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تقديم

يعتبــر تفتيــش العمــل الوســيلة االفضــل لتحقيــق شــروط وظــروف العمــل الالئــق عــى ارض الواقــع، وهــذا الجهــاز 

هــو الــذراع الفنــي الرئيســي واالهــم لــوزارات العمــل لتحقيــق هــذا الهــدف الكبيــر، لقــد تــم ومنــذ بدايــة عصــر الصناعــة 

اصــدار وتشــريع العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم عمليــة انشــاء وادارة اعمــال هــذه الجهــاز الحيــوي والهــام، 

وكان مــن اهــم هــذه التشــريعات اتفاقيــة العمــل الدوليــة بشــأن تفتيــش العمــل فــي الصناعــة والتجــارة رقــم )81( لســنة 

1947، والتــي صادقــت عليهــا جمهوريــة العــراق منــذ العــام 1951، حيــث تعتبــر هــذه االتفاقيــة بمثابــة الهيــكل والقاعــدة 

االساســية لتفتيــش العمــل فــي معظــم دول العالــم.

 ويرتبــط تفتيــش العمــل بمنظومــة كبيــرة مــن التشــريعات عــى المســتوى الدولــي والمحلــي، كمــا يرتبــط باالوضــاع 

ــاءة  ــر الكف ــى معايي ــش اع ــاز التفتي ــن جه ــب م ــذا يتطل ــة، وكل ه ــية للدول ــا السياس ــة واحيان ــة واالجتماعي االقتصادي

والتحديــث لمراعــاة ومراقبــة تطبيــق وتنفيــذ التشــريعات بافضــل صورهــا باالضافــة اىل اداء الوظائــف االخــرى لجهــاز 

التفتيــش.

وهــذا يمكــن ان يتحقــق فــي حــال كان مفتــش العمــل الــذي يعمــل عــى ذلــك يمتلــك الســلطات الثــالث التــي 

تمكنــه مــن اداء عملــه بالصــورة وبالنســب المطلوبــة، وهــذه الســلطات هــي ســلطة المعرفــة، وســلطة القانــون، وســلطة 

الشــخصية، ويحتاجهــا معــا للوصــول اىل تحقيــق اهــداف جهــاز تفتيــش العمــل، مــن هنــا تبــرز الحاجــة والضــرورة اىل 

ــي  ــم العلم ــل تاهيله ــن مراح ــداء م ــوب ابت ــق االداء المطل ــتمرة لتحقي ــورة مس ــم بص ــع كفاءته ــين ورف ــل المفتش تاهي

ــم  ــة خدمته ــى نهاي ــم وحت ــل ترفيه ــتمرارا بمراح ــاز واس ــذا الجه ــم به ــل توظيفه ــف مراح ــم بمحتل ــن ث ــي( وم )االكاديم

ــاة  ــر لمراع ــب مســتمر ومتغي ــاز هــو تدري ــوب العضــاء هــذا الجه ــل المطل ــب والتاهي ــاة ان التدري ــع مراع ــة. م الوظيفي

ومواكبــة التطــورات التــي تحــدث فــي ســوق العمــل، والتطــورات التشــريعية، وحتــى التغييــرات فــي النواحــي االجتماعية 

واالقتصاديــة بالدولــة، وال ننســى ان هــذا التدريــب ســيعتمد اساســا عــى المؤهــالت العلميــة الفــراد هــذه الجهــاز .

ممــا ســبق جــاء اهتمــام منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي جمهوريــة العــراق مــن 

خــالل مشــروع »تعزيــز حوكمــة العمــل والتفتيــش وظــروف العمــل اســتجابة لـــكوفيد -19 » مــن اجــل تطويــر عمــل جهــاز 

تفتيــش العمــل والنهــوض بــه فــي جمهوريــة العــراق عمومــا، وقــد قــام المشــروع باعــداد مجموعــة مــن الدراســات التــي 

تصــب فــي هــذا المجــال ابتــداء مــن اجــراء دراســة لتقييــم وضــع تفتيــش العمــل فــي جمهوريــة العــراق، والتــي تعتبــر 

االســاس لمــا تــم بعــد ذلــك، ومــن ثــم اعــداد الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات التــي تهــدف اىل تحســين اداء جهــاز 

تفتيــش العمــل، ومــن ذلــك هــذه الدراســة العــداد خطــة تدريــب شــاملة لمفتشــي العمــل تبعــث االمــل فــي النهــوض 

بهــذا الجهــاز الحيــوي.

اعتمــد فــي بنــاء هــذه الخطــة تحديــد وتحليــل االحتياجــات التدريبــة لجهــاز التفتيــش، بنــاء عــى المهــام الرئيســية 

والفرعيــة التــي يقــوم بهــا الجهــاز، ومــن ثــم تحديــد مــا يســمى االهليــة او الكفايــات )Competencies( الالزمــة للقيــام 

بوظائفــه بافضــل صــورة، وقــد قســمت هــذه الكفايــات وكمــا هــو معمــول بــه فــي مجــاالت التدريــب اىل عــدة انــواع مــن 

المعــارف والمهــارات واالتجاهــات المطلوبــة للتدريــب شــملت التشــريعات الدوليــة والمحليــة، ومنهجيــات واجــراءات 

ــة االخــرى مثــل اســتخدام االجهــزة واالدوات  ــم المهــارات الفني ــة المعتمــدة، ث ــرة التفتيــش واالدل العمــل المتبعــة بدائ

الخاصــة بالوظيفــة ســواء كانــت اجهــزة الحاســوب وقواعــد البيانــات، او اجهــزة قيــاس تســتخدم فــي العمــل مثــل اجهــزة 

تحديــد مســتوى الملوثــات المختلفــة فــي بيئــة العمــل، باالضافــة اىل المهــارات الشــخصية التــي يحتاجهــا المفتــش فــي 

عمليــة التفتيــش والتواصــل مــع العمــال واصحــاب العمــل او خــالل تواصلــه مــع رؤســائه ومــع الجهــات االخــرى، والتــي 

تتطلــب مهــارات فــي اعــداد التقاريــر والتعبيــر والتواصــل واللغــات وغيرهــا.    

كمــا ســبق ذكــره ونظــرا للتغييــرات الكبيــرة والمســتمرة فــي اســواق العمــل ومنهــا بالطبــع الســوق العراقــي، يجــب 

العمــل عــى تحديــث هــذه الخطــة كل فتــرة زمنيــة مــا بيــن )3-5( ســنوات، وادخــال مــا يســتجد فــي مجــاالت العمــل 
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والغــاء مــا اصبــح خــارج النطــاق، وذلــك عــن طريــق التقييــم المســتمر للخطــة وخــالل عمليــة تنفيــذ التدريــب، والتــي 

يجــب ان تتنــاول تقييــم المتدربيــن لــكل مــن المــادة التدريبيــة والمــدرب والبرنامــج التدريبــي، وايضــا تقييــم المــدرب 

ــد اجتيازهــم  ــن بع ــش للمتدربي ــي ادارة التفتي ــم الرؤســاء المباشــرين ف ــك تقيي ــج، وكذل ــاء البرنام ــد انته ــن بع للمتدربي

متطلبــات التدريــب ومالحظــة التغيــرات التــي طــرأت عــى ادائهــم، حيــث ان كل ذلــك سيســاهم فــي تطويــر الخطــة 

والعمليــة التدريبيــة برمتهــا. 

ال ننســى ان عمليــة التدريــب هــي عمليــة مكلفــة ومســتهلكة للوقــت وتحتــاج اىل جهــود كبيــرة لتنفيذهــا بالشــكل 

المطلــوب، ولــن تجــد ســبيال للتنفيــذ والمتابعــة واالهتمــام اال فــي حالــة تقديــر االدارة اىل انهــا عمليــة اســتثمار باالفــراد 

وانهــا عمليــة مجديــة ومربحــة عــى المــدى المتوســط والطويــل، وليــس لالفــراد فحســب بــل لمنظومــة العمــل كاملــة 

وللدولــة ككل.

 ختامــا اتوجــه بالشــكر لــكل مــن ســاهم باعــداد هــذه الوثيقــة او تقديــم الدعــم مــن موظفــي منظمــة العمــل الدوليــة 

ومشــروع تعزيــز حوكمــة التفتيــش، وموظفــي وزارتــي العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي العــراق وفــي اقليــم كوردســتان، 

ــتاذ  ــداد، واالس ــي بغ ــد ف ــد المجي ــاس عب ــد عب ــور محم ــن  الدكت ــراق كل م ــي الع ــن ف ــاريين المحليي ــك لالستش وكذل

عبدالقــادر احمــد محمــد اميــن فــي اقليــم كوردســتان عــى جهودهــم فــي عمليــة جمــع البيانــات ومراجعــة الوثيقــة.

م. عدنان الربابعة
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الجــزء االول: بنــاء القــدرات المؤسســية 

الجهــزة تفتيــش العمــل
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تيــح بعــض البلــدان برامــج التدريــب الشــاملة وبرامــج التدريــب أثنــاء الخدمــة لمفتشــي العمــل، لكــن فــي معظــم 

البلــدان األخــرى، تتّســم هــذه البرامــج بالبدائّيــة والعشــوائية أو فــي أغلــب األحيــان ال تكــون متاحــة أمــام الجميــع، فــي 

ــل،  ــب المتواص ــج التدري ــب برام ــا تغي ــدة، فيم ــراءات الجدي ــة واإلج ــى األنظم ــب ع ــر التدري ــن أن يتواف ــل يمك المقاب

ــي  ــن تنام ــة م ــوط الناتج ــع الضغ ــل وم ــع العم ــف م ــاص للتكّي ــلوبهم الخ ــر أس ــون إىل تطوي ــل المفتش ــي يمي وبالتال

ــة.  ــد مــن الكفــاءة واإلنتاجّي ــة بمزي المطالب

ــش  ــة بتفتي ــة ذات الصل ــتراتيجيات والممارس ــول »اإلس ــام 2006 ح ــة ع ــل الدولي ــة العم ــاش منظم ــار نق ــي إط وف

العمــل«، تــّم طــرح مســألة عجــز أجهــزة تفتيــش العمــل فــي بلــدان كثيــرة عــن تأديــة أدوارهــا ومهامهــا، ومشــكلة قلــة 

عــدد الموظفيــن فــي غالبيــة األحيــان، إضافــة إىل تدنــي مســتوى التجهيــزات والتدريــب واألجــور. كذلــك يــؤدي انخفــاض 

ــدرة  ــة ق ــجالت إىل إعاق ــظ الس ــال وحف ــائل االتص ــة وس ــدم مالءم ــب ع ــفر إىل جان ــل والس ــة للنق ــة المخصص الميزاني

األجهــزة عــى القيــام بعمليــات التفتيــش واعتمــاد إجــراءات المتابعــة الضروريـّـة، ايضــا يــؤدي ضغــط المــوارد المخصصــة 

لتفتيــش العمــل إىل تعريــض مهنيــة واســتقاللية وحياديــة المفتشــين إىل ضغــوط شــديدة. 

ــة،  ــدان النامي ــر مــن البل ــي كثي ــت اإلشــارة بشــكل خــاص إىل خضــوع الجهــات المســؤولة عــن التفتيــش، ف وتّم

ــة.  ــاء الخدم ــب أثن ــواع التدري ــن أن ــوع م ــم عــى أي ن ــة حصوله ــب محدودي ــدي المحــدود، إىل جان ــب التمهي للتدري

فإضافــة إىل التدريــب عــى المحتــوى، تدعــو الحاجــة إىل إعطــاء المفتشــين فرصــة لتطويــر كفاءاتهــم عــى نطــاق 

أوســع، بمــا فــي ذلــك مهــارات التواصــل، وحــّل المشــاكل، ورفــع مســتوى الوعــي، والتفــاوض.

: Training التدريب

ــا،  ــل فيه ــاليب األداء األمث ــم وأس ــة بأعماله ــارف المتعلق ــات والمع ــراد المعلوم ــاب األف ــب إكس ــد بالتدري يقص

وصقــل المهــارات والقــدرات التــي يتمتعــون بهــا وتمكينهــم مــن اســتثمار الطاقــات التــي يمتلكونهــا ولــم تجــد طريقهــا 

لالســتخدام الفعلــي بعــد، باإلضافــة إىل تعديــل الســلوك وتطويــر أســاليب األداء التــي تصــدر عــن األفــراد وذلــك مــن 

ــادة وتحســين اإلنتاجيــة. ــر فــي العمــل وتأميــن الوصــول إىل زي ــد مــن التحســين والتطوي أجــل إتاحــة الفــرص والمزي

ــه » سلســلة مــن اإلجــراءات والتغييــرات،  ــد مــن التعريفــات المختلفــة للتدريــب واحداهــا يعرفــه بان هنــاك العدي

التــي تطــرأ عــى قــدرة الفــرد، ومهاراتــه، وأفــكاره، وتصرفاتــه؛ مــن خــالل إخضاعــه لبرنامــج شــامل، يتعــرّف فيــه عــى 

أدوات وتماريــن جديــدة، وأفــكار حيويّــة، تصحّــح مســاره اإلنســاني فــي حياتــه االجتماعّيــة أو المهنّيــة عــى حــٍد ســواء، 

ــة األُخــرى«. وترفــع مســتواه التنافســي فــي العمــل أو التجــارب الحياتّي

لــذا نجــد أن التدريــب بهــذا المفهــوم يســاعد المفتشــين عــى اكتســاب الفاعليــة والكفــاءة فــي أعمالهــم الحاليــة 

واعدادهــم لالعمــال المســتقبلية ، فضــالً عــن أن التدريــب يعتبــر حجــر الزاويــة فــي مجــال تطويــر كفــاءة العامليــن فــي 

شــتى المجــاالت المختلفــة وفــي كافــة اماكــن العمــل عــى اختــالف أنواعهــا ومنهــا دوائــر التفتيــش وهــي موضوعنــا فــي 

هــذا الملخــص.

ــادة  ــى زي ــاعد ع ــو يس ــدة فه ــارف الجدي ــات والمع ــين بالمعلوم ــد المفتش ــى تزوي ــط ع ــب فق ــر التدري ال يقتص

الرغبــة لديهــم  نحــو التغييــر وتنميــة درجــة اســتعدادهم لقيــادة التطويــر عــن اقتنــاع كامــل، وإتاحــة الفرصــة لهــم لرفــع 

مســتوياتهم وتأهيلهــم لوظائــف ومهــام أكبــر مســؤولية لمقابلــة االحتياجــات المتزايــدة للتطويــر، وتوضيــح دورهــم فــي 

ــون بهــا. ــرة التــي يعمل تحقيــق األهــداف للدائ

اهداف عملية التدريب :

بالرغــم مــن ان عمليــة التدريــب لالفــراد كمفتشــين، اال انهــا تصــب مباشــرة فــي صالــح الدائــرة ، فالنهــوض بهــذه 

الدائــرة يبــدأ بتدريــب وتطويــر اداء االفــراد، وهــذا يحتــاج اىل تحســين معــارف ومهــارات واتجاهــات االفــراد، وبالطبــع فــان 

هــذه العمليــة تكــون معتمــدة بمعظــم االحــوال عــى المؤهــل العلمــي الــذي يدعــم اساســيات هــذه المعــارف والمهــارات 
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واالتجاهــات وكمــا هــو واضــح بالرســم التوضيحــي رقــم )1( 

رسم توضيحي )1( يبين العالقة بين كفاءة المفتش واداء دائرة التفتيش. 

