
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ختويل االجنيب العمل يف العراق

 يف ظل القانون الدولي اخلاص

 

 

 

 م.د. رغد عبد االمري مظلوم

 كلية القانون والعلوم السياسية

 جامعة دياىل

  



   

         

 يف ظل القانون الدولي اخلاص ختويل االجنيب العمل يف العراق       

  

  

 امللخص
المراكا  التاليةاة ؤ سسسالت القطال  استقطب سوق العمل العراقية في السنوات االخيرة عمال  االباب  ان انسايلت  ةت، اة ا تأل ا ات ت  

الةلص عمل  االبب ا ؤان اعدادهم يت ايد بلستمراي بسبب اقبل  اصحلب العمل العراقيين ع،ى التعلقد  عهم ا ؤبظارا  لوااود بعال المهان لام 
ي  ثل هذه المهن ا  مال دفاع يعتمد العراقيون ع،ى  مليستهل ا  مل دفع اصحلب العمل لا،ب العمللة االانبية ل،عراق ليسد النقص الحلصل ف

بللحكو ة العراقية بسن قوابين ؤتشرةعلت تةص تنظيم عمل االالبب في العراقا حتى ابهل لاأت الى تعديل بعل تشارةعلت العمال الةلصاة 
ى العل ل االانبي بعمل االالبب بتياة ازديلد اعدادهم بمل يتالئم الواقع العم،ي في العراق  ن خال  فرض ضوابط ؤااراءات  عينة  ،  ة ع،

اتبلعهاال ّؤالي يتعاارض الااى ااااراءات  تنوعااة ا اؤ قااد تاااطر الحكو ااة العراقيااة الااى ابعاالده  اان العااراق ا ؤان ال ليااة  اان  اال هااذا التاادخل  اان 
ؤالحاد الس،طلت المةتصة في العراق في هذا المال  ا ؤأللك لتق،يص زحف العمللة االانبية ل،عراق ؤ ل قد يصلحبهل  ان  شاكالت  ان بلحياة 

  ن البطللة التي قد تاتلح سوق العمللة الوطنية  ن بلحية اخرى ؤلة،ق بو   ن التوازن بين العمللة االانبية ؤالعم،ة الوطنية .
 املقدمة : 

التي تم،كهل يمثل النهوض بللواقع االقتصلدي غلية تسعى اليهل  عظم دؤ  العللم عبر االعتملد ع،ى  اموعة الموايد الطبيعية ؤالبشرةة  
لتاي تساهم الدؤلة اؤ ت،ك ا هذا  ن بلحية ؤ ن بلحية اخرى فإن ؤفارة الماوايد البشارةة الةالقاة ألات المهالية العللياة ؤالةبارة ال نياة المتميا ة هاي ا

خ االقتصالدي لهاذا في دفع عا،ة التنمية االقتصالدية الي ب،اد الاى ام ال   ان ااال تقد اا ؤازدهاليه ؤهاو اال ار الاذي يانعكى ايالبال  ع،اى المنال
. ؤالماوايد البشارةة المقصاود بهال فاي هاذا الماال  هاي الياد العل ،اة صالحبة المهالية التاي يعاو  ع،يهال فاي البنالء الع،ماي ؤالتكنولااواي ا  (1)الب،اد

ع،اى  ال تقاد  ؤااود  فاال  عن البنلء الملدي بمعنله التق،يادي ل ارض الوصاو  ااال اقصاى دياالت الرفللياة ؤالرخالء لهاذا الب،اد اؤ ألا  ا زةالدة
البيااة قاوابين ؤتشاارةعلت تعطاي الحمليااة النلاحااة ؤال عللاة لهااذه ال  ااة المتميا ة  اان الياد العل ،ااة الوطنيااة يمكان ّن يعااود هااو ا خار بااللنواحي االي

اهمياة خلصاة فاي  .ؤ ن الحقوق التي تالز  االانبي ا الحاق فاي العمال لادى الادؤ  االخارى ا لمال لهاذا اال ار  ان(2)ع،ى المستوى االقتصلدي
تحساين الظارؤا االقتصالدية ؤالمهنياة ل،عل ال ؤلحلااة بعال الادؤ  الاى االساتعلبة بللعمال  االالباب فاي بعال الادؤ  الاى االساتعلبة بللعمال  
 االالبب في بعال الواالئف التاي تحتالى الاى خبارات  عيناة قاد ال تتاوافر لادى الماواطن الاذي يحمال انساية الدؤلاة .بياد ان حاق االانباي فاي
العمل في العراق ياب ّن يكون  شموال  باوابط قلبوبية  حددة تح ظ ا ن الوطن ؤاساتقرايه ا ؤترعاى  صا،حة الماواطن ؤتاامن عاد   ةلل اة 
القواعد ا  ارة فاي هاذا الصادد ا ؤةاالز   ال أللاك ضارؤية حصاو  االانباي ع،اى تةوةال بللعمال فاي العاراق ا بالباب احت ال  العاراق بحقاا فاي 

 لقلبوبية تنمية العمل بدؤن تةوةل اؤ  ةلل ة قواعد ؤااراءات هذا التةوةل .فرض الا اءات ا
 اهمية البحث 

 تت،ةص اهمية البحث فيمل يأتي :
البحث في الم هو  القلبوبي ل،عل ل االانبي ا ؤع،ى اي ضلبط يمكن االستنلد ع،يا العتبلي العل ل ألات ص ة اانبية  ان عد اا ا ؤهال  -1

 ة هو العل ل االسلسي في اعتبلي العل ل اانبي ا  عراقي .يمكن اعتبلي ضلبط الانسي
اختالا الدؤ  فيمل بينهم  بشأن حلاتهل ل،ةبرة االانبية ا ؤ ن ثم االساتعلبة بللعمال  االالباب ا فابعل الادؤ  لاديهل اال كلبالت الع،مياة  -2

للة ا ؤلكنهل تسعى الى اساتقطلب الةبارات االانبياة فاي ؤتعلبي  ن النقص في االيدي العل ،ة الوطنية ا ؤدؤ  ّخرى يكون لديهل ؤفرة في العم
 بعل المالالت ا  مل يتط،ب ضرؤية تبلد  االيدي العل ،ة .

ضرؤية ّن يكون عمل االانبي في العراق  قتربل  بحصولا ع،ى تةوةل بللعمل يصدي  ن الس،طلت المةتصة في العراق ؤان يكون هاذا  -3
 نص ع،يهل القلبون .التةوةل بنلء  ع،ى شرؤط  حددة ؤؤاضحة ي

يتط،ب بظل  الرقلبة ع،ى الترخيص بعمل االالبب في العراق ّن يكون هنال  اا اءات  قارية عناد العمال بادؤن تةوةال فاي العاراق ا ؤان  -4
 ت .تكون هذه العقوبلت صلي ة لةطوية العمل بدؤن تةوةل ا فال يك ي تطبيق ا اء ؤاحد بم رده في هذا الصدد ا بل البد  ن تنو  الا اءا

 بيلن  دى ا كلن ابعلد االانبي  ن العراق  بتياة  ةلل ة الحكل  التةوةل بللعمل . -5
 اشكالية البحث :

 تتمحوي  شك،ة البحث بللمشكالت االسلسية ا تية :
 العراق .هل يعل ل االانبي  عل ،ة العراقي الوطني في  مليسة العمل في العراق السيمل في  ال   نح التةوةل بللعمل في  -1
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 هل يتحتم ع،ى  نح العل ل االانبي تةوةل العمل في العراق اتبل  ااراءات ؤضوابط  عينة تمكنا  ن  مليسة العمل في العراق. -2
هل يترتب ع،ى  ةلل اة العل ال االانباي فاي العاراق قواعاد ؤضاوابط  انح التةوةال التاي اقرهال المشار  العراقاي اا اءات  عيناة تعادي بمثلباة  -3

 العل ل المةللف يتقري ع،ى اثرهل فرض عقوبلت  للية اؤ سللبة ل،حرةة اؤ قد يقتاي أللك ابعلده  ن العراق العقوبة ع،ى 
 منهجية البحث :

تعتمااد الدياسااة فااي هااذا البحااث ع،ااى الماانهب التح،ي،ااي ا عباار بياالن ؤتح،ياال القواعااد القلبوبيااة التااي تحكاام الموضااو  ا ؤ اال ااارى ع،يااا الواقااع 
 تنظيم عمل االالبب في العراق ا السيمل ت،ك المتع،قة بتنظيم دخو  االالبب ؤاقل تهم ع،ى ايض الدؤلة .التشرةعي في العراق ب

 خطة البحث :
 ينقسم البحث في هذا الموضو  الى  بحثين ع،ى النحو ا تي :

 الاوابط القلبوبية لتةوةل االانبي العمل في العراق . : االول المبحث
 الا اءات المترتبة ع،ى  ةلل ة العل ل االانبي لاوابط التةوةل . : الثاني المبحث

 املبحث االول
 الضوابط القانونية لتخويل االجنيب العمل يف العراق

ؤحلاااة الماواطن ل،عمال بللدياااة االؤلاى بلعتباالي ان  يقتااي البحاث فااي تةوةال االانباي العماال فاي العاراق  راعاالة  صا،حة الاوطن ا
العمال هااو  صادي الاادخل االساالم ا ؤةعتماد ع،يااا ال ارد ل،وفاالء بكلفااة احتيلالتاا االسلسااية ؤالاارؤيةة ا ؤ اان المنطااق ّن يكاون ل،ااوطني الااذي 

مال تكاون لاا االفاا،ية ع،اى غيار الاوطني ّيال   لبا  يحمل انسية الدؤلة ؤةرتبط فيهل ايتبلطال  قلبوبيال  ؤسيلسايل  ا االؤلوةاة فاي تق،اد الواالئف ا  
انسيتا .ؤقبل الةوض في اهم الاوابط القلبوبية لتةوةل االانبي ل،عمل في العراق يقتااي  نال بيالن بعال المسالئل المهماة التاي لهال ايتبالط 

 لتحديد ت،ك الاوابط ا ؤالتي سنبحثهل في المطللب ا تية :
 االجنيب :املطلب االول : التعريف بالعامل 

الم، ااي تعرة اال   حااددا  ل،عل اال االانبااي الااذي يعماال فااي  1987( لساانة 71لاام  يعااط المشاار  العراقااي فااي قاالبون العماال العراقااي يقاام )
ا ؤابمااال اااالء تعرة اااا عل ااال  ؤشااال ال  لمصاااط،ح )العل ااال( فقاااط ا فللمااالدة  (3)العاااراق بلعتباااليه االسااالم ؤالقلعااادة العل اااة التاااي يمكااان الر اااون اليهااال

