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 1المقدمة

 أواًل: موضوع البحث:

يمارس الموظف العام نشاطه بصفتهه مفواطف  في تياهفه العامفو   وفو  مفواطف لفه 
مففففا ل يففففرو مففففف المففففواطنيف مففففف تفففففوو وواقبففففاج  وهمففففا بصففففتهه  موظففففف يفففففوم بواقباهففففه 

 الوظيتيو على هف يلهزم بالفيود والمتظوراج الهي يترضوا عليه الفانوف . 

يلو الدولففو  ففي ممار ففو نشففاطوا  والدولففو م هعمفف   م مففف  ففالموظف العففام سففو و فف
خال  موظتيوا  سد وا هتفيو المصلتو العامفو  وببف  الخفوض  في بتفا ودرا فو تظفر 
مشففار و الموظففف العففام باعمففا  الدعايففو امنهخابيففو  م بففد مففف الهطففرو لبيففاف المفصففود 

العففففام بال ففففلطو  بففففالموظف العففففام والهعففففرف علففففى طبيعففففو العالبففففو الهففففي هففففربط الموظففففف
و  ويهتفففدد دور الموظفففف العفففام  فففي سففف ا المقفففا  طبففففًا لتل فففتو النظفففام ال يا فففي داريفففاإل
 ي وامقهماعي ل   دولو.بهصادوام

بمنفففي بيفففام مفففوظتي الدولفففو العمفففومييف وهعضفففا  تيفففا هف موضفففوع بتعنفففا يهعلفففو 
ف الفيففام مقففالس المتا ظففاج وامبضففيو والنففواتي والفففواج الم ففلتو وا رادسففا والشففرطو مفف

ل يرسم مف المرشتيف على ت فا  مرشفتيف رخفريف هو  بتمالج انهخابيو لصالح هنت وم
هتفيففو انهخابففاج نزيوففو ونظيتففو بعيففدًا عففف ب يففو  الدعايففو امنهخابيففو بوففدف منففي هزييففف
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ال ش والهزوير مف هق   المو الهمعي  النيابي ال ي مف خاللفه هشف   الت ومفو  وهشفرع 
    طبفًا لآللياج والفواعد الهي ر موا الفانوف.الفوانيف وهراب  وهتا

ولما  اف ال فرض مفف سف ا البتفا سفو  فالمو الدعايفو امنهخابيفو  لف ا وقفدنا  نفه  
مففف المنا فف  هف نهعففرض لمشفف لو هففدخ  الموظففف العففام باعمففا  الدعايففو امنهخابيففو  ففي 

 الهشريعاج المفارنو والهشريي العرابي . 

  ب اختياره:ثانيًا: أىمية البحث وأسبا

يعد موضوع بيام الموظف العام باعما  الدعايو امنهخابيو مف الموضوعاج الهي 
ا ففهتو ج علففى اسهمففام العديففد مففف علمففا  ال يا ففو و فوففا  الفففانوف  تيففا يعففار  ففي  فف  

مففوظتي الدولففو وال ففلطاج المتليففو نتففو سم ومرا ففزسم الوظيتيففو  ا ففهعما عمليففو انهخابيففو 
هي هو  وفففا ايمنيفففو والع ففف ريو بالتملفففو امنهخابيفففو لصفففالح هنت فففومومفففوارد الدولفففو وهقوزه

الهفففاعير علفففى النفففاخبيف  وسفففو مفففا يفففنع س هعفففرو علفففى نزاسفففو هو   يفففاف  يا فففيهو  مرشفففح
 امنهخا  ومصدابيهه.

 لفى  ومما يزيد مفف هسميفو البتفا سفو هف الوابفي العملفي للدعايفو امنهخابيفو يشفير 
 لف  خربفًا لتففوو بفابي المرشفتيف  في الم فاواا والعدالفو العديد مف امنهوا اج  مما ُيعد 

ومبففده التيففاد وه ففا ص التففرص بففيف المرشففتيف  و فف   لفف   ففاف دا عففًا لنففا للبتففا  ففي سفف ا 
 الموضوع. 

 ثالثًا: مشكمة البحث:

ههمعفف  مشفف لو البتففا بفيففام مففوظتي الدولففو العمففومييف باعمففا  الدعايففو امنهخابيففو 
 مفوارد الدولفوهو  ا فه ال  مرا فزسم الوظيتيفوهو  رخفر لصالح مرشح علفى ت فا  مرشفح 

لصالح اتزابوم     غدج مفف المشفا   الهفي هفالزم هو  ايقوزا ايمنيو لصالح انت ومهو 
تيا يعد بيام الموظف العام به خير الوظيتو لخدمو الدعايو امنهخابيو مف  امنهخاباج 

 ايمور المتظورا.
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مففف مفهضففاو ضففرورا عففدم هففدخ  ال ففلطو العامففو  وبفف ل  يفففرر الفففانوف مبففدًه عامففاً  
 فففي  فففير العمليفففو امنهخابيفففو  وعليوفففا هف هلهفففزم بالتيفففاد الهفففام  ولهتفيفففو  فففالمو عمليفففو 
امنهخففا  مففف الهزويففر باعهبففارو البوابففو الشففرعيو لهشفف ي  الت ومففو  يهعففيف ضففرورا تيففاد 

دا بففففيف قميففففي التمففففالج امنهخابيففففو بففففالوبوف علففففى م ففففا و واتفففف هعنففففا مففففوظتي الدولففففو 
 المرشتيف.

 رابعًا: تساؤالت البحث :

 ف موضفففوع البتفففا يعنفففى بليقفففاد التلفففو  المنا فففبو لمقموعفففو مفففف اي ففف لو الهفففي 
يم ففففف هف هعففففار  ففففي مقففففا  سفففف ا البتففففا و مففففا يففففاهي  المفصففففود بففففالموظف العففففام  ففففي 

 ت فومي ؟ما متوفوم الدعايفو امنهخابيفو والتيفاد ال الهشريعاج المفارنو والهشريي العرابي ؟
موبف الهشريي المفارف والعرابي مف مبده تياد  لطاج الدولو هقاو المرشتيف ؟ وسف   ما

ما هعر مشفار و الموظفف العفام باعمفا  الدعايفو امنهخابيفو  سنا  تياد بالمعنى التفيفي؟
علفففى عمليفففو امنهخفففا  ؟ مفففا موبفففف الهشفففريعاج المفارنفففو والهشفففريي العرابفففي مفففف تظفففر 

 ؟ ام باعما  الدعايو امنهخابيومشار و الموظف الع

 هعنفا وعليه  نتاو  اإلقابو عف هل  اي  لو  ي عنايا البتا وما يعار مفا عفداسا 
 طبفًا لمفهضياج البتا. هخرىدرا هنا مف ه اصمج 

 خامسًا: منيجية البحث:

المهبفففففي سفففففو المفففففنو  المففففففارف الففففف ي يعهمفففففد علفففففى الهتليففففف   فففففي عفففففرض  المفففففنو  
والهشففريي العرابففي م ففهخالص ه ضفف  التلففو  لا فف لو المعففارا والهففي الهشففريعاج المفارنففو 

يم فففف هف هعفففار  وبيفففاف موبفففف الهشفففريعاج والتففففه بشفففاف تظفففر مشفففار و الموظفففف العفففام 
درا ففو مفارنففوع  مففي  بففدا  مففا يعففف لنففا مففف مالتظففاج و لفف  )باعمففا  الدعايففو امنهخابيففو 

 لما يهطلبه البتا .
 سادسًا: نطاق البحث:

 العام باعما  الدعايو امنهخابيواو البتا "بتظر مشار و الموظف ينتصر نط
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درا و مفارنوع  وعليه  ههتدد درا هنا بالهعرض لمتووم الموظف العام ونظامه الفانوني )
   طارسففاول ففي نبفففى  ففي تففدود درا ففهنا وم نهقففاوز ومتوففوم الدعايففو والتيففاد الت ففومي  

 ردف فففي دو   ترن فففا وبريطانيفففا ومصفففر واي وبفففف الهشفففريعاج المفارنفففو فففنهناو  بيفففاف م
  وموبفف الهشفريي العرابفي مفف تظفر مشفار و الموظفف العفام باعمفا  هخرىودو  عربيو 

 . الدعايو امنهخابيو

  سابعًا: خطة البحث:

تاولنفففا بفففدر امم فففاف هف ه فففوف خطفففو البتفففا مهوازنفففو مفففف هقففف  ه طيفففو قوانففف  
  اآلهييم س ا البتا على النتو ومف سنا  يهم بمشي و اهلل هف   البتاموضوع 

المتوفففففوم الففففففانوني للموظفففففف العفففففام  فففففي الهشفففففريعاج المفارنفففففو    ايو المبتفففففا  
 . والهشريي العرابي
 المتووم الفانوني للموظف العام  ي الهشريعاج المفارنو .   ايو المطل  

 . المطل  العاني   المتووم الفانوني للموظف العام  ي الهشريي العرابي
  .الدعايو امنهخابيو هعنا تياد الموظف العام هقاو المرشتيف بتا العاني   الم

   الهعريف بالدعايو امنهخابيو والتياد الت ومي.  ايو المطل  
 المطل  العاني   موبف الهشريي المفارف والعرابي مف مبده التياد .

خابيفففو علفففى المطلففف  العالفففا   هعفففر مشفففار و الموظفففف العفففام باعمفففا  الدعايفففو امنه
 عمليو امنهخا .

الهنظففيم الفففانوني بشففاف تظففر مشففار و الموظففف العففام باعمففا   المبتففا العالففا  
 الدعايو امنهخابيو.
مفففف تظفففر مشفففار و الموظفففف العفففام    موبفففف الهشفففريعاج المفارنفففو ايو المطلففف  
 امنهخابيو. باعما  الدعايو

 و الموظففففف العففففام المطلفففف  العففففاني   موبففففف الهشففففريي العرابففففي مففففف تظففففر مشففففار 
 باعما  الدعايو امنهخابيو. 
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ونخففهم البتففا بخاهمففو ن ففهعرض مففف خاللوففا مففا هوصففلنا لففه مففف نهففا   وهوصففياج 
 الهي نرى هنوفا ضفروريو بشفاف تظفر مشفار و الموظفف العفام باعمفا  الدعايفو امنهخابيفو

 "درا و مفارنو".