 

اداء

دائرة

التفتيش

اداء

المفتش

معارف ومهارات

واتجاهات المفتش

المستوى العلمي والخبرة

وتدريب المفتش

ان بناء القدرات يمكن ان يحقق للدائرة العديد من االهداف من اهمها :

1- زيادة اإلنتاجّية :

ــة الخاصــة بالمفتشــين؛ مــن  ــاج، وتقليــل التكلفــة ، فيســاعد التدريــب عــى رفــع اإلنتاجّي وهــي رفــع ُمعــّدل اإلنت

خــالل تزويدهــم بالمهــارات المناســبة لذلــك، ويحــدث ذلــك فــي الدائــرة عــن طريــق تدريــب المفتشــين وتلمــس حاجاتهم 

المعرفيــة والمهاريــة، وبالتالــي زيــادة أداء المفتــش عــن طريــق زيــادة عــدد المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة مــن 

قبــل الدائــرة مثــل زيــادة عــدد المســتفيدين مــن الزيــارات التفتيشــية، او زيــادة عــدد الشــكاوي التــي يتــم التحقــق منهــا 

وحلهــا، او زيــادة عــدد المحاضــرات التوعويــة المقدمــة لتوعيــة العمــل او اصحــاب العمــل. 

2- تحسين وتطوير الجودة :

يســاعد التدريــب فــي تحفيــز التحســين المســتمر لجــودة الخدمــات التــي يقدمهــا المفتــش، وبالتالــي يمكــن رفــع 

والنهــوض بمســتوى الدائــرة وتالفــي ايــة مشــاكل او قصــور بــاالداء عــن طريــق التدريــب. 

3-تقليل أخطاء العمل

عــادة تواجــه أي إدارة مشــكالت جــراء األخطــاء الناجمــة عــن عمــل الموظفيــن، وفــي حالــة تفتيــش العمــل يمكــن 

ان تكــون االخطــاء هــي باجــراءات العمــل او تسلســلها او باتخــاذ القــرارات عــى ســبيل المثــال، لــذا يســاعد التدريــب 

عــى تالفــي هــذه االخطــاء الشــائعة او المتكــررة، وبالتالــي زيــادة ثقــة الشــركاء االجتماعييــن بجهــاز وخدمــات التفتيــش 

المقدمــة.
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4- رفع كفاءة المفتشين 

يقــاس مســتوى الكفــاءة بمعاييــر مختلفــة منهــا ؛ تقييــم األداء - اســتخدام المــوارد بشــكل أفضــل - إنجــاز األعمــال 

ــي  ــاءة مفتش ــع كف ــى رف ــاعد ع ــد يس ــب الجي ــاب، فالتدري ــدل الغي ــاض مع ــاء - انخف ــدد ودون أخط ــت المح ــي الوق ف

العمــل.

5- تكوين المسار المهني )خطط التعاقب واالحالل(

تقــع عــى عاتــق  إدارتــي التدريــب والتفتيــش تجهيــز وتكويــن صفــوف ثانويــة وبديلــة للمفتشــين والمــدراء، فــي 

حالــة تــرك اي منهــم للعمــل أو نقلــه او تغيبــه الي ســبب مــن االســباب فيكــون البديــل جاهــزًا بخطــط مدروســة ومحــددة 

مســبقا.

6- رفع الوالء الوظيفي للمفتشين

ــد مــن  ــره فــإن ذلــك يزي ــه التدريبيــة وتطوي ــه واالهتمــام باحتياجات ــرة بتدريب عندمــا يشــعر المفتــش باهتمــام الدائ

ــر عــى كميــة ونوعيــة االداء . ــه، وهــذا ينعكــس وبشــكل كبي ــوالء واالنتمــاء لجهــة عمل إحساســة بال

7- توفير احتياجات الدائرة من المفتشين

عندمــا ال تتوفــر مــوارد بشــرية مؤهلــة وجاهــزة لالنخــراط بالعمــل مباشــرة كمفتشــي عمــل، تبــرز الحاجــة مــن قبــل 

الدائــرة الجــراء تدريبــات للملتحقيــن الجــدد اليهــا، حيــث تختلــف التدريبــات الالزمــة حســب درجــة التاهيــل الســابقة 

ــد، فقــد تكــون قصيــرة )تدريبــات للتكيــف مــع العمــل الجديــد( مــن خــالل التعريــف بطبيعــة العمــل  للمفتــش الجدي

ــص  ــدد ومخت ــال مح ــي مج ــل ف ــول، او تاهي ــدد اط ــر ولم ــكل اكب ــل بش ــام والكام ــل الع ــرة، او التاهي ــة بالدائ المختص

ــة. كمفتــش عمــل يختــص بعمــل االطفــال او مفتــش يختــص بالســالمة والصحــة المهني

عناصر عملية التدريب

تتكــون عمليــة التدريــب مــن مجموعــة مــن العناصــر التــي تعمــل معــا مــن اجــل تحقيــق االهــداف المرجــوة بغــض 

النظــر عــن هــدف التدريــب او الفئــة المســتهدفة ، وهــذه العناصــر هــي :

1- المتدرب :

مــن النــادر يكــون الشــخص مؤهــال علميــا لدرجــة تمكنــه مــن أداء مهــام عملــه بشــكل عــام، اال أنــه يكتســب خبــرة 

مــع الزمــن تســاعده عــى التكيــف والتأقلــم مــع المتغيــرات المختلفــة، وحيــث ان عمليــة التطــور مســتمرة ال تتوقــف، 

يتطلــب ذلــك بالضــرورة تزويــد المفتشــين بالجديــد وعــدم الركــون إىل الخبــرة أو المؤهــل العلمــي والمعــارف النظريــة 

فقــط، لــذا يجــب ان يكــون المتــدرب وهــو المفتــش بحالتنــا هــذه، مقتنــع بأهميــة التدريــب، وبحاجتــه إليــه، وبوجــود 

مجموعــة مــن المفتشــين يشــتركون فــي نفــس األهــداف والخبــرات والمســتويات الوظيفيــة.

2- المدرب :

 يختلــف دور المــدرب فــي عمليــة التدريــب عــن دور المعلــم فــي عمليــة التعليــم، وخاصــة اننــا نتحــدث هنــا عــن 

تدريــب الكبــار، فالمــدرب يقــوم بــدور المرشــد والموجــه والناقــد والمالحــظ والميســر، لذلــك فإنــه مــن المهــم اختيــار 

ــادرا عــى اســتخدام وســائل  ــه ق ــي تجعل ــة الت ــرة العملي ــن المؤهــل العلمــي والخب ــذي يجمــع بي المــدرب المناســب ال
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وأســاليب التدريــب المتنوعــة بمــا يتفــق مــع مســتوى المتدربيــن وطبيعــة التدريــب وأهدافــه .

 والمــدرب مســؤول عــن إعــداد واختيــار المــادة العلميــة المناســبة، وتحديــد أهــداف ســلوكية للمتدربيــن فــي بدايــة 

التدريــب. إن طبيعــة التدريــب تحــدد مــن هــو المــدرب المناســب، فقــد ال يكــون التدريــب مــن النــوع الــذي يتطلــب 

قــدرة ايصــال المعلومــات النظريــة فقــط، وإنمــا يركــز عــى التدريــب العملــي، وبالتالــي قــد يكــون مــن االفضــل ان يكــون 

المــدرب مــن داخــل دائــرة التفتيــش مــا امكــن.

وللمساعدة في اختيار المدرب المناسب يرى البعض ضرورة توفر المعايير التالية في شخصية المدرب:-

أن تتوفر لديه الرغبة في التدريب .. 1 

أن تكون لديه القدرة عى التفاعل مع أنماط مختلفة من الناس، تحت ظروف مختلفة .. 2 

 الذكاء والقدرة عى التحليل.. 3 

 التطويــر الذاتــي ومتابعــة مــا يســتِجد فــي حقــل عملــه، و يمكــن التأكــد مــن ذلــك عــن طريــق المقابلــة . 4 

الشــخصية.

العالقــات االجتماعيــة وعــدم االنعــزال عــن المتدربيــن وهــذا يســاعد المــدرب عــى أداء دوره فــي قاعــة . 5 

التدريــب وفــي كســر الجمــود بيــن المتدربيــن انفســهم، وبينهــم وبيــن المــدرب .

الخبــرة العمليــة  فالمــدرب الــذي يُــدرب مواضيــع اإلدارة والتخطيــط لعمليــات التفتيــش مثــال يجــب أن . 6 

يكــون لديــه خبــرة كافيــة كمديــر تفتيــش او مفتــش أقــدم، باالضافــة اىل مؤهالتــه العلميــة.

3- المادة العلمية :

عــى الرغــم مــن اختــالف التدريــب عــن التعليــم فــي أهدافــه وأســاليبه، إال أن هــذا االختــالف ال يعنــي عــدم وجــود 

ــو أن  ــرق ه ــق، إال أن الف ــة التطبي ــي عملي ــدرب ف ــا المت ــتند عليه ــي يس ــة لك ــس النظري ــع لألس ــب ومراج ــراءات وكت ق

المــادة العلميــة بالنســبة للتدريــب تكــون عــادة مختصــرة، وال يقــوم المــدرب بشــرحها وتفصيلهــا كمــا يفعــل المعلــم، 

وإنمــا تكــون ضمــن محتويــات الحقيبــة التدريبيــة بحيــث يرجــع إليهــا المتــدرب فــي الوقــت الــذي يحتــاج إليــه .

 كمــا أن المــادة العلميــة تحتــوي عــى تطبيقــات وتماريــن وحــاالت دراســية يتــم اســتخدامها فــي قاعــة التدريــب 

ــات،  ــن إىل مجموع ــيم المتدربي ــالل تقس ــن خ ــي م ــكل جماع ــؤدى بش ــا ي ــده، وبعضه ــدرب لوح ــه المت ــا يؤدي وبعضه

ويفضــل بالنســبة للمــادة العلميــة أن يســند إعدادهــا للمــدرب الــذي ســيتوىل تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، وأن تقيــم مــن 

قبــل مختصيــن قبــل التدريــب، وتقيــم مــن قبــل المفتشــين المتدربيــن خــالل وبعــد التدريــب .

4- بيئة التدريب :

ــة  ــا مــن وســائل ســمعية وبصري ــر فيه ــا يتوف ــب وم ــل قاعــات التدري ــب مث ــب مــكان التدري ــة التدري تشــمل بيئ

وجميــع الظــروف المحيطــة الداء العمليــة مثــل التهويــة واإلضــاءة والمقاعــد المريحــة، ووجــود قاعــات مســاندة لعمــل 

ــب .  ــن مناســبا لهــدف التدري المجموعــات، وأن يكــون عــدد المتدربي

ــة  ــع التدريبي ــب وحســب المواضي ــات التدري ــب مصمــم خصيصــا لعملي ــكان التدري ــون م ومــن المناســب ان يك

المختلفــة، وقــد تلجــأ كثيــر مــن مراكــز التدريــب الســتئجار القاعــات والتــي يجــب ان تكــون مناســبة للتدريــب مــع توفــر 

ــة. المســاحات واالدوات والتســهيالت المطلوب

وممــا يســاعد المــدرب عــى أداء عملــه وجــود مرونــة داخــل القاعــة لتحريــك المقاعــد وترتيــب وتوزيــع المتدربيــن 

وفقــا ألســلوب التدريــب المتبــع .

 ومــن البديهــي اإلشــارة إىل ضــرورة توفيــر الوســائل الســمعية والبصريــة مثــل الســبورة والنمــاذج واألفــالم، وجهــاز 

عــرض الشــرائح وأيــة مــواد أخــرى تســاعد عــى إجــراء تطبيقــات عمليــة داخــل قاعــة التدريــب .
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5- أساليب التدريب:

وهــي طريقــة المــدرب فــي تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، وطــرق التدريــب كثيــرة ومتنوعــة وعــى المــدرب أن يختــار 

منهــا مــا يتناســب مــع طبيعــة التدريــب ونوعيــة ومســتوى المتدربيــن مــن الناحيتيــن العلميــة والعمليــة، فطريقــة أو 

أســلوب التدريــب هــي بمثابــة الطريــق الموصــل إىل هــدف التدريــب، والمــدرب يختــار أفضــل وأســرع الطــرق، ومــن 

هــذه الطــرق مــا يلــي :

ــل أ.  ــا توصي ــتهدف أساس ــي تس ــة الت ــاليب التعليمي ــر األس ــن أكث ــرة م ــلوب المحاض ــر أس ــرة : عتب المحاض

ــور . ــتمعين او الحض ــن المس ــرة م ــرة أو كبي ــة صغي ــد لمجموع ــرف واح ــن ط ــات م المعلوم

 التماريــن )الحــاالت العمليــة( :  هــي عــرض مكثــف لحــدث أو موقــف معيــن يقــدم للمتدربيــن، و يطلــب ب. 

منهــم تحليــل أو حــل المشــكلة باســتخدام مــا قــد اكتســبه مــن معرفــة نظريــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة .

ــة ت.  ــرض- هوي ــو مفت ــا ه ــاركون - كم ــه المش ــل في ــا يحم ــلوبا تدريبي ــل األدوار أس ــر تمثي ــل األدوار: يعتب تمثي

تختلــف عــن هويتهــم األصليــة، بمــا يتمشــى مــع واقــع مشــاكل افتراضيــة فــي مجــال العالقــات اإلنســانية 

ــره مــن المجــاالت . وغي

ــاع ث.  ــه، بإتب ــم نفس ــن تعلي ــدرب م ــن المت ــى تمكي ــلوب ع ــذا األس ــد ه ــي : يعتم ــج او الذات ــم المبرم  التعلي

ــة . ــة تام ــا بعناي ــم تحديده ــة إىل أهــداف ت ــي النهاي ــؤدي ف ــي ت سلســلة مــن الخطــوات الت

مجموعــات العمــل : ويطلــق هــذا االســم عــى أي أســلوب عمــل تقــوم بــه مجموعــة صغيــرة مــن األفــراد فــي ج. 

ســبيل تحقيــق هــدف معيــن ويتــم عــادة بتقســيم المتدربيــن لمجموعــات لمناقشــة او اختبــار او دراســة بعــض 

مواضيــع او اقســام التدريــب .

الحاجة للتدريب 

تحتاج الدوائر ومنها دائرة التفتيش عادة الجراء تدريب في حاالت عديدة منها :

إعداد وتاهيل الموظفين الجدد عند االلتحاق بالوظيفة )تعيين مفتشي عمل جدد(.أ. 

 نقل المفتش أو ترفيعه لمكان عمل جديد او كمدير او رئيس قسم تفتيش.ب. 

 تغييــر المســار المهنــي للمفتــش مثــل ترفيعــه ليصبــح رئيــس قســم او مديــر اوتغييــر تخصصــه لمجــال معيــن ت. 

كمفتــش عمــل اطفــال مثــال، او مفتــش عمــل مختــص باالجور.   

ــة ث.  ــات االفقي ــد والعالق ــي الجدي ــكل التنظيم ــع الهي ــب م ــا يتناس ــرة بم ــي الدائ ــة ف ــرات تنظيمي ــال تغيي إدخ

ــا. ــة فيه والعمودي

 تبنــي تغييــرات تكنولوجيــة فــي الدائــرة كإدخــال انظمــة الكترونيــة مثــال النظمــة العمــل، اوالســتقبال ج. 

ــذا يجــب مراعــاة توفيــر  ــر او متابعــة االجــراءات المقترحــة وتحويلهــا للقضــاء، ل الشــكاوى، او الصــدار التقاري

وتدريــب الموظفيــن عــى االنظمــة واالجهــزة المســتخدمة لهــذه الغايــات، مثــل اســتخدام المفتــش الجهــزة 

قيــاس مســتوى ملوثــات بيئــة العمــل الفيزيائيــة او الكيميائيــة وغيرهــا، اواســتخدام قواعــد بيانــات للمنشــات 

ــا. ــكاوى ومتابعته ــارات والش ــش والزي ــال التفتي ــة باعم ــبة خاص ــج محوس ــش وبرام ــة للتفتي الخاضع

انخفــاض االداء الفعلــي لالفــراد كمــا أو نوعــا، حيــث يتــم تحليــل االســباب واعــداد البرامــج التدريبيــة الالزمــة ح. 

