
1 

 

 

 

 

 

 والضمان اإلجتماعي قانون العمل

 المرحلة الرابعة للعام الدراسي

 2020 ـــ2019

 

  



2 

 

 قانون العمل وتطور مفهومه

 : تعريف قانون العمل

)مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات : يمكن تعريف قانون العمل بأنه       

الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت أشرافهم 

 وتوجيههم مقابل أجر(.

يتضح من خالل هذا التعريف بأن قانون العمل يحكم )العمل التابع المأجور(،         

لحساب شخص آخر مقابل أجر وتحت إشرافه وتوجيهه. وبذلك  ىذي يؤدأي العمل ال

كما يتميز العمل التابع عن  ،يخرج عن نطاق هذا القانون العمل التبرعي أو المجاني

ل الذي يؤديه صاحبه دون أن يخضع عند أدائه له إلشراف وتوجيه قالعمل المست

والمحامي  تهي عيادب فكالطبي ،خص آخر، وإنما يكون حراً يتمتع بكامل اإلستقاللش

بأداء العمل فيما يتعلق بالتشخيص وتقدير أوجه العالج  يستقل فالطيب ،في مكتبه

وكل ما يتعلق به دون أن يخضع في ذلك لتوجيه المريض، وكذلك بالنسبة للمحامي 

لقضية ومتابعة إجراءاتها دون أّي توجيه أو إشراف اعمله في دراسة  سحيث يمار

ستقالل تجاه إلن الطبيب والمحامي في حالة من اكل م من الموكل وبذلك يكون

 الطرف اآلخر بالرغم من تقاضي أجر أو أتعاب منه.

وبذلك فإن التبعية هي معيار تطبيق قانون العمل وحيثما تنعدم يمتنع تطبيق هذا        

ا القانون، أن التبعية التي نعنيها هنا هي التبعية القانونية والتي يمكن تعريفها بأنه

)العالقة التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتمار العامل 

تعرضه للجزاءات إذا ما قصر في عمله أو وبأوامره وخضوعه إلشرافه ورقابته 

أخطأ في تنفيذه التعليمات وشروط العمل المدونة في العقد أو المنصوص عليها في 

 القانون واللوائح الخاصة(.

قتصادية( ويقصد بها أن العامل إلبعية القانونية هناك )التبعية اجانب التوإلى        

أي أنه يخضع  ،يستند في معيشته على األجر الذي يحصل عليه من صاحب العمل

ً لصاحب العمل. وقد ظهر رأي في الفق ه يرى أنه بمجرد تحقق التبعية اقتصاديا

العمل كافية لسريان قانون  هلعمل القانونية عند أداء العامل قتصادية دون التبعيةإلا

لقانونية نسانية وذلك ألن االقتصار على معيار التبعية اإوحجة هذا الرأي هي دوافع .

يؤدي إلى حرمان بعض طوائف العمل من سريان قانون  ملكشرط لتطبيق قانون الع

قتصادي المشابه إليقتضي حمايتهم نظراً لمركزهم ا العمل عليهم في الوقت الذي

لئك المشمولين بالقانون إال أنهم مستبعدون من تطبيق قانون العمل عليهم نظراً ألو



3 

 

وأوضح مثال على ، لعدم خضوعهم إلشراف وتوجيه الجهة التي يشتغلون لحسابها

ذلك هم العمال المنزليون أي العمال الذين يشتغلون في منازلهم لحساب شخص آخر 

 دون أن يكونوا تحت إشرافه.

عتداد إلمن الفقه وال من القضاء ألن ا الرأي المذكور لم يجد له انصاراً إال أن        

لى توسيع نطاق قانون العمل إلى الحد الذي يجعله يمتد إقتصادية يؤدي إلبالتبعية ا

 العمل بما فيها العمل المستقل الذي يقوم به الشخص بصورة حرة إلى معظم عالقات

عليه  لبعية القانونية هي المعيار المعولتمستقلة عن صاحب العمل، ولهذا ال تزال ا

تحديد نطاق قانون العمل وبه أخذ المشرع العراقي في تعريفه لفي نظر معظم الفقهاء 

ً ساد /1للعامل في المادة  ) حيث  2015( لسنة 37( من قانون العمل النافذ رقم )سا

جيه توذكراً أم انثى يعمل ب كان)العامل: كل شخص طبيعي سواء أ تنص على انه

سواًء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي،  ،وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته

بعمل فكري أم بدني ختبار أو يقوم إلو اأضمني، أو على سبيل التدريب   أم  صريح

 لقاء أجر أياً كان نوعه بموجب هذا القانون(.

/ خامساً( من 1لمشرع في المادة )خص تعريف العمل فقد عرفه ايأما فيما         

نون العمل النافذ بأنه )العمل: كل جهد إنساني فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء اق

 أجر، سواء أكان بشكل دائم أم َعَرضي أم مؤقت أم جزئي أم موسمي(.

 تطور مفهوم قانون العمل

أنه  الَ إون العمل مقتصراً على عقد العمل ذهب رأي إلى اعتبار موضوع قان        

في الواقع ان قانون العمل يتجاوز هذا المجال إذ ال يقتصر تطبيقه على عالقة العامل 

أو العالقات بين  لينظم عالقات العمال فيما بينهم بل أنه يمتد ،بصاحب العمل

اب كما يذهب إلى تنظيم عالقات العمال وأصح ،جماعات العمال وأصحاب عملهم

فيتناول تنظيم القضاء العمالي. لذا فقد استقر الرأي على اعتبار ،عملهم بالدولة 

 القواعد القانونية التي تحكم األمور اآلتية من قواعد قانون العمل:

 فردية :عالقات العمل ال -1

ويقصد بها العالقات الناشئة عن عقد العمل الفردي حيث ينظم قانون العمل        

العامل وصاحب العمل عن طريق العقد المذكور فيحدد شروط انعقاد العالقة بين 

 العقد وعناصره وآثاره وطرق انتهائه.
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 : عالقات العمل الجماعية -2

ً قانون العمل يحكم العالقات بين مجاميع العمال، وأصحاب عملهم عن أ        يضا

 .طريق عقود العمل الجماعية

 تسمية قانون العمل

تعددت التسميات التي اطلقت على قانون العمل، فقد أطلق عليه في بداية نشأته        

اسم )التشريع الصناعي( وقد كانت هذه التسمية تنسجم مع نطاق شمول هذا القانون 

هذه التسمية أصبحت في الوقت  الَ أنكان محصوراً في نطاق الصناعة إحيث 

ون العمل لم يعد قاصراً على الحاضر تسمية تتسم بالضيق على أساس من إن قان

تنظيم االعمال الصناعية فقط بل امتد ليشمل فئات أخرى تعمل في مجاالت التجارة 

 والزراعة وخدم المنازل.

كما ان هذه التسمية واسعة باعتبار ان قانون العمل ال يحكم جميع صور النشاط        

 الصناعي كالمنافسة غير المشروعة وبراءات االختراع.

)قانون العمال( إال ان هذه التسمية ال ب وقد ذهب بعض الفقه إلى تسميته        

تنطبق مع الواقع ألن هذا القانون ال يختص بالعمال وحدهم بل ينظم العالقات بينهم 

 وبين أصحاب العمل.

جتماعي( إال إلى هذا القانون تسمية )القانون اوقد أطلق جانب آخر من الفقه عل       

وذلك ألن جميع القوانين اجتماعية بالقدر الذي تحكم ان هذه التسمية واسعة وغامضة 

 ه الروابط الناشئة عن العيش في المجتمع.يف

ومهما يكن من األمر فإن مصطلح أو تسمية )قانون العمل( هو المصطلح        

سواء كان ذلك في  وبهذه التسمية أخذ المشرع العراقي ،الشائع في الوقت الحاضر

 أو قوانين العمل الملغاة. 2015( لسنة 37قانون العمل النافذ رقم )

 أهمية قانون العمل

يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين األخرى، وتظهر هذه        

 األهمية في ناحيتين: أهمية بالنسبة لألفراد وأثره على الحياة االقتصادية.

 جتماعية(.إلته بالنسبة لألفراد: )األهمية اأوالً: أهمي

مثل تل كونه يطبق على فئة من األفراد جتماعية لقانون العمإلتبرز األهمية ا       

الجانب األكبر من فئات المجتمع، فهذا القانون ينظم كيفية حصول هذه الفئة الكبيرة 
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وأوقات الراحة  على ما تستحقه من أجر مقابل العمل، كما أنه ينظم ساعات العمل

ً لظروف العمل  واإلجازة السنوية والمرضية فضالً عن أن هذا القانون يحقق تحسنا

 ويتضمن قواعد لحماية فئات معينة كاألحداث والنساء.

كما أن لقانون العمل أهمية كبيرة في تحقيق السلم واألمن المجتمعي من خالل        

على ستقرار والقضاء إلية تساعد على ايحقق لهم من حما دوره في حياة األفراد وما

جتماعية إلأن قانون العمل يحقق العدالة ا لى ذلكإمبررات النزاع والتذمر. أضف 

 وازن الضروري بين مصالح العمال وأصحاب العمل.توذلك بوضعه أسساً لل

 .قتصاديةإلثانياً: أهميته في الحياة ا

فهو يؤثر في تشغيل  ،قتصاديةإلالحياة امباشر في ولقانون العمل تأثير كبير        

وزيادة  ،ورفع القوة الشرائية لألجور ،وإعادة توزيع الدخل القومي ،األيدي العاملة

االستهالك واإلنتاج، فإقرار قانون العمل أجراً عادالً للعامل وتحديد الحد األدنى لهذا 

ن في المجتمع ألن األجر يسهم في زيادة القدرة الشرائية لعدد كبير من المستهلكي

المباشر في اإلنتاج، إذ كلما لتنظيم األجور األثر المباشر في االستهالك واألثر غير 

زادت القدرة الشرائية لشريحة العمال زاد االستهالك بشكل مباشر وزيادة االستهالك 

 يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بشكل غير مباشر.

بين مصلحة العمال وأصحاب العمل كما إن التوازن الذي يحققه قانون العمل      

 .يؤدي حتماً إلى استقرار العالقات بين القوى المنتجة وتحسين مستوى اإلنتاج

 

مكان قانون العمل في النظام القانوني أو تصنيف قانون العمل بين فروع 

 القانون

 وقانون، لى قانون عامإقانون يقسم القانون بصورة رئيسة ان الفقه التقليدي لل       

ومعيار التفرقة لديهم هو النظر إلى طرفي العالقة التي ينظمها القانون، ، خاص

ها تفالقانون العام يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تكون الدولة، أو إحدى هيئا

ً فيها وتستخدم القوة في إنفاذ ملك من سلطان، تإرادتها في مواجهة األفراد بما  طرفا

ن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين أما القانون الخاص فيتضم

ً فيها مجردة من السلطان،  األشخاص الخاصة أو العالقات التي تكون الدولة طرفا

 وتتعامل كما يتعامل األفراد فيما بينهم على قدم المساواة.
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وقد ترتب على ذلك أن ثار خالف بين الفقهاء حول موضع قانون العمل بين        

 أم من فروع القانون العام، أم أنالقانون، هل هو من فروع القانون الخاص،  فروع

 له صفة خاصة تميزه منهما؟

يعد قانون العمل أحد فروع القانون الخاص بحسب أصل نشأته  : الرأي االول

حيث كان يحكم عالقات متوازية ومصالح متساوية وهذا التصور ينسجم  ،التاريخية

مع مبدأ الحرية القانونية الذي كان سائداً في ظل المذهب الفردي، ونظام الحرية بكل 

أبعادها، وبذلك فإن القانون المدني الخاص ينظم عالقات العمل، على وفق مبدأ 

 ين(.سلطان اإلرادة، وقاعدة )العقد شريعة المتعاقد

ً من فروع القانون العام، وقد  : الرأي الثاني يذهب إلى أن قانون العمل يعد فرعا

استند هؤالء الفقهاء إلى طغيان القواعد اآلمرة في قانون العمل، مما يعني تحوله من 

العام، فضالً عن أن قانون العمل يحقق دائرة القانون الخاص إلى دائرة القانون 

إن تدخل الدولة لتنظيم عالقات العمل أدى إلى أن يحتل  مصلحة عامة للجميع، حيث

ً فيه بسبب تدخل الدولة لتنظيم عالقات العمل ً هاما لما لها من  القانون العام مكانا

في منازعات العمل الجماعية،  والتحكيم، يم العملظكما في تن، سلطة آمرة من جهة

جزائية على مخالفة  وإنشاء مكاتب حكومية للتشغيل أو عن طريق تقرير عقوبات

 قواعده اآلمرة.

وقد انتقد هذا الرأي بحجة ان كثرة القواعد اآلمرة في أي قانون ال يعني        

بالضرورة انتمائه إلى القانون العام وإنما العبرة في تحديد طبيعة القانون بطبيعة 

 العالقات التي يحكمها وليس بالصفة اآلمرة أو المكملة لقواعده.

ً تحقيق المصلحة العامة سواء أكان         فضالً عن ذلك ان القانون يستهدف دائما

ً أم خ ً عاما صاً. فالقانون الخاص يحقق المصلحة العامة مثله في ذلك مثل اقانونا

 القانون العام.

ً ينتمي إلى  : الرأي الثالث ً مختلطا يذهب هذا الرأي إلى ان قانون العمل يُعد فرعا

 نون العام في ذات الوقت.القانون الخاص والقا

وذلك ألنه يضم قواعد قانونية تنظم عقد العمل الفردي، والتي يكون لإلرادة        

دور في ترتيب شروط االستخدام بين العامل وصاحب العمل هذا من جانب، ومن 

كما في حالة فرض  ،الجانب اآلخر يتضمن قواعد قانونية تنتمي إلى القانون العام

مخالفة قواعده اآلمرة وقواعد التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجزاءات لدى 

 الجماعية.
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إال ان هذا الرأي قد تعرض إلى النقد ألن تحديد طبيعة أي قانون ال يكون بالنظر       

إلى طبيعة كل قاعدة على حدة ألن األخذ بهذا المعيار يؤدي إلى جعل أكثر القوانين 

 مختلطة.

إذا كان قانون العمل قد أخذ بعض أحكامه من القانون الخاص والواقع انه      

وبعضها اآلخر من القانون العام إال أنه أصبح اليوم هذا القانون مستقالً عن فروع 

القانون الخاص والعام وصارت له ذاتية خاصة هزت األسس التي يقوم عليها 

ميزات خاصة التقسيم التقليدي للقانون إلى عام وخاص، فهو قانون ينفرد بم

 م بها أي قانون آخر.ستوخصائص ال ي

 الخصائص المميزة لقانون العمل

 : أوالً: الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل

تعد الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون      

المدني، فمعظم قواعده من النظام العام ال يجوز االتفاق على ما يخالفها، وسبب ذلك 

ان قانون العمل، كان في بدء نشأته، يهدف في المقام األول إلى حماية الطرف 

مفيدة وفعالة إالَ إذا لة لجعل هذه الحماية الضعيف، وهو العامل، ولم يكن من وسي

مقررة لمصلحة العامل فإن الصفة اآلمرة ولكن لما كانت الحماية . كانت قواعده آمرة

ً بها بحيث تكون باطلة إذا ما انتقصت من  لقواعد قانون العمل أخذت معنى خاصا

من هذه  الحد األدنى المقررة لحماية العامل، بينما تعد صحيحة كل مخالفة تزيد

 الحماية.

 : بني على هذه القاعدة نتائج هينوي     

 .شرط المخالف الوارد في عقد العملبطالن ال -1

شرطاً أو اتفاقاً مخالفاً لقاعدة  ،العامل وصاحب العملفإذا تضمن العقد المبرم بين      

من قواعد هذا القانون فإن الشرط  أو اإلتفاق يبطل وتحل محله القاعدة القانونية التي 

( 37/ ثانياً( من قانون العمل النافذ رقم )14وقع الشرط مخالفاً لها، إذ قضت المادة )

عن أي حق ببطالن كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل  2015لسنة 

ويبقى الحكم نفسه في العقود ، قررة له بموجب أحكام هذا القانونمن الحقوق الم

المبرمة قبل نفاذ قانون العمل العراقي الجديد، حيث ال يكون البطالن بأثر رجعي، بل 

 من تاريخ العمل بالقانون، وذلك أخذاً بمبدأ فورية القوانين المتعلقة بالنظام العام.
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 .المخالف األصلح للعاملصحة الشرط  -2

 العمل نفالعلة تبدو واضحة من اباحة الشرط المخالف لقاعدة من قواعد قانو       

عدة التي تمت مخالفتها، هي ان اقعاً أكبر، من ذلك الذي تتضمنه الإذا كان يحقق نف،

ق مصلحة العامل، األمر الذي يبرر االتفاق المخالف يقانون العمل وضع اصالً لتحق

 كان يوفر حماية أكثر من الحماية التي يوفرها قانون العمل.إذا 

العراقي  لم/ اوالً( من قانون الع14لمادة )وقد تقررت هذه النتيجة بمقتضى ا       

حيث نصت ) أوالً : تمثل الحقوق الواردة في أحكام  2015( لسنة 37الجديد رقم )

األحكام على أي حق من الحقوق  هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال وال تؤثر تلك

إذا كان أي  رارآخر، أو عقد عمل أو اتفاق أو قالتي تمنح للعامل بموجب أي قانون 

 منهما يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له موجب أحكام هذا القانون(.

على مخالفة قاعدة وردت ضمن  اً رك في ان هذا االستثناء ليس قاصوال ش       

 ،اعدة من قواعد عقد العمل الجماعيبل يمتد إلى مخالفة ق ،د عقد العمل الفرديقواع

 أو أي قاعدة وردت في أي موضع.

قرار به سواء أكانت مخالفته إلا وبعبارة أخرى، ان الشرط المخالف يجب        

لقاعدة وردت ضمن قواعد عقد العمل الفردي، أم لقاعدة وردت ضمن قواعد عقد 

داري طالما كانت تحقق نفعاً أكثر إتشريع مستقل أو قرار  يالجماعي، أم في أالعمل 

( من قانون العمل العراقي جاءت مطلقة فيعمل بها على 14للعامل، ألن نص المادة )

 اطالقها طالما لم يتم تقييدها.

 ثانياً: تفسير قانون العمل:

ً بذاته         ً مستقالً قائما ومتميزاً بخصائص خاصة تختلف  يُعد قانون العمل قانونا

ولذلك فال يخضع  ،عن الخصائص التي يتميز بها أي قانون آخر كالقانون المدني

 تفسيره للقواعد التي تحكم تفسير القانون المدني.

ً وقضاء هو األخذ بقاعدة التفسير األصلح للعامل، على إلان ا        تجاه الغالب فقها

ن يكون النص غامضاً أما إذا أدة التفسير األصلح للعامل يقتضي أن االلتجاء إلى قاع

 كان النص واضحاً، فال مناص من االلتزام به احتراماً إلرادة المشرع.

 ثالثاً: الطابع الواقعي لقانون العمل:

ساسية لقانون أليزات والخصائص ايمكن القول ان هذه السمة من أهم المم       

ر وتغير تلك القواعد بتطور اقعية لقواعده أدت إلى تطوعة الوالعمل، فهذه الطبي
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المجتمع، بمعنى انه يساير واقع المجتمع ومن ثَمَّ يتم تعديله أو تغييره كلما تغير هذا 

 الواقع على نحو يفوق غيره من فروع القانون األخرى.

وبناء على ما تقدم ذكره، ان قواعد قانون العمل تتنوع بتنوع ظروف العمل أو        

تنوع ظروف العمل، نجد أن بظروف االشخاص، فمن حيث تنوع قواعد العمل 

ظروف العمل في الزراعة تختلف عن ظروف العمل في الصناعة، والعمل في 

جود قواعد خاصة الذي يتطلب والمناجم أو المحاجر يختلف عن العمل في المصانع 

 تتالئم وطبيعة كل نوع من هذه االنواع.

أما من حيث تنوع قواعد العمل بتنوع ظروف العامل، فإن ظروف الرجل        

لبالغ تختلف عن ظروف العامل تختلف عن ظروف المرأة العاملة، وظروف العامل ا

ال القواعد ث. ولذلك فقد وضع المشرع العراقي لكل نوع من هؤالء العمالعامل الحد

م عليها العمل في بعض ر  حَ الخاصة به، مثل تشريع قواعد خاصة بعمل المرأة تُ 

/ ثانياً( .كما منع تشغيلها ليالً، المادة 85عمال المرهقة أو الضارة بالصحة. المادة )ألا

 / أوالً( من قانون العمل النافذ.86)

قبل حداث ألة بعمل احداث، إذ وضع قواعد خاصوالحال نفسه ينطبق على األ       

( من قانون العمل 95المادة ) .على لساعات عملهمأبلوغ سن معينة كما حدد حداً 

 النافذ.

ختالف إب العمل، ان قواعد العمل تختلف بوفيما يتعلق باختالف ظروف أصحا     

ظروف صاحب العمل، فقد يفرض المشرع أعباء على أصحاب المنشآت الكبرى 

مما يؤكد ان قواعد هذا  .أصحاب المنشآت الصغيرة منهالصالح العمال ويعفي 

 القانون تعكس التنوع في الظروف الواقعية، مما يسم هذا القانون بالطابع الواقعي.

ً من الفقه يرى بأن سر اختالف قواعد قانون العمل على        وبهذا الصدد أن جانبا

ماية الطبقة العاملة بصفة هذا النحو، يرجع إلى ان هذا القانون قد أوجبته ضرورة ح

عامة في حياتهم اليومية، ولهذا كان من الالزم حتى يحقق أهدافه، ان يتتبع ظروف 

كل فئة في كل حالة على انفراد، وبذلك يمكن أن يتفق القانون مع الواقع، ولكي 

تتحقق الغاية من القانون، وهي الحماية، يجب أن يتطابق مع الضرورات الواقعية 

 للعمال.

المبادئ العامة التي تحكم عالقة العمل  تضمننجد ان قانون العمل قد  ،مما تقدم     

 ً الفرعية،  ترك التفاصيل الدقيقة للتشريعاتمن القواعد التفصيلية الهامة، و وبعضا

ال سيما وان تعديل  ،لتغييرات السريعة التي تطرأ عليهقع واواليتسنى بذلك مواجهة ال
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تغييره أيسر من تعديل القانون أو تغييره فيما لو نص على كل التشريع الفرعي أو 

 التفاصيل في القانون.

 مصادر قانون العمل

 يستقي قانون العمل قواعده من مصادر داخلية ومصادر دولية.        

 : ويتفرع عن كل مصدر منها فروع عدة وكما يأتي

 : المصادر بما يأتيتتمثل هذه    : المصادر الداخلية لقانون العمل والً :أ

 المصادر الداخلية الرسمية: -أ

 الدستور: -1

تضفي كثير من الدول على بعض مبادئ قانون العمل أهمية بالغة وتعدها من          

ميتها المبادئ األساسية التي تحكم عالقات العمل لرعاياها وتنظمها. ولتأكيد أه

دونتها في صلب دساتيرها. هذه المبادئ ستقرار والثبات إلومنحها قدراً كبيراً من ا

التي يأتي بها الدستور تعد ملزمة للمشرع عند سن القوانين العادية أو الفرعية، األمر 

 الذي ال يجيز له الخروج عليها.

 2005وبهذا الصدد ان المبادئ التي تضمنها الدستور العراقي النافذ لسنة        

ن مصادر قانون العمل في العراق، تمثلت بالمادة المتعلقة بقضايا العمل تعد مصدراً م

( التي قضت على ان العمل حٌق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، على 22)

دية تراعي فيها أن تنظم بقانون العالقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصا

المهنية أو تحادات إلفل الدولة حق تأسيس النقابات واجتماعية كما تكإلقواعد العدالة ا

 نضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.إلا

 التشريع العادي: -2

( 37ويشمل التشريعات الرئيسة في الدولة، ولعل من اهمها قانون العمل رقم )       

 والذي يعالج شؤون العمل والعمال. 2015لسنة 

قانون العمل  ويلم يقصر المشرع العراقي القواعد المنظمة لعالقات العمل على       

 1951( لسنة 40وحده، بل أورد بعض القواعد في القانون المدني العراقي رقم )

 النافذ والمعدل.

همية في أخرى لها أوالمدني العراقيين هناك قوانين  وبجانب قانوني العمل       

سنة ل( 39جتماعي رقم )إلأبرزها قانون التقاعد والضمان اتنظيم رابطة العمال، 
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نقدية  عدل والذي تضمن أحكاماً قانونية تضمن للعمال خدمات وتعويضاتالم 1971

 ربعة المنصوص عليها في هذا القانون.ألجتماعي اإلوعينية في فروع الضمان ا

النافذ والمعدل أثر كبير في  1969( لسنة 83ولقانون المدافعات المدنية رقم )       

ب قانون اإلثبات العراقي رقم تنظيم إجراءات التقاضي في منازعات العمل بجان

 .1979( لسنة 107)

حال إلى كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية أكما أن قانون العمل قد         

 والقانون التجاري كل في مجاله عند عدم وجود نص في هذا القانون.

 التشريع الفرعي )األنظمة والتعليمات(: -3

القواعد التي تصدرها السلطة التنفيذية من أجل  يقصد باألنظمة والتعليمات تلك       

تنفيذ قوانين العمل الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة، فالمشرع في التشريع 

ً مهمة تفصيلها إلى السلطة التنفيذية من  العادي يضع قواعد تشريعة أساسية تاركا

لك فالتشريعات خالل ما تصدره من تشريعات فرعية تتمثل باألنظمة والتعليمات لذ

 الفرعية مهمة بالنسبة لقانون العمل.

نظمة والتعليمات باعتبارها من مصادر قانون إلسباب أهمية اأويمكن أن تحدد        

أن المشرع في قوانين العمل يضع القواعد العامة التي يتطلب تطبيقها إلى العمل 

الختالف بصورة جيدة بعض التفصيالت الختالف ظروف العمل باإلضافة 

  األشخاص من حيث السن والجنس.

ً ما تتضمن بعض اكما ان تشريع        مور ذات الطابع الفني التي ألات العمل غالبا

تفصيالت خاصة في مسائل مختلفة منها الطبية والصناعية أو حسابية وال  ناولتت

 نظمة والتعليمات(.إلإال من خالل التشريع الفرعي )ا يمكن تطبيقها

ضافة إلى ذلك ان قواعد العمل تتصف بصفة الواقعية أو بالطابع الواقعي أي إ       

التبديل من أجل مواجهة التطور ان بعض تلك القواعد تكون قابلة للتغيير و

لى إأن يترك تنظيم مثل هذه القواعد  قتصادي واإلجتماعي لذلك يتطلب األمرإلا

ومن تلك األحكام الخاصة بتحديد نظمة والتعليمات حتى يمكن تغييرها عند الحاجة ألا

له أو إلغائه من دون حاجة األجور على أساس ان التشريع الفرعي يتميز بسهولة تعدي

 بة للتشريع العادي.سجراءات الطويلة التي يتطلبها التعديل أو اإللغاء بالنإلى اإل

وفي  2015( لسنة 37ولذلك فإن المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )      

ن االجتماعية( إصدار و( خول السلطة التنفيذية )وزير العمل والشؤ173المادة )

تي تحتاج إلى لاالخاصة بالعمل والعمال ونظمة والتعليمات لمعالجة بعض المسائل ألا
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قتصادية والظروف إلراً للظروف المختلفة للنشاطات اتفصيالت ومعالجات فنية نظ

حيث سنهم أو جنسهم أو من حيث ظروف  الخاصة ببعض األفراد العاملين من

 العمل.

ً لذوبما ان هذه األنظمة والت        ً فرعيا يجوز لها مخالفة  ا العليمات تمثل تشريعا

امل ألن التشريع التشريع العادي حتى لو كانت المخالفة تؤدي إلى فائدة أكثر للع

 منزلة من التشريع العادي. ىالفرعي يُعد أدن

وة الملزمة لهذه األنظمة والتعليمات تتوقف على عدم مخالفتها ألحكام كما ان الق       

القانون وإال طعن بعدم دستوريتها. فاألنظمة والتعليمات التي تخالف أحكام القانون 

تكون باطلة ومجردة من كل أثر باإلضافة إلى ذلك إن األنظمة والتعليمات إذا ما 

فق قانون يضاً. والجهة المخولة وأغير المخول بإصدارها تُعد باطلة صدرت عن 

الشؤون االجتماعية استناداً إلى نظمة والتعليمات هو وزير العمل وألالعمل بإصدار ا

 ( من قانون العمل النافذ.173/ ثانياً( والمادة )1حكام المادة )أ

 أحكام القضاء: -4

المبادئ موعة تُعد أحكام المحاكم إحدى مصادر قانون العمل ويراد بها مج        

المحاكم على إتباعها عند إصدار األحكام. حيث ان هذه  ترقالقانونية التي است

حالة األحكام تنبثق من واجب القضاء المتمثل بتطبيق العدل، فعندما يواجه القاضي 

انون سواء على مستوى التشريع العادي أو الفرعي قلم ينظمها المشرع في صلب ال

ففي هذه الحالة ال يمكن للقاضي أن يمتنع  ، تسعفهوان المصادر األخرى للقانون ال

عن إصدار الحكم في النزاع المعروض أمامه بحجة عدم وجود نص يطبق عليه، 

جتهاد في مثل هذه الحاالت إليجاد الحلول إلللعدالة. لذا فإنه يلجأ إلى ا وإال ُعد ناكراً 

ذا ما اجتهد القضاء المناسبة للقضية المعروضة أمامه. على وفق فكرة العدالة. فإ

ووضع مبادئ قانونية جديدة لم تكن معروفة سابقاً. وسار على تطبيقها في الحاالت 

ت حينئٍذ مبادئ قانونية ومن ثَمَّ فإن القضاء في مثل هذه األحوال يُعد رقالمماثلة. است

 مصدراً للقانون.

ومن الجدير بالذكر أن التشريعات قد اختلفت في جعل القضاء مصدراً رسمياً        

كإنكلترا والواليات المتحدة نكلوسكسوني االلقانون العمل فالدول ذات االتجاه 

أي انها تعتبر القضاء  ،األمريكية واستراليا ونيوزيالندا تعتبر السابقة القضائية ملزمة

الدول ذات النزعة الالتينية كفرنسا ومصر والعراق  لقانون العمل، أمامصدراً رسمياً 

ً للقانون ال رسفإنها تعتبر القضاء  ً مصدراً تفسيريا ( من 1/3إذ تنص المادة ) .ميا

التي أقرها  باألحكامالقانون المدني العراقي على أنه : )وتسترشد المحام في كل ذلك 
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ارب قوانينها مع القوانين القضاء والفقه في العراق ثم في البالد األخرى التي تتق

 العراقية(.

وعلى الرغم من قلة األحكام التي تصدرها المحاكم في منازعات العمل فال        

يمكن إنكار أهمية دور القضاء في توجيه المشرع في تشريع قوانين العمل ،كما 

ال سيما ، يسترشد بها القاضي في منازعات العمل التي تعرض عليه في المستقبل

كام التي تصدر عن محكمة التمييز اإلتحادية )هيأة قضايا العمل ( أو الهيأة األح

 العامة.

 :الفقه -5

يقصد بالفقه استنباط المبادئ القانونية بالطرق العلمية من قبل الفقهاء. وفي        

لها قوة الزامية بحد ذاتها، فهي غير ملزمة  سالوقت الذي نجد فيه ان آراء الفقهاء لي

للمشرع أو القاضي، ولكنها قد تمارس عليهما تأثيراً من خالل ما تطرحه من آراء 

ً للقانون. ويسعى إلى تهيئة اإلصالحات  وأفكار ولهذا فإن الفقه يُعد مصدراً تفسيريا

 الالزمة لمختلف التشريعات.

 .مهنية أو الحرفية(ير الرسمية )الالمصادر الداخلية غ -ب

ليست جميع قواعد قانون العمل من صنع السلطات الرسمية في الدول، بل أن        

بعضها قد تأتي من غير هذا الطريق، إذ توجد في الوقت الحاضر قواعد لقانون 

 العمل ذات أصل مهني.

تلك يقصد بالمصادر الداخلية غير الرسمية أو المصادر المهنية أو الحرفية:        

المصادر التي تستمد منها بعض القواعد اإلضافية التي تنظم عالقات العمل المختلفة 

والتي تنشأ في أجواء العمل المهني أو الحرفي من دون أن تستند إلى سلطة الدولة 

 التشريعية في وضعها.

عتبارها مصدر من مصادر قانون العمل اية القواعد المهنية أو الحرفية بان أهم       

فإذا كانت الدولة  جتماعية،إلقتصادية واإلالحياة ا يتوقف على مدى تدخل الدولة فت

قتصاد الموجه تتجه إلى التوسع في تنظيم عالقات العمل عن طريق إلتنتهج منهج ا

قتصاد الحر فتزداد أهمية هذه إلا إذا كانت الدولة تنتهج منهج اواألنظمة، أم التشريع

ر القواعد المجال واسعاً أمام المنظمات المهنية والحرفية لتقريَ باعتباره يفسح القواعد 

 الخاصة بها.
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 وقد اختلف الفقه في عد هذه المصادر مصدراً لقانون العمل على اتجاهين:     

يذهب أنصاره إلى القول بأن المصادر المهنية تعد مصدراً من المصادر  األول     

انون االخرى، ويؤسس أصحاب من غيره من فروع الق لمالخاصة المميزة لقانون الع

تجاه ذلك بأن هذه المصادر كانت موجودة في العصور القديمة في ظل نظام الهذا ا

صر الحديث. في حين يعارض الطوائف قبل تدخل المشرع في مسائل العمل في الع

 معنى الدقيقللقانون بال راً من الفقه في اعتبار القواعد الحرفية مصاد اإلتجاه الثاني

ومن ثَمَّ ينكر وجود ما يسمى بالمصادر الحرفية، ويستعين في تفسير ما تتصف به ،

  القواعد الحرفية من صفة ملزمة بفكرة العقد.

وال شك في أن االتجاه األول يبدو األقرب من الصحة في وقتنا الحاضر، إذ        

قد تفوق أهمية التشريع، حازت هذه المصادر أهمية كبيرة في تنظيم عالقات العمل 

بل قد تقتصر بعض البلدان على هذه المصادر دون سواها من مصادر القانون 

 األخرى في تنظيم عالقات العمل.

وعلى أية حال فإن المصادر الداخلية غير الرسمية )المهنية أو الحرفية( لقانون        

يصدرها صاحب العمل العمل تتمثل في أنظمة العمل الداخلية )التعليمات( التي 

والعرف وفي عقود العمل الجماعية والقرارات النقابية العامة وسنخصص لكل 

 مصدراً منها فرعاً مستقالً.

 انظمة العمل الداخلية )التعليمات(: -1

وهي مجموعة القواعد التنظيمية التي ضعها أصحاب العمل في مؤسساتهم،        

غير المنصوص عليها في قانون  لغرض توضيح بعض شروط العمل أو قواعده

باع، تإلة، وتُعد ملزمة للعمال وواجبة اأو في عقود العمل الفردية أو الجماعي لمالع

ختالف طبيعة العمل في كل منها ومدى حاجها الوهي تختلف من منشأة ألخرى 

و التي أساعة بدء العمل وساعة انتهاءه،  ألنماط معينة من القواعد التنظيمية، كتحديد

متناع عنه لغرض حفظ إلمال القيام به أو ادارة العمل وما هو مطلوب من العإتخص 

سالمتهم وسالمة المشروع وحسن سير العمل، وكذلك المكافآت والجزاءات التي 

 يستحقها العمال.

ويالحظ انه يطلق على هذه التعليمات تسميات مختلفة منها )تعليمات العمل(        

ما في العراق فقد أ( ، عمل( وأيضاً )الئحة المصنع( أو )الئحة العملومنها )نظام ال

، 1958( لسنة 1قانون العمل الملغى رقم )في العمل(  توردت اإلشارة إلى )تعليما

 1970( لسنة 151) كما وردت اإلشارة إلى تعليمات العمل في قانون العمل رقم

( لسنة 71الملغى رقم ) طلق المشرع العراقي في قانون العملأالملغى في حين 
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على هذه التعليمات تسمية )النظام  2015( لسنة 37وقانون العمل النافذ رقم ) 1987

 ( من قانون العمل النافذ.107الداخلي للعمل( المادة )

ل يعد ضرورة الزمة موال شك في أن وجود مثل هذه التعليمات في مشاريع الع       

د نظام العمل لضمان سيره، ييلة إلى توحسالو )وهو التزام على صاحب العمل(، فهي

وهي من بعد ال تخلو من فائدة للعمال، إذ تحدد بصورة واضحة الواجبات المفروضة 

لحقوق المقررة لهم مما لم ينظمه قانون أو عقد العمل، ولهذا وجب وضع اعليهم و

 ة ليطلع عليها العمال.تعليمات في محل العمل وبصورة جليال

ويالحظ أن تعليمات العمل كانت توضع لفترات طيلة من قل صاحب العمل         

وله كامل الحرية في وضعها دون معقب عليها من قبل أية جهة كانت. ولكن األمر قد 

تغير في الوقت الحاضر، إذ أن التشريعات الحديثة قد أوردت بعض القيود والضوابط 

 يةي وضعها وفرض رقابة إدارالعمال فاركة شعلى سلطة صاحب العمل من خالل م

زارة العمل. ومن هذه القيود إشتراط مشاركة العمال عن طريق وعليها من قبل 

ممثلين عنهم يشاركون صاحب العمل في وضع التعليمات الخاصة بتنظيم العمل 

 داخل المشروع.

العمل(، فانقسم الفقه  وقد اختلف الرأي حول  )الطبيعية القانونية لتعليمات       

 تجاهات:ا إلى ثالثة

 األتجاه األول: )المفهوم التعاقدي لتعليمات العمل(:

أن لتعليمات العمل طبيعة عقدية، وهذا هو  إلى تجاهإليذهب أنصار هذا ا       

المفهوم التعاقدي لتعليمات العمل، وان هذه التعليمات على وفق هذا الرأي هي عبارة 

م بينهما عمل وكل عامل من عماله ملحق بالعقد الذي يبرلعن اتفاق بين صاحب ا

ت على فتراض، بأن صاحب العمل قد أقترح بنود التعليماإلويفسرون ذلك من خالل ا

 العامل وأن العامل وافق عليها صراحة أحياناً وضمناً في أحيان أخرى.

فمن حيث الواقع فإن العمال وقد تعرض هذا اإلتجاه إلى نقد شديد من قبل الفقه        

لهم فرصة الموافقة أو الرفض، كما أن العامل ملزم بتعليمات العمل سواء  ال تتاح

ل أم وضعت بعد ذلك، في حين أن مقتضى القول كانت موجودة وقت إبرام عقد العم

ذات طبيعية عقدية ال تسري على العامل إال التعليمات القائمة وقت بأن التعليمات 

تضي القول بعدم جواز إبرام العقد. كما ان القول بالطبيعة العقدية لهذه التعليمات يق

للعقد باإلرادة ستبدالها من قبل صاحب العمل ألن هذا معناه تعديل إتعديلها أو 

هذه التعليمات بإرادته  إذ يستطيع صاحب العمل تعديل ،المنفردة وهذا خالف الواقع

 .المنفردة
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 االتجاه الثاني: )المفهوم التنظيمي لتعليمات العمل(:

إتجاه آخر إلى أن تعليمات العمل ذات طبيعة تنظيمية فهي بمثابة وقد ذهب         

ً صغيراً يتولى صاحب العمل بحكم قانون داخلي للمنشأة التي  ليست إال مجتمعا

 رئاسته لها مهمة تشريع قواعد منظمة لسلوك أفرادها.

 األتجاه الثالث: )المفهوم المزدوج لتعليمات العمل(:

لعمل طبيعة مزدوجة، أي ان ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن لتعليمات ا       

التعاقدي والمفهوم التنظيمي لتعليمات العمل وبذلك تجاه يجمع بين المفهوم إلهذا ا

تتصف بعض أحكام التعليمات بالصفة العقدية، والبعض اآلخر من األحكام بالصفة 

ل االتنظيمية فاألحكام المتعلقة بتنظيم العمل كاألحكام الخاصة بتنظيم عالقة العم

ن لها بسلطة برؤسائهم أحكام ذات طبيعة عقدية في حين أن األحكام التي ال شأ

صاحب العمل في اإلدارة كاألحكام الخاصة بمواعيد دفع االجور وصرف المكافآت 

 ومنح اإلجازات فهي ذات طبيعة تنظيمية.

ضحاً وفاصالً بين إال أن هذا الرأي قد تعرض إلى النقد ألنه ال يضع معياراً وا       

 نظيمية.حكام ذا طبيعة عقدية وما يعتبر ذا طبيعة تألما يعتبر من ا

ان األساس السليم للقوة الملزمة للتعليمات يكمن في رابطة التبعية التي تنشأ بين        

العامل وصاحب العمل وما ينتج عنها من التزام العامل بالخضوع لألوامر التي 

 يصدرها صاحب العمل.

بوضع  –في كثير من البلدان  –وبهذا الصدد يالحظ اهتمام أصحاب العمل        

جبات العمال وااللتزامات التي تتطلبها طبيعة العمل ووقت اليمات تفصيلية تحدد وتع

بدء العمل وانتهائه، وتحرص فرق التفتيش المختلفة على التأكيد على أهميتها وعدم 

 مخالفتها لنصوص القوانين اآلمرة.

أرباب عراق فعلى الرغم من النص عليها بموجب التشريعات إالّ أن لأما في ا       

 العمل ال يحرصون على إصدارها ووضعها في األماكن المخصصة.

 العرف: -2

ساط العمل، وجرت العادة ويقصد بالعرف مجموعة القواعد التي نشأت في أ       

 عتقادإلا درة في مكان ومهنة معينين، حتى ساعلى إتباعها بصورة منتظمة ومستم

 عتبارها ملزمة واجبة االحترام.اب
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عشر  علعمل خالل القرن التاسالقد كان للعرف أهمية كبيرة في تنظيم عالقات        

بسبب قلة أو عدم وجود التشريعات الخاصة بالعمل باإلضافة إلى أن إلغاء نظام 

الطوائف الحرفية وما تبعه من تطبيق مبدأ حرية التعاقد قد دفع أطراف العالقات 

في أوساط التنظيمات القديمة الملغاة التي  العمالية إلى الرجوع إلى التعامل الذي نشأ

التعامل الذي أصبح عرفاً ملزماً. إال أن أهمية العرف  ذانة، هكانت تنظم ممارسة المه

عقود  انتشارأخذت تتضاءل بسبب ظهور التشريعات العمالية وانتشارها، وكذلك 

 العمل الجماعية وأنظمة وتعليمات العمل.

عرف يعتبر األساس لكثير من الحقوق والقواعد المقررة بالذكر أن ال والجدير       

والتجديد  ،عقد العمل إنهاءخطار بإلالعمل، فإليه يرجع نشؤ قاعدة احالياً في قوانين 

وعقد  ،تمرار الطرفين المتعاقدين على تنفيذه بعد انتهائهسالضمني لعقد العمل عند ا

العامل وغير ذلك من  وكذلك وقف عقد العمل أثناء مرض ،العمل تحت التجربة

 القواعد.

ين العمل فإنه ال يزال ناوتقررت بموجب قكانت القواعد المذكورة آنفاً قد  إذاو       

لرجوع إليه في حالة عدم ورود للعرف أهمية في مجاالت عالقات العمل حيث يتم ا

حتياطي له. إذ تنص إلد النقص فيه ألنه يشكل المصدر افي القانون فهو يس نص 

فإذا لم يوجد نص تشريعي  -2( من القانون المدني العراقي على أنه : )1/2المادة )

 يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العّرف ...(.

 إليهاالعرف في الحاالت التي يحيل مر البد من الرجوع إلى ألا يكن من اهمو       

 : القانون ومنها الحاالت اآلتية

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه جر، )حالة استحقاق األ -1

الخدمة عمالً ليس مما جرت العادة بالتبرع به أو عمالً داخالً في مهنة من أداه(. 

 ( ق.م.ع.903/1المادة )

من أجر العامل، حيث يقضي القانون المدني  ة اعتبار الوهبة أو الحلوان جزءحال -2

الذي جرى ما يعطى على سبيل الحلوان إالً األجر ، ر من قبيل األجربأن ال يعت

 .ع.م( ق.907قواعد خاصة لضبطه. المادة )ن تكون له أالعرف بدفعه و

ن على وجب القانوأل، حيث عويض عن الفسخ التعسفي لعقد العمديد التححالة ت -3

عمال المتعاقد عليها عند تقدير التعويض باإلضافة إلى ألالمحكمة أن تراعي طبيعة ا

 ( ق.م.ع.919المادة ) .مراعاة العرف الجاري
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كذلك بالنسبة لعقد تعليم المهنة حيث تخضع شروط صحة هذا العقد وأحكامه  -4

 ( ق.م.2/  926)المادة  .هنة والعرف الجاري فيهالعادات الم

في  روعيَ إذا لم ينص العقد على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع األجور،  -5

 ( ق.م.904/1) القوانين الخاصة أو العرف. المادةذلك ما تقرره 

 عقود العمل الجماعية: -3

عقد بين ممثلي العمال في يلجماعي، أو المشترك، بأنه اتفاق يعرف عقد العمل ا       

التنظيمات العمالية المختلفة، وبين صاحب عمل أو أكثر أو منظماتهم لتقرير شروط 

 العمل.

يحدد القواعد التي تنظم عالقات العمل في مشروع أو أكثر تفاق إلإذ إن هذا ا       

يقلل من تدخل  مما يتصل بالمهنة الواحدة. ولذلك فإن انتشار عقود العمل الجماعية

عن طريق التعاقد  يم عالقات العمل ألنه يحقق ما يبتغيه كل منهماظالمشرع في تن

 ً عليها فتقتصر مهمته على  وحتى في حالة تدخل المشرع فإنه سيجد أمامه قواعد متفقا

تقنين هذه القواعد. ولذا فإن عقود العمل الجماعية تعتبر مصدراً من مصادر قانون 

 العمل.

 القرارات النقابية العامة: -4

ن أخصية المعنوية لذا يكون من حقها لطالما أن النقابات العمالية تتمتع بالش        

وظيفتها. وبذلك فإن القرارات النقابية هي تصدر من القرارات ما يضمن لها اداء 

القرارات التي تتضمن قواعد ملزمة ألعضاء النقابة، تكون واجبة اإلتباع في شؤونهم 

المهنية. ولها أن توقع الجزاء على من يخالفها عن طريق الفصل من عضوية النقابة 

 أو فرض الغرامات عليه.

لعمالية من قرارات ال تسري على العمال جدير بالذكر أن ما تصدره النقابات ا        

األعضاء المنتمين إلى النقابة عند صدور القرار فقط، وإنما تسري أيضاً على العمال 

الذين ينضمون إلى النقابة بعد صدور هذه القرارات، وبذلك ال تسري هذه القرارات 

 على أشخاص معينين بالذات بل على كل من يكتسب صفة العضوية في النقابة،

 وعليه تعتبر هذه القواعد والقرارات، قواعد عامة مجردة.

وال ينفي عن تلك القواعد والقرارات صفة القاعدة القانونية عدم صدورها عن         

الدولة، ذلك أن النظرية الحديثة في القانون ترى أن الدولة ليست الصانعة الوحيدة 

لى وضع قواعد ملزمة لتحكم للقانون، بل يوجد إلى جانبها مؤسسات أخرى قادرة ع

 نشاطها بمعزل عن تدخل السلطة التشريعية في الدولة.
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العراقي النافذ يلزم في والجدير باإلشارة إليه في هذا الصدد إن قانون العمل       

حكامه الجهات الرسمية بوجوب الرجوع إلى النقابات العمالية الستشارتها أكثير من 

ل المشاكل الناجمة عن العمل حض عالقات العمل، ولبغية تنظيم بعوالتعاون معها 

 / ثانياً( من قانون العمل العراقي النافذ.61المادة )

 ثانياً: المصادر الدولية لقانون العمل:

تفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، إلتتجسد هذه المصادر با      

 المجال معاهدات العمل الدولية.وكذلك منظمة العمل العربية، كما يدخل في هذا 

 االتفاقيات الدولية: -1

تفاقية : مشروع معاهدة دولية تصدر عن مؤتمر العمل الدولي إلالمقصود با       

وتكون ملزمة للدولة العضو في المنظمة في حالة المصادقة عليها. إن إقرار مشروع 

ام الدول الثلثين ال يؤدي إلى التزاتفاقية دولية من قبل مؤتمر العمل الدولي بأغلبية 

ً عليها في المؤتمر.  تىقرار حبأحكامها بمجرد هذا اإل ولو وافق ممثلو الدول جميعا

فاتفاقية العمل الدولية هي عبارة عن مشروع معاهدة دولية ال تكون ملزمة للدول إال 

نظمة لدول األعضاء في المفي حالة المصادقة عليها، ويتحقق ذلك بقيام حكومات ا

أو السلطة المختصة للتصديق عليها في فترة  ،تفاقية إلى السلطة التشريعيةإلبرفع ا

 معينة.

