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تـقــــديــــم

ج���اء هذا الدلي���ل للتعريف بوزارة الخارجية م���ن حيث المهام 
الم�ش���وؤولة عنها وطبيعتها واأ�شلوب العمل فيها، وبت�شكيالتها داخل 
الب���الد وخارجها، في المركز والبعثات وباأوجه التعاون والتن�ش���يق 
بينه���ا. ويه���دف الدلي���ل اإل���ى التعري���ف اأي�ش���ًا بقواني���ن الخدم���ة 
الخارجية من خالل ت�شريعاتها النافذة ليكون دلياًل لمن يعمل في 
هذا المي���دان وبما عليه من واجبات وم�شوؤوليات وما له من حقوق 

وامتيازات لتحقيق مهام الوزارة على اأف�شل �شيغة.
وق���د اأنج���زت وزارة الخارجي���ة الت�شريع���ات الأ�شا�شية للخدمة 
الخارجية وط���ّورت قانون الخدمة الخارجي���ة ال�شابق واأنجزته في 
القان���ون الجديد رق���م )45( ل�شنة 2008، ليواك���ب م�شيرة العراق 
الديمقراط���ي التح���ادي الجديد وروح الع�ش���ر والتجديد، وكذلك 
نظام وزارة الخارجية رقم )1( ل�شنة 2010، والتعليمات الداخلية 
الالزمة لتنفيذه وتطبيق قانون الخدمة الخارجية وتعليمات الخدمة 

الخارجية.
ول ب���ّد م���ن الإ�شارة اإلى اأن هذه الت�شريع���ات الجديدة ت�شّمنت 
ع���ددًا م���ن القواعد الحديث���ة التي م���ن �شاأنها تطوي���ر عمل وزارة 

الخارجية وموؤ�ش�شاتها اأو من حيث حقوق وواجبات منت�شبيها.
فعل���ى نط���اق دوائر ال���وزارة، اأُن�شئ���ت دوائر جدي���دة ح�شب ما 
اأملته تطورات العمل الدبلوما�شي في العراق الجديد وفي الخارج. 
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كم���ا ت�شّمنت ع���ددًا من المكا�ش���ب لمنت�شبي ال���وزارة ت�شمن لهم 
العي����ش الكري���م وت�شّجعهم عل���ى تقديم اأف�شل الخدم���ات لبلدهم 
ولمواطنيهم، منها عل���ى �شبيل المثال تغطية نفقات درا�شة الأولد 

ونظام التاأمين ال�شحي للموظفين واأُ�شرهم.
وفي الوقت الذي ن�شع هذا الدليل بين اأيدي اأبناء الوزارة ناأمل 

منهم المزيد من العطاء خدمة لوطننا العزيز، العراق الجديد.
واهلل ولّي التوفيق

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة



قانون الخدمة الخارجية 
رقــم ) 45 ( 
لســنة 2008
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مت ن�سر هذا القانون فـي الوقائع العراقية، اجلريدة الر�سمية جلمهورية العراق 
العدد 4097، بتاريخ 2008/11/17م.
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و�شع  اإلى   2003 عام  منذ  العراقية  الخارجية  وزارة  عمدت 
الجذري  التغيير  تعك�ش  خارجية  �شيا�شة  لبناء  الأ�شا�شية  الدعائم 
الدولية.  المحافل  في  م�شالحه  لخدمة  العراق  في  ح�شل  الذي 
العالم  بالنفتاح على  اإيجابية  تقديم �شورة  وزارتنا على  وحر�شت 

واإعادة العراق اإلى مركزه الممّيز في المجتمع الدولي.
لقد قامت وزارتنا بكل فخر بفتح )73( بعثة دبلوما�شية و)13( 
قن�شلية في مختلف دول العالم وقاراته، وعزمت ب�شكل جّدي على 
عملت  نف�شه  الوقت  في  مهني،  ب�شكل  الدبلوما�شي  الكادر  تطوير 
المتعّلقة  بالقوانين  النظر  اإعادة  على  موظفيها  وكبار  الوزارة 

بالخدمة الخارجية وتعديلها بما يتنا�شب مع المرحلة المقبلة.
اأقّدم �شكري وتقديري لل�شادة الوكالء وال�شادة ال�شفراء وموظفي 
الوزارة الذين عملوا بجهد لو�شع قانون الخدمة الخارجية الجديد 
رقم )45( ل�شنة 2008 ب�شكله الحالي، والذي ُيعتبر مك�شبًا حقيقيًا 

لموظفي هذه الوزارة وخطوة متقّدمة وم�شرقة.

واهلل ولّي التوفيق.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة

بغ�����داد 2008م
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با�سم ال�سعب
مجل�س الرئا�سة

قرار رقم )38(
بناًء على ما اأقّره مجل�ش النواب طبقًا لأحكام المادة )61/اأوًل( 
من الد�شتور وا�شتنادًا اإلى اأحكام الفقرة )اأ( من البند خام�شًا من 

المادة )138( من الد�شتور.
ق���ّرر مجل�ش الرئا�ش���ة بجل�شته المنعقدة بتاري���خ 2008/11/9 

اإ�شدار القانون الآتي:
قانـون الخـدمة الخارجية

رقم )45( ل�سنة 2008

الف�سل الأول
التعاريف

الفرع الأول
التعابير الم�ستخدمة

المادة 1: 
المبّينة  المعاني  القانون  التالية لأغرا�ش هذا  بالتعابير  ُيق�شد 

اإزاءها:
: الوزارة: وزارة الخارجية العراقية. اأولً 

: الوزير: وزير الخارجية. ثانياً 
: وكيل الوزارة: اأحد وكالء الوزارة. ثالثاً 

: مركز الوزارة: ديوان الوزارة. رابعاً 
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: الخدمة الخارجية: العمل في وظائف وزارة الخارجية. خام�ساً 
:  ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي: مجموع���ة الوظائ���ف الدبلوما�شية  �ساد�ساً 
المن�شو����ش عليها في الفقرة )اأوًل( من المادة )3( من 

هذا القانون.
:  ال�شلك الإداري: مجموعة الوظائف الإدارية بموجب قانون  �سابعاً 

المالك رقم )25( ل�شنة 1960.
:  ال�شلك الفّني: مجموعة الوظائف الفّنية المن�شو�ش عليها  ثامناً 

في الفقرة )ثانيًا( من المادة )3( من هذا القانون.
ال���دول، والممثليات  :  البعث���ات: ال�شفارات المعتم���دة لدى  تا�سعاً 
ل���دى المنظمات الدولية والإقليمية، والقن�شليات، و�ُشَعب 

رعاية الم�شالح.
:  رئي�ش الدائرة: كل رئي�ش دائرة في مركز الوزارة. عا�سراً 

حادي ع�سر :  رئي����ش البعث���ة: ال�شفي���ر والممثل الدائ���م لجمهورية 
الع���راق ل���دى منظم���ة دولي���ة اأو اإقليمي���ة، والقائ���م 
بالأعمال والقن�شل العام في قن�شلية عامة، ورئي�ش 

�شعبة رعاية الم�شالح ومن يقوم مقام كل منهم.
الذي  الدبلوما�شي  الموظف  هو  بالأعمال:  ثاني ع�سر   :  القائم 
والمعتمد لدى  الوظيفي عن م�شت�شار  ل يقل عنوانه 

وزير خارجية الدولة المعنية.
الدبلوما�شي  الموظف  الموقت: هو  بالأعمال  ثالث ع�سر   :  القائم 
الذي يلي رئي�ش البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لأي 

�شبب كان.
الدبلوما�شي عنوانًا وظيفيًا  الموظف  رابع ع�سر    :  الت�شمية: منح 

اأعلى، دون الم�شا�ش بوظيفته اأو راتبه الأ�شليين.
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خام�س ع�سر :  الت�شل�ش���ل: تحديد المركز الوظيفي للموظف، ن�شبة 
اإل���ى الموظفين الآخري���ن في ال�شل���ك الدبلوما�شي 

اأو الإداري اأو الفني.
�ساد�س ع�سر :  الملحق الفّني: الملحق الع�شكري اأو الثقافي اأو التجاري 

اأو اأي ملحق اآخر يتم تعيينه �شمن هذا العنوان.
�سابع ع�سر    :  الترفي���ع: ح�ش���ول الموظ���ف على رات���ب اأعلى مما 

يتقا�شاه.
ثامن ع�سر    :  الترقي���ة: ح�ش���ول الموظف على وظيف���ة اأعلى من 

وظيفته.
تا�سع ع�سر    :  المنتدب:  الموظف المنتدب للعمل بوزارة اأو دائرة 

اأخرى.
ع�سرون        :  المن�ش���ب: المن�ش���ب للعم���ل ب���وزارة الخارجية من 

وزارات اأخرى.
ف���ي  العامل���ون  الموظف���ون  الموؤ�ش�ش���ات:  حادي وع�سرون :  موظف���و 
المراك���ز والمكاتب الثقافية والتجارية والإعالمية 
والخط���وط الجوي���ة العراقية وموظف���و الم�شارف 
والموؤ�ش�ش���ات الفّنية الملحقة في البعثات العراقية 

في الخارج وغيرهم.

الفرع الثاني
وظائف الخدمة الخارجية

المادة 2:
والم�شوؤول  للوزارة  الأعلى  الرئي�ش  هو  الخارجية  اأولً  :  وزير 
على  الرقابة  ويمار�ش  ومهامها  �شيا�شتها  ع�ن تنفيذ 
ن�شاطاتها وفعالياتها وح�شن اأدائها، وله اإ�شدار التعليمات 
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الوزارة  بمهام  عالقة  له  ما  كل  في  والأوامر  والقرارات 
ودوائرها.

اأي من وكالء  اإلى  اأن يخّول بع�شًا من �شالحياته  ثانياً  :   للوزير 
فيها  ال�شفراء  اأو  الدوائر  روؤ�شاء  من  اأي  اإلى  اأو  الوزارة 

اأو اإلى اأي من موظفي الوزارة.
من  لهم  الموكلة  المهام  يمار�شون  وكالء  اأربعة  :  للوزارة  ثالثاً 
الوزير وي�شاعدونه في اإدارة �شوؤون الوزارة والدوائر التي 

يقّرر الوزير ارتباطها بهم.
المادة 3: 

:  تك���ون عناوي���ن ودرج���ات وظائ���ف ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي  اأولً 
والقن�شلي كما ياأتي :

عنوان 
في البعثةفي مركز الوزارةالوظيفة

�شفيروكيل وزارة/رئي�ش دائرة�شفير

معاون رئي�ش دائرة/وزير مفو�ش
بدرجة مدير عام

وزير مفو�ش 
اأو قن�شل عام

مدير ق�شم م�شت�شار
بدرجة معاون مدير عام

م�شت�شار 
اأو قن�شل عام

�شكرتير اأول مدير ق�شم�شكرتير اأول
اأو قن�شل اأول

�شكرتير ثان مدير �شعبة�شكرتير ثان
اأو قن�شل ثان

�شكرتير ثالث اأو مدير �شعبة�شكرتير ثالث
قن�شل ثالث

ملحق ملحق ملحق
اأو نائب قن�شل
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الخدمة  قانون  في  عليها  المن�شو�ش  العناوين  :  ت�عتمد  ثانياً  
المدنية رقم )24( ل�شنة 1960 وقانون المالك رقم )25( 
ال�شلكين  على موظفي  عنوان خبير  فيها  بما  ل�شنة 1960 

الإداري والفّني.

الف�سل الثاني
التعيين في وظائف الخدمة الخارجية

الفرع الأول
�سروط التعيين

المادة 4: 
:  ُيعيَّن المر�شح الم�شتوفي ال�شروط في ال�شلك الدبلوما�شي  اأولً 

لأول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.
: ُي�شترط في من ُيعّين في ال�شلك الدبلوما�شي ما ياأتي: ثانياً 

اأ.  اأن يكون عراقي الجن�شية.
ب.  ل يقل عمره عن )22( اثنتين وع�شرين �شنة ول يزيد 

على )35( خم�ش وثالثين �شنة.
ج.   موؤمنًا وملتزمًا بمبادئ د�شتور جمهورية العراق.

التي  العقلية  والعاهات  المعدية  الأمرا�ش  من  د.   �شالمًا 
قرار  بموجب  فيها  المعّين  بوظيفته  القيام  تمنعه من 

من اللجنة الطبية المخت�شة.
بجناية  عليه  محكوم  وغير  ال�شلوك  ح�شن  يكون  ه�.  اأن 

اأو جنحة غير �شيا�شية.
و.   حائزًا على �شهادة جامعية اأولية على الأقل معترف بها 
اأو ما يعادلها في فروع لها عالقة بالخدمة الخارجية.
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ز.  اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.
ح.  حا�شاًل على �شهادة معهد الخدمة الخارجية.

المن�شو�ش  القانونية  اليمين  الدبلوما�شي  الموظف  :  يوؤدي  ثالثاً 
وزير  اأمام  القانون  هذا  من   )10( المادة  في  عليها 

الخارجية.
المادة 5: 

�شكرتير  بوظيفة  الدبلوما�شي  ال�شلك  في  ُيعّين  اأن  :  للوزير  اأولً 
بها  معترف  جامعة  من  الماج�شتير  �شهادة  حامل  ثالث 
ما  اأو  الدكتوراه  �شهادة  ح�ام�ل  ثاٍن  �شكرتير  وبوظيفة 
في  عليها  المن�شو�ش  ال�شروط  مراعاة  مع  يعادلهما 
المادة )4( من هذا القانون با�شتثناء ال�شرطين الواردين 

في الفقرتين )ب( و)ح( من البند )ثانيًا( منها.
: للوزير بناًء على تو�شية لجنة الخدمة الخارجية اأن يعّين: ثانياً 

المن�شو�ش عليها  ال�شروط  اأول، مع مراعاة  اأ  .  �شكرتير 
القانون  هذا  من   )4( المادة  من  )ثانيًا(  البند  في 
الدولة  دوائر  في  وظيفية  خدمة  له  تكون  اأن  على 
الأخرى لمدة ل تقل عن )5( خم�ش �شنوات، وُي�شتثنى 

من الفقرتين )ب( و)ح( من البند 2 من المادة 4.
ب.  من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية 
تزيد  واحدة  بدرجة  �شنوات  خم�ش   )5( عن  تقل  ل 
ل  اأن  على  القانون  هذا  اأحكام  وفق  ا�شتحقاقه  على 

تزيد على درجة �شكرتير اأول.
المادة 6:  للوزير اأن يعّين اأو يوافق على نقل خدمات الموظف اإلى 

ال�شلكين الإداري اأو الفّني وفق ال�شروط الآتية:
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:  اأن تتوفر فيه ال�شروط المن�شو�ش عليها في البند )ثانيًا(  اأولً 
)ح(  الفقرة  با�شتثناء  القانون  هذا  من   )4( المادة  من 

من البند المذكور اآنفًا.
في  يعادلها  ما  اأو  الأولية  الجامعية  ال�شهادة  على  :  حا�شل  ثانياً 
فاأعلى،  مالحظ  معاون  الوظيفي  عنوانه  كان  لمن  الأقل 
كانت  لمن  الأقل  في  يعادلها  ما  اأو  الإعدادية  �شهادة  اأو 

وظيفته دون وظيفة معاون مالحظ.
:  ُيعّين المن�شو�ش عليهم في البند )ثانيًا( من هذه المادة  ثالثاً 
في الوظائف المدرجة في البند )ثانيًا( من المادة )3( 

من هذا القانون.
المادة 7:  يج���وز اأن ُيعّين ف���ي ال�شلك الإداري م���ن نجح في مواد 
امتح���ان معه���د الخدم���ة الخارجية ول���م يح�شل على 

المعدل المطلوب للتعيين في ال�شلك الدبلوما�شي.
ال�شلك  في  الفّني  اأو  الإداري  الموظف  تعيين  المادة 8:  يجوز 
الدبلوما�شي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة ل تقل عن 
تتجاوز  ل  اأن  على  الخارجية  وزارة  في  �شنتين   )2(
الدرجة الدبلوما�شية التي يتم تعيينه فيها عن �شكرتير 
ثاٍن بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.