للتغلــب عــى ذلــك.

مراحل عملية التدريب

ــة  ــد االحتياجــات التدريبيــة وتنتهــي بقيــاس فعالي ــة تحدي ــدأ بمرحل ــة تب ــة التدريبيــة إىل مراحــل فني تقســم العملي
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ــي اهــم هــذه المراحــل: ــن الرســم التوضيحــي رقــم 2( وفيمــا يل التدريــب، )كمــا يبي

أ- مرحلــة جمــع وتحليــل المعلومــات : وهــي عمليــة جمــع المعلومــات الخاصــة بدائرة التفتيــش ككل ثــم تحليلها، 

ومنهــا ســيتم تحديــد االحتياجــات التدريبية.

ب- مرحلــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة : وهــي العمليــة التــي تحــدد مشــاكل األداء أو المشــاكل الموجــودة 

فــي الدائــرة عمومــا أو فــي المهنــة تحديــدا .

ــم  ــي األداء يت ــوة ف ــكلة أو فج ــود مش ــى وج ــاق ع ــة االتف ــي حال ــي : ف ــج التدريب ــم البرنام ــة تصمي ت- مرحل

ــة  ــد الفئ ــرة، وتحدي ــداف الدائ ــب أه ــا يناس ــج بم ــداف البرنام ــد أه ــي وتحدي ــج التدريب ــم البرنام ــي تصمي ــدء ف الب

ــا. ــبة وغيره ــة المناس ــمعية والبصري ــات الس ــاليب والتقني ــار األس ــم اختي ــتهدفة، ث المس

رسم توضيحي )2( يبين مراحل عملية التدريب وعالقتها بالتقييم

التقييم

التحليل

التصميم

اإلعداد

التنفيذ

ث - مرحلــة إعــداد الحقيبــة التدريبيــة : وهــي البــدء فــي اعــداد وكتابــة محتويــات البرنامــج والــذي يعتبــر وثيقــة 

تتضمــن بيانـًـا تفصيلًيــا بإجــراءات التدريــب.

ج - مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي : وتتم من قبل المدرب للبرنامج التدريبي .

ــم البرنامــج  ــم تقيي ــة البرنامــج التدريبــي، بحيــث يت ــة تقييــم البرنامــج التدريبــي : يتــم هــذا فــي نهاي ح - مرحل

ــة التدريــب . ــة مــن مراحــل عملي ــة كل مرحل ــم تباعــا بعــد نهاي والمتدربيــن، ويمكــن ان يت

خ - مرحلــة تقييــم أثــر التدريــب : وهــي مرحلــة تأتــي بعــد 3 شــهور أو أكثــر، حيــث يتــم تقييــم مــدى مــا اكتســبه 

المتــدرب مــن البرنامــج التدريبــي الــذي التحــق بــه ومــدى تطبيــق مــا تعلمــه فــي عملــه.
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االحتياجات التدريبية

يمكن تعريف االحتياجات التدريبية بانها: 

مجموعــة مــن التغييــرات المطلــوب إحداثهــا فــي الفــرد والمتعلقــة بمعلوماتــه ومهاراتــه وخبراتــه ومعارفــه القانونيــة 

وذلــك لجعلــه مناســبا لوظيفتــه التــي يؤديهــا واختصاصاتــه وواجباتــه الحاليــة بكفــاءة عاليــة، فاالحتيــاج عمومــا هــو مــا 

يحتاجــه المتــدرب لتغطيــة قصــور معرفــي معيــن. 

وبالتالــي فهــي جوانــب النقــص التــي قــد يتســم بهــا أداء العامليــن فــي دائــرة مــا - ألي ســبب مــن األســباب - والتــي 

يجــب أن تتضمنهــا برامــج التدريــب المقدمــة إىل هــؤالء العامليــن بمــا يعمــل عــى تحســين هــذا األداء.

ويمكن استخالص مفهوم االحتياجات التدريبية من التعريفات التالية :

إنها معلومات واتجاهات ومهارات وقدرات معينة - فنية أو سلوكية - يراد تنميتها أو تغييرها أو تعديلها.

إنهــا تمثــل نواحــي ضعــف أو نقــص فنيــة أو إنســانية، حاليــة أو محتملــة فــي قــدرات العامليــن أو معلوماتهــم أو 

ــراد حلهــا. اتجاهاتهــم أو مشــكالت محــددة ي

ــبب  ــانية أو بس ــة أو اإلنس ــة أو التكنولوجي ــرات التنظيمي ــة للتغيي ــك نتيج ــة وذل ــر منتهي ــتمرة غي ــة مس ــا عملي إنه

ــن  ــا م ــة وغيره ــر المتوقع ــكالت غي ــض المش ــبب بع ــر، أو بس ــات التطوي ــعات ، عملي ــالت، التوس ــات أو التنق الترقي

ــا. ــتمراً لمواجهته ــاً ومس ــاً مالئم ــداداً وتدريب ــب إع ــي تتطل ــروف الت الظ

ــمح  ــة يس ــات التدريبي ــد االحتياج ــي، فتحدي ــم الذات ــج والتقوي ــتمرارية النض ــميته باس ــن تس ــا يمك ــر م ــا توف إنه

بالمراجعــة المســتمرة للواقــع ودوره فــي الوصــول إىل وضــع افضــل.

وعــادة يجــب ان تتــم عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة عــى عــدة مســتويات وهــي مســتوى الجهــة التــي يعمــل 

بهــا الموظــف، وفــي حالتنــا هــذه مســتوى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، ومســتوى الدائــرة التــي يعمــل بهــا اي 

ــة مفتــش العمــل،  ــة اي وظيف ــا، ومســتوى الوظيف ــا يقابله ــرة العمــل او م ــرة التفتيــش ان وجــدت او دائ مســتوى دائ

واخيــرا المســتوى الفــردي لــكل موظــف مــن موظفــي تفتيــش العمــل كاشــخاص مختلفيــن.

أهمية تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية

تبرز اهمية عملية تحديد االحتياجات التدريبية بما يلي :

ــج    ــم البرام ــن تصمي ــش م ــب/ التفتي ــن إدارة التدري ــذي يمك ــاس ال ــي األس ــة ه ــات التدريبي تعتبراالحتياج

ــة. ــة الالزم التدريبي

ــة    ــة والعملي ــات األكاديمي ــن مــن حيــث العــدد والعمــر واالهتمامــات والخلفي ــر المعلومــات عــن العاملي توف

ــب. ــق بالتدري ــا يتعل ــات فيم ــئوليات واالتجاه ــف والمس والوظائ

تسـاعد إدارة التـدريب / التفتيش علـى حسـن اختيـارالمـدرب والمـادة التدريبيـة، واألسـلوب التـدريبي المالئـم   

لقـــدرات ومسـتوى األفـراد مـن حيـث المهـارة أو المستوى التنظيمي.

تساعد في تطويرالبرامج التدريبية القائمة وزيادة فاعليتها.  

تســـاعد إدارة التدريب / التفتيش علـــى إحـــداث نـــوع مـن التجـانس والتوافـق بـين المشـــاركين فـي البرنـامج   

التـــدريبي، وذلـــك عـــن طريـــق التقليـــل مـــن الفــروق بيــن األفــراد فــي حالــة قيــام إدارة التدريــب بتصميــم 

ــا. ــة داخلي ــذ البرامــج التدريبي وتنفي

تســاعد فـــي حـــل المشـــكالت التـــي تعـــاني منهـــا الدائــرة مثـــل : رفــع كفــاءة العمل وحل الشــكاوآ، وتخفيـــف   

معـــدل إصـــابات العمــل، وتخفـــيض معـــدل دوران العمــل، وذلــك عــن طريــق تصميــم البرامــج التدريبية التي 
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تســاعد المفتشــين عــى معرفــة كيفيــة مواجهـــة المواقـــف المعقــدة، وحــل المشــكالت.

تساهم في إعداد خطط التدريب التي تقدم إىل اإلدارة العليا العتمادها.  

ــات    ــي االحتياج ــذى يلب ــكل ال ــب بالش ــذه الحقائ ــد ه ــث تع ــة، حي ــب التدريبي ــداد الحقائ ــة إع ــهل مهم تس

التدريبيــة.

ــر    ــات غي ــاول الموضوع ــي تن ــت ف ــة الوق ــل إضاع ــب مث ــي التدري ــائعة ف ــاء الش ــب األخط ــى تجن ــاعد ع تس

ــة. الهام

االمور الواجب مراجعتها قبل تنفيذ عملية التدريب

قبــل بــدء عمليــة التدريــب يجــب االخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن النقــاط التــي تســاعد بتقديــم برنامــج تدريبــي 

ناجــح ومــن ذلــك:

نوع التدريب المطلوب ومكان إجراء التدريب.  

الجدول الزمني لألنشطة التدريبية.  

الموارد المطلوبة للتدريب )موارد بشرية، مالية، ... الخ (.  

اختيار وتصميم مواد وأساليب التدريب المناسبة.  

الترويج للمجاالت الجديدة في التدريب .  

معرفــة مســتوى االحتيــاج :هنــاك مشــكلة حقيقــة تظهــر عنــد قيــاس فجــوة القــدرات وذلــك بســبب صعوبــة   

ــان  ــر ف ــذا األم ــا ولتســهيل ه ــا أو جزئي ــا كلي ــارات، واالتجاهــات لشــخص م ــارف، المه ــي للمع ــد المســتوى الحال تحدي

هنــاك )5( درجــات يمكــن اســتخدامها لوصــف مســتوى شــخص مــا وهــي :

غير متقن :  لم يثبت الشخص امتالكه للكفاية، اي ال يملك معلومات عن الموضوع.  

مبتــدئ : بــان تتوفــر لديــه بعــض المعــارف المهــارات واالتجاهــات عــن الموضــوع، اي معرفــة عامــة لكنهــا غيــر   

كافيــة، ويحتــاج اىل الدعــم مــن الرئيــس المباشــر او الزمــالء.

مســتخدم :  يتوفــر لديــه قــدر مناســب مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات، اي يمتلــك اساســيات المعرفــة   

ــه معالجــة الحــاالت  ــي الحــاالت البســيطة، كمــا يمكن ــة ف ــام وظيفي ــام بمه ــه القي ــة، ويمكن عــن هــذه الكفاي

االكثــر تعقيــدا بدعــم مــن الرئيــس المباشــر او الزمــالء.

ــالداء الدقيــق واالنتظــام فــي األداء، وهــذا يمكنــه مــن    ــه معــارف ومهــارات واتجاهــات ل متقــدم : يتوفــر لدي

ــن. ــة ويمكــن ان يلعــب دور مــدرب للمبتدئي معالجــة الحــاالت الصعب

متخصــص : لديــه القــدر المثالــي والشــامل مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات، ويســتطيع الجمــع بيــن   

الدقــة والســرعة فــي األداء، ويمكنــه معالجــة الحــاالت االســتثنائية )االكثــر تعقيــدا(، ويعتبــر مرجــع وخبيــر فــي 

مجــال الكفايــة.

النتائج المتوخاة من التدريب

كمــا تــم االشــارة ســابقا فــان التدريــب يؤثــر فــي االشــخاص ويســاعد بتغييــر أدائهــم المســتهدف والــذي قــد ياخــذ 

أحــد األشــكال الثالثــة التاليــة :

ــرد مــن أ.  ــدى الف ــا ل ــر م ــة أو دعــم وتطوي ــدة وحديث ــي المعــارف: أي إكســاب المفتــش معــارف جدي ــر ف التأثي

ــر. ــاج إىل تغيي ــارف ســابقة تحت ــه مــن مع ــا لدي ــي لم ــر نســبي اوك ل معلومــات ســابقة، أو تغيي

 التأثيــر فــي المهــارات: وهــي تمتــد مــن إكســاب المفتــش لمهــارة جديــدة أو تعديلهــا أو تغييــر بعــض المهارات ب. 

التــي لــم تعــد صالحــة، أو لــم تعــد كافيــة لتحقيــق األداء المطلــوب مــن حيــث المســتوى والجودة.

التأثيــر فــي االتجاهــات: أي الســلوكيات وهــي مــن أصعــب األمــور ألن تغييــر الســلوك أو تعديلــه يحتــاج إىل ت. 
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مهــارات كبيــرة مــن المــدرب حتــى يســتطيع التأثيــر عــى المتــدرب وهــو المفتــش بهــذه الحالــة .

تقييم البرامج التدريبية

ــات  ــي المعلوم ــرات ف ــة التغي ــل ومعالج ــع وتحلي ــد وجم ــي »رص ــة ه ــج التدريبي ــم البرام ــة  تقيي ــدف عملي ان ه

والمهــارات واالتجاهــات لــدى المتدربيــن، وأثــر ذلــك فــي الدائــرة التــي  يعملــون فيهــا مــن حيــث ارتفــاع مســتويات االداء 

الفــردى والمؤسســي، مــع مراعــاة القصــور، ومــن ثــم إدخــال التعديــالت الالزمــة لتحســين جــودة العمليــة التدريبيــة مــن 

حيــث الفعاليــة والكفــاءة«  .

وقــد ســبقت االشــارة اىل تقييــم جميــع مراحــل عمليــة التدريــب )التحليــل، التصميــم، االعــداد والتنفيــذ، ولكــن 

ســنركز االن عــى تقييــم عمليــة تنفيــذ البرنامــج التدريبــي، وتشــمل أربعــة مســتويات هــي :

1.المستوى األول : 

ــه  ــي بكافــة مكونات ــم فــي هــذا المســتوى قيــاس رأي المفتشــين بالبرنامــج التدريب ــم البرنامــج التدريبــي، ويت تقيي

ــدة  ــارات الجدي ــة، المه ــات اإلداري ــن، الترتيب ــات، المدربي ــم المحتوي ــل تقيي ــب؛ مث ــاء التدري ــد انته ــرة بع ــك مباش وذل

ــين. ــات التحس ــف، مقترح ــوة والضع ــاط الق ــبة، نق المكتس

2. المستوى الثاني : 

وتتــم مــن خــالل  تقييــم المفتشــين قبــل وأثنــاء انعقــاد البرنامــج التدريبــي، أي قيــاس مســتوى التعلم)المعــارف 

والمهــارات التــي اكتســبها المفتــش نتيجــة التحاقــه بالبرنامــج التدريبــي(. ويتــم التقييــم مــن خــالل اختبــارات تحريريــة 

وشــفهية، ومالحظــة أداء المفتشــين مــن خــالل الحــاالت العمليــة والتطبيقيــة والمناقشــات مــع المتدربيــن، والتــي تتــم 

فــي بدايــة البرنامــج التدريبــي وخاللــه.

3. المستوى الثالث : 

ــا اكتســبه مــن  ــق م ــدرة المفتــش عــى تطبي ــم مق ــي، أي تقيي ــاء البرنامــج التدريب ــد انته ــي بع ــم األداء العمل تقيي

البرنامــج مــن معــارف ومهــارات، ويتــم مــن خــالل نمــاذج التقييــم الذاتــي للمتــدرب نفســه، ونمــاذج التقييــم مــن قبــل 

المســؤول المباشــر يقيــس مــن خاللــه مــدى تطبيــق المفتــش لمــا تلقــاه خــالل البرنامــج التدريبــي، والمقارنــة مــا بيــن 

مســتوى أداء الموظــف قبــل وبعــد البرنامــج التدريبــي.

