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 المقدمة

المجتمع , و النيوض بمستواه في كافة المجاالت  أىدافالوظيفة العامة ىي الشريان الحيوي لتحقيق  
االقتصادية و االجتماعية و السياسية , فيي خدمة عامة تتضمن مجموعة من االختصاصات و 
المسؤوليات يمارسيا الموظف بغرض تحقيق الصالح العام . لذلك يمكن القول بأن الوظيفة العامة 

الحياة بشيادة  إلىيأتي  فاإلنسانده و لغاية وفاتو , تمثل جزءا من حياة كل مواطن بدءا من مول أصبحت
 اآلثارميالد و يرحل عنيا بشيادة وفاة و كمتا الشيادتين يحررىا موظف عام مختص كي تترتب عمييا 

القانونية المطموبة , فمم تعد الوظيفة العامة مجرد مينة يكتسب من يمارسيا رزقو منيا مقابل العمل الذي 
الدولة  أداةمقدسة و خدمة اجتماعية فالموظف ىوا  أمانةة العامة في مجتمعنا الجديد الوظيف إنيؤديو . 

وجود الموظفين العموميين  أصبحفي تنفيذ برامجيا و خططيا في مختمف مجاالت و شؤون الحياة . فقد 
 افأىدضرورة في كل الدول فيو الجياز البشري المنظم و المزود بالسمطات الكافية لتنفيذ و تحقيق 

 . العام و الرئيسي الذي يحكم ىذه العممية ىوا مبدأ المساواة في التوظف  الدولة . لذلك فأن المبدأ

تتميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات بصفة خاصة , فيي تتعمق بموضوع لم ينل نصيبا وافيا من 
االشكااليات التي ترد عمى التعيين في الوظيفة العامة . و  أىممن  إشكاليةالدراسة و تناقش ىذه الدراسة 

كذلك في  األىميةكذلك في كونيا تبحث في المساواة في تقمد الوظيفة العامة . و تظير  األىميةتظير 
و  اإلنتاجعامل من عوامل  أصبحكونيا تبحث في احد المواضيع اليامة المتعمقة بالمورد البشري الذي 

  . روة ثمينة يجب استغالليا و االستثمار فييا يمثل ث أصبحالذي 

مقارنة موافق بعض التشريعات و بلقد اعتمدنا في تناول ىذا الموضوع عمى المنيج المقارن و ذلك 
 اعتمادنا عمى منيج الوصفي .  إلى باإلضافةحول موضوع الحق في التوظف  األجنبيةالدساتير 

ات ىذا البحث تتمثل في قمة المراجع حول موضوع ال يخمو اي عمل او بحث من الصعوبات وصعوب
التوظف من حيث عدد الكتب والدراسات الميدانية في بمدنا باالضافة الى عدم القدرة في االعتماد عمى 

 المراجع االجنبية لمخصوصية التي تحكم ىذا الموضوع في تمك البمدان .
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في التوظف و  الحق ةماىيبعنوان )  أوليامبحثين و يكون  إلىىذا الموضوع حقو تقسيمو  إيفاءيقتضي 
  -مطمبين : إلى( و ىو مقسم  القانوني لو األساس

 المقصود بالحق في التوظف .  -: األولالمطمب 

 من الحق في التوظف .  اإلنسانموقف مواثيق حقوق  -: انيالمطمب الث

  بثالثة مطال إلىىو مقسم  ( وموقف الدساتير من الحق في التوظف  المبحث الثاني فيو بعنوان ) إما

 موقف الدساتير المقارنة من الحق في التوظف .  -: األولالمطمب 

 حق التوظف في الدساتير العراقية .  -: المطمب الثاني

 شروط تولي الوظائف العامة في العراق .  -: المطمب الثالث
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 )) المبحث األول  ((

 الحق في التوظف و األساس القانوني له ((  ة)) ماهي

تترروافر فيررو  إنكررل مررواطن فرري شررغل ىررذه الوظيفررة بعررد  إمررامالفرصررة  إتاحررةفرري المجتمررع و ضرررورة  الوظيفررةنظرررا ألىميررة 
تعريررف  األولالشرروط و المررؤىالت الالزمرة لتولييررا سرتناول فرري ىرذا البحررث مررا ىيتيرا عمررى مطمبرين سررنتناول فري المطمررب 

 القانوني لمحق في التوظف .  األساسالحق لغة و اصطالحا و سنتناول في المطمب الثاني 

 ((  األول))المطمب  

 لحق في التوظف (( با)) المقصود 

و وجرل ......  و ىو نقيض الباطل , و جمعو حقروق و حقرائق ...... الحرق : مرن أسرماء ا  عرز -الحق لغة : -:أوال 
 .  1ىو الموجود حقيقة و المتحقق وجوده و الييئة  -: األثيرقال أبن 

ابت و العدل و الصردق و السرالم و المرال و الممرك و امع بينيما و يأتي الحق بمعنى الثلذا فالحق و الباطل ضدان ال ج
, و ا  تعرالى ىروا  األقرلالتغييرر حرين االسرتعمال عمرى بمعنى الوجوب , و بعبارة أخرر  الحرق ىروا الثبروت الرذي ال يقبرل 

 2الحق 

  -توجد ثالثة مذاىب و اتجاىات تباينت في تعريف الحق : -الحق اصطالحا : -: ثانيا

و ىررو المررذىب الشخصرري و يعرررف الحررق بأنررو قرردرة أو سررمطة إراديررة يخوليررا القررانون شخصررا معينررا و  -: األولالمذذبهب 
 يرسم حدودىا . 

 إمراالحرق بأنرو مصرمحة يحمييرا القرانون , و ىرذه المصرمحة  أنصارهو يعرف وىو المذىب الموضوعي  -: المبهب الثاني
تكرررون ماديرررة مثرررل حرررق الممكيرررة , و حرررق العمرررل , أو ان تكرررون مصرررمحة معنويرررة كرررالحقوق الشخصرررية و ىررري الحقررروق  إن

 مثل حقو في الحياة و في حرية عقيدتو , حقو في السكن و في التنقل و الخ . اإلنسانالمتعمقة بشخص 

                                                           
لبنان ,  -, منشورات الحمبي الحقوقية , بيروت  1فيصل السيد مرزوق , الصياغة الفقهية لعقد العمل و الوظيفة لدى الدولة , ط  1

 . 191, ص  3112
, منشورات الحمبي الحقوقية ,  1الوطنية , ط عمي عبداهلل اسود , تأثير االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان في التشريعات 3

 .32, ص 3112بيروت , لبنان , 
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السررابقين فعرررف الحررق بأنررو قرروة و ىررو المررذىب المخررتمط و يسررمى بررالمختمط ألنررو جمررع بررين التعررريفين  -: بهب الثالذذثالمذذ
 1يعترف بيا القانون لمشخص و يكفل حمايتيا من اجل تحقيق مصمحو ذات ىدف اجتماعي  إرادية

و يقصرد برو حرق كرل مرواطن بالمسراىمة فري تسريير الحيراة العامرة عرن طريرق توليرو ألحرد   -الحق فري التوظرف : :ثالثا 
مؤقت , وىذا الحق يثبرت لرو طالمرا انطبقرت عميرو  أمالوظائف العامة بالدولة , سواء كان توليو لتمك الوظائف بشكل دائم 

 أعمارىرافري  اإلسياملمواطن في ان يشارك في بناء دولتو و تمك الوظائف  وفقا لمقوانين الخاصة بيا او ىو حق ا شروط
تمررك . و  إمكانيترروبمؤسسررة تتفررق مررع  يتوظررفالذىنيررة و العقميررة و الجسررمية عنرردما  قابميترروعررن طريررق اسررتثماره لمواىبررو و 

تثبررت مؤسسررات القطرراع الخرراص فيرري ال  إمرراالتابعررة لمدولررة فقررط عميررو ىررذا الحررق يثبررت لممررواطن و ينحصررر بالمؤسسررات 
العديررد منيررا عررن لجميررع المررواطنين كمررا ان ليررا شررروطيا الخاصررة فرريمن يعررين فييررا و ىررذه الشررروط تترردخل الدولررة بتحديررد 

 . 2 طريق قانون العمل

الموظررف ىرو العنصررر  أنوظيفررة مرا لمموظررف و بمرا  إسرنادبقصررد  اإلدارةوان التعيرين فرري الوظيفرة العامررة ىرو أجررل تتخرذه 
قواعرد قانونيرة تتضرمن الشرروط  باتخراذتيرتم الدولرة  إنمرن الطبيعري و اسرتمرار عمرل المرافرق العامرة كران  إدارةالفعال في 

 . 3الواجب توافرىا في المرشح و تتضمن المساواة بين المتقدمين

و او الجرنس أو المغرة أ األصرلال يتسربب اخرتالف  إنظرائف العامرة يعنري و وان المساواة بين جميع المروظفين فري ترولي ال
سبب أخر في استبعاد احد من تقمد وظيفة عامة متى ما تروافرت فيرو شرروط االلتحراق بالوظيفرة . و المفيروم  أيالرأي أو 

