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 المبحث الثالث

 الموظف العام واجبات وحموق

المشرع العرالً الوظٌفة العامة خدمة اجتماعٌة، ٌهدؾ الموظؾ من خالل المٌام بها تحمٌك  عد
إلعمالها  انصرافهالمصلحة العامة وخدمة المواطنٌن، فالموظؾ مكلؾ بواجبات معٌنة تتطلب 

 آلتٌٌن:معٌنة، وهذا ما سندرسه فً المطلبٌن ا ا  وتفرؼه لها ممابل ذلن منحه المشرع حمول

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 واجبات الموظف العام

أوجب المشروع على الموظؾ العام أن ٌؤدي مهام معٌنة ضمانا لحسن سٌر الوظٌفة العامة، ولد 
على الموظؾ المٌام  4994( لسنة 46أوجب لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام رلم )

 ببعض األعمال واالمتناع عن بعض األفعال وأنماط السلون، وهً كاآلتً: 

 أوال: واجبات تتعلك بإلزام الموظف بعمل ) واجبات إيجابية (

 ومن أكثر هذه الواجبات أهمٌة ما ٌلً: 

 أداء أعمال الوظيفة -4

أعمال وظٌفته بنفسه وفً الولت الواجب األول والجوهري الذي ٌلتزم به الموظؾ هو أن ٌؤدي 
والمكان المخصصٌن لذلن، وأن ٌموم بالعمل بدلة وأمانة وأن ٌبذل ؼاٌة جهده فٌه تحمٌما للمصلحة 

العامة وٌبدأ هذا الواجب من تارٌخ مباشرة الموظؾ بالعمل، إذ ٌمع علٌه الحضور المنتظم إلى مكان 
فال ٌعنً هذا الواجب أن ٌتواجد  ا  منتج ل الموظؾ خالل ساعات العملالعمل وٌلزم أن ٌكون عم

الموظؾ بممر وظٌفته دون أن ٌؤدي عمله، وٌجوز تكلٌؾ الموظؾ بالعمل خارج أولات الدوام 
 .الرسمً إذا التضت المصلحة العامة ذلن

واألمر الجدٌر بالسؤال هناء كٌؾ تحدد أعمال الوظٌفة؟ فإذا ورد تحدٌد هذه األعمال فً لانون أو 
ً فال مشكله فً األمر، إال أن الواجبات الوظٌفٌة ال تحدد دائما بنصوص صرٌحة، وفً لرار تنظٌم

هذه الحالة فإن مسؤولٌة اإلحاطة بمفردات الحمل الٌومً للموظؾ تكون مشتركة بٌن اإلدارة 
ه ع رؤساء، وعلى الموظؾ أن ٌراجا  رة أن تحدد لكل موظؾ عمله تفصٌلٌوالموظؾ، فعلى اإلدا

 .ومهام عمله لبٌان واجباته

 

 إطاعة رؤسائه -2



إطاعة الموظؾ لرؤسائه أمر مفروض تملٌه طبٌعة الوظٌفة العامة وضرورة استمرارها، وهذه 
الطاعة ٌجب أن تكون ممصورة على ما ٌتعلك بالعمل وحده وال تمتد إلى خارجه كالحٌاة الخاصة 

 للموظؾ إال إذا كانت تؤثر على أداء الموظؾ لعمله

الطاعة السلم اإلداري فلكل موظؾ رئٌس إداري أعلى منه فً درجات هذا السلم، وعلى ومناط هذه 
الموظؾ احترام رؤسائه اإلدارٌٌن وطاعة أوامرهم المتعلمة بأداء واجباته فً حدود ما تمضً به 

الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات، وواجب طاعة الموظؾ لرؤسائه ألرته جمٌع لوانٌن الوظٌفة العامة، 
فمد نفً عنه المشرع المسؤولٌة عما لد ٌترتب من ضرر جراء تنفٌذه أمر رئٌسه، وهذا ما نصت  لذا

إذ نفت عنه المسؤولٌة  4974( لسنة 60( من المانون المدنً العرالً رلم )547علٌه المادة )
ظؾ الذي ٌنمذ أمر رئٌس تجب علٌه ولمشرع المسؤولٌة الجزائٌة عن المالمدنٌة، وكذلن فً ا