 األولاملثحث 
ت املقارًة والتشريع املفهىم القاًىًي للوىظف العام يف التشريعا

 العراقي
يعد موضوع الموظف العام مفف الموضفوعاج المومفو  في تيفاا الفدو    الدولفو مفا 
سففي ام هنظففيم هباشففر نشففاطوا عففف طريففو موظتيوففا العمففومييف  ويهوبففف نقاتوففا علففى 
نوعيو الموظتيف ومفدى  تفا هوم وات ا فوم بالم فصوليو ومهطلبفاج خدمفو الصفالح العفام  

  اآلهيمف المتيد هف نهناو  المتووم الفانوني للموظف العام  ي مطلبيف و وعليه رهينا 

املفهىم القاًىًي للوىظف العام يف التشريعات : األولاملطلة 
 املقارًة

  ع1)يفهضففي البتففا منففا بيففاف المعنففى الل ففوي لمتففردا )تظففرع  يفصففد بتظففر ل ففوً 
َتَظففَر الشففيَ  َيْتظُففُرو َتْظففرًا  .ظُففوُر  الُمَتففر مُ والَمتْ .الَتْظففُر  الَتْقففُر  َوُسففَو ِخففاَلُف اإِلباَتففوِ 

َوِ في بولفه   وِتظارًا وَتَظَر َعَلْيِه  َمَنَعُه  و  ُّ َما َتاَ  َبْيَنَ  َوَبْيَف َشْيٍ   َ َفْد َتَظَرُو َعَلْيف َ 
 .ع2) هعالى )َوما  اَف َعطاُ  َربَِّ  َمْتُظورًاع

مادا العانيو مف اهتابيفو اممفم المهتفدا ويعرف الموظف العمومي طبفًا لما عر هه ال
هو  سو هي شفخص يشف   منصفبًا هشفريعياً  2003ايلو   ي  نو  29 ي  داريللت اد اإل

                                                           

ع  منشففففففففففففففففففففور علففففففففففففففففففففى شففففففففففففففففففففب و امنهرنيففففففففففففففففففففج متففففففففففففففففففففردا 34ع ل ففففففففففففففففففففاف العففففففففففففففففففففر  تظففففففففففففففففففففر )1)
http://www.almougem.com/mougem/search/.تظر 

 ع.20ع ام را  اآليو )2)
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 فوا  ه فاف معينفًا هم منهخبفًا دا مفًا هم مصبهفًا   بضا يًا لدى دولو طفرفهو  اً  داريهو  هنتي ياً 
 الشخص. مد وع امقر هم غير مد وع ايقر بصرف النظر عف هبدميو  ل 

هو  وهي شففخص رخففر يففصدي وظيتففو عموميففو بمففا  ففي  لفف  لصففالح قوففاز عمففومي
يفدم خدمو عموميو ت ف  الهعريفف الفوارد  في الففانوف الفداخلي للدولفو هو  منشاا عموميو

 الطرف وت   ما سو مطبو  ي المقا  الفانوني للصلو لدى هل  الدولو الطرف".

الترن ي  ي بانوف الهوظيف العام  مشرع تي الهشريعاج الوظيتيو المفارنو  تدد ال
س ا البا  على امشخاص المعينيف بوبج لش   وظيتو دا مو والمعبهيف  هت امهف)ه ري 

 ففي درقففو مدرقففو  ففي الوففرم الففوظيتي لففدوا ر الدولففو المر زيففو  والمرا ففو الخارقيففو الهابعففو 
 . ع1)  ي مص  اج الدولو العاموعهو  لوا

يو علففى مففف يعففد  ا ففدا هعففالو هتففدد العناصففر اييهضففح ممففا  ففبو بففاف نففص المففا
 الوظيتو الدا مو  والخدمو  في اتفدى امداراج المر زيفو الهابعفو للدولفو  موظتًا عامًا وسي

 ففي المص  ففاج العامففو الهابعففو للدولففو  ففي هتففد درقففاج ال ففلم هو  المصففالح الهابعففو لوففاهو 
 الوظيتي. 

بدبفو عفف متوفوم الموظفف العفام  ومف العرض ال ابو يهضح لنا باف  ل  م يعبفر
تيففففا ابهصففففر دور الهعففففاريف  ففففي الهشففففريعاج الترن ففففيو علففففى هتديففففد امشففففخاص الفففف يف 

يو الواقففف  هوا رسفففا  فففي  ا فففسففف و الففففوانيف دوف بيفففاف العناصفففر اي هت فففامهنطبفففو علفففيوم 
 الشخص ل ي يعد موظتًا عامًا .

  للتفففه والفضففا   وس فف ا هف المشففرع م يهطففرو علففى ايغلفف  للهعريتففاج هار ففًا  لفف
وسو ما هخ  به المشرع الترن ي والمصري تيا ابهصر على هتديد الت اج الهفي ينطبفو 

 ع2).عليوم بوانيف الوظيتو العامو

                                                           

 .1984ل نو  16ع مف بانوف الهوظيف الترن ي العام ربم 2ع المادا )1)
   وما بعدسا.280  ص1996  دوف دار نشر  داريالفانوف اإل هصو ع د.  امي قما  الديف  2)
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ولعفدم وقفود هعريفف للموظفف العفام  في الهشفريي الترن في   ففد عر فه غالبيفو التففه 
ه ففيير مر ففو   فف  شففخص ي ففاسم بطريفففو دا مففو وعاديففو  ففي)الترن ففي ومففنوم ديقففي بانففه 

عام هيًا  انج صي و ايعما  الهفي يصديوفاع  ويهضفح مفف سف ا الهعريفف هعفالو هف معظفم 
التفوففا  الترن ففييف  اي ففها  سوريففو و ففاليف يشففهرط معهبففار الشففخص موظتففًا عامففًا هففوا ر 

 مر و عام ".  داراشرطيف سما " ش   وظيتو دا مو والم اسمو  ي 

بموقففف  اممفففر المل فففي الصفففادر  فففي العفففام  ويعفففرف الموظفففف العفففام  فففي بريطانيفففا
بضفففا يًا هو  "الموظفففف الففف ي يعمففف  بصفففتو مدنيفففو وم يشففف   منصفففبًا  يا فففياً  بانفففه 1992

 .ع1) ويهفاضى راهبًا على و و ال ق  المدني المفرر"

 امطالع على الفوانيف واللوا ح الهي صدرج  ي مصر  ي شاف الموظف العاموب 
 ففاو  هشففريي مصففري ا ففهخدم لتففظ الموظففف   ظففف العففامن ففاد م نقففد هعريففف متففدد للمو 

ومف عم قا  لتظ الموظف العام  ي الففانوف ربفم  1949ع ل نو 9العام سو الفانوف ربم )
ولفففم يخهلفففف اممفففر  عيفففرًا بشفففاف متوفففوم الموظفففف العفففام بصفففدور   1951ع ل فففنو 210)

 بشاف العامليف  ي الدولو . 1964ع ل نو 46الفانوف ربم )

  بشففاف العففامليف المففدنييف بالدولففو 1971ع ل ففنو 58الفففانوف ربففم )ومففف عففم صففدر 
ه لهشففم  هت امففوهبففيف لنففا هف سفف ا الفففانوف م يخهلففف عففف الفففانوف ال ففابو تيففا امهففدج 

 ع 2)العامليف بالوي اج العامو.

 ى منهايول   نصج التفرا امخيرا مف المادا  1978ل نو 47وهما الفانوف ربم 

                                                           

(1) )A.W. Bradley & K.D. Ewing ،constitutional and administrative law ،

London . Pearson education limited ،2007 ،P.382 .  

بففانوف انضفباط مفوظتي الدولففو والفطفاع العففام   هت فامو ف ل  د. ععمفاف  ففلماف غفيالف العبفودي  شففر  
 . 18  ص2010ى  الم هبو الفانونيو  ايولالطبعو 

ع د. علفففي عبفففد التهفففا  متمفففد  تريفففو الممار فففو ال يا فففيو للموظفففف العفففام )بيفففود وضفففماناجع  دار 2)
 . 21- 18ص  2007    ندريوالقامعو القديد  اإل
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طبيفففو سففف ا الففففانوف  فف  مفففف يعفففيف  فففي  تفففدى الوظفففا ف المبينفففو عفففاماًل  فففي ه يعفففد)علففى 
 بموازنو    وتداع .

تيفا هنفه قفا  خاليفًا مفف   يهضح مما  بو هف سف ا الففانوف م يخهلفف عفف  فابفه
  ع1)المصبهو والى هوظيف امقان . هو  الوظا ف الدا مو لى  امشارا

ف الهففي هففنظم شففصونوم  مففا هف سفف ا الفففانوف بففد ا ففهبعد مففف الهطبيففو   ففاج المففوظتي
  بوانيف خاصو  رقا  الفضا  وه اه ا القامعاج والع ف رييف نظفرًا يوضفاعوم الخاصفو

 ومف المعلوم باف س و الت اج م ينتي عنوا المشرع صتو الموظف العام .

 ليفففه  مفففف يعوفففد)علفففى هعريفففف الموظفففف العفففام بانفففه  ع2)وا فففهفر الفضفففا   فففي مصفففر
 ع3)وخلفص التففه  عهتفد اشفخاص الففانوف العفامهو  لدولفوبعم  دا م  ي مر فو عفام هفديرو ا

   اآلهييو لمتووم الموظف العام و ه ا مف الهعريف ال ابو عالعو عناصر 

 هف ي وف هعينه بفرار مف قوو مخهصو همل  اصدار  ل  الفرار .  -1
 هف ي وف الهعيف لخدمو مر و عام هديرو الدولو. -2
 ففهفرا  وهف م ه ففوف سفف و الوظيتففو هف يشفف   الشففخص  ففي المر ففو وظيتففو دا مففو وم -3

ومف عم اف عبفوج صفتو الفدوام للوظيتفو لفيس بوقفود درقفو ماليفو لوفا دا مفًا   عارضو
نما العبرا بوقود نظام بانوني يت موا .   وا 

بعمف   ليفه   ف  شفخص يعوفد)الموظفف العفام بانفه  ع4)و  ل  عرف التفه المصفري
هتففد هشفخاص الفففانوف العففام هو  ا الدولفودا فم  ففي خدمفو هتففد المرا فو العامففو ههفولى  دارهوفف

                                                           

 ففي الوظيتففو العامففو  درا ففو مفارنففو  ففي النظففام العرابففي  داريع د. علففي قمعففو متففار   الهاديفف  اإل1)
 .65  ص2004  والمصري والترن ي وامن ليزي  دار العفا و للنشر والهوزيي  عماف

 .8/3/1953 ي  611  ص7س داريمت مو الفضا  اإل هت امع مقموعو 2)
  درا ففففو مفارنففففو  دار الت ففففر العربففففي  داريمففففد الطمففففاوي  الففففوقيز  ففففي الفففففانوف اإلع د.  ففففليماف مت3)

 .427  ص1984الفاسرا  
  الوظيتفففو العامفففو  دار النوضفففو العربيفففو  الففففاسرا  داريع د. متمفففد انفففس با فففم قعتفففر  النشفففاط اإل4)

 . 156 ص 1996
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 داريو لفففف  بهففففولي منصففففبًا دا مففففًا يففففدخ   ففففي نطففففاو الهنظففففيم اإل  المر فيففففوهو  امبليميففففو
يو لمتوفوم الموظفف العفام  وسفي  ا ف     يشهم  س ا الهعريفف علفى العناصفر ايعللمر و

 مخهصو .دا ميو الوظيتو  وصدور برار الهعييف مف القوو الو  الخدمو  ي مر و عام 

ظمفففو الخدمفففو المدنيفففو ؛ يني  ففففد عفففرف الموظفففف العفففام طبففففاً ردنفففوهمفففا المشفففرع اي
بانففه الشففخص المعففيف )ع منففه 2بالمففادا ) 2002ل ففنو  55المههاليففو وهخيففرًا عر ففه النظففام 

بففففرار مفففف المرقفففي المخفففهص  بففف ل   فففي وظيتفففو مدرقفففو  فففي قفففدو  هشففف يالج الوظفففا ف 
موازنو  تدى الفدوا ر بمفا  في  لف  الموظفف هو  امو الصادر بمفهضى بانوف الموازنو الع

  المعيف بموق  عفد  وم يشم  الشخص ال ي يهفاضى هقرًا يوميًاع .

