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إن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” قد بذل جهودا في التحقق من المعلومات الواردة في الدراسة، وال يتحمل

مسؤولية تترتب على استخدام المعلومات ألغراض خارج سياق أهداف الدراسة بعد نشرها.

ــداب  ــان(. النقــل واالنت ــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أم ــي: االئت ــى المطبوعــة كالتال ــاس يرجــى اإلشــارة إل ــة االقتب فــي حال
ــطين.  ــكرية 2017. رام اهلل- فلس ــة والعس ــف المدني ــي الوظائ ــارة ف واالع

منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

جميع حقوق الطبع محفوظة ل االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(   
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مقدمة
يعــد الموظــف العــام أداة اإلدارة لتحقيــق أهدافهــا وتســيير مرافقهــا، ومــن هنــا فقــد 
ــإدارة الوظيفــة العامــة علــى تحديــد عــدة شــروط بمــن  حرصــت التشــريعات المتعلقــة ب
ــار  ــادئ الجــدارة واإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص واختي يلتحــق بالوظيفــة العامــة واعتمــاد مب
ــّرة  ــة مق ــات وظيفي ــي احتياجــات هيكلي ــا يلب ــن لشــغلها وبم ــن المتقدمي األنســب مــن بي
بشــكل رســمي ووصــوف وظيفيــة محــددة. وقــد يطــرأ علــى الحيــاة الوظيفيــة للموظــف 
العــام بعــد تعيينــه تغييــرات وظيفيــة متنوعــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة، فقــد ينقــل، 
وقــد ينتــدب الــى وظيفــة أخــرى، وقــد تتــم إعارتــه الــى مواقــع أخــرى داخليــة أو خارجيــة.

ــات  ــل الممارس ــطينية وتحلي ــة الفلس ــع التجرب ــخيص واق ــى تش ــة ال ــذه الدراس ــدف ه ته
الواقعيــة لعمليــات النقــل واالنتــداب واإلعــارة للموظفيــن العمومييــن فــي القطــاع العــام 
بشــقيه المدنــي والعســكري وذلــك لوصــف مــدى االلتــزام فــي تلــك الممارســات بالضوابط 
والمعاييــر القانونيــة الناظمــة لهــا مــن جهــة، واحترامهــا ألســس ومبــادئ الشــفافية وقيــم 
ــول  ــا يح ــرى، وبم ــة اخ ــن جه ــا م ــة به ــة المتعلق ــرارات الوظيفي ــاذ الق ــدى اتخ ــة ل النزاه
دون اســتغالل أحــد المســؤولين لتلــك القــرارات لمصالــح ذاتيــة، ولضمــان عــدم تشــجيع 
الواســطة فــي ســلوك الموظــف العــام، وبالتالــي اقتــراح التوصيــات التــي مــن شــأنها 

ضمــان الشــفافية والنزاهــة وتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن هــذه االجــراءات.

ــي  ــه ف ــان علي ــت أم ــا دأب ــة، وكم ــذه الدراس ــداد ه ــي إع ــة ف ــة المتبع ــن المنهجي ــا ع أم
ــات  ــع المعلوم ــم جم ــي  وت ــي التحليل ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ــد ت دراســات ســابقة، فق
ذات العالقــة مــن خــالل:  مراجعــة اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــات النقــل واإلعــارة 
واالنتــداب فــي القطــاع العــام بشــقيه المدنــي والعســكري، مراجعــة الخطــط االســتراتيجية 
التــي تــم تبنيهــا مــن قبــل الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة، فحــص التقاريــر الصــادرة 
ــي  ــات والمنشــورة ف ــك الممارس ــة بتل ــرارات المتعلق ــة الق ــة، مراجع ــات الرقابي ــن الجه ع
الجريــدة الرســمية، دراســة بعــض االحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة العــدل العليــا 
ــك القــرارات، إجــراء مقابــالت مــع ذوي الشــأن واالختصــاص فــي  الفلســطينية بشــأن تل
مواقــع وظيفيــة مختلفــة، اضافــة الــى مراجعــة التقاريــر الســنوية والمتخصصــة الصــادرة 
عــن ائتــالف امــان ذات العالقــة بالموضــوع، واجــراء تحليــل موضوعــي لهــذا الواقــع 
النظــري )القانونــي والمؤسســاتي( والعملــي )الممارســات الفعليــة( وتحديــد االســتخالصات 
ومــن ثــم إعــداد توصيــات لــذوي العالقــة كل فــي مجــال اختصاصــه. وكمــا اعتــادت أمــان 
يتــم عــرض مســودة الدراســة فــي جلســة يحضرهــا جميــع االطــراف والخبــراء ذوي العالقــة 

إلبــداء مالحظاتهــم تمهيــدا إلعــداد الدراســة بشــكلها النهائــي

أ : ماهية النقل الوظيفي
يقصــد بنقــل الموظــف العــام تغييــر موقــع عملــه مــن وظيفتــه الــى وظيفــة أخــرى مــن 
نفــس النــوع والدرجــة او أعلــى منهــا ســواء فــي نفــس الــوزارة أو المؤسســة أو الــى وزارة 
أخــرى تحقيقــا لمقتضيــات مصلحــة العمــل. وتعــرف محكمــة العــدل العليــا األردنيــة فــي 
ــرة  ــن الدائ ــف م ــاط الموظ ــك ارتب ــن » ف ــارة ع ــه عب ــي بأن ــل الوظيف ــا النق ــد أحكامه اح
ــرارات  ــه وتصــدر الق ــث يصــرف راتب ــا، بحي ــرة المنقــول إليه ــا وربطــه بالدائ المنقــول منه

المتعلقــة بــه مــن قبــل هــذه الدائــرة«.1

 1 حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1966/151، مجلة نقابة المحامين األردنية، 1967، ص716.

اوال: اإلطار 
المفاهيمي للنقل 
واالنتداب واإلعارة
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وقــد يكــون النقــل الوظيفــي مكانيــا أو نوعيــا، ويقصــد بالنقــل المكانــي أن يتــم تغييــر 
مــكان عمــل الموظــف مــن مــكان الــى آخــر مــع ممارســته لــذات الوظيفــة التــي كان 
ــا الموظــف أو  ــل فيه ــي يعم ــوزارة أو المؤسســة الت ــل داخــل ال يمارســها ســواء كان النق
خارجهــا،  أمــا النقــل النوعــي فيقصــد بــه نقــل الموظــف مــن وظيفتــه الحاليــة الــى وظيفة 
أخــرى متســاوية معهــا مــن حيــث المســتوى الوظيفــي )الفئــة والدرجــة( ولكنهــا تختلــف 
ــات والســلطات ســواء كان ذلــك داخــل الوحــدة اإلداريــة  عنهــا مــن حيــث المهــام والواجب

التــي يعمــل فيهــا أو فــي إدارة أخــرى.2

تتمثــل اهــداف النقــل الوظيفــي فــي : إعــادة توزيــع الموظفيــن بيــن الدوائــر الحكوميــة 
بمــا يتناســب وحاجتهــا الفعليــة مــن الموظفيــن، الحــد مــن التضخــم الوظيفــي ومحاربــة 
البطالــة المقّنعــة فــي بعــض األجهــزة اإلداريــة التــي توســعت فــي التوظيــف فــي فتــرة من 
الفتــرات وبمــا يزيــد بشــكل كبيــر عــن احتياجهــا الحقيقــي مــن العناصــر البشــرية، إتاحــة 
الفرصــة لإلســتفادة مــن الموظفيــن الزائديــن عــن الحاجــة فــي بعــض الدوائــر الحكوميــة 
ــة تعانــي نقصــا فــي عــدد  ــات حكومي ــالل نقلهــم الــى وزارت أو مؤسس وذلــك مــن خ
الموظفيــن لديهــا مقارنــة مــع حجــم المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا، تبــادل الخبــرات بيــن 
الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة، إكســاب الموظــف مهــارات وخبــرات جديــدة بمــا يســهم 
فــي رفــع كفاءتــه اإلنتاجيــة، ناهيــك عــن امكانيــة التوفيــر علــى خزينــة الدولــة وخاصــة 
فــي ضــوء شــح المــوارد الماليــة لهــا، وتوجيــه األمــوال التــي تصــرف علــى بنــد الرواتــب 
واألجــور الــى مجــاالت أخــرى تنمويــة وحيويــة كالصحــة والتعليــم وغيــر ذلــك مــن المرافــق 

العامــة.

ــع  ــف المتوق ــض الوظائ ــاغلي بع ــدوري لش ــر ال ــة  التدوي ــان سياس ــبق، ف ــا س ــة لم اضاف
ــاء  ــك ان بق ــن الفســاد، ذل ــة م ــة للوقاي ــة فاعل ــرض شــاغلها للرشــوة تشــكل آلي ان يتع
الموظــف العــام فــي موقعــه الوظيفــي لمــدة طويلــة يســاعد الموظــف علــى نســج شــبكة 
عالقــات يخشــى مــن خاللهــا ان تكــون مدخــال لممارســة اعمــال الواســطة والمحســوبية 
والمحابــاة واالســتثمار الوظيفــي وتغليــب الصالــح الخــاص علــى الصالــح العــام، كمــا 
يعــد التدويــر الوظيفــي أحــد متطلبــات تعزيــز الشــفافية االداريــة فــي العمــل المؤسســي، 
وبالــذات للعامليــن فــي المؤسســات االمنيــة والســلك الدبلوماســي والمحافظــات والنيابــة 
العامــة والضرائــب والجمــارك، حيــث يتــم تبنــي سياســة دوريــة النقــل الوظيفــي للوقايــة 
ــع  ــي الموق ــن ف ــار الموظفي ــث ال يســتمر الموظــف الواحــد وخاصــة كب مــن الفســاد  بحي
الواحــد لمــدة طويلــة، الن ذلــك يــؤدي الــى الروتيــن والتعامــل مــع الموقع كحق مكتســب3، 

ويتيــح لــه بيئــة قــد تشــجع علــى التكســب مــن الموقــع الوظيفــي.

ب : ماهية االنتداب
عــزف المشــرع الفلســطيني فــي قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة عــن وضــع 
تعريــف محــدد لالنتــداب الوظيفــي، تــاركا تلــك المهمــة الجتهــاد الفقــه والقضــاء االداريين، 
حيــث يعــرف الفقــه االداري االنتــداب علــى انــه »  وضــع وظيفــي يســمح بوضــع الموظــف 
العــام خــارج الدائــرة التــي ينتمــي إليهــا، أو إشــغال وظيفــة أخــرى غيــر وظيفتــه األصليــة 
ــة«.4  ــه األصلي ــررة لوظيفت ــوق المق ــن الحق ــاءه مســتفيدا م ــع بق ــرة نفســها م ــي الدائ ف
وقــد أشــارت محكمــة العــدل العليــا األردنيــة الــى هــذا المعنــى فــي حكــم لهــا جــاء فيــه أن 
النــدب هــو » تكليــف الموظــف العــام لمــدة مؤقتــة بمهــام وظيفــة أخــرى غيــر وظيفتــه 
التــي يباشــر مهامهــا، ســواء أكان ذلــك باإلضافــة الــى وظيفتــه أو التفــرغ للقيــام بمهــام 

الوظيفــة التــي انتــدب للقيــام بأعبائهــا«.5

تكمــن أهميــة االنتــداب الوظيفــي فــي تمكيــن اإلدارة مــن انجــاز أعمــال وظيفــة شــاغرة 
لــم يتيســر بعــد تعييــن موظــف فيهــا، أو لكــون شــاغلها ليــس علــى رأس عملــه لســبب 
مــا، وقــد يباشــر الموظــف المنتــدب مهــام وظيفتــه األصليــة الــى جانــب الوظيفــة األخــرى 
ــدة  ــة واح ــام وظيف ــؤدي مه ــد ي ــي، وق ــداب الجزئ ــرف باالنت ــا يع ــا، وهــو م ــدب إليه المنت

 2 د. محمد الخاليلة، النظام القانوني إلعارة الموظف العام في القانون األردني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد39،عدد3،2015، ص373.
 3 نعيمة جرب، واقع الشفافية االدارة ومتطلباتها في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، 2011، ص 16. 

 4 د. علي خطار، دراسات في الوظيفة العامة، منشورات الجامعة األردنية، 1998، ص 179.
 5 حكم محكمة العدل العليا األردنية في الدعوى رقم 1990/155، مجلة نقابة المحامين األردنية، 1991، ص822..
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وهــي الوظيفــة التــي نــدب إليهــا، وهــو مــا يعــرف باالنتــداب الكلــي.6

ج : ماهية اإلعارة
لــم يــورد المشــرع الفلســطيني- علــى غــرار األنظمــة الوظيفيــة المقارنــة- تعريفــا محــددا 
ــا  ــن مكتفي ــه والقضــاء اإلداريي ــر للفق ــرك األم ــة، وت ــة المدني ــون الخدم ــي قان ــارة ف لإلع
ــات  ــه اإلداري، يالحــظ أن التعريف ــد الفق ــى صعي ــا. وعل ــة له ــط الناظم باإلشــارة للضواب
الفقهيــة لإلعــارة تتفــق فــي جوهرهــا، وان تفاوتــت فــي اإلشــارة للشــروط الواجــب 
توافرهــا فــي قــرار اإلعــارة، وربمــا يعــود ذلــك الــى تفــاوت التشــريعات نســبيا فــي التعامــل 
مــع هــذه المســألة. حيــث يعــرف جانــب مــن الفقــه المصــري اإلعــارة بأنهــا » قيــام الموظف 
تنفيــذا لقــرار مــن الســلطة المختصــة بعــد موافقتــه الكتابيــة بالعمــل فــي وظيفــة شــاغرة 
فــي جهــة عامــة أجنبيــة غالبــا وبراتــب يتقاضــاه منهــا، مــع احتفاظــه بصلتــه بوظيفتــه 

األصليــة، والتــي يجــوز شــغلها مــع ذلــك إذا كانــت مــدة اإلعــارة ال تقــل عــن ســنة«.7

وقريبــا مــن ذلــك يــرى الفقــه األردنــي أن اإلعــارة هــي عبــارة عــن » وضــع وظيفي يســمح 
لجهــة أخــرى باالســتفادة مــن خبــرات الموظــف العــام مــع بقــاء عالقــة الموظــف المعــار 
بوظيفتــه قائمــة أثنــاء مــدة اإلعــارة، وبذلــك يــؤدي الموظــف المعــار مهمــات وظيفيــة فــي 
غيــر وظيفتــه األصليــة ولــدى الجهــة التــي أعيــر إليهــا رغــم بقــاء عالقتــه الوظيفيــة قائمــة 

مــع الوظيفــة األصليــة«.8

ــي  ــد الدول ــى الصعي ــن األهــداف: فعل ــى مجموعــة م ــذا المعن ــارة به ــق نظــام اإلع ويحق
تمثــل اإلعــارة نوعــا مــن التعــاون بيــن الــدول والهيئــات الدوليــة فــي مجــال تبــادل 
الموظفيــن، بحيــث يمكــن شــغل كثيــر مــن الوظائــف الشــاغرة فــي الــدول الناشــئة التــي 
ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــا عل ــا9. أم ــن مــن أبنائه ــا العــدد الكافــي مــن الموظفي ــر له ال يتوف
فتكســب اإلعــارة موظفــي الدولــة خبــرات جديــدة تنعكــس إيجابــا بالنتيجــة علــى الجهــة 
اإلداريــة المعــار منهــا، كمــا تحقــق اإلعــارة للموظــف امتيــازات ماليــة مــن شــأنها تحســين 
ظروفــه المعيشــية، وتوفيــر فــرص العمــل للمواطنيــن فــي العديــد مــن الــدول، وبخاصــة 

