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امللخص
ان املتغريات والتحوالت اليت يعيشها االعراق حيتم إعادة النظر يف االصالحات االدارية حىت ميكن
معايشة الواقع ،فالدولة كلها تعيش وكأهنا سلسلة مرتابطة وهذا بسبب الثورة يف االتصاالت واملعلومات.
وبسبب تدفق املعلومات ووسائل االتصاالت املتعددة بدأ الناس ينظرون إىل حقوقهم على الدولة واالدارة
نظرة خمتلفة عن السابق  ،ويطالبون ابخلدمات اليت جيب أن حيصلوا عليها؟ وهنا يثار التساؤل ما هي
الطريقة املثلى اليت على الدولة اتباعها لتقدميها هلم؟  .ويف ظل الركود اإلداري وعدم القيام ابإلصالحات
االدارية الالزمة مع مطالبة األفراد ابحلصول على خدمات مناسبة أدى ذلك إىل اهتزاز الثقة لدى املواطن يف
أداء املؤسسات احلكومية ،مما جعل هناك مشاكل تعيشها الدولة والسلطة االدارية نتيجة استشراء الروتني
والفساد يف أعمال األجهزة احلكومية مما أدى إىل انتشار الفساد وتعطل مصاحل املواطنني ،وهذا حيتاج إىل
إعادة النظر يف عملية اإلصالح االداري على كافة املستوايت ،فليس املهم التحول إىل استخدام احلكومة
اإللكرتونية على الوضع القائم وإمنا املهم هو حتسني اخلدمة يف تسهيل اإلجراءات وإعادة كتابة األنظمة ومىت
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ما كانت ميسرة فيمكن إذ إن املشكلة الرئيسية تكمن يف اسرتاتيجية اإلصالح االداري  ».ممايتطلب اعادة
النظر يف النظام ال وظيفي كله والقضاء على البطالة املنتشرة بتفعيل جملس اخلدمة االحتادي وذلك لدوره املهم
يف عملية االصالح االداري 0
Summary
In order to keep up with developments experienced by Iraq. There is no doubt that
the majority of developing countries, if not all, have the administrative corruption, This
must be the institutions in the present day with the environmental conditions that are
dynamic and the speed of change and unity, and at this changing environment shall be on
instructive development steps is the administrative reform in Iraq, the Constitution of the
Republic of Iraq in 2005 to emphasize the formation of public service of the Federal
order to regulate the civil affairs and liberate it from politicization and partisanship and
build a state of institutions and the formation of its mission Development Corporation to
work in government departments and the development of rules and principles of secure
justice and impartiality and ensure efficiency

املقدمة
ان املتغ ريريات والتحريريوالت الريرييت يعيشريريها البلريريد حيريريتم علريريى الدولريرية إعريريادة النظريرير يف سياسريريتها وإصريريالحا ا
االداري ريرية ح ريريىت ميك ريرين معايش ريرية الواقري ريريع ،فالدول ريرية كله ريريا تع ريرييش وكأهن ريريا سلسري ريريلة مرتابط ريرية وه ريريذا بس ريريبب الثري ريريورة يف
االتصاالت واملعلومات .وبسبب تدفق املعلومات ووسائل االتصاالت املتعددة بدأ الناس ينظريرون إىل حقريوقهم
علريريى الدولريرية واالدارة ،ومريريا اخلريريدمات الريرييت جيريريب أن حيصريريلوا عليهريريا؟ ومريريا هريريي الطريقريرية املثلريريى الريرييت علريريى الدولريرية
اتباعهريريا لتقريريدميها هلريريم؟  .ويف ظريريل الركريريود اإلداري وعريريدم القيريريام ابإلصريريالحات مريريع مطالبريرية األفريراد ابحلصريريول علريريى
خدمات مناسبة أدى ذلك إىل اهتزاز الثقة لريدى املريواطن يف أداء املؤسسريات احلكوميرية ،ممريا جعريل هنرياك قالقريل
ومشريرياكل تعيشريريها الدولريرية والسريريلطة االداريريرية ونتيجريرية استشريراء الريريروتني يف أعمريريال األجهريريزة احلكوميريرية ممريريا أدى إىل
انتشريريار الفسريرياد وتعطريريل مصريرياحل املريواطنني ،وهريريذا حيتريرياج إىل إعريريادة النظريرير يف عمليريرية اإلصريريالح اإلداري علريريى كافريرية
املسريريتوايت ،فلريرييس املهريريم التحريريول إىل اسريريتخدام احلكومريرية اإللكرتونيريرية علريريى الوضريريع القريريائم وإمنريريا املهريريم هريريو حتسريريني
اخلدم ريرية يف تس ريريهيل اإلجري ريراءات وإع ريريادة كتاب ريرية األنظم ريرية وم ريريىت م ريريا كان ريريت ميس ريريرة ف ريرييمكن اس ريريتخدام «احلكوم ريرية
اإللكرتوني ريرية» .إذ إن املش ريريكلة الرئيس ريريية تكم ريرين يف اس ري ريرتاتيجية اإلص ريريالح االداري وال ريريوظيفي ،وعن ريريدما ين ريريادي
ابإلص ريريالح اإلداري فل ريرييس مع ريريس ه ريريذا وج ريريود فس ريرياد «وه ريريو موج ريريود فع ريريال » وإمن ريريا إص ريريالح م ريرين أج ريريل مواكب ريرية
املسريريتجدات الريرييت يعيشريريها هريريذا البلريريد ،ال ريريك أن أنلريريب الريريدول الناميريرية إن ف يكريرين ريعهريريا لريريديها فسريرياد إداري
ومستشريريري ويتمثريريل يف االخريريتالس املريريادي وا س ريوبية واملنسريريوبية والر ريرياوي هلريريذا جيريريب أن تتعامريريل املؤسسريريات يف
وقتنا الريراهن مريع الظريرول البي يرية الرييت تتسريم ابلديناميكيرية وسريرعة التغيريري وحدتريه ،وإزاء هريذه البي رية املتغريرية وجريب
عل ريريى الق ريريائمني عليه ريريا تب ريريح إسري ريرتاتيجيات تس ريريمو هل ريريا حملواجه ريرية التهدي ريريدات الوظيفي ريرية وا افظ ريرية عل ريريى موقعه ريريا
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وتطويرهريريا .ولعريريل مريرين أهريريم مصريريادر امليريريزة التنافسريريية الريرييت ميكريرين أن حتقريريق هريريذا الرهريريان هلريريذا النريريو مريرين املؤسسريريات
اجلريريودة الريرييت تقريريدمها  ،وهريريذا مريريا يسريريتلزم علريريى املشريريرفني عليهريريا تبريريح مريريداخل إداريريرية تكريريون ورهريريا اجلريريودة ،وحسريرين
األداء لريريذلك البريريد مريرين إعريريادة التفكريريري بشريريكل جريريذري يف العمليريريات املختلف رية الريرييت تريريتم يف املنظمريرية خاصريرية منهريريا
تلك املرتبطة ابلتوظيف  ،وإعادة تصميمها ابالعتماد على إسريرتاتيجية للتغيريري تنبريح علريى أسرياليب حديثرية علريى
نرار إعادة اهلندسة اإلدارية ولعل من أهم أسباب التغيري والتجديد يف ميدان االصالح االداري وحسريب املريادة
( )107مريرين دسريريتور رهوريريرية العريراق عريريام  2005مت التأكيريريد علريريى تشريريكيل جملريريس اخلدمريرية العامريرية االحتريريادي مريرين
أجريريل تنظريرييم ريريؤون الوظيفريرية العامريرية وحتريرهريريا مريرين التسريريييس والتحريريزب وبنريرياء دولريرية املؤسسريريات وتشريريكيل مؤسسريرية
مهمتها تطوير العمل يف دوائر الدولة وبلورة القواعد واألسس السليمة وأتمني العدالة واحلياديرية وضريمان معريايري
الكفريرياءة يف التعيريريني وإعريريادة التعيريريني والرتقيريرية ،ورنريريم اقريرار قريريانون اخلدمريرية العامريرية االحتريريادي رقريريم ( )2لسريرينة 2009
ونشريريره يف جريريريدة الوقريريائع العراقيريرية بعريريددها ( )4116يف السريريادس مريرين نيسريريان  ،2009وتعديلريريه بقريريانون التعريريديل
رق ريريم ( )8لسريرينة  2015املنش ريريور ابجلريريريدة الرايريرية يف الراب ريريع مريرين ااير  2015إال أنريريه ف يريريتم تطبيقريريه احل ريريد االن،
وحبسب املادة اخلامسرية مرين هريذا القريانون يتكريون جملريس اإلدارة مرين رئرييس وةئريب وتسريعة اعضرياء وهنريا البريد مرين
أن يصريريوت جملريريس الن ريواب علريريى هريريؤالء األعضريرياء املر ريريحني مريرين جملريريس الريريوزراء والريريذين يشريريكلون هريريرم القيريريادة يف
جملس اخلدمة االحتادي الذي يرتبط اداراي حملجلس النواب بوصفه هي ة مستقلة.
بناءا على ما سبق فقد وجدة من املهم أن نعرض يف البحث  -مقدمة نتناول فيها امهية احياء جملس اخلدمة
املدنية كونه هي ة مستقلة تساهم إىل مدى بعيد يف عملية اإلصالح االداري والوظيفي يف العراق.
لقد قسمنا حبثنا إىل ثالثة مطالب:
يف املطلب األول سول نتناول اإلصالح اإلداري ويف املطلب الثاين سنتناول الوظيفة العامة ويف املطلب
الثالث سنتناول التكيف القانوين جمللس اخلدمة االحتادي.
مشكلة البحث

