قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي رقم ( )4لسنة 2009
الفصل األول
التعاريف
املادة -1-يقصد بالتعاريف اآلتية املعاني املبينة ازاءها:
أوال -اجمللس :جملس اخلدمة العامة االحتادي.
ثانيا -رئيس اجمللس :رئيس جملس اخلدمة العامة االحتادي.
ثالثا -اهليئة :هيأة رئاسة جملس اخلدمة العامة االحتادي.
رابعا -املعهد :معهد الوظيفة العامة.
الفصل الثاني
التأسيس واألهداف والوسائل
املادة -2-يؤسس جملس يسمى (جملس اخلدمة العامة االحتادي) يرتبط مبجلس النواب ويتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي واإلداري وميثله رئيسه او من خيوله.
املادة -3-يهدف اجمللس إىل:
أوال :رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير اخلدمة العامة وإتاحة الفرص املتساوية وضمان مبدأ املساواة للمؤهلني
إلشغاهلا.
ثانيا :ختطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة واإلشراف عليها.
ثالثا :تطوير اجلهاز اإلداري  ،ورفع مستوى اهليكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي اخلدمة العامة وتوفري الرعاية
االجتماعية املالئمة هلم بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
املادة -4-حيقق اجمللس أهدافه بالوسائل االتية:
أوال :تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانيا :الزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي يف وزاراتهم اثناء اخلدمة بالتنسيق مع اجمللس.

الفصل الثالث
هيكلية وآلية عمل اجمللس
املادة -5-أوال -يتكون اجمللس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغني ممن حيمل شهادة جامعية أولية يف األقل
على أن يكون ( )2اثنان منهم يف القانون و()2اثنان منهم يف اإلدارة واالقتصاد ،وواحد يف كل من الطب واهلندسة والزراعة.
ثانيا -أ  -يكون رئيس اجمللس بدرجة خاصة.
ب -يكون نائب رئيس اجمللس وأعضاءه بدرجة مدير عام.
ثالثا -يرشح جملس الوزراء رئيس اجمللس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة يف هذا القانون ،ويصادق عليهم جملس
النواب.
رابعا -يكون الرتشيح الوارد ذكره يف الفقرة (ثالثا) من هذه املادة وفقا لآللية االتية:
أ -يعلن جملس الوزراء عن فتح باب التقديم يف مجيع وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ولفرتة ال تقل عن ()20
عشرين يوما وال تزيد عن ( )30ثالثني يوما.
ب  -يتضمن اإلعالن كل شروط املرشحني الواردة يف هذا القانون.
خامسا -يشرتط يف رئيس اجمللس ونائبه وأعضاء اجمللس توفر ما يلي:
أ -أن يكون من ذوي اخلربة والكفاءة اليت تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة يف اختصاصه مدة ال
تقل عن ( )15مخسة عشر سنة .بعد احلصول على الشهادة اجلامعية األولية ،وتكون هذه اخلدمة ()12اثنتا عشر سنة
للحاصل على شهادة املاجستري ،و( )10عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ب -أن يكون عراقيا ال يقل عمره عن ( )37سبعة وثالثني سنة.
جـ -أن يكون حسن السرية والسلوك.
د  -أن ال يكون مشموال بقانون املسائلة والعدالة.
هـ  -ان ال يكون حمكوما عليه جبناية او جنحة خملة بالشرف.
سادسا -يعني الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اجمللس وفقا للقانون ملدة ( )5مخس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
سابعا -ميارس رئيس اجمللس صالحية الوزير املختص فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية واملالية اخلاصة باجمللس.
ثامنا -يعزل رئيس اجمللس او نائبه او أي من اعضاء اجمللس بناءا على اقرتاح من جملس الوزراء ومصادقة جملس النواب
استنادا اىل عدم الكفاءة او االستقامة او اإلخالل اجلسيم بواجبات الوظيفة  ،وحيرم من امتيازات الوظيفة املعني فيها
مبوجب هذا القانون يف حالة صدور قرار العزل.

املادة  -6-يؤدي رئيس اجمللس ونائبه اليمني القانونية قبل مباشرتهما بأعماهلما امام جملس النواب وبالصيغة اآلتية(( :
اقسم باهلل العلي العظيم ان اؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقالل وإخالص واحرص على تطبيق الدستور والقوانني
واألنظمة واحافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها((.
املادة -7-حيل نائب الرئيس حمل الرئيس عند غيابه.
املادة  -8-أوال :يكتمل نصاب جلسات اجمللس حبضور مخسة أعضاء إضافة اىل رئيس اجمللس او نائبه.
ثانيا :تصدر قرارات اجمللس باألغلبية املطلقة لألعضاء وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه الرئيس.
الفصل الرابع
مهام اجمللس
املادة  -9-يتوىل اجمللس املهام اآلتية:
اوال :تنفيذ قانون اخلدمة العامة االحتادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة االحتادية يف القوانني النافذة.
ثانيا :التعيني وإعادة التعيني والرتقية يف اخلدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص اجمللس حصرا وعلى اساس املعايري
املهنية والكفاءة.
ثالثا :ختطيط شؤون الوظيفة العامة واالشراف والرقابة عليها يف دوائر الدولة ورسم سياسات اخلدمة العامة وحتديد
وسائل تنفيذها وتقييم مستوى االجناز.
رابعا :اقرتاح مشروعات القوانني واالنظمة اخلاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة او إبداء الرأي فيها وبالتنسيق
مع وزارة املالية.
خامسا :إعداد اهليكل الوظيفي للوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع اجلهات
املعنية.
سادسا :وصف الوظائف العامة وشروط اشغاهلا بالتنسيق مع األجهزة املختصة يف وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي
واجلهات األخرى ذات العالقة.
سابعا :رسم سياسة التأهيل والتدريب يف معهد الوظيفة العامة .
ثامنا :رسم سياسة التأهيل والتدريب اثناء اخلدمة ملوظفي الدولة من خالل مدارس التطوير الوظيفي يف الوزارات
وبالتنسيق مع االجهزة املختصة يف وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي واجلهات األخرى ذوات العالقة.
تاسعا :وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بني عدد املوظفني يف دوائر الدولة املختلفة وبني اخلدمة املؤداة.