تفاقيات المنظمة لعالقة العمل، إلنظمة العمل الدولية كثيراً من اوقد تبنت م        

األعضاء االلتزام به في تشريعاتها  الدولوهي تمثل الحد األدنى الذي يتوجب على 

 الوطنية.

 – اتفاقيات العمل الدولية، وجعل تنفيذ أحكامهإلوقد أشار المشرع العراقي         

من قانون العمل العراقي ة الثانية من أهدافه بموجب نص المادهدفاً  –المصادق عليها 

. إذ سبق ان صادق العراق على عدد محدود من 2015( لسنة 37الجديد رقم )

ثيرة منها، وضمنها في تشريعه الجديد، وال يزال ك داالتفاقيات الدولية، نص على بنو

 قه للتنفيذ.يبعض منها لم يأخذ طر

 التوصيات الدولية: -2

المقصود بالتوصيات: أنها عبارة عن توجيه أو دعوة أو نصيحة توجه إلى        

متى ما الدول األعضاء إلقرار مبدأ معين أو إجراء تعديل في تشريعاتها العمالية 

عتبار أن هدفها ادولية بال تكون موضوع التزامات  اً بذلك، فهي إذ سمحت ظروفها

عمل الحكومات على الصعيد الوطني، والتوصيات تخضع لنفس إجراءات  هو توجيه
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التصديق التي تخضع لها اإلتفاقية، ويلجأ مؤتمر العمل الدولي إلى إقرار توصية 

الحصول على عدد مناسب من التصديقات في  دما يرى عدم إمكان أو عدم احتمالعن

 حالة طرح موضع التوصية على شكل اتفاقية.

تطوير مستويات العمل  لقد أسهمت اتفاقيات العمل الدولية وتوصياتها في       

ر على شجتماعي للدول المصدقة عليها، كما كان لها أثر غير مباإلوالضمان ا

ة ياقتبست هذه الدول من هذه المواثيق الدول لم تصادق عليها، إذالتي تشريعات الدول 

 جتماعية.إلقتصادية والسياسية واإلاألحكام التي تناسب ظروفها ا

 معاهدات العمل الثنائية: -3

وهي معاهدات تبرم بين دولتين. ويتميز هذا الشكل من المعاهدات بكونه      

نضمام إللدولة أخرى اعاهدة، إذ ال يجوز مقصوراً على الدولتين الموقعتين على الم

 دون موافقة الطرفين األصليين. ولهذا يطلق عليها إسم )المعاهدات المغلقة(. يهاإل

أن موضوع معاهدات العمل الثنائية ينصب على معالجة أوضاع العمال من رعايا     

الدولتين فقد يقتصر االتفاق على موضوع محدد كالمساواة في األجور بين رعايا 

يكون االتفاق شامالً يتضمن تقرير المساواة الكاملة في الحقوق بين  الدولتين، وقد

العمال الوطنيين واألجانب )العمال المهاجرين( ومن الممكن أن تتضمن معاهدات 

ق على وضع قواعد جانب، كما لو اتفألأموراً ال تتصل بحقوق العمال ا العمل الثنائية

 بقة في كل من الدولتين.تنازع بين قوانين العمل المطلحل ما ينشأ من 

هذا الشكل قد أسهمت في تطوير قانون العمل.  منومما ال شك فيه أن معاهدات        

عتبارها أداة لتدويل قانون اهميتها بألى دولتين فقط يقلل من إالّ أن اقتصارها ع

 .العمل

 تدرج مصادر قانون العمل

ال تثير مسألة التدرج أي أشكال في حالة التعارض بين المصادر الداخلية        

 : دائماً تكونفاألولوية 

 ( للدستور1)

 ( التشريع العادي.2)

 نظمة والتعليمات(.أل( التشريع الفرعي )ا3)

 ( اتفاقيات العمل الجماعية )عقود العمل الجماعية(.4)
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 نظمة العمل الداخلية )التعليمات(.أ( 5)

 القرارات النقابية العامة. (6)

 وفي حالة انعدام النص يمكن الرجوع إلى العرف.        

ن القواعد الوطنية والقواعد الدولية الذي يحصل في يأما في حالة التعارض ب       

حالة وجود أحكام اتفاقية عمل دولية أو معاهدة تخالف أحكام قانون العمل الداخلي. 

قاعدة المنصوص لاتفاقية أم إلالقاعدة المنصوص عليها في االة فهل تطبق في هذه الح

 عليها في القانون الداخلي ؟

خذ بتلك النصوص، أما في حالة عدم في حالة وجود نصوص تعالج التعارض أُ        

 وجود نصوص لمعالجة التعارض، فتكون المعالجة بالشكل التالي:

من القاعدة الوطنية، فالقاعدة القانونية  إذا كانت القاعدة القانونية الدولية أسبق      

 التي تطبق. الدولية هي

أما إذا كانت القاعدة القانونية الوطنية أسبق من القاعدة الدولية، فتطبق القاعدة      

القانونية الدولية ايضاً ألن نفاذ هذه القاعدة بعد القاعدة المنصوص عليها في القانون 

 الداخلي يعد تعديالً لها.

 سريان قانون العمل نطاق

ال يثير موضوع السريان من حيث المكان أية صعوبة تذكر، فاألصل ان        

/ أوالً( من 3سريان القانون ينحصر في نطاق البلد الذي شرع فيه، وقد نصت المادة )

قانون العمل العراقي الجديد على اآلتي: )) تسري أحكام هذا القانون على جميع 

لم ينص البند )ثانياً( من هذه  العراق أو ممن هم بحكمهم ماالعمال في جمهورية 

 المادة على خالف ذلك((.

وكذلك الحال في سريان القانون من حيث الزمان من حيث الخضوع للقواعد        

العامة، فالعقود التي أبرمت وتمت آثارها وانتهت في ظل القانون القديم، أي قبل نفاذ 

أما العقود التي خاضعة ألحكام قانون العمل القديم، قانون العمل الجديد، تكون 

استمرت، أي لم تنته  في ظل القانون القديم، فإن آثارها التي تنشأ بعد نفاذ القانون 

الجديد تخضع ألحكام هذا القانون األخير ولو كانت عقود العمل نفسها قد أبرمت في 

أثر مباشر من تاريخ نفاذه على ظل القانون القديم. أّي أن قانون العمل الجديد يسري ب

عقود العمل القائمة التي أبرمت قبل نفاذه، وأن ذلك ال يعني تجديد هذه العقود بل 

تعتبر جميع العقود القائمة أثناء صدور القانون الجديد مستمرة، على أن الحقوق 
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خ أو الزيادات التي أدخلت على بعض الحقوق ال يكون لها أي أثر إال من تاري ةالجديد

 نفاذ القانون المذكور.

على الصفة اآلمرة لقواعد قانون العمل وتعلق هذه  ،ر ما تقدميويستند تقر      

قانون العمل الجديد على اآلثار المستقبلية بالنظام العام التي تجيز سريان  القواعد

 للعقود التي أبرمت قبل نفاذه.

 شروط سريان قانون العمل على االشخاص

عمل والعامل ال لمنوط به تنظيم العالقة بين صاحبقانون العمل هو القانون اإن         

خير ألمل ورقابته، مقابل التزام هذا اشراف صاحب العإلالتي يخضع بموجبها 

ين يؤدون عمالً لحساب الغير تحت بالمقابل، وهو األجر، فيخضع جميع العمال الذ

جر الذي يتقاضونه، ألفيذه أو مقدار العمل أو ظروف تنافه أياً كان نوع ارشإدارته وإ

طالما توافر عنصر التبعية. فاألصل أن تسري القاعدة القانونية في حق المخاطبين 

بأحكامها دون استثناء، وعليه ينصرف خطاب قانون العمل إلى العامل مهما كان 

 العمل الذي يؤديه ومهما كان األجر الذي يتقاضاه.

قتصادية إلجتماعية واإلبنظر االعتبار الظروف اقد يأخذ ولكن المشرع        

واألعمال، شخاص ألاق سريان قانون العمل على بعض اوالسياسية في البلد فيحدد نط

 أو يخرج من نطاقه بعض طوائف العمال.

ا يتعلق بسريان القانون من حيث واستناداً إلى ما تقدم، ان القاعدة العامة فيم       

/ اوالً(، سريانه على جميع 3العراقي النافذ استناداً للمادة ) شخاص في قانون العملألا

ً لما كان  العمال في العراق، بصرف النظر عن القطاعات التي ينتمون لها، خالفا

الذي كان يحدد سريان  1987( لسنة 71عليه الحال في قانون العمل الملغى رقم )

 مختلط والتعاوني.أحكامه بموجب المادة الثامنة منه في القطاع الخاص وال

وقد أحسن المشرع العراقي في قانون العمل الجديد حين جعل القاعدة العامة        

سريان قانون العمل على جميع العاملين إال من استثني بنص خاص، مواكبة منه 

، والتطورات التي طرأت 2003للتحوالت الجديدة التي حصلت في العراق بعد عام 

 ليد العاملة األجنبية وزيادة كبيرة في عدد العاملين.على سوق العمل، بتدفق ا

فالعامل هو : )كل شخص طبيعي سواء أكان ذكراً أم انثى يعمل بتوجيه        

وإشراف صاحب العمل وتحت إدارته، سواًء أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي، 

بدني ختبار، أو يقوم بعمل فكري أو إلضمني، أو على سبيل التدريب أو اصريح أم 
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ً كان نوعه بموجب هذا القانون( المادة ) / ساداً( من قانون العمل 1لقاء أجر، أيا

 .2015( لسنة 37العراقي رقم )

من خالل تعريف العامل، ومما تقدم ذكره، انه من أجل ان يُعد العامل  نستنتج      

 : شروط اآلتية فيهعامالً وتسري بحقه أحكام قانون العمل يجب توافر ال

ً طبيعياً:  -1 ً طبيعياً، أن يكون العامل شخصا وال يمكن للعامل أالّ أن يكون شخصا

يتطلب بذل مجهود ال يتصور تحقيقه إال من قبل الشخص  لمك إلى أن العلويعود ذ

الطبيعي، وال يمكن تصوره من الشخص المعنوي، فضالً عن أن التنظيم القانوني 

جتماعي، ال يمكن تطبيقه على اإنساني ول، وما يتسم به من طابع لعالقات العم

 األشخاص المعنوية.

ً أو ذهنياً، وبخالف  أن يقوم بأداء عمل: -2 دون أن يُحدد نوعه، فقد يكون يدويا

لم يميز بين تشريعات العمل العراقية السابقة، أن قانون العمل العراقي الجديد 

العمل: كل جهد إنساني فكري عمال الفكرية أو الذهنية، فالعمل )ألاألعمال البدنية وا

أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر، سواء أكان بشكل دائم أم َعَرضي أم مؤقت أم 

 النافذ. لم/ خامساً( من قانون الع1جزئي أم موسمي(.المادة )

ولم يشترط بالعمل ان يكون في قطاع معين من قطاعات الحياة، إذ إنه وسع        

ً كان نوع العمل الذي يمارس للعملقاعدة الشمول بأحكامه  سواء أقاموا  ونهأيا

 بأعمالهم في مؤسسات القطاع العام أم الخاص.

 بموجب أحكام فمن يعمل بدون أجر ال يعد عامالً  أن يكون أداء العمل بأجر: -3

على صاحب العمل نقداً أم عيناً لقاء عمل  لمجر كل ما يستحق للعاألقانون العمل، وا

أياً كان نوعه، ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما 

من  ر(/ رابع عش1المادة ). ضافيإلمل اكان نوعها، واألجور المستحقة عن الع

 قانون العمل النافذ.

اتفاق سواء كان صريحاً  يفعقد العمل هو أ بأجر بموجب عقد عمل: لمأداء الع -4

ً أو تحرير ً يقوم بموجبه ايام ضمنياً، شفويا دارة إلعامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت ا

ً كان نوعه. المادة ) / تاسعاً( من قانون العمل 1وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا

ً )العوالنافذ.  المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه  ملسواء أكان العمل مؤقتا

ً )العمل 1وانجازه مدة محددة( المادة ) / عاشراً( من قانون العمل النافذ. أم عرضيا

العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة وال يدخل في طبيعته فيما يزاوله 

ي دا/ ح1. المادة )(أشهر (6)صاحب العمل من نشاط وال تزيد مدة انجازه على 

 عشر(. من قانون العمل النافذ. أم جزئياً طالما كان بموجب عقد وبمقابل أجر.
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خالف العامل، قوانين العمل وب تبعية العامل إلشراف صاحب العمل وتوجيهه: -5

/ ثامناً( 1و معنوياً، حيث نصت المادة )أيكون صاحب العمل شخصاً طبيعياً  نأتجيز 

صاحب العمل )كل شخص طبيعي أو معنوي من قانون العمل العراق النافذ بأن 

 يستخدم عامالً أو أكثر، لقاء أجرأياً كان نوعه(.

نة، ن يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهأوال يشترط في صاحب العمل        

الجديد، يُعد صاحب العمل كل شخص يعهد إلى آخر  ملوبذلك فإنه في ظل قانون الع

هذا العمل حرفة أو مهنة، وال يشترط أن يهدف  بتأدية عمل له دون أن يتخذ من

إلى تحقيق الربح في مجال نشاطه، إذ يعد صاحب عمل كل من  لمصاحب الع

لرياضية في قبالة من االدينية، والسياسية، ووالجمعيات والهيئات العلمية، والثقافية، 

 تقوم بتشغيلهم من أشخاص يعملون لحسابها وتحت إشرافها وتوجيهها.

الثالثة فقرة أولى من قانون العمل العراقي النافذ انه من موجب نص المادة وب        

المتصور أن تكون الدولة صاحب عمل إذ إن أحكام قانون العمل أصبحت بموجب 

عراق أو ي جمهورية الالتي تسري على جميع العمال فالقاعدة العامة  مادةال نص هذه

خدمة ين على وفق قانون النيميين المعوستثناء الموظفين العمامن هم في حكمهم، ب

القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن فراد أالمدنية أو نص قانوني خاص و

الذي  1987( لسنة 150الداخلي. لذلك يكون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )

ً إستناداً منع تعيين عمال في دوائر الدو من لى المادة الثالثة إلة قد تم إلغاؤه حكما

( من قانون العمل الجديد 171العراقي الجديد، وان لم يرد ذكره بالمادة ) لمقانون الع

 .2015( لسنة 37رقم )

ويمكن القول بأن قانون العمل العراقي الجديد تسري أحكامه أيضاً على الفئات        

 -اآلتية:

تنطبق عليهم  بعقود ممن ال –الذين يقدر عددهم باآلالف  –المتعاقدين مع الدولة  -1

سباب الموجبة لقانون ألا كدتهية العراقي النافذ. وهو ما أأحكام قانون الخدمة المدن

، فيما يتعلق بأسباب تشريع القانون )وإليجاد غطاء قانوني فيها العمل الجديد، إذ ورد

للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة ألغراض 

 التقاعدية ... شرع هذا القانون(.منحهم الحقوق 

 1997( لسنة 7ستشارية رقم )إلع الدولة بموجب قانون المكاتب االمتعاقدين م -2

المعدل، وغيرها من الحاالت األخرى، طالما ان قانون العمل أصبح أصالً عاماً في 

 التطبيق على العمال.
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( لسنة 37العراقي رقم ) لمعالقات العمل المستثناة من سريان قانون الع

2015 

كامه على جميع العاملين فإنه صل الذي تنطبق أحأليعد ا لمإذا كان قانون الع        

ورة كلية حكامه العتبارات مختلفة بصأستثناءات من تطبيق إلورد مجموعة من اأقد 

حكامه بصورة جزئية من جهة أشخاص من بعض ألمن جهة، واستثنى بعض ا

 أخرى.

ً الفئات   المستثناة من القانون نهائيا

 : وقد استثناها المشرع العراقي العتبارات مختلفة وسنتناولها تباعاً فيما يأتي     

الموظفون العموميون -1
(1)

 1960( لسنة 24على وفق قانون الخدمة المدنية رقم ) 

داري، والذين يعملون في إلني خاص: فهم العاملون بالجهاز االمعدل، أو نص قانو

ا، وكذلك دارات التابعة لهإلواقاليم أو الوزارات ألدارات الحكومية، وفروعها في اإلا

عتبارية، كالمحافظات إلدارية المحلية ذات الشخصية اإلالعاملون في الوحدات ا

النواحي. ويستوي أن يكون هؤالء العمال معينين بصفة دائمة أو مؤقتة، وقضية ألوا

في الهيئات المستقلة، كالمفوضية العليا المستقلة وتشمل كذلك هذه الفئة العاملين 

ً إلى قانون الخدمة  لالنتخابات، وغيرها من الهيئات المستقلة، ويخضع هؤالء جميعا

وتعديالته والقوانين التي تم تعيينهم على وفقها 1960( لسنة 24المدنية رقم )
(2)

. 

                                                           
بأنه  الموظفالمعدل  1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )2( عرفت المادة )(1

/ ثالثًا 1المادة ) اليه وظيفة دائمة داخلة في المالك الخاص بالموظفين(. أمإ)كل شخص عهدت 
فقد عرفته بأنه )كل شخص عهدت  1991( لسنة 14من قانون انضباط موظفي الدولة رقم )

 ليه وظيفة داخل مالك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة(.إ
( منه )تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر 1( تنص المادة )(2

لى موظفي ية األوقاف العامة وعالحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزان
 دارة المحلية ..(.إلا

 -وإلى جانب قانون الخدمة المدنية يسري على الموظفين القوانين اآلتية:
 المعدل. 1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -
 .2008( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -
 المعدل. 2016( لسنة 27)قانون التقاعد الموحد رقم  -
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من الداخلي: وهؤالء يخضعون، ألمنتسبو الشرطة واوافراد القوات المسلحة،  -2

( 3التقاعد العسكري رقم )وللقوانين الخاصة بالجهات األمنية، مثل قانون الخدمة 

المعدل، الذي تسري أحكامه على العسكري الضابط من رتبة مالزم فما  2010لسنة 

فوق، وطالب الكليات العسكرية والمعاهد والمدارس في الجيش، والمتطوعين من 

 2010( لسنة 3( من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم )1. المادة )جندي فما فوق

 المعدل.

المعدل  2011( لسنة 18وقانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلي رقم )       

فاع المدني، الذي تسري أحكامه على منتسبي الشرطة المحلية، وشرطة الحدود، والد

حراسات وأية تشكيالت أخرى ترتبط تحادية وشرطة الإلوالمرور، والشرطة ا

بالوزارة، والموظف المدني المعين على مالك وزارة الداخلية، مع مراعاة الطبيعة 

 المعدل. 1960( لسنة 24المدنية لمهامه بحسب أحكام قانون الخدمة المدنية رقم )

( خمس عشرة سنة، ويعملون في وسط 15عمارهم على )أاألحداث الذين تزيد  -3

ت إدارة وإشراف الزوج أو األب أو األم أو األخ التي تنتج من أجل عائلي تح

( من قانون العمل العراقي 103االستهالك المحلي وال تستخدم عماالً بأجر. المادة )

 .2015( لسنة 37النافذ رقم )

 : ن تتوفر لتطبيق أحكام هذا االستثناء اآلتيأفمن الشروط التي يجب      

 ( سنة.15األحداث الذين تزيد أعمارهم على )أن يكون العامل من  -

 أن يعمل في وسط عائلي. -

 شرافهم.إالزوج أو األب أو األم أو األخ و إلدارةأن يخضع  -

 أن يكون عمل المشروع مخصص لالستهالك المحلي. -

 أن ال يستخدم في المشروع عماالً بأجر. -

الضوابط المذكورة، من ويبدو ان المشرع العراقي استثنى هؤالء بحسب         

تطبيق أحكام قانون العمل بصورة كلية لسببين، األول: أنه قد يرى ان تطبيق أحكام 

عليهم من شأنها أن تفسد رابطة القرابة التي تجمعهم وتتسم غالباً  لمقانون الع

بصورة عملية  لمتطبيق أحكام قانون العء وااللفة، واآلخر يتعلق بصعوبة بالسخا

جازات المقررة على وفق القانون إلسيما ما يتعلق بساعات العمل وا عليهم، وال

 مور األخرى.ألمن اذلك وآليات التفتيش وغير 
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وقد انتقد رأي فقهي مثل هذا االستثناء والحكمة منه، على أساس انه إذا كانت        

مزايا رابطة القرابة أقوى من رابطة القانون، فال يمنع ذلك حرمان ذوي القرابة من ال

 لعمال اآلخرين.االتي يقررها القانون، ويتمتع بها 

 عالقات العمل المستثناة من سريان بعض نصوص قانون العمل

هناك طوائف من عالقات العمل تخضع، لقانون العمل، بأصله العام ولكنها         

 تخرج، على سبيل االستثناء، من تطبيق نص أو بعض النصوص في قانون العمل.

ومعنى ذلك أن تلك الطوائف تخضع لقانون العمل فيما عدا القواعد الخاصة        

ستثناء بشأنها. وقد أورد المشرع العراقي في قانون العمل العراقي إلالتي ورد ا

ً  2015( لسنة 37الجديد رقم )  : عدد من االستثناءات نذكرها تباعا

 : بحماية المرأة أوالً: االستثناء من نصوص الفصل العاشر من القانون الخاص

ويشمل ذلك العامالت في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى أفراد األسرة تحت       

الزوج أو األب أو األم أو األخ. إذ استثنى المشرع العراقي بعض  إدارة وإشراف

( من أحكام الفصل العاشر فقط من قانون العمل العراقي 93العامالت بموجب المادة )

 -بحماية المرأة العامة وفق الشروط اآلتية: والخاصالجديد 

 ن يكون عمل المرأة في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى أفراد االسرة.أ -

 ن يكون المشروع تحت إدارة وإشراف الزوج أو األب أو االم أو األخ.أ -

العاملة  المرأةن يقتصر االستثناء على أحكام الفصل العاشر فقط المتضمن حماية أ -

 حكام األخرى المنصوص عليها في قانون العمل.دون األ

 : ثانياً: االستثناء من التنظيم المقيد لساعات العمل

رابعاً( من قانون العمل /  67) المقيد لساعات العمل في المادة  ورد التنظيم       

ى لساعات العمل بشقيه الجديد. ومن أهم مالمح هذا التنظيم القيد الخاص بالحد األقص

( ثمان 8سبوعي. فالحد االقصى لساعات العمل اليومي مقرر بـ )ألوا اليومي

( ثمان ساعات في اليوم، 8ساعات، إذ ال يجوز تشغيل العامل تشغيالً فعلياً أكثر من )

لق ما الشق الثاني فمتعأالمخصصة لتناول الطعام والراحة. وال تدخل فيها الفترات 

ال يجوز تشغيل العامل تشغيالً فعلياً أكثر سبوعي، إذ إلبالحد االقصى لساعات العمل ا

ناول الطعام فيها الفترات المخصصة لت ل( ثمان وأربعين ساعة، ال تدخ48من )

 أوالً( من قانون العمل. /67والراحة. المادة )
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بقاء العامل يتعلق بمدة بقاء العامل في مكان العمل، إذ لم يجز المشرع  د ثانٍ يوق       

عمال المتقطعة أن تزيد مدة بقاء العامل في ألبدوامين وفي ا ىؤدفي األعمال التي ت

( 8( عشرة ساعات على أن ال تزيد ساعات عمله الفعلية على )10مكان العمل على )

 / ثانياً( ق.ع.67ثمان ساعات في اليوم. المادة )

أما القيد الثالث فيتعلق بتخفيض ساعات العمل اليومية في األعمال الخطرة        

والمرهقة أو الضارة بالصحة إذ تحدد هذه األعمال والحد األقصى لساعات العمل 

جتماعية باقتراح المركز الوطني إلن اوبموجب تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤ

 ق.ع./ ثالثاً( 67ة المهنية. المادة )للصحة والسالم

حكام ألمن هذه اتفيدون والواقع ان جميع العمال، الخاضعين لقانون العمل يس       

 يتلهو شأن طوائف العمل ا اعمل إال ما استثني منهم، وهذلالمنظمة لساعات ا

 / رابعاً( من قانون العمل النافذ.67اخرجتها المادة )

(، ال تسري أحكام الفقرات األولى 67فبحسب الفقرة الرابعة من المادة )       

العمل(  ناجد العامل في مكا)ساعات العمل اليومي واألسبوعي( والثانية )مدة تو

المرهقة والضارة بالصحة( من هذا وعمال الخطرة ألساعات اوالثالثة )تخفيض 

 : القانون على

 المشاريع التي ال يعمل بها سوى أفراد اسرة صاحب العمل. -أ

 دارة.إلالذين يشغلون مناصب األشراف وا شخاصألا -ب

 شخاص المستخدمين بأعمال تتطلب السرية.ألا -ج

خارج الحدود  ىالتحضيرية أو التكميلية التي تؤدالعمال الذين يقومون باألعمال  -د

 ة لساعات العمل في المشروع.رالمقر

 عمال الحراسة. -ه

 الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم. -و

 عمال الزراعة. -ز
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 تدخل الدولة في تنظيم عالقات العمل

ية قيود في تشغيل أسيادة المذهب الحر لم يكن تقيده إن صاحب العمل في ظل        

جر. كذلك لم يكن المشرع أمن أي سن أو جنس وألي وقت وبأي  من يشاء من العمال

ختار من سوق العمل من يبيع له ين أكان يستطيع  ذيل الية قيود على العامأيفرض 

 لممن مظاهر الحرية الشخصية للعا مظهراً  الَ إعمله، ولم يكن غياب هذه القيود  قوة

ستغالل إسيء استعمال هذه الحرية عن طريق أُ وصاحب العمل على السواء، وحينما 

ضرار بمصالح البالد القومية عمدت الدولة إلة استغالالً وصل إلى حد اليدي العامألا

ستخدام، ففرضت قيوداً على حرية إلالتدخل في حرية صاحب العمل في االحديثة إلى 

التشغيل وقامت بتنظيمه، وقد اعتبرت هذه القيود قيوداً قائمة على اعتبارات تنظيمية 

تقصد من ورائها تحقيق مصلحة عامة تتمثل في اطالع االجهزة المسؤولة في الدولة 

 على عدد العمال العاطلين عن العمل يتمكن من اتخاذ االجراءات الالزمة لتشغيلهم.

 يلالتشغيل عن طريق مكاتب التشغ

 2015( لسنة 37لقد رسم المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )       

لوقت، إذ هم المواضيع في هذا اأعد من ستراتيجية خاصة للتعامل مع التشغيل الذي يُ 

زير العمل وة برئاسة للتخطيط وتشغيل القوى العام انص على تشكيل لجنة علي

وزارة العمل والشؤون / أوالً(، ونص على أن تنشئ 17جتماعية. المادة )إلؤون االش

صدار التراخيص بإنشاء إ(. و18غيل عامة من جهة. المادة )قسام تشأجتماعية إلا

 / أوالً(.23مكاتب التشغيل الخاصة من جهة أخرى. المادة )

 جراءاتهماإكاتبه وخدماتهما واختصاص اقسام التشغيل وم

غيل اليد العاملة بين شدارة تإالعراقي في قانون العمل الجديد  المشرعجعل          

دائرة التشغيل والقروض العمل  القطاعين العام والخاص، إذ يتولى قسم التشغيل في

ة مكاتب التشغيل الخاصة كبر واألهم، في حين يساهم القطاع الخاص بواسطألا

 يضاً.أبالمهمة 

والقروض/ وزارة العمل والشؤون دائرة العمل أوالً: اختصاصات قسم التشغيل في 

 : جتماعية ومهامهإلا

 : يتولى قسم التشغيل في دائرة التشغيل والقروض المهام اآلتية        

 ( من قانون العمل النافذ.19المادة )
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ً وحسب أتشغيل العمال والباحثين عن عمل وتقديم خدمات  -1 صحاب العمل مجانا

 الفرص المتاحة.

تنظيم سوق بالتعاون مع القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني المعنية  -2

 العمل لتحقيق العمالة الكاملة والمحافظة عليها وتطوير الموارد البشرية.

لعمال إليجاد العمل الذي يتناسب ومهاراتهم المهنية، وقدراتهم العقلية امساعدة  -3

 العمال المناسبين لألعمال التي ستوكل لهم. والبدنية ومساعدة أصحاب العمل إليجاد

تسجيل الباحثين عن العمل، وبيان مؤهالتهم المهنية، وخبرتهم ورغباتهم،  -4

واجراء مقابالت معهم، وتقييم قدراتهم البدنية والمهنية، ومساعدتهم للحصول على 

 عادة التدريب.إجيه واإلرشاد المهني أو والت

من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي  الحصول على معلومات دقيقة -5

 اخبر القسم بها، والمتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين.

ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية  -6

والقدرات العقلية والبدنية لألعمال المتاحة لهم ولغيرهم من العمال غير العراقيين إذا 

 توافرت فيهم المؤهالت التي تتوافق ومواصفات العمل المطلوب.

منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى )بطاقة تشغيل( تُثَبْت فيها البيانات الشخصية  -7

 الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه.

لى آخر، في حالة تعذر ايجاد إعن العمل والشواغر من قسم تشغيل حالة الباحثين إ -8

غر بالصورة المناسبة ب للباحث عن العمل، أو في حالة تعذر ملء الشاالعمل المناس

صلي، أو إذا تطلبت ظروف أخرى هذا االجراء بموافقة الباحث عن ألمن القسم ا

 العمل.

دارات والنقابات، إلاون مع المنظمات ذات العالقة وااعداد بيانات دورية بالتع -9

مل وتطوراته المتوقعة، على صعيد وتوفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق الع

مات وجمعها وهذه المعل الدولة، أو الصناعات أو المهن أو المناطق المختلفة بتوفير

 صحاب العمل المعنية.أة للقطاع العام ولمنظمات العمل ونتظام ودقاوتحليلها ب

 : جراءات المناسبة لتسهيل ما يأتيإلخاذ اإت -10

 القوى العاملة الوطنية في مختلف أنواع المهن. لانتقا -أ

 انتقال القوى العاملة الوطنية إلى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة. -ب
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االنتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة إلى أخرى، لتوفير عرض  -ج

 العمل والطلب عليه.

يكون مصرحاً به من الحكومات على انتقال القوى العاملة من بلد إلى آخر والذي  -د

 اساس مبدأ المعاملة بالمثل.

 ثانياً : اختصاصات مكاتب التشغيل/ القطاع الخاص ومهامها:

تتولى وزارة العمل والشؤون ن أقانون العمل العراقي الجديد على لقد نص         

اصدار التراخيص الخاصة بإنشاء مكاتب التشغيل الخاصة على أن ال  ةجتماعيإلا

/ أوالً( من 23جر من العامل لقاء تشغيله.المادة )أتتقاضى تلك المكاتب أي عمولة أو 

 قانون العمل النافذ.

سسها وشروط أء المكاتب الخاصة المشار إليها وتحدد أحكام وشروط انشاو       

دارتها، وآلية إكيفية وسنوياً، وحاالت الغاء التراخيص، تجديد ترخيص هذه المكاتب 

تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون  لشراف على عمإلا

 / ثانياً( من قانون العمل النافذ. 23االجتماعية. المادة )

 

 التزامات اصحاب العمل في نطاق التشغيل

المفروضة التي يجب مراعاتها من قبل صاحب تعتبر االلتزامات من القيود         

( من قانون العمل النافذ على 21العمل. لذا فرض المشرع العراقي في المادة )

صاحب العمل ان يطلب من مكتب العمل في منطقته ترشيح أي عامل لديه وفقاً 

 : لالجراءات اآلتية

لديه خالل مدة التزيد أوالً : إبالغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة 

وعلى قسم التشغيل إبالغ الباحثين عن . ( عشرة أيام من حدوث الشاغر10على )

 تية :وفقاً لإلجرآءات اآل، العمل بذلك

بين فيه نوع العمل المطلوب ييقدم صاحب العمل طلباً إلى قسم التشغيل في منطقته  -أ

 شترط توافرها في الباحث عن العمل.يوالمواصفات التي 

يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافر العامل المطلوب من بين المسجلين في  -ب

 خرى لغرض تلبية الطلب.ألا باألقسامتصال إليقوم القسم با يتوافرسجالته، فإذا لم 
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عتذار عن تلبية الطلب إلصاحب العمل بكتاب الترشيح أو ا يقوم القسم بتبليغ -ج

ً من تاريخ ورود طلب صاحب العمل 15خالل ) في  وتسجيله( خمسة عشر يوما

 القسم المختص.

 ثانياً: لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار مكاتب التشغيل.

ما يتعلق بالباحث عن العمل، فقد أجاز له القانون حق رفض العمل الذي  أما في      

عية تحول دون قبوله العمل، لعدم تناسب العمل وسباب موضأاك نكانت هرشح له إن 

بطلب  يتقدمن أف ذلك يسقط حقه في التسلسل، وله مع مهنته ودرجة مهارته، وبخال

 ( من قانون العمل النافذ.22جديد ويمنح تسلسل جديد بذلك. المادة )

ً أوقد        وردها في أكام التي خاصة تضمن تنفيذ األح قر المشرع العراقي أحكاما

التشغيل، أما في حالة مخالفة صاحب العمل ألحكام التشغيل المذكورة، فقد نصت 

 .على 2015( لسنة 37لعمل العراقي رقم )( من قانون ا24المادة )

) أوالً: يعاقب صاحب العمل المخالف ألحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة 

( ستة 6( ثالثة أشهر وال تزيد على )3)( من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن 21)

( 500،000( مائة الف دينار وال تزيد على )100،000أشهر وبغرامة ال تقل عن )

عقوبتين وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين ال

 ارتكب المخالفة في شأنهم.

ثانياً: تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند )اوالً( من هذه المادة إذا 

 تكررت المخالفة(.

 عقد التدريب المهني

إذ برام عقد العمل، إحد المراحل التمهيدية التي تسبق يعد عقد التدريب المهني أ        

إن كل حرفة بها حاجة إلى مدة لمعرفة العامل بأسرارها والوقوف على مشتمالتها 

جيا والتقدم العلمي الصناعي الذي لووقتنا الحاضر مع تقدم وسائل التكنوخاصة في و

شهدته الصناعات المختلفة، األمر الذي جعل المشرع يتدخل بتنظيم هذه العقود، 

لمهنية بقصد اعداد الشباب وتدريبهم في المصانع وانشاء المدارس الفنية والمعاهد ا

 والمؤسسات الحديثة.

 والحديث عن عقد التدريب المهني يتطلب أن نعرض لعدة أمور هي:        
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 : تعريف عقد التدريب المهني -1

ً محددلم ي        المهني في قانون العمل لعقد التدريب  اً ضع المشرع العراقي تعريفا

خلو القانون الجديد من تعريف يمكن استخالص التعريف من النصوص زاء إالنافذ، و

بأنه اتفاق كتابي بين العامل من جهة  لمدريب في قانون العتالقانونية الخاصة بعقد ال

اه الثاني بأن ومركز التدريب المهني أو رب العمل من جهة أخرى، يتعهد بمقتض

ً وكافياً، وذلك في مد يؤهل األول تأهيالً  ة معينة وعلى وفق البرامج التي منتظما

 تحددها مؤسسة التدريب المهني.

المتدرب بأنه )كل  مهني ان المشرع العراقي عرفلوبخالف عقد التدريب ا       

 لم/ثامن عشر( من قانون الع1عداد والتدريب والتأهيل( المادة )إلشخص في طور ا

ي أو التعليمي أو الريادي. النافذ، وحدد برامج التدريب وجعلها تشمل التدريب المهن

 / تاسع عشر( من قانون العمل النافذ.1المادة )

 : أهداف التدريب المهني -2

  ./ أوالً(25: المادة ) حدد المشرع العراقي أهداف التدريب المهني بما يأتي        

تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل وتزويدهم بالخبرات الفنية لجميع أنواع  -أ) 

العمل، بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج إليه من مهارات فنية ذات 

 اختصاص.

عادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل والمعرضين للبطالة إ -ب

عادة تدريب العمال، لرفع مستوى إويات المؤهالت وتطوير المهارات ولمختلف مست

 .( كفائتهم المهنية واإلنتاجية

/ خامساً( من قانون العمل النافذ، 26وقد حدد المشرع العراقي بموجب المادة )        

التي  والعمليةدريب لكل مهنة والبرامج النظرية تالمهن التي تخضع للتدريب ومدة ال

التي  ختبار، والشهادةإلايير الجودة في التدريب ونظام اتدرس، وتطبيق مع نيجب أ

بتعليمات يصدرها الوزير، ونص على  ن تسجل فيهاأتمنح، والبيانات التي يجب 

( ال سيما بتنظيم عالقة المتدرب في برنامج 27أحكام عقد التدريب بموجب المادة )

التدريب بموجب عقد مكتوب يتضمن أهداف ومراحل التدريب وحقوق وواجبات 

قانون  شتراكات المقررة، بموجبإلبدفع ا إلزامه في المادة ذاتها الطرفين، فضالً عن

 جتماعي للعمال.إلالتقاعد والضمان ا
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 : انقضاء عقد التدريب المهني -3

نقضاء مدته المتفق عليها، اانقضاء عقد التدريب أنه ينقضي ب يالقاعدة العامة ف        

ولكن المشرع خرج على ذلك بأن أجاز للمتدرب أن ينسحب من برنامج التدريب 

 ق.ع./ اوالً(.28المادة ) .المنفردة بإرادته

ولمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب       

بالتدريب بشكل كاف، أو عدم انضابطه، أو عدم احرازه لتقدم ملموس بحسب تقارير 

 ق.ع./ ثانياً(.28التقويم الدورية. المادة )

ولم يجز القانون ألي من الطرفين في حالة انهاء العقد استناداً للفقرتين أوالً        

ن يطالب الطرف اآلخر بالتعويض، أ( من قانون العمل النافذ، 28دة )وثانياً من الما

 / ثالثاً(.28إال إذا تضمن العقد نصاً في ذلك. المادة )

 

 القيود المقررة للمصلحة العامة )التفتيش(

خضع المشرع العراقي بموجب قانون العمل النافذ المشاريع وأماكن العمل ألقد        

 شراف وتوجيه وزارة العملإالقانون إلى تفتيش العمل تحت  بأحكامشمولة مال

. إذ يقوم جهاز التفتيش بتولي لم( من قانون الع126جتماعية. المادة )إلا والشؤون

نون اقالتفتيش للتأكد من تنفيذ أحكام  مهمة التفتيش من قبل مفتشين مختصين بشؤون

صحاب العمل والعمال على أرشاد إله، و اً نظمة الصادرة تنفيذإلت واراراالعمل والق

 حد سواء إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين شروط العمل وظروفه.

واجراءات  من جانب مر يستدعي الحديث عن مهام تفتيش العملألوهذا ا       

 جانب آخر وكما يلي:التفتيش من 

 مهام تفتيش العمل

دارية التي تعد أقوى مظهر من مظاهر تدخل إليمارس جهاز التفتيش الرقابة ا       

الدولة الحديثة في الشؤون العمالية، ألنها تساعد على استقرار روابط العمل عن 

 طريق الحد من حاالت الفصل التعسفي الفردي والجماعي للعمال.

قسم تفتيش العمل ولجان التفتيش بالقيام بمهام التفتيش استناداً ألحكام  ويشترك       

 قانون العمل العراقي النافذ.
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 أوالً: مهام قسم التفتيش:

 / أوالً(127يتولى قسم تفتيش العمل المهام اآلتية: المادة )       

ظروف تأمين انفاذ أحكام قانون العمل والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة ب -1

 العمل وحماية العمال وحقوقهم أثناء قيامهم بالعمل.

ال وأصحاب العمل حول الوسائل تقديم المعلومات واالرشادات الفنية إلى العم -2

 ة.يحكام القانونية واالتفاقات الدولألساليب الكفيلة بتنفيذ األوا

المتعلقة بالعمل جتماعية بالمخالفات واالساءات إلعالم وزارة العمل والشؤون اإ -3

 غير المنصوص عليها في قانون العمل.

 فيوقهم الواردة توفير آلية مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق بأي انتهاك لحق -4

عالم العمال على نطاق واسع حول كيفية استخدام تلك اآللية. ولقسم إهذا القانون، مع 

ما يجب وفي كيفية تقديم العمال لتلك الشكاوى،  ةفتيش العمل اعداد الئحة استرشاديت

أن تتضمنه من معلومات ، وطريقة ايصالها إلى قسم التفتيش في دائرة العمل 

 والقروض.

 ثانياً: لجان التفتيش

مل والشؤون تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من وزارة الع        

العمل األكثر تمثيالً، وممثل عن ش عمل، وممثل عن أصحاب جتماعية بعنوان مفتإلا

العمال األكثر تمثيالً ويرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة والسالمة 

/ أوالً( وتخول لجان التفتيش 128ع التي تتطلب ذلك. المادة )يالمهنية في المشار

 / أوالً(.129: المادة ) اآلتية مالمهما

وقت من النهار أو الليل، إلى مكان العمل  أينذار في إدخول بحرية، ودون سابق ال -أ

 الخاضع للتفتيش.

 جراء أي فحص أو استفسار تعده ضرورياً للتأكد من عدم وجود مخالفة ألحكامإ -ب

 -نون العمل وبخاصة ما يأتي:اق

روع كٍل على انفراد أو بحضور شهود شلعمل أو عمال الما  التحقيق مع صاحب -1

 كام قانون العمل.حول أي أمور تتعلق بتطبيق أح
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حتفاظ بها واجباً إلجالت أو مستندات أخرى يكون اسطالع على أية كتب أو إلا -2

بمقتضى أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بالعمل للتأكد من مدى انسجامها مع 

 هذه الوثائق.عمل، ويمكن أخذ نسخ أو نماذج من أحكام قانون ال

 وصيات المقررة بموجب أحكام قانون العمل.التأكد من تنفيذ التوجيهات والت -3

أخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسالمة المهنية لغرض التحليل، على  -ج

 أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله بذلك.

 : الطلب من صاحب العمل خطياً التنفيذ العاجل فيما يأتي -د

اآللية تكون احداث تغييرات خالل مدة زمنية محددة في التراكيب أو التجهيزات  -1

 حكام القانونية المتعلقة بسالمة العمال وصحتهم.ألضرورية لتنسجم مع ا

 اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سالمة العمال وصحتهم. -2

بات في حاالت كثيرة، وقد وبالصعوال شك في ان مهام لجان التفتيش تتسم       

زالة العقبات إة، لذلك حرص المشرع العراقي على ق مختلفائوعتواجه هذه اللجان ب

 -التي تواجهها من خالل اآلتي:

جتماعية تثبت إلموقعة من وزير العمل والشؤون ا تزويد لجان التفتيش ببطاقات -1

امه بمهمته وعليه أن يبرزها هويتهم وصفتهم وعلى الممثل أن يحمل بطاقته أثناء قي

 / ثانياً(.130ألصحاب العالقة عند االقتضاء. المادة )

( 100،000س مدة ال تقل عن شهر واحد، أو بغرامة ال تقل عن )بيعاقب بالح -2

( خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة 500،000مائة الف دينار وال تزيد على )

من دخول أماكن العمل، ومن أداء واجباتها المنصوص عليها في هذا  لمتفتيش الع

 ( من قانون العمل النافذ.135القانون، أو عرقلة عملها. المادة )

 إجراءات التفتيش

 جراءات التفتيش قد تكون عامة، أو خاصة.إان          

 : جراءات العامةإلأوالً: ا

الحد األدنى لحقوق وضمانات العمال، بما أن أحكام تشريعات العمل تشكل         

 يترتب على جهاز التفتيش مراعاة هذا الجانب القانوني بكل دقة.
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ومن كون مهمة التفتيش مفيدة وخطرة وصعبة، البد من  ،منطلقالومن هذا         

اعتماد صيغ عملية تحدد المسار السليم والبناء لممارسة هذه المهمة، وتأخذ هذه 

 ت واضحة يعتمدها المفتش.الصيغ شكل إجراءا

بوجودها في المشروع  هبالغ صاحب العمل أو ممثلإ فعلى لجنة التفتيش ابتداءً        

بالغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم. إليشية، إال إذا اعتبروا ان هذا اخالل الزيارة التفت

 / رابعاً(.129المادة )

صاحب العمل، أو المسؤول،  فعند دخول لجنة التفتيش للمشروع تقابل الشخص       

أو من ينوب عنه، أو المدير، وتحصل منه على كل المعلومات التي تتعلق بما يجري 

في المشروع عن طرق األسئلة، وتتوجه بنفس األسئلة للعمال على انفراد، للتأكد من 

حقيقة المعلومات التي أدلى بها الشخص المسؤول، ويجب أن تكون أسئلة شاملة 

همة في القانون، مع التركيز على ساعات العمل، واإلجازات، واألجور، لألحكام الم

للتأكد من أن أنها ال تقل عن الحد األدنى المنصوص عليه في القانون، فضالً عن 

التركيز على تفتيش األقسام التي يستخدم فيها النساء واألحداث، للتأكد من ان أوجه 

التحقق مما إذا كانت شروط الصحة  الحماية الخاصة بهم قد طبقت تماماً، وكذلك

والسالمة مطبقة داخل تلك المشاريع، وبعد أتمام الزيارة تقوم لجنة التفتيش برفع 

تخاذ االجراءات القانونية إلخالصة عن المخالفات والتوصيات  تقرير مفصل يتضمن

 ق.ع. / ثالثاً(129ة )بحق أصحاب العمل المخالفين. الماد

دليالً تتخذه المحكمة عند إصدار ، مع شهادة المفتش، ة التفتيشويُعد تقرير لجن       

 ق.ع./ ثالثاً(. 134مالم يثبت لها خالف ذلك .المادة )، قرارها

 : ثانياً: االجراءات الخاصة

إذا تضمن تقرير لجنة التفتيش مخالفات قانونية )قصور أو نقص في تطبيق        

المفتش اإلجراءات الالزمة إلزالة تلك المخالفات أحكام القانون( ففي هذه الحالة يتخذ 

لي بها، ولوزير م محضر أصويالتي تتمثل بتسجيل المخالفات التي يقف عليها، وتنظ

حالة صاحب إن يقرر أتناداً إلى تقرير لجنة التفتيش، جتماعية، اسإلالعمل والشؤون ا

المخالف إلى محكمة العمل المختصة، أو تحريك دعوى جزائية ضد صاحب  لمالع

ة. العمل المخالف بناء على توصية لجنة التفتيش المستندة إلى تقرير الزيارة التفتيشي

نذار إلى صاحب العمل إخالل بصالحية الوزير بتوجيه إل/ ثانياً(، دون ا134المادة )

 ق.ع. / أوالً(134دة )مة المختصة. المالى المحكإحالته إقبل 

وتملك لجنة التفتيش صالحية اتخاذ االجراءات العاجلة في حاالت الخطر        

خالء مكان إوقيف العمل كلياً أو جزئياً، أو ذلك تفي الشديد الذي ال يحتمل امهاالً، بما 
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لزمها أى الشرطة واألمن الداخلي التي / ثانياً(، مستعينة بقو129العمل. المادة )

هم بمهامهم. لجان تفتيش العمل ومؤازرتهم في أثناء قيام بالمشرع العراقي بتلبية طل

 ق.ع. / أوالً(130المادة )

 

 ( التنظيم القانوني لوقت العمل القيود الواردة على حرية العمل )

لقد أولت قوانين العمل الحديثة موضوع وقت العمل أهمية بالغة، ويتجلى ذلك        

فنظم  ،قيام المشرع في قانون العمل بوضع نظام قانوني له بوضوح من خالل

مل المتواصل تتنافى المشرع وقت العمل، وطّور من مفهومه بعدما رأى أن مدة الع

ثيراً مباشراً على اإلنتاج كماً أة للعامل، وتؤثر في الوقت ذاته تعتياديإلمع الطاقة ا

ساهمت في التطور الذي طرأ على جود عدة اعتبارات قد نوعاً هذا باإلضافة إلى وو

 جتماعية.إلقتصادية واإلا عتباراتإللعمل، ولعل من أبرزها ااموضوع وقت 

قتصادية، فقد أثبت الواقع أن العالقة بين وقت إلعتبارات اإلما يتعلق با ففي       

ً عالقة طردية، فقد يكون االعمل واإلنتاج ليست  طراد مؤكداً في فترة من إلدائما

راحة يصل  المدة طويلة من العمل المستمر وب العمل، إال إنه وبعد مضيفترات 

 نخفاض اإلنتاج.إى مستويات فاعليته مما يؤدي إلى الجهد البشري إلى أدن

جتماعية إللمخاطر الصحية واجتماعية فتتمثل في إبراز اإلأما االعتبارات ا        

أو بالحسبان سن العامل أو جنسه عن تقدير وقت العمل من غير أن يؤخذ  ناجمةال

 عمال الشاقة والمرهقة والخطرة.ألطبيعة العمل الذي يؤديه في ا

لذا تناولت أحكام تشريعات العمل تحديد ساعات العمل اليومية واألسبوعية        

ً لظروف  واإلضافية مع األخذ بنظر االعتبار ان ساعات العمل اليومية تتباين تبعا

إذا كان العمل يتم في النهار أو الليل أو ضمنهما، أي ما يطلق العمل الزمني، أي 

 عليه بالعمل المختلط.