ان اختيار موضو البحث جملس اخلدمة املدنية االحتادي وعالقته ابإلصالح اإلداري والوظيفة العامة يف

العراق وذلك بعد التأكد من القيام حملحاوالت عديدة إلجراء اصالحات ادارية املة قائمة على جهد
سياسي و اجتماعي وثقايف مع ذلك التزال أجهزة الدولة تعاين من الرتهل وا سوبية ولغرض حتسني أداء
اخلدمة املدنية اليت تقوم عليها اعباء تنفيذ سياسة الدولة وادارة ؤون املواطنني ملا هلا من أمهية كبرية تنعكس
على حياة واستقرار وخدمة املواطن الذي تعمل الدولة من اجل رفاهيته.
اهداف البحث
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يهدل البحث إىل التعرل على طرق واساليب وسائل وامهية مقومات االصالح االداري ومدى احياء
جملس اخلدمة املدنية االحتادي واهليته يف حتقيق أهدال تطوير اخلدمة املدنية وتاليف السلبيات واخفاقات
االدارة يف جمال الوظيفة العامة.
منهج البحث

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي فيما خيص عملية اإلصالح اإلداري يف العراق وعالقة
احياء جملس اخلدمة املدنية االحتادي بعملية اإلصالح اإلداري يف اجهزة الدولة والوظيفة العامة.
خطة البحث

من اجل اثبات فرضية البحث قسم اىل عدة فقرات وهي
املطلب األول مفهوم االصالح اإلداري
الفر األول -امهية اإلصالح اإلداري ومقوماته.
الفر الثاين -اإلصالح اإلداري يف جمال الوظيفة العامة.
اوال تعريف املوظف العام.
اثين أطرق اختيار الوظيفة العامة.
املطلب الثاين  -جملس اخلدمة املدنية
الفر األول التطور التارخيي جمللس اخلدمة املدنية
الفر الثاين-جملس اخلدمة االحتادي ومهامه.
املطلب الثالث التكييف القانوين جمللس اخلدمة االحتادي
الفر األول الطبيعة الدستورية والقانونية جمللس اخلدمة
الفر الثاين  -مفهوم استقالل جملس اخلدمة االحتادي.
املطلب األول  :مفهوم االصالح االداري
يعرل اإلصالح اإلداري ابنه اجلهد السياسي واالداري واالقتصادي واالجتماعي والثقايف اي االدارة
اهلادفة إلحداث تغيريات اساسية اجيابية يف السلوك والعالقات واألساليب واألدوات حتقيقا لتنمية قدرات
وامكاةت اجلهاز اإلداري حملا يؤمن له بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية يف اجناز أهدافه(.)1
كما ويعرل اإلصالح اإلداري :أبنه جمموعة من االجراءات الرامية إىل ازالة اخللل يف النظام االداري خالل

فرتة زمنية ددة ويف مواضع مهمة( .)2ويعرفه بعض الفقه على انه نشر الوعي واالدراك بني املسؤولني
()1

مد امحد سيد امحد احلاج  -االصالح االداري بني النظرية والتطبيق رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة اخلرطوم  -معهد دراسات االدارة العامة-

 2005-2000ص 33
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والسلطات واملواطنني حول أمهية احلاجة إىل تبح مفاهيم وافكار يف جمال علم االدارة العصرية يف إطار
الوظيفة واخلدمة العامة(. )3
ويعرل الباحث اإلصالح اإلداري :هو التغيريات املستمرة واملتجددة والشاملة جلميع اجهزة الدولة يف كافة
اجملاالت بغرض حتقيق أهدال التنمية ورسم سياسة الدولة وأهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
أن مسألة اإلصالح اإلداري قد ظهرت يف أورواب الغربية والوالايت املتحدة األمريكية وف تكن وليدة النصف
الثاين من القرن العشرين بل تعود يف جذورها إىل الزمن القدمي .لكننا لسنا بصدد تسليط الضوء هنا على
التطور التارخيي حلركة اإلصالح اإلداري عامليا ،لكنه من املفيد اإل ارة
هنا إىل أن توماس جيفرسون أحد مؤسسي الوالايت املتحدة األوائل ،اقرتح تغري الدولة للهياكل احلكومية كل
عشرين سنة تقريبا ،وتوالت هناك الربامج اخلاصة ابإلصالح منذ عام  1828عندما توىل أندرو جاكسون
احلكم الذي طبق مبدأ «د الشعب حيكم» وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من دور الدولة وزاد من
نشاطها وإعداد موظفيها .لقد بدأ يظهر مصطلو اإلصالح اإلداري حملفهومه احلديث يف أواخر الستينيات
من القرن العشرين عندما قام علماء اإلدارة ابلدعوة إىل إعادة تنظيم النظم اإلدارية لتواكب التغيري وتتمشى
مع الربامج اإلمنائية القومية ،أن اإلصالح اإلداري اة من السمات األساسية اليت يتصف هبا علم اإلدارة
وتطبيقاته املختلفة يف كافة ميادين احلياة وهي الديناميكية واحلركية وسرعة االستجابة التطور والتقدم العلمي
والثقايف وما يتما ى مع التغيريات احلاصلة يف البي ات السياسية واالجتماعية والثقافية ونريها .ولذلك كانت
وال تزال تظهر اجتاهات جديدة يف خمتلف دول العاف وخاصة املتقدمة منها لتؤكد ضرورة حتديث األنظمة
واهلياكل اإلدارية ومن األسس العلمية املتعارل عليها بني الباحثني واملختصني وأساليبها وأدوات وتقنيات
عملها.
حتري ر وختفيف القيود املفروضة على النظام اإلداري وبشكل يسر على الوسيلة السياسية إعادة تنظيم اجلهاز
اإلداري للدولة حملا يالئم األهدال السياسية اليت حدد ا القيادة العليا مع إنفال به اتم للوسيلة التشريعية
(تعديل أو إلغاء أو تغيري بعض القوانني و الوسيلة السلوكية تطبيق العالقات اإلنسانية والتوسع يف تفويض
السلطة واالهتمام ابلتنمية والتدريب املتدرج( .)4أن من أهم معوقات االصالح االداري خاصة يف الدول
النامية هي عدم تويل القيادات اإلدارية املؤهلة وفقدان االبتكار وعدم وجود خطط ومولية لصإصالحات
االدارية وتفشي البريوقراطية ابإلضافة إىل وجود املعوقات االجتماعية منها ضعف وعي املواطن وعدم
احتضان العقول واخلربات وعدم ربط األجور ابإلنتاج وعدم تشخيص اولوايت العمل األساسية مع ضرورة
( )2د .صربي مد خليل-مفهوم االصالح اإلداري يف الفكر االداري املقارن-منشور على املوقع االلكرتوين للدكتور صربي مد خليل يف . 2013/9/20
( )3رندة انطوان-االصالح والتحديث االداري  -املعهد الوطح للعلوم االدارية  -دمشق  2000 -ص .3
( )4علي اخلضر ،منوذج مقرتح لصإصالح اإلداري يف سوراي-كلية التجارة ،جامعة القاهرة 2002 ،ص.51
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اصدار تشريع ات وقوانني مدروسة بدقة تنسجم مع التطورات العاملية وتسايرها ابإلضافة إىل ضعف الرقابة
وعدم فعاليتها.
الفرع االول -امهية االصالح االداري ومقوماته