العمال :  ال  ان  -/ثلبيل (  ن هذا القلبون الى ابا )يقصد بللمصط،حلت ؤالعبليات ا تية الغراض هذ القلبون المعلبي المبنية ازاؤهل . ثلبيل  8)
العمل الذي يقصد با  ل  ن يسدي عمال  لقلء اار ؤةكون تلبعل  فاي عم،اا  يسدي عمال  لقلء ّار ؤةكون تلبعل  في عم،ا الداية ؤتوايا صلحب

إلداية ؤتواياا صالحب العماال الاذي يقصااد باا ع،اى شاايء طبيعاي اؤ  عنااوي يساتةد  عاال ال  اؤ اكثار لقالء اار(.ا اال العمال فقااد تاامنتا ال قاارة 
 ال اهاد ابسالبي فكاري اؤ اساملبي يبذلاا العل ال لقالء ااار ساواء   ن الملدة المشلي اليهال اعااله  ان ألات القالبون ع،اى اباا  العمال : -خل سل  

(  ن تع،يمالت  مليساة االالباب العمال 1ّكلن بشكل دائم اؤ عرضي ا   سق  ا  ا ئي ّ   وسمي  .في حين حددت ال قرة /ثلبيل   ن الملدة )
ةات،ط ؤلتعالؤبي يبادؤ اباا األا  البون قالبون العمال بأباا )العمال :  ال عمال يماليم  ان القطال  الةالص ؤالم 1987( لسنة 18في العراق يقم )

.تالي ّبا يالحظ  ن بلحية اخرى ان تع،يملت  مليساة االالباب (4)العراقي المشلي اليا في اعاله لم يحدد تحديدا  دقيقل  لمصط،ح العل ل االانبي
(  ااان هاااذه 1العل ااال االانباااي فللمااالدة )قاااد حاااددت ؤبشاااكل ال يقبااال اي  اااال  ل،شاااك فاااي تعرةااا   1987( لسااانة 18العمااال فاااي العاااراق يقااام )

االانبي :  ل شةص ال يحمل الانساية العراقياة اؤ اانبياة ّحاد االقطالي العربياة ؤةرغاب بللعمال فاي العاراق  -التع،يملت تشير الى ابا : )ّؤال  
قاي فقاد حاددت بشاكل دقياق  ان العرا 2017( لسانة 76بص ة عل ل في القطل  الةالص ؤالمةات،ط ؤالتعلؤبي(.ا ال قالبون اقل اة االالباب يقام )

يقصااد بللتعاالبير التلليااة المعاالبي المبينااة ازائهاال : )االانبااي :  اال  اان ال يحماال انسااية امهويةااة  -هااو االانبااي فااي الماالدة االؤلااى فقاارة /ثلبياال  :
تا غيار عراقياة يط،اق العراق( .فللمعيلي ع،ى هذا االسالم لتمييا  العل ال الاوطني عان العل ال االانباي هاو الانساية فكال شاةص تكاون انساي

يسة ع،يا با )االانبي( ليى فقط في  ال  قلبون العمل اؤ قلبون اقل ة االالبب ؤابمل في بقية فرؤ  القلبون ؤألات المعنى  رستا تع،يملت  مل
 ال شاةص ال يحمال /اؤال   ان هاذه التع،يمالت اباا ) االانباي : 1ا تأل الء فاي المالدة ) 2007لسنة  2االالبب العمل في اق،يم  ردستلن يقم 

بصاا ة عل اال فااي القطاال  الةاالص ؤالمةاات،ط ؤالتعاالؤبي( .هااذا ؤةالحااظ ع،ااى  –العااراق  –الانسااية العراقيااة ؤةرغااب العماال فااي اق،اايم  ويدسااتلن 
فااي بدايااة النصااوص ا غياار ابااا لاايى هناال  ادبااى  –العل اال االانبااي  –النصااوص اعاااله ابهماال ؤع،ااى الاارغم  اان عااد  اشااليتهمل الااى  صااط،ح 

فعااا  هااذه النصااوص يشااير الااى بباالية )يرغااب  -العل اال االانبااي –،شااك فااي ان المقصااود  اان  صااط،ح العل اال فااي هااذا الصاادد هااو  ااال  ل
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 العمل( ؤهذا  ل يس د ان المقصود بللعل ل هنل هو )العل ل االانبي( ؤهو أللك الشةص الذي ال يحمل الانسية العراقية.ؤلعل ادت  ل في هذا
 -العل ال االانباي : –العراقي ا تأل يالحظ ان الملدة اؤال  ال قرة ثللاث ؤعشارؤن  2015( لسنة 37ن العمل يقم )الموضو  هو  ل الء في قلبو 

ؤبنلء   (5)كل شةص طبيعي اليحمل الانسية العراقية يعمل اؤ يرغب بللعمل في العراق بص ة عل ل ا بةالا عمل ال يكون لحسلبا الةلص
ة بااين النصااوص الااوايدة فااي قاالبون العماال العراقااي الم، ااي ؤقاالبون العماال العراقااي النلفااذ ؤالمتع،قااة بشااأن ع،ااى  اال  اال تقااد  تألا  اال ايدباال الموائماا 

تنظيم عمل العل ل االانبي في العراق ؤتحديد المقصود بمصط،ح العل ل االانبي في العراق ؤتحديد المقصود بمصط،ح العل ال االانباي فاي 
ء بشااكل ادق ؤاؤسااع  اان القاالبون الم، ااي  اان حيااث اهتمل ااا الواضااح ؤالاادقيق بتنظاايم عماال العل اال العااراق فااإن قاالبون العماال العراقااي النلفااذ ااال

االانبي ؤتحديد  عنله ا ؤ ن ثم فإن   هو  العل ل االانبي الذي يعمل في العراق ؤالمستةد   ن قبل صلحب العمل العراقي هو  ال شاةص 
 دؤن الشةص المعنوي .طبيعي ال يحمل الانسية العراقية ؤحصره بللشةص الطبيعي 

 املطلب الثاني : املبادئ اليت حتكم ختويل االجنيب العمل بالعراق 
ل رض تةطي بعال الصاعوبلت التاي تواااا اساتقدا  العل ال االانباي ل،عمال فاي العاراق ؤالحلااة لةبارة العل ال االانباي ؤبقاص العمللاة  

ى  ل ايالء االق،يم ا ؤحقهل في الهيمنة ع،ى حدؤدهل  ع الدؤ  االخارى ا الوطنية في  ال   عين ا ؤان  ص،حة الدؤلة في بسط سيلدتهل ع،
 ياعل  ن الالز  ان تراعي  اموعة  ن المبلدئ التي تحكم تةوةل العل ل االانبي ل،عمل في اق،يمهل ا ؤهنل   بدّن همل :

ًمراعاةًالمصلحةًالوطنيةً:ً-اوالًا
دخاو  االانباي الاى اق،ايم الدؤلاة ؤاالقل اة ع،ياا ا اؤ  نعاا  ان أللاك .ؤةتحقاق ّ ان تمثل حملياة الاوطن ّؤ ان الماواطن الحاد ال لصال باين  

فللانسية  رابطة سيلساية (6)الوطن ؤاستقرايه بللدياة االؤلى بمراعلة  ص،حة المواطن ؤ نحهل االؤلوةة ع،ى  لفة المصللح ؤاالعتبليات االخرى 
 ال ي،قاي ع،يهال  ان الت ا الت بصايلبة ت،اك الحقاوق ؤثق،هال بقواعاد قلبوبياة تحميهال ؤتباين ؤقلبوبية بين ال رد ؤالدؤلة تاعل  ن حقوق يعليل الدؤلة 

 (7)آثليهاال ؤبتلئاهاال ا ؤتمنااع التعااليض بينهاال . ؤفااي المقلباال ت اارض الدؤلااة ع،ااى المااواطن بعاال االلت ا االت التااي ال يمكاان تحمياال االانبااي بهاال
ا لماال ياارتبط بااذلك  اان ا كاالن تمتااع الااوطني  (8)العماال ؤت ااا،هم ع،ااى االالبااب.ؤتقاااي المصاا،حة الوطنيااة ان تااوفر الدؤلااة لمواطنيهاال فاارص 

 راي فيا.بللم ايل النلتاة عن أللك ؤتيسير سبل المعيشة ّ ل ا بللنظر الى اال تيلزات العينية ؤالنقدية التي يحظى بهل عند  بلشرة عم،ا ؤاالستم
 ر ال يمكن اهمللا اؤ غل الطرا عناا . ؤبحكام أللاك ا ؤتباين حادؤده الظارؤا كمل ان حملية العمللة الوطنية  ن خطر المنلفسة االانبية ا

انبياة االاتملبية ؤاالقتصلدية لكل دؤلة ا تالي ّن الهدا االسلم  نا يكمن في حملية االيدي العل ،ة الوطنية ا ؤعد  االتاله بحو العمللاة اال
تي توااا  عظم الماتمعلت ؤتعلبي  نهل الدؤ  بديالت  ت لؤتة بحساب ديااة تالي في اضيق الحدؤد .ؤتعد  شك،ة البطللة  ن اشد المةلطر ال

.ؤتأسيسال  ع،اى أللاك ا يااب ؤقبال البادء فاي  انح التةوةال بللعمال لالانباي ان  (9)التقد  ؤالتطوي االاتملعي ؤالسيلساي ؤاالقتصالدي لكال  نهال
انبياة ا ؤال يمكان ب،اول أللاك تالي  ان خاال  الااملبلت القلبوبياة التاي تانص تتوفر الحملية القلبوبية ل،مواطن )الوطني( تااله   احماة العمللاة اال

.ؤبنلء  ع،ى  ل  ل سابق (10)ع،يهل تشرةعلت قلبون العملا في حين يتم تبني  ص،حة المواطن ؤت اي،ا ع،ى االالبب  ن يعليل الدؤ  االخرى 
ا ؤح ااظ حااق المااواطن العراقااي ؤحمليتااا  اان خطاار المنلفسااة فقااد ااالء  وقااف المشاار  العراقااي ؤاضااحل  فيماال يةااص حمليااة المصاا،حة الوطنيااة 

 اان ال صاال الةاال ى ) لتنظاايم عماال االالبااب(  اان هااذا  2015( لساانة 37(  اان قاالبون العماال العراقااي يقاام )30االانبيااة .فقااد بصاا  الماالدة )
حلصااال  ع،ااى اااالزة العماال التااي القاالبون ع،ااى ابااا :   يحظاار ع،ااى االدايات ؤاصااحلب العماال تشاا يل اي عل اال اانبااي بااأي صاا ة  اال لاام يكاان 

تصديهل الوزاية  قلبل يسم يحددهل تع،يملت يصديهل الوزةر  .فنالحظ في بص الملدة اعاله ؤبعيدا  عان شارؤط  انح تةوةال بللعمال فاي العاراق 
ق ؤال ارض  ان أللاك هاو فقد قيد قلبون العمل العراقاي النلفاذ اعااله الحصاو  ع،اى ااالزة عمال ل،عل ال االانباي ل ارض   اؤلاة العمال فاي العارا

