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 Abstract: 

The public position is a Comerstone of the states administrative 

apparatus through which public services are provided to the 

public dealing with thiss apparatus, accompanied by all its public 

institutions and through those in charge of it who are public 

officials or those charged with a public service. these two concepts 
differ from each other and the main difference of this difference 

lies in the lack of an element permannence and continiuity in the 

person in charge of a public employee, his relationship with the 

administration is an organizatioonal relationship, governed by 

laws , regulations, and instructions, but he is different in that he 

is not subject to the legal system to which the public employee is 
subject and does not enjoy the same rights except for the rights 

stipulated in the special laws that govern their work in order to 

perform awork that that bears the public service based on a 

mandate issued to him by virtue of the laws. every one of them.  
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 التنظيم القانوين لعالقة املكلف خبدمة عامة ابلدولة
 ه(إلتزامات)حقوقه و 

 
 3بيداء إبراهيم قادر  
 4وفاء عبد الفتاح عواد

 
 :امللخص

للدولة من خالهلا تقدم اخلدمات العامة  ادار ي يف اجلهاز اإلأساسن الوظيفة العامة هي مبثابة ركن إ
جلمهور املتعاملني مع هذا اجلهاز مبرافقه ومؤسساته العامة كافة وعن طريق القائمني عليها الذين هم 

ي هلذا ساساملكلفني خبدمة عامة وخيتلف هذين املفهومني عن بعضهما والفارق األأو  املوظفني العامني
املكلف خبدمة عامة فهو كاملوظف أو  نصر الدميومة واالستمرارية يف القائماالختالف يكمن بعدم توافر ع

والتعليمات لكنه خمتلف ابنه ال خيضه  نظمةعالقة تنظيمية حتكمها القوانني واأل ادار العام عالقته ابإل
للنظام القانوين الذ  خيضع له املوظف العام وال يتمتع بنفس احلقوق سوى احلقوق اليت نصت عليها 

 إليه عمل يتحمل اخلدمة العامة بنا  على تكليف صاادر ادا ليقوم أب ،لقوانني اخلاصة اليت حتكم عملهما
 مبقتضى القوانني وقد خلت التشريعات اليت تنظم اخلدمة املدنية من حتديد املقصواد ابملكلف خبدمة عامة

 . اخلاصة اليت حتكم كل منهمالتشريعات والقوانني إىل ه وهو ما يتطلب العواد إلتزاماتحتديد حقوقه و أو 
 .القواننيا، اجلهاز اإلادار ، التنظيم القانوين الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة
الطبيعيني والذين يعربون  خشاا من خالل األإال  ن تؤاد  وظائفها والقيام مبهامهاأاملعنوية العامة ال ميكن  خشاا ن الدولة واألإ
ميارسون هذه االنشطة إمنا  بصفاهتم الشاصيةأو  أبمسائهم ادار ال ميارسون العمل اإل خشاا املعنوية، غري إن هؤال  األ خشاا األ إرااد عن 

 اً معنوية اعتبارية.أخشااصا طبيعية وامنا هي أخشااصة اليت هي ليست ادارياإل خشاا نيابة عن األ
 ، لمل  سلطة التعيني رإراادهتا املنفراد  وهو ما يسمى ابلتعينين تقلد املوظف لوظيفته جيب ان يكون بقرار يصدر من السلطة اليتأ

أن يتقلدها بطريق آخر كالتعاقد فيصبح الشاص يف مركز تعاقد  أو  والتعليمات، نظمةفمركز املوظف تنظيمي الئحي حتكمه القوانني واأل
ائف ذات الطابع السياسي حيكمه القانون اخلا  الذ  حيكمه العقد املرتبط به، واآلخر يتقلدها بطريق االنتااب وهو ما يغلب على الوظ

 )املعدل( هو القانون العام الذ  حيكم الوظيفة العامة يف العراق مضافاً  1960( لسنة 24ينظم وضعه القانوين، فقانون اخلدمة املدنية رقم )
انه مل ينظم الوضع القانوين للمكلف خبدمة عامة من إال  ه،حكامصدور قوانني وقرارات جمللس قيااد  الثور  )املنحل( معدلة ومكملة أل إليه

القوانني اخلاصة اليت حتداد صفة  إىل من خالل الرجوعإال  ه، وحىت مل جند تعريفًا حمدادًا للمكلف خبدمة عامةإلتزاماتحيث بيان حقوقه و 
قانون اجلنائي يتوسع يف تعريفه للمكلف خبدمة ه، كاملشرع يف الإلتزاماتذل  بيان حقوقه و  أساسنه مكلفًا خبدمة عامة ليتم على الشاص أب

يف جمال مشوله ابلتقاعد عن اخلدمة اليت آاداها، فالعالقة اليت أو   ،وأمشل أوسععامة حبيث يشمل املوظف العام يف حني إن تعريف املوظف 
نه ما ينطبق على املوظف العام النه خيرج عن انه ال تطبق بشأإال  والتعليمات نظمةهي عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واأل ادار تربطه ابإل

، نطاق الوظيفة العامة، فال ينطبق بشأنه الشروط اليت ينبغي توافرها لتحقق صفة املوظف العام فاهنم يسعون هلدف واحد هي املصلحة العامة

                                                           

 baydaakader@gmail.com  
، العراق،ر  التعليم العايل والبحث العلميوزا اد.، 3  
 ، العراقر  التعليم العايل والبحث العلميوزا اد.،4
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فة تتسم ابالستمرار والدوام فيلزم ان تكون فالتمييز بينهما يظهر جليًا يف مدى انطباق صفة الدميومة احد عناصر املوظف العام، إلن الوظي
الوظيفة اليت يشغلها ادائمة وكما جيب ان تكون الوظيفة اليت يشغلها املوظف اداخلة يف املالك اخلا  ابملوظفني وهو ما ال ينطبق على 

 دمة الدولة، وهو الدور املركونانه جيتمع مع املوظف وان كان ال يشغل وظيفة ادائمة ابنه يسعى كاملوظف يف خإال  املكلف خبدمة عامة،
الدولة  إرااد والتعليمات واخشباع  حاجات املواطنني لضمان سري املرافق العامة ابنتظام واطرااد فهو يعكس  نظمةم يف تنفيذ القوانني واألإليه

ذ كما ان املشرع مل يسل  مسلكاً اجملتمع ووضع اجتاهاهتا موضع التنفي فراادويستعمل سلطاهتا هبدف االرتقا  مبستوى اخلدمات اليت تقدم أل
وانني موحداً يف حتديد آلية تعيني املكلف خبدمة عامة فهناك فرقاً يف اختيار املكلف خبدمة عامة نفسه من حيث طريقة التعيني الذ  تقرره الق

 خشر.اخلاصة فمنهم من يتم تعيينه من جهة ذات اختصا  ومنهم من يتم انتاابه من املواطنني ابالنتااب املبا
التأاديبية يف حالة اتيانه أو  حتديد مسؤوليته التقصرييةأو  جانب من حقوق املكلف خبدمة عامة إيرااد إىل وقد كفلت القوانني اخلاصة

التعاقد واحلقوق اليت أو  االنتاابأو  عماًل خيالف الواجبات املكلف هبا، وبينت طريقة توليه اخلدمة ابلدولة سوا  من خالل التعيني
كالرواتب واملكافآت والرواتب التقاعدية، ومن هذا املنطلق يظهر جليا ضرور  تناول هذا املوضوع  ابلبحث املستفيض لبيان من هو   يستحقها

 وماهية القوانني اخلاصة اليت حتكم كال منهم. ادار املكلف خبدمة عامة والعالقة اليت تربطه ابإل
 

 :مهية البحثأ
الرتباط اختيار املكلف خبدمة عامة وانعكاس كفا ته ونزاهته على  ادار املهمة يف جمال التنظيم اإليعّد هذا املوضوع من املواضيع 

 ا وما ينعكس ذل  اجياابً يف حتقيق اهداف الدولة مبا يضمن سري املرافق العامة ابنتظام.إليه يف قيامها ابملهام املوكلة ادار جناح اإل
 

 شكالية البحث:إ
موحد للمكلف خبدمة عامة وحقوقه وواجباته وعدم تبين طريقة واحد  الختيار املكلفني خبدمة عامة وعدم لعدم وجواد تنظيم قانوين 

املعتمد يف اختيارهم وتعارض  سلوبكافة القوانني اخلاصة لبيان األ  إىل بل البد من الرجوع إليه وجواد قانون موحد يسهل تطبيقه والرجوع
 ينا حبث هذا املوضوع.النصو  القانونية املنظمة حلقوقهم ارأت

 
 منهج البحث 

 القضا  مبا خيص املوضوع. أحكامادراسة حتليلية للنصو  التشريعية ذات الصلة والتعليق على قرارات جملس الدولة و 
 

 تقسيم البحث 
تعريف املكلف خبدمة عامة ومعايري التمييز بني املكلف خبدمة عامة وبني  إىل سنتطرق فيه األولمبحثني  إىل يتضمن البحث

 ه.إلتزاماتاملبحث الثاين سنتوىل بيان حقوقه و أما  املوظف العام والطريقة املتبعة يف اختياره وخشروط اختياره
 مفهوم املكلف خبدمة عامة ولمييزه عن املوظف العام األول:املبحث 
 وظف العام واملكلف خبدمة عامةتعريف امل األول:املطلب 

 اوجه التمييز بني املوظف واملكلف خبدمة عامة  :املطلب الثاين
 واجبات وحقوق املكلف خبدمة عامة  :املبحث الثاين
 حقوق املكلف خبدمة عام :املطلب الثاين ،واجبات املكلف خبدمة عامة  األول:املطلب 
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 مفهوم املكلف خبدمة عامة ومتييزه عن املوظف العام األول:املبحث 
الدولة يف تنفيذ مهامها فهو ال ينهض للقيام  أادا املشرع، وهو  إرااد من املعلوم ان املوظف هو الوسيلة اليت ال وسيلة غريها لتجسيد 

 ة منها واملعنوية.بغية احلصول على احلقوق اليت تكفله هلا تل  الوظيفة سوا  املااديإمنا  ابعبائها تربعاً،
كما خيتلف املفهوم يف نطاق القانون من   ،االجتماعية والسياسية وضاعوخيتلف التعبري الذ  يطلق على املوظف العام ابختالف األ
وعما توراده القوانني ذات الصلة املتعلقة ابملوظف، فبعض القوانني  ادار تشريع آلخر فهو يف القانون اجلنائي خيتلف عنه يف القانون اإل

معرفة من هو املكلف خبدمة عامة البد لنا من التعرف  إىل ها لتعريف املوظف العام ومنها ما قيدت ذل ، من اجل التوصلإيراادتوسعت يف 
تعريف كل منهما، وبيان الفرق بينهما  إىل عامة من الرجوع على تعريف املوظف العام ومن خالله يتسىن لنا حتديد املقصواد ابملكلف خبدمة

 الذ  نستوىل حبثه يف مطلبني  وفق ما أييت:
 : تعريف املوظف واملكلف خبدمة عامة األولالـمطلب  -
 بني املوظف واملكلف خبدمة عامة املطلب الثاين: اوجه التمييز -

 
 تعريف املوظف واملكلف خبدمة عامة األول:املطلب 

مفهوم املوظف العام يف الدولة الواحد  نفسها، الختالف التشريعات املنظمة هلذا املفهوم، فيعّد املوظف العنصر اهلام ويد يتباين 
من خالل إال  مباخشر  أنشطتها ادار فال ميكن لإل (26، صفحة 2006)الباسط،  يف تنظيم خشؤوهنا والسري يف نشاطها ضمن منظومتها العامة ادار اإل

عااديني يعملون لصاحلها وحلساهبا، وتقوم التشريعات املنظمة للوظيفة العامة بتنظيم مراكزهم القانونية ويطلق على الشاص الذ   أخشاا 
التعريفات اليت قيلت  يراادلكل من املوظف واملكلف خبدمة عامة رإ، وسنتوىل بيان املقصواد (158، صفحة 2004)السيد،  يقوم بذل  ابملوظف العام

 بشأهنم يف فرعني:
 تعريف املوظف العام  األول:الفرع  -
 الفرع الثاين: تعريف املكلف خبدمة عامة  -

 تعريف املوظف العام األول:الفرع 
 وال: تعريفه وفق قانون اخلدمة املدنية أ

ي لتنظيم عالقة املوظف ابلدولة من حيث بيان ساس)املعدل( هو املرجع األ 1960لسنة ( 24ن قانون اخلدمة املدنية رقم )إ
وظيفة ادائمة اداخلة يف  إليه ه، وقد عرف املوظف ابنه كل )خشاص عهدتحكاماحلقوق اليت يتمتع هبا وُاحلقت به قرارات مكملة ومعدلة أل

ه وهم من يتقاضون رواتبهم من امليزانية حكاماخلاضعني أل خشاا انون األ( من القاألوىلكما حدادت املااد  )  (1)املالك اخلا  ابملوظفني(
ه كضباط اجليش ونواب الضباط وضباط الصف حكاماحمللية واخرجت فئات اخرى من اخلضوع أل ادار االوقاف وعلى موظفي اإلأو  العامة

ملذكور، ويستنتج من التعريف اعاله انه يشرتط لكي يعّد واجلنواد، وتتم مراعا  القوانني اخلاصة لبعض الفئات اخلارجة من نطاق القانون ا
الشاص موظفًا ان تكون الوظيفة اليت يشغلها ادائمة واداخلة يف املالك اخلا  ابملوظفني، واملقصواد ابملالك هو جمموع الوظائف والدرجات 

ظيفة واجبات ومسؤوليات خاصة تناط ابملوظف مبقتضى فلكل و  (2)من قبل وزير املاليةأو  املعينة هلا املصاادق عليها مبوجب قانون امليزانية
ه أحكامالقانون املذكور فال تنطبق  أحكامالقانون ليؤاديها وفق االهداف املقرر  لدائرته خدمة للمصلحة العامة، ونظرًا الخشرتاط الدميومة يف 

يراد نص خا  يقضي بغري ذل ، فال ينطبق القانون املكلف خبدمة عامة ما مل أو  األجريأو  على كل يشغل الوظيفة بصفة مؤقتة كاملتعاقد
قوى االمن الداخلي )الشرطة  أفراادعلى اعضا  جملس النواب واعضا  جمالس احملافظات الن هؤال  ليسوا موظفني، كما ال ينطبق على 