4. المستوى الرابع : 

تقييــم العائــد مــن التدريــب مــن خــالل مقارنــة نتائــج مؤشــرات األداء للدائــرة بعــد انعقــاد البرنامــج التدريبــي وبعــد 

عــودة المفتــش لعملــه، ولضمــان تنفيــذ هــذه الخطــوة يجــب مراعــاة مــا يلــي:

ــق    ــة بتحقي ــددة، ومرتبط ــداف مح ــارة ذات أه ــة مخت ــج تدريبي ــب لبرام ــن التدري ــد م ــاب العائ ــم احتس أن يت

ــرة . ــتوى الدائ ــى مس ــرات أداء ع مؤش

ــة    ــر إمكاني ــة.o أن تتوف ــم مالي ــام أو قي ــة إىل أرق ــاس، والترجم ــة للقي ــة قابل ــرات األداء المعني ــون مؤش أن تك

الحصــول عــى تغذيــة حــول تلــك المؤشــرات خــالل الفتــرة الزمنيــة المشــمولة باحتســاب العائــد مــن 

ــب. التدري
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ادوات تقييم التدريب 

 هناك مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها من اجل تقييم البرامج التدريبية من اهمها ما يلي:

االســتبانة : وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الفقــرات يتــم صياغتهــا حســب ابعــاد الدراســة، ويطلــب مــن . 1

ــع  ــم تجم ــن ث ــم، وم ــم وقناعاته ــع ارائه ــق م ــه ينطب ــا يجدون ــب م ــة بحس ــتهدفين االجاب ــخاص المس االش

ــة  ــة والموضوعي ــوح والدق ــتبانة الوض ــترط باالس ــة، ويش ــة الالزم ــرق االحصائي ــل بالط ــات وتحل ــذه االجاب ه

ــهولة. والس

الختبــارات : وهــي امــا شــفوية او تحريريــة، وتهــدف اىل التعــرف عــى اهــم االحتياجــات التدريبيــة للمفتشــين، . 2

ــة  ــارات بســهولة اعدادهــا ومقارن ــز االختب ــي، وتتمي ــة مــدى اســتيعابهم لموضوعــات البرنامــج التدريب ومعرف

نتائجهــا.

 المقابلــة : وهــي عبــارة عــن لقــاء شــخصي بيــن القائــم عــى التقييــم والمتدربيــن بهــدف التعــرف عــى مــدى . 3

الفائــدة التــي حققهــا المتدربــون مــن خــالل اشــتراكهم فــي البرامــج التدريبيــة، ويراعــى عنــد اجــراء المقابلــة 

وضــوح االســئلة المطروحــة واالصغــاء الجيــد، وتفــادي االحــكام واالســتنتاجات الفوريــة مــن قبــل الباحثيــن.

تحليــل المشــكالت : ويتــم ذلــك مــن خــالل مراقبــة ســلوك المفتــش اثنــاء عمليــة التدريــب، والتعــرف عــى . 4

مــدى اســتيعابه وفهمــه للمــادة التدريبيــة، ومالحظــة اداء االفــراد بعــد التدريــب للتعــرف عــى مــدى التطــور 

فــي اداء االفــراد كنتيجــة للتدريــب.

مراجعــة الســجالت والتقاريــر : حيــث تفيــد هــذه المراجعــة فــي التعــرف عــى معــدالت االنتــاج وحــوادث . 5

ــالل  ــن خ ــل، وم ــن العم ــن ع ــب العاملي ــام تغي ــدد اي ــواردة، وع ــات ال ــكاوي او المالحظ ــدد الش ــل، وع العم

ــا. ــق اهدافه ــي تحقي ــة ف ــة البرامــج التدريبي ــرة يمكــن الحصــول عــى مؤشــر مــدى فاعلي المعلومــات المتوف

معوقات عملية التدريب 

ــب  ــة التدري ــات عملي ــر بمعوق ــب، يجــب التفكي ــل والتدري ــم والتحلي ــات والتصمي ــع البيان ــة تجمي ــدء عملي ــل ب قب

ــة بالمــوارد البشــريّة إىل جانــب المــوارد الماليــة المتاحــة والمرافــق والخبــرات الداخليــة،  بشــكل واضــح؛ تلــك المتصل

والوقــت وإمكانيــة االســتفادة مــن دعــم التعــاون الدولــي، إلــخ. وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إىل أن التدريــب عمليــة 

ــة اســتثمار مســتقبلي صائــب يتطلّــب المــوارد  ــار ذلــك بمثاب تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت والمــال، لكــن يجــب اعتب

المناســبة والوقــت الضــروري، كمــا أن عائــدات هــذا االســتثمار تســاهم بشــكل مباشــر فــي نجــاح الدائــرة ككّل.  

وقبــل المباشــرة بتطبيــق سياســة وبرامــج التدريــب وبنــاء القــدرات، يجــب تقييــم مجمــل نواحــي الدعــم المؤسســي 

وتأطيرهــا رســمًيا، فإســتراتيجية التدريــب ليســت مبــادرة »مختصــة« قصيــرة المــدى، بــل هــي تســتدعي إعتمــاد منظــور 

طويــل المــدى، ويجــب مأسســتها لتجنيبهــا  التأثــر بالتغييــرات السياســية.

Competency مفهوم االهلية )الكفايات( واستخداماتها

ــج  ــاء البرام ــات لبن ــة او الكفاي ــوم االهلي ــة1  مفه ــي الدول ــوارد البشــرية الخاصــة بموظف تســتخدم بعــض ادارت الم

التدريبيــة والغــراض تقييــم االداء وغيرهــا مــن عمليــات المــوارد البشــرية، حيــث تــم تعريفهــا بانهــا »المعــارف والمهــارات 

والقــدرات واالتجاهــات )الســلوكية والشــخصية( الواجــب توفرهــا فــي الموظــف والتــي تمكنــه مــن ممارســة عملــه او 

القيــام بــاداء مهــام وظيفتــه«.

ــة فــي تحســين اجــراءات المــوارد البشــرية  ــل ابعــاد ومؤشــرات الكفاي ــج تحلي ــات ونتائ ــم الكفاي وتســتخدم مفاهي

http://csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=134&lang=ar  ديوان الخدمة المدنية 1
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الجزء الثاني :

تحليل وظائف تفتيش العمل
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بكافــة مراحلهــا ومكوناتهــا مــن عمليــة االســتقطاب للكفــاءات، والتعييــن، ووصــف وتصنيــف الوظائــف، وادارة وتقييــم 

االداء الفــردي، وتنميــة المــوارد البشــرية وغيرهــا، ومــن اهــم مجــاالت اســتخدام هــذا المفهــوم مــا يلــي :

: Training and Development التدريب والتاهيل والتطوير -

ــي  ــات الت ــن الكفاي ــوة بي ــد الفج ــي تحدي ــات ف ــى الكفاي ــي ع ــرية المبن ــوارد البش ــج ادارة الم ــاعد منه ــث يس حي

يمتلكهــا الموظــف فعــال وبيــن الكفايــات العامــة والفنيــة المطلوبــة للوظيفــة، وبالتالــي توجيــه الجهــود التدريبيــة لســد 

ــز نقــاط القــوة. هــذه الفجــوة وتعزي

Performance Management and Evaluation ادارة وتقييم االداء الفردي -

ــة،  ــة للوظيف ــة المطلوب ــتوى الكفاي ــي ومس ــن االداء الفعل ــرة بي ــوة المتوف ــد الفج ــن تحدي ــج م ــذا النه ــن ه   ويمك

ــة. ــة الداء الوظيف ــتهدفات المطلوب ــرات والمس ــاس المؤش ــن قي ــه م ويمكن

وقد قسمت االهلية )الكفايات( اىل ثالثة انواع هي :

Key Competencies أ - الكفايات الجوهرية

وهــي االتجاهــات الســلوكية والشــخصية والقــدرات الرئيســية الواجــب توفرهــا فــي جميــع موظفــي الدولــة - ومنهــم 

المفتشــون- بغــض النظــر عــن مســتوياتهم الوظيفيــة او فئاتهــم.

Generic Competencies ب - الكفايات العامة

ــا لمســتواه االداري  ــام وفق ــدى الموظــف الع ــا ل ــدرات االساســية الواجــب توفره ــارات والق ــارف والمه وهــي المع

ــي . ودوره الوظيف

فمثــال مجموعــة كفايــات إدارة وتوجيــه األفــراد:  تعنــي الكفايــات التــي تحتاجهــا الوظيفــة والمتصلــة بالعالقــات مــع 

االخريــن ســواء اكانــوا ضمــن الوحــدة التنظيميــة او مــن الزمــالء فــي الدائــرة او ضمــن فــرق العمــل، ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال  تقديــم الدعــم، توجيــه المرؤوســين، وتحفيــز المرؤوســين وتطويــر المرؤوســين وغيرهــا.

Technical Competencies ت - الكفايات الفنية

وهــي المعــارف والمهــارات الواجــب توفرهــا فــي الموظــف والمرتبطــة بمهــام الوظيفــة، وهــذا مــا يهمنــا تحديــدا فــي 

مجــال اعــداد وتطويــر خطــط التدريــب للمفتشــين، لــذا ســيتم التركيــز عليهــا، واعــداد خطــة التدريــب لمفتشــي العمــل 

فــي الجــزء التالــي حســب هــذه الكفايــة )الفنيــة(، والتــي تقســم اىل قســمين رئيســيين وهمــا :

I.الكفايات الفنية األساسية المتخصصة :

وهــي الكفايــات المرتبطــة بشــكل مباشــر بتأديــة مهــام كل وظيفــة، وتنــدرج الكفايــات الفنيــة المتخصصــة تحــت 

اربعــة مجــاالت هــي:

a- التشريعات:

وهي القوانين واالنظمة والتعليمات والبالغات والتعاميم والقرارات االدارية التي تحكم  الوظيفة.

b- المنهجيات/  اجراءات العمل الداخلية :

وهــي االدلــة واألســاليب واالجــراءات والطــرق التــي تمكــن الموظــف مــن تأديــة المهــام الوظيفيــة، وبالتالــي 
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يجــب امتــالك الحــد االدنــى مــن مســتوى االتقــان المحــدد لهــا.

c- المهارات الفنية :

وهــي الكفايــات الفنيــة المتخصصــة والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر بتأديــة مهــام الوظيفــة، والتــي يتــم اكتســابها 

مــن خــالل التعلــم والممارســة.

d- معارف العمل الداخلية والخارجية:

وهــي المعرفــة المطلوبــة والضروريــة المرتبطــة بالوظيفــة، وتقســم إىل معــارف العمــل الداخليــة عــى ســبيل 

ــبيل  ــى س ــة ع ــل الخارجي ــارف العم ــرة(، ومع ــا الدائ ــي تقدمه ــات الت ــي أو الخدم ــكل التنظيم ــال )الهي المث

المثال(الهيــكل التنظيمــي للدوائــر االخــرى وعمــل الدوائــر األخــرى عــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وتقاطعها 

مــع عمــل الدائــرة(. 

II. الكفايات الفنية الداعمة

وهي المعارف والمهارات الداعمة لممارسة وظيفة معينة، ويمكن تقسيمها اىل خمسة مجاالت :

a. التطبيقات المكتبية والبرمجيات المتخصصة: 

ــة  ــل معالج ــة   )مث ــات المكتبي ــتعمال التطبيق ــتفادة واس ــن االس ــن م ــي تمك ــدرات الت ــارف والق ــي المع وه

ــة. ــة للوظيف ــرى الالزم ــة االخ ــات المتخصص ــومات(، أو البرمجي ــات والرس ــام أو البيان ــة األرق ــوص، معالج النص

b. األجهزة / األدوات / المعدات : 

وهــي المعــدات المســتخدمة والتــي يتوقــف عليهــا اداء الوظيفــة( مثــل االدوات واالجهــزة المســتخدمة فــي 

قيــاس ملوثــات بيئــة العمــل مــن قبــل مفتشــي الســالمة والصحــة المهنيــة، او االجهــزة الطبيــة الالزمــة لقياس 

كفــاءة الســمع او كفــاءة الرئــة وغيرهــا مــن االجهــزة التــي تلــزم طبيعــة العمــل(.

c. اللغات : 

وهــي المهــارات اللغويــة التــي تتطلبهــا الوظيفــة والمنصــوص عليهــا كشــرط اساســي فــي الوصــف الوظيفــي 

او يمكــن ان تســهل العمــل وتطــوره وتحقــق لــه المزيــد مــن الفوائــد.

d. التعبير الكتابي :

وهي مهارة نقل الرسالة خطيا )صياغة بريد إلكتروني، اعداد تقرير، كتابة مذكرة(.

التعبير الشفهي :  .e

وهي مهارة نقل رسالة شفهيا )تقديم عرض أو القاء محاضرة، أو التفاوض، أو الحوار(.
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 يتعتبــر اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )81( بشــان تفتيــش العمــل فــي الصناعــة والتجــارة لســنة 1947، مــن 

اتفاقيــات الحوكمــة وهــي االســاس والعمــود الفقــري لمعاييــر وانظمــة التفتيــش عالميــا، ويتــم اســتخدامها مــن قبــل 

معظــم الــدول لالسترشــاد بهــا حــول افضــل الســبل لبنــاء انظمــة التفتيــش الوطنيــة، وتتكــون االتفاقيــة مــن )39( مــادة 

تتطــرق بنودهــا اىل مــا يلــي :-

مهام جهاز تفتيش العمل.  

تبعية جهاز التفتيش للسلطة المركزية.  

تكوين هيئة التفتيش من موظفيين عموميين يتم تعيينهم بناًء عى مؤهالتهم.  

حق كل من الرجال والنساء بالتعيين في جهاز التفتيش .  

عدد مفتشين كافي لضمان االداء الفعال لواجباتهم.  

تزويد مفتشي العمل باحتياجاتهم الوظيفية من مكاتب ووسائط نقل وغيرها.  

ظروف خدمة مفتشي العمل تكفل لهم االستقرار واالستقالل عن التغييرات الحكومية.  

تمنــح لهــم صالحيــات التفتيــش عــى اماكــن العمــل فــي اي وقــت، وتوجيــه االســئلة واالطــالع عــى الوثائــق   

ــالمة  ــان س ــة لضم ــراءات العاجل ــاذ االج ــص واتخ ــة النواق ــة لمعالج ــراءات القانوني ــاذ االج ــجالت، واتخ والس

العمــل .

واســتنادا اىل تشــريعات العمــل المحليــة الصــادرة بموجــب قانونــي العمــل رقــم )37( لســنة 2015 والقانــون رقــم )71( 

لســنة 1987 والتعليمــات الصــادرة بموجبهمــا باالضافــة اىل قانونــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )8( لســنة 

2006، ورقــم )12( لســنة 2007، وايضــا باالســتناد اىل اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )81( لســنة 1974 والتــي صــادق عليهــا 

العــراق ســنة 1951، وبعــض التوصيــات االخــرى؛ يمكــن تقســيم الوظائــف التــي يقــوم بهــا جهــاز التفتيــش كمــا يلــي :

1. الوظائــف الفنيــة االساســية : وهــي المناطــة بالجهــاز بشــكل اساســي، وتشــكل صلــب عمــل التفتيــش مــن 

خــالل زيــارات التفتيــش وتطبيــق التشــريعات. 

2. الوظائــف االضافيــة : وهــي وظائــف تضــاف لعمــل الجهــاز او يكلــف بهــا المفتشــون نتيجــة نقــص الكــوادر او 

نتيجــة الطبيعــة الميدانيــة لعمــل المفتــش، والــذي يجعلــه بتواصــل دائــم مــع كافــة اصحــاب العمــل او العمــال.

ــارات  ــة التــي يقــوم بهــا المفتــش بعــد زي ــع بالضــرورة االعمــال الفني ــة : وهــي وظائــف تتب 3. الوظائــف االداري

ــن . ــة بحــق المخالفي ــش، او التخــاذ االجــراءات القانوني التفتي

وفيما يلي تفصيل لهذه الوظائف والمهام 

اوال: وظائف جهاز تفتيش العمل الفنية االساسية

1- تأمين إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم.