( لسنة 444( من لانون العموبات رلم )60أو أفترض أنها واجبة علٌه، إذ نصت المادة ) طاعته
 آن من أسباب اإلباحة أداء الواجب الذي ٌكلؾ به الموظؾ بموجب المانون أو بأمر رئٌسه 4989

وٌجب أن تكون األوامر الصادرة إلى الموظؾ من رئٌسه مشروعه حتى تكون محال للطاعة، فمد  
واجب الطاعة بأن ٌكون  4994( لسنة 46انضباط موظفً الدولة والمطاع العام رلم ) لٌد لانون

األمر فً حدود ما تمضً به الموانٌن واألنظمة والتعلٌمات، فإذا كان فً هذه األوامر مخالفة فعلى 
الفة الموظؾ أن ٌبٌن إلى رئٌسه )كتابة( وجه تلن المخالفة، ولد أعفاه المانون من تنفٌذ األوامر المخ

للمانون بعد تنبٌه رئٌسه تحرٌرٌة إلى ذلن، وإذا أكد رئٌسه األمر )كتابة( فعلى الموظؾ تنفٌذ األمر، 
 .وفً هذه الحالة ٌكون الرئٌس هو المسؤول عن األمر ال الموظؾ

 

 كتمان أسرار العمل الوظيفي-3

المصلحة العامة للدولة ٌطلع الموظؾ بحكم وظٌفته على أمور وأسرار ٌتعلك بعضها بمسائل تمس 
كاألسرار العسكرٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة وبعضها ٌتعلك بمصلحة األفراد وحٌاتهم الخاصة، وفً 

شخصٌة للموظؾ،  ٌةلٌست ملك الحالتٌن ٌلتزم الموظؾ بعدم إفشاء هذه األسرار، ألن أسرار العمل
مانون أو التعلٌمات، وٌجب تحدٌد فلٌس له إطالع ؼٌره علٌها إال إذا كان ذلن واجبا علٌه بحكم ال

المواضٌع التً لها خصوصٌة معٌنة تستوجب كتمانها، وأن ال ٌترن ذلن لتمدٌر الموظؾ، كذلن 
على الموظؾ كتم األمور التً ٌطلع علٌها بحكم عمله وٌوصٌه رؤساءه بكتمانها، وٌبمى التزام 

نتهاء خدمته، وٌزول واجب الكتمان الموظؾ بكتمان أسرار العمل التً ٌطلع علٌها سارٌا حتى بعد ا
إذا فمد الموضوع سرٌته أو صار معروفا بطبٌعته، أو إللؽاء األمر الذي فرض هذه السرٌة، أو إذا 
سمحت السلطات المختصة أو صاحب السر بإفشائه، أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب 

 جرٌمة

سؤولٌة التأدٌبٌة والمسؤولٌة الجزائٌة، ولد وٌترتب على مخالفة الموظؾ لهذا الواجب تعرضه للم
( من لانون العموبات جزاء عاما لحالة إفشاء األسرار سواء 659وضع المشرع العرالً فً المادة )

وٌتضمن هذا الجزاء ن أم طبٌعة العمل، فظٌفة أم المهنة أم الصناعة أم الكان العلم بها بحكم الو
  تزٌد على مائتً دٌنار أو بأحدهما.لحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وؼرامة الا

إضافة إلى هذا الواجب فمد الزم لانون الضباط موظفً الدولة والمطاع العام الموظؾ بعدم االحتفاظ 
 .رسمٌة سرٌة بعد إحالته على التماعد أو انتهاء خدمته ألي سبب كان بوثائك

 

 المحافظة على أموال الدولة -4 



أوجب المانون على الموظؾ المحافظة على أموال الدولة التً فً حوزته أو تحت تصرفه، وأن 
علٌه استخدام المواد واآلالت والمكائن واألجهزة العائدة للدولة  ومنعٌستخدمها بصورة رشٌدة، 

 ألؼراض شخصٌة 

 . حسن السلون الوظيفي5

أوجب علٌه معاملة مرؤوسٌه بالحسنی إضافة إلى واجب الموظؾ باحترام رؤسائه، فإن المانون 
واالبتعاد عن أي أسلوب أو سلون ٌخدش كرامتهم، وألزم المانون الموظؾ بواجب احترام 