يرى بعض الباحثني أن ما اتفق على تسميته اإلصالح اإلداري يرجع جذوره إىل الدول الغربية ،فأول
حركة لصإصالح اإل داري قد ظهرت بداية يف الوالايت املتحدة األمريكية يف أوائل القرن العشرين داعية أجهزة
اإلدارة العامة إىل حتقيق الكفاءة يف األداء واالقتصاد يف النفقات ،ولقد كان من مثار هذه احلركة فصل
السياسية عن اإلدارة واعتبار األخرية جماال مستقال .وقد انتقل االهتمام ابإلصالح اإلداري إىل الوطن العري
منذ مخسينات القرن العشرين على أثر االستقالل السياسي ملعظم الدول العربية منذ الفرتة التالية للحرب
العاملية الثانية ،حيث اجتهت احلكومات العربية حنو بناء جهاز الدولة وظل اإلصالح اإلداري يف الوطن
العري منذ ذلك التاريخ موضوعا أثريأ و عارا مرفوعا وحلما مطلوأب ،عقدت من أجله املؤمترات و كلت
اللجان السياسية والفنية واستقطبت له اخلربات واإلمكاةت ،إال أن ما حتقق منه دون الطموحات فاجلهد
واملوارد الكبرية اليت وجهت لعملية اإلصالح خالل ما يقارب نصف قرن قابلها تعثر متزايد يف أداء أوضا
األجهزة احلكومية .إلجراء عملية اإلصالح والتنمية االدارية جيب توفر رلة روط ومقومات اساسية
لنجاحها ،وجيب اجراءها وفق خطوات علمية متسلسلة وهذه اخلطوات متكاملة ومتداخلة مع بعضها ال
ميكن تنفيذ قسم منها وترك القسم االخر ،بل جيب تنفيذها بشكل مرتابط ومنسجم ،وجيب أن تكون
متالئمة مع الظرول واملتغريات السائدة يف اجملتمع العراقي ويف العاف ،ويتم استخدام التقنيات املتطورة وفق

الظرول احلالية وطبقا حلاجة الدوائر(.)5
دل عمليات اإلصالح اإلداري إىل إدخال تغيريات أساسية يف أنظمة اإلدارة العامة حملا تكفل حتسني
مستوايت األداء ورفع كفاءة النظم اإلدارية القائمة من خالل تغيري املعتقدات واالجتاهات والقيم والبي ة
التنظيمية وجعلها أكثر مالءمة مع التطور التكنولوجي احلديث وحتدايت السوق وختفيض نسبة قلق
املواطنني ،وأحداث نقلة نوعية يف تقدمي اخلدمات مع تقليص التكاليف وحتويل إدارة اخلدمات من أسلوب
البريوقراطية إىل األسلوب التجاري أو االقتصادي سواء عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذايت
خلدما ا إبجياد أساليب أكثر مرونة(.)6

( )5عالية عبد احلميد عارل ،اإلصالح اإلداري قضااي نظرية ومداخل التطوير  -القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.2007 ،
سامي مود امحد البحريي  -مداخل اإلصالح اإلداري التطوير

؛ Arab british academy for higher education 2011 p

التنظيمي والتدريب وتقييم األداء رسالة ماجستري مقدمة اىل 44
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هلذا نتوصل إىل أن أهم أهدال اإلصالح االداري هي تقدمي دراسات لتحسني مستوى األداء يف اجلهاز
اإلداري وتر يد االنفاق احل كومي والرتكيز على اقتصادايت التشغيل من خالل خفض االعداد الزائدة من
العاملني وتعزيز عملية التحول الدميقراطي ودعم التوجهات الالمركزية االدارية هبدل تشجيع املشاركة
اجلماعية يف عملية صنع القرارات وتبسيط اإلجراءات االدارية وحتسني اساليب التعامل مع املواطنني.
الفرع الثاين  -االصالح االداري يف جمال الوظيفة العامة

ال خيفى على أحد ان الوظيفة العامة تكليف وطح وخدمة اجتماعية يستهدل القائم هبا املصلحة

العامة وخدمة املواطنني يف ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا احلكم يتوافق وأحكام الدستور ،فهي خدمة
من نو خاص دل إىل حتقيق املصلحة العامة وهي تتكون من الصالحيات والواجبات(.)7
ان العالقة اليت تربط املوظف ابلدولة أي حتديد املركز القانوين للموظف يف العراق هي عالقة تنظيمية
وليست عالقة (تعاقدية) حملعس أن القانون هو الذي ينشئ العالقة بني املوظف والدولة وهو الذي حيدد
حق وقه وواجباته وهو الذي يقرر كيف تنتهي العالقة بني املوظف والدولة وبذلك يكتسب الشخص صفة
(موظف) من اتريخ صدور األمر اإلداري استنادا ألحكام املادة ( )14من قانون اخلدمة ،حيث يوضع حتت
التجربة ملدة سنة يف خدمة فعلية ويستحق املوظف الراتب ابتداء من اتريخ مبا رته ابلوظيفة املادة ()1/16
من قانون اخلدمة وان مدة املبا رة هي  10أايم من اتريخ تبلغه ابلتعيني عدا أايم السفر ،وان علم مبا رة
املوظف الوظيفة اليت عني فيها خالل املدة القانونية يسقط حقه يف التمسك بتلك الوظيفة وخيضع تعيينه
جمددا لضوابط التعيني املقررة قانوة اال إذا كان له عذر مشرو فيمهل  30يوما(.)8
اوال -تعريف املوظف العام

املوظف هو كل خص عهدت اليه بوظيفة دائمة داخلة يف املالك اخلاص ابملوظفني( )9ومت تعريفه
بتعريف اخر (كل خص عهدت اليه وظيفة داخل مالك الوزارة أو اجلهة نري املرتبطة بوزارة)( )10ونالحظ

أن التع ريف الوارد بقانون االنضباط خيتلف عن التعريف الوارد بقانون اخلدمة املدنية حيث اسقط قانون
االنضباط صفة الدميومة من الوظيفة ليشمل املوظف على املالك الدائم واملؤقت ،والغاية من ذلك من اجل
ان يدخل يف نطاق العقوبة وا اسبة للموظف املؤقت أسوة ابملوظف على املالك الدائم يف هذا الشأن اصدر
( )7د .محدي امني عبد اهلادي-نظرية الكفاية يف الوظيفة العامة -1دار الفكر العري  1966-ص 148
( )8نازي فيصل مهدي ،رح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطا اال رتاكي رقم ( )14لسنة  ،1991ص. 50
()9

انظر املادة ( )2من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960نشر القانون يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )300يف  1960/2/6ونصت املادة

( )69منه على تنفيذه اعتبارا من 1960/4/1
()10

انظر املادة ( )1من قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم  14لسنة  1991مت نشر القانون يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )3356يف