يعنري ذلرك ,  إنمراو كرل مرواطن فري وظيفرة  إلحراقظرائف العامرة ال يعنري المسراواة الفعميرة , أي و ال إمرامالقانوني لممساواة 
 .  4في حالة توافر الشروط التي تتطمبيا الوظيفة و تقرر ذلك , فأن من استوفى لتمك الشروط سيتولى الوظيفة العامة 

شررؤون الدولررة  إدارةمررن الحقرروق كمررا يطمررق عميررو و يسرراىم الفرررد بواسررطتو فرري  األولفيررو مررن الحقرروق السياسررية او الجيررل 
فرري ىيئررة سياسررية و شررريكا فرري نظررام الجماعررة , ليررذا أقتصررر ىررذا الحررق عمررى  عضرروا باعتبررارهحيررث يكتسرربيا الشررخص 

التري تقابميررا الواجبررات العامررة فرري الدولررة , فيرري تكميررف و  مررن الحقرروق العامررة . ألنررو األجانرربالمرواطنين دون غيرررىم مررن 

                                                           
, مجمة جامعة بابل , العموم اإلنسانية ,  3112يات في الدستور العراقي لعام ر الحوسن حميد رشيد , الضمانات الدستورية لمحقوق و  1

 . 826, ص  3112,  2, العدد  31المجمد 

الحماية القضائية لمحقوق السياسية في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي , مجمة الرافدين لمحقوق , المجمد بيداء عبد الجواد ,  3
 . 216, ص  3118,  21, العدد  12

حكام القانون اإلداري , السنهوري لمكتب القانونية , بغداد ,  2  . 213, ص 1992عمي محمد بدير  و آخرون , مبادئ وا 
2
رجاني , مبدأ المساواة إمام القانون و تطبيقاته في القانون الميبي , مجمة العموم القانونية و الشرعية , . د مجمد , صالح احمد الف 

 .322, ص  3112,   8العدد 
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ق المطمقررة اذ ال يحررق خدمررة تسررتيدف الصررالح العررام و ىررذا أىررم مررا يميزىررا عررن برراقي الحقرروق كمررا أنيررا ليسررت مررن الحقررو 
ممارستيا اال بتوافر مجموعة من الشروط و المؤىالت تعطي لصاحبيا حق المشاركة في بناء الدولة التي رعتو و منحترو 
شرررروط االنتمررراء الييرررا . و ىرررذا الحرررق يعتبرررر معمرررم مرررن معرررالم الديمقراطيرررة الحديثرررة يتررريح لممرررواطنين دون األجانرررب فرصرررة 

ىرذا الحرق لحسراب فئرة بعينيرا مرن شرأنو ان يسريطر الفسراد  احتكارىاو ,جماعة و نظام الحكم ارة شؤون الالمساىمة في أد
و خصوصا أذا نفوذ ىذه الفئة في أجيزة الدولة المختمفة و بالتالي يصير غطاء الكثير من التجاوزات .  اإلداريالمالي و 

منيا المسراواة برين المرشرحين فري ترولي وظيفرة  األمورو عميو فالمساواة في تولي الوظائف العامة تقتضي تحقق عدد من 
عامرررة و المسررراواة برررين المررروظفين العمررروميين فررري الحقررروق و الواجبرررات و كرررذلك المسررراواة برررين الرجرررل و المررررأة فررري ترررولي 

 1الوظائف العامة 

لتحقيق العدالرة  الشعوب الحرة و المجتمعات المتمدنة إليوحيث كانت و مازالت المساواة غاية سامية و ىدفا عزيزا تسعى 
حرردث خرررق لمبرردأ المسرراواة فرري تررولي الوظررائف  إذاالمجتمررع بتقريررر حقيررم فرري االلتحرراق بالوظيفررة العموميررة , و  إفرررادبررين 

العامة في مجتمع من المجتمعات بأي وسيمة من الوسائل او بالتمييز بينيم في المعاممة فمن يكون لمعدالة وجود فري ذلرك 
 األساسريبالوظيفة العامرة تعتبرر أىرم و أخطرر تطبيرق لمبردأ المسراواة ذلرك المبردأ  لاللتحاقساواة المجتمع , و ليذا فأن الم

من المبادئ العامة لمقرانون الرذي يعتبرر حجرر الزاويرة لمقرانون العرام و لقرد ترم تطبيرق المسراواة بوجرو عرام , و المسراواة فري 
حيث يعد مبدأ المساواة في التوظف االطار الذي  اإلسالمتولي الوظيفة العمومية بصفة خاصة تطبيقا سميما و كامال في 

الفرعيرة التري تردخل فري تكوينيرا حيرث يعتبرر حجرر الزاويرة فري  األخرر  األنظمرةيحكم الوظيفة العمومية و يضرمن فاعميرة 
اطية و ينيار كل تنظيم لمحقوق و الحريات العامة فيو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد و بغيره ينفي معنى الديمقر 

ليذا المبردأ تعيمرو االعتبرارات العمميرة و اعتبرار العدالرة االجتماعيرة فيرو يسرتند  اإلدارةكل مدلول لمحرية . و أساس نضوج 
 .  2عمى قدم المساواة  اإلفرادو وجود المرافق العامة في الدولة التي وحدة الخدمة بين جميع طبيعة و أنشاء  إلى

أن مفيوم الوظائف العامة يختمف باختالف و تنوع األنظمة في الدول فالوظيفة يتمثرل مفيوميرا فري المفيروم األوربري ىري 
خدمة في حين وفقا لممفيوم األمريكي مينة وىي عندما تكون خدمة تجعل المواطن مخمصا في تأدية ىذه الخدمرة بمقابرل 

تكون مينة تجعل المرواطن اقرل ثباترا بمركرزه قياسرا عمرى غيرره ألنيرا تعرد  ما تنظمو من ىيبة و امتيازات , و لكنيما عندما
مينة كأي مينة . و المشرع العراقي عد الوظيفة العامة أمانة مقدسة و خدمرة اجتماعيرة , و الوظرائف تقسرم إلرى وظرائف 

ختيررار األشرخاص يررتم عررن سياسرية و وظررائف فنيرة  و الوظررائف السياسررية تررتبط دائمررا بالممارسررة الديمقراطيرة بمعنررى ان ا

                                                           
محمد فريدي , الحق في تولي الوظائف العامة و تولي المرأة القضاء , مبكرة مقدمة إلى جامعة وهران , الجمهورية الجزائرية  1

 . 9م , ص3112/  3111الديمقراطية الشعبية , 
قدوري الزهاري , مبدأ المساواة في تقمد الوظائف العمومية , مبكرة مقدمة إلى جامعة محمد خضير بسكرة , الجمهورية الجزائرية  3

 . 31, ص 3112/  3112الديمقراطية الشعبية , 
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طريق الترشيح و االنتخاب , و بالتالي يستطيع اي شخص تتوافر فيو الشروط القانونية المطموبة بالترشيح لتمك الوظائف 
كتولي المناصب السياسية العميا في الدولة كرئيس الدولة او عضوا في البرلمان او محافظ و عضو في مجمس المحافظة 

فيرري الوظرررائف التررري تتطمررب بمرررن يتقررردم الييررا ان يكرررون حامرررل المررؤىالت دراسرررية و عمميرررة معينرررة . امررا الوظرررائف الفنيرررة 
الحقروق المقرررة لكافرة  كالطبيب و المحامي و الميندس و غيرىم اما عن طريق الحرق فري اإلسرالم فريمكن القرول بأنرو مرن

و لغتررو  أصررمونسرريتو و قوميتررو و حيررث انررو لكررل مسررمم الحررق فرري تررولي الوظررائف العامررة بغررض النظررر عررن ج, المسررممين
قولرو تعرالى )) أن أكررمكم عنرد ا  اتقراكم  إلىالتقو  و الصالحية استنادا  أساستكون عمى  األفضميةفالناس سواسية ,و 

لوظيفة معينة يعد شرطا أساسي حيث قال رسول ا  محمد ) صمى ا  عميو والو و سمم ( ) مرن (( لذا فصالحية المسمم 
لو و ذمررة ليرذا العمرل ( فقررد برئرت منرو ذمررة ا  و ذمرة رسرو  إيمررال و ىرو يعمرم ان فرري المسرممين خيررا منررو ) ولري رجرال ع
 1 المسممين (

لم يميز في تولي الوظائف العامة بين فئة و أخر  لكرن ال يعنري ذلرك ان يتسراو  العرالم و الجاىرل و الحراذق و  فاإلسالم
 2الخامل بل ان تتساو  الشروط وىو ما يعبر عنو اليوم بالمساواة القانونية و ليست المساواة الحسابية 

جتمرع الشرباع حاجرة مرن حاجاترو المتجرددة, مرن قبرل حيث ينظر الى الوظيفة العامرة عمرى انيرا وسريمة خدمرة تقردم الرى الم
و تسررتند ىررذا  القررائم عمررى تمررك الوظيفررة ,لقرراء حصررولو عمررى حقررو عررن ىررذه الخدمررة المتمثررل برراالجر والضررمانات ونوحوىررا,
كرل شرخص  إذالحقوق في الشريعة اإلسالمية إلى المبردأ المسراواة الرذي يقضري بمسراواة اإلفرراد فري الحقروق و الواجبرات , 

