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تــم إصــدار هــذا التـــقرير بدعــم مالــي مــن االتـحـــاد األوروبـــي. أن محتويــات هــذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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موجز تنفيذي

يعــد تطويــر الســالمة والصحــة المهنيــة مــن أولويــات وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي جمهوريــة العراق. 

وهــذا مــا أدى اىل تطويــر هــذه الوثيقــة حــول تعزيــز قــدرات ورفــع اداء المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة 

ــز حوكمــة العمــل والتفتيــش  ــر هــذا العمــل جــزءاَ مــن مشــروع تعزي ــم كوردســتان. يعتب ــد العــراق وإقلي عــى صعي

وظــروف العمــل الــذي تنفــذه منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي. وتعتمــد خطــة العمــل 

هــذه عــى تحليــل الحالــة واالســتراتيجية الوطنيــة والتوصيــات الــواردة فــي ملــف الســالمة والصحــة الوطنــي للعــراق، 

2021. ان الهــدف التنمــوي لهــذه الخطــة هــو حمايــة العمــال وأفــراد المجتمــع والبيئــة مــن األخطــار المرافقــة لمــكان 

العمل وذلك من خالل الوصول اىل أهداف مباشرة وهي:

مراجعة قوانين العمل وتحديثها واعتماد سياسة وطنية في السالمة والصحة المهنية- 

تعزيز قدرات ورفع أداء المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية- 

دعم أقسام السالمة السالمة والصحة المهنية في المحافظات غير المنتظمة- 

دعم قدرات دائرة السالمة والصحة المهنية في إقليم كوردستان- 

الرصد الفعال ومكافحة المخاطر المهنية من قبل المركز الوطني- 

التشاور مع الفرقاء االجتماعيين والجهات المعنية - 

إرساء ثقافة السالمة عى الصعيد الوطني.- 

ــد  ــات، وتحدي ــى مخرج ــاءاَ ع ــنوات )2023-2027( بن ــس س ــالل الخم ــم خ ــة المعال ــل واضح ــة عم ــذ خط ــدرج تنفي ين

مســؤوليات، ومؤشــرات أداء، ووســائل تحقــق والمــوارد الالزمــة. كمــا وترتكــز األهــداف المباشــرة المشــار اليهــا أعــاله 

عــى مقيــاس مــا يعــرف بـــِ "الهــدف الذكــي" )SMART Goal(؛ وتنتهــي الخطــة بشــرح حــول آليــة رصدهــا وتقييمهــا 

وفقاَ لبروتوكول خاص بهذه العملية.

تتضمــن هــذه الوثيقــة االشــارة اىل مــا ورد فــي ملــف الســالمة والصحــة المهنيــة للعــراق، األمــر الــذي يبــدو وكأنــه 

ــة مــا كان عليــه الوضــع فــي ســنة 2021 مــع الواقــع  اعــادة لمــا ورد ســابقاَ. اال أن هــذا األمــر يعــود للحاجــة اىل مقارب

ــة بالمــوارد  ــل المتعلق ــادة ســرد التفاصي ــدأ، توجــب إع ــاَ مــن هــذا المب ــي ســنة 2027. وانطالق ــه ف ــو الي ــذي نصب ال

البشــرية والتجهيــزات وأعمــال التفتيــش للجهــات المعنيــة بالســالمة والصحــة المهنيــة، والتأثيــر الســلبي الــذي حــل 

عى واقع السالمة والصحة المهنية بعد عملية فك االرتباط.
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1. مقدمة

تولــي جمهوريــة العــراق ممثلــة بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رعايــة خاصــة بالســالمة والصحــة المهنيــة 

بهــدف حمايــة اليــد العاملــة والمجتمــع والبيئــة. وهــذا مــا أدى اىل تطويــر الملــف الوطنــي للســالمة والصحــة المهنيــة 

الــذي حــدد األولويــات والتحديــات التــي تعرقــل الوصــول اىل الهــدف المعلــن. وقــد شــملت هــذه التحديــات أمــوراَ 

ــن  ــركاء االجتماعيي ــع الش ــاور م ــق بالتش ــا تتعل ــة وقضاي ــات المختص ــام الجه ــة ومه ــريعات وهيكلي ــق بالتش تتعل

ــق الخاصــة بسياســة الســالمة والصحــة، التســجيل  ــر الوثائ ــام بتطوي ــا أدى اىل االهتم ــذا م ــة. وه ــات المعني والجه

واإلبالغ عن الحوادث المهنية، وتطوير برنامج سالمة وصحة مهنية وطني. 

ال بــد مــن االشــادة باهتمــام البرامــج الدوليــة بموضــوع الســالمة والصحــة المهنيــة وذلــك فــي ســياق تنفيــذ برنامــج 

ــائدة  ــدات الس ــن التعقي ــم م ــتدامة 2015-2030. وبالرغ ــة المس ــج التنمي ــن برام ــزءاَ م ــح ج ــذي أصب ــق ال ــل الالئ العم

ــاط ال ســيما عــى مســتوى مســاحة  ــة الناجمــة عــن فــك االرتب ــق أنظمــة الســالمة والصحــة المهني ــة تطبي وصعوب

ــم الدعــم  ــك لتقدي ــز قــدرات ودعــم أداء المركــز الوطنــي وذل ــوزارة مصممــة عــى تعزي ــزال ال العــراق الشاســعة، ال ت

الــالزم ألقســام الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المحافظــات غيــر المنتظمــة ودائــرة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي 

إقليم  كوردستان.
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2. تبرير 

ــة،  ــل الدولي ــة العم ــة ومنظم ــة العالمي ــة الصح ــن منظم ــادرة ع ــة الص ــتركة األولي ــرات المش ــب التقدي بحس

تســببت األمــراض واإلصابــات المرافقــة للعمــل بوفــاة 1.9 مليــون شــخصاَ فــي عــام 2016. عــى الصعيــد العالمــي، كمــا 

وتقدر كلفة الحوادث المهنية المسببة للتغّيب عن العمل بـ 4% من الناتج المحلي اإلجمالي كل عام. 

ولمواجهــة التحديــات المذكــورة أعــاله، قامــت وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة المنوطــة بتنفيــذ سياســة الســالمة 

والصحــة المهنيــة مــن خــالل تطويــر ووضــع وتنفيــذ خطــة عمــل بهــدف تعزيــز قــدرات المحافظــات غيــر المنتظمــة 

وإقليــم كوردســتان. وهــذه الخطــة تعتبــر جــزءاَ مــن اســتراتيجية الــوزارة فــي مجــال التخطيــط وفقــاَ للمثــل القائــل 

"الفشل في التخطيط يعني التخطيط للفشل".

ــاع  ــريع للقط ــو الس ــن النم ــة ع ــات الناجم ــة بالتحدي ــة المهني ــالمة والصح ــة الس ــة تقوي ــام بعملي ــر القي ــق تبري يتعل

ــن، والنقــل،  ــره، والتعدي ــك التنقيــب عــن النفــط وتكري ــوع فــي عــدد مــن المجــاالت بمــا فــي ذل االقتصــادي المتن

ــورق، واســتخراج  ــغ، وال ــاء األخــرى، والتب ــة، واإلســمنت، ومــواد البن ــة، والمنتوجــات والســلع الجلدي ــز األغذي وتجهي

الكبربت.

علمــاَ بــأن قطــاع العمــل فــي العــراق "يعانــي مــن مشــكلة فــي الهيكليــة البنيويــة لــه ويعانــي مــن تحديــات حقيقيــة 

األمــر الــذي يتطلــب وقفــة جــادة للنهــوض بــه ال ســيما فــي مجــال الســالمة والصحــة المهنيــة كــون االقتصــاد العراقي 

فــي مرحلــة تحــول مــن التوجهــات االشــتراكية اىل التوجهــات نحــو اقتصــاد الســوق"، الــذي أفــرز قطاعــاَ خاصــاَ غيــر 

منّظــم بنســبة تجــاوزت الـــ 70%، "وقطــاع مشــوه بســبب عــدم اســتيعابه التغيــرات السياســية التــي حصلــت بعــد عــام 

."2003

3. الهدف والنطاق

إن الهــدف مــن خطــة العمــل هــو دعــم المركــز الوطنــي فــي العــراق الفيدرالــي وإقليــم كوردســتان. أمــا النطــاق 

فيشمل ما يلي:

عرض ألنشطة المركز الوطني،- 

تأثير عملية فك اإلرتباط عى السالمة والصحة المهنية،- 

التوصيات الخاصة بأنشطة المركز الوطني،- 

خطة عمل الخمس سنوات لتعزيز قدرات ودعم أداء المركز الوطني في العراق وكوردستان.- 

4. الجهات الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنية

4. 1 اإلطار التشريعي الخاص بالمركز الوطني

ــوك أ.  ــار الصك ــن إط ــي ضم ــز الوطن ــاص بالمرك ــة الخ ــة المهني ــالمة والصح ــوع الس ــدرج موض ين

التشريعية التالية: قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 وال سيما المواد رقم 113 و 114 و 115

تعليمات رقم )12( لسنة 2016 )تعليمات متطلبات الصحة والسالمة المهنية(	. 

تعليمات رقم )12( لسنة 2017 )تعليمات مهام وهيكلة المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية(ج. 

ــى د.  ــاء ع ــع اإلبق ــات م ــات للمحافط ــل الصالحي ــاص بنق ــي 2015/12/20 الخ ــوزاري )2412( ف ــر ال األم

اإلرتباط الفني مع دوائر الوزارة
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4. 2  محاور سياسة الوزارة

أ- تقديم خدمات السالمة والصحة المهنية من خالل:

نشر الوعي بمفاهيم الصحة والسالمة المهنية- 

الزيارات التفتيشية والميدانية- 

اعداد البيانات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية- 

اعداد الدراسات والبحوث بالتنسيق مع المركز الوطني- 

	- تأمين الموارد البشرية والمالية الالزمة

اعداد بيانات متعلقة بالمالكات المتخصصة- 

توفيــر المــالك القياســي ألقســام الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المحافظــات بالتنســيق مــع المركز - 

الوطني

اإلعتماد عى مبدأ التخصص والمهنية في اختيار المالكات بالتنسيق مع المركز الوطني- 

تدريب مالكات تخصصية لإلشراف عى أقسام السالمة والصحة المهنية- 

وضع الموازين المالية وفق الحاجة والمتطلبات إلنجاح العمل- 

ج- اطار التخطيط المنهجي وجمع البيانات والبحوث

رسم خطة تنفيذية سنوية لكافة النشاطات والبرامج وفق توقيتات زمنية محددة- 

المتابعة المستمرة لتنفيذ النشاطات ألغراض المراجعة والتقييم والتقويم- 

اعداد الدراسات والبحوث عى مستوى العراق- 

د- إدارة الجودة

ــة  ــة المهني ــالمة والصح ــر الس ــات ودوائ ــام المحافظ ــز وأقس ــن المرك ــادل بي ــيق المتب ــاون والتنس التع

وإقليم كوردستان لتقديم خدمات سالمة وصحة مهنية تتسم بالجودة

د- تشجيع القطاع الخاص

وضــع برامــج وخطــط فاعلــة للحفــاظ عــى ســالمة العامليــن وتعريــف أربــا	 العمــل بمتطلبات الســالمة 

والصحة المهنية بغية النهوض بالقطاع الخاص تشجيعاَ لرفع نسبة اإلستخدام والحد من البطالة.

4. 3 تعيين هيكلية السالمة والصحة المهنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية 

ال بــد مــن اإلشــارة اىل فاعليــة برنامــج ادارات الصحــة والســالمة المهنيــة فــي مواقــع العمــل لضمــان 

التواصــل المســتمر مــع الــوزارات ووصولهــا اىل المســتويات المتقدمــة فــي تطبيــق معاييــر الصحــة والســالمة 

المهنيــة. ان برنامــج ادارات الصحــة والســالمة يهــدف اىل نشــر ثقافــة الصحــة والســالمة المهنيــة بيــن العاملين 

وذلــك عــن طريــق اســتحداث وحــدات الصحــة والســالمة المهنيــة فــي الــوزارات كافــة للوصــول اىل بيئــة عمــل 

ــي  ــل ف ــم العم ــالمتهم. ت ــن وس ــى أرواح العاملي ــاظ ع ــة للحف ــات المهني ــر واالصاب ــن المخاط ــة م ــة خالي آمن

البرنامــج فــي ســنة 2008 عــن طريــق تســمية أعضــاء ارتبــاط كممثليــن عــن الــوزارات كافــة. وفــي ســنة 2009 تــم 
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الحصــول عــى موافقــة األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بإصــدار اعمــام وحســب الكتــا	 ذي العــدد 4312 فــي 

2009/2/17 مــن وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة اىل الــوزارات كافــة بضــرورة اســتحداث وجــدات اداريــة تعنى 
بالصحة والسالمة المهنية. والعمل مستمر بهذا البرنامج وقد تحققت النتائج التالية:

تســمية أعضــاء ارتبــاط فــي معظــم الــوزارات والبالــغ عددهــم 32 عضــو ارتبــاط وهــم عــى تواصــل أ. 

ــد  ــة وعق ــارات المتبادل ــق الزي ــن طري ــة ع ــالمة المهني ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــع المرك ــتمر م مس

ــوزارات وتذليــل  ــة فــي ال اإلجتماعــات نصــف الســنوية لمناقشــة واقــع الصحــة والســالمة المهني

العقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

اســتحداث تشــكيالت للصحــة والســالمة المهنيــة فــي أغلــب الــوزارات بمســتويات مختلفــة بيــن 	. 

قسم وشعبة ووحدة ولجنة 

)SHOCN( 4. 4 المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

فــي عــام 1964 تــم اســتحداث أول وحــدة للصحــة والســالمة المهنيــة ضمــن دائــرة الوقايــة الصحيــة فــي 

وزارة الصحــة. وفــي عــام 1971 تــم اســتحداث معهــد الســالمة المهنيــة فــي وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة. 

