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تـقــــديــــم
ج ��اء هذا الدلي ��ل للتعريف بوزارة الخارجية م ��ن حيث المهام
الم�س� ��ؤولة عنها وطبيعتها و�أ�سلوب العمل فيها ،وبت�شكيالتها داخل
الب�ل�اد وخارجها ،في المركز والبعثات وب�أوجه التعاون والتن�س ��يق
بينه ��ا .ويه ��دف الدلي ��ل �إل ��ى التعري ��ف �أي�ض� � ًا بقواني ��ن الخدم ��ة
الخارجية من خالل ت�شريعاتها النافذة ليكون دلي ًال لمن يعمل في
هذا المي ��دان وبما عليه من واجبات وم�س�ؤوليات وما له من حقوق
وامتيازات لتحقيق مهام الوزارة على �أف�ضل �صيغة.
وق ��د �أنج ��زت وزارة الخارجي ��ة الت�شريع ��ات الأ�سا�سية للخدمة
الخارجية وط� � ّورت قانون الخدمة الخارجي ��ة ال�سابق و�أنجزته في
القان ��ون الجديد رق ��م ( )45ل�سنة  ،2008ليواك ��ب م�سيرة العراق
الديمقراط ��ي االتح ��ادي الجديد وروح الع�ص ��ر والتجديد ،وكذلك
نظام وزارة الخارجية رقم ( )1ل�سنة  ،2010والتعليمات الداخلية
الالزمة لتنفيذه وتطبيق قانون الخدمة الخارجية وتعليمات الخدمة
الخارجية.
وال ب� � ّد م ��ن الإ�شارة �إلى �أن هذه الت�شريع ��ات الجديدة ت�ض ّمنت
ع ��دد ًا م ��ن القواعد الحديث ��ة التي م ��ن �ش�أنها تطوي ��ر عمل وزارة
الخارجية وم�ؤ�س�ساتها �أو من حيث حقوق وواجبات منت�سبيها.
فعل ��ى نط ��اق دوائر ال ��وزارة� ،أُن�شئ ��ت دوائر جدي ��دة ح�سب ما
�أملته تطورات العمل الدبلوما�سي في العراق الجديد وفي الخارج.
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كم ��ا ت�ض ّمنت ع ��دد ًا من المكا�س ��ب لمنت�سبي ال ��وزارة ت�ضمن لهم
وت�شجعهم عل ��ى تقديم �أف�ضل الخدم ��ات لبلدهم
العي� ��ش الكري ��م ّ
ولمواطنيهم ،منها عل ��ى �سبيل المثال تغطية نفقات درا�سة الأوالد
ونظام الت�أمين ال�صحي للموظفين و�أُ�سرهم.
وفي الوقت الذي ن�ضع هذا الدليل بين �أيدي �أبناء الوزارة ن�أمل
منهم المزيد من العطاء خدمة لوطننا العزيز ،العراق الجديد.
ولي التوفيق
واهلل ّ

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
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قانون الخدمة الخارجية
رقــم ( ) 45
لســنة 2008

مت ن�شر هذا القانون فـي الوقائع العراقية ،اجلريدة الر�سمية جلمهورية العراق
العدد  ،4097بتاريخ 2008/11/17م.
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ولي التوفيق.
واهلل ّ

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
بغـــــداد 2008م
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قانون الخدمة الخارجية

عمدت وزارة الخارجية العراقية منذ عام � 2003إلى و�ضع
الدعائم الأ�سا�سية لبناء �سيا�سة خارجية تعك�س التغيير الجذري
الذي ح�صل في العراق لخدمة م�صالحه في المحافل الدولية.
وحر�صت وزارتنا على تقديم �صورة �إيجابية باالنفتاح على العالم
و�إعادة العراق �إلى مركزه المم ّيز في المجتمع الدولي.
لقد قامت وزارتنا بكل فخر بفتح ( )73بعثة دبلوما�سية و()13
قن�صلية في مختلف دول العالم وقاراته ،وعزمت ب�شكل ج ّدي على
تطوير الكادر الدبلوما�سي ب�شكل مهني ،في الوقت نف�سه عملت
الوزارة وكبار موظفيها على �إعادة النظر بالقوانين المتع ّلقة
بالخدمة الخارجية وتعديلها بما يتنا�سب مع المرحلة المقبلة.
�أق ّدم �شكري وتقديري لل�سادة الوكالء وال�سادة ال�سفراء وموظفي
الوزارة الذين عملوا بجهد لو�ضع قانون الخدمة الخارجية الجديد
رقم ( )45ل�سنة  2008ب�شكله الحالي ،والذي ُيعتبر مك�سب ًا حقيقي ًا
لموظفي هذه الوزارة وخطوة متق ّدمة وم�شرقة.

قرار رقم ()38

بنا ًء على ما �أق ّره مجل�س النواب طبق ًا لأحكام المادة (�/61أو ًال)
من الد�ستور وا�ستناد ًا �إلى �أحكام الفقرة (�أ) من البند خام�س ًا من
المادة ( )138من الد�ستور.
ق� � ّرر مجل�س الرئا�س ��ة بجل�سته المنعقدة بتاري ��خ 2008/11/9
�إ�صدار القانون الآتي:

قانـون الخـدمة الخارجية
رقم ( )45ل�سنة 2008
الف�صل الأول
التعاريف

المادة :1

الفرع الأول
التعابير الم�ستخدمة

ُيق�صد بالتعابير التالية لأغرا�ض هذا القانون المعاني المب ّينة
�إزاءها:
�أو ًال  :الوزارة :وزارة الخارجية العراقية.
ثانياً  :الوزير :وزير الخارجية.
ثالثاً  :وكيل الوزارة� :أحد وكالء الوزارة.
رابعاً  :مركز الوزارة :ديوان الوزارة.
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با�سم ال�شعب
مجل�س الرئا�سة

خام�ساً  :الخدمة الخارجية :العمل في وظائف وزارة الخارجية.
�ساد�ساً  :ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي :مجموع ��ة الوظائ ��ف الدبلوما�سية
المن�صو� ��ص عليها في الفقرة (�أو ًال) من المادة ( )3من
هذا القانون.
�سابعاً  :ال�سلك الإداري :مجموعة الوظائف الإدارية بموجب قانون
المالك رقم ( )25ل�سنة .1960
ثامناً  :ال�سلك الفنّي :مجموعة الوظائف الفنّية المن�صو�ص عليها
في الفقرة (ثاني ًا) من المادة ( )3من هذا القانون.
تا�سعاً  :البعث ��ات :ال�سفارات المعتم ��دة لدى ال ��دول ،والممثليات
ل ��دى المنظمات الدولية والإقليمية ،والقن�صلياتُ ،
و�ش َعب
رعاية الم�صالح.
عا�شراً  :رئي�س الدائرة :كل رئي�س دائرة في مركز الوزارة.
حادي ع�شر  :رئي� ��س البعث ��ة :ال�سفي ��ر والممثل الدائ ��م لجمهورية
الع ��راق ل ��دى منظم ��ة دولي ��ة �أو �إقليمي ��ة ،والقائ ��م
بالأعمال والقن�صل العام في قن�صلية عامة ،ورئي�س
�شعبة رعاية الم�صالح ومن يقوم مقام كل منهم.
ثاني ع�شر  :القائم بالأعمال :هو الموظف الدبلوما�سي الذي
ال يقل عنوانه الوظيفي عن م�ست�شار والمعتمد لدى
وزير خارجية الدولة المعنية.
ثالث ع�شر  :القائم بالأعمال الموقت :هو الموظف الدبلوما�سي
الذي يلي رئي�س البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لأي
�سبب كان.
رابع ع�شر  :الت�سمية :منح الموظف الدبلوما�سي عنوان ًا وظيفي ًا
�أعلى ،دون الم�سا�س بوظيفته �أو راتبه الأ�صليين.
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المادة :2
�أو ًال

الفرع الثاني
وظائف الخدمة الخارجية

 :وزير الخارجية هو الرئي�س الأعلى للوزارة والم�س�ؤول
عـن تنفيذ �سيا�ستها ومهامها ويمار�س الرقابة على
ن�شاطاتها وفعالياتها وح�سن �أدائها ،وله �إ�صدار التعليمات
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خام�س ع�شر  :الت�سل�س ��ل :تحديد المركز الوظيفي للموظف ،ن�سبة
�إل ��ى الموظفين الآخري ��ن في ال�سل ��ك الدبلوما�سي
�أو الإداري �أو الفني.
�ساد�س ع�شر  :الملحق الف ّني :الملحق الع�سكري �أو الثقافي �أو التجاري
�أو �أي ملحق �آخر يتم تعيينه �ضمن هذا العنوان.
�سابع ع�شر  :الترفي ��ع :ح�ص ��ول الموظ ��ف على رات ��ب �أعلى مما
يتقا�ضاه.
ثامن ع�شر  :الترقي ��ة :ح�ص ��ول الموظف على وظيف ��ة �أعلى من
وظيفته.
تا�سع ع�شر  :المنتدب :الموظف المنتدب للعمل بوزارة �أو دائرة
�أخرى.
ع�شرون  :المن�س ��ب :المن�س ��ب للعم ��ل ب ��وزارة الخارجية من
وزارات �أخرى.
حادي وع�شرون  :موظف ��و الم�ؤ�س�س ��ات :الموظف ��ون العامل ��ون ف ��ي
المراك ��ز والمكاتب الثقافية والتجارية والإعالمية
والخط ��وط الجوي ��ة العراقية وموظف ��و الم�صارف
والم�ؤ�س�س ��ات الفنّية الملحقة في البعثات العراقية
في الخارج وغيرهم.

والقرارات والأوامر في كل ما له عالقة بمهام الوزارة
ودوائرها.
ثانياً  :للوزير �أن يخ ّول بع�ض ًا من �صالحياته �إلى �أي من وكالء
الوزارة �أو �إلى �أي من ر�ؤ�ساء الدوائر �أو ال�سفراء فيها
�أو� إلى �أي من موظفي الوزارة.
ثالثاً  :للوزارة �أربعة وكالء يمار�سون المهام الموكلة لهم من
الوزير وي�ساعدونه في �إدارة �ش�ؤون الوزارة والدوائر التي
يق ّرر الوزير ارتباطها بهم.

المادة :3

�أو ًال  :تك ��ون عناوي ��ن ودرج ��ات وظائ ��ف ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي
والقن�صلي كما ي�أتي :
عنوان
الوظيفة
�سفير

في مركز الوزارة

في البعثة

وزير مفو�ض

وكيل وزارة/رئي�س دائرة
معاون رئي�س دائرة/
بدرجة مدير عام
مدير ق�سم
بدرجة معاون مدير عام

�سكرتير �أول

مدير ق�سم

�سكرتير ثان

مدير �شعبة

�سكرتير ثالث

مدير �شعبة

ملحق

ملحق

�سفير
وزير مفو�ض
�أو قن�صل عام
م�ست�شار
�أو قن�صل عام
�سكرتير �أول
�أو قن�صل �أول
�سكرتير ثان
�أو قن�صل ثان
�سكرتير ثالث �أو
قن�صل ثالث
ملحق
�أو نائب قن�صل

م�ست�شار
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الف�صل الثاني
التعيين في وظائف الخدمة الخارجية

المادة :4
�أو ًال

ثانياً

الفرع الأول
�شروط التعيين

ُ  :يع َّين المر�شح الم�ستوفي ال�شروط في ال�سلك الدبلوما�سي
لأول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.
ُ :ي�شترط في من ُيع ّين في ال�سلك الدبلوما�سي ما ي�أتي:
�أ� .أن يكون عراقي الجن�سية.
ب .ال يقل عمره عن ( )22اثنتين وع�شرين �سنة وال يزيد
على ( )35خم�س وثالثين �سنة.
ج .م�ؤمن ًا وملتزم ًا بمبادئ د�ستور جمهورية العراق.
د� .سالم ًا من الأمرا�ض المعدية والعاهات العقلية التي
تمنعه من القيام بوظيفته المع ّين فيها بموجب قرار
من اللجنة الطبية المخت�صة.
هـ� .أن يكون ح�سن ال�سلوك وغير محكوم عليه بجناية
�أو جنحة غير �سيا�سية.
و .حائز ًا على �شهادة جامعية �أولية على الأقل معترف بها
�أو ما يعادلها في فروع لها عالقة بالخدمة الخارجية.
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ثانياً  :تـعتمد العناوين المن�صو�ص عليها في قانون الخدمة
المدنية رقم ( )24ل�سنة  1960وقانون المالك رقم ()25
ل�سنة  1960بما فيها عنوان خبير على موظفي ال�سلكين
الإداري والفنّي.

ز .اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.
ح .حا�ص ًال على �شهادة معهد الخدمة الخارجية.
ثالثاً  :ي�ؤدي الموظف الدبلوما�سي اليمين القانونية المن�صو�ص
عليها في المادة ( )10من هذا القانون �أمام وزير
الخارجية.

