
دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة 

والسالمة المهنية

فى جمهورية العراق



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.



تقديم

يوكل اىل تفتيش العمل ثالثة وظائف رئيسية 1 قد يتفرع عنها وظائف ثانوية عديدة ، وهذه الوظائف هي :

- تامين تنفيذ االحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال اثناء قيامهم بها العمل. 1

- توعية تثقيف العمال واصحاب العمل وتقديم النصح واالرشاد لهم ، بشان وسائل االلتزام باالحكام القانونية.2

- تعريف السلطة المختصة بجوانب النقص او التعسف التي ال تغطيها االحكام القانونية. 3

ويعتبــر جهــاز تفتيش العمــل هو االداة الرئيســية للتحقق من تنفيذ االحــكام القانونية وحماية العمــال، وبالتالي فان 

وجــود جهــاز تفتيــش كفــؤ وفعــال فــي اي دولة ينعكس ايجابا عىل ســوق العمــل؛ فهو يوفر الحمايــة للعمال، كمــا ان وجود 

نظام قوي وشفاف وعادل يشجع االستثمار النه يضمن االستدامة والثبات وهذا ما يبحث عنه اصحاب العمل.

وتاتــي اهميــة دراســات تقييــم تفتيــش العمل لتشــخيص االوضــاع الخاصة بامــور العمل والصحــة والســالمة المهنية عىل 

ارض الواقــع مــن النواحــي التشــريعية، والهيكليــة واالداريــة، والعمليــات الفنيــة واالجــراءات، وانتهــاء بالكــوادر واالمكانيــات المتاحة 

ووالوســائل واالدوات المســتعملة والبينــة التحتيــة، وذلك بشــكل شــامل وحيادي يســاعد برســم صــورة واضحة لهذا النظــام ويوجه 

اىل نقــاط الضعــف او التحديــات الموجــودة، واىل نقــاط القــوة او الفــرص المتاحــة، ممــا يســاعد هــذا متخــذي القــرار بمعالجــة 

وتصويــب بعــض اماكــن الخلــل ان وجــدت وتعظيــم مواطــن القــوة، وبالتالــي فتعتبــر هــذه الدراســات الخطــوة االوىل لتطويــر نظام 

تفتيش العمل بشكل علمي وعملي بافضل السبل وبما يحقق تقدم ملموس نتيجة لمالمسته الرض الواقع.

مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة بنــاء عىل طلب من منظمــة العمــل الدولية ، مشــروع "تعزيز حوكمــة العمل والتفتيــش وظروف 

العمــل اســتجابة لكوفيــد -19 فــي العــراق" لتقيييــم جهــاز تفتيش العمل بشــقيه ) تفتيــش العمل وتفتيــش الصحة والســالمة المهنية 

بجمهورية العراق وبما يشمل اقليم كوردستان والذي قد تختلف احيانا التشريعات السارية به عن تشريعات بقية المحافظات( .

وقــد تــم الغــراض هــذه الدراســة بدايــة االطــالع عــىل التشــريعات الســارية والمتعلقة بمجــال هــذه الدراســة، وتضمينها كليا 

او جزئيــا فــي هــذه الدراســة كان حوالــي )150( وثيقــة تشــريعية )دســتور، قانــون، نظــام، تعليمــات، قــرار..(، وبرغــم الحاجــة اىل اجــراء 

بعــض التعديــالت او التغييــرات المحــدودة عــىل هــذه التشــريعات والتــي تــم ادراجها  فــي التوصيــات اال انها مــا زالت قاعــدة جيدة 

فــي مجالنــا هنــا. وممــا يجــدر ذكــره ان الحاجــة اىل تطبيــق وتنفيــذ هــذه التشــريعات هــو مــا يحتــاج اىل الجهــد االكبــر، والعمــل 

الدؤوب من اجل الوصول اىل تحقيق االهداف المتوخاة من هذه التشريعات.

لــم تخلــو عمليــة اجــراء هــذه الدراســة مــن التحديــات والصعوبــات وخصوصــا في مجــال جمــع البيانــات والمعلومــات الخاصة 

بالنشــاطات المتعلقــة بتفتيــش العمــل عىل مســتوى الجمهوريــة، حيث صــادف فريق العمــل صعوبة الحصــول عىل التقاريــر الالزمة 

او تعبئــة بعــض االســتبيانات التــي تــم تصميها لهذا الغــرض، او اجــراء اللقاءات مــع بعض الفنيين في مواقع مختلفــة، وقد يتضح ذلك 

احيانا بوجود نقص عىل سبيل المثال بكوادر جهاز التفتيش وتوزيعهم بالنسبة للجنس او سنوات الخبرة وبعض االمور االخرى.

وقــد ســاهمت التغذيــة الراجعــة من اطــراف االنتاج الثالثــة، باالضافة اىل خبــراء التفتيش في منظمة العمل الدولية ســاهمت، 

بتحســين مخرجــات الدراســة وبزيــادة اهميتهــا، لــذا نامــل ان تالقــي التوصيــات الخاصــة بهــذه الدراســة ومــا يتبعهــا مــن خطــة عمــل 

مقترحة الدعم من الجهات ذات العالقة لتبنيها وتنفذيها في سبيل تحسين وتقوية منظومة تفتيش العمل في العراق.

ختامــا اتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل االطــراف التــي تعاونــت معنــا فــي اتمــام هــذه الدراســة وعــىل راســها وزارة 

العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدوائرهــا وكوادرهــا جميعــا، باالضافــة اىل نقابــات العمــل ومنظمــات اصحــاب العمــل، وكذلــك 

بقية الوزارات والدوائر الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

وال ننســى بالطبــع مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة "تعزيــز حوكمــة العمــل والتفتيش وظــروف العمل اســتجابة لكوفيــد -19 

فــي العــراق" الــذي قــدم الدعــم المادي والفني وســهل عمليــة التواصل والتنســيق مع جمع الجهــات، وبالطبع كل من االستشــاريين 

المحلييــن فــي العــراق الدكتــور محمــد عبــاس عبــد المجيــد، وفــي اقليــم كوردســتان االســتاذ عبدالقــادر احمد محمــد اميــن والذين 

قاما بجهد كبير في التواصل وجمع البيانات.

1  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشان تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم )81( لسنة 1947  
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تــم إعــداد هــذه الدراســة لتقييــم تفتيــش العمــل والصحــة والســالمة المهنيــة بجمهوريــة العــراق مــن خــالل 

العديــد مــن الوســائل واالليــات التــي تــم إتباعهــا لتجميــع وتحليــل أكبــر كــم مــن البيانــات والمعلومــات المتاحــة، 

بهــدف تحقيــق تقييــم شــامل وموضوعــي يكــون الخطــوة األساســية االوىل واألداة الهامة لتســليط الضوء عــىل الواقع 

الفعلــي لجهــاز تفتيــش العمــل، ومــن ثــم اتاحــة الفرصــة لتحديــد وتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية لهــذا الجهــاز، والعمل 

عــىل تنفيذهــا لتطويــر تفتيــش العمــل وتحســين مخرجاتــه، والــذي يعتبــر مــن أهــم الوســائل لتحقيــق بيئــة العمــل 

الالئق في مختلف قطاعات العمل .

تم إتباع الوسائل والتقنيات التالية للوصول إىل اخراج هذه الدراسة بأفضل شكل ممكن:

1- البحث المكتبي : 

تــم إجــراء بحــث مكتبــي تضمــن مراجعــة العديد مــن التقاريــر الخاصــة بتفتيش العمــل والصــادرة من مختلف 

الجهــآت ذات العالقــة، وكذلــك التقارير الســنوية الصــادرة عن بعض الجهآت مثــل وزارة العمل والشــؤون اإلجتماعية، 

دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي، والمركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة ودائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعي، 

وغيرهــا مــن الجهــآت ســواء كانــت تقاريــر ورقيــة أو الكترونيــة، وتــم مراجعــة بعــض نمــاذج وادوات وتقاريــر التفتيــش 

ــات خاصــة  ــزي لالحصــاء ومــا شــمله مــن احصائي ــاز المرك ــة اىل اصــدارات  الجه ــرة باالضاف المســتخدمة والمتوف

بالتركيــب الســكاني والوضــع اإلقتصــادي والوضــع الصحــي والوضــع االجتماعــي، وتــم كذلــك مراجعــة التشــريعات 

المحليــة والدوليــة ذات العالقــة، باالضافــة اىل التقريــر الخــاص بجمهوريــة العــراق فــي موقــع وقاعــدة بيانــات منظمة 

العمل الدولية.

2- االستبيانات :

تــم تصميــم ثالثــة إســتبيانات شــاملة تبيــن األهــداف والمهــام والكــوادر واإلمكانيــات والبينــة التحتيــة ذات 

العالقــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة بتفتيــش العمــل، باإلضافــة إىل التشــريعات الســارية والتــي تنظم عمــل الجهآت، 

وتحــدد كل التقاطعــات التــي يقــوم بهــا الشــركاء االجتماعيــون والمؤسســات الداعمــة والرديفــة فــي مجــاالت العمــل 

المختلفــة وخصوصــا مــا يتعلــق ببيئــة وظــروف وشــروط العمــل، وتــم توزيــع اإلســتبيان االساســي عــىل دوائــر وزارة 

العمــل، واالخــر للجهــات المســاندة والمســؤولة جزئيا عــن بعض االمــور المتعلقة بتفتيــش العمل والصحة والســالمة 

ــر  ــات غي ــض الجمعي ــادن، وبع ــارة، ووزارة المع ــط، ووزارة التج ــة، ووزارة التخطي ــة والبيئ ــل وزارة الصح ــة مث المهني

الحكوميــة التــي تعمــل بهــذا المجــال، واالســتبيان الثالــث كان للشــركاء االجتماعييــن مــن منظمات اصحــاب العمل 

والعمــال وقــد تباينــت االســتجابة للجهــات مــا بيــن جيــدة ومــا بيــن ضعيفــة، وقــد بلــغ مجمــوع عــدد االســتبيانات 

المعبأة الواردة )19( استبيان من )17( جهة مختلفة في العراق واقليم كوردستان.

3- المقابالت المعمقة : 

تــم إجــراء مجموعــة كبيــرة مــن المقابــالت المعمقــة مــع مجموعــة ممثلــة مــن مختلــف دوائــر وزارة العمــل 

والشــؤون االجتماعيــة فــي بغــداد وفــي اقليــم كوردســتان، واحــدى محاكــم العمــل، ودوائــر حكوميــة رقابيــة اخــرى ، 

باالضافــة اىل بعــض اتحــادات النقابــات العماليــة واتحــادات اصحــاب االعمــال، وبعــض منظــات المجتمــع المدنــي 

)منظمــات غيــر حكوميــة(، حيــث بلــغ عــدد الزيــارات مــا يصــل اىل )32( زيــارة ومقابلــة مــا يصــل اىل )92( مختصــا في 

العــراق واقليــم كوردســتان، وتــم اســتخالص الكثيــر مــن المعلومــات والبيانــات التــي تحــدد اليــات العمــل المتعلــق 

بالتفتيش وأهدافه وطرقه وتحدياته.

4- تحليل البيانات:

 تــم بعــد تجميــع كــم المعلومــات والبيانــات إعــادة ترتيبهــا وتصنيفهــا وتحليلهــا، لتكــون متسلســلة بشــكل 

منطقــي وتغطــي كافــة جميــع أعمــال التفتيــش المختلفــة وإداراتــه واســتبعاد التعارضــات  وغيــر الموثــق او غيــر 

المنطقي.

5- إعداد نسخة أولية من الدراسة:

بعــد عمليــة تحليــل البيانــات، تــم إعــادة تجميــع وكتابــة تقريــر الدراســة بشــكل متسلســل يغطــي الســياق 

القطــري، التشــريعات الناظمــة المحليــة، العربيــة والدوليــة، والتشــريعات الناظمــة لعمــل مفتشــي العمــل، أجهــزة 
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ودوائر التفتيش المختلفة، الشركاء اإلجتماعيين. 

6-  التغذية الراجعة وورشة العمل الثالثية:

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد التقريــر الخــاص بالدراســة، تــم إســتعراض المالمــح الرئيســية األوليــة للتقريــر خــالل 

ورشــة عمــل ثالثيــة عقــدت فــي اربيل وشــارك بهــا ممثلــو اإلدارات الحكوميــة المختلفــة مثــل وزارة العمل والشــؤون 

اإلجتماعيــة وكل مــن إدارة تفتيــش العمــل والمركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة ودائــرة التقاعــد والضمــان 

االجتماعــي وممثليــن عــن نقابــات العمــال ومنظمــات اصحــاب االعمــال فــي كل مــن العــراق واقليــم كوردســتان، 

باالضافــة اىل خبيرتفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة فــي المكتــب االقليمــي للــدول العربيــة / منظمــة 

العمــل الدوليــة. وتــم أخــذ التغذيــة الراجعــة عــىل الدراســة واالســتماع اىل اهــم التوصيــات والمقترحــات  واســتكمال 

بعض البيانات والمعلومات وادخالها في وثائق الدراسة.

7- إعداد النسخة النهائية باللغة العربية: 

تــم إعــادة ادخــال وتنقيــح نســخة تقريــر الدراســة بمالحظــات وتوصيــات الخبــراء والجهــات المختلفــة جــراء 

التغذية الراجعة وتم إعداد النسخة النهائية من الدراسة باللغة العربية.

8- اعداد النسخة النهائية باللغة االنجليزية: 

تم إعادة كتابة الدراسة بصورتها النهائية باللغة االنجليزية.

9- اعداد خطة العمل: 

بعــد مناقشــة التوصيــات وكل مــا يتعلــق بهــا واخــذ االمالحظــات والمقترحــات المتعلقــة بشــأنها تــم اعــداد 

خطــة العمــل، وتحديــد الهــدف االســتراتيجي، واالهــداف الفرعيــة وتــم تصــور للفتــرة الزمنيــة الالزمــة للتنفيــذ وتحديد 

ــم مناقشــة الخطــة مــع المعنييــن وتحســينها مــن خــالل ادخــال المالحظــات  ــذ، وت الجهــات ذات العالقــة بالتنفي

والمقترحات عليها.

10- اعداد سياسة تفتيش العمل :  

ــع  ــم توزي ــل، وت ــش العم ــات تفتي ــية لسياس ــادئ االساس ــد المب ــق بتحدي ــر يتعل ــتبيان اخ ــم اس ــم تصمي  ت

االســتبيان عــىل مفتشــي العمــل والتقاعــد والضمــان االجتماعــي والصحة والســالمة المهنية بشــكل رئيســي، والجزء 

االخــر تــم توزيعــه عــىل مجموعــة مــن الشــركاء االجتماعييــن وموظفــي الجهــات الرقابيــة، وتم اجــراء بعــض المقابالت 

مــع مفتشــي العمــل والمعنييــن، وبنــاء عــىل ذلــك تــم اعــداد سياســة تفتيــش العمــل، علمــا بانــه  قــد بلــغ عــدد 

االســتبيانات المعبــأة والــواردة )60( اســتمارة ؛ الجــدول رقــم )1-0( يبيــن عــدد الزيــارات التــي تمــت لغايــة اعــداد هــذه 

الدراسة وبعض المعلومات االخرى.

جدول رقم  1 .0 يبين عدد الجهات التي تمت زيارتها وعدد االشخاص وعدد االستمارات المعبأة.

اقليم كوردستانالعراق البند

استمارة تقييم التفتيش

2111عدد الجهات / الزيارات  التي تمت 

6527عدد االشخاص الذين تم مقابلتهم 

127عدد االستمارات التي تم تعبأتها

176عدد الجهات التي رفضت او لم تستجيب 

استمارة سياسة التفتيش

3921عدد االستمارات المعبأة

4-عدد الجهات التي رفضت او لم تستجيب
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1- السياق القطري
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1.1  الخصائص الجغرافية والمناخية

جمهوريــة العــراق دولــة عربيــة اتحاديــة برلمانيــة، عاصمتهــا بغــداد، وتقــع العــراق فــي جنــوب غــرب قــارة 

آســيا وتشــكل القســم الشــمالي الشــرقي مــن الوطــن العربــي تحدهــا تركيــا مــن الشــمال وإيــران مــن الشــرق 

وســوريا واألردن والعربيــة الســعودية مــن الغــرب، والخليــج العربــي والكويــت والعربيــة الســعودية مــن الجنــوب، 

ــل  ــرقا ، ويط ــول )́ 45 ˚38( و )45́ ˚48( ش ــي ط ــن خط ــمال وبي ــرض )5́ ˚29( و )́ 22 ˚37( ش ــي ع ــن خط ــد بي وتمت

العراق عىل الخليج العربي. 

تتكــون جمهوريــة العــراق مــن ثمانيــة عشــر محافظــة، وتبلــغ مســاحة العــراق ) 435,052( كيلــو متــر مربــع2، ولغتــه 

الرســمية العربيــة والكرديــة ، والعــراق بلــد متعــدد القوميــات واالديــان ويبلــغ عــدد ســكانه )39.128( مليــون نســمة 

. 3)2019(

المناخ :

يقــع العــراق ضمــن المنطقــة المعتدلــة الشــمالية، إال ان مناخــه قــاري شــبه مــداري وأمطــاره فــي نظامهــا 

منــاخ البحــر األبيــض المتوســط، حيــث تســقط معظــم أمطــاره في فصــل الشــتاء وكذلــك الخريــف والربيــع وتنعدم 

صيفا. ويمكن تقسيم مناخ العراق اىل ثالثة أنواع هي :

مناخ البحر المتوسط1. 

مناخ السهوب2. 

المناخ الصحراوي الحار3. 

وتقســم جمهوريــة العــراق اداريــا اىل ثمانيــة عشــر محافظــة وكل محافظــة يتبعهــا عــدد مــن االقضيــة والنواحــي 

ويبلــغ مجمــوع عــدد االقضيــة فــي العــراق )165( قضــاء و )421( ناحيــة، ويتبــع القليــم كوردســتان ثــالث محافظــات 

ــر المحافظــات مــن حيــث المســاحة  هــي دهــوك والســليمانية واربيــل، ويتبعهــا )32( قضــاء و )128( ناحيــة، واكب

ــي )31%( مــن مســاحة العــراق، واصغرهــا بغــداد بمــا نســبته )1%( مــن مجمــوع مســاحة  ــي تشــكل حوال ــار الت االنب

العراق، الجدول رقم )1-1( يبين محافظات العراق ومساحاتها وتفاصيل اخرى.

جدول رقم  1.1 يبين مساحة المحافظات وعدد األقضية والنواحي التابعة لها حسب التحديث في نهاية تموز سنة 2019 4 

عدد النواحي **عدد األقضية **%المساحة كم 2المحافظة

37,3238.61031نينوى

9,6792.2416كركوك

17,6854.1623دياىل

137,80831.71123األنبار

4,5551.01233بغداد

5,1191.2719بابل

5,0341.267كربالء

17,1533.9919واسط

24,3635.61127صالح الدين

28,8246.6412النجف

8,1531.91316القادسية

2  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب االول االحوال الطبيعية ، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

3  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

4  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب االول االحوال الطبيعية ، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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51,74011.9912المثنى

12,9003.01523ذي قار

16,0723.7716ميسان 

19,0704.4916البصرة

اقليم كردستان

6,5531.5726دهوك

17,0233.91661السليمانية

15,0743.5941أربيل

434,12899.8165421االجمالي 

9240.2المياه االقليمية

435,052100.0165421اجمالي العراق

المصدر : * المساحات من وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمساحة

** اعداد التقسيمات االدارية )االقضية والنواحي( من الجهاز المركزي لالحصاء/ مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة

والعــراق غنــي بمصــادره المائيــة حيــث تجــري عــىل اراضيــه العديــد مــن االنهــار اهمهــا واطولهــا نهــري 

دجلة والفرات، الجدول رقم )2-1( يبين أنهار العراق واطوالها . 

جدول رقم  2.1 يبين أطوال االنهار الواقعة ضمن أراضي جمهورية العراق 5

الطول بالكيلومتر*اسم النهر

1,290دجلة 

230الزاب الكبير )االعىل(

250الزاب الصغير)األسفل(

150العظيم

300دياىل

1,015الفرات

565المصب العام 

190شط العرب

110مهرب الفرات الفيضاني

60نهر الصليبان

80مهرب كميت الفيضاني

90نهر ميسان

238مشروع ماء البصرة

90شط البصرة

150الغراف

* المصدر : وزارة الموارد المائية / الهيئة العامة للمساحة 

5  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب االول االحوال الطبيعية ، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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العــراق بلــد كبيــر المســاحة واالمتــداد الجغرافــي لــذا نجــد ان مناخــه متبايــن؛ فتختلــف درجــات الحــرارة 

بيــن مدينــة واخــرى، فمثــال فــي العاصمــة بغــداد تتــراوح معــدالت درجــة الحــرارة الدنيــا )9.5 ˚م( والقصــوى )34.9 

ــك  ــا )8.5 ˚م(، والقصــوى )34.5 ˚م( ، وكذل ــا به ــغ معــدالت درجــات الحــرارة الدني ــة الموصــل فتبل ــا مدين ˚م(، ام

يختلــف المعــدل العــام للرطوبــة النســبية حســب المدينــة ويتــراوح مــا بيــن )24%( اىل )79%( ، الجــدول رقــم )1-3( 

يعطي المزيد من التفاصيل حول معدالت درجات الحرارة والرطوبة النسبية.

جدول رقم  ٣.1 يبين المعدالت العامة لدرجات الحرارة )بالمقياس المئوي( والرطوبة النسبية )%( ألهم المدن 

الرئيسية حسب الشهر 6 

الشهر/ 

المحافظة

البصرةالرطبةالموصلبغداد

المعدل العام 

للحرارة

بالمقياس 

المئوي

المعدل العام  

للرطوبة 

النسبية

%

المعدل العام 

للحرارة

بالمقياس 

المئوي

المعدل العام  

للرطوبة 

النسبية

%

المعدل العام 

للحرارة

بالمقياس 

المئوي

المعدل العام  

للرطوبة 

النسبية

%

المعدل العام 

للحرارة

بالمقياس 

المئوي

المعدل العام  

للرطوبة 

النسبية

%

9.5726.9797.37012.373كانون الثاني

12.1618.9749.56014.765شباط

16.65012.96813.45219.157اذار

22.54318.06319.24324.950نيسان

28.63224.74424.63431.042ايار

32.72431.12828.82834.237حزيران

34.92434.52531.32735.736تموز

34.22633.62738.52835.326اب 

30.43328.63227.83032.127ايلول

24.34021.44621.94126.833تشرين االول

16.25713.46514.05519.562تشرين الثاني

10.9708.5799.06913.772كانون االول

مالحظة :عدد سنوات المعدل العام )04( سنة ، باستثناء المعدالت للبصرة فهي )06( سنة  . 

المصدر : وزارة النقل / الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي

1 .2  السكان والقوى العاملة 

يبلــغ عــدد ســكان العــراق حوالــي )39.128( مليــون نســمة حســب تقديــرات ســنة )2019( جــدول رقــم )1-4( ، 

وهــو الدولــة الرابعــة االكبــر عربيــا مــن حيــث عــدد الســكان، ويتــوزع الســكان عــىل محافظاتــه، ويبلــغ نســبة عــدد 

ســكان محافظــة بغــداد )21.17 %( مــن مجمــوع الســكان الكلــي، بينمــا يبلــغ نســبة عــدد ســكان محافظــة المثنــى 

)2.16%( ، وتشــكل نســبة ســكان  اقليــم كردســتان حوالــي )13.86%( مــن عــدد ســكان العــراق، واكثرهــم بمــا نســبته 

)5.64%( يتواجدون في محافظة السليمانية جدول رقم )1-5( . 

يعيــش حوالــي )70%( مــن نســبة الســكان فــي المناطــق الحضريــة مــن العــراق، و )30%( مــن الســكان فــي 

المناطق الريفية من جمهورية العراق .

ويعتبــر شــعب العــراق مــن الشــعوب الفتيــة حيــث ان اعمــار )67.89%( مــن الســكان اقــل مــن 30 عامــا، 

وما نسبته )4.97%( ستين عاما فاكثر كما هو واضح بالجدول رقم )1-6(.

6  المرجع السابق
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 جدول رقم  4.1 يبين عدد سكان العراق للسنوات 1986 -2019 )بااللف(7

مجموعاناثذكورالسنة

19868,2837,82716,110

201718,76418,37637,140

* 201819,26118,86338,124

*201919,76819,36039,128

* السنوات  2018 - 2019 ) تمثل االسقاطات السكانية(. 

جدول رقم  5.1 يبين توزيع السكان حسب المحافظات لسنة 2009 8

نسبة عدد السكان %مجموع السكانالمحافظة

3,106,9489.81نينوى

1,325,8534.19كركوك

1,371,0354.33دياىل

1,483,3594.68األنبار

6,702,53821.17بغداد

1,729,6665.46بابل

1,013,2543.20كربالء

1,150,0793.63واسط

1,337,7864.22صالح الدين

1,221,2283.86النجف

1,077,6143.40القادسية

683,1262.16المثنى

1,744,3985.51ذي قار

922,8902.91ميسان 

2,405,4347.60البصرة

27,275,20886.14مجموع 15 محافظة

اقليم كردستان

1,532,0814.84أربيل

1,072,3243.39دهوك

1,784,8535.64السليمانية

4,389,25813.86مجموع محافظات االقليم

31,664,466100.00المجموع الكلي للعراق

7  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

8  المرجع السابق
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جدول رقم  6.1 يبين اسقاطات سكان العراق حسب فئات العمر والجنس لسنة 2019 9

النسبة المئويةمجموعاناثذكورفئات العمر

4-02,947,2142,793,7555,740,96914.67

9-52,750,5102,589,2375,339,74713.65

14-102,458,1552,294,7864,752,94112.15

19-152,156,7912,037,8144,194,60510.72

24-201,883,9821,738,7063,622,6889.26

29-251,477,6551,436,7322,914,3877.45

34-301,293,9001,331,5102,625,4106.71

39-351,102,866116,2752,265,6205.79

44-401,039,9891,053,8792,093,8685.35

49-45768,587791,4041,559,9913.99

54-50453,172564,3301,017,5022.60

59-55515,182539,1241,054,3062.69

64-60354,795387,782742,5771.90

69-56233,545243,306476,8511.22

74-70152,371153,330305,7010.78

79-7580,25696,704176,9600.45

80%99,354144,412243,7660.62

19,768,32419,359,56539,127,889100.00المجموع

جدول رقم  7.1 يبين المؤشرات الديموغرافية الكلية لجمهورية العراق 10

القيمةالمؤشر

69.8%نسبة السكان الحضر

30.2%نسبة السكان الريف

4.05%نسبة السكان اقل من 15 سنة

5%نسبة السكان اكثر من 60 سنة

2.5%معدل النمو السكاني للعراق

71.5توقع الحياة لكال الجنسين عند الوالدة 

20.8العمر الوسيط للسكان 

9  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط.

10  الموجز االحصائي لمحافظات العراق لعام 2018، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط.
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1 .3  البطالة 

يبلــغ معــدل البطالــة الكلــي فــي العــراق )10.8%( ، وفــي الحضــر مــا نســبته )11.5%(، وتشــكل نســبة البطالــة 

)24.6%( لالنــاث فــي الحضــر، ونســبة )8.76%( للذكــور، وفــي الريــف تبلــغ نســبة البطالــة الكليــة )8.75%( فــي حيــن 

انها لالناث )14.3%( وللذكور )%7.71(.

 وبالنســبة للمحافظــات تبلــغ نســبة البطالــة االعــىل )17.06%( فــي محافظــة ميســان، واقلهــا فــي محافظــة 

دياىل بنسبة )5.86%(، الجدول رقم )8-1( يبين بعض التفاصيل لذلك.

ــة  ــي محافظ ــن )10.22%( ف ــا بي ــة م ــبة البطال ــراوح نس ــتان تت ــم كردس ــي اقلي ــه ف ــا ان ــدول ايض ــن الج ويبي

ــا  ــل، اىل م ــة اربي ــي محافظ ــن )22.41%( ف ــا بي ــاث م ــراوح لالن ــوك، وتت ــة ده ــي محافظ ــليمانية، و)16.61%( ف الس

ــي  ــليمانية و )12.84%( ف ــة الس ــي محافظ ــن )6.01%( ف ــراوح بي ــور تت ــوك، وللذك ــة ده ــي محافظ ــبته )43.65%( ف نس

محافظة دهوك.

يبلــغ معــدل النشــاط االقتصــادي المنقــح مــا معدلــه )43.15%( فــي عمــوم العــراق، وبنســبة )14.55%( لالنــاث، 

ــان  ــة ميس ــي محافظ ــه ف ــبة )27.01%(، واقل ــل بنس ــة باب ــي محافظ ــاث ف ــبة لالن ــاله بالنس ــور، واع و )72.09%( للذك

بنســبة )4.43%(، امــا فــي كردســتان فتتــراوح نســبة المشــاركة االقتصاديــة المنقحــة مــا بيــن )39.28%( فــي محافظة 

دهــوك، اىل مــا نســبته )47.46%( فــي محافظــة اربيــل، واعالهــا لالنــاث فــي محافظــة اربيــل ايضــا بنســبة )%21.27(، 

واقلها في محافظة دهوك بنسبة )9.71%( كما هو واضح بالجدول رقم )1-9( . 

جدول رقم  8.1 يبين معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2016 11

المحافظة

معدل البطالة %

المجموع الكليريفحضر

مجموعانثىذكرمجموعانثىذكرمجموعانثىذكر

..................نينوى

5.6121.418.3414.3836.2717.327.2123.529.92كركوك

35523.807.152.8814.244.093.2220.395.68دياىل

..................األنبار

7.7820.3210.155.7214.987.147.5519.859.83بغداد

5.4530.2911.003.675.834.314.5215.127.32بابل

4.0727.707.335.3928.186.594.5027.777.10كربالء

10.052702113.188.412.187.099.4116.4610.78واسط

صالح 
الدين

10.8021.9813.155.5622.088.468.1122.0710.79

5.6737.879.628.6713.489.246.4831.419.51النجف

8.1936.7613.708.6213.539.238.3729.5511.86القادسية

8.5422.5110.5419.664.6618.9714.0118.5914.46المثنى

16.1026.0117.398.3431.669.6713.4927.0014.92ذي قار

20.5815.6320.235.730.005.6317.2014.6817.06ميسان

10.2223.8411.7813.2323.9614.9710.7723.8712.39البصرة

11  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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            اقليم كردستان

12.8841.3816.8012.7358.9815.9512.8443.6516.61دهوك

10.5020.3312.7414.2235.4518.8411.0422.4113.62أربيل

103.535.493.976.0126.6610.22..5.2529.0084السليمانية

8.7624.6011.507.7114.308.758.4922.2210.82المجموع

المصدر : مسح تقييم االمن الغذائي والهشاشة لالسرة في العراق لسنة 6102

جدول رقم  9.1 يبين معدل النشاط األقتصادي المنقح للسكان بعمر 15 سنة فأكثر حسب المحافظة والجنس لسنة 2016 12

معدل النشاط االقتصادي المنقح %

المجموع الكليالمحافظة

مجموعانثىذكر

......نينوى

69.5012.6239.76كركوك

70.4711.7841.09دياىل

......األنبار

73.5616.3044.57بغداد

75.0127.0151.02بابل

71.999.1940.81كربالء

73.3217.2144.93واسط

67.4715.3340.81صالح الدين

72.4910.4842.11النجف

67.4313.5540.73القادسية

67.057.2937.16المثنى

68.288.3038.64ذي قار

70.484.4337.85ميسان

76.7410.9443.98البصرة

اقليم كردستان

68.259.7139.28دهوك

74.3021.2747.46أربيل

71.2317.3543.64السليمانية

72.0914.5543.15المجموع

12  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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وتبلــغ نســبة العمالــة الناقصــة فــي العــراق )28.7%(، كمــا تبلع نســبة عمالــة االطفــال عمومــا )5.8%( اال ان اعالها 

فــي محافظــة صــالح الديــن بنســبة )11.7%(، كمــا يبلــغ معــدل بطالــة الشــباب )15-24 ســنة( )30.0%(، وبمــا نســبته )%59.1( 

في محافظة ذي قار، وتتراوح بين )20.4-32.5%( في اقليم كردستان، كما هو موضح بالجدول رقم )1-10(.

جدول رقم  10.1 يبين معدل العمالة الناقصة ونسبة عمالة االطفال ومعدل بطالة الشباب حسب المحافظة لسنة 2008 1٣

معدل العمالة الناقصة %المحافظة
نسبة عمالة االطفال )6-14( سنة 

%
معدل بطالة الشباب )24-15( 

سنة %

33.73.541.9نينوى

29.76.029.6كركوك

24.03.433.1دياىل

38.45.925.7األنبار

25.98.223.2بغداد

48.311.520.3بابل

23.24.627.9كربالء

48.49.922.1واسط

28.211.728.7صالح الدين

22.54.227.0النجف

25.910.926.6القادسية

35.93.638.4المثنى

25.31.359.1ذي قار

30.93.437.7ميسان

17.42.140.0البصرة

       اقليم كردستان

19.41.432.5دهوك

15.73.123.4أربيل

21.43.920.4السليمانية

28.75.830.0المجموع

المصدر : نتائج مسح التشغيل والبطالة لسنة 002

ويبين الجدول رقم )11-1( بعض المؤشرات العامة للبطالة وعمالة االطفال الكلية كما هي في العراق لسنة 2016 

جدول رقم  11.1 يبن مؤشرات التشغيل والبطالة لسنة 2016 14

سنة 2016 *مؤشرات التشغيل والبطالة

10.8معدل البطالة لالعمار 15+

ص20.1 معدل بطالة الشباب لالعمار )15-24(/ذكور

13  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

ات الرئيسية، التشغيل والبطالة، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط 14   المؤ�ش
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38.0 معدل بطالة الشباب لالعمار )15-24( /اناث 

22.7 معدل بطالة الشباب لالعمار )15-24(/ اجمالي 

43.2معدل النشاط االقتصادي 15+

3.4معدل عمالة االطفال لالعمار )6-14(/ذكور 

2.0معدل عمالة االطفال لالعمار )6-14(/ اناث

2.7معدل عمالة االطفال لالعمار )6-14(/ اجمالي 

*نتائج مسح تقويم االحالة التغذوية والهشاشة لالسرة في العراق لسنة  2016  

المعاقين :

يبلــغ عــدد المعاقيــن فــي العــراق حوالــي )1,178,811( شــخصا، يتوزعــون عــىل المحافظــات العراقيــة، اقلهــم 

نســبة يعيشــون فــي محافظــة ميســان ونســبتهم )3.1%( ، فــي حيــن تبلــغ نســبتهم فــي محافظــة بغــداد )%27.4(، 

ــه العمــل بمهــن البيــع والخدمــات مــا نســبته )36.8%( منهــم، حيــث  وتبلــغ نســبة مــن يعمــل منهــم او ســبق ل

يشــكل الذكــور نســبة )37.1%( واالنــاث )29.1%(، يلــي ذلــك مهــن الحرفيــون بمــا نســبته )16.4%(، والعامليــن بالمهــن 

االولية بنسبة )16.1%(، الجدوالن رقم )12-1( ورقم )13-1( يبينان بعض التفاصيل المتعلقة بذلك.

جدول رقم  12.1 يبين أعداد  ونسب المعاقين حسب المحافظة لسنة 2016 15

النسبة المئويةالمجموعالمحافظة

....نينوى

51,0604.3كركوك

54,9564.7دياىل

....األنبار

323,52927.4بغداد

113,2169.6بابل

85,2117.2كربالء

66,2235.6واسط

4.0صالح الدين  47,202

66,6695.7النجف

81,7606.9القادسية

38,7973.3المثنى

78,9516.7ذي قار

36,4343.1ميسان

134,74311.4البصرة

                 اقليم كردستان

....دهوك

....أربيل

....السليمانية

1,178,811100المجموع

المصدر : المسح الوطني لالعاقة لسنة 6102 ، لم يتم تنفيذ المسح في محافظات اقليم كردستان ونينوى واالنبار .

15  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني التعداد العام للسكان والمساكن، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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جدول رقم  1٣.1 يبين التوزيع النسبي للمعاقين العاملين والذين سبق لهم العمل حسب المهن الرئيسية والجنس لسنة 2016 16

مجموع %انثى %ذكر %المهن

2.80.02.7مهن القوات المسلحة

0.30.00.3المدراء

6.126.06.8االختصاصيون

3.93.03.9الفنيون ومساعدو االختصاصيين

1.58.71.8الموظفون المكتبيون

37.129.136.8عاملو البيع والخدمات

3.50.03.4العاملون الماهرون في الزراعة والغابات والصيد

16.221.016.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

12.30.811.9مشغلو المصانع واالالت وعمال التجميع

16.311.316.1المهن االولية

100.0100.0100.0المجموع

المصدر : المسح الوطني لالعاقة لسنة 2016.

1 .4  االحصاء الصناعي

ــم،  ــة له ــل منتج ــرص عم ــاد ف ــي اليج ــاع الصناع ــىل القط ــراق ع ــي الع ــن ف ــن العاملي ــد م ــد العدي يعتم

ويمكــن تصنيــف الصناعــات حســب عــدد العامليــن فيهــا اىل صناعــات كبيــرة )والتــي يعمــل بهــا اكثــر مــن 30 

عامال(، والمتوسطة والتي يعمل بها ما بين )10-29عامال( والصغيرة والتي يعمل بها اقل من )10 عاملين(.

ويبيــن الجــدول رقــم )14-1( ان مجمــوع عــدد منشــات القطــاع الصناعــي تبلــغ )27,215( منشــأة، تشــكل المنشــآت 

الصغيــرة مــا نســبته )96.7%( منهــا، ويشــتغل مــا نســبته )61.2 %( مــن العامليــن فــي بالقطــاع الصناعــي بالمنشــات 

صناعية كبيرة. 

جدول رقم   14.1 يبن عدد المنشات الصناعية حسب حجمها وعدد العاملين ونسبهم بها 17

حجم المنشأة
عدد 

المنشات*
%عدد المشتغلين%

متوسط االجر السنوي للمشتغل 

)بالمليون دينار(

61.211.4%2.5135,629%670المنشآت الصناعية الكبيرة )2019( 

1.26.4%0.72,624%198المنشآت الصناعية المتوسطة)2018(

37.65.5%96.783,375%25,747المنشآت الصناعية الصغيرة )2018(

* البيانات ال تتضمن اقليم كوردستان

تتــوزع منشــات القطــاع الصناعــي الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص بشــكل رئيســي، ثــم فــي القطــاع الحكومي، 

فالقطــاع العــام، واخيــرا القطــاع المختلــط، اال ان عــدد العامليــن فــي منشــات القطــاع العــام هــم االكثــر حيــث 

يبلــغ )55793( شــخصا، ثــم فــي القطــاع الحكومــي فالقطــاع الخــاص واخيــرا المختلــط كمــا هــو واضــح بالجــدول 

رقم )1-15(.

16  المرجع السابق

17  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الرابع، االحصاءات الصناعية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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جدول رقم  15.1 يبين عدد المنشات الصناعية الكبيرة حسب القطاعات وعدد المشتغلين لسنة 2018  18

%المشتغلون%عدد المنشاتالقطاع

29.7%5.234,068%31حكومي

48.6%4.755,793%28عام

1.7%1.01,897%6مختلط

19.9%89.222,842%535خاص

100%100.0114,762%600مجموع

المالحظات:  ال تتضمن االرقام اعاله نشاط استخراج النفط.

وبالنظــر للمنشــات الصناعيــة الكبيــرة نجــد ان مــا نســبته )49.2%( منهــا تقــع ضمــن تصنيــف صناعــة منتجات 

المعــادن، وان مــا نســبته )0.2%( ضمــن تصنيــف صناعــة دبــغ وتهيئــة الجلــود، ونجــد ان نســبة العامليــن الذكــور فــي 

قطــاع صناعــة الفلــزات القاعديــة يشــكل مــا نســبته )100%( ، فــي حيــن ان نســبة الذكــور تبلــغ )63.8%( في قطــاع صناعة 

ومنتجــات الــورق، ونجــد ان نســبة االنــاث االعــىل تعمــل ضمــن قطــاع المنســوجات بنســبة )37.2%( . ونجد ما نســبته 

)20.8 %( مــن مجمــوع العامليــن فــي الصناعــات الكبيــرة يعملــون فــي قطــاع صناعــة منتجــات المعــادن، الجــدول رقــم 

)16-1( يعطي المزيد من التفاصيل حول اعداد المنشات واعداد العاملين وجنسهم  ونسبهم المئوية.

جدول رقم  16.1 يبين عدد المنشآت الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون فيها حسب الصناعة لسنة 2018 19

نوع الصناعة
عدد 

المنشات
%

المشتغلون

%مجموع%اناث%ذكور

انشطة اخرى للتعدين واستغالل 

المحاجر
20.322288.13011.92520.22

18230.39,95586.91,50613.111,4619.99صناعة المواد الغذائية

264.33,33897.6822.43,4202.98صناعة المشروبات

30.52,24762.81,33237.23,5793.12صناعة المنسوجات

20.32,92569.81,26530.24,1903.65خياطة المالبس ، تهيئة وصبغ الفراء

دبغ وتهيئة الجلود ، صناعة حقائب 

األمتعة وحقائب اليد والسروج 

واألعنة واألحذية

10.21,71764.893235.22,6492.31

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 

والفلين باستثناء األثاث ، صناعة 

األصناف المنتجة من القش ومواد 

الضفر

20.33096.813.2310.03

20.34463.82536.2690.06صناعة الورق ومنتجات الورق

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 

االعالم المسجلة
91.553272.521228.97340.64

صناعة فحم الكوك والمنتجات 

النفطية المكررة
284.718,51786.62,87613.421,39318.64

111.87,96897.12412.98,2097.15صناعة المواد المنتجات الكيميائية

18  المرجع السابق

19  المرجع السابق
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صنع المنتجات الصيدالنية 

االساسية والمستحضرات 

الصيدالنية

50.84,20893.23086.84,5163.94

111.82,92996.21173.83,0462.65صنع منتجات المطاط واللدائن

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 

االخرى
29549.221,91491.61,9998.423,91320.84

20.393100.000.0930.08صناعة الفلزات القاعدية

صناعة منتجات المعادن المركبة 

باستثناء المكائن والمعدات
30.53,45890.63609.43,8183.33

81.38,51783.41,70016.610,2178.90صناعة االجهزة الكهربائية

وصناعة االالت والمعدات غير 

المصنفة بمحل اخر
30.56,534642.548347.57,0170.89

20.35,44790.65649.46,0115.24صناعة المركبات ذات المحركات

صناعة االثاث وصناعة منتجات 

غيرمصنفة بمحل اخر
30.510572.93927.11440.13

600100.0100,70087.714,07212.3114,762100.00المجموع العام

*البيانات التتضمن محافظات اقليم كردستان

اقليم كردستان

تبلــغ عــدد المنشــات الصناعيــة الكبيــرة فــي اقليم كردســتان )132( منشــاة يعمــل بهــا )12,737( عامــال ، )%27.3( 

مــن هــذه المنشــات تعمــل فــي قطــاع صناعــة المنتوجــات الغذائيــة، فــي حيــن ان مــا نســبته )24.6%( مــن مجمــوع 

العاملين في الصناعات الكبيرة يعملون في قطاع  صناعة الفلزات القاعدية كما هو مبين بالجدول رقم )1-17(.

جدول رقم  17.1 يبين عدد المنشآت الصناعية الكبيرة القليم كردستان وعدد المشتغلين وأجورهم القليم كردستان 

حسب الصناعة لسنة 2018 )الف دينار (20

نوع الصناعة
عدد 

المنشات
االجور والمزايا%عدد المشتغلين%

3627.32,07516.322,715,539صناعة المنتوجات الغذائية

96.87475.99,829,188صناعة المشروبات

10.8620.5626,560صناعة منتجات التبغ

43.01931.51,038,398صناعة المنسوجات

10.8850.7641,000صناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا األثاث 

43.03712.95,824,276صناعة الورق ومنتجاته

43.04933.95,939,745الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة

1914.46184.96,895,145صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

43.03402.73,098,346صناعة المواد المنتجات الكيميائية

20  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الرابع، االحصاءات الصناعية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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صنع المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية 

ومنتجات النباتات الطبية 
21.55974.78,121,846

75.34383.44,182,432صنع منتجات المطاط واللدائن

1511.42,86622.551,291,467صناعة منتجات المعادن الالفلزية االخرى

1612.13,13024.633,001,012صناعة الفلزات القاعدية )صناعة المعادن االساسية(

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء المكائن 

والمعدات
43.02341.82,221,937

21.5660.5462,680صناعة االجهزة الكهربائية

10.8780.6558,240صناعة االالت والمعدات غير المصنفة بمحل اخر

صناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في 

موضع اخر
32.33442.72,680,885

132100.012,737100.0159,740,696المجموع العام

يعمــل فــي قطــاع الكهربــاء فــي العــراق )94,673( شــخصا، وفــي قطــاع المــاء )39,378( شــخصا، كمــا يبيــن 

الجــدول رقــم )18-1(. ويعمــل فــي قطــاع التشــييد والبنــاء فــي القطــاع الخــاص )36,379( شــخصا، وفــي القطــاع 

العــام ) 14,913( شــخصا نســبة العمــال منهــم )70%( ، ونســبة المهندســين واالدارييــن )5%( و )3%( بالترتيــب، وكمــا 

هــو مبيــن بالجدوليــن رقــم )19-1( والجــدول رقــم )20-1(، ولــم تتوفــر احصائيــات متكاملــة تبيــن اعــداد العامليــن فــي 

القطاعات كافة بما فيها القطاع العام او الحكومي او الخاص.

جدول رقم  18.1 يبين المشتغلون في قطاعي الكهرباء و الماء واألجور والمزايا وقيمة اإلنتاج وقيمة المستلزمات 

لسنة  2018) مليون دينار( 21

قيمة المستلزماتقيمة االنتاجاالجور والمزاياعدد المشتغلينالقطاع

94,6731,119,750108,903,61111,781,033الكهرباء

39,378249,88578,83088,543الماء

جدول رقم  19.1 يبين عدد العاملين في القطاع الخاص في التشييد والبناء حسب أصنافهم  لسنة 2018 22

المجموععمال ماهرينعمال شبه ماهرينعمال غير ماهرينالسنة

201829,7782,5294,07236,379

جدول رقم  20.1 يبين عدد العاملين في أبنية وإنشاءات القطاع العام لسنة 2018 2٣

النسبة المئوية  السنة / 2018اصناف العاملين

5 %765المهندسون

70%10,456العمال

3%515االداريون

3%505الحراس وعمال الخدمات

18%2,671اخرون

100%14,912المجموع

21  المجموعة االحصائية 2019-2018، الباب الرابع، االحصاءات الصناعية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

22  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الخامس، احصاءات البناء والتشييد، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

23  المرجع السابق
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1 .5  االحصاءات النفطية 

تعتبــر احتياطــات النفــط فــي العــراق خامــس اكبــر احتياطــات نفطيــة فــي العالــم وتبلــغ حوالــي )140( مليــار 

برميــل، ويعتبــر العــراق ثانــي اكبــر منتــج للنفــط الخــام فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول )اوبــك(، بمتوســط 

انتــاج 4.6 مالييــن برميــل يوميــا فــي الظــروف الطبيعيــة )2021(، وتعتمــد العــراق عــىل ايــرادات النفــط لتمويــل مــا 

يصــل اىل )92%( مــن نفقــات الدولــة، وحســب االحصــاءات المتوفــرة للعــام )2017( بلــغ معــدل االنتــاج )4.2( مليــون 

برميــل يوميــا بزيــادة مســتمرة منــذ العــام 2003، وبلغــت الصــادرات النفطيــة لنفــس الســنة )2017( )3.03( مليــون 

برميل يوميا، الجدول رقم )21-1(  يبين انتاج وصادرات النفط للسنوات الخمس االخيرة .

جدول رقم  21.1 يبين انتاج وصادرات النفط الخام للسنوات 201٣ – 2017 24

السنة
اجمالي االنتاج النفطي السنوي 

)مليون طن متري*(
المعدل اليومي لالنتاج )مليون 

برميل/يوم(

المعدل اليومي للتصدير )مليون 

برميل / يوم(

2013150,5602,9802,390

2014153,4193,2352,516

2015171,7433,746-

2016206,0984,1673,302

2017208,5434,2283,309

*الطن المتري = 7.4 برميل

كميات وقيم النفط الخام المصدر استنادا اىل االرقام المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط.

كمــا ينتــج العــراق الغــاز ويســتهلك جــزًء منــه لســد احتياجاتــه، ويبيــن الجــدول التالــي  رقــم )22-1( كميــات 

انتاج الغاز والكميات المستهلكة.

جدول رقم  22.1 يبين كميات الغاز الطبيعي المنتج والمستهلك والمحروق في العراق للسنوات 201٣- 2017 )مليون 

متر مكعب قياسي(25

نسبة االستثمار %المحروقالمستهلكالمنتجالسنة

201321,3868,95412,43242

201422,3648,98113,38340

201524,5138,85115,66236

201629,32611,61217,71440

201729,87013,23116,63944

لمصدر : وزارة النفط

ويقــوم العــراق بتكريــر النفــط لالســتعمال داخــل العــراق بمعــدل يصــل اىل )512( الــف برميــل يوميــا، او 

)187( مليون برميل سنويا، والجدول التالي رقم )23-1( يبين كميات النفط المكررة بالسنوات االخيرة.

24  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثامن عشر، االاحصاءات النفطية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

25  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثامن عشر، االاحصاءات النفطية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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جدول رقم  2٣.1 يبين كمية النفط الخام المصفاة ) المكررة(  للسنوات 201٣ – 2017 26

المعدل اليومي  )الف برميل/يوم(الكمية المصفاة - المكررة  )مليون برميل(السنة

2013219.8602.3

2014180.5495

2015151.6415

2016154.7423

2017187512

المصدر : وزارة النفط

1 .6  اإلحصاءات اإلجتماعية

تبلــغ اعــداد العمــال المشــمولين بالضمــان االجتماعــي حســب مــا هــو مســجل بالعــام )2018( )224,352( 

ــي  ــن فــي القطــاع الخــاص والتعاون ــغ عــدد العمــال المتقاعدي ــم )24-1(، ويبل شــخصا كمــا هــو فــي الجــدول  رق

والمختلــط )16,480( شــخصا كــم يبيــن الجــدول رقــم )25-1( ، امــا عــدد المشــاريع الخاضعــة  الحــكام قانونــي العمــل 

والضمــان االجتماعــي فتبلــغ )66,222( مشــروعا كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )26-1( ، عــىل ان هــذه االرقــام قــد 

تبدو غير دقيقة لبلد يبغ تعداده السكاني اكثر من )39( مليون نسمة.

جدول رقم  24.1 يبين عدد العمال المشمولين بالضمان االجتماعي حسب القطاعات لسنة 2018 27

السنة

عدد العمال المضمونين

المجموعقطاع تعاونيقطاع مختلطقطاع خاص

2018217,0406,905407224,352

المصدر : دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

جدول رقم  25.1 يبين عدد العمال المتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني لسنة  2018 28

المجموعتقاعد العجز والعطلتقاعد خلفتقاعد شيخوخةالسنة

20188,0186,9671,49516,480

المصدر : دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

جدول رقم  26.1 يبين عدد المشاريع الخاضعة الحكام قانوني العمل والضمان األجتماعي لسنة 2018 29

السنة

المجموعقطاع تعاونيقطاع مختلطقطاع خاص

غير مضمونهمضمونهغير مضمونهمضمونهغير مضمونهمضمونه

201865,944-86-192-66,222

المصدر : دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

26   المرجع السابق

27  المجموعة االحصائية 2018-2019، الباب الثاني عشر، االحصاءات االجتماعية، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

28  المرجع السابق

29  المرجع السابق
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كمــا تشــير بيانــات الجهــاز المركــزي لالحصــاء ان عــدد االصابــات المســجلة فــي العــام )2016( هــي اصابــة 

واحدة ادت اىل وفاة واحدة  كما يبين الجدول رقم )1-27( .

جدول رقم  27.1 يبين عدد االصابات والوفيات موزعة حسب النشاط االقتصادي ونوع اإلصابة لسنة 2016 ٣0

عدد االصابات والوفيات 
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عدد المشاريع التي 

حدثت فيها االصابات 

والوفيات

----------

جروح

---------اصابة

---------وفاة

حروق

---------اصابة

----------وفاة

كسور 

ورضوض

----------اصابة

----------وفاة

بتر

1------1--اصابة

----------وفاة

تسمم 

واختناق

----------اصابة

----------وفاة

حشر 

ودهس

----------اصابة

----------وفاة

صعقة 

كهربائية

----------اصابة

----------وفاة

انوع اخرى

----------اصابة

1------1--وفاة

المصدر : دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

1 .7  مؤشرات احصائية اخرى 

تبيــن الجــداول التاليــة ذات االرقــام )28-1( اىل)32-1( مجموعــة أخــرى مــن المؤشــرات الرئيســة بجمهوريــة 

العراق،وهي كما يلي:

جدول رقم  28.1 يبين مؤشرات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لسنة  2018 ٣1

الوحدة 2018/MICS6 المؤشر

نسبة مئوية 3.6 الخصوبة - الخصوبة الكلية

30  المرجع السابق

31  المؤشرات الرئيسية، مؤشرات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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لكل 1000 26 وفيات االطفال- معدل وفيات االطفال دون الخامسة

لكل 1000 3 وفيات االطفال-وفيات االطفال

لكل 1000 23 وفيات االطفال- معدل وفيات االطفال الرضع

لكل 1000 8 وفيات االطفال- وفيات ما بعد حديثي الوالدة

لكل 1000 14 وفيات االطفال- وفيات حديثي الوالدة

نسبة مئوية 68.9 التعليم - معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء اليافعات والشابات

نسبة مئوية 91.6 التعليم- معدل االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي

نسبة مئوية 57.4 التعليم- معدل االلتحاق الصافي بالتعليم الثانوي

جدول رقم  29.1 يبين مؤشرات التجارة  الخارجية  لسنة 2019 ٣2

مؤشرات السنة / 2019

83,101 اجمالي الصادرات )مليون دوالر(

78,527 نفط خام

1309 منتجات نفطية

3265 منتجات سلعية

20903.3 اجمالي االستيرادات )مليون دوالر(

2774.7 منتجات نفطية

18128.6 منتجات سلعية

جدول رقم ٣0.1 يبين مؤشرات الحسابات القومية لسنة 2017  ٣٣

معدل التغيير السنوي )%(  السنة / 2017 المؤشرات

 الدخل القومي باالسعار الجارية)مليار دينار( 220905.6 18.5

 متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي )الف دينار( 5948 15.4

 الناتج المحلي  االجمالي باالسعار االساسية الجارية )ملياردوالر( 191 14.6

 متوسط نصيب الفرد من الناتج باالسعار الجارية )الف دوالر( 5.1 10.9

جدول رقم  ٣1.1 يبين المعدالت الحياتية لسنة  2020 

34 2020 35 2020 المعدالت الحياتية

25.8 30 معدل المواليد الخام بااللف )لكل الف من السكان(

4.4 5.4 معدل الوفيات الخام بااللف )لكل الف من السكان(

13.7 معدل وفيات حديثي الوالدة )0-28(يوم لكل )1000( والدة حية

18.5 معدل وفيات الرضع دون سنة لكل )1000( والدة حية

32  المؤشرات الرئيسية، التجارة، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

33  المؤشرات الرئيسية، الدخل القومي، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

34  التقرير االحصائي السنوي 2020، وزارة الصحة / البيئة ، جمهورية العراق

35  المؤشرات الرئيسية، الدخل القومي، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط
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23.6 معدل وفيات االطفال دون الخامسة لكل )1000( والدة حية

2.55 نسبة الزيادة الطبيعية للسكان %

2.55 نسبة معدل النمو  %

27.4 الوقت الالزم لمضاعفة السكان )سنة (

جدول رقم  ٣2.1 يبين مؤشرات اإلحصاءات الصحية لسنتي   2020-2019

قيمة 2020 36 قيمة المؤشر 9102 37 مــــؤشـــــــرات

- 286 عدد المستشفيات الحكومية

155 143 عدد المستشفيات األهلية

- 344 عدد العيادات الطبية الشعبية العاملة

- 226 عدد المراكز الصحية التخصصية

2,805 2,808 عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

- 34,879 ) E ، سريري D ، C ، B ، ) A مجموع حاالت اإلصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي لألنواع

346,920 - اعداد المالكات البشرية العاملة في المجال الصحي  )مع اقليم كوردستان(

38,865 - عدد االطباء الكلي 

9.68 - معدل طبيب / 10,000 نسمة 

14,003 - عدد اطباء االسنان  

3.49 - معدل طبيب / 10,000 نسمة 

22.5 - معدل ذوي المهن الصحية / 10000 نسمة

%7.57 - نسبة انفاق وزارة الصحة من االنفاق العام للدولة 

ــي )2021(  ــام الحال ــيقوم بالع ــط س ــوزارة التخطي ــع ل ــاء التاب ــزي لالحص ــاز المرك ــره ان الجه ــدر ذك ــا يج ومم

بمسح للقوى العاملة في العراق 38 بهدف :

- إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن العمالــة والبطالــة وبعــض الخصائــص األخــرى التــي تســاعد الباحثيــن 

والدارسين ومتخذي القرار لرسم  السياسات الخاصة بسوق العمل .

- توفيــر إحصــاءات عــن الســكان النشــطين إقتصاديــاً لخدمــة أغــراض تحليليــة متنوعــة وكأســاس 

للتخطيط اإلقتصادي واإلجتماعي .

 - التعــرف عــىل أهــم األســباب التــي تــؤدي بالمشــتغلين إىل الرغبــة بالبحــث عــن عمــل جديــد او بالعمــل 

اإلضافي او الرغبة بتغيير عملهم.

-  معرفة أهم األساليب والوسائل التي يتبعها العاطلون ألجل الحصول عىل فرصة عمل .

- رصد ظاهرة الموسمية في سوق العمل وتأثيراتها عىل مؤشرات التشغيل والبطالة

ــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء فــي  ــة ممــا يمكّ - الحصــول عــىل إحصــاءات حديثــة حــول مواضيــع العمال

36  التقرير االحصائي السنوي 2020، وزارة الصحة / البيئة ، جمهورية العراق

37  المؤشرات الرئيسية، مؤشرات البيئة، الجهاز المركزي لالحصاء، وزارة التخطيط

316=di?sliated/weiv/swen/qi.vog.pom//:sptth  38
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العــراق مــن احتســاب مؤشــرات دقيقــة عــىل الصعيــد الوطنــي، وعــىل صعيــد المحافظــات، وذلــك ألول مــرة 

ــن،  ــة مــن وزارات وباحثي ــات كاف ــاول مســتخدمي البيان ــا بمتن ــر مــن 10 ســنوات فــي العــراق، ووضعه ــذ أكث من

وطالب ومواطنين تفيدهم في عملهم اليومي وبرامج العمل المستقبلية.

ــا  ــة ووخصائصه ــوى العامل ــة بالق ــات المتعلق ــي البيان ــف ف ــب الضع ــح جوان ــي المس ــان يغط ــل ب ونأم

االجتماعية .
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2- تشريعات جمهورية العراق المحلية المتعلقة بالعمل
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ــة،  ــة المهني ــالمة والصح ــش، الس ــل، التفتي ــة بالعم ــراق ذات العالق ــة الع ــريعات جمهوري ــت تش تضمن

ــؤولياته؛  ــل ومس ــات العم ــل؛ عالق ــك مث ــم ذل ــي تنظ ــة الت ــكام القانوني ــن االح ــد م ــل العدي ــم ادارة العم وتنظي

ــال  ــم ، فالعم ــل ومنظماته ــاب العم ــا ، اىل اصح ــة واجهزته ــن الحكوم ــداء م ــة ابت ــراف المختلف ــات االط واجب

ومنظماتهــم ، وجــاءت هــذه األحــكام والبنــود موزعــة فــي العديــد مــن التشــريعات ابتــداًء مــن الدســتور، ومــن ثــم 

فــي القوانيــن وعــىل راســها قانونــي العمــل والتقاعــد والضمــان االجتماعــي، وايضــا فــي العديــد مــن التعليمــات 

والقــرارات التــي تصــدر عــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ، وكذلــك عــن المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة 

المهنيــة، والعديــد مــن الــوزارات او االدارات االخــرى والتــي تضمنــت احــكام تتعلــق باماكــن العمــل او العمــال 

وســالمتهم وصحتهــم كقانــون الدفــاع المدنــي، وقانــون الصحــة العامــة والعديــد مــن القوانيــن االخــرى، ولالحاطــة 

ــليط  ــا تس ــيتم هن ــد- س ــا - ان وج ــقها او تعارضه ــا وتناس ــة تكامله ــة ودرج ــريعات العراقي ــة للتش ــورة كامل بالص

الضــوء عــىل هــذه السلســة التشــريعية بمــا يختــص بمــا تتضمنتــه مــن بنــود واحــكام تتعلــق بحقــوق العمــل، 

وبظروف بيئة العمل )السالمة والصحة المهنية(، وبتفتيش العمل بشكل مباشر او غير مباشر.

2 .1  دستور جمهورية العراق 

نصــت بنــود واحــكام الدســتور العراقــي عــىل عــدة مواضيــع هامــة للتاســيس بحقــوق وعالقــات العمــل 

ــة تكفــل  ــود ان االســرة هــي اســاس المجتمــع، وان الدول ــة العــراق، ومــن اهــم مــا جــاء بهــذه البن فــي جمهوري

ــق  ــل، ح ــق العم ــددت ح ــا ح ــز، ايض ــدم التميي ــاواة وع ــزم بالمس ــيخوخة، وتلت ــة والش ــة والطفول ــة االموم حماي

التنظيــم النقابــي، ضمــان حريــة حركــة االيــدي العاملــة، وضمــان الصحــة والعــالج والضمــان االجتماعــي وخاصــة 

فــي حــاالت الشــيخوخة والعجــز، وحظــر العمــل القســري )الســخرة(، والعبوديــة وتجــارة العبيــد )الرقيــق(، واالتجــار 

بالنســاء واألطفــال وغيرهــا، وبذلــك تعتبــر هــذه البنــود كقواعــد أساســية عامــة للتشــريعات الفرعيــة )مــن قوانيــن 

ــواز  ــدم ج ــذه، وع ــتور ه ــود الدس ــي بن ــا ورد ف ــع م ــى م ــا يتماش ــكام م ــن االح ــن م ــات( لتتضم ــة وتعليم وانظم

مخالفتها بحال من االحوال، وفيما يلي بعض التفاصيل الهم هذه البنود الواردة بالدستور:-

2 .1 .1  الحقوق المدنية والسياسية

المادة )14(  

العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون تمييــزٍ بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو األصــل أو اللــون 

أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

المادة  )16( 

تكافؤ الفرص حٌق مكفوٌل لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

2 .1 .2  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

المادة  )22(

أوالً:- العمل حٌق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياًة كريمًة.

ثانيــاً:- ينظــم القانــون، العالقــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل عــىل أســٍس اقتصاديــة، مــع مراعــاة قواعــد 

العدالة االجتماعية.

ــك  ــم ذل ــا، وينظ ــام إليه ــة، أو االنضم ــادات المهني ــات واالتح ــيس النقاب ــق تأس ــة ح ــل الدول ــاً:- تكف ثالث

بقانون.

المادة  )24(  

تكفــل الدولــة حريــة االنتقــال لأليــدي العاملــة والبضائــع ورؤوس األمــوال العراقيــة بيــن األقاليــم 

والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
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المادة  )29(  

أوالً:-  

 أ- األسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة عىل كيانها وقيمها الدينية واألخالقية والوطنية.

 ب- تكفــل الدولــة حمايــة األمومــة والطفولــة والشــيخوخة، وترعــى النشــئ والشــباب، وتوفــر لهــم الظــروف 

المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ــي  ــن حــٌق عــىل أوالدهــم ف ــم، وللوالدي ــة والتعلي ــة والرعاي ــي التربي ــألوالد حــٌق عــىل والديهــم ف ــاً:- ل ثاني

االحترام والرعاية، والسيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة.

ثالثاً:- يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيلة بحمايتهم.

المادة   )30(  

أوالً:- تكفــل الدولــة للفــرد ولألســرة ـ وبخاصــة الطفــل والمــرأة ـ الضمــان االجتماعي والصحــي، والمقومات 

األساسية للعيش في حياٍة حرٍة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن المالئم.

ثانيــاً:- تكفــل الدولــة الضمــان االجتماعــي والصحــي للعراقييــن فــي حــال الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز 

ــة، وتعمــل عــىل وقايتهــم مــن الجهــل والخــوف والفاقــة، وتوفــر لهــم  عــن العمــل أو التشــرد أو اليتــم أو البطال

السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة  )31(

أوالً:- لــكل عراقــي الحــق فــي الرعايــة الصحيــة، وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة، وتكفــل وســائل الوقايــة 

والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

المادة  )32( 

ترعــى الدولــة المعاقيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة، وتكفــل تأهيلهــم بغيــة دمجهــم فــي المجتمــع، وينظم 

ذلك بقانون.

المادة  )33(  

أوالً:- لكل فرد حق العيش في ظروٍف بيئيٍة سليمة.

المادة  )34( 

أوالً:- التعليــم عامــٌل أســاس لتقــدم المجتمــع وحــٌق تكفلــه الدولــة، وهــو إلزامــٌي فــي المرحلــة االبتدائيــة، 

وتكفل الدولة مكافحة األمية.

2 .1 .3  الحريات

المادة   )37( 

أوالً:- أ- حرية اإلنسان وكرامته مصونٌة.

ــاء  ــار بالنس ــرم االتج ــق(، ويح ــد )الرقي ــارة العبي ــة وتج ــخرة(، والعبودي ــري )الس ــل القس ــرم العم ــاً:- يح ثالث

واألطفال، واالتجار بالجنس.

المادة )117( 

اوالً: يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً . 
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2 .2  قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )8( لسنة 2006 )باستثناء كوردستان(

صــدر هــذا القانــون مــن اجــل تاســيس هيكليــة جديــدة لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة واســتغالل 

ــن  ــا يؤم ــل بم ــم العم ــوزارة وتنظي ــس ال ــكيل مجل ــادة تش ــه واع ــن وج ــىل احس ــرية ع ــة والبش ــات المادي الطاق

تحسين الخدمات ورفع كفاءة االداء ، وفيما يلي اهم ما تضمنه من مواد وبنود:

التأسيس

تؤســس وزارة تســمى )وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة( ويمثلهــا وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة او 

من يخوله .

المهام

يهدف هذا القانون اىل ما ياتي :-

تجســيد القيمــة االنســانية للعمــل باعتبــاره ركنــا اساســيا فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة - 

واعتباره حقا وواجبا وطنيا.

ــات -  ــلم الدرج ــن س ــرة م ــة العاش ــىل للدرج ــد االع ــن الح ــل ع ــا اليق ــور بم ــى لالج ــد االدن ــد الح تحدي

الوظيفية للموظفين. 

نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال واإلدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي .- 

تامين الضمان االجتماعي لجميع العمال .- 

تعميــق الوعــي الخــاص بالســالمة المهنيــة فــي مجــال العمــل بمــا يكفــل حمايــة العامــل مــن االمراض - 

المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة االلة والمحافظة عىل االنتاج.

نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل .- 

توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه .- 

ــل -  ــىل العم ــن ع ــر القادري ــراء غي ــاعدات للفق ــم المس ــق تقدي ــن طري ــر ع ــرة الفق ــىل ظاه ــاء ع القض

وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خالل دعمهم إلقامة مشاريع إنتاجية صغيرة .

تشكيالت الوزارة 

التشكيالت المرتبطة بالوزارة .

أ ـ دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال .

ب  ـ دائرة الرعاية االجتماعية .

جـ ـ دائرة اصالح االحداث .

د ـ دائرة التدريب المهني .

هـ ـ المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .

و ـ دائرة التشغيل والقروض.

ز ـ دائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

ح ـ دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة.

ط ـ مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيالت ومهام الدوائر والمركز ومكتب الوزير المنصوص عليها .
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صندوق ضمان وتقاعد العمال 

يؤســس فــي دائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال صنــدوق يســمى )صنــدوق ضمــان وتقاعــد - 

ــؤون  ــل والش ــي وزارة العم ــورة ف ــرة المذك ــرادات الدائ ــوال واي ــن ام ــه م ــون موجودات ــال( تتك العم

ــرة التقاعــد والضمــان  ــر العــام لدائ ــه المدي ــة ويمثل ــدوق شــخصية معنوي ــة ، وتكــون للصن االجتماعي

االجتماعي للعمال او من يخوله . 

 يديــر الصنــدوق مجلــس ادارة يرأســه وكيــل الــوزارة الــذي يختــاره الوزيــر  وعضويــة المديــر العــام لدائــرة - 

التقاعد والضمان االجتماعي للعمال واخرين من بينهم ممثلين عن اصحاب االعمال والعمال.

2 .3  قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية القليم كوردستان - العراق رقم 12 لسنة 2007

مهام الوزارة 

تجســيد القيمــة االنســانية للعمــل ودعمــه ورعايتــه باعتبــاره ركنــا اساســيا فــي تحقيــق النهضــة التــي - 

يشهدها االقليم في كافة الميادين .

العمــل عــىل شــمول جميــع العمــال بالضمــان االجتماعــي وتاميــن الرعايــة االجتماعيــة الالزمــة لهــم - 

والسرهم .

توفيــر فــرص عمــل متكافئــة لــكل شــخص قــادر عليــه باعتبــار العمــل حقــا وواجبــا تســتلزمه ضــرورة - 

المساهمة في بناء المجتمع وتطوره والعمل عىل معالجة ظاهرة البطالة .

نشــر الوعــي المهنــي، بمــا يكفــل حمايــة االنســان ومحــل العمــل وصيانــة االلــة للحــد مــن حــوادث - 

واصابــات العمــل واالمــراض المهنيــة والمســاهمة فــي اعــداد الكــوادر المهنية بالتنســيق مع الــوزارات 

المختصة .

تاهيــل االحــداث وذوي االحتياجــات الخاصــة تربويــا ومهنيــا واجتماعيــا بمــا يضمــن مســاهمتهم فــي - 

عملية التنمية واالعمار وازالة المؤثرات النفسية واالجتماعية التي تحول دون ذلك .

تنظيم العالقة بين العمال وارباب العمل والعمل عىل اقتراح التشريعات الالزمة لذلك .- 

تنظيم سوق العمل بما يضمن حقوق العمال المحليين واقتراح التشريعات الالزمة لذلك .- 

تشكيالت الوزارة

الوزيــر : هــو الرئيــس االعــىل للــوزارة والمســؤول عــن اعمالهــا وتوجيــه سياســتها واالشــراف والرقابــة - 

ــة  ــه عالق ــا ل ــي كل م ــات ف ــر والتعليم ــرارات واالوام ــع الق ــرافه جمي ــذ باش ــه وتنف ــدر عن ــا وتص عليه

بمهــام الــوزارة وتشــكيالتها وصالحياتهــا وســائر شــؤونها الفنيــة والماليــة واالداريــة والتنظيميــة وفــق 

ــل  ــه تخوي ــه ول ــا في ــاره عضــوا متضامن ــوزراء باعتب ــس ال ــام مجل ــون ويكــون مســؤوال ام احــكام القان

بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسبا في الوزارة .

وكيــل الــوزارة : يســاعد الوزيــر فــي توجيــه الــوزارة واالشــراف عــىل شــؤونها ضمــن الصالحيــات التــي - 

توكل اليه من قبل الوزير عىل ان يكون حاصال عىل شهادة جامعية اولية.

ــة -  ــر عــام حاصــل عــىل شــهادة جامعي ــة العامــة للعمــل والضمــان االجتماعــي : يديرهــا مدي  المديري

اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.

مجلس وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

ــر  ــة الوزي ــة ( برئاس ــؤون االجتماعي ــل والش ــس وزارة العم ــمى بـــ ) مجل ــس يس ــوزارة مجل ــي ال ــف ف يؤل

وعضويــة  وكيــل الــوزارة عضــوا ويتــراس اجتماعــات  المجلــس عنــد غيــاب الوزيــر .واعضــاء بمــا فيهــم ممثليــن 

عن كل من الشركاء االجتماعيين. 
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 2.4  قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 )باستثناء كوردستان(

شــرع هــذا القانــون تاكيــدا للمبــادئ التــي نــص عليهــا الدســتور مــن ان العمــل حــق لــكل العراقييــن بمــا 

ــون ينظــم  ــة، وايجــاد قان ــات االجتماعي ــر اوســع الضمان ــة تســعى اىل توفي ــاة كريمــة، و ان الدول يضمــن لهــم حي

ــات  ــيس النقاب ــق تاس ــل ح ــة تكف ــة، وان الدول ــس اقتصادي ــق اس ــل وف ــاب العم ــال واصح ــن العم ــة بي العالق

ــد مــن اتفاقيــات العمــل العربيــة  واالتحــادات المهنيــة واالنضمــام اليهــا، ولكــون العــراق قــد صــادق عــىل العدي

والدوليــة واليجــاد قانــون ينســجم مــع احــكام هــذه االتفاقيــات، والحتــرام المبــادئ والحقوق االساســية للعمــال التي 

نصــت عليهــا المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة المتمثلــة بالحرية النقابيــة وحماية حــق التنظيم النقابــي والمفاوضات 

الجماعيــة، والقضــاء عــىل جميــع اشــكال العمــل الجبــري وتشــغيل االطفــال، والمســاواة فــي االجــر والحــد االدنــى 

ــب  ــة التدري ــم عملي ــي، ومــن اجــل تنظي ــب المهن ــة والتدري ــز فــي االســتخدام والمهن ــع التميي لســن العمــل ومن

المهنــي مــا قبــل التشــغيل واعــادة التدريــب، واالخــذ بمبــدا االتفاقــات الجماعيــة لتحديــد حقــوق وواجبــات العمال 

واصحــاب العمــل فيمــا يتعلــق بالتدريــب المهنــي، و لتنظيــم عمــل المــراة العاملــة وعمل االحــداث وعمــل االجانب 

فــي العــراق وتحديــد اوقــات العمــل واجــور العمــال واجازاتهــم، وتوحيــد احــكام العمــل النقابــي مــع احــكام وقواعــد 

العمــل وبمــا اخــذت بــه التشــريعات الحديثــة، واللجــوء اىل التفــاوض والتحكيــم والحلــول الســليمة قبــل اللجــوء اىل 

االضــراب الســلمي الــذي اجــازه القانــون، وتحديــد كيفيــة حــل النزاعــات الجماعيــة والفرديــة التي تنشــا بيــن منظمة 

عماليــة او اكثــر و اصحــاب العمــل، وتشــكيل محكمــة العمــل فــي جميــع المحافظــات وتحديــد اختصاصاتهــا واليــة 

الطعــن باحكامهــا، وفيمــا يلــي اهــم مــا جــاء بــه القانــون مــن بنــود هــي مــن اختصــاص تفتيــش العمــل والســالمة 

والصحــة المهنيــة؛ والتــي مــن وظائفهــا االساســية التحقــق مــن تطبيــق هــذا التشــريع،  وســيتم هنــا إيجــاز بعضهــا 

وتفصيل بعضها حسب االهمية والعالقة بموضوع هذه الدراسة :

2 .4 .1  االهداف والنطاق

يهــدف هــذا القانــون اىل تنظيــم عالقــات العمــل بيــن العمــال وأصحــاب العمــل ومنظماتهــم بهــدف حماية 

حقــوق كال منهمــا وتحقيــق التنميــة المســتدامة المســتندة اىل العدالــة االجتماعيــة والمســاواة، وتأميــن العمــل 

ــات األساســية،  ــي، وتحقيــق حقــوق اإلنســان والحري ــاء اإلقتصــاد الوطن ــز لبن ــع مــن دون أي تميي ــق للجمي الالئ

وتنظيــم عمــل األجانــب العامليــن أو الراغبيــن بالعمــل فــي جمهوريــة العــراق وتنفيــذ أحــكام إتفاقيــات العمــل 

العربية والدولية المصادق عليها قانونا.

-  ال تسري أحكام هذا القانون عىل:

الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية أو نص قانوني خاص.أ. 

أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واألمن الداخلي.ب. 

2 .4 .2  المبادئ االساسية

العمــل حــق لــكل مواطــن قــادر عليــه، وتعمــل الدولــة عــىل توفيــره عــىل أســاس تكافــؤ الفــرص دونمــا - 

أي نوع من أنواع التمييز.

ــل -  ــة العام ــب خدم ــة، وتحتس ــة المهن ــدة ممارس ــة وم ــه العمالي ــي خدمات ــل ف ــق العام ــان ح ضم

المضمــون خدمــة فعليــة الغــراض تحديــد الراتــب والتقاعــد للعامــل العراقــي عنــد التعييــن بوظيفــة 

في دوائر الدولة والقطاع العام.

ــز -  ــة تعزي ــة سياس ــج الدول ــل وتنته ــي العم ــق ف ــكار الح ــد أو إن ــوز تقيي ــة وال يج ــل مصون ــة العم حري

العمــل الكامــل والمنتــج وتحتــرم المبــادئ والحقــوق االساســية فيــه ســواء كان فــي القانــون أو التطبيق 

والتي تشمل :

 الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية. أ. 

 القضاء عىل جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي. ب. 
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 القضاء الفعلي عىل عمل األطفال. ج. 

 القضاء عىل التمييز في اإلستخدام والمهنة. د. 

الحد األدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو )51( خمسة عشر عام.- 

ــا كان الســبب، وعــىل -  حظــر أي مخالفــة أو تجــاوز لمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة أي

وجــه الخصــوص التمييــز بيــن العمــال، ســواء كان ذلــك تمييــزا مباشــرا ام غيــر مباشــر، فــي كل مــا 

يتعلق بالتدريب المهني أو التشغيل أو بشروط العمل أو وظروفه.

حظر العمل الجبري أو اإللزامي بكافة أشكاله، منها:- 

 العمل بالرق أو المديونية. أ. 

 العمل بالقيود المربوط بها األشخاص. ب. 

 المتاجرة السرية باألشخاص والعمال المهاجرين والذي هو بطبيعته عمل غير اختياري. ت. 

 العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية. ث. 

ــد البحــث عــن العمــل، أو -  ــة ســواء كان عــىل صعي حظــر التحــرش الجنســي فــي اإلســتخدام والمهن

التدريب المهني، أو التشغيل أو شروط وظروف العمل.

حظــر أي ســلوك آخــر يــؤدي اىل إنشــاء بيئــة عمــل ترهيبيــة أو معاديــة أو مهينــة لمــن يوجــه اليــه هــذا - 

السلوك.

حــق العامــل باللجــوء اىل محكمــة العمــل للتقــدم بشــكوى عنــد تعرضــه اىل اي شــكل مــن أشــكال - 

العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في اإلستخدام والمهنة.

ــدى -  ــار، او باح ــون دين ــىل ملي ــد ع ــة ال تزي ــهر وبغرام ــتة اش ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــة بالحب  العقوب

ــال  ــغيل األطف ــة بتش ــابقة والمتعلق ــواردة الس ــواد ال ــكام الم ــف أح ــن خال ــن كل م ــن العقوبتي هاتي

والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.

عنــد عــدم وجــود نــص فــي هــذا القانــون يصــار اىل تطبيــق أحــكام اتفاقيــات العمــل العربيــة والدوليــة - 

ذات الصلة المصادق عليها قانونا.

2 .4 .3  احكام ومواضيع اخرى جاءت بقانون العمل

تضمــن قانــون العمــل العديــد مــن االحــكام االخــرى والتــي يراقــب تطبيقهــا مفتشــو العمــل ومــن اهــم 

هذه االحكام المواضيع المبينة بالجدول رقم )2-1( :

جدول رقم  1.2 يبين بعض االحكام الواردة في قانون العمل 

العقوبات التفاصيلالموضوعالمواد

التشغيل23-17

تشــكيل لجنــة خاصــة بالتخطيــط والتشــغيل، انشــاء اقســام التشــغيل 

بالــوزارة ومهامها،تشــكيل لجنــة ثالثيــة للتشــاور، التزامــات صاحــب العمــل 

،ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة

تقــل  ال  مــدة  الســجن 

عــن )3( أشــهر، وبغرامــة 

اىل  الــف  مئــة  مــن 

ــار ،  ــف دين خمســمائة ال

او باحداهما .

التدريب المهني29-25

االهــداف، اجــازة التدريــب للشــركات الخاصــة، تنظيــم عالقــة التدريــب 

وانهــاء عقــود التدريــب، ضــرورة تقيــد مركــز التدريــب المهنــي بشــروط 

السالمة والصحة المهنية.

ســحب االجــازة، وغرامــة 

ال تقــل عــن مليــون وال 

تزيــد عــن مليونــي دينــار 

.



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية42

36-30
تنظيم عمل 

االجانب
اجازة العمل، واجبات صاحب العمل، التعاون الثنائي والدولي.

أضعــاف   )3( غرامــة 

 )3( اىل  اليومــي  االجــر 

اضعاف االجر الشهري.

52-37
عقد العمل 

الفردي

انــواع عقــد العمــل الفــردي ومحتوياتــه ، عقــد العمــل الجزئــي، حقــوق 

ــه، حــاالت انتهــاء عقــد  صاحــب العمــل والتزاماته،حقــوق العامــل والتزامات

ــاء  ــي انه ــن ف ــه، الطع ــاء خدمات ــة انه ــي حال العمــل، مســتحقات العامــل ف

خدمــة العامــل، الحــاالت التــي ال ينتهــي بهــا عقــد العمــل، الحــاالت التــي 

ــاء بعقــد العمــل  ــه المنفــردة، الوف ــاء عقــد العمــل بارادت يمكــن للعامــل انه

بحاالت الدمج او نقل الملكية والتنازل عن المشروع. 

الحبــس لمــدة ال تقــل 

ــد  ــهر وال تزي ــن )3( أش ع

عــىل ســنة، او بغرامــة ال 

خمســمائة  عــن  تقــل 

عــىل  تزيــد  وال  الــف 

مليون دينار. 

االجور65-53

شــروط دفــع االجــور، حصــر حــاالت اســتقطاع االجــر، االجــور كديــون ممتــازة، 

تعريــف العامــل بمكونــات اجــره، تســوية االجــر عنــد انتهــاء العقــد، تحديــد 

اجر العامل وشروطه، تشكيل لجنة الحد االدنى لالجور. 
عــن  تقــل  ال  غرامــة 

ــف  ــين ال ــن وخمس مئتي

ــد عــن خمســمائة  وال تزي

كل  عــن  دينــار  الــف 

حالة. ساعات العمل73-66

ــن او  ــل بدوامي ــبوعي، العم ــي او االس ــل اليوم ــاعات العم ــدد س ــد ع تحدي

باعمــال متقطعــة، االعمــال الخطــرة والمرهقــة، فتــرات الراحــة، العمــل 

ــا،  ــال به ــغيل العم ــروط تش ــبوعية وش ــة االس ــام الراح ــي، اي ــاري والليل النه

الحاالت االستثنائية لزيادة ساعات العمل .  

83-74

االجازات 

واالعياد والعطل 

الرسمية

اســتراحات االعيــاد والعطــل الرســمية، االجــازة الســنوية ومدتهــا، دفــع 

ــم اوقــات اجــازات العمــال،  مســتحقات االجــر عــن االجــازة الســنوية، تنظي

االجازات المرضية، االجازات الشخصية.

عــن  تقــل  ال  غرامــة 

ــد  ــف وال تزي ــين ال خمس

عــن مائــة الــف دينــار 

عن كل حالة.

94-84

حماية المرأة 

العاملة

ــي  ــل االضاف ــر العم ــل، حظ ــر العم ــي مق ــة ف ــراة العامل ــة الم ــكام حماي اح

ــال  ــي االعم ــة ف ــراة العامل ــغيل الم ــر تش ــع، حظ ــل او المرض ــراة الحام للم

المرهقــة او الضــارة بالصحــة، شــروط تشــغيل المــراة العاملــة بأعمــال ليليــة، 

ــة  ــاع يومي ــرة ارض ــر، فت ــدون االج ــة ب ــازة االموم ــع، اج ــل والوض ــازة الحم اج

للعاملــة المرضــع، التــزام صاحــب العمــل بتوفيــر مــكان لراحــة النســاء 

وانشاء دور حضانة 

غرامــة ال تقــل عــن مائــة 

عــن  تزيــد  وال  الــف 

خمســمائة الــف دينــار 

عن كل حالة

حماية االحداث105-95

وســالمتهم  بصحتهــم  تضــر  التــي  باالعمــال  االحــداث  تشــغيل  حظــر 

واخالقهــم، تشــغيل االحــداث باالعمــال المســموح بهــا بعــد خضوعهــم 

للفحــص الطبــي الشــامل، عــدد ســاعات عمــل االحــداث وشــروطها، اجــازة 

الحدث السنوية، تعليق احكام  تشغيل االحداث في لوحة االعالنات.

غرامــة ال تقــل عــن مائــة 

عــن  تزيــد  وال  الــف 

خمسمائة الف دينار .

112-106

حماية عمال 

المقالع والمناجم 

والمواد المعدنية

تفصيــل اعمــال مقالــع المــواد االنشــائية والمناجــم والمــواد المعدنيــة، 

تعليــق النظــام الداخلــي والتعليمــات المتعلقــة بالصحــة والســالمة المهنيــة 

بالمشــروع، ســجالت دخــول وخــروج االشــخاص، عــدد ســاعات العمــل 

اليومــي، التــزام صاحــب العمــل بوضــع تعليمــات خاصــة بالصحــة والســالمة 

ــة  ــة المهني ــالمة والصح ــات الس ــدار توجيه ــر الص ــاذ التدابي ــة، واتخ المهني

ــد  كلمــا دعــت الحاجــة، منــع وجــود العمــال فــي مناطــق االنفجــارات، تزوي

العمــال بمعــدات وقايــة شــخصية، توفيــر مســتلزمات انقــاذ واســعاف اولــي 

، التفتيش الدوري. 

الحبــس لمــدة ال تقــل 

عــن )10( أيــام وال تزيــد 

او  أشــهر،   )3( عــىل 

بغرامــة ال تقــل عــن مائــة 

عــىل  تزيــد  وال  الــف 

خمسمائة الف دينار.

145-136
قواعد انضباط 

العمل

العمــل  ســاعات  عــن  داخليــة  قواعــد  باعــداد  العمــل  صاحــب  التــزام 

عــن  العامــل  مســؤولية  المهنيــة،  والســالمة  الصحــة  واالجورواجــراءات 

ــات  ــواع العقوب ــروط وان ــض، ش ــدار التعوي ــا ومق ــبب به ــي يتس ــرار الت االض

االنضباطيــة بحــق العامــل، حــاالت فــرض عقوبــة الفصــل، انهــاء عقــد 

العمل بسبب خطأ العامل، الطعن بقرار العقوبة لدى المحكمة.  

156-146

االتفاقات 

والمفاوضات 

الجماعية

اطــراف المفاوضــة الجماعيــة، اهــداف المفاوضــات الجماعيــة، تنظيــم 

ــاق  ــن االتف ــة، تدوي ــة الجماعي ــب المفاوض ــة طل ــة، الي ــة الجماعي المفاوض

الــذي تســفر عنــه المفاوضــة الجماعيــة، الزاميــة وشــمول االتفــاق الجماعــي، 

توســيع نطــاق االتفــاق الجماعــي، تســجيل االتفــاق الجماعــي، حــاالت انتهــاء 

االتفاق الجماعي.  

164-157

منازعات العمل 

الجماعية 

والفردية

ــليم  ــل، تس ــة العم ــرة واىل المحكم ــي اىل الدائ ــزاع العمال ــة الن ــب احال طل

االشــعار الخطــي بالنــزاع الجماعــي، مهــام واليــات الوســاطة، التحكيــم 

االختيــاري، تشــكيل هيئــة التحكيــم بقــرار مــن الوزيــر وصالحياتهــا، حــاالت 

حل النزاع الجماعي بالتحكيم، االضراب السلمي.  

قضاء العمل169-165
تشــكيل محكمــة العمــل، اختصــاص محكمــة العمــل، تشــكيل هيئــة قضايــا 

العمل للنظر في الطعون، ازالة المخالفة. 
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2 .4 .4  الصحة والسالمة المهنية 

ــه )الصحــة  ــرع االول من ــي الف ــون العمــل ليفصــل ف ــث عشــر( مــن قان ــاء هــذا الفصــل )الفصــل الثال ج

ــن االطــراف المختلفــة، وليحــدد بشــكل واضــح  ــة بي ــة( مســؤوليات الســالمة والصحــة المهني والســالمة المهني

مســؤوليات كل مــن العامــل وصاحــب العمــل، مســؤول الســالمة، وطبيــب المنشــاة؛ باالضافــة اىل مســؤولية 

الدولــة عمومــا عــن ادارة ومراقبــة امــور الســالمة والصحــة المهنيــة عــىل المســتوى الوطنــي. وفــي الفــرع الثانــي 

ــوزارة  ــاط ب ــات واجــراءات تفتيــش العمــل المن ــوان )تفتيــش العمــل( حــدد مســؤوليات وواجب ــذي جــاء بعن وال

العمل والشؤون االجتماعية وفيما يلي اهم ما جاء بهذا الفصل من بنود:

2 .4 .4 .1  الفرع االول / الصحة والسالمة المهنية

2 .4 .4 .1 .1  االهداف العامة 

ــين  ــروع لتحس ــي المش ــال ف ــي العم ــال او ممثل ــل أو االدارة والعم ــب العم ــن صاح ــاون بي ــوب  التع وج

ظروف الصحة والسالمة المهنية عىل مستوى المشروع ومكان العمل، ولتحقيق ذلك مراعاة ما يأتي:

توفير بيئة عمل الئقة وصحية وسهلة وسليمة وآمنة.أ. 

تدريب العاملين عىل كيفية تجنب المخاطر المهنية.ب. 

نشــر ثقافــة الصحــة والســالمة المهنيــة بيــن العامليــن، وتعليــق الضوابــط الخاصــة بمخاطــر المهنــة ج. 

في مكان ظاهر في موقع العمل.

توفير مستلزمات اإلسعافات الطبية األولية في مواقع العمل.د. 

ــة 	.  ــة العمــال بالصحــة والســالمة المهني ــة لكاف ــة والدوري ــة االبتدائي ــراء الفحوصــات الطبي ضمــان اج

وبيئــة العمــل، عــىل ان يتــم تضمينهــا جميــع الحــوادث واالصابــات واالمــراض المهنيــة والتــي تقــع 

في اثناء العمل او ترتبط به.

ــا و.  ــة حــال حصوله ــات العمــل واالمــراض المهني ــة عــن حــوادث واصاب ــة المخول ــة الصحي ــالغ الجه إب

ــالمة  ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــن المرك ــة م ــدة ومعمم ــتمارة موح ــق اس ــك، وف ــز بذل ــعار المرك واش

المهنيــة، ويعــد تقريــر ســنوي للمركــز بالحــوادث واالصابــات لمواقــع العمــل التــي يزيــد عــدد عمالهــا 

عن 05 خمسين فاكثر.

ــر ز.  ــع المخاط ــن جمي ــال م ــالمة العم ــة وس ــة صح ــن حماي ــي تضم ــة الت ــر الالزم ــع التدابي ــاذ جمي اتخ

المهنيــة بصــورة فعالــة، واجــراء الفحــص الــدوري الســنوي عــىل المراجــل البخاريــة واجهــزة الضغــط 

والمصاعــد الكهربائيــة، وادوات الرفــع وملحقاتهــا مــن جهــات مختصــة ومخولــة مــن المركــز الوطنــي 

للصحة والسالمة المهنية.

توفير معدات للوقاية الشخصية المناسبة للعمال واليتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها .ح. 

التأكــد مــن ســالمة اآلالت والمعــدات المضــرة )المراجــل، المصاعــد، والرافعــات وغيرهــا( مــن خــالل ط. 

تقاريــر تثبــت صالحيتهــا للعمــل بأمــان، مــن جهــات يخولهــا رســميا المركــز الوطنــي للصحة والســالمة 

المهنية، وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.

للمركــز منــح اجــازات صحــة وســالمة مهنيــة للمشــروع بعــد توافــر كافــة اشــتراطات الســالمة وفحــص ي. 

العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير. 

االشراف عىل تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ.ك. 

2 .4 .4 .1 .2  مسؤولية ومهام المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

إدارة تخطيــط ومراقبــة تنفيــذ شــؤون الصحــة والســالمة المهنيــة بمــا يضمــن نشــر ثقافــة الســالمة - 
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وحماية العمال، في مواقع العمل المختلفة، من األمراض المهنية وإصابات العمل.

إعــداد سياســة وطنيــة وبتطويرهــا ومراجعتهــا بمــدد منتظمــة بالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعمــال - 

أو منظماتهم األكثر تمثيال.

تشمل اعمال الجهة الوطنية المسؤولة عن الصحة والسالمة المهنية ما يأتي :- 

تحديــد وتقويــم المخاطــر المهنيــة الناشــئة فــي مــكان العمــل فيمــا يخــص الصحــة والســالمة أ. 

ــق  ــة العمــل، وأخــذ نمــاذج مــن موقــع العمــل تتعل ــات بيئ ــة، مــع إجــراء قياســات ملوث المهني

بالصحة والسالمة المهنيتين.

مراقبــة العوامــل التــي تؤثــر عــىل صحــة وســالمة العمــال فــي بيئــة العمــل وممارســاته؛ بمــا فــي  ب. 

ذلك المرافق الصحية واالكشاك واماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .

ــار ج.  ــم مــكان العمــل واختي ــك تصمي ــم العمــل بمــا فــي ذل ــم النصــح حــول تخطيــط وتنظي تقدي

االليات والمعدات االخرى والمواد المستعملة وصيانتها  في العمل.

ــة د.  ــم النواحــي الصحي ــر برامــج  تحســين ممارســات العمــل وفحــص وتقوي المشــاركة فــي تطوي

للمعدات الجديدة.

تقديم النصح حول الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل ومعدات الوقاية الشخصية.	. 

مراقبه صحة العمال وإصابات العمل واألمراض المهنية.و. 

تكّيف العامل مع العمل .ز. 

االسهام في اجراءات التأهيل المهني .ح. 

التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة فــي توفيــر المعلومــات والتعليــم والتدريــب فــي مجــاالت ط. 

الصحة والسالمة المهنية ودراسة عالقة العمال بالبيئة .

تنظيم التعامل مع حاالت الطوارئ واالسعافات االولية.ي. 

المشاركة في تحليل حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية  ومعرفة اسبابها .ك. 

اعداد تعليمات تحدد فيها الوسائل واالدوات الوقائية وشروط وطريقة استخدامها .ل. 

2 .4 .4 .1 .3  مسؤوليات صاحب العمل

توفيــر الحــد االدنــى لمتطلبــات الصحــة والســالمة المهنيــة فــي جميــع المشــاريع التــي يعمــل فيهــا  - 

العمال والمعدات الموجودة فيها حسب التعليمات الصادرة .

احاطة العامل كتابة قبل مباشرته العمل بمخاطر المهنة ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها .- 

ــا -  ــح مخاطره ــل توض ــع العم ــي موق ــر ف ــكان ظاه ــي م ــة ف ــر المهن ــة بمخاط ــط الخاص ــق الضواب تعلي

ووسائل الوقاية منها.

اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتوفيــر الوقايــة للعمــال اثنــاء العمـــل مــن مخاطــر المهنــة ومخاطــر العمــل - 

واآلالت التي تضر بصحتهم.

توفير وسائل الوقاية من مخاطر المهنة عىل ان ال يقتطع أي مبلغ من اجور العامل بدل توفيرها.- 

توفير االسعافات الطبية االولية بما يتناسب مع نوع العمل وفي اماكن مخصصة ومعروفة .- 
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ان يضمن السالمة المهنية وصحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله. - 

ان يوفر ما يلي وحسب عدد العمال بالمنشأة : - 

وســائل االســعاف الطبيــة فــي محــل العمــل، واذا زاد عــدد عمالــه عــىل)05( خمســين عامــال ان  	

يســتخدم ممرضــاً ملمــاً فــي شــؤون االســعاف االولــي، وان يتعاقــد مــع طبيــب خــاص بمعالجــة 

عمالــه فــي عيــادة تخصــص  فــي مكان العمــل لهــذا الغــرض، وان يقدم لهــم االدويــة والعالجات 

التي يحتاجونها في اثناء العمل دون مقابل.

ــب الخــاص دوام يومــي اليقــل عــن  	 ــة عامــل، يحــدد للطبي ــدد العمــال عــىل )001( مئ اذا زاد ع

ساعتين في اليوم.

اذا زاد عــدد العمــال عــىل )005( خمســمائة عامــل يعيــن طبيــب مقيــم فــي المشــروع، وانشــاء  	

مســتوصف خــاص يتوافــر فيــه جميــع وســائل المعاينــة واالســعاف والعــالج، ويتــوىل الطبيــب 

المقيــم تقريــر الحــاالت التــي تحتــاج اىل اجــازة مرضيــة او معاينــة اطبــاء مختصيــن او عمليــات 

جراحية. 

الصحــاب  العمــل فــي عــدد مــن المشــاريع ضمــن المنطقــة او البلديــة انشــاء مســتوصف عــام  	

بهدف تقديم الخدمات المنصوص عليها اعاله.

عــدم التــزام العمــال بالمعاييــر القانونيــة للســالمة المهنيــة ال يعــد ســبباً العفــاء صاحــب العمــل مــن - 

االلتزامات المحددة في هذا المجال.

2 .4 .4 .1 .4  مسؤوليات العمال :

إتبــاع األوامــر والتعليمــات المتعلقــة بإجــراءات الوقايــة والســالمة المهنيــة وأن يســتخدموا الوســائل - 

الوقائية المناسبة.

عــدم إدخــال أي مــن المؤثــرات العقليــة اىل موقــع العمــل أو الحضــور اىل موقــع العمــل وهــم تحــت - 

تأثيرها.

التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية في مواقع العمل.- 

التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع أو الجهة الطبية المختصة.- 

إرتداء معدات الوقاية الشخصية.- 

اإلبتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي.- 

التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقيق اإللتزامات الملقاة عىل عاتقه. - 

ــالمة -  ــة والس ــال الصح ــي مج ــل ف ــب العم ــع صاح ــاون م ــروع التع ــي المش ــال ف ــي العم ــىل ممثل ع

ــب  ــا صاح ــام به ــي ق ــراءات الت ــول اإلج ــة ح ــات الكافي ــال بالمعلوم ــي العم ــد ممثل ــة، وتزوي المهني

العمــل لضمــان الصحــة والســالمة المهنيــة ولهــم إستشــارة منظماتهــم حــول هــذه المعلومــات شــرط 

عدم قيامهم بإفشاء االسرار التجارية.

ال يتحمــل العامــل تكاليــف توفــر بيئــة العمــل الصحيــة واالمنــة بمــا فــي ذلــك الرعايــة الطبيــة وتكلفــة - 

االدوية الموصوفة، والفحوص الدورية والمختبرية واالشعة والفحوص االخرى .
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2 .4 .4 .1 .5  مسؤوليات الوزارة والمفتشين :

يقــوم مفتشــو العمــل بإبــداء المالحظــات عــىل مســتوى  احتياجــات العمــل ومــدى التــزام صاحــب العمــل 

بتعليمات الصحة والسالمة المهنية في تقريرها عن الزيارة التفتيشية للمشروع.

للــوزارة ان تقــرر غلــق مــكان العمــل او ايقــاف عمــل آلــة او اكثــر فــي حــال امتنــع  صاحــب العمــل عــن - 

ــَع لجــان التفتيــش المختصــة مــن دخــول موقــع  ــة أو َمنَ ــذ تعليمــات الصحــة والســالمة المهني تنفي

العمــل أو عرقــل عملهــا، وحتــى زوال ســبب الغلــق او االيقــاف، وذلــك بعــد انــذاره بازالــة المخالفــة، 

ــالق او  ــدة االغ ــن م ــم ع ــل اجوره ــك كام ــبب ذل ــل بس ــن العم ــوا ع ــن توقف ــال الذي ــتحق العم ويس

التوقف، وتتوىل لجنة التفتيش المختصة إعداد تقريرا خطيا حول المخالفة.

تطبــق االحــكام الخاصــة باصابــات العمــل المنصــوص عليهــا في قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعي - 

ــك  ــذ ذل ــرة الضمــان االجتماعــي للعمــال، تنفي ــن. وتتــوىل دائ ــر المضموني للعمــال عــىل العمــال غي

عــىل ان يدفــع صاحــب العمــل لدائــرة الضمــان االجتماعــي تعويضــا عــن التزاماتهــا تجــاه العامــل غيــر 

المضمون وفق ما يلي:

ــة 05%(( مــن اجــر العامــل اليومــي او الشــهري لمــدة ســنة واحــدة، اذا ســببت  	 خمســين بالمئ

االصابة للعامل عجزا جزئيا.

مئــة بالمئــة )001%( مــن اجــر العامــل اليومــي او الشــهري لمــدة ســنة واحــدة، اذا نتــج عــن االصابــة  	

عجز كلي او ادت اىل الوفاة.

ــار أو بالحبــس مــدة -  ــون دين ــد عــىل ملي ــار  وال تزي ــف دين ــة بغرامــة ال تقــل عــن خمســمئة  ال العقوب

التقــل عــن )1( شــهر واحــد وال تزيــد عــىل )6( ســتة اشــهر كل مــن خالــف االحــكام المتعلقــة باحتياطــات 

العمل المنصوص عليها سابقا .

2 .4 .5  الفرع الثاني / تفتيش العمل

جــاء هــذا الفــرع مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن قانــون العمــل لتحديــد تشــكيل لجــان التفتيــش ومهامهــا 

وواجباتها، وفيما يلي اهم ما جاء بهذا الجزء من احكام قانونية :

2 .4 .5 .1  نطاق التغطية :

ــون اىل تفتيــش العمــل تحــت اشــراف  تخضــع المشــاريع وأماكــن العمــل المشــمولة بأحــكام هــذا القان

وتوجيه الوزارة .

2 .4 .5 .2  مهام قسم التفتيش

تأميــن إنفــاذ أحــكام هــذا القانــون والتعليمــات الصــادرة بموجبــه المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة أ. 

العمال وحقوقهم اثناء قيامهم بالعمل .

ــة اىل العمــال واصحــاب العمــل حــول الوســائل واالســاليب ب.  ــات واالرشــادات الفني ــم المعلوم تقدي

الكفيلة بتنفيذ االحكام القانونية واالتفاقات الدولية .

اعالم الوزارة بالمخالفات واالساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون .ج. 

توفيــر آليــة مناســبة لتلقــي شــكاوى العمــال فيمــا يتعلــق بــأي إنتهــاك لحقوقهــم الــواردة فــي هــذا د. 

القانــون مــع إعــالم العمــال وعــىل نطــاق واســع حــول كيفيــة اســتخدام تلــك اآلليــة. ولقســم تفتيــش 

العمــل إعــداد الئحــة إسترشــادية فــي كيفيــة تقديــم العمــال لتلــك الشــكاوى ومــا يجــب ان تتضمنــه 

من معلومات وطريقة ايصالها اىل قسم التفتيش في الدائرة.
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عــىل انــه يشــترط فــي المهــام التــي يكلف بهــا مفتشــو العمــل ان ال تتعــارض مع قيامهــم بمهامهم االساســية 

او تؤثر بأي شكل من االشكال عىل مهمتهم وحيادهم في عالقتهم مع العمال او اصحاب العمل .

2 .4 .5 .3  لجان التفتيش:

ــن -  ــل ع ــل، وممث ــش عم ــوان مفت ــوزارة بعن ــن ال ــف م ــة موظ ــل برئاس ــش العم ــان تفتي ــكل لج تش

اصحــاب العمــل االكثــر تمثيــالً، وممثــل عــن العمــال االكثــر تمثيــالً، ويرافــق اللجنــة ممثــل عــن المركــز 

الوطني للصحة والسالمة المهنية في  المشاريع التي تتطلب ذلك .

اليعيــن مفتــش العمــل اال مــن كان حاصــالً عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة عــىل االقــل ذات اختصــاص - 

وناجحاً في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض .

يــؤدي مفتــش العمــل وممثــل العمــال وممثــل اصحــاب العمــل االكثــر تمثيــالً قبــل ممارســة عملــه - 

امــام الوزيــر او مــن يخولــه اليميــن القانونيــة " اقســم باللــه العظيــم ان أقــوم بواجبــي بأمانــة وحيــاد وان 

ال افشي سراً من اسرار المهنــة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها".

تستعين لجنة التفتيش بالخبراء والمختصين من اصحاب المؤهالت العلمية .- 

2 .4 .5 . 4  صالحيات وواجبات  لجان التفتيش

ــع أ.  ــل الخاض ــكان العم ــل اىل م ــار او اللي ــن النه ــت م ــي اي وق ــذار ف ــابق ان ــة ودون س ــول بحري الدخ

للتفتيش .

أجــراء اي فحــص او استفســار تعــده ضروريــاً للتأكــد مــن عــدم وجــود مخالفــة الحــكام هــذا القانــون ب. 

وبخاصة ما يأتي :

ــراد او بحضــور شــهود حــول اي 1.  ــق مــع صاحــب العمــل او عمــال المشــروع كالً عــىل انف التحقي

أمور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.

ــاً بمقتضــى 2.  االطــالع عــىل اي كتــب او ســجالت او مســتندات اخــرى يكــون االحتفــاظ بهــا واجب

ــد مــن مــدى انســجامها مــع احــكام هــذا  ــة بالعمــل للتأك ــن والتعليمــات المتعلق احــكام القواني

القانون ويمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .

التأكد من تنفيذ التوجيهات والتوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون.3. 

اخــذ نمــاذج مــن مــكان العمــل تتعلــق بالصحــة والســالمة المهنيــة لغــرض التحليــل عــىل ان يبلــغ  ج. 

صاحب العمل او من يمثله بذلك.

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

احــداث تغييــرات خــالل مــدة زمنيــة محــددة فــي التراكيــب او التجهيــزات االليــة تكــون ضروريــة 1. 

لتنسجم مع االحكام القانونية المتعلقة بسالمة وصحة العمال.

اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك عىل سالمة وصحة العمال.2. 

اتخــاذ االجــراءات العاجلــة فــي حــاالت الخطــر الشــديد الــذي اليحتمــل امهــاالً بمــا فــي ذلــك توقيــف 	. 

العمل كلياً او جزئياً او اخالء مكان العمل .

اعــداد تقريــر مفصــل بعــد كل زيــارة تفتيشــية يتضمــن خالصــة عــن المخالفــات والتوصيــات إلتخــاذ و. 

االجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين.

ــارة التفتيشــية اال اذا اعتبــروا ان ز.  ابــالغ صاحــب العمــل او ممثلــه بوجودهــا فــي المشــروع خــالل الزي

هذا االبالغ قد يؤثر عىل قيامهم بمهامهم .
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ابــراز بطاقتــه الموقعــة مــن الوزيــر والتــي تثبــت هويتــه وصفتــه فــي اثنــاء قيامــه بمهمتــه، الصحــاب ح. 

العالقة عند االقتضاء

طلب المؤازرة عند الحاجة من قوى االمن الداخلي في اثناء قيامهم بمهامهم.ط. 

2 .4 .5 .5  التزامات لجنة التفتيش 

يحظر عىل لجنة تفتيش العمل - 

تحقيق أية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم . 	

افشــاء األســرار التــي يطلعــون عليهــا خــالل قيامهــم بواجباتهــم حتــى بعــد تركهــم العمــل  	

ويتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .

عــىل اللجنــة ان تتعامــل بســرية تامــة مــع مصــدر أيــة شــكوى قدمــت لهــا حــول أيــة مخالفــة الحــكام - 

القانون، وان ال تصرح  لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

2 .4 .5 .6  تقارير التفتيش 

تعــد الدائــرة ومنظمــات اصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال االكثــر تمثيــالً كال عــىل حــدة تقريــراً كل - 

)09( تسعين يوماً ترفعه اىل الوزارة.

تصدر الدائرة تقريراً سنوياً يتضمن ما يأتي :- 

االنظمة والتعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .أ. 

العاملين في قسم التفتيش .ب. 

احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن مايأتي :ج. 

اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.1. 

الزيارات التفتيشية.2. 

المخالفات والعقوبات المفروضة.3. 

  الحوادث الصناعية.4. 

االمراض المهنية واصابات العمل.5. 

المشاريع المتوقفة عن العمل جزئياً او كلياً.6. 

لبيانات عن مستويات االجور السائدة.د. 

اقتراحات لتطوير عمل التفتيش.	. 

2 .4 .5 .7  احكام عامة 

للوزير توجيه إنذار إىل صاحب العمل المخالف قبل إحالته إىل المحكمة المتخصصة- 

ــة -  ــف إىل محكم ــل المخال ــب العم ــة صاح ــرر إحال ــش ان يق ــة التفتي ــر لجن ــتنادا إىل تقري ــر إإس للوزي

العمــل المخالــف إىل محكمــة العمــل المختصــة وفــق أحــكام هــذا الفصــل، أو تحريــك دعــوى جزائيــة 

ــارة  ــر الزي ــتندة إىل تقاري ــش المس ــة التفتي ــة لجن ــىل توصي ــاء ع ــف بن ــل المخال ــب العم ــد صاح ض

التفتيشية

يعــد تقريــر لجنــة التفتيــش مــع شــهادة المفتــش دليــال تتخــذه المحكمــة عنــد إصــدار قرارهــا مــا لــم - 

يثبت لها خالف ذلك
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عقوبــة منــع لجنــة تفتيــش العمــل مــن دخــول اماكــن العمــل ومــن أداء واجباتهــا، أو عرقلة عملهــا الحبس - 

مدة ال تقل عن شهر واحد أو بغرامة ال تقل عن مئة دينار وال تزيد عىل خمسمائة الف دينار .

2 .5  قانون العمل رقم )71( لسنة 1987 / اقليم  كوردستان

ــون العمــل  ــث ان قان ــم )71( لســنة 1987 ، حي ــم رق ــون العمــل القدي ــق قان ــم كردســتان يطب ــا زال اقلي م

االتحــادي غيــر فاعــل فــي اقليــم كوردســتان نظــرا لعــدم مصادقــة برلمــان االقليــم عليــه، وفيمــا يلــي اهــم مــا جــاء 

بهذا القانون من احكام وبنود. 

2 .5 .1  المبادىء االساسية والشمول 

يهــدف هــذا القانــون اىل توظيــف العمــل فــي خدمــة عمليــة بنــاء االقتصــاد الوطني مــن اجــل الرفاهية - 

وتحسين ظروف الحياة.

يضمــن هــذا القانــون حــق العمــل لــكل مواطــن قــادر عليــه بشــروط وفــرص متكافئــة بيــن المواطنيــن - 

جميعا دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين.

ــره -  ــاء المجتمــع وتطوي ــي بن ــه الشــرف وتســتلزمه ضــرورة المشــاركة ف العمــل واجــب مقــدس يملي

وازدهاره.

يكفــل القانــون للعامــل ان يحصــل عــىل اجــر يكفــي لســد حاجاتــه االساســية ويمكنــه مــن اعالة اســرته، - 

ويتيــح لــه الفرصــة للتمتــع بثمــار مــا يتحقــق مــن تقــدم اقتصــادي، وتاسيســا عــىل ذلــك يراعــي فــي 

تقدير االجر ما ياتي:

نوع العمل الذي يؤديه العامل وكميته، عىل نحو يحقق ربط االجر باالنتاج. 	

المســاواة فــي االجــر بالنســبة للعمــل المتســاوي فــي النــوع والكــم، الــذي يــؤدي فــي ظــروف  	

متماثلة.

حماية االجر عىل نحو يكفل عدم اقتطاع اي جزء منه اال اذا اقر القانون ذلك. 	

تقــوم عالقــات العمــل عــىل اســاس التضامــن االجتماعــي بيــن اطرافهــا بــكل مــا يقتضيــه ذلــك مــن - 

تعاون متبادل ومشاركة في

المسؤولية.- 

التنظيــم النقابــي طــرف فعــال فــي تنظيــم عالقــات العمــل، وحمايــة حقــوق العمــال، وتنميــة - 

شخصيتهم ومواهبهم.

ــي -  ــي الت ــط والتعاون ــع العمــال فــي القطــاع الخــاص والمختل ــون عــىل جمي تســري احــكام هــذا القان

تستخدم عامال واحدا فاكثر.

تمثــل الحقــوق الــواردة فــي هــذا القانــون الحــد االدنــى لحقــوق العمــال، وحيثمــا وجــد تنظيــم خــاص - 

لعالقات العمل، تطبق عىل العمال احكام هذا القانون او احكام التنظيم الخاص، ايهما افضل.

عــدم جــواز اي صلــح او تنــازل او ابــراء مــن الحقــوق المقــررة للعامــل بموجــب احــكام هــذا القانــون، - 

خالل فترة قيام عالقة العمل حتى انقضاء ستة اشهر عىل انتهائها.

ــة العمــل، اعــىل -  ــه الناشــئة عــن عالق ــي حقوق ــه ف ــغ المســتحقة للعامــل او مــن يخلف تعطــى المبال

ــا  ــا فيه ــة بم ــر المنقول ــة وغي ــن المنقول ــوال صاحــب العمــل المدي ــع ام ــاز عــىل جمي درجــات االمتي

ديون الدولة.
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2 .5 .2  احكام وبنود قانون العمل

تضمــن القانــون المــواد الخاصــة بــادارة العمــل مــن تشــغيل وتدريــب واجــور واجــازات وعالقــات العمــل 

وغيرهــا، ومــن اهــم المواضيــع التــي وردت فيــه هــي وقــت العمــل واالجــازات، حمايــة العمــل والعمــال ، حمايــة 

المــرأة العاملــة ، حمايــة االحــداث، حمايــة عمــال المقالــع، احتياطــات العمــل )الســالمة(، وتفتيــش العمــل والــذي 

سيتم تفصيلهما الحقا، الجدول رقم )2-2( يبين اهم هذه المواضيع 

جدول رقم  2.2 يبين بعض االحكام الواردة في قانون العمل القليم كوردستان

التفاصيلالموضوعالمواد

التشغيل24-15

ــال،  ــغيل العم ــم تش ــا بتنظي ــة له ــل التابع ــب العم ــوزارة ومكات ــل بال ــرة العم ــؤولية دائ مس

تشــكيل لجنــة استشــارية لمســاعدة دائــرة العمــل، اجــراءات تشــغيل العمــال فــي المكاتــب، 

شروط تشغيل العمال االجانب.

التدريب المهني28-25
االهــداف، اجــازة التدريــب للشــركات الخاصــة، تنظيــم عالقــة التدريــب، مســؤولية دائــرة العمل 

في حالة وقوع اصابة عمل،  وانهاء عقود التدريب.

عالقات العمل40-29
ــة، العقــد محــدد المــدة والموســمي، التزامــات  ــرة التجرب ــد العمــل الفــردي وشــروطه، فت عق

صاحب العمل، المحظورات عىل العامل، حاالت انتهاء عقد العمل.

االجور وحمايتها53-41

تعريــف االجــر، شــروط دفــع االجــور، متممــات االجــر، االجــور كديــون ممتــازة، تعريــف العامــل 

ــر،  ــع االج ــرة دف ــر، فت ــر الماه ــل غي ــر العام ــى الج ــد االدن ــة الح ــكيل لجن ــره، تش ــات اج بمكون

سجل االجور، عقوبات المخالفة. 

وقت العمل واالجازات66-54

ــال  ــن او باعم ــل بدوامي ــي، العم ــل اليوم ــاعات العم ــدد س ــد ع ــل، تحدي ــت العم ــف وق تعري

ــط،  ــي والمختل ــاري والليل ــة، العمــل النه ــة، وقــت العمــل باالعمــال الخطــرة والمرهق متقطع

ايــام الراحــة االســبوعية وشــروط تشــغيل العمــال بهــا، الحــاالت االســتثنائية لزيــادة ســاعات 

العمل، العمل االضافي، توقف العمل السباب قاهرة.  

االجازات79-67

االجــازات الســنوية ومدتهــا وكيفيــة اســتخدامها، دفــع االجــر عــن مــدة االجــازة الســنوية وااليــام 

ــب  ــع صاح ــاق م ــال او باالتف ــازات العم ــي الج ــام الداخل ــد النظ ــا، تحدي ــذ منه ــم تاخ ــي ل الت

العمل، استراحة ايام االعياد والعطات الرسمية وتشغيل العمال خاللها. 

استحقاق االجازة المرضية وحدودها، كيفية منح االجازة المرضية، العقوبات.  

89-80
حماية العمل والعمال/

حماية المراة العاملة

ــة فــي االعمــال  ــة فــي مقــر العمــل، حظــر تشــغيل المــراة العامل ــة المــراة العامل احــكام حماي

المرهقــة او الضــارة بالصحــة، حظــر العمــل االضافــي للمــراة الحامــل، شــروط تشــغيل المــراة 

ــل  ــازة الحم ــراة، اج ــة للم ــة اليومي ــرة الراح ــاعات فت ــتثناء، س ــة واالس ــال ليلي ــة بأعم العامل

والــوالدة، اجــازة االمومــة بــدون االجــر، فتــرة ارضــاع يوميــة للعاملــة المرضــع، التــزام صاحــب 

العمل بتوفير مكان لراحة النساء، االستثناءات . 

حماية االحداث97-90

الحــد االدنــى لســن العمــل، حظــر تشــغيل االحــداث باالعمــال التــي تضــر بصحتهــم وســالمتهم 

واخالقهــم، حصــر االعمــال التــي ينطبــق عليهــا الوصــف الســابق، أســوأ اشــكال عمــل االطفال، 

ــال،  ــال االطف ــي اعم ــات ف ــة االنحراف ــة الزال ــج فعال ــذ برام ــع وتنفي ــة لوض ــوات الحكوم خط

ــرات  ــداث وفت ــل االح ــاعات عم ــدد س ــل، ع ــداث للعم ــة االح ــد لياق ــي لتحدي ــص الطب الفح

االســتراحة، اجــازة الحــدث الســنوية، تعليــق احــكام  تشــغيل االحــداث فــي لوحــة االعالنــات، 

عالقــة عمــل الحــداث غيــر القانونيــة، اســتثناءات تشــغيل االحــداث فــي االوســاط العائليــة، 

العقوبات.

حماية عمال المقالع106-98

ــة  ــات المتعلق ــي والتعليم ــام الداخل ــق النظ ــه، تعلي ــي ودوريت ــص الطب ــال للفح ــوع العم خض

بالصحــة والســالمة المهنيــة بالمشــروع، عــدم الســماح بدخــول هــذه االماكــن لغيــر العامليــن، 

ســجالت دخــول وخــروج االشــخاص، عــدد الســاعات االقصــى اليومــي، التــزام صاحــب العمــل 

بوضــع تعليمــات خاصــة بالســالمة المهنيــة، واتخــاذ التدابيــر الصــدار اوامــر خاصــة بالســالمة 

ــد العمــال  ــع وجــود العمــال فــي مناطــق االنفجــارات، تزوي ــة كلمــا دعــت الحاجــة، من المهني

ــتلزمات  ــر مس ــا، توفي ــل دوري ــكان العم ــش ام ــة، تفتي ــة بالوقاي ــس واالدوات الخاص بالمالب

االنقاذ واالسعاف االولي، العقوبات.
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113-107
احتياطات العمل

احاطــة العامــل قبــل العمــل بمخاطــر مهنتــه ووســائل الوقايــة، وتعليــق التعليمــات فــي مــكان 

ــة واالالت،  ــرار الصحي ــن االض ــال م ــة العم ــات حماي ــل باحتياط ــب العم ــزام صاح ــر، الت ظاه

ــل  ــر العم ــدار وزي ــة، اص ــة االولي ــعافات الطبي ــر االس ــا، وتوفي ــة مجان ــائل الحماي ــر وس وتوفي

تعليمــات االحتياطــات الواجــب اتخاذهــا ووســائل الوقايــة، تقيــد العامــل باالوامــر والتعليمات، 

مســؤولية لجنــة التفتيــش بتثبيــت مالحظاتهــا عــن مســتوى االحتياطــات، غلــق مــكان العمــل 

فــي حــال امتنــاع صاحــب العمــل عــن تنفيــذ تعليمــات الســالمة، اســتخدام ممــرض وطبيــب 

فــي المنشــاة التــي يزيــد عــدد عمالهــا عــن )50(، تطبيــق احــكام اصابــات العمــل عــىل العمــال 

غير المضمونين والتزامات صاحب العمل، العقوبات في حال المخالفة.   

سيتم تفصيله الحقا.  تفتيش العمل121-114

124-122
التنظيم الداخلي للعمل/

الواجبات

ــاداء العمــل خــالل وقــت  ــون والتعليمــات والقــرارات، والتزامــه ب التــزام العامــل باحــكام القان

العمل واطاعة االوامر، المحافظة عىل اموال صاحب العمل واالالت والمواد.  

129-125
االنضباط

ــال  ــاط العم ــد انضب ــل قواع ــب العم ــع صاح ــة، ويض ــاط نموذجي ــد انضب ــر قواع ــدر الوزي يص

ويصــادق عليهــا مــن قبــل مكتــب العمــل، عقوبــات العامــل المخالــف، حــاالت فــرض العقوبــة 

ــة  ــراض العامــل عــىل العقوب ــة العامــل، اعت ــرة كشــف المخالفــة، وشــروط معاقب ــدا، فت تحدي

واالجراءات.  

تسوية المنازعات/136-130

منازعات العمل

تعريــف منازعــات العمــل، اخطــار الوزيــر واتحــاد نقابــات العمــال، الحــل الــودي بالتشــاور بيــن 

ــا العمــل، تنفيــذ  ــر العــدل، صالحيــات هيئــة قضاي ــة النــزاع لوزي ــر ورئيــس االتحــاد، احال الوزي

القرار، تخلف صاحب العمل عن تنفيذ القرار والتوقف عن العمل. 

قضاء العمل146-137
ــا العمــل، اختصــاص محكمــة العمــل، الطعــن  تشــكيل محاكــم العمــل، تشــكيل هيئــة قضاي

في احكام محكمة العمل، شروط رفع الدعوى.  

عقود العمل الجماعية157-147

تعريــف واهــداف عقــد العمــل الجماعــي، تمثيــل العمــال فــي عقــد العمــل الجماعــي، تمثيــل 

صاحــب العمــل، شــروط عقــد العمــل الجماعــي، توســيع نطــاق عقــد العمــل الجماعــي، حــاالت 

انتهــاء عقــد العمــل الجماعــي قبــل نهايــة مدتــه، تمثيــل االجهــزة النقابيــة للعمــال، صالحيــات 

تفسير العقد، تسجيل العقود.

ازالة صاحب العمل للمخالفة، السجالت الواجب مسكها من قبل صاحب العمل. احكام عامة وختامية158- 164

2 .5 .3  احتياطات العمل

ــة بحيــث تتكامــل معــا  ــن االطــراف الثالث ــود الخاصــة باحتياطــات العمــل المســؤوليات بي قســمت البن

وتحقق اهداف السالمة المرجوة، وفيما يلي ملخص الهم هذه المسؤوليات

2 .5 .3 .1  مسؤوليات صاحب العمل 

احاطــة العامــل كتابــة، قبــل اشــتغاله، بمخاطــر مهنتــه ووســائل الوقايــة الواجــب عليــه اتخاذهــا، ويجــب - 

ــق  ــا، وف ــة منه ــائل الوقاي ــة ووس ــر المهن ــا مخاط ــح فيه ــات يوض ــر تعليم ــكان ظاه ــي م ــق ف ان تعل

التعليمات .

اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال اثناء العمل من االضرار الصحية، واخطار العمل واالالت.- 

توفيــر وســائل الحمايــة مــن اخطــار العمــل، وال يجــوز اقتطــاع اي مبلــغ مــن اجــور العامــل لقــاء هــذه - 

الحماية.

توفير االسعافات الطبية االولية.- 

اذا زاد عــدد العمــال )50( عامــال عــىل صاحــب العمــل ان يســتخدم ممرضــا لشــؤون االســعافات االوليــة، وان 

يتعاقــد مــع طبيــب غيــر متفــرغ لمعالجــة العمــال فــي عيــادة تخصــص فــي مقــر العمــل لهــذا الغــرض، واذا زاد عدد 

العمــال عــىل )100( عامــل فيكــون دوام الطبيــب بمــا ال يقــل عــن ســاعتين فــي اليــوم الواحــد. امــا اذا زاد عــدد العمال 

عىل )500( عامل، وجب تعيين طبيب مقيم في مقر العمل.

تقديم االدوية والعالج اىل العمال دون مقابل.- 

ان يدفــع اىل دائــرة الضمــان االجتماعــي للعمــال تعويضــا عــن التزاماتهــا تجــاه العامــل غيــر المضمــون - 
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بنســبة )%05( مــن اجــر العامــل لمــدة ســنة واحــدة، اذا ســببت االصابــة للعامــل عجــزا جزئيــا. ونســبة )001%( 

مــن اجــر العامــل اليومــي او الشــهري لمــدة ســنة واحــدة، اذا نتــج عــن االصابــة عجــز كلــي او ادت اىل 

الوفاة. 

2 .5 .3 .2  مسؤوليات الدولة

تحــدد بتعليمــات يصدرهــا وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة، االحتياطــات الواجــب اتخاذها ووســائل - 

ــة وشــروط اســتخدامها وتنظيــم العمــل بهــا. بعــد الوقــوف عــىل رأي المركــز الوطنــي للصحــة  الوقاي

والسالمة المهنية.

تقــوم لجنــة تفتيــش العمــل المختصــة بتثبيــت مالحظاتهــا عــىل مســتوى احتياطــات العمــل - 

بتعليمــات الســالمة الصحيــة والمهنيــة فــي تقريرهــا عــن الزيــارة التفتيشــية للمشــروع، وتكــون اللجنــة 

ــزام  ــدى االلت ــل وم ــات العم ــف احتياط ــال، وص ــد او اهم ــن عم ــت ع ــا، اذا اغفل ــؤولة انضباطي مس

بتنفيذ تعليمات السالمة الصحية والمهنية في المشروع.

ــر فــي -  ــة او اكث ــق مــكان العمــل، او ايقــاف عمــل آل ــة ان يقــرر غل ــر العمــل والشــؤون االجتماعي لوزي

ــة امتنــاع صاحــب العمــل عــن تنفيــذ تعليمــات الســالمة الوطنيــة وحتــى زوال ســبب الغلــق او  حال

االيقــاف، وذلــك بعــد انــذاره بازالــة المخالفــة، ويســتحق العمــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل بســبب 

ذلك كامل اجورهم عن مدة االغالق او التوقف.

تطبــق االحــكام الخاصــة باصابــات العمــل المنصــوص عليهــا في قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعي - 

للعمال عىل العمال غير المضمونين. وتتوىل دائرة الضمان االجتماعي للعمال تنفيذ ذلك .

العقوبــة لــكل مــن خالــف االحــكام المتعلقــة باحتياطــات العمــل المنصــوص عليهــا، بغرامــة ال تقــل - 

عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــن ثالثيــن الــف دينــار، او بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر واحــد وال 

تزيد عىل ستة اشهر.

2 .5 .3 .3  مسؤوليات العامل  

ــتعمل -  ــة، وان يس ــالمة المهني ــل والس ــات العم ــة باحتياط ــات المتعلق ــر والتعليم ــد باالوام ان يتقي

وسائل الوقاية التي بعهدته وان يعنى بها.

2 .5 .4  تفتيش العمل

2 .5 .4 .1  النطاق واالختصاص 

تخضع مشاريع واماكن العمل المشمولة باحكام هذا القانون اىل تفتيش العمل.- 

يختص تفتيش العمل بالمهام االتية:- 

مراقبــة تطبيــق احــكام هــذا القانون وقانــون التقاعد والضمــان االجتماعــي للعمــال، والتعليمات أ. 

والقــرارات الصــادرة بموجبهــا. ومراقبــة تطبيــق عقــود العمــل الفرديــة وكل مــا يتعلــق بعالقــات 

العمل وحماية العمال.

تقديــم المعلومــات الموضوعيــة واالرشــادات الفنيــة اىل اطــراف عالقــة العمــل حــول الوســائل ب. 

واالساليب الكفيلة بتنفيذ االحكام القانونية.

2 .5 .4 .2  تقارير التفتيش وتطوير االداء

يتــوىل مديــر عــام دائــرة العمــل دراســة تقاريــر التفتيــش، وينظــم بهــا تقريــرا شــامال كل ثالثــة اشــهر - 

مرة واحدة يضمنه
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استنتاجاته ومقترحاته ويرفعه اىل وزير العمل والشؤون االجتماعية.- 

يتــوىل االتحــاد العــام لنقابــات العمــال القيــام بنفــس الدراســة المبينــة اعــاله كل ثالثــة اشــهر مــرة ، - 

ويرفع تقريره اىل وزير العمل والشؤون االجتماعية.

تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بدراســة التقاريــر العامــة المشــار اليهــا اعــاله ومــا تضمنتــه - 

من استنتاجات ومقترحات، والخروج بمقترحات او تعليمات تغني التفتيش وتطور اساليبه.

تنشــر وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة تقريــرا ســنويا حــول اعمــال التفتيــش، يتنــاول المواضيــع - 

التي يحددها وزير العمل والشؤون االجتماعية، بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.

2 .5 .4 .3  ادارة واجراءات التفتيش 

يمــارس تفتيــش العمــل تحــت اشــراف وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــن قبــل لجــان برئاســة - 

مفتــش مختــص متفــرغ للتفتيــش مــن موظفــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وعضويــة ممثــل 

عــن العمــال يســميه االتحــاد العــام لنقابــات العمــال، وممثــل عــن اصحــاب العمــل يســميه االتحــاد 

العام للغرف التجارية والصناعية العراقية.

ــاالت -  ــي ح ــرده ف ــش بمف ــر التفتي ــش، ان يباش ــة التفتي ــس لجن ــه رئي ــل بصفت ــش العم ــوز لمفت يج

الضــرورة او فــي الحــاالت المســتعجلة بعــد حصولــه عــىل موافقــة رئيســه المباشــر، وعليــه فــي هــذه 

الحالة ان يدعو العضوين االخرين ليشتركا معه في التفتيش باقرب فرصة.

تســتعين لجنــة التفتيــش بالخبــراء المختصيــن مــن اصحــاب المؤهــالت العلميــة فــي الطــب - 

والهندسة والكيمياء والكهرباء وسائراالختصاصات االخرى.

تخول لجنة التفيش بموجب هذا القانون الصالحيات االتية:- 

دخول اماكن العمل بدون سابق انذار اثناء وقت العمل.أ. 

ــا ب.  ــباب م ــن االس ــاك م ــل اذا كان هن ــروع او معم ــل اىل اي مش ــات العم ــارج اوق ــول خ الدخ

يدعو لتفتيشه في ذلك الوقت بعد موافقة مدير عام دائرة العمل.

القيام باجراء اي فحص يكون ضروريا للتأكد من عدم وجود مخالفة.ج. 

اخذ نماذج من المواد المستعملة او المتداولة لغرض التحليل.د. 

تسجيل المخالفات التي تقف عليها وتنظيم محضر اصولي بها.	. 

اتخــاذ االجــراءات العاجلــة فــي حــاالت الخطــر الشــديد الــذي ال يتحمــل امهــاال بمــا فــي ذلــك و. 

توقيف العمل آليا او جزئيا او اخالء محل العمل.

ان تنفرد بمن تشاء من العمال او غيرهم من ذوي العالقة بالمشروع.ز. 

ــروم -  واجــب اصحــاب العمــل ان يســهلوا مهمــة لجــان التفتيــش ويمكنوهــا مــن االطــالع عــىل مــا ت

االطــالع عليــه بمــا فــي ذلــك الســجالت والوثائــق واالضابيــر الشــخصية ومــا ســواها، وان يجيبــوا عــىل 

االستيضاحات واالستفسارات التي توجه اليهم.

يعاقــب كل مــن منــع مفتــش العمــل او اللجنــة التفتيشــية مــن دخــول اماكــن العمل لغــرض التفتيش - 

او عرقلــة عملــه او عملهــا بــاي شــكل كان بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر او بغرامــة ال تقــل عــن الفــي 

دينار وال تزيد عن عشرين الف دينار.

واجب قوى االمن الداخلي ان تلبي طلب لجان التفتيش بالمؤازرة والمساندة عند الطلب.- 
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2 .5 .4 .4  اشتراطات تعيين المفتشين 

يشــترط بمــن ســيعين كمفتــش عمــل ان يكــون حاصــال عــىل شــهادة دراســية ال تقــل عــن الدراســة - 

االعدادية وناجحا في دورة تدريبية تعدها دائرة العمل لهذا الغرض.

ــم -  ــد تعيينه ــش عن ــان التفتي ــي لج ــل ف ــاب العم ــال واصح ــو العم ــل وممثل ــو العم ــؤدي مفتش ان ي

اليمين القانونية  امام وزير العمل والشؤون االجتماعية.

يحظــر عــىل مفتشــي العمــل وممثلــي العمــال واصحــاب العمــل فــي لجــان التفتيــش تحقيــق ايــة - 

ــم ، او افشــاء  ــي تحــت رقابته ــي المشــاريع الت ــة ف ــة او معنوي ــر مباشــرة مادي ــة مباشــرة او غي منفع

االسرار الصناعية والتجارية او االساليب الصناعية التي يقفون عليها خالل قيامهم بواجباتهم.

2 .5 .4 .5  اجراءات لجنة التفتيش

عــىل لجنــة التفتيــش ان تضــع تقريــرا مفصــال وفــق النمــوذج الــذي تعــده دائــرة العمــل، عــن كل زيــارة - 

تفتيشــية تقــوم بهــا للمشــروع مــع مالحظاتهــا وتوصياتهــا بشــأنه، تعطــى نســخة منــه اىل دائــرة العمــل 

والثانية اىل االتحاد العام لنقابات العمال.

لوزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة او مــن يخولــه، اســتنادا اىل تقريــر لجنــة التفتيــش، ان يقــرر احالــة - 

صاحــب العمــل الــذي ســجلت عــىل مشــروعه مخالفــة، اىل محكمــة العمــل المختصــة وفــق احــكام 

القانون.

يعتبــر تقريــر التفتيــش مــع شــهادة مفتــش العمــل، دليــال تتخــذه المحكمــة المختصــة عنــد اصــدار - 

قرارها، ما لم يثبت لها خالف ذلك.

2 .5 .4 .6  احكام اخرى 

عىل صاحب العمل مسك السجالت االتية وعىل ان تعد دائرة العمل نماذج هذه السجالت :- 

سجل باسماء العمالأ. 

سجل باجور العمالب. 

سجل االجازاتج. 

سجل االحداثد. 

سجل الزيارات التفتيشية	. 

عنــد عــدم وجــود نــص فــي هــذا القانــون تطبــق احــكام القوانيــن االخــرى واحــكام اتفاقيــات العمــل - 

العربية والدولية المصادق عليها قانونا.

2 .5 .5  تعليمات مواضيع التقرير السنوي العمال تفتيش العمل عدد )20( لسنة 1987 / اقليم كوردستان

ــون  ــا مــن المــادة )115( مــن قان ــد ثالث صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المادتيــن )152( والبن

العمــل رقــم )71( لســنة 1987 ، حــي تضمنــت هــذه التعليمــات مــا جــاء بقانــون العمــل قانــون العمــل رقــم )37( 

لســنة 2015 وبتوســع اكبــر، وأوردت تفاصيــل بالمواضيــع الواجــب ادراجهــا فــي تقاريــر تفتيــش العمــل الســنوية 

بشكل اشمل واعم وادق وهي كما يلي :

قوانين وانظمة وتعليمات وبيانات واالوامر الصادرة. 1

بيانات عن ادارة التفتيش تبين :. 2

عدد اللجان التفتيشية حسب المحافظة.. 	
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عدد مفتشي العمل.. 	

عدد ممثلي العمال في اللجان.. 	

عدد ممثلي اصحاب االعمال في اللجان.. 	

درجة التحصيل العلمي لمفتشي العمل واختصاصاتهم العلمية. . 	

احصاءات المشاريع واماكن العمل المسجلة الخاضعة للتفتيش تبين :. 3

توزيــع المشــاريع المســجلة الخاضعــة للتفتيــش حســب النشــاط االقتصــادي والقطاعــي . 	

والمحافظات.

عدد المشاريع واماكن العمل التي تم تفتيشها خالل السنة مرتبة حسب اوقاتها )ليال او نهارا(.. 	

بيــان طبيعــة النشــاط االقتصــادي والقطاعــي للمشــاريع واماكــن العمــل التــي تــم تفتيشــها خالل . 	

السنة.

عــدد العمــال فــي المشــاريع التي تمــت زيارتها مصنفة حســب الجنس والجنســية والعمر والمهنة . 	

واالجر.

معدل االجر السائد حسب االقسام المهنية الواردة في دليل التصنيف المهني.. 	

احصاءات عن زيارات التفتيش تبين ما يلي :. 4

عدد الزيارات التي قام بها المفتشون مرتبة حسب اوقاتها )ليال او نهارا(.. 	

عدد اماكن العمل التي تمت زيارتها اكثر من مرة واحدة في السنة.. 	

احصاءات عن المخالفات والعقوبات تبين ما يلي :. 5

عدد اصحاب العمل الملتزمين بأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.. 	

عــدد اصحــاب االعمــال المخالفيــن الحــكام القانــون والتعليمــات والمحاليــن اىل قضــاء العمــل، . 	

والتي صدرت بحقهم قرارات قضائية .

معلومات عن العقوبات التي حكم بها قضاء العمل في مختلف الحاالت من غرامة وحبس.. 	

احصاءات عن اصابات العمل المبلغ بها اىل الدوائر المختصة تبين ما يلي :. 6

عدد اصابات العمل المبلغ عنها اىل الدوائر المختصة.. 	

احصــاءات عــن اصابــات العمــل التــي تــم التحقيــق بهــا مــن قبــل دائــرة العمــل والضمــان . 	

االجتماعــي فــي بغــداد او اقســامها او فــي المحافظــات، موزعــة حســب االنشــطة االقتصادية 

والقطاعية ونوع العمل واسبابها ونتائجها.

احصــاءات عــن االمــراض المهنيــة المعتمــدة مــن قبــل المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة . 7

تبين ما يلي:

عدد االمراض المهنية المبلغ عنها.    . 	

معلومات عن االمراض المهنية حسب كل صناعة ومهنة.. 	

معلومــات عــن االمــراض المهنيــة حســب اســبابها وخصائصهــا ونــوع المــرض المهنــي )نــوع . 	

المواد السامة/ ماهية وسائل االنتاج الضارة بالصحة ...الخ( وما كان سببا في المرض.
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2 .5 .6  تعليمات اللجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة رقم )11( لسنة 2017

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المــادة )17/ثانيــا( مــن قانــون العمــل العراقــي رقــم )37( لســنة 

2015، لتشــكيل لجنــة عليــا لتخطيــط وتشــغيل القــوى العاملــة، وتتشــكل اللجنــة برئاســة وزيــر العمــل، وعضويــة 

وكيــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة كعضــو نائــب للرئيــس ، باالضافــة اىل وكالء الــوزارات المعنيــة وعددهــا 

ــة اىل  ــا. باالضاف ــي، وغيره ــث العلم ــي والبح ــم العال ــة، التعلي ــاء، التربي ــط، الكهرب ــة ،النف ــا المالي )15( وزارة منه

ممثثلــي الشــركاء االجتماعييــن وهمــا ممثــل عــن اتحــاد الصناعــات العراقيــة، وممثــل عــن االتحــاد العــام لنقابات 

العمال في العراق.

وتتــوىل اللجنــة رســم السياســة العامــة للتشــغيل و التدريــب المهنــي و متابعــة تنفيــذ القــرارات المتخــذة 

في شانها، عىل ان تجتمع مرة واحدة عىل االقل كل )3( أشهر.

2 .5 .6  تعليمات رقم )18( لسنة 1987 تعليمات ممارسة االجانب العمل في العراق ، وتعليمات رقم )2( 

لسنة 2015 ممارسة االجانب العمل في اقليم كوردستان- العراق.

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المــادة )23( مــن قانــون العمــل رقــم )71( لســنة 1987، وجاءت 

لتنظيــم عمــل االجانــب، حيــث حظــرت عــىل صاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص والمختلــط والتعاونــي تشــغيل 

ــذه  ــددة به ــراءات المح ــروط واالج ــق للش ــل وف ــازة العم ــىل اج ــل ع ــد حص ــن ق ــم يك ــا ل ــي م ــخص اجنب اي ش

التعليمــات، والتــي تصدرهــا وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، كمــا نصــت التعليمــات عــىل أن يقــدم العامــل 

األجنبــي الفنــي تعهــدا خطيــا بتدريــب عامــل أو أكثــر مــن العمــال العراقييــن المتواجديــن فــي المشــروع عــىل 

العمــل الــذي يمارســه خــالل مــدة اإلجــازة، وان يقــوم صاحــب العمــل باخبــار دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي فــي 

ــه اوانتهــاء مــدة  ــد انتهــاء خدمت ــي العمــل او عن ــرك العامــل االجنب ــد ت بغــداد او اقســامها فــي المحافظــات عن

اجازتــه او مغادرتــه العــراق، وان يمســك ســجال تــدون فيــه المعلومــات الالزمــة عــن العمــال االجانــب، باالضافــة 

اىل اإلحتفــاظ بإجــازة العمــل لديــه وإعادتهــا إىل دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي فــي أمانــة بغــداد وأقســامها فــي 

المحافظات عند إنتهاء عقد العمل ألي سبب كان .

ــك  ــا وكذل ــتقدام وتجديده ــازة االس ــح اج ــوم من ــات رس ــددت التعليم ــد ح ــتان فق ــم كوردس ــي اقلي ــا ف ام

الكفــاالت الماليــة المترتبــة عــىل عملهــا، تتــم الموافقــة عــىل طلــب االســتقدام بنــاء عــىل حاجــة االقليــم وتاييــد 

الدوائــر المختصــة، وان يكــون عقــد العمــل لللعامــل االجنبــي وفقــا لقانون العمــل والتقاعــد والضمــان االجتماعي، 

وتضمنــت ايضــا اجــراءات الحصــول عــىل اجــازة العمــل مــن تقديــم الطلــب والمستمســكات القانونيــة ، 

واالجــراءات الخاصــة بالشــركات المســتقدمة والمشــاريع االســتثمارية والفنــادق والمطاعــم. كمــا تضمــن 

االجراءات المطلوبة في حالة وفاة العامل، او تغيير مكان العمل، والعديد من االمور االخرى. 

2 .6  قرار تحويل مديرية الصحة المهنية اىل مركز وطني للصحة والسالمة المهنية قرار رقم )552( تاريخ 

1981/5/2

ــالمة  ــة والس ــي للصح ــز وطن ــة اىل مرك ــوزارة الصح ــة ب ــة المهني ــة الصح ــل مديري ــرار لتحوي ــذا الق ــاء ه ج

المهنيــة بشــخصية معنويــة، وايضــا نقــل معهــد الســالمة والصحــة المهنيــة التابــع للمؤسســة العامــة للتقاعــد 

والضمان االجتماعي اىل هذا المركز مع كافة اختصاصته، وحدد مهام المركز وكما يلي :

ــة  ــالمة المهني ــد الس ــن معه ــها كل م ــي كان يمارس ــات الت ــات والواجب ــع االختصاص ــز بجمي ــوم المرك يق

ومديرية الصحة المهنية والمبينة ادناه:-

تقديم الخبرة والمشورة الفنية لمؤسسات القطاع االشتراكي والمختلط والخاص.- 

التدريب والتوعية.- 

الرقابة والتفتيش لبيئة العمل .- 

تحديــد طبيعــة المخاطــر والعــدوى لــكل مهنــة مــن المهــن وفــق صيــغ علميــة واالرشــاد اىل اســتخدام - 
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ــة العامليــن مــن مخاطــر المهــن لغــرض الحــد مــن الحــوادث  افضــل اجهــزة  ووســائل الوقايــة لحماي

واصابات العمل واالمراض  المهنية.

تقديــم الخبــرة لالقطــار العربيــة والبلــدان الناميــة وتنظيــم الحلقــات الدراســية والــدورات التدريبيــة فــي - 

مجاالت اختصاصه.

اجراء الفحوصات االبتدائية والدورية للعمل.- 

القيام بكافة االعمال والنشاطات التي تتطلبها طبيعة اختصاصات المركز اضافة اىل ما ورد اعاله.- 

2 .6 .1  تعليمات رقم )12( لسنة 2017  تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 

وقــد صــدرت هــذه التعليمــات اســتناداً إىل أحكام المــادة )12( مــن قانــون وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 

رقم )8( لسنة 2006 لتنظيم ادارة المركز الوطني وكما يلي :

2 .6 .1 .1  ادارة المركز

ــة -  ــؤون الصح ــذ ش ــة تنفي ــط ومراقب ــة ادارة وتخطي ــالمة المهني ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــوىل المرك يت

والسالمة المهنية   

عــىل الصعيديــن الوطنــي والدولــي بمــا يضمــن توفيــر بيئــة عمــل آمنــة ونشــر ثقافــة الســالمة وحمايــة - 

العامليــن فــي مواقــع  العمــل المختلفــة مــن حــوادث واصابــات العمــل واالمــراض المهنيــة وتحقيــق 

التعاون االقليمي والدولي في هذا المجال.

يديــر المركــز موظــف بعنــوان مديــر عــام حاصــل عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة عــىل االقــل فــي مجــال - 

الطــب البشــري او احــد فــروع الهندســة ومــن ذوي الخبــرة ، ويعاونــه موظفــان بعنــوان معــاون مديــر 

عــام حاصــل كل منهمــا عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة عــىل االقــل فــي الطــب البشــري او احــد فــروع 

الهندسة ومن ذوي الخبرة.

2 .6 .1 .2  اقسام المركز

أوالَ : يتكون المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية من التشكيالت االتية :

قسم الصحة المهنية .أ. 

قسم السالمة المهنية .ب. 

قسم التوعية والتدريب .ج. 

قسم التخطيط والمتابعة .د. 

قسم تقنية المعلومات .	. 

قسم الموارد البشريةو. 

قسم الشؤون الماليةز. 

قسم الخدمات االدارية .ح. 

قسم المختبرات .ط. 

قسم التدقيق والرقابة الداخلية.ي. 

شعبة العالقات العربية والدولية .ك. 

شعبة االعالم واالتصال الحكومي.ل. 

شعبة الصيانة واالنشاءات.م. 

شعبة سكرتاريا المدير العامن. 
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ثانيــاً : يديــر كل قســم مــن األقســام موظــف فــي الدرجــة الثالثــة حاصــل عــىل شــهادة جامعــة اوليــة عــىل 

ــر كل شــعبة  ــن )8( ســنوات ومــن ذوي االختصــاص ، ويدي ــه مــدة ال تقــل ع ــي مجــال عمل ــرة ف ــه خب ــل ول االق

موظــف فــي الدرجــة الخامســة عــىل االقــل حاصــل عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة ولــه خبــرة فــي مجــال عملــه مــدة 

ال تقل عن )5( ستوات ومن ذوي االختصاص.

2 .7  تعليمات متطلبات الصحة والسالمة المهنية  رقم )12( لسنة 2016 وتعديالتها

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا إىل أحــــــكام الفقــرة )ط( مــن البنــد )ثانيــا( مــن المــادة )114(، والمــادة 

)116(،  والبنــد )ثانيــا( مــن المــادة )118( مــن قانــون العمــل رقــم )37(  لســنة 2015 ،  وتعتبــر مــن اهــم التعليمــات 

الخاصــة بالصحــة والســالمة المهنيــة النهــا تحــدد التزامــات كل مــن االطــراف المعنية بالســالمة والصحــة المهنية، 

ــة  ــل، لجن ــب العم ــات صاح ــة، والتزام ــالمة المهني ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــن المرك ــداء م ــل ابت ــكل مفص بش

السالمة طبيب المنشاة وغيرها من التفاصيل، وفيما يلي اهم ما ورد فيها من بنود:

2 .7 .1  لجنة منح تخاويل الفحص الفني ومهامها :

تشكل لجنة لجنة منح تخاويل الفحص الفني  مؤلفة من :

رئيسامدير عام المركز 	

عضوامدير قسم السالمة المهنية في المركز 	

عضوينمهندسين اثنين من قسم السالمة المهنية يكون احدهما مقررا للجنة 	

خبــراء استشــاريين فــي موضــوع الفحــص الهندســي مــن كل مــن الــوزارات  	

اآلتية: 

أعضاء

التعليم العالي والبحث العلمي - النفط - الصناعة والمعادن – الكهرباء. 	

مهام اللجنة  : 

ــة وادوات أ.  ــد الكهربائي ــة والمصاع ــة الضغــط المختلف ــة واوعي ــل فحــص المراجــل البخاري ــح تخاوي من

الرفع بانواعها واالجهزة الملحقة بها واصدار شهادات فحص سنوي بها .

تحديد الشروط  الواجب توافرها في الفاحص الهندسي.ب. 

2 .7 .2  التزامات صاحب العمل

2 .7 .2 .1  التزامات صاحب العمل لضمان سالمة اآلالت والمعدات في المشاريع 

المحافظــة عــىل ســالمة المراجــل البخاريــة وأجهــزة الضغــط المختلفــة وملحقاتهــا وســالمة معــدات - 

الرفع الميكانيكية واألجهزة الملحقة بها والمصاعد الكهربائية . 

استحصال شهادة فحص دوري سنوي لآلالت والمعدات من فاحص مخول .- 

ــات -  ــوادث واصاب ــوع ح ــع وق ــان من ــدات لضم ــغيل االالت والمع ــة تش ــىل كيفي ــن ع ــب العاملي تدري

عمل اثناء عملية التشغيل . 

تنظيــم توزيــع المكائــن واالالت بصــورة صحيحــة وتنظيــم خــزن المــواد االوليــة والمنتجــة فــي اماكــن - 

العمل في المشروع بشكل يدفع الخطر عن العاملين . 

2 .7 .2 . 2  التزامات صاحب العمل بتوفير متطلبات الصحة والسالمة المهنية في المشاريع 

إجــراء الفحــص الطبــي االبتدائــي للعمــال قبــل البــدء بالعمــل والتوفيــق بيــن قابليــة العامــل البدنيــة - 

والنفسية والعقلية والعمل المطلوب القيام به . 
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ــن -  ــد م ــادرة للتأك ــات الص ــب التعليم ــال وحس ــة للعم ــة والخاص ــة الدوري ــات الطبي ــراء الفحوص إج

سالمتهم ولياقتهم الصحية ،وتسجل الفحوصات في اضبارة العامل وتكون متاحة للتفتيش .

اتخــاذ التدابيــر االحترازيــة واالجــراءات الوقائيــة التــي تحــد مــن تعــرض العامليــن لدرجــات حــرارة عالية - 

 .

توفيــر مســتلزمات االســعافات الطبيــة االوليــة بكميــات تتناســب مــع عــدد العامليــن وطبيعــة العمــل - 

في المشروع.

تســمية  شــخص مســؤول واخــر احتيــاط يتــوىل متابعــة تجهيــز الصنــدوق بمــواد االســعافات االوليــة - 

عىل ان يكون مدربا تدريبا كافيا عىل مختلف وسائل االسعافات االولية . 

توفير موقع عمل الئق وصحي وآمن . - 

توفير مياه شرب نقية وصحية بما يتفق مع طبيعة كل موسم . - 

تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل تتناسب وعدد العمال . - 

تهيئــة غــرف مجهــزة بدواليــب لحفــظ مالبــس العمــال والعامــالت كل عــىل حــدة وبمــا يتناســب مــع - 

عدد العاملين. 

تهيئــة محــل مناســب الســتراحة العامليــن وتنــاول طعامهــم، تتوفــر فيــه وســائل الراحــة والشــروط - 

الصحية كالتدفئة والتبريد والتهوية والمناضد ومقاعد الجلوس وفرش االرضيات . 

ــي -  ــة ف ــم خاص ــن وعوائله ــل للعاملي ــن العم ــن اماك ــب م ــب والقري ــي المناس ــكن الصح ــر الس توفي

المناطق النائية عن العمران وتأمين النقل المناسب من واىل اماكن العمل . 

اشراك طبيب المشروع في اللجان الخاصة بالصحة والسالمة وبيئة العمل . - 

وضــع تعليمــات خاصــة بالصحــة والســالمة المهنيــة فــي مــكان ظاهــر توضــح فيهــا مــا يتوجــب عــىل - 

العاملين عمله او االمتناع عنه. 

ــر -  ــن مخاط ــروع م ــة المش ــا وحماي ــالمتهم مجان ــن وس ــة العاملي ــة لصح ــتلزمات الحماي ــن مس تأمي

وحوادث العمل . 

تهيــأة االجهــزة والعــدد ووســائل ومعــدات الوقايــة الشــخصية والحفــاظ عليهــا وتدريــب العامليــن عــىل - 

استخدامها.

ــف خاصــة -  ــر وســائل تصري ــد وتوفي ــا بشــكل جي ــق المشــروع ونظافته ــة ومراف المحافظــة عــىل ابني

للتخلص من الفضالت والمواد الضارة بالصحة. 

ــا -  ــا دوري ــر وفحصه ــذار المبك ــزة االن ــق واجه ــة لمكافحــة الحري ــة الالزم ــع الوســائل الوقائي ــر جمي توفي

وتدريب ما ال يقل عن )52%( من العاملين في المشروع عىل استخدامها . 

اســتخدام اجهــزة انــذار مبكــر ذاتيــة واتبــاع اســاليب الســالمة فــي التــداول والخــزن والنقــل الخاصــة - 

عند استخدام مواد قابلة لالشتعال أو االنفجار . 

ــة كل -  ــا لطبيع ــليمة وفق ــات الس ــدد والتأسيس ــن الع ــاء وتأمي ــار الكهرب ــن اخط ــن م ــة العاملي حماي

مشــروع وعــزل االجهــزة الخطــرة فــي غرفــة مقفلــة او وضــع حواجــز مناســبة لهــا ومنــع غيــر المخوليــن 

من االقتراب منها . 

اجــراء التحقيــق فــورا فــي حــوادث واصابــات العمــل وتحديــد المســؤولية ووضــع الحلــول المناســبة - 

ــة  ــي للصح ــز الوطن ــؤولة والمرك ــة المس ــة المختص ــات القضائي ــالغ الجه ــادث واب ــرار الح ــب تك لتجن
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والسالمة المهنية وفق استمارة تعد لهذا الغرض. 

اتبــاع طــرق الخــزن والتــداول الســليم واآلمــن للمــواد الخطــرة بطريقــة صحيحــة وبمخــازن خاصــة يؤشــر - 

عليهــا بمــا يــدل عــىل خطورتهــا، واتخــاذ جميــع االحتياطــات الالزمــة عنــد الدخــول إىل األماكــن المغلقــة 

والمحافظــة عــىل ســالمة العامليــن عنــد تــداول هــذه المــواد ووجــوب مراعــاة شــروط خــزن اســطوانات 

الغاز . 

تهيئــة قاعــات عمــل صحيــة فــي المشــاريع التــي يتطلــب عملهــا ذلــك وتثبيــت المســافات األمينــة - 

المعتمــدة، بحيــث ال يقــل ارتفــاع الســقف فيهــا عــن )5.3م( ، والمســافة بيــن ماكنــة وأخــرى والجــدار 

عن )5.1م(  مع تامين التهوية واإلنارة المناسبة وجميع مستلزمات السالمة المهنية األخرى فيها . 

تسييج وعزل مواقع األعمال الخطرة والساللم والسقاالت وفق المعايير المعتمدة. - 

حمايــة العامليــن مــن المــواد المشــعة وفــق أحــكام قانــون الوقايــة مــن اإلشــعاعات المؤينــة رقــم )99( - 

لسنة 0891 والتعليمات الصادرة بموجبه . 

اســتحصال تصاريــح العمــل مــن مســؤول الســالمة قبــل البــدء باألعمــال الخطــرة واعتمــاد بطاقــات - 

العزل والغلق.  

التأكد من مالءمة اآللة للعامل والعمل بما يضمن صحة وسالمة العاملين . - 

تثبيــت الملصقــات التعريفيــة بالمخاطــر المرتبطــة بالمكائــن والمعــدات ذات الطابــع الخطــر فــي اماكن - 

واضحة وبارزة لمنع وقوع حوادث وإصابات العمل . 

حماية العاملين في أعمال اللحام والقطع وتدريبهم عىل االستخدام السليم لمختلف انواع اللحام . - 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة الستبدال المواد األولية الصناعية الضارة بمواد أخرى اقل خطورة . - 

توعيــة العامليــن فــي بيئــة العمــل مــن خــالل عقــد النــدوات التوعويــة لنشــر ثقافــة الصحــة والســالمة - 

المهنية، وإقامة الدورات التدريبية للعمال للتوعية بمخاطر العمل وكيفية الوقاية منها . 

توفير أجهزة تقييم بيئة العمل وتدريب مسؤولي السالمة عىل كيفية استخدامها  .- 

مراعــاة االرشــادات والحــدود العتبية القياســية لملوثات بيئــة العمل الفيزيائيــة والكيمياويــة والبيولوجية - 

وحسب معايير وحدود مؤشرات التعرض المهني المعتمدة . 

2 .7 .3  التزامات طبيب المشروع 

ــات -  ــورا اىل الجه ــال ف ــالمة العم ــدد س ــي ته ــرة الت ــاالت الخط ــة والح ــراض المهني ــن األم ــار ع االخب

الصحية المختصة والمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية . 

ــات -  ــراء الفحوص ــالل اج ــن خ ــل م ــع العم ــف مواق ــي مختل ــن ف ــة للعاملي ــات الصحي ــم الخدم تقدي

الطبية المهنية المختلفة. 

رصد األمراض المهنية ودراسة وبائيتها . - 

2 .7 .4  مسؤولي ولجان السالمة المهنية في المشروع 

المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا )05( خمســين عامــال فأقــل تنــاط المســؤولية بأحــد العامليــن فــي - 

المشروع إضافة إىل واجباته. 

المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا أكثــر مــن )05-001) عامــل تنــاط المســؤولية بأحــد العامليــن فــي - 

المشروع عىل ان يكون متفرغا بصورة كاملة لهذه المسؤولية . 



61 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا مــن )100-500 ( عامــل تنــاط المســؤولية بلجنــة داخــل المشــروع - 

تسمى )لجنة السالمة والصحة المهنية( وتشكل وفقأ ما يلي : 

رئيساصاحب العمل أو من يمثله أ- 

عضواالمدير الفني ب- 

أعضاءرؤساء األقسام الفنية ج- 

عضوممثل عن العمال 	- 

متفرغــا مسؤول السالمة و-  عضــوا 

ومقرراللجنة 

المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا أكثــر مــن )005( عامــل تنــاط المســؤولية بلجنــة تشــكل بالكيفيــة - 

السابقة مع زيادة عدد مسؤولي السالمة اىل )2( اثنين يتفرغا لهذه المهمة . 

مهام لجنة السالمة والصحة المهنية في المشروع :-- 

متابعة شؤون السالمة المهنية في المشروع . أ. 

ــع ب.  ــبابها ووض ــىل اس ــوف ع ــروع والوق ــا المش ــرض له ــي يتع ــوادث الت ــروف الح ــة ظ دراس

االحتياطات الكفيلة بمنعها والمعالجات الالزمة لتفاديها والحد من اضرارها . 

توفيــر وســائل االســعافات االوليــة واجهــزة االطفــاء وفوهــات الحريــق فــي اماكــن متفرقــة ج. 

مــن المشــروع، واختيــار المالبــس والعــدد الوقائيــة حســب ظــروف العمــل، ومراقبــة 

استعمالها .

مراقبة مدى التزام اقسام المشروع بأحكام هذه التعليمات وتفتيشها بصورة دورية . د. 

توعية العمال وارشادهم اىل وسائل السالمة والصحة المهنية . 	. 

ــج الســالمة والصحــة و.  ــذ برام ــي تنفي ــي المشــروع ف ــة ف مســاعدة مســؤول الســالمة المهني

المهنية . 

يراعى في اختيار صاحب العمل لمسؤول السالمة من بين عمال المشروع ما يأتي : -- 

اجتيــازه دورة اساســية فــي المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة او حاصــال عىل شــهادة أ. 

اختصاص بالسالمة المهنية . 

قادرا عىل تدريب العمال في مختلف مجاالت الصحة والسالمة المهنية . ب. 

قادرا عىل تخطيط وتنفيذ برامج الصحة والسالمة المهنية . ج. 

من ذوي الخبرة في المعلومات المتعلقة بالمشروع . د. 

مهام مسؤول السالمة المهنية - 

نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العاملين في المشروع . أ. 

ــن ب.  ــاف مواط ــروع، واكتش ــام المش ــع أقس ــل ولجمي ــن العم ــىل أماك ــم ع ــش المنتظ التفتي

الخطر والتنبيه عليها لمنع وقوعه، والتأكد من استعمال الوسائل الوقائية . 

ــة، وعــرض المقترحــات ج.  ــات العمــل واألمــراض المهني تشــخيص مســببات حــوادث وإصاب

الخاصــة بالســالمة والصحــة المهنيــة عــىل لجنــة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي المشــروع أو 
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عــىل صاحــب العمــل؛ إليجــاد االحتياطــات الكفيلــة لمنــع تكرارهــا، وتاميــن ســالمة العامليــن 

في المشروع . 

ــداد د.  ــة، وإع ــراض المهني ــل واألم ــات العم ــوادث وإصاب ــة بالح ــات الخاص ــم اإلحصائي  تنظي

تقارير دورية بذلك بالتعاون مع طبابة المشروع .

 تنفيذ برامج السالمة والصحة المهنية . 	. 

ــه و.  ــا وتوجي ــا وصيانته ــىل فحصه ــخصية وع ــة الش ــدات الوقاي ــتخدام مع ــىل اس ــب ع التدري

العاملين لطريقة تنظيفها وحفظها 

2 .8  تعليمات السالمة والصحة المهنية رقم )22( لسنة 1987 وتعديالتها / اقليم كوردستان

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل المادتيــن )152) و)108( فقــرة ثانيــا مــن قانــون العمــل رقــم )71( لســنة 

ــالمة  ــة والس ــات الصح ــنة 2016 )متطلب ــم )12( لس ــات رق ــن تعليم ــادة )8( م ــب الم ــت بموج ــا الغي 1987، اال انه

المهنيــة(، وحيــث ان التعليمــات االخيــرة لــم يتــم المصادقــة عليهــا فــي اقليــم كوردســتان فقــد بقيــت تعليمــات 

السالمة والصحة المهنية رقم )22( لسنة 1987، وتعديالتها سارية باالقليم.

2 .8 .1  النطاق ومهام قسم ولجنة التفتيش 

تســري هــذه التعليمــات عــىل مشــاريع القطــاع الخــاص والتعاونــي والمختلــط ، ويتــوىل قســم التفتيــش 

في دائرة العمل والتدريب المهني المهام التالية :

 اوال : االشــراف عــىل تطبيــق الســالمة والصحــة المهنيــة وفــق احــكام  قانــون العمل رقــم )71( لســنة 1987 

والتعليمات الصادرة بموجبه .

ثانيا : متابعة وانجاز المعامالت ذات العالقة بالسالمة والصحة المهنية .

ــذ احتياطــات العمــل  ــة بخصــوص تنفي ــي للصحــة والســالمة المهني ــز الوطن ــا : التنســيق مــع المرك ثالث

والسالمة المهنية والصحية.

امــا بالنســبة للجــان التفتيــش فتقــوم لجنــة تفتيــش العمــل المختصــة بتثبيــت مالحظاتهــا عــىل مســتوى 

ــارة  ــن الزي ــا ع ــي تقريره ــات ف ــذه التعليم ــل به ــل والعام ــب العم ــات صاح ــدى التزام ــل وم ــات العم احتياط

التفتيشــية للمشــروع . وتكــون لجنــة تفتيــش العمــل مســؤولة انضباطيــا، اذا اغفلــت عــن عمــد او اهمــال وصــف 

احتياطات العمل ومدى االلتزام تنفيذ السالمة والصحة المهنية في المشروع .

2 .8 .2  تنظيم السالمة والصحة المهنية عىل مستوى المشروع بمستوياته المختلفة

اوال : تتحدد مسؤولية السالمة والصحة المهنية في المشروع وفقا للصيغة االتية :

فــي المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا )50( عامــال فاقــل تنــاط المســؤولية باحــد العامليــن فــي أ. 

المشروع اضافة اىل واجباته ومن الذين لهم المام في هذا المجال .

فــي المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا اكثــر مــن )50( عامــال اىل )100( عامــل تنــاط المســؤولية ب. 

باحــد العامليــن فــي المشــروع، ويكــون متفرغــا تفرغــا كامــال لهــذه المســؤولية عــىل ان يكــون 

قد اجتاز دورة اساسية في المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .

فــي المشــاريع التــي يكــون عــدد عمالهــا اكثــر مــن )100( عامــل ولغايــة )500( عامــل تنــاط ج. 

المســؤولية بلجنــة داخــل المشــروع تســمى لجنــة الســالمة والصحــة المهنيــة وتشــكل وفــق مــا 

يلي :

رئيسا 1 - صاحب العمل او من يمثله     
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اعضاء 2 - المدير الفني ورؤساء االقسام الفنية     

عضوا 3 - طبيب المشروع او الممرض                 

عضوا 4 - ممثل عن اللجنة النقابية     

عضوا متفرغا ومقررا للجنة 5 - احد العمال، مسؤول السالمة والصحة المهنية عىل ان  

يكون قد اجتاز دورة اساسية في المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .

ــة د.  ــاط المســؤولية بلجن ــر مــن )500( عامــل تن ــا اكث ــي يكــون عــدد عماله فــي المشــاريع الت

ــالمة  ــؤولي الس ــدد مس ــادة ع ــع زي ــاله م ــرة )ج( اع ــواردة بالفق ــة ال ــس الكيفي ــكل بنف تش

والصحة المهنية في اللجنة اىل اثنين متفرغين لهذه المهمة .

ثانيا : تكون مهام ومسؤوليات لجنة السالمة الصحة المهنية في المشروع كما يلي :

تجتمــع اللجنــة بصــورة دوريــة مــرة واحــدة فــي الشــهر وخــالل ســاعات العمــل ويجــوز دعــوة أ. 

اللجنــة مــن قبــل رئيســها اىل عقــد اجتمــاع طــارىء عنــد وقــوع حــادث جســيم لغــرض بحــث 

ظروف واسباب وقوع الحادث ووضع المعالجات الالزمة لتفادية .

ــن ب.  ــؤوال ع ــرر مس ــون المق ــرض ويك ــذا الغ ــك له ــجل يمس ــي س ــات ف ــر الجلس ــدون محاض ت

مسكه وتدوين المحاضر فيه .

يكــون الســجل مختومــا بختــم دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي وعرضــه للتفتيــش مــن قبــل ج. 

لجان تفتيش العمل وفي اي وقت من االوقات .

يشــترط فــي صحــة انعقــاد اجتمــاع اللجنــة حضــور اغلبيــة االعضــاء عــىل ان يكــون مــن بينهــم د. 

ــة عــدم اكتمــال النصــاب يؤجــل االجتمــاع اىل موعــد اخــر  ــة، وفــي حال ــة النقابي ممثــل اللجن

خالل الشهر ذاته ويعتبر االجتماع صحيحا في حالة انعقاده مهما كان عدد الحاضرين.

ــة برامــج 	.  ــة بالســالمة والصحــة المهني ــة بالتنســيق مــع الجهــات الرســمية المعني تضــع اللجن

وخطط هادفة ومتكاملة في المشروع ويشمل ذلك ما يلي :

دراسة اسباب الحوادث واالصابات ووضع االحتياطات الكفيلة بمنعها .. 1

ــن . 2 ــي اماك ــق ف ــات الحري ــاء وفوه ــزة االطف ــة واجه ــعافات االولي ــائل االس ــر وس توفي

ــة حســب ظــروف العمــل  ــس والعــدد الوقائي ــار المالب ــه مــن المشــروع واختي متفرق

ومقتضياته ومراقبة استعمالها .

ــذه . 3 ــق ه ــل تطبي ــا يكف ــة بم ــورة دوري ــروع يص ــام المش ــة اقس ــش كاف ــة وتفتي مراقب

التعليمات .

توعيــة العمــال وارشــادهم لوســائل الســالمة والصحــة المهنيــة ومتابعــة تنفيــذ . 4

توجيهات وارشادات قسم تفتيش العمل في دائرة العمل والتدريب المهني .

وضــع التعليمــات والبيانــات الخاصــة بالســالمة والصحــة المهنيــة فــي محــالت بــارزة . 5

ــات  ــة واحتياط ــر المهن ــا بمخاط ــال علم ــة العم ــرض احاط ــروع لغ ــى المش ــي مبن ف

العمل الواجب اتباعها .
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ثالثا : مسؤول السالمة

يتــم اختيــار مســؤول الســالمة والصحــة المهنيــة مــن قبــل صاحــب العمــل ومــن بيــن عمــال أ. 

المشروع عىل ان يراعى عند اختياره ما يلي : -

المشــاركة فــي احــدى الــدورات التــي يعقدهــا المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة . 6

واجتازها بنجاح او حاصال عىل شهادة اختصاص بالسالمة المهنية .

قادرا عىل تدريب العمال في مختلف مجاالت السالمة والصحة المهنية .. 7

 قادرا عىل تخطيط وتنفيذ برامج السالمة والصحة المهنية .8. 

من ذوي الخبرة بالمعلومات الصناعية التي تجري في المشروع .. 9

تكون واجبات ومهام مسؤول السالمة والصحة المهنية في المشروع ما يلي :ب. 

العمل عىل نشر الوعي والثقافة الوقائية بين العاملين في المشروع .. 10

ــن . 11 ــاف مواط ــروع واكتش ــام المش ــة اقس ــل لكاف ــن العم ــىل اماك ــم ع ــش المنتظ التفتي

الخطر والتنبيه عليها لمنع وقوعه والتاكد من استعمال الوسائل الوقائية .

تشــخيص مســببات حــوادث اصابــات العمــل وعــرض المقترحــات الخاصــة بالســالمة . 12

ــل  ــن اج ــل م ــب العم ــروع او صاح ــة المش ــىل لجن ــر ع ــرض االم ــة وع ــة المهني والصح

ايجاد االحيتاطات الكفيلة لمنع تكرارها وتامين سالمة العاملين في المشروع .

ــر . 13 ــداد تقاري ــة واع ــراض المهني ــل واالم ــات العم ــة باصاب ــات الخاص ــم االحصائي تنظي

دورية بذلك .

االشراف عىل تنفيذ برامج السالمة والصحة المهنية .. 14

التدريــب عــىل اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية والقــدرة عــىل فحصهــا وصيانتهــا . 15

وتوجيه العاملين لطريقة تنظيفها وحفظها .

مسؤوليات صاحب العمل

ــة  ــاء العمــل مــن االضــرار الصحي ــة العمــال اثن ــة لحماي عــىل صاحــب العمــل اتخــاذ االحتياطــات الالزم

واخطار العمل واالالت وتوفير وسائل الحماية من اخطار العمل وكما يلي :

وضــع تعليمــات خاصــة بالســالمة المهنيــة وتعليقهــا فــي مــكان ظاهــر، توضــح فيهــا مــا يتوجــب عــىل . 1

ــق  ــن ظــروف عمــل ســليمة، لتحقي ــذي يضمــن تأمي ــه، وبالشــكل ال ــاع عن ــه او االمتن ــن عمل العاملي

االجــواء المالئمــة للعامليــن وتاميــن مســتلزمات الحمايــة لصحتهــم وســالمتهم، وحمايــة المشــروع من 

مخاطــر وحــوادث العمــل، وال يجــوز تحميــل العامليــن او اســتقطاع اي مبلــغ مــن اجورهــم لقــاء توفيــر 

هذه الحماية .

ــة . 2 ــائل الراح ــه وس ــر في ــم، تتوف ــاول طعامه ــن وتن ــتراحة العاملي ــب الس ــل لمناس ــر مح ــة وتوفي تهيئ

والشروط الصحية كالتدفئة والتبريد والتهوية والمناضد ومقاعد الجلوس وفرش االرضيات .

تهيئة غرف مجهزة بدواليب لحفظ المالبس للعمال والعامالت كل عىل حده .. 3

تهيئة حمامات ومرافق ومغاسل تتناسب وعدد العمال والعاملين في المشروع .. 4

توفير مياه شرب نقية وصحية، ومبردة صيفا .. 5
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توفيــر وســائل االســعافات الطبيــة االوليــة بكميــات تتناســب مــع عــدد العمــال العامليــن وطبيعــة . 6

ــخص  ــمى ش ــعافات، ويس ــدوق اس ــل صن ــة عم ــي كل قاع ــون ف ــث يك ــروع، بحي ــي المش ــل ف العم

مســؤول عــن هــذه الصنــدوق ليتابــع تجهيــزة بمــواد االســعافات االوليــة، وعــىل ان يكــون مدربــا تدريبــا 

كافيا عىل مختلف وسائل االسعافات االولية .

توفيــر مســتلزمات الســالمة المهنيــة للمشــروع بمــا يتناســب وطبيعــة العمــل، وتهيئــة االجهــزة والعدد . 7

ووســائل الوقايــة الصحيــة التــي تســتلزمها الســالمة المهنيــة والحفــاظ عليهــا، مــع تدريــب العامليــن 

عىل استعمالها، وال يجوز منح العاملين بدال نقديا عوضا عنها .

تنظيــم خــزن المــواد االوليــة والمنتجــة بصــورة صحيحــة، وتنظيــم توزيــع المكائــن واالالت فــي اماكــن . 8

العمل في المشروع بشكل يدفع الخطر عن العاملين في المشروع .

ــف خاصــة . 9 ــر وســائل تصري ــد، وتوفي ــا بشــكل جي ــق المشــروع ونظافته ــة ومراف المحافظــة عــىل اني

للتخلــص مــن الفضــالت والمــواد الضــارة بالصحــة الناتجــة عــن مخلفــات العمليــة االنتاجيــة، وعــىل ان 

تكون بعيدة عن مناطق السكن وال تضر بالصحة العامة للقاطنين خارج اماكن العمل .

ــة . 10 ــواد القابل ــاد الم ــىل ابع ــل ع ــق، والعم ــة الحري ــة لمكافح ــة الالزم ــائل الوقائي ــع الوس ــر جمي توفي

ــتمرار  ــا باس ــة، وفحصه ــن امين ــي اماك ــا ف ــار، وخزنه ــة والن ــادر التدفئ ــن مص ــار ع ــتعال واالنفج لالش

للتاكد من سالمتها وصالحيتها للعمل .

توفيــر اجهــزة مكافحــة الحريــق المناســبة واجهــزة االنــذار وفحصهــا دوريــا وتدريــب مــا ال يقــل عــن %25 . 11

من العاملين في المشروع عليها .

ــة كل . 12 ــا لطبيع ــليمة وفق ــات الس ــدد والتاسيس ــن الع ــاء وتامي ــار الكهرب ــن اخط ــن م ــة العاملي حماي

ــر  ــع غي ــا، ومن ــبة له ــز مناس ــع حواج ــة او وض ــة مقفل ــي غرف ــرة ف ــزة الخط ــزل االجه ــع ع ــروع، م مش

المخولين من االقتراب منها .

فــي اعمــال الرفــع يجــب توفيرماكنــات للرفــع؛ ويتــم التاكــد مــن حبالهــا وسالســلها واالجــزاء االخــرى . 13

الملحقــة بهــا، عــىل ان تكــون ذات تصميــم ميكانيكــي ســليم، وتكــون خاضعــة للفحــص الــدوري مــن 

قبل شخص فني متخصص، وكذلك الحال بالنسبة لوسائل النقل الميكانيكية .

المحافظــة عــىل ســالمة المراجــل البخاريــة واجهــزة الضغــط المختلفــة وملحقاتهــا، واجــراء الفحــص . 14

الــدوري عليهــا ســنويا مــن قبــل الجهــات المختصــة او المخولــة، مــع اســتحصال شــهادات وتقاريــر 

بســالمتها؛ يــدون فيهــا تاريــخ الفحــص مــع تثبيــت التاريــخ المقتــرح للفحــص القــادم، عــىل ان يكــون 

الشــخص القائــم بفحصهــا حاصــال عــىل تخويــل مــن قبــل لجنــة فحــص المراجــل فــي المركــز الوطنــي 

للصحة والسالمة المهنية، وتزويد شعبة السالمة بنسخ من هذه التقارير .

توفيــر وتهيئــة شــروط العمــل والمســائل الوقائيــة التــي تســاعد عــىل تقليــل الضوضــاء فــي قاعــات . 15

العمل، بحيث ال يزيد ذلك عن 85 /ديسبل ا .

توفيــر اضــاءة كافيــة طبيعيــة كانــت ام صناعيــة بحيــث تكــون مناســبة لطبيعــة العمــل، وعــىل ان ال . 16

تقــل وفقــا للتعليمــات الخاصــة باالعمــال الشــاقة الضــارة، وعــىل ان تتخــذ كافــة االحتياطــات لمنــع 

الظل والوهج وانعكاسات السطوح اىل عين العامل .

ــل عــىل . 17 ــع المــواد الخطــرة بطريقــة صحيحــة وفــي مخــازن خاصــة يؤشــر عليهــا بمــا يدل ــن جمي خزي

خطورتهــا، واتخــاذ كافــة االحتياطــات الالزمــة عنــد الدخــول اىل هــذه االماكــن، والمحافظــة عىل ســالمة 

العاملين عند تداول هذه المواد .

ــرف او . 18 ــي غ ــل ف ــم العم ــب ان يت ــامة يج ــواد س ــا م ــج فيه ــا اوتنت ــداول فيه ــي تت ــاريع الت ــي المش ف

ــل  ــاس العام ــع تم ــة تمن ــزة مغلق ــة او اجه ــي اوعي ــات ف ــذه العملي ــري ه ــة، وان  تج ــات منفصل بناي

بالمــواد الضــارة، وبالشــكل الــذي يســاعد عــىل منــع  تســرب الغــاز واالبخــرة واالدخنــة الضــارة والغبــار 
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اىل جو العمل من خالل استخدام مواد مناسبة لذلك .\

ــم )89(  ــة رق ــة العام ــون الصح ــب قان ــادرة بموج ــنة 1984 والص ــم )2( لس ــات رق ــق التعليم ب - تطب

لسنة1981 الخاصة  بالمواد الكيمياوية المسرطنة.

ــم )89(  ــة رق ــة العام ــون الصح ــب قان ــادرة بموج ــنة 1986 والص ــم )6( لس ــات رق ــق التعليم ج - تطبي

لسنة1981، والخاصة بزيت االسكرال.

تهيئــة قاعــات عمــل صحيــة فــي المشــاريع التــي يتطلــب عملهــا ذلــك، وتثبيــت المســافات االمينــة . 19

المعتمــدة، حيــث ال يقــل ارتفــاع الســقف فيهــا عــن )2.5( متــرا، والمســافة بيــن ماكنــة اخــرى عــن )1.5( 

مترا، مع تامين التهوية واالنارة وجميع مستلزمات السالمة المهنية االخرى فيها .

ــع ان . 20 ــي يتوق ــل الت ــالت العم ــع مح ــرات وجمي ــاللم والمم ــرة والس ــات الخط ــع العملي ــييج جمي تس

يتعرض فيها العمال للخطورة لوقايتهم من اصابات العمل .

تهيئــة المســاند الجانبيــة لالعمــال الخطــرة للحفــاظ عــىل ســالمة العامليــن مــن خطــر االنهيــارات مــع . 21

العمل عىل توفر ساللم متحركة مناسبة وسليمة في االعمال التي تتطلب ذلك .

اجــراء الفحــص الطبــي االبتدائــي قبــل البــدء بالعمــل، والتوفيــق بيــن قابليــة العامــل البدنيــة والعمــل . 22

المطلــوب القيــام بــه، واجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة والخاصــة، وحســب التعليمــات الصــادرة 

ــالمتهم  ــن س ــد م ــال، للتاك ــة العم ــن معالج ــؤولة ع ــة المس ــة الطبي ــاة او الجه ــب المنش ــن طبي ع

ولياقتهــم الصحيــة بمــا يحقــق عــدم اصابتهــم باالمــراض المهنيــة، عــىل ان تســجل هــذه الفحوصــات 

في اضبارة العامل وتكون معرضة للتفتيش .

عــىل طبيــب المشــروع االخبــار عــن االمــراض المهنيــة والحــاالت الخطــرة، التــي تهــدد ســالمة العمــال . 23

فــورا اىل الجهــات الصحيــة المختصــة والمركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة وشــعبة الســالمة 

المهنية .

فــي المشــاريع التــي تتــداول فيهــا اســطوانات الغــاز، يجــب كتابــة نــوع الغــاز عــىل االســطوانات وتوفير . 24

ــا، عــىل ان تكــون بوضــع عامــودي بصــورة دائمــة مــع مالحظــة عــدم خــزن  ــي له وســائل النقــل االل

اسطوانات غاز االوكسجين بالقرب من المواد سريعة التاكسد واالشتعال .

يجــب اتخــاذ اجــراءات الســالمة المهنيــة لضمــان توفيــر حمايــة فعالــة للعمــال المعرضيــن اىل البنزيــن . 25

االروماتيكي او المواد الحاوية عليه .

يجــب ان تتخــذ كافــة االجــراءات الضروريــة لمنــع تســرب ابخــره البنزيــن االروماتيكــي فــي جــو مواقــع . 26

العمل، في االبنية التي ينتج او يخزن او يستعمل فيها البنزين االروماتيكي او المواد الحاوية عليه.

تــؤدي العمليــات التــي تنطــوي عــىل اســتعمال البنزيــن االروماتيكــي والمــواد المحتويــة، عليــه باجهــزة . 27

مغلفة قدر االمكان.

يجــب اتخــاذ االجــراءات الالزمــة الســتبدال المــواد االوليــة الصناعيــة الضــارة بمــواد اخــرى اقــل خطــرا . 28

وضررا كل ما امكن ذلك .

حمايــة العامليــن مــن المــواد المشــعة وفــق احــكام قانــون الوقايــة مــن االشــعاعات المؤينــة رقــم )99( . 29

لسنة 1980 والتعليمات الصادرة بموجبه .

حمايــة العامليــن فــي اعمــال التشــييد والنصــب بتوفيــر معــدات الرفــع والحبــال الفوالذيــة والرافعــات . 30

والسقاالت .

ــة العامليــن فــي اعمــال اللحــام والقطــع وتدريبهــم عــىل االســتعمال الســليم للخرطــوم وعمــل . 31 حماي

المشاعل واسالك اللحام والماسكات ووسائل الوقاية الشخصية .
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يجــب اتخــاذ االجــراءات والوســائل التــي تضمــن للعامــل االســتقرار النفســي واالجتماعــي مــن خــالل . 32

ــي  ــة ف ــم خاص ــن وعوائله ــل للعاملي ــن العم ــن اماك ــب م ــب والقري ــي المناس ــكن الصح ــر الس توفي

المناطق النائية عن العمران وتامين النقل المناسب من واىل اماكن العمل .

مسؤوليات العامل 

عىل العامل االلتزام بما يلي :

ــة فــي المشــروع، او . 1 ــة المعلن ــد بالتعليمــات الخاصــة بوســائل الســالمة والصحــة المهني التقي

ــة  ــائل الوقاي ــدد ووس ــزة والع ــع االجه ــتعمال جمي ــوب اس ــع وج ــا، م ــه عنه ــم تبليغ ــي يت الت

الشخصية التي تستلزمها طبيعة العمل .

يحظــر عــىل العامــل االقــدام عــىل اي فعــل يــؤدي اىل عــدم تنفيــذ تعليمــات الســالمة والصحــة . 2

ــه وســالمته او الحــاق  ــة صحت ــة، او االســاءة اىل اســتعمال الوســائل الموضوعــة لحماي المهني

الضررة بها او اتالفها .

عــدم تصليــح ايــة الــة او ماكنــة او اســتبدال اي جــزء منهــا قبــل ايقافهــا عــن العمــل، وال يعــاد . 3

ــي او  ــراف الفن ــا وباش ــة اىل اماكنه ــزاء واالغطي ــة االج ــادة كاف ــن اع ــد م ــل التاك ــغيلها قب تش

مالحظ العمل .

يحظــر عــىل العامــل ممارســة اي عمــل تتولــد عنــه اشــعاعات مالــم يتــم تهيئــة جميــع الوســائل . 4

الوقائية واالستحضارات الالزمة لذلك .

االلتــزام بمواعيــد الفحــص الــدوري، وجميــع التوجيهــات التــي تصــدر اليــه عــن طبيب المشــروع . 5

او الجهة الطبية المختصة، والتي تتعلق بالصحة والسالمة المهنية .

أحكام متفرقة

يحظــر بيــع االالت التــي تكــون اجزاؤهــا الخطــرة دون وقايــة كافيــة، وتاجيرهــا وعرضهــا ونقــل حيازتهــا بايــة 

طريقــة كانــت، ويقــع االلتــزام بتنفيــذ ذلــك عــىل عاتق البائــع والقائــم بالتاجيــر ونقــل الحيــازة ووكالئهــم والمنتجين 

ــا  ــر له ــرة وتتوف ــا غائ ــكل يجعله ــم بش ــب ان تصم ــي يج ــذه االالت الت ــرة له ــزاء الخط ــد االج ــم تحدي ــا، وعليه له

الوقاية الكافية لمنع الخطورة.

2 .9  تعليمات تحديد االعمال الخطرة والمرهقة او الضارة بالصحة والحد االقصى لساعات العمل اليومية 

رقم )1( لسنة 2019

صــدرت هــذه التعليمــات لتنظيــم االعمــال الخطــرة والمرهقــة والتــي تؤثــر عــىل صحــة وســالمة العمــال 

حيــث حــددت هــذه التعليمــات ان العمــل بهــذه المهــن ال يجــب ان يتجــاوز )7( ســبع ســاعات عمــل يوميــة، وفــق 

الضوابط التي يصدرها  المركز الوطني للصحة والسالمة وهي كما يلي :

المادة )1( تعد االعمال المحددة في الجدول رقم )3-2(  اعمال خطرة ومرهقة او ضارة بالصحة . 

ــدول  ــي الج ــا ف ــوص عليه ــال المنص ــة لالعم ــل اليومي ــاعات العم ــى لس ــد االقص ــون الح ــادة )2( يك الم

ــة  ــي للصح ــز الوطن ــن المرك ــادرة م ــط الص ــق الضواب ــاً وف ــاعات يومي ــبع س ــات )7( س ــذه التعليم ــق به الملح

والسالمة وتعد من ضمن ساعات العمل اليومية. 
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جدول رقم  ٣.2 يبين االعمال الخطرة والمرهقة او الضارة بالصحة

العملالتسلسل

نصب وصيانة المنظومات الكهربائية وخطوط نقل وتوزيع الطاقة . 1

المناجم والمقالع والمحاجر والغوص واالماكن المغلقة والمحصورة . 2

الحفر واستخراج وتكرير النفط .3

تقطيع المرمر والكرانيت واالحجار .4

تركيب الهياكل والجسور الحديدية واعمال االرتفاعات الشاهقة .5

خلط وتحضير المواد الكيمياوية والتعرض لها .6

الغلونة بالطريقة اليدوية والصبغ بالرش والطالء باالحواض .7

الدباغة .8

طالء المرايا بالمعامل بالطريقة غير الميكانيكية .9

رش المبيدات .10

المجاري ومحطات الصرف الصحي.11

تقسية ونقل قطع المعادن من الفرن اىل احواض الزيوت .12

عزل النفايات والطمر الصحي والمحارق .13

العتالة وحمل االوزان الثقيلة .14

الوقادون في معامل الطابوق .15

السباكة والصهر .16

النجارة .17

اللحام .18

تقطيع التبغ إلنتاج السكائر .19

التعدين .20

التعبئة في السايلوات .21

الطحن .22

ازالة االسبست من المنظومات القديمة .23

التعرض لالشعاعات المؤينة .24

االعمال المسببة للعدوى الفايروسية والبكتيرية والفطرية .25

الطباعة واستخدام االحبار ومواد الطباعة .26

2 .10  تعليمات تحديد االعمال الضارة والشاقة رقم )14( لسنة 1988/ كوردستان 

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا إىل أحــكام المادتيــن )57( و )152( مــن قانــون العمــل رقــم )71( لســنة 

ــرة  ــال الخط ــد االعم ــات تحدي ــا تعليم ــدرت بعده ــد ص ــاقة،  وق ــارة والش ــال الض ــد االعم ــرض تحدي 1987 لغ

ــم  ــه ل ــث ان ــنة 2019، وحي ــم )1( لس ــة رق ــل اليومي ــاعات العم ــى لس ــد االقص ــة والح ــارة بالصح ــة او الض والمرهق

يصادق عىل التعليمات االخيرة في اقليم كردستان، مما ابقى هذه التعليمات سارية هناك وكما يلي :
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تسري هذه التعليمات عىل جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني. 	

تعتبــر االعمــال المحــددة فــي الجــدول رقــم )4-2( أعمــال ضــارة وشــاقة، ويجــوز اضافــة أعمــال أخــرى  	

متى ما اعتبرت من االعمال الضارة والشاقة.

تخفــض ســاعات العمــل اليوميــة للعمــال العامليــن فــي االعمــال الضــارة والشــاقة بمعــدل ال يقــل  	

عن ساعة واحدة، وتعتبر من ضمن ساعات العمل اليومية.

ــب  	 ــا، حس ــي نهايته ــة أو ف ــل اليومي ــاعات العم ــالل س ــل خ ــض العم ــت تخفي ــل بوق ــع العام يتمت

ظروف العمل الفنية واالقتصادية.

يكون أجر العمل االضافي ضعف أجر العمل إذا كان من االعمال الضارة أو الشاقة. 	

يســتحق العامــل فــي االعمــال الضــارة و الشــاقة بالصحــة اجــازة ســنوية لمــدة ثالثيــن يومــا عــن كل  	

سنة عمل.

ال يجوز تشغيل النساء في االعمال الضارة بالصحة والشاقة. 	

جدول رقم  4.2 يبين االعمال الضارة والشاقة 

المسمىالصنفالنوع

أوال : االعمال 

الضارة

أ- التسميات

العمــال الذيــن يقومــون بخلــط وتحضيــر المــواد الكيمياويــة فــي عمليــات خلــط المزيــج المســتعمل 

لعــود الثقــاب )عجينــة كبريــت الشــخاط(. والذيــن يتعرضــون للمــواد الكيمياويــة بتراكيــز أعــىل مــن 

الحــدود المســموح بهــا للتعــرض عــىل أســاس صحــي مهنــي، وال يمكــن الســيطرة عليهــا بالوســائل 

الهندسية أو الطرق االخرى.

عمال طلي المرايا بالمعامل البدائية بالطريقة غير الميكانيكية.

العمــال الذيــن يشــتغلون بالغلونــة بالطريقــة اليدويــة، وذلــك بادخــال المــواد المــراد غلونتهــا وطمســها 

في أحواض الغلونة يدويا.

العمال الذين يراقبون أحواض الصبغ بالكروم )الطلي بالكروم( بالطريقة البدائية.

عمــال طحــن المــواد االوليــة وعمــال الخلــط المعرضــون للمــواد الســامة فــي معامــل االصبــاغ والذيــن 

يتعرضــون لنســب مــن المــواد الكيمياويــة وبتراكيــز أعــىل مــن الحــدود المســموح بهــا للتعــرض عــىل 

أساس صحي مهني، وال يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق االخرى.

ــتخدم  ــي تس ــفنج والت ــة االس ــر عجين ــط وتحضي ــة خل ــامة نتيج ــرة الس ــون إىل االبخ ــال المعرض العم

مركبات االيزوسيانيت.

ــرة  ــون البخ ــن يتعرض ــة، والذي ــة المفتوح ــكبه بالطريق ــاص وس ــر الرص ــون بصه ــن يقوم ــال الذي العم

الرصــاص وبتراكيــز أعــىل مــن الحــدود المســموح بهــا للتعــرض عــىل أســاس صحــي مهنــي، وال يمكــن 

السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق االخرى.

العمــال الذيــن يتعرضــون إىل تأثيــر المــواد الكيمياويــة الســامة فــي معامــل الدباغــة بالطريقــة اليدويــة 

والذيــن يتعرضــون إىل المــواد الكيمياويــة وبتراكيــز أعــىل مــن الحــدود المســموح بهــا للتعــرض عــىل 

أساس صحي مهني، وال يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق االخرى.

ب - اعمال 

تتريب الرئة

العاملــون فــي قاعــة نفــش وخلــط المــواد االوليــة لصناعــة االسبســت المعرضــون ألليــاف االسبســت 

وبنســب أعــىل مــن الحــدود المســموح بهــا للتعــرض عــىل أســاس صحــي مهنــي، وال يمكــن الســيطرة 

عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق االخرى.

ج - أعمال 

الحرارة

الوقادون عىل فرن الصهر الذين يشغلون ويشرفون عىل عملية صهر الزجاج.

عمال التقسية الذين ينقلون قطع الحديد من الفرن إىل أحواض الزيوت لغرض تقسيتها.

الوقادون العاملون عىل أفران السمنت.

العمال المعرضون لالشعاعات المؤينة.د - االشعاعات
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ثانيا : االعمال 

الشاقة

العمال الذين يحملون الطابوق عىل ظهورهم من الفرن إىل خارجه.

ــاء تركيــب  ــو شــاهق أو أثن ــة عــىل عل ــاكل الحديدي عمــال المناجــم والغواصــون وأعمــال تركيــب الهي

الجسور الحديدية.

 الشواعيل في معامل الطابوق غير الميكانيكية وبالطرق البدائية.

2 .11  تعليمات رقم )19( لسنة 1987 االعمال التي ال يجوز تشغيل االحداث فيها ودخولهم اماكنها 

ــون  ــن قان ــا /1 ، م ــرة ثاني ــادة )90( الفق ــن )152( والم صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المادتي

العمــل رقــم )71( لســنة 1987، وتحــدد هــذه التعليمــات االعمــال التــي ال يجــوز لالحــداث العمــل بهــا او دخولهــم 

ــرة،  ــممات خط ــة او تس ــة او معدي ــا مهني ــبب امراض ــي تس ــال، والت ــذه االعم ــا ه ــم به ــي تت ــل الت ــن العم الماك

واالعمــال التــي تكــون بطبيعتهــا او بالطــرق او بالظــروف التــي تجــري بهــا خطــرة عــىل حيــاة االشــخاص الذيــن 

يعملون فيها او عىل اخالقهم او صحتهم، وفيما يلي اهم ما ورد بها من بنود.

تسري هذه التعليمات عىل مشاريع واماكن العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني . 	

تعتبــر المهــن واالعمــال المدرجــة فــي الجــدول الملحــق بهــذه التعليمــات مــن االعمــال التــي تســبب  	

امراضــا مهنيــة او معديــة او تســممات خطــرة، واالعمــال التــي تكــون بطبيعتهــا او بالطــرق او بالظروف 

التي تجري بها خطرة عىل حياة االشخاص الذين يعملون فيها او عىل اخالقهم او صحتهم .

ال يجــوز تشــغيل العمــال االحــداث فــي المهــن واالعمــال المدرجــة بالمــادة الثانيــة من هــذه التعليمات  	

ودخول اماكن العمل فيها .

فــي المشــاريع التــي تشــغل االحــداث وفيهــا المهــن الــواردة فــي الجــدول الملحــق بهــذه التعليمــات  	

ــة  ــي لوح ــر ف ــكل ظاه ــدول وبش ــات والج ــن التعليم ــخة م ــع نس ــل وض ــاب العم ــىل اصح ــب ع يج

االعالنات بمقرالعمل .

يعاقــب صاحــب العمــل المخالــف الحــكام هــذه التعليمــات باحــكام المــادة )79( مــن قانــون العمــل  	

رقم )17( لسنة 7891 

وقد صنفت التعليمات هذه االعمال اىل سبعة أنواع هي :

اوال : المهن واالعمال في المقالع والبناء.

ثانيا : المهن واالعمال التي تكون فيها مادة الرصاص .

ــي  ــتعملة ف ــدات والمس ــموم والمبي ــن الس ــبة م ــه نس ــداول في ــي تت ــال الت ــن واالعم ــا : المه ثالث

مكافحة الحشرات ورش المستنقعات.

رابعا : المهن واالعمال في معامل الغزل والنسيج .

خامسا : االعمال والمهن في الصناعات الجلدية والدباغة .

سادسا : العمال والمهن االخرى .

سابعا : االعمال التي تؤثر عىل االخالق والصحة .

والملحق رقم )1( يبين عينة من انواع االعمال الرئيسية والفرعية كما وردت بالتعليمات.

2 .12  تعليمات التحقيق في اصابة العمل رقم )10( لسنة 2000

حــددت هــذا التعليمــات االجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حالــة وقــوع حــادث نتيجــة العمــل او بســببه، 

وقد تضمنت هذه التعليمات النقاط التالية :
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واجبات الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب 

ابالغ مركز الشرطة عند وقوع الحادث، وتزويد دائرته بتقرير الشرطة.- 

نقل الموظف المصاب فورا إىل أقرب مؤسسة صحية رسمية إلسعافه ومعالجته .- 

ــي -  ــق ف ــا للتحقي ــا حقوقي ــا موظف ــون أحــد أعضائه ــن يك ــة موظفي ــة مــن ثالث ــة تحقيقي تشــكيل لجن

الحادث .

إرســال الموظــف مــع األوراق التحقيقيــة والتقريــر الطبــي األوىل إىل اللجنــة الطبيــة المختصــة لتقديــر - 

نسبة العطل.

ــأة -  ــرف المكاف ــب ص ــي طل ــر ف ــد للنظ ــرة التقاع ــي إىل دائ ــر الطب ــة والتقري ــال األوراق التحقيقي إرس

التعويضية أو تخصيص الراتب التقاعدي .

واجبات اللجنة التحقيقية 

للجنــة التحقيقيــة طلــب أوليــات الحــادث مــن أيــة جهــة ذات عالقــة، وطلــب مــن تــراه لــإلدالء بإفادتــه 

عىل ان تقوم :

بتقديــم تقريرهــا، تبيــن فيــه فيمــا إذا كان الحــادث الــذي وقــع إصابــة عمــل أم ال، وتحديــد مســؤولية - 

ــة الموظــف، مــع بيــان تفاصيــل وقــوع الحــادث، وفيمــا إذا كان الموظــف قــد  المتســبب فــي إصاب

تعمد إصابة نفسه أو بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود منه .

واجبات المؤسسة الصحية الرسمية

ــي  ــي أول ــر طب ــم تقري ــاب تنظي ــف المص ــا الموظ ــل إليه ــي ينق ــمية الت ــة الرس ــة الصحي ــىل المؤسس ع

يتضمــن موضــوع الحــادث وأســبابه فنيــا ومــدة المعالجــة والنتائــج المترتبــة عــىل اإلصابــة وتقديــر نســبة العطــل 

وأية أمور أخرى .

2 .13  قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم )39( لسنة 1971 وتعديله رقم )155( لسنة 1971 مع 

االشارة للتعديالت الواردة بخصوص اقليم كردستان 

2 .13 .1  التعاريف والهدف والشمول

حددت التعاريف والمعاني االساسية الواردة بهذا القانون ومن أهمها: 

المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة.- 

اصابــة العمــل : االصابــة بمــرض مهنــي، او االصابــة بعطــل عضــوي نتيجــة حــادث وقــع اثنــاء العمــل - 

او بســببه، ويعتبــر فــي حكــم ذلــك الحــادث الــذي يقــع للعامــل المضمــون اثنــاء ذهابــه المباشــر اىل 

العمل او اثناء عودته المباشرة منه.

وتحــدد االمــراض المهنيــة واالعطــال العضويــة، ونســبة العجــز الــذي تخلفــه كل منهــا، بجــداول ملحقــة - 

ــراح مجلــس االدارة، بعــد اســتطالع راي وزارة  ــاء عــىل اقت ــر بن ــون، تصــدر بقــرار مــن الوزي بهــذا القان

ــم  ــع وت ــدة الوقائ ــي جري ــرهما ف ــم نش ــون ت ــق للقان ــن كمالح ــن جدولي ــدرت ضم ــث ص ــة، حي الصح

اضافتهما كملحقين بهذه الدراسة الهميتهما وهما:

ملحــق رقــم )2( جــدول االمــراض المهنيــة الصــادر اســتنادا اىل المــادة )1( مــن قانــون التقاعــد  	

والضمان والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم )7132( تاريخ 4791/2/1.

ــون  	 ــادة )1( مــن قان ــم الصــادر اســتنادا اىل الم ــم )3( جــدول العطــل العضــوي الدائ ملحــق رق

التقاعد والضمان والمنشور بجريدة الوقائع العدد )3671( تاريخ 9691/8/1.
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وقــد وضحــت اهــداف القانــون بتاميــن صحــة وســالمة ومســتقبل عيــش جميــع افــراد الطبقــة العاملــة في 

ــة  ــر الطبق ــىل تطوي ــاعد ع ــي تس ــات الت ــر الخدم ــروف وتوفي ــة الظ ــدف اىل تهيئ ــا يه ــة، كم ــة العراقي الجمهوري

العاملــة اجتماعيــا ومهنيــا اىل مســتوى افضــل. ويحقــق القانــون اهدافــه المذكــورة عــن طريــق فــروع الضمــان 

االجتماعي الرئيسة االتية : -

ا – الفرع االول : الضمان الصحي

ب – الفرع الثاني : ضمان اصابات العمل

جـ - الفرع الثالث : ضمان التقاعد

د – الفرع الرابع : ضمان الخدمات

علما بان  احكام هذا القانون تسري عىل العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم )71( لسنة 39.1987

2 .13 .2  االشتراكات وكيفية ادائها

يســتقطع مــن العامــل المضمــون، نســبة )5%( مــن اجــره، لقــاء اشــتراكه فــي المؤسســة، وتدخــل هــذه أ. 

النســبة بكاملهــا فــي حســاب فــرع ضمــان التقاعــد، ويعفــى العامــل مــن دفــع اي اشــتراك عــن فــروع 

الضمان االخرى.

تتحدد نسبة اشتراكات االدارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين عىل النحو االتي : -ب. 

نســبة )21%( مــن االجــور عــىل جميــع االدارات واصحــاب العمــل، مــا عــدا اصحــاب العمــل الذيــن 1. 

استثنوا من احكام المادتين االوىل والثانية من القانون رقم )101( لسنة 4691 المعدل.

ــات 2.  ــان اصاب ــرع ضم ــي، و)3 %( لف ــان الصح ــرع الضم ــي : )1%( لف ــا يل ــبة كم ــذه النس ــوزع ه وت

العمل، و)9%( لفرع ضمان التقاعد.

نســبة ) 52%( مــن االجــور اىل اصحــاب العمــل فــي القطاعيــن الخــاص والمختلــط الذين اســتثنوا 3. 

من احكام المادتين االوىل والثانية من القانون رقم )101( لسنة 4691 المعدل.

ــات 4.  ــان اصاب ــرع ضم ــي، و)3 %( لف ــان الصح ــرع الضم ــي : )3 %( لف ــا يل ــبة كم ــذه النس ــوزع ه وت

العمل، و)51%( لفرع ضمان التقاعد، و)4 %( لفرع ضمان الخدمات.

اقليم كردستان

قانــون رقــم )4( لســنة 2012 قانــون تعديــل تطبيــق قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم )39( 

لسنة 1971 المعدل في اقليم كوردستان( 

حسب القانون وتعديالته القليم كوردستان فقد تم تعديل بعض االحكام فيه وكما يلي :

تســري أحــكام هــذا القانــون عــىل كافــة الُعمــال والمســتخدمين فــي مؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص 

العاملة داخل اإلقليم بغض النظر عن عدد المنتسبين.

ثانياً : يستثنى من أحكام هذا القانون:

الموظف في احدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.1. 

العامل لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية االجنبية.2. 

العامل لدى جهات تشترط في العاملين لديها الخضوع لنظام اجتماعي خاص بها.3. 

منتسبي قوى االمن الداخلي وحرس اإلقليم.4. 

39   حسب التعديل للمادة )3( بموجب قانون تعديل قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم )39( لسنة 1970.



73 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

أيضــا تــم هنــاك تعديــل الحــكام المــادة )27( مــن قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال كمــا وردت 

ســابقا، حيــث تــم اســتثناء عمــال القطــاع الخــاص الذيــن ليــس لهــم صاحــب عمــل دائمــي او مســتمر، فــي حالــة 

اشــتراكهم فــي صنــدوق الضمــان، بحيــث يكــون لهــم حــق الضمــان االجتماعــي بشــرط ان ال يكــون لهــم راتــب 

من مؤسسات االقليم، وينظم كيفية تسجيلهم واستيفاء االشتراكات منهم بنظام يصدره مجلس الوزراء. 

كما اضيفت المادة التالية القليم كردستان :

يحق للعامل المضمون التمتع بضمان البطالة وفق االسس التالية:

اوال : ان يكون دفع ضمان البطالة لفترة ال تقل عن )سنتين(.

ثانيــا : يحصــل المضمــون خــالل فتــرة البطالــة لفتــرة ال تزيــد عــن )ســتة اشــهر( عــىل مبلــغ يســاوي 

اعانة الحماية االجتماعية عىل ان ال تتجاوز )ثالث( مرات. 

 تابع للقانون االتحادي 

فيمــا خــال اشــتراك فــرع التقاعــد يجــوز لمجلــس االدارة، بعــد مصادقــة الوزيــر، ان يعفــى االدارة المختصــة 

بنــاء عــىل طلبهــا، مــن االشــتراك فــي المؤسســة عــن عمالهــا فــي فــروع الضمــان االخــرى او فــي بعضهــا، شــريطة 

ان تلتــزم االدارة المذكــورة تجــاه عمالهــا، بتوفيــر جميــع شــروط وخدمــات الضمــان، الــذي اعفيــت مــن االشــتراك 

به، طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، دون ان تتقاضى من العمال اي مقابل عن ذلك.

2 .13 .3  التفتيش 

للمديــر العــام، ولمــن يخولــه مــن موظفــي المؤسســة، جميــع صالحيــات التفتيــش المنصــوص عليهــا فــي 

الفصــل الثانــي عشــر مــن قانــون العمل رقــم )151( لســنة 1970، الغــراض تطبيــق هــذا القانــون. عــىل ان يشــترك 

مــع كل مفتــش او لجنــة تفتيشــية مــن المؤسســة، ممثــل واحــد ينســبه االتحــاد العــام لنقابــات العمــال، وفــي 

ــوزارة،  ــي ال ــش ف ــم التفتي ــون قس ــه. ويك ــية بدون ــة التفتيش ــؤدي المهم ــبب كان ت ــتراكه الي س ــذر اش ــة تع حال

ــددة  ــه المح ــة اىل صالحيات ــر، باالضاف ــكل مباش ــون بش ــذا القان ــكام ه ــق اح ــة تطبي ــن مراقب ــدوره ع ــؤوال ب مس

في  قانون العمل رقم )151( لسنة 1970، وينسق اعماله في هذا الصدد، مع المؤسسة.

وعــىل قســم التفتيــش المذكــور، ان يبلــغ المديــر العــام صــورة مــن تقاريــره، عندمــا تكــون متعلقــة بتطبيــق 

احكام هذا القانون.

2 .13 .4  فرع الضمان الصحي

تضمنــت بنــود القانــون هنــا العديــد مــن المــواد لتغطيــة االجــازات المرضيــة لحيــن شــفائها او انتهائهــا 

بالعجز او الوفاة، وفيما يلي ملخص الهم ما ورد بها من تشريعات :

2 .13 .4 .1  االجازة المرضية 

يحــق للعامــل اجــازة مرضيــة بشــهادة طبيــة لمــدة )03( يــوم فــي الســنة باجــر كامــل، عــىل ان ال تزيــد - 

كل منهــا فــي المــرة الواحــدة عــن ثمانيــة ايــام، ويحصــل عــىل المعالجــة الالزمــة واالدويــة مــن الجهــة 

التــي تعتمدهــا المؤسســة، امــا مــا زاد مجموعهــا عــن )03( يومــا، او عــن )8( أيــام فــي المــرة الواحــدة 

فتتحملهــا المؤسســة وحتــى تاريــخ شــفائه او ثبــوت عجــزه او وفاتــه، عــىل ان تكــون الشــهادة الطبيــة 

معتمدة او صادرة عن جهة طبية تعتمدها المؤسسة.

تدفــع المؤسســة للعامــل المريــض المضمــون )57%( مــن متوســط اجــره، وتوفــر للعامــل فــي نفــس - 
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الوقت، جميع اسباب ووسائل الرعاية الصحية والعالج.

اذا شــفي العامــل المريــض، تخطــره الجهــة الطبيــة المشــرفة عــىل معالجتــه بذلــك، وتحــدد لــه موعــدا - 

لاللتحاق بعمله.

اذا لــم يشــَف العامــل رغــم مضــي ســتة اشــهر عــىل معالجتــه، يعتبــر عاجــزا. امــا اذا شــفي العامــل - 

قبــل مضــي ســتة اشــهر وخلــف المــرض فيــه عجــزا، فيخطــر بشــفائه وبنســبة العجــز الــذي اصابــه. 

وفــي الحالتيــن المذكورتيــن فــي هــذه الفقــرة، يعتبــر عقــد العمــل منتهيــا مــن تاريــخ اعتبــار العامــل 

عاجزا بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. 

اذا كان العجــز جزئيــا، فيســتمر عقــد العمــل، مــع جــواز انقــاص االجــر بنســبة راتــب التقاعــد الجزئــي - 

الــذي يتقــرر للعامــل مــن المؤسســة، امــا اذا كانــت نســبة العجــز دون ذلــك، وتبلــغ) 53%( مــن العجــز 

الكامــل فاكثــر، فللجهــة التــي تســتخدمه الخيــار، بيــن فســخ العقــد، وبيــن اســتخدامه مــع انقــاص 

اجــره بنســبة الراتــب التقاعــدي الــذي يتقــرر لــه مــن المؤسســة. وفــي غيــر ذلــك، يســتمر ســريان عقــد 

العمل كالسابق.

اذا كان مــرض العامــل مــن االمــراض المســتعصية او الخبيثــة، كالســرطان والجــذام والتــدرن وغيرهــا - 

مــن االمــراض التــي يســتغرق عالجهــا وقتــا طويــال، يجــوز للجهــة الطبيــة منحــه اجــازات مرضيــة لمــدة 

اقصاهــا ســنتان، اذا قــدرت امــكان شــفائه خــالل ذلــك، وتدفــع لــه تعويــض اجــازة مرضيــة، يعــادل 

كامــل اجــرة المدفــوع عنــه عنــد االشــتراك االخيــر اىل ان يشــفى او يثبــت عجــزه . واذا لــم يشــفى بعــد 

انقضــاء هــذه المــدة يعتبــر عاجــزا . وتحــدد االمــراض المقصــودة فــي هــذه الفقــرة بجــدول يصــدر عــن 

وزارة الصحة، الملحق رقم )4( يبين عينة من هذه االمراض  40.

تبقــى المؤسســة مســؤولة عــن معالجــة العمــال المضمونيــن الذيــن يعتبــرون عاجزيــن عــن العمــل - 

بسبب المرض

2 .13 .4 .2  المرأة الحامل

تحــدد الجهــة الطبيــة الموعــد المقــرر للوضــع للمــرأة الحامــل، وتبلــغ ذلــك لصاحبــة العالقــة، وللجهــة - 

التــي تســتخدمها. وعــىل هــذه الجهــة ان تجيــز المــراة الحامــل باالنفــكاك عــن العمــل لقضــاء اجــازة 

حملها ووضعها، قبل شهر كامل عىل االقل، من الموعد المقدر لوضعها.

تعتبــر المــراة الحامــل، مجــازة اجــازة مضمونــة مــن تاريــخ انفكاكهــا عــن العمــل، وتســتمر اجازتهــا بعــد - 

تاريخ الوضع لمدة ستة اسابيع عىل االقل.

يجــوز للمرجــع الطبــي الــذي تعتمــده المؤسســة، ان يقــرر تمديــد فتــرة اجــازة الوضــع فــي حالــة الــوالدة - 

الصعبــة، او والدة اكثــر مــن طفــل، او ظهــور مضاعفــات او امــراض قبــل الوضــع او بعــده .عــىل ان ال 

تتجاوز فترة االجازة االصلية والمدد االضافية، تسعة اشهر اعتبارا من تاريخ االنفكاك.

تمنــح العاملــة المجــازة بســبب الحمــل والوضــع، مــن تاريــخ انفكاكهــا عــن العمــل وحتــى تاريــخ انتهــاء - 

اجازتهــا القانونيــة، تعويضــا يعــدل كامــل اجرهــا المدفــوع عنــه االشــتراك االخيــر. امــا اذا زادت مــدة 

اجازتها في حالة التمديد فتمنح عن المدة الزائدة تعويض االجازة المرضية.

بالنسبة القليم كردستان اضيفت الفقرة )ز( اىل االحكام ونصها :

40  تعليمات رقم )14( لسنة 2000 تعليمات االجازات المرضية الخاصة بالمرض الذي يستوجب مدة طويلة او االمراض المستعصية او 
الخبيثة، جريدة الوقائع العراقية العدد )3855( تاريخ 2000/12/4. 
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يحــق للمــراة العاملــة المضمونــة بعــد انتهــاء اجــازة الوضــع ، طلــب اجــازة االمومــة لمــدة ال تزيــد عــىل - 

ســنة واحــدة بنصــف الراتــب عــىل ان ال يقــل عــن مبلــغ اعانــة الحمايــة االجتماعيــة ، يدفــع لهــا مــن 

قبل الخزينة العامة بشرط عدم انتهاء العقد.

2 .13 .4 .3  مستحقات العجز

اذا اعتبــر العامــل المريــض، او العاملــة المريضــة بعــد الوضــع، بحالــة عجــز نتيجــة عــدم الشــفاء رغــم - 

انقضاء الحد االقصى لالجازة المرضية يمنح راتبا تقاعديا مرضيا.

ــح -  ــر يمن ــل فاكث ــز الكام ــن العج ــاوي )53%( م ــز، يس ــن عج ــام، ع ــفاء الت ــد الش ــرض بع ــفر الم اذا اس

صاحبــه راتبــا تقاعديــا مرضيــا جزئيــا، عــىل اســاس نســبة عجــزه الجزئــي مضروبــة بالراتــب التقاعــدي 

المرضي الكامل.

للمؤسســة، وللعامــل العاجــز مرضيــا او المعتبــر عاجــزا، الحــق فــي طلــب اعــادة الكشــف الطبــي كل - 

ســتة اشــهر بالنســبة للعامــل العاجــز مرضيــا وكل ثالثــة اشــهر بالنســبة للعامــل المعتبــر عاجــزا بســبب 

عدم شفائه.

اذا تبيــن بعــد الكشــف ان نســبة العجــز قــد انخفضــت عــن )53%( مــن العجــز الكامــل، او ان المريــض - 

المعتبــر عاجــزا قــد اصبــح قــادرا عــىل العمــل، تتوقــف المؤسســة فــي الحالتيــن عــن دفــع الراتــب ، 

امــا اذا تبيــن ان نســبة العجــز قــد ارتفعــت، فيعــدل راتــب التقاعــد المرضــي الجزئــي، بنفــس ارتفــاع 

نسبة العجز.

2 .13 .5  فرع اصابات العمل

2 .13 .5 .1  مسؤولية صاحب العمل

عــىل االدارات واصحــاب العمــل، المبــادرة فــورا للعنايــة بالعامــل الــذي يتعــرض الصابــة عمــل، اثنــاء - 

العمــل او بســببه. ويقصــد بالعنايــة كل مــا يحتاجــه العامــل فــور اصابتــه مــن اســعافات طبيــة اوليــة، 

وتضميد احتياطي، ووسائل انعاش وما سوى ذلك.

ــة ذلــك - عــن تاميــن ايصــال العامــل -  تكــون الجهــات المذكــورة مســؤولة -عندمــا تســتوجب االصاب

المصــاب القــرب مركــز طبــي تعتمــده المؤسســة. كمــا تلتــزم باالجــر الكامــل للمصــاب حتــى نهايــة 

يــوم العمــل الــذي وقعــت بــه االصابــة. او حتــى نهايــة اليــوم الــذي اوصلتــه فيــه اىل المركــز الطبــي 

للمؤسسة.

وفــي جميــع الحــاالت، تكــون الجهــات المذكــورة، مســؤولة مدنيــا - وجزائيــا عنــد االقتضــاء - عــن كل - 

مــا يحصــل للعامــل المصــاب مــن مضاعفــات، مــن جــراء تاخيــر ايصالــه للمركــز الطبــي، او اهمــال 

اسعافه فور وقوع االصابة.

يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه، بحالة اجازة بدون اجر.- 

2 .13 .5 .2  التزامات المؤسسة 

تلتزم المؤسسة برعاية ومعالجة المصاب، منذ اخطارها بالحادث، وحتى شفائه تماما، او وفاته.- 

ــه -  ــذي دفــع عن ــة، طــوال فتــرة معالجتــه، يســاوي كامــل اجــره ال يمنــح العامــل تعويــض اجــازة اصاب

االشتراك االخير.

ــه، او لخلفــه راتــب -  ــه. يخصــص ل ــة بالعامــل، اىل العجــز الكامــل، او ادت اىل وفات اذا انتهــت االصاب

تقاعــد اصابــة، عــىل اســاس )08%( مــن متوســط االجــر فــي ســنة عملــه االخيــرة. عــىل ان ال يقــل راتــب 

تقاعــد االصابــة عــن الراتــب التقاعــدي العــادي الــذي يســتحقه المصــاب، وال عــن الحــد االدنــى لالجــر 
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المقرر في مهنته.

اذا خلفــت االصابــة فــي العامــل عجــزا نســبته )53%( مــن العجــز الكامــل فاكثــر، يخصــص لــه راتــب - 

تقاعد اصابة جزئي، عىل اساس ؛ نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد االصابة الكامل.

ــاة -  ــح مكاف ــة فــي العامــل عجــزا نســبته، اقــل مــن )53%( مــن العجــز الكامــل. يمن اذا خلفــت االصاب

ــغ  ــة بمبل ــي مضروب ــزه الجزئ ــبة عج ــن نس ــم ع ــد الناج ــاس الرصي ــىل اس ــدة، ع ــة واح ــة دفع تعويضي

اجمالي يساوي راتب تقاعد االصابة الكامل عن اربع سنوات.

في حال تكرار االصابات يراعي ما يلي :- 

اذا كانــت نســبة العجــز فــي اصابتــه االخيــرة، مضافــة اىل نســبة عجــزه الســابقة، ال تبلــغ )53%( مــن  	

العجز الكامل يمنح مكافاة نقدية عىل اساس نسبة العجز في االصابة االخيرة .

اذا كانــت نســبة العجــز فــي اصابتــه االخيــرة، مضافــة اىل نســبة عجــزه الســابقة، قــد بلغــت )%53(  	

مــن العجــز الكامــل فاكثــر، يمنــح راتــب تقاعــد اصابــة، عــىل اســاس مجمــوع نســب العجــز التــي 

اصابته.

يحرم العامل المصاب من التعويض او المكافأة في الحاالت التالية:- 

اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه. 	

اذا حدثــت االصابــة بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن جانــب المصــاب. ويعتبــر فــي  	

ــة التــي تحــل بالعامــل وهــو تحــت التاثيــر الشــديد للخمــر او المخــدرات. او  حكــم ذلــك، االصاب

ــة  ــات الوقاي ــة وتعليم ــد النظم ــح متعم ــكل صري ــه بش ــبب مخالفت ــدث بس ــي تح ــة الت االصاب

المعلنة في مقر العمل، او بسبب خطا فادح منه، او بسبب اعتدائه عىل الغير.

في حاالت الوفاة : - 

اذا توفــى العامــل نتيجــة االصابــة، اســتحق خلفــه تقاعــد االصابــة الكامــل المنصــوص عليــه فــي  	

هذا القانون.

اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز كامل، يحول راتبه اىل خلفه. 	

اذا توفــي المتقاعــد المصــاب بعجــز جزئــي، يمنــح خلفــه تعويضــا يســاوي راتــب تقاعــد االصابــة  	

الجزئي عن اربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.

اقليم كوردستان :  

يوقف نفاذ اخر فقرتين باقليم كردستان ويحل محلهما:

اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز يساوي )57%( فاكثر يحول راتبه اىل خلفه.- 

اذا توفــي المتقاعــد المصــاب بعجــز جزئــي يقــل عــن )57%( ، يمنــح خلفــه تعويضــا يســاوي راتــب تقاعد - 

االصابة الجزئي عن اربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.

احكام اخرى: 

ــة -  ــاء خدم ــة مــن انته ــد احــكام هــذا الفصــل، خــالل ســنة كامل تظــل المؤسســة مســؤولة عــن تنفي

العامــل المضمــون، اذا ظهــرت عليــه خاللهــا اعــراض مــرض مهنــي، ســواء كان اثنــاء ظهــور المــرَض 

بــال عمــل، او كان يشــتغل فــي مهنــة او صناعــة ال ينشــا عنهــا المــرض، او كان خــارج نطــاق الخدمــة 

المضمونة.

عــىل المؤسســة واالدارات واصحــاب العمــل، تبليــغ الشــرطة وقســم تفتيــش العمــل فــي الــوزارة فــورا - 
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ــن  ــال ع ــا عاج ــري تحقيق ــة ان تج ــل المختص ــش العم ــة تفتي ــىل لجن ــع. وع ــل تق ــة عم ــن كل اصاب ع

ــا ان  ــر له ــا. واذا ظه ــي رافقته ــات الت ــع المالبس ــبابها وجمي ــا واس ــن ظروفه ــة، وتبي ــباب االصاب اس

ــك  ــة، بينــت ذل ــة، تقــع عــىل العامــل، او عــىل صاحــب العمــل، او عــىل جهــة ثالث مســؤولية االصاب

بوضوح في تقريرها، واعطت مستنداته.

وعــىل المؤسســة ان تطبــق احــكام  الخاصــة بعــدم اســتحقاق المكافــاة او التعويض مــن هــذا القانــون - 

بحــق العامــل، او ان ترجــع عــىل الجهــة التــي تســببت باصابتــه، اذا تــراءى لهــا مــن تقريــر التفتيــش، 

ما يستوجب احد هذين االجرائين.

وفــي جميــع الحــاالت يلــزم الشــخص المتســبب باالصابــة بالتعويض الــذي تقــرره المحكمة للمؤسســة - 

ــوت  ــة ثب ــي حال ــا ف ــود. ام ــر مقص ــا غي ــة خط ــه نتيج ــت ان فعل ــة، اذا ثب ــد العام ــوء القواع ــىل ض ع

ــه  ــا يمكــن ان تتحمل ــع م ــادل جمي ــدره المحكمــة يع ــض تق ــه للمؤسســة، بتعوي ــم علي القصــد فيحك

المؤسسة من اعباء مالية تبعا لالصابة.

ــة، مــن اجــل -  ــة والمؤسســات العمالي ــزة النقابي ــاون المؤسســة، مــع االدارات المختصــة، واالجه تتع

نشــر الوعــي الوقائــي بيــن صفــوف العمــال، والتنبيــه مــن اخطــار المهنــة، وتعميــم وســائل الوقايــة 

مــن االصابــات، والتدريــب عــىل اســتخدامها اثنــاء العمــل، واصــدار التعليمــات الضروريــة باســتمرار، 

لتحقيق هذه االغراض ومراقبة تطبيقها.

2 .13 .6  فرع ضمان التقاعد

يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، في احدى الحاالت االتية : -- 

اذا اكمــل الرجــل الســتين مــن العمــر، او اذا اكملــت المــراة الخامســة والخمســين مــن العمــر، أ. 

وكانت الي منهما عشرون سنة خدمة مضمونة عىل االقل.

اذا كانــت للرجــل ثالثــون ســنة خدمــة مضمونــة عــىل االقــل، او كانــت المــراة خمــس وعشــرون ب. 

سنة خدمة مضمونة عىل االقل.

اذا توفــي اثنــاء ســريان مــدة خدمتــه المضمونــة، وكان تســجيله ثابتــا فــي المؤسســة ومدفوعــا ج. 

عنــه االشــتراك او مســتحقا عليــه قبــل الوفــاة، دون النظــر اىل مــدة خدمتــه او كميــة المبالــغ 

المدفوعة عنه.

يســتحق الخلــف راتــب العامــل الــذي توفــي وفقــا الحــكام الفقــرة )ج( اعــاله . كمــا يحــول اىل الخلــف - 

الراتــب التقاعــدي المســتحق وفقــا الحــدى الحالتيــن المنصــوص عليهمــا فــي الفقرتيــن )ا – ب( فــي 

حالة وفاة العامل المتقاعد.

ــر الحــد االعــىل العــام، للراتــب التقاعــدي الكامــل بالنســبة لمختلــف فــروع الضمــان فــي هــذا -  يعتب

القانون، الذي ال يجوز تجاوزه في جميع الحاالت، هو 001 دينار شهريا.

ــى العــام، للراتــب التقاعــدي الكامــل، بالنســبة لمختلــف فــروع الضمــان فــي -  ــر الحــد االدن كمــا يعتب

ــك  ــر شــهريا. وكذل ــة دناني ــع الحــاالت، هــو ثماني ــه فــي جمي ــزول عن ــذي ال يجــوز الن ــون ال هــذا القان

يعتبر الحد االدنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثالثة دنانير شهريا في جميع الحاالت.

اقليم كردستان: 

تم ايقاف نفاذ الفقرتين االخيرتين اعاله من القانون في اقليم كردستان وحل محلهما االتي:

يعتبــر الحــد االعــىل العــام للراتــب التقاعــدي الكامــل بالنســبة لمختلــف فــروع الضمــان فــي هــذا أ. 
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ــهري  ــر الش ــط االج ــن متوس ــن )08%( م ــاالت ع ــع الح ــي جمي ــاوزه ف ــوز تج ــذي ال يج ــون، ال القان

للسنة االخيرة المضمونة من خدمة العمل.

يعتبــر الحــد االعــىل العــام للراتــب التقاعــدي الكامــل بالنســبة لمختلــف فــروع الضمــان فــي هــذا ب. 

القانــون، الــذي ال يجــوز النــزول عنــه فــي جميــع الحــاالت عــن الحــد االدنــى للراتــب التقاعــدي 

للموظف.

ال يقل التقاعد الجزئي في جميع الحاالت عن مستوى اعانة الحماية االجتماعية.ج. 

تابع احكام اخرى: 

ال يجــوز الجمــع فــي وقــت واحــد بيــن ضمــان التقاعــد فــي الخدمــة المضمونــة وبيــن اي تقاعــد اخــر - 

ــه  ــق علي ــاص تطب ــدي خ ــون تقاع ــكام قان ــموال باح ــون مش ــون المضم ــا يك ــون. وعندم ــه القان ينظم

احكام هذا القانون الخاص دون سواه الغراض التقاعد فقط.

ــدى اي -  ــة ل ــة تقاعدي ــابها خدم ــة واحتس ــة المضمون ــي الخدم ــد ف ــان التقاع ــدة ضم ــال م ــوز انتق يج

تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون، كما يجوز العكس.

اذا انتهــت خدمــة العامــل المضمونــة، ولــم يمنــح راتبــا تقاعديــا بســبب عــدم توفر شــروط االســتحقاق - 

لديــه، او بســبب اســتحقاقه راتبــا تقاعديــا كامــال مــن غيــر المؤسســة، يمنــح تعويضــا نقديــا اجماليــا 

دفعــة واحــدة يمثــل مكافــاة نهايــة الخدمــة، ويحســب عــىل اســاس متوســط اجــره الشــهري مضروبــا 

بعدد اشهر خدمته ومقسوما عىل اثني عشر وذلك في احدى الحاالت االتية: 

اذا بلــغ الرجــل الســتين مــن العمــر، او بلغــت المــراة الخامســة والخمســين مــن العمــر، وفقــا أ. 

الحكام المادة )33( من  قانون العمل.

اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بسبب زواجها او وضعها.ب. 

اذا خــرج العامــل نهائيــا مــن نطــاق  قانــون العمل وهــذا القانــون، كان يتحــول اىل موظــف ت. 

في الدولة، او صاحب عمل، او ما يماثل ذلك.

اذا عزم عىل مغادرة البالد نهائيا ووافق الوزير عىل سفره.ث. 

2 .13 .7  فرع ضمان الخدمات

وقــد حــل هــذا الفــرع مــن المؤسســة، محــل مؤسســة االســتثمارات العماليــة المنشــاة بالقانــون رقــم )44( 

لسنة 1967. وتتحدد المهمات الرئيسية لهذا الفرع، بنوعين من الخدمات : -

الخدمات االجتماعية العامة المباشرة.أ. 

الخدمات االجتماعية العامة غير المباشرة.ب. 

وقــد بيــن القانــون بــان تتــوىل المؤسســة، فــي نطــاق هــذه الخدمــات، تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع الخدمــات 

ــي  ــون ف ــة. ويك ــة العراقي ــي الجمهوري ــة باســرها ف ــة العامل ــع عــىل الطبق ــود بالنف ــي تع ــة، الت ــة العام االجتماعي

ــاض  ــة وري ــد والحضان ــفيات ودور التولي ــاء المستش ــة وبن ــز االجتماعي ــيس المراك ــاريع، تاس ــذه المش ــة ه طليع

االطفــال، ودور العجــزة، والمــدارس المهنيــة، والمكتبــات واالنديــة الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة، واماكــن لقضــاء 

االجــازات والنقاهــة واالســتجمام، ومــا ســوى ذلــك، وتزويــد جميــع هــذه المنشــات بالمختصيــن واالجهــزة الفنيــة 

واالدوات والمعدات العلمية الحديثة الالزمة.

2 .13 .8  العقوبات 

ــذي -  ــون، او ال ــه المشــمولين باحــكام هــذا القان ــذي ال يشــترك عــن عمال يعاقــب صاحــب العمــل ال

يشــترك عــن عــدد اقــل مــن عــدد عمالــه المشــمولين فعــال، بالحبــس مــدة شــهر عــىل االقــل، وبغرامــة 
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ــا  ــل فيه ــي اغف ــدة الت ــن الم ــه ع ــتحق علي ــي تس ــتراكات الت ــغ االش ــاف مبال ــة اضع ــادل خمس تع

االشتراك، عىل ان ال تقل عن خمسة عشر الف دينار. لقاء كل عامل لم يشترك عنه.

ــه، او مــع بعضهــم عوقــب العمــال -  واذا تبيــن ان صاحــب العمــل، كان متواطئــا فــي ذلــك مــع عمال

ــوا  ــي تواطئ ــرة الت ــن الفت ــان ع ــوق الضم ــن حق ــان م ــة الحرم ــؤ، بعقوب ــم التواط ــت عليه ــن يثب الذي

بالسكوت عنها مع صاحب عملهم، فضال عن عقوبة التشهير المنصوص عليها في  القانون.

ــم -  ــات وظيفته ــم بواجب ــاء قيامه ــان، او مفتشــي العمــل، اثن ــي الضم ــال موظف ــل اعم ــن يعرق كل م

وفقــا الحــكام هــذا القانــون، يعاقــب بالحبــس لمــدة شــهر عــىل االقــل، وبغرامــة ال تقــل عــن خمســة 

وعشرين الف دينار، مع عدم االخالل بالعقوبات االشد المنصوص عليها في القوانين االخرى.

2 .14  قوانين وتشريعات اخرى 

2 .14 .1  قانون اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية رقم )6( لسنة 1988

جــاء هــذا القانــون ليحــدد اطــار تشــكيل لجنــة وطنيــة للصحــة والســالمة المهنيــة وادارة عملهــا وتحديــد 

مهامها، ومن اهم ما ورد بهذا القانون ما يلي :

التشكيل واالهداف

تشــكل بموجــب هــذا القانــون لجنــة تســمى )اللجنــة الوطنيــة للصحــة والســالمة المهنيــة( ترتبط - 

بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.

تهــدف اللجنــة إىل رفــع مســتوى الصحــة والســالمة المهنيــة، وتحســين بيئــة العمــل والبيئــة - 

المحيطــة بهــا فــي جميــع المشــاريع للحــد مــن اخطــار وامــراض المهنــة وحــوادث واصابــات 

العمل لحماية العاملين ومرافق االنتاج.

اختصاص اللجنة 

للجنة تحقيقا لالهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة االختصاصات االتية : 

أوال : وضع خطة عامة للصحة والسالمة المهنية وفق أسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها.

ــي المســتويات  ــة المختصــة ف ــوادر الفني ــب الك ــر وتدري ــة تســهل توفي ــا: رســم سياســة عام ثاني

المختلفة لتأدية خدمات الصحة والسالمة المهنية.

ثالثــا : تحديــد الجهــات المختصــة بــكل نشــاط، مــن أنشــطة الصحــة والســالمة المهنيــة وتحديــد 

مسؤولية كل منها والتنسيق بينها.

رابعــا : تشــجيع واقــرار الدراســات والبحــوث فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة بهــدف توجيــه 

البحث العلمي نحو المشكالت القائمة لوضع الحلول لها.

خامســا : دراســة مشــروعات القوانيــن واالنظمــة الخاصــة بالصحــة والســالمة المهنيــة التــي 

تقترحها الجهات المعنية، وابداء الرأي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة.

سادسا : الطلب من أي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.

تشكيل اللجنة:

تتألف اللجنة من :

أ-  وكيل وزارة الصحة        رئيسا

ب- ممثل عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية                  عضوا

ج- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                   عضوا
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عضوا د- ممثل عن وزارة الصناعة                     

عضوا 	- ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة       

عضوا و- ممثل عن وزارة النفط        

ز- ممثل عن وزارة النقل والمواصالت                   عضوا

عضوا ح- ممثل عن وزارة الزراعة والري       

عضوا ط- ممثل عن المجلس االعىل لحماية وتحسين البيئة     

عضوا ي- ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة      

عضوا ك- ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية    

عضوا ل- ممثل عن االتجاد العام لنقابات العمال      

عضوا م- ممثل عن االتحاد العام للجمعيات الفالحية التعاونية في القطر العراقي   

ن- مدير المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية                  عضوا ومقررا.

وتخضــع قــرارات اللجنــة لمصادقــة وزيــر الصحــة، وتعتبــر مصدقــة إذا لــم يعتــرض عليهــا خــالل خمســة 

عشــر يومــا مــن تاريــخ ورودهــا إىل مكتــب الوزيــر، وإذا اعتــرض الوزيــر عليهــا تعقــد الجلســة برئاســته للنظــر فــي 

الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.

كما تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.

2 .14 .2  قانون مكافحـة اإلتجار بالبشر رقم )28( لسنة 2012 في العراق واقليم كوردستان.

تــم اصــدار هــذ القانــون لهــدف مكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر، والحــد مــن انتشــارها واثارهــا ومعاقبــة 

مرتكبــي هــذا الفعــل الخطيــر الــذي يهيــن الكرامــة االنســانية، وبغيــة وضــع األليــات التــي تكفــل مســاعدة ضحايــا 

االتجار بالبشر، وفيما يلي اهم ما جاء به من بنود:

جاء تعريف جريمة االتجار بالبشر بالمادة االوىل من القانون كما يلي :

أوالً : يقصــد باالتجــار بالبشــر ألغــراض هــذا القانــون تجنيــد اشــخاص أو نقلهــم أو ايوائهــم أو اســتقبالهم، 

بوســاطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها، أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع، أو 

ــىل  ــة ع ــلطة أو والي ــه س ــخص ل ــة ش ــل موافق ــا لني ــة أو مزاي ــغ مالي ــي مبال ــاء أو تلق ــلطة أو باعط ــتغالل الس اس

شــخص آخــر، بهــدف بيعهــم أو اســتغاللهم فــي أعمــال الدعــارة أو االستغــــالل الجنســـــي أو الســخرة أو العمــل 

القسري أو االسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ألغراض التجارب الطبية .

ــذي تعــرض اىل ضــرر مــادي أو معنــوي ناجــم عــن  ــاً : يقصــد بالمجنــي عليــه الشــخص الطبيعــي ال ثاني

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

اللجنة المركزية لمكافحة االتجار بالبشر 

تشــكل لجنــة فــي وزارة الداخليــة تســمى بـ)اللجنــة المركزيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر( مــع ممثلــي االقاليــم 

والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العالقة تتوىل تحقيق اهداف هذا القانون.

وتتوىل اللجنة المهام االتية:

أوالً : وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة االتجار بالبشر والحد منها .

ثانياً : تقديم التوصيات الالزمة لمكافحة االتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذوات العالقة.

ــر المتعلقــة باإلتجــار بالبشــر وفقــاً لالتفاقيــات الدوليــة ذوات الصلــة ورفعهــا للجهــات ذوات  ثالثــاً : اعــداد التقاري

العالقة 
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رابعــا : التعــاون والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لمســاعدة ضحايــا االتجــار بالبشــر وتبــادل المعلومــات والخبــرات مــع 

الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة .

خامساً : اقتراح االجراءات المناسبة لمساعدة ضحايا االتجار بالبشر وحماية الشهود و المجني عليهم .

سادســاً : القيــام بحمــالت توعيــة وتثقيــف للتحذيــر مــن مخاطــر االتجــار بالبشــر بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع 

المدني والمؤسسات األكاديمية والدينية ومراكز البحوث.

سابعاً : اصدار تقرير سنوي فيما يتعلق بحاالت االتجار بالبشر وجهود الحكومة في مكافتحها .

ثامناً : السعي النضمام العراق اىل االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر.

كمــا نــص القانــون عــىل ان تشــكل في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة فـــي اقليـــم لجنـــة فرعيـــة تسمـــى )اللجنة 

ــوزارات  ــي ال ــع ممثل ــة م ــن وزارة الداخلي ــل ع ــظ وتضــم ممث ــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر(. يرأســها المحاف الفرعي

والجهات ذوات العالقة تتولـى تحقيـق أهداف هذا القانون.

وقــد نــص القانــون عــىل التزامــات دوائــر الدولــة بخصــوص ضحايــا االتجــار بالبشــر مــع مراعــاة االحتياجــات الخاصة 

لألطفال وكما يأتي

أوالً : عرض الضحايا عىل طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة .

ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين .

ثالثاً : تقديم المساعدة والمشورة القانونية والمعلومات االرشادية لهم.

ــي  ــون جنســيتها ومنظمــات المجتمــع المدن ــي يحمل ــة الت ــن االتصــال بعوائلهــم ان وجــدت أو الدول ــاً : تأمي رابع

للحصول عىل المساعدة الالزمة لهم .

خامساً : توفير الحماية الالزمة للضحايا والشهود.

سادسا ً: الحفاظ عىل سرية المعلومات المتعلقـة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم.

ســابعاً : توفيــر المســاعدة الماليــة للضحايــا وتوفيــر مــكان ســكن مؤقــت لســكنهم وبشــكل يتــالءم مــع جنســهم 

وفئاتهم العمرية.

ــل  ــواء وتأهي ــز اي ــاء مراك ــالل انش ــن خ ــة مـ ــية والبدني ــة والنفس ــي االجتماعي ــن النواح ــم م ــادة تأهيله ــاً : اع ثامن

ــام خــاص إلعــادة دمجهــم  ــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بموجـــب نظـ ــة ل ــة تابعـ متخصصــة أو  دور للرعاي

بالمجتمع .

تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم .

عاشــراً : تسهيـــل عمليــة اقامتهــم فـــي العــراق بمنحهــم تأشــيرات الدخــول واالقامــة بشــكل مؤقــت فــي العــراق، 

ووثائق السفر   خاصة لهذا الغرض عند الضرورة .

حادي عشر : تقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا مـن غيـر العراقيين لتسهيل عملية عودتهم اىل بلدانهم .

وتضمنــت المــواد االخــرى العقوبــات لهــذه الجريمــة والتــي تراوحــت بيــن غرامــة مــا بيــن )5-25( مليــون دينــار، 

والســجن مــا بيــن )3-15( ســنة او الســجن المؤبــد، وقــد تصــل العقوبــة اىل االعــدام اذا نتــج عــن هــذه الجريمــة موت 

المجني عليه، كما شددت العقوبات بحاالت معينة مثل :

أوالً : اذا كان المجني عليه لم يتم )18( الثامنة عشرة من عمره .

ثانياً : اذا كان المجني عليه انثى أو مـن ذوي االعاقة.

ثالثاً : اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
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رابعاً : اذا ارتكبت الجريمة عن طريق االختطاف أو التعذيب .

خامساً : اذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الوالية عليه أو زوجاً له .

سادساً : اذا اصيب المجني عليه بمرض اليرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة االتجار به .

سابعاً : اذا وقع االتجار عىل عدة أشخاص أو لمرات متعـدده .

ثامناً : اذا وقع االتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة .

تاسعاً : استغالل النفوذ او استغالل ضعف الضحايا او حاجاتهم.

2.14.3  قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 وتعديالته 

ــان  ــىل االنس ــة ع ــة للمحافظ ــات الصحي ــال الخدم ــي مج ــر ف ــع الكبي ــة التوس ــون لمواكب ــذا القان ــدر ه ص

ولياقتــه الصحيــة الكاملــة، كمــا جــاء تعريفهــا بهــذا القانــون، وقــد تضمــن القانــون العديد مــن المواضيــع المتعلقة 

بالصحة العامة ومن االجزاء التي وردت به ما يلي:

الباب االول االهداف العامة والتنظيمات االدارية - 

الباب الثاني الصحة الوقائية - 

ف1 الخدمات الصحية االساسية  	

رعاية االمومة والطفولة  	

الخدمات الصحية المدرسية  	

الصحة النفسية والعقلية والعصبية 	

ف2 الرقابة الصحية 	

ف3 مكافحة االمراض االنتقالية 	

ف7 مكافحة القوارض 	

الباب الثالث المؤسسات الصحية العالجية - 

الباب الرابع احكام تنظيمية وعقابية - 

ف 1 احكام تنظيمية  	

التفتيش 	

االحصاء 	

اللجان الطبية  	

ف2 احكام عقابية  	

وسنلقي نظرة هنا عىل اهم ما ورد بهذا القانون من احكام .

2 .14 .3 .1  االهداف العامة

من اهم ما ورد هنا ان 

اللياقــة الصحيــة الكاملــة، بدنيــا وعقليــا واجتماعيــا، حــق يكفلــه المجتمــع لــكل مواطــن وعــىل الدولــة  	

ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .
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مســؤولية وزارة الصحــة بتنظيــم العمــل فــي القطــاع الصحــي واتخــاذ االجــراءات الالزمــة النجــاز مهامها  	

ــا  ــميا وعقلي ــح جس ــن صحي ــة مواط ــىل تهيئ ــة ع ــرى ذات العالق ــات االخ ــع الجه ــل م ــة، والعم كامل

ــة اساســا ومرتكــزا  ــة الوقائي ــا، خــال مــن االمــراض والعاهــات، معتمــدة الخدمــات الصحي واجتماعي

لخططها وذلك بالوسائل التالية:

مكافحــة االمــراض االنتقاليــة ومراقبتهــا ومنــع تســربها مــن خــارج القطــر ، او مــن مــكان اىل - 

آخر فيه والحد من انتشارها في االراضي والمياه واالجواء العراقية .

العناية بصحة االسرة ورعاية االمومة والطفولة والشيخوخة .- 

ــك -  ــق تل ــة تطبي ــا، ومراقب ــل فيه ــة للمعام ــروط الصحي ــات والش ــط والمواصف ــع الضواب وض

الضوابط والمواصفات والشروط.

العنايــة بصحــة العامليــن فــي المعامــل والمصانــع والمحــالت العامــة، ورفــع المســتوى الصحــي - 

لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل .

حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ عىل مقوماتها والعمل عىل منع تلوثها.- 

غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل .- 

العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها .- 

نشــر التعليــم الصحــي والمهنــي ورفــع المســتوى العلمــي للعامليــن وتطويــر الدراســات الطبيــة - 

واالولية وتشجيع البحث العلمي في االمور الصحية والبيئية والفنية.

2 .14 .3 .2  الرقابة الصحية

ــالمة  	 ــة وس ــة لصح ــو حماي ــة ه ــالت العام ــي المح ــة ف ــد الصحي ــروط والقواع ــر الش ــان تواف ان ضم

المواطنين والبيئة 

ــؤولين  	 ــة والمس ــالت العام ــاب المح ــىل اصح ــب ع ــة واج ــد الصحي ــروط والقواع ــذه الش ــر ه ان توفي

عنهــا .وعليــه تمــارس الرقابــة الصحيــة مــن قبــل اجهــزة وزارة الصحــة فــي جميــع انحــاء القطــر بصــورة 

مستمرة، ليل نهار، عىل تلك المحالت ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون .

عــدم جــواز انشــاء او فتــح اي محــل عــام اال بعــد الحصــول عــىل اجــازة صحيــة مــن الجهــة الصحيــة  	

المختصة.

يشترط لمنح االجازة الصحية: - 	

ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب التعليمات.- 

حصــول كل مــن صاحــب االجــازة والعامليــن فــي المحــل العــام عــىل دفتــر صحــي يؤيد ســالمته - 

ــريرية  ــوص الس ــراء الفح ــد اج ــة بع ــم المرضي ــن الجراثي ــوه م ــة، وخل ــراض   االنتقالي ــن االم م

والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية، ويخضع للفحوص الدورية .

وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعة العمل الذي اسس من اجله المحل العام.- 

ــة ومحــالت تجهيزهــا، وشــروط   كمــا تضمنــت االحــكام االخــرى مهــام الجهــات الصحيــة بمراقبــة االغذي

تجديــد االجــازة الصحيــة للمحــل او الدفتــر الصحــي للعامــل، خضــوع الباعــة المتجوليــن لشــروط االجــازة الصحيــة، 

ــة او  ــة او الصناعي ــراض الطبي ــتعملة لالغ ــتحضرات المس ــة والمس ــواد الكيماوي ــع الم ــتيراد او تصني ــروط اس ش

الزراعيــة وكذلــك االصبــاغ او مــواد التجميــل او مكافحــة الحشــرات، ومنــع االشــخاص الحاملــون للجراثيــم المعوية 
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المرضيــة مــن العمــل فــي اماكــن تصنيــع االغذيــة والمشــروبات والمرطبــات وتحضيرهــا وتعبئتهــا وخزنهــا ونقلهــا 

وبيعهــا، وكذلــك العاملــون فــي مشــاريع المــاء والمســابح ومعامــل الثلــج. وكذلــك منــع المصــاب باحــد االمــراض 

االنتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية.

وقــد حــددت االحــكام العقابيــة لمخالفــة احــكام بنــود هــذا القانــون بغلــق المحــل او الغامــة الماليــة او منــع 

ممارسة المهنية ، او الحبس .

2 .14 .4  تعليمات رقم )2( لسنة 1984 تعليمات اعتبار عدد من المواد الكيمياوية مواد مسرطنة للجنس 

البشري

صــدرت هــذه التعليمــات بموجــب أحــكام المــادة )105( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981، 

وبناء عىل ما جاء في الفقرتين سادسا وسابعا من المادة )3( من القانون المذكور.

ــات  ــن العملي ــة ع ــة أو الناتج ــتخدمة أو المصنع ــة المس ــواد الكيمياوي ــن الم ــات كل م ــددت التعليم ح

الصناعية التي تعتبر مواد مسرطنة للجنس البشري )ملحق رقم )5((  .

كما حددت كل من المواد الكيمياوية التي يحتمل ان تكون مواد مسرطنة للجنس البشري (ملحق رقم )6(.

وقد اشترطت التعليمات عىل اإلدارة أو صاحب العمل اتباع االجراءات التالية :- 

محاولة استبدال المواد المسرطنة بمواد غير مسرطنة.1. 

 محاولــة تقليــل عــدد العمــال المعرضيــن للمــواد أو العوامــل المســرطنة ومــدة ودرجــة التعــرض اىل 2. 

الحد األدنى بما يضمن صحتهم وسالمتهم.

أ- استخدام طرق العمل األمينة لمنع تسرب المواد المسرطنة اىل بيئة العمل.

ب- وضــع التدابيــر الالزمــة لمراقبــة ظــروف العمــل دوريــا بحيــث يشــمل ذلــك مــدة ودرجــة التعرض 

في بيئة العمل مع االستعانة بالمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية عند الضرورة.

ج- فــي حالــة عــدم امكانيــة الســيطرة عــىل تلــوث بيئــة العمــل، االســتعانة بالمركــز الوطنــي للصحــة 

والسالمة المهنية.

ــاء  د – اتخــاذ االجــراءات المناســبة لمنــع تعــرض العامليــن مــن تســرب أو تلــوث بيئــة العمــل أثن

نقل أو تداول أو خزن المواد المسرطنة.

اخضاع جميع العاملين الذين يتم تشغيلهم بالمواد المسرطنة للفحوصات الطبية التالية :3. 

أ- الفحص الطبي االبتدائي قبل البدء بالعمل.

ب- فحص طبي دوري خالل فترة العمل.

ج- فحوصات مختبرية لتقييم درجة التعرض ومراقبة الحالة الصحية.

د-  ان تتم الفحوصات المختبرية والمعاينات الطبية الدورية خالل ساعات العمل.

هـ- إذا ثبت تأثر العامل بالمواد المسرطنة فيجب احالته اىل اللجان الطبية المختصة .

ــواد  ــر الم ــون لخط ــن يتعرض ــن الذي ــكل العاملي ــل ل ــن العم ــي أماك ــة ف ــات تحذيري ــع عالم و- وض

المسرطنة.

ز- اعــداد برامــج تثقيــف وإرشــاد للعامليــن عــن الســرطان المهنــي واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لتزويــد 

العمــال بكافــة المعلومــات المتوفــرة حــول األخطــار التــي ينطــوي عليهــا مثــل هــذا التعــرض قبــل 

وبعد التعيين أو عند ادخال مواد مسرطنة جديدة والتدابير الواجب اتخاذها.

ح- توفيــر كادر فنــي خــاص ومؤهــل لإلشــراف عــىل العمليــات التــي يتــم فيهــا التعــرض اىل المــواد 

المسرطنة.
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2 .14 .4 .1  تعليمات رقم )4( لسنة 1989 عن السالمة في خزن وتداول المواد الكيماوية 

صــدرت هــذا التعليمــات اســتنادا الحــكام الفقــرة السادســة والســابعة مــن المــادة )2( والمــادة )105( مــن 

قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981

ــد مــن  ــة باشــتراط العدي ــي خــزن المــواد الكيماوي ــات الســالمة ف ــث نظمــت هــذه التعليمــات عملي حي

النقاط مثل تصنيف المواد الكيمياوية حسب ما يلي :

مواد كيماوية قابلة لالنفجار- 

مواد كيماوية قابلة لالشتعال- 

مواد كيماوية مؤكسدة- 

مواد كيماوية حارقة وتالفة لالنسجة- 

مواد كيماوية مشعة - 

مواد كيماوية مسرطنة- 

مواد كيمياوية مخدرة- 

مواد كيماوية سامة ومبيدات- 

مواد كيماوية مخرشة- 

مواد كيماوية خاملة - 

وحــددت شــروط اخــرى مثــل تســجيل هــذه المــواد الكيماويــة ان كانــت مصنعــة او مســتخدمة او مخزنــة 

أومتداولــة فــي ســجالت خاصــة، مــع اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة عنــد التــداول والتخزيــن، ومحاولــة ايجــاد بدائــل 

اقــل خطــورة، واالحتفــاظ باقــل كميــات ممكنــة، وتثبيــت عالمــات واشــارات الســالمة واالمــان المعتمــدة دوليــا، 

وعمليــة التخطيــط المســبق لعمليــات الخــزن وانشــاء المخــازن ومواصفاتهــا، واتبــاع قواعــد التخزيــن الســليم، 

وتوفيــر معــدات اطفــاء الحريــق المناســبة، وتوفيــر معــدات الوقايــة الشــخصية للعامليــن بهــذه المــواد، وكذلــك 

الفحوصــات الطبيــة االوليــة والدوريــة الواجــب اجراؤهــا للعامليــن، والتدريبــات الخاصــة بتــداول المــواد الكيماويــة 

الواجــب اشــراك المعنييــن بهــا، باالضافــة اىل نشــر الوعــي الوقائــي والصحــي المهنــي بيــن العامليــن وتزويدهــم 

بالنشرات العلمية والمعلومات الالزمة للتعامل وتداول هذه المواد.

2 .14 .4 .2  تعليمات رقم )6( لسنة 1993 تعليمات مخاطر البنزين العطري

صــدرت هــذا التعليمــات ايضــا اســتنادا الحــكام المــادة )105( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 

ــري  ــن العط ــن البنزي ــل م ــة العم ــي بيئ ــا ف ــموح بتواجده ــة المس ــدود االمن ــتوى للح ــت مس ــي وضع 1981، والت

وحســب طريقــة القيــاس التــي يعتمدهــا المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة والواجــب اتباعهــا مــن قبــل 

ــة الشــخصية الواجــب  ــن العطــري، ومعــدات الوقاي ــص مــن ابخــرة البنزي ــك طــرق التخل صاحــب العمــل، كذل

ــة الواجــب اجراؤهــا للعامليــن،  توفيرهــا للعامليــن بهــذه المــادة، وأيضــا الفحوصــات الطبيــة االبتدائيــة والدوري

كمــا تضمنــت التعليمــات عــدم الســماح لــكل مــن الســيدات العمــل فــي اماكــن تعرضهــن لهــذه المــادة خــالل 

فترات الحمل والرضاعة، وكذلك االحداث دون الثامنة عشرة  من العمر.

2 .14 .4 .3  تعليمات رقم )5( لسنة 1982 تعليمات بشأن اصناف المحالت العامة الخاضعة لالجازة الصحية .

صــدرت هــذا التعليمــات اســتنادا الحــكام المــادة )33( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981، 

ــة الصحــاب المحــال المحــددة فــي التعليمــات والتــي تخولهــم  وقــد اشــترطت الحصــول عــىل االجــازة الصحي

رســميا لممارســة العمــل، وتمنــح االجــازة بعــد الكشــف عــىل المحــل للتاكــد مــن توفــر الشــروط الصحيــة فيــه 

ــادق  ــا مــن المحــال كالمطاعــم، والفن ــي )88( نوع ــات، وقــد شــملت هــذه المحــال حوال ــة المتطلب ــاة كاف ومراع

وصالونات الحالقة والمدارس ومعامل الغذائية ومعامل الصوف واالسفنج وغيرها.
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2 .14 .4 .4  تعليمات رقم )6( لسنة 1986 تعليمات كيفية التعامل مع زيت االسكرال

صــدرت هــذا التعليمــات اســتنادا الحــكام المــادة )105( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981، 

وحــددت اســتعمال المركبــات المكونــة لزيــت االســكرال والتــي تســتخدم كوســيط عــازل فــي المحــوالت 

الكهربائيــة، وفــي المــواد العازلــة وغيرهــا، وحــددت اجــراءات الســالمة المطلوبــة للتعامــل مــع هــذه المــواد مــن 

فحــوص طبيــة اوليــة او دوريــة وكــذك الحــدود المســموح للتعــرض بهــا، وكيفيــة تخزيــن وتــداول هــذه المــواد، 

ــال  ــي ح ــل ف ــرق التعام ــا ط ــا، ايض ــن به ــال المتعاملي ــة للعم ــخصية الالزم ــة الش ــدات الوقاي ــة اىل مع باالضاف

االنسكابات ومعالجة الحاالت الطارئة.   

2 .14 .4 .5  تعليمات رقم )7( لسنة 1993 تعليمات االضاءة في بيئة العمل 

صــدرت هــذا التعليمــات اســتنادا الحــكام المــادة )105( مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981، 

والتــي تضمــن ضــرورة قيــام اصحــاب العمــل فــي كل نشــاط اقتصــادي بتوفيــر االضــاءة الطبيعيــة او الصناعيــة 

المتجانســة وواســعة االنتشــار، والخاليــة مــن البريــق واللمعــان ، وكذلــك اوجبــت ان تكــون المصابيــح وزجــاج 

النوافــذ والمنــاور وفتحــات الضــوء الطبيعيــة نظيفــة عــىل الــدوام وخاليــة مــن العوائــق، واتبــاع وســائل تجنــب 

ــي  ــة ف ــاءة المأمون ــتويات االض ــاص بمس ــدول خ ــات ج ــت التعليم ــا تضمن ــس، ايض ــوء المنعك ــج والض الوه

ــة العامليــن، وطــرق قيــاس شــدة االضــاءة فــي مواقــع العمــل، وضــرورة  العمليــات الصناعيــة مــن اجــل حماي

تســجيل مســتويات االضــاءة فــي ســجالت خاصــة، وعــىل ان يقــوم مفتشــو شــعب الصحــة والســالمة المهنيــة 

التفتيش عىل تطبيق هذه التعليمات.   

2 .14 .4 .6  تعليمات رقم )2( لسنة 1990 تعليمات تصنيع وتداول المبيدات الحشرية 

صــدرت هــذا التعليمــات اســتنادا الحــكام المــادة اىل احــكام الفقــرة سادســا وســابعا مــن المــادة )105( مــن 

قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981، حيــث حــددت شــروط اقامــة معامــل تصنيــع المبيــدات الحشــرية 

ــس  ــر المالب ــرف تغيي ــم، وغ ــخصية له ــة ش ــدات وقاي ــر مع ــال، وتوفي ــة العم ــرق حماي ــع، وط ــروط التصني وش

وصناديــق االســعاف االولــي، وشــروط العمليــات الصناعيــة، باالضافــة اىل الشــروط الصحيــة الواجــب توفرهــا 

فــي االســتعماالت الحقليــة للمبيــدات الحشــرية مــن اســتخدام عمــال اصحــاء، ومنــع التدخيــن، واالكل والشــرب 

اثنــاء العمــل، واجــراء الفحوصــات الطبيــة االبتدائيــة والدوريــة المحــددة، ايضــا تضمنــت شــروط خــزن المبيــدات 

الحشــرية فــي اماكــن بعيــدة ومعزولــة حراريــا، وتخزيــن العبــوات بشــكل مرتفــع عــن االرضيــات وتوفيــر ســجالت 

صرف وخزن في المخازن .

2 .14 .4 .7   تعليمات رقم )4( لسنة 1993 تعليمات صحية مهنية لحماية العاملين من االهتزازات

ــم )89(  ــون الصحــة العامــة رق ــن )3( و )105( من قان صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المادتي

لســنة 1981، حيــث نصــت عــىل واجبــات االدارة او صاحــب العمــل باجــراء الفحوصــات الطبيــة االبتدائيــة وذلــك 

ــرض  ــىل التع ــوي ع ــي تنط ــال الت ــي االعم ــغيلهم ف ــل تش ــن قب ــة للعاملي ــة الحكومي ــات الصحي ــي المؤسس ف

لالهتــزازات، بهــدف ابعــاد االشــخاص الذيــن ال يصلحــون للعمــل فــي المهــن التــي تعرضهــم لالهتــزازات، واجــراء 

اشــهر. ســتة  كل  لالهتــزازات  المعرضيــن  للعامليــن  الدوريــة  الطبيــة   الفحوصــات 

ــد  ــزازات، وتزوي ــن لالهت ــن المعرضي ــرات العمــل والراحــة للعاملي ــم فت وتضمنــت ايضــا مســؤولية االدارة بتنظي

العمــال بالقفــازات الواقيــة المقاومــة لالهتــزاز، وتدريبهــم عــىل طــرق العمــل االمنــة، وغيرهــا مــن امــور تنظيميــة، 

باالضافــة اىل ضــرورة قيــام صاحــب العمــل باســتخدام جهــاز قيــاس االهتــزازات، وااللتــزام بالجدول االسترشــادي 

الخاص بالحدود المسموح بها للتعرض لالهتزازات، وكذلك أسس حساب درجة التعرض لالهتزاز .

2 .14 .4 .8  قانون السيطرة عىل الضوضاء رقم ) 41 ( لسنة 2015

جــاء اصــدار هــذا القانــون اســتنادا الحــكام المــادة )61( البنــد اوال، والمــادة )73( البنــد ثالثــا مــن الدســتور، 

وذلــك نظــرا لمــا تســببه الضوضــاء مــن تلــوث يؤثــر عــىل البيئــة و صحــة اإلنســان، و بغيــة توفيــر بيئــة نظيفــة، 

ــة  ــات الحي ــاة اإلنســان والكائن ــا مناســبة لحي ــة والصحــة العامــة، وجعله ومــن اجــل الحفــاظ عــىل ســالمة البيئ
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األخــرى، لــذا  تــم تحديــد المتطلبــات الالزمــة للســيطرة عــىل الضوضــاء فــي بنــود هــذا القانــون المختلفــة، ومــن 

اهم ما جاء بهذا القانون ما يلي:

2 .14 .4 .9  التعاريف و األهداف و السريان

يطبــق هــذا القانــون يســري هــذا القانــون عــىل نشــاطات القطــاع العــام والخــاص والتعاونــي والمختلــط. 

وقد حدد المقصود بالمصطلحات ذات العالقة مثل :

الضوضــاء : صــوت غيــر مرغــوب فيــه يؤثــر عــىل صحــة و راحــة أشــخاص معينيــن أو عامــة النــاس و - 

له تأثير سلبي عىل البيئة .

الديســيبل )bD( : وحــدة نســبية لوغارتميــة يقــاس بهــا منســوب الضوضــاء بواســطة جهــاز قيــاس و - 

تحليل الضوضاء.

األماكن العامة : األماكن المتاحة لالستخدام العام مثل المتنزهات والمقاهي و النوادي و غيرها .- 

بيئة العمل : مكان الموظف أو العامل و كل ما يحيط به اثناء تأديته المهام المكلف بها .- 

الصمــم المهنــي : هــو الفقــدان التدريجــي لكفــاءة الســمع بعــد تعــرض الفــرد إىل ضوضــاء أعــىل مــن - 

الحــدود المســموح بهــا المحــددة فــي الجــداول الملحقــة بهــذا القانــون )انظــر الملحــق رقــم  )7( و )8((، 

و تــؤدي إىل تعطيــل أو إتــالف الجهــاز الســمعي لــدى اإلنســان بعــد مــرور عــدة ســنوات مــن التعــرض 

المستمر للضوضاء .

السيطرة عىل الضوضاء

ــون مســؤوليات كل مــن صاحــب العمــل ، محظــورات عامــة بالمجتمــع ومســؤوليات اجهــزة  حــدد القان

الدولة وكما يلي:

مسؤوليات صاحب العمل :

أن يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله أو نشاطه من خالل قياسه بالطرق المعتمدة .- 

االلتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون .- 

استخدام وسائل منع الضوضاء أو أي أعمال أخرى لضمان الوصول إىل محدد منسوب الضوضاء .- 

إرســال جميــع العامليــن إىل الجهــات المتخصصــة بفحــص الســمع و منهــا المركــز الوطنــي للصحــة - 

والسالمة المهنية للقيام بما يأتي :

الفحوصــات الطبيــة األوليــة الســمعية للعامليــن قبــل تشــغيلهم فــي األعمــال التــي تعرضهــم أ. 

للضوضاء .

ــي ب.  ــدة ف ــرة واح ــتمرة م ــاء المس ــن للضوض ــن المعرضي ــة للعاملي ــة الدوري ــات الطبي الفحوص

األقل كل سنة والمعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في األقل كل )6( ستة أشهر.

ــا -  ــموح به ــدود المس ــن الح ــىل م ــي أع ــي ه ــديدة و الت ــاء الش ــن للضوض ــن المعرضي ــد العاملي تزوي

بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي .

ــه -  ــرة التعــرض اليومــي بالســاعة ومنســوب شــدة الضوضــاء المســموح ب أن يراعــي العالقــة بيــن فت

للعاملين وفق الجدولين )7( و ) 8( الملحقين بهذا القانون .

ــتخدام -  ــرورة اس ــير إىل ض ــة تش ــاء العالي ــيب الضوض ــن ذات مناس ــة لالماك ــات تحذيري ــع عالم وض

معدات الوقاية عند دخولها .

إنشــاء مــرآب فــي غيــر المناطــق الســكنية يســتوعب اآلليــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )تاســعا( - 
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من المادة ) 4( من هذا القانون والتي يحتاجها ألغراض عمله .

توفير أجهزة قياس مناسيب الضوضاء باالستعانة بالدوائر المعنية .- 

المحظورات العامة :

إطــالق أصــوات المنبهــات مــن المركبــات كافــة أو غيرهــا إال فــي الحــاالت التــي يتطلــب فيهــا تــدارك - 

وقوع حادث والتي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ.

تشغيل وسائل البث في األماكن العامة والخاصة بكيفية تؤدي إىل إزعاج اآلخرين .- 

تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل األماكن العامة إال بإجازة من الجهات المعنية .- 

تشغيل مكبرات الصوت بأنواعها خارج األماكن العامة .- 

ــة بعــد -  ــر المناطــق الصناعي ــي ينجــم عنهــا ضوضــاء فــي غي ــة الت اســتمرار عمــل النشــاطات الحرفي

الساعة )9( التاسعة مساًء ولغاية الساعة )7( السابعة صباحا.

إنشــاء الحــرف والــورش كالحــدادة والنجــارة داخــل المناطــق الســكنية إال فــي أبنيــة وعمــارات خدميــة - 

وحرفية خاصة بها .

إنشــاء معامــل النجــارة والحــدادة ومعامــل تصليــح الســيارات وأي نشــاط يحــدث ضوضــاء فــي غيــر - 

المناطق الصناعية يؤثر عىل مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة .

تشــغيل مكبــر الصــوت أو جهــاز مشــابه فــي المناطــق الســكنية لغــرض بــث دعاية باســتخدام مســجل - 

أو راديو أو تلفزيون أو اله موسيقية في ساعات محددة يوميا .

وقــوف ســيارات الحمــل و الباصــات الكبيــرة أو إنشــاء مرائــب لمبيتهــا أو وقوفهــا فــي األزقــة، ويعتمــد - 

ــنة 4002  ــم ) 68 ( لس ــة( رق ــة )المنحل ــالف المؤقت ــلطة االئت ــر س ــي أم ــه ف ــوص علي ــف المنص التصني

)قانون المرور( والتعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .

مسؤوليات اجهزة الدولة 

عــىل الجهــات المختصــة بالتخطيــط العمرانــي للمــدن والشــوارع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة - 

ــق  ــئ و المراف ــارات والموان ــوارع والمط ــدن والش ــم الم ــد تصمي ــة عن ــادرة بموجب ــات الص و التعليم

المشابهة األخرى .

عىل أمانة بغداد والبلديات القيام بما يأتي :- 

أوال - معالجــة مشــاكل الضجيــج عــىل امتــداد الطــرق العامــة داخــل المــدن بالوســائل التــي تمنــع 

أو تقلل الضوضاء كالتشجير ووضع الحواجز .

ثانيا - إنشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة .

وقــد اعتبــر القانــون ان الجــداول الملحقــة بــه جــزءا ال يتجــزأ مــن أحكامــه )انظــر للمالحــق ذات االرقــام - 

)7( و )8( و )9( و )01( المحددة(    .

2 .14 .5  قانون الدفاع المدني رقم )44( لسنة 2013 

جــاء اصــدار هــذا القانــون بغيــة تعزيــز االجــراءات والتدابيــر الوقائيــة لجميــع شــرائح المجتمــع واثرذلــك فــي 

تقليــل احتمــاالت حصــول الحــوادث، وتحجيــم اثارهــا فــي حالــة حدوثهــا، ولغــرض تنفيــذ برامــج التدريــب وتامين 

وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحاالت الطارئة.
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واشتمل القانون عىل عدة فصول اهمها ما يلي :

التعاريف.- 

االهداف والوسائل.- 

اللجنة العليا الدارة اعمال الدفاع المدني.- 

لجان المحافظات.- 

مهام مديرية الدفاع المدني العامة .- 

الخدمات المساندة لتنفيذ اعمال الدفاع المدني.- 

وسنستعرض هنا اهم ما ورد فيها ويتعلق بموضوع الدراسة وبشكل مختصر.

التعاريف

ــة الالزمــة للطاقــات والمــوارد -  ــن الحماي ــي تتخــذ لتأمي ــر الت ــة : اإلجــراءات والتدابي الســالمة الصناعي

ــع  ــكات وإدامــة العمــل فــي جمي ــاألرواح والممتل ــل مــن حجــم الخســائر ب ــة والتقلي البشــرية والمادي

القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم.

الكارثــة : الحــدث الــذي يهــدد المــوارد البشــرية والماديــة للمجتمــع والــذي تخــرج إمكانيــة الســيطرة - 

عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد.

فــرق الدفــاع المدنــي : تشــكيالت الخدمــات الرئيســة المعنيــة بأعمــال الدفــاع المدنــي وفــرق اإلطفــاء - 

ــي المناطــق الســكنية  ــن ف ــرق المتطوعي ــي المنشــآت والمشــاريع، وف ــة ف ــة الذاتي ــاذ والحماي واإلنق

التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

ــي -  ــاع المدن ــال الدف ــة بأعم ــات المعني ــا الجه ــي تنفذه ــة الت ــراءات االحترازي ــة : اإلج ــر الوقائي التدابي

بهــدف تأميــن الحمايــة الالزمــة للســكان والممتلــكات الخاصــة والعامــة تجــاه التهديــدات المتوقعــة 

تحت مختلف الظروف.

إطفــاء الحرائــق : أعمــال مكافحــة الحرائــق التــي تنفذهــا اجهــزة الدفــاع المدنــي والتــي تحصــل فــي - 

جميع األماكن.

االهداف والوسائل

تحديــد واجبــات مديريــة الدفــاع المدنــي وأجهــزة الدولــة األخــرى التــي تتــوىل تنفيــذ إجــراءات الدفــاع - 

المدني .

ــي -  ــائر ف ــم الخس ــن حج ــل م ــة والتقلي ــرية والمادي ــوارد البش ــات والم ــة للطاق ــة الالزم ــن الحماي تأمي

االرواح والممتلكات العامة والخاصة.

أعمال الدفاع المدني ما يلي:

إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني واإلشراف عىل توفير مستلزماتها.- 

إعــداد وتهيئــة الخطــط المعتمــدة لمواجهــة حــاالت الطــوارئ وتأميــن مســتلزماتها وتنفيذ الممارســات - 

الالزمة لفحص كفاءتها.

ــد -  ــن عن ــة لغــرض معالجــة المواطني ــز الصحي ــة المستشــفيات والمراك ــذ الخطــط لتهيئ ــداد وتنفي إع

حدوث الكوارث المحتملة.
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مكافحة الحرائق واإلنقاذ الخفيف والثقيل.- 

إجــراء الكشــوفات عــىل المنشــآت والمشــاريع والمصانــع ومتابعــة تنفيــذ شــروط الوقايــة والســالمة - 

فيها إلغراض الدفاع المدني.

اللجنة العليا والتنظيم

ــة -  ــي غرف ــا ف ــون مقره ــي( يك ــاع المدن ــال الدف ــا الدارة اعم ــة العلي ــمى )اللجن ــا تس ــة علي ــكل لجن تش

العمليــات الرئيســة فــي مديريــة الدفــاع المدنــي العامــة ولهــا مقــر بديــل فــي بغــداد تحــدده مديريــة 

الدفاع المدني العامة بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا.

يتوىل الرئيس األعىل للدفاع المدني إصدار القرارات في األمور اآلتية:ـ- 

تحديــد اعمــال الدفــاع المدنــي ومســتلزمات الســالمة الصناعيــة الواجــب تنفيذهــا مــن دوائــر  	

ومنشآت القطاعات العام والخاص والمختلط .

تنفيــذ وســائل ومســتلزمات الدفــاع المدنــي عنــد انشــاء المــدن واقامة المشــاريع والمنشــآت  	

المختلفة.

تشــكيل اللجــان التحقيقيــة فــي حــوادث الحريــق او االنفجــارات او تســرب الغــازات الســامة  	

وغيرهــا مــن الحــوادث التــي تحصــل فــي الدوائــر والمنشــآت والمشــاريع، ولمختلــف 

القطاعات والتي ينتج عنها خسائر في االرواح والممتلكات. 

منع تشييد او اشغال المنشآت التي ال تتوافر فيها مستلزمات وشروط السالمة. 	

يخــول رئيــس الدفــاع المدنــي غلــق المنشــآت او المعامــل او الشــركات في جميــع القطاعات  	

في حالة عدم تنفيذها للتعليمات، اوعدم توفيرها مستلزمات الدفاع المدني.

مهام مديرية الدفاع المدني

القيــام بعمليــات إطفــاء الحرائــق واإلنقــاذ الخفيــف وحــاالت اإلســعاف الناتجــة عنهــا وتهيئــة وتأهيــل - 

األفراد لهذه العمليات، وتأمين العجالت والمعدات واألجهزة ووسائل االتصاالت الالزمة وإدامتها.

ــد مســتلزمات -  ــف القطاعــات وتحدي ــوزارات والمنشــآت لمختل ــة عــىل ال إجــراء الكشــوفات الموقعي

الوقاية ومعالجة الحرائق والمخاطر األخرى ومتابعة تنفيذها.

التدريب عىل أعمال الدفاع المدني.- 

 احكام عامة - 

تتــراوح عقوبــة مخالفــة القانــون مــا بيــن الحبــس مــدة ال تزيــد عــىل )1( ســنة واحــدة، او بغرامــة ال تقــل - 

عن مئتين وخمسين الف دينار وال تزيد عىل مليون دينار.

تتــوىل الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة اســتحصال موافقــة مديريــة الدفــاع المدنــي العامــة - 

عنــد منــح رخــص انشــاء او فتــح اي نشــاط تجــاري او صناعــي، وبضمنهــا مواقــع خــزن ونقــل وتــداول 

ــالمة  ــي والس ــاع المدن ــتلزمات الدف ــة ومس ــر الوقائي ــن التدابي ــرة، لتأمي ــواد الخط ــز الم ــع وتجهي وبي

الصناعية فيها .

يســتحدث تشــكيل للدفــاع المدنــي والســالمة الصناعيــة فــي الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بوزارة - 

ــه،  ــي فــي دائرت ــاع المدن ــاره رئيســاً للدف ــوزارة باعتب ــر المرتبطــة ب ــر او رئيــس الجهــة غي ــط بالوزي يرتب

لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسالمة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني.
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تقــوم امانــة بغــداد ودوائــر البلديــة فــي المحافظــات باحالــة مخططــات االبنيــة لجميــع القطاعــات ذات - 

االســتخدامات التجاريــة والصناعيــة والســياحية والخدميــة والســكنية متعــددة الطوابــق اىل مديريــة 

ــاء  ــائل االطف ــق ووس ــن الحري ــذار م ــة واالن ــر الوقاي ــد تدابي ــتها وتحدي ــة لدراس ــي العام ــاع المدن الدف

ــات  ــم والمخطط ــة التصامي ــة اىل احال ــدة . باالضاف ــات المعتم ــات والمواصف ــاً للتعليم ــا وفق وغيره

الخاصة بانشاء شبكات المياه لتثبيت مواقع فوهات الحريق وتحديد مواصفاتها الفنية.

تــدرس تعليمــات وتوجيهــات الدفــاع المدنــي فــي المــدارس والمعاهــد والكليــات وفقــاً للخطــة العامــة - 

للتدريب عىل اعمال الدفاع المدني.

تقــوم مديريــة الدفــاع المدنــي العامــة باعــداد دورات اساســية اختصاصيــة فــي مجــال االطفــاء واالنقــاذ - 

واعمــال الدفــاع المدنــي االخــرى لمنتســبي فــرق الدفــاع المدنــي االختصاصيــة فــي الــوزارات 

والمنشآت .

2 .14 .6  قانون الدفاع المدني رقم )64( لسنة 1978/ اقليم كردستان

جــاء اصــدار هــذا القانــون بغــرض بنــاء دفــاع مدنــي وامــن صناعــي متيــن يؤمنــان وســائل وقايــة ناجحــة، 

ويعالجان المواقف الطارئة بكفاءة عالية، وفيما يلي اهم ما ورد به من بنود ذات عالقة:

 التنظيم والخدمات 

حــدد القانــون اعمــال الدفــاع المدنــي بتهيئــة فــرق الدفــاع المدنــي ومهماتهــا، اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة - 

ــة  ــفيات الحكومي ــة المستش ــوارث، تهيئ ــدوث الك ــد ح ــة عن ــق الحيوي ــن والمراف ــة المواطني لحماي

واالهليــة ومراكــز االســعاف الالزمــة الغاثــة المنكوبيــن والمصابيــن، وازالــة مخلفــات الغــارات الجويــة 

والكوارث االخرى بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تنحصــر واجبــات وزيــر الداخليــة الرئيــس االعــىل للدفــاع المدنــي في جميــع انحــاء الجمهوريــة العراقية، - 

باصدار القرارات الالزمة في االمور التالية:

تنفيذ خطط الدفاع المدني عند اعالن حالة الطوارئ او حدوث الكوارث. 	

تعييــن اعمــال الدفــاع المدنــي واالمــن الصناعــي الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل الــوزارات  	

وخدمــات الدفــاع المدنــي فــي ايــة جهة  رســمية او مؤسســة مــن مؤسســات القطاع االشــتراكي 

او القطاع الخاص.

تنفيــذ وســائل الدفــاع المدنــي عنــد انشــاء المــدن وفتــح الشــوارع وانشــاء الســاحات وتشــييد  	

المعامل والمصانع.

ــر، -  ــاذ والتعمي ــاء، خدمــات االنق ــي خدمــات االطف ــاع المدن ــة انجــاز اعمــال الدف تشــكل لغــرض تهيئ

وخدمات االمن الصناعي والسالمة المهنية.

ــن -  ــات القطاعي ــمية ومؤسس ــبه الرس ــمية وش ــر الرس ــي الدوائ ــي ف ــن الصناع ــكيالت االم ــون تش تك

االشــتراكي والخــاص مرتبطــة مــن النواحــي الفنيــة والتنظيميــة والتعليميــة بمديريــة الدفــاع المدنــي 

العامة عن طريق دوائرهم او مؤسساتهم.

تــدرس واجبــات الدفــاع المدنــي فــي المعاهــد والمــدارس والكليــات حســب مــا يتــم االتفــاق عليــه - 

ــام  ــي الع ــاع المدن ــري الدف ــوب عنهــم ومدي ــي او مــن ين ــم العال ــة والتعلي ــة والتربي ــن وزراء الداخلي بي

والتعبئة واالحصاء في وزارة الدفاع.
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2 .15  قانون الوقاية من االشعاعات المؤينة رقم )99( لسنة 1980

صــدر هــذا القانــون اســتنادا اىل أحــكام الفقــرة )أ( مــن المــادة )42( مــن الدســتور المؤقــت، وذلــك نظــراً 

للتوســع الكبيــر فــي مجــال االســتخدامات الســلمية للمصــادر والمــواد ذات النشــاط االشــعاعي المؤيــن، وثبــوت 

وجــود مخاطــر جســيمة تنجــم عــن تعــرض االنســان والبيئــة اىل هــذه المصــادر والمــواد، واحتمــاالت تأثيرهــا عــىل 

االجيــال المقبلــة، ومــن اجــل وضــع تشــريع ينظــم الرقابــة ويحكــم الســيطرة عــىل المصــادر المشــعة، ويمكــن مــن 

تكويــن هيئــات ذات صالحيــات تشــرف وتراقــب بصــورة مســتمرة وبشــكل علمــي دقيــق عــىل كيفيــة اســتخدام 

هــذه المصــادر، لضمــان حمايــة صحــة المواطــن مــن التعــرض لالخطــار، والحــوادث والبيئــة مــن التلــوث، وفيمــا 

يلي اهم ما جاء بهذا القانون.

التعريفات والنطاق

عرف القانون المصطلحات الفنية االتية :

االشعاع : االشعاع المؤين .- 

ــكل -  ــي يش ــه والت ــدة ل ــزة المول ــن واالجه ــعاعي المؤي ــاط االش ــواد ذات النش ــعاع : الم ــادر االش مص

التعرض لها خطراً عىل الصحة والسالمة العامة والبيئة .

مخاطــر االشــعاع : الحالــة الناجمــة عــن تعــرض االنســان لمصــادر االشــعاع بمقاديــر تفــوق الحــدود - 

القصوى للجرع المسموح بها التي تحددها الهيئة بتعليمات .

التلــوث : ترســب او ســقوط المــواد المشــعة عــىل جســم االنســان او دخولهــا فيــه او انتشــارها فــي - 

البيئة بمقادير )كميات( تفوق الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها الهيئة بتعليمات .

الحادثــة : حالــة تعــرض االنســان او البيئــة لمصــادر االشــعاع بجــرع عاليــة او تراكميــة تفــوق الحــدود - 

القصوى المسموح بها او التلوث الكلي او الجزئي للمنشآت او البيئة .

وســائل الوقايــة : جميــع الطــرق واالســاليب العلميــة والفنيــة المســتخدمة لحمايــة االنســان والبيئــة - 

من مخاطر االشعاع.

العامــل فــي االشــعاع  : كل مــن يتعامــل بمصــادر االشــعاع او يتعــرض لهــا بصــورة مســتمرة بحكــم - 

عمله .

مالك المصدر : الشخص او الجهة التي تمتلك او تستخدم او تصنع مصادر االشعاعات .- 

وبيــن انــه تســري احكامــه عــىل دوائــر الدولــة والقطــاع االشــتراكي والقطاعيــن المختلــط والخــاص التــي 

تتعامــل جميعــاً بمصــادر االشــعاع المؤيــن لالغــراض الســلمية، وكذلــك عــىل العامليــن فيهــا ، واكــد عــىل عــدم 

ــر او حيــازة او  جــواز تملــك او اســتخدام او تصنيــع او خــزن او اعــارة او نقــل او بيــع او شــراء او اســتيراد او تصدي

القيام بأي تصرف كان بمصادر االشعاع المؤين، اال بعد الحصول عىل اجازة بذلك.

هيئة ومركز الوقاية من االشعاع 

اســس القانــون النشــاء هيئــة تســمى )هيئــة الوقايــة مــن االشــعاع(، ترتبــط برئيــس مجلــس حمايــة البيئــة، 

ــة رئيســا، واعضــاء هــم ممثليــن اثنيــن عــن منظمــة  ــة البيئ وتتكــون مــن كل مــن نائــب رئيــس مجلــس حماي

الطاقة الذرية، واختصاصي،  ومدير مركز الوقاية من االشعاع .

وان تتــوىل الهيئــة رســم السياســة فــي مجــال الوقايــة مــن االشــعاع ووضــع الخطــط والبرامــج ومتابعــة 

تنفيذهــا والتنســيق واالشــراف عــىل نشــاطات الوقايــة مــن االشــعاع، والموافقــة عــىل اختيــار موقــع نصــب وخزن 

مصادر االشعاع،  وعىل تصاميم مصادر االشعاع والمشاريع او المنشآت الخاصة بها .
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كما أسس اليجاد مركز يسمى )مركز الوقاية من االشعاع(، يرتبط برئيس الهيئة .

ويتــوىل المركــز مراقبــة اســتعمال مصــادر االشــعاع فــي االســتخدامات الســلمية كافــة وضمــان الوقايــة 

من التعرض لها او التلوث بها، ومن ذلك ؛

تحديــد مصــادر االشــعاع الخاضعــة لالجــازة ، ومنــح االجــازة الخاصــة واجــازة التشــغيل التجريبــي لمصــادر 

ــول  ــي حق ــخاص ف ــغيل االش ــىل تش ــة ع ــعاع .والموافق ــادر االش ــتمر لمص ــغيل المس ــازة التش ــعاع . واج االش

االشعاع، عىل ان ال تقل اعمارهم عن ثماني عشرة سنة .

ــازة  ــح االج ــروط من ــات ش ــدار تعليم ــل اص ــة مث ــور الفني ــن االم ــد م ــون العدي ــود القان ــت بن ــا تضن كم

واالجــراءات والخطــوات الالزمــة، والبيانــات المتعلقــة بمصــادر االشــعاع ووســائل الوقايــة منهــا ووحــدات قيــاس 

االشــعاع والحــدود القصــوى المســموح بهــا للتعــرض لالشــعاع او التلــوث بــه، وكذلــك الحــدود القصوى المســموح 

بهــا لتركيــز المــواد المشــعة فــي المــاء والهــواء، عــىل ان تراعــي ويراعــى فــي وضعهــا توصيــات وتعليمــات الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة والمنظمــات الدوليــة االخــرى ذات العالقــة  .باالضافــة اىل ضوابــط حركــة مصــادر االشــعاع 

.وكذلــك  االشــعاع   مصــادر  مــن  والتخلــص  وخــزن  االميــن  والنقــل  القطــر،   فــي 

التدابيــر الوقائيــة الواجــب اتخاذهــا لمنــع وقــوع الحــوادث الموضعيــة والعامــة واالجــراءات والخطــط التفصيليــة 

والكفيلة بالسيطرة عىل مثل هذه الحوادث وتالفي اآلثار التي تنجم او يمكن ان تنجم عنها.

ــك  ــن فــي االشــعاع والمنشــآت ومال ــد حصــول العاملي ــرق تفتيــش للتأك ــز بارســال ف ــات المرك وصالحي

المصدر عىل االجازة، وصالحية مناطق العمل ووسائل الوقاية.

مسؤولية مالك المصدر

حدد القانون مسؤولية مالك المصدر بما يلي :

اوالً - عدم تشغيل غير المجازين من قبل المركز .

ثانياً - الحصول عىل االجازات الوارد ذكرها في القانون .

ثالثاً - انجاز مستلزمات العمل كافة ووسائل الرقابة التي يحددها المركز .

ــاً  ــا، طبق ــز المــواد المشــعة المســموح به ــد بالحــد االعــىل للجــرع االشــعاعية وتراكي ــاً - التقي رابع

للتعليمات .

خامســاً - ضمــان اجــراء الفحــص الطبــي االولــي والــدوري للعامليــن فــي االشــعاع، وفقــاً للتعليمات 

وعىل نفقته الخاصة .

سادساً - اعداد التقارير التي يطلبها المركز، وفقاً للتعليمات .

ــه المركــز، وفقــاً  ــة مــن مصــادر االشــعاع يوافــق علي ســابعاً - تســمية شــخص مســؤول عــن الوقاي

للتعليمات .

ــن  ــون والقواني ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــعاع حقوقه ــي االش ــن ف ــح العاملي ــاً - من ثامن

االخرى .

تاســعاً - ابــالغ المركــز فــوراً عــن فقــدان أي مصــدر مــن مصــادر االشــعاع او ســرقته او وقــوع حــادث 

من شأنه تعريض االنسان او البيئة اىل مخاطر االشعاع او التلوث .

عاشــرا - تعويــض جميــع االضــرار المتحققــة فعليــاً عــن مصــادر االشــعاع، وتعتبــر مســؤولية المالك 

بهــذا الشــأن مفترضــة بحكــم القانــون، وغيــر قابلــة الثبــات العكــس  .عــىل ان  يســقط حــق المطالبة 

بالتعويض، بعد مرور عشر سنوات من وقوع الحادثة.

حقوق العاملين باالشعاع

حــدد القانــون عــدة امــور لحمايــة العمــل ومنهــا ان ال تزيــد ســاعات عمــل العامــل فــي االشــعاع عــىل - 

خمس وثالثين ساعة اسبوعياً.
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يســتحق العامــل فــي االشــعاع اجــازة اعتياديــة براتــب تــام بمعــدل يــوم واحــد عــن كل عشــرة ايــام مــن - 

مــدة خدمتــه، وعليــه التمتــع عــىل االقــل بواحــد وعشــرين يومــاً عمــا يســتحقه مــن اجازاتــه االعتياديــة 

سنوياً .

يمنــح العامــل فــي االشــعاع مخصصــات بــدل الوقايــة مــن التعــرض لمصــادر االشــعاع بنســبة )%03( - 

ثالثين من المائة من الراتب االسمي.

ــس -  ــدة خم ــل م ــي االق ــى ف ــذي قض ــعاع ال ــي االش ــل ف ــة العام ــد اىل خدم ــراض التقاع ــاف ألغ تض

ــاع  ــة والقط ــر الدول ــي دوائ ــون ف ــذا القان ــاذ ه ــد نف ــل وبع ــة قب ــة مقضي ــة فعلي ــي خدم ــنوات ف س

االشتراكي )03%( ثالثون بالمائة من خدمته الفعلية 

يســتحق العامــل فــي االشــعاع اضافــة اىل مــا ســبق، راتبــاً تقاعديــاً يعــادل راتبــه االســمي االخيــر مــع - 

مخصصــات غــالء المعيشــة او مجمــوع االجــر الشــهري االخيــر عنــد ثبــوت اصابتــه بعجــز دائمــي اثنــاء 

عمله او من جرائه، بناء عىل تقرير لجنة طبية مختصة واحيل عىل التقاعد بسبب ذلك.

كمــا تضمــن القانــون احكامــا تتعلــق بتشــكيل لجنــة طبيــة خاصــة للتعامــل مــع حــاالت وحــوادث االشــعاع 

والتشخيص والمعالجة ، وبالعقوبات المقررة للمخالفين.

2 .15 .1  تعليمات محددات جرع التعرض لالشعاعات المؤينة رقم )1( لسنة 2010

ــة   ــة مــن االشــعاعات المؤين ــون الوقاي صــدرت هــذه التعليامــات اســتناداً اىل احكام المــادة )9( مــن قان

ــددات  ــة لمح ــعاعات المؤين ــرض لالش ــرع التع ــة بج ــددات الخاص ــت المح ــث صنف ــنة 1980، حي ــم )99( لس رق

التعــرض الخاصــة بالعامليــن، والخاصــة بعمــوم النــاس، وحــدود التدخــل ومســتوى االجــراء فــي حــاالت التعــرض 

للطــوارئ، وحــدود الجرعــة عنــد التدخــل تحــت اي ظــرف، والجرعــة الفعالــة، وحــددت حــدود الجرعــة فــي مختلــف 

انواع التعرض المذكورة.

2 .15 .2  تعليمات الوقاية من االشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول رقم )1( لسنة 2010

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المــادة )14( مــن قانــون وزارة البيئــة رقــم )37( لســنة 2008،  

ــات  ــن منظوم ــادر ع ــن الص ــر المؤي ــعاع غي ــة لالش ــة المحتمل ــرات البيولوجي ــن التأثي ــان م ــة االنس ــدف حماي به

الهاتــف المحمــول، مــع مراعــاة تشــريعات العمــل فيمــا يتعلــق بالعامليــن فــي هــذه المنظومــات، والمتعلقــة 

بصحتهــم وســالمتهم المهنيــة. وقــد حــددت التعليمــات تــرددات الطيــف المغناطيســي لالشــعة غيــر المؤينــة، 

والمواصفــات  الفنيــة، ومتطلبــات الموقــع لمنظومــة الهاتــف المحمــول مــن بــداالت ومحطــات وهوائيــات، كمــا 

اوجبــت عــىل الشــركات المالكــة توفيــر اجهــزة قيــاس لالشــعة الكهرومغناطيســية الصــادرة عــن مكونــات 

المنظومة، كما حددت اشتراطات منح الموافقة البيئية القامة منظومات الهاتف المحمول. 

2 .16  قانون حماية وتحسين البيئة رقم )27( لسنة 2009 

ــة  ــة والتنمي ــة والرفاهي ــق الصح ــا يحق ــة بم ــوارد الطبيعي ــىل الم ــاظ ع ــرض الحف ــون لغ ــذا القان ــدر ه ص

المستدامة ونشر الوعي البيئي، وللحد من التلوث البيئي الناجم عن الممارسات الخاطئة .

وقــد تضمــن هــذا القانــون احــكام خاصــة لحمايــة الميــاه مــن التلــوث، وحمايــة الهــواء مــن التلــوث، والحــد 

مــن الضوضــاء، وحمايــة االرض، وحمايــة التنــوع االحيائــي، وادارة المــواد والنفايــات الخطــرة، حمايــة البيئــة مــن 

التلوث الناجم عن استكشاف واستخراج الثروة النفطية والغاز الطبيعي، وادارة الرقابة البيئية.

2 .16 .1  تعليمات محددات االنبعاث الوطنية لالنشطة واالعمال رقم )3( لسنة 2012

صــدرت هــذه التعليمــات استنـــادا اىل احــكام البنــد )ثانيــاً( من المــادة )38( مــن قانــون حمايــة و تحســين 

ــل  ــم العم ــا، وتنظي ــن مصادره ــواء م ــات اله ــاث ملوث ــىل انبع ــيطرة ع ــدف الس ــنة 2009 به ــم )27( لس ــة رق البيئ

البيئــي بيــن جميــع الجهــات المختصــة بالبيئــة، وقــد تضمنــت التعليمــات مالحــق للحــدود القصــوى المســموح 
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بهــا لالنبعثــات مــن المصــادر الثابتــة، كمــا تضمنــت حــدود االنبعاثــات لعــوادم المركبــات والســيارات، وحــدود 

االدخنــة والغــازات واالبخــرة الضــارة عنــد حــرق انــواع الوقــود الهيدروكربونــي، باالضافــة اىل االحتياطــات الواجــب 

اتخاذهــا فــي حالــة حــرق الوقــود كارتفــاع المداخــن الخاصــة بالمنشــات الصناعيــة والتــي تخــدم االماكــن العامــة، 

ــة،  ــات الطبي ــارق النفاي ــك مح ــة، وكذل ــة الصلب ــات البلدي ــرق النفاي ــة او ح ــارق لمعالج ــار المح ــروط اختي وش

والتزامات صاحب المنشأة او النشاط  .     

2 .16 .2  تعليمات السالمة في استعمال الحرير الصخري )االسبتوس( رقم )1( لسنة 2002 

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام الفقرتيــن )5( و )22( مــع البنــد اوال مــن المــادة )12( و المادتيــن 

)17( و )24( مــن قانــون حمايــة و تحســين البيئــة رقــم )3( لســنة 1997 المعــدل، وتضمنــت هــذه التعليمــات البنــود 

التنظيميــة الســتعمال الحريــر الصخــري فــي جميــع النشــاطات االقتصادية حيــث عرفت اشــكال الحريــر الصخري 

المختلفــة، كمــا اوجبــت االســتعاضة عنــه باســتعمال مــواد عديمــة او اقــل ضــررا مــا امكــن، ومنعــت بعــض طرق 

ــاف  ــي اللي االســتعمال، ومــن اهــم مــا جــاء بهــذه التعليمــات الحــدود الموصــى بهــا عــىل اســاس صحــي مهن

الحريــر الصخــري، واتبــاع الطــرق العلميــة المعتمــدة فــي المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة فــي حســاب 

تراكيــز اليــاف الحريــر الصخــري فــي بيئــة العمــل، واالحتفــاظ بســجالت قيــاس تراكيــز اليــاف الحريــر الصخــري 

في بيئة العمل لمدة ال تقل عن )30( ثالثين سنة.

ــاس  ــي قي ــة ف ــة البيئي ــة والرقاب ــالمة المهني ــة والس ــي الصح ــة مفتش ــهيل مهم ــح بتس ــص واض ــاء ن وج

تراكيــز اليــاف الحريــر الصخــري فــي بيئــة العمــل دوريــا، او كلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك، او عنــد طلــب العامليــن 

او مسؤولي الصحة والسالمة المهنية في النشاطات االقتصادية.

ايضــا شــملت التعليمــات اتخــاذ تدابيــر لمنــع تطايــر االليــاف فــي بيئــة العمــل، واتخــاذ اجــراءات التحكــم 

الهندســية واالداريــة، واســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية مــن اجــل حمايــة العمــال ومــكان العمــل، باالضافــة 

ــات  ــن النفاي ــص م ــرق التخل ــك ط ــن، وكذل ــة للعاملي ــة ودوري ــة اولي ــوص طبي ــن فح ــة م ــراءات الطبي اىل االج

الصلبة والسائلة الناتجة عن التعامل مع الحرير الصخري او منتجاته.

2 .16 .3  تعليمات المحددات البيئية النشاء المشاريع ومراقبة سالمة تنفيذها رقم )3( لسنة 2011

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام البنــد )ثانيــا( من المــادة )38( مــن قانــون حمايــة وتحســين البيئة 

رقــم )27( لســنة 2009، والبنــد )ثالثــا( من المــادة )4( مــن قانــون وزارة البيئــة رقــم )37( لســنة 2008. وقــد صنفــت هــذه 

التعليمات المشاريع حسب تاثيراتها البيئية اىل ثالثة اصناف وفقاً لتقدير وزارة البيئة وكما ياتي :

اوال- الصنــف )أ( : المشــاريع التــي يكــون لهــا تاثيــرات بيئيــة ســلبية كبيــرة وتؤثــر عــىل الكائنــات الحيــة 

الضعيفــة وتتضمــن اعــادة التوطيــن او تؤثــر عــىل مواقــع التــراث الثقافــي او عــىل منطقــة واســعة تتعــدى 

مواقع العمل.

ــىل  ــكاس ع ــة لالنع ــر قابل ــلبية غي ــة س ــرات بيئي ــا تاثي ــون له ــي يك ــاريع الت ــف )ب( : المش ــا- الصن ثاني

الكائنات الحية وتخص موقع معين.

ثالثا- الصنف )ج( : المشاريع التي تقل او تنعدم فيها التاثيرات البيئية السلبية.

وضمــن كل صنــف مــن هــذه االصنــاف تــم تحديــد جميــع انــواع المشــاريع التــي تقــع ضمنــه، وتــم وضــع 

ــوار  ــاع اس ــائية، وارتف ــق االنش ــن المناط ــة ع ــافة الفاصل ــاريع؛ كالمس ــذه المش ــاء ه ــة النش ــات الفني المواصف

المشــاريع، والمتطلبــات الفنيــة الداخليــة لتصريــف الفضــالت والملوثــات، وتجهيــز المشــروع بشــفاطات الهــواء، 

ــذه  ــات ه ــن تصنيف ــم )11( يبي ــق رق ــرى، والملح ــزات اخ ــن تجهي ــزم م ــا يل ــد وكل م ــرف التبري ــات، وغ والحاوي

المشاريع واالسماء الواقعة ضمنها. 
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2 .17  قانون رقم )8( لسنة 2008 قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق

صــدر هــذا القانــون انطالقــاً مــن األهميــة التــي توليهــا حكومــة اقليــم كوردســتان لحــق االنســان بالعيــش 

ــة  ــكاله المختلف ــوره وأش ــة ص ــوث بكاف ــن التل ــم م ــة االقلي ــة بيئ ــتقرة، ولحماي ــليمة ومس ــة وس ــة نظيف ــي بيئ ف

وكفالــة عيــش األحيــاء فــي بيئــة ســليمة ونظيفــة، والدخــال أســس حمايــة البيئــة فــي خطــط التنميــة البشــرية 

واالقتصادية واالجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية .

ــة  ــاه، حماي ــة وتحســين المي ــة، حماي ــة البيئي ــودا عــن التفتيــش والرقاب ــون بن وقــد تضمنــت احــكام القان

وتحســين الهــواء، حمايــة وتحســين التربــة، المحافظــة عــىل التنــوع اإلحيائــي، ادارة النفايــات والمــواد الخطــرة، 

المبيدات والمركبات الكيميائية، ومواجهة الكوارث البيئية.

2 .18  تعليمات حماية نوعية الهواء المحيط من ملوثات الهواء الشائعة و الخطرة رقم )2( لسنة 2011 – اقليم 

كوردستان

صــدرت هــذه التعليمــات اســتنادا اىل احــكام المادتيــن )26( و )1/27( مــن قانــون حمايــة وتحســين البيئــة 

في اقليم كوردستان رقم )8( لسنة 20018 .

وتضمنت التعليمات في مادته رقم )1( تعريفين هامين هما :

المعاييــر الوطنيــة الســتة : وهــى المعاييــر الخاصــة بالهــواء المحيــط )خــارج األبنيــة( فــي اقليــم كوردســتان 

وهي عىل نوعين :

ــدود أ.  ــع ح ــان م ــة االنس ــة صح ــدة لحماي ــر المع ــي المعايي ــة )sdradnatS yramirP(: ه المعاييراألولي

مناســبة للســالمة، وعــىل وجــه الخصــوص الفئات الحساســة كاألطفــال والمعمرين واألشــخاص 

الذين يعانون من أمراض رئوية .

المعاييــر الثانويــة )sdradnatS yradnoceS (: هــي المعاييــر المعــدة لحمايــة الصحــة العامــة مــن مخاطر ب. 

اي ملــوث معلــوم، أو التأثيــرات المضــادة المحتملــة لملــوث مــا  )كالحيوانــات أو النباتــات أو 

المواد أو غيرها(.

وتضمنــت المــادة رقــم )2( جميــع المصــادر التــي تعتبــر مــن ملوثــات الهــواء الشــائعة مثــل محطــات توليــد 

الطاقــة، محطــات تنقيــة الفحــم ومصانــع االســمنت ومصافــي البتــرول وغيرهــا، وتضمنــت التعليمــات جــدول 

للمســتويات المســموح بهــا للموثــات الشــائعة بنوعيهــا االولــي والثانــوي، كمــا تضمنــت ايضــا التزامــات صاحــب 

ــات الهــواء  ــكل مــن ملوث ــي، وجــداول للحــدود القصــوى ل ــر البيئ ــم االث المشــروع باجــراء دراســة مســبقة لتقيي

الخارجــي، وانبعاثــات الجســيمات الصلبــة الكليــة مــن مداخــن المنشــات الصناعيــة، وانبعاثــات الغــازات واالبخرة 

مــن مداخــن المنشــات الصناعيــة، واالنبعــاث مــن مداخــن محــارق المستشــفيات، وملوثــات الهــواء الخطــرة، 

ــات الهــواء داخــل اماكــن  واالنبعثــات الناتجــة عــن حــرق الوقــود، كمــا تضمــن جــدول للحــدود القصــوى لملوث

العمل، انظر الملحق رقم )12(.

2 .18 .1  تعليمات الحد من الضوضاء في اقليم كوردستان العراق رقم )1( لسنة 2011    

صــدرت هــذه التعليمــات اســتادا اىل احــكام المــادة )27/ ثانيــا( مــن قانــون حمايــة وتحســين البيئــة فــي 

كوردســتان العــراق رقــم )8( لســنة 20018، حيــث تضمنــت التعليمــات انشــاء مرصــد الضوضــاء فــي المــدن الكبرى 

ــتويات  ــة مس ــاء، ومراقب ــة للضوض ــرات الصحي ــاء والتاثي ــة بالضوض ــات المعني ــراء الدراس ــوىل اج ــم ليت لالقلي

ــر  ــد عــن )60( ديســيبيل تعتب ــي تزي ــا حــددت التعليمــات ان االصــوات ذات الشــدة الت ضوضــاء المشــاريع، كم

ضوضــاء، كمــا حــددت التعليمــات حــدود الضوضــاء المســموح بهــا لنشــاطات البنــاء )جــدول رقــم )2-5((، وشــدة 

الصــوت داخــل اماكــن العمــل وداخــل االماكــن المغلقــة : الحــد المســموح بــه لمنســوب شــدة الضوضــاء داخــل 

اماكن االنشطة االنتاجية والمبينة بالجدول رقم )2-6(.
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)dBA( جدول رقم  5.2 يبين حدود الضوضاء المسموحة لنشاطات البناء بوحدة

مالحظاتالمناطق السكنيةالمناطق التجاريةالمناطق الصناعية

يوميا : 7 صباحا اىل 7 مساًء858070

يوميا : 7 مساء اىل 7 صباحا706560

جدول رقم  6.2 يبين شدة الصوت داخل اماكن العمل وداخل االماكن المغلقة : الحدود  المسموح به لمنسوب شدة 

الضوضاء داخل اماكن االنشطة االنتاجية  

تحديد نوع المكان والنشاطالرقم
الحد االقصى المسموح به لشدة 

الضوضاء المكافئة ديسيبيل )أ(

1
اماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات وبهدف الحد من مخاطر الضوضاء عىل 

حاسة السمع
85

80اماكن العمل التي تستدعي سماع اشارات صوتية وحسن سماع الكالم2

65حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط  التشغيل وبمتطلبات عاليه3

70حجرات العمل لوحدات الحاسب االلي او االالت الكاتبة او ما شابه ذلك4

60حجرات العمل لالنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني5

تضمنــت التعليمــات ايضــا جــدول شــدة الضوضــاء فــي حالــة التعــرض لطرقــات خــالل الورديــة اليوميــة 

والمبينــة بالملحــق رقــم )13(، وجــدول بالحــد االقصــى المســموح بــه لشــدة الضوضــاء فــي المناطــق المختلفــة 

من االقليم والموضحة بالملحق رقم )14( .

2 .19  قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم )30( لسنة 2000

شــرع هــذا القانــون بغــرض اعــادة النظــر فــي االحــكام القانونيــة المتعلقــة بالخدمــات الصناعيــة فــي القطاع 

الخــاص والجــل تنظيمهــا، وتنشــيط هــذا القطــاع لتمكينــه مــن تقديــم الخدمــات االفضــل للمواطنيــن، وتعزيــز 

دوره فــي االســهام فــي تطويــر االقتصــاد الوطنــي ورفــع كفــاءة اداء العامليــن فيــه، والمحافظــة عــىل مســتلزمات 

االنتاج. ومن اهم ما جاء فيه ما يلي : 

ــرة العمــل والضمــان االجتماعــي اتخــاذ الوســائل لتحقيــق اهــداف  نصــت المــادة )3( منــه ان تتــوىل دائ

هذا القانون كما جاء في هذه المادة ما يلي :

ــة  ــر شــروط الصحــة والســالمة المهني ــة المختصــة لضمــان توفي ســابعا - التنســيق مــع الجهــات الصحي

والعناية ببيئة العمل والبيئة العامة.

وحددت المادة )12( واجبات صاحب العمل وكما يلي :

عىل صاحب المشروع االلتزام بما ياتي:

اوال - تمكيــن موظفــي دائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي المخوليــن بمتابعــة تنفيــذ احــكام هــذا القانــون 

من الدخول اىل المشروع، واالطالع عىل االجهزة والمكائن والسجالت، واجراء الكشف الالزم وفق القانون .

ثانيــا - مســك ســجل خــاص وفــق النمــوذج المعــد مــن دائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي يثبــت فيــه 

اســماء االشــخاص واجهزتهــم المطلــوب تقديــم الخدمــات لهــا، وتاريــخ تســلمها وتســليمها، ونــوع العطــل فيهــا 

ــه تلــك المعلومــات، ويوقــع مــن  واالدوات المســتبدلة واالجــور المســتوفاة عنهــا، وتزويدهــم بوصــل تثبــت في

قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع 



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية98

ثالثــا - الحضــور اىل دائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي واقســامها فــي المحافظــات، عنــد دعوتــه تحريريــا 

للبحث في االمور المتعلقة بعمله او بناء عىل شكوى من احد االشخاص

2 .20  قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم )21( لسنة 2008 العراق، وقانون رقم )3( لسنة 2009 

قانون المحافظات القليم كوردستان-العراق

صــدر هذيــن القانونيــن نظــرا لســعة االختصاصــات والصالحيــات التــي منحهــا دســتور جمهوريــة العــراق 

للمحافظــات واداراتهــا ومنهــا اقليــم كوردســتان. ولغــرض تنظيــم هــذه االختصاصــات والصالحيــات بمــا ينســجم 

ــن  ــدد هذي ــد ح ــزي، وق ــام الالمرك ــي(، والنظ ــادي )الفيدرال ــام االتح ــاس النظ ــىل اس ــم ع ــة القائ ــكل الدول ــع ش م

القانونين تشكيلة المجالس عىل مختلف المستويات وهي:  

مجلس المحافظة يراسه محافظ.- 

مجلس القضاء يراسه قائم مقام.- 

مجلس الناحية يراسه مدير ناحية .- 

كمــا حــدد هــذا القانــون مســؤوليات وواجبــات ومهــام وصالحيــات كل مــن المجالــس ورؤســاء الوحــدات 

االدارية؛ والذي بمجمله مراقبة سير عمليات االدارة المحلية والرقابة عىل الدوائر المحلية .

2 .21  قانون مكافحــة التدخيــن رقم )19( لسنة 2012 في العراق، وقانون مكافحة التدخين رقم )38( لسنة 

2007 في اقليم كوردستان -العراق.

لغــرض حمايــة المواطنيــن مــن االخطــار الصحيــة واالجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة مــن جــراء التدخيــن 

والتعــرض لدخانــه ولتجنــب االثــار المدمــرة لــه، ومــن اجــل تحقيــق مجتمــع صحــي خــال مــن التدخيــن مــن خــالل 

وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير؛ جاء اصدار هذا القانون. 

ــع وقاعــات  ــا الشــركات والمصان ــن العامــة ومنه ــن فــي االماك ــع التدخي ــودا لمن ــون بن وقــد تضمــن القان

االجتماعات ومكاتب العمل وغيرها وكما يلي :

يمنع التدخين في االماكن العامة االتية :

اوال : داخــل مبانــي الهيــآت الرئاســية والــوزارات والدوائــر والمؤسســات التعليميــة والتربويــة 

والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .

ثانيــا : المســارح ودور العــرض والفنــادق والنــوادي والمطاعــم وقاعــات االجتماعــات والمناســبات 

ومكاتب العمل واألسواق التجارية.

ثالثــا : وســائط النقــل العــام والخــاص الجماعيــة البريــة والبحريــة والجويــة فــي الرحــالت الداخليــة 

والخارجية.

رابعا : محطات الوقود كافة .

اما في اقليم كوردستان فقد جاء المنع في االماكن العامة المغلقة ومنها :

رئاسة االقليم والمجلس الوطني ومجلس الوزراء في اقليم كوردستان..- 

وسائل المواصالت العامة والخاصة.- 

المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات.- 

الوزارات والدوائر الحكومية والقضائية ودور السينما والمسارح.- 

المنشات الصناعية والمطارات.- 

محطات تعبئة الوقود- 

المطاعم والمقاهي والمخابز.- 
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2.22  قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38 لسنه 2013 العراق، وقانون رقم )22( لسنة 2011 

قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة في اقليم كوردستان - العراق.

اصــدر هــذا القانــون لرعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجــات الخاصــة وتأهيلهــم لدمجهــم فــي المجتمــع، ولنشــر 

التوعيــة بالعــوق والوقايــة منــه وللمســاهمة فــي توفيــر أســباب الحيــاة الكريمــة لهــم، ولغــرض تنســيق العمــل 

والمهام بين الوزارات ذوات العالقة بما يحقق ذلك.

وقــد تضمنــت بنــود القانــون مهــام مجلــس ادارة هيئــة رعايــة ذوي اإلعاقــة واالحتياجــات الخاصــة؛ 

باإلشــراف والمتابعــة عــىل تأميــن المتطلبــات الخاصــة بــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات الخاصــة في جميــع المجاالت 

بالتنسيق مع الجهات المختصة ذوات العالقة.

واقتــراح سياســة التوظيــف لــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات الخاصــة مــن خــالل إعــداد برامج ووصــف للوظائف 

التــي مــن الممكــن إشــغالها مــن قبلهــم، كمــا حــددت مســؤوليات الــوزارات والجهات االخــرى كــوزارة الصحــة، وزارة 

التربية والتعليم، ووزارة العمل والشؤون االجتماعية والتي حددت مهامها بان تتوىل ما يلي :

التدريــب المهنــي المناســب لــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات الخاصــة وتطويــر قدراتهــم وفقــاً لحاجــات أ. 

سوق العمل وتدريب المدرسين العاملين في هذا المجال.

ــات ب.  ــة واالحتياج ــالت ذوي اإلعاق ــق مؤه ــف وف ــل والتوظي ــال العم ــي مج ــة ف ــرص متكافئ ــر ف توفي

الخاصة .

ــة ج.  ــغيل ذوي اإلعاق ــاص بتش ــاع الخ ــجيع القط ــط وتش ــام والمختل ــاع الع ــة والقط ــر الدول ــزام دوائ إل

واالحتياجات الخاصة وفق نسب معينة مع مراعاة نوع اإلعاقة والعمل .

توفيــر أنــواع معينــة مــن االعمــال تتناســب مــع نــوع ودرجــة العــوق للموظــف الــذي يصــاب بالعــوق د. 

ــام  ــه للقي ــة وتأهيل ــاء الخدمــة أو مــن جرائهــا، إذا كان قــادراً عــىل االســتمرار بالخدمــة بعــد االصاب أثن

بهذه االعمال الجديدة.

كمــا نصــت المــادة رقــم )16( مــن القانــون عــىل ان تخصــص الــوزارات وشــركات القطــاع العــام وظائــف 

لــذوي اإلعاقــة واالحتياجــات الخاصــة ال تقــل عــن )5%( خمــس مــن المئــة مــن مالكهــا، وان يلتــزم صاحــب العمــل 

فــي القطــاع المختلــط باســتخدام عامــل واحــد مــن ذوي االعاقــة واالحتياجــات الخاصــة ممــن تتوافــر فيهــم الحــد 

االدنــى مــن المؤهــالت المطلوبــة إذا كان يســتخدم عــدداً مــن العمــال ال يقــل عــن )30( ثالثيــن وال يزيــد عــىل )60( 

ستين عامالً، و)3%( عىل االقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من )60( ستين عامالً.

امــا فــي اقليــم كوردســتان فقد تضمــن القانون انشــاء مجلــس رعايــة وتاهيــل المعاقيــن وذوي االحتياجات 

الخاصة وحدد تشكيلته ومهامه، ثم صنف حقوق المعاقين كما يلي :

ــة -  ــة للموظفيــن وغيرهــم ، وللتفــرغ لرعاي ــة: اســتحقاق االعان ــة االجتماعي ــة والرعاي الحــق فــي الحماي

المعاق.

الحق في التربية والتعليم: تامين السبل التعليمية المناسبة للمعاق.- 

ــن، -  ــام للمعاقي ــاع الع ــف القط ــن وظائ ــبته )5%( م ــا نس ــص م ــل: تخصي ــل والعم ــي التاهي ــق ف الح

وتشجيع المشاريع الخاصة لتوظيفهم .

باالضافــة اىل حقهــم فــي التنقــل والبيئــة المؤهلــة، الحــق فــي الرعايــة والخدمــات الصحيــة والحــق - 

في الرياضة والترويح.

2.23  قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديالته بقانون رقم 2 لسنة 2010 وقانون رقم 50 لسنة 2015 

العراق، وقانون رقم )4( لسنة 2006 قانون االستثمار في اقليم كوردستان-العراق.

صــدر هــذا القانــون مــن اجــل دفــع عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتطويرهــا وجلــب الخبــرات 

التقنيــة والعمليــة، وتنميــة المــوارد البشــرية، وايجــاد فــرص عمــل للعراقييــن بتشــجيع االســتثمارات. ومــن أهــم 

ما جاء فيه ما يلي :
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يلتزم المستثمر بما ياتي :

 اشــعار الهيئــة الوطنيــة لالســتثمار او هيئــة االقليــم او المحافظــة حســب االحــوال خطيــا فــور االنتهــاء - 

من تركيب الموجودات وتجهيزها الغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري .

المحافظــة عــىل ســالمة البيئــة، وااللتــزام بنظــم الســيطرة النوعيــة المعمــول بها فــي العــراق، واالنظمة - 

ــم  ــن المتعلقــة باالمــن والصحــة، والنظــام العــام وقي ــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال والقواني العالمي

المجتمع العراقي .

ــل -  ــروف العم ــاعات وظ ــازات وس ــب واالج ــاالت الروات ــي مج ــذة ف ــة الناف ــن العراقي ــزام بالقواني االلت

وغيرها كحد ادنى .

ــاءات المممنوحــة -  ــة اىل االعف ــت باالضاف ــد كان ــم كوردســتان فق ــي اقلي ــات المســتثمر ف ــا التزام ام

للمستثمر والتزامات المستثمر  االخرى تجاه االقليم فقد كانت كما يلي :

المحافظــة عــىل ســالمة البيئــة واالمــن والصحــة العامــة وااللتــزام بنظــم التقييــس والســيطرة النوعيــة - 

وفق المعايير الدولية.

تدريب وتاهيل العمالة المحلية في المشروع.- 

2 .24  نظام رقم )2( لسنة 2009 نظام االستثمار 

صــدر هــذا النظــام اســتنادا للبنــد )اوال( مــن المــادة رقــم )30( مــن قانــون االســتثمار رقــم )13( لســنة 2006 

وتعديالته، وقد تضمن النظام بعض االمور المتعلقة بالعمل ومن اهمها ما يلي :

ــم -  ــع مهاراته ــم ورف ــادة كفاءاته ــم وزي ــن وتأهيله ــن العراقيي ــن م ــب العاملي ــتثمر بتدري ــزم المس يلت

بموجــب عقــود تتضمــن مراحــل التدريــب والتزامــات المتدربيــن وفــق احــكام المــادة )72( مــن قانــون 

العمل رقم )17( لسنة 7891 .

المشــمولة -  للمشــاريع  االنتاجيــة  والعمليــات  المنتوجــات  مقاييــس  تطابــق  المســتثمر  يراعــي 

 ، )OSI( بالمواصفــات والمقاييــس المطبقــة فــي جمهوريــة العــراق، ولــدى منظمــة المقاييــس الدوليــة

أو المقاييس المحلية لالتحاد االوربي، وبما يتفق مع القوانين العراقية. 

تراعــي الهيئــة عنــد منــح إجــازة االســتثمار للمســتثمر مــا يأتــي: - حجــم األيــدي العاملــة المحليــة عــىل - 

ان التقل عن )05%( خمسين من المئة من إجمالي األيدي العاملة المستخدمة في المشروع .

2 .25  وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ األشغال العامة 

تــم اصــدار هــذا النمــوذج مــن قبــل وزارة التخطيــط / دائــرة العطــاءات الحكوميــة، ويتألــف النمــوذج مــن 

ــات االشــغال، ويتضمــن  ــم ، فصــل متطلب ــر التقيي ــد، فصــل معايي ــل فصــل اجــراءات التعاق عــدة فصــول مث

الفصــل الخــاص بشــروط واســتمارات العقــد قســم خــاص بالشــروط العامــة الواجــب تطبيقهــا فــي العقــود كافــة، 

والتــي ال يجــوز اجــراء اي تعديــل عــىل نصــوص هــذه الشــروط مــن مقــدم العطــاء، ومــا يهمنــا منهــا هــي المــادة 

)6( والتي جاءت بعنوان المستخدمون والعمال والتي تضمنت العديد من البنود اهمها ما يلي :- 

ــدالت االجــور -  ــع ب ــع دف ــا م ــة او غيره ــة محلي ــون العمال ــث تك ــال : بحي ــن المســتخدمين والعم تعيي

والطعام والنقل والسكن ان لزم.

معدالت االجور وظروف العمالة : والتي يجب ان تتالءم مع المستوى العام لالجور.- 

ــن -  ــك قواني ــي ذل ــا ف ــق، بم ــة التطبي ــل الواجب ــن العم ــكل قواني ــد ب ــرورة التقي ــل  :ض ــن العم قواني

التوظيف، والصحة والسالمة العامة، وانظمة السالمة في العمل.
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الصحــة والســالمة : ومســؤولية المقــاول باتخــاذ التدابيــر المعقولــة فــي كل االوقــات للمحافظــة عــىل - 

صحــة وســالمة مســتخدميه، وأن يوفــر بالتعــاون مــع الســلطات الصحيــة المحليــة مــا يلــزم مــن كادر 

طبــي، ومرافــق االســعاف االوىل، وغرفــة نــوم للمرضــى وســيارة إســعاف، وأن يوفــر كذلــك الترتيبــات 

المناسبة لمتطلبات الصحة العامة ولمنع انتشار األوبئة.

وأن يعيــن ايضــا شــخصا مســؤوالعن الســالمة والوقايــة مــن الحــوادث فــي الموقــع، بحيــث يكــون هــذا 

الشــخص ذا تأهيــل مناســب فــي هــذا المجــال، وأن يكــون مخــوالً بصالحيــة اصــدار التعليمــات واتخــاذ االجراءات 

الوقائية الالزمة  لدرء الحوادث، وأن يوفر له كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صالحيته ومسؤولياته. 

كمــا يتعيــن عــىل المقــاول ان يرســل اىل المهنــدس تفاصيــل اي حــادث يقــع حــال حصولــه، وأن يقــوم 

بحفظ السجالت ويقدم التقارير المتعلقة بالصحة والسالمة العامة واالضرار التي قد تلحق بالممتلكات. 

وللحمايــة مــن مــرض فقــدان المناعــة المكتســب )االيــدز(، يتعيــن عــىل المقــاول تنفيــذ برامــج توعيــة مــن 

ــة  ــن، باتخــاذ االجــراءات الكفيل مــرض فقــدان المناعــة المكتســب مــن خــالل مقدمــي هــذه الخدمــة المعتمدي

ــان  ــن، وضم ــن المحليي ــتخدميه واىل المواطني ــن مس ــرض بي ــذا الم ــار ه ــال وانتش ــدم  انتق ــن ع ــي تضم الت

التشخيص الفوري ومساعدة األشخاص المصابين.

ايضا تضمنت المادة السادسة عددا من البنود االخرى مثل :

التجهيزات الالزمه للغذاء.- 

تجهيز الماء .- 

الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة.- 

عدم استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال.- 

عدم جواز تشغيل االطفال .- 

2 .26  قوانين تصديق اتفاقيات 

صــدرت عــدة قوانيــن للمصادقــة عــىل اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة او تعديالتهــا وذلــك للتماشــي 

مع اهم التشريعات الدولية والمجتمع الدولي، ومنها عىل سبيل المثال القوانين التالية : 

ــق -  ــة بتطبي ــم )41( الخاص ــة رق ــل الدولي ــة العم ــق اتفاقي ــون تصدي ــنة 0691 قان ــم )54( لس ــون رق قان

االستراحة االسبوعية في المشاريع الصناعية.

قانــون رقــم القانــون )86( لســنة 0691، قانــون تعديــل اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )601( الخاصــة بالراحة - 

االسبوعية في التجارة والمكاتب لعام 7591.

ــة -  ــم )71( الخاص ــة رق ــل الدولي ــة العم ــق اتفاقي ــون تصدي ــون 0691، قان ــنة  قان ــم )27( لس ــون رق قان

بالتعويض عن اصابات العمل .

قانــون رقــم )21( لســنة  قانــون5102 ، قانــون انضمــام جمهوريــة العــراق اىل اتفاقيــة االطــار الترويجــي - 

للسالمة والصحة المهنيتين رقم )781( لسنة 6002.

ــأن -  ــنة 4691 بش ــم )021( لس ــة رق ــل الدولي ــة العم ــق اتفاقي ــون تصدي ــنة 7891، قان ــم )3( لس ــون رق قان

الشروط الصحية في المنشآت التجارية والمكاتب، والتوصية رقم )021( الملحقة بها .

قانــون رقــم )84( لســنة 2691، قانــون تصديــق اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )511( والتوصيــة رقــم )411( - 

الخاصتين بحماية العمال من االشعاعات االيونية لسنة 0691.
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2 .27  قوانين تنظم عمل الشركاء االجتماعيين 

لــم تحتــوي قوانيــن الشــركاء االجتماعييــن عــىل الكثيــر مــن االمــور المتعلقــة بمجــال التعــاون فــي مجاالت 

تفتيش العمل او الصحة والسالمة  في بيئة العمل ، وتالياهم  ما ورد فيها: 

2 .27 .1  قانون التنظيم النقابي للعمال رقم )52( لسنة 1987 

االهداف والسريان

يهدف التنظيم النقابي للعمال اىل تحقيق ما ياتي: -

اوال - حماية وتطوير االنتاج وحقوق العمال.

ثانيا - تنمية الوعي السياسي والثقافي والمهني للعمال.

ثالثا - ترسيخ روح االحترام لنظام العمل والسعي اىل التقيد به عن وعي وطواعية واخالص.

ويسري القانون عىل العمال المشمولين باحكامه من عمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

التنظيمات النقابية

حدد القانون مكونات التنظيمات النقابية وهي:

اوال - اللجنة النقابية.

ثانيا - النقابة.

ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة.

رابعا - االتحاد العام لنقابات العمال.

كمــا صنــف القانــون المهــن لغــرض التنظيــم النقابــي للعمــال حيــث انــه وبموجــب القــرار رقــم قــرار رقــم 

ــن المســتقلة او المترابطــة او  ــف المه ــة لتصني ــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي )3(  لســنة 1987 الصــادر ع

المتشــابهة، والتــي  والتــي تنطبــق عليهــا شــروط تاســيس اللجنــة النقابيــة وذلــك لعمــال المهــن فــي مشــروع 

واحــد او اكثــر والذيــن ال يقــل عددهــم عــن خمســين عامــال ، وحســب القــرار فقــد قســمت مجموعــات المهــن اىل 

ثمان نقابات عمالية تندرج تحت كل منها مجموعة مهن مشمولة بمظلتها، وهذه النقابات هي 

نقابة عمال الزراعة والمواد الغذائية1. 

نقابة عمال النسيج والجلود2. 

نقابة عمال النقل3. 

نقابة عمال الميكانيك والمطابع والتعدين4. 

نقابة عمال البناء واالخشاب5. 

نقابة عمال الخدمات6. 

نقابة ذوي المهن الصحية7. 

نقابة عمال المهن الرياضية8. 

2 .27 .2  قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم )34( لسنة 2002

التأسيس واالهداف

ــخصية -  ــع بالش ــداد ويتمت ــي بغ ــره ف ــون مق ــي( يك ــات العراق ــاد الصناع ــمى )اتح ــاد يس ــس اتح يؤس

المعنويــة وباالســتقالل المالــي واالداري ويمثلــه رئيــس مجلــس ادارة االتحــاد او مــن يخولــه، واالتحــاد 
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منظمة مهنية اقتصادية تنموية. وله تأسيس غرف صناعة في المحافظات.

ــط -  ــة النشــاط الصناعــي فــي القطاعــات الخــاص والمختل ــم وتنمي ــة بتنظي يهــدف االتحــاد اىل العناي

والتعاوني، وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.

المهام

يتوىل االتحاد المهام االتية:

ــه -  ــة والفنيــة للمشــاريع الصناعيــة عندمــا يطلــب اليــه ذلــك، ول اعــداد دراســات الجــدوى االقتصادي

اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله.

اعــداد المســوحات والدراســات النوعيــة المتخصصــة فــي مجــال النشــاط الصناعــي، وتقديــم الخبــرة - 

والمشورة لالجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة.

االسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها.- 

تقديــم الخدمــات االستشــارية والفنيــة وخدمــات فحــص المنتجــات والمــواد للصناعييــن والتنســيق - 

مــع مختبــرات الفحــص والســيطرة النوعيــة االهليــة والجهــات االخــرى، فــي مجــال خدمــات الســيطرة 

النوعية لمشاريع القطاع الخاص.

ــي لهــم، -  ــع المســتوى المهن ــن االعضــاء، والعمــل عــىل رف ــة الممارســات والوعــي الصناعــي بي تنمي

واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية واالقتصادية.

المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي.- 

تشكيالت االتحاد

يتكون االتحاد من:

اوالً- المؤتمر العام.

ثانياً- الهيئة العامة لالتحاد.

ثالثاً- مجلس ادارة االتحاد.

رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات.

خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.

و للمجلــس تأليــف عــدد مــن اللجــان االستشــارية بقــدر عــدد االصنــاف الصناعيــة التــي يتشــكل منهــا، 

يــرأس كالً منهــا عضــو المجلــس المختــص، ويكــون احــد موظفــي االتحــاد ســكرتيراً لهــا، عــىل ان ال يقــل عــدد 

اعضــاء هــذه اللجــان عــن )5( خمســة، وتختــص بدراســة الموضوعــات والمقترحــات التــي تتعلــق بمجــال صناعــة 

الصنف.
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2 .27 .3  قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كوردستان العراق رقم )14( لسنة 1993

 التاسيس واالهداف

 يؤســس بموجــب القانــون اتحــاد باســم )اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة فــي اقليــم كوردســتان العــراق( . - 

ويتكون من غرف التجارة، وفروع اتحاد الصناعات العراقي الموجود حاليا في محافظات االقليم .

االتحــاد منظمــة مهنيــة اقتصاديــة يتمتــع بالشــخصية المعنويــة، وباســتقالل مالــي واداري، يمثلــه رئيس - 

االتحاد او من يخوله .

يهــدف االتحــاد اىل العنايــة بتنظيــم وتنمية النشــاطين التجــاري والصناعي فــي نطاق اختصاصاتــه وتعزيز - 

دورهما في عملية التنمية في االقليم ورعاية حقوق اعضائه بما ينسجم والمصلحة العامة .

المهام 

يقوم االتحاد تحقيقا الهدافه بما ياتي :

االشراف عىل الغرف ومراقبتها وتوجيهها وتمثيلها لدى السلطات العامة داخل االقليم وخارجه .- 

اقامــة المعــارض داخــل االقليــم او خارجــه، او المشــاركة فيهــا بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، والدعوة - 

لعقد المؤتمرات التجارية والصناعية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية .

جمــع وتوثيــق البيانــات والمعلومــات التجاريــة والصناعيــة ووضعهــا فــي متنــاول االعضــاء والجهــات - 

ذات العالقة .

دراســة االوضــاع التجاريــة والصناعيــة فــي االقليــم، واقتــراح الســبل والمعالجــات الهادفــة اىل تطويــر - 

النشاط االقتصادي وتنمية اقتصاديات االقليم .

اعــداد الدراســات والمقترحــات المتعلقــة بتطويــر وحمايــة الصناعــة واالوضــاع التصديريــة والتســويقية - 

ــة،  ــات ذات العالق ــع الجه ــيق م ــاون والتنس ــه، بالتع ــم او خارج ــل االقلي ــي داخ ــواء ف ــا، س لمنتجاته

والمشاركة في وضع الضوابط السلعية لالستيراد.

االسهام في وضع المواصفات الفنية لمنتجات االقليم، والتعاون في مراقبة تنفيذها .- 

االسهام في اعداد مشروعات التشريعات ذات العالقة المباشرة بالنشاطين الصناعي والتجاري .- 

تنميــة الممارســات والوعــي التجــاري والصناعــي فــي صفــوف منتســبي الغــرف، والعمــل عــىل رفــع - 

المستوى المهني لهم، واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة االقتصادية .

 دعم براءات االختراع وتشجيع المخترعين والمبدعين بما يخدم تطوير اقتصاد االقليم .- 

تشكيالت االتحاد )مجلس االتحاد والغرف(

يديــر االتحــاد مجلــس يتالــف مــن تســعة اعضــاء اصلييــن وعضويــن فخرييــن مــن ذوي االختصــاص، - 

يجري تسميتهم من قبل المجلس .

ينتخــب المجلــس مــن بيــن اعضائــه وبطريقــة االقتــراع الســري، رئيســا لــه ونائبيــن للرئيــس، طبقــا - 

لما هو محدد في النظام الداخلي.

يعتبر مجلس االتحاد اعىل هيئة في االتحاد ويتوىل ما ياتي :- 

وضع السياسة العامة لالتحاد .1. 

وضع واقرار الموازنة السنوية، وتحديد نسب مشاركة الغرف فيها .2. 
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اعداد االنظمة الداخلية لالتحاد والغرف .3. 

المصادقة عىل الموازنات السنوية والحسابات الختامية لالتحاد، ومالك موظفيه .4. 

المصادقة عىل قرارات مجالس الغرف، فيما يخص استثمار اموالها مع اغراض هذا القانون .5. 

ضمان القروض التي تعقدها الغرف .6. 

لمجلس ادارة الغرف تقدير بدالت االشتراك واجور الخدمات .7. 

منح مكافات لالعضاء او لغيرهم بما ينسجم مع اهداف االتحاد .8. 

القيام بجميع االعمال والتصرفات القانونية االخرى لتحقيق اغراض االتحاد .9. 

يديــر الغرفــة مجلــس يتالــف مــن عــدد مــن االعضــاء يحــدده مجلــس االتحــاد عــىل ان ال يقــل عــن ســبعة - 

اعضاء وال يزيد عن ثالثة عشر عضوا .

تتالف الهيئة العامة للغرفة من جميع اعضائها الذين سددوا كامل بدالت اشتراكاتهم السنوية .- 

كما تضمن القانون البنود المتعلقة باالنتخابات والموارد المالية لالتحاد.
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3- تشريعات عربية ودولية
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3 .1  العراق ومنظمة العمل العربية 

تعتبــر منظمــة العمــل العربيــة إحــدى المنظمــات المتخصصــة العاملــة فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة، 

ــق  ــث واف ــي، حي ــد القوم ــىل الصعي ــال ع ــل والعم ــئون العم ــى بش ــة تعن ــة متخصص ــة عربي ــي أول منظم وه

المؤتمــر األول لــوزراء العمــل العــرب الــذي عقــد فــي بغــداد فــي 12 كانــون الثانــي عــام 1965، عــىل الميثــاق العربــي 

للعمــل وعــىل مشــروع دســتور منظمــة العمــل العربيــة، وفــي 8 كانــون الثانــي عــام 1970 ، أصــدر المؤتمــر الخامس 

لــوزراء العمــل العــرب الــذي عقــد فــي القاهــرة، قــراراً بإعــالن قيــام منظمــة العمــل العربيــة بعــد اكتمــال العــدد 

الــالزم مــن تصديقــات الــدول األعضــاء عــىل الميثــاق العربــي للعمــل ودســتور المنظمــة، وجــاء قــرار إعــالن قيــام 

المنظمة استجابة للتوجه القومي متطلعاً لتحقيق الوحدة في مختلف المجاالت ومنها مجال المعل . 

ــات  ــائر المنظم ــرد - دون س ــة، وتنف ــدول العربي ــع ال ــا جمي ــي عضويته ــة ف ــل العربي ــة العم ــم منظم تض

العربيــة المتخصصــة - بتطبيــق نظــام التمثيــل الثالثــي الــذي يقــوم عــىل أســاس اشــتراك الحكومــات وأصحــاب 

األعمــال والعمــال فــي كل نشــاطات المنظمــة وأجهزتهــا الدســتورية والنظاميــة، إيمانــاً بأهميــة تكاتــف أطـــراف 

ــدان  ــي مي ــاون ف ــأن التع ــاً ب ــة، واعتراف ــدة العربي ــية للوح ــة أساس ــرورة ودعام ــي، كض ــن العرب ــي الوط ــاج ف اإلنت

ــة،  ــة االجتماعي ــها العدال ــة، أساس ــرة كريم ــاة ح ــي حي ــي ف ــان العرب ــوق اإلنس ــان لحق ــل ضم ــو أفض ــل ه العم

وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته عىل أسس متينة وسليمة.

ومــن أهــداف المنظمــة تنميــة وصيانــة الحقــوق والحريــات النقابيــة ، وتقديــم المعونــة الفنيــة فــي مياديــن 

العمــل إىل أطــراف اإلنتــاج الثالثــة فــي الــدول األعضــاء، وتطويــر تشــريعات العمــل فــي الــدول األعضــاء والعمــل 

عىل توحيدها، وتحسين ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء.

أصــدرت منظمــة العمــل العربيــة )19( اتفاقيــة، و)9( توصيــات عمــل عربيــة، نظمــت بموجبهــا كافــة 

الجوانــب المتعلقــة بــاألدوات القانونيــة المتعلقــة بالعمــل؛ لتضمــن حقــوق العمــال وتنظــم العالقــة بيــن العامــل 

وصاحب العمل وتحدد مسؤوليات وواجبات أطراف العمل الثالث. 

صــادق العــراق عــىل )16( اتفاقيــة مــن هــذه االتفاقيــات فــي حيــن لــم يصــادق عــىل ثــالث اتفاقيــات هــي 

اتفاقيــة تنقــل االيــدي العاملــة، واتفاقيــة بشــأن مســتويات العمــل ” معدلــة “، واتفاقيــة بشــأن عمــل األحــداث 

والمبينة جميعها بالجدول التالي رقم )3-1(.

جدول رقم  1.٣ يبين اتفاقيات العمل العربية التي صادق عليها العراق وسنة المصادقة، وكذلك االتفاقيات التي لم 

يصادق عليها41

اسم االتفاقيةرقم االتفاقية
سنة مصادقة العراق عىل 

االتفاقية

1970بشأن مستويات العمل االتفاقية رقم 1 لعام 1966

-تنقل االيدي العاملةاالتفاقية رقم 2 لعام 1967

1976بشأن المستوى األدنى للتأمينات اإلجتماعيةاالتفاقية رقم 3 لعام 1971

1977بشأن تنقل األيدى العاملة )معدله(االتفاقية رقم 4 لعام 1975

1978بشأن المرأة العاملةاالتفاقية رقم 5 لعام 1976

-بشأن مستويات العمل ) معدلة (االتفاقية رقم 6 لعام 1976

%8d%7a%8d%a8%9d%28%9d%7a%8d%18%9d%aa%8d%7a%8d%/gro.robalola//:sptth 41  موقع منظمة العمل العربية االلكتروني

%9b%8d%48%9d%7a%8d%-48%9d%58%9d%9b%8d%48%9d%7a%8d%-aa%8d%7a%8d%a8%9d%5b%8d%88%9d%aa%8d%88%9d%-aa
/tadnemmocer-dna-snotinevnoc-bara-9a%8d%a8%9d%8a%8d%1b%8d
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1978بشأن الصحة والسالمة المهنيةاالتفاقية رقم 7 لعام 1977

1978بشأن الحريات والحقوق النقابيةاالتفاقية رقم 8 لعام 1977

1978بشأن التوجيه والتدريب المهنىاالتفاقية رقم 9 لعام 1977

1981بشأن األجازة الدراسية مدفوعة األجراالتفاقية رقم 10 لعام 1979

1980بشأن المفاوضة الجماعيةاالتفاقية رقم 11 لعام 1979

1982بشأن العمال الزراعييناالتفاقية رقم 12 لعام 1980

1982بشأن بيئة العملاالتفاقية رقم 13 لعام 1981

االتفاقية رقم 14 لعام 1981
بشأن حق العامل العربى فى التأمينات اإلجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد 

األقطار
1982

1988بشأن تحديد وحماية األجوراالتفاقية رقم 15 لعام 1983

1984بشأن الخدمات اإلجتماعية العماليةاالتفاقية رقم 16 لعام 1983

2002بشأن تأهيل وتشغيل المعوقيناالتفاقية رقم 17 لعام 1993

-بشأن عمل األحداثاالتفاقية رقم 18 لعام 1996

2001بشأن تفتيش العملاالتفاقية رقم 19 لعام 1998

3 .2  العراق ومنظمة العمل الدولية 42

كانــت العــراق اول دولــة عربيــة تنضــم  اىل منظمــة العمــل الدوليــة وذلــك بتاريــخ 3 اكتوبــر 1932، وقــد صــادق 

العــراق عــىل جميــع االتفاقيــات االساســية للمنظمــة وعددهــا )8( اتفاقيــات كمــا هــو مبيــن بالجــدول رقــم )3-2(، 

وصــادق ايضــا عــىل ثــالث اتفاقيــات مــن اتفاقيــات الحوكمــة االربــع لمنظمــة العمــل الدوليــة ) لــم يصــادق عــىل 

االتفاقيــة الخاصــة الخاصــة بتفتيــش العمــل الزراعــي رقــم )129( لســنة 1969(، وهــذه االتفاقيــات مبينــة بالجــدول رقــم 

)3-3( ، كما صادق عىل )57( اتفاقية فنية من اتفاقيات المنظمة البالغ عددها )178( والمبينة بالجدول رقم )3-4(.

وبذلــك يكــون العــراق قــد صــادق عــىل مــا مجموعــه )68( اتفاقيــة عمــل دوليــة ، منهــا )61( اتفاقيــة نافــذة، و)3( 

اتفاقيــات تــم ســحبها، واتفاقيتيــن)2( تــم الغاؤهمــا، وكانــت اتفاقيــة حريــة التنظيــم النقابــي رقــم 87 لعــام 1948 هــي 

اخر اتفاقية صادق عليها وكان ذلك بتاريخ 1 حزيران لسنة 2018.

جدول رقم  2.٣ يبين اتفاقيات العمل الدولية االساسية التي صادق عليها العراق وتاريخ  المصادقة وحالة االتفاقية .

الحالةتاريخ المصادقةاالتفاقية

سارية27/ 1962/11االتفاقية رقم 29:  بشأن العمل الجبري، 1930

سارية2018/6/1االتفاقية رقم 87:   بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

سارية1962/11/27االتفاقية رقم 98:  بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949

سارية1963/8/28االتفاقية رقم 100:  بشأن المساواة في األجور، 1951

سارية1959/6/15االتفاقية رقم 105:  بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957

سارية1959/6/15االتفاقية رقم 111:  بشأن التمييز )في االستخدام والمهنة(، 1958

111:ON::0:01111:0001=p?f/ne/xelmron/nyd/gro.oli.www//:sptth 42  الموقع االلكتروني لمنظمة العمل الدولية ، ملف الدول، العراق
479201:DI_YRTNUOC_01111P:01
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االتفاقية رقم 138:  بشأن الحد األدنى للسن، 1973

)الحد االدنى للعمر المحدد : 15 سنة( 
سارية1985/2/13

سارية2001/7/9االتفاقية رقم 182:    بشأن أسوا أشكال عمل األطفال، 1999

جدول رقم   ٣.٣ يبين اتفاقيات الحوكمة )ذات االولوية( التي صادق عليها العراق وتاريخ  المصادقة وحالة االتفاقية .

الحالةتاريخ المصادقةاالتفاقية

سارية1951/1/13االتفاقية رقم 81:    بشأن تفتيش العمل، 1947 )وبروتوكول عام 1995(

سارية1970/3/2االتفاقية رقم 122:    بشأن سياسة العمالة، 1964

سارية1978/9/11االتفاقية رقم 144:    بشأن المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(، 1976

جدول رقم   ٣.4 يبين اتفاقيات الفنية التي صادق عليها العراق وتاريخ  المصادقة وحالة االتفاقية .

الحالةتاريخ المصادقةاالتفاقية

سارية1965/8/24االتفاقية رقم 1 بشأن ساعات العمل )الصناعة(، 1919

سارية1966/4/19االتفاقية رقم 8 بشأن تعويض البطالة )في حالة غرق السفينة(، 1920

سارية1985/4/1االتفاقية رقم 11 بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921

سارية1966/4/19االتفاقية رقم 13 بشأن استخدام الرصاص األبيض )في الطالء(، 1921

سارية1960/5/12االتفاقية رقم 14 بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(، 1921

1966/4/19االتفاقية رقم 15 بشأن الحد األدنى للسن )الوقادون ومساعدو الوقادين(، 1921

غير فعالة

االتفاقية ملغاة - بقرار 

من لجنة القانون الدولي 

في دورتها السادسة 

بعد المائة )2017(

سارية1966/4/19االتفاقية رقم 16 بشأن الفحص الطبي لألحداث )العمل الجبري(، 1921

االتفاقية رقم 17 بشأن منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل، 

1925
سارية1960/7/5

سارية1938/11/26التفاقية رقم 18 بشأن األمراض المهنية، 1925

سارية1940/4/30التفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925

سارية1966/10/4االتفاقية رقم 22 بشأن عقود استخدام البحارة، 1926

سارية1976/9/23االتفاقية رقم 23 بشأن إعادة البحارة إىل أوطانهم، 1926

سارية1962/11/26االتفاقية رقم 26 بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 1928

سارية1966/11/21االتفاقية رقم 27 بشأن إثبات الوزن عىل األحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929

سارية1962/11/26االتفاقية رقم 30 بشأن ساعات العمل )التجارة والمكاتب(، 1930

االتفاقية رقم 41 بشأن منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليال )المرأة( )مراجعة(، 

1934
938/3/28

غير سارية االتفاقية 

ملغاة 

سارية1941/7/25االتفاقية رقم 42 بشأن تعويض إصابات العمل )األمراض المهنية( )مراجعة(، 1934

غير سارية سحب 1960/5/12االتفاقية رقم 52 بشأن اإلجازات مدفوعة األجر، 1936

تلقائي 
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1939/12/30االتفاقية رقم 58 بشأن الحد األدنى للسن )العمل البحري( )مراجعة(، 1936
غير سارية سحب 

التلقائي 

غير سارية سحب 1960/7/5االتفاقية رقم 59:    بشأن الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(1937

التلقائي 

سارية1951/1/13االتفاقية رقم 77 بشأن الفحص الطبي لألحداث )الصناعة(، 1946

سارية1960/7/5االتفاقية رقم 78 بشأن الفحص الطبي لألحداث )المهن غير الصناعية(، 1946

سارية1947/9/9االتفاقية رقم 80 بشأن مراجعة المواد الختامية، 1946

سارية1951/6/22االتفاقية رقم 88 بشأن إدارات التوظيف، 1948

سارية1967/11/17االتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليالً )النساء( )مراجعة(، 1948

سارية1977/12/11االتفاقية رقم 92  بشأن إقامة األطقم )مراجعة(، 1949

االتفاقية رقم 93 بشأن األجور وساعات العمل وأعداد العاملين عىل ظهر السفن، 

1949
غير سارية1985/8/15

سارية1986/4/25االتفاقية رقم 94 بشأن شروط العمل )العقود العامة(، 1949

سارية1960/5/12التفاقية رقم 95  بشأن حماية األجور، 1949

سارية1960/7/5االتفاقية رقم 106 بشأن الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(، 1957

سارية1986/7/16االتفاقية رقم 107 بشأن السكان األصليين والقبليين، 1957

سارية1986/9/23االتفاقية رقم 108 بشأن وثائق هوية البحارة، 1958

التفاقية رقم 109 بشأن األجور وساعات العمل وأعداد العاملين عىل ظهر السفن 

سارية1986/9/23)مراجعة(، 1958

سارية1962/10/26االتفاقية رقم 115 بشأن الحماية من اإلشعاعات، 1960

سارية1962/10/26االتفاقية رقم 116 بشأن مراجعة المواد الختامية، 1961

سارية1978/4/28التفاقية رقم 118  بشأن المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي(، 1962

سارية1987/3/6االتفاقية رقم 119 بشأن الوقاية من اآلالت، 1963

سارية1987/3/6االتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(، 1964

سارية1974/5/16االتفاقية رقم 131 بشأن تحديد المستويات الدنيا لألجور، 1970

سارية1974/2/19االتفاقية رقم 132 بشأن اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(، 1970

سارية1972/7/27االتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال، 1971

سارية1972/7/27االتفاقية رقم 136 بشأن البنزين، 1971

سارية1978/3/9االتفاقية رقم 137 بشأن العمل في الموانئ، 1973

سارية1978/3/31االتفاقية رقم 139 بشأن السرطان المهني، 1974

سارية1978/5/9االتفاقية رقم 140 بشأن اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، 1974

سارية1979/11/14االتفاقية رقم 145 بشأن استمرار االستخدام )عمال البحر(، 1976

سارية1985/2/15االتفاقية رقم 146 بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر )البحارة(، 1976

االتفاقية رقم 147 بشأن المالحة التجارية )المعايير الدنيا(، 1976 برتوكول عام 1996 

التفاقية المالحة التجارية )المعايير الدنيا(، 1976
سارية1985/2/15

سارية1985/4/17االتفاقية رقم 148 بشأن بيئة العمل )تلوث الهواء، والضوضاء،  واالهتزازات(، 1977
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سارية1980/7/4االتفاقية رقم 149 بشأن العاملين بالتمريض، 1977

سارية1980/7/10االتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل، 1978

سارية1985/4/17اتفاقية رقم 152 بشأن السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 1979

سارية1985/4/17االتفاقية رقم 153 بشأن ساعات العمل وفترات الراحة )النقل البري(، 1979

سارية1990/9/17االتفاقية رقم 167 بشأن السالمة والصحة في البناء، 1988

سارية2001/7/9التفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(، 1991

2021/5/21االتفاقية رقم 184 بشأن السالمة والصحة في الزراعة، 2001
ستدخل حيز التنفيذ 

بتاريخ 2022/5/21

2021/5/21االتفاقية رقم 185 بشأن وثائق هوية البحارة )مراجعة(، 2003
ستدخل حيز التنفيذ 

بتاريخ 2022/11/21

غير سارية2017/6/8تعديالت 2016 عىل مالحق االتفاقية رقم 185

سارية2015/12/21االتفاقية رقم 187 بشأن اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 2006
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4 - قوانين عراقية تتعلق بالموظفين )مفتشو العمل(
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ــة  ــق بمفتشــي العمــل والســالمة والصحــة المهني ــل التــي تتعل ســيتم فــي هــذا الفصــل بحــث التفاصي

كونهــم موظفيــن عاميــن حكومييــن ويخضعــون لقوانيــن وانظمــة تتعلــق بعملهــم قــد تختلــف عــن مــا ســبق 

بحثــه مــن قوانيــن عمــل وتقاعــد وضمــان اجتماعــي خاصــة بالعمــال، وقــد ســبق الحديــث فيهــا عن االســتثناءات 

الموجــودة فــي بعضهــا مثــل الموظفيــن الحكوميــن وغيرهــم، وســيعطي هــذا الفصــل جوانــب تتعلق بالمفتشــين 

ــة  ــا خاص ــون بمزاي ــين يتمتع ــن ان المفتش ــد م ــذا للتاك ــي ه ــا، ويات ــروط وغيره ــالت وش ــات ومؤه ــن تعيين م

تحفزهــم لاللتحــاق بالعمــل وتطويــر ادائهــم وااللتــزام بتطبيــق التقوانيــن والتشــريعات بافضــل صورهــا مــن اجــل  

المحافظــة عــىل وظائفهــم، مقابــل عــدم الرغبــة بااللتحــاق بهــذا العمــل او عــدم الدافعيــة والحافــز للتطــو 

والمحافظــة عليــه فــي حــال كانــت الحوافــز المقدمــة )الماديــة والمعنويــة( ال تلبــي رغبــات المفتشــين وال تحقــق 

طموحاتهم، أو في حال وجود شواغر تنافس وظيفة تفتيش العمل بما تقدمة لشاغريها.  

4 .1  قانون الخدمة المدنية رقم )24( لسنة 1960 وتعديالته

جــاء اصــدار هــذا القانــون لتشــريع أحــكام عادلــة ومنصفــة تعطــي المواطنيــن حقوقهــم، ولوضــع مبــادىء 

ضروريــة تشــعر الموظــف والمســتخدم بوجــود حمايــة لحقوقــه وضمــان لمســتقبله ووجــود احتــرام وقيمــة مضافة 

جراء وظيفته .

وقد احتوت مواد هذا القانون عىل العديد من األحكام التي تتناول :

درجات الموظفين وعالوتهم السنوية .- 

شروط التوظيف واالستخدام.- 

ترفيع الموظف.- 

مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم.- 

اإلستقالة والنقل واالعادة.- 

اإلجازات.- 

المخصصات.- 

وفيما يلي اهم االحكام التي تعنى بالموظف العام )المفتش( وبشكل مختصر

شروط التوظيف واالستخدام

تقتصر التعيينات عىل من يحقق الشروط التاية   :

عراقيا أو متجنساً مضى عىل تجنيسه مدة ال تقل عن خمس سنوات .1. 

أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة.2. 

ناجحــاً فــي الفحــص الطبــي وســالماً مــن األمــراض والعاهــات الجســمية والعقليــة التــي تمنعــه 3. 

من القيام

بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص .4. 

حســن األخــالق وغيــر محكــوم بجنايــة غيــر سياســية أو بجنحــة تمس الشــرف كالســرقة واالختالس 5. 

والتزوير واالحتيال.

حائزاً عىل شهادة دراسية معترف بها .6. 

التعيين تحت التجربة 

يكــون الموظــف عنــد أول تعيينــه تحــت التجربــة لمــدة ســنة واحــدة فــي خدمــة فعليــة، ويجــب 1. 

اصــدار أمــر بتثبيتــه فــي درجتــه بعــد انتهائهــا اذا تأكــدت كفاءتــه، وإالّ فتمــدد مــدة تجربتــه ســتة 
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أشهر أخرى .

يســتغنى عــن الموظــف اذا تأكــد لدائرتــه أنــه ال يصلــح للعمــل المعيــن فيــه خــالل مــدة التجربــة 2. 

المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه المادة .

تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .3. 

شروط الترفيع 

ــة -  ــف التعليمي ــدا الوظائ ــة ع ــدة الخدم ــاءة وم ــاس الكف ــىل أس ــع ع ــن للترفي ــار الموظفي ــري اختي يج

والطبيــة والهندســة التــي يشــترط لهــا حيــازة الموظفيــن عــىل شــهادات علميــة تتناســب وعناويــن 

وظائفهم بموجب قانون المالك .

تؤلــف بأمــر مــن الوزيــر بــكل وزارة لجنــة لترشــيح الموظفيــن للترفيــع، وعليهــا أن تأخــذ بنظــر االعتبــار - 

ــواردة بحقــه، وبعــد صــدور القــرار بترشــيحه للترفيــع،  خدمــات الموظــف المــراد ترفيعــه والتقاريــر ال

ولهم االعتراض لدى مجلس الخدمة العامة خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ .

التدريب

ــرر تدريبهــم -  ــن ممــن يتق ــب الموظفي ــد الضــرورة دورات لتدري ــوزارات المختصــة عن تؤســس فــي ال

بغيــة زيــادة كفاءتهــم بعــد اســتحصال موافقــة وزيــر الماليــة عــىل مــدة الــدورة وشــروط اإللتحــاق بهــا 

وحقوق المتخرجين منها .

اإلستقالة والنقل واالعادة

للموظــف أن يســتقيل مــن وظيفتــه بطلــب تحريــري يقدمــه اىل مرجعــه المختــص . وعــىل المرجــع أن - 

ــا االّ إذا  ــكاً بانتهائه ــر الموظــف منف ــاً، ويعتب ــن يوم ــدة ال تتجــاوز ثالثي ــي االســتقالة خــالل م ــت ف يب

صدر أمر القبول قبل ذلك .

ال ينقــل الموظــف مــن محــل وظيفتــه االّ بعــد قضائــه مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات إذا كان مــن - 

ــاول  ــا تن ــتحق فيه ــذي يس ــن ال ــي األماك ــف ف ــنة ونص ــن س ــل ع ــدة ال تق ــة، وم ــن االعتيادي األماك

المخصصات المحلية، وال يجوز نقله قبل ذلك إالّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية .

اإلجــازات

ــدة -  ــن م ــام م ــرة أي ــن كل عش ــد م ــوم واح ــدل ي ــام بمع ــب ت ــة برات ــازة اعتيادي ــف اج ــتحق الموظ يس

خدمته .

 تمنــح اإلجــازة بطلــب تحريــري بشــرط عــدم اإلخــالل بالمصلحــة العامــة، وال يجــوز االمتنــاع عــن منــح - 

االجازة لهذا السبب مدة ال تزيد عىل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب األول .

ــر مــن )021( يومــاً -  ــكل مــرة أكث ــح الموظــف ل يجــوز تراكــم االجــازات لمــدة )081( يومــاً، عــىل أن ال يمن

براتب تام .

إذا لــم يســتحق الموظــف اجــازة اعتياديــة ومســت الضــرورة منحــه اياهــا فيجــوز منحــه اجــازة لحــّد )06( - 

يوماً بال راتب.

تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .- 

االجازة المرضية

ــة مــن الخدمــة،  ــام بمعــدل ثالثيــن يومــاً عــن كل ســنة كامل ــة براتــب ت يســتحق الموظــف اجــازة مرضي

وخمسة وأربعين يوماً بنصف الراتب عىل شرط :

- أن ال تتجــاوز مــدة االجــازة المرضيــة فــي كل مــرة )120( يومــاً مائــة وعشــرين يومــاً براتــب تــام ويليهــا أ

تسعين يوماً بنصف راتب.
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- أن ال يتجــاوز مجمــوع االجــازة المرضيــة خــالل مــدة الخمــس ســنوات التــي تســبق انتهــاء مــدة ب

االجازة المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام، ومائة وثمانين يوماً بنصف راتب.

يجــوز منــح الموظــف الــذي منــح كل االجــازات المرضيــة واالجــازات االعتياديــة التــي يســتحقها اجــازة - 

أخــرى بــال راتــب لمــدة أقصاهــا مائــة وثمانــون يومــا، واذا لــم يكــن فــي اســتطاعته عنــد انقضــاء تلــك 

المدة استئناف عمله يحال عىل التقاعد.

يســتثنى الموظــف المصــاب بمــرض الســّل مــن أحــكام هــذه المــادة وتعتبــر اجازتــه المرضيــة براتــب - 

تام لمدة أقصاها سنتان وإذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال عىل التقاعد .

يســتحق المســتخدم اجــازة اعتياديــة براتــب تــام بمعــدل يــوم واحــد عــن كل عشــرين يومــاً خــالل مــدة - 

استخدامه .

 تمنــح االجــازة بطلــب تحريــري بشــرط عــدم اإلخــالل بالمصلحــة العامــة وال يجــوز االمتنــاع عــن منــح - 

االجازة لهذا السبب مدة تزيد عىل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب األول .

يجــوز تراكــم االجــازات بالمعــدل المذكــور فــي الفقــرة )1( منهــا لمــدة )001( يــوم عــىل أن ال يمنــح - 

المستخدم لكل مرة أكثر من )06( يوماً براتب تام .

 اذا لــم يســتحق المســتخدم اجــازة اعتياديــة ومســت الضــرورة منحــه اياهــا يجــوز منحــه اجــازة لمــدة - 

)03( يوماً بال راتب .

تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .- 

 يســتحق المســتخدم اجــازة مرضيــة براتــب تــام بمعــدل ثالثيــن يومــاً عــن كل ســنة كاملــة مــن الخدمة - 

وثالثين يوماً بنصف الراتب بشرط :

 أن ال تتجــاوز مــدة االجــازة المرضيــة فــي كل مرضــة )021( يومــاً براتــب تــام يليهــا تســعون يومــاً ج. 

بنصف راتب.

أن ال تتجــاوز مجمــوع االجــازة المرضيــة خــالل مــدة خمــس الســنوات التــي تســبق انتهــاء االجــازة د. 

المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام ومائة وثمانون يوماً بنصف الراتب .

ــتحقها -  ــي يس ــة الت ــازات االعتيادي ــة واالج ــازات المرضي ــح كل االج ــذي من ــتخدم ال ــح المس ــوز من يج

اجــازة أخــرى بــال راتــب لمــدة أقصاهــا تســعون يومــاً، واذا لــم يكــن فــي اســتطاعته عنــد انقضــاء تلــك 

المدة استئناف عمله يحال عىل التقاعد.

ــه -  ــر اجازت ــابقتين وتعتب ــن الس ــكام الفقرتي ــن أح ــل م ــرض الس ــاب بم ــتخدم المص ــتثنى المس   يس

المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان واذا لم يستأنف عمله بعدها يحال عىل التقاعد .

أحكام متفرقة

تقــرر ســاعات العمــل فــي دواويــن الحكومــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء مــن وقــت آلخــر، عــىل أن ال - 

يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم أو أربعاً وأربعين ساعة في األسبوع.

 للموظــف أو المســتخدم وأفــراد األســرة المكلــف بإعالتهــم شــرعاً حــق التــداوي فــي المستشــفيات - 

والمؤسسات الصحية الحكومية باألجور المخفضة وفق ما يلي:

- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع األجرة المقررة .أ

- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف االجرة المقررة .ب

ــي مــن جــراء قيامــه بأعمــال -  ــذي أصيــب بمــرض أو حــادث فجائ  يعفــى الموظــف أو المســتخدم ال

وظيفته الرسمية أو بسببها عن دفع االجرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  .



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية116

 يعالــج الموظــف والمســتخدم فــي المستشــفيات عــىل نفقــة الحكومــة اذا ثبــت مرضــه بتقريــر صــادر - 

ــدت  ــه، وإذا أي ــراء خدمت ــن ج ــل م ــد حص ــرض ق ــة أن الم ــهدت اللجن ــمية وش ــة رس ــة طبي ــن لجن م

اللجنــة تعــذر معالجتــه فــي العــراق نظــراً لعــدم وجــود الوســائل الالّزمــة أو عــدم وجــود األخصائييــن 

يرســل اىل الخــارج لمعالجتــه عــىل نفقــة الحكومــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، عــىل أن تعيــن اللجنــة 

المستشفى أو البلد الذي يجب إرساله اليه .

يمنــح الموظــف أو مــن لــه حــق اســتيفاؤه الحقــوق التقاعديــة عنــه بعــد وفاتــه وفــق أحــكام قانــون - 

التقاعــد رواتــب ســتة أشــهر بمعــدل راتبــه االســمي األخيــر إذا أحيــل عــىل التقاعــد بعــد إكمالــه خدمــة 

خمــس عشــرة ســنة بســبب مــرض أو عجــز أصيــب بــه أثنــاء الخدمــة ومــن جرائهــا أو إذا توفــي بســبب 

ذلك مهما كانت خدمته .

4 .2  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991 

جــاء اصــدار هــذا القانــون لغــرض تبســيط االجــراءات االنضباطيــة وســرعة الحســم، ولمنــح الــوزراء ورؤســاء 

الدوائــر الصالحيــات الالزمــة لفــرض العقوبــات المقــررة، لضمــان تســيير اجهــزة الدولــة وفــق متطلبــات تنفيــذ 

ــة  ــمولها غالبي ــا وش ــات واثاره ــد العقوب ــل توحي ــة، والج ــج الدول ــط ومناه ــب خط ــا بموج ــة اليه ــام الموكل المه

موظفي الدولة.

وقد تضمن القانون خمسة فصول هي :

الفصل االول التعاريف وسريان القانون .- 

الفصل الثاني واجبات الموظف .- 

الفصل الثالث العقوبات واثارها واجراءات فرضها.- 

الفصل الرابع الطعن بقرارات فرض العقوبة.- 

الفصل الخامس سحب اليد.- 

ومن اهم ما جاء بالقانون ما يلي :

واجبات الموظف 

اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .- 

ــمي -  ــدوام الرس ــت ال ــع وق ــص جمي ــاذن، وتخصي ــه اال ب ــب عن ــدم التغي ــل وع ــد العم ــد بمواعي التقي

للعمل .

احتــرام رؤســائه والتــزام االدب واللياقــة فــي مخاطبتهــم واطاعــة اوامرهــم المتعلقــة بــاداء واجباتــه فــي - 

ــه القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات، فــاذا كان فــي هــذه االوامــر مخالفــة فعــىل  حــدود مــا تقضــي ب

ــذ تلــك االوامــر اال اذا اكدهــا  ــزم بتنفي ــة وجــه تلــك المخالفــة وال يلت الموظــف ان يبيــن لرئيســه كتاب

رئيسه كتابة، وعندئٍذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .

معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .- 

احترام المواطنين وتسهيل انجاز معامالتهم .- 

المحافظة عىل اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .- 

كتمــان المعلومــات والوثائــق التــي يطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه او اثناءهــا اذا كانــت ســرية بطبيعتهــا - 

ــة او باالشــخاص، او صــدرت اليــه اوامــر مــن رؤســائه  او يخشــى مــن افشــائها الحــاق الضــرر بالدول
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ــق  ــه ان يحتفــظ بوثائ ــه، وال يجــوز ل ــاء خدمت ــد انته ــى بع ــا حت ــا، ويبقــى هــذا الواجــب قائم بكتمانه

رسمية سرية بعد احالته عىل التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .

المحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة واالبتعــاد عــن كل مــا مــن شــانه المســاس باالحتــرام الــالزم - 

لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .

االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .- 

اعــادة مــا يكــون تحــت تصرفــه مــن ادوات او االت اىل المحــل المخصــص لهــا عنــد انتهــاء العمــل - 

اليومي، اال اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .

ــل -  ــي العم ــالمة ف ــة والس ــة العام ــة الصح ــة بحماي ــات الخاص ــة والتعليم ــن واالنظم ــاة القواني مراع

والوقاية من الحريق .

القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين واالنظمة والتعليمات .- 

المحظورات عىل الموظف

الجمــع بيــن وظيفتيــن بصفــة اصليــة او الجمــع بيــن الوظيفــة وبيــن اي عمــل اخــر اال بموجــب احــكام - 

القانون .

مزاولة االعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :- 

شراء اسهم الشركات المساهمة . 	

االعمــال التــي تخــص اموالــه التــي الــت اليــه ارثــا، او ادارة امــوال زوجــه او اقاربــه حتــى الدرجــة  	

الثالثة التي الت اليهم ارثا.

االشتراك في المناقصات .- 

ــة -  ــع االمــوال المنقول ــة والقطــاع االشــتراكي لبي ــر الدول ــا دوائ ــي تجريه ــدات الت ــي المزاي االشــتراك ف

وغير المنقولة.

ــتراكي -  ــاع االش ــة والقط ــر الدول ــدة اىل دوائ ــا العائ ــل وغيره ــائل النق ــواد واالالت ووس ــتعمال الم اس

الغراض خاصة .

استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من االت االنتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .- 

ــه او -  ــة انجــاز االعمــال المناطــة ب ــاج، بغي ــح لســاعات العمــل ووســائل االنت عــدم االســتغالل الصحي

االهمال، او التهاون في العمل بما يؤدي اىل الحاق ضرر باالنتاج او الخدمات او الممتلكات .

العبث بالمشروع او اتالف االته او المواد االولية او االدوات او اللوازم .- 

التعمد في انقاص االنتاج او االضرار به .- 

التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل االخرين .- 

االقتــراض او قبــول مكافــاة او هديــة او منفعــة من المراجعيــن او المقاوليــن او المتعهديــن المتعاقدين - 

مع دائرته، او من كل من كان لعمله عالقة بالموظف بسبب الوظيفة .

الحضور اىل مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بّين في محل عام .- 

االحتفــاظ لنفســه باصــل ايــة ورقــة او وثيقــة رســمية او نــزع هــذا االصــل مــن الملفــات المخصصــة - 

لحفظه، للتصرف به لغير االغراض الرسمية .
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االفضــاء بــاي تصريــح او بيــان عــن اعمــال دائرتــه لوســائل االعــالم والنشــر فيمــا لــه مســاس مباشــر - 

باعمال وظيفته، اال اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .

    كمــا تضمــن القانــون تسلســل العقوبــات التــي يمكــن فرضهــا عــىل الموظــف واجراءاتهــا والتــي قــد - 

تصل للفصل او العزل .

4 .3  قانون العجز الصحي للموظفين رقم )11( لسنة 1999

تضمــن هــذا القانــون اســس التعامــل مــع الموظفيــن فــي حالــة اصابتهــم باالمــراض او االمــراض 

المستعصية او االصابات والحوادث المهنية ومن اهم ما جاء به :

االجازات المرضية 

يمنــح الموظــف اذا اصيــب بمــرض يســتوجب العــالج الطويــل او مــرض مســتعصي او خبيــث - 

)محــددة مــن وزارة الصحــة( اجــازة مرضيــة خاصــة براتــب تــام لمــدة اقصاهــا )3( ســنوات. وبعــد انتهــاء 

ــر  ــل اخ ــيبه لعم ــل او تنس ــه للعم ــا عودت ــرر ام ــة لتق ــة طبي ــىل لجن ــف ع ــرض الموظ ــم ع ــازة يت االج

يتناسب مع حالته الصحية او عدم صالحيته للعمل ويحال عندها للتقاعد.

العجز 

اذا ادت اصابــة العمــل اىل عجــز بنســبة )56%( فاكثــر واحيــل الموظــف بســببها عــىل التقاعــد يخصــص - 

للموظــف راتــب تقاعــد االصابــة )يتــم ابــالغ خدمتــه التقاعديــة )51( ســنة ان كانــت اقــل، ويضــاف اىل 

ــه التقاعــدي المحتســب )53%( مــن اخــر راتــب تقاضــاه فــي الخدمــة اذا كانــت العطــل )001%(، او  راتب

حاصل ضرب نسبة العطل )اذا كانت بين 56- واقل من 001%( في )53%( من اخر راتب تقاضاه.

يجــب ان ال يقــل الراتــب التقاعــدي مــع اإلضافــة عــن نســبة )08%( ثمانيــن مــن المئــة مــن آخــر راتــب - 

تقاضاه في الخدمة وال يشمل ذلك المخصصات العائلية.

إذا انتهــت إصابــة العمــل إىل وفــاة الموظــف خصــص لعيالــه راتــب تقاعــدي يحتســب وفــق األســس - 

التــي يحــدد بموجبهــا راتــب الموظــف المصــاب بعطــل نســبته )001%(  عىل أن ال يقــل الراتــب التقاعدي 

عن )09%( من آخر راتب تقاضاه وهو في الخدمة عند إحالته عىل التقاعد .

إذا اعتبــر الموظــف شــهيدا بموجــب قانــون التقاعــد المدنــي فيخصــص لعيالــه راتــب تقاعــدي وفــق - 

مــا ســبق عــىل أن تكــون نســبة اإلضافــة )05%( مــن أخــر راتــب تقاضــاه فــي الخدمــة، وان ال يقــل راتبــه 

التقاعدي مع اإلضافة المذكورة عن الراتب الذي كان يتقاضاه في الخدمة عند استشهاده. 

ــاس -  ــىل أس ــة ع ــأة تعويضي ــح مكاف ــن )56 %( فيمن ــبته ع ــل نس ــل تق ــل إىل عط ــة العم إذا أدت إصاب

نسبة عطله مضروبا بمبلغ إجمالي يساوي راتبه الشهري عند اإلصابة عن )4( أربع سنوات. 

إذا تكــررت إصابــة الموظــف يتــم جمــع نســب العطــل واذا لــم تبلــغ )56%( مــن العطــل الكامــل فيمنــح - 

مكافــأة تعويضيــة عــن العطــل الناجــم عــن إصابتــه األخيــرة . امــا اذا كانــت نســبة العطــل فــي اإلصابــة 

األخيــرة مضافــة إىل نســبة العطــل فــي اإلصابــة الســابقة قــد بلغــت )56 %( فأكثــر فيمنــح راتــب تقاعــد 

اإلصابة عىل أساس مجموع نسب العطل الذي أصابه.

احكام اخرى 

عــىل الجهــة التــي يعمــل لديهــا الموظــف المصــاب أن تخبــر الشــرطة فــورا عن وقــوع الحــادث، وتجري - 

تحقيقــا إداريــا بشــأنه عــن طريــق لجنــة تؤلــف لهــذا الغــرض يكــون احــد أعضائهــا موظفــا حقوقيــا، 

وذلــك لتقريــر مــا إذا كان الحــادث الــذي وقــع إصابــة عمــل أم ال، وتحديــد مســؤولية المتســبب فــي 

إصابــة الموظــف، وعليهــا إرســال المصــاب إىل اقــرب مؤسســة صحيــة رســمية إلســعافه ومعالجتــه 

ــج  ــة والنتائ ــدة المعالج ــا، وم ــبابه فني ــادث وأس ــوع الح ــن موض ــي يتضم ــر طب ــىل تقري ــول ع والحص
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المترتبة عىل اإلصابة وتقدير نسب العطل .

تعــد إجــازة الموظــف مــن تاريــخ إصابتــه حتــى شــفائه التــام أو ثبــوت عطلــه أو وفاتــه إجــازة مرضيــة - 

خاصة براتب تام. 

ــدى -  ــي إح ــة ف ــأة التعويضي ــة وال المكاف ــن اإلصاب ــه ع ــب إجازات ــاب روات ــف المص ــتحق الموظ ال يس

الحالتين اآلتيتين :-

اوأل - إذا ثبت انه تعمد إصابة نفسه .

ثانيــا - إذا حدثــت اإلصابــة بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن جانــب المصــاب، وتعــد 

فــي حكــم ذلــك اإلصابــة التــي تحــل بالموظــف وهــو تحــت التأثيــر الشــديد للمســكرات أو 

المخــدرات، أو اإلصابــة التــي تحــدث بســبب مخالفتــه بشــكل صريــح ومتعمــد ألنظمــة وتعليمــات 

ــبب  ــه او بس ــيم من ــا جس ــبب خط ــل، او بس ــر العم ــي مق ــة ف ــة المعلن ــالمة المهني ــة والس الوقاي

اعتدائه عىل الغير. 

4 .4  تعليمات رقم )9( لسنة 2000 تعليمات تحديد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما

ــي  ــز الصح ــون العج ــن قان ــادة )1( م ــن الم ــا م ــد ثاني ــكام البن ــتنادا اىل اح ــادرة اس ــات ص ــذه التعليم ه

للموظفين رقم )11( لسنة 1999، وتضمنت التعليمات ما يلي :

يحــدد المــرض المهنــي والعطــل العضــوي ونســبتهما بموجــب الجدوليــن المرفقيــن بهــذه التعليمات، - 

)ملحق رقم )51( وملحق رقم )61(( .

تتــم احالــة الموظــف المريــض او المصــاب بمــرض مهنــي المحــدد فــي الجــدول المذكــور المرفــق، - 

ــه  ــتقرار حالت ــام او اس ــفاء الت ــابه الش ــد اكتس ــوي بع ــل العض ــي والعط ــرض المهن ــوع الم ــد ن لتحدي

الصحية بصورة نهائية.

اذا تعطــل اي عضــو مــن اعضــاء الجســم كليــا وبصــورة مســتديمة عــن اداء وظيفتــه عــد ذلــك العضــو - 

فــي حكــم المفقــود، واذا كان العطــل جزئيــا قــدرت نســبته تبعــا لمــا اصيــب ذلــك العضــو مــن عطــل 

الداء وظيفته.

وتضمنت بقية المواد اسس وقواعد احتساب نسب العطل . - 

4 .4 .1  تعليمات رقم )14( لسنة 2000 تعليمات االجازات المرضية الخاصة بالمرض الذي يستوجب عالجه 

مدة طويلة او االمراض المستعصية او الخبيثة

ــون العجــز الصحــي للموظفيــن رقــم )11( لســنة 1999،  جــاءت هــذه التعليمــات مؤكــدة عــىل مــا جــاء بقان

ومن اهم ما جاء بهذه التعليمات ما يلي :

حصر لالمراض الطويلة او المستعصية او الخبيثة )انظر للملحق رقم 4( .- 

حــق كل مــن الطرفيــن باحالــة المريــض إىل اللجنــة الطبيــة التــي تحددهــا وزارة الصحــة إلجــراء الفحص - 

الطبي.

منــح الموظــف المصــاب بأحــد األمــراض المنصــوص عليهــا بهــذه التعليمــات إجــازات مرضيــة خاصــة - 

براتب تام ال يتجاوز مجموع مدتها )3( ثالث سنوات بقرار من اللجنة الطبية.

امكانيــة طلــب إعــادة الكشــف الطبــي مــرة خــالل مــدة ال تزيــد عــىل )6( ســتة أشــهر مــن تاريــخ منحــه - 

ــة الشــفاء ، او  ــي حال ــه ف ــا إســتئناف عمل ــه يمكــن ؛ ام ــاء علي ــة وبن ــة الطبي ــة وللجن اإلجــازة المرضي

تغييــر طبيعــة عملــه بعمــل آخــر، ويخضــع الموظــف للتأهيــل خــالل فتــرة مناســبة إذا اقتضــت طبيعــة 

عمله الجديد ذلك، او اإلستمرار باإلجازة المرضية المنصوص .
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عنــد إنتهــاء كامــل مــدة اإلجــازة المرضيــة الخاصــة يعــاد فحــص الموظــف المريــض لتقريــر حالتــه، أمــا - 

بإســتئناف عملــه فــي حالــة شــفائه، أو إســتقرار حالتــه الصحيــة، أو تنســيبه إىل عمــل آخــر يتناســب 

مــع حالتــه الصحيــة، أو عــدم صالحيتــه للعمــل نهائيــا وإحالتــه عــىل التقاعــد بغــض النظــر عــن مــدة 

خدمته التقاعدية .

ــى -  ــه حت ــخ إصابت ــن تاري ــف م ــح الموظ ــه يمن ــن جرائ ــل أو م ــاء العم ــادث أثن ــة بح ــة االصاب ــي حال ف

شفائه التام أو ثبوت عطلة أو وفاته إجازة مرضية خاصة براتب تام  .

ــا -  ــح راتب ــهيدا يمن ــر ش ــف، أو أعتب ــاة الموظ ــوي، أو وف ــل عض ــف إىل عط ــة الموظ ــت أصاب إذا انته

تقاعديا كما سبق بيانه في القانون السابق .
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5 - وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
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ــوزارات القديمــة حيــث اســتحدثت بموجــب المرســوم  تعتبــر وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــن ال

ــل  ــم تعدي ــدة ت ــة عدي ــدرت انظم ــم ص ــوزارة. ث ــة لل ــيمات االداري ــدد التقس ــذي ح ــنة 1939، ال ــم )59( لس المرق

تقســيمات الــوزارة بموجبهــا، مثــل النظــام رقــم )48( لســنة 1941، ونظــام الــوزارة رقــم )79( لســنة 1946، والنظــام 

رقــم )38( لســنة 1952، ونظــام الــوزارة رقــم  )48( لســنة 1959، وفــي هــذه االنظمــة كانــت تســتحدث مديريــات يتــم 

ضمها للوزارة التي كانت تتوسع باستمرار في التقسيمات االدارية واالختصاصات .

اال انــه بعــد صــدور قانــون العمــل رقــم )1( لســنة )1958( اصبــح العمــل جــزءا اساســيا فــي اختصاصــات هــذه 

ــان  ــة الضم ــا مؤسس ــكيالت منه ــن التش ــددا م ــتحدثت ع ــنة 1967، اس ــم )39( لس ــام رق ــب النظ الوزارة، بموج

االجتماعي، والمؤسســة الثقافيــة العماليــة، وقــد اصبــح اســم االوىل فــي عــام 1967 المؤسســة العامــة للتقاعــد 

والضمــان االجتماعــي للعمــال، وبموجــب قانــون العمــل رقــم )151( لســنة 1970 اســتحدثت المؤسســة العماليــة 

للتشــغيل والتدريــب والتاهيــل، التــي اصبــح اســمها فــي عــام 1978 المؤسســة العامة للعمــل والتدريــب المهني ، 

وقــد ارتبطــت فــي العــام 1984 مؤسســة الثقافــة العماليــة باالتحــاد العــام لنقابــات العمــال،  وفــي عــام 1987 صــدر 

قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )29(.

وفيما يلي أبرز المحطات في تاريخ وزارة العمل والشؤون االجتماعية:

1936 صدر قانون العمل العراقي1-     

1939 أنشأت جمعية وزارة العمل والشؤون االجتماعية2-

1947 اصدرت نظام دور العجزة رقم )47( لسنة 31947-

1964 اصدر نظام رعاية األحداث وقانون رقم )53( لسنة 41964-

1967 تشكيل مجلس التأهيل المهني/ لتأهيل المعوقين مهنيا5ً-

1968 انشاء معهد التأهيل المهني في تل محمد/ لتأهيل المعوقين مهنيا6ً-

1970 صدور قانون العمل رقم )151( لسنة 71970-

1971 انشاء معهد التأهيل المهني في الوزيرية/ لتأهيل المعوقين مهنيا8ً-

1971 صدور نظام تأهيل األحداث رقم )37( لسنة 91971-

1971 صدور نظام الضمان االجتماعي رقم )39( لسنة 101971-

2005  تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتشغيل والتدريب المهني، بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  11-

-12
 إنشاء المركز الوطني للبحوث والدراسات استناداً اىل تعليمات ومهام وتقسيمات دوائر الوزارة رقم )8( لسنة 2006 

وفق المادة )10( . 
2006

2008 فك إرتباط دائرة رعاية المرأة من مكتب رئيس الوزراء وإلحاقها بوزارة العمل والشؤون االجتماعية .13-

-14
 رفع هيكلية المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية اىل مستوى مديرية عامة بدال عن قسم تابع لدائرة العمل 

والضمان االجتماعي.
2008

-15
 صدور تعليمات التعديل االول لتعليمات مهام وتقسيمات دوائر مركز وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم )1( 

لسنة 2008 . 
  2011

2013 صدرت التعليمات الخاصة بمهام وتقسيمات دائرة التدريب المهني.  16-

-17
 تحديد الحد االدنى الجور العمال غير الماهرين استنادا اىل احكام المادة )46( البند ثانيا/ من قانون العمل رقم 

2013)71( لسنة 1987 بمبلغ 250 الف دينار شهريا بدال من المبلغ السابق ومقدارها 120 الف دينار شهريا

-18
 بموجب امر سلطة األئتالف رقم )44( تم نقل المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية ومالكاته وموجوداته اىل 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية . 
  2014

2015 قانون العمل رقم )37(لسنة 2015  .19-

2016 صدور تعليمات متطلبات الصحة والسالمة المهنية رقم )12( لسنة 2016  20-
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2017 صدور تعليمات االعمال الضارة والخطرة بصحة االحداث رقم )5( لسنة 21.2017-

2017 صدور تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية رقم )12( 2017 . 22-

2017 إفتتاح البيت االمن لضحايا االتجار بالبشر.22-

5 .1  الهيكل التنظيمي للوزارة 

بالنســبة للجــزء المتعلــق بالعمــل مــن هيــكل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، حيــث يرتبــط بالوزيــر 

وكيل الوزارة لشؤون العمل، والذي يرتبط به بدوره ثالث دوائر فنية هي :

دائرة العمل والتدريب المهني.- 

المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية. - 

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.- 

وتقــع االمــور الخاصــة بتعييــن المفتشــين ورواتبهــم وتدريبهــم وتقيمهــم ضمــن مســؤوليات ومهــام الدائــرة 

االداريــة والماليــة، والتــي تتبــع لوكيــل الــوزارة للشــؤون االداريــة والقانونيــة، كمــا يبيــن الرســم التوضيحــي رقــم ) 

. )5-1

رسم توضيحي رقم  1.5 يبين الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

الوزير

وكيل الوزارة للشؤون 

االدارية والقانونية

الدائرة القانونية

الدائرة االدارية 

والمالية

دائرة التخطيط 

والدراسات

دائرة المشاريع 

واالعمار

مكتب الوكيلمكتب الوكيل

وكيل الوزارة للشؤون 

االجتماعية

دائرة العمل 

والتدريب المهني

المركز الوطني للسالمة 

والصحة المهنية

دائرة التقاعد والضمان 

االجتماعي للعمال

مكتب الوكيل

وكيل الوزارة 

لشؤون العمل

مكتب 

المستشار

المستشار

مكتب رئيس الهيئة

نائب رئيس الهيئة للشؤون 

االدارية

دائرة التأهيل الطبي 

والمجتمعي التربوي والمهني

قسم شؤون االقليم 

والمحافظات

دائرة االحتياجات 

الخاصة

نائب رئيس الهيئة 

للشؤون الفنية

الدائرة االدارية 

والمالية والقانونية 

دائرة التخطيط 

والمتابعة

قسم االعالم

قسم التدقيق 

والمراقبة الداخلية

رئيس الهيئة

هيئة رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة

مكتب رئيس 

الهيئة

رئيس الهيئة

هيئة الحماية 

االجتماعية

دائرة الحماية 

االجتماعية

الدائرة االدارية 

والمالية والقانونية

دائرة حماية 

االجتماعية/ للمرأة

صندوق الحماية 

االجتماعية

مركز تكنولوجيا 

المعلومات

قسم التخطيط 

والمتابعة

قسم شؤون 

الموظفين

قسم التدقيق 

والرقابة الداخلية

قسم التدقيق 

والرقابة الداخلية 

قسم العالقات 

الخارجية والدولية

قسم منظمات  

المجتمع المدني
المركز االعالميمكتب الوزير

مكتب هيئة رعاية 

الطفولة

قسم تقنية 

المعلومات 

والبرامجيات

قسم التصاريح 

االمنية
قسم العقود
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5 .2  مجلس العمل والشؤون االجتماعية

يتشــكل مجلــس العمــل والشــؤون االجتماعيــة حســب قانــون وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )8( 

لسنة 2006، كما يلي:

الوزير                                                      رئيسا

وكالء الوزارة                                 أعضاء

 المدراء العامون             أعضاء

 ممثلين عن كل من األمانة العامة لمجلس الوزراء ، وعن                                                 أعضاء 

وزارة الداخلية، والتربية، والصحة والبيئة، والعدل، والصناعة والمعادن 

ممثلين عن الشركاء االجتماعيين لكل من االتحاد العام لنقابات العمال،  اتحاد الصناعات     أعضاء

 العراقي، وعن اتحاد الغرف التجارية العراقية

ثالثة خبراء                 أعضاء

ويناقــش المجلــس كافــة المواضيــع ذات العالقــة بــوزارة العمــل ويوثقهــا بمحضــر، ومنهــا مواضيــع تخــص 

تفتيــش العمــل والصحــة والســالمة المهنيــة، والمجلــس مســتمر فــي عملــه ويجتمــع مــرة او مرتين فــي العــام، اال انه 

لم يتم تزودينا باية مخرجات ونتائج او قرارات اتخذها المجلس او محاضر اجتماعات.

5 .3  دائرة العمل والتدريب المهني43

ــرة  ــج دائ ــم دم ــة، وت ــؤون االجتماعي ــل والش ــر وزارة العم ــدى دوائ ــي اح ــب المهن ــل والتدري ــرة العم دائ

التدريــب المهنــي ضمــن دائــرة التشــغيل والقــروض وتســميتها دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي، بموجــب قــرار 

مجلس الوزراء رقم )182( لسنة 2018، واالمر الوزاري رقم )864( .

ــد عــن  ــم النشــاط االقتصــادي للبل ــي دع ــة البشــريٌة، والمســاهمة ف ــز التنمي ــرة مهمــة تعزي ــؤدي الدائ وت

طريــق رفــع كفــاءة المســتفيدين مــن الخدمــة، والمســاهمة فــي ايجــاد فــرص عمــل، ايجــاد المشــاريع الصغيــرة، 

ــة والتفتيــش عــىل مواقــع العمــل، لتنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب المصلحــة، وكذلــك تعمــل  إضافــة اىل الرقاب

عــىل تفعيــل القوانيــن والتشــريعات النافــذة، وحمايــة وضمــان حقــوق العمــال، إضافــة اىل تطويــر العالقــة بيــن 

الجهــات المعنيــة محليــا ودوليــا لتقديــم الخدمــات وبمــا يتــالءم مــع المعاييــر الدوليــة، وتنظيــم هــذه العالقــة عــىل 

مستوى محافظات القطر من خالل اقسام عمل اتحادية.

الرؤيٌة

ــوق  ــات س ــتجيب لمتطلب ــي تس ــداع والت ــور واالب ــم بالتط ــتدامة، تت ــدة ومس ــة رائ ــة مهني ــب وتنمي تدري

ــز  ــىل تعزي ــل ع ــة، والعم ــف البطال ــل لتخفي ــرص عم ــق ف ــادي لخل ــو االقتص ــغيل والنم ــا بالتش ــل، وربطه العم

الحوار االجتماعي مع أطراف االنتاج للوصول اىل العمل الالئق.

الرسالة

تدريــب مهنــي كفــوء، وايجــاد فــرص عمــل الئــق والمســاهمة الفاعلــة فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 

وفق معايير الجودة الشاملة وبمشاركة فاعلة من ممثلي سوق العمل والشركاء االجتماعيين.

القيم الجوهرية

االبتكار - الجودة - االبداع - الشفافية. 	

ايجاد فرص للعمل الالئق. 	

43  الدليل االسرتشادي للخذمات التي تقذمها دائرة العمل والتدريب املهني ، كانون االول2020، دائرة العمل والتدريب املهني/وزارة العمل والشؤون االجتامعية.
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تطوير العاملين والمتدربين وترسيخ االخالقيات المهنية. 	

الشراكة الفاعلة مع ممثل سوق العمل ومنظمات المجتمع المدني والشركاء االجتماعيين. 	

االهداف 

تطويــر وتحســين خدمــات التشــغيل للباحثيــن عــن عمــل وأصحــاب العمــل مجانــا وحســب الفــرص 1. 

المتاحة.

توفير فرص عمل للباحثين عن العمل وفق قانون رقم )73( لسنة 2.5112. 

ــرية 3.  ــوارد البش ــتيعاب الم ــالل اس ــن خ ــباب م ــن الش ــة بي ــة خاص ــدالت البطال ــض مع تخفي

الراغبة والقادرة عىل التدريب والعمل، وحسب احتياجات سوق العمل.

ضمــان جــودة مخرجــات التدريــب المهنــي، بالتنســيق مــع مديريــات العمــل والشــؤون االجتماعيــة 4. 

في المحافظات.

تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل للمهــارات المختلفــة، مــن خــالل إعــداد مــوارد بشــرية مهنيــة 5. 

بمستويات تأهيل متعددة، قادرة عىل التعامل مع التقنيات الحديثة .

ــي 6.  ــة ف ــاالت المهني ــي المج ــم ف ــة التعل ــاص، وثقاف ــاع الخ ــي القط ــل ف ــة العم ــي بأهمي ــر الوع نش

المجتمع .

الخطط االستراتيجية والسياسات التي تساهم بها الدائرة

سياسة التشغيل الوطنية. 	

استراتيجية التخفيف من الفقر . 	

	 .)TEVT( استراتيجية التعليم التقني والمهني في العراق

سياسة حماية الطفل. 	

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي واالداري في العراق. 	

برنامج الهيئة العليا لمحو االمية بالعراق. 	

ــش  ــق بتفتي ــات تتعل ــات وسياس ــج او اهتمام ــة برام ــه ، اي ــار الي ــات المش ــدر المعلوم ــن مص وال يتضم

العمــل او الصحــة والســالمة المهنيــة . كمــا انــه وعــىل بالرغــم مــن االهميــة الكبيــرة لتفتيــش العمــل اال انــه ضمــن 

الهيــكل التنظيمــي لدائــرة العمــل والتدريــب المهنــي، يوجــد قســم واحــد يســمى قســم تفتيــش العمــل ضمــن 

)14( قســما تتيــع للمديريــة ، المديــر العــام لهــذه الدائــرة يجــب ان يكــون موظــف حاصــل عــىل شــهادة جامعيــة 

ــه  ــه مــدة ال تقــل عــن )8( ثمانــي ســنوات، ويعاون ــرة فــي مجــال عمل ــه خب أوليــة عــىل األقــل فــي الهندســة، ول

موظــف "معــاون مديــر عــام" حاصــل عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة عــىل األقــل فــي الهندســة، ولــه خبــرة فــي مجــال 

عمله مدة ال تقل عن )5( خمس سنوات، ويتكون قسم  التفتيش بالدائرة من )5( شعب هي:- 

شعبة تفتيش بغداد. 	

شعبة تفتيش المحافظات. 	

شعبة التنسيق بين المحافظات. 	

شعبة مكافحة عمل االطفال . 	

شعبة حوسبة التفتيش . 	

وكمــا هــو مبيــن بالرســم التوضيحــي رقــم )2-5(، علمــا بانه وحســب االمــر الــوزاري رقــم )126( تاريــخ 2018/8/1 

فقد تم ضم قسم التفتيش لدائرة التدريب والتشغيل، بعد ان كانت تتبع لدائرة التشغيل والقروض.
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الخدمات التي تقدمها الدائرة

تقــدم الدائــرة العديــد مــن الخدمــات مثــل دعــم المشــاريع الصغيــرة ، حاضنــات العمــال ،منــح موافقــة عمل 

االجانــب، منــح التراخيــص لمكاتــب التشــغيل ومراكــز التدريــب الخاصــة وغيرهــا، اال ان مــا يهمنــا هنــا هــو خدمــة 

تفتيش العمل.

5 .4  دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

التقسيمات والمهام 

ــل فصــل قســم التفتيــش وضمــه  ــك قب ــة )وذل ــرة التشــغيل والقــروض مــن التشــكيالت االتي تتكــون دائ

لدائرة التدريب والتشغيل( : العمل والتدريب المهني

اوالً ـ قسم التشغيل.

ثانياً ـ قسم تفتيش العمل.

ثالثا ـ قسم دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

رابعا ـ قسم االجانب.

خامسا ـ قسم الموارد البشرية.

سادسا ـ قسم الخدمات االدارية.

سابعا ـ قسم الخدمات الصناعية.

ثامنا ـ قسم الشؤون القانونية.

تاسعا ـ قسم الحسابات.

عاشرا ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

حادي عشر ـ قسم التخطيط والمتابعة.

ثاني عشر ـ قسم العالقات العامة.

ثالث عشر ـ قسم تقنية المعلومات.

رابع عشر ـ قسم الصيانة والمشاريع.

خامس عشر ـ اقسام التشغيل في المحافظات .

سادس عشر ـ شعبة االعالم .

سابع عشر ـ مكتب المدير العام .

5 .5  تفتيش العمل 

ــذه  ــي ه ــه ف ــي،  ومهام ــب المهن ــل والتدري ــرة العم ــي دائ ــل ف ــش العم ــم تفتي ــة قس ــذه الخدم ــدم ه يق

ــرة متعــددة؛ فهــو المســؤول عــن تطبيــق التشــريعات العماليــة مــن خــالل االشــراف عــىل تطبيــق أحــكام  الدائ

قانــون العمــل رقــم )37( لســنة 2115، وكل مــا يتعلــق بخدمــة طرفــي العالقــة االنتاجيــة )عمــال وأصحــاب العمــل(، 

وتتــوىل لجــان تفتيــش العمــل هــذه المهمــة عــن طريــق الزيــارات الميدانيــة للمشــاريع واماكــن العمــل، وهــذه 

ــن  ــن كل م ــل ع ــل" وممث ــش عم ــوان "مفت ــل بعن ــن وزارة العم ــف م ــة موظ ــون برئاس ــية تتك ــان التفتيش اللج

أصحاب العمل والعمال االكثر تمثيال.

ويرافــق اللجنــة ممثــل عــن المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة فــي المشــاريع التــي تتطلــب ذلــك، 

وتتــوزع هــذه اللجــان فــي بغــداد وكافــة المحافظــات، ويتــم إعــداد تقريــر مفصــل بعــد كل زيــارة يتضمــن خالصــة 

عن التوصيات والمخالفات، التخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين.
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مهام تفتيش العمل الرئيسية

تعتبــر المهــام الرئيســية لتفتيــش العمــل اربــع مهــام جــاء ذكرهــا حصــرا بقانــون العمــل )راجــع الفقــرة رقــم 

2.4 قانــون العمــل رقــم )37( لســنة 2015  و  2.5 قانــون العمــل رقــم ) 71 ( لســنة 1987 / اقليــم  كردســتان( وهــي 

كما يلي :

تأميــن إنفــاذ أحــكام قانــون العمــل والتعليمــات الصــادرة بموجبــه المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة 1. 

العمال وحقوقهم اثناء قيامهم بعملهم 

 تقديــم المعلومــات واالرشــادات الفنيــة اىل العمــال واصحــاب العمــل، حــول الوســائل واالســاليب 2. 

الكفيلة بتنفيذ االحكام القانونية واالتفاقات الدولية .

اعالم الوزارة بالمخالفات واالساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في هذا القانون .3. 

توفيــر اليــة مناســبة لتلقــي شــكاوى العمــال فيمــا يتعلــق بــاي انتهــاك لحقوقهــم الــواردة فــي القانــون 4. 

مــع اعــالم العمــال وعــىل نطــاق واســع حــول كيفيــة اســتخدام تلــك االليــة، ولقســم تفتيــش العمــل 

ــه مــن  ــم العمــال لتلــك الشــكاوى ومــا يجــب ان تتضمن ــة تقدي اعــداد الئحــة استرشــادية فــي كيفي

معلومات وطريقة ايصالها اىل قسم التفتيش في الدائرة.  

عىل ان هذه المهام الرئيسية تتضمن الكثير من المهام الفرعية المناطة بقسم التفتيش ومنها 45:

ــي 1.  ــم ف ــال وحقوقه ــة العم ــل وحماي ــروف العم ــة بظ ــل المتعلق ــون العم ــات قان ــود وتعليم ــٌذ بن تنفي

اماكن عملهم، والتي نصت عليها االتفاقيات والتوصيات الدولية لمنظمة العمل الدولية .

تنفيٌذ بنود وتعليمات قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال .2. 

ــم المعلومــات واالرشــادات الفنيــة اىل العمــال واصحــاب العمــل، حــول الوســائل واالســاليب 3.  تقدي

الكفيلة بتنفيذ االحكام القانونيٌة واالتفاقيات الدولية.

إعالم الوزارة بالمخالفات واإلساءات المتعلقة بالعمل غير المنصوص عليها في القانون.4. 

توفير الية مناسبة لتلقي شكاوى العمال فيما يتعلق باي انتهاك لحقوقهم الواردة بالقانون.5. 

التحقيق  بإصابة العمل.6. 

التحقيق في شكاوى العامل .7. 

غلق وتصفية وايقاف المشاريع بعد استحصال موافقة الوزير .8. 

االشتراك بتسوية منازعات العمل الجماعية والفردية  التي تحدث .9. 

تحســين اشــتراطات الصحــة والســالمة المهنيــة، وأثرهــا فــي الحــد مــن المخاطــر المهنيــة، والحيلولــة 01. 

دون تعرض العمال للحوادث من إصابات وأمراض في مواقع العمل.

الحــد مــن عمالــة االطفــال، وحمايــة حقــوق المــرأة العاملــة واالحــداث، اســتنادا لمــا نــص عليــه قانــون 11. 

العمل النافذ.  

تنظيم عمل االجانب والحد من العمالة المهاجرة غير الشرعية. 12. 

/qi.vog.	slom//:ptth ، 45  موقع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل االلكتروني، خطط الوزارة
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ولتنفيذ هذه المهام الرئيسية يقوم قسم التفتيش العمل المهام الفرعية والتفصيلية التالية 46:

ــنة 5102، أ.  ــم )73( لس ــل رق ــون العم ــمولة بأحكام قان ــاريع المش ــىل المش ــدوري ع ــش ال ــراء التفتي اج

والتوصيــة بتوجيــه انــذارات للمشــاريع المخالفــة الحــكام القانــون، واالحالــة اىل محكمــة العمــل فــي 

حال عدم ازالة اثار لمخالفة  .

المســاهمة فــي اعــداد البرامــج والخطــط لمكافحــة عمــل االطفــال، بالتنســيق مع هيئــة رعايــة الطفولة ب. 

في مقر الوزارة .

تفعيــل دور اجهــزة التفتيــش ولجــان الصحــة المهنيــة، لمتابعــة مســتوى تطبيــق القوانيــن والتعليمات ج. 

والمعايير الدولية في مكافحة عمل االطفال .

ــد مــن صحــة المعلومــات د.  ــي بغــداد والمحافظــات، والتأك متابعــة ســير عمــل اللجــان التفتيشــية ف

المثبتة في التقرير التفتيشي مع الواقع .

توثيــق وادخــال البيانــات والنشــاطات الخاصــة بلجــان التفتيــش عــىل مســتوى بغــداد والمحافظــات 	. 

.

متابعــة شــمول العقــود والمقــاوالت المنجــزة وغيــر المنجــزة مــن خــالل الكتــب الرســمية الــواردة اىل و. 

القسم .

متابعة ما يتعلق بالعمالة االجنبية للعاملين في المشاريع والمنازل.ز. 

القيــام بزيــارات ميدانيــة للمشــاريع ومتابعــة شــمول العمــال العراقييــن العامليــن فــي تلــك المشــاريع ح. 

بالضمان االجتماعي.

متابعة ما يتعلق بتشغيل االحداث والنساء العامالت في المشاريع المختلفة.ط. 

متابعة سير عمل اللجان التفتيشية.ي. 

استقبال شكاوي العمال واصحاب العمل بخصوص تاخر الزيارات ومتابعة االسباب.ك. 

تدقيق التقارير التفتيشية المعدة من قبل اللجان التفتيشية من قبل لجان التدقيق .ل. 

ــداد م.  ــي بغ ــش ف ــان التفتي ــة بلج ــاطات الخاص ــات والنش ــال البيان ــق وادخ ــاص لتوثي ــام خ ــداد نظ اع

والمحافظات.

مســاعدة ذوي االطفــال الذيــن يمتهنــون المهــن غيــر المالئمــة لهــم جســديا وال تتــالءم مــع اعمارهــم، ن. 

من خالل شمولهم بالمشاريع الصغيرة او رواتب الحماية االجتماعية وتوفير فرص عمل لهم.

الحد من عمل االطفال من خالل برامج تم اعدادها لهذا الغرض. س. 

الهيكل التنظيمي 

يمــارس قســم التفتيــش مهامــه واعمالــه المناطــة بــه مــن خــالل عــدد مــن الشــعب التابعــة لهــذا القســم 

من اجل التخصصية والمتابعة وهي كما يلي :

أ ـ تفتيش بغداد .

ب ـ تفتيش المحافظات .

جـ ـ مكافحة عمالة االطفال .

د ـ ادخال البيانات

الفئات المستهدفة  

يغطــي جهــاز تفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة كافــة المشــاريع التــي تســتخدم عامــال واحــدا 

فأكثــر مــن القطــاع الخــاص والتعاونــي والمختلــط باســتثناء القطــاع الحكومــي، )مــا ورد اســتثناؤه بالمــادة رقــم )3( 

من قانون العمل رقم )37(  لسنة 2015(.

46   قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، تعليمات تقسيمات ومهام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم 2 
fdp.0612/ra/elfipu/daolpu/qi.vog.aslom//:ptth  لسنة 2014، مهام وخطط الوزارة من موقع الوزارة االلكتروني



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية130

تهيئة جهاز التفتيش 

قبــل التحــاق المفتــش بعملــه يفتــرض ان تكــون عمليــة اختيــاره تمــت بنــاَء عــىل مؤهلــه العلمــي حســب 

اشــتراطات احــكام قانــون الخدمــة المدنيــة، وحملــه لشــهادة جامعيــة اوليــة )غيــر محــدد االختصــاص(، باالضافــة 

ــن  ــوم كل م ــم يق ــن ث ــل ، وم ــدد بتفاصي ــر مح ــام وغي ــا ع ــذا ايض ــوزارة وه ــا ال ــة تعده ــازه دورة تدريبي اىل اجتي

ــأداء اليميــن القانونيــة امــام الوزيــر او  مفتــش العمــل، ومنــدوب ممثلــي العمــال، ومنــدوب اصحــاب العمــل ب

مــن يخــول لذلــك، علمــا بانــه ال يوجــد نــص لمؤهــل او تدريــب هــؤالء ممثلــي اصحــاب العمــل او العمــال، ويــزود 

ممثلــو لجــان التفتيــش ببطاقــات موقعــة مــن الوزيــر تثبــت هويتهــم وصفتهــم/ وعــىل الممثــل ان يحمــل بطاقتــه 

في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان يبرزها الصحاب العالقة عند االقتضاء.

ــام  ــاي مه ــل ب ــي العم ــف مفتش ــدم تكلي ــون ع ــترط القان ــد اش ــين فق ــل المفتش ــة عم ــان حيادي ولضم

ــي  ــم ف ــم وحياده ــىل مهمته ــكال ع ــن االش ــكل م ــأي ش ــر ب ــية، او تؤث ــم االساس ــم بمهامه ــع قيامه ــارض م تتع

عالقتهــم مــع العمــال او اصحــاب العمــل، كمــا ان عمليــة التفتيــش تتــم نظريــا مــن خــالل لجنــة يرأســها مفتــش 

عمــل مــن الــوزارة يشــارك بهــا ممثــل عــن كل مــن اصحــاب العمــل والعمــال ، باالضافــة اىل ممثــل عــن المركــز 

الوطني للصحة والسالمة المهنية في الشماريع التي تتطلب ذلك .

كمــا انــه يمكــن للجنــة التفتيــش االســتعانة بالخبــراء والمختصيــن مــن اصحــاب المؤهــالت العلميــة )ال 

تفاصيل( ، او طلب مساعدة االجهزة االمنية .

صالحيات لجنة التفتيش

ــات  ــدد مــن الصالحي ــا ع ــت له ــد خول ــا بشــكل فاعــل فق ــى تتمكــن لجــان التفتيــش مــن اداء عمله حت

لمساعدتها بذلك وهي:

أـ الدخول بحرية ودون سابق انذار في اي وقت من النهار او الليل اىل مكان العمل الخاضع للتفتيش .

ب ـ إجــراء اي فحــص او استفســار تعــده ضروريــاً للتأكــد مــن عــدم وجــود مخالفــة الحــكام هــذا القانــون 

وبخاصة ما يأتي :

1- التحقيــق مــع صاحــب العمــل او عمــال المشــروع كالً عــىل انفــراد، او بحضــور شــهود، حــول اي 

أمور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.

2- االطــالع عــىل اي كتــب او ســجالت او مســتندات اخــرى، يكــون االحتفــاظ بهــا واجبــاً بمقتضــى 

ــذا  ــكام ه ــع اح ــجامها م ــدى انس ــن م ــد م ــل، للتأك ــة بالعم ــات المتعلق ــن والتعليم ــكام القواني اح

القانون، ويمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق .

3- التأكد من تنفيذ التوجيهات والتوصيات المقررة بموجب احكام القانون.

جـــ ـ  اخــذ نمــاذج مــن مــكان العمــل تتعلــق بالصحــة والســالمة المهنيــة لغــرض التحليــل، عــىل ان يبلــغ  

صاحب العمل او من يمثله بذلك.

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

1- احــداث تغييــرات خــالل مــدة زمنيــة محــددة فــي التراكيــب او التجهيــزات االليــة، تكــون ضروريــة 

لتنسجم مع االحكام القانونية المتعلقة بسالمة وصحة العمال.

2- اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك عىل سالمة وصحة العمال.

هـــ - اتخــاذ االجــراءات العاجلــة فــي حــاالت الخطــر الشــديد الــذي اليحتمــل امهــاالً، بمــا فــي ذلــك توقيــف 

العمل كلياً او جزئياً او اخالء مكان العمل .

 و-  يمكن للجنة التفتيش طلب المساعدة من قوى االمن الداخلي ومؤازرتهم في اثناء قيامهم بمهامهم.
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واجبات لجنة التفتيش

تترتــب عــىل لجــان التفتيــش واجبــات محــدد ســواء اثنــاء قيامهــم بعمليــة التفتيــش او مــا قبــل وبعــد 

ذلك، ومنها ما يلي : 

أ-  اعــداد تقريــر مفصــل بعــد كل زيــارة تفتيشــية، يتضمــن خالصــة عــن المخالفــات والتوصيــات، 

إلتخاذ االجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين.

ب-  ابــالغ صاحــب العمــل او ممثلــه بوجــود اللجنــة التفتيشــة فــي المشــروع خــالل الزيــارة 

التفتيشية، اال اذا اعتبروا ان هذا االبالغ قد يؤثر عىل قيامهم بمهامهم .

ويــزود ممثلــو لجــان التفتيــش ببطاقــات موقعــة مــن الوزيــر تثبــت هويتهــم وصفتهــم، وعــىل الممثــل ان 

يحمــل بطاقتــه فــي اثنــاء قيامــه بمهمتــه كمــا عليــه ان يبرزهــا الصحــاب العالقــة عنــد االقتضــاء للتعريــف عــن 

نفسه .

المحظورات عىل لجنة التفتيش 

ان عمليــة التفتيــش عمليــة معقــدة وتتشــابك فيهــا العالقــات وقــد تتداخــل فــي المصالــح، لــذا نظمــت 

العمليــة لمنــع االضــرار بايــة اطــراف للعمليــة التفتيشــية وعــىل المــدى الطويــل لــذا حــدد عــدد مــن المحظــورات 

عىل لجان التفتيش وهي:

تحقيق أية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم .1. 

افشــاء األســرار التــي يطلعــون عليهــا خــالل قيامهــم بواجباتهــم حتــى بعــد تركهــم العمــل ويتعرضــون 2. 

للمساءلة القانونية عند افشائها .

التعامــل بســرية تامــة مــع مصــدر أيــة شــكوى قدمــت لهــا حــول أيــة مخالفــة الحــكام القانــون، وان ال 3. 

تصرح  لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

تقارير التفتيش  

تعتبــر تقاريــر التفتيــش هــي خالصــة العمليــات التفتيشــية للتحقــق مــن مــدى تنفيــذ االحــكام القانونيــة، 

وللمباشــرة باتخــاذ االجــراءات المترتبــة عــىل خــالف ذلــك، كمــا انهــا تعتبــر الذاكــرة المؤسســية الدارة التفتيــش، 

لذا حددت التعليمات عملية اعداد التقارير  وكما يلي: 

ــر -  ــي، ومنظمــات اصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال االكث ــرة العمــل والتدريــب المهن ان تقــوم دائ

تمثيالً كال عىل حدة باصدار تقرير كل )09( تسعين يوماً ترفعه اىل الوزارة.

تصدر الدائرة تقريراً سنوياً يتضمن ما يأتي :- 

 االنظمة والتعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش .أ. 

العاملين في قسم التفتيش .ب. 

احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن مايأتي :ج. 

اماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.1. 

الزيارات التفتيشية.2. 

المخالفات والعقوبات المفروضة.3. 

الحوادث الصناعية.4. 

االمراض المهنية واصابات العمل.5. 

المشاريع المتوقفة عن العمل جزئياً او كلياً.6. 
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البيانات عن مستويات االجور السائدة.د. 

اقتراحات لتطوير عمل التفتيش.	. 

وبرغــم شــمول التقاريــر نظريــا عــىل جميــع المعلومــات المطلوبــة توافرهــا بمثــل هــذه التقاريــر ومطابفتهــا 

للمعاييــر الدوليــة، اال انــه لــم نتمكــن مــن الحصــول عــىل مثــل هــذه التقاريــر فعليــا، وامكــن الحصــول عــىل بعــض 

االحصائيات والنشاطات البسيطة للدائرة وسيأتي عرضها الحق.

االجراءات القانونية المتاحة للجان التفتيش 

يجــب اوال توجيــه  إنــذار اىل صاحــب العمــل المخالــف الحــدى احــكام قانــون العمــل واعطــاؤه مهلــة الزالــة 

هذه المخالفة، قبل إحالته اىل المحكمة المختصة، واالنذار يتطلب اوال موافقة الوزير.

وبعــد توجيــه االنــذار اىل صاحــب العمــل المخالــف افــن قــام بازالــة المخالفــة او تصويــب اثارهــا، تعتبــر 

المخالفــة منتهيــة، واال فللوزيــر وإســتنادا اىل تقريــر لجنــة التفتيــش ان يقــرر إحالــة صاحــب العمــل المخالــف اىل 

محكمــة العمــل المختصــة، أو تحريــك دعــوى جزائيــة ضــد صاحــب العمــل المخالــف، بنــاًء عــىل توصيــة لجنــة 

التفتيــش المســتندة اىل تقريــر الزيــارة التفتيشــية، وقــد تكــون هــذه مــن معيقــات فعاليــة وســرعة اتخــاذ االجــراء 

للمخالفين.

العقوبات 

ان منــع لجنــة تفتيــش العمــل مــن دخــول اماكــن العمــل، ومــن أداء واجباتهــا، أو عرقــل عملهــا ، يتوجــب 

عقوبــة بالحبــس مــدة التقــل عــن شــهر واحــد أو بغرامــة التقــل عــن مئــة الــف دينــار، وال تزيــد عــىل  خمســمائة 

الف دينار.

امــا فــي حــال خالــف صاحــب العمــل اي مــن بنــود قانــون العمــل المتعلقــة بشــروط العمــل فتدرجــت 

العقوبــات المترتبــة عــىل ذلــك مــا بيــن الغرامــة والحبــس، فعــىل ســبيل المثــال تبلــغ عقوبــة الغرامــة فــي حدهــا 

االدنــى )50.000( خمســين الــف دينــار كعقوبــة لمخالفــة احــكام االجــازات واالعيــاد والعطــل الرســمية المنصــوص 

عليهــا، اىل )2.000.000( مليــون ديناركعقوبــة لمخالفــة تعليمــات التدريــب المهنــي، او بالحبــس )10( ايــام فــي حــال 

مخالفــة تعليمــات حمايــة عمــال المقالــع والمناجــم، اىل الحبــس لمــدة )3( أشــهر كعقوبــة لمخالفــة احــكام عقــد 

العمل الفردي. 

انواع الزيارات التفتيشية :

تتنــوع اغــراض واهــداف الزيــارات التفتيشــية، لــذا نجــد ان هنــاك انــواع متعــددة مــن الزيــارات التفتيشــية 

التي تقوم بها لجان التفتيش ومنها ما يلي :

انواع التفتيش حسب وقت الزيارة 

تفتيش صباحي  	

تفتيش مسائي او ليلي. 	

انواع التفتيش حسب هدف الزيارة 

زيارات اعتيادية . 	

شمول جديد للمشاريع . 	

تحقيق بخدمة العمال . 	

التحقيق في الشكاوي . 	

التحقيق في اصابات العمل . 	
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انواع التفتيش حسب عدد اللجان المشاركة 

تفتيش لجان منفردة  	

تفتيش حمالت )لجان متعددة(. 	

أمثلة الليات عمل بعض مهام التفتيش 

ــا لمتابعــة احــكام  ــم االطــالع عــىل الموقــع ميداني ــارة مواقــع العمــل ومــن ث تقــوم اللجــان التفتيشــية بزي

البنــود المتعلقــة بقانــون العمــل والتقاعــد والضمــان االجتماعــي، وااللتــزام بالتعليمــات، ومــن ثــم إعــداد تقريــر 

ــارات  ــواع الزي ــوع مــن ان ــة فــي كل ن ــق المطلوب ــات والوثائ ــي بعــض المتطلب ــة التفتيشــية، وفيمــا يل عــن الجول

التفتيشية:

التحقيق في اصابة العمل :1. 

ويتطلب ذلك الحصول عىل 

كتاب من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي )تحقيق اصابة عمل(. 	

اوراق وتقارير المستشفى للعامل المصاب. 	

االوراق التحقيقية لمركز الشرطة. 	

 زيارة موقع العمل من قبل اللجنة التفتيشية المختصة. 	

 إعداد تقرير عن اصابة العامل، وتحديد الجهة المقصرة لغرض اتخاذ االجراءات الالزمة. 	

التحقيق في شكوى عامل:2. 

سحب استمارة خاصة من شعبة االعالم ومألها. 	

 رفــع االســتمارة اىل المديــر العــام ثــم احالتهــا اىل قســم التفتيــش لغــرض اجــراء التحقيــق مــن  	

قبل اللجنة التفتيشية المختصة.

حســب تقريــر اللجنــة تتــم امــا التســوية او االحالــة اىل المحاكــم بعــد موافقــة الوزيــر، او حفــظ  	

الشكوى في بعض االحيان.  

غلق المشاريع :3. 

اوال : الشركات بانواعها

تقديم طلب معنون للوزير لغرض غلق المشروع. 	

تقديــم قــرار التصفيــة الصــادر مــن مســجل الشــركات مــع الحســابات الختاميــة )مــن تاريــخ اخر  	

زيارة وما قبل التصفية وتحت التصفية والتصفية النهائية(.

اخــذ تعهــد مــن صاحــب العمــل بمنــح العمــال كافــة مســتحقاتهم بعــد اســتحصال موافقــة  	

الوزير.

ارفاق عقود العمل للعمال. 	

ثانيا: المعامل بانواعه

تقديم طلب معنون للوزير يطلب فيه غلق المشروع. 	

تقديم كتاب صادر من وزارة الصناعة )التنمية الصناعية( بالغاء االجازة. 	

اخــذ تعهــد مــن صاحــب العمــل بمنــح العمــال كافــة مســتحقاتهم بعــد اســتحصال موافقــة  	

الوزير وتطبيق احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان االجتماعي .
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ارفاق عقود العمل للعمال. 	

ارفاق الحسابات الختامية للمشروع. 	

ثالثا : باقي المشاريع التي لديها اجازة صحية :

يتم ارفاق كتاب من وزارة الصحة يتضمن )الغاء االجازة( وحفظ االضبارة . 	

باالضافة اىل ما سبق اعاله. 	

نظرة عامة عىل واقع جهاز التفتيش 

يبلــغ عــدد المفتشــين وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة )131( مفتشــا، لــم نتمكــن مــن الحصــول عــىل 

تفاصيــل اخــرى بهــذ الشــان، وال يوجــد جهــات متخصصــة بتدريــب المفتشــين، وانمــا تتــم عمليــة التدريــب مــن 

خــالل برامــج تعقدهــا الــوزارة مــن خــالل قســم التفتيــش، وتتــراوح مــدة التدريــب )2-10( أيــام، وال يوجــد منهــاج او 

مــدة محــددة منصــوص عليهــا بالتعليمــات للتدريــب، اال انــه وغالبــا مــا تكــون مواضيــع التدريــب تتعلــق وتــدور 

حــول احــكام قانــون العمــل، كان هنــاك نظــام لتفتيــش العمــل )النظــام رقــم 2 لســنة 1987(، اال انــه الغــي بصــدرو 

قانــون العمــل الجديــد ولــم يتــم اصــدار نظــام جديــد، وبرغــم ان القانــون اشــتمل عــىل العديــد مــن التفصيــالت 

ــط  ــل خط ــال مث ــبيل المث ــىل س ــة ع ــور المتعلق ــض االم ــن بع ــال م ــه خ ــل، اال ان ــش العم ــاز تفتي ــة بجه الخاص

التفتيــش، تفاصيــل التدريــب الــالزم لتاهيــل المفتشــين، مؤهــالت المفتشــين، حوافــز او مكافــات التفتيــش، 

وغيرها من االمور التنظيمية.

ــة  ــات الجمهوري ــة محافظ ــش لتغطي ــاز التفتي ــة بجه ــوادر الخاص ــن الك ــد م ــة لمزي ــاك حاج ــدو ان هن ويب

ــي مــن عــدم متابعــة جيــدة مــن قبــل جهــاز  بشــكل فاعــل، والتركيــز عــىل شــروط وظــروف العمــل والتــي تعان

ــن  ــا باعــداد الســكان والعاملي ــات االحصــاءات والنشــاطات المســجلة، ومقارنته ــن مــن بيان التفتيــش كمــا تبي

والمؤشرات االحصائية لجمهورية العراق.

ايضــا بينــت المعلومــات القليلــة الــواردة مــن جهــاز التفتيــش ان معظــم المفتشــين الحالييــن بالــوزارة هــم 

مــن مــالك دائــرة الضمــان االجتماعــي ومنســبين للعمــل كمفتشــين وبعنــوان "معــاون قانونــي" وجــل عملهــم هــو 

التفتيــش عــىل تنفيــذ احــكام قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال )عمليــات التفتيــش عــىل الشــمول 

بالضمــان ووجــود رخــص عمــل لالجانــب( بــدال مــن التحقــق مــن  احــكام قانــون العمــل مــن شــروط وظــروف 

عمــل، كمــا ان هنــاك  دوران ســريع وتنقــالت لجهــاز التفتيــش وهــذا يؤثــر عــىل الكفــاءة وعمليــة نقــل الخبــرات 

مــن االجيــال المختلفــة لجهــاز التفتيــش، وال يوجــد دليــل ارشــادي للتفتيــش، او اجــراءات عمــل معياريــة تســاعد 

المفتشــين بــاداء اعمالهــم بتماثــل وتناســق وكفــاءة، وال يوجــد تفتيــش مبنــي عــىل المخاطــر، انمــا يتــم التركيــز 

واقعيــا عــىل االعمــال والمشــاريع اعتمــادا عــىل المســح الجغرافــي الميدانــي، او بنــاَء عــىل طلبــات الزيــارة الــواردة 

مــن دائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي، او بنــاَء عــىل ضوابــط الترخيــص ومنــح االجــازات وإحالــة المقــاوالت 

مــن قبــل دوائــر الدولــة )عــدا وزارة الصحــة(، او بســبب شــكاوى العمــال واالخبــارات ، كمــا انــه ال يوجــد وصــف 

وظيفي محدد لمهنة المفتش او رتب وظيفية للمفتش، وال يوجد قواعد سلوك لتنظيم عمل المفتشين.

ــات  ــذار، او طلب ــه االن ــاذج توجي ــل نم ــه مث ــش الداء عمل ــتعملها المفت ــي يس ــض االدوات الت ــر بع تتوف

الحضــور لمراجعــة الدائــرة او مذكــرات التفتيــش والتــي تتضمــن عنــوان المشــروع واخــر زيــارة تفتيشــية تمــت لــه، 

ــق  ــش متاحــة الســتعمال المفتشــين، وهــي نظــام توثي ــات خاصــة بالتفتي ــدة بيان ــر حواســيب وقاع ــا تتوف كم

الكترونــي لتقاريــر التفتيــش مرتبــط مــع الضمــان االجتماعــي، مــن اهــم المخالفــات التــي تحــال اىل المحاكــم ) 

بعضها نتيجة التفتيش( الحاالت االتية:

عدم شمول العمال بالضمان. 	

عمل االجانب بدون رخصة عمل. 	

عرقلة عمل اللجنة التفتيشية. 	
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عدم منح مكافأة نهاية الخدمة. 	

غلق المشروع او تقليصه او تصفيته بدون موافقة وزير العمل. 	

فتح مكتب تشغيل قوى عاملة بدون رخصة عمل. 	

5 .5 .1  الية عمل اللجان ومخططات سير العمل

تركــز اللجــان التفتيشــية عــىل العديــد مــن االعمــال الجانبيــة المتعلقــة بالتفتيــش اكثــر ممــا تركــز عــىل 

ــان  ــا اللج ــوم به ــي تق ــوات الت ــل الخط ــح تسلس ــة توض ــكال التالي ــي، واالش ــي والعالج ــش الوقائ ــال التفتي اعم

التفتيشية كما تم اعدادها من قبل قسم التخطيط والمتابعة بالتعاون مع قسم التفتيش بالوزارة. 
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5 .5 .1 .1  الشمول الجديد للمشاريع

تبــدأ عمليــة الشــمول الجديــد بــورود كتــب رســمية اىل قســم التفتيــش او دائــرة التقاعــد، ويصــادق عليهــا 

رئيــس قســم التفتيــش، ويحولهــا اىل اللجنــة التفتيشــية المختصــة،  والتــي يفتــرض ان تقــوم بزيــارة تفتيشــية، 

ومــن ثــم باعــداد تقريــر يحــول اىل لجنــة  التدقيــق، التــي قــد توافــق او تبــدي مالحظاتهــا عــىل التقريــر، ويحــول 

بعــد التدقيــق اىل رئيــس قســم التفتيــش الــذي ايضــا لــه صالحيــات المصادقــة او االعادة بعــد ابــداء المالحظات، 

ــر  ــفة التقري ــم ارش ــا يت ــاب، كم ــات االحتس ــي لغاي ــان االجتماع ــد والضم ــرة التقاع ــول لدائ ــه يح ــد مصادقت وبع

الكترونيا وادخاله لقاعدة البيانات ، والشكل رقم )3-5( يوضح هذه االلية .

رسم توضيحي رقم  3.5  يبين الية الشمول الجديد ومنح رقم التسجيل

الكتب الواردة إىل دائرة التقاعد والضمان 

االجتماعي من الجهات ذات العالقة ويتم 

التأكد منها فى حاسبة الضمان اإلجتماعي

الكتب الواردة إىل قسم التفتيش من 

الجهات ذات العالقة

( الوزارة واقسامها )

مصادقة رئيس القسم لتحويلها

( الكتب إىل اللجنة المتخصصة )

لجنة التفتيش

المتخصصة

في حال وجود

مالحظات

في حال وجود

مالحظات

اعداد تقرير

التفتيش

لجنة

التدقيق

مصادقة رئيس القسم

أو الرديف

قاعدة

البيانات

االرشفة

االلكترونية

قرار أوراق التقرير

التفتيشي

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

لغرض االحتساب
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5 .5 .1 .2  اعداد تقارير تفتيشية لشمول مدبرات المنازل بقانون التقاعد والضمان االجتماعي

تبــدأ هــذه االجــراءات بمذكــرة مــن قســم االجانــب يقــوم رئيــس القســم بتحويلهــا اىل اللجنــة التفتيشــية 

ــة  ــر التفتيــش، وفــي حــال مصادقــة كل مــن لجن ــارة المشــروع واعــداد تقري المختصــة، التــي تقــوم بدورهــا بزي

التدقيــق ورئيــس القســم عليــه يعتبــر مــا جــاء فيــه كقــرار يحــول اىل دائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي واىل 

قســم االجانــب، كمــا يتــم ارشــفته الكترونيــا وادخالــه لقاعــدة البيانــات، واذا كان هنــاك مالحظــات لــدى كل مــن 

لجنــة التدقيــق او رئيــس قســم التفتيــش عــىل التقريــر يعــاد اىل اللجنــة لزيــارة المشــروع مــرة ثانيــة والتحقــق مــن 

مالحظاتهما، والشكل رقم )4-5( يبين هذه الخطوات.

 رسم توضيحي رقم 4.5  يوضح الية عمل اللجان التفتيشية العداد تقارير شمول مدبرات المنازل بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي

مذكرة من قسم االجانب

مدير القسم أو الرديف

لتحويل المذكرة

اللجنة

التفتيشية المختصة

زيارة المشروع واعداد

تقرير التفتيش

لجنة

التدقيق

في حال وجود

مالحظات

في حال وجود

مالحظات

مصادقة رئيس القسم

أو الرديف

قاعدة

البيانات

االرشفة

االلكترونية

قرار أوراق

التقرير التفتيشي

قسم

االجانب

دائرة التقاعد والضمان

االجتماعي
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5 .5 .1 .3  الية اللجان التفتيشية )انذار(

ــم  ــة، وتقدي ــود مخالف ــن وج ــق م ــروع والتحق ــية للمش ــة التفتيش ــارة اللجن ــاء زي ــوات اثن ــذه الخط ــدا ه تب

طلــب اســتحصال  موافقــة الوزيــر، حيــث تحــول اىل لجنــة تدقيــق الطلبــات والتقاريــر، التــي تحولهــا بدورهــا اىل 

رئيــس قســم  التفتيــش للمصادقــة، ومــن ثــم يتــم اســتحصال موافقــة الوزيــر وفــق كتــاب موقــع مــن قبــل مديــر 

ــذار مــن قبــل اللجنــة التفتيشــية وفــي حــال امتثــال صاحــب  ــرة، ويجــري ابــالغ صاحــب العمــل باالن عــام الدائ

العمــل يســوى االمــر، امــا اذا لــم يمتثــل فيتــم تحويــل صاحــب العمــل اىل المحكمــة العماليــة، والشــكل التالــي 

يبين هذه الخطوات.

رسم توضيحي رقم 5.5 يبين خطوت اجراءات توجيه االنذار من قبل لجنة التفتيش لصاحب عمل

اللجنة التفتيشية اثناء الزيارة التفتيشية 

وجود مخالفة - تقدم اللجنة التفتيشية 

طلب استحصال موافقة السيد الوزير 

عىل انذار المشروع

لجنة تدقيق

الطلبات والتقارير

مصادقة رئيس القسم

أو الرديف

استحصال موافقة السيد الوزير وفق 

كتاب موقع من قبل مدير عام الدائرة

تبليغ صاحب العمل باالنذار من قبل 

اللجنة التفتيشية

في حالة عدم امتثال صاحب العمل 

االحالة إىل المحكمة العمالية

فى حالة امتثال

صاحب العمل
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5 .5 .1 .4  الية اللجان التفتيشية )انذار( تبليغ الشمول الجديد بالضمان االجتماعي

ــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي، وفــق كتــاب رســمي  تبــدا االجــراءات باســتالم قــرار الشــمول مــن دائ

يحــول اىل لجنــة التفتيــش المختصــة، والتــي تقــوم بزيــارة المشــروع، وتســليم القــرار لصاحــب المشــروع 

ومصادقتــه عــىل النســخة الثانيــة مــن القــرار، وتحــول هــذه النســخة مــن اللجنــة لرئيــس قســم التفتيــش الــذي 

يصــادق عليهــا، ومــن ثــم تفــرز نســخ التبليــغ، وترســل النســخة المصــادق عليهــا مــن قبــل صاحــب العمــل اىل 

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي، كما تدخل في قاعدة البيانات، وكما هو واضح بالشكل التالي.

رسم توضيحي رقم  6.5  يبين الية عمل اللجان التفتيشية بحالة )انذار( تبليغ الشمول الجديد بالضمان االجتماعي

قاعدة البيانات

( استمارة الحاسبة )

استالم قرار الشمول من دائرة التقاعد 

والضمان االجتماعي وفق كتاب رسمي

زيارة المشروع وتسليم قرار الشمول إىل 

صاحب المشروع ومصادقة النسخة 

الثانية من قرار الشمول

تقديم نسخة قرار الشمول مصدقة من 

قبل صاحب العمل

مصادقة من قبل رئيس القسم

أو الرديف

اللجنة التفتيشية

المختصة

فرز نسخ تبليغ

الشمول

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

(نسخة مصادقة عليها من قبل صاحب 

العمل )
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5 .5 .1 .5  الية تقرير )متابعة للمشاريع المضمونة(

ــوم  ــي، يق ــان االجتماع ــد والضم ــرة التقاع ــن دائ ــية واردة م ــارة تفتيش ــب زي ــرة طل ــراءات بمذك ــدأ االج تب

رئيــس القســم بتحويلهــا اىل اللجنــة التفتيشــية المختصــة ،التــي تقــوم بزيــارة المشــروع واعــداد التقرير التفتيشــي 

وتمريــره للجنــة التدقيــق، ومــن ثــم يصــادق رئيــس قســم التفتيــش عليــه، ويتــم فــرز اوراق التقريــر التفتيشــي 

وتحويلهــا لدائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي لغــرض االحتســاب، كمــا يتــم ارشــفة التقريــر الكترونيــا وادخالــه 

فــي قاعــدة البيانــات، ويمكــن اعــادة التقريــر للجنــة لغايــة اعــادة الزيــارة التفتيشــية اذا وردت اي مالحظــات مــن 

قبــل لجنــة تدقيــق االجــور او مــن قبــل رئيــس قســم التفتيــش حــول تقريــر اللجنــة، والشــكل التالــي يبيــن هــذه 

الخطوات متسلسلة.

رسم توضيحي رقم 7.5 يوضح خطوات عملية اصدار تقرير متابعة للمشاريع المضمونة 

مذكرة طلب زيارة تفتيشية واردة من دائرة 

التقاعد والضمان اإلجتماعي

زيارة المشروع واعداد التقرير التفتيشي 

من قبل اللجنة التفتيشية

لجنة

تدقيق االجور

في حال وجود

مالحظات

رئيس القسم أوالرديف لتحويل الطلب 

إىل اللجنة التفتيشية المختصة

مصادقة من قبل رئيس القسم

أو الرديف

في حال وجود

مالحظات

قاعدة البيانات

( استمارة الحاسبة )

فرز اوراق التقرير

التفتيشي

االرشفة االلكترونية

( نسخة من تقرير االحصاء )

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي لغرض 

االحتساب وحسب النسخة االصلية
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5 .5 .1 .6  الية عمل )طلب الحضور(

اذا طلبــت اللجنــة التفتيشــية حضــور صاحــب العمــل وراجــع صاحــب العمــل اللجنــة، يتــم اكمــال 

المستمســكات المتعلقــة بتقريــر التفتيــش الناقصــة، كمــا يتــم اعــداد التقريــر التفتيشــي ســواء كان تقريــر متابعــة 

او شــمول واغــالق الملــف، امــا اذا لــم يراجــع صاحــب العمــل فيتــم تقديــم اســتحصال موافقــة الوزيــر عــىل انــذار، 

ويتــم تحويلــه للجنــة التدقيــق، ومــن ثــم يحــول لمصادقــة رئيــس القســم عــىل االنــذار، كمــا يصــادق عليــه الوزيــر 

ويتــم تســليمه اىل صاحــب العمــل، وهنــا اذاراجــع صاحــب العمــل اللجنــة وامتثــل لالجــراءات يتــم اعــداد تقريــر 

ــي  ــة الشــكل التال ــه اىل المحكمــة العمالي ــم احالت ــم يمتثــل صاحــب العمــل فتت التفتيــش للمشــروع، امــا اذا ل

يبين هذه الخطوات.

رسم توضيحي رقم 8.5 يبين الية طلب حضور صاحب العمل لمراجعة اللجنة التفتيشية

اللجنة التفتيشية تقدم طلب حضور 

لصاحب العمل

فى حالة عدم امتثال صاحب العمل احالة 

إىل محكمة العمل

فى حالة االمتثال للقانون اعداد تقرير 

تفتيش للمشروع

في حال وجود

مالحظات

تقديم طلب استحصال موافقة السيد 

الوزير عىل انذار صاحب العمل المخالف

عدم مراجعة

صاحب العمل للدائرة

الية اعداد التقرير التفتيشي المتابعة او 

الشمول وحسب الصيغة السابقة

اكمال كافة المستمسكات المتعلقة 

بالتقرير

مراجعة صاحب العمل للدائر

يسلم اىل

صاحب العمل

مصادقة

السيد الوزير

مصادقة رئيس القسم او الرديف عىل 

توجيه انذار
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5 .5 .1 .7  الية عمل شكوى من قبل عامل 

يتــم مــلء اســتمارة خاصــة مــن قســم االعــالم، وتقــدم للمديــر الــذي يحيلهــا اىل مديــر قســم التفتيــش، 

ــارة تفتيشــية للمشــروع للتحقــق  والــذي يجيبهــا ويحولهــا للجنــة التفتيشــية المختصــة، التــي تقــوم بدورهــا بزي

مــن موضــوع الشــكوى، وامــا ان يتــم تســويتها، او ان يتــم تحويلهــا اىل المحكمــة بعــد اســتحصال موافقــة الوزيــر، 

وتخضــع هــذه االجــراءات لمطالعــة رئيــس القســم لبيــان الــرأي، وكذلــك تمــرر اىل لجنــة التدقيــق حيــث تعــاد 

لرئيــس القســم وفــي حــال وجــود اي مالحظــات مــن قبــل اي منهمــا، ويمكــن اعادتهــا للجنــة التفتيشــية، وفــي 

حــال عــدم وجــود مالحظــات يتــم فرزهــا وحفظهــا، كمــا يتــم ارشــفتها الكترونيــا وادخالهــا فــي قاعــدة البيانــات، 

والشكل التالي يبين هذه خطوات سير هذه االجراءات.

رسم توضيحي رقم 9.5 يبين الية العمل لشكوى مقدمة من قبل عامل

ملء استمارة من قسم االعالم

مدير قسم التفتيش

اجابة الشكوي من قبل رئيس القسم

أو الرديف

في حال وجود

مالحظات

في حال وجود

مالحظات

تسويةاحالة للمحكمة

قاعدة البياناتاالرشفة االلكترونية

قدم الشكوى للمدير العام

لغرض احالتها إىل قسم التفتيش

اللجنة التفتيشية

المختصة

لجنة

التدقيق

زيارة لموقع المشروعات

لغرض التحقيق

مطالعة لمدير القسم لغرض بيان الراى 

فى حال عدم اتخاذ اي اجراء

رئيس

القسم أو الرديف

مرحلة الفرز لغرض الحفظ االجتماعي 

لغرض االحتساب

في حالة االحالة

لمحكمة العمل

مكتب الوزير

الستحصال الموافقة
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5 .5 .1 .8  الية احالة المحكمة

وتبــدأ هــذه الخطــوات بتحويــل المذكــرة الــواردة مــن قســم التشــغيل والقــروض او مكتــب الوزيــر، او مــن 

قســم االجانــب اىل مديــر القســم الــذي يحولهــا للجنــة المختصــة لبيــان واقــع الحــال، حيــث تقــوم اللجنــة باعــداد 

ــم  ــه، ومــن ث ــة علي ــر، ويمــرر لرئيــس القســم للمصادق ــق التقاري ــة تدقي ــة اىل المحكمــة يحــول للجن ــر احال تقري

ــدة  ــا للوح ــذي يحوله ــم ال ــاد اىل ادارة القس ــر، وتع ــة الوزي ــتحصال موافق ــم اس ــا يت ــة ، وبعده ــدة القانوني للوح

القانونيــة، والتــي ترســل طلــب االحالــة اىل المحكمــة، وفــي حــال وجــود مالحظــات عــىل تقريــر االحالــة مــن قبــل 

ــة  ــوات مبين ــه، والخط ــر ب ــادة النظ ــة الع ــة المختص ــر للجن ــادة التقري ــن اع ــق يمك ــة التدقي ــم او لجن ــر القس مدي

بالرسم التالي.

رسم توضيحي رقم 10.5 يبين خطوات تسلسل الية االحالة للمحكمة 

مدير القسم اوالرديف

مذكرة من قسم التشغيل

والقروض أومكتب الوزير

في حال وجود

مالحظات

في حال وجود

مالحظات

في حال وجود

مالحظات

اعداد تقرير احالة لمحكمة العمل

اللجنة المختصة

مذكرة من قسم االجانب

لجنة تدقيق التقارير

مصادقة مدير القسم أوالرديف

الوحدة القانونية

استحصال موافقة الوزير

الوحدة القانونيةادارة القسم

طلب احالة من دائرة

التشغيل إىل محكمة العمل
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ــارات التفتيشــية التــي تمــت مــن قبــل قســم التفتيــش لالعــوام 2019-2020، فالجــداول  امــا بالنســبة للزي

ــم  ــب واه ــت بالترتي ــي تم ــية الت ــارات التفتيش ــداد الزي ــن اع ــام )1-5(، )2-5(، )3-5( تبي ــة ذات االرق ــة التالي الثالث

ــن  ــام  يمك ــداول واالرق ــذه الج ــن  به ــية . وبالتمع ــارات التفتيش ــذه الزي ــرى له ــل اخ ــن تفاصي ــا تبي ــا، كم نتائجه

اســتنتاج ان عمليــة التفتيــش تركــز عــىل شــمول العمال بالضمان بشــكل رئيســي، وان عــدد المشــاريع المضمونة 

ــال  ــدد العم ــب )4949، 4733، 3963(، وان ع ــت بالترتي ــث بلغ ــنوات 2018-2019-2020 حي ــص بالس ــدة تتناق الجدي

ــدد  ــام ع ــا ان ارق ــغ ) 32072، 38563،45157(. كم ــث بل ــنوات حي ــب الس ــس ترتي ــد بنف ــدد تزاي ــن الج المضموني

عمالــة االحــداث المضبوطــة بلغــت لالعــوام 2018-2020 بالترتيــب لمــا دون ســن 15 عامــا، )0(، )230( و)142(، ولالعمــار 

ما بين 15-18 عاما هي )0(، )485(، )463(.

ــة  ــة وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــات العمــل المســجلة فــي العــراق حســب احصائي بالنســبة الصاب

فقــد بلغــت لنفــس الســنوات 2018-2020 وبالترتيــب )4(، )18(، )20( اصابــة ، كمــا بلغــت عــدد الوفيــات بلــغ لنفــس 

االعــوام )2(، )10(، )14( وهــي محتســبة مــن ضمــن االصابــات التــي وقعــت )بمعنــى انــه فــي العــام 2020 مثــال وقعــت 

)20( اصابة عمل ادات اىل )14( وفاة.

ــل االرشــادي  ــا الدلي ــه حيــث اصــدرت بعــض المنشــورات منه ــة والتوجي ــة بامــور التوعي وتقــوم المديري

النظمــة العمــل الدلخليــة النموذجيــة الموجــه الصحــاب المشــاريع فــي العــام )2018(، والــذي يتضمــن التوجيهــات 

القانونيــة بافضــل الســبل لاللتــزم باحــكام القانــون وخاصــة فــي مجــال االجــازات الســنوية والخاصــة، االجــر ومقدار 

اجــر العمــل االضافــي، التزامــات العمــال وقواعــد انضبــاط العمــال، ســاعات فتــح المشــروع وســاعات العمــل 

واالستراحات واجراءات الصحة والسالمة المهنية.
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وحســب بيانــات الــوزارة وباعــادة تحليــل اعــداد الزيــارات التفتيشــية حســب النشــاط االقتصــادي 

والمحافظــة خــالل العــام 2020 فقــد تــم القيــام بزيارات تفتيشــية لعــدد )17,811( مشــروعا مــن المشــاريع بمحافظات 

العــراق المختلفــة ، )باســتثناء محافظــات اقليــم كوردســتان(، كان اكثــر هــذه الزيــارات لقطــاع خدمــات المجتمــع 

بمــا نســبته )37%( مــن مجمــوع الزيــارات الكليــة، واقلهــا فــي قطــاع التعديــن بمــا نســبته )0.4%( ، بالنســبة 

للمحافظــات كانــت اكثــر الزيــارات لمشــاريع محافظــة بغــداد بمــا نســبته )21.1%(، واقلهــا فــي محافظــة ميســان 

بما نسبته )2.5%(، وكما هو مبين بالجدول رقم )5-4( .
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جدول رقم  4.5 يبين توزيع المشاريع المفتشة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة  خالل سنة 2020
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ــال  ــه )263,277( عام ــغ بمجموع ــد بل ــة فق ــة المختلف ــات االقتصادي ــي القطاع ــال ف ــدد العم ــبة لع وبالنس

وعاملــة كمــا هــو مبيــن بالجــدول رقــم )5-5(، وتشــكل نســبة العامليــن الذكــور )90.6%( واالنــاث )9.4%( مــن مجمــوع 

العامليــن، والذيــن يتوزعــون عــىل مختلــف المحافظــات حيــث يشــكل العمــال فــي بغــداد مــا نســبته )36.4%( مــن 

ــي، وتشــكل  ــى )1.1%( مــن المجمــوع الكل ــي محافظــة المثن ــغ نســبتهم ف ــن تبل ــي حي ــي، ف مجمــوع العمــال الكل

االنــاث العامــالت فــي محافظــة بغــداد مــا نســبته )77%( مــن المجمــوع الكلــي للعامــالت االنــاث فــي العــراق، فــي 

حيــن تبلــغ نســبة االنــاث العامــالت فــي محافظــة ميســان فقــط )0.4%( مــن المجمــوع الكلــي لالنــاث العامــالت. 

ــاع  ــي القط ــن ف ــكل العاملي ــث يش ــي، حي ــط والتعاون ــاص والمختل ــاع الخ ــىل القط ــن ع ــؤالء العاملي ــوزع ه ويت

الخــاص مــا نســبته )97.3%( مــن مجمــوع العامليــن الكلــي، فــي حيــن ان نســبة العامليــن فــي القطــاع المختلــط 

والتعاونــي تبلــغ )2.5%( و )2.0%( بالترتيــب. وتشــكل نســبة االنــاث العامــالت فــي القطــاع الخــاص مــا نســبته )%8.5(، 

وفي القطاع المختلط والتعاوني ما نسبته )0.8%( و )0.1%( بالترتيب من مجموع العاملين العام.
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جدول رقم  5.5 عدد العمال موزعين حسب المحافظة والقطاع والنوع االجتماعي لعام 2020 لغاية ٣0/2021/4
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5 .6  االقسام االخرى في الدائرة ذات العالقة بقسم التفتيش فهي:

قسم الموارد البشرية

يتوىل القسم المهام االتية :

ــرة وتنظيــم الســجالت الخاصــة بهــا ومتابعــة تحديثهــا واعــداد  أ ـ اعــداد المــالكات الوظيفيــة للدائ

ومتابعة سجالت الموظفين .

ب ـ تطبيق قوانين الخدمة والمالك والتقاعد واالنضباط واالنظمة والقرارات الصادرة بموجبها .

جـــ ـ اصــدار االوامــر االداريــة المنظمــة لشــؤون الموظفيــن والعامليــن باالجــور اليوميــة والمحاليــن 

اىل التقاعد .

د ـ تنظيــم االضابيــر الشــخصية لمنتســبي الدائــرة، ومتابعــة حركتهــا والحفــاظ عــىل وثائقهــا 

واالوليات الخاصة بها .

هـ ـ اعداد االوامر االدارية الخاصة بالترشيح للدورات والندوات واالنفكاك والمباشرة .

ويمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ

أ ـ المالك .

ب ـ الخدمة .

جـ ـ التقاعد .

د ـ التدريب . 

اقسام التشغيل في المحافظات

تتوىل اقسام التشغيل في المحافظات المهام اآلتية:

أ ـ اســتقبال العاطليــن عــن العمــل وتســجيلهم عــن طريــق مــلء أســتمارة خاصــة بذلــك وإدخالهــا 

في قاعدة البيانات.

ب ـ إيجاد فرص العمل في القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني .

جـ ـ مراقبة دوام الموظفين .

د ـ تمثيل الدائرة أمام المحاكم .

هـ ـ االشتراك باللجان التحقيقية .

و ـ إدخال وتدقيق بيانات العاطلين عن العمل وتحديثها .

ز ـ إدخال المتقدمين لبرامج القروض الميسرة في قاعدة البيانات .

ح ـ منح القروض الميسرة للعاطلين عن العمل .

ط ـ اجراء التفتيش بواسطة لجان التفتيش .

ي ـ مراقبة ومتابعة اصحاب العمل في المشاريع في القطاعات الخاص والتعاوني والمختلط .

ك ـ متابعة عمالة االطفال في المشاريع التي تقوم بتفتيشها .

لـ  مراقبــة تطبيــق المشــاريع لقانــون الخدمــات الصناعيــة رقــم )30( لســنة 2000 والتعليمــات الصادرة 

في شأنه م ـ تزويد الدائرة بالخطة السنوية الخاصة بالقسم ومتابعة تنفيذها .
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وتمارس اقسام التشغيل في المحافظات مهامها من خالل الشعب اآلتية :ـ

أ ـ التسجيل .

ب ـ االدارية .

جـ ـ القانونية .

د ـ الحسابات .

هـ ـ الحاسبة .

و ـ القروض .

ز ـ التدقيق الداخلي .

ح ـ التفتيش .

ط ـ الخدمات الصناعية .

ي ـ التخطيط .

5 .7  المحافظات غير المنتظمة في اقليم 

تتوىل مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم المهام اآلتية 50: 

أ ـ المـــشاركة فــي اعــداد الخطــة الســنوية والخطــط االســتراتيجية للــوزارة بالتنســيق مــع اقســام دوائــر 

الوزارة في المحافظة . 

ب ـ المشــاركة فــي الــدورات والنــدوات وورش العمــل الخاصــة بتطويــر كفــاءة المــالكات العاملــة فــي 

اقسام دوائر الوزارة في المحافظة في مجال العمل والشأن االجتماعي .

جــــ  إعــداد التقاريــر الفصليــة والســنوية لمتغيــرات القــوى العاملــة لموظفــي أقســام دوائــر الــوزارة فــي 

المحافظة.

د ـ المشــاركة فــي عضويــة اللجــان المركزيــة فــي الــوزارة، العــداد التقاريــر الخاصــة بتقويــم اداء اقســام 

دوائر الوزارة في المحافظة .

هــ  اعداد التقارير الدورية عن اعمال ونشاطات اقسام دوائر الوزارة في المحافظة .

ــه عالقــة  و ـ الحضــور الفاعــل مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة العاملــة فــي المحافظــة فــي كل مال

بعمل الوزارة.

ــب مــن  ــي تطل ــوزارة فــي المحافظــة الت ــر ال ــد المعلومــات الخاصــة بنشــاطات أقســام دوائ ز ـ توحي

الجهات العليا والوزارة.

حـ  تمثيل الوزارة أمام المحافظة ومجلس المحافظة في شأن إحتياجات ومتطلبات كل منهما .

طـ  االجابة عىل إستفسارات المواطنين في كل ماله عالقة بعمل الوزارة والدوائر التابعة لها .

الهيكل التنظيمي 

تتكون تشكيالت هذه المديريات في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من االقسام االتية : ـ

أوال ـ قسم إدارة الموارد البشرية .

ثانيا ـ قسم التخطيط والمتابعة .

ثالثا ـ قسم تقنية المعلومات .

رابعا ـ الشعبة القانونية .

خامسا ـ شعبة التطوير وجودة الخدمات .

50  تعليمات رقم )1( لسنة 2014 مهام وتقسيمات مديرية العمل والشؤون االجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم
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سادسا ـ شعبة شؤون المواطنين .

سابعا ـ شعبة اإلعالم .

ثامنا ـ شعبة الحسابات .

تاسعا ـ شعبة التدقيق والرقابة الداخلية .

عاشرا ـ شعبة السكرتارية والقلم السري .

اقليم كوردستان

ــم كوردســتان  ــة بالعمــل والضمــان االجتماعــي فــي اقلي ــات المعني ــة للمديري ــاكل التنظيمي ــف الهي تختل

عما سبق تفصيله في العراق، وفي ما يلي عرض سريع ألهم الهياكل التنظيمة ذات العالقة باالقليم.

ــوزارة  ــع ل ــي تتب ــان االجتماع ــل والضم ــة للعم ــة عام ــن مديري ــتان م ــم كوردس ــي اقلي ــة ف ــف الهيكلي تتال

ــات  ــن المحافظ ــة م ــي كل محافظ ــات ف ــالث مديري ــة ث ــة العام ــع للمديري ــة ، ويتب ــؤون االجتماعي ــل والش العم

الرئيسية لالقليم ) اربيل - السليمانية - دهوك( وهذه المديريات هي:

مديرية العمل  	

مديرية التدريب المهني 	

مديرية الضمان االجتماعي  	

ــي،  ــب مهن ــل وتدري ــة عم ــد مديري ــو يوج ــوران وزاخ ــان وس ــه رمي ــن ك ــكل م ــية ل ــدن الرئيس ــي الم وف

واالشكال التالية توضح الهياكل التنظيمية لكل ما سبق ذكره .

رسم توضيحي 11.5 يبين الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي باقليم كوردستان

المديرالعام

مديرية االدارة 

والذاتية

قسم

التدقيق

قسم

الحسابات

قسم التفتيش 

واالشتراكات

قسم الشؤون 

القانونية

قسم تكنولوجيا 

المعلومات

قسم التدريب 

المهني

قسم التقاعد 

والتعويض

قسم التخطيط 

والمتابعة

قسم

التشغيل

مجلس صندوق 

العمل والضمان 

والتقاعد

سكرتير

المجلس

سكرتير

معاون

المدير العام

شعبة المتابعة 

وسوف العمل

شعبة االحصاء 

والقوي العاملة

شعبة المخازن

شعبة الخدمات
شعبة االشراف 

التربوي المهني
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رسم توضيحي 12.5 يبين الهيكل التنظيمي لمديرية العمل باقليم كوردستان

المدير

شعبة

الخدمات

شعبة

الحسابات

شعبة

المخزن

شعبة العمال 

المحليين

شعبة تفتيش 

العمل

شعبة تكنولوجيا 

المعلومات 

واالحصاء

شعبة االدارة 

والذاتية

شعبة الشؤون 

القانونية

شعبة

التدقيق

شعبة الصحة 

والسالمة المهنية

شعبة العمال 

االجانب

شعبة خدمات ما 

بعد البيع

معاون المدير

رسم توضيحي 13.5 يبين الهيكل التنظيمي لمديرية التدريب المهني  باقليم كوردستان

المدير

شعبة

الخدمات

شعبة االدارة 

والذاتية

شعبة

المخزن

شعبة

التدقيق

شعبة

الحسابات

شعبة الشؤون 

االنونية

شعبة تكنولوجيا 

المعلومات 

واالحصاء

شعبة التدريب 

المهني للوش

شعبة تصميم 

المناهج

مساعد المدير

رسم توضيحي 14.5 يبين الهيكل التنظيمي لمديرية الضمان االجتماعي للعمال في اقليم كوردستان 

المدير

شعبة االدارة 

والذاتية

شعبة

الخدمات

شعبة

الحسابات

شعبة التدقيق 

والتعويض

شعبة

التدقيق

شعبة

اإلجراءات

شعبة تكنولوجيا 

المعلومات

شعبة الشؤون 

القانونية

شعبة التدقيق 

واالحصاء

شعبة

المخزن

شعبة

الملفات

شعبة

الصندوق

شعبة

التفتيش

شعبة حساب 

األشتراكات

شعبة

سوران

مساعد المدير

رســم توضيحــي 15.5 يبيــن الهيــكل التنظيمــي لمديريــة العمــل والتدريــب المهنــي فــي كل مــن مــدن كــه 

رميان – سوران وزاخو باالقليم

المدير

شعبة االدارة 

والذاتية

شعبة

الخدمات

شعبة

الحسابات

شعبة االصحة 

والسالمة المهنية

شعبة

التدقيق

شعبة تصميم 

المناهج

شعبة الشؤون 

القانونية

شعبة التدريب 

المهني للورش

شعبة

المخزن

شعبة تكنولوجيا 

المعلومات 

واالحصاء

معاون المدير

وحســب مــا ورد بالهيــاكل التنظيميــة الســابقة؛ يوجــد ضمن تشــكيالت مديرية الضمــان االجتماعــي للعمال 

باقليــم كوردســتان/ أربيــل شــعبة التفتيــش والتــي تقــوم بمهــام تطبيــق قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي، 51 

51  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية / مديرية الضمان االجتماعي للعمال - اربيل
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ــان  ــل والضم ــون العم ــة قان ــاص باهمي ــاع الخ ــي القط ــون ف ــن يعمل ــال الذي ــال والعم ــاب االعم ــة اصح وتوعي

االجتماعــي ومميزاتــه، وبــذل الجهــود لشــمول اكبــر عــدد مــن العمــال فــي الضمــان االجتماعــي لضمــان حقوقهــم، 

باالضافــة اىل متابعــة شــكاوي العمــال المقدمــة والمتعلقــة بحقوقهــم، وتعمــل المديريــة عــىل تنفيذ احــكام كل من 

قانــون العمــل وقانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي، والتعليمات الصــادرة مــن وزارة العمل والشــؤون االجتماعية، 

ــة والتعليمــات  ــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــة ل ــس االدارة التابع ــل مجل ــرارات الصــادرة مــن قب ــك الق وكذل

والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وتعمــل المديريــة بالتعــاون مــع الجهــات االخــرى ذات العالقــة مثــل وزارة الصحــة ، ووزارة التجــارة، ووزارة 

ــي العمــال  العــدل مــن خــالل محكمــة العمــل، ومــن خــالل لجــان تفتيــش مشــتركة يشــارك بهــا كل مــن ممثل

واصحاب العمل )غرفة التجارة(.

وكمــا هــي مهــام تفتيــش العمــل عمومــا يقــوم مفتشــو مديريــة عمــل اربيــل بالزيــارات الميدانيــة وتفتيــش 

المشــاريع، وتاميــن انفــاذ احــكام القوانيــن الســارية باالقليــم، وتوجيــه اصحــاب العمــل والعمــال لاللتــزام باالحــكام 

القانونيــة، وتلقــي ومتابعــة الشــكاوى العماليــة، ويتقاطــع عمــل المديريــة مــع عمــل مديريــات كل مــن الضمــان 

ــة  ــا مــن حمل ــة العمــل )13( موظف ــي مديري ــدد موظف ــغ ع ــم، ويبل ــة باالقلي ــب المهني ــة التدري ــي ومديري االجتماع

شــهادات الدبلــوم او البكالوريــوس، مــن الذكــور واالنــاث والذيــن يتــم اشــراكهم بــدورة تدريبيــة تعدهــا وزارة العمــل 

والشــؤون االجتماعيــة لتأهيلهــم العمــال التفتيــش، وقــد تلقــى الــكادر التفتيشــي دورة تدريبيــة واحــدة فــي العــام 

2020 فــي مجــال االحــكام المتعلقــة بتفتيــش العمــل مدتهــا )5( أيــام، كمــا تلقــى دورة تدريبــة مدتهــا )4( ايــام عنوانهــا 

"العمــال والصحــة المهنيــة" فــي العــام 2018، وتضمنــت شــرح الحــكام قانــون العمــل الســاري، علمــا بانــه ال يوجــد 

جهــة مختصــة لتدريــب المفتشــين ويتــم تدريــب المفتشــين بعــض االحيــان مــن خــالل اعــداد دورات تدريبيــة مــن 

قبل المنظمات بالتعاون مع وزارة العمل والمديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي .

يتــم التفتيــش مــن خــالل اللجــان التفتيشــية والتــي تقــوم بوضــع خطــة ســنوية اعتمــادا عــىل متغيــرات 

الســوق مــن اعــداد المشــاريع، واعــداد العمــال، وتكــون األولويــة للشــكاوي والتحقيــق فــي اصابــات العمــل. وال 

تتوفــر للجــان ســوى نمــاذج التفتيــش كاســتمارة المخالفــة او االنــذار؛ حيــث ال تتوفــر ايــة اجهــزة او قواعــد بيانــات، 

كمــا ال يوجــد دور للنقابــات العماليــة بعمليــة التفتيــش، وتكــون االجــراءات المتاحــة للجنــة التفتيــش توجيــه االنــذار 

األولــي او النهائــي لصاحــب العمــل، مــع تحديــد المــدة الزمنيــة المحــددة لتصويــب االوضــاع، او احالــة المخالف اىل 

محكمة العمل 52.    

  ومــن خــالل تقريــر زيــارة مديريــة العمــل  ومقابلــة مجموعــة مــن موظفيهــا53، فقــد تبيــن ان لجنــة تفتيــش 

العمــل ال تقــوم بايــة نشــاطات فــي مجــال اختصاصهــا وان اعمــال التفتيــش تتــم مــن قبــل لجنــة تفتيــش العمــل 

ــن )10(  ــعبة م ــون كادر الش ــة يتك ــة المهني ــالمة والصح ــعبة الس ــبة لش ــي، وبالنس ــان االجتماع ــة الضم ــي مديري ف

اشــخاص يتــم اختيــار ثالثــة منهــم او اكثــر لتكويــن لجنــة صحــة وســالمة مهنيــة، كمــا يتــم تشــكيل لجنــة مــن كل 

مــن كادر شــعبة العمــال االجانــب، وشــعبة العمــال المحلييــن )االســتقصاء والمتابعــة(، علما بــان جميع هــذه اللجان 

تخلــو مــن ممثلــي اتحــاد نقابــات العمــال، او ممثلــي اصحــاب العمــل. وتعانــي هــذه اللجــان مــن نقــص فــي الكوادر 

واالجهزة كما انها بحاجة اىل تدريب لتحسين االداء، واصدار تعليمات لتفعيل لجنة تفتيش العمل .

وبلغ عدد المفتشين بالمديرية )8( اشخاص لم تتوفر معلومات بشان توزيعهم او مؤهالتهم او جنسهم.

ــت كان،  ــي اي وق ــة ف ــروع بحري ــع المش ــارة موق ــين زي ــة المفتش ــن صالحي ــراق تتضم ــي الع ــو ف ــا ه وكم

وتســجيل العمــال المتواجيــن فــي المشــروع مهمــا كان عددهــم، كمــا يمكــن للجنــة توجيه انــذار الصحاب المشــاريع 

ــة  ــون اىل المحكم ــة للقان ــاريع المخالف ــل المش ــي، وتحوي ــان االجتماع ــل والضم ــي العم ــون قانون ــن ال يطبق الذي

حســب التشــريعات الســارية، وتتــم عمليــات التفتيــش مــن خــالل متابعــة المشــاريع المضمونــة ويكــون التفتيــش 

منفــرد او جماعــي مــع ممثــل نقابــة العمــل وغرفــة التجــارة )نظريــا(، كمــا يمكــن ان يكــون التفتيــش صباحــي او 

مســائي ، ويكــون تفتيــش لمتابعــة شــكوى محــددة او خــاص بمشــروع معيــن ،ويمكــن للجنــة ان تقــوم بتوجيــه 

االنذار االولي او النهائي او التحويل لمحكمة العمل.

52  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة الوصحة المهنية / مديرية عمل اربيل

53  تقرير زيارة مديرية عمل اربيل  بتاريخ 2021/7/7 
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وقــد تبيــن بزيــارة مديريــة الضمــان االجتماعــي ان اللجــان التفتيشــية تعانــي مــن نقــص فــي اعــداد كوادرها 

ــر وغيرهمــا وانهــا  ــذ كالســيارات وأجهــزة الكمبيوت ــات،، ونقــص فــي وســائل التنفي ــوادر النقاب ــدى ك والســيما ل

ايضــا بحاجــة ملحــة إىل فتــح دورات تدريبيــة لدعــم عمليــة التفتيــش وأدائهــا عــىل وجــه أفضــل، علمــا بــان عــدد 

لجــان التفتيــش فــي المديريــة هــي ســبع لجــان وعــدد ممثلــي الضمــان بهــا ســبع اشــخاص، غيــر انــه ببعــض 

ــة اىل  ــان باالضاف ــل اللج ــة عم ــىل قانوني ــر ع ــا يؤث ــان مم ــن باللج ــركاء االجتماعيي ــل الش ــم تمثي ــان ال يت االحي

التسبب بتاخير اعمالها 54.

نشاطات شعب تقتيش العمل 

ــارات  ــراء الزي ــات باج ــن والتعليم ــددة بالقواني ــا المح ــم بواجباته ــل  باالقلي ــش العم ــعب تفتي ــوم ش تق

التفتيشــية والتحقــق مــن تنفيــذ التشــريعات المتعلقــة بهــا، ومــن ذلــك التحقــق مــن العمــال االجانــب العامليــن 

ــن  ــداد العاملي ــن اع ــي يبي ــدول التال ــم، والج ــة لعمله ــات الالزم ــح والموافق ــىل التصاري ــم ع ــم وحصوله باالقلي

االجانب القادمين لالقليم من خالل وزارة العمل والشؤون االجتماعية باقليم كوردستان.

جدول رقم   6.5 يبين أعداد العاملين االجانب القادمين من خالل وزرة العمل والشؤون االجتماعية باالقليم

السنة
االحصاء السنوي للعمال االجانب

المجموع

%عمال المشاريع%عمال خدمة البيوت

20183,337%89.0425%11.03,762

20196,358%93.2466%6.86,824

20203,681%99.87%0.23,688

42.263,591%57.826,804%36,787المجموع

وقــد تباينــت اعــداد الزيــارات التفتيشــية التــي قامــت بهــا لجــان التفتيــش المختلفــة باالقليــم تبعــا للجنــة 

ــغ  ــارات صفــر لبعــض اللجــان فــي بعــض الســنوات، بل ــة ؛ ففــي حيــن كانــت اعــداد الزي او المحافظــة والمدين

مجمــوع الزيــارات التفتيشــية للبعــض االخــر مــن اللجــان حوالــي )2209( زيــارات تفتيشــية وذلــك خــالل االعــوام 

)2018-202( كما هو مبين بالجداول الثالثة التالية .

54  تقرير زيارة مديرية الضمان االجتماعي اربيل 2021/7/8 .
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جدول رقم  7.5 يبين اعداد الزيارات التفتيشية للمشاريع باقليم كوردستان للعام 2018
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جدول رقم  8.5 يبين اعداد الزيارات التفتيشية للمشاريع باقليم كوردستان للعام 2019
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جدول رقم  9.5 يبين اعداد الزيارات التفتيشية للمشاريع باقليم كوردستان للعام 2020
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تقــوم ايضــا مديريــات التدريــب المهنيــة باالقليــم بزيــارات تفتيشــية للتاكــد مــن خدمــات مــا بعــد البيــع 

واالجازات المهنية للعاملين وتبين الجداول الثالث التالية هذه النشاطات لالعوام )2020-2018( 

جدول رقم  10.5 يبين نشاطات ما بعد البيع باقليم كوردستان للعام 2018 

النشاط / 

المحافظة او 

المدينة

سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل
المجموع 

الكلي

نشاط خدمات 

ما بعد البيع
5134191,00554215202,226

عدد زيارات 

خدمات ما بعد 

البيع

1239571083129

عدد االجازات  

المهنية / الول 

مرة 

391351003106

عدد االجازات 

المهنية /  تجديد
2251200039

عدد االجازات  

المهنية /الغاء 
1939681084148

جدول رقم  11.5 يبين نشاطات ا بعد البيع باقليم كوردستان للعام 2019

النشاط / 

المحافظة او 

المدينة

سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل
المجموع 

الكلي

نشاط خدمات 

ما بعد البيع
471664900159180432,417

عدد زيارات 

خدمات ما بعد 

البيع

355148363420224

عدد االجازات  

المهنية / الول 

مرة 

7533810230212

عدد االجازات 

المهنية /  تجديد
44122006082

عدد االجازات  

المهنية /الغاء 
384948303423222

جدول رقم  12.5 يبين نشاطات ا بعد البيع باقليم كوردستان للعام 2020

النشاط / 

المحافظة او 

المدينة

سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل
المجموع 

الكلي

نشاط خدمات 

ما بعد البيع
189446630469091,410

عدد زيارات 

خدمات ما بعد 

البيع

1156160182103
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عدد االجازات  

المهنية / الول 

مرة 

3432290431139

عدد االجازات 

المهنية /  تجديد
645012027

عدد االجازات  

المهنية /الغاء 
115785183102

كمــا تقــوم مديريــات العمــل والضمــان االجتماعــي بتوعيــة العمــال واالجابــة عــىل استفســاراتهم مــن خــالل 

االتصــال الهاتفــي او الحضــور الشــخصي او اجابــة الشــكاوي المقدمــة وتبيــن الجــداول التاليــة النشــاطات الخاصة 

بخط توعية العمال باالقليم للسنوات 2020-2018.

جدول رقم  1٣-5 يبين نشاط خط توعية العمال باقليم كوردستان للعام 2018 

سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل الموضوع
المجموع 

الكلي

استفسارات حول القوانين 

والتعليمات المتعلقة بالعمال
474210002497

ابالغ المديريات عىل 

المخالفات او اي حدث اخر
0000000

2000002الشكاوي بكل انواعها

موضوع خاص متعلق 

بالشخص المتصل الخذ 

المعلومات

34714000352

823224002851المجموع

جدول رقم  14.5 يبين نشاط خط توعية العمال باقليم كوردستان للعام 2019

اربيلالموضوع

ة
ماني

سلي
ال

حلبجةسورانزاخوكرمياندهوك
المجموع 

الكلي

استفسارات حول القوانين 

والتعليمات المتعلقة بالعمال
26193325270400

ابالغ المديريات عىل 

المخالفات او اي حدث اخر
47312100081

17874181640281الشكاوي بكل انواعها

موضوع خاص متعلق 

بالشخص المتصل الخذ 

المعلومات

40718883014191712

8933861357223011,474المجموع
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جدول رقم  15.5 يبين نشاط خط توعية العمال باقليم كوردستان للعام 2020

اربيلالموضوع

ة
ماني

سلي
ال

حلبجةسورانزاخوكرمياندهوك
المجموع 

الكلي

استفسارات حول القوانين 

والتعليمات المتعلقة بالعمال
37713862115120605

موضوع خاص متعلق بالشخص 

المتصل الخذ المعلومات
57515292413270863

4462392451180733الشكاوي بكل انواعها

عدد كتب المديرية العامة 

للضمان االجتماعي للعمال
54273000084

عدد كتب المديرية العامة 

لمديرية العمل
38252000065

عدد كتب المديرية العامة 

لمديرية التدريب المهني
00000000

1,49058118320294702,350المجموع

تقــوم لجــان التفتيــش بالتاكــد مــن قانونيــة اوضــاع العمــال االجــاب باالقليــم بحصولهــم عىل تصاريــح العمل 

الالزمــة، ويبيــن الجــدول التالــي رقــم )16-5( اعــداد العمــال المحلييــن واالجانــب واعــداد المشــاريع فــي محافظــات 

اقليم كوردستان .

جدول رقم  16.5 يبين عدد المشاريع والعمال المضمونين حسب النوع والجنس  حتى بداية سنة 2021 55

المحافظة

العمال االجانبالعمال المحليين

مجموع المشاريعمجموع العمال

اناثذكوراناثذكور

44,8603,3798,9002,02759,16612,446مديرية اربيل

31,4477,7522,26945941,92711,666مديرية السليمانية

12,6281,0711,0707114,8407,567مديرية دهوك

88,93512,20212,2392,557المجموع

115,93331,679

101,13714,796المجموع العام 

ــدة  ــاريع الجدي ــارات المش ــا زي ــا فيه ــة بم ــية الكلي ــارات التفتيش ــداد الزي ــي اع ــدول التال ــن الج ــا يبي كم

وزيــارات رفــع الشــمول )االخيرتيــن غيــر ممضمنتيــن  بالجــداول الســابقة ذات االرقــام )7-5، 8-5  ، 9-5(  واعــداد 

المشاريع المضمونة واعداد العاملين وتفاصيل اخرى لالعوام 2018-2020 القليم كوردستان.

جدول رقم  17.5 يبين عدد  الزيارات التفتيشية التي تمت وعدد المشاريع والعمال للسنوات 2020-2018

مجموع الزياراتالسنة
عدد المشاريع 

المضمونة

عدد العمال 

المضمونين
رفع الشمول

احالة اىل 

المحكمة

العمال 

المتروكين

201810,7961,6577,604415745,516

201912,9091,64012,339229816,922

20207,8191,53310,85651474,702

55  المديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي باقليم كوردستان
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ويقــوم بهــذه النشــاطات الخاصــة بتفتيــش العمــل والضمــان االجتماعــي باقليــم كوردســتان عــدد )26( موظفــا منهــم )3( 

من االناث فقط، ومنهم )23( يحملون 

درجــة البكالوريــوس، ويتوزعــوم عــىل المديريــة العامــة للضمــان االجتماعــي والعمــل ومديريــات الضمــان 

االجتماعي باربيل، السليمانية، دهوك باالضافة 

اىل كالر، وسوران. والجدول رقم )18-5( يبين تفاصيل هؤالء الموظفين.

جدول رقم  18.5 يبن أعداد موظفي مديرية الضمان االجتماعي والعمل باقليم كوردستان للعام 2021 56

المسمى الوظيفيالمؤهلمكان العمل

عدد الموظفين
طبيعة العمل 

بالتفتيش
المجموعانثىذكر

المديرية العامة للعمل والضمان 

االجتماعي
مفتش11معاون مدير عامبكالوريوس

مديرية الضمان االجتماعي اربيل

رئيس لجنة11مديربكالوريوس

رئيس لجنة77مفتشبكالوريوس

مديرية الضمان االجتماعي اربيل /

سوران
رئيس لجنة11مفتشبكالوريوس

مديرية الضمان االجتماعي 

السليمانية

رئيس لجنة22مفتشبكالوريوس

رئيس لجنة11مدير السليمانيةبكالوريوس

رئيس لجنة44مفتشبكالوريوس

مديرية الضمان االجتماعي 

السليمانية / كالر

رئيس لجنة11مفتشدبلوم

رئيس لجنة11مفتشغير محدد

مديرية الضمان االجتماعي دهوك

رئيس لجنة11مديربكالوريوس

رئيس لجنة11معاون مديربكالوريوس

رئيس لجنة33مفتشبكالوريوس

رئيس لجنة11مفتشبكالوريوس

رئيس لجنة11مفتشدبلوم

23326المجموع

نشاطات السالمة والصحة المهنية  باالقليم

امــا بالنســبة لنشــاطات الصحــة والســالمة المهنيــة باالقليــم فقــد كانــت ايضــا اعــداد الزيــارات متواضعــة، 

وقــد تــم تســجيل عــدد مــن اصابــات العمــل والوفيــات باالقليــم وهــي مبينــة بالجــداول الثالثــة التاليــة  لالعــوام 

2018-2020 بالترتيب.

جدول رقم  19.5  يبين نشاط الصحة والسالمة المهنية باقليم  كوردستان للعام 2018 

النشاط / المحافظة او 

المدينة
سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل

المجموع 

الكلي

751284460245110751,925عدد زيارات المشاريع

56  تقرير المديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي باقليم كوردستان
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1612812474411012855عدد التوصيات

41107013عدد اصابات العمل

عدد الوفيات جراء 

اصابات العمل
0220307

جدول رقم  20.5 يبين نشاط الصحة والسالمة المهنية باقليم  كوردستان للعام 2019

النشاط / المحافظة او 

المدينة
سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل

المجموع 

الكلي

8353404132101154922,405عدد زيارات المشاريع

2583601932111411957عدد التوصيات

0100001عدد اصابات العمل

عدد الوفيات جراء اصابات 

العمل
0400206

جدول رقم  21.5 يبين نشاط الصحة والسالمة المهنية باقليم  كوردستان للعام 2020

النشاط / المحافظة او 

المدينة
سورانزاخوكرمياندهوكالسليمانيةاربيل

المجموع 

الكلي

1571011601088529640عدد زيارات المشاريع

105101690851361عدد التوصيات

0020002عدد اصابات العمل

عدد الوفيات جراء 

اصابات العمل
0510006

ويقــوم بهــذه النشــاطات الخاصــة بالصحــة والســالمة المهنيــة فــي محافظــات اقليــم كوردســتان عــدد مــن 

ــا  ــم )36( موظف ــغ عدده ــث يبل ــم حي ــة باالقلي ــالمة المهني ــة والس ــعب الصح ــون بش ــن يعمل ــن الذي الموظفي

وموظفــة، منهــم )5(  مجــازون، وهــم مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة )البكالوريــوس والماجســتير( ، او الدبلــوم او 

ــوس فاعــىل )10( اشــخاص  ــة شــهادات البكالوري ــداد حمل ــغ اع ــدادي، وتبل ــك بمؤهــل متوســط او اع ــا دون ذل م

ــاء  ــل الفيزي ــة مث ــالمة المهني ــة والس ــة بالصح ــع ذات عالق ــم مواضي ــمل تخصصاته ــوع، وتش ــن المجم ــط م فق

والكيميــاء والبيولوجــي والتمريــض، واخــرى ليســت ذات عالقــة مثــل التربيــة واالدارة والمحاســبة وغيرهــا، وهؤالء 

الموظفيــن مــن الجنســين حيــث يبلــغ عــدد الذكــور منهــم )20( شــخصا مقابــل )16( مــن االنــاث، والجــدول رقــم 

)22-5( يبين تفاصيل موظفي الصحة والسالمة المهنية.

جدول رقم  22.5 يبين اعداد موظفي شعب الصحة والسالمة المهنية ومؤهالتهم وتخصصاتهم وجنسهم في 

محافظات ومدن اقليم كوردستان للعام 2021 57

التخصصاتالمؤهل العلميمكان العمل

العدد

اناثذكور

1ادارة اعمال بكالوريوسالمديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي

مديرية عمل اربيل

1كيمياءماجستير

31بيولوجي،كيمياء ، فيزياء، تربية اساسيةبكالوريوس

57  تقرير المديرية العامة للعمل والضمان االجتماعي باقليم كوردستان.
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31معاون طبي، مساح هندسيدبلوم

1 غير محدد

مديرية عمل السليمانية

21فيزياء، كيمياء، ادارةبكالوريوس

1تحليالت مرضية دبلوم

1غير محدد

مديرية عمل دهوك

21كمبيوتر،  غير محدددبلوم

1متوسط

مديرية العمل والتدريب المهني / سوران

1كيمياء، هندسةبكالوريوس

5تمريض ادارة صحية تحليالت مرضيةدبلوم

مديرية العمل والتدريب المهني / كرميان

32كهرباء محاسبة، تمريض، كمبيوتردبلوم

متوسط ، 

اعدادي
2مهني

مديرية العمل والتدريب المهني / زاخو

1اعدادياعدادي
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5 .9  المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

يعتبــر المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة حاليــا احــد مديريــات وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 

بموجــب احــكام المــادة )12( مــن قانــون وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )8( لســنة 2006، ويعمــل حاليــا 

ــه كان فــي العــام 1981 عندمــا تــم ضــم مديريــة  المركــز وفــق تعليمــات رقــم )12( لســنة 2017، اال ان اول انشــاء ل

ــوزارة  ــع ل ــرة الوقايــة الصحيــة فــي وزارة الصحــة مــع معهــد الســالمة المهنيــة التاب الصحــة المهنيــة التابعــة لدائ

ــة  ــي للصح ــز الوطن ــم المرك ــت اس ــا تح ــام 1971 مع ــي الع ــاؤه ف ــم انش ــذي ت ــة وال ــؤون االجتماعي ــل والش العم

والســالمة المهنيــة بموجــب القــرار رقــم 552 وتحديــدا بتاريــخ 1981/5/2، وتحــت تبعيــة وزارة الصحــة دائــرة الوقايــة 

الصحيــة، اال انــه فــي العــام 1997 تــم تغيــر ارتباطــه ليصبــح تابعــا لدائــرة حمايــة وتحســين البيئــة، وبتاريــخ 2004/1/3 

تــم تغييــر ارتباطــه بموجــب امــر ســلطة االئتــالف رقــم )44( حيــث تــم نقــل المركــز ومالكاتــه وموجوداتــه اىل قســم 

تابــع لدائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وفــي العــام 2006 وحســب قانــون 

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )8( تــم تحويلــه مــن قســم اىل مديريــة عامــة، حيــث يعمــل االن بموجــب 

تعليمــات رقــم )12( لســنة 2017 تعليمــات مهــام وتقســيمات المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة والتــي 

سبق الحديث عنها في فصل التشريعات.

الرؤية : 

ــارات  ــب واالستش ــات والتدري ــد للدراس ــز معتم ــا، ومرك ــن وطني ــة العاملي ــة لكاف ــل امن ــة عم ــر بيئ توفي

الفنية اقليميا.

الرسالة: 

نشــر ثقافــة الســالمة والصحــة المهنيــة فــي كافــة مواقــع العمــل واعطائهــا االولوية القصــوى فــي التطبيق، 

مــن اجــل توفيــر الحمايــة الالزمــة للعامليــن، والمكائــن والبنــى التحتيــة، وتاميــن بيئــة عمــل خاليــة مــن المخاطــر 

والملوثــات، والتعــاون مــع الشــركاء واربــاب العمــل والعمــال ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتذليــل العقبــات التي 

تواجــه اشــتراطات الســالمة والصحــة المهنيــة فــي بيئــة العمــل، مــن اجــل خلــق فــرص العمــل الالئــق واآلمــن، 

وتقليل حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية.
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الهدف : 

ــة،  ــة العمــل اىل مســتويات مقبول ــة فــي بيئ ــة العامليــن مــن خــالل التقليــل مــن المخاطــر المهني حماي

ــع  ــدف من ــل به ــة العم ــة بيئ ــين نوعي ــر، وتحس ــذه المخاط ــن ه ــة ع ــات الناجم ــراض والوفي ــل االم ــع وتقلي لمن

الحوادث واالمراض المهنية.

محاور العمل :

محور التخطيط ورسم السياسات 	

محور االستشارات 	

محور الرصد الطبي والفحوصات الطبية. 	

محور التوعية والتدريب. 	

محور المعلوماتية. 	

محور البحوث والدراسات. 	

 الهيكل التنظيمي للمركز الوطني 

ــور  ــة بام ــة المعني ــة الهام ــام الفني ــن االقس ــد م ــة العدي ــالمة المهني ــة والس ــي للصح ــز الوطن ــم المرك يض

السالمة والصحة المهنية ومن اهم االقسام الفنية ما يلي :

قسم الصحة المهنية  	

قسم السالمة المهنية 	

قسم المختبرات  	

قسم التوعية والتدريب 	

كما يضم بعض االقسام االدارية الداعمة مثل :

قسم الموارد البشرية  	

وقسم الشؤون القانونية  	

ويبين الشكل رقم )16-5( الهيكل التنظيمي المعتمد للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 
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رسم توضيحي رقم  16-5 يبين الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية وتشكيالته

قسم السالمة 

المهنية

شعبة تقويم بيئة 

العمل

شعبة السالمة 

والفحص

قسم التخطيط 

والمتابعة

شعبة التخطيط 

والدراسات

شعبة المتابعة 

وشؤون المحافظات

شعبة البيانات 

واالحصاء

قسم الموارد 

البشرية

شعبة الموظفين 

والتدريب

شعبة التوظيف 

والمالك والتقاعد

شعبة البيانات 

واالضايير الشخصية

قسم الخدمات 

االدارية

شعبة

الخدمات

شعبة الصادرة 

والواردة

شعبة

الدفاع المدني

قسم الشؤون 

القانونية

شعبة التحقيق 

والدعاوي

شعبة االستشارات 

القانونية والعقود 

والكفاالت

شعبة التحقيق 

والدعاوي

قسم التدقيق 

والرقبة الداخلية

شعبة

الرقابة

شعبة

التدقيق

قسم

المختبرات

شعبة التحليالت 

المرضية

شعبة السموم 

المهنية

قسم التوعية 

والتدريب

شعبة

التوعية

شعبة

التدريب

قسم الصحة 

المهنية

شعبة

الطب المهني

شعبة استشارات 

الصحة المهنية

قسم الشؤون 

المالية

شعبة الرواتب 

والمصروفات

شعبة السجالت 

والميزانية

شعبة

المخازن

قسم تقنية 

المعلومات

شعبة البرامجيات 

وصيانة الحاسوب

شعبة تقنية 

المعلومات 

والحوكمة

شعبة نظم 

المعلومات 

(GIS) الجغرافية

المدير العام

معاون المدير 

العام

شعبة سكرتارية 

المدير العام

معاون المدير 

العام

شعبة الصيانة 

واالنشاءات

شعبة العالقات 

العربية والدولية

شعبة االعالم 

واالتصال الحكومي

5 .9 .1  المهام الرئيسية ومهام االقسام في المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية

يمكن حصر اهم المهام الملقاة عىل عاتق المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية  كما يلي 58:

ــة . 1 ــؤون الصح ــذ ش ــان تنفي ــط وضم ــة ادارة وتخطي ــالمة المهني ــة و الس ــي للصح ــز الوطن ــوىل المرك يت

والســالمة المهنيــة عــىل المســتوى الوطنــي، وبمــا يضمــن توفيــر بيئة عمــل آمنة، ونشــر ثقافة الســالمة 

وحمايــة العامليــن مــن حــوادث واصابــات العمــل واالمــراض المهنيــة، مــن خــالل توفيــر اشــتراطات 

السالمة المهنية في مواقع العمل، وتحقيق تعاون اقليمي ودولي في هذا المجال .

اعــداد سياســة وطنيــة وتطويرهــا ومراجعتهــا بمــدد منتظمــة، بالتشــاور مــع اصحــاب العمــل والعمــال . 2

او منظماتهم االكثر تمثيال.

58  الفصل الثالث عشر )الصحة والسالمة المهنية ( ، قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 ،واستمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة 

المهنية - المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .
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ــالمة . 3 ــة و الس ــص الصح ــا يخ ــل، فيم ــكان العم ــي م ــئة ف ــة الناش ــر المهني ــم المخاط ــد وتقوي تحدي

المهنيــة، مــع اجــراء قياســات ملوثــات بيئــة العمــل، واخــذ نمــاذج مــن موقــع العمــل تتعلــق بالصحــة 

والسالمة المهنيتين .

مراقبــة العوامــل التــي تؤثــر عــىل صحــة وســالمة العمــال فــي بيئــة العمــل وممارســاته، بمــا فــي ذلــك . 4

المرافق الصحية واالشكاك واماكن المبيت التي يوفرها صاحب العمل .

تقديــم النصــح حــول تخطيــط و تنظيــم العمــل، بمــا فــي ذلــك تصميــم مــكان العمــل واختيــار االليــات . 5

والمعدات االخرى، والمواد المستعملة وصيانتها في العمل .

المشــاركة فــي تطويــر برامــج تحســين ممارســات العمــل، وفحــص وتقويم النواحــي الصحيــة للمعدات . 6

الجديدة.

تقديم النصح حول الصحة والسالمة المهنية، وبيئة العمل ومعدات الوقاية الشخصية .. 7

مراقبة صحة العمال واصابات العمل، واالمراض المهنية .. 8

تكييف العامل مع العمل .. 9

االسهام في اجراءات التاهيل المهني .. 10

التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة فــي توفيــر المعلومــات والتعليــم والتدريــب، فــي مجــاالت الصحــة . 11

والسالمة المهنية ودراسة عالقة العمال بالبيئة .

تنظيم التعامل مع حاالت الطوارئ واالسعاف االولية .. 12

المشاركة في تحليل حوادث واصابات العمل واالمراض المهنية ومعرفة اسبابها .. 13

البت في طلبات تغيير العمل .. 14

التنسيب بمنح مخصصات الخطورة المهنية للعاملين في القطاع العام. . 15

مهام االقسام الرئيسة 59

قسم الصحة المهنية -1

ويضم شعبيتن هما شعبة الطب المهني، وشعبة الفسلجة واالستشارات، ويتوىل المهام التالية :

أ- تشخيص االمراض المهنية ودراسة طبيعة انتشارها جغرافيا ومهنيا .

ب- تحديد طبيعة الخطورة والعدوى لكل مهنة من المهن .

جـ- تحديد مواصفات الفحوصات االبتدائية والدورية للعاملين المعرضين لمخاطر المهنة .

د- تحديــد لياقــة العامليــن للعمــل المنــاط بهــم، والتوصيــة بتغييــر طبيعــة عملهــم حســب الحالــة الصحيــة 

لهم .

هـ- اعداد قاعدة بيانات عن خدمات الصحة المهنية في مواقع العمل .

ــراض  ــك االم ــجيل تل ــج تس ــر برنام ــة، وتطوي ــراض المهني ــة لالم ــة الوطني ــث القائم ــة وتحدي و- مراجع

وتصنيفها واالخبار عنها.

ز- اعداد تقرير سنوي عن خدمات الصحة المهنية.

ح- اجراء الفحوصات الفسلجية لوظائف اجهزة الجسم.

قسم السالمة المهنية-2

ويضــم شــعبيتن همــا شــعبة تقويــم بيئــة العمــل، وشــعبة الســالمة والفحــص الهندســي، ويتــوىل القســم 

تنفيذ المهام التالية:

وضع ضوابط وشروط السالمة المهنية لقطاعات العمل كافة .أ. 

ــداء المشــورة الفنيــة فــي جوانــب الســالمة المهنيــة، فــي تحديــد مســتويات الملوثــات فــي بيئــة ب.  اب

59  تعليمات رقم )12( لسنة 2017 تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 



169 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

العمل لالنشطة كافة، باستخدام االجهزة الفنية .

منح الموافقات الالزمة لالنشطة االقتصادية ذات العالقة بالسالمة المهنية .ج. 

توفير فحوصات دورية للمراجل البخارية واوعية الضغط، والمصاعد والرافعات بانواعها .د. 

اعتمــاد آليــة وطنيــة لتخويــل المهندســين الراغبيــن باجــراء الفحوصــات الهندســية للمراجــل واوعيــة 	. 

ــة  ــي للصح ــز الوطن ــن المرك ــدة م ــالمة معتم ــهادة س ــاء ش ــات، واعط ــد والرافع ــط والمصاع الضغ

والسالمة المهنية .

اجراء الزيارات التنسيقية العضاء االرتباط في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .و. 

تبليغ توجيهات المركز المتعلقة بمتطلبات العمل والسالمة المهنية اىل الجهات المعنية .ز. 

تحديــد معاييــر ومؤشــرات التعــرض المهنــي لملوثــات بيئــة العمــل فــي مختلــف االنشــطة االقتصادية ح. 

.

قسم التوعية والتدريب -3

ويضم شعبة التوعية، وشعبة التدريب، ويتوىل تنفيذ المهام التالية :

ادارة وتنظيم عملية الترويج لثقافة السالمة المهنية، ونشر مفاهيمها .أ. 

اصدار المنشورات والملصقات واالشراف عىل االصدارات الخاصة بالصحة والسالمة المهنية .ب. 

ــالمة ج.  ــة والس ــم الصح ــر مفاهي ــان نش ــط لضم ــس وخط ــع اس ــب، ووض ــة التدري ــم عملي ادارة وتنظي

المهنية .

اعداد مدربين في مجال الصحة والسالمة المهنية .د. 

ــة 	.  ــب الخاص ــىل الجوان ــا ع ــات العلي ــات والدراس ــد والجامع ــة المعاه ــب طلب ــي تدري ــاهمة ف المس

بالصحــة والســالمة المهنيــة، وتدريــب اقســام المحافظــات بمــا يؤهلهــم للقيــام بنشــر ثقافــة الصحــة 

والسالمة المهنية، وتمكينهم من تنفيذ الندوات والدورات في مواقع العمل .

قسم المختبرات-4

ــام  ــه المه ــد الي ــات، وتعه ــموم والملوث ــعبة الس ــة، وش ــالت المرضي ــعبة التحلي ــا ش ــعبتين هم ــم ش ويض

التالية :

جراء الفحوصات الخاصة بالتحليالت المرضية للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية .أ. 

قيــاس تراكيــز الســموم المهنيــة فــي الســوائل واألنســجة البايولوجيــة للعامليــن، الناتجــة مــن تعــرض ب. 

العامل للملوثات وحسب االستشارة المقدمة من قسم الصحة المهنية .

قسم التخطيط والمتابعة-5

ويتوىل تنفيذ المهام التالية :

رســم السياســات واعــداد الخطــط بمــا يضمــن اهــداف عمــل المركــز، ونشــر ثقافــة الســالمة، وتوفيــر أ. 

شروط الصحة والسالمة المهنية لضمان سالمة العاملين من االصابات واالمراض المهنية

نشــر وتشــجيع الدراســات والبحــوث بالتنســيق مــع اقســام المركــز والمحافظــات ومؤسســات وزارة ب. 

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والــوزارات االخــرى ذات العالقــة بعمــل الصحــة والســالمة المهنيــة 

.

ــال ج.  ــي مج ــالكات ف ــب الم ــة تدري ــا ومتابع ــات العلي ــة والدراس ــرص التدريبي ــة اىل الف ــد الحاج تحدي

الصحة والسالمة المهنية.

اتخاذ االجراءات التنظيمية لعقد مؤتمرات وورش عمل ذات صلة بعمل المركز .د. 

متابعة تنفيذ سياسات وخطط المركز، وتقويم اداء االقسام وتشخيص المعوقات واالنحرافات .	. 

جمع وتبويب وتحليل البيانات االحصائية الخاصة بنشاطات الصحة والسالمة المهنية .و. 
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اعداد التقارير االحصائية عن المنجزات الشهرية والفصلية والسنوية .ز. 

متابعة نشاطات الصحة والسالمة المهنية، مع المحافظات وبالتنسيق مع اقسام المركز .ح. 

قسم الموارد البشرية-6

ويتوىل قسم الموارد البشرية المهام اآلتية:

تنفيذ وتطبيق قوانين الخدمة والمالك والتقاعد واالنضباط والقرارات واألنظمة .أ. 

تنظيــم الملفــات الشــخصية لمنتســبي المركــز وتشــكيالته، ومتابعــة إصــدار القــرارات واألوامــر اإلدارية ب. 

المتعلقة في شؤون الموظفين .

بناء قدرات الموظفين لتطويرها في مجال العمل .ج. 

شعبة العالقات العربية والدولية-7

تتوىل الشعبة ما يلي 

اتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بإعــداد برامــج التعــاون الفنــي مــع المنظمــات العربيــة والدوليــة واإلجابــة أ. 

عىل االستفسارات الواردة منها وكل ماله صلة باختصاص عمل المركز .

دراسة الوثائق واالتفاقيات وتقديم التوصيات في شأنها .ب. 

اإلعداد للمشاركة في المؤتمرات العربية والدوليةج. 

الخدمات التي يقدمها المركز الوطني 

ــي  ــز وف ــة، داخــل المرك ــة والفحوصــات المخبري ــة المهني ــم الخدمــات الطبي ــي بتقدي ــز الوطن ــوم المرك يق

اماكن العمل، برسوم رمزية ومن اهم الخدمات التي يقدمها ما يلي :

الخدمات الطبية المهنية

فحص سريري.أ. 

فحص كفاءة الرئة.ب. 

فحص كفاءة السمع .ج. 

فحص البصر.د. 

تخطيط قلب.	. 

فحص تقييم نفسي.و. 

فحص اللياقة البدنية.ز. 

فحص السونار.ح. 

فحص شعاعي.ط. 

الفحوصات المخبرية

فحص الهيموجلوبين. أ. 

فحص الدم ) كيمياء - حياتية(. ب. 

فحص االدرار العام. ج. 

فحص R.S.E بالدم .       د. 

فحص كريات الدم البيضاء .  	. 
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فحص السموم الصناعية .    و. 

باالضافة اىل منح البطاقة الصحية للعاملين، واجازة الصحة والسالمة المهنية )اجازة استمرار العمل(

ويتقاطــع تنفيــذ المهــام والواجبــات الموكلــة للمركــز الوطنــي مــع دوائــر وجهــات حكوميــة اخــرى مثــل وزارة 

الصحــة والبيئــة، ووزارة الداخليــة / مديريــة الدفــاع المدنــي .علمــا بــان لجــان التفتيــش تشــكل برئاســة موظــف 

مــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة بعنــوان مفتــش عمــل، وممثــل عــن كل مــن اصحــاب العمــل، والعمــال، 

ويرافــق اللجنــة ممثــل عــن المركــز الوطنــي فــي المشــاريع التــي تتطلــب ذلــك، اال انــه منــذ الحــاق أقســام المركــز 

الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة فــي المحافظــات اىل ادارة المحافظــات ال يلتحــق مفتشــي الصحة  والســالمة 

المهنية بلجان التفتيش في المحافظات باستثناء بغداد.

يتــم تعييــن المفتشــين بالمركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة بنفــس شــروط تعييــن المفتشــين 

بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة )شــرط الحصــول عــىل شــهادة جامعيــة اوليــة وناجحــا بــدورة تدريبيــة فــي 

قانــون العمــل، ويقــوم المركــز ايضــا باشــراك ممثليــه فــي لجــان التفتيــش بــدورة تدريبيــة فــي مجــال تفتيــش 

الصحــة والســالمة المهنيــة مدتهــا )3( ايــام تتنــاول مواضيــع قانــون العمــل ودورة مفتــش الســالمة فــي مواقــع 

ــتخدام  ــل واس ــة العم ــي بيئ ــا ف ــر وتقييمه ــد المخاط ــة، وتحدي ــات الطبي ــة والفحوص ــراض المهني ــل، االم العم

االجهزة.. 

انواع الزيارات التفتيشية 

تكون الزيارات التفتيشية التي ينفذها المركز، احد االنواع التالية 60 :

زيارات شاملة او عامة 1. 

وهــي الزيــارة االعتياديــة التــي يكــون التفتيــش فيهــا عــىل المشــروع شــامال وعامــا العمــل 

ــع  ــن جمي ــل م ــة العم ــص بيئ ــه لفح ــش الموج ــة التفتي ــالل الي ــن خ ــك م ــم ذل ــتراطاته، ويت واش

النواحي. 

زيارات تتبعيه 2. 

وهــي الزيــارة التــي تتبــع الزيــارة الســابقة )الشــاملة( للتأكــد مــن ازالــة المخالفــات التــي تــم تثبيتهــا 

سابقا.ً 

خاصة1. 

هــي الزيــارة التــي تتــم ألغــراض خاصــة مثــل التحقيــق فــي شــكوى محــددة، مثــل قضايــا التحقيــق 

ــغ  ــحب مبل ــة، س ــت الخدم ــجيل وتثبي ــة، تس ــة الخدم ــة نهاي ــب مكافئ ــل )طل ــة العام ــي خدم ف

ــة  ــتمارة خاص ــد اس ــك، وتوج ــر ذل ــل وغي ــات العم ــوادث واصاب ــد(، والح ــة للتقاع ــة، وإحال الخدم

ألغراض التحقيق بإصابات العمل.

وللجــان التفتيــش نفــس الصالحيــات التــي تــم النــص عليهــا ســابقا مــن الدخــول بحريــة الماكــن العمــل، 

والتفتيــش والتحقيــق واســتجواب االشــخاص، والحصــول عــىل المســتندات او الوثائــق، واخــذ العينــات، كمــا 

يمكنهــم توجيــه االنــذارات او التحويــل للمحكمــة بعــد موافقــة الوزيــر، علمــا بــان اعاقــة عمــل اللجنــة او منعهــا 

مــن الدخــول يترتــب عليــه عقوبــة هــي غرامــة ماليــة قدرهــا )100-500 الــف دينــار( او بالحبــس لمــدة ال تقــل عــن 

شهر. 

الكادر الفني 

ــي  ــا بجــدول يبيــن تخصــات ممثل ــز، واكتفــى  بتزويدن ــة بالمرك ــة العامل ــز بالكــوادر الفني ــا المرك ــم يزودن ل

المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في لجان التفتيش وكما هي واردة بالجدول رقم )5-23( 

60  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية - المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .
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جدول رقم  2٣.5 يبين تخصصات ممثلي المركز الوطني للصحة والسالمة المهني في لجان تفتيش العمل 

العددالتخصصالتسلسل

1تحليالت مرضية 1

2معاون طبي2

4مهندس3

3فيزيائي4

5كيميائي5

6بيولوجي6

2اداري7

1فني8

24المجموع

خطة العمل السنوية

ــرة العمــل والتدريــب المهنــي الخطــة الســنوية لتفتيــش العمــل مــن  بالنســبة للخطــة الســنوية تعــد دائ

ــوع وحجــم األنشــطة  ــق ن ــداد والمحافظــات وف ــي بغ ــش العمــل ف ــش العمــل وشــعب تفتي خــالل قســم تفتي

االقتصاديــة، وعــدد العمــال فــي كل محافظــة، ويتــم تحديــد أولويــة اخضــاع تلــك المواقــع لتفتيــش العمــل وفــق 

المؤشــرات انفــة الذكــر، حيــث يتــم وضــع الخطــة عــىل أســاس جغرافــي، ومــن ثــم ترســل مــع خطــة الدائــرة عــن 

ــرة التخطيــط والدراســات فــي  ــرة العمــل والتدريــب المهنــي اىل دائ طريــق قســم التخطيــط والمتابعــة فــي دائ

مقــر وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة لغــرض المصادقــة عليهــا، وبعــد المصادقــة ترســل اىل شــعب تفتيــش 

العمل في المحافظات، حيث يتوىل القسم متابعة تنفيذ خطة العمل. 

اصدارات المركز 

اصــدر المركــز نشــرة دوريــة للصحــة المهنيــة تحتــوي عــىل العديــد مــن المواضيــع التوعويــة والتخصصيــة 

فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة، حيــث اصــدر ثــالث أعــداد مــن هــذه النشــرة كان اخرهــا فــي العــام 2008، 

كمــا اصــدر مجموعــة مــن البوســترات التوعويــة فــي مواضيــع متنوعــة مثــل العمــل بامــان فــي االماكــن المرتفعة، 

الغاز القاتل كبريتيد الهيدروجين، وفيما يلي بعضا منها:
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شكل توضيحي 17.5  يبين بعض البوسترات التي انتجها المركز الوطني وعناوينها

االخطار الشائعة في المواقع االنشائية8 خطوات للعمل بامان باالماكن المرتفعة

االستخدام االمن للمواد الكيماويةتدابير السالمة من المخاطر الكهربائية
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الملوثات البيئيةاجراءات السالمة في المختبرات الكيماوية

ايضــا قــام المركــز باصــدار مجموعــة قيمــة مــن الكراســات والكتيبــات التوعويــة والمتخصصــة فــي مجاالت 

متعــددة مــن  مجــاالت الصحــة والســالمة المهنيــة عــىل الرغــم مــن ان معظــم هــذه االصــدارات قديمــة ويعــود 

للعقــد الســابق، فيمــا يلــي مجموعــة مــن هــذه االصــدارات مضمنــة بالجــدول رقــم )21-5(،  والتــي يمكــن الوصــول 

312=	ip&	g	p=po&s	g	P=	m	n?php.x		ni/qi.vog.	slom//:ptth اليها من خالل الرابط التالي

جدول رقم   24.5 يبين بعض اصدارات المركز الوطني 61

عنوان الكتيب او الكراسةالرقم

 اشتراطات الصحه والسالمه المهنية لمهن مختاره )58 مهنة مختلفة( 1

دليل الفحوصات الطبيه المهنية الواجب اجراؤها حسب طبيعة المخاطر المهنية )الجزء االول(2

المرشد في السالمه والصحة المنزلية3

السالمه في تداول الكازولين4

المخاطر الصحية المهنية في القطاع الزراعي5

الجمرة الخبيثة6

تدابير السالمه المهنية في العمل المكتبي7

كيف تحمي نفسك من إنفلونزا الطيور8

الدليل االسترشادي للتخفيف من االثار السلبيه لإليدز عىل مكان العمل والعاملين9

ارشادات الصحة والسالمه المهنية للعاملين في دور المسنين10

61  الموقع االلكتروني للمركز الوطني للصحة والسالمة المهنية / وزارة الشؤون االجتماعية والعمل . 
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 الحد من مخاطر السقوط واالنزالق11

المخاطر الصحية المهنية الناجمه عن العمل عىل اجهزة الحاسوب وكيفية الوقاية منها12

سلسله المخاطر الصحية المهنية واشتراطات السالمه في قطاع اعمال البناء واالنشاءات13

حمى المالطا14

انفلونزا الخنازير15

دليل استرشادي في االنفلونزا / انفلونزا الطيور16

كراس االنفلونزا الوبائية17

 المواد الكيمياوية وتاثيرها عىل الصحة18

 الجدول االول لتصنيف المواد المسرطنة19

الجدول الثاني لتصنيف المواد المسرطنة20

الجدول الثالث لتصنيف المواد المسرطنة21

 الجدول الرابع لتصنيف المواد المسرطنة22

 امن المعلومات23

القائمة الدولية لالمراض المهنية الصادرة بموجب توصية 194 عن ILO    لسنة  242002

25   ILO القائمة الدولية لالمراض المهنية المحدثة لعام 2010 والصادرة عن

دليل المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية لعام 262018

أرتفاع ضغط الدم بين الموظفين في بعض الوزارات في بغداد27

متطلبات السالمة المهنية في المواقع االنشائية28

ارتفاع ضغط الدم29

كراس نشاطات التوعية والتدريب30

 مراقبة الضوضاء السيطرة والوقاية31

ويعقــد المركــز العديــد مــن النشــاطات التوعويــة والتدريبيــة وفــي هــذا المجــال تــم فــي العــام2018 فقــد تــم 

عقــد )11( دورة تدريبيــة و)8( نــدوات توعويــة فــي مجــال الصحــة والســالمة المهنيــة اســتفاد منهمــا )413( مشــاركا 

كما هو مبين بالجدول رقم )5-22(.

امــا فــي العــام  2019 فقــد عقــد )11( دورة تدريبيــة و)4( دورات توعويــة، اســتفاد منهــا )222( و )139( مشــاركا 

عــىل الترتيــب، كمــا تــم تنظيــم تنظيــم عــدد مــن المحاضــرات وورش العمــل كان مجمــوع المســتفيدين مــن كل 

هــذه النشــاطات حوالــي )368( مشــاركا مــن الذكــور واالنــاث كمــا هــو واضــح فــي الجــدول رقــم )23-5(  ومــن اهــم 

مواضيع التدريبية ما يلي :

خزن وتداول ونقل المواد الكيمياوية والبايولوجية. 	

المخاطر المهنية في بيئة العمل. 	

الصحة والسالمة المهنية للقطاع النفطي. 	

الحوادث واالصابات في مواقع العمل. 	

ومن اهم مواضيع الندوات التوعوية :

ضغوطات العمل 	

تحليل وتقييم المخاطر وتأثيرها المباشر عىل صحة العاملين 	
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االمان الحيوي وتأثيره المباشر عىل صحة العاملين 	

االمن الكيمياوي وتأثيره عىل صحة العاملين 	

ــة  ــا، وطلب ــات العلي ــة الدراس ــاء، وطلب ــن االطب ــد م ــب العدي ــام بتدري ــس الع ــي نف ــز وف ــام المرك ــا ق كم

الكليــات والمعاهــد، حيــث اســتفاد مــن هــذه التدريبــات حوالــي )310( طالــب وطالبــة وكمــا هــو مبيــن بالجــدول 

رقم )5-24( 

جدول رقم  25.5  يبين بعض النشاطات التدريبية والتوعوية التي عقدها المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في العام 2018

عدد المشاركينالعددالنشاط

11290الدورات التدريبية في مجال الصحة والسالمة المهنية

8123الندوات التوعوية في الصحة والسالمة المهنية

19413المجموع

جدول رقم  26.5  يبين بعض النشاطات التدريبية والتوعوية التي عقدها المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في العام 2019

العددالنشاط

عدد المشاركين

المجموعاناثذكور

1116260222الدورات التدريبية في مجال الصحة والسالمة المهنية

410237139الندوات التوعوية في الصحة والسالمة المهنية

18412ورش العمل

1296147243تنظيم المحاضرات

1كراس

368248616المجموع

جدول رقم  27.5  يبين اعداد المتدربين حسب الجهات المستفيدة لعام 2019 

العدد  )ذكور واناث(الجهة المستفيدة من التدريب

8 أطباء وطبيباتأطباء البورد /المجلس العراقي لالختصاصات الطبية 

6 أطباء وطبيباتأطباء البورد /المجلس العربي لالختصاصات الصحية

1 طالبةطلبة الدراسات العليا

24 طالب وطالبةطلبة كلية التقنيات الصحية والطبية

109 طالب وطالبةطلبة المعهد الطبي التقني / الدراسات الصباحية

133 طالب وطالبةطلبة المعهد الطبي التقني / الدراسات المسائية

9 طالب وطالبةطلبة الكليات والمعاهد / التدريب الصيفي

20 طالب وطالبةزيارة علمية الغراض التدريب لطلبة معهد التدريب النفطي

310المجموع

ــة مــن  ــدا لتســجيل الحــوادث المهني ــي اعــداد نهجــا جدي ــز الوطن ــدأ قســم المعلومــات فــي المرك وقــد ب

خــالل شــعب الطــوارئ فــي المستشــفيات منــذ العــام 2012، وقــد زودنــا المركــز بعــدد مــن الجــداول االحصائيــة 

منها مايلي :



177 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

اعــداد االصابــات المهنيــة المســجلة فــي شــعب طــوارئ المستشــفيات الحكوميــة فــي المحافظــات عــدا 

اقليــم كوردســتان خــالل العــام 2018 )2939( اصابــة ، والعــام 2019 )3020( اصابــة وفــي العــام 2020 )424( اصابــة كــم 

ــات المســجلة عمومــا، او فــي الســنة  ــة عــدد االصاب ــن بالجــدول رقــم )28-5( ، ان انخفــاض او محدودي هــو مبي

االخيــرة يحتــاج اىل تفســير مــن قبــل المركــز ، فــي حيــن ان التفســير الــذي يتبــادر للذهــن هــو عــدم الشــمولية او 

الدقة او الموثوقية في تسجيل االصابات. 

جدول رقم  28.5 يبين اعداد االصابات المهنية المسجلة في العراق باستثناء اقليم كوردستان لالعوام 2020-2014 

العددالسنة 

20147147

20156358

20164966

20173098

20182939

20193020

2020424

وبالنســبة لالصابــات المهنيــة فــي العــام 2020 فقــد شــمل التقريــر بعــض التصنيفــات مثــل عــدد االصابــات 

حســب المحافظــة، فقــد بينــت  ان اعــداد االصابــات المســجلة فــي محافظــة بغــداد بلغــت )228( اصابــة وكانــت 

ــي  ــي ف ــات الكل ــدد االصاب ــوع ع ــة ، وكان مجم ــجلت)85( اصاب ــاىل وس ــة دي ــا محافظ ــات ، تاله ــىل المحافظ اع

العراق قد بلغ )424( اصابة ولم تسجل اية وفيات، والجدول رقم )25-3( يبين هذه التفاصيل.

جدول رقم  29.5 اعداد اصابات العمل المصنفة حسب نتيجة االصابة لعام 2020 والمبلغ عنها من قبل اصحاب العمل 

بموجب قانون الضمان االجتماعي رقم )٣9( لسنة 1971 62

المحافظة / نوع االصابة

المجموع

وفاةاصابة

0نينوى

81كركوك

85دياىل

26االنبار

228بغداد

0بابل

2كربالء 

0واسط

0صالح الدين

0النجف 

2الديوانية

62  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  -المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية .
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0المثنى

0ذي قار

0ميسان

0البصرة

دهوك

اربيل

سليمانية 

حلبجا

4240المجموع

ما عدا اقليم كوردستان

ــت  ــة حدث ــور فــي العــام 2020 نجــد ان )17( اصاب ــل الذك ــاث مقاب ــات المســجلة لالن ــة عــدد االصاب وبمقارن

لالنــاث العامــالت مقابــل )407( اصابــة حدثــت للذكــر اي بمــا نســبته 4% لالنــاث مــن مجمــوع االاصابــات وكمــا هــو 

مبين بالجدول التالي.

جدول رقم  ٣0.5 يبين اعداد االصابات المهنية المسجلة في العراق باستثناء اقليم لالناث مقابل الذكور  كوردستان 

في العام 2020

المجموعالذكور االناثالبند

17407424عدد االصابات 

496100النسبة المئوية  %

ــرة  ــل، و)20%( بالفت ــة للعم ــرة الصباحي ــات بالفت ــن االصاب ــت )78%( م ــد حدث ــز فق ــات المرك ــب بيان وحس

المســائية مــن العمــل، )و2%( بالفتــرة الليليــة،  وبالنظــر الســباب االصابــات المهنيــة نجــد ان )22%( منهــا حدثــت 

بســبب ســقوط وانــزالق االشــخاص ، وان )11%( منهــا حدثــت بســبب ادوات العمــل اليــدوي، وقــد بلغــت اعــىل 

اجــزء مــن الجســم التــي تعرضــت لالصابــة االطــراف العلويــة بمــا نســبته )42%( واصابــات الــراس )18%( واصابــات 

االطــراف الســفلية )24%( و)6%( اصابــات الصــدر والظهــر ، و)2%( الصابــات البطــن والرقبــة. وقــد توزعــت االصابــات 

حســب نــوع االصابــة الصابــات الجــروح بمــا نســبته )50%(، والرضــوض والخدوش بمــا نســبته)16%( وكذلك الكســور، 

اما اصابات الحروق فبلغت )6%(، والشلل بما نسبته )%2(. 

خطة عمل المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية للعام 2021

ــص  ــة، والفح ــة المهني ــور الصح ــي مح ــاور ه ــدة مح ــل ع ــام 2021 العم ــز للع ــل المرك ــة عم ــن خط تتضم

المختبــري، محــور الســالمة المهنيــة، محــور التخطيــط والمتابعــة، محــور تقنيــة المعلومــات، محــور العالقــات 

العربيــة والدوليــة، محــور التوعيــة والتدريــب، ومحــور االنشــطة التطوعيــة، والالفــت لالنتبــاه ان الخطــة ال تحتــوي 

عــىل نشــاطات خاصــة بالزيــارات التفتشــية المتعلقــة بالســالمة او الصحــة المهنيــة، كمــا انهــا تحتــوي عــىل بنــد 

اعــداد سياســة عامــة للصحــة والســالمة المهنيــة والتــي تضمنهــا القانــون رقــم )21( لســنة 2008 ، ممــا يوحــي بعــدم 

وجــود سياســة حتــى االن، والجــدول التالــي يبيــن تفاصيــل هــذه المحــاور ومؤشــرات االداء والقيمــة المســتهدفة 

وتفاصيل اخرى. 
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جدول رقم  ٣1.5 يبين خطة المركز الوطني للصحة والسالمة الهنية ومحاور عملها  للعام 2021
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تبويب احصائي

1-حوادث 

واصابات العمل 

لتحديد 

االسباب وتالفي 

تكرارها

2-شهادات 

الفحص 

الهندسي 

الدورية 

للمعدات 

الخطرة 

)المراجل 
البخارية، أوعية 

الضغط ، 

المصاعد 

الكهربائية ، 

والرافعات 

بكافة انواعها( 

بموجب تقارير 

الفحص الواردة 

من جميع 

االنشطة 

االقتصادية

4

تقرير 

شامل

4

تقرير شامل

اعداد تقرير 

بالمنجز

قسم السالمة تقرير سنوي

المهنية

شعبة 

المعلومات

اقسام 
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5 .10  دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال

وهــي إحــدى دوائــر وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وهــي مــن الدوائــر الممولــة ذاتيــا، وتعمــل عــىل 

تجســيد القيمــة االنســانية للعمــل باعتبــاره ركنــاً اساســياً فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، واعتبــاره 

حقــاً وواجبــاً وطنيــاً، وكذلــك تأميــن الضمــان االجتماعــي لجميــع العمــال المشــمولين لرفــع المســتوى المعاشــي 

للطبقــة العاملــة، بمــا يضمــن لهــم العيــش الرغيــد والحيــاة الكريمــة وذلــك عــن طريــق فــروع الضمــان المتمثلــة 

بـــ )الضمــان الصحــي، ضمــان اصابــات العمــل، ضمــان التقاعــد، ضمــان الخدمــات( وتتحقــق اهــداف الدائــرة عن 

طريق التنسيق والتعاون بين هذه الدائرة وشركائها االجتماعيين واصحاب المصالح  .

الرؤية : 

بناء ضمان اجتماعي شامل ومستدام لجميع العاملين في القطاع )المنظم وغيرالمنظم(.

الرسالة : 

ــع  ــجم م ــة وينس ــات ذات العالق ــع الجه ــراكة م ــىل الش ــم ع ــي قائ ــام تكامل ــق نظ ــوم بتطبي ــرة تق ان الدائ

احتياجات المؤمن عليهم ويسهم في تحقيق االمن االجتماعي والتنمية االقتصادية.

االهداف :

استدامة أموال الضمان االجتماعي.1. 

ــم 2.  ــاً لحمايته ــدة تأمين ــة جدي ــات عمالي ــمول فئ ــة لش ــرية والمالي ــوارد البش ــات والم ــخير االمكان تس

حاضــرا أو مســتقبالً بأســتخدام تقنيــات حديثــة، ونظــم شــبكية فاعلــة، وتوائــم مــع التجــارب الوطنيــة 

والدولية الرائدة في مجال الحماية االجتماعية  .
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تحديث اليات وأساليب العمل القسام الدائرة وفروعها في المحافظات  .3. 

تســخير االمكانــات لتعميــق الوعــي بأهميــة الضمــان االجتماعي بالنســبة لالفــراد والمجتمــع واالقتصاد 4. 

الوطني .

تفعيــل دور الشــركاء االجتماعييــن وتنســيق المســؤوليات معهــم فــي ضــوء الظــروف الوطنيــة 5. 

االستثنائية، ومعايير العمل الدولية والعربية، والتشريعات العمالية الوطنية.

توســيع مظلــة الضمــان االجتماعــي بالشــمول التدريجــي لعمــال القطــاع غيرالمنظم، وتطبيــق الضمان 6. 

االختياري للعاملين لحسابهم الخاص .

رفع مستوى الخدمة الصحية واالجتماعية والثقافية التي تقدمها الدائرة اىل المستفيدين .7. 

الهيكل التنظيمي 

يتكــون تشــكيل الهيــكل التنظيمــي لدائــرة التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال مــن حوالــي )15( قســما 

فنيــا واداريــا، باالضافــة اىل االقســام الموجــودة فــي المحافظــات والمرتبطــة بالمديــر العــام، باالضافــة اىل شــعبة 

ــب  ــم )18-5( ، الغري ــكل رق ــح بالش ــو واض ــا ه ــا كم ــام ايض ــر الع ــط بالمدي ــي ترتب ــة الت ــات العام ــالم والعالق االع

بالموضــوع انــه ضمــن الهيــكل التنظيمــي الكبيــر للدائــرة لــم نجــد اي جــزء مخصــص للتفتيــش عــىل المشــاريع، 

علمــا بانــه وكمــا ســبق مالحظتــه ان اقســام تفتيــش العمــل بدائــرة العمــل والتدريــب المهنــي يقــوم مفتشــوها 

بعمليــة التفتيــش عــىل المنشــات ومعظــم اعمالهــم تتعلــق بالشــمول وهــو مــن مهــام دائــرة التقاعــد والضمــان 

االجتماعي للعمال، كما ان معظم موظفي التفتيش هم منتدبون من هذه الدائرة.
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شكل توضيحي  5. 18  الهيكل التنظيمي لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
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التحديات التي تواجه الدائرة

ــة 1.  ــر، ألن انظم ــت الحاض ــي الوق ــاً ف ــكل عائق ــنة 1791 يش ــم )93( لس ــذ رق ــون الناف ــل بالقان أن العم

الضمــان االجتماعــي فــي العالــم طــرأت عليهــا تغييــرات كثيــرة لــذا اقتضــت الحاجــة اىل اعــداد قانــون 

جيــد يلبــي هــذِه التغيــرات، اال أن التوجــه العــام للحكومــة هــو توحيــد الصناديــق العــام والخــاص، ممــا 

تطلب أعداد مشروع قانون التأمينات االجتماعية وهو االن في طور التشريع.

ــة وال 2.  ــر امن ــل غي ــة عم ــل بيئ ــو يمث ــتمر، وه ــكل مس ــراق بش ــي الع ــم ف ــر المنظ ــاع غي ــم القط تعاظ

محمية، مما يتطلب حماية تشريعية للعاملين في هذا القطاع.

االزمــة الماليــة التــي يمــر بهــا العــراق بســبب تدنــي اســعار النفــط اثــر ســلباً عــىل ايــرادات صنــدوق 3. 

تقاعد وضمان العمال، الذي أثر عىل االستثمار وعدم الحصول عىل فرص عمل .

ضعف الوعي االعالمي والثقافي لدى المجتمع بأهمية الضمان االجتماعي .4. 

ــر بشــكل ســلبي عــىل 5.  ــه مــن تبعــات تؤث ــب علي ــع العمــل ممــا يترت ــي عــىل واق ــر الوضــع االمن تأثي

الدائرة.

استخدام االساليب القديمة في الشمول.6. 

ومــن البيانــات التــي وفرتهــا هــذه الدائــرة بعــض البيانــات التــي تخــص العمــال المضمونيــن والمتقاعديــن 

والتــي ســبق ذكرهــا فــي الجــداول ذات االرقــام ) 25-1، 26-1( ، حيــث تضمنــت ان عــدد العمــال المضمونيــن لعــام 

2018 كان )224,352( عامال ، وان عدد المتقاعدين لنفس العام كان )66,222( .

ــال  ــداد العم ــي اع ــا ف ــال م ــاك خل ــن ان هن ــرة تبي ــا الدائ ــي توفره ــات الت ــه البيان ــره ان ــدر ذك ــا يج ومم

المضمونيــن، حيــث ان اعدادهــم ال تتناســب اطالقــا مــع عــدد ســكان العــراق، كمــا ان اعــداد العمــال المتقاعديــن 

او الذيــن صرفــت لهــم مكافــات نهايــة الخدمــة اعــداد متواضعــة ايضــا ممــا يعنــي ان عمليــات الشــمول قــد ال 

تكــون فاعلــة، او ان هنــاك اســباب فــي ســوق العمــل تحــد مــن شــمولهم مثــل العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم 

مثال، او غير ذلك مما يحتاج اىل توضيحات.  
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6 .1  اتحاد الصناعات العراقي

تأســس اتحــاد الصناعــات العراقــي عــام 1956 كمنظمــة مهنيــة تنمويــة اقتصاديــة مســتقلة، وذلــك بموجب 

قانــون رقــم )52( الــذي شــرع بتاريــخ 1956/6/2، كهيئــة منظمــة تضــم أصحــاب الصناعــات العراقيــة )المســتثمرين 

فــي القطــاع الصناعــي(، ويضــم اإلتحــاد فــي عضويتــه مــا يقــارب مــن )300( منشــأة صناعيــة مرخــص لهــا مــن 

وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة .

أهداف االتحاد 63

ــتواه،  ــع مس ــين األداء ورف ــم، وتحس ــة مصالحه ــن ورعاي ــة والصناعيي ــة الصناع ــاد إىل خدم ــدف االتح يه

ومؤازرة االقتصاد الوطني.

كما يهدف إىل رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم.

ومن األهداف االساسية لالتحاد ما يلي:

العمل عىل رعاية الصناعة وخدمتها ورفع شأنها وتنمية قدراتها.1. 

القيــام بالدراســات واألبحــاث الفنيــة واالقتصاديــة، واإلحصائيــة وإصــدار النشــرات المتخصصــة لخدمــة 2. 

أعضائه.

إعداد الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية ألعضائه والعاملين في القطاع الصناعي.3. 

ــة 4.  ــه وتشــجيع العمال ــح أعضائ ــة مصال ــي والتقنــي، واالهتمــام برعاي العمــل عــىل رفــع المســتوى المهن

الوطنية.

التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات في دراسة التوصيات الهادفة إىل تدعيم الصناعة وازدهارها.5. 

التعاون مع االتحادات والجمعيات والهيئات المماثلة العربية والعالمية فيما يخص أهداف االتحاد.6. 

ــرات 7.  ــتراك بالمؤتم ــة، واالش ــة بالصناع ــا عالق ــي له ــك الت ــة، أو تل ــدوات الصناعي ــرات والن ــد المؤتم عق

والندوات ذات العالقة محلياً وعالمياً.

مهام االتحاد 64

تنظيــم اعمــال اربــاب العمــل وتوجيههــم نحــو تضميــن العمــال فــي الضمــان االجتماعــي، وزيــادة الوعــي 1. 

بما لهم وما عليهم.

تنظيم المشاريع المنظمة بقانون، والدفع باتجاه تنظيم المشاريع غير المنظمة بقانون داخل االتحاد.2. 

ــة، 3.  ــات ذات العالق ــن الجه ــا م ــة له ــد الحاج ــاريع، عن ــاب المش ــة بأصح ــات الخاص ــدة البيان ــر قاع توفي

وتتضمــن كافــة المشــاريع المتوســطة والصغيــرة والحرفية والمايكروية والشــركات المســاهمة والشــركات 

األخرى، كما يضاف لمهام االتحاد القطاع المختلط والتعاوني والجهات ذات العالقة.

توجيــه موظفــي االتحــاد فــي لجــان الشــراكة فــي الضمــان االجتماعــي، لغــرض اجــراء الكشــوفات عــىل 4. 

المشاريع الصناعية.

تزويــد الجهــات ذات العالقــة ببرامــج ودراســات عــن تطويــر اللجــان التــي ترتبــط مــع االتحــاد، فيمــا يخص 5. 

الضمان االجتماعي بشكل خاص والجهات التنفيذية الحكومية المرتبطة مع االتحاد بشكل عام.

تطويــر إمكانيــات الموظفيــن العامليــن فــي اللجــان، مــن خــالل وحــدات تدريــب داخــل االتحــاد او مــن 6. 

جهات أخرى خارج االتحاد لزيادة الوعي لدى العاملين في تلك اللجان.

/mo	.	iiq	ri//:ptth ، 63  الموقع االلكتروني التحاد الصناعات العراقي

64  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  - اتحاد الصناعات العراقي .
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اللجان 

يشــارك االتحــاد بالعديــد مــن اللجــان التــي تشــكلها وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مثــل اللجنــة العليــا 

لتخطيــط وتشــغيل القــوى العاملــة، لجنــة التشــاور الثالثــي، لجنــة انهــاء الخدمــة، لجنــة تحديــد الحــد األدنــى ألجــور 

العامل.

  كمــا يشــارك االتحــاد فــي لجــان العمــل الثالثيــة مــع مندوبــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، ونقابــات 

العمــال فــي عمليــات التفتيــش عــىل مشــاريع القطــاع الخــاص، ويتلقــى ممثلــي االتحــاد تدريبــات اجباريــة خاصــة 

"باالجــراءات المتخــذة فــي لجــان التفتيــش" مدتهــا اســبوع واحــد داخــل االتحــاد وتكــرر مرتيــن ســنويا، ويشــير االتحاد 

ان جميــع مخالفــات اربــاب االعمــال يتــم تســويتها رضائيــاً ،او التوجــه بهــا اىل محاكــم العمــل، وهــي قليلــة جــداً فيما 

يخص ارباب العمل، ولم تبين الوثائق المزودة من قبل االتحاد باية احصائيات بهذا المجال.

ويمثــل االتحــاد فــي اللجــان التفتيشــية الفرعيــة المرتبطــة بالضمــان االجتماعي مجموعة من رؤســاء االقســام 

بمختلف التخصصات من الذكور واالناث كما هو مبين بالجدول رقم )1-6(

جدول رقم  1.6 يبين بعض التفاصيل لممثلي اتحاد الصناعات العراقي في لجان التفتيش الثالثية 

العددالجنسالتخصصالدرجة العلميةالمسمى الوظيفيالرقم

1ذكرإدارةبكالوريوسرئيس قسم الدراسات1

1انثى محاسب بكالوريوسرئيس قسم الحسابات2

1ذكرإدارةبكالوريوسقسم الخدمات الصناعية3

1انثىإدارة واقتصادبكالوريوسقسم التدقيق4

1اثنىقانونبكالوريوسقسم القانونية5

1ذكرصحافةبكالوريوسقسم العالقات واالعالم 6

ــاب  ــاريع أصح ــل مش ــة داخ ــالمة المهني ــة والس ــر الصح ــق معايي ــىل تطبي ــدا ع ــاد جاه ــل االتح ــا يعم كم

ــان  ــاه الضم ــات اتج ــن واجب ــم م ــا عليه ــم وم ــا له ــال بم ــل والعم ــاب العم ــة ارب ــة اىل توعي ــل، باإلضاف العم

االجتماعــي، او االلتــزام بمواعيــد العمــل مــع اربــاب العمــل، كذلــك إلــزام اربــاب العمــل بحقــوق العامليــن لديهــم، 

ــش العمــل  ــي مجــال تفتي ــا ف ــورة او غيره ــة نشــاطات خاصــة باللجــان المذك ــق االتحــاد  اىل اي ــم تشــر وثائ ول

ــي  ــن ف ــد دروات للعاملي ــاد او عق ــل االتح ــن قبي ــة م ــة فردي ــاطات توعوي ــة، او نش ــالمة المهني ــة والس اوالصح

المنشــات الصناعيــة االعضــاء او غيرهــم، كمــا لــم تتوفــر ايــة بيانــات حــول وجــود ايــة اجهــزة او معــدات او ادوات 

تستعمل في هذه المجاالت من قبل االتحاد 65.

مقترحات االتحاد

ــورد  ــات والمالحظــات ن ــن المقترح ــددا م ــم ع ــن قبله ــأة م ــن خــالل االســتمارات المعب ــدى االتحــاد م اب

اهمها كما وردت:

حرية الشراكة الخاصة باالتحاد تكاد تكون معدومة في لجان التفتيش.. 1

التقارير التي توقع ال تمنح نسخة منها لممثل االتحاد، وان رأيه ال يؤخذ به في اللجان المشتركة.. 2

دور الشــركاء فيمــا بينهــم فــي مؤسســات التمثيــل امــام المحاكــم ال تتوفــر، لذلــك يتوجــب تمثيــل . 3

النقابــة فــي اتحــاد الصناعــات العراقــي وممثــل االتحــاد فــي النقابــة فــي حالــة إقامــة الشــكاوى عــىل 

العمال او تعرضهم ألي مسائلة او استجواب من خالل لجان التحقيق بحق المقصرين.

تعديل التوصيف اإلداري باألخص لجان التفتيش.. 4

65  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  - اتحاد الصناعات العراقي  .
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دور االبتزاز عىل ارباب العمل من قبل اللجان.. 5

الطلــب مــن المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة ارســال او تعزيــز للجــان التفتيــش وتوضــح مــا . 6

ألرباب العمل وما عليهم.

عجالت التنقل للتفتيش للجان تكون باتفاق اللجان المشتركة عىل تنفيذها.. 7

اعتماد قاعدة بيانات االتحاد العام قبل اجراء الكشف الموقعي ألصحاب العمل.. 8

التأكيد عىل دور صندوق الضمان االجتماعي الخاص بالجانب الصحي.. 9

عضو مجلس اإلدارة غير مخول بالتوقيع ما لم تعرض عىل المجلس.. 10

إقامة ورشات او دورات للعاملين من قبل االتحاد في مجال التفتيش والتوعية.. 11

ــه اللجــان مــن خــالل االتفــاق مســبقاً مــع . 12 ــرح ان يكــون عضــو مجلــس اإلدارة متخصــص بتوجي نقت

الشركاء الفعليين.

مــن حــق االتحــاد فــي لجــان التفتيــش غيــر المنظمــة بقانــون التوجيــه باالنتســاب لالتحــاد حتــى يأخــذ . 13

المشروع منحى سليم لإلجراءات الخاصة لتنظيم العمل لتلك المشاريع.

6 .2  االتحاد العام لنقابات العمال في العراق:

لــم يقــم االتحــاد بتزودينــا باســتمارة التقييــم او ايــة تقاريــر تبيــن حجــم االتحــاد واهدافــه ومهامــة وعضويتــه 

او نشــاطاته، واكتفــي بتزويدنــا ببعــض المعلومــات البســيطة بمــا يخــص التشــريعات الســارية 66، والتــي ســبق 

ذكرهــا فــي مواضــع متعــددة مــن الدراســة، كمــا اضــاف ان شــروط اختيــار االتحــاد العضائــه فــي لجــان التفتييــش 

الثالثية ، هو ما يلي :

من حملة شهادة القانون .- 

اجتياز دورة اعداد الغراض تفتيش العمل.- 

تدريب االعضاء في قسم التفتيش وباشراف الدائرة المختصة.- 

القسم القانوني اما وزير العمل .- 

ومن مقترحات االتحاد لتطوير نظام التفتيش :

حسن اختيار ممثلي لجان تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية .- 

التوزيع العادل للمشاريع عىل لجان التفتيش.- 

وضع معايير لتحفيز لجان تفتيش العمل عىل تغطية المشاريع.- 

رســن خارطــة لتوزيــع المشــاريع جغرافيــا وتثبيــت المشــاريع غيــر المنظمــة بهــدف شــمولها بتطبيــق - 

احكام تشريعات العمل.  

عقد مؤتمرات سنوية لتقييم نظام وبرنامج واليات ووسائل التفتيش في العراق.- 

ان يكــون النشــاط التفتيشــي الكترونيــا ومرتبــط بشــبكة االتصــاالت االلكترونيــة فــي الــوزارة والشــركاء - 

االجتماعيين. 

66  كتاب االتحاد رقم ح/86 تاريخ 2021/9/22 ردا عىل استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية.
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6 .3  االتحاد العام لنقابات عمال العراق 67

 لــم يزودنــا اتحــاد نقابــات عمــال العــراق بايــة بيانــات مــن خــالل االســتمارة التــي ارســلت لهــم لتعبأتهــا، 

ــا بايــة تقاريــر تبيــن تاريــخ االتحــاد  حيــث وردت فارغــة كمــا هــي باســتثناء اضافــة االســم، كمــا لــم يتــم تزويدن

وعضويتــه ونشــاطاته، ولــم نتمكــن مــن الحصــول عــىل ايــة معلومــات عــن االتحــاد ســواء التاســيس او االعضــاء 

او المهــام واالهــداف  او اللجــان والنشــاطات، وال يتوفــر موقــع الكترونــي لالتحــاد ســوى عــىل صفحــات التواصــل 

االجتماعي والتي خلت اال من بعض البيانات الصادرة عن االتحاد بالمناسبات المختلفة.

6 .4  اتحاد نقابات عمال كوردستان 68

يتشــكل الهيــكل التنظيمــي التحــاد نقابــات العمــال الكوردســتاني مــن مكتــب تنفيــذي ترتبــط بــه الفــروع 

ــروع فــي  ــة ف ــة اىل ثالث ــل، الســليمانية ودهــوك(، باالضاف ــروع فــي المحافظــات الرئيســة )اربي وعددهــا ســتة ف

مــدن حلبجــة وســوران وكــه رميــان، ويتشــكل الفــرع مــن مجموعــة مــن نقابــات العمــال فــي قطاعــات ومهــن 

محددة يتراوح عددها ما بين )5-8( قطاعات كما هي مبينة بالشكل التالي :

67  استمارة تقييم تفتيش العمل اولسالمة والصحة المهنية -  االتحاد العام لنقابات عمال العراق . 

68  استمارة  تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية - اتحاد عمال كوردستان )اربيل، دهول، السليمانية( / المكتب التنفيذي.
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رسم توضيحي 1.6 يبين الهيكل التنظيمي التحاد نقابات عمال اقليم كوردستان

فرع

كرميان

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال البناء 

واالخشاب

نقابة عمال

الخدمات

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة عمال الزراعة 

والمواد الغذائية

فرع

سوران

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال البناء 

واالخشاب

نقابة عمال

الخدمات

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة عمال الزراعة 

والمواد الغذائية

فرع

السليمانية

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال البناء 

واالخشاب

نقابة عمال

الخدمات

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة عمال الزراعة 

والمواد الغذائية

فرع

دهوك

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال البناء 

واالخشاب

نقابة عمال

الخدمات

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة العاملين في 

صياغة الذهب

نقابة عمال الزراعة 

والمواد الغذائية

فرع

اربيل

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال البناء 

واالخشاب

نقابة عمال

الخدمات

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة العاملين في 

صياغة الذهب

نقابة عمال الزراعة 

والمواد الغذائية

فرع

حلبجة

نقابة عمال النقل 

واالتصاالت

نقابة عمال الصناعية 

(الميكانيك)

نقابة عمال النفط 

والكهرباء

نقابة عمال

النسيج

نقابة عمال

الخدمات

المكتب التنفيذي 

التحاد نقابات عمال 

اقليم كوردستان

يقــوم االتحــاد بزيــارات ميدانيــة مــع لجــان التفتيــش للمشــاريع، وال يوجــد ممثــل لالتحــاد مــع لجنــة الصحة 

والســالمة المهنيــة فــي مديريــة عمــل اربيــل، ويهــدف االتحــاد مــن خــالل الزيــارات اىل شــمول اكبــر عــدد مــن 

ــة،  ــكام القانوني ــزام باالح ــال لاللت ــل والعم ــاب العم ــه اصح ــي، وتوجي ــان االجتماع ــون الضم ــكام قان ــال باح العم

حيث يتم من خالل التفتيش للتاكد من تنفيذ احكام كل من :

قانون العمل رقم )17( لسنة 7891 والتعليمات الصادرة بموجبه.- 

.قانون التقاعد والضمان االجتماعي رقم )93( لسنة 1791 وتعديالته.- 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي المعدل رقم )4( لسنة 2102 المصادق عليه من قبل برلمان كوردستان.- 

ويقــوم بهــذا العمــل كممثــل لالتحــاد عــدد اثنيــن مــن كــوادر االتحــاد فــي كل محافظــة مــن محافظــات 

االقليــم )اربيــل ، الســليمانية ودهــوك( وبمجمــوع ســتة ممثليــن، وهــم لديهــم خبــرة فــي هــذا المجــال، وقــد تــم 

تعيينهــم بصفــة مفتشــين لتمثيــل العمــال فــي لجــان التفتيــش، كمــا ان بعضــا منهــم لديهــم الصفــة النقابيــة،  

ــون العمــل، وال يوجــد تدريــب محــدد يشــترط النضمامهــم للجنــة علمــا بانهــم  ويســتمدوا صالحياتهــم مــن قان

بحاجــة اىل تدريــب لالطــالع عــىل االســلوب الحديــث للتفتيــش والمتبــع فــي الــدول االخــرى، وكذلــك اســلوب 

وطريقــة التفتيــش، وكيفيــة التعامــل مــع اصحــاب العمــل، علمــا ممثلــي االتحــاد المشــارين باللجــان التفتيشــية 

المشــتركة الســت ســابقة الذكــر لجــان تقــوم باعمــال التتفيــش بشــكل يومــي، وال تتوفــر لالتحــاد ايــة ادوات او 
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تجهيــزات او اجهــزة الســتخدام المفتشــين، كمــا ال تتوفــر لــدى االتحــاد ايــة احصائيــات عــن الزيــارات التفتيشــية 

او االجراءات المتبعة او الشكاوي العمالية او غيرها من البيانات.  

ويتــم اختيــار ممثلــي االتحــاد باللجــان التفتيشــية بشــكل ســنوي، والجــدول التالــي يبيــن تفاصيــل ممثلــي 

االتحاد باللجان التفتيشية للعام الحالي )2021( .

جدول رقم  2.6 يبين بعض التفاصيل الخاصة بمثثلي االتحاد بلجان التفتيش المشتركة باقليم كوردستان 

الصفةالدرجة العلمية

العدد

المجموعاناثذكور

123كادر نقابي + عضو لجنة تفتيشابتدائية

2-2كادر نقابي + عضو لجنة تفتيشاعدادية

1-1كادر نقابي + عضو لجنة تفتيشمتوسطة

6        المجموع

وقــد زودنــا المكتــب التنفيــذي التحــاد نقابــات عمــال كوردســتان، ببعــض الجــداول االحصائية التــي تتعلق 

باوضاع العمال والتفتيش واالصابات في االقليم وكما هي مبينة  بالجداول الثالثة التالية : 

جدول رقم  ٣.6 يبين اعداد وفيات العمال في إقليم كوردستان موزعة جغرافيا لسنة 2020

الفرع

عدد الوفيات من العمال

المجموعاالجانبالمحليين

9110اربيل

14317السليمانية

112دهوك

000حلبجة

101سوران

505كه رميان

30535المجموع

جدول رقم  4.6   يبين اعداد وفيات العمال في إقليم كوردستان موزعة جغرافيا لسنة2021 )حتى تاريخ 2021/5/1(

الفرع

عدد الوفيات من العمال

المجموعاالجانبالمحليين

123اربيل

6غير محددغير محددالسليمانية

000دهوك

011حلبجة

000سوران

000كرميان

10المجموع
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جدول رقم   6. 5 يبين اعداد وفيات العمال بإقليم كوردستان  موزعة حسب السنة 

عدد العمال المتوفينالسنة

201825

201938

202035

202110 )حتى 2021/5/1(

108المجموع

6 .5  غرفة تجاة وصناعة اربيل / اتحاد غرف التجارة والصناعة القليم كوردستان 69

ــارات  ــي بالزي ــان االجتماع ــرة الضم ــي دائ ــل ف ــش العم ــة تفتي ــة لجن ــة بعضوي ــدوب الغرف ــارك من يش

التفتيشــية عــىل المشــاريع االقتصاديــة المختلفــة، وتعمــل اللجنــة عــىل التاكــد مــن تطبيــق قانــون العمــل رقــم 

)71( لســنة 1987، وقانــون الضمــان االجتماعــي رقــم )39( لســنة 1971 وتعديالتــه، وكعضــو لجنــة لديهــم الصالحيــات 

الممنوحــة للجــان التفتيــش بالدخــول اىل اماكــن العمــل، وطلــب الوثائــق والمســتندات، والتحقيــق مــع اصحــاب 

العمــل او العمــال وبقيــة االمــور المنصــوص عليهــا بالقانــون، وال تتوفــر لــدى الغرفــة ايــة بيانــات خاصــة بالزيارات 

التفتيشــية او االجــراءات المتخــذة، كمــا ال تتوفــر لديهــم ايــة اجهــزة او أدوات خاصــة بتفتيــش العمــل، وممثلــي 

الغرفــة بحاجــة اىل تدريــب وتاهيــل فــي مجــال تفتيــش، كمــا انــه ليــس لــدى الغرفــة ايــة ابحــاث او دراســات 

متعلقة بتفتيش العمل او الصحة والسالمة المهنية لعدم وجود كوادر متخصصة بهذا المجال.

69  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  - غرفة تجارة وصناعة اربيل + اتحاد غرف التجارة والصناعة القليم كوردستان .
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7 - الوزارات المساندة االخرى 
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7 .1  وزارة الصحة 

بصــدور قــرار انشــاء المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة، فقــد تــوىل معظــم المهــام التــي كانــت 

ــات بيئــة  تمارســها وزارة الصحــة فــي مجــال العمــل مــن فحوصــات طبيــة للعامليــن وقيــاس مســتويات ملوث

العمــل، اال ان عــدم وجــود مركــز وطنــي فــي اقليــم كردســتان يعنــي ان هــذه المهــام مــا زالــت مــن مســؤولية وزارة 

الصحة. 

الرؤيا 

مجتمع معافى جسديا ونفسيا واجتماعيا.

الرسالة

ــراد المجتمــع، وباعــىل  ــة والشــاملة لكافــة اف ــة المتكامل ــة الصحي تعمــل وزارة الصحــة عــىل اتاحــة الرعاي

مســتوى مــن الجــودة، وباســتثمار المــوارد المتاحــة بكفــاءة وفقــا الخالقيــات المهنــة وقيــم المجتمــع، لضمــان 

التنمية الصحية المستدامة للحد من المراضة والوفيات وبمشاركة اصحاب الشأن.

االهداف االستراتيجية لالعوام 2020-2018

تتضمــن االهــداف االســتراتيجية لــوزارة الصحــة العديــد مــن االهــداف نذكــر منهــا هنــا اهــم مــا لــه عالقــة 

بالدراسة وهي:

تغطية صحية شاملة لعموم محافظات العراق )مؤسسات، رعاية صحية اولية وثانوية ومتخصصة(.1. 

تطــور انظمــة ادارة الجــودة الشــاملة، والمعتمــدة للصحــة والســالمة المهنيــة لحمايــة العامليــن مــن 2. 

مخاطر بيئة العمل لمختلف المهن.

نظام معلومات صحية )SIH( متطور لوزارة الصحة.3. 

تحسن الوعي الصحي المجتمعي في مجال تعزيز الصحة.4. 

تطور خدمات العمليات وطب الطوارئ.5. 

تحسن الخدمات الوقائية والعالجية وتحقيق االستدامة للصحة النفسية .6. 

جائحة كورونا )كوفيد – 19(

ــة  ــز عــىل اهــداف التنمي ــت مــن التركي ــم ومؤسســاته اجمــع، وقلل ــا عــىل دول العال ــرت جائحــة كورون اث

المســتدامة، وتحويلهــا نحــو الوقايــة وعــالج المصابيــن بفيــروس كوفيــد - 19، والعــراق كانــت ايضــا احــدى الــدول 

ــن  ــة، ويبي ــؤؤون االجتماعي ــل والش ــوزارة العم ــش ب ــاطات التفتي ــىل نش ــرت ع ــة واث ــذه الجائح ــرت به ــي تاث الت

ــة  ــروس فــي جمهوري ــات الناجمــة عــن هــذا الفي ــات والوفي ــل الخاصــة باالصاب ــي بعــض التفاصي الجــدول التال

العراق.

جدول رقم  1.7 يبين اصابات ووفيات جائحة كورونا 70

القيمةالمؤشر

595,291عدد حاالت االصابة الكلي

537,841عدد حاالت الشفاء الكلي

90.3 %نسبة الشفاء الكلية

4,547,545عدد الفحوصات المختبرية الكلي

12,813عدد حاالت الوفيات الكلي

70  تقرير التقرير االحصائي السنوي 2020، وزارة الصحة / البيئة ، جمهورية العراق
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2.15 %نسبة الوفيات

256عدد الوفيات الكلي من مالكات وزارة الصحه

56عدد الوفيات الكلي من المالكات الطبية

133عدد الوفيات الكلي من المالكات الصحيه

67عدد الوفيات الكلي من باقي العناوين الوظيفية

كما بين تقرير وزارة الصحة اعداد الوفيات واصابات العمل لعام 2020،  وكما هي مبينة بالجدول ادناه.

جدول رقم  2.7  يبين اعداد وفيات واصابات حوادث  العمل حسب المحافظة والجنس لعام 2020 71

عدد اصابات  حوادث العملالمحافظة

عدد الوفيات

المجموعاناثذكور

167101770بغداد

120120البصرة

5051نينوى

0000ميسان

3030الديوانية

600601دياىل

260260االنبار

4040بابل

571580كربالء

560560كركوك

0000واسط

0000ذي قار

1010المثنى

0000صالح الدين

1010النجف

392114032المجموع بدون اقليم كوردستان

7 .2  وزارة الصناعة والمعادن 72

اســتحدثت وزارة الصناعــة بعــد الغــاء وزارة االعمــار ومجلــس االعمــار بموجــب قانــون الســلطة التنفيذيــة 

رقــم )74( لســنة 1959،  لتتــوىل القيــام بجميــع األعمــال التــي تهــدف إىل تصنيــع البــالد، وتشــرف عــىل الشــؤون 

الصناعيــة الحكوميــة واألهليــة، وضمــت فــي تشــكيلها عــددا مــن الدوائــر التــي نقلــت إليهــا مــن وزارة األعمــار 

الملغــاة وعــدد مــن الــوزارات األخــرى،  واســتبدل اســم وزارة الصناعــة إىل وزارة الصناعــة والمعــادن بموجــب قــرار 

مجلس قيادة الثورة المرقم )1330( في 12/8/ 1974. 

71  التقرير االحصائي السنوي 2020، وزارة الصحة / البيئة ، جمهورية العراق

php.xedni/qi.vog.yrtsudni//:ptth ، 72  الموقع الرسمي االلكتروني لوزارة الصناعة والمعادن

  



197 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

الرؤيا

صناعــه وطنيــه منافســة اقليميــا وعالميــا، تعتمــد عــىل التميــز واالبــداع، تحقيــق اقتصــاد متنــوع وتخلــق 

فرص عمل بأستخدام الموارد بفاعلية وكفاءة ومسؤولية .

الرسالة 

 تســعى وزارة الصناعــة والمعــادن اىل تحقيــق تنميــة المنظومــه الصناعيــة فــي العــراق، ويكــون للقطــاع 

الخــاص دور رئيســي، تدعيــم االقتصــاد الوطنــي ليكــون متنوعــاً اقتصاديــاً وبيئيــاً، وتحقيــق قــدرة تنافســية وتنميه 

مســتدامة اقليميــاً ودوليــاً، اســتثمار المــوارد المحليــة وتكامــل حلقــات التجهيــز واالنتــاج والتوزيــع مــع المحيــط 

االقليمــي والدولــي، العمــل ضمــن بيئــة اعمــال محفــزة تســتند االبــداع والتميــز وخلــق فــرص عمــل لتحســين 

المستوى المعيشي للفرد. 

االهداف 

تتركــز أهــداف وزارة الصناعــة والمعــادن عــىل تنفيــذ سياســة صناعيــة وطنيــة، تحقــق نمــو صناعــي حقيقي 

يسهم في رفد اإلقتصاد الوطني بمقومات نجاحه وتنويعه، وتتلخص بما يلي :-

توجيه النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق والسياسه الصناعيه للدوله.. 1

وضــع السياســه الصناعيــه وتحديــد االهــداف والمؤشــرات لقطاعاتهــا فــي اطــار الخطــه العامــه للدوله، . 2

وتوجيههــا وتقويــم نتائــج تنفيــذ خططهــا، واعتمــاد سياســتها التســويقيه والماليــه وتهيئتهــا للعمــل 

في بيئه اقتصاد السوق .

زياده اسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي .. 3

زيــاده اســهام قطــاع اســتخراج وتصنيــع الثــروه المعدنيــه )غيــر النفطيــه( مــن مجمــل الناتــج الوطنــي . 4

العراقي .

توســيع دور القطــاع الخــاص فــي التنميــه الصناعيــه، وفــي النشــاط االقتصــادي الصناعــي، واعطائــه . 5

الدور القيادي في قياده هذا النشاط .

الهيكل التنظيمي 

تتكــون الــوزارة مــن ســبع دوائــر هــي الدائــرة الفنيــة، ودائــرة التطويــر والتنظيــم الصناعــي، ودائــرة التخطيط، 

ــالمة  ــم للس ــي؛ قس ــم الصناع ــر والتنظي ــرة التطوي ــم دائ ــا، وتض ــة وغيره ــرة القانوني ــة والدائ ــرة االقتصادي والدائ

الصحية والمهنية ،وقسم للبيئة، وكما هو واضح بالشكل التالي
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الدائرة

القانونية

الدائرة االدارية 

والمالية

الدائرة

االقتصادية

دائرة

التخطيط

دائرة التطوير 

والتنظيم الصناعي

دائرة

االستثمارات

الدائرة

الفنية

قسم حماية 

المنتجات العراقية

قسم

البيئة

قسم السالمة 

الصحية والمهنية

قسم

الجودة وااليزو

قسم الملكية 

الصناعية

قسم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة

قسم تطوير 

المناطق الصناعية

قسم العالقات 

والبيانات التجارية

وزير الصناعة والمعادن

مهام قسم السالمة الصحية والمهنية / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي 73

يتــوىل قســم الســالمة المهنيــة  عمليــات الفحــص الهندســي ، تقييــم مخاطــر العمــل ، قيــاس ملوثــات بيئــة 

العمل الفيزيائية والكيمياوية ، صحة العاملين، التحقيق في حوادث واصابات العمل ، ومن اهم مهامه :

تقييم اداء انشطة السالمة والصحة المهنية في مواقع العمل التابعة لهذه الوزارة .. 1

تحديد وتحليل وتقييم المخاطر في مواقع العمل كافة .  . 2

ــوع . 3 ــع وق ــي تمن ــة الت ــدود المقبول ــا اىل الح ــم تحديده ــي ت ــر الت ــة المخاط ــوص معالج ــة بخص التوصي

الحوادث واالصابات .

.المصادقة عىل التوصيات من قبل الجهات العليا .. 4

نشر التوعية بخصوص اهمية توفير متطلبات الوقاية والسالمة في مواقع العمل .. 5

. متابعة صحة العاملين والخدمات الطبية .. 6

.قياس ملوثات بيئة العمل الفيزيائية والكيمياوية .. 7

73  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية - وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي .
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التشريعات التي يطبقها القسم 

قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم )8( لسنة 1997.. 1

قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 .. 2

قانون الدفاع المدني رقم )44( لسنة 2013 .. 3

قانون العجز الصحي رقم )11( لسنة 1999 النافذ .. 4

قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 .. 5

تعليمات رقم )4( لسنة 1989 الخاصة بالسالمة في خزن وتداول المواد الكيمياوية .. 6

تعليمات رقم )10( لسنة 2000 الخاصة بالتحقيق باصابات العمل .. 7

تعليمات رقم )12( لسنة 2016 الخاصة بمتطلبات الصحة والسالمة المهنية .. 8

تعليمات رقم )2( لسنة 1984 الخاصة بالمواد الكيمياوية المسرطنة .. 9

تعليمات رقم )14( لسنة 1988 الخاصة بتحديد االعمال الضارة والشاقة .. 10

ــون  ــن قان ــادة )127 / أوال( م ــص الم ــب ن ــل حس ــي العم ــة لمفتش ــام الموكل ــس المه ــم نف ــوىل القس ويت

العمــل رقــم )37( لســنة 2015، مثــل تاميــن انفــاذ احــكام القانــون، وتقديــم المعلومــات واالرشــادات الفنيــة اىل 

اصحــاب العمــل والعمــال وغيرهــا مــن المهــام االساســية ، كمــا ان الصالحيــات المخولــة لموظفــي القســم هــي 

نفــس الصالحيــات المخولــة للجــان التفتيــش حســب نصــوص قانــون العمــل مثــل الدخــول بحريــة اىل اي مــكان 

عمل ليال او نهارا، والتحقيق واالطالع عىل السجالت واخذ النماذج وغيرها.

وتتالــف شــواغر القســم مــن خمــس شــواغر يوجــد حاليــا ثــالث موظفيــن يشــغلون بعضهــا والباقــي مــا 

زال غير معبأ، ويبين الجدول رقم )7-3( عدد ومؤهالت موظفي القسم 

جدول رقم  ٣.7  يبين اعداد موظفي قسم السالمة الصحية والمهنية بوزارة التجارة والمعادن 

العددالجنسالتخصصالتحصيل الدراسيالمسمى الوظيفيتسلسل

1ذكرميكانيكبكالوريوس هندسةرئيس قسم السالمة المهنية1

1انثىكهرباءبكالوريوس هندسةمعاون رئيس قسم السالمة المهنية 2

1انثىحاسباتبكالوريوس علوممسؤول وحدة حوادث واصابات العمل3

ال يوجدمسؤول شعبة الصحة المهنية4

ال يوجدمسؤول وحدة متطلبات الوقاية والسالمة5

ويتلقــى موظفــو القســم العديــد مــن التدريبــات االلزاميــة تكــرر ســنويا فــي انظمــة ادارة الســالمة والصحــة 

المهنيــة )OSHA,IOSH,NEBOSH(، مــدة كل منهــا اســبوعين . ويقــوم موظفــو القســم ايضــا باجــراء الفحــص 

الهندســي للمعــدات الخطــرة المتداولــة فــي مواقــع العمــل المتمثلــة بـــ )المراجــل، اوعيــة الضغــط، المصاعــد، 

الرافعات بانواعها( حيث تصدر لها شهادات فحص سنوياً لبيان صالحيتها للعمل اآلمن .

ــة العمــل المشــترك لتفعيــل الســالمة والصحــة  ــة لجن كمــا يشــارك القســم مــن خــالل موظفيــه بعضوي

ــة،  ــي للســالمة والصحــة المهني ــز الوطن ــل عــن المرك ــل القســم  ممث ــة اىل ممث ــي تضــم باالضاف ــة، والت المهني

ــا بايــة  وتقــوم اللجنــة باعمــال التوعيــة والتدريــب، والجــوالت التفتيشــية وتبــادل المعلومــات، ولــم يتــم تزويدن

ــكاوي  ــتقبال الش ــات اس ــل خدم ــم مث ــرى للقس ــاطات أخ ــن نش ــورة او اي م ــاطات المذك ــر النش ــر لحص تقاري

ــات  ــب والقاع ــي القســم وســائل التدري ــر لموظف ــه تتوف ــا بان ــة، علم ــن خــالل المنصــة االلكتروني ــة او م الهاتفي
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ــتوى  ــاس مس ــاز قي ــم جه ــر لديه ــا يتوف ــل، كم ــات العم ــة باصاب ــات خاص ــدة بيان ــة، وقاع ــيب الثابت والحواس

الضوضاء.

7 .3  وزارة التخطيط

ــرى،  ــوزارات االخ ــات وال ــع القطاع ــا بجمي ــق عمله ــي يتعل ــة الت ــوزارات الهام ــن ال ــط م ــر وزارة التخطي تعتب

باالضافــة اىل دورهــا االساســي باعــداد وتنفيــذ التنميــة االقتصاديــة والبشــرية بالتعــاون مــع الجهــات االخــرى، ومــن 

اهم مهامها ذات العالقة:

اجراء البحوث والدراسات ووضع الخطط والتصورات، التي تحقق هدف التنمية االقتصادية والبشرية.. 1

 إعداد اإلستراتيجية السنوية والخمسية لخطط التنمية الشاملة وتنفيذها ومتابعتها.. 2

توفيــر المؤشــرات والبيانــات اإلحصائيــة، والمعلومــات الضروريــة التــي تحتاجهــا أجهــزة الدولــة . 3

وتأسيس قاعدة معلومات وطنية  شاملة.

رعايــة القطــاع الخــاص العراقــي ودعمــه، ودراســة واقــع هــذا القطــاع وتذليــل المصاعــب و المعيقــات . 4

التي يواجهها.

تقويم نشاط التعاقدات الحكومية ومتابعته في مجال االستثمار والتنمية.. 5

ــداع الفكــري وبمــا يعــزز . 6 ــز اإلب ــة والمســتوردة، وتعزي ــاس واالرتقــاء بجــودة الســلع المحلي ــط القي ضب

االقتصاد الوطني.  

ــات . 7 ــغيل والخدم ــل والتش ــرص العم ــر ف ــي توفي ــهام ف ــرية لإلس ــة البش ــات التنموي ــة االحتياج دراس

االجتماعية للسكان.

إعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة وتنفيذها.. 8

تعزيز مفهوم الشراكة والحكم الرشيد، واعتماد معايير الجودة الدولية والمحلية.. 9

تطوير السياسات االقتصادية واالجتماعية.. 10

تقويم التشريعات ذات العالقة بعملية التنمية الشاملة.. 11

إعــداد إســتراتيجية قطاعيــة ومكانيــة ريفيــة وحضريــة ومحليــة، تحقــق الكفــاءة االقتصاديــة واســتغالل . 12

المزايا النسبية وتحقيق العدالة االجتماعية.

الهيكل التنظيمي

ــكيلية  ــدات التش ــم الوح ــن اه ــا، وم ــا وواجباته ــن اداء مهامه ــا م ــع ليمكنه ــي واس ــكل تنظيم ــوزارة هي لل

بالوزارة الوحدات التالية:

قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي. 	

دائرة العقود العامة الحكومية . 	

دائرة تخطيط القطاعات . 	

دائرة السياسات االقتصادية والمالية . 	

دائرة التنمية االقليمية والمحلية . 	

دائرة التعاون الدولي . 	

وســيتم هنــا التركيــز عــىل بعــض التقاريــر او االصــدارات الهامــة للــوزارة والتــي تمكنــا مــن الحصــول عليهــا 

والمتعلقة بمجال البحث هنا.
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7 .3 .1  التقرير الطوعي الوطني للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة 

ــر لمراجعــة المســار التنمــوي  ــة للتنميــة المســتدامة هــذا التقري ــة الوطني أصــدرت وزارة التخطيــط/ اللجن

ــن  ــر م ــود الكثي ــم وج ــة برغ ــاب المصلح ــام اصح ــا ام ــة  بتعهداته ــي للحكوم ــزام الذات ــن االلت ــر ع ــراق للتعبي للع

ــات  ــداف وغاي ــراق )2030( واه ــة الع ــن رؤي ــة ضم ــه التنموي ــتعراض تجربت ــراق اس ــاول الع ــث يح ــات، حي التحدي

االجندة التنموية العالمية، ويوثق التقرير ما تحقق من انجازات ، وقد صدر تقريرين هما :

التقرير الطوعي األول حول اهداف التنمية المستدامة 9102. 	

التقرير الطوعي الثاني للمتحقق من أهداف التنمية المستدامة 1202 . 	

وحســب مــا ورد بالتقريــر فــان العــراق حقــق خــالل المــدة )2018-2020( تقدمــا بســيطا بمقــدار )9.4( نقطــة 

ــا  ــا هن ــق والنمــو االقتصــادي " موضوعن ــة المســتدامة، وبالنســبة للهــدف الثامــن " العمــل الالئ باهــداف التنمي

فقد كان التصنيف لهذا الهدف خالل االعوام )2018-2020( هو تحديات كبيرة في هذا الهدف74 .

ــي للهــدف الرئيســي الثامــن  ــرة المحل وتضمنــت المؤشــرات المســتخدمة لقيــاس دليــل اإلنجــاز والمثاب

ثالثة مؤشرات هي :

معدل النشاط االقتصادي.- 

معدل البطالة.- 

عمالة االطفال.- 

فــي حيــن ولــم يحتــوي اي مــن التقاريــر المذكــورة عــىل ايــة مواضيــع أو مؤشــرات هامــة بالنســبة لتوفيــر 

العمــل الالئــق فــي اماكــن العمــل بمــا يتضمنــه ذلــك مــن تحســين لشــروط وظــروف العمــل، حيــث اقتصــرت 

التقارير الحديث عن المؤشرات الثالثة السابقة، والتي كانت المنجزات المحققة فيها متواضعة.

وضمــن الهــدف الثامــن المذكــور "العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي" وفــي التقريــر )2021( تــم توثيــق عمــل 

)45( نشاطا منفذا في هذا المجال استفاد منها )1114( شخصا. 

7 .3 .2  الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة الوطنية 

كان مــن اصــدارات وزارة التخطيــط ايضــا هــذه الوثيقــة الهامــة والتــي هــي بعنــوان "الضوابــط التنظيميــة 

ــي وتحــت اشــراف  ــة الســويدية الدوليــة للتعــاون االنمائ وسياســة الجــودة الوطنيــة" وذلــك بالتعــاون مــع الوكال

منظمــة اليونيــدو بعــد اقــرار السياســة الخاصــة بالجــودة، حيــث تعمــل الــوزارة لجعلهــا واقعــا بــكل وســيلة ممكنــة 

لمساعدة العراق اىل مزيد من التطور والتقدم وعىل وجه الخصوص في مجال صحة وسالمة المواطن 75. 

وممــا يجــدر قولــه ان الوثيقــة ركــزت عــىل امــور الصحــة والســالمة فــي شــتى المجــاالت حيــث ال تــكاد 

صفحة من صفحات الوثيقة تخلو من االشارة اىل امور الصحة والسالمة .

ــادئ  ــررات، المب ــع، المب ــل الوض ــالة، تحلي ــة والرس ــا الرؤي ــول منه ــة فص ــة ثماني ــذه الوثيق ــت ه وتضمن

التوجيهية، االهداف، تنفيذ السياسة واالجراءات، اليات التنفيذ، واالنظمة والتشكيالت ذات الصلة.

وقــد جــاء بالوثيقــة ان الضوابــط التنظيميــة وسياســة الجــودة الوطنيــة هــي اعــالن دولــة العــراق التزامهــا 

ومســؤوليتها ومســاهمتها الفعالــة فــي تنفيــذ واعــداد اطــار عمــل إلنشــاء ضوابــط تنظيميــة وبنيــة تحتيــة للجــودة 

فعالــة وكفــوءة. وعليــه فــان نجــاح هــذه السياســة مرهــون بالمســاهمة الفعالــة لكافــة االطــراف بتنفيــذ ادوارهــم، 

وكذلك المحافظة عىل استدامة تنفيذ متطلبات السياسة .  

74  التقرير الطوعي الوطني الثاني للمتحقق من اهداف التنمية المستدامة 2021 / اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وزارة التخطيط 
– جمهورية العراق.

75  الضوابط التنظيمية وسياسة الجودة / جمهورية العراق )ص 1(
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ــراق  ــي الع ــة ف ــتوردة والمنتج ــات المس ــع والخدم ــون البضائ ــان ان تك ــو ضم ــي ه ــدف األساس وإن اله

متوفرة بطريقة تالئم احتياجات

وتوقعــات المســتهلك والبائــع، والســلطات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، مــن ناحيــة الصحــة 

والسالمة واالمان وعدم االضراربالبيئة واالقتصاد الوطن.

كمــا تضمنــت تعريــف الضوابــط التنظيميــة الوطنيــة والبنيــة التحتيــة للجــودة بانهــا "المؤسســات 

ــن أن  ــي تضم ــطة الت ــراق، واألنش ــي الع ــات ف ــيق الفعالي ــة لتنس ــريعات الالزم ــة والتش ــكيالت واألنظم والتش

عمليــات تقييــم المطابقــة للمتطلبــات المحــددة )فــي القوانيــن واللوائــح والمواصفــات، والعقــود وغيرهــا( قــد تــم 

اجراؤها.

ــة أو  ــج أو العملي ــج أو المنت ــم المنت ــا "كشــف وفحــص تصمي ــة التفتيــش بانه كمــا عرفــت الوثيقــة عملي

ــات  ــع المتطلب ــي، م ــم المهن ــاس الحك ــىل أس ــددة، أو ع ــات المح ــع المتطلب ــه م ــد مطابقت ــب، وتحدي التنصي

العامة".

وقــد تضمــن الرســالة الخاصــة بوثيقــة الضوابــط التنظيميــة التركيــز عــىل صحــة وســالمة المواطــن حيــث 

كانت :

الرسالة 

 تطويــر وإنشــاء ضوابــط تنظيميــة ونظــام جــودة وطنــي يعمــل بكفــاءة وفعاليــة لضمــان صحــة وســالمة 

المواطنيــن وحمايــة البيئــة، ويكــون متوافقــا مــع المتطلبــات الدوليــة، ويوفــر البيئــة التــي تعــزز القــدرة التنافســية 

للمنتجات والخدمات، وتدعم النمو االقتصادي والتكنولوجي واالجتماعي المستدام.

ممــا قــد يؤخــذ عــىل الوثيقــة انهــا لــم تشــر اىل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة كجهــة مســؤولة عــن 

ســالمة وصحــة العامليــن، او اىل قانــون العمــل او التعليمــات والقــرارات الصــادرة بموجبــه، واكتفــت باالشــارة اىل 

ــة وتحســين البيئــة  ــون الصحــة العامــة، وقانــون حماي ــون اللجنــة الوطنيــة للصحــة والســالمة المهنيــة، وقان قان

وغيرها من تشريعات قد تكون اقل اهمية بالنسبة لصحة وسالمة المواطن )العامل(.

مالحظات تحليل الوضع 

من اهم المالحظات التي وردت بالوثيقة خالل تحليل الوضع ما يلي :

ــات  	 ــن جه ــة بالصحــة والســالمة وتشــتتها بي ــة المتعلق ــح الفني ــد اصــدار اللوائ ضعــف التنســيق عن

مختلفــة ومتباينــة؛ مــن حيــث الكفــاءة واإلمكانيــة والصالحيــات القانونيــة التــي تمنحهــا قــوة التنفيــذ، 

ففــي الوقــت الــذي يصــدر الجهــاز المركــزي للتقييــس والســيطرة النوعيــة المواصفــات العراقيــة بكافة 

أنواعهــا وامتالكــه لصالحيــة تطبيقهــا فانــه ال يمتلــك صالحيــة اغــالق المشــاريع المخالفــة مهمــا كانــت 

درجــة خطــورة تلــك المخالفــة، فــي حيــن يخــول قانــون الصحــة العامــة رقــم )98( لســنة 9891 مفتشــي 

وزارة الصحة بإغالق المشاريع المخالفة فورا عند حصول المخالفة.

وجــود الكثيــر مــن الجهــات الحكوميــة التــي تمــارس عمليــة التفتيــش ســواء فــي المشــاريع الصناعية،  	

او األســواق او الكمــارك والمحاجــر الزراعيــة والحيوانيــة، أو ألغــراض االنشــاءات، اال ان معظــم انشــطة 

التفتيــش يتــم تنفيذهــا مــن قبــل موظفيــن حكومييــن (اال مــا نــدر كعمليــة التفتيــش عــىل المصاعــد 

ــرة  ــب خب ــا حس ــة وانم ــر الدولي ــق المعايي ــددة وف ــط مح ــب ضواب ــش بموج ــة التفتي ــم عملي )، والتت

وتقييم المفتش.

التوصيات 

مما جاء بالوثيقة كتوصيات ما يلي : 

اجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة التشــريعات ذات العالقــة بالصحــة والســالمة لضمــان ســالمة المواطــن  	

والبيئة ومنع ممارسات الغش.
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ــراف  	 ــات االعت ــي مــن خــالل اتفاقي ــراف الدول ــة عــىل االعت ــة االعتمــاد الوطني يجــب ان تحصــل هيئ

ــة، وان تكــون مســؤولة ضمــن مســؤولياتها عــىل  ــة والدولي ــات االعتمــاد االقليمي ــادل مــع هيئ المتب

اعتماد جهات التفتيش للقطاعين العام والخاص. 

ان انشــطة التفتيــش واالنفــاذ العــام للقانــون تتــم مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة، ويمكــن للســلطة  	

المخنتصــة اســتخدام جهــات تقييــم المطابقــة للقطــاع الخــاص الجــراء التفتيــش الفيزيائــي والفحــص 

عندما يكون ضروريا ويمكن تنفيذه.

7 .4  وزارة الثقافة والسياحة واالثار

ــة  ــة اســتحدث قســم الصحــة والســالمة المهني ــرة الشــؤون االداري ــوزارة وضمــن دائ ضمــن تشــكيالت ال

بموجب االمر الوزاري رقم )10556( بتاريخ 2009/8/16؛ ويتشكل هذا القسم من الشعب التالية :

شعبة السالمة المهنية . 	

شعبة التفتيش. 	

شعبة االتوعية والتدريب. 	

ــالمة  ــة والس ــات الصح ــة متطلب ــة لمراقب ــش مركزي ــة تفتي ــي 2021 ، لجن ــام الحال ــي الع ــتحدث ف ــا اس كم

ــار  المهنيــة مــن خــالل التفتيــش ومتابعــة اجــراءات الســالمة المهنيــة فــي هيئــة الســياحة والهيئــة العامــة لالث

والتراث، باالضافة اىل كافة المرافق السياحية واالثارية التابعة لهاتين الهيئتين.

يتوىل قسم الصحة والسالمة المهنية المهام التالية :

التفتيش عىل مواقع العمل لكافة هيئات ودوائر الوزارة.. 1

التفتيش عىل مواقع العمل لكافة المشاريع المنفذة في دوائر الوزارة.. 2

التوعية من خالل طبع البوسترات والفولدرات والنشرات الدورية سنويا .. 3

التدريــب مــن خــالل تنظيــم دورات فــي مجــال الســالمة والدفــاع المدنــي واالســعافات االوليــة . 4

.

تنظيم ندوات في مجال الصحة والبيئة.. 5

ويعمل القسم عىل تطبيق عدد من التشريعات المتضمنة المور الصحة والسالمة المهنية مثل :

قانون الدفاع المدني رقم )44( لسنة 3102 	

قانون العمل رقم )73( لسنة 5102 	

تعليمات وقرارات حكومية ، وتعليمات وقرارات وزارة السياحة واالثار.  	

ويعمــل عــىل تطبيــق هــذا التشــريعات عــدد مــن الكــوادر المؤهلــة ومــن مختلــف التخصصــات وكمــا هــي 

مبين  بالجدول رقم )7-4(.



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية204

جدول رقم  4.7 يبين اعداد الكوادر الفنية المتخصصة بالصحة والسامة المهنية في وزارة الثقافة 

العددالتخصصالمؤهلالمسمى الوظيفيالرقم

8كهرباء، ميكانيك، كيماويبكالوريوس هندسةمسؤول سالمة 1

4كيماوي ، كهرباءبكالوريوس هندسةمفتش عمل 2

9كهرباء ميكانيك حدادةمعهد تكنولوجيافني3

4ادارة، كهرباء ، ميكانيكاعدادي ، صناعة4

3اعمال مختلفةابتدائيحرفي5

28المجموع

ويتــم تدريــب الكــوادر الفنيــة بالقســم مــن خــالل اشــراكهم بــدورات لــدى المركــز الوطنــي للصحة والســالمة 

ــدورات  ــكادر عــدد مــن ال ــي ومــدة كل دورة اســبوع وتكــرر بشــكل دوري، وقــد تلقــى ال المهنيــة أو الدفــاع المدن

التدريبية خالل السنوات االخيرة الدورات المبينة بالجدول التالي  :

جدول رقم  5.7 يبين اهم التدريبات التي التحق بها موظفوا قسم الصحة والسالمة المهنية بوزارة الثقافة والسياحة

المحاور الرئيسية للتدريبالجهة المنفذةمدة التدريبنوع التدريبالعام

الدفاع المدنيالدفاع المدنياسبوععملي ونظري2018

السالمة المهنيةالمركز الوطني للصحة والسالمة المهنيةاسبوعنظري2019

السالمة المهنية الجمعية العراقية للصحة اسبوععملي ونظري2020

وتقــوم كــوادر القســم باجــراء القياســات البيئيــة فــي المواقــع التابعــة لهــا بشــكل ســنوي، حيــث تتوفــر 

للقسم بعض االجهزة التي تستعمل لغايات التدريب والقياس وهي كما هو مبين بالجدول التالي :

جدول رقم  6.7 يبين بعض التسهيالت واالجهزة المتوفرة للقسم والتي تستعمل في مجال الصحة والسالمة ا لمهنية

العدد المتوفرالبند
عدد مرات االستخدم السنوية 

التقريبية

225قاعات تدريب 

-4حواسيب

-6حواسيب متنقلة 

اجهزة 

قياس 

ملوثات 

بيئة 

العمل 

215اجهزة قياس مستويات الضجيج

255اجهزة قياس مستوى االضاءة

18اجهزة قياس الملوثات الكيميائية والغازات

وقــد تــم تزويدنــا بعينــة مــن تقاريــر التفتيــش التــي ينفذهــا القســم للهيئــات التابعــة للــوزارة حيــث تضمــن 

احــد التقاريــر اجــراء القياســات لمســتويات االضــاءة ، والضجيــج ، ودرجــة الحــرارة ودرجــة الرطوبــة النســبية وذلــك 

ــة  ــرارة الخاص ــات الح ــة اىل درج ــي، باالضاف ــش الرئيس ــع التفتي ــي موق ــة ف ــع الفرعي ــن المواق ــر م ــدد كبي لع

باالشخاص المتواجدين في ظل اجراءات الوقاية من انتشار فيروس )كوفيد 19(.

ــم  ــادق التابعــة لهئيــة الســياحة  وقــد ت ــر الخاصــة بتفتيــش احــد الفن ــم االطــالع عــىل احــد التقاري كمــا ت

ــة، وشــهادة  ــق التلقائي ــاء الحري ــات القيمــة الخاصــة بمنظومــة اطف ــد مــن المالحظــات والتوصي تســجيل العدي
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فحــص المصاعــد واحتياطــات خزانــات الوقــود وغيرهــا، كمــا تــم وضــع توصيــات لتصويــب المالحظــات الــوادرة 

ــا ان كادر  ــدو جلي ــر، وفــي حــال كانــت هــذه طريقــة االداء والتفتيــش عــىل كافــة المواقــع الســياحية فيب بالتقري

القسم متمكن من عمله ويقوم به عىل الوجه المطلوب.

كمــا قامــت الــوزارة بتزودينــا بجــدول نشــاطات القســم للعــام )2019( والــذي بيــن العديــد مــن النشــاطات 

التي قام بها القسم ومنها المبين بالجدول رقم )  ( ادناه.

جدول رقم  7.7 يبين اهم النشاطات التي قام بها قسم الصحة والسالمة المهنية بوزارة الثقافة والسياحة واالثار للعام 2019 

مالحظاتالتفاصيل عنوان النشاطتسلسل

مبنى الوزارةعقدت بتاريخ 2019/9/17تدريب اخالء الموظفين1

2
حملة صيانة طفايات الحريق 

اليدوية

عقدت بشهر كانون /2

عقدت بشهر ايلول

تشكيالت فرق الحماية الذاتيةعقدت بشهري شباط و ايلولتدريب اطفاء حريق3

دورات سالمة4

10 دورات اسعافات اولية بالتعاون مع الهالل االحمر 

)دورة شهريا(
ودورتي )2( دفاع مدني.

ندوتي )2( صحة مهنية وندوة سالمة مهنيةندوات صحة وسالمة مهنية5

)55( زيارة تفتيشية لمراقبة اجراءات السالمةزيارات تفتيش6

اجتماعات لجان مختلفة7
)34( اجتماع في لجان )اعداد مواصفات السالمة( 

ومكافحة الحريق وغيرها.

بالتعاون مع جهاز التقييس 

والسيطرة ووزارة الصحة 

والبيئة ومديرية الدفاع المدني

7 .5  وزارة التجارة 76

تشــرف وزارة التجــارة مــن خــالل دائــرة الرقابــة التجاريــة والماليــة عــىل عمــل الســيلوات والمطاحــن ومراقبة 

الســوق المحليــة ومراقبــة دوائــر الــوزارة، واالشــراف عــىل الــوكالء باالضافــة اىل مهــام اخــرى، ويقــوم بهــذه المهــام 

ممثل لجنة الصحة والسالمة المهنية بالدائرة، ومن اهم المهام المناطة بالدائرة ما يلي :

متابعة تطبيق مبادئ السالمة المهنية والصحية في أقسام الدائرة. 	

متابعة توفير مواد االسعافات االولية داخل الدائرة وتدريب العاملين عليها. 	

االشراف عىل تطبيق نظام حماية المنشات من خالل التاكد من: 	

فاعلية منظومة الدفاع المدني )اطفاء الحرائق(. 	

اشراك موظفي القسم في دورات الصحة والسالمة المهنية. 	

تامين النظافة العامة باالماكن واالجهزة واالدوات. 	

توفير الوسائل السليمة عند بدء العمل. 	

ــوزراء رقــم )27014(  ــة العامــة لمجلــس ال ــرة صالحياتهــا بمــا ســبق مــن خــالل كتــاب االمان وتســتمد الدائ

بتاريــخ 2019/7/31، وممثــل لجنــة الصحــة والســالمة المهنيــة  مــن حملــة شــهاجة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء، وهــو 

عضــو ارتبــاط المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة، ويتلقــى ممثــل اللجنــة دورة صحــة وســالمة مهنيــة 

76  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية  - مديرية الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة. 
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اجباريــة مدتهــا )5( أيــام كل ســتة اشــهر فــي مركــز التطويــر التجــاري، باالضافــة اىل دورات اخــرى مختلفــة منهــا 

دورة وســائل الحمايــة مــن الحرائــق ومعالجتهــا ومدتهــا خمســة ايــام فــي وزارة الداخليــة /الدفــاع المدنــي ، ال تتوفــر 

لــدى الدائــرة ايــة اجهــزة قيــاس او وســائل اخــرى مســاعدة ولــم يتــم تزودينــا بايــة نشــاطات تــم القيــام بهــا بمجــال 

العمل السابق خالل السنوات السابقة او الحالية.

7 .6  المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة اربيل باقليم كوردستان 77

تقــوم المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي بمحافظــة اربيــل بمهــام كثيــرة تتعلــق بالوقايــة واالنقــاذ واالطفــاء، 

ويوجــد بالمديريــة القســم الفنــي والهندســي والــذي يقــوم باعمــال الفحــص الفنــي النظمــة اطفــاء الحريــق والتاكــد 

من مستلزمات الدفاع المدني بالمشاريع، حيث يقوم القسم بالمهام التالية:

أ- تقديم المعلومات الفنية اىل اصحاب العمل حول الوسائل ومستلزمات الدفاع المدني. 

ب- اعالم الجهات العليا بالمخالفات و النواقص القطاع الخاص .

ومن اهم االجراءات العملية التي يقوم بها كادر الدفاع المدجني المتخصص عمليات :

فحص مرشات الحريق. 	

فحص انظمة االنذار 	

فحص ساللم الطوارئ 	

فحص مطافئ الحرائق 	

ــي رقــم )64( لســنة 1978 الســاري المفعــول  ــون الدفــاع المدن ــك يتــم  كتطبيــق الحــكام قان ــان ذل علمــا ب

باقليم كودرستان.

تتلقــى المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي المالحظــات غالبــا بواســطة االتصــاالت الهاتفيــة لالبــالغ عــن اندالع 

الحرائــق او حــدوث الفيضانــات او طلــب المســاعدة واالنقــاذ، حيــث يتعامــل افــراد الدفــاع المدنــي مــع جميــع 

هذه الحاالت ويتم اجراء الالزم.

يتــم التفتيــش الوقائــي عــىل جميــع اماكــن العمــل ويتــم اتخــاذ االجــراءات القانونيــة ومنهــا توجيــه االنــذار 

للمخالفيــن او عــدم المتقيديــن بالتعليمــات وفــي حيــن تــم توجيــه عــدد مــن االنــذارات لمختلــف قطاعــات العمل 

وكما هو مبين بالجدول رقم )   ( اال انه لم يتم توجيه اية انذارات لمنشات القطاع العام.

جدول رقم  8.7 يبن عدد االنذارات الموجهة للمشاريع االقتصادية المتنوعة لالعوام 2018-2020 في مديرية دفاع مدني 

محافظة اربيل

عدد االنذارات الموجهة الصحاب المشاريعالسنة

2018209

201992

202058

وقــد ســجلت المديريــة اعــداد الحــوادث التــي وقعــت بالمحافظــة وتراوحــت بيــن )1771( فــي العــام 2018 

ــباب  ــة اىل االس ــاء ، باالضاف ــت الكهرب ــوادث كان ــذه الح ــباب ه ــر اس ــام 2020 ، واكث ــي الع ــادث ف اىل )2779( ح

االخــرى مثــل االهمــال والســجائر ، وقــد نجــم عــن هــذه الحــوادث اعــداد مــن الوفيــات واصابــات الجــروح وحــاالت 

االختناق، الجداول الثالثة التالية تبين بعض هذه التفاصيل.

77  استمارة تقييم تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية - مديرية الدفاع المدني بمحافظة اربيل.
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جدول رقم  9.7 يبين  اعداد الحوادث المسجلة بمحافظة اربيل باقليم كوردستان 

المجموع الكلي عدد الحوادث المسجلة داخل المدينةعدد الحوادث المسجلة داخل المدينةالسنة

201852612451771

201952521912716

202053522442779

جدول رقم  10.7 يبين االحصاء السنوي لعدد الحوادث مصنفة حسب االسباب بمحافظة اربيل باقليم كوردستان

سيجارةبنزينمتعمداهمالنفطغازمجهولكهرباءالسنة
العاب 

االطفال

المجموع 

الكلي

20187564611161125701373841771

20191016751137124240151981412694

2020105287315018392061671212779

جدول رقم  11.7 يبين االحصاء السنوي لالضرار الجسدية  التي حدثت حسب مديرية الدفاع المدني بمحافظة اربيل / 

اقليم كوردستان

االنقاضاالختناقالجرحىالوفياتالسنة

2018471443133

201918791450

202022703358

تقــوم مديريــة الدفــاع المدنــي باعمــال التدريــب لــذوي العالقــة مــن المعنييــن عــىل مــدار العــام وتتوفــر 

لديهــم قاعــات التدريــب والوســائل المعنيــة، كمــا تتلقــى كــوادر الدفــاع المدنــي التدريبــات الالزمــة لتطويــر ورفــع 

ــا  ــنوي ومدته ــكل س ــا وبش ــاركة به ــوارد المش ــىل الك ــب ع ــة يج ــة الزامي ــات فني ــاك تدريب ــث ان هن ــا، حب ادائه

ــع  ــل م ــا،  والتعام ــق ومكافحته ــن  الحرائ ــة م ــاالت الوقاي ــي مج ــرى ف ــات اخ ــى تدريب ــا تتلق ــد، كم ــبوع واح اس

الملوثــات الكيميائيــة، ويبلــغ عــدد الــكادر الفنــي المتخصــص الــذي يقــوم بمهــام فنيــة تتعلــق بالتفتيــش فيمــا 

سبق ذكره حوالي )20( مفتش جميعهم من الذكور ومنهم )10( من حملة شهادة البكالوريوس.   
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8 - منظمات مجتمع المدني 
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8 .1  الجمعية العراقية للصحة والسالمة المهنية 78

ــة  وزارة  ــب موافق ــام 1991 بموج ــة ع ــي نهاي ــة ف ــالمة المهني ــة والس ــة للصح ــة العراقي ــت الجمعي تأسس

التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووفــق قانــون الجمعيــات العلميــة رقــم )55( لســنة 1981 المعــدل، والجمعيــة 

منظمة غير ربحية وتعمل عىل تمويل نفسها ذاتيا .

المهام 

ــن  ــن المختصي ــة م ــم مجموع ــة، تض ــة علمي ــي جمعي ــة ه ــالمة المهني ــة والس ــة للصح ــة العراقي الجمعي

والمهتميــن بشــؤون الســالمة العامــة والصحــة المهنيــة، تســعى اىل حمايــة المــوارد البشــرية والماديــة مــن اخطار 

ــة والنشــر،  ــع العمــل، وهدفهــا الرئيســي التوعي ــات والتلــوث البيئــي، ال ســيما فــي مواق ــوادث واالصاب الح

ــام  ــة، واهــم المه ــي اللجــان الوطني ــذ فحــص المعــدات، والمشــاركة ف ــم االستشــارات، وتنفي ــب وتقدي والتدري

التي تمارسها الجمعية ما يلي : 

فحص المعدات )المصاعد والمراجل والرافعات(. 	

إجراء تقييم اداء في الصحة والسالمة المهنية لمواقع العمل. 	

تنفيذ برامج التدريب  في الصحة والسالمة المهنية . 	

تطوير نظم ادارة الصحة والسالمة المهنية ومن ضمنها اعداد الوثائق واالجراءات وتأهيل العاملين. 	

العضوية 

يؤلــف اعضــاء الجمعيــة هيئــة عامــة تقــوم بانتخــاب هيئــة اداريــة بواســطة االقتــراع الســري المباشــر كل 

ثالثــة ســنوات، واعضــاء الجمعيــة هــم امــا مــن حملــة شــهادات االختصــاص فــي الصحــة والســالمة المهنيــة. او 

اشــخاص نشــطين فــي اختصــاص الجمعيــة، ويصــل عــدد اعضــاء الجمعيــة مــن حملــة الشــهادات العليــا فــي 

مختلف التخصصات حوالي )157( عضوا، وحوالي )513( عضوا آخرين من حملة شهادة البكالوريوس .

ويمكن تلخيص المسميات والكوادر الفنية بالجمعية كما في الجدول التالي رقم )8-1(

جدول رقم  1.8 يبين اهم الكوادر الفنية المتخصصة بالصحة والسالمة المهنية  ضمن اعضاء الجمعية 

العددالتخصصالتحصيل الدراسيالمسمى الوظيفيالرقم

11ميكانيك او كهرباءبكالوريوس هندسةفاحص هندسي 1

2

اخصائي  سالمة

ميكانيك او كهرباء او مدني او بيئةبكالوريوس هندسة

اكثر من 100

فيزياء او كيمياءبكالوريوس علوم3

4
مدرب صحة وسالمة 

مهنية
اكثر من 50اختصاصات مختلفةدكتوراه او ماجستير او بكالوريوس

وقــد تعاقــب عــىل ادارة الجمعيــة منــذ تأسيســها ثمــان هيئــات اداريــة، الهيئــة االداريــة االخيــرة تســلمت  

مهامها منذ العام 2019 وحتى تاريخه . 

وسائل تحقيق االهداف

تســعى الجمعيــة فــي تحقيــق اهدافهــا مــن خــالل اقامــة االجتماعــات، والبرامــج التدريبيــة، المراســالت 

والمؤتمرات والندوات، اقامة المعارض، اإلصدارات وتوزيع المنشورات.

ــر الرســمية، والشــركات المحليــة واالجنبيــة،  ــوزارات والدوائ وتقــوم الجمعيــة بنشــاطاتها بالتعــاون مــع ال

ــة الهــالل  ــة ومنظم ــر الدولي ــب االحم ــة الصلي ــل منظم ــراق مث ــي الع ــة ف ــك المنظمــات االنســانية العامل وكذل

االحمــر ، ومنظمــة كيــر العالميــة Care، والبرنامــج االنمائــي لالمــم المتحــدة UNDP، ومنظمــة رعايــة الطفولــة 
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اليونيســيف UNICEF وغيرهــا. وقــد نظمــت الجمعيــة العديــد مــن النشــاطات واقامــت مؤتمــرا واحــدا وســبع 

حلقــات دراســية و)12( نــدوة علميــة، كمــا شــاركت فــي معــرض بغــداد الدولــي عــام 2001، واقامــت العديــد مــن 

المعــارض الخاصــة بمعــدات الســالمة، وباصــدارات وكتــب الســالمة والصحــة المهنيــة، كمــا تصــدر نشــرة دوريــة 

بعنوان :ديوان السالمة والصحة المهنية". 

ــزة  ــيب، واجه ــل الحواس ــا مث ــدم اهدافه ــي تخ ــهيالت الت ــزة والتس ــن االجه ــد م ــة العيدي ــر بالجمعي تتوف

قياس مستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية، وغيرها والجدول التالي يبين اهم هذا التسهيالت.

جدول رقم  2.8  يبين اعداد االجهزة المتوفرة بالجمعية والتي تخدم في مجال تفتيش العمل والسالمة والصحة 

المهنية 

مالحظاتالعدد المتوفرالبند

2قاعات تدريب وتسهيالت تدريبية

8حواسيب متنقلة 

2اجهزة قياس مستويات الضجيج 

2اجهزة قياس مستويات االضاءة 

2جهاز قياس الحرارة والرطوبة وسرعة هواء

5اجهزة قياس مستويات الملوثات الكيميائية 
لقياس كل من : 

.VOC ,O2 ,NH3 ,So2 ,H2S, No2 ,Co, Co2 ,CH4

1اجهزة قياس االهتزازات

1جهاز قياس اجهاد الشد في الحبال

5اجهزة متنوعة متخصصة بالفحص الهندسي 

التدريب واالستشارات

تعتبــر نشــاطات التدريــب مــن النشــاطات المتميــزة فــي الجمعيــة، حيــث تضــم الجمعيــة جهــاز تدريبــي 

متكامــل مــن نخبــة مــن اصحــاب الشــهادات العليــا والخبــرة الطويلــة فــي اختصاصــات الجمعيــة. ومــن البرامــج 

التدريبيــة المتميــزة التــي نفذتهــا الجمعيــة برامــج تأهيــل االطفائييــن، برامــج اعــداد مســؤولي الســالمة، برامــج  

المــواد الخطــرة، برامــج ادارة الســالمة، برامــج االدارة اآلمنــة وغيرهــا، وقــد نفــذت الجمعيــة برامــج التدريــب هــذه 

داخل وخارج العراق، والجدولين رقم )3-8( ورقم  )4-8( يبينان اهم تفاصيل هذه البرامج التدريبية.

ــط  ــالمة كخط ــة بالس ــق الخاص ــداد الوثائ ــل اع ــارية مث ــات االستش ــم الخدم ــة بتقدي ــوم الجمعي ــا تق كم

الطوارئ، واعداد تحليل المخاطر، واعداد استمارات التفتيش في مواقع العمل وغيرها. 

ــط،  ــة الضغ ــل واوعي ــل المراج ــات مث ــدات والمنظوم ــي للمع ــص الهندس ــات الفح ــم خدم ــوم بتقدي وتق

الرافعــات البرجيــة والجســرية والمتنقلــة والشــوكية، المصاعــد والســاللم الكهربائيــة، ومنظومــات االنــذار واالطفــاء 

التلقائــي وغيرهــا، حيــث اصــدرت الجمعيــة مــا يصــل اىل )1934( شــهادة فحــص خــالل االعــوام )2012-2016(، كمــا 

هو موضح بالجدول رقم )5-8(، باالضافة اىل اصدارها العديد من النشرات والبوسترات التوعوية.
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جدول رقم  ٣.8 يبين عدد الدورات التدريبية التي نفذتها الجمعية خالل فترة حياتها 79

عدد المشاركينعدد ساعات التدريبعدد الدورات التدريبية المنفذةالفترة 

1995-1992608601231

2000-19967710002227

2005-20017412492201

2010-2006311619572

2015-201114018601602

2020-201643023913823

812897911656المجموع

جدول رقم  4.8  يبين اهم مواضيع التدريب التي نفذتها الجمعية 80

عدد ايام التدريبالبرنامج التدريبي

5االادارة االمنة

3-5الصحة والسالمة المهنية - عام

10-15الصحة والسالمة المهنية - متقدم

20-25برنامج تاهيل االطفائيين

1مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين

1العمل عىل ارتفاعات عالية )السقاالت(

1دخول المناطق المحصورة

1قياس الغازات

1-2االطفاء والوقاية من الحريق - عام

1-2ادارة السالمة

1-2االسعافات االولية

2007 :18001 BS OHSAS 5نظام ادارة الصحة والسالمة المهنية

ISO " 14001 "  5نظام ادارة البيئة

3-5السالمة في المختبرات

3-5االبالغ عن الحوادث

3-5السالمة والفحص الهندسي

3-5مخاطر المواد الكيماوية

1-2اعمال الرفع

1-2المنصات الهوائية

1-2فحص وادامة المطافئ
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80  المرجع السابق
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جدول رقم  5.8  يبين عدد شهادات الفحص التي اصدرتها الجمعية خالل السنوات الماضية 81

المجموع20122013201420152016نوع االلية او المعدة / السنة 

الرافعات المتنقلة والرافعات الجسرية

Mo	il	 	n	 ov	rh			 	r	n	s11133107146252747

Lifts 178174219103المصاعد

Boil	r 020439المراجل

  H		vy m		hin	ry 2913146122380901االليات الثقيلة

المعدات والٌعدد اليدوية والمقاييس

Hand tools, equipment and Gauges
00011658174

572741704303421934المجموع

8 .2  الجمعية العراقية لنظم ادارة الجودة

ــات القياســية  ــة الجــودة مــن خــالل المواصف ــل النظم ــق والتاهي ــب والتدقي ــن اهــم نشــاطاتها التدري وم

الدوليــة، وتعنــى بتطبيقــات تتعلــق بقانــون العمــل العراقي )الصحة والســالمة المهنيــة (، باالضافــة اىل المواصفات 

القياســية الدوليــة. وقــد تــم تاهيــل كــوادر الجمعيــة مــن خــالل اشــراكهم بتدريبــات نظريــة لمــدة تتــراوح بيــن )40-9( 

ســاعة تدريــب حــول بنــود المواصفــات القياســية الدوليــة )االيــزو(، وقــد قامــت الجمعيــة باجــراء عــدد مــن عمليات 

التدقيق والتدريب والتاهيل للكوادر المستفيدة من خدماتها خالل االعوام الثالثة االخيرة. 

ومن النشاطات االخرى التي تقوم بها الجمعية :

توســيع وتشــجيع إنشــاء مكاتــب تشــغيل تقــوم بمهــام توضيــح اليــات العمــل المطلــوب للمتقدميــن . 1

من العراقيين واالجانب واهمية استخدام إجراءات الصحة والسالمة المهنية.

ــة، . 2 ــي الصحــة والســالمة المهني ــي، وادراج دورات ف ــب المهن ــب التدري توســيع وتشــجيع انشــاء مكات

وخصوصا مواصفة االيزو )45001( الخاصة بالصحة والسالمة المهنية .

قيــام وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة باســتخدام الفضائيــات لزيــادة الوعــي فيمــا يخــص فــي توفيــر . 3

الظــروف الصحيــة لمواقــع العمــل، وبيــان مخاطــر مواقــع العمــل، والعمــل عــىل تطبيــق شــروط الصحــة 

والسالمة المهنية.

وتقــوم الجمعيــة بالتوعيــة مــن خــالل صفحاتهــا عــىل مواقــع التواصــل االجتماعــي بامــور الســالمة والصحــة 

المهنية، والتفتيش عىل شروط العمل المقررة في قانون العمل العراقي.

8 .3  إتحاد المقاولين العراقيين 82

تأســس إتحــاد المقاوليــن العراقييــن بموجــب القانــون رقــم )59( لســنة 1984، وهــو منظمــة مهنيــة يتمتــع 

بالشــخصية المعنويــة وبإســتقالل إداري ومالــي، ويهــدف اإلتحــاد اىل العنايــة بتنظيــم وتنميــة أنشــطة المقاوليــن 

العراقيين، وتعزيز دورهم في عملية التنمية الوطنية.

ويقــوم اإلتحــاد لتحقيــق أهدافــه بتســجيل أســماء الشــركات المقاولــة العاملــة، والمقاوليــن فــي العــراق، 

وتشــمل الشــركات العاملــة فــي المقــاوالت اإلنشــائية، ومقــاوالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة وتصنيفهــم 
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ــال  ــي بالدرجــة الخامســة إســتناداً اىل رأســمال الشــركة واألعم ــازة، وتنته ــن الدرجــة الممت ــدأ م اىل درجــات تب

ــوزارات ذات  ــا عــدد مــن ال ــل فيه ــة تســجيل المقاوليــن(، تمث ــة خاصــة )لجن ــا بموافقــة لجن المنفــذة مــن قبله

العالقة ومقرها في وزارة التخطيط العراقية.

ــا،  ــل التكنولوجي ــاوالت، ونق ــذ المق ــي تنفي ــة ف ــرق الحديث ــن بالط ــف المقاولي ــاد لتعري ــعى اإلتح و يس

ــة المشــابهة فــي العــراق وخارجــه، والســعي لضمــان  ــة  والمنظمــات المهني وتمثيلهــم أمــام الجهــات الحكومي

حقوق المقاولين المادية و المعنوية.

االهداف

السعي لتعريف المقاولين بالطرق الحديثة في أعمال تنفيذ المقاوالت ونقل التكنولوجيا.. 1

ــة . 2 ــالد العربي ــة المشــابه فــي الب تمثيــل المقاوليــن العراقييــن داخــل القطــر وفــي المنظمــات المهني

واالجنبية .

التنسيق مع المنظمات المهنية في كافة االهتمامات المشتركة .. 3

السعي لدى الجهات المعنية لضمان حقوق المقاولين المادية والمعنوية .. 4

االسهام بتقديم الدراسات الفنية واالدارية فيما يخص نشاط واعمال المقاوالت .. 5

العمل عىل كل مايراه صالحا للمقاولين العراقيين والعرب بالتنسيق مع اتحاد المقاولين العرب .. 6

اصدار النشريات الدورية والسنوية .. 7

ال يمــارس االتحــاد اي نشــاطات بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر تتعلــق تفتيــش اماكــن العمــل او تاهيلهــا، 

وذلــك بشــكل مشــترك مــع دوائــر وزارة العمــل والمنظمــات االخــرى، باســتثناء بعــض االمــور المتعلقــة بالتدريب. 

وقانــون إتحــاد المقاوليــن العراقييــن يهــدف اىل العنايــة بتنظيــم وتنميــة أنشــطة المقاوليــن بأعتبارهــم )أصحــاب 

العمــل)، وضمــان حقوقهــم وتطويــر نشــاط وأعمــال المقــاوالت، ولكــون المقــاول أو شــركة المقــاوالت )أصحــاب 

عمــل( فــإن صاحــب العمــل ملــزم بتنفيــذ مــا ورد فــي قانــون العمــل بخصــوص القــوى البشــرية العاملــة لديــه، 

وهــي الضمــان األجتماعــي وتطويــر قــدرات العامليــن، والحفــاظ عــىل ســالمتهم وصحتهــم، ويتــم ذلــك بالتعــاون 

مــع دوائــر وزارة العمــل المختلفــة )دائــرة العمــل والتدريــب، دائــرة الضمــان اإلجتماعــي ، ... الــخ(، ويتــم ذلــك مــن 

قبل الشركة العضو وليس اإلتحاد، بمعنى ان االتحاد ال يساهم بهذا المجال اطالقا.
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9 .1   االستنتاجات

هنــاك منظومــة كبيــرة مــن تشــريعات العمــل والصحــة والســالمة المهنيــة، وبرغــم وجــود عــدد مــن . 1

المالحظات عليها والتي تحتاج اىل اجراء تغييرات او تعديالت عليها اال انها واسعة وشاملة .

ــن . 2 ــد م ــذه العدي ــل ه ــة والعم ــالمة المهني ــة والس ــة بالصح ــريعات الخاص ــة التش ــب منظوم يصاح

الجهات المسؤولة عن تنفيذها وهذا يحتاج اىل تنسيق كبير التمام المهمة بشكل جيد.

ال يوجــد نصــوص حــول التعــاون مــع الجهــات الرقابيــة االخــرى مثــل البلديــات او الصحــة او البيئــة او . 3

السيطرة النوعية وغيرها.

مــن الضــروري ان يكــون هنــاك تنســيق و تبــادل االراء والخبــرات بيــن إقليــم كوردســتان قليــم . 4

والحكومــة االتحاديــة فــي مــا يتعلــق بقــرارات وتعليمــات الصحــة والســالمة المهنيــة، وال ســيما انــه 

ليس لالقليم مركز وطني للصحة والسالمة المهنية.

ــداد . 5 ــا وأع ــن تنفيذه ــق م ــة للتحق ــريعات المطلوب ــم التش ــع ك ــب م ــوادر ال تتناس ــل الك ــداد وتاهي أع

القوى العاملة .

برغــم ان التشــريعات الخاصــة باصــدار تقاريــر التفتيــش جيــدة وتطابــق المعاييــر الدوليــة اال ان التنفيذ . 6

ال يطابق ما هو محدد بالتشريع.

ــة . 7 ــة او الدولي ــات العمــل العربي ــة الرجــوع واالســتناد اىل نصــوص اتفاقي اتاحــت التشــريعات العراقي

في حالة عدم وجود نص بها.

ــروف . 8 ــروط وظ ــزام بش ــدم االلت ــوص ع ــة بخص ــس او الغرام ــل الحب ــون العم ــات قان ــن عقوب تتضم

ــان  ــد والضم ــون التقاع ــهير )قان ــل التش ــة مث ــر تقليدي ــات غي ــتخدام لعقوب ــاك اس ــل، اال ان هن العم

االجتماعي م 93( وان كانت فقط بحق العمال المخالفين .

الهيــكل االداري لتفتيــش العمــل يحتــاج اىل ترفيع بالمســتوى ودرجــة االرتباط، واعادة نظر بتشــكيالته، . 9

والهيــكل التنظيمــي للصحــة والســالمة المهنيــة يحتــاج اىل اعــاداة نظــر بمــا يتعلــق باقليــم كوردســتان 

وكذلك المحافظات غير المرتبطة باقليم .

عمليــة تعييــن المفتشــين تحتــاج اىل اعــادة دراســة وخاصــة مــن ناحيــة المؤهــالت والتدريب، وبشــكل . 10

اكبر في اقليم كوردستان.

اســتمارات ونمــاذج التفتيــش الخاصــة بالعمــل والصحــة والســالمة المهنيــة بحاجــة اىل اعــادة دراســة . 11

وتطوير.

هنــاك ضعــف واضــح ونقــص بالتجهيــزات الخاصــة بتفتيــش العمــل والصحــة والســالمة المهنيــة مــن . 12

وسائط نقل، حوسبة، قاعدة بيانات، ادوات تفتيش الكتروني، ربط الكتروني ما بين الدوائر.

عمليــة التفتيــش تتــم مــن خــالل لجنــة ثالثيــة التمثيــل دون وجــود مهــام وصالحيــات لعمــل اعضــاء . 13

اللجنة.

ــورة . 14 ــة الخط ــار درج ــن االعتب ــذ بعي ــي دون االخ ــع الجغراف ــىل التوزي ــاء ع ــم بن ــش تت ــات التفتي عملي

)معايير اولوية التفتيش(.

هنــاك ضعــف عــام بتفتيــش الصحــة والســالمة المهنيــة وتفتيــش العمــل بالعــراق واقليــم كوردســتان . 15

عموما، وما يتم التركيز عليه امور شمول العمال لقانون الضمان وعمل العمال االجانب.

اعــداد الزيــارات التفتيشــية الســنوية الخاصــة بالعــراق وباقليــم كوردســتان بالعمــل قليلــة وال تمكــن . 16

من تغطية اجزاء كبيرة من القطاعات االقتصادية المختلفة.
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ثقافة الصحة والسالمة المهنية ما زالت ضعيفة في العراق وتحتاج اىل جهود لرفعها .. 17

ــة . 18 ــل والصح ــال العم ــي مج ــة ف ــة وخاص ــات المتعلق ــدار االحصائي ــي اص ــح ف ــف واض ــاك ضع هن

والســالمة المهنيــة واالحصائيــات االجتماعيــة ممــا قــد ال يمكــن مــن اتخــاذ القــرارات الســليمة التــي 

تخدم هذا القطاع.

هنــاك ضعــف بــاداء الشــركاء االجتماعييــن بمــا يخــص نشــاطات المتعلقــة بشــروط وظــروف العمــل، . 19

وبما يتعلق بتفتيش العمل.

ــل . 20 ــش العم ــم بتفتي ــص تعريفه ــا يخ ــل فيم ــاب العم ــال واصح ــة للعم ــح دورات  ثقافي ــرورة فت ض

والصحة والسالمة المهنية 

عدم توفر احصائيات دقيقة بما يخص عمالة االطفال والحد منها.. 21

عدم وجود كوادر تخصصية وخصوصا في السالمة والصحة المهنية في اقليم كوردستان.  . 22

ال تتوفر اية بيانات بخصوص تفتيش العمل تتعلق بعمال المنازل، التمييز، التحرش الجنسي. 23

ال تتوفــر معلومــات حــول تــوازن جهــاز التفتيــش بالنســبة لعــدد الذكــور واالنــاث فــي العمــل الميدانــي . 24

والمكاتب. 

هنــاك نقــص حــاد فــي توفــر المــالكات مــن الموظفيــن والســائقين باالضافــة اىل عــدم توفر الســيارات . 25

والتمويل الخاص بعمليات التفتيش.

الكوادر التفتيشية المتوفرة تحتاج تدريب مكثف واعادة تدريب وتاهيل.  . 26

9 .2  التوصيات 

اوال : التشريعات 

اعــادة النظــر ببعــض التشــريعات والقوانيــن والتعليمــات الناظمــة للعمــل والصحــة والســالمة المهنية . 1

ــتان،  ــم كوردس ــش باقلي ــالت المفت ــين، مؤه ــب المفتش ــش، تدري ــان التفتي ــات، لج ــل العقوب مث

مؤهالت اعضاء لجنة التفتيش وغيرها .

ــة ونســب العجــز الخاصــة . 2 ــل جــداول االمــراض المهني ــد  بعــض التشــريعات مث العمــل عــىل توحي

بموظفــي الدولــة والعمــال، االجــازات الخاصــة باالمومــة لموظفــات الدولــة )المفتشــات( والعامــالت 

بالقطاع الخاص لوجود تباين وتمييز بينها . 

شــمول قانــون العمــل وخاصــة فيمــا يتعلــق بتفتيــش الصحــة والســالمة المهنيــة والغاء االســتثناءات . 3

وتطبيقــه عــىل جميــع العامليــن بمــا فيهــم موظفــي القطــاع العــام ) موظفــي الحكومــة والقطــاع العــام 

والبلديات )او ايجاد قوانين بديلة وموازية لهم(.

ــود . 4 ــارة ، واي بن ــاء، االن ــتويات الضوض ــل مس ــل مث ــروط العم ــة وش ــة ببيئ ــن المتعلق ــد القواني توحي

تتعلق بظروف وبيئة العمل لتكون من ضمن واجبات جهاز تفتيش العمل.

اعادة دراسة جميع القوانين التي يزيد عمرها عن 20 عاما وتحديثها.. 5

تعديــل العقوبــات وخاصــة فــي القوانيــن القديمــة والمتعلقــة بالغرامــات لتكــون منطقيــة وتناســب . 6

االوضاع الحالية كقانون الصحة العامة  .

التوســع بشــمول قانــون العمــل للعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم والمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة . 7

الصغر، والعاملين لحسابهم الخاص.

ان يكــون االشــتراك بالضمــان االجتماعــي لجميــع العامليــن بغــض النظــر عــن العــدد والقطــاع، بمــا . 8
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فيهــم العمــال ذوي االعمــال اليوميــة، وان تكــون مؤسســة التقاعــد والضمــان مســؤولة عــن االصابــات 

وتقاعد العاملين بشكل مباشر.

اعتمــاد مؤهــالت وتخصصــات محــددة الغــراض تعيينــات مفتشــي العمــل والصحــة والســالمة . 9

المهنية )بكالوريوس عىل االقل تخصص قانون، ادارة، اقتصاد،علوم علوم طبية، هندسة، طب(.

اعــادة تفعيــل تشــريعات تفتيــش العمــل والصحــة والســالمة المهنيــة )يمكــن فصــل تفتيــش العمــل . 10

عن تفتيش الضمان لمدة محددة مثال( . 

ثانيا : الهيكلية 

ــل( . 1 ــر العم ــتوى )وزي ــىل مس ــا باع ــل وربطه ــش العم ــزة تفتي ــة الجه ــاكل التنظيمي ــر بالهي ــادة النظ اع

والنظر بانشاء مديريات عامة او مؤسسات مستقلة مرتبطة بالوزير لتفتيش العمل.

ايجاد جهة مركزية خاصة بتطوير السياسات واالستراتيجيات والخطط الخاصة بتفتيش العمل.. 2

 انشاء مركز تدريب متخصص لتأهيل وتدريب مفتشي العمل والصحة والسالمة المهنية . 3. 

ــة . 4 ــة للصح ــز الوطني ــاط المراك ــع وارتب ــر بوض ــادة النظ ــتان، واع ــم كوردس ــي باقلي ــز وطن ــاء مرك انش

والسالمة المهنية بالمحافظات مع المركز الرئيسي )المحافظات غير المنتظمة باقليم(.

ابقــاء الربــط الفنــي بيــن المديريــات فــي المحافظــات مــع الــوزارات او الدوائــر الرئيســية  وذلــك فــي . 5

المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

انشــاء قســم / شــعبة لضبــط جــودة التفتيــش وقســم للتقييــم والمتابعــة العمــال التفتيــش او تفعيــل . 6

عمــل الشــعب الموجــودة بدائــرة العمــل والتدريــب المهنــي ووضــع اســس ومعاييــر خاصــة بتفتيــش 

العمل.

اعــداد مســار وظيفــي محــدد للمفتشــين حتــى ال يتــم نقلهــم خــارج التفتيــش واالحتفــاظ بخبراتهــم . 7

وتطويرها. 

ــة . 8 ــار مراقب ــن مس ــرى ضم ــات اخ ــه بموافق ــط اجراءات ــدم رب ــة وع ــة كامل ــش الصالحي ــاء المفت اعط

ومراجعة عام لالجراءات 

اعادة تقييم عملية التفتيش من خالل اللجنة الثالثية. . 9

العمــل عــىل تشــجيع مشــاركة النســاء بالتفتيــش / وتحديــد مهــام خاصــة للمفتشــات االنــاث وخاصــة . 10

المتعلقة بالشكاوي واالعتداءات والتمييز وعمل االحداث وتحديد نسب العدادهن بالجهاز .

ــط . 11 ــن وزارة التخطي ــكل م ــل ل ــة ممث ــة واضاف ــؤون االجتماعي ــل والش ــس العم ــكيل مجل ــادة تش اع

والتعليم العالي في المجلس ، وتفعيل عمله.

ثالثا : االجراءات الفنية 

تفعيل عمل اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية .. 1

ــل . 2 ــة بالعم ــور المتعلق ــة االم ــا، وخاص ــة به ــر الخاص ــدار التقاري ــات واص ــع البيان ــة جم ــل عملي تفعي

والضمان االجتماعي والصحة والسالمة المهنية . 

تفعيــل برامــج التواصــل واالعــالم والتوعيــة مــن خــالل مختلــف الوســائل وبالتعــاون مــع كافــة الجهــات . 3

للتعريف والتوعية بمهام وواجبات جهاز تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية.

ــالمة . 4 ــة والس ــل والصح ــش العم ــة لتفتي ــراءات المعياري ــل لالج ــل ودلي ــش العم ــل لتفتي ــداد دلي اع

المهنية . 
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ــة . 5 ــع التدريبي ــوي المواضي ــن( يحت ــدد )والحاليي ــل الج ــي العم ــامل لمفتش ــي ش ــج تاهيل ــداد برنام اع

النظريــة والعمليــة  المتعلقــة بالقانــون ،االتفاقيــات الدوليــة ، المهــارات وســلوكيات المفتــش، 

االجراءات القانونية . 

اعــادة دراســة وتطويــر نمــاذج وادوات التفتيــش المســتعملة، واعــداد نمــاذج بشــكل الئحــة تفقديــة . 6

جاهــزة للحوســبة االلكترونيــة مخصصــة لقطــاع او حجــم معيــن مــن المشــاريع ، وعــىل ان تتضمــن 

تفاصيل شروط وظروف العمل المحددة بالقوانين والتعليمات.

اعــادة ضبــط منظومــة تســجيل اصابــات العمــل بشــكل فاعــل، والــزام اصحــاب االعمــال باالبــالغ عــن . 7

ــات  ــع البيان ــة بتجيم ــات المعني ــزام الجه ــب، وال ــب والترهي ــة الترغي ــت طائل ــات تح ــع االصاب جمي

وتحليلها.

اصــدار تقريــر تحليــل اصابــات العمــل شــامل بشــكل ســنوي عــىل ان يتــم نشــره ومناقشــته مــع ثالثيــة . 8

العمل .

اصــدار تقريــر تفتيــش عمــل ســنوي يتضمــن مــا حــدده قانــون العمــل والتعليمــات حســب االتفاقيــة . 9

)81(، وينشر ويشارك او يناقش مع الشركاء االجتماعيين الخذ مالحظاتهم.

ــة . 10 ــات المعني ــالل المؤسس ــن خ ــا م ــودة نظري ــاريع الموج ــداد المش ــر اع ــل لحص ــح كام ــل مس عم

بالترخيــص والمتابعــة وعمليــا عــىل ارض الوقــع وادخــال البيانــات بقاعــدة بيانــات مخصصــة للتفتيش 

.

ــات . 11 ــىل مخرج ــد ع ــكل دوري،  تعتم ــا بش ــين، وتطويره ــاس اداء المفتش ــددة لقي ــاذج مح ــداد نم اع

قاعدة بيانات تفتيش العمل بشكل رئيسي.

ــة )المــدة، المنهــاج، . 12 ــد البرنامــج التدريبــي الخــاص بتخويــل مســؤول الصحــة والســالمة المهني تحدي

ومعايير النجاح(  والجهات المخولة بالتدريب .

اعــداد خطــة ســنوية لجهــاز تفتيــش العمــل تحــدد فيهــا االهــداف واالولويــات والمــوارد ويتــم تقييــم . 13

ما تم تحقيقه منها .

ــات  . 14 ــراء القياس ــب واج ــاص للتدري ــاع الخ ــرى والقط ــات االخ ــع الجه ــيق م ــاون والتنس ــل التع تفعي

ــات  ــدات، والفحوص ــي للمع ــش الهندس ــال، والتفتي ــة للعم ــاع الصحي ــات واالوض ــتوى الملوث بمس

الطبية الدورية .

التنســيق مــع وزارة الصحــة فــي اقليــم كوردســتان لتخصيــص بعــض المختبــرات الحكوميــة أو االهليــة . 15

المجــازة لغــرض اجــراء الفحوصــات المختبريــة الالزمــة للعمــال قبــل البــدء بالعمــل أو خــالل العمــل 

)اىل ان يتم انشاء مركز وطني للصحة والسالمة المهنية في االقليم(. 

ــال( . 16 ــات العم ــال ومنظم ــاب العم ــات اصح ــع منظم ــاون م ــاعد )بالتع ــر تس ــس ومعايي ــاد اس اعتم

بتخفــف العــبء عــن التفتيــش وعــن المشــاريع مثــل تحديــد اولويــات التفتيــش )التفتيــش المبنــي 

عىل الخطورة او التفتيش الذاتي او تفتيش االنظمة او غيرها تقنيات. 

ــرى . 17 ــام اخ ــة مه ــا باي ــتان خصوص ــم كوردس ــا وباقلي ــراق عموم ــل بالع ــي العم ــف مفتش ــدم تكلي ع

واالستفادة منهم في مجال عملهم بالتفتيش فقط.

التنســيق والتعــاون المتبــادل مــع دوائــر الرعايــة و التنميــة االجتماعيــة باقليــم كوردســتان بخصــوص . 18

مواضيع عمالة االطفال وسوء استخدام النساء في بيئة العمل.

ادخــال بعــض مــن القوانيــن والتعليمــات المتعلقــة بالعمــل والصحــة والســالمة المهنيــة فــي المنهــاج . 19

الدراسية  لبعض المراحل قبل تخرج الطلبة ودخولهم سوق العمل.
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ــة الجامعــات والمعاهــد مــن قبــل مفتشــي العمــل والصحــة والســالمة لتوعيتهــم . 20 فتــح دورات لطلب

وتعريفهم باساسيات الموضوعين قبل دخولهم سوق العمل. 

القیــام بحملــە توعیــە اعالمیــە شــاملە فــي القنــوات الفضائيــة، ووســائل التواصــل االجتماعــي حــول . 21

ــف  ــة لتعري ــالمة المهني ــة والس ــل والصح ــش العم ــة بامورتفتي ــات المتعلق ــام والواجب ــض المه بع

العمال واصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم. 

رابعا : الموارد والبنية التحتية 

زيادة اعداد المفتشين والمفتشات. . 1

ــال . 2 ــات العم ــوزارة، نقاب ــة )ال ــراف الثالث ــن االط ــية م ــان التفتيش ــي اللج ــين ف ــدد المفتش ــادة ع زي

واصحاب العمل(.

انشــاء / تطويرقاعــدة بيانــات خاصــة بالتفتيــش تتضمــن جميــع البيانــات الالزمــة بعمليــات التفتيــش . 3

ــع،  ــل ، الموق ــاعات العم ــب، س ــهم، الروات ــياتهم ، جنس ــال، جنس ــدد العم ــادي، ع ــاع االقتص )القط

جهات االتصال، المسؤول ، وجميع تفاصيل شروط وظروف العمل واالجراءات المتخذة(.

ربــط الكترونــي كامــل مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة مثــل وزارة العــدل وزارة التجــارة ووزارة الصناعــة . 4

ــدل  ــاريع( ووزارة الع ــاء المش ــص وانش ــل الترخي ــة )مث ــرى ذات العالق ــات اخ ــة جه ــة واي ووزارة التربي

)المحاكم( ، الضمان االجتماعي وغيرها من الجهات ذات العالقة وتسهيل تبادل المعلومات.     

توفيــر االدوات والتجهيــزات ووســائط النقــل والحوســبة والتعامــل االلكترونــي والبنيــة التحتيــة الالزمــة . 5

لتفتيش عمل الكتروني حديث ومتطور.

ــة . 6 ــات بيئ ــاس ملوث ــزة قي ــق باالجه ــا يتعل ــة للعمــل وخاصــة فيم ــة المســتلزمات المطلوب ــر كاف توفي

العمل الثابتة والمتنقلة المتعلقة بتفتيش الصحة والسالمة المهنية. 

ــاءات . 7 ــذاب الكف ــجيع اجت ــات لتش ــز او مكاف ــا بحواف ــل مادي ــي العم ــاع مفتش ــين اوض ــم وتحس دع

واالحتفاظ بهم .

خامسا : الشركاء االجتماعيين  

ــص . 1 ــا يخت ــم بم ــريعاتهم وانظمته ــين تش ــم وتحس ــل منظماته ــل لتطويرعم ــاب العم ــجيع اصح تش

بتحسين شروط وظروف العمل العضائهم.

حث اصحاب العمل عىل تاهيل ممثليهم بلجان التفتيش. . 2

ــد . 3 ــاع والتقي ــب االوض ــة اوىل لتصوي ــي كمرحل ــل الوقائ ــاركة بالتدخ ــل للمش ــاب العم ــجيع اصح تش

ــات  ــاريع والمنش ــي المش ــة ف ــالمة المهني ــة والس ــل والصح ــة بالعم ــات الخاص ــن والتعليم بالقواني

الخاصة باعضائهم ، وتشجيع ممارسات المسؤولية االجتماعية.

حــث اصحــاب العمــل القيــام بحمــالت التوعيــة والتوجيــه والتدريــب العضائهــم بمــا يخــص بالتزامات . 4

اصحاب االعمال بتشريعات العمل والصحة والسالمة المهنية.

تشــجيع اصحــاب العمــل عــىل فتــح دورات تدريبيــة مهنيــة للعمال وخاصــة العمالــة المحليــة لتقويتهم . 5

واكتساب الخبرة لالستفادة منهم في العمل. 

ــص . 6 ــا يخت ــم بم ــريعاتهم وقوانينه ــين تش ــم وتحس ــل منظماته ــال لتطويرعم ــات العم ــجيع منظم تش

بتحسين شروط وظروف العمل العضائهم.

حث منظمات العمال عىل اختيار وتاهيل ممثليهم بلجان التفتيش. . 7
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تشــجيع ممثلــي منظمــات العمــال للمشــاركة وديــا بالتدخــل لتصويــب اوضاع شــروط وظــروف العمل . 8

ــة مــن خــالل اصحــاب  ــد بالقوانيــن والتعليمــات الخاصــة بالعمــل والصحــة والســالمة المهني والتقي

العمل او جهاز تفتيش العمل.

تشــجيع وحــث المنظمــات العماليــة عــىل القيــام بحمــالت التوعيــة والتوجيــه والتدريــب العضائهــم . 9

بما شروط وظروف العمل والمعايير المحلية والدولية .

ــع . 10 ــات المجتم ــل، ومنظم ــاب العم ــات اصح ــال ومنظم ــات العم ــع نقاب ــل م ــيق والعم ــادة التنس زي

المدنــي لفتــح دورات تدريبيــة وتثقيفيــة مكثفــة بخصــوص واجبــات وحقــوق العامــل وصاحــب العمل 

حسب قانون العمل، وايضا فيما يخص الصحة والسالمة المهنية فقط الغراض التوعية. 

تشــجيع المنظمــات النقابيــة عــىل فتــح دورات وتوعيــة العمــال المحلييــن عــىل العمــل بشــكل جيــد . 11

ــدم  ــل صاحــب العمــل وع ــم اكتســابهم مــن قب ــي يت ــم ضمــن ســاعات العمــل، لك ــادة انتاجيته وزي

تفضيل العامل االجنبي عىل العمال المحليين.  

سادسا : دوليا 

تشــجيع العــراق عــىل التصديــق عــىل اتفاقيــة تفتيــش العمــل بالزراعــة رقــم )129( لســنة 1969، . 1

ــنة 1985  ــم  )161( لس ــة رق ــن، واالتفاقي ــة المهنيتي ــالمة والصح ــنة 1981 الس ــم )155( لس ــة رق واالتفاقي

خدمات الصحة المهنية .
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10 - المالحق
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ملحق رقم  1 يبين نموذج لعينة من االعمال التي ال يجود تشغيل االحداث بها او دخولهم اماكنها

العملالمجموعة

اوال : المهن واالعمال في المقالع والبناء

عامل تفجير 	

حفار ميكانيكي وهيدروليكي 	

عامل تكسير 	

عامل تنظيف ارضية المقلع 	

عامل رافعة جسرية في المقلع 	

عامل قلع الرخام 	

مراقب ساحة وسيطرة في المقلع 	

سائق جهاز تحميل في المقلع 	

عامل قطع الرخام 	

ثانيا : المهن واالعمال التي تكون فيها مادة الرصاص

مشغل افران الرصاص 	

عامل تهشيم البطاريات المستهلكة 	

عامل صب السبائك الرصاصية 	

مشغل ماكنة لبخ واستخالص المعجون 	

مشغل ماكنة صب الحلقات الرصاصية 	

مشغل ماكنة الشبكات الرصاصية 	

ثالثا : المهن واالعمال التي تتداول فيه نسبة من السموم والمبيدات 

والمستعملة في مكافحة الحشرات ورش المستنقعات 

مرشد زراعي 	

مراقب زراعي 	

آلي مرشات ومساعده 	

عامل سموم 	

رابعا : المهن واالعمال في معامل الغزل والنسيج

مشغل ماكنة الغزل 	

مشغل ماكنة البرم 	

 مشغل ماكنة القرط 	

عامل فتح باالت القطن 	

عامل نقل 	

مشغل ماكنة تمشيط 	

عامل تغرية الكلدارات 	

خامسا : االعمال والمهن في الصناعات الجلدية والدباغة

عامل ماكنة ضخ المطاط 	

عامل تصنيع الصمغ من المطاط 	

عامل ماكنة ضخ المواد البالستيكية 	

عامل ماكنة عجن المطاط 	

عام قص داير 	

عامل تلميع وجه الحذاء 	

سادسا : العمال والمهن االخرى

عامل اسالة االسفلت والقير. 	

عامل تزفيت الشوارع بالطريقة اليدوية 	

عامل تسوية االسفلت والقير 	

وقاد معامل االسفلت 	

مشغل معمل االسفلت 	

عامل تشغيل وصيانة المعامل االسفلتية 	

سابعا : االعمال التي تؤثر عىل االخالق والصحة
محالت بيع وشرب الخمور 	

المالهي والمراقص الليلية 	
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ملحق رقم  2 جدول االمراض المهنية الصادر استنادا الة المادة )1(

مــن قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم)39( لســنة 1971 وتعديلــه رقــم )155( لنفــس العــام 

.وتامنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم )2317( تاريخ 1974/2/1

المرضالرقم

التسمم بالرصاص ومضاعفاته1

التسمم بالزئبق2

التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته3

التسمم باالنتيمون ومضاعفاته4

التسمم بالفوسفور ومضاعفاته5

التسمم بالبنزيل او مثيالته اومركباته االميدية او االزوتية او مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم 6

التسمم بالمنغنيز ومضاعفاته7

التسمم بالكبريت ومضاعفاته8

التاثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات9

التاثر بالنيكل وما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح10

التسمم باول اكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات 11

التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عنه من من مضاعفات12

التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها13

التسمم بالكلوروفوم ورابع كلوريد الكربون14

التسمم برابع كلورواالثلين وثالث كلورو االثلين والمشتقات الهالوجينية االخرى للمركبات االيدروكربونية من المجموعة االليفاتية 15

االمراض واالعراض الباثولوجية التي تنشأ عن االشعاعات كالراديوم16

سرطان الجلد وااللتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة17

تاثر العين مع الحرارة وما ينشأ عنها من مضاعفات18

19

امراض الغبار الرئوية )توموكونيوزس( كالحاالت التالية :

غبار السليكا )سيليكوزس(  	

غبار االسبستوس )اسبستوزس(  	

غبار القطن ) بسينوزس( 	

 الجمرة الخبيثة : انثراكس20

السقاوة21

مرض التدرن22

امراض الحميات المعدية 23

االمراض الناجمة عن البريليوم24

التسمم بالسيلينيوم25

االعراض واالمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوي26

داء البريمات اليرقاني النزفي27
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الصمم او نقص السمع28

االنات العمية واالنات المفصلية المهنية في المرفق، تلين العظم الهاللي في الرسغ )داء كينيوك(29

قصور القلب الناجم عن التعرض لمادة الكادميوم30

سرطان الرئة والمثانة 31

ملحق رقم  ٣ جدول جدول العطل العضوي الدائم  جدول العطل العضوي الدائم صادر استنادا للمادة رقم )1(

مــن قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم )39( لســنة 1971 وتعديلــه رقــم )155( لســنة 1971، 

والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد )1763( تاريخ 1969/8/1.

نسبته المئويةنوع العطل العضويالتسلسل

100%فقد االبصار التام1

100%فقد ذراع وعين2

100%فقد ساعد وعين3

100%فقد كلتا اليدين او جميع االصابع واالبهامين4

100%فقد يد وقدم5

100%فقد كلتا القدمين مع عظام الكاحلين6

100%فقد اثنين من االطراف7

100%الشلل التام8

9

الجنــون المطبــق أو الجــروح او االضــرار التــي تصيــب االعضــاء الصدريــة او البطنيــة او الــراس او المــخ او 

ــن  ــن المســتخدم وبي ــة مســتديمة بي ــة وبصف ــي مــن شــانها ان تحــول كلي ــة )الجاكســونية( والت الصرع

مزاولة المهنة او عمل يتكسب منه.

%100

80%بتر الذراع االيمن اىل الكتف10

75%بتر الذراع اااليمن اىل ما فوق المرفق11

65%بتر الذراع االيمن اىل ما تحت المرفق12

70%بتر الذراع االيسر اىل الكتف13

65%بتر الذراع االيسر اىل ما فوق المرفق14

55%بتر الذراع االيسر اىل ما تحت المرفق15

65%بتر الساق فوق الركبة16

55%بتر الساق تحت الركبة17

55%الصمم الكامل18

60%بتر اليد اليمنى عند المعصم19

50%بتر اليد اليسرى عند المعصم20

45%بتر القدم مع عظام الكاحل21

40%بتر القدم دون عظام الكاحل22

35%فقد العين الواحدة23

30%بتر رؤوس مشط القدم كلها24
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10%بتر االصبع وعظم المشط الخامس للقدم25

5%بتر ابهام القدم او السبابة26

4%بتر السالمية االوىل البهام القدم27

3%بتر السالمية االوىل لسبابة القدم28

3%بتر اصبع القدم عدا السبابة واالبهام29

تابع 

نوع العطل العضويالتسلسل

نسبته المئوية

األيسراأليمن

25%30%بتر االبهام30

18%15%بتر السالمية االوىل لالبهام31

10%12%بتر السبابة32

5%6%بتر السالمية االوىل للسبابة33

8%10%بتر السالمية االوىل والثانية للسبابة34

8%10%بتر الوسطى35

4%5%بتر السالمية االوىل للوسطى36

6%8%بتر السالمية االوىل والثانية للوسطى37

5%6%بتر البنصر او الخنصر38

2.5%3%بتر السالمية االوىل للبنصر او الخنصر39

4%5%بتر السالمية االوىل والثانية للبنصر او الخنصر40
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ملحق رقم  4  جدول لعينة من األمراض التي يستوجب عالجها مدة طويلة أو األمراض المستعصية أو الخبيثة

اسم المرضالجهاز/ الصنفنوع المرض

أ - األمراض الباطنية

اوال- أمراض الرئتين 

والجهاز التنفسي

أكياس الرئة الهوائية اإلنتفاخية والمؤثرة عىل وظائف الرئتين بصورة شديدة .

ــب  ــز القل ــة أو عج ــاخ الرئ ــات كإنتف ــوب بمضاعف ــن المصح ــات المزم ــاب القصب إلته

الرئوي .

ثانيا- التدرن

التــدرن الجهــازي الفعــال غيــر المســتجيب للعــالج أو الرئــوي المتليــف الواســع اإلنتشــار 

والمؤثر عىل كفاءة وظائف الرئتين.

تدرن العقد اللمفاوية والمصحوبة بنواسير او خراجات غير مستجيبة للعالج .

ثالثا- أمراض القلب

إلتهــاب أو إنصبــاب شــغاف القلــب المزمــن المثبــت بفحــص )األيكــو( األمــواج فــوق 

الصوتية والغير قابلة للعالج .

الذبحة الصدرية غير المستقرة المثبتة بفحص تخطيط القلب .

رابعا- أمراض الكليتين 

والجهاز البولي

التناذر الكلوي العند البولي

العجز الكلوي للعالج .

فقر الدم التحللي الشديد الغير مستجيب للعالج . خامسا- أمراض الدم

فقر الدم الوبيل المصحوب بمضاعفات عصبية غير قابلة للشفاء .

سادسا- أمراض الجهاز 

الهضمي

قرحــة المعــدة أو اإلثنــى عشــري المصحــوب باختالطــات غيــر مســتجية للعــالج بالعقاقير 

أو الجراحة .

إلتهاب الكبد المزمن الفعال المثبت نسيجيا .

سابعا- أمراض الغدد 

الصماء

داء السكر المصحوب بمضاعفات شديد .

زيادة أو نقصان فعالية الغدة الدرقية مع مضاعفات غير مستجيبة للعالج ..

ثامنا- األمراض الرئوية 

)الغراوية(
ــا  ــريريا ومختبري ــة س ــة والمثبت ــة( الجهازي ــة )الغراوي ــراض الرئوي ــدى األم ــاب بإح المص

وشعاعيا غير المستجيبة للعالج والمؤثرة عىل طبيعة العمل .

ب- األمراض النفسية 

والعقلية

اوال- األمراض الذهانية 

الوظيفية 

داء الفصام المزمن بأنواعه .

الهوس اإلكتئابي المزمن .

ثانيا- األمراض الذهانية 

العضوية 

الدهان المرتبط بالصرع .

الذهان المرتبط باألدمان عىل الكحول والعقاقير .

الكآبة المزمنة الشديدة المعندة للعالج .

ج - األمراض الجلدية
األكزيما الشديدة والمنتشرة والمعندة للعالج المؤثرة عىل كفاءة وقابلية المصاب البدنية .

ــرى أو  ــزة األخ ــي األجه ــديدة ف ــات ش ــوب بإختالط ــة أو المصح ــد للمعالج ــديد والمعن ــر الش ــة المنتش داء الصدفي

إختالطات عالجية .

د - األمراض النسائية
الناسور بين اإلمعاء والمهبل او بين المثانة والمهبل أو بين الحالب والمهبل المعند للعالج .

حــاالت الســلس البولــي الشــديد المعنــد المثبــت ســريريا وشــعاعيا وبقيــاس وظائــف المثانــة والغيــر مســتجيب 

للعالج الجراحي .

هـ- الجراحة العامة

مــرض ســلس البــول الشــديد المعنــد المثبــت ســريريا وشــعاعيا وبقيــاس وظائــف المثانــة الغيــر مســتجيبة للعــالج 

الجراحي .

الناسور البولي المعند وغير المستجيب للعالج .

عمليــات فتــح البطــن الجراحيــة مــع إختالطــات تعيــق أجهــزة الجســم عــن أداء عملهــا الوظيفــي بصــورة طبيعيــة 

والغير مستجيبة للعالج 

و - األمراض العصبية 

وجراحتها

- أورام وأكياس 

وخراجات الدماغ 

والنخاع الشوكي والتي 

تشمل:

1- خبيثة ويتوقع عودتها قبل مرور سنة من المعالجة .

ــة  ــب، وقابلي ــة التخاط ــض، قابلي ــة المري ــن ذهني ــد م ــر يح ــص كبي ــة بنق 2 -المصحوب

الحركــة، العيــش بشــكل مســتقل، والتــي ال تــزول بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن إكمــال 

العالج .

- الصرع المثبت سريريا وبفحص تخطيط الدماغ المصحوب بمضاعفات نفسية وعصبية والمعند للعالج .
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ز - أمراض العظام 

والعمود الفقري

-  كسور العظام المصحوب بإختالطات مؤثرة عىل وظيفة األطراف وغير مستجيبة للعالج .

-  إلتهاب العظم المزمن المصحوب بإختالطات .

ح - أمراض األنف 

واألذن والحنجرة

- ضمور األغشية المخاطية المتعفن الشديد .

- شلل الوتر الصوتي في الجهتين الغير مرجو شفاء	 .

ط - أمراض العيون

- اإلحتالطــات فــي األوعيــة الدمويــة التــي تــؤدي إىل عطــل كلــي أو جزئــي فــي العيــن والمؤثــرة عــىل درجــة الرؤيــة 

وحسب طبيعة العمل .

- إعتالل الشبكية السكري المتقدم المصحوب بمضاعفات 

ي - األمراض 

التجميلية والتقويمية

- عقابيل الحروق من الدرجة الثانية والثالثة والمؤثرة عىل طبيعة العمل .

- تشوهات األوعية الدموية أو اللمفاوية المعندة للعالج والمؤثرة عىل أداء الوظيفة .

ك - األورام
األمــراض الخبيثــة ) المســتعصية والغيــر مســتجيبة للعــالج( بكافــة أنواعهــا ولــكل أنحــاء الجســم والمثبتــة ســريريا 

وبالفحص النسيجي أو المختبري.

ل - أمراض الفم 

والفكين

- جميع األورام الخبيثة في الفم والفكين .

- جميع العاهات المسببة لتشوهات الوجه مما تؤدي إىل النفرة مهما تعددت ومهما اختلفت األسباب ..

ملحق رقم  5 المواد الكيماوية المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة عن العمليات الصناعية والتي تعتبر مواد مسرطنة 

للجنس البشري

اسم المادةالرقم

1Amino	iph	nyl – 4 -1

2Arsenic and Certain Arsenic Compounds

3.As		stos

4Manufacture of aura mine

5.B	nz	n	

6B	nz		rin	

7.n	phthyl	min	 	holoron	ph	zin	 – 2 – )	hlor	thy1 – 2( N,N – 	is

8.	th	r m	thy1 Bis 	hlorom	thy 	th	r 	n 	t		hni		l gr			 	hlorom	thy1

9Chromium and certain chromium compounds

10.Di	thylstil	o	strol

11.Underground haematite mining

12.	l	ohol 	y strong 		i	 pro		ss Manufacture of isopropy1

13.M	lph	l	n

14Mustard gas

15N	phthyl	min	 – 2

16.Nichel refingin

17.Soot, t	rs 	n	 min	r	l oils

18.Vinyl 	hlori		
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ملحق رقم  6  لمواد الكيماوية المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة عن العمليات الصناعية والتي يحتمل أن تكون 

مسرطنة للجنس البشري

اسم المادةالرقم

1.Aflatoxins 

2.Cadmiun and certain cadmium compounds

3.Chlorambucil

4.Cy	lophosph	mi		

5.Nickel and certain nickel compounds

6.)Tris (I – aziridinyl) phosphine sulphide (thiotepa

7.A	rylonitril	

8.Amitrol	 	minotri	zol	

9Auramine

10Beryllium and certain beryllium compounds

11.C	r	on t	tr		hl	ri		

12.Dim	thyl		r	on	yl 	hlori		

13.Dimethylsulphate

14Ethyl	n	 oxi		

15.Iron 		xtr	n

16.Ph	n			tin

17Poly	hlorin	t		 	iph	nyls

18.oxym	tholon	

ملحق رقم  7حدود الضوضاء المستمرة / مع مراعاة ان ال تكون هناك ضوضاء مستمرة تزيد عىل )115( دسيسيبل 

80859095100105110115منسوب شدة الضوضاء بالديسيبيل

1684212/14/18/1فترة التعرض اليومي بالساعة

ملحق رقم  8  الحدود المسموحة للضوضاء المتقطعة / مع مراعاة ان ال تكون هناك ضوضاء متقطعة تزيد عن 

)150( ديسيبيل. 

منسوب شدة الضوضاء 

بالديسيبيل
150145140135130125120115

1030100300100030001000030000عدد الضربات المسموح بها
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ملحق رقم  9 المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء خارج االبينة مقاسة بوحدة الديسيبيل )		( 

منسوب الضوضاء نهارامنسوب الضوضاء ليالالموقع

4050المستشفيات واالماكن المخصصة للراحة 

5060المناطق السكنية داخل المدينة

4555المناطق السكنية خارج المدينة

5055الفنادق

4555المدارس ورياض االطفال والجامعات والمعاهد

6570المناطق الصناعية واالبنية العامة 

6065المناطق الخدمية والتجارية 

المناطق الخاصة 

المطارات

محطات القاطرات

الموانئ

6070

5060المناطق الثقافية والحضرية المحمية 

5060مناطق االستجمام

4560المناطق السكنية الداخلة ضمن المناطق الصناعية وبالعكس 

ملحق رقم  10 المحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء داخل االبينة مقاسة بوحدات الديسيبيل )		(

الموقع
منسوب الضوضاء ليال من الساعة الثامنة 

مساء ولغاية الساعة الثامنة صباحا
منسوب الضوضاء نهارا

المستشفيات والمدارس ورياض االطفال 

والحضانات 
3555-50

4050الفنادق

5560الدوائر واالبنية التجارية والخدمية 

4550المساكن

ملحق رقم  11 يبين تصنيفات المشاريع وانواع ومسميات كل منها حسب تاثيراتها البيئية

المشاريع صنف )ج(المشاريع صنف )ب(المشاريع صنف )أ(

الصناعات الغذائيةالصناعات الغذائية الكبرىمصانع البروتين الحيواني

مخازن المواد الغذائية المبردةمجازر اللحوم الحمراء والبيضاءمصانع انتاج الخيوط الصناعية

المشاريع التنموية للصناعات الكيمياوية 

والبتروكيمياوية والنفطية
الورش الزراعيةالمحطات الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية

مصانع الحياكة والنسيج والخياطةمواقع الطمر الصحي لنفايات البلديةمشاريع الصناعات الدوائية

مصانع المستحضرات الكيمياويةمشاريع الدواجنمعامل الدباغة

وكاالت بيع المواد االنشائيةمشاريع تربية الحيواناتمصانع االسمنت
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مصانع الجص والجبس والنورة والكتل 

الجبسية
صناعات تشكيل الزجاجمشاريع تربية وتكثير الثروة السمكية

كراجات الغسل والتشحيممصانع الصناعات النسيجيةمصانع الطابوق

المصانع الحرفية للصناعات الكيمياويةمصانع منتجات الحرير الصخري
محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز 

والنفط

مصانع قطع الخشب وأعمال النجارةصناعة الحجر والممر والصوانالمقالع والمناجم

مصانع الزجاج والخزف من المواد الخام 

االولية

مصانع انتاج الكتل الخرسانية والشتايكر 

والكاشي بانواعه وااللواح الجبسية 

والكونكريتية الجاهزة واالنابيب الكونكريتية

مصانع الشمع

المحطات الكهروحرارية لتوليد الطاقة 

الكهربائية

مصانع صهر المعادن والسباكة 

لالستخدامات المتنوعة
ساحات بيع المواشي

الصناعات الهندسيةمواقع طمر النفايات الخطرة
محطات رفع وضخ مياه االمطار ومياه 

الصرف الصحي

مصانع إنتاج غاز االوكسجينمخازن االسمدة العضوية والكيمياويةمصانع الكسارات

مصانع انتاج الكونكريت االسفلتي الثابتة 

والمتنقلة
مصانع إنتاج غاز ثاني أوكسيد الكاربونمخازن المبيدات

مشاريع مياه الشربمخازن تحضيرالجلودمصانع الحديد والصلب وااللمنيوم

مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي 

الناتجة عن االستعماالت البشرية

مخازن المركبات واالدوات االحتياطية 

وورش الصيانة
أحواض تغطيس الحيوانات

مصانع تقطيع االسفنجالصناعات الحرفية النتاج صابون الغار

مستودعات الوقودمحالت ازالة اصباغ السيارات

مصانع الحدادةمصانع انتاج الثلج

محالج القطنمواقع غربلة الحصى والرمل

معامل تصنيع الزفت والقير والماستك 

واللباد

المحطات التحويلية الثانوية للطاقة 

الكهربائية

مصانع المناديل الورقية والحفاظاتصناعة الفخار واالواني الخزفية

مصانع التبوغ والسكائر
 مصانع إنتاج معجون تثبيت الزجاج

المحطات التحويلية للمخلفات البلديةمصانع تنقية الزيوت النفطية المستعملة

المطابعمهابط الطائرات الزراعية

المحطات التحويلية الثانوية للطاقة 

الكهربائية

مصانع إنتاج مياه الشرب المعباة بطريقة 

التنافذ العكسي

مصانع المياه المقطرةمعامل فرز وتدوير النفايات

مصانع المياه الطبيعيةمصانع تعبئة الغاز المسال
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ملحق رقم  12 الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل / اقليم كوردستان

المادة الملوثةتسلسل
الجو الداخلي للمصنع

)التعرض لمدة 8 ساعات(

الجو الداخلي للمصنع

)التعرض لمدة 15 
دقيقة( 

ppm 0.020.25 ppmأكرولين1

ppm 5ppm 100أسيدألديهايد2

ppm 0.0160.1ppmفورمالديهايد3

ppm 8.6ppm 86أول أوكسيد الكاربون4

ppm 3500ppm 9000ثانى أوكسيد الكاربون5

ppm 0.064ppm 2 .0األوزون6

ppm 0.05ppm 5ثانى أوكسيد النتروجين7

8
الدقائق الصدرية )أقل من 2.5 

مايكروميتر(
mg/m3 0.015 1( mg/m3 0.04

)hour

ppm 0.019ppm 0.38ثانى أوكسيد الكبريت9

الرطوبة10
Summer %50-30
%50-30 Wint	r

-mg/m3 5أدخنة أسفلت11

-mg/m3 5أدخنة اللحام12

ppm 0.05ppm 0.2الكادميوم ومركباته )أدخنة(13

mg/m3 0.2mg/m3 2النحاس ومركباته )أدخنة(14

15

القصدير ومركباته )أدخنة( غير 

 عضوى

عضوى

mg/m3 2
mg/m3 0.1

mg/m3 4
mg/m3 0.2

-mg/m3 0.2الزرنيخ ومركباته )أدخنة(16

mg/m3 5mg/m3 10الزنك ومركباته )أدخنة(17

mg/m3 0.001mg/m3 0.003رابع أثيل الرصاص18

-mg/m30.005كرومات الرصاص19

mg/m3 4-15x10mg/m3 4-45x10زرنيخات الرصاص20

mg/m3 375mg/m3 560التولوين21

-mg/m3 0.5األنتيمون ومركباته )أدخنة(22

mg/m3 1mg/m33د.د.ت.23

-mg/m3 5أمالح السيانيد24

mg/m3 5mg/m3 10الحديد ومركباته )أدخنة(25

mg/m3 4-15x10mg/m3 4-40x10الرصاص )أدخنة( غير عضوى26

-mg/m3 10المغنيسيوم ومركباته )أدخنة(27

28Hg زئبق--
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29P فوسفورmg/m3 0.1mg/m30.3

-mg/m3 0.2السلينيوم ومركباته )أدخنة(30

-mg/m3  0.5الباريوم ومركباته )أدخنة(31

mg/m3  0.2mg/m3 0.6سداسى كلورونفثالين32

mg/m3   0.7mg/m3 2البروم ومركباته )أدخنة(33

-mg/m3  0.5الكروم ومركباته )أدخنة(34

35F الفلورmg/m3 2mg/m3 4

mg/m3  0.1mg/m3  0.3النيكل ومركباته )أدخنة(36

mg/m3  0.01mg/m3  0.03مركبات االلكيل )أدخنة(37

-mg/m3  0.5الفناديوم ومركباته )أدخنة(38

mg/m3  0.1mg/m3  0.3وارفرين39

-mg/m3  0.1الثاليوم ومركباته )أدخنة(40

-mg/m3  0.4فوسيجين41

mg/m3  0.4mg/m3  1فوسفين42

mg/m3  0.5mg/m3  1.5خماسى كلور الفينول43

mg/m3 50mg/m3  75نفثالين44

mg/m3  0.5mg/m3  1.5نيكوتين45

mg/m3   0.2mg/m3  0.5نيتروكليسرين46

-mg/m3   1اليود47

mg/m3  0.8mg/m3  1.6خامس كربونيك الحديد48

mg/m3  0.1mg/m3  0.3اندوسلفان49

mg/m3  0.1mg/m3  0.3اندرين50

-mg/m3  10أتربة األلياف الزجاجية51

mg/m3mg/m3  0.6 0.2سداسى كلورونفثالين52

-mg/m3  0.1الكوبلت ومركباته )أدخنة(53

-mg/m30.6كلوريد السيانوجين54

-mg/m3  0.4ثنائى كلورو اسيتيلين55

mg/m3  1mg/m3  3ثنائى كلوروفوس56

mg/m3  25 .0mg/m3  0.75الدرين57

mg/m3  1mg/m3  3ثنائى نتروارثوكريسول58

mg/m3  90mg/m3  350ديوكسان59

-mg/m3  0.1كربوفيوران60

mg/m3  30mg/m3  125رابع كلوريد الكربون61
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mg/m3  0.5mg/m3  2كلوردان62

mg/m3  3mg/m3  9الكلور63

-mg/m3  3كلورواسيتالديهايد64

mg/m3  0.5mg/m3  1كلورو دايفينايل )45% كلور(65

mg/m3  50mg/m3  225كلوروفورم66

mg/m3  0.2mg/m3  0.6كلوروبيرفوس67

68
مركبات الكروم السداسية 

التكافؤ
mg/m3  0.05-

-mg/m3  1خماسى الهيدرات69

-mg/m3  5بروموفورم70

-mg/m3  0.002البريليوم71

-mg/m3 6-60x10األنزيمات المحللة للبروتين72

mg/m3  10كلوريد النشادر )أدخنة(73

mg/m3  1.5mg/m3  2.5ثالثى نيتروتولوين74

mg/m3  0.05mg/m3  0.15فلورواسيتات الصوديوم75

mg/m3  260mg/m3 310الكحول المثيىل76

 مالحظات :

1. يقصد بالمركبات عموما األمالح 

القابلة للذوبان ألكاسيد الفلز واألتربة 

التى تكون بشكل أدخنة داخل جو 

 العمل

2. ال يجوز أن يتكرر عند التعرض 

لمدة 15 دقيقة ألى مكّون أكثر من 4 

مرّات فى اليوم الواحد عىل أن ال تقل 

الفترة الزمنية بين تعرّض والذى يليه 

عن 60 دقيقة

ملحق رقم  1٣ مدة التعرض المسموح بها عند التعرض لطرقات متقطعة خالل الوردية الواحدة حسب شدة 

الضوضاء/ اقليم كوردستان8٣

عدد الطرقات المسموح بها خالل فترة العمل اليوميشدة الصوت  )ديسيبيل(

135300

1301000

1253000

12010000

11530000

83  تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة اذا كانت الفترة بين كل طرقة والتي تليها 1 ثانية او اكثر. 



دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية234

ملحق رقم  14  الحد االقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة / اقليم كوردستان 

نوع المنطقة
نهارا 

من    -   اىل 

مساًء

من   -    اىل 

ليال

من    -  اىل 

45 - 5555  - 5560  -  65المناطق التجارية واالدارية ووسط المدينة

المناطق السكنية وبها بعض الورش او االعمال التجارية او عىل 

طريق عام
60-  5055-  4550 -  40

35  - 4045  - 4550  - 55المناطق السكنية في المدينة

30  - 3540  -  4045  - 50الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة

35  - 3035  - 3540  - 45المناطق السكنية الريفية مستشفيات وحدائق

50  - 5560  - 6065  - 70المناطق الصناعية )صناعات ثقيلة( 

 نهارا : من الساعة )7( صباحا حتى الساعة )6( مساء

 مساءا : من الساعة )6( مساءا حتى الساعة )10( مساء

ليال : من الساعة )10( مساء حتى الساعة )7( صباحا

ملحق رقم  15 عينة من جدول االمراض المهنية الصادر بموجب تعليمات المرض المهني والعطل العضوي 

ونسبتهما الصادرة استنادا اىل احكام البند ثانيا من المادة )1( من قانون العجز الصحي للموظفين رقم )11( 

لسنة 1999.

المرض المهنيالرقم

االمراض المعدية والطفيلية المهنية .1

االورام الخبيثة المهنية .2

امراض الدم المهنية غير الخبيثة .3

 امراض الجهاز العصبي المهنية .4

 امراض العيون المهنية .5

امراض االذن والنتوء الحلمي المهنية .6

امراض جهاز الدوران المهنية .7

8

 امراض الجهاز التنفسي المهنية وتشمل:-

 أ - تتريب وتليف الرئة وغشاء الجنب الناتج عن اغبرة ال عضوية .
 ب - الربو المهني وامراض الحساسية التنفسية .

جـ - مهيجات وسموم الجهاز التنفسي المهنية .

امراض الكبد المهنية .9

امراض الجلد واالنسجة الرخوة المهنية .10

امراض الجهاز الحركي واالنسجة الرابطة المهنية .11

امراض الجهاز البولي والتناسلي المهنية .12

الحوادث والتسممات المهنية واالضطرابات الناتجة عن مسببات خارجية13
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1.15   االمراض المعدية والطفيلية المهنية

s	s		Disالمهنة / الصناعةالمرضالتسلسل

التدرن1-1
العاملون في حقل الرعاية الصحية، المختبرات الطبية، العاملون في المجازر، 

اعمال البيطرة .
Tuberculosis

الجمرة الخبيثة2-1
العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات، العاملون في المجازر، اعمال البيطرة، 

العمل في المختبرات، التعامل مع الصوف والشعر والجلود .
Anthr	x

الحمى المتموجة3-1
اعمال الزراعة وتربية الحيوانات، اعمال البيطرة، العمل في المجازر 

والمختبرات .
Brucellosis

2.15    االورام الخبيثة

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-2

اورام الكبد 

والمجاري 

الصفراوية الخبيثة

صنع كلوريد الفينيل، بلمرة كلوريد الفينيلكلوريد الفنيل
 Angios	r	om	 of

liv	r

2-2

اورام التجويف 

االنفي واالذن 

الوسطى الخبيثة

غبار الخشب

مركبات الكروم 

السداسية

مركبات النيكل

صناعة الخشب واالثاث 

الطالء بالكروم، انتاج الكروم، صناعة االصباغ 

وااللوان.

صهر وتنقية النيكل، انتاج الفوالذ، صناعة 

البطاريات المحتوية عىل مركبات النيكل 

M	lign	nt 
Nso	l	m of 

n	s	l 		vity 	n	 
mi		l	 		r

3-2
اورام الحنجرة 

الخبيثة
صناعة واستخدام االسبستاالسبست

M	lign	nt 
 N	opl	sms of

l	rynx

٣.15    امراض الدم المهنية غير الخبيثة

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-3

فقر الدم الناتج عن 

تحلل كريات الدم 

الحمراء المكتسب

االرسين 

 النفتالين

 القصدير ثالثي البيوتيل

ثالث نايترو تولوين

اعمال التحليل الكهربائي، معالجة 

 الخامات المحتوية عىل الزرنيخ.

 الصناعات الكيمياوية

 صناعة واستخدام المبيدات

صناعة المتفجرات

 Acquired
h	molyti	 

	n	mi	

2-3

فقر الدم الناتج عن 

افتقار نخاع العظم 

ألسباب خارجية

البنزين العطري

التعرض للبنزين العطري والمذيبات 

المحتوية عليه، صناعة النفط، صناعة 

الفحم

 Apl	sti	 	n	mi	
due to 

 oth	r 	xt	rn	l
	g	nt

3-3
فقر الدم الناتج عن 

االدوية والسموم

 االشعاعات المؤينة

الرصاص

التعرض لالشعاعات المؤينة والنظائر 

المشعة.

تعدين الرصاص والخارصين، 

الصناعات االنشائية، صناعة البطاريات 

السائلة، صناعة السيراميك والكرستال، 

اعمال اللحام والقطع .

 S		on		ry
si		ropl	sti	 

 anemia due to
& druga 
toxins
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4.15    امراض الجهاز العصبي المهنية   

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-4

الشلل الرعاشي 

الناتج عن مسببات 

خارجية

المنغنيز
تعدين المنغنيز، صناعة البطاريات، أعمال 

اللحام.

S		on		ry 
 parkinsonism due to

oth	r 
external causes

2-4
االضطرارات 

الحركية
الزئبق ومركباته

انتاج الكلور بالتحليل الكهربائي، صناعة 

البطاريات، صناعة المبيدات الفطرية، 

تعدين الزئبق، صناعة االجهزة المحتوية 

عىل الزئبق.

& Extr	pyr	mi		l 
mov	m	nt 	isor		rs

3-4

التهاب االعصاب 

الطرفية في 

االطراف العليا

االهتزازات، العمل 

العضلي المتكرر، 

االوضاع غير السليمة 

 للرسغ

استخدام العدد واالدوات المهتزة ، تصنيع 

االسماك والدجاج واللحوم، العمل عىل 

المنشار الكهربائي، الصناعات االنشائية.

Mononeuropathies of 
the upper limb: carpal 

,tunnel syndrome 
 lesion of the ulnar

n	rv	 
l	sion of th	 r		isl 

n	rv	

5.15    امراض العيون المهنية  

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

عوامل مثيرة للحساسيةالتهاب الملتحمة1-5

صناعات الكيمياوية، الصبغ بالرش، صناعة 

رغوة البولي يورثان، صناعة واستخدام المواد 

الالصقة، صناعة االخشاب، اعمال الحالقة، 

العمل في اصناعة الخبز والمعجنات، العمل 

في القطاع الصحي، االصباغ النسيجية، اعمال 

الزراعة والتعرض لالغبرة النباتية

Conjunctivitis

االشعة فوق البنفسجيةالتهاب القرنية2-5
التعرض لالشعة فوق البنفسجية ، العمل في 

العراء واعمال اللحام
K	r	titis

الساد3-5

االمواج القصيرة 

االشعاعات المؤينة

االشعة تحت الحمراء

 تولوين ثالثي النتروجين

 النفتالين

داي نايترو فينول، داي 

نايترو كريزول.

 اوكسيد االثيلين

التعرض لالمواج القصيرة وامواج الرادار.

التعرض لالشعاعات المؤينة والنظائر المشعة 

والعمل في المفاعالت النووية.

اعمال الحدادة، نفخ الزجاج، التعرض ألشعة 

الليزر في الصناعة

صناعة المتفجرات.

الصناعات الكيمياوية

صناعة المتفجرات، صناعة المبيدات، صناعة 

االصباغ.

التعقيم بأوكسيد االثيلين

C	t	r		t

6.15    امراض االذن والنتوء الحلمي المهنية

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-6

الصمم المهني )تأثير 

الضوضاء عىل االذن 

الداخلية(

الضوضاء العالية

التعرض المهني لضوضاء اعىل من 

الحدود الموصى بها عىل اساس صحي 

مهني

 Nois	s
	ff		ts 

on inn	r 		r
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7.15  امراض جهازالدوران المهنية 

s	s		Disالمهنة / الصناعة العامل المسببالمرضالتسلسل

االهتزازاتمرض رينولد1-7

طحن وثقب وتكسير االحجار، االعمال التي 

تستدعي استخدام اآلالت المهتزة 

والمطارق التي تعمل بالطاقة

Raynauds 
syn	rom	

8.15  امراض الجهازالتنفسي المهنية 

1.8  أمرا ض تتريب وتليف الرئة وغشاء الجنب الناتج عن أبخرة ال عضوية 

المرضالتسلسل
العامل 

المسبب
s	s		Disالمهنة / الصناعة 

مناجم الفحمغبار الفحمسحار الفحم1-1-8
Co	l work	rs 

Pneumoconiosis

سحار اسبستي2-1-8

الياف 

االسبست

صناعة واستخدام االسبست وصناعة 

منتجات االسبست واالعمال، العزل 

في الصناعات االنشائية، صناعة 

السفن، االعمال التي تستدعي ازالة 

المواد المحتوية عىل االسبست .

Pneumoconiosis 
& due to asbestos 

oth	r min	r	l 
fibers

سحار سيليسي3-1-8

غبار الطلق

غبار السليكا

صناعة مسحوق الطلق، صناعة 

مستحضرات التجميل، طحن وصقل 

االحجار الصابونية.

مقالع االحجار، المسابك، التنظيف 

بالرمل، االعمال االنشائية، ثقب 

وطحن وتكسير االحجار المحتوية عىل 

السليكا، صناعة الزجاج والسيراميك .

Sili	osis

2.8  الربو المهني وامراض الحساسية التنفسية 

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

حساسية االنف1-2-8

مجموعة من 

العوامل المسببة 

للحساسية

الصناعات الكيمياوية، الصبغ 

بالرش، رغوة البولي يورثان، صناعة 

المواد الالصقة المحتوية عىل البولي 

يورثان، اعمال الزراعة، تصنيع الخبز 

والمعجنات، صناعة االخشاب، 

العمل في المختبرات، الصناعات 

النسيجية، اعمال الحالقة، العاملون 

في الرعاية الصحية

All	rgi	 Rhinitis

الربو المهني2-2-8

مجموعة من 

المواد 

الكيمياوية 

والبايولوجية 

 مثل:

االيزوسيانات

غبار الحبوب 

 والدقيق

افرازات 

 الحيوانات

 غبار الخشب

 اغبرة نباتية

 اصباغ فعالة

 مادة بيرسلفيت

مادة الالبكس

الصناعات الكيمياوية، الصبغ 

 بالرش، صناعة رغوة البولي يورثان.

 صناعة الخبز، الزراعة

 العمل في المختبرات، الزراعة

 الصناعات الخشبية

 التعرض ألغبرة النباتات

 الصناعات النسيجية

 اعمال الحالقة

العاملون في حقل الرعاية الصحية

As	thm	 
All	rgix – 

Non 	ll	rgi	 – 
Mix		 – 

Unspecified –
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3-2-8

امراض المسالك 

الهوائية الناتجة عن 

اغبرة عضوية

 القطن، الكتان، 

القنب، 

الفطريات، 

المكروبات

العاملون في الصناعات القطنية.

العاملون المعرضون لالغبرة 

العضوية

Air w	y 
diseases due to 

organic dust

٣.8  مهيجات وسموم الجهاز التنفسي المهنية

العامل المسببالمرضالتسلسل
المهنة / 

الصناعة
Dis		s	s

1-3-8

االضطرابات التنفسية الناتجة عن 

المواد الكيمياوية والغازات واالبخرة 

واالدخنة

الكلور، االمونيا، 

الفورمالدهايد، 

الكادميوم، الكوبالت، 

الزئبق، االوزون، ثاني 

اوكسيد الكبريت، 

أكاسيد النتروجين، 

كاربونيل النيكل، 

الباراكوات .

االعمال التي 

تستدعي 

التعرض 

للعوامل 

المسببة، 

وخصوصاً 

الصناعات 

الكيمياوية

R	spir	tory 
	on	itions 

due to 
inh	l	tion of 

,	h	mi		ls 
,gases, fumes 

vapours &

2-3-8
اضطرابات االنف والجيوب االنفية 

قرحة االنف وثقب الحاجز االنفي

 الكروم

الزرنيخ 

انتاج الكروم، 

طالء المعادن، 

صناعة االصباغ 

وااللوان .

تعدين الزرنيخ، 

صهر النحاس، 

انتاج 

واستخدام 

المبيدات، 

المبيدات 

الزرنيخية، 

الدباغة، صناعة 

الزجاج .

Disor		r of 
nos	 & n	s	l 

sinuses 
& nasal ulcer 
p	rfor	tion of 
nasal septum

9.15    امراض الكبد المهنية 

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

التهاب الكبد السمي1-9

رابع كلوريد الكربون

الكلوروفورم

الفسفور االبيض

التنظيف الجاف، التعرض للمذيبات 

المحتوية عىل رابع كلوريد الكربون

صناعة المتفجرات، مبيدات القوارض

االسمدة

Toxi	 liv	r 
	is		s	

ue 10.15   امراض الجلد واالنسجة الرخوة المهنية

s	s		Disالمهنة / الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-10

حساسية 

الجلد 

التماسية

المعادن، المادة 

الالصقة، 

مستحضرات 

التجميل، االدوية، 

االصباغ، المواد 

الكيمياوية 

االخرى، االغذية، 

النباتات .

االعمال التي 

تستدعي التعرض 

للعامل المسبب

All	rgix 	ont		t 
		rm	titis
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2-10
مهيجات 

الجلد

مساحيق 

التنظيف، الزيوت 

والشحوم، 

المذيبات، 

مستحضرات 

التجميل، االدوية، 

االغذية والنباتات، 

المواد الكيمياوية 

االخرى، 

الحوامض، 

القواعد، 

السمنت، الزجاج، 

الصوف

االعمال التي 

تستدعي التعرض 

للعامل المسبب

Irrit	nt 	ont		t 
		rm	titis

الشرى3-10

المطاط الطبيعي، 

المنتجات 

الغذائية )الطحين، 

الفاكهة، 

الخضروات( 

افرازات 

الحيوانات

العاملون في قطاع 

الرعاية الصحية، 

الزراعة .

صناعة االغذية

التماس مع 

الحيوانات 

المختبرية

Urti		ri	

11.15   امراض الجهاز الحركي واالنسجة الرابطة المهنية 

s	s		Disالمهنة / الصناعة العامل المسببالمرضالتسلسل

1-11

التهاب 

الغشاء 

المفصلي 

واالوتار 

)مرض دي 
كيرفن (

 الحركة المتكررة 

واالجهاد العضلي 

واالوضاع غير 

السليمة للرسغ

تصنيع اللحوم 

واالسماك 

والدجاج، 

الصناعات 

االنشائية، 

الصناعات 

االلكترونية، اعمال 

النجارة، الصناعات 

النسيجية

& Synovitis 
t	nosynovitis

2-11

اضطرابات 

االنسجة 

الرخوة الناتجة 

عن كثرة 

االستعمال او 

الضغط عىل 

الرسخ او 

المرفق او 

الركبة .

الحركة المتكررة 

واالجهاد 

والوضعية غير 

السليمة للرسغ 

او المرفق

تصنيع اللحوم 

واالسماك 

والدجاج، 

الصناعات 

االنشائية، 

الصناعات 

االلكترونية، اعمال 

النجارة، الصناعات 

النسيجية

Soft tissue 
	isor		r r	l	t		 
to use, over use 

pressure &
T	nosynovitis – 
of h	n	 & wrist 

Ol	r	non – 
bursitis

3-11
 الجلوس عىل 

الركبة

الجلوس عىل 

الركبتين لمدة 

طويلة في اعمال 

رصف الكاشي 

واالرضيات .

Pr	p	t	ll	r – 
bursitis
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12.15   امراض الجهاز البولي والتناسلي المهنية 

s	s		Disالمهنة/ الصناعةالعامل المسببالمرضالتسلسل

1-12

امراض 

الكلية 

الناتجة عن 

التسمم 

بالمواد 

الكيمياوية

المعادن الثقيلة 

مثل الكادميوم.

 

الهيدروكربونات 

الهايلوجينية مثل 

رابع كلوريد الكربون 

وثالث كلوريد 

االثيلين

صناعة االصباغ وااللوان، الطالء 

الكهربائي، الصناعات البالستيكية، 

صناعة بطاريات النيكل - كادميوم.

المهن التي تستدعي التعرض 

للمذيبات التي تحتوي عىل 

الهيدروكربونات الهايلوجينية

Toxi	 n	phrop	thy

1٣.15   الحوادث والتسممات المهنية واالضطرابات الناتجة عن مسببات خارجية 

العامل المسببالمرضالتسلسل
المهنة /

الصناعة
Dis		s	s

التسمم بالكحوالت1-13

 الكحول المثيلي

  الكحول االثيلي

 الكحول البروبيلي

االعمال التي 

تستدعي 

التعرض 

للعامل 

المسبب

 Toxis 	ff	vts of
	l	ohol 

M	th	nol – 
Eth	nol – 

Prop	nol –

2-13
التسمم بالمذيبات 

العضوية

 المنتجات النفطية

 البنزين العطري ومشتقاته.

  الكاليكول

الكيتون

االعمال التي 

تستدعي 

التعرض 

للعامل 

المسبب

 Toxis 	ff		ts of
org	ni	 

:solv	nts 
Petroleum products 

 		nz	n	 & its
homologues 

s – Glycol 
K	tos	s –

3-13

التسمم بالمشتقات 

الهالوجينية 

للهيدروكربونات االلفاتية 

واالروماتيكية

 رابع كلوريد الكربون

 الكلوروفورم

 ثالث كلوريد االثيلين

  رابع كلوريد االثيلين

 ثاني كلوريد الميثان

كلوروفلوروكربون

االعمال التي 

تستدعي 

التعرض 

للعامل 

المسبب

 Toxi	 	ff		ts of
h	log	n 

 		riv	tiv	s of
& 	liph	tix 
 	rom	ti	

hy	ro		r	ons 
 C	r	on –

t	tr		hlori		 
Chloroform – 

Tri	hloro	thyl	n	 – 
 –

T	tr		horo	thyl	n	 
Di	hlorom	th	n	 – 
Chloroflorocarbon –
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ملحق رقم  16 عينة من جدول نسبة العطل العضوي حسب تعليمات تحديد المرض المهني والعطل العضوي 

ونسبتهما الصادرة استنادا  اىل احكام البند ثانيا من المادة )1( من قانون العجز الصحي للموظفين رقم )11( 

لسنة 1999 ، والجدول مضمن بالتعليمات الجديدة حول ضوابط العطل والعجز -  جدول العطل العضوي الدائم 

وزارة الصحة القليم كوردستان .

درجة العجزالمرضالتسلسل

االمراض العصبية 

1

اصابات الرأس.

20-40%أ - عملية فتح القحف بدون مضاعفات.

50-70%ب - عملية فتح القحف المصحوبة بالصرع بأنواعه.

50-70%جـ - عملية فتح القحف مع اضطراب النطق.

40-50%د - عملية فتح القحف المصحوبة بشلل احد االعصاب القحفية.

2

 امراض الدماغ والحبل الشوكي واغشيتهما:-

 أ _ الصرع: 

 اوالً _ بدون مضاعفات.

ثانياً _ مع المضاعفات )االدوية، تبدل الشخصية(.

%50-30

 ب - التهاب الدماغ المصحوب بمضاعفات: 

50-80%)الصرع، اضطرابات النطق، تبدل الشخصية(.

60-100%ج - تصلب االعصاب المنتشر.

 د - مرض باركنسون.

 اوالً - البسيط.

ثانياً - المتقدم.

%40-30

%70-41

3

 الشلل المركزي الناتج عن اصابات وامراض الدماغ والحبل الشوكي.

 أ - شلل الطرف العلوي .

 اوالً - كامل .

ثانياً - جزئي .

متغلب

%70

%50 / 40

غير متغلب

%60

%40-30

 ب - شلل شقي.

 اوالً - كامل .

 ثانياً - جزئي مؤثر عىل الوظائف .

ثالثاً - الطفيف غير المؤثر عىل الوظائف .

%100 / 80

%60

%40

75 / 100%ج - شلل الطرفين السفليين.

100%د - شلل االطراف االربعة.

االنف واالذن والحنجرة

23

الصمم الجزئي -فقدان السمع 30 / 40 وحدة سمع- في ذبذبات الصوت 

 البشري.

 أ - في اذن واحدة.

ب - في االذنين.

%5

%10

24

 الصمم المتوسط -فقدان السمع 40 ) 60 وحدة سمع(

 أ - في اذن واحدة.

ب - في االذنين.

%20

%40
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امراض الجهاز التنفسي

10-15%الربو القصبي البسيط عندما تكون نسبة   FVC/FEV1 اكثر من %60 .37

38
الربو القصبي المتوسط عندما تكون نسبة   FVC/FEV1 اكثر من 50 % واقل 

من %60 .
%25-20

30-50%الربو القصبي الشديد عندما تكون نسبة  FVC/FEV1 أقل من %50 .39

40

 الربو القصبي الشديد المصحوب بعجز القلب الرئوي.

 أ - المستجيب للعالج ويتمكن من القيام باالنشطة الحياتية االعتيادية فقط.

ب - غير المستجيب للعالج وال يتمكن من القيام باالنشطة الحياتية 

االعتيادية.

%75-50

%100-80

القلب واالوعية الدموية

49

امراض صمامات القلب .

 أ - تهدل الصمام االكليلي: 

 اوالً - البسيط بدون مضاعفات.

ثانياً - المصحوب بمضاعفات.

%5

%10

10-20%ب - تضيق الصمام االكليلي وعملية توسيع الصمام االكليلي ناجحة.

20-25%جـ - عدم كفاية الصمام االبهر المتوسط الشدة المجهول السبب.

25-30د - تضييق الصمام االبهر المتكلس )قبل وبعد اجراء عملية ابداله(.

      الجهاز الهضمي

58

 المرئ.

 أ - تضيق المريء البسيط.

 ب - تضيق المريء المتوسط.

جـ - تضيق المريء الشديد الذي يحتاج اىل عمليات توسيع دورية.

%10

%30

%60

 د - تضيق المريء الشديد الذي اليمكن معالجته.

هـ - تقلصات المريء الواسعة الوظيفية.

%100

%20

 و - رنوج المريء.

ز - فتوق الحجاب الحاجز المصحوب بالتهاب اسفل المريء او فوقه نتيجة 

ارتجاع العصارة المعدية.

%5

%10

59

 المعدة.

 أ - قرحة المعدة.

ب - عملية استئصال المعدة الجزئي الناجحة.

%10

%40

 جـ - عملية استئصال المعدة الجزئي مع وجود اختالطات.

د - استئصال المعدة الكامل.

%50

%80

60

 الجهاز البولي والتناسلي.

40%أ - حصى الكليتين المتكرر او المصحوب بتوسع احواض الكليتين.

 Cr		t	nin	 ( ب - عجز كلوي اعتماداً عىل نسبة الكرياتينين كليرنس

) Cl		r	n		 
 اوالً - بسيط النسبة  )30( .

 ثانياً - متوسط النسبة  )25 / 15(.

ثالثاً - شديد)النسبة اقل من 15(

%30

%70-40 

%100-75

65

 البنكرياس: 

أ - التهاب البنكرياس المزمن المؤدي اىل نقص واضح في افرازاته الداخلية 

والخارجية.
%40
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النفسية والعقلية

68

 الذهان بأنواعه: - الفصام، الهوس االكتئابي، الكآبة الذهانية (: 

 أ – الذهان المسيطر عليه بالعالج.

ب – الذهان المصحوب بتدهور الشخصية.

%30

%80-50

50-80الخرف بأنواعه.72

73

 االمراض واالورام الخبيثة.

100%أ – االمراض واالورام الخبيثة الراجعة او المنتشرة.

ب – االمراض واالورام الخبيثة التي يبدو انها مستجيبة للعالج يمنح عجز 

 وقتي ) 3 – 5 ( سنة يعاد فحصه بعدها ويتم تحديد درجة العجز كما يلي: 

 اوالً – الحاالت المنتشرة والراجعة.

ثانياً – المستجيبة للعالج.

%100

%50

امراض واصابات الجهاز الحركي

74

 اصابات االعصاب المحيطة وحسب تأثيرها عىل وظيفة الطرف: 

أ – ضرر الضفيرة العضدية الكامل المؤي اىل فقدان وظيفي .

متغلب

%70

غير متغلي

%60

 ب – ضرر الضفيرة العضدية غير التام .

جـ – ضرر القسم العلوي في الضفيرة العضدية. 

%50

%35-25

%40-20

%30-20

 د – ضرر القسم السفلي من الضفيرة العضدية: 

 اوالً – المؤدي اىل فقدان وظيفي كامل في العصب.

ثانياً – المؤدي اىل فقدان وظيفي جزئي .

%61

%40-20

%41

%30-20

76
كسور عظام القدم الشديدة والتي تستوجب استعمال حذاء طبي خاص في 

جهتين
%50-40

77

 مضاعفات اصابات االطراف: 

 أ – تقصر الطرف السفلي من 2 – 4 سم.

ب – تقصر الطرف السفلي من 5 – 9 سم.

جـ – تقصر الطرف السفلي 10 سم فأكثر.

%10

%40

%50

78

 البتر في الطرف العلوي .

 أ – بتر سالمية من االبهام.

ب – بتر االبهام .

متغلب

%15

%30

غير متغلب

%10

%25

10%15%ج – بتر السبابة الكلي .

 د – بتر سالمية من السبابة .

هـ – بتر سالميتين من السبابة .

%5

%10

%5

%10

 و – بتر االصبع الوسطي الكامل .

ز – بتر االصبع الوسطي الجزئي )سالمية او سالميتين( .

%10

%5

%10

%5

 ح – بتر الخنصر او البنصر الجزئي او الكامل .

ط – بتر اصابع اليد عدا االبهام .

%5

%35

%5

%30
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83

 امراض المفاصل.

 أ – الرثية المفصلية.

20-30%اوالً – الرثية المفصلية الخفيفة.

 ثانياً – الرثية المفصلية المتوسطة.

ثالثاً – الرثية المفصلية الشديدة مع مضاعفات او تشوهات المفاصل.

%50-35

%80-60

10-20%ب – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف العلوي.

 جـ – تدرن مفصل واحد كبير في الطرف السفلي.

د – سوفان مفصل كبير في الطرف العلوي مع مراعاة التحدد.

%25-15

%15-10

 هـ – سوفان مفصل كبير في الطرف السفلي مع مراعاة التحدد.

و – التهاب العظم المزمن مع مراعاة الشدة والتغيرات الشعاعية والمعالجات 

الجراحية.

%30-15

%25-15

 ز – ورم العظام السليم االحادي.

حـ – ورم العظام السليم المنتشر مع مراعاة التأثير عىل الوظيفة.

%10-5

%40-10

 ط – اورام العظام السليمة الراجعة.

ي – ضمور العضالت االوىل.

%25-15

%60-40

 ك – ضمور العضالت الثانوي في طرف واحد.

ل – تنخر العظام العام.

%25-15

%25-15

           امراض واصابات العيون

85

تعامل االمراض واالصابات التي تشمل ) القرنية – القزحية – العدسة – البلورية – السائل الزجاجي – المشيمة – الشبكية 

– والعصب البصري بعد استقرار الحالة وحسب درجات الرؤية بعد التصحيح بالنظارات الطبية وحسب تأثيرها عىل المساحة 
البصرية التي يقدرها الطبيب االختصاصي في حالة اصابة العين الواحدة بعدة امراض او اصابات تستحق درجات عجز منفصلة 

فان درجة العجز االعىل تؤخذ في حساب تقدير درجة العجز وليس حاصل جمعها.

 درجة الرؤية.

 أ – 6 / 18

 ب – 6 / 24

جـ – 6 / 36 

د – 6 / 60

عين واحدة

%5

%10

%15

30

كلتا العينين

%15

%30

%40

%65

90%35%هـ – عدد االصابع عىل بعد اقل من 3 امتار او حركة اليد عىل بعد متر واحد.

 حـ – 6 / 60 + 6 / 24

ط – 6 / 60 + 6 / 36

%45

%55

 غ – الحول غير الفالجي.

 1 - حول ثابت.

 - 2حول متناوب عين واحدة.

%25

%5



245 دراسة تقييم تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية

11- المراجع والمصادر

الدليــل االسترشــادي للخدمــات التــي تقدمهــا دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي ، دائــرة العمــل . 1

والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون االجتماعية )2020( ..

التقرير الطوعي الوطني االول حول اهداف التنمية المستدامة 2019 ، جمهورية العراق.. 2

التقريــر الطوعــي الوطنــي الثانــي للمتحقــق مــن اهــداف التنميــة المســتدامة، جمهوريــة العــراق . 3

اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وزارة التخطيط )2020(..

التقرير االحصائي السنوي،  وزارة الصحة / البيئة )2020(. ، جمهورية العراق.. 4

الملــف الوطنــي للســالمة والصحــة المهنيــة )2018( منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل . 5

والشؤون االجتماعية العراقية  .

المجموعــة االحصائيــة الســنوية 2018-2019، الجهــاز المركــزي لالحصــاء، وزارة التخطيــط ،. . 6

جمهورية العراق.

ــة . 7 ــي جمهوري ــذة ف ــريعات الناف ــوء التش ــي ض ــة ف ــالمة المهني ــة والس ــي الصح ــكاليات ف اإلش

ــد  ــد، محم ــد المجي ــة، عب ــالمة المهني ــة والس ــة للصح ــة العراقي ــداد الجمعي ــراق )2020( ، بغ الع

عباس.

تشريعات وقوانين 

دستور جمهورية العراق )2011( الدائرة االعالمية، مجلس النواب، الطبعة الخامسة. . 1

قانــون وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة رقــم )8( لســنة  2006 واالنظمــة والتعليمــات الصــادرة . 2

بموجبه.

قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية القليم كوردستان - العراق رقم 12 لسنة 2007.. 3

قانون العمل رقم )37( لسنة 2015 واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.. 4

ــادرة . 5 ــات الص ــة والتعليم ــتان، واالنظم ــم  كردس ــنة 1987 / اقلي ــم ) 71 ( لس ــل رق ــون العم قان

بموجبه.

قــرار تحويــل مديريــة الصحــة المهنيــة اىل مركــز وطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة قــرار رقــم . 6

)552( تاريخ 1981/5/2.

قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم )39( لســنة 1971 وتعديلــه رقــم )155( لســنة . 7

 .1971

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسالمة المهنية رقم )6( لسنة 1988.. 8

قانون مكافحـة اإلتجار بالبشر رقم )28( لسنة 2012.. 9

قانون الصحة العامة رقم )89( لسنة 1981 وتعديالته واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.. 10

قانون السيطرة عىل الضوضاء رقم ) 41 ( لسنة 2015.. 11

قانون الدفاع المدني رقم )44( لسنة 2013 .. 12

قانون الدفاع المدني رقم )64( لسنة 1978/ اقليم كردستان.. 13

قانون الوقاية من االشعاعات المؤينة رقم )99( لسنة 1980.. 14

قانون حماية وتحسين البيئة رقم )27( لسنة 2009، واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 15

ــة فــي اقليــم كوردســتان ـ العــراق، . 16 ــة و تحســين البيئ ــون حماي ــون رقــم )8( لســنة 2008 قان قان

واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
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قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم )30( لسنة 2000.. 17

قانــون المحافظــات غيــر المنتظمــة فــي اقليــم رقــم )21( لســنة 2008 العــراق، وقانــون رقــم )3( . 18

لسنة 2009 قانون المحافظات القليم كوردستان- العراق.

قانون مكافحة التدخين رقم )19( لسنة2012.. 19

قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة رقم 38 لسنه 2013.. 20

قانــون االســتثمار رقــم 13 لســنة 2006 وتعديالتــه بقانــون رقــم 2 لســنة 2010 وقانــون رقــم 50 لســنة . 21

2015، واالنظمــة والتعليمــات الصــادرة، وقانــون رقــم )4( لســنة 2006 قانــون االســتثمار فــي اقليــم 

كوردستان – العراق.

قانون التنظيم النقابي للعمال رقم )52( لسنة 1987 .. 22

قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002.. 23

قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في اقليم كوردستان العراق رقم )14( لسنة 1993.. 24

مواقع الكترونية :

1 ./http://	osit.gov.iq/	r الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط

2 .http://mols	.gov.iq/in		x. االجتماعيــة.  والشــؤون  العمــل  وزارة 

421=php?n	m	=P	g	s&op=p	g	&pi	

3 .http://industry.gov.iq/index.php  وزارة الصناعة والمعادن

4 ./http://ir	qii	.	om  موقع اتحاد الصناعات العراقي

5 ./https://alolabor.org/aboutalo  موقع منظمة العمل العربية

موقع منظمة العمل الدولية ، . 6

 ILO, Database on International Labour Standards and national legislation
) (including NATLEX

_P11110 :11110 :NO ::1000:11110:0 =https://www.ilo.org/	yn/norml	x/	n/f?p
102974:COUNTRY_ID

االستبيانات :

1 .GAF workers  النقابة العامة لعمال الميكانيك والمطابع والطاقة والتعدين

اتحاد الصناعات العراقي. 2

الجمعية العراقية لنظم ادارة الجودة. 3

وزارة التجارة / الرقابة المالية والتجارية. 4

اتحاد المقاولين العراقيين. 5

المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية. 6

وزارة الصناعة والمعادن. 7

الجمعية العراقية للصحة والسالمة المهنية. 8

االتحاد العام لنقابات عمال العراق. 9

االتحاد العام لنقابات العمال في العراق. 10

المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة اربيل. 11
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اتحاد غرف الصناعة والتجارة القليم كوردستان/ غرفة تجارة وصناعة اربيل. 12

مديرية العمل اربيل. 13

مديرية الضمان االجتماعي للعمال اربيل. 14

اتحاد نقابات عمال كوردستان / فرع السليمانية، دهوك، واربيل.. 15

كتاب االتحاد العام لنقابات العمال في العراق ردا عىل االستمارة.. 16

المقابالت :

ــؤون  ــل والش ــل وزارة العم ــة مث ــة مختلف ــن )32( جه ــخصا م ــملت )92( ش ــالت ش ــن المقاب ــة م مجموع

ــرة العمــل والتدريــب المهنــي، المركــز الوطنــي للصحــة والســالمة المهنيــة، اتحــادات نقابــات  االجتماعيــة ، دائ

العمــال، اتحــادات اصحــاب العمل،جمعيــات ومنظمــات غيــر حكوميــة، جهــات رقابيــة حكوميــة، محكمــة العمل، 

الجهــاز المركــزي لالحصــاء، مجلــس العمل والشــؤون االجتماعيــة، المديريــة العامــة للتقاعد والضمــان االجتماعي، 

مديرية عمل اربيل، مديرية الضمان االجتماعي اربيل.