اخلدمة والتقاعد  وقانون( 3)2011( لسنة 18والضباط وضباط الصف...(، فيطبق قانون اخلدمة وتقاعد قوى االمن الداخلي رقم )
ما استثىن بنص إال  (4)القوات املسلحة وينظم خدمتهم وترقيتهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية أفراادعلى  2010( لسنة 3العسكر  رقم )

ار جملس قيااد  الثور  قر  إىل خا ، واألمر نفسه ابلنسبة للمتعاقد فينطبق حبقه العقد املربم معه ابستثنا  املوظف الوقيت الذ  يعمل استنااداً 
( منه تطبق عليه قوانني اخلدمة والتقاعد واالنضباط اخلاصة ابملوظفني، وهو 7الذ  قضى يف الفقر  ) 1987( لسنة 603)املنحل( رقم )
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 األجري فهو الأما  ،2021( لسنة 130وقرار جملس الوزرا  رقم ) 2019( لسنة 315النهج الذ  سار عليه قرار جملس الوزرا  رقم )
 .(371، صفحة 2016)قرار احملكمة االادارية العليا،  يدخل ضمن مفهوم املوظف وال يسر  عليه قانون اخلدمة املدنية

 اثنيًا: تعريف املوظف وفق قانون انضباط موظفي الدولة:
)املعدل(  1991( لسنة 14/ اثلثاً( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )1املااد  ) أحكاممت تعريف املوظف يف 

ويستالص من التعريف املذكور انه مل يشرتط أن  اجلهة غري املرتبطة بوزار (أو  وظيفة اداخلة يف مالك الوزار  إليه )كل خشاص عهدتابنه 
اجلهة غري املرتبطة بوزار  وما يستتبع ذل  امكانية تطبيقه أو  الوظيفة اداخلة يف مالك الوزار  تكون الوظيفة ادائمة وجّل ما اخشرتطه أن تكون

وقرار  1987( لسنة 603على املوظف املعني بوظيفة مؤقتة وفق التفسري أعاله ووفق ما جا  يف قرار جملس قيااد  الثور  )املنحل( رقم )
 الصاادر  مبوجبه.والضوابط  2019ة ( لسن315جملس الوزرا  رقم )

 تعريف املوظف العام وفق قانون التقاعد  :اثلثاً 
أو  عسكريةأو  وظيفة مدنية إليه )املعدل( ابنه )كل خشاص عهدت 2014( لسنة 9ُعِرف املوظف يف قانون التقاعد املوحد رقم )

 (5)وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية(مكافأ  من الدولة أو  أجراً أو  مكلف خبدمة عامة والذ  يتقاضى راتباً أو  ضمن قوى االمن
الذين ينطبق عليهم القانون  خشاا واألمشل فتوسع يف نطاق األ وسعونستالص من التعريف املذكور توسعه يف مصطلح املوظف فهو األ

املكلف خبدمة عامة ومما يؤخذ عليه انه جعل املكلف خبدمة عامة ضمن فئات أو  املؤقتأو  فينطبق على املوظف املعني على املالك الدائم
ان التعريف املذكور يتعلق فقط يف حتديد  إليه  خشار من تعبري املكلف خبدمة عامة، ومما جتدر األ أوسعاملوظفني رغم ان تعبري املوظف 

 املبلغ املقطوع( ال غري.أو  املكافأ  التقاعديةأو  عد االستحقاقات التقاعدية وخشروط استحصاهلا تل  املتعلقة )ابلراتب التقا
  تعريف املكلف خبدمة عامة :الفرع الثاين

مل يعرف قانون اخلدمة املدنية النافذ املكلف خبدمة عامة فجّل ما ذكره القانون حسب ما بيناه سابقًا هو تعريفه للموظف وذكّره 
الذ  يعّدون موظفني عامني، ومن استقرا  نصو  القانون املذكور جند ان نصوصه ال تنطبق على املكلف خبدمة عامة  خشاا ألصناف األ

تعريف له عدا ما وراد  يف قانون العقوابت رقم  إيراادلتعلقه حبقوق اثبتة مستمر  مستمد  من نصو  القانون نفسه، فالت التشريعات من 
( منه أبنَّه 19/2املااد  ) أحكام توىل تعريفه واادرج يف ثناايه املوظف واملستادم والعامل فقد ُعرف يف)املعدل( الذ   1969( لسنة 111)

أو  عامل أنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة وادوائرها الرمسية وخشبه الرمسية واملصاحل التابعة هلاأو  مستادمأو  عاملأو  )كل موظف
ة والبلدية كما يشمل احملكمني واخلربا  اداريالوزرا  ونوابه والوزرا  وأعضا  اجملالس النيابية واإلاملوضوعة حتت رقابتها ويشمل ذل  رئيس 

ومدير  ومستادمي املؤسسات والشركات واجلمعيات  إادار ووكال  الدائنني )السنديكيني( واملصفني واحلراس القضائيني واعضا  جمالس 
خشبه الرمسية يف ماهلا بنصيب ما أبية صفة كانت وعلى العموم كل من أو  دى ادوائرها الرمسيةاحأو  واملنظمات واملنشآت اليت تساهم احلكومة

بغري أجر (. وهذا التعريف يتعلق ابملسائل العقابية فقط بداللة ما وراد يف مقدمة املااد  املذكور  اليت استهلتها أو  يقوم خبدمة عامة أبجر
وقد توسع  قانون عقايب اخر تراعى التعاريف التالية ما مل يوجد نص على خالف ذل ". يف أ أو  هذا القانون أحكامابلنص" يف تطبيق 

أما  وامشل النه يشمل كافة موظفي ادوائر الدولة أوسعاملشرع يف تعريفه للمكلف خبدمة عامة وعّد املوظف ضمن فئاته يف حني ان املوظف 
 عداد قليل من الفئات.إال  املكلف خبدمة عامة فهو ال يشمل

 ما مت تعريف املكلف خبدمة عامة من بعض الفقه والُكّتاب ابنه )كل خشاص انيط به القيام بعمل ذ  صفة عامة بصور  مؤقتة(ك

العام بغض النظر عما إن كان  مبباخشر  مهمة تتعلق ابلنظامأو  هـو كل من )يلزمه القانون رإحدى اخلدمات العامةأو  (47، صفحة   1990)السماك، 
بدونه  أو  هو كل )من تناط به مهمة عامة يف خدمة الدولة أبجرأو   (124، صفحة  1985)سرور،  ال يشغل مركزًا وظيفيًا يف الدولة (أو  يشغل

تعريف للمكلف خبدمة عامة  إيرااد، ونظراً خللو التشريعات املنظمة حلقوق املوظف من (253، صفحة  1982)الشاو ،  غريها(أو  كاخلربا  يف احملاكم
القوانني اخلاصة املنظمة ملن يعّدون مكلفني خبدمة عامة، حىت ان هذه  إىل ومن اجل التعرف عن املعين هبذا التوصيف يقتضي الرجوع

 تعريف له. إيراادخشؤون بعض الفئات ممن ينطبق عليهم الوصف املذكور خلت من القوانني اليت نظمت 
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ان لكل من التعبريين املذكورين مفهومني خمتلفني فاملكلف هو من يتم تكليفه للقيام مبهمة يف خدمة الدولة  نستخلص مما تقدم...
املوظف فهو من يشغل وظيفة ادائمة ضمن مالك اجلهة اليت يعمل فيها يستمد أما  بصفة مؤقتة ويقتضي وجواد نص حيكم وجواده وتنظيمه،

ه القانونية، فالعالقة اليت تربط املوظف العام ابلدولة عالقة تنظيمية حتكمها قوانني الوظيفة أوضاعحقوقه من النصو  القانونية اليت حتكم 
بقبوهلا واحرتامها حرصًا على الصاحل العام ومحاية املرافق العامة من التوقف العامة اليت تضعها الدولة وتفرضها على موظفيها الذين يلتزمون 

تنظيمية ايضاً، ولعدم وجواد  ادار والتعليمات فعالقته ابإل نظمةواألمر نفسه ينطبق على املكلف خبدمة عامة فيحكم عمله القوانني واأل
ه بيان ان كان أساسني اخلاصة اليت حتكم فئات خاصة ليتم على القوان إىل تعريف حمداد للمكلف خبدمة عامة فهو ما يستتبع الرجوع

 الشاص يعّد موظفاً ام ال.
 

 املطلب الثاين: أوجه الفرق بني املوظف واملكلف خبدمة عامة 
العناصر الثالث اليت يلزم توافرها لعّد الشاص  إىل يظهر لنا جليًا الفرق بني املوظف واملكلف خبدمة عامة من خالل الرجوع

 يت:ظفاً وهي كاآلمو 
 ـ ان يشغل الشخص وظيفة دائمة بطريقة مستمرة غري عارضة: 1

جيب يف املوظف العام ان يستقر يف عمل ادائم فينقطع خلدمة الدولة فال تكن استعانته هبا عارضة كما جيب ان تتحقق يف خشغل 
الشاص للوظيفة االستمرار والدوام، والدائمية تنصب على عنصرين احدمها يتعلق ابلوظيفة وهي جمموع الوظائف وحدوادها املالية واثنيها 

)جعفر، املوظف لعمله وانصرافه هلا حتكمه القوانني والتعليمات  أادا ب أن يكون خشغله للوظيفة بصفة ادائمة، وان يتعلق ابملوظف الذ  جي
 . (8، صفحة   1982

ت، يف حني ان املشرع العراقي اما الوظيفة املؤقتة فهي الوظيفة اليت يقتضي فيها القيام بعمل مؤقت ينتهي بزمن حمداد ولغرض مؤق
ان املوظف املؤقت ميل  نفس املركز القانوين  إىل ت فيهأخشار اوراد حكمًا خاصًا للموظف املؤقت من خالل النصو  القانونية اليت 

ما منصو  ببنواد العقد املرتبط به فهو جيمع بني املركز  إىل للموظف الدائم والعالقة التنظيمية مع اادارات الدولة اليت سبق لنا تبياهنا اضافة
 التعاقد  والتنظيمي.

اما من يتصف ابنه مكلفًا خبدمة عامة فان خدمته يف الدولة ال تتصف ابلدميومة واالستمرارية الهنا حمداد  مبد  زمنية مؤقتة، نذكر 
ميارس االعضا  عملهم يف اجمللس النيايب بشكل مؤقت ملد   بع سنواتعلى سبيل املثال النائب يف جملس النواب الذ  حتداد مد  عضويته أبر 

( من 56استثنائياً. وحسب املااد  )أو  آلخر، قد يكون عاادايً أو  حمداد  ليست أزلية، وإذا كانت العضوية مؤقتة فإهنا البد أن تنتهي لسبب
، (6) وتنتهي بنهاية السنة الرابعةاألوىلتقوميية، تبدأ ابجللسة  تكون مد  والية جملس النواب أربع سنوات 2005ادستور مجهورية العراق لسنة 

مد  والية رئيس جملس الوزرا  والوزرا  فلم حيدادها أما  (7)واألمر نفسه ينطبق على رئيس اجلمهورية الذ  حتدادت مد  واليته أبربع سنوات
والية جملس النواب ورئيس اجلمهورية سالفة الذكر، ومبا ان والية انه ميكن استاالصها ضمناً من خالل النصو  اليت حتداد مد  إال  الدستور

 الفئات املذكور  أعاله حمداد  مبد  زمنية مؤقتة غري ادائمة فينطبق عليهم وصف املكلف خبدمة عامة.
 : التعيني من السلطة العامة املختصة 2

ه قانوانً، فقرار التعيني هو الذ  ينشأ إصدار ممن ميل  صالحية بصدور قرار التعيني إال  الرابطة الوظيفية بني املوظف والدولة ال تنشأ
بصدور قرار التعيني ممن إال  ، إذن القاعد  العامة أن التعيني يف الوظيفة العامة ال يكون(24، صفحة 2009)جواده،  املركز القانوين للموظف العام

رإسنااد  إادار ه، وعليه إن جمراد استيفا  خشروط التعيني ال تكفي الكتساب صفة املوظف بل البد من صدور قرار إصدار ميل  قانواًن سلطة 
القوانني على . واألصل العام يف تعيني املوظفني أن يكون بقرار من رئيس الدولة ما مل تنص (209، صفحة 2007)هللا،  تل  الوظيفة للمرخشح هلا

رئيس الدائر . هلذا نرى أن هناك فئات من أو  خالف ذل ، كأن يقرر القانون أن يكون تعيني فئات معينة من املوظفني بقرار من الوزير
عني مبا هو الوزرا  بل إن بعضهم يُ أو  عن طريق رئيس الدولة، وهناك فئات من املوظفني يعينون بقرار من جملس الوزرا إال  املوظفني ال يعينون
الوظيفة العامة أن تعينه السلطة املاتصة  حكام. فيشرتط العتبار الشاص موظفًا عامًا خاضعًا أل(209، صفحة 1974)اجلمل،  ادون القرار الوزار 

وزرا ، بطريقة مشروعة بقرار من السلطة املاتصة ابلتعيني قانوانً بعد توافر خشروط التعيني وذل  اايً كانت السلطة املاتصة ابلتعيني )جملس ال
فاملركز القانوين للموظف العام ينشأ مبجراد صدور قرار التعيني الذ   (39، صفحة 2016 ، )العكيدااللتحاق ابلوظيفة العامة أسلوبالوزير( واايً كان 
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)املعدل( الشروط  1960( لسنة 24املااد  )السابعة( من قانون اخلدمة املدنية رقم ) أحكاميسند الوظيفة للموظف العام، وقد حدادت 
الشروط أما  الشاصية كالعمر واجلنسية واملؤهل العلمي والسري  الشاصية،الواجب توافرها يف الشاص لكي يعّد موظفًا وهي الشروط 

إعااد  أو  املوضوعية اليت تتعلق ابلوظيفة فحدادهتا املااد  )الثامنة( من القانون املذكور وهي وجواد وظيفة خشاغر  يف املالك وأن يكون التعيني
لوظائف اليت تتم مبرسوم مجهور  يصدر بنا  على اقرتاح من الوزير املاتص يعااد تعيينه ابأو  التعيني من قبل الوزير املاتص عدا من يعني

املااد   أحكام إىل وان التعيني يف الوظائف اخلاصة من اختصا  جملس النواب بعد التوصية من جملس الوزرا  استنااداً  (8)وموافقة جملس الوزرا 
اليت  2019( لسنة 2/ سابعاً( من النظام الداخلي جمللس الوزرا  رقم )2املااد  ) أحكامو  2005( من ادستور مجهورية العراق لعام 61)

جملس النواب ابملوافقة على تعيني وكال  الوزارات والسفرا  واصحاب الدرجات اخلاصة  إىل حدادت مهام جملس الوزرا  ومن بينها )التوصية
وتعّد من وظائف الدرجات اخلاصة الوظائف املذكور   (9)..........(ورئيس اركان اجليش ومعاونيه ومن هم مبنصب قائد فرقة فما فوق

وقواعد اخلدمة املطبقة يف ادوائر الدولة  نظمةوايضًا تل  املشمولة هبذا الوصف الواراد  يف القوانني واأل 1981( لسنة 1077ابلقرار )
 ومؤسساهتا.