عاشرا  :اجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات يف شأنها اىل اجلهات املعنية يف
الدولة وبالتنسيق مع االجهزة املختصة يف الوزارات.
حادي عشر :اعداد تقرير سنوي عن اعمال اجمللس يتضمن نتائج املراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات اليت يراها
ضرورية لرفع مستوى اخلدمة العامة ورفعه اىل جملس النواب وجملس الرئاسة وجملس الوزراء.
ثاني عشر :اعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او جهة غري مرتبطة بوزارة ورفعه اىل جملس النواب و جملس الوزراء يتضمن
التوصيات واملقرتحات الالزمة لضمان حسن اداء العمل.
ثالث عشر:
أ  -اعداد مشروع املوازنة اخلاصة للمجلس.
ب -دراسة مقرتحات الوزارات حول مشروع قانون املوازنة االحتادية فيما يتعلق باالعتمادات املطلوبة للموظفني والنفقات
اإلدارية واملوافقة عليها وتقدميها اىل جملس الوزراء.
رابع عشر :إجراء املسوحات والدراسات واإلحصاءات وتقديم املقرتحات املتعلقة بتحقيق التوازن بني هيكل الرواتب وبني
املستوى املعاشي العام يف ضوء تكاليف املعيشة وأسعار السلع واخلدمات واملعايري االقتصادية وحتديد احلد االدنى ملعيشة
الفرد يف الوظيفة العامة بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
خامس عشر :للمجلس اختبار مؤهالت االشخاص املراد تعيينهم او اعادة تعيينهم باملقابلة او باالمتحان التحريري او بهما
معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة يف وظيفة مثبت فيها او حيمل شهادة عالية إال اذا
كان عدد املتقدمني للوظائف املطلوب اشغاهلا اكثر من عدد تلك الوظائف.
سادس عشر :يراعي اجمللس يف إداء عمله احكام املادة ( )105من الدستور على ان تنطبق على اجلميع شروط وأوصاف
الوظيفة.
الفصل اخلامس
اهليكل التنظيمي
املادة -10-يتكون اجمللس من التشكيالت اآلتية:
اوال :الدائرة اإلدارية واملالية.
ثانيا :الدائرة القانونية.
ثالثا :دائرة البحوث والدراسات اإلدارية.
رابعا :دائرة التطوير اإلداري.
خامسا :دائرة التنسيق واملتابعة مع الوزارات واجلهات احلكومية.

سادسا :معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير اإلداري .
سابعا :مكتب رئيس اجمللس.
املادة -11-أوال :يدير الدوائر املنصوص عليها يف البنود (أوال) و( ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) و(خامسا) من املادة ( )10من
هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية يف األقل يف حقل االختصاص ومن ذوي اخلربة والكفاءة وله خدمة
فعلية ال تقل عن ( )15مخسة عشر سنة ,وال تقل عن ( )13ثالثة عشر سنة للحاصل على شهادة املاجستري وال تقل عن
( )10عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ثانيا :يدير مكتب رئيس اجمللس مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يف األقل وله خدمة فعلية ال تقل عن ()8مثان
سنوات.
ثالثا :حتدد مهام التشكيالت املنصوص عليها يف املادة ( )10من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره
اجمللس.
رابعا :حيدد مالك اجمللس باقرتاح من اجمللس ومصادقة وزارة املالية.
الفصل السادس
احكام ختامية
املادة  -12-لرئيس اجمللس او نائبه حضور اجتماعات جلان جملس النواب عند دراستها لالعتمادات املخصصة للموظفني
والنفقات اإلدارية واملالية يف الوزارات كافة واجلهات غري املرتبطة بوزارة إلدراجها يف مشروع املوازنة العامة او دراسة
تشريع او الغاء او تعديل القوانني املتعلقة بالوظيفة العامة.
املادة -13-للمجلس االستعانة بذوي اخلربة واالختصاص يف اعداد الدراسات والبحوث املتعلقة يف شؤون الوظيفة العامة
مقابل مكافأة حيددها اجمللس وفقا للقانون والتعليمات النافذة.
املادة -14-تنظم بقانون أسس تعاون اجمللس مع الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة
يف إقليم وللمجلس اقرتاح هذا القانون.
املادة -15-للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة -16-تؤسس األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم جملس خدمة مدنية يتوىل مجيع شؤون الوظيفة املدنية اليت
هي من صالحيات األقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وعلى أساس مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة.
املادة -17-ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .
املادة  -18-ينفذ هذا القانون بعد مضي ( )60ستني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

األسباب املوجبة
من اجل ت نظيم شؤون الوظيفة العامة وحتريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة املؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها
تطوير العمل يف دوائر الدولة وبلورة القواعد واألسس السليمة وتأمني العدالة واحليادية وضمان معايري الكفاءة يف التعيني
وإعادة التعيني والرتقية وتطبيقا للمادة ( )107من الدستور ،شرع هذا القانون.

