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عدم جواز حرمان الموظفة  –تقييم كفاءة الموظف مرة على األقل كل عام  –إجازة أمومة  –إجازة  –موظف  –

التي تمنح إجازة األمومة من عالواتها الدورية والترقية باألقدمية التي يحل موعدها أثناء قيامها بإجازة 

عدم توافر أي سبب قانوني يحرم الموظف من حقه بالعالوة  –األمومة طالما لم تحصل على تقرير ضعيف 

 بيان ذلك. –

في شأن  1994/2/22باإلشارة إلى كتاب ديوان متابعة أعمال الجهاز اإلداري وشكاوى المواطنين المؤرخ 

ة إبداء الرأي حول مدى جواز حرمان الموظفة التي تمنح إجازة أمومة من عالواتها الدورية والترقية باألقدمي

 التي تستحقها أثناء قيامها بهذه اإلجازة.

في أن السببببببيدة/.................. الموظفة بوزارة التربية  –حسببببببيما ييين من ماالعة األورا   –وتخلص الوقائع 

تتضبببببرر فيها من عدف موافقة وزارة التربية على ادبببببتيعاد مدة ال  و  1993/2/2قدمت شبببببكوى للديوان بتاري  

ياراً من  العراقي ال اشبببببب  من ها اعت وكذلك  1992/8/29وحتى  1988/8/30مدة إجازة األمومة التي منحت ل

 حرمانها من عالواتها الدورية ومن الترقية باألقدمية خالل مدة تلك اإلجازة.

الذي تضببببببمن عدف  1993/5/25وقد عقيت وزارة التربية على شببببببكوى السببببببيدة المذكورة في كتابها المؤرخ 

واتها الدورية أو الترقية باألقدمية خالل مدة إجازة األمومة التي منحت لها بقرار وزارة ادببببببتحقا  اللبببببباكية لعال

وذلك ادبببتناداً إلى ما جاء بالفقرة اليانية من اليند ثالياً من تعمي   1988/6/25الصبببادر بتاري   17931التربية رق  

بلببأن تقيي  كفاءة الموظفين رير القائمين  1988لسببنة  16المعدل بالتعمي  رق  1981لسببنة  6ديوان الموظفين رق  

بأعياء وظائفه ، والذي نص على عدف خضبببببوو الموظفة التي تمنح إجازة خاوبببببة بدون مرتس ألكير من دبببببنة، 

دبببببواء لمرافقة زوجها أو إجازة أمومة وطفولة، ألحكاف تقيي  الكفاءة المنصبببببو  عليها في ن اف الخدمة المدنية، 

عتيار الموظف جيداً مع ما يترتس على ذلك من آثار أهمها عدف ادببببببتحقاقها للعالوة ومؤدى ذلك ادببببببتيعاد قرينة ا

 الدورية والترقية باألقدمية التي تستحقها أثناء قيامها بتلك اإلجازة.

مييناً أن ثمة رأياً يذهس  1993/11/10وتذكرون أن ديوان المتابعة قد خاطس ديوان الموظفين بالكتاب المؤرخ 

رمان الموظفة المذكورة من العالوات الدورية أو الترقية باألقدمية، إال أن ديوان الموظفين انتهى إلى عدف جواز ح

إلى وببببحة ما قررته وزارة التربية من عدف ادببببتحقا  الموظفة المذكورة للعالوات  1994/1/5في كتابه المؤرخ 

لافولة بادببببتيناء السببببنة األولى من بدء الدورية والترقية باألقدمية خالل مدة إجازتها الخاوببببة لرعاية األدببببرة وا

اإلجازة فتستحق العالوة الدورية أو الترقية باألقدمية إذا كان قد حل موعد أيهما خالل هذه السنة، وقد ادتند ديوان 

 الموظفين في رأيه إلى ما يلي:

حيته أن الملبببرو قد علق أهمية خاوبببة على التقارير التي توابببع عن الموظف للوقو  على مدى وبببال – 1

للوظيفة المسندة إليه ومدى كفاءته في القياف بأعيائها، فربط منح العالوة الدورية والترقية باألقدمية بتوافر حد أدنى 

من الكفاية في الموظف، وأن هذه الكفاية تسبتمد من عمل الموظف ودبلوكه الفعلي الذي تييته التقارير التي تواع 

و مجازاً، وأنه لما كان األوبببل أن الموظف الذي ال يياشبببر أعياء وظيفته عنه، دبببواء كانت هذه التقارير مكتوبة أ

إال أنه ن راً  –يتعذر تقيي  كفاءته وبالتالي ال يجوز منحه العالوة الدورية أو الترقية باألقدمية الرتياطهما بالتقارير 

ازين والميعوثين والموقوفين لوجود موظفين رير قائمين بأعياء وظائفه  كالمنتدبين والمعارين والمجندين والمج

المعدل  6/81فأوببببدر تعميمه رق   –بما له من دببببلاة التفسببببير  –عن العمل لمدد تجاوز السببببنة فقد بادر الديوان 

