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 االهداء

 اىل من اشتعل َأسه شي  ً وهت يقتل س جين غداً ... 

 ومن نظرة يف عينيه ِتجدو نفسا .. س كتن شيئ ً ..

   اىل ص حب الفضل األول يف َوحا ووجدانا .. والدي 

 اىل من بكت لفراقا وعتدتا .. 

اىل من أن َو طريق مشتع ً وأغرقتين بعطفه  وحن هن  واليت ك ن عزما من عزمه  

 .. اىل ن ع التضحية واحلن ن .. اما الي لية 

 هلم اهدي مثرة جهدي 
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 الشكر والثناء 

 حمددددددد  السددددددد    ن حمددددددد  الدددددددرا ع ن حمددددددد  العددددددد لم ن رب هلل الحمددددددد  إن     

 رضددد   اذ الحمددد  ولددد  ررضددد  حرددد  الحمددد  لددد  رب  ددد  ب ألسدددح ر المسدددرينر ن

 بدددن محمددد  هللا وحب دددب الخ ددد  سددد   ع ددد  واسددد   واصددد   الرضددد  بعددد  الحمددد  ولددد 

 ع ددد  العدددر   دددو  وشدددن ع   الم  هددد  ن ق ئددد (  وسددد   ع  ددد  هللا صددد  )  هللا عبددد 

 وبعددد  الم ددد م ن اليدددر وصدددحب  الطددد هر ن الط بددد ن هللا رسدددول ب ددد  آل وع ددد  هللا

..... 

 إلددد  واالمر ددد ن واالحردددرا  والرقددد  ر الشددد ر ب   دددل أرقددد   وفخدددر اعرددد ا  فب دددل   

 الدددرح   عبددد  الب سدددط عبددد  المددد ر  بحثددد  ع ددد  والمشدددر  ال   ددد  فددد   ررذ أسددد

 فردددر  ط  ددد  المسدددرمر  مر بعرددد  وذلددد  مدددن خددد ل الرف ددد  الخ ددد  صددد حب عبددد  

 ال ددد   عدددن  ع ددد  ال ال سددد ن أن وهللا وأسدددر ذ  أخددد  بحددد  أقدددول فمددد ذا,  البحددد 

 أقدددول.  بحقددد  ال ر بددد  عدددن  قددد  الق ددد  وان بحقددد  ل رعب دددر رقددد  ال  مددد   وان بحقددد 

  دددل مدددن وع ئ رددد   حنظددد  وان ال ر مددد  األخددد   هدددذ  ع ددد  وال  ددد  ارحددد  ال هددد 

 وان  حسن خ رمر  . اإلس   ب     و      م رو 

 مدد   رقددد   الب حدد  ب لشددد ر والرقدد  ر إلددد   مدد ا  راسدددر  األعدد اا  اع ددد   لهددد      

 . من هللا الروف  
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 المقدمة

هدددذا  وا ع ددد رطدددور  وظ نددد  ال ولددد  فددد  العصدددر الحددد    رطدددورا   ب دددرا ,      

,  , فر ا ددد   أهم رهددد  ورعددد ظ   ورهددد  فددد  الم رمددد  الرطدددور ع ددد  الوظ نددد  الع مددد 

 اعربددد رو ر  ددد  لهدددذا الرطدددور أصدددبا ل موظددد  العددد    ور    ددد  فددد  األهم ددد  ع ددد  

أ ددددد  الم ندددددذ لس  سددددد  ال ولددددد  , و المسدددددلول عدددددن رحق ددددد  أهددددد افه  فددددد  الر م ددددد  

. لدددذا  والم دددوط بددد  أ اا الخددد م   األس سددد   ل مدددواط  ن واالقرصددد    اال رم ع ددد  

مسدددلول عدددن بدددذل  فدددهن هددد   الموظددد  العددد   هدددو رحق ددد  المصددد ح  الع مددد , وهدددو

قصدددد رد  هدددد   أل اا الخ مدددد  الردددد  أ  طدددد  بدددد  خ ددددر أ اا, فددددهذا أخددددل بوا ب ردددد  

الوظ ن ددد  أو خدددرق عدددن مقرضددد  ره  رعدددر  ل رى  دددب الدددوظ ن  ع ددد  مددد  أرددد   مدددن 

 فعل  عربر مخ لن  وظ ن   رسرو ب العق ب.

 اهمية البحث

 هدددد افه رمدددد ر  ال ولدددد   شدددد طه  مددددن خدددد ل موظن هدددد  فهدددد  أ ا  ال ولدددد  لرحق دددد  أ

ورحظددد  الوظ نددد  الع مددد  بع   ددد  المشدددرخ والنقهددد ا فددد  مخر ددد  الددد ول, و رحددد   

 واال رم ع دددد  االقرصدددد     ور الموظدددد  العدددد   ضدددد ق   وارسدددد ع   حسددددب الن سددددن  

 ورهدددد  ع دددد  حم  دددد  األمددددن  اقرصدددد ر شدددد ط ال ولدددد  وعدددد    ف رسدددد خل ددددل  ولدددد  

, وق  مهددد  بدددبع  األشدددي ل  الددد اخ   والخددد ر   وحدددل الم   عددد   بددد ن األفدددرا 

, قدددددد    شدددددر  وا رم ع ددددد  اقرصدددددد    ردددددد خ ه  فددددد  م ددددد ال   وا   ددددد  الع مددددد  

  ع   الموظن ن واهرم   ال ول  بر ظ   ال ه   اإل ار  ا     ب لضرور  إل  

 اشكالية البحث 

 ال  ح د  مدن أهم د  المبد    ا ثدر مدن الع مد  الوظد ئ  ردول  فد  المسد وا  مبد أ  عد 

 المدواط  ن  م د  رمرد  لضدم ن االول السدور  عد   و د  الدوظ ن  الم  ل ف  العم   

 ال د ار  لمعد   ر وفقد    المسد وا  قد   ع د  الع مد  الوظد ئ  ع   الحصول ف  بحقه 

 مدن  سدوا  مواط د    بوصدن  , الموظد  رمرد  فدىن ذلد     دب الد  , النرص ور  فل

   دل مدن لم عد  سبب     ش ل ال ان   بي  الرا  عن الرعب ر ف  حر ر  ف  , المواط  ن

 . الوظ ن   ح  ر  اث  ا حقوق  ع   الحصول او الروظ  ف  حق 

 منهجية البحث

 ظدددرا لطب عددد  الموضدددوخ الدددذ  اسدددر    ع   ددد   رح   ددد المددد هل ال الب حددد   اسدددرخ   

ذلدد  فمددد    دد   سدددرط   الوقددو  ومر بعددد  الرطددورا  الرددد  لحقدد  ب لموضدددوخ لدددوال 

 .االسرع    بهذا الم هل 

 



 
 

 هيكلية البحث 

 مبحثدددد نفدددد   الع مدددد  الوظ ندددد  فدددد  النددددرص ر دددد فل مبدددد أ وسدددد ر  ول موضددددوخ 

,   الع مددددد  الوظ نددددد  رعر ددددد   األول بحددددد بمق مددددد  , س خصدددددص الم ن مسدددددبوق

 ليددددد  الع مددددد  الوظ نددددد   , المط دددددب االول مط بددددد نوسددددد ر  رقسددددد   المبحددددد  الددددد  

  منهدددو  مبددد أ المسددد وا  فددد  ردددول  الوظددد ئ  الع مددد    , المط دددب الثددد    واصدددط ح 

منهددددو  مبدددد أ المسدددد وا  فدددد   و رضددددمن المط ددددب الثدددد    فددددرع ن , النددددرخ االول .

رددددول  الوظدددد ئ  الع مدددد  , النددددرخ الثدددد    االسدددد   القدددد  و   لمبدددد أ المسدددد وا  فدددد  

    رول  الوظ ئ  الع م   .  

ومقسددد   الع مددد  الوظددد ئ  ردددول  فددد  المسددد وا  مبددد أ مظددد هرامددد  المبحددد  الثددد    

   مبددد أ ال ددد ار  فددد  ردددول  الوظددد ئ  الع مددد    , المط دددب االول مط لدددب مط بددد نالددد  

   . العراق  الرشر   ف  الوظ ن   النرص ر  فل مب أ رطب   , المط ب الث   
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 الصفحة  العامة الوظيفة في الفرص تكافؤ مبدأ الموضوع

  الع وان 

  اآل   القرآ     

  االه اا  

  الش ر والرق  ر 

  11-1 رعر   الوظ ن  الع م    المبحث االول

  4-1 الوظ ن  الع م  لي  واصط ح     المطلب االول

منهو  مب أ المس وا  ف  رول  الوظ ئ  الع م   المطلب الثاني
 واس س  الق  و    

 5-11 

 7-5 منهو  مب أ المس وا  ف  رول  الوظ ئ  الع م    النرخ االول

االس   الق  و   لمب أ المس وا  ف  رول  الوظ ئ   النرخ الث    
 الع م   

7-11 

 19-12    مظ هر مب أ المس وا  ف  رول  الوظ ئ  الع م     المبحث الثاني

 17-12  مب أ ال  ار  ف  رول  الوظ ئ  الع م    المطلب االول

 14-12 الع م  الوظ ئ  رول  ف  ال  ار  مب أ منهو  النرخ االول 

 ف  الع م  الوظ ئ  رول  ف  ال  ار  مب أ رطب   النرخ الث   
 العراق  الرشر  

15-17 

 الرشر   ف  الوظ ن   النرص ر  فل مب أ رطب   المطلب الثاني
  العراق 

18-19   

   21-20  الخاتمة

  24-22   المصادر



(1) 
 

 المبحث االول

 تعريف الوظيفة العامة

إن الدولةةةي حةةةت ا ل ستةةة  للوةةةم إا مرموقةةةي مةةةن الملاحةةة  ال  مةةةي  مةةة   ةةة        

الف لةةةةف الفل)وةةةةت )دورةةةةت(م إف سملةةةة  الملاحةةةة  ال ةةةة   مرموقةةةةي مةةةةن ا  ةةةة    

وا مةةةةوا  ح لمةةةة   لواةةةةد  ا ل )ةةةةت  ةةةةتج م إا إ)ةةةةف ا  ةةةةد مةةةةن ورةةةةود   ةةةة    

)ع  دملةةةةةلن إلةةةةةا ر )ةةةةةل المةةةةة   للسوةةةةة)ا لادولةةةةةي مسملاةةةةةي  ةةةةة لملاح  ال  مةةةةةي ل ةةةةة

م حتةةةفا ال ةةة   ا دمةةةت والةةةفا لمساةةةع  ةةةفي المو ةةة  ال ةةة   لملةةة   الاضةةة ل 

 دا  اإلدال  سوةةةللل لاملحةةة  ال ةةة   وق اةةةف المف ةةةلم حامةةةل  الو ةةةو  قاةةةا مفتةةةو  

الو لفةةةةي ال  مةةةةي والس للةةةة   تةةةة  و) وةةةة   ةةةةفا الفةةةةل  إلةةةةا ح ةةةةلسلن مإف وةةةةس ون 

م س ةةةةي  ا ولةةةةا   )ةةةةوان س للةةةة  الو لفةةةةي ال  مةةةةي م حةةةةت اةةةةلن وةةةةس ون الل )لةةةةي

 ةةةفا وإن الو ةةةو  قاةةةا الم )ةةةا الةةةد ل  م  س لةةة ن  ةةةلو  سةةةولت الو لفةةةي ال  مةةةي 

 واا ةةةةة  اتلمفتةةةةةو  الو لفةةةةةي ال  مةةةةةي ل سضةةةةةت إلةةةةةلاد الس للةةةةة  الامةةةةةوا  

ل مةةة   اةةةد م  ا  ةةةل  اا ةةة  اتلاو لفةةةي ال  مةةةي م ح ةةة  مةةةن الم )ةةةا الامةةةوا و

 ةةفا الفةةل  لةةفلع وةةو  ) وةة   مةةن الةةد سادلةةد م )ةةا الم ةة اع المةةلاد م لحسةةف

إلةةةا ح ةةةلسلن ا ولةةةا وةةةس لن الم )ةةةا الامةةةوا لاو لفةةةي ال  مةةةي م حةةةت اةةةلن وةةةس لن 

  ( 1) . لاو لفي ال  مي اا   اتالل )لي الم )ا 

 المطلب االول

    واصطالحا لغة العامة الوظيفة

   -لغة : /أوال ً

لس ةةةون م ةةة اع الو لفةةةي ال  مةةةي مةةةن  ةةة لن و مةةة  )الو لفةةةي( و)ال  مةةةي( م      

وق)ةةةةد ال اةةةةد حةةةةت الم )ةةةةا الامةةةةوا لا ةةةة  ا و  مةةةةن  ةةةةفا الم ةةةة اع م )رةةةةد إن 

ل ةةةة  فا  ل ةةةةع    الو لفةةةةي مةةةة  ل ةةةةد  مةةةةن لا   و   ةةةة    و  ةةةةلال م والو لةةةة

م و ةةةةد و فةةةةم لتةةةة   و ةةةة  ظ وو ةةةة    والرمةةةةع   حةةةةو  اللوةةةةس إلةةةةا الوةةةة   م

من  س ل هللا سو لف  آل مسو لف  ًم وو فم قاا ال  ت    َ لو  اف  
 
.(2)  

      

                                                           
   .61ص,  1980, طبع مكان بال, 1ط,  المدنية بالخدمة والعاملين الموظفين شؤون إدارة , الكبيسي عامر 1-

 إنعلللا . د,  العنبكلللي سللللمان داود. د,  سللللو  داود. د ومراجعلللة ترتيلللب,  العلللين , الفراهيلللد  أحملللد بلللن الخليلللل -1
  . 908 ص, 2004, بيروت,  لبنان مكتبة, 1ط,  سلو  داود



(2) 
 

  مةةةة  ال ةةةة  اللةةةة )ت مةةةةن )ال  مةةةةي ( حص ةةةةاف قةةةة    ا  ةةةة   ال ةةةة   . وال مةةةة 

 )ةةةم ل لةةةع ا  ةةةل لن وال مةةة  م ول ةةة     لرةةة ظ   ال  مةةةي اوةةة  لارملةةةع  ةةة   ل  ةةةي  

ال ةةة   م وال  ةةةلا س )ةةةت ال ةةة   م و لةةة   قمةةةتظ ولرةةة ظ   ةةةلاظ حةةة ل مت س )ةةةت 

ةةةة ظ  ا ل ةةةة  ال)ةةةة     لةةةةل م و ةةةة    ةةةةلا    لرةةةة  ٌم ةةةة ظ ل ةةةة  ال)ةةةة     لرةةةة  ٌم أ

وق)ةةةةد رمةةةةع الم )ةةةةا الامةةةةوا لم ةةةة اع )الو لفةةةةي (  (1).  م لوحةةةةف  ا لرم تةةةة  

وم ةة اع )ال  مةةي( )رةةد   س )ةةت ))مةة  ل ةةد  حةةت  ةة  لةةو  لا  مةةي مةةن ال)ةة   مةةن 

  لل  و م لو (( .