وفــي عــام 1981 تــم دمــج مديريــة الصحــة المهنيــة مــع معهــد الســالمة المهنيــة تحــت اســم المركــز الوطنــي 

ــة/وزارة  ــة الصحي ــرة الوقاي ــاَ لدائ ــح تابع ــي 1981/5/2 وأصب ــرار 552 ف ــب ق ــة بموج ــالمة المهني ــة والس للصح

الصحــة. وفــي عــام 1997 تــم تغييــر جهــة ارتبــاط المركــز الوطنــي مــن مركــز الوقايــة الصحيــة اىل دائــرة حمايــة 

وتحســين البيئــة بعــد صــدور قانــون البيئــة. وبتاريــخ 2004/1/3 وبموجــب أمــر ســلطة اإلئتــالف رقــم )44( تــم نقل 

ــه المجــال إلحــراز تقــدم  المركــز ومالكاتــه وموجوداتــه اىل وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة والــذي فســح ل

ــرة العمــل والضمــان اإلجتماعــي فــي وزارة  ــع لدائ ــز مــن قســم تاب ــرة. وارتقــى المرك ــرة قصي ســريع خــالل فت

ــل  ــنة 2006. ويعم ــم )8( لس ــة رق ــؤون اإلجتماعي ــل والش ــون وزارة العم ــاَ لقان ــة، وفق ــة عام ــل اىل مديري العم

المركــز حاليــاَ وفــق تعليمــات رقــم )12( لســنة 2017، وهــي تعليمــات مهــام وتقســيمات المركــز الوطنــي للصحــة 

والسالمة المهنية التي تتضمن الهيكلية والواجبات المناطة بأقسام المركز.

الرؤية

توفيــر بيئــة عمــل آمنــة لكافــة العامليــن وطنيــاَ، ومركــز معتمــد للدراســات والتدريــب واالستشــارات 

الفنية اقليمياً.

الرسالة

ــي  ــوى ف ــة القس ــا األولوي ــل واعطائه ــع العم ــة مواق ــي كاف ــة ف ــالمة المهني ــة والس ــة الصح ــر ثقاف نش

التطبيــق مــن أجــل توفيــر الحمايــة الالزمــة للعامليــن والمكائــن والبنــى التحتيــة وتأميــن بيئــة عمــل خاليــة مــن 

المخاطــر والملوثــات والتعــاون مــع الشــركاء واصحــا	 العمــل والعمــال ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتذليــل 

العقبــات التــي تواجــه تطبيــق اشــتراطات الصحــة والســالمة المهنيــة فــي بيئــة العمــل مــن أجــل خلــق فــرص 

العمل الالئق واآلمن وتقليل حوادث واصابات العمل واألمراض المهنية.

الهدف

ــات  ــودة الخدم ــين ج ــع تحس ــة م ــالمة المهني ــة والس ــم الصح ــة مفاهي ــي بأهمي ــي المجتمع ــع الوع رف

المقدمة لخفض معدالت تواتر األمراض المهنية وحوادث واصابات العمل عى المستوى الوطني.
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4. 4. 1  مهام ومسؤولية المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

تتمثــل المهــام الرئيســة للمركــز الوطنــي فــي ادارة وتخطيــط ومراقبــة شــؤون الســالمة والصحــة المهنيــة 

عــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل تعزيــز ثقافــة الســالمة وحمايــة العمــال فــي مــكان العمــل. ويقــوم المركــز 

عى وجه التحديد بألنشطة التالية:

يقــوم بواجباتــه مــن خــالل دعــم فريــق مــن المتخصصيــن فــي عــدد مــن المجــاالت بمــا فــي ذلــك أ. 

التخصصات الطبية والهندسية والكيميائية والبايولوجية والفيزيائية.

يقوم بأنشطة التفتيش التي تغطي جميع أنواع أماكن العمل وأنواع الصناعات.	. 

ــاءاَ عــى تعليمــات ج.  ــة وتنفيذهــا بن وضــع الخطــط والبرامــج فــي مجــال الســالمة والصحــة المهني

وقوانين رسمية بهدف تحقيق ما يلي:

بيئة عمل آمنة وصحية لجميع المهن وفقاَ للمعايير الدولية،3. 

حماية وسالمة وصحة العمال،4. 

تعزيز انتاجية العامل،5. 

حماية الممتلكات واآلالت،6. 

تحديــد جميــع المخاطــر المرتبطــة بــكل مهنــة بغيــة تجنــب مثــل هــذه المخاطــر مــن أجــل 7. 

السيطرة عى إصابات العمل واألمراض المرتبطة بالعمل.

القيام بإجراء قياس الملوثات الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية في مكان العمل،د. 

دراسة ومراجعة وتحليل المعايير الدولية ذات الصلة وإمكانية تطبيقها في العراق،	. 

ــة وانتشــارها وتســجيل و.  ــة فــي العمــل وتشــخيص األمــراض المهني ــز الوعــي الصحــي والوقاي تعزي

الحوادث واإلصابات المهنية،

إجــراء االختبــارات المخبريــة والفيزيزلوجيــة للعامليــن عــى النحــو الــذي الــذي يحــدده المركــز مــن ز. 

أجل رصد حدوث اإلمراض المتصلة بالعمل،

إجــراء بحــوث ودراســات حــول الســالمة والصحــة المهنيــة ومتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل الــوكاالت ح. 

المعنية بما في ذلك الجامعات والمؤسسات والمجتمعات المدنية،

إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن بيئــة مــكان العمــل لجميــع األنشــطة االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك صحــة ط. 

العمال فيما يتعلق بانتاج المواد واستخدامها،

المشــاركة فــي وضــع معاييــر التعــرض الخاصــة بالســالمة والصحــة المهنيــة بالتعــاون مــع األطــراف ي. 

المعنية،

المشاركة في األشطة الوطنية والحملة عى مكافحة جائحة كورونا COVID-19.ك. 

تظهر قائمة باألنشطة التي يضطلع بها المركز في الجدول في الجدول رقم 1.

4. 4. 2  الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

يتألف المركز الوطني من عدد من األقسام ذات الوظائف المختلفة عى النحو المبين أدناه:



خطة عمل بشأن تعزيز قدرات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 14

أ- قسم الصحة المهنية

يتمثــل الهــدف الرئيــس للقســم فــي حمايــة العمــال مــن اإلصابــات واألمــراض المهنيــة الناتجــة عــن 

التعــرض للملوثــات واكتشــافها المبكــر. وتجــري اختبــارات طبيــة متخصصــة، بمــا فــي ذلــك اختبــارات وظائف 

األعضــاء للعامليــن مــن أجــل تحديــد أثــر التعــرض المهنــي مــن ناحيــة شــدتها وطبيعتهــا المعديــة. كما يســاهم 

ــات األساســية المتعلقــة بالخدمــات الصحيــة. وكذلــك اســتعراض وتحديــث قائمــة  ذلــك فــي يســاهم البيان

ــل  ــف العم ــة بتكيي ــة المتعلق ــا اىل التوصي ــد دوره ــة. ويمت ــة الدوري ــات الطبي ــة، والفحوص ــراض المهني األم

ــة  ــة الناتجــة. ويرتبــط بهــذا القســم لجن ــة العامــل مــن أجــل الســيطرة عــى العــوارض الطبي ــح مــع حال المري

تغيير طبيعة العمل.

يتألــف القســم مــن شــعبتين همــا: شــعبة الطــب المهنــي الــذي يحتفــظ بالملفــات الطبيــة للعمــال 

والــذي يحتــوي عــى تاريخهــم الطبــي والمهنــي. أمــا الشــعبة الثانيــة فهــي شــعبة فســلجة العمل واالستشــارات 

ــة وقيــاس الســمع وفحــص القلــب والفحوصــات الشــعاعية  ــة التــي تقــوم بفحــص النظــر وكفــاءة الرئ الطبي

ــب  ــة، وتراق ــارات الطبي ــعبة االستش ــدم الش ــا تق ــة. كم ــة البدني ــة واللياق ــية واالجتماعي ــارات النفس واالختب

ــة  ــل الزراع ــات مث ــن القطاع ــدد م ــي ع ــة ف ــة الالزم ــة المهني ــات الصح ــى خدم ــوف ع ــل للوق ــن العم أماك

ــات  ــخيص اإلصاب ــص وتش ــي فح ــتخدمة ف ــن األدوات المس ــدد م ــعبة بع ــز الش ــم تجهي ــد ت ــة. وق والصناع

واألمراض المهنية. 

ب. قسم السالمة المهنية

ــروف  ــي ظ ــش ف ــي التفتي ــاري ف ــه دور استش ــي، ول ــرض المهن ــدود التع ــر وح ــم المعايي ــدد القس يح

العمــل بغــرض تقييــم التعــرض للملوثــات الصناعيــة. كمــا يحــدد تدابيــر مراقبــة الســالمة المهنيــة ويســهم فــي 

ــح  ــى من ــة ع ــمل دوره الموافق ــا يش ــة. كم ــالمة المهني ــة بالس ــي المتعلق ــتوى األساس ــات المس ــداد بيان اع

ــل  ــار المراج ــال اختب ــي مج ــين ف ــاد المهندس ــق باعتم ــة تتعل ــة وطني ــاد آلي ــات، واعتم ــص للمؤسس التراخي

والرافعات والمصاعد، بما في ذلك إصدار شهادات االعتماد والترخيص.

ج. قسم التوعية والتدريب

وفــي ســياق الجهــود الراميــة اىل خلــق ثقافــة الســالمة والصحــة، ينظــم القســم عــدداَ مــن األنشــطة، 

ــة  ــة. كمــا ويضــم القســم مكتب ــوكاالت المعني ــي بالتعــاون مــع ال ــب الميدان ــدوات والتدري ــك الن بمــا فــي ذل

تحتــوي عــى العشــرات مــن العناويــن فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة وعناويــن أخــرى يســتفيد منهــا 

ــة. يشــرف القســم عــى اصــدار  ــة والخارجي ــارة الداخلي ــا بنظــام اإلع ــة الدراســات العلي ــز وطلب ــو المرك موظف

منشــورات حــول الســالمة والصحــة المهنيــة، ويقــوم باجــراء التدريــب العملــي للطــال	 المســجلين فــي عــدد 

مــن التخصصــات الهندســية والطبيــة، كمــا وينظــم ورش عمــل حــول تدريــب المدربيــن فــي مجــال الصحــة 

ــة.  ــة المهني ــالمة والصح ــي الس ــي ف ــوم العالم ــنوي للي ــزي الس ــال المرك ــم االحتف ــة، وينظ ــالمة المهني والس

ويظهر الجدول رقم 2 اعداد المتدربين حسب الجنس ونوع التدريب من عام 2016 اىل 2020.

    مزيد من التفاصيل حول إنجازات الشعبة تحت العناوين التالية:

i .كتيبات ومنشورات أخرى

تتنــاول المنشــورات والمــواد المطبوعــة العديــد مــن العناويــن وهــي: الســالمة والصحــة المهنيــة لمهــن 

مختــارة، الســالمة فــي االنشــاءات، الســالمة والصحــة المهنيــة فــي العمــل المكتبــي، تقييــم الظــروف الصحيــة 

ــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة،  المخاطــر المهنيــة فــي قطــاع التعليــم،  فــي منــازل المســنين التابعــة ل

االختبــارات الطبيــة الدوريــة، تقييــم التعــرض ألمــراض الحيــوان )الحمــة المالطيــة، وتوكســوبالزما او القرينــة(، 
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ــر،  العمــل مــع  الســالمة فــي التعامــل مــع البنزيــن، العمــل مــع أجهــزة الحاســو	، مخاطــر الســقوط والتعث

المعــدات الفيزيائيــة والكيميائيــة، تنظيــم الســالمة والصحــة المهنيــة فــي الــوزارات، المخاطــر الصحيــة فــي 

الزراعــة، الســالمة اإلشــعاعية، وفيــروس نقــص المناعــة المكتســب/اإليدز فــي العمــل، تفتيــش فــي مــكان 

ــق  ــا يتعل ــرية فيم ــة البش ــتدامة، الهندس ــة المس ــة والتنمي ــالمة الكيميائي ــة، الس ــر الكيميائي ــل، المخاط العم

بالحركــة، حــوادث واصابــات العمــل، متطلبــات الســالمة لمقاولــي البنــاء، التســمم بالرصــاص، الليــزر 

واستخداماته، وسالمة السقاالت ، وحوادث العمل.

ii .ملصقات السالمة والصحة المهنية

تغطــي الملســقات عــدداً مــن المواضيــع وهــي: التوعيــة  لحمايــة العمــال، الملوثــات البيئية، االســتخدام 

الســليم ألقنعــة الحمايــة مــن كورونــا COVID-19، الســالمة فــي تخزيــن واســتخدام اســطوانات الغــاز المضغوط، 

ــة، االســتخدام  ــار الصحيــة الضــارة للحقيبــة المدرســية المحمول كبريــت الهايدروجيــن القاتــل الصامــت، اآلث

اآلمــن لمواقــد الحــرارة، الســرعة والمســافات اآلمنــة، القاعــدة الذهبيــة،  الســالمة فــي تفريــغ الوقــود، كيفيــة 

ــة الجهــاز التنفســي، الســالمة فــي نقــل اســطوانات الغــاز  ــة، حماي ــات الطبي التعامــل مــع التمزقــات، النفاي

المضغــوط، الســالمة فــي تشــغيل الرافعــات الشــوكية، الســالمة فــي الحفريــات، مبــادئ التدبيــر المنزلــي فــي 

مــكان العمــل، الســالمة فــي العمــل عــى اماكــن مرتفعــة، الســالمة الكهربائيــة، الســالمة فــي اســتخدام المــواد 

الكيميائية، أنواع واستخدام طفايات الحريق، السالمة في اللحام،  وآثار الغبار العضوي عى الصحة.  