المواطنٌن وتسهٌل انجاز معامالتهم لكونه فً خدمة عامة تملً علٌه حسن الخلك الذي هو فً ذات 
 .الولت واجب دٌنی و اجتماعی و لانونی

 

 الموظف باالمتناع عن بعض األعمال والسلوكيات )واجبات سلبية(ثانيا: واجبات تلزم 

ألمور أوجب لانون انضباط موظفً الدولة والمطاع العام على موظفً الدولة االمتناع عن عدد من ا
 والسلوكٌات، ومن أهمها:

 

 

 االمتناع عن استغالل الوظيفة-1

الوظٌفة واستعمال نفوذه الرسمً  الموظؾ مكلؾ بأمانة ممدسة وخدمة عامة فال ٌجوز له استؽالل
لتحمٌك أؼراض أو منافع شخصٌة له أو لؽٌره، ألن االختصاصات التً تمنح للموظؾ تهدؾ إلى 
 .تحمٌك النفع العام وخدمة المرفك العام، فلٌس له أن ٌبتؽً هدفا أخر عند استعماله لتلن الصالحٌات

 االمتناع عن الميام ببعض المعامالت التجارية -2

المانون على الموظؾ مزاولة األعمال التجارٌة وتأسٌس الشركات والعضوٌة فً مجالس منع 
إدارة أمواله التً آلت  إدارتها، لكنه ٌمكن له أن ٌشتري األسهم فً الشركات المساهمة، كما ٌمكنه

ال ٌؤثر  ، على أنثا  درجة الثالثة التً آلت إلٌهم أرأو إدارة أموال زوجته أو ألاربه حتى ال ثا  إلٌه إر
وذلن حسب تمدٌر السلطة المختصة ذلن على أداء واجبات الموظؾ أو ٌضر بالمصلحة العامة 

 (.)الوزٌر

 االمتناع عن كل ما ال ينسجم ودواعي االستمامة الوظيفية -3

وضع المشرع بعض النصوص لمنع الموظؾ من االنحراؾ عن نهج االستمامة، فمنعه من استعمال 
ووسائل النمل والمواد العائدة للدولة استعماال شخصٌة، ومنعه من االلتراض أو المكائن واآلالت 

لبول مكافأة أو هدٌة أو منفعة من المراجعٌن أو المماولٌن المتعالدٌن مع دائرته أو كل من كان لعمله 
عاللة بالموظؾ بسبب الوظٌفة، كما حظر علٌه الحضور إلى ممر وظٌفته بحالة سكر أو الظهور 

 سكر بٌن فً محل عام. بحالة

 

 

 المطلب الثاني

 حموق الموظف العام



بهدؾ توفٌر االطمئنان للموظؾ العام ولضمان فاعلٌة الوظٌفة العامة، فمد حدد المشرع جملة من 

التً ٌجب أن ٌتمتع بها الموظؾ، وهً:ق الحمو  

اتأوال: المرتب والمخصص   

ممابل عمله فً الخدمة العامة، وٌستحك ٌمصد بالراتب، المبلػ الذي ٌتماضاه الموظؾ شهرٌا 
الموظؾ الراتب الشهري الممرر بموجب المانون للدرجة الوظٌفٌة التً ٌشؽلها، ولد بٌنت الفمرة 

أن الموظؾ ٌستحك راتب  4980لسنة ( 46( من لانون الخدمة المدنٌة رلم )48( من المادة )4)
 .وظٌفته عند التعٌٌن اعتبارا من تارٌخ مباشرته بالعمل

أما المخصصات، فهً مبلػ أو مجموعة مبالػ ٌتماضاها الموظؾ شهرٌا أو فً المدد التً ٌحددها 
المانون، وهً اما مبلػ ممطوع أو ممدار نسبة معٌنة من الراتب الشهري، والؽاٌة من منحها تمكٌن 

مزاٌا الموظؾ من مواجهة نفمات الحٌاة بما ٌكفل عٌشه بمستوى ممبول اجتماعٌا، وتشمل كافة ال
المالٌة الملحمة بالراتب كالمخصصات العائلٌة )مخصصات الزوجة واألوالد(، ومخصصات السفر 

 واإلٌفاد، وأجور األعمال اإلضافٌة، ومخصصات التفرغ العلمً.

