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تنظيم تشغيل العامل األجنبي في العراق

م.م عمي ضياء عباس

_الممخص _
بموجب القانون يحق لمعامل األجنبي ممارسة العمل في خارج بمده األصمي شأنو
في ذلك شأن العمال الوطنيين  .وىذه الحرية المعطاة لمعامل األجنبي في التشغيل غير
مطمقة وانما مقيدة بقيود تفرضيا قوانين كل بمد لدواعي إقتصادية واجتماعية وصحية
وأمنية  .فمن الدول من تحرم العامل األجنبي من مزاولة نشاطو في بعض المين داخل
أراضييا وتجعميا مقصورة عمى الوطنيين  .وىناك دول تشترط حصول األجنبي عمى إذن
مسبق وموافقة أمنية ليتسنى لو اإلشتغال عاى أراضييا مثل العراق.
ففي العراق يجوز لمعامل األجنبي أن يعمل في العراق بعد حصولو عمى إجازة
عمل من و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية تأذن لو بمزاولة العمل بداخمو ،إضافة الى
حصولو عمى موافقة أمنية من و ازرة الداخمية تسمح لو باإلقامة عمى أراضيو ،مع ضرورة
قيام و ازرة الصحة بفحص العامل األجنبي قبل وبعد دخولو العراق خشية إنتقال األمراض
المتوطنة الى البمد ،ولمتأكد من سبلمتو الصحية.
ويستثنى من شرط الحصول عمى إجازة العمل العمال األجانب الذين يعممون في
العراق لمدة التزيد عمى ( )30يوما بصفة خبراء أو فنيين  .ويأتي ىذا اإلستثناء بالنظر
الى طبيعة عمل ىؤالء العمال  .فوجودىم ضروري داخل المشروع ،وعمميم اليؤدي الى
مزاحمة األيدي العاممة العراقية ،ىذا باإلضافة الى قصر مدة عمميم.
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المقدمة
إن لمعامل األجنبي حق ممارسة العمل في غير بمده شأنو في ذلك شأن
الوطنيين .مادام القانون خاليا من نص يحرميم من ذلك  .غير ان ىناك نصوصا كثيرة
شرعتيا الدول ،تأمينا إلقتصادياتيا وحفاظا عمى أمنيا الوطني ونظاميا اإلجتماعي،لتحد
فييا من حرية ممارسة العمل األجنبي،وتقيد حق العامل األجنبي من ممارسة نشاطو
خارج بمده  .فنجدىا مثبل تخص بعض المين بالوطنيين وتحرم األجانب منيا،أو تشترط
لممارسة العامل األجنبي ليا الحصول عمى إذن مسبق إلى جانب الموافقة األمنية
لدخول البمد كما ىو الحال بالنسبة لمعراق.
فاألصل أن األعمال والمين في العراق جميعيا من حق العراقيين وحدىم سواء
كان العامل فييا مشموال بأحكام قانون العمل ام غير مشمول بو  .ولكن إستثناء من ىذا
األصل يجوز السماح لؤلجانب بممارسة المين في العراق بعد حصوليم عمى إذن
بالعمل واإلقامة،أو كان مسموح ليم بذلك بموجب معاىدة أو إتفاقية يكون العراق طرفا
فييا  .وبناء عمى ذلك اليجوز إعطاء اإلذن باإلقامة لؤلجانب الذين يقصدون العراق
لممارسة عمل أو مينة مسموحا ليم بمزاولتيا فيو إذا لم يحصموا عمى إجازة بالعمل من
السمطة المختصة المتمثمة بو ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية،وعمى الموافقة األمنية
الصادرة من و ازرة الداخمية.
ويستثنى من الحصول عمى اإلجازة األجانب المذين التتجاوز مدة عمميم شي ار
واحدا  .وقد رسمت تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق

()1

اإلجراءات البلزمة

لحصول العامل األجنبي عمى إجازة العمل،وما إذا كان طالبا لمعمل وىو في العراق أم
كان في خارجو .فالتشغيل إذن ىو توفير العامل لمعمل الذي العامل لو،وتوفير العمل
لمعامل الذي العمل لو .فإذا ماإشتغل العامل تمقى عمى عاتقو جممة من اإللتزامات التي
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البد من أن يقوم بيا،إضافة إلى قيام صاحب العمل بإلتزاماتو إذا ماإشتغل عنده العامل
األجنبي  .وتدور مشكمة البحث حول القيود التي تفرضيا الدولة بموجب القانون عمى
حرية إشتغال العامل األجنبي لدييا .وىذا ينبع من عدم مساواة العامل األجنبي بالعامل
العراقي والعربي من حيث الحقوق والواجبات.
ونظ ار إلىمية الموضوع في الوقت الحاضر،خصوصا أن العراق مقبل عمى
دخول اليد العاممة األجنبية إليو بعده مرتعا خصبا لئلستثمار،واعادة إعمار البنى التحتية
التي تحتاج إلى الخبرة األجنبية بجانب تشغيل عدد أكبر من العمال العراقيين،وكل ذلك
يسيم في إمتصاص حجم البطالة التي تنخر في جسد اإلقتصاد العراقي.
ومن أجل ذلك فقد آثرنا تقسيم ىذا البحث إلى فصمين،الفصل األول مخصص
لتعريف التشغيل،ومعرفة الشروط الواجب توافرىا في تشغيل العامل األجنبي في
العراق.ثم الفصل الثاني فمخصص إلجراءات تشغيل العامل األجنبي في العراق .وتختمف
إجراءات حصول العامل األجنبي الموجود في خارج العراق عمى إجازة العمل عنو فيما
لو كان موجودا في داخمو.ثم نعرض في الفصل نفسو اآلثار المترتبة عمى تشغيل العامل
األجنبي من خبلل دراسة واجبات العامل األجنبي،وواجبات صاحب العمل .ثم نختتم
البحث بالنتائج والمقترحات حول الموضوع.
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الفصل األول
تعريف التشغيل وشروطه بالنسبة للعامل األجنبي في العراق
أجاز قانون العمل العراقي لمعامل األجنبي أن يشتغل في العراق،إال إن ىذا
اإلشتغال اليكون بصورة مطمقة بل مقيد بشروط وضعيا القانون،وبدونيا اليستطيع
األجنبي العمل في العراق.
ومن أجل اإلحاطة بالموضوع فقد عزمنا تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين،األول
مخصص لتعريف التشغيل،والثاني لشروط تشغيل العامل األجنبي في العراق.
المبحث األول
تعريف التشغيل
التشغيل ()fonctionnementفي المغة ىو مصدر شغل ويعني العمل وجمعو
أشغال.فتقول شغمت فبلنا أي إستعممتو.والتقل أشغمتو إلنيا لغة رديئة.

()2

أما المعنى اإلصطبلحي لمتشغيل فيو توفير العمل لمعامل الذي العمل لو،وتوفير
()3

العامل لمعمل الذي العامل لو.