(  ن قلبون العمال العراقاي النلفاذ  ان ال صال الةال ى اعااله 35عد    احمة العمللة االانبية ل،عمللة العراقية الوطنية . ؤايال  بص  الملدة )
،و االت بصااوية ع،ااى ابااا :   ل،ااوزاية ؤ نظماالت العماال  ؤ نظماالت اصااحلب العماال ا  ااال  ع،ااى حاادة ا الحااق فااي اقل ااة االتصاالالت ؤتباالد  المع

ط  نتظمااة  ااع االطااراا المناالارة لهاال فااي دؤ  العماال  االالبااب اال  ا اؤ الاادؤ  التااي قااد وا  نهاال ؤعقااد االت لقياالت الثنلئيااة بهاادا  تلبعااة شاارؤ 
شارؤط استةدا  ؤارؤا عمل هسالء العمل  ع،ى  اال الطارفين بةياة ضاملن االساتةدا  العالد  ؤالمسالؤاة فاي ال ارص ؤالمعل ،اة   .ؤبعيادا  عان 

تةوةاال العل اال االانبااي ل،عماال فااي العااراق باااد ان هااذه النصااوص ااالءت ؤاضااحة فااي اشااتراط عااد    احمااة العمللااة االانبيااة ل،عمللااة العراقيااة 
فاال  عن ت اي،هل ل،عل ل العراقي عبر اعطلء ل،اوزاية ؤ نظمالت العمال ؤاصاحلب العمال صاالحية تحدياد طبيعاة عمال االانباي فاي العاراق ا 

 مص،حة الوطنية العراقية .تأكيدا  ل،
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ًشروطًالمعاملةًبالمثلًً-ثانياًا
ان شرط المعل ،ة بللمثل يرتبط بشرط  راعلة المص،حة الوطنية ا عبر  سلهمتا في اقاراي حاق الماواطن فاي العمال لادى الادؤ  التاي 

االخاارى ا ل،حااد  اان  شااك،ة البطللااة ؤ وااهاااة ال ينتمااي اليهاال بانساايتا ا فعنااد ل تسااعى الدؤلااة الااى ايااالد فاارص عمااال لمواطنيهاال فااي الاادؤ  
 الظرؤا االقتصلدية الصعبة التي قد توااههل ا فإبهل ؤبت،ك المثلبهة ياب ان تقبل  عل ،ة غير الوطني بذات القدي ؤتمنحاا الحاق فاي العمال

لك  اان تأديااة  لفااة الةااد لت االسلسااية ع،ااى اق،يمهاال .  ماال يااسدي الااى ايساالء المباادّ الااى تاادبيم السيلسااة االقتصاالدية ل،دؤلااة  ااعا  اال ياارتبط بااذ
.ؤة،عب  بدّ المعل ،ة بللمثل دؤيا   همل  في تحسين المعل ،ة التي يحظى بهل المواطن ا عند ل يعل ال االانباي باذات القادي ا  مال  (11)ل،مواطن

و  يعليلهااال ع،اااى المعل ،اااة ياااسدي الاااى تحقياااق المسااالؤاة باااين الماااواطنين ؤاالالباااب ا ؤتشاااايع الااادؤ  ع،اااى زةااالدة هاااذه الحقاااوق  ااان ااااال حصااا 
.ؤلهذا السبب يعد اقراي الدؤلة لحق االالبب في العمل  ن قبيل ت عيل  بدّ المعل ،ة . فياب ّن يكون هذا المبادّ  ان اهام الااوابط (12)ب سهل

ية فااي  ااال  عماال التااي تحكاام التةوةاال بللعماال لالالبااب ا ؤان تسااعى الاادؤ  الااى تااامينا فااي تشاارةعلت العماال ا ؤتاعاال  نااا الر ياا ة االسلساا 
ؤقد اصبح  المعل ،ة بللمثل ؤسي،ة ل تح االسواق ا ل  االالبب ؤالسملح لهم بللدخو  الى اياضي الدؤلة ل،عمل بهل  ن اال ااودة  االالبب .

 خار ا ؤتااد  ؤتحقيق الةد لت بلالسواق الداخ،ية فيهل ا بل ابهل تسهم في حل االز لت المللية ؤاالقتصلدية التي تتعرض لهل الدؤ   ن حين
.لااذلك  اان خااال  البحااث فااي التشاارةعلت العراقيااة التااي تاانظم عماال (13)الشار لت ؤالمشاارؤعلت ب سااهل  اااطرة الااى االسااتعلبة بللعماال  االالبااب 

التعالؤن االالبب في العراق لم باد لمبدّ المعل ،ة بللمثل صدى يذ ر في هذه التشرةعلت بظرا  ل،دؤي ال عل  الذي يسديا هذا المبدّ فاي تحقياق 
 بين الدؤ  ؤايالد التوازن بين حقوق المواطن ؤاالانبي ؤان  لن العراق قد اقر توطيد حق العل ل االانبي بللعمل بللعراق .

 شروط واجراءات ختويل العامل االجنيب يف العراق  –املطلب الثاني 
انبي ل،عمل في العراق البد  ن تحقيق عدة شرؤط لاملن حملية اال ن االقتصلدي ؤاالاتملعي ؤالسيلسي  ن  ةلطر عمل العل ل اال 

ل ال ؤااراءات لتةوةل العل ل االانبي ل،عل ل في العراق ؤع،ى ؤاا التحديد  ل يتع،ق بللعل ل االانباي ا لاذلك سانتنلؤ  اؤال  شارؤط تةوةال الع
 العراق االانبي ل،عمل في العراق ؤثلبيل  االاراءات الواابة االتبل  لتةوةل العل ل االانبي في 

ًاوال:ًشروطًتخويلًالعاملًاالجنبيًللعملًفيًالعراقً.ًًًًًًًًًًًًًًً
شرط الحصو  ع،ى االالزة اؤ يخصة العمل : بص  -1 -ؤضع المشر  العراقي شرطين لدخو  العل ل االانبي ؤتش ي،ا في العراق همل :

  ابا :   يحظر ع،ى االدايات ؤاصحلب العمل تش يل اي عل لع،ى  2015( لسنة 37(  ن قلبون العمل العراقي النلفذ يقم ) 28الملدة )
(  9اانبي بأي ص ة  لب   ل لم يكن حلصال  ع،ى االزة العمل التي تصديهل الوزاية  قلبل يسم يحدد بتع،يملت يصديهل الوزةر   .ا ل الملدة )

عمل قبل الحصو  ع،ى االزة عمل ا ل التع،يملت  ن القلبون ب سا فقد اشليت ع،ى ابا :   يحظر ع،ى العل ل االانبي االلتحلق بلي 
فقد  لن اكثر دقة ؤتةصيص في بيلن حصو  العل ل االانبي ع،ى   1987لسنة  18الةلصة بممليسة االالبب العمل في العراق يقم 

ل في القطل  الةلص  (  نا ؤالتي بص  ع،ى ابا :   ال ياوز لصلحب العم3االالزة ل رض  مليسة العمل في العراق ا ؤأللك في الملدة )
 (14)ؤالمةت،ط ؤالتعلؤبي بتش يل اي شةص اانبي  ل لم يكن قد حصل ع،ى االزة العمل ؤفقل  ل،شرؤط ؤاالاراءات المحددة بهذه التع،يملت 
ط،ح  ؤلم يكتف المشر  العراقي بلالشلية الى االالزة في هذه النصوص الوايدة في القوابين العراقية اعاله ؤابمل اؤيدهل  ذلك في استةدا   ص

)سما خد ة (ا ؤهي بمثلبة يخصة اؤ االزة تمنح ل،عل ل االانبي الذي يسدي خد ة ل،عراق ا ؤبظرا لتنو  التأشيرات اؤ السملت التي تمنح  
البب لدخو  االياضي العراقية ا بحسب ال رض  نهل . فقد تكون سمة سيلحية اؤ خلصة بطالب الع،م اؤ العالى ؤالرعلية الطبية اؤ  لال

تكون سملت  –ال قرة اؤال   2017( لسنة 76(  ن قلبون اقل ة االالبب يقم ) 7. ؤباد تاسيدهل في الملدة ) (15) تأشيرة دب،و لسية ... الخ
تمنح لالشةلص الذين يحم،ون اوازات س ر خد ة ع،ى ؤفق تع،يملت يصديهل ؤزةر الةلياية  -يةة العراق  مل يأتي ) الدخو  الى امهو 

ؤبللتنسيق  ع ؤزةر الداخ،ية اؤ  ن يةولا  .ؤبللنسبة لالانبي الذي يأتي الى العراق  ن اال العمل فالبد  ن ان يحصل ع،ى تأشيرة اؤ  
ةد ة التي سيقد هل ل،عراق . ؤةسهم أللك في ح ظ حقوق العمل   ن  واطني الدؤلة ا حملية لهم  ن خطر  يخصة ل،عمل قبل البدء بم اؤلة ال

.حسنل  فعل المشر  العراقي  (16) نلفسة العمللة االانبية ؤحرصل  ع،ى عد  اغراق سوق العمل بمل يتعدى احتيلالتا ال ع،ية  ن العمل  االالبب
عمل لاملن عد  تس،ل ؤدخو  اي شةص الى االياضي العراقية ا فاال  عن حملية اال ن  عند ل اشترط حصو  االانبي ع،ى االزة 

  الوطني  ن  ةلطر العمللة االانبية ؤالمةلل ة ل،شرؤط القلبوبية .ؤان اشتراط القلبون العراقي حصو  العل ل االانبي ع،ى االزة اؤ يخصة 
را  عنى االالزة اؤ التةوةل بللعمل الى االألن الذي يمنح لالفراد  ن الاهلت ل،عمل بللعراق لتمكنا  ن دخو  الدؤلة ؤالعمل فيهل . ؤةنص
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.ا ل فيمل يةص  نح االالزة اؤ التةوةل  (17) االدايةة المةتصة ل،سملح لهل بللعمل بعد ّن تتحقق  ن توافر الشليؤط القلبوبية الالز ة لذلك
  راعلتهل لمنح االالزة اؤ التةوةل ؤهذه الشرؤط  ل تي :بللعمل لالانبي فقد بص المشر  العراقي ع،ى شرؤط  حددة ياب 

 دى حلاة العراق الى االيدي العل ،ة االانبية ع،ى ضوء  ل يتط،با االقتصلد الوطني ؤ تط،بلت  ل  حلفظة بعاد التثبا   ان أللاك  ان  -1
 قبل دائرة العمل ؤالتديةب المهني في ب داد ؤاقسل  العمل في المحلفظلت .