المادة :5

�أو ًال  :للوزير �أن ُيع ّين في ال�سلك الدبلوما�سي بوظيفة �سكرتير
ثالث حامل �شهادة الماج�ستير من جامعة معترف بها
وبوظيفة �سكرتير ثانٍ حـامـل �شهادة الدكتوراه �أو ما
يعادلهما مع مراعاة ال�شروط المن�صو�ص عليها في
المادة ( )4من هذا القانون با�ستثناء ال�شرطين الواردين
في الفقرتين (ب) و(ح) من البند (ثاني ًا) منها.
ثانياً  :للوزير بنا ًء على تو�صية لجنة الخدمة الخارجية �أن يع ّين:
أ� � .سكرتير �أول ،مع مراعاة ال�شروط المن�صو�ص عليها
في البند (ثاني ًا) من المادة ( )4من هذا القانون
على �أن تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة
الأخرى لمدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات ،و ُي�ستثنى
من الفقرتين (ب) و(ح) من البند  2من المادة .4
ب .من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية
ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات بدرجة واحدة تزيد
على ا�ستحقاقه وفق �أحكام هذا القانون على �أن ال
تزيد على درجة �سكرتير �أول.
المادة  :6للوزير �أن يع ّين �أو يوافق على نقل خدمات الموظف �إلى
ال�سلكين الإداري �أو الفنّي وفق ال�شروط الآتية:
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المادة :9

الفرع الثاني
تعيين ال�سفير

�أو ًال ُ  :يع ّين ال�سفير بمر�سوم جمهوري بنا ًء على تر�شيح الوزير
وتو�صية مجل�س الوزراء وموافقة مجل�س النواب.
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�أو ًال � :أن تتوفر فيه ال�شروط المن�صو�ص عليها في البند (ثاني ًا)
من المادة ( )4من هذا القانون با�ستثناء الفقرة (ح)
من البند المذكور �آنف ًا.
ثانياً  :حا�صل على ال�شهادة الجامعية الأولية �أو ما يعادلها في
الأقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون مالحظ ف�أعلى،
�أو �شهادة الإعدادية �أو ما يعادلها في الأقل لمن كانت
وظيفته دون وظيفة معاون مالحظ.
ثالثاً ُ  :يع ّين المن�صو�ص عليهم في البند (ثاني ًا) من هذه المادة
في الوظائف المدرجة في البند (ثاني ًا) من المادة ()3
من هذا القانون.
المادة  :7يج ��وز �أن ُيع ّين ف ��ي ال�سلك الإداري م ��ن نجح في مواد
امتح ��ان معه ��د الخدم ��ة الخارجية ول ��م يح�صل على
المعدل المطلوب للتعيين في ال�سلك الدبلوما�سي.
المادة  :8يجوز تعيين الموظف الإداري �أو الفنّي في ال�سلك
الدبلوما�سي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة ال تقل عن
(� )2سنتين في وزارة الخارجية على �أن ال تتجاوز
الدرجة الدبلوما�سية التي يتم تعيينه فيها عن �سكرتير
ثانٍ بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.

ثانياً ُ  :ي�شترط في من ُيع ّين �سفير ًا �أن يكون:
�أ  .عراقي الجن�سية.
ب  .حا�ص ًال على ال�شهادة الجامعية الأولية �أو ما يعادلها
في الأقل .
ج  .من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص ومن الم�شهود لهم
بالنزاهة والكفاءة.
د  .ال يقل عمره عن ( )35خم�سة وثالثين عام ًا.
هـ � .أن ال تقل درجته الوظيفية عن درجة م�ست�شار.
و � .أن يتقن �إحدى اللغات الح ّية �أو �أن يكون له �إلمام
ٍ
كاف بها في الأقل.
ثالثاً  :يجـــوز مــع مراعاة ال�شروط المن�صو�ص عليها في المادة
 9ثاني ًا با�ستثناء ما ورد في الفقرة (هـ) منها تعيين
ال�سفراء من خارج ال�سلك الدبلوما�سي ،على �أن ال تزيد
ن�سبتهم على ( )%25خم�س وع�شرين من المائة من
مجموع ال�سفراء بنا ًء على مقترح مجل�س الوزراء ولمجل�س
الوزراء تعديل هذه الن�سبة متى ما وجد م�صلحة في ذلك.
المادة  :10ي�ؤدي ال�سفير اليمين القانونية التالية �أمام رئي�س
الجمهورية ،وبح�ضور وزير الخارجية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(�أق�سـم باهلل العـلـي العـظـيـم �أن �أ�ؤدي مهمـاتـي وم�س�ؤولياتي
القانونية ،بتفانٍ و�إخال�ص ،و�أن �أحـافـظ على ا�ستـقالل العراق
و�سيادته ،و�ألتزم بد�ستور جمهورية العـراق ،والإعالء من م�صالح
العراق و�شعبه ،و�أ�سهر على �سالمة �أر�ضه و�سمائه ومياهه وثرواته
ونظامه الديمقراطي االتحادي ،و�أن �أعمل على �صيانة الحريات
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المادة :11

الفرع الثالث
القائم بالأعمال الموقت

�أو ًال ُ  :يع ّد �أقدم موظف دبلوما�سي في البعثة قائم ًا بالأعمال
الموقت عند غياب رئي�سها لأي �سبب كان ،على �أن ال تقل
وظيفته عن �سكرتير �أول.
ثانياً  :تُعهـد �شـ�ؤون البعثـة الإداريـة �إلى �أقـدم موظف �إداري
فيها مدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر في حالة عدم
وجود موظف دبلوما�سي في البعثة ،وللوزير �إيفاد موظف
دبلوما�سي من المركز �أو من البعثات الأخرى للقيام
ب�أعمالها ريثما يتم تعيين رئي�س لها.

المادة :12

الفرع الرابع
تعيين الملحقين الفنيين

�أو ًال  :يج ��وز تعيي ��ن الملحقي ��ن الفنيين ومعاونيه ��م وموظفيهم
كالملحـقــي ��ن الع�سكريـي ��ن والثـقـافـيـي ��ن والتـجـاريـي ��ن
والإعالميي ��ن وال�صحيين وغيرهم ف ��ي خارج العراق من
غير وزارة الخارجية بالتن�سيق مع وزارة الخارجية.
ثانياً ُ  :ي�شترط في من ُيع ّين بالوظائف المن�صو�ص عليها في
البند (�أو ًال) من هذه المادة ما ي�أتي:
�أ � .أن يكون عراقي الجن�سية.
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العامة والخا�صة وا�ستقالل الق�ضاء و�ألتزم بتطبيق الت�شريعات
ب�أمانة وحياد ،واهلل على ما �أقول �شهيد).

ب � .أن ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ج  .حا�ص ًال على �شهادة جامعية �أولية في الأقل.
د  .يتقن �إحدى اللغات الح ّية �أو �أن يكون لديه �إلمام
ٍ
كاف بها في الأقل.
ثالثاً  :لوزير الخارجية �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل وبالتن�سيق مع
الوزارة المعنية �سحب �صفة ال�سلك الدبلوما�سي �أو ال�سلك
الإداري التـي منحهـا للملحقـين الفنيـين ومعاونيـهم
وموظفيهم في البعثة وتتح ّتم �إعادته نق ًال �إلى وزارته.
رابعاً  :يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون
لهم وموظفو الم�ؤ�س�سات برئي�س البعثة �إداري ًا.
خام�ساً  :يلتزم الموظفون المن�صو�ص عليهم في البند (�أو ًال) من
هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية.
�ساد�ساً  :يتقا�ضى الموظفون المن�صو�ص عليهم في البند (�أو ًال)
من هذه المادة المخ�ص�صات والنفقات والأجور
المن�صو�ص عليها في المادة ( )14من هذا القانون،
وتتح ّمل وزاراتهم �صرف تلك المبالغ.

الفرع الخام�س
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والإقليمية
المادة :13

�أو ًال ُ  :يع ّين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة
وجامعة الدول العربية من موظفي ال�سلك الدبلوما�سي.
ثانياً ُ  :يع ّين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظمات الدولية
والإقليمية ذات الطبيعة الفن ّية �أو المهنية كالوكاالت
المتخ�ص�صة بالتن�سيق بين الوزارة المعنية ووزارة
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المادة :14

الف�صل الثالث
ال�ش�ؤون المالية

�أو ًال  :يتقا�ضى موظفو الخدمة الخارجية المخ�ص�صات التالية:
�أ  .مخ�ص�صات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.
ب  .مخ�ص�صات �شهرية للعاملين في مركز الوزارة
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الخارجية وبموافقة رئي�س مجل�س الوزراء على �أن تتوفر
فيهم ال�شروط الآتية:
�أ � .أن يكون عراقي الجن�سية.
ب  .من ذوي االخت�صا�ص في مجال عمله.
ج  .ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
د  .يتقن �إحدى اللغات الأجنبية الر�سمية المعتمدة لدى
الأمم المتحدة.
هـ  .حا�ص ًال على �شهادة جامعية �أولية في الأقل.
ثالثاً  :لوزير الخارجية منح من ُيع ّين بموجب البند (ثاني ًا) من
هذه المادة درجة دبلوما�سية تعادل درجته الوظيفية مدة
تعيينه في تلك الممثليات.
رابعاً  :تراعى ال�شروط المن�صو�ص عليها في البند (ثاني ًا) مـن
هــذه المــادة فـي تعيـين الموظفين الآخرين مع الممثل
المع ّين.
خام�ساً  :يـتـقـا�ضـى المـوظـفـون المعـ ّيـنـون بمـوجـب هـذه المـادة
المخ�ص�صات والنفقات والأجور المن�صو�ص عليها في
المادة ( )14من هذا القانون ،وتتح ّمل وزاراتهم �صرف
تلك المبالغ.

بن�سبة  %150من الراتب مع مراعاة ما جاء في
قـانون رواتـب موظـفي الدولـة والقطـاع العام رقم
( )22ل�سنة .2008
ثانياً  :تتح ّمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ،بالن�سبة للعاملين
في البعثات:
�أ  .نفق ��ات �إ�س ��كان ال�سفي ��ر في م ��كان عمل ��ه وموظفي
الوزارة في الخارج.
ب  .نفقات الدرا�سة لأوالد الموظف �ضمن منطقة عمل
البعثة �أو في دولة �أخرى عندما يكون م�ستوى التعليم
في منطقة العمل غير مالئم.
ج  .الت�أمين ال�صحي للموظف و�أ�سرته.
د  .نفقات النقل.
هـ � .أجور ال�سفر من و�إلى العراق بمنا�سبة الإجازة
ال�سنوية للموظف و�أ�سرته.
و  .نفقات الإيفاد واال�ستقدام ونقل البريد الدبلوما�سي.
ز  .نفقات الدفن �أو نقل الجثمان له ولأ�سرته.
ح  .نفقات تعلم اللغة الأجنبية المتعلقة بالعمل في
البعثات.
ثالثاً  :تُح ّدد مخ�ص�صات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات
والنفقات والأجور المن�صو�ص عليها في البند (ثاني ًا) من
هذه المادة بنظام ي�صدر من مجل�س الوزراء بنا ًء على
اقتراح الوزارة.
رابعاً  :لمجل�س الوزراء بنا ًء على تو�صية الوزير ولجنة الخدمة
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الف�صل الرابع
ال�ش�ؤون الوظيفية
الفرع الأول
التثبيت
المادة  :15يتم تثبيت الموظف المع ّين لأول مرة في الخدمة
الخارجية �أو المنقولة خدماته �إليها ،با�ستثناء الذين
ث ّبتوا والذين ُنقلت خدماتهم �إليها �سابق ًا ،عدا من
ُيع ّين �سفير ًا بعد مرور �سنة كاملة يق�ضيها في خدمة
فعلية ،بعد:
�أو ًال  :ح�صوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئي�س دائرته.
ثانياً  :اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة
الخارجية المتع ّلق بال�سلك الذي ُع ّين فيه.
ثالثاً  :اجتيازه المقابلة التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.
المادة ُ  :16تمـ ّدد فـترة التجـربـة �سـنـة �أخـرى عـنـد تـخـ ّلـف أ�حـد
ال�شروط المن�صو�ص عليها في المادة ( )15من هذا
القانون و ُينقل من العمل في الخدمة الخارجية في
حالة ف�شله في اجتياز امتحان التثبيت.
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الخـارجـيـة تـعـديـل نـ�سـب مخ�ص�صات الخدمة الخارجية
المن�صو�ص عليها في البند (�أو ًال – �أ) من هذه المادة
في �ضوء �إح�صائيات الأمم المتحدة الخا�صة بتكاليف
المعي�شة.

الفرع الثاني
الترقي ـ ــة
المادة ُ :17ي�شترط لترقية موظف الخدمة الخارجية ،عدا �أ�صحاب
الدرجات الخا�صة� ،أن تكون خدمته ُمر�ضية بت�أييد
رئي�س الدائرة في تقرير الكفاءة المن�صو�ص عليه في
البند (�أو ًال) من المادة ( )15من هذا القانون مع
مراعاة توفر ال�شروط المق ّررة قانون ًا للترقية.
المادة  :18للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا �أ�صحاب
الدرجات الخا�صة �إذا كانت خدمته ُمر�ضية بموجب
تقرير الكفاءة المن�صو�ص عليه في البنــد (�أو ًال)
من المادة ( )15من هذا القانون وتو�صية من لجنة
الخدمة الخارجية بعد �إكماله (� )4أربع �سنوات في
الأقل في وظيفته.

المادة :19

�أو ًال ُ :ي�شترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما ي�أتي:
�أ  .من وظيفة �سكرتير �أول �أو م�ست�شار �إلى الوظيفة التي
تلي وظيفته� ،أن يق ّدم بحث ًا في �أحد المو�ضوعات التي
يح ّددها مجل�س معهد الخدمة الخارجية وح�صوله
على درجة جيد جد ًا.
ب  .من وظيفة ملحق �أو �سكرتير ثالث �أو �سكرتير ثانٍ
�إلى الوظيفة التي تلي وظيفته �أن ينجح في االمتحان
الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.
ج  .الموظف الإداري �أو الفنّي �إلى الوظيفة التي تلي
وظيفته� ،أن يجتاز بنجاح الدورة الخا�صة التي
يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
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الفرع الثالث
الـنـق ــل
المادة  :20يعمل الموظف عند �أول تعيينه في الخدمة الخارجية
�أو نقله �إليها في مركز الوزارة مدة ال تقل عن �سنتين
كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.
المادة ُ  :21ينق ��ل الموظف المع ّين في البعثات من منطقة لأخرى
م ��ن مناط ��ق الخدم ��ة الخارجي ��ة ،ومنها إ�ل ��ى مركز
ال ��وزارة ،وتح ��دد المناط ��ق وم ��دد الخدم ��ة فيها في
نظام الخدمة الخارجي ��ة ،على �أن ُيراعى التخ�ص�ص
قدر الإمكان.
المادة  :22للوزي ��ر �أن ينقل الموظف دون التقي ��د ب�أحكام المادة
( )21من هذا القانون في الحاالت الآتية:
�أو ًال  :المر�ض الذي يحول دون ا�ستمرار الموظف في عمله.
ثانياً  :معاقبة الموظف بعقوبة ان�ضباطية مع تو�صية من اللجنة
االن�ضباطية بنقله �إلى مركز الوزارة.
ثالثاً � :إذا كان بقاء موظف البعثة يتعار�ض واالعتبارات الأمنية
و�ضار ًا بالم�صلحة العامة.
المادة  :23للوزير في حالة ال�ضرورة ا�ستثناء ال�سفراء من �أحكام
المادتين ( )20و( )21من هذا القانون.
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ثانياً  :تُع ّد الترقية المن�صو�ص عليها في البند (�أو ًال) من هذه
المادة اعتبار ًا من تاريخ اال�ستحقاق.