 1991/6/3املعدل ابلقانون رقم ( )5لسنة  2008املنشور ابلعدد  4061يف .2008/2/14
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جملس وری الدولة قراره ذي العدد (  ) 2006/99لسنة  2006اباليت (تطبق على املوظفني املؤقتني
األحكام القانونية املطبقة على املوظفني يف دوائر الدولة اليت يعملون هبا) علما ان املستخدمني ومالكهم ف
يعد هلم وجود يف قوانني اخلدمة الذي كانت تنص على أحكامه قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24السنة
 1960حيث الغي حملوجب القرار ( )911لسنة  1976اما املقصود حملوظفي اخلدمة اجلامعية هو كل موظف
يقوم حملمارسة التدريس اجلامعي والبحث العلمي واالستشارة العلمية والفنية او العمل يف ديوان وزارة التعليم
العايل البحث العلمي او مؤسسا ا ممن تتوفر فيه روط اهلي ة التدريسية( ،)11علما أن قانون التقاعد رقم
( )27لسنة  2006توسع يف تعريف املوظف وبشكل مغاير عما ورد يف األعلى انظر املادة ( /1أوال) حيث
ادخل املالك املدين والعسكري وقوی األمن.
اثنيا  -طرق اختيار الوظيفة العامة
تعددت اساليب غل الوظائف العامة فيما بينها من عدة زوااي ،وبصفة خاصة من حيث مدى احلرية
اليت تتمتع هبا اإلدارة يف اختيار املوظفني.
وقد زالت بعض الطرق القدمية الختيار من يشغلون الوظائف العامة ،كالوراثة والشراء .فبعض الوظائف كان
يعني انلوها ملدى احلياة مث تنتقل وظائفهم ايل ابنائهم من بعدهم ،كما طبق يف بعض البالد -كفرنسا قبل
الثورة  -نظام االجتار يف الوظائف  VE NALITEحيث كانت الوظائف تبا وتشرتي وكان من يرنب
يف غل وظيفة مايتشرهبا من مالكها .ومن ةحية أخري فقد ادی التطور ايل التضييق من نطاق التعيني
الذي كان قا ئما يف معظم البالد على إطالق حرية اإلدارة يف االختيار .والواقع أن جهود اإلصالح يف هذا
الشأن قد استهدفت اجياد أفضل السبل الكفيلة ابختيار أكفأ املر حني لشغل الوظائف العامة .وميكن أن
جنمل الطرق املتبعة يف اختيار املوظفني على النحو التايل-:
أ -التعيني املطلق
ويقصد بذلك ترك احلرية املطلقة لصإدارة يف اختيار املوظفني .فيكون لصإدارة أن ختتار من تشاء دون
قيد .ومع التطور يف هذا األسلوب صار االختيار من بني من تتوافر فيهم الشروط اليت حتددها القوانني
واللوائو ولكن دون أن تكون ملزمة يف هذا الصدد ابتبا اساليب واجراءات خاصة.
وهلذه الطريقة يف االختيار مساوئها .إذ ختل حملبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني يف تويل الوظائف
العامة .وتؤدي ايل تفشى ا سوبية والر وة يف التعيني ،مما يرتتب عليه افساد اجلهاز اإلداري وهبوط مستوى
املوظفني .ولذا فإن هذه الطريقة تراجعت أمام طرق اخري تتضمن القواعد واإلجراءات اليت يقصد هبا
التوصل إىل اختيار أصلو املواطنني لشغل الوظائف العامة.
( )11انظر املادة (/1اثلثة) من قانون اخلدمة اجلامعية رقم  23لسنة . 2008
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وقد كانت هذه الطريقة اليت تطلق يد اإلدارة يف اختيار املوظفني هي السائدة يف معظم الدول لفرتة طويلة يف
املاضي .ونظرا ملساوئها فقد عدلت عنها كثري من الدول ،وإن احتفظت هبا ابلنسبة لبعض الوظائف اليت
يتسع نطاقها او يضيق حبسب ظرول كل بلد وأنوا الوظائف .ذلك ان الوظائف العليا يظهر فيها الطابع
السياسي ويعد انلوها معاونني للحكومة وأدا ا املبا ريف تنفيذ سياستها .ولذا ترتك هلا احلرية يف غلها من
بني من تثق يف إخالصهم هلذه السياسة ويف مقدر م على تنفيذها( .)12ففي اجنلرتا جييز القانون للجنة اخلدمة
املدنية اإلعفاء من االمتحان ابلنسبة للوظائف الفنية إذا وجدت ذلك مالئما .واالحتفاظ بوظائف معينة
يشغلها الناج مبا رة وقد نقص عدد هذه الوظائف كثريأ اآلن(.)13
ويف الوالايت املتحدة األ مريكية أدت حرية اإلدارة يف اختيار املوظفني ،يف ضوء النظام السياسي للمجتمع
األمريكي ،ايل تطبيق نظام األسالب او الغنائم حيث كانت الوظائف اليت تشغل ابلتعيني تعطي لألنصار
املوالني للحزب الذي ينجو يف االنتخاابت بعد فصل اخلصوم ،ونظرأ ملساوئ هذا النظام فقد ختلصت منه
الوالايت املتحدة األمريكية تدرجييا .وبدأ ذلك ابلقوانني الصادرة يف عامي  1852و  1855اليت جعلت
التعيني يف بعض الوظائف العامة عن طريق االمتحان ويف سنة  1883صدر قانون تنظيم اخلدمة املدنية
الذي جعل االختيار عن طريق امتحاةت مسابقة عامة مفتوحة وحرم اقتضاء أية إاتوات مالية من املوظفني
ألنراض سياسية وأنشأ جلنة اخلدمة املدنية .ولكن الوظائف اليت كانت خاضعة لنظام امتحاةت املسابقة
كانت دودة وإن كان قد حدث التوسع ابلتدريج يف ف ات هذه الوظائف حبيث تزيد نسبتها اآلن عن
 %85من وظائف احلكومة الفيدرالية .أما الوظائف املستثناة من نظام املسابقة فقد استثح بعضها بنص يف
القانون ،كبعض وظائف التمثيل الدبلوماسي ،ومكتب التحرايت الفيدرايل ،وجلنة الطاقة الذرية والبعض
اآلخر يستثح بقرار من جلنة اخلدمة املدنية وتوضع يف جدول العتبارات خمتلفة ،كاالعتبارات السياسية او ما
تتطلبه الوظيفة من ثقة معينة يف انلها ،أو ما تستلزمه مس وليا ا من أتهيل مهح متميز أو ألسباب علمية
بصرل النظر عن الناحية السياسية وعن اعتبارات الثقة هذا فضال عن النظام اخلاص(.)14
بتعيني القادة اإلداريني حيث يكون للمختص ابلتعيني يف كل جهة أن خيتار  -بعد مراعاة الكفاءات
املوجودة يف جهازه اوأل  -من رأس قائمة تعدها جلنة اخلدمة املدنية وترتب فيها ،حسب أتهيلهم وقدار م

()12

مد يوسف العدوي-دراسة يف الوظيفة العامة ويف التنظيم املقارن والتشريع اجلزائري  -ط 2ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية  1988ص .50

( )13د عبد هللا طلبه الوظيفة العامة يف دول عاملنا املعاصر-مطابع مؤسسة الوحدة-1981-ص.31
()14
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وافضليا م ،انلي الدرجات العليا ( 15ايل  18وما يعادهلا يف احلكومة الفيدرالية بصفة عامة( .)15ويف
فرنسا تتمتع احلكومة حبرية كبرية يف التعيني يف بعض الوظائف الرئيسية وحييل قانون املوظفني الصادر سنة
 ( 1959ومن قبل قانون سنة  )1946ايل الئحة إدارة عامة لتحديد الوظائف العليا ايل يرتك اختيار
انليها لتقدير اإلدارة وقد حددت الالئحة املشار اليها عددا من الوظائف ،کوظائف املديرين العامني يف
الوزرات ،ومديري األقاليم ،ومديري اجلامعات والسفراء ،وحكام املستعمرات ،اخل ،ومييل قضاء جملس الدولة
الفرنسي ايل اعتبار ان القائمة املذكورة ف ترد علي سبيل احلصر ،علي األقل ابلنسبة للجهات اليت ال ختضع
وظائفها للقانون العام للتوظف(.)16

ب - :امتحان املسابقة
طريقة املسابقة هي الطريقة االساسية املتبعة يف معظم البالد يف الوقت احلاضر ويكون االختيار يف هذه
الطريقة على اساس الصالحية ومبدأ تكافؤ الفرص ،وليس على اساس الوالء احلزي او الشخصي .وتقضي
املساواة وتكافؤ الفرص اإلعالن عن الوظائف الشانرة .على ان يتضمن اإلعالن سائر البياةت اخلاصة
ابلوظيفة وال شروط الالزمة لشغلها .وميكن التحقق من الصالحية واجلدارة عن طريق امتحاةت املسابقة
املفتوحة اليت جتريها اجلهة املراد التعيني فيها او هي ة ايدة مستقلة( )17وميكن القول أن أفضل طريقة لتطبيق
نظام التعيني حسب اجلدارة هي اجراء مسابقات عامة او امتحاةت الصالحية التحريرية والشفوية والعملية
والشخصية .على أن هذه االمتحاةت جيب اال تكون صورة اخري لالمتحاةت الدراسية أو اجلامعية .ويف
العراق كانت طريقة املسابقات اليت كان يعقدها جملس اخلدمة كلية ال تصلو للتثبت من أهلية املوظف
الفعلية ويف ضوء هذا الواقع صدر قرار من السلطة ابلرقم  996يف  1979/8/12ونص على إلغاء جملس
اخلدمة وختويل الوزراء املختصني صالحيات اجمللس يف التعيني واعادة التعيني ،ولتنفيذ القرار أصدرت وزارة
املالية التعليمات ابلرقم  119لسنة  .1979اليت نص فيها على تشكيل جلنة أو أكثر من كل وزارة أبمر
الوزير وتتكون من موظف ال تقل درجته عن معاون مدير عام وعضوين ال تقل درجته كل منهما عن وظيفة
مدير ،وما أ به اليوم ابألمس عندما كان يعطي الوزراء صالحية تعيني املوظفني وما نتج عنه من إهدار املبدأ
املساواة وظهور ا اابة وا سوبية والر اوى بقصد احلصول على وظيفة ابلدولة(.)18
( )15سعيد مقدم  -الوظيفة العمومية بني التطور والتحول من منظور تسيري املوارد البشرية واخالقيات املهنة  -ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 2010
ص51
()16

