
اللجنة الوطنية الثالثية لتفتيش العمل 

والسالمة والصحة المهنية

فى جمهورية العراق



تم إصدار هذا التـقرير بدعم مالي من االتـحـاد األوروبـي. أن محتويات هذا الدليل هي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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اوال: اهداف اللجنة 

تطوير ورفع مستوى اداء جهاز تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية.. ١ 

اقرار سياسات واستراتيجيات وخطط عمل الجهاز طويلة االجل.. . 

مراجعة دور االجهزة التنفيذية ذات العالقة بتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية.. 3 

مراجعة واقتراح التشريعات الناظمة لعمل جهاز التفتيش.. 4 

دراسة التقاطع والتكامل بين القوانين والتعليمات الخاصة بجهاز تفتيش العمل .. 5 

رفع قدرات واحترافية جهاز تفتيش العمل .. 6 

العمل عىل تحسين شروط وظروف العمل والتاكد من تطبيق مبادئ العمل الالئق في سوق العمل.. 7 

تفعيل التنسيق والتشاور بين كافة الجهات المعنية، واطراف العمل الثالثية.. ٨ 

تسهيل نقل المعرفة المختصة بين الجهات واالفراد .. ٩ 

ثانيا :تشكيل اللجنة  

ــراق  ــن الع ــكل م ــن ب ــن فنيتي ــادي، ولجنتي ــل االتح ــر العم ــة وزي ــا برئاس ــة علي ــة وطني ــن لجن ــة م ــون اللجن تتك

ــي : ــا يل ــتان وكم ــم كوردس ــادي واقلي االتح

اللجنة الوطنية العليا 	. 

تتشكل هذه اللجنة كما يلي :

الصفةالجهةالرقم

رئيساوزير العمل والشؤون االجتماعية في جمهورية العراق١

نائب الرئيسوزير العمل والشؤون االجتماعية في اقليم كوردستان .

عضومدير المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية 3

عضو ومقرر بالتناوبمدير عام دائرة العمل والتدريب المهني 4

عضو ومقرر بالتناوبمدير عام دائرة العمل والضمان االجتماعي / اقليم كوردستان5

ب. اللجان الفنية

تشكل لجنة فنية في كل من العراق االتحادي ولجنة فنية اخرى في اقليم كوردستان وكما يلي: 

اللجان الفنية الثالثية في كل من بغداد واربيل

لجنة اقليم كوردستانلجنة العراق االتحادي

الصفةجهة التمثيلالصفةجهة التمثيل

مديرعام دائرة العمل والضمان رئيسامديرعام دائرة العمل والتدريب المهني

االجتماعي

رئيسا

عضوممثل وزارة الصحةعضوممثل وزارة الصحة 

عضوممثل وزارة التجارة والصناعةعضوممثل وزارة الصناعة والمعادن

عضوممثل وزارة الزراعةعضوممثل وزارة الزراعة

عضوممثل وزارة الثروات الطبيعيةعضوممثل وزارة النفط
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عضوممثل وزارة التخطيطعضوممثل وزارة التخطيط

عضوممثل وزارة التعليم العاليعضوممثل وزارة التعليم العالي

عضوممثل وزارة البيئةعضوممثل وزارة البيئة

عضوممثل وزارة السياحة عضوممثل وزارة الثقافة والسياحة واالثار

عضوممثل هيئة االستثمارعضوممثل الهيئة الوطنية لالستثمار

ممثل وزارة الداخلية / المديرية العامة 

للدفاع المدني

ممثل وزارة الداخلية / المديرية العامة عضو

للدفاع المدني 

عضو

عضوممثل هيئة االعالم العراقيةعضوممثل هيئة االعالم العراقية

عضوممثل عن لجنة العمل في البرلمانعضوممثل عن لجنة العمل في البرلمان

عضوممثل عن السلطة القضائيةعضوممثل عن السلطة القضائية

عضوممثل االتحاد العام لنقابات العمالعضوممثل االتحاد العام لنقابات العمال

عضوممثل اتحاد الصناعات العراقي عضوممثل اتحاد الصناعات العراقي 

ممثل االتحاد العام للجمعيات الفالحية 

التعاونية

ممثل إتحاد فالحي اقليم كوردستان عضو

العراق

عضو

مدير المركز الوطني للصحة والسالمة 

المهنية 

مدير المركز الوطني للصحة والسالمة عضو

المهنية )عند االنشاء(

عضو

معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب 

المهني 

معاون مدير عام دائرة العمل والضمان مقرر

االجتماعي

مقرر

ثالثا: شروط العضوية 

لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات يكون :

ممثلــو الــوزارات والدوائــر الممثلــة فــي اللجنــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجــال عمــل اللجنة وبمســتوى   

مديــر عــام او نائــب مديــر عــام . 