الفرع الثاني
تعيين ال�سفير

المادة 9: 
الوزير  تر�شيح  على  بناًء  جمهوري  بمر�شوم  ال�شفير  :  ُيعّين  اأولً 

وتو�شية مجل�ش الوزراء وموافقة مجل�ش النواب.
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:  ُي�شترط في من ُيعّين �شفيرًا اأن يكون: ثانياً 
اأ   . عراقي الجن�شية.

ب .  حا�شاًل على ال�شهادة الجامعية الأولية اأو ما يعادلها 
في الأقل .

لهم  الم�شهود  ومن  والخت�شا�ش  الخبرة  ذوي  ج  .  من 
بالنزاهة والكفاءة.

د  . ل يقل عمره عن )35( خم�شة وثالثين عامًا.
ه� . اأن ل تقل درجته الوظيفية عن درجة م�شت�شار.

اإلمام  له  يكون  اأن  اأو  الحّية  اللغات  اإحدى  يتقن  و  .  اأن 
كاٍف بها في الأقل.

:  يج���وز م��ع مراعاة ال�شروط المن�شو�ش عليها في المادة  ثالثاً 
تعيين  منها  )ه�(  الفقرة  في  ورد  ما  با�شتثناء  ثانيًا   9
تزيد  ل  اأن  على  الدبلوما�شي،  ال�شلك  خارج  من  ال�شفراء 
من  المائة  من  وع�شرين  خم�ش   )%25( على  ن�شبتهم 
مجموع ال�شفراء بناًء على مقترح مجل�ش الوزراء ولمجل�ش 
الوزراء تعديل هذه الن�شبة متى ما وجد م�شلحة في ذلك.

رئي�ش  اأمام  التالية  القانونية  اليمين  ال�شفير  المادة 10:  يوؤدي 
الجمهورية، وبح�شور وزير الخارجية:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
وم�شوؤولياتي  مهم�ات�ي  اأوؤدي  اأن  الع�ظ�ي�م  الع�ل�ي  باهلل  )اأق�ش�م 
العراق  ا�شت�قالل  على  اأح�اف�ظ  واأن  واإخال�ش،  بتفاٍن  القانونية، 
والإعالء من م�شالح  الع�راق،  بد�شتور جمهورية  واألتزم  و�شيادته، 
العراق و�شعبه، واأ�شهر على �شالمة اأر�شه و�شمائه ومياهه وثرواته 
الحريات  �شيانة  على  اأعمل  واأن  التحادي،  الديمقراطي  ونظامه 



جية
خار

ة ال
دم

لخ
ن ا

انو
ق

19

الت�شريعات  بتطبيق  واألتزم  الق�شاء  وا�شتقالل  والخا�شة  العامة 
باأمانة وحياد، واهلل على ما اأقول �شهيد(.

الفرع الثالث
القائم بالأعمال الموقت

المادة 11: 
بالأعمال  قائمًا  البعثة  في  دبلوما�شي  موظف  اأقدم  :  ُيعّد  اأولً 
الموقت عند غياب رئي�شها لأي �شبب كان، على اأن ل تقل 

وظيفته عن �شكرتير اأول.
اإداري  موظف  اأق�دم  اإلى  الإداري�ة  البعث�ة  �ش�وؤون  :  ُتعه�د  ثانياً 
عدم  حالة  في  اأ�شهر  ثالثة   )3( على  تزيد  ل  مدة  فيها 
وجود موظف دبلوما�شي في البعثة، وللوزير اإيفاد موظف 
للقيام  الأخرى  البعثات  من  اأو  المركز  من  دبلوما�شي 

باأعمالها ريثما يتم تعيين رئي�ش لها.

الفرع الرابع
تعيين الملحقين الفنيين

المادة 12: 
:  يج���وز تعيي���ن الملحقي���ن الفنيين ومعاونيه���م وموظفيهم  اأولً 
والت�ج�اري�ي���ن  والث�ق�اف�ي�ي���ن  الع�شكري�ي���ن  كالملح�ق��ي���ن 
والإعالميي���ن وال�شحيين وغيرهم ف���ي خارج العراق من 

غير وزارة الخارجية بالتن�شيق مع وزارة الخارجية.
في  عليها  المن�شو�ش  بالوظائف  ُيعّين  من  في  :  ُي�شترط  ثانياً 

البند )اأوًل( من هذه المادة ما ياأتي:
اأ   . اأن يكون عراقي الجن�شية.
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ب . اأن ل تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
ج  . حا�شاًل على �شهادة جامعية اأولية في الأقل.

اإلمام  لديه  يكون  اأن  اأو  الحّية  اللغات  اإحدى  د  .  يتقن 
كاٍف بها في الأقل.

:  لوزير الخارجية اإذا اقت�شت م�شلحة العمل وبالتن�شيق مع  ثالثاً 
الوزارة المعنية �شحب �شفة ال�شلك الدبلوما�شي اأو ال�شلك 
ومعاوني�هم  الفني�ين  للملحق�ين  منحه�ا  الت�ي  الإداري 

وموظفيهم في البعثة وتتحّتم اإعادته نقاًل اإلى وزارته.
:  يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون  رابعاً 

لهم وموظفو الموؤ�ش�شات برئي�ش البعثة اإداريًا.
)اأوًل( من  البند  المن�شو�ش عليهم في  الموظفون  :  يلتزم  خام�ساً 

هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية.
)اأوًل(  البند  في  عليهم  المن�شو�ش  الموظفون  :  يتقا�شى  �ساد�ساً 
والأجور  والنفقات  المخ�ش�شات  المادة  هذه  من 
القانون،  هذا  من   )14( المادة  في  عليها  المن�شو�ش 

وتتحّمل وزاراتهم �شرف تلك المبالغ.

الفرع الخام�س
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والإقليمية

المادة 13: 
:  ُيعّين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة  اأولً 

وجامعة الدول العربية من موظفي ال�شلك الدبلوما�شي.
الدولية  المنظمات  لدى  العراق  جمهورية  ممثلو  :  ُيعّين  ثانياً 
كالوكالت  المهنية  اأو  الفنّية  الطبيعة  والإقليمية ذات 
ووزارة  المعنية  الوزارة  بين  بالتن�شيق  المتخ�ش�شة 
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تتوفر  اأن  على  الوزراء  مجل�ش  رئي�ش  وبموافقة  الخارجية 
فيهم ال�شروط الآتية:

اأ  . اأن يكون عراقي الجن�شية.
ب . من ذوي الخت�شا�ش في مجال عمله.

ج  . ل تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
د   .  يتقن اإحدى اللغات الأجنبية الر�شمية المعتمدة لدى 

الأمم المتحدة.
ه�  . حا�شاًل على �شهادة جامعية اأولية في الأقل.

:  لوزير الخارجية منح من ُيعّين بموجب البند )ثانيًا( من  ثالثاً 
هذه المادة درجة دبلوما�شية تعادل درجته الوظيفية مدة 

تعيينه في تلك الممثليات.
البند )ثانيًا( م�ن  المن�شو�ش عليها في  ال�شروط  :  تراعى  رابعاً 
الممثل  مع  الآخرين  الموظفين  تعي�ين  ف�ي  ه��ذه الم��ادة 

المعّين.
الم�ادة  ه�ذه  بم�وج�ب  المع�ّي�ن�ون  الم�وظ�ف�ون  :  ي�ت�ق�ا�ش�ى  خام�ساً 
في  عليها  المن�شو�ش  والأجور  والنفقات  المخ�ش�شات 
القانون، وتتحّمل وزاراتهم �شرف  المادة )14( من هذا 

تلك المبالغ.

الف�سل الثالث
ال�سوؤون المالية

المادة 14: 
: يتقا�شى موظفو الخدمة الخارجية المخ�ش�شات التالية: اأولً 
اأ   .  مخ�ش�شات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.

الوزارة  مركز  في  للعاملين  �شهرية  ب .  مخ�ش�شات 
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في  جاء  ما  مراعاة  مع  الراتب  من   %150 بن�شبة 
رقم  العام  والقط�اع  الدول�ة  موظ�في  روات�ب  ق�انون 

)22( ل�شنة 2008.
:  تتحّمل الوزارة النفقات والأجور الآتية، بالن�شبة للعاملين  ثانياً 

في البعثات:
اأ   .  نفق���ات اإ�ش���كان ال�شفي���ر في م���كان عمل���ه وموظفي 

الوزارة في الخارج.
عمل  منطقة  �شمن  الموظف  لأولد  الدرا�شة  ب .  نفقات 
البعثة اأو في دولة اأخرى عندما يكون م�شتوى التعليم 

في منطقة العمل غير مالئم.
ج  . التاأمين ال�شحي للموظف واأ�شرته.

د   . نفقات النقل.
الإجازة  بمنا�شبة  العراق  واإلى  من  ال�شفر  ه�  .  اأجور 

ال�شنوية للموظف واأ�شرته.
و    . نفقات الإيفاد وال�شتقدام ونقل البريد الدبلوما�شي.

ز   . نفقات الدفن اأو نقل الجثمان له ولأ�شرته.
في  بالعمل  المتعلقة  الأجنبية  اللغة  تعلم  ح   .  نفقات 

البعثات.
:  ُتحّدد مخ�ش�شات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات  ثالثاً 
والنفقات والأجور المن�شو�ش عليها في البند )ثانيًا( من 
على  بناًء  الوزراء  مجل�ش  من  ي�شدر  بنظام  المادة  هذه 

اقتراح الوزارة.
الخدمة  ولجنة  الوزير  تو�شية  على  بناًء  الوزراء  :  لمجل�ش  رابعاً 
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الخارجية  الخدمة  مخ�ش�شات  ن��ش�ب  ت�ع�دي�ل  الخ�ارج�ي�ة 
المادة  هذه  من  اأ(   – )اأوًل  البند  في  عليها  المن�شو�ش 
بتكاليف  الخا�شة  المتحدة  الأمم  اإح�شائيات  �شوء  في 

المعي�شة.

الف�سل الرابع
ال�سوؤون الوظيفية

الفرع الأول
التثبيت

الخدمة  في  مرة  لأول  المعّين  الموظف  تثبيت  المادة 15:  يتم 
اإليها، با�شتثناء الذين  اأو المنقولة خدماته  الخارجية 
من  عدا  �شابقًا،  اإليها  خدماتهم  ُنقلت  والذين  ثّبتوا 
ُيعّين �شفيرًا بعد مرور �شنة كاملة يق�شيها في خدمة 

فعلية، بعد:
: ح�شوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئي�ش دائرته. اأولً 

:  اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة  ثانياً 
الخارجية المتعّلق بال�شلك الذي ُعّين فيه.

: اجتيازه المقابلة التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية. ثالثاً 
اأح�د  ت�خ�ّل�ف  ع�ن�د  اأخ�رى  �ش�ن�ة  التج�رب�ة  ف�ترة  المادة 16:  ُتم�ّدد 
ال�شروط المن�شو�ش عليها في المادة )15( من هذا 
في  الخارجية  الخدمة  في  العمل  من  وُينقل  القانون 

حالة ف�شله في اجتياز امتحان التثبيت.
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الفرع الثاني
الترقيـــــة

المادة 17:  ُي�شترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اأ�شحاب 
بتاأييد  ُمر�شية  خدمته  تكون  اأن  الخا�شة،  الدرجات 
المن�شو�ش عليه في  الكفاءة  تقرير  الدائرة في  رئي�ش 
مع  القانون  هذا  من   )15( المادة  من  )اأوًل(  البند 

مراعاة توفر ال�شروط المقّررة قانونًا للترقية.
المادة 18:  للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اأ�شحاب 
بموجب  ُمر�شية  خدمته  كانت  اإذا  الخا�شة  الدرجات 
)اأوًل(  البن��د  في  عليه  المن�شو�ش  الكفاءة  تقرير 
وتو�شية من لجنة  القانون  المادة )15( من هذا  من 
في  �شنوات  اأربع   )4( اإكماله  بعد  الخارجية  الخدمة 

الأقل في وظيفته.
المادة 19: 

: ُي�شترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما ياأتي: اأولً 
اأ   .  من وظيفة �شكرتير اأول اأو م�شت�شار اإلى الوظيفة التي 
تلي وظيفته، اأن يقّدم بحثًا في اأحد المو�شوعات التي 
وح�شوله  الخارجية  الخدمة  معهد  مجل�ش  يحّددها 

على درجة جيد جدًا.
ثاٍن  �شكرتير  اأو  ثالث  �شكرتير  اأو  ملحق  وظيفة  ب .  من 
اإلى الوظيفة التي تلي وظيفته اأن ينجح في المتحان 

الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.
تلي  التي  الوظيفة  اإلى  الفّني  اأو  الإداري  ج  .  الموظف 
التي  الخا�شة  الدورة  بنجاح  يجتاز  اأن  وظيفته، 

يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
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هذه  من  )اأوًل(  البند  في  عليها  المن�شو�ش  الترقية  :  ُتعّد  ثانياً 
المادة اعتبارًا من تاريخ ال�شتحقاق.

الفرع الثالث
الـنـقـــل

اأول تعيينه في الخدمة الخارجية  المادة 20:  يعمل الموظف عند 
اأو نقله اإليها في مركز الوزارة مدة ل تقل عن �شنتين 

كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات.
المادة 21:  ُينق���ل الموظف المعّين في البعثات من منطقة لأخرى 
م���ن مناط���ق الخدم���ة الخارجي���ة، ومنها اإل���ى مركز 
ال���وزارة، وتح���دد المناط���ق وم���دد الخدم���ة فيها في 
نظام الخدمة الخارجي���ة، على اأن ُيراعى التخ�ش�ش 

قدر الإمكان.

المادة 22:  للوزي���ر اأن ينقل الموظف دون التقي���د باأحكام المادة 
)21( من هذا القانون في الحالت الآتية:

: المر�ش الذي يحول دون ا�شتمرار الموظف في عمله. اأولً 
:  معاقبة الموظف بعقوبة ان�شباطية مع تو�شية من اللجنة  ثانياً 

الن�شباطية بنقله اإلى مركز الوزارة.
:  اإذا كان بقاء موظف البعثة يتعار�ش والعتبارات الأمنية  ثالثاً 

و�شارًا بالم�شلحة العامة.