يتضمــن ذلــك عــى ســبيل المثــال تاميــن انفــاذ االحــكام القانونيــة المتعلقــة بظــروف العمــل، وحمايــة العمــال ومــا 

تشــمله مــن ســاعات العمــل واالجــازات واســتخدام النســاء، واالحــداث واالجــور، والســالمة والصحــة المهنيــة .

علمــا بــان االحــكام القانونيــة تشــمل كل مــن احــكام قانــون العمــل، والقوانيــن ذات العالقــة، والتشــريعات الفرعيــة 

ــن  ــا بي ــة م ــة المبرم ــات الجماعي ــك االتفاقي ــاف اىل ذل ــرارات، ويض ــات والق ــلطات كالتعليم ــا الس ــي تصدره الت

المنظمــات النقابيــة لــكل مــن اصحــاب العمــل والعمــال والتــي تنــاط عمليــة مراقبــة تنفيــذ بنودهــا بجهــاز تفتيــش 

العمــل .
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2- تزويــد أصحــاب العمــل والعمــال المعنييــن بالمعلومــات التقنيــة والمشــورة بشــأن أكثــر 

الوســائل فعاليــة للتوافــق مــع األحــكام القانونيــة.

وتقــع هــذه الوظيفــة ضمــن الــدور الوقائــي لمفتــش العمــل، والتــي ترفــع مســتوى تطبيــق االحــكام القانونيــة، وتقلــل 

مــن المخالفــات المتعلقــة بذلــك ويمكــن ان تشــمل هــذه الوظيفــة :وتقلــل مــن المخالفــات المتعلقــة بذلــك ويمكــن ان 

تشــمل هــذه الوظيفــة :

تزويد صاحب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات أثناء الزيارة التفتيشية.  

تزويــد صاحــب العمــل او العمــال المراجعيــن للمفتــش فــي المكاتــب الخدميــة بالمعلومــات واالرشــادات   

والتوجيهــات والتشــريعات ذات العالقــة.

تزويد صاحب العمل والعمال ضمن قطاعات او مناطق بالتوجيهات واالرشادات القانونية.  

ويمكن ان يتم تزويد المستفيدين بالمعلومات والمشورة الفنية من خالل :

المحاضــرات او اللقــاءات االعالميــة بالصحــف والتلفزيــون ووســائل التواصــل االجتماعــي، او مــن خــالل   

توزيــع الكتيبــات والنشــرات واالفــالم التوعويــة وغيرهــا.

ــى    ــا ع ــم تنظيمه ــي يت ــارض الت ــل المع ــش مث ــالل ادارات التفتي ــن خ ــا م ــم اقامته ــي يت ــارض الت المع

هامــش اليــوم العالمــي للســالمة والصحــة المهنيــة، واحتفاالت االيــام الوطنيــة ذات العالقة، او النشــاطات 

والمناســبات العماليــة او االيــام التــي تقــام للتوعيــة ومكافحــة عمــل االطفــال وغيرهــا.

ــداد    ــي، واع ــب المهن ــز التدري ــات ومراك ــات والكلي ــة والجامع ــدارس المهني ــي الم ــرات ف ــاء المحاض الق

المتدربيــن لدخــول ســوق العمــل، واحيانــا فــي النقابــات المهنيــة والعماليــة وخصوصــا مــا يعــرف ببرامــج 

الثقافــة العماليــة .

3- إبــالغ الســلطة المختصــة بأوجــه النقــص أو عيــوب التطبيــق التــي ال تغطيهــا النصــوص القانونيــة 

النافــذة.

يتيــح مجــال عمــل مفتشــي العمــل ذا الطبيعــة الميدانيــة والعالقــة الدائمــة مــع اصحــاب االعمــال والعمــال بشــكل 

شــبه يومــي، باالضافــة اىل عمليــة مراقبــة تنفيــذ التشــريعات فــي مختلــف االنشــطة االقتصاديــة فرصــة تقييــم هــذه 

ــا  ــي يتعــرض له ــا، ايضــا يعــي المفتشــون المخاطــر الت ــن القصــور والثغــرات فيه التشــريعات النافــذة ومالحظــة اماك

العمــال فــي اماكــن العمــل أو التــي قــد يتعــرف عليهــا المفتشــون اثنــاء قيامهــم بعملهــم، وخاصــة اننــا نعيــش فــي عالــم 

متطــور بشــكل متســارع قــد تتغيــر فيــه ظــروف العمــل ومخاطــره بشــكل مطــرد وبوقــت قصيــر، وهــذه المهمــة تتطلــب 

اعــدادا فنيــا وقانونيــا جيــدا للمفتشــين مــن خــالل التدريــب والتاهيــل المســتمر، وتتطلــب ايضــا ادارة واعيــة ومتفتحــة 

ــذف او  ــة او الح ــريعات باالضاف ــل للتش ــراء تعدي ــا باج ــح منه ــو صحي ــا ه ــي م ــات، وتبن ــذه المالحظ ــة ه ــل ودراس لتقب

التعديــل .

4- تامين شروط السالمة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل.

 وهــذا ايضــا دور رقابــي لجهــاز التفتيــش يتجــى بحمايــة العمــال مــن المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا فــي اماكــن 

العمــل، مــن خــالل تحديــد هــذه المخاطــر ووضــع ومراقبــة اشــتراطات الســالمة والصحــة المهنيــة لتقليــل المخاطــر اىل 

الحــدود  االمنــة والمقبولــة ويشــمل ذلــك :

المرحلــة الســابقة لبــدء عمــل المنشــات: وذلــك بإعــالم إدارة التفتيــش بقيــام المنشــأة، لكــي تدرجهــا ضمــن قائمــة   

المنشــآت التــي تخضــع للتفتيــش، ويمكــن احيانــا ان يشــمل ذلــك ايضــا شــروط الترخيــص للتحقــق مــن توفيــر 

بنيــة تحتيــة مناســبة وســليمة ال ينتــج عنهــا مخاطــر فــي مــكان العمــل .
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أثنــاء القيــام بالعمــل: ويتمثــل دور المفتشــين فــي هــذه المرحلــة بمراقبــة التجهيــزات والمــواد المســتعملة فــي   

موقــع العمــل للتاكــد مــن توافقهــا مــع تعليمــات وشــروط الســالمة والصحــة المهنيــة، ويتضمــن ذلــك تفتيــش 

ومراقبــة المكونــات والتجهيــزات التاليــة:

ــة  	 ــات الكهربائي ــاءة والتأسيس ــة واالض ــائل التهوي ــن وس ــمله م ــا تش ــات وم ــى وتركيب ــاة كمبن المنش

والمراجــل واالالت والمعــدات.

معدات الوقاية الخاصة بالعمال  من اجهزة سالمة ومالبس وتجهيزات وقاية شخصية. 	

عوامل بيئة العمل مثل الحرارة والضوضاء والرطوبة واالدخنة واالغبرة  . 	

ــط  	 ــاء، وخط ــذار واالطف ــزة االن ــق، واجه ــن الحري ــة م ــات الوقاي ــة ؛ كاحتياط ــة العام ــات الوقاي احتياط

ــاذ . ــالء واالنق االخ

بعــد وقــوع الحــوادث : للعمــل عــى التحقيــق فــي الحــوادث التــي تلحــق بالعمــال مــن  إصابــات عمــل  	

او امــراض مهنيــة، بغــرض تحديــد اســبابها ومنــع تكرارهــا ثانيــة، وضمــان إســتيفاء العمــال المصابيــن 

لحقوقهــم المقــررة  قانونــا.

ثانيا : الوظائف االضافية 

ــانية  ــات اإلنس ــين العالق ــدف تحس ــم به ــل ومنظماته ــاب العم ــال وأصح ــن العم ــاون بي ــجيع التع 5- تش

ــة. ــة االقتصادي ــق التنمي ــل وتحقي ــات العم ــتقرار عالق واس

ــم  ــم وحاجاته ــال وفئاته ــدد العم ــك ع ــي ذل ــا ف ــل، بم ــوق العم ــم س ــة بتنظي ــات الخاص ــع المعلوم 6- جم

ــتخدام. ــروط االس ــق بش ــرى تتعل ــور أخ ــة وأي أم التدريبي

7- مراقبة أداء مكاتب التشغيل الخاصة. 

8- التحقق من مدى حاجة المنشات االقتصادية إىل استقدام عمالة أجنبية.

9- التحقق من قانونية وجود العمالة االجنبية )تنظيم عمل االجانب(.

10-  تسوية المنازعات العمالية )الفردية والجماعية(.

   ثالثا : الوظائف االدارية 

     يرتبــط العمــل الفنــي لجهــاز التفتيــش باعمــال اداريــة ذات عالقــة وال يمكــن فصلهــا عــن المهــام الفنيــة وذلــك 

اســتكماال اعمــال التفتيــش واالجــراءات القانونيــة، ومــن اهــم هــذه االعمــال مــا يلــي :

11- لقيــام بعمليــات توثيــق وتجميــع الوثائــق القانونيــة التــي تتضمــن األحــكام القانونيــة التــي يتــوىل نظــام 

تفتيــش العمــل تأميــن إنفاذهــا، مــن قوانيــن وأنظمــة وتعليمــات وقــرارات الــخ ... باإلضافــة إىل االتفاقيات 

الجماعيــة النافــذة واالجتهــادات القضائيــة ذات الصلــة بهــذه األحــكام، وقــرارات الســلطة المختصــة 

بتفســير القوانيــن فــي الدولــة، واالتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة المصــادق عليهــا مــن الدولــة 

ــد  وتبويــب هــذه األحــكام، ووضعهــا بصــورة مصنفــة بحيــث تصبــح متاحــة للمفتشــين للرجــوع إليهــا عن

الحاجــة.

12- جمــع المعلومــات وتصنيفهــا وتبويبهــا عــن المنشــآت الخاضعــة لســلطة تفتيــش العمــل، واالســتعانة 

بتقنيــات المعلومــات الحديثــة إلعــداد قاعــدة بيانــات خاصــة بتفتيــش العمــل للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة 

فــي متابعــة القضايــا ذات الصلــة بــكل مــن هــذه المنشــآت، باإلضافــة إىل االســتفادة مــن قواعــد البيانــات 

ــي،  ــان االجتماع ــر الضم ــل دوائ ــش مث ــال التفتي ــة بأعم ــاطا ذا صل ــارس نش ــرى تم ــات أخ ــة بجه الخاص

والصحــة والبيئــة واإلقامــة وغيرهــا، وٕاقامــة أنظمــة ربــط مباشــر بهــذه القواعــد المعلوماتيــة.

ــداع كل المعلومــات  ــكل مــن المنشــآت الخاضعــة لســلطة التفتيــش، ٕواي ــداد الملفــات الخاصــة ب 13- إع
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ــا. ــاً و/أو الكتروني ــا ورقي ــا، وحفظه ــة بالمنشــأة فيه ــر المتعلق والتقاري

14- اعداد الخطط السنوية والفصلية والشهرية واليومية ألعمال التفتيش، ومتابعة اجراءات تنفيذها.

15- اعــداد النمــاذج الخاصــة بتقاريــر زيــارات  التفتيــش بأنواعهــا المختلفــة، ومتابعــة اجــراءات تنفيذهــا، بعــد 

أن يقــوم المفتشــون بتعبئتهــا بالمعلومــات والبيانــات بعــد الزيــارات التفتيشــية التــي يقومــون بهــا.

16- إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن نشــاط التفتيــش، عــى المســتويين المحلــي والوطنــي، ويجــب ان تتضمــن 

هــذه التقاريــر المعلومــات والبيانــات التاليــة:  

القوانين واللوائح الخاصة بعمل إدارة التفتيش.أ. 

العاملين في إدارة التفتيش.ب. 

إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها.ت. 

إحصاءات عن زيارات التفتيش.ث. 

إحصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة عى المخالفين.ج. 

إحصاءات عن الحوادث المهنية.ح. 

إحصاءات عن األمراض المهنية. 	. 
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الجزء الثالث :

خطط تدريب مفتشي العمل
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اوال: خطة تدريب مفتشي العمل

الموضوعالعنوانالرقم

التفاصيل

 )محتويات كل من البنود المبينة
 ادناه مرفقة بالملحق(

مستوي

1

مستوي

2

مستوي

3

مستوي

4

 مفتش

جديد

 خالل أول

 6 أشهر

 مفتش

 خالل

 اول 5

سنوات

 مفتش

 خالل

 اول 10

سنوات

 مفتش

 بعد

 10سنوات

عدد الساعات التدريبية

Iالشرعية الدولية  : االتفاقيات والمعايير والمبادئ والمنظمات الدولية واالقليمية

 االمم المتحدة وتركيبتها واهدافها واهماالمم المتحدة1

منظماتها

22

2

الحقوق االساسية

2464 حقوق االنسان

2244حقوق الطفل3

2244حقوق المراة4

2464حقوق الالجئين5

2464  االشخاص ذوي االعاقة6

2222 االيدز والعمل7

244العمال المهاجرين8

2442 التمييز في العمل9

10

 منظمة العمل الدولية

 والعربية واهم المبادئ

واالتفاقيات

 منظمة العمل الدولية والعربية؛ انشاؤها،

 تركيبتها، اهدافها واهم اتفاقياتها

2462

 اعالن منظمة العمل الدولية لعام )1981(11

 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في

العمل

2484

 إعالن منظّمة العمل الدولّية بشأن العدالة12

االجتماعية من أجل عولمة عادلة )2008(

2222

 اهم االتفاقيات الدولية والعربية لتفتيش13

وادارة العمل

28126
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IIالقوانين واالطار الوطني االقتصادي واالجتماعي

1

القوانين االساسية

والدوائر ذات العالقة

2422الدستور ومبدأ فصل السلطات

2222 مبادئ واصول القانون2

2222النظام القضائي في العراق3

2422 الوضع االقتصادي واالجتماعي4

 قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون5

المرافعات المدنية

2442

2442القانون المدني6

 التنظيم االداري لمؤسسات الدولة،7

.ولوزارة العمل والشؤون االجتماعية

2442

2442العمال المهاجرين في العراق8

2442 حقوق االنسان في العراق9

  مدونة السلوك الوظيفي )التفتيش10

والخدمة المدنية(

2222

2484 قانون مكافحـة اإلتجار بالبشر11

 قانون التقاعد والضمان االجتماعي12

 للعمال

2484

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة ما13

 بين الوزارة والجهات ذات العالقة

246

20203010 قانون العمل14

  االنظمة والتعليمات الصادرة بموجب15

قانون العمل

15305015

16

 القوانين المكملة

 لمعايير

تفتيش العمل

 القوانين ذات الصلة بتفتيش العمل،

 والقوانين المتعلقة بالمفتشين، والقوانين

 التي تحتوي عى اجزاء خاصة بمعايير

 العمل وتطبق من قبل الدوائر االخرى

والشركاء االجتماعيين

210148
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 االدارات الحكومية17

 ومنظمات المجتمع

 المدني  ذات العالقة

 بالتفتيش او بمعايير

العمل

 الدوائر المكملة العمال التفتيش مثل

  وزارة السياحة واالثار ووزارة التخطيط

 واالشغال والداخلية، ومنظمات العمال

واصحاب العمل  وغيرها

28108

 برنامج العمل الالئق18

 العراقي

 البرنامج الوطني االول للعمل الالئق في

 العراق 2023-2019

2442

IIIاالدلة االجرائية المعيارية 

1

ادوات

تفتيش العمل

10151510 سياسة تفتيش العمل

 دليلي اجراءات تفتيش العمل2

 المعيارية وتفتيش العمل للقطاع

الزراعي

15202010

 توحيد المفاهيم الفنية واالدارية3

المتعلقة بتفتيش العمل

4464

446أساليب التفتيش الحديثة4

  اعداد خطط التفتيش الدورية5

 )الفصلية/ والنصف والسنوية(
2488

 مناقشة وتنفيذ خطط التفتيش6

ومراجعتها

248

 اعداد احصائيات تفتيش العمل7

وتحديثها

4448

IVالمهارات الشخصية

1

مهارات داعمة

20304030المهارات الشخصية لمفتش العمل

 مهارات الحاسوب االىل لمفتش2

العمل

15201012

 مهارات اللغات االجنبية )اللغة3

 االنجليزية، البنغالية والصينية( واي

لغات تكثر اعداد عمالها بالعراق

203040

Vالمواضيع الفنية 
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1

 السالمة والصحة

المهنية

 مبادىء السالمة والصحة المهنية

واهدافها وطرق الوقاية

2444

46810مخاطر بيئة العمل2

 التفتيش عى3

 المستوى النوعي/

القطاعي

102030القطاعات المهنية الفرعية

VIمواضيع اخرى

2464 تجارب وخبرات العمل عن بعدالعمل عن بعد1

 المعايير االساسية2

لتقييم أداء المفتش

22410نماذج التقييم

 مهارات تدريب3

TOT المدربين

4102030  تدريب المدربين

175321427333مجموع الساعات التدريبية

29547156مجموع عدد االيام التدريبية

58101411معدل يوم تدريب / سنة
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ثانياً : خطة تدريب مفتشي السالمة والصحة المهنية 