ــرة  التــي تعانــي مــن شــح فــي مواردهــا الطبيعيــة.10 ــدول الفقي ال

ــة بشــقيها  ــة العمومي ــة للوظيف ــة وفحــص التشــريعات الناظم يتضــح مــن خــالل مراجع
المدنــي والعســكري، انــه ال يوجــد إطــار قانونــي موحد تخضع لــه كافة األوضــاع الوظيفية 
المتعلقــة بالنقــل واالنتــداب واإلعــارة ، بــل تتعــدد المرجعيــات القانونيــة الناظمــة لتلــك 
األوضــاع وتختلــف فــي الوظائــف المدنيــة عــن تلــك المطبقــة فــي الوظائــف العســكرية، 

ولذلــك ســنعرض فيمــا يلــي لتلــك المرجعيــات القانونيــة، وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

أ:  اإلطار القانوني الناظم للنقل واالنتداب واإلعارة في الوظائف العامة المدنية
ــة،  ــة المدني ــال الخدم ــي مج ــة ف ــة العمومي ــة للوظيف ــى التشــريعات الناظم باالطــالع عل
يتضــح أن قانــون الخدمــة المدنيــة المعــدل رقــم )4( لســنة 1998 قــد نظــم- الــى جانــب 
ــداب  ــل واالنت ــة بالنق ــد المتعلق ــنة 2005- القواع ــم )45( لس ــه رق ــة ل ــة التنفيذي الالئح
ــة،  ــه التنفيذي ــون والئحت ــذا القان ــب ه ــى جان ــي، وال ــام المدن ــاع الع ــي القط ــارة ف واالع
عالجــت بعــض القوانيــن الناظمــة لطائفــة معينــة مــن الموظفيــن العمومييــن القواعــد 
ــت  ــك فقــد تضمن ــة لذل ــن، إضاف ــداب لهــؤالء الموظفي المتعلقــة بالنقــل واإلعــارة واالنت
ــي  ــتقالل المال ــع باالس ــي تتمت ــة الت ــات العام ــض المؤسس ــة لبع ــة اإلداري ــض األنظم بع
واإلداري قواعــد خاصــة بالنقــل واالنتــداب واإلعــارة لموظفــي تلــك المؤسســات، ناهيــك 
عــن القوانيــن واالنظمــة المتعلقــة بالحكــم المحلــي التــي تضمنــت بعــض القواعــد 
المتعلقــة بنقــل وانتــداب وإعــارة موظفــي الهيئــات المحليــة، ونســتعرض فيمــا يلــي لتلــك 

األطــر القانونيــة وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

 6 حسن عبد الفتاح حسن، مبادئ القانون اإلداري، مكتبة الجالء الجديدة، مصر، 1979، ص 369.
  7 د. ماجد الحلو، القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1996، ص 273.
  8 د. علي خطار، دراسات في الوظيفة العامة، منشورات الجامعة األردنية، 1998، ص 179.

  9 د. نواف كنعان، القانون اإلداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 82.
  10 د. سليمان بطارسة، نظام الوظيفة العامة في المملكة األردنية الهاشمية، الطبعة األولى، 1997، ص 176.

ثانيا : اإلطار القانوني 
الناظم للنقل واالنتداب 
واإلعارة  في  الوظائف 

المدنية والعسكرية 
في فلسطين
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1- قواعــد النقــل واالنتــداب واإلعــارة فــي إطــار قانــون الخدمــة المدنيــة المعــدل 
رقــم )4( لســنة 1998 والئحتــه التنفيذيــة

عالــج قانــون الخدمــة المدنيــة فــي المــواد )57-65( منــه القواعــد المتعلقــة بالنقــل 
واالنتــداب واإلعــارة، وأحــال بشــأن تفاصيــل تلــك األوضــاع الوظيفيــة الــى المــواد )67-

ــة  ــاع الوظيفي ــك األوض ــراءات تل ــي إج ــى ف ــى أن يراع ــة، عل ــة التنفيذي ــن الالئح 82( م
المصلحــة العامــة ومصلحــة العمــل وحســن االســتفادة مــن خدمــات الموظفيــن واالقتصــاد 
فــي النفقــات وذلــك دون اإلضــرار بمصلحــة الموظــف. وباإلطــالع علــى القواعــد والمعاييــر 
الناظمــة للنقــل واالنتــداب واالعــارة الــواردة فــي قانــون الخدمــة المدنيــة والالئحــة 

التنفيذيــة لــه، يتضــح انهــا علــى النحــو االتــي:

يجــوز نقــل الموظــف داخــل فلســطين أو خارجهــا إمــا بطلــب خطــي منــه بعــد موافقــة 	 
ــة  ــة ودون موافق ــرة الحكومي ــن الدائ ــرار م ــاري(، أو بق ــل االختي ــة )النق ــات المختص الجه

ــاري( . ــه مصلحــة العمــل )النقــل اإلجب ــا تقتضي ــك وفــق م الموظــف وذل

ال يجــوز نقــل الموظــف مــن وظيفتــه الــى وظيفــة أخــرى اقــل منهــا درجــة إال بنــاء علــى 	 
موافقتــه الخطيــة، علــى أن ال يؤثــر النقــل علــى اقدميتــه فــي الدرجــة أو حقــه فــي الترقيــة.

يجــوز نقــل الموظــف مــن دائــرة حكوميــة الــى دائــرة أخــرى بنــاء علــى طلبــه وموافقــة 	 
الدائرتيــن المختصتيــن ويصــدر قــرار النقــل مــن الجهــة المختصــة بالتعييــن، ويشــعر 

ــك. ــن بذل ــوان الموظفي دي

يجــوز نقــل الموظــف بنــاء علــى مصلحــة العمــل مــن دائــرة حكوميــة الــى دائــرة حكوميــة 	 
أخــرى بشــرط الحصــول علــى موافقــة رئيــس الدائرتيــن وبعــد التنســيق المســبق مــن 
الديــوان وتوفــر وظيفــة شــاغرة فــي الهيــكل التنظيمــي وجــدول الوظائــف المقــر بالدائــرة 

الحكوميــة التــي ســينقل إليهــا الموظــف.

إذا نقــل الموظــف مــن دائــرة حكوميــة الــى أخــرى يصــرف راتبــه مــع اســتحقاقاته األخــرى 	 
مــن تاريــخ النقــل علــى حســاب موازنــة الدائــرة المنقــول إليهــا، ويرســل ملــف الموظــف 

وكافــة بياناتــه الشــخصية الــى الدائــرة الحكوميــة المنقــول إليهــا.

يتــم نــدب الموظــف بقــرار مــن رئيــس الدائــرة الحكوميــة المختــص بالتنســيق مــع ديــوان . 1
الموظفيــن وفقــا لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة.

ال يكون الندب إال للدوائر الحكومية.. 2

ال يجوز أن تقل الوظيفة المندوب إليها الموظف عن وظيفته األصلية.. 3

 يستمر صرف راتب الموظف المندوب من حساب الدائرة الحكومية المندوب منها.4. 

تكون مدة الندب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. . 5

ال يجــوز نــدب الموظــف مــرة أخــرى لنفــس الجهــة التــي نــدب إليهــا إال بعــد انقضــاء ثــالث . 6
ســنوات مــن عودتــه للعمــل بدائرتــه الحكوميــة األصليــة.

يكــون المندوبــون خاضعيــن إداريــا للجهــة المندوبيــن إليهــا فيمــا يتعلــق باإلشــراف عليهــم . 7
ومحاســبتهم وكتابــة التقاريــر عنهــم وإرســال نســخة عنهــا للدائــرة األصليــة.

يجــوز للجهــة المنــدوب إليهــا الموظــف إنهــاء النــدب إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك . 8
بشــرط إخطــار الموظــف والجهــة المنــدوب منهــا قبــل التاريــخ المقــرر إلنهــاء النــدب بشــهر 
علــى األقــل اال إذا كان هنــاك مــن األســباب مــا يحتــم إنهــاء النــدب فــورًا ويبلــغ الديــوان 

بذلــك.

قواعد  النقل 
الوظيفي

قواعد االنتداب 
الوظيفي
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 قواعد اإلعارة 
الوظيفية

ــه . 9 ــى وظيفت ــرى تبق ــة أخ ــرة حكومي ــى دائ ــة إل ــرة حكومي ــن دائ ــف م ــدب الموظ ــد ن عن
شــاغرة.

تتــم إعــارة الموظــف الــى أيــة حكومــة أخــرى أو منظمــة دوليــة أو إقليميــة أو مؤسســة 	 
عامــة بنــاء علــى طلــب أي منهــا ســواء داخــل فلســطين أو خارجهــا، ويجــوز أن تتــم إعــارة 
ــى  ــة أو مؤسســة ذات نفــع عــام داخــل فلســطين أو ال ــة ســلطة محلي ــى أي الموظــف ال

شــركة تســاهم فيهــا الحكومــة.

يشترط موافقة الموظف الخطية على قرار اإلعارة.

يصــدر قــرار اإلعــارة مــن الجهــة المختصــة بالتعييــن بنــاًء علــى طلــب الجهــة المســتعيرة، 	 
وبالتنســيق المســبق مــع الديــوان، وموافقــة الموظــف كتابــًة علــى قبــول اإلعــارة، ويحــدد 
القــرار: مــدة اإلعــارة، وتاريــخ بدايتهــا، واســم الجهــة المســتعيرة، والشــروط الخاصــة 

باإلعــارة إن وجــدت.

ــم 	  ــراف عليه ــق باإلش ــا يتعل ــتعيرة فيم ــات المس ــا للجه ــن إداري ــارون خاضعي ــون المع يك
ــة. ــرة األصلي ــا للدائ ــخة عنه ــال نس ــم وإرس ــر عنه ــة التقاري ــبتهم وكتاب ومحاس

ال يتقاضــى الموظــف المعــار أثنــاء فتــرة إعارتــه أي جــزء مــن راتبــه، أو أيــة اســتحقاقات 	 
مــن الدائــرة الحكوميــة التــي أعيــر منهــا.

تكــون مــدة اإلعــارة فــي الداخــل ســنة، ويجــوز تجديدهــا كل مــرة لمــدة ســنة أخــرى بحيــث 	 
ال تتجــاوز مــدة اإلعــارة فــي مجملهــا أربــع ســنوات.

ال تتجــاوز مــدة اإلعــارة فــي الخــارج أربــع ســنوات، وال يجــوز إعــارة الموظــف مــرة أخــرى 	 
للخــارج إال بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن عودتــه للعمــل.

ال تحتســب مــدة الخدمــة لغايــات التقاعــد أثنــاء فتــرة اإلعــارة إال إذا دفــع الموظــف او الجهــة 	 
التــي أعيــر اليهــا كامــل العائــدات التقاعديــة المســتحقة عنها.

عنــد إعــارة الموظــف تبقــى وظيفتــه شــاغرة ويجــوز ملؤهــا بصــورة مؤقتــة أو بموجــب 	 
عــدم تجــاوز  شــريطة  مــدة اإلعــارة  عــن  ال تزيــد  عقــد خــاص أو بالوكالــة، ولمــدة 
ــه إلــى وظيفــة  ــد عودتــه أو يتــم تحويل مخصصــات تلــك الوظيفــة، علــى أن تخلــى عن

ــه. أخــرى فــي نفــس درجت

يجــوز للموظــف أن ينهــي إعارتــه قبــل انتهــاء المــدة المرخــص لــه بهــا، وفــي هــذه الحالــة 	 
يجــب العــودة إلــى الدائــرة الحكوميــة المعــار منهــا حــال انتهــاء إعارتــه.

يجــب علــى الموظــف المعــار العــودة إلــى الدائــرة الحكوميــة المعــار منهــا فــورا ويعتبــر فــي 	 
حكــم المتغيــب عــن العمــل مــن تاريــخ انتهــاء مــدة اإلعــارة. 

ال تدخل مدة اإلعارة في حساب رصيد الموظف من اإلجازات السنوية المستحقة له.	 

2- قواعــد النقــل واالنتــداب واإلعــارة فــي إطــار القوانيــن الخاصــة بفئــات معينــة 
مــن الموظفيــن العمومييــن

القوانيــن  التنفيذيــة، عالجــت بعــض  المدنيــة والئحتــه  الخدمــة  قانــون  الــى جانــب 
الوظيفيــة المتعلقــة بفئــات معينــة مــن الموظفيــن العمومييــن القواعــد الخاصــة بنقــل 
وانتــداب وإعــارة هــؤالء الموظفيــن، ونســتعرض فيمــا يلــي بعض النمــاذج لتلــك القوانين 

ــة: الوظيفي
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ــون  ــة العامــة، فقــد نظــم قان ــة عمــل القضــاة وأعضــاء النياب نظــرا لطبيعــة وخصوصي
الســلطة القضائيــة  القواعــد الخاصــة بنقلهــم وانتدابهــم وإعارتهــم، ففيمــا يتعلــق 
ــي: ــو اآلت ــى النح ــي عل ــد وه ــك القواع ــون تل ــن القان ــواد )22-26( م ــت الم ــاة، نظم بالقض

 ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إال برضائهم.	

 يكــون نقــل القضــاة أو ندبهــم بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى، ويعتبــر تاريــخ النقــل 	
أو النــدب مــن تاريــخ التبليــغ بالقــرار. 

 ــه أو 	 ــة إلي ــه أو باإلضاف ــر عمل ــة غي ــال قضائي ــام بأعم ــا للقي ــدب القاضــي مؤقت ــوز ن يج
للقيــام بأعمــال قانونيــة متــى اقتضــت ذلــك مصلحــة وطنيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد 

موافقــة مجلــس القضــاء األعلــى.

 ــا أحــد قضــاة 	 ــة العلي ــل بالمحكم ــا للعم ــدب مؤقت ــى أن ين ــس القضــاء األعل يجــوز لمجل
ــتة  ــدة س ــا لم ــة العلي ــل بالمحكم ــروط العم ــم ش ــق فيه ــن تتواف ــتئناف مم ــم االس محاك
أشــهر قابلــة للتجديــد. كمــا يجــوز لــه أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم االســتئناف أو البدايــة 

للعمــل فــي محكمــة أخــرى مــن ذات الدرجــة لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد.