المادة 23:  للوزير في حالة ال�شرورة ا�شتثناء ال�شفراء من اأحكام 
المادتين )20( و)21( من هذا القانون.
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الفرع الرابع
الإحالة اإلى التقاعد

المادة 24: 
اأحكام  التقاعد وفق  اإلى  :  ُيحال موظف الخدمة الخارجية  اأولً 

قانون التقاعد الموّحد رقم )27( ل�شنة 2006.
الوزير  اقت���راح  على  وبن���اًء  ال���وزراء  :  لرئي����ش مجل����ش  ثانيـــاً 
قابل���ة  �شن���وات  ث���الث  لم���دة  ال�شفي���ر  تمدي���د خدم���ة 

للتجديد.
:  ي�شتحق ال�شفير عند اإحالته اإلى التقاعد 80% من الراتب  ثالثاً 
الوزارة  مركز  في  اأقرانه  يتقا�شاها  التي  والمخ�ش�شات 

في اإحدى الحالت الآتية:
القانونية  ال�شن  اإكماله  ب�شبب  التقاعد  اإلى  اأحيل  اأ  .  اإذا 

وله خدمة ل تقل عن )25( �شنة.
ل���ى التقاع���د لأ�شب���اب �شحّي���ة ج���راء  . اإذا اأحي���ل اإ ب 
اأداء واجبات���ه بتقرير م���ن لجنة طبية  عج���زه عن 
ر�شمي���ة مخت�ش���ة ب�شرف النظ���ر عن مدة خدمته 

اأو عمره.
خدمته  مدة  كانت  مهما  الخدمة  في  وهو  توفي  ج .  اإذا 

اأو عمره.
ل���ى التقاع���د بحق���وق حمله  اإ :  يتمت���ع ال�شفي���ر المح���ال  رابعـــاً 
ال�شف���ر  بج���واز  وزوجت���ه  واحتفاظ���ه  �شفي���ر  عن���وان 

الدبلوما�شي.
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الف�سل الخام�س
�سوؤون العمل الدبلوما�سي

الفرع الأول
اإقامة العالقات الدبلوما�سية والقن�سلية واإن�ساء البعثات

الدول  مع  والقن�شلية  الدبلوما�شية  العالقات  المادة 25:  ُتقام 
الأخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجل�ش الوزراء.

اأو القن�شلية وُتلغى باقتراح  المادة 26:  ُت�ن�شاأ البعثة الدبلوما�شية 
الوزير وموافقة مجل�ش الوزراء.

الفرع الثاني
الت�سمية والت�سل�سل

المادة 27: 
وزير  عن  وظيفته  تقل  ل  الذي  الموظف  ت�شمية  :  يجوز  اأولً 
درجته  في  تغيير  دون  البعثات  في  للعمل  �شفيرًا  مفّو�ش 
وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئي�ش مجل�ش الوزراء.
وظيفة  البعثة  في  الدبلوما�شي  الموظف  ت�شمية  :  للوزير  ثانياً 

واحدة اأعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.
الوظيفي  العنوان  ح�شب  الموظفين  بين  الت�شل�شل  :  يحّدد  ثالثاً 
الخدمة  في  العمل  ومدة  والراتب  عليه  الح�شول  وتاريخ 

الخارجية.
المادة 28: 

:  يحّدد الت�شل�شل بين وكيل الوزارة وال�شفير وفقًا لما ياأتي: اأولً 
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اأ   . وكيل الوزارة.
ب . ال�شفير الذي كان ي�شغل من�شب وزير.

ج  . ال�شفير الذي كان ي�شغل من�شب وكيل وزارة.
د  . ال�شفير العامل في المركز.

ه� . ال�شفير في البعثة.
:  ُيقّدم موظفو البعثة اإلى وزارة خارجية الدولة المعتمدين  ثانياً 

لديها وفق الت�شل�شل الآتي:
اأ  . رئي�ش البعثة.

من  الب�ع�ث�ة  رئ�ي�ش  ي�ل�ي  الذي  الدبلوما�شي  ب .  الموظ�ف 
حيث الت�شل�شل، ويتولى اأعمال البعثة عند غيابه.

ج  .  موظفو البعثة الآخرون من ال�شلك الدبلوما�شي ح�شب 
الت�شل�شل المحدد في البند )ثالثًا( من المادة )27( 

من هذا القانون.
الملح�ق  ث�م  الج�وي  الملح�ق  ث�م  الع�شك�ري  د .  الملح�ق 
الإعالمي  الملحق  ث�م  التجاري  الملحق  ث�م  الث�قافي 

وغيرهم من الملحقين.
المتعلقة  الحتفالت  في  الع�شكري  الملحق  ت�شل�شل  :  يكون  ثالثاً 
مبا�شرة  البعثة  رئي�ش  اأو  ال�شفير  بعد  الم�شلحة  بالقوات 
كان  اإذا  الأخرى  المنا�شبات  في  الثالث  ت�شل�شله  ويكون 
رئي�ش البعثة �شفيرًا، واإذا كان رئي�ش البعثة بم�شتوى قائم 

باأعمال موقت فيكون ت�شل�شله الثاني.
وزارة  منت�شبي  من  الدبلوما�شيون  البعثة  موظفو  :  ُي�قّدم  رابعاً 
من  الآخرين  الدبلوما�شيين  الموظفين  على  الخارجية 

منت�شبي الملحقيات.
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واحدة  وظيفة  الدبلوما�شي  الموظف  ت�شمية  المادة 29:  للوزير 
اأعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغر�ش 
ح�شور  اأو  ر�شمية  مهمة  في  العراق  جمهورية  تمثيل 

اجتماع اأو موؤتمر دولي.

الفرع الثالث
الإيفاد وال�ستقدام وحمل البريد الدبلوما�سي

مركز  من  الموظف  اإيفاد  ال�شرورة  حالة  في  المادة 30:  للوزير 
اإحدى  في  البعثة  مقر  من  اأو  الخارج،  اإلى  الوزارة 
الدول اإلى دولة اأخرى لمدة ل تزيد على )90( ت�شعين 

يومًا على وفق قانون الإيفاد وال�شفر النافذ.
الموظف  اإيفاد  ال�شرورة  حالة  في  البعثة،  المادة 31:  لرئي�ش 
منطقة عمل  اأخرى �شمن  مدينة  اإلى  البعثة  مقر  من 
البعثة لمدة ل تتجاوز )14( اأربعة ع�شر يومًا، على اأن 

ي�شعر مركز الوزارة بذلك.
وزيادة  التدريب  لغر�ش  الوزارة  موظفي  اإيفاد  المادة 32:  للوزير 
المبا�شرة  العالقة  ذات  الموا�شيع  في  الخبرة، 
المهمة  تقت�شيها  التي  وللمدة  الخارجية،  بالخدمة 

على وفق قانون الإيفاد وال�شفر النافذ.
مركز  اإلى  البعثة  موظفي  من  اأي  ا�شتقدام  المادة 33:  للوزير 
الوزارة لأمور ر�شمية لمدة ل تزيد على )30( ثالثين 

يومًا، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.
من  الدبلوما�شي  البريد  لنقل  الموظف  اإيفاد  المادة 34:  للوزير 
مركز الوزارة اإلى البعثات اأو بالعك�ش، اأو من بعثة اإلى 

اأخرى، لمدة )10( ع�شرة اأيام.
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الف�سل ال�ساد�س
مجال�س ولجان الوزارة

المادة 35: 
: ت�شّكل في مركز الوزارة المجال�ش واللجان الآتية: اأولً 

الوزير  برئا�شة  ويكون  الخارجية:  وزارة  اأ   .  مجل�ش 
وع�شوية وكالء الوزارة وروؤ�شاء دوائر مركزها ويقوم 

بالإ�شراف على تنفيذ ال�شيا�شة العامة للوزارة.
برئا�شة  ويت�شكل  الخارجية:  الخدمة  معهد  ب .  مجل�ش 
وع�شوية  ال�شيا�شي  التخطيط  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل 
الدائرة  ورئي�ش  الخارجية  الخدمة  معهد  عميد 
الدوائر  واإحدى  ال�شيا�شي  والتخطيط  الإدارية 

ال�شيا�شية ويقوم بر�شم �شيا�شة المعهد.
ج .  لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئا�شة وكيل الوزارة 
ورئي�ش  الوكالء  وع�شوية  والإدارية  الفنية  لل�شوؤون 
وعميد  القانونية  الدائرة  ورئي�ش  الإدارية  الدائرة 
الدوائر  روؤ�شاء  من  واثنين  الخارجية  الخدمة  معهد 
القرارات  واتخاذ  النظر  مهامها  وتكون  ال�شيا�شية 
ورفع التو�شيات في ال�شوؤون المالية والإدارية و�شوؤون 

الموظفين.
د .  اللجنة ال�شت�شارية ويراأ�شها الوزير ويحدد اأع�شاءها 

من ال�شادة ال�شفراء والم�شت�شارين.
انعقاد  ون�شاب  واجتماعات  ومهام  تق�شيمات  :  تحدد  ثانياً 
المجل�شين واللجنتين المن�شو�ش عليهما في البند )اأوًل( 

من هذه المادة بنظام ي�شدر من مجل�ش الوزراء.
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الف�سل ال�سابع
اأحكام ان�سباطية

المادة 36:  يخ�شع موظف الخدمة الخارجية لأحكام قانون ان�شباط 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( ل�شنة 1991.

المادة 37: 
لجنة  الوزير  من  باقتراح  الوزراء  مجل�ش  رئي�ش  :  ي�شّكل  اأولً 
العدل  وزير  وع�شوية  الخارجية  وزير  برئا�شة  تحقيقية 
مع  للتحقيق  الأمنية  بال�شوؤون  المعنيين  الوزراء  واأحد 

ال�شفير في الق�شايا الما�ّشة باأمن الدولة.
من  )اأوًل(  البند  في  عليها  المن�شو�ش  اللجنة  :  تحّرر  ثانياً 
اإجراءات  من  اتخذته  ما  فيه  تثبت  مح�شرًا  المادة  هذه 
لغر�ش  الوزراء  مجل�ش  رئي�ش  اإلى  وترفعها  وتو�شيات 
ثالثين   )30( خالل  الرف�ش  اأو  بالموافقة  القرار  اتخاذ 
وزارة  من  كل  وتبليغ  مكتبه  اإلى  ورودها  تاريخ  من  يومًا 

الخارجية وال�شفير بقراره.
مجل�ش  لدى  العقوبة  فر�ش  قرار  على  العترا�ش  :  لل�شفير  ثالثاً 
الن�شباط العام خالل )30( ثالثين يومًا من تاريخ تبّلغه 

بالقرار.
المادة 38: 

:  اإذا كانت الأفعال المن�شوبة اإلى ال�شفير من غير المن�شو�ش  اأولً 
عليها في البند )اأوًل( من المادة )37( من هذا القانون 
وكيل  برئا�شة  الوزير  ي�شّكلها  لجنة  معه  التحقيق  فتتولى 
الوزارة المخت�ش وع�شوية رئي�ش الدائرة القانونية واأحد 

ال�شفراء.
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:  ت�ح���ّرر اللجن���ة المن�شو����ش عليها في البن���د )اأوًل( من  ثانياً 
هذه الم���ادة مح�شرًا تثبت فيه ما اتخذته من اإجراءات 
الوزي���ر لغر�ش اتخ���اذ القرار  اإل���ى  وتو�شي���ات وترفع���ه 
بالموافق���ة اأو الرف����ش خ���الل )30( ثالثي���ن يوم���ًا من 
تاري���خ وروده اإلى مكتبه، ووفق���ًا للمادة )12( من قانون 
ان�شباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( ل�شنة 

.1991
:  لل�شفي����ر العترا�����ش على قرار الوزي����ر بفر�ش العقوبة  ثالثاً 
ل����دى مجل�����ش الن�شب����اط الع����ام خ����الل )30( ثالثين 
يومًا من تاريخ تبلغ����ه بالقرار المطعون فيه اأو اعتباره 

مبّلغًا.
:  اإذا ثب���ت بنتيج���ة التحقيق اأن ال�شفير غي���ر موؤهل للعمل  رابعاً 
ف���ي ال�شل���ك الدبلوما�ش���ي اأو اأن بق���اءه ي�ش���ر بم�شلحة 
العم���ل، عل���ى الوزير الطلب م���ن رئي�ش مجل����ش الوزراء 
اإنه���اء خدمت���ه واإحالته اإل���ى التقاعد اأو نقل���ه من وزارة 

الخارجية.
المـــادة 39:  اإذا ث��ب���ت اأن الفع�����ل المن�ش��وب اإلى ال�شفير المحال 
اإل���ى التحقيق اأو في محتويات التهمة جرمًا ن�شاأ عن 
وظيفت���ه اأو ارتكب���ه ب�شفته الر�شمي���ة فتجب اإحالته 

اإلى المحكمة المخت�شة.

الف�سل الثامن
اأحكام ختامية

للعاملين  الخارجية  الخدمة  مخ�ش�شات  المادة 40:  ُت�شت�ث�نى 
 )14( المادة  في  عليها  والمن�شو�ش  البعثات  في 
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للمخ�ش�شات  الأعلى  الحد  القانون من  )اأ( من هذا 
الدولة  موظفي  رواتب  قانون  في  عليها  المن�شو�ش 
يحول  ول   2008 ل�شنة  رقم )22(  العام  والقطاع 
ذلك من حق العاملين بتقا�شي مخ�ش�شات ال�شهادة 
والزوجية المن�شو�ش عليها في قانون رواتب موظفي 

الدولة المذكور اأعاله.
المن�شو�ش  الخارجية  الخدمة  مخ�ش�شات  المادة 41:  ُت�ع�ف�ى 
المادة  من  )اأوًل(  البند  من  )اأ(  الفقرة  في  عليها 

)14( من هذا القانون من �شريبة الدخل.
تنفيذ  اآلية  فيه  يحدد  نظامًا  الوزراء  مجل�ش  المادة 42:  ي�شدر 

المادة )121( الفقرة )4( من الد�شتور العراقي.
المـــادة 43:  ُي�ع����ّد الموظ���ف المن�ش���ب للعم���ل ف���ي وزارة اأو جهة 
غي���ر مرتبط���ة ب���وزارة م�شتمرًا بالخدم���ة في وزارة 

الخارجي���ة.
المادة 44:  ت�شري اأحكام قانون الخدمة المدنية رقم )24( ل�شنة 
 )1960( ل�شنة   )25( رقم  المالك  وقانون   )1960(
على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه ن�ش 

في هذا القانون.
ل�شنة   )122( رقم  الخارجية  الخدمة  قانون  المادة 45:  ُيلغى 
)1976( با�شتثناء المادة )49( والأنظمة والتعليمات 
ما  �شدور  لحين  نافذة  تبقى  والتي  بموجبه  ال�شادرة 

يحل محلها اأو يلغيها.
المادة 46: ُتعّد اأنظمة لت�شهيل تنفيذ اأحكام هذا القانون.
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المادة 47:  ع�لى ال�وزي�ر اإ�ش�دار ت�ع�ل�ي�م�ات لت�شهي�ل ت�نفيذ اأحكام 
هذا القانون.

المادة 48:  ين�ش���ر ه���ذا القانون ف���ي الجري���دة الر�شمي���ة ويعمل 
بموجبه اعتبارًا من تاريخ ن�شره.

            

الأ�سباب الموجبة

وزارة  قيام  و�شرورة  العراق  في  الجديدة  للتطورات  نظرًا 
والتطورات  الد�شتور  ين�شجم مع  وبما  اأ�ش�ش حديثة  الخارجية على 
ال�شيا�شية، ولعدم مواكبة القانون رقم )122( ل�شنة )1976( هذه 

التطورات. �ُشّرع هذا القانون.