الفرع الرابع
الإحالة �إلى التقاعد
المادة :24
�أو ًال
ثاني���اً
ثالثاً

رابع���اً
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ُ  :يحال موظف الخدمة الخارجية �إلى التقاعد وفق �أحكام
الموحد رقم ( )27ل�سنة .2006
قانون التقاعد ّ
 :لرئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء وبن ��ا ًء على اقت ��راح الوزير
تمد ي ��د خدم ��ة ال�سفي ��ر لم ��دة ث�ل�اث �سن ��وات قابل ��ة
للتجديد.
 :ي�ستحق ال�سفير عند �إحالته �إلى التقاعد  %80من الراتب
والمخ�ص�صات التي يتقا�ضاها �أقرانه في مركز الوزارة
في �إحدى الحاالت الآتية:
�أ � .إذا �أحيل �إلى التقاعد ب�سبب �إكماله ال�سن القانونية
وله خدمة ال تقل عن (� )25سنة.
ب �.إذا �أحي ��ل �إل ��ى التقاع ��د لأ�سب ��اب �صح ّي ��ة ج ��راء
عج ��زه عن �أداء واجبات ��ه بتقرير م ��ن لجنة طبية
ر�سمي ��ة مخت�ص ��ة ب�صرف النظ ��ر عن مدة خدمته
�أو عمره.
ج � .إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته
�أو عمره.
 :يتمت ��ع ال�سفي ��ر المح ��ال إ�ل ��ى التقاع ��د بحق ��وق حمله
عن ��وان �سفي ��ر واحتفاظ ��ه وزوجت ��ه بج ��واز ال�سف ��ر
الدبلوما�سي.

الفرع الأول
�إقامة العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية و�إن�شاء البعثات
المادة  :25تُقام العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية مع الدول
الأخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجل�س الوزراء.
المادة  :26تُـن�ش�أ البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية وتُلغى باقتراح
الوزير وموافقة مجل�س الوزراء.

الفرع الثاني
الت�سمية والت�سل�سل
المادة :27

�أو ًال

ثانياً
ثالثاً

 :يجوز ت�سمية الموظف الذي ال تقل وظيفته عن وزير
مف ّو�ض �سفير ًا للعمل في البعثات دون تغيير في درجته
وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئي�س مجل�س الوزراء.
 :للوزير ت�سمية الموظف الدبلوما�سي في البعثة وظيفة
واحدة �أعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.
 :يح ّدد الت�سل�سل بين الموظفين ح�سب العنوان الوظيفي
وتاريخ الح�صول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة
الخارجية.

المادة :28

�أو ًال  :يح ّدد الت�سل�سل بين وكيل الوزارة وال�سفير وفق ًا لما ي�أتي:
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الف�صل الخام�س
�ش�ؤون العمل الدبلوما�سي

ثانياً

ثالثاً

رابعاً
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�أ  .وكيل الوزارة.
ب  .ال�سفير الذي كان ي�شغل من�صب وزير.
ج  .ال�سفير الذي كان ي�شغل من�صب وكيل وزارة.
د  .ال�سفير العامل في المركز.
هـ  .ال�سفير في البعثة.
ُ  :يق ّدم موظفو البعثة �إلى وزارة خارجية الدولة المعتمدين
لديها وفق الت�سل�سل الآتي:
�أ  .رئي�س البعثة.
ب  .الموظـف الدبلوما�سي الذي يـلـي رئـي�س البـعـثـة من
حيث الت�سل�سل ،ويتولى �أعمال البعثة عند غيابه.
ج  .موظفو البعثة الآخرون من ال�سلك الدبلوما�سي ح�سب
الت�سل�سل المحدد في البند (ثالث ًا) من المادة ()27
من هذا القانون.
د  .الملحـق الع�سكـري ثـم الملحـق الجـوي ثـم الملحـق
الثـقافي ثـم الملحق التجاري ثـم الملحق الإعالمي
وغيرهم من الملحقين.
 :يكون ت�سل�سل الملحق الع�سكري في االحتفاالت المتعلقة
بالقوات الم�سلحة بعد ال�سفير �أو رئي�س البعثة مبا�شرة
ويكون ت�سل�سله الثالث في المنا�سبات الأخرى �إذا كان
رئي�س البعثة �سفير ًا ،و�إذا كان رئي�س البعثة بم�ستوى قائم
ب�أعمال موقت فيكون ت�سل�سله الثاني.
ُ  :يـق ّدم موظفو البعثة الدبلوما�سيون من منت�سبي وزارة
الخارجية على الموظفين الدبلوما�سيين الآخرين من
منت�سبي الملحقيات.

الفرع الثالث
الإيفاد واال�ستقدام وحمل البريد الدبلوما�سي
المادة  :30للوزير في حالة ال�ضرورة �إيفاد الموظف من مركز

الوزارة �إلى الخارج� ،أو من مقر البعثة في �إحدى
الدول �إلى دولة �أخرى لمدة ال تزيد على ( )90ت�سعين
يوم ًا على وفق قانون الإيفاد وال�سفر النافذ.
المادة  :31لرئي�س البعثة ،في حالة ال�ضرورة �إيفاد الموظف
من مقر البعثة �إلى مدينة �أخرى �ضمن منطقة عمل
البعثة لمدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوم ًا ،على �أن
ي�شعر مركز الوزارة بذلك.
المادة  :32للوزير �إيفاد موظفي الوزارة لغر�ض التدريب وزيادة
الخبرة ،في الموا�ضيع ذات العالقة المبا�شرة
بالخدمة الخارجية ،وللمدة التي تقت�ضيها المهمة
على وفق قانون الإيفاد وال�سفر النافذ.
المادة  :33للوزير ا�ستقدام �أي من موظفي البعثة �إلى مركز
الوزارة لأمور ر�سمية لمدة ال تزيد على ( )30ثالثين
يوم ًا ،ويجوز تمديدها لمرة واحدة.
المادة  :34للوزير �إيفاد الموظف لنقل البريد الدبلوما�سي من
مركز الوزارة �إلى البعثات �أو بالعك�س� ،أو من بعثة �إلى
�أخرى ،لمدة ( )10ع�شرة �أيام.
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المادة  :29للوزير ت�سمية الموظف الدبلوما�سي وظيفة واحدة
�أعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغر�ض
تمثيل جمهورية العراق في مهمة ر�سمية �أو ح�ضور
اجتماع �أو م�ؤتمر دولي.

المادة :35

الف�صل ال�ساد�س
مجال�س ولجان الوزارة

�أو ًال  :ت�ش ّكل في مركز الوزارة المجال�س واللجان الآتية:
�أ  .مجل�س وزارة الخارجية :ويكون برئا�سة الوزير
وع�ضوية وكالء الوزارة ور�ؤ�ساء دوائر مركزها ويقوم
بالإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة العامة للوزارة.
ب  .مجل�س معهد الخدمة الخارجية :ويت�شكل برئا�سة
وكيل الوزارة ل�ش�ؤون التخطيط ال�سيا�سي وع�ضوية
عميد معهد الخدمة الخارجية ورئي�س الدائرة
الإدارية والتخطيط ال�سيا�سي و�إحدى الدوائر
ال�سيا�سية ويقوم بر�سم �سيا�سة المعهد.
ج  .لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئا�سة وكيل الوزارة
لل�ش�ؤون الفنية والإدارية وع�ضوية الوكالء ورئي�س
الدائرة الإدارية ورئي�س الدائرة القانونية وعميد
معهد الخدمة الخارجية واثنين من ر�ؤ�ساء الدوائر
ال�سيا�سية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات
ورفع التو�صيات في ال�ش�ؤون المالية والإدارية و�ش�ؤون
الموظفين.
د  .اللجنة اال�ست�شارية وير�أ�سها الوزير ويحدد �أع�ضاءها
من ال�سادة ال�سفراء والم�ست�شارين.
ثانياً  :تحدد تق�سيمات ومهام واجتماعات ون�صاب انعقاد
المجل�سين واللجنتين المن�صو�ص عليهما في البند (�أو ًال)
من هذه المادة بنظام ي�صدر من مجل�س الوزراء.
30

المادة :36يخ�ضع موظف الخدمة الخارجية لأحكام قانون ان�ضباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14ل�سنة .1991

المادة :37

�أو ًال  :ي�ش ّكل رئي�س مجل�س الوزراء باقتراح من الوزير لجنة
تحقيقية برئا�سة وزير الخارجية وع�ضوية وزير العدل
و�أحد الوزراء المعنيين بال�ش�ؤون الأمنية للتحقيق مع
الما�سة ب�أمن الدولة.
ال�سفير في الق�ضايا ّ
ثانياً  :تح ّرر اللجنة المن�صو�ص عليها في البند (�أو ًال) من
هذه المادة مح�ضر ًا تثبت فيه ما اتخذته من �إجراءات
وتو�صيات وترفعها �إلى رئي�س مجل�س الوزراء لغر�ض
اتخاذ القرار بالموافقة �أو الرف�ض خالل ( )30ثالثين
يوم ًا من تاريخ ورودها �إلى مكتبه وتبليغ كل من وزارة
الخارجية وال�سفير بقراره.
ثالثاً  :لل�سفير االعترا�ض على قرار فر�ض العقوبة لدى مجل�س
االن�ضباط العام خالل ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ تب ّلغه
بالقرار.

المادة :38

�أو ًال � :إذا كانت الأفعال المن�سوبة �إلى ال�سفير من غير المن�صو�ص
عليها في البند (�أو ًال) من المادة ( )37من هذا القانون
فتتولى التحقيق معه لجنة ي�ش ّكلها الوزير برئا�سة وكيل
الوزارة المخت�ص وع�ضوية رئي�س الدائرة القانونية و�أحد
ال�سفراء.
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الف�صل ال�سابع
�أحكام ان�ضباطية

ثانياً  :تـح� � ّرر اللجن ��ة المن�صو� ��ص عليها في البن ��د (�أو ًال) من
هذه الم ��ادة مح�ضر ًا تثبت فيه ما اتخذته من �إجراءات
وتو�صي ��ات وترفع ��ه إ�ل ��ى الوزي ��ر لغر�ض اتخ ��اذ القرار
بالموافق ��ة �أو الرف� ��ض خ�ل�ال ( )30ثالثي ��ن يوم� � ًا من
تاري ��خ وروده �إلى مكتبه ،ووفق� � ًا للمادة ( )12من قانون
ان�ضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )14ل�سنة
.1991
ثالثاً  :لل�سفي ��ر االعترا� ��ض على قرار الوزي ��ر بفر�ض العقوبة
ل ��دى مجل� ��س االن�ضب ��اط الع ��ام خ�ل�ال ( )30ثالثين
يوم ًا من تاريخ تبلغ ��ه بالقرار المطعون فيه �أو اعتباره
مب ّلغ ًا.
رابعاً � :إذا ثب ��ت بنتيج ��ة التحقيق �أن ال�سفير غي ��ر م�ؤهل للعمل
ف ��ي ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي �أو �أن بق ��اءه ي�ض ��ر بم�صلحة
العم ��ل ،عل ��ى الوزير الطلب م ��ن رئي�س مجل� ��س الوزراء
�إنه ��اء خدمت ��ه و�إحالته إ�ل ��ى التقاعد �أو نقل ��ه من وزارة
الخارجية.
الم���ادة � :39إذا ثــب ��ت �أن الفعــ ��ل المن�ســوب �إلى ال�سفير المحال
�إل ��ى التحقيق �أو في محتويات التهمة جرم ًا ن�ش أ� عن
وظيفت ��ه �أو ارتكب ��ه ب�صفته الر�سمي ��ة فتجب �إحالته
�إلى المحكمة المخت�صة.

الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
المادة  :40تُ�ستـثـنى مخ�ص�صات الخدمة الخارجية للعاملين
في البعثات والمن�صو�ص عليها في المادة ()14
32
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(�أ) من هذا القانون من الحد الأعلى للمخ�ص�صات
المن�صو�ص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة
والقطاع العام رقم ( )22ل�سنة  2008وال يحول
ذلك من حق العاملين بتقا�ضي مخ�ص�صات ال�شهادة
والزوجية المن�صو�ص عليها في قانون رواتب موظفي
الدولة المذكور �أعاله.
المادة  :41تُـعـفـى مخ�ص�صات الخدمة الخارجية المن�صو�ص
عليها في الفقرة (�أ) من البند (�أو ًال) من المادة
( )14من هذا القانون من �ضريبة الدخل.
المادة  :42ي�صدر مجل�س الوزراء نظام ًا يحدد فيه �آلية تنفيذ
المادة ( )121الفقرة ( )4من الد�ستور العراقي.
الم���ادة ُ  :43يـعـ� � ّد الموظ ��ف المن�س ��ب للعم ��ل ف ��ي وزارة �أو جهة
غي ��ر مرتبط ��ة ب ��وزارة م�ستمر ًا بالخدم ��ة في وزارة
الخارجي ��ة.
المادة  :44ت�سري �أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( )24ل�سنة
( )1960وقانون المالك رقم ( )25ل�سنة ()1960
على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه ن�ص
في هذا القانون.
المادة ُ  :45يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم ( )122ل�سنة
( )1976با�ستثناء المادة ( )49والأنظمة والتعليمات
ال�صادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين �صدور ما
يحل محلها �أو يلغيها.
المادة  :46تُع ّد �أنظمة لت�سهيل تنفيذ �أحكام هذا القانون.