ً معينة لراحة العامل اليومية في غضون ساعات العمل         كما حدد القانون أوقاتا

اليومية فضالً، عن العطل األسبوعية واإلجازات السنوية والمرضية والوالدة 

 النقابي وغيرها. وإجازات إصابات العمل والتفرغ

ولى وقت العمل والثانية ألل هذا الموضوع من خالل فقرتين الذلك سنتناو      

 إجازات العمل.
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 أوقات العمل

يقصد بوقت العمل أو ساعات العمل: )الوقت المحدد قانوناً ليقوم العامل خالله         

ويحدد  ،وال تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ،بالتزاماته المحددة في عقد العمل

 ( من قانون العمل النافذ.66نظام العمل موعد بدء العمل وانتهاءه(. المادة )

وتعد القواعد المحددة لوقت العمل اليومي واألسبوعي واإلضافي ملزمة         

يقرر للعامل  للطرفين وتحكمها القاعدة التي تقضي ببطالن أي اتفاق بين طرفي العقد

ً أقل من تلك الواردة في القانون، كما يحكمها مبدأ بطالن نزول العامل عن  حقوقا

 حقوقه.

 وقت العمل اليومي

، وقت 2015( لسنة 37نظم المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )       

العمل اليومي من جوانب عدة أولها تحديد الحد األقصى لساعات العمل، ثم حصول 

العامل على فترة راحة تتخلل ساعات العمل، إلى جانب تحديد الحد األقصى لبقاء 

 العامل في مكان العمل. نتناول أحكامها تباعاً:

 : أوالً: الحد األقصى لساعات العمل اليومية

لقد حدد المشرع العراقي ثالثة أنواع من وجبات العمل اليومية ولكل وجبة منها        

 : مدة معينة هي

ً لغاية )6العمل النهاري: هو العمل الذي يتم بين الساعة ) -1 ( 9( السادسة صباحا

 / أوالً/ أ( من قانون العمل النافذ.69( ثمان ساعات. المادة )8التاسعة ليالً، ومدته )

( 6( التاسعة ليالً والساعة )9يتم بين الساعة ) يالعمل الليلي: هو العمل الذ -2

/ ثانياً/ أ( من 69/ أوالً/ ب( و )69( سبع ساعات المادة )7السادسة صباحاً ومدته )

 قانون العمل النافذ.

العمل المختلط: وهو العمل الذي يتم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل  -3

( ثالث ساعات، 3الليلي وبالعكس، على أن ال يزيد فيه وقت العمل الليلي على )

( الثانية عشر ليالً عمالً مختلطاً، ومدة 12الساعة )وبذلك يعد العمل الذي ينتهي في 

/ ثانياً/ 69/ أوالً ج و 69. المادة )ف( سبع ساعات ونص7،5هذا العمل ال تتجاوز )

 ب( من قانون العمل النافذ.
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 : االستثناءات على ساعات العمل اليومية

لقد أورد المشرع العراقي استثناءات على ساعات العمل اليومية راعى فيها        

جتماعية تخفيض إلحيث أجاز لوزير العمل والشؤون اظروف العمل، أو سن العامل 

تعليمات  ب ضارة بالصحةالعمال الخطرة والمرهقة أو ألا يوقت العمل اليومي ف

للصحة والسالمة المهنية. المادة تصدر من قبله بناء على اقتراح المركز الوطني 

/ ثالثاً( من قانون العمل النافذ. ولهذا فقد تم تخفيض ساعات العمل اليومية في 67)

مثل هذه االعمال بمعدل ال يقل عن ساعة واحدة، وتعد من ضمن ساعات العمل 

الخاصة بتحديد  1988( لسنة 14) ( من التعليمات رقم1/  اليومية. المادة )الثالثة

 عمال الضارة والشاقة.األ

( السادسة 16تزيد مدة عمل الحدث الذي لم يبلغ ) نكذلك لم يجز المشرع أ       

/ أوالً( من قانون العمل 98( سبع ساعات يومياً. المادة )7عشر من العمر على )

 النافذ.

 : ثانياً: فترات الراحة وتناول الطعام

يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أوجب قانون العمل العراقي النافذ أن        

وتناول الطعام ال يقل مجموعها عن نصف ساعة وال تزيد على الساعة. وبذلك يجوز 

تجزئة فترة الراحة المقررة إلى فترتين بشرط أن تتخلل كل فترة منها ساعات للعمل. 

ً بأن فترة الراحة ال تدخل ضمن ساعات الع لعمل يتولى صاحب اوالفعلية.  ملعلما

تحديد مواعيدها عن طريق اعالنات تلصق في مكان ظاهر من أماكن العمل، على 

/ أوالً( من 68( خمس ساعات. المادة )5أن ال تزيد ساعات العمل المتصلة على )

 قانون العمل النافذ.

بوجوب منح العامل فترة للراحة أو أكثر ال يقل  ملوألزم القانون صاحب الع       

دقيقة في المشاريع التي يقتضي أن يستمر العمل فيها  ثالثون (30مجموعها عن )

دون توقف ألسباب فنية، أو ألسباب ترجع إلى طبيعة اإلنتاج أو العمل الذي يؤديه 

نون العمل النافذ. أما في األعمال ذات الدوامين فإن اق/ ثالثاً( من 68العامل. المادة )

( أربع 4( ساعة وال تزيد على )1عن )مدة الراحة تكون فيها أطول، بحيث ال تقل 

 / رابعاً(.68ساعات. المادة )

 الضاع لطفلها في أثناء يوم العمل رإر القانون للعاملة المرضع فترتي روقد ق        

/ أوالً(، وال 91المادة ) .عد فترة االرضاع من وقت العملتزيد على ساعة واحدة، وتُ 

حداث، فقد أوجب القانون ألالنسبة للعمال افي األجر. أما بيترتب عليها أي تخفيض 
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أن يتخلل ساعات العمل اليومية فترة استراحة أو أكثر لمدة ال تقل عن ساعة يراعى 

 / ثانياً(.98)( أربع ساعات. المادة 4في تحديدها كون العمل المتواصل ال يزيد على )

 : ثالثاً: الحد األقصى لمدة بقاء العمال في مكان العمل

بدوامين  ىل فيما يخص األعمال التي تؤدمان مدة بقاء العامل في مكان الع       

( عشر ساعات، شرط أن ال تزيد 10واألعمال المتقطعة فيجب أن ال تزيد على )

/ ثانياً( ق.ع. كما 67( ثمان ساعات في اليوم. المادة )8ساعات عمله الفعلية على )

الع والمناجم والمواد المعدنية أكثر قرر المشرع العراقي عدم جواز بقاء عمال المق

/ أوالً( ق.ع. لكنه 109دة )( ثمان ساعات في اليوم الواحد في موقع العمل. الما8من )

ستثناء من هذا الحكم إذ أجاز في حاالت الضرورة استمرار العمل لمنع وقوع اأورد 

الشروط ح ما نشأ عنه بصفة مؤقتة على وفق إصالحادث، أو لتالفي خطر وقوعه أو 

 .( ثانياً ق.ع109المادة ) : اآلتية

( اربع 24بالغ تفتيش العمل والجهة النقابية بالحادث الطارئ أو المتوقع خالل )إ -1

 وعشرين ساعة من بدء العمل.

ً يتم تعويضه وفقاً  -2 اعتبار مدة العمل الزائد، كما في الفقرة اعاله، عمالً اضافيا

 .انونألحكام الق

 األسبوعيوقت العمل 

( ثمان ساعات، 8فيه المشرع ساعات العمل اليومية بـ) في الوقت الذي حدد       

/ 67( ثمان وأربعين ساعة. المادة )48حدد ساعات العمل االسبوعية بحد أعلى بلغ )

العراقي صاحب العمل وجوب منح العامل راحة  لمأوالً( ق.ع. وقد الزم قانون الع

م وبع وعشرين ساعة متواصلة بأجر، ويكون ي( أر24اسبوعية ال تقل عن )

/ أوالً( 70)الجمعة( العطلة االسبوعية، ويجوز تبديله بيوم آخر في االسبوع. المادة )

 ق.ع.

ويتولى صاحب العمل تنظيم مواعيد حصول العمال على الراحة االسبوعية في        

كل عامل ليوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكناً، أو بالتناوب شرط أن يحدد 

/ ثانياً( ق.ع. وعلى هذا األساس يجوز أن 70موعداً ثابتاً لراحته االسبوعية. المادة )

ز االستمرار في العمل طوال أيام وسبوع، كما يجيتوقف المشروع يوماً محدداً في اال

خيرة يجب عليه توزيع أيام ألاحب العمل في ذلك. وفي الحالة ااالسبوع إذا رغب ص

العمل على العمال بشرط أن يتم تحديد لكل عامل موعد معين ثابت لراحته 

 / ثانياً( ق.ع.70االسبوعية. المادة )
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أن يتفق مع العمال على تشغيلهم أيام الراحة  كما اجاز القانون لصاحب العمل       

جورهم على أخلل شهر العمل، على أن يدفع لهم االسبوعية والعطل الرسمية التي تت

/ 70ضافي، وان يمنحهم يوم راحة في االسبوع التالي. المادة )إلعمل الوفق قواعد ا

 ثالثاً( ق.ع.

فإن  ،ربعين ساعةوأ( ثمان 48لعمل على )اتزيد ساعات  الصل أن ألوإذا كان ا       

 : جاز استثناء الخروج عن هذا االصل في موردين في القانونأالمشرع العراقي 

 : أوالً: استثناء موضوعي عام

 ق.ع. / أوالً(71: المادة ) ويتحقق في حالتين       

حالة وقوع حادث أو احتمال وقوعه، أو إذا كان العمل من أجل اإلصالح  -1

االضطراري لآلليات أو المعدات، أو في حالة القوة القاهرة، على أن تكون الزيادة 

 عتيادي للمشروع.إلورة الالزمة لتجنب توقف العمل اعلى قدر الضر

إذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة،  -2

ست وخمسين ساعة،  (56على ) االسبوعية ملشرط أن ال يزيد مجموع ساعات الع

 ه يوم راحة تعويضاً عن راحته االسبوعية.حيؤثر ذلك على حق العامل في من الوان 

 : ثانياً: استثناء شخصي

( من 67استثنى المشرع العراقي مجموعة من فئات العمال من أحكام المادة )       

سبوعية. وهذه الفئات أو ألاالقصى لساعات العمل اليومية واالعمل في الحد  نقانو

 ق.ع. / رابعاً(67ل الحصر هي: المادة )كرها المشرع على سبيذالحاالت التي 

د اسرة ارعمل )في المشاريع التي ال يعمل بها سوى أفأفراد اسرة صاحب ال -1

 صاحب العمل(.

 دارة.إلشراف واإلن مناصب اوشخاص الذين يشغلألا -2

 تتطلب السرية.ين بأعمال خاص المستخدمشألا -3

ى خارج الحدود دتؤ تيالتحضيرية أو التكميلية ال العمال الذين يقومون باألعمال -4

 المقررة لساعات العمل في المشروع.

 عمال الحراسة. -5

 الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم. -6
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 عمال الزراعة. -7

طلقاً من كل قيد، بل االستثناء مويجب أن يالحظ بأن المشرع العراقي لم يجعل        

ات العمال راد ان تحدد ساعات العمل بشكل يتناسب مع طبيعة عمل كل فئة من فئأ

جتماعية تعليمات يحدد فيها إلصدار وزير العمل والشؤون اإالمذكورة بالنص على 

 / خامساً( من قانون العمل النافذ.67ساعات العمل لهذه الحاالت. المادة )

 ضافيإلوقت العمل ا

( لسنة 37ضافي وفق أحكام قانون العمل العراقي رقم )إليقصد بالعمل ا        

ات الزائدة أي عمل يجري في أوقات الراحة اليومية أو االسبوعية، أو الساع .2015

/ 71رة قانوناً. المادة )رعياد والعطالت الرسمية المقألم اياأعلى العمل اليومي أو 

 سادساً( من ق.ع.

 فيها زيادة ساعات العمل: الحاالت التي يجوز 

بحسب أحكام  ةلقد أجاز القانون لصاحب العمل زيادة ساعات العمل المقرر        

 / ثالثاً( من ق.ع.71قانون العمل في الحاالت اآلتية: )المادة 

عياد أو األعمال الموسمية أل، بسبب اعتياديان العمل لمواجهة ضغط غير إذا كا -1

 أو غير ذلك.

دوات واآلالت التي قد ألصالح أو صيانة األجهزة أو اإإذا كان العمل من أجل  -2

 يؤدي توقفها إلى تعطيل العمل في المشروع.

 والمنتجات للتلف.لتفادي تعرض المواد أ -3

ستعداد إلسنوي أو الحسابات الختامية أو اجراء الجرد الإجل أإذا كان العمل من  -4

 الموسم الجديد.لتصفية الموسم وافتتاح 

ضافية، فقد أخضعه المشرع إليين الحد األقصى لساعات العمل اأما بشأن تع       

 / خامساً( من ق.ع.71: المادة ) العراقي إلى ما يأتي

ضافي في األعمال الصناعية التي تجري إلن تزيد ساعات العمل اأال يجوز  -1

 بالتناوب على ساعة واحدة يومياً.

ضافي في األعمال التحضيرية والتكميلية إليد ساعات العمل اال يجوز أن تز -2

( أربع 4عتيادية، على )إلل غير اعماألالصناعية، أو في حالة مواجهة ا لألعمال

 ساعات يومياً.
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( 4ضافية في األعمال غير الصناعية على )إلال يجوز أن تزيد ساعات العمل ا -3

 أربع ساعات يومياً.

 يهالطرق كامل وقت القيادة، بما ف ساعات العمل في النقل علىال يجوز أن تزيد  -4

عة ربعين ساأ( ثمان و48تسع ساعات في اليوم و)( 9ضافي، على )إلوقت العمل ا

جمالية ألعمال القيادة في حالة القيادة في الحاالت إلفي االسبوع، وتخفض الساعات ا

 الصعبة.

( 90ن ساعة عمل أضافي لمدة )( أربعي40ال يجوز تشغيل أي عامل أكثر من ) -5

 ً ( سنة، ويحدد وزير 1ضافي لمدة )إ( مائة وعشرين ساعة عمل 120و ) تسعين يوما

جمالي الذي يطبق على إلبتعليمات هذه األعمال والوقت ا جتماعيةإلعمل والشؤون اال

 السائقين المعنيين.

لبعض الفئات من ر بموجبها زيادة ساعات العمل ظولقد أورد المشرع قيوداً ح        

ز تشغيل المرأة الحامل أو وساس ال يجألعمال ولبعض األعمال، وعلى هذا اال

م أو ألجهة الصحية المختصة مضرة بصحة اها الة تعديالمرضع بأعمال إضاف

م أو الطفل. المادة ألالطبي وجود خطر كبير على صحة ا الطفل، أو إذا اثبت الفحص

 / أوالً( ق.ع.85)

 : زيادة وقت العمل على أثر توقف العمل في المشروع                  

في حالة توقف العمل في المشروع كلياً أو جزئياً نتيجة ظروف استثنائية أو قوة        

( ثالثين 30قاهرة، فعلى صاحب العمل دفع أجور العمال عن فترة التوقف لغاية )

ضافي غير مدفوع إآخر مشابه أو بعمل  العامل بعمل يوماً، ولصاحب العمل تكليف

ضافي غير المدفوع إلالعمل ا ديعن الوقت الضائع، على أن ال يز جر كتعويضألا

/ اوًل( ق.ع. أما 72( ثالثين يوماً في السنة. المادة )30( ساعتين في اليوم و )2) على

ة كاملة عن فتر مالصاحب العمل فعليه دفع أجور الع إذا كان توقف العمل بسبب

جر بحسب ما مبين أعاله. المادة ألضافي مدفوع اإالتوقف وله تشغيل العامل بعمل 

 / ثانياً( ق.ع.72)

  : ضافيإلأجور العمل ا

ً إذا كان يجري خالل أوقات الراحة اليومية أو االسبوعية، إيعد العمل         ضافيا

جور لألعمال أللعمل اليومي. لذلك قرر المشرع  وكذلك الساعات الزائدة المقررة

ضافية يكون مقدارها ال يقل عن الضعف إذا كان العمل يجري ليالً أو كان العمل إلا
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عتيادي إذا إل% من أجر العمل ا50يادة بمقدار تكون الزوخطراً أو مرهقاً أو ضاراً. 

 / رابعاً( ق.ع.71كان العمل يجري نهاراً. المادة )

 اإلجازات

، األمر 2015( لسنة 37العمل العراقي النافذ رقم )جازات في قانون إلتنوعت ا       

ً جديداً على عاتق صاحب العمل في مواجهة العامل ء حيث إنه جا .الذي يمثل عبئا

ة في ظل جازات جديدة، وقام بتعديل بعض أحكام اإلجازات التي كانت مقررإبأنواع 

جازات إجازات سنوية، وإجازات يمكن تصنيفها إلى إلالقانون الملغى، وهذه ا

 جازات أخرى متنوعة، نتناولها تباعاً.إمرضية، و

 

 اإلجازات السنوية

جازة السنوية تتطلبها مصلحة العامل الشخصية ومصلحة المجتمع، إللما كانت ا       

ً للعامل إلخل بتنظيم أحكام هذا النوع من افإن المشرع تد جازات باعتبارها حقا

العامل، ولم يتركها إلرادة صاحب العمل، والتزاماً على عاتق صاحب العمل لصالح 

 بل وضع لها الكثير من القواعد التي تؤدي إلى تحقيق الغاية من سنها.

 جازة السنوية:إلأوالً: تعريف ا

راحة العامل من عناء العمل على مدار عام ليجدد إجازة السنوية إليقصد با       

مرين: األول ألى إجازة تعود إلة من النص على هذه انشاطه وحيويته. والحكم

نت كايد قواه، وال يتحقق ذلك إال إذا ستعادة نشاطه وتجدإلعطاء الفرصة للعامل إل

جازة السنوية فرصة يتفرغ فيها العامل لرعاية إلوالثاني ان ا االجازة طويلة نسبياً،

 شؤون اسرته.

 : ثانياً: مدة االجازة السنوية

ق بالنظام السنوية للعمال جميعاً، وهو حق متعل جازةإليقر المشرع مبدأ ا         

الً أو جزًء، وكل اتفاق من هذا النوع تفاق على حرمانه منها كُ إلالعام، لذا ال يجوز ا

ً م  على . وقد نص المشرع العراقي/ ثانياً( ق.ع.79طلقاً. المادة )يُعد باطالً بطالنا

( واحد 21تام لمدة )جازة بأجر إالعامل، بعد مضي سنة على خدمته، استحقاق 

ً ف / أوالً( ق.ع. ويستحق عن 75نة عمل. المادة )األقل عن كل س يوعشرين يوما

/ 75دة )ماومدة عمله عن الجزء من السنة. الجازات تتناسب إلكسر السنة نسبة من ا

كحال العامل الذي يترك العمل، او الذي يمارس أعماالً مؤقتة أو . رابعاً( ق.ع
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وبأجر كامل، للذين ي حين تصبح االجازة شهراً كامالً، عرضية أو موسمية. ف

ال عم/ ثانياً( ق.ع. ك75ضارة. المادة )عمال الخطرة أو المرهقة أو الأليشتغلون في ا

 ( ق.ع.99حداث. المادة )ألعمال امر بالنسبة للألالمقالع كذلك ا

امل العجازة إلأقر القانون مبدأ زيادة يومين  واألمر ال يقتصر على ما تقدم، بل       

ولى من خدمة العامل المستمر لدى صاحب عمل أل( خمس سنوات ا5السنوية عن )

( 5( ثالثة أيام لكل )3( لخمس السنوات الثانية، و)5( يومين )2معين دون غيره، و)

 / ثالثاً( ق.ع.75حقة. المادة )خمس سنوات خالل خدمته الال

 االجازة: ثالثاً: تجزئة

جازته السنوية دفعة واحدة )بحسب ما يحدده النظام الداخلي إللعامل التمتع ب       

جازة، إلتجزئة هذه ا أو على شكل دفعات. إذ يجوز / أوالً( ق.ع.78للعمل( المادة )

( 14حداها عن )إال تقل  دلى مدإو مصلحة العامل ذلك، أعمل إذا اقتضت متطلبات ال

ً متصلة، على أن يتم التمتع  ي من المدة بالكيفية التي يتم المتبقبأربعة عشر يوما

لية. تفاق عليها بين العامل وصاحب العمل خالل مدة ال تتجاوز سنة العمل التاإلا

 اً( ق.ع.ين/ ثا77المادة )

عن كامل  جازة السنوية التي يستحقها العامل تكون بأجرإلوال شك في ان ا       

( ستة أشهر من 6خر )آعن معدل أجوره التي تقاضاها في  مدتها، على أن ال يقل

ستثناء مخصصات )النقل والطعام والخطورة( المادة إب .ع.اوالً( ق /76عمله. المادة )

ب ما تقدم بحس –إذ يلزم صاحب العمل بدفع ما يستحقه العامل  / ثانياً( ق.ع.76)

ً نقدياً 76زة. المادة )جاإلقبل تمتعه با –بيانه  عن / ثالثاً(. ويستحق العامل تعويضا

جازته السنوية عند انتهاء عقد عمله، ويحسب مبلغ إاأليام التي لم يتمتع بها من 

 / رابعاً(. 76التعويض في هذه الحالة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل. المادة )

        ً لما تقدم يقع على صاحب العمل التزام بتمكين العامل من التمتع  وتطبيقا

اء / ثانياً(. وفي حال انته78السنوية المنصوص عليها في القانون. المادة ) بإجازته

ويض العامل جازته السنوية في سنة العمل، يقع عليه تعإعقد العمل ولم يتمتع العامل ب

بها مع أجره عن العمل الذي أداه في تلك  جازة التي لم يتمتعإلبكامل أجره عن مدة ا

 / ثالثاً(.78الفترة. المادة )

خيراً يقابل التزام صاحب العمل هذا، التزام العامل بعدم ممارسة أي عمل أو       

/ أوالً(. ويقع باطالً كل اتفاق يقضي 79)مأجور خالل تمتعه بإجازته السنوية. المادة 

جازة السنوية بأجر أو التنازل عنها إلدنى لألبالحد اعن حق العامل في التمتع بالتخلي 

 / ثانياً( ق.ع.79المادة ) .ب آخرلقاء تعويض أو ألي سب
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 جازة المرضيةإلا

رض للمرض، األمر الذي راعى المشرع الناحية الصحية للعامل حين يتع       

ً منه على نقطاعه عن العمل لحين شفائه. لذا فإن المشرع حرصإترتب عليه  ا

لم يكن الوحيد له وألسرته،  نإساسي ألعتباره مورد رزقه اإاستمرار أجر العامل ب

التي تحدد شروطها وحدودها ومدى  جازة العامل المرضية، ووضع لها القواعدإنظم 

 ستحقاق العامل أجر عليها.إ

 جازة المرضية:إلأوالً: شروط استحقاق ا

 شرطان:جازة المرضية إلستحقاق العامل اإليشترط        

 ق على الشخص وصف العامل الذي تسري عليه أحكام قانون العمل.بأن ينط -1

 يالمرضية استناداً إلى تقرير طبجازة إلحالة المرضية للعامل، إذ تمنح اثبات الإ -2

رسمية. المادة صادر عن الجهة الطبية المعتمدة لدى صاحب العمل أو من جهة طبية 

 / أوالً( ق.ع.81)

 جازة المرضية:إلا ثانياً: حدود

( 30جازة مرضية بأجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة )إيستحق العامل        

وقد أجاز القانون تراكم  / اوالً( ق.ع.80) ثالثين يوماً عن كل سنة عمل. المادة

وماً. المادة ( مائة وثمانين ي180جازات المرضية التي يستحقها العامل لغاية )إلا

 / ثانياً( ق.ع.80)

قاقه من وفي حالة استمرار مرض العامل المضمون الذي استنفد استح       

جتماعي إلأحكام قانون التقاعد والضمان ا طبق عليهتجازات المرضية بأجر، إلا

ان مضاحب العمل على دائرة التقاعد والإذ يرجع ص ./ ثالثاً( ق.ع80)للعمال. المادة 

جازاته المرضية التي إفعه إلى العامل المضمون عن أجور جتماعي للعمال عما دإلا

عاله. المادة ب ما تم ذكره أس( ثالثين يوماً في السنة بح30ليه، بما يزيد على )إدفعها 

 / رابعاً( ق.ع.80)

مور التي ليس للعامل ألالعامل وتعذر حضوره للعمل من ا وال شك أن مرض       

جازة المرضية خدمة فعلية إلمدة التمتع با ل المشرع العراقييد فيها، لذلك جع

 / ثانياً( ق.ع.81لصلة. المادة )خرى ذات األألغراض قانون العمل والقوانين ا
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 خرىألجازات اإلا

جازات إلعمل النافذ على أنواع أخرى من انص المشرع العراقي في قانون ال     

 نتناولها تباعاً:

ام ألسباب شخصية في تازة بأجر جإيستحق العامل  : جازة ألسباب شخصيةإل: اأوالً 

 / اوالً( ق.ع.82آلتية: المادة )دى الحاالت احإ

 ( خمسة أيام.5جازة بأجر لمدة )إإذ يستحق العامل  ،جازة الزواجإ -1

( يوم واحد 1جازة بأجر لمدة )إإذ يستحق العامل  ،بنتهإبن العامل وإجازة زواج إ -2

 فقط في هذه الحالة.

 ( خمسة أيام في حالة وفاة5يستحق العامل إجازة بأجر لمدة ) ،إجازة الوفاة -3

خت أو أحد والدي ألخ أو األبنة أو اإلبن أو اإلم أو األب أو األالزوج أو الزوجة أو ا

 الزوج أو الزوجة.

جازة لمدة إونة المتوفى عنها زوجها التمتع بللعاملة المضم ،جازة العدةإثانياً: 

/ 82وثالثين يوماً بأجر تام للعدة التي تقضيها على وفق القانون. المادة )( مائة 130)

 ق.ع.ثانياً(.

جازة الحج بدون أجر ولمرة واحدة طوال خدمته إيستحق العامل  ،جازة الحجإثالثاً: 

 / ثالثاً( ق.ع.82وحسب طلبه. المادة )

بأجر تام للقيام جازة إحق العامل يست ،جازة الواجبات الرسمية )العامة(إرابعاً: 

نتخاب أو للحضور أمام المحكمة إلمية أو العامة، كممارسة حق اسبالواجبات الر

عقد  يكشاهد أو خبير، وفي الحاالت األخرى المنصوص عليها في القانون أو ف

 / رابعاً( ق.ع.82المادة ) .العمل الجماعي

 تام للقيام بالواجباتجازة بأجر إمل يستحق العا جازة الواجبات النقابية:إخامساً: 

 / خامساً( ق.ع.82المادة ) .المطبق يتفاق الجماعإلالنقابية، على أن ينص ذلك في ا

ز قانون العمل العراقي النافذ لصاحب العمل، عند اأج جازة دون أجر:إلسادساً: ا

 / سادساً( ق.ع.82طلبه. المادة )الضرورة، منح العامل أجازة بدون أجر بناء على 
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 رة العتبارات انسانيةرالمقالقيود 

ذ إرة لحماية العامل رود مقيق يية هنسانمة على اعتبارات اائان القيود الق        

ه القيود تقع على عاتق العامل فهذ , التعاقد على العمل دي  هذه االعتبارات بتق ضيتق

كما تقع على عاتق صاحب العمل فتمنعه من  ,حول بينه وبين ابرام  عقد العملفت

ا ما وضعه المشرع عليها من ان حرية العامل في العمل يقيده ذإ ,تشغيل العمال

ي ذلك بعض فئات العمال مراعية فلذ تقرر بعض القوانين رعاية متميزة إ ,قيود

وتسري هذه  .ديه ؤطبيعة العمل الذي ي وأسه  نج وأاعتبارات خاصة بسن العامل 

 ,جانب الذين يخضعون لقواعد  قانون العملألن واالوطنيي العلى جميع العم قيودال

 .نسانيإللى حماية  الضعف اإقوم على اعتبارات انسانية وتهدف ذلك انها قيود ت

ة دراسة ينسانإرة العتبارات رطار هذا النوع من القيود المقإي ف لوسنتناو       

القيود  وأخيرا   ,والقيود الواردة على عمل النساء ,حداثألالقيود المتعلقة بعمل ا

 . لحماية عمال المقالع والمناجم ررةالمق

 حداث :أل: القيود المتعلقة بعمل ا اوالا 

نسان إلوالمعروف ان ا ,م انثى حديث السنأ ا  الحدث هو كل شخص ذكر       

ضعيف  ألنه ,هتمام العظيم براحتهإللى اإثة عمره اوحدطفولته  يحتاج في عهد

جهاد يعرقل نموه ويفسد تكوينه وربما إو أفكل تعب , وفي مرحلة النمو والتكوين

تقضي و ,كالعاجزين عليل   ضي حياته هزيل  يجعله يم وأ لى وفاته مبكرا  إ يؤدي

لما قد  ,من عمره المبكرةنسان بالعمل في المراحل إلاعتبارات عدة بان اليسمح ل

رهاقه إ لىإجتماعية قد تلحق بالحدث وتؤدي إوعن ذلك من مخاطر صحية   أنشي

الطفل  هاوالقراءة اليتحمل ةببل ان متاعب تعليم الكتا ,في مرحلة مبكرة من العمر

له في المهن ولى وجوب  منع  تشغيأفمن باب  ,ولى من تكوينهألفي المرحلة ا

بشروط ملئمة   شغيلهتنظيم تويجب بعد ذلك  ,لى عمر معينإالمختلفة قبل بلوغه 

 .حداث اليوم هم رجال الغدأف, تكوينهتم ي ىالتتعبه حت
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في بعض الدول القيود  والشروط الية ولهذا تضع التشريعات العم       

المحافظة على  ةيغتماعية بجواالبسبب ظروفهم الطبيعية   ,لتشغيل االحداث

 .صحتهم  ووسلمتهم وراحتهم وراحة المجتمع و سلمته

الوارد في التشريع العراقي ينبغي  القيد ذاحاطة بهإلا ةومما تقدم وبغي            

 : ةالتاليوفق الفقرات   األمر منا دراسة هذا القيد

 .حداثأل: سن تشغيل ا والا أ

ا   .حداثأل: الفحص الطبي ل ثانيا

ا   .حداثأليد ساعات العمل وفترات الراحة ل: تحد ثالثا

ا   .حداث فيهاألعمال التي يحظر تشغيل األ: ارابعا

ا   .: التزامات صاحب العمل خامسا

 

 .حداثأل: سن تشغيل اوالا أ

حداث في ألعتبارات التي تحول دون استخدام اان هناك الكثيرمن اال       

للطاقة  و بذال  أ ا  العمل تتطلب جهد ةارسمي ان مهو ,لصغر سنهم نظرا   ,العمل

فل شك . معينة مل سنا  اوهو مايتطلب بلوغ الع ,العضلية والعصبية والفكرية

 ,عليهير القادرغلبة العمل من العامل اليكلف به في ان الجهد والبذل الذي يتط

عدادهم إهم والعناية ب بل وعدته لذلك وجبهم رجال المستق حداث اليومأف

خاصة ان تشغيلهم في  ,وا قادرين على اداء مايناط بهمحليصب وعقليا   جسمانيا  

مبكرة يحرمهم من نيل  نس حداث فيألتشغيل ا وان ,يعوق نموهمسن مبكرة 

خرى تدعو أتصطدم باعتبارات  هذه االعتبارات قد نولك ,حظهم  من التعليم

ائهم دون تشغيل ابنقد تدفع الوالدين ل جةوهي ان الحا ,حداثألتشغيل اى لإ

ي تحصيل مصاريف حداث فألوكذلك رغبة  ا ,و قدراتهمأمراعاة لسنهم 

ص لى تشغيل  الحدث لنقإلمتقدم  ة في دول العالم ابغلرشخصية وقد تدعو ا

لى تقليد إن تشغيل الحدث يرجع إف لثما في بلد العالم الثاأ ,يدي العاملةألفي ا
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عن  فضل   ,نعومة اظفاره صيل مفاده وجوب  تعويد الصغير على العمل منذأ

رنين من الزمان قد دفع قال زقتصادي الجاري منذ مايناهإلااعي والتطور الصن

 عدة سلفا  م   خص الصناعي منه مؤدية  اعماال  أللى مجال العمل وباإحداث ألا

 .و قريبة منهاأللبالغين 

وتجنبها  حمايتهاورع العراقي قد حرص على صون الطفولة ان المش       

 ة عرقل لىإحداث ألدي تشغيل اؤفقد ي ة,المبكر نفي السشتغال إلاضرار ا

كمال اعدادهم إبهم وحرمانهم  من رعاية ذويهم و مراضألنموهم والحاق ا

تكفل  لمشرع قيودا  لذلك وضع ا ,المجتمع ءنتاج لبناإلقدر على اأوفر وأنوا ليكو

م تشغيل حكاأوتعتبر  ,هاقهمرإل يلهم لشروط معينة منعا  غخضع تشأحمايتهم  و

ان  ذإوقواعدها  عتياديةإلم التشغيل احكاأمن  ستثناء  حداث وقواعدها األا

حداث لقدر من التدخل والتنظيم ألخضع عملية تشغيل اأ المشرع العراقي

 .فقيدها بقيود عدة

العامل  2015لسنة  (37)انون العمل العراقي النافذ رقم وقد عرف ق        

م أكان  كل شخص ذكرا   ,غراض هذا القانونألامل الحدث : بانه ) العالحدث 

الثامنة عشر ( المادة  (18)الخامسة عشرمن العمر ولم يتم  (15)انثى  بلغ 

 (15)طفال اللذين لم يتموا سن ألوقد منع هذا القانون تشغيل ا عشرون ( /1)

 .حادي وعشرون ( /1المادة ) .الخامسة عشر من العمر

من قانون  (103)في المادة  ىقضدير بالذكران المشرع العراقي ج       

عمارهم  أحداث الذين تزيد أللى احكام هذا القانون عأريان سالعمل النافذ بعدم 

شراف إدارة وإتحت   خمس عشرة سنة ويعملون في  وسط عائلي (15)على 

 وال ستهلك المحليإلجل اأخ التي تنتج من ألو اأم ألو اأ األبو أالزوج 

 .جرأب تستخدم  عماال  
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 حداثألثانيا : الفحص الطبي ل

ن يتمتع الحدث أالنحو المتقدم ال بد  ىعل نعن تحقق قيد الس فضل         

 ,ذي يرغب في التعاقد على ادائههلية صحية تؤهلنه  للعمل الأو بلياقة بدنية

مختصة  ةصادرة من قبل لجنة طبية رسميية ة طبن يثبت  ذلك بشهادأعلى 

صحية  رقابةخضاع الحدث لإلى إتجه التشريعات العمالية الحديثة ولهذا ت.

 نشتغال في السإلا ألو ابتد ىن كان عمله  حتإرية بقصد التثبت منظمة ودو

وتقوم الجهة الطبية , والفكري نموه البدني تطور اليؤثرعلى ,المحددة

بالعمل حية للقيام الص حيةهل من الناأتبين لها انه  إنف ,المختصة بفحصه

ذ يتطلب القانون إ .ع.( قثانيا  /96المادة ). تزوده بشهادة طبية تثبت ذلك

ن يتم ذلك بشهادة أعلى  ,ثبوت لياقته البدنية لممارسة عمل معينضرورة 

  .طبية صادرة من جهة مختصة

 ىلإ فالفحص الطبي باعتباره يهد أمبد تقرير ىوتتفق القوانين عل       

 ملفقانون الع.هذه الحماية  ىفي تحديد مدتختلف  نهاأ ال  إ ثالحد ملحماية العا

حداث في ألشتراط  خضوع اإبلم يكتف  ,2015لسنة  (37)العراقي  رقم 

لياقتهم البدنية  ها لفحص طبي شامل من لجنة  طبية تؤكدبالمسموح  العمألا

خضوع  وجبأبل  ,( وال  /أ96المادة ). المراد تشغيلهم فيهوالقدرة للعمل 

تشغيلهم  الطبية المتكررة كل سنة في االقل عند استمرار صاتفحواالحداث لل

 ةحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابلياقة اال ىذ تبقإ .(ثانيا  /97المادة ).

ويوجب . ( وال  أ /97المادة ) .الثامنة عشر (18سن)اكمالهم  ىالصحية حت

( 21)حتى بلوغ العامل سن  ملالفحوصات الطبية للياقة الع كرارالقانون ت

خاطر متقرر الجهة المختصة انها تتضمن  الحادي والعشرين في االعمال التي

 ق.ع. (ثالثا  /97المادة ). صحية عالية
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ا   .حداثألل : تحديد ساعات العمل وفترات الراحة ثالثا

حداث أللى تقليص ساعات العمل اليومية لإ وما  تتجه تشريعات العمل عم       

وقد حدد المشرع العراقي  . ونموهم الطبيعي ,المحافظة على صحتهمبهدف 

السادسة عشر من ( 16لغ )العمل اليومي للحدث الذي لم يبقصى لمدة ألالحد ا

ن تتخلل  أوجب أكما  ع..ق( وال  أ /98المادة ) .ساعات يوميا   (7) العمر ب

كثبر لمدة التقل عن ساعة   أو أ - للحدث -ستراتحة إاليومية فترة  ساعات العمل

ن اليزيد العمل أط خذ قسط من الراحة بشرأو ,تناول الطعامكاملة بهدف 

  .ع.( ق ثانيا  /98المادة ) .ربع ساعاتأل على صالمتوا

حكام قانون العمل أالحدث الذي يجوز تشغيلة  بموجب  يتمتع خيرا  أو       

( 99)المادة  .في السنة ثلثين يوما   (30)جر مدة أالعراقي باجازة سنوية ب

 ق.ع.

ا   .حداث فيهاألال التي يحظرتشغيل ا: االعمرابعا

لذلك فان  ,والنفسي الجسمانيولى لنموه ألان الحدث هو في المرحلة ا       

 ,ون اكتمال نموه  الطبيعي ومتابعة تعليمهد حائل  تكليفه المبكر بالعمل يكون 

ن ألذلك  ,و التعبأيس لديه القدرة على تحمل المشقة ان الحدث ل ضافة إلىإ

ن إولهذا ف. من مصلحة المجتمع المحافظة على صحة وسلمة بدنه ونفسه

على سبيل المثال ال ) العمألحداث في بعض األمنع تشغيل ا مشرع العراقي ال

 برزها :أ (الحصر

 ,وفي المرتفعات الخطرة ,وتحت سطح الماء, رضألالعمل تحت ا -1

 .المحصورة واألماكن

و أ ,يدويا   ل  خو التي تتطلب تدأ ,دوات خطرةأليات ومعدات وآالعمل ب -2

 .الحمال ثقيلة ل  نق
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وتعرضهم أ ,رللمخاطحداث ألغير صحية تعرض ا العمل في بيئة -3

 .هتزاز الذي يضر بصحتهمإلو اأ ,و الضجيجأ  ,عتياديةإحرارة غير  لدرجات

و في بعض ظروف العمل أ ,لساعات طويلةالعمل في ظروف صعبة  -4

حداث جعله يمنع ألفي حماية ا تهورغبان حرص المشرع كذلك . الليلي

( ق ثالثا  /95المادة ). و المختلطةأل الليلية اعمألحداث في األصراحة تشغيل ا

 .ع.

ي عله والتي منع المشرع العراقأالمذكورة  العمألان ا جدير بالذكر       

لذلك تقوم وزارة  ,سبيل  المثال ال الحصر علىحداث فيها قد وردت ألتشغيل ا

صحاب أنظمات ظمات العمل  وممن عتماعية وبالتشاور مجإلا ؤونالعمل والش

التي  العمأللقائمة ا جةمراجعة الدورية وكلما دعت الحاعلقة باللاالعمل ذات 

  .ع.( ق وثانيا   وال  أ /95المادة ) .القانونكم ينطبق عليها ح

ا   : التزامات صاحب العمل خامسا

الزم  حماية الخاصة للعاملد اليرغبة من المشرع العراقي في تاك       

يجيز  ثحداأفعلى صاحب العمل الذي يشغل , خاصة بالتزاماتصاحب العمل 

حكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز ألقانون تشغيلهم وضع نسخة من اال

ويجب ق.ع .( وال  أ /100المادة ).مقر العمل ي لوحة االعلنات في وواضح ف

عمال ألاوعمارهم أيتضمن اسمائهم و باألحداثعليه تنظيم سجل خاص 

 .ع .ق  ( ثانيا  /100المادة ) .ليهمإالمسندة 

فقد ألزم القانون صاحب العمل بوضع , ولغرض تسهيل مهام التفتيش       

في ملف وإعطائه  للعملالشهادات الطبية التي تثبت لياقة العامل الحدث 

ت ظطلع عليه أو إعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي حفلمفتشي العمل لإل

 ( ق.ع.101المادة ). فيه هذه الشهادة
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 حداثألحكام الخاصة بتشغيل األمخالفة ا

داث نوعين من حأليل احكام الخاصة بتشغألمخالفة ا يترتب على            

 الجزاءات :

 : الجزاء الجنائي -1

انون العمل صاحب العمل المخالف من ق (105ادة )الم بموجبيعاقب         

عشر من قانون العمل حداث  المنصوص عليها  في الفصل الحادي ألحكام األ

دينار  لفأ ةمائ (100,000ن)بعقوبة التقل ع 2015لسنة  (37)النافذ رقم 

 .لف دينارأخمسمائة  (500,000) علىوالتزيد 

لغى  عقوبة الحبس أ ويلحظ في هذا الصدد ان قانون العمل النافذ  قد        

حكام تشغيل الحدث في ظل قانون العمل أرة على من يخالف رالتي كانت مق

 .بقاء عليهاإلغى وكان يستحسن الالم

 : الجزاء المدني -1

مرة آلعد من القواعد ادنى للسن لتشغيل الحدث ت  أان قاعدة تحديد حد          

كما لو  ,التي ال يجوز مخالفتها ولو كانت هذه  المخالفة تحقق مصلحة للحدث

 .جر كبيرأ لقاءكان تشغيله 

ترتب على مخالفة القاعدة المذكورة جزاء مدني يتمثل في بطلن عقد ي        

و أبرم الحدث هذا العقد بنفسه أم سواء لمخالفته للنظام العا مطلقا  العمل بطلنا  

 .و وصيه نيابة عنه أبرمه وليه أ

لى إحاجة ر بحكم القانون دون رمرمقأان البطلن في هذه الحالة هو        

 .مرةآقاعدة قانونية  لوذلك  لمخالفة العقد  ره رنص خاص يق
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 بطالن عقد تشغيل الحدث ىثار التي تترتب علآلا

 إلىلعقد ا طرفيعادة إ هذه الحالةه يقتضي في نإللقواعد العامة ف تطبيقا         

على عقد  طبيقهاليمكن ت  أهذا المبد ان الا إالة التي كانا عليها قبل التعاقد الح

قدمه العامل  ن يعيد الجهد الذي أاحب العمل ص ىذ يستحيل علإالعمل 

جر ض األبقد قويترتب على ذلك بأنه إذا كان الحدث , بمقتضى العقد الباطل

ن أالعمل في هذه الحالة  فل يحق لصاحب ذكورر بموجب العقد المقرالم

يقابله رد  جر)رد األ  ,ن يكون متبادال  أ سترداد يجبإلن استرداده ألإيطالبه  ب

 .العمل(

ن الحدث يستحق فأر بموجب العقد رجر المقما في حالة عدم قبض  األأ       

سببب باعتبار ان  ثراء بلأللقاعدة ا عمل وفقا   داه منألما  مقابل   تعويضا  

ا كم .ذي قدمه العامل بمقتضى العقد الباطلثرى بالعمل الأصاحب العمل قد 

طريق و في الأو بسببه أثناء العمل أ  ةصابإلان الحدث في  حالة تعرضه 

للقواعد  وذلك وفقا   صابة عن اإل ةلخسارته الناشئ معادال   يستحق تعويضا  

 . العامة في القانون المدني

 

 حداث في قانون العمل العراقي النافذألرة لمقرالالحماية 

ما تقدم نجد ان قانون العمل النافذ قد وفر الحماية الخاصة ع فضل         

نه في حالة وجود علقة عمل بين  صاحب عمل وحدث أذ نص على إ ,للحدث

يلزم صاحب العمل بدفع  العراقيحكام قانون العمل أموجب ال يجوز تشغيله ب

من  وأ ثناء العملأصابته أفي حال  هوبتعويض ,المتفق عليهاالحدث  رجوأ

 .ع.ق ( 102) المادة أ.كن الخطجرائه بصرف النظر عن توفر ر
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 القيود الواردة على تشغيل النساء

و أمكانية عقد العمل كعاملة إة في رأاك فارق بين الرجل والمنليس ه       

عن الرجل رأة طبيعة تكوين المختلقف إل نظرا  ولكن  ,عمل كصاحبة

ائدة تقيدت حريتها جتماعية السإلوفها الطبيعية الخاصة وللظروف اولظر

ة غير المتصورة على غم  من قدرتها الفائقرالى فهي عل ,ذلكن أوقابليتها  بش

والتربية العائلية ال تطيق ومتاعب الزواج والحمل والوالدة  المآلتحمل ا

 ةظباستمرارية ومواالتي تتطلب  وأ ,لمرهقةوامال الخطرة عألممارسة ا

ها العائلية توبسبب واجباهلها أوالدها وأها ولتعلقها في بيتو ,دائمية فيها

لذلك وضعت  ,ستثنائيةإلحوال األفي ا الا إعمال الليلية خارج  البيت ألضل االتف

خرى أتارة لطبيعتها و ,ةنونية مختلفة تهدف لحماية العاملقا التشريعات قيودا  

 .جتماعيةإللظروفها ا

عمل النساء  من خلل الفقرات  تقدم نتناول  القيود الواردة علىومما              

 التالية :

 .ة العاملة ليالا أ: حظر تشغيل المر والا أ

ا   .و الضارةأمرهقة لعمال األة العاملة في بعض اأ: حظرتشغيل المر ثانيا

ا   .في فترتي  الحمل والرضاعة ملةة العاأ: حظر تشغيل المر ثالثا

ا   .: التزامات صاحب العملرابعا

ا   .حكام تشغيل النساءأستثناء من إل: ا خامسا

 

 .ة العاملة ليالا أ: حظر تشغيل المر والا أ

العمل  من كثرأ عصابأللليلي مرهق للجسم ومتعب لان العمل ا       

ليه بعض المشاريع لطبيعة إتلتجئ  راريا  طضإ وهو يعتبر عمل   ,يالنهار

ة  أمساواة المر ىلإومع الدعوة  ,الوطني قتصادإلو لضرورات اأعملها 

عامة  ة بصورةأهي ان المرهناك حقيقة ثابتة  الواجباتجل في الحقوق وربال
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 ,ما  أا ظروف خاصة تتعلق بطبيعة كونها وتحيطه ,من الرجل ضعف تحمل  أ

نها لن تستطيع إف  لى العمل ليل  إذا اضطرت إو ,مما يسوغ عدم تشغيلها ليل  

طفال ألداد الطعام وتهيئة  اعإي البيت في صبيحة اليوم التالي كاداء واجباتها ف

القانوني العام القاضي  بالمساواة التامة في  ألذا استثنيت من المبد. لى ذلكإوما 

وظيفة ل ةدون التفرقة بين الجنسين ومراعا حق العمل بين جميع المواطنين

في  ال  إالليلي للنساء  وقد اتفقت القوانين على حظر التشغيل ,ة المزدوجةأالمر

 .حول استثنائيةأ

ذا كان إ الا إ ,ة العاملة بعمل ليليأد حظر المشرع العراقي تشغيل المروق       

ومنتجات  أولية أمواد  ىعل و المحافظةأوبسبب قوة قاهرة أ ضروريا  ل العم

توقف  العمل في المشروع  ىلإدت أذا كان هناك  قوة قاهرة إو أسريعة التلف 

  .ع.( ق  وال  أ /86المادة ) .ن ال يتم تكرار ذلكأعلى  لم يكن متوقعا    توقفا  

حدى عشرة إ (11ن )ملة فترة راحة يومية التقل عاة العأوتمنح المر       

سبع ساعات من  (7)من بينها بالضرورة  مااليقل عن  ساعة متواصلة  يكون

السادسة  (6)والساعة  التاسعة ليل  ( 9)رة الليلية الواقعة بين الساعة الفت

 ق.ع. ( ثانيا  /86المادة ) .صباحا  

ن المشرع إف ,ة بعمل ليليأصل عدم جواز تشغيل المرألا كان اذإو       

حيث  .ع.( قثالثا   /86المادة ). صلألقي استثنى ثلث  فئات من  هذا االعرا

  :ة فيها وهيأجاز تشغيل المرأ

 .تجارية وأدارية إعمال أالعامالت في  -1

 .و الترفيهيةأالعامالت في الخدمات الصحية  -2

 .تصاالتإلخدمات  النقل واالعامالت في  -3

( وال  أ /86ره المشرع العراقي في المادة )الحظر الذي ذك ىلإضافة إ        

 .علهأالمذكور  .ع.ق
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  .والضارةأعمال المرهقة ألالعاملة في بعض ا المرأةثانيا: حظر تشغيل 