د.   قسم المختبرات

تــم إنشــاء مختبــر الســموم المهنيــة فــي المركــز الوطنــي فــي العــام 2011 كقســم ضمــن الهيــكل التنظيمي 

ــادة حجــم العمــل  للمركــز ، وذلــك فقــاً لقانــون العمــل رقــم 6 لعــام 2008. ويعــزى إنشــاء هــذا المختبــر إىل زي

والحاجــة إىل اســتخدام أحــدث األجهــزة والتكنولوجيــا. يقــوم المختبــر بعــدد مــن المهــام بمــا فــي ذلــك 

الفحوصــات المخبريــة التشــخيصية المتعلقــة بالعامليــن فــي مختلــف القطاعــات، ويوفــر  المختبــر التدريــب 

لطال	 البحوث من المعاهد والكليات. تتم أنشطة المختبر تحت الشعبتين التاليتين:

شعبة علم السموم المهنية والملوثات في مكان العمل

وتشــمل األنشــطة الخاصــة بهــذه الشــعبة تحليــل العينــات البيئيــة والبيولوجيــة بغــرض تقييــم تعــرض 

العمــال للســموم المهنيــة والملوثــات الكيميائيــة األخــرى مثــل الرصــاص والنحــاس والزنــك والحديــد. وتقــدم 

االختبــارات للعامليــن فــي جميــع الــوزارات والقطــاع المختلــط. وتســتخدم التكنولوجيــا التحليليــة لالمتصــاص 

الــذري والتفريــق اللونــي أو الكروماتوغرافيــا الغازيــة. وفــي عــام 2021، زودت الوكالــة اليابانيــة للتعاون الدولي شــعبة 

المختبــر بجهــاز مطيــاف الحــث المقتــرن بالكتلــة البالزميــة )ICP( إلجــراء تحليــل أكثــر تقدمــا للمعــادن الثقيلــة 

)الزئبق والكادميوم والزرنيخ( من أجل ضمان عدم تعرض العمال لقيم أعى من حد السماح األعى.

شعبة التحليل التشخيصي

ــرى  ــات األخ ــي والقطاع ــاع الحكوم ــي القط ــن ف ــاً للعاملي ــاً دوري ــالً مختبري ــعبة تحلي ــذه الش ــري ه تج

بالتنســيق مــع شــعبة الســالمة والصحــة المهنيــة. والغــرض مــن االختبــارات هــو مراقبــة صحــة العمــال. وهــي 

ــار  ــدات االختب ــتخدام مع ــرى اس ــطة األخ ــمل األنش ــول. وتش ــل والب ــاء والمص ــدم والكيمي ــل ال ــمل تحالي تش

ــة مــن خــالل التعــاون مــع الــوكاالت الحكوميــة مثــل وزارات النفــط والصناعــة والمعــادن  الميدانــي المحمول

والبنــك المركــزي. ومــن الناحيــة الفنيــة، تقــوم الشــعبة بتنســيق أنشــطته مــع وزارة الصحــة فــي إطــار برنامــج 

مراقبــة الجــودة. ويشــمل ذلــك تقييــم نتائــج االختبــار وصيانــة المعــدات ومواصفــات المعــدات المشــتراة مــن 

أجل الحفاظ عى ضمان الجودة.  
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ه. أقسام وشعب أخرى

يتكــون المركــز الوطنــي مــن عــدد مــن األقســام والشــعب واإلداريــة األخــري. وهــي: األقســام: تخطيــط 

ــة  ــة والدولي ــات العربي ــعب العالق ــة، وش ــرية والقانوني ــوارد البش ــة والم ــات اإلداري ــة والخدم ــة المالي ومتابع

والمعلومات والرقابة والتدقيق واإلعالم.

يظهر الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية NCOHS في الشكل رقم 2. 

4. 5  الواقع الحالي لحظة عمل السالمة والصحة المهنية في العراق الفيدرالي

تتضمــن خطــة عمــل المركــز الوطنــي الســنوية أنشــطة عديــدة تهــدف اىل تعزيز ثقافــة الســالمة والصحة 

المهنية المبنية عى مفهوم الوقاية. أما األنشطة المعنية في تحقيق الهدف فهي:

.iii،توفير الفحوصات والتحاليل الطبية للعمال المعرضين اىل المخاطر المهنية

.vi،إتقييم صحة ولياقة العامل والتوجه اىل تغيير طبيعة العمل حسب الحالة الصحية

.v،المراقبة البايولوجية

.iv،تحليل عينات الهواء المأخوذة في مكان العمل

.iiv،القيام بزيارات حقلية تنسيقية واستشارية ومشتركة

.iiiv،وضع تقرير سنوي حول الحوادث واالصابات المهنية

.xi ــة ــد الكهربائي ــط والمصاع ــة الضغ ــة واوعي ــل البخاري ــات المراج ــر فحوص ــة تقاري ــق ومتابع تدقي

والرافعات بمختلف انواعها،

.x،ترويج ثقافة السالمة والصحة المهنية للعاملين في القطاعين الخاص والعام

.ix،تدريب اطباء البورد العربي والعراقي وطلبة الدراسات العليا وطلبة الكليات والمعاهد

.iix،تنظيم االحتفال بذكرى اليوم العالمي للسالمة والصحة المهنية

.iiix،جميع االحصاءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية

.vix.التعاون مع منظمة العمل الدولية من اجل تطوير ملف السالمة والصحة المهنية الوطني

ــر للمــوارد  تشــير خطــة العمــل اىل عــدد مــن مؤشــرات االداء ووســائل التحقــق والمســؤوليات. ال ذك

المالية المطلوبة في هذه الخطة.

4. 6  دائرة السالمة والصحة المهنية في إقليم كوردستان 

كانــت دائــرة الســالمة والصحــة المهنيــة قبيــل العــام 2013  تابعــة لــوزارة الصحــة فــي كوردســتان، لكنهــا 

فــي الوقــت الحاضــر تشــكل جــزءاً مــن اإلدارة العامــة للعمــل والضمــان االجتماعــي فــي وزارة العمــل والشــؤون 

االجتماعيــة فــي كوردســتان. تتكــون هــذه الدائــرة مــن ســت لجان/وحــدات للســالمة والصحــة المهنيــة التــي 

تقع في المناطق التالية:

مديرية العمل في أربيل،أ. 

مديرية العمل في السليمانية،	. 
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مديرية العمل في دهوك،ج. 

مديرية العمل والتدريب المهني في سوران،د. 

مديرية التدريب المهني في زاخو،	. 

مديرية العمل والتدريب المهني في غارميان.و. 

يظهر الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية  في كوردستان في الشكل رقم 3.ز. 

4. 6. 1 األنشطة والوالية

تعانــي جميــع المديريــات المذكــورة أعــاله مــن نقــص فــي موظفــي الســالمة والصحــة المهنيــة الذيــن 

يفتقــرون إىل الخدمــات اللوجســتية الالزمــة إلنجــاز عملهــم، ومــن ثــم فــإن تفتيــش الســالمة والصحــة المهنيــة 

يــكاد ان يكــون معدومــاً. بيــد أن المديريــات تسترشــد بأحــكام التعليمــات رقــم 22 لعــام 1987 الصــادرة عــن 

الحكومــة المركزيــة. والتــي تحكــم إنفــاذ نظــم الســالمة والصحــة المهنيــة، وتنــص عــى تفتيــش أماكــن العمــل 

وتحديــد مســؤوليات أربــا	 العمــل ولجــان الســالمة فضــال عــن واجبــات العمــال. وال يــزال إقليــم كوردســتان 

مشــموالً مــن حيــث المبــدأ بقانــون العمــل رقــم 17 لســنة 1987 والــذي تــم اســتبداله بقانــون العمــل رقــم 37 

ــان  ــاء لج ــب أعض ــات لتدري ــي ترتيب ــان االجتماع ــة للضم ــدى االدارة العام ــوم أن ل ــن المفه ــنة 2015. وم لس

الســالمة والصحــة المهنيــة مــن جانــب المنظمــات غيــر الحكوميــة. وفــي جهودهــا لتعزيــز الســالمة والصحــة، 

نشــرت دائــرة والســالمة والصحــة المهنيــة دليــال إرشــاديا باللغــة الكرديــة يتنــاول مخاطــر كل مهنــة، معاييــر 

الســالمة والصحــة المهنيــة، مســؤوليات أصحــا	 العمــل، وحقــوق وواجبــات العامليــن فــي الســالمة والصحــة 

المهنية. 

ان تفتيــش الســالمة والصحــة المهنيــة فــي كوردســتان هــو وقائــي ألنــه يســتجيب فقــط للحــوادث المبلــغ عنهــا 

من خالل الخط الساخن )رقم 5500( الذي انشأته وزارة العمل والشؤون االجتماعية. وال توجد خطة عمل.

وفــي هــذا الســياق ال بــد مــن اإلشــارة اىل أن خدمــات المركــز الوطنــي ال تشــمل مدريــات الســالمة والصحــة 

المهنية في كوردستان، علماَ أنه ال يوجد اي مركز او مؤسسات بديلة في اإلقليم.

4. 6. 2  ترخيص المؤسسات 

ــات  ــركات والمؤسس ــص للش ــدار التراخي ــا إص ــى عاتقه ــي ع ــان االجتماع ــة للضم ــذ االدارة العام تأخ

الجديــدة. وهــذا يســتلزم الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن لجنــة الســالمة والصحــة المهنيــة المعنيــة التــي 

تتحقــق مــن االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة للســالمة والصحــة المهنيــة. وهــذا يتطلــب مــن صاحــب العمــل 

المحافظــة عــى مــكان عمــل آمــن وصحــي، وتوفيــر معــدات الحمايــة الشــخصية، وطفايــات الحريــق، ومرفــق 

اإلسعافات األولية.

4. 6. 3  أنشطة دائرة السالمة والصحة المهنية ولجانها في كوردستان

ــان  ــة للضم ــت االدارة العام ــا ادرج ــة، كم ــة المهني ــالمة والصح ــان الس ــية للج ــام الرئيس ــمل المه تش

االجتماعي في يونيو / حزيران 2021:

القيام بزيارات تفتيش ميدانية إىل المنشآت الصناعية،أ. 

تقديم توصيات إىل أصحا	 العمل والعمال بشأن تدابير الحماية،	. 

تسجيل الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية. ج. 
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5. آلية التفتيش واالنفاذ

يخــّول الفصــل 13 مــن قانــون العمــل رقــم 37 لعــام 2015 بشــأن الســالمة والصحــة المهنيــة وتفتيــش العمــل، 

المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة بــإدارة تخطيــط ومراقبــة الســالمة والصحــة المهنيــة مــن أجــل نشــر ثقافــة 

الســالمة وحمايــة العمــال مــن األمــراض المهنيــة واإلصابــات المتعلقــة بالعمــل. كمــا يوضــح القانــون األنشــطة التــي 

تحقــق هــذا الهــدف بمــا فــي ذلــك تدريــب العمــال والتســجيل واإلبــالغ عــن الحــوادث واألمــراض المهنيــة والتحقــق 

مــن ســالمة المعــدات ومنــح تراخيــص العمــل. اال انــه ال توجــد اشــارة اىل اجــراءات التفتيش واإلنفــاذ الخاصــة بالصحة 

والســالمة المهنيــة. ومــع ذلــك، تــم تفصيــل تفتيــش العمــل الثالثــي فــي الجــزء 2 مــن الفصــل 13، فــي 8 مــن أصــل 

10 مــواد مذكــورة فــي الجــزء 2، ال ســيما المــواد 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132, 133. تنــص المــادة 128 عــى أن لجــان 

التفتيــش يجــب أن يرأســها مفتــش عمــل ، ويتضــن ممثــاًل عــن كل مــن أصحــا	 العمــل ومنظمــات العمــال  وأن 

يرافق اللجنه ممثل من المركز الوطني للصحه والسالمه المهنيه )في المشاريع التي تتطلب ذلك(.

بنــاًء عــى مــا ســبق ، يتــم بالضــرورة إجــراء تفتيــش الســالمة والصحــة المهنيــة بواســطة مفتــش الصحــة والســالمة 

ــزم األمــر. قــد يقــوم مفتشــو الصحــة والســالمة المهنيــة بإجــراء تحقيــق  المهنيــة الــذي يرافــق تفتيــش العمــل إذا ل

متخصص عند استدعائهم و هذا اإلجراء هو رد لفعل وليس استباقي.

5. 1 التفتيش عىل الصحة والسالمة المهنية وتطبيقها في المركز الوطني للصحه والسالمه المهنيه في 

العراق الفيدرالي

كمــا هــو مذكــور أعــاله، يجــري المركــز الوطنــي عمليــات تفتيــش عنــد الطلــب.  يتــم إجرائهــا بواســطة 

كادر فنــي متختــص ومفتشــي الصحــة والســالمة المهنيــة مــزودون بمعــدات أساســية مخصصــة للكشــف عــن 

ــش إىل  ــدف التفتي ــا. يه ــة وغيره ــل الحراري ــاءة والعوام ــاء واإلض ــل الضوض ــل مث ــة العم ــي بيئ ــات ف الملوث

تحســين ظــروف مــكان العمــل والوقايــة قــدر اإلمــكان مــن إصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة. وبشــكل عــام، 

يمكن تصنيف تفتيش السالمة والصحة المهنية عى النحو التالي: 

زيارات التفتيش المنتظمة ،أ. 

زيارات المتابعة ،	. 

زيارات التوعية ،ج. 

لتحقيق في الشكاوى ،د. 

التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية.	. 

ويعمل حالياَ حوالي 270 أخصائي وفني وكادر إداري، كما يظهر في الجدول رقم 3.

5. 2 دائرة تفتيش العمل في العراق الفيدرالي

يدعــم ادارة تفتيــش العمــل 118 مفتــش عمــل بمؤهــالت جامعيــة مختلفــة موزعيــن عــى 14 محافظــة 

كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 4. يــراس كل فريــق تفتيــش مفتــش عمــل يرافقــه اثنــان مــن مــن ممثلــي 

أصحــا	 العمــل والعمــال، اىل جانــب مفتــش الصحــة والســالمة المهنيــة عنــد الحاجــة. كمــا هــو مبيــن فــي 

الجــدول رقــم 5، تــم تســجيل عــد مــن عمليــات تفتيــش العمــل التــي تــم اجراؤهــا فــي عــام 2020 غــى 17,811 

ــم إجــراء 6,525 عمليــة تفتيــش )36.6%( فــي قطــاع الخدمــات المجتمعيــة، تليهــا 3,818 )%21.4(  فــي حيــن ت

لتجــارة الحملــة والمظاعــم والفنــادق، وتــم فحــص 2,816 )15.8%( فقــط مــن مؤسســات الصناعــة التحويليــة، 

تليهــا 2,409 )13.5%( تفتيــش لقطــاع البنــاء والمعــروف بأنــه مــن أكثــر قطاعــات العمــل خطــورة و 850 )%4.8( 
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تفتيــش عــى الميــاه والكهربــاء والغــاز، 247 )1.4%( تفتيــش للزراعــة والصيــد. يوضــح الجــدول رقــم 6 توزيــع 

المنشــآت التــي تــم تفتيشــها حســب المحافظــات والقطــاع، والــذي يشــير اىل أن  3,765 )21%( عمليــة تفتيش 

أجريــت فــي بغــداد، 2,107 )8.1%( فــي البصــرة، 1,883 )10.6%( فــي كركــوك، و 1,041 )5.7%( فــي نينــوى. اســتفادت 

المحافظــات الـــ 11 المتبقيــة مــن جوالــي 51% مــن إجمالــي عمليــات التفتيــش، فــي حيــن لــم تكــن حصــة إقليــم 

ــل مــن 50% مــن  ــد عــى أن اق ــة. يجــب التأكي ــاَ اىل الالمركزي ــك جزئي كوردســتان العــراق ال شــيء ويعــزى ذل

عمليات التفتيش قد أجريت دون وجود مفتشي الصحة والسالمة المهنية.

