
 

 

 

    8002( لسنة  444رقم )  مجلس الوزراء قرار

 

قرر مجلس الوزراء بجلسته التاسعة واالربعٌن االعتٌادٌة المنعقدة بتارٌخ     

، بشأن مقترحات تسهٌل عودة المهجرٌن من ذوي الكفاءات واصحاب  41/41/1002

 ٌأتً :الخبرات من المالكات العلمٌة من االساتذة واالطباء والمهندسٌن ما 

ة الشهادات العلٌا ـــان الفئات المشمولة باالمتٌازات من المقترحات هً من حمل .4

) الماجستٌر والدكتوراه ( وحملة شهادات الدبلوم العالً واالطباء االختصاصٌن 

بسبب  والمهندسٌن من حملة الشهادات العلٌا ، ممن هاجر الى خارج العراق

،  4/4/1002ولغاٌة  لى ترك العراقممارسات النظام السابق ، أو اضطروا ا

 على ان ال تقل مدة اقامتهم فً الخارج عن سنة واحدة.

وٌمنح  ، تتولى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً إعادة التدرٌسً الى العمل .1

بعد المصادقة على ترقٌته  ، الدرجة العلمٌة التً حصل علٌها خارج العراق

جنة الترقٌات العلمٌة فً الجامعة التً ٌعمل بإعادة عرض بحوثه على ل ، العلمٌة

فٌها ، وعند عدم إقرار اللجنة للترقٌة فتحتسب له الدرجة العلمٌة التً ٌستحقها 

على وفق قانون وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وتعلٌمات الترقٌات العلمٌة 

 النافذة.

تبطة بوزارة ، إعادة تتولى دائرة العائد من الوزارات االخرى والدوائر غٌر المر .3

فً حالة عدم وجود مانع  ، تعٌٌن العائد الى عمله بالدرجة الوظٌفٌة التً ٌستحقها

وان ٌتم التمٌٌز بٌن حاالت االستقالة واالحالة  ، قانونً ٌحول دون إعادة تعٌٌنه

وحاالت الفصل والعزل واالسباب االخرى ، وتتولى لجنة  ، على التقاعد

النظر والتوصٌة بشأن  ، الجهة غٌر المرتبطة بوزارةمختصة فً الوزارة او 

 الدرجة وتقدٌمها الى الوزٌر از رئٌس الجهة للمصادقة علٌها.

قٌام السفارة العراقٌة فً البلد الذي ٌتواجد فٌه الراغب بالعودة من المذكورٌن  .1

بإصدار وثٌقة سفر له ولعائلته فً حالة فقدانهم لجوازاتهم وتسهٌل إصدار 

 سفر جدٌدة لهم.جوازات 

 



 

 

 

بعد  ، تٌسٌر إجراءات تسجٌل الزواج او الوفاة او الوالدات للعائد ومن ٌعٌلهم .5

تزوٌده بكتاب من دائرته التً ٌباشر فٌها موجه الى المحاكم ودوائر السجل 

 المدنً المختصة او اٌة دوائر اخرى.

 العراق.قٌام المنافذ الحدودٌة بتسهٌل إجراءات نقل اثاثهم وإدخالها الى  .6

إعفاء المشمولٌن من العائدٌن من الرسوم الكمركٌة واٌة رسوم اخرى ، لألثاث  .7

مالٌٌن دٌنار ، اضافة الى سٌارة  ( 40) لما ال ٌتجاوز  ، واالمتعة الشخصٌة

شخصٌة ، على ان تكون سنة صنعها حسب ما هو محدد بموجب قرار مجلس 

 .1005( لسنة  47الوزراء رقم ) 

من  ، وبأرباح ٌسٌره ، بأقساط مرٌحة ، العائدٌن بسٌارات حدٌثةتسهٌل تزوٌد  .2

 من غٌر المشمولٌن بالفقرة اآلنفة الذكر. ، الشركة العامة للسٌارات

والوزارات  ، ووزارة الصحة ، قٌام وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً .9

رج بتسهٌل متطلبات انتقال طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات خا ، االخرى

، الى مثل دراساتهم داخل العراق ووفق الضوابط العلمٌة المعتمدة  ، العراق

ومنحهم االجازات الدراسٌة او  ، وتسهٌل عودة الموظفٌن منهم الى الوظٌفة

 على وفق تعلٌمات الدراسات العلٌا النافذة. ، التفرغ الجزئً

وتأمٌن سكنهم تولً الجهات االمنٌة إخالء دور العائدٌن ) المتجاوز علٌها (  .40

 فٌها.

ٌتم استحداث تشكٌل بمستوى ) قسم ( فً احدى دوائر وزارة المهجرٌن  .44

 متابعة تنفٌذ ماورد.ووالمهاجرٌن لتولً 

 

 

 علً محسن اسماعٌل                                                                

 األمٌن العام لمجلس الوزراء وكالة                                                        

                                                                  47/41/1002 