في المقالع  ىعمال التي تؤدألوالشاقة هي تلك اأمرهقة لعمال األن اإ       

دارة المحركات إوق ووسا , خرىألوالحفريات ا, ثارآلوالمناجم والتنقيب عن ا

عمال الثقيلة ألوارية حوالسفن والبواخر النهرية والبلية والتجارية آلا

و التي تنجم عنها أ مرهقا   جسمانيا   التي تتطلب جهدا   العمألوا, والمضرة

 .مراض مهنيةأ

ة أقد راعت القدرات الجسمانية للمر الشك في ان الكثيرمن القوانينو       

 ,التي تتناسب مع هذه القدرات في العمل العمألالعاملة في تحديد طبيعة ا

والتي يمكن ان  ,و الضارة بالصحةأعمال الشاقة ألفي ا نع استخدامهنوم

وضاع النفسية ألاض المهنية وامرألوا لى بعض الحوادثإتعرضهن 

 .ئةخلقية السيألاو

ة أقراره بحق المرإلعمل العراقي مع نجد ان قانون اساس ألوعلى هذا ا       

وهي  ,ة فيهاأتشغيل المر محددة اليجوز عماال  أ يفي العمل يعود ليستثن

لى اعتبارات عائلية إويعود بسبب المنع  ,و الضارة بالصحةأمرهقة العمال ألا

عمال ألنجاز اإة البدني التي التطيق أالمرجتماعية وصحية خاصة بتكوين إو

لمهن تكون ظروف و اأو الصناعات أعمال ألذ ان هناك بعض اإ ,مرهقةال

و الضارة بموجب أ ,عمال الشاقةألويتم تحديد ا. ضارة وأالعمل فيها شاقة 

على اقتراح المركز  جتماعية بناء  إلن اوها وزير العمل والشؤتعليمات يصدر

 ق.ع. (ثالثا   /67المادة ).الوطني للصحة والسلمة المهنية 

 

 ة العاملة  في  فترتي الحمل والرضاعةأثالثا: حظر تشغيل المر

القليلة سابيع ألة في اأعد الصحية تقتضي بوجوب راحة المران القوا       

 ,ةأي هذه المدة غير ملئم لصحة المرفن العمل أل ,له السابقة للوضع واللحقة

و وفاتها وقد توقع المشرع عدم طلب أومرضها أجهاضها إلى إوقد يؤدي 

العمل لذلك  من غضب صاحب جر وخوفا  ألعلى ا جازات حرصا  إلالعاملت ل
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عمل  يأو أضافي إع على اداء عمل و المرضأة الحامل أرغام المرإفانه حظر 

ثبت أذا إو أ ,و الطفلأم ألبصحة ا مضرا  تعده الجهة الصحية المختصة 

( وال  أ /85المادة ).و الطفل أم  ألالطبي وجود خطر كبير على صحة ا الفحص

جر تام لمدة التقل أجازة  خاصة  بالحمل والوضع بإحق والعاملة  تست. ع.ق

ويحق  .ع.( قوال  أ /87المادة ) .في السنة ربعة عشر اسبوعا  ( أ14)عن 

المتوقع  سابيع من التاريخأثمانية ( 8)قبل  باإلجازةللعاملة الحامل التمتع 

 .ع.( قثانيا   /87المادة ). الجهة المختصة صادرة منللوضع بشهادة طبية 

 ,جازةإلمن هذه ا ىبما تبق الوضع بالتمتع  الزاما    وتستمر العاملة الحامل بعد

 /87)المادة . سابيع بعد الوضعأ ةست (6) جازة عنإلتقل مدة تلك ا ن الأ على

 .ع.( قثالثا  

جازة الخاصة إلان تقرر جعل مدة اويجوز للجهة الطبية المختصة        

 و والدة أ ةشهر في حالة الوالدة الصعبأعلى تسعة  مل والوضع مدة التزيدبالح

وتكون المدة  ,و بعدهأظهور مضاعفات قبل الوضع و أمن طفل واحد كثر أ

جازة مضمونة تطبق , إسابيعأنية ثما (8ل )جازة الخاصة بالحمإلزائدة عن  اال

( خامسا   /87المادة ). جتماعي للعمالإلوالضمان ا حكام قانون التقاعدأعليها 

 .ع.ق

تشتغل بعمل ن أوالوضع جازة  الحمل إثناء  أفي م العاملة ألوال يجوز ل       

صاحب  ةبموافق ,م العاملةألويجوز ل .ع.ق (88المادة ). لدى الغيرجور أم

واحدة  جر لمدة  التزيد على سنةأة امومة خاصة بدون زاجإالتمتع  ب ,العمل

عقد عد وي   ,واحدة من عمره ةذا لم  يكمل سنإتنصرف فيها لرعاية طفلها 

  .ع.( ق89المادة ) .خلل هذه المدة العمل موقوفا  

عاية طفلها في رجازة االمومة الخاصة لإمن  ستفادةإلوال يجوز للعاملة ا     

جور أجازة بعمل مألالتي تتمتع بهذه اذا ثبت اشتغال العاملة إو ,غير اغراضها

ن يطلب من العاملة أوجاز لصاحب العمل  ,الغير اعتبرت االجازة ملغاة ىلد
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( 90المادة ) .خ الذي يحدده لذلكمباشرة عملها  لديه من التاري ىلإالعودة 

 ع..ق

ثناء يوم العمل التزيد على أارضاع في  ويسمح للعاملة المرضع بفترتي       

 .ع.( ق وال  أ /91المادة ) .رضاع من وقت العملإلوتعد فترة ا ,ساعة واحدة

كثر أ وأا طفل مريض مو العاملة ممن له منهأالعامل  ,ويعفى من العمل       

د تزي اللى رعاية مدة إمريض لذا احتاج الطفل اإ ,من عمره السادسةدون 

عفاء عدم إلويترتب على هذا ا, كل حالة تقتضي  ذلكيام عن أثلثة  (3على )

 .ع.( ق ثانيا  /91المادة ). نقطاع عن العملإلجر طيلة مدة األاستحقاق ا

 

ا   : التزامات صاحب العمل رابعا

 رهاركيد الحماية الخاصة التي قأفي ت من المشرع العراقي حرصا         

و ألعمل الذي يستخدم عاملة ا لزم صاحبأ ,حكامهأة العاملة بموجب أللمر

ة العاملة في لوحة أحكام الخاصة بحماية المرألكثر وضع نسخة من اأ

 .ع.( ق 84المادة ).علنات بمقر العمل إلا

 ماكن لراحتهن أالعمل الذي يستخدم نساء  توفير  ويقع على صاحب       

تقدم بانشاء ويلتزم مع ما.ع  .( ق وال  / أ92المادة ). حسب متطلبات العمل

ى خرألصحاب العمل في المشاريع اأشتراك  مع إلو باأدور للحضانة بمفرده 

ت يصدرها وزير العمل والشؤون  التي تعمل فيها العاملت بموجب تعليما

 .ع .( قثانيا  /92).جتماعية  المادة إلا

  اة العاملة كل حقوقهأان صاحب العمل يلتزم بمنح المر ,الحوبطبيعة ال        

 ... جازة خاصة بالحمل والوضع وراحة يوميةإقرها القانون من أالتي 

والتزيد على  مائة الف دينار  (100,000) فه يعاقب بغرامة التقل عنوبخل

 .ع .( ق94المادة ). لف دينارأخمسمائة (  500,000)
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ا   حكام تشغيل النساءأستثناء من إل: اخامسا

من  2015( لسنة 37العمل العراقي النافذ رقم ) لقد استثنى قانون       

شتغال النساء لدى عوائلهن نه استثنى اإذ إ ,حكامه المتقدم ذكرها  حالة خاصةأ

دارة إلواحدة تحت سرة األفراد اأالتي ال يعمل فيها سوى  عمالألفي  ا

( من قانون 93نصت المادة ) ذإ ,خألو اأم ألو اأب ألا وأشراف الزوج إو

 –الفصل العاشر  –حكام هذا الفصل أال تطبق  : )العمل العراقي على ان 

دارة إسرة تحت ألا فرادأعلى العاملت في وسط عائلي ال يعمل فيه سوى 

 (. خألو اأم  ألو اأب ألو اأشراف الزوج إو

لذا   ,عائلي طفي وس ملالنص ال بد ان يكون الع ارض تطبيق هذغول       

 ,سرةألشخص غريب عن اي أذا ما اشترك  في العمل إالينطبق هذا  النص 

 لف حد ممن ذكروا حصرا  أل ملالع ىشراف علإلن يكون اأعن انه البد  ل  ضف

 .يجوز القياس عليهم

العاملت في وسط عائلي  ءمن يرى في استثناء المشرع للنسا وهناك       

جحاف لحقوق هذه الفئة من  إقانون العمل فيه  امن الحماية التي يوفره

ي فالتي تتعرض له النساء  ستغللإلل العنف واذ ان اغلب اشكاإ ,العمال

بضرورة  عدم   أيالرلذا يرى هذا  ,و ذويهنأ مجتمعنا يكون من قبل عائلتهن

 .حكام قانون العملألنساء العاملت في وسط عائلي من استثناء ا
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 رة لحماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنيةرالقيود المق

على صحة  وخطرا   هقا  رمو ضارا   ل  مل في المقالع والمناجم عميعد الع       

عشر لبعض الفصل الثاني عراقي فرد المشرع الأولذلك  ,مل وسلمتهاعال

 ,عمالستهدف بها حماية هذه الفئة من الحكام الخاصة بهذا العمل التي األا

وعليه سنتناول . ثار السلبية الناشئة عن ظروف عملهاآللى تقليل اإوالسعي 

 -هذا الموضوع من خلل  الفقرات االتية :

 .المقالع والمناجم والمواد المعدنيةعمال  حكام حمايةأ: نطاق تطبيق  والا أ

ا   .: الفحص الطبي للعمال ثانيا

ا   .: التزامات صاحب العمل ثالثا

ا   .: مدة بقاء العامل في مكان العمل رابعا

 

 .حكام حماية عمال  المقالع والمناجم  والمواد المعدنيةأنطاق تطبيق  : والا أ

 2015( لسنة 37رقم ) ( من قانون العمل العراقي106ة )قضت  الماد       

نشائية اإل لفصل على اعمال مقالع الموادحكام هذا اأ: تطبق  وال  أعلى ان : ) 

 : تيألمواد المعدنية وبوجه خاص مايوالمناجم وا

بما في  ,والحجرية تنقيب والكشف عن المواد المعدنيةعمليات البحث وال - أ

 .وتصنيعهاأك  المجوهرات وعمليات استخراجها ذل

كانت أوتصنيع  الرواسب المعدنية سواء  أتركيز  وأعمليات استخراج  -ب 

 .م في باطنهاأرض ألعلى سطح ا

من  )ب( )أ( وبع العمليات  المنصوص عليها في الفقرتين تستي كل ما -ج 

 (.جهزة أعمال بناء وتشييد مصانع وتركيب أهذا البند من 
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وبهذا يكون قانون العمل النافذ قد اختلف عن سابقه في تحديد نطاق      

( 71غى رقم )لقانون العمل الم ألنذلك  ,في هذا الفصل رةالمقر الحماية

( منه نطاق الحماية على عمال 98ر بموجب المادة )صقد ق 1987لسنة 

ناجم كانت  تحتكره معلى اساس ان العمل في ال ,مقالع المواد االنشائية فقط

مادام  ,العملحكامه في قانون ألم يعد هناك مبرر لتنظيم  ما ومن ثا   ,الدولة

راكي انذاك قد استبعد من شتإلمل لدى دوائر الدولة والقطاع اجميع من يع

 . حكام هذا القانونألالخضوع 

 

ا   .الفحص الطبي للعمال : ثانيا

 ةعمال الضارألة من المواد المعدنين العمل في المقالع والمناجم واإ       

وعليه يقتصر العمل  ,فيهاحداث ألااستخدام النساء و لذلك يحظر ,والمرهقة

 .ن على الذكور  البالغي

لى توخي المزيد من إخصوصية  هذا العمل دفعت المشرع  نإوبهذا ف       

هليتهم الصحية والبدنية قبل أوذلك  بالتثبت من  ,الحيطة في تشغيل العمال فيه

از عدم جو ( من قانون العمل النافذثانيا   /106باشرتهم العمل فقررت المادة )م

 وال  أعليها في البند  عمال المنصوصألل العامل في الصناعات والمهن واتشغي

جرء الفحوصات الطببية والمهنية إبعد  الإ – المذكورة سابقا   –من ذات المادة 

 .ه الصحية للعمل الذي سوف يكلف بهوثبوت  لياقت ,عليه

العامل  صلحيةذا ثبت بالفحص الطبي عدم إانه  ,ويترتب على ماتقدم       

 ,امتنع على صاحب العمل تشغيله ,للعمل في المقالع والمناجم والمواد المعدنية

ووقع صاحب العمل تحت طائلة الجزاء  ,ذا خالف ذلك كان العقد باطل  إف

 .( من قانون العمل النافذ112ادة )الجنائي المقررة في الم

يجدد  نأ ,سبابألا ي سبب منأل ,ويجب قبل انهاء عقد عمل العامل       

 المادة. صابته بمرض مهنيإعدم من كد أللت ,الفحوصات الطبية المهنية عليه

راقي بان يجرى الفحص على لزم المشرع العأوقد  .ع.ق .(ثالثا  / 106)
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 /106المادة ) .حملهم مصاريف الفحصتثناء ساعات العمل دون أالعمال 

  .ع.( قرابعا  

يذ التزاماته الخاصة قيام صاحب العمل بتنفاز تفتيش العمل هويراقب ج      

ثناء ساعات العمل دون تحملهم مصاريف أو ,قبل التشغيلال بفحص العم

 .ع.( قخامسا  / 106المادة ) .لفحصا

ن ال يقتصر الفحص الطبي لهذه الشريحة من أ ةوهناك من يرى ضرور       

بل يكون بصورة دورية الن العمل  ,العمال قبل التشغيل وقبل انهاء عقد العمل

صحية مما يستدعي ضرار أعنه  أعدنية تنشملع والمناجم والمواد القامفي ال

 .لياقته بصورة مستمرةكد من صحة العامل وأمر التألا

 

ا   التزامات صاحب العمل :ثالثا

 ,عدنيةمنظم القانون التزامات صاحب العمل في مقالع ومناجم المواد ال     

لى االلتزامات التي سبق إ فةاضا - ضافيةإ التزامات  ةالزامه بجملفقرر 

ذلك خصوصية هذا النوع من العمل ودرجة  المخاطر في  مراعيا   , - دراستها

ية تزيد على تلك جرءات احتياطإمما يقتضي اتخاذ  ,داؤهأالتي ينطوي عليها 

نستخلص فصل ومن استعراض نصوص ال. عتياديةإلعمال األالتي تتخذ في ا

 االلتزامات التالية :

مقر العمل في  مكان ظاهر في  (يعلن)على صاحب العمل ان يعلق  -1

 : تيأماي

وقات العمل وفترات الراحة على أاخلي للعمل في المشروع يبين فيه نظام د -

 .ع.( ق وال  أ /107المادة ).العمل  إلى تفتيشن تبلغ  نسخه منه أ

 /107) مادة ال. المشروع في المهنية السلمهو بالصحة المتعلقة التعليمات -

/ 110لمادة )ا .للتعليمات والبيانات  الصادرة عن الوزارة ووفقا   .ع.ق ( ثانيا  

 .ع.( ق وال  أ
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ماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين  أحظر دخول  -2

حراستها وتفتيشها وو المكلفين بمراقبتها أ لعو المقأماكن المنجم أعمل في بال

بما في ذلك حظر   .ع.ق( أ  / وال/ أ108المادة ). ةوممثلي النقابات العمالي

وقات ألفي غير ا ـ  ترخيص  دون ـ نماكألنفسهم هذه اأدخول العمال 

سماء أب ان يمسك سجل  وعليه  .ع.ب( ق/  وال  / أ108) مادةال .المحددة للعمل

شيرعليه عند أعمالهم والتأماكن العمل بسبب أشخاص الذين يدخلون ألا

 .ع.( ق  ثانيا  / 108المادة ) .خروجهم

 .ع.( قثانيا  / 110المادة ) :تية آلاتخاذ التدابير  ا -3

لسلمة المهنية كلما دعت وامر المتعلقة بالصحة واألاصدار التوجيهات  وا -

 .لى ذلكإالحاجة 

 .بعد زوال الخطر عنهامنع وجود العمال في مناطق االنفجارات اال  -

 .عدات الوقاية الشخصية  المناسبة لمخاطر كل عملمالعمال بتزويد  -

 .خطار فيهاأماكن  التي يتوقع حدوث ألوضع علمات دالة على ا -

 .ولي للطوارئألالسعاف اانقاذ وإلتوفير مستلزمات ا -

كد من حسن تطبيق التدابير المنصوص عليها أللت ماكن العمل دوريا  أتفتيش  -

 .في هذا البند

 

ا   .مدة بقاء العامل في مكان العمل : رابعا

 نإف  ,جم والمواد المعدنيةالمقالع والمنا مل فيلنظر للرهاق الذي يسببه العبا       

/ 109فقضى في  المادة ) ,العامل في مكان العمل ءقصى لمدة بقاأع وضع حدا رلمشا

عمال والمهن األ ي)مدة العمل اليومي ف :نه أنافذ ب( من قانون  العمل العراقي ال وال  أ

( من هذا القانون هي 106المادة )من (  وال  أ )والصناعات المنصوص عليها  في البند 

 (8)كثرمن أبقاء العامل في موقع العمل إحوال ألع اميواليجوز  في ج ,سبع ساعات (7)

 .( ثماني ساعات في اليوم

(  من  وال  أ من حكم البند ) استثناء  : ذاتها بانه  من المادة وقضى  في البند  ثانيا         

استمرار العمل لمنع وقوع حادث   وفي حاالت الضرورة ةدة يجوز  بصفة  مؤقتهذه الما
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( ق ثانيا  / 109المادة ) : تيةآلعنه بالشروط ا أصلح مانشإو ألتلفي  خطر وقوعه  وأ

 .ع.

                  ربع أ (24ل )و المتوقع خلأة بالحادث الطارئ بلغ تفتيش العمل والجهة النقابيإ -1          

 .شرين ساعة من بدء العملعو

 من هذه المادة عمل   (وال  )أو منصوص عليه في البند اعتبار مدة العمل الزائدة عما ه -2

 .حكام  هذا القانونأتعويضه وفق  ييجر ضافيا  إ

 ن تزيدأ  ,في الحاالت  التي ذكرها استثناء  جاز أمن هذا النص يتضح ان القانون        

ويستنتج من عدم تحديده حدا  ,ثماني ساعات( 8)ن عمدة بقاء العامل في مكان العمل 

من المادة  ليها في البند ثانيا  إي مكان العمل في الحاالت المشار قصى لمدة بقاء العامل فأ

تضيات مواجهة تتلئم مدته مع مق ضافيا  إ  ان العامل يستمر في العمل وقتا   ,(109)

 .ستثنائيةإلالحالة ا

ضافي إلالعلقة من مراقبة هذا الشغل  امكن المشرع الجهات ذات ولكي ي         

الجهة جهزة تفتيش العمل وأبلغ إن  يقوم بأب العمل وجب على صاحأ ,ستثنائيإلا

 ساعة من بدء العمل ربع وعشرين أ (24)و المتوقع  خلل أالنقابية  بالحادث الطارئ 

الجهات  هفمتى تلقت هذ ,عنه أصلح ما نشإو أعلى مواجهة مستلزمات منع وقوعه 

ومن  ,بلغ صاحب العمل كان بمقدورها التثبت من صحة الوقائع التي استدعت التشغيل

 .حكام القانونأالتزام صاحب العمل ب ىمد تحقق منال ما ثا 

الحاالت المتقدمة هوعمل مل في العاضافي الذي يقوم به إللعمل ااو       

لتي اعتمدها  للقاعدة ا وفقا   محسوبا   اضافيا   جرا  أجور يتقاضى عنه العامل أم

 .ضافيإلجر األالقانون في حساب ا

  جنائيا    قر المشرع العراقي في قانون العمل النافذ جزاء  أفقد  خيرا  أو        

الخاصة بتنظيم العمل في  حكامألاو غرامة ( عن مخالفة أسالبة  ة)عقوب

عشرة  (10)التقل عن  ةبالحبس مد تتمثلالمواد المعدنية وناجم مالمقالع وال

مائة  (100,000)التقل عن  ةرامبغ وأشهر أثلثة  (3)يام والتزيد على أ

لف دينار كل من خالف أخمسمائة  (500,000)لف دينار والتزيد عن أ



68 

 

والمناجم  والمواد المعدنية  المنصوص   حكام المتعلقة بحماية عمال المقالعألا

 .من قانون  العمل النافذ عليها بموجب الفصل الثاني عشر

 

 رة العتبارات وطنيةرالقيود المق

 ((جانبألالقيود التي تتعلق بتشغيل ا))

عتبارات إللكن  ,جانبألي  الدولة من حق مواطنيها دون اعد العمل في         

ان دراسة   -وفق شروط معينة  لعمليمارسوا ا نأجانب ألمختلفة قد يسمح ل

فقد يسمح  -جانب هي من مواضيع القانون الدولي الخاص ألمركز العمال ا

ة فيها اليد العاملة الوطنية بصور التي تقلعمال ألببعض اشتغال إلجانب باألل

 .استثنائية

ويراقبهم  راقجانب في العألن ينظم تشغيل اأراد أن المشرع العراقي إ       

في البلد   خلل بحركة التشغيلإلمصادر ا من مصدرا   بحيث ال يكونوا

جانب  ألتي بعض اأذ ربما يإ ,قرارستإلمن واأللعمال العراقيين  وباومزاحمة ا

 يقصدون غايات سياسية نهم ربما ولك, لى البلد ويمارسون العمل فيها ظاهريا  إ

الحصول  ةوفرض القيود عليهم كضرورراقبتهم لذا وجبت م ,ةبوليسية خفي وأ

 .جتماعيةإلالعمل من وزارة العمل والشؤون اجازة بإعلى 

الفقرات  لخل دراسة هذا الموضوع من  يتطلب تقدم  ل ماومن خل       

 االتية :

 .جنبيأل: تعريف العامل ا والا أ

ا   .لعمل وشروطهااجازة إ: الحصول على  ثانيا

ا   .جنبي وصاحب العملأل: واجبات العامل اثالثا

ا   .جنبيألحكام تشغيل العامل اأ: رابعا
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 .جنبيألتعريف العامل ا :والا أ

كل شخص )  : جنبي بانهألالعمل العراقي النافذ  العامل اعرف قانون        

و يرغب بالعمل في العراق بصفة أي اليحمل الجنسية العراقية يعمل طبيع

 .ع.ثالث وعشرون( ق/ 1المادة ) ...(عامل

جانب العمل  ألا( من تعليمات ممارسة  وال  /أولى ألا وعرفت المادة )       

 : جنبيألا)نه أجنبي بألالعامل ا ,دلةالمع 1987( لسنة 18في العراق رقم )

ويرغب   قطار العربيةألحد  اأو جنسية أنسية العراقية جشخص ال يحمل الكل 

 .(والمختلط والتعاونيالعمل في العراق  بصفة  عامل في القطاع الخاص 

 (18)جانب العمل في العراق رقم ألا  تعليمات ممارسةبالذكر ان  جدير       

 ( في3175) عددبالالوقائع العراقية جريدة في  نشرت 1987 ةلسن

جتماعية  إلالعمل والشؤون ا التي عدلت بموجب تعليمات وزارة9/11/1987

في  (3241)في الوقائع العراقية  عدد  ةالمنشور 1989لسنة  (4)رقم 

 (71)بموجب  قانون العمل رقم صدرت عليمات هذه الت.وأن  13/2/1989

من قانون  ( 172)ومازالت سارية بموجب المادة  الملغى   1987لسنة 

يلغى قانون العمل : )والتي تنص على  2015لسنة  (37)العمل النافذ رقم 

مة والتعليمات الداخلية  الصادرة بمموجبه نظألوتبقى ا 1987لسنة ( 71)رقم 

أو مايحل محلها  ن لحين صدور نواحكام  هذا القأتعارض وينافذة بما ال

 (.هايلغ

العامل ) مفهوم  وجود  تعارض في أعله التعريفين  يظهر من خلل و        

العمل في جانب ألمل النافذ وتعليمات ممارسة اقانون الع بين  ( جنبيألا

 كل من ال يحمل الجنسية العراقية عامل   دا العمل النافذ  عا  نفقانو ,العراق

و العربية أل من ال يحمل  الجنسية العراقية ت التعليمات كدا في حين عا  ,جنبيا  أ

(  وال  / أادة )االولى لنص الم ستنادا  إ جنبيا  أعد العربي ي  فالعامل  ا .جنبيأ عامل  

 .في العراقجانب العمل ألمن تعليمات ممارسة ا
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و غموض في تحديد العامل أي لبس ألتعارض الموجود ال يثير ان ا       

عد  خير ي  ألفا  ,مر يتعلق  بتعارض تعليمات وقانون عاديأللكون ا ,جنبيألا

نظمة والتعليمات الصادرة بموجب ألمن احكامه أمع لكل مايتعارض  معدال  

حل محلها يلحين صدور ما 1987لسنة  (71م )انون العمل الملغى رقق

رفع وسيتند لنص المادة  لذلك ان التعارض ي .ع.ق (172ة )الماد ,ويلغيهاأ

جنبي الذي ينطبق على كل من ألالث وعشرون( في تحديد  العامل اث/ )االولى 

كان في أفي العراق سواء  عا  ابت ل  حمل الجنسية العراقية ويمارس عمالي

 .جنبيا  أوبذلك  يكون العامل العربي   ,خاصم الأالقطاع العام 

 

ا   جازة العمل وشروطهاإالحصول على  : ثانيا

جنبي الذي يريد العمل ألوجب على العامل األعمل العراقي ان القانون ا        

جراءات التي إلعمل بحسب  الشروط وا جازةإفي العراق ان يحصل على 

 .العراقجانب العمل في ألددت بتعليمات ممارسة اح  

تصدر من وزارة العمل والشؤون  جازة العمل هي وثيقة رسمية إان         

( من ثالثا   /1المادة ) .خاص بهذه التعليماتج جتماعية على وفق نموذإلا

 )والمادة   ,الثلثون من قانون العمل النافذ (30)المادة وبموجب  ,التعليمات

 الا إالعمل في العراق  جنبيأليجوز لذ ال إ ,الثالثة من التعليمات المذكورة (3

جازة العمل التي تصدرها وزارة العمل والشؤون إبعد الحصول على 

جازة على اساس ماتقتضيه حاجة العراق إلجتماعية حيث تصدر هذه اإلا

ره دائرة العمل رمتطلبات كل محافظة وعلى وفق ماتقيدي العاملة وبحسب إلل

جتماعي في إلن االعمل والضما قسامأبغداد و في جتماعيإلوالضمان ا

مني من أوجود مانع منية  المختصة بعدم ألييد الدوائر اأبعد ت المحافظات

جانب العمل في ألمن تعليمات ممارسة ا (4)المادة  .جنبيألاشتغال الشخص ا

 .العراق
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ة العمل فتتوقف على كون الشخص جازإما شروط الحصول على أ       

 : و داخلهأخارج العراق  جنبي موجودا  ألا

خارج العراق ويريد مزاولة العمل  ا  جنبي موجودألذا كان الشخص اإ :والا أ

 .جازة العملإتية لغرض الحصول على آلجراءات اإللعراق فعليه اتباع افي ا

 .جانب العمل في العراقأليمات ممارسة ا( من تعلوال  / أ6المادة )

جتماعية عن إلالعمل والشؤون ا لى وزارةإتقدم بطلب تحريري ين أ -1

 وأ ,العراقالرسمي في  هو وكيلأ ,طريق الممثليات العراقية في الخارج

 .عنه ةاحب العمل الذي يروم تشغيله نياببواسطة ص

 ن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلته موثقا  أيجب  -2

ونوع العمل  ,يتهوجنسمع بيان اسمه  ,والمستندات المتوفرة لديهبالشهادات 

  .واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل ,ومدته

ات قسامها  في المحافظأجتماعي في بغداد وإلتقوم دائرة العمل والضمان ا -3

ومن ث ما , في العراقحصول الموافقة  للعمل و ةبالتثبت من الشروط القانونبي

وعلى هذا  ,جنبيألللشخص اتفاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول  

تماعي في جإلخير عند دخوله العراق مراجعة دائرة العمل والضمان األا

يام من تاريخ دخوله العراق  أ ةمدة سبعل قسامها في المحافظات  خلأبغداد  و

  .جازةإلا حشير واستكمال اجراءات منألغرض الت

ا  العمل  ةداخل العراق ويريد مزاول جنبي موجودا  ألذا كان الشخص اإ : ثانيا

المادة  . جازة العملإتية للحصول على آلجراءات اإلتباع اإالعراق فعليه في 

  .جانب العمل في العراقأل( من تعليمات مممارسة اثانيا  / 6)

قامته فيه بصورة إلعراق وتقديم المستمسكات القانونية التي تثبت دخوله ا -1

 ة.مشروع

جتماعي في بغداد إللضمان اعمل والى دائرة الإن يتقدم بطلب تحريري أ -2

 .تشغيله يروم   الذي العمل  صاحب  سطة بوا وأي المحافظات فقسامها أ وأ



72 

 

 ن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلته موثقا  أيجب  -3

ونوع العمل يان اسمه وجنسيته مع ب ,بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه

 .الكاملومدته واسم صاحب العمل وعنوانه 

ا   .جنبي وصاحب العملألواجبات العامل ا :ثالثا

 قانون العمل العراقي النافذ رقم حكامأل استنادا   ,جنبيألجب على العامل اي     

جانب العمل في  ألوتعليمات ممارسة ا ,منه( 33)المادة  2015 لسنة (37)

والشؤون صدرها وزير العمل أالمعدلة التي  1987لسنة  (18)العراق رقم 

 من (7)المادة  : وهي ,لقيام ببعض الواجبات التي يجب التقيد بهااجتماعية إلا

  : التعليمات

  .جازة مالم تجددإلنتهاء  مدة نفاذ االتخلي عن العمل عند ا -1

كثر من أو أبتدريب عامل  خطيا   جنبي الفني تعهدا  ألن يقدم العامل اأ -2

ى العمل الذي يمارسه خلل مدة المشروع علالمتواجدين في العمال العراقيين 

 .جازةإلا

جانب العمل في ألرسة امن تعليمات مما (8)المادة  ألزمتفي حين      

 : تيأي مابصاحب العمل  العراق 

قسامها في أ وأفي بغداد  جتماعيإلمل والضمان ادائرة الع خبارإ -1

انتهاء  وأ ,خدمته وعند انتهاءأ ,جنبي العملألمحافظات عند ترك العامل اال

  .(  من التعليماتوال  أ /8المادة) .و مغادرته العراقأ ,جازتهإمدة 

المادة  .جانبألعن العمال ا تدون فيه المعلومات اللزمة ن يمسك سجل  أ -2

   .( من التعليماتثانيا   /8)

عمل والضمان لى دائرة الإعادتها إو جازة العمل لديهإحتفاظ بإلا -3

عقد العمل قسامها في المحافظات عند انتهاء أبغداد و ةمانأجتماعي في إلا

  .(  من التعليماتثالثا   /8المادة ) .ي سبب كانأل
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لى العراق على إجنبي الذي استقدمه ألم صاحب العمل منح العامل ايلتز -4

مالم يكن قد انقطع عن العمل  ,الذي استقدمه منهالى البلد إسفر  ةنفقته تذكر

  .ع .( ق وال  / أ 32المادة ) .العقد لسبب غير مشروعقبل انتهاء مدة 

لى إجنبي تجهيز ونقل جثمانه ألعامل ايتحمل صاحب العمل عند وفاة ال -5

 .ع.( قثانيا  / 32المادة ).ذا طلب ذووه ذلك إقامته إو محل أ ,صليألموطنه ا

ا   :جنبي ألا ل العاملحكام تشغيأ :رابعا

 ,ة خاصة  في حاالت معينةينه بحاجة لحماإف ,جنبيا  أن كان إ ,ان العامل       

م نه لإذ إ ,قامةإلانهاء عقد العمل  وترخيص ا ولم يربط المشرع العراقي بين

وضع  فيجل العمل أمقيم بشكل قانوني في العراق  من الجنبي أليعتبرالعامل ا

في   وال يتبع فقدان الوظيفة ,انه فقد وظيفتهو غير نظامي لمجرد أغير قانوني 

مالم يكن العامل قد قام بخرق  ,ذن العملإو أقامة إلحد ذاته سحب ترخيص ا

 .ع.ق (34)المادة  .نين العراقيةاالقو

ال تكون على حساب  نأيجب  جنبي بوصفه عامل  ألحماية الكن        

ي وقت أجازة العمل في إالغاء العراقي جاز المشرع أذ إ ,منهأمصلحة البلد و

 :من التعليمات( التاسعة ): المادة  أثنتينحالتين  فيكان  

 إذا ثبت أن المعلومات والمستندات عند طلب اإلجازة غير صحيحة. -1

 إذا أصبح وجود العامل األجنبي مضرا  بالمصلحة العامة. -2

وقد إستثنى المشرع العراقي من أحكام تعليمات ممارسة األجانب العمل      

العمال األجانب في الحاالت , المعدلة 1987( لسنة 18في العراق رقم )

 / أوال  (من التعليمات.11اآلتية : المادة )

والقنصليات  ,الدبلوماسية والبعثات ,الهيئات الدولية ىالعاملون لد -1

  .جنبية المعتمدة في العراقألالتجارية وا

تفاقيات والمعاهدات الدولية التي إلواجانب الذين تسمح لهم القوانين ألا -2

  .عمال في العراقألا ةفيها بممارس تكون الحكومة العراقية طرفا  

 .جانب المشتغلون لدى الحكومةاأل -3
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للعمال ذه التعليمات حكام هأمن بعض  ستثناء جزئيا  إلقد يكون او       

للعمل في  ثلثون يوما   (30)جانب الذين يستقدمون لمدة التزيد على ألا

و تقديم المشورة  أدامة إلو اأغراض الصيانة إلو أ, العراق بصفة خبراء

في المادة  جراءات المنصوص عليهاإلمن ا ,عمالألمن اوغير ذلك  ,الفنية

من  ( ثانيا  / 11)المادة  .من التعليمات ( السادسة) والمادة   ( وال  / أالرابعة )

 .التعليمات

حكام أ وشخص خالفأقانون العمل على عقوية لكل جهة  وقد نص       

ضعاف الحد أ ثلثة (3)بين  تمثلت بغرامة قدرها ما ,تنظيم عمل االجانب

جرالشهري ألدنى لاألضعاف الحد أثلثة  ( 3) و جر اليوميلألدنى ألا

  .ع.ق (36)المادة .للعامل 

 

 سلطات صاحب العمل

تتمثل في دارية إ سلطة ,العمل داخل المشروع سلطتان لصاحب       

ل في صلحياته  تتمث نضباطيةإ وسلطة ,شراف عليهمإلتوجيهه نشاط العمال وا

 .وامرهألنضباطية في حالة مخالفتهم اإلفي فرض العقوبات 

  .داريةإل: سلطة صاحب العمل ا والا أ

دارية إلمشروعه سلطة  درايا  إ رئيسا   يمتلك صاحب العمل باعتباره       

 عادة هذا التوزيع وفقا  إو ,تتمثل في توزيع العمال على قطاعات العمل المختلفة

وضع و ,ورسم طريقة العمل التي يلتزم العمال باتباعها ,لمصلحة العمل

ل خقواعد السلوك دا ديدوتح سلوب تنفيذ العملإالقواعد التفصيلة المتعلقة ب

ن حجم أواتخاذ القرار بش ,ةأذلك  وضع قواعد  الترقية والمكافوك ,المشروع

بحسب نقصانهم  وأزيادة عدد العمال ل المشروع بما في ذلك العمل داخ

 .وتصفية العمل نهائيا  أحوال ألا
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الضروري تقييدها    دارية فقد بات منإلهمية هذه السلطة األوبالنظر        

لذلك  ,بقيود تضمن حماية المصلحة العامة ومصلحة العمال من سوء استعمالها

 تية :آلليست مطلقة بل مقيدة  بالقيود ادارية إلل ان سلطة صاحب العمإف

و ألى العامل تخالف القانون إوامر أن يصدر أيجوز لصاحب العمل  ال -1

في حياته  تدخل  عد وامرالتي ت  ألك اتلك, دابآلو اأالنظام العام  وأ العقد

لذلك  ينبغي  ,معتقداته الدينية وأو النقابي أو في  نشاطه السياسي أالشخصية  

 متعلقة بتنفيذ العمل دون غيره .وامر  ألن  تكون اأ

صابة إلواأكخطر الموت  .عرض العامل للخطري   ماأالا يكون في األوامر -2

  .و المسائلة  القانونيةأ
 

ا    .نضباطيةإلا سلطة صاحب العمل -:ثانيا

بل نلحظها في  ,نضباطية  ليست خاصة بعلقات العملإلان السلطة ا       

رض منها احترام القواعد الضابطة لغا ,المؤسسات العامة والخاصة جيمع

السلطة لصاحب  هذهقر قانون العمل العراقي النافذ أوقد  ,الجماعةلسلوك 

 .منه (138دة )العمل بموجب الما

نجد ان صاحب العمل  ,نضباطيةإلنطاق سلطة صاحب العمل ا وفي       

وسلطة تطبيقها على  ,ديبيةأسلطة وضع القواعد  الت ,ه بسلطتينوحد ينفرد

ان لكل  وهاتان السلطتان تثبت ,عقد العمل في  داخل المشروع طارإالعامل في 

عة عن رابطة نها متفرأطالما  ,لى نص خاصإصاحب  عمل من دون  حاجة 

                        .ن تقوم في كل عقد عملأالتبعية التي البد  

ضباطية نإلنتناول موضوع سلطة صاحب العمل افي ضوء ما تقدم  و       

 تية :آلمن خلل الفقرات ا

 .ديبيأالت : الجزاء المدني والجزاء والا أ

ا   .: النظام الداخلي للعمل ثانيا

ا    .نضباطيةإلالعقوبات انواع أ:  ثالثا

ا    .نضباطيةإلجراءات اإل: ا رابعا
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  ديبيأالجزاء المدني  والجزاء الت :والا أ

زاماته على النحو لم يقم العامل بتنفيذ الت ذاإنه أبالعامة ضي القواعد تق        

عن ذلك في مواجهة صاحب  نه يكون مسؤوال  إف ,و القانونأالمحدد بالعقد 

 .العمل مسؤولية عقدية

كد قانون العمل العراقي  النافذ مسؤولية العامل بموجب نص المادة  أوقد        

ضرار التي ألمام صاحب العمل عن اأ يكون العامل مسؤوال   : والا أ) : (137)

يتصل بهذه الواجبات  بشكل و بما  أ ,خلله  بواجبات عملهإنتيجة   بهايتسبب 

ا  .و غير مباشرأمباشر  ويحدد  ,العامل أات خطثبإعلى صاحب العمل  : ثانيا

ذا اتفق الطرفان على إ الا إجب على العامل دفعه بقرار قضائي التعويض الذي ي

ا  .تسويته بطريقة ودية المنصوص عليه  (خلل بالواجباتإلاب )يقصد  : ثالثا

همال فادح إعن و أ مدا  ضرار الناتجة عألا: المادة  هذهمن  (وال  )أفي البند  

 (. جسيم أخط ونتيجةأ

طالب العامل بتعويض مالي ن يأن لصاحب العمل أ ,ومقتضى ماتقدم       

جزاء المدني ن هذا الأغير  ,خلل بالتزام عقدي  بالشروط المذكورةإعن  كل 

في المعتاد  يكون غير ن العامل ألوذلك , حوالألغلب اأقد يكون غير مجد في 

لى ان المشرع يحيط إضافة إ ,التعويض لعدم يسارهوفاء بمبلغ قادر على ال

قتطاع من إلل استيفاء التعويض من العامل باجر  العامل بحماية كبيرة تجعأ

يبدو  ,(المدنية)العامة ولهذا فان تطبيق القواعد . للغاية صعبا   مرا  أجره أ

ن كان تطبيق هذه إو, الحوألغلب اأطار علقات العمل في إملي في غيرع

 .حيثما توافرت شروط تطبيقها  عاما   صل  أالقواعد 

ن يوجد جزاء أ ,لضمان سير العمل وانتظامه ,لهذا فقد اقتضت الحال       

العمل  يتولى صاحب ,ديبيأهو الجزاء الت ,طار علقات العملإخاص في 

وعدم أالعمل  وبنظامأببعض التزاماته  خللهإعه على العامل  نتيجة يتوق

وهذا الجزاء يتميز من الجزاء المدني في انه . وامر صاحب العملأاطاعته 

على تحقق ضررلصاحب كما ان توقيعه اليتوقف  ,التعويض ليست له صفة
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 ةنه يتناسب عادة مع جسامإف ما ومن ثا  ,وان القصد  منه هوالزجر, العمل

  .نتيجتها  ال مع جسامة ,المخالفة

 

ا   : النظام الداخلي للعملثانيا

 ةفي صيغة وثيقة مكتوبوامره أوضع ى لإصاحب العمل  أيلج ما غالبا         

توحيد   محققا   ,ن عامل  معينأوامر الفردية بشألصدرا اإستغناء عن إلبغية ا

العمل كام تنظيم حأفهم  ةويضمن  سهول ,نظام العمل في مشروعه من جهة

م من جهة هم حقوقهم وواجباتهتلمعرف األمان شعار العمال بإتطبيقها و وحسن

العراقي  طلق عليها المشرعأوقد  ,وامر الجماعية العامةألوهذه هي ا, خرىأ

نه النظام أوالذي يمكن تعريفه ب( للعمل يالنظام الداخل) في قانون العمل النافذ 

في المشروع نظيم  تنفيذ العمل وسلوك العمال لعمل لتا صاحبالذي يضعه 

 .بعد استيفائه لشروط معينة بشكل وثيقة مكتوبة  ويصبح نافذا  

وقد الزم قانون العمل العراقي النافذ  صاحب العمل الذي يستخدم بشكل        

المادة  : تيةآلخلية عن الحاالت اداعد قواعد ي   نأكثرأعشرة عمال ف( 10)منظم 

 .ع.( قوال  / أ136)

 ةاليومي ستراحةإلالعمل وبدئه وا المشروع وساعات ساعة فتح -1

  .سبوعيةألوا

  .ضافيإلار العمل اجر ومقدألمقدار ا  -2

  .جراءات الصحة والسلمة المهنيةإ -3

 .نضباطإلالتزامات العمال وقواعد ا  -4

  .جازات  الخاصةإلاجازات السنوية وإلا  -5

 .الوظيفية للمشرفين على العملسماء والعناوين ألا  -6

نموذجية ظمة داخلية نأجتماعية إلالعمل والشؤون ا وزارة وتصدر       

غيل والقروض مساعدة صاحب التش ةائرولد ,صحاب العملأيسترشد بها 

/ 136المادة ). العمل منها ذلك ذا طلب صاحبإنظمة إلعداد هذه اإالعمل ب



78 

 

ور بعد التشا داخليا   عد نظاما  ن ي  أصاحب العمل المشرع  ألزمو .ع.( قثانيا  

شهر أثلثة  (3)وذلك خلل  ,دواجن وإمع  ممثلي العمال في المشروع 

حكام هذا أشهر من  تنفيذ أثلثة ( 3) خلل وأ ,فتتاح المشروعإل اليةتال

حيث يقوم  .ع.( قثالثا  /136) المادة .صل  أ ذا كان المشروع موجودا  إالقانون 

على دائرة التشغيل ذها قبل بدء تنفينظمة الداخلية إلصاحب العمل بعرض ا

ن يبلغ أعند تعديلها على  وأ ,و القسم القانوني للمصادقة عليهاأوالقروض 

ثلثين  (30)و المعدلة خلل أعليها بصيغتها النهائية  صاحب العمل بالموافقة

عليها بانقضاء  قا  موافنظمة الداخلية إلاعتبرت ا الا إو ,ليهإمها من تقدي يوما  

                  .ع.(  قرابعا  / 136المادة ).تلك المدة 

لجان للعمال ومة الداخلية تتمتع بأهمية خاصة ظال شك في أن اإلنو       

نظمة إلتعليق ابالعمل صاحب العراقي قانون العمل ألزم لذلك  ,التفتيش

وعليه المحافظة  ,عليهافي موقع العمل بعد المصادقة  بارز مكان الداخلية في

 ق.ع. (خامسا  / 136المادة ) .عليها في حالة جيدة ومقروءة

/ سادسا  ( من ق.ع. قضت ببطلن أي 136جدير بالذكر ان المادة )        

ل المنصوص عليها في حقوق العم نظمة الداخلية ينتقص منألفي ا نص

  .الجماعي تفاقإلو في اأقانون العمل 

 

ا   نضباطية إلنواع العقوبات اأ : ثالثا

( من قانون العمل العراقي النافذ لصاحب  ثانيا  / 138جازت المادة )ألقد        

بموجب خل بالتزاماته أو أارتكب مخالفة للتعليمات  ذال إالعامالعمل معاقبة 

ن أوالشك  .وردها  القانون أحدى العقوبات التي إذ تطبق  بحقه  إ ,لمعقد الع

 ,العاملن درة ماتناسب وحجم المخالفة الصتورد عقوبات متعددة لأالمشرع قد 

 .على جسامة الفعل تحدد العقوبة وبناء  
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 : نتناول هذه العقوبات  تباعا  وفي هذا المقام         

بالمخالفة التي   شعار العامل تحريريا  إويتم عن طريق  :نذار إل: ا والا أ 

أ  / ثانيا  / 138المادة ) .خلل بواجبات عمله مستقبل  إلا منتحذيره و, ارتكبها

  .ع.( ق

ا  خلله إامل نتيجة بها عقوبة مالية يلتزم بدفعها العيقصد  :الغرامة   : ثانيا

جر العامل أستقطاع مبلغ من إهي  وأ ,حد التزاماته المترتبة على عاتقهأب

 .وامر  صاحب العملألطاعته  إو عدم أبالتزامه   خلله إعقوبة عن 

 ,نضباطيةإلقي على الغرامة ضمن العقوبات  اولم ينص المشرع العرا       

وجد فيها اتفاق في حالة واحدة هي الحالة التي ي الا إحظرها ولم يجزها  بلال

ن تودع المبالغ  أعلى  .ع.ق (139) المادة .بخلف ذلكجماعي مطبق يقضي 

( 140المادة ) .الغرامة لصندوق ضمان وتقاعد العمالعقوبة  عن المستحصلة

   .خرى من قبل صاحب العملأغراض ألمن استخدامها  منعا   .ع.ق

  المادة .يامأثالثة  (3)مدة التزيد على العمل  : ايقاف العامل عن ثالثا

   .ع.ق/ ب(  / ثانيا   138)

ا  فيها المخالفة ب : حجب الزيادة السنوية عن العامل للسنة التي ارتك رابعا

مائة وثمانين  (180)تزيد على  نضباطي لمدة الإلجراء اإلالتي استوجبت ا

   .ع.ب( ق /  ثانيا  /138المادة ) .يوما

ا  الجديدة بعد جره في ضوء درجته أويستتبعه  تنزيل تنزيل الدرجة :  خامسا

  .ع.ق د( /ثانيا  /138المادة ) .التنزيل

ديبية أشد العقوبات التأ من تعد عقوبة الفصل : : الفصل من العمل سادسا

ذلك لما يترتب عليها من حرمان  عويرج ,صاحب العمل بالعاملالتي يوقعها 

على عمل مع احتمال صعوبة حصوله  ,العامل من مصدر رزقه الرئيسي

 .نهاء خدماته بالفصلإول لخطأ استوجب ألنه ترك عمله األ, خرآ

عقوبة الفصل من العمل  على العراقي النافذد نص قانون العمل وق     

 (.141)( منه وحدد حاالته في المادة  ه/  / ثانيا  138) بموجب المادة
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على نحو ما وردت  في نص  همية هذه الحاالت سوف نتنناولها تباعا  ألو     

  :المادة  المذكورة 

عنها ضرر مادي جسيم  أ: ارتكاب العامل مخالفة جسيمة نش ولىألالحالة ا

  .ع.ق( وال  أ /141المادة ) .بصاحب العمل

 