5. 3 لجان السالمة والصحة المهنية في المديريات العامة للعمل في إقليم كوردستان

أحــد األنشــطة الرئيســية للجــان الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المديريــات العامــة للعمــل فــي إقليــم 

ــي  ــة ف ــتوى المؤسس ــى مس ــراءات ع ــاذ إج ــى باتخ ــش، ويوص ــات التفتي ــي عملي ــراق، يغط ــتان الع كوردس

ــى  ــة ع ــالمة المهني ــة والس ــان الصح ــطة لج ــي وأنش ــرد موظف ــم س ــع. يت ــتان األرب ــم كوردس ــات إقلي محافظ

النحو التالي:

5. 3. 1 المالكات العامله

فيمــا يلــي توزيــع وعــدد المفتشــين فــي كل من لجــان الســالمة والصحــة المهنية الســت فــي المديريات 

العامة في إقليم كوردستان العراق:

المديرية العامة للعمل في أربيل: 11 موظًفا في مجال الصحة والسالمة المهنيةأ. 

المديرية العامة للعمل في السليمانية: 4 موظفين	. 

المديرية العامة للعمل في دهوك: 4 موظفينج. 

المديرية العامة للعمل والتدريب المهني في كرميان: 7 موظفيند. 

المديرية العامة للعمل والتدريب المهني بسوران: 6 موظفين	. 

المديرية العامة للعمل والتدريب المهني في زاخو: 3 موظفين.و. 

كمــا لوحــظ ، هنــاك 35 مفتًشــا للصحــة والســالمة المهنيــة موزعيــن عــى المحافظــات والمــدن المشــار 

إليهــا أعــاله. تتــراوح المؤهــالت بيــن درجــات البكالوريــوس الجامعيــة والدبلومــات فــي عــدد مــن المجــاالت 

بمــا فــي ذلــك الطــب والهندســة، الكيميــاء والفيزيــاء والتمريــض والكهربــاء وعلــوم الكمبيوتــر والتعليــم وإدارة 

األعمال.

5. 3. 2 التفتيش في إقليم كوردستان

يوضــح الجــدول رقــم 7 عــدد زيــارات التفتيــش الميدانيــة التــي أجريــت فــي إقليــم كوردســتان مــن 

قبــل كل مــن لجــان الســالمة والصحــة المهنيــة الســت. وتشــير البيانــات إىل أن لجنــة أربيــل ســجلت أكبــر 

عــدد مــن عمليــات التفتيــش خاصــة خــالل األعــوام 2017 )797( و 2018 )751( و 2019 )835(. بينمــا فــي عامــي 

ــارة  ــي 2,703 زي ــي ، اي باجمال ــارة عــى التوال ــم إجراؤهــا 163 و 157 زي ــي ت ــارات الت ــغ عــدد الزي 2016 و 2020 ، بل

للفتــرة 2016-2020. وقــد اســتقبلت دهــوك 1,708 زيــارة خــالل نفــس الفتــرة ، وســجلت الســليمانية 1,244 زيــارة ، 

بينمــا ســجلت كرميــان وســوران وزاخــو 1,007 و 697 و 440 زيــارة عــى التوالــي. يعــزى العــدد المنخفــض نســبياً 

ــة  ــتية المتاح ــات اللوجس ــة الخدم ــدم كفاي ــين  وإىل ع ــدد المفتش ــاض ع ــش اىل انخف ــات التفتي ــن عملي م

للتفتيــش مثــل وســائط النقــل. بشــكل عــام ، تــم إجــراء 30.8٪ مــن عمليــات التفتيــش فــي عــام 2019 ، و ٪24.8 

في عام 2017 ، و 24.7٪ في عام 2018 ، و 11.5٪ في عام 2016 ، و 8.2٪ في عام 2020.
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5. 3. 3 توصيات التفتيش

وفًقــا للبيانــات الموضحــة فــي الجــدول رقــم 8، فــإن عــدد مجموعــات التوصيــات المقترحــة المصاحبة 

ــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 5.3.2 تباينــت مــن 993 فــي عــام 2017 إىل 361 فــي عــام 2020.  ــارات التفقدي للزي

ــي  ــوك الت ــا ده ــن 2016 - 2020 ، تليه ــدة م ــرة الممت ــالل الفت ــات خ ــة توصي ــليمانية 1,181مجموع ــجلت الس وس

أبلغــت عــن 945 مجموعــة توصيــات. وأبلغــت ســوران عــن أقــل عــدد مــن مجموعــات التوصيــات حيــث بلــغ 

46 لنفــس الفتــرة. اإلبــالغ عــن التوصيــات ليــس موحــًدا ، حيــث ال يوجــد نمــوذج موحــد. ويالحــظ مــع ذلــك أن 

عدد التوصيات كان متناسبًا مع عدد زيارات التفتيش المسجلة في الجدول رقم 6 أعاله.

6. تأثير فك اإلرتباط عىل السالمة والصحة المهنية

تنفيــذاَ ألحــكام المــادة )45( مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2008 المعــدل )قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي 

إقليــم( والمســتند اىل الدســتور العراقــي وجســدت فيــه مبــادئ الالمركزيــة ويهــدف ان يكــون النظــام اإلداري بــإدارة 

محليــة وبمــا ال يتعــارض مــع األهــداف الوطنيــة، تــم فــك ارتبــاط أقســام الصحــة والســالمة المهنيــة فــي المحافظــات 

لتصبــح تشــكيالت مســتقلة تتبــع المحافظــة. وقــد أدى ذلــك اىل عوائــق إداريــة وماليــة، والتــي تمثلــت بأربــع فئــات 

ــالمة  ــات الس ــم خدم ــى تقدي ــلباَ ع ــر س ــك أث ــدات(. كل ذل ــة بالعائ ــرى متعلق ــة وأخ ــتثمارية واداري ــغيلية واس )تش
والصحــة المهنيــة. كمــا ان الكثيــر مــن تشــكيالت المحافظــات غيــر ناضجــة تمامــاَ وال ترقــى إلدارة هــذه الخدمــات 

بكفــاءة فــي المحافظــة. وهنــاك مشــكلة فــي اعــداد العامليــن ومؤهالتهــم وتخصصاتهم. هــذا فيما يخــص المحافظات 

ــارات  ــية وزي ــارات التفتيش ــدد الزي ــل ع ــى عم ــوح ع ــت بوض ــي فانعكس ــز الوطن ــى المرك ــرة ع ــج المباش ــا النتائ أم

المتابعــة والنــدوات والــدورات وأغلــب أنشــطة المركــز. وهــذا وفقــاَ لدراســة أعدهــا المركــز الوطنــي للســنوات 2015-

2019. وبهــذا الصــدد لوحــظ صعوبــة بتبــادل المعلومــات واســترجاعها بعــد عمليــة فــك اإلرتبــاط. تغطــي البيانــات 14 

محافظــة عــدا محافظــة كركــوك التــي لــم يشــملها فــك اإلرتبــاط. وكمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 9 بلــغ عــدد 

ــاط،  ــك اإلرتب ــد ف ــداد. وبع ــي بغ ــا ف ــة كان أغلبه ــي 14 محافظ ــارة ف ــاط 8,027 زي ــك اإلرتب ــل ف ــش قب ــارات التفتي زي

ــم 11 اىل  ــدول رق ــير الج ــم 10. ويش ــدول رق ــب الج ــبة 41.3% حس ــة بنس ــارات المتابع ــدد الزي ــط ع ــض متوس انخف

ــل  ــام 2015 تمث ــات ع ــارة اىل ان بيان ــدر اإلش ــبة 54%. وتج ــة بنس ــة المهني ــالمة ةالصح ــدوات الس ــد ن ــاض بعق انخف

أنشطة المركز قبل تطبيق فك االرتباط واعدادها مماثلة بالنسبة للسنوات 3-4 السابقة لعام 2015.

ــذ عــى المســتويين  ــز التنفي ــاط حي ــة فــك االرتب ــت فيهــا عملي ــي دخل ــرة الت ــات 2018-2019 فتشــير اىل الفت أمــا بيان

اإلداري والمالــي. ويعــود الغيــا	 التــام لنــدوات التوعيــة بالســالمة والصحــة المهنيــة فــي عامــي 2016 و 2017 ألســبا	 

تتعلــق بالميزانيــة وفــرض تعليمــات تعظيــم المــوارد واســتيفاء األجــور مقابــل خدمــات الســالمة والصحــة المهنيــة. 

وبالمناسبة تم تعديل الهيكل الهرمي للمركز الوطني كما هو ظاهر في المخطط الهيكلي رقم 2.

وبتعبيــر أدق، فقــد رافقــت عمليــة فــك اإلرتبــاط عــدد مــن األمــور التقنيــة واإلداريــة والقانونيــة. ومــن الناحيــة التقنيــة 

لقــد تأثــرت عالقــة المحافظــات بالمركــز الوطنــي ســلباَ. وأدى كل ذلــك اىل ضعــف التواصــل مــع المركــز الوطنــي الذي 

يمتــاز بامتالكــه الختصاصــات كفــوءة مــن منظمــات محليــة ودوليــة. أضــف اىل ذلــك انقطــاع فــي عمليــة اإلبــالغ عــن 

الحــوادث واألمــراض المهنيــة والتــي لهــا أهميــة فــي وضــع خطــط واســتراتيجيات المركــز. وقــد ســاهم فــك اإلرتبــاط 

أيضــاَ بخلــق اشــكالية تتعلــق بالمــس بــدور المركــز الوطنــي الــذي أناطــه القــرار رقــم )552( لعــام 1981 صفــة المركــز 

اإلختصاصــي الوحيــد فــي الســالمة والصحــة المهنيــة عــى الصعيــد الوطنــي. وقــد أثــارت أيضــاَ عمليــة فــك االرتبــاط 

تحديــات قانونيــة تتعلــق بتطبيــق أحــكام قانــون العمــل رقــم 37 لســنة 2015 والتعليمــات رقــم 12 لســنة 2017 وخاصــة 

هيكلية المركز الوطني.

وللتخفيف من حدة آثار فك اإلرتباط عى السالمة والصحة المهنية، نوصي بما يلي:
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ــة أ.  ــة الوطني ــو الجه ــي ه ــز الوطن ــأن المرك ــح ب ــل التوضي ــن أج ــنة 2015 م ــم 37 لس ــل رق ــون العم ــل قان تعدي

المسؤولة عن تنفيذ سياسة وبرامج السالمة والصحة الهنية عى الصعيد الوطني،

ــي 	.  ــز الوطن ــة والمرك ــر المنتظم ــات غي ــي المحافظ ــة ف ــة المهني ــالمة والصح ــام الس ــن أقس ــة بي ــز العالق تعزي

وذلــك باعتمــاد آليــة خاصــة وواضحــة عــى شــكل مذكــرة تفاهــم لتأميــن التواصــل واســتمرار التعــاون وتنفيــذ 

كل مــا تتضمنــه برامــج وسياســات المركــز الوطنــي وذلــك بهــدف توحيــد الجهــود والوصــول اىل رؤيــة موحــدة 

في مجال السالمة والصحة المهنية.

ــؤوليات ج.  ــات والمس ــي الصالحي ــل ف ــب التداخ ــة لتجن ــة المختلف ــريعات الوطني ــض التش ــة بع ــادة صياغ إع

وتحديد الجهات المعنية وإعادة النظر بهيكلية األقسام دورياَ بما يضمن تأمين أفضل الخدمات.

7. التوصيات الخاصة بمهام المركز الوطني في المرحلة المقبلة

بنــاءاَ عــى مــا تقــدم أعــاله، ليــس باســتطاعة ادارة الســالمة والصحــة المهنيــة، وخاصــة أنشــطة التفتيــش منهــا 

ــدة  ــة. األســبا	 عدي ــي وإقليــم كوردســتان ان تغطــي جميــع المنشــآت الصناعيــة تغطيــة كامل فــي العــراق الفيدرال

منهــا النقــص فــي عــدد المفتشــين، واإلخصائييــن، والتجهيــزات الالزمــة، وغيــا	 التنســيق بيــن الــوزارات والهيئــات 

ــي  ــش الثالث ــة التفتي ــري صيغ ــذي يعت ــور ال ــض القص ــن  وبع ــركاء االجتماعيي ــن الش ــاون بي ــدرة التع ــة، ون الحكومي

المشــترك، باإلضافــة اىل اســتثناء قانــون العمــل للقطــاع العــام مــن أحكامه.أمــا تعزيــز قــدرات المركــز الوطنــي فيمكن 

تحقيقه وفقاَ للتوصيات التالية:

7. 1 الموارد البشرية

لتمكيــن المركــز الوطنــي مــن القيــام بمهامــه المرجــوة، يجب اإلســتعانة بــكادر جديــد قوامــه 55 أخصائياَ 

وإداريــاَ، مــع مراعــاة النــوع اإلجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين، وأخــذ المؤهــالت والكفــاءات المتوفــرة بعيــن 

ــي المبيــن فــي الجــدول رقــم 3  ــكادر الحال ــار. كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 12 باإلضافــة اىل ال االعتب

وذلك بشكل تدريجي خالل الخمس سنوات القادمة.

7. 2 بناء قدرات الكوادر

إن بنــاء قــدرات كــوادر المركــز الوطنــي عمليــة هامــة جــداَ نظــراَ لدورهــا فــي تحســن المهــارات وقــدرة 

ــاء القــدرات مــن  ــز الكــوادر عــى العمــل. هــذا بإلضافــة اىل رفــع القــدرة التنافســية للمركــز. يمكــن بن وتحفي

خالل العمل عى المستويات التالية:

أ. بناء قدرات الفرد

تدريــب الكــوادر فــي مجــال الســالمة والصحــة المهنيــة مــع التركيــز عــى تقنيــات أخــذ العينــات - 

وتحليلها، وذلك عى الصعيد الوطني، وبتوفير البعثات اىل الخارج،

قديــم برامــج التوجيــه لمســاعدة الفــرد وال ســيما الكــوادر الناشــئة عــى القيــام بأعمــال محــددة مــن - 

قبل فنيين ذات كفاءات عالية.

ب. بناء القدرات التنظيمية:

دعــوة خبــراء ذات الكفــاءة مــن الخــارج اىل زيــارة المركــز لمــدة قصيــرة للمســاعدة فــي تقديــم الدعــم - 

الالزم،

اإلستعانة بتكنولوجيا المعلوماتية واإلتصاالت للمساعدة عى القيام بألعمال بشكل أفضل.- 
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ج. بناء القدرات المنهجية والمنتظمة:

العمل عى رفع الوعي في المجتمع،- 

دعوة المسؤولين الحكوميين اىل المركز وإشراكهم بالمناسبات ذات الصلة وباتخاذ القرار.- 

7. 3 التجهيزات

لقــد تــم القيــام بجــردة حديثــة لألجهــزة التقنيــة والمســاعدة فــي المركــز الوطنــي تبيــن عــى أثرهــا حاجــة 

قســم المختبــرات، وقســم الصحــة المهنيــة، وقســم الســالمة المهنيــة، وقســم التوعيــة والتدريــب وغيرهــا مــن 

األقسام اىل التجهيزات الواردة في الجدول رقم 13 

كمــا ويوصــى بالحصــول عــى وحــدة متنقلــة تهــدف اىل تمكيــن المركــز ألخــذ العينــات وتحليلهــا أثنــاء 

الزيارات الميدانية.

7. 4 التوسع في هيكلية المركز الوطني

دعماَ ألداء المركز وتعزيز قدراته، عى هيكلية المركز الوطني أن تستحدث عى الشكل التالي:

ا- قسم الصحة المهنية

اعادة استحداث شعبة االستشارات الطبية- 

ب- قسم الموارد البشرية والخدمات االدارية

فصل الخدمات االدارية عن الموارد البشرية- 

قسم الموارد البشرية ليشمل الشعب التالية:- 

شعبة المالك 	

شعبة شؤون الموظفين 	

شعبة التقاعد 	

شعبة األضابير 	

شعبة التدريب 	

وذلك وفقاَ لتعليمات األمانة العامة لمجلس الوزراء

قسم الخدمات اإلدارية ليشمل الشعب التالية:- 

شعبة المراسالت 	

شعبة الدفاع المدني 	

شعبة الخدمات اإلدارية 	

شعبة الصيانة: ترتبط بالمدير العام- 

ج- قسم السالمة المهنية ليشمل ما يلي:
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وحدة التفتيش وادارات السالمة 	

وحدة معايرة وصيانة أجهزة تقويم بيئة العمل 	

د- قسم التخطيط والمتابعة

اعادة استحداث شعبة اإلحصاء

ه- قسم التوعية والتدريب

ال يوجد تغيير

و- قسم الشؤون المالية

ال يوجد تغيير

ز- قسم الشؤون القانونية

استحداث شعبة حقوق اإلنسان 	

ح- شعبة العالقات العربية والدولية

الطلب ان يكون قسم بدل شعبة تحت مسمى قسم العالقات ويتضمن:

شعبة العالقات 	

شعبة المنظمات 	

شعبة الترجمة 	

ط- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية

اعادة الشعبة اىل قسم تحت مسمى قسم التدقيق والرقابة الداخلية ويضم:

شعبة الرقابة 	

شعبة التدقيق 	

ي- شعبة المعلومات

اعادة الشعبة اىل قسم ويتكون من:

شعبة األنظمة والبرامج وقواعد البيانات 	

شعبة إدارة اإلنترنيت والصيانة. 	

ك- شعبة اإلعالم

ال يوجد تغيير

7. 5 التمدد في مساحة المركز الوطني

ان المركــز الوطنــي بحاجــة ماســة اىل انشــاء مختبــر محــاكاة مخاطــر مهنيــة فــي المركــز، وهــو عبــارة عــن 

مختبــر يحاكــي المخاطــر الموجــودة فــي بيئــة العمــل لتدريــب العامليــن فــي مواقــع العمــل عــى التنبــؤ بوقــوع 
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ــات العمــل. والمطلــو	 ايضــاَ هــو انشــاء قاعــة  ــة منهــا ومــن اصاب الحــوادث وكيفيــة التعامــل معهــا للوقاي

تدريبيــة مؤثثــة بأثــاث خــاص ألغــراض التدريــب وبطاقــة اســتيعابية ال تقــل عــن )50( متــدر	. وتدعــو الحاجــة 

اىل:

إنشــاء مكتبــة رقميــة )yrarbiL latigiD( مــع مجموعــة مــن الحواســيب المتصلــة باالنترنــت وذلــك أ. 

مــن أجــل الحصــول عــى وثائــق الكترونيــة وأقــراص مدمجــة للتمكيــن من الحصــول عــى المقاالت 

والكتب والصور الخ...

ــة الشــخصية 	.  ــزة الوقاي ــا وأجه ــات وتحليله ــزات أخــذ العين ــزود بتجهي ــة معــرض م تخصيــص قاع

وغيرها من معدات السالمة والصحة المهنية ألسبا	 تعليمية وتوجيهية. 

7. 6 األنشطة المتوقعة

بنــاءاَ عــى المشــاورات الخاصــة بأشــطة المركــز الوطنــي المرتقبــة، نوصــي بــأن تضمــن أعمــال المركــز 

ما يلي:

العمــل عــى مراجعــة وتعديــل قانــون العمــل رقــم 37 لســنة 2015، وتحديــداَ فيمــا يتعلــق بأحــكام الفصــل أ. 

رقم 13 بغية تعزيز إدارة السالمة والصحة المهنية وسد الثغرات الموجودة عى الشكل التالي:

أن يشــمل التعديــل تغطيــة القطــاع العــام )باســتثناء القوات المســلحة( لضمان شــموله في الســالمة - 

والصحة المهنية

إشــارة محــددة اىل المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة باعتباره الجهة المســؤولة عن الســالمة - 

والصحة المهنية وفقاَ للمادة 311، وتالفياَ ألي لبس مع المادة 511 من القانون،

اإلشــارة بــأن تفتيــش الســالمة والصحــة المهنيــة هــو مســؤولية المركــز الوطني حصريــاَ عــى أن تنّفذ - 

عملية التفتيش بالتنسيق مع تفتيش العمل وليس جزءاَ منه

مراجعــة جميــع القوانيــن والتعليمــات والتوجيهــات الوطنيــة التــي تتنــاول الســالمة والصحــة المهنية - 

من أجل ضمان االتساق مع التعاريف وجميع األحكام المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية

فــي حــال تشــريع صــك منفصــل حــول الســالمة والصحــة المهنيــة عــى شــكل قانــون، أو تعليمــات، - 

أو توجيهــات، أو أمــر، عــى أحــكام هــذا الصــك أن تتضمــن مــا ورد تحــت الفقــرة 2.2.41 مــن الملــف 

الوطني للسالمة والصحة المهنية، 1202. 

تقديــم النصــح والتوجيــه الفنــي ألقســام الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المحافظــات غيــر المنتظمــة، كمــا 	. 

ورد في خطة العمل

تقويــة العالقــة مــع دائــرة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي إقليــم كوردســتان وفقــاَ إلتفاقيــة تعاون مشــترك، ج. 

أو إنشاء فرع للمركز الوطني في اإلقليم وتعيين كوادر ارتباط بغية التواصل المستمر. 

اعــداد البحــوث والتحاليــل الخاصــة ببنيــة وكــوادر الســالمة والصحــة المهنيــة بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك د. 

حــوادث وإصابــات العمــل واألمــراض المهنيــة فــي المؤسســات والقطاعــات التــي تقــع ضمن مســؤوليات 

ونطاق عمل الوزارة.

االطالع الكامل عى كل أنواع األنشطة اإلقتصادية من أجل تحديد المخاطر المرافقة لها،	. 

ــط و.  ــة الضغ ــة وأوعي ــل البخاري ــات المراج ــة بفحوص ــية خاص ــوادر هندس ــاد ك ــآت واعتم ــص المنش ترخي

والمصاعد الكهربائية والرافعات بمختلف أنواعها،

تطوير التعاون مع المنظمات الدولية حول السالمة والصحة المهنية بهدف:ز. 

تبادل الخبرات مع الوزارات والهيئات الحكومية األخرى،- 
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استضافة االجتماعات والمؤتمرات الوطنية واإلقليمية والدولية،- 

مراجعــة واالطــالع عــى مضمــون االتفاقيــات الدوليــة حــول الســالمة والصحــة المهنيــة بهــدف المصادقــة ح. 

عليها،

العمل عى اعتماد قائمة خاصة بالحدود السماحية للتعرض للملوثات الصناعية،ط. 

االستفادة من نتائج التحاليل المخبرية في البحوث والدراسات،ي. 

تقوية القطاع الخاص في المجاالت ذات العالقةك. 

تــؤدي عمليــة تقويــة القطــاع الخــاص وغيــر المنظــم اىل مــكان عمــل آمــن وأكثــر انتاجيــة ممــا يســاعد 

عــى تشــجيع طلبــات التوظيــف ومــن ثــم خفــض نســبة البطالــة. يتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل تدريــب 

اصحــا	 العمــل عــى الحفــاظ عــى صحــة العامليــن والــذي بــدوره يــؤدي اىل التحكــم بالمخاطــر النفســية التــي 

تواجــه العمــال. اذن يشــمل التدريــب مواضيــع أخــرى تتعلــق بمعالجــة الضغــط النفســي والعنــف والتحــرش، 

باإلضافــة اىل مكافحــة آفــة تنــاول الكحــول والتعاطــي بالمخــدرات، وأيضــاَ توفيــر أمكنــة خاليــة مــن التدخيــن 

وتقديم االرشادات الخاصة بالتغذية والوقاية من  COVID-19 وفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز.

تقوية تقديم خدمات الصحة المهنيةل. 

باإلمــكان تحقيــق هــدف تقديــم خدمــات الصحــة والســالمة المهنيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة والبيئــة 

اذا لزم وذلك من خالل:

توفير المنشآت الكبرى لخدمات الصحة والسالمة المهنية،- 

ترويج المبادرات الصحية في مكان العمل،- 

توفير الصحة للعامالت خاصة اللواتي هن في مرحلة اإلنجا	،- 

توسيع نطاق الفحوصات الطبية لتشمل فحوصات ما قبل التوظيف والفحوصات الدورية،- 

دمج الصحة المهنية في خدمات الرعاية الصحية األولية،- 

مراجعة وتقييم نظام مراقبة االصابات المهنية،- 

القيام بأبحاث تتعلق بعبء الحوادث واألمراض المهنية.- 

م. اإلشتراك بالتحقيق في الحوادث واإلصابات والوفيات المهنية  

7. 7  تقوية أقسام السالمة والصحة المهنية في المحافظات غير المنتظمة

ــي  ــة ف ــة المهني ــالمة والصح ــام الس ــي وأقس ــز الوطن ــن المرك ــارية بي ــات االستش ــم االجتماع ان تنظي

المحافظات غير المنتظمة امر ضروري. الهدف هو اإلستفادة من خبرة المركز.

7. 8 التعاون مع دائرة السالمة والصحة المهنية في كوردستان

ــي  ــة ف ــة المهني ــالمة والصح ــرة الس ــي ودائ ــز الوطن ــن المرك ــل بي ــة عم ــود عالق ــدم وج ــن ع ــم م بالرغ

كوردســتان، اال أن المركــز عــى اســتعداد للقيــام بهــذا التعــاون مــن أجــل المصلحــة الوطنيــة وفقــاَ إلتفاقيــة 

تعاون مشترك، أو إنشاء فرع للمركز الوطني في اإلقليم وتعيين كوادر ارتباط بغية التواصل المستمر.

7. 9 زيادة ميزانية المركز الوطني تدريجياَ 

مــن أجــل تمكيــن قــدرات المركــز الوطنــي القيــام بأنشــطته المرتقبــة يجــب العمــل عــى زيــادة ميزانيــة 



خطة عمل بشأن تعزيز قدرات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 26

المركز بنسبة 15% سنوياَ وعى امتداد سنوات خطة العمل الخمس. 

7. 10 دور الشركاء االجتماعيين في تقوية المركز الوطني 

نظــراَ ألهميــة التعــاون الثالثــي، إن مشــاركة منظمــات أصحــا	 العمــل والعمــال فــي أنشــطة المركــز 

ضروريــة ألنــه يســهم فــي تعزيــز رؤيــة المركــز وتقويــة أنشــطته وتقويــة قدراتــه المنهجيــة المشــار اليهــا فــي 

القسم 7.2 )ج(. 

8. عناصر خطة العمل وتطبيقها وفقاَ للجدول الزمني

يوصــى بوضــع خطــة عمــل تنفــذ خــالل خمــس ســنوات )2023-2027( متضمنــة شــرح األهــداف والمخرجــات 

واألنشطة والمسؤوليات. 

 .”SMART goal“ ِ"الهــدف الذكــي" المعــروف باإلنكليزيــة بـــ 	تخضــع عمليــة التطويــر وتنفيــذ خطــة العمــل اىل أســلو

ــة،  ــز بالواقعي ــاس، وتتمي ــة للقي ــبقاَ، وقابل ــددة مس ــداف المح ــب األه ــج حس ــق النتائ ــلو	 بتحقي ــذا األس ــز ه يتمي

وقابلة للتنفيذ، وفقاَ لبرنامج زمني كما يظهر ادناه :

SMART goal         الهدف الذكي             =

S = Specific)محدد(

M = Measurable)قابل للقياس(

A = Achievable)قابل للتحقيق(

R = Realistic)ذات صلة(

T = Time-bound)خاضع لجدول زمني(

الحقــاَ لرؤيــة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة التــي تدعــو اىل مجتمــع آمــن ومســتقر ودائــم، تهــدف خطــة 

ــة مــن المخاطــر المرافقــة  ــة العمــال والمجتمــع والبيئ العمــل هــذه اىل تحقيــق الهــدف التنمــوي وهــو حماي

ــالمة  ــع الس ــل واق ــاَ لتحلي ــا وفق ــم توصيفه ــي ت ــرة الت ــداف المباش ــق األه ــالل تحقي ــن خ ــل، م ــكان العم لم

والصحة المهنية الحالي.

9. خطة عمل الخمس سنوات لتعزيز قدرات المركز الوطني في العراق وكوردستان

ســوف تأخــذ خطــة العمــل التاليــة بعيــن اإلعتبــار العناصــر الــواردة فــي خطــة عــل المركــز الوطنــي والتــي تشــمل 

اقسام السالمة والصحة المهنية في المحافظات غير المنتظمة ودائرة السالمة والصحة في كوردستان.

باإلمــكان الوصــول اىل تحقيــق الهــدف التنمــوي الخــاص بحمايــة العمــال والمجتمــع والبيئــة مــن المخاطــر المرافقــة 

لمــكان العمــل مــن خــالل تعريــف المخرجــات واألنشــطة الخاصــة بــكل مــن األهــداف المباشــرة المذكــورة آنفــاَ. يظهــر 

هــذا فــي الشــكل رقــم 1 الــذي يرســم خطــة العمــل للســنوات الخمــس )2023-2027( وذلــك مــن خــالل مخطــط ســير 

العمل المتضمن األمور التالية:

األهداف المباشرةأ. 

المخرجات	. 

األنشطةج. 



27 خطة عمل بشأن تعزيز قدرات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 

مسؤولية التنفيذ د. 

ــة  ــوارد الالزم ــق، والم ــائل التحق ــرات األداء، ووس ــداف، ومؤش ــرق اىل األه ــم 2 فيتط ــكل رق ــا الش أم

لتحقيق األهداف. 

ويلي هذا العرض اىل رصد وتقييم سير خطة العمل.

”SMART Goal“ يجدر بالذكر بأنه تم تصميم الشكلين 1 و 2 وفقاَ لمعايير "الهدف الذكي" او

10. رصد وتقييم سير خطة العمل

تهتــدي عمليــة رصــد وتقييــم ســير خطــة العمــل بمعاييــر "الهــدف الذكــي"، SMART Goal . اال انــه تعتــرض عملية 

الرصــد تحديــات جمــة منهــا االحصــاءات الخاصــة بوتيــرة الحــوادث واالمــراض المهنيــة. ومــن بيــن هــذه العقبــات أيضاَ 

الزمــن المطلــو	 لجمــع تقاريــر االبــالغ والتأكــد منهــا، وتــردد اصحــا	 العمــل فــي االبالغ عــن التزامهــم بقوانين الســالمة 

والصحــة المهنيــة. ومــن مهــام فريــق الرصــد والتقييــم عقــد االجتماعــات بشــكل مســتمر مع الجهــات المشــاركة بهدف 

ــح المســار واتخــاذ االجــراءات  ــد االســتراتيجيات بهــدف تصحي ــات واعــادة تحدي ــم ســير العمــل ومراجعــة العقب تقيي

الوقائيــة. ويتضمــن الرصــد والتقييــم ايضــاَ القيــام بزيــارات حقليــة لالنشــطة لمراقبــة المؤشــرات وفقــاَ لبرنامــج االبــالغ. 

امــا التقييــم األولــي، فيجــب ان يعقــد بعــد حوالــي 60 يومــاَ مــن بــدء تنفيــذ الخطــة، فــي حيــن يعقــد تقييــم منتصــف 

المــدة فــي آخــر الشــهر الثامــن عشــر مــن الجــدول الزمنــي، والتقييــم النهائــي قبــل شــهر ونصــف مــن نهايــة الخطــة. 

ــي المنظمــات  ــرة األمــد باالشــتراك مــع ممثل ــة قصي ــام بجــوالت تفقدي ــج افضــل، يوصــى القي وللحصــول عــى نتائ

العماليــة ومنظمــات اصحــا	 العمــل والجهــات المعنيــة االخــرى، اذا لــزم، للتشــجيع بهــدف تبــادل اآلراء حــول تقــدم 

ســير الخطــة والمعوقــات التــي تواجهــه. وفــي هــذا الســياق يجب تشــجيع اســتعمال جمــع المعلومــات ومقاربتهــا وفقاَ 

لعمليــة التقييــم متعــددة االطــراف المشــار اليهــا بتعبيــر "التثليــث" )Triangulation( والــذي يعتمــد عــى تحليــل نوعيــة 

وكمية المعلومات. وتشمل عملية "التثليث" هذه اربعة انواع هي:

تثليث المعلومات المتوفرة من عدة مصادر،- 

التثليث االستقصائي الذي يستعين بعدد من المقيمين وعلماء االجتماع،- 

التثليث الذي يعتمد عى طرق التقييم مثل المقابالت والمالحظات واالستعانة باالستمارات،- 

التثليث النظري الذي يعتمد عى تعدد وجهات النظر لترجمة البيانات.- 

باالمــكان القيــام بطــرق مختلفــة مــن التقييــم الــذي يعتمــد عــى النوعيــة والكــم وذلــك حســب الغايــة 

من التقييم، والمعلومات المطلوبة، ومصداقية مصدر المعلومات، والجدول الزمني.
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المـرفقـات
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مخطط هيكلي رقم 1 :
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مخطط هيكلي رقم 2 :

خارطة الهيكل التنظيمي )المعدل(  باألمر الوزاري 1453 للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

المدير العام

شعبة االعالم 

قسم السالمة والسكرتارية

المهنية

شعبة تقويم بيئة 

العمل

شعبة السالمة 

والفحص الهندسي

قسم التوعية 

والتدريب

شعبة التوعية

شعبة التدريب

شعبة العالقات 

العربية والدولية

معاون المدير 

العام لشؤون 

الصحة المهنية

شعبة التدقيق 

والرقبة الداخلية

شعبة تقنية 

المعلومات

معاون المدير 

العام لشؤون 

السالمة المهنية

قسم الصحة 

المهنية

شعبة الطب 

المهني

شعبة الفلسجة 

واالستشارات

شعبة السموم 

والملوثات

شعبة التحليالت 

المرضية

قسم المختبرات

شعبة التخطيط 

الفني والسياسات 

والبحوث

شعبة المتابعة 

الفنية واالحصاءات 

الوطنية

قسم التخطيط 

والمتابعة

شعبة المالك 

واألضابير 

الشخصية

قسم ادارة الموارد 

البشرية والخدمات

شعبة الموظفين 

والتدريب

شعبة الصيانة 

والخدمات

شعبة الصادرة 

والواردة

قسم الشؤون 

القانونية

شعبة التحقيق 

والدعاوى

شعبة 

االستشارات 

القانونية

قسم الشؤون 

المالية

شعبة الرواتب 

والمصروفات

شعبة السجالت 

والميزانية

قسم المخازن
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الشكل رقم 1 :

 تنفيذ خطة العمل والجدول الزمني للفترة ما بين 2023 - 2027

 

الهدف التنموي: حماية العمال، والعامة، والبيئة من المخاطر المرافقة لمكان العمل

المسؤولية

السنة 5 السنة 4 السنة 3 السنة 2 السنة 1

مخرجات البرنامج

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

الهدف المباشر رقم 1:  مراجعة قوانين العمل وتحديثها واعتماد سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنية 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 االنشطة المخرج 

وزارة العمل - 

)الدائرة 
القانونية(

المركز الوطني  - 

دائرة السالمة - 

اقسام - 

السالمة

مراجعة التشريعات الحالية . 	

بشأن السالمة والصحة 

المهنية

تعديل . 	

قانون العمل 

رقم 37 

لسنة 2015 

ورقم 71 

لسنة 1987 

تعداد االحكام التي من . 	

شأنها تعديل قوانين العمل 

الحالية او التي من شأنها ان 

تشكل صكاً جديداً للسالمة 

والصحة المهنية 

الدائرة - 

القانونية

المركز الوطني  - 

تقديم المسودة لوزارة . 	

العمل والشؤون االجتماعية 

للموافقة عليها

وزارة العمل - 

تقدم وزارة العمل والشؤون . 	

االجتماعية المسودة 

للبرلمان وفقاً للبروتوكول 

العتمادها اذا لزم

وزارة العمل - 

)الدائرة 
القانونية(

المركز الوطني  - 

دائرة السالمة - 

أربا	 العمل- 

العمال- 

مراجعة اتفاقيات منظمة . 	

العمل الدولية التالية بشأن 

السالمة والصحة المهنية 

بهدف تصديق العراق 

عليها:

اتفاقية السالمة والصحة 	.أ

المهنية، 1981 )رقم 155(

اتفاقية خدمات الصحة ..

المهنية، 1985 )رقم 161(

اتفاقية السالمة الكيميائية، ..

1990 )رقم 170(

اتفاقية المخاطر الكبرى، ..

1993 )رقم 174(

وزارة العمل 	 

المركز الوطني  	 

دائرة السالمة	 

أقسام 	 

السالمة 

مواءمة تعليمات السالمة . 	

والصحة المهنية مع تلك 

العائدة اىل الوزارات 

والهيئات األخرى مثل 

ادارات الصحة والسالمة 

المهنية في وزارات الصحة 

والبيئة، والدفاع المدني، 

ووضع آلية للتنسيق 

المطلو	
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المركز الوطني  - 

دائرة السالمة - 

أقسام - 

السالمة

	1 صياغة السياسة .

الوطنية للسالمة والصحة 

المهنية وفقاً للنسخة 

المرفقة بالملف الوطني 

للسالمة والصحة المهنية 

للعام 2021، اي الجوانب 

المدرجة تحت القسم  

3.2.1 وباالشارة اىل 

المسودة التي وضعها 

المركز الوطني  للصحة 

والسالمة المهنية.

2. اعتماد 

السياسة الوطنية 

للسالمة والصحة 

المهنية
المركز الوطني  - 

دائرة السالمة - 

أقسام - 

السالمة

تقديم المسودة لوزارة .1	

العمل والشؤون 

االجتماعية للمصادقة 

عليها

وزارة العمل - 

عرض وزارة العمل .1	

والشؤون االجتماعية 

لمسودة المشروع 

للبرلمان وفقاً للبروتوكول 

العتمادها اذا لزم

الهدف المباشر رقم 2: تعزيز ورفع سوية قدرات جمهورية العراق في مجال السالمة والصحة المهنية 

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

زيادة كبيرة في الكوادر الفنية . 1

واإلدارية وفقاَ للجدول رقم 2 

وزيادة في مخصصات 

الميزانية

تعزيز امكانيات . 1

المركز الوطني 

للصحة 

والسالمة 

المهنية في 

العراق 

الفيدرالي

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

زيادة عدد المفتشين المؤهلين2

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

زيادة في المعدات الفنية كما . 3

يظهر في الجدول رقم 13

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

التوسع في هيكلية المركز . 4

الوطني وفقاَ للفقرة 7.3 من 

الوثيقة

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

التمدد في مساحة المركز . 5

الوطني وفقاَ للفقرة 7.4 من 

الوثيقة

وزارة العمل - 

وزارة المالية- 

المركز الوطني- 

توفير ايفاد الكوادر للتدريب . 6

المستمر

وزارة العمل 	 

المركز الوطني	 

أقسام السالمة	 

إشراف المركز الوطني للصحة .	

والسالمة المهنية الفني عى 

أقسام السالمة والصحة 

المهنية وزيادة الكوادر الفنية 

تقوية أقسام . 2

السالمة 

والصحة 

المهنية في 

المحافظات 

غير المنتظمة

وزارة العمل 	 

المركز الوطني	 

أقسام السالمة	 

اعتماد مقاييس ومؤشرات .	

األداء لرفع مستوى عمل 

أقسام السالمة والصحة 

المهنية
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وزارة العمل 	 

المركز الوطني	 

أقسام السالمة	 

دعم أقسام السالمة والصحة .	

المهنية في األبحاث 

التحليلية ودراسة اإلصابات

وزارة العمل 	 

المركز الوطني	 

أقسام السالمة	 

مقاربة بين النتائج التحليلية .	

للمركز الوطني وأقسام 

السالمة والصحة المهنية في 

المحافظات غير المنتظمة 

للتأكد من دقتها

وزارة العمل 	 

وزارة المالية	 

دائرة السالمة	 

المركز الوطني	 

انشاء مركز جديد في اربيل .	

كالمركز الوطني للصحة 

والسالمة المهنية  وذلك 

بموجب عالقة توأمة بين 

المركزين مع تبادل للخبرات 

واالستعانة بالكوادر الفنية

تعزيز . 3

امكانيات 

الصحة 

والسالمة 

المهنية في 

كوردستان 

وزارة العمل	 

دائرة السالمة 	 

المركز الوطني	 

انشاء مديريات تفتيش .	

السالمة والصحة المهنية

وزارة العمل 	 

دائرة السالمة	 

المركز الوطني	 

تعزيز قدرات لجان السالمة .	

والصحة المهنية في 

كوردستان للقيام بمهام 

تقوية خدمات الصحة 

المهنية والكشف والتحكم 

بالمخاطر الكبرى، واعتماد 

وتخويل كوادر السالمة 

والصحة المهنية، ومكافحة 

عمل األطفال

وزارة العمل 	 

دائرة السالمة	 

وزارة المالية	 

المركز الوطني	 

زيادة مخصصات الميزانية .	

وعدد مفتشي السالمة 

والصحة المهنية المؤهلين، 

وايفاد الكوادر للتدريب 

المستمر

الهدف المباشر رقم 3: المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية مسؤوالَ عن التفتيش وتطوير نظام فّعال لتفتيش السالمة والصحة المهنية 

المركز الوطني - 

دائرة السالمة - 

أقسام - 

السالمة

ضمان استقاللية نظام . 	

تفتيش السالمة والصحة 

المهنية من خالل ترأس 

المركز لهذه العمليات 

واالستعانة بالشركاء 

اإلجتماعيين اذا دعت الحاجة

رصد نظام . 1

تفتيش 

السالمة 

والصحة 

المهنية، 

وتطبيقه، 

وانفاذه، 

واالمتثال 

لتشريعات 

السالمة 

والصحة 

المهنية

المركز الوطني - 

دائرة السالمة - 

أقسام - 

السالمة 

استخدام استمارات ونماذج . 	

موحدة ومتسقة للتفتيش

وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

قسم السالمة- 

أقسام - 

السالمة 

اعتماد حوسبة عمليات . 	

التفتيش
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وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة 

ادخال نظام رصد التطبيق . 	