 ــس 	 ــن رئي ــرار م ــة بق ــات الدولي ــة أو الهيئ ــات األجنبي ــى الحكوم ــي إل ــارة القاض ــوز إع تج
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتنســيب مــن مجلــس القضــاء األعلــى، علــى أن ال تزيــد 
مــدة النــدب أو اإلعــارة عــن ثــالث ســنوات متصلــة إال إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة وطنيــة، 
وال يجــوز نــدب أو إعــارة القاضــي إال إذا كان قــد أمضــى الســنوات األربعــة الســابقة فــي 

عملــه بدوائــر المحاكــم واســتوفى تقاريــر الكفايــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بأعضــاء النيابــة العامــة، فقــد عالجــت المــادة)65( مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة القواعــد الخاصــة بنقلهــم وانتدابهــم، دون اإلشــارة الــى كيفيــة إعارتهــم، 
ــارج  ــم خ ــة ونقله ــة العام ــل أعضــاء النياب ــكان عم ــن م ــم تعيي ــادة، يت ــذه الم ــا له ووفق
دائــرة المحكمــة المعينيــن أمامهــا بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى اقتــراح مــن النائــب 
العــام ، ويكــون نقلهــم داخــل دائــرة المحكمــة التــي يعملــون بهــا أو ندبهــم خارجهــا بقــرار 
مــن النائــب العــام علــى أال تزيــد مــدة النــدب علــى ســتة أشــهر،  وفيمــا عــدا النائــب العــام 
ــر  ــة العامــة فــي غي ــد مــدة عمــل أعضــاء النياب والنائــب العــام المســاعد ال يجــوز أن تزي

الدوائــر عــن أربــع ســنوات منــذ توافــر شــروط العمــل بالدوائــر.

ــارة  ــل واإلع ــق بالنق ــا يتعل ــم فيم ــري عليه ــم، فتس ــي المحاك ــق بموظف ــا يتعل ــا فيم أم
واالنتــداب القواعــد الــواردة فــي قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة وذلــك وفقــا 

ــة. ــون الســلطة القضائي ــن قان ــادة )79( م لمنطــوق الم

وفقــا ألحــكام المــادة )5( مــن قانــون الســلك الدبلوماســي، يصنــف العاملــون فــي وزارة 
الخارجيــة الــى قســمين، موظفــون إداريــون ويخضعــون ألحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة 
فــي كل مــا يتعلــق بشــؤونهم بمــا فــي ذلــك النقــل واالنتــداب واإلعــارة، وعاملــون 
ــواردة فــي قانــون الســلك الدبلوماســي .  فــي الســلك الدبلوماســي يخضعــوا للقواعــد ال
ــون الســلك الدبلوماســي، والمــواد )12-6(  ــى المــواد )7،10،24( مــن قان وباالطــالع عل
مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )374( لســنة 2005، يتضــح 
انــه فيمــا يتعلــق بنقــل موظفــي الســلك الدبلوماســي، تتــم عمليــة النقــل والنــدب بقــرار 
مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب وزيــر الخارجيــة فيمــا يتعلــق بالســفير، أمــا بقيــة موظفــي 
ــاء علــى توصيــة لجنــة  الســلك الدبلوماســي فيتــم نقلهــم بقــرار مــن وزيــر الخارجيــة بن
موظفــي الســلك الدبلوماســي. أمــا فيمــا يتعلــق بالنــدب، فيجــوز لوزيــر الخارجيــة نــدب احد 
موظفــي الســلك للعمــل فــي إحــدى هيئــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لمــدة ســنة 
قابلــة للتجديــد. وفيمــا يتعلــق باإلعــارة، يجــوز إعــارة موظــف الســلك للعمــل فــي منظمــة 
إقليميــة أو دوليــة معينــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب وزيــر الخارجيــة 
ــارة  ــوز إع ــنوات، وال يج ــس س ــن خم ــد ع ــرط أن ال تزي ــارة بش ــدة اإلع ــد م ــوز تجدي ويج

الموظــف للعمــل إال بعــد مضــي خمــس ســنوات علــى عودتــه لــوزارة الخارجيــة.

 قانون السلك

الدبلوماسي رقم )13(

لسنة 2005 والئحته

التنفيذية

قانون السلطة 
القضائية رقم )1( 

لسنة 2002
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3- قواعــد النقــل واالنتــداب واإلعــارة فــي إطار المؤسســات العامة ذات االســتقالل 
المالي واإلداري

تتمتــع المؤسســات العامــة ذات االســتقالل المالــي واإلداري بصالحيــة العمــل بموجــب 
أنظمــة ماليــة وإداريــة خاصــة بهــا صــادرة عــن مجلــس الــوزراء  تتالئــم وطبيعــة عملهــا، 
وبمراجعــة بعــض األنظمــة اإلداريــة لتلــك المؤسســات بخصــوص النقــل واالنتــداب 
ــددت  ــا تع ــائل، وإنم ــك المس ــم تل ــدة لتنظي ــة موح ــع آلي ــم تتب ــا ل ــظ أنه ــارة، يالح واإلع

ــي: ــى النحــو االت ــك عل ــات وذل اآللي

مؤسســات عامــة يخضــع موظفيهــا لقواعــد النقــل واالنتــداب واإلعــارة 	 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون الخدمــة المدنيــة:

ــة  ــن وهيئ ــرى والمحرري ــؤون األس ــة ش ــات هيئ ــك المؤسس ــى تل ــة عل ــرز األمثل ــن أب وم
ــن- التابعــة  ــة شــؤون األســرى والمحرري ــع هيئ ــث تتمت مقاومــة الجــدار واالســتيطان. حي
ــن  ــادة )2( م ــب الم ــي واإلداري بموج ــتقالل المال ــطينية-  باالس ــر الفلس ــة التحري لمنظم
المرســوم المنشــئ لهــا رقــم )16( لســنة 2014، وقــد نــص القــرار الرئاســي بشــأن نظــام 
عمــل هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن رقــم )58( لســنة 2015 فــي المــادة)17( منــه 
علــى خضــوع موظفــي الهيئــة فــي كل مــا يتعلــق بهــم- بمــا فــي ذلــك النقــل واالنتــداب 
واإلعــارة- ألحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة. واألمــر ذاته يقال بالنســبة 
لهيئــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان، حيــث تتمتــع الهيئــة- التابعة لمجلس الــوزراء- بموجب 
المــادة )2( مــن المرســوم المنشــئ لهــا رقــم )46( لســنة 2014 باالســتقالل المالــي 
ــة مقاومــة الجــدار واالســتيطان  ــرار الرئاســي بنظــام عمــل هيئ ــد نــص الق واإلداري، وق
رقــم )108( لســنة 2015 فــي المــادة )18( منــه علــى خضــوع موظفــي الهيئــة فــي كل 

مــا يتعلــق بهــم ألحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة.

مؤسســات عامــة يخضــع موظفيهــا لتعليمــات النقــل واالنتــداب واإلعــارة 	 
ــا ــس إدارته ــن مجل ــادرة ع الص

ــن  ــادة )50( م ــت الم ــث نص ــطينية، حي ــد الفلس ــة التقاع ــك هيئ ــى ذل ــة عل ــن األمثل وم
النظــام اإلداري لموظفــي هيئــة التقاعــد رقــم )3( لســنة 2015 علــى أن » تســري علــى 

ــداب«. ــق بالنقــل واإلعــارة واالنت ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــة تعليمــات مجل موظفــي الهيئ

 مؤسســات عامــة يخضــع موظفيهــا لقواعــد النقــل واالنتــداب واإلعــارة 	 
المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة اإلداريــة الخاصــة بهــا.

ــث تضمــن نظــام  ــة مكافحــة الفســاد وســلطة النقــد، حي ــك هيئ ــى ذل ــة عل ومــن األمثل
موظفــي هيئــة مكافحــة الفســاد رقــم )7( لســنة 2011  فــي المــادة )33( منــه قواعــد 
خاصــة لنقــل موظفــي الهيئــة، وأجــاز النظــام فــي المــادة )35( منــه للهيئــة شــغل 
الوظائــف الشــاغرة لديهــا بطريقــة االســتعارة مــن أي وزارة أو دائــرة حكوميــة أو مؤسســة 
رســمية عامــة وفقــا للتشــريعات النافــذة، ولــم يتطــرق النظــام فــي الوقــت ذاتــه لكيفيــة 

ــة. ــداب موظفــي الهيئ انت

كذلــك الحــال بالنســبة لســلطة النقــد ، حيــث تضمــن نظــام موظفــي ســلطة النقــد رقــم 
)109( لســنة 2011 فــي المــواد )43،45،46( منــه أحكامــا خاصــة بنقــل وانتــداب وإعــارة 

الموظفيــن العامليــن فيهــا. 

4- قواعد النقل واالنتداب واالعارة بالنسبة لموظفي الهيئات المحلية
وفقــا لقانــون الهيئــات المحليــة رقــم )1( لســنة 1997 وبالذات المــادة )2/19( منه، يخضع 
موظفــي الهيئــات المحليــة فيمــا يتعلــق بشــؤونهم الوظيفيــة لنظــام يصــدر عــن مجلــس 
ــم  ــرار رق ــوزراء ق ــس ال ــد أصــدر مجل ــك فق ــى ذل ــذا الخصــوص، واســتنادا عل ــوزراء به ال
ــم يتعــرض هــذا النظــام  ــة، ول ــات المحلي )1( لســنة 2009 بشــأن نظــام موظفــي الهيئ
لمســألة انتــداب واعــارة موظفــي الهيئــات المحليــة، وبالتالــي تطبــق بشــأن ذلــك االحــكام 
الــواردة فــي قانــون الخدمــة المدنيــة والئحتــه التنفيذيــة اســتنادا لمــا ورد فــي المــادة )44( 
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مــن هــذا النظــام، امــا فيمــا يتعلــق بنقــل موظفــي الهيئــات المحليــة فقــد عمــل النظــام 
علــى وضــع بعــض القواعــد المتعلقــة بذلــك فــي المــواد )25،41( منــه. 

ــة 	  ــف العام ــي الوظائ ــارة ف ــداب واإلع ــل واالنت ــم للنق ــي الناظ ــار القانون اإلط
العســكرية

باالطــالع علــى التشــريعات الناظمــة للوظيفــة العموميــة فــي مجــال الخدمــة العســكرية، 
يتضــح أن قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005 قــد 
تضمــن القواعــد المتعلقــة بنقــل وانتــداب وإعــارة موظفــي األجهــزة األمنيــة )الشــرطة، 
الدفــاع المدنــي، األمــن الوطنــي، األمــن الوقائــي، الضابطــة الجمركيــة، االســتخبارات 
ــرات  العســكرية(، و القواعــد ذاتهــا هــي التــي تطبــق كذلــك علــى موظفــي جهــاز المخاب
العامــة وذلــك عمــال بأحــكام المــادة )35( مــن قانــون المخابــرات العامــة رقــم )17( لســنة 
2005، حيــث نصــت تلــك المــادة علــى انــه » بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون 
تســري علــى العامليــن أحــكام قانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن الفلســطينية مــن حيــث 
التعييــن واألقدميــة والترقيــة والنــدب واإللحــاق والنقــل واإلعــارة والبعثــات الدراســية 

ــازات،....«.  ــب واألج والروات

ــه قــد  ــون الخدمــة فــي قــوى األمــن، يتضــح أن المــواد )54-66( من ــى قان وبالرجــوع ال
ــطينية  ــن الفلس ــوى األم ــي ق ــداب موظف ــارة وانت ــل وإع ــة بنق ــد المتعلق ــت القواع عالج

ــى النحــو اآلتــي: ــك عل وذل

يقصــد بالنــدب أن يخــدم الضابــط بعيــدًا عــن وحــدات القــوة المعيــن للخدمــة فيهــا، . 1
لمــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات. 

ــص تمديــد . 2 ــة الضبــاط وتصديــق مــن الوزيــر المخت يجــوز بقــرار مســبب مــن لجن
ــط.  ــدة فق ــنة واح ــدب س الن

يتــم النــدب خــارج أيــة قــوة مــن قــوى األمــن للضبــاط مــن جميــع الرتــب بقــرار مــن . 3
لجنــة الضبــاط وتصديــق مــن الوزيــر المختــص. 

إذا نقل الضابط من ندب آلخر تحسب له مدة الندب من تاريخ ندبه األول.. 4

تتــم النــدب مــرة واحــدة فــي العــام فيمــا بيــن شــهري يوليــو وســبتمبر، وذلــك فيمــا . 5
عــدا الحــاالت الضروريــة التــي يقتضــي األمــر فيهــا إجــراء نــدب فــي غيــر هــذه األوقــات.

ــه، و . 6 ــة أعلــى مــن رتبت يجــوز أن ينــدب الضابــط لشــغل وظيفــة مخصــص لهــا رتب
يفضــل نــدب الضابــط الــذي لــم يســبق ندبــه مــن قبــل، وال يجــوز إعــادة ندبــه قبــل 

مضــي ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء أخــر نــدب لــه.

ــة مــن الحــاالت . 7 ــة حال ــل المــدة المحــددة فــي أي ــو قب يجــب إنهــاء نــدب الضابــط ول
اآلتيــة: 1. إذا قصــر فــي دورات التأهيــل الحتميــة. 2. إذا كتــب عنــه تقريــر كفــاءة غيــر 

مــرض وأقرتــه لجنــة الضبــاط. 3. إذا تقــرر اتخــاذ عقوبــة تأديبيــة بحقــه.

ال ينقــل الضابــط مــن وحدتــه إال عنــد الضــرورة القصــوى وال يجــوز نقــل الضابــط مــن 	 
ــي  ــا إال ف ــدم فيه ــي يخ ــوة الت ــي ذات الق ــرى ف ــى أخ ــدة إل ــن وح ــل م ــدم فأق ــة مق رتب
الحــاالت اآلتيــة: 1. التعييــن فــي وظائــف القيــادة أو أركان القــوات والمناطــق. 2. التعييــن 
فــي الوظائــف الفنيــة أو اإلداريــة. 3. تســوية مرتبــات الوحــدات فــي أيــة قــوة مــن قــوى 
األمــن عقــب حركــة ترقيــات عامــة فيهــا. 4. التأهيــل لتولــي منصــب قيــادة فــي أي مــن 

قــوى األمــن. 

ال يحــق للضابــط أن يختــار الخدمــة فــي وحــدة معينــة مــن وحــدات القــوة التــي يخــدم 	 

قواعد االنتداب 
الوظيفي

قواعد النقل

الوظيفي
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ــط ألســباب  ــك يجــوز للضاب ــه حســب دواعــي الخدمــة ، ومــع ذل ــم تعيين ــا يت ــا، وإنم فيه
قويــة أن يقــدم طلبــًا كتابيــاً بنقلــه مــن وحدتــه إلــى وحــدة أخــرى، فــي نفــس القــوة، 

ــًا للخدمــة فيهــا . يكــون الئقــاً طبي

 يتــم نقــل الضابــط مــن رتبــة عقيــد والرتــب التــي تعلوهــا بقــرار مــن لجنــة الضبــاط، و 	 
يتــم نقــل الضابــط مــن رتبــة مقــدم والرتــب التــي تقــل عنهــا طبقــًا للنظــم التــي تضعهــا 

الــوزارة المختصــة.

ــو وســبتمبر مــن كل عــام إال فــي 	  ــن شــهري يولي  تجــري التنقــالت مــرة واحــدة فيمــا بي
ــر هــذه التنقــالت. ــا إجــراء التنقــالت فــي غي ــي يقتضــي األمــر فيه ــة الت الحــاالت الضروري

يجــوز نقــل الضابــط مــن وحــدة إلــى أخــرى فــي ذات القــوة مــن قــوى األمــن إذا اقتضــت 	 
المصلحــة العامــة ذلــك، ويتــم هــذا النقــل بقــرار مــن القائــد المختــص وتصديــق الوزيــر 

المختــص.