 تي :آلالعامل على  وفق  هذه الحالة ا لفصلويشترط        

 لذلك ال يجوز لصاحب العمل فصل العامل  ,مخالفة جسيمةارتكاب العامل  -

  .ترتقي لمنزلة الجسامة ذا كانت مخالفة  العامل الإ

لذلك ال  ,ضرر مادي جسيم بصاحب العملعن مخالفة العامل  أن ينشأ -

مخالفته  عنيترتب  ذا لمإلهذه الحالة فصل العامل  يجوز لصاحب العمل وفقا  

و كان أترتب الضرر لكنه غير جسيم  ذاإو أمادي جسيم  الجسيمة ضرر

 .وليس ماديا   معنويا  

 .سرار العملأمن  فشاء العامل سرا  إ:  الثانية ةالحال

, ( من قانون العمل  النافذثانيا   /141الحالة بمقتضى المادة )ر هذه تقرت       

فشى أذا إخطار إالحق في فصل العامل دون  ويكون بمقتضاه لصاحب العمل

 تية :آلوفقا للشروط ا. سرار العمل الخاصأالعامل 

 .سرار العملأمن  فشاء سرإقيام العامل ب -

  .ثبت صاحب العمل قيام العامل بذلكن ي  أ -

لحاق ضرر جسيم بمشروع إلى إسرار العمل أحد ألفشاء العامل إن يؤدي أ -

 .العمل

  .: مخالفة التعليمات الخاصة  بسلمه العمل وصحته الحالة الثالثة

ه مخالفة للتعليمات الخاصة رتكابإعند  لصاحب العمل فصل العامل       

رسال إعلى صاحب العمل  وفي هذه الحالة يتوجب ,العمل وصحته  ةبسلم

لة تكرار هذا شعار في حاإعلمه بفسخ عقد العمل دون إلنذار خطي للعامل إ

   .ع.( قثالثا  / 141المادة ) .السلوك
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ثير مخدر تأو تحت أ, ن: وجود العامل في حالة سكر بيا  الحالة الرابعة

  .ع.( قرابعا   /141المادة ). ثناء ساعات العملأكثرمن مرة في أ

 تي :آللهذه الحالة ا ستنادا  إيشترط لفصل العامل               

 .ثناء ساعات العملأوفي  ,تواجد العامل  في مكان العمل -

لتقرير  ثير مخدر وفقا  أو تحت تأ ,نفي حالة سكر بيا  ان يكون العامل -

  .صادرعن طبيب مختص

 عد فصل العامل مستوفيا  لذلك  ال ي   ,مرة من  كثرألنذاره عن فعله  إن يتم أ -

  .نذاره  لمرة واحدةإتم  وأ ,رنذاإذا تم فصله دون إوطه  لشر

تلف وشرف أي ال ا  سلوك ,كثرمن مرةأل ,اتيان العامل : الحالة الخامسة

  .العمل

ال  سلوكا   ,من مرة كثرأتى العامل أذا إن يفصل العامل ألصاحب العمل        

 المادة .السلوك سابقا  نذاره على هذا إن يكون قد تم أعلى  ,وشرف العملتلف أي

 .ع.( قخامسا   /141)

و أحد رؤسائه أعلى  وأعلى صاحب العمل  عتداءإل: ا السادسة الةالح

  .ع.( قسادسا  / 141المادة )  .و خارجهأثناء العمل أزملئه  في العمل 

عشرة  (10)مشروع تغيب العامل عن العمل بدون عذر   : ةالحالة السابع

المادة . لعملا خلل سنة متقطعة ثلثين يوما   (30) وأ يام متصلةأ

 .ع.( قسابعا  /141)

د زملئه حأو جنحة بحق أثناء العمل  جناية أ: ارتكاب العامل  الحالة الثامنة

 .ع.( ق ثامنا  / 141المادة ) .تباجلها بحكم قضائي أفي العمل وحكم عليه من 

سنة واحدة  (1) الحكم على العامل بالحبس مدة تزيد على :ة التاسع ةالحال

 .ع.( قتاسعا   /141المادة ). كتسب الحكم درجة البتاتأو
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ا   نضباطية إلجراءات اإلا : رابعا

مان عدم لى ضإ وسعيا   ,نضباطيةإلالعمل ا في اطار تقييد سلطة صاحب       

 جراءات نوجزها بماإالقانون جملة  رريق ,غراضهاأ اساءة استعمالها في غير

 : يلي

ال تترك القوانين المعاصرة سلطة صاحب العمل في  :تهام والتحقيق إلا -1

مطلقة في الزمان بحيث تصبح هذه السلطة وتوقيع العقوبة أتهام إلتوجيه ا

ده هديصاحب العمل في مواجهته متى شاء  على العامل يشهره مسلطا   سيفا  

تاحة إون التحقيق معه ود تجيز معاقبه العاملكما ان هذه القوانين ال . بها

   .الفرصة له للدفاع عن نفسه

 تي :آلحكام نوجزها باأالنافذ ماتقدم من وقد تضمن قانون العمل العراقي      

ية ألعامل عن ا نضباطية بحقإية عقوبة  أتخاذ إ ال يجوز لصاحب العمل -

على علم صاحب  العمل   عشر يوما   خمسة  (15)مخالفة  قام بها بعد مضي 

  .ع.( قوال  / أ138المادة ) .حد ممثليه بذلكأو أ

خر آي شخص أو أنقابة و الأ ن يساعده ممثل العمالأللعامل الحق في   -

 يداءه والتي قد تؤدأو أدعاءات تخص سلوكه إعن نفسه ضد  يختاره للدفاع

  .ع.( قثالثا   /143المادة ) .نهاء عقد عملهإ لىإ

بعد منحه فرصة للدفاع  الا إنضباطية على العامل إلفرض العقوبة االيجوز  -

عن نفسه وبحضور ممثل العمال وفي حالة كون العقوبة غرامة فيكون مبلغها  

 .ع.( ق140) المادة .لصندوق ضمان وتقاعد العمال

 حظرالقانون على صاحب العمل فرض: كتابة قرار فرض العقوبة  -2

من قانون العمل  (144)وجبت المادة أحيث , شفاها   ,كان نوعها يا  أ ,عقوبةال

ولهذا لكي يكون   ...(.العقوبة كتابة  يصدر قرار فرض)ن أالعراقي النافذ 

وهي  ,ن تتوافر  فيه هذه الشكليةأال بد  قانونا   صحيحا  قرار فرض العقوبة 

  .كان باطل   الا إو ,الكتابة
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قانون العمل النافذ بموجب جاز أ : عتراض على قرار فرض العقوبةإلا -3

يقاف عن إلا ,نذارإلا)(  للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة وال  / أ145المادة )

 ) لدى محكمة العمل خلل, تنزيل الدرجة ( ,حجب الزيادة السنوية ,العمل

 المحكمة  الصادررارق ويكون ,ريخ تبلغه بالقرارأمن ت خمسة عشر يوما   (15

 .ن باتا  أبهذا الش

الطعن فتكون مدة تقديم  ,ذا كانت العقوية هي الفصل من العملإما أ         

ريخ تبلغ العامل بقرار أت من ثلثين يوما   (30ل )محكمة العمل خلمام أ

ز يم محكمة التميماأ للطعن تمييزا   ويكون قرار المحكمة خاضعا   ,الفصل

 .ع.( قثانيا   /145) المادة .من تاريخ تبلغه ثلثين يوما   (30) تحادية خللإلا

 نأوجب أالعراقي في قانون العمل النافذ  جدير بالذكر ان المشرع       

المادة . رتكبها العاملأنضباطية مع جسامة المخالفة التي إلتتناسب العقوبة ا

كثر من عقوبة واحدة أالعمل فرض  يجز لصاحب ولم .ع.( قثالثا  / 138)

 .ع.( قرابعا   /138المادة ) .على العامل عن المخالفة ذاتها
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 عقد العمل الفردي

العمل الخاضعة ألحكام قانون العمل تصنف إلى نوعين من  اتإن علق        

علقات العمل, أولهما علقات العمل الفردية التي تتجسد بعقد العمل الفردي وتبرم 

بين عامل واحد وصاحب عمل واحد, وثانيهما علقات العمل الجماعية التي تتجسد 

ب العمل أو نقابة بعقد العمل الجماعي الذي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاح

تمثل أصحاب العمل من جهة, ومجموعة عمال أو النقابة التي تمثلهم من جهة 

ول ألوع إلى قسمين نتناول في القسم اأخرى, وهذا األمر يستدعي تقسيم هذا الموض

 حكام عقد العمل الجماعي.ألفردي, وفي القسم الثاني نتناول أحكام عقد العمل ا

 عقد العمل الفردي

 : تطلب دراسته ضمن الجوانب اآلتيةان الحديث عن عقد العمل الفردي ي       

 أوال : مفهوم عقد العمل الفردي.

 ثانيا : انعقاد عقد العمل الفردي.

 ثالثا : آثار عقد العمل الفردي.

 رابعا : أسباب انقضاء عقد العمل الفردي.

 أوالا: مفهوم عقد العمل الفردي

وبيان  ل الفردي يقتضي منا تعريفه,ان الحديث عن مفهوم عقد العم 

 عناصره, وتمييزه عن العقود األخرى التي يشترك معها ببعض العناصر.

 .تعريف عقد العمل الفردي -1

( عقد العمل بأنه )عقد 900عرف القانون المدني العراقي النافذ في المادة )   

ادائِه تحت خر ويكون في يتعهد به أحد طرفيه بأن يخصص عمله لخدمة الطرف اآل

دارته مقابل أجر يتعهد به الطرف اآلخر, ويكون العامل أجيرا  خاصا (. إتوجيهه و

بأنه )أي  2015( لسنة 37وعرفه المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )

اتفاق سواء كان صريحا  أم ضمنيا , شفويا , أو تحريريا  يقوم بموجبه العامل بالعمل 

ارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا  كان نوعه(. المادة أو تقديم خدمة تحت إد

 / تاسعا (.1)

وقد وصف عقد العمل هذا بأنه فردي, ألنه يبرم بين فردين أحدهما عامل  

واآلخر صاحب العمل تمييزا  له من عقد العمل الجماعي الذي يبرم بين نقابة أو 
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حديد شروط العمل أكثر وصاحب عمل أو أكثر, بقصد تنظيم ظروف العمل أو ت

 التي يتعهد الطرفان باحترامها في عقود العمل الفردية.

 : ن لنا انه يتصف بالخصائص اآلتيةومن خالل تعريف عقد العمل يتبي       

فهو عقد ينعقد بمجرد اتفاق إرادتي طرفيه )إرتباط اإليجاب  ( أنه عقد رضائي:1)

ة لشكلية معينة يفرغ المجرد دون الحاجتفاق إلبول(, بعبارة أخرى أنه ينعقد بابالق

 قديارة, وإذا كانت بعض التشريعات تفاق, كما في بيع العقار أو السإلفيها هذا ا

لغرض اإلثبات وليس  نان العقد مكتوبا , فإن الكتابة هأوردت ذكر الكتابة بأن يكو

االنعقاد 
(1)

. 

فالمشرع العراقي لم يشترط كتابة العقد          
(2)

تفاق الخطي أو إلاكتفى بـ)ا, إذ 

الشفوي( ) الصريح أو الضمني( الذي يخضع في كل الحالين ألحكام قانون العمل. 

ويستطيع الطرفان )العامل وصاحب العمل( اثبات عقد العمل على وفق القواعد 

العامة في اإلثبات 
(3)

. 

( إن وصف عقد العمل ب)أي اتفاق ...( بموجب نص المادة )األولى/ تاسعا    

بقي عقد العمل خاضعا  إلرادة الطرفين, شرط عدم مخالفة من قانون العمل, ي  

حكام القانونية ذات الصفة اإللزامية, سواء ألنظام العام واآلداب العامة أو امقتضى ال

أكانت هذه األحكام مفروضة بمقتضى قانون العمل, أو بمقتضى عقد العمل 

دنى للرعاية التي تكفل المشرع بها لحماية ألألن هذه األحكام تمثل الحد ا .الجماعي

حكاما  يتأتى عنها زيادة أالفريقين من أن يضمنا عقد العمل العمال, فل شيء يمنع 

 حقوق العامل, وتحسين أوضاعه المعيشية بما يفوق هذه الحماية التشريعية.

                                                           
) في حالة عدم وجود عقد  2015( لسنة 37/ رابعا ( من قانون العمل النافذ رقم )37( المادة )(1

عمل مكتوب بين العامل وصاحب العمل يقع عليهما طريقة اثبات وجود العقد وتقديم البيانات 
 على أية حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد(.

أوال ( من قانون العمل النافذ على أن )يبرم عقد العمل, شفهيا  أو تحريريا , / 37( تنص المادة )(2

بأتفاق طرفيه المتمثلين بصاحب العمل والعامل. وفي حالة عقد العمل المكتوب, يتولى صاحب 
العمل تنظيم عقد العمل كتابيا  ومحررا  بثلث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل ويحتفظ 

 بنسخة وتودع النسخة الثالثة لدى الدائرة ...(. ك ل  منهما
/ رابعا ( من قانون العمل النافذ على ان )في حالة عدم وجد عقد عمل 37( تنص المادة )(3

مكتوب بين العامل وصاحب العمل يقع عليهما طريقة إثبات وجود العقد وتقديم البيانات على أية 
/ ثالثا ( على أنه )إذا ادعى 65ت المادة )حقوق ومطالبات لهم بموجب العقد(. في حين نص

العامل بأنَّ صاحب العمل دفع له أجرا  أقل من األجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب 
 العمل عبء إثبات أنه دفع للعامل األجر ذلك(.
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 إذ يحصل كل من طرفيه لطرفيه(،عقود المعاوضة )عقد تبادلي ملزم ( أنه من 2)

على مقابل لما يعطيه, فالعامل يتقاضى األجر في مقابل وضع نشاطه تحت تصرف 

نتفاع بنشاط العامل, ويترتب إلوصاحب العمل يدفع األجر مقابل اصاحب العمل. 

على هذه الخاصية القاعدة العامة في العقود الملزمة للجانبين, وهي حالة عدم قيام 

طرف اآلخر طلب الفسخ, أو الدفع بعدم أحد الطرفين من تنفيذ التزامه فيجوز لل

 التنفيذ. حيث يكون محل التزام كل طرف سببا  أللتزام الطرف اآلخر.

إذ يستغرق تنفيذه مدة من  ( عقد العمل من عقود المدة، أو المستمرة التنفيذ3)

عد الزمن في هذه الحالة عنصرا  ي  اء عينت هذه المدة أم لم تعين. والزمن, سو

عناصر العقد, ويستخدم مقياسا  لتحديد مدة التزامات وحقوق الطرفين. جوهريا  من 

 فالمنفعة ال يمكن تقديرها, إال بمضي مدة معينة من الزمن.

 ويترتب على اعتبار عقد العمل من عقود المدة أمران هامان هما: 

بمعنى أن بطالنه ال  أن بطالن العقد ال تنسحب آثاره على الماضي بأثر رجعي. -أ

في المستقبل دون ان يكون له أثر رجعي بحيث يعود الطرفان إلى  الا إي آثاره يؤد

 الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

ستحالة التنفيذ، دون أن يؤدي ذلك إلقوة القاهرة يتوقف تنفيذ العقد في حالة ال -ب

 .إلى انهائه

 : عناصر عقد العمل -2

القانون لعقد العمل, أن لهذا العقد ثلثة نستخلص من التعريف الذي أورده        

عناصر هي العمل الذي يلتزم بأدائه العامل, واألجر الذي يلتزم بأدائه صاحب 

 العمل إلى العامل, وحالة التبعية التي يتواجد فيها العامل أثناء العمل.

/ خامسا ( من قانون العمل 1عرف المشرع العراقي في المادة ) عنصر العمل: -أ

ذ العمل بأنه )كل جهد انساني فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء الناف

 أكان بشكل دائم أم عرضي أم مؤقت أم جزئي أم موسمي(.

وبذلك يخرج عن مفهوم )العمل( ذلك الجهد الذي يبذله أي كائن آخر, غير         

 نه.نسان, وكذلك الجهد الذي يؤديه اإلنسان, دون أن يتقاضى أجرا  عإلا

على ما تقدم فإن العمل على وفق هذا المفهوم ي عد أحد عناصر عقد  وبناء   

 العمل.
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وهو العنصر الثاني من عناصر عقد العمل, وقد عرفه  قانون  عنصر األجر: -ب

/ رابع عشر( بأنه ) كل ما يستحق للعامل على صاحب 1العمل النافذ في المادة )

كان نوعه, ويلحق به وي عد من متمماته كل ما يمنح العمل نقدا  أو عينا  لقاء عمل أيا  

 للعامل من مخصصات مهما كان نوعها, واألجور المستحقة عن العمل اإلضافي(.

فإذا تخلف عنصر األجر في العقد المذكور فل ي عد هذا العقد عقد عمل, وإنما  

ر مقابل يكون عقدا  آخر. كما في حالة النص صراحة  في العقد على عدم أداء أي أج

العمل, أما في حالة السكوت عن تحديد مقدار األجر في العقد فل يمنع هذا من أن 

يكون العقد عقد عمل, ذلك ألن التزام صاحب العمل بدفع األجر يكون ضمنيا , 

ِجد, وإالّ فيقدر  وحينئٍذ يرجع في تحديد مقدار األجر إلى قاعدة أجر المثل إن و 

لعمل. فأن لم يوجد عرف اف الجهة التي يؤى فيها األجر طبقا  لعرف المهنة وعر

 تولى القاضي تقدير األجر وعلى وفق مقتضيات العدالة.

ان العمل التابع هو الذي يميز عقد العمل عن العقود األخرى.  عنصر التبعية: -ج

فل يكفي لتكوين علقة العمل أن  يعمل الشخص )العامل( لحساب آخر )صاحب 

لى الرغم من أن هذين العنصرين )العمل واألجر( يشكلن العمل( مقابل أجرة ع

 الدعامة األساسية لعقد العمل الفردي, بل يجب أن يتوفر لهذه العلقة عنصر التبعية.

لذلك نجد ان المشرع في التشريعات المدنية والعمالية الوطنية والمقارنة,  

له لصاحب العمل تبعا  عند تعريفه لعقد العمل الفردي, قد اشترط أن يؤدي العامل عم

لتوجيهه وإدارته. وقد سبق الحديث عن هذا العنصر عندما تناولنا تعريف قانون 

 العمل في بداية المحاضرات.

 .تمييز عق العمل من غيره من العقود -3

قد تدق التفرقة بين عقد العمل, وغيره من العقود التي تتشابه معه في بعض         

أكثر عندما يسمي المتعاقدان العقد بغير حقيقته, كما لو كان العناصر. وتدق التفرقة 

ه عقد عمل فيطلقان عليه مسمى عقد مقاولة أو شركة أو غير ذلك. تالعقد في حقيق

وكذلك يكون الوضع عندما تختلط األمور سواء في وضع شروط العقد أو عند 

 تنفيذه.
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ينه وبين غيره من وهذا ما يستدعي بطبيعة الحال وضع معايير للتمييز ب 

العقود. وتحديد التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود تظهر أهميتها لكل من 

 العامل وصاحب العمل.

قد بأنه عقد عمل حتى يتمكن ف العيا كا فمن ناحية العامل أن من مصلحته أن ي   

صاحب ستفادة من المزايا والحماية التي جاء بها قانون العمل, أما من ناحية إلمن ا

العمل فمصلحته أن يوصف العقد بأنه ليس بعقد عمل حتى يستطيع التخلص من 

 جتماعي.إلة بمقتضى قانون العمل والضمان اااللتزامات التي تقع على عاتقه المقرر

 

 

 

 عقد العمل وعقد المقاولة -أ     

 سؤال/ ما الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة؟

 عقد المقاولة عقد العمل

(1) 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 

عقد العمل )أي اتفاق سواء كان صريحا  أم ضمنيا , شفويا  
أو تحريريا  يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة 
تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أيا  كان 

 / تاسعا ( من قانون العمل النافذ.1نوعه( المادة )
عمل العامل يخصص كل عمله ونشاطه لخدمة صاحب 

 واحد.
 أجرة العامل في عقد العمل ثابتة بحسب العقد أو القانون.

 
العامل يخضع ألشراف وتوجيه صاحب العمل. وقد أخذ 
القانون المدني العراقي بهذا المعيار صراحة, إذ نصت 

( منه على أنه )يتميز عقد العمل عن عقد 900/2المادة )
لعمل في المقاولة. بأن في األول دون الثاني حقا  لرب ا

إدارة جهود العامل, وتوجيهها أثناء قيامه بالعمل. أو على 
 األقل في اإلشراف عليه(.

 

(1) 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4 ) 

 , أن  ينالطرف  أحد  يتعهد  به د المقاولة )عق عقد 
 يتعهد به   أجر لقاء  , أو يؤدي عمل   شيئا   يصنع 

 ( من القانون المدني864الطرف اآلخر (. المادة )
 النافذ.

 لخدمة   ونشاطه  عمله  كل  ال يخصص المقاول 
 صاحب عمل واحد حصرا .

 أجرة المقاول  قد  ال تكون  ثابتة  بل  متغيرة وفق 
 مراحل التنفيذ.

 المقاول  ال  يخضع  إلشراف  أو توجيه  صاحب 
 العمل.
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 عقد العمل وعقد الشركة -ب 

 الشركة؟سؤال/ ما الفرق بين عقد العمل وعقد 

 عقد الشركة عقد العمل

     (1) 
 
 
 
 

     (2) 
 
 
 
 

ء كان صريحا  ام ضمنيا , ) أي اتفاق سوا عقد العمل
و تحريريا  يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم أشفويا  

خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء اجر أيا  
 / تاسعا ( من قانون العمل النافذ.1كان نوعه( المادة )

 
شراف وتوجيه وإدارة صاحب العمل العامل يخضع إل
 ويعتبر تابع له.

(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
 

 عقد الشركة )عقد به يلتزم شخصان, أو أكثر, بأن
 يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة

 قد ينشأ عن هذا  ما  , إلقتسام  , أو عمل مال  من
 ( من626المشروع من ربح أو خسارة ( المادة )

 القانون المدني النافذ.
 إدارة الشريك ال يخضع إلشراف وتوجيه أو 

 الشركاء وليس تابعا  لهم.

 

 سؤال/ ما الفرق بين عقد العمل وعقد الوكالة؟ عقد العمل وعقد الوكالة -ج

 عقد الوكالة عقد العمل
(1)  (1) 
 
 
 

            (2       ) 
            

            (3) 
 

                   
 
  
 
         

عقد العمل )أي اتفاق سواء كان صريحًا أم 
ضمنيًا، شفويًا أو تحريريًا يقوم بموجبه العامل 
بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف 
صاحب العمل لقاء أجر أيًا كان نوعه( المادة 

 / تاسعًا( من قانون العمل النافذ.1)
طه لخدمة العامل يخصص كل عمله ونشا

 صاحب عمل واحد.
العامل يقوم بأعمال بدنية أو ذهنية ويلتزم 

 بوسيلة.
أجرة العامل في عقد العمل ثابتة بحسب (4)

العقد أو القانون ويكون األجر عنصرًا أساسيًا 
 في عقد العمل.

العامل يؤدي عمله تحت إشراف وتوجيه (5)
 وإدارة صاحب العمل.

 

(1) 
 
 
 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
 
 
(5 ) 

 عقد الوكالة) عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم(.
 ( من القانون المدني. 927المادة ) 

 
 
 

 الوكيل ال يخصص كل عمله ونشاطه لخدمة موكل واحد.
 

 الوكيل يقوم بالتصرفات القانونية فقط نيابة عن موكله ويلتزم بنتيجة.
 

 الصفة تقسم بطابع التفضيل. الوكالة تكون بأجر أو بدون أجر، وهي بهذه
 
 

 الوكيل يؤدي عمله مستقاًل عن موكله وإن كان يتلقى منه أحيانًا بعض
 التوجيهات.
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 أنعقاد عقد العمل

ن نحدد المسائل الجوهرية في أديث عن انعقاد عقد العمل, يتطلب ان الح   

ودراسة موضوع انعقاد العقد, من خلل التعرف على طرفي عقد العمل أوال , 

 التراضي من حيث وجوده وصحته ومضمونه ثانيا .

 أوالا: طرفا عقد العمل:

سبق أن تبين لنا من خلل تعريف عقد العمل ان طرفيه هما العامل,    

 وصاحب العمل, ولهذا فإنه ألمر هام أن نقف عند التعريف القانون لكل منهما.

 تعريف العامل: -1

قانون العمل النافذ ي عد عامل  )كل شخص / سادسا ( من 1وفقا  للمادة )   

طبيعي سواء أكان ذكرا  أم انثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت إدارته, 

ضمني, أو على سبيل التدريب سواء  أكان يعمل بعقد مكتوب أم شفوي, صريح أم 

ختبار أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أيا  كان نوعه بموجب هذا إلأو ا

 القانون(.

نون العمل قد قطع الطريق أمام وبهذا يكون هذا التعريف الوارد في قا   

 عتباري طرفا  في عقد عمل بوصفه عامل .إلجتهاد بأن يكون الشخص اإلا

وقد سبق الكلم عن الشروط الواجب توافرها في الشخص كي ينطبق عليه    

 .لعاملصفة ا

 

 تعريف صاحب العمل: -2

/ ثامنا ( من قانون العمل النافذ صاحب العمل بأنه )كل 1) عرفت المادة   

 شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عامل  أو أكثر لقاء أجر أيا  كان نوعه(.

ومن هذا التعريف يتضح أن صاحب العمل بخلف العامل, يمكن أن يكون    

من شخصا  طبيعيا  أو معنويا , مع ملحظة أنه في الحالة األخيرة يجب أن يكون 

شخاص المعنوية ألحد اأاصة, ألن علقة العمل التي يكون األشخاص المعنوية الخ

 العامة طرفا  فيها تخرج عن نطاق سريان قانون العمل.
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وال يشترط قانون العمل النافذ في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي    

 .1958ة ( لسن1يزاوله حرفة له أو مهنة, على خلف قانون العمل الملغى رقم )

كما لم يشترط قانون العمل النافذ في صاحب العمل أن يسعى من خلل    

عمله إلى تحقيق الربح أو الكسب المادي. لذلك فإن الجمعيات الدينية, والخيرية 

ا, ت عد هوالهيئات العلمية والثقافية والسياسية والرياضية والتنظيمات النقابية وما شابه

 , وتخضع علقتها بعمالها ألحكام قانون العمل.يصاحب عمل بالمعنى القانون

 أركان عقد العمل الفردي

: )العقد هو  ( من القانون المدني73العقد بصورة عامة كما عرفته  المادة )   

إرتباط اإليجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت أثره في 

 المعقود عليه(.

حكام مع غيره من العقود األخرى, إذ ألفي ان عقد العمل الفردي يتساوى ا   

( 3/ 74يرتب التزام على كل من طرفيه تجاه الطرف اآلخر ألنه بمقتضى المادة )

من القانون المدني العراقي )يصح أن يرد العقد على عمل معين أو على خدمة 

 معينة(.

أنه )كل جهد / خامسا ( من قانون العمل النافذ عرفت العمل ب1كما ان المادة )       

ضي  إنساني فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر, سواء أكان بشكل دائم أم عارا

 أم مؤقت أم جزئي أم موسمي(.

وتفترض النظرية العامة للعقود في القانون المدني ان لطرفي العقد الحرية        

اماتهما رادتهما وتحديد التزإروط العقد وفي التعبير عن عند التعاقد ومناقشة ش

ادتهما, وعقد العمل ريل شروط العقد أو انهائه إالّ بإالمتقابلة وفي عدم جواز تعد

توفر حكام العامة بالنسبة لأللما تخضع له العقود األخرى من االفردي يخضع 

 ركان والشروط التي يتطلبها  القانون المدني ألنعقاد العقد بشكل عام.ألا

 أهلية طرفي عقد العمل الفردي

لم يورد قانون العمل النافذ نصوصا  خاصحة تحكم أهلية طرفي العقد, وبذلك        

 هلية.ألخضع للقواعد العامة التي تحكم افإن هذه األهلية ت

( من القانون المدني فإن )كل شخص أهل 93وعلى وفق ما تقضي به المادة )       

 للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها(.
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وعدم األهلية أو نقصها يتأثران وفقا  ألحكام القانون المدني بالسن, فهو يميز        

في هذا الشأن بين ثلث مراحل, أولها مرحلة عدم التمييز, وتبدأ باليوم األول لوالدة 

اإلنسان وحتى إتمامه السابعة من العمر, وثانيها مرحلة التمييز وتبدأ باليوم األول 

من عمر اإلنسان وتنتهي بأكماله الثامنة عشر, وثالثها مرحلة  من السنة الثامنة

 الرشد وتبدأ من اليوم األول من السنة التاسعة عشر من العمر.

ويعتبر القانون عديم التمييز, عديم أهلية األداء, وهو لذلك ال يستطيع أن        

هو يستطيع أن يباشر أي نوع من أنواع العقود. أما المميز فيعتبر ناقص األهلية, و

العقود الضارة ضررا  محضا   ايباشر من العقود ما كان نافعا  نفعا  محضا  فقط, أم

فإنه ال يستطيع مباشرتها في حين تنعقد العقود الدائرة بين النفع والضرر موقوفة 

هليته أما لم تتأثر  - على إجازة الولي. أما من بلغ سن الرشد فيعتبر كامل األهلية

هلية كما نعلم أليباشر العقود جميعا . وعوارض ا , ويكون له أن -بأحد العوارض

والسفه والغفلة, حيث تؤدي هذا العوارض رغم بلوغ سن الرشد إلى  العتهالجنون و

 انعدام األهلية أو نقصها.

وحيث ان عقد العمل من عقود المعاوضة, لذلك فهو يعتبر من العقود الدائرة         

ليه ال يمكن أن يباشره عديم التمييز, أما المميز فإن له أن بين النفع والضرر, وع

 يباشره, إالّ أنه ينعقد موقوفا  على إجازة الولي.

على أنه البد من ملحظة أنه إذا كان المميز طرفا  في عقد العمل بأعتباره        

صاحب عمل فإن هذا الحكم ال يعمل به إذا كان المميز مأذونا  له بالتجارة. حيث 

 يعتبر المميز المأذون له بالتجارة بمنزلة الراشد.

أما إذا كان المميز طرفا  في عقد العمل بأعتباره عامل , فإن هذا العقد ينعقد  

موقوفا  على إذن الولي, إذا كان الحدث قد بلغ السن المحددة في قانون العمل التي 

فإن العقد يقع باطل  يجوز فيها اشتغال الحدث. أما إذا كان الحدث دون هذه السن 

 لمخالفته قاعدة قانونية آمرة.

ورغم ان القاعدة العامة في التعاقد تقتضي أن يكون المتعاقد سواء أكان عامل         

 هذه القاعدة لها تطبيقهلية إالّ ان ألكامل ا - في عقد العمل ـاحب عمل أم ص

فع السن المسموح ر قوى العاملة في سوق العمل ألنانعكاسات سلبية على حجم ال

لة وارتفاع نسبة من يحتاج إلى لى انخفاض حجم القوى العامإفيه العمل يؤدي 

في  الألفراد ذكورا  واناثا  ان يعملوعالة في المجتمع ولهذا سمح المشرع العراقي إلا

عمال واعتبارا  ألدة العامة في بعض اهليتهم استثناء  من القاعأسن مبكرة قبل اكتمال 

 حداث.ألذلك في األحكام الخاصة بتشغيل ا( سنة كما بينا 17و 16و 15من سن )



93 

 

 

 التراضي على عقد العمل

حداث أثر قانوني, ولكي يكتسب أاضي قانونا , اتفاق إرادتين على يقصد بالتر       

التراضي مثل هذا الوصف البد من التحقق من وجوده وصدوره عن إرادتين 

 وهرية.عه على المسائل الجوصحيحتين ووق

 وجود التراضي

يتحقق وجود التراضي في عقد العمل كغيره من العقود بتطابق إرادتي        

ويقتضي هذا أن يلتقي  طرفيه, وفقا  للقواعد العامة المقررة في القانون المدني.

 اإليجاب البات الصادر عن صاحب العمل أو العامل بقبول الطرف اآلخر.

نقاشات بصدد األسلوب الذي يتبعه أصحاب العمل في وي ثار في هذا اإلطار        

اإلعلن عن حاجتهم إلى عمال وفقا  لشروط معينة, يقوم االختلف هنا بشأن تكييف 

هذا اإلعلن على أنه إيجاب بات أم ال ؟ إذ يتوقف على البت في هذه المسألة تحديد 

أما إذا قلنا بخلف ذلك,  الطبيعة القانونية لما سيترتب على قبول العامل انعقاد العقد,

 فإن العقد ال ينعقد بهذا القبول.

ويرى البعض أن الوصف الصحيح لهذا اإلعلن هو )دعوة للتعاقد(, تخضع        

( من القانون المدني, وعليه فإذا عرض أحد العمال 80لألحكام الواردة في المادة )

يصدر عن العامل يكيف العمل بالشروط التي سبق أن أعلنها صاحب العمل, فإن ما 

 قانونا  على أنه إيجاب بات صادر عن العامل, إذا قبله صاحب العمل انعقد العقد.

العمل في أن يرفض  إال أن التساؤل في الفقه يدور حول مدى حرية صاحب       

ه إليه من العامل, ما دام قد عرض على الجمهور التعاقد بالشروط اإليجاب الموج

 أعلنها.التي سبق أن 

هناك رأي يذهب إلى أن صاحب العمل حر في أن يقبل التعاقد مع العامل أو        

يرفضه, لذ ال يمكن إجباره على التعاقد, غير أن هذا ال يعني الخروج على ما 

تقضي به القواعد العامة بشأن مسؤولية صاحب العمل عن تعويض العامل في هذه 

 ة التقصيرية.الحالة, متى توافرت أركان المسؤولي

وحيث أن عقد العمل من العقود الرضائية, فإنه ينعقد بالتقاء اإليجاب بالقبول        

 دون اشتراط أية شكلية, ولهذا ال تشترط الكتابة النعقاده.
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)اإلكراه والغلط ويشترط ان يكون عقد العمل خاليا  من عيوب اإلرادة        

كام خاصة بهذه العيوب, فيتم حأتوي على ن( وقانون العمل ال يحبوالتغرير مع الغ

 حكام القانون المدني التي تسري على جميع العقود.أ تطبيق

 التراضي على المسائل الجوهرية في العقد

/ أوال ( من قانون العمل النافذ, أن 37أجاز المشرع العراقي بموجب المادة )       

المتمثلين بصاحب العمل والعامل, و تحريريا , بأتفاق طرفيه أقد العمل شفهيا  يبرم ع

وفي حالة عقد العمل المكتوب يتولى صاحب العمل تنظيم عقد العمل كتابيا  ومحررا  

بثلث نسخ موقع عليها من قبله ومن قبل العامل, ويحتفظ كل منهما بنسخة وتودع 

حد بال -استنادا  للنص نفسه -النسخة الثالثة لدى الدائرة, ويجب أن يتضمن عقد العمل

 البيانات اآلتية: ,األدنى

 اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه. -1

 قامته وجنسيته.إاريخ ميلده ومؤهله ومهنته ومحل اسم العامل وت -2

 طبيعة ونوع العمل ومدته وتاريخ بدئه. -3

ية مزايا أو مكافئات يستحقها العامل بموجب شروط العمل النافذة أاألجر و -4

 جر المتفق عليه.وطريقة وموعد ومكان أداء األ

 ساعات العمل وطريقة تقسيمها. -5

يفهم من نص المادة أعله, ان المشرع العراقي أوجب تضمين عقد        

العمل, سواء أكان شفهيا  أم تحريريا , عددا  من البيانات التي ذكرها, وال يوجد 

رد نما وإلعقد العمل التي أوجبها المشرع  أدنى شك في ان ما تم ذكره من بيانات

تفاق على بعض التفصيلت, في حدود إلسبيل المثال وال يوجد ما يمنع اعلى 

األمور  الا إطرفي عقد العمل ال يتناول عادة  فالتراضي بين .النظام العام واآلداب

الجوهرية وهي )العمل المطلوب, ومقدار األجر الذي يحصل عليه العامل, ومدة 

 العقد(.

 تفاق عليها صراحة أو ضمنا  الإلفإن عدم اا شروط العقد األخرى, أم       

السكوت عن تنظيمها اتفاقا  يعني انصراف  يؤثر في صحة انعقاد العقد, ألن

إرادة طرفي العقد إلى التزام حكم القانون فيها, مع اإلشارة إلى أن إرادة 

الطرفين تتقيد في تنظيم هذه الشروط بعدم األنتقاص من الحقوق المقررة للعامل 

خلف ذا قام إتفاق على ما يزيد على ذلك. وإلا في القانون, مع بقائها حرة في

ي فيها طبقا  لطبيعة تفاق عليها, فإن المحكمة تقضإلى المسائل التي لم يتم اعل

 حكام القانون والعرف والعدالة.ألالمعاملة و
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 عقد العمل تحت التجربة

األصل في عقد العمل الفردي ان يكون باتا  منذ البداية, ولكن قد يرى        

لعمل حتى يتأكد ان العقد يحقق المتعاقدين أو أحدهما عدم االرتباط نهائيا  بعقد ا

مصلحته, فيتفق المتعاقدان على مدة اختبار أو تجربة يستطيع صاحب العمل أن 

حية العامل ويمكن للعامل أن يتعرف على ظروف العمل لد فيها من صيتأك

 وتناسب األجرة مع طبيعة العمل في هذه المدة.

ربعة أعرض ألمور تحت التجربة يتطلب التوالكلم عن عقد العمل        

 نتناولها تباعا :

 المقصود بعقد العمل تحت التجربة. -أوال  

 شروط عقد العمل تحت التجربة. -ثانيا  

 الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة. -ثالثا  

 انهاء عقد العمل تحت التجربة. -رابعا  

 

 .أوال: المقصود بعقد العمل تحت التجربة

ه اتفاق بين العامل وصاحب العمل تحت التجربة بأنيمكن تعريف عقد        

تعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى صاحب العمل تحت التجربة لمدة يالعمل 

 معينة, للتأكد من مدى صلحيته للعمل المطلوب ومدى ملئمة العمل للعامل.

فعقد العمل تحت التجربة يتحقق بأتفاق الطرفين على أن يعمل أحدهما        

وإدارته لقاء أجر, بيد أن هذا مل( تحت إشراف اآلخر )صاحب العمل( )العا

تفاق ليس باتا , وإنما لكل منهما مدة من الزمن يستطيع فيها أن يمضي في إلا

 العقد فيصبح باتا  أو يكتفي بالتجربة فينقضي العقد.

ويلحظ انه قد يفهم ان شرط التجربة يقتصر على تحقيق مصلحة صاحب        

العمل, إالّ أن شرط التجربة يحقق مصلحة العامل أيضا  بجانب مصلحة صاحب 

العمل, وتتمثل هذه المصلحة في ان العامل يتأكد في فترة التجربة من ظروف 

ل, وكذلك صفات صاحب العمل العمل ومدى مقدار مناسبة األجر للجهد المبذو

 .وطباعه
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 .ثانياا: شروط عقد العمل تحت التجربة

 : ار العقد تحت التجربة ثلث شروطعتبإليشترط        

 : ن تكون مدة التجربة محددةأول: ألالشرط ا

ختبار مدة محددة, تقتضيها التجربة وتتناسب معها يتحقق إلفللتجربة أو ا       

فيها أطراف العقد, كل لما يصبو إليه, وبمقتضى ذلك يجب أن تكون قصيرة, إذ 

زاماته واعطائه وتسمح له بالتخلص من بعض التإن اطالتها تخدم صاحب العمل 

 خطار أو مكافاة.إالحق بالفسخ دون 

وتحديد مدة عقد التجربة يترتب عليه نتيجة, هي انه إذا استعمل صاحب        

العمل حقه في فسخ العقد في المدة المحددة فإن الفسخ ي عد مشروعا , أما إذا فسخ 

, فإن الفسخ ي عد غير مشروع, ألن العقد بعد العقد بعد ذلك, أي في المدة الزائدة

ثامَّ يخضع للقواعد مرور المدة المحددة يعد عقدا  باتا , أي عقد عمل عادي, ومن 

 نهاء.إلالعامة في ا

وألهمية المدة نجد ان تشريعات العمل الحديثة تضع حدا أقصى لمدة        

المدة في الغالب ال تزيد  التجربة ال يمكن تجاوزه وإالّ أصبح العقد باتا . وهذه

على ثلثة أشهر, وذلك قطعا  لدابر تحايل صاحب العمل على القانون, وحتى ال 

 طالة هذه المدة تحقيقا  لمصلحته.إفي استخدام الحق بأستغراقه في  يكون متعسفا  

تقل عن  ختبار يتيح للطرفين أن يتفقا على مدةإلوتحديد حد أقصى لفترة ا       

ختبار, يصب في مصلحة إلتفاق الذي يقصر فترة اإلن مثل هذا اهذا الحد أل

ختبار فترة إلتفاق على وضع العامل قيد اإلامل, ومن ثم يكون جائزا . أما االع

ويؤدي بطلئه إلى  أطول, فإنه ي عد شرطا  باطل  لمخالفته لقاعدة قانونية آمرة,

غفل أررها القانون كحد أقصي, أما إذا ختبار محددة بتلك التي يقإلاعتبار مدة ا

الطرفان تحديد مدة التجربة, مع النص صراحة في العقد على أن العامل قيد 

التجربة, فإن هذا يفسر على أنهما قصدا  التزام الحد األقصى لهذه المدة المقررة 

 في القانون.

ا ( من / ثاني37وقد حدد المشرع العراقي مدة التجربة بموجب المادة )       

( أشهر من تاريخ 3قانون العمل النافذ, بحد أقصى, وذلك بأن ال تزيد على )

مباشرته العمل, وال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى 

 صاحب العمل نفسه.



97 

 

دنى المقرر أللعامل في مدة التجربة عن الحد اجر اأن ال يقل أالشرط الثاني: 

 لألجور:

بل  التشريعات بوجوب النص على أجر العامل أثناء مدة التجربة, لم تكتف       

تفاق إلرر لألجور. ومن ثامَّ ال يجوز ادنى  المقألاشترطت أن ال يقل عن الحد ا

ر ي عد مورد رزق العامل على أجر يقل عن الحد األدنى المقرر لألجور ألن األج

 ن لم يكن الوحيد.إالرئيسي 

ره, ان العامل يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها وفضل  عما تقدم ذك       

العامل العادي وذلك بأعتبار ان عقد العمل تحت التجربة هو عقد عمل عادي 

وان العامل خلل هذه المدة, هو عامل بالمعنى الصحيح المقصود بقانون العمل 

ناء حق طبقا  لنص المادة )األولى/ سادسا ( من قانون العمل العراقي النافذ باستث

 الفسخ الذي يجيزه القانون في هذه المدة. 

متالك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إالشرط الثالث: عدم 

 إليه.

 

  

 

ا: الطبيعة القانونية لعقد العمل تحت التجربة:  ثالثا

 اختلف الفقه في تكييف عقد العمل تحت التجربة:       

بأن هذا العقد معلق على شرط واقف قوامه نجاح  لى القولإ ,فذهب رأي       

عتباره معلقا  على شرط إعلى عقد البيع بشرط التجربة, ب التجربة, وذلك قياسا  

 واقف.

غير أن هذا الرأي تعرض لسهام النقد, فقياسه على البيع بشرط التجربة        

قود الفورية, فإنه ي عد قياسا  مع الفارق, فإذا كان هذا التكييف يتفق مع طبيعة الع

جربة الذي يختلف عن طبيعة العقود المستمرة التنفيذ, ومنها عقد العمل تحت الت

برامه في مدة التجربة, بمعنى ان العامل ملزم إيرتب آثاره منذ تاريخ 

 بااللتزامات التي يلتزم بها كافة, وكذا صاحب العمل ملزم بالتزاماته كافة.
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فقه, فيرى أن هذا العقد معلق على شرط فاسخ أما الرأي الغالب في ال       

يتمثل في عدم صلحية العامل للعمل المطلوب, فإن تحقق الشرط في مدة 

التجربة, جاز لصاحب العمل فسخ العقد بغير أثر رجعي, أي ليس للفسخ أثر 

على االلتزامات التي نفذت, وذلك ألن عقد العمل من عقود المدة التي ي عد الزمن 

 ا  جوهريا  والمستثناة من مبدأ األثر الرجعي.فيها عنصر

ا: إنهاء عقد العمل تحت التجربة  : رابعا

/ 37عمل بموجب المادة )وقد أجاز المشرع العراقي صراحة لصاحب ال       

نهاء العقد في مدة التجربة إذا تبين له عدم صلحية العامل ألداء العمل, إثالثا (, 

نهاء إقل من تاريخ أل( سبعة أيام في ا7قبل )شريطة أن يخطر العامل بذلك 

 العقد.

وتقدير صالحية العامل ألداء العمل, يختص به صاحب العمل, وهو في        

 هذا التقدير في رأي القضاء الفرنسي ال معقب عليه.

في حين يرى الفقه وبعض القضاء في مصر أن صاحب العمل يتقيد في        

ف في بما تتقيد به الحقوق عموما  من وجوب عدم التعساستعمال حقه في اإلنهاء 

نهاء لسبب ال يرتبط بصلحيه التجربة, أو قصد منه إلاستعمالها, فإذا كان هذا ا

تحقيق مصلحة غير مشروعة, فإن اإلنهاء يكون غير مشروع, ويلتزم من أقدم 

عليه بتعويض الطرف اآلخر عن الضرر الذي لحقه.على أن يشمل هذا 

 ما لحق العامل من خسارة, وما فاته من كسب. التعويض

 بطالن عقد العمل

لم يتناول قانون العمل نصوصا  خاصة تعالج موضوع بطلن عقد العمل        

واآلثار الناشئة عنه, وإنما أورد بعض اإلشارات إلى الحاالت التي يعدها باطلة, 

نص على انه: ) إذا ( من قانون العمل النافذ والتي ت102وتحديدا  في المادة )

حكام ألعمل وحدث ال يجوز تشغيله بموجب وجدت علقة عمل بين صاحب ا

ه المتفق عليها وبتعويضه في حال جورأالقانون يلتزم صاحب العمل بدفع  هذا

 و من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ(.أثناء العمل أصابته إ

بطلن العقد, فإن العقد الباطل  حكام القانون المدني بشأنأوبالرجوع إلى        

 (.138/1ال ينعقد, وال يفيد الحكم أصل  المادة )

على أنه إذا تضمن عقد العمل شرطا  يخالف قاعدة آمرة في قانون العمل,        

نتقاص من حقوق العامل المقررة في إيث كانت هذه المخالفة تنطوي على بح
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ينعقد صحيحا , ويبطل الشرط المخالف القانون, فإن هذا العقد ال يبطل كله, بل 

 للقانون وحده.

ولهذا إذا كان العقد قد نفذ, وكان باطل , وجب إعادة الطرفين إلى الحالة        

التي كان عليها قبل التعاقد, فإذا كان هذا مستحيل , جاز الحكم بتعويض عادل. 

 ( من القانون المدني.138/2المادة )

ا فيها عقود المدة, ومنها عقد المتقدم على جميع العقود, بموينطبق الحكم        

يجار وعقد العمل, في عدم البطلن قدرته على إنتاج آثاره, ليس بالنسبة إلا

للمستقبل فقط, وإنما بالنسبة إلى الماضي أيضا , وبهذا يختلف البطلن عن الفسخ 

 الذي ال يكون له أثر رجعي.

دئ على عقد العمل, أن ي عاد طرفاه في حالة ومقتضى تطبيق هذه المبا       

ذا كان الطرفان لم ينفذا هذا العقد, فإن هذا إإلى ما كانا عليه قبل التعاقد, فبطلنه 

ال يثير صعوبة, أما إذا كانا قد نفذا االلتزامات التي ترتبت عليهما بموجب العقد 

التعاقد يكون مستحيل , الباطل, فإن إعادتهما في هذه الحالة إلى ما كانا عليه قبل 

إذ ليس في مقدور صاحب العمل أن ي عيد الجهد الذي قدمه إليه العامل خلل فترة 

 تنفيذ العقد الباطل.

وإذا ما دخل عقد العمل الباطل حيز التنفيذ فستنشأ عنه علقة عمل واقعية        

 : معالجتها على وفق األسس اآلتية يستلزم

: إذا كان العامل قد قبض أجره مقدما  قبل القيام  لقبض األجر قبل تقديم العم -1

بتنفيذ عقد العمل, فيلزم برد األجر, تطبيقا  لقاعدة األثر الرجعي للبطلن 

عادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها إلك ينشأ التزاما  بالرد في سبيل وبذ

 قبل إبرام العقد.

لوضع يكون العامل قد قبض أجره : بموجب هذا ا التنفيذ المتبادل لعقد العمل -2

عن المدة التي نفذ فيها عقد العمل. ففي هذه الحالة ال يستطيع صاحب العمل 

ن يكون أياه من أجر. ألن مقتضى ذلك وجوب مطالبة العامل برد ما قبضه إ

سترداد متبادال  بينهما. وبما انه يستحيل على صاحب العمل ان يرد للعامل إلا

نشاط, لذا فهو ال يستطيع مطالبته برد ما سبق ان ما قدمه له من جهد و

 قبضه من مبلغ بموجب العقد الباطل.