الموضوعالعنوانالرقم

التفاصيل

 )محتويات كل من البنود المبينة
 ادناه مرفقة بالملحق(

مستوي

1

مستوي

2

مستوي

3

مستوي

4

 مفتش

 جديد

 خالل أول

 6 أشهر

5-1 

سنوات

10 -5 

سنوات

 بعد

10سنوات

عدد الساعات التدريبية

Iالشرعية الدولية  : االتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية

 االمم المتحدة وتركيبتها واهدافها واهماالمم المتحدة1

منظماتها

22

2

الحقوق االساسية

2464 حقوق االنسان

2244حقوق الطفل3

2244حقوق المراة4

2224حقوق الالجئين5

2244  االشخاص ذوي االعاقة6

2222 االيدز والعمل7

224العمال المهاجرين8

2242 التمييز في العمل9

10

 منظمة العمل الدولية

 والعربية واهم المبادئ

واالتفاقيات

 منظمة العمل الدولية والعربية انشاؤها،

 تركيبتها، اهدافها واهم اتفاقياتها

2462

 اعالن منظمة العمل الدولية لعام )1981(11

 بشأن المبادئ والحقوق األساسية في

العمل

2264

 إعالن منظّمة العمل الدولّية بشأن العدالة12

االجتماعية من أجل عولمة عادلة )٢٠٠٨(

2222

 اهم االتفاقيات الدولية والعربية لتفتيش13

وادارة العمل

28105

2201510اتفاقيات السالمة والصحة المهنية14
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IIالقوانين واالطار الوطني االقتصادي واالجتماعي

1

القوانين االساسية

والدوائر ذات العالقة

2422الدستور ومبدأ فصل السلطات

2222 مبادئ واصول القانون2

2222النظام القضائي في العراق3

2422 الوضع االقتصادي واالجتماعي4

2242 قانون أصول المحاكمات الجزائية5

2222القانون المدني6

20203010 قانون العمل7

  االنظمة والتعليمات الصادرة بموجب8

قانون العمل

10152010

 التنظيم االداري لمؤسسات الدولة9

 ولوزارة العمل والشؤون االجتماعية،

 والمركز الوطني للصحة والسالمة

.المهنية

4442

2222العمال المهاجرين في العراق10

 المفوضية العليا لحقوق االنسان11

 - العراق،  دائرة حقوق االنسان

 العراقية ، الهيئة العامة المستقلة

 لحقوق االنسان في اقليم كوردستان

 - العراق، وزارة حقوق االنسان في

 اقليم كوردستان العراق )دور،اهداف،

 ومهام( والتشريعات الناظمة

2242

 مدونة السلوك الوظيفي )التفتيش(12

والخدمة المدنية

2222

 قانون التقاعد والضمان االجتماعي13

 للعمال

2668

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة14

 ما بين الوزارة والجهات ذات العالقة

246
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15

 القوانين المكملة

 لمعايير تفتيش

 السالمة والصحة

المهنية

 القوانين ذات الصلة بتفتيش السالمة

 والصحة المهنية، والقوانين المتعلقة

 بالمفتشين، والقوانين التي تحتوي

 عى اجزاء خاصة بمعايير العمل

 وتطبق من قبل دوائر اخرى، والشركاء

.االجتماعيين

210148

 االدارات الحكومية16

 ومنظمات المجتمع

 المدني  ذات العالقة

 بتفتيش السالمة

 والصحة المهنية

ومعايير العمل

 الدوائر المكملة العمال التفتيش مثل

 وزارة الصحة، ووزارة البيئة ووزارة السياحة

 واالثار واالشغال ومنظمات المجتمع

 المدني، ومنظمات العمال واصحاب

.العمل،  والقطاع الخاص  وغيرها

28108

 برنامج العمل الالئق17

العراقي

 البرنامج الوطني االول للعمل الالئق في

العراق 2023-2019

2442

IIIاالدلة االجرائية المعيارية 

1

ادوات

تفتيش العمل

10151510 سياسة تفتيش العمل

 دليلي اجراءات تفتيش العمل2

المعيارية

15202010

15202010وتفتيش العمل للقطاع الزراعي3

 توحيد المفاهيم الفنية واالدارية4

المتعلقة بتفتيش العمل

4464

446أساليب التفتيش الحديثة5

 اعداد خطط التفتيش )الفصلية/6

والنصف والسنوية(

2 488

 مناقشة  وتنفيذ خطط التفتيش7

ومراجعتها

 248

 اعداد احصائيات تفتيش العمل8

وتحديثها

 448

IVالمهارات الشخصية
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1

مهارات داعمة

20304030المهارات الشخصية

15201012مهارات الحاسب االىل2

 مهارات اللغات االجنبية )اللغة3

 االنجليزية، البنغالية والصينية( واي

لغات تكثر اعداد عمالها بالعراق

20304020

Vالمواضيع الفنية 

1

 السالمة والصحة

المهنية

 مبادىء السالمة والصحة المهنية

واهدافها وطرق الوقاية

4444

30404020مخاطر بيئة العمل2

102020استخدام اجهزة القياس3

 المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل4

 الدولية بشأن ادارة السالمة والصحة

المهنيتين لعام 2001

2464

 موسوعة السالمة والصحة المهنية5

لمنظمة العمل الدولية

2464

 التفتيش عى6

 المستوى النوعي /

القطاعي

102030القطاعات المهنية الفرعية

VIمواضيع اخرى

2464 تجارب وخبرات العمل عن بعدالعمل عن بعد1

 المعايير االساسية2

 لتقييم عمل

المفتش

22410 نماذج التقييم

 مهارات تدريب3

TOT المدربين
4102030تدريب المدربين

232378462335مجموع الساعات التدريبية

39637756مجموع عدد االيام التدريبية

77131611معدل يوم تدريب / سنة
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ثالثاً : تفاصيل الموضوعات التدريبية

حتــى يتــم تحديــد المناهــج التدريبيــة الالزمــة  لبنــاء هــذه الخطــة بــكل وضــوح وســهولة يتضمــن الملحــق التالــي 

ــا بالخطــط  ــي ســبق ذكره ــع الت ــكل موضــوع مــن المواضي ــك ل ــا وذل ــات كل منه ــن الرئيســية ومحتوي جــداول بالعناوي

التدريبيــة اعــاله ، فالجــدول رقــم )1( يبيــن مواضيــع التدريــب التــي ستشــملها  الكفايــات الفنيــة المتعلقــة بالتشــريعات 

الدوليــة وهــي االتفاقيــات والمعاييــر والمبــادئ الدوليــة وكمــا يلــي:

الشرعية الدولية  : االتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية واالقليمية  

جدول 1 يبين اهم موضوعات الشرعية الدولية )االتفاقيات والمعايير والمبادئ الدولية واالقليمية(

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

1

حقوق االنسان

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966

الميثاق العربي لحقوق االنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 )قانون 

رقم )27( لسنة 2012(

إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم.

االتفاقية الدولية للقضاء عى جميع أشكال التمييز العنصري

اتفاقية حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغير1949

االتفاقية الخاصة بالرق 1926

2

حقوق الطفل

إعالن حقوق الطفل 1959 و 1924

منهاج اللجنة العليا لحماية حقوق الطفل في اقليم كوردستان – العراق

عهد حقوق الطفل في االسالم 2005

اتفاقية حقوق الطفل 1989

ميثاق حقوق الطفل العربي رقم )72( لسنة 1986

البرتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في 

المنازعات المسلحة 2000

البرتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال واستغالل 

األطفال في البغاء وفى المواد اإلباحية 2000

قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم 1990
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3

حقوق المراة 

اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 

 اتفاقية بشأن الحقوق السياسية  1952

 البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء عى كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

  1999

االتفاقية العربية رقم )5( لسنة 1976 بشان المراة العاملة رقم )53( لسنة 1978

اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية

اتفاقيات بشأن حماية االمومة رقم )3( لسنة 1919، ورقم )103( لسنة 1952 )مراجعة(، 

اتفاقيات بشان حماية االمومة رقم )183( لسنة 2000 )مراجعة(

4

حقوق الالجئين

 االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 1950

البرتوكول الخاص بوضع الالجئين

اإلعالن الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 1998

اإلعالن المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي 

يعيشون فيه.

5

االشخاص ذوي االعاقة

اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين 1975.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006.

مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية 

.1991

اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971.

إعالن بشأن مرض االيدز 2001.االيدز والعمل6

7

العمال المهاجرين

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990.

برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل التفاقية 

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2000.

8

اعالن منظمة العمل الدولية لعام 

1981 بشأن المبادئ والحقوق 

األساسية في العمل

القضاء الفعلي عى عمل االطفال. 

الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية.

القضاء عى جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي.

القضاء عى اشكال التمييز في االستخدام والمهنة.
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9

االتفاقيات المضمنه باالعالن 

)االتفاقيات االساسية1(

اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم )105( لسنة 1957.

اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم )87( لسنة 1948.

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم )98( لسنة 1949.

اتفاقية المساواة في األجور رقم )100( لسنة 1951.

اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة( رقم )111( لسنة 1958.

 اتفاقية الحد األدنى للسن رقم )138( لسنة 1973.

اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال رقم )181(  لسنة 1999.

10

اتفاقيات االدارة السديدة

اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، رقم )81( لسنة 1947.

اتفاقية سياسة العمالة رقم )122( لسنة 1964.

 اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة رقم )129( لسنة 1969.

 اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العّمْل الدولّية( رقم )144( لسنة 1976.

اتفاقية بشأن االمراض المهنية رقم )18( لسنة 1925.

11

اهم االتفاقيات والتوصيات الدولية 

لتفتيش وادارة العمل والسالمة 

والصحة المهنية

 اتفاقية تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم )81( لسنة 1947.

توصية تفتيش العمل رقم )81( لسنة 1947.

توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل( رقم )82( لسنة 1947.

بروتوكول 1995 التفاقية تفتيش العمل رقم )81(.

 اتفاقية تفتيش العمل في الزراعة رقم )129( لسنة 1969.

اتفاقية إدارة العمل رقم )150( لسنة 1978.

 اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين رقم )155( لسنة 1981.

اتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء 

واالهتزازات في بيئة العمل رقم )148( لسنة 1977.

 اتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم )161( لسنة 1985.

اتفاقية السالمة والصحة في البناء  رقم )167( لسنة 1988.

1  تم اضافة اتفاقيتي السالمة والصحة المهنية رقم )155( لسنة 1981، واالتفاقية رقم )187( لسنة 2006، لالتفاقيات االساسية لمنظمة العمل الدولية بمؤتمر العمل الدولي بشهر حزيران 

2202، وهاتين االتفاقيتين متضمنتين بهذه الخطة التدريبية تحت البند رقم )11( في نفس الجدول.
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اتفاقية السالمة في استعمال المواد الكيميائية رقم )170( لسنة 1990.

اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى رقم )174( لسنة 1993.

اتفاقية بشأن السالمة والصحة المهنية في الزراعة رقم )184( لسنة 2001.

اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين رقم )187( لسنة 2006.

12

اهم االتفاقيات العربية لتفتيش 

وادارة العمل والسالمة والصحة 

المهنية

اتفاقية بشأن الصحة والسالمة المهنية رقم )7( لسنة 1977.

اتفاقية بشأن بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم )8( لسنة 1977.

اتفاقية بشأن بشأن المفاوضة الجماعية رقم )11( لسنة 1979.

اتفاقية بشأن بشأن بيئة العمل رقم )13( لسنة 1981.

اتفاقية تأهيل وتشغيل المعوقين رقم )17( لسنة 1993.

اتفاقية بشأن بشأن تفتيش العمل رقم )19( لسنة 1998.

13

اهم االتفاقيات الدولية بشان انماط 

وظروف العمل الجديدة 

اتفاقية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم )156( لسنة 1981.

اتفاقية بشأن العمل في المنزل رقم )177( لسنة 1996.

اتفاقية بشأن العمل بعض الوقت رقم )175( لسنة 1994.

اتفاقية بشأن القضاء عى العنف والتحرش في عالم العمل رقم )190( لسنة 2019.

القوانين واالطار الوطني االقتصادي واالجتماعي   

جدول 2 يبين مواضيع القوانين واالطار الوطني االقتصادي واالجتماعي

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

1

الدستور ومبدأ فصل السلطات

الدستور، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، الحريات، السلطات االتحادية ومبدأ فصل السلطات،السلطة 

التشريعية، مجلس االتحاد، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية،  الهيئات 

المستقلة، سلطات االقاليم، المحافظات التي لم تنتظم باقليم.

2

مبادئ واصول القانون

علم القانون، خصائص القاعدة القانونية، المدارس القانونية،  القانون والقواعد 

القانونية األخرى، فروع القانون، القواعد األساسية والمكملة، مصادر القاعدة 

القانونية )التشريعات(، مصادر القاعدة القانونية األخرى، مجال تطبيق 

القانون، مبادئ وأصول القانون، المبادئ األساسية للقانون .
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3

النظام القضائي في العراق

استقالل السلطة  القضائية، التدخل في استقالل القضاء، المبادئ األساسية 

الستقالل القضاء، هيكل تنظيم السلطة القضائية، الطرق البديلة لحل 

النزاعات العمالية.

4

الوضع االقتصادي واالجتماعي

الموارد البشرية، تنمية الموارد البشرية، البطالة، الفقر، ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة، القطاع غير المنظم ، الحركات العمالية، النقابات 

العمالية والمفاوضات الجماعية، االستثمار، العولمة، المسؤولية االجتماعية.

قانون أصول المحاكمات 5

الجزائية، وقانون المرافعات 

المدنية

صالحيات الضابطة القضائية ، وكتابة الضبوطات، واجراءات المحاكمة.

6
القانون المدني العراقي

تنازع القوانین عند التطبیق، االشخاص الطبيعية والمعنوية، العقود، عقود 

العمل.

السالمة والصحة المهنية في 7

التشريعات العراقية

القوانين والتعليمات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية، نظام السالمة 

والصحة المهنية، المخاطر في أماكن العمل، إدارة المخاطر في أماكن العمل.

العمال المهاجرين واوضاعهم 8

في العراق

العمال المهاجرين في العراق، التشريعات العراقية الناظمة، الوضع الحالي.

9

التدريب المهني

التعليم المهني النظامي، وزارة التربية ، التعليم المهني غير النظامي، دور 

الوزارة ودائرة العمل والتدريب المهني في تنظيم العمل المهني، تعليمات 

التدريب المهني .