بلأن تقيي  كفاءة هؤالء الموظفين امنه قواعد هذا التقيي  ومواحاً أداده والذي يكمن فيما  16/88بالتعمي  رق  

الموظف وبين أداء وظيفته يرجع إلرادته أو ألمر ال يد له فيه ومن ث  قسبببب  هؤالء  إذا كان الواببببع الذي حال بين

 الموظفين إلى فئتين:



تدبون والميعوثون والمعارون والمجندون  عذر تقيي  أدائه  وه  المن يد له  في ت لذين ال  ئة الموظفين ا األول: ف

دببترشبباد بالتقارير التي ترد عنه  من الجهات والقائمون بإجازات مراببية هؤالء أخضببع بعضببه  لتقيي  األداء باال

المختصبببببببة واليعأ الخر أعمل آخر تقرير واببببببع عنه  قيل وجوده  في هذه الحالة على التفاوببببببيل الواردة 

 بالتعمي .

يانية:وهي فئة الموظفين الذين كان إلرادته  دخل في الواببببببع الذي حال دون قيامه  بأعياء وظائفه  وه   ال

الموظفون المرخص له  بإجازات خاوببببببة طويلة والموقوفون عن العمل وهؤالء يتعذر إخضبببببباعه  ألحكاف تقيي  

ابببعيف جيداً، إال أن التعمي  الكفاءة ومؤدى ذلك ادبببتيعاد قرينة اعتيار الموظف الذي ل  يقدف عنه تقرير ممتاز أو 

ل  يقرر حرمان هذه الفئة من العالوة الدورية والترقية باألقدمية بصببفة مالقة منذ بدء اإلجازة إنما واببع ادببتيناء 

على هذا الميدأ وهو وجود الموظف في أي من هذه الحاالت ليس من شأنه حرمانه من أول عالوة دورية أو ترقية 

مضي دنة على بدء الحالة الموجود فيها إنما قرر ادتحقاقه لها وفقاً لخر تقرير واع  باألقدمية يحل موعدها قيل

)بلأن  68، 67)بلأن الحاولين على تقرير اعيف(، والمادتين  19، 18عنه وذلك دون إخالل بأحكاف المادتين 

 الموقوفين عن العمل ومن وقعت عليه  عقوبات تأدييية( من ن اف الخدمة المدنية.

 1988/8/30كانت الموظفة مواببوو اللببكوى قد وببرب لها بإجازة خاوببة لرعاية األدببرة في الفترة من ولما 

، وبالتالي تستحق العالوة الدورية والترقية باألقدمية التي تكون قد حل موعدها في السنة األولى 1992/8/29حتى 

قف بعدها االدتحقا  إلى أن تعود ويتو 1989/8/30حتى  1988/8/30من بدء اإلجازة الخاوة أي في الفترة من 

لمياشببرة عملها وتقيي  أدائها ومن ث  يسببتأنف منحها العالوة والترقية باألقدمية على اببوء ما يقدف عنها من تقارير 

مكتوبة أو مجازاً. بدرجة اببببببعيف، أما القول بأن قياف الموظف بإجازة، رخص له بها وفقاً ألحكاف القانون وبعد 

ابع لها، يحرمه من العالوة الدورية أو الترقية باألقدمية إذا جاوزت اإلجازة مدة معينة، هذا القول موافقة اإلدارة الت

سنة  15ال يجد له أي دند في نصو  المردوف بالقانون رق   أو المردوف الصادر في شأن ن اف الخدمة  1979ل

في إجازة خاوبببة ب ير مرتس ال يترتس  المدنية ومن ث  كان حقيقاً بعدف االعتداد به دبببيما وأن الترخيص للموظف

عليه انفصاف العالقة الوظيفية التي ترباه بجهة اإلدارة وإنما ت ل هذه العالقة قائمة وترتس كافة آثارها في حساب 

 المعاش أو المكافأة كما أنها تدخل في ادتحقا  العالوة والترقية.

ن تقيي  كفاءة الموظفين رير القائمين بأعياء بلبببببببأ 1981لسببببببنة  6ومن حيث أنه ال جدال في أن التعمي  رق  

من ن اف الخدمة المدنية فيما  34و 18و 14قد خالف أحكاف المواد  1988لسببببببنة  16وظائفه  المعدل بالتعمي  رق  

قرره من حرمان الموظفة الحاوببلة على إجازة أمومة لمدة أكير من دببنة من العالوات الدورية والترقية باألقدمية 

خالل مدة اإلجازة وادبببتحقاقها ألول عالوة دورية أو ترقية باألقدمية يحل موعدها قيل مضبببي دبببنة  التي تسبببتحق

 على بدء اإلجازة، هذا الرأي.

لكل ما تقدف نرى أحقية السببببببيدة /...................... في العالوات الدورية والترقية باألقدمية التي يحل موعدها 

 ا ل  تحصل على تقرير اعيف وذلك على النحو السالف بيانه.أثناء قيامها بإجازة األمومة طالم
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