يذ عقد العمل من قبل قيام العامل بتقديم العمل قبل قبض األجر: أما إذا تم تنف -3

ب العمل, وتقرر البطلن, ن يتم قبض األجر, من صاحأالعامل قبل 

يها قبل إبرام عقد العمل. عادة الطرفين إلى الحالة التي كانا علإفيفترض 
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وحيث إن األمر يكون مستحيل . لذا يقتضي الحكم بتعويض عادل للعامل. 

ثراء إلة, هي انيساس القاعدة المدأمن عمل, على  يكون معادال  لما قام به

 بدون سبب.

وإن مقدار التعويض الذي تحكم به المحكمة المختصة قد يكون هو األجر        

جر ألونا قد اتفقا على تحديد مقدار اذا لم يكإبين الطرفين. ف نفسه المتفق عليه

 فيصار إلى أجر المثل.

حكام أل, ال يبرر لصاحب العمل مخالفة اعلى أن تقرير بطلن عقد العمل       

اآلمرة الواردة في قانون العمل. بحجة بطلن هذا العقد. ألن هذه األحكام ما 

وال يتوقف وجودها على قيام عقد صحيح من وجدت إالّ لحماية الصالح العام. 

 عدمه. وإنما يرتهن وجودها بقيام علقة عمل تابع من عدمه.

تظل باقية بشأن خطأ العامل عن وبذلك فإن مسؤولية صاحب العمل        

 ضرار التي يحدثها العامل للغير خلل مدة تنفيذ العقد الباطل.ألا

قانون المدني قد ال تسعف أحيانا  لمعالجة وحيث إن االلتحاء إلى أحكام ال       

العمل العربية قد تنبهت لهذا  آثار عقد العمل الباطل. لذا فإن بعض تشريعات

مر, ورتبت على عقد العمل الباطل اآلثار نفسها التي تترتب على عقد العمل ألا

  .جتماعية واإلنسانيةإلحيح تحقيقا  لمقتضيات العدالة االص

خذ بهذه الفكرة, ولكن في أعراقي, فإنه هو اآلخر قد العمل الما قانون أ       

نطاق محدود, حيث رتب على العقد الذي يبرمه الحدث خلف القانون آثار العقد 

( من قانون العمل النافذ: )إذا وجدت علقة عمل 102الصحيح بقوله في المادة )

يلتزم  بين صاحب عمل وحدث ال يجوز تشغيله بموجب أحكام هذا القانون

العمل  صاحب العمل بدفع أجوره المتفق عليها, وبتعويضه في حال إصابته اثناء

 بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ(. أو من جرائه,
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 ثار عقد العملآ

عقد تبادلي ملزم )قد العمل, انه من عقود المعاوضة ان من خصائص ع       

رتب التزامات متقابلة  ,فإذا ما انعقد عقد العمل مستوفيا  ألركانه  وشرائطه (للجانبين

خرى تلقى على عاتق أو ,فهناك التزامات تلقى على عاتق العامل ه,على طرفي

لى جانب ذلك ينبغي مراعاة ان االلتزامات التي تلقى  على عاتق إو .صاحب العمل

ذ , إوقد يفرضها القانون ,في قيامها رادةإلن بمناسبة هذا العقد قد تتدخل االطرفي

والتقيد بها على الرغم من  ,حيان التزامات يتعين الخضوع لهاألي بعض ايفرض ف

 .تفاق بشأنهاإلعدم ا

كما قد  ,حكام التي يوردها القانون قد ترد في القانون المدنيأليراعى ان او       

حكام الواردة في قانون ألويتضح في هذا النطاق ان ا. ترد في قانون العمل نفسه

جر بضمانات خاصة تكفل ألبأداء العمل وااللتزام بأداء ا ط تنفيذ االلتزاميالعمل تح

حكام قانون العمل تلقي على عاتق صاحب العمل التزامات ال أوان  ,دقة هذا التنفيذ

  .نظير لها في القانون المدني

  .رة من جهة صاحب العملثاآثار عقد العمل من جهة العامل وآلذلك سندرس        

 

 التزامات العامل

تزام بتأديته العمل االلهو ,صلي الذي يقع على عاتق العاملألان االلتزام ا       

مر ألنما تدور حول هذا االلتزام اإخرى ألوان كل االلتزامات ا ,المتفق علية بنفسة

نعالج فيها ى خرأصلي في فقرة ثم نفرد فقرة ألام االذي يستدعي معالجة االلتز

 .خرى المتفرعة عن مبدأ حسن النية في تنفيذ العقودألالتزامات العامل ا

 صلي على العامل بتأديته العملألااللتزام ا

ن أو ,بنفسةن يؤديه أو ,ن يؤدي العمل المتفق علية في العقدأيلتزم العامل ب       

دوات أنتاج وإلا ن يحرص على وسائلأو ,يبذل عناية الرجل المعتاد في تنفيذ العمل

 .ن يلتزم بطاعة صاحب العملأو ,العمل الموضوعة تحت تصرفه
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 .......... تباعا   اتااللتزام هوسنتناول هذ       

 

 داء العمل المتفق عليه في العقد :أ: والا أ

ذا لم يحدد نوع العمل إف ,دقفي الع هن يؤدي العمل المتفق عليأيلتزم العامل ب        

ساس ال ألوعلى هذا ا ,نهيللتعين التزم العامل بأدائه بعد تعي قابل  في العقد وكان 

ذلك موافقة صاحب العمل لبل يلزم  ,بإرادته المنفردة هن يغير عملأيجوز للعامل 

بعمل يختلف عن العمل  لزام العاملإابل ال يجوز لصاحب العمل وبالمق ,يضا  أ

فيحق لصاحب  نا  ختلف في العمل ليس بيا إلذا كان اإما أ .نا  اختلفا  بيا  هالمتفق علي

 .العمل تكليف العامل به

من قانون /أ (  ثانيا  / 42)شرع العراقي بموجب نص المادة وقد نص الم        

 هن يؤدي العامل بنفسأب صراحة بوجو 2015لسنة  (37)العمل النافذ رقم 

ل والتعليمات قانون العمحكام أمانة وفقا  لعقد العمل وأبدقة و الواجبات المنوطة به

 نظمة العمل بالمنشأة الصادرة عن صاحب العمل. أتنفيذه ولوالقرارات الصادرة 

داء أذا كان لصاحب العمل تغيير مكان إيرتبط بهذا الموضوع التساؤل عما و       

ن أدون  ,خر يملكه صاحب العملآلى مشروع إن ينقل العامل أوذلك ب ,العمل

 .و نوعهأالنقل على تغيير في طبيعة العمل ينطوي هذا 

نقل العامل متى ليس لصاحب العمل  هنأونجيب على هذا التساؤل بالقول ب        

ستدل على أ  لك متى نه ال يملك ذأكما  ,داء العملألمكان  صريحا   ا  تضمن العقد تحديد

ل عند كون لصاحب العمن ال يأك ,وجود مثل هذا التحديد ضمنا  من واقع الحال

ال  هنإف ,خرآبعد ذلك مشروع مماثل في مكان  أنشأذا إف ,مشروع واحد ىالتعاقد سو

ن فتراض بأن نية الطرفيإمكان إل , - دون موافقته -ه ليإيكون له نقل العامل 

ن يؤدي العامل عمله في المشروع القائم عند أانصرفت ضمنا  عند التعاقد على 

  .هذه الحالة ينطوي على تعديل العقد باإلرادة المنفردةن النقل في إف  . وحينئذٍ التعاقد

ن لصاحب العمل بموجب هو ا ,استثناء من مبدأ عام الا إن ما تقدم ليس أغير        

ينطوي  أالا على  ,ن يعيد تنظيم العمل في المشروع وفقا  لما يراهأ ,دارةإلسلطته في ا

 ,مشروع من مشروعاته أي لىإن ينقل عماله أكون له لك يوبذ ,تعسفاللك على ذ

 بهم. ا  لم يلحق هذا النقل ضرر اذإ

ا  لتزام العامل بأداء الداء العمل بنفسة )الطابع الشخصي ن يقوم العامل بإ: أثانيا

 العمل(
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ن إف هوعلي ,نه التزام ذو طابع شخصيأميز التزام العامل بإداء العمل بيت       

   .الوفاء من غير المدين يزتي تجالوفاء به ال يخضع للقاعدة العامة ال

نه ) يلتزم العامل بأن يؤدي بنفسه أولذلك نص قانون العمل صراحة على         

أ ( من قانون العمل /  ثانيا   / 42( المادة )  ....الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة

  .النافذ

 ...ويترتب على الطابع الشخصي اللتزام العامل بأداء العمل ما يلي         

ن أنه ال يجوز للعامل إعليه فو ,أنه ال يقبل الوفاء من غير المدين ) العامل ( -1

افقة ذا تم ذلك بموإ إالا  ,ن يستعين بغيره في ادائهأوال  ,نيب غيره في تنفيذ العملي  

فصاحب  ,ن شخص العامل محل اعتبار عند التعاقدأومرد ذلك إلى  ,صاحب العمل

التي تجعله في تقدير , صفاته المميزة األخرىالعمل قد راعى مهاراته وأمانته و

 . صاحب العمل كفؤأ للقيام بالعمل المطلوب

دون أن  ,لى انتهاء العقدإتؤدي , أن استحالة تنفيذ العامل التزامه بصورة نهائية -2

كما أن وفاة العامل  .لتزامحدا  محله في تنفيذ االأم العامل في هذه الحالة بأن يحل يلز

  /أوال   / 43المادة )  .ال ينتقل التزامه بأداء العمل إلى ورثتهو ,نتهاء العقدإتؤدي إلى 

 أ ( من قانون العمل النافذ.

على النحو الذي  ,إذا كان األصل أن شخصية العامل محل اعتبار في العقدو -3

ليست كأصل عام  - على العكس من ذلك - ن شخصية صاحب العملأ إالا  ,تقدم

وبذلك فقد قرر القانون أن عقد العمل ال ينتهي بسبب وفاة صاحب . محل اعتبار

بذلك يبدو جليا  و .ذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العملإ إالا  ,العمل

حيث عده ذا طابع  ,الفارق في نظرة المشرع إلى التزام كل من طرفي علقة العمل

بالنسبة لصاحب  - استثناء – في حين عده كذلك ,النسبة للعامل كمبدأ عامشخصي ب

 .ج ( من قانون العمل النافذ /أوال  /- 43ل المادة ) العم

 . فيجوز الخروج عليها باتفاق صريح ,أن األحكام السابقة ليست من النظام العام -4

 

ا :ان يبذل العامل من العناية في تأدية العمل ما   . يبذله الشخص المعتادثالثا

له ذيبأديته للعمل ما ينص قانون العمل النافذ على الزام العامل بأن يبذل في ت       

ن على العامل بموجب هذا المعيار يتعيو )أ /ثانيا   / 42المادة ) . الشخص المعتاد

, وال عتيادي متوسط الحرصما يبذله الشخص اإل ,الحرصأن يبذل من الجهد و
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بأن كان , خل العامل بالتزامه هذا, فإذا أن يهبط اداؤه دون هذا المستوىأيقبل منه 

عد مخل  نه في هذه الحالة ي  , فإحرصه دون مستوى حرص الشخص المعتاد

 . يسأل عن تعويض صاحب العمل عن هذا اإلخلل, وبالتزاماته التعاقدية

ة التي درجة العنايشك في ان الغالب من الحاالت ان ال يتحدد في العقد وال       

األمر الذي يجعل هذه العناية  ,ثناء تأدية العمل المتفق عليهأيلتزم العامل بأن يبذلها 

ن المتعاقدين أيلحظ , وفي الوقت نفسه .هي عناية الرجل العادي وهو األصل

ن يكون أويستوي  ,كبر أو الرضا بعناية أقلأتفاق على درجة عناية إليملكان ا

رادة إلك من الظروف الدالة على اتجاه اويستخلص ذل ,و ضمنا  أتفاق صراحة إلا

 .إلى المعنى المقصود عند التعاقد

حوال يكون العامل مسؤوال  عن تعويض صاحب العمل إذا كان ألجميع اوفي         

 .أو دون درجة العناية المتفق عليها ,أداؤه دون درجة عناية الشخص المعتاد

يتصرف فيها العامل في استغلل الوقت المحدد  تعد الطريقة التيو        

ساسية التي تقاس بها درجة الحرص التي يبذلها في ألحد المظاهر اأ ,العمل ألداء

على هذا فقد اعتبر القضاء الفرنسي إخلال  من العامل بدرجة العناية و ,أداء العمل

 ج. نتاإلاطؤه في العمل بهدف تقليل اتب ,المطلوب منه بذلها

ه ( من قانون العمل  /ثانيا   / 42الزمت المادة )  يضا  أومن هذا المنطلق        

النافذ العامل ) االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف وفترات الراحة حسب ما 

ن أتريد التعبير عن فكرة  ,ينص عليه نظام العمل ( وهذه الفقرة بصياغتها هذه

عامل في العناية التي يبذلها على نزول الينطوي  ,التفريط بأي جزء من وقت العمل

 .دنى من حرص الشخص المعتادألى درجة , إداء العملأفي 

ك ( من قانون العمل  /ثانيا   / 42يضا الزمت المادة ) أتجاه إلوفي هذا ا        

على و ). للغير في الساعات المخصصة للعمل النافذ العامل ب ) أْن ال يؤدي عمل  

أنه على  إالا  ,عتقاد بأن ما حظره النص ال يستقيم من الناحية العمليةإلالرغم من ا

ن يكون أحدى صور تفريط العامل بوقت أفتراض إمكان تحقيقه فهو ال يعدو ا

 . وذلك بتخصيصه لغير أغراضه ,العمل

ا : التزام العامل بإطاعة أوامر صاحب العمل  . رابعا

ان التزام العامل بواجب اطاعة صاحب العمل ينبع من مبدأ التبعية القانونية        

 .ول اطاعته بهذا الصددألويوجب على ا ,دارةإلشراف واإلالذي يعطي للثاني حق ا

 . أ ( من قانون العمل النافذ /ثانيا   / 42المادة ) 
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تعلقة بتنفيذ وال يقتصر التزام العامل على اطاعة أوامر صاحب العمل الم       

و رئيس القسم أمن وكيله  مر صادرا  أليلتزم العامل بذلك حتى لو كان ابل  ,العمل

 .الذي يعمل فيه العامل

وامر وواجب ألصدار اإان سلطة صاحب العمل في  ,والجدير باإلشارة إليه        

  : روضة على العامل مقيدة بعدة قيود هيفالطاعة الم

تكون األوامر الصادرة للعامل تخالف الشروط الجوهرية في العقد  الا أ القيد األول :

فيذ العمل المتفق عليه في ن تتعلق بتنأو ,أو التفصيلية التي تهم العامل بصفة أساسية

حد أامل تخالف وامر الصادرة للعألا ذا كانتإو .و في النظام الداخلي للعملأالعقد 

و كانت ال أساسية أيهم العامل بصفة  ثانويا   و شرطا  أالشروط الجوهرية في العقد 

متناع إلن العامل له حق اإلى العامل فإساءة إللى تحقيق صالح العمل بل اإتهدف 

  .بالتزامه وامر وال يعد مخل  ألعن اطاعة مثل هذه ا

وامر صاحب العمل تعريضه ألطاعة العامل إن ال يترتب على أ:  لقيد الثانيا

كما لو  ,هذه األوامر في الحدود التي ال تعرض العامل للخطرن تكون أي أ ,للخطر

في  ا  مرأصدر صاحب العمل أذا إما . أيل للسقوطآالعمل داخل بناء  هليإطلب 

وامر ألن العامل ملزم بإطاعة هذه اإف ,الحدود التي ال يترتب عليها ضرر للعامل

مر الذي يجيز ألا ,امهالتزب اعتبر العامل مخل   الا إالعمل و مادامت تتعلق بتنفيذ

لى حد الفصل دون إالذي قد يصل  ه,علي لصاحب العمل توقيع الجزاء التأديبي

 .اشعار

و أحكام القوانين المعمول بها أل مر صاحب العمل مخالفا  أن ال يكون أ : القيد الثالث

نتاج سلعة إو أ ,نتاجإلب غش في احد العمال بارتكاأن يكلف أاآلداب العامة, ك

 .للمواصفات المقررة من الجهات المختصةمخالفة 

لى حياة إالعمل بالحدود السابقة ال تمتد  وامر صاحبأن أ ,وينبغي ان يلحظ       

ى بالقدر الذي يؤثر فيه هذا السلوك عل الا إ ,و سلوكه الشخصيأالعامل الخاصة 

طار إلعمال خارج هذا األشاء من ان يباشر ما يأسمعة العمل, بحيث يكون للعامل 

باستثناء الحالة التي يكون فيها لسلوك  ,ن يكون لصاحب العمل حق مساءلتهأدون 

 .العامل خارج نطاق العمل, تأثير سلبي على العمل ذاته

ا   .لتأدية العمل هليإشياء المسلمة أل: التزام العامل بالحفاظ على ا خامسا

ي شيء أو أو ملبس أالت آو أو مواد أدوات أقد يسلم صاحب العمل للعامل         

على العامل بالمحافظة على من هذا القبيل له علقة بعمله الذي يؤديه, فيقع التزام 
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ب( من قانون /  ثانيا  / ٤٢) مادةوهذا ما تنص علية ال ه.ليإشياء المسلمة ألهذه ا

على ممتلكات صاحب  الحفاظ  -... ب يلتزم العامل العمل النافذ والتي تقضي بانه )

وراق أو أو سندات أي سجلت أفي عهدته وعدم االحتفاظ لنفسة ب ةالعمل الموضوع

 .)تخص العمل

و تضررت لسبب غير راجع أشياء ألذا هلكت هذه اإويترتب على ذلك انه        

 أصابها الضرر بفعل خطأو أذا هلكت إما أل العامل عن ذلك, ألى العامل فل يسإ

عنها, والمعيار  و تأديبيا  أ ل مدنيا  أن العامل يسإف يسيرا   ال  هماإارتكبه العامل ولو كان 

  .معيار الشخص العادي هو المعتمد في ذلك

ن إهماله في ع ,لك يرى جانب من الفقه ان العامل يعفى من المسؤوليةومع ذ       

 ,فيه من المسؤوليةشياء في حالة وجود عرف في المهنة يعألالمحافظة على هذه ا

لى إثناء تقديمها أواني ألذا كسر بعض اإهو الحال بالنسبة لعامل المقهى  كما

حفاظ على هذه األدوات لى ان التزام العامل بال. ويذهب جانب آخر من الفقه إالزبائن

ليس بتحقيق نتيجة, ولطرفي العقد أن يتفقا على خلفه بذل عناية وهو التزام ب

 .صراحه أو ضمنا  

التي يستخدمها العامل ليست  دواتألذا كانت المواد او اإوعلى سبيل المثال        

ء القيام ثناأنت بالخطر الذي يتعرض له العامل ذا ما قورإكبيرة  ةهميأ ذات

د. وفي الحالة التي تكون المواد كتفاء بعناية الرجل المعتاإليمكن ا هنإباستعمالها, ف

نة يمكن لصاحب العمل إو تكلفة عالية, فأللعامل ذات ثمن كبير  و األجهزة المسلمةأ

 . نكثر مما يتطلبه القانوأروط التي تفرض على العامل عناية ن يضع الشأ

 حسن النية أعن مبد التزامات العامل المتفرعة

عام هو ضرورة تنفيذها بحسن نية.  أيسطر على العقود بصفة عامة مبد        

بالنظر لطبيعة  ة,هميأكثر ضرورة وأيبدو  ,والتزام هذا المبدأ في تنفيذ عقد العمل

مل بكامل ما ن يلتزم العاأذ يتعين إمل, وما تتميز به من طابع شخصي, علقة الع

 .حسن النية في صلتة بصاحب العمل أيوجبه مبد

ان مشروع  الا إ ,وقد استخلص الفقه والقضاء من هذا المبدأ جملة تطبيقات        

ورد فيه هذه التطبيقات في نصوص القانون باعتبارها أ قانون العمل اختار منهجا  

 .لمصلحة صاحب العمل التزامات يجب على العامل االلتزام بها تحقيقا  
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 حسن النية من التزامات على العامل أونعرض فيما يأتي ما يفرضه مبد

من قانون  )ج/  ثانيا  / ٤٢) المادة : سرار العملأ: التزام العامل بالمحافظة على والا أ

 .العمل النافذ

 :نها, غير أنه يمكن تعريفها بأسرار العملأل لم يضع المشرع العراقي تعريفا          

و أمانها وعدم افشائها بموجب العقد ة والتي يجيب كتأ)المعلومات التي تتعلق بالمنش

و من يمثله أو بناء على طلب صاحب العمل أو العرف أو تعليمات العمل أالقانون 

 ).ضرار بالمشروعإلذاعتها اإبحيث يترتب على 

حسن النية في  أسرار العمل ينبثق عن مبدأان التزام العامل بالمحافظة على        

سرار طرق أمشروع العمل يجعله على بينه من  فيمل اتنفيذ العقود, وان وجود الع

على مصالح  نه ان يؤثر سلبا  أسرار من شألان البوح بهذه ا, وسعار الكلفةأنتاج وإلا

ثناء أ  العامل من معلومات إلى انه ليس كل ما يصل الا إ .صاحب العمل ويهدد عمله

 ةالمعلومات غير معروفن تكون هذه أنما يجب إو سرارالعمل,أ عد واحدا  منعمله ي  

 من الطرق ينفي  ةطريق ةيأب  المعلومات ةذاعإن أويترتب على ذلك , لدى الكافة

 نها صفة السرية.ع

وال  ,ثناء عملهألى العامل إلومات تصل مع ةيأن أنه ال بد من القول, أ على       

سرار ألن تكون هذه اأشتراط إلسرار عمل, دون اأتعتبر  تكون معلومة لدى الغير,

يستفاد من  محدده القانون المدني, وهذا الحكعلى النحو الذي  -ة و تجاريأ ةصناعي -

سرار يطلع عليها أي أفشاء إ) عدم  والذي يلزم العامل بـ .طلق نص قانون العملإ

سرار العمل أفشاء العامل إن إومن ثم ف. ع.( ق ج/ ثانيا  /  45)المادة  .بحكم عمله(

 .لهذا النصي مجال كان يخضع أفي 

دالء العامل بمعلومات لجهات إفشاء ألسرار العمل, إال يعتبر  هنأكما         

 .طلعها على هذه المعلوماتإ ا  يجب عليه قانون ة,رسمي

  يستمر بعد انتهاء عقد العمل أيضا , ويرى جانب من الفقه بأن هذا االلتزام        

بتصرف صاحب عمل  ومات المعل حتى ال يقدم العامل على فسخ العقد ووضعوذلك 

في  ,يظل باإلخلص لصاحب العمل  أن االلتزام  خر من الفقه آويرى جانب    منافس.

معروفة و صارت تلك األسرار ذائعة  صة إذا خا لما بعد انتهاء العقد,  ,بعض الحدود

التزام  على صاحب العمل وحده ظل  وقفا   ذا ظلت تلك األسرار إف . العلمي بحكم التقدم  

هو مسألة موضوعية   ,فشاء لألسرار من عدمهإوتقدير ما يعد . العامل بها قائما  

 في تقديرها. ل محكمة الموضوع تستق
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من القانون  ( 99/2) طبقا  للمادة ,هذا خلل العامل بالتزامهإويترتب على        

 عن الضرر الذي لحقه. حق لصاحب العمل في التعويض   المدني,

  لصاحب العمل  تجيز ,النافذ  قانون العملمن )  ثاني /141) ما أن المادةك       

لى إلحاق إ دى أأسرار العمل  من  سرا    ىإذا أفش عقوبة الفصل على العامل  توقيع

 ضرر جسيم بصاحب العمل.

ا  ا / 42) المادة: والسالمة المهنيةلتزام العامل باتباع قواعد الصحة ا :ثانيا   ( / د ثانيا

 . .عق

يحقق أمن  ما من شأنه أن يقوم العامل بكل   أن  يقتضي مبدأ حسن النية          

أن يساهم  كما يقتضي أيضا    ,جنبه المخاطر التي قد تلحق بهيو وسلمة مكان العمل, 

دها القانون رووالتطبيقات التي أ .الكوارث التي يتعرض لها درءفي   ةمساهمة فاعل

 : ي مكان العمل ه قواعد الصحة والسلمة المهنية فيالعامل باتباع   اللتزام

أو تحت  نالزام العامل بعدم الحضور إلى مكان العمل وهو في حالة سكر بي   -1

  .من قانون العمل النافذ  و(/  ثانيا  / 42 المادة ) .تأثير المخدرات

مرجع هذا الحظر أن المسكرات والمخدرات تؤثر على قدرة العامل على و       

عليه شخصيا   يجعل سلوكه خطرا   ومما , هوتضعف  انضباط السليم لألمور,  التقدير

 .وقد يصيب بالضرر مصالح صاحب العمل  ,وعلى زملئه في العمل 

 ع.ذ( ق./ ا  ثاني/ 42) المادة .الزام العامل بعدم حمل السلح في مكان العمل -2

طبيعة   إذا كانت مكان العمل إالا يلزم القانون العامل بعدم حمل السلح في        

 له قانونا . ا  تقتضي ذلك ويكون مرخص عمله 

عن وجود السلح في مكان  ئلى الخطر الناشإ  هوواضح أن الحظر مرد       

صاحب العمل أو أحد  ضد   باستعماله  والخشية من قيام العامل  عامل, بحوزة ال العمل 

 واءألج الضروريين  باألمن والطمأنينة  و زملء العمل على نحو يخل أ رؤساء 

 .العمل

جتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل إلم العامل بعدم عقد االزا -3

هذا الحظر  والغرض من .عق. / ثانيا  / م (42دة )الما .والجهة النقابية المختصة

 يهدد أمنه العمل, داخل مكان   جتماعإمن المشاركة في تنظيم  هو عدم تمكين العامل

وحدد جهة   المرخص به, جتماعإلا رمن الحظ يستثنأ     وعلى هذا األساس وسلمته, 

 .الجهة النقابية المختصةصاحب العمل و :  ينتبإحدى اثن الترخيص 
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ا:   صالح صاحب العمل المادية إلى ما يلحق ضرراا م زام العامل بعدم تعريض تال ثالثا

  :ك هيصوراا لذلورد المشرع أوقد   ،بها

لنفسه بأي سجلت أو سندات أو أوراق تخص  ظحتفاالعامل بعدم اإل الزام -1

 / ثانيا  / ب ( من قانون العمل النافذ.42العمل. المادة )

ر راجع إلى احتمال إساءة استخدام وثائق العمل وأوراقه الحظ والسبب في هذا       

األخرى سواء من قبل العامل, أو بالتواطؤ مع الغير, أو ربما يكون ذلك بقصد 

تفويت فرصة على صاحب العمل بحرمانه من استعمال وثائقه في الوقت الذي يكون 

 .  بحاجة إلى استعمالها إحقاقا  لحق, أو حصوال  على مزية أو غير ذلك

أو آلة لم يكلف باستعمالها من قبل  أو جهازا   ةإلزام العامل بعدم استخدام ماكن -2

 .ل( من قانون العمل النافذ/  ثانيا  / 42المادة ) .صاحب العمل

أن مبررات هذا الحظر تكمن في أن استعمال العامل ما ذكره النص دون أن        

لعامل الماكنة أو أما أن يرجع إلى دوافع ذاتية إذ يستعمل ا ,باستعماله يكون مكلفا  

قدم العامل علي أن يا  أو ,العمل ةلمصلحته ال لمصلح تحقيقا   لةآلالجهاز أو ا

أو ربما يعرض  ,مما قد يعرضها إلى أضرار ,لذلك استعمالها وهو غير مؤهل فنيا  

فيها  حوادث قد يتسببة عن لى مخاطر ناشئإمل ذاته أو مكان العمل أو الغير العا

 .مل غيرالمؤهلاالع

لوكلء أو المقاولين متناع عن قبول أية عمولة أو غيرها من االتزام العمل باإل -3

مع صاحب العمل إالا بعلمه وموافقته, على أن توضع تلك األموال في المتعاقدين 

صندوق خاص وتوزع بالتساوي على العمال بإشراف صاحب العمل, وتعتبر تلك 

 / ثانيا  / ي ( من قانون العمل النافذ.42موال من متممات األجر. المادة )األ

هو أن قبول العامل ألية عمولة أو  ,أن سبب الحظر الوارد في هذا النص       

غيرها من الذين ذكرهم النص قد يؤدي في أغلب الظن إلى وقوع العامل تحت 

 . فيتم استغلله على حساب مصلحة صاحب العمل ,تأثيرهم

 :  عما تقدم ذكره يلتزم العامل بما يأتي وفضل         

 .ع.ح( ق/  ثانيا  /  42المادة ) .عدم التمارض بقصد التخلص من العمل -1

/   42بموافقه صاحب العمل المادة ) الا إم استقبال أي شخص في مكان العمل عد -2

 .ط( ق.ع/  ثانيا  
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هناك التزام يقع على عاتق  سابقا   هاإضافة إلى كل االلتزامات التي ذكرنا       

 :العامل أورده المشرع العراقي في القانون المدني وليس في قانون العمل وهو

 

 

 

 االلتزام بعد منافسة صاحب العمل

صاحب العمل بعد  ةمنع العامل من منافس لىتفاق عإليجوز من حيث المبدأ ا       

لحسابه  سواء اتخذت هذه المنافسة صورة إنشاء العامل مشروعا   ,انقضاء عقد العمل

ستقلل أو لدى قيام العامل بالتعاقد مع صاحب إلليمارس حرفته على وجه ا ,الخاص

وتظهر خطورة المنافسة بالدرجة األولى عندما  ,عمل آخر منافس لصاحب العمل

ما بحكم إ .األسرار الصناعية والتجارية لصاحب العمل على يكون العامل مطلعا  

 ا  كبيرا  فيها.ينفلمنشأته أو  اتصاله بزبائنه أو كان مديرا  

إلى دي ؤفقد ي ,على حرية العامل تفاق يمثل قيدا  إلإال أن قيام مثل هذا ا       

وحيث أن  ,لذا يقتضي معالجة الموضوع ,حرية العامل في العمل إلى األبد ةمصادر

بهذا الشأن مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في  قانون العمل لم يورد نصا  

اعت روشروط  ,القانون المدني التي تولت أمر تنظيمه على وفق ضوابط معينة

 ن واحد.آحة العامل ومصلحة صاحب العمل في مصل فيها

لقيود والشروط التي منه ا(  910  (نظم القانون المدني العراقي في المادة       

 هي : القيود وهذه  .تفاق على عدم المنافسةإليتقيد بها ا

 .القيود الخاصة بالعامل : أوالا 

ا   .القيود الخاصة بصاحب العمل : ثانيا

ا   .: القيود المتعلقة بنطاق حظر المنافسة ثالثا

ا   .: القيود الخاصة بالشرط الجزائي المقترن بشرط عدم المنافسة رابعا
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 .: القيود الخاصة بالعامل أوالا 

 ,وقد راعى المشرع في هذه القيود خطورة األثر الناشئ عن هذا االتفاق        

 :  ولهذا فقد اشترط ما يلي 

ورة لكي يتمكن من إدراك خط ,رشده وقت إبرام العقد أن يكون العامل بالغا   -1

 .تفاقإلالنتائج المترتبة على هذا ا

 .قتصادية تأثيرا  ينافي العدالةإلفي مستقبل العامل من الناحية ا تفاقإليؤثر ا الا أ -2

 .المطلق بعدم المنافسةلتزام العام وومقتضى هذا الشرط بطلن اال

للعامل عن هذا القيد الوارد على حريته في العمل يتناسب  ن يقرر العقد تعويضا  أ -3

ألن  ,عدم المنافسةلف هذا الشرط بطلن شرط خومقتضى ت ,مع مدى هذا القيد

تفاق إلنه إذا قرر اأ الا إ. تفاقإلإقرار حق العامل في التعويض با المشرع أراد به

فإن العامل يكون له أن يلجأ إلى  ,مع مدى القيد هال يتناسب في مقدار تعويضا  

  .تقدير التعويض بما يحقق هذا التناسب طالبا   ,القضاء

ا   .القيود الخاصة بصاحب العمل : ثانيا

حيث تكون  ال  إنون المدني أن هذا الشرط ال يصح يستفاد من نصوص القا       

وهذه المصلحة الجدية تتحقق حين يكون العمل  ,جدية فيه ةلصاحب العمل مصلح

طلع على سر إلمن معرفة عملء صاحب العمل أو امكنه ي   الموكول إلى العامل )

العامل له بعد  ةصاحب العمل من منافس ة(. ففي هاتين الحالتين يكون لخشي أعماله

فإن هذه الخشية ال  ,انتهاء العقد ما يبررها. أما إذا لم يكن عمل العامل يتيح له ذلك

أي شخص منافسة فإن هذه المنافسة ال تختلف عن  ,ذا نافسه بعد ذلكإف ,محل لها

 .جنبي لم يقم بعمل لمصلحة صاحب العمل هذاأ

لذا فإنه  ,ي المصلحة الجدية لصاحب العمل في هذا الشرطوفي هذه الحالة تنتف       

 .يقع باطل  

ا :  .القيود المتعلقة بنطاق حظر المنافسة ثالثا

سبق وأن أشرنا فيما تقدم إلى أن المنع المطلق من المنافسة ينطوي على        

 .وهذا يتعارض مع القواعد العامة في القانون ,إهدار تام لحرية العامل في العمل

ولهذا أوجب القانون المدني أن ينطوي شرط عدم المنافسة على حظر نسبي من 

على أن يكون  (/ ب  1/  910) فقد نصت المادة ,حيث الزمان والمكان والعمل
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على القدر الضروري لحماية  ,من حيث الزمان والمكان ونوع العمل القيد مقصورا  

 .مصالح صاحب العمل المشروعة

وعلى ذلك يقع  ,أن يكون المنع مؤقتا   ,النسبية من حيث الزمان تستلزم هذهو       

ن إومن حيث المكان ف ,زمني باطل   ىالمنع من المنافسة بل تحديد مد تفاق علىإلا

ويتقيد الحظر بما  ,أيضا الحظر المطلق الذي يمتد إلى كافة أقاليم الدولة يقع باطل  

حقق عادة بأن يكون المنع وهذا يت ,هو ضروري لحماية مصلحة صاحب العمل

أما من  .على مكان معين هو عادة المكان الذي يمتد إليه نشاط صاحب العمل قاصرا  

فإنه ال يصح سوى الشرط الذي يقيد عدم المنافسة بنوع  ,حيث موضوع الحظر

القيام باألعمال التي تدخل في المهنة  , إالا فل يحظر على العامل ,محدد من العمل

 .أو التي يرتبط بها ارتباطا  مباشرا   ,التي يزاولها صاحب العمل

ا :  .القيود الخاصة بالشرط الجزائي المقترن بشرط عدم المنافسة رابعا

وقد خشي  ,قد يقترن شرط عدم المنافسة في أغلب األحوال بشرط جزائي       

إلجبار العامل على البقاء في خدمة  ةبحيث يصبح وسيل ,هالمشرع أن يبالغ في تقدير

إذا  :) من القانون المدني إنه (  2/  911ة ) ولهذا قررت الماد ,صاحب العمل

البقاء في خدمة  لىإلجبار العامل ع ةالشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلوقعت في 

ويسري بطلنه  .كان هذا الشرط باطل   ,رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها

( وعليه فإنه في هذه الحالة ال يلجأ إلى تطبيق القواعد  إلى شرط عدم المنافسة أيضا  

وإنما  ,فادحا   تفاقي الذي يقدر تقديرا  إلتي تقضي بانقاص مقدار التعويض االعاملة ال

 .يبطل كل من شرط عدم المنافسة والشرط الجزائي

نه يكون إف ,تفاق على عدم المنافسةإلرت الشروط المتقدمة في اتى توافوم       

 .مسؤولية عقدية فإذا أخل بمقتضاه كان مسؤوال   ,للعامل ملزما  

ال يجوز أن يتمسك صاحب  نه )( أ3/ 910)على أن القانون قرر في المادة         

العامل ما  تفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يحدث من قبلإلهذا ابالعمل 

 (.تفاق إذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقدإلكما ال يجوز له التمسك با ,يبرر ذلك

نه ال يمكن تطبيق هذا إاصة بفسخ العقد في قانون العمل فوطبقا لألحكام الخ       

ن فسخ العقد دون مبرر من قبل أل ,النص إذا كان الفسخ من قبل صاحب العمل

 ةفسخ العقد في أحوال معينينه يمكنه أن إأما العامل ف ,نا  قانو العمل باطلصاحب 

وكلها تنطوي على خطأ من صاحب  ,من قانون العمل النافذ (49حددتها المادة )

فإن صاحب العمل ال يمكنه أن يتمسك في مواجهة العامل  ,فإذا تحقق ذلك .العمل

 .بشرط عدم المنافسة
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 صاحب العمل لا با التزام العامل في شأن اختراعاته ق  

 ,قد يتوصل العامل أثناء قيام الرابطة العقدية مع صاحب العمل إلى اختراع ما       

 وهنا تثار مشكله قانونية وهي لمن الحق في هذا االختراع؟

  :جابة في هذه المسألة نجد أن للمخترع على اختراعه حقينإلقبل ا        

وهذا الحق  ,وإعطائه سلطة التغيير فيه ,اختراعه إليه ةحق أدبي يتمثل في نسب -1

 .وهو ال يقبل التنازل عنه ,لصيق بشخص صاحبه

وهذا  ,منه ةاالختراع والحصول على مكاسب ماليحق مالي يتمثل في استغلله  -2

كما يمكن النزول عنه  ,الحق المالي يمكن أن يثبت لغير صاحب االختراع ابتداء  

 .بمقابل أوبدون مقابل

ع االختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء قيام علقه العمل للمبادئ ويخض       

ما الحق المالي في االختراع أ ,فيظل الحق األدبي للعامل المخترع نفسه ,المتقدمة

ولغرض فهم أحكام هذه المادة (  912)  المادة القانون المدني أحكامه في فقد نظم

 االختراعات.ثلثة أنواع من  يقتضي أن نميز بين

:وهو االختراع الذي يتوصل إليه العامل على نحو مستقل عن  االختراع الحر-أوال 

ن بأموال صاحب العمل أو ودون أن يستعي ,ومكانيا   نشاط صاحب العمل زمانيا  

ل المخترع بالحقين وفي هذا االختراع ينفرد فيه العام .مواد مملوكة له أدوات أو

 ي.األدبي والمال

ا   لالذي يتوصل إليه العامل خلل عم : ويقصد االختراعاختراع الخدمة-ثانيا

إلى الوصول إلى  يؤدي عمله جاهدا   فهو إذا   ,يقتضي منه إفراغ جهده في االختراع

 هذا االختراع ويتقاضى أجوره مقابل ذلك.

أن هذا االختراع من حق  ,من القانون المدني ) 2/  912ة )وقد قررت الماد       

أن حق صاحب العمل هذا يقتصر على الحق المالي دون الحق  صاحب العمل على

 األدبي.

ن يطالب أ ةهمية اقتصادية جديأقانون للعامل حين يكون الختراعه جاز الأوقد       

في  ن يراعيأقتصادي, على إلجره اأعن  فضل   .صاحب العمل بتعويض عادل

ذ في عانة التي قدمها صاحب العمل للعامل, كما يؤخإلض, مقدار اتقدير هذا التعوي

 دوات  ومعدات العمل.أالحسبان استخدام العامل من 
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ا  خدمته لدى ثناء أليه العامل إ: وهو االختراع الذي يتوصل  : االختراع العرضي ثالثا

 .بالبحث واالختراع ن يكون مكلفا  أاء هذه الخدمة دون أدصاحب العمل وبمناسبة 

ن ينفرد العامل أم الذي يحكم هذا االختراع هو وقد قرر القانون المدني ان المبدأ العا

لك ذا اشترط ذإن يكون الحق فيه لصاحب العمل أجاز أن القانون أباستغلله. على 

ن يطالب صاحب العمل بتعويض صراحة في العقد, وفي هذه الحالة يجوز للعامل ا

 مية اقتصادية جدية.هأذا كان لهذا االختراع أعادل 

ويقابل التزامات العامل المختلفة حقوق حرصت التشريعات على النص عليها        

في قوانين العمل وضمان حق العامل في التمتع بها على وفق ما يقضي به القانون 

ا العامل ما نصت عليه المادة ومن هذه الحقوق التي يتمتع به .والتعليمات واألنظمة

 ...من قانون العمل النافذ والتي تقضي بانه ( وال  / أ٤٢ )

  :تيةآلعامل بالحقوق ايتمتع ال) 

 .داهأجر عن العمل الذي ألتقاضي ا -أ

تفاقات إلعقد العمل والنصوص  واسبوعية وفقا   ةيومي ةالتمتع بفترات راح -ب 

 .حكام هذا القانونأالجماعية و

ي شكل من أعن  ستخدام, بعيدا  إلالفرص والمعاملة في التشغيل وا المساواة في -ج 

 التمييز.  شكالأ

 .من التحرش ةبيئة عمل خالي -د 

 .حترام في علقات العمل ضمن محيط العملإلا -ه 

 .ستفادة من برامج التدريب المهنيإلا -و

 ه.ى عملمور ذات التأثير المباشر علألستشارته حول اإعلمه وإ -ز

 ة.وبيئة عمل صحي ةمنآالعمل في ظروف  -ح 

 .المفاوضة لتحسين ظروف العمل وشروطه -ط 

 . حكام هذا القانونأضراب, وفق إلا -ي 

 .ليهاإنتماء إلاحرية تأسيس النقابات و -ك 

 



115 

 

 )خالل العامل بالتزاماته )السلطة التأديبية لصاحب العملإجزاء 

 وأو عقد العمل أوجب القانون ي من التزاماته المقررة بمأخلل العامل بإان        

نضباطية المنصوص إلحدى العقوبات اإلن يعرض العامل أنه أالتعليمات من ش

مام صاحب العمل عن أعن مسؤوليته  (, فضل  ١٣٨المادة ) .عليها في قانون العمل

يتصل بهذه الواجبات  و بماأخلله بواجبات عمله إبها نتيجة  ضرار التي يتسببألا

 .( من قانون العمل النافذ وال  / أ١٣٧المادة ) .و غير مباشرأبشكل مباشر 

 ة.سلطة التأديبية لصاحب العمل في محاضرات سابقوقد سبق الحديث عن ال       

 

 التزامات صاحب العمل

عنه التزامات متقابلة,  أينش ما ان عقد العمل من العقود الملزمة للجانبين, ومن ثا        

زامه, يلتزم صاحب العمل بأداء فمثلها يلتزم العامل بأداء العمل, باعتبار انه محل الت

لى جانب هذا االلتزام توجد إولكن  .ساسيألنه التزامه الجوهري واألجر ألا

اللتزام صاحب العمل   فقرة أوال   خصصنان  مر الذي يستدعيألا .التزامات اخرى

داء العمل, وفقرة أام صاحب العمل بتمكين العامل من اللتز ثانية وفقرة جر,ألبدفع ا

التزامات صاحب  خيرا  أمل وسلمته واالع ةفيما يتعلق بالمحافظة على صح ثالثة

 .خرى التي نص عليها قانون العمل النافذألالعمل ا

  ر.جألالعمل بدفع ا: التزام صاحب  والا أ

 )ج/  ثانيا  / ٤١صاحب العمل بموجب نص المادة ) لقد الزم المشرع العراقي       

. فاألجر يمثل حكام هذا القانونمن قانون العمل النافذ بدفع أجور العامل بحسب أ

 كل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله أيا   نهساس في عقد العمل, ويعرف بأالعنصر األ

م المقابل لصاحب كانت التسمية التي تطلق عليه, فهو يمثل االلتزا كان نوعه وأيا  

خير بأداء خدمات ألمل بدفعه للعامل مقابل التزام اي ما يلتزم صاحب العأ ,العمل

 .ليهإ ةمعين

جر, ألجر من خلل تعريف األتناول التزام صاحب العمل بدفع اننا سنإلذلك ف       

 .عن القواعد المنظمة للوفاء به ومميزاته, وطرق تقديره, فضل  

 

 



116 

 

 : جرألتعريف ا -١ 

/ ١ن العمل النافذ بموجب المادة )جر في قانوأللقد عرف المشرع العراقي ا       

لقاء عمل  و عينا  أ كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا   نه )أرابع عشر( ب

ل من مخصصات مهما كان نوعه, ويلحق به ويعد من متمماته كل ما يمنح للعام أيا  

جر هو أليتبين من النص ان ا. ( ضافيإلالعمل ا جور المستحقة عنألكان نوعها, وا

 ةفي خدم هابل العمل )ثمن العمل( الذي يؤديالعامل من مق ةكل ما يدخل في ذم

م وردت في عقد أخرى سواء نص عليها القانون أي استحقاقات أو أصاحب العمل, 

كان نوعها  و استقر التعامل على دفعها وما يلحق به من مخصصات مهماأالعمل 

 .ضافيإلجور العمل اأو

يتسع ليشمل  على مقابل العمل بل جر ليس قاصرا  ألن مفهوم اأويمكن القول ب       

خرى التي يحصل عليها العامل بمناسبة تأديته عمله كالهبة, ألستحقاقات اإلجميع ا

عد في ستحقاقات ت  إلضافي, فكل هذه اإلجور العمل اأعن  والمنح, والعلوات, فضل  

 وملحقاته. جرألحكم ا

غبة في شمول كل هذه بالر  متمثلة ةتساع واضحإلالعلة من هذا ا وتبدو       

قواعد المقررة له وتقادمها. خضاعها للإللحماية المقررة لألجر, وكذلك  ستحقاقاتإلا

حيوية في حياة  ةهميأجر من ألحسن المشرع العراقي صنعا بذلك لما يحتله اأوقد 

 .العامل واسرته

نه أذ إ ة,في عقد العمل يتميز بخصائص عد ساسيا  أ ا  جر باعتباره عنصرألاو       

جر ألوا ,و الخسارة التي تلحق صاحب العملأي ال يتأثر بالربح أ, ةذو صفه جزافي

فراد اسرته, أعتمد عليه العامل في معيشته هو ويكاد يكون المصدر الوحيد الذي ي

ة نه دوري يتم صرفه بصفأبعن تميزه  لك تميز بانه ذو طابع غذائي, فضل  لذ

 .ومتجددة ةدوري

  :جرألطرق تقدير ا -2

قة التي في عقد العمل على الطري العمل صل ان يتفق العامل وصاحبألا       

 : ا  رق ال تخرج عن ثلثة نتناولها تباعوهذه الط   ,جرألساسها حساب اأيمكن على 

و أساعة كال ةساس وحدة زمنيأجر على ألن يتم احتساب اأجر بالزمن : وذلك بألا -أ

ي ما أو كميته, أبصرف النظر عن نوع المنتج  و السنةأو الشهر أسبوع ألو اأاليوم 

جره ألعامل وفق هذه الطريقة يحصل على ينتجه العامل في هذه الوحدة الزمنية, فا
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 ل جهدا  و كميته طالما بذل العامأو النقصان في قدر المنتج أبغض النظر عن الزيادة 

  .يتناسب مع الزمن المحدد

 ,ن يكون بالشهرأجر بالزمن ألصدد ان العمال يفضلون في حساب اوبهذا ال       

عن تمتع العامل بالمزايا  فضل   ,سبوعيةألجر بالراحة األوذلك حتى ال يتأثر ا

جر ألذ يمتاز اإيحقق الكثير من المزايا للعامل, جر بالزمن ألخرى. ان حساب األا

, مما يسهم في عدم نجزه العامل من عملهأال يتوقف قدره على ما   هنأبالزمن ب

 ما نتاج, ومن ثا إلجره وعدم توقفه على قدر اأثناء عمله, وذلك لثبات أرهاق العامل إ

 .تحقيق مصدر رزق ثابت وليس متغيرا  

 ةن هذه الطريقة تحقق فائدة واحدأما يخص صاحب العمل فيمكن القول بما أ       

. يسر الطرق تطبيقا  أنها أل ,جرألعدم وجود مشاكل في كيفيه حساب اله تتمثل في 

ذكورة من عيوب, فاألخذ بها يعني المساواة بين الكفاءات موال تخلو الطريقة ال

قل أتراخي في اداء واجبه ليتساوى مع لى الإتفاوتة مما يدفع بالعامل النشيط الم

عن عدم توفيرها  فضل   ,جر بين الجميعألوسبب ذلك تساوي ا ,زملئه كفاءة

 .جرأللثبات ا فضلأ ةظروف معيشي

جر أن يكون أن يتفق الطرفان على أر بالقطعة : تتحقق هذه الطريقة بجألا - ب

 معينا   جر العامل مبلغا  أكأن يكون  ,نتاجإلس ايالعامل حسب وحدة معينة من مقاي

  .من الملبس يخيطها ةل قطعو عن كأ ,عن كل كيلو غرام من الثمر الذي يقطفه

مكن هذه الطريقة صاحب العمل من التمييز بين العامل النشيط والعامل وت         

جر يدفع ألن اأوتضمن له ب ,جره حسب مجهودهأوبذلك ينال كل عامل  ,الخامل

مما يسهم في منح صاحب العمل الفرصة في تلبية طلبات  ,مقابل عمل قد تم فعل  

  .نتاجإلا ةفروالمتعاملين معه ل

يط من زيادة دخله مكن العامل النشجر باإلنتاج ي  ألن اإف ,ما ما يتعلق بالعاملأ       

فضل, أتمكن العمال من العيش في مستوى  مما يسهم في ,نتاجهإ ةعن طريق زياد

نتاج عن طريق مضاعفة إلة الرغبة لدى العامل في زيادة امر الذي يؤثر في زيادألا

 .دخله ةلى زيادإمما يؤدي  ,نشاطه

وعلى الرغم من المزايا التي توفرها هذه الطريقة للطرفين فأنها لم تخل من        

يستطيع ترتيب  ما ومن ثا  علمه مقدما  يا  ثابتا   جرا  أوذلك انها ال تضمن للعامل  ,العيوب

عتماد على هذه الطريقة قد يلحق الضرر إلوتوكد التجارب ان ا .معيشته على وفقه

ين مستوى معيشته, وهذا ال لى تحسإلى دفع العامل إدي ؤنها تأل ,بالعامل في صحته
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سبب ذلك كثرة يو ,جر مضاعفأيحصل على  جهده حتى ةبمضاعف الا إيتأتى 

  .رهاق والجهد المبذولإلامراض التي تصيب العامل نتيجة ألا

نتاج على إللى كثرة اإصاحب العمل قد تؤدي هذه الطريقة وفيما يخص        

 ةنتاج وملحظإلبها بذل جهود كبيرة في مراقبة اعن تطل فضل   ,حساب الجودة

 جودته حتى ال يضحي بالنوع على سبيل الكم. ةدرج

 س المعيار الزمني, مضافا  ساأجر على ألوتتمثل بحساب ا : جر بالطريحةألا - ج

من  معينا   و فيما لو تجاوز حدا  أنتاجه, إ ةخر يتقاضاه العامل حسب كميآمبلغ  هليإ

اإلنتاجية  نتاج عدد معين من الوحداتإجر معين مقابل أن يحدد له أو بأنتاج, إلا

عما  ضافيا  إ جرا  أقل استحق العامل أزها في زمن نجأذا إخلل زمن معين, بحيث 

حسب لهذه الطريقة انها تجمع بين يو .نتجه في الوقت المتبقيأو عما أوفره من زمن 

 .اممحاسن الطريقتين السابقتين وتتجنب مثالبه

 

 :القواعد المنظمة للوفاء باألجر -٣

هم عناصر العقد, وضع المشرع أجر باعتباره من أللما يشغله ا نظرا          

 همها :أظم عملية الوفاء باألجر, نتناول تن ةفي قانون العمل النافذ قواعد عد العراقي

 دنى لألجرألقاعدة الحد ا.   