لااذلك بالحااظ ا ؤالعتبااليات  ةت، ااة قااد ال نيااة المةتصااة بعااد  ؤاااود  االبع ا نااي  اان اشاات ل  العل اال االانبااي فااي العااراق .تأييااد الاادؤائر ا -2
يسمح اؤ ال يسمح لهم بللعمل في حللة حلاة االقتصلد الاوطني لاليادي العل ،اة ؤفاي هاذه الحللاة يمكان ل،عل ال االانباي العمال فاي اي قطال  

.ان تنلسااب (18)االانبيااة بعااد التأكااد  اان عااد  ؤاااود  اان يسااتطيع القياال  بللعماال المط،ااوب  اان  ااواطني الدؤلااة  اخاار يحتاالى الااى االياادي العل ،ااة
 سهالت ؤخبرات االانبي  ع العمل المط،وب التةوةل ل،عمال باا ا يااب الموازباة باين حلااة الدؤلاة لالساتعلبة باللةبرات االانبياة فاي  ةت،اف 

اب بحثهل ايدا  لتحديد  دى الحلاة اليا ا ّؤثر الترخيص بللعمل في تحقيق الك الءة ؤزةالدة االبتالى المالالت ا ؤبين  سهالت االانبي التي ي
ؤتحسين اودة الةد لت في الدؤلةا ؤةمكن تحقيق أللك ببحث المستندات التي يقد هل غير الوطني ا التي يمكن  ن خاللهل الحكم ع،ى خربتا 

م الدؤلة.فلبااامل  االانبااي الااى ؤااالئف تاليةااة اؤ صاانلبية اؤ حرفيااة اؤاي ؤاي ااة فنيااة اخاارى ا ؤاهميااة اصااداي التةوةاال بللعماال لااا ع،ااى اق،ااي
.لااذلك بالحااظ ان المشاار  العراقااي (19)يتط،ااب  ااسهالت  عينااة ا ل،تأكااد  اان   االءة المواااف اؤ العل اال ؤصااالحيتا لالبةااراط فااي العماال الااوطني

الانبااي ل،حصااو  ع،ااى االااالزة بماادى حلاااة العااراق الااى االياادي العل ،ااة ع،ااى خااالا التشاارةعلت الاادؤ  االخاارى قااد بااص ع،ااى شاارط العل اال ا
ل االانبية ؤلم يذ ر شرط الك لءة ؤالمسهالت ؤالةبرات الم تارض توافرهال فاي العل ال االانباي فاي حللاة عاد  تاوافر العل ال العراقاي لشا ل العما 

 لوطنية العراقية  ن  نلفسة العمللة االانبية .المط،وب ؤهذا اال ر  هم ادا  لتقنين الحللة االانبية ؤحملية العمللة ا
 دخو  البالد بطرةقة  شرؤعة :-4

ياااب ان يكااون دخااو  العل اال االانبااي الااى العااراق بصااوية  شاارؤعة ؤفقاال  ل،قااوابين ؤابظمااة االقل ااة المنصااوص ع،يهاال ا ؤأللااك بللحصااو   
( لسانة 76ص المشر  العراقي في قلبون اقل اة االالباب العراقاي يقام )ع،ى  وافقة الس،طلت المةتصة ل،دخو  الى اق،يم الدؤلة ؤالى هذا فقد ب

ّن يسا،ك فاي دخولاا ؤخرؤااا  ان  –(  نا   يشترط لدخو  االانبي اياضي امهويةة العراق ؤالةارؤى  نهال  ال ياأتي : يابعال  3الملدة ) 2017
اؤ ؤثيقاة سا ر بةاتم الادخو  عناد قدؤ اا الاى اهويةاة العاراق  ؤالى اياضي امهويةة العراق المنلفذ الحدؤدية الرسمية ؤبعاد التأشاير ع،اى ااواز

ؤبةااتم الةاارؤى عنااد   لديتااا لهاال   .ؤبهااذا الشااأن يقااع ع،ااى عاالتق الاهاالت المةتصااة فااي الاااوازات التأكااد  اان تأشاايرات الاادخو  ؤالموافقااة  اان 
االاااراءات الواابااة االتباال  لتةوةاال  -.ثلبياال  (20)الاهاالت المةتصااة ؤهااذا  اال تااامن عااد  تساا،ل االالبااب الااى الامهويةااة بطرةقااة غياار  شاارؤعة

 العل ل االانبي ل،عمل في العراق تت،ةص ااراءات الحصو  ع،ى تةوةل االانبي ل،عمل بللعراق فيمل يأتي :
 :  بالعمل للترخيص الالزمة المستندات تقديم-1

لالز اة التاي تحاددهل السا،طة االدايةاة ا اؤ ت،اك ع،ى العل ل االانبي الاذي يرغاب فاي العمال باللعراق ان يقاد  هاذه  لفاة المساتندات ا
ين المةولة بللعمل ل ير العراقيين ا ؤةحظر ع،ى االالبب  مليسة العمل ع،اى اق،ايم الدؤلاة ا حال  عاد  تقاديم االؤياق التاي تانص ع،يهال القاواب

،ااك المساااتندات الةلصااة بللتةوةااال ا تأل ان عم،اااا .ؤةاااب التأكاااد  اان تقاااديم االانباااي لت(21)اؤ االت لقياالت الدؤلياااة التااي تكاااون الدؤلااة طرفااال  فيهااال
اال ان ؤ مليستا الي بشلط  هني  ن دؤن استي لء  لفة االؤياق المتع،قة بللترخيص يمثل تهديدا  ل،نظل  العل  ا  مل ان هذا اال ر قد ينل   ن 

عمل االانبي  ن دؤن اؤياق ا ؤةصعب تنظايم القو ي ؤةعوق التنمية االقتصلدية ا عند ل يصبح سوق العمل   توحل  ع،ى  صرابيا ا بتياة 
لساانة  18/ثلبياال /ّ(  اان تع،يماالت  مليسااة االالبااب العماال فااي العااراق يقاام 6.فاانالحظ ان الماالدة )(22) راقبااة عماال االالبااب ع،ااى اق،اايم الدؤلااة 

  االااااراءات ا تياااة ل ااارض ع،ااى اباااا :   ع،اااى الشاااةص االانباااي الموااااود داخااال العاااراق ؤالاااذي يرةاااد   اؤلاااة العمااال فاااي العاااراق اتبااال 1987
تقديم المستمسكلت القلبوبية التي تثبا   اون دخولاا العاراق ؤاقل تاا فياا بصاوية  شارؤعة   .لاذلك فاإن المشار  -الحصو  ع،ى االزة العمل : ّ

لماانح العل اال العراقااي  االن ؤاضااحل  فااي تحديااده لهااذا االاااراءات  اان خااال  تنااايما الةاالص بااا ؤاعتبااره  اان االاااراءات الااارؤيةة ؤالالز ااة 
االانبااي تةوةاال ل،عماال فااي العااراق ؤاعتباالي ان ت،ااك المستمسااكلت الةلصااة التااي يقااد هل بشااأن اقل تااا المشاارؤعة فااي العااراق ااااراء اؤلااي يتةااذه 

 العل ل عند دخولا ل،عراق ت سح لا المال  ل،عمل في العراق .
 تقديم ط،ب تحرةري :-2
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العراقي ع،ى العل ال االانباي ل،عمال فاي العاراق هاو تقاديم ط،اب تحرةاري الاى دائارة العمال   ن االاراءات القلبوبية التي اشترطهل المشر  
ؤالتااديةب المهنااي فااي ب ااداد ؤاقساال هل فااي المحلفظاالت اؤ بواسااطة صاالحب العماال الااذي ياارؤ  تشاا ي،ا .ؤقااد اكااد هااذه االاااراءات بااص الماالدة 

ع،اى اباا :    ان يتقاد  بط،اب تحرةاري الاى دائارة العمال  1987( لسانة 18)(  ن تع،يملت  مليسة االالبب العمل في العاراق يقام 2/ثلبيل/6)
ل ؤالتديةب المهني في ب داد اؤ اقسل هل في المحلفظلت    .ع،مل  ان  ارد تقديم الط،ب التحرةري  ن قبال العل ال االانباي الاذي يرغاب بللعما 

يااع المع،و ااالت التااي تتع،ااق بمسهالتااا ؤ وثقاال  بللشااهلدة ؤالمساااتندات فااي العااراق لوحااده ال يك ااي ؤبماال الباااد ان يرفااق بهااذا الط،ااب التحرةااري ام
(  ان قالبون  مليساة 3المتوفرة لديا  ع بيالن اسام ؤانساية ؤباو  العمال ؤ دتاا ؤاسام صالحب العمال ؤعنواباا الكل ال ؤقاد اكاد أللاك ال قارة )ثلبيال /

ؤقالبون العمال يقام  2017( لسانة 76قالبون اقل اة االالباب يقام ).ؤبنلء  ع،ى  ال تقاد  الباد  ان الانص فاي (23)االالبب العمل في العراق اعاله
ع،ى هذه الاوابط ؤاالاراءات الالز ة لمنح العل ل االانبي اؤ االانبي الذي يادخل الاى العاراق بطرةقاة  شارؤعة تةوةال  2015( لسنة 37)

 .ل،عمل في العراق . ؤأللك لاملن االستقراي اال ني ؤاالاتملعي ؤاالقتصلدي في العراق 
 املبحث الثاني

 اجلزاءات املرتتبة على خمالفة العامل االجنيب لضوابط التخويل
تعمل  ل دؤلة ع،ى ؤضع القواعد القلبوبية التي تنلسب ؤاارؤا الماتماع ؤالوضاع االقتصالدي ؤالسيلساي فيهال ا  مال تنط،اق الدؤلاة 

الدؤلااة ا ؤال ياااوز ل ياارهم  مليسااتا تالي بشاارؤط ؤااااراءات  عينااة فااي ساان التشاارةعلت العماال  اان بقطااة  همااة ا ؤهااي ان العماال حااق لمااواطني 
  نصوص ع،يهل في القلبون ا ؤهذا  ل فع،ا العراق في تنظيما الةلص ل،عمللة االانبية في العراق .