 

 ثانيا: العالوات السنوية والترفيع 

اعتبارا من العالوة السنوٌة هً زٌادة محددة تضاؾ إلى الراتب الشهري للموظؾ بصفة اعتٌادٌة 
 أول الشهر التالً النمضاء سنة من تارٌخ التعٌٌن أو منح العالوة السنوٌة السابمة

أما الترفٌع فهو نمل الموظؾ من درجة وظٌفٌة إلى درجة أعلى منها وٌترتب على ذلن زٌادة راتبه، 
، وثبوت وٌشترط للترفٌع وجود درجة وظٌفٌة شاؼرة فً المالن، وإكمال المدة المانونٌة للترفٌع

 .ممدرة الموظؾ على إشؽال الوظٌفة

 ثالثا: الترلية الوظيفية

الترلٌة تعنً استحماق وظٌفة أعلى من الوظٌفة التً ٌشؽلها الموظؾ فً السلم اإلداري، وتكون 
 ذات مسؤولٌات وصالحٌات أكثر من التً كان مكلؾ بها فً الوظٌفة السابمة

لٌة الوظٌفٌة من خالل نظام للترلٌة ٌموم على أسس وٌنبؽً أن ٌكون اختٌار الموظؾ الجٌد للتر
المواعد لفكرة الحماٌة  ًلون فً الدولة من الموظفٌن، وٌرسموضوعٌة عادلة ٌطمئن إلٌها العام

والضمان فً المسلن الوظٌفً لهم، وبذلن ٌرفع من كفاءة الجهاز اإلداري وٌساعد على االستمرار 
 . لى إعداد المادة اإلدارٌٌنل عوالطمأنٌنة فً المسلن الوظٌفً وٌعم

 رابعا: اإلجازات

اإلجازة حك للموظؾ لٌسترٌح من عناء العمل وٌجدد نشاطه، كما أن ظروفه الصحٌة واالجتماعٌة 
 4980لسنة  46لد تضطره لطلب اإلجازة، وبٌن الفصل الثامن من لانون الخدمة المدنٌة رلم 

 ها وهً: مددالتً ٌستحمها الموظؾ والمعدل( أنواع اإلجازات )

 

ٌستحك الموظؾ إجازة اعتٌادٌة براتب تام بمعدل ٌوم واحد من كل عشرة  اإلجازة االعتيادية:-1
 ٌومأ( ۰۸۱من مدة خدمته، وٌجوز أن تتراكم اإلجازات لمدة ) أٌام



وما براتب تام، وٌجوز تكرارها ٌ( 94تستحمها الموظفة الحامل وأمدها ) إجازة الحمل والوضع: -2
 .الحمل والوضع تكرر كلما

 تمنح لألم الموظفة ألربع مرات طٌلة مدة الخدمة وأمدها سنة واحدة )ستة أشهر إجازة األمومة: -3

 ؾ راتب لألشهر الستة األخرى(. براتب تام وبنص

 ٌوما عن كل سنة من الخدمة، وإجازة( ۰۱تمنح للموظؾ براتب تام لمدة ) اإلجازات المرضية: -4

 .( ٌومأ خالل السنة67)تب لمدة مرضٌة بنصؾ را

ٌجوز منح الزوجة الموظفة التً ترؼب بااللتحاق بزوجها وكذلن الزوج  إجازة المصاحبة: -5
الذي ٌرؼب بااللتحاق بزوجته إجازة بدون راتب، إذا كان أي من الزوجٌن موظفا ٌزاول  الموظؾ
 وظٌفته خارج العراق أو كان طالب بعثة إلكمال دراسته  أعمال

 ٌجوز للوزٌر منح الموظؾ الذي أكمل سنتٌن من خدمة وظٌفٌة فعلٌة إجازة الدراسية: اإلجازة -6

دراسٌة براتب تام إلكمال دراسته العلٌا خارج العراق، كما ٌجوز منح الموظؾ إجازة دراسٌة داخل 
 العراق براتب تام للحصول على شهادة جامعٌة أولٌة أو علٌا.
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