من ذلك نجد أن محور التشغيل ىو العامل والعمل في آن واحد  .وبمعنى أدق
أن التشغيل يتحمل إلى عنصرين ىما العامل والعمل.
والعامل ىو كل شخص طبيعي يؤدي عمبل لقاء أجر،ويكون تابعا في عممو إلدارة
وتوجيو صاحب العمل الذي يقصد بو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عامبل أو
()4

أكثر لقاء أجر
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أما األجنبي ـ فبصورة عامة ـ ىو من اليتمتع بالجنسية الوطنية لدولة من

الدول ( .)5واألجنبي بالنسبة لمعراق ىو كل شخص طبيعي موجود عمى األرض العراقية
(.)6

واليحمل جنسيتيا

وقد ورد في تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق ( )7أن األجنبي ىو (( كل
شخص اليحمل الجنسية العراقية أو الجنسية ألحد األقطار العربية ويرغب العمل في
(.)8

العراق بصفة عامل في القطاع الخاص والمختمط والتعاوني))

ويؤخذ عمى النص المتقدم أنو أطمق لفظة (شخص ) ،فالشخص قد يكون طبيعيا
وقد يكون معنويا ،ولفظ (العامل ) ينصرف إلى الشخص الطبيعي دون المعنوي عمى
إعتبار أن العامل إنسان.
فكان من األصح أن يقيد النص بعبارة (كل شخص طبيعي  )...خصوصا أنو أراد من
األجنبي العامل دون صاحب العمل الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا،
بدليل ما ورد في نياية النص عبارة (..ويرغب العمل في العراق بصفة عامل.)..
في الوقت نفسو إمتاز النص المذكور بتأكيده عمى مبدأ المساواة بين العامل
العراقي والعامل العربي من حيث الحقوق والواجبات التي قررىا قانون العمل العراقي

النافذ( .)9إذ جعل العامل أجنبيا إذا كان اليحمل الجنسية العراقية أو جنسية أحد األقطار

العربية.
إذن العامل األجنبي بالنسبة لمعراق ىو كل شخص طبيعي اليحمل الجنسية العراقية وال
جنسية أحد األقطار العربية ،ويرغب بمزاولة العمل في العراق في القطاع الخاص أو
المختمط أو التعاوني لقاء أجر ،ويكون تابعا في عممو إلدارة وتوجيو صاحب العمل.
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وأما العنصر اآلخر لمتشغيل فيو العمل ،والعمل ىو كل نشاط يقوم بو العامل أو
جيد مقابل أجر ،ويوضع في خدمة صاحب العمل ،سواء كان الفعل إيجابيا أم
سمبيا(.)10

ويعاب عمى ماورد في تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق أنيا عرفت

العمل بأنو ( كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختمط والتعاوني )( .)11ووجو
اإلنتقاد ىو أنيا عرفت العمل بأنو عمل ،فيكون ىذا الصنيع كمثل من عرف الماء بعد
الجيد بالماء ،في حين أن من شروط التعريف أن اليكون بالمرادف من الناحية
المنطقية  .إضافة إلى أن ىذا التعريف غامض ،فمم يوضح معنى العمل بصورة دقيقة
لذلك ىو خالف شرط الوضوح في التعريف(.)12

من زاوية أخرى ،فقد ورد في النص المذكور أن العمل يمارس من قبل القطاع
الخاص والمختمط والتعاوني ،في حين أن من يمارس العمل في ىذه القطاعات ىو
العامل  .فيذه القطاعات التي يسري عمييا قانون العمل ىي صاحبة عمل ،ويكون من
يعمل فييا عامبل وفق القانون  .في حين أن النص المذكور جعل تمك القطاعات ىي
العامل ،وىو أمر يرفضو القانون والمنطق  .لذلك نرى أن التعريف المناسب لمعمل ىو
كل نشاط يمارسو العامل في القطاع الخاص والمختمط والتعاوني مقابل أجر.
لقد حظي موضوع التشغيل باإلىتمام عمى الصعيد الدولي ،إذ أصدرت منظمة
العمل الدولية بيذا الشأن إتفاقيتين ،األولى ىي اإلتفاقية الدولية رقم ( )88لسنة 1948
الخاصة بتنظيم مصمحة اإلستخدام ( .)13فنصت عمى إلزام كل عضو تطبق عميو

يؤمن تنظيم مصمحة إستخدام مجانية يكون واجبيا تأمين
اإلتفاقية (ومنيا العراق ) أن ّ
تنظيم شؤون التشغيل بالتعاون مع الييئات العامة والخاصة التي يعنييا األمر  .فيي
تساعد عمى توفير العمل لمعمال وتوفير العمال ألصحاب العمل ،وتعمل عمى إلحاق
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العمال بدورات التدريب الميني عند الحاجة  .ونصت أيضا عمى تشكيل لجان إستشارية
لغرض إبداء الرأي وتقديم المشورة في شؤون التشغيل.
أما اإلتفاقية الثانية فيي اإلتفاقية الدولية رقم ( )122لسنة  1964الخاصة بسياسة

اإلستخدام( .)14وقررت أن من أىداف سياسة التشغيل توفير العمل لمراغبين فيو ،وتوفير
حرية إختيار العمل بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة السياسية.
المبحث الثاني
شروط تشغيل العامل األجنبي في العراق

يشترط عمى األجنبي الذي يريد مزاولة العمل في العراق أن يحصل عمى وثيقة

رسمية صادرة من و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية تسمى بإجازة العمل ( .)15ىذه اإلجازة
ىي الضوء األخضر أو اإلذن المنوط لمعامل األجنبي في أن يمارس عمبل معينا في
العراق ،وتمنح من قبل وزير العمل والشؤون اإلجتماعية أو من يخولو بذلك ( .)16فبل

يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختمط والتعاوني تشغيل أي أجنبي غير

مرخص بإجازة عمل (.)17وبخبلف ذلك يواجو المخالف عقوبة الحبس لمدة التقل عن
شير والتزيد عمى ستة أشير مع غرامة التقل عن ()30000دينار والتزيد

عمى ( )300000دينار ( .)18وتكون مدة ىذه اإلجازة بعد منحيا لمعامل األجنبي سنة
واحدة قابمة لمتجديد عند الحاجة ،وعمى العامل األجنبي أن يطمب تجديدىا عن طريق
صاحب العمل قبل شير كحد أدنى يبدأ من تأريخ إنتياء نفاذىا(.)19

ويراعى في منح إجازة العمل الصالح العام وعدم مزاحمة األيدي العاممة في العراق  .فإذا
أثبت صاحب العمل حاجة المجتمع لخدمات العامل األجنبي في أغمب المشاريع مع
عدم وجود من يحل محمو من العراقيين أو قمة عددىم في ذلك المشروع ،عندئذ تمنح
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إجازة العمل ( )permis du travailلمعامل األجنبي  .لذلك أورد وزير العمل والشؤون

اإلجتماعية العراقي قيدين()20يجب مراعاتيما عند منح إجازة العمل ىما:

أوال :مدى حاجة العراق إلى األيدي العاممة األجنبية في ضوء ما يتطمبو اإلقتصاد
الوطني ،وحسب متطمبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل
والضمان اإلجتماعي في بغداد ،وأقسام العمل والضمان اإلجتماعي في المحافظات.
من ذلك نجد بأنو اليجوز مزاحمة األجنبي لؤليدي العاممة العراقية في البمد ـ كما
ذكرنا ـ إال إذا إستدعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك بحسب متطمبات اإلقتصاد الوطني،
أما إذا إنتفت الحاجة لمعمل األجنبي في العراق فبل تمنح إجازة العمل لمعامل األجنبي .
وتقدر و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية في العراق حاجتيا لمعامل األجنبي أو عدم
حاجتيا لو عن طريق دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في بغداد ومكاتبيا في
المحافظات بحسب متطمبات كل محافظة لذلك.
وأرى أنو من الضروري اليوم تشغيل العامل األجنبي في العراق ،وذلك لحاجة
اإلقتصاد الوطني إليو في أغمب المشاريع  .فيناك مشاريع عمبلقة إلعمار البنى التحتية
تحتاج إلى وجود الخبرة األجنبية في إنجازىا ،إلى جانب تشغيل عدد أكبر من األيدي
العاممة العراقية التي ىي بأمس الحاجة لمخبرة األجنبية  .وىذا الوضع سوف يؤدي إلى
إمتصاص خطر البطالة المستشري في جسد اإلقتصاد الوطني .فبل يمكن بناء اإلقتصاد
والحركة العمالية ميممة أو تعمل دون خبرة  .لذلك إذا أردنا النيوض باإلقتصاد العراقي
فنحتاج إلى العمل األجنبي بإستمرار.
وأقترح أن تقوم و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية بالتنسيق مع و ازرات أخرى لوضع
برنامج معين ينظم عممية إستيراد العامل األجنبي من الخارج ،دون أن تكون عممية
إستيرادىم بطريقة عشوائية غير منظمة كما يحصل اليوم في بعض المين أو مشاريع
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العمل  .إذن العراق اليوم بحاجة إلى الخبرة األجنبية خصوصا أنو صالح ألن يكون
أرضا خصبة أو سوقا واسعا لئلستثمار في الوقت الراىن.
وقد إستثنت المادة (/11ثانيا) من التعميمات العمال األجانب الذين يستقدمون لمدة
التزيد عمى ( )30يوما لمعمل في العراق بصفة خبراء أو إلغراض الصيانة أو اإلدامة
أو تقديم المشورة الفنية وغير ذلك من األعمال ،إستثنتيم من نص المادة (/4أوال) من
التعميمات بإعتبار أن طبيعة عمميم اليؤدي إلى مزاحمة األيدي العاممة العراقية ،إضافة
إلى ضرورة وجودىم في المشروع.
ثانيا  :تأييد الدوائر األمنية المختصة عمى عدم وجود مانع أمني من إشتغال الشخص
األجنبي في العراق.
أن ىذا التأييد تصدره و ازرة الداخمية في العراق،فيي الجية األمنية المسؤولة عن

وجود أو عدم وجودما يمنع من العمل األجنبي في البمد ( .)21وتتحمل مسؤوليتيا في

دخولو العراق واقامتو فيو بصورة غير مشروعة  .فإذا ثبت ذلك عمى العامل األجنبي
عندئذ تمغى إجازة العمل أو تسحب منو ومن ثم يحال لممساءلة القانونية  .فالعامل
األجنبي ال يستطيع دخول العراق والعمل فيو إالّ بموافقة أمنية ،ومن ثم ال تمنح إجازة
العمل إالّ بعد منح الموافقة األمنية لمعامل األجنبي بدخولو واشتغالو في العراق  .وىو

أمر جيد إذا طبق بأمانة ونزاىة ،فبل بد من أخذ الحيطة والحذر من إستخدام العامل
األجنبي في العراق خصوصا من الناحية األمنية ،فقد يكون األجنبي جاسوسا يعمل
لمصمحة جية معينة ويدخل العراق بصفة عامل لديو رغبة العمل فيو ،وعن طريق إجازة
العمل يمارس عدوانيتو عمى البمد ،وىو ما يحصل اليوم في ىذا القطر الجريح  .لذلك
ندعو الجيات األمنية أن تمارس دورىا األمني وأن تنيض بمسؤوليتيا من خبلل عدم
منح الموافقة األمنية ألي شخص ميما كانت خبرتو إالّ بعد التأكد من سبلمة نواياه تجاه

البمد ،خصوصا أن العراق قد فتح باب اإلستثمار أمام الشركات العالمية عمى مصراعيو
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لمعمل عمى أراضيو .إضافة إلى ىذين القيدين أرى من الضروري أن تفرض و ازرة العمل
والشؤون اإلجتماعية قيدا ثالثا أال وىو المعاممة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إلييا
األجنبي ،عمى أن يكون ىذا الشرط قاببل لئلعفاء منو بالنسبة لبعض الفئات التي يكون

وجودىا ضروريا في قطاعات العمل العراقية ،وذلك أسوة ببقية البمدان العربية ()22مثل
مصر ولبنان واألردن .إضافة إلى أن شرط المعاممة بالمثل ىو وسيمة من وسائل
إكتساب العامل العراقي لمخبرة األجنبية إذا ما عمل خارج العراق.

ويمكن إلغاء إجازة العمل بعد منحيا لمعامل األجنبي في أية لحظة وفي أي وقت
كان إذا ثبت أن المعمومات والمستندات المطموبة عن منح ىذه اإلجازة غير صحيحة .
كأن تكون المعمومات التي أدلى بيا العامل األجنبي عند تقديمو طمب الحصول عمى
إجازة العمل وىمية أو كاذبة أو غير دقيقة ،أو إذا كانت المستندات المقدمة من العامل
األجنبي مزورة.
وتمغى إجازة العمل أيضا إذا أصبح وجود العامل األجنبي في العراق مض ار بالمصمحة
العامة ( .)23كأن يؤدي وجوده إلى زعزعة اإلقتصاد الوطني ،أو نقل بعض العادات

السيئة ونشرىا في البمد مما ينعكس سمبا عمى سموك وأخبلق عامة الناس  .أو نقل
العدوى بين المواطنين إذا كان العامل األجنبي يحمل بعض األمراض المتوطنة في بمده

األصمي ( .)24واليوم نحن نواجو وباء عالميا وىو ( إنفبلون از الخنازير ) فبل بد أن تقوم

الجيات الصحية بمتابعة الموضوع من خبلل إجراء الفحوصات الطبية البلزمة وعدم
التياون عنيا لئلحتراز من عدم إنتشار المرض في ىذا البمد  .ومن ثم عدم السماح ألي
عامل أجنبي مريض بمرض قد يفتك بالمجتمع وميما كانت خبرتو من اإلشتغال داخل
العراق ،وسحب إجازة العمل من أي عامل أجنبي مصاب بمرض خطير عمى المجتمع
وعزلو لمحد من إنتشار المرض داخل البمد  .لذلك من الضروري التحوط من إستخدام
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العامل األجنبي في العراق من كل النواحي ،اإلقتصادية والصحية واإلجتماعية واألمنية
والثقافية.
إن العامل األجنبي إذا ما ثبتت سبلمتو األمنية والصحية وحصل عمى إجازة عمل
في العراق يجوز لو أن يباشر عممو تحت إمرة صاحب العمل وىو بيذا يخضع لقانون

العمل العراقي وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي لمعمال (  .)25وتدفع عنو اإلشتراكات

بإستثناء ما يتعمق بفرع التقاعد ،فبل يستفيد من تقديماتو لسريانو عمى العراقيين دون
غيرىم  .وقد إنضم العراق بقانون رقم ( )6لسنة  1940إلى اإلتفاقية الدولية التي تشبو
العمال األجانب بالوطنيين فيما يتعمق بالتعويض عن اإلصابات واألمراض المينية
والتسممات بسبب العمل  .وبذلك فقد أقر مبدأ المساواة بين األجنبي والوطني في منحو

حق اإلفادة من الضمان اإلجتماعي(.)26
وتشترط بعض الدول

()27

إلفادة العامل األجنبي من الضمان اإلجتماعي وجود

المعاممة بالمثل ،أي إنيا التسمح لؤلجنبي باإلستفادة منو إالّ إذا كانت دولتو تسمح

ألبنائيا بذلك.