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة- رغــم عــدم صدورهــا-  فــي قــوى االمــن قواعد 	 
وشــروط نقــل ضبــاط الصــف واالفــراد العامليــن فــي الخدمــة العســكرية في قــوى االمن.

ــة، . 1 ــة والدولي ــة واألجنبي ــة المحلي ــات المدني ــات والهيئ ــى الحكوم ــط إل ــارة الضاب ــوز إع يج
ــة شــروط  ــة، وتحــدد الالئحــة التنفيذي ــط كتاب ــة الضاب ــارة موافق ــام اإلع ويشــترط إلتم

ــا. ــارة وأوضاعه اإلع

ال يجــوز أن يعــار الضابــط لمــدة تتجــاوز ثــالث ســنوات مــا لــم تكــن اإلعــارة خــارج الوطــن . 2
فيجــوز أن تمتــد لســنة رابعــة فقــط.

تعتبــر مــدة اإلعــارة للضبــاط وضبــاط الصــف واالفــراد مــدة خدمــة فــي قوى األمــن، ويجب . 3
دفــع االســتحقاقات التقاعديــة عــن تلــك المــدة حتــى لــو لــم ينــص القانــون صراحــة علــى 
ــديد  ــة تس ــيء وكيفي ــد ش ــراض التقاع ــنوات الغ ــاب الس ــح الن احتس ــكل صري ــك بش ذل

االشــتراكات التقاعديــة شــيء اخــر.

ــر 4.  ــن الوزي ــق م ــاط وتصدي ــة الضب ــن لجن ــة م ــارة بتوصي ــم اإلع ــوال تت ــع األح ــي جمي  ف
المختــص.

تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة فــي قــوى االمــن- رغــم عــدم صدورهــا-  . 5
شــروط االعــارة واوضاعهــا لضبــاط الصــف واالفــراد.

أ : مدى وجود خطط وسياسات مكتوبة ومعلنة للنقل واالنتداب واإلعارة
يتضــح مــن خــالل مراجعــة خطــة التنميــة الوطنيــة لألعــوام 2014-2016 وتحديــدا فــي 
ــى أن  ــارة ال ــت باإلش ــة اكتف ــات، أن الخط ــاء المؤسس ــيد وبن ــم الرش ــاع الحك ــال قط مج
ــكادر البشــري علــى  ــة ال ــاء المؤسســي وتنمي الحكومــة ســتعمل فــي إطــار اســتكمال البن
ــك السياســات االســتمرار فــي  ــن تل ــة، ومــن بي ــة مــن السياســات ذات األولوي ــذ جمل تنفي
تحديــث اإلدارة العامــة وترشــيق الدوائــر الحكوميــة ورفــع كفــاءة األداء للعامليــن فــي 
القطــاع الحكومــي وزيــادة فعاليتهــم واســتكمال اإلطــار التشــريعي فــي مجــال اإلصالحــات 

ــة والمعلومــات.11  ــر اإلجــراءات ونظــم الرقاب ــة وتطوي ــة واإلداري المالي

ــة الفلســطينية لألعــوام 2017- ــدة السياســات الوطني ــه يقــال بالنســبة ألجن واألمــر ذات
2022، حيــث لــم تتبنــى هــي األخــرى أيــة سياســة واضحــة للنقــل واالعــارة واالنتــداب 
فــي القطــاع العــام، وان كانــت قــد أشــارت ضمــن األولويــة الوطنيــة الخامســة » الحكومــة 
الفعالــة«، الــى أن الحكومــة ســتعمل فــي إطــار هــذه األولويــة علــى تنميــة المــوارد 
البشــرية فــي قطــاع الخدمــة المدنيــة وإدارتهــا بفعاليــة، إضافــة الــى إصــالح المؤسســات 

العامــة وإعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا فــي تقديــم الخدمــات.12
 11 خطة التنمية الوطنية الفلسطينية لألعوام 2014-2016، ص 51-50.

 12 أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 2017-2022، ص 34-32.

قواعد اإلعارة 
الوظيفية

ثالثا: الممارسة 
الواقعية للنقل 

واالنتداب واإلعارة 
في القطاع العام 

الفلسطيني
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ــرار  ــخ 2017/4/18 ق ــطيني بتاري ــس الفلس ــدر الرئي ــد اص ــبق، فق ــا س ــى م ــا عل وعطف
ــا يتوافــق  ــر االداري بم ــي للتطوي ــق وطن ــم )39( لســنة 2017 بتشــكيل فري رئاســي رق
واجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022( برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة كل مــن 
ــم  ــة والتعلي ــر التربي ــي، وزي ــر الحكــم المحل ــر العــدل، وزي ــط، وزي ــة والتخطي ــر المالي : وزي
العالــي، وزيــر الصحــة، رئيــس ديــوان الموظفيــن العــام. وقــد تــم االجتمــاع االول للفريــق 
الوطنــي بتاريــخ 2017/8/10 لمناقشــة العديــد مــن القضايــا والخطــط المنــوي اتخاذهــا 
لتكريــس التطويــر اإلداري لكافــة القطاعــات والمؤسســات العامــة بمــا يتوافــق مــع اجنــدة 
السياســات الوطنيــة )2017-2022(، وخلــص االجتمــاع الــى ضــرورة عمــل الفريــق 
الوطنــي للتطويــر اإلداري علــى تعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، 
وكافــة المؤسســات الشــريكة، للوصــول الــى نظــام اداري عصــري يشــمل كافــة مناحــي 
ــى ارض  ــك عل ــة ذل ــم ترجم ــة »المواطــن أوال«، ويت ــور سياســة الحكوم ــاة. وان مح الحي
الواقــع مــن خــالل االرتقــاء بالعمــل وتعزيــز مؤسســات الدولــة، وتقديــم افضــل الخدمــات 

للمواطنيــن وتطويرهــا فــي كافــة القطاعــات.

ب:  التدوير الوظيفي والوقاية من الفساد
ــذات فــي بعــض  ــة للحــد مــن الفســاد وبال ــد النقــل الوظيفــي احــد األســاليب الوقائي يع
الوظائــف ذات االحتــكاك المباشــر بالجمهــور، إذ أن بقــاء الموظــف لفتــرة طويلــة فــي 
ــار  ــبة النتش ــة مناس ــاد بيئ ــا إيج ــض عنه ــد تتمخ ــات ق ــاء عالق ــى بن ــاعده عل ــه يس عمل
الواســطة والمحســوبية والمحابــاة وتعــارض المصالــح ، مــن هنــا فقــد ســعت بعــض الدول 
الــى تبنــي سياســات خاصــة للتدويــر الوظيفــي، وكان مــن بيــن أهــداف تلــك السياســات 
تجســيد مبــدأ العدالــة واإلدارة النزيهــة كمطلــب حتمــي لتعزيــز جهــود التنميــة المســتدامة 
مــن جهــة، واســتكمال منظومــة القوانيــن المعــززة للشــفافية ومكافحــة الفســاد مــن جهــة 

أخــرى.13

ولــدى فحــص الواقــع الفلســطيني، يالحــظ عــدم وجــود سياســات خاصــة بالتدويــر 
الوظيفــي وذلــك كأحــد األســاليب الوقائيــة لمكافحــة الفســاد، إال أن ذلــك ال ينفــي 
وجــود بعــض الممارســات العمليــة للتدويــر الوظيفــي فــي بعــض األجهــزة والمؤسســات 
كجهــاز الضابــط الجمركيــة ومجلــس القضــاء األعلــى والنيابــة العامــة، حيــث يعمــد جهــاز 
الضابطــة الجمركيــة بشــكل دوري الــى إجــراء تنقــالت لموظفيــه بيــن مختلــف المحافظــات 
وذلــك لتدعيــم عملــه مــن جهــة والحيلولــة دون اســتغالل بعــض الموظفيــن لموقعهــم 
ــث  ــى، حي ــس القضــاء األعل ــال بالنســبة لمجل ــك الح ــرى14. كذل ــة أخ ــن جه ــي م الوظيف
تصــدر فــي شــهر تمــوز مــن كل عــام تشــكيلة قضائيــة تتضمــن تدويــر نســبة عاليــة مــن 
القضــاة الــى مواقــع قضائيــة مختلفــة ومتنوعــة.15 واالمــر ذاتــه يقــال بالنســبة للنيابــة 
العامــة، حيــث درج العــرف لــدى النيابــة ان يكــون هنــاك تشــكيلة ســنوية العضــاء النيابــة 

العامــة متزامنــة مــع التشــكيلة القضائيــة.16

13 انظر بخصوص ذلك قانون التدوير الوظيفي اليمني رقم )31( لعام 2009، وقانون التدوير الوظيفي العراقي لعام 2010.  
14 مقابلة مع المقدم راضي كتانة مدير األمن والرقابة في جهاز الضابطة الجمركية بتاريخ 2017/5/10 

15 مقابلة مع السيد محمد شراكة، مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية في مجلس القضاء األعلى ، بتاريخ 2017/5/12. 
16 مقابلة مع السيد رامي حلبية، رئيس نيابة دعاوى الحكومة بتاريخ 2017/6/6. 
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ــم  ــة عمله ــي طبيع ــن ال تقتض ــض الموظفي ــاك بع ــان هن ــك ف ــن ذل ــس م ــى العك وعل
ــك أن  ــي، ذل ــاع المدن ــاز الدف ــي جه ــال بالنســبة لموظف ــا هــو الح ــي كم ــر الوظيف التدوي
األعمــال الخدماتيــة التــي يؤديهــا موظفــو الجهــاز ال يخشــى معهــا اســتغالل هــؤالء 
الموظفيــن لمواقعهــم الوظيفيــة أو ارتكابهــم ألعمــال تنطــوي علــى واســطة ومحســوبية 
ومحابــاة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك يســعى الجهــاز الــى أن يخــدم موظفيــه كل فــي 
ــي  ــا وبالتال ــكن فيه ــي يس ــة الت ــس المنطق ــة وتضاري ــه بطبيع ــك لمعرفت ــه وذل منطقت

ــة.17 ــاءة وفعالي ــاز بكف ــن الجه ــة م ــات المطلوب ــى أداء الخدم ــدر عل ــون اق يك

ــداب  ــة االنت ــر آلي ــة عب ــات العام ــض المؤسس ــة لبع ــات الوظيفي ــد االحتياج ج : س
والتدويــر الوظيفــي مــن خــالل الموظفيــن الفائضيــن عــن الحاجــة لــدى مؤسســات 

اخــرى بــدال مــن تعييــن موظفيــن جــدد.18 
تعانــي بعــض المؤسســات العامــة وخاصــة فــي بعــض االجهــزة االمنيــة مــن نقــص فــي 
عــدد موظفيهــا مقارنــة مــع حجــم المهــام الموكلــة اليهــا وبالــذات اجهــزة الدفــاع المدنــي 
والشــرطة والضابطــة الجمركيــة، وقــد ســبق واشــار تقريــر الفســاد الســنوي الصــادر عــن 
ائتــالف امــان عــام 2016 ضمــن توصياتــه الــى مطالبــة الســيد الرئيــس ورئيــس الــوزراء 
ــة  ــزة االمني ــداد االجه ــي اع ــاملة ف ــالح ش ــة اص ــداد خط ــرة  باع ــة بالمباش ــر الداخلي ووزي
وعناصرهــا وتبنــي مبــدأ تدويــر عــدد كبيــر منهــم للعمــل فــي جهــاز الشــرطة نظــرا للحاجــة 

الماسة لهم لحماية القانون وحسن تنفيذه وخدمة المواطنين.19 

17 مقابلة مع النقيب انس ريان ، مدير الموارد البشرية في جهاز الدفاع المدني بتاريخ 2017/5/15. 
19.  اشار التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن » مراجعة االنفاق العام« بتاريخ 2016/9/10 الى انه على الرغم من ان العدد االجمالي لموظفي السلطة الوطنية 
الفلسطينية ليس بكبير اال ان هناك فائض في بعض الحاالت، حيث يقدر عدد افراد االمن وفقا لهذا التقرير ما يقارب )65000( موظفا، وقد ال يعتبر هذا الرقم كبيرا 

في منطقة الشرق االوسط ولكنه كبير جدا وفقا للمعايير الدولية ) اي ما يقرب من 10 افراد لكل 1000 نسمة، مقارنة مع المتوسط العالمي بنسنبة 1000/4.5(. تقرير 
 www. albankaldawli.org :منشور على الصفحة االلكترونية للبنك الدولي

19 االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة- امان، تقرير الفساد السنوي لعام 2016، ص 75. 

ــن  ــوان الموظفي ــدد دي ح
وظيفــة   )30( العــام 

ــة  ــة المدني ــي الخدم ــة ف حساس
الوظيفــي  التدويــر  تســتدعي 
ويعمــل  باســتمرار،  عليهــا 
الحالــي  الوقــت  فــي  الديــوان 
علــى تحديــد المعاييــر الفنيــة 
والمــدد الزمنيــة الالزمــة الجــراء 

التدويــر.1 ذلــك 

بمــكان  الضــرورة  مــن 
رســمية  سياســة  تبنــي 

ووضــع نظــم وإجــراءات خاصــة 
للتدويــر الوظيفــي فــي القطــاع 
بشــقيه  الفلســطيني  العــام 
المدنــي والعســكري مــن جهــة، 
تدويــر  إجــراء  علــى  والعمــل 
وظيفــي وبشــكل دوري لبعــض 
اللذيــن  الموظفيــن  فئــات 
تقتضــي طبيعــة عملهــم ذلــك 
وموظفــي  الصناديــق  كأمنــاء 
والضرائــب  المســتودعات 
ــائقين  ــي الس ــارك وفاحص والجم

وغيرهــم.