طارق الها�سمي
نائب رئي�ش الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئي�ش الجمهورية

جالل طالباني
رئي�ش الجمهورية



نظام الخدمة الخارجية 
رقــم ) 1 ( 
لســنة 2010
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ن�سر هذا النظام في الوقائع العراقية، الجريدة الر�سمية لجمهورية العراق
العدد 4148، بتاريخ 2010/3/15م.
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بعدما   2010 ل�شنة   )1( رقم  الخارجية  الخدمة  نظام  �شدر 
بتاريخ  المنعقدة  العتيادية  الرابعة  بجل�شته  الوزراء  مجل�ش  اأقّره 
2010/1/26، وذلك ا�شتنادًا اإلى اأحكام المادة )80/البند ثالثًا( 
رقم  الخارجية  الخدمة  قانون  من   )46( والمادة  الد�شتور  من 
بتاريخ  العراقية  الوقائع  جريدة  في  ون�شر   2008 ل�شنة   )45(

.2010/3/15
المركز  عمل  �شوؤون  تنظيم  على  الخارجية  وزارة  داأبت  لقد 
التي  والتعليمات  والأنظمة  القوانين  تحديث  خالل  من  والبعثات 
تنّظم عمل دوائرها، وقد جاء هذا النظام لي�شّكل الخطوة الثانية 
تفا�شيل  على  احتوى  حيث  الخارجية،  الخدمة  قانون  �شدور  بعد 

مهمة لما جاء في القانون.
وت�شكيالتها  للوزارة  والتنظيمي  الت�شريعي  الجانب  ا�شتكمال  اإن 
الأهداف  كافة  تحقيق  اإلى  الو�شول  بغية  ق�شوى  �شرورة  ي�شكل 
المر�شومة لها، وهو ما �شيتحقق بعد اإنجاز بقية القوانين والأنظمة 
والتعليمات التي وردت في الد�شتور والتي تتعلق بال�شيا�شة الخارجية 
يخدم  وبما  القانون  لها  اأ�شار  التي  وكذلك  الخارجية   وبالخدمة 

م�شالح البلد في مختلف دول العالم.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة

2010/4/12م
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قــــرار
مـجـلـ�س الــوزراء

رقم )75( ل�سنة 2010

َقّرر مجل�ش الوزراء بجل�شته الرابعة العتيادية الُمنعقدة بتاريخ 
2010/1/26، الموافقة على ما ياأتي:

ال�ِخ�دم�ة  )ِن�ظ�ام   2010 ل��ش�ن�ة   )1( رق�م  ال�ن�ظ�ام  اإ�ش�دار 
الخارجية( الُمدّقق من ِقَبل مجل�ش �شورى الدولة، وذلك ا�شتنادًا 
اإلى اأحكام المادة )80/البند ثالثًا( من الد�شتور، والمادة )46( 

ل�شنة 2008. الخارجية رقم )45(  الِخدمة  قانون  من 

علي ُمح�سن اإ�سماعيل
الأمين العام لمجل�ش الوزراء بالوكالة

2010/2/23
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مجل�س الوزراء
ا�شتنادًا اإلى اأحكام البند )ثالثًا( من المادة )80( من الد�شتور 
والمادة )46( من قانون الخدمة الخارجية رقم )45( ل�شنة 2008.

�شدر النظام الآتي:
نظام الخـدمة الخارجية 

رقم )1( ل�سنة 2010
المادة 1:  

المبينة  المعاني  النظام  لأغرا�ش هذا  التالية  بالتعابير  ُيق�شد 
اإزاءها:

: القانون: قانون الخدمة الخارجية رقم )45( ل�شنة 2008. اأولً 
وزارة  وظائف  اإحدى  في  يعمل  الذي  الموظف  :  الموظف:  ثانياً 

الخارجية من ال�شلك الدبلوما�شي اأو الإداري اأو الفّني.
: الأ�شرة: زوج الموظف واأولده من غير المتزوجين واأبويه. ثالثاً 
الأرمل  وُيعد  قائمة،  زوجية  برابطة  المرتبط  :  المتزوج:  رابعاً 
باإعالته  مكلف  ولد  له  كان  اإذا  المتزوج  بحكم  والمطّلق 

�شرعًا.
العراقية  الدولة  تملكها  التي  البناية  الحكومية:  :  البناية  خام�ساً 
ت�شرفها  تحت  تو�شع  اأو  ت�شتاأجرها  اأو  العراق  خارج 

وتخ�ش�ش لدوائر البعثة اأو ل�شكن الموظفين.
المادة 2: 

:  ُيعّين المر�شح بعد اجتيازه دورة معهد الخدمة الخارجية،  اأولً 
بعنوان ملحق في الدرجة ال�شابعة.

الخ�دم�ة  ف�ي  الأول�ي�ة  الج�امعي�ة  ال�درا�ش�ة  خ�ري�ج  :  ُي�ع�ّي�ن  ثانياً 
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الأولى من  المرتبة  في  والفنيين  الإداريين  الخارجية من 
الدرجة ال�شابعة وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع 

العام رقم )22( ل�شنة 2008.
المادة 3: 

 يتقا�شى موظف الخدمة الخارجية اإ�شافة اإلى راتبه المخ�ش�شات 
الآتية:

بن�شبة  الوزارة  مركز  في  للعاملين  �شهرية  :  مخ�ش�شات  اأولً 
)150%( مئة وخم�شين من المائة من الراتب.

:   اأ  .  مخ�ش�شات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات  ثانياً  
على  بناًء  الوزراء  مجل�ش  رئي�ش  من  بقرار  وتحدد 
اقتراح من وزير الخارجية وتو�شية من لجنة الخدمة 

الخارجية.
ب.  يج���وز تعديل ن�شب المخ�ش�ش���ات المن�شو�ش عليها 
في الفق���رة )اأ( من هذا البند عند اإعداد الميزانية 
ال�شنوي���ة لل���وزارة اأو كلما اقت�ش���ت الحاجة في �شوء 
بتكالي���ف  الخا�ش���ة  المتح���دة  الأم���م  اإح�شائي���ات 

المعي�شة.
:  مخ�ش�شات ال�شهادة وفقًا للقانون. ثالثاً 

المادة 4:  
ي�شتمر موظف البعثة بتقا�شي المخ�ش�شات المن�شو�ش عليها 
في المادة )3( من هذا النظام في الحالت التالية وفقًا للقانون:

ثالثين   )30( على  تزيد  ل  مدة  اعتيادية  باإجازة  :  التمتع  اأولً 
يومًا في ال�شنة.

خم�شة   )45( على  تزيد  ل  مدة  مر�شية  باإجازة  :  التمتع  ثانياً 
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واأربعين يومًا مع مراعاة المادة )46( من قانون الخدمة 
المدنية رقم )24( ل�شنة 1960.

:  التمتع باإجازة حمل وولدة مدة ل تزيد على )72( اثنين  ثالثاً 
و�شبعين يومًا.

:  التمت�ع باإج�ازة الع�دة ال�شرعي�ة للمت�وفى عنها زوجها مدة  رابعاً 
)60( �شتين يومًا.

:  مدة المكوث في الم�شت�شفى. خام�ساً 
:  ا�شتقدامه اإلى العراق لأمور ر�شمية وفقًا للمادة )33( من  �ساد�ساً 

القانون.
من   )34( للمادة  وفقًا  الدبلوما�شي  البريد  لنقل  :  الإيفاد  �سابعاً 

القانون.
:  مدة �شحب اليد عند عدم ثبوت التهمة. ثامناً 

المادة 5: 
اأخرى  دولة  لدى  المعتمد  المقيم  غير  لل�شفير  :  ت�شرف  اأولً 
مخ�ش�شات الليالي واأجور ال�شكن عند زيارته تلك الدولة 
الخارجية  الخدمة  لمخ�ش�شات  اإ�شافة  ر�شمية  بمهمة 
على  الحكم  هذا  وي�شري  عمله  بمقر  ا�شتحقاقه  ح�شب 

الموظف في البعثة عند تكليفه بالمهمة ذاتها.
قيامه  حالة  في  الدبلوما�شية  البعثة  لرئي�ش  :  ت�شرف  ثانياً 
ذهابًا  ولزوجه  له  �شفر  اأجور  دولة  من  اأكثر  في  بالتمثيل 
الدولة  اإلى  وظيفته  مقر  من  ا�شت�شحابه  عند  واإيابًا 

المعتمد لديها.
المادة 6:  

في  للعاملين  التالية  والأجور  النفقات  الخارجية  وزارة  تتحمل 
البعثات:



44

:  نفقات الإ�شكان. اأولً 
:  نفقات الدرا�شة لأولد الموظف �شمن منطقة عمل البعثة  ثانياً 
اأو في دولة اأخرى عندما يكون م�شتوى التعليم في منطقة 

العمل غير مالئم بموافقة الوزير.
:  التاأمين ال�شحي للموظف واأ�شرته. ثالثاً 

:  نفقات النقل. رابعاً 
:  اأجور ال�شفر من واإلى العراق عند تمتعه بالإجازة ال�شنوية  خام�ساً 

للموظف واأ�شرته.
:  نفقات الإيفاد وال�شتقدام ونقل البريد الدبلوما�شي. �ساد�ساً 

:  نفقات الدفن اأو نقل الجثمان للموظف واأ�شرته. �سابعاً 
قابلة  اأ�شهر  �شتة   )6( لمدة  الأجنبية  اللغة  تعلم  :  نفقات  ثامناً 

للتجديد مرة واحدة بموافقة الوزير.
المادة 7:  

في  عليها  المن�شو�ش  الإ�شكان  نفقات  �شرف  في  :  ُيراعى  اأولً 
البند )اأوًل( من المادة )6( من هذا النظام ما ياأتي:

اأ  . الدرجة الوظيفية للموظف.
ب. الحالة الزوجية للموظف وعدد اأفراد اأ�شرته.

الإ�شكان  لجنة  من  بقرار  مرة  لأول  الموظف  اإ�شكان  :  يتم  ثانياً 
الم�شكلة في البعثة.

:  ت�شمل نفقات الإ�شكان ما ياأتي: ثالثاً 
اأ  . بدل اإيجار محل ال�شكن.

ب.  اأج���ور الكهرباء والم���اء والهاتف الأر�ش���ي والإنترنت 
بالن�شب���ة ل�شك���ن ال�شفي���ر والممثل الدائ���م لجمهورية 
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ف���ي  الع���ام  والقن�ش���ل  بالأعم���ال  والقائ���م  الع���راق 
القن�شلية العامة ورئي�ش �شعبة الم�شالح.

ج .  اأجور الكهرباء والماء ل�شكن العاملين في البعثات في 
الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة جدًا.

:  يحّدد مجل�ش وزارة الخارجية الدول الم�شمولة في الفقرة  رابعاً 
النظر  اإعادة  وله  المادة  البند )ثالثًا( من هذه  )ج( من 

في �شرف هذه الأجور كلما اقت�شت ال�شرورة ذلك.
ال�شفير  م�شكن  في  ي�شكن  اأن  الموقت  بالأعمال  :  للقائم  خام�ساً 

بموافقة الوزارة.
:  ت�شتقطع )15%( خم�ش ع�شرة من المائة من راتب موظف  �ساد�ساً 

البعثة دون المخ�ش�شات اإذا كان ال�شكن في دار موؤثثة.
المادة 8:  

ي�شمل بالتاأمين ال�شحي موظف الخدمة الخارجية واأ�شرته في 
البعثات وموظف مركز الوزارة الموفد خارج العراق بمهمة ر�شمية.

المادة 9: 
في  درجته  النقل ح�شب  نفقات  واأ�شرته  الموظف  :  ي�شتحق  اأولً 

اأي من الحالت الآتية:
اأ  .  نقل الموظف من المركز اإلى البعثة وبالعك�ش ومن بعثة 
اإلى اأخرى وعلى اأ�شا�ش ال�شفر بالطريق الأق�شر والأقل 

كلفة، وت�شدد الأجور اإلى ال�شركة الناقلة مبا�شرة.
ب. ا�شتدعاء الموظف من الوزارة.

اأو  فيها  يعمل  التي  الدولة  الموظف من حكومة  ج .  اإبعاد 
القن�شلية  اأو  الدبلوما�شية  العالقات  قطع  حالة  في 

بين جمهورية العراق وتلك الدولة.
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في  لزوجها  الم�شاحبة  الحامل  الزوجة  �شاءت  د  .  اإذا 
الخارج الولدة في العراق، ت�شرف نفقات النقل لها 

ولوليدها عند عودتهما اإلى مقر وظيفة الزوج.
اأمر  �شدور  بعد  واأ�شرته  الموظف  �شفر  اأجور  :  ت�شرف  ثانياً 
النقل �شواء �شافرت الأ�شرة قبل الموظف اأو معه اأو بعده. 
الثانية  الدرجة  اإحدى قريباته حتى  ا�شت�شحاب  ولالأرمل 
للمطلق  بالن�شبة  اأما  معه،  قا�شرين  اأولد  وجود  عند 
لأولده  ح�شانته  يوؤيد  ق�شائي  حكم  تقديم  في�شترط 

القا�شرين.
:  تتحمل البعثة في كل حالة من حالت النقل المن�شو�ش  ثالثاً 
الم�شروفات  المادة  هذه  من  )ثانيًا(  البند  في  عليها 
البعثة  لموظف  المنزلي  والأثاث  الأمتعة  لنقل  الفعلية 
والتاأمين  التغليف  اأجور  فيها  بما  ولزوجه  له  وال�شيارة 
وظيفته  بمقر  الموظف  منزل  من  جوًا  اأو  بحرًا  اأو  برًا 
قائمة  يقدم  اأن  على  الجديدة  وظيفته  بمقر  منزله  اإلى 
البعثة  رئي�ش  عليها  ي�شادق  نقله  يريد  بما  لة  مف�شّ

المقايي�ش وال�شروط الآتية: وفق 
ـــ المقايي�س: اأ 

الطريق البري درجة الموظف
الطريق الجوياأو البحري

للمتزوجلالأعزبللمتزوجلالأعزب

الدرجة العليا �شنف 
)اأ( و)ب(

200 كغم100 كغم60 م403 م3

100 كغم75 كغم40 م303 م3الدرجات الأخرى
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ـــ ال�سروط: ب 
)1(  اأن تكون الأمتعة والأثاث المنزلي مخ�ش�شة 

لال�شتعمال ال�شخ�شي للموظف ولأ�شرته.
)2(  اأن تكون مفردات الأثاث المنزلي بما يتنا�شب 

والحاجة ال�شخ�شية للموظف ولأ�شرته.
اإلى  اأ�شرته  اأفراد  نقل  الخارج  في  يعمل  الذي  :  للموظف  رابعاً 
يت�شمن  خطي  تعهد  لقاء  نقله،  اأمر  �شدور  قبل  بغداد، 

عدم مطالبته باأجور �شفرهم م�شتقباًل.
:  ت�شرف اأجور �شفر الموظف الم�شتقيل واأ�شرته من مكان  خام�ساً 
 )30( خالل  العودة  تكون  اأن  على  بغداد،  اإلى  وظيفته 
ثالثين يومًا من تاريخ �شدور الأمر الخا�ش بال�شتقالة اأو 

اعتباره م�شتقياًل.
اإلى  المتوفى  البعثة  موظف  اأ�شرة  نقل  نفقات  :  ت�شرف  �ساد�ساً 

العراق خالل )1( �شنة واحدة من تاريخ الوفاة.
البعثة  اإلى  المركز  من  المنقول  الموظف  :  اأ  .  ي�شتحق  �سابعاً 
في  المبا�شرة  قبل  اأخرى  اإلى  ب�ع�ث�ة  م�ن  اأو  وب�العك�ش 
المن�شو�ش عليها في  النقل  اأجور  الجديد  مقر عمله 
ل�شنة   )38( رقم  وال�شفر  الإيفاد  مخ�ش�شات  قانون 

.1980
الليلية  المخ�ش�شات  اإلى  بالمائة  خم�شون  ب.  ي�شاف 
م�شت�شحبًا  بوظيفته  لاللتحاق  الموظف  �شفر  عند 

اأحد اأفراد اأ�شرته، على الأقل، ولمرة واحدة فقط.
البري  بالطريق  ي�شافر  الذي  البعثة  موظف  ج .  يمنح 
التي  ال�شفر  لدرجة  المقررة  النقل  اأجور  ن�شف 
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ال�شفر  مخ�ش�شات  ي�شتحق  ول  بالطائرة  ي�شتحقها 
عن الليالي عن مدة ال�شفر.