وتجدر اإلشارة إلى أن العامل األجنبي ولو كان مقيماً في العراق اليجوز لو أن يمتمك
أسيماً أو حصصاً في شركة عراقية ( .)28فقانون الشركات العراقي قصر األمر بالعراقي

ومواطني األقطار العربية()29وذلك إلعتبارات قومية.

وقد إستثنت المادة (/11أوالً) من تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق

()30

الفئات اآلتية من سريان أحكام ىذه التعميمات عمييم ،وىم:

1ـ العاممون لدى الييئات الدولية والبعثات الدبموماسية والقنصميات التجارية واألجنبية
المعتمدة في العراق .فيؤالء التسري عمييم التعميمات بسبب صفتيم الدبموماسية وتمتعيم
بالحصانة المستمدة من ىذه الصفة.
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2ـ األجانب الذين تسمح ليم القوانين واإلتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تكون الحكومة
العراقية طرفاً فييا بممارسة األعمال في العراق  .فيؤالء التسري عمييم التعميمات بسبب
إلزامية المعاىدة منذ لحظة التصديق عمييا  .فيي بمثابة قانون داخمي لمدولة الموقعة

عمييا ،لذلك يجب مراعاة ما ورد فييا عند دخوليا حيز التنفيذ.
3ـ األجانب المشتغمون لدى الحكومة .فيؤالء التسري عمييم التعميمات لصفتيم الخاصة،
فتحكميم العقود المبرمة مع الحكومة.
الفصل الثاني
إجراءات تشغيل العامل األجنبي في العراق واآلثار المترتبة عميو إن العامل
األجنبي إذا ما رغب بمزاولة العمل في العراق يتحتم عميو أن يحصل عمى إجازة عمل
تأذن لو بذلك ،وال يناليا إالً إذا قام بسمسمة من اإلجراءات األصولية ،فإذا حصل عمى
إجازة العمل جاز لو اإلشتغال في العراق تحت توجيو واشراف صاحب عمل معين  .ومن

ثم تترتب عميو وعمى صاحب العمل جممة من الواجبات ال بد من القيام بيا  .ومن أجل
تفصيل الموضوع ،فإننا سنوزع ىذا الفصل عمى مبحثين ،األول سنتناول فيو إجراءات
تشغيل العامل األجنبي في العراق ،أما الثاني فسنتناول فيو اآلثار المترتبة عمى تشغيل
العامل األجنبي.
المبحث األول
إجراءات تشغيل العامل األجنبي في العراق
إن العامل األجنبي الذي يرغب بمزاولة العمل في العراق قد يكون موجوداً في

خارج العراق وقد يكون موجوداً في داخمو ،وسواء كان في خارج العراق أم في داخمو

البد لو من أن يحصل عمى إجازة عمل تجيز لو اإلشتغال في العراق .وحتى يحصل
عمى ىذه اإلجازة يستوجب أن يقوم بسمسمة من اإلجراءات ،ىذه اإلجراءات تختمف من
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حيث وجود األجنبي في خارج العراق عنو عما إذا كان في داخمو .ولذلك سوف نوزع
ىذا المبحث عمى مطمبين ،األول يتناول إجراءات حصول العامل األجنبي الموجود في
خارج العراق عمى إجازة العمل ،والثاني يتناول إجراءات حصول العامل األجنبي الموجود
في داخل العراق عمى ىذه اإلجازة.

المطمب األول
إجراءات حصول العامل األجنبي الموجود في خارج العراق عمى إجازة العمل
ذكرنا أن إجازة العمل ىي وثيقة رسمية تصدر من و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية .وال
يجوز لصاحب العمل في العراق تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يكن قد حصل عمى مثل
ىذا الترخيص .ومن ىنا يثار السؤال اآلتي :كيف يحصل العامل األجنبي الموجود في
خارج العراق عمى ىذه اإلجازة؟
ولئلجابة نقول أن العامل األجنبي الموجود في خارج العراق إذا رغب بمزاولة

العمل فيو فبل بد من إتباع اإلجراءات ( )31اآلتية التي تمكنو من الحصول عمى إجازة
العمل:
1ـ أن يتقدم بطمب تحريري معنون إلى و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية في العراق عن
طريق الممثميات العراقية ( السفارات والقنصميات العراقية ) في الخارج ،أو عبر وكيمو
إن كان لو وكيل رسمي فيو ،أو بواسطة صاحب العمل الذي يبغي
الرسمي في العراق ْ
إلى تشغيمو لديو في العراق كنائب عنو .ويتضمن الطمب جميع المعمومات المتعمقة
بيوية ومؤىبلت العامل األجنبي ،وتوثق تمك المؤىبلت بالشيادات التي حصل عمييا
والمستندات المتوفرة لديو التي تثبت صحة مؤىبلتو لمعمل المطموب .أما المعمومات
الخاصة باليوية فتشمل إسم األجنبي الكامل ،وعمره ،وجنسيتو ،واذا كانت لو أكثر من
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جنسية فيؤخذ بالجنسية الفعمية( .)32وكذلك يذكر نوع العمل الذي يرغب العامل األجنبي
بمزاولتو ،ومدة ذلك العمل ،إضافة إلى بيان إسم صاحب العمل الذي يروم العامل
اإلشتغال لديو في العراق،وعنوانو الكامل في العراق.
2ـ تقوم دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في بغداد ،وأقساميا في المحافظات بالتثبت
من المعمومات والبيانات الخاصة باألجنبي ومدى صحتيا عمى أرض الواقع ،إضافة إلى
تأكدىا من الشروط القانونية الواجب توفرىا في عمل األجنبي داخل العراق.
وتكون جميع خدمات أقسام العمل والضمان اإلجتماعي في ذلك مجانية ( .)33ومن ثم
اليجوز ألي شخص أن يتقاضى من العامل األجنبي ـ وحتى غير األجنبي ـ مقابل
تشغيمو أي أجر أو تعويض.
فإذا ما تمت اإلجراءات المذكورة فإن دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في بغداد،
وأقساميا في المحافظات العراقية توافق عمى عمل األجنبي في العراق ،وتقوم بمفاتحة
السمطات المختصة ومنيا و ازرة الداخمية لمتأكد من موافقتيا األمنية ،وو ازرة الخارجية

لمنح العامل األجنبي سمة الدخول ( )34إلى العراق  .فإذا ما دخل األجنبي إلى األراضي
العراقية بصورة مشروعة فيتوجب عميو مراجعة دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في
بغداد ،أو أقساميا في المحافظات خبلل مدة سبعة أيام من تأريخ دخولو العراق لغرض
التأشير واستكمال إجراءات منح اإلجازة من و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية.
ولم تنص التعميمات الصادرة بيذا الشأن عمى المدة أو الفترة التي ينبغي أن تبت
فييا و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية بالطمب المقدم إلييا من األجنبي  .وىل أن قرارىا
في ذلك يكون قطعياً أم قاببلً لمطعن فيو ؟ لذلك نوصي أن تتضمن تعميمات جديدة ذلك