10

حقوق االنسان في العراق

دور واهداف المفوضية العليا لحقوق االنسان - العراق،  دور واهداف ومهام 

دائرة حقوق االنسان العراقية، قانون المفوضية العليا لحقوق االنسان، قانون 

الهيئة العامة المستقلة لحقوق االنسان في اقليم كوردستان - العراق

11

قانون مكافحـة اإلتجار بالبشر 

التعريف، اللجنة المركزية تشكيلها واهدافها، اللجان الفرعية، العقوبات، 

التزامات دوائر الدولة، دور رعاية ضحايا االتجار بالبشر، المهام ، االقسام، 

االدارة .

قانون التقاعد والضمان 12

االجتماعي للعمال 

الشمول، االشتراكات وكيفية اداؤها، االجراءات، الضمان الصحي، اصابات 

العمل، ضمان التقاعد، ضمان الخدمات.

االتفاقيات مذكرات التفاهم 13

الموقعة ما بين الوزارة والجهات 

ذات العالقة

حسب االتفاقيات الموقعة ومواضيعها.  
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أهم القوانين المكملة، أهم القوانين ذات الصلة بتفتيش العمل، اهم امور التفتيش التى تنظمها القوانين ذات الصلة 

جدول ٣ يبين القوانين المكملة ذات الصلة بامور التفتيش 

نظــرا للعــدد الكبيــر مــن القوانيــن والتشــريعات الســارية فــي جمهوريــة العــراق، والمجموعــة االخــرى من التشــريعات 

الســارية فــي العــراق االتحــادي، والمجموعــة الثالثــة مــن التشــريعات الســارية فــي اقليــم كوردســتان ولتســهيل التمييــز 

بينهــا تــم وضــع دليــل لونــي لهــا1

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية رقم 1

)6( لسنة 1988.

تعليمات رقم )2( لسنة 1984 تعليمات اعتبار عدد من المواد قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 وتعديالته.2

الكيمياوية مواد مسرطنة للجنس البشري.

وتداول 3 السالمة في خزن  )4( لسنة 1989 عن  رقم  تعليمات 

المواد الكيماوية .

البنزين 4 مخاطر  تعليمات   1993 لسنة   )6( رقم  تعليمات 

العطري.

تعليمات رقم )5( لسنة 1982 تعليمات بشأن اصناف المحالت 5

العامة الخاضعة لالجازة الصحية .

مع 6 التعامل  كيفية  تعليمات   1986 لسنة   )6( رقم  تعليمات 

زيت االسكرال.

بيئة 7 في  االضاءة  تعليمات   1993 لسنة   )7( رقم  تعليمات 

العمل. 

وتداول 8 تصنيع  تعليمات   1990 لسنة   )2( رقم  تعليمات 

المبيدات الحشرية. 

تعليمات رقم )4( لسنة 1993 تعليمات صحية مهنية لحماية 9

العاملين من االهتزازات.

بالشروط 10 خاصة   1994 لسنة   )12( رقم  تعليمات  تعليمات 

الصحية الواجب توفرها في معامل الحلويات. 

بالشروط 11 خاصة  تعليمات   1994 لسنة   )14( رقم  تعليمات 

الصحية الواجب توفرها في معامل انتاج الراشي.

بالشروط 12 خاصة  تعليمات   1994 لسنة   )15( رقم  تعليمات 

الصحية الواجب توفرها في معامل االلبان.

1  الدليل اللوني للتشريعات

ساري في العراق واقليم كوردستان )العراق عموما(

ساري في العراق باستثناء اقليم كوردستان

ساري في اقليم كوردستان
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بالشروط 13 خاصة  تعليمات   1994 لسنة   )16( رقم  تعليمات 

الصحية الواجب توفرها في معامل الثلج.

بالشروط 14 خاصة  تعليمات   1994 لسنة   )17( رقم  تعليمات 

الصحية الواجب توفرها في معامل العصير والمربيات.

بالشروط 15 خاصة  تعليمات   1994 لسنة   )18( رقم  تعليمات 

المعدنية  المياه  معامل  في  توفرها  الواجب  الصحية 

والمشروبات الغازية.

الصحية 16 بالشروط  خاصة   1994 لسنة   )19( رقم  تعليمات 

الواجب توفرها في معامل الجبس.

تعليمات رقم )5( لسنة 1994 خاصة بالشروط الصحية لمعامل 17

الصناعات الغذائية.

قانون السيطرة عى الضوضاء رقم )41( لسنة 18.2015

قانون الدفاع المدني رقم )44( لسنة 2013 .19

اقليم   /1978 لسنة   )64( رقم  المدني  الدفاع  قانون 

كردستان.

قانون الوقاية من االشعاعات المؤينة رقم )99( لسنة 20

.1980

تعليمات محددات جرع التعرض لالشعاعات المؤينة رقم )1( 

لسنة 2010.

الصادرة 21 المؤينة  غير  االشعة  من  الوقاية  تعليمات 

 2010 )1( لسنة  المحمول رقم  الهاتف  من منظومات 

استنادا الحكام المادة )14( من قانون وزارة البيئة رقم 

)37( لسنة 2008.

تعليمات محددات االنبعاث الوطنية لالنشطة واالعمال رقم قانون حماية وتحسين البيئة رقم )27( لسنة .222009

)3( لسنة 2012.

تعليمات السالمة في استعمال الحرير الصخري )االسبتوس( 23

رقم )1( لسنة 2002. 

تعليمات المحددات البيئية النشاء المشاريع ومراقبة سالمة 24

تنفيذها رقم )3( لسنة 2011.

نظام رقم )4( لسنة 2012 حماية الهواء المحيط من التلوث. 25

تعليمات رقم )2( لسنة 2015 النقل اآلمن لمصادر اإلشعاع.26

تعليمات ادارة النفايات الخطرة رقم )3( لسنة 27.2015

وتحسين 28 حماية  قانون   2008 لسنة   )8( رقم  قانون 

البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق.

الهواء  ملوثات  من  المحيط  الهواء  نوعية  حماية  تعليمات 

الشائعة و الخطرة رقم )2( لسنة 2011. 
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تعليمات الحد من الضوضاء في اقليم كوردستان العراق رقم 29

)1( لسنة 2011.    

الموقعية 30 والمحددات  المشاريع  تصنيف  تعليمات 

والمتطلبات البيئية القامتها رقم )1( لسنة 2013.

31 )1( رقم  النفايات  والقاء  التلوث  من  البيئة  حماية  تعليمات 

لسنة 2015.

نظام إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها رقم )9( لسنة 32.2011

قانون هيئة حماية وتحسين البيئة رقم )3( لسنة 33.2010

قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم )30( لسنة 34.2000

قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم 8 لسنة 35

.2006

القليم  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  قانون 

كوردستان - العراق رقم )12( لسنة 2007.

قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )21( 36

لسنة 2008 العراق.

قانون رقم )3( لسنة 2009 قانون المحافظات القليم 

كوردستان-العراق.

 

في 37  2012 لسنة   )19( رقم  التدخين  مكافحــة  قانون 

العراق. 

قانون مكافحة التدخين رقم )31( لسنة 2007 في اقليم 

كوردستان -العراق وتعديالته.

قانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لسنة 38.1980

قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 39

)38( لسنه 2013 العراق.
 قانون رقم )22( لسنة 2011 قانون حقوق وامتيازات 

اقليم  في  الخاصة  االحتياجات  وذوي  المعاقين 

كوردستان - العراق.

االحتياجات  وذوي  المعاقين  وامتيازات  حقوق  تعليمات 

الخاصة رقم )2( لسنة 2016 وتعديالتها رقم )2( لسنة 2018.

وتعديالته 40  2006 لسنة   )13( رقم  االستثمار  قانون 

بقانون رقم )2( لسنة 2010 وقانون رقم )50( لسنة 2015. 

 قانون رقم )4( لسنة 2006 قانون االستثمار في اقليم 

كوردستان-العراق.

نظام رقم )2( لسنة 2009 نظام االستثمار. 

وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة 41

لعقود تنفيذ األشغال العامة. 

قانون الخدمة المدنية رقم )24( لسنة 1960 وتعديالته.42
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قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( 43

لسنة .1991 

المهني والعطل قانون العجز الصحي للموظفين رقم )11( لسنة 44.1999 المرض  2000 تحديد  )9( لسنة  تعليمات رقم 

العضوي ونسبتهما. 

الخاصة 45 المرضية  االجازات   2000 لسنة   )14( رقم  تعليمات 

االمراض  او  طويلة  مدة  عالجه  يستوجب  الذي  بالمرض 

المستعصية او الخبيثة.

تعليمات  رقم )10( لسنة 2000 التحقيق في اصابة العمل. 

قانون التنظيم النقابي للعمال رقم )52( لسنة 1987. 46

قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم )34( لسنة .472002

اقليم  في  والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  قانون 

كوردستان العراق رقم )14( لسنة 1993 وتعديله.

قانون التعليم االلزامي رقم )118( لسنة 48.1976

قانون وزارة التربية رقم )22( لسنة .492011

قانون وزارة التربية إلقليم كوردستان العراق رقم )4( 

لسنة )1992( وتعديالته.

قانون رعاية االحداث رقم )76( لسنة 50.1983

قانون الجمعيات الفالحية رقم )56( لسنة 51.2002

قانون اتحاد الفالحين في اقليم كوردستان رقم )17( 

لسنة 2001.

والتحكيم 52 المصالحة   1954 لسنة   )63( رقم  نظام 

لحسم المنازعات بين ارباب العمل والعمال.

قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم  )6( لسنة 53

.2009

تعليمات رقم )1( لسنة )2020( الخاصة باستعمال ونظام الغاز 

.LPG السائل

54  LPGتعليمات رقم )3( لسنة 2019 الخاصة العداد نظام الغاز

للسيارات.

السالمة 55 وشروط  تعليمات   2019 لسنة   )2( رقم  تعليمات 

.LPG والفنية الخاصة باستعمال الغاز السائل

المدني 56 الدفاع  تعليمات معهد  )2( لسنة 2015  رقم  تعليمات 

في اقليم كوردستان العراق.
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الدوائر ذات العالقة 

جدول 4 يبين اهم الوزارات واالدارات ذات العالقة بتفتيش العمل 

الموضوعالرقمالرقم

1

الدوائر الرسمية

الدوائر واالقسام االخرى في وزارة العمل والشؤون االجتماعية قسم الموارد البشرية ، 

اقسام التشغيل،

مديريات العمل في المحافظات غير المنتظمة باقليم، المديرية العامة للتقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال،

المديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي 

المفوضية العليا لحقوق االنسان -العراق، دائرة  حقوق االنسان العراقية.2

الهيئة العامة المستقلة لحقوق االنسان في اقليم كوردستان -العراق

وزارة الصحة. 3

وزارة البيئة.4

هيئة حماية وتحسين البيئة. 

وزارة الصناعة والمعادن.5

وزارة التجارة والصناعة. 

وزارة التخطيط، والهيئة العراقية لالعتماد.6

وزارة الثقافة والسياحة واالثار.7

وزارة البلديات والسياحة.

وزارة التجارة. 8

المديرية العامة للدفاع المدني. 9

شركة التامين الوطنية/ وزارة المالية.10

11

الشركاء االجتماعيين

اتحاد الصناعات العراقي.

اتحاد غرف التجارة والصناعة القليم كوردستان.12

االتحاد العام لنقابات العمال في العراق.13

االتحاد العام لنقابات عمال العراق. 14

اتحاد نقابات عمال كوردستان. 15

االتحاد العام للجمعيات الفالحية.16

اتحاد الفالحين في اقليم كوردستان العراق.
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17

منظمات مجتمع 

المدني 

النقابات المهنية. 

الجمعية العراقية للصحة والسالمة المهنية.18

إتحاد المقاولين العراقيين.19

اتحاد المقاولين في اقليم كوردستان العراق.

الجمعية العراقية لنظم ادارة الجودة.20

المؤسسات المانحة لشهادات انظمة الجودة او البيئة او االدارة وغيرها. 21

شركات التامين الخاصة. 22

قانون العمل واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

جدول 5 يبين اهم ابواب قانون العمل واهم االنظمة والتعليمات الصادرة بموج 

المحتويات والتفاصيلالقانونالرقم

اقليم كوردستانالعراق

1

قانون العمل 

رقم )37( لسنة 

2015

ورقم 

)71( لسنة 1987

المبادئ االساسيةالتعاريف

التشغيل والتدريب المهنيالمبادئ االساسية 2

عالقات العمل التشغيل والتدريب المهني3

االجرتنظيم عمل االجانب4

وقت العمل واالجازاتعقد العمل الفردي5

حماية المراة انتهاء عقد العمل 6

حماية االحداثاالجور7

حماية عمال المقالعساعات العمل 8

احتياطات العملاالجازات واالعياد والعطل الرسمية 9

تفتيش العمل حماية المراة العاملة  10

التنظيم الداخلي للعمل حماية االحداث11

حماية عمال المقالع والمناجم والمواد 12

المعدنية

تسوية المنازعات

قضاء العمل الصحة والسالمة المهنية 13

تفتيش العمل 14
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قواعد انضباط العمل 15

االتفاقات والمفاوضات الجماعية16

منازعات العمل الفردية والجماعية17

قضاء العمل18

19

االنظمة 

والتعليمات 

الصادرة بموجب  

قانون العمل

قرار رقم )1( لسنة 1996 تشكيل لجنة 

استشارية لتقديم اقتراحات في مجال 

التشغيل

تعليمات رقم )2( لسنة 2015 ممارسة االجانب 

العمل في اقليم كوردستان - العراق.

تعليمات اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل 20

القوى العاملة رقم )11( لسنة 2017

تعليمات رقم )1( لسنة 2018 انشاء مكاتب 21

التشغيل الخاصة

تعليمات رقم )1( لسنة 2018 تعليمات 

ترخيص مكاتب التشغيل للعمال المحليين 

في قطاع الخاص

نظام رقم )13( لسنة 1958 االحتياطات 22

الواجب اتخاذها لحماية العمال 

والمستخدمين

نظام  رقم )6( لسنة 1981 المؤسسة العامة 23

للعمل والتدريب المهني

تعليمات الوقاية من التسمم بالرصاص في 

اعمال الطالء رقم )2( لسنة 1970

تعليمات رقم )2( لسنة 2018 تعليمات 24

التدريب المهني

تعليمات فتح مراكز التدريب المهني في 

القطاع الخاص رقم )4( لسنة 2013

تعليمات التدريب المهني رقم )21( لسنة 25

.1987

تعليمات رقم )1( لسنة 2013 تعليمات 26

وتقسيمات دائرة التدريب المهني

تعليمات رقم )12( لسنة 2017  تعليمات مهام 27

وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسالمة 

المهنية

قرار تحويل مديرية الصحة المهنية اىل مركز 28

وطني للصحة والسالمة المهنية قرار رقم 

)552) تاريخ 1981/5/2

تعليمات متطلبات الصحة والسالمة المهنية  29

رقم )12( لسنة 2016 وتعديالتها.

تعليمات السالمة والصحة المهنية رقم )22( 

لسنة 1987 وتعديالتها / اقليم كوردستان
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تعليمات تحديد االعمال الخطرة والمرهقة 30

او الضارة بالصحة والحد االقصى لساعات 

العمل اليومية رقم )1( لسنة 2019

تعليمات تحديد االعمال الضارة والشاقة رقم 

)14( لسنة 1988- اقليم كوردستان 

تعليمات رقم )19( لسنة 1987 االعمال التي ال 31

يجوز تشغيل االحداث فيها ودخولهم اماكنها.

تعليمات رقم )19( لسنة 1987 االعمال التي ال 

يجوز تشغيل االحداث فيها ودخولهم اماكنها 

 تعليمات حول ممارسة العمال االجانب 32

العمل والمهن في العراق لسنة 1974 

تعليمات رقم )18( لسنة 1987 تعليمات 33

ممارسة االجانب العمل في العراق 

تعليمات رقم )2( لسنة 2019 تحديد ساعات 34

عمل العمال في االعمال المستنثناة في الحد 

االعى لساعات العمل.

قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في 

قطاع التشييد رقم )12( عدد )4( لسنة 1978

 تعليمات ساعات العمل اليومي للعمال في 

قطاع التشييد رقم )4( لسنة 1987

بيان بتعيين ساعات العمل في االعمال 35

الموسمية لسنة 1958

تعليمات رقم )5( لسنة 2017 االعمال الضارة 36

والخطرة بصحة االحداث.

تعليمات رقم )5( لسنة 1986 اعتبار عدد من 37

المهن واالعمال من االعمال التي تسبب 

امراض مهنية او معدية او تسممات خطرة 

وعدم تشغيل االحداث فيها.

 تعليمات عدد )8( لسنة 1979 منع تشغيل 38

االحداث في عمل صبغ االحذية

نظام رقم )15( لسنة 1937 التسممات 39

واالمراض المهنية

تعليمات رقم )2( لسنة 1978 الخاصة 40

بالحماية من مخاطر التسمم بالبنزين
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تعليمات تقسيمات ومهام دائرة التشغيل 41

والقروض 2014/2

تعليمات رقم )20( لسنة 1987 خاصة 42

بمواضيع التقرير السنوي العمال تفتيش 

العمل

تعليمات رقم )25( لسنة 1987هوية اعضاء 43

لجنة تفتيش العمل

تعليمات رقم )1( لسنة 1983 حول كيفية انذار 44

العامل في حال تغيبه عن العمل

تعليمات رقم )1( لسنة 1985 مسك سجالت 45

العمل واالحتفاظ بها

االتفاقات الجماعية46

تعليمات قواعد انضباط نموذجية النضباط 47

العمال رقم )17( لسنة )1987(

االتفاقيات الموقعة ما بين الوزارة والجهات ذات العالقة 

جدول 6 يبين اهم االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية الموقعة من قبل جمهورية العراق

الموضوعالرقم

1

2

3

4

5

سياسة  التفتيش وادلة العمل

جدول 7 يبين مواضيع الكفايات الفنية المتعلقة بسياسة العمل واالجراءات واالدلة 

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

االطار القانوني سياسة تفتيش العمل 1
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مفتش العمل المختص2

اماكن العمل المشمولة 3

الخطة السنوية 4

الزيارات التفتيشية5

التفتيش الوقائي 6

االستهداف )االولويات( 7

التقييم والتحسين المستمر8

الحوسبة9

انظمة التفتيش الحديثة 10

الشراكة مع اصحاب العمل والعمال11

التعاون مع الجهات الحكومية 12

التعاون مع القطاع الخاص13

التعاون مع مسؤولي السالمة في المشاريع14

الفئات الهشة 15

القطاع غير المنظم 16

ثقافة االمتثال 17

التدريب المستمر18

تطوير التشريعات19

بناء ثقافة قانونية مجتمعية20

فرض سلطة القانون 21

الشفافية 22

المساءلة23

االستقاللية 24

السرية 25

تقارير التفتيش 26
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27

دليل تفتيش العمل

الدولة واالقتصاد والمجتمع

االطار القانوني 28

وزارة العمل والشؤون االجتماعية29

إدارة العمل وتفتيش العمل30

صالحيات مفتشي العمل والتزاماتهم ومسؤولياتهم31

أنواع زيارات تفتيش العمل32

التخطيط لزيارات التفتيش وتنفيذها33

تطوير المهارات34

القوانين والمعايير الدولية للتفتيش عى العمل في القطاع الزراعي دليل تفتيش العمل الزراعي35

36

تقييم المخاطر في الزراعة. 

عالقات العمل وحقوق العاملين.◄	

ساعات العمل الطويلة والعمل تحت أشعة الشمس والظروف ◄	

البيئية األخرى. 

المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيئية.◄	

عمالة األطفال. ◄	

37

سبل تعزيز تفتيش العمل الزراعي

إيجاد اإلطار القانوني الداعم لتفتيش العمل في القطاع الزراعي.◄	

جمع المعلومات واالستفادة بشكل أفضل من البيانات. ◄	

االستغالل األمثل للموارد. ◄	

رفع مستوى مهارات مفتشي العمل.◄	

نشر التوعية بين الموظفين وأصحاب العمل. ◄	

إشراك الشركاء االجتماعيين.◄	

لمهارات الشخصية 

جدول 8 يبين مجموعة المهارات الشخصية 

المحتويات والتفاصيلالرقم

 مهارات ادارة الوقت. 1

مهارات التواصل. 2

مهارات العروض والتقديم. 3

4  Writing Skills مهارات الكتابة

 مهارات كتابة المحاضر والتقارير واالحصائيات5
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مهارات الُمحادثة.  6

المرونة Flexibility  والقدرة عى إدارة األولويات 8

9  Teamwork مهارات العمل الجماعي

المهارات اإلدارية االساسية  Skills Administrative )التنظيم والتخطيط، الجدولة، كتابة رسائل البريد اإللكتروني، 10

إدارة الملفات(. 

11 Skills Administrative  المهارات اإلدارية المتقدمة

 القدرة عى حل المشكالت. 12

 العمل تحت الضغط.13

قبول النقد والتغذية الراجعة 14

الرغبة بالتعلّم وتطوير الذات.15

االحترافية Professionalism )التنظم في العمل وحسن المظهر وحسن التواصل واالجابة( 16

 مهارات القيادة وادارة فريق العمل 17

18  Organization  مهارات التخطيط والتنظيم

 مهارات ادارة االزمات وحل االعتصامات واالضرابات 20

القدرة عى اتخاذ القرار 22

مهارات إداره اإلجتماعات والندوات والتدريبات 23

 مهارات  ادارة وتنمية الموارد البشرية 24

مهارات التخطيط االستراتيجى  25

 تفويض المهام 26

27  Critical Thinking مهارات التفكير الناقد

28  Attention to Detail االهتمام بالتفاصيل

29  Creative  thinking مهارات التفكير اإلبداعي

30  Responsibility حّس المسؤولية

مهارات الحاسوب

جدول ٩ يبين اهم مهارات الحاسوب 

الموضوعالرقم

1 Microsoft Office مجموعة برامج مايكروسوفت

برامج النت والبحث واهم المواقع ذات الصلة بالعمل والسالمة والصحة المهنية 2
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استخدام مواقع التواصل االجتماعي3

 نظم التوثيق وحفظ الملفات4

استخدام وتطوير قواعد البيانات )استخراج البيانات، وتحديثها..(5

قواعد بيانات التفتيش، الشكاوي، عمل االطفال، حوادث واصابات العمل،  ...6

اللغات االجنبية

جدول 10 يبين اهم اللغات االجنبية 

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

1

مهارات اللغات االجنبية )اللغة االنجليزية، 

البنغالية والصينية(  او اي لغات تناسب 

مجموعات العمالة الوافدة

مصطلحات ادارة العمل 

مصطلحات تفتيش شروط العمل2

مصطلحات تفتيش السالمة والصحة المهنية 3

مصطلحات سوق العمل4

مصطلحات ادارة الموارد البشرية5

مبادئ السالمة والصحة المهنية 

جدول 11 يبين مبادئ السالمة والصحة المهنية

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

1

مبادىء السالمة والصحة 

المهنية واهدافها وطرق 

الوقاية

   نشأة وتعريف مفهوم السالمة والصحة المهنية

المهنية أهمية وأهداف تطبيق نظام السالمة والصحة 2

دور الجهات المعنية الدولية والمحلية فى السالمة والصحة المهنية3

دور أطراف العمل الثالثة فى تحقيق أهداف السالمة والصحة المهنية4

أهمية رفع الوعى الوقائى فى مجال السالمة والصحة المهنية. 5

انواع المخاطر وطرق الوقاية والسيطرة عى المخاطر 6
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مخاطر بيئة العمل 

جدول 12 يبين انواع مخاطر بيئة العمل 

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

المخاطر الفيزيائية1

 الوطأة الحرارية - الرطوبة النسبية - البرودة - شدة اإلستضاءة - الضوضاء - 

االهتزازات - االشعاعات المؤينة وغير المؤينة - تغيرات الضغط الجوى - معدات 

الوقاية الشخصية -  طرق واجهزة قياس الملوثات الفيزيائية - طرق السيطرة 

والتحكم .

المخاطر الكيميائية2

حاالت المادة - طرق دخول الملوثات الضارة فى الجسم - التفاعالت الجسمية 

مع المواد الكيميائية - انواع التأثيرات الكيميائية - وحدات قياس تركيز المواد 

الكيميائية - االجهزة وطرق القياس  - معدات الوقاية الشخصية - طرق التحكم 

والسيطرة -  أنظمة عالمية تستخدم للوقاية مثل : ) نشرة بيانات سالمة المواد 

...) GHS عالمات ورموز المواد الخطرة -  نظام - )MSDS( الكيماوية

المخاطر البيولوجية /الحيوية3

العوامل البيو لوجية - انواعها - الكائنات الدقيقة - الطفيليات - طرق الدخول 

للجسم -  طرق الوقاية -  مخاطر التعامل مع الحيوانات الكبيرة  والصغيرة 

ومنتجاتها ومخلفاتها - مخاطر مخالطة اآلدميين المرضى والقيام بخدمتهم من 

رعاية وتحاليل وفحوص طبية - اليات الدفاع بجسم االنسان .

المخاطر الميكانيكية4

مخاطر العدد اليدوية وتعليمات االستخدام - المخاطر الناتجة عن الحركات 

والعمليات الميكانيكية -  مصادر الخطر في االالت - وسائل الحماية والوقاية  - 

االصابات الناجمة - المخاطر الناجمة عن المنشاة ومرافقها - المخاطر الناجمة عن 

وسائل النقل والرفع اليدوي وااللي - االغالق والعنونة .

مخاطر التشييد والبناء5

مخاطر العمل فى األماكن المرتفعة - مخاطر الساللم  - مخاطر السقاالت - مخاطر 

المنصات المتحركة المرتفعة - مخاطر االنهيار والسقوط - مخاطر الحفر والهدم - 

الروافع ومخاطرها - الحماية من السقوط )انظمة منع السقوط وايقاف السقوط(.

المخاطر الكهربائية6
 طبيعة الكهرباء -  انواعها - قانون أوم - مخاطر وتاثيرات الكهرباء- اسباب حوادث 

الكهرباء - طرق الوقاية من المخاطر الكهربائية.

مخاطر الحرائق واالنفجارات7
 نظرية االشتعال - أنواع الحرائق واسبابها - تصنيف الحرائق - مكافحة الحرائق - 

االنفجارات وانواعها- انظمة االنذار واالطفاء التلقائية.

8
السالمة في  المستودعات 

واعمال التخزين

انواع اماكن التخزين وموجوداتها - طرق التخزين السليم لالنواع المختلفة من 

المواد - عمليات النقل والتداول اليدوي وااللي.

9
االستعداد للطوارئ واعداد 

خطط اإلخالء

اهداف خطة الطوارئ - انواع الحاالت الطارئة - االحتياجات واالمكانيات - اهم 

اجراءات خطة الطوارئ - االخالء ومسالك الخروج.
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االسعافات االولية 10
اهداف االسعاف االولي - ادارة مسرح الحادث - التشخيص والتقييم - اولويات 

االسعاف -  انواع االصابات الشائعة وطرق االسعاف. 

األمراض المهنية11
تطور الصناعة وظهور االمراض المهنية – انواع االمراض المهنية وخصائصها - 

تقسيمها حسب االجهزة المصابة .

اهداف التحقيق - المسؤوليات - خطوات التحقيق .التحقيق في الحوادث12

13
هندسة العوامل البشرية /

التالؤم

كيف يتحرك جسم االنسان - مقاسات جسم االنسان - قواعد التالؤم في العمل 

اليدوي - قواعد التالؤم بتصميم اماكن العمل.

14
المخاطر النفسية 

واالجتماعية
تعريفها - انواعها - تاثيراتها - طرق الوقاية.

15
انظمة ادارة السالمة والصحة 

المهنية
مكونات نظام ادارة السالمة والصحة المهنية - مسؤوليات االطراف المختلفة .

16
ادارة المخاطر والسيطرة 

عليها
تحديد المخاطر - تقييم المخاطر - تحليل المخاطر - طرق السيطرة والتحكم.

انواع معدات الوقاية - واستعماالتها حسب اجزاء الجسم .معدات الوقاية الشخصية17

أجهزة القياس 18
اجهزة قياس الملوثات الفيزيائية - اجهزة قياس الملوثات الكيميائية - اجهزة 

قياس الملوثات الحيوية .

التفتيش القطاعي

جدول 1٣ يبين المستويات النوعية او القطاعية لتفتيش العمل

المحتويات والتفاصيلالرقم

تفتيش العمل والمخاطر واالمراض المهنية وطرق الوقاية في قطاع الغزل والنسيج 1

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى صناعات المواد الغذائية2

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى التعدين والمناجم3

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى الصناعات النفطية4

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى الصناعات الكيميائية5

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى الصناعات المعدنية 6

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى الزراعة والحراج وصيد األسماك7
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تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء8

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى إمدادات المياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 9

النفايات ومعالجتها

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى التشييد والبناء 10

تفتيش العمل والمخاطر واألمراض المهنية وطرق الوقاية فى أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم11

العمل عن بعد

جدول 14يبين اهم المواضيع المتعلقة بالعمل عن بعد

المحتويات والتفاصيلالرقم

العمل عن بعد خالل جائحة كوفيد -19 وما بعدها، دليل عملي، منظمة العمل الدولية 2020، الترجمة اىل اللغة 1

العربية من قبل المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ، دمشق.

أحكام أساسية لمعايير العمل الدولية متعلقة بتفشي جائحة كوفيد-19) فيروس كورونا) 22020

تعزيز العمالة والعمل الالئق في عالم متغير ، منظمة العمل الدولية 32020

إطالق عملية لوضع اتفاق عالمي تاريخي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب واالستجابة لها42

مهارات التدريب

جدول 15 يبين اهم مهارات التدريب 

المحتويات والتفاصيلالموضوعالرقم

1

مهارات تدريب المدربين 

TOT

مقدمة في التدريب )التدريب وأساليبه وأهميته ونظرياته(.

تعليم الكبار2

تحليل االحتياجات التدريبية3

تصميم وتطوير برنامج تدريبي4

حقائب التدريب وتطوير األدوات5

اعداد المدرب المحترف6

https://www.who.int/ar/news/item/26-04-1443-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop- . 4202 2  العمل جاري عى ذلك، يتوقع اطالقه في العام

historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
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مهارات وسمات المدرب الفعال7

مهارات العرض والتقديم8

التدريب باألساليب االلكترونية )التدريب االونالين(9

مهارات تقييم التدريب10
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المراجع

ــة  ــلة العدال ــي ،سلس ــل عل ــي فيص ــتاذ عل ــل، االس ــريعات العم ــاذ تش ــة إنف ــي كفال ــل ودوره ف ــش العم تفتي

االجتماعيــة العــدد 82  ســنة 2014.

قاعدة التشريعات العراقية 

https://iraqld.hjc.iq/main_ld.aspx
تفتيــش العمــل فــي الــدول العربيــة بيــن ازمــات الحاضــر وتحديــات المســتقبل د. يوســف اليــاس، منشــورات 

المركــز العربــي الدارة العمــل والتشــغيل، تونــس 2014.

دليل التدريب المبني عى الكفايات ، ديوان الخدمة المدنية، االردن  2018.

أستراتيجيات تحديد االحتياجات التدريبية،الدكتور شريف طاهر 2020 

التدريب والتطوير، الدكتور عصام حيدر، الجامعة االفتراضية السورية.

الموقع االلكتروني

   https://justice-academy.com/wp-content/uploads/2020/04/24-2-2018.pdfhgl,ru