مد يوسف العدوي مصدر سابق ص 55

( )17سعيد مقدم مصدر سابق ص78
( )18انظر تعليمات وزارة املالية رقم  119لسنة .1979
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هدر ف يه العدل واملساواة بني املواطنني لتويل الوظائف العامة ابلدولة وظهر التعيني التحكمي القائم على
أساس ا سوبية وأمهلت الصالحية والكفاية والقدرة على حتمل أعباء الوظيفة .وتبني مدى أتثري األفكار
العقائدية السياسية يف إمكانية الدخول للوظيفة العامة يف العراق.
وما نتج عنه من إهدار حلقوق بعض املواطنني يف سعيهم للحصول على وظيفة ابلدولة نتيجة عدم اعتناقهم
هلذه األفكار والعقيدة السياسية اليت كانت .فخرقت بذلك نصة دستورية إال وهو ان العراقيني سواسية أمام
القانون .فقد جاءت املادة اخلامسة من نظام االمتحاةت مبينة املؤهالت املطلوبة لكل قسم من أقسام
الوظائف الثالث ومنها املؤهالت العلمية الواجب احلصول عليها قبل التعيني بكثري من الوظائف كالوظائف
التعليمية والطبية واهلندسية ونريها( .)19ونود اإل ارة هنا إىل أن اجمللس كان أيخذ بنظام املقابلة أي االمتحان
ابملقابلة فقط .استنادا إىل أحكام املادة الثانية من نظام االمتحاةت واليت تنص على ما أييت -:جيري اجمللس
الختبار القسمني األول والثاين اختبارأ ابملقابلة ان كان عدد طاليب الدخول للوظيفة ال يتجاوز عدد الوظائف
املطلوب إ غاهلا وعند جتاوز عددهم عدد الوظائف جيري امتحان حتريري .وقد واجه اجمللس بعض
اإلخفاقات يف مهمة اختيار املوظفني.
ج طريقة االنتخاابت
وميتاز هذا االسلوب أبن من أنه حتقيق دميقراطية اإلدارة .ولكن يؤخذ عليه انه ال يضمن اختيار أفضل
العناصر لشغل الوظيفة وذلك ألن اجلماهري كثريا ما ختضع ملؤثرات خاصة بعيدة عن مقتضيات الوظيفة.
وتنقصها العناصر اليت تسمو هلا ابالختيار الصحيو .كما أن اتبا هذا األسلوب جيعل املوظف عرضه لتأثري
األهواء السياسية واحلزبية .وقد كان اختيار املوظف يف العراق قبل صدور قانون اخلدمة املدنية رقم ()55
لسنة  1956يتم بواسطة الوزارات اذا كانت تعني من تشاء دون رقابة ولكن قانون اخلدمة املدنية املذكور
ومن بعده قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة  1960املعدل النافذ املفعول قد اخذ بنظام اجلدارة اساسا
الختيار املوظفني فجاء فيه أن يكون التعيني او اعادة التعيني من قبل جملس اخلدمة العامة( .)20وكذلك جاء
يف القانون املذكور أن تكون واجبات اجمللس ابلنسبة للتعيني وإعادة التعيني يف اختيار مؤهالت األ خاص
املراد تعيينهم وإصدار هادة ابألهلية لكل خص قبل تعيينه .كما نص القانون املذكور على ان يتم التعيني
بنظام الشروط العامة لالمتحاةت واملؤهالت الالزمة ابلنسبة للرانبني يف الدخول للخدمة املدنية ،وتدابري
تنظيم هذه االمتحاةت اليت تفسو اجملال أمامهم يف أحناء العراق كافة وبفرص متساوية .ومن اجل هذا فقد
( )19عبد الزهرة ةصر الدليمي  /جملس اخلدمة وأمهيته يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون والسياسة ،جامعة بغداد ،1973 ،ص
.)180
( )20املادة (  )2 / 8من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة .1960
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صدر استنادا إىل هذه الفقرة نظام االمتحاةت للخدمة املدنية املرقم  54لسنة  1957والذي بقي ساري
املفعول بعد صدور قانون اخلدمة املرقم  24ل سنة. )21(1960
()22

وال توجد طريقة معينة للتعني يف العراق يف الوقت احلاضر ولكن مت وضع ضوابط للتعيني لسنة 2016
لذلك فإننا نؤيد ما ذهب إليه البعض من ا رتاك أ خاص مشهود هلم ابلثقة العامة والنزاهة العالية كرجال
القضاء أو أساتذة اجلامعات .هذا يف حالة اللجان الدائمة(.)23
املطلب الثاين  -جملس اخلدمة املدنية
حملوجب املادة الرابعة والعشرين من قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة  1960مت أتسيس جملس اخلدمة املدنية
ومت الغاء هذا اجمللس حملوجب قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )996يف  1979-8-2وتشكلت جلان
اخلدمة يف اجراءات التعيني و غل الوظائف(.)24
الفرع االول  -التطور التارخيي لقوانني اخلدمة املدنية وأتسيس جملس اخلدمة املدنية يف العراق

بداية ظهور اإلصالحات االدارية يف العراق كانت مع ظهور عهد التنظيمات اخلريية يف الدولة العثمانية مت
تشكيل اجمللس األعلى يف ذي احلجة  1253املوافق  24مارس  1838م مهمته اعداد ووضع النظم

اجلديدة اليت استلزمتها حركات اإلصالح و اكمات موظفي الدولة وابداء الرأي واملشورة املطلوبة يف ؤون
الدولة ويف  11ذي القعدة  1284املوافق  1868قسم اجمللس إىل قسمني مها ديوان األحكام العدلية
وتشكيل آخر كان ينظر يف أمور اكمة املوظفني وتقاعدهم ومراجعة لوائو النظم والتعليمات ونريها من
األمور اطلق عليه (ادارة ورى الدولة ) وكانت ترجع اىل هذا التشكيل ريع قضاايها االدارية يف العراق
صدر اول قانون اخلدمة يف العراق عام  1931وحل له قانون رقم ( )64لسنة  1939مث صدر قانون رقم
( )55لسنة  1956مث حل له قانون اخلدمة املدنية رقم ( )24لسنة  1960وقانون رقم ( )31لسنة
 1966وهو التعديل الثامن عشر لقانون اخلدمة املدنية( )25ويعترب قانون اخلدمة من القوانني املهمة اليت تنظم
( )21مصطفى ساف مصطفى النجفي-املساواة ودورها يف تويل الوظائف العامة بال اتريخ نشر ودار نشر ص .132
( )22ضوابط التعيني لسنة  2016تتمثل ب (اوال :النسب ا ددة للقرار  603لسنة  1987وحملا فيهم عقود أبناء العراق واألجور اليومية والعقود) (% )45
للمتقاعدين ذوي الشهداء املشمولني بقانون مؤسسة الشهداء املعدل لسنة  2006والسجناء املشمولني بقانون مؤسسة السجناء السياسيني وذويهم املعدل
رقم ( )35لسنة  2013وذوي ضحااي اإلرهاب ،ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة و هداء احلشد الشعيب واالمن الداخلي وسبايكر والكفاءات العائدة
والطالب املبتعثني.
( )23د .محدي أمني عبد اهلادي مصدر سابق ص .148و د .عبد احلميد مد عبد القادر  /ممارسة املوظف للحرايت العامة يف القانون اإلداري والدويل،
دراسة مقارنة ،حقوق اسيوط ،2003 ،ص.334
( )24فتحي اجلواري  -دور التشريعات القانونية يف التطوير االداري  -جملة التشريع والقانون
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=351
( )25نشر القانون يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  1254يف .1966/9/1
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الدرجات والرواتب وأحكام األ غال والنقل واإلعارة واإلجازات واملخصصات واحكام السلف ونريها وقد
طرأت عليه تعديالت عدة تناولت مواده وفقراته ونريت كثري من احكامه وذلك لعدم تناوله األحكام
الرئيسية للوظيفة العامة اليت تستند إىل األسس العلمية واالساليب الفنية العصرية فضال عن التطور احلاصل
يف مفهوم الوظيفة العامة.
الفرع الثاين  :جملس اخلدمة املدنية االحتادي ومهامه

ورد أتسيس جملس اخلدمة االحتادي العام يف دستور رهورية العراق لسنة  2005والذي نص على أتسيس