باأجور  المتمثلة  التكميلية  النفقات  النقل  نفقات  :  ت�شمل  ثامناً 
التنقالت الداخلية وال�شرائب واأجور اللقاحات.

من  اإبعاده  اأو  الوزارة  من  �شحبه  عند  الموظف  :  يعامل  تا�سعاً 
حكومة الدولة التي يعمل فيها اأو في حالة قطع العالقات 
حيث  من  المنقول  الموظف  معاملة  معها  الدبلوما�شية 

نفقات النقل.
اإلى  المنقول  البعثة  موظف  اأ�شرة  نقل  نفقات  :  ت�شرف  عا�سراً 
من  انفكاكه  تاريخ  م�ن  واح�دة  �ش�ن�ة   )1( خ�الل  ب�غ�داد 

البعثة.
المادة 10: 

العراق  اإلى  ال�شفر  اأجور  واأ�شرته  البعثة  لموظف  :  ت�شرف  اأولً 
العتيادية  بالإجازة  تمتعه  عند  وظيفته  مقر  اإلى  والعودة 

ال�شنوية.
عليها  المن�شو�ش  ال�شفر  اأجور  البعثة  موظف  :  ي�شتحق  ثانياً 
في البند )�شاد�شًا( من المادة )6( من هذا النظام في 

اإحدى الحالت الآتية:
اأ  .  الإيفاد، بما في ذلك حمل البريد الدبلوما�شي.

في  بما  المركز،  اإلى  ر�شمية  مهمة  في  ب.  ال�شتقدام 
ذلك ال�شتراك في دورات الترقية واأداء المتحانات 

ومناق�شة البحوث.
المخ�ش�شات  الم�شت�ق�دم  اأو  الم�وف�د  الم�وظ�ف  :  ي��ش�ت�ح�ق  ثالثاً 
اأو م�شتو�شف مع  الليلية مدة مكوثه مري�شًا في م�شت�شفى 
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ل�شنة   )24( رقم  المدنية  الخدمة  قانون  اأحكام  مراعاة 
اأن  على  تام  براتب  المر�شية  بالإجازة  المتعلقة   1960

تقطع عنه مخ�ش�شات ال�شكن.
:  ي�شتحق الموظف الموفد من مركز الوزارة اإلى الخارج اأو  رابعاً 
من مقر البعثة في اإحدى الدول اإلى دولة اأخرى، النفقات 
مخ�ش�شات  قانون  في  عليها  المن�شو�ش  والمخ�ش�شات 
الإيفاد وال�شفر رقم )38( ل�شنة 1980 ولمدة ل تزيد على 

)90( ت�شعين يومًا.
اإلى مدينة  البعثة  الموفد من مقر عمل  الموظف  :  ي�شتحق  خام�ساً 
والم�خ��ش�شات  ال�ن�ف�ق�ات  ال�ب�ع�ث�ة،  ع�م�ل  �ش�م�ن  اأخ�رى 
وال�شفر  الإيفاد  قانون مخ�ش�شات  في  عليها  المن�شو�ش 
اأربعة   )14( على  تزيد  ل  لمدة   ،1980 ل�شنة   )38( رقم 

ع�شر يومًا.
المادة 11:  

البعثات  اإلى  العراق  من  ر�شمية  بمهمة  الموفد  الموظف  يعامل 
العراقية في الخارج ا�شتنادًا اإلى اأحكام المادة )14( من القانون 
وظيفته  نف�ش  من  الموظف  معاملة  المالية  بالأمور  يتعلق  ما  في 

ودرجته من العاملين في البعثة الموفد اإليها.
المادة 12:  

اأ�شرته  اأفراد  اأحد  اأو  الخارجية  الخدمة  موظف  توفي  اإذا 
في  وال�شرورية  الفعلية  النفقات  البعثة  تتحمل  معه،  الموجودين 

حالة دفن الجثمان خارج العراق اأو نقله اإلى العراق.
المادة 13:  

تخ�ش�ش لن�شاط البعثة نفقات تمثيل وت�شمل النفقات الحقيقية 
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اإقامته  عند  الخارج  في  البعثة  رئي�ش  ي�شرفها  التي  وال�شرورية 
والن�شاطات  الدعوات  اإقامته  اأو  الوطنية  المنا�شبات  في  الحفالت 
التي تقت�شيها المهمة وفق م�شالح التمثيل الدبلوما�شي والقن�شلي 

وفق �شوابط يحددها الوزير.
المادة 14: 

:  ي�شتحق كل من الزوج والزوجة الموظفين اللذين يعمالن  اأولً 
في الخارج في بعثتين مختلفتين المخ�ش�شات المن�شو�ش 
عليها في البند )ثانيًا( من المادة )3( من هذا النظام 
على اأ�شا�ش مخ�ش�شات الأعزب لأحدهما وي�شتحق الثاني 
مخ�ش�شات الخدمة الخارجية على اأ�شا�ش المتزوج. اأما 
تلك  اأحدهما  في�شتحق  واحدة،  بعثة  في  يعمالن  كانا  اإذا 
المخ�ش�شات على اأ�شا�ش المتزوج ول ي�شتحق الآخر هذه 

المخ�ش�شات، واإنما ي�شتحق الراتب فقط.
تعامل  المادة،  هذه  من  )اأوًل(  البند  حكم  مراعاة  :  مع  ثانياً 
الموظفة المتزوجة التي تعمل في الخارج معاملة الموظف 
في  عليها  المن�شو�ش  للمخ�ش�شات  بالن�شبة  المتزوج 
البند )ثانيًا( من المادة )3( من هذا النظام �شواء اأكان 

زوجها موظفًا اأم لم يكن.
المادة 15:  

اأن  الخارجية  الخدمة  لجنة  تو�شية  على  بناًء  :  للوزير،  اأولً 
تزيد  واحدة  درجة  الدبلوما�شي  ال�شلك  منت�شب  يرقي 
على ا�شتحقاقه، لغاية درجة �شكرتير اأول ولمرة واحدة، 

عند توفر ال�شروط الآتية:
الخدمة  مجال  في  وظيفية  خدمة  لديه  تكون  اأ  .  اأن 

الخارجية ل تقل عن )5( خم�ش �شنوات.
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متمتعًا  اأو  الأجنبية  اللغات  لإحدى  متقنًا  يكون  ب.  اأن 
الوقائع،  عليه  تدل  كبير  اإنجاز  اأو  ا�شتثنائية  بكفاءة 
ووكيل  دائرته  رئي�ش  من  تف�شيلي  تقرير  في  مثبت 

الوزارة المخت�ش.
ج .  اأن يجتاز اختبار معهد الخدمة الخارجية في المواد 
ذات العالقة بعمل الوزارة بنجاح وبمعدل ل يقل عن 

)75%( خم�شة و�شبعين من المائة.
المن�شو�ش  الختبار  في  يف�شل  الذي  للموظف  يجوز  :  ل  ثانياً 
عليه في الفقرة )ج( من البند )اأوًل( من هذه المادة اأن 

يتقدم بطلب الترقية مرة ثانية.
المادة 16:  

الدبلوما�شي  ال�شلك  الفني في  اأو  يجوز تعيين الموظف الإداري 
عند توفر ال�شروط الآتية:

:  اأن تكون للموظف المر�شح خدمة وظيفية جيدة في وزارة  اأولً 
الخارجية ل تقل عن )2( �شنتين.

:  توفر الدرجة ال�شاغرة في ال�شلك الدبلوما�شي. ثانياً 
:  اجتياز المقابلة التي تجريها الوزارة بنجاح. ثالثاً 

:  اجتياز امتحان تحريري بنجاح. رابعاً 
:  اجتياز دورة تاأهيلية يعدها معهد الخدمة الخارجية. خام�ساً 
:  اأن ل يكون فا�شاًل في دورة �شابقة دون عذر م�شروع. �ساد�ساً 

المادة 17:  
تنظر لجنة الخدمة الخارجية في م�شاألة منح الدرجة الدبلوما�شية 
الموظف بدرجة  المنا�شبة مع الأخذ بنظر العتبار م�شاألة معادلة 
ل  اأن  على  الدبلوما�شية،  الدرجة  منحه  عند  الإداري  ال�شلك  في 

تتجاوز درجة �شكرتير ثاٍن، وتقدم تو�شية بذلك اإلى الوزير.
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المادة 18:  
يحدد مجل�ش وزارة الخارجية ما ياأتي:

النظام  هذا  لأغرا�ش  الخارجية  الخدمة  مناطق  :  تق�شيم  اأولً 
واإعادة تق�شيمها كلما دعت الحاجة اإلى ذلك.

المن�شو�ش  المناطق  من  منطقة  كل  في  الخدمة  :  مدة  ثانياً 
عليها في البند )اأوًل( من هذه المادة.

:  مخ�ش�شات الخطورة للخدمة في الدول في تلك المناطق  ثالثاً 
وفقًا للقانون.

المادة 19: 
ب�  الخارج  في  الخارجية  الخدمة  موظف  عمل  مدة  :  تحدد  اأولً 
)4( اأربع �شنوات، وللوزير بتو�شية من مجل�ش الوزارة عند 

مقت�شيات الم�شلحة العامة، تمديدها )1( �شنة واحدة.
�شنتين  الوزارة مدة )2(  في مركز  للعمل  الموظف  :  ينقل  ثانياً 
على  بناًء  وللوزير،  البعثات.  في  عمله  مدة  انتهاء  عند 
تو�شية مجل�ش الوزارة الم�شتندة اإلى مقت�شيات الم�شلحة 

العامة تمديدها �شنة واحدة فقط.
المادة 20:  

:  تحدد مدة خدمة ال�شفير في الخارج ب� )5( خم�ش �شنوات  اأولً 
وللوزير تمديدها )1( �شنة واحدة.

في  عليها  المن�شو�ش  المدة  ا�شتنفد  الذي  ال�شفير  :  ينقل  ثانياً 
البند )اأوًل( من هذه المادة اإلى مركز الوزارة للعمل فيه 

مدة ل تقل عن )2( �شنتين.
ال�شفير  ي�شتثني  اأن  العامة  الم�شلحة  اقت�شت  اإذا  للوزير     : ثالثاً 
)ثانيًا(  البند  في  عليها  المن�شو�ش  ال�شنتين  �شرط  من 

من هذه المادة.
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المادة 21:  
الخارجية  الخدمة  في  مرة  لأول  المعّين  الموظف  نقل  يجوز  ل 
الأقل في  في  �شنتين  بعد ق�شائه )2(  اإل  الخارج  في  البعثات  اإلى 

خدمة فعلية في مركز الوزارة.
المادة 22:  

الوظيفة  في  المبا�شرة  تاريخ  من  الخدمة  مدة  :  تحت�شب  اأولً 
حتى تاريخ النفكاك منها.

التي  المادة  هذه  من  )اأوًل(  البند  لأغرا�ش  :  تحت�شب  ثانياً 
ق�شاها الموظف في مركز الوزارة اأو البعثات في الخارج 

قبل تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة 23:  

:  ت�شدر قوائم النقل في بداية �شهر ني�شان من كل عام. اأولً 
البعثة  اإلى  المركز  من  المنقول  الموظف  انفكاك  :  يكون  ثانياً 
ويكون  تموز.  �شهر  من  الأول  في  اأخرى  اإلى  بعثة  ومن 
انفكاك الموظف المنقول من البعثة اإلى المركز في الأول 

من �شهر اآب.
نقل  قوائم  اإ�شدار  العامة،  الم�شلحة  اقت�شت  اإذا  :  للوزير  ثالثاً 
هذه  من  و)ثانيًا(  )اأوًل(  البندين  حكم  من  ا�شتثناًء 

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�ش تطبيق هذا النظام.
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المادة 25:  
 ،)1976( ل�شنة   )32( رقم  الخارجية  الخدمة  نظام  يلغى 
واأحكام  يتعار�ش  ل  بما  نافذة  بموجبه  ال�شادرة  التعليمات  وتبقى 

هذا النظام اإلى حين �شدور ما يحّل محلها اأو يلغيها.
المادة 26:  

للوزير اإ�شدار تعليمات لت�شهيل تنفيذ اأحكام هذا النظام.
المادة 27:  

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

نوري كامل المالكي
رئي�ش مجل�ش الوزراء



تعليمات الخدمة الخارجية 
رقم )1( 

لسنة 2010
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ن�سرت هذه التعليمات في الوقائع العراقية، الجريدة الر�سمية لجمهورية العراق 
العدد 4166، بتاريخ 2010/10/11م.
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ل�شنة 2008،  الخارجية رقم )45(  بعدما �شدر قانون الخدمة 
مو�شع  وو�شعا   2010 ل�شنة   )1( رقم  الخارجية  الخدمة  ونظام 
لت�شهيل  التعليمات  اإ�شدار عدد من  ال�شروري  التنفيذ، وجدنا من 

تنفيذهما. 
الوزارة  اأبناء  التعليمات هو م�شاعدة  الغر�ش من و�شع هذه  اإن 
في  الوزارة  حققتها  التي  المكا�شب  من  ال�شتفادة  ح�شن  على 
ت�شريعاتها الأخيرة، وب�شكل خا�ش تعليم اأولد العاملين في الخدمة 

الخارجية في البعثات والتاأمين ال�شحي لعوائل هوؤلء. 
لوزارة  والتنظيمي  القانوني  للبناء  تكملة  ت�شّكل  الخطوة  وهذه 

الخارجية بهدف تطوير عملها خدمة لعراقنا العزيز.
واهلل ولّي التوفيق

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة
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اأحكام المادة )47( من قانون الخدمة الخارجية  اإلى  ا�شتنادًا 
رقم )45( ل�شنة 2008، والمادة )26( من نظام الخدمة الخارجية 

رقم )1( ل�شنة 2010، اأ�شدرنا التعليمات الآتية:

تعليمات الخدمة الخارجية
رقم )1( ل�سنة 2010

الف�سل الأول
التعيين والتثبيت

المادة 1: 

الدبلوما�شي  ال�شلك  في  بوظيفة  يعّين  من  في  :  ُي�شترط  اأولً 
مع  الخارجية،  الخدمة  معهد  في  دورة  بنجاح  يجتاز  اأن 
مراعاة اأحكام المادة )5( من قانون الخدمة الخارجية 

رقم )45( ل�شنة 2008.
:  ُيعّين الم�شمول باأحكام البند )اأوًل( من هذه المادة في  ثانياً 
الدرجة ال�شابعة من �شّلم الرواتب الملحق بقانون رواتب 
 2008 ل�شنة   )22( رقم  العام  والقطاع  الدولة  موظفي 

بعنوان ملحق.
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المادة 2: 
ال�شلك  في  الفّني  اأو  الإداري  الموظف  لتعيين  :  ُي�شترط  اأولً 

الدبلوما�شي ما ياأتي:
اأ  .  اأن يجتاز دورة التاأهيل التي يقيمها المعهد بدرجة نجاح 

ل تقل عن )70%( �شبعين من المئة.
ب. اأن ل يزيد عمره على )35( خم�ش وثالثين �شنة.

ج . اأن يتقن اإحدى اللغات الأجنبية.
التدريبية  للدورة  منهاجًا  الخارجية  الخدمة  معهد  :  ُيعّد  ثانياً 

يغطي )100( مئة يوم درا�شي.
المادة 3: 

:  يثبت موظف الخدمة الخارجية الم�شمول بفترة التجربة  اأولً 
المن�شو�ش عليها في المادتين )15( و)16( من القانون 

بعد نجاحه في امتحان يجريه المعهد.
وم�شتوى  التثبيت  امتحان  اأ�شئلة  تحديد  في  :  ُيراعى  ثانياً 

المتحان الوظيفة المراد تثبيت الموظف فيها.
:  تكون درجة النجاح ال�شغرى لكل مادة من مواد امتحان   ثالثاً 
الإداري  وال�شلكين  الدبلوما�شي  ال�شلك  لموظفي  التثبيت 
والفّني )50%( خم�شين من المئة في الأقل، وتكون درجة 
المعدل النهائي لمواد المتحان )60%( �شتين من المئة 

في الأقل.
:  يجوز ال�شتعا�شة عن اللغة الإنكليزية في امتحان التثبيت  رابعاً 
ويكون  المعهد،  عميد  بموافقة  اأخرى  حّية  اأجنبية  بلغة 

امتحان اللغة الأجنبية بم�شتوى الإلمام.
وُيعّين  التثبيت،  امتحانات  على  المعهد  مجل�ش  :  ُي�شرف  خام�ساً 
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اأن  على  اأع�شائه،  بين  من  م�شرفة  لجنة  الغر�ش  لهذا 
يكون عميد المعهد رئي�شًا لها.

في  يف�شل  الذي  الموظف  الخارجية  الخدمة  من  :  ينقل  �ساد�ساً 
بلوغ �شروط التثبيت مرتين.

الف�سل الثاني
الترقيــة

المادة 4: 
�شنة  كل  الأقل  في  واحدة  تدريبية  دورة  المعهد  :  ُيقيم  اأولً 
الخدمة  موظف  لترقية  عمل  يوم  ثالثون   )30( اأمدها 

الخارجية من وظيفة اإلى وظيفة اأعلى وفقًا لما ياأتي:
اأ  . ال�شلك الدبلوما�شي:

)1( من ملحق اإلى �شكرتير ثالث.
)2( من �شكرتير ثالث اإلى �شكرتير ثاٍن.

)3( من �شكرتير ثاٍن اإلى �شكرتير اأول.
ب. ال�شلكين الإداري والفّني لكل الوظائف.

:  يتفرغ الموظف الم�شارك في الدورة التدريبية كليًا خالل  ثانياً 
مدة الدورة، وُيعّد را�شبًا كل من تزيد غياباته على )%5( 
خم�شة من المئة من مجموع �شاعات الدوام، اإل اإذا كان 
هذا الغياب بعذر م�شروع يحظى بموافقة مجل�ش المعهد 
ال�شحية  الجهة  من  �شادر  طبي  تقرير  على  بناًء  اأو 

المخت�شة.
وزارة  منت�شبو  التدري�ب�ي�ة  ال�دورة  ف�ي  ال�ت�دري��ش  :  ي�ت�ول�ى  ثالثاً 
من  المتقاعدون  اأو  الخدمة  في  الم�شتمرون  الخارجية 

ذوي الخت�شا�ش واأ�شاتذة متخ�ش�شون.
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المادة 5: 
في  التدري�ش  وم�شتوى  المناهج  مفردات  المعهد  مجل�ش  يقترح 
التنا�شب  ُيراعى  اأن  الدرا�شة على  �شاعات  وتحديد  الترقية  دورات 
الوزير  على  وُتعر�ش  اإليه،  الترقية  المراد  ال�شلك  درجات  مع 

لإقرارها.
المادة 6: 

:  تكون درجة النجاح ال�شغرى لكل مادة في دورات الترقية  اأولً 
على النحو الآتي:

اأ  .  )60%( �شتون من المئة في الأقل في ال�شلك الدبلوما�شي 
النجاح  درجة  فتكون  والأجنبية  العربية  اللغتين  عدا 
في  المئة  من  �شبعين   )%70( منهما  كل  في  ال�شغرى 
المتحان  لمواد  النهائي  المعدل  درجة  وتكون  الأقل. 

)65%( خم�شة و�شتين من المئة في الأقل.
ال�شلكين  في  الأقل  في  المئة  من  خم�شون  ب.  )%50( 
لمواد  النهائي  المعدل  درجة  وتكون  والفني  الإداري 

المتحان )60%( �شتين من المئة في الأقل.
يوؤدي  اأن  فعليه  مادتين  اأو  مادة  في  الموظف  ف�شل  :  اإذا  ثانياً 
واحدة.  ولمرة  لحقة  دورة  في  فيها  المطلوب  المتحان 
التي  المادة  في  المتحان  فله  المعدل  في  ف�شل  اإذا  اأما 

يختارها في دورة لحقة ولمرة واحدة.
من  اأكثر  في  ر�شب  من  الترقية  دورة  في  فا�شاًل  :  ُيعّد  ثالثاً 
مادتين اأو من ر�شب في مادتين ولم ينل المعدل النهائي 

المطلوب.
امتحان  في  الدبلوما�شي  ال�شلك  في  الموظف  ف�شل  :  اإذا  رابعاً 
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ال�شلك  اإلى  ينقل  لمرتين  الترقية،  بحث  في  اأو  الترقية، 
الإداري، واإذا ف�شل الموظف في ال�شلك الإداري اأو الفّني 
في امتحان الترقية لمرتين ينقل من العمل في الخدمة 

الخارجية.
مناق�شة  في  اأو  الترقية  امتحان  في  الموظف  ف�شل  :  اإذا  خام�ساً 
الدورة  مدة  وتحت�شب  ا�شتقدامه  نفقات  يتحمل  البحث 

من اإجازاته العتيادية.
المادة 7: 

:  للممتح���ن العترا�ش على نتيج���ة المتحان خالل )7(  اأولً 
�شبع���ة اأيام لدى مجل����ش المعهد، وعل���ى المجل�ش البت 
ف���ي العترا����ش خ���الل )15( خم�ش���ة ع�ش���ر يوم���ًا من 

ت�شجي���ل العترا����ش ف���ي مكت���ب العمي���د.
على  �شنة  مرور  بعد  المتحانية  الدفاتر  المعهد  :  يتلف  ثانياً 

تاريخ اإعالن نتائج المتحان.
المادة 8: 

التعليمات  هذه  في  عليها  المن�شو�ش  الدورات  �شروط  تنطبق 
على جميع الدورات التي ينظمها المعهد.

المادة 9: 
اإلى  اإلى وظيفة م�شت�شار ومنها  الأول  ال�شكرتير  ترقية  تكون 

وظيفة وزير مفو�ش بعد تقديمه بحثًا للترقية وفقًا لما ياأتي:
الخارجية  الخدمة  اإلى عميد معهد  الموظف طلبًا  :  يقدم  اأولً 
ل�شتح�شال الموافقة على اإعداد البحث الذي اختاره مع 
مدة  خالل  المطلوب  البحث  يقدم  واأن  له،  عامة  خطة 
بالموافقة  اإبالغه  تاريخ  من  واحدة  �شنة   )1( اأق�شاها 
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تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة   )6( عن  تقل  ل  وبمدة  بحثه  على 
المدة  هذه  تمديد  ويجوز  البحث.  على  بالموافقة  تبلغه 

لمرتين على اأن ل تزيد كل مرة على )3( اأ�شهر.
الخارجية  بالخدمة  عالقة  البحث  لمو�شوع  يكون  :  اأن  ثانياً 
على  يزيد  ل  اأن  على  العلمي  البحث  اأ�شول  فيه  وتراعى 

)100( مئة �شفحة.
م���ن ذوي الخت�شا����ش  المعه���د م�شرف���ًا  :  ُيعّي���ن عمي���د  ثالثاً 

لالإ�شراف على البحث.
:  ُيعر�ش البحث بعد اإنجازه على من يختاره عميد المعهد  رابعاً 
من منت�شبي الوزارة اأو من المتخ�ش�شين لإجراء تقويم 

اأّولي له.
ذوي  من  اأع�شاء  خم�شة  من  لجنة  المعهد  في  :  ُت�شكل  خام�ساً 
الخت�شا�ش يكون اأقدمهم رئي�شًا لها لمناق�شة البحث مع 
الموظف، وعلى اللجنة الطالع على التقويم المن�شو�ش 

عليه في البند )رابعًا( من هذه المادة.
من  )خام�شًا(  البند  في  عليها  المن�شو�ش  اللجنة  :  ترفع  �ساد�ساً 
هذه المادة التو�شية اإلى لجنة الخدمة الخارجية في �شاأن 
التقويم النهائي وتحديد التقدير الذي ي�شتحقه البحث في 

�شوء �شلم الدرجات الآتي:
اأ  . �شعيف اأقل من )50%( خم�شين من المئة.

ت�شعة  اإلى  المئة  من  خم�شين   )%59-%50( ب.  مقبول 
وخم�شين من المئة.

ت�شعة  اإلى  المئة  من  �شتين   )%69-%60( ج .  متو�شط 
و�شتين من المئة.
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ت�شعة  اإلى  المئة  من  �شبعين   )%79-%70( د  .  جيد 
و�شبعين من المئة.

اإلى  المئة  من  ثمانين   )%89-%80( جدًا  ه� .  جيد 
ت�شعة وثمانين من المئة.

مئة  اإلى  المئة  من  ت�شعين   )%100-%90( و  .  امتياز 
من المئة.

اإلى  الترقية  لبحث  المقّدر  الم�شتوى  يقل  ل  اأن  :  ُي�شترط  �سابعاً 
م�شت�شار اأو وزير مفّو�ش عن جيد جدًا.

للترقية،  المطلوب  الم�شتوى  المقّدم  البحث  ينل  لم  :  اإذا  ثامناً 
وفق  واحدة  لمرة  اآخر  بحث  تقديم  الموظف  على  يجب 
خ�الل  التعليم�ات  ه�ذه  في  علي�ها  المن��ش�و�ش  ال�ش�روط 
ال�شنة التالية لتبّلغه برف�ش البحث، وبعك�شه ُيعّد را�شبًا.

المادة 10: 
:  ُيعّد ر�شوبًا عدم م�شاركة الموظف الدبلوما�شي اأو الإداري  اأولً 
اأو الفّني في دورات الترقية، واإذا تكرر ذلك ُتطّبق اأحكام 

البند )رابعًا( من المادة )6( من هذه التعليمات.
الترقية  دورات  في  الموظف  م�شاركة  تعذر  حالة  :  في  ثانياً 
مجل�ش  يقّرها  م�شروعة  لأ�شباب  الترقية  بحث  اأو تقديم 
دورة  اإلى  الم�شاركة  تاأجيل  يجوز  الخارجية،  الخدمة 
خالل  الترقية  بحث  تقديم  اأو  واحدة  مرة  لحقة  ترقية 

مدة ل تزيد على )6( �شتة اأ�شهر. وبخالفه ُيعّد را�شبًا.
:  يمنح الوزير كتاب �شكر وتقدير اإلى الموظف الذي يح�شل  ثالثاً 
من  ثمانين   )%80( درجة  على  الترقية  امتحان  في 
الإنكليزية،  واللغة  العربية  اللغة  مادتي  في  فاأكثر  المئة 
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اأو اإذا كان من الثالثة الأوائل في دورة الترقية ول يقل 
وتكون  المئة،  من  ثمانين   )%80( عن  النهائي  معدله 
الخارج  في  البعثات  في  للعمل  النقل  في  الأ�شبقية  له 
ال�شروط  في  الآخرين  المر�شحين  مع  تكافئه  حالة  في 

المطلوبة للنقل.
:  ل يجوز ترقية الموظف اإلى الوظيفة التي تلي وظيفته اإل  رابعاً 
اإكمال متطلبات  له  الأ�شغرية. ويجوز  المدة  بعد ق�شائه 

الترقية قبل )6( �شتة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقه لها.
المادة 11: 

الخارجية  الخدمة  لجنة  على  الترقية  حالت  :  ُتعر�ش  اأولً 
لتقديم تو�شياتها اإلى الوزير لتخاذ القرار في �شاأنها.

م�شتوفيًا  كان  اإذا  ال�شتحقاق  تاريخ  من  الموظف  :  ُيرّقى  ثانياً 
�شروط الترقية ما لم تكن له يد في التاأخير.

المادة 12: 
الفقرة  في  عليها  المن�شو�ش  التاأهيلية  الدورات  في  ُي�شترط 

)ح( من البند )ثانيًا( من المادة )4( من القانون ما ياأتي:
�شنة  الدبلوما�شي عن )1(  التاأهيل  دورة  تقل مدة  ل  :  اأن  اأولً 
تقويميتين  �شنتين   )2( على  تزيد  ول  واحدة  تقويمية 

بقرار من الوزير.
من  و�شاعاتها  ومفرداتها  الدرا�شية  المناهج  تحدد  :  اأن  ثانياً 

مجل�ش المعهد وبموافقة الوزير.
:  اأن يكون النجاح في الدورة وفقًا لما هو من�شو�ش عليه  ثالثاً 

في البند )اأوًل( من المادة )6( من هذه التعليمات.
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الف�سل الثالث
النقــل

المادة 13: 
اإلى  حكومية  جهة  من  خدماته  بنقل  يرغب  من  في  ُي�شترط 

ال�شلك الدبلوما�شي ما ياأتي:
 )5( عن  تقل  ل  م�شتمرة  وظيفية  خدمة  له  تكون  :  اأن  اأولً 

�شنوات، ت�شبق طلب نقله اإلى الوزارة.
الوزارة،  العالقة بعمل  الأجنبية ذات  اللغات  اإحدى  :  اأن يتقن  ثانياً 
ويجتاز الختبار فيها بدرجة نجاح ل تقل عن )75%( خم�ش 

و�شبعين من المئة.
:  اجتياز دورة معهد الخدمة الخارجية وبدرجة ل تقل عن  ثالثاً 

)70%( �شبعين من المئة.

الف�سل الرابع
الأ�ســرة

المادة 14: 
التعليمات  هذه  باأحكام  الم�شمول  الموظف  اأ�شرة  :  تتكّون  اأولً 
�شن  لغاية  الذكور  من  واأولده  واأبويه  الموظف  زوج  من 
المتزوجين  �شنة )داخل( من غير  اأربع وع�شرين   )24(
والمطلقات  والأرامل  المتزوجات  غير  من  والإناث 

المقيمات معه.
على  التعليمات  ه�ذه  ت�ط�ب�ق  الزوج�ات  ت�ع�ّدد  ح�ال�ة  :  في  ثانياً 

زوجة واحدة.
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في  عليها  المن�شو�ش  بالمتيازات  الموظف  اأ�شرة  :  تتمتع  ثالثاً 
نظام الخدمة الخارجية رقم )1( لل�شنة 2010.

ممار�شة  اأو  ال�شتغال  من  الموظف  اأ�شرة  اأفراد  :  يمنع  رابعاً 
في  العمل  عدا  اأخرى  اأعمال  اأية  اأو  التجارية  الأعمال 
يلزم  منهم  اأي  ا�شتغال  حالة  وفي  العراقية  الموؤ�ش�شات 
تزيد  الوزارة بذلك خالل مدة ل  باإبالغ مركز  الموظف 

على )30( ثالثين يومًا من تاريخ مبا�شرته العمل.
لأحكام  الموظف  اأ�شرة  اأفراد  من  اأي  مخالفة  حالة  :  في  خام�ساً 
المتيازات  عنه  تحجب  المادة  هذه  من  )رابعًا(  البند 
اإزالة  ولحين  ال�شتغال  تاريخ  من  قانونًا  له  المقّررة 

المخالفة.