ــل    ــش العم ــة بتفتي ــاالت ذات عالق ــي مج ــاص ف ــرة واالختص ــن ذوي الخب ــادات م ــو االتح ــون ممثل ويك

والســالمة والصحــة المهنيــة.

تكون مدة عضوية االعضاء سنتين، قابلة للتجديد من قبل اداراتهم.  

رابعا: مهام اللجنة   

للجنة تحقيقا لالهداف المنصوص عليها ممارسة االختصاصات االتية : 

دراسة واقرار مكونات النظام الوطني لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية وتحديثها.. .

ــىل . 3 ــة ع ــة المهني ــالمة والصح ــل والس ــش العم ــة لتفتي ــتراتجيات العام ــات واالس ــرار السياس ــة واق دراس

ــا. ــة تنفيذه ــة ومتابع ــتوى الجمهوري مس

تحديــد الجهــات المختصــة بــكل نشــاط مــن انشــطة تفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة وتحديــد . 4

مســؤولية كل منهــا والتنســيق مــا بينهــا.

المساهمة ببناء ثقافة وطنية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية .. 5

رســم سياســة عامــة تســهل توفيــر وتدريــب الكــوادر الفنيــة المختصــة فــي المســتويات المختلفــة لتاديــة . 6

مهــام تفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة.

دراســة مشــروعات القوانيــن واالنظمــة واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بتفتيــش العمــل والســالمة والصحــة . 7
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المهنيــة التــي تقترحهــا الجهــات المعنيــة وابــداء الــراي فيهــا.

دراســة التقاطــع بيــن القوانيــن والتعليمــات الخاصــة بالتفتيــش والســالمة والصحــة المهنيــة ومعالجتهــا . ٨

ــر التشــريعات النافــذة. واقتــراح تطوي

تشــجيع واقــرار الدراســات والبحــوث فــي مجــال تفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة بهــدف توجيــه . ٩

البحــث العلمــي نحــو المشــكالت القائمــة ووضــع الحلــول لهــا.

ــة . 	١ ــالمة والصح ــل والس ــش العم ــة بتفيت ــات ذات العالق ــف الجه ــن مختل ــيق بي ــاون والتنس ــل التع تفعي

ــي. ــي والدول ــي ووالعرب ــتوى المحل ــىل المس ــك ع ــة وذل المهني

تشــجيع الجهــات المختلفــة عــىل نشــر الوعــي لــدى أربــاب العمــل والعمــال وفئــات المجتمــع ذات العالقــة، . ١١

باهميــة ودور جهــاز تفتيــش العمــل ومســؤوليات الجهــات واالطــراف المختلفــة.

اقــرار سياســات  تشــجيع االدارات والمنشــات واالفــراد عــىل تطبيــق تشــريعات ونظــم وأساســيات الســالمة . .١

والصحــة المهنيــة وشــروط العمــل الالئــق ومنــح الجوائــز للمتميزيــن عــىل كافــة المســتويات. 

طلــب اي معلومــات او بيانــات او وثائــق او مســاعدة مــن اي مــن الجهــات المختصــة مــن القطــاع العــام او . ١3

القطــاع الخــاص. 