ــة  ــي الضف ــة ف ــة الجمركي ــاز الضابط ــي جه ــدد موظف ــغ ع بل
الغربيــة حتــى شــهر 2017/5 مــا يقــارب )590( موظــف، 
ويعتبــر هــذا العــدد قليــلا للغايــة قياســا مــع حجــم المهــام 
والصعوبــات التــي يواجههــا الجهــاز للقيــام بمهامــه علــى 
الوجــه االكمــل، ويقــدر القائميــن علــى الجهــاز حاجــة الجهــاز 
ــق  ــة المناط ــي كاف ــا ف ــف تقريب ــى )3500( موظ ــة ال الفعلي
الخاضعــة لســيطرة الســلطة الوطنيــة خاصــة في ضــوء عملهم 
ــة فــي الحصــول  ــاك صعوب ــات، ولكــن هن وفــق نظــام المناوب
علــى هــذا العــدد نظــرا لقلــة االحداثيــات الوظيفيــة المخصصــة 
للجهــاز ضمــن الموازنــة العامــة، ووجــود صعوبــة فــي التدويــر 
ــك  ــة وذل ــة الجمركي ــاز الضابط ــى جه ــرى ال ــزة اخ ــن اجه م
ــة  ــة والتخصصي ــة المعرفي ــاز والطبيع ــل الجه ــة عم لخصوصي
لموظفــي الجهــاز مــن ناحيــة ، وصعوبــة تخلــي االجهــزة 
االمنيــة االخــرى عــن موظفيهــا اللذيــن عملــت علــى تأهيلهــم 

ــة لديهــا.2 واعدادهــم للخدم

الضفــة  فــي  المدنــي  الدفــاع  عــدد موظفــي جهــاز  يبلــغ 
ــاج الجهــاز اضافــة  ــا، ويحت ــارب )1230( موظف ــا يق ــة م الغربي
لذلــك تقريبــا ل )500( موظــف وذلــك حتــى يغطــي بكفــاءة 
ــي  ــه ف ــاق عمل ــن نط ــة ضم ــق الواقع ــة المناط ــة كاف وفاعلي
المــدن والقــرى والمخيمــات، ولكــن هنــاك صعوبــة كذلــك فــي 
الحصــول علــى هــذا العــدد، حيــث لــم يتــم توظيــف اي عنصــر 
اضافــي للجهــاز منــذ عــام 2012 ، ويقتصــر االمــر علــى حــاالت 
االســتبدال نتيجــة للتقاعــد والوفــاة واالســتقالة وهــي حــاالت 
قليلــة نســبيا، اضافــة الــى عــدم كفايــة االحداثيــات الوظيفيــة 

ــة العامــة.3 ــي ضمــن الموازن المقــررة لجهــاز الدفــاع المدن

ــغ عــدد موظفــي جهــاز الشــرطة فــي الضفــة الغربيــة مــا  يبل
ــى دراســات  ــاء عل ــاج الجهــاز بن يقــارب )8000( موظــف، ويحت
علميــة وفــي ضــوء االحتياجــات الفعليــة الــى  مــا يقــارب 
)3000( موظــف اضافــي4، ومــا قيــل بشــأن االجهــزة االمنيــة 

ــى جهــاز الشــرطة. ــك عل ــق كذل ــاله ينطب المشــار اليهــا اع
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د:  النقل الى ديوان الموظفين العام بطالة وظيفية مقنعة
صــدرت فــي الســنوات االخيــرة قــرارات رئاســية بنقــل بعــض الموظفيــن مــن المؤسســات 
العامــة الــى ديــوان الموظفيــن العــام باعتمادهــم المالــي وبنفــس درجاتهــم الوظيفيــة، 
ــرارات  ــك الق ــدر تل ــن، وتص ــار الموظفي ــن كب ــب م ــي الغال ــن ف ــؤالء الموظفي ــون ه ويك
فــي العــادة تحــت مظلــة المصلحــة العامــة، حيــث لــم تعتــاد الحكومــة عــن االفصــاح عــن 
ــم  ــع بعضه ــري م ــمي اج ــق رس ــة تحقي ــت نتيج ــو كان ــى ل ــك حت ــة لذل ــباب الحقيقي االس
ــن  ــوان الموظفي ــدى دي ــدوام الوظيفــي ل ــا بال ــن فعلي ــث ال يلتحــق هــؤالء الموظفي . حي
العــام، وانمــا يصبحــوا بــال وظيفــة مــع اســتمرارهم فــي تقاضيهــم لمرتباتهــم وحقوقهــم 
الماليــة كاملــة، وينطــوي هــذا االجــراء علــى بطالــة وظيفيــة مقنعــة كمــا يشــكل هــدرا 
ــوان  ــى دي ــل ال ــميته “ نق ــى تس ــح عل ــا اصطل ــون م ــي القان ــد ف ــام، وال يوج ــال الع للم
الموظفيــن العــام” ، وانمــا الموجــود ان الدوائــر الحكوميــة تلتــزم بابــالغ ديــوان الموظفيــن 
العــام عــن الوظائــف الفائضــة لديهــا بشــكل ســنوي ويبقــى هــؤالء الموظفيــن علــى رأس 
عملهــم فــي وظائفهــم االصليــة ويتــم نقلهــم الــى مؤسســات اخــرى عندمــا يكــون هنــاك 
حاجــة لذلــك. ويوضــح الجــدول االتــي القــرارات المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية مــن شــهر 
ــوان  ــى دي ــة ال ــن مــن مؤسســاتهم المختلف ــة بنقــل موظفي 4/2017-4/2013 والمتعلق

الموظفيــن العــام:

العددالتاريخالقرار

)ف،خ( 1- الســيد  نقــل  بشــأن   2013 لســنة   )20( رقــم  قــرار 
مــن االكاديميــة الفلســطينية للعلــوم االمنيــة الــى ديــوان 

العــام الموظفيــن 

20/4/2013101

قــرار رقــم )29( لســنة 2013 بشــأن نقــل الســيد )أ،ح( مــن 2-
وزارة شــؤون المــرأة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

12/5/2013101

ــم )31( لســنة 2013 بشــأن نقــل الســيد )ح،خ( مــن 3- ــرار رق ق
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي وزارة العمــل ال

4/6/2013101

قــرار رقــم )43( لســنة 2013 بشــأن نقــل الســيدة )م،م( مــن 4-
وزارة الماليــة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

20/7/2013102

ــن 5- ــيد )ي،ز( م ــل الس ــأن نق ــنة 2013 بش ــم )64( لس ــرار رق ق
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــة ال وزارة المالي

17/9/2013102

قــرار رقــم )65( لســنة 2013 بشــأن نقــل الســيد )أ،ح( مــن 6- 
وزارة الماليــة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

17/9/2013102

ــن 7-  ــيد )ر،ف( م ــل الس ــأن نق ــنة 2014 بش ــم )18( لس ــرار رق ق
ــن  ــوان الموظفي ــى دي ــى للشــباب والرياضــة ال المجلــس االعل

العــام

27/2/2014106

قــرار رقــم )126( لســنة 2014 بشــأن نقــل الســيد )م،ع( مــن 8-
محافظــة رام اهلل والبيــرة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

17/11/2014110

قــرار رقــم )130( لســنة 2014 بشــأن نقــل الســيد )ف،ق( مــن 9-
مجلــس القضــاء االعلــى الــى ديــوان الموظفيــن العــام

8/12/2014110

قــرار رقــم )17( لســنة 2015 بشــأن نقــل الســيد )ه،ع( مــن دار 10-
الحيــاة الجديــدة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

28/2/2015112

ــن 11- ــيد )م،د( م ــل الس ــأن نق ــنة 2015 بش ــم )28( لس ــرار رق ق
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــوان الرئاســة ال دي

24/3/2015112
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ــرار رقــم )44( لســنة 2015 بشــأن نقــل الســيد )ج،ي( مــن 12- ق
ديــوان الرقابــة الماليــة واالداريــة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

20/4/2015113

ــن 13- ــل الســيد )ع،ح( م ــم )55( لســنة 2015 بشــأن نق ــرار رق ق
ــن  ــوان الموظفي ــى دي ــي ال ــي والوطن ــه السياس ــة التوجي هيئ

العــام

30/4/2015113

قــرار رقــم )128( لســنة 2015 بشــأن نقــل الســيدة )ع،ك( مــن 14-
وزارة الشــؤون االجتماعيــة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

12/12/2015116

قــرار رقــم )132( لســنة 2015 بشــأن نقــل الســيدة )س،ه( 15-
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــدس ال ــؤون الق ــن وزارة ش م

29/12/2015117

ــن 16- ــل الســيد )ح،ع( م ــم )46( لســنة 2016 بشــأن نق ــرار رق ق
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــة ال وزارة الداخلي

23/2/2016119

قــرار رقــم )45( لســنة 2016 بشــأن نقــل الســيد )ع،ص( مــن 17-
مجلــس الــوزراء الــى ديــوان الموظفيــن العــام

23/2/2016119

قــرار رقــم )164( لســنة 2016 بشــأن نقــل الســيد )م،ج( مــن 18-
ديــوان الرئاســة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

15/10/2016126

قــرار رقــم )17( لســنة 2017 بشــأن نقــل الســيد )م،س( مــن 19-
محافظــة رام اهلل والبيــرة الــى ديــوان الموظفيــن العــام

12/2/2017130

ــن 20- ــل الســيد )ع،ح( م ــم )38( لســنة 2017 بشــأن نق ــرار رق ق
ــام ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــي ال ــم المحل وزارة الحك

6/4/2017132

ــرية  ــوارد البش ــتغالل للم ــي.... اس ــل الوظيف ــي النق ــة ف ــة العام ــة النياب ه : تجرب
ــام20 ــاق الع ــي االنف ــيد ف ــة ..... وترش المتاح

شــهد عــام 2016 تجربــة للنيابــة العامــة فــي النقــل الوظيفــي، ذلــك انــه بســبب وجــود 
نقــص فــي عــدد اعضــاء النيابــة العامــة وعــدم توفــر اعتمــادات ماليــة لتعييــن اعضــاء 
ــب  ــة بطل ــة العام ــت النياب ــي، تقدم ــدد بســبب سياســة التقشــف الحكوم ــة ج ــة عام نياب
الــى مجلــس الــوزراء للموافقــة علــى نقــل )60( موظــف ممــن يحملــون مؤهــال قانونيــا 
مــن مختلــف الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة الــى كادر النيابــة العامــة، االمــر الــذي دفــع 
ــف.  ــى )40( موظ ــدد ال ــض الع ــع تخفي ــب م ــذا الطل ــى ه ــة عل ــوزراء للموافق ــس ال مجل
وعلــى اثــر ذلــك اعلنــت النيابــة العامــة عــن حاجتهــا الــى نقــل عــدد مــن موظفــي الــوزارات 
ــر  ــة الدوائ ــى كاف ــالن عل ــذا االع ــم ه ــم تعمي ــة وت ــة العام ــى كادر النياب ــات ال والمؤسس
والمؤسســات الحكوميــة، وبنــاء علــى هــذا االعــالن فقــد وصــل الــى النيابــة العامــة 130 
طلــب مقــدم، اال انــه بعــد الفــرز االولــي للطلبــات اســتقر العــدد علــى )57( متقــدم، وقــد 
شــكلت النيابــة العامــة لجنــة لمقابلــة المتقدميــن تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن وزارة 
العــدل وديــوان الموظفيــن العــام ومجلــس الــوزراء والنيابــة العامــة، وتــم اجــراء مقابلــة 
شــفوية مــع كافــة المتقدميــن واســتقرت اللجنــة فــي النهايــة علــى اختيــار العــدد المطلــوب 
بالنظــر الــى معــدل العالمــات التــي حصــل عليهــا كل متقــدم نتيجــة المقابلــة الشــفهية، 
وفــي نهايــة المطــاف تــم تنســيب هــذا العــدد لرئيــس الســلطة الوطنيــة، واصــدر ســيادة 
الرئيــس قــرار رقــم )111( لســنة 2016 تــم بموجيــه نقــل عــدد موظفــي الخدمــة المدنية 
وموظفــي قــوى االمــن )44 موظــف( مــن وظائفهــم الحاليــة وتعيينهــم معاونــي نيابــة 

عامــة .21

ــرة مــن نقابــة  ــاء المســؤولين فــي هــذه العمليــة ضجــة كبي ــار بعــض ابن ــار اختي وقــد اث

20 اشار التقرير الصادر عن ائتالف امان عام 2015 حول » مجاالت الترشيد والتشف في االنفاق الحكومي الى ان من من وسائل ترشيد االنفاق اعادة توزيع 
الموظفين او تدويرهم على الهيكل المؤسسي القائم للسلطة من خالل عملية دمج مدروسة لمراكز المسؤولية المتشابهة او المتكاملة في الوظائف  بحيث يتم الرفع من 

انتاجيتهم من خالل تحسن مستوى الرضا الوظيفي لديهم، ص 23. 
21  مقابلة مع السيد رامي حلبية، رئيس نيابة دعاوى الحكومة بتاريخ 2017/6/6. 
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المحاميــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي بســبب شــبهة وجــود تجــاوزات فــي عمليــة 
االختيــار، ومــع ذلــك تعــد هــذه التجربــة خطــوة صحيحــة مــن خــالل انعكاســها فــي التوفيــر 
ــة العامــة مــن جهــة، واســتغالل المــوارد البشــرية المتاحــة مــن جهــة اخــرى. ــى الخزين عل

و : تسبيب قرارات النقل واالنتداب واإلعارة
ــن  ــاه ع ــن اإلدارة بمقتض ــي تعل ــزام قانون ــه » الت ــى ان ــرار اإلداري عل ــبيب الق ــرف تس يع
األســباب القانونيــة والواقعيــة التــي حملتهــا علــى إصــدار القــرار اإلداري وشــكلت األســاس 

القانونــي الــذي بنــي عليــه«.22

ويعتبــر تســبيب القــرارات اإلداريــة مــن الركائــز األساســية التــي تقــوم عليهــا سياســة 
الوضــوح واالنفتــاح اإلداري، إذ ال شــفافية إداريــة بــدون إفصــاح اإلدارة فــي صلــب القــرار 
الصــادر عنهــا عــن األســباب الواقعيــة والقانونيــة التــي اســتندت عليهــا فــي إصــداره، 
إضافــة إلــى ذلــك فــإن تســبيب القــرارات اإلداريــة يعتبــر تجســيدا لفكــرة الدولــة القانونيــة 
التــي تعنــي خضــوع اإلدارة فــي كافــة تصرفاتهــا لمبــدأ الشــرعية أو لمبــدأ ســيادة القانون، 
ناهيــك عمــا يحققــه التســبيب مــن فوائــد لــكل مــن اإلدارة مصــدرة القــرار واألفــراد 

ــذي يراقــب مشــروعية القــرار علــى حــد ســواء.23    المخاطبيــن بالقــرار والقضــاء ال

ــى شــروط  ــواء التســبيب عل ــد مــن احت ــى يكتســب التســبيب صفــة المشــروعية ال ب وحت
معينــة، ومــن بيــن هــذه الشــروط أن يكــون التســبيب مكتوبــا ،إضافة إلى وجــوب تضمين 
ــراره  ــى إصــدار ق ــرار عل ــت مصــدر الق ــي حمل ــة الت ــة والقانوني التســبيب األســباب الواقعي
وأصبحــت تشــكل أساســه القانونــي، إضافــة لمــا ســبق يتعيــن أن يكــون التســبيب واضحــا 
وجليــا ودقيقــا ومباشــرا ال يكتنفــه أي غمــوض أو إبهــام. وفــي ذلــك تقــول محكمــة 
العــدل العليــا الفلســطينية فــي احــد أحكامهــا » إذا كانــت اإلدارة ملزمــة قانونــًا بتســبيب 
ــًا مــن حيــث الشــكل، وال يكفــي أن يكــون تســبيب  ــم تفعــل كان القــرار معيب قرارهــا ول
ــون األســباب واضحــة  ــل يجــب أن تك ــة ب ــارات غامضــة ومبهم ــرد عب ــرار اإلداري بمج الق
ــى  ــا مــن بســط رقابتهــا عل ــة تــدل علــى عدالتهــا كــي تتمكــن محكمــة العــدل العلي جلي

