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 الشروط اإلجرائیة الختیار أصحاب الدرجات الخاصة في التشریع العراقي
 م.م اسعد موسى سكران إبراھیم 
 كلیة الكوت الجامعة / قسم القانون

 خالصةال
الموضوعات المھمة جدا والتي البد من التطرق لھا, كون ان یعد موضوع الدرجات الخاصة من 

اصحاب الدرجات الخاصة ھم من القیادات االداریة العلیا في الجھاز االداري, باالضافة لما حظي بھ ھذا الموضوع 
ى من اھتمام الباحثین والمتخصصین في القانون العام, وذلك الن موضوع الدرجات الخاصة یؤثر تأثیرا مباشرا عل

حیاة الحكومات, واصحاب الدرجات الخاصة ھم االدوات االساسیة لالدارة لقیامھا بعملھا وتحقیق اھدافھا, لما یحتلھ 
صاحب الدرجة الخاصة من مركز وظیفي مھم وحساس یعطي لصاحبھ صالحیات واسعة في التخطیط والتنظیم 

 ئف القیادة االداریة.والتنسیق واتخاذ القرارات والرقابة االداریة والتي تعد من وظا
ویمتاز موضوع الدرجات الخاصة بالحیویة والتجدد، حیث اننا نالحظ مدى تشعب موضوع الدرجات الخاصة      

ومدى اختالف حیثیاتھ, وان اھم ما یدفعنا لتناول ھذا الموضوع في ھذا البحث ھو عدم وجود تشریع موحد یجمع 
افة، من اقتراح ترشیح الشخص الى انتھاء بین دفتیھ احكام وقواعد الدرجات الخاصة في العراق وینظم اموره ك

 مدة شغلھ للمركز الوظیفي.
و إن التعیین في الدرجات الخاصة یخضع لمجموعة من الشروط او القواعد, موضوعیة وشكلیة, شأنھ شأن          

د التعیین في بقیة الوظائف العامة, ویقصد بالشروط الموضوعیة لتعیین اصحاب الدرجات الخاصة ھي القواع
والشروط التي تحیط بعملیة التعیین, ابتداء من اقتراح الترشیح الى حین صدور قرار التعیین , واما الشروط 
االجرائیة لتعیین اصحاب الدرجات الخاصة فھي االجراءات الشكلیة في تعیینھم والمتمثلة بالجھات المختصة 

 وع بحثنا المقدم.القتراح التعیین والموافقة علیھ واصدار قرار التعیین وھو موض
ومن المالحظ ان القاعدة العامة الشغال الدرجات الخاصة تتمثل في شرط ان یتم االختیار وفقاً العلى معاییر      

الدقة والموضوعیة, وعلى اساس الكفاءة والجدارة, بعیداً عن اي اعتبارات سیاسیة او مصالح شخصیة, باالضافة 
 حین الشغالھا, وال یخلو االمر من بعض االستثناءات.الى شرط التخصص والمساواة بین المرش

ونقصد بالشروط االجرائیة, االلیة او الشكلیة التي یتم بموجبھا تعیین اصحاب الدرجات الخاصة, ولمعرفة ھذه      
النافذ, او الى قانون الخدمة المدنیة, وكذلك الى  2005االلیة او الشروط یمكننا الرجوع الى الدستور العراقي لسنة 

 الخاصة.القوانین الخاصة ذات العالقة بموضوع الدرجات 
وھذه االجراءات بصورة عامة التخرج عن ثالثة مراحل, المرحلة االولى تتمثل باقتراح التعیین, والمرحلة      

 الثانیة تتمثل باقرار او الموافقة على التعیین, واما المرحلة الثالثة فھي اصدار قرار التعیین.