بعمف  دا فم  ليفه  بانه الشفخص الف ي يعوفد)ي الموظف العام ردنوعرف الفضا  اي
  ع1) .عيشرف عليه هتد هشخاص الفانوف العامهو   ي خدمو مر و عام يديرو

و بففاف م يعففد موظتففًا عامففًا مففف ي ففهولي علففى الوظيتففو دوف بففرار نخلففص ممففا  ففب
هفاضفي الراهف  م ي تفي معهبفار المرشفح معينفًا هو  بالهعييف   ما هف مقرد ه فليم العمف 

  ي الوظيتو   ا لم يصدر برار الهعييف مف قوو مخهصو همل  برار الهعييف.

شريع املفهىم القاًىًي للوىظف العام يف الت: املطلة الثاًي
 العراقي

قفففا  المشفففرع العرابفففي علفففى خفففالف المشفففرع المصفففري  ففففد عر فففج بفففوانيف الخدمفففو 
الموظفف العفام بانفه ) ف  شفخص  1931 فنو  103المدنيو المههابعو ومنوا الفانوف ربم 

مفففف ميزانيفففو هو  الت ومفففو بالفيفففام بوظيتفففو يهفاضفففى عنوفففا مرهبفففًا مفففف الميزانيفففو ليفففه  هعوفففد
ويتوم مف الهعريف هعفالو بانفه يشفم   ع2) لو على الهفاعدع خاصو  ويخضي لفواعد امتا

                                                           

 . 1546  ص1992ييف  ردن  مقلو نفابو المتامييف اي74/91ع مت مو العد  العليا  برار ربم 1)
 . 1931ل نو  103ع مف بانوف الخدمو المدنيو العرابي ربم 2ع المادا )2)
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قميفففي منه فففبي الدولفففو بمفففا  فففيوم الفضفففاا وضفففباط القفففيش والشفففرطو وهعضفففا  المقفففالس 
 المتليو والبلديو.

الف ي م يطبفو علفى الفضفاا وضفباط  1939ل فنو  64ومف عفم قفا  الففانوف ربفم 
  1956ل ففنو  55الفففانوف ربففم القففيش والشففرطو ومففوظتي المقففالس المتليففو والبلديففو  و 

التففالي  ا  نصففج  1960ل ففنو  24والفف ي  ففار علففى نوقففه بففانوف الخدمففو المدنيففو ربففم 
وظيتفو  ليفه   ف  شفخص عوفدج)ع منه على هف الموظف سو 2ى مف المادا )ايولالتفرا 

 دا مو داخلو بالمال  الخاص بالموظتيفع . 

لموظففف العففام علففى بففانوف والمالتففظ بففاف المشففرع العرابففي لففم يصففر  ففي هعريففف ا
الخدمفففو المدنيفففو ال فففابو   فففرو  ففففط  بففف  هعطفففى الترصفففو للففففوانيف الخاصفففو بفففالموظتيف 

  صفففياغو هعفففاريف هن فففقم وطبيعفففو النشفففاط الففف ي يففففوم بفففه الموظفففف  فففي مقفففا  خفففرىاي
معيف   فد عر ج الموظف العام بش   مخهلف عف الهعاريف الفواردا  في بفوانيف الخدمفو 

 رنتًا. المدنيو الم  ورا

هشففففريعاج  لففففى  يبففففدو هف المشففففرع العرابففففي بففففد  سفففف   ففففي هعريففففف الموظففففف العففففام
الهفففففي هفففففنظم شفففففصوف  خفففففرىالوظيتفففففو وبفففففوانيف انضفففففباط مفففففوظتي الدولفففففو والهشفففففريعاج اي

 الموظتيف.

ل ففنو  14وقففدير باإلشففارا هف بففانوف انضففباط مففوظتي الدولففو والفطففاع العففام ربففم 
و لهعريفففف الموظففف العففام   مففا  ففي الهعريفففف المعففد   لففم يشففهرط الخدمففو الدا مفف 1991
القوفففو غيفففر المرهبطفففو هو  وظيتفففو داخففف  مفففال  الفففوزارا ليفففه   ففف  شفففخص عوفففدج) اآلهفففي
يهضح مف  ل   فرياف وصفف الموظفف العفام علفى المفوظتيف الفوبهييف  وقفا   ع1)بوزاراع

 . ل  مراعيًا للهشريعاج الهي وتدج بيف   اج العامليف  ي الدولو

خدمفففو عامفففو لصفففالح الشفففع   ففففد  هدا ظيتفففو العامفففو الوفففدف منوفففا ولمفففا  انفففج الو 
ع مف بانوف انضباط موظتي الدولو باف )الوظيتو العامو ه ليفف وطنفي 3عر هوا المادا )

                                                           

 المعد .  1991ل نو  14ع عالعًا مف بانوف انضباط موظتي الدولو والفطاع العام ربم 1المادا )ع 1)
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وخدمفففو اقهماعيفففو ي فففهودف الففففا م بوفففا المصفففلتو العامفففو وخدمفففو المفففواطنيف  فففي ضفففو  
 .ع1) عالفواعد الفانونيو النا  ا

المعفففد  طبففففًا  2006ل فففنو  27ف الهفاعفففد العرابفففي ربفففم و ففف ل  هيضفففًا عر فففه بفففانو 
وظيتفو داخلفو  في المفال   ليفه  /هوًمع التفرا )دع بانفه ) ف  شفخص عوفدج1لنص المادا )

الع فف ري وبففوى ايمففف الففداخلي الفف ي يهفاضففى راهبففًا مففف الدولففو وه ففهفطي مففف هو  المفدني
مالم يرد نص خاص  ي س ا راهبه الهوبيتاج الهفاعديو ويشم   ل  موظف الفطاع العام 

 الفانوف يفضي بخالف  ل ع.

ع عالعًا مف بانوف الخدمو القامعيفو ربفم 1ما هفدم ما قا   ي المادا ) لى  ويضاف
 ف  موظفف يففوم بممار فو )الهي عر ج موظف الخدمو القامعيو بانه  2008ل نو  23

عمفف   ففي ديففواف وزارا الهو  الهففدريس القففامعي والبتففا العلمففي وام هشففارا العلميففو والتنيففو
مص  ففففاهوا ممففففف ههففففو ر  يففففه شففففروط عضففففو الوي ففففو هو  الهعلففففيم العففففالي والبتففففا العلمففففي

 .عالهدري يو المنصوص عليوا  ي بانوف وزارا الهعليم العالي والبتا العلمي

    رد يخدم  في مر فو عفام )سو ع2)وهما التفه  ي العراو  فد عرف الموظف العام
 ففي سففف ا الهعريففف بففاف التفففه بفففد ا ففهبعد الهتربففو بففيف الموظفففف هففديرو الدولففوع  والمالتففظ 

 والعام  والم هخدم ال ي تددهه الهشريعاج العرابيو الخاصو بالوظيتو.

وال فب   في سف ا امسهمفام سففو  في ايقفاد معيفار لهمييففز الموظفف العفام عفف  ففواو  
العمفا  و  فو  ل  بوقود عالا   اج مف العامليف  في مرا فو الدولفو    فو المفوظتيف و  فو 

 نظام بانوني معيف . لى  الم هخدميف وهخضي      و

مفففوظتيف  لفففى  وسففف ا اممفففر بفففد ت فففمه المشفففرع العرابفففي بعفففد بفففرار هتويففف  العمفففا 
وقعلوفففم مه فففاويف  فففي التففففوو والواقبفففاج  فففي دوا فففر الدولفففو والفطفففاع امشفففهرا ي  ويعفففد 

                                                           

 المعد .  1991ل نو  14ع مف بانوف انضباط موظتي الدولو والفطاع العام ربم 3ع المادا )1)
ع د. عبففد الفففادر الشففيخلي  النظففام الفففانوني للقففزا اج الهاديبيففو  دار الت ففر للنشففر والهوزيففي  عمففاف  2)

 . 39  ص1983
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هفف  علفى سفف و الصففتو الموظفف سففو  فف  مفف يعمفف  بففدوا ر الدولفو بصففتو دا مففو مفي مففا ههر 
 ممار هه لتفوبه .هو  مف تفوو وبيود وتظر للمشار و

وعلففى  لفف  يعففار قففد  بخصففوص شففرط الصففتو الدا مففو المهعلفففو بالعمفف  لفف ا  فففد 
بففاف الموظففف )سففو الشففخص الفف ي يعمفف  بصففتو دا مففو  ففي  ع1)عففرف الففبعض مففف التفوففا 

يهفاطي مي الهعريفف الفوارد  مرا و الدولو والفطاع العامع  يهضح مف س ا الهعريف بانه م
 .ب  قا  مهتفًا معوا خرى ي بانوف الخدمو المدنيو وعدد مف الهشريعاج اي

 مففا يففراو التفففه المصففري بففاف متوففوم الموظففف  ع2)ويففرى الففبعض مففف التفففه العرابففي
ودا ميفو   يو  وسفي الخدمفو  في مر فو عفام هفديرو الدولفو ا فاي العفام يففوم علفى العناصفر

 ي وف برار الهعييف صادرًا مف القوو المخهصو بانونًا.وهف   الوظيتو

 ي    مف مصر  داريهقاسله سو هف الفضا  العادي واإلهو  وما م يم ف اغتاله
 .ع3)سي عالبو هنظيميو دارااإلبد ه د باف عالبو الموظف ب ردفوالعراو واي

 دارااإلام بفوعمومًا هف الهشريي والفضا  والتفه ا هفر على هف عالبو الموظف العف 
سي عالبفو هنظيميفو  ممفا يفد ي بالمشفرع بتفرض العديفد مفف الواقبفاج والمتظفوراج علفى 

اله ييففف الهنظيمففي  ومففف المفففرر  لففى  الموظففف العففام دوف ايخفف  بففرهي الموظففف ا ففهناداً 
اللتظو يهتفو  يوا  ب  مف ا با   لى  هف صتو الموظف العام هبفى مالزمو للشخص

 انهوا  خدمهه.