الف�سل الخام�س
الإ�سكــان

المادة 15: 
في  الوزارة  نفقة  على  موظفيها  باإ�شكان  بعثة  كل  :  تقوم  اأولً 
اإ�شكانهم وظيفة كل  البعثات في  وتراعي  بناية حكومية، 
ل  اأن  على  اأ�شرته،  اأفراد  وعدد  الزوجية  وحالته  منهم 
تزيد غرف النوم على )3( عدا �شالتي الجلو�ش والطعام 

والمرافق الأخرى.
بناية  من  جزء  اأو  بناية  اأي  الحكومية  بالبناية  :  ُيق�شد  ثانياً 
تملكها الوزارة خارج العراق اأو ت�شتاأجرها اأو يو�شع تحت 
ت�شرفها وتخ�ش�شها لإ�شكان موظفي بعثاتها اأو لمكاتب 
وال�شقق  الدور  الحكومية  البنايات  وت�شمل  بعثاتها. 

والفنادق وما في حكمها.
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البعثة  رئي�ش  ب�رئ�ا�شة  ل�ج�ن�ة  ب�ع�ث�ة  ك�ل  ف�ي  :  اأ    .  ُت�ش�ك�ل  ثالثاً 
محا�شب  اأحدهما  موظفي�ه�ا  من  اث�ن�ين  وع�شوي�ة 
البعثة، واإذا وجدت في البعثة ملحقيات فنية يكون 
عند  اللجنة  في  اإ�شافيًا  ع�شوًا  المخت�ش  الملحق 

اإ�شكان اأحد موظفيها.
ت�شاوي  وعند  بالأكثرية،  قراراتها  اللجنة     ب.  تتخذ 
رئي�ش  معه  ي�شّوت  الذي  الجانب  يرجح  الأ�شوات 

اللجنة.
:  ُيراعى في ا�شتئجار البناية الحكومية مقت�شيات التعامل  رابعاً 

الدبلوما�شي والمحلي ومتطلبات اأمنها واأمن �شاغليها.
البعثة  با�شم  الحكومية  البنايات  اإيجار  عقود  :  تكون  خام�ساً 

المخت�شة اأو ح�شب العرف المحلي.
العاملين  ل�شكن  والماء  الكهرباء  اأجور  الوزارة  :  تتحمل  �ساد�ساً 
في البعثة في الدول التي تكون فيها هذه الأجور مرتفعة 

وذلك بقرار من مجل�ش الوزارة.
الحكومية  البناية  في  الدائم  بالأعمال  القائم  :  ي�شكن  �سابعاً 
بالأعمال  القائم  اأما  البعثة،  رئي�ش  ل�شكن  المخ�ش�شة 

الموقت فال ي�شكن فيها اإل بموافقة الوزير.
البعثات  اإلى  الوزارة  مركز  من  الموظف  نقل  :  اأ   .  عند  ثامناً 
اإليها  المنقول  البعثة  تقوم  اأخرى  اإلى  بعثة  من  اأو 
تزيد  ل  مدة  حكمه  في  ما  اأو  الفندق  في  باإ�شكانه 
في  مبا�شرته  تاريخ  من  يومًا  ثالثين   )30( على 
اأخرى  يومًا  ثالثين   )30( تمديدها  ويجوز  البعثة، 

بقرار من الوكيل المخت�ش.
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للموظف  �شقة  اأو  دار  تهيئة  الإ�شكان  لجنة      ب.  على 
خالل المدتين المن�شو�ش عليهما في الفقرة )اأ( 
ال�شكن في  اأجور  البند، وبخالفه تتحمل  من هذا 

الفندق عن المدة الزائدة.
امتناعه  حالة  في  ال�شكن  اأجور  الموظف      ج.  يتحّمل 
له  تهيئها  التي  ال�شكنية  الوحدة  اإلى  النتقال  عن 

لجنة الإ�شكان.
الأ�شرار  نفقات  الماأجور  اإخالء  الموظف عند  يتحّمل  :  ل  تا�ســعــاً 
في  ماألوفًا  ا�شتعماًل  ا�شتعماله  عن  الناجمة  المعتادة 
المعتادة  غير  الأ�شرار  عدا  الإيجار  عقد  اأحكام  �شوء 
التي ت�شيب الماأجور اأو ت�شيب الأثاث في الدار الموؤثثة، 

والتي تحددها لجنة الإ�شكان.
غير  الأ�شرار  عن  م�شوؤوًل  الحكومية  البناية  �شاغل  :  يكون  عـا�ســراً 
المعتادة التي ت�شيبها والتعوي�ش عنها وح�شب تقدير لجنة 

الإ�شكان.
موؤثثة مملوكة  �شكنية  ي�شكن وحدة  الذي  الموظف  حادي ع�سر:  يكون 
للوزارة م�شوؤوًل عنها وعن اأثاثها المخ�ش�ش ل�شتعماله، 
ب�شورة  منه  وت�شلمه  اإليه  ت�شليمه  الإ�شكان  لجنة  وتتولى 
اأفراد  اأحد  اأو  اأي �شرر ي�شببه هو  ر�شمية وتحميله قيمة 
معتاد  غير  ال�شرر  كان  اإذا  الأثاث  اأو  العقار  في  اأ�شرته 

وح�شب تقدير لجنة الإ�شكان.
الحكومية  البناية  في  ال�شكن  نفقات  الوزارة  ثاني ع�سر:  تتحمل 
المحلي  العرف  اقت�شى  واإذا  الأثاث.  دون  الم�شتاأجرة 
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اأن يكون ال�شتئجار مع الأثاث فاإن على لجنة الإ�شكان 
الفروقات  اللجنة  تتحمل  وبخالفه  ذلك  توؤيد  اأن 

المالية.
ثالث ع�سر:  يجوز اإ�شكان موظفي البعثة في بيوت خا�شة )فلل( في 
الدول التي تتبع نظام ال�شكن في العمارات )ال�شقق( 
بتو�شية  المخت�ش  الوكيل  موافقة  على  الح�شول  بعد 

مبررة من لجنة الإ�شكان.
رابع ع�سر:  تتحمل البعثة اإ�شافة اإلى مبلغ اإيجار البناية الحكومية 

ما ياأتي:
اأ   . اأجور الدللية والتاأمينات وح�شب العرف المحلي.
ب.  اأجور الإخالء عند ال�شرورة الق�شوى على اأن يكون 

الإخالء في �شالح الخزينة.
الماأجور  ا�شتعمال  عن  الناجمة  الأ�شرار  ج .  نفقات 

ا�شتعماًل ماألوفًا في �شوء اأحكام عقد الإيجار.
مواقف  كاإيجار  اأخرى  نفقات  اأية  البعثة  تتحمل  خام�س ع�سر:   ل 
ال�شيارات )مرائب( خارج الماأجور واأجور الكهرباء 
اأو  والمجاري  والحرا�شة  والغاز  والهاتف  والماء 
ت�ن�ظ�ي�ف�ه�ا ع�دا م�ا ه�و م�ن��ش�و�ش ع�ل�ي�ه ف�ي الب�ن�د 

)�شاد�شًا( من هذه المادة.
فيه  تدّون  �شجاًل  بعثة  كل  في  الإ�شكان  لجنة  �ساد�س ع�سر:  تم�شك 
محا�شر قراراتها وتحتفظ بن�شخة من عقود الإيجار 

ويخ�شع هذا ال�شجل والمباني للتفتي�ش.
�سابع ع�سر:  ل يجوز تبديل �شكن الموظف بناًء على رغبته ال�شخ�شية 
البعثة  في  الإ�شكان  لجنة  من  بقرار  التبديل  ويجوز 
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ولأ�شباب مبررة، بعد الح�شول على موافقة م�شبقة من 
الوكيل المخت�ش.

ثامن ع�سر:  اأ-  يجب اأن تت�شمن عقود الإيجار ال�شرط الدبلوما�شي 
ممكنًا  ذلك  كان  كلما   )Diplomatic Clause(

ل�شمان حقوق ال�شفارة.
هذه  لأغرا�ش  الدبلوما�شي  بال�شرط  ب-  يق�شد 
في  الإيجار  عقد  بمدة  اللتزام  عدم  التعليمات، 
حالة نقل الموظف من البعثة قبل انتهاء مدة العقد 

وبعد اإخطار الموؤجر.
راتب  من  المئة  من  ع�شرة  خم�ش   )%15( تا�سع ع�سر:  ت�شتقطع 
اإ�شكانه  حالة  في  المخ�ش�شات،  عدا  البعثة  موظف 
بها  الم�شموح  الفندق  في  بقائه  ومدة  موؤثثة،  دار  في 
ال�شفير  ذلك  من  وي�شتثنى  التعليمات،  هذه  بموجب 
والقن�شل العام والقائم بالأعمال الدائم ورئي�ش �شعبة 

رعاية الم�شالح.
ال�شفر  اأجور  اأخرى  دولة  لدى  المعّين  ال�شفير  ي�شتحق  :  ل  ع�سرون 
في حالة ا�شتخدامه �شيارة البعثة الدبلوما�شية في ال�شفر 

اإلى تلك الدولة.
الم�شتقيل  الموظف  �شكن  اإيجار  البعثة  حادي وع�سرون:  تتحمل 

لمدة �شهر واحد من تاريخ عّده م�شتقياًل.
ثاني وع�سرون:  تتحمل البعثة اإيجار �شكن عائلة الموظف المتوفى 

لمدة �شهرين اإن لم يكن لديه اأولد.
ثالث وع�سرون:  تتحمل البعثة اإيجار �شكن عائلة الموظف المتوفى 
اإلى نهاية ال�شنة الدرا�شية اإذا كان لديه اأولد في 

مرحلة الدرا�شة.
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الف�سل ال�ساد�س
اأجـور الدرا�سـة

المادة 16: 
:  تتحمل البعثة اأجور ريا�ش الأطفال والدرا�شة لأولد موظف  اأولً 
الجامعية  والدرا�شة  المعهد  مرحلة  نهاية  حتى  البعثة 

الأولية، على اأن تكون في مدينة مقر البعثة نف�شها.
الأ�شا�شية  المناهج  الأق�شاط عن  الدرا�ش�ة  اأج�ور  :  ت��ش�م�ل  ثانياً 
الكتب  تاأجير  اأو  �شراء  واأجور  )الختيارية(  والتكميلية 

والمطبوعات المقررة والقرطا�شية ذات العالقة.
المدار�ش  واإلى  من  الأولد  نقل  اأجور  البعثة  تتحمل  :  ل  ثالثاً 

والجامعات، اإل اإذا وردت �شمن الأق�شاط الدرا�شية.
:  ل تتحمل البعثة اأجور الإقامة في الأق�شام الداخلية، حتى  رابعاً 
مقر  مدينة  تقع خارج  الجامعات  اأو  المدار�ش  كانت  اإذا 

البعثة.
حالة  في  الموظف  لأولد  اأجور  اأية  البعثة  تتحمل  :  ل  خام�ساً 

اإكمالهم الدرا�شة بعد ال�شهادة الجامعية الأولية.
مدر�شة  في  الأولد  درا�شة  اأجور  البعثة  تتحمل  اأن  :  يجوز  �ساد�ساً 
اأو معهد اأو جامعة خا�شة تقع داخل المدينة المعتمد فيها، 
وموافقة  الخارجية  الخدمة  لجنة  من  تو�شية  على  بناًء 

الوزير.
معاهد  اأو  مدار�ش  في  الموظ�ف  اأولد  درا�ش�ة  ح�ال�ة  :  في  �سابعاً 
اأو جامعات خا�شة تقع خارج المدينة المعتمد فيها فيتحمل 
مقارنة  الدرا�شية  والأق�شاط  الأجور  فرق  البعثة  موظف 

بالمدار�ش اأو الجامعات �شمن المدينة المعتمد فيها.



74

البعثة،  في  مخت�شة  لجنة  اقتراح  على  وبناًء  :  اأ .  للوزير  ثامناً 
وبتو�شية من لجنة الخدمة الخارجية، الموافقة على 
المدار�ش  في  الخا�شة  الدرا�شة  اأجور  البعثة  تحمل 
يعمل  التي  المدينة  خارج  تقع  التي  الجامعات  اأو 
اأو  مدار�ش  توفر  عدم  في حال  كاملة،  الموظف  فيها 

جامعات لئقة في المدينة.
في  عليها  المن�شو�ش  اللجنة  الحاجة،  عند  ب.  ت�شكل، 
البعثة  رئي�ش  برئا�شة  البند،  هذا  من  )اأ(  الفقرة 
والمحا�شب  البعثة  في  الثاني  ال�شخ�ش  وع�شوية 
المعنية  الملحقية  من  اآخر  ع�شو  لها  وي�شاف  فيها. 

منت�شبي الملحقية. اأولد  تخ�ش  التي  الحالت  في 
�شهادة  على  للح�شول  الدرا�شة  اأجور  البعثة  تتحمل  :  ل  تا�سعاً 
على  الموظف  ولد  ح�شول  حالة  في  ثانية  اأولية  جامعية 

�شهادة جامعية اأولية �شابقة. 
ر�شوب  حال  في  الموظف  من  الدرا�شة  اأجور  :  ت�شتقطع  عا�سراً 

ولده )اأو اأولده( في الف�شل اأو العام الدرا�شي.

الف�سل ال�سابع
التاأمـين ال�سحـي

المادة 17: 
للتاأمين  �شركات  اأو  �شركة  مع  التعاقد  الوزارة  :  تتولى  اأولً 
واأ�شرهم،  البعثات  في  الوزارة  موظفي  يغطي  ال�شحي 

على اأن ي�شمل ذلك:
اأ .  اأجور المراجعات للموؤ�ش�شات ال�شحية لغر�ش اإجراء  

الفحو�شات.
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ب. اأجور العالج والتداوي من الأمرا�ش.
ج . اأجور العمليات الجراحية والإقامة في الم�شت�شفيات.
د .  اأجور العالج والتداوي والعمليات الجراحية لالأ�شنان 

والعيون.
تلك  عدا  التجميلية  الجراحة  اأجور  الوزارة  تتحمل  :  ل  ثانياً 

الناتجة عن حوادث اأو اإ�شابات العمل.

الف�سل الثامن
نفقـات التمثيـل

المادة 18: 
نفقات  لتغطية  معّين  �شهري  مبلغ  للبعثة  �ش  :  اأ  .  ُيخ�شّ اأولً 

التمثيل.
ب.  يكون رئي�ش البعثة الآمر بال�شرف للمبلغ المن�شو�ش 
عليه في الفقرة )اأ( من هذا البند، ويكون المحا�شب 

م�شوؤوًل عن �شالمة ال�شرف.
اأ�شولية  �شرف  م�شتندات  بموجب  ال�شرف  ج .  يكون 

وفقًا للقانون.
د  .  تدّون المعلومات في م�شتند ال�شرف باللغة العربية.

للتدقيق  ومعلوماتها  الم�شروفة  الم�شتندات  ه� .  تخ�شع 
من ق�شم التدقيق والرقابة الداخلية في الوزارة.

:  تلتزم البعثة بالمبلغ المخ�ش�ش لها �شنويًا لتغطية نفقات  ثانياً 
التمثيل ول يجوز لها تجاوزه.

للبعثة  ال�شهرية  الح�شابات  مع  ال�شرف  م�شتندات  :  ترفق  ثالثاً 
وفقًا للقانون وتخ�شع للتدقيق من ق�شم التدقيق والرقابة 

الداخلية في الوزارة وديوان الرقابة المالية.
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فعاًل.  الم�شروف  بالمبلغ  الح�شابية  الموازنة  :  ُتجرى  رابعاً 
وُترفق ن�شخة من حركة الموازنة مع الح�شاب ال�شهري.