وم برأداء خدمرة عامرة لممجتمرع , و يتقاضري عمييرا أجررا معينررا يعرد موظفرا عامرا . يرذكر مصرطفى الردليمي انرو ال توجررد يقر
تفاوت فري الوظرائف العامرة فري الدولرة اذ لرم يرذكر ىرذا التفراوت فري القرر ن الكرريم و قرد وردت  ياترو عامرة لمرجرل و المررأة 

و وسمم( و ىو رئاسة الدولة و ما عداىا يستوي فيما الذكور و اإلناث باستثناء ما خصصو الرسول محمد ) صمى ا  عمي
بموجب قولو تعالى ) و المؤمنون و المؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينيون عن المنكر ( , و المرراد 

ميمررة الرروزراء و المرردراء بررو ىنررا باألوليرراء الواليررة العامررة الترري تشررمل جميررع الوظررائف فرري الدولررة حتررى رئاسررة الرروزراء ألن 
العامين و جميع رؤساء الدوائر ىي األمر بالمعروف و النيي عرن المنكرر . فترولي الوظرائف العامرة حرق مقررر لمفررد فري 

 3 شريعة اإلسالم ما دام كفئا لتولي المنصب و واجبا عميو في الوقت نفسو

ىذه المسألة قد أثارت جردال واسرعا برين أوسراط الفقيراء  حق المرأة بتولي الوظائف العامة باإلسالم يمكن القول اناما عن 
منع المرأة من العمل خارج البيت لن المكان الطبيعري لممررأة ىرو بقائيرا فري المنرزل اسرتنادا الرى قولرو  إلىفيناك رأي ذىب 

القررر ن  تعررالى ) و قرررن فرري بيرروتكن و ال تبرررجن تبرررج الجاىميررة األولررى ( , و ىنرراك رأي أخررر يررر  انررو لرريس فرري نصرروص

                                                           
 وما بعدها 216بيداء عبد الجواد , مصدر سابق , ص  1
اس فاضل الدليمي , حقوق اإلنسان الفكر و الممارسة , دراسة في الفكر الوضعي و الفكر اإلسالمي , المطبعة المركزية , جامعة عب 3

 وما بعدها. 312, ص  3111ديالى ,
العراق ,  , رسالة مقدمة الى جامعة النهرين , جمهورية 1919رزاق فالح وحيد , الحقوق السياسية في الدستور اإليراني بعد عام  2

 .   22ص
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الكريم ما يمنع المرأة من العمل خارج البيرت و حجرتيم فري ذلرك أنرو ىرذه االيرو كانرت وجيرة إلرى نسراء الرسرول )صرمى ا  
عميو وسمم( , و لقولو تعالى ) و المؤمنون و المؤمنات بعضيم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينيون عن المنكر ( و 

ال ما أكرمين اال كريم و ما أىانين اال لئيم ( لرذا فعرل المررأة فري اإلسرالم مقيرد بعردة لقولو رسول ا  ) النساء شقائق الرج
إن ال يتعررارض عمميررا وظيفتيررا -2ىرري إن يكررون العمررل موافررق لطبيعررة المرررأة و أنوثتيررا .  -1 -ضرروابط و أحكررام ىرري :

ن ولييرا او زوجيرا ان كانرت متزوجرة إن ال يكون خروجيا لمعمل بدون إذ -3األساسية في بيتيا نحو زوجيا و أطفاليا . 
 ن تمترررزم بالحجررراب الشررررعي فرررال تبررردي شررريء منيرررا لجنبررري . ىكرررذا فررران المررررأة ال تمنرررع فررري اإلسرررالم مرررن حرررق ترررولي  -4

 1 لعامةالوظائف ا

 )) المطمب الثاني (( 

  القانوني لمحق في التوظف (( األساس))  

, و 1789و المررواطن الصررادر سررنة  اإلنسررانحقرروق  إعررالنمبردأ المسرراواة فرري الوظيفررة العموميررة مررن المبررادئ المعمنرة فرري 
فرري نضررر القررانون , فيررم سواسررية فرري  متسرراوون( منررو , أن جميررع المررواطنين 6الررذي نررص عمررى ىررذا المبرردأ فرري المررادة ) 

األ فيما يميزىم من فضائل و مواىب ومن نفس غير اي تفريق  ,و من إلمكاناتيمالمراكز و الوظائف تبعا   إلىالوصول 
و متسراوين فري الحقروق , و الفروارق االجتماعيرة  أحررارا( عمى )) ان النراس يولردون و يبقرون 81نصت المادة )  اإلعالن

م 1793سررنة الصرادر  اإلنسرانحقروق  إعرالن( مرن 4ال يمكرن ان تبقرى اال عمرى المنفعرة العامرة (( بعردىا أكدترو المرادة ) 
فرري المتحرردة  األمررممررن الدسررتور الفرنسرري و عمدتررو كررل دسرراتير العررالم و المواثيررق الدوليررة ثررم أقرتررو الجمعيررة العامررة لييئررة 

منرررو عمرررى ) ) لكرررل  األولرررى( فررري فقرتيررا 21م  حيرررث نصرررت المرررادة ) 1948الصررادر  اإلنسرررانالعرررالمي لحقررروق  اإلعررالن
 2ف العامة في بمده (( حق تقمد الوظائ اآلخرينشخص بالتساوي مع 

عممرو و فري  واختيرارنصرت عمرى انرو )) لكرل شرخص حرق العمرل , و فري حريرة  اإلعالن( من نفس 23و كذلك المادة ) 
دون تمييرز الحرق فري أجرر متسراوي و عمرى  اإلفررادشروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية مرن البطالرة و انرو لجميرع 

 .  3العمل المتساوي (( 

 

                                                           
 . 231بيداء عبد الجواد , مصدر سابق , ص 1
تيشات سموى , أثر التوظف العمومي عمى كفاءة الموظفين باإلدارات العمومية الجزائرية , مبكرة مقدمة إلى جامعة أ محمد بوقرة  3

 . 21, ص 3111/   3119بومرداس , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , 
 . 32و  31المادة  1926ديسمبر  11إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في ا 2
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لكرل مرواطن عمرى قردم المسراواة عمومرا اما العيد الردولي الخراص برالحقوق المدنيرة و السياسرية فقرد نرص عمرى )) أن تتراح 
 . 1مع سواه فرصة تقمد الوظائف العامة في بمده (( 

ة انرو )) لكرل مرواطن الحرق فري ان تتراح لرو عمرى قردم المسراواة مرع الجميرع فرصر اإلنسانفيما نص الميثاق العربي لحقوق 
( معتبرره )) العمرل حرق طبيعري لكرل مرواطن 34تكافؤ الفررص و كرذلك المرادة )  أساستقمد الوظائف العامة في بمده عمى 

و حرية العمل و  اإلنتاجألكبر عدد ممكن من المقبمين عميو ضمان  اإلمكانو تعمل الدولة عمى توفير فرص العمل قدر 
وضع  إياو  اإلعاقةاالجتماعي او  األصلالعرق او المون او  أساس التميز عمى أنواعنوع من  إيتكافؤ الفرص و دون 

بشررروط عادلررة و مرضررية و ال  اختيرراره( منررو عمررى ان لكررل الحررق فرري العمررل و لررو حريررة  23. و أضررحت المررادة )  أخررر
 .  2 حال التساوي في العمل األجريجوز التمييز في 

وتم التأكيد عمى ىذا المبدأ في نصوص و العيود و المواثيق الدولية خاصة العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصرادية و 
ىرررذه , حيرررث تضرررمنت  1966, و العيرررد الررردولي لمحقررروق المدنيرررة و السياسرررية لسرررنة  1966االجتماعيرررة و الثقافيرررة لسرررنة 

القررانون و بصررفة خاصررة مبرردأ مسرراواة الرجررال و النسرراء فرري  إمرراماة المواثيررق العديررد مررن النصرروص المتعمقررة بمبرردأ المسرراو 
القرانون و بمرا ال يتعرارض  إطرارفري  أالالحصول عمى عمل , و في ممارسة العمل النقابي و ان العمل النقابي ال يكرون 

لحمايرة حقروق  ةاألوربيرالوطني او النظام العام . كذلك نجد صد  ليذا المبدأ في نصروص االتفاقيرات  األمنمع مصمحة 
منررو و فرري الميثرراق  11و  11خاصررة المررادتين  1951نرروفمبر  4الصررادرة فرري رومررا فرري  األساسرريةو الحريررات  اإلنسرران
و المواثيرررق و  اإلعالنررراتو مرررن المالحرررظ ان جميرررع ىرررذه  1968أكتررروبر  18لمحقررروق االجتماعيرررة الصرررادر فررري  األوربررري

و ىري شرروط عامرة  األنظمرةالعامرة بالشرروط المعنيرة برالقوانين و العيود تؤكرد عمرى حرق كرل مرواطن فري ترولي الوظرائف 
المتحردة لمقضراء عمرى جميرع  األمرم إعرالنو قرد نرص مجردة تتيح لكل مواطن الفرص المتكافئرة لشرغل الوظرائف العامرة . 