المادة  :47عـلى الـوزيـر �إ�صـدار تـعـلـيـمـات لت�سهيـل تـنفيذ �أحكام
هذا القانون.
المادة  :48ين�ش ��ر ه ��ذا القانون ف ��ي الجري ��دة الر�سمي ��ة ويعمل
بموجبه اعتبار ًا من تاريخ ن�شره.
طارق الها�شمي
نائب رئي�س الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئي�س الجمهورية

جالل طالباني
رئي�س الجمهورية

الأ�سباب الموجبة
نظر ًا للتطورات الجديدة في العراق و�ضرورة قيام وزارة
الخارجية على �أ�س�س حديثة وبما ين�سجم مع الد�ستور والتطورات
ال�سيا�سية ،ولعدم مواكبة القانون رقم ( )122ل�سنة ( )1976هذه
التطورات�ُ .ش ّرع هذا القانون.
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رقــم ( ) 1
لســنة 2010

ن�شر هذا النظام في الوقائع العراقية ،الجريدة الر�سمية لجمهورية العراق
العدد  ،4148بتاريخ 2010/3/15م.
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هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
2010/4/12م

37

نظام الخدمة الخارجية

�صدر نظام الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة  2010بعدما
�أق ّره مجل�س الوزراء بجل�سته الرابعة االعتيادية المنعقدة بتاريخ
 ،2010/1/26وذلك ا�ستناد ًا �إلى �أحكام المادة (/80البند ثالث ًا)
من الد�ستور والمادة ( )46من قانون الخدمة الخارجية رقم
( )45ل�سنة  2008ون�شر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ
.2010/3/15
لقد د�أبت وزارة الخارجية على تنظيم �ش�ؤون عمل المركز
والبعثات من خالل تحديث القوانين والأنظمة والتعليمات التي
ّ
تنظم عمل دوائرها ،وقد جاء هذا النظام لي�ش ّكل الخطوة الثانية
بعد �صدور قانون الخدمة الخارجية ،حيث احتوى على تفا�صيل
مهمة لما جاء في القانون.
�إن ا�ستكمال الجانب الت�شريعي والتنظيمي للوزارة وت�شكيالتها
ي�شكل �ضرورة ق�صوى بغية الو�صول �إلى تحقيق كافة الأهداف
المر�سومة لها ،وهو ما �سيتحقق بعد �إنجاز بقية القوانين والأنظمة
والتعليمات التي وردت في الد�ستور والتي تتعلق بال�سيا�سة الخارجية
وبالخدمة الخارجية وكذلك التي �أ�شار لها القانون وبما يخدم
م�صالح البلد في مختلف دول العالم.

قــــرار
مـجـلـ�س الــوزراء
رقم ( )75ل�سنة 2010

علي ُمح�سن �إ�سماعيل
الأمين العام لمجل�س الوزراء بالوكالة
2010/2/23
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َق ّرر مجل�س الوزراء بجل�سته الرابعة االعتيادية ال ُمنعقدة بتاريخ
 ،2010/1/26الموافقة على ما ي�أتي:
�إ�صـدار الـنـظـام رقـم ( )1لـ�سـنـة ِ ( 2010نـظـام ال ِـخـدمـة
الخارجية) ال ُمد ّقق من ِق َبل مجل�س �شورى الدولة ،وذلك ا�ستناد ًا
�إلى �أحكام المادة (/80البند ثالث ًا) من الد�ستور ،والمادة ()46
من قانون ِ
الخدمة الخارجية رقم ( )45ل�سنة .2008

مجل�س الوزراء
ا�ستناد ًا �إلى �أحكام البند (ثالث ًا) من المادة ( )80من الد�ستور
والمادة ( )46من قانون الخدمة الخارجية رقم ( )45ل�سنة .2008
�صدر النظام الآتي:

المادة  :1

نظام الخـدمة الخارجية
رقم ( )1ل�سنة 2010

المادة :2

�أو ًال ُ  :يع ّين المر�شح بعد اجتيازه دورة معهد الخدمة الخارجية،
بعنوان ملحق في الدرجة ال�سابعة.
ثانياً ُ  :يـعـ ّيـن خـريـج الـدرا�سـة الجـامعيـة الأولـيـة فـي الخـدمـة
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ُيق�صد بالتعابير التالية لأغرا�ض هذا النظام المعاني المبينة
�إزاءها:
�أو ًال  :القانون :قانون الخدمة الخارجية رقم ( )45ل�سنة .2008
ثانياً  :الموظف :الموظف الذي يعمل في �إحدى وظائف وزارة
الخارجية من ال�سلك الدبلوما�سي �أو الإداري �أو الفنّي.
ثالثاً  :الأ�سرة :زوج الموظف و�أوالده من غير المتزوجين و�أبويه.
رابعاً  :المتزوج :المرتبط برابطة زوجية قائمة ،و ُيعد الأرمل
والمط ّلق بحكم المتزوج �إذا كان له ولد مكلف ب�إعالته
�شرع ًا.
خام�ساً  :البناية الحكومية :البناية التي تملكها الدولة العراقية
خارج العراق �أو ت�ست�أجرها �أو تو�ضع تحت ت�صرفها
وتخ�ص�ص لدوائر البعثة �أو ل�سكن الموظفين.

الخارجية من الإداريين والفنيين في المرتبة الأولى من
الدرجة ال�سابعة وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع
العام رقم ( )22ل�سنة .2008

المادة :3

يتقا�ضى موظف الخدمة الخارجية �إ�ضافة �إلى راتبه المخ�ص�صات
الآتية:
�أو ًال  :مخ�ص�صات �شهرية للعاملين في مركز الوزارة بن�سبة
( )%150مئة وخم�سين من المائة من الراتب.
ثانياً �  :أ  .مخ�ص�صات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات
وتحدد بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء بنا ًء على
اقتراح من وزير الخارجية وتو�صية من لجنة الخدمة
الخارجية.
ب .يج ��وز تعديل ن�سب المخ�ص�ص ��ات المن�صو�ص عليها
في الفق ��رة (�أ) من هذا البند عند �إعداد الميزانية
ال�سنوي ��ة لل ��وزارة �أو كلما اقت�ض ��ت الحاجة في �ضوء
�إح�صائي ��ات الأم ��م المتح ��دة الخا�ص ��ة بتكالي ��ف
المعي�شة.
ثالثاً  :مخ�ص�صات ال�شهادة وفق ًا للقانون.

المادة  :4

ي�ستمر موظف البعثة بتقا�ضي المخ�ص�صات المن�صو�ص عليها
في المادة ( )3من هذا النظام في الحاالت التالية وفق ًا للقانون:
�أو ًال  :التمتع ب�إجازة اعتيادية مدة ال تزيد على ( )30ثالثين
يوم ًا في ال�سنة.
ثانياً  :التمتع ب�إجازة مر�ضية مدة ال تزيد على ( )45خم�سة
42

المادة :5

�أو ًال  :ت�صرف لل�سفير غير المقيم المعتمد لدى دولة �أخرى
مخ�ص�صات الليالي و�أجور ال�سكن عند زيارته تلك الدولة
بمهمة ر�سمية �إ�ضافة لمخ�ص�صات الخدمة الخارجية
ح�سب ا�ستحقاقه بمقر عمله وي�سري هذا الحكم على
الموظف في البعثة عند تكليفه بالمهمة ذاتها.
ثانياً  :ت�صرف لرئي�س البعثة الدبلوما�سية في حالة قيامه
بالتمثيل في �أكثر من دولة �أجور �سفر له ولزوجه ذهاب ًا
و�إياب ًا عند ا�ست�صحابه من مقر وظيفته �إلى الدولة
المعتمد لديها.

المادة  :6

تتحمل وزارة الخارجية النفقات والأجور التالية للعاملين في
البعثات:
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و�أربعين يوم ًا مع مراعاة المادة ( )46من قانون الخدمة
المدنية رقم ( )24ل�سنة .1960
ثالثاً  :التمتع ب�إجازة حمل ووالدة مدة ال تزيد على ( )72اثنين
و�سبعين يوم ًا.
رابعاً  :التمتـع ب�إجـازة العـدة ال�شرعيـة للمتـوفى عنها زوجها مدة
(� )60ستين يوم ًا.
خام�ساً  :مدة المكوث في الم�ست�شفى.
�ساد�ساً  :ا�ستقدامه �إلى العراق لأمور ر�سمية وفق ًا للمادة ( )33من
القانون.
�سابعاً  :الإيفاد لنقل البريد الدبلوما�سي وفق ًا للمادة ( )34من
القانون.
ثامناً  :مدة �سحب اليد عند عدم ثبوت التهمة.

�أو ًال  :نفقات الإ�سكان.
ثانياً  :نفقات الدرا�سة لأوالد الموظف �ضمن منطقة عمل البعثة
�أو في دولة �أخرى عندما يكون م�ستوى التعليم في منطقة
العمل غير مالئم بموافقة الوزير.
ثالثاً  :الت�أمين ال�صحي للموظف و�أ�سرته.
رابعاً  :نفقات النقل.
خام�ساً � :أجور ال�سفر من و�إلى العراق عند تمتعه بالإجازة ال�سنوية
للموظف و�أ�سرته.
�ساد�ساً  :نفقات الإيفاد واال�ستقدام ونقل البريد الدبلوما�سي.
�سابعاً  :نفقات الدفن �أو نقل الجثمان للموظف و�أ�سرته.
ثامناً  :نفقات تعلم اللغة الأجنبية لمدة (� )6ستة �أ�شهر قابلة
للتجديد مرة واحدة بموافقة الوزير.

المادة  :7

�أو ًال

ثانياً
ثالثاً
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ُ  :يراعى في �صرف نفقات الإ�سكان المن�صو�ص عليها في
البند (�أو ًال) من المادة ( )6من هذا النظام ما ي�أتي:
�أ  .الدرجة الوظيفية للموظف.
ب .الحالة الزوجية للموظف وعدد �أفراد �أ�سرته.
 :يتم �إ�سكان الموظف لأول مرة بقرار من لجنة الإ�سكان
الم�شكلة في البعثة.
 :ت�شمل نفقات الإ�سكان ما ي�أتي:
�أ  .بدل �إيجار محل ال�سكن.
ب� .أج ��ور الكهرباء والم ��اء والهاتف الأر�ض ��ي والإنترنت
بالن�سب ��ة ل�سك ��ن ال�سفي ��ر والممثل الدائ ��م لجمهورية

المادة  :8

ي�شمل بالت�أمين ال�صحي موظف الخدمة الخارجية و�أ�سرته في
البعثات وموظف مركز الوزارة الموفد خارج العراق بمهمة ر�سمية.

المادة :9

�أو ًال  :ي�ستحق الموظف و�أ�سرته نفقات النقل ح�سب درجته في
�أي من الحاالت الآتية:
�أ .نقل الموظف من المركز �إلى البعثة وبالعك�س ومن بعثة
�إلى �أخرى وعلى �أ�سا�س ال�سفر بالطريق الأق�صر والأقل
كلفة ،وت�سدد الأجور �إلى ال�شركة الناقلة مبا�شرة.
ب .ا�ستدعاء الموظف من الوزارة.
ج � .إبعاد الموظف من حكومة الدولة التي يعمل فيها �أو
في حالة قطع العالقات الدبلوما�سية �أو القن�صلية
بين جمهورية العراق وتلك الدولة.
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الع ��راق والقائ ��م بالأعم ��ال والقن�ص ��ل الع ��ام ف ��ي
القن�صلية العامة ورئي�س �شعبة الم�صالح.
ج � .أجور الكهرباء والماء ل�سكن العاملين في البعثات في
الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة جد ًا.
رابعاً  :يح ّدد مجل�س وزارة الخارجية الدول الم�شمولة في الفقرة
(ج) من البند (ثالث ًا) من هذه المادة وله �إعادة النظر
في �صرف هذه الأجور كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
خام�ساً  :للقائم بالأعمال الموقت �أن ي�سكن في م�سكن ال�سفير
بموافقة الوزارة.
�ساد�ساً  :ت�ستقطع ( )%15خم�س ع�شرة من المائة من راتب موظف
البعثة دون المخ�ص�صات �إذا كان ال�سكن في دار م�ؤثثة.

د � .إذا �شاءت الزوجة الحامل الم�صاحبة لزوجها في
الخارج الوالدة في العراق ،ت�صرف نفقات النقل لها
ولوليدها عند عودتهما �إلى مقر وظيفة الزوج.
ثانياً  :ت�صرف �أجور �سفر الموظف و�أ�سرته بعد �صدور �أمر
النقل �سواء �سافرت الأ�سرة قبل الموظف �أو معه �أو بعده.
وللأرمل ا�ست�صحاب �إحدى قريباته حتى الدرجة الثانية
عند وجود �أوالد قا�صرين معه� ،أما بالن�سبة للمطلق
في�شترط تقديم حكم ق�ضائي ي�ؤيد ح�ضانته لأوالده
القا�صرين.
ثالثاً  :تتحمل البعثة في كل حالة من حاالت النقل المن�صو�ص
عليها في البند (ثاني ًا) من هذه المادة الم�صروفات
الفعلية لنقل الأمتعة والأثاث المنزلي لموظف البعثة
وال�سيارة له ولزوجه بما فيها �أجور التغليف والت�أمين
بر ًا �أو بحر ًا �أو جو ًا من منزل الموظف بمقر وظيفته
�إلى منزله بمقر وظيفته الجديدة على �أن يقدم قائمة
مف�صلة بما يريد نقله ي�صادق عليها رئي�س البعثة
ّ
وفق المقايي�س وال�شروط الآتية:
�أ ـ ـ المقايي�س:
درجة الموظف

الطريق البري
�أو البحري
للأعزب

الدرجة العليا �صنف
(�أ) و(ب)

 40م

الدرجات الأخرى

 30م
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الطريق الجوي

للمتزوج

3

 60م

3

 40م

للأعزب

للمتزوج

3

 100كغم  200كغم

3

 100كغم

 75كغم
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ب ـ ـ ال�شروط:
(� )1أن تكون الأمتعة والأثاث المنزلي مخ�ص�صة
لال�ستعمال ال�شخ�صي للموظف ولأ�سرته.
(� )2أن تكون مفردات الأثاث المنزلي بما يتنا�سب
والحاجة ال�شخ�صية للموظف ولأ�سرته.
رابعاً  :للموظف الذي يعمل في الخارج نقل �أفراد �أ�سرته �إلى
بغداد ،قبل �صدور �أمر نقله ،لقاء تعهد خطي يت�ضمن
عدم مطالبته ب�أجور �سفرهم م�ستقب ًال.
خام�ساً  :ت�صرف �أجور �سفر الموظف الم�ستقيل و�أ�سرته من مكان
وظيفته �إلى بغداد ،على �أن تكون العودة خالل ()30
ثالثين يوم ًا من تاريخ �صدور الأمر الخا�ص باال�ستقالة �أو
اعتباره م�ستقي ًال.
�ساد�ساً  :ت�صرف نفقات نقل �أ�سرة موظف البعثة المتوفى �إلى
العراق خالل (� )1سنة واحدة من تاريخ الوفاة.
�سابعاً � :أ  .ي�ستحق الموظف المنقول من المركز �إلى البعثة
وبـالعك�س �أو مـن بـعـثـة �إلى �أخرى قبل المبا�شرة في
مقر عمله الجديد �أجور النقل المن�صو�ص عليها في
قانون مخ�ص�صات الإيفاد وال�سفر رقم ( )38ل�سنة
.1980
ب .ي�ضاف خم�سون بالمائة �إلى المخ�ص�صات الليلية
عند �سفر الموظف لاللتحاق بوظيفته م�ست�صحب ًا
�أحد �أفراد �أ�سرته ،على الأقل ،ولمرة واحدة فقط.
ج  .يمنح موظف البعثة الذي ي�سافر بالطريق البري
ن�صف �أجور النقل المقررة لدرجة ال�سفر التي

ي�ستحقها بالطائرة وال ي�ستحق مخ�ص�صات ال�سفر
عن الليالي عن مدة ال�سفر.
ثامناً  :ت�شمل نفقات النقل النفقات التكميلية المتمثلة ب�أجور
التنقالت الداخلية وال�ضرائب و�أجور اللقاحات.
تا�سعاً  :يعامل الموظف عند �سحبه من الوزارة �أو �إبعاده من
حكومة الدولة التي يعمل فيها �أو في حالة قطع العالقات
الدبلوما�سية معها معاملة الموظف المنقول من حيث
نفقات النقل.
عا�شراً  :ت�صرف نفقات نقل �أ�سرة موظف البعثة المنقول �إلى
بـغـداد خـالل (� )1سـنـة واحـدة مـن تاريخ انفكاكه من
البعثة.