ال�ش�هري  التخ�شي�ش  �ش�رف  المنق�ول  الب�ع�ث�ة  :  ل�رئ�ي�ش  خام�ساً 
المحّدد للبعثة لغاية تاريخ انفكاكه. ول يجوز له التجاوز 
بعهدة  �شتكون  التي  الالحقة  الأ�شهر  تخ�شي�ش  على 

رئي�ش البعثة الالحق.
الفقرة  في  عليها  المن�شو�ش  ال�شرف  م�شتندات  :  ُتقّدم  �ساد�ساً 
محا�شب  اإلى  المادة  هذه  من  )اأوًل(  البند  من  )ج( 
البعثة ل�شرفها اأ�شوة ببقية الم�شروفات، ول يجوز �شحب 

المبلغ ال�شهري المخ�ش�ش للبعثة كله مرة واحدة.
:  يخّول رئي�ش البعثة ال�شرف ا�شتنادًا اإلى ا�شت�شهاد خطي  �سابعاً 
على  يزيد  ل  بما  اأ�شولية  م�شتندات  توفر  عدم  حالة  في 
)300( ثالثمائة دولر، اأو منح مكافاآت للغير بما ل يزيد 

على )400( اأربعمائة دولر للحالة الواحدة.
:  ُتحّدد اأوجه ال�شرف لنفقات التمثيل بما ياأتي: ثامناً 

اأ   . ال�شتراك في ال�شحف والمجالت والن�شرات الدورية.
ب. �شراء مواد ال�شيافة لمكاتب البعثة ودار ال�شكن.

ج . �شراء الزهور والأكاليل والحلويات في المنا�شبات.
لم�شوؤولي  المطارات  في  ال�شرف  �شالت  فتح  د .  اأجور 
في  ال�شرف  �شالت  وفتح  ح�شرًا.  الخارجية  وزارة 
الجهة  نفقة  على  الدولة  م�شوؤولي  لبقية  المطارات 

التي ينتمون اإليها.
تزور  التي  الر�شمية  العراقية  للوفود  الدعوات  ه�.  اإقامة 

الدولة المعتمدة فيها البعثة.
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و . اإقامة الدعوات في الدولة المعتمدة فيها البعثة.
يرتئيها  التي  والهدايا  والمكافاآت  الم�شاعدات  ز .  تقديم 

رئي�ش البعثة في حدود �شالحيته.
ح . حفالت ال�شاي.

العراق  م�شالح  وتخدم  ت�شاهم  فعالية  اأو  ن�شاط  ط .  كل 
والجتماعية  والإعالمية  ال�شيا�شية  مواقفه  وتعزز 
ال�شفارة  وتظهر  الأ�شعدة  جميع  على  دوره  وتبرز 

ب�شكل لئق.
المادة 19: 

ُتلغى تعليمات الخدمة الخارجية رقم )1( ل�شنة 1986 وتعليمات 
الخدمة الخارجية رقم )1( ل�شنة 1996.

المادة 20: 
ُتنفذ هذه التعليمات من تاريخ ن�شرها في الجريدة الر�شمية.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة
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تعليمات النفقات الدرا�سية 
لأبناء العاملين في الخارج

رقم  الخارجية  الخدمة  قانون  من   )47( المادة  اإلى  ا�شتنادًا 
)45( ل�شنة 2008، اأ�شدرنا التعليمات التالية:

والمراحل  الأطفال  لريا�ش  الدرا�شة  اأجور  الوزارة  1-  تتحّمل 
المدار�ش  في  الأولية  والجامعية  والمعاهد  والثانوية  البتدائية 
العراقية والعربية والحكومية في منطقة عمل البعثة والمعترف 
تكون  اأن  وعلى  العراقية  التعليمية  الموؤ�ش�شات  قبل  من  بها 
واللتزام  الدرا�شية  المناهج  حيث  من  جيد  علمي  بم�شتوى 
في  التعليم  لجنة  من  وبتو�شية  والتربوية،  العلمية  بال�شوابط 

البعثة وبموافقة الوزارة.
الأجور  البعثة 70% فقط من  الأخرى فتتحّمل  الحالت  2-  اأما في 
الدرا�شية ويتحّمل الموظف في البعثة 30% من تلك الأجور، اأما 
واعتبارًا  الأجور  تلك  من   %50 البعثة  فتتحّمل  الأطفال  ريا�ش 

من عمر اأربع �سنوات فما فوق.
3-  ت�شمل النفقات الدرا�شية جميع الأجور الدرا�شية التي يتحّملها 
الموظف عن اأبنائه في مقر عمل البعثة للمراحل الدرا�شية من 
ول  )داخل(،  الأولية  الجامعية  الدرا�شة  واإلى  الأطفال  ريا�ش 

ت�شمل الدرا�شات العليا.
ول  الدرا�سية فقط(  )الأجـور  بالت�شديد هي  الم�شمولة  4-  الأجور 
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تتحّمل البعثة اأجور الأق�شام الداخلية اأو ثمن المالب�ش اأو وجبات 
الطعام اأو الكتب والقرطا�شية واأية اأجور اإ�شافية اأخرى.

خارج  الدرا�شة  بم�شاألة  البعثة  في  التعليم  لجنة  نظر  5-  عند 
ثامنًا   –  16( للمادة  وفقًا  الموظف  فيها  يعمل  التي  المدينة 
– من تعليمات الخدمة الخارجية(، يجب عليها اأن تقدم  – اأ 
بم�شادقة  مقترنة  التدري�شية  للمواد  بيان  مع  لذلك  المبررات 
موافقة  وبعد  الدولة  تلك  في  المخت�شة  الر�شمية  الجهات 
تذكرة  البنات  اأو  القا�شرين  للطلبة  وت�شرف  ح�شرًا،  الوزير 
دون  المطلوبة  المتحانات  لأداء  واحد  عدد  مرافق  مع  �شفر 
الفقرة  في  عليها  المن�شو�ش  ال�شوابط  وح�شب  الإقامة  اأجور 

)2( اأعاله.

6-  ت�شّكل لجنة في كل بعثة ت�شمى )لجنة التعليم( برئا�شة ال�شفير 
او القن�شل العام في القن�شلية العامة وع�شوية ال�شخ�ش الثاني 
والمحا�شب اإ�شافًة اإلى الملحق الثقافي )اإن وجد( تتولى و�شع 
اآلية تنفيذ المادة )14/ثانيًا/ب( من قانون الخدمة الخارجية 
رقم )45( ل�شنة 2008، والمادة )6/ثانيًا( من نظام الخدمة 

الخارجية رقم )1( ل�شنة 2010.

7-  تقوم لجنة التعليم في البعثة باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة 
اأية  م�شوؤولية  وتتحّمل  بالدرا�شة،  الخا�شة  التعليمات  لتطبيق 
اإلى  المر�شلة  ال�شرف  �شندات  مطابقة  وتوؤيد  لها  مخالفة 
الوزارة  وتزّود  اإليها،  الحاجة  ومدى  التعليمات  وفق  المركز 

بتقارير دورية عن عملها.

القانونية  الم�شوؤولية  كافة  البعثات  في  التعليم  لجان  8-  تتحّمل 
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باأية  الطالب  بر�شوب  الوزارة  اإبالغ مركز  كاملًة في حال عدم 
مرحلة درا�شية.

البعثة  موظفي  ولعموم  كاملة(  الدرا�شية  )النفقات  9-  ُتعادل 
ب�)الدولر الأمريكي ح�شرًا(.

10-  ُتمالأ الجداول )اأ، ب( المرفقة طيًا وتر�شل اإلى مركز الوزارة 
لإعداد  تهيئتها  لغر�ش  التعليم(  �شعبة   – المالية  )الدائرة 

موازنة �شرف الأجور الدرا�شية.

الدرا�شي  للعام  اأدناه  تاريخه  من  التعليمات  بهذه  11-  ُيعمل 
2013/2012 وتلغى التعليمات ال�شابقة المرقمة )1، 2، 3، 4(.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة

2012/7/5م
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الجدول اأ:
ا�سم البعثة:

مدينة  )داخل   2013/2012 الدرا�شي  للعام  الدرا�شية  الأجور 
مقر البعثة ح�شرًا(

ا�سم الطالب ت
الرباعي

�سلة القربى التولد
بالموظف

ا�سم الوحدة 
التعليمية 
والمرحلة

الأجور الدرا�سية 
بالدولر 

الأمريكي �سنوياً

الجدول ب:
ا�سم البعثة:

)خارج  البعثة  قبل  من  المقترحة  الدرا�شية  الأجور  طلبات 
ل�شتح�شال  ح�شرًا   2013/2012 الدرا�شي  للعام  البعثة(  مقر 

الموافقات الخا�شة بها.
ا�سم الطالب ت

الرباعي
�سلة القربى التولد

بالموظف
ا�سم الوحدة 

التعليمية 
والمرحلة 

وبلد 
الدرا�سة

الأجور الدرا�سية 
بالدولر 

الأمريكي �سنوياً

مالحظات اإمالء الجداول اأعاله:
-  ُيدّون تاريخ ميالد تالميذ مرحلة ريا�ش الأطفال ب�شيغة )يوم، 

�شهر، �شنة( ح�شب جواز ال�شفر.
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كتاب  بموجب  كاماًل  الدرا�شي  للعام  الدرا�شية  الأجور  -  ُتدّون 
ر�شمي �شادر عن الوحدة التعليمية.

-  ُترفق مع الجداول محا�شر لجنة تعليم البعثة وتكون �شاملة لكل 
التفا�شيل وموّقعة ومختومة بختم البعثة.

البعث�ة  موظ�في  لعم�وم  م�وّح�دة  بجداول  اأع�اله  الج�داول  -  ُت�نّظم 
اللغة  اإلى  المقدمة  الوثائق  ترجمة  مع  الدرا�شية  المراحل  ولكل 

العربية.
- ُتوّقع الجداول اأعاله من اأع�شاء لجنة التعليم في البعثة كافة.
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تعليمات التاأمين ال�سحي 
لموظفي وزارة الخارجية

الخارجية  الخدمة  قانون  من   )47( المادة  اإلى  ا�شتنادًا 
رقم )45( ل�شنة 2008، اأ�شدرنا التعليمات الداخلية التالية:

موظفي  من  الم�شجلين  جميع  ال�شحي  التاأمين  برنامج  1-  ي�شمل 
اأو موظفات بعثاتنا وعوائلهم )والتي تت�شمن الزوج اأو الزوجة، 
المتزوجين دون �شن )24 �شنة(، وكذلك  الذكور غير  والأبناء 
البنات غير المتزوجات والمطلقات والأرامل الالتي يع�شن مع 
اإ�شافتهما  يتم  اللذين  والوالدين  محدد(  �شن  )دون  الموظف 

وفقًا لل�شروط المذكورة لحقًا(.
يتم  والتي  الأجل  ق�شيرة  ولمدة  يوفدون  الذين  2-  الموظفون 

اعتمادها من قبل الوزارة ولمدة ل تتجاوز 180 يومًا.
3- الم�شت�شارون الذين يعملون في الوزارة.

ا�شتح�شل  قد  )كليهما(  اأو  والدته  اأو  الموظف  والد  يكون  4-  اأن 
على الإعالة ال�شرعية وبموجب قرار المحكمة.

البلد  �شلطات  من  الموظف  لوالدي  ر�شمية  اإقامة  5-  ا�شتح�شال 
ال�شحي في  التاأمين  لجنة  بقرار  ويوؤيد ذلك  للبعثة،  الم�شيف 

ال�شفارة.
6-  اأن ل يكون والد اأو والدة الموظف اأو )كالهما( موظفًا يتقا�شى 

راتبًا من الدولة اأو اأية جهة اأخرى.
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7-  اأن يقدم تعهدًا بعدم ممار�شة اأي عمل في بلد الإقامة الم�شيف 
ل�شنة   )1( رقم  الخارجية  الخدمة  تعليمات  بموجب  اإل  للبعثة 

.2010
غ��ش  حال�ة  وج�ود  ث�بت  اأو  اأع�اله  ورد  م�ا  مخ�الف�ة  ح�ال�ة  8-  في 
من  وخام�شًا  رابعًا  الفقرة  ت�شمنته  ما  اإلى  وا�شتنادًا  اأو تالعب 
ل�شنة   )1( رقم  الخارجية  الخدمة  تعليمات  من   )14( المادة 
من  بقرار  قانونًا  له  المقررة  المتيازات  عنه  تحجب   2010

الوزير.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة

2012/7/5م
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تعليمات 
درا�سة اللغات الأجنبية

رقم  الخارجية  الخدمة  قانون  من   )47( المادة  اإلى  ا�شتنادًا 
)45( ل�شنة 2008، اأ�شدرنا التعليمات الداخلية التالية:

1-  تكون درا�شة اللغة الأجنبية في معهد ر�شين ومعترف به بتاأييد 
معترفًا  يكون  اأن  بالر�شين  ويق�شد  البعثة.  في  التعليم  لجنة 
البعثة  فيها  المعتمدة  الدولة  التعليمية في  الجهات  قبل  به من 

مًا اإيجابيًا من قبل لجنة التعليم في البعثة وبتاأييد منها. ومقيَّ
تخرج  �شهادة  الخريج  بعدها  يمنح  بامتحان  اللغة  دورة  2-  تنتهي 

توؤيد من قبل لجنة التعليم.
3-  اإذا احتاج الموظف اإلى دورة اأو دورات تكميلية اأخرى في اللغة 
فت�شتح�شل موافقة الوزارة بتو�شية من لجنة التعليم في البعثة.

4- في حالة ف�شل الموظف في الدورة فيتحمل اأجورها.
5-  ل يجوز للموظف تعلم اللغة عن طريق الدرو�ش الخ�شو�شية اإل 

على ح�شابه الخا�ش.
المتحدة  الأمم  بلغات  فيها  الدرا�ش�ة  المط�ل�وب  ال�ل�غ�ات  6-  تحّدد 
والرو�ش�ي�ة  والإ�شباني�ة  والفرن�شي�ة  الإنكليزي�ة  وه�ي:  ال�خ�م��ش 

وال�شينية اأو لغة البلد الذي يعمل فيه الموظف.
اأعاله موظف الخدمة الخارجية وزوجه مّمن  التعليمات  7-  ت�شمل 

يحملون ال�شهادة الإعدادية فما فوق.



88

8-  يعتبر تعلم لغة اأو لغات اأجنبية اأخرى عاماًل اأ�شا�شيًا في تقييم 
الموظف عند الترقية.

9-  توؤخذ اللغات الأجنبية التي تعلمها الموظف بنظر العتبار عند 
النقل اإلى البعثات خارج العراق.

معاهد  اإلى  البعثة  قبل  من  مبا�شرة  اللغة  درا�شة  اأجور  10-  ت�شدد 
اللغة.

11-  تكون درا�شة اللغة خارج اأوقات العمل الر�شمي في البعثة.
12- تقت�شر اأجور درا�شة اللغة على »الأجور الدرا�شية فقط« دون 

اأيِة اإ�شافات اأخرى.
في  اأي تالعب  وجود  ح�ال�ة  ف�ي  الل�غ�ة  درا�ش�ة  اأج�ور  ُت�ح�ج�ب   -13
اأو ما ورد ذكره بالتعليمات اأعاله وبقرار من  الو�شولت المدفوعة 
الوزير وتتحمل لجنة التعليم في البعثة الم�شوؤولية كاملًة عن وجود 

هذه الحالت.

هو�سـيــار زيـبــاري
وزي����ر الخ���ارجي���ة

2012/6/28م
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