 ن غير  واطني  تالي ان الحلاة الى الةبرة االانبية التي ت تقر اليهل االيدي العل ،ة في بعل الدؤ  ا  مل يقتاي االستعلبة بعمل 
ي الدؤلة )االالبب( ؤ ن ااال تحقياق التاوازن باين  صا،حة الدؤلاة ؤحلاتهال ل،عمللاة االانبياة ا فإبهال الباد  ان ان تااع الاا اءات المنلسابة التا 

ل بللعمااال تتااامن تن يااذ  لفااة قواعااد التةوةاال بللعماال لالالبااب ا ؤان يكااون هاااذا الااا اء  لفياال  لمكلفحااة اي  ةلل ااة لشاارؤط ؤااااراءات التةوةاا 
 -لالالبب فقد تنوع  ت،ك الا اءات ا ؤلدياسة هذه االبوا   ن الا اءات يتط،ب اال ر تقسيم هذا المبحث الى المط،بين التللين :

 اجلزاءات اجلنائية  –املطلب االول 
ق  ان سا،طلت الدؤلاة تبلين العقوبلت التي ت،حق بللعمل  االالبب الذين يبلشرؤن العمل في العاراق دؤن الحصاو  ع،اى تةوةال  ساب

 تالي ّبهل تتب،وي في بوعين  ن الا اءات :
 : المالية الجزاءات -اوالًا

يةاع العل ل االانبي عند  ةلل تا احكل  التةوةل ل، را ة المللية  عقوبة انلئية توقع ع،يا  ن اال  قلؤ ة العمال غيار المشارؤ   
.ؤزةاالدة ع،ااى أللااك ان (24)اؤ غياار المصاارح بااا ا ؤالااذي يااسدي فااي النهليااة الااى المساالم بللعمللااة الوطنيااة ا ؤالحاالق الاااري بلقتصاالد الدؤلااة 

عل الا اءات المللية التاي يوقعهال صالحب العمال بموااب سا،طلتا التأديبياة عناد اخاال  العل ال بللت ا لتاا النلشا ة عان عقاد التشرةعلت تقري ب
العمل . تأل البد  ن ؤاود ا اءات فعللة تهادد الةالياين ع،اى تنظايم العمال ؤةعلقاب المهمال ؤالمقصار فاي اداء عم،اا . تالي ّن هاذه الاا اءات 

ايل   لب  انسيتهم  عقوبة تأديبية ا ؤؤفق ضوابط  عينة بينمل تطباق ال را اة المللياة  عقوباة انلئياة ع،اى العل ال غيار توقع ع،ى  لفة العمل  ؤ 
ؤأللاك  2017( لسانة 76.ؤهذا  ل باده  تاسدا  فعاال  فاي قالبون اقل اة االالباب العراقاي يقام ) (25)الوطني المةللف لشرؤط ؤااراءات التةوةل

( خمسين الف دينلي ؤال ت ةد 50000لتي بص  ع،ى ابا :   ل،وزةر اؤ ضلبط االقل ة فرض غرا ة ال تقل عن )(  نا ؤا43في بص الملدة )
(  لئة الف دينلي  ل  ن خللف التع،يملت الصلدية ع،ى ؤفق احكل  هذا القلبون  .اي النص اعاله اعطى صالحية ل،وزةر اؤ 100000عن )

ب المواودين في العراق ؤ ن بيانهم االالباب الاذين يرغباون بللعمال فاي العاراق  ال  ان يةاللف ضلبط االقل ة ب رض عقوبة  للية ع،ى االالب
( 37االحكل  التاي ؤضاعهل هاذا القالبون  ان ضاوابط ؤاااراءات بادخو  ؤاقل اة ؤخارؤى االانباي فاي العاراق .ؤ اذلك قالبون العمال العراقاي يقام )

البب في العاراق ؤحادد عقوبالت  للياة ع،اى العل ال االانباي الاذي يعمال فاي ؤالذي بظم في ال صل الةل ى  نا  سللة عمل اال 2015لسنة 
( 3( ثالثااة اضااعلا الحااد االدبااى لالااار اليااو ي ؤ )3(  نااا ع،ااى ابااا :   يعلقااب ب را ااة قااديهل  اال بااين )36العااراق ا ؤأللااك فااي بااص الماالدة )

هااذا ال صاال  ا اي ان هاذا الاانص حادد ال را ااة الملليااة ثالثاة اضااعلا الحاد االدبااى لالاار الشااهري ل،عل اال  ال اهااة اؤ شاةص خااللف احكال  
كعقوبة ع،ى العل ل االانباي الاذي يةاللف احكال  فصال تنظايم عمال االالباب فاي العاراق  ان اااراءات ؤضاوابط لتةوةال العل ال االانباي فاي 

بعاد  ان أللاك  ان خاال  د اهال باين الاى ا 1987( لسانة 18العراق .ؤقد ألهب  التع،يملت الةلصاة بممليساة االالباب العمال فاي العاراق يقام )
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(  نهال ؤالتاي بصا  ع،اى اباا  :    يعلقاب باللحبى 10العقوبلت المللية ؤالعقوبلت الساللبة ل،حرةاة  اأبوا  الاا اءات الانلئياة فاي باص المالدة )
 ان خاللف االحكال  الةلصاة  لمدة ال تقل عن شهر ؤال ت ةد ع،ى ستة اشهر ؤب را اة ال تقال عان  لئاة دينالي ؤال ت ةاد ع،اى ثالثملئاة دينالي  ال

 بتش يل االالبب ...  .فإبا ياب  وااهة العل ل االانبي بعقوبالت  للياة يادعاة تمناع تكاراي هاذا الناو   ان المةلل الت لااوابط تةوةال العل ال
تمهيدا  ل،عمل ع،اى ايض  االانبي ا ؤتطبق الا اءات اؤ ال را لت المللية عند دخولا العل ل ؤاقل تا ع،ى اق،يم الدؤلة بطرةقة غير  شرؤعة ا

ة ت،ك الدؤلة ا ف ي ال للب يسعى االانبي الى الدخو  اياضي الدؤلة بكلفة الطرق ا ؤةبحث بعد أللك عن العمل ا ا ال  في االساتقراي ؤ وااها 
تسابب فاي أللاك تهديادا  ارؤا المعيشة المةت، ة ا دؤن االخذ بلالعتبلي القاوابين ؤالتع،يمالت الصالدية  ان ت،اك الادؤ  بشاأن عم،اا  اأانبي . ؤة

.ؤةشمل الا اء الماللي يب العمال اياال  ا بلعتباليه احاد ؤاهام اقطالب النشالط االقتصالدي فاي  (26)م ن الدؤلة ؤاستقرايهل السيلسي ؤاالقتصلدي
صالدية ؤاالاتملبياة ا  مال الدؤلة ا اضلفة الى  وبا طرفل  في عقد العمل ا ؤع،يا االلت ا  بقوابين الدؤلة ا ؤان يشلي  في تحقياق اهادافهل االقت

 . (27)ان  ن ؤاابا عد  است ال  الهرة الهارة غير الشربية الستةدا  عمل  االبب بأاوي  نة اة ل رض شرؤطا التعسفية
 : للحرية السالبة العقوبات -ثانياًا

ل فاي قالبون الدؤلاة التاي يعمال اؤ يقايم تعد العقوبة السللبة ل،حرةة  ن العقوبلت االكثر يدعل  ل،عل ل االانبي الاذي يةاللف احكال  التةوةا  
ع،ى اق،يمهال يقصاد العمالا ؤتتناو  هاذه العقوبالت  ال باين الساان اؤ الحابى  اع ال را اةا ؤاحادى هالتين العقاوبتينا ع،اى النحاو الاذي يوضاحا 

فاي تحديااد ت،اك العقوباالت هااو  .ؤالمااراح(28)عناد بياالن  وقاف التشاارةعلت  اان الاا اءات الانلئيااة التاي توااااا ااالهرة العمال غياار المشارؤ  قلبوباال  
قاالبون العماال ا تأل يعااد القاالبون الوااااب التطبيااق بماال تااامنا  اان عقوباالت انلئيااة ا بلعتبااليه قاالبون  كاالن التن يااذ الااذي يحااوي بصوصاال  حملئيااة 

لن ح اظ قواعاد النظال  .  مل يتنلؤ  النصوص الا ائية ايال  في اطلي حملية العمللة الوطنية  ان  ةالطر المنلفساة االانبياة ؤضام(29)ل،عل ل 
 عان العل  في الدؤلة .ؤتتب،وي هذه الا اءات ؤتت لقم آثليهل عند ل يكاون هاذا الاا اء سابب فاي ابعالد العل ال االانباي الاذي يماليم العمال بعيادا  

العل اال  قااد  الانسااية اؤ  قااوابين الدؤلااة ؤدؤن  راعاالة شاارؤط التةوةاال الااوايد فيهاال .فلالبعاالد  اان الااا اءات التااي ال يسااتهلن بهاال الساايمل األا  االن
.ؤقد بلدى ال قا بارؤية  سلؤاة العل ل االانبي بللعل ل الاوطني (30)اانبيل  عن  ل الدؤ  ا فحين ذ يوااا  شك،ة الدؤلة التي يمكن العودة اليهل

قااوق االبساالن ا ؤان ابااد لى ؤع،ااى صااعيد  لفااة العالقاالت ؤالمعاال الت االقتصاالدية ؤاالاتملبيااة ؤالصااحية بلعتباالي ان ت،ااك المساالؤاة تنبااع  اان ح
لة االانبي في الماتمع الوطني ؤاقل تا ع،ى ايض الدؤلة ا را  يترتب ع،يا االعتراا لا بحق العمل ا بلعتبلي هذا الحق لصيقل بحقا فاي الحيا 

قلعادة الحاد االدباى ؤ ع هذا فإن لكل حق حدؤد ياب  راعلتهل ا ؤةاب ان يمليم في ضوء القواعاد القلبوبياة ا  ارةا ؤ ال هاذا يادخل ضامن 
.ؤقد بظم المشر  العراقي العقوبلت السللبة ل،حرةة بللنسبة ل،عل ل االانبي الذي يعمال فاي العاراق اؤ يارؤ  العمال  (31)ل،حقوق المقرية لالالبب

ليساة االالباب العمال (  ان قالبون  م10فيا اال ابا خللف الاوابط ؤاالحكل  الالز ة لتةوة،ا بللعمل في العراق ؤأللك فاي بداياة باص المالدة )
في العراق ع،ى ابا :   يعلقب بللحبى  دة ال تقل عن شهر ؤال ت ةد ع،ى ستة اشهر ...  ل  ن خللف االحكل  الةلصة بتش يل االالبب  . 