 الموظف الوظيتيو والهشريعاج الهي ههناو  عرا الفوانيف وامنظمو  وعلى الرغم مف      

                                                           

  1969ع د. مفاسر صففالح عفالوي القبففوري  مبفادو الفففانوف اإلداري  دار ال هف  للطباعففو  ب ففداد  1)
 .105ص

 .274  ص1971 – 1970يو   ب داد ع د. شا  هوما منصور  الفانوف اإلداري  القز  ا2)
ع د. تمدي  ليماف الفبيالج  انفضا  الرابطو الوظيتيو  ي غير تالو الهادي  "درا و مفارنفو"  دار 3)

 فففففي  375. وت فففففم مت مفففففو همييفففففز العفففففراو ربفففففم 12  ص2003وا ففففف  للنشفففففر والهوزيفففففي  عمفففففاف 
12/7/1965. 
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يفهصفر  ف   اضفح للموظفف العفام  ا ه لفم يفرد  في غالبيهوفا هعريفف متفدد وو  م  هن العام 
 داريهشريي على هتديفد عمف  الموظفف  ويخهلفف هعريفف الموظفف العفام  في الففانوف اإل

الفففانوف المففدني والفففانوف القنففا ي  بفف  هف نظففرا الفففانوف   خففرىعففف غيففرو مففف الفففوانيف اي
بف   في الدولفو نت فوا مفف وبفج  هخفرى لفى  نت وا مه يفرا والهفي هخهلفف مفف دولفو دارياإل

ي  ففففي هتديففففد  ا فففف  ويالتففففظ بصففففدد  لفففف  اف التفففففه والفضففففا  سمففففا المرقففففي ايع1)آلخففففر
 المفصود بالموظف العام

والعرابيفففففو  لفففففم هفففففورد هعريفففففف يتفففففدد وباخهصفففففار هف معظفففففم الهشفففففريعاج المفارنفففففو 
اخهالف الوضي الففانوني للموظفف العفام بفيف  لى  المفصود بالموظف العام  ويرقي  ل 

 .داريوالى صتو الهقدد للفانوف اإل هخرىدولو و 

 املثحث الثاًي
 الذعاية االًتخاتية أثٌاءحياد املىظف العام جتاٍ املرشحني 

سفففو وضفففي تفففو الدعايفففو امنهخابيفففو هتفففج لعففف  هو  مراتففف  الديمفراطيفففو التفيفيفففو 
 : اآلتيوعميو سنتناول ذلك في ثالثة مطالب وك   شراف سي و متايدا

 لتعريف تالذعاية االًتخاتية واحلياد احلكىهي: ااألولاملطلة 
هعد الدعايو امنهخابيو مف هسم عناصر النظام امنهخابي   امنهخا  سو ه لو   

سف ا وهفزداد  فرص نزاسفو امنهخفا  بالتيفاد الت فومي   المعلوماج ديمفراطي يعهمد على 
  اآلهينهناوله  ي  رعيف و ما  

 مفيوم الدعاية االنتخابية :األولالفرع 
 هه ت  بوا  امنهخا  سو نظام للمعلوماج   معلوماج الناخبيف عف المرشتيف ف 

                                                           

ف العفففام  ر فففالو د هفففوراو مفدمفففو  لفففى  ليفففو ع د. متمفففد قفففودج الملفففط  الم فففصوليو الهاديبيفففو للموظففف1)
 . 8ص 1967التفوو قامعو الفاسرا  
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 رشففتيف الدعايففو امنهخابيففو  ولضففماف  ففالمو امنهخففا  يهطلفف  تمايففو تففو الدعايففو للم
وسففو مففا ي ففهوق  هف ُيففدعى المرشففح ويعلففف عففف نت ففه بو ففا   الدعايففو  ا ففو دوف همييففز 

 الدعايفو ههضفمف مقموعفو مفف   ع1)الد فهور والففانوف والنظفام العفام هت فامبما م يخفالف 
المرشتوف بودف  عطا  صورا ت نو لوي و الناخبيف هو  امعما  الهي هفوم بوا امتزا 

الهففاعير  ففي الففرهي العففام وهوقيوففه وربففط  لففى  انهخففابي  يوففدف مففف خففال  عففرض برنففام 
 هتفيفوا.  لى  يو واقهماعيو ي عىابهصادرغباهه وطموتاهه باسداف  يا يو و 

سففو تففو نففابي مففف تففو الهرشففيح الفف ي  الدعايففو امنهخابيففوويم ففف الفففو  بففاف تففو 
ه وبرنامقففه  تلهففه الد ففاهير والمواعيففو الدوليففو  وففو تففو ل فف  مرشففح بففاف يعففرف عففف نت فف

امنهخففابي  وه مففف هسميففو سفف ا التففو  ففي ضففماف  ففالمو امنهخففا   ومشففروعيو نها قففه 
 .ورعارو

مقموع الو ا   )بانوا  2013ع ل نو 7وبد عر وا نظام التمالج امنهخابيو ربم )
واينشففطو الم ففهخدمو مففف ببفف  ال يانففاج ال يا ففيو وام هال ففاج والمرشففتيف للهففاعير علففى 

 ع. 2) ععفهوم ل رض الهصويجالناخبيف و    

متاولففو الهففاعير بالقمففاسير عففف )بففد عففرف الدعايففو امنهخابيففو بانوففا  ع3)وهمففا التفففه
 طريو عواطتوم ومشاعرسم وال يطرا على  لو وم لهتفيو هسداف معينو بد ه وف  ليمو

  اج بيمو مش و   يوا مي الهضتيو ب   شي   ي  بي  انقاتواع.هو  غير  ليموهو 

                                                           

د. عمر تلمي  ومي  امنهخا  وهعرو  ي التياا ال يا يو والتزبيو  دار العفا و القامعيو  الفاسرا  ع 1)
 .230  ص1998

غففففيالف د. ععمففففاف  ففففلماف  . 2013ع ل ففففنو 7ع مففففف نظففففام التمففففالج امنهخابيففففو ربففففم )1ع المففففادا )2)
العبفففودي  شفففر  هت ففففام بفففانوف انضففففباط مفففوظتي الدولفففو والفطففففاع العفففام  الطبعففففو ايولفففى  الم هبففففو 

   ص2010الفانونيو  
  دار النوضفففو العربيفففو  الففففاسرا  3ع د. رمفففزي طفففه الشفففاعر  النظريفففو العامفففو للففففانوف الد فففهوري  ط3)

 . 689  ص1983
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بنا نرى هف الدعايو امنهخابيو سي مقموعو امنشطو وامعما  الهي يفوم ومف قان
ل  ف  هاييفد سي فو النفاخبيف بوفدف هتفيفو  ع1) غيفر مباشفراهو  بوا المرشح بصفورا مباشفرا

 التوز  ي امنهخا .
هو  المفصفود بالتيفاد سفو عفدم امنتيفاز مفياوم الحيااد الحكاومي: الفرع الثااني: 

 التيففاد سنففا يهمعفف  بتيففاد مففوظتي الدولففو ب ففلطاهوا الففعالا مففف عففدم الميفف  يي مرشففح  
تز  بايفو صفورا هو  مرشحهو  خال  عدم مشار هوم  ي الدعايو امنهخابيو لصالح  ياف

 بهفديم ه ويالج لصالح مرشح على ت ا  مرشح رخر.هو  مف الصور

مالفه  في وهما التياد الوظيتي  وو الهزام الموظف بفاف يفصدي واقباهفه الوظيتيفو واع
م يصدي  هح المقا  همام هتز  دوا فر الدولفو  ممفا  لى  نطاو ما هفهضي به الوظيتو  وا 

ومفف ع2)خفرىيولد الهمييز بفيف المفواطنيف والمرشفتيف ومتابفاا   فو معينفو علفى ت فا  اي
  عم ظوور المت وبيو والت اد امنهخابي.

العامفو دوف همييفز  وس  ا يبدو هف مبفده التيفاد الت فومي سفو هف ههعامف  ال فلطاج
مي قميي هعضا  سي و الناخبيف والمرشتيف وبوا موم وامتفزا  وال يانفاج المشفار و  في 

 العمليو امنهخابيو معاملو واتدا هي باله اوي.

هىقف التشريع املقارى والتشريع العراقي هي : املطلة الثاًي
 هثذأ احلياد

هخابيفففففو يمعففففف  الضفففففمانو هف تيفففففاد الت ومفففففو وعفففففدم هفففففدخلوا باعمفففففا  الدعايفففففو امن
 لفففف  ربابففففو المرشففففتيف هنت ففففوم  لففففى  القوسريففففو لنزاسففففو امنهخففففا  ومصففففدابيهه  ويضففففاف

                                                           

وعفففاج والنشفففراج و فففياراج الدعايفففو والملصففففاج  ع ايعمفففا  غيفففر المباشفففرا  هشفففم  الال هفففاج والمطب1)
  والصتا و وهقوزا امعالم مف ا اعو و ضا ياج. .

د. ععمفففاف  فففلماف غفففيالف العبفففودي  شفففر  هت فففام بفففانوف انضفففباط مفففوظتي الدولفففو والفطفففاع العفففام  ع 2)
 . 150لمرقي ال ابو  صا
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وممعليوم والرهي العام وامتزا  ومص  اج المقهمي المفدني هشف   و فا    عالفو لهتفيفو 
 ضماف عدم هدخ  موظتي الدولو.

قوفاز الت فومي امنهوفا  المفنظم مفف ببف  ال لفى   ي تيف هف الوابفي العملفي يشفير
لمبده التياد   ي هغل  البلداف     هف التز  التا م ه وف له مفف ال فلطاج وامم انفاج 

هوفففففا    فففففرا التيفففففاد لل فففففلطو  لفففففى هن وا يدى  لففففف ا فففففهعمالهع فففففف  فففففي هو     مفففففا ه فففففا 
 ا فهعما   ل ا يهعيف هف يلهزم التز  التا م بالتياد وهف م ي فوف مهع فتًا  في ع1)ودارياإل

 طاج لمصلتو مرشتي تزبه .س و ال ل

هو   المشرع الترن ي بد  فرض تظفر علفى  ف  شفخص عضفو  في ال فلطو العامفو
لصفففالح هتفففد  هف يففففوم بهوزيفففي منشفففوراجهو  المتليفففو هف يففففوم بهوزيفففي ا فففهماراج النفففاخبيف

و ام انيفففاهوم ونتفففو  داريفففرص فففا  الوتفففداج اإلهو  المرشفففتيف  وهف م ي فففهخدم المتفففا ظيف
 . ع2)الهوم امنهخابيو لطاهوم لخدمو تم

طبفففًا لمففا قففا   ففي  1954وهمففا مففا يخففص نظففام الخدمففو المدنيففو البريطففاني لعففام 
ع منه بال ما  لعموم الموظتيف بالمشار و  ي اينشطو ال يا يو ول ف يقف  25المادا )

 مفا   بيفاموم بواقبفاهوم  في هففديم الخفدماج العامفو هعنفا هف يهصتوا بالتياد ال يا ي  ي 
وخارج هوباج الفدوام الر فمي  ومنفي الوظفا ف   ه وف س و المشار و غير  اعلو يق  هف

نخلففص ممففا هففدم هف التظففر لففم   العليفا والففدرقاج الخاصففو مفف ممار ففو العمفف  ال يا في
 ي ف على الموظتيف قميعوم.