Procedural conditions for the selection of holders of special 
grades in Iraqi legislation 

Asaad Mousa Sakran Ibrahim 
Department of Law, Kut University College 

Abstract 
     The topic of special grades is a very important subject which must be 

addressed, since the owners of the special grades are the top administrative leaders 
in the administrative system, in addition to the attention given to this subject of 
researchers and specialists in public law, because the subject of special grades 
directly affects On the lives of governments, and holders of special grades are the 
basic tools of the Department for its work and achieve its objectives, for the 
occupied by the degree of special status of an important and sensitive gives the 
owner wide powers in planning, organization, coordination and decision-making 
and administrative control, which is one of the functions of Administrative 
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Leadership. And the advantage of the subject of degrees of vitality and renewal, 
where we note the extent of the complexity of the subject of special grades and the 
extent of different qualities, and that the most important thing to address this 
subject in this research is the absence of unified legislation combining the provisions 
of the provisions and rules of special grades in Iraq and organizes all its affairs, The 
person to the expiration of his term of office. The appointment of special grades is 
subject to a set of conditions or rules, objective and formal, as is the appointment in 
the rest of the public posts. The objective conditions for the appointment of the 
owners of the special grades are the rules and conditions surrounding the 
appointment process, from the nomination proposal until the decision of 
appointment, The procedural requirements for the appointment of the owners of 
the special grades are formalities in their appointment, represented by the 
competent authorities to propose the nomination and approval and issue the 
appointment decision, which is the subject of our research. It is noted that the 
general rule for the employment of special grades is the condition that the selection 
is in accordance with the highest standards of accuracy and objectivity, and on the 
basis of competence and merit, away from any political considerations or personal 
interests, in addition to the requirement of specialization and equality of candidates 
for its work, and not without some exceptions. 
          We refer to the procedural, mechanical or formal requirements according to 
which the owners of special degrees are appointed. To know this mechanism or 
conditions, we can refer to the 2005 Iraqi Constitution in force or the Civil Service 
Law, as well as the special laws related to the subject of special grades.These 
procedures generally do not exceed three stages. The first stage is the recruitment 
proposal. The second stage is the approval or approval of the appointment. The 
third stage is the issuance of the appointment decision. 

 

نقصد �الشروط االجرائیة, االلیة او الشكلیة التي یتم �موجبها تعیین اصحاب الدرجات الخاصة,   

ولمعرفة هذه االلیة او الشروط �مكننا الرجوع الى الدستور, او الى قانون الخدمة المدنیة, و�ذلك الى 

 القوانین الخاصة ذات العالقة �موضوع الدرجات الخاصة.

�صورة عامة التخرج عن ثالثة مراحل, المرحلة االولى تتمثل �اقتراح التعیین,  وهذه االجراءات     

والمرحلة الثانیة تتمثل �اقرار او الموافقة على التعیین, واما المرحلة الثالثة فهي اصدار قرار التعیین, 

ر العراقي األول الشروط اإلجرائیة وفقا للدستو  مطلب, نتناول في المطلبینالى  �حثنا هذاوسوف نقسم 

الثاني الشروط اإلجرائیة وفقا لقانون الخدمة المدنیة والقوانین  مطلبالنافذ, ونتناول في ال 2005لسنة 

 الخاصة و�ما �أتي:
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 األول مطلبال                                    

 الشروط اإلجرائیة وفقا لدستور العراق الحالي                     
هذه االجراءات التخرج عن �ونها ثالث مراحل, مرحلة االقتراح, ومرحلة االقرار او كما قلنا ان      

الموافقة, ومرحلة اصدار قرار التعیین, وسنتطرق الى هذه المراحل �موجب الدستور �ا�جاز من خالل 

 النقاط الثالث اآلتیة:

 مرحلة اقتراح التعییناوال:   

اب الدرجات الخاصة قد حددها الدستور العراقي الحالي ان الجهة المختصة �اقتراح تعیین اصح     

) الفقرة خامسا منه, التي نصت على انه ( �ختص مجلس النواب �ما�اتي.... 61�موجب المادة  (

السفراء واصحاب الدرجات الخاصة �اقتراح من مجلس  -خامسا: الموافقة على تعیین �ل من..... ب

 )1()الوزراء.....

من النص اعاله نعرف ان الدستور العراقي النافذ قد عَد مجلس الوزراء هو الجهة المختصة      

�اقتراح تعیین اصحاب الدرجات الخاصة, ووفقا لذلك فإن مجلس الوزراء �متلك �أغلبیة عدد اعضائه 

مجلس  ترشیح و�الء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة, أي أنه یتوجب التوصیة من قبل

 الوزراء على التعیین لیصار �عد ذلك رفع الترشیحات إلى مجلس النواب للتصو�ت على المرشحین.

 مرحلة االقرار او الموافقة على التعیین ثانیا:  

ال�كون من حق الشخص المرشح للتعین في الدرجة الخاصة أن یباشر عمله في الوظیفة      

راح من قبل مجلس النواب وذلك �موجب أحكام النص الدستوري المرشح لها اال �عد الموافقة على االقت

 )2( السابق ذ�ره

وتتم الموافقة على االقتراح �التصو�ت علیه �االغلبیة البسیطة ألعضاء مجلس النواب, �عد      

 )3( تحقق النصاب. ما لم ینص على خالف ذلك

 مرحلة اصدار قرار التعیین ثالثا:

راقي الحالي مرحلة إصدار قرار التعیین, إَال أن جانب من الفقه یرى أن لم یتناول الدستور الع     

   )4( �قوم رئیس مجلس الوزراء �إصدار األمر الدیواني الخاص بتعیین اصحاب الدرجات الخاصة
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و�ما ان الدستور لم ینص على مرحلة اصدار قرار التعیین في ثنا�اه, فان ذلك �عني �ان اصدار      

هو ال�عدو ان �كون إَال إجراًء �اشفًا لتولي الشخص المعین للمنصب, وال�عد إجراًء قرار التعیین 

 منشئًا.

و�ثار تساؤل بهذا الصدد وهو في حالة تم تغییر الدستور في دولة ما, وتم اعادة تشكیل الحكومة      

تباع اآللیة �موجب الدستور الجدید, هل أن اصحاب الدرجات الخاصة المعینین سا�قا �حتاجون الى ا

المنصوص علیها في الدستور الجدید لغرض القول بدستور�ة تعیینهم؟ أم أن اإلجراءات الجدیدة 

تقتصر على من �عین فیما �عد نفاذ الدستور الجدید, ولیس المستمر�ن �الخدمة منذ �ان الدستور 

 انقسم الفقه �صدد االجا�ة على هذا التساؤل الى رأیین: السابق نافذًا؟

الرأي االول �قول ان شاغلي الدرجات الخاصة المستمر�ن �الخدمة لیس هناك حاجة لسلوك      
االجراءات الدستور�ة الجدیدة الكتساب شرعیة استمرارهم, واقتصار ذلك على المعینین الجدد, وذلك 

ن على استنادا على مبدأ الحقوق المكتسبة, ومبدأ عدم رجعیة القانون, الذي �قضي �سر�ان القانو 
 )5( الوقائع التي تلي نفاذه, دون ان ینسحب اثره الى الوقائع التي تمت قبل نفاذه

واما الرأي الثاني فیرى وجوب اعادة اجراء الیة تعیینهم �موجب الدستور الجدید, الجل اكتساب      
 )6( الشرعیة في استمرار عملهم في منصبهم وال�قتصر ذلك على المعینین الجدد

ونحن برأینا نؤ�د ما جاء �ه الرأي االول وذلك استنادا الى مبدأي الحقوق المكتسبة وعدم رجعیة 
القانون, وهما من المبادئ الثابتة في القانون, اال اذا نص الدستور الجدید على اعادة النظر في تلك 

 االجراءات.  

 الـثانـي مطلبال

 ة والقوانین الخاصةالشروط اإلجرائیة وفقا لقانون الخدمة المدنی
المعدل, تكون آلیة التعیین او  1960) لسنة 24�موجب احكام قانون الخدمة المدنیة رقم (     

الشروط االجرائیة لتعیین اصحاب الدرجات الخاصة, عن طر�ق اقتراح الترشیح من الوز�ر المختص, 

تعیینهم رسمیا, �موجب  و�عدها �عرض االقتراح على مجلس الوزراء ألخذ موافقته, و�عد ذلك یتم

 )7(مرسوم جمهوري �صدر بناًء على ذلك االقتراح

وهذا �ختلف عن اتجاه الدستور العراقي النافذ, إذ أنه سبق وان بینا ان مجلس الوزراء هو من      

 �متلك صالحیة االقتراح, و�عدها اخذ موافقة البرلمان, ولیس صدور مرسوم جمهوري �التعیین.

لذلك فإنه یتم اتباع االلیة المنصوص علیها في الدستور, ولیس االلیة المنصوص علیها في      

) الفقرة ثانیا منه التي نصت على أنه ( 13القانون اعاله, وذلك لنص الدستور الصر�ح في المادة (
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او اي ال�جوز سن قانون یتعارض مع هذا الدستور، و�عد �اطال �ل نص یرد في دساتیر االقالیم 

 )8(. نص قانوني اخر یتعارض معه)

و�موجب النص اعاله فإن اآللیة التي تتبع في تعیین أصحاب الدرجات الخاصة حالیا هي      

االلیة التي ذ�رها الدستور النافذ وال�عتد �أي نص اخر یتعارض مع احكام الدستور �ونه هو القانون 

 )9(االسمى

ى قانون الخدمة المدنیة فقط, وانما تناولت القوانین الخاصة ولم �قتصر تحدید هذه االلیة عل     

التي عالجت الیة تعیین اصحاب الدرجات الخاصة, وسنستعرض �عض فئات اصحاب الدرجات 

 الخاصة �مثال عن موضوع الدراسة في النقاط التالیة:

 آلیة تعیین المحافظ والقائمقام اوال:

حكام قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم �خصوص آلیة تعیین المحافظ و�موجب ا     

المعدل, حدد هذه االلیة �انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة, سواء �ان  2008) لسنة 21(

المحافظ المنتخب هو عضو في المجلس او غیر عضو فیه, و�عد ذلك �صدر امر التعیین �مرسوم 

 )10() یوما من تار�خ انتخا�ه15جمهوري خالل (

وتجدر االشارة الى انه ال�جوز لمن انتخب محافظ ان یباشر عمله قبل صدور المرسوم      

 )11(2009) لسنة 76الجمهوري بتعیینه, هذا ما قرره مجلس شورى الدولة صراحة �قراره المرقم (

واما فیما �خص آلیة تعیین القائمقام فیتم ذلك عن طر�ق انتخا�ه من قبل مجلس القضاء      

 )12(غلبیة المطلقة لعدد اعضاءه ومن ثم �صدر أمر إداري بتعیینه من قبل المحافظ�اال

 آلیة تعیین نائب رئیس واعضاء الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة ثانیا:  
, آلیة تعیین نائب رئیس 2008) لسنة 10ذكر قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (     

الھیئة, وذلك بانتخابھ من قبل أعضاء الھیئة من بینھم باالقتراع السري المباشر وبعد انتخابھ ترسل 
 )13(نتیجة االنتخاب إلى مجلس النواب للمصادقة علیھ باالغلبیة المطلقة

فیما یخص أعضاء الھیئة الوطنیة العلیا فیتم تعیینھم عن طریق اقتراحھم من قبل مجلس  إما و     
الوزراء ویتم عرض االقتراح على مجلس النواب للموافقة والتصویت علیھ, وبعد ذلك یصادق علیھم 

 )14( في الھیئة سبعة فقط األعضاءرئیس الجمھوریة, ویكون عدد 
 بي محافظ البنك المر�زي آلیة تعیین نائ ثالثا:
یتم تعیین نائبي محافظ البنك المر�زي عن طر�ق سلطة التعیین, والتي حددها امر سلطة      

, والمتمثلة برئیس الحكومة, ومن ثم �قوم مجلس النواب, 2004) لسنة 56االئتالف المؤقتة رقم (

 )15(ى هذا التعیینمصطلح الهیئة التشر�عیة �التصدیق عل أعاله األمرعلیه  أطلقوالذي 
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 آلیة تعیین رئیس الجامعة او الهیئة را�عا:

) لسنة 40) من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (1) الفقرة (17تناولت المادة (     

) من القانون المذ�ور, آلیة تعیین 1) الفقرة (33, الیة تعیین رئیس الجامعة, وتناولت المادة (1988

 )16(مرسوم جمهوري رئیس هیئة التعلیم التقني, و�ینت المادتان اعاله, انه یتم تعیینهم �موجب 

 آلیة تعیین عمید الكلیة أو المعهد و رئیس الكلیة التقنیة  خامسا:

عند البحث في نصوص قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي النافذ, نجد انه قد سكت عن      

تحدید االلیة التي یتم �موجبها تعیین عمید الكلیة او المعهد او رئیس الكلیة التقنیة, و�الرغم من 

التقنیة برئیس هیئة  ارتباط عمید الكلیة برئیس الجامعة, وارتباط عمید المعهد التقني ورئیس الكلیة

التعلیم التقني ادار�ا, فانه قد یبدو ال حاجة لصدور مرسوم جمهوري لتعیینهم, وذلك یتعارض مع 

) من قانون الخدمة المدنیة النافذ, لذلك فإن من المعمول �ه حالیا لتعیین الفئات المذ�ورة 8لمادة (ا

 )17(.زراءیتم عن طر�ق اصدار امر دیواني �التعیین من قبل مجلس الو 

 آلیة تعیین المفتش العام  سادسا:

, الصادر عن رئیس مجلس الوزراء السابق ا�اد عالوي, 2005) لسنة 19تناول االمر رقم (     

آلیة تعیین المفتش العام, وقد ذ�ر هذا االمر صراحة في الفقرة را�عا منه, على أنه (�عتبر هذا االمر 

و�موجب هذا االمر فإنه . )18() 2004) لسنة 57ر سلطة االئتالف المنحلة رقم (الحكام ام معدال

ولم یذ�ر      . )19(یتم تعیین المفتش العام من قبل رئیس الوزراء, بناًء على ترشیح من هیأة  للنزاهة 

اللیة, ما یدل على تغییر هذه ا 2011) لسنة 1قانون التعدیل الثاني لقانون المفتشین العمومیین رقم (

 ولذلك فإنها التزال نافذة ومتبعة لحد اآلن في تعیین المفتشین العمومیین. 

 آلیة تعیین السفیر  سا�عا: 

, الطر�قة أو اآللیة التي یتم �موجبها تعیین 2008) لسنة 45حدد قانون الخدمة الخارجیة رقم (     

الخارجیة, وان �قترن هذا االقتراح السفیر, وهي ان یتم اقتراح الترشیح لمنصب السفیر من قبل وز�ر 

بتوصیه من مجلس الوزراء, و�تم رفعه الى مجلس النواب للموافقة علیه, و�عد ذلك �صدر مرسوم 

 )20(جمهوري بتعیین السفیر

ومن الجدیر �الذ�ر أن القانون أعاله أجاز ان �كون الترشیح من خارج وزارة الخارجیة وذلك      

الحق لمجلس الوزراء الترشیح للتعیین بدرجة سفیر من خارج السلك  الن القانون المذ�ور اعطى
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% من مجموع السفراء, و�حق لمجلس الوزراء ان �عدل هذه 25الدبلوماسي, وذلك في حدود نسبة 

 )21(النسبة اذا �ان هنالك مصلحة في ذلك التعدیل

انونیة, المنصوص علیها في وعلى السفیر المعین قبل المباشرة �أداء عمله ان یؤدي الیمین الق     

 )22(., امام رئیس الجمهور�ة و�حضور وز�ر الخارجیة2008) لسنة 45قانون الخدمة الخارجیة رقم (

 آلیة تعیین أعضاء مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخا�اتثامنا: 

, حیث 2007) لسنة 11قم (وهذه االلیة حددها قانون المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخا�ات ر      

انه یتم تعیین أعضاء مجلس المفوضین عن طر�ق ترشیح ممن تتوافر فیهم شروط عضو�ة مجلس 

المفوضین من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب, ومن ثم یتم التصو�ت على المرشحین 

 )23(.واختیارهم �االغلبیة ألعضاء مجلس النواب

 آلیة تعیین أعضاء مجلس المفوضین في المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان تاسعا: 

یتم اختیار اعضاء هذا المجلس �موجب الیة حددها قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم      

) منه یتم تشكیل لجنة من الخبراء �شكلها 7, حیث انه �موجب احكام المادة (2008) لسنة 53(

ممثلین عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء االعلى ومنظمات مجلس النواب وتضم 

المجتمع المدني ومكتب االمم المتحدة لحقوق اإلنسان في العراق, تتولى هذه اللجنة اختیار المرشحین 

لعضو�ة مجلس المفوضین �اعالن وطني, وتتم المصادقة على اختیار األعضاء من بین المرشحین 

 )24(ة لعدد الحاضر�ن من اعضاء مجلس النواب�األغلبیة المطلق

و�تم اختیار رئیس مجلس المفوضین ونائبه من بین اعضاء المجلس, �االقتراع السري و�أغلبیة      

 )25(عدد األعضاء في أول اجتماع له

وختاما البد من ان ننوه ا�ضا �أن ما تم ذ�ره هو �عض فئات من أصحاب الدرجات الخاصة,      

ئات اخرى �ثیرة الیتسع المجال لذ�ر آلیة اختیارهم, و�مكن الرجوع إلى قوانین الوزارات وهنالك ف

 والهیئات المستقلة والمؤسسات العامة االخرى, لمعرفة هذه اإللیة.

والبد من االشارة إلى أن الشروط اإلجرائیة اعاله التسري على اصحاب الدرجات الخاصة      

) لسنة 12م تكلیفهم �موجب أحكام قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (المعینین �الو�الة, إذ أنه یت

) منه منحت الحق للوز�ر المختص في تكلیف اشغال وظیفة مدیر عام لمن 1, فان المادة (1977

 �شاء من موظفي وزارته وفق شروط محددة �جب ان تراعى فیمن یتم تكلیفه �الو�الة.
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خاصة في العراق لها شروط موضوعیة وشروط اجرائیة خاصة ومما تقدم نالحظ ان �ل درجة      

 .بها تختلف عن غیرها, وان �ان هنالك تشا�ه في �عض الشروط

 النتائج والتوصیات
 مما تقدم نستطیع ان نتوصل الى جملة من النتائج والتوصیات �مكن بیانها في النقاط التالیة:    

 اوال: النتائج

 النتائج االتیة:من خالل �حثنا توصلنا الى 

ان الشروط االجرائیة لتعیین اصحاب الدرجات الخاصة في التشر�ع العراقي التخرج عن �ونها  -1

 ثالث مراحل , هي مرحلة االقتراح ومرحلة االقرار او الموافقة ومرحلة اصدار قرار التعیین.

النافذ هي مجلس  2005ان الجهة المختصة �اقتراح التعیین �موجب الدستور العراقي لسنة  -2

 الوزراء, اما الجهة المختصة �الموافقة على التعیین �موجبه فهي مجلس النواب.

ان الشروط االجرائیة لتعیین اصحاب الدرجات الخاصة هي لیست واحدة وانما هي متعددة  -3

ومتناثرة بین عدة تشر�عات فبعضها ورد في نصوص الدستور و�عضها ورد في قانون الخدمة المدنیة 

 و�عضها االخر ورد في القوانین الخاصة �كل وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة.

عند وجود تعارض بین الشروط الواردة في الدستور والشروط الواردة في قانون الخدمة المدنیة  -4

والقوانین الخاصة االخرى فیتم اتباع الشروط الواردة في الدستور وال �عتد �اي نص اخر یتعارض 

 النافذ. 2005) الفقرة اوال من الدستور العراقي لسنة 13ه استنادا الحكام المادة (مع احكام

التسري على اصحاب الدرجات الخاصة المعینین  لتي تم التطرق لهاأن الشروط اإلجرائیة ا -5

 .) منه1المادة ( 1977) لسنة 12حكام قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (أل استنادا �الو�الة,

شروط اجرائیة خاصة بها تختلف عن غیرها, وان �ان  كل درجة خاصة في العراقلان خیرا فوا -6

هنالك تشا�ه في �عض الشروط, إَال ان لكل درجة خاصة في اي وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة, 

 حسب طبیعة عمل �ال منهما. لها تنظیم خاص في قانون تلك الوزارة او الجهة الغیر مرتبطة بوزارة

 انیا: التوصیاتث

 ان التوصیات التي �مكن تقد�مها هي ما �أتي:

تأسیس نظام رقابي صارم لمتا�عة وتدقیق الیات اختیار اصحاب الدرجات الخاصة �ما �ضمن  -1

اختیارهم وفق شروط اجرائیة سلیمة تضمن اختیار اشخاص �فوئین لتولي هذه المناصب القیاد�ة 

 المهمة.
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نواب �اعتبارهما صاحبي االختصاص االصیل في اقتراح وتعیین على مجلسي الوزراء وال -2

ان �ضعا معاییرا دقیقة  2005اصحاب الدرجات الخاصة  وفق احكام الدستور العراقي النافذ لسنة 

 و جد�ة تضمن اختیار عناصر تتمتع �الخبرة والجدارة لتولي الدرجات الخاصة.

الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والنص  ندعوا المشرع العراقي الى تعدیل قوانین �عض -3

فیهما على اداء الیمین امام الوز�ر او رئیس الجهة المختص لكل من تم اختیاره لتولي الدرجة الخاصة 

 في وزارته او جهته وقبل المباشرة �اعماله فیما �خص القوانین التي لم یرد فیها نص الداء الیمین.

) من 9مة العامة االتحادي لیمارس مهامه التي حددتها له المادة (اإلسراع بتشكیل مجلس الخد -4

, ومنها نص الفقرة ثانیا من المادة اعاله 2009) لسنة 4قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (

والتي نصت على أنه (التعیین واعادة التعیین والترقیة في الخدمة العامة �كون ذلك من اختصاص 

اساس معاییر المهنیة والكفاءة), وتوسیع نطاق عمل المجلس لیشمل تعیین المجلس حصرا وعلى 

 .وترقیة اصحاب الدرجات الخاصة

) الفقرة اوال من قانون 4االسراع بتأسیس معهد الوظیفة العامة وتشر�ع قانونه طبقا الحكام المادة ( -5

 النافذ. 2009) لسنة 4مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (

ناشد مجلس النواب العراقي لالسراع �اصدار تشر�عات حدیثة تتالئم وطبیعة وظروف واخیرا ن -6

وحاجات المجتمع العراقي, �االضافة الى تعدیل او الغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل التي 

 .2003اصبح البعض منها غیر مالئم للمتغیرات التي حدثت في العراق �عد عام 

فقنا هللا تعالى في تقد�م �حثنا المتواضع �الشكل والموضوع وفقا لما یتطلب ونأمل ان نكون قد و      

ذلك اصول البحث العلمي والقانوني, وان �كون البحث جزءا مفیدا لما یتبعنا من �احثین ومتخصصین 

 ضمن هذا المجال ورافدا یرفد المكتبات القانونیة العراقیة, ومن هللا تعالى حسن التوفیق والسداد.    

 الهوامش
 النافذ. 2005) الفقرة خامسا من دستور جمهور�ة العراق لسنة 61ینظر المادة ( )1(
 ینظر المادة نفسها من المصدر السابق. )2(
 ) الفقرة ثانیا من المصدر السابق.59ینظر المادة ( )3(
 -عراقالنظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في ال -مالك منسي الحسیني, مصدق عادل طالب )4(

 . 97ص -2011-�غداد -دار الكتاب العر�ي
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شر�ة العاتك  -الطبعة الثالثة -المدخل لدراسة القانون  -د. عبد الباقي البكري, د. زهیر البشیر )5(

 .112ص -2011 -القاهرة -لصناعة الكتاب
 .98ص -مصدر سابق -مصدق عادل طالب -مالك منسي الحسیني )6(
المعدل.  1960) لسنة 24) من قانون الخدمة المدنیة رقم (2) الفقرة (8ینظر المادة ( )7(
 النافذ. 2005) الفقرة ثانیا من دستور جمهور�ة العراق لسنة 13ینظر المادة ( )8(
 ) الفقرة اوال من المصدر السابق.13ینظر المادة ( )9(
 المعدل. 2008) لسنة 21ظمة في اقلیم رقم () من قانون المحافظات غیر المنت26ینظر المادة ( )10(
 .2009) لسنة 76ینظر الحالة الثانیة عشر (المبدأ القانوني) من قرار مجلس الدولة رقم ( )11(
) الفقرة ثالثا من قانون المحافظات غیر 39)  والمادة (1) البند ثالثا الفقرة (8ینظر المادة ( )12(

 المعدل. 2008) لسنة 21المنتظمة في اقلیم رقم (
) لسنة 10) الفقرة سادسا من قانون الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم (2ینظر المادة ( )13(

2008. 
 ) الفقرة را�عا من المصدر السابق.2ینظر المادة ( )14(
 .2004) لسنة 56) من امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم (1) الفقرة (13ینظر المادة ( )15(
) من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث 1) الفقرة (33) والمادة (1) الفقرة (17نظر المادة (ی )16(

. 1988) لسنة 40العلمي رقم (
 .106ص -مصدر سابق -مالك منسي الحسیني, مصدق عادل طالب )17(
 .2005) لسنة 19ینظر الفقرة را�عا من االمر التشر�عي رقم ( )18(
  من المصدر السابق.ینظر الفقرة اوال )19(
 .2008) لسنة 45) الفقرة اوال من قانون الخدمة الخارجیة رقم (9ینظر المادة ( )20(
 ) الفقرة ثالثا من المصدر السابق.9ینظر المادة ( )21(
 ) من المصدر السابق.10ینظر المادة ( )22(
) لسنة 11ة لالنتخا�ات رقم () الفقرة ثانیا من قانون المفوضیة العلیا المستقل3ینظر المادة ( )23(

2007. 
) 53) الفقرة اوال من قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم (8) والمادة (6ینظر المادة ( )24(

 .2008لسنة 
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 ) الفقرة ثالثا من المصدر السابق.8ینظر المادة ( )25(

 لمصادرا

 اوال: الكتب 

شر�ة العاتك  -الطبعة الثالثة -المدخل لدراسة القانون  -د. عبد الباقي البكري, د. زهیر البشیر -1

 .2011 -القاهرة -لصناعة الكتاب

النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في  -مالك منسي الحسیني, مصدق عادل طالب -2

 .2011-�غداد -دار الكتاب العر�ي -العراق

 ثانیا: الدساتیر

 .النافذ 2005دستور جمهور�ة العراق لسنة 

 ثالثا: القوانین

 المعدل. 1960) لسنة 24قانون الخدمة المدنیة رقم ( -1

 .  1988) لسنة 40قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم ( -2

 .2004) لسنة 56امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( -3

 .2005) لسنة 19االمر التشر�عي رقم ( -4

 المعدل. 2007) لسنة 11نتخا�ات رقم (قانون المفوضیة العلیا المستقلة لال -5

 .2008) لسنة 45قانون الخدمة الخارجیة رقم ( -6

 المعدل. 2008) لسنة 21قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم ( -7

 .2008) لسنة 53قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم ( -8

 .2008) لسنة 10رقم ( قانون الهیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة -9

 .2009) لسنة 76قرار مجلس الدولة رقم ( -10
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