المادة :10

�أو ًال

ثانياً

ثالثاً
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 :ت�صرف لموظف البعثة و�أ�سرته �أجور ال�سفر �إلى العراق
والعودة �إلى مقر وظيفته عند تمتعه بالإجازة االعتيادية
ال�سنوية.
 :ي�ستحق موظف البعثة �أجور ال�سفر المن�صو�ص عليها
في البند (�ساد�س ًا) من المادة ( )6من هذا النظام في
�إحدى الحاالت الآتية:
�أ  .الإيفاد ،بما في ذلك حمل البريد الدبلوما�سي.
ب .اال�ستقدام في مهمة ر�سمية �إلى المركز ،بما في
ذلك اال�شتراك في دورات الترقية و�أداء االمتحانات
ومناق�شة البحوث.
 :يـ�سـتـحـق المـوظـف المـوفـد �أو الم�ستـقـدم المخ�ص�صات
الليلية مدة مكوثه مري�ض ًا في م�ست�شفى �أو م�ستو�صف مع

المادة  :11

يعامل الموظف الموفد بمهمة ر�سمية من العراق �إلى البعثات
العراقية في الخارج ا�ستناد ًا �إلى �أحكام المادة ( )14من القانون
في ما يتعلق بالأمور المالية معاملة الموظف من نف�س وظيفته
ودرجته من العاملين في البعثة الموفد �إليها.

المادة  :12

�إذا توفي موظف الخدمة الخارجية �أو �أحد �أفراد �أ�سرته
الموجودين معه ،تتحمل البعثة النفقات الفعلية وال�ضرورية في
حالة دفن الجثمان خارج العراق �أو نقله �إلى العراق.

المادة  :13

تخ�ص�ص لن�شاط البعثة نفقات تمثيل وت�شمل النفقات الحقيقية
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مراعاة �أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( )24ل�سنة
 1960المتعلقة بالإجازة المر�ضية براتب تام على �أن
تقطع عنه مخ�ص�صات ال�سكن.
رابعاً  :ي�ستحق الموظف الموفد من مركز الوزارة �إلى الخارج �أو
من مقر البعثة في �إحدى الدول �إلى دولة �أخرى ،النفقات
والمخ�ص�صات المن�صو�ص عليها في قانون مخ�ص�صات
الإيفاد وال�سفر رقم ( )38ل�سنة  1980ولمدة ال تزيد على
( )90ت�سعين يوم ًا.
خام�ساً  :ي�ستحق الموظف الموفد من مقر عمل البعثة �إلى مدينة
�أخـرى �ضـمـن عـمـل الـبـعـثـة ،الـنـفـقـات والمـخـ�ص�صات
المن�صو�ص عليها في قانون مخ�ص�صات الإيفاد وال�سفر
رقم ( )38ل�سنة  ،1980لمدة ال تزيد على (� )14أربعة
ع�شر يوم ًا.

وال�ضرورية التي ي�صرفها رئي�س البعثة في الخارج عند �إقامته
الحفالت في المنا�سبات الوطنية �أو �إقامته الدعوات والن�شاطات
التي تقت�ضيها المهمة وفق م�صالح التمثيل الدبلوما�سي والقن�صلي
وفق �ضوابط يحددها الوزير.

المادة :14

�أو ًال  :ي�ستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين اللذين يعمالن
في الخارج في بعثتين مختلفتين المخ�ص�صات المن�صو�ص
عليها في البند (ثاني ًا) من المادة ( )3من هذا النظام
على �أ�سا�س مخ�ص�صات الأعزب لأحدهما وي�ستحق الثاني
مخ�ص�صات الخدمة الخارجية على �أ�سا�س المتزوج� .أما
�إذا كانا يعمالن في بعثة واحدة ،في�ستحق �أحدهما تلك
المخ�ص�صات على �أ�سا�س المتزوج وال ي�ستحق الآخر هذه
المخ�ص�صات ،و�إنما ي�ستحق الراتب فقط.
ثانياً  :مع مراعاة حكم البند (�أو ًال) من هذه المادة ،تعامل
الموظفة المتزوجة التي تعمل في الخارج معاملة الموظف
المتزوج بالن�سبة للمخ�ص�صات المن�صو�ص عليها في
البند (ثاني ًا) من المادة ( )3من هذا النظام �سواء �أكان
زوجها موظف ًا �أم لم يكن.

المادة  :15

�أو ًال
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 :للوزير ،بنا ًء على تو�صية لجنة الخدمة الخارجية �أن
يرقي منت�سب ال�سلك الدبلوما�سي درجة واحدة تزيد
على ا�ستحقاقه ،لغاية درجة �سكرتير �أول ولمرة واحدة،
عند توفر ال�شروط الآتية:
�أ � .أن تكون لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة
الخارجية ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات.

ب� .أن يكون متقن ًا لإحدى اللغات الأجنبية �أو متمتع ًا
بكفاءة ا�ستثنائية �أو �إنجاز كبير تدل عليه الوقائع،
مثبت في تقرير تف�صيلي من رئي�س دائرته ووكيل
الوزارة المخت�ص.
ج � .أن يجتاز اختبار معهد الخدمة الخارجية في المواد
ذات العالقة بعمل الوزارة بنجاح وبمعدل ال يقل عن
( )%75خم�سة و�سبعين من المائة.
ثانياً  :ال يجوز للموظف الذي يف�شل في االختبار المن�صو�ص
عليه في الفقرة (ج) من البند (�أو ًال) من هذه المادة �أن
يتقدم بطلب الترقية مرة ثانية.
يجوز تعيين الموظف الإداري �أو الفني في ال�سلك الدبلوما�سي
عند توفر ال�شروط الآتية:
�أو ًال � :أن تكون للموظف المر�شح خدمة وظيفية جيدة في وزارة
الخارجية ال تقل عن (� )2سنتين.
ثانياً  :توفر الدرجة ال�شاغرة في ال�سلك الدبلوما�سي.
ثالثاً  :اجتياز المقابلة التي تجريها الوزارة بنجاح.
رابعاً  :اجتياز امتحان تحريري بنجاح.
خام�ساً  :اجتياز دورة ت�أهيلية يعدها معهد الخدمة الخارجية.
�ساد�ساً � :أن ال يكون فا�ش ًال في دورة �سابقة دون عذر م�شروع.

المادة  :17

تنظر لجنة الخدمة الخارجية في م�س�ألة منح الدرجة الدبلوما�سية
المنا�سبة مع الأخذ بنظر االعتبار م�س�ألة معادلة الموظف بدرجة
في ال�سلك الإداري عند منحه الدرجة الدبلوما�سية ،على �أن ال
تتجاوز درجة �سكرتير ثانٍ  ،وتقدم تو�صية بذلك �إلى الوزير.
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المادة  :16

المادة  :18

يحدد مجل�س وزارة الخارجية ما ي�أتي:
�أو ًال  :تق�سيم مناطق الخدمة الخارجية لأغرا�ض هذا النظام
و�إعادة تق�سيمها كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
ثانياً  :مدة الخدمة في كل منطقة من المناطق المن�صو�ص
عليها في البند (�أو ًال) من هذه المادة.
ثالثاً  :مخ�ص�صات الخطورة للخدمة في الدول في تلك المناطق
وفق ًا للقانون.

المادة :19

�أو ًال :تحدد مدة عمل موظف الخدمة الخارجية في الخارج بـ
(� )4أربع �سنوات ،وللوزير بتو�صية من مجل�س الوزارة عند
مقت�ضيات الم�صلحة العامة ،تمديدها (� )1سنة واحدة.
ثانياً  :ينقل الموظف للعمل في مركز الوزارة مدة (� )2سنتين
عند انتهاء مدة عمله في البعثات .وللوزير ،بنا ًء على
تو�صية مجل�س الوزارة الم�ستندة �إلى مقت�ضيات الم�صلحة
العامة تمديدها �سنة واحدة فقط.

المادة  :20

�أو ًال  :تحدد مدة خدمة ال�سفير في الخارج بـ ( )5خم�س �سنوات
وللوزير تمديدها (� )1سنة واحدة.
ثانياً  :ينقل ال�سفير الذي ا�ستنفد المدة المن�صو�ص عليها في
البند (�أو ًال) من هذه المادة �إلى مركز الوزارة للعمل فيه
مدة ال تقل عن (� )2سنتين.
ثالثاً   :للوزير �إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة �أن ي�ستثني ال�سفير
من �شرط ال�سنتين المن�صو�ص عليها في البند (ثاني ًا)
من هذه المادة.
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المادة  :21

ال يجوز نقل الموظف المع ّين لأول مرة في الخدمة الخارجية
�إلى البعثات في الخارج �إال بعد ق�ضائه (� )2سنتين في الأقل في
خدمة فعلية في مركز الوزارة.

المادة  :22

�أو ًال

ثانياً

المادة  :23

�أو ًال
ثانياً

ثالثاً

 :ت�صدر قوائم النقل في بداية �شهر ني�سان من كل عام.
 :يكون انفكاك الموظف المنقول من المركز �إلى البعثة
ومن بعثة �إلى �أخرى في الأول من �شهر تموز .ويكون
انفكاك الموظف المنقول من البعثة �إلى المركز في الأول
من �شهر �آب.
 :للوزير �إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة� ،إ�صدار قوائم نقل
ا�ستثنا ًء من حكم البندين (�أو ًال) و(ثاني ًا) من هذه
المادة.

المادة  :24

ُيع� � ّد الملحق ��ون الفني ��ون ومعاونوه ��م والموظف ��ون الإداري ��ون
التابع ��ون له ��م المعينون ف ��ي الخارج من وزارته ��م وعلى مالكاتها
بحكم موظفي الخدمة الخارجية لأغرا�ض تطبيق هذا النظام.
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 :تحت�سب مدة الخدمة من تاريخ المبا�شرة في الوظيفة
حتى تاريخ االنفكاك منها.
 :تحت�سب لأغرا�ض البند (�أو ًال) من هذه المادة التي
ق�ضاها الموظف في مركز الوزارة �أو البعثات في الخارج
قبل تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة  :25

يلغى نظام الخدمة الخارجية رقم ( )32ل�سنة (،)1976
وتبقى التعليمات ال�صادرة بموجبه نافذة بما ال يتعار�ض و�أحكام
هذا النظام �إلى حين �صدور ما يح ّل محلها �أو يلغيها.

المادة  :26

للوزير �إ�صدار تعليمات لت�سهيل تنفيذ �أحكام هذا النظام.

المادة  :27

ينفذ هذا النظام من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

نوري كامل المالكي
رئي�س مجل�س الوزراء
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تعليمات الخدمة الخارجية
رقم ()1
لسنة 2010

ن�شرت هذه التعليمات في الوقائع العراقية ،الجريدة الر�سمية لجمهورية العراق
العدد  ،4166بتاريخ 2010/10/11م.
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بعدما �صدر قانون الخدمة الخارجية رقم ( )45ل�سنة ،2008
ونظام الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة  2010وو�ضعا مو�ضع
التنفيذ ،وجدنا من ال�ضروري �إ�صدار عدد من التعليمات لت�سهيل
تنفيذهما.
�إن الغر�ض من و�ضع هذه التعليمات هو م�ساعدة �أبناء الوزارة
على ح�سن اال�ستفادة من المكا�سب التي حققتها الوزارة في
ت�شريعاتها الأخيرة ،وب�شكل خا�ص تعليم �أوالد العاملين في الخدمة
الخارجية في البعثات والت�أمين ال�صحي لعوائل ه�ؤالء.
وهذه الخطوة ت�ش ّكل تكملة للبناء القانوني والتنظيمي لوزارة
الخارجية بهدف تطوير عملها خدمة لعراقنا العزيز.
تعليمات الخدمة الخارجية

ولي التوفيق
واهلل ّ

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
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ا�ستناد ًا �إلى �أحكام المادة ( )47من قانون الخدمة الخارجية
رقم ( )45ل�سنة  ،2008والمادة ( )26من نظام الخدمة الخارجية
رقم ( )1ل�سنة � ،2010أ�صدرنا التعليمات الآتية:

تعليمات الخدمة الخارجية
رقم ( )1ل�سنة 2010
الف�صل الأول
التعيين والتثبيت
المادة :1
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�أو ًال ُ  :ي�شترط في من يع ّين بوظيفة في ال�سلك الدبلوما�سي
�أن يجتاز بنجاح دورة في معهد الخدمة الخارجية ،مع
مراعاة �أحكام المادة ( )5من قانون الخدمة الخارجية
رقم ( )45ل�سنة .2008
ثانياً ُ  :يع ّين الم�شمول ب�أحكام البند (�أو ًال) من هذه المادة في
الدرجة ال�سابعة من �س ّلم الرواتب الملحق بقانون رواتب
موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )22ل�سنة 2008
بعنوان ملحق.