بون ؤبعباالية اي ان تنظاايم المشاار  الصاارةح لهااذا النااو   اان العقوباالت الا ائيااة ل،عل اال االانبااي الااذي يعماال فااي العااراق ؤةةااللف احكاال  هااذا القاال
اخاارى ان المشاار  العراقااي اعطااى اهميااة ل،عقوبااة السااللبة ل،حرةااة ؤقااد هل ع،ااى العقوبااة  الملليااة التااي ت اارض ع،ااى العل اال االانبااي فااي العااراق 

ةاللف الحكال  ؤاع،هل ؤاوبية بلالضلفة الى ال را اة المللياة ا  اون العقوباة الساللبة ل،حرةاة الماذ وية آب ال  لان تكاون  لفياة لمحلسابة االانباي الم
بهال التةوةل اي البد ان تكون  صلحبة لهل العقوبة المللية لكي تكون  لفية لرد  العل ل االانبي المةللف ا فللمشالكل االقتصالدية التاي تمار 

ا .ؤ اذلك اي دؤلة تط،ب ؤضع عقوبلت يادعة لموااهتهل ا فاال  عن توفير اكبر قدي  مكن  ن الحملية القلبوبية ل،عل ل الوطني داخل دؤلتا 
هاذا الناو   ان العقوبالت الساللبة ل،حرةاة ؤأللاك فاي باص المالدة  2017( لسانة 76بظم المشر  العراقي في قالبون اقل اة االالباب العراقاي يقام )

ي ( سنة ؤاحدة ؤب را ة ال تقل عان خمساملئة الاف دينالي ؤال ت ةاد ع،اى  ،ياون دينال1(  نا ع،ى ابا :   يعلقب بللحبى  دة ال ت ةد ع،ى )39)
لعراقاي اؤ بإحدى هلتين العقوبتين  ل اانبي دخل امهويةة العراق خالفل  الحكل  هذا القلبون اؤ لم ياع ا را  صلديا  بترحي،ا .اي ان المشر  ا

( لساانة 18فااي الاانص اعاااله اعاال العقوبااة السااللبة ل،حرةااة تةيرةااة ؤليساا  اابليةااة  ماال فعاال قاالبون  مليسااة االالبااب العماال فااي العااراق يقاام )
ع،ى  ل اانبي سواء  لن قد دخل ل،عراق ل ارض العمال ا  ال ؤايتكاب اي فعال  ةاللف الحكال  الةلصاة بتةوة،اا العمال فاي العاراق ا  1987

 ؤاي فعل  ةللف الحكل  قلبون اقل ة االالبب في العراق .
 اجلزاء االداري ملخالفة التخويل بالعمل يف العراق  -املطلب الثاني 
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فاي القارايات االدايةاة التاي تتةاذهل سا،طلت الدؤلاة تااله االانباي الاذي يعمال ع،اى اق،يمهال دؤن  راعالة شارؤط يتاسد الا اء االدايي 
ااااراءات التةوةاال المنصااوص ع،يهاال فااي القاالبون .ؤل،دؤلااة الحااق فااي ابعاالد االالبااب الااذين يااسدؤن العماال باادؤن تةوةاال يصاادي ضاادهم احكاال  

 االبعلد ؤاسبلبا فاال  عن بيلن االثلي القلبوبية المترتبة ع،ى ابعلد ؤالعل ل االانبي . قالئية ا لذلك يقتاي اال ر اؤال  بيلن تعرة 
ًتعريفًاالبعادًواسبابهً:ً-أوالًا

االبعلد عن االق،يم هو العمل الذي تقو  با الدؤلة بقصد ابذاي االانباي المقايم ع،اى ايضاهل باللةرؤى  نهال ؤااباليه ع،اى أللاك االقصالء ا  
.ؤعرفااا بعاال (32)القااراي الااذي تتةااذه الساا،طة االدايةااة ؤتط،ااب  اان االانبااي بموابااا   االدية اق،اايم الدؤلااة الساابلب تتع،ااق بللنظاال  العاال اؤ هااو 

.ؤأل ار الابعل (33)ال قهلء بأبا :   ابعلد االالبب المقيمين في العراق بصوية  شرؤعة بنلء  ع،ى قراي صلدي  ان السا،طلت االدايةاة المةتصاة
س،طلت االدايةة بللدؤلة حق االبعالد لايى بعقوباة ا ؤلكناا عمال صالدي  ان السا،طة التن يذياة  تاامنل  ا ارا  فاي الدؤلاة طللبال   ان بأن  مليسة ال

.ؤقاد عارا (34)االانبي تار  اياضايهل . ؤالمحالكم يمكان ان تاسدي دؤيا  ل،تادخل فاي حللاة ؤااود تعساف فاي اساتعمل  الرخصاة المعطالة ل،سا،طة
/اؤال (  ان القالبون الماذ وي ع،اى اباا :   1ابعالد االانباي صاراحة ؤأللاك فاي المالدة ) 2017( لسانة 76ي العاراق يقام )قلبون اقل اة االالباب فا 

ط،ب الس،طة المةتصة  ن اانبي  قيم في امهويةة العراق بصوية  شرؤعة الةرؤى  نهل . مل تقد  تبين ان اغ،ب التعلية  المقد ة لتعرةا  
حياث تعمال الدؤلاة ع،اى  –بعلد ااراء ادايي يقع  ن الس،طلت المةتصاة فاي الدؤلاة ع،اى االانباي دؤن غياره االبعلد الءت  ت قة ع،ى ان اال

 ال ابهلء اقل تا المشرؤعة فيهل ؤةمكن ت،ةيص اهم االسبلب الموابة التي قد تاسدي الاى ابعالد االانباي المقايم ع،اى اق،ايم الدؤلاة ساواء  الن عل
 ا  ال بمل يأتي :

ل  فااي الدؤلااة :يعااد النظاال  العاال  سااببل   واباال  فااي ابعاالد االانبااي فااي اياضااي دؤلااة  عينااة ا تألا  االن ؤاااوده يهاادد الر االئ  تهديااد النظاال  العاا -1
 .(35)االسلسية التي يقو  ع،يهل الماتمع . ؤان بقلء االانبي ع،ى اق،يمهل يسدي الى االخال  بللسيلسة االقتصلدية ؤاالاتملبية ل،دؤلة

حقااوق ؤالتعاالين بااين الاادؤ  ؤتطااوي حقااوق االالبااب ؤت اياادهل  اال هااذا ال يمنااع  اان اتةاالأل التاادابير الالز ااة بحااق فاالن خ،ااق التااوازن فااي ال 
يعاد  االانبي  ن قبل الدؤ  المقيم فيهل لح ظ ا نهل ؤاستقرايهل ؤ ل هذا ال يمكن ّن يتحقق  ل لم تمليم الدؤ  حقهل فاي ابعالد االالباب الاذين

 يهل.ؤاودهم تهديدا  ل،نظل  العل  ف
توااااد االانبااي بطرةقااة غياار  شاارؤعة ع،ااى ايض الدؤلااة :يتط،ااب دخااو  االانبااي اي اق،اايم دؤلااة  عااين ان يكااون بطرةقااة  شاارؤعة حاال ال  -2

. ؤلماال  االن دخااو  االانبااي بطرةقااة  شاارؤعة  اان االساابلب الموابااة لماانح  (36)اااواز ساا ر سااليي الم عااو  اؤ اي تأشاايرة دخااو  تساامح لااا بااذلك
  ص تا تةوةل بلالقل ة في اق،يم دؤلة  عينة ا فإبا في اميع امحوا  هو اياال  دافاع اؤ سابب البعالد االانباي  ان اق،ايم ت،اك االانبي ايل   لب

الدؤلاة األا  االن بطرةقاة غياار  شاارؤعة ا فاإألا تساا،ل االانباي الااى اق،اايم الدؤلاة بطرةقااة غيار  شاارؤعة ا ؤلاام يحصال ع،ااى األن باذلك ا فااإن هااذا 
تبعلده خليى حدؤدهل ؤهاو ألات الحال  عناد ل يسامح لاا بللادخو  الاى ايض الدؤلاة لهادا تحادده السا،طة االدايةاة ؤةةاللف اال ر يعد  بريا  الس

ت،ك ال لية ا فبعل االالبب بدخو  اقيم الدؤلة بعد الحصو  ع،ى تأشيرة سيلحية ؤةمليسون اعملال   هنية ؤتاليةة ع،ى بقيل ال رض الذي  
 .(37)صرح لهم بللدخو   ن اا،ا

االسبلب الصحية الموابة البعلد االانبي :ل،دؤلاة صاالحية ابعالد االانباي ساواء  الن عال ال  ا  ال  ان اق،يمهال األا  الن  صالبل  بمارض  ان -3
.ؤقاد  يا  بعال (38)اال راض المعدية اؤ الوبلئية ؤالتي يكون لهل ابعكلسلتهل االبتقللية لمواطنيهل اؤ يسدي الاى اساتقراي هاذا المارض فاي الدؤلاة

 ال قهالء بااين االصاالبة التاي تحاادا اثناالء اقل اة االانبااي ع،ااى ايض الدؤلاة ؤبااين ت،ااك لتاي تساابق دخولااا الاى االق،اايم ؤاالقل ااة فياا ا ؤ هماال تكاان
االعتبااليات الةلصااة بحمليااة حقااوق االبساالن ا فااإن هااذا ال يمنااع  اان ال االء تةوةاال عماال العل اال االانبااي ؤابعاالده خااليى اق،اايم الدؤلااة ف ااي حاال  

ة ة التي تسبق دخولا الى االق،يم تكون سبب البعلد االانبي ا في حين يكون ابعلده في حللة االصلبة اثنلء اقل تاا  نلفيال  لقواعاد العدالا االصلب
.فللمشاار  العراقااي فااي قاالبون اقل ااة االالبااب  (39)ؤ قتااايلت التعاالين بااين الاادؤ  ا ؤع،ااى الاادؤ  ايااالد ح،ااو  اخاارى بدي،ااة عاان ابعاالد االانبااي

اشااترط لماانح ساامة الاادخو  االانبااي الااى اياضااي العااراق عااد  ؤاااود اي  االبع يحااو  دؤن دخولااا الااى العااراق  2017( لساانة 76يقاام ) العراقااي
(  نا ا ؤ ن ثم يعد شرط الصحة العل ة هو بتيااة طبيعياة اؤ سابب يئايى البعالد االانباي 8لسبب يتع،ق بللصحة العل ة ا في بص الملدة )

 يال  بسبب لعد  ا كلبية  نحا مي تةوةل في العمل في العراق .ؤعد  السملح لا بللدخو  ؤا
 االثار القانونية املرتتبة على ابعاد االجنيب  –املطلب الثاني 
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ان االثار الطبيعاي المترتاب ع،اى صاادؤي قاراي االبعالد ا هاو ان تقااو  الاهالت االدايةاة المةتصاة فااي تن ياذ هاذا القاراي ا تالي ّن اال اار ال  
هذا الحاد ا ؤابمال هنال  تسالؤالت فاي هاذا الصادد هال ان قاراي االبعالد هاذا يشامل فقاط االانباي المبعاد  ان اق،ايم الدؤلاة ا   ان هاذا ينتهي الى 

 القراي يشمل افراد اسرتا  ن زؤاة ؤاؤالد ؟ ؤلالالبة ع،ى أللك  دياسة هذا اال ر في  سألتين  :
ًاآلثارًالمترتبةًعلىًاالجنبيًالمستبعدً.ً-أوالًا
ًاالثارًالمترتبةًعلىًالغيرً.ً-اًاثاني
ًاآلثارًالمترتبةًعلىًاالجنبيًالمستبعدً.ً-أوالًا