جملس يسمى جملس اخلدمة االحتادية يتوىل تنظيم ؤون الوظيفة العامة االحتادية حملا فيها التعيني والرتقية وينظم
تكوينه واختصاصاته بقانون واملالحظ هنا أن املادة ( )107من الدستور قد وملت خطأ قانونيا وقع فيه
املشرعون فقد ذكر تسمية جملس اخلدمة العامة االحتادية وكان املفروض تسميته حملجلس اخلدمة املدنية

االحتادي وهذه من مثالب وضع الدستور على عجالة بدون مراجعة التسميات( )26ومت وضع مشرو قانون
جملس اخلدمة االحتادي رقم ( )4لسنة  )27(2009وجعل ارتباطه حملجلس النواب وبرت يو من جملس الوزراء
ومصادقة جملس النواب يتم تعيني رئيسه وةئبيه وفق الشروط الواردة يف قانون اجمللس( )28واعترب درجة رئيس
اجمللس من الدرجات اخلاصة( )29وقد نص الدستور العراقي لعام  2005على مفهوم الدرجات اخلاصة يف
املادة ( /61خامسا  /ب) الن املوافقة على تعيني هذه الدرجات من اختصاص جملس النواب بعد االقرتاح
من جملس الوزراء وفق روط الرت يو الواردة يف القانون وامهها ان يكون املر و من ذوي اخلربة والكفاءة اليت
تؤهله لشغل الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة اختصاصه ال تقل عن  15عشر سنة بعد احلصول على
الشهادة اجلامعية األولية وتكون ملدة ال تقل عن  12سنة ملن حيمل هادة املاجستري وال تقل عن 10
سنوات حلاملي هادة الدكتوراه( )30وذلك حفاظا على هيبة الوظيفة العامة ومن يتوالها ومت حتديد تويل
( )26انظر املادة ( )107من دستور رهورية العراق لسنة  2005اليت تنص ((يؤسس جملس يسمى جملس اخلدمة العامة االحتادية يتوىل تنظيم ؤون الوظيفة
العامة االحتادية حملا فيها التعيني والرتقية وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون)).
( )27نشر يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد  4116يف .2009-4-6
( )28انظر املادة ( /5فقرة اثلثا) والفقرة (رابعا) من قانون جملس اخلدمة املدنية اليت تنص ((يعلن جملس الوزراء عن فتو ابب التقدمي يف ريع وسائل االعالم
املرئي واملسمو واملقروء ولفرتة ال تقل عن عشرين يوما وال تزيد عن ثالثني يوما)).
( )29ورد مفهوم الدرجات اخلاصة يف قرار جملس قيادة الثورة رقم ( )1077لسنة  1981وقواعد اخلدمة املدنية واألنظمة والقوانني ذات العالقة ومن هذه
الدرجات (سكرتري خاص لرئيس اجلمهورية ،رئيس جامعة ،مستشار يف ديوان الرائسة  .....اخل )
( )30انظر املادة ( / 5فقرة ا) من مشرو قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي.
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الوظيفة مدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة( )31علما أن جملس الوزراء قرر ،يف ( 20كانون الثاين
 ،) 2015املوافقة على مشرو قانون اخلدمة املدنية االحتادي وأحاله إىل جملس النواب  ،أن مشرو قانون
اخلدمة االحتادي الذي وافق عليه جملس الوزراء يلغي ريع قرارات جملس قيادة الثورة املنحل خبصوص اخلدمة
املدنية ،إن املشرو يعطي األولوية يف التعيني لعوائل الشهداء وضحااي "اإلرهاب".
حنن نرى أن أمهية التطبيق الفعلي لقانون جملس اخلدمة االحتادي كضرورة اقتصادية ملحة من اجل تعزيز
الوالء للوطن بتوفري فرص عادلة للتعيني وتبوأ املناصب الوظيفية حسب الكفاءة والتحصيل الدراسي وسنة
التخرج واحلالة الزوجية ،بعيدا عن االنتماءات القومية والدينية واملذهبية وااليديولوجية ،واهناء حاالت الفساد
والر وة وا سوبية وصالت القرابة أو االنتماء السياسي للحصول على فرص عمل حملا يعزز العالقة بني
املواطنني واحلكومة واعادة الثقة ابألداء احلكومي الذي انتابه التلكؤ والعجز ووضع الشخص نري املناسب يف
املكان املناسب طيلة الفرتات السابقة .وحبسب املادة التاسعة من قانون اجمللس اليت تشري اىل« :وضع
السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بني عدد املوظفني يف دوائر الدولة املختلفة وبني اخلدمة املؤداة.
ودراسة مقرتحات الوزارات حول مشرو قانون املوازنة االحتادية فيما يتعلق ابالعتمادات املطلوبة للموظفني
والنفقات اإلدارية واملوافقة عليها وتقدميها إىل جملس الوزراء ،وانسجاما مع هذا التوجه حسنا فعل جملس
الوزراء بتصويته على مشرو قانون منو املوظف اجازة اختيارية براتب ااي ملدة مخس سنوات يتم احتساهبا
خدمة ألنراض التقاعد والذي حققه جملس ورى الدولة واحاله إىل جملس النواب استنادا اىل احكام املادتني
( 61البند اوال و 80البند اثنيا) من الدستور خاصة اذا ما علمنا أن الرواتب االاية ملوظفي الدولة ،تشكل
ثلث الرواتب الكلية اي  11تريليوة من أصل  36تريليوة ،مما يوفر مبالغ طائلة خلزينة الدولة(.)32
مهام جملس اخلدمة االحتادي

من اجل تنظيم ؤون الوظيفة العامة وحتريرها من التسييس واحلزبية ولغرض بناء دولة املؤسسات ،صدر
قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي رقم ( )4لسنة  ،2009هبدل تشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل

يف دوائر الدولة ،وبلورة قواعد عامة ،واسس سليمة ،وأتمني العدالة واحلياد ،وضمان توفري معايري الكفاءة يف
التعيني واعادة التعيني ،كما جاء ذلك يف االسباب املوجبة لتشريع القانون ،الذي اعاد أتسيس جملس اخلدمة
العامة االحتادي ،ومت ربطه حملجلس النواب .وقد حددت املادة ( )3من القانون اهدافه حملا أييت:
اوال -رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير جمال اخلدمة العامة ،وااتحة الفرص املتساوية امام اجلميع،
وضمان مبدأ املساواة للمؤهلني أل غال الوظيفة العامة.
( )31انظر املادة ( /5فقرة سادسا) من مشرو قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي.
( )32جناح العلي  -جملس اخلدمة االحتادي  -منشور على املوقع االلكرتوين لشبكة االعالم العراقي يف .2015/9/26
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اثنيا ختطيط ؤون الوظيفة العامة والرقابة واال رال عليها.
اثلثا تطوير اجلهاز اإلداري ورفع مستوى اهليكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي اخلدمة العامة وتوفري
الرعاية االجتماعية املالئمة هلم ابلتنسيق مع اجلهات املختصة.
أن من أهم واجبات اجمللس املستحدث ،التعيني واعادة التعيني والرتقية يف جمال اخلدمة العامة ،على أساس
معايري املهنية والكفاءة وهو ما نص عليه البند (اثنيا) من املادة ( )9من قانونه ،وهذه الواجبات تعد من
اختصاص اجمللس حصرا(.)33
علما أن جملس اخلدمة االحتادي بوصفه جهة استشارية ال عالقة له ابلتعيني وليس له صالحية التعيني
املبا ر حسب قرار جملس الوزراء رقم ( )27لسنة .)34(2009
املطلب الثالث التكييف القانوين جمللس اخلدمة االحتادي
الغرض التعرل على طبيعة ومهام جملس اخلدمة االحتادي البد من معرفة الطبيعة القانونية له وكما هو
معرول ان دستور  2005قد وضعه ضمن اهلي ات املستقلة اليت هي عبارة عن منظمات متميزة ومستقلة