األمر .وعند إكتمال كل اإلجراءات تمنح إجازة العمل لمعامل األجنبي ومدتيا سنة واحدة
()35

قابمة لمتجديد عند الضرورة
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المطمب الثاني

إجراءات حصول العامل األجنبي الموجود في داخل العراق عمى إجازة العمل إذا
كان األجنبي موجوداً في داخل العراق ورغب بمزاولة العمل فيو فبل بد من أن يحصل
عمى إجازة عمل ،ويناليا إذا قام باإلجراءات الآلتية(:)36

1ـ تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت دخولو لمعراق واقامتو فيو بصورة مشروعة .
ومنيا جواز السفر ،فيجب أن يكون صحيحاً ومؤش اًر عميو بسمة الدخول أو الخروج ،وأن

يكون سارياً المفعول وصاد اًر من سمطة مختصة .ويمكن أن تقوم مقام جواز السفر وثيقة

سفر مؤشر عمييا بسمة الدخول من قبل القنصل العراقي أو َمن يقوم مقامو ( .)37ويعفى
األجنبي من كل ذلك إذا وجدت إتفاقية تنص عمى اإلعفاء ويكون العراق طرفاً فييا ،أو

بمقتضى قرار من قبل الوزير المختص ( .)38وقد ألزم قانون اإلقامة العراقي األجنبي

بتسجيل خبر وصولو خبلل مدة خمسة عشر يوماً من تأريخ وصولو العراق ( .)39ويكون
التسجيل في المطارات أو الموانئ أو المحطات.

2ـ أن يتقدم العامل األجنبي بطمب تحريري ( مكتوب ) إلى دائرة العمل والضمان
اإلجتماعي في بغداد ،أو أقساميا في المحافظات ،أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم
تشغيمو  .ويتضمن الطمب جميع المعمومات المتعمقة بمؤىبلتو المينية ،موثقاً ذلك

بالشيادات والمستندات المتوفرة لديو ،مع بيان كامل عن ىويتو وما تتضمنو من إسمو
الكامل ،وعمره ،وجنسيتو ،ونوع العمل ومدتو ،واسم صاحب العمل وعنوانو الكامل في
العراق  .وتقدم دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في بغداد وأقساميا في المحافظات

خدماتيا بالمجان ـ كما ذكرناـ
واذا ما إستكمل العامل األجنبي المتوطن في العراق تمك اإلجراءات فيمنح إجازة
العمل من و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية إذا تطمبت حاجة اإلقتصاد الوطني لؤليدي
العاممة األجنبية ،وعدم ممانعة الدوائر األمنية في العراق من إشتغال األجنبي فيو  .ولم
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تحدد ىذه التعميمات الفترة الزمنية التي يبت فييا وزير العمل والشؤون اإلجتماعية
بالطمب المقدم إليو من العامل األجنبي الموجود داخل العراق  .لذلك نوصي بإدراج ذلك
في تعميمات جديدة كما أشرنا.
()40

وقد إستثنت المادة ( /11ثانياً )

من التعميمات العمال األجانب الذين

يستقدمون لمدة التزيد عمى ( )30يوماً لمعمل في العراق بصفة خبراء أو إلغراض

الصيانة أو اإلدامة أو تقديم المشورة الفنية وغير ذلك من األعمال  .ىؤالء مستثنون من

اإلجراءات المذكورة التي نصت عمييا المادة ( )6من التعميمات ،وخصوصاً ما يتعمق

بإجراءات حصول العامل األجنبي الموجود في خارج العراق عمى إجازة العمل.

ويأتي ىذا اإلستثناء الجزئي ليؤالء الفئة من العمال األجانب نتيجة قصر المدة
التي يعممون فييا في العراق ،فبل داعي إلجازة عمل تأذن ليم بممارسة النشاط في
العراق  .وأرى أن يحصل ىؤالء الفئة من العمال عمى موافقة أمنية لدخوليم العراق دون
أن يكونوا أح ار اًر في الدخول ،وأن يخضعوا لفحص طبي خشية إنتقال األمراض من بمد
إلى آخر.

إضافة لذلك فإن ىذه الفئة من العمال إستثنتيم التعميمات من اإلجراءات
المنصوص عمييا في المادة ( )6بسبب طبيعة عمميم  .فيؤالء دخموا العراق أما بصفة
خبراء في العمل مما ينعكس إيجاباً عمى العامل العراقي بتطوير ورفع درجة خبرتو
وميارتو في المشروع.

وقد يأتون إلى العراق لصيانة اآلالت والمكائن العاطمة عن العمل والتي
اليستطيع العامل العراقي تصميحيا أو صيانتيا لقمة خبرتو فييا.
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أو إلدامة تمك المكائن واآلالت لتبقى في حالة إشتغال مستمر والمحافظة عمييا
دون عطل  .أويأتون لتقديم المشورة الفنية والنصح واإلرشاد والتوجيو بسبب خبرتيم في
العمل ،وغير ذلك من األعمال التي تنفع المشروع وترفع من درجة كفاءة العامل.
بناء عمى طمبو فيجوز لو
إن العامل األجنبي إذا ما حصل عمى إجازة العمل ً
عندئذ أن يمارس العمل المطموب في العراق لمدة سنة قابمة لمتجديد عند الضرورة  .ولكن
يمكن إلغاء ىذه اإلجازة في أي وقت إذا ثبت أن المعمومات والمستمسكات عن طمب
اإلجازة غير صحيحة ،وكذلك إذا أصبح وجود العامل األجنبي مض اًر بالصالح العام
لمبمد(.)41

المبحث الثاني
اآلثار المترتبة عمى تشغيل العامل األجنبي
بعد حصول العامل األجنبي عمى إجازة عمل تأذن لو بالعمل في العراق تحت
توجيو واشراف صاحب العمل ،فإن ذلك الوضع ينشئ واجبات عمى العامل األجنبي
وعمى صاحب العمل ،ومن المعروف أن واجبات أحد الطرفين ىي حقوق لمطرف
اآلخر  .وعمى ذلك سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين ،األول نتناول فيو واجبات العامل
األجنبي ،والثاني نتناول فيو واجبات صاحب العمل.
المطمب األول
واجبات العامل األجنبي
يمتزم العامل األجنبي عند إشتغالو في العراق بتأدية الواجبات اآلتية(:)42
1ـ التخمي عن العمل عند إنتياء مدة نفاذ اإلجازة ما لم تجدد.
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إن العامل األجنبي يمتزم بأداء عمل معين لصاحب العمل ،وال يجوز لؤلخير
إلزام العامل بأداء عمل غير متفق عميو وفقاً لمقواعد العامة  .فإذا ما إنتيت مدة نفاذ

إجازة العمل (سنة كاممة ) فيتوجب عمى العامل األجنبي أن يترك العمل ،أما إذا جدد
اإلجازة لمدة أخرى فيبقى في عممو إلى حين إنتياء المدة المجددة  .واليجوز لؤلجنبي
الذي لديو عقد عمل مغادرة جميورية العراق إال بعد حصولو عمى سمة المغادرة من
السمطة المختصة التي عمييا التثبت من براءة ذمتو إستناداً الى وثيقة صادرة من الجية