الدعايفو امنهخابيفو  هعنفا وهما المشرع المصري  فد  فاف تريصفا علفى مبفده التيفاد 
القنففو العليففا لالنهخابففاج لهتديففد ضففوابط هنظففيم الدعايففو امنهخابيففو   لففى   فففد ه ففند  لفف 

                                                           

رنو  دار النوضو العربيو  الفاسرا  ع د. صال  الديف  وزي  النظم وامقرا اج امنهخابيو  درا و مفا1)
 .349  ص1985

ع د. ع ا  اتمد متمد العبادي  الهنظيم الفانوني للتمالج امنهخابيو مفف منظفور د فهوري ومفالي  2)
 . 122  ص2016اطروتو د هوراو مفدمو  لى  ليو التفوو  ي قامعو ه ريج  
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بالفواعفففففد المنظمفففففو  2011ل فففففنو  20وهصفففففدرج اللقنفففففو العليفففففا لالنهخابفففففاج بفففففرار بفففففربم 
ال ي نظمج بموقبه م الو تياد ال لطاج العامو بلبعاد   ع1)لتمالج الدعايو امنهخابيو 

ايففو امنهخابيففو  وقففا   لفف  مففف  عففرا مطالبففاج الدعال ففلطو الهنتي يففو عففف الهففدخ  بشففاف 
 .ع2)التفه الد هوري  ي مصر بلبعاد ال لطو الهنتي يو عف مقا  الدعايو امنهخابيو 

يفففو الواشفففميو هبعفففدج موظتيوفففا عفففف الدعايفففو ردنو فففي  اج ال فففياو هف الممل فففو اي
ام ع مففف نظفف78امنهخابيففو  مففف خففال   ففرض تظففر علففى المففوظتيف و فففًا لففنص المففادا )

هيفو اقهماعفاج هو  اضفطراباجهو  الخدمو المدنيو بمنعوم مف امشفهرا   في هيفو هظفاسراج
 هف ي ه   وظيتهه وصالتياهه .هو  قمعيهههو  دعايو انهخابيوهو  تزبيو

وهما المشرع العرابي  فد قا  مهتفًا مي المشفرع الترن في والمشفرع المصفري بل فناد 
المتوضيو العليا الم هفلو لالنهخاباج متاوًم  لى  مومو هنظيم تمالج الدعايو امنهخابيو

 خال اإل ؛ يف بعاد هدخ  موظتي  لطاج الدولو المخهلتو عف م الو الدعايو امنهخابيو
يعففد انهوا ففًا لمبففده  هخففرىبوففا يعففد انوا ففًا للواقبففاج الوظيتيففو سفف ا مففف قوففو  ومففف قوففو 

هف ه فهعم   داراامو يم فف لفإالتياد   ل ا عبج للموظف اهياف عم  يضر بالمصلتو الع
المعد  )عامنًا   1991ع ل نو 14ع مف بانوف انضباط موظتي الدولو ربم )8نص الماد)

 ع ....العز   وي وف بهنتيو الموظف عف الوظيتو نوا يًا  ي دوا ر الدولو

ومففف قانبنففا نففرى هف عففدم انهوففا  المففوظتيف العمففومييف لمبففده التيففاد  ففي الدعايففو 
وف ههتفففو التيففدا والنزاسففو ال ففاملهيف  ففي العمليففو امنهخابيففو   ضففاًل عففف امنهخابيففو   فف

 هدعيم عفو المواطنيف  ي  المو نها   امنهخا .

 

                                                           

 2011ه هوبر  27هابي )هع  ي  247العدد  -ع منشور  ي الوبا ي المصريو1)
د. صفففففالح ت فففففيف علفففففي  التفففففو  فففففي امنهخفففففا   درا فففففو مفارنفففففو  الم هففففف  القفففففامعي التفففففديا  ع 2)

 .154  ص2013اإل  ندريو  
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أثر هشاركة املىظف العام تأعوال الذعاية : املطلة الثالث
 االًتخاتية على عولية االًتخاب

ف ايمفففور اف درا فففو مشفففار و الموظفففف العفففام باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو سفففي مففف
البال و ايسميو  وعلى  ل   الموظف ب ب  صفتهه الوظيتيفو يهعفيف هف يمفارس التريفاج 
الهففي  تلوففا لففه الد ففهور والفففانوف بصففورا هضففيو مففف هلفف  الهففي يهمهففي بوففا المففواطف وسفف ا 
نهيقفو مخففهالف العالبففاج الهففي هففربط بففيف المففواطنيف والمففوظتيف   تففي ظفف  سفف و العالبففو 

الموظففففف ي ففففهتيد مففففف  ؛ يفف سنففففا  منففففا ي مهبادلففففو بففففيف الطففففر يفبففففيف الدولففففو والموظفففف
الوظيتو الهي هو رو لفه الدولفو مفابف  املهزامفاج الهفي يترضفوا عليفه نظفام الوظيتفو العامفو 

 فل  الخدمففو  لفى  ًا  قبفار الموظفف علففى امنضفمامه ا فهمفرًا اخهياريفًا     م يملف  هتففد 
القوففاز الففوظيتي يتففرض عليففه بعففض  لففى  اممقففرد ببولففه الخدمففو وامنضففم لنففه العامففو  

 ع1)املهزاماج الهي هتوو الهزاماج المواطف.

ومففف غيففر   واقبففاج وظيتهففه دا هف ي ففرس الموظففف العففام  امفف  وبهففه ي ايصفف  
بيف الوظيتو العامو وهي نشاط رخر مفف هقف  ا فهمراريو العمف      يخشفى  القا ز القمي

 ففلف    وعلففى  لفف ع2)ه نهيقففو زيففادا العفف   عليففههف يومفف  الموظففف الفيففام باعبففا  وظيتهفف
المرا ففو العامففو للدولفففو  ويففهم عففف طفففريفوم   داراالمففوظتيف العمففومييف سففم الففف يف يهولففوف 
وابفي ملمفوس بتيفاا المفواطنيف وسفو مفا بفد  لفى  هنتي  ال يا يو العامو للت ومفو وهرقمهوفا

اييفففد الت فففاج العليفففا مفففف يقعففف  اإلغفففرا  بويفففًا همفففام المرشفففتيف لمتاولفففو الهفففاعير و  ففف  ه
م انيفو  في الهفدخ  با فه ال  نتفو سم وصفالتياهوم  الموظتيف لما لوم مف  فلطو ونتفو  وا 

 بالتيفاد الفوظيتي الف ي  خفالمً لصالح مرشح على ت ا  مرشفح رخفر  ايمفر الف ي يعفد 
                                                           

ع د. ت ففيف درويفففش  عالبفففو الموظفففف بفففاإلدارا بفففيف الدا ميفففو والهعابديفففو  درا فففو  فففي التففففه والفضفففا  1)
العالفففا والرابفففي  مفففارس وابريففف   الترن فففي والمصفففري  بتفففا منشفففور  فففي مقلفففو المتامفففاا  العفففدداف 

 . 72-71الفاسرا  ص
ع د. علففي قمعففو متففار   الهاديفف  اإلداري  ففي الوظيتففو العامففو  درا ففو مفارنففو  ففي النظففام العرابففي 2)

 .152مرقي  ابو  ص والمصري والترن ي وامن ليزي
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 رضففه الفففانوف  بففدورو يشفف   خطففورا وه ييففر  ففي نهففا   امبهففراع العففام لصففالح مرشففتيف 
 لشع .ير ضوم ا

ما هفدم باف مشار و الموظتيف العمومييف باعما  الدعايو امنهخابيو  لى  ويضاف
عابو  ير المرا و العامو عف مواصلو هفديم خدماهوا اي يو  ا فيهمع  هعرسا  ي هعطي  وا 

شففف الوم باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو  فففي تفففا  ؛ ينللمفففواطنيف بشففف   دا فففم ومنفففهظم و لففف 
يهمعف   هخفرىلهبرعاج لصفالح هتفزابوم سف ا مفف قوفو  ومفف قوفو  ي قمي اهو  مشار هوم

هعرسفا ال فلبي  في هشففويه نهفا   امنهخفا   لمففا لوف و المشفار و مفف رعففار  في هزييفف الففرهي 
ويفففنع س  لففف  علفففى نزاسفففو مفففف طبيعفففو النفففاخبيف هنوفففم ي فففو  الهفففاعير  فففيوم   ؛ يفالعفففام

يهه  في نظفر الشفع   وعلفى انهخفا  مفف ُيمفارس ال فلطو  وبف ل  يتففد مفف يمار فوا شفرع
لمفا لوف ا و   ل  م ديمفراطيو دوف  يادا للشع   وم  يادا للشع  دوف مشفار و تفيفيفو 

 ي للبالد.بهصادايمر مف هاعير على ام هفرار ال يا ي وام

الدعايففو امنهخابيففو  هف ه ففوف نهيقففو  هعنففا وبففد يهرهفف  علففى انهوففا  مبففده التيففاد  
و  وعليه يهولى ال فلطو تفز  غيفر معبفر عفف ه عريفو سي فو امنهخا  مشوسو وغير  ليم

الناخبيف  ويهولد عف  ل  مظاسر خطيفرا ههقلفى  في صفدور هشفريعاج عفف هغلبيفو غيفر 
تفيفيو م همع  ايغلبيو الشعبيو  وم هعبر عف طموتاهوا ورغباهوفا سف ا مفف قوفو  ومفف 

النفففاخبيف وههمهفففي  هففففبض علفففى مفاليفففد الت فففم ت ومفففو همعففف  هبليفففو مفففف سي فففو هخفففرىقوفففو 
   فاد نظفام الت فم  وسف ا يعفد  في التفيففو هزييتفًا وابعيفًا  لفى  بال لطو  ايمر الف ي يفصدي

 للديمفراطيو.

واف هفففففر  التبففففف  علفففففى ال فففففار   فففففي مشفففففار و الموظفففففف العفففففام باعمفففففا  الدعايفففففو 
امنهخابيو يش   خطورا على  المو امنهخفا   وعلفى المرشفتيف وعلفى سي فو النفاخبيف  

الصففالح العففام وبففدورو يففنع س  لفف   ففلبيًا علففى الدولففو والمقهمففي   ففل ا عبففج لقوففو  وعلففى
اهيفففاف الموظفففف العفففام لتعففف  يضفففر بالمصفففلتو العامفففو يم فففف لوفففا هف هطبفففو عليفففه  دارااإل

ع مف بانوف انضباط موظتي الدولو والفطفاع العفام ربفم 8عفوبو العز  طبفًا نص المادا )
  المعد . 1991ل نو  14
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ف يترض على الموظف العام واقبًا سو املهزام بالتياد هقفاو المرشفتيف ه ايص و 
 ي تمالهوم امنهخابيفو   وفو نهيقفو طبيعيفو لواقف  الفوم  للفوطف  ويعبفر الموظفف عفف 

سف ا الواقف  يتفهم  لف  وم ه الوطني باتهرامه لنصوص الفانوف مما يمع  قوسر التياد 
 ففي   لعشففيرهههو  لطا تهففههو  يفف  بوم ففه لتزبففهالمهو  علففى الموظففف العففام بعففدم امنتيففاز

 هاهي امنهخاباج  ليمو ومعبرا عف رهي الشع .

وبودف التتاظ على همف وا هفرار المقهمفي ومفف عفم ا فهفرار العالبفو بفيف الشفع  
يهطلفففففف  هف يلهففففففزم المففففففوظتيف و بففففففارسم بواقفففففف  اتهففففففرام الد ففففففهور وامنظمففففففو   والدولففففففو

غيفففرسم مفففف المفففوظتيف الفيفففام باعمفففا  الدعايفففو ا فففطو بو هو  والهعليمفففاج  ويتظفففر علفففيوم
المخالتو للفوانيف واينظمو  و ى تالو هو  باي عم  مف ايعما  المتظوراهو  امنهخابيو

يعرض نت ه للم صوليو الهاديبيو والقنا يو   ا ما  لنه مخالتو الموظف العام س ا الواق  
 هوا رج شروطوا. 

 املثحث الثالث

التٌظين القاًىًي تشأى حظر هشاركة املىظف العام تأعوال 
 الذعاية االًتخاتية

ر م بانوف الخدمو المدنيو تفوو للموظتيف وغير  ل  مفف المنفا ي والتفوا ز سف ا  
ومففف قانفف  رخففر هوقفف  النظففام علففيوم واقبففاج سففي اممهنففاع عففف ام عففا    مففف قانفف 

م  والتظففر علففى الموظففف العففام امشففهرا  المخلفو بففبدا  الوظيتففو وشففر وا وبالصففالح العفا
هف ي ففففففه   وظيتهففففففه   هو دعايففففففو انهخابيففففففو...ال هو  اضففففففطراباجهو   ففففففي هي هظففففففاسراج
 هتفيو مع  هل  ال اياج. لى  هي نشاط يودفهو  وصالتياهه لمنتعو

يفهضفففي البتفففا بيفففاف مفففدى انطبفففاو النصفففوص الهشفففريعيو الخاصفففو بتظفففر بيفففام 
الدعايفففو امنهخابيفففو  هعنفففا امنهخابيفففو مفففي الوابفففي العملفففي الموظفففف العفففام باعمفففا  الدعايفففو 
والم فاواا بفيف قميفي المرشفتيف لممار فو تففوبوم  دارااإلبصورا هتفو مبده التياد لقوفو 
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 ي الدعايو ولهعريف المرشح عف نت ه ورهيه وبرنامقه ال يا ي طبفًا للد فهور والففوانيف 
   اآلهيمطلبيف و  المنظمو لعمليو امنهخا   س ا ما  نهناوله  ي

هىقف التشريعات املقارًة هي حظر هشاركة املىظف : األولاملطلة 
 العام تأعوال الذعاية االًتخاتية

هف هفف علفى م فا و واتفدا بفيف قميفي المرشفتيف  وهف  دارااإليفهضي تياد قوو 
يطبففو مبففده الم ففاواا بففيف المهنا  ففيف دوف همييففز بففيف مرشففح علففى ت ففا  مرشففح رخففر  

 .ع1)الطا تيوهو  نهما اهه التزبيوب ب  ا

وريففو  لفف  اعهبففار هف الم ففاسمو  ففي هعمففا  الدعايففو امنهخابيففو مففف ببفف  المففوظتيف 
العمومييف يخ  بمبده تياد  لطاج الدولفو سف ا مفف قانف   ومفف قانف  رخفر يخف  بمبفده 

عيو الهزامففاج الموظففف همففام الدولففو  وبففدورو يت ففد عمليففو امنهخففا  الهففي هعففد البوابففو الشففر 
  دا الت م. لى  لوصو  الت ام

  العديفففد مفففف هشفففريعاج الفففدو  مار فففج التظفففر علفففى رقفففا  ال فففلطو العامفففو وسنفففا
 والمتليفو مففف الفيففام باعمففا  الدعايففو  وعلففى  لف   ففوف نفففوم ببيففاف تيففاد الموظففف العففام

   اآلهيالدعايو امنهخابيو  ي عدد مف الهشريعاج المفارنو و  هعنا 

ع مفففففف الففففففانوف امنهخفففففا  الترن فففففي تظفففففر بيفففففام 50مفففففادا ) تفففففي  رن فففففا هلزمفففففج ال
المفففوظتيف العمفففومييف هف يشفففار وا  فففي هعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو واملهفففزام بالتيفففاد الهفففام 

ب  بررج هف يتظر على  ف  شفخص عضفو   ع2)الدعايو امنهخابيو بيف المرشتيف هعنا 
هوراو الدعايفففو هو  نهخفففا المتليفففو هف يففففوم بهوزيفففي ا فففهماراج امهو   فففي ال فففلطو العامفففو

                                                           

    ندريوي  اإلع د. بشير علي الباز  القرا م امنهخابيو يعضا  البرلماف  دار الت ر القامع1)
 .196  ص2015

 . 377  صع د. صال  الديف  وزي  النظم وامقرا اج امنهخابيو  مرقي  ابو2)
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هف يفوم بهوزيي هو  هف يقور  ي انهما ه ال يا ي هو  البطاباج امنهخابيو هو  امنهخابيو
  ع1)منشوراج لمصلتو هتد المرشتيف.

مففف الال تففو الهنتي يففو لوفف ا الفففانوف بتففرض قففزا  لمخالتففو سفف ا  94وقففا ج المففادا 
 فنواج   مفا  5 لفى  والتفبس يصف  هلف  رنف   رن في 150التظر بهوبيي غرامو بدرسا 

ه هعهبفففر  م  هنففف الدعايفففو امنهخابيفففو  هعنفففا هف المقلفففس الد فففهوري ه فففد علفففى مبفففده التيفففاد 
نفاخبي الفدا را الهفي رشفح  يوفا م  لفى  ِخطا  الهون و ال ي ير له هتد الفوزرا  المرشفتيف

 . ويهضح مف  ل  هنه هضتى عليه شي ًا مف المرونو ع2) يعد مف المتظوراج 

نص على التياد  1954نظام الخدمو المدنيو ل نو  لف  وهما بخصوص بريطانيا 
ال يا ففي  علففى الففرغم مففف ال ففما  للموظففف العففادي بالنشففاط ال يا ففي     يتففرض علففى 

ومفف عفم منعفه مفف  ع3)الموظف العام بعض الفيود والتظر مف الفيفام بفاي عمف   يا في 
بالتعفف  لمفففا لفف ل  مفففف هو  ا المرشففتيف بفففالفو م فففاندهو  المشففار و  ففي اللقفففاف امنهخابيففو

هاعير  لبي على مباشرا الهزاماهفه الوظيتيفو  وانختفاض م فهوى امنهفاج الفوظيتي بالن فبو 
 للم هتيديف مف المرا و العامو. 

 في مصفر خاليفًا  1978ل فنو  47 ما قفا  بفانوف العفامليف المفدنييف بالدولفو ربفم 
اللقنفففو   م  هف باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو مفففف نفففص يتظفففر الموظفففف العفففام مفففف الفيفففام 

بالفواعففد المنظمففو لتمفففالج  2011ل ففنو  20العليففا لالنهخابففاج بففد هصففدرج بففرار بففربم 
 لفففف  بلبعففففاد ال ففففلطو الهنتي يففففو عففففف مقففففا  الدعايففففو امنهخابيففففو   ع4)الدعايففففو امنهخابيففففو  

                                                           

  ر فالو د هفوراو ع د. متمد  رغلي متمد علفي  الهنظفيم الففانوني لالنهخابفاج المتليفو  درا فو مفارنفو1)
 . 652ص  1998  قامعو المنصورا   لى  ليو التفوو

  1992وزي  المقلففففس الد ففففهوري الترن ففففي  دار النوضففففو العربيففففو  الفففففاسرا  ع د. صففففال  الففففديف  فففف2)
 . 147ص

ع المتامي عبد الفادر متمد الفي ي  مبده الم اواا ودورو  ي هولي الوظيتو العامو  الم هبو 3)
 . 324  ص2012الفانونيو  ب داد  

 2011ه هوبر  27هابي )هع  ي  247العدد  -ع منشور  ي الوبا ي المصريو4)
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هو  لتو ل   مف انهو جواعهماد مبده الم اواا والترص المه اويو  ي و ا   امعالم  وا
بضفففا  مخفففهص للنظفففر  فففي معففف  سففف و  لفففى  بيفففدج تفوبفففه  فففي الدعايفففو امنهخابيفففو اللقفففو 

 .ع1)الفراراج

ع 78 في المفادا ) 1996يو  فد بفيف نظفام الخدمفو المدنيفو ل فنو ردنهما الممل و اي
 ي.هف ينهم3 ...يتظر على الموظف العام هتج طا لو الم صوليو الهاديبيو ) منه بالفو 

هو  اضفطراباجهو  هف يشفهر   في هيفو هظفاسراجهو  هي تفز  مفف امتفزا  ال يا فيو لى 
؛ هف يعففد اقهماعفاجهو  قمعيهفههو  دعايفو انهخابيفوهو   يا فيوهو  هيو اقهماعفاج تزبيفو

 لفففى  هف يشففهر  بايففو صفففورا مففف الصففور  فففي نشففاط يوففدفهو  هفففاد هعمففا  الت ومفففو ين
 هتفيو مع  هل  ال اياج ...ع .

هيضففًا مار ففج التظففر علففى مشففار و  هخففرىالمتيففد التففديا عففف دو  عربيففو  ومففف
ع مفف 4الموظف العفام باعمفا  الدعايفو امنهخابيفو   دولفو ال ويفج  ففد هوضفتج المفادا )

 م يقوز للموظف العام هف ينهمي)على هنه  1960ل نو  7بانوف الوظا ف المدنيو ربم 
 .ع2)عهف يشهر   ي دعايو تزبيوهو  تز   يا ي لى 

و ففيرًا مففي منطففو البتففا  فففد هورد الفففانوف امهتففادي  ففي دولففو اممففاراج العربيفففو 
هو  اتففدى الوي ففاج لفى  يتظففر علفى الموظففف هف ينهمففي)المهتفدا  بشففاف الموظفف العففام 

هو  يشفففار   فففي الدعايفففوهو  هف يعمففف  لت فففابواهو  امتفففزا  العاملفففو  فففي مقفففا  ال يا فففيو
 .ع3)عالهروي  لوا

ر تففددج واقبففاج المففوظتيف وايمففور المتضففورا علففيوم  ففي طبفففًا و ف ل  دولففو بطفف
 تففففدى  لففففى  امنهمففففا  ...يمهنففففي عففففف الموظففففف العففففام )ع مففففف الفففففانوف 2لففففنص المففففادا )

                                                           

ع د. ال يد اتمد متمد مرقاف  دور الفضا  والمقهمي المدني  ي امشراف على العمليو امنهخابيو  1)
 . 57  ص2007دار النوضو العربيو  الفاسرا  

 . 1960ل نو  7ع مف بانوف الوظا ف المدنيو ال ويهي المربم 4ع المادا )2)
الخاص بالخدمو المدنيو المعد  ل نو  1973ل نو  8ع مف الفانوف امهتادي المربم 59ع المادا )3)

1978 . 
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يشفار   في الدعايفو هو  اف يعم  لت ابواهو  امتزا  ال يا يوهو  الوي اجهو  المنظماج
 .ع1)علوا

القمووريففو الليبيففو الفف ي يتظففر مففا هفففدم بففانوف الخدمففو المدنيففو  ففي  لففى  ويضففاف
هو  يشففهر   ففي اقهماعففاجهو  تففز   يا ففي لففى  . هف م ينهمففي2)علففى الموظففف العففام 

 .ع2) دعايو انهخابيوعهو  مظاسراج تزبيو

نخلص مما  بو هف الهشريعاج الم  ورا رنتفا  ترصفج علفى  بعفاد الموظفف العفام 
الج امنهخابيفففو  و فففي  اج التمففف هعنفففا عفففف  ففف  مفففا يخففف  بمبفففده تيفففاد ال فففلطاج العامفففو 

  م  هف ال ياو هف س و الهشريعاج لم ه ير على وهيرا واتدا بشاف تظر الموظف العام 
بعففض الففدو  بففد تظففرج الموظففف العففام  ففي بففانوف الخدمففو المدنيففو القمففي بففيف الوظيتففو 

لضفففماف  فففير  عملفففه بدبفففو و تفففا ا هدا وهي عمففف  تتاظفففًا علفففى نشفففاط الموظفففف العفففام و 
 لعامو بانهظام واطراد.المرا و ا

هىقف التشريع العراقي هي حظر هشاركة املىظف : املطلة الثاًي
 العام تأعوال الذعاية االًتخاتية

هف الموظف العام سو مواطف له ما  ل يرو مف المواطنيف بالدولو مف التفوو وما 
ًا عليففه مفففف واقبفففاج والهزامفففاج  ول نفففه يمفففارس سففف و التففففوو ويفففصدي هلففف  الواقبفففاج مفيفففد

الدولو  ي ي هطيي هتفيفو امسفداف  ليه  بمراعاا مفهضياج المر ز الوظيتي ال ي ه ندو
  الهي هعم  دولهه على بلوغوا.

قا  مني الموظف العام مف الفيام باعما  الدعايو امنهخابيو  ي الد هور العرابفي 
اج الم فلتو هوًمع التفرا )جع والهي هفضي بانفه )م يقفوز للففو /9 ي المادا ) 2005لعام 

هو  هيففففو دوا ففففرهو  العرابيففففو وا رادسففففا  وبضففففمنوم الع فففف ريوف العففففاملوف  ففففي وزارا الففففد اع

                                                           

 . 1967ل نو  9ع مف الفانوف الفطري ربم 2ع المادا )1)
 . 1964ل نو  19ع بانوف الخدمو المدنيو  ي القمووريو الليبيو ربم 2)
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وم يقفوز لوفم الفيفام   مرا فز  يا فيو شف ا الهرشفيح  في انهخابفاج ي  منظماج هابعو لوفا
 ع....وم المشار و  ي غير  ل  مف امعما   بتمالج انهخابيو لصالح مرشتيف  يوا

ًا مففف مطالعففو نففص المففادا الد ففهوريو هعففالو بففاف المشففرع الد ففهوري يبففدو لنففا قليفف 
مهم ففف  بمبفففده تيفففاد القفففيش     هبعفففد الففففواج الم فففلتو وا رادسفففا مفففف الهفففدخ   فففي مقفففا  
التمففالج امنهخابيففو لصففالح هي مففف المرشففتيف  وي ففري سفف ا املهففزام علففى الع فف ريوف 

ر والمنظمففاج الهابعففو لوففا بعفففدم العففاملوف  ففي وزارا الففد اع  و فف ل  يشففم  التظففر الففدوا 
 المشار و باعما  الدعايو امنهخابيو.

هوًمع التففرا )جع /9وها يدًا لما  بو هف س ا المني لفم يفهصفر علفى مفا ورد المفادا )
النا فففف   بفففف  قففففا  منففففي الموظففففف العففففام مففففف الفيففففام باعمففففا  الدعايففففو  2005مففففف د ففففهور

ل فففنو  45مقلفففس النفففوا  العرابفففي ربفففم امنهخابيفففو طبففففًا لمفففا قفففا   فففي بفففانوف انهخابفففاج 
ع منفففه " م يقفففوز لمفففوظتي الدولفففو وال فففلطاج المتليفففو ا فففه ال  27 فففي المفففادا ) 2013

هقوزهوففا بمففا  ففي  لفف  ايقوففزا ايمنيففو هو  و ففا لواهو  مففوارد الدولففوهو  مرا ففزسم الوظيتيففو
هو  يا فففي يففاف  هو  هي مرشفففحهو  والع فف ريو للفيففام بالتملفففو امنهخابيففو لصفففالح هنت ففوم

 الهاعير على الناخبيف" . 

المشرع العرابي مني  ف  موظفف مفف  لف  ونظرًا لخطورا مرتلو الدعايو امنهخابيو
الفيفففام باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو  وبا فففهفرا  نفففص المفففادا هعفففالو يهضفففح لنفففا قليفففًا بفففاف 

هعضفففففا  مقفففففالس المتا ظفففففاج وايبضفففففيو )التظفففففر يشفففففم  هعضفففففا  ال فففففلطاج المتليفففففو 
 وم لي وا موظتيف عمومييف ب  م لتيف بخدمو عامو وو فًا لما قا   ي المادا  عتيوالنوا

 المعد . 2008ل نو  21ع مف بانوف المتا ظاج غير المنهظمو  ي ابليم ربم 16)

وهف سففف ا التظفففر بفففد خفففص ال فففلطو والنتفففو  ل بفففار مفففوظتي الدولفففو ل فففرض عفففدم  
ع مفف الففانوف المف  ور رنتفًا  سفو 27الهاعير على الناخبيف  وسفو مفا نصفج عليفه المفادا )

مني موظتي الدولو وهعضا  ال لطاج المتليو مف الفيام بالتملو امنهخابيو لمصلتو هي 
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هقوزهوففا  بمففا هو  و ففا لواهو  مففوارد الدولففوهو    ومففف ا ففهخدام نتففو سم الففوظيتيع1)مرشففح
رخفففر   لمصفففلتو هي مرشفففحهو   فففي  لففف  ايقوفففزا ايمنيفففو والع ففف ريو  لمصفففلتو هنت فففوم

 المعروف هف موظتي الدولو ال بار لوم  لطو  ي الهاعير على الناخبيف و ل  با فهخدام 
ا هخدام و فا   الدولفو  لى  يلقصوفهو  صتاهوم الر ميو  ي الوظيتو لهتفيو س و ال ايو 

  و ا ط النف  وايقوزا وامهصامج واآللياج والمعفداج الخاصفو بالدولفو والمملو فو لوفا 
  با ففهخدام امقوففزا ايمنيفو والع فف ريو ممففا يففصعر  فلبًا  ففي نهيقففو امنهخففا  ي فوف  لففهو 

 ومصدابيهه.

التيفاد لمفوظتي الدولفو ويعضفا  ال فلطاج هو  ونخلص مما هفدم بفاف سف ا التظفر
المتليو والفواج الم لتو وا رادسا مف الفيام بتمالج انهخابيو  بد م نقد له هطبيو على 

عفف انهوا فاج  دارااإلخالف  ل   سو غض طرف قوو  لى  رارض الوابي   الوابي يشي
الدعايو امنهخابيفو  وسفو مفا  هعنا بعض موظتي الدولو وال لطاج الت وميو لمبده التياد 

 في هغلف  الفدوا ر امنهخابيفو  2014والعفام  2010تص   ي امنهخابفاج النيابيفو للعفام 
التمفالج امنهخابيفو  مفف خفال    ي العراو مف انهوا اج لمبفده تيفاد  فلطاج الدولفو  في

ا ففففهخدام المففففا  العففففام وو ففففا   الدولففففو  و ففففا ط النففففف  وايقوففففزا وامهصففففامج وامعففففالم 
الت فومي واآلليفاج الخاصفو والمعففداج والبنايفاج المملو فو لوففا  وبيفام مفوظتيف عمففومييف 

لصفالح وه راد مف القيش والشرطو بهعليو الصور والال هاج وهوزيفي المنشفوراج الدعا يفو 
لصففو امعالنففاج علففى مص  ففاج الدولففو هو  لصففالح اتففزابوم هو  الففبعض مففف رص ففا وم

هلف  هو  هف سف و المص  فو ه فاسوايما ف الدينيو والهعليميو إلعطا  صورا خاط و علفى 
 مرشح معيف. هو  الوزارا هدعم با مو معينو

امبنيو الهفي  الفانوف مني هنظيم امقهماعاج امنهخابيو  ي  لى هف وهقدر امشارا
   فف ل  ويمهففد سفف ا ع2)ل ففرض الدعايففو امنهخابيففو هشفف لوا الففوزاراج ودوا ففر الدولففو المخهلتففو

                                                           

 .2013ل نو  45ع مف بانوف انهخاباج مقلس النوا  العرابي ربم 27ع المادا )1)
 .2013ل نو  45انهخاباج مقلس النوا  العرابي ربم  ع مف بانوف25ع المادا )2(
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شفففعار الدولفففو الر فففمي  فففي امقهماعفففاج وامعالنفففاج والنشفففراج  ا فففهعما المنفففي ليشفففم  
 .ع1) امنهخابيو و ي ال هاباج والر وم الهي ه هخدم  ي التملو امنهخابيو

 فففبو يهعفففيف ضفففماف اتهفففرام الهشفففريعاج المففف  ورا رنتفففًا  والهفففي وها ي فففًا علفففى مفففا  
هنص على تظر الموظف العام  ي  فلطاج الدولفو المخهلتفو مفف الفيفام باعمفا  الدعايفو 

 يفففاف علفففى ت فففا  مرشفففح رخفففر   لففف  لعفففدم هو  هي مرشفففحهو  امنهخابيفففو لصفففالح نت فففه
انهوفا  مبفده التيفاد بفيف  واف  سدار مبده التياد وه ا ص الترص والم اواا بيف المرشفتيف 

المرشففتيف مففف ببفف  الموظففف العففام يشفف   خطففرًا يلفففي بظاللففه الضففارا علففى المص  ففاج 
 ال يا يو المنبعفو عف امنهخاباج. 

                                                           

 .2013ل نو  45ع مف بانوف انهخاباج مقلس النوا  العرابي ربم 26ع المادا )2)
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 الخاتمة
تظفر مشفار و الموظفف )وبعد هف هم بتمفد اهلل وهو يففه مفف عفرض موضفوع بتفا

 ...سفففم النهفففا   والهوصفففياج نعفففرض ي عالعفففام باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو درا فففو مفارنفففو
    اآلهيو 

 أواًل: النتائج : 

المشفففرع العرابفففي لفففم يصفففر  فففي هعريفففف الموظفففف العفففام علفففى   لفففى هف . خلفففص البتفففا1
المعففد   بفف  هعطففى الترصففو للفففوانيف  1960ل ففنو  24بففانوف الخدمففو المدنيففو ربففم 

يفوم به   بصياغو هعاريف هن قم وطبيعو النشاط ال ي خرىالخاصو بالموظتيف اي
الموظف  ي مقفا  معفيف   ففد عر فج الموظفف العفام بشف   مخهلفف عفف الهعفاريف 
الففواردا  ففي بففوانيف الخدمففو المدنيففو  ويبففدو هف المشففرع العرابففي بففد  سفف   ففي هعريففف 

هشففريعاج الوظيتففو وبففوانيف انضففباط مففوظتي الدولففو والهشففريعاج  لففى  الموظففف العففام
 الهي هنظم شصوف الموظتيف.  خرىاي

المشفففرع العرابفففي قفففا  مهتففففًا مفففي المشفففرع الترن فففي والمشفففرع   لفففى هف هوصففف  البتفففا . 2
المتوضففففيو العليففففا  لففففى  المصففففري بل ففففناد مومففففو هنظففففيم تمففففالج الدعايففففو امنهخابيففففو

الم هفلو لالنهخاباج  متاوًم بف ل   بعفاد هفدخ   فلطاج الدولفو المخهلتفو عفف م فالو 
 وا.الدعايو امنهخابيو وعمليو امنهخا  برمه

. هوصففف  البتفففا هف مشفففار و مفففوظتي الدولفففو العمفففومييف باعمفففا  الدعايفففو امنهخابيفففو  3
المشففا   الهففي هففالزم امنهخابففاج  مفففلصففالح مرشففح علففى ت ففا  مرشففح رخففر  هعففد 

امنهوفففا  مفففف ببففف  هعضفففا   لفففى   فففي الفففبالد العربيفففو والعفففراو  والوابفففي العملفففي يشفففير
 ربي .هو  المرشتيف دوف معف  بيف  لطاج الدولو المخهلتو لمبده التياد

العديفد مففف الهشفريعاج المفارنففو لفبعض الففدو   سنففا . هبفيف مففف خفال  سفف ا البتفا هف  4
وبعفففض الفففدو   دولفففو ال ويفففج وليبيفففا واممفففاراج  ردف ترن فففا وبريطانيفففا ومصفففر واي

ضفففمنًا علفففى تظفففر رقفففا  ال فففلطو هو  العربيفففو المهتفففدا والعفففراو بفففد نصفففج صفففراتو
  امنهخابيو. المتليو مف الفيام باعما  الدعايوالعامو وال لطاج 
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نتففو سم  ا ففهعما . هبففيف هف المشففرع العرابففي منففي مففوظتي الدولففو وال ففلطاج المتليففو  5
هقوزهوفا بمففا  في  لفف  هو  و ففا لواهو  مففوارد الدولفوهو  مرا ففزسم الوظيتيفوهو  الفوظيتي

هو  هي مرشفحهو  هنت وم ايقوزا ايمنيو والع  ريو للفيام بالتملو امنهخابيو لصالح
الهفففاعير علفففى النفففاخبيف  يوفففدف مفففف سففف ا التظفففر  فففالمو الهمعيففف  هو   يفففاف  يا فففي

 . هخرىالنيابي س ا مف قوو  وت ف  ير المر و العام بانهظام واطراد مف قوو 
ع _هوًم_ 9باف س ا المنفي لفم يفهصفر علفى مفا ورد  في المفادا ) ما هفدم لى  . يضاف 6 

النا ففف  والهفففي هفضفففي بانفففه )م يقفففوز  2005 فففهور العرابفففي لعفففام التففففرا )جع مفففف الد
 للفففواج الم ففلتو العرابيففو وا رادسففا  وبضففمنوم الع فف ريوف العففاملوف  ففي وزارا الففد اع

الفيففام بتمففالج انهخابيففو لصففالح مرشفففتيف ...منظمففاج هابعففو لوفففا هو  هيففو دوا ففرهو 
ض لفففه هيضفففًا بفففانوف بففف  هعفففر  ع.... يوفففا  وم المشفففار و  فففي غيفففر  لففف  مفففف امعمفففا 

 . 2013ل نو  45انهخاباج مقلس النوا  العرابي ربم 
 :ثانيًا: التوصيات

مفف بيففام مفوظتي الدولففو وهعضففا   امبهراتفاج والهوصففياج مفاسي  م متاولففو للتففد
ل يفرسم هو  ال لطاج المتليو والفواج الم فلتو وا رادسفا بتمفالج انهخابيفو لصفالح هنت فوم

    اآلهيبودف  المو الهمعي  النيابي و شتيف رخريف مف المرشتيف على ت ا  مر 
الهشفريعاج الهفي همنفي  وهتعيف والوظيتو العامو   دارااإلضرورا امبهعاد عف ه ييس  . 1

هو  موارد الدولوهو  مرا زسم الوظيتيو ا هعما موظتي الدولو وال لطاج المتليو مف 
 ففف ريو مفففف الفيفففام بالتملفففو هقوزهوفففا بمفففا  فففي  لففف  ايقوفففزا ايمنيفففو والعهو  و فففا لوا

  الهفاعير علفى النفاخبيفهو   يفاف  يا فيهو  هي مرشفحهو  امنهخابيو لصالح هنت فوم
 الفانوف والد هور. ت اموهف عدم هطبيو س و الهشريعاج يعد مخالتو ي

العمففف  علفففى هوعيفففو النفففاخبيف والمرشفففتيف بخطفففورا مشفففار و الموظفففف العفففام ومنعفففه  .2
هو  م انياهوفففا يغفففراض الدعايفففو امنهخابيفففو لصفففالح مرشفففحا فففهخدام همفففوا  الدولفففو وا

 لفف  يعففد انهوا ففًا واضففتًا لمبففده تيففاد المرا ففو العامففو  ؛ يفبا مففوهو   يففافهو  تففز 
 وهعديًا على الما  العام .
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بهوي ففو البي ففو امنهخابيففو المال مففو  وتيففاد مففوظتي دوا ففر  دارااإليهطلفف  تيففاد قوففو  . 3
اممنيفففو والع فففف ريو وبصفففر دورسفففم علفففى هفففاميف المرا ففففز الدولفففو و بفففارسم واقوزهوفففا 

هو  امنهخابيففو  فففط دوف الهففدخ   ففي  ففير امنهخابففاج  وضففرورا هقففريم  فف  انهوففا 
هزويفففففر لوففففف و المرتلفففففو المومفففففو والمموفففففدا لعمليفففففو امنهخفففففا   فففففوف  فففففالمو الدعايفففففو 

  امنهخابيو سي ال بي  لديمفراطيو  ليمو.
و وامشفراف علفى هعمفا  الدعايفو امنهخابيفو  في العفراو نفهر  هف هوفيمف علفى الربابف . 4

)سي ففو بضففا يوع بففدًم مففف )لقففاف الرصففدع لضففماف التيففدا والنزاسففو  وم شفف  هف هلفف  
ايوصففففاف م يم ففففف هف ههق ففففد  م  ففففي ال ففففلطو الفضففففا يو الهففففي يهمهففففي هعضففففاصسا 

 بوو هفاعيرالموفام المو لفو  لفيوم دوف شف هدا بالعديد مف الضماناج الهفي هم فنوم مفف 
ميففف  يتفففد المرشفففتيف  ضفففمانًا ل فففالمو امنهخابفففاج باعهبفففار هو  متابفففااهو  هفففاعرهو 

سففصم  الفضففاا سففم ايبففدر علففى ممار ففو سفف و الربابففو واإلشففراف بمففا ُقبلففوا عليففه مففف 
  التيدا وعدم الخضوع ل ير ضما رسم.

بضففففففرورا عفففففففد نففففففدواج ومففففففصهمراج  ففففففي القامعففففففاج وال ليففففففاج والمففففففدارس  نوصففففففي . 5
والمص  اج الت وميو والمص  اج غيفر الت وميفو للهعريفف بالدعايفو امنهخابيفو  وم 

التمالج امنهخابيو وانع ا اهه  هعنا  يما مبده تياد الموظف العام هقاو المرشتيف 
 على نزاسو امنهخا  ومصدابيهه .

    يففوالدعايففو امنهخاببمرتلففو  ضففرورا متاربففو الت ففاد امنهخففابي وخصوصففًا المهعلففو .6
يعففد الت فففاد امنهخفففابي ايخطفففر مفففف بفففيف القفففرا م الهفففي ي هفففوي بنارسفففا شفففع  با ملفففه 

 .مف يهولى ال لطو سو مف لم يخهرو الشع   ي التفيفو ؛ يفل نيف
وهخهم عملفي بالصفالا وال فالم علفى هشفرف المر فليف  فيدنا متمفد ورلفه وصفتبه  

 هقمعيف ورخر دعوانا هف التمد هلل ر  العالميف.
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 :الممخص
ه ففعى الففدو  الديمفراطيففو بففاف ههضففمف هشففريعاهوا النصففوص الفانونيففو الهففي ه تفف  

التمفالج امنهخابيفو  و لف  بتظفر الموظفف العفام مفف  هعنفا مبده تيفاد ال فلطاج العامفو 
بعاد موظتيوفا عفف المفصعراج ال يا فيو  الهدخ  لصالح مرشح على ت ا  مرشح رخر  وا 

الفف ي يعمفف  بصففتو دا مففو  ففي مرا ففو الدولففو والفطففاع  والتزبيففو   ففالموظف سففو الشففخص
العففام  ولعفف  هو  مراتفف  الديمفراطيففو التفيفيففو سففو وضففي تففو الدعايففو امنهخابيففو هتففج 

 لفى   شراف سي و متايدا     غدج س و المش لو هالزم امنهخاباج  والوابفي العملفي يشفير
 ده التياد بيف المرشتيف.امنهوا  المنظم مف بب  هعضا   لطاج الدولو المخهلتو لمب

والضمانو القوسريو ل المو الدعايو امنهخابيو مف الهزييف سو ضماف عدم هدخ  
الموظف العام  وتياد  لطاج الدولو وعدم هدخلوا باعما  الدعايو  ضاًل عف  ل  ربابو 
المرشتيف هنت وم وممعليوم والرهي العام وامتزا  ومص  فاج المقهمفي المفدني وامعفالم 

    و ا   مراببو  اعلو.هش
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ABSTRACT : 

Democratic states seek to include in their legislation the legal 

provision that guarantee the principle of impartiality of public 

authorities during election campaigns by prohibiting the public 

official from intervening in favor of a candidate at the expense of 

another candidate and removing its employees from political and 

party influences. . The first stage of real democracy is to put the 

right of election propaganda under the supervision of a neutral 

body. This problem is associated with the elections. In reality, it 

indicates the organized violation by the members of the various 

state authorities of the principle of neutrality between the 

candidates. 

The essential guarantee of the integrity of electoral 

propaganda from counterfeiting is to ensure that the public servant 

is not interfered with, the neutrality of the state authorities is not 

interfered with propaganda activities, and the control of the 

candidates themselves and their representatives, public opinion, 

parties, civil society institutions and the media constitute effective 

means of monitoring . 

 