تشرررين  21المررؤرخ فرري  1914عمررى المررالء بموجررب قرررار الجمعيررة العامررة التمييررز العنصررري الررذي اعتمررده و نشررر  إشرركال
( حيررث نصررت عمررى انررو )) ال يقبررل اي شررخص بسرربب العرررق او المررون او 6عمررى ىررذا الحررق فرري المررادة ) 1963الثرراني 
دوليرة فري بمرده عمرى قردم المسراواة (( . وكرذلك االتفاقيرة الفري تمترع اي شرخص حرق ترولي الوظرائف العامرة  أالثني األصل

التمييررز العنصررري الترري اعتمرردت و عرضررت لمتوقيررع و التصررديق و االنضررمام بموجررب قرررار  إشرركاللمقضرراء عمررى جميررع 
( كررانون 4و الترري كرران ترراريخ برردء النفرراذ ) 1965 األول( كررانون  21المررؤرخ فرري ) 2116الجمعيررة العامررة لررالم المتحرردة 

المقررة في المرادة  األساسيةااللتزامات  إيفاءتنص عمى أنو ))  ( التي5عمى الحق في التوظف في المادة ) 1965الثاني 
 إنسان, و ضمان حق كل  إشكالوبحضر التمييز العنصري و القضاء عميو بكافة  اإلطرافمن ىذه االتفاقية تخص دول 

                                                           
 الفقرة ج . 32العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة المادة  1
2
 . 22,  32, 32الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المادة  
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د التمتع برالحقوق القانون السيما بصد إمام, في المساواة  أالثنيالقومي او  األصل, دون تمييز بسبب العرق و المون او 
 .  1السياسية ال سيما تولي الوظائف العامة عمى قدم المساواة 

و التري  أساسريو المواثيق و المعاىدات تعتبرر ان مبردأ امرام ترولي الوظرائف العامرة مبردأ  اإلعالناتو بالرغم من ان ىذه 
تحرص عمييا اال انو ليس ليذه التشريعات سو  قيمة معنوية و سياسية و ال تتمتع بقيمة قانونية . و تم التأكيد عمى ىذا 

حيث تناولت الفقرة الفرعية ج من  2111ديسمبر  21الصادر في  اإلنسانالمبدأ في الدورة التاسعة عشرة لمجمس حقوق 
رص المتاحرة ليرم لتقمرد المناصرب فري الخدمرة العامرة عمرى قردم المسراواة و يرنص ىررذا ( حقروق المرواطنين و الفر25المرادة )

مرررن القيرررود المعتررررف بيرررا فررري التصرررويت و الترشررريح لالنتخابرررات فررران فرصرررة تقمرررد  أوسرررعالحكرررم عمرررى جرررواز فررررض قيرررودا 
ن وضرررع شرررروط لتقمرررد مررر اإلطررررافالوظرررائف العامرررة ال تكفرررل اال عمرررى قررردم المسررراواة و بالترررالي لررريس ثمرررة مرررا يمنرررع الررردول 

خاصررة لضررمان تقمررد الوظررائف العامررة مررن قبررل تحديررد السررن الرردنيا او المسررتو  الدراسرري او معررايير االسررتقامة او مررؤىالت 
الخاصة بالتعيين و الترقيرة و التعميرق و الفصرل  اإلجراءاتالمناصب العامة عمى قدم المساواة يجب ان تكون المعايير و 

خررراذ تررردابير تصرررحيحية لمحررراالت المناسررربة لضرررمان امكانيرررة تقمرررد الوظرررائف العامرررة لجميرررع ويجررروز ات موضررروعية و معقولرررة
                                  .  2المواطنين عمى قدم المساواة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 112, ص  3111لبنان,  -كة المؤسسة الحديثة لمكتاب , طرابمس لينا الطبال , االتفاقيات الدولية و اإلقميمية لحقوق اإلنسان , شر  1
– 161 . 
 . 21,ص 3113بسكرة ,  -سعاد معاليم , ضمانات حق اإلنسان في تولي الوظائف العامة , مبكرة مقدمة إلى جامعة محمد خضير 3
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 )) المبحث الثاني ((

 ))موقف الدساتير من الحق في التوظف ((

تكاد تكون ثابتة في مختمف دول العالم لرذا سرنتناول ىرذا  أسسمبادئ و  إلىيخضع التوظف في قطاع الوظيفة العمومية 
تير المقارنة من الحق في التوظرف و نرتكمم فري المطمرب االمبحث عمى مطمبين سنتكمم في المطمب االول عن موقف الدس

 الثاني عن الحق في التوظف في الدساتير العراقية . 

 

 ((  األول))المطمب 

 )) موقف الدساتير المقارنة من الحق في التوظف (( 

مبردأ المسراواة فري ىرذا المجرال فقرد حرصرت  أرسرتالردول التري  أوائرلتعتبر فرنسا مرن  -: األجنبيةموقف الدساتير  -:أوال
 أصردرتياالحقروق التري  إعالنراتفي صمب  أوردتوالدولة الفرنسية منذ قياميا عمى اعتناق مبدأ المساواة في الحقوق , فقد 

عمرى )) فرنسرا جميوريرة ال تتجرزأ , عممانيرة , ديمقراطيررة ,  1958فري دسراتيرىا المتعاقبرة حيرث نررص دسرتور  أدرجتيراثرم 
فري  إمرااو الجرنس او الردين ((  األصرلالقانون لجميع المواطنين دون تمييز بسربب  إماماجتماعية و ىي تضمن المساواة 

مبرردأ المسرراواة و الررذي جرراء فيررو )) يتسرراو  المواطنررون جميعررا فرري المنزلررة االجتماعيررة كمررا  إلررى دسررتورىا أشررارايطاليررا فقررد 
او الرأي السياسي او الظرروف الشخصرية او او المغة او الدين  األصلالقانون دون تمييز بسبب الجنس او  إمام يتساوون

بع االقتصرادي و االجتمراعي التري تحرد فري الواقرع العقبرات ذات الطرا إزالرةاالجتماعية , و عمى الجميورية ان تعمل عمى 
و المشرراركة الحقيقيررة لجميررع العمررال فرري النظررام  لإلنسررانمررن الحريررة و المسرراواة بررين المررواطنين و تمنررع التطررور الكامررل 

الصرررادر عرررام  األمريكيرررةدسرررتور الواليرررات المتحررردة  أشرررارفقرررد  أمريكرررافررري  إمررراالسياسررري و االقتصرررادي و االجتمررراعي لمبمرررد 
لمرررواطني كرررل الواليرررات ان يتمتعررروا بجميرررع المزايرررا و  إنمبررردأ المسررراواة و قرررد جررراء فيرررو ))  إلرررىفررري مواضرررع كثيررررة  1987

تأكيد حق المواطنة فيو و جعمو لجميع  أيضا...... و جاء فيو  األخر الحصانات التي يتمتع بيا المواطنون في الواليات 
 1الذين يصبحون مواطنين فييا  الذين يولدون في الواليات المتحدة و األشخاص

تغايرت اإلحكرام الدسرتورية العربيرة نصرت عمرى ىرذا الحرق فمرم تشرترط ان يكرون تقمرد  -موقف الدساتير العربية  : -ثانيا :
مررن جيررة ,   فرري الحرراالت الترري يحررددىاىررذا الوظررائف تكميفررا او خدمررة مررن وىبررو , كمررا اشررترط عرردم توظيررف األجانررب اال

                                                           
1
 . 37 – 36 ص,  سابق مصدر,  معالٌم سعاد 



17 

بيذا الصردد حيرث قضرت برأن يتسراوي جميرع المرواطنين فري  1966( من دستور 51المادة ) أوجزت, ففي الجزائر  أخر 
. و فري مصرر نصرت مجموعرة مرن الدسراتير غيرر الشرروط القانونيرة المحرددة  أخرر تقمد الوظائف في الدولرة دون شرروط 

 األجانربالعامرة المدنيرة او العسركرية و ال يترولى  )) المصريون لد  القانون سواء و ليم وحدىم يعيرد بالوظرائف إنعمى 
فرري المممكررة العربيررة  إمررا 1923االسررتثنائية الترري عينيررا القررانون فرري دسرراتير مصررر لعررام  األحرروالفرري  إالىررذه الوظررائف 

 إنمرراحررق تررولي الوظررائف الوظررائف العامررة و  إلررىلفظررا  1991 1923 – 1 – 13الممكرري ))  األمرررالسررعودية لررم يشررير 
. و اقتصرر الدسرتور العمراني و الممثرل فري المرسروم السرمطاني  اإلسرالميةوفرق الشرريعة  اإلنسرانحمايرة حقروق  إلرى أشار
( . و اكتفرى برالنص عمرى  17عمى تساوي المرواطنين فري الحقروق و الواجبرات دون تمييرز المرادة )  1996 – 6 – 11)

 إدارينظرام  إقامرة( . و اكتفرى برالنص عمرى 17واطنين المرادة )نينة و المسراواة لممرأسميم العدالة و الطم إدارينظام  إقامة
( و المالحرظ ان مجموعرة الدسراتير العربيرة التري استعرضرناىا 11و المسراواة لممرواطنين المرادة ) الطمأنينرةسميم العدالة و 

حرراالت الترري فرري  إلررى األجانرربقررد نصررت عمررى تررولي الوظررائف العامررة عمررى قرردم المسرراواة و قصرررىا عمررى المررواطنين دون 
فررري الغالرررب ان يسرررتيدم  أقررررتالكفررراءة و المرررؤىالت كمرررا  أسررراساالسرررتثنائية دون تميرررز بيرررنيم اال عمرررى  –يقررىرررا القرررانون 

 .  1الموظفون بأعماليم خدمة الصالح العام 

( عمى تمكين جميع المواطنين من ان يتقمدوا الوظائف و المناصب العمومية و عم 12اما في المغرب فقد نصت المادة )
سرواء فيمرا يتعمرق بالشررروط المطموبرة لنيميرا , ولرم يرررد فري ترونس الرنص عمررى الحرق فري تقمرد الوظررائف العامرة ضرمن مررواد 

المررواطنين فرري الحقرروق و الواجبررات , امررا فرري لبنرران فنصررت المررادة  ( بالتأكيررد عمررى مسرراواة6الدسررتور بررل اكتفررت المررادة )
و حسررب ( مررن الدسررتور عمررى حررق كررل لبنرراني فرري تقمررد الوظررائف العامررة دون تمييررز مررن حيررث االسررتحقاق و الجرردارة 12)

ز , و لرم الشروط التي يحددىا القانون . ام في الكويرت نرص الدسرتور ايضرا عمرى مبردأ المسراواة برين المرواطنين دون تميير
( الترري لررم ترررد فرري الحسرراب 26واجبررا و ذلررك فرري المررادة )  باعتبرراره باعتبرراره حقررائقيررنص عمررى حررق تقمررد الوظررائف العامررة 

لممجتمع الكرويتي . ام الدسرتور البحرينري فنصرت  األساسيةالخاص بالحقوق و الواجبات بل في الباب الخاص بالمقومات 
المسرراواة , و انيررا خدمررة وطنيررة يجررب ان تسررتيدف  أسرراسة لممررواطنين عمررى ( منررو عمررى ان الوظررائف العامرر35المررادة ) 

. كرذلك اقرر دسرتور دولرة اإلمرارات العربيرة المتحردة برالحق فري ترولي الوظرائف العامرة لممرواطنين  المصمحة العامة وحردىا 
س المسراواة بيرنيم فري ( التي نصرت عمرى) )انرو براب الوظرائف العامرة مفتروح لجميرع المرواطنين , عمرى أسرا35في المادة )

                                                           

 
 . 19و  16محمد فريدي , مصدر سابق , ص  1
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الظروف , و وفقرا ألحكرام القرانون . و الوظرائف العامرة خدمرة وطنيرة تنراط بالقرائمين بيرا . و يسرتيدم الموظرف العرام فري 
 1أداء واجبات وظيفتو المصمحة العامة و حدىا 

الدسرتور السروري لرم اما الدستور السوداني فمم يرد النص بشكل صريح عمى الحرق فري ترولي الوظرائف العامرة . و كرذلك  
فري ترولي الوظرائف العامرة , ولكنرو نرص فري يتضمن ىذا الدستور في مواده ما ينص بشكل صرريح و واضرح عمرى الحرق 

( منررو عمررى كفالررة الدولررة لمبرردأ تكررافؤ الفرررص بررين بررين المررواطنين فرري حررين نجررد ان الدسررتور 25( مررن المررادة )4الفقرررة )
لدولرة  األساسريالرنص عمرى الحرق فري تقمرد الوظرائف العامرة . امرا القرانون  وضروحا و صرراحة فري أكثرالصومالي , كان 

( التي تنص 26( من المادة )4فمسطين فقد نص بشكل واضح و صريح عمى الحق في تولي الوظائف العامة في الفقرة )
في تقمرد المناصرب و الوظرائف العامرة عمرى قاعردة تكرافؤ الفررص . و كرذلك الدسرتور القطرري نرص  الفمسطينيينعمى حق 

( عمررى ان )) الوظررائف العامررة 54عمررى الحررق فرري تررولي الوظررائف العامررة لممررواطنين بصررفة خاصررة حيررث نصررت المررادة )
الدستور الميبي فقد . و كذلك (( واجبات وظيفتو المصمحة العامة وحدىا  أداءخدمة وطنية و يستيدف الموظف العام في 

( منرررو عمرررى الحرررق فررري ترررولي الوظرررائف العامرررة , لممرررواطنين بصرررفة خاصرررة . كرررذلك نرررص الدسرررتور 4فررري المرررادة ) أشرررار
( منرو و التري جراء فييرا  يحرق 12ممرواطنين بصرفة خاصرة فري المرادة )ى الحرق فري ترولي الوظرائف العامرة لالموريتاني عم

سرو  تمرك التري حرددىا القرانون  . و تضرمن الدسرتور  أخر دون شروط ظائف العمومية و و ال لكافة المواطنين تقمد الميام
( منرو مررا يرنص عمرى الحرق فرري ترولي الوظرائف العامرة لممررواطنين بصرفة خاصرة و ضرمن الشررروط 28اليمنري فري المرادة )

 . 2 القانونية 

( عمى انو التعيين لموظائف 22من المادة ) 1952فقد جاء في الدستور الصادر عام  األردنيبالنسبة لموقف المشرع  إما
 . 3الكفاءات و المؤىالت  أساسالممحقة بيا و البمديات يكون عمى  اإلداراتالعامة من دائمة و مؤقتة في الدولة و 

و من الجدير بالذكر ان ىناك دور لمقضاء اإلداري بحماية الحقوق المدنية و السياسية و منيا الحق في التوظرف يتمثرل  
دوره بالنظر بصرحة القررارات و األوامرر اإلداريرة و بالترالي إلغراء المخالفرة و المعارضرة لمقرانون او تعرديميا و كرذلك الحكرم 

إلداري قررد الحررق ضرررر بحقرروق اإلفررراد و حريرراتيم و فرري ىررذا المجررال كرران مجمررس بررالتعويض اذا كرران القرررار او اإلجررراء ا
الدولة المصري حمى ىذا الحرق مرن خرالل العديرد مرن القررارات بمجرال القضراء اإلداري منيرا قرراره الرذي قضري فيرو الحكرم 

عي لعرردم ترروافر بررالتعويض عررن فصررل الموظررف نتيجررة لفصررمو دون محاكمررة تأديبيررة , و فرري قرررار اخررر ردت دعررو  المررد
شررروط تررولي الوظيفررة فيررو اذ طعررن المرردعي بقرررار الرروزير السررمبي باالمتنرراع عررن تعيينررو بالييئررة التدريسررية بكميررة اليندسررة 

                                                           
قسنطينية ,  –بومعزة فطي يمة , االليات القانونية لحماية حقوق اإلنسان في الوطن العربي , مبكرة مقدمة الى جامعة منتوري  1

 . 29, ص  3119 – 3116الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , 
2
 بعدها وما 115  ص, 2113,  لبنان - بٌروت,  الحقوقٌة الحلبً منشورات,  1ط,  الدستورٌة ضماناتها و اإلنسان حقوق,  الخطٌب محمد سعدي 
3
 . 326 ص,  1997مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزٌع, عمان, ,  1ط,  االساسٌة رباتهح و االنسان حقوق فً الوجٌز,  صبارٌنً حسن غازي 
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بجامعة ابراىيم , و عند النظر لمدعو  تبين ان شروط و مؤىالت تعين الكادر التدريسي في الكمية غير متوفرة فيو و في 
الوظرائف العامرة قضرت المحكمرة اإلداريرة المصررية العميرا برأن )) القررار الرذي يحضرر قبرول مجال المساواة في حق ترولي 

, وقضرى نيرا حرق ترولي الوظرائف العامرةاحد األشخاص في وظيفة مساعد نيابة ادارية تعمال بالمركز االجتماعي و من بي
ن ديانرة المتقردم لموظيفرة سرببا بأنرو ال ينبغري ان تكرو  28/4/1938( فري demewiesمجمس الدولة الفرنسي فري قضرية )

فررب رفررض او قبررول طمررب الوظيفررة العامررة, عنرردما وقررف بوجررو السررمطة المختصررة بررالتعيين عنرردما رفضررت قبررول طمبررات 
/  342المتقرردمين لموظيفررة بنرراء  عمررى معتقررداتيم الدينيررة. كمررا انررو لررم تجررد محكمررة العرردل العميررا االردنيررة بقرارىررا المررررقم 

ائف عمررى فئررات عمريررة معينررة يشرركل اعتررداء عمررى الفئررات العمريررة االخررر  وبالتررالي انتيرراك ان قصررر بعررض الوظرر 1994
     1 واخالل بمبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة, النو لكل وظيفة شروطيا ومؤالتيا غير المخمة بمبدأ المساواة

 )) المطمب الثاني (( 

 )) حق التوظف في الدساتير العراقية ((

( عمى انو 6( في المادة ) 1925فأن الحق في تولي الوظائف العامة نص عميو القانون األساسي ) دستور في العراق 
( عمى ان 18ال فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون و ان اختمفوا في القومية و الدين و المغة ( و نصت المادة ) 

سية و فيما عمييم من الواجبات و التكاليف العامة ال تمييز بينيم العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السيا
  2بسبب األصل او المغة او الدين  في ذلك

 إليررولررم يشرررع قررانون يررنظم  إذاو المسرراواة فرري تررولي الوظررائف العامررة ليسررت مطمقررة و لكررن نسرربية , و ال يتحقررق المسرراواة 
يشرترط فريمن يرغرب فري التوظرف  1939لسرنة ( 64اختيار المرشحين لموظيفة بأسرموب عرادل , كران قرانون الخدمرة رقرم )

 1941( لسرنة  32( , و ىرو صردر نظرام انتقراء المروظفين رقرم ) 6ان يختار امتحانا لد  لجان انتقاء الموظفين المرادة )
, فمم يرد فيرو نرص صرريح بخصروص الوظيفرة  1958نسبة لدستور بال إماعمميا .  إليوليحدد طرق تكوين ىذه المجان و 

في الحقوق و الواجبرات القانون  إمام( عمى ان )) المواطنين سواسية 19العامة او حق التوظف اال انو نص في المادة ) 
ن الخدمرة لمقرادرين عميرو مرن المروطنين , و قرد صردر قرانو  إتاحترو(( و الوظيفة ىي حق من الحقوق التري يجرب الخ..... 

 إعررادةالررذي حصررر التعيررين بمجمررس الخدمررة العامررة بنصررو عمررى ان )) يكررون التعيررين او  1961( لسررنة 24المدنيررة رقررم ) 
تعيينو بالوظائف التي تتم بمرسروم  إبعادالتعيين من قبل مجمس الخدمة العامة (( و استثنى القانون من ذلك من يعين او 

و وموافقررة مجمررس الرروزراء و اعتمررد القررانون نظررام االختبررار فرري ير المخررتص جميرروري يصرردر بنرراء عمررى اقتررراح مررن الرروز 
تعيرنيم بالمقابمرة او  إعرادةالمراد تعيرنيم أو  األشخاصبمجمس الخدمة ) اختيار مؤىالت  أناطالتعين اذا   إعادةالتعين او 

                                                           
1
 . بعدها ما و 326 ص,  سابق مصدر,  الجواد عبد بٌداء 
2
 . 51ص,  2115,  العراق جمهورٌة,  بغداد جامعة الى مقدمة أطروحة,  العربٌة الدساتٌر بعض فً المساواة مبدأ ضمانات,  العبٌدي حسٌن فاضل أحمد 
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مرن لررو خدمرة سررابقة فري وظيفررة االمتحران التحريرري او كالىمررا معرا لموقرروف عمرى صررفاتيم وليراقتيم , و يسررتثنى مرن ذلررك 
مررن عرردد تمررك الوظررائف  أكثررر إشررغالياكرران عرردد المتقرردمين لموظررائف المطمرروب  إذامثبررت فييررا او يحمررل شرريادة عاليررة اال 

, الررذي برروزير الماليررة تحديررد عرردد و درجررات جميررع  1961( لسررنة 25و صرردر كررذلك قررانون المررالك رقررم )( 29المررادة )
( منررررو عمرررى )) ان العمررررل فرررري 17فرررنص فرررري المرررادة ) 1964( . امررررا الدسررررتور 2الوظرررائف فرررري الررروزارات كافررررة المرررادة ) 

 موظفرروميررف لمقررائمين بيررا و ييرردف الجميوريررة العراقيررة حررق و واجررب و شرررف لكررل مررواطن قررادر . و الوظررائف العامررة تك
الدولررة القررائمين بيررا و ييرردف موضررفوا الدولررة فرري أدائيررم اعمررال وظررائفيم خدمررة الشررعب (( و بقرري قررانون الخدمررة المدنيررة 

. أمرا نافذا في ظل ىذا الدستور و كذلك أسموب تعرين المروظفين عرن طريرق مجرالس الخدمرة العامرة  1961الصادر عام 
مقدسررة و خدمررة اجتماعيررة , قواميررا  أمانررة( منررو عمررى )) ان الوظيفررة العامررة 31فرري المررادة )فررنص  1971دسررتور عررام 

االلتزام المخمص و الواعي بمصالح الجماىير و حقوقيا و حرياتيا وفقا ألحكام الدستور و القوانين . و المساواة في تولي 
رات عردة تتفرق مرع مفيروم الوظيفرة العامرة الرواردة فري صدرت قررابالعمل في دوائر الدولة , القانون يكفميا الوظائف العامة 
برروزارة التخطرريط توزيررع خريجرري الكميررات و المعاىررد و صرردرت  أنرراطالررذي  1978( لسررنة 1114القرررار رقررم ) الدسررتور مثررل

و مبدأ الذي نص عميو الدستور فيمرا يتعمرق بحرق التوظرف و كرذلك بحريرة تررك الوظيفرة  اإلنسانقرارات تتنافى مع حقوق 
الرذي يقضرري بحرمرران العراقرري مرن التوظررف عنررد زواجررو  1968( لسررنة 197صردر القرررار رقررم ) برراألولفيمرا يتعمررق بحررق ف

( 526بأجنبية امرا فيمرا يتعمرق براالخر ) حريرة تررك الوظيفرة فصردرت قررارات عردة تحرد مرن ذلرك , منيرا , و القررار رقرم ) 
ي المؤسسات الدولة مدة ال تقل عن ضعف مدة دراستو في الطالب بتقديم تعيد شخصي بالعمل فالذي يمزم  1978لسنة 

الررذي منررع تررارك العمررل فرري  1981( لسررنة 711مواقررع االعمررال و المشرراريع و المؤسسررات الترري تحررددىا , و القرررار رقررم )
ر موافقرة الجيرة التري كران يعمرل فييرا و كرذلك القررادوائر الدولة من االشتغال لحسرابو الخراص لرد  الغيرر بعرد استحصرال 

الررررذي يقضرررري بعرررردم قبررررول اسررررتقالة الموظررررف العراقرررري المعررررين فرررري دوائررررر الدولررررة و القطرررراعين  1983( لسررررنة 541رقررررم )
االشتراكي و المختمط قبل مضي عشرر سرنوات , و مرع تعردد القررارات التري تحرد مرن حريرة الموظرف فري تررك الوظيفرة اال 

غفيرة من الموظفين ترك الوظيفة ال سيما بعرد فررض الحصرار االقتصرادي و  إعدادانيا فقدت فاعميتيا و لم تستطيع منع 
الشيري الذي يتقاضاه الموظف , نتيجة التضخم االقتصادي و انخفاض قيمرة العممرة الوطنيرة تجراه العمرالت  األجرتولي 
.  األجررالعمل مقابل  العمل المجاني منو الى إلىعمل الموظف لد  الدولة شبيو بالسخرة الن اقرب  أصبح, و  األخر 

دوائررر الدولررة بمرروظفين ال يتمتعررون بالمينررة و  باسررتخدام القرررار  أصررحابحيررث قررام  2113/  4/ 9و بعررد سررقوط النظررام 
في الوزارات حسب الرغبة بتعين الكفاءة و ذلك من اجل خمق قاعدة شعبية ألحزابيم عن طريق استحداث درجات وظيفية 

 1جاوز الشروط المنصوص عمييا في القانون حتى في تعين كبار الموظفين و المعارف فييا , و ت األقارب

                                                           
 و ما بعدها 316لبنان , ص  –, دار السنهوري , بيروت  1حميد حنون خالد , حقوق اإلنسان , ط 1
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( حررق المسرراواة بررين العررراقيين و نصرريا )) العراقيررون متسرراوون 14فرري المررادة ) 2115و قررد ضررمن الدسررتور العراقرري لعررام 
ذىب او المعتقرردات او او المررون او الرردين او المرر األصررلالقررانون دون تمييررز بسرربب الجررنس او العرررق او القوميررة او  إمررام

( )) تكافؤ الفرص حرق مكفرول لجميرع العرراقيين , 16الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي (( . و جاء في المادة )
 أنواعيراالالزمة لتحقيق ذلك (( . و يقصد بالوظائف العامرة الوظرائف الحكوميرة بمختمرف  اإلجراءاتو تكفل الدولة اتخاذ 

و العسكرية في مرافق الدولة الرسمية جميعرا و التعيرين فري ىرذه  اإلداريةكرئيس الدولة و الوزراء و المناصب السياسية و 
الوظائف حق مشروع لكل مواطن تتوافر فيو الشروط التي يتطمبيا القانون , فال يجوز ان يحرم المواطن من التعيين فييا 

المواىررب و القابميررة الذىنيررة و العقميررة و الجسرردية عررن  باسررتثمارفييررا  اإلسرريامو  اأعمارىرر, و المشرراركة فرري بنرراء دولتررو و 
فري التميرزات القانونيرة  األمررطريق التوظف في ىذه المؤسسات و و كفالة ذلك سيكون بالنص الدستوري ذاترو و توضريح 

السياسرية و منيرا ترولي الوظرائف  يجعل روح النص ىري السرمطة العميرا فري العامرة لمجتمعرة . و فيمرا يتعمرق بحقروق المررأة
ال يررزاحم تعينيررا بيررذا الحررق مررع مررا ىررو واجررب عمييررا عمررى نحررو يجعميررا عرراجزة عررن القيررام بيررذا الواجررب او  إنالعامررة , 

و الفررررض مررن حرررق تررولي الوظرررائف العامرررة لمرجررل و المررررأة , ىررو تحصررريل الكسررب المشرررروع و الررررزق  أدائررومقصرررة فررري 
 1يفة الحالل بالنسبة لشاغل الوظ

لررم  األمريكريالررذي وضرع فري ظررل االحرتالل  2114المؤقترة لعرام  الدولرة العراقيرة لمفترررة  إدارةقررانون  إحكرامو المالحرظ ان 
 2يضع نص حول تولي الوظائف العامة 

لم يرد فيو نص يوضح فمسفة الدولة اتجاه الوظيفة العامة كما ىرو الشرأن فري الدسراتير  2115يتضح من ذلك ان دستور 
( منرو ترنص عمرى ان )) يؤسرس مجمرس الخدمرة العامرة االتحرادي ,بمرا فييرا التعيرين و 117بقة , اال ان نص المادة )السا

( لسررنة 4صاصرراتو بقررانون (( و قررد صرردر قررانون مجمررس الخدمررة العامررة االتحاديررة رقررم ) الترقيررة , و يررنظم تكوينررو و اخت
( منرو بالمجرالس ميمرة ) التعيرين و أعرادة التعرين و الترقري فري الخدمرة العامرة و يكرون 9, الذي اناط في المرادة ) 2119

ر القانون و نشرة في الجريردة و مع صدو  –المعايير المينية و الكفاءة  أساسذلك من اختصاص المجمس حصرا و عمى 
اال ان ىيئرة الرئاسرة لممجمرس لرم شركل نتيجرة الخالفرات برين القرو  السياسرية و احتكررار  2119 – 4 – 6الرسرمية بتراريخ 

حراالت تعيرين  2111/  4/  12فري  أجرازان مجمس الروزراء  إلى اإلشارةالتعيين من قبل القو  المتنفذة في الدولة . مع 
. و عردىا صرحيحة و قانونيرة و  إداريرةوزاريرة او  أوامرراو  أصروليةت في اوقات سابقة بدون موافقرات الموظفين التي جر 

شرى و بعرد كرل ىرذا ال يحرق لممرواطن من البدييي ان ىؤالء الموظفين ىم اما اقرارب او معرارف و امرا مرن الرذين دفعروا الر 
المسرؤولين بردأ مرن رئريس الجميوريرة الرى الروزراء يرتمخص الذي ال تربطو بالمتنفذين في الدولة ان يوجو نداء استغاثة الرى 

بأيجررراد مخررررج مرررن ىرررذه المعضرررمة , الرررم يرررؤدي كرررل مرررنيم اليمرررين الدسرررتورية ) اقسرررم برررا  العظررريم , ان اودي ميمررراتي و 
                                                           

 3111/ 2/ 12حسن تركي عمير , الحقوق السياسية لممرأة العراقية في الدساتير المعاصرة بين التمكين و التهميش , تاريخ الزيارة  1
 . www.uodiyala .eduiq .comبحث منشور عمى موقع 

 . 16محمد فريدي , مصدر سابق , ص  3
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, و , وان احافظ عمى استقالل العراق و سيادتو , واراعي مصالح شرعبو ......  إخالصمسؤولياتي القانونية , بتفاني و 
 1 التزم بتطبيق التشريعات بأمانو و حياد وا  عمى ما اقول شييد (

 (( الثالث المطمب)) 

 (( العراق في العامة الوظائف تولي شروط)) 

 التشريعات اعتادت قد و,  المختمفة الدولة أجيزة في الشاغرة الوظائف إمالء في األسموب ىو التعيين أسموب يعتبر
 و,  عامة قانونية قواعد وجود يقتضي التوظف في المساواة مبدأ كان لما و....  أثاره و إحكامو تنظيم عمى المختمفة
,  المرشح في توافرىا يجب عامة قانونية شروط وضع المشرع فأن المواطنين بين الفعمية المساواة تحقيق تضمن و مجردة

  -: باالتي إجماليا يمكن الشروط ىذه و.  التمييز إشكال من شكل بأي المواطنين بين التمييز لمنع ذلك و

 بعض ان غير,  بجنسيتيا متمتعا نفسو البمد في مواطنا الوظيفة طالب يكون ان الدول جميع تشترط -: الجنسية(  اوال
 ففي,  الجنسية عمى لمحصول المدة من ادني حدا تشترط لكنيا و,  العامة الوظائف ألشغال لممتجنسين تسمح الدول
 فقد العربية الدول رعايا اما سنوات خمس عمى تقل ال مدة المتجنسين عمى تمضي ان يجب العراقي و السوري التشريع
 الشرط ىذا وضع ان.  العراقية الجنسية يكتسبوا لم لو و حتى الرعايا ىوالء عن القيد ىذا رفع الى العراقي المشرع ذىب

 الوالء لضمان الدولة بجنسية يتمتع من الى تفويضيا يتعين أمانة العامة الوظيفة شغل ألن,  عديدة اعتبارات اقتضتو
 عميو تنطوي عمى المحافظة ضمان و,  أخر  جية من الدولة بيذه الخاصة لمتشريعات الكامل الخضوع و جية من التام

 ىذا ان كما.  القومي االقتصاد و الوطني باألمن المتعمقة الوظائف تمك خاصة وبياناتيا الدولة إسرار من العامة الوظيفة
 لمقو  السميم اإلعداد إلى نفسو الوقت في الدولة يدفع و الوطنية المصمحة يكفل بما العمل اداء استمرار يضمن الشرط
 ذلك لتحقيق و.  مستقبال الخدمة ىذه لتطوير مناسبة تراىا التي بالطريقة العامة الوظائف لشغل المطموبة المحمية العاممة
 مواطن فييا يوجد ال التي الحاالت في يكون ان يجب عامة وظيفة أية األجنبي استخدام ان عمى العراقي المشرع نص
 .  2 بواجباتيا القيام عمى قادر البمد في

 تشيع و الفرد بيا يتمتع التي الحميدة الصفات مجموعة ىي الحسن السموك و السيرة -: السموك و السيرة حسن(  ثانيا
 كل ان األصل و.  العامة الوظيفة لتولي المرشح يكون ان الشرط ىذا مقتضى و.  اآلخرين عن ثقة موضع فيكون عنو

 تسبب ان عمييا يجب التي العامة اإلدارة عمى اإلثبات عبئ يقع و العكس ثبت إذا اال السموك و السيرة حسن شخص

                                                           
 وما بعدها . 111حميد حنون خالد , مصدر سابق , ص  1
 و ما بعدها . 236, ص  3118بيروت ,  –, مكتبة السنهوري , لبنان  1عبد عيسى الزهيري , أسس القانون االداري , طرياض  3
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 الخمر فشرب أخر إلى مجتمع من يختمف.  القضاء لرقابة خاضعا ىذا قرارىا يكون و الوظيفة من المرشح تبعد,  قرارىا
 .1 الشرقية المجتمعات في كذلك ىو بينما األوربية المجتمعات في سيرة سوء يعد ال القمار لعب و

 استثنى و. عشر الثامنة سن عموما ىو و,  التوظيف طالب لسن ادنى حدا المختمفة التشريعات تضع -: السن(  ثالثا
 انو غير ليا عشر السادسة بسن اكتفى حيث((  الممرضة)  وظيفة يشغل من عشر الثامنة سن شرط من العراقي المشرع
 في حدد فقد العراقي المشرع اما.  العامة الوظيفة إلى المتقدم لسن امضى حدا يحدد لم انو التشريعات اغمب في يالحظ
 السمك و القضاء مجال في خصوصا العامة الوظائف بعض في السن من اقصى حدا الخاصة التشريعات بعض

 لغرض السن من اقصى حدا يفرض العراقي المشرع ان القول يمكن ليذا.  الدولة شور  مجمس اعضاء و الخارجي
 الى استنادا ذلك فيتم العامة الوظيفة الى المتقدم سن إثبات اما ذلك بخالف خاص نص يرد مالم عامة كقاعدة التوظف
 .  المدنية االحوال بطاقة او النفوس دفتر

 تمكنو عممية المؤىالت عمى حائزا العامة الوظيفة طالب يكون ان المختمفة التشريعات تشترط -: العممي المؤىل( رابعا
 قانون من السابعة المادة من الخامسة الفقرة نصت فقد.  ألشغاليا تقدم التي بالوظيفة تتعمق التي بالواجبات القيام من

 معترف دراسية شيادة عمى حائزا كان من اال الحكومية الوظائف في مرة ألول يعين ال)  انو عمى العراقي المدنية الخدمة
 جرت التي التعديالت  ان غير العامة الوظائف في لمتعين الالزم االقصى الحد االبتدائية الدراسة تعتبرشيادة و.  بيا
 ما العراق في العامة الوظائف في لمقبول االدنى الحد ىي االعدادية شيادة جعل الى التوجو جعمت قد القانون ىذا عمى
 و فعاال اتجاىا يعتبر تناسبو التي الوظيفية بالدرجة العممي المؤىل الرابط فان لذلك ذلك بخالف خاص نص يوجد لم

 بعض اشغال في بالغة صعوبة يشكل قد الدراسية الشيادة اشتراط ان غير.  المعاصرة التشريعات في ايجابية اكثر
 الوظائف خاصة و الفنية و العممية بالخبرة الشيادة عن االستعاضة الى الدول بعض لجأت ليذا و.  العامة الوظائف
 .  الفنية

 شروط التوظيف طالب في تتوافر ان ضرورة عامة بصفة المختمفة التشريعات اشترطت -: الصحية المياقة( خامسا
 المراد الشخص يكون ان عمى المدنية الخدمة قانون من( 7 م – 3 ف) في نص العراقي فالمشرع,  الصحية المياقة
 ليا المعين بالوظيفة القيام من تمنعو التي العقمية و الجسمية العاىات و المعدية االمراض من سالما مرة ألول تعيينو
 مع الصحة وزير يصدره قرار بموجب العراق في الصحية المياقة شروط تحدد و المختصة الطبية السمطات من قرار

 .  2 خاص نص بموجب ترد قد التي االستثناءات بعض مراعاة

                                                           
 . 121, ص  3111, مطبعة جامعة دهوك , العراق ,  2مازن ليمو راضي , القانون االداري , ط 1
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 عدم يؤكد العزل قرار ان لكون الشرط ىذا يعود و -: نيائي تأديبي بقرار الخدمة عن عزلو تم قد يكون اال(  سادسا
 و بعزلو نيائي تأديبي قرار صدور الى اد  مما بأحكاميا جسيما اخالال ألخاللو الوظيفة لتولي الموظف صالحية
 اجراءات نفاذه يتطمب ال اي الوظيفة عن استبعاده و بعزلو نيائيا العزل قرار يكون ان يجب و.  الوظيفة عن استبعاده
  1 عميا ادارية جية من تصديق او اعتماد من اخر 

المصادق عمييا بموجب قانون سابعا ( يقصد في المالك مجموعة الوظائف والدرجات المعينة لدوائر ومرافق الدولة 
 الخدمة قانون ان.  المالك في الداخمة الوظائف لبيان المرجع يعتبر خاص جدول العراق في يوجد الميزانية العامة و

 عدم عميو و.  المالك في شاغرة وظيفة وجود التوظف في تراعي ان منو الثامنة المادة في( 1)  الفقرة في اشترط المدنية
 نفسيا تجد قد الدوائر ىذه بعض ان غير,  الدولة دوائر في لمتوظيف قانونيا مانعا يعتبر المالك في الوظيفة ىذه توفر
 يظطرىا الذي االمر ان اال الشاغرة الوظيفة ىذه توفر لعدم سبيال تجد ال و الموظفين بعض تعيين الى ماسة بحاجة

 .  مالكيا في التغير اجراء او الميزانية في المناقمة ألجراء المالية وزير موافقة عمى الحصول

 بحيث التعيين قرار مشروعية تأكيد ينبغي شرط ىو و -: قانونا المختصة السمطة قبل من التعيين يكون ان ثامنا ( 
 في ادارية جيات تدرجيا كثيرة شروط ىناك لكن و.  اختصاص ذات غير جية عن صور اذا باطال القرار ىذا يصبح
 تمك او االناث عمى الذكور تفصل التي كالشروط,  قانوني نص فييا يرد لم شروط ىي و الشاغرة الوظائف عن اعالنيا
 العامة القواعد و المدنية الخدمة لقانون مخالفة تعتبر الشروط ىذه فأن,  الدراسة و الوظيفة بين الجمع بعد التي الشروط

 العامة الوظائف ألشغال التقدم في الموظفين حرية تقيد شروط وضع االدارة لجيات يسمح ما القانون في يرد لم حيث. 
 قانونية قيمة ذات ليست فيي ثم من و الشروط تمك مثل اضافة لالدارة يجوز ال بأنو تقضي العامة القواعد ان كما, 

 ان اذ اخر  جية من السمطة استعمال سوء عمى وألنطوائيا,  جية من التوظف في الساواة مبدأ من تعارضيا بسبب
 ان,  االدارية السمطة اختصاص نطاق في وصدرت لو و حتى,  ادارية تعميمات او نظام ألي تسمح ال العامة القواعد
 قواعد تسن ان ليا يجوز ال و القوانين بحدود السمطات ىذه تمتزم ان فاالصل,  روحو و شكمو في القانون تخالف
 يعتبر و,  باطال يعتبر القانون تضمنيا التي لمقواعد الغاء او تعديل او تقيد من فييا ورد ما كل االكان و معيا تتعارض
 تممك ال و احكام من ىذا عمميا يتضمنو بما لمسمطة غصب عمى ألنطوائيا كذلك باطال المجال ىذا في االدارة عمل
 قيمة ال و االثر عديمة ألنيا تطبيقيا عن القضاء يمتنع و,  فييا ورد ما الى االستناد ألحد يجوز ال و تقريرىا االدارة
 . 2 ليا قانونية

 
                                                           

 . 126مو راضي , مصدر سابق , ص مازن لي 1
 و ما بعدها . 223رياض عبد عيسى الزهيري , مصدر سابق , ص  3
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 الخاتمة

عمى حق جميع  أكدتقد  األجنبيةمن خالل دراستنا لموضوع الحق في التوظف رأينا ان كثير من الدساتير العربية و 
في  أخرسبب  أياو الدين او المغة او الرأي او  األصلالمواطنين في تقمد الوظائف العامة دون ان يتسبب اختالف 

قد تتوافر فيو . و ان ىذا الحق يشمل المساواة استبعاد احد من تقمد الوظيفة العامة ما دامت الشروط التي حددىا القانون 
بين المرشحين لدخول الوظائف العامة وفقا لممؤىالت التي يمتمكيا الشخص . و لما كانت الوظيفة العامة اليدف منيا 

لذلك يجب ان يكون التعيين فييا و ما يصاحبيا من امتيازات و فق مبدأ تقديم خدمات عامة لصالح الجميور , 
النظام السياسي  أسسفي عالم اليوم من  أصبحت. فالوظيفة العامة  األشخاصاالستحقاق و تكافؤ الفرص بين جميع 

 باعتباراىتماما اكبر  السميم فكمما كان النظام السياسي نظاما صحيحا و سميما كان اىتمامو بالوظيفة العامة و الموظفين
ان الوظيفة العامة اليوم تمثل حمقة االتصال بين جميور الشعب و بين المسؤولين عن النظام و تسيير مرافق الدولة 
يكون اىتمام بالوظيفة و الموظفين يكون كذلك االىتمام بالمساواة بينيم في ان واحد فالميم ان يشعر الفرد او الموظف 

لنظام وظيفي واحد من خالل ذلك تم التوصل الى مجموعو من بقية زمالئو الذين يخضعون معو  بالمساواة بينو و بين
  االستنتاجات . 
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 االستنتاجات 

يتمتع بيا المواطن دون تمييز بسبب الدين او المعتقد  إنالتي يجب  األساسيةيعد الحق في التوظف من الحقوق  -1
 او المون او القومية او المركز االجتماعي و االقتصادي او السياسي 

تم الرنص عميرو فري اغمرب تشرريعات دول العرالم و و الذي الدستوري  األساسالحق في التوظف من الحقوق ذات  -2
 .  أخر في تشريعات دول  إليو اإلشارة

التري كانرت عمرى عنايرة كبيررة برأن يتسراو  المسرممون فري الحقروق و  اإلسرالميةو لقد تأكد ىذا الحرق فري الشرريعة  -3
 .الواجبات 

المسراواة فرري تررولي الوظرائف العامررة يجررب ان تكرون مسرراواة فعميررة و ليسرت مسرراواة نصررية ال يراعري فييررا التطبيررق  -4
 .الواقعي 

 التوصيات 

بما يضمن مساواة الجميع في تولي الوظائف العامة و ان يكون التعيين  اإلدارةمل تفعيل الرقابة القضائية عمى ع -1
  ء .اإلرشاالمنسوبية و تعيين من يقدمون المحسوبية و  أساسالكفاءة و المؤىالت و ليس عمى  أساسعمى 

صررارمة بحرق مررن يخررالف مبردأ الحررق فرري ترولي الوظررائف العامررة و ان تنشرر ىررذا الجررزاءات عمررى  إجررراءاتفررض  -2
 لمن يريدون التجاوز عمى ىذا المبدأ .  برةالعالم ليكون ع

مررن خررالل تشررريع قرروانين تكفررل العدالررة فرري تررولي الوظررائف  أكثررران تترردخل السررمطة التشررريعية بترروفير ضررمانات  -3
 .السمطة التنفيذية العامة و تحكم رقابتيا عمى 
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