امة فإهنا ايضًا مل تضع وصفًا للشاص ابنه مكلفًا خبدمة عامة كوهنا مل حتداد تعريفًا للمكلف خبدمة ع  إىل وان التشريعات اضافة
 2013( لسنة 16القضا ، فعلى سبيل املثال ال احلصر من جرى تعداادهم يف القانون رقم ) أحكامما يستنبط من أو  عدا بعض القوانني

القانون الفئات االتية  حكاممنه )يعّد مشمواًل أب (3اليت نصت املااد  ) 2005( لسنة 24التعديل الثاين لقانون املفصولني السياسيني رقم )
 :املكلفون خبدمة عامة من اعضا  جملس احلكم واجمللس الوطين واجلمعية الوطنية واجملالس النيابية واحملافظات والبلدية(.1

التعيني ومن  أادا نه بذات التعيني للموظف العام عن املكلف خبدمة عامة بل ان املكلف خبدمة عامة منهم من يتم تعيي أادا وختتلف 
 خشاا السلطة املاتصة املاولة صالحية التعيني ومنهم من يتم اختياره بطريق االنتااب. فاالنتااب هو جمموعة القواعد اليت حتداد األ

اختيار الناخبني هو أو  الذين ميلكون حق االخشرتاك يف تكوين اهليئات احلاكمة يف الدولة وكذل  كيفية اجرا  االقرتاع واقرار نتائجه(
فان اختيار املوظف العام  سلوبووفقًا هلذا األ (2013)االسد ،  أكثر من خشاص من بني عّد  مرخشحني لتمثيلهم يف حكم البلد(أو  لشاص

خلق صلة مباخشر  بني املوظف  إىل يؤاد  أسلوبوامنا عن طريق انتاابه من قبل الناخبني من ابنا  الشعب، فهو  ادار ال يتم عن طريق اإل
يف اختيار املوظف العام فان االخري سيكون حريصًا  سلوبوملا كان االنتااب هو األ (104، صفحة 1996)عالو ، واجلماعة اليت سيتوىل خدمتها 

عمله سيتم معاقبته بعدم انتاابه جمداداً وهذا  أادا ومن مث فان أ  تقصري يف  على اادامة الصلة بينه وبني انخبيه فهو يتفاعل مع احتياجاهتم
 .(2021)احلمداين، متبع الختيار اعضا  اجملالس احمللية  سلوباأل

 النافذة تطبيقات املكلف خبدمة عامة وفق التشريعات :الفرع الثالث
 والً ـ عضو جملس النوابأ

/ اواًل( من قانون جملس النواب 6املااد  ) أحكام إىل النائب العضو يف جملس النواب يعّد مكلفًا خبدمة عامة ومتفرغًا للنيابة استنااداً 
وقد ُعرف االنتااب يف قانون انتااابت جملس النواب العراقي  ،يتم انتاابه بطريق االقرتاع العام السر  املباخشر( 10) 2018( لسنة 13رقم )
/اواًل( منه ابنه )حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط املنصو  عليها يف هذا القانون ملمارسة 4املااد  ) أحكاميف  2020( لسنة 9رقم )

أو  الوضع االقتصااد أو  الرأ أو  املعتقدأو  املذهبأو  دينالأو  اللونأو  االصلأو  القوميةأو  العرقأو  هذا احلق ادون لمييز بسبب اجلنس
 االجتماعي(.

/اثلثاً( من الدستور  لتنّص على أنّه 49وحتدادت خشروط ترخشيحه يف الدستور والقانون اخلا  الذ  ينظم عمله، مث جا ت املااد  )
نون االنتااابت لينّص على جمموعة من الشروط الواجب "تنظم بقانون، خشروط املرخشح والناخب وكّل ما يتعلق ابالنتااب" وابلفعل صدر قا

 مل ينص يف املرخشح لعضوية جملس النواب 2005ان ادستور مجهورية العراق لسنة  إىل  خشار توافرها يف املرخشح لعضوية جملس النواب، وجتدر األ
الشروط األخرى فقد أما  ،(2009)خالد،  /اثنياً(49)على خشرطني ينبغي توافرمها، ومها أن يكون عراقيًا وكامل االهلية وذل  يف املااد  إال 
القانون لتنظيمها، وميكن إمجال  إىل حالةاإلأو  ذكر الشروط مجيعها يف الدستور،أما  ، وكان االجدر ابملشرع(11)القانون لتنظيمها إىل أحاهلا

 ابآليت: 2020( لسنة 9الشروط اليت نص عليها الدستور وقانون انتااابت جملس النواب العراقي رقم )
 /اثنيا( على خشرطني مها:49يف املااد  ) 2005( الشروط الدستورية: نص ادستور مجهورية العراق لسنة 1
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 أ( اجلنسية:

لة ومن ادوهنا ال ميكن مباخشر  حق الرتخشيح للمجالس النيابية، ألنه من احلقوق السياسية اليت ال لمنح تُعد اجلنسية خشرط االنتما  للدو 
لألجانب، فهذه احلقوق ال يتمتع هبا سوى املواطنني الذين حيملون جنسية الدولة من غري األجانب، واخشرتط الدستور يف املرخشح لعضوية 

 2006( لسنة 26/اثنياً( من قانون اجلنسية رقم )9أن املااد  )إال   املواطن األصلي واملتجنس،جملس النواب أن يكون عراقياً، ومل يفرق بني
أنه ال جيوز للمتجنس أن يكون عضواً يف جملس النواب قبل مضي عشر سنوات على اتريخ اكتسابه اجلنسية العراقية وذل  للتثبت  إىل أخشار

 من والئه للوطن وهذا االجتاه صحيح.
 :(12)ب( األهلية

أو  يشرتط يف املرخشح لعضوية جملس النواب العراقي أن يكون كامل األهلية، حبيث ال يعرتيه عارض من عوارض األهلية كاجلنون
ارمها العته، إذ جيب أن يتمتع املرخشح بقوى عقلية وحبالة ذهنية ونفسية سليمة لمكنه من إادراك األمور إادراكاً صحيحاً، وهذان الشرطان مت تكر 

 ( منه .8املااد  ) أحكامانتااابت جملس النواب يف  يف قانون
 : (13)2020( لسنة 9( الشروط املنصو  عليها يف قانون انتااابت جملس النواب العراقي رقم )1

( 45حسنًا فعل املشرع عندما وضع خشروطًا خاصة يف املرخشح مبعزل عن خشروط الناخب بعد ان كان يف ظل القانون امللغى رقم )
 يشرتط يف املرخشح أن تتوفر فيه الشروط اخلاصة ابلناخب. 2013لسنة 

( خشروط عّد  يف املرخشح لعضوية جملس النواب تتمثل اباليت ابتدأت مبا اسلفنا ذكره املشرتطة 8فاخشرتط قانون االنتااابت يف املااد  )
 االخرى فنتوىل بياهنا اباليت:أما  مبوجب الدستور وهي اجلنسية واالهلية

 السن: -
السياسية مجيعها تشرتط بلوغ املواطن سنًا معينة حىت يستطيع ممارسة حقوقه السياسية ومنها حقه يف الرتخشيح للمجالس  نظمةاأل

( من عمره يف يوم االقرتاع. فالعضو يف اجمللس تقع 28النيابية فهو خشرط قطعي. واخشرتط املشرع يف قانون االنتااابت ان يكون املرخشح أمت )
رقابية، وجند ان يف حتديد السن امهية كبري  وجعله أو  ملسؤوليات اليت تتطلب اخلرب  والدراية التامة سوا  كانت تشريعيةعلى كاهله العديد من ا

االمور وال يكون خشيااً هرماً ال لمكنه قواه البدنية والعقلية من  إادار حداً وسطاً فال يكون يف مقتبل عمر الشباب فال تكن له خرب  كافية يف 
          ه بصور  صحيحة.أعمالمزاولة 

 أن ال يكون مشمواًل بقانون هيئة  املساءلة والعدالة أو أي قانون أخر حيل حمله: -
/ اثنياً( من قانون االنتااابت أن ال يكون املرخشح مشمواًل بقانون اهليئة الوطنية العليا للمسا لة 8اخشرتط املشرع العراقي يف املااد  )

ا  قانون اخر حيل حمله وهو ذات الشرط الذ  ينطبق على الفئات االخرى املنصو  عليه يف أو  .(14)2008( لسنة 10والعدالة رقم )
اليت جا  فيها "يشرتط يف املرخشح ملنصب رئيس اجلمهورية، ورئيس وأعضا  جملس الوزرا ، ورئيس  2005/اثلثاً( من ادستور 135املااد  )

ااد، واملواقع املتناظر  يف األقاليم، وأعضا  اهليئات القضائية، واملناصب اأُلخرى املشمولة وأعضا  جملس النواب، ورئيس وأعضا  جملس االحت
 اجتثاث البعث". حكامابجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غري مشمول أب

 التعليم: -
ما أو  اإلعداادية على االقلاخشرتط قانون االنتااابت يف املرخشح لعضوية جملس النواب أن يكون حاصاًل على خشهااد  الدراسة 

 للدولة. ادار . فال بد ان يكون العضو على ادرجة من الكفا   واملؤهالت مبا يعكس ذل  يف رفع كفا   اجلهاز اإل(15)يعاادهلا
 أن يكون غري حمكوم جبناية أو جنحة خملة ابلشرف وعدم اإلثراء غري املشروع على حساب املال العام: -

وقد عرفت املااد  جنحة خملة ابلشرف، أو  من قانون االنتااابت يف املرخشح أن يكون غري حمكوم جبناية/ اثلثاً( 8اخشرتطت املااد  )
( من قانون العقوابت اجلناية ابهنا )اجلرمية املعاقب عليها رإحدى العقوابت التالية: اإلعدام السجن املؤبد، السجن أكثر من مخس 25)
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ـ 1( من القانون املذكور إهنا )اجلرمية املعاقب عليها رإحدى العقوبتني: 26فعرفت يف املااد  )اجلنحة أما  مخس عشر  سنة(، إىل سنوات
مخس سنوات، وقد ذكرت اجلرائم املالة ابلشرف يف قانون العقوابت العراقي يف ماادته  إىل البسيط أكثر من ثالثة اخشهرأو  احلبس الشديد

ختالس والتزوير وخيانة االمانة واالحتيال والرخشو  وهت  العرض( ومل حيدادها املشرع ( على سبيل املثال ال احلصر )كالسرقة واال21/6)
وجند ضرور  وضع معيار حمداد للجرائم املالة ابلشرف وذل  من خالل ( 16)ورادت مبعثر  يف قوانني خاصة اخرىإمنا  حتديدًا جامعًا مانعاً 

 التشريعات والقرارات. توحيدها يف قانون واحد يضمها أفضل من تشتتها يف العديد من
أن ال يكون قد أثرى بشكل غري مشروع على حساب املال العام، واإلثرا  غري املشروع يعد إحدى اما الشق الثاين من الشرط هو 

يف هذا اجملال النه ميثل  ادار ، ومن العدل واإلنصاف عدم قبول ترخشيح الشاص الذ  تدور حوله خشبهات الفسااد اإلادار صور الفسااد اإل
يف فصل  2019( لسنة 30)املعدل( ابلقانون رقم ) 2011( لسنة 30الشعب، وقد الزم قانون النزاهة والكسب غري املشروع رقم )

/اواًل( منه، وقد عرف تعديل 16املااد  ) أحكامكل من يشغل الوظائف القياادية بتقدمي إقرار عن ذمته املالية وذل  يف    الكسب غري املشروع
 أموال زوجهأو  %( سنواي يف أموال املكلف20الكسب غري املشروع ابنه )كل زاياد  تزيد على ) 2019( لسنة 30قانون هيئة النزاهة رقم )

غري مشروع األموال اليت يثبت حصول اوالاده ال تتناسب مع موارادهم االعتياادية ومل يثبت املكلف سببًا مشروعًا هلذه الزاياد  ويعد كسبًا أو 
وان املشمولني بتقدمي اقرار عن ذممهم املالية مبوجب املااد  املذكور    (17)الشاص الطبيعي عليها ابالخشرتاك مع املكلف بقرار قضائي ابت(

 أعاله من القانون منهم اعضا  جملس النواب والوزرا . 
 املؤسسة االمنية أو  عدم العضوية يف القوات املسلحة عند الرتشيح -

اعضا  جملس أو  املؤسسة االمنيةأو  القوات املسلحة أفرااد( من قانون جملس النواب أن ال يكون املرخشح من 9اخشرتطت املااد  )
 موظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتااابت عند ترخشحه.أو  املفوضني السابق واحلايل

على تشكيل القوات املسلحة من مكوانت الشعب العراقي  2005وبشأن تنظيم هذا الشرط فقد أكد الدستور العراقي لسنة 
( لسنة 9، لقد نّص قانون انتااابت جملس النواب رقم )(18)القوات املسلحة عدم خشغل أيّة مناصب سياسية أفراادمجيعها، وفرض على 

أو  اعضا  جملس املفوضني السابق واحلايلأو  املؤسسة االمنيةأو  القوات املسلحة أفرااديكون من  ( على أن )...أن ال9يف املااد  ) 2020
القوات املسلحة ابنه )اجليش العراقي وتشكيالته والعسكريون العاملون يف  فراادموظفي املفوضية العليا لالنتااابت عند ترخشحه( ويقصد أب

ا وجهاز مكافحة االرهاب وهيأ  احلشد الشع ي والبيشمركة ووزار  الداخلية االحتاادية وتشكيالهتا ادوائر اتبعة هلأو  وزار  الدفاع وأ  تشكيالت
تشكيالت اتبعة هلا وجهاز املاابرات الوطين العراقي ومستشارية االمن الوطين أو  ووزار  اداخلية االقليم ومنتسبوا االجهز  االمنية واية ادوائر

 .(19)وجهاز االمن الوطين(
 الوزيــــــــــــــــر  :2

/اثنياً( منه على أن "يشرتط يف الوزير ما يشرتط  يف عضو جملس النواب..."، وابلتايل يتطلب يف ترخشيح 77نّص الدستور يف املااد  )
قانون كما نص عليه الوزير ذات الشروط املطلوبة يف املرخشح لعضوية جملس النواب اليت اسلفنا ذكرها فيما سبق. ومل تنظم حقوقه وامتيازاته ب

( )ينظم بقانون رواتب وخمصصات رئيس واعضا  جملس الوزرا  ومن هم بدرجتهم( وتتم تسمية الوزير من 82الدستور فقد نصت املااد  )
إال  وزيروصدر قانون نظم احلقوق املالية لل( 20)رئيس الوزرا  ويعرض على جملس النواب ويعّد حائزاً على الثقة عند موافقة جملس النواب عليه

على انه الغي بقرار احملكمة االحتاادية العليا وهو ما سناوض البحث فيه يف املبحث الثاين. فال يوجد نص يف قانون اخلدمة املدنية توصيفًا 
لوزرا  والوزير املااد  )الثانية( منه ابنه رئيس الوزرا  فيما خيص موظفي اديوان جملس ا أحكامانه مكلفًا خبدمة عامة فكل ما جا  يف تعريفه يف 

من خيوله( كما مت تعريفه يف القوانني اخلاصة كقانون أو  رئيس الدائر أو  املاتص فيما خيص موظفي وزارته، وعرف الرئيس االعلى ابنه )الوزير
( 22الرتبية رقم ) )املعدل( ابنه الرئيس االعلى لوزارته وكذل  يف قانون وزار  1988( لسنة 40وزار  التعليم العايل والبحث العلمي رقم )

القوانني ذات العالقة فيتم استنباط كونه مكلفًا خبدمة عامة من أو  ولعدم وجواد التوصيف للوزير يف قانون اخلدمة املدنية 2011لسنة 
وراد يف فقد  (21)القضا  وقرارات جملس الدولة هبذا الشأن اليت صدرت عند مطالبة بعض الوزرا  ابحلقوق املتعلقة ابملوظف العام أحكام

حيثيات قرارات جملس الدولة )حيث ان الوزير ال يعّد موظفًا بل يعّد مكلفًا خبدمة عامة( و )وحيث إن الوزير يعّد مكلفًا خبدمة عامة 
املااد  الثانية من قانون اخلدمة املدنية اليت عرفت املوظف ابنه  أحكاموابلتايل فانه ال يعد موظفاً وفق التعريف املذكور وهو املنصو  عليه يف 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

330 

وايضًا ما قرره جملس الدولة يف جمال نظره يف ابدا  املشور  ( 22))كل خشاص عهدت عليه وظيفة ادائمة اداخلة يف املالك اخلا  ابملوظفني((
 بعّده كونه مكلفاً خبدمة عامة. (23)واللقب العلمي القانونية إلحدى الوزارات يف مدى استحقاق الوزير ملاصصات اخلدمة اجلامعية

 وعليه فإّن الوزير اليعّد  لتزاماتويتماثل الوزير مع عضو جملس النواب يف احلقوق واإل
ابنتها   ، إّن الوزير ميارس عمله بصفة مؤقتة فُيعني ملد  حمداد  تبدأ من اتريخ تعيينه وتنتهي يف األحوال الطبيعيةاألولموظفًا عامًا لسببني، 

دمته الدور  التشريعية للربملان، يف حني أّن املوظف ميارس عمله بصفة ادائمة، والسبب الثاين، إّن قواعد تعيني الوزير ومسؤوليته وانتها  خ
دمة املدنية قوانني اخل حكامختتلف لمامًا عن القواعد اليت خيضع هلا املوظف العام ويغلب عليها ادائمًا الطابع السياسي، فهو غري مشمول أب

انه يالحظ بصدور قانون التقاعد إال  (277، صفحة 1980)منصور،  قوانني انضباط موظفي الدولة حكاموالتقاعد ملوظفي الدولة، وال خيضع أل
احلقوق التقاعدية للوزير واقرانه ضمن ثنااي ه وقد مت ذكر حكامتغري هذا النهج لشمول املكلف خبدمة عامة أب 2014( لسنة 9املوحد رقم )

 القانون املذكور وهو ما سيتم تناوله تفصيال عند تناول حقوق املكلف خبدمة عامة.
أما  (24): اعضا  جمالس احملافظات واجملالس  احمللية فهم مكلفني خبدمة عامة اثنا  مد  العضوية ألغراض تطبيق قانون العقوابت3

قانون اخلدمة املدنية من  حكامة وعلى مالكها وخيضع ألاداريومدير الناحية فيعّد أعلى موظف  تنفيذ  يف وحدته اإل مقام احملافظ والقائم
وهذا يعين ان احملافظ والقائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذ  يف وحدته  (25)حيث الوظيفة وحقوقها مبا ال يتعارض مع هذا القانون(

املركز القانوين له فان احملافظ يعترب بدرجة وكيل أما  لوحد  وينفذ السياسة العامة للحكومة االحتاادية يف احملافظةة النه يرأس هذه اادارياإل
والقائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام وابلتايل فاهنم يتمتعون ابحلقوق الوظيفية املنصو  عليها يف  (26)وزار 

م خدمة فعلية الغراض العالو  والرتفيع أعماهل أادا وتعد اخلدمة اليت يؤادوهنا يف  (27)من حيث العالو  والرتفيع والتقاعد قانون اخلدمة املدنية
تعيينه جتمع بني االنتااب والتعيني فهو يتم  أادا فاحملافظ يتم تعيينه مبرسوم مجهور  من اتريخ انتاابه وعندها يباخشر مبهامه، ف( 28)والتقاعد

وميكن ان ينتاب جملس احملافظة احملافظ من  (29) ه بطريق االنتااب السر  املباخشر حسب قانون االنتااابت للمجالسانتااب اعضا
 / اثنياً( من قانون احملافظات غري املنتظمة رإقليم.26املااد  ) أحكام إىل خارج جملس احملافظة  استنااداً أو  اداخل

املنتاب هل يعّد موظفًا؟ وان ارا  جملس الدولة مل تكن واحد  فقد اجاب جملس الدولة ة  اداريوقد اثر تساؤال عن رئيس الوحد  اإل
ولديه خدمة وظيفية موظفًا عامًا اذا كان تعيينه قد صدر من سلطة  2003ة املنتاب بعد عام اداريرإحدى قراراته )يعد رئيس الوحد  اإل

قانون اخلمة املدنية استنااداً  حكامة وخيضع ألاداريموظف تنفيذ  يف وحدته اإل. ويف رأ  اخر عن مدير الناحية ابنه )يعد اعلى (30)خمتصة (
من القانون  فهو ال ينضو  حتت مفهوم  12من القانون( )ان اخشغال منصب مدير انحية يكون ابالنتااب استناادًا للمااد   23للمااد  

وتعليقًا على ذل    (31)ف وال يعد موظفًا قرار جملس الدولة(املوظف وغري مشمول ابلنصو  القانونية اليت حتكم الشؤون الوظيفية للموظ
 ت ان االرا  املذكور  صدرت يف الوقت الذ  مل يتوضح املركز القانوين ألعضا  جمالس احملافظات والنواحي وقبل صدور تعديل قانون احملافظا

املدنية بنص القانون )قانون احملافظات غري املنتظمة ابقليم(  قانون اخلدمة حكاماننا نرى ان هذه الفئة يعّدون موظفني الهنم خيضعون ألإال 
وان يف عّدهم مكلفني خبدمة عامة ينحصر فقط يف  ،ويتم انتااهبم من بني اعضا  اجمللس وهو ما يفيد ابهنم جيمعون بني التعيني واالنتااب

( لسنة 10من قانون التعديل الثالث لقانون احملافظات رقم )( 10املااد  ) أحكامجمال انطباق قانون العقوابت، وما يؤيد الرأ  ما وراد يف 
اليت اخشرتطت يف القائممقام ومدير الناحية حتقق خشروط الرتخشيح املطلوب توفرها يف عضو جملس احملافظة وان تكون لديه خدمة  2018

 سنوات (.10وظيفية ال تقل عن )
  القانون العام: أشخاصاحد أو  ن يكون العمل يف خدمة مرفق عام تديره الدولةأ: 3

يندرج حتت هذا الشرط أن يعمل الشاص يف خدمة مرفق عام تديره الدولة ابلطريق املباخشر وينسحب على العاملني يف مرافق       
أو  ملصاحل العامةكانت من اادارات السلطة التنفيذية املركزية كالوزارات واأو   الدولة ممثلة يف سلطاهتا الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية،

ا  ان يكون مفهوم الدولة هنا ابملعىن الواسع حبيث يشمل كافة السلطات  (114، صفحة 2006)كنعان، الالمركزية كالبلدايت واملؤسسات العامة 
 .(172، صفحة 2016)الفالح،  ال مركزيةأو  واألجهز  واالادارات واملصاحل واملرافق والوحدات سوا  كانت مركزية

 أخشاا أحد أو  مباخشر مبعىن ان يدار بواسطة الدولة سلوبفاألصل يف تطبيق هذا الشرط أن يعمل الشاص يف مرفق عام يدار أب
 أحكاماملباخشر  للمرفق العام أن تستادم اساليب ووسائل قانونية مستمد  من  ادار اإل سلوبأل ادار القانون االخرى ويرتتب على اتباع اإل
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املرافق العامة ذات الطابع الوطين واحمللي كمرافق الدفاع، واألمن، والتعليم،  ادار عااد  إل سلوبهلذا األ ادار حيث تلجأ اإل ادار القانون اإل
 .(115، صفحة 2006)كنعان،  والصحة، والقضا ، والبلدايت وغريها

التشكيالت الذ  تطبق بشأنه  إىل  خشار ه عليه واألأحكام النطاق الذ  تسر  األوىلوقد حداد قانون اخلدمة املدنية النافذ يف ماادته 
من ميزانية االوقاف أو  هذا القانون على مجيع املوظفني يف ادوائر احلكومة ممن يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة أحكامتسر  فنصت )

احمللية وال تشمل ضباط اجليش ونواب الضباط وضباط الصف واجلنواد. مع مراعا  ما ينص عليه يف القوانني  ادار العامة وعلى موظفي اإل
 خشاا هذا القانون على األ أحكاموابلتايل ال تسر  اخلاصة ابخلدمة اخلارجية امللحقة هبذا القانون(.  حكاماخلاصة ابملسال  االخرى واأل

اذا وراد نصاً بقوانينهم تقضي بسراين قانون اخلدمة املدنية إال  كاملكلف خبدمة عامة اايً كانت صفتهالذ  تنظم خشؤوهنم تشريعات خاصة هبم  
 مبسائل معينة ويدعم هذا الرأ  حجة مستالصة من نصو  قانون اخلدمة املدنية.

عارضة فان  أو  مؤقتة فلكي تضفي صفة املوظف العام على الشاص يقتضي ان ينقطع خلدمة املرفق العام بصفة ادائمة وليس بصفة
ان توافر إال  كان هذا العنصر يتماثل مبوجبه املوظف و املكلف خبدمة عامة ابهنم يشرتكون هبذا العنصر وذل  ابخلدمة والعمل ملصحة الدولة

قتة لوقت حمداد األجل مؤ إمنا  هذا الشرط يف املكلف خبدمة عامًا ال جيعل منه موظفًا عامًا الن عالقته ابلدولة ليست عالقة ادائمية مستمر 
 حبسب التشريعات اليت تنظم مركزه القانوين.

ني على أّن اكتساب الشاص صفة املوظف العام، يستلزم أن تتوافر فيه عداد من العناصر، اداريخالصة القول يتفق الفقه والقضا  اإل
سلطة اليت لمل  حّق تعيينه قانوانً، ومع انتفا  هذه الشاص العمل بصفة ادائمة يف خدمة مرفق عام وأن يعني من ال إىل اليت تتمثل أبن يعهد

 بعضها تنتفي صفة املوظف العام، وابلتايل تنتفي صفة املوظف العام على كل من يعّد مكلفاً خبدمة عامة.أو  العناصر
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 املبحث الثاين واجبات وحقوق املكلف خبدمة عامة
 واجبات املكلف خبدمة عامة  األول:املطلب  -
 حقوق املكلف خبدمة عامة :املطلب الثاين -

 
 واجبات املكلف خبدمة عامة )واجبات عضو جملس النواب والوزير( األول:املطلب 

القانوين مبا انه قد اختذان من النائب يف جملس النواب والوزير امنوذجًا كمكلف خبدمة عامة لعدم وجواد تنظيم قانوين ينظم مركزه 
 لذل  سنتناول بيان حقوق وواجبات كل منهما وفق ملا أييت:

اليمني الدستورية وان  ادا الصيغة املطلوبة أل 2005( من ادستور مجهورية العراق لسنة 50اليمني الدستورية، حدادت املااد  ) أادا ـ 1
اليمني الدستورية من قبل النواب قبل  أادا اليمني الدستورية بدون عذر مشروع يعّد غيااًب عن حضور اجللسة، ف أادا ختلف النائب عن 

لقيام النائب ببقية الواجبات وحتديد  ساسجوهرية جتعلها ذات طبيعة وجوبية وتكون األ إلتزاماتمباخشرهتم ملهامهم النيابية ملا فيها من 
واجبًا ادستوراي الهنا تراد بنص  األوله االخرى منذ اجللسة اليت يؤاد  فيها اليمني وهذا جيعل اليمني ذ  وجهني استحقاقاته املالية واحتياجات

خشرطًا خشكلياً الوجه االخر لليمني يتمثل بكونه أما  وهذا يعين الوجوب (28، صفحة 2013)جر ،  يقسمأو  الدستور وغالبًا ما تبدأ بعبار  يؤاد 
 . (33)اليمني الدستورية بدون عذر مشروع غياابً عن حضور اجللسة أادا ويعّد ختلف النائب عن  (32)الزماً ملباخشر  النائب مهامه النيابية

ه اما رئيس جملس الوزرا  والوزرا  فيمارس الرئيس مسؤولياته ومهماته املاولة له مبوجب الدستور والتشريعات النافذ  مبوجبه بصفت
ويف جمال عالقته بوزرائه فهو الذ  خيتص بتشكيل ( 34)املسؤول التنفيذ  املباخشر على السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات املسلحة

وان أتادية رئيس  (36)جملس النواب أماميتألف اجمللس من رئيس جملس الوزرا  ونوابه والوزرا  بعد أتاديتهم اليمني الدستورية  (35)جملس الوزرا 
جملس النواب ابلصيغة نفسها املقرر  لعضو جملس النواب ورئيس  أمامجملس الوزرا  والوزرا  اليمني الدستورية تكون قبل مباخشرهتم مهام عملهم 

للمذكورين  1991( لسنة 20( من الدستور، وقد كانت أتادية اليمني يف ظل قانون جملس الوزرا  )79املااد  ) حكاماجلمهورية استناادًا أل
رئيس اجلمهورية ويرجع ذل  الختالف النظام السياسي الذ  كان انفذًا آنذاك وكان االجدر ابملشرع ومنذ تغري النظام السياسي  أمام

قانون جملس الوزرا  املذكور لتعارض نصوصه مع الدستور ومع املتغريات اليت طالت التشريعات النافذ  حىت  إلغا  2005وصدور ادستور 
هذا  حكامتعدل وفقًا ألأو  )تبقى التشريعات النافذ  معمواًل هبا ما مل تلغ إىل ( من الدستور نصًا يشيــــــر130املااد  ) أحكامورادت يف وان 

 الدستور( .
بعذر مشروع يقدره الرئيس فيما خيص إال  ـ حضور جلسات اجمللس واجتماعات اللجنة الذ  هو عضو فيها وعدم التغيب عنها2
عشر أو  ، ويف حالة تكرار غياب النائب من ادون عذر مشروع مخس مرات متتالية(37)جمللس ورئيس اللجنة فيما خيص اجتماعاهتاجلسات ا

وان االثر املرتتب على غيابه  (38)االلتزام ابحلضور إىل مرات غري متتالية خالل الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيهًا خطيًا يدعوه فيه
يف حالة جتاوز غياابته بدون عذر مشروع إال  (39)حالة غيابه نسبة معينة حيدادها اجمللس بنا  على اقرتاح من الرئيس وانئبيهاستقطاع راتبه يف 

الوزير فان اختصاصه بصفته السياسية تتمثل حبضور اجتماعات جملس أما  (40)اكثر من ثلث جلسات اجمللس يف الفصل التشريعي الواحد
املهام املنوطة مبجلس الوزرا  اليت  إىل ( من الدستور اضافة80والتصويت على القرارات اليت يتاذها اجمللس احملداد  يف املااد  )الوزرا  واملناقشة 

( من النظام الداخلي جمللس الوزرا  2تعّد ضمنًا من بني املهام اليت يتولوهنا النه عضواً يف جملس الوزرا  وهي تل  املنصو  عليها يف املااد  )
أو  مرتني يف األسبوع عااد  يف الظروف االعتيااديةأو  جلسات جملس الوزرا  اليت تعقد بشكل ادور  مر  إىل لتزم اعضا  الوزار  ابحلضور.في

لطة عند عقد جلسة استثنائية بناً  على ادعو  رئيس الوزرا . وينشأ هذا اإللتزام من كون الوزير عضوًا يف جملس الوزرا  الذ  ترتكز فيه الس
 لية ويباخشر اختصاصات السلطة التنفيذية يف ظل النظام الربملاين.الفع

معّد مسبقاً  أعمالوحداد النظام الداخلي جمللس الوزرا  آلية حضور الوزرا  يف جلسات جملسه اليت يتوىل اادارهتا الرئيس وفق جدول 
تماع ويكتمل النصاب حبضور اغلبية عداد اعضائه وتتاذ من االمانة العامة جمللس الوزرا  يُبلغ به اعضا ه قبل اربعة اايم من موعد االج

القرارات فيه ابغلبية عداد اصوات اعضائه احلاضرين، وعند تساو  االصوات يرجح اجلانب الذ  صوت معه الرئيس وتكون اجتماعاته 
ولية القانونية فال جيوز أل  عضو وللرئيس أن حيداد خالف ذل  ويقع على عاتق الوزير حضور اجتماعات اجمللس واإل تقع عليه املسؤ  ،سرية
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أبذن مسبق من رئيسه وهو عند وجواد عذر مشروع يربر عدم حضوره، فعند امتناع العضو عن احلضور إال  التالف عن حضور االجتماعات
النظام املذكور  ومل حيداد( 41)جملس النواب بعّده مستقيالً  إىل عمدًا ادون عذر مشروع لثالث جلسات متتالية فمن صالحية الرئيس التوصية

حالة عّد الوزير مستقيال  إىل أثر االستقالة على وضعه ومركزه القانوين لوجواد فارق بني االقالة واالستقالة لورواد النص يف النظام الداخلي
هو املسؤول  ( من الدستور )رئيس جملس الوزرا 78املااد  ) أحكاموحالة االقالة وهو ما يعين الفارق بينهما فحدادت االقالة تكون وفق 

جملس النواب ان يعّد أاي من  إىل التنفيذ  املباخشر عن السياسة العامة للدولة.....وله احلق رإقالة الوزرا  مبوافقة جملس النواب( اذ له التوصية
واًل( من النظام الداخلي /ا16يوماً ولألسباب املذكور  يف املااد  ) 30اعضا  اجمللس مستقياًل يف حالة تعليق عمله يف احلكومة ملد  تزيد على 

اجلهة ومبوجب الدستور فان تنفيذها يكون  إرااد جمللس الوزرا  .فاإلقالة وعّد الوزير مستقياًل أتتيان مبعىن حمداد وهي االبعا  واالقصا  مبحض 
الثقة من احد الوزرا   / اثمناً( الذ  منحت الصالحية جمللس النواب سحب61املااد  ) أحكاممن خالل سحب الثقة استناادًا ملا جا  يف 
املوظف برتكه العمل ألسباب معينة  إرااد االستقالة كمفهوم عام فاهنا تعبري صريح عن أما  ويُعد مستقياًل من اتريخ قرار سحب الثقة، 

قة عنه من قبل جملس يذكرها وحيداد هلا وقتاً للنظر فيها وكان على املشرع حتداد مصري اعتبار الوزير مستقياًل وآلية ذل  فهل يكون بسحب الث
االستقالة  أحكامالنواب بّعده اجلهة اليت منحته الثقة؟ وبرأينا مبا ان الوزير هو مكلف خبدمة عامة وليس موظفًا فليس ابإلمكان تطبيق 

علق ابستقالة هذه الفئة املنصو  عليها يف قانون اخلدمة املدنية حبقه وال يوجد قانون ينظم حقوقه وواجباته فنرى ان املعنيني متشاهبني فيما يت
 وهي بسحب الثقة من جملس النواب.

كشف ذمته املالية هليأ  النزاهة وفقاً للقانون،   إىل /خامساً( من قانون جملس النواب النائب10ـ كشف الذمة املالية: الزمت املااد  )3
بتقدمي تقرير الكشف عن الذمة املالية من املذكورين يف  )املعدل( املكلف وهو امللزم قانوانً  2011( لسنة 30والزم قانون هيئة النزاهة رقم )

/ اوال( من ومن بينهم رئيس وانئبا رئيس واعضا  جملس النواب ورئيس ونواب رئيس جملس الوزرا  والوزرا  ومن بدرجتهم وقد 16املااد  )
وذل  ( 42)/ اوال( منه 17يد احملداد  اليت قررهتا املااد  )حداد القانون املذكور األثر املرتتب على عدم قيام املكلف بتقدمي االستمار  يف املواع

املكلف ما مل  إىل ابيقاف صرف راتبه وخمصصاته وتتوىل جهة انتسابه اخشعار اهليئة بقرار االيقاف حال صدوره وال يصرف الراتب التقاعد 
وللهيأ  يف ( 44)يعاقب ابحلبس مد  ال تزيد على سنةواذا امتنع عن تقدمي االستمار  ادون عذر مشروع ( 43)يقدم ما يؤيد تقدميه االستمار 

 إىل اموال اوالاده ال تتناسب مع موارادهم االعتياادية يرفع أمرأو  اموال زوجهأو  حالة ثبوت وجواد زاياد  كبري  يف اموال املكلف يف امواله
واذا عجز عن اثبات السبب املشروع للزاياد   ( يوماً 90قاضي التحقيق لينظر يف تكليفه ابثبات مصاادر مشروعة هلذه الزاياد  خالل مد  )

  (45)أموال اوالاده يعاقب ابلسجن ملد  ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعاادل قيمة الكسب غري املشروعأو  اموال  زوجهأو  الكبري  يف امواله
ويف حالة كونه موظفًا فان موقفه الوظيفي من ادائرته السابقة  (46)ال جيوز له اجلمع بني النيابة وا  عمل أو منصب رمسي اخر .4

القانوين الذ  جييز له التفرغ يف تشريعات اخلدمة  ساسيُعد مستقياًل من الوظيفة لعدم وجواد تنظيم قانوين لوضعه القانوين، ولعدم وجواد األ
نائب متفرغًا للنيابة فيكون موقفه سليمًا من الناحية القانونية ا  ال /اواًل( منه ال6انه بصدور قانون جملس النواب ّعدت املااد  )إال  املدنية،

الوظيفة اليت كان موظفاً فيها عند انتها  النيابة فلم  إىل / اواًل( من القانون املذكور اليت تضمنت اعاادته8املااد  ) أحكاميعّد مستقيال بداللة 
ن هناك تضارب وتعارض يف صيغة املااد  اعاله الهنا من جهة تضمنت اعاادته للوظيفة اعاادته للوظيفة، وجند اإمنا  تراد الصيغة رإعااد  تعيينه

ا مباخشر  بعد انتها  مد  النيابة مبعىن يبقى حمتفظًا بصفته الوظيفية، ومن جهة اخرى تضمنت إليه ا  ان وظيفته ما زالت قائمة وتتم اعاادته
 الالزمني وهو ما يستدل انه تتبع االجرا ات السابقة بشأنه وهو عّده مستقيال يف حبكمها على وزار  املالية توفري الدرجة والتاصيص املايل

يع حني ان ورواد عبار  تفرغه تغين عن عّده مستقياًل من الوظيفة، كما وحتتسب خدمته النيابية خدمة فعلية الغراض التعيني والعالو  والرتف
متمتعًا بكافة امتيازاهتا وحقوقها من رواتب وخمصصات جمزاًي عن أمر االستقالة وذل  والتقاعد وهو ما يؤكد الرأ  ابن تفرغ النائب للنيابة 

الحتساب تل  اخلدمة لغرض العالو  والرتفيع والتقاعد. النه سبق جمللس الدولة ان ابدى يف حيثيات احدى قراراته يف معرض طلب الرأ  
نتاب عضوًا يف جملس النواب اذا ما اريد اعتباره متفرغًا لعضوية جملس النواب منها بشأن اعااد  تعيني احد النواب، أذ بينت ان املوظف امل

والقرار املذكور جا  قبل صدور التشريع الذ  عّد املوظف املنتاب عضوًا يف  (47)تدخل تشريعي( إىل وبقائه حمتفظًا بصفته الوظيفية حيتاج
وظيفة وا  عمل اخر للنائب نشر املؤلفات والبحوث والقا  احملاضرات والرتمجة جملس النواب متفرغًا للنيابة. ويستثىن من مبدأ اجلمع بني ال

( من قانون جملس النواب وهذا حمل نظر الن النيابة 65املااد  ) أحكاموعضوية اجملالس العلمية اذ ال تعد عماًل اخر حبسب ما جا  يف 
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السلطة التنفيذية   عماليف نطاق األ عماللطات وان يف ممارسته ألتتطلب التفرغ التام للعمل السياسي وهو أتكيد ملبدأ الفصل بني الس
ال تتناسب مع مهامه النيابية وتؤثر عليها ومبا ُيسبب استغالل نفوذه ومركزه للحصول  أعمالكالقا  احملاضرات ورائسة اجملالس العلمية فهي 

وموحدهتا  140بقرار احملكمة االحتاادية العليا رقم )منفعة معنوية وقد حذفت عبار  عضوية اجملالس العلمية أو  على مكسب معني
املااد  كاملة ملا اسلفنا ذكره اعاله، واألمر ذاته ينطبق على الوزير ويستشف ذل  من  إلغا  األوىل(  وكان 2018/احتاادية/اعالم/141

بل ان املشرع ذهب أبعد من ذل  مبنعه من ممارسة بعض  عمالقرارات جمللس قيااد  الثور  )املنحل( هبذا الصداد مبنعه من ممارسة بعض األ
التجارية وأتسيس الشركات  عمالانتها  رابطته الوظيفية ومنها ممارسة األأو  بعد مرور سنة من اتريخ اعفائه من املسؤوليةإال  عمالاأل

والتشريعات اوقع املشرع يف تناقض فمن  حكاماألونرى تناثر  (48)املاتلطة واملسامهة واخلاصة وأتسيس املكاتب االستشارية بكافة انواعها
اهنا  رابطته الوظيفية يف بعض التشريعات رغم ان استئزاره للوزار  ال يعد توظفاً، وعند  إىل جهة ال يعّد الوزير موظفًا ومن جهة اخرى يشري

التقاعد براتب  إىل عن حتقيق ما مكلف به فيحال امعان النظر يف قرارات اخرى جند اهنا تعامل الوزير معاملة املوظف يف حالة فشل الوزير
يعااد تعيينه موظفاً براتب يقل ادرجة عن اقرانه أو  يقل ادرجة واحد  عن الراتب الذ  يستحقه اقرانه من املوظفني حسب قانون اخلدمة املدنية

 ملعرفة حقوق كل الفئات. إليه ها وتوحيدها بقانون واحد يسهل الرجوعإلغا فهناك تناقضات كثري  يف القرارات اليت يتطلب 
يبيع هلا خشيئًا من امواله وأن أو  أن يؤجرأو  أن يقاضيها عليهاأو  استئجار اموال الدولةأو  ـ ال حيق له استادام نفوذه يف خشرا 5

ألغراض أو  ألغراض خشاصيةالتأثري عليها أو  مقاواًل وحيظر عليه التوسط لدى ادوائر الدولةأو  موراداً أو  يربم معها عقدًا بوصفه ملتزماً 
، (50)الدرجة الثانية يف الوظائف الدائمة اليت حتت اادارته إىل كما حيظر عليه تعيني من له صلة قرابة به( 49)التعيينات فيها أب  صفة كانت

نظر يف جرائم الفسااد اليت املذكور  هليئة النزاهة كوهنا اجلهة اليت حدادها القانون لل عمالوخيضع املكلف خبدمة عامة عند اتيانه ا  من األ
ابهنا ادعوى جزائية جير   2019( لسنة 30املعدل ابلقانون رقم ) 2011( لسنة 30/اثلثاً/أ( من قانون هيئة النزاهة رقم )1عرفتها املااد  )

هم وفق املوااد اليت التحقيق فيها بشأن جرائم سرقة اموال الدولة والرخشو  واالختالس والكسب غري املشروع وجتاوز املوظفني حدواد وظائف
 230)املعدل( تبد  من املوااد ) 1969( لسنة 111حدادهتا( واملوااد اليت تنطبق على الفئة املذكور  من قانون العقوابت العراقي رقم )

 ( اليت تعّد من جرائم الفسااد .240و 239و  236و 235و 234و 231و
حلال حبسب قانون الوزار  اليت يستئزرها اليت حتداد على سبيل احلصر وزارته فياتلف ا عمالاما واجبات الوزير يف نطاق ممارسته أل

املباادئ العامة اليت حتكم اختصاصاته يف جمال اخلدمة املدنية من حيث التعيني  إىل الرجوع إىل اليت له حق ختويلها اضافةأو  مهام الوزير
ت االنضباطية ومنح االجازات بكافة انواعها اليت تعّد بعضها من وترخشيح ملنصب الدرجات العليا كاملدرا  العامني والرتفيع وفرض العقواب

ة يف وزارته وخيتلف األمر حبسب ادارياإل عمالاالختصاصات احلصرية للوزير واما غريها فهي رإمكانه ختويلها طاملا الغاية منه تسيري األ
ه  حيث ان القانون قد ينيط ابلوزير صالحية معينة ومينع ختويلها من خيولأو  الصالحية املقرر  بنص القانون حىت ولو مل يذكر القانون فيه نص

 ا بنص صريح ابهنا صالحية خشاصية .يصفهأو  للغري
 حقوق املكلف خبدمة عامة ) حقوق عضو جملس النواب والوزير( :املطلب الثاين

 : احلصانة 1
يتمتع عضو جملس النواب ابحلصانة عما يديل به من آرا  يف أثنا  ادور  االنعقااد وال  -/اثنياً( على أنه ))أ63نصت املااد  ) 

إذا كان متهمًا جبناية إال  ال جيوز إلقا  القبض على العضو خالل مد  الفصل التشريعي -احملاكم بشأن ذل . ب أماميتعرض للمقاضا  
ال جيوز إلقا  القبض على  -إذا ضبط متلبسًا ابجلرم املشهواد يف جناية. جأو  غلبية املطلقة على رفع احلصانة عنهومبوافقة األعضا  ابأل

إذا ضبط متلبساً ابجلرم أو  إذا كان متهماً جبناية ومبوافقة رئيس جملس النواب على رفع احلصانة عنهإال  العضو خارج مد  الفصل التشريعي
املتعلقة حبصانة عضو جملس النواب وهي تعين  (51)( على احلصانة الربملانية7ا نص قانون جملس النواب يف املااد  )املشهواد يف جناية((، كم

 عدم جواز اختاذ االجرا ات اجلزائية حبق النائب يف غري حالة التلبس ابجلرمية وهي امتياز ادستور  يتمتع به النائب بوصفه ممثاًل للشعب
 )بذاته فهي ال ترفع عن الفعل املنسوب له صفة اجلرمية لكنها توقف اختاذ االجرا ات اجلنائية حىت أيذن اجمللس بذل  أو  وليس بشاصه

 املااد  اعاله من الدستور. أحكامومل أيِت القانون جبديد فهو تراديد ملا نصت عليه  (2021 ,اخلالد )
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مفهوم احلصانة الربملانية وجد اهنا نوع من احلماية القانونية اليت يكفلها الدستور ملمثلي الشعب من اعضا  جملس  إىل وابلرجوع
وهي احلصانة اليت  :النواب حىت يستطيع النائب أتادية عمله وهذه احلصانة على نوعني الربملانية املوضوعية واإلجرائية، حصانة موضوعية

مدنيًا عن األفكار واألقوال اليت يديل هبا اداخل اجمللس أو  محاية العضو من عدم املسا لة جنائياً  إىل وهتدفيتمتع هبا أعضا  الربملان 
النواب ما يوراده من وقائع اثنا  ممارسة عمله يف جملس أو  و يعين عدم مسا لة النائب عما يبديه من ارا  .(5، صفحة 1994)بطيخ،  وجلانه

يف احدى جلانه وكذل  تشمل املناقشات أو  وتشمل اخلطب واالقوال واآلرا  والتقارير اليت تصدر عن النائب اثنا  جلسات اجمللس
اثنا  مناقشة مقرتحات القوانني وكذل  االسئلة الشفوية واملكتوبة اليت توجه يف حالة أو  اللجانأو  واملداوالت اليت تتم يف جلسات اجمللس

 جز  من االجرا ات القضائية يف كل اجلرائمأو  احلصانة الربملانية االجرائية فهي تعين )أتجيل تنفيذ كلأما  (2019)احلصانة الربملانية ، تجواباالس
إال  خارجهأو  الفصل التشريعيبعضها حبق عضو جملس النواب املتهم ابرتكاب جرمية غري مشمولة ابحلصانة املوضوعية خالل مد  أو 

كما يقصد هبا ميز  اجرائية يقررها القانون يف خشاص   (2019)احلصانة الربملانية ،  رئيسه(أو  بعد ان يتم استحصال االذن من جملس النواب
. (10، صفحة 1985)عامر، حتقيقًا لغاية عامة أو  ملصلحة معترب بعض قواعد االجرا ات اجلنائية العامة محاية أو  استثنا  على انطباق كل

وعدلت احملكمة االحتاادية العليا عن قراراهتا السابقة بشأن استحصال موافقة جملس النواب بشكل مطلق عن اية جرمية يتهم هبا ااًي من 
عدم جواز تنفيذ مذكر  القبض الصاادر  عن جرمية جناية غري مشهواد  متهم هبا عضو اعضا ه واقتصار ذل  حبالة واحد  فقط وهي )

بعد استحصال االذن وفيما عدا ذل  تتاذ االجرا ات القانونية بدون موافقة إال  خارجهأو  جملس النواب خالل مد  الفصل التشريعي
)احلصانة الربملانية ،  واملاالفات اليت ال عالقة هلا بعمله اداخل اجمللس( رئيسه يف حالة اهتامه ابرتكاب جرمية من جرائم اجلنحأو  جملس النواب

2019)
الشروع فيه وُعّد ذل  مبد  عام جديد عدل عن املبدأ أو  وهو ما يعين ان اجلرائم املشهواد  ال حيتاج االذن فيها كجرائم القتل 

خارجه. وهو مبدأ جيد مهم اتت به احملكمة لسيااد  أو  النواب لرفع احلصانة اثنا  الفصل التشريعيالسابق الذ كان يقرر مفاحتة جملس 
 ادولة القانون ال الفوضى وانعدام املسؤولية.

وال غرابة يف أن الكالم عن احلصانة كأحد احلقوق اليت يتمتع هبا الوزير يرتبط ابحلصانة الربملانية اليت يتمتع هبا اعضا  الربملان،    
 متعذل  ألن االصول الربملانية تقتضي أن يتم اختيار الوزرا  من بني أعضا  الربملان، أ  أن الوزرا  حيملون الصفة النيابية ومن حقهم الت

 .(110، صفحة 2008)سعيد،  ابالمتيازات اليت يتمتع هبا أعضا  الربملان ومنها احلصانة الربملانية
 : احلقوق املالية2

 ( من82أصبح هناك إلتزام قانوين بتنظيم احلقوق املالية للوزرا  فرضته املااد  ) 2005بصدور ادستور مجهورية العراق لسنة 
 .(53)2011( لسنة 27صدر قانون رواتب وخمصصات جملس الوزرا  رقم ) ساس. وعلى هذا األ(52)الدستور

حتديد حقوق رئيس جملس النواب وامتيازاته بقانون، إذ تنص املااد   إىل 2005ادستور مجهورية العراق لسنة  أخشاركما  
وانئبيه وأعضا  اجمللس بقانون((، ومل ينظم قانون جملس النواب رقم /أواًل( منه على أن ))حتداد حقوق وامتيازات رئيس جملس النواب 63)
 حكاملمتع املشمولني أب إىل ( من القانون املذكور63املااد  ) أحكامتضمنت إمنا  حقوق رئيس واعضا  جملس النواب 2018( لسنة 13)

نون كما القانون جبميع احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هبا اقراهنم يف جملس الوزرا  ورائسة جملس الوزرا  يف كل ما مل يراد به نص يف هذا القا
وافقة التعليمات اليت يصدرها رئيس جملس النواب ابلتوافق مع انئبيه ومب إىل القانون حكامحتديد الرواتب االمسية للمشمولني أب إحالةومت 

 .(54)اجمللس وحدادها بسقف الرواتب االمسية املمنوحة ألقراهنم يف جملس الوزرا  ورائسة جملس الوزرا 
 فما ادون وقد األوىلان قانون رواتب موظفي الدولة ال ينطبق على اعضا  جملس النواب والوزرا  النه ينطبق على موظفي الدرجة 

( من هذا القانون مع 3,8ب الوظيفي والتقاعد  للوزرا  اليت نصت عليها املوااد )لتحديد الرات( 55)2011لسنة  27صدر قانون رقم 
 25/2/2013أن هذا القانون قد مت نقضه من قبل احملكمة االحتاادية العليا جبلستها املنعقد  بتاريخ إال  منحهم خمصصات منصب.

( 26كما صدر قانون رقم ). 2005/اواًل( من ادستور مجهورية العراق لسنة 90املااد  ) حكاموذل  لعدم ادستوريته لتشريعه خالفًا أل
نظم رواتب وخمصصات رائسة اجلمهورية والرواتب التقاعدية وفق نسبب حدادها القانون حبسب سنوات اخلدمة وصدر  2011لسنة 

لرائسية كما نظم الرواتب التقاعدية الذ  حداد الرواتب االمسية واملاصصات ا 2011( لسنة 28قانون وخمصصات جملس النواب رقم )
الفرت  السابقة على أما  انه الغي بقرار احملكمة االحتاادية لعدم ادستوريته،إال  ه بنسبة حمداد  حبسب سنوات اخلدمةحكامللفئة املشمولة أب
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التقاعدية ألعضا  اجمللس الوطين  من قانون احلقوق األوىلفقد أُقر لرئيس اجمللس النيايب احلقوق التقاعدية مبوجب املااد   2005ادستور 
( منه رئيس جملس 37ومنح مبوجب املااد  ) (56) 014( لسنة 9, وقد عااد قانون التقاعد املوحد رقم ) 2005( لسنة 14املؤقت رقم )

( من القانون اليت حدادت ضوابط منح الرواتب التقاعدية, مما ادفع احملكمة االحتاادية العليا بناً  21النواب راتباً تقاعدايً استثناً  من املااد  )
)الغا  امتيازات،  2014( لسنة 9وحد رقم )( من قانون التقاعد امل37قرار بعدم ادستورية املااد  ) إصدار إىل هاأمامعلى ادعوى أقيمت 

م مؤقتة ولعدم أعماهلالن  أعمالولكثر  االمتيازات اليت يتمتع هبا النائب يف الربملان ابلشكل الذ  ال يتناسب مع ما يؤادوهنا من  (2014
الذ  نظم راتب الوزير وتاله صدور قراره  2013( لسنة 349قراره املرقم )وجواد تنظيم قانوين لرواتب الفئة املذكور  اصدر جملس الوزرا  

الذ  نظم رواتب الرائسات والوزرا  واعضا  جملس النواب ووكال  الوزرا  وفق جدول مرفق به للمستمر  2015( لسنة 333املرقم )
( من قانون 14/ اوال( و )11  مبوجب املاادتني)املاصصات فاهنم يتقاضون املاصصات املقرر أما  ،ابخلدمة والرواتب التقاعدية هلم

% من الراتب 50الرواتب وحتجب املاصصات كافة املمنوحة مبوجب قرارات وتعليمات سابقة وختفض خمصصات املنصب لتكون بنسبة 
 االمسي.

خشغلوا منصبهم بعد اتريخ وقد نظم الراتب التقاعد  للفئة املذكور  مبوجب القرار اعاله واوقف صرفه مبوجب قرارات سابقة للذين 
 أحكام( سنة وفق 50( سنة وعمر ال يقل عن )15ويعااد احتساب الراتب التقاعد  ملن لديه خدمة تقاعدية ال تقل عن ) 9/4/2003

الراتب يف احتساب  أساس( من قانون التقاعد املوحد النافذ ويعتمد سلم الرواتب املقرر يف القرار ك21وال واثنيا( من املااد  )أالبندين )
 التقاعد .
فقد اوراد به تنظيمًا للحقوق التقاعدية العضا  جملس النواب وفق  2018( لسنة 13ال انه بصدور قانون جملس النواب رقم )إ

ت ( اذا كان15) إىل التقاعد مبرسوم مجهور  ابن تبلغ اخلدمة التقاعدية للمشمول هبا إىل معاادلة حسابية الواراد  يف قانون التقاعد رإحالتهم
تقل عن ذل  على ان يسداد ادفعة واحد  التوقيفات التقاعدية ومينح من مل يبلغ )اخلمسني( من عمره نصف احلقوق التقاعدية اليت يتقاضاها 
لو  اقرانه يف سنوات اخلدمة حلني اكماله اخلمسني من العمر. وهي خمالفة صرحية لقانون التقاعد املوحد يعين ان هذه الفئة تستحق التقاعد و 

مد  الوالية االنتاابية اذا مل تكن اقل  إىل نت لديه خدمة مد  خشهر واحد فهم يشغلون مناصبهم ملد  اربع سنوات فيمكن ان تبلغ خدمتهكا
( سنة الن 15) إىل ( سنة، يف حني ان هناك معاادلة منصو  عليها يف قانون التقاعد املوحد نظمت كيفية تبلغ اخلدمة15) إىل من ذل 

خشروط االستحقاق للحقوق التقاعدية املطلوبة يف املوظف  اخشرتطت اخلدمة والعمر جمتمعني وليس منفرادين ويف حالة عدم توافر هذه 
 ابملشرع عدم حتديد األوىلالشروط ابن تكون اخلدمة اقل من ذل  فانه يستحق مكافا  تقاعدية بنسبة حمداد  وفق سنوات اخلدمة، لذا كان 

 ه.أحكامراتب التقاعد  للفئة اعاله الن قانون التقاعد املوحد ينطبق على املكلف خبدمة عامة وابلتايل يسر  عليهم كافة ال
/  141وموحدهتا  140( من قانون جملس النواب بقرارها املرقم )13وقد حكمت احملكمة االحتاادية العليا بعدم ادستورية املااد  )

تقاعد اعضا  جملس النواب عن بقية الفئات املشمولة بقانون التقاعد املوحد وهو يتعارض  حكاميه لمييز أل( النه ف2018احتاادية / اعالم /
القانون  أمامالتقاعد. وحنن نؤيد هذا القرار لرتسيخ مبدأ املساوا   إىل حالةمبدأ املساوا  يف خشروط اإل أقرتمع السياسة العامة للدولة اليت 

القوانني املنظمة للتقاعد املتفرقة يف تشريع واحد ليشمل   أحكامقانون التقاعد املوحد بتوحيد  إصدارا املشرع من وأتكيدًا للغاية اليت توخاه
املكلفني خبدمة عامة، كما يقتضي تغيري التسمية على ما يتقاضاه النائب ابن يسمى مكافأ  خشهرية وليس راتبًا الن أو  كل موظفي الدولة

املكافأ  فاهنا حمداد  بزمن معني وما يستتبع ذل  عدم مشوهلم ابحلقوق التقاعدية النه ال يستحق تقاعداً عن أما  الراتب له صفة ادورية مستمر 
 مد  قصري  من عمله استحق عنها مكافأ  مبا يسهم يف ختفيف كاهل اخلزينة العامة ويوفر املبالغ السثمارها يف اخلدمات العامة.  

ي صورتني مها الراتب الوزار  والراتب التقاعد . ويقصد ابلراتب املبلغ الذ  أساسوزير أتخذ بشكل اما الوزير فأن احلقوق املالية لل
. (107، صفحة 1996)البديع،  مهام الوظيفة والقيام أبعبائها ادا يتقاضاه املوظف خشهرايً مقابل انقطاعه خلدمة الدولة وتكريس جهده أل

تقدير الرواتب بشكل عام وفق أسس علمية يراعى فيها املستوى العام للرواتب والوضع السياسي واالقتصااد  واالجتماعي للدولة، ويتم 
تنظيم رواتب الوزرا  بواسطة تشريعات عاادية تصدر من السلطة التشريعية مما يتيح هلا تعديلها  إىل وهذا األمر كان السبب ورا  توجه الدول

أن ذل  ال ميكن عّده أب  خشكل من األخشكال اعرتاف من املشرع للوزير بصفة املوظف العام،  إال  كلما اقتضت احلاجة ذل .  صعواداً ونزوالً 
لمتع النائب جبميع  إىل أخشاركونه أوجد للوزير وضع قانوين خيتلف كليًا عن وضع املوظف العام مراعا  ملركزه القانوين. فقانون جملس النواب 
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زات اليت يتمتع هبا رئيس جملس الوزرا  ورئيس اجلمهورية رغم عدم وجواد تنظيم قانوين موحد حيداد االمتيازات اليت يتمتع هبا احلقوق واالمتيا
 هؤال  ليتم اعتماادها يف حتديد امتيازات الفئة االخرى.

ازات اليت يتمتع هبا رئيس جملس ان رئيس واعضا  جملس النواب يتمتعون بكافة  احلقوق واالمتي إىل  خشار ومبا ان القانون تضمن األ
نواب رئيس جملس النواب فيتمتعون مبا يتمتع به أما  ان يتمتع  رئيس جملس النواب مبا يتمتع رئيس جملس الوزرا ، إىل الوزرا  وهو ما ينشا

افة احلقوق املاادية واملعنوية فهي نواب رئيس جملس الوزرا ، فيما يعامل أعضا  جملس النواب معاملة الوزرا ، وان احلقوق واالمتيازات تشمل ك
 ورادت عامة مطلقة.

 االجازات  :3
وبذل  فإن  ،( ادورات االنعقااد واليت حدادهتا بثمانية أخشهر يف السنة57يف املااد  ) 2005عاجل ادستور مجهورية العراق لسنة  

ه يف عضو جملس النواب يتمتع بعطلة برملانية أمدها أربعة أخشهر يف السنة، وفضالً عن العطلة الربملانية يتمتع عضو جملس النواب رإجازات عدّ 
 ( تتمثل ابآليت:17أادوار االنعقااد نص عليها النظام الداخلي يف املااد  )

( مخسة عشر يومًا يف كل ادور  سنوية 15جاز  اعتياادية مد  ال تزيد عن )( اإلجاز  االعتياادية:  يتمتع عضو جملس النواب رإ1
 ،(57)للمجلس
/اثنياً( من النظام الداخلي على أنه ))للعضو التمتع ابإلجاز  املرضية املمنوحة له أصولياً...(( 17( اإلجاز  املرضية: تنص املااد  )2

ة على وفق األصول املقرر ، مبعىن أن تكون مشفوعة بتقرير من جلنة طبية  تقيم مبوجب هذه املااد  فإن لرئيس اجمللس التمتع رإجاز  مرضي
تع حالته الصحية وتوصي مبنحه إجاز  ملد  كافية الستعااد  صحته، ويالحظ أن املااد  مل حتداد مد  االجاز  املرضية وتركتها مطلقة مبعىن يتم

الفضل حتديدها لكي ال يستغل املرض بعدم حضور جلسات اجمللس وقد نصت ابالجاز  اليت حيدادها التقرير الط ي ااًي كانت مدته ومن ا
أو  عوقأو  تنتهي فيها العضوية يف جملس النواب ومنها اصابته مبرض عضال إىل االسباب إىل / ساادساً( من قانون جملس النواب12املااد  )

خشروط املرخشح للنيابة أن يكون ساملاً من  إىل مهامه بقرار من جلنة طبية وهو توجه جيد من املشرع وعليه ان يضيف ايضاً  أادا عجز مينعه من 
 تفرغه للنيابة. أماماالمراض لكي ال يستغل املرض ويكون عائقا 

لنسا   فما احلكم لو حصلت هلا ( إجاز  الوالاد : يف حالة تويل املرأ   عضوية اجمللس وهو ما جرى عليه العضوية لكثري من ا3
/ اثنيا( من النظام الداخلي هليئة الرائسة نصت ))...وتقدر هيئة الرائسة حاالت 17الوالاد  خالل فرت  انعقااد ادور  اجمللس، فاملااد  )

ابعبا  عملها ونقرتح ان الوالاد (( فلم حتداد املد  وتركت ذل  لتقدير هيئة الرائسة وكان يقتضي حتديدها مبد  اليت تساعدها على النهوض 
 تكون مبد  عشرين يومًا.

 1960( لسنة 24( من قانون اخلدمة املدنية رقم )50املااد  ) أحكام( االجاز  الدراسية: لمنح االجاز  الدراسية للموظف وفق 4
عليا مبا يتيح االستفااد  من خرباته  الغاية منها تفرغ املوظف تفرغاً اتماً للدراسة للحصول على خشهااد  2009لسنة  14املعدلة ابلقانون رقم 

ان يشغل  2011( لسنة 165العلمية ومبا خيدم جهة عمله، واخشرتطت تعليمات القانون املذكور الصاادر  يف منح االجازات الدراسية رقم )
در جملس الدولة قراره املوظف ادرجة وعنوان وظيفي وهو ما ال يتوافر يف عضو جملس النواب النه مكلف خبدمة عامة وليس موظفا، وقد اص

 فما ادون األوىلابن االجاز  الدراسية لمنح للموظف العام ابعتباره حق من حقوقه فهي لمنح للموظف الذ  يشغل وظيفة تقع يف الدرجة 
از وما ينشئ عن ذل  عدم جو  (58)2008لسنة  22ضمن سلم الدرجات والرواتب امللحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

اجمللس أو  النوابأو  اجمللس احمللي إجاز  ادراسية طيلة مد  الدور  االنتاابية الن عضو جملس احملافظةأو  احملافظةأو  منح عضو جملس النواب
الشروط اعاله حبقه اليت حدادت نطاق سرايهنا على املوظفني العاملني يف ادوائر الدولة   أحكامهو منتابًا فال تنطبق إمنا  احمللي ليس موظفاً 

 1990( لسنة 26كما اهنم مطالبني ابلتفرغ للعمل يف اجمللس وان الدراسة تتطلب التفرغ التام هلا استنااداً لتعليمات الدراسات العليا رقم )
تقرر   2020( لسنة 20انه بصدور قانون أسس تعاادل الشهاادات رقم )إال  (59) للعملوهو ما ال ميكن حتققه يف الفئة أعاله كوهنم مفرغني

الوكال  ومن هم بدرجتهم  واملديرين العامني أو  املكلف خبدمة عامة وأعضا  جملس النواب والوزرا  ومن هم بدرجتهمأو  السماح للموظف
خارجه بصرف النظر عن أو  مبوجب إجاز  ادراسية اداخل العراقأو  توظيفابلدراسة اثنا  ال( 60)ومن هم بدرجتهم والدرجات اخلاصة العليا

انه برأينا جند ان االجاز  لدراسية ال تنطبق خشروطها عل املكلف خبدمة عامة النه ليس موظفاً وان خشروط هذه االجاز  تشرتط ان إال  العمر،
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ان ذل  يتعارض مع إال  ح هلذه الفئة ابلدراسة اثنا  التوظيفيكون موظفاً يشغل احدى الوظائف، لكن من انحية اخرى ان القانون وإن مس
الن الدراسة اثنا  التوظيف ال تعين ان جيمع املوظف بني وظيفته  م بسبب فكر  املسؤولية الكبري  امللقا  على عاتقهمإليه املهام املوكلة

قانون جملس النواب الذ  تضمن تفرغ الفئة املذكور  للنيابة  كما ان يف القانون املذكور تعارض معوالدراسة بل ال بد من التفرغ للدراسة  
الدراسة اثنا  التوظيف خمالفة صرحية للمهام اليت يتوالها النه مكلف مبهمة رئيسية فهو ال ميثل فئة أو  ونرى ان يف منحه االجاز  الدراسية

مصلحته الشاصية وعليه ان يتفرغ للنيابة وال حيق له اجلمع ميثل الشعب اكمله وممثال للمصلحة العامة وليس له ان يبحث عن إمنا  حمداد 
نص صريح مبنع الفئات املذكور  من  إيراادا  عمل اخر فتفسري العمل االخر ميكن ان تكون الدراسة بل ال بد من أو  بينها وبني الدراسة
ملنع املكلف خبدمة عامة من الدراسة  2020( لسنة 20/ اوال( من قانون اسس تعاادل الشهاادات رقم )12املااد  ) إلغا الدراسة ونقرتح 

 الوزرا  ومن يف حكمهم .أو  جملس احملافظةأو  سوا  كان عضو جملس النواب
الذ  حيكم إجاز  املوظف العام الذ   ما تقدم ان اإلجاز  اليت يتمتع هبا اعضا  اجمللس النيايب ال ختضع للنظام القانوين إىل وخنلص

اليت  خيضع لقوانني اخلدمة املدنية، إذ إن املوظف ملزم ابلدوام طيلة أايم السنة، يف حني اهنم ملزمني ابحلضور يف جلسات عند انعقااد اجمللس
 تكون غري حمداد  وليست مستمر   خالل الفصل التشريعي.

ا عضو جملس النواب هي نفسها اليت يتمتع هبا نظرائهم من الوزرا  اذ يتمتع رئيس جملس ومبا ان احلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هب
 ن استنااداً النواب والنواب ابحلقوق واالمتيازات اليت يتمتع هبا اقراهنم يف جملس الوزرا  ورائسة جملس الوزرا  يف كل ما مل يراد به نص يف القانو 

اب وان من اسباب صدوره هو بيان املركز القانوين للرئيس والنائبني واالعضا  ولتحديد واجباهتم ( من قانون جملس النو 63املااد  ) أحكام إىل
وابلتايل ينطبق على   لتزاماتوحقوقهم فهم يتقاضون راتبا مساواي ملا يتقاضوه رئيس الوزرا  وانئباه ويتساوى الوزير مع النائب يف احلقوق واإل

من  خشاا االمتيازات املالية للمسؤولني يف الدولة الذ  حتداد نطاق سراينه على األ إلغا اخريا قانون كالما كل ما اسلفنا بيانه . وقد صدر 
وهي من احملاسن اليت جا  هبا ( 61)2019لسنة  28بينهم رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزرا  والوزرا  واعضا  جملس النواب وغريهم رقم 

اثقلت كاهل امليزانية العامة للدولة وان املشرع أتخر كثريا  2003نظري هلا لسنوات عديد  منذ عام  القانون للتمتع هؤال  ابمتيازات كثري  ال
 يف اقرار هذا القانون.
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 اخلــاتــــــــــــمـــــــــــة
 يتبني لنا جمموعة من النتائج من خالل هذه الدراسة نلاصها مبا أييت:

والتعليمات اليت تفرض على املوظفني االلتزام بقبوهلا  نظمةابهنا عالقة تنظيمية حتكمها القوانني واأل ادار ابإلـ تكيف عالقة املوظف العام 1
 واحرتامها حرصاً على الصاحل العام ومحاية للمرافق العامة من التوقف.

 نظمةاألأو  القواننيأو  مبقتضى الدستور إليه عمل يتصل ابخلدمة عامة بنا  على تكليف يصدر ادا . املكلف خبدمة عامة هو من يقوم أب2
 ليست ادائمة ادار وال يعّد املكلف خبدمة عامة موظفًا عامًا وال تنطبق بشأنه خشؤون الوظيفة العامة اليت تنطبق على املوظف الن عالقته ابإل

 مؤقتة وانه ال يشغل الوظائف الواراد  ابملالك اخلا  ابملوظفني.إمنا 
موحد حيكم املكلف خبدمة عامة حيداد احلقوق اليت يتمتع هبا والواجبات امللتزم أبادائها كما ال يوجد تعدااد ـ ال يوجد تنظيم قانوين 3
 القوانني اخلاصة اليت حتكم كل فئة. إىل املوصوفني ابهنم مكلفني خبدمة عامة مما يوجب الرجوع خشاا لأل
ذل  القانون ليس أكثر كقانون العقوابت العراقي  حكامالشمول أبـ اورادت بعض القوانني وصفاً للمكلف خبدمة عامة ويقتصر ذل  على 4

 )املعدل( . 2014( لسنة 9)املعدل( وقانون التقاعد املوحد رقم ) 1969( لسنة 111رقم )
 . غياب النصو  التشريعية اليت تنظم الوضع املايل للوزير واعضا  جملس النواب فجا ت التشريعات متعارضة متضاربة فصدرت قوانني5

 تعديالت. إىل والغيت وصدرت قرارات جمللس الوزرا  لكنها حباجة
 . يعّد صدور قانون جملس النواب من حماسن التشريع الذ  بني املركز القانوين للنائب ابنه مكلف خبدمة عامة ومتفرغ للنيابة لكنه يفتقد6
 التنظيم القانوين. إىل   الذ  يفتقد هو االخرما يتمتع به اقراهنم من الوزرا إىل حتديد حقوقه وامتيازاته واحاهلا إىل
. استمر تنظيم الرواتب واالمتيازات بقرارات جمللس الوزرا  تعدل بني حني واخر وهو قابل للتغيري حبسب املتغريات االقتصاادية حبيث 7

 يصعب معرفة تل  احلقوق بدقة وبشكل واضح لعدم وحدهتا بتنظيم قانوين واحد.
املكافأ  التقاعدية حيث أو  قانون التقاعد ومشوله ابحلقوق التقاعدية اليت تشمل الراتب التقاعد  حكامة عامة أب. مشول املكلف خبدم8

ألن يعتمد مد  اخلدمة معيارًا ملنح الراتب التقاعد  هلذه الفئة، وهذا أجتاه موفق كونه حيقق مبدأ املساوا  يف تقاضي احلقوق التقاعدية، 
لفرت  قصري  وقد يستحقون عن ذل  راتب تقاعد  إال  الوزرا  قد ال يستمرون يف أخشغال مناصبهمأو  ة كالنواببعض املكلفني خبدمة عام

اخلدمة املشرتطة يف  أساسمدى احليا  وابلتايل يشمل التقاعد من كان موظفا قبل خشغله املنصب وابلتايل حيتسب الراتب التقاعد  عل  
 ه يتقاضى مكافأ  تقاعدية عن املد  اليت قضاها خالل تكليفه.( سنة واال فان15القانون اليت اقلها )
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 التوصيــــــــات
قانون موحد للادمة املدنية تنظم كل خشؤون الوظيفة والتكليف يطبق على كافة موظفي الدولة ادون استثنا  أ  فئة عن أخرى  إصدار. 1

قه بغية حتقيق العدالة واملساوا  وإزالة الفوارق يف الرواتب واملاصصات مبا ينسجم مع املعايري الوظيفة ومبا يسهل على املوظف معرفة حقو 
وبذل  نصل للغاية املرجو  من التشريع وهي سن قوانني  موحد وحتديد املركز القانوين للمكلف خبدمة وحقوقه وواجباته. وواجباته يف قانون

 وتشريعات تواكب احلاجة والتطور.
قاعدية وان ( من الدستور وما يستتبعه ذل  تنظيم راتبه الوظيفي وحقوقه الت82املااد  ) حكامتنظيم احلقوق املالية للوزرا  تنفيذًا أل. 2

 يستحق ذل  حبسب معيار اخلدمة املعتمد قانوانً.
ادون مغاال   وتسميتها ابملكافأ  وليس الراتب  أعمال. حتديد حقوق اعضا  جملس النواب وامتيازاهتم بشكل يتناسب مع ما يؤادوهنا من  3
 ا  قانون يسمح مبنحهم حقوقاً تقاعدية. إلغا و 
( الذ  يسمح للنائب القا  احملاضرات استثنا  من مبدأ عدم اجلمع 65ماادته ) أحكامن جملس النواب يف االستثنا  الواراد يف قانو  إلغا . 4

 بني العمل النيايب وا  عمل اخر.
م والتفرغ هلا إليه الوزير ابلدراسة النه يتعارض مع تنفيذ املهام املوكلةأو  . عدم السماح للمكلف خبدمة عامة كالنائب يف جملس النواب5
 .2020( لسنة 20واًل( من قانون اسس تعاادل الشهاادات رقم )أ/12املااد  ) إلغا ح بذل  ونقرت 
 الدستور والنظام السياسي القائم . أحكاملتعارضه موااده مع  1991( لسنة 20قانون جملس الوزرا  رقم ) إلغا ـ 6
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 اهلوامش
 

                                                           

 ) املعدل( 1960( لسنة 24رقم )( : املااد  ) الثانية ( من قانون اخلدمة املدنية 1
 ( : نفس املااد  املذكور  . 2
 . 15/8/2011اتريخ  4203( : منشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد 3
 . 8/2/2010اتريخ  4143( : منشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد 4
 . 10/3/2014اتريخ  4314يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد  منشور ،2014( لسنة 9( من قانون التقاعد املوحد رقم )1/7( : املااد  )5
على ))تكون مد  الدور  االنتاابية جمللس النواب أربع سنوات تقوميية تبدأ أبول جلسة له وتنتهي  2005/أواًل( من ادستور مجهورية العراق لسنة 56( تنص املااد  )6

 بنهاية السنة الرابعة(( .
 . 2005/اواًل( من ادستور العراق لسنة 72( : تنظر احكام املااد  )7
 مستشار مساعد ( ،حماتفظ ،وزير مفوض ،مفتش عام ،ج مدير عام ،( حدادت الوظائف  ابملااد  اعاله وهي أ : الوظائف اخلاصة ـ ب  عميد8
 . 1981( لسنة 1077(  حتداد جدول وظائف الدرجات اخلاصة مبوجب قرار جملس قيااد  الثور  )املنحل( رقم )9

 .  16/7/2018اتريخ  4499: منشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد  (10
 .2005/اثلثاً( من ادستور مجهورية العراق لسنة 49( املااد  )11
 .2005/اثنياً( من ادستور مجهورية العراق لسنة 49( املااد  )12
 .9/11/2020( يف 4603)( نشر قانون انتااابت جملس النواب العراقي يف جريد  الوقائع العراقية العداد 13
 .14/2/2008( يف 4061( نشر قانون اهليئة الوطنية العليا للمسا لة والعدالة يف جريد  الوقائع العراقية العداد )14
 / رابعاً( من قانون انتااابت جملس النواب العراقي .8( املااد  )15
املتعلق بتسريب  1996( لسنة 132ظاهر  او خفية جرمية خملة ابلشرف وقراره املرقم )عد االقراض بفائد   1997( لسنة 68( : قرار جملس قيااد  الثور  رقم )16

جرائم اخراج االادوية بصور  غري مشروعة وجرائم االرهاب املذكور  يف قانون مكافحة االرهاب  1994( لسنة 39االسئلة االمتحانية جرمية خملة ابلشرف وقراره املرقم )
 . 2005( لسنة 13رقم )
 سابعاً ( من القانون اذ عدلت تسمية القانون اىل ) قانون هيئة النزاهة والكسب غري املشروع ( 2ر احكام املااد  )(: تنظ17
 .2005/أواًل/ج( من ادستور مجهورية العراق لسنة 9( تُنظر: املااد  )18
 ( من قانون جملس النواب .1( : تنظر احكام املااد  ) 19
 ( من الدستور .76( من املااد  )( : ينظر البندين ) اثنياً و) رابعاً 20
 . 241   2008منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام  15/6/2008( يف  90/2008( قرار جملس الدولة رقم )21
يف ( 94/2016.وقرارها املرقم ) 155  2015منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام  9/8/2015يف  78/2015( قرار جملس الدولة  املرقم 22
 .214   2016( منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام  7/9/2016

الذ  جا  مبدأه القانوين ) ال  214   ،2016منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام  7/9/2016( اتريخ 94/2016( : قرار جملس الدولة رقم )23
 . 2008( لسنة 23مبوجب قانون اخلدمة اجلامعية رقم )يستحق الوزير خمصصات اخلدمة اجلامعية واللقب العلمي املقرر  

  2008( لسنة 21( من قانون احملافظات غري املنتظمة ابقليم رقم )16( : املااد  )24
 ( من قانون احملافظات .21( املااد  )25
 من القانون . 24( املااد  26
 ( من القانون املذكور23( :/ املااد  )27
 ( من القانون 48( املااد  )28
 من القانون  3ااد  ( امل29
 . 102   ،2011منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام  22/3/2011يف  28/2011( : قرار جملس الدولة املرقم 30
) ال خيضع مدير الناحية  133   2012منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لعام   30/9/2012املؤرخ يف  71/2012( قرار جملس الدولة رقم 31

 . 2007( لسنة 65قانون احتساب ممارسة مهنة احملاما  رقم ) الحكام
32) 
 / رابعاً( من قانون جملس النواب .11(  : تنظر احكام املااد  )33
 ( من النظام الداخلي جمللس الوزرا  14( : املااد  )34
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) من الدستور اليت هي مناطة مبجلس الوزرا  80املذكور  يف املااد  )( ومبا انه رئيس جملس الوزرا  يتوىل اادار  جملس الوزرا  وهو ما يعين انه ميارس الصالحيات 35
اثلثاً  ،اثنياً : اقرتاح مشروعات القوانني ،واخلطط العامة واالخشراف على عمل الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزار  ،وهي ) اواًل: ختطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة

خامساً : التوصية اىل جملس النواب  ،رابعاً : اعدااد مشروع املوازنة العامة واحلساب اخلتامي وخطط التنمية ،هبدف تنفيذ القوانني اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات
 خيوله ( .ها او من ابملوافقة على تعيني وكال  الوزرا  والسفرا  واصحاب الدرجات اخلاصة ...، التفاوض بشأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع علي

 2019( لسنة 2/ اثنياً( من النظام الداخلي جمللس الوزرا  رقم )1( : املااد  )36
 / اثنياً( من قانون جملس النواب .10( : املااد  )37
 / اواًل( من قانون جملس النواب 11(املااد  )38
 / اثنياً( من قانون جملس النواب .10( : تنظر احكام املااد  )39
 /اثلثاً( من قانون جملس النواب .11) ( : تنظر احكام املااد 40
 ( من النظام الداخلي جمللس الوزرا  .16لغاية  3( : تنظر املوااد من ) 41
ب خالل  خشهر كانون  ،يومًا من اتريخ توليه الوظيفة او املنصب واتريخ انتها  عالقته هبما 90(: يلتزم املكلف بتقدمي االستمار  ابملواعيد احملداد  أ : خالل 42

 الثاين من كل سنة 
 / اوالً من القانون  18( : املااد  43
 / اوالً من قانون  19( املااد  44
 / اثنياً 19/ سابعاً و املااد  17( تنظر احكام املوااد 45
 وجتد اساسها الدستور  يف احكام املااد   2018لسنة  3/ اوال( من قانون جملس النواب رقم 8( املااد   )46
 . 49  ،2015منشور يف جمموعة قرارات جملس الدولة لسنة  11/2/2015( يف 16/2015قرار جملس الدولة رقم )( : 47
 . 17/6/1996اتريخ  3622منشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد  1996( لسنة 56( : انظر قرار جلس قيااد  الثور  ) املنحل ( رقم )48
 من قانون جملس النواب 9( املااد   49
 النزاهة’ / اواًل( من قانون هي20: املااد  ) (50
 . 2018( لسنة 13( من قانون جملس النواب العراقي  رقم )7( تنظر احكام املااد  )51)

الوزرا   أتكيد على وجوب ختفيض رواتب السلطات العامة ابلدولة وبضمنهم 2011( وقد تضمن قانون املوازنة العامة االحتاادية جلمهورية العراق للسنة املالية 52
 .  2011لسنة  4180(. منشور جبريد  الوقائع العراقية ابلعداد 24مبوجب املااد  )

 .2011لسنة 4214 ( نشر هذا القانون جبريد  الوقائع العراقية ابلعداد 53
ئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس / اثنياً( من القانون اليت عّدت كل من ر 68( من القانون مع االخشار  اىل احكام املااد  )64( :تنظر احكام املااد  )54

 جملس الوزرا  من جهة ونواهبم من جهة اخرى والنواب والوزرا  من جهة اثلثة اقراانً ملقتضيات تنفيذ هذا القانون .
 . 24/10/2011اتريخ  4214(: منشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد 55
 .10/3/2014( يف 4314العداد ) ( نشر هذا القانون يف جريد  الوقائع العراقية56
( مخسة عشر 15على أنه ))للرئيس منح العضو إجاز  اعتياادية مد  ال تزيد على ) 2007( من النظام الداخلي جمللس النواب العراقي لسنة 17( تنص املااد  )57

 يوماً خالل كل ادور  سنوية للمجلس(( .
 .  2011لسنة  165جاز  الدراسية رقم من تعليمات منح اال 4(ـ احكام البند اوالً  من املااد  58
 .111ـ  110  ، 2013منشور يف جمموعة قرارات وفتاوى جملس الدولة لسنة  14/5/2013يف  43/2013(ـ قرار جملس الدولة رقم 59
مل جند يف قوانني   21/12/2020اتريخ  4608(: قانون أسس تعاادل  الشهاادات والدرجات العلمية العربية واالجنبية املنشور يف جريد  الوقائع العراقية ابلعداد 60

مبا يتعلق ابملسائل العقابية  1969لسنة  111( من قانون العقوابت العام العراقي رقم 19/2اخلدمة املدنية أ  تعريف للمكلف خبدمة عامة ابستثنا  أحكام املااد  )
أو عامل أو مستادم أو عامل أنيطت به مهمة عامة يف خدمة احلكومة وادوائرها الرمسية فقط بداللة ما وراد يف مقدمة املااد  املذكور  الذ  عرفه أبنَّه )كل موظف 

 ادارية والبلدية............(وخشبه الرمسية واملصاحل التابعة هلا أو املوضوعة حتت رقابتها ويشمل ذل  رئيس الوزرا  ونوابه والوزرا  وأعضا  اجملالس النيابية واإل
   9/12/2019اتريخ  4566الوقائع العراقية ابلعداد ( : منشور يف جريد  61