التي كان يعمل لدييا  .والمقصود بسمة المغادرة ىو موافقة السمطات المختصة عمى
مغادرة األجنبي أراضي جميورية العراق وتؤشر في جوازه أو وثيقة سفره .
2ـ أن يقدم العامل األجنبي الفني (صاحب إختصاص في عمل معين ) تعيداً خطياً
(تحريرياً ) بتدريب عامل أو أكثر من العمال العراقيين المتواجدين في المشروع عمى

العمل الذي يمارسو خبلل مدة اإلجازة  .ومن ىنا تبرز أىمية وجود العامل األجنبي في

العراق ما دام ذلك يصب في مصمحة العامل العراقي واإلقتصاد الوطني عمى حد سواء .
فالعامل األجنبي سوف يقدم خبرتو في مجال إختصاصو في عمل معين لعدد مناسب

من العمال العراقيين داخل المشروع الذي يعمل فيو من خبلل تدريبيم ( .)43وياحبذا لو
يتم تعيين مساعد لؤلجنبي من بين العمال العراقيين لمتمرين عمى العمل الذي يقوم بو
األجنبي.
ـ المطمب الثاني ـ
واجبات صاحب العمل
عمى صاحب العمل الذي يعمل لديو عامل أجنبي في العراق القيام بالواجبات

اآلتية(:)44
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1ـ إخبار دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في بغداد أو أقساميا في المحافظات عند
ترك العامل األجنبي عممو قبل إنتياء مدة اإلجازة وذلك من أجل التحوط ومعرفة أسباب
ذلك الترك .وعمى صاحب العمل إخبار الدائرة نفسيا عند إنتياء خدمة العامل األجنبي،
أو إنتياء مدة إجازتو( سنة كاممة ) ،فبل يجوز لؤلجنبي ـ كما ذكرنا ـ البقاء أو اإلستمرار
في العمل إذا إنتيت مدة إجازتو  .ولعل اليدف من إخبار صاحب العمل دائرة العمل
والضمان اإلجتماعي بإنتياء مدة إجازة األجنبي ىو إلنياء خدمات العامل أو لتجديد
مدة إجازتو إذا طمب العامل األجنبي ذلك ،ووجدت ضرورة لمتجديد  .كذلك يقع عمى
عاتق صاحب العمل إخبار دائرة العمل والضمان اإلجتماعي بمغادرة العامل األجنبي
العراق ،فكما يكون ليا العمم بدخولو البد أن تعمم بخروجو أيضا من المنافذ المشروعة
لمبمد.
2ـ أن يمسك سجبلً تدون فيو المعمومات البلزمة عن العمال األجانب  .ويتضمن السجل
إسم العامل األجنبي الكامل ،وجنسيتو ،ونوع العمل الذي يمارسو ،وعمره ،ومقدار أجره،

وغير ذلك من المعمومات الشخصية.
3ـ اإلحتفاظ بإجازة العمل لديو واعادتيا إلى دائرة العمل والضمان اإلجتماعي في أمانة
بغداد وأقساميا في المحافظات عند إنتياء عقد العمل ألي سبب كان  .فبل يجوز أن
تبقى إجازة العمل في حيازة العامل األجنبي تجنباً لتزويرىا أو التبلعب بمدتيا ،ثم أن
ىذه اإلجازة ىي معيار يميز العامل األجنبي من غيره ،لذلك عمى صاحب العمل

اإلحتفاظ بيا أثناء مدة عمل األجنبي ،واعادتيا إلى دائرة العمل والضمان اإلجتماعي
عند إنتياء ىذه المدة ألي سبب كان.
إن مخالفة الواجبات المذكورة تعرض صاحب العمل لعقوبة الحبس مدة التقل عن شير
وال تزيد عمى ستة أشير ،وبغرامة التقل عن ( )30000دينار وال تزيد عمى ()300000
دينار(.)45
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الخاتمة

يبق في مختتمو إالّ أن نكتب ما
وىكذا نكون قد وصمنا إلى نياية البحث ،ولم َ
توصمنا إليو من نتائج ،وما نوصي بو من مقترحات.
أوالًـ النتائج:
لعل من أىم نتائج ىذا البحث ىي اآلتي:
1ـ إن العامل األجنبي بالنسبة لمعراق ىو كل شخص طبيعي موجود عمى األرض
العراقية وال يحمل جنسيتيا .وعمى ذلك فما ورد في المادة (/1أوالً) من تعميمات ممارسة

األجانب العمل في العراق غير دقيق  .فقد عرفت األجنبي بأنو (كل شخص )...
والشخص قد يكون طبيعياً وقد يكون معنوياً  .ولفظ (العامل ) ينصرف إلى الشخص

الطبيعي دون المعنوي ،فبل يمكن تصور العامل إالً أن يكون إنساناً  .خصوصاً أنيا

أرادت من األجنبي العامل دون صاحب العمل الذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو

معنوياً بدليل ما ورد في نياية النص عبارة (...ويرغب العمل في العراق بصفة عامل

.)...

2ـ إن العمل ىو كل نشاط يمارسو العامل في القطاع الخاص والمختمط والتعاوني مقابل
أجر  .وعمى ذلك فما ورد في المادة (/1ثانياً ) من التعميمات غير منطقي  .فيذه المادة

عرفت العمل بأنو ( كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختمط والتعاوني ) .أي
إنيا عرفت العمل بأنو(عمل) وىو غير واضح ،فالنص ينتابو الغموض  .إضافة إلى أنو
اليجوز التعريف بالمرادف وىو ما حصل في ىذا النص.
كذلك ذكر النص أن العمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختمط والتعاوني،
في حين أن َمن يمارس العمل في تمك القطاعات ىو العامل ،أما القطاعات المذكورة
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فيي صاحبة عمل بموجب القانون ،ويكون َمن يعمل فييا عامبلً  .فيذا النص جعل تمك
القطاعات ىي العامل وىو مرفوض في المنطق والقانون.
3ـ أن العامل األجنبي اليتساوى مع العامل العراقي والعربي من حيث الحقوق
والواجبات ،بدليل أن العامل األجنبي اليستطيع أن يعمل في العراق ما لم يحصل عمى
إجازة عمل تأذن لو باإلشتغال فيو ،وال يحصل عمييا ما لم يقم بسمسمة من اإلجراءات
القانونية ،إضافة إلى حصولو عمى موافقة أمنية تسمح لو بدخول العراق والعمل فيو  .أما
العامل العراقي والعربي فاألصل في تشغيميم ىو مبدأ حرية التشغيل.
4ـ التمنح إجازة العمل لمعامل األجنبي إذا كان منحيا يضر بالصالح العام لمبمد ،أو
يزاحم األيدي العاممة الوطنية في البمد.
5ـ أن العمال األجانب الذين يستقدمون العراق لمدة التزيد عمى ( )30يوماً لمعمل فيو
بصفة خبراء أو ألغراض الصيانة أو اإلدامة أو تقديم المشورة الفنية وغير ذلك من

األعمال التي تعود بالنفع عمى المشروع ،ىؤالء مستثنون من شرط الحصول عمى إجازة
العمل ،وذلك لضرورة وجودىم في المشروع ،وطبيعة عمميم اليؤدي إلى مزاحمة األيدي
العاممة العراقية ،إضافة إلى قصر مدة عمميم.
6ـ إن العامل األجنبي في العراق مشمول بالضمان اإلجتماعي فيما يتعمق بالتعويض
عن إصابات العمل واألمراض المينية والتسممات الناتجة عن العمل  .إالّ إنو اليشمل

بالتقاعد لسريانو عمى العراقيين فقط.