( )33انظر قانون اخلدمة االحتادي رقم ( )2لسنة  2009املنشور يف جريدة الوقائع العراقية العدد ( )4116يف  6نيسان  2009واملعدل بقانون رقم ( )8لسنة
 2015املنشور ابجلريدة الراية الوقائع يف  4ااير  2015والذي ينص على (يؤسس بقانون جملس اخلدمة العامة االحتادي ويكون مسؤوال لدى جملس الوزراء
عن القيام بواجباته وتصريف أموره اإلدارية ،ويتوىل ؤون الوظيفة العامة االحتادية ،وكما يلي - :أرفع توصيات إىل جملس الوزراء تتعلق ابملبادئ اليت تراعي يف
املسائل اآلتية- :
 .1التوظيف والتعيني والرتقية والتقاعد.
 .2روط االلتحاق ابخلدمة العامة أو الرتقية والعالوة.
.3أقرتاح ودراسة وأعداد اللوائو اخلاصة بسلم الدرجات والوظيفية والتخصيصات املالية املتعلقة هبا
واحتساب رواتب موظفي الدولة وحتديد خمصصا م ومكافآ م واستحداث وظائف جديد.
-4أتمني حقوق املوظفني العامني وضمان الدفا عنهم قانوة.
ب -النظر يف االست نافات املقدمة من موظفي الدولة ملراجعة قرارات جمالس التأديب املركزية وجلان
الرتقيات والقرارات اإلدارية النا ة عن تطبيق القوانني واللوائو املتعلقة ابملعا ات واملكافآت واإلجازات والعالوات والنقل ،وتكون قرارات اجمللس يف هذه
احلاالت هنائية.
ج-النظر يف تظلمات موظفي الدولة من القرارات اإلدارية نري التأديبية املتعلقة أبهناء اخلدمة أو اإلحالة إىل التقاعد ،ورفع توصيات بشأهنا إىل الوزير
املختص ،وجيوز للوزير حملوافقة جملس الوزراء
رفض تلك التوصيات.
د -رفع تقارير دورية بنتائج أعماله ونشاطاته إىل جملس النواب وجملس الوزراء.
ه القيام أبية اختصاصات إضافية أخرى وحملوجب القانون.
( )34انظر قرار ا كمة االحتادية العليا العدد - / 68احتادية  .2010-منشور على املوقع االلكرتوين للمحكمة االحتادية العليا.
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خارج إطار قواعد ومبادئ الوظيفة العامة من تدرج رائسي او وصائي ورقابة وا رال من السلطة االدارية
املركزية(. )35
لذلك سول نتناول يف هذا املطلب الطبيعة القانونية جمللس اخلدمة االحتادي يف فرعني خنصص األول لبيان
الطبيعة الدستورية جمللس اخلدمة االحتادي والثاين لبيان مفهوم استقالله وتبعيته.
الفرع األول  :الطبيعة الدستورية والقانونية جمللس اخلدمة االحتادي

ان املؤسسة الدستورية تعح ان انشاءها وتنظيم احكامها جاءت يف صلب الدستور او يف القوانني اليت ترتقي

منزلة تتخطى القوانني العادية وتكمل بنيان الدستور(.)36
ان جملس اخلدمة املدنية االحتادي كونه هي ة مستقلة ورد ذكره يف دستور رهورية العراق لسنة 2005
واملالحظ أن اهلي ات املستقلة قد ااثرت موضو جدل سياسي وقانوين بشأن حتديد الطبيعة القانونية

والدستورية هلا فيما يتعلق حملوقعها وقيمتها يف التنظيم الدستوري وهل تعد هذه اهلي ات سلطات ادارية ام
دستورية(.)37
أن اهلي ات املستقلة ليست اتبعة للسلطة التنفيذية وعليه ال تعترب تشريعية او قضائية؟ وابستبعاد الطابع
التشريعي لتلك اهلي ات لكوهنا ال تعترب جمالس منتخبة  ،كذلك استبعادها كأجهزة قضائية كما ويتم
استبعادها عن اجلهات نري املرتبطة بوزارة اليت نصت املادة ( -80اوال) من الدستور العراقي على اهنا جهات
ادارية تؤسس حملوجب نظام او قرار صادر عن جملس الوزراء وترتبط اداراي هبذا اجمللس وختضع اىل ا رافه لذا
فهي حتتل مركزا إداراي وليس دستوراي وختضع األحكام القانون االداري على عكس اهلي ات املستقلة اليت
تتمتع حمل ركز دستوري وال ختضع اىل رقابة وا رال السلطات الثالث وختضع يف أتسيسها وعملها اىل القانون
الدستوري( .)38ويرى جانب من الفقه ان السلطة املمنوحة هلذه اهلي ات املستقلة  -جملس اخلدمة االحتادي
تتميز ليس بكوهنا هي ات استشارية تنصب مهامها على تقدمي اآلراء وامنا تتمتع حبق اصدار قرارات ادارية
تستعمل لتعديل املراكز القانونية وحق اصدار قرارات الضبط االداري الفردية والتنظيمية والباحث يؤيد هذا
الرأي.
( )35هشام ريل كمال ارحيم  -اهلي ات املستقلة وعالقتها ابلسلطة التشريعية يف العراق -دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه -مقدمة إىل جملس كلية القانون جامعة
تكريت 2012-ص 3
( )36د .مصطفى صبحي السيد السلطة االدارية ومكاهنا بني السلطات العامة يف الدولة حبث منشور يف جملة العلوم االدارية العدد  1الشعبة املصرية للمعهد
الدويل للعلوم االدارية -حزيران  1985-ص 8
( )37اقبال ةجي سعيد النظام القانوين للهي ات املستقلة يف العراق  -دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه قدمت اىل جملس كلية القانون جامعة بغداد  2015 -ص
25
( )38رايض عبد عيسى الزهريي دعوى الغاء القرارات االدارية يف القانون العراقي واملقارن-بغدادط 2013-1ص 3
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 ،فيجب أن يكون جملس اخلدمة االحتادي له الدور الفاعل يف عملية صنع القرار بشأن الوظيفة العامة اسوة
حملجلس اخلدمة املدين اللبناين(.)39
الفرع الثاين  -مفهوم استقالل جملس اخلدمة االحتادي

مازال اجلدال تدما حول طبيعة استقالل جملس اخلدمة املدنية االحتادي كونه من اهلي ات املستقلة وفيما إذا
كان استقالال ماليا او اداراي فقط او استقالل اتم؟ حيث يعترب عنصر االستقاللية من أهم ميزات اهلي ات
ا الدارية املستقلة واليت تعطي هلا طابعا خصوصيا ،حيث أن استقالل جملس اخلدمة االحتادي امر ضروري
لضمان حيادية عمله وعدم احنيازه أثناء ممارسة مهامه الوظيفية ،ولذلك من الواجب أن يتمتع ابالستقالل
التام حىت يستطيع مواجهة السلطات السياسية وخاصة اليت تقوم ابلرقابة عليه ونالبا ما تكون االجهزة
التنفيذية للدولة( . )40وهنا البد من توضيو مفهوم االستقالل املايل واالداري والذي يعح أن اجلهة أو
املؤسسة او الشركة او اهلي ة تستقل يف ادارة امورها املالية واالدارية فقط ،وال استقالل هلا فيما عدا ذلك،
واالستقالل الوظيفي يعح ان تكون اجلهة او اهلي ة مستقلة عن سائر السلطات العامة يف الدولة من حيث
املوظفني ومبا ر م ألعماهلم وعدم خضوعهم لغري سلطة وا رال اهلي ة التابع هلا ،اما االستقالل التام فانه
يشمل االستقالل املايل واالداري ويتعداه إىل استقالل يف أداء الوظائف واألعمال واملهام املهنية ،حبيث ال
يكون ألية جهة صالحية او سلطة التدخل يف أعماهلا سواء املالية واالدارية او وظائفها ومهامها وواجبا ا،

()39

انظر املرسوم اال رتاعي يف لبنان  -رقم  193يف  1958/12/26الذي جا ء فيه فكرة إنشاء جملس للخدمة املدنية يتمتع ابستقاللية كاملة ويتوىل

االهتمام بشؤون اإلدارة و ؤون موظفيها من حيث تطوير أساليب عملها وحتديث مالكا ا وحسن اختيار موظفيها ومتابعة مسري م خالل الوظيفة  ،إعداد
وتدريبة  ،حقوق وواجبات  ،ومتابعة أداء عملهم وحفز هذا األداء معنوية من خالل ترفيع مبح على حسن األداء وحده  ،ومادية من خالل مكافآت
تتناسب وأمهية األداء وجودته وقد تكون اجمللس املنشأ حملوجب املرسوم اال رتاعي رقم  59/114من هي ة تتألف من رئيس وعضوين مها رئيس إدارة املوظفني
ورئيس إدارة اإلعداد والتدريب  ،ومن إدارت ني مها  :إدارة املوظفني  ،وإدارة اإلعداد والتدريب اليت أنشئ فيها املعهد الوطح لصإدارة واإلمناء  ،وتكونت إدارة
املوظفني من مصلحتني  :مصلحة املراقبة والدراسات ومصلحة املبارايت وامللفات الشخصية  ،وتكونت إدارة اإلعداد والتدريب بدورها من مصلحتني :
مصلحة اإلعدا د والتدريب  ،وأمانة سر املعهد الوطح لصإدارة واإلمناء  .واىل جانب ذلك أنش ت املصلحة اإلدارية املشرتكة وارتبطت مبا رة برئيس اجمللس- .
إن هذا التكوين جمللس اخلدمة املدنية عام  1959أيت من ضمن تصور علق عليه اآلمال لكي يقود اإلدارة واإلصالح فيها بصورة دائمة ويكون حارسة للقانون
 ،يضمن حترير اإلدارة من الضغوطات املختلفة  ،وال سيما منها الطائفية والسياسية ،انطالقا من حترير نفسه وعدم ار انه واستقالليته وخلق منهجية مركزية
واحدة يف مسك ؤون املوظفني يكفل تنسيقها بني كل اإلدارات الراية من جهة وعدم تشتتها ابلتايل من جهة اثنية وحيقق يف النهاية مرجعية إدارية واحدة
جتمع مراقبة القرار ومراقبة تنفيذه  ،وابختصار " حيقق على ما رأى البعض " تغيريا جذرية يف ؤون املوظفني والتوظيف"
( . )40اقبال ةجي سعيد -مصدر سابق ص 31
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فهي جهات حيكمها القانون ،تدير نفسها بنفسها وال سلطان عليها اال حلكم القانون وانظمتها
الداخلية(.)41
هلذا جيب منو االستقالل التام جمللس اخلدمة املدنية االحتادي لكي يستطيع ممارسة دوره على أمت وجه مع
منحه الضماةت واحلصاةت الالزمة للقيام بذلك وان يتم ا غال منصب رئيس واعضاء جملس اخلدمة على
وفق مبدا املواطنة واملهنية والكفاءة واخلربة والنزاهة مع منحه ضماةت وحصاةت فهو ا ور الرئيسي الذي
يقع على عاتقه اق امة العدل وحتقيق اإلصالح االداري والوظيفي يف جمال اخلدمة العامة والوظيفية كما ينبغي
ابعاد جملس اخلدمة عن التجاذابت السياسية مع خضو اعماله لرقابة جملس النواب وا رافه.
املقرتحات واالستنتاجات
اوال :جيب تكامل مشاريع اإلصالح اإلداري حيث إن مشاريع االصالح جاءت ضمن مبادرات مستقلة
عن بعضها البعض نري أن هناك قاعدة مشرتكة بينها ميكن أن حتقق التكامل فيما بينها لتحقيق اهلدل
املنشود هو االستعجال إبقرار مشرو قانون اخلدمة املدنية وتشكيل جملس اخلدمة املدنية االحتادي وجعله
صاحب قرارات و مسؤوال عن تنفيذ قراراته مع حتديد اختصاصاته واختيار اخلربات .
اثنيا :تطبيق نظام دارة اجلودة الشاملة حملوجب املواصفات الدولية القياسية واليت تعح كيفية تطبيق العمليات
وليس مواصفات املنتج وهي مدخل للتطوير واإلصالح اإلداري من خالل اهليكل التنظيمي والوصف
الوظيفي وحتديد اجراءات العمل القياسية

اثلثا :حتديث طرائق التعليم واساليبها يف االختصاصات ذات العالقة ابجلانب االداري واالقتصادي واضافة
مواد دراسية حديثة اليها مثل تكنولوجيا املعلومات .واستحداث دائرة جديدة أو قسم يف كل مؤسسة يسمى
بناء القدرات.
رابعا :ابقاء املوظفني على اتصال و اطال مستمر على أحدث األساليب واملمارسات االدارية يف
العاف مع اجراء التدريب املستمر للموظفني.
خامسا :تفعيل مشرو احلكومة االلكرتونية بشكل مركزي وليس كما هو اآلن بشكل مزاجي وكيفي.
سادسا :التوأمة بني اجلامعات ومراكز البحث وبني مؤسسات الدولة كل حسب اخصاصه.

()41

کسال ليليا -السلطات االدارية املستقلة يف القطا املايل يف اجلزائر -حبث مقدم إىل املعهد القضائي لنيل اجازة املدرسة العليا للقضاء يف اجلزائر -
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سابعا :ان احلاجة تدعو إىل رع كل التشريعات اليت صدرت بشأن اخلدمة املدنية ،ووضع مشرو القانون
خدمة مدنية موحد يواكب التطورات اليت استجدت يف الواقع العملي املؤسسات الدولة ،ويواكب التشريعات

احلديثة يف عاف اليوم.
اثمنا :دراسة إمكانية تكييف جتارب الدول األخرى املتقدمة وتطويعها خلدمة أنراض اإلصالح

اإلداري.

اتسعا :العمل على خلق االنسجام والتوافق بني القوانني واألنظمة املستحدثة واليت صدرت ملعاجلة متطلبات
التطورات االقتصادية احلالية.
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 .1فتحي اجلواري  -دور التشريعات القانونية يف التطوير االداري  -جملة التشريع والقانون.
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=351
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 .2د .صربي مد خليل مفهوم االصالح االداري يف الفكر االداري املقارن-منشور على املوقع االلكرتوين للدكتور صربي
مد خليل يف . 2013/9/20
 .3رندة انطوان االصالح والتحديث االداري  -املعهد الوطح للعلوم االدارية  -دمشق – . 2000
 . 4د .مصطفى صبحي السيد السلطة االدارية ومكاهنا بني السلطات العامة يف الدولة حبث منشور يف جملة العلوم االدارية
 -العدد  1الشعبة املصرية للمعهد الدويل للعلوم االدارية حزيران . 1985-

اثلثا -الرسائل واالطاريح
اوال  :االطاريح
 . 1اقبال ةجي سعيد النظام القانوين للهي ات املستقلة يف العراق  -دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه قدمت اىل جملس كلية

القانون جامعة بغداد – . 2015
 .2هشام ريل كمال ارحيم  -اهلي ات املستقلة وعالقتها ابلسلطة التشريعية يف العراق-دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه -
مقدمة إىل جملس كلية القانون جامعة تكريت. 2012-

اثنيا-رسائل املاجستري

 .1کسال ليليا -السلطات االدارية املستقلة يف القطا املايل يف اجلزائر حبث مقدم اىل املعهد القضائي لنيل اجازة املدرسة
العليا للقضاء يف اجلزائر .2008-
 .2عبد الزهرة ةصر الدليمي  /جملس اخلدمة وأمهيته يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون والسياسة،
جامعة بغداد.1973 ،
 .3مد امحد سيد امحد احلاج  -اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق رسالة ماجستري مقدمة اىل جامعة اخلرطوم -
معهد دراسات االدارة العامة2005.-2000-
 .4عبد الزهرة ةصر الدليمي  /جملس اخلدمة وأمهيته يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون والسياسة،
جامعة بغداد.1973 ،
 .5سامي مود امحد البحريي  -مداخل اإلصالح اإلداري التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم األداء رسالة ماجستري
مقدمة إىل education 2011. Arab british academy for higher

رابعا -الدساتري

 .1دستور رهورية العراق لعام . 2005

خامسا -القوانني والقرارات

 .1املرسوم اال رتاعي يف لبنان  -رقم  193يف . 1958/12/26
 .2قانون اخلدمة املدنية رقم  55لسنة .1959
 .3قانون اخلدمة املدنية رقم  24لسنة . 1960
 .4قانون رقم  35لسنة  1977إلصالح النظام القانوين واالداري
 .5قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم  996يف 1979-8-2
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 .6قرار رقم  996يف . 1979-8-2
 .7قرار جملس قيادة الثورة رقم ( )1077لسنة . 1981
 .8قانون انضباط موظفي الدولة والقطا العام رقم  14لسنة . 1991
 .9قانون التقاعد رقم ( )27لسنة . 2006
 .10قانون اخلدمة اجلامعية رقم  23لسنة . 2008
 .11قانون اخلدمة العامة االحتادي رقم  2لسنة . 2009
 .12مشرو قانون جملس اخلدمة االحتادي رقم  4لسنة .2009
 .13قرار ا كمة االحتادية العليا العدد  - 68احتادية . 2010-
 .14قانون مؤسسة السجناء السياسيني وذويهم املعدل رقم  35لسنة .2013

سادسا  -اجلرائد

جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )300يف . 1960/2/6
جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )3356يف . 1991/6/3
جريدة الوقائع العراقية عدد  4116يف . 2009-4-6
جريدة الوقائع العراقية ابلعدد ( )4116يف . 2009-4-6

سابعا مواقع االنرتنيت

 .1جناح العلي  -جملس اخلدمة االحتادي – منشور على املوقع االلكرتوين لشبكة االعالم العراقي يف . 2013-9-26
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