المادة :2
�أو ًال ُ  :ي�شترط لتعيين الموظف الإداري �أو الفنّي في ال�سلك
الدبلوما�سي ما ي�أتي:
�أ � .أن يجتاز دورة الت�أهيل التي يقيمها المعهد بدرجة نجاح
ال تقل عن (� )%70سبعين من المئة.
ب� .أن ال يزيد عمره على ( )35خم�س وثالثين �سنة.
ج � .أن يتقن �إحدى اللغات الأجنبية.
ثانياً ُ  :يع ّد معهد الخدمة الخارجية منهاج ًا للدورة التدريبية
يغطي ( )100مئة يوم درا�سي.
المادة :3
�أو ًال  :يثبت موظف الخدمة الخارجية الم�شمول بفترة التجربة
المن�صو�ص عليها في المادتين ( )15و( )16من القانون
بعد نجاحه في امتحان يجريه المعهد.
ثانياً ُ  :يراعى في تحديد �أ�سئلة امتحان التثبيت وم�ستوى
االمتحان الوظيفة المراد تثبيت الموظف فيها.
ثالثاً  :تكون درجة النجاح ال�صغرى لكل مادة من مواد امتحان
التثبيت لموظفي ال�سلك الدبلوما�سي وال�سلكين الإداري
والفنّي ( )%50خم�سين من المئة في الأقل ،وتكون درجة
المعدل النهائي لمواد االمتحان (� )%60ستين من المئة
في الأقل.
رابعاً  :يجوز اال�ستعا�ضة عن اللغة الإنكليزية في امتحان التثبيت
بلغة �أجنبية ح ّية �أخرى بموافقة عميد المعهد ،ويكون
امتحان اللغة الأجنبية بم�ستوى الإلمام.
خام�ساً ُ  :ي�شرف مجل�س المعهد على امتحانات التثبيت ،و ُيع ّين
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لهذا الغر�ض لجنة م�شرفة من بين �أع�ضائه ،على �أن
يكون عميد المعهد رئي�س ًا لها.
�ساد�ساً  :ينقل من الخدمة الخارجية الموظف الذي يف�شل في
بلوغ �شروط التثبيت مرتين.

الف�صل الثاني
الترقيــة
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المادة :4
�أو ًال ُ  :يقيم المعهد دورة تدريبية واحدة في الأقل كل �سنة
�أمدها ( )30ثالثون يوم عمل لترقية موظف الخدمة
الخارجية من وظيفة �إلى وظيفة �أعلى وفق ًا لما ي�أتي:
�أ  .ال�سلك الدبلوما�سي:
( )1من ملحق �إلى �سكرتير ثالث.
( )2من �سكرتير ثالث �إلى �سكرتير ثانٍ .
( )3من �سكرتير ثانٍ �إلى �سكرتير �أول.
ب .ال�سلكين الإداري والفنّي لكل الوظائف.
ثانياً  :يتفرغ الموظف الم�شارك في الدورة التدريبية كلي ًا خالل
مدة الدورة ،و ُيع ّد را�سب ًا كل من تزيد غياباته على ()%5
خم�سة من المئة من مجموع �ساعات الدوام� ،إال �إذا كان
هذا الغياب بعذر م�شروع يحظى بموافقة مجل�س المعهد
�أو بنا ًء على تقرير طبي �صادر من الجهة ال�صحية
المخت�صة.
ثالثاً  :يـتـولـى الـتـدريـ�س فـي الـدورة التدريـبـيـة منت�سبو وزارة
الخارجية الم�ستمرون في الخدمة �أو المتقاعدون من
ذوي االخت�صا�ص و�أ�ساتذة متخ�ص�صون.

المادة :5
يقترح مجل�س المعهد مفردات المناهج وم�ستوى التدري�س في
دورات الترقية وتحديد �ساعات الدرا�سة على �أن ُيراعى التنا�سب
مع درجات ال�سلك المراد الترقية �إليه ،وتُعر�ض على الوزير
لإقرارها.
المادة :6
�أو ًال  :تكون درجة النجاح ال�صغرى لكل مادة في دورات الترقية
على النحو الآتي:
�أ � )%60(.ستون من المئة في الأقل في ال�سلك الدبلوما�سي
عدا اللغتين العربية والأجنبية فتكون درجة النجاح
ال�صغرى في كل منهما (� )%70سبعين من المئة في
الأقل .وتكون درجة المعدل النهائي لمواد االمتحان
( )%65خم�سة و�ستين من المئة في الأقل.
ب )%50( .خم�سون من المئة في الأقل في ال�سلكين
الإداري والفني وتكون درجة المعدل النهائي لمواد
االمتحان (� )%60ستين من المئة في الأقل.
ثانياً � :إذا ف�شل الموظف في مادة �أو مادتين فعليه �أن ي�ؤدي
االمتحان المطلوب فيها في دورة الحقة ولمرة واحدة.
�أما �إذا ف�شل في المعدل فله االمتحان في المادة التي
يختارها في دورة الحقة ولمرة واحدة.
ثالثاً ُ  :يع ّد فا�ش ًال في دورة الترقية من ر�سب في �أكثر من
مادتين �أو من ر�سب في مادتين ولم ينل المعدل النهائي
المطلوب.
رابعاً � :إذا ف�شل الموظف في ال�سلك الدبلوما�سي في امتحان
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الترقية� ،أو في بحث الترقية ،لمرتين ينقل �إلى ال�سلك
الإداري ،و�إذا ف�شل الموظف في ال�سلك الإداري �أو الفنّي
في امتحان الترقية لمرتين ينقل من العمل في الخدمة
الخارجية.
خام�ساً � :إذا ف�شل الموظف في امتحان الترقية �أو في مناق�شة
البحث يتحمل نفقات ا�ستقدامه وتحت�سب مدة الدورة
من �إجازاته االعتيادية.
المادة :7
�أو ًال  :للممتح ��ن االعترا�ض على نتيج ��ة االمتحان خالل ()7
�سبع ��ة �أيام لدى مجل� ��س المعهد ،وعل ��ى المجل�س البت
ف ��ي االعترا� ��ض خ�ل�ال ( )15خم�س ��ة ع�ش ��ر يوم� � ًا من
ت�سجي ��لاالعترا� ��ضف ��يمكت ��بالعمي ��د.
ثانياً  :يتلف المعهد الدفاتر االمتحانية بعد مرور �سنة على
تاريخ �إعالن نتائج االمتحان.
المادة :8
تنطبق �شروط الدورات المن�صو�ص عليها في هذه التعليمات
على جميع الدورات التي ينظمها المعهد.
المادة :9
تكون ترقية ال�سكرتير الأول �إلى وظيفة م�ست�شار ومنها �إلى
وظيفة وزير مفو�ض بعد تقديمه بحث ًا للترقية وفق ًا لما ي�أتي:
�أو ًال  :يقدم الموظف طلب ًا �إلى عميد معهد الخدمة الخارجية
ال�ستح�صال الموافقة على �إعداد البحث الذي اختاره مع
خطة عامة له ،و�أن يقدم البحث المطلوب خالل مدة
�أق�صاها (� )1سنة واحدة من تاريخ �إبالغه بالموافقة

ثانياً
ثالثاً
رابعاً
خام�ساً

�ساد�ساً
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على بحثه وبمدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ
تبلغه بالموافقة على البحث .ويجوز تمديد هذه المدة
لمرتين على �أن ال تزيد كل مرة على (� )3أ�شهر.
� :أن يكون لمو�ضوع البحث عالقة بالخدمة الخارجية
وتراعى فيه �أ�صول البحث العلمي على �أن ال يزيد على
( )100مئة �صفحة.
ُ  :يع ّي ��ن عمي ��د المعه ��د م�شرف� � ًا م ��ن ذوي االخت�صا� ��ص
للإ�شراف على البحث.
ُ  :يعر�ض البحث بعد �إنجازه على من يختاره عميد المعهد
من منت�سبي الوزارة �أو من المتخ�ص�صين لإجراء تقويم
�أ ّولي له.
 :تُ�شكل في المعهد لجنة من خم�سة �أع�ضاء من ذوي
االخت�صا�ص يكون �أقدمهم رئي�س ًا لها لمناق�شة البحث مع
الموظف ،وعلى اللجنة االطالع على التقويم المن�صو�ص
عليه في البند (رابع ًا) من هذه المادة.
 :ترفع اللجنة المن�صو�ص عليها في البند (خام�س ًا) من
هذه المادة التو�صية �إلى لجنة الخدمة الخارجية في �ش�أن
التقويم النهائي وتحديد التقدير الذي ي�ستحقه البحث في
�ضوء �سلم الدرجات الآتي:
�أ � .ضعيف �أقل من ( )%50خم�سين من المئة.
ب .مقبول ( )%59-%50خم�سين من المئة �إلى ت�سعة
وخم�سين من المئة.
ج  .متو�سط (� )%69-%60ستين من المئة �إلى ت�سعة
و�ستين من المئة.
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د  .جيد (� )%79-%70سبعين من المئة �إلى ت�سعة
و�سبعين من المئة.
هـ  .جيد جد ًا ( )%89-%80ثمانين من المئة �إلى
ت�سعة وثمانين من المئة.
و  .امتياز ( )%100-%90ت�سعين من المئة �إلى مئة
من المئة.
�سابعاً ُ  :ي�شترط �أن ال يقل الم�ستوى المق ّدر لبحث الترقية �إلى
م�ست�شار �أو وزير مف ّو�ض عن جيد جد ًا.
ثامناً � :إذا لم ينل البحث المق ّدم الم�ستوى المطلوب للترقية،
يجب على الموظف تقديم بحث �آخر لمرة واحدة وفق
ال�شـروط المنـ�صـو�ص عليـها في هـذه التعليمـات خـالل
ال�سنة التالية لتب ّلغه برف�ض البحث ،وبعك�سه ُيع ّد را�سب ًا.
المادة :10
�أو ًال ُ  :يع ّد ر�سوب ًا عدم م�شاركة الموظف الدبلوما�سي �أو الإداري
�أو الفنّي في دورات الترقية ،و�إذا تكرر ذلك تُط ّبق �أحكام
البند (رابع ًا) من المادة ( )6من هذه التعليمات.
ثانياً  :في حالة تعذر م�شاركة الموظف في دورات الترقية
�أو تقديم بحث الترقية لأ�سباب م�شروعة يق ّرها مجل�س
الخدمة الخارجية ،يجوز ت�أجيل الم�شاركة �إلى دورة
ترقية الحقة مرة واحدة �أو تقديم بحث الترقية خالل
مدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر .وبخالفه ُيع ّد را�سب ًا.
ثالثاً  :يمنح الوزير كتاب �شكر وتقدير �إلى الموظف الذي يح�صل
في امتحان الترقية على درجة ( )%80ثمانين من
المئة ف�أكثر في مادتي اللغة العربية واللغة الإنكليزية،

�أو �إذا كان من الثالثة الأوائل في دورة الترقية وال يقل
معدله النهائي عن ( )%80ثمانين من المئة ،وتكون
له الأ�سبقية في النقل للعمل في البعثات في الخارج
في حالة تكافئه مع المر�شحين الآخرين في ال�شروط
المطلوبة للنقل.
رابعاً  :ال يجوز ترقية الموظف �إلى الوظيفة التي تلي وظيفته �إال
بعد ق�ضائه المدة الأ�صغرية .ويجوز له �إكمال متطلبات
الترقية قبل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستحقاقه لها.
المادة :11
�أو ًال  :تُعر�ض حاالت الترقية على لجنة الخدمة الخارجية
لتقديم تو�صياتها �إلى الوزير التخاذ القرار في �ش�أنها.
ثانياً ُ  :ير ّقى الموظف من تاريخ اال�ستحقاق �إذا كان م�ستوفي ًا
�شروط الترقية ما لم تكن له يد في الت�أخير.
المادة :12
ُي�شترط في الدورات الت�أهيلية المن�صو�ص عليها في الفقرة
(ح) من البند (ثاني ًا) من المادة ( )4من القانون ما ي�أتي:
�أو ًال � :أن ال تقل مدة دورة الت�أهيل الدبلوما�سي عن (� )1سنة
تقويمية واحدة وال تزيد على (� )2سنتين تقويميتين
بقرار من الوزير.
ثانياً � :أن تحدد المناهج الدرا�سية ومفرداتها و�ساعاتها من
مجل�س المعهد وبموافقة الوزير.
ثالثاً � :أن يكون النجاح في الدورة وفق ًا لما هو من�صو�ص عليه
في البند (�أو ًال) من المادة ( )6من هذه التعليمات.
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الف�صل الثالث
النقــل
المادة :13
ُي�شترط في من يرغب بنقل خدماته من جهة حكومية �إلى
ال�سلك الدبلوما�سي ما ي�أتي:
�أو ًال � :أن تكون له خدمة وظيفية م�ستمرة ال تقل عن ()5
�سنوات ،ت�سبق طلب نقله �إلى الوزارة.
ثانياً � :أن يتقن �إحدى اللغات الأجنبية ذات العالقة بعمل الوزارة،
ويجتاز االختبار فيها بدرجة نجاح ال تقل عن ( )%75خم�س
و�سبعين من المئة.
ثالثاً  :اجتياز دورة معهد الخدمة الخارجية وبدرجة ال تقل عن
(� )%70سبعين من المئة.

الف�صل الرابع
الأ�ســرة
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المادة :14
�أو ًال  :تتك ّون �أ�سرة الموظف الم�شمول ب�أحكام هذه التعليمات
من زوج الموظف و�أبويه و�أوالده من الذكور لغاية �سن
(� )24أربع وع�شرين �سنة (داخل) من غير المتزوجين
والإناث من غير المتزوجات والأرامل والمطلقات
المقيمات معه.
ثانياً  :في حـالـة تـعـ ّدد الزوجـات تـطـبـق هـذه التعليمات على
زوجة واحدة.

ثالثاً
رابعاً

خام�ساً

 :تتمتع �أ�سرة الموظف باالمتيازات المن�صو�ص عليها في
نظام الخدمة الخارجية رقم ( )1لل�سنة .2010
 :يمنع �أفراد �أ�سرة الموظف من اال�شتغال �أو ممار�سة
الأعمال التجارية �أو �أية �أعمال �أخرى عدا العمل في
الم�ؤ�س�سات العراقية وفي حالة ا�شتغال �أي منهم يلزم
الموظف ب�إبالغ مركز الوزارة بذلك خالل مدة ال تزيد
على ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ مبا�شرته العمل.
 :في حالة مخالفة �أي من �أفراد �أ�سرة الموظف لأحكام
البند (رابع ًا) من هذه المادة تحجب عنه االمتيازات
المق ّررة له قانون ًا من تاريخ اال�شتغال ولحين �إزالة
المخالفة.

