال ٌجوز ترتٌب أٌة 
 لعام كالرهن أو حك امتٌاز.حموق عٌنة تبعٌة على المال ا

 

 ثالثا: عدم جواز تملن المال العام بالتمادم  

أي عدم جواز اکتسابه بالتمادم عن طرٌك وضع الٌد علٌه بمصد تملكه بالتمادم طوٌل األمد من جانب 
األفراد، ألن الحٌازة فً المال العام المنمول أو الثابت ال تصلح أن تكون سببا لملكٌته كما ٌحدث فً 
المال الخاص، وال تمبل التعوٌض فٌها من جانب األفراد وٌسترد الشخص العام هذا المال فً أي 

 .ولت ٌشاء

 

 

 

 المطلب الثالث

 الحماٌة الجنائٌة

ال تمتصر حماٌة المال العام على الحماٌة المدنٌة فمد أضفً المشرع الجنائً حماٌة جنائٌة على 
دائرة واسعة من األموال التً اعتبرها داخلة فً نطاق األموال العامة، بمصد حماٌتها من التعدي 

ت العرالً علٌها أو اإلضرار بها ضمانة الستمرار تخصٌصها للنفع العام. ولد تضمن لانون العموبا
( 355-352عدة نصوص تتعلك بحماٌة األموال العامة إذ نص فً المواد ) 1969لسنة  111رلم 

كل ( 352على جرائم االعتداء على الطرق العامة والمواصبلت واألعمال، حٌث عالبت المادة )
ا، كما من أفسد مٌاه بئر عامة أو خزان مٌاه أو مستودع عام للمٌاه، بالحبس والؽرامة أو بؤحدهم

ً ( كل من أحدث تخرٌب355عالبت المادة ) طرٌك عام أو مطار أو جسر أو لنطرة  اً أو أتلؾ متعمد ا
 للمبلحة، بالعموبة ذاتها. ةو سكة حدٌد أو نهر أو لناة صالحأ

 

 