متابعة تقييم اداء جهاز تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية بشكل سنوي . . ١4

ــات العمــل . ١5 ــر تحليــل اصاب مناقشــة التقاريرالســنوية لتفتيــش العمــل والســالمة والصحــة المهنيــة، وتقري

ــزام. ــر االداء وتحســين االلت ــات بخصــوص تطوي ــم التوصي ــة وتقدي واالمــراض المهني

خامسا :ادارة وسكرتاريا اللجنة 

تجتمــع اللجنــة العليــا مرتيــن فــي الســنة مــرة فــي بغــداد ومــرة فــي اربيــل ويتــوىل المقــرر التنســيق مــع . ١6

ــوزراء لتحديــد مواعيــد ومــكان االجتمــاع واجنــدة االجتمــاع. ــي ال مكاتــب اصحــاب المعال

ــة فــي . ١7 ــد اجتمــاع اللجن ــرة العمــل والضمــان االجتماعــي فــي بغــداد عن ــر عــام دائ ــة مدي يكــون مقــرر اللجن

بغــداد، ويكــون مقــرر اللجنــة مديــر عــام دائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي باربيــل عنــد اجتمــاع اللجنــة فــي 

اقليــم كوردســتان، ويتــم حفــظ ملــف كامــل لوثائــق اللجنــة واجتماعاتهــا فــي كل مــن بغــداد واربيــل.  

تجتمــع اللجــان الفنيــة مــرة واحــدة فــي االقــل كل ثالثــة اشــهر بدعــوة مــن رئيســها، ويجــوز دعوتهــا لالجتمــاع . ١٨

بطلــب تحريــري مــن ثلثــي اعضائهــا خــالل اســبوع مــن الطلــب.

ــة . ١٩ ــرة التفتيــش / المديري ــرة العمــل والتدريــب المهنــي / دائ تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة / دائ

ــذ قراراتهــا. العامــة للعمــل والضمــان االجتماعــي باعمــال ســكرتارية اللجــان ومتابعــة تنفي

ينعقــد اجتمــاع اللجنــة العليــا بحضــور جميــع االعضــاء، وينعقــد اجتمــاع اللجنــة الفنيــة بحضــور الرئيــس او . 	.

نائبــه وثلثــي عــدد االعضــاء. 

ــة تســاوي . ١. تتخــذ القــرارات فــي اللجنــة الفنيــة باغلبيــة اصــوات الحاضريــن )النصــف + واحــد( ، وفــي حال

عــدد األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس.

تخضع قرارات اللجنة الفنية لمصادقة اللجنة العليا، ولها ان توافق او تعدل عىل المقترحات.. ..

االتصــال مــا بيــن اللجــان الفنيــة واللجنــة العليــا يتــم مــن كال االتجاهيــن، حيــث يمكــن ان تقــوم اللجنــة . 3.

العليــا بتحويــل ايــة مقترحــات او توصيــات لديهــا اىل اللجنــة الفنيــة لدراســتها وتقديــم توصياتهــا، وتقــوم 

اللجنــة الفنيــة بارســال محاضــر اجتماعاتهــا ومــا ينبثــق عنهــا مــن توصيــات ومقترحــات اىل اللجنــة العليــا، 

ــة الفنيــة القــادم، او  ــة مقترحــات اوتوصيــات فــي اجتمــاع اللجن والتــي يمكــن ان تطلــب اعــادة دراســة اي

تقــرر الموافقــة عليهــا والســير بتنفيذهــا. 

بعــد مصادقــة اللجنــة العليــا عــىل ايــة مقترحــات او توصيــات تعتبــر قراراتهــا ملزمــة وواجبــة التنفيــذ مــن . 4.

جميــع الجهــات المعنيــة.

الي مــن اللجــان لجنــة دعــوة اي مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص لحضــور اجتماعاتهــا دون ان يكــون لــه حــق . 5.

التصويت.
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للجنــة الفنيــة تشــكيل لجــان فرعيــة مــن االعضــاء او مــن خارجهــم لبحــث او تقديــم المشــورة والــراي بشــان . 6.

احــد المواضيــع المتخصصــة التــي تقرهــا اللجنــة، ولهــا ايضــا تكليــف اي مــن االعضــاء بمهــام محــددة.

ــا كل . 7. ــق عــىل عمله ــا بنفــس الطريقــة وتنطب ــا أو نوعه ــع اجتماعــات اللجــان مهمــا كان حجمه ــدار جمي ت

ــا. ــكام االدارة وقواعده أح

عــىل مقــرري اللجــان تســجيل تفاصيــل مــا يتــم مناقشــته فــي جلســات اللجنــة وتوثيقهــا بشــكل مناســب، . ٨.