الف�صل الخام�س
الإ�سكــان
المادة :15
�أو ًال  :تقوم كل بعثة ب�إ�سكان موظفيها على نفقة الوزارة في
بناية حكومية ،وتراعي البعثات في �إ�سكانهم وظيفة كل
منهم وحالته الزوجية وعدد �أفراد �أ�سرته ،على �أن ال
تزيد غرف النوم على ( )3عدا �صالتي الجلو�س والطعام
والمرافق الأخرى.
ثانياً ُ  :يق�صد بالبناية الحكومية �أي بناية �أو جزء من بناية
تملكها الوزارة خارج العراق �أو ت�ست�أجرها �أو يو�ضع تحت
ت�صرفها وتخ�ص�صها لإ�سكان موظفي بعثاتها �أو لمكاتب
بعثاتها .وت�شمل البنايات الحكومية الدور وال�شقق
والفنادق وما في حكمها.
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ثامناً

� :أ  .تُ�شـكـل فـي كـل بـعـثـة لـجـنـة بـرئـا�سة رئي�س البعثة
وع�ضويـة اثـنـين من موظفيـهـا �أحدهما محا�سب
البعثة ،و�إذا وجدت في البعثة ملحقيات فنية يكون
الملحق المخت�ص ع�ضو ًا �إ�ضافي ًا في اللجنة عند
�إ�سكان �أحد موظفيها.
ب .تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية ،وعند ت�ساوي
الأ�صوات يرجح الجانب الذي ي�ص ّوت معه رئي�س
اللجنة.
ُ  :يراعى في ا�ستئجار البناية الحكومية مقت�ضيات التعامل
الدبلوما�سي والمحلي ومتطلبات �أمنها و�أمن �شاغليها.
 :تكون عقود �إيجار البنايات الحكومية با�سم البعثة
المخت�صة �أو ح�سب العرف المحلي.
 :تتحمل الوزارة �أجور الكهرباء والماء ل�سكن العاملين
في البعثة في الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة
وذلك بقرار من مجل�س الوزارة.
 :ي�سكن القائم بالأعمال الدائم في البناية الحكومية
المخ�ص�صة ل�سكن رئي�س البعثة� ،أما القائم بالأعمال
الموقت فال ي�سكن فيها �إال بموافقة الوزير.
� :أ  .عند نقل الموظف من مركز الوزارة �إلى البعثات
�أو من بعثة �إلى �أخرى تقوم البعثة المنقول �إليها
ب�إ�سكانه في الفندق �أو ما في حكمه مدة ال تزيد
على ( )30ثالثين يوم ًا من تاريخ مبا�شرته في
البعثة ،ويجوز تمديدها ( )30ثالثين يوم ًا �أخرى
بقرار من الوكيل المخت�ص.

ب .على لجنة الإ�سكان تهيئة دار �أو �شقة للموظف
خالل المدتين المن�صو�ص عليهما في الفقرة (�أ)
من هذا البند ،وبخالفه تتحمل �أجور ال�سكن في
الفندق عن المدة الزائدة.
ج .يتح ّمل الموظف �أجور ال�سكن في حالة امتناعه
عن االنتقال �إلى الوحدة ال�سكنية التي تهيئها له
لجنة الإ�سكان.
تا�س ـع ـاً  :ال يتح ّمل الموظف عند �إخالء الم�أجور نفقات الأ�ضرار
المعتادة الناجمة عن ا�ستعماله ا�ستعما ًال م�ألوف ًا في
�ضوء �أحكام عقد الإيجار عدا الأ�ضرار غير المعتادة
التي ت�صيب الم�أجور �أو ت�صيب الأثاث في الدار الم�ؤثثة،
والتي تحددها لجنة الإ�سكان.
عـا�شــراً  :يكون �شاغل البناية الحكومية م�س�ؤو ًال عن الأ�ضرار غير
المعتادة التي ت�صيبها والتعوي�ض عنها وح�سب تقدير لجنة
الإ�سكان.
حادي ع�شر :يكون الموظف الذي ي�سكن وحدة �سكنية م�ؤثثة مملوكة
للوزارة م�س�ؤو ًال عنها وعن �أثاثها المخ�ص�ص ال�ستعماله،
وتتولى لجنة الإ�سكان ت�سليمه �إليه وت�سلمه منه ب�صورة
ر�سمية وتحميله قيمة �أي �ضرر ي�سببه هو �أو �أحد �أفراد
�أ�سرته في العقار �أو الأثاث �إذا كان ال�ضرر غير معتاد
وح�سب تقدير لجنة الإ�سكان.
ثاني ع�شر :تتحمل الوزارة نفقات ال�سكن في البناية الحكومية
الم�ست�أجرة دون الأثاث .و�إذا اقت�ضى العرف المحلي
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�أن يكون اال�ستئجار مع الأثاث ف�إن على لجنة الإ�سكان
�أن ت�ؤيد ذلك وبخالفه تتحمل اللجنة الفروقات
المالية.
ثالث ع�شر :يجوز �إ�سكان موظفي البعثة في بيوت خا�صة (فلل) في
الدول التي تتبع نظام ال�سكن في العمارات (ال�شقق)
بعد الح�صول على موافقة الوكيل المخت�ص بتو�صية
مبررة من لجنة الإ�سكان.
رابع ع�شر :تتحمل البعثة �إ�ضافة �إلى مبلغ �إيجار البناية الحكومية
ما ي�أتي:
أ� � .أجور الداللية والت�أمينات وح�سب العرف المحلي.
ب� .أجور الإخالء عند ال�ضرورة الق�صوى على �أن يكون
الإخالء في �صالح الخزينة.
ج  .نفقات الأ�ضرار الناجمة عن ا�ستعمال الم�أجور
ا�ستعما ًال م�ألوف ًا في �ضوء �أحكام عقد الإيجار.
خام�س ع�شر :ال تتحمل البعثة �أية نفقات �أخرى ك�إيجار مواقف
ال�سيارات (مرائب) خارج الم�أجور و�أجور الكهرباء
والماء والهاتف والغاز والحرا�سة والمجاري �أو
تـنـظـيـفـهـا عـدا مـا هـو مـنـ�صـو�ص عـلـيـه فـي البـنـد
(�ساد�س ًا) من هذه المادة.
�ساد�س ع�شر :تم�سك لجنة الإ�سكان في كل بعثة �سج ًال تد ّون فيه
محا�ضر قراراتها وتحتفظ بن�سخة من عقود الإيجار
ويخ�ضع هذا ال�سجل والمباني للتفتي�ش.
�سابع ع�شر :ال يجوز تبديل �سكن الموظف بنا ًء على رغبته ال�شخ�صية
ويجوز التبديل بقرار من لجنة الإ�سكان في البعثة

ولأ�سباب مبررة ،بعد الح�صول على موافقة م�سبقة من
الوكيل المخت�ص.
ثامن ع�شر� :أ -يجب �أن تت�ضمن عقود الإيجار ال�شرط الدبلوما�سي
) (Diplomatic Clauseكلما كان ذلك ممكن ًا
ل�ضمان حقوق ال�سفارة.
ب -يق�صد بال�شرط الدبلوما�سي لأغرا�ض هذه
التعليمات ،عدم االلتزام بمدة عقد الإيجار في
حالة نقل الموظف من البعثة قبل انتهاء مدة العقد
وبعد �إخطار الم�ؤجر.
تا�سع ع�شر :ت�ستقطع ( )%15خم�س ع�شرة من المئة من راتب
موظف البعثة عدا المخ�ص�صات ،في حالة �إ�سكانه
في دار م�ؤثثة ،ومدة بقائه في الفندق الم�سموح بها
بموجب هذه التعليمات ،وي�ستثنى من ذلك ال�سفير
والقن�صل العام والقائم بالأعمال الدائم ورئي�س �شعبة
رعاية الم�صالح.
ع�شرون  :ال ي�ستحق ال�سفير المع ّين لدى دولة �أخرى �أجور ال�سفر
في حالة ا�ستخدامه �سيارة البعثة الدبلوما�سية في ال�سفر
�إلى تلك الدولة.
حادي وع�شرون :تتحمل البعثة �إيجار �سكن الموظف الم�ستقيل
لمدة �شهر واحد من تاريخ ع ّده م�ستقي ًال.
ثاني وع�شرون :تتحمل البعثة �إيجار �سكن عائلة الموظف المتوفى
لمدة �شهرين �إن لم يكن لديه �أوالد.
ثالث وع�شرون :تتحمل البعثة �إيجار �سكن عائلة الموظف المتوفى
�إلى نهاية ال�سنة الدرا�سية �إذا كان لديه �أوالد في
مرحلة الدرا�سة.
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المادة :16
�أو ًال :تتحمل البعثة �أجور ريا�ض الأطفال والدرا�سة لأوالد موظف
البعثة حتى نهاية مرحلة المعهد والدرا�سة الجامعية
الأولية ،على �أن تكون في مدينة مقر البعثة نف�سها.
ثانياً  :تـ�شـمـل �أجـور الدرا�سـة الأق�ساط عن المناهج الأ�سا�سية
والتكميلية (االختيارية) و�أجور �شراء �أو ت�أجير الكتب
والمطبوعات المقررة والقرطا�سية ذات العالقة.
ثالثاً  :ال تتحمل البعثة �أجور نقل الأوالد من و�إلى المدار�س
والجامعات� ،إال �إذا وردت �ضمن الأق�ساط الدرا�سية.
رابعاً  :ال تتحمل البعثة �أجور الإقامة في الأق�سام الداخلية ،حتى
�إذا كانت المدار�س �أو الجامعات تقع خارج مدينة مقر
البعثة.
خام�ساً  :ال تتحمل البعثة �أية �أجور لأوالد الموظف في حالة
�إكمالهم الدرا�سة بعد ال�شهادة الجامعية الأولية.
�ساد�ساً :يجوز �أن تتحمل البعثة �أجور درا�سة الأوالد في مدر�سة
�أو معهد �أو جامعة خا�صة تقع داخل المدينة المعتمد فيها،
بنا ًء على تو�صية من لجنة الخدمة الخارجية وموافقة
الوزير.
�سابعاً :في حـالـة درا�سـة �أوالد الموظـف في مدار�س �أو معاهد
�أو جامعات خا�صة تقع خارج المدينة المعتمد فيها فيتحمل
موظف البعثة فرق الأجور والأق�ساط الدرا�سية مقارنة
بالمدار�س �أو الجامعات �ضمن المدينة المعتمد فيها.

ثامناً

تا�سعاً
عا�شراً

� :أ  .للوزير وبنا ًء على اقتراح لجنة مخت�صة في البعثة،
وبتو�صية من لجنة الخدمة الخارجية ،الموافقة على
تحمل البعثة �أجور الدرا�سة الخا�صة في المدار�س
�أو الجامعات التي تقع خارج المدينة التي يعمل
فيها الموظف كاملة ،في حال عدم توفر مدار�س �أو
جامعات الئقة في المدينة.
ب .ت�شكل ،عند الحاجة ،اللجنة المن�صو�ص عليها في
الفقرة (�أ) من هذا البند ،برئا�سة رئي�س البعثة
وع�ضوية ال�شخ�ص الثاني في البعثة والمحا�سب
فيها .وي�ضاف لها ع�ضو �آخر من الملحقية المعنية
في الحاالت التي تخ�ص �أوالد منت�سبي الملحقية.
 :ال تتحمل البعثة �أجور الدرا�سة للح�صول على �شهادة
جامعية �أولية ثانية في حالة ح�صول ولد الموظف على
�شهادة جامعية �أولية �سابقة.
 :ت�ستقطع �أجور الدرا�سة من الموظف في حال ر�سوب
ولده (�أو �أوالده) في الف�صل �أو العام الدرا�سي.

الف�صل ال�سابع
الت�أمـين ال�صحـي

المادة :17
�أو ًال  :تتولى الوزارة التعاقد مع �شركة �أو �شركات للت�أمين
ال�صحي يغطي موظفي الوزارة في البعثات و�أ�سرهم،
على �أن ي�شمل ذلك:
�أ � .أجور المراجعات للم�ؤ�س�سات ال�صحية لغر�ض �إجراء
الفحو�صات.
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ب� .أجور العالج والتداوي من الأمرا�ض.
ج � .أجور العمليات الجراحية والإقامة في الم�ست�شفيات.
د � .أجور العالج والتداوي والعمليات الجراحية للأ�سنان
والعيون.
ثانياً  :ال تتحمل الوزارة �أجور الجراحة التجميلية عدا تلك
الناتجة عن حوادث �أو �إ�صابات العمل.

الف�صل الثامن
نفقـات التمثيـل
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المادة :18
خ�ص�ص للبعثة مبلغ �شهري مع ّين لتغطية نفقات
�أو ًال � :أ ُ  .ي ّ
التمثيل.
ب .يكون رئي�س البعثة الآمر بال�صرف للمبلغ المن�صو�ص
عليه في الفقرة (�أ) من هذا البند ،ويكون المحا�سب
م�س�ؤو ًال عن �سالمة ال�صرف.
ج  .يكون ال�صرف بموجب م�ستندات �صرف �أ�صولية
وفق ًا للقانون.
د  .تد ّون المعلومات في م�ستند ال�صرف باللغة العربية.
هـ  .تخ�ضع الم�ستندات الم�صروفة ومعلوماتها للتدقيق
من ق�سم التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارة.
ثانياً  :تلتزم البعثة بالمبلغ المخ�ص�ص لها �سنوي ًا لتغطية نفقات
التمثيل وال يجوز لها تجاوزه.
ثالثاً  :ترفق م�ستندات ال�صرف مع الح�سابات ال�شهرية للبعثة
وفق ًا للقانون وتخ�ضع للتدقيق من ق�سم التدقيق والرقابة
الداخلية في الوزارة وديوان الرقابة المالية.