7ـ اليجوز لمعامل األجنبي أن يمتمك أسيماً أو حصصاً في شركة عراقية  .إنما األمر
مقصور عمى العراقيين والعرب إلعتبارات قومية.

ثانياًـ المقترحات:
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لعل من أىم ما نوصي بو في ىذا البحث المقترحات اآلتية:

1ـ صدور تعميمات جديدة تنظم عمل األجنبي داخل العراق بطريقة تتناغم مع حجم
اإلستثمارات في البمد ،وتخدم عممية النيوض في اإلقتصاد العراقي.
2ـ يستحسن بو ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية أن تنسق مع و ازرات أخرى لوضع برنامج
معين ينظم عممية إستيراد العامل األجنبي من الخارج دون أن تكون عممية إستيرادىم
بطريقة عشوائية غير منظمة تضر بالصالح العام لمبمد.
3ـ تفعيل الدور الرقابي لمدوائر األمنية عمى العامل األجنبي ،وذلك لضرورات أمنية.
4ـ يستحسن أن تفرض و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية قيد المعاممة بالمثل مع الدولة
التي ينتمي ليا األجنبي ،عمى أن يكون ىذا الشرط قاببلً لئلعفاء منو بالنسبة لبعض
الفئات التي يكون وجودىا ضرورياً في قطاعات العمل العراقية.

5ـ من الضروري اليوم أن تقوم و ازرة الصحة بفحص طبي لمعامل األجنبي قبل دخولو
العراق خشية إنتقال األمراض المتوطنة إلى البمد  .واذا دخل العراق البد من أن تقوم
بعممية فحص دوري لو لمتأكد من سبلمتو الصحية  .لذلك ال بد أن تتضمن التعميمات
موافقة و ازرة الصحة إلى جانب الموافقة األمنية التي تميد لحصول العامل األجنبي عمى
إجازة العمل في العراق.
6ـ نوصي و ازرة العمل والشؤون اإلجتماعية أن تحدد في تعميمات جديدة المدة التي
ينبغي أن تبت فييا الو ازرة بالطمب المقدم إلييا من العامل األجنبي الراغب بالعمل في
العراق ،وأن تبين ما إذا كان قرارىا في ذلك قطعياً أم قاببلً لمطعن فيو.
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Abstract
According to the law, a foreign worker has the right to
practice his career outside his origin country just like the rights of
native workers. But this given freedom is not absolute and is
restricted and governed by a certain rules of each country for
different purposes which serve the advantage of that country
such as the purposes of security, economic, socially, healthy, etc. ------------------------------------Some countries prevent the foreign
worker to practice his career and make this career limited for
natives, other countries stipulate the getting of a security
permission in order to allow the foreign worker to work on its
lands. ------------------------------------------------ ------------In Iraq, for
example, the foreign worker can not practice his career unless he
gets a permission from Ministry of Working and Social Affairs who
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allows him to work, moreover, he has to get a security permission
from Ministry of Interior who allows his residence. The Ministry of
Health has to do some continues procedures with the foreign
worker. This Ministry has to make a medical checking for him
before entering the country in order to prove his safety from any
contagion disease which may transfer to the country. After his
entering, this Ministry has to make a periodical checking to ensure
his health. -------------- ---------------The foreign workers who required to work in Iraq as an experts
or technical and intending to work for a limited time (not more
than thirty days) are excepted from the conditions of getting
permission. This exception comes according to the nature of their
inevitable existence in Iraqi projects; furthermore, beside their
short time of working in Iraq, they are not competing Iraqi
workers. ---------------

اليوامش
) 71(  ) من قانون العمل العراقي النافذ رقم152 ( ـ صدرت ىذه التعميمات بموجب المادة1
. المعدل1987 لسنة

 إعداد نديم مرعشمي وأسامو، تقديم عبداهلل العبليمي، الصحاح في المغة والعموم:ـ ينظر2
، فصل الشين،1974 ، المجمد األول، دار الحضارة العربية،بيروت، 1 ط،مرعشمي
.

 ص،حرف البلم
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، دار المعرفة، بغداد،1 ط، قانون العمل،يوسف إلياس.عدنان العابد ود. د: ـ ينظر3
.
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4ـ ينظرفي ذلك  :المادة ( /8ثانيا ) من قانون العمل العراقي النافذ ،ود.صادق ميدي
السعيد،تنظيم العبلقات اإلنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل،الكتاب الثاني من
إقتصاد وتشريع العمل ،بغداد ،1976 ،ص. 191
5ـ ينظر :د .فؤاد شباط ،المركز القانوني لؤلجانب في سوريا ،ببل سنة طبع ،ص.7
6ـ ينظر  :د .حسن اليداوي ،الجنسية ومركز األجانب وأحكاميما في القانون العراقي،
ط ،4جامعة بغداد ،ص.307
7ـ المادة ( /1أوال) من تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق ،العدد ( )18لسنة
 ،1987منشورة في الوقائع العراقية ،العدد( )3175في .1987/11/9
8ـ ينظر في ذلك  :المادة ( )5/1من قانون اإلقامة العراقي النافذ رقم ( )118لسنة 1978
المعدل ،والمادة (/1ط) من قانون اإلستثمار العراقي النافذ رقم ( )13لسنة ،2006
والمادة( )2/1من قانون الجنسية العراقية الممغى رقم( )43لسنة .1963
9ـ المادة( )7عمل عراقي.
10ـ ينظر  :د .جبلل القريشي ،شرح قانون العمل العراقي ،بغداد ،مطبعة األزىر،
 ،1972ص.136
11ـ المادة(/1ثانيا) من تعميمات ممارسة األجانب العمل في العراق.
 12ـ ينظر :د.مصطفى إبراىيم الزلمي ،الصمة بين عمم المنطق والقانون ،بغداد ،مطبعة
شفيق ،1986 ،ص.29
وكذلك د .مصطفى الزلمي ،المنطق القانوني ـ في التصورات ـ  ،ط ،2ص.108
13ـ صادق العراق عمى ىذه اإلتفاقية بالقانون رقم( )11لسنة .1951
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14ـ صادق العراق عمى ىذه اإلتفاقية بالقانون رقم( )195لسنة .1969
15ـ المادة( )23من قانون العمل ،والمادة (/1ثالثا ) من تعميمات ممارسة األجانب العمل
في العراق.
16ـ المادة ()2من التعميمات،وينظر  :حسين عبد المطيف حمدان ،الضمان اإلجتماعي،
منشورات الحمبي الحقوقية ،ص
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17ـ المادة ( )3من التعميمات.
18ـ المادة(/24ثانيا) من قانون العمل  ،والمادة ( )10من التعميمات.
19ـ المادة ( )5من التعميمات ،وينظر  :د .حسن محمد اليداوي ود .غالب عمي
الداودي،القانون الدولي الخاص.278/1 ،
20ـ المادة ( )4من التعميمات.
21ـ ينظر  :د .يوسف إلياس ،قانون العمل ،ط ، 2بغداد ،منشورات مكتبة التحرير،
 ،1980ص .89وكذلك د .محمد حممي مراد ،قانون العمل ،ط ،3القاىرة ،مطبعة
نيضة مصر ،1955 ،ص 191ـ . 192