 تترتب عدة آثلي ع،ى المبعد ب سا ؤهي : 
فقدان حق االقل ة ؤالتوطن :هو ان ي قد االانبي المبعد حق االقل اة ؤالتاوطين بماارد صادؤي قاراي االبعالدا  مال ياسدي صادؤي قاراي االبعالد -ّ

ذي اؤ استحللة تن يذ بعل العقود التي ابر هل االانبي ا تأل يصبح تن ذيهل بعد تن يذ ّ ر االبعلد  ستحيال  ا من االبعلد في ت،ك ؤتن يذه الى تع
ؤبهاذا فاإن الحللة يأخذ حكم القوة القلهرة التي يترتب ع،يا اب سلخ العقود التي ابر هل االانبي المبعد ؤالتي اصابح تن ياذهل  تعاذي بعاد ابعالده ا 

 . (40)االانبي المبعد ال ي،ت   في  ثل هذه ال رؤض بأي ت وةل في  وااهة المتعلقد ا خر
تقييد الحرةة لحين تمل  ااراءات االبعلد :يقتاي صدؤي االبعلد ان ي لدي االانبي البالد  بلشرة ا ؤلكان فاي بعال الحالالت يتعاذي تن ياذ -ب

ؤلموااهة هذه الصعوبلت يةاو  القالبون ل،دؤلاة طارةقتين يمكان ان تةتالي احاداهمل بحساب  قراي االبعلد السبلب ال دخل لالانبي المبعد فيهل ا
تقااديرهل لةطااوية المبعااد ؤالظاارؤا المحيطااة بلبعاالده ا فاايمكن لهاال ان تحااد اقل تااا ا فااإألا  االن ساا،و  االانبااي ينطااوي ع،ااى خطااوية ل،دياااة التااي 

 .(41)يةشى  عهل هرؤبا ا  لن ل،دؤلة حا ه لحين تن يذ القراي 
أؤى االستبعلد المبلشر  ن اق،يم الدؤلة :يبعد االانباي اسلسال   ان اق،ايم الدؤلاة المبعادة ا فاال يساتطيع قلبوبال  ان يااد اي اهاة  ان اهلتهال  ا -ى

ك يأؤي اليا . ؤةاوز استثنلء ا ع،ى الرغم  ن عد  ابص ع،ى أللك في القلبون العراقي ا ان يبعد االانباي  ان اا ء فقاط  ان ت،اك الاديلي ؤأللا 
ن تطبيقاال  ل،مباادّ القلئاال  اان يم،ااك االكثاار يم،ااك االقاال ا ؤأللااك لت االدي التساا،يم المسااتتر لالا ااين السيلساايين ا ؤايااال  لحاال  شااك،ة المبعاادين  اا 

عيناة  ان   الدخو  الى اق،يم الدؤلة  رة اخرى ا ؤلكن التشرةعلت التي تأخذ بهذا الحل بلديا  ادا  فوفقل  لهذا الحال ياتم ابعالد االانباي  ان ااا اء
 .(42)اق،يم الدؤلة ؤةسمح لهل بللدخو  في ا ء  عين دؤن غيره  ن اق،يم الدؤلة

 يظهار تقييد حق الدخو  الاى اق،ايم الدؤلاة المبعادة :ال يتحقاق الهادا الاذي ترتاياا الدؤلاة عان قاراي االبعالد تالي ّن يكاون لهاذا القاراي اثارا  ؤال-د
المبعاد الاى اق،ايم الدؤلاة المبعادة ا فاال يااوز ل،مبعاد ان يعاود الاى باالد الدؤلاة المبعادة  ال دا  هذا االثر بشكل ؤاضاح اال بمناع دخاو  االانباي 
( لسانة 76(  ان قالبون اقل اة االالباب فاي العاراق يقام )32.ؤهذا  ل بصا  ع،ياا المالدة )(43)قراي االبعلد قلئمل  لم ت، ا الدؤلة اؤ توقف تن يذه 

ساابق ابعاالده  اان اياضااي امهويةااة العااراق العااودة اليهاال تالي بقااراي  اان الااوزةر ؤبعااد زؤا  اساابلب  ع،ااى ابااا :   ال ياااوز لالانبااي الااذي 2017
االبعلد   . فللمشر  العراقي ّكد ع،اى  ناع دخاو  االانباي الاذي تقاري ابعالده . ؤةالحاظ ان المشار  العراقاي ؤاغ،اب  شارعي الادؤ  االخارى لام 

ء بتحدياد  ادة المناع اؤ بتبال  طرةقاة  عيناة بتقاديم ط،اب يفاع المناع ؤالادخو  ثلبياة الاى اق،ايم ينظموا طرةقل  يبين  يفية  ناع دخاو  االانباي ساوا
.ؤالادير بللذ ر ان  ل  ل تقد  ينصرا ع،ى العل ل االانبي الذي دخل الى العراق فإن اغ،ب العمل  االالبب فاي العاراق  (44)الدؤلة المبعدة

راءات العماال فااي العااراق بمواااب قااوابين العماال السااليةة فااي العااراق تالي ّن ؤساالئل االقل ااة ياانظم طبيعااة عم،هاام ؤ يفيااة  مليسااتا ؤالاااوابط ؤاااا 
. ؤان لام ياذ ر أللاك بصاوية  2017( لسانة 76ؤالدخو  ؤالةرؤى ؤاالبعلد  ن العراق يحكمهل اؤ ينظمهل قلبون اقل ة االالبب في العاراق يقام )

راق ؤتبااين بعااد أللااك  اان قباال صاالحب العماال بأبااا قااد خااللف ااااراءات اؤ ضااوابط صاارةحة فللعل اال االانبااي الااذي  اانح تةوةاال بللعماال فااي العاا 
 التةوةل بأ ر الم لدية  ن العراق فل ثلي التي تسري ع،ى االياضي هي ألات االثلي التي تسري ع،ى العل ل االانبي في العراق .

فإبا يرتبط برؤابط عقدية ؤااتملبية  عينة ترتب ع،يا الت ا لت اؤ تكسابا بدخو  االانبي الى اق،يم الدؤلة ا اآلثارًالمترتبةًعلىًالغير:ً-ثانياًا
بعاال الحقااوق ا ؤ اان اهاام الاارؤابط التااي يمكاان ان يةاااع لهاال االانبااي الاارؤابط االساارةة ا تأل تعااد قااراي االبعاالد قاارايا  شةصاايل  اي يصاادي فااي 

هاام القصاار ا ا اال الباالل ين فااال عالقااة لهاام بقااراي ابعاالد االب البهاام  وااهااة شااةص المبعااد ا ؤال يتااأثر بااا سااوى افااراد االساارة الااذين يعااي،هم ا ؤ 
.ؤقد ألهب البعل الى ب ى الموقف الذي اتةذه المشر  العراقي بلشتراط ان يكون ابعلد االانبي  ن العراقي ياوز ان  (45) ستق،ين عن ابيهم

فاإألا لام يارد أل ارهم فاي قاراي االبعالد ا فاال يمكان شامولهم بلالبعالد  يشمل افراد علئ،ة المبعد المك،ف بلعللتهما بشرط ّن يذ رؤا في القراي ب ساا
ؤهااذا اال اار ألاتاا يسااري ع،ااى العل اال االانباي الااذي يعماال فااي العاراق ؤةعااود الساابب فااي أللاك بشاامو  القلصاارةن دؤن الباالل ين ً.(46) ان العااراق
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ة ؤاالشاراا  ان قبال االب ؤةس اد هاذا  ال االء فاي باص الماالدة بقاراي االبعالد العتباليات ابسالبية تتع،اق بللقلصارةن الاذين يكوباون بحلااة ل،رعليا 
ع،ى ابا :   يااوز ان يشامل قاراي ابعالد االانباي افاراد علئ،تاا المك،اف بلعاللتهم ع،اى  2017( لسنة 76(  ن قلبون اقل ة االالبب يقم )30)

ي ابعلد ا را  اوازةل  ؤليى ؤاوبيل  ا تألا ياوز ابعلدهم اسوة ان يتم أل رهم في قراي االبعلد   . فللمشر  العراقي هنل اعل شمو  افراد علئ،تا بقرا
ا تبين بلالب ؤةاوز عد  ابعلدهم األا لم يذ رؤا في قراي االبعلد اي اعل  سألة االبعلد  قتربة بذ رهم  ن عد ا في قراي االبعلد ا ؤ ن ثم فإأل

بعلدهم  عا ا لمنع تشتي  االسرة ا ّ ل تألا لم يشلي وه في تصارفلتا ف اي ل،دؤلة ان افراد االسرة يشتر ون  ع االانبي المبعد في تصرفلتا يتم ا
قااراي هااذه الحللااة يااتم ابعاالده بم اارده فقااط ا ؤالفااراد االساارة ان يتظ،مااوا  اان قااراي االبعاالد ا ّؤن تماانحهم الدؤلااة فرصااة الاادفل  عاان اب سااهم ؤان ال

ن عالقتهال ب ؤاهال ال تا ا  قلئماة ا ؤابهال تتباع زؤاهال فاي االقل اة الن أللاك ال الصلدي بلبعلد زؤاتا السبلب تتع،ق بهل ال يمنع  ن تن ياذه ا ؤا
ً.(47)يمنع  ن ابعلد ال ؤاة 

 اخلامتة 
في بهلية هذا البحث الباد لنال  ان ؤق اة  تأ ،اة لتقيايم النتالئب التاي توصال اليهال البحاث ؤتواياا النظار الاى اهام  ال يساتحق ان يطارح  ان  

 لئدة الع،مية .توصيلت ؤ قترحلت تحقيقل  ل، 
ًالنتائجً:

ؤاساتعلبة اصاحلب  2003احت،  العمللة االانبية اغ،بية فارص العمال المتاوافرة فاي العاراق السايمل بعاد االب تالح الاذي شاهده العاراق بعاد  -1
 العمل العراقيين بهم بشكل  بير ا فاال  عن ابة لض اؤ تدبي ااويهم .