 قاعدة الوفاء بالعملة الوطنية. 

 زمان ومكان الوفاء باألجر. 

 

 

 دنى لألجرألقاعدة الحد ا

 

الحد  ةقر المشرع العراقي قاعدأخرى, ألبخلف الكثير من التشريعات ا       

جر ألو اأ جر المقرر قانونا  ألا دنى لألجر )ألوالمقصود بالحد ا ,دنى لألجرألا

يهما أ ,و الجماعيألعقد العمل الفردي  المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا  

 (.كثرأ

بقرار من وزير العمل والشؤون  ةانون العمل النافذ على تشكيل لجنوقد نص ق       

دورية, على  ةجر العامل غير الماهر بصورألدنى ألعية تتولى اقتراح الحد اجتماإلا

لجنة على مجلس لجتماعية بعرض مقترح اإلر العمل والشؤون ان يقوم وزيأ

 .  الوزراء
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ي ن يتم دون ان يراعأال يمكن  لألجور دنىأحد  الشك في ان ضمان       

المعيشة اليف وتك ,لألجور في الدولة العام والمستوى  عمال وعائلتهماحتياجات ال

دية بما فيها قتصاإلللعوامل اعن وجوب مراعاته  عليها, فضل   أوالتغيرات التي تطر

عالية من  ةاإلنتاجية والرغبة في تحقيق نسب قتصادية ومستوىإلمتطلبات التنمية ا

 .ة والمحافظة عليهالماعال

 ٢٠١٥لسنه  (٣٧( من قانون العمل النافذ رقم )خامسا  / ٦٣وقد نصت المادة )       

 يتناسب مع تكاليف المعيشة لدنى لألجر من وقت ألخر ألعلى تعديل الحد ا

فيما  ,سنتين (2) وتجري المراجعة الدورية كل .ىخرألقتصادية اإلوالظروف ا

دنى لألجر الشهري المقرر ألال تقل عن ضعف الحد ا ة( بغرام٦٤قضت المادة )

 ,المنصوص عليها في قانون العملحكام المتعلقة باألجور أللكل من خالف ا قانونا  

دنى لألجر فيلتزم المخالف مع دفع ألخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد اذا كانت المإو

جر ألى العامل يعادل ضعف الفرق بين الإغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض ال

 .دنىألجر الحد اأالمدفوع و

 الوفاء بالعملة الوطنية ةقاعد

جور النقدية ألتدفع ا ن )أ( من قانون العمل النافذ على وال  / أ٥٣نصت المادة )       

ذا إوعلى ذلك  ,( المستحقة للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل

الوفاء بالعملة  ةن قاعدأل ,متناعإلجنبية كان للعامل حق اأ ةوفى صاحب العمل بعمل

جور ألم الوفاء باألجر ويحظر دفع انظيالوطنية من القواعد التي وضعها المشرع لت

لعملة خر يحل محل اآي شكل أو على وفق أ ,و قسائمأ ةعلى شكل سندات أذني

 . تفاق عليه في عقد العملإلو ما يتم اأالعراقية 

وفاء ( المذكورة ال تمنع اتفاق الطرفين على الوال  / أ٥٣ن مفهوم المادة )أعلى        

 .في عقد العمل هعلي ا  يكون منصوص نأبغير العملة العراقية بشرط 

ن أشرط  ,و حواالت مصرفيةأ جور بصكوكألويجوز في الوقت نفسه دفع ا       

 و بموافقة العامل المعني خطيا  أ ,و قرار تحكيمأيكون ذلك على وفق اتفاق جماعي 

ذن في إلبطال هذا اإمع تمتع العامل بحق  ,و القرارأتفاق إلعند عدم وجود مثل هذا ا

 .ي وقتأ

ل لى حماية العامل من تحمإغرض المشرع من وضع هذه القاعدة  ويرجع       

العمل صاحب  هليإ أجنبية, وتجنب العامل ما قد يلجألفرق السعر عند تغيير العملة ا

 .دنى لألجرأليل على الحد االتحلساليب ملتوية أمن 
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 زمان ومكان الوفاء باألجر

جور عند ألن تدفع اأمن قانون العمل النافذ على  (ثالثا  / ٥٣نصت المادة )       

في  ,ذا كان الدفع شهريا  إوعند نهاية الشهر  ,سبوعيا  أذا كان الدفع إسبوع إلنهاية ا

جور مدة ألقصى حد لتأخير دفع اأيكون  نأعلى  ,ليهإقرب مكان أو أمكان العمل 

لى إور للعامل مباشرة ويجوز تحويلها جألن تدفع اأعلى  .يامأخمسة  (5ا )قصاهأ

 .و دفعة لوكيل العاملأكتابة  حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان

ا    .داء العملأام صاحب العمل بتمكين العامل من :التز ثانيا

له المكان  ئن يهيألتزاماته يجب على صاحب العمل لتمكين العامل من تنفيذ ا       

وقد  .للتنفيذ ةزملولية الألمع عدة الشغل والمواد ا ه,عمل فيهالذي سوف يباشر 

 /ب(  ثانيا  /٤١ذا االلتزام بموجب نص المادة )على ه ةنص المشرع العراقي صراح

 .  ٢٠١٥( لسنة ٣٧من قانون العمل النافذ رقم )

حسن النية في  أمبد ههذا االلتزام الذي يقع على عاتق صاحب العمل يقتضيو       

ان العامل قد حضر مكان العمل وك هذذا تخلف صاحب العمل من تنفيإف .تنفيذ العقود

جر ألبدفع ا ا  ن صاحب العمل يكون ملزمإاستعداد لإليفاء بالتزاماته ف على وهو

( من قانون العمل النافذ ٤٠لك نص المشرع العراقي في المادة )ولذ .المتفق عليه

ألدائه وحالت دون ذلك  ا  لى مكان العمل وكان مستعدإعامل ذا حضر ال) إعلى انه 

 (. جرألكون قد قام بالعمل ويستحق عنه ارادته فيإسباب خارجة عن أ

جنبي وبذلك ألل صاحب العمل تبعة السبب اما ن قانون العمل قد حا إف هوعلي       

مل على استعداد في مثل هذه الظروف مادام العا هجرأيستمر العامل في تقاضي 

 العمل المتفق علية. ألداء

ا   .: االلتزام بالمحافظة على صحة العامل وسالمته ثالثا

وقد  ,العامل وسلمته ةعات صاحب العمل بالمحافظة على صحتلزم التشري       

بالزام  ع.ق. د(/  ثانيا  / 40بموجب نص المادة ) ةنص المشرع العراقي صراح

 ةزمحتياطات االإلوا ,صاحب العمل بتوفير الظروف الصحية في مكان العمل

 ( وال  / أ 118) المادة في لزم صاحب العملما ا   في ,ثناء العملألوقاية العامل 

 : تيآلعلى القيام با ع.ق.

ثناء العمل من مخاطر المهنة ألزمة لتوفير الوقاية للعمال لجراءات اإلاتخاذ ا -1

 .ومخاطر العمل واآلالت التي تضر بصحتهم
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ور جأي مبلغ من أقتطع ن ال ي  أئل الوقاية من مخاطر المهنة على توفير وسا -٢

 العامل بدل توفيرها.

 ماكن مخصصةأولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي ألسعافات الطبية اإلتوفير ا -3

         ومعروفة.

لزم صاحب العمل أي قد ن المشرع العراقإعن االلتزامات المتقدمة ف فضل         

  : خرى نص عليها في قانون العمل النافذ ومنهاأبالتزامات 

 ومهاراته الفنية.   هرص للعامل والوسائل لتطوير معارفتوفير الف -1

بما سلمه له من وثائق ومستندات  تسليم العامل عند مباشرته العمل وصل   -2

مالم يترتب على  ,و عند مطالبة العامل بهاأليه عند انتهاء عقد العمل إعادتها إو

 .اعادتها ضرر لصاحب العمل

 ,عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل ةعطاء العامل شهادإ -3

ى لإي بيانات أضافة إن يطالب أوللعامل  ,داهأتاريخ انتهائه, ونوع العمل الذي و

ن يستجيب للطلب متى كانت المعلومات أ وعلى صاحب العمل ادة,هذه الشه

 .ضافتها مطابقه للحقيقةإلمطلوب ا

ن يكون العامل قد أذمة عند انتهاء عقد العمل, شرط  عطاء العامل وثيقة براءةإ -٤

وفي حالة امتناعه  تجاه صاحب العمل, هى بجميع االلتزامات المترتبة عليوفأ

 بالحصول على الوثيقة المطلوبة. هلزامإللى قضاء العمل إ ؤفللعامل اللج

 . بيان مخاطر العمل واطلع العامل عليها قبل التعاقد -5 

لى إلعمال وتظلماتهم, وتسهيل الوصول لية مناسبة للتعامل مع شكاوى اآتوفير  -٦

 ستخدامها والتعامل الفوري بإيجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريضإلية واآلتلك 

 .عقوبات ةيألى إالعمال المتقدمين بتلك الشكاوى 

ضبارة شخصية خاصة بكل عامل يحفظ فيها جميع الوثائق ذات الصلة إتنظيم  -٧

  .بعمله

يتضمن بيانات عن عداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر إ -٨

( خمسة ١٥)نتاجه في المشروع الذي ال يقل عدد العمال فيه عن إسلوكه وكفاءته و

 .عشر عامل  

و أ ,ساسية الممنوحة للعمال في المشروعألمن تقرير حول الحقوق ا ةتقديم نسخ -٩

 .ية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل وظروف العملأ
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ضمان المساوة في المعاملة بين جميع العمال من المهنة نفسها وظروف العمل  -١٠

والتدريب وفرص التقدم لمكافئات نفسه خاصة باألجور والمخصصات والعلوات وا

 .خرألالوظيفي ا

 .ماكن النائية بأسعار مدعومةألالخدمات اللزمة للعمال في اتوفير السلع و -١١

 

  

 وقف عقد العمل

لتزامات الناشئة عن قد يواجه تنفيذ عقد العمل حاالت يستحيل معها تنفيذ اال       

ذا كانت إما أ .العقد ينتهي بقوة القانونن إستحالة نهائية فإلكانت ا ذاإهذا العقد, ف

 .ستحالةإليقتصر على وقف العقد حتى تزول اثرها أن إستحالة مؤقتة, فإلا

ستحالة, مع عودة الحياة إلفترة اهو عدم تنفيذه طيلة وبهذا يقصد بوقف العقد        

 .ستحالةإلواستئناف تنفيذه بعد زوال سبب ا مجددا   هليإ

متناع عن تنفيذه إلثار على وقف عقد العمل هو اآلالقانون عادة بعض اويرتب        

ثاره كما آلينتج كامل  لى النفاذ عند زوال المانع,إن يعود أستحالة على إلخلل فترة ا

بين  دنى تأثير في وجوده. ويبقى العقد قائما  أكان قبل وقفه. وبذلك ليس لهذا المانع 

 .المشروع الذي يستخدمه لىإ مل منتميا  اطرفيه ويستمر الع

ستقرار للعامل إلالعمل في محاولة المشرع تحقيق اهمية وقف عقد أوتكمن        

حتفاظ بعماله إلة. كما يحقق لصاحب العمل مزية افي عمله لإلبقاء على مصدر رزق

كما قد يكون  ,رادة المشرعإلى إن غالبية حاالت الوقف ترجع أب المهرة. علما  

 .تفاقيإالوقف 

ن تكتسب ألى إ عتبارات, والطبيعة الخاصة لعقد العمل,إلولقد أدت هذه ا       

ضاها نظرية صبحت بمقتأفي نطاق قانون العمل خصائص خاصة حاالت الوقف 

انون المدني, عن نظرية وقف العقد في الق كبيرا   ختلفا  إوقف عقد العمل تختلف 

ت واحد. فمن حيث الشروط في وق هثارآلى شروط الوقف وإوهذه الخصائص تمتد 

لى حاالت ال ترتبط إمتد إنما إستحالة وإلقانون العمل يرتبط با لم يعد وقف العقد في

ما من أ مل وغيرها.ابي, وحالة توقيف العانقكحالة التفرغ ال ,ةبهذه الفكرة برابط

ن مدة إبل بعضها, وعلى ذلك ف هثارآن وقف العقد ال يوقف جميع إثار فآلحيث ا

جازات إلقدمية واألستحقاق اإلدخل ضمن المدة المقررة في الغالب تالوقف 
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جره أعديد من الحاالت استحقاق العامل ن القانون يقرر في الإبل  المأجورة, ال

 الكامل.

داء عمل, يضعنا أجر خلل فترة توقف العقد دون ألن استحقاق العامل اإو       

لطابع الواقعي ا ةستقللها, وهي وليدإها ويتذات هامام نظرية خاصة بعقد العمل لأ

  .جتماعي للعمالإلبالوضع ا مباشرا   رتباطا  إي لقانون العمل والذي يرتبط ئماحوال

 

 

 حاالت وقف عقد العمل

ثاره آاتفاق طرفي العقد على وقف  األول : يتحقق وقف عقد العمل ألحد سببين       

تنفيذ أحد طرفي العقد أو كلهما التزاماته فترة من  ةستحالإوالثاني  فتره من الزمن.

 .الزمن

 .الوقف االتفاقي للعقد أوال :

من  ةدتين أن تتفقا على وقف العقد فترللقواعد العامة أن لإلرا األصل وفقا         

وفي حاالت قليلة قد تواجه  ,حد الطرفينأمراعاة لظروف تواجه في الغالب  ,الزمن

ويعود  ,المتفق عليها ةة ذلك من تنفيذ التزاماتهما للمدفيتحلل الطرفان نتيج ,كليهما

 .العقد إلى النفاذ مجددا  بمجرد انتهاء هذه المدة

ولقد أورد قانون العمل النافذ بعض الحاالت التي يتم بها وقف عقد العمل        

ة جازإعلى طلبه  حين أجاز لصاحب العمل عند الضرورة منح العامل بناء   اتفاقا  

كما أجاز لألم العاملة  .ق.ع.( سادسا  / 82 المادة ) .بدون أجر يتفقا على مدتها مسبقا  

ها بدون أجر لمدة ال لرعاية طفل ةب العمل التمتع بإجازة أمومة خاصبمواقفه صاح

 .صرف فيها لرعاية طفلها إذا لم يكمل سنة واحدة من عمرهنواحدة ت ةتزيد على سن

 ق.ع. (89) المادة

ا   .ستحالة التنفيذ المؤقتةإحاالت  : ثانيا

ستحالة قد تكون من جانب العامل وقد تكون من جانب صاحب إلن هذه اإ       

 : العمل
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 : التنفيذ المؤقتة من جانب العامل ةستحالإ -1

عتبار في عقد العمل وان اختيار صاحب إالعامل محل  ةمما الشك بأن شخصي       

وقد يستحيل أو يصعب  .قدرهايعلى مواصفات معينة قد يراها و بناء  العمل له يتم 

تنفيذ التزاماته شخصيا  مما يوجب فسخ عقد العمل على وفق أحكام بالقيام  حيانا  أ

تقضي بأن هذه  ذلك فقد أورد أحكاما   ولكن قانون العمل ذهب خلف .القواعد العامة

 :  ين زوالها وهيحل فقفإن عقد العمل يو ةستحالة إذا كانت مؤقتإلا

 

 

 .قصير المدة رضالم -أ

العمل إذا كانت تمنع  من أسباب وقف عقد المرض قصير المدة سببا   ةتعد حال       

نه ال فإخلل هذه الفترة  ل ال يؤدي عمل  مولما كان العا .دائه لعملهأالعامل من 

ة ولكن قانون العمل يقرر للعامل ما تقضي به القواعد العامعلى وفق  ا  جرأيستحق 

 ةمائ( 180) لمدة هاكما أجاز تراكم ,يوما  سنويا  ( ثلثون  30)  مأجورة لمدة ةجازإ

ن إف  وفي هذه الحالة أو جزء   إذا لم يتمتع بها خلل سنة العمل كل   ,وثمانون يوما  

ته تكون ها فإن إجازدولدى استنفا هخدام هذه اإلجازات طيلة فترة مرضللعامل است

فإنه يتلقى  ن كان مضمونا  إف .عد عقد العمل موقوفا  ومن هذا التاريخ ي   .بدون أجر

بسبب اإلجازة  هألجر الذي فقدجتماعي تعويضا  عن اإلمن دائرة الضمان ا ةعانإ

 .المرضية

 .والدة المرأة العاملة - ب

بالحمل والوضع بأجر تام لمدة  ةخاص ةجازإقضى القانون باستحقاق العاملة        

جاز القانون للجهة الطبية أو ة.في السن ا  سبوعأربعة عشر أ (14ال تقل عن )

أشهر في حالة الوالدة تسعة  (9المختصة أن تمد هذه اإلجازة لمده ال تزيد عن )

 ه.ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعدأو  ,الصعبة أو والدة أكثر من طفل واحد

وبالتالي فإن عقد  .بدون أجر ةجازإ ,وتكون المدة الزائدة عن مدة الحمل والوضع

 .حظة التي ال يكون صاحب العمل ملزما بدفع األجرة لهالمن ال العمل يكون موقوفا  

 .النقابي غالتفر - ج

قد  إذ ,لوقف عقد العمل عد سببا  ن قيام بعض العمال بمهام النشاط النقابي ي  إ       

المشرع في قانون ما دفع ن عملهم النقابي وعملهم األصلي ميحصل التعارض بي
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إلى معالجة هذا  ه( من27في المادة ) 1987ة لسن (52للعمال رقم ) التنظيم النقابي

تخاذ القرار إالحق ب لنقابات العمال د العاماحتإلالمكتب التنفيذي ل  حين منح األمر

 ء مهامها النقابية كما يأتي.لتفرغ القيادات النقابية ألدا

 العام. داإلتحاء المكتب التنفيذي لضعأ -1

 .نائبةو ةتحاد نقابات عمال المحافظإرئيس  -2

 .)صةصخت)النقابات الم ةو حرفة معينأرئيس النقابة المختصة بمهنة  -3

تفرغ من تقضي المهام النقابية تفرغه من أعضاء المكاتب النقابية ولمدة ال تزيد  -4

 يومآ.ثلثون  (30) عن

تحاد العام لنقابات إل( من هذا القانون بأن يتحمل ا وال  / أ 41 وقضت المادة )       

 العمال أجور العمال المفرغين للعمل النقابي وفق أحكام هذا القانون.

 .توقيف العامل - د

باعتبار هذا التوقيف  ,لوقف العقد يعتبر سببا   ,ن توقيف العامل رهن التحقيقإ       

لعودة إلى العمل بعد ذا انتهت المحكمة إلى البراءة أو اإلفراج كان بمقدوره اإف ,مؤقتا  

أما إذا انتهت إلى الحكم على العامل بالحبس مدة  ,ستحالة المؤقتةإلزوال سبب ا

 سنة واحدة, واكتسب الحكم درجة البتات, كان لصاحب العمل طبقا   (1تزيد على )

 .( من قانون العمل النافذ فصل العامل من العمل تاسعا  / ١٤١) للمادة

ل صاحب العمل ن يتحلأبسبب توقيف العامل  ومقتضى اعتبار العقد موقوفا         

 .لى العامل طيلة فترة توقيفةإجر ألمن التزامه بدفع ا

 استحالة التنفيذ المؤقتة من جانب صاحب العمل. -2

و سبب أ ةقاهر ةفيذ صاحب العمل التزامه نتيجة قوتنيترتب على استحالة        

ذا كانت إما أذا كانت االستحالة نهائية, إن ينفسخ العقد بقوة القانون, أجنبي عنه, أ

 .لى حين زوال هذه االستحالةإثرها يقتصر على وقف تنفيذ العقد أن إمؤقتة, ف

 : وهنا يجب التفرقة بين وضعين هما       

قف كانت التزامات صاحب العمل ترتبط بشخصه فهي ال تو ذاإ:  ولألالوضع ا

و سفره لمدة معينة أو توقيفه رهن التحقيق ألى مرضه إالعقد, كما هو الحال بالنسبة 

 ة لم تتعطل عن العمل.أما دامت المنش .وغيرها من الحاالت
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 التينة ذاتها فيجب التفرقة بين حأبالمنش  ذا كانت االستحالة تتعلقإ :الوضع الثاني 

 هما :

 ةة عن العمل بصورألي توقف المنشإخطاء يرتكبها صاحب العمل تؤدي أ - ولىألا

خطاء أو ربما نتيجة أو الوقود أتقصيره في توفير المواد األولية  ةكما في حال ة.مؤقت

دفع بن صاحب العمل يلزم إف ,غلق المشروعإ ىلإدت بدورها أقد ارتكبها  ةقانوني

 التوقف. ةخلل فتر هاألجرة لعمال

نه إف ,جنبي عن صاحب العملأسبب  ىلإة المؤقت الذي يرجع أتوقف المنش - الثانية

ن إلذا ف ةذا كانت مؤقتإ ا  جنبيأ تعد سببا    القاهرة ةفالقو ,لى وقف عقد العملإيؤدي 

نه البد من إستحالة العابرة على إلا ةنما يقف تنفيذه لحين زوال حالإالعقد ال ينفسخ و

نتيجة ظروف  و جزئيا  أ ة كليا  أعمل في المنشذا توقف الإنه أ ىلإ ,اإلشارة هنا

جور العمال عن فترة التوقف بما ال أصاحب العمل دفع  ىفعل ةقاهر ةو قوأاستثنائية 

 ثلثون يوما . (٣٠يزيد عن )

 انتهاء عقد العمل الفردي

لتان تحددان شروطه وطبيعته لرادتين لذلك هما اإن عقد العمل هو وليد اتفاق إ       

قد تنفرد  حيانا  أو ,نهايته باالتفاق ىلإ ولهما االستمرار في تنفيذه ,سلوب تنفيذهأو

ومما يلحظ  .و نتيجة استحالة تنفيذه نهائيا  أحكام القانون أحداهما بإنهائه على وفق إ

دد المدة سباب مشتركة ببن عقد العمل محأفهناك  سباب انتهاء عقد العمل تتعدد.أن إ

هذه العقود. لذا  سباب خاصة بانتهاء كل نوع منأكما توجد  .وغير محدد المدة

. ثم نفرد لألحوال التي ها عقود العمل عموما  بحوال التي تنتهي ألفسوف نتناول ا

 ينتهي بها عقد العمل محدد المدة.

 سباب العامة النتهاء عقد العمل الفرديألا

لى إدي ؤنتهاء عقد العمل الحاالت التي تو المشتركة الأمة ايقصد باألسباب الع       

, وفي الحاالت التي و غير محدد المدةأكان محدد المدة أانقضاء عقد العمل, سواء 

ن نوعه ينقضي باإلقالة, كا لى انقضاء جميع العقود, فعقد العمل أيا  إيؤدي تحققها 

 .و بفسخ العقدأفيذ العقد, و باستحالة تنأالعقد على انهائه  لك اتفاق طرفيويقصد بذ

العمل الفردي من خلل نتهاء عقد أعلى ما تقدم سنقسم موضوع  وبناء         

  :تيةآلالفقرات ا
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 قالة( الفسخ االتفاقي لعقد العمل.إل)ا : والا أ

ا  ا  ثانيا  .: انفساخ عقد العمل الستحالة التنفيذ نهائيا

ا   .من طرفيةحد ألرادة المنفردة إل: فسخ عقد العمل باثالثا

 

  .قالة( الفسخ االتفاقي لعقد العملإل)ا:  والا أ

 ك ) وهو في هذا الشأن يتفق مع غيرهلهي عقد العمل باتفاق طرفية على ذينت       

هما بعد , حيث يقضي القانون المدني بأن للعاقدين أن يتقايل العقد برضامن العقود

( من القانون المدني. ويشترط لصحة التقابل ما يشترط ١٨١المادة ) .( انعقاده

 .لصحة انعقاد العقد

ن عقد العمل هو عقد رضائي يقوم على الرضا المتبادل لكل من أوحيث        

من يرغب من هذين الطرفين وضع العامل وصاحب العمل, فهذا يعني انه يمكن ل

ن يشمل أوهذا االنهاء من الممكن .خرآلرف العقد العمل باالتفاق مع الطو نهاية أحد 

ن يشمل عقد العمل أنتهاء المدة, كما يمكن إل محدد المدة, فينتهي العقد قبل عقد العم

هة ان تراضي نذار من جإلينتهي العقد قبل انقضاء مهلة ا غير محدد المدة وعندها

 .جميع المسائل التي قد يثيرها هذا االنتهاء ةنه تسويأطراف من شألا

أو  ن صاحب العمل فيوافق عليه العاملالتقابل بأن يصدر الطلب م وقد يتحقق       

 ف طلب العامل في هذه الحالة عرا وي   ,أن يطلبه العامل فيوافق عليه صاحب العمل

هي إال إذا وافق عليه الطرف ن العقد ال ينتإل فيكان طالب التقا ا  وأي .االستقالةب

  ر.اآلخ

 وي على مخاطر نطتفاقي لعقد العمل ال يإلنهاء اإلأن ا يبدو األولىللوهلة و      

إال أن الحقيقة غير , بها إرادته أو مقترنا   على نهاء قائما  إلمادام هذا ا ,النسبة للعاملب

عمل العامل يمكن أن تصدر تحت ضغط صاحب ال ةرادإف ,ذلك في أغلب األحوال

ه( من /  وال  / أ 43لهذا اشترطت المادة )و ,يبتغيها ةنهاء لمصلحإلالراغب في هذا ا

. وبذلك اعتبرته أن يكون اتفاق الطرفين على إنهاء العقد مكتوبا    قانون العمل النافذ

نهاء عقد العمل إن لم يكن إلالتفاق صاحب العمل والعامل  ةأي ال قيم .شكليا   تصرفا  

 .وهذا يعني أن تخلف الشكل الذي اشترطه القانون يؤدي إلى بطلن اإلنهاء .مكتوبا  
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ا  ا  - ثانيا  .انفساخ عقد العمل الستحالة التنفيذ نهائيا

جنبي ال يد ألسبب  إذا استحال تنفيذ االلتزام نهائيا   بأنه القاعدة العامة تقضي       

العقود الملزمة للجانبين إذا في و ,بقوة القانون  انقضى هذا االلتزام ,للمدين فيه

انقضى التزام أحد المتعاقدين بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلة 

 وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. ,له

أو  ,لهذه القاعدة إذا استحال على العامل القيام بأداء العمل المكلف به وتطبيقا         

وكانت هذه  ,بهذا العمل مل من القيامن يمكن العاأاستحال على صاحب العمل 

فإن عقد العمل ينفسخ فور  ,جنبيأبمعنى أنها كانت لسبب  ,االستحالة ال يد ألحد فيها

أما إذا كانت  ,بشرط أن تكون االستحالة نهائية ,تحقق هذه االستحالة بقوة القانون

 ن عقد العمل يقف وال ينقضي.إمؤقته ف

النهائية في حاالت عديدة من جهة العامل مثل وفاته أو وتتحقق االستحالة        

 ,غلق المنشأةإومن جهة صاحب العمل تتحقق ب ,طويل   و مرضه مرضا  أ ,عجزه

 ..ووفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار.

تنفيذ عقد العمل التي نص عليها  ةاستحال ونعرض في ما يلي أهم أسباب       

 ,وهي الوفاة  2015ة لسن (37المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم )

 وتصفية المشروع. ,والحبس

لألهمية الخاصة لشخصية العامل  ا  نظر ,ينتهي عقد العمل بوفاة العامل:  الوفاة -1

لحساب صاحب العمل بعد  شتغالإلعلى ذلك ال يلزم ورثة العامل باو ,في عقد العمل

وانتهاء عقد  .جبار صاحب العمل على تشغيلهمإال يجوز للورثة  مورثهم, كما ةوفا

كان سبب الوفاة, حتى لو مات العامل  العمل يتم بقوة القانون بمجرد وفاة العامل أيا  

 ا .منتحر

ن ألنتهاء عقد العمل, إلى إن وفاته ال تؤدي إما فيما يخص صاحب العمل, فأ       

عتبارات إلبرم أ  قد  العقد ذا كانإ الا إفي العقد,  عتبارإن شخصيته ليس محل أصل ألا

بشخص صاحب العمل,  و بنشاطه, كما لو كان العمل متصل  أتتعلق بشخصه 

 .و الممرضةأو السكرتير الخاص أ الخادمك

عمل بالوفاة بموجب نص وقد نص المشرع العراقي على سبب انتهاء عقد ال       

 ن يصرف أالعمل النافذ, والزم صاحب العمل من قانون  ( أ/  وال  / أ ٤٣المادة )

مضى في أعامل قد ن يكون الأجر شهرين كاملين, بشرط أالعامل ما يعادل  ألسرة

/ أوال  / ج (  43مدة سنة على األقل. ونص بموجب المادة )  خدمة صاحب العمل
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ذا كانت شخصيته محل اعتبار في إ على انتهاء العقد في حالة وفاة صاحب العمل

 .العقد وال يمكن اكمال العقد مع ورثه

وردت هذه  : كثر من سنةألدور حكم قضائي بات بحبس العامل ص -2

نه أوالتي تنص على  .( من قانون العمل النافذ ب/  وال  / أ ٤٣ الحالة في المادة )

كثر من ألالعامل بحكم قضائي بات بالحبس ذا حكم على إب.  . )ينتهي عقد العمل..

جور أن يستحق أدون  هلى عملإفيعاد  أقل من سنةذا كان الحكم إما أسنة واحدة, 

  ).سو الحبأ قيفالمدة التي قضاها بالتو

عله ان شروط انقضاء العقد في حالة حبس العامل أيفهم من النص المذكور        

  : هي

دين العامل بالجريمة يلزم صدور حكم نهائي ي  ي أصدور حكم قضائي بات,  -1

كتفاء بتوجيه طرق الطعن التي يجيزها القانون دون اال دن يستنفأ, وهليإالمنسوبة 

لك ال ينتهي عقد العمل طالما لم يكتسب الحكم القضائي الدرجة االتهام للعامل. لذ

 .القطعية

 .كثر من سنة واحدةألن تكون عقوبة العامل الحبس أ -2

و أقل أو أانت عقوبة العامل الحبس مدة سنة ذا كإينتهي عقد العمل  ال هوعلي       

و يكون أو الجناية في مكان العمل, أرتكاب الجنحة إكانت غرامة مالية, وال يشترط 

ثناء سريان أن صدور الحكم بإدانة العامل إمل. بل الها اتصال بالعمل المنوط بالع

كب الجريمة في فترة سابقة على انهاءه, حتى لو ارتالعقد, يجيز لصاحب العمل 

  .نعقادهإ

, ما عد عقوبة تأديبية, فل تسري علية, من ثا وانهاء عقد العمل لهذا السبب ال ي         

 .قوال العامل وتحقيق دفاعهأقواعد التأديب, كسماع 

فل ينتهي  ,قلأف ة, لكن بمدة سنذا كان الحكم القضائي الصادر بالحبس باتا  إو       

جور المدة أن يستحق أدون  هلى عملإالعامل  ذ يعادإ, نما يكون موقوفا  إعقد العمل و

 .و الحبسأالتي قضاها بالتوقيف 

 

ل في حالة نص المشرع العراقي على انتهاء عقد العم : : تصفية المشروع3

العمل من قانون  ( د / وال  / أ ٤3تصفية مشروع العمل, وذلك بموجب نص المادة )

و حالة تصفيته أقضائي بات لك في حالة تصفية المشروع بموجب حكم النافذ, وذ

غلق إالمادة نفسها والمتضمن عدم جواز من  مع مراعاة حكم البند ثالثا   ختياريا  إ
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لعمل ا بعد استحصال موافقة وزير الا إو تصفيته أ و ايقاف العمل فيهأالمشروع 

 .جتماعيةإلوالشؤون ا

/  ٤٣ المادة ):  جنبيأو سبب أ ةقاهر ةلى قوإة الراجع أالمنشغالق إ: 4

 لى استحالة تنفيذإدت أذا إن القوة القاهرة توقف العقد أن بينا أسبق   ق.ع. (ط/  وال  أ

ة ن العقد ينفسخ بقوإذا انشأت استحالة نهائية, فإما أ, صاحب العمل التزامه مؤقتا  

جراء أي أن يقتضي ذلك القيام بأو غيرها, دون أالقانون, سواء كان محدد المدة 

 .لكشكلي لصحة ذ

 ة تماما  أنها استحالة نهائية, تدمير المنشع ألقوة القاهرة التي تنشمثلة اأومن        

  صاحب ألى خطإو حريق اليرجع أو فيضان أو زلزال أعمال عسكرية أبفعل 

و أ ,وله صاحب العملصدور تشريع يحظر النشاط الذي يزا يضا  أومنها , العمل

 .احتكاره من قبل الدولة

 

 

ا   .حد من طرفيهأل دة المنفردةارإل: فسخ عقد العمل با ثالثا

 نه في حاالت معينة يحق للدائن في اعتبار العقد مفسوخا  أيسلم الفقه والقضاء        

فر فيها الحكمة من االحاالت التي ال تتو بالفسخ, وهي تصدر حكما  سدون ان ي  

استصدار حكم قضائي  ذا كان انتظارإستصدار حكم قضائي بالفسخ, وخاصة ا

يكون هذا الدائن في حالة  ما , ومن ثا بليغا   ضرار بالدائن ضررا  إللى اإبالفسخ يؤدي 

 .بإرادته المنفردة جيز له ان يعتبر العقد مفسوخا  ت  

ستمرار في إلاد العمل, فالعامل ال يجبر على على عق وهذا ما ينطبق تماما         

كما ان صاحب العمل ال يجبر على ابقاء عامل ال يريده كقاعدة  ,عمل ال يرغب فيه

عقد العمل بالحق في فسخ العقد لك التسليم لكل من طرفي ويترتب على ذ, عامه

حوال التي لم يرد فيها ألون استصدار حكم بالفسخ حتى في ادة المنفردة دارإلبا

  .شرط فاسخ بالعقد

ن أخر آلذا وجد الطرف اإسخ يقع على مسؤولية من قام به, فلكن هذا الف       

 ما بالتعويض ومن ثا  لى القضاء طالبا  إ ؤه ما يسوغه كان له الحق في اللجالفسخ ليس ل

 .تأتي رقابة القضاء الحقة على الفسخ
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خل العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية جاز لصاحب العمل أذا إوعلى ذلك        

بهذا الفسخ, لكن ذلك  خطاره مقدما  إن يلتزم بأعقد العمل بإرادته المنفردة دون فسخ 

في ذلك تعين على صاحب إثبات  ذا نازع العاملإيكون على مسؤوليته حتى 

 .ليه في فسخ العقدإواستند  اإلخلل الذي وقع من العامل

العامل وصاحب  جاز المشرع العراقي في قانون العمل النافذ للطرفين )أوقد        

خرى دون سابق أه المنفردة, تارة بإنذار, وتارة (, انهاء عقد العمل بإرادت العمل

 : ا فيما يأتيمانذار, وسنتناوله

 :  ردة المنفردة للعاملإل: انهاء عقد العمل با والا أ

و دون سابق أنذار, إلبإرادته المنفردة, بشرط توجيه انهاء عقد العمل إللعامل        

 .نذارإ

ستقالة بموجب نص المادة إلنذار : للعامل اإلعقد العمل بشرط توجيه ا نهاءإ -1

لى صاحب العمل إخطار إن يوجه أ, بشرط , من قانون العمل النافذخ(/  وال  / أ ٤3)

ترك العامل العمل بدون توجيه  ذاإهاء العقد, فنإقل من ألفي ا ( ثلثين يوما  ٣٠) قبل

لى إيض نتهاء المدة المنصوص عليها في العقد, يلزم بدفع تعوإو قبل أخطار, إلا

 .و المتبقي منهاأنذار, إلجر مدة اأصاحب العمل يعادل 

نهاء عقد إللعامل :  نذارإدة العامل المنفردة دون سابق ارإنهاء عقد العمل بإ -2

حدى الحاالت المنصوص إنذار في حالة تحقق إدته المنفردة دون سابق ارإالعمل ب

 :  من قانون العمل النافذ وهي (٤٩عليها بموجب المادة )

و في النظام أتزاماته المقررة في هذا القانون خل صاحب العمل بأحد الأذا إ - أ

 .و في عقد العمل الفرديأالداخلي للعامل 

سرته في أفراد أحد أو أو جنحة ضد العامل أية ذا ارتكب صاحب العمل جناإ - ب

 .و خارجهأاثناء العمل 

ن يكون صاحب أو صحته بشرط أوجد خطر جسيم يهدد سلمة العامل ذا إ - ج

 .زالتهإى علم بوجود الخطر ولم يعمل على العمل عل

ا    : نهاء عقد العمل باإلرادة المنفردة لصاحب العملإ:  ثانيا

ي قانون العمل النافذ على فقد نص المشرع العراقي ف ما صاحب العملأ       

نهاء عقده بفترة ال إب نذار العامل تحريريا  إنهاء عقد العمل بعد إجاز بها له أحاالت 
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 .نذارإلنذاره يتم تعويضه بدل هذا اإوفي حالة عدم  ,يوما   ثلثين ( 30تقل عن ) 

 .( من قانون العمل النافذ 44المادة ) 

 :  الحاالت نذكرهاهذه        

مل النافذ بموجب نص جاز المشرع العراقي في قانون العأالمرض الطويل :   -1

رض بمصيب العامل أ  نهاء عقد العمل إذا إأ ( لصاحب العمل  / ثانيا   / 43المادة ) 

صابة به وثبت إلشهر من تاريخ اأ ستة ( 6قعده عن العمل ولم يشف منه خلل ) أ

 . يةذلك بشهادة طبية رسم

لصاحب  قعده عن العمل جازأصيب العامل بعجز أ  ذا إ : عجز العامل عن العمل -2

نهاء عقده عند إب ( من قانون العمل النافذ  / ثانيا   / 43العمل بموجب المادة ) 

 : تيةآلتوافر الشروط ا

 . ن يصاب العامل بعجز يقعده عن العملأ -أ 

 . من العجز الكلي % فأكثر75صابة بنسبة عجز إلن تتسبب اأ -ب 

 .ن يثبت العجز بشهادة طبية رسميةأ -ج 

نهاء إفلصاحب العمل  ,كمل العامل سن التقاعدأذا إ كمال العامل سن التقاعد :إ - ٣

كام قانون التقاعد والضمان حأق عندها مكافأة نهاية خدمته وفق ويستح ,عقد العمل

 (. ج / ثانيا   / 43المادة )  .جتماعي للعمالإلا

يم  ظصاحب العمل له الحق في تن قتصادية :إنهاء عقد العمل لضرورة إ -4  

جهة حاالت الضرورة التي قد تؤدي إلى المساس بحجم العمالة نشأته وموام

 ,ستغناء عن جميع العمالاإلو غلق المشروع كليا  باإلستغناء عن بعض العمال أو إ

جراءات ضوابط واإلكن ذلك مشروط بوجوب توافر ضرورة إقتصادية وبحسب اللو

 .التي تنص عليها القوانين

ذا اقتضت إنهاء عقد العمل إجاز المشرع العراقي لصاحب العمل أوقد        

لشؤون واالعمل  شروع تقليص حجمه شرط موافقة وزيرظروف العمل في الم

 . د ( من قانون العمل النافذ / ثانيا  /  43المادة )  .جتماعيةإلا

ا رتكاب العامل إ -5   / ثانيا   / 43المادة )  : بواجباته بموجب عقد العمل مخالا  سلوكا

 ق.ع..ه (
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يجوز لصاحب  هنا : و قدم مستندات مزورةأانتحال العامل شخصية كاذبة  -6

 .و ( من قانون العمل النافذ / ثانيا  /  43المادة )  .هاء عقدهنإالعمل 

لصاحب العمل انهاء عقد  عدم كفاءة العامل في عقد العمل تحت التجربة : -7

/ ٤٣المادة ) .العمل متى ما كان العامل تحت التجربة ولم يظهر كفاءة مقبولة خللها

 .ز( من قانون العمل النافذ / ثانيا  

ا رتكاب العامل خطإ - 8 ا جسيم ا و العمال أضرت بالعمل أ ةفادح ةنشأت عنه خسار ا

 من قانون العمل النافذ. ( م/  ثانيا  / ٤٣المادة ) .نتاج بقرار قضائي باتإلو اأ

  :تيآلويشترط لتطبيق هذه الحالة ا       

ذا ما ارتكب العامل إ: فل تعد هذه الحالة متحققة  جسيما   ا  رتكاب العامل خطإ -أ 

 .ال يوصف بالجسامة خطأ  

 .نتاجإلو اأو العمال أضر العمل ت ةفادح ةن تنشأ عن هذا الخطأ خسارأ - ب

لخطأ جسيم ترتب عليه ضرر رتكاب العامل إثبت قضائي بات ي   ن يصدر حكمأ - ج

 .نتاجإلو اأو العمال أبالعمل 

نهاء باإلرادة المنفردة إلن الفصل التأديبي يختلف عن اإالشك  : الفصل التأديبي -9

لوائح واعد وإجراءات يحتاج إلى قو ا  تأديبي و جزاء  أ جراء  إعد ن الفصل ي  إمن حيث 

 ةقواعد عام إلى نهاء الذي يخضعإليخضع لها العامل, وبذلك يختلف عن ا ةتأديبي

 .و غير محدد المدةأكان العقد محدد المدة  نهاء عقد العمل سواء  إمتعلقة ب

ن الفصل التأديبي يصدر من صاحب العمل كما أنهما يتفقان من حيث أغير        

نما إعمل عندما يفعل ذلك ن صاحب الأنفردة بصفة في إنهاء العقد باإلرادة الم

 القانون كحق اإلدارة والرقابة  له يمارس سلطة يستمدها من الحقوق التي قررها

 .نهاء عقد العملإنهما يتفقان من حيث النتيجة وهي كما ا .شرافإلاو

 .ةالفصل من العمل في محاضرات سابق اسة حاالتروقد سبق لنا د       

 نهاء عقد العمل محدد المدةإ

محققة  ةمستقبلي ةواقعبلك العقد الذي تحدد نهايته يقصد بالعقد محدد المدة ذ       

تعاقدين. فقد يحدد لعقد للعمل حد المأرادة إمحض الوقوع, ال يتوقف وجودها على 

 ن الطرفين قد حدداأو الصيف, طالما أكموسم الشتاء  ,و موسمأ ةو لسنأ ةمعين ةمد

ذا لم يتحدد انتهاء إنهاية الموسم, وعلى العكس من ذلك يكون العقد غير محدد المدة 

 .صاحب العمل ةرادإمر هذا التحديد لمحض أو ترك أ ,الموسم
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 نأحتى لولم يمكن  ,سس التي تتوقف عليها نهايتهألن يبين العقد اأفي ويك       

مشروع الفي  اق مع عامل للعمليحدد التاريخ الزمني النتهاء العقد مقدما  , كاالتف

 . خر بسبب مرضهآطول مدة غياب عامل 

 :  ( من قانون العمل النافذ على٣٨وقد نصت المادة )       

متعلقة  ةمحدد ةو تقديم خدمأة لتنفيذ عمل معين : يبرم عقد العمل محدد المد أوالا ) 

العقد ذلك  ةتزيد مدن ال أو تاريخ متوقع على أو مشروع ينتهي بتاريخ معين أبعمل 

 .ةعلى سنة واحد

ا  ذا اقتضت إ ال  إعمال ذات الطبيعة المستمرة أللعقد في ال: ال يجوز تحديد مدة  ثانيا

  ). نينضافيين لمدة و عمل معيإستعانة بعمال إلمتطلبات العمل ا

ن عقد العمل يكون محدد المدة في قانون العمل العراقي النافذ في إوبذلك ف       

 : حاالتثلث 

 .نالعقد المبرم لتنفيذ عمل معي- ١

 ,و مشروع ينتهي في تاريخ معينأمتعلقة بعمل  ةمحدد ةتقديم خدملالعقد المبرم  -2

 ة.حدن ال تزيد مدة العقد على سنة واأو تاريخ متوقع, على أ

 .ه متطلبات العملتالذي اقتضووعمل معينين,  ةقد المبرم لمدعال -٣

انتهاء العمل بو أدة من تلقاء نفسه بانتهاء مدته, العمل المحدد المهي عقد توين       

حد المتعاقدين, أنذار سابق من إإلى  ةله, وذلك دون حاجأجبرم العقد من أ  الذي 

عقد العمل  ذا كانإ انه )بن القانون المدني العراقي ( م٩١٥ضي المادة )قوبهذا ت

( 1/  916كما نصت المادة ) ,( من تلقاء نفسه بانقضاء مدته ىمحدد المدة, أنته

ينتهي بانقضاء العمل المتفق  نهإذا كان العقد لتنفيذ عمل معين, فإ ) منه على انه

 ه (.علي

  

  .تحديد العقد محدد المدة

نه إ, فةواحد ةكثر من مرألوتم تجديده  ة,محدد ةذا ما ابرم عقد عمل لمدإ       

عمل النافذ, من قانون ال ( رابعا  /  ٣٨ غير محدد المدة بموجب المادة ) ا  عقد ونيك

 .حكام انهاء عقد العمل غير محدد المدةأوبالتالي تطبق عليه 
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 في دعاوى العمل وتقادمها  صول التقاضيأ

 

قضاء  خاصا  بدعاوى   فرد قانون العمل النافذأالعامل, فقد  ةالستكمال حماي       

ستعجال, إلاب العمل, وجعل نظرها على وجه اصحأالعمال والعمل التي تقوم بين 

طالتها إلى ما ال إد وضع حد لمنازعات العمال, وعدم راأن القانون أعن  فضل  

  .ن المانع من سماع الدعوىانهاية, حين عالج مسألة مرور الزم

 مام محاكم العملأصول التقاضي أ

الناشئة ألي منها قد تنشأ بين طرفي علقة العمل خلفات بشأن الحقوق        

ن تجد لها حل  أغيرها, ومثل هذه الخلفات البد  وأو عقد العمل أبموجب القانون 

وى العمالية, فقد اوحرصا  من المشرع على تنظيم إجراءات حسم الدع .مام القضاءأ

فيه تحديد  ىمل النافذ لقضاء العمال, حيث تولالفصل السابع عشر من قانون العفرد أ

لك على التفصيل مامه, وذأاز واختصاصاته وإجراءات التقاضي تشكيلت هذا الجه

  :التالي

  : : قضاء العمل أوالا 

( من قانون العمل النافذ تشكيل قضاء خاص ١٦٧و  ١٦٥نظمت المادتين )       

 : على مرحلتين  العملباسم قضاء 

كثر في كل محافظة أو أتشكل محكمة عمل  ) (على انه١٦٥) فقد نصت المادة -1

 : مما يأتي

على اقتراح من رئيس  ءا ه رئيس مجلس القضاء األعلى بناأوالا : قاضي يرشح

 .ستئنافإلمحكمة ا

ا   (. كثر تمثيالا للعمالألتحاد العام اإل: ممثل عن ا ثانيا

بقرار من مجلس تشكل  ( من قانون العمل النافذ على انه )١٦٧) المادةو نصت  -٢

ايا العمل للنظر في يئة قضثلثية في محكمة التمييز تسمى ه القضاء األعلى هيئة

 . )الطعون المنصوص عليها في هذا القانون

 :  بين ان الدعوى العمالية تنظر بمرحلتينتومن هذا ي       

 .و محكمة البداءةأل ممحكمة الع مماأتنظر فيها الدعوى  ولى :ألالمرحلة ا
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مام محكمة التمييز بعد تقديم الطعون وفقا  أتنظر فيها الدعوى  المرحلة الثانية :

 .للقانون

ا   : : اختصاصات محكمة العمل ثانيا

أوال ( من قانون العمل النافذ اختصاصات محكمة العمل /  ١٦٦حددت المادة )       

 : التالي على النحو

  القانون الجزائية المنصوص عليها في هذاى والقضايا والمنازعات المدنية والدعاو-أ

 .التشريعات األخرىجتماعي للعمال وإلوفي قانون التقاعد والضمان ا

 القرارات المؤقتة في الدعاوى الداخلة في اختصاصها وفي حالة عدم وجود -ب

 .هابمحكمة عمل فتختص محكمة البداءة 

المسائل األخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل الدعاوى و -ج

 .لها

ا    : : إجراءات النظر في الدعوى ثالثا

ساسي لقانون العمل والمتمثل بحماية الطبقة ألانطلقا  من تحقيق الهدف ا       

منها قانون ديد من تشريعات العمل المعاصرة و)العمال( فقد اتجهت الع الضعيفة

عمالية من خلل العمل العراقي النافذ إلى تسهيل إجراءات التقاضي في الدعاوى ال

 الدعوى العمالية على وجه السرعة,مظاهر متعددة, وذلك بالنص على نظر 

 ثانيا  /  ١٦٦جميع مراحل التقاضي المادة ) من الرسوم القضائية في  واإلعفاء

 ). وثالثا  

ا    : الصادر من محكمة العمل بتدائيإل: الطعن في الحكم ا رابعا

لصادرة عن ن األحكام اأأوال  ( من قانون العمل النافذ ب / ١٦٨قضت المادة )       

 : تيةآلللطعن فيها بإحدى الطرق ا ةمحكمة العمل تكون قابل

 

صدرت أمام المحكمة التي أعتراض إلحكم الغيابي, ويقع هذا اعتراض على الإلا -1

 .يام من اليوم التالي لتبليغهأعشرة  (١٠لك خلل )الحكم, وذ

ن يكون الحكم قد أمام المحكمة على أعتراض إلدة المحاكمة, ويقع هذا اعاإ -2

من قانون  (١٩٦) في إحدى الحاالت التي حددتها المادة ةخيرأ ةصدر بدرج

  :المرافعات المدنية وهي
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 .اذا وقع من الخصم اآلخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم - أ

ضي و ق  أ ,سس عليهاأ  وراق التي ألقرار كتابي بتزوير اإذا حصل بعد الحكم إ - ب

 .بتزويرها

 .ذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزورإ - ج

في الدعوى, كان خصمه  ةوراق منتجأالحكم على  ذا حصل طالب اإلعادة, بعدإ - د

 .قد حال دون تقديمها

عادة إن مدة طلب إ( من قانون المرافعات المدنية, ف١٩٨لمادة )ألحكام ا وطبقا         

و اإلقرار أبدأ من اليوم التالي لظهور الغش ( خمسة عشر يوما , ت١٥) المحكمة هي

هور الورقة و ظأ الزور, شاهد ىالحكم عل وأو الحكم بثبوته, أبالتزوير من فاعله, 

 .التي حيل دون تقديمها

 عمل قابل  للطعن فيه لدى محكمة يكون الحكم الذي تصدره محكمة ال التمييز : - ٣

ولمحكمة التمييز  .من اليوم التالي لتبليغه أثلثين يوما  تبد (٣٠) التمييز خلل

حكام هذا أل ا  قو الفصل في موضوع الدعوى وفأو نقض الحكم المميز أتصديق 

  .(من قانون العمل النافذ ثانيا  / ١٦٨)المادة  .القانون

 )مرور الزمان المانع من سماع الدعوى)تقادم الدعوى العمالية

  :أوال ( من قانون العمل النافذ على انه/  ٥١قضت المادة )       

 (٣مضي )ال تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علقات العمل بعد )        

تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن  ا, والثلث سنوات من تاريخ استحقاقه

 (. خمس سنوات من تاريخ نشوئه (٥الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء )

لتقادم, فالنص في العقد من بدء سريان اروال يمنع استمرار قيام العلقة بين ط       

ستحقاق وليس إلاعتبارا  من تاريخ ا هسريان يبدأن هذا التقادم أالقانوني صريح في 

 انتهاء العقد.  من تاريخ
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قانون الضمان 

 اإلجتماعي
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 جتماعيإلتعريف قانون الضمان ا

 (أمينات اإلجتماعية بالت )أوما يسمى 

الدولة وسيلة الزامية, لتحقيق هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم بها )        

قانون جتماعية التي يحددها الإلمواجهة المخاطر ا جتماعي لألفراد فيإلمان األا

كات يدفعها اصحاب العمل عينية, في مقابل اشترا وأعانات نقدية إبحصولهم على 

 .( والعمال

 ثلثجتماعية يتميز بـإلالتأمينات ا ومن هذا التعريف يتضح لنا ان نظام       

 خصائص :

 فراد في ذلك.ألوال دخل إلرادة ا نظام الزامي، / انه ولىألا

جتماعية يحصل عليها المؤمن عليهم، مقابل إلنافع نظام التأمينات ا/ ان م الثانية

 اشتراكات يدفعونها.