 -إصطالحا ً : /ثانيا ً 

ل ةةةةد سـاالةةةةـدم   ملةةةةـي الو لفةةةةـي ال ةةةةـ مي حةةةةـت الةةةةـدو  الم   ةةةةل   )سلرةةةةي       

حفةةةت  واارسم قلةةةي اا س ةةة دليسةةةد    ةةةف  الةةةدو  حةةةت م ساةةة  المرةةة ام  اادلةةة د

 متةةةة     اضةةةة  قت قتةةةةد الدولةةةةي الا لوةةةةي  ةةةة ن ) ةةةة   الدولةةةةي ماةةةةدودا ً إا إن 

 ردلد   ماست   لو  الاض ل  الم   ل  . 

و ةةةةد قةةةةد ال) ةةةة   الفل)وةةةةت الو لفةةةةي ال  مةةةةي  دمةةةةي ق مةةةةي لا متةةةة  ) ةةةة         

 ةةةةة )و)ت لر ةةةةة  مةةةةةن المةةةةةو فلن ح ةةةةةي    ةةةةةي لتةةةةة  ا و تةةةةة  وقالتةةةةة  إلساام ستةةةةة  

الو لفلةةةي م   ةةة    ال) ةةة   ال ةةة )و)ت حةةةت الوالةةة م المساةةةد  ا ملل لةةةي م حاةةة  ل ةةةد 

و)ت ال ةةةة    ةةةةفا ا  لةةةةل المةةةةو فلن ال مةةةةومللن ح ةةةةي    ةةةةي لتةةةة  )  متةةةة  ال ةةةة )

 تةةة م   ةةة  ر ةةة  المةةةو فلن   ضةةة لن لا واقةةةد ال  )و)لةةةي فاستةةة  السةةةت ل ضةةةع لتةةة  

 . امسلةةةة اام و  ا سمةةةة  المةةةةوا ن ال ةةةة دا حاةةةة  ل  ةةةةت ل ةةةةفي المو ةةةة  ال ةةةة    ا 

إا إ)ةةةةف لةةةةل  مةةةةن ال ةةةةالع ال ةةةةو   ةةةةفلع م  ن المو ةةةة  ال ةةةة   لملةةةة  ا دا   (2)

ومت متةةةةة  م و ةةةةةد ) مةةةةةم السةةةةةت س   ةةةةةل اإلدال   واوةةةةة ست   قم لتةةةةة  و ) ةةةةة ست  

ق  سةةةةف   لو لفةةةةي ال  مةةةةي ال ةةةةوا)لن وا ) مةةةةي فام ال   ةةةةيم ول ةةةةود الوةةةة ل حةةةةت 

وضةةةع  ةةة )ون  ةةة   لةةة)    ةةةف  ال   ةةةي ل مةةةن حةةةت إن )رةةة   اإلدال  حةةةت سا لةةة  

  ةةةداحت  مسو ةةة  قاةةةا مةةةدظ  فةةة ج  المو ةةة  ال ةةة   ومةةةدظ إاو وةةةف   لموةةة وللي 

ت سادلةةةد مفتةةةو  المو ةةة  ال ةةة   الةةةدو  حةةة ا سافةةةمم و ةةةد  وار ةةةف الةةةو لفت اسرةةة  

 واا س ةةةةةة دلي اارسم قلةةةةةةي وةةةةةة ل الس)ةةةةةةو  حةةةةةةت س  للةةةةةةد   ووا  تةةةةةة  و) متةةةةةة  

لةةةةفلع حمةةةةن الضةةةةلولا سادلةةةةد مفتةةةةو  الو لفةةةةي ال  مةةةةي  موالول وةةةةلي وال  )و)لةةةةي 

والمو ةةة  ال ةةة   وس لةةة ن الم ةةة للل السةةةت ساةةةةدد  ةةةفسف ومةةةن لةةة  سادلةةةد ال ةةةة )ون 

الم  ةةة  قالةةةف م  ةةةفا و ةةةد اةةة و  رماةةةةي مةةةن الف تةةة ج س للةةة  الو لفةةةي ال  مةةةةيم 

حت)ةةةةة ع مةةةةةن قلحتةةةةة   ص)تةةةةة  )مرموقةةةةةي ال ةةةةة ال م ال  )و)لةةةةةي السةةةةةت لم لوةةةةةت  
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(3) 
 

و )ةةةة ع مةةةةن  ةةةة    ص)تةةةة   (1)ااي ال  مةةةةي ا ال   ةةةةي ( المو ةةةة  لسا لةةةة  الم ةةةة

حةةت اةةلن  الةةفا سم)اةةف الوةةا ي ال  مةةي ( )الو ةة    السةةت سمةة ل  س  ةة  ً لاسفةةول 

قلحتةةة  الةةة     ص)تةةة  ) الو ةةة    السةةةت س ةةةو   ةةة ا ت  وةةةا ي ا مةةةل وال)تةةةت (م 

وقلحةةةم  لضةةة   ص)تةةة  ) ةةة  و لفةةةي س ةةةو   ةةة ا ت   إ ةةةسلا   ً  لةةة  ً ةةة ن حةةةت إدال  

 (2) . ال  ميالوا ي 

 مةةة  قلحةةةم  ص)تةةة  )مرموقةةةي ا وضةةة   وا ) مةةةي ال  )و)لةةةي والف)لةةةي ال   ةةةي    

 ةةة لمو فلن ال مةةةومللن م وةةةواج ساةةةع السةةةت سس اةةة   موةةةس  ات  الو لفةةةـت وق  ستةةةـ  

  ةةة إلدال  م  و ساةةةع السةةةت سس ةةة   ةةةددا ت  لمتةةة   اإلدال  ال  مةةةي  داوةةة ن وح قالةةةي(

ح لو لفةةةةي ال  مةةةةي  ةةةة لم )ا ا  لةةةةل لةةةةن س)ف ةةةة  قمةةةة  لاةةةةل   تةةةة  مةةةةن   ل ةةةةي (3) .

م ا مةةةل الةةةفا لةةة دا حةةةت ال)ت لةةةي إلةةةا السةةةصللل  ارسم قلةةةي و  ا س ةةة دليول وةةةلي  و 

قاةةةةا اإلداج الةةةةو لفت لامو ةةةة  ال ةةةة   م  ةةةةفا ولةةةة  ل س ةةةةل الةةةةدول حةةةةت س للةةةة  

فةةةي ال  مةةةي الو لفةةةي ال  مةةةي قاةةةا الف تةةة ج ح ةةة  م  ةةة  اةةة و  ال ضةةة ج س للةةة  الو ل

م إف قةةةل  ال ضةةةة ج الفل)وةةةت الو لفةةةةي ال  مةةةي  ص)تةةةة  )الو ةةة    السةةةةت لم لوةةةةت  

و ل  قن الوا ي ال  مي (
 
. (4) 

و ةةةةةد قلحةةةةةم ما مةةةةةي ر) لةةةةة م اإلوةةةةة )دللي الو لفةةةةةي ال  مةةةةةي حةةةةةت  اةةةةةد       

 لةةة  ً ةةة ن حةةةت إدال   ًا ةةةسلا   ا  متةةة   ص)تةةة  )الو لفةةةي ال  مةةةي حةةةت ا ةةة  ال ةةة )ون 

  (5) . الوا ي ال  مي  ن غل  ال  ل  ضم ن ولل الم  لع(
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(4) 
 

حةةةت اةةةلن لةةة  )رةةةد لا ضةةة ج ال لا ةةةت  ل)ةةة ج  ال)ةةة  المسواضةةةع ا مةةة  ً س)ةةة و  حلةةةف  

س للةةةة  الو لفةةةةي ال  مةةةةي إا إن ماةةةة وام ال ضةةةة ج لةةةة  سوةةةةس ع وضةةةةع س للةةةة  

 ةةةفا وإن الو لفةةةي م   مةةةي  حةةةي الو ةةة    ال   اوةةةسل  لرةةة مع و ةةة م  مةةةن  ةةةص)ف 

ال  مةةةةةي سسمسةةةةةع   لةةةةة ن موةةةةةس   ا ل ةةةةةو  قاةةةةةا  وةةةةة   الس  ةةةةة  الةةةةةد ل   و 

السو ةةةل  الةةةد ل  لاو ةةة   
  

م إ)مةةة  ل ةةةو  قاةةةا  وةةة   الو ةةة  ال ةةة    ةةةصن ل ةةة   

و ةةةةة    ح)لةةةةةي و  ةةةةةلظ إداللةةةةةي و  ةةةةةفام ولسمسةةةةةع المو فةةةةةون  مرموقةةةةةي مةةةةةن  

اإلدال  وملةةة   فلةةةةع اةةة  المو ةةةة  حةةةت السل لةةةةي  اسرةةةة   واامسلةةة اامالضةةةم ) م 

وال ةةةة و  مسةةةةا مةةةة  سةةةةواحلم حلةةةةف ال ةةةةلو  ال امةةةةي لةةةةفلع م وقةةةةد  ح ةةةةاف مةةةةن 

ال دمةةةي إا لاوةةة  ل السةةةت  ل)تةةة  ال ةةة )ون  مةةة  لاسةةةا  المو ةةة  حةةةت م   ةةة  فلةةةع 

وإ ةةةلاد اومةةة  لةةةلس    ةةةفلع    )س ةةة   ةةة لال  قاةةةا اوةةةن وةةةلل الملاحةةة  ال  مةةةي 

  سةةةلع  قمةةة لت  إا  مواح ةةةي رتةةةي اإلدال  السةةة  ع لتةةة  م قدلةةةد    ةةةد الساامةةة ممةةةن 

 مةةة  لاةةة  لرتةةةي اإلدال   سمللةةةل المتةةة   الو لفلةةةي المو اةةةي لامو ةةة  السةةة  ع لتةةة  

 (1) دلادست  الم)فلد  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14 ص, 1982,  بيروت,  اإلدارية للعلو  العربية المنظمة,  الموظف شؤون إدارة , حبيش فوز  1-



(5) 
 

 المطلب الثاني

 القانوني واساسه العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ مفهو   

 موةةةة وا  م ةةةة  ل ااةةةةدظ ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا  م ةةةةد  ل ةةةةد      

 حةةةت السص لةةةد قاةةةا الةةةدو   غاةةةل ال ةةةم و ةةةد م والوار ةةة م الا ةةةو  حةةةت ااحةةةلاد

  ةةةف اضةةةت قمةةة  حضةةة ً  م ةةة  ل   م ساةةة  الموةةة وا  حةةةت الاةةة  قاةةةا دوةةة سلل  

 ضةةةمن وةةة)سولا وقالةةةف م وااسف  لةةة م المواللةةة  حةةةت دوللةةةي ام لةةةي مةةةن الم ةةةد   ةةةفا

 مرةةة   حةةةت الموةةة وا  م ةةةد  مفتةةةو  سادلةةةد قةةةن ااو  حةةةلقلن الةةةا الم اةةةل  ةةةفا

 سةةةولت حةةةت الموةةة وا  لم ةةةد  ال ةةة )و)ت ااوةةة   اللةةة )ت الفةةةل  حةةةت و)س)ةةة و  السو ةةة 

   (1). ال  مي الو    

 العامة الوظائف تولي في المساواة مبدأ مفهو  / االول الفرع

  ةةلو  حةةلت  سسةةوحل الةةفلن ااحةةلاد  ةةلن والسفل ةةي السمللةةا قةةد    لموةة وا  لةةلاد    

 ال ةةةةةلو  اساةةةةةدم حةةةةةدفا م وااةةةةةد  و اةةةةةوا   ةةةةةلو  حةةةةةت ولورةةةةةدون وااةةةةةد 

 م  لةةةة)ت  الموةةة وا  سسا ةةة   ن ق)د ةةةةف ورةةةل م ااحةةةلاد مةةةةن قةةةدد حةةةت وال ةةةلو 

 ال دالةةةةي  م ةةةةد  الموةةةة وا  م ةةةةد  ولةةةةلس   م مسوةةةة ولي   )و)لةةةةي  ام لةةةةي لسمس ةةةةوا وان

  ةةةةةلن الموةةةةة وا  م ةةةةةد   س  لةةةةة  إا سسا ةةةةة  ا ح ل دالةةةةةي  ةةةةةدلدم الس ةةةةة   والاللةةةةةي

  ةةةةت الموةةةة وا   ن م الموةةةة وا   ةةةةدون لااللةةةةي ورةةةةود ا  )ةةةةف  مةةةة  المةةةةوا )لنم

 رةةة ع رةةةون  وضةةةاف مةةة  و ةةةفا مااحةةةلاد   ةةةلن الاللةةةي لسا لةةة  ااو وةةةلي الل لةةةا 

 ل ملةةةة س  ةةةةا  ن لم ةةةةن ا الاللةةةةي  ن " اارسمةةةة قت ال  ةةةةد "  س  ةةةةف حةةةةت لووةةةةو

 المرسمةةةع حةةةت ال دالةةةي وسا لةةة  ال ةةةلقلي م ةةةد   وةةة   الموةةة وا   ن  مةةة  م الموةةة وا 

.(2)  

 اآللةةةي فلةةةع حةةةت والةةةدلل  ال)ةةة   رملةةةع  ةةةلن الموةةة وا  م ةةةد  ااوةةة   و  ةةةل       

 ور ا)ةةة    و )لةةا ف ةةةل مةةن  ا )ةة    إ)ةةة  ال)ةة    لتةةة  لةة ) س ةة لا  ولةةةف حةةت ال للمةةي

 م ةةةةةد   ضةةةةةاا و ةةةةةد(   س ةةةةة    هللا ق)ةةةةةد   ةةةةةلم   إن لس ةةةةة لحوا و    ةةةةة   ةةةةة و  ً 

  م لةةةف الم ةةةل  ولوةةةس لع لامةةةوا )لن المسم لاةةةي الام لةةةي لس للةةةل ووةةةلاي الموةةة وا 

 السةةةةةت ال  )و)لةةةةي الملا ةةةةا  تةةةةة  سساةةةةدد  ةةةةلو   لضةةةةةع  ن س دلللةةةةي وةةةةا ي مةةةةن

 حةةةت سرةةةد الادللةةةي الةةةدلم لا ل م حةةةدن ولةةةفلع ال ةةة )ونم  مةةة   ا حةةةلاد  تةةة  لسوةةة وظ

                                                           
 . 38 ص,  2002 القاهرة, , والحريات الحقوق حماية في الدستورية المحكمة دور , البر عبد فاروق -1

 كلية مجلس الى مقدمة ماجستير رسالة , العامة الوظيفة في وأهميته الخدمة مجلس , الدليمي ناصر الزهرة عبد  2-

 . 156 ص ,1973  , بغداد جامعة , والسياسة القانون



(6) 
 

 وم ةةةةد م   الفلدلةةةةي الاللةةةة م ضةةةةم ) م مةةةةن  و وةةةةل  ضةةةةم )  الم ةةةةد   ةةةةفا إ ةةةةلال

 ا حةةةلاد  ةةةلن الموةةة وا  م ةةة  ل مةةةن م تةةةل ال  مةةةي الو ةةة    س اةةةد حةةةت الموةةة وا 

 إلةةةا السةةة لل ت   ةةةاف ) الةةةي مةةةن للرةةةع و ةةةو م ال  مةةةي والوار ةةة م الا ةةةو  حةةةت

 ل ةةة   المةةةوا ن ا ةةةو   قةةة ن مةةةن الو دوةةةي المةةة د  ا ةةة لم إف م الفل)وةةةلي اللةةةول 

 م ال  مةةةةي   لو ةةةة    االساةةةة   حةةةةت مسوةةةة وون المةةةةو )لن رملةةةةع  ن قاةةةةا 9871

 ول  ةةةةد م وموا ةةةةل  ةةةةدلام مةةةةن  ةةةةف لسمسةةةةع مةةةة    ةةةةدل إا  اةةةةد   حضةةةة  وا

 و ةةة    س اةةةد حةةةت المةةةوا )لن  ةةةلن سمللةةةا  )ةةة ع ل ةةةون  ا السو ةةة  حةةةت   لموةةة وا 

 مةةةن ال ةةةوا)لن سس ا ةةةف مةةة   ةةة  سةةةوحل   ةةةد إا س ةةةون ا الموةةة وا   ةةةف  ل ةةةن م الدولةةةي

 حةةةةت س ةةةةسل  الةةةةدو  ا لةةةةل ان إف م ال  مةةةةي الو ةةةة    لسةةةةولت ومةةةة   م  ةةةةلو 

 لس اةةةة  مةةةة  م)تةةةة  الس لةةةةلن حةةةةت لاةةةةلاغ لن    ةةةةي ومةةةة   م  ةةةةلو  ً   وا)ل)تةةةة 

 م والدلاوةةةةلي ال املةةةةي ال ةةةةت دام قةةةةن حضةةةة ً  ال ةةةةالي   لا لةةةةي و  ةةةةل   لر)وةةةةلي

 ان إف الم ا ةةةةي الموةةة وا  ا الف الةةةي الموةةة وا   تةةةة  لةةةلاد السو ةةة  حةةةت والموةةة وا 

  ةةةةلو  وضةةةةع ال ةةةة   ال ةةةة لع لم سضةةةةل م الس دلللةةةةي  وةةةةا سف لماةةةةع الم ةةةةل 

 ال ةة )ون  مةة   ااحةةلاد  تةة  لسوةة وظ السةةت ال  )و)لةةي الملا ةةا  تةة  سساةةدد موضةةوقلي

 م  لةة)ت  الموةة وا  ورةةل ااحةةلاد مةةن    فةةي حةةت ال ةةلو   ةةف  سةةواحلم افا  الةةد

   ضةةةت  حةةةت سةةةواحلم  ةةةصن الملا ةةةا  ةةةف  ا سافةةةم وان ال  )و)لةةةيملا ةةةا    لسم لةةة 

  (1).   ل)ت السووا  م)   ا)سفا اا ل دون من

  ن ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا   م ةةةد  إ ةةة اً  ل ةةةد ا حد)ةةةف و ةةةفلع      

 حةةت سةةواحلم إفا ل ةةمات  س ةةد  آ ةةل دون وم ل)ةةي ماةةدد  و لفةةي م ةةلن حةةلد ل ةةم 

 ال ةةة   حةةةت سسةةةوحل ولةةة  الو لفةةةي  ةةةف  ل ةةةم  الم او ةةةي ال  )و)لةةةي ال ةةةلو  ااو 

 ال  مةةةي   لو ةةة    المةةةوا )لن الساةةة   ول ضةةةع الو لفةةةي ل ةةةم  س ةةةد  الةةةفا اللةةة )ت

 ال  مةةةي الم ةةةااي ومس ا ةةة م ال  مةةةي الملاحةةة  متةةة   س)فلةةةف ضةةةم ن م سضةةةل م إلةةةا

  و وةةة  سةةةلس   م ال  مةةةي الو ةةة    لسةةةولت قدلةةةد   ةةةلو  ورةةةود لفوةةةل مةةة  و ةةةو م

 م ةةةد  إلةةةا   د ةةةف وإ ضةةة قت  المل ةةةالن حةةةت الم او ةةةي الموا ةةةف م مةةةن  رماةةةي

 إلةةةةا ال  مةةةةي لو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا  م ةةةةد   ةةةةو م دوةةةةسوللي  ةةةةو  فا قةةةة  

 م ال  مةةةي لاو لفةةةي الم) مةةةي  ةةة ل وا)لن   ةةة  الماةةةدد  الس) لملةةةي ال ةةةلو  ر )ةةةل

 سفةةة دا قاةةةا والوةةةتل ااسلامةةةف  ضةةةم ن اإلداللةةةي الوةةةا ي لاةةةا  م ةةةد  ح لموةةة وا 

 إ ضةةة     ةةةد  االسةةةاا   م )ةةةا المل ةةةالنم  ةةةلن موضةةةوقت غلةةةل سمللةةةا مم لوةةةي

  ةةة لسمللام الملس  ةةةي الفاسلةةةي وال ةةةل  الم ةةة للل إلةةةا الموةةةس    مةةةو فت ا)س ةةة ج قمالةةةي

  و الفاوةةةةفلي اآللاج  و الول وةةةت اا)سمةةة ج  و     ةةةة  المس ا ةةةي الفةةةوال  قاةةةا  ا
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 سالةةةةة  وا م) ةةةةةوف  وم ةةةةة للل مم لوةةةةة م حتةةةةةت الرةةةةة) م  و الدل)لةةةةةي الم س ةةةةةدام

 (1). ال  مي الو لفي   لامي

 العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ القانوني االساس / الثاني فرعال

 ا ةةة  مةةةن ل ةةةد إف الادللةةةي ال  )و)لةةةي الةةة)   حةةةت   لمةةةي  ص ملةةةي الموةةة وا  م ةةةد  لا ةةةا

 الواوةةةع  ةةدا  الم ةةد   ةةفا ولرةةد م الا ضةةةل الو ةةم حةةت اا)وةة ن ا ةةو  ضةةم ) م

 م  اةةة ً  ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الاةةة  اضةةةاا إف ال  مةةةي الو لفةةةي مرةةة   حةةةت

 او الاا لةةةةةي اا)سمةةةةة جام او الول وةةةةةلي اآللاج س ةةةةة لن  وةةةةة ل سمللةةةةةا دون لارملةةةةةع

 مةةةورا   ةةة   ) ةةةل  وةةةو  وقالةةةف (2). الةةةدلن او الم س ةةةد او اا ةةة  ا ةةةس  

 وقاةةةا ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا  لم ةةةد  والةةةو )ت الةةةدولت لاو وةةةلن

 -  ااست ال)او

 العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الدولي االساس / اوال

 م ةةةةةد  قاةةةةا السص لةةةةد حةةةةت مسملةةةةا    ملةةةةي الدوللةةةةي والمواللةةةة  ااسف  لةةةة م  ولةةةةم

 لا ةةةةو  ال ةةةة لمت ااقةةةة ن سضةةةةمن إف م ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا 

 الف ةةةل  حةةةت 1948 ل ةةة   المساةةةد  لامةةة  ال موملةةةي الرم لةةةي قةةةن ال ةةة دل اا)وةةة ن

 لملةةةل  الةةةفا الاةةة  )فةةة   ةةة   ل ةةة ) ان قاةةةا وال  ةةةللن الا دلةةةي المةةة د  مةةن 2

  ةةة لا و  ال ةةة   الةةةدولت ال تةةةد  مةةة  (3). (الةةة  د حةةةت ال  مةةةي الو ةةة    س اةةةد حةةةت

 1966 قةةة   المساةةةد  لامةةة  ال موملةةةي الرم لةةةي قةةةن وال ةةة دل والول وةةةلي المد)لةةةي

 ل ةةة  ) ان قاةةةا م)ةةةف وال  ةةةلون ال  موةةةي المةةة د  مةةةن الل للةةةي الف ةةةل  ) ةةةم ح ةةةد

 م وةةوا  مةةع قمومةة  الموةة وا   ةةد  قاةةا م لةةف سسةة    ن السمللةةا ورةةو  دون مةةوا ن

 حةةةت الم ةةةد   ةةةفا قاةةةا السص لةةةد وسةةة  (4).(   اةةةد  حةةةت ال  مةةةي الو ةةة    س اةةةد حل ةةةي

 دلوةةةةةم ل 21 حةةةةةت الم)  ةةةةةد  اإل)وةةةةة ن ا ةةةةةو  لمراةةةةة  ق ةةةةةل  الس وةةةةة ي الةةةةةدول 

 والفةةةةل  المةةةةوا )لن اةةةة  25 المةةةة د  مةةةةن ج الف ةةةةل  س) ولةةةةم الةةةةد م  2011

  ةةفا ولةة)  م الموةة وا   ةةد  قاةةا ال  مةةي ال دمةةي حةةت الم)  ةةل لس اةةد لتةة  المس اةةي

 الس ةةةولم حةةةت  تةةة  الم سةةةل  ال لةةةود مةةةن  ووةةةع  لةةةود حةةةل  رةةةواا قاةةةا الا ةةة 

 لس اةةةةة  حلمةةةةة   تةةةةة  الم سةةةةةل  الم  ولةةةةةي ال لةةةةةود وحةةةةةل  ل )س   ةةةةة م والسل ةةةةةع

                                                           
 . 158 ص , ذكره سبق مصدر   , الدليمي ناصر الزهرة عبد 1-

 . 116, ص2013  , بغداد , السنهور  مكتبة,  1ط , االنسان حقوق , خالد حنون حميد 2-
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  ةةةد  قاةةةا إا س فةةة  ا ال  مةةةي الو ةةة    س اةةةد حةةةل  ان اةةةلن حةةةت الول وةةةلي  ةةة لا و 

 لس اةةةةد  ةةةةلو  وضةةةةع مةةةةن اا ةةةةلا  الةةةةدو  لم)ةةةةع مةةةة  لمةةةةي لةةةةل  و  لسةةةة لت الموةةةة وا 

 م ةة للل  و الدلاوةةت الموةةسوظ  و لاوةةن ااد)ةةا الاةةد سادلةةد   لةة  مةةن ال  مةةي الو ةة   

   (1).    ي م   م  ا  و ااوس  مي

 سسةةةصسا إف الدلمو لا لةةةي الةةةدو  حةةةت الم ةةة د  لتةةةف  ال  )و)لةةةي اا ملةةةي وسةةةاداد     

 س )ةةت حةةت سوةة قد   لاةةدو  ق مةةي   )و)لةةي سورلتةة م سملةة   و)تةة  مةةن اا ملةةي  ةةف 

 السةةةةت ااسف  لةةةة م قاةةةةا  ل)تةةةة  حلمةةةة  الةةةةدو  م ةةةة د ي  للةةةة  قةةةةن حلتةةةة  رةةةة ج مةةةة 

 ان حضةةة ً  الةةدو   ةةف  قةة س  قاةةةا  ةة )و)ت الةةاا  لولةةد  مةةة  الم ةة د   ةةف  سسضةةم)ت 

 مةةةة  الدا الةةةةي س ةةةةلل  ست  و ةةةةفلع دوةةةة سلل   ضةةةةم)م الم   ةةةةل  الةةةةدو  اغاةةةةل

 (2). م  د  من الموالل   ف  سضم)سف

 العامة الوظائف تولي في المساواة لمبدأ الوطني االساس/  ثانيا

 ال)  حت او وت  سرد دا الي  ام لي ال  مي الو     سولت حت المو وا  م د  لسمسع

 الس لل لي ال) و  ضمن مضمو)ف سص لد قن حض ً  الدو  اغال دو سلل حت قالف

 -  اآلست ال)او وقاا ال  مي لاو     الم) مي

  ) ةةةةو  الادللةةةةي الةةةةدو  اغاةةةةل دوةةةة سلل رةةةة جم -  الدوةةةةسولا ااوةةةة    -1

   ةةدم حل)وةة  حفةةت م ال  مةةي الو ةة    سةةولت حةةت الموةة وا  م ةةد  س  ةةد  ةةللاي

 الاةةةة لت الدوةةةةسول م دمةةةةي حةةةةت الم  ةةةةد  م 1946 قةةةة   دوةةةةسول م دمةةةةي قالةةةةف

 الا ةةةو  حةةةت الاةةة  مةةةوا ن ل ةةة  ان)  ةةة ل و  رةةة جم إف 1957 ل ةةة   لفل)وةةة 

 قماةةةف حةةةت  اةةةد لسضةةةلل ان لرةةةوا وا ال  مةةةي الو ةةة    وس اةةةد م قمةةة  قاةةةا

 ا ةةةةدم م ةةةةل وحةةةةت (3). (م س داسةةةةف اوآلا ةةةةف  او   ةةةةولف  وةةةة ل و لفسةةةةف  و

 س ةةةةة ح   سا لةةةةة  الدولةةةةةي ساسةةةةةا )  ان قاةةةةةا 2014 دوةةةةةسول مةةةةةن( 9) المةةةةة د 

 مةةةةةن  (14) المةةةةة د  وا ةةةةةدم( سمللةةةةةا دون المةةةةةوا )لن رملةةةةةع  ةةةةةلن الفةةةةةل 

 الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا  م ةةةةد  قاةةةةا  ةةةةللاي   ةةةةول  فاسةةةةف الدوةةةةسول

 ال فةةة ج  اوةةة   قاةةةا لامةةةوا )لن اةةة  ال  مةةةي الو ةةة    قاةةةا سةةة)  إف ال  مةةةي

 (4)(. وو  ي او ما     ودون

                                                           
 عللى منشلور , 2011 ديسلمبر, , 31 فلي المنعقلدة دورته اإلنسان حقوق مجلس , العامة الجمعية المتحدة, األم   1-
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 سةةةةةولت حةةةةةت الموةةةةة وا  م ةةةةةد  قاةةةةةا ) ةةةةةم السةةةةةت الدوةةةةة سلل مةةةةةن ال ةةةةةلا  وحةةةةةت

 1970  ل ةةةةةة   الم  ةةةةةةم ال ةةةةةةلا  دوةةةةةةسول  ةةةةةةللع   ةةةةةة   ال  مةةةةةةي الو ةةةةةة   

 سةةةةةةةةولت حةةةةةةةةت الموةةةةةةةة وا  قاةةةةةةةةا م)ةةةةةةةةف (ل الف ةةةةةةةةل  30)  المةةةةةةةة د  ) ةةةةةةةةم إف

 الاةةةةةة لت ال لا ةةةةةةت الدوةةةةةةسول مةةةةةةواد س ةةةةةةل ولةةةةةة   ال ةةةةةة )ون ل فاتةةةةةة  الو ةةةةةة   

   ةةةةةةة   ال  مةةةةةةةي الو ةةةةةةة    سةةةةةةةولت حةةةةةةةت الموةةةةةةة وا  م ةةةةةةةد  الةةةةةةةا 2005 ل ةةةةةةة  

 الموةةةةةة وا   اةةةةةة  ال   ةةةةةةي المةةةةةةواد ضةةةةةةمن رةةةةةة جم اا ةةةةةة ل  وا)مةةةةةة  م   ةةةةةةل

 لا لا للن . ال م  ا   فام الست والمواد ق مي   ول 

 حةةةةةت الموةةةةة وا  م ةةةةةد  ان )رةةةةةد ا)فةةةةة َ  س) ول)ةةةةة   الةةةةةفا المةةةةةورا ال ةةةةةل  ومةةةةةن    

 وا ةةةةم   قةةةة  م ةةةةد  س  ل ةةةة م ا ةةةة  مةةةةن وااةةةةد  لةةةةصست ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت

 الدلم لا لةةةةةةةي اا) مةةةةةةةي س ةةةةةةةد  الةةةةةةةفا ال ةةةةةةة )ون امةةةةةةة   الموةةةةةةة وا  م ةةةةةةةد   ةةةةةةةو

 والا ةةةةةةو  لااللةةةةةة م دلمةةةةةةو لا ت س  لةةةةةة  اا حةةةةةةت الااولةةةةةةي ارةةةةةةل الادللةةةةةةي

 (1) .اا)سم ج او الم س د او الدلن او الر)   و ل سمللا دون

 س ةةةلل  م مةةةن اةةةدلد  ةةة )و)ت ) ةةة    ا ل اةةةو ل ةةة د ا -  الس ةةةلل ت ااوةةة   -2

 الس ةةةةلل  م  ةةةةف    ةةةةدم إف م والمةةةةو فلن ال  مةةةةي الو لفةةةةي  ةةةة ون سةةةة)      ةةةةي

 ماةةدد   ةةلو  وضةةع  ةة   مةةن ال  مةةي الو ةة    سةةولت حةةت الموةة وا  م ةةد  قاةةا

  مةةةة  م ل)ةةةةي ح ةةةةي او    فةةةةي قاةةةةا ا ةةةةلا س ةةةةون ان دون ال  مةةةةي الو ةةةة    لسةةةةولت

  ةةة لا  السمسةةةع لارملةةةع س فةةة  السةةةت الضةةةم ) م مةةةن رماةةةي الس ةةةلل  م  ةةةف   فاةةةم

 المةةةو فلن  س لةةةلن  ةةة   رتةةة ا ا) ةةة ج  ةةة   مةةةن ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت

 م ةةةةةد  ل فةةةةة  مإف المةةةةةو فلن وسل لةةةةةي سلحلةةةةةع حةةةةةت الم ةةةةةلل  الضةةةةةم ) م و ةةةةةفلع

 حةةةت المةةةوا )لن  ةةةلن السمللةةةا قةةةد  ضةةةلول  ال  مةةةي الو ةةة     ةةةدد حةةةت الموةةة وا 

 الرةةةةةدال  م ةةةةةد  الةةةةةا سوةةةةةس)د موضةةةةةوقلي لم ةةةةة للل وح ةةةةة ً  إا الو ةةةةة    م ساةةةةة 

 (2).    لي اقس  لام  لي قن   لداً  وال  الي وال ف لي

  ا ةةةةةةو  ال ةةةةةة   9183 لوةةةةةة)ي 643 ل ةةةةةة  ال ةةةةةة )ون ل  ةةةةةةد حل)وةةةةةة  حفةةةةةةت     

 سةةةةةولت حةةةةةت الموةةةةة وا  م ةةةةةد  قاةةةةةا  ةةةةةللاي   ةةةةةول  المةةةةةو فلن والساامةةةةة م

 لرةةةةةةوا ا)  )ةةةةةةف قاةةةةةةا م)ةةةةةةف الو دوةةةةةةي المةةةةةة د  سةةةةةة)  إف ال  مةةةةةةي الو ةةةةةة   

 الدل)لةةةةةةي  و الفاوةةةةةةفلي  و الول وةةةةةةي ا)سمةةةةةة  ت   وةةةةةة ل المةةةةةةو فلن  ةةةةةةلن السمللةةةةةةا

 حةةةةةةةةت السو ةةةةةةةة   ةةةةةةةةوا)لن ودلرةةةةةةةةم م(ال ل لةةةةةةةةي ا)سمةةةةةةةة جاست   و الرةةةةةةةة)   و

 حةةةةةت سواحل ةةةةة  لس ةةةةةلن السةةةةةت الماةةةةةدد  ال ةةةةلو  مةةةةةن رماةةةةةي ف ةةةةةل قاةةةةةا حل)وةةةة 

 1978 لوةةةةة)ي (47 ) ل ةةةةة  ال ةةةةة )ون حل ةةةةةد م ةةةةةل حةةةةةت  مةةةةة  . الس لةةةةةلن   لةةةةةل
                                                           

 . 2005 العراق جمهورية دستور من (أوالً / 33) ( و11) المواد انظر 1-
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 ال) ةةةةةةةة   م ةةةةةةةةو وس دل سةةةةةةةةف   لدولةةةةةةةةي المةةةةةةةةد)للن ال ةةةةةةةة مالن  ) ةةةةةةةة   ال ةةةةةةةة  

 ال ةةةةةة )ون  ةةةةةةفا ول ةةةةةةو    لدولةةةةةةي المةةةةةةد)للن لامةةةةةةو فلن   ل)وةةةةةة ي ال ةةةةةة   ال ةةةةةة )و)ت

 ق مةةةةةةةي  ا  مةةةةةةة ً  ) ةةةةةةة   ةةةةةةةد  )ةةةةةةةف الفةةةةةةةل  وس ةةةةةةة ح  الموةةةةةةة وا  م ةةةةةةةد  قاةةةةةةةا

 (1). ال  مي الو     لس اد المس ا ي لا لو 

 الو لفةةةةةةي ) مةةةةةةم السةةةةةةت ال ةةةةةةوا)لن مةةةةةةن ال دلةةةةةةد  ةةةةةةدلم ال ةةةةةةلا  وحةةةةةةت    

 م ةةةةةةةد  قاةةةةةةةا م   ةةةةةةةل    ةةةةةةةول  سةةةةةةة)  لةةةةةةة  ال ةةةةةةةوا)لن  ةةةةةةةف  ان إا ال  مةةةةةةةي

  ةةةةةةةلو  ق لرةةةةةةةم ا)تةةةةةةة  غلةةةةةةةل م ال  مةةةةةةةي الو ةةةةةةة    سةةةةةةةولت حةةةةةةةت الموةةةةةةة وا 

 وسسوةةةةة  ال  مةةةةةي الو ةةةةة    مرةةةةة   حةةةةةت اا) ةةةةةلا  حةةةةةت للغةةةةةل لمةةةةةن الس لةةةةةلن

 ا)    تةةةةةةة  ل  ةةةةةةةد ممةةةةةةة  وال موملةةةةةةةي والسرةةةةةةةلد   لموضةةةةةةةوقلي ال ةةةةةةةلو   ةةةةةةةف 

 و اةةةةةة   م ا ةةةةةةل قاةةةةةةا ل ةةةةةة   ما  ةةةةةة    و سمللةةةةةةا  ةةةةةةدون ااحةةةةةةلاد قاةةةةةةا

 ال دمةةةةةةةي  ةةةةةةة )ون سضةةةةةةةمن الم  ل)ةةةةةةةي الةةةةةةةدو  حةةةةةةةت المد)لةةةةةةةي ال دمةةةةةةةي  ةةةةةةةوا)لن

 مةةةةةةةةن رماةةةةةةةةي الم ةةةةةةةةد  1960 لوةةةةةةةة)ي 24 ل ةةةةةةةة  ال) حةةةةةةةةف ال لا ةةةةةةةةت المد)لةةةةةةةةي

 الو ةةةةةةة    حةةةةةةةت الس لةةةةةةةلن    ةةةةةةةو  الوةةةةةةة   ي المةةةةةةة د  سضةةةةةةةم)ست  ال ةةةةةةةلو 

 المةةةةةوا )لن  ةةةةةلن الموةةةةة وا  م ةةةةةد  سا لةةةةة  حةةةةةصن ا ةةةةةل ر )ةةةةةل ومةةةةةن . ال  مةةةةةي

 سسةةةةةةولا    ةةةةةةي رتةةةةةةي إ  مةةةةةةي ل سضةةةةةةت ال  مةةةةةةي الو ةةةةةة    سةةةةةةولت اةةةةةة  حةةةةةةت

  واقةةةةةد وضةةةةةع  ةةةةة   مةةةةةن الو ةةةةة    ساةةةةةع ل ةةةةةم  المس ةةةةةدملن ا سلةةةةة ل متمةةةةةي

 م الةةةةةو لفت الوةةةةةاع  ةةةةةفا حةةةةةت ل )س ةةةةة   ال )  ةةةةةل   فةةةةةص ا سلةةةةة ل س فةةةةة  ق مةةةةةي

  (2). الاا لي  و ال   لي الما      و المو ومي قن   لداً 

 الموةةةةةةة   ي  لل ةةةةةةةي س )ةةةةةةةت قاةةةةةةةا الم  ل)ةةةةةةةي الو لفلةةةةةةةي الس ةةةةةةةلل  م و  ةةةةةةةفم 

 وم ةةةةةل حل)وةةةةة  مةةةةةن  ةةةةة ً  س سمةةةةةد إف م لاس لةةةةةلن المس ةةةةةدملن ا فةةةةةص ا سلةةةةة ل حةةةةةت

 ال لل ةةةةةةةي  ةةةةةةةف  وس ةةةةةةةد المةةةةةةةو فلن ا سلةةةةةةة ل حةةةةةةةت الموةةةةةةة   ي  لل ةةةةةةةي قاةةةةةةةا

 وضةةةةةةةلولام الاةةةةةةةدلد ال  ةةةةةةةل مس ا ةةةةةةة م مةةةةةةةع م  مةةةةةةةي اا لةةةةةةةل الووةةةةةةةلاي

 مةةةةةةةن ال  مةةةةةةةي الو ةةةةةةة     سةةةةةةةولت ال   ةةةةةةةي الدوةةةةةةةسوللي الم ةةةةةةة د  س ةةةةةةةلل 

 ال  مةةةةةي الو ةةةةة    سةةةةةولت حةةةةةت الرةةةةةدال  وم ةةةةةد  الموةةةةة وا  م ةةةةةد  ااسةةةةةلا   ةةةةة  

  ةةةةةةلن السوحلةةةةةة  قاةةةةةةا س مةةةةةة  الموةةةةةة   ي  لل ةةةةةةي ان الةةةةةةا الةةةةةة    ول ةةةةةةلل م

 مةةةةةةن  ةةةةةةدل ا  ةةةةةةل سا ةةةةةة  لاس لةةةةةةلن  لل ةةةةةةي ا سلةةةةةة ل حةةةةةةت ال دالةةةةةةي مس ا ةةةةةة م

   لل ةةةةةي ول  ةةةةةد (3). الموةةةةة وا  م ةةةةةد  قاةةةةةا ال ةةةةةلوج قةةةةةد  قاةةةةةا الضةةةةةم ن

 المةةةةةةلاد الرتةةةةةةي او مل الةةةةةةي  ل ةةةةةةي  لةةةةةة   المةةةةةةو فلن ا سلةةةةةة ل حةةةةةةت الموةةةةةة   ي

 ل ةةةةةةةم  لامسل ةةةةةةةالن    ةةةةةةةي   ل ةةةةةةةي فام امسا )ةةةةةةة م    ةةةةةةةد حلتةةةةةةة  الس لةةةةةةةلن
                                                           

, 2002 , القاهرة , العربية النهضة دار, 1ط , السياسية الحرية وممارسة العا  الموظف , الفتاح عبد علي 1-
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 . 110 ص , مصدر سبق ذكره , خالد حنون حميد 2-

  .  215مصدر سبق ذكره , ص , الفتاح عبد علي 3-
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 اق ةةةةة ج لسامةةةةة  و ةةةةة الست   فةةةةة جست  مةةةةةن السا ةةةةة   ملةةةةةي ال  مةةةةةي الو ةةةةة   

 الموةةةةةةة   ي  لل ةةةةةةةي ان الةةةةةةةا الةةةةةةة    ول ةةةةةةةللم  الو ةةةةةةة     ةةةةةةةف  ووار ةةةةةةة م

 ارلا تةةةةة  قةةةةةن ااقةةةةة ن ان لمل ةةةةةالنل اا سلةةةةة  حةةةةةت الووةةةةة    ا)وةةةةةل  ةةةةةت

 سةةةةةةةة دا ول ةةةةةةةةت ا)ةةةةةةةةف مإا لارملةةةةةةةةع وال)رةةةةةةةة   الم ةةةةةةةة ل ي حل ةةةةةةةةي لسةةةةةةةةلع

 مةةةةةةن رلةةةةةةداً  اقةةةةةةداداً  لتةةةةةة  ااقةةةةةةداد لرةةةةةةلا ان ل) مةةةةةةت )س  رتةةةةةة  اامسا )ةةةةةة م

 (1). ق للي  ف ج  فوا مس   لن   لاج
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 الثاني المبحث

 العامة الوظائف تولي يف المساواة مبدأ مظاهر

 اا) مةةةي حةةةت   لمةةةي   ملةةةي ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا  م ةةةد  لاسةةة      

 الةةةة)   وال دلةةةي ح قالةةةي لضةةةمن الةةةفا ال ةةةة   اا ةةة ل ول ةةةد الم   ةةةل  الو لفلةةةي

 م ةةةة  ل الموةةةة وا  لم ةةةةد  ال ةةةة   لامفتةةةةو   ةةةة ن وافا م ق مةةةةي   ةةةةول  الو لفلةةةةي

 الةةةو لفت ال) ةةة   حةةةت الموةةة وا  لم ةةةد  حةةةصن م م سافةةةي مرةةة ام حةةةت س ةةةدو مس ةةةدد 

 م ةةد   مةة  ال  مةةي الو لفةةي م ةة د  مةةن او وةةللن م ةةد لن حةةت سسملةة  ماةةدد  م ةة  ل

 مةةة  و ةةةو الو لفلةةةي الفةةةل  س ةةة ح  وم ةةةد  ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الرةةةدال 

 حةةةت الموةةة وا  م ةةةد  م ةةة  ل ا ةةة  مةةةن  و ةةةفتم  الم ةةةد لن  ةةة فلن سوضةةةلع ل سضةةةت

 -  اآلسللن الم ا لن ضمن ال  مي الو     سولت

 االول المطلب

 العامة الوظائف تولي في الجدارة مبدأ

 وا سلةةةةة ل ال  مةةةةةي   لو لفةةةةةي االس ةةةةة ج الةةةةةا الادللةةةةةي الةةةةةدو  اغاةةةةةل سوةةةةة ا    

 س سمةةةد لةةةفلع م ال  ةةةو   تةةةفا موةةة وللست  سامةةة  قاةةةا ال ةةة دل  ال فةةة   ال )  ةةةل

 ا سلةة ل الو ةة    حةةت  صوةة   الرةةدال  م ةةد  قاةةا  نالالةة  الو ةةم حةةت الةةدو   ةةف 

 مفتةةةو  سادلةةةد ااو  الفةةةل  وضةةةمن الم اةةةل  ةةةفا حةةةت وةةة)ا و  وقالةةةف (1). ال ةةة  

 سةةةةولت حةةةةت الرةةةةدال  م ةةةةد  س  لةةةة  لس لةةةةل  اللةةةة )ت الفةةةةل  و)  ةةةة  الم ةةةةد   ةةةةفا

 - ااست ال)او وقاا ال لا  حت الو     ال  مي

 العامة الوظائف تولي في الجدارة مبدأ مفهو  / االول الفرع

 وس )ةةا ال سةة ل مةةن   لمةةي  ص ملةةي ال  مةةي الو ةة    سةةولت حةةت الرةةدال  م ةةد  ا ةةا

 لر ةةة  الةةةفا الم ةةةد  ا)ةةةف الةةةا الةةة    ل ةةةلل إف الم ةةةد  لتةةةفا س للفةةة ً  مةةة)ت  ال دلةةةد

 اوةةة   قاةةةا ولةةةل  ال ةةة الي اوةةة   قاةةةا  تةةة  واااسفةةة   المةةةو فلن ا سلةةة ل

 امةةة   المس  ح ةةةي الفةةةل  لسةةةلع الةةةفا ال) ةةة    ص)ةةةف ا ةةةلون ول لحةةةف  (2). الما  ةةة  

 اوةةة   قاةةةا ولةةةل  ال ةةة الي اوةةة   قاةةةا ال  مةةةي الو ةةة    لسةةةولت المةةةوا )لن

 ل ةةةةة  ضةةةةةلول  قاةةةةةا   ةةةةةلون و  ةةةةةد م اارسم قلةةةةةي او الول وةةةةةلي الماوةةةةةو لي

 ل) ةةةة   س ةةةةللفت  حرةةةة ج ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا   م ةةةةد  الرةةةةدال 

 حةةةت المةةةوا )لن  ةةةلن الموةةة وا  م ةةةد  سا لةةة  ل فةةة  الةةةفا ال) ةةة   فلةةةع  ص)ةةةف الرةةةدال 
                                                           

 الجديللدة, الجامعللة دار , مقارنللة دراسللة العامللة الوظللائف توليللة فللي الجللدارة نظللا  , العللال عبللد احمللد جلبللي صللبر  1-

 . 86-85, ص 2008

 , القانون كلية , بغداد جامعة , دكتوراه ةحأطرو , العامة الوظيفة في للترقية القانوني النظا  , مهد  فيصل غاز  2-

 . 66, ص 1992
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 غلل ةةة  دون واةةةد   ال فةةة ج  اوةةة   قاةةةا  تةةة  واااسفةةة   ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت

  ةةةةةصن) اا  متةةةةة  ااةةةةةد حةةةةةت الم ةةةةةللي اادالا ال ضةةةةة ج ما مةةةةةي و وضةةةةةامم 

 ااداللةةةي الم اومةةة م مةةةن الم لحةةةي  دلرةةةي لس ةةة  مةةة  م)تةةة  قةةةد  ق)  ةةةل لارةةةدال 

 لا مةةةة  ااوةةةةس داد واوةةةةن وال) ةةةة   والةةةةف  ج  ةةةة لملان لس ةةةة  مةةةة  وم)تةةةة  والف)لةةةةي

 الوةةةةلل  اوةةةةن لس ةةةة  مةةةة  وم)تةةةة  م  ةةةةف وال ) لةةةةي لةةةةف والسفةةةةل  قالةةةةف واا  ةةةة  

 اا ةةةلظ والم ومةةة م ال )  ةةةل  ةةةسا حةةةت فلةةةع وسرةةةد م الوةةةم ي واوةةةن والوةةةاوع

 حةةةت ولارةةةدال  ( 1). الو لفلةةةي ال سةةةف وسةةة لل  ال ةةة   م ضةةةت مةةةن سسرمةةةع السةةةت

 ااول ةةةةةت المفتةةةةةو  ضةةةةةمن ل ةةةةة)  ا و  مسملةةةةةاان مفتومةةةةة ن ال  مةةةةةي الو لفةةةةةي

 -  ااست ال)او وقاا لاردال  ااملل ت المفتو  ضمن والل )ت

 االوربي للمفهو  وفقا   الجدارة نظا  /أوالً 

 اوةةة   قاةةةا ل ةةةو  ااول ةةةت ال) ةةة   حةةةت ال  مةةةي الو لفةةةي مفتةةةو  ان الم اةةةو  مةةةن

 سص ةةةف الدلاوةةةلي وم   سةةةف لامو ةةة  ال   ةةةلي ال ةةةلو  حةةةصن و  لسةةة لت    ةةةت

 ااول لةةةةي الو لفلةةةةي ال ةةةةوا)لن اغاةةةةل ساةةةةل  إف م س لل)ةةةةف ق)ةةةةد ااقس ةةةة ل   ةةةةلن

 م م)تةةة  ال ل دلةةةي اسةةةا لاو ةةة    اا سلةةة ل ق)ةةةد ال  مةةةي الموةةة   ي ) ةةة   س )ةةةت قاةةةا

 مةةةن 16 المةةة د  سةةة)  إف ال  ةةةو   تةةةفا )موفرلةةة َ  ملةةة اً  و لل  )لةةة  حل)وةةة  وس ةةةد

 قاةةةةا 1983 لوةةةة)ي الفل)وةةةةت المةةةةو فلن والساامةةةة م  ا ةةةةو  ال ةةةة   ال ةةةة )ون

  ةةةة   قاةةةةا ال ةةةة )ون )ةةةة  افا إا م الموةةةة   ي  للةةةة  قةةةةن المو فةةةةون ل لةةةةلن)

  ةةة لاروج اادال  الةةةا  1875 قةةة   ال ةةة دل الملوةةةو  حةةةصن  لل  )لةةة  وحةةةت م(فلةةةع

 )راةةةم و ةةةد م لاس لةةةلن   ةةةل اوةةة    ا اس ةةة ف مةةةن وم) تةةة  الموةةة   ي ) ةةة   الةةةا

 حلةةةةف المسوةةةة   ون لمةةةةل لارةةةةدال  )مةةةةوفرت ) ةةةة   اقسمةةةة د حةةةةت ال لل  )لةةةةي اادال 

 -2 ال  ةةةةةةلل  اار  ةةةةةةي فام اامسا )ةةةةةة م -1  ةةةةةةت مس)وقةةةةةةي امسا )ةةةةةة م  ل لةةةةةةي

 اا) مةةةةي  غاةةةةل س )ةةةةم و ةةةةد م ال   ةةةةلي الم ةةةة   م -3  ال   ةةةةلي اامسا )ةةةة م

 الفل)وةةةةةت لا) ةةةةة ملن م ةةةة  تي  ) مةةةةةي اا ةةةةلظ ااول لةةةةةي الةةةةدو  حةةةةةت الو لفلةةةةي

 ق)ةةةد ااول ةةةت ال) ةةة   حةةةت الرةةةدال  م ةةةد  س  لةةة  ) ةةة   لساةةةدد وا م واا)رالةةةاا

 الالةةةة    لاةةةةي الم ةةةةد   ةةةةفا س  لةةةة  لوةةةةسمل  ةةةة  ح ةةةة  ال  مةةةةي لاو ةةةة    اا سلةةةة ل

 مةةةن المةةةو فلن سل لةةةي حةةةت   لمةةةي   ملةةةي الرةةةدال  م ةةةد  لا ةةةل إف لا ةةة   الو لفلةةةي

 م والموةةةة ولل م والمل ةةةةا الوةةةةا ي حةةةةت  قاةةةةا موةةةةسوظ فام   ةةةةلظ الةةةةا و لفةةةةي

 اادالام حةةةةةت لا مةةةة  ال  ةةةةللي ال )  ةةةةل ارسةةةةةفال حةةةةت ا ملةةةةي الرةةةةدال  حام ةةةةد 

 ) ةةةة   س ةةةةولل الةةةةا ااول لةةةةي اا) مةةةةي اغاةةةةل وةةةة م إف م حلتةةةة  وال  ةةةة ج ال  مةةةةي

                                                           
 1969االول , العلدد , واالقتصاد القانون مجلة في منشور بحث , العامة الوظيفة في االلتحاق , منصور توما شاب 1-

 . 30, ص
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 م اا دملةةةةي ) ةةةة   ر )ةةةةل الةةةةا   ةةةةل  صوةةةة   اا سلةةةة ل ور ةةةة  الو لفلةةةةي السل لةةةةي

 مةةةةن الاةةةةد وةةةة ل  حةةةةت الضةةةةم ) م مةةةةن رماةةةةي الادللةةةةي ال دمةةةةي  ةةةةوا)لن و فاةةةةم

 . ال  مي الو     لم سا    ل)و ي لإلدال  الم ا  اا سل ل

 االمريكي المفهو  في الجدارة نظا /  ثانياً 

 الو لفلةةةي الرةةةدال  لم ةةةد  ااملل ةةةت المفتةةةو   اةةةول  حةةةت الس لل لةةةي ااوةةة  ل ل  ةةةم

 الو لفلةةةةي ال دمةةةةي  ) مةةةةي احوةةةة د حةةةةت دولا   لةةةةلا الول وةةةةلي لااةةةةاال  ةةةة ن إف م

 الو لفةةةةي س ةةةةون  ةةةة ن ل ضةةةةت والةةةةفا (الم)ةةةة     ) ةةةة  ) ل ةةةةل  مةةةة   س )لتةةةة  وفلةةةةع

 اقضةةةة ج و ةةةةلد و ) ةةةة ل  اا)س   ةةةة م حةةةةت الفةةةة  ا الاةةةةال اةةةة  مةةةةن ال  مةةةةي

 مفتةةةو  لسمللةةةل  ملل ةةة  حةةةت قدلةةةد  ماةةة وام  تةةةلم ملةةةفلع الم ةةة ل  الاةةةال

  ةةةة )ون  وةةةة  و ةةةةدم  حوةةةة د مةةةةن اادالا الرتةةةة ا  قسةةةةلظ ومةةةة  ال  مةةةةي الو لفةةةةي

 اوةةةة) د لةةةةس   ةةةةصن وفلةةةةع ااملل ةةةةت ال) ةةةة   حةةةةت الرةةةةدال  لمفتةةةةو (   لةةةةع لامةةةةا)

 ق)ةةةد وةةةواج اق   تةةة  سامةةة  قاةةةا  ةةةدل ً  ال  ةةةللي ال )  ةةةل  حضةةة  الةةةا الو ةةة   

 الوار ةةة م حةةةت م)تةةة   قاةةةا   ةةةلظ الةةةا و لفةةةي مةةةن السل لةةةي ق)ةةةد او  ةةةداج ً  الس لةةةلن

 حةةةت الو ةةة    ا ةةةم   لةةةس  إف . ردلةةةد  س لل)ةةة م  ةةة   سص ةةةف والسةةةت والموةةة ولل م

 م الم او ةةي ال ةةلو  حلةةف سسةةواحل مةةن حلتةة  ل ةةسلع ق مةةي موةة   ي   مساةة ن املل ةة 

  مةةة  م  ةةة لمو   الم)ةةة   ال مةةة  )ةةةو  اةةةو  سسماةةةول قمالةةةي امسا )ةةة م وسرةةةلا

 ورةةةةدال   فةةةة ج  لسادلةةةةد المفسواةةةةي اامسا )ةةةة م ) ةةةة     قسمةةةة د حس ةةةةون السل لةةةةي

 وقالةةةف . والموةةة ولل م الوار ةةة م حةةةت م)تةةة  اقاةةةا ا ةةةلظ و لفةةةي لسةةةولت ال ةةة  

 لاو لفةةةي وااملل ةةةت ااول ةةةت ال) ةةة ملن مةةةن  ةةة ً  حةةةت الرةةةدال  لمفتةةةو  ان لس ةةةلن

 واا) مةةةي اا س ةةة دلي ال ةةةلو  مةةةع سس) وةةةل    ةةةي ومملةةةاام وةةةم م ال  مةةةي

 . ال  ةةةةو   تةةةةفا واارسم قلةةةةي الس لل لةةةةي ال وامةةةة  اغفةةةة   قةةةةد  مةةةةع الول وةةةةلي

 والوا  لةةي الف الةةي الموةة وا  سا لةة  حةةت الف  ةة  الاةةد ل ةةد الرةةدال  م ةةد  ان ول ةةدو

 حةةةةةت وال  ةةةةة ج االساةةةةة   لارملةةةةةع سوةةةةةمع ا)تةةةةة  إف م ال  مةةةةةي الو لفةةةةةي مرةةةةة   حةةةةةت

 الموضةةةةوقلي ال ةةةةلو  دامةةةةم مةةةة  والالةةةةد  السرةةةةلد و م ةةةة للل ال  مةةةةي الو ةةةة   

 (1) . حلت  مسواحل  الم او ي

 

 

 

                                                           
 2004, عمان,  الثقافة دار مكتبة, 1ط( , مقارنة دراسة, ) العامة الوظيفة في اإلدار  الت ديب,  محارب جمعة علي1-
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 العراقي التشريع في العامة الوظائف تولي يف الجدارة مبدأ تطبيق / الثاني الفرع

 حاةةةة  م ال لا ةةةةت الس ةةةةللع حةةةةت الس  لةةةة  ادللةةةةي الم ةةةة د  مةةةةن الرةةةةدال  م ةةةةد  ل ةةةةد

 ان  ةةة  الم ضةةةت ال ةةةلن م)س ةةة  اسةةةا الم ةةةد   ةةةفا الو لفلةةةي الس ةةةلل  م س ةةةل 

 الةةة    ول ةةةلل ول  ا ةةةلا قاةةةا  ةةة  ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا  م ةةةد 

   -  م)ت  )ف ل ااو  ل من رماي الا ل ود الوا ع  فا ان الا

 . الدولي دوا ل  غال حت والماوو لي الما     ول د   -1

  ا  ةةةةلد او س لةةةةلن مةةةةن سم )ةةةةف السةةةةت ال ةةةة ال م الةةةةوالاج مراةةةة  امةةةةس ع -2

 . الدولي حت مو  

 اادال  لسرةةةةة وا اةةةةةدوداً  لضةةةةةع مس  ةةةةة   دالا ل ضةةةةة ج ال ةةةةةلا  احس ةةةةة د -3

 . لا  )ون و ل ت  ل  ال ست 

 ا)س ةةةةة ج موةةةةةصلي لسةةةةةولا   اوةةةةةس  للي لسوةةةةة  مس  ةةةةة  رتةةةةة ا ورةةةةةود قةةةةةد  -4

 . المو فلن

 متمةةةةي )  ةةةةي 1956 لوةةةة)ي 55 ل ةةةة  المد)لةةةةي ال دمةةةةي  ةةةة )ون  ةةةةدول و ةةةة     

 لةةةة  المراةةةة   ةةةةفا ان إا م المد)لةةةةي ال دمةةةةي مراةةةة   ) ةةةة  إف ال  ةةةةو   تةةةةفا

 )ةةةف ل ال  ةةةو   تةةةفا ال وامةةة  مةةةن رماةةةي  وةةة ل ال ةةةالع  ةةةدول    ل لةةة   لوحةةة 

   م)ت 

  ةةةة )ون وم)تةةة  1958 قةةة     ةةةةد  ةةةدلم السةةةت ال دلةةةةد  ااوةةةسل)  لي ال ةةةوا)لن  -1

 اغاةةةةةل المد)لةةةةةي ال دمةةةةةي مراةةةةة  وةةةةةال الةةةةةفا الا ةةةةةومت الرتةةةةة ا س تلةةةةةل

 . والسلحلع   لس للن   ال سف

  ةةةة ف الةةةةدوا ل   ةةةةوا)لن ال ةةةةلا   ةةةةتد   السةةةةت المس ةةةةدد  الو لفلةةةةي اا) مةةةةي  -2

 الس اةةةةةل     ةةةةة   ال   ةةةةةي وال ةةةةةوا)لن ال  مةةةةةي الم ووةةةةة م و ةةةةةوا)لن اللوةةةةةملي

 س لةةةلن حةةةت  ةةة ال سف آ)ةةةفاع المد)لةةةي ال دمةةةي مراةةة  مةةةن وةةةا م  ةةةد ال ةةة لت

 (1) . المو فلن من قدلد   وا  
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 . 251, ص 1979, 5 السنة, 4العدد,  بغداد,  العدل وزارة,  القانونية  البحوث
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   ةةة ل الم ةةةد  1960 لوةةة)ي 24 ل ةةة  المد)لةةةي ال دمةةةي  ةةة )ون )فةةة ف  ةةة  وحةةةت    

 متمةةةةي اللةةةةف و و ةةةة  المد)لةةةةي ال دمةةةةي مراةةةة  س ةةةة ل  الةةةةا م)ةةةةف ال ةةةة م  الف ةةةة 

   ةةةةةلو  ال   ةةةةي الس المةةةةة م وإ ةةةةدال  ةةةةة لس للن ال   ةةةةي اامسا )ةةةةة م ارةةةةلاج

 ولم ساةةة  الم او ةةةي المةةة   م وسادلةةةد المد)لةةةي ال دمةةةي امسا )ةةة م حةةةت اا ةةةسلاع

 ال)تةةةو  حةةةت   لةةةل دول مةةةن المراةةة   ةةةفا مةةةن ل)س ةةةل  ةةة ن ومةةةع (1). الو ةةة   

 قاةةةا ال مةةةو  موةةةسوظ الةةةا سلس ةةةت لةةة  المراةةة   ةةةفا سرل ةةةي ان إا ال ةةة     ل  ةةة  

 ان الةةا قةةد   ةة اللن ل ةةلل إف م ال)تةة  لا)رةة   اوةة  ل مةةن لةةف سةةواحلم ممةة  الةةلغ 

 ل ةةةود م  للةةةل   وةةة  ل ومسمللاسةةةف اادالا الس ةةةول موارتةةةي قةةةن قرةةةا المراةةة 

 اا ةةةل ال وةة  ول ةةود ا س   ةةة سف  مم لوةةسف سس اةة  فاسةةف المراةةة  الةةا م)تةة   وةة 

 2005 دوةةةةةسول  ةةةةةدول و  ةةةةةد (2) . المراةةةةة  الاد  قةةةةةن   لرةةةةةي اوةةةةة  ل الةةةةةا

 م)ةةةف 107 المةةة د  حةةةت وفلةةةع ااساةةة دا ال دمةةةي مراةةة  سصوةةةل  قاةةةا   ةةةد الةةةفا

  ل ةةة  ااساةةة دا ال دمةةةي مراةةة   ةةة )ون  ةةةدل الموةةةس اي التل ةةة م ضةةةمن مةةةن وقةةةد 

   متةةةة  مةةةةن السةةةةت اا ةةةةدا  مةةةةن رماةةةةي ال ةةةة )ون وضةةةةع و ةةةةد  2009 لوةةةة)ي( 4)

 امةةةة   المسوةةةة ولي الفةةةةل  و س اةةةةف ال  مةةةةي الو لفةةةةي  مةةةة   الموةةةة وا  م ةةةةد  سا لةةةة 

 .  الم  الن الموا )لن

 والم)  ةةةةةي الواوةةةةة ي اا س   ةةةةة م الةةةةةا الس وةةةةة ي المةةةةة د    ةةةةة لم  مةةةةة       

 والسل لةةةي والسلحلةةةع الس لةةةلن  مةةةول ر ةةة  قاةةةا المةةة د   ةةةف  ) ةةةم إف م  ةةة لمرا 

 ح ةةةد المةةةو فلن ا سلةةة ل  وةةةاول و  ةةةصن  ةةة لمرا  الا ةةةللي اا س   ةةة م مةةةن

 ا سلةةةة ل  صوةةةاول الموةةةة   ي ) ةةة   إلةةةا الس وةةةة ي المةةة د  مةةةةن 12 الف ةةةل    ةةة لم

 م ةةة ً  اال)ةةةلن او م   اةةةي او ساللةةةلا اامساةةة ن ل ةةةون ان و مةةة  لاس لةةةلن المس ةةةدملن

 سةةةةولت حةةةةت الرةةةةدال   م ةةةةد  اا ةةةةف قاةةةةا   ةةةةد  ةةةةد ال ةةةة )ون  ةةةةفا ان ول اةةةة  (3). 

 ا سلةةةة ل  ةةةة الي سسةةةةولا موةةةةس اي لرتةةةةي  لرةةةة د   ةةةة   مةةةةن ال  مةةةةي الو ةةةة   

 المةةةةة  الن اا ةةةةة     ةةةةةلن الموةةةةة   ي   لل ةةةةةي ال  مةةةةةي لاو ةةةةة    المسل ةةةةةالن

 م تةةةد ا) ةةة ج قاةةةا ) ةةةف  ةةة   مةةةن والسص لةةة  لاسةةةدللل ول وةةةي ووضةةةع لاو ةةة   

 الفةةةل  و س اةةةف   لموةةة وا  المراةةة  ا ةةةدا  سا لةةة  ل فةةة  و مةةة  م ال  مةةةي الو لفةةةي

  ةةة )ون وةةةن قاةةةا وةةة)وام وةةة ع مةةةن   لةةةل مضةةةت و  ةةةد  (4).لارملةةةع المسوةةة ولي

 قةةةد  الةةةا الوا ةةةع ل ةةةلل)  الم ةةةد  2009 لوةةة)ي 4 ل ةةة  ااساةةة دا ال دمةةةي مراةةة 

 الو ةةةة    حةةةةت الس لةةةةلن و  ةةةة ج ول  قاةةةةا ا ةةةةلا و    ةةةةف المراةةةة   ةةةةفا س ةةةة ل 
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 اغاةةةةل ان إف م المةةةةو فلن ا)س ةةةة ج حةةةةت والساا لةةةةي الماوةةةةو لي لا مةةةةف الا وملةةةةي

 االسةةةةةاا  قةةةةةن س لل) ستةةةةة  حةةةةةت  م س ةةةةةد ا للةةةةة ً  الا وملةةةةةي والرتةةةةة م الةةةةةواالام

 ضةةةةةلول  مةةةةةن  تةةةةة  ال   ةةةةةي والضةةةةةوا   1979 لوةةةةة)ي 119 ل ةةةةة   س المةةةةة م

 ال ةةةة غل  الو ةةةة    قةةةةن وااقةةةة ن واال     ةةةة  حةةةةت لاس لل)ةةةة م لر)ةةةةي س ةةةة ل 

 الو ةةةةم حةةةةت ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت ول وةةةةي ان ل اةةةة  إف م اا س ةةةة لام وادلاج

 ال املةةةي ال فةةة ج  ل ) ةةةل وا م لتةةة  اا سلةةة ل حةةةت الموضةةةوقلي قةةةن س س ةةةد الا ضةةةل

 الفوةةة د وسف ةةةت ال  مةةةي الو لفةةةي  وضةةة   سةةةلدا الةةةا  دظ ممةةة  ااداللةةةي وال  ةةةل 

 الول وةةةةت وااسرةةةة   الةةةةواج حةةةةت ال اةةةةد  وةةةةاول  ةةةةلو  ان الةةةةا الةةةة    ول ةةةةلل

 م ةةةةد  قةةةةن  ةةةةلوج لملةةةة  الو لفةةةةي ل ةةةةم  لامس ةةةةد  ال ةةةةومت  و ال ةةةة  فت والم س ةةةةد

 الةةةةفا والم)ةةةة    ا وةةةة ل  وةةةةاول واس ةةةة    ل  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةة وا 

 (1).  إللف اإل  ل  و  م
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 الثاني المطلب

 العراقي التشريع في الوظيفية الفرص تكافؤ مبدأ تطبيق

 ال لا لةةةي الدولةةةي ) ةةةوج م)ةةةف ال لا ةةةت حةةةت  ةةةدلم السةةةت الدوةةة سلل   سمةةةم   

 حةةةةةت ا سافةةةةةم ا)تةةةةة  إا والسو ةةةةة  الو لفةةةةةي موضةةةةةو  الةةةةةا   إل ةةةةة ل  الادللةةةةةي

 م) مةةةةي  ةةةةوا)لن س ةةةةللع لةةةةس  ان ا ةةةةد الفةةةةل  س ةةةة ح  م ةةةةد  ولسا لةةةة  م ال ةةةةل غي

 والموةةة وا    ل ةةةد  لسوةةة  و صوةةةاول المةةةو فلن ا سلةةة ل اللةةةي ساةةةدد يال  مةةة لاو لفةةةي

  م ةةةةد    ةةةةفم  ةةةةد ال ةةةةلا  حةةةةت الو لفلةةةةي الس ةةةةلل  م ان الةةةةا الةةةة    ول ةةةةلل م

 ا ةةةةسل 1939 لوةةةة)ي 64ل ةةةة  المد)لةةةةي ال دمةةةةي  ةةةة )ون ان إف (1). الفةةةةل  س ةةةة ح 

  ةةةدل لةةة  ال  ةةةو   تةةةفا امساةةة ن لرسةةة ا  ن مةةةل   و  السو ةةة    لةةةل قاةةةا

 واللةةةةي س ةةةة ل  قاةةةةا )ةةةة  الةةةةفا 1940 لوةةةة)ي 32 ل ةةةة  المةةةةو فلن ا)س ةةةة ج ) ةةةة  

 مةةةةن السا مةةةةت ااوةةةةاول حةةةةصن فلةةةةع مةةةةن  ةةةة للغ  ا)ةةةةف إا م الس لةةةةلن لرةةةة ن قمةةةة 

 وحةةةت (2). المةةةو فلن ا سلةةة ل موةةةصلي حةةةت وةةة  داً   ةةة  الةةةفا  ةةةو الم )لةةةلن الةةةوالاج

 لوةةةةةة)ي 24 ل ةةةةةة  المد)لةةةةةةي ال دمةةةةةةي  ةةةةةة )ون  ةةةةةةدل 1958 دوةةةةةةسول )فةةةةةة ف  ةةةةةة 

 فلةةةع مةةةن ال ةةة )ون واوةةةسل)ا ال  مةةةي ال دمةةةي  مراةةة  الس لةةةلن ا ةةةل الةةةفا1960

  )ةةة ج ل ةةةدل رمتةةةولا  ملوةةةو  سةةةس  السةةةت   لو ةةة    س لل)ةةةف ل ةةة د  و ل ةةةلن مةةةن

  ةةةدول و  ةةةد م الةةةوالاج مراةةة  وم ةةة د ي الم )ةةةت الةةةوالل مةةةن ا سةةةلا  قاةةةا

  ةةة الي  ولةةةم ال  مةةةي ال دمةةةي مرةةة  المةةةا الةةةفا 1979 لوةةة)ي 996 ل ةةة   ةةةلال

 مةةةو فت مةةةن ل ولةةةو)ت  اومةةةن الم س ةةةلن الةةةوالاج الةةةا الس لةةةلن واقةةة د  الس لةةةلن

 ل ةةةة  الم للةةةةي واال  س المةةةة م واةةةةددم م ال ةةةة ملن والمةةةةدلاج ال   ةةةةي الةةةةدلر م

  (3).1979 لو)ي 119

 آلللةةةةةي    ةةةةةي وضةةةةةوا   اوةةةةة  م اآلن لاةةةةةد المف ةةةةةو  وةةةةة للي سةةةةةاا  ا والسةةةةةت

 مةةةن سس ةةةون ا لةةةل او واال   ةةة  حةةةت لر)ةةةي س ةةة ل  اور ةةةم إف المةةةو فلن ا سلةةة ل

 المس ةةةدملن  ا ةةة م حةةةت ال) ةةةل سسةةةولا مةةةدلل قةةةن الو لفلةةةي دلرسةةةف س ةةة  ا ل ةةةل 

 مةةةن الل م)ةةي المةة د  حةةت ف ل ةة  الةةوالد الو ةةة    قةةدا المد)لةةي ال دمةةي حةةت لاس لةةلن

 .  (4) الم د 1960  لو)ي 24 ل   المد)لي ال دمي   )ون
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 الموةةة   ي  صوةةةاول   ةةةفم  ةةةد ال لا لةةةي الس ةةةلل  م س ةةةون س ةةةد  مةةة  الةةةا واوةةةس) داً 

   ل)وةةةةة ي ق مةةةةةي    قةةةةةد  ال  مةةةةةي ال دمةةةةةي حةةةةةت المةةةةةو فلن ا سلةةةةة ل واامساةةةةة ن

  ةةة  وحةةةت ال   ةةةي لاةةةدلر م   ل)وةةة ي امةةة م  ااقسل دلةةةي الو ةةة    حةةةت لامةةةو فلن

 مراةةةةة  سل ةةةةةلع اامةةةةةل لوةةةةةسورل 2005 ل ةةةةة   الةةةةةدا   ال ةةةةةلا  دوةةةةةسول )فةةةةة ف

 و ةةةة ج ملةةةة  س للةةةة)ت  قاةةةةا   لمواح ةةةةي ال)ةةةةوال مراةةةة  الةةةةا وسو ةةةةلي الةةةةوالاج

 الةةةةا اوةةةةس) داً  (1). اا ةةةةللن ال   ةةةةي الةةةةدلر م وا ةةةةا ل والوةةةةفلاج الةةةةواالام

 مراةةة  قاةةةا السل ةةةلع قةةةل  لةةةس  فلةةةع و  ةةةد (  موةةة ً ) ال )ةةةد ( 80) المةةة د  )ةةة 

 المةةة د  لةةة)  اوةةةس) داً  س للةةة)ت  قاةةةا المواح ةةةي  ةةة السف مةةةن ل ةةةون الةةةفا ال)ةةةوال

 مراةةة   ةةة الي مةةةن حتةةةو ال ةةة ملن المةةةدلاج س لةةةلن امةةة  ."   موةةة ً  " ال )ةةةد (61)

 مةةةن السل ةةةلع قةةةل  لةةةس   ف ال)ةةةوال مراةةة  مواح ةةةي الةةةا الا رةةةي دون الةةةوالاج

 الةةةةفا الةةةةوالاج مراةةةة  قاةةةةا ةةةةواال   ملس  ةةةةي الملةةةةل الرتةةةةي او الةةةةواال    ةةةة 

  ةةة الي  ) لةةةع  ن الةةة    ولةةةلظ الس لةةةلن قاةةةا المواح ةةةي ا س   ةةةف مةةةن ل ةةةون

 ال  ل ةةةي  وةةة ل المتمةةةي الو ةةة     ةةةف  لسوةةة)  مةةةن ا سلةةة ل حةةةت لةةةإلدال  واوةةة ي

   (2). اللت  لامل الن الم او ي وال لو  لت  ال   ي

  اةةةد حةةةت ال لا ةةةت ال ضةةة ج   ةةة ل ال ةةة ملن المةةةدلاج س لةةةلن    ةةةو امةةة         

 وا الةةةةوالاج مراةةةة  مةةةةن   ةةةةلال ل ةةةةون ال ةةةة   المةةةةدلل س لةةةةلن)  ن الةةةةا  ا  مةةةةف

 و لفةةةي قةةة   مةةةدلل و لفةةةي  ن الةةةد)   ةةةل  ةةةلال حةةةت ورةةة ج ( واالا  ةةةصمل ل ةةةون

 ال الةةة  الةةةدلر م - الو لفلةةةي الةةةدلر م وةةةا  حةةةت قالةةة  و لفةةةي ل ةةةم  و ةةةو  ل دلةةةي

 اقس ةةة لام المةةةو فلن س لةةةلن  للةةةي قةةةن س ساةةة     ةةةي للةةةيآل س لل)ةةةف ول ضةةةع  ل

  ن الةةةا لةةةلظ مةةةن مةةةع  اةةة  و)سفةةة م  (وسةةةدلرت  س لةةة)ت  اقس ةةة لام قةةةن س ساةةة 

 مةةةةن متةةةة  م ةةةةد  ل ةةةةل  ال ةةةة مللن المةةةةدلاج س لةةةةلن    ةةةةو  اادال   ةةةة الي

 حةةةت والموةةة وا  ال ةةة )ون  مةةة   المةةةوا )لن موةةة وا  م ةةةد  و ةةةو م الدوةةةسوللي الم ةةة د 

 اوةةةل الس لةةةلن م ةةةد  و ةةةو متةةة  م ةةةد  س ةةة ل   )تةةة   مةةة  م ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت

 السةةةةت الو ةةةة    مةةةةن اام ةةةة ن  ةةةةدل الس الةةةة  ل ةةةة ل ان ح  حضةةةة  لةةةةفا م الرةةةةدال 

 الةةةةا لةةة دا  ةةةد فلةةةع  ن م حلتةةة  س ةةة ج مةةةةن س لةةةلن حةةةت س دلللةةةي وةةةا ي لةةةإلدال 

  (3). المتمي الو     لتف  الم  الن غلل اا         إ م  

 

                                                           
 . 2005 لعا  الدائ  العراق دستور 1-

 .  90غاز  فيصل مهد  , مصدر سبق ذكره , ص 2-
,  2011ار الجامعللة الجديللدة , اشللرف محمللد انللس جعفللر , التنظللي  الدسللتور  للوظيفللة العامللة , االسللكندرية , د 3-

 .89ص
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 الخاتمة

 والةةةدو  المرسم ةةة م م ساةةة  حةةةت   لمةةةي  ص ملةةةي ال  مةةةي الو لفةةةي سا ةةةا سةةةاا  ا

 مةةةن اادالا رت ا ةةة   فةةة ج  لحةةةع قاةةةا ال مةةة  قاةةةا الةةةدو  غ ل لةةةي سوةةة ا لةةةفلع

  مةةة  الو لفلةةةي الم ةةة د  واقمةةة   ال ةةة   ال  ةةة   حةةةت ال ةةة مالن  فةةة ج  لحةةةع  ةةة  

 الم ةة د   ةةف    ةة  ومةةن م ااداللةةي ا رتةةا   داج حةةت موةةسوظ اقاةةا سا لةة  ل فةة 

  و وةةةل ً  دولا الم ةةةد   ةةةفا لا ةةةل إف ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا  م ةةةد   ةةةو

 ال فةةة ج  فام ال )  ةةةل ا)س ةةة ج  ةةة   مةةةن الا وملةةةي اارتةةةا  رةةةود  سا لةةة  حةةةت

 م ةةةةد  ل ةةةةد   ةةةةل ر )ةةةةل ومةةةةن . مرةةةةلد  ومت)لةةةةي موضةةةةوقلي و م ةةةة للل ال  للةةةةي

 السمسةةةةع حةةةةت لاحةةةةلاد  اا لةةةةد  الضةةةةم )ي ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا 

 س ةةةد ح لموةةة وا  م الةةةلاا قةةةن الس  لةةةل اللةةةي او وةةةت  وقاةةةا ااو وةةةلي  اللةةة ست 

 حضةةة ً  م لموا )لتةةة  الدوةةة سلل  غاةةةل س فاةةةف اةةة  والسو ةةة  دوةةةسولل ً  م ةةةد  اللةةةو 

 حةةةصن لةةةفا م الف للةةةي الاللةةة م   ةةة  مةةةن س ةةةد الةةةلاا قةةةن الس  لةةةل اللةةةي  ةةةون قةةةن

 اوةةةس   د   حةةةت وةةة   ً  ل ةةةون ا ان ل) مةةةت وم س ةةةداست آلا تةةة     قةةةن ااحةةةلاد س  لةةةل

 ااوةةةةس)س ر م مةةةةن رماةةةةي الةةةةا سو ةةةةا)  وقالةةةةف م ال  مةةةةيالو لةةةة   مرةةةة   مةةةةن

 -  ااست م)ت  )ولد والسو ل م

 االستنتاجات: أوالً 

 مرةةة   حةةةت الم ةةة د    ةةة  مةةةن ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة و  م ةةةد  ل ةةةد  -1

 فوا ااحةةةةةلاد  ةةةةةلن الف الةةةةةي الموةةةةة وا  س  لةةةةة  ل فةةةةة  حتةةةةةو ال  مةةةةةي الو لفةةةةةي

 . المسم لاي ال  )و)لي الملا ا

 الةةدو   غاةةل قالةةف سةة)  دوةةسولل ً  ا ةة ً  ال  مةةي الو ةة    قاةةا الا ةةو  ل ةةد -2

 لاو لفةةةةي م) مةةةةي  ةةةةوا)لن ا ةةةةدال  ةةةة   مةةةةن س) لمةةةةف ولرةةةةلا م دوةةةة سلل   حةةةةت

 وار ةةة م قةةةن حضةةة ً  فلةةةع حةةةت المس  ةةةي وال ةةةل  حلتةةة  اا) ةةةلا  و ةةةلو  ال  مةةةي

 . الا و   ف  قاا ا ولت  وضم ) م وا و ت  المو فلن

 المس اةةةي الووةةة     م ساةةة  الةةةلاا قةةةن الس  لةةةل حةةةت  اللسةةةف المو ةةة  سمسةةةع ان -3

 س ةةةاا  ضةةةم ) م ساةةة   ان ل) مةةةت م   حةةةي الل سةةةف  مم لوةةةي لسمسةةةع موا )ةةة ً   و)ةةةف

 وااةةةداً  ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا  م ةةةد  ل ةةةد إف م المم لوةةةي  ةةةف  مةةةن

 . ودوللي دوسوللي  ام لي لا ا الفا الضم ) م  ف      من

  ةةةة   مةةةةن ال  مةةةةي الو ةةةة    سةةةةولت حةةةةت الموةةةة وا  الو لفلةةةةي ال ةةةةوا)لن س فةةةة  -4

 ا سلةة ل لرةةلا  ةةفواست  م ل)ةةلن غلةةل احةةلاد قاةةا س)  ةة  ماةةدد  ل ةةلو  س) لمتةة 
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 ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الرةةةدال  لم ةةةد  إقمةةة اً   لةةة)ت  مةةةن وااحضةةة  اا فةةةص

  ةةةةدون ال  مةةةةي الو لفةةةةي قاةةةةا المس ةةةةدملن  ةةةةلن مةةةةن ااحضةةةة  ا ةةةةو  وضةةةةلول 

 . الاا ت  و ال   فت اا)سم ج  و ل سمللا او ما    

 التوصيات: ثانياً 

 قةةةةةن   لةةةةةداً ان لةةةةة  ل ةةةةة    ااساةةةةة دا ال دمةةةةةي مراةةةةة   س ةةةةة ل  ااوةةةةةلا  -1

 ال  مةةةي الو لفةةةي  موةةةسوظ االس ةةة ج حةةةت  ةةةدول  لل ةةةو  الةةة دا و  ةةة   الما   ةةةي

 الس لةةةةلن واقةةةة د  الس لةةةةلن حةةةةت اا س ةةةة    ةةةة ا ي الرتةةةةي  و)ةةةةف مال ةةةةلا   حةةةت

 . والسلحلع والسل لي

 مةةةةن لل و)ةةةةوا واا س ةةةة   ال  ةةةةل  وفام ال فةةةة   ال )  ةةةةل ا)س ةةةة ج ضةةةةلول  -2

 ولمةةةةل  الرةةةةدال  لم ةةةةد  سا ل ةةةة ً  ااساةةةة دا ال دمةةةةي مراةةةة   قضةةةة ج ضةةةةمن

 المسةةةلدا  ةةة لوا ع ال)تةةةو  لوةةةس لع ال )لةةة ن ل ةةةلن  دمةةةي لمراةةة  السصوةةةل 

 لحةةةع حةةةت الةةةواالام  ةةةف س سةةةدا )موفرةةة ً  ولل ةةةون ال ةةةلا  حةةةت ال  مةةةي لاو لفةةةي

 قاةةةا ل ةةةو   ساةةة دا  دمةةةي مراةةة  الرةةة د ان إف م الم ووةةة ست ادا تةةة  موةةةسوظ

 ولةةةةن ال  مةةةةي لاو لفةةةةي المسلارةةةةع الوا ةةةةع ل ةةةةل  وةةةةو  الما   ةةةةي اوةةةة  

 س ل ةةةف الةةةفا الا ةةةومت والةةةلوسلن ال للو لا لةةةي سروةةةد اا ةةةي مةةةن   لةةةل ل ةةةون

 . الا ضل الو م حت الا وملي اادالام  غال

 وم)ةةف الةةل  قاةةا مل ةةونلةةاا   ا الةةفا المد)لةةي ال دمةةي  ةة )ون م ةةلو  وةةن -3

  ةةةدول قاةةةا ق مةةة ً  وةةةسلن مةةةن   لةةةل مضةةةت  وةةة ل وفلةةةع م قدلةةةد  وةةة)وام

 قاةةةةا  ةةةةل م السةةةةت الس ةةةةدل م مةةةةن الت  ةةةة  وال ةةةةدد لا دمةةةةي ال) حةةةةف ال ةةةة )ون

 . اا  مف

 م ةةةد  سروةةةد ) و ةةة ً  المد)لةةةي لا دمةةةي الردلةةةد ال ةةة )ون لسضةةةمن ان ضةةةلول   -4

 الس لةةةلن حةةةت الرةةةدال   م ةةةد  واا ةةةف م ال  مةةةي الو ةةة    سةةةولت حةةةت الموةةة وا 

  ال دلةةةةي س  ل تةةةة  لرةةةةلا ماةةةةدد   ةةةةلو  قاةةةةا الةةةة)   ةةةة   مةةةةن والسل لةةةةي

 و مةةة  ااساةةة دا ال دمةةةي مراةةة   ةةةت وموةةةس اي مس   ةةةي رتةةةي مةةةن وسرةةةلد

 . آلا ت   قن الس  لل حت المو فلن اللي ل ف 
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 المصادر

 ال لان ال لل  

 اوال / الكتب 

م  ال  مةةةةةي لاو لفةةةةةي الدوةةةةةسولا الس) ةةةةةل م  ر فةةةةةل ا)ةةةةة  مامةةةةةد ا ةةةةةل .  د -1

 .  2011م  الردلد  الر م ي دالم  ااو )دللي

 دالم 1 م  اإلدالا ال ةةةةة )ون حةةةةةت الةةةةةورلام  ال لوةةةةةت امةةةةةود قاةةةةةت اقةةةةة د.  د -2

 . 1998م قم نم  وال   قي لا) ل وا  

 . 2003م  ال   ل م  الادلد دالم  الو د  المرادم  ال لل لو نم  م) ول إ ن -3

 السةةةةةلاد إالةةةةة ج دالم 1جم  الر)  لةةةةةي المووةةةةةوقيم  الماةةةةةع ق ةةةةةد ر)ةةةةةدا.  د -4

 . 1976م   للومم  ال ل ت

 م الوةةةةة)تولا م س ةةةةةيم  1  م اا)وةةةةة ن ا ةةةةةو  م   لةةةةةد ا)ةةةةةون املةةةةةد.  د   -5

 . 2013  م  مداد

م  ال ةةةةة  ل م  ال ل لةةةةةي ال)تضةةةةةي دالم  اإلدالا ال ةةةةة )ونم    ةةةةةل  لمضةةةةة ن. د -6

1997  . 

  لةةةةلومم  ال  ةةةللي الم س ةةةةي م) ةةةولامم  اإلدالا ال ةةةة )ونم  ل ةةةن ا ةةةدا. د -7

 .   ع و)ي   م 

 المس ةةةةةاي وال  ةةةةةون ال  مةةةةةي الو لفةةةةةي م) اقةةةةة م م الةةةةةدلن رمةةةةة   وةةةةة مت. د -8

 . 2005 م ااو )دللي الم  ل  م) ص  1  م المو فلن    ون

م  المد)لةةةةي   ل دمةةةةي وال ةةةة مالن المةةةةو فلن  ةةةة ون إدال م  ال  لوةةةةت قةةةة مل.  د -9

 . 1980م   ع م  ن   م 1 

 ال) ةةةةة   حةةةةةت ال  مةةةةةي الو لفةةةةةي حةةةةةت دلاوةةةةة مم  ا ةةةةةل  الاملةةةةةد ق ةةةةةد. د -10

 . 1977م ال   ل م  ال ل لي ال)تضي دالم  الفل)وت

 م الول وةةةةلي الاللةةةةي ومم لوةةةةي ال ةةةة   المو ةةةة  م الفسةةةة   ق ةةةةد قاةةةةت.  د -11

 . 2002 م ال   ل  م ال ل لي ال)تضي دالم 1 

م  ال  مةةةةةةي الو لفةةةةةةي حةةةةةةت اإلدالا السصدلةةةةةةل م ماةةةةةة لل رم ةةةةةةي قاةةةةةةت. د -12

 .2004مقم نم  الل  حي دال م س يم 1 ( م م  ل)ي دلاوي)

 لا اةةةةو  ال ل لةةةةي الم) مةةةةيم  المو ةةةة   ةةةة ون إدال م  ا ةةةةل  حةةةةواا.  د -13

 .1982م   للومم  اإلداللي

 الا ةةةةو  ام لةةةةي حةةةةت الدوةةةةسوللي الما مةةةةي دول م ال ةةةةل ق ةةةةد حةةةة لو .  د -14

 . 2002 م ال   ل  م والالل م
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 وةةةةاو  داود. د وملار ةةةةي سلسلةةةةلم  ال ةةةةلنم  الفلا لةةةةدا  امةةةةد  ةةةةن ال الةةةة  -15

م  ل )ةةةةةة ن م س ةةةةةةيم 1 م  وةةةةةةاو  داود إ) ةةةةةة  . دم  ال )  ةةةةةةت وةةةةةةام ن داود. دم 

 .2004م  للوم

 دالم  1جم  المد)لةةةةةي ال دمةةةةةي حةةةةةت الووةةةةةل م    لةةةةةل قةةةةة د  م ةةةةةد .  د -16

 . 2015م   مدادم  الو)تولا

 ثانيا / الرسائل واالطاريح  

 الو لفةةةةي حةةةةت و  ملسةةةةف ال دمةةةةي مراةةةة  م الةةةةدللمت )  ةةةةل الا ةةةةل  ق ةةةةد    -1

 م والول وةةةةي ال ةةةة )ون  الةةةةي مراةةةة  الةةةةا م دمةةةةي م روةةةةسلل لوةةةة لي م ال  مةةةةي

 . 1973  م  مداد ر م ي

 م ال  مةةةةي الو لفةةةةي حةةةةت لاسل لةةةةي ال ةةةة )و)ت ال) ةةةة   م متةةةةدا حل ةةةة  غةةةة اا. د -2

 . 1992 م ال  )ون  اليم   مداد ر م ي م د سولا    لواي

 ثالثا / الدراسات والبحوث المنشورة 

 حةةةةت م) ةةةةول  اةةةةد م ال  مةةةةي الو لفةةةةي حةةةةت االساةةةة   م م) ةةةةول سومةةةة   ةةةة ل -1

 . 1969م ااو  ال دد م واا س  د ال  )ون مراي

 الو ةةةة    سوللةةةةي حةةةةت الرةةةةدال  ) ةةةة   م ال ةةةة   ق ةةةةد اامةةةةد را ةةةةت  ةةةة لا.  د -2

 .  2008 الردلد م الر م ي دال م م  ل)ي دلاوي ال  مي

 ال ةةة   لامو ةةة  الر)ةةة  ت المةةةدلو  حةةةت دلاوةةةي م الرةةةوال)ت  ةةة ل الةةةلامن ق ةةةد -3

 واال  م ال  )و)لةةةةةي  ال اةةةةةود مل ةةةةةام  ال دالةةةةةي مراةةةةةي حةةةةةت م) ةةةةةول  اةةةةةدم 

 .1979م 5 الو)يم 4ال ددم   مدادم  ال د 

 ال دالةةةي مراةةةي حةةةت سةةة  م  اةةةدم  ال ةةة   لامو ةةة  الر)ةةة  ت المةةةدلو  حةةةت دلاوةةةي -4

م 5 الوةةةة)يم  4ال ةةةةدد م  مةةةةدادم  ال ةةةةد  واال م  ال  )و)لةةةةي  ال اةةةةود مل ةةةةام 

1979 . 
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 االنترنيت مواقع/  رابعا

1-   www.un.org  25/27/2016 الال ل   س لل . 

2-   www.ohchr.org  . 25/7/2016 الال ل  س لل 

4-    www.constituteproject.o   28/7/2016 الال ل  س لل . 

5-   www.constituteproject.org  28/7/2016 الال ل  س لل . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