22ـ ينظر  :تعميمات ممارسة األجانب العمل في مصر رقم ( )263لسنة  ،1960راجع
فتحي عبدالصبور ،الوسيط في عقد العمل الفردي ،ط  ،1مصر ،دار الكتاب العربي،
 296وما بعدىا

 ،1961ص

 .وكذلك د :جبلل العدوي ،قانون العمل ،اإلسكندرية ،منشأة

المعارف ،1967 ،ص 304ـ . 305

23ـ المادة ( )9من تعميمات عدد ( )18لسنة  1987المعدلة بتعميمات رقم ( )4لسنة
 ،1989المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد( )3241في .1989/2/13
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24ـ ينظر  :د .محمد عمي الطائي ،طبيعة المصالح التي يرعاىا قانون العمل رقم ()71
لسنة  1987والموازنة بينيا ،بحث منشور في مجمة القضاء ،العدد  ،4،3،2،1السنة
 ،1999 ،53ص.78
25ـ المادة ( )3من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي لمعمال العراقي النافذ رقم ()39
لسنة .1971
26ـ ينظر :د .حسن اليداوي ،المرجع السابق ،ص.346
27ـ مثل لبنان واألردن ومصر.
28ـ ينظر  :د .باسم محمد صالح ،ود .عدنان أحمد ولي العزاوي ،القانون
التجاري(الشركات التجارية) ،ط ،2بغداد ،المكتبة القانونية ،2007 ،ص.156
29ـ المادة( )12من قانون الشركات العراقي النافذ رقم( )21لسنة .1997
30ـ عدلت ىذه المادة بموجب تعميمات رقم ( )4لسنة  1989الخاصة بممارسة األجانب
العمل في العراق.
31ـ المادة (/6أوالً) من تعميمات عدد( )18لسنة  1987المعدلة.
32ـ الجنسية الفعمية ىي التي يعيش بيا الشخص ويفضميا عمى سائر الجنسيات التي
يتمتع بيا .ينظر في ذلك :د .ممدوح عبد الكريم ،القانون الدولي الخاص وفق القانونين
العراقي والمقارن ،ط ،1بغداد ،1973 ،ص.49
33ـ المادة ( )22من قانون العمل النافذ.
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34ـ سمة الدخول ىي تصريح من الحكومة يعبر عن موافقتيا عمى دخول األجنبي إلى
أراضييا  .ينظر  :د .حسن محمد اليداوي ود .غالب عمي الداودي ،المرجع السابق،
ص.246
35ـ المادة ( )5من التعميمات.
36ـ المادة(/6ثانياً) من التعميمات.
37ـ المادة( )2من قانون اإلقامة العراقي رقم( )118لسنة .1978
37ـ المادة( )26من القانون نفسو.
39ـ المادة( )10من القانون نفسو .ولممزيد ينظر :د .حسن محمد اليداوي ،الوجيز في القانون الدولي
الخاص ،بغداد1961 ،ـ  ،1962ص.173
40ـ عدلت ىذه المادة بموجب تعميمات رقم( )4لسنة .1989
41ـ المادة ( )9من التعميمات.
42ـ المادة ( )7من التعميمات .
43ـ د .حسن اليداوي ،الجنسية ومركز األجانب وأحكاميما في القانون العراقي (مرجع سابق )،
ص.368
44ـ المادة ( )8من التعميمات ،وينظر :د .جبلل العدوي ،المرجع السابق ،ص.307
45ـ المادة( )10من التعميمات ،والمادة(/24ثانياً) من قانون العمل العراقي.

قائمة المراجع
أوالًـ الكتب والدوريات...
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1ـ الصحاح في المغة والعموم ،تقديم عبد اهلل العبليمي ،إعداد نديم مرعشمي وأسامة
مرعشمي ،ط،1

بيروت ،دار الحضارة العربية ،المجمد األول.1974 ،

2ـ باسم محمد صالح و عدنان أحمد ولي العزاوي ،القانون التجاري (الشركات التجارية )،
ط ،2بغداد ،المكتبة القانونية.2007 ،
3ـ جبلل العدوي ،قانون العمل ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف.1967 ،
4ـ جبلل القريشي ،شرح قانون العمل العراقي ،بغداد ،مطبعة األزىر.1972 ،
5ـ حسن محمد اليداوي ،الوجيز في القانون الدولي الخاص ،بغداد 1961 ،ـ .1962
6ـ حسن محمد اليداوي و غالب عمي الداودي ،القانون الدولي الخاص ،ج.1
7ـ حسن اليداوي ،الجنسية ومركز األجانب وأحكاميما في القانون العراقي ،ط  ،4جامعة
بغداد.
8ـ حسين عبد المطيف حمدان ،الضمان اإلجتماعي ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ببل سنة
طبع.
9ـ صادق ميدي السعيد ،تنظيم العبلقات اإلنتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل،
بغداد.1976 ،
10ـ عدنان العابد و يوسف إلياس ،قانون العمل ،ط ،1بغداد ،دار المعرفة.1980 ،
11ـ فتحي عبد الصبور ،الوسيط في عقد العمل الفردي ،ط ،1مصر ،دار الكتاب
العربي.1961 ،
12ـ فؤاد شباط ،المركز القانوني لؤلجانب في سوريا ،ببل سنة طبع.
13ـ محمد حممي مراد ،قانون العمل ،ط ،3القاىرة ،مطبعة نيضة مصر.1955 ،
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14ـ مصطفى إبراىيم الزلمي ،الصمة بين عمم المنطق والقانون ،بغداد ،مطبعة شفيق،
.1986
15ـ مصطفى الزلمي ،المنطق القانوني ـ في التصورات ـ ،ط ،2ببل سنة طبع.
16ـ ممدوح عبد الكريم ،القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ،ط،1
بغداد.1973 ،
17ـ مجمة القضاء ،العدد ،4،3،2،1السنة .1999 ،53
18ـ يوسف إلياس ،قانون العمل ،ط ،2بغداد ،منشورات مكتبة التحرير.1980 ،
ثانياًـ القوانين...
1ـ قانون الجنسية العراقية الممغى رقم ( )43لسنة .1963
2ـ قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي لمعمال العراقي النافذ رقم ( )39لسنة .1971
3ـ قانون اإلقامة العراقي رقم ( )118لسنة  ،1978المعدل.
4ـ قانون العمل العراقي النافذ رقم ( )71لسنة  ،1987المعدل.
5ـ الوقائع العراقية ،العدد ( )3175في .1987/11/9
6ـ الوقائع العراقية ،العدد ( )3241في .1989/2/13
7ـ قانون الشركات العراقي النافذ رقم ( )21لسنة .1997
8ـ قانون اإلستثمار العراقي النافذ رقم ( )13لسنة .2006

405