رابعاً
خام�ساً

�ساد�ساً

�سابعاً

ثامناً
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 :تُجرى الموازنة الح�سابية بالمبلغ الم�صروف فع ًال.
وتُرفق ن�سخة من حركة الموازنة مع الح�ساب ال�شهري.
 :لـرئـي�س البـعـثـة المنقـول �صـرف التخ�صي�ص ال�شـهري
المح ّدد للبعثة لغاية تاريخ انفكاكه .وال يجوز له التجاوز
على تخ�صي�ص الأ�شهر الالحقة التي �ستكون بعهدة
رئي�س البعثة الالحق.
 :تُق ّدم م�ستندات ال�صرف المن�صو�ص عليها في الفقرة
(ج) من البند (�أو ًال) من هذه المادة �إلى محا�سب
البعثة ل�صرفها �أ�سوة ببقية الم�صروفات ،وال يجوز �سحب
المبلغ ال�شهري المخ�ص�ص للبعثة كله مرة واحدة.
 :يخ ّول رئي�س البعثة ال�صرف ا�ستناد ًا �إلى ا�ست�شهاد خطي
في حالة عدم توفر م�ستندات �أ�صولية بما ال يزيد على
( )300ثالثمائة دوالر� ،أو منح مكاف�آت للغير بما ال يزيد
على (� )400أربعمائة دوالر للحالة الواحدة.
 :تُح ّدد �أوجه ال�صرف لنفقات التمثيل بما ي�أتي:
�أ  .اال�شتراك في ال�صحف والمجالت والن�شرات الدورية.
ب� .شراء مواد ال�ضيافة لمكاتب البعثة ودار ال�سكن.
ج � .شراء الزهور والأكاليل والحلويات في المنا�سبات.
د � .أجور فتح �صاالت ال�شرف في المطارات لم�س�ؤولي
وزارة الخارجية ح�صر ًا .وفتح �صاالت ال�شرف في
المطارات لبقية م�س�ؤولي الدولة على نفقة الجهة
التي ينتمون �إليها.
هـ� .إقامة الدعوات للوفود العراقية الر�سمية التي تزور
الدولة المعتمدة فيها البعثة.

و � .إقامة الدعوات في الدولة المعتمدة فيها البعثة.
ز  .تقديم الم�ساعدات والمكاف�آت والهدايا التي يرتئيها
رئي�س البعثة في حدود �صالحيته.
ح  .حفالت ال�شاي.
ط  .كل ن�شاط �أو فعالية ت�ساهم وتخدم م�صالح العراق
وتعزز مواقفه ال�سيا�سية والإعالمية واالجتماعية
وتبرز دوره على جميع الأ�صعدة وتظهر ال�سفارة
ب�شكل الئق.
المادة :19
تُلغى تعليمات الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة  1986وتعليمات
الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة .1996
المادة :20
تُنفذ هذه التعليمات من تاريخ ن�شرها في الجريدة الر�سمية.

هو�شـيــار زيـبــاري
تعليمات الخدمة الخارجية

وزيــــر الخـــارجيـــة
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تعليمات النفقات الدرا�سية
لأبناء العاملين في الخارج
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ا�ستناد ًا �إلى المادة ( )47من قانون الخدمة الخارجية رقم
( )45ل�سنة � ،2008أ�صدرنا التعليمات التالية:
 -1تتح ّمل الوزارة �أجور الدرا�سة لريا�ض الأطفال والمراحل
االبتدائية والثانوية والمعاهد والجامعية الأولية في المدار�س
العراقية والعربية والحكومية في منطقة عمل البعثة والمعترف
بها من قبل الم�ؤ�س�سات التعليمية العراقية وعلى �أن تكون
بم�ستوى علمي جيد من حيث المناهج الدرا�سية وااللتزام
بال�ضوابط العلمية والتربوية ،وبتو�صية من لجنة التعليم في
البعثة وبموافقة الوزارة.
� -2أما في الحاالت الأخرى فتتح ّمل البعثة  %70فقط من الأجور
الدرا�سية ويتح ّمل الموظف في البعثة  %30من تلك الأجور� ،أما
ريا�ض الأطفال فتتح ّمل البعثة  %50من تلك الأجور واعتبار ًا
من عمر �أربع �سنوات فما فوق.
 -3ت�شمل النفقات الدرا�سية جميع الأجور الدرا�سية التي يتح ّملها
الموظف عن �أبنائه في مقر عمل البعثة للمراحل الدرا�سية من
ريا�ض الأطفال و�إلى الدرا�سة الجامعية الأولية (داخل) ،وال
ت�شمل الدرا�سات العليا.
 -4الأجور الم�شمولة بالت�سديد هي (الأجـور الدرا�سية فقط) وال

تتح ّمل البعثة �أجور الأق�سام الداخلية �أو ثمن المالب�س �أو وجبات
الطعام �أو الكتب والقرطا�سية و�أية �أجور �إ�ضافية �أخرى.
 -5عند نظر لجنة التعليم في البعثة بم�س�ألة الدرا�سة خارج
المدينة التي يعمل فيها الموظف وفق ًا للمادة ( – 16ثامن ًا
– �أ – من تعليمات الخدمة الخارجية) ،يجب عليها �أن تقدم
المبررات لذلك مع بيان للمواد التدري�سية مقترنة بم�صادقة
الجهات الر�سمية المخت�صة في تلك الدولة وبعد موافقة
الوزير ح�صر ًا ،وت�صرف للطلبة القا�صرين �أو البنات تذكرة
�سفر مع مرافق عدد واحد لأداء االمتحانات المطلوبة دون
�أجور الإقامة وح�سب ال�ضوابط المن�صو�ص عليها في الفقرة
(� )2أعاله.
 -6ت�ش ّكل لجنة في كل بعثة ت�سمى (لجنة التعليم) برئا�سة ال�سفير
او القن�صل العام في القن�صلية العامة وع�ضوية ال�شخ�ص الثاني
والمحا�سب �إ�ضاف ًة �إلى الملحق الثقافي (�إن وجد) تتولى و�ضع
�آلية تنفيذ المادة (/14ثاني ًا/ب) من قانون الخدمة الخارجية
رقم ( )45ل�سنة  ،2008والمادة (/6ثاني ًا) من نظام الخدمة
الخارجية رقم ( )1ل�سنة .2010
 -7تقوم لجنة التعليم في البعثة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة
لتطبيق التعليمات الخا�صة بالدرا�سة ،وتتح ّمل م�س�ؤولية �أية
مخالفة لها وت�ؤيد مطابقة �سندات ال�صرف المر�سلة �إلى
المركز وفق التعليمات ومدى الحاجة �إليها ،وتز ّود الوزارة
بتقارير دورية عن عملها.
 -8تتح ّمل لجان التعليم في البعثات كافة الم�س�ؤولية القانونية
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كامل ًة في حال عدم �إبالغ مركز الوزارة بر�سوب الطالب ب�أية
مرحلة درا�سية.
 -9تُعادل (النفقات الدرا�سية كاملة) ولعموم موظفي البعثة
بـ(الدوالر الأمريكي ح�صر ًا).
ل الجداول (�أ ،ب) المرفقة طي ًا وتر�سل �إلى مركز الوزارة
 -10تُم أ
(الدائرة المالية – �شعبة التعليم) لغر�ض تهيئتها لإعداد
موازنة �صرف الأجور الدرا�سية.
ُ -11يعمل بهذه التعليمات من تاريخه �أدناه للعام الدرا�سي
 2013/2012وتلغى التعليمات ال�سابقة المرقمة (.)4 ،3 ،2 ،1

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
2012/7/5م
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الجدول �أ:
ا�سم البعثة:
الأجور الدرا�سية للعام الدرا�سي ( 2013/2012داخل مدينة
مقر البعثة ح�صر ًا)
ت

ا�سم الطالب
الرباعي

التولد �صلة القربى ا�سم الوحدة الأجور الدرا�سية
بالدوالر
بالموظف التعليمية
والمرحلة الأمريكي �سنوياً

الجدول ب:
ا�سم البعثة:
طلبات الأجور الدرا�سية المقترحة من قبل البعثة (خارج
مقر البعثة) للعام الدرا�سي  2013/2012ح�صر ًا ال�ستح�صال
الموافقات الخا�صة بها.
ت

ا�سم الطالب
الرباعي

التولد �صلة القربى ا�سم الوحدة الأجور الدرا�سية
بالدوالر
بالموظف التعليمية
والمرحلة الأمريكي �سنوياً
وبلد
الدرا�سة

مالحظات �إمالء الجداول �أعاله:

  ُيد ّون تاريخ ميالد تالميذ مرحلة ريا�ض الأطفال ب�صيغة (يوم،�شهر� ،سنة) ح�سب جواز ال�سفر.
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 تُد ّون الأجور الدرا�سية للعام الدرا�سي كام ًال بموجب كتابر�سمي �صادر عن الوحدة التعليمية.
 تُرفق مع الجداول محا�ضر لجنة تعليم البعثة وتكون �شاملة لكلالتفا�صيل ومو ّقعة ومختومة بختم البعثة.
 ت ّـوحـدة لعمـوم موظـفي البعثـة
ُـنظم الجـداول �أعـاله بجداول م ّ
ولكل المراحل الدرا�سية مع ترجمة الوثائق المقدمة �إلى اللغة
العربية.
 -تُو ّقع الجداول �أعاله من �أع�ضاء لجنة التعليم في البعثة كافة.

تعليمات الخدمة الخارجية
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تعليمات الت�أمين ال�صحي
لموظفي وزارة الخارجية
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تعليمات الخدمة الخارجية

ا�ستناد ًا �إلى المادة ( )47من قانون الخدمة الخارجية
رقم ( )45ل�سنة � ،2008أ�صدرنا التعليمات الداخلية التالية:
 -1ي�شمل برنامج الت�أمين ال�صحي جميع الم�سجلين من موظفي
�أو موظفات بعثاتنا وعوائلهم (والتي تت�ضمن الزوج �أو الزوجة،
والأبناء الذكور غير المتزوجين دون �سن (� 24سنة) ،وكذلك
البنات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل الالتي يع�شن مع
الموظف (دون �سن محدد) والوالدين اللذين يتم �إ�ضافتهما
وفق ًا لل�شروط المذكورة الحق ًا).
 -2الموظفون الذين يوفدون ولمدة ق�صيرة الأجل والتي يتم
اعتمادها من قبل الوزارة ولمدة ال تتجاوز  180يوم ًا.
 -3الم�ست�شارون الذين يعملون في الوزارة.
� -4أن يكون والد الموظف �أو والدته �أو (كليهما) قد ا�ستح�صل
على الإعالة ال�شرعية وبموجب قرار المحكمة.
 -5ا�ستح�صال �إقامة ر�سمية لوالدي الموظف من �سلطات البلد
الم�ضيف للبعثة ،وي�ؤيد ذلك بقرار لجنة الت�أمين ال�صحي في
ال�سفارة.
� -6أن ال يكون والد �أو والدة الموظف �أو (كالهما) موظف ًا يتقا�ضى
راتب ًا من الدولة �أو �أية جهة �أخرى.

� -7أن يقدم تعهد ًا بعدم ممار�سة �أي عمل في بلد الإقامة الم�ضيف
للبعثة �إال بموجب تعليمات الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة
.2010
 -8في حـالـة مخـالفـة مـا ورد �أعـاله �أو ثـبت وجـود حالـة غـ�ش
�أو تالعب وا�ستناد ًا �إلى ما ت�ضمنته الفقرة رابع ًا وخام�س ًا من
المادة ( )14من تعليمات الخدمة الخارجية رقم ( )1ل�سنة
 2010تحجب عنه االمتيازات المقررة له قانون ًا بقرار من
الوزير.

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
2012/7/5م
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تعليمات الخدمة الخارجية

ا�ستناد ًا �إلى المادة ( )47من قانون الخدمة الخارجية رقم
( )45ل�سنة � ،2008أ�صدرنا التعليمات الداخلية التالية:
 -1تكون درا�سة اللغة الأجنبية في معهد ر�صين ومعترف به بت�أييد
لجنة التعليم في البعثة .ويق�صد بالر�صين �أن يكون معترف ًا
به من قبل الجهات التعليمية في الدولة المعتمدة فيها البعثة
ومق َّيم ًا �إيجابي ًا من قبل لجنة التعليم في البعثة وبت�أييد منها.
 -2تنتهي دورة اللغة بامتحان يمنح بعدها الخريج �شهادة تخرج
ت�ؤيد من قبل لجنة التعليم.
� -3إذا احتاج الموظف �إلى دورة �أو دورات تكميلية �أخرى في اللغة
فت�ستح�صل موافقة الوزارة بتو�صية من لجنة التعليم في البعثة.
 -4في حالة ف�شل الموظف في الدورة فيتحمل �أجورها.
 -5ال يجوز للموظف تعلم اللغة عن طريق الدرو�س الخ�صو�صية �إال
على ح�سابه الخا�ص.
 -6تح ّدد الـلـغـات المطـلـوب الدرا�سـة فيها بلغات الأمم المتحدة
الـخـمـ�س وهـي :الإنكليزيـة والفرن�سيـة والإ�سبانيـة والرو�سـيـة
وال�صينية �أو لغة البلد الذي يعمل فيه الموظف.
 -7ت�شمل التعليمات �أعاله موظف الخدمة الخارجية وزوجه م ّمن
يحملون ال�شهادة الإعدادية فما فوق.

 -8يعتبر تعلم لغة �أو لغات �أجنبية �أخرى عام ًال �أ�سا�سي ًا في تقييم
الموظف عند الترقية.
 -9ت�ؤخذ اللغات الأجنبية التي تعلمها الموظف بنظر االعتبار عند
النقل �إلى البعثات خارج العراق.
 -10ت�سدد �أجور درا�سة اللغة مبا�شرة من قبل البعثة �إلى معاهد
اللغة.
 -11تكون درا�سة اللغة خارج �أوقات العمل الر�سمي في البعثة.
 -12تقت�صر �أجور درا�سة اللغة على «الأجور الدرا�سية فقط» دون
�أي ِة �إ�ضافات �أخرى.
 -13تُـحـجـب �أجـور درا�سـة اللـغـة فـي حـالـة وجود �أي تالعب في
الو�صوالت المدفوعة �أو ما ورد ذكره بالتعليمات �أعاله وبقرار من
الوزير وتتحمل لجنة التعليم في البعثة الم�س�ؤولية كامل ًة عن وجود
هذه الحاالت.

هو�شـيــار زيـبــاري
وزيــــر الخـــارجيـــة
2012/6/28م
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