المرفق العام الذي يشرف على نظام التأمينات  دارةإان الدولة تتولى  / الثالثة

 االجتماعية.

جتماعي رقم إلهو قانون الضمان امشرع العراقي صدره الأول قانون أوان        

ي سمي بقانون والذ 1971لسنة  (39) نون رقم.ثم صدر قا1956( لسنة 27)

 جتماعي للعمال.إلالتقاعد والضمان ا

 رعت هذه القوانين لمجابهة الخطر الناشئ عن النشاط المهني للعامل.وش         

 شتراك وحاالت وجوبهإلديد مقدار اتح 

 شتراك، وطبيعته القانونية.إل/ تعريف ا والا أ

جباري يتحمله الممول بدفعه مساهمة إهو اقتطاع نقدي  )شتراك إليقصد با       

 (. جتماعيةإلفي تمويل التأمينات ا منه

 :  شتراك بأنهإلجتماعي فقد عرفت اإلمن قانون الضمان ا (1المادة ) أما       

و أدها القانون لقاء أي من الخدمات المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحد)

و الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا  أو المكافآت أالتعويضات 

 (. ألحكام هذا القانون
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لعمال, واصحاب العمل( وان هذا فالجهات الواردة بالتعريف بمعنى )ا       

 شتراك اجباري على طرفي علقة العمل.إلا

 شتراك ؟إلانونية لس/ ما هي الطبيعة الق

 -شتراك الى عدة آراء منها:إله في تحديد الطبيعة القانونية لج/ لقد اختلف الفق

جر, ألشتراك مبلغا  مخصوما  من اإلما دام األنه  ,جرأشتراك إلان ا :  الرأي االول

المختصة التي جر الذي يتقاضاه من الجهة إلجر الحقيقي للعامل يتكون من اإلفإن ا

و: شتراك هإلاصحاب هذا الرأي أن اشتراك منه .وعليه يرى إلبعد خصم اتستخدمه 

نة من نما يدفع عندما يستحق العمال المعوإجر وأل" اجر مؤجل" أي ال يدفع مع ا

 جتماعي.إلمؤسسة الضمان ا

 .الرأي االول لهذا الموجه النقد

ن يكون قد دفع أقد يحصل على اإلعانة دون  العامل ان يقولون       

شتراكات, إعانات عما دفعه العامل من إلاشتراك.وكذلك قد يزيد مقدار هذه إلا

 وعليه ال يمكن اعتبارها اجرا  مؤجل .

 : الرأي الثاني

شتراكات العمال إامية لتمويل نفقات عامة, فتعتبر شتراك ضريبة الزإلان ا       

 صحاب العمل ضرائب غير مباشرة.أشتراكات إضرائب مباشرة و

ا   .شتراكاتإلسس تحديد مقدار اأ/  ثانيا

 شتراك.إلساليب المتبعة في تحديد مقدار األو اأسس ألس/ ما هي ا       

 الجواب :

راك مبلغ نقدي شتإلفي هذا النظام يكون مقدار ا.القيمة شتراك موحدإلنظام ا -1

 شخاص بغض النظر عن مقدار دخولهم.ألثابت وموحد لكل ا

شتراك وعدم مراعاتِه لمبدأ القدرة على إلفي توزيع عبء اال يحقق العدالة :  عيوبهِ 

 الدفع.

ا لمقدار اإلام انظ -2  : ويكون بطريقين. جرألشتراك وفقا

 ساس نسبة مئوية موحدة.أاما على  -أ

 جر.ألاس نسبة تصاعدية تبعا  لمقدار اسأاما على و -ب
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للتحايل والتهرب العمل صحاب أ اين الطريقتين انهما تساعداتولكن عيب ه       

 جر الحقيقي.ألساس اأشتراك على إلمن دفع ا

قق نوع من العدالة, ساس نسبة تصاعدية, يحأيرى بأن الدفع على  الفقه ان الا إ       

 شتراك.إلجر يزيد الألفكلما زاد ا

 .ساس المخاطرألى تراك عشإلنظام ا -3

خير ألإذا  النظام ا شتراك.إلة الخطر كبيرة كلما زاد مقدار افكلما كانت نسب       

حققه كعنصر هام في تحديد نسبة يتميز عن سابقه بأنه يدخل عنصر الخطر ومدى ت

 شتراك.إلا

 شتراك في القانون العراقيإلدار اتحديد مق 

شتراك تبعا  إللمشرع العراقي في تحديد مقدار القد اختلفت النظم التي اتبعها ا       

 : , وعلى التفصيل التاليعراقفي التلف القوانين التي صدرت الخ

 شتراك الموحد.إلاعتمد على نظام ا 1956صادر سنة القانون ال -1

على اسلوب الخلط بين  دااعتم 1969, 1964سنة  الصادرين القانونين -2

جر, ولكن توجه النقد والعيوب ألشتراك وفقا  لمقدار اإلشتراك موحد القيمة, واإلا

 على هذه القوانين.

لسنة  (39)ل عن هذه الطرق واعتمد في القانون رقم دِ ان المشرع عا  نرى -3

جر سواء أل( من ا ساس نسبة مئويةأشتراك على إلتحديد ا على اسلوب ) 1971

 %(.25و أ% 12و أ% 5كانت هذه النسبة هي )

   ولكن نلحظ ايضا  ان الطريقة المعتمدة في القانون النافذ تعرضت للنقد لماذا       

 ألنها ال تراعي مبدأ العدالة في التوزيع. -1/  ج

 ال تراعي مبدأ القدرة على الدفع. -2

 شتراك.إلراعي عنصر الخطر في تقدير حجم اال ت -3

ر جألساس نسبة مئوية تصاعدية من اأشتراك على إلن يقدر اأالفقه يفضل        

 جر, وحجم المخاطر المؤمن ضدها.أليتحدد مقدارها تبعا  لمقدار ا
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ا   شتراك.إلساسه اأجر الذي يقدر على أل/ تحديد ا ثالثا

إذا  شتراك إللتي يجب معرفتها لتحديد مقدار امور المهمة األجر من األن اإبما        

 شتراك.إلساسه  اأ جر الذي يتحدد علىألالبد من معرفة مقدار هذا ا

جر ألمحددة من " اساس نسبة أشتراك يتحدد على إلن اإفالقانون النافذ يقول        

مبلغا  نقديا  جر الفعلي للعامل هو ليس دائما  ألالعامل. ولكن االفعلي" الذي يتقاضاه 

لألجر مثل العلوة والخطورة والمهارة وغير  ةنما فيه مبالغ متممإجزافيا  ثابتا , و

 ذلك من المفردات.

لذي يقدرعلى جر األجر من األستبعاد متممات اإلى إفبعض القوانين تميل        

 شتراك.إلالثبات في مقدار اوشتراك بهدف تحقيق االستقرار إلساسه  اأ

  هما : ولكن هذا المسلك منتقد من ناحيتين       

هي حصيلة  جتماعي من موارد مالية.إلحرم مؤسسات الضمان اأنّه ي   -1

 لي.حتسبت على أساس األجر الفعأ  أن تحصل عليها فيما لو  شتراكات التي يمكنإلا

قوقهم في مواجهة نفسهم ذلك ألن حأهذه الطريقة تلحق ضررا  بالعمال أن  -2

شتراك, فإذا إلب على أساس األجر المدفوع عنه اجتماعي تحتسإلمؤسسة الضمان ا

كان هذا األجر أقل من أجرهم الحقيقي أدى ذلك إلى حصولهم على إعانات ورواتب 

 شتراك على أساس األجر الكلي.إلحتسب اأ  مما كانوا سيحصلون عليه فيما لو أقل 

عتماد أجر إعي في البلدان النامية تقوم على جتماإلوان مؤسسات الضمان ا       

 .شتراك لمدة سنة في الغالبإلساسه اأثابت يحتسب على 

 شتراكاتإلتأدية ا 

تماعي هو نفس المفهوم جإلتماعي المقرر في قانون الضمان اجإلن اان التأمي       

حب العمل بالتزامات قانونية لزم القانون تبعا  لذلك صاألزامي, وعليه فقد إلتأمين الل

 : ن يخضع لها وهيأيجب 

 التزامات صاحب العمل بشموله العمال بالضمان. -1

 شتراكات.إلالتزامات صاحب العمل بتسديد ا -2

 : صيلالتفا

 : حب العمل بشموله العمال بالضمانالتزامات صا -1
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ن أبحكم القانون أي على صاحب العمل ان شمول العمال بالضمان يتحقق        

نا  يحدد فيه " اسم صاحب العمل ومكان مشروعه وعنوانه الكامل, مع بيان اييقدم ب

شتراك" إلجورهم ومبلغ اأين, واسمائهم وعناوينهم. ومقدار عدد العمال المضمون

 وتسمى هذه باإلجراءات.

العمل التزاماته المذكورة تصدر دائرة الضمان " هوية  ن ينفذ صاحبأوبعد        

تحقه وفقا  ألحكام القانون. جميع ما يس هاضمان" لكل عامل مضمون يطالب بموجب

لتزامات سوف إلخل بهذه اأذا ما إلتزام شخصي, وإلتزام صاحب العمل هو إوان 

 لى المسائلة القانونية.إيتعرض 

 : شتراكاتإلالتزامات صاحب العمل بتسديد ا -2

 : مور مهمة وهي كما يليأن نبحث عدة أفي هذا الموضوع يجب        

 جر العامل.أشتراك من إلقتطاع اإالتزام صاحب العمل ب -أ

 : قتطاع عدة شروط منهاإلان المشرع العراقي وضع لهذا ا       

 ن يكون شهريا , حتى ال يتراكم على العامل.أقتطاع يجب إلن اــ إ

 قتطاع في بداية الشهر.إليكون ان أيجب ــ 

نقطاعهم عن إشتراكات العمال عن كامل فترات إصحاب العمل بتسديد أيلتزم ــ 

 و غير ذلك من الحاالت.أو الوالدة أالعمل بسبب المرض 

شتراكات عن العامل حتى تاريخ إلالعمل يبقى مسؤوال  عن تسديد ا ان صاحبــ 

 بلغِه بأنتهاء خدمتِه.إ

 روط جميعها يجب على صاحب العمل مراعاتها.شالهذه        

 شتراكات.إلسلوب وموعد تسديد اأ   - ب

لى دائرة الضمان وفق إشتراكات نقدا  إلنون النافذ يأخذ بأسلوب تسديد اان القا       

 النسب المحددة بالقانون.

ر ول الشهأداء والدفع في ألت فتكون واجبة اشتراكاإلما عن موعد تسديد اأ       

التي تتيح لكل من عتبارات العملية, وإلضفاء بعض المرونة إلولكن مراعاة ل التالي.

ن يكون ألتزام باإلمكان إلصحاب العمل القدرة على تنفيذ هذا اأدائرة الضمان و

 التسديد خلل الشهر الذي يلي الشهر الذي يستحق عنه .
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 : شتراكاتإلستيفاء اإضمانات  ــ ج

شتراكات المستحقة إلستيفاء اإحكام تنظم موضوع ضمانات ألا هناك عددا  من       

 : صحاب العمل وهي كاآلتيأعلى 

صحاب العمل بأن يخطروا دائرة الضمان بأسم المتعهد بالعمل أدارات وإللزام اــ إ

 يام.أ ( ثلثة3) وعنوانه قبل البدء بالعمل بـ

ثانوي ويكون ذلك بحكم م الأصلي ألن المدينين سواء كان المتعهد ايالتضامن بــ 

ئرة الضمان الرجوع على لتزام واحد, وعلى داإانون, فيكون هنا تعدد للمدينين بالق

 كثر قدرة على الوفاء.ألالمدين ا

و أعن صرف أي مستحقات لصاحب العمل  متناعإلة اعلى جميع الدوائر الماليــ 

 شتراكات المفروضة عليهم.إلستيفاء كامل اإالمتعهد لحين 

 شتراكات.إلستفياء اإلهذه كلها ضمانات  ا  ذإ       

 : الفوائد التأخيرية -د

شتراكات في مواعيدها, فتفرض إلصحاب العمل عن تسديد اأففي حالة تخلف        

و أ% 2جتماعي قد تكون إلقانون الضمان ا اعليه فوائد تأخيرية بنسبة معينة يحدده

 كثر من ذلك.أو أقل أ

 بالضمان المخاطر المشمولة 

 : هم المخاطر المشمولة بالضمان هيأن إ       

 الضمان الصحي )المرض والوالدة(.ــ 

 ضمان العجز عن العمل.ــ 

 صابات العمل.إضمان ــ 

 ضمان التقاعد.ــ 

 : والتفاصيل كما يلي 

 الضمان الصحي

 : ويشمل       
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 / الضمان الصحي في حالة المرض. وال  أ

 في حالة الوالدة. / الضمان الصحي ثانيا  

 الضمان الصحي في حالة المرض 

جتماعي, وما هي إلرض الذي نص عليه قانون الضمان اس/ ما هو المقصود بالم

 نواع هذه المزايا.أتحقاق مزايا ضمان المرض, وما هي سإشروط 

اولة عملِه, وال يكون عتلل الصحي الذي يمنع صاحبِه من مزإل: هو ا ج/ المرض

 بة عمل, ويحدد بالخبرة الطبية.صاإناشئا  عن 

 : أما شروط إستحقاق مزايا ضمان المرض فهي على النحو اآلتي       

 ( شمول العامل بالضمان الصحي.1)

 ( ثبوت واقعة المرض.2)

 تباع تعليمات دائرة الضمان.إ( 3)

 ( عدم جواز إشتغال العامل المريض.4)

 إستحقاقها. منسنوات  ( ثلث 3 ) ( المطالبة بالمزايا خلل5)

 ( مزايا الضمان الصحي في حالة المرض )

 ومنها: ,/ المزايا العينية أوال  

  .( معاينة المريض في العيادة أو في المنزل من قبل الطبيب1)

 ( علج المريض.2)

 ( ما يقتضيه إسترجاع العامل حالتِه الطبيعة.3)

 / المزايا النقدية " العوض النقدي". ثانيا  

 يوما .( ثلثين  30)  يستحق العامل األجر عن إجازتِه المرضية لمدة( 1)

 يوما . ( مائة وثمانون 180)  لىإجازات المرضية إل( يجوز تراكم ا2)

يمنعه  من جازات المرضية وبقي في حالة المرض الذي إلالعامل ا د( أما اذا إستنف3)

 جتماعي.إلا حكام قانون التقاعد والضمانأالعمل, هنا يطبق عليه 
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 الضمان الصحي في حالة الوالدة 

 بالتأكيد إن الحمل والوالدة يؤثر على قدرة العاملة في العمل.       

 س/ ما هي شروط إستحقاق مزايا الضمان الصحي في حالتي الحمل والوالدة.

 جتماعي.إل( شمول العاملة بالضمان ا1)

 ( عرض العاملة على الجهات الطبية المختصة.2)

 التقيد بتعليمات الجهات الطبية.( 3)

 جازة.إل( عدم جواز العمل خلل فترة ا4)

 سنوات. ( ثلث 3 ) ن تكون المطالبة بالمزايا خللأ( يجب 5)

 س/ ما هي مزايا الضمان الصحي في حالتي الحمل والوضع؟

: من خدمات طبية أو رعاية صحية من قبل المؤسسات  المزايا العينية : ج/ أوال  

 ة لوزارة الصحة.التابع

: تلتزم دائرة الضمان بتعويض العاملة عن أجرها في الحدود  : المزايا النقدية ثانيا  

 التي تعتبر فيها مجازة ألغراض الحمل والوالدة.

إنه  ينظم حق  نجد 2015لسنة  ( 37 ) لى قانون العمل النافذ رقمإوبالرجوع        

وعلى النحو  ( منه, 87 المادة ) العاملة في إجازة الحمل والوضع وخاصة في

 :   التالي

 (14) / تستحق العاملة إجازة خاصة بالحمل والوضع بأجر تام لمدة ال تقل عن أوال  

 أشهر ونصف.  ( ثلثة 3 ) إسبوع في السنة, أي

أسابيع من التاريخ المتوقع  ( ثمانية 8 ) جازة قبلإل/ للعاملة الحامل التمتع با ثانيا  

 طبية صادرة من الجهات المختصة. للوضع بشهادة

جازة, إللزاما  بما تبقى من هذِه اإعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع / تستمر ال ثالثا  

 أسابيع بعد الوضع.( ستة   6 ) جازة عنإلعلى أن ال تقل مدة تلك ا

 ( 9 ) جازة في حالة الوالدة الصعبة بما ال يقل عنإلوعليِه يجب تمديد مدة ا       

 كثر من طفل, أو وجود مضاعفات مرضية.أهر أو في حالة والدة أش
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ن تشتغل بعمل مأجور أعاملة أثناء إجازة الحمل والوضع وال يجوز لألم ال       

 جازة بدون أجر لمدة سنة أخرى لرعاية طفلها.إكما يحق لها أن تتمتع ب لدى الغير.

 .العجز عن العمل( ومن المخاطر المشمولة بالضمان أيضا  هو )ضمان       

عدم القدرة على العمل, أي هو حالة تصيب الشخص ) العجز بصفة عامة هو        

والتأمين  (, دنية ومقدرتِه على القيام بعملهِ في سلمتِه الجسدية وتؤثر على قواه الب

وهذا ما يطلق  صابةإللدخل الذي فقده من جراء اهنا ينصب على تعويضِه عن ا

 بالمهني ". "بالعجز  عليه

أما قانون الضمان النافذ فيعرف العجز بأنه  " نقصان القدرة على العمل بشكل        

و إصابات العمل" هذا التعريف منتقد وغير دقيق, أالمرض  كامل أو جزئي بسبب

 لماذا ؟

ج/ ألن العجز الكلي يفقد العامل قدرتِه عن العمل تماما  وال ينطبق عليِه كلمة 

 النقصان.

لسنة  (112) جتماعي رقمإلحظ ان قانون التقاعد والضمان اوعليِه نل       

الملغى يفرق بين العجز بسبب المرض, والعطل بسبب إصابات العمل,  1969

 على عكس القانون النافذ الذي لم يفرق بينهما.

ِه عن حالة تنجم عن إصابة العمل وتحد من قابليت )أما تعريف العطل هو        

 .( فق التقارير الطبيةالعمل و

هو كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الـ , ) )العجز غير المهني(       

 ... الخ. ( سنة 55سنة, وقيل بلوغ المؤمن عليها  60

عامل الراتب وان درجة العجز في القانون النافذ والتي يستحق معها ال       

 %.100لى إ% 35التقاعدي هي من 

 الجزئي()العجز 

% من العجز 99لى إ% 35عجز الذي تتراوح درجتِه بين هو ال ) : تعريفهِ        

 .(الكامل

 الا إا  وان العجز الجزئي ال يؤثر على سريان عقد العمل بل يبقى العقد مستمر       

 أجر العامل بمقدار الراتب التقاعدي المخصص له . صإنه  يجوز لصاحب العمل إنقا
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لى الفحوصات الطبية الدورية لبيان حالتِه إيخضع العامل  ويجب أن       

لى إ(  ال ينتقل المرضية, وفي حالة وفاة العامل المتقاعد فإن الراتب التقاعدي )

 ورثتِه, بل ينقطع نهائيا .

 )العجز الكامل(

فقدان القدرة عن العمل  % وهو100هو العجز الذي تصل نسبتِه  ) : تعريفهِ        

 ويستحق عندها العامل على الراتب التقاعدي. (, بشكل كلي

لى انتهاء عقد العمل ويصبح عقد العمل مفسوخا  إوعليه فالعجز الكامل يؤدي        

 حكما  من تاريخ ثبوت العجز الكامل.

 وفي حالة وفاة العامل العاجز كليا  المتقاعد فإن راتبه  يتحول الى ورثتِه.       

 عتباري(إل)العجز ا

 : حاالت اآلتيةاليعتبر العامل المريض عاجزا  بحكم القانون في        

 ِه الحد االقصى لإلجازات المرضية البالغةدالة عدم شفائِه بالرغم من استنفا( ح1)

سنة لألمراض المستعصية, (  2)  و لألمراض العادية بالنسبة أشهر( 6)

 كالسرطان مثل .

العاملة المريضة بعد الوضع بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم  تذا اعتبرإ( 2)

 انقضاء الحد االقصى لإلجازات المرضية.

ذا تحسنت حالتِه الصحية يتوقف إا  للفحص الدوري, فيويخضع العاجز اعتبار       

ذا مارس العامل العاجز اعتباريا  عمل  مأجورا  لدى إوكذلك  عنه  الراتب التقاعدي.

 يضا .أيتوقف عنه  الراتب التقاعدي ير فالغ

لى إعتباري ينتقل استحقاقِه إلالعامل المتقاعد نتيجة العجز ا وفي حالة وفاة       

 ورثتِه.

 )أثر العجز االعتباري على عقد العمل(

 6)  ذا لم يشفى العامل رغم مضيإهو العجز بحكم القانون  : عتباريإلالعجز ا     

من المرض ولكن خاف فيه هذا المرض عجزا   ذا شفيإأشهر على معالجتِه, أو  (

العمل مرة ثانية, في هذه الحالة ينتهي عقد العمل من تاريخ اعتبار  بحيث ال يستطيع

 أشهر. ( 3)  العامل عاجزا  بعد التأكد تماما  من ذلك بموجب تقارير طبية دورية كل



149 

 

ستئناف العمل مرة أخرى ولكن بعقد إما  فيجوز ذا شفي من المرض تماإأما        

 جديد, ولكن الراجح هو التريث في انهاء خدمة العامل لحين إستقرار حالتِه.

 )ضمانات إصابات العمل(

يكانيكية قد زاد من وقوع نسبة ان التطور الصناعي الكبير وانتشار اآلالت الم       

هناك مسؤولية مالك البناء وما يحدثه  صابات بين العاملين, ففي القانون المدني إلا

م بتعويض يضا  صاحب العمل ملزألغير بسبب وجود عيب في البناء, ومن ضرر ل

 صابات بسبب اآلالت والمعدات الميكانيكية في حالة حصول الخطأإلالعامل عن ا

 ( من القانون المدني. 229المادة ) 

 : منهاهناك عدة نظريات تحكم ضمان إصابات العمل و       

هذه النظرية على أساس ان من بين فتقوم  : ( نظرية المسؤولية التعاقدية1)

ألمان والسلمة العمل الناشئة عن عقد العمل هو التزامِه بتحقيق ا لتزامات صاحبإ

 حتياطات اللزمة لذلك, ولكن انتقدت هذه النظرية.إلللعامل واتخاذ ا

شياء ألوهي مسؤولة الشخص عن فعل ا : شياءأل( نظرية المسؤولية الناشئة عن ا2)

لى الشخص بصفتِه حارسا  التي تكون تحت حراستِه, وهذِه المسؤولية مفترضة ع

مسؤولية هنا تنشأ ال الذي تحت حيازتِه كاآلالت الميكانيكية مثل . فال يءعلى الش

و عدم تنفيذ التزامه بالسلمة كما هو الحال في المسؤولية العقدية أبسبب الخطأ 

ذا إالعمل مالك للشيء الذي بحيازتِه لكن المسؤولية هنا تنشأ لمجرد ان صاحب و

 سبب إصابة معينة للعامل.

وهي مسؤولية صاحب العمل عما يصيب العامل من  : ( نظرية تحمل التبعة3)

جراء قيامِه بالعمل على اعتبار ان العامل هو تابع في عملِه ونشاطِه لصاحب 

 العمل.

  على حوادث العمل: جباريإلالتأمين ا

شركات التأمين, فعلى ذا كان العامل مؤمن عليه من قبل صاحب العمل لدى إ       

 صابة.إلدورية لتغطية مبلغ ضمان ا شتراكاتإن يدفع أصاحب العمل 
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 ( صابة تعريفها وعناصرهاإلا )

لى الفقه إوإنما تركت ذلك  ,صابةإلء  ان أغلب التشريعات لم تعرف اابتدا       

نما من إمصطلحات هو ليس من مهمة المشرع والقضاء, والسبب هو ان تعريف الو

 إبداع الفقه والقضاء.

 هي ضرر جسماني ينشأ عن واقعة خارجية مباغتة وعنيفة. : صابةإلا

 : صابة هيإلتضح من هذا التعريف عدة عناصر لفي       

نسان كالجروح إليقتضي أن يقع ضرر في جسم ا ا  : إذ ( الضرر الجسماني1)

حد من هذِه اضطرابات العصبية والنفسية, فإذا تحقق وإلوالكسور وغيرها كا

ضرار فيمكن تعويضها وفقا  ألالعامل التعويض, وما عدا هذه ا صابات يستحقإلا

, أو احتراق مال معين ةالكرامكالمساس بالسمعة أو  ألحكام المسؤولية المدنية )

 ( وغير ذلك. عملمود للعامل نتيجة حريق في اليع

 .لى سبب خارجي نتيجة واقعة خارجيةإ( رجوع الحادث 2)

( مثال ذلك  أي سبب أجنبي ن يكون سبب الحادث قوة خارجية )أهنا يجب        

إذا  الفعل الخارجي هو عنصر  ,إنهيار معمل أو انفجار معين أو حدوث حريق

عامل يسقط من مكان عالي عند قيامِه بتصليح عطل  ,مثال ذلك أساسي لألصابة.

لى وفاتِه أو إصابتِه بعجز دائم, فالفعل إأسلك الكهرباء ويؤدي ذلك مثل  في 

 ( أما الضرر الجسماني فهو )الوفاة أو العاهة(. السقوط الخارجي هنا هو )

 .( أي مفاجئا  وينتهي سريعا   ن يكون الفعل الخارجي مباغتا  )أ( يجب 3)

ن ال يكون هناك فاصل زمني طويل بين وقوعِه وانتهائِه, أي يقع أبمعنى        

 وينتهي بفترة قصيرة ومحددة.

مثال  إذا  عنصر المباغتة هو الذي يميز إصابة العمل عن المرض المهني.       

ألن  ,ستنشاق فجائي لغبار سام يعتبر إصابة عمل, لماذاإذلك التسمم السريع نتيجة 

ذا حدث نتيجة لمزاولة المهنة في معمل إبينما التسمم  فيها عنصر المفاجئة.

 كيمياوي, هنا يعتبر مرضا  مهنيا .

الفقه,  كما يذكره بعض ,ن يكون الفعل الخارجي عنيفا  أاذا  يجب  .( شرط العنف4)

ن يكون هناك عنف شديد لتحقق إصابة العمل, كما في أبينما آخرون ال يشترطون 

 ا  الذإتغير الفجائي في درجات الحرارة, لة المرض نتيجة للبرودة الشديدة أو الحا

 عنف في هذه األفعال وإن توافرت فيها صفة المباغتة.
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 )شروط إصابة العمل(

وكذلك  ,( ثناء العمل أو بسببهِ أ صابة إصابة عمل أن تقع )إلعتبار اإلترط يش       

 يضا .أر المرض المهني من إصابات العمل يعتب

 : هي ا  فالشروط إذ       

ن يكون وقوع الحادث خلل الساعات أ: أي يقتضي  ثناء العملأ( وقوع الحادث 1)

المحددة للعمل وفي الفترة الواقعة بين بدء العمل ونهايتِه, وهناك من يعتبر إصابة 

ن إصابة عمل ما دام ان العامل كا ,لعملالعامل قبل فترة البدء بالعمل أو بعد نهاية ا

او أي آلة من صاحب العمل  ,ن يستلم بها العملأيقوم بإجراءات معينة من شأنها 

أو كان العامل يسلم لصاحب العمل بعض اآلالت ولكن بعد نهاية  قبل البدء بالعمل.

ان  صابة هي إصابة عمل, على اعتبارإلهنا الرأي الغالب يعتبر هذِه ا مدة العمل,

 العامل كان يقوم بأداء خدمة لصاحب العمل.

وبالتأكيد هناك أعراف وقرائن يتم فيها التعرف على إن هذِه هي إصابة عمل        

 أم ال.

ن تقع أهو  بة عملصابة إصاإلعتبار اإلشترط ي   : ( وقوع الحادث بسبب العمل2)

لو انها وقعت في غير مكان بسبب العمل والتي تربطها بالعمل رابطة السببية و

 حدأوثيق بين العمل والحادث كأعتداء و زمانِه ما دام ان هناك إرتباط أالعمل 

ضراب وغيرِه. إلحتجاج أو في اإلشتراك في اإلالعمال على اآلخر بسبب رفضِه ا

صابات هي إلع إصبع أو يد العامل. كل هذِه اأو قد تتسبب اآللة الميكانيكية بقط

 بسبب العمل.

حسب أحكام , صابة الطريقإف, يضا  إصابة عملأصابة الطريق تعتبر إو       

القانون العراقي تعتبر بحكم إصابة العمل الذي يقع للعامل المضمون أثناء ذهابِه 

الطريق هي األصابة  ةابصإناء عودتِه المباشرة منه . إذا  لى العمل أو اثإمباشر ال

في لى العمل أو اثناء عودتِه المباشرة منه , أي إ ثناء ذهاب العامل المباشرأالتي تقع 

وهذا ما يميز إصابة  ,شراف ورقابة صاحب العملإوقت ال يكون فيِه العامل تحت 

بة العمل تقع والعامل صاإثناء العمل أو بسببِه, فأصبات التي تقع إلالطريق عن ا

ة لها تبدأ شراف صاحب العمل, أما إصابات الطريق فالحماية بالنسبإتحت سلطة و

 عندما تنتهي سلطة صاحب العمل, وتنتهي عندما تبدأ هذِه السلطة.
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 شروط إصابة الطريق

 

قوة قاهرة,  أيا  كان السبب ) ,صابة ناشئة عن حادث طريقإلن تكون اأ( يشترط 1)

 ( أو غير ذلك. أو خطأ الغير, أو خطأ العامل

ثناء العودة المباشرة ألى العمل أو إصابة أثناء الذهاب المباشر إل( يشترط وقوع ا2)

 منه .

الحريص  هو الطريق الذي يسلكه  الشخص المعتاد ) ," المقصود بالطريق الطبيعي"

 عتيادية.إل( في الظروف ا و الواعيأ

قلها خطرا  على العامل, وان أوطرق وأقربها لهو أسهل ا ,والطريق الطبيعي       

لى عملِه أو يعود فيها من إي الفترة التي يذهب فيها العامل الوقت الطبيعي للطريق ه

 عملِه وهذا ما ذهب اليِه القانون العراقي والمصري واالردني.

 المرض المهني 

مراض ألبالعمل لدى صاحب العمل ببعض ا ثناء قيامهِ أقد يتعرض العامل        

رصاص, أو بالفسفور التسمم بالمراض المهنية" مثال على ذلك )إلوالتي تسمى بـ" ا

وغير ذلك من الحاالت وقد  ,و في مجال النفط أو بسبب الحرارة العالية أو الغبار(أ

واختلفت القوانين في معالجتها لموضوع تحديد مفهوم المرض المهني  .تفاوتت

نظمة لمعالجة تحديد المرض المهني أو أحمايتِه, فكان هناك عدة اتجاهات وكيفية 

 : وهي كاآلتي

ن دائرة الحماية وهذا النظام يوسع م ,يأخذ بنظام التغطية الشاملة : ولألم االنظا

هو  )عرف المشرع المرض المهني بأنه   مراض المهنية حيثألبحيث يغطي كل ا

 (. ماكن التي يقيم فيهاألأو الظروف المحيطة بأدائِه أو اكل مرض يسببه  العمل 

األمراض المهنية في جدول يلحق  دحيث يتم تحدي ,هو نظام الجداول : النظام الثاني

سم )الجدول المغلق( إل الحصر, ويطلق على هذا الجدول ببالقانون وتذكر على سبي

وهناك جدول آخر يسمى )بالجدول المفتوح( بحيث يجوز إضافة أمراض مهنية 

 عليِه.

فالقانون  ,نبحيث يجمع بين النظامين السابقي ,وهو النظام المختلط : النظام الثالث

 العراقي كان قد أخذ بالنظام المختلط في تحديد المرض المهني.
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 شروط تعويض المرض المهني 

 مراض التي يتضمنها الجدول الخاص بها.أل( إصابة العامل بأحد ا1)

 بين المرض والمهنة.( وجود العلقة السببية 2)

سنة من  ( ظهور أعراض المرض المهني خلل مدة خدمة العامل أو خلل3)

 انتهاء خدمتِه.

 راءات والتحقيق عند وقوع االصابةجإلا

 ( جراءاتإلا )

صابة العامل المضمون يتم إبلغ الجهات المختصة )كمركز الشرطة( إعند        

صابة تترتب عدة التزامات على صاحب إلويتم التحقيق بذلك, وعند وقوع امثل  

 : العمل وهي كاآلتي

المبادرة فورا  للعناية بالعامل الذي يتعرض إلصابة عمل ( على صاحب العمل 1)

 أثناء العمل أو بسببِه, كاإلسعاف الطبي أو التضميد.

 يصال العامل المصاب ألقرب مركز صحي للعلج.إ( على صاحب العمل تأمين 2)

لعامل عن اليوم الذي وقعت فيه جر الكامل لأللتزام بدفع اإل( على صاحب العمل ا3)

 حتى شفائِه منها.صابة وإلا

 )التحقيق وتحديد المسؤولية(  

صابة وبيان إلحقيق الفوري عن أسباب وقوع اعلى لجنة التفتيش واجب الت       

م بسبب صاحب العمل أم بسبب أصابة كانت بسبب العامل إلظروفها, وهل ان ا

 الغير.

الحادث فقد لى لجنة التفتيش مسؤولية العامل عن إ: قد يثبت  ( مسؤولية العامل1)

يكون متعمدا  أو قد يكون بسبب سوء سلوكِه الفاحش والمقصود كمخالفتِه بشكل 

صريح ومتعمد ألنظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل مثل  )عدم استعمال 

 صابة.إللى وقوع اإرغم من كونها بحوزتِه( مما يؤدي العامل النظارات الواقية بال
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 نا ان القانون يفرق بين حالتين :ه مل:( مسؤولية صاحب الع2)

يلزم ففي هذِه الحالة  , غير مقصود صابة نتيجة خطأإلذا وقعت اإ :ولىألالحالة ا

المتسبب )صاحب العمل( بالتعويض الذي تقرره المحكمة على ضوء القواعد العامة 

 وهو ما يعادل مبلغ التعويض الكلي عن الضرر. ,في القانون المدني

في هذه الحالة وعند , صابة بتعمد من صاحب العملإلذا وقعت اإ : الثانيةالحالة 

ن أن تتحمله  ثبوت القصد السيء المتعمد فإن مبلغ التعويض يعادل جميع ما يمك

حالة عدم تزويد  ,الحالة هذه مثال على اء مالية تبعا  لألصابة.بدائرة الضمان من أع

 ستعمال.إلها لارات الواقية أو عدم صلحيتالعمال بالنظ

لى مقاول بتنفيذ إحالة التي يعهد فيها صاحب العمل ة بالي/ ما هو مدى المسؤولس

صابة عمل على إللضمان في حالة تعرض أحد العمال العمل, فهل ترجع دائرة ا

 صاحب العمل أم على المقاول؟

ج/ يمكن تطبيق القواعد العامة والتي بمقتضاها يكون كل من صاحب العمل 

ل مسؤولين مسؤولية تضامنية ويكون لدائرة الضمان الخيار في الرجوع والمقاو

 على صاحب العمل أو على المقاول.

ب العمل أو عمالِه, هنا يقصد بالغير هو كل شخص غير صاح : ( مسؤولية الغير3)

لتعويض الجزافي من صندوق صابة بفعل الغير فإن العامل يستحق اإلفإذا وقعت ا

سار بحيث ال يستطيع عإلير المسبب لإلصابة في حالة من االغذ قد يكون إالضمان 

لى إستنادا  إلك يحق للعامل الرجوع على الغير لى العامل, ثم بعد ذإدفع التعويض 

 القواعد العامة ويأخذ الفرق.

فهو فرق بين الخطأ غير المقصود,  ,جتماعي العراقيإلأما قانون الضمان ا       

لعامل لرتب على المسؤولية, بحيث ال يقر ثار التي تتوالخطأ العمدي من حيث اآل

رة نما اكتفى برجوع دائإصابة, وإلبب باالمصاب حق الخيار في الرجوع على المتس

دفع التعويض الذي تقرره بصابة والذي يلزم إلالضمان على الغير المتسبب با

نتيجة خطأ غير  صابةإلذا كانت اإ ,قواعد العامة في القانون المدنيالمحكمة وفقا  لل

 مقصود.

جميع ضرار فإنه  يلزم بدفع تعويض يعادل ألأما في حالة التعمد وتوفر فيه ا       

 اء مالية تبعا  لإلصابة.بعأن تتحمله  الدائرة من أما يمكن 
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 صابة(إلات دائرة الضمان في حالة وقوع ا)التزام 

 ( تلتزم دائرة الضمان برعاية ومعالجة العامل المصاب.1)

صابة( طوال فترة معالجتِه إمل في هذِه الحالة تعويض )إجازة ( يستحق العا2)

 تراك.إلشدفع عنه  ا بحيث يساوي كامل أجره الذي

 ( المكافأة التعويضية.3)

 ( الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي.4)

 %.100لى إن العجز الكلي والذي تصل درجتِه ( الراتب التقاعدي ع5)

لى عيالِه إالمصاب بعجز كامل فيحول راتبِه  ة وفاة العامل المتقاعدأما في حال       

صابة قد خلفت عجزا  جزئيا  وتوفي العامل بعد ثبوت إلذا كانت اإ" الخلف" أما 

سنوات  ( 4 ) صابة الجزئي عنإلخلف تعويضا  يساوي راتب تقاعد اعجزِه فيمنح ال

 في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.

 صابة الكامل.إلمل يستحقون عيالِه راتب تقاعد اوفي حالة وفاة العا( 6)

 س/  ما هي حاالت الحرمان من التعويض والمكافأة.

 : افأة في أحد الحالتين التاليتينج/ ال يستحق العامل تعويضا  وال مك

 ( إذا ثبت انه  تعمد إصابة نفسِه.1)

ل من جانب العام سلوك فاحش ومقصود وءصابة بسبب سإل( اذا حدثت ا2)

لتأثير الشديد صابة التي تحل بالعامل وهو تحت اإلالمصاب, ويعتبر في حكم هذِه ا

و المخالفة الصريحة ألنظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر أللخمر والمخدرات, 

 العمل, أو بسبب خطأ فادح منه , أو بسبب إعتدائِه على الغير.

عله على سبيل المثال( وهي تندرج تحت أحاالت )وقد أورد القانون هذه ال       

 نب العامل" وهي على النحو اآلتي:وصف " سوء السلوك الفاحش والمقصود من جا

 أ( الوقوع تحت التأثير الشديد للخمر والمخدرات.

 ب( المخالفة الصريحة المتعمدة ألنظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل.

 خطأ الجسيم.ج( الخطأ الفادح وهو ال

 عتداء على الغير.إلد( ا
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 )الوقوع تحت التأثير الشديد للخمر والمخدرات(

امل بالدرجة و تعاطي المخدرات من قبل العأن يكون تناول الخمر أيشترط        

أو  الخمر عمدا  في الوقوع تحت تأثيرفهو يكون مت ,رادتهِ إالتي تفقده لوعيِه و

و كان الخمر نتيجة غش أو أشرابا  مخدرا  وهو ال يعلم ذلك, المخدرات, فإذا تناول 

 الحرمان. ةكراه فإنه ال يقع تحت طائلإ

صابة, إلن تعاطي الخمر ووقوع ابي يةن تكون هناك علقة سببأيضا  أويجب        

فإذا انتفت هذه العلقة فإن العامل ال يحرم من التعويض, )كما في حالة تعرض 

 لخمر(.لعمل ولو كان تحت التأثير الشديد ب حريق شبَّ في المالعامل إلصابة بسب

 نظمة وتعليمات الوقاية المعلنة في مقر العمل(.أل)المخالفة الصريحة المتعمدة 

 : الحالة يجب توفر الشروط التاليةلتحقق هذه        

 على العامل بإستخدام أدوات معينة لوقاية كالتنبيهلوتعليمات أن توجد أنظمة أ 

 عند بدء العمل أو التقيد بمسافة معينة من اآلالت. إرتداء ملبس معينة أو

 نظمة.ألواأة ومتعمدة للتعليمات يحن تتحقق مخالفة صرأ 

 نظمة والتعليمات معلنة وظاهرة, وان ال تكون شفوية.ألن تكون اأ 

 )الخطأ الفادح( 

الخطورة التي وهو الخطأ الجسيم الذي يرتكبه  العامل وهو مدرك لمدى        

اشرة من ثناء عودتِه المبأالخطأ الفادح )تعرض عامل لحادث  تترتب عليِه, مثال

الطريق العام, بينما ال تجاه المعاكس لمرور السيارات في إلعملِه بسبب المرور في ا

ثناء عبورِه في الطريق العام من غير أفادحا  تعرض العامل لحادث  أ  يعتبر خط

 .المحل المخصص للعبور(

 )االعتداء على الغير( 

يضا  صورة من صور سوء السلوك الفاحش والمقصود وهو يتحقق أوهي        

 بتعمد الفاعل في إيذاء الغير دون مبرر.

 )ضمان التقاعد(

الراتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه   , )يعرف القانون التقاعد بأنه         

 و وفاتِه وفقا  ألحكامأدِه عند إنتهاء خدمتِه أو عجزِه الدائرة للمضمون أو لخلفِه من بع

 القانون". هذا
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 )إضافة الخدمة(  

جتماعي النافذ إضافة الخدمة غير المضمونة والتي إللقد أجاز قانون الضمان ا       

ضمونة, وهذا ما لى الخدمة المإجتماعي إلتنظم في أي من قوانين الضمان ا لم

 من القانون النافذ . ( 100 )نصت عليه المادة 

وقد تم تحديد شروط ضم الخدمة غير المضمونة بشكل يسمح بإضافتها دون        

 أن ترد على هذِه اإلضافة القيود التي نص عليها القانون السابق .

 : )والشروط هي كما يلي(

 ( يجب أن يكون العامل في خدمة مضمونة.1)

 التقاعد.ن يكون الضم ألغراض ضمان أ( يجب 2)

لى خدمتِه المضمونة إطلبا  لضم خدمتِه غير المضمونة  ن يقدم العاملأ( يجب 3)

 خلل مدة خدمتِه المضمونة.

شتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة إ( يجب أن يسدد العامل 4)

 المضمونة.

 

 

 

 

 