واالمتثال من خالل عمليات 

التفتيش والتدقيق والرد 

عى اخطارات الحوادث 

واالقتراحات والشكاوى 

وتبادل المعلومات )راجع 

الوثيقة المتعلقة بتطوير 

البرنامج الوطني للسالمة 

والصحة المهنية(

وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة 

ضمان التنفيذ الصحيح . 	

للضوابط من خالل اجراءات 

التشغيل الداخلية مثل 

عمليات التفتيش 

والتحقيقات والشكاوى 

والتمثيالت، وقرارات/

اشعارات االنفاذ، والمقاضاة، 

والحوادث الكبرى، 

والعقوبات، والوفيات 

المهنية

وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

تقديم تقارير التفتيش . 	

والتقييم الذاتي واالمتثال 

من قبل المفتشين عقب 

عمليات التفتيش الدورية 

والتحقيقات والشكاوى )قد 

تكون عمليات التفتيش 

استكشافية ومتابعة وتقييم 

مهارات المفتش وتفتيش 

الموقع. وفي حاالت عدم 

االمتثال يتم دعم تقارير 

التفتيش بالصور(

وزارة العمل - 

المركز الوطني- 

قسم السالمة - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة 

محكمة العمل- 

تقديم االعتراضات . 	

والشكاوى كتابياَ لوزارة العمل 

والشؤون االجتماعية احتجاجاً 

عى وجود خطر محدق او 

خطر جدي في حال انتهاك 

المؤسسة للسالمة والصحة 

المهنية

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

الوزارات - 

المعنية

المشاركة في عمليات . 	

التفتيش المشتركة 

2. المشاركة في 

التفتيش 

والتحقيق 

المشترك

الهدف المباشر رقم 4: يرصد المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية المخاطر المهنية والتحكم فيها بشكل فعال

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

قسم السالمة- 

دائرة السالمة  - 

اخذ عينات الهواء من مكان . 	

العمل وتحليلها واعتماد 

حدود تعرض سماحية 

معترف بها )TLVs(  وذلك من 

خالل توفير أجهزة أخذ 

العينات، والمواد الالزمة 

للتحليل، وتدريب الكوادر 

المعنية عى هذة األنشطة

اجراء 1 	

المراقبة 

البيئية
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المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

قسم السالمة- 

دائرة السالمة  - 

االبالغ عن الحوادث . 	

واالصابات والوفيات المهنية 

في جميع المحافظات وذلك 

وفقاَ للبروتوكول الوارد في 

وثيقة "أدوات ونماذج 

اإلخطار والتسجيل واإلبالغ 

والتحقيق في الحوادث 

واإلصابات والوفيات 

المهنية"

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

قسم السالمة- 

دائرة السالمة  - 

تحليل العينات البايولوجية .	

وتقييم التعرض وذلك من 

خالل تأمين األجهزة والمواد 

الالزمة للتحليل وتدريب 

الكوادر المعنية

اجراء . 2

المراقبة 

البايولوجية 

والفحص 

الطبي 

تطبيقاَ 

للمادة 114 

)هـ ( من 
قانون العمل 

رقم 37 

لسنة 2015

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

قسم السالمة- 

دائرة السالمة  - 

اجراء الفحص الطبي الدوري .	

والفحص قبل التوظيف 

واعتماد قائمة محدثة عن 

األمراض المهنة 

المركز الوطني - 

قسم الصحة - 

أقسام - 

السالمة

الوزارات - 

المعنية

تدقيق ومتابعة تقارير . 1

فحوصات المراجل البخارية، 

واوعية الضغط، والمصاعد 

الكهربائية، والرافعات

االبالغ عن . 3

الفحوصات 

التقنية 

المتخصصة 

لألجهزة التي 

خضعت 

للتدقيق 

والمتابعة 

الهدف المباشر رقم 5: التشاور مع الشركاء االجتماعيين وأصحا	 المصلحة 

وزارة العمل 	 

أصحا	 العمل	 

العمال	 

اتخاذ االجراءات الكفيلة . 1

بتوسيع التغطية المجتمعية 

لجميع العمال بالتعاون مع 

أصحا	 العمل والعمال 

تطوير . 1

وتقديم 

االستشارات 

الثالثية

وزارة العمل 	 

أصحا	 العمل	 

العمال	 

تعزيز التعاون مع الجهاز . 2

المركزي للتقييس والدفاع 

المدني وذلك من خالل 

اجتماعات تشاورية ودورية

وزارة العمل 	 

أصحا	 العمل	 

العمال	 

تعزيز التعاون بين الشركاء . 3

االجتماعيين من خالل الربط 

بين اإلدارات والمؤسسات 

الحكومية، وبين منظمات 

أصحا	 العمل والعمال 

بالتعاون مع الوزارات المعنية

وزارة العمل - 

أصحا	 - 

العمل

العمال- 

تعزيز دور اللجنة االستشارية . 4

الثالثية من خالل التعاون مع 

الشركاء اإلجتماعيين ليشمل 

ذلك منظمات أصحا	 

العمل والعمال واإلدارات 

والمؤسسات الحكومية
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الهدف المباشر رقم 6: تعزيز ثقافة السالمة عى المستوى الوطني نظراَ لالنعكاسات اإليجابية عى دور المركز المحدد في قانون العمل

وزارة العمل - 

المركز الوطني- 

الهيآت - 

والوكاالت 

الخاصة 

المعنية 

بالسالمة 

والصحة 

المهنية

أقسام - 

السالمة

تقوم الحكومة والهيآت \. 	

الخاصة المعنية بالسالمة 

والصحة المهنية بطباعة 

منشورات فنية عن السالمة 

والصحة المهنية
توعية . 1

وادراك 

مؤسسات 

القطاع العام 

والخاص، 

والعاملين، 

ومنظمات 

اصحا	 

العمل، 

وافراد 

المجتمع 

عى 

المستوى 

الوطني حول 

السالمة 

المهنية

وزارة العمل - 

المؤسسات - 

االكاديمية

قسم السالمة - 

وزارة التعليم- 

أقسام - 

السالمة

دمج السالمة والصحة . 	

المهنية في مناهج المدارس 

والمؤسسات االكاديمية 

العليا

وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

قسم السالمة - 

أصحا	 - 

العمل

العمال- 

أقسام - 

السالمة

التنظيم والمشاركة في . 	

االحتفاالت العالمية للسالمة 

والصحة المهنية

وزارة العمل - 

المركز الوطني - 

تدريب اطباء البورد العربي . 	

والعراقي وطلبة الدراسات 

العليا وطلبة الكليات 

والمعاهد

الهدف المباشر رقم 7: الرصد والتقييم - 

المركز الوطني  - 

دائرة السالمة - 

دائرة التخطيط - 

والدراسات/

قسم 

السياسات 

العامة

أقسام - 

السالمة

تقييم أولي. 1

اجراء . 1

المراقبة 

المركز الوطني  - والتقييم

دائرة السالمة - 

دائرة التخطيط - 

والدراسات/

قسم 

السياسات 

العامة

أقسام - 

السالمة

تقييم منتصف المدة . 2
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المركز الوطني- 

دائرة السالمة - 

دائرة التخطيط - 

والدراسات/

قسم 

السياسات 

العامة

أقسام - 

السالمة

3. التقييم النهائي

مفتـاح

المركز الوطني المركز الوطني للسالمة والصحة المهنية   

وزارة العمل وزارة العمل والشؤون االجتماعية    

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    وزارة التعليم

دائرة السالمة دائرة السالمة والصحة المهنية في كوردستان   

أقسام السالمة والصحة المهنية في محافظات فك االرتباط  أقسام السالمة

قسم الصحة قسم الصحة المهنية في المركز الوطني   

قسم السالمة قسم السالمة المهنية في المركز الوطني   

دائرة التخطيط المركز الوطني      
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الشكل رقم 2 :

المخرجات، ومؤشرات االداء، ووسائل التحقق، والموارد المطلوبة

الهدف التنموي : حماية العمال وافراد المجتمع من االخطار المهنية

الموارد الالزمة )$ 

والعمل/الشهر(
وسائل التحقق مؤشرات االداء المخرجات

4,000

توثيق المراجعة  

تعديل قانون العمل رقم 37 لسنة 2015   

وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987

تعديل قانون العمل رقم . 1

37 لسنة 2015 والقانون 

رقم 71 لسنة 1987 

توثيق االحكام المقترحة   صياغة االحكام المقترحة للتعديالت أو   

صياغة صك جديد

تقارير للمركز الوطني للصحة   

والسالمة المهنية
تقديم المسودة لوزارة العمل والشؤون   

االجتماعية

تقارير وزارة العمل والشؤون   

االجتماعية تقديم المسودة للبرلمان  

تقارير موثقة   مراجعة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن   

السالمة الصحة المهنية، 181 )رقم 155(

تقارير موثقة   مراجعة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن   

خدمات الصحة المهنية، 185 )رقم 161(

تقارير موثقة   مراجعة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن   

السالمة الكيميائية ، 1990 )رقم 170(

تقارير موثقة   مراجعة اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن   

األخطار الصناعية الكبرى، 1993 )رقم 174(

تقارير موثقة   استكمال مسودة السياسة الوطنية للسالمة   

والصحة المهنية

المراسالت الداخلية  
تقديم مسودة السياسة الوطنية للسالمة   

والصحة المهنية لوزارة العمل والشؤون 

االجتماعية

كتا	 رسمي  
تقديم المسودة المصادق عليها للبرلمان   

لالعتماد

5,000 توثيق المسودة   انجاز المسودة وتجهيزها  

وضع سياسة وطنية . 2

للسالمة والصحة المهنية 

مع األخذ بعين اإلعتبار 

مسودة السياسة التي 

وضعها المركز الوطني 

المراسالت الداخلية   ارسال المسودة لوزارة العمل والشؤون   

االجتماعية

كتا	 رسمي   ارسال المسودة للبرلمان لالعتماد  
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500,000

المراسالت الداخلية   اتخاذ قرار بزيادة مخصصات الميزانية  

تعزيز قدرات السالمة . 3

والصحة المهنيىة للمركز 

الوطني  للصحة والسالمة 

المهنية 

المراسالت الداخلية  
اتخاذ قرار بزيادة عدد المفتشين المؤهلين  

المراسالت الداخلية   اتخاذ قرار بايفاد الفنيين   

400,000

المراسالت الداخلية  

اتخاذ قرار بإشراف المركز الوطني عى   

أقسام السالمة والصحة المهنية في 

المحافظات غير المنتظمة

تعزيز قدرات وأداء أقسام . 4

السالمة والصحة المهنية 

في المحافظات غير 

المنتظمة

المراسالت الداخلية  
اعتماد أقسام السالمة لمقاييس ومؤشرات   

األداء 

المراسالت الداخلية  
قيام أقسام السالمة والصحة المهنية   

باألبحاث التحليلية ودراسة اإلصابات

المراسالت الداخلية  

مقاربة بين النتائج التحليلية للمركز الوطني   

وأقسام السالمة والصحة المهنية للتأكد 

من دقة العمل

500,000

المراسالت الداخلية   اتخاذ قرار بانشاء مركز للسالمة والصحة   

المهنية

تعزيز قدرات السالمة . 5

والصحة المهنية في اربيل

المراسالت الداخلية  
اتخاذ قرار بانشاء مديريات للتفتيش في   

السالمة والصحة المهنية

المراسالت الداخلية  
اتخاذ اجراءات لتعزيز قدرات لجان السالمة   

والصحة المهنية في كوردستان

المراسالت الداخلية  
اتخاذ قرار بزيادة مخصصات الميزانية  

300,000

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة

استخدام استبيانات ونماذج منسقة   

وموحدة للتفتيش

رصد نظام تفتيش . 6

السالمة والصحة المهنية، 

وتطبيقه، وانفاذه، 

واالمتثال لضوابط 

السالمة والصحة المهنية 

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة
اعتماد عمليات التفتيش المحوسبة  

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة

اقرار واعتماد تطبيق للرصد، ونظام االمتثال   

من خالل عمليات التفتيش والتدقيق، 

واالستجابة

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة
تطبيق وممارسة االنظمة بشكل صحيح  

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة
تعزيز وممارسة التفتيش والتقييم الذاتي  

كما يظهر في السجالت/  

الممارسة
  َ تقديم االعتراضات والشكاوى الواردة خطيا

300,000 تقارير نتائج الفحوصات   اخذ العينات البيئية وتحليلها   اجراء الرصد البيئي. 7
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10,000

تقارير نتائج الفحوصات   تحليل العينات البايولوجية لتقييم التعرًض   اجراء المراقبة البايولوجية . 8

واختبار ما فبل التوظيف
تقارير نتائج الفحوصات   اجراء اختبارات ما قبل التوظيف  

8,000 تقارير نتائج الفحوصات  

تدقيق ومتابعة تقارير فحوصات المراجل   

البخارية واوعية الضغط والمصاعد 

الكهربائية والرافعات

القيام باالختبارات الفنية . 9

للمعدات وتدقيق تقارير 

التفتيش 

--------- تقارير نتائج الفحوصات  

اعتماد زيارات تفتيش مشتركة في وزارة   

العمل والشؤون االجتماعية والمركز 

الوطني  للصحة والسالمة المهنية، وقسم 

السالمة والصحة المهنية في كوردستان، 

وأقسام السالمة والصحة المهنية في 

كوردستان

المشاركة في عمليات . 10

التفتيش واالستشارات 

المشتركة

100,000

المراسالت الداخلية   

والخارجية
اتخاذ تدابير لضمان توسيع التغطية   

االجتماعية للعمال

تطوير وتعزيز االستشارات . 11

الثالثية

توثيق االجتماعات والتواصل  
بدء التعاون بين المنظمة المركزية للتقييس   

والدفاع المدني 

توثيق االجتماعات والتواصل  
زيادة وتيرة التعاون بين الشركاء   

االجتماعيين 

توثيق االجتماعات والتواصل  
استدامة تنشيط دور اللجنة االستشارية   

الثالثية

100,000

توعية مؤسسات . 12

القطاعين العام والخاص، 

واصحا	 العمل، 

ومنظمات العمال وافراد 

المجتمع حول السالمة 

والصحة المهنية

صياغة ونشر نسخ من   

المطبوعات الفنية الخاصة 

بالسالمة والصحة المهنية

مباشرة الهيئات الحكومية والخاصة المعنية   

بالسالمة والصحة المهنية في طباعة 

منشورات فنية في مجال السالمة 

والصحة المهنية 

البدء في تدريس السالمة   

والصحة المهنية في 

المؤسسات االكاديمية

اتخاذ االجراءات الدخال مناهج السالمة   

والصحة المهنية في المؤسسات 

االكاديمية

االعالن عن وثوثيق   

المناسبات ذات الصلة 

بالسالمة والصحة المهنية

تنظم وتشارك وزارة العمل والشؤون   

االجتماعية، ومنظمات اصحا	 العمل 

والعمال في االجتماعات واالحتفاالت 

الدولية

5,000
نسخ عن تقارير الرصد   

والتقييم

تبادر وزارة العمل والشؤون االجتماعية،   

والمركز الوطني  للصحة والسالمة المهنية، 

وادارة السالمة والصحة المهنية في 

كوردستان في عملية الرصد والتقييم

تقييم ورصد . 13

التقدم المنجز لخطة 

العمل

1
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جدول رقم 1 :

أهم نشاطات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية من عام 2015 اىل عام 2020

2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل

46 93 78 77 41 9914 الزيارات

7 22 24 46 22 تدقيق شهادة الفحص الهندسي

0 4 11 24 28 1076 الندوات

4 11 10 12 12 24 دورات

867 34680 32864 18658 26141 60057 الفحوصات الطبية

1787 12809 10222 10902 17350 27140 الفحوصات المختبرية

195 352 485 257 166 289 اصابات العمل الواردة من اربا	 العمل

125 3020 2939 3098 4966 6358 اصابات العمل الواردة من طوارئ المستشفيات

6 14 31 32 28 13 تدريب اطباء البورد العربي والعراقي

277 450 412 615 374 392 تدريب طلبة الكليات والمعاهد

3 --- 4 7 6 20 اصدارات علمية

جدول رقم 2 : 

اعداد المتدربين في قسم التوعية والتدريب من عام 2016 ولغاية عام 2020 المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

اعداد المتدربين حسب السنة الصنف

2020 2019 2018 2017 2016 السنوات

مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ
ذكور / 

اناث

- - - 6 6 - 19 14 5 14 10 4 19 11 8

أطباء 

البورد 

العربي

6 4 2 8 6 2 12 5 7 14 4 10 9 7 2

أطباء 

البورد 

العراقي

1 - 1 1 1 - 8 1 7 9 5 4 19 9 7
الدراسات 

العليا

24 14 10 24 15 9 26 14 12 42 19 23 38 21 17

كلية 

التقنيات 

الطبية 

والصحية

- - - - - - 120 47 73 20 11 9 58 23 35
كلية 

التمريض

114 64 50 242 121 121 219 91 128 222 122 100 254 64 190

المعهد 

الطبي 

التقني

46 29 17 9 7 2 5 4 1 5 4 1 5 4 1
التدريب 

الصيفي
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الجدول رقم 3: 

كوادر المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

العددالتخصصتالعددالتخصصت

6متوسطة339ماجستير علوم الحياة01

2بكلوريوس اعالم240بكلوريوس علوم طبية02

2بكلوريوس آدا	 ترجمة2641بكلوريوس كيمياء03

3بكلوريوس هندسة حاسبات1242بكلوريوس علوم حياة 04

6اعدادية صناعة1243اعدادية 05

2معهد ادارة 2044ابتدائية 06

4يقرأ ويكتب145دبلوم تقنيات طبية 07

1دبلوم محاسبة 746بكلوريوس هندسة كيماوي08

1ماجستير محاسبة 347بكلوريوس تربية 09

1دبلوم ادارة مخازن348ماجستير قانون10

2دبلوم كهرباء1449بكلوريوس قانون11

12
طبيب استشاري بالطب المهني 

والبيئي
1ماجستير علوم حاسبات150

2ماجستير علوم سياسية2351بكلوريوس فيزياء13

2جغرافية تربية252طبيب بيطري14

2بكلوريوس علوم سياسية1053بكلوريوس بايولوجي15

2بكلوريوس هندسة تقنيات اجهزة طبية 354معاون طبي16

2دبلوم صناعات كيمياوية255معاون طبي فاحص بصر17

1دبلوم االنتاج الحيواني456باحث اجتماعي18

1دبلوم ادارة مكتب257لياقة بدنية19

1ماجستير ادارة اعمال2358بكلوريوس ادارة واقتصاد20

3بكلوريوس ادارة اعمال159حرفي21

1دبلوم مكائن ومعدات160فنون جميلة 22

1دبلوم حاسبات661بكلوريوس هندسة ميكانيك24

3بكلوريوس آدا	362بكلوريوس هندسة بيئة 25

1بكالوريوس ادارة صناعية163ماجستير علوم كيمياء26

1بكالوريوس رياضيات تطبيقي364ماجستير هندسة كيمياوي27

1دبلوم الكترونيك165دبلوم عالي طب بيطري28

1بكالوريوس علوم قرآن 366ماجستير هندسة ميكانيك29

1بكالوريوس نظم معلومات الحاسبات667بكالوريوس هندسة زراعة30
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1بكالوريوس حاسبات168دكتوراه علوم كيمياء31

1بكالوريوس هندسة قوالب وعدد469بكالوريوس علوم حاسبات32

1بكالوريوس علوم مالية ومصرفية 270هندسة تقنيات حاسبات33

1دبلوم تقنيات كهربائية271بكالوريوس هندسة كهرباء34

1بكالوريوس مدرسين تجاريين172دبلوم ادارة 35

1بكالوريوس هندسة تقنيات الحاسو	273دبلوم عالي تخطيط استراتيجي36

1دبلوم ميكانيك274بكالوريوس هندسة مدني37

1دبلوم كيمياوي175بكالوريوس آدا	 فلسفة 38

جدول رقم 4

عدد مفتشي العمل حسب المحافظة والجنس

عدد المفتشين

المحافظة

أنثى ذكر

14 18 بغداد

6 5 البصرة

0 4 ميسان

2 3 كربالء

0 6 ذي قار

1 4 كركوك

0 2 واسط

0 6 األنبار

0 5 بابل

2 2 الديوانية

6 6 النجف

8 8 دياال

3 3 المثنى

2 2 صالح الدين

44 74 المجموع

118 المجموع العام
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جدول رقم 5

اعداد المشاريع المفتشة من قبل دائرة تفتيش العمل والتدريب المهني حسب النشاط االقتصادي خالل سنة *2020

المجموع نوع القطاع #

)%1.4( 247 الزراعة والصيد 01

)%0.4( 73 التعدين 02

)%15.8( 2,816 الصناعة التحويلية 03

)%4.8( 850 الماء والكهرباء والغاز 04

)%13.5( 2,409 التشييد والبناء 05

 )%21.4( 3,818 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق 06

)%4.4( 790 النقل والتخزين  07

)%1.6( 283 التمويل والتأمين 08

)%36.6( 6,525 خدمات المجتمع 09

17,811 المجموع الكلي

* مالحظة: زيارات مشتركة من قبل دائرة التفتيش بحضور أو عدم حضور مفتش السالمة والصحة المهنية
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جدول رقم 6

توزيع المشاريع المفتشة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة خالل سنة 2020

المجموع

حلبجا

سليمانية

اربيل

دهوك

كركوك

نينوى

بابل

االنبار

البصرة

الواسط

ميسان

المثنى

النجف 

الديوانية

ذي قار

كربالء 

ديالي

صالح الدين
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جدول رقم 7

عدد زيارات التفتيش التي قامت بها لجان السالمة والصحة المهنية  في كوردستان في الفترة 2020-2016

المحافظة / 

المنطقة
المجموع20162017201820192020

1637977518351572.703اربيل

1993202843401011,244السليمانية

2654104604131601,708دهوك

1652792452101081,007كارميان

765411011585440زاخو

27747549229697سوران

6407,799 )8.2٪(2,405 )30.8٪(1,925 )24.7٪(1,934)24.8٪(895 )11.5٪(المجموع

جدول رقم 8

عدد توصيات عمليات التفتيش التي قامت بها لجان السالمة والصحة المهنية في كوردستان  2016 - 2020

المحافظة / 

المنطقة
المجموع20162017201820192020

122153161258105799اربيل

1462932813601011181السليمانية

22621024719369945دهوك

16527944210509كارميان

765411011485439زاخو

1841211146سوران

3613919 )9.2٪(957 )24.4٪(855 )21.8٪(993 )25.3٪(753 )19.2٪(المجموع
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جـدول رقم 9

الزيارات الميدانية األولية قبل وبعد فك االلرتباط عام )2018 و 2019(

معدل الزيارات للعامين  2018 و 

2019

معدل الزيارات للعامين 2016 و 

2017
عدد الزيارات لعام 2015 المحافظة

532 738 3600 بغداد

50 200 480 النجف

500 425 600 كربالء

720 880 960 بابـل

18 60 84 المثـنى

260 243 435 واسـط

268 213 240 ميسـان

360 295 700 البصرة

60 225 313 ذي قـار

85 142 240 ديـالي

180 377 375 الديـوانية

100 85 - صالح الدين

8 - - األنبار

713 55 - الموصل

3854 3938 8027 المجموع
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جـدول رقم 10

زيارات المتابعة الميدانية قبل وبعد فك االلرتباط عام )2018(

معدل الزيارات للعامين  2018 و 

2019

معدل الزيارات للعامين 2016 و 

2017
عدد الزيارات لعام 2015 المحافظة

- 556 1380 بغداد

- - - النجف

- - - كربالء

- - - بابـل

- - - المثـنى

- - 45 واسـط

- - - ميسـان

- 5 20 البصرة

- 16 47 ذي قـار

- - - ديـالي

21 83 105 الديـوانية

- - - صالح الدين

- - - األنبار

- - - الموصل

21 660 1597 المجموع
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جـدول رقم 11

عدد ندوات السالمة والصحة المهنية المنعقدة قبل وبعد فك االلرتباط عام )2018(

معدل الندوات للعامين  2018 و 

2019

معدل الندوات للعامين 2016 و 

2017
عدد الندوات لعام 2015 المحافظة

 -88  --  -360 بغداد- 

 -9  --  -96 النجف- 

 -76  --  -96 كربالء- 

 -83  --  -120 بابـل- 

 -3  --  -12 المثـنى- 

 -28  --  -60 واسـط- 

 -50  --  -36 ميسـان- 

 -36  --  -72 البصرة- 

 -8  --  -48 ذي قـار- 

 -25  --  -36 ديـالي- 

 -30  --  -60 الديـوانية- 

 -6  --  -- صالح الدين- 

 -4  --  -- األنبار- 

 -73  --  -- الموصل- 

 -519  --  -996 المجموع- 
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Table No 12 جدول رقم

الكوادر واالختصاصات المطلوبة للمركز الوطني خالل خطة عمل الخمس سنوات

year plan-5 Professional Staff needed by NCOHS during the

Qty Specialty االختصاص ت

3 Occupational and Environmental Medicine الطب المهني والبيئي 01

2  Ophthalmology طب العيون 02

2  Psychiatry طب نفسي 03

2 Dermatology طب جلدية 04

2 Orthopedics طب مفاصل وكسور 05

2 Internal Medicine طب باطنية 06

2 *ENT طب أنف وأذن وحنجرة* 07

2 Diagnostic Radiology and Ultrasonography طب أشعة وسونر 08

2 Neurology طب جملة عصبية 09

2 Mechanical Engineering هندسة ميكانيك 10

2 System and Control Engineering هندسة سيطرة ونظم 11

2 Electro-mechanical Engineering هندسة كهروميكانيك 12

2 Civil Engineering هندسة مدنية 13

2 Biomedical Engineering هندسة أجهزة طبية 14

2 Agriculture Engineering هندسة زراعية 15

4  Occupational Hygiene اصحاح بيئة عمل 16

5  Occupational Safety السالمة المهنية 17

2 Occupational Toxicology السموم المهنية 18

4  Clinical Analysis علوم تحليالت مرضية 19

2 Computer Science علوم حاسبات 20

2 Industrial Pollutants الملوثات الصناعية 21

1  Strategic Planning تخطيط استراتيجي 22

2 Economics اقتصاد 23

2  Public Administration ادارة عامة 24

Expert advice may be outsourced * *  باإلمكان اإلستعانة بالخبرات الخارجية 
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Table No 13 جدول رقم

List of Equipment needed for the NCOHS     قائمة بالتجهيزات المطلوبة للمركز الوطني

Qty Name of Instrument اسم الجهاز القسم

01 Atomic Absorption Spectrophotometer طيف االمتصاص الذري نوع لهب

قسم المختبرات

 Laboratories
Division

01  Spectrophotometer الطيف اللوني )4 خاليا(

01 Electric Analytical Balance ميزان كهربائي حساس

01 Air Sampling Pump جمع عينات الهواء

01 Conductivity Meter قياس التوصيلية

01 Water Deionizer تحضير الماء الال أيوني

01 Automated Hematology Analyzer  CBC تحليل الدم الذاتي

02 Roller Mixer مزج العينات

01 Binocular Microscope with Camera HD مجهر ضوئي مع كاميرا

01 Vitalograph كفاءة الرئة

قسم الصحة المهنية

 Occupational
Health Division

01 Audiometer قياس كفاءة السمع

01  Electronic Ultrasound Balance )Height and
)Weight

قياس الوزن والطول بالموجات 

فوق الصوتية الكتروني

02
Multi-gas detector

)CO, LEL ,H2O, O2(
قياس تراكيز متعدد الغازات

قسم التوعية 

والتدريب

 Awareness and
Training Division

02 Dust sampler/meter قياس تركيز الغبار

02 Chlorine gas detector قياس غاز الكلور

02 Ammonia gas detector قياس غاز األمونيا

30 Computer with UPS حاسو	

أجهزة لوجستية

Logistics

10  Laptop حاسو	 محمول

12 Printer black and white طابعة ابيض أسود

10 Color Printer طابعة ملونة

10 Scanner feeder سكانر فيدر

10 Photocopier, black and white استنساخ، ابيض وأسود

05 Color photocopier استنساخ ملون

01 Switch microtech سويتش مايكروتيك

02 Camera كاميرا

05 Screen for projector شاشة عرض اعالنات

05 Data Show عارض للبيانات

01  Tripod حامل ثالثي القوائم/مانع اهتزاز 
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01 Smart Board الصبورة الذكية

08 Muti-purpose conference table طاولة متحركة قابلة للتشكيل 

ألغراض التدريب

16 Swivel Chair كرسي متحرك صغير