القــرار مــن الناحيتيــن الواقعيــة والقانونيــة«.24

والســؤال المطــروح فــي هــذا الصــدد، هــل تلتــزم اإلدارة بتســبيب قــرارات النقــل واالنتــداب 
ــر  ــي مص ــارن ف ــاء االداري المق ــول ان القض ــن الق ــك ، يمك ــى ذل ــة عل ــارة ؟ لالجاب واإلع
ــا  ــم يلزمه ــا ل ــا م ــة بتســبيب قراراته ــر ملزم ــار ان االدارة غي ــى اعتب ــد جــرى عل واالردن ق
المشــرع بذلــك بموجــب نــص قانونــي صريــح، حيــث قــررت المحكمــة اإلداريــة العليــا 
المصريــة فــي أحــد أحكامهــا علــى أنــه » مــن المســلمات أن الجهــة اإلداريــة غيــر ملزمــة 
بإبــداء أســباب لقرارهــا، ولكنهــا إن أقامــت قرارهــا علــى أســباب معينــة، فــان للقضــاء فــي 
ســبيل إعمــال رقابتــه علــى هــذه القــرارات أن يمحــص هــذه األســباب ليبيــن مــا إذا كانــت 

تتفــق وحكــم القانــون أم أنهــا تخالفــه«. 25 

وعلــى ذات النهــج الســابق ســارت محكمــة العــدل العليــا األردنيــة، حيــث قــررت فــي أحــد 
ــرع  ــزم المش ــم يل ــه إذا ل ــى أن ــا عل ــدل العلي ــة الع ــاد محكم ــتقر اجته ــد اس ــا » لق أحكامه
اإلدارة بتســبيب قرارهــا، فليــس عليهــا حــرج فــي أن تخفــي تلــك األســباب، وفــي هــذه 

ــان األســباب بطــالن القــرار«.  26 ــى عــدم بي ــة ال يترتــب عل الحال

ــا الفلســطينية  ــد الفلســطيني، فقــد جــرى قضــاء محكمــة العــدل العلي ــى الصعي  امــا عل
علــى أن اإلدارة  غيــر ملزمــة بتســبيب قراراتهــا مــا لــم يلزمهــا المشــرع بذلــك، حيــث تقــول 
المحكمــة فــي احــد احكامهــا علــى ان » .... اإلدارة غيــر ملزمــة بذكــر الســبب إال إذا ألزمهــا 
القانــون بذلــك فــإن لــم يلزمهــا بذكــره ولــم تذكــره كانــت رقابــة محكمــة العــدل العليــا 
علــى عنصــر الســبب رقابــة نظريــة ألن الســبب ال يكــون معلومــًا لــدى المحكمــة لتراقــب 

صحتــه مــن ناحيــة واقعيــة وقانونيــة ،.... ».27

 22 د. على خطار، موسوعة القضاء اإلداري، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 561.
 23 انظر في ذلك : علي خطار، تسبيب القرارات اإلدارية في فرنسا واألردن )دراسة مقارنة(، مجلة دراسات المجلد 22، )6(، ص3091 وما بعدها.

24 حكم محكمة العدل العليا  المنعقدة في  رام هللا  في الدعوى اإلدارية رقم 19 لسنة  لسنة 1997، منشورات المقتفي. 
25 حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 6/1790ق الصادر بتاريخ 1965/3/31، مشار إليه لدى: عكاشة، حمدي ياسين )1987(، القرار اإلداري في قضاء 

مجلس الدولة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص .514 
26 قرار محكمة العدل العليا األردنية رقم 1974/37 المنشور على الصفحة 829 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1974/1/1.. 

27 حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية  المنعقدة في  رام هللا  في الدعوى اإلدارية رقم 5 لسنة 1997، منشورات المقتفي. 



النقل واالنتداب واالعارة في الوظائف المدنية والعسكرية

20

 

وإذا كانــت القاعــدة العامــة الســائدة فــي فلســطين أن اإلدارة غيــر ملزمة بتســبيب قراراتها 
مــا لــم يلزمهــا المشــرع بذلــك، إال أن هــذا المبــدأ شــهد تراجعــا ملحوظــا فــي الــدول التــي 
انتهجــت سياســة االنفتــاح والشــفافية والمكاشــفة بينهــا وبيــن مواطنيهــا، وال أدل علــى 
ذلــك مــن حالــة فرنســا، حيــث ألــزم المشــرع الفرنســي اإلدارة بموجــب قانــون صــادر عنــه 
عــام 1979 بالتســبيب الوجوبــي لكافــة قراراتهــا كأصــل عــام وعــدم التســبيب فــي بعــض 

الحــاالت الضيقــة وألســباب حصريــة فــي القانــون.

ز : الرقابة على عمليات النقل واالعارة واالنتداب

1- مجلس الوزراء
يملــك مجلــس الــوزراء صالحيــة  اإلشــراف والرقابــة علــى عمليــات النقــل واالنتــداب 
واإلعــارة وذلــك مــن خــالل مراجعــة وفحــص قــرارات النقــل واالنتــداب واإلعــارة بالنســبة 
لموظفــي الفئــة العليــا المرفوعــة إليــه مــن مختلــف الدوائــر الحكوميــة  وذلــك للتأكــد مــن 
اســتيفائها للمتطلبــات الالزمــة  التخــاذ القــرار بشــأنها مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية.

2- ديوان الموظفين العام 
ــن  ــادة)7( م ــام بموجــب الم ــن الع ــوان الموظفي ــة لدي ــات الممنوح ــن الصالحي ــا م انطالق
قانــون الخدمــة المدنيــة المعــدل رقــم )4( لســنة 1998 يلعــب الديــوان دورا محوريــا 
ــم بالتنســيق  ــي تت ــداب الوظيفــي والت ــارة واالنت ــل واالع ــرارات النق ــى ق ــة عل ــي الرقاب ف
مــع ديــوان الموظفيــن العــام. وقــد ســاهمت عمليــة اعــداد جــداول التشــكيالت الوظيفيــة 
القائمــة علــى اســاس الهيكليــات المعتمــدة فــي الحــد مــن اســاءة اســتخدام عمليــات النقــل 

ــداب.28   واالعــارة واالنت

28  الخطة االستراتيجية لديوان الموظفين العام لالعوام 2013-2015، ص 43-42. 

بالرجــوع الــى اإلطــار القانونــي الناظــم لقــرارات النقــل واالنتــداب واإلعــارة ســواء فــي 
ــك  ــزم اإلدارة بتســبيب تل ــم يل ــرع ل ــظ أن المش ــة العســكرية، يالح ــة أو الخدم ــة المدني الخدم
ــة  ــك القــرارات وفــق األصــول القانوني ــر ملزمــة بتســبيب تل ــي فــان اإلدارة غي القــرارات، وبالتال
للتســبيب، وحتــى فــي حالــة تســبيب االدارة لقرارتهــا، فانهــا تكتفــي بالقــول أن مقتضيــات 

ــرارات. ــك الق ــاذ تل ــي اتخ ــيره تقتض ــن س ــل وحس ــات والعم ــة وحاج ــة العام المصلح

نظرا لوجود بعض االشكاليات الناشئة عن انتداب موظفي سلطة الى مؤسسات تابعة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد  اصدر مجلس الوزراء قرار رقم )46( لسنة 2016، 

وبموجب هذا القرار تحال كافة طلبات االنتداب لموظفي الخدمة المدنية للعمل في الدوائر 
الحكومية خارج الوطن على مجلس الوزراء للبت فيها بعد استيفاء كافة اإلجراءات القانونية 

المطلوبة.

ان ضبط مختلف االوضاع الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وغير ذلك من خالل 
جدول تشكيالت وظائف معد وفق معايير واسس ادارية سليمة يحقق جملة من االهداف من بينها 
ضبط عمليات التعيين والترقية في الخدمة المدنية، وترشيق الهياكل التنظيمية من خالل الحد من 
البطالة المقنعة، ومعالجة اوضاع الموظفين الزائدين عن الحاجة، بما ينعكس في نهاية المطاف 

على ترشيد فاتورة الرواتب واالجور والحد من هدر المال العام.5
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 عمــل ديــوان الموظفيــن العــام بالتشــارك مــع وزارة الماليــة ومختلــف الدوائــر الحكوميــة 
علــى اعــداد جــدول تشــكيالت الوظائــف االول فــي دورتــه االســاس )2015-2013(، 
ومــن خــالل عمليــة تقييــم شــاملة لهــذا الجــدول، قامــت اللجنــة العليــا لجــدول التشــكيالت 
واللجنــة الفنيــة المشــكلة مــن )ديــوان الموظفيــن العــام، وزارة الماليــة ، مجلــس الــوزراء( 
بتطويــر مجموعــة مــن المعاييــر الفنيــة االساســية التــي جــرى علــى اساســها اعــداد جــدول 
تشــكيالت وظائــف الدوائــر الحكوميــة فــي دورتــه الثانيــة لالعــوام )2016-2018( وذلــك 
لمختلــف االوضــاع الوظيفيــة مــن تعييــن وترقيــة ونقــل وانتــداب واعــارة وغيــره، وتتمثــل 

تلــك المعاييــر فــي: 29

» خطــة الدائــرة الحكوميــة االســتراتيجية وبرامجهــا المعــدة لالنجــاز ومشــاريعها والخدمــات
التــي تقدمهــا.

».الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية المعنية

».التوجهات العامة للحكومة وخطتها متوسطة المدى

».القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة المدنية

».الموارد المالية المتاحة للدولة وفقا لمؤشرات الموازنة العامة

» طبيعــة عمــل الدائــرة الحكوميــة وحجــم المهــام المنوطــة اليهــا، ( وإذا مــا كانــت مركزيــة
ام ال مركزيــة، خدماتيــة او تخصصيــة ..(.

ــى وجــه الخصــوص، فقــد عمــل  ــداب واالعــارة عل ــات النقــل واالنت ــا بخصــوص عملي ام
الديــوان علــى تطويــر بعــض النمــاذج المتعلقــة بــه، كمــا تــم اخضاعهــا بموجــب جــدول 
تشــكيالت الوظائــف لالعــوام )2016-2018(  الــى مجموعــة مــن المعاييــر الناظمــة لها30، 

وتتمثــل تلــك النمــاذج والمعاييــر فيمــا يلــي:31

ــدى 	  ــد م ــه تحدي ــرض من ــن، الغ ــن والمعاري ــن المنتدبي ــوذج خــاص بالموظفي ــر نم تطوي
االحتيــاج لتعييــن موظــف بديــل علــى عقــد للموظــف المنتــدب او المعــار والمبــررات الملحــة 
لذلــك، اضافــة الــى تحديــد الغايــة مــن االنتــداب ومــدة االنتــداب بموجــب القانــون، و رصــد 
العمليــات اإلداريــة المتعلقــة بذلــك ووضــع ضوابــط ومعاييــر لهــا وفقــاً للمصلحــة العامــة 

وبإنســجام مــع القانــون.

ــوان  	  ــاة الدي ــه مواف ــرض من ــوى البشــرية، الغ ــن الق ــض م ــوذخ خــاص بالفائ ــر نم تطوي
بكشــف بأســماء الموظفيــن الفائضيــن عــن حاجــة الدائــرة الحكوميــة )الفائــض العــددي او 
فائــض التخصــص(، وذلــك إســتنادًا إلــى دراســة عــبء العمــل أو التــي بــرزت أثنــاء نقــاش 
الدائــرة الحكوميــة لجدولهــا مــع اللجــان العليــا أو الفنيــة وتحديــد مؤهالتهــم للعمــل علــى 
اخضاعهــم للتدريــب المــكان التدويــر والنقــل بيــن الدوائــر الحكوميــة بمــا يحقــق االســتثمار 

االمثــل فــي المــوارد البشــرية وفقــاً الحتياجــات الدوائــر مــن المــوارد البشــرية.

ربــط العمليــات اإلداريــة المتعلقــة بالنقــل الوظيفــي بجدول التشــكيالت وإحتياجــات الدوائر 	 
الحكوميــة ، بحيــث اصبــح النقــل بشــقيه الداخلــي والخارجــي يســتوجب وجــود شــاغر 
وظيفــي يتالئــم مــع وظيفــة الموظــف ودرجتــه الوظيفيــة ومؤهلــه العلمــي وتخصصــه 
وبطاقــة الوصــف الوظيفــي للوظيفــة التــي ســينقل إليهــا، اضافــة الــى ربــط عمليــة النقــل 
الخارجــي مــع احتياجــات الدائــرة الحكوميــة المنقــول لهــا وفقــًا لجــدول تشــكيالت الوظائــف 

بالتنســيق مــع االدارة المختصــة.

ــون 	  ــة لقان ــادة )69( مــن الالئحــة التنفيذي ــة- اســتنادا للم ــر الحكومي ــام الدوائ وجــوب قي

29  جدول تشكيالت وظائف الدوائر الحكومية، الدورة الثانية، لالعوام 2016-2018، ص 23-20. 
30  تم تعميم هذه المعايير من قبل ديوان الموظفين العام على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية  بتاريخ 2017/5/2. 

31  جدول تشكيالت وظائف الدوائر الحكومية، الدورة الثانية، لالعوام 2016-2018، ص 16. 
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الخدمــة المدنيــة - بموافــاة الديــوان بالفائــض مــن الموظفيــن وذلــك مــن حيــث النوعيــة 
) حيــث ان كل موظــف غيــر مســكن او ال يقــوم بالمهــام المنوطــة بــه علــى الهيــكل 
التنظيمــي يعتبــر خــارج جــدول تشــكيالت الدائــرة الحكوميــة ويجــب تصويــب وضعــه فــورًا 
واال يعتبــر فائضــًا عــن حاجتهــا(، ومــن حيــث الكميــة ) وهــم الموظفــون المســكنون داخــل 
ــن  ــة وعــدد الموظفي ــكل وحــدة تنظيمي ــد دراســة عــبء العمــل ل ــة وعن وحــدات تنظيمي
الذيــن يعملــون داخلهــا تبيــن انهــم فائــض عــن الحاجــة ويجــب تدويرهــم الــى وحــدات 
تنظيميــة اخــرى فــي نفــس الدائــرة الحكوميــة(، والهــدف مــن تزويــد الديــوان بالموظفيــن 
الفائضيــن عــن الحاجــة هــو اخضاعهــم للتدريــب ومــن ثــم التدويــر والنقــل بيــن الدوائــر 
الحكوميــة بمــا يحقــق االســتثمار االمثــل فــي المــوارد البشــرية وفقــاً الحتياجــات الدوائــر 

مــن المــوارد البشــرية.

وعلــى الرغــم مــن النجــاح الملحــوظ الــذي حققــه الديــوان فــي مجــال تخطيــط المــوارد 	 
البشــرية واعــداد جــدول تشــكيالت الموظفيــن وانعــكاس ذلــك علــى عمليــات النقــل 
واالعــارة واالنتــداب الوظيفــي، اال انــه زالــت هنــاك العديــد مــن المعيقــات المرتبطــة بهــذا 

ــا: 32 ــب، منه الجان

ضعــف قــدرة الدوائــر الحكوميــة علــى تحديــد الفائــض بســبب غيــاب مفهــوم موحــد 	 
واضــح لموضــوع الفائــض.

تفــاوت فهــم الدوائــر الحكوميــة لمرتكــزات التحســن والتطويــر وعــدم المــام بعــض الدوائــر 	 
الحكوميــة بمفهــوم التخطيــط الوظيفــي الشــامل والهميتــة باعــداد جــداول التشــكيالت 

وتأثيــره علــى العمليــات االداريــة المختلفــة ممــا انعكــس ســلبا علــى طلبهــا لوظائفهــا.

عــدم وجــود هيــاكل تنظيميــة معتمــدة لبعــض الدوائــر الحكوميــة نظــرًا لحداثتهــا كمركــز 	 
مســؤولية اداري ومالــي األمــر الــذي يؤخــر إنجــاز جــداول تشــكيالتها.

عــدم اعــداد بطاقــات وصــف وظيــف لبعــض الدوائــر الحكوميــة التــي تــم اعتمــاد هيــكل 	 
وظيفــي لهــا، ذلــك نظــرا الرتبــاط توزيــع المــوارد البشــرية علــى الهيــكل التنظيمــي يتطلب 

وجــود تلــك البطاقــات اوال.

عــدم قــدرة بعــض الدوائــر الحكوميــة علــى اعــداد دراســة التنبــؤ الوظيفــي نظــرا لحداثــة 	 
المفهــوم ووجــود معيقــات موضوعيــة )اختــالل الهيــاكل وعــدم توزيــع المــوارد البشــرية 

بشــكل كامــل( وبالتالــي صعوبــة اتخــاذ القــرار فيمــا يخــص احتياجهــا مــن الوظائــف.

أخيــرا، يوضــح الجــدول التالــي عــدد حــاالت النقــل واالنتــداب وتمديــد االنتــداب المســجلة 	 
رســميا فــي ســجالت الديــوان خــالل االعــوام 2013-2015: 33

تمديد االنتداباالنتدابالنقلالسنة

20131885538
20142294517
20151431533

ويالحــظ مــن معطيــات هــذا الجــدول تراجــع حــاالت االنتــداب الجديــد، واســتمرار ظاهــرة 
تجديــد االنتــداب، وال يوجــد مــا يؤكــد دواعــي واســباب اســتمرار هــذه الظاهرة، ومــا اذا كان 
اعــادة تجديــد االنتــداب بهــدف تحقيــق المصلحــة العامــة او لتحقيــق مصالــح شــخصية.

3- هيئة التنظيم واالدارة
تعتبــر هيئــة التنظيــم واالدارة  بمثابــة ديــوان الموظفيــن العــام بالنســبة للعامليــن فــي 
ــت منشــأة  ــي كان ــم واالدارة الت ــة التنظي ــا لهيئ ــدادا واقعي ــر امت ــن، وهــي تعتب ــوى االم ق
ــص  ــم ين ــن ل ــوى االم ــي ق ــة ف ــون الخدم ــر الفلســطينية، اال ان قان ــة التحري ــي منظم ف
ــا وردت االشــارة  ــا باســتثناء م ــد صالحياته ــم واالدارة وتحدي ــة التنظي ــى تشــكيل هيئ عل
اليــه فــي المادتيــن )7/84( و)7/165( وذلــك بمنحهــا صالحيــة وضــع القواعــد واالجــراءات 

32 جدول تشكيالت وظائف الدوائر الحكومية، الدورة الثانية، لالعوام 2016-2018، ص 26-24. 
33 التقرير السنوي لديوان الموظفين العام لعام 2013-2015، ص100. 
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الخاصــة بحصــول الضبــاط وضبــاط الصــف واالفــراد علــى اجــازة مرضيــة وذلــك بالتعــاون 
مــع وزارة الصحــة. وعلــى ذلــك فــان دور هيئــة التنظيــم واالدارة غيــر واضــح مــن الناحيــة 
ــرارات  ــى ق ــق بإشــرافها عل ــا يتعل ــك فيم ــة34 ، وذل ــة العملي ــى الناحي ــة ال ــة اضاف القانوني
النقــل واالنتــداب واالعــارة بالنســبة للعامليــن فــي قــوى االمــن. ومــع ذلــك فقــد اشــارت 
احــدى التقاريــر التــي جــرى اعدادهــا حــول الخدمــة فــي قــوى االمــن الفلســطينية 35، الــى 
ــم واالدارة نتيجــة عــدم اصــدار الالئحــة  ــة التنظي ــي لعمــل هيئ ــاب االطــار القانون ان غي
التنفيذيــة لقانــون الخدمــة فــي قــوى االمــن، جعلهــا تعمــل وفــق قوانيــن واعــراف وقــرارات 
ــر الفلســطينية، كمــا ان عــدم اكتمــال المنظومــة  صــادرة عــن مســؤولي منظمــة التحري
التشــريعية لعــدد مــن االجهــزة االمنيــة اتــاح الفرصــة لوجــود تجــاوزات فــي عمليــات النقــل 
ــم واالدارة  ــة التنظي ــام هيئ ــك ايضــا فــي جعــل مه ــا ســاهم ذل ــارة، كم ــداب واالع واالنت
مهــام تنفيذيــة وافتقارهــا الــى ادوار ومهــام رقابيــة تمكنهــا مــن التحقــق مــن مــدى التــزام 

االجهــزة االمنيــة  بالقانــون الخــاص بالخدمــة فــي قــوى االمــن.
4-  الرقابة القضائية على قرارات النقل واالعارة واالنتداب

باالطــالع علــى قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 وبالــذات المــادة 
)4/33( منــه، تختــص محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية بالنظــر فــي المنازعــات المتعلقــة 
بالوظائــف العموميــة مــن حيــث التعييــن أو الترقيــة أو العــالوات أو المرتبــات أو النقــل أو 
ــة إلــى المعــاش أو التأديــب أو االســتيداع أو الفصــل، وســائر مــا يتعلــق باألعمــال  اإلحال
ــا الفلســطينية  ــى القــرارات الصــادرة عــن محكمــة العــدل العلي ــة. وباالطــالع عل الوظيفي
والمنشــورة علــى موقــع المقتفــي، يالحــظ نــدرة القــرارات الصــادرة فــي موضــوع االنتــداب 
ــا ، وموضــوع اإلعــارة ألنهــا ال تتــم إال برضــا الموظــف، وذلــك علــى  وذلــك لكونــه مؤقت
عكــس النقــل الوظيفــي والــذي كان مثــار نــزاع بيــن اإلدارة والموظــف فــي العديــد مــن 
القضايــا التــي نظرتهــا المحكمــة. وبمراجعــة تلــك القــرارات يالحــظ أن المحكمــة قد أرســت 

العديــد مــن المبــادئ المتعلقــة بالنقــل الوظيفــي، ومــن بيــن تلــك المبــادئ:

ال يجــوز نقــل الموظــف مــن وظيفــة إلــى وظيفــة أقــل درجــة إال بموافقتــه الخطيــة، علــى 	 
أن ال يؤثــر النقــل علــى أقدميتــه فــي الدرجــة أو حقــه بالنقــل.36

نقــل الموظــف مكانيــا ونوعيــا متــروك لســلطة اإلدارة وفقــا الحتياجــات العمــل والمصلحــة 	 
العامــة، ويخضــع نقــل الموظــف إلــى رقابــة محكمــة العــدل العليــا إن كان ينطــوي علــى 
عقوبــة تأديبيــة، و يكــون متفقــا والقانــون قــرار نقــل الموظــف إذا لــم يؤثــر نقلــه علــى 
مســماه الوظيفــي ولــم يثبــت أن نقلــه كان إجــراءا تأديبيــا مقنعــا أو اســتهدف غايــة غيــر 

المصلحــة العامــة.37

ــة 	  ــون الخدم ــن قان ــادة )57( م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــف المنص ــل الموظ ــة نق إن صالحي
المدنيــة لســنة 1998 والمتعلقــة بمصلحــة العمــل هــي ســلطة تقديريــة تمارســها اإلدارة 
ــاك ضــرورة لتحقيــق مصلحــة عامــة ال تتأتــى إال باتخــاذ إجــراء النقــل،  ــأت أن هن إذا ارت
وفــي هــذه الحالــة فــإن اإلدارة ليســت ملزمــة بتســبيب قرارهــا طالمــا أن الهــدف مــن هــذا 
اإلجــراء هــو تحقيــق الحالــة التــي هــدف إليهــا القانــون، بعكــس مــا لــو كانــت ســلطتها فــي 

اتخــاذ القــرار مقيــدة.38

ح :  مالحظات على عمليات النقل واالعارة واالنتداب
ــة 	  ــة واالداري ــة المالي ــوان الرقاب ــن دي ــادرة ع ــنوية الص ــر الس ــة التقاري ــالل مراجع ــن خ م

للعــام 2014 39، وعــام 2015 40، ومــن خــالل اســتقراء الواقــع العملــي، يالحــظ وجــود 
ــي: ــى النحــو االت ــك عل ــداب وذل ــات النقــل واالعــارة واالنت ــل فــي عملي بعــض مظاهــر الخل

39. لم يتمكن الباحث من مقابلة ذوي العالقة في هيئة التنظيم واالدارة نتيجة رفضهم ذلك رغم المراسالت المكتوبة واالتصاالت الهاتفية المتعددة. 
35 سعيد زيد، تقرير حول فعالية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى االمن الفلسطينية، ائتالف امان، 2014، ص6.  

36حكم محكمة العدل العليا  المنعقدة في  رام هللا  في الدعوى اإلدارية رقم 106 لسنة 2008 
 37حكم محكمة العدل العليا  المنعقدة في  رام هللا  في الدعوى اإلدارية رقم 96 لسنة 2005
 38 حكم محكمة العدل العليا  المنعقدة في  رام هللا  في الدعوى اإلدارية رقم 3 لسنة 2003

39. انظر تقرير الديوان السنوي  لعام 2014 على الموقع االلكتروني للديوان www.saacb.ps على الصفحات: 18،124،133،134،142،143. 
40. انظر تقرير الديوان السنوي  لعام 2015 على الموقع االلكتروني للديوان www.saacb.ps على الصفحات: 93،103. 
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عــدم االلتــزام بســحب االمتيــازات الوظيفيــة لبعــض موظفــي القطــاع العــام بعــد نقلهــم 	 
مــن مراكــز عملهــم الــى مــالك ديــوان الموظفيــن العــام وذلــك علــى اعتبــار أن تلــك المزايا 

مقترنــة بالعمــل الفعلــي.

نقــل بعــض الموظفيــن مــن مــكان آلخــر دون أن يتــم التعديــل علــى بــدل المواصــالت 	 
الثابتــة لهــم بالتخفيــض واثــر ذلــك علــى هــدر المــال العــام. لكــن تجــدر االشــارة الــى ان 
ديــوان الموظفيــن تــدارك هــذا الخلــل منــذ عــام 2015، حيــث ان كل موظــف يتــم نقلــه 
ــذي تــم  ــد ال ــه بشــكل مباشــر وفقــا للموقــع الوظيفــي الجدي يتــم تعديــل بــدل مواصلت
ــة الرواتــب فــي  ــن العامــة ومديري ــوان الموظفي ــن دي ــك بالتنســيق مــا بي ــه وذل ــه الي نقل

ــة.41  وزارة المالي

اســتخدام مصطلــح غيــر موجــود مــن الناحيــة القانونيــة وهــو » الفــرز« ، وذلــك مــن 	 
ــة أخــرى  ــزة أمني ــي أجه ــل ف ــن للعم ــرز موظفي ــة بف ــزة األمني ــام رؤســاء األجه خــالل قي
وفــرز موظفيــن مــن المؤسســات المدنيــة للعمــل فــي األجهــزة األمنيــة علمــان أن قانــون 
الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وقانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 
2005 لــم يتضمنــا أي إشــارة الــى الفــرز، ناهيــك عــن وجــود بعــض حــاالت تــم فيهــا فــرز 
ــدى شــخصيات  ــدى الفصائــل او ل ــن  للعمــل ل لبعــض الموظفيــن مــن امنييــن او مدنيي

وطنيــة او مؤسســات غيــر حكوميــة.

 فــرز عــدد مــن موظفــي الدفــاع المدنــي ألجهــزة أمنيــة أخــرى، وفــرز عــدد مــن موظفــي 	 
المؤسســات المدنيــة الــى جهــاز الدفــاع المدنــي، حيــث تــم فــرز بعــض هــؤالء الموظفيــن 
بموجــب تعليمــات شــفوية، والبعــض اآلخــر ال يوجــد تاريــخ محــدد النتهــاء فتــرة فرزهــم 
بــل تركــت المــدة مفتوحــة، إضافــة الــى فــرز احــد الموظفيــن كمرافــق للــواء بعــد تقاعــده 
وذلــك خالفــا ألحــكام المــادة )1( مــن القــرار رقــم )4( لســنة 2006 الخــاص بتقنيــن 
ــن  ــازات كالمرافقي ــع االمتي ــحب جمي ــق بس ــا يتعل ــكريين فيم ــن العس ــازات المتقاعدي امتي
والســيارات التــي اســتفادوا منهــا بحكــم وظائفهــم إال مــا اســتثني بقــرار مــن القائــد األعلى 

للقــوات المســلحة، مــع العلــم انــه ال يوجــد قــرار اســتثناء مــن ســيادة الرئيــس بذلــك.

انتــداب بعــض موظفــي الــوزارات لدوائــر غيــر حكوميــة، وانتهــاء انتــداب بعــض الموظفيــن 	 
وعــدم عودتهــم لدوائرهــم األصليــة ، بــل وعــدم دوامهــم أصــال فــي الجهــات التــي تــم 

انتدابهــم إليهــا  رغــم اســتمرار تقاضيهــم لرواتبهــم بانتظــام.

مخالفــة قانــون الخدمــة المدنيــة فــي إعــارة موظفيــن علــى مشــاريع ممولــة مــن جهــات 	 
ــأن هــذه المشــاريع ال تعــد مــن الجهــات  ــا ب ــة، علم ــر الحكومي ــدى الدوائ مانحــة وتنفــذ ل
التــي حددهــا القانــون فــي اإلعــارة، وقــد ســبق ان اثــارت مؤسســة امــان محــاوالت اعــارة 
بعــض الموظفيــن مــن مؤسســات حكوميــة الــى مشــاريع ممولــة كمــا حصــل فــي هيئــة 

المــدن الصناعيــة.

ــون 	  ــا أن القان ــن، علم ــوى األم ــي ق ــة ف ــون الخدم ــة لقان ــة التنفيذي ــدار الالئح ــدم إص ع
أحــال الــى تلــك الالئحــة بشــأن شــروط اإللحــاق والنقــل واإلعــارة لضبــاط الصــف واألفــراد 

العامليــن فــي الخدمــة العســكرية فــي قــوى األمــن.

غيــاب المســاءلة والمحاســبة تجــاه التجــاوزات القانونيــة التــي تحصــل فــي عمليــات النقــل 	 
واالعــارة واالنتــداب، حيــث لــم يتــم العثــور علــى اي قضيــة جــرى التحقيــق فيهــا او تحويلها 
لمحكمــة جرائــم الفســاد بخصــوص مخالفــات قانونيــة واســتغالل النفــوذ الوظيفــي لــدى 

اتخــاذ قــرارات النقــل واالعــارة واالنتــداب.

41  عبد هللا عليان، نائب مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين العام، ورشة مناقشة مسودة التقرير 2017/8/29 

اشار كتاب صادر عن ديوان 
الموظفين العام وموجه الى 
مفوض ائتالف امان بتاريخ 
2015/4/20  الى ان عدد 
الموظفين المفرزين للعمل 
لدى الفصائل او شخصيات 
وطنية او منظمات وجمعيات 

غير حكومية ويتلقون رواتبهم 
من وزارة المالية )1394( 

موظفا ، موزعين على الضفة 
الغربية )343( موظف، وقطاع 
غزة )1051( موظف . وفي 
مراسلة حديثة حصلت عليها 
امان من ديوان الموظفين 

العام بتاريخ 2017/9/1 يتضح 
ان العدد الكلي للموظفين 

المفرزين للعمل لدى الفصائل 
الفلسطينية او شخصيات 

وطنية او منظمات وجمعيات 
غير حكومية ويتلقون رواتبهم 
من وراة المالية قد انخفض 

قليال عن االحصائية السابقة، 
حيث انخفض العدد الكلي 
لهؤالء الموظفين ليصبح 

)1321( موظفا، موزعين على 
الضفة الغربية )332( موظف، 

وقطاع غزة )989( موظف.
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النتائج
أ- القطاع المدني

ــالف 	  ــي، واخت ــداب والوظيف ــارة واالنت ــل واالع ــة للنق ــة الناظم ــات القانوني ــدد المرجعي تع
ــل  ــكري، ب ــام العس ــاع الع ــي القط ــه ف ــي عن ــام المدن ــاع الع ــي القط ــات ف ــك المرجعي تل

ــر. ــون الخ ــه مــن قان ــا داخــل القطــاع ذات اختالفه

ــث 	  ــر الوظيفــي، حي ــدب واالعــارة والتدوي ــة بشــأن الن ــاب الخطــط والسياســات الوطني غي
ــالح  ــدى ادوات اص ــا اح ــة باعتباره ــاع الوظيفي ــك االوض ــى تل ــط ال ــك الخط ــر تل ــم تش ل
االدارة العامــة والخدمــة المدنيــة وترشــيق الجهــاز الحكومــي وترشــيد االنفــاق العــام، واحــد 

ــة لمكافحــة الفســاد االداري. االســاليب الوقائي

عــدم االلتــزام بســحب االمتيــازات الوظيفيــة لبعــض موظفــي القطــاع العــام بعــد نقلهــم 	 
مــن مراكــز عملهــم الــى مــالك ديــوان الموظفيــن العــام وذلــك علــى اعتبــار أن تلــك المزايا 

مقترنــة بالعمــل الفعلــي.

تنطــوي قــرارات نقــل بعــض الموظفيــن مــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة الــى ديــوان 	 
الموظفيــن العــام علــى بطالــة وظيفيــة مقنعــة وهــدرا للمــال العــام، حيــث يســتمر هــؤال 

الموظفيــن فعليــا بتقاضــي رواتبهــم بــدون اي عمــل يقومــون بــه.

مخالفــة الضوابــط القانونيــة المتعلقــة باالنتــداب وذلــك مــن خــالل انتــداب بعــض 	 
موظفــي الــوزارات لدوائــر غيــر حكوميــة، وانتهــاء انتــداب بعــض الموظفيــن وعــدم 
عودتهــم لدوائرهــم األصليــة ، بــل وعــدم دوامهــم أصــال فــي الجهــات التــي تــم انتدابهــم 

ــام. ــم بانتظ ــم لرواتبه ــتمرار تقاضيه ــم اس ــا  رغ إليه

مخالفــة قانــون الخدمــة المدنيــة فــي إعــارة موظفيــن علــى مشــاريع ممولــة مــن جهــات 	 
ــأن هــذه المشــاريع ال تعــد مــن الجهــات  ــا ب ــة، علم ــر الحكومي ــدى الدوائ مانحــة وتنفــذ ل
التــي حددهــا القانــون فــي اإلعــارة، االمــر الــذي ينطــوي علــى محابــاة واســتغالل للموقــع 

الوظيفــي.

ــة وبالتالــي غيــاب 	  ــلطة القضائي ــاص بقانــون الس ــة الخ ــة التنفيذي ــدار الالئح عــدم اص
ــة. ــة العام ــاء النياب ــاة واعض ــارة القض ــل وانتــداب واع ــة بشــأن نق ــط التفصيلي الضواب

ب- القطاع العسكري
عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية لبعــض االجهــزة االمنيــة ســاهم فــي اتســاع الســلطة 
ــح المجــال لوجــود الواســطة  ــك االجهــزة بمــا قــد يفت ــة الممنوحــة لمســؤولي تل التقديري

والمحســوبية والمحابــاة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالنقــل واالعــارة واالنتــداب.

عــدم اقــرار الهيــاكل التنظميــة الخاصــة باالجهــزة االمنيــة المختصــة وتســكين العامليــن 
عليهــا وذلــك لكــي تتمكــن مــن تحديــد فائــض الموظفيــن لديهــا ان وجــد، وبالتالــي 
تدويرهــم الــى اجهــزة اخــرى تحتــاج لموظفيــن لتعزيــز عملهــا بــدال مــن تعيينــات جديــدة 

ومــا يتبــع ذلــك مــن تصاعــد فاتــورة الرواتــب واالجــور.

عــدم اصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة فــي قــوى االمــن رغــم مــرور مــا يزيــد عن 
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)12( عــام علــى اصــدار القانــون، علمــا أن القانــون أحــال الــى تلــك الالئحــة بشــأن شــروط 
اإللحــاق والنقــل واإلعــارة لضبــاط الصــف واألفــراد العامليــن فــي الخدمــة العســكرية فــي 

ــوى األمن. ق

ــرز  ــرى وف ــة أخ ــزة أمني ــي أجه ــل ف ــن للعم ــرز موظفي ــة بف ــزة األمني ــاء األجه ــام رؤس قي
موظفيــن مــن المؤسســات المدنيــة للعمــل فــي األجهــزة األمنيــة علمــا أن قانــون الخدمــة 
المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 وقانــون الخدمــة فــي قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005 
ــي  ــق ف ــى وجــود إشــكاليات تتعل ــذي أدى ال ــر ال ــرز، األم ــى الف ــا أي إشــارة ال ــم يتضمن ل
ــة  ــر المختــص والقواعــد القانوني ــث تعريــف الوزي ــى المفــرز مــن حي ــون عل ــق القان تطبي
التــي يخضــع لهــا الموظــف المفــرز نظــرا الختــالف المعاييــر القانونيــة بيــن الموظــف 

ــي. ــي والموظــف المدن األمن

فــرز عــدد مــن موظفــي الدفــاع المدنــي ألجهــزة أمنيــة أخــرى، وفــرز عــدد مــن موظفــي 
المؤسســات المدنيــة الــى جهــاز الدفــاع المدنــي، حيــث تــم فــرز بعــض هــؤالء الموظفيــن 
بموجــب تعليمــات شــفوية، والبعــض اآلخــر ال يوجــد تاريــخ محــدد النتهــاء فتــرة فرزهــم 
بــل تركــت المــدة مفتوحــة، إضافــة الــى فــرز بعــض المرافقيــن لبعــض كبــار الموظفيــن 

رغــم تقاعدهــم رغــم عــدم وجــود اســاس قانونــي لذلــك.
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التوصيات
أ- القطاع المدني

ــن الخطــط والسياســات 	  ــر الوظيفــي ضم ــارة والتدوي ــداب واالع ــاج سياســة االنت ادم
الوطنيــة باعتبارهــا احــدى ادوات اصــالح االدارة العامــة والخدمــة المدنيــة وترشــيق 

ــام. ــاز الحكومــي وترشــيد االنفــاق الع الجه

اقــرار قانــون خــاص بالتدويــر الوظيفــي يســاهم فــي متابعــة وتقنيــن سياســة 	 
ــى  ــي حت ــر الوظيف ــة للتدوي ــدد زمني ــة وم ــر قانوني ــع معايي ــي ووض ــر الوظيف التدوي
ال يســاء اســتخدامه مــن قبــل المســؤولين، فيقصــون اي شــخص يخالفهــم فــي 
الــرأي ويبقــون علــى االشــخاص المؤيديــن لسياســتهم الوظيفيــة، فيتحــول التدويــر 
الوظيفــي مــن سياســة اداريــة هدفهــا تطويــر الموظــف وزيــادة كفائتــه والحــد مــن 
الفســاد، الــى اداة عقابيــة يتــم ايقاعهــا علــى الموظفيــن وبمــا يســاهم فــي تكريــس 

ــه. ــة للفســاد ال طــاردة ل ــة حاضن بيئ

ضــرورة العمــل علــى إجــراء تدويــر وظيفــي وبشــكل دوري لبعــض فئــات الموظفيــن 	 
ــاء الصناديــق وموظفــي المســتودعات  ــك كأمن اللذيــن تقتضــي طبيعــة عملهــم ذل
المركبــات والســائقين وغيرهــم، وذلــك تالفيــا  والضرائــب والجمــارك وفاحصــي 
الحتماليــة قيــام بعــض هــؤالء الموظفيــن بنســج عالقــات تشــكل مدخــال الرتــكاب 
اشــكال مختلفــة مــن الفســاد كالرشــوة والواســطة والمحســوبية واســتغالل النفــوذ 

ــي. الوظيف

الــزام االدارة – وبموجــب نــص قانونــي- بمبــدأ التســبيب الوجوبــي لكافــة القــرارات 	 
االداريــة الصــادر فــي مجــال الخدمــة المدنيــة بشــكل عــام، وقــرارات النقــل واالعــارة 
واالنتــداب علــى وجــه الخصــوص وذلــك انطالقــا مــن ان تســبيب القــرارات االداريــة 
يشــكل احــد الركائــز االساســية التــي تقــوم عليهــا سياســة الوضــوح واالنفتــاح 

ــة. والشــفافية االداري

ــر 	  ــف الدوائ ــن مــن مختل ــق بنقــل بعــض الموظفي التوقــف عــن اصــدار قــرارات تتعل
ــى  ــراء عل ــك نظــرا النطــواء هــذا االج ــام وذل ــن الع ــوان الموظفي ــى دي ــة ال الحكومي

ــك مــن هــدر للمــال العــام.   ــة مقنعــة ومــا يشــكله ذل ــة وظيفي بطال

عــدم انتــداب الموظفيــن اال للدوائــر الحكوميــة فقــط، وتشــديد الرقابــة علــى مــدى 	 
التــزام الموظفيــن بالعمــل لــدى الدوائــر الحكوميــة التــي يتــم انتدابهــم اليهــا.

ضــرورة إصــدار نظــام خــاص بجــدول تشــكيالت الوظائف للدوائــر الحكوميــة واعتماده 	 
ــوزراء إلضفــاء مزيــد مــن المأسســة وااللزاميــة بمــا يعــزز التشــاركية  مــن مجلــس ال

بيــن مؤسســات الخدمــة المدنيــة بالمســتويين االداري والمالــي.

ــة تتوافــق مــع الخطــة 	  ــرة حكومي ــكل دائ ــدة ل ضــرورة اعــداد خطــة اســتراتيجة جدي
الوطنيــة العامــة وتعكــس الــدور الرئيســي للدائــرة وطبيعــة عملهــا والغايــة مــن 
ــات  ــة واجــراء عملي ــرة الحكومي ــكل التنظيمــي المعتمــد للدائ ــا بالهي تشــكيلها وربطه
النقــل واالنتــداب واالعــارة مــن والــى الدائــرة الحكوميــة بمــا يتوافــق مــع تلــك 

االســتراتيجية.



النقل واالنتداب واالعارة في الوظائف المدنية والعسكرية

28

إعــادة توزيــع المــوارد البشــرية علــى الهيــكل التنظيمــي المعتمــد لــكل دائــرة حكوميــة 	 
ووفقــا لبطاقــات الوصــف الوظيفــي والخبــرات المتراكمــة لــدى كل موظــف، بمــا 

يضمــن االســتغالل االمثــل للمــوارد البشــرية.

الحاجــة الــى ابــراز الفائــض مــن الموظفيــن لــدى كل دائــرة حكوميــة  وذلــك بهــدف 	 
االســتفادة مــن الموظفيــن الفائضيــن عــن الحاجــة مــن خــالل عمليــة تدريــب واعــادة 
تأهيلهــم اللحاقهــم للعمــل بدوائــر حكوميــة اخــرى باالســتناد الــى جــدول تشــكيالت 
ــر  ــة الوظيفيــة المقنعــة والتوفي الوظائــف وذلــك بمــا يســاهم فــي الحــد مــن البطال

علــى الخزينــة العامــة.  

ــاج 	  ــون، ومراعــاة مــدى احتي ــات المحــددة فــي القان ــن اال للجه عــدم اعــارة الموظفي
الدائــرة الحكوميــة للموظــف الــذي يتــم اعارتــه، وذلــك مــن خــالل عــدم اعــارة 
الموظفيــن الذيــن ال يمكــن االســتغناء عــن خدماتهــم وذلــك نظــرا الضطــرار الدائــرة 
ــت.  ــم او مؤق ــم ســواء بشــكل دائ ــدال عنه ــن ب ــن اخري ــن موظفي ــى تعيي ــة ال الحكومي

اصــدار الالئحــة التنفيذيــة الخاصــة بقانــون الســلطة القضائيــة وذلــك بهــدف وضــع 	 
المعاييــر والضوابــط التفصيليــة المتعلقــة بنقــل وانتــداب واعــارة القضــاة واعضــاء 

النيابــة العامــة.

ب- القطاع العسكري
اصــدار قوانيــن ناظمــة لعمــل واختصاصــات كل مــن جهــاز االســتخبارات واالمــن 	 

الوطنــي والشــرطة بمــا يشــمل احــكام النقــل واالنتــداب واالعــارة لموظفيهــا.

ــوزراء لالنظمــة واللوائــح التنفيذيــة لقانــون الخدمــة فــي 	  ضــرورة اصــدار مجلــس ال
قــوى االمــن وذلــك نظــرا الحالــة قانــون الخدمــة فــي قــوى االمــن الــى هــذه اللوائــح 
لتنظيــم المســائل المتعلقــة بنقــل وانتــداب واعــارة الضبــاط وضبــاط الصــف واالفــراد 

العامليــن فــي قــوى االمــن.

اقــرار الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة باالجهــزة االمنيــة مــن الجهــات المختصــة وتســكين 	 
ــي  ــاع المدن ــزة الشــرطة والدف ــى اجه ــن ان وجــد ال ــا، ونقــل الفائضي ــن عليه العاملي
والضابطــة الجمركيــة  التــي تحتــاج التــي تعزيــز عملهــا لتتمكــن مــن القيــام بالمهــام 

الموكلــة لهــا علــى اكمــل وجــه.

االلتــزام باالحــكام الــواردة فــي قانــون الخدمــة فــي قــوى االمــن فيمــا يتعلــق بالفــرز 	 
» النــدب« وذلــك تالفيــا الحتماليــة وجــود موظفيــن وهمييــن.

تفعيــل دور هيئــة التنظيــم واالدارة فــي الرقابــة علــى قــرارات النقــل واالنتــداب 	 
واالعــارة التــي تتــم فيمــا بيــن االجهــزة االمنيــة، بهــدف ضمــان اتخــاذ تلــك القــرارات 

ــا. ــة له ــط الناظم ــر والضواب ــا للمعايي وفق
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