االياادي العل ،ااة الوطنيااة  اان خطاار المنلفسااة االانبيااة ا ؤتااوفير فاارص العماال ل،مااواطن ؤ نحااا تعماال  اال دؤلااة  نهاال العااراق ع،ااى حمليااة  -2
االؤلوةة ؤاالفا،ية ا فقد لااأ العاراق الاى ؤضاع الااوابط القلبوبياة بمال يت اق  اع حملياة العل ال العراقاي ؤةاامن لاا الحاق فاي الحصاو  ع،اى 

 ينا ع،ى قالء احتيلالتا االسلسية ؤالارؤيةة .فرص العمل ا بلعتبلي االخير  صدي الدخل االسلم الذي يع
ع،ااى صااعيد سيلسااة المشاار  بالحااظ ان المشاار  العراقااي يسااير بلتاااله سيلسااة  نااع الارةمااة ؤالوقليااة  نهاال ا عباار تبنيااا لنظاال  التةوةاال اؤ  -3

 . االالزة ا لمل يمكن ان ينتب عن ؤاود العل ،ة االانبية  ن اخطلي ع،ى اقتصلد الماتمع العراقي ؤا نا
يقتاي بسط الدؤلة سيلدتهل ع،ى  لفة اياضيهل ؤصيلبة حدؤدهل ا ان تقري في تشرةعلتهل الا اءات المنلسبة التي تمناع دخاو  االالباب  -4

سااة ؤاقاال تهم ع،ااى اق،يمهاال بطرةقااة غياار  شاارؤعة ا فقااد لاااأ العااراق بتقرةاار الااا اءات الانلئيااة لحمليااة االياادي العل ،ااة العراقيااة  اان خطاار المنلف
 بية ؤتنو  العقوبلت بحسب بو  المةلل ة . ؤفي  ل االحوا  ياب تبني العقوبة الساللبة ل،حرةاة ا بلعتبليهال االكثار يدعال  ؤالتاي تاسدي الاىاالان

 الحد  ن الهرة هارة العل ل غير الشربية بقصد العمل ع،ى اق،يم الدؤلة .
 بلشرة العمل بدؤن تةوةل ا اؤ عد  تاديد تةوةل العمل ا اؤ فقد شرؤط ع،ى الدؤلة ان تابر العل ل االانبي ع،ى   لدية اق،يمهل عند  -5

 التةوةل ؤهذا  ل فع،ا العراق في قلبون اقل ة االالبب في العراق .
ًالتوصياتً:

ينب اي ع،اى ان تحقيق اال ن ؤاالستقراي يرتبط ايتبلطال  ؤثيقال  بللتنمياة الماتمعياة ا تأل  ،مال تحقاق اال ان ايت عا   سشارات التنمياة ا لاذلك  -1
ن الاهلت المةتصة ؤضع الةطط العم،ية لتنمية  هليات الموايد البشرةة الوطنية ا ؤايالد طلقلت بشرةة ؤطنية  ديبة ؤ سه،ة بأعداد  لفية ع

 طرةق ّيم المل  البشري لموااهة احتيلالت العراق القلئمة ؤالمستقب،ية .
بية بللحلالت القصوى ؤاالكت لء بللمهليات العراقية الوطنية ا التشديد فاي شارؤط ل،حد  ن الهرة البطللة ؤتق،يص االاتذاب العمللة االان -2

الاااوابط الالز ااة لعماال العل اال االانبااي فااي العااراق عباار الاانص الصاارةح فااي التشاارةعلت العراقيااة التااي تاانظم عماال االانبااي فااي العااراق ع،ااى 
ل،عااراق ا لااذلك لااوحظ فااي قاالبون العماال العراقااي النلفااذ ع،ااى الاارغم  اان  ااااراءات اكثاار شاادة  اان ساالبقلتهل ل،حااد  اان اسااتقطلب العمللااة االانبيااة

ز اة تنظيما فصل يتع،ق با) تنظيم عمل االالبب( تالي ّبا لام يارد فياا اي ت صايل بالال وي الالز اة الساتقدا  العل ال االانباي اؤ االااراءات الال
سلن بلعتبلي حق العمل  ك او  ل،امياع ا تالي ّن سيلساة الدؤلاة تقااي ل رض العمل في العراق . ؤان هذا التصرا ال يعدي  سلسل  بحقوق االب

بسااط ساايطرتهل ع،ااى ا ااوي دؤلتهاال ل،حااد  اان االز االت االقتصاالدية ؤاالاتملبيااة ع،ااى اق،يمهاال ا األ تن فااتح حاادؤدهل لمثاال هااذا النااو   اان العمللااة 
 االانبية قد يسدي الى ت لقم  ثل هذه االز لت .
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لمثل في التشرةعلت العراقية التي تنظم عمل االالبب في العراق بظرا  ل،دؤي ال عل  الذي يسديا هذا المبدّ في النص ع،ى  بدّ المقلب،ة بل -3
تحقيااق التعاالؤن بااين الاادؤ  عباار ايااالد تااوازن بااين حقااوق المااواطن العراقااي ؤاالانبااي ل،حااد  اان  شااك،ة البطللااة ؤ وااهااة الظاارؤا االقتصاالدية 

 ن خال  ان يقبل  عل ،ة االانبي بذات القدي ؤ تنحا الحق في العمل ع،ى اق،يمهل .الصعبة التي قد يوااههل العراق  
 ان يقو  العراق بتعديل التشرةعلت الةلصة بتنظيم عمل االالبب ؤاقل تهم ؤدخولهم بحسب المستادات التي تحدا ع،ى السلحة الدؤلية  -4
 ان تتبنااى فااي سيلساتهل التشاارةعية تااديةب العمللااة الوطنيااة لتااسدي ألات بينمال تكااون الدؤلااة بحلاااة الااى الةباارة االانبياة ا فااإن ع،يهاال ايااال   -5

ياالب الدؤي الذي تتقو  با بظيرتهل االانبية ا تأل يسهم أللك في البقلء االقتصلدي ل،دؤلة ؤالقالء ع،ى  شك،ة البطللة اال ر الذي يانعكى بلال
 ع،ى الماتمع ؤتقديم افال الةد لت لرعليل الدؤلة .

( لسانة 76العراقي في بشر تشارةعلتا الةلصاة بتنظايم عمال االالباب السايمل قالبون اقل اة االالباب العراقاي النلفاذ يقام ) ان ي رق المشر  -6
بين العل ال االانباي الاذي ي قاد شارط ال،يلقاة الصاحية بعاد التحلقاا بللعمال ؤا خار الاذي دخال الاى االق،ايم العراقاي ؤاقال  فياا ؤهاو غيار  2017

 لذي لاأ الى طرق احتيللية  ن اال االقل ة ؤالحصو  ع،ى فرص العمل ا ؤالذي ياب ابعلده  ن االق،يم العراقي  ستوا لهذا الشرط ا اؤ ا

 هوامش البحث
 

ا  ا،ااة  2016( لساانة 13النلشاا ة عاان عقااود االسااتثملي االانبااي ؤؤساالئل ح،هاال فااي القاالبون العراقااي يقاام ) وسااى الياالم البياالتي ا الن اعاالت  (1)
 . 91ا ص 2016ا لسنة  43 ر   دياسلت الكوفة ا العدد 

 نشااوي  ا بحااث 2006لساانة  13د. سااال   اانعم  شااعل ا التنظاايم القاالبوبي لعماال العماال  االالبااب ع،ااى ضااوء قاالبون االسااتثملي العراقااي يقاام  (2)
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ع،ااى الانسااية العراقيااة فهااو ؤطنااي عراقااي ا ؤ اال شااةص آخاار ؤ هماال  االن اصاا،ا اؤ انساايتا فهااو اانبااي ؤةشاامل حتااى  عينااة  ماان يحصاال 

الشاةص الاذي لاام تثبا  لااا اياة انساية ا اي عااديم الانساية . لم ةااد  ان الت صايل ابظاار : د.  مادؤح عبااد الكارةم حالفظ ا دياسااة فاي القاالبون 
 . 36ا ص 1977ا ب داد ا  2الدؤلي الةلص ا ط
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ا )الشاةص  العل ال االانباي فاي  اال  القطال  الةالص اؤ المةات،ط اؤ التعالؤبي ا بال اباا  الن اكثار دقاة فاي هاذا السايلق فهاو حادد العل ال با

ؤؤسع في  ال  عم،ا لياي  ا كلبية عمل العل ل االانبي في  اال  القطال  العال  ؤهاو اال ار الاذي لام يشار اليهال قالبون العمال الطبيعي( 
 العراقي الم، ي ؤال تع،يملت  مليسة االالبب ل،عمل في العراق .

(6)  T. RIBE Mont, Introduction au droit des étrangers en France, Paris, 2012, P. 105. 
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(12) H. Batiffol, Traite de droit international prive, T. 1,8éd Paris, L. G. D. J., 1993. 
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ضااال االسااادي ا القااالبون الااادؤلي الةااالص )الانساااية ا الماااوطن ا  ر ااا  االالبااابا التنااالز  الااادؤلي ل،قاااوابين ا تنااالز  د. عباااد الرساااو  عباااد الر  (35)

 . 309ا ص 2015االختصلص القالئي الدؤلي ا داي السنهويي ا بيرؤت ا 
 . 17ا ص 2006هويي ا بيرؤت ا ا  كتبة السن 1د. حيدي ادهم ا احكل  انسية الشةص الطبيعية ؤالمعنوي في التشرةعلت العراقية ا ط (36)
 . 24ا ص 2000د. عنليلت لعبد الحميد ثلب  ا القيود الم رؤضة ع،ى الهرة ابتقل  االفراد عبر الحدؤد ا بال  كلن بشر ا  (37)
 . 35ا ص 1961د. هلدي يشيد الالؤش،ي ا الوضع القلبوبي لالالبب في العراق ا  طبعة المعليا ا ب داد ا  (38)
 . 129خللد عبد ال تلح  حمد خ،يل ا المصدي السلبق ا صد.  (39)
 . 69ا ص 2004-2003د. هشل  ع،ي صلدق ا ديؤم في القلبون الدؤلي الةلص ا  نشأة المعليا ا االسكنديةة ا  (40)
قاالبوبي الااادؤلي ل،نشااار ا ا داي ال كااار ال 1د.  اارةم بلصااار حساانلؤي  ااالام ا الرقلبااة القاااالئية ع،ااى قااارايات االبعاالد ؤالترحيااال بلالالبااب ا ط (41)

 . 111ا ص 2016
 . 272ا ص 1958ا في الانسية ا  عهد الدياسلت العربية العللمية ا  1د. البر الد عبد الرحمن ا القلبون الدؤلي الةلص العربي ا ى (42)
القلبون المقلين ا تصدي عن الامعياة د. صالح الدين احمد حمدي ا القلبون الا ائري ؤالمر   القلبوبي لالا ين في الدؤلة ا ب دادا  ا،ة  (43)

 . 338ا ص 1985ا لسنة  16العراقية ل،قلبون المقلين ا العدد
 . 113د.  رةم بلصر حسنلؤي  لام ا المصدي السلبق ا ص (44)
 . 36د. هلدي يشيد الالؤش،ي ا المصدي السلبق ا ص (45)
 . 178د. حسن الهداؤي ا المصدي السلبقا ص (46)
 . 114بلصر حسنلؤي  لام ا المصدي السلبق ا صد.  رةم  (47)


