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 المقـــــــدمــــــــة

عمىىىل الىىىرأم مىىىن أن مبىىىفأ المسىىىاواة  ىىىا تىىىولا الوظيوىىىة العامىىىة مىىىن أ ىىىم ال قىىىو  
ظيوا إال أن  ىى ا المسىىاواة ليسىىت مطمقىىة بىى  تىىرف عمي ىىا بعىىض الفسىىتورية  ىىا المجىىا  الىىو 

 .(1)االستثناءات تتعم  بوئة معينة من األشخاص
أخىىر   إلىىل  وتختمىىأ أسىىاليب اختيىىار المىىوظوين العمىىوميين لىىيس  قىىط مىىن فولىىة 

نمىىا تختمىىأ فاخىى  الفولىىة الوا ىىفة مىىن وطىىت ألخىىر الرتبىىاط  ىى ا األسىىاليب بىىالمت يرات  وا 
ية  ىىا كىى  فولىىة و ىىو واطىىا ال يتسىىم باالسىىتقرار عىىافة  طتاىىافاعيىىة واالالسياسىىية واالجتم

ية عمىىىل نسىىىانات اإلعتبىىىار توضىىىي  وتقىىىفيم االإلىىىل  ول ىىى ا تمجىىىل الفولىىىة  ىىىا بعىىىض األ يىىىان
الكواءة  ا تولا الوظيوة العامة عن طريقة اختيار و جز وظائأ يقتار تولي ا  اعتبار

خااىىة مىىن ج ىىة  ومىىن ج ىىة أخىىر   اتعتبىىار عمىىل بعىىض الوئىىات فون أيىىر م مراعىىاة ال
                                                           

 .24غٛفٟ ٘اسْٚ، اٌّثادا اٌّعرّذج فٟ اٌٛظ١فح اٌعاِح، تال داس ٔشش، أٚ عٕح ٔشش، ص (1)
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  ىا اختيىار مىن يقومىون بتىولا الوظيوىة العامىة فون فارةإعطاء ال رية المطمقىة لج ىة اإل
 .(1)ضابط الخااة بتولا الوظيوة العامةأو  شرط االلتزام بلي

 :أهمية البحث
تىىلتا أ ميىىة الب ىىث مىىن أ ميىىة معر ىىة االسىىتثناءات التىىا تىىرف عمىىل مبىىفأ المسىىاواة  

الوظيوىىة العامىىة   منىى ا  ىى ا الم ظىىة يبىىفأ الت مىى  مىىن تطبيىى  مبىىفأ المسىىاواة  ىىا  ىىا تىىولا 
أو  تىىىىولا الوظيوىىىىة العامىىىىة  وأن عىىىىفم تطبيقىىىىد  ىىىىا  ىىىى ا ال الىىىىة ال يعىىىىف مخالوىىىىة طانونيىىىىة 

 فستورية.
 :تساؤالت البحث

 يقوم الب ث عمل عفة تساؤالت من أ م ا:
 تولا الوظيوة العامة.ما  ا االستثناءات التا ترف عمل مبفأ المساواة  ا  -1
 ما  و نظام الوظائأ الم جوزة. -2
  ا اختيار الموظوين. فارةما  ا طريقة  رية اإل -3

 :إشكالية البحث
مخالوة   ا  إن  إن مبفأ المساواة  ا تولا الوظيوة العامة  و مبفأ فستورين ل لك

االسىتثناءات المبىفأ تعىف مخالوىة فسىتورية  لى ا يجىب التورطىة بىين مخالوىة  ى ا المبىفأ وبىين 
  ا منل  عن المخالوة الفستورية. فارةالتا ترف عميد  لكا تكون اإل

 :هدف البحث
بيىىان وتوضىىس االسىىتثناءات التىىا تىىرف عمىىل مبىىفأ المسىىاواة  ىىا إلىىل  ي ىىفأ الب ىىث 

 تىىولا الوظيوىىة العامىىة  والتىىا تعىىف خىىارج نطىىا  المخالوىىة الفسىىتورية  ىىا  الىىة إعمىىا   ىى ا
 االستثناءات.

 :ثفرضية البح
                                                           

ٓ تاٌٛظ١فح اٌعاِح، دساعح ِماسٔح، تحث ِمذَ إٌٝ و١ٍح ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِثذأ اٌّغاٚاج فٟ اٌرع١١ (4)

 .123، ص4113عىٕذس٠حاٌحمٛق، جاِعح اإل
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 ؟مو وم الوظيوة الم جوزة ونطاط ا  ما  و -1
 ما ية مبفأ تكا ؤ الورص  ا تولا الوظيوة العامة؟ -2
مىىا  ىىا ا ليىىة القانونيىىة المتبعىىة  ىىا تطبيىى   ىى ا النظىىام تطبيىى   ىى ا النظىىام  ىىا  -3

 ؟العرا  والفو  المقارنة
كيويىىة التو يىى  بىىين نظىىام الوظىىائأ الم جىىوزة ومبىىفأ المسىىاواة  ىىا تىىولا الوظيوىىة  -4

 ؟لعامةا
 :منهجية البحث

ً  تم استخفام المن ج االسىتقرائا)التجريبا( والمىن ج االسىتنباطا )الت ميمىا(    ضى
المىىىن ج المقىىىارن   يىىىث يسىىىاعف تعىىىفف المنىىىا ج  ىىىا اإل اطىىىة بالموضىىىوع مىىىن جميىىىا عىىىن 

جوانبىىىد  عىىىن طريىىى  اسىىىتقراء وت ميىىى  المعمومىىىات والبيانىىىات  مىىىن ماىىىافر ا األكافيميىىىة 
ً  عىن   الجامعية والفوريات والب ىوث وشىبكة اإلنترنىت  كالكتب  والرسائ االسىتعانة  ضى

 القضائية الاافرة من الم اكم المختاة.  كامباأل
 :خطة البحث

سنتناو   ا   ا الب ث طريقتا االلت ىا  بالوظيوىة العامىة المتىين تعىفان اسىتثناء   
 التوالا: عمل مبفأ المساواة  ا تولا الوظيوة العامة و لك  ا مب ثين عمل

 طريقة الوظائأ الم جوزة.األو  المب ث 
  ا اختيار الموظوين. فارةالمب ث الثانا طريقة  رية اإل

 املبحث األول
 طريمت الىظائف احملجىزة

تعىىىف طريقىىىة الوظىىىائأ الم جىىىوزة إ ىىىف  طىىىر  تىىىولا الوظيوىىىة العامىىىة ويعىىىف  لىىىك  
الوظيوىىىىة العامىىىىة  و ىىىى ا  اسىىىىتثناء  عمىىىىل األاىىىى  العىىىىام والمسىىىىاواة بىىىىين األ ىىىىراف  ىىىىا تىىىىولا

 بوا  ا ال روب بطريقةىىىار عمل بعض األ راف  ا المجتما ال ين أايىىىىىاالستثناء يقت
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 .(1)أير مباشرة كما يمتف لبعض المعاطينأو  مباشرة 
الكوىىىىىىىاءة  اعتبىىىىىىارية عمىىىىىىىل نسىىىىىىانات اإلعتبىىىىىىار أي أن  ىىىىىى ا االسىىىىىىتثناء يوضىىىىىىى  اال 

نتناو   ىىىا  ىىى ا الب ىىىث توضىىىيس مو ىىىوم   وسىىىل ىىىاءوالاىىىً ية  ولكىىىن ال ياىىى  ل ىىىف اإل
الوظيوة الم جوزة ونطاط ا  ا المطمب األو   ثىم نوضىس تطبيى   ى ا النظىام  ىا العىرا  
والفو  المقارنة  ا المطمب الثانا وأخيرا  نب ث نظام الوظائأ الم جوزة ومبفأ المساواة 

  ا تولا الوظيوة العامة  ا المطمب الثالث.

 املطلب األول
 ائف احملجىزة ونطالهامفهىم الىظ
 أوال : مو وم الوظائأ الم جوزة

يقاف بنظام الوظائأ الم جوزة طار تولا بعض الوظائأ عمىل بعىض األ ىراف  
ات خااة ت فف ا السمطة المختاة  ارا  واعتبر   ا النظام استثناء عمل مبفأ عتبار ال

الوئىىات أو  األ ىىراف المسىىاواة  ىىا تىىولا الوظيوىىة العامىىة  إ  أن  ىى ا الوظىىائأ ت جىىز أولئىىك
عر انىا  أو  ويمتنا فخول ا عمل أير م ويكون  لك عافة  ب ىفأ رف فيىن  ىا عنى  الفولىة 
 .(2)من جانب ا بالجمي  ل ؤالء األ راف عمل ما ب لوا من تض يات  ا سبي  الوطن

 كون   ا الوظائأ ت جز ل ؤالء األ راف  النتيجة ال تميىة لى لك أن ىا تسىتبعف مىن  
عامىىة  ىىا االلت ىىا  والتنىىا س عمي ىىا بىىين جميىىا مىىن يرأىىب  ىىا تىىولا الوظيوىىة القواعىىف ال

 لتمىىىك العامىىىة وتخضىىىا تبعىىىا  لىىى لك لنظىىىام خىىىاص ويخضىىىا القبىىىو   ي ىىىا والتنىىىا س عمي ىىىا
 .(3) قط فون سوا ا من بقية طوائأ المجتما الطوائأ

                                                           

د. أشررشأ أٔررظ جعفررش، اٌرٕدرر١ُ اٌذعرررٛسٞ ٌٍٛظ١فررح اٌعاِررح دساعررح ِماسٔررح، داس إٌٙ ررح اٌعشت١ررح،  (1)

 .171.، ص4112اٌما٘شج، 

، 1241، داس اٌفىررش اٌعشتررٟ، د. عرر١ٍّاْ اٌاّرراٚٞ، ِثررادا اٌمررأْٛ اإلداسٞ اٌّظررشٞ ٚاٌعشتررٟ (4)

 .325ص

اٌّحاِٟ عثذ اٌمادس اٌم١غرٟ، ِثرذأ اٌّغراٚاج ٚدٚس٘را فرٟ ذرٌٟٛ اٌٛظ١فرح اٌعاِرح، اٌّىرثرح اٌما١ٔٛٔرح، ( 1)

 .412.، ص4114تغذاد، 
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 ن األسىىاس الىى ي يجىىب أن يقىىوم عميىىة  ىىا اختيىىار األ ىىراف لتىىولا الوظيوىىة العامىىةا  و 
 و مساواة جميا المىواطنين الى ين تتىوا ر  ىي م شىروط تىولا  ى ا الوظيوىة طبقىا  لمقىانون  

الخىىروج مىىن  لىىك  تخاىىص بعىىض الوظىىائأ لوئىىة معينىىة مىىن  فارةولكىىن ربمىىا يكىىون لىىإ
ً   يىىث ت جىىز الوظىىائأ القيافيىىة لم ىىزب  سىىبابالمىىواطنين طىىف يكىىون  لىىك لأ سياسىىية مىىث

 .(1)خابات وال ي تكون لد سمطة ال كمالمنتار سياسيا  الوائز  ا االنت
نسىىىاناجتماعيىىىة و  سىىىبابوطىىىف يكىىىون  لىىىك أل  ية كمىىىا  ىىىو ال ىىىا   ىىىا  جىىىز بعىىىض ا 

الوظىىىائأ لماىىىابا ال ىىىروب التىىىا تطىىىورت وسىىىائم ا  تىىىل أاىىىب ت أضىىىرار ا ال تىىىر م 
اجتماعيىىىة كمىىىا  ىىىو ال ىىىا   ىىىا  جىىىز بعىىىض  سىىىبابطىىىف تكىىىون ألأو  عسىىىكريا  أو  مىىىفنيا  

 تخاىص كبيىرإلىل  لمعجىزة   ى ا الوظىائأ ال ت تىاجأو  العامىة الوظائأ نتيجة الكوارث
مسىىىتو  جيىىىف مىىىن الكوىىىاءة الجسىىىمانية وال تسىىىري عمي ىىىا الشىىىروط العامىىىة لمتعيىىىين أو إلىىىل 

وتخاىىص لطوائىىأ معينىىة ممىىن ت ممىىت طىىفرا  كبيىىرا  مىىن ويىىًت ال ىىروب  يكىىون التنىىا س 
 .(2) يما بين   ا الطوائأ  ا تولا   ا الوظيوة

نظىىام الوظىىائأ الم جىىوزة ال يوجىىف إال  يىىث تتىىوا ر  كمتىىد المشىىروعة ولمىىا كىىان  
و ىىا  مايىىة مىىن تقىىرر لماىىم ت م  ىىا منا سىىة ا خىىرين الىى ين  ىىم  ىىا وضىىا أطىىو  مىىن 

تشىىىىىويد  ىىىىىا  فون إكمىىىىىا  أو  المسىىىىىتويفين ب ىىىىى ا النظىىىىىام ب كىىىىىم مىىىىىا أاىىىىىاب م مىىىىىن عجىىىىىز
فعا  خطيىىرا  لمبىىفأ اىىً يت م لتىىولا الوظيوىىة العامىىة ولكىىن  ىى ا االسىىتثناء طىىف يعمىى  تاىى
 ىىو مجاممىىة أو  المسىىاواة  ىىا تىىولا الوظيوىىة العامىىة نىىتج مىىن تشىىريا الوظىىائأ الم جىىوزة

 .(3)أن تقرر ل م أسبقية  ا االلت ا  ب اأو  لبعض الوئات ت جز ل م
 ثانيا : نطا  الوظائأ الم جوزة

 ات خااة  من معتبار تكمن عمة وجوف الوظائأ الم جوزة  ا  ماية األ راف ال 

                                                           

د. ِظافٝ عاٌُ عثرذ   إٌففرٟ، اٌّغراٚاج ٚدرذٚد٘ا فرٟ ذرٌٟٛ اٌٛظ١فرح اٌعاِرح، دساعرح ِماسٔرح،  (1)

 .24، ص4113اٌّٛطً، و١ٍح اٌمأْٛ جاِعح 

، 1253، ِاثعرح اٌفاِعرح اٌّغرٕظررش٠ح، 4د. دغر١ٓ اٌرذٚسٞ، إعرذاد ٚذرذس٠ة اٌمررٜٛ اٌثشرش٠ح،   (4)

 .111ص

 .411د. ِظافٝ عاٌُ إٌٔففٟ، ِظذس عاتك،  (1)
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الظىىىىروأ أو  مىىىىن شىىىىاركوا  ىىىىا ال ىىىىروب ف اعىىىىا  عىىىىن الىىىىوطن  ومىىىىن م  ىىىىرمت م الطبيعىىىىة 
ال  نيىىة وأاىىب وا  ىىا وضىىا ال يىىؤ م م أو  الخااىىة مىىن التمتىىا بكامىى  طىىوا م الجسىىمية 

أو  لمكابىىىىفة مشىىىىا  ال يىىىىاة بىىىى ات القىىىىفر مىىىىن الكوىىىىاءة والقىىىىوة مىىىىا أيىىىىر م مىىىىن األاىىىى اء 
كسىىىب عيشىىى م نتيجىىىة ظىىىروأ أجبىىىرت  األشىىىخاص الىىى ين  قىىىفوا  جىىىاءا أعمىىىال م ووسىىىائ 

 .(1) قف  ؤالء األشخاص لوظائو مإلل  سياسة معينة وبالتالا اتخا الفولة عمل 
ن الوظائأ الم جوزة ل ا نطا  خاص ال تمتف ل ير الوظائأ الفنيا  ا ال يكى  إ 

التنظيما  أما الوظائأ الرئيسية  األا  ال يشمم ا   ا النظام لكن ال يترتب عمل  لك 
إلىىل  ي  ماىىم ة  ىى ا الوئىىات عمىىل الماىىم ة العامىىة  ألنىىد كممىىا تقىىفمنا بالوظىىائأتوضىى

أعمل كانت المسىئولية أكبىر  وتطمىب  لىك ج ىف بىفنا وعقمىا اكبىر   يجىب مىنس المرشىس 
لموظيوىىىة العامىىىة اىىىً ية تتىىىوازن وتىىىتًءم مىىىا مسىىىتمزمات  ىىى ا الوظيوىىىة بمىىىا يمكنىىىد مىىىن 

عىىىىىام الىىىىى ي يعمىىىىى  بىىىىىة باىىىىىورة مسىىىىىتمرة ت مىىىىى  أعباء ىىىىىا وواجبات ىىىىىا مىىىىىا سىىىىىير المر ىىىىى  ال
 .(2)ومنتظمة
المشرع يىوائم بىين  ى  الوئىات الى ين  كىر م  ىا ال اىو  عمىل بعىض  إن  ول  ا 

الوظائأ  تل تكون ل م وسيمة مشروعة لعيش م عن طري  األجر ال ي ي امون عمية 
المسىاعفات بمىا يىؤفي لر ىا معنويىات م مىن أو  مقاب  عمم م ولىيس عىن طريى  اإلعانىات

نا يىىة وبىىين سىىىير المرا ىى  العامىىة باىىىوة منتظمىىة وفائمىىىة مىىن نا يىىة أخىىىر  وتىىلتا  ىىى ا 
الموائمىىىىة بشىىىى    ىىىى ا الوئىىىىات لىىىىبعض الوظىىىىائأ التىىىىا تتوىىىى  وطىىىىفرات م فون مزا مىىىىة مىىىىا 

 .(3)أشخاص آخرين
 استثنائيا   يرف عمل األا  العاموبما أن نظام الوظائأ الم جوزة يعتبر نظاما   

                                                           

أشررشأ أٔررظ جعفررش، اٌحمررٛق اٌذعرررٛس٠ح ٌٍّٛظررة اٌعرراَ، شررشوح اٌمظررش -د. ِحّررذ أٔررظ جعفررش ٚد (1)

 .122، ص4112ٌٍاثاعح، 

ِحّررٛد عررا ة أٌثٕررا، ِثررذأ اٌمررأْٛ اإلداسٞ فررٟ اٌّررٛاي اٌعاِررح ٚاٌٛظ١فررح اٌعاِررح، داس اٌفىررش د.  (4)

 .155، 152اٌعشتٟ، دْٚ روش ذاس٠خ إٌشش، طض، 

د. تذٚٞ عثرذ اٌعٍر١ُ عر١ذ ِحّرذ، ِثرذأ اٌظرالد١ح فرٟ اٌٛظراةة اٌعاِرح ٚبرّأاخ ذاث١مرٗ، دساعرح  (1)

، 1ٌٛبررررعٟ، داس إٌٙ ررررح اٌعشت١ررررح اٌمررررا٘شج،  ِماسٔررررح ترررر١ٓ اٌشررررش٠عح اإلعررررال١ِح ٚاٌمررررأْٛ ا

 .142،ص4114
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 امىىة الىى ين تتىىوا ر  ىىي م شىىروط تىىولاواطنين  ىىا تىىولا الوظيوىىة العو ىىو المسىىاواة بىىين المىى
الوظيوىىة العامىىة عنىىف التعيىىين  يجىىب أن يطبىى   ىىا أضىىي  ال ىىفوف الممكنىىة  يىىث تجىىري 
ن كانت تختمأ  ا مىفا ا  أأمب الفو   ا طوانين ا الوظيوية عمل إعما    ا القاعفة  وا 

ا مىىىن تقريىىىر  جىىىز الوظىىىائأ و ىىى ا مىىىا تتضىىىمند تشىىىريعات بعىىىض الىىىفو  كىىىانكمترا و رنسىىى
أو  لمم ىىابين القىىفماء بينمىىا تطمىىب بعىىض الىىفو  أن يكىىون الم ىىارب طىىف أبىىً بىىًء   سىىنا  

أايب  ا المعىارك بعجىز جزئىا و ىو معمىو  بىد  ىا ماىر و لىك بقاىف التضىيي  مىن 
طاعىىفة  جىىز الوظىىائأ لمم ىىاربين القىىفماء   ال كمىىة مىىن  ىى ا النظىىام  ىىو ت قيىى  أ ىىفاأ 

يىىة بمىىا ال يضىىر بالماىىم ة العامىىة  يىىث تكوىى  الفولىىة لىىد  يىىاة مسىىتقرا ية واجتماعإنسىىان
 .(1)كالتزام يقا عمي ا لقاء ما طفمد لموطن

بعىىىض الىىىفو  لىىىم تمتىىىزم ب ىىى ا القاعىىىفة عمىىىل  ىىىإن  مىىىن  ىىى ا ال قىىىائ  عمىىىل الىىىرأمو  
الوظىىائأ إلىل  أطًط ىا كالتشىريا األلمىانا إ  يوسىىا مىن نطىا  نظىام الوظىىائأ الم جىوزة

 .(2) جز بعض الوظائأ العسكرية ل امما بطاطة الم ارب القفيمالعميا مث  
مجموعىة الوظىائأ إلىل  ومن  نا ير  البعض أن نظام الوظىائأ الم جىوزة يمتىف 

ن طاىىر الوظىىائأ الم جىىوزة عمىىل الوظىىائأ الىىفنيا فون  العميىىا والىىفنيا عمىىل  ىىفإ سىىواء وا 
اواة بىى   ىىو الوجىىد ا خىىر العميىىا طاىىر بىىفون مبىىرر وموارطىىة مخالوىىة لمقىىانون ولمبىىفأ المسىى

لممساواة ألند ما با  ال ين أبموا  ا سبي  الوطن بًء   سنا  ترتب عميىد أاىابت م بعا ىة 
مسىتفيمة أثنىىاء العمميىات العسىىكرية  لى لك تكمىىن العبىرة  ىىا  قيقىة األمىىر بمىف  اىىً ية 

 .(3)الورف لمقيام بلعباء الوظيوة  أيا  كان نوع ا

 املطلب الثاني
 نظام الىظائف احملجىزة يف العراق والدول املمارنتنطاق تطبيك 

 الخروج عن مبفأإلل  إن كوالة مبفأ التضامن االجتماعا بين المواطنين طف أف  
                                                           

، 1271د. ِحّذ اٌغ١ذ اٌذِاطرٟ، ذ١ٌٛرح اٌٛظراةة اٌعاِرح، داس اٌض٠ٕرٟ ٌٍاثاعرح ٚإٌشرش، اٌمرا٘شج  (1)

 .451ص

 .451، ص ٗٔفغ اٌّظذس (4)

 .131ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِظذس عاتك، ص (1)
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المسىىىىاواة ألنىىىىاس طىىىىفموا أأمىىىىل مىىىىا عنىىىىف م ف اعىىىىا  عىىىىن الىىىىوطن واىىىىونا  لشىىىىر ة و مايىىىىة 
ق ىم بىالعيش  ىا  يىاة ماال ة  وتقفيرا  لمفور الوطنا ل ؤالء واعترا ا  بوضمد وتسىميما  ب 

األخىى  بنظىىام الوظىىائأ الم جىىوزة كطريقىىة اسىىتثنائية إلىىل  كريمىىة اتج ىىت كثيىىرا  مىىن الىىفو 
لمتعيىىين  ىىا الوظيوىىة العامىىة  ومىىن  ىى ا الىىفو  العىىرا  وماىىر و رنسىىا  سىىنتناو  فراسىىت ا 

  عمل الن و التالا: 
 أوال : نظام الوظائأ الم جوزة  ا العرا 

عمىل  ى ا األسىموب  ىا اختيىار المىوظوين  ىا طىانون عمل الرأم مىن عىفم الىنص  
وعمىىىل الىىىرأم مىىىن ويىىىًت ال ىىىروب التىىىا شىىى ف ا  1961لسىىىنة  14الخفمىىىة المفنيىىىة رطىىىم 

شىىعب العىىرا  والتضىى يات التىىا أعطيىىت بسىىبب تمىىك ال ىىروب  لىىم ياىىفر طىىانون اىىريس 
يضىىمن  قىىو   ىىؤالء الرجىىا  الىى ين ضىى وا بىىلروا  م وأمىىوال م  ىىا  ىىروب ال طائىى  من ىىا 

أو  ليسىىىت  ات جىىىفو  نتيجىىىة ممارسىىىات خاطئىىىة  رضىىىت عمىىىي م  ولىىىم يجىىىري أي ت ييىىىرو 
تعفي  عمل طانون الخفمة المفنية  ولكن أافر مجمس طيافة الثورة المن   مجموعة مىن 

كىىان يعتقىىف أو  القىىرارات الخجولىىة مقارنىىة مىىا  جىىم التضىى يات التىىا طىىفمت لعمىىة يخوىىأ 
ر  ىىىا جريىىىفة الوطىىىائا العراطيىىىة الىىى ي مىىىنس طسىىىوة ال يىىىاة  قىىىف اىىىفر طىىىراأو   لىىىك مىىىن وطىىىلة

زوجات وبنات الش فاء    اختيار المكان ال ي يعممن  يىد بعىف تىوا ر الشىروط القانونيىة 
 . (1)لمتوظأ

" يعىىين المعىىو  القىىافر عمىىل العمىى  وممىىن لىىيس لىىد :وكىى لك القىىرار الىى ي جىىاء  يىىد
يىىتًءم مىىا طابميتىىد مىىورف ثابىىت  ىىا فوائىىر الفولىىة والقطىىاع االشىىتراكا  سىىب م نتىىد وبمىىا 

 .(2)طانون العم  وطوانين وأنظمة وتعميمات الخفمة" أ كاماستثناء من 
أن فوائىر الفولىة والقطىاع االشىتراكا تكىون ممزمىة بتىو ير إلل  وأضاأ   ا القرار 

 .(3)العم  ينسب إلي ا المعوطين

                                                           

 .41/11/1275فٟ  4451اٌعشال١ح تاٌعذد ( إٌّشٛس فٟ جش٠ذج اٌٛلاةع 1225اٌمشاس سلُ ) (1)

 .43/4/1251فٟ  4735إٌّشٛس فٟ جش٠ذج اٌٛلاةع اٌعشال١ح تاٌعذد  435اٌمشاس سلُ  (4)

 1251( ٌغٕح 415اٌفمشج اٌشاتعح ِٓ اٌمشاس سلُ ) (1)
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و ىىىىا طىىىىرار آخىىىىر لمجمىىىىس طيىىىىافة الثىىىىورة المن ىىىى  خاىىىىص راتىىىىب تقاعىىىىفي لعيىىىىا   
أو  العراطىىا مىىن أيىىر منتسىىبا الفولىىة أيىىر المسىىت    قوطىىا  تقاعفيىىة لمىى ي يقتىى  المىىواطن

 .(1)يااب بعجز فائم جراء ال روب
والت ييرات التا ش فت ا الىبًف اىفرت العيىف مىن القىوانين ب ى ا  2113وبعف عام  

الاىىفف  من ىىا مىىن ضىىمن ناىىوص مىىوافا  جىىز لىىبعض الوظىىائأ لوئىىات  ىىفف ا القىىانون 
تخاىىىيص نسىىىبة مىىىن الوظىىىائأ أو  ومن ىىىا أعطىىىل بعىىىض االمتيىىىازات وباىىىورة مباشىىىرة  

سياسىية   سىباب اىموا من ىا ألأو  ألعافا تعيين  ئة معينة من المىوظوين تركىوا الوظيوىة 
 2119( لسىىىنة 21المم قىىىين بالقىىىانون رطىىىم ) 2114( لسىىىنة17و11واىىىفر طىىىانون رطىىىم)

سىىىكرية والعمميىىىات الخىىىاص بتعىىىويض المتضىىىررين جىىىراء العمميىىىات ال ربيىىىة واألخطىىىاء الع
 2115( لسىىىىنة 24اإلر ابيىىىىة وكىىىى لك اىىىىفور طىىىىانون إعىىىىافة المواىىىىولين سياسىىىىيا رطىىىىم )

 2116لسىىىىنة  24  وكىىىى لك اىىىىفر طىىىىانون مؤسسىىىىة السىىىىجناء السياسىىىىيين رطىىىىم (2)المعىىىىف 
وكىى   2113لسىىنة  38  وأيضىىا طىىانون رعايىىة  وي اال تياجىىات الخااىىة رطىىم (3)المعىىف 

فراجد ضمن طانون   ا القوانين لم تومس  ا إرساء ط واعف أساسية متينة ل  ا األسموب  وا 
 الخفمة المفنية .

 ثانيا : نظام الوظائأ الم جوزة  ا جم ورية مار العربية
سىىاير التشىىريا الىىوظيوا  ىىا جم وريىىة ماىىر العربيىىة العفيىىف مىىن الىىفو   ىىا األخىى  

ة  ىىا ب ىى ا النظىىام  وطىىف اىىفرت العفيىىف مىىن التشىىريعات التىىا نظمىىت الوظىىائأ الم جىىوز 
 تشريعات طانونية م كمة لبعض الوئات و م:

البريطانيىىىة الموطعىىىة عىىىام –المعا ىىىفة الماىىىرية  إل ىىىاءعمىىىا  طنىىىاة السىىىويس: أثىىىر  -1
 قىىف ناشىىفت ال كومىىة الماىىرية جميىىا عمىىا   1951والتىىا أل يىىت عىىام  1936

 يطانية مقاب  أن توتس الفولة ل مطناة السويس بترك العم   ا خفمة القوات البر 

                                                           

 .2/3/1255فٟ  4545( إٌّشٛس فٟ جش٠ذج اٌٛلاةع اٌعشال١ح تاٌعذد 275اٌمشاس سلُ ) (1)

 .4111ٌغٕح  14٘زا اٌمأْٛ تّٛجة اٌمأْٛ سلُ  ( ذُ ذعذ4ً٠)

 .4111ٌغٕح  13( ذُ ذعذ٠ً ٘زا اٌمأْٛ تّٛجة اٌمأْٛ سلُ 1)



 )مستل(العامة ةالوظيف تولي في المساواة مبدأ على ترد التي االستثناءات 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 

 .(1)لمعم  ب ية القضاء عمل البطالة أبوابا  
ورأىىىم مىىىا ب لتىىىد ال كومىىىة مىىىن ج ىىىوف  ىىىا تشىىى ي   ىىىؤالء العمىىىا   إال أن ماىىىانا  

 .(2)ال كومة لم تستوعب   ا العفف
مقىررا  تخاىيص الوظىائأ الخاليىة  1955لسىنة  569ل ا  قف افر القانون رطىم  

اة المىىؤ مين وألىىزم  ىى ا القىىانون والتىىا تخمىىو بالكىىافرين الكتىىابا والونىىا المتوسىىط لعمىىا  القنىى
الج ات اإلفارية بضرورة اإلخطار عن الخموات الموجوفة ب ا  وما يتم  ي ا من تعيينات 

توطىأ  1956من بين عما  القناة وعنفما وطا العىفوان الثًثىا ال اشىم عمىل ماىر سىنة
مىىل اإلسىى ام  ىىا القضىىاء عإلىىل  العمىى  بقنىىاة السىىويس األمىىر الىى ي فعىىا ال كومىىة  ينىى اك

بقاىىىف تشىىى ي  العمىىىا   ىىىا  1957لسىىىنة  65 ىىى ا األزمىىىة   لاىىىفر المشىىىرع طىىىانون رطىىىم 
القىىانون  أ كىاممعىفال  لىىبعض  1961لسىنة  129الوظىائأ الىفنيا  ثىىم اىفر القىانون رطىىم 

  ورأىىم  ىىرص ال كومىىة عمىىل إن ىىاء مشىىكمة تشىى ي  عمىىا  طنىىاة 1955لسىىنة  569رطىىم 
التا اىفرت  إال انىد لىم تىتمكن مىن  ى   السويس كما يتضس  لك من القوانين والقرارات
ل ىىرض تاىىوية أوضىىاع  1961لسىىنة  73المشىىكمة جىى ريا  لىى لك تىىم إاىىفار القىىانون رطىىم 

 ؤالء العمىا  تاىوية ن ائيىة  وطىف طضىل  ى ا القىانون بوضىا العامى  المؤ ى   ىا الفرجىة 
سىى ا  المناسىىبة لمؤ مىىة والعامىى  أيىىر المؤ ىى   ىىا الفرجىىة المناسىىبة ل ر تىىد التىىا كىىان يمار 

وب ىى ا السياسىىة الوظيويىىة اسىىتطاعة ال كومىىة الت مىىب عمىىل  ىى ا المشىىكمة وتشىى ي  جميىىا 
 .(3)عما  طناة السويس  ا الوظائأ التا خاات ل م 

المعوطون طبيعيىا  والعىاجزون عىن العمى : تىم تنظىيم عمم ىم بموجىب القىانون رطىم  -2
 .1964لسنة  46

بىًء   سىنا  أثنىاء عممىة  ىا  المجنفين وزوجات وأبناء وأشقاء الش فاء ومىن أبمىل -3
 اووأ القوات المسم ة.

                                                           

ٚأثش٘ررا فررٟ اٌعاللرراخ اٌّظررش٠ح اٌثش٠اا١ٔررح، أ شٚدررح  1214د. ِحّررذ فش٠ررذ دشرر١ه، ِعا٘ررذج  (1)

 .23، ص1255دورٛساٖ، و١ٍح ا٢داب، جاِعح ع١ٓ شّظ، داس اٌض٘شاء ٌألعالَ اٌعشتٟ، 

 .113، ص1257، 1د. فرحٟ فىشٞ، ِثادا اٌٛظ١فح اٌعاِح، داس إٌٙ ح اٌعشت١ح، اٌما٘شج ج (4)

 .134عع١ذ، ِظذس عاتك، ص د. ِحّذ ِحّٛد (1)



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 

 ثالثا : نظام الوظائأ الم جوزة  ا جم ورية  رنسا 
تعف  رنسا من أطفم الفو  تقريبا  التا أخ ت بنظىام الوظىائأ الم جىوزة  بىرأم أن  

  ا النظام يعف أسموبا   فيثا   ا أالبية الفو  األخر   نجفا  ا  رنسا طف طب  وأخ  بىد 
 ا الع ف اإلمبراطوري  يث كانت ت جز الوظائأ لمن أف  الخفمة العسكرية وطف أمىن من

 .(1)الم اربين وظائأ مفنية  ا الجيش
والتطىىور التىىاريخا ل ىى ا النظىىام طىىفيم جىىفا   قىىف اىىفرت العفيىىف مىىن القىىوانين التىىا  

ثىىم عقىىب ال ىىرب  1872يوليىىو 27كانىىت تىىنظم  ىى ا الوظىىائأ  يىىث اىىفر ابتىىفاء طىىانون 
  ثم استقر العم  26/11/1995ثم افر طانون  ا  1923لية األولل افر طانونالعا

بنظىىىىام الوظىىىىائأ الم جىىىىوزة الخىىىىاص بىىىىالموظوين العمىىىىوميين  ىىىىا  رنسىىىىا عمىىىىل اسىىىىتثناء 
الوظائأ الم جوزة من امت انات التساب  وتشم  الم اربين وماابا ال روب واألرام  

 .(2)واأليتام والمعوطين
التشىريا الورنسىا لىم يقاىر  ى ا النظىام عمىل شى    ىإن  تجىااوتماشيا  مىا  ى ا اال 

الوظائأ العامة  ب  امتف أيضا لممشىروعات الخااىة بعىف ال ىرب العالميىة األولىل  يىث 
ألزمىىت  ىى ا المشىىروعات طانونىىا ب جىىز نسىىبة مىىن وظائو ىىا الشىىاأرة لممسىىتويفين مىىن  ىى ا 

مىى  بموجبىىة ل ايىىة سىىنة والىى ي مىىف الع 1961لسىىنة 21النظىىام  وأخيىىرا اىىفر طىىانون رطىىم 
1968(3). 
بىىبعض التعىفيًت ال امىىة تتعمىى  بلنمىىاط  2115وطىف جىىاء المرسىىوم الاىافر سىىنة  

الت ىىا  المعىىوطين بالوظيوىىة العامىىة  يىىث يىىتم الت ىىاط م ب ىىا و قىىا لمىىا ورف الىىنص عميىىد  ىىا 
 ىىى ا المرسىىىوم عىىىن طريىىى  التعاطىىىف عمىىىل أن يىىىتم تثبيىىىت م عمىىىل المىىىًك الىىىفائم  ىىىا مر مىىىة 

 .(4)ال قة
                                                           

، ج (1) ، داس إٌٙ ررح اٌعشت١ررح، اٌمررا٘شج، 4،  1د. ِحّررذ داِررذ اٌفّررً، اٌّٛظررة اٌعرراَ فمٙررا  ٚل رراء 

 .411، ص1242

 .751عاتك، ص ( د. ِحّذ داِذ اٌفًّ، ِظذس4)

 .411اٌّحاِٟ عثذ اٌمادس اٌم١غٟ، ِظذس عاتك، ص( 1)

د. ِحّذ أظ جعفش ٚد. أششأ أٔرظ جعفرش، اٌحمرٛق اٌذعررٛس٠ح ٌٍّٛظرة اٌعراَ، دساعرح ِماسٔرح،  (2)

 .412.ص 4111ششوح اٌمظش ٌٍاثاعح ٚاٌذعا٠ح ٚاإلعالْ، 
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وطىىف وضىىا المشىىرع الورنسىىا عىىفة ضىىمانات تكوىى  لممسىىتويفين االسىىتوافة مىىن كىى   
ال قو  التا تتقرر ل م ومن ا اشتراط نشر القوائم التا تتضمن أسماء م وبيان الوظائأ 
الخاليىىة والتعيينىىات التىىا يىىتم  ي ىىا تخويىى  الىىوزير المخىىتص بالم ىىاربين القىىفماء ولضىى ايا 

القىىانون   أ كىىامياىىفر  ىىا  ىى ا الشىىلن عمىىل خىىًأ  ال ىىرب  ىى  الطعىىن  ىىا كىى  طىىرار
ية وتوجب ىىىىىىا ضىىىىىىمانات التكا ىىىىىى  إنسىىىىىىانات اعتبىىىىىىار ويً ىىىىىىظ أن  ىىىىىى ا التيسىىىىىىير تسىىىىىىتفعيد 

االجتمىىاعا الىى ي ي ىىتم عمىىل الفولىىة أن تمىىف يىىف العىىون لمعىىاجزين وأن تسىىف  اجىىات م وال 
 . سيما أ ا كانوا من ال ين ض وا  ا سبي  الوطن

نسىىىا التو يىىى  بىىىين ماىىىم ة المسىىىتويفين مىىىن الوظىىىائأ ولقىىىف  ىىىاو  المشىىىرع الور  
الم جىىىوزة وبىىىين الماىىىم ة العامىىىة وماىىىم ة العمىىى  الىىىوظيوا  وضىىىا مىىىن الشىىىروط مىىىا 
يتضمن سًمة سير المر   العىام بانتظىام   ىنص عمىل ضىرورة تىوا ر الاىً ية البفنيىة 

 ي ىا   والم نية التىا تتناسىب مىا طبيعىة الوظىائأ الم جىوزة  تىل يكىون لىد  ى  التعيىين
وطىىرر عىىفم جىىواز عىىز  الموظىىأ المسىىتويف مىىن  ىى ا النظىىام وال بعىىف انقضىىاء  تىىرة زمنيىىة 
 معينة يقضي ا  ا التفريب لر ا طفراتد الم نية والوظيوية واإلفارية  وا  ا لم يستطيا النق 

وظيوىة أخىر    تقىوم الج ىة اإلفاريىة بالتعىفيًت وال ت مى  الماىم ة العامىة وتراعىا إلل 
 .(1)االمت انات الم نية ال يوية  ا

 املطلب الثالث
 نظام الىظائف احملجىزة ومبدأ املساواة يف تىيل الىظيفت العامت

مىىىىن المعىىىىروأ أن نظىىىىام الوظىىىىائأ الم جىىىىوزة لىىىىيس إال وسىىىىيمة اسىىىىتثنائية لتىىىىولا  
الوظيوىىىىة العامىىىىة وا  ا كىىىىان مبىىىىفأ المسىىىىاواة يعنىىىىا تكىىىىا ؤ الوىىىىرص بىىىىين جميىىىىا المىىىىواطنين 

 ىى ا الوظىىائأ عمىىل طىىفم المسىىاواة فون إلىىل  كىىز م القانونيىىة  ىىا التقىىفمالمتمىىاثمين  ىىا مرا
لماىم ة  ئىة عمىل  سىاب بقيىة الوئىات األخىر   وأن  جىز  فارةاإلأو  تفخ  من المشرع

بعىىض الوظىىائأ يعىىف بىىً شىىك خروجىىا  عمىىل مبىىفأ المسىىاواة واسىىتثناء  منىىد سىىواء   جىىزت 

                                                                                                                                                      

 .427د. ِحّذ اٌغ١ذ اٌذِاطٟ، ِظذس عاتك، ص،  (1)

 .157ظ جعفش ٚد. أششأ أٔظ جعفش، ِظذس عاتك، صد. ِحّذ أٔ (4)
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ي م إ ا كانت  ناك ظروأ خااة  تقرر ل م األولوية  ا تولي ا  والأو  بعض الوظائأ
جعمت ا أير طافرة عمل التزام م الوظائأ ب ات القفر من الكواءة ما بقية الوئات ألند ال 

ات التىىىا عتبىىىار بعىىىض االأو  يعقىىى  أن ت جىىىز وظىىىائأ لمجىىىرف مراعىىىاة الظىىىروأ الخااىىىة
 ت يط ب  ا الوئات إ ا ما سمس ل ا ب  ا التارأ ألابس االستثناء  و األاى  واألاى 
 ىىو االسىىىتثناء وألاىىىبس مبىىىفأ المسىىاواة  ىىىا تىىىولا  ىىى ا الوظىىائأ مجىىىرف مبىىىفأ نظىىىري  قىىىط 

 .(1)وألبعفت الكثير من الوظائأ عن مست قي ا
ات التىا عتبىار ل لك ال بف من التوري  بىين التكييىأ القىانونا ل ى ا النظىام وبىين اال 

 لىىىك ال  ىىىإن  ية نإنسىىىاات اعتبىىىار ات التىىىا يقىىىوم عمي ىىىا  ىىى ا النظىىىام عتبىىىار يقىىىوم عمي ىىىا  اال
 جىز الوظيوىة ل ى ا الوئىات بى  يعتبىر اسىتثناء مىن األاى  العىام  أال  اعتبىارين ض مىن 

 .(2)و و المساواة بين المواطنين  ا تولا الوظيوة العامة
وأنىىىد يعتبىىىر نىىىوع مىىىن االسىىىتقرار المىىىافي والنوسىىىا ألولئىىىك العىىىاجزين والماىىىابين  

ار العام  أال و ىو المسىاواة بىين المىواطنين أي وسيمة تخرج عن اإلط إن  واألرام   ل لك
 ا التقفيم لموظائأ العامة يعتبر استثناء  يجب عفم التوسا بىد وعمىل الىرأم مىن كى  مىا 

ات التىا يقىوم عمي ىا  إال أنىد يبقىل اسىتثناء مىن عتبار طيام   ا النظام واال أسبابطي  عن 
 .(3)األا  العام

العىام وأنىد يمثى  مخالوىة لمبىفأ المسىاواة  وعف ا الوقد الورنسا استثناء  مىن األاى  
األشىخاص أو  اال تمام بمام ة بعض الوئاتإلل   ا تولا الوظيوة العامة  وأند يستنف

القيىىىىاس أو  وال سىىىىيما الىىىى ين أبمىىىىوا  ىىىىا ال ىىىىرب بىىىىًء   سىىىىنا  لىىىى لك ال يجىىىىب التوسىىىىا  ي ىىىىا
 .(4)عمي ا

مىن وسىائ  اختيىار وعمل الىرأم مىن أن المشىرع العراطىا لىم يتضىمن  ى ا الوسىيمة  
النا ىىىى   بىىىى  كانىىىىت  نىىىىاك  1961لسىىىىنة  24المىىىىوظوين  ىىىىا طىىىىانون الخفمىىىىة المفنيىىىىة رطىىىىم 

                                                           

 .444د. ِحّذ عاٌُ إٌٔففٟ، ِظذس عاتك، ص (1)

 .444د. ِحّذ إتشا١ُ٘ دغٓ، ِثذأ اٌّغاٚاج فٟ ذمٍذ اٌٛظ١فح اٌعاِح، ِظذس عاتك، ص (4)

 .141د. ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِظذس عاتك، ص (1)

 .441اٌّحاِٟ عثذ اٌمادس اٌم١غٟ، ِظذس عاتك، ص (2)
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مجموعىىة مىىىن القىىىرارات التىىا تاىىىفر مىىىن مجمىىا طيىىىافة الثىىىورة المن ىى  بإعطىىىاء المعونىىىات 
الماليىىة وشىىمول م بىىبعض الرعايىىة والمسىىاعفات الطبيىىة والماليىىة  وعمىىل الىىرأم مىىن النسىىبة 

مقىىىىىابمت م بالعر ىىىىىان أو  أمىىىىس ال اجىىىىىة إلي ىىىىىا مىىىىىن كىىىىرف لمجميىىىىى   الكبيىىىىرة التىىىىىا  ىىىىىا  ىىىىىا
)ترمى ( الىبعض ا خىر  ىا أو   مأطىرا لمتض يات التا طفمو ا لموطن و قفوا بعضا  مىن 

 قىىف م لمىىن كىىانوا يعيمىىون م عمىىل الىىرأم مىىن الت ييىىر  ىىا السىىمطة الىى ي  ىىفث  ىىا العىىرا  
ة وأن ىم م مىوب عمىل أمىر م  ىا وم ما طيى  عىن م   ىم كىانوا يقىاتمون باسىم السىمطة السىابق

جعم ىىا وظىىائأ معينىىة ت ىىفف ا السىىمطة المختاىىة وأن يىىتم التعيىىين مىىن طبىى   يئىىة مركزيىىة 
تقوم بعممية التعيين بفال  من جعم ا  ا أيفي ك  وزارة عمل  فا ألن  لك سيساعف عمل 
ف توعي  فور الرطابة عمىل  ى ا ال يئىة والت قى  مىن  سىن تقىفير  ى ا الج ىة ألعمىا  طواعى

اعتىىىفاء عمىىىل مبىىىفأ أو   ىىى ا الوئىىىات  ىىىا ال ىىىفوف التىىىا وضىىىع ا المشىىىرع فون توسىىىا  ي ىىىا
المسىىىاواة  ىىىا تىىىولا الوظيوىىىة العامىىىة  وأن تعطىىىا مجموعىىىة مىىىن االمتيىىىازات واالمت انىىىات 
لمت قى  مىن اىىً ية كى  شىخص لموظيوىىة التىا ستسىنف إليىىة ألنىد أ ا جىر  التعيىىين فون 

ابميىىة المرشىىس سىىينعكس  لىىك عمىىل أفاء ىىم لعمم ىىم إجىىراء عمميىىة التوا ىى  بىىين الوظيوىىة وط
 .(1)واإلضرار بالمام ة العامة 

 املبحث الثاني
 يف اختيار املىظفني دارةحريت اإل

سىىىىنتناو   ىىىىا  ىىىى ا المب ىىىىث االسىىىىتثناء الثىىىىانا بعىىىىف نظىىىىام بعىىىىف نظىىىىام الوظىىىىائأ  
 .(2)وظوي االتعيين المطم   ا اختيار مأو   ا االختيار فارةالم جوزة  أال و و  رية اإل

 ىىا اختيىىار المىىوظوين  الطريقىىة أيىىر العافيىىة  فارةتعىىف  ىى ا الطريقىىة  ىىا  ريىىة اإل 
التا ترف عمىل مبىفأ المسىاواة  ىا تىولا الوظيوىة العامىة  وسىوأ نتنىاو   ىا  ى ا المطمىب 

 ىىىىا اختيىىىىار المىىىىوظوين  فارةمو ىىىىوم  ريىىىىة اإلاألو  ثىىىىًث مطالىىىىب نتنىىىىاو   ىىىىا المطمىىىىب 
 ىا اختيىار المىوظوين  فارةانا نتنىاو  تطبيقىات نظىام  ريىة اإلونطاط ا  و ا المطمىب الثى

                                                           

 .142( ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِظذس عاتك، ص1)

 .142د. ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِظذس عاتك، ص (4)
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 ىىا  فارة ىىا العىىرا  وبعىىض الىىفو  المقارنىىة  و ىىا المطمىىب الثالىىث نتنىىاو  نظىىام  ريىىة اإل
 االختيار ومبفأ المساواة  ا تولا الوظيوة العامة  وعمل الن و التالا: 

 املطلب األول
 االختيار ونطالها دارةمفهىم حريت اإل

  ا االختيار فارةمو وم  رية اإل أوال :
 فارةالتعيين المطم   ا  الىة إطىً  يىف اإلأو   ا االختيار  فارةتت ق   رية اإل 

جىىىراءات   ىىىا اختيىىىار مىىىن تشىىىاء مىىىن المىىىوظوين فون أن تكىىىون ممزمىىىة بإتبىىىاع أسىىىاليب وا 
تكىون  ىا ال كىم الو يىف عمىىل كوىاءة مىن تختىار م لتىولا الوظيوىىة  فارةخااىة  أي أن اإل

 .(1)لعامة  فون أن يخضا  لك االختيار لرطابة أي ج ة  كومية  أم أير  كومية ا
وما تطور   ا األسموب أابس االختيار من بين مىن تتىوا ر  ىي م الشىروط التىا  

جراءات خااة  .(2)ت فف ا القوانين والموائس  ولكن فون أن تكون ممزمة بإتباع أساليب وا 
 ىىا اختيىىار المىىوظوين لوتىىرة طويمىىة   يىىث   قىىف كانىىت  ىى ا الطريقىىة  ىىا السىىائفة 

يعم  ال زب الى ي يوىوز  ىا االنتخابىات بتعيىين المىوظوين بواسىطة رجىا  سياسىيين )أي 
ال ىىىزب الوىىىائز( ويقىىىوم أعضىىىاء وأناىىىار ال ىىىزب الوىىىائز باالنتخابىىىات بتعييىىىن م بالوظيوىىىة 

 .(3)العامة
ن ا توظىت ونتيجة لكثرة مبافئ   ا الطريقة  قف عفلت عن ا الكثير من ا  لفو  وا 

يضىي  ب سىب الظىروأ السىائفة  ىا أو  ب ا بالنسبة لبعض الوظىائأ التىا يتسىا نطاط ىا
كىىى  بمىىىف  وأنىىىواع الوظىىىائأ الموجىىىوفة  يىىىد   لىىىك أن الوظىىىائأ العميىىىا يتجمىىىل  ي ىىىا الطىىىابا 
فارت ىىا المباشىىرة  ىىا تنويىى  سياسىىت ا  ولىى ا  السياسىىا  ويعىىف شىىاأمو ا مسىىانفين لم كومىىة وا 

                                                           

، اٌرررذاس اٌع١ٍّرررح اٌذ١ٌٚرررح، ٚاٌرررذاس اٌ ماف١رررح ٌٍٕشرررش 1،  4د. ٔرررٛاأ وٕعررراْ، اٌمرررأْٛ اإلداسٞ، ن (1)

 .42، ص4111ٚاٌرٛص٠ع، عّاْ، األسدْ، 

ي اٌعاِررح ٚاٌٛظ١فررح اٌعاِررح، داس اٌفىررش د. ِحّررذ عررا ة أٌثٕررا، ِثررادا اٌمررأْٛ اإلداسٞ فررٟ األِررٛا (4)

 .127اٌعشتٟ، تذْٚ عٕح ٔشش، ص

، ِاثعرح 1،  1د. دّذٞ أ١ِٓ عثذ اٌٙادٞ، اإلداسج اٌعاِح اٌّماسٔح أعرا١ٌة اٌثحرث ٚذاث١ماذٙرا، ج (1)

 .111اٌّعشأ تغذاد، اٌعشاق، تال عٕح ٔشش، ص
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ال رية  ا ش     ا الوظائأ من بين من تث  ب م  ا تنوي  سياسة الفولة  ةفار تترك لإ
و ا مقفرت م عمل تنوي  ا و ا التمثي  الفبموماسا  ل لك يتم طاىر  ى ا الوظىائأ عمىل 

 .(1)شري ة معينة من المجتما 
الثقىىىة  ىىىا أسىىىاس اختيىىىار الشىىىخص لتىىىولا الوظيوىىىة العامىىىة  ممسىىىمطة  تعىىىفلىىى لك  

ن  ريىىىة اختيىىىار الشىىىخص مىىىن بىىىين األشىىىخاص الىىى ين تتىىىوا ر  ىىىي م المختاىىىة  ىىىا التعيىىىي
شىىروط تىىولا الوظيوىىة العامىىة فون مراعىىاة الشىىروط الشىىكمية واإلفاريىىة المعقىىفة مىىن وسىىائ  

ً  المسىابقة االنتخىاب  يىث تسىتعم  أو  االلت ا  لطري  العافي لتولا الوظيوة العمة مىث
أيىىىر ممزمىىىة بقواعىىىف  فارةباشىىىرة  ىىىاإل ىىىا اختيىىىار مىىىن تشىىىاء لتىىىولا  ىىى ا الوظىىىائأ م فارةاإل

 .(2)م ففا  ا االختيار من بين المتقفمين لتولا الوظيوة العامة
 وال ي ىتج عمي ىا وال تخااىم طضىائيا   ىا  ى ا االختيىار ألن  ى ا الوظىائأ ت تىىاج 

تىولا إلىل  موااوات خااة ال يمكن تقييم ىا   االختيىار  ىا  ى ا الوسىيمة ال ي ىفأإلل 
  العنااىىر كوىىاءة واىىً ية بىى  يجىىب أن يكىىون الىىوالء التىىام لنظىىام الوظيوىىة  قىىط بل ضىى

عقائىىف سياسىىية أو  عىىفم اعتنىىا  أ كىىارأو  االنسىىجام مىىا سياسىىة الفولىىة أو  ال كىىم القىىائم 
 كىر عقائىفي م ىفف  لى لك تكىون  ى ا أو  تخالأ ما تبناا نظام ال كم من سياسىة معينىة 

الوظيوىة اإلفاريىة والوظيوىة السياسىية الوظائأ عافة ليست إفارية خالاة ب  عمل  ىفوف 
بالمعنل الم فف بكى  من ىا وتعىف وظىائأ م مىة لمفولىة  إ  أن ىا تقىوم برسىم وتنويى  سياسىة 

 .(3)الفولة العامة  ا المجاالت المختموة ويطم  عمي ا عافة الوظائأ العميا
 ةفار المطمقىىة  ىىا االختيىىار  ىىو اسىىتقً  اإل فارةالخًاىىة أن المقاىىوف ب ريىىة اإل 

 ا اختيار بعض األ راف لبعض الوظائأ العامة  فون إتباع ا ألي من الوسائ  العافيىة 
 ا االلت ا  بالوظىائأ العامىة  ولكىن  ى ا ال يعنىا  ريت ىا  ىا الت مى  عىن بقيىة شىروط 

                                                           

 .121، 122د. ِحّذ عا ة أٌثٕا، ِظذس عاتك، ص (1)

 .155عاٌُ إٌٔففٟ، ِظذس عاتك، صد. ِظافٝ  (4)

د. ِحّرررذ سفعرررد عثرررذ اٌٛ٘ررراب ٚد. إترررشا١ُ٘ عثرررذ اٌعض٠رررض شرررحارج، أطرررٛي اإلداسج اٌعاِرررح، داس  (1)

 .111، ص1225، عىٕذس٠حاٌّاثٛعاخ اٌفاِع١ح، اإل
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التعيىىين األخىىر  مىىن عفمىىد  إ  أن  ىى ا الشىىروط يمىىزم توا ر ىىا  ىىا كىى  مىىن يتىىولل وظيوىىة 
 ا  أم أفنل فرجة من فرجات السمم الوظيوا.عامة سواء  كانت وظيوة عمي
  ا االختيار فارةثانيا : نطا   رية اإل

  ىىا اختيىىار موظوي ىىا فون إتبىىاع الوسىىائ  العافيىىة  ىىا االلت ىىا  فارةتعىىف  ريىىة اإل 
 بالوظيوة العامة يأ عفة سمات خااة من ا:

تعىىىىىف  ىىىىى ا الوسىىىىىيمة  ىىىىىا بعىىىىىض الوظىىىىىائأ اإلفاريىىىىىة الكبىىىىىر  كرؤسىىىىىاء اإلفارات  -1
 .(1)لمؤسسات ال كومية  ورؤساء المرا   العامة الم مةوا

والتىىىا يتطمىىىب  ي ىىىا طىىىفر كبيىىىر مىىىن الكوىىىاءة والاىىىً ية التىىىا ال تتىىىو ر  ىىىا إتبىىىاع 
طريقة الترطية و قا  لأطفمية  قط   إ  أن األطفميىة بمورف ىا ليسىت الىفلي  الكامى  والقىاطا 

سىواء  مىن المىوظوين فاخى  تمىك اختيار مىن تىر   فارةعمل تو ر   ا العناار   يترك لإ
أن  لىىك م قىى   فارةمىىن خارج ىا لمتعيىىين  ىا  ىى ا المنااىب  سىىبما تىر  اإلأو  الج ىات 

 . (2)ل سن سير العم  ب  ا الج ات
 التعيين  ا   ا الوظائأ طاف بد استكما  إعطاء الج از السياسا المنوط ب ىم 

كىىون مىن المًئىىم أخىراج  ىى ا شىؤون الفولىة شىىلن م  ىا  لىىك شىلن الىىوزراء  ومىن ثىم ي إفارة
 ىىىا مىىىن الوظىىىائأ السياسىىىية وان اختيىىىار اعتبار الوظىىىائأ مىىىن نطىىىا  الوظىىىائأ اإلفاريىىىة و 

عزل م متروك لمسمطة التقفيرية لرئيس الفولة  و  ا ما معمو  بد  ا طانون أو  شاأمي ا 
ً  عىىىن السىىىمطة المركزيىىىة ويعىىىين بمرسىىىوم  الم ا ظىىىات العراطىىىا ألن الم ىىىا ظ يعتبىىىر ممىىىث
جم ىىىوري بفرجىىىة خااىىىة ويعتبىىىر الج ىىىة التنوي يىىىة  ىىىا الم ا ظىىىة ويقىىىوم بتنويىىى  القىىىوانين 

 .  (3)المركزية  طةواألنظمة والتعميمات التا تافر من السم
 ىىىا الوظىىىىائأ التىىىىا ي مىىىب عمي ىىىىا الاىىىىب ة السياسىىىىية بقىىىفر أكبىىىىر مىىىىن الاىىىىب ة  -2

اإلفارية الب تة كوظىائأ السىوراء والم ىا ظين وأيىر م   وىا  ى ا الوظىائأ التىا 
                                                           

 .111، ص1221د. ِحّذ د١ّذ تذساْ، لأْٛ اٌٛظ١فح اٌعاِح، داس إٌٙ ح اٌعشت١ح، اٌما٘شج،  (1)

 .411عثذ اٌمادس اٌم١غٟ، ِظذس عاتك، صاٌّحاِٟ  (4)

، ٚورزٌه اٌّرادج 4115ٌغرٕح  41( ِٓ لأْٛ اٌّحافداخ غ١ش إٌّردّح ترئل١ٍُ سلرُ 42اٌّادج سلُ ) (1)

 .1242( ٌغٕح 32( ِٓ لأْٛ اٌّحافداخ سلُ )41سلُ )
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يتطمىىىب  ىىىا شىىىاأمي ا الىىىوالء التىىىام لمنظىىىام القىىىائم وعىىىف التنىىىاطض بىىىين المعتقىىىفات 
ا نظام ال كم  والتا ال تكشىأ عن ىا العىافة السياسية  وبيت تمك التا يقوم عمي 

أو  الوسىىىائ  العافيىىىة  ىىىا االلت ىىىا  والتىىىا تقىىىوم عمىىىل ثقىىىة الج ىىىةأو  االختبىىىارات 
 .(1)الشخص القائم باالختيار  يمن يختارا يتولا الوظيوة العميا

وت ىىىىت مسىىىىئولية اختيىىىىار مىىىىن تىىىىر  لتىىىىولا  ىىىى ا  فارة وىىىىا  ىىىى ا المجىىىىا  يتىىىىرك لىىىىإ
عافة بعض أسرار الفولة التا يكون  ا تسىريب ا ت قى  مخىاطر الوظائأ والتا تتضمن 

معينة  إ ا ما تركت   ا الوظائأ لموسائ  العافية  ا التعيين والتىا طىف تىلتا بلشىخاص 
وأن تىىىىوا رت عنااىىىىر الاىىىىً ية والكوىىىىاءة  ىىىىي م ينقاىىىى م عناىىىىر الىىىىوالء لنظىىىىام ال كىىىىم 

 .(2)وسياسة الفولة
ا  ىىا عمىىل طىىفر مىىن التخاىىص الونىىا  ىىا بعىىض الوظىىائأ الونيىىة والعمميىىة التىى -3

والعمما وأطسام القائم ب ا باوات أخر  كالقفرة عمىل القيىافة واإلشىراأ  ىً  ىا 
سياسية ب تد  ولكن ا طيافية إفارية تتطمىب مىواالة لمسىمطة السياسىية مثى  رؤوسىا 
الجامعىىىىىىات والمعا ىىىىىىف العمميىىىىىىة الكبىىىىىىر  ومراكىىىىىىز الب ىىىىىىوث العمميىىىىىىة وأكافيميىىىىىىات 

 .(3)العموم

 لب الثانياملط
يف االختيار يف العراق وبعض الدول  دارةتطبيك نظام حريت اإل

 املمارنت

كىان  ىى ا الطريقىة  ىىا السىائفة  ىىا القىرن الماضىىا   يىث كانىىت الثقىة الشخاىىية  
  ا أسىاس االختيىار  يىث كىان مرشىس ال ىزب  ىا انتخابىات الرئاسىة بعىف نجا ىد وتوليىة

 .(4)ن اإلفارات ويعين أناارا بفال  عن ملرئاسة يقوم بطرف أناار ال زب المنا س ما
                                                           

 .121د. ِظافٝ عاٌُ إٌٔففٟ، ِظذس عاتك، ص (1)

 .145د. ِحّذ ِحّٛد عع١ذ، ِظذس عاتك، ص (4)

  .111ِحّذ ٠ٛعة تذساْ، ِظذس عاتك، ص (1)

، 1222، عررررىٕذس٠حد. ِاجررررذ ساغررررة اٌحٍررررٛ، اٌمررررأْٛ اإلداسٞ، داس اٌّاثٛعرررراخ اٌفاِع١ررررح، اإل (2)

 .124ص
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 و ناك العفيف من الفو  التا أخ ت ب  ا الطريقة ومن ا العرا  ومار و رنسا: 
  ا االختيار  ا العرا  فارةأوال :  رية اإل

 عنىىف الب ىىث  ىىا أسىىموب االختيىىار ال ىىر لممىىوظوين  ىىا العىىرا  ال بىىف مىىن اإلشىىارة 
الىى ي أانشىى   1956لسىىنة  55خفمىىة المفنيىىة رطىىم أن العىىرا  وطبىى  إاىىفار طىىانون الإلىىل 

 1961لسىىنة  24بموجبىىة مجمىىس الخفمىىة العامىىة  ثىىم اىىفور طىىانون الخفمىىة المفنيىىة رطىىم 
ال ي    م ى  القىانون السىاب   قىف كانىت سىمطة التعيىين مىن  ى  الىوزراء يسىتعمم ا كى  

لعميىا  كىان تعيىن م وزير بالنسبة لوزارتد والفوائر التابعة ل ا أمىا الموظوىون مىن الىفرجات ا
 24مىىن اىىً ية مجمىىس الىىوزراء ورئىىيس الفولىىة  عنىىفما أورف طىىانون الخفمىىة المفنيىىة رطىىم 

أو    ا الوظائأ  ا   ا القانون يكون التعيين  ي ا من    رئيس الفولىة  1961لسنة 
 فارةرئىىيس مجمىىس الىىىوزراء  وأورف طائوىىة مىىىن الىىفرجات الوظيويىىىة يكىىون التعيىىىين  ي ىىا لىىىإ

الوظىىائأ : (1)لمطمقىىة وال ربىىة الكاممىىة  ىىا اختيىىار م و ىىم  سىىبما أورف ىىم القىىانونالسىىمطة ا
مجمىس الخفمىة العامىة  إل ىاء  وبعىف   مفير عىام  م ىا ظ  مىفون طىانونا الخااة  عميف

 قف أنيطت اىً ية  8/1979/ 2 ا 966بقرار من مجمس طيافة الثورة المن   المرطم 
 .(2)م من موظوا الفرجات الخااةمن تخول أو  تعيين الموظوين بالوزراء

أو  أما التعيين  ا الوظائأ القيافية  ا الج از اإلفاري التا يقرر طانون الخفمة 
طىىىوانين خااىىىة وجىىىوب اىىىفور مرسىىىوم جم ىىىوري لمتعيىىىين  ي ىىىا   تبقىىىل لمسىىىمطة اإلفاريىىىة 
ال ريىىة المطمقىىة  ىىىا اختيىىار مىىن يتوال ىىىا  وجىىر  العمىى  عمىىىل اختيىىار مىىوظوا الىىىفرجات 

ة مىىن المىىوالين لم ىىزب آنىى اك  أي  اىىر اختيىىار  ىىؤالء المىىوظوين بمىىف  والئ ىىم الخااىى
لموكىىر العقائىىفي الىىى ي كىىان موجىىوف  ىىىا العىىرا  طبىىى   اىىو  الت ييىىر السياسىىىا  ىىا عىىىام 

  ما تو ر بعض المؤ ًت الونية لش م ا و لك تماشىيا  مىا  كىرة تسىييس الوظيوىة 2113
 سيا   ا ال ياة السياسية  ويكون خاضعا  العامة  لكا يمعب الج از اإلفاري فورا أسا

                                                           

 اٌّعذي. 1241ٌغٕح  42( ِٓ لأْٛ اٌخذِح اٌّذ١ٔح سلُ 5اٌّادج سلُ ) (1)

 .127د. ِظافٝ عاٌُ إٌٔففٟ، ِظذس عاتك، ص (4)
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 .(1)ومتماشيا  ما الوكر السياسا والعقائفي السائف آن اك
الفولىىة  إفارةاىىفر طىىانون  2113وبعىىف  ىىفوث الت ييىىر السياسىىا  ىىا العىىرا  عىىام  

ال ي نص عمل ما يما:" يجب تعيين المفير العام لىفائرة  2114لممر مة االنتقالية لسنة 
سىىكرية وكبىىار الضىىباط مىىن رتبىىة عميىىف  مىىا  ىىو  وكىى لك رئىىيس وأعضىىاء االسىىتخبارات الع

الم كمىىىة االت افيىىىة العميىىىا مىىىن مجمىىىس الىىىوزراء  اىىىرا  وعمىىىل أن تاىىىاف  عمىىىل تعييىىىن م 
 . (2)الجمعية الوطنية"

مجمس الىوزراء اىً ية تعيىين إلل  النا   2115كما ع ف الفستور العراطا لسنة 
 .(3)وزارات والسوراء ورئيس أركان الجيش.."أا اب الفرجات الخااة من وكًء ال

أند يجب عمل المشرع اإلسراع بتشريا طانون الخفمة المفنية و لك أل ميتىد  ونر 
 ىىا معالجىىة شىىؤون الوظيوىىة العامىىة  ىىا العىىرا  عمىىل أن أسىىس عمميىىة وم نيىىة  ىى ا مىىن 

لمراطبىىة ضىىرورة إيجىىاف مقابمىىة  عالىىة ونزي ىىة إلىىل  نا يىىة  ومىىن نا يىىة أخىىر  تىىفعو البا ثىىة
المطمقىىة المتمثمىىة بىىالوزراء  فارةإجىىراءات التعيىىين  ىىا الوظيوىىة العامىىة وال ىىف مىىن سىىمطة اإل

 ا مجا  اختيار الموظوين العموميين عمل أسىاس أن القضىاء  ىو المىً  ا مىن لجميىا 
 أ راف المجتما.

  ا اختيار الموظوين  ا جم ورية مار العربية فارةثانيا :  رية اإل
 ظيوة العامة لم تجر عمل طفر وا ف  ا المرا   التاريخية التا مرتإن تولية الو  

أو  االختيىىىار ال ىىىر أو  ب ىىىا الوظيوىىىة العامىىىة  ىىىا ماىىىر   كانىىىت تتسىىىا فائىىىرة اإلطىىىً  
تضيي  تبعا  لمظروأ السياسية والمن جية التا كانت ت يط ب ا   مم تكىن توليىة الوظيوىة 

وضا جيف  ب  عمل العكس  قىف أزفاف ب 1923العامة  ا مار بعف إعًن فستور سنة 
الوضىىا سىىواء    قىىف طامىىت األ ىىزاب السياسىىية التىىا أخىى ت تعمىى  وتسىىت   مقاعىىف ال كىىم 
ووظائأ ال كومة لمترويج لفعايت ا وتمكين أكبر عفف مىن إتبىاع األ ىزاب وأناىار ا  ىا 

                                                           

ٚد. عظاَ اٌثش صٔفٟ، ٚد. ِٙذٞ عثاط أٌغالِٟ، ِثرادا ٚأدىراَ اٌمرأْٛ اإلداسٞ،  د. عٍٟ تذ٠ش (1)

 .113، ص4117اٌّىرثح اٌما١ٔٛٔح، 

 .4112( ِٓ لأْٛ إداسج اٌذٌٚح اٌعشال١ح ٌٍّشدٍح االٔرما١ٌح ٌغٕح 12اٌّادج سلُ ) (4)

 إٌافز. 4113( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌعشاق ٌغٕح 3اٌّادج سلُ ) (1)
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نزعىة المراكز اإلستراتيجية  ا الفولة  تل لكا تضىمن تثبيىت أطىفام ا  ىا ال كىم   ى ا ال
 .(1)ال زبية زافت من آثار اإلطً   ا التعيين  ا الوظيوة العامة

ونتيجىىىة لىىى لك  قىىىف ظ ىىىرت عىىىفة اتجا ىىىات تطالىىىب باإلاىىىًح  ىىىتم إنشىىىاء مجمىىىس  
وأنىىاط لمجمىس الفولىىة سىمطة الرطابىىة القضىىائية  1946( لسىىنة 112) بموجىب القىىانون رطىم

 فارةال ىف مىن السىمطة التقفيريىة لىإ العامة   كان لىد األثىر الكبيىر  ىا فارةعمل طرارات اإل
القرارات اإلفارية الخااة بالتعيين وخاواا تمك التا  إل اء ا   ا المجا  عن طري  

 .(2)تن رأ عن ت قي  المام ة العامةأو  تس  استعما  سمطت ا 
( الى ي أنشىل فيىوان المىوظوين والقىانون 191افر القىانون رطىم ) 1951و ا عام 

وظوا الفولىىىة الىىى ي كىىىان لىىىد األثىىىر األكبىىىر  ىىىا ال ىىىف مىىىن  ريىىىة ( الخىىىاص بمىىى211رطىىىم )
 ا مجا  اختيار الموظوين   تعيين الموظوين يكون بقرار من رئىيس الجم وريىة   فارةاإل

وعمل الرأم من أن ا ت م  الطابا السياسا لممناب   إن ا تعف مىا  لىك مىن المىوظوين 
ً  يمكن القو  فارةسمطة اإلالعموميين ويعتبر التعيين  ا   ا المناب من إطً      مث

 من ال ينأو  أن ا وب كم   ا الاوة السياسية لموظيوة أند ليس من الموظوين العموميين
 .(3) ا االختيار فارةينفرجون ت ت  رية اإل

  ا اختيار الموظوين  ا جم ورية  رنسا فارةا :  رية اإللثثا 
إ  كانىىت كىى  وظيوىىة سىىواء   ىىا  لقىىف سىىاف  ىىا  رنسىىا طبىى  الثىىورة التعامىى  بالوظىىائأ 

 .(4)ال كومة المركزية  أم  ا األطاليم موضا تعام  خاص  تشتر  وتباع وتورث
إلىىىل  الىىىوارث و كىىى ا كانىىىت الوظيوىىىة تنتقىىى  مىىىن السىىىمأإلىىىل  كمىىىا ينتقىىى  المىىىوروث

الخمأ  وما أن طامت الثىورة الورنسىية  تىل  ظىا مجىا  الوظيوىة العامىة بل ميىة خااىة 
يىىىزة وخاواىىىا  بعىىىف سىىىقوط نظىىىام نىىىابميون أاىىىيب الج ىىىاز الىىىوظيوا ولكىىىن بعىىىف  تىىىرة وج

بانتكاسات عفة  و ا ع ف الثورة الورنسية وبعف إنشاء مجمس الفو  الورنسىا  وبعىف عىفة 
                                                           

 .114ّذ اٌغ١ذ اٌذِاطٟ، ِظذس عاتك، صد. ِح (1)

 .43، ص1274د. فؤاد اٌعااس، اٌمأْٛ اإلداسٞ، داس إٌٙ ح اٌعشت١ح، اٌما٘شج،  (4)

 .315، ص4111د. ع١ٍّاْ اٌاّاٚٞ، ِثادا عٍُ اإلداسج اٌعاِح، داس اٌفىش اٌعشتٟ، اٌما٘شج  (1)

 .414اٌّحاِٟ عثذ اٌمادس اٌم١غٟ، ِظذس عاتك، ص (2)
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وطىىىف  1959(  ىىا سىىنة 244159تطىىورات  ىىفثت  ىىا المجتمىىىا اىىفر القىىانون المىىىرطم )
 ىىات الفسىىتور الورنسىىا د عمىىل المبىىافئ والضىىمانات األساسىىية لمعىىاممين أخىى  باتجاأ كامىى

 ىف كبيىر بالضىوابط إلىل  وأاىب ت مقيىفة فارةوال ي  فف سمطة اإل 1958الاافر سنة 
االلتىىزام ب ىىا  فارةوالمعىىايير التىىا تضىىمنت ا طىىوانين الخفمىىة المفنيىىة والىى ي يوىىرض عمىىا اإل

ال كان تار  ا أير مشروع   .(1)وا 
ات اعتبىار إلىل  ن ىا تسىتنفو لىك أل فارةوتخضا بقية الوظائأ لمسمطة التقفيرية لإ 

سياسية   ً يمكن لىرئيس ال كومىة تنويى  برنامجىد السياسىا المسىئو  عنىد أمىام البرلمىان 
إال إ ا كىىان بمقىىفورا اختيىىار شىىاأما الوظىىائأ العميىىا ب ريىىة تامىىة   ىىؤالء أفوات البرنىىامج 

الخىىىاص  24/7/1985(  ىىىا 779 -85السياسىىىا  وبعىىىف  لىىىك اىىىفر القىىىانون المىىىرطم )
 ىىإن  المنااىىب العميىىا والىى ي يتىىرك أمىىر تعيىىن م لمسىىمطة التقفيريىىة لم كومىىة  وب ىى ا بتمفيىىف

 .(2)عمل  فا إفارةالمشرع طف  فف الوظائأ  ا جميا اإلفارات ال كومية و ا ك  
 فارةيتضىىىىس لنىىىىا مىىىىن خىىىىً   ىىىى ا النظىىىىام أن  ىىىى ا الوظىىىىائأ تقىىىىأ عمىىىىل  ىىىىفوف اإل

وظىىىىائأ ي مىىىىب عمي ىىىىا الطىىىىابا أو  إفاريىىىىةأو  السياسىىىىية  أي أن ىىىىا ليسىىىىت سياسىىىىية ب تىىىىة 
 وتكييأ بعض الوظائأ اعتباراألكافيما  وطف أطر مجمس الفولة الورنسا ال كومة  ا 

 .(3)عمل أن ا وظائأ عميا يعين شاأمو ا بمطم  تقفير ال كومة

 املطلب الثالث
 يف االختيار ومبدأ املساواة يف تىيل الىظيفت العامت دارةحريت اإل

الىفرجات الخااىة أو   ىا إسىناف الوظىائأ العميىا  فارةريىة اإلإن األخ  بلسموب   
 ىا االختيىار لكى  الوظىائأ التىا يتبىا بشىلن ا  ى ا  فارةال يعنا تماما  ال رية المطمقة لىإ

                                                           

 .414افٝ عٍُ إٌففٟ، ِظذس عاتك، صد. ِظ (1)

، 1225شإاٚٞ، دساعاخ فٟ اٌٛظ١فح اٌعاِح، ِاثٛعاخ اٌفاِعح األسد١ٔح، عّاْ عٍٟ خااس ( د.4)

 .42ص

( د. عٕاْ سبٛاْ ِحّٛد، فظً اٌّٛظة اٌعاَ، أ شٚدح دورٛساٖ، و١ٍح اٌحمٛق، جاِعرح اٌمرا٘شج، 1)

 .412، ص1227ص
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األمىىور العمميىىة   ىىً  ىىا أو  األسىىموب   ىىبعض الوظىىائأ  ات الاىىمة بىىاألمور السياسىىية
 .(1)ن   ا و اكسياسية ب تة  وال  ا إفارية ب تة  ب  تقترب م

  ً ظنا أن التشريا العراطا يختمأ عن التشريا الماري  ا أمران  ما:
األمر األو : أن التشريا العراطا  فف الوظائأ العميا شلند  ا  لك شلن التشريا 

الوظائأ التا تش   بمرسوم جم وري  إلل  الورنسا  إ  أشار  ا طانون الخفمة المفنية
بى  وأكثىر مىن  لىك أشىار  ىا الفسىتور الاىافر سىنة   (2) فارةلىإولم يترك األمر موتو ىا  

الوظىىىائأ التىىىا تكىىىون مىىىن اىىىً ية مجمىىىس الىىىوزراء تعىىىين أاىىى اب إلىىىل  النا ىىى  2115
 .(3)الفرجات الخااة 

 ىا  فارةاألمر الثانا: إن المشرع العراطا و ىا بعىض الوظىائأ طيىف مىن سىمطة اإل
رة موا قىىىة مجمىىىس النىىىواب عمىىىل األسىىىماء تىىىولا الوظيوىىىة العامىىىة  وجىىىاء  ىىى ا التقيىىىف بضىىىرو 

المرشىىى ة منىىىة طبىىى  ال كومىىىة لتىىىولا بعىىىض الوظىىىائأ العميىىىا  إ  نىىىص الفسىىىتور عمىىىل مىىىا 
 يما:" يختص مجمس النواب عمل تعيين ك  من:

رئىىىيس وأعضىىىاء م كمىىىة التمييىىىز االت افيىىىة  ورئىىىيس االفعىىىاء العىىىام  ورئىىىيس  يئىىىة  -أ 
 عمل اطتراح مجمس القضاء األعمل.اإلشراأ القضائا  باألأمبية المطمقة  بناء  

 السوراء وأا اب الفرجات الخااة باطتراح من مجمس الوزراء. -ب 
رئيس أركان الجيش ومعاونيد  ومن  م بمناب طائف  رطة  ما  و   ورئىيس ج ىاز  -ج 

 .(4)المخابرات الوطنا بناء  عمل اطتراح من مجمس الوزراء 
ار لتىىولا الوظيوىىة العامىىة لىىد  ىىا االختيىى فارةوخًاىىة مىىا تقىىفم أن نظىىام  ريىىة اإل

بعىىض لىىد بعىىض المزايىىا و ىىا نوىىس الوطىىت تىىرف عميىىة بعىىض العيىىوب شىىلند  ىىا  لىىك شىىان 
بىىىاطا األنظمىىىة واألسىىىاليب التىىىا ال تخمىىىوا مىىىن المزايىىىا والعيىىىوب ونىىى كر من ىىىا عمىىىل سىىىبي  

 المثا  ال ال ار: 
                                                           

 .414ِظذس عاتك، صاٌّحاِٟ، عثذ اٌمادس اٌم١غٟ،  (1)

 اٌّعذي. 1241ٌغٕح  42( ِٓ لأْٛ اٌخذِح اٌّذ١ٔح سلُ 4( اٌفمشج سلُ )5اٌّادج سلُ ) (4)

 إٌافز. 4113( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌعشاق اٌظادس عٕح 51اٌّادج سلُ ) (1)

 إٌافز. 4113( ِٓ دعرٛس جّٙٛس٠ح اٌعشاق ٌغٕح 3( اٌفمشج سلُ )41اٌّادج سلُ ) (2)
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  ا اختيار الموظوين  فارةأوال : مزايا  رية اإل
ر المرا   العامة  ا الفولة بانتظام واطىراف ألنىد إ ا مىا  سن سيإلل  أن ا تؤفي -1

 ىإن  تم تقييف ال كومة  ا اختيار منااري ا بقيوف ترسم ال كومة خطىوة بخطىوة
 لىىك سىىيعرط  سىىير الج ىىاز اإلفاري بانتظىىام واطىىراف  ألن ىىا سىىوأ تكىىون مجىىرفة 

أو  القىىرارات التىىا تناسىىب ال الىىة اتخىىا مىىن كىى  سىىمطة تمكن ىىا مىىن الواعميىىة  ىىا 
وتعجىز عىن التواعى  مىىا  فارةالموطىأ الى ي يظ ىر أثنىاء العمى  ممىا يضىعأ اإل

القىىرارات بسىىرعة  فارةمىىا يسىىتجف مىىن أ ىىفاث تقتضىىا سىىرعة التاىىرأ   تتخىى  اإل
تقىىفير العناىىر الىى ي يىىتًءم  فارةتىىلخير لىى لك يجىىب أن يتىىرك لىىإأو  فون تىىرفف 

 .(1)الشاأرة ما طبيعة الوظائأ
 االلت ا  بالوظائأ العامة  ات النظام ال زبا  لكونديتًءم   ا األسموب  ا  -2

 يترك لم زب الوائز  رية اختيار مساعفيد  ا تنوي  سياسة ممن يث  ب م وي سن
خًاىى م ألسىىموبد  ىىا ال كىىم وسياسىىتد  ىىا تنويىى  برامجىىد السياسىىية واال ية طتاىىافوالئ ىىم وا 

أعضىىىىىاء أ ىىىىىزاب واالجتماعيىىىىىة  ألنىىىىىد إ ا مىىىىىا تركىىىىىت  ىىىىى ا الوظىىىىىائأ ال امىىىىىة  ىىىىىا أيىىىىىفي 
المعارضة  من المتوطا أن ت و  أ وائ م وانتمىاءات م ال زبيىة فون المشىاركة الوعالىة  ىا 

 .(2)ت قي  أ فاأ وبرامج ال زب ال اكم 
أمىىىا  ىىىا الىىىفو   ات التعففيىىىة ال زبيىىىة  يتعىىىين أن تمكىىىن ال كومىىىات القائمىىىة  ىىىا  

وظيويىىة والعكىىس  إ ا مىىا اختيىىار منااىىري ومىىوالا تمىىك األ ىىزاب الوىىائزين باالنتخابىىات ال
م اولىىىة عرطمىىة الخطىىىة المرسىىومة  ىىىا إلىىل   لىىىك سىىيؤفي ب ىىىؤالء المسىىاعفين ىىإن   اىى 

 .(3)مجا  التنوي  إلظ ار ال زب ال اكم بمظ ر الضعيأ أمام الشعب 
  ا االختيار فارةثانيا : عيوب  رية اإل 

                                                           

أدّررذ اٌغرر١ذ جررٛدج، اٌشلاتررح اٌم رراة١ح عٍررٝ اٌرع١رر١ٓ فررٟ اٌٛظرراةة اٌعاِررح، داس إٌٙ ررح  د. طررال  (1)

 .212، ص4117اٌعشت١ح، اٌما٘شج، 

د. أٔررٛس أدّررذ سعررالْ، ٔدرراَ اٌعررا١ٍِٓ اٌّررذ١١ٔٓ فررٟ اٌذٌٚررح ٚاٌمارراة اٌعرراَ، داس إٌٙ ررح اٌعشت١ررح،  (4)

 .144، ص1251اٌما٘شج، 

 .113، 114، طض، د. ِحّذ اٌغ١ذ اٌذِاطٟ، ِظذس عاتك (1)
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أو   ىىىىا عمميىىىىة التعيىىىىين القىىىىائم عمىىىىل النظىىىىام ال زبىىىىا فارةن أطىىىىً  سىىىىمطة اإلإ -1
 ىىتس أبىىواب الم سىىوبية والمنسىىوبيد عمىىل ماىىراعي ا  و ىى ا إلىىل  السياسىىا يىىؤفي

يتناطض ما مبفأ تكا ؤ الورص والمساواة  ا تولا الوظيوة العامة التىا ال تميىز 
طبقة من طبقات الشعب عن أير ا  ا تولا الوظيوة العامة  ألن   ا المساواة 

 .(1)تعنا وضا ال    ا ناابة ومن ة لك  من يست قد
 فارة ىىىىفر المبىىىىفأ الىىىىفيمقراطا ويعطىىىىا لىىىىإإلىىىىل  إن إتبىىىىاع  ىىىى ا األسىىىىموب يىىىىؤفي -2

 ساف الج از اإلفاري ومن إلل  الوراة المضاعوة لت كم ا وتعسو ا  مما يؤفي
شىىىلن  ىىى ا الطريقىىىة أيضىىىا  أن يتىىىولل الوظىىىائأ العميىىىا وبالتىىىالا تاىىىبس الوظيوىىىة 

 .(2)متسمة بالطابا الشخاا ال الموضوعا

                                                           

د. ِحّذ سفعد عثذ اٌٛ٘اب ٚد. إتشا١ُ٘ عثذ اٌعض٠ض شر١حا، أطرٛي اإلداسج اٌعاِرح ِظرذس عراتك،  (1)

 .442ص

 .337، ص1225د. ِحغٓ اٌعثٛدٞ، اإلداسج اٌعاِح، داس إٌٙ ح اٌعشت١ح، اٌما٘شج،  (4)



 )مستل(العامة ةالوظيف تولي في المساواة مبدأ على ترد التي االستثناءات 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

26 

 ـةلـخـاتـما
 وتتضمن نتائج وتوايات

 أواًل: النتائج
تعف االستثناءات التا ترف عمىل تىولا الوظيوىة العامىة تاىفعا  خطيىرا  لمبىفأ المسىاواة  -1

مجاممىة لىبعض الوئىات ت جىز أو   ا تولا الوظيوة العامة لما يتضمند عن م اباة 
 أن تقرر ل م أسبقية  ا االلت ا  ب ا.أو  ل م وظائأ معينة 

الم جىىوزة ل ىىا نطىىا  خىىاص ال تمتىىف ل يىىر الوظىىائأ الىىفنيا  ىىا ال يكىى  أن الوظىىائأ  -2
التنظيما  أما الوظائأ الرئيسية  األا  ال يشمم ا   ا النظام لكن ال يترتب عمل 
  لك توضي  مام ة   ا الوئات عمل المام ة العامة  ألند كمما تقفمنا بالوظائأ

 ا وعقما اكبر. أعمل كانت المسئولية أكبر  وتطمب  لك ج ف بفنإلل 
لىىم يتضىىمن المشىىرع العراطىىا  ىى ا الوسىىيمة مىىن وسىىائ  اختيىىار المىىوظوين  ىىا طىىانون  -3

النا ى   بى  كانىت  نىاك مجموعىة مىن القىرارات  1961لسىنة  24الخفمة المفنية رطم 
التىىىا تاىىىفر مىىىن مجمىىىس طيىىىافة الثىىىورة المن ىىى  بإعطىىىاء المعونىىىات الماليىىىة وشىىىمول م 

  ة والمالية.ببعض الرعاية والمساعفات الطبي
 التوصيات ثانيًا:

بما أن نظام الوظائأ الم جوزة يعتبر نظاما  استثنائيا   يىرف عمىل األاى  العىام   -1
و و المساواة بين المواطنين  ىا تىولا الوظيوىة العامىة الى ين تتىوا ر  ىي م شىروط 

 تولا الوظيوة العامة عنف التعيين  يجب أن يطب   ا أضي  ال فوف الممكنة.
يقر التشريا العراطا نظام الوظائأ الم جوزة  ا اختيار الموظوين   ضرورة أن  -2

وال يكتوا بإعطاء المعونات المالية وشمول م ببعض الرعاية والمساعفات الطبية 
  والمالية.

مجموعىىة الوظىىائأ العميىىا والىىفنيا إلىىل  يجىىب أن يمتىىف نظىىام الوظىىائأ الم جىىوزة  -3
ن طاىىر الوظىىائأ الم جىىوزة عمىى ل الوظىىائأ الىىفنيا فون العميىىا عمىىل  ىىفإ سىىواء وا 
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طار بفون مبىرر وموارطىة مخالوىة لمقىانون ولمبىفأ المسىاواة بى   ىو الوجىد ا خىر 
لممسىىىاواة ألنىىىد مىىىا بىىىا  الىىىى ين أبمىىىوا  ىىىا سىىىبي  الىىىىوطن بىىىًء   سىىىنا  ترتىىىب عميىىىىد 
أاابت م بعا ة مستفيمة أثناء العمميات العسكرية  لى لك تكمىن العبىرة  ىا  قيقىة 

 ية الورف لمقيام بلعباء الوظيوة  أيا  كان نوع ا.األمر بمف  اً 
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 المصادر
 : الكتبأوالً 
ف. أشىىىرأ أنىىىس جعوىىىر  التنظىىىيم الفسىىىتوري لموظيوىىىة العامىىىة فراسىىىة مقارنىىىة  فار الن ضىىىة العربيىىىة   -1

 .2119القا رة  
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 :المــــمخــــص
تعىىىف طريقىىىىة الوظىىىىائأ الم جىىىوزة إ ىىىىف  طىىىىر  تىىىىولا الوظيوىىىة العامىىىىة ويعىىىىف  لىىىىك 
استثناء  عمل األا  العام والمساواة بين األ راف  ا تولا الوظيوة العامة  و  ا االستثناء 

أو  باشىىرة يقتاىىر عمىىل بعىىض األ ىىراف  ىىا المجتمىىا الىى ين أاىىيبوا  ىىا ال ىىروب بطريقىىة م
ات عتبىىىىىار أي أن  ىىىىى ا االسىىىىىتثناء يوضىىىىى  اال  أيىىىىىر مباشىىىىىرة كمىىىىىا يمتىىىىىف لىىىىىبعض المعىىىىىاطين

 . ل اءالكواءة والاً ية  ولكن ال يا  ل ف اإل اعتبارية عمل نساناإل
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ABSTRACT: 

The method of reserved jobs is a way to take public 

employment and an exception to the general principle and the 

equality of individuals to hold public employment. This exception 

is limited to a few individuals in community who have suffered 

directly or indirectly in wars, also it extends to some of disabled 

people. 

This means that this exception prefers humanitarian 

considerations over the standards of efficiency and authority, but 

it does not reach the limit of cancellation. 

 