وأن يســجل الخطــوات التــي اتبعتهــا اللجنــة فــي الوصــول لقراراتهــا، ووجهــات نظــر أعضائهــا فــي المســائل 

التــي ناقشــتها أو بحثتهــا، ويــدون أي معلومــات جمعتهــا أو مهــام أنجزتهــا.

يتــم اختيــار اعضــاء اللجــان الفنيــة مــن ممثلــي الجهــات االخــرى مــن قبــل الجهــات نفســها، مــن خــالل . ٩.

كتــاب رســمي يوجــه اليهــم مــن وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة، موضحــا  تشــكيل اللجنــة واهدافهــا 

ــا. وصالحيته

يكــون االجتمــاع االول لــكال اللجنتيــن اجتمــاع تمهيــدي لتقديــم عــرض شــامل عــن واقــع تفتيــش العمــل . 	3

وتطــوره وتحدياتــه، مــع دور كل طــرف مــن االطــراف المعنيــة وحســب واقــع الحــال، ويتــم بعــد التعــارف فــي 

اجتمــاع اللجنــة الفنيــة االول اختيــار نائــب للرئيــس بالتصويــت.

 يتــم تخصيــص مكافــات لالعضــاء وبــدل اوقــات االجتماعــات خــارج اوقــات الــدوام الرســمي ،وبــدل النقــل ١3. 

ــات او  ــض الدراس ــم ببع ــال تكليفه ــي ح ــراء ف ــك للخب ــاء، وكذل ــا االعض ــي يتكبده ــرى الت ــف االخ والتكالي

االستشــارات.

ــات . .3 ــد اولوي ــم تحدي ــة، ويت ــع ســكرتارية اللجن ــاون م ــرر بالتع ــل المق ــات مــن قب ــط لالجتماع ــم التخطي يت

ــات  ــالل نقاش ــن خ ــاء، او م ــن االعض ــة م ــات المقترح ــن الموضوع ــا، م ــيتم بحثه ــي س ــات الت الموضوع

ــان. اللج

 يتــم ارســال جــدول االعمــال لالعضــاء قبــل اســبوع عــىل االقــل مــن االجتمــاع، بحيــث  يمكنهــم االطــالع 33. 

عليــه والتحضيــر لالجتمــاع.

إذا تخلــف أحــد أعضــاء اللجنــة الفنيــة عــن حضــور جلســتين متتاليتيــن بــدون عــذر مقبــول، أخطــر وزيــر . 34

ــل لحضــور االجتماعــات بصفــة  العمــل والشــؤون االجتماعيــة جهــة العضــو للنظــر فــي تعييــن عضــو بدي

مســتمرة.

سادسا: متطلبات التنفيذ

الغــاء قانــون اللجنــة الوطنيــة للصحــة والســالمة المهنيــة رقــم )6( لســنة ١٩٨٨، واصــدار قانــون جديــد بالتعديــالت 

المقترحة.

ارشادات عامة  لالجتماعات مثمرة وناجحة

االطالع عىل جدول االعمال والتحضير المسبق للموضوعات.  

البدء في الوقت المحدد بمراجعة محضر االجتماع السابق.  

االتفاق عىل القواعد االساسية للحديث والتواصل والتصويت واتخاذ القرارات واحترام جميع االراء.  

المحافظة عىل النقاشات الغنية والمفتوحة في صلب الموضوع وعدم الخروج لمواضيع جانبية.  

التركيز عىل المواضيع التي تصب في صلب تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية .  

يمكن تحديد سقف زمني لمناقشة موضوعات جدول االعمال .  

يمكن الوصول اىل  االهداف الكبيرة صمن خطوات صغيرة وواضحة ومتسلسلة .  

تحديد المسؤوليات والفترات الزمنية المقترحة في محاضر االجتماعات.  



اللجنة الوطنية الثالثية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية٨

اختتام االجتماع في الوقت المحدد وباالنجازات االيجابية.    

الية تشكيل اللجان الفرعية

تحديد الغرض من اللجنة.  

وضع قائمة باألهداف المرجو تحقيقها من تشكيل اللجنة.  

وضع وصف لعمل اللجنة ويوضح فيه مهام اللجنة ومسئولياتها وصالحياتها.  

التوافق عىل اسم اللجنة.   

تحديد سياسة مناقشة واتخاذ القرارات باللجنة .   

تحديد موعد البدء وموعد االنتهاء.   

تحديد عدد االجتماعات المطلوبة إلنهاء المهمة.  

وضــع معاييــر اختيــار أعضــاء اللجنــة ) مثــل خبرتهــم فــي القضيــة المحــددة، ومؤهالتهــم(، وأن يمثــل أعضــاء   

اللجنــة ككل التنــوع المطلــوب مــن حيــث الخبــرات والتخصصــات، وان يكــون لديهــم الوقــت الكافــي لتأديــة 

المهمــة بشــكل جيد(.

ــن    ــة م ــس اللجن ــون رئي ــرر ويفضــل أن يك ــة والمق ــس اللجن ــد رئي ــم )تحدي ــة وأدواره ــد أعضــاء اللجن تحدي

ــة . ــر الدوري ــداد التقاري ــل واع ــات التواص ــد آلي ــة(، وتحدي ــة الفني ــاء اللجن أعض

وضع قائمة بمؤشرات األداء ومؤشرات نتائج عمل اللجنة.   

تقييم النتائج حسب مؤشرات النتائج الخاصة بكل لجنة.  

متابعة أداء اللجنة المشكلة ورفع تقارير األداء للجنة الوطنية العليااو اللجنة الفنية.  

ــة وتوزيعــه    ــة محاضــر اجتماعــات اللجن ــة بكتاب ــة )يقــوم مقــرر كل لجن ــم التوثيــق ألداء اللجن متابعــة وتقيي

ــع المقــرر تنفيــذ قــرارات اللجنــة ونتائــج تنفيــذ القــرارات(.  عــىل أعضــاء اللجنــة كمــا يتاب

يقــوم مقــرر اللجنــة بحفــظ المحاضــر والوثائــق والمرفقــات الخاصــة باجتماعــات اللجنــة فــي ملــف خــاص   

بعمــل اللجنــة ويحفــظ لــدى ســكرتارية اللجنــة.

التزامات أعضاء اللجان:

الحرص عىل حضور اجتماعات اللجنة بشكل دائم ومنتظم.   

المساهمة الفعالة مع األعضاء لتحقيق أهداف اللجنة.   

النقاش المفيد وطرح االفكار والتوصيات والمقترحات البناءة.  

التقيد بما يصدر عن اللجنة من قرارات أو تعليمات.  
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ملحق )١( 

جدول أعمال اجتماع اللجنة الوطنية الثالثية العليا / الفنية لتفتيش 

العمل والسالمة والصحة المهنية 

مكان انعقاد االجتماع :

تاريخ االجتماع :

الوقت :

تفاصيل جدول األعمال:

المواضيع المقرر مناقشتها :

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

التاريخالمقرر



اللجنة الوطنية الثالثية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية	١

ملحق )٢(

محضر اجتماع اللجنة الوطنية الثالثية العليا / الفنية 

لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية

/  في تمام الساعة   تم   / بتاريخ  في يوم  

عقد اجتماع اللجنة  اللجنة الوطنية الثالثية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية برئاسة 

بحضور األعضاء :

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

وغياب األعضاء:

-١

-٢

-٣

-٤

وذلك لمناقشة جدول األعمال الذي يحتوي عىل البنود التالية :

١- قراءة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه.

-٢

-٣

-٤

-٥



١١ اللجنة الوطنية الثالثية لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية

تابع ملحق )٢(

المقرر

التاريخالتوقيعاألسم

الرئيس

وقد تم مناقشة بنود جدول االعمال ، وقد قررت اللجنة الموافقة عىل القرارات التالية:

-١

-٢

وتم تاجيل نقاش البنود التالية لموعد الحق:

-١

-٢

-٣

كما لم تتم الموافقة عىل البنود التالية :

-١

-٢

واتفق الحضور بعقد اجتماع تالي في يوم    بتاريخ      في تمام الساعة

-انت��-�

الرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠




