
دليل تفتيش العمل - العراق ٢٠٢٢

محتويا عىل اجراءات تفتيش العمل الزراعي

 بتمویل من االتحاد األوروبي



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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العراق – التاريخ، الجغرافيا واالقتصاد

المحافظات والسكان

القوى العاملة (إحصائيات ٢٠٢١)

االقتصاد

 مقدمة

الدستور العراقي

االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق األساسية التي صادق عليها العراق

االتفاقيات الرئيسة لحقوق االنسان التي صادق عليها العراق

قانون العمل العراقي

التشريعات المنظمة لعمل اللجان التفتيشية والتفتيش

جدول المحتويات

الفصل الثاني: اإلطار القانوني

الرؤية

الرسالــــة

القیم المؤسسیة

الفصل الثالث: وزارة العمل والشؤون االجتماعية

إدارة العمل

تفتيش العمل وأهدافه

مهام مفتشي العمل

أنواع الزيارات التفتيشية

الفصل الرابع: إدارة العمل وتفتيش العمل

الصالحيات

االلتزامات والمسؤوليات

السرية

تضارب المصالح

التعامل مع المشتكين

الفصل األول: الدولة واالقتصاد والمجتمع
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لجان التفتيش

الفصل الخامس: صالحيات مفتشي العمل والتزاماتهم ومسؤولياتهم

الفصل السادس: أنواع التفتيش

التفتيش الموحّد

التفتيش الذاتي
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الفصل التاسع: قواعد السلوك في تفتيش العمل في القطاع الزراعي

المالحق

الفصل السابع: التخطيط لزيارات التفتيش وتنفيذها
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تفتيش األنظمة

التحقيق في الشكاوى العمالية

التخطيط العام للتفتيش

التحضير للزيارة التفتيشية

القيام بالزيارة التفتيشية

اإلجراء في حالة عدم االلتزام

الفصل الثامن: تطوير المهارات

المهارات األساسية

لمحة عامة عن الزراعة في العراق

القوانين والمعايير الدولية للتفتيش عىل العمل في القطاع الزراعي

تقييم المخاطر في الزراعة

تفتيش العمل الزراعي

سبل تعزيز تفتيش العمل الزراعي

الملحق األول: العقوبات الخاصة بالرشاوي والتنفع من الوظيفة العامة
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دليل تفتيش العمل - جمهورية العراق - نسخة رقم ( ٠ ) 

( محتويات عىل اجراءات تفتيش العمل الزراعى ) 

دليل تفتيش العمل - اقليم كوردستان - نسخة رقم ( ٠ ) 

( محتويات عىل اجراءات تفتيش العمل الزراعى ) 
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يعد تفتيش العمل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق العمل الالئق ضمن شروط وظروف عمل تمكّن العامل من 

الحصول عىل حقوقه والقيام بواجباته وتؤّمن بيئة عمل جاذبة للعّمال واالستثمارات، وحيث أّن منظومة التفتيش 

تنطوي عىل الكثير من العالقات والمهارات والترابطات المختلفة كانت هناك ضرورة إلنشاء هذا الدليل.

وحتى يقوم مفتش العمل بعمله ضمن ما هو متوقع ومطلوب منه، عليه اإللمام بالعديد من األمور الهامة والتدّرب 

عىل العديد من المهارات والمعارف الضرورية في عمله ليتمكن من أداء المهام والواجبات بالمستوى المطلوب.

وحيث أن بيئة عمل تفتيش العمل والمعارف والمهارات الالزمة للمفتشين تتغير بين الحين واألخر، حيث تدخل 

سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة، ويتم تطور صناعات جديدة، وتتغير قوانين وأنظمة العمل، يجب عىل مفتشي 

العمل أن يواكبوا التحديات والتطورات عىل الساحتين الوطنية والدولية.  

التفتيش بشكل عام، حيث أن علم االقتصاد يُعنى  الوطني االقتصادي بعمل منظومة  ارتباط اإلطار  وانطالقاً من 

بدراسة عملية اإلنتاج وبالطريقة التي تستخدم فيها الموارد إلنتاج السلع والخدمات، كان يجب عىل مفتش العمل أن 

يكون لديه المعارف األساسية في هذا المجال. 

يجب أن يتركز اهتمام مفتش العمل عىل عملية اإلنتاج عىل مستوى المشروع وبالتالي ال بد من اإللمام بما يلي:

السلع أو الخدمات التي تقوم المشاريع الخاضعة للتفتيش بإنتاجها أو تقديمها 

المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج 

عملية اإلنتاج والمراحل التي تتم به 

كيفية تشارك أصحاب العمل والعمال بعوائد هذا اإلنتاج

مـقـدمـة

مضامين ومواد الدستور العراقي المتعلقة بأمور العمل. 

اإلطار القانوني العام العراقي ومضامين ومعاني قوانين العمل وأنظمتها. 

التزامات العراق المتعلقة بالعمل واألمور المرتبطة به بموجب المعاهدات الدولية.

اإلطار االقتصادي العام الذي تنضوي تحته أماكن العمل.

طبيعة منظومة إدارة العمل الوطنية وآلية عملها. 

دور وزارة العمل ومهامها. 

طبيعة منظومة تفتيش العمل الوطنية وهدفها. 

 المعارف والمهارات األساسية التي يجب عىل مفتش العمل اإللمام بها 

القيام بزيارات التفتيش بمختلف أنواعها  ومراحلها. 

استخدام استمارات ونماذج التفتيش. 

إعداد تقارير تفتيش العمل

األساسيات التي يجب أن يتعرف عليها مفتش العمل 



٥ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

التعامل مع شكاوى العمال وأصحاب العمل بموجب قانون العمل. 

إجراء مقابالت مع المستخدمين وأصحاب العمل. 

عقد االجتماعات. 

التعامل مع النزاعات المتعلقة بالحقوق العمالية. 

مهارات التفاوض مع العمال وأصحاب العمل. 

إدارة الوقت. 

التواصل مع الناس بمختلف مستويات ثقافتهم ومعارفهم المتعلقة باألمور العمالية. 

استخدام صالحيات مفتش العمل بفعالية. 

يهدف هذا الدليل إىل: 

إعطاء المفتشين معرفة عامة بإطار العمل القانوني واالقتصادي الوطني الذي يعمل من خالله المفتشين. 

إعطاء المفتشين معرفة عامة بعمل منظومة إدارة العمل العراقية.

إعطاء المفتشين معرفة مفصلة بمنظومة تفتيش العمل الوطنية وعملياتها

العمل  تفتيش  زيارات  أنواع  التخطيط لجميع  العمل من  لتمكين مفتش  إتباعها  التي يجب  الخطوات  بيان 

واإلعداد لها والقيام بها وإعداد تقارير عنها ومتابعتها

العمل  العمل والعمال حول جميع جوانب تفتيش  التفاعل والتواصل بكفاءة مع أصحاب  القدرة عىل  زيادة 

واألمور ذات العالقة. 

هذا يعني للمفتش أنّه يحتاج إىل معرفة:

المشاريع الخاضعة للتفتيش من الناحية القانونية.

طبيعة عمل كل مشروع خاضع للتفتيش.

المشاريع التي تنطوي عىل أعىل درجة من المخاطر وبالتالي  المشاريع التي يجب أن يتم التفتيش عليها بشكل 

متكرر.

المشاريع التي تشغل عماال أجانب، وبالتالي ربما قد تحتاج إىل مترجم للتفاهم مع عمالها.
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الفصل األول: الدولة و اإلقتصاد و المجتمع
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العراق – التاريخ، الجغرافيا واالقتصاد  

الِعرَاق (رسِمّياً جُْمُهوريَّة الِعرَاق) جمهورية برلمانية اتحادية متعددة العرقيات واألديان وفقاً لدستور العراق و هي 

دولة عضو في جامعة الدول العربية، وتتكون من تسعة عشر محافظة بما فيها العاصمة بغداد. تقع العراق في غرب 

آسيا وتطل عىل الخليج العربي. يحدها من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال تركيا، ومن 

الغرب سوريا واألردن، ومن الشرق إيران، والعراق عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي 

ومنظمة أوبك. معظم أراضي الدولة حالًيا تقع في منطقة بالد الرافدين، وَحوت المنطقة عىل أوىل المراكز الحضارية في 

العالم التي كانت تقع بين نهري دجلة والفرات وهي حضارة سومر، وامتدت حدود هذه الحضارة التي شغلتها بالد 

الرافدين إىل سوريا وبالد فارس وإىل منطقة جنوب شرق األناضول في تركيا حالياً، كما وجدت آثار سومرية في دولة 

الكويت الحالية والبحرين واألحواز بإيران.

أما اإلثنيات في العراق فهي العربية، والكردية، والتركمانية، واآلشوريين/السريان/الكلدان، والكُرد الفيليين، واليزيديون، 

وشبك، ويارسانية، واليهودية، وشركس العراق، وأرمن العراق، والكاولية (غجر العراق)، والبهائية، وإثنيات دينية أخرى.

العراق بلد متنوع التضاريس؛ فمن الجبال والوديان والغابات في شمال العراق وبخاصة في إقليم كوردستان، إىل 

التالل في سلسلة تالل حمرين، ومن السهل الرسوبي الخصب فيما بين نهري دجلة والفرات إىل الصحاري القاحلة 

كالصحراء العربية وبادية الشام، وكذلك يحتوي العراق عىل الهضبة الغربية الصحراوية في الغرب، وعىل نهرين مهمين 

هما دجلة والفرات واللذين عىل ضفافهما نشأت أوىل الحضارات. 

المحافظات والسكان

ينقسم العراق إىل ١٨ محافظة (أو ١٩ في حال اعتماد حلبجة محافظة) وهذه المحافظات بدورها تنقسم إىل أقضية 

وإىل تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواحي. يبلغ عدد أقضية العراق ١٢٠ قضاءاً. 

ُقدر عدد سكان الجمهورية العراقية سنة ٢٠٢٠ بزهاء ٤٠ مليوناً و١٥٠ ألف نسمة، موزعون بواقع (٥٠٫٥٠٪) للرجال و(٤٩٫٥٪) 

للنساء. وتصل نسبة العرب من ٧٥٪ إىل ٨٠٪ من الشعب العراقي، والكُرد إىل ١٥٪ من الشعب، أما ال (٥٪-١٠٪) الباقية 

أكثر  بغداد  مدينة  تَُضم  التي  بغداد  محافظة  تُعتبر  أخرى.  وأقليات  والتركمان  الكدان  السريان/  اآلشوريين/  فمن 

محافظات العراق ازدحاًما بالُسكان حيث تًُضم ٩٫٥ مليون نسمة بينما تعّد محافظة المثنى األقل ازدحاماً بالُسكان 

حيث ال يزيد عدد األهالي فيها عن ٨٧٥ ألف نسمة. أما ُمحافظة األنبار فهي أكبر ُمحافظات الِعراق مساحة حيث تبلغ 

مساحتها ١٣٨,٥٠٠ كلم مربع أما أصغر المحافظات مساحة فهي ٌمحافظة بغداد التي تبلغ مساحتها ٤,٥٥٥ كلم مربع.

 



٨ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

المحافظة
 السكان

( إحصائيات ٢٠٢٠ )
 المساحة
كم مربع ٢

أربيل 

األنبار

بابل

بغداد

البصرة

حلبجة

دهوك

القادسية

دياىل

ذى قار

السليمانية

صالح الدين

كركوك

كربالء

المثنى

ميسان

النجف

نينوى

واسط

٢٫١٧٨٫٧٠٠

٢٫٠٩١٫٠٠٠

٢٫٣٦٤٫٧٠٠

٩٫٤٦٥٫٠٠٠

٣٫٨٩٦٫٠٠٠

١٨٦٫٠٠٠

١٫٢٥٨٫٧٠٠

١٣٢٫٠٠٠

١٫٨٤٨٫٠٠٠

٢٫٤٥٩٫٠٠٠

٢٫٤٩٢٫٠٠٠

٢٫٤٩٢٫٠٠٠

١٫٦٨٩٫٠٠٠

١٫٧١٥٫٦٠٠

١٫٣٩٠٫٣٠٠

٨٧٥٫٩٠٠

١٫٠٧٩٫٦٤٤

٥٫٠٣٤٫٠٠٠

١٫٣٦٠٫٠٠٠

١٥٫٠٧٤

١٣٨٫٥٠١

٥٫١١٩

٤٫٥٥٥

١٩٫٠٧٠

٣٫٠٦٠

٦٫٥٥٣

٨٫١٥٣

١٧٫٦٨٥

١٢٫٩٠٠

١٧٫٠٢٣

٢٤٫٧٥١

٩٫٦٧٩

٥٫٠٣٤

٥١٫٧٤٠

١٦٫٠٧٢

٢٨٫٨٢٤

٣٧٫٣٢٣

١٧٫١٥٣



٩ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

عدد السكان حسب المحافظة

ل 
بي

أر

ار
نب
أل
ا

ل
اب
ب

اد
د
غ
ب

رة
ص

لب
ا

جة
لب

ح

ك
هو

د

ية
س

اد
ق
ال

ىل
يا
د

ار
 ق

ي
ذ

ة
ني

ما
لي

س
ال

ن
دي

ال
ح 

ال
ص

ك
كو

كر

الء
رب

ك

ى
ثن

م
ال

ن
سا

مي

ف
ج

لن
ا

ى
نو

ني

ط
س

وا

المؤشرات الديموغرافية (للعام ٢٠٢١)١ 

نسبة اإلعالة العمرية (٪ من السكان في سن العمل)

كثافة السكان (عدد األشخاص في المتر المربع من مساحة األراضي)

سكان المناطق الريفية (٪ من إجمالي عدد السكان)

الزيادة السكانية (٪ سنوياً)

عدد السكان في الفئة العمرية من ٦٥ عاما وما فوقها، اإلناث

عدد السكان في الفئة العمرية من ٦٥ وما فوقها، الذكور

عدد السكان من الذكور

عدد السكان من اإلناث

إجمالي نسبة التشغيل إىل عدد السكان، ١٥ عاماً فأكثر (٪)

نسبة اإلعالة العمرية، مسنون (٪ من السكان في سن العمل)

عدد السكان في الفئة العمرية صفر-١٤، اإلجمالي
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١٠ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

يبلغ عدد العمال في العراق لعام ٢٠٢١ وحسب احصاءات منظمة العمل الدولية حوالي ١٠٫٧ مليون عامل وعاملة، 

وتبلغ نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ٢٧ ٪ لعام ٢٠٢٠ حسب آخر البيانات المنشورة.

القوى العاملة (إحصائيات ٢٠٢١)٢

٢٣٦٦٨٣٣٨

٧٣٧٢٨٨١

١٫٥٥

٦٤٫٠٩

٣٧٫٧

٤٩٫٣

٣٫٤

٤١٫٣٨

١١٩٤٤١٢٣

٢٫٥٩

٦٣٫٤

٥٠٫٦١

٥٩٫٠٢

١٠٧١٩٠١٦

١١٫٣٣٥

٧١٫٧٦

١١٫٠٧

١٤٫١٩

عدد السكان في الفئة العمرية ١٥-٦٤، اإلجمالي

عدد السكان في الفئة العمرية صفر-١٤، اإلناث

النمو السكاني في المناطق الحضرية (٪ سنوياً)

نسبة اإلعالة العمرية، شباب (٪ من السكان في سن العمل)

تعداد السكان في الشريحة العمرية من ٠ – ١٤ (٪ من اإلجمالي)

تعداد السكان، إناث (٪ من اإلجمالي)

تعداد السكان في سن ٦٥ عاماً وما فوقها (٪ من اإلجمالي)

معدل المشاركة في القوى العاملة، إجمالي (٪ من إجمالي عدد السكان في سن ١٥ عاماً وما فوقها)

عدد السكان في الفئة العمرية ١٥-٦٤، الذكور

النمو السكاني في المناطق الحضرية (٪ سنوياً)

نسبة التشغيل إىل عدد السكان، ذكور فوق سن ١٥ عاماً (٪)

عدد السكان من الذكور (كنسبة مئوية من اإلجمالي)

عدد السكان في الفئة العمرية ١٥-٦٤، اإلناث (كنسبة مئوية من اإلجمالي)

القوى العاملة، إجمالي

بطالة، ذكور (٪ من الذكور في القوى العاملة)

معدل المشاركة في القوى العاملة، ذكور (٪ من عدد السكان من الذكور في سن ١٥ عاماً وما فوقها)

معدل المشاركة في القوى العاملة، إناث (٪ من عدد السكان من اإلناث فوق سن ١٥ عاماً)

بطالة، إجمالي (٪ من إجمالي القوى العاملة)
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١١ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

االقتصاد

يُعد العراق واحداً من أكثر البلدان اعتماداً عىل النفط في العالم، فعىل مدار الِعقد الماضي شكلت عائدات النفط 

المحلي. ومن شأن هذا االعتماد  ناتجه  الحكومية، و٤٢٪ من إجمالي  أكثر من ٩٩٪ من صادراته، و٨٥٪ من موازنته 

المفرط عىل النفط أن يعرّض البالد لتقلبات االقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز اإلنفاق 

المتاح في المالية العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية. وحتى يناير/كانون الثاني 

٢٠٢١، كان معدل البطالة في العراق الذي يبلغ تعداد سكانه ٤٠٫٢ مليون نسمة أعىل بأكثر من ١٠ نقاط مئوية عن مستواه 

المسجل قبل تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) حيث بلغ ١٢٫٧٪. وال يزال معدل البطالة مرتفعاً بين النازحين 

والعائدين والنساء الباحثات عن عمل، وأيضاً بين أصحاب األعمال الحرة والعاملين في االقتصاد غير الرسمي فيما 

قبل الجائحة.

ورغم ذلك، فإن االقتصاد العراقي يشهد تعافياً تدريجياً من صدمتي عام ٢٠٢٠ المتمثلتين في تراجع أسعار النفط 

وتفشي فيروس كورونا. وتشير التقديرات إىل أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بنسبة ١٫٣٪ في عام ٢٠٢١، 

بعد تسجيل انكماش حاد قدره ١١٫٣٪ في عام ٢٠٢٠. ويسير نمو القطاعين النفطي وغير النفطي في العراق عىل المسار 

الصحيح للعودة إىل مستويات ما قبل الجائحة، وذلك مع زيادة إنتاج النفط واستئناف النشاط االقتصادي المحلي إثر 

تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. ونما االقتصاد غير النفطي بأكثر من ٦٪ في األشهر التسعة األوىل 

من عام ٢٠٢١ (عىل أساس سنوي)، وذلك بسبب قوة أداء قطاعات الخدمات في ظل تخفيف تدابير احتواء الجائحة. 

وقد تجاوز هذا التعافي التباطؤ في قطاع النفط، حيث وفق العراق أوضاعه مع حصته في منظمة أوبك والمنتجين 

من خارجها في أوائل هذا العام٣. 

٤١٫٥١

١٣٫٢٩

٣٢٫٨١

١٥٫٤٣

معدل المشاركة في القوى العاملة، إجمالي (٪ من إجمالي عدد السكان في سن ١٥ عاماً وما فوقها)

القوى العاملة، إناث (٪ من إجمالي القوى العاملة)

بطالة، إناث (٪ من اإلناث في القوى العاملة)

نسبة اإلناث إىل الذكور في المشاركة في القوى العاملة (٪)

https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview : ٣ البنك الدولي  



١٢ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

مؤشرات االقتصاد الكلي٤  

الفترة الحالية (الربع الثالث ٢٠٢٠)

 ٥٣٢٢٣٫٩ مليار دينار

 ٤٥٦٠٠٫١ مليار دينار

المؤشرات

الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية  

الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة لسنة ٢٠٠٧

  مؤشرات التجارة الخارجية٥  

لسنة ٢٠١٩

 ٣٫٢٦٥٫٠ مليون دوالر

 ١٨٫١٢٨٫٦ مليون دوالر

المؤشرات

الصادرات السلعية

الواردات السلعية 

معدل البطالة٦ 

معدل البطالة لألفراد بعمر١٥ سنة فأكثر لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧

إجماىلأناثذكور

١٠٫٩٣١٫٠١٣٫٨

٤ الجهاز المركزي لإلحصاء/ مديرية الحسابات القومية

٥ الهيئة العامة للجمارك.

٦ مسح رصد وتقويم الفقر في العراق لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ 



١٣ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

الفصل الثاني: اإلطار القانوني



١٤ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

الدستور العراقي

تحدث الدستور العراقي عن موضوع العمل والقضايا العمالية في أكثر من مادة يمكن تلخيصها كما يلي: 

االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق األساسية التي صادق عليها العراق

العراق عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام ١٩٣٢، وقد صادق عىل ٦٨ اتفاقية للمنظمة، بينها االتفاقيات 

الثمان األساسية، كما صادق عىل االتفاقيات الرئيسة لحقوق االنسان والموّضحة في الجداول أدناه: 

عىل الرغم أّن الدستور العراقي لم يذكر تفتيش العمل صراحًة، إالً أنّنا نلمس الدعوة إىل الحاجة لتوفر صيغة تفتيش 

محددة المعالم تبدو جلّية من خالل العديد من المواد أهمها المواد أعاله. 

العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون 

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

تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.

تكفل الدولة حرية االنتقال لأليدي العاملة والبضائع ورؤوس األموال العراقية بين األقاليم والمحافظات،

 وينظم ذلك بقانون.

أّوالً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة . 

ثانًيا: ينظم القانون، العالقة بين العمال وأصحاب العمل عىل أسس اقتصادية، مع مراعاة 

قواعد العدالة االجتماعية . 

ثالًثا: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالتحادات المهنية، أو االنضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة ١٤ :

المادة ١٦ :

المادة ٢٤ :

المادة ٢٢: 



١٥ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

ومن ضمن اتفاقيات العمل الدولية التي صادق العراق عليها، اتفاقية تفتيش العمل رقم ٨١ والتي توّفر إطار عمل 

لتطوير منظومة تفتيش العمل وإدارتها بشكل فّعال، وفيما يلي المواد الرئيسية لهذه االتفاقية:

هدف تفتيش العمل في ضمان تطبيق االحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال.

يوضع تفتيش العمل تحت إشراف ورقابة حكومية مركزية.

تشجع السلطة المركزية التعاون بين موظفي إدارات تفتيش العمل وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم.

مفتشو العمل موظفون عموميون يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم واستقاللهم.

يتم تدريب المفتشين تدريباً كافياً ألداء واجباتهم.

للرجال والنساء الحق في التعيين كمفتشي عمل

أعمال  في  والكيمياء  والكهرباء  والهندسة  كالطب  مجاالت  في  مؤهلون  تقنيون  ومتخصصون  خبراء  يشارك 

التفتيش.

يكون عدد مفتشي العمل كافياً لضمان األداء الفّعال لواجبات إدارة التفتيش.

يزود مفتشي العمل بمكاتب مجهزة تجهيزاً مناسباً وبوسائط النقل الالزمة عند عدم وجود وسائط نقل عام 

مناسبة.

يرد لمفتشي العمل ما يتحملونه من نفقت ومصروفات عارضة قد تلزم ألداء واجباتهم.

االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية 

تاريخ المصادقة

 ١٥ / ٦ / ١٩٥٩

١٥ / ٦ / ١٩٥٩

٢٧ / ١٠ / ١٩٦٢

٢٧ / ١٠ / ١٩٦٢

٢٨ / ٨ / ١٩٦٣

١٣ / ٢ / ١٩٨٥

٩ / ٧ / ٢٠٠١

١ / ٦ / ٢٠١٨

٢١ / ١٢ / ٢٠١٥

االتفاقية

اتفاقية الغاء العمل الجبري، ١٩٥٧، رقم ١٠٥

اتفاقية منع التمييز في االستخدام والمهنة، ١٩٥٨، رقم ١١١

اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ١٩٤٩، رقم ٩٨

اتفاقية حظر العمل الجبري، ١٩٣٠، رقم ٢٩

اتفاقية المساواة في االجور، ١٩٥١، رقم ١٠٠

اتفاقية الحد االدنى لسن العمل، ١٩٧٣، رقم ١٣٨

اتفاقية القضاء عىل اسوأ اشكال عمل االطفال، ١٩٩٩، رقم ١٨٢

اتفاقية الحرّية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨، رقم ٨٧ 

اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنية، ٢٠٠٦، رقم ١٨٧



١٦ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

يُخّول مفتشي العمل بالدخول دون إخطار سابق إىل أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من النهار أو 

الليل.

يُخّول مفتشي العمل بإجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق للتأكد من مراعاة األحكام القانونية.

يُخّول مفتشي العمل بإصدار أوامر، مع عدم اإلخالل بالحق في االستئناف، بإدخال تعديالت في موقع العمل 

لضمان االلتزام باألحكام القانونية الخاصة بصحة العمال وسالمتهم أو اتخاذ إجراءات التقيد الجبري العاجل عند 

وجود خطر وشيك عىل صحة العّمال وسالمتهم.

تُبلّغ هيئة تفتيش العمل بالحوادث الصناعية وحاالت األمراض المهنية.

يُحظر عىل مفتشي العمل أن تكون لهم مصلحة مباشرة في المنشآت التي يفتشونها.

يلتزم مفتشي العمل بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو تجارية علمها المفتشون خالل أدائهم لواجباتهم.

يلتزم مفتشي العمل بالسريّة المطلقة حيال مصدر أي شكوى ضد صاحب العمل.

يجري التفتيش عىل أماكن العمل بالدقة والتكرار المالئم بما يتطلبه ضمان تطبيق االحكام القانونية تطبيقاً 

فعاالً.

يُطلب من مفتشي العمل أو مكاتب التفتيش المحلية تقديم تقارير دورية إىل سلطة التفتيش المركزية عن 

نتائج نشاطات التفتيش التي يقومون بها.

تُصدر سلطة التفتيش المركزية تقريراً سنوياً غن إدارات التفتيش التابعة لها.

االتفاقيات الرئيسة لحقوق االنسان التي صادق عليها العراق

صادق العراق منذ سبعينات القرن الماضي عىل العديد من االتفاقيات الدولية األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان، 

ومن هذه االتفاقيات: 

تاريخ المصادقة

١٤ / ١ / ١٩٧٠

٢٥ / ١ / ١٩٧١

٢٥ / ١ / ١٩٧١

١٣ / ٨/ ١٩٨٦

١٥ / ٦ / ١٩٩٤

االتفاقية

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنصري 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية 

 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية حقوق الطفل
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قانون العمل  

يوجد في العراق اآلن قانونان ساريان للعمل األول هو قانون العمل رقم ٣٧ للعام ٢٠١٥ وهو سارٍ في جميع المحافظات 

العراقية ما عدا إقليم كوردستان الذي ما زال يطبق القانون رقم ٧١ للعام ١٩٨٧.  ينظم قانونا العمل العراقيان العالقة 

العمل  وساعات  األجور  ذلك  ويشمل  العراق،  في  والتزاماتهم  حقوقهم  ويحددان  والعمال،  العمل  أصحاب  بين 

واستحقاقات اإلجازات وظروف العمل. كما يحددان القواعد واألحكام لدعم مجموعات مّعينة مثل النساء في مكان 

عمل  نطاق  عىل  واضحة  دالالت  يوفران  كما  الوطنية  التفتيش  منظومة  لعمل  الرئيسي  اإلطار  ويوفران  العمل، 

التفتيش. وفيما يلي العناوين الرئيسية لفصول قانون العمل رقم ٣٧ للعام ٢٠١٥ وما يحوي كل فصل من عناوين 

هامة: 

الفصل االول  : يتضمن تعاريف هامة مختلفة ويبين المقصود بالمصطلحات والعبارات المتكررة أينما وردت في 

القانون.

الفصل الثاني : يبين أن هذا القانون يهدف إىل تنظيم عالقات العمل بين العمال واصحاب العمل ومنظماتهم بهدف 

حماية حقوق كال منهما وتحقيق التنمية المستدامة ويوضح أن هذا القانون يسري جميع العمال في جمهورية العراق 

او من هم بحكمهم وأنّه ال تسري احكام هذا القانون عىل:

الموظفين العموميين المعينين وفق قانون الخدمة المدنية او نص قانوني خاص.

أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة واالمن الداخلي.

الفصل الثالث : ينّظم حق العمل ويبين ان توفيره يجب أن يكون عىل أساس تكافؤ الفرص ويبين ان تلك الحريات 

تشمل: 

أّوالً: الحرية النقابية واالقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية

ثانيا: القضاء عىل جميع اشكال العمل الجبري او االلزامي.

ثالثا: القضاء الفعلي عىل عمل االطفال.

رابعا: القضاء عىل التمييز في االستخدام او المهنة.

أ

ب

٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨

٢٤ / ٦ / ٢٠٠٨

٢٣ / ١١ / ٢٠١٠

٧ / ٧ / ٢٠١١

٢٠ / ٣ / ٢٠١٣

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع األطفال، واستغالل األطفال في

 البغاء، والمواد اإلباحية

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو المهينة

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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الفصل الرابع : يبين الهدف من تشكيل اقسام التشغيل والخدمات التي تقدمها والقسم الثاني منه يبّين أهداف 

التدريب المهني وينّظمه

الفصل الخامس : يبين أحكام وشروط تشغيل األجانب داخل العراق وطريقة تنظيم عملهم.

الفصل السادس : يهتم بعقد العمل الفردي ويبين حقوق وواجبات طرفي العقد العامل وصاحب العمل أّما في 

الفرع الثاني من ذات الفصل فيبين حاالت إنهاء العقد واألحكام المرتبطة بذلك.

الفصل السابع: يوّضح كل ما يتعلق بأجور العّمال ووقت وطريقة دفعها واالقتطاعات القانونية في الفرع االول. أّما 

الفرع الثاني فاهتم بآلية تحديد األجور.

الفصل الثامن : يُعنى بتوضيح ساعات العمل في عقد العمل وطريقة تنظيمها من حيث ساعات الراحة والعطل 

التي ال  التعامل في الحاالت الخاصة ويبّين أن هذا الفصل يستثني المشاريع  االسبوعية والعمل اإلضافي وطرق 

يعمل بها سوى:

١ - أفراد أسرة صاحب العمل.

٢ - االشخاص الذين يشغلون وظائف االشراف واالدارة.

٣ - االشخاص المستخدمين بأعمال تتطلب السرية.

٤ - العمال الذين يقومون باألعمال التحضرية أو التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال 

في المشروع 

٥ - عمال الحراسة.

٦ - الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم.

٧ - عمال الزراعة

الفصل التاسع : يبين أحكام االجازات واالعياد والعطل الرسمية.

الفصل العاشر  :يوّضح األحكام الخاصة بحماية المرأة العاملة ويخصص أحكام خاصة للمرأة الحامل أو المرضع.

الفصل الحادي عشر: يبين شروط عمل األحداث واألحكام المرتبطة بعملهم كما يبين هذا الفصل بأنّه ال تسري احكام 

ادارة  (١٥) خمس عشرة سنة ويعملون في وسط عائلي تحت  اعمارهم عىل  تزيد  الذين  القانون عىل االحداث  هذا 

واشراف الزوج او االب او االم او االخ التي تنتج من اجل االستهالك المحلي وال تستخدم عماالَ بأجر.

الفصل الثاني عشر : يشرح خصوصية العمل في حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية واألحكام المرتبطة 

بالعمل في هذا القطاع.

الفصل الثالث عشر : ويشتمل عىل فرعين الفرع األول: الصحة والسالمة المهنية مع التركيز عىل التزامات أصحاب 

العمل والعمال في هذا المجال وصالحيات الوزير بإغالق أماكن العمل كلياً أو جزئياً عندما يكون العّمال أو المؤسسة 

عرضة للخطر.
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الثاني:  وهو تفتيش العمل حيث يتضمن مسؤوليات قسم التفتيش ولجان تفتيش العمل المشكّلة  وفي الفرع 

بموجب هذا الفصل 

الفصل الرابع عشر: قواعد انضباط العمل من حيث القواعد الداخلية الواجب إعدادها وااللتزام بها من قبل العامل 

وصاحب العمل وواجبات ومسؤولية كل منهما تجاه اآلخر 

الفصل الخامس عشر :  يعنى بتنظيم االتفاقات ويوضح أهداف المفاوضات الجماعية وخطواتها. الفصل السادس 

عشر ويعنى بتسوية منازعات العمل الجماعية والفردية واإلجراءات المتخذة لحل المنازعات بما في ذلك تشكيل 

المحاكم العمالية وشروط اإلضراب 

الفصل السابع عشر :  يبّين هذا الفصل آلية تشكيل المحكمة العمالية في كل محافظة ويوضح اختصاصها واألحكام 

التي تنظم عملها.

الفصل الثامن عشر : أحكام عامة وختامية تخص ترتيبات معينة مثل بطاقة العمل للعامل وبينت ما تّم إلغاؤه من 

قوانين وقرارات وما تبّقى من أنظمة وتعليمات سارية.

أما بالنسبة لقانون العمل رقم ١٧ لسنة ١٩٨٧ فقد تم تقسيمه اىل عشرة ابواب بتطرق بذكر هذه االبواب في المقدمة 

وهي كالتالي:

١- الباب االول: المبادئ الرئيسية

٢- الباب الثاني: التشغيل والتدريب المهني

٣- الباب الثالث: عالقات العمل

٤- الباب الرابع: االجور

٥- الباب الخامس: وقت العمل واالجازات

٦- الباب السادس: حماية العمل والعمال

٧- الباب السابع: التنظيم الداخلي للعمل

٨- الباب الثامن: تسوية المنازعات

٩- الباب التاسع: عقود العمل الجماعية

١٠- الباب العاشر: احكام عامة وختامية

التشريعات المنظمة لعمل اللجان التفتيشية والمفتشين:

تفتيش العمل في العراق هو تفتيش ثالثي، بمعنى أن القانون ال يعطي مفتش العمل الصالحية للتفتيش منفرداً 

وإنما برفقة ممثل عن العمال وممثل عن أصحاب العمل. ينظم قانون العمل صالحيات المفتشين ونطاق عملهم 

ونشاطاتهم.
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أهم واجبات تفتيش العمل:

يعد قسم التفتيش المعني المباشر باإلشراف عىل تطبيق قانون العمل ويشمل نطاق اختصاصه ما يلي:

مراقبة مدى تطبيق أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان االجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها 

ومراقبة تطبيق عقود العمل الفردية والجماعية ومدى مالزمتها مع تشريعات هذه القوانين وكل ما يتعلق بحقوق العمال 

ومتابعة العمالة العربية واألجنبية.

 تقديم المعلومات الموضوعية واإلرشادات الفنية اىل أطراف عالقة العمل حول الوسائل الكفيلة بتنفيذ األحكام القانونية 

إشعار السلطات المختصة بجوانب النقص والتعسف التي ال تغطيها األحكام القانونية القائمة عن طريق التقرير السنوي 

بعد توحيد أعمال التفتيش وتثبيت إحصاءاتها.

التحقيق في إصابات العمل وحاالت الوفاة في أوقات العمل أو خارجه وكذلك شكاوى العمال وتعتبر من الحاالت 

والزيارات المستعجلة.

مكافحة عمالة األطفال ومتابعتها وتوفير إحصائيات بخصوصها ومتابعة مكافحتها.

إحالة أصحاب العمل المخالفين اىل محاكم العمل المختصة.

توفير آلية لتلقي الشكاوى من العمال والتحقيق فيها لضمان عدم انتهاك حقوق الطبقة العاملة.
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الفصل الثالث: وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
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الرؤية :

 مجتمع آمن ومستقر ومستدام.   

الرسالــــة : 

تقدیم أفضل الخدمات االجتماعية واإلنسانية لفئات تحت عنایة الوزارة للوصول اىل الحق في العیش الكریم من 

خالل البرامج والخطط والسياسات وتعزيز الشراكة والتعاون من خالل المؤسسات ذات العالقة وفق المعاییر 

الدولیة. 

القیم المؤسسية  

النزاھة والشفافية والمسؤولية

وفقاً الستراتيجية مكافحة الفساد تلتزم الوزارة بالعمل عىل إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية وحمایة حقوق االنسان 

وتفعيل اجراءات الرقابة والمسائلة. 

االبداع واالبتكار

الوزارة تلتزم بدعم االبداع والمبدعين وتبني االبتكار في كافة المجاالت.  

العمل بروح الفریق الواحد

االعتماد عىل العمل الجماعي ودعم ومساندة كافة مرافق العمل في الوزارة. 

 التميز في االبداع والتحسين المستمر

١.  تفعل القوى الحافزة لألبداع مادیاً ومعنویاً. 

٢. تطبيق المعاییر العلمیة في اختیار الموظفین وخاصة القیادیین منھم. 

٣. اعتماد التوصيف االداري للوظائف. 

٤. وضع خطط سنویة واستراتیجیة وبرامج تدریب وتأھیل.  

التعاون مع الشركاء

الخدمة  تقدیم  في  كشریك  فاعل  دور  المدني  المجتمع  ومنظمات  والنقابیة  والسیاسیة  الدولية  للمنظمات   -

لمستفیدي الوزارة. 
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الفصل الرابع: إدارة العمل وتفتيش العمل
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إدارة العمل 

تمّثل وزارة العمل والشؤون االجتماعية السلطة المركزية المخّولة بإدارة القوى العاملة بالعراق ويجري تفتيش العمل 

في  العمل  مكاتب  في  العمل  تفتيش  وشعب  المهني  والتدريب  العمل  دائرة  وتتوىل  وتوجيهه،  الوزير  بإشراف 

المحافظات ادارة شؤونه.

ويغطي تفتيش العمل المجاالت الرئيسية التالية:

تفتيش العمل ويشمل كالً من شروط وظروف العمل وبيئته. 

عالقات العمل بما فيها الحيلولة دون نشوب نزاعات العمل وتسويتها. 

التشغيل والتدريب ويتضمن تعريز فرص العمل، ومجاالت التدريب المهني وتشغيل العّمال العراقيين.

الضمان االجتماعي ويشمل شمول العاملين وتحصيل االشتراكات ودفع االستحقاقات المترتبة عىل أمور مثل 

رواتب التقاعد وتعويضات إصابات العمل وأمراض العمل والمنافع الصحية والعالوات العائلية. 

الخدمات الصناعية وتشمل تنظيم وتسجيل المشاريع من خالل تشكيل لجان تفتيشية خاصة

استخدام العمالة األجنبية وتشريعاتها.

ويقع عىل عاتق إدارة القوى العاملة باإلضافة اىل هذه المهام الفنية، مسؤولية تشجيع المشاريع ودعمها وعمليات 

والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومة  الثالث: كل من  اإلنتاج  أطراف  بين  والتشغيل  العمل  بأمور  المتعلقة  التشاور 

وممثليهم.

تفتيش العمل وأهدافه

عىل مفتش العمل أن يّدرك الهدف األساسي من وجود تفتيش العمل من خالل الوعي بأهمية وجود تفتيش عمل 

بالعراق ودور مفتشي العمل في التنمية الوطنية الشاملة.

لذا عىل مفتش العمل التذّكر دائماً أّن التفتيش ال يهدف إىل المقاضاة أو المعاقبة، فهما مجرد وسيلتين لضمان 

االمتثال للقانون واألنظمة، وليسا الجوهر الحقيقي لتفتيش العمل وضمان االمتثال.

يشمل تفتيش العمل حماية العمال من خالل: 

تحسين بيئة العمل وظروفه.

حماية حقوق العمال 

منع االستغالل وتجنب الحوادث والمشكالت الصحية أثناء العمل من خالل التفتيش عىل جانبين هما: 

فيها  بما  المنافع،  من  ذلك  وغير  واإلجازات  والعالوات  العمل  وساعات  األجور  وتشمل  العمل،  شروط   -

الضمان االجتماعي، وفقا لما ينص عليه القانون أو عقد العمل. 
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-ظروف العمل، بما في ذلك صحة العمال وسالمتهم واإلجراءات الالزمة والسيطرة عىل المخاطر والحد منها، خاصة 

مخاطر المعدات واآلالت وعمليات اإلنتاج والمواد وبيئة العمل العامة. 

ويقع عىل عاتق مفتش العمل هنا مسؤولية نشر الوعي بدور مفتش العمل الهاّم والهدف من تفتيش العمل ألصحاب العمل 

والعمال والمجتمع بشكل عام، وفي هذا اإلطار يجب علينا أن نرّكز عىل الجوانب التالية:

العمل  تقع عىل عاتق أصحاب  الوقاية  أّن مسؤولية  إالّ  والمشورة  النصح  تقديم  العمل  الوقاية: يستطيع مفتشو 

والعّمال بشكل أساسي لذا يجب عىل مفتش العمل توعية العمال وأصحاب العمل بأدوارهم أيضاً.

التحقق من االمتثال للقانون: يتحقق مفتش العمل من االمتثال لجميع األمور التي يتضمنها قانون العمل واألنظمة 

ذات الصلة.

حماية العمال: تعتبر حماية العمال من مخاطر المهنة التي يعمل بها، جزءا من ممارسات العمل الجيدة، فحماية 

العمال وتفتيش العمل ال يشكالن عائقا أمام كفاءة المشاريع وإنتاجيتها وربحيتها.

الزيارات التفتيشية: يتضمن تفتيش العمل قيام المفتشين بزيارات منتظمة للمشاريع لضمان االمتثال للقانون وقد 

تأخذ الزيارات طابعاً مختلفاً في كل مرة فبعضها يكون فجائياً وبعضها مخطط له ومعلن بحسب الهدف من الزيارة.

كما يجب نشر الوعي بمسؤوليات التفتيش والتي تشمل:

ظروف العمل، السيما ساعات العمل والعمل اإلضافي واإلجازات واألجور والعالوات. 

بعض الشروط الخاصة بالنساء العامالت واألطفال والفئات الخاصة  

الشمول واالشتراك في الضمان االجتماعي 

السالمة والصحة المهنية في العمل 

استخدام العمال األجانب. 

المفاوضات الجماعية واالتفاقيات المتعلقة بها. 

حماية المفتشين : 

يكون مفتش العمل مفوضا بالتفتيش عىل أي مكان عمل يقع ضمن اختصاص قانون العمل، وعليه القيام  بأداء مهامه دون 

أي تدخالت من أي نوع ودون ضغط من أشخاص خارجيين أو دوائر خارجية لها مصالح مع المشروع  الذي يخضع للتفتيش. 

وعليه، فإنّه يجب أن  يقوم مفتش العمل بإبالغ رئيسه و/أو مدير الميداني ومدير التفتيش فورا إذا تعرض إىل أي تدخل خارجي 

أو أي تهديد من موظف أو مدير أو عامل. 
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مهام مفتشي العمل

عىل مفتش العمل التذكر دائما بأنه ال يقوم بالتفتيش عىل أشخاص (سواء عمال أصحاب عمل أو أي شخص يتواجد 

ضمن المكان الذي تقوم بالتفتيش عليه)، إنّما يقوم بالتفتيش عىل شروط وظروف العمل ضمن المهام التي حددها 

القانون والتي تشمل ما يلي: 

يقوم قسم تفتيش العمل بوضع خطة عمل سنوية تؤمن تفتيش أماكن العمل بصورة دورية وفعالة.

يتوىل مكتب العمل في كل محافظة تنفيذ الجزء الخاص به من الخطة السنوية حدود اختصاصه المكاني.

تمارس وظائف تفتيش العمل ميدانيا من قبل لجنة التفتيش.

مفتش العمل متخصص في التفتيش الذي يهدف إىل مراقبة تطبيق األحكام القانونية المتعلقة بالعمل وحماية 

العمال من األضرار التي يمكن أن تلحق بهم أثناء قيامهم بعملهم أو بسببه ويتم ذلك عن طريق اخضاع جميع أماكن 

العمل حيثما وجدت لتفتيش العمل كما يساهم عمل مفتش العمل بـ:

عالقات العمل: ألن عمل مفتش العمل يمكن أن يحول دون نشوب نزاعات العمل. 

التشغيل: ألن عمل مفتش العمل قد يشمل التفتيش عىل نشاطات المكاتب الخاصة للتشغيل لضمان 

تطبيقها لقانون العمل. 

في  لمساهماتها  المشاريع  دفع  من  التحقق  يشمل  قد  العمل  مفتش  عمل  ألن  االجتماعي:  الضمان 

اشتراكات الضمان االجتماعي التي ينص عليها القانون. 

الخدمات الصناعية: ألنه قد يكون مفتش العمل ضمن تشكيل لجنة تفتيشية تشارك في تنظيم وتسجيل 

المشاريع الصناعية.

متطلبات وظيفة مفتش العمل

لكل وظيفة مواصفات تبين المعارف والمهارات والصفات الشخصية الالزمة لتنفيذ المهام والمسؤوليات المتعلقة 

بها، وفيما يلي المواصفات النموذجية لمفتش العمل:

ال يعين مفتش العمل اال من كان حاصال عىل شهادة جامعية اولية في االقل ذات اختصاص

أن يكون ناجحا في دورة تدريبية تعدها الوزارة لهذا الغرض.

أن يمتلك المهارات األساسية مثل:

المؤسسات                                                 ئمواقعهم في  و  الناس عىل مختلف مستوياتهم  بفعالية مع  التواصل  القدرة عىل   -  ١

والمشاريع .

٢ - القدرة عىل طرح حلول بديلة للمشاكل. 

٣ - القدرة عىل العمل بفعالية كعضو ضمن فريق عمل.

٤ - إتقان مهارات الحاسوب األساسية. 

٥ - القدرة عىل فهم مضمون قانون العمل وأنظمة العمل واالتفاقيات الجماعية وقرارات المحكمة 

وشرحها لآلخرين.
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لجان التفتيش

تشكل لجان تفتيش العمل برئاسة موظف من الوزارة هو مفتش العمل وممثل عن اصحاب العمل االكثر تمثيال 

وممثل عن العمال االكثر تمثيال ويرافق اللجنة ممثل عن المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية في المشاريع التي 

تتطلب ذلك، تستعين لجنة التفتيش بالخبراء والمختصين من اصحاب المؤهالت العلمية.

مهام اللجان التفتيشية:

أّوالً: تخول لجان التفتيش المهام االتية: الدخول بحرية ودون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل اىل المشروع 

الخاضع للتفتيش.

إجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتأكد من عدم وجود مخالفة ألحكام هذا القانون وبخاصة ما يأتي: 

انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق  التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كال عىل   (١)

بتطبيق احكام هذا القانون.

(٢) االطالع عىل أي كتب او سجالت او مستندات اخرى يكون االحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين 

والتعليمات المتعلقة بالعمل للتأكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون ويمكن اخذ نسخ او نماذج 

من هذه الوثائق.

(٣) التأكد من تنفيذ التوجيهات والتوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون.

أخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسالمة المهنية لغرض التحليل عىل ان يبلغ صاحب العمل او من 

يمثله بذلك.

الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما يأتي:

(١) احداث تغييرات خالل مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات االلية تكون ضرورية لتنسجم مع 

االحكام القانونية المتعلقة بسالمة وصحة العمال.

 (٢) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك عىل سالمة وصحة العمال.

ثانيا: اتخاذ االجراءات العاجلة في حاالت الخطر الشديد الذي ال يحتمل امهاال بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا 

او اخالء مكان العمل.

االجراءات  التخاذ  والتوصيات  المخالفات  عن  خالصة  يتضمن  تفتيشية  زيارة  كل  بعد  مفصل  تقرير  اعداد  ثالثا: 

القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين.

رابعا: عىل لجنة التفتيش ابالغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خالل الزيارة التفتيشية اال إذا اعتبروا 

ان هذا االبالغ قد يؤثر عىل قيامهم بمهامهم.

٦ - القدرة عىل التواصل باللغة االنجليزية ولغات اخرى – إن أمكن - 

٧ - التحلي بصفات شخصية مثل الثقة واألمانة واالستقامة واالحترام وااللتزام.
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أنواع الزيارات التفتيشي

في إطار القيام بتأدية المهام المطلوبة من مفتش العمل والتي تّم اإلشارة إليها بالبند السابق فإنه ال بد من القيام 

بثالثة أنواع من زيارات التفتيش نبينها تاليا:

١ - الزيارات الدورية وهي زيارة تتم بمبادرة من إدارة التفتيش، كجزء من أعمال المفتشين اليومية. تهدف هذه 

الزيارات إىل استباق المشاكل وحلها بتعريف العمال وأصحاب العمل بمضمون القانون وإرشادهم إىل كيفية 

االلتزام به واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لكل حالة. تغطي الزيارات الدورية عادة العديد من األمور الخاضعة 

للتفتيش، وليس الهدف منها االستجابة ألي شكوى من عامل أو صاحب عمل، وال تركز عىل مشاكل أو مسائل 

معينة. يمكن أن تكون الزيارة الدورية سريّة أو معلنة لصاحب العمل وذلك حسبما تقرر إدارة التفتيش.

أو  مشاكل  والتركيز عىل  للمتابعة  للمشروع   العمل  مفتش  بها  يقوم  التي  الزيارات  وهي  المتابعة  زيارة   -  ٢

الدورية  الزيارة  لنتيجة  المشروع  استجابة  مدى  ومعرفة  الدورية  الزيارات  خالل  اكتشفت  للقانون  مخالفات 

السابقة، و قد تكون زيارات المتابعة معلنة أو فجائية، ويجب تعبئة نموذج خاص لكل زيارة متابعة.

٣ - الزيارة الخاصة وهي الزيارة التي يركز مفتش العمل خاللها عىل مسألة محددة بالذات مثل عمل النساء أو 

األطفال أو الحد األدنى لألجور وغيرها من المسائل التي تهتم بها ادارات التفتيش في اوقات معينة أكثر من 

غيرها ألسباب عدة. وتعتبر زيارات التفتيش التي تأتي استجابة لشكوى معينة من عامل أو للتحقيق في حادث 

أمثلة أيضاًعىل زيارات التفتيش الخاصة.

وتعتبر الحمالت التفتيشية لغايات محددة مثل منح التراخٌيص لمكاتب التشٌغيل ومراكز التدرٌيب الخاصة من االمثلة 

عىل هذه الزيارات.

اإلعالن عن الزيارة التفتيشية:

قد تكون بعض الزيارات معلنة وبعضها اآلخر فجائية وفقاً لطبيعة الزيارة. هناك العديد من االيجابيات لكل نوع من 

الزيارات (معلنة او فجائية). عىل سبيل المثال، تتيح الزيارات المعلنة لصاحب العمل ان يقوم بتجهير كافة الوثائق 

الالزمة لتحقيق الهدف من الزيارة، وان يقوم بإجراء التعديالت المطلوبة وفق زيارة سابقة والتأكد من توفير التجهيزات 

الالزمة لطواقم التفتيش للقيام بعملها بشكل مثالي خالل التفتيش. كما ان التفتيش المعلن يتيح للمفتش طلب 

وثائق قبل القيام بعملية التفتيش لمراجعتها وتعزيز االستخدام االمثل لوقت التفتيش في الميدان.

ولكن في المقابل، توفر الزيارات الفجائية فرصة للمفتش للحصول عىل صورة فعلية لبيئة وظروف العمل والتي قد 

الزيارات  عدد  بين  توازن  هناك  يكون  ان  يجب  لذلك  معلنة.  الزيارة  كانت  حال  في  بتعديلها  العمل  يقوم صاحب 

كبير في  تباين  كان هناك  (اذا  التفتيش  لتقارير  وفقا  التفتيش  تعديل خطط  يتم  وان  والفجائية  المعلنة  الميدانية 

االمتثال بين زيارات التفتيش الغير المعلنة وتلك المعلنة فيجب التركيز عىل تكثيف الزيارات الغير معلنة لتعزيز 

االنضباط)
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١ - في الزيارة المعلنة يقوم مفتش العمل بإبالغ ادارة المشروع مسبقاً بالزيارة واالتفاق عىل موعد محدد لها، 

ويفضل أن يكون هذا عادة قبل بضعة أيام من الموعد عىل االكثر. حيث تتيح الزيارة المعلنة للمشروع فرصة 

االستعداد للزيارة والتأكد من توفر جميع المعلومات التي يحتاجها المفتش. كما يجب التأكد من أن تكون الزيارة 

المعلنة لن تؤثر سلبا عىل نتيجة التفتيش، علما ان الزيارات الفجائية واجبة في الحاالت التي يتوفر فيها دليل 

عىل أن صاحب العمل يعامل العمال بطريقة جائرة أو عىل وجود مشاكل سالمة خطيرة في مكان العمل او 

وجود مشاكل اخرى يمكن ان يخفي مالمحها صاحب العمل.

٢ - تتطلب الزيارة الفجائية عدم إبالغ ادارة المشروع مسبقا والسماح للمفتش بدخول المشروع دون إشعار 

الوضع  عىل  االطالع  فرصة  للمفتشين  المفاجئة  الزيارات  تتيح  الدوام.  ساعات  خالل  وقت  أي  في  مسبق، 

بعض  عىل  تنضوي  بالمقابل  ولكنها  والمخاطر،  المخالفات  وكشف  العمل  وأماكن  المشاريع  في  الحقيقي 

السلبيات منها إمكانية إضاعة الوقت في الوصول إىل مكان العمل في حال كان العمل متوقفاً أو صاحب 

العمل غير موجود. 
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الفصل الخامس: صالحيات مفتشي العمل 

والتزاماتهم و مسؤولياتهم
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يحمل تفتيش العمل رسالة إنسانية تتجسد في مجموعة مبادئ لها طبيعة قانونية تطبيقية ومن هنا كان ال بد من 

تحديد واجبات وصالحيات جهاز تفتيش العمل لخدمة طرفي عالقة العمل والمتمثلة بأصحاب العمل من جهة 

التطور  اىل  ويؤدي  العالقة  يخدم طرفي هذه  بما  الصحيح  القانوني  بالشكل  وتوجيهها  أخرى،  والعامل من جهة 

االقتصادي واالجتماعي ونهضة االقتصاد الوطني.

مصادر السلطة

السلطة هي مصدر القوة والقدرة عىل التأثير عىل اآلخرين إّما لعمل ما تريدهم القيام به، أو االمتناع عما ال 

تريدهم القيام به. 

وتتمثل مصادر سلطة مفتش العمل بالسلطات التالية: 

١ - سلطة الوظيفة 

يستمد مفتش العمل سلطته الوظيفية كمفتش من القانون ومن تعيينه مفتشا بموجب قانون العمل. 

٢ - السلطة الفنية 

حيث يمكن لمفتش العمل أن يؤثر عىل األخرين باالعتماد عىل سلطته الفنية، ويمكن تعريف السلطة الفنية 

بالمعارف  اإللمام  ويعتبر  والخبرات  والمهارات  المعارف  من  انطالقاً  األخرين  التأثير عىل  القدرة عىل  بأنّها 

الخاصة بقانون العمل والسالمة والصحة المهنية والقدرة عىل تحديد أو/وتحليل المخاطر والقدرة عىل حل 

المشاكل وإيجاد الحلول والبدائل أمثلة عىل هذه السلطة.

٣ - سلطة المهارات الشخصية

حيث يتطلب عمل مفتش العمل أن يستخدم مهارات شخصية قوية تتمثل في قدرته عىل التأثير عىل 

اآلخرين من خالل الطريقة التي يستخدم فيها سلطته الوظيفية والفنية، كما تعني أيضا قدرته عىل التواصل 

واإلقناع والتأثير من خالل مزايا شخصيته، ومن بينها الهدوء واألمانة واالستقامة. 

الصالحيات

وهذه  العمل،  التفتيشية ومفتشي  اللجان  العراق عىل صالحيات  في  العمل  وتشريعات  قوانين  لقد نصت 

الصالحيات تشمل:

دخول أماكن العمل دون سابق إنذار ودون إشعار مسبق أثناء وقت العمل وخارج أوقات العمل إذا اقتضت 

الضرورة وذلك بعد استحصال موافقة الوزارة بذلك.

االطالع عىل حركة العمل في المشروع وكيفية أداء العمل ومدى تطبيق وسائل الصحة والسالمة المهنية

تدقيق السجالت والعقود والوثائق المتعلقة بالعمال.

االتصال باألشخاص الذين تريد اللجنة التفتيشية االتصال بهم ولها الحق باالنفراد بالعمال دون حضور صاحب 

العمل إذا اقتضت الحاجة.
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إجراء التحقيق الالزم مع ممثلي إدارة المشروع او أصحاب العمل بقدر تعلق األمر باختصاصات اللجنة التفتيشية 

لضمان حقوق العمال.

أخذ نماذج من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض إجراء فحوصات أو تحاليل عليها وفق استمارة تعد بهذا 

الغرض عىل أن يتم إخبار إدارة المشروع بنتائج هذا الفحص (لضمان سالمة العمال).

تدوين المخالفات التي تقف عليها اللجنة التفتيشية وتنظم محضــــــــر أصولي بها (التقرير التفتيشي)، إضافة 

إىل توثيق المشاهدات بالصوت والصورة أو الصور الثابتة فقط. 

شمول جميع العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل النافذ بقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال

إيقاف العمل كليا أو جزئيا في حالة الخطر الشديد والخوف عىل حياة العاملين.

التحقيق في إصابات العمل والوفاة والشكاوى وهي من الحاالت المستعجلة

استخدام السلطة في الحصول عىل المعلومات

قد تختلف طريقة استخدام سلطة مفتش العمل  باختالف الموقف الذي يواجهه، فعىل سبيل المثال، تستخدم 

ويجهل  القانونية  المتطلبات  يجهل  لكنه  متعاون  عمل  صاحب  مع  الشخصية  والسلطة  الفنية  السلطة 

التشريعات، بينما تعتمد عىل سلطته الوظيفية عادة مع صاحب عمل غير متعاون ويخالف القانون ويمتنع عن 

اتخاذ إجراءات تصحيحية.

لذا عىل مفتش العمل أن يتوصل إىل توازن مناسب الستخدام سلطاته. فإذا اعتمد مفتش العمل عىل سلطته 

الوظيفية كليا وركز بالتالي عىل تحرير المخالفات والعقاب سيجد صعوبة في الحصول عىل تعاون تام من 

أصحاب العمل والعمال ألنهم سيعتبرونه ربّما "شرطة عمل" أو "شرطة مجتمعية"، لذا من األسهل أن تقنع الناس 

بما تريدهم أن يفعلوه إذا استطعت أن تبدي سلطة فنية عالية المستوى وكنت تتمتع بمهارات تواصل جيدة.

وفي هذا اإلطار يجدر اإلشارة إىل ضرورة إثراء السلطة الفنية من خالل مواكبة كافة المستجدات ضمن إطار عمل 

مفتش العمل مثل: تعديالت القانون، واالتفاقيات الجماعية، األمور الفنية في بيئة العمل، اإلجراءات المرتبطة 

بعملك ...الخ

االلتزامات والمسؤوليات

عىل الرغم من تمتع مفتش العمل بسلطات قانونية واسعة النطاق، إال أن عليه أيضا واجبات والتزامات مختلفة 

من حيث: 

أداء القسم القانوني

يؤدي مفتش العمل قبل ممارسة عمله امام الوزير او من يخوله اليمين القانونية االتية:

( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبي بأمانة وحياد وان ال أفشى سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها 

بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها). 
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السّرّيـــة والحيادية 

عىل لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة ألحكام 

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

يشترط في المهام التي يكلف بها مفتشو العمل أن ال تتعارض مع قيامهم بمهامهم االساسية أو تؤثر 

عىل مهمتهم وحيادهم في عالقتهم مع العمال او اصحاب العمل.

إبراز البطاقة الخاصة بالتفتيش واإلبالغ بالتواجد في المشروع

عىل مفتش العمل ان يحمل بطاقته والتي تثبت هويته وصفته في اثناء قيامه بمهمته كما عليه ان 

يبرزها ألصحاب العالقة عند االقتضاء.

عىل لجنة التفتيش ابالغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خالل الزيارة التفتيشية اال إذاً 

اعتبروا ان هذا االبالغ قد يؤثر عىل قيامهم بمهامهم

تصويب الوضع 

أوالً: الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما يأتي:

احداث تغييرات خالل مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات االلية تكون ضرورية لتنسجم مع 

االحكام القانونية المتعلقة بسالمة وصحة العمال.

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

ثانياً: اتخاذ االجراءات العاجلة في حاالت الخطر الشديد الذي ال يحتمل امهاال بما في ذلك توقيف العمل كليا 

او جزئيا او اخالء مكان العمل.

إعداد التقارير 

يجب عىل مفتش العمل او لجان التفتيش اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خالصة عن 

المخالفات والتوصيات التخاذ االجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين

 السرية 

يحق لكل مشروع  حماية وضعه التنافسي بالتأكد من عدم انتقال أية معلومات سرية تتعلق بمنتجاته وعملياته  

إىل اآلخرين. لذا يجب عىل مفتش العمل الحفاظ عىل سرية أية بيانات او عمليات انتاج يطلع عليها.

قد تشمل السرية المواد الخام المستخدمة فعال في عمليات اإلنتاج، وطريقة دمج هذه المواد واستخدامها في 

إنتاج السلع، أو العمليات االخرى التي يستخدمها المشروع مثل ترتيبات تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية 

للحيلولة دون تلفها، أو اآلالت الخاصة أو المصنعة خصيصا والمستخدمة في عمليات اإلنتاج، حيث ال يسمح 

للمفتش بإفشاء هذا النوع من المعلومات لآلخرين.
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ويّحظر عىل مفتش العمل ولجان التفتيش : 

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

للمساءلة  العمل ويتعرضون  تركهم  بعد  بواجباتهم حتى  التي يطلعون عليها خالل قيامهم  افشاء االسرار 

القانونية عند افشائها.

وهناك عدد من القوانين التي حددت العقوبات التي تقع عىل الموظف الحكومي عند ارتكاب مخالفة تتعلق 

بالرشوة أو االنتفاع من الوظيفة العامة أو تحقيق المكاسب غير المشروعة (الملحق ١).

تضارب المصالح 

يجب عىل مفتش العمل العلم بأنه ال يسمح له بتفتيش مشروع أو مكان عمل له مصلحة مباشرة فيه، مثالً: عليه 

أن يعلن عن مصلحته للقيام بالتفتيش إذا كان المشروع ملكا ألسرته، أو يشارك فيها هو أو أحد أفراد أسرته أو 

أصدقاءه ...إلخ، ألّن ذلك سيؤثر بالضرورة عىل ما سيقوم من اتخاذه من اجراءات أو قرارات ولن يراعي مبادئ 

الحيادية والنزاهة والشفافية.

وعليه، فإذا كان مفتش العمل يعرف أّن هناك تضارب للمصالح في زيارته التفتيشية، فعليه ان ال يقوم بتفتيش 

ذلك المشروع وأن يبلغ مديره التخاذ الترتيبات الالزمة لقيام مفتش آخر بعملية التفتيش.

التعامل مع المشتكين

في الزيارات المتعلقة بالشكاوى العمالية بناء عىل سبب أو اكثر مثل تأخير األجور ، اإلجبار عىل العمل االضافي ، 

هوية  حماية  العمل  يجب عىل مفتش  فإنّه  العمالية  بالشكاوى  الخاصة  االسباب  وغيرها من  بيئة عمل خطرة 

أو حجز  الفعلي  الطرد  أو  اقل مردودا  النقل إىل وظيفة  أو  بالطرد  بالتهديد  العمل  انتقام صاحب  المشتكي من 

الدفعات أو المنافع التي يستحقها المشتكي حيث يسعى صاحب العمل غالبا لمحاولة معرفة مقدم الشكوى ، لذا 

يجب عىل مفتش العمل االلتزام بسرية هوية المشتكي اذا طلب ذلك .  
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الفصل السادس: أنواع التفتيش
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يختلف نوع التفتيش حسب الهدف المطلوب والغاية المرجّوة منه، حيث أن هناك زيارات معينة ذات أهداف 

وطبيعة خاصة بينما هناك زيارات أخرى روتينية واعتيادية لمواقع العمل ذات طابع وقائي، إالّ أنها جميعها تصب في 

العمل عىل تحقيق أهداف التفتيش المتمثلة بـ:

مراقبة مدى االلتزام بتطبيق أحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان االجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات 

الصادرة بموجبها 

مراقبة مدى االلتزام بتطبيق عقود العمل الفردية والجماعية ومدى مالزمتها مع تشريعات هذه القوانين وكل ما 

يتعلق بحقوق العمال ومتابعة العمالة العربية واألجنبية.

تقديم المعلومات الموضوعية واإلرشادات الفنية اىل أطراف عالقة العمل حول الوسائل الكفيلة بتنفيذ األحكام 

القانونية.

العمال وتعتبر من  أو خارجه وكذلك شكاوى  العمل  أوقات  الوفاة في  العمل وحاالت  التحقيق في إصابات 

الحاالت والزيارات المستعجلة.

مراقبة مدى االلتزام بتأمين بيئة عمل مناسبة وضمان عدم تعرّض العّمال في هذه البيئة للمخاطر وحمايتهم.

مكافحة عمالة األطفال ومتابعتها وتوفير إحصائيات بخصوصها.

تلقي الشكاوى من العمال والتحقيق فيها لضمان عدم انتهاك حقوقهم.

تسوية النزاعات الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل

التفتيش الموّحد

التفتيش الموحد هو التفتيش الي يشمل التفتيش عىل شروط العمل وظروف العمل معاً في نفس الزيارة وبدال 

من تولي عدة مفتشين مهام محدودة، يتم اعتماد مبدأ التفتيش الموحد ويقوم من خالله المفتشين بعدد مختلف 

من المهام تشمل التحقق من:

األجور والعالوات وساعات الدوام واإلجازات. 

عمل األطفال، والنساء، المتدربين، والتشريعات الخاصة بها.

السالمة والشروط الصحية في العمل.

ما يتعلق بنقابات العمال

تصاريح العمال االجانب 

بيئة عمل آمنة ضمن االشتراطات السليمة حسب طبيعة العمل.

وحيث أنه ال يتوقع من مفتش العمل أن يكون خبيرا في كل مجاالت عمل المشاريع التي يقوم بالتفتيش عليها 

فإنه قد تحتاج أدارات التفتيش إىل إعداد قائمة بالخبراء الفنيين تبين مجاالت معارفهم االختصاصية وتفاصيل 
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االتصال بهم. ويتوقع االستعانة ببعض الخبراء من وزارات أخرى والبعض من القطاع الخاص والبعض اآلخر من 

الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى.

 لن تكون لهؤالء األشخاص سلطات المفتشين ولكن تترتب عليهم بعض التزامات المفتشين المتعلقة بالسرية 

وتضارب المصالح وعدم كشف هوية المشتكين، ويقدم هؤالء األشخاص النصح للمفتش في األمور التي يفتقر 

فيها إىل المعارف الفنية الالزمة.

التفتيش الذاتي 

التفتيش الذاتي يعني تحمل المسؤولية ذاتيا، حيث يتوىل المدراء والعمال مسؤولية االلتزام بمعايير السالمة والصحة 

وظروف العمل في أماكن العمل، ويستند هذا إىل المبدأ األساسي بان المسؤولية الرئيسية لجميع األمور المتعلقة 

بحماية العمال تقع عىل عاتق صاحب العمل مع إلزام العمال بالتعاون مع صاحب العمل في تلبية هذا االلتزام.

يمكن إدخال مفهومي التفتيش الذاتي وإعداد التقارير ذاتيا للمشاريع التي تعتبر منخفضة المخاطر عىل أساس تجريبي 

وبناء عىل ذلك، يتطلب إدخال مثل هذا النظام إجراء تقييم للمخاطر، لتحديد المشاريع  وأماكن العمل التي تعتبر 

منخفضة المخاطر، علما بأنه سيتم شرح أساليب تقييم المخاطر الحقا في هذا الدليل.

وبحسب هذا النهج يتخذ المدراء والعمال الخطوات الالزمة للتعامل مع مشاكلهم وخالفاتهم المتعلقة بأمور وقاية 

العمال وحلها، والواقع أن تعاونهم يمكن أن يحول دون نشوب خالفات من األساس، في المشاريع التي توجد فيها 

نقابة عمال، واالتفاقات الجماعية خير مثال عىل المسؤولية الذاتية، حيث يلتقي المدراء والعمال ويناقشون خالفاتهم 

لحلها مما يؤدي إىل اتفاق تفاوضي ملزم قانونا للطرفين. 

وفي حالة عدم وجود نقابة عمال يستطيع المدراء والعمال التعاون في األمور المتعلقة بأوضاع العمل وبيئته، من خالل 

من  الرسميات  عىل  اعتمادا  اقل  بترتيبات  وذلك  المشتركة  االستشارية  والهيئات  السالمة  ولجان  العمال  لجان 

االتفاقيات الجماعية.

التفتيش الذاتي يتطلب:

تعاونا وثيقا بين العمال والمدراء ويوفر فرصة لعالقات أفضل داخل المشروع عىل الصعيدين الرسمي وغير 

الرسمي. 

تركيز دور مفتش العمل عىل اإلبالغ والتثقيف والتدريب وتسهيل عمل النظام لتشجيع االلتزام الذاتي وتشجيع 

األطراف عىل السعي من اجل تحسين ظروف العمل وبيئته وأمور حماية العمال األخرى. 

إعداد التقارير ذاتياً : 

يعتبر إعداد التقارير ذاتيا من المكونات األساسية للتفتيش الذاتي، ويطلب من المشاريع التي يتم اختيارها 

للمشاركة في نهج التفتيش الذاتي التحقق من ظروف العمل وبيئته ورفع تقارير حولها باستخدام قائمة تحقق 

مكتب  إىل  رفعها  قبل  معا  وتوقيعها  التحقق  قوائم  تعبئة  والعمال  المدراء  وعىل  التفتيش،  ادارات  تعدها 

التفتيش الميداني التابع لوزارة العمل.
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يتوىل مفتشو العمل دراسة هذه التقارير لتقرير ما إذا كان بحاجة إىل زيارة أم ال بناء عىل التفتيش المكتبي.

يكون التفتيش الذاتي وعملية التقارير الذاتية المرتبطة به أكثر فعالية عندما يكون التعاون بين اإلدارة والعمال 

الوقاية والحماية والتحسين المتعلقة بظروف  جيدا وتكون مواقفهما ايجابية، وعندما يلتزم الطرفان بمبادئ 

العمل وبيئته، حيث تستخدم مثل هذه المشاريع عادة أنظمة قوية للحيلولة دون حدوث المشاكل وأنظمة فعالة 

عند حدوثها. 

يجب التأكيد عىل أن اعتماد التفتيش الذاتي والتقارير الذاتية ال يعني إلغاء زيارات التفتيش كليا، حيث يمكن 

للمفتشين زيارة المشاريع رغم هذه الترتيبات، لكن عدد هذه الزيارات ينخفض عادة وتصبح أكثر تركيزا عىل أمور 

معينة يتم تحديدها عىل ضوء التقارير التي تم انجازها.

ويستدعي إدخال نظام التقارير الذاتية إعداد نماذج تقارير ذاتية تفصيلية واختبارها، وتدريب أصحاب العمل 

وممثلي العمال ومفتشي العمل عىل محتوياتها وإجراءاتها، وإعداد دليل إرشادي للمساعدة عىل تعبئة التقرير.

تفتيش شروط العمل : 

هو التفتيش المختص بكل ما يتعلق ببنود تفتيش قانون العمل والتشريعات األخرى واالتفاقيات الجماعية التي 

يتم التفتيش عليها من شروط العمل مثل عقود العمل، ساعات العمل، االجور، شروط عمل النساء واالطفال ...الخ

تفتيش ظروف العمل :

هو التفتيش المعني بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال في بيئات عملهم المختلفة من خالل التفتيش عىل 

اشتراطات السالمة والصحة المهنية والتأكد من وجود الكوادر المطلوبة في المشروع حسب القانون والقيام بعمل 

القياسات البيئية الالزمة إذا دعت الحاجة للتأكد من ان الملوثات البيئية ضمن الحدود المسموحة قانونا.

التحقيق في الحوادث :

التحقيق في الحوادث مثال عىل التفتيش الخاص، والغرض من التحقيق في الحوادث هو تحديد أسبابها والتحقق 

من نتائجها وتقرير ما يجب عمله للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستقبل والجهة التي عليها أن تقوم 

بذلك.

 يجب إتباع إجراءات معينة في التحقيق في الحوادث ورفع تقريراً مفصالً عنه من قبل مفتش العمل حسب نموذج 

تقرير خاص بذلك ورفع التقرير لإلدارة. 

وعند التحقيق في الحوادث يجب:

أن يتم التحقيق بأسرع ما يمكن بعد تلقي بالغ الحادث وقبل حدوث أي تغيير عىل مكان الحادث.

التقاط صور لمكان الحادث ومقابلة الشهود ممن تواجدوا وقت الحادث.

إعداد تقرير مفصل بالحادث مع االخذ بعين االعتبار االطالع عىل التقارير األخرى من الجهات ذات العالقة (تقرير 

الشرطة مثال) إذا نتجت وفاة عن الحادث.
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 يتضمن التقرير في الحادث ما يلي: 

معلومات المصاب: اسمه، نوعه االجتماعي، عمره، وضعه الوظيفي (دوام كامل، دوام جزئي، دائم، موسمي، الخ) 

مهام عمل معينة. 

التدريب

تاريخ الحادث وموعده.

طبيعة اإلصابة (جروح، حروق، كسور، ...الخ). 

مكان اإلصابة في الجسم (اليد، الرأس، القدم.. الخ).

 تفاصيل الحادث :

مكان الحادث بالضبط (معززا بالرسوم التخطيطية والخرائط والصور).

عمل العامل لحظة الحادث (مثال، يرفع شيئا، يقف عىل سقالة، يقود رافعة شوكية). 

أسباب الحادث (انهيار السقالة، تعطل المكابح مثال). 

نتيجة الحادث (كسرفي القدم نتيجة االنزالق مثال). 

إفادات الشهود.

اإلجراءات الوقائية التحسينية المقترحة

تفتيش األنظمة

تفتيش األنظمة شكل من أشكال التفتيش ال يتفقد مفتش العمل فيه التفصيالت، وإنما يركز عىل األنظمة التي 

تتبعها المشاريع  التقاء الحوادث وحماية العمال وتحسين ظروف العمل. 

عىل سبيل المثال، قد يتفقد مفتش العمل عمل لجان السالمة وعمل مسؤولي السالمة، ويتفقد األنظمة المتبعة 

التقارير  إعداد  وإجراءات  نظام  ويتفقد  الواقية،  للمعدات  واستخدامهم  الواقية  للمالبس  العمال  ارتداء  لضمان 

والتحقيق في الحوادث، كما يتفقد النظام للتأكد من أن المشروع يدفع بدل العمل اإلضافي حسب األصول.  

١بموجب تفتيش األنظمة، يتحول اهتمام مفتش العمل من تفاصيل االمتثال إىل زيادة التركيز عىل تقديم المشورة 

لإلدارة والعمال حول كيفية تحسين أنظمتهم ورفع كفاءتها. وهنا يتحول تركيز عمل التفتيش من تفقد التفاصيل إىل 

تفقد األنظمة واإلجراءات، ويصبح مفتش العمل ميسرا ومرشدا يعمل من خالل عالقة تعاونية مع العمال والمدراء، 

ومن الواضح أن هذا النهج يتضمن إعادة تدريب المفتشين وتغيرا في المواقف والتوجهات لتمكينهم من التركيز عىل 

الصورة العامة وعدم التركيز بالتفاصيل.

تركيز  من  بدال  ومناقشتها  األنظمة  دراسة  من  يمكنهم  خاصا  تدريبا  المفتشين  تدريب  األنظمة  تفتيش  يتطلب   

جهودهم عىل المشاكل الصغيرة. ويراعي منح المفتشين الذين يكملون دورات تدريب عىل تفتيش األنظمة بنجاح 

شهادة اعتراف بازدياد معارفهم ومهاراتهم. 
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التحقيق في الشكاوى العمالية 

قبل زيارة المشروع للتحقيق في شكوى عمل، يجب ان يكون لدى لجنة التفتيش بيانات كافية حول موضوع 

الشكوى وتفاصيلها.

األخذ بعين االعتبار سريّة الشكوى والتعامل معها بمهنية وسريّة تامة أثناء بحث الشكوى خالل الزيارة التفتيشية.

التحقيق في الشكوى وجمع األدلة من الوثائق وغيرها.

إغالق ملف الشكوى بعد االنتهاء من إعداد التقرير الذي يقضي إّما بتسوية أو إحالة الشكوى إىل المحكمة 

المختصة.

عىل سبيل المثال، قد يتفقد مفتش العمل عمل لجان السالمة وعمل مسؤولي السالمة، ويتفقد األنظمة المتبعة 

لضمان ارتداء العمال للمالبس الواقية واستخدامهم للمعدات الواقية، ويتفقد نظام وإجراءات إعداد التقارير 

والتحقيق في الحوادث، كما يتفقد النظام للتأكد من أن المشروع يدفع بدل العمل اإلضافي حسب األصول. 

التفتيش لغايات تطبيق تشريعات عمل االجانب (استخدام عمالة اجنبية) : 

حيث اّن الغاية االساسية من هذه الزيارات هي التأكد من الموقف القانوني للعامل االجنبي وحصوله عىل اجازة 

عمل صادرة من وزارة العمل ، كما يتم التحقق من النسب القانونية المسموحة وفقاً لطاقة االنتاج في المنشأة 

والوظائف المسموح لألجانب العمل بها وغيرها من المتطلبات األخرى. 

يجدر اٌإلشارة مجدداً بأنّه يمكن للمفتشين خالل الزيارات التفتيشية القيام بما يلي:  

دخول أماكن العمل دون سابق إنذار ودون إشعار مسبق أثناء وقت العمل وخارج أوقات العمل إذا اقتضت 

الضرورة وذلك بعد الحصول عىل موافقة الوزارة 

االطالع عىل حركة العمل في المشروع وكيفية أداء العمل ومدى تطبيق وسائل الصحة والسالمة المهنية.

تدقيق السجالت والعقود والوثائق المتعلقة بالعمال.

اللجنة  ترى  أشخاص  االتصال  أو  األمر،  اقتضى  إذا  العمل  صاحب  حضور  ودون  العّمال  مع  مقابالت  عمل 

التفتيشية ضرورة االتصال بهم لمساعدتها في عملها.

إجراء التحقيق الالزم مع ممثلي إدارة المشروع او أصحاب العمل بقدر تعلق األمر باختصاصات اللجنة التفتيشية 

لضمان حقوق العمال.

أخذ نماذج من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض إجراء فحوصات أو تحاليل عليها عىل أن يتم إخبار إدارة 

المشروع بنتائج هذا الفحص (لضمان سالمة العمال).

تدوين المخالفات التي تقف عليها اللجنة التفتيشية وتنظم محضــــــــر أصولي بها (التقرير التفتيشي).

شمول جميع العاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل النافذ بقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.

إيقاف العمل كليا أو جزئيا في حالة الخطر الشديد والخوف عىل حياة العاملين.

التحقيق في إصابات العمل والوفاة والشكاوى وتعتبر من الحاالت المستعجلة للزيارة.
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الفصل السابع: التخطيط لزيارات التفتيش وتنفيذها
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أهمية التخطيط للتفتيش:

يزيد من التركيز والفعالية في مخرجات التفتيش.

يساعد المفتشين في االستغالل األمثل ألوقات عملهم. 

المتاحة  والوسائل  الموارد  أنسب  استخدام  تقوم عىل  التي  المنّظمة  والتكتيكية  الذهنية  العملية  التخطيط هو 

لتحقيق أهداف المنظمة، فهو يعنى بالتطلع إىل المستقبل ويهدف إىل الحد من العشوائية في اتخاذ القرارات.

قامت منظمة العمل الدولية في العام ٢٠١٧ بتطوير نهج تخطيط االمتثال االستراتيجي لهيئات تفتيش العمل ٧– وهو 

االمتثال  هدف  تحقيق  عىل  العمل  تفتيش  إدارات  وسيساعد  خطوات  ست  من  مكون  عمل  نموذج  عن  عبارة 

المستدام. تسمح الطبيعة المرنة والديناميكية لهذا النموذج لهيئات تفتيش العمل بوضع استراتيجية تفتيش قصيرة 

امتثال  أولويات  تستهدف  استباقية شاملة  امتثال  باستراتيجية  الخروج  أو  محددة،  امتثال  لمعالجة قضية  األجل 

متعددة لخطة تفتيش طويلة األجل. الشكل التالي يوضح الخطوات األساسية في هذا النهج.

٧

تخطيط االمتثال 

االستراتيجى

١.٦ تحديد خطة اإلمتثال 
اإلستراتيجى

٢.٦ وضع خطة اإلمتثال 
االإستراتيجى

 نفعيل خطة اإلمتثال 

االستراتيجى

 إستكشاف 

مفتشيات العمل

 إستكشاف القضايا 

و االهداف

 إستكشاف 

التأثيرات

إستكشاف الجهات 

صاحبة المصلحة

إستكشاف 

اإلجراءات

١.٣ إستشارة االفكار بشأن
األسباب األساسية

٢.٣ تحديد التأثيرات 
اإليجابية و السلبية 

١.٤ إستشارة االفكار بشأن
الجهات صاحبة المصلحة

٣.٤ تحديد الجهات صاحبة
المصلحة

٢.٤ اعطاء االولوية
للجهات صاحبة المصلحة

١.١ إستشارة االفكار 
بشأن الوالية

٣.١ إستشارة االفكار بشأن 
اإلنقاذ و اإلمتثال

٢.١ إستشارة االفكار 
بشأن الموارد

٣.٣ تحديدالقضايا و 
األهداف

٢.٢ اعطاء االولوية
للقضايا و األهداف

١.٥ إستشارة االفكار بشأن
اإلجراءات

٣.٥ تحديداإلجراءات

٢.٥ اعطاء االولوية
لإلجراءات

١.٢ إستشارة االفكار 
بشأن القضايا و الهداف

الجهات صاحبة المصلحة

٠٦

٠٥

٠٤

٠٣

٠٢

٠١

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_606471.pdf
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يساعد المفتشين في االستغالل األمثل ألوقات عملهم.

يمكّن المستفيدين من جهاز التفتيش من تلقي الخدمات التي يستحقونها

يسّهل الحصول عىل الموارد المساندة وخصوصاً خدمات النقل.

التخطيط العام للتفتيش 

يعتمد التخطيط العام للتفتيش عىل عدة عوامل أهمها:

عدد المشاريع الخاضعة للتفتيش 

مواقع المشاريع الخاضعة للتفتيش 

مستوى المخاطر في  المشاريع الخاضعة للتفتيش 

عدد المفتشين الفاعلين، ويقصد بهم المفتشين المتفرغين للقيام بأعمال التفتيش بانتظام ويستثنى منهم من 

يقوم بأعمال إدارية أو مكتبية.

وجود مفتش العمل كفرد أو ضمن لجنة 

عدد الزيارات المطلوب إنجازها من مفتش العمل دورياً خالل فترة زمنية  

خطوات التخطيط العام:

الخطوة األوىل: تحديد مواقع جميع المشاريع

ويشمل ذلك معرفة عدد المشاريع الخاضعة للتفتيش قانونا وموقع كل منها، بحسب تعريف القانون لمكان 

العمل: 

يمكن تحديد المواقع من خالل عملية تسجيل المشاريع لدى وزارة العمل، ولكن هذه العملية قد ال توفر معلومات 

كاملة عن المواقع نظرا لعدم قيام بعض المشاريع بالتسجيل  ، كما يتوقف بعض المشاريع عن العمل بينما يغير 

البعض اآلخر موقعه، لهذا يجب القيام بزيارات ميدانية لتحديد المواقع  يقوم المفتشون من خاللها بالتحقق 

الفعلي من طبيعة كل مشروع  وموقعه بالقيام بجوالت ميدانية عىل أرض الواقع  

المهن، ودوائر الضمان  المسؤولة عن رخص  (كالدوائر  الدوائر واإلدارات األخرى  ويمكن لالطالع عىل سجالت 

االجتماعي، والسلطات الضريبية) المساعدة أيضا في تحديد المشاريع الخاصة للتفتيش

توفير بيانات المشروع الهامة كاملة خالل عملية التسجيل مثل : اسم المشروع واسم ضابط االرتباط والموقع، 

عدد المستخدمين ( ذكور / إناث، مواطنون أجانب، دائمون/موسميون) ، والمواد الخام والعمليات المستخدمة، 

واستخدام اآلالت واألجهزة، والمنتج النهائي والخدمات المنتجة. ووجود نقابة عمال في المشروع أم ال. ويجب أن 

لكل مشروع من  الكتروني  فتح ملف  تمكن من  وان  بيانات شاملة  قاعدة  توفير  إىل  التسجيل  تؤدي عملية 

المشاريع ، ويجب تحديث هذه القاعدة باستمرار لتشمل المشاريع الجديدة وتلك التي تتوقف عن العمل.
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الخطوة الثانية: تقييم المخاطر من أجل تحديد تكرار التفتيش 

يرتبط مستوى المخاطر في أي مشروع  بمدى الخطر الذي يمكن أن تشكله عىل المستخدمين بموجب القانون، 

واإلجراءات المتخذة لدرء المخاطر والتعامل معها. وتعتبر بعض أماكن العمل مرتفعة المخاطر بحكم طبيعة بيئتها 

وعملياتها، كالمناجم ومواقع البناء والصناعات الكيماوية ومخازنها والعمليات الميكانيكية المختلفة. ويعتبر بعضها 

مرتفع المخاطر لسوابقها في تشغيل األطفال أو عدم االلتزام بالحد األدنى لألجور، بينما يمكن اعتبار بعض المشاريع 

وأماكن العمل األخرى مرتفعة المخاطر لعدم التزامها بدفع أجور العمل اإلضافية أو تشغيل العمال لساعات طويلة، 

رغم أنها منخفضة المخاطر بطبيعتها.

ويبين الفصل األخير من هذ الدليل عملية تقييم المخاطر بالتفصيل، ومن الواضح أن العامل الرئيسي الذي تجب 

مراعاته في هذا المجال هو اعتماد معايير تقييم المخاطر، حيث يمكن بدء عملية التقييم الفعلية بمجرد االتفاق 

عىل المعايير الواجب مراعاتها فيه وذلك من خالل :

استخدام مقياس تصنيف وصفي من عدة مستويات (مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة). 

استخدام التصنيف الرقمي (حسب المخاطر المذكورة أعاله إضافة إىل أداء المشروع  في توفير بيئة عمل سليمة)

يعتبر تقييم المخاطر ذو أهمية خاصة في عملية التخطيط ألنه يساعد ادارات التفتيش عىل تحديد أولويات زيارات 

التفتيش، حيث يتم تركيز الزيارات عىل المشاريع التي تعتبر مرتفعة المخاطر. 

تتأثر عملية تقييم المخاطر بشكل مباشر بالعوامل التالية:

طبيعة العمل: تعتبر بعض الصناعات مرتفعة المخاطر تلقائيا، كاإلنشاءات وبعض الصناعات التحويلية  

مثل الصناعات الكيماوية، ولذا يمكن اعتبار أي مشروع يتبع هذه القطاعات ضمن المشاريع  ذات 

المخاطر المرتفعة إىل أن يثبت التفتيش عكس ذلك. 

خبرة المفتش: تزداد معرفة مفتشي العمل بمواقع العمل والصناعات التي تسبب مخاطر مع الوقت، 

ويمكن استخدام هذه الخبرات للمساعدة عىل تحديد المشاريع التي يتعين أن تعطى أولوية في التفتيش.

 قد تؤثر بعض العوامل األخرى أيضا عىل مستوى المخاطر مثل:

١. حجم المشروع  (من حيث عدد العمال). 

٢. عمليات اإلنتاج، ومدى تنوعها وخطورتها. 

٣. المواد الخام المستخدمة في عملية اإلنتاج، خاصة عندما يتعلق األمر بالكيماويات وبعض المواد األخرى.

٤. ملكية المشروع: أجنبية أم وطنية أم مشروع مشترك.

٥. خرجات منتجات المشروع ( ما إذا كانت منتجات مادية أم خدمات).

٦. الحوادث أو الوفيات المبلغ عنها أو المعروفة.

٧. تركيبة القوة العاملة، بما في ذلك توظيف النساء واألحداث، أو وجود عمال أجانب، أو ما إذا كانت العمالة 

ماهرة أم غير ماهرة
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٨. وجود نقابة عمال أو تنظيم عمالي في المشروع 

٩. مدی تكرار شكاوي العمال وطبيعتها

١٠. حدوث إضرابات وتوقف عن العمل ومدى تكرار ذلك.

ومن  ومنظماتهم،  والعمال  العمل  ألصحاب  المشاركة  فرصة  تتاح  أن  المهم  من  المخاطر  مستوى  تقييم  وفي   

الضروري أيضا أن يعاد تقييم مستوى المخاطر بين الحين واآلخر لمساعدة المشاريع وأماكن العمل عىل االنتقال 

تدريجيا من فئة مرتفعة المخاطر إىل فئة متوسطة المخاطر ثم إىل فئة منخفضة المخاطر، وبذلك ينخفض عدد 

زيارات التفتيش.

 بعد ذلك يمكن أن يتم إظهار تصنيف المخاطر في قاعدة بيانات ا المشاريع الخاضعة للتفتيش، كما يجب أن يكون 

النظام االلكتروني للتفتيش قادراً عىل توزيع المشاريع حسب فئة المخاطر والموقع، وتعتبر هذه المعلومات ضرورية 

للتخطيط الزيارات التفتيش وضمان تركيز موارد التفتيش عىل المشاريع التي تصنف كمشاريع مرتفعة المخاطر. 

الخطوة الثالثة: توزيع المفتشين 

 يعتبر المفتشون الفاعلون هم المتفرغون للقيام بزيارات التفتيش بانتظام، ويستثنى أي مفتش يقوم بعمل مكتبي 

ونشاطات إدارية. لذلك يجب أن تشمل خطة التفتيش المفتشين الفاعلين في الميدان. 

الخطوة الرابعة: تحديد عدد زيارات التفتيش الشهرية 

عىل كل مفتش عمل أن يقوم بما معدله (٤٠-٥٠) زيارة تفتيش دوري شهريا ، إضافة إىل القيام بمهام أخرى تشمل 

إعداد التقارير والتعامل مع الشكاوي والقيام بزيارات متابعة وزيارات تفتيش خاصة ، وقد تكون هذه الزيارات فردية 

او ضمن لجان التفتيش التي يتم تكليف مفتش العمل بالعمل معها. في هذه الخطوة يتم الموازنة بين مستوى 

الخطورة للمنشآت و عدد الزيارات التفتيشية اإلجمالية المتاحة في الشهر بناًء عىل عدد المفتشين. 

الخطوة الخامسة: وضع خطط العمل السنوية والشهرية

 تهدف خطة العمل إىل تنظيم عملية التفتيش بتحديد المشاريع التي سيتم تفتيشها، وموعد التفتيش ومن 

سيقوم به. تصدر ادارة التفتيش الرئيسة توجيهات دورية إىل المدراء الميدانيين يبين فيها أولويات التفتيش من 

خالل الخطط الدورية فيمكن مثال أن يتقرر التركيز عىل قطاع الصناعات الكيماوية أو عىل مشكلة معينة كالوقاية 

من الحرائق أو أجور العمل اإلضافي أو اإلبالغ عن الحوادث. ويدرج كل مدير مكتب ميداني هذه األولويات في خطة 

العمل الشهرية.

 تتضمن خطة العمل الشهرية ما يلي: - 

أسماء المشاريع التي ستتم زيارتها ومواقعها

تصنيف كل مشروع من حيث مستوى المخاطر

مفتش العمل المكلف بالزيارة.

تاريخ الزيارة.
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طبيعة الزيارة: دورية أم خاصة أم زيارة متابعة. 

مدى سرية الزيارة: معلنة أم فجائية. 

خطة العمل يجب ان تتضمن وقتا كافيا إلعداد التقارير، واالهتمام باستفسارات العمال وأصحاب العمل 

وشكاواهم، والتعامل مع األمور الطارئة كالتحقيق في الحوادث، ويجب مناقشة الخطة مع المفتشين لمعرفة آرائهم 

وتمكينهم من اإلعالن عن أي تضارب في المصالح قد ينشأ إذا تقرر زيارة مشروع يملكه أو يديره  أحد األقارب أو 

األصدقاء.

يجب نشر الخطة من خالل تمكين جميع المفتشين من االطالع عليها سواء بطباعتها او عىل االطالع عليها من 

خالل الحاسوب او النظام االلكتروني للتفتيش مع ضرورة التأكيد عىل انه يجب ان ال يسمح ألي مفتش بوضع 

برنامج زياراته بنفسه بأي حال من األحوال.

استخدام النظام االلكتروني للتفتيش: 

العمل  فعالة في وضع خطط  للتفتيش مساهمة  قانونا  الخاضعة  المشاريع  لجميع  بيانات  قاعدة  توفر  يساهم 

وتخطيط زيارات التفتيش، وعندما يكتمل تطوير قاعدة البيانات ستبين السجل الكامل لتفتيش كل مشروع وتساعد 

التي تتطلب  المشاريع  الميدانيين عىل تحديد  المدراء  العامة، كما تساعد  التفتيش عىل تحديد األولويات  ادارات 

زيارات أكثر. ويعتبر تحديث قواعد البيانات باستمرار من األمور الهامة، وال يقتصر هذا عىل إضافة مشاريع جديدة 

الملفات  ضمن  إلكترونيا  التفتيش  تقارير  جميع  حفظ  وضمان  بل  العمل،  عن  تتوقف  التي  المشاريع  وشطب 

االلكترونية لكل مشروع.

دور الشركاء االجتماعيين  : 

يلعب الشركاء االجتماعيون (ممثلو العمال و ممثلو أصحاب العمل) دوراً هاماً في زيارات تفتيش العمل، و من 

المهم أن تتكامل أدوار مفتش العمل مع هؤالء الشركاء أثناء الزيارة التفتيشية و أن ال يحصل أي تداخل أو تعارض أو 

تنافس بينهم. 

يعمل ممثل العمل عىل توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم ضمن القانون و يقدم النصح والمشورة في مجاالت 

عالقة العامل برب العمل والقنوات التي يستطيع العامل الحصول عىل حقه من خاللها في حال حصول أي انتهاك. 

و يقوم ممثل أصحاب العمل بتقديم االستشارات والمعلومات لمدير أو صاحب المشروع و توعيته حول حقوقه و 

التزاماته و حقوق العاملين لديه والوسائل القانونية المتاحة له. ويجب أن يكون هناك تنسيق و تناغم في أدوار مفتش 

العمل والشركاء بحيث ال يتم تقديم معلومات متناقضة خالل الزيارة. 
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التحضير للزيارة التفتيشية

يتضمن التحضير لزيارة التفتيش عددا من الخطوات هي:

ترتيب موعد الزيارة.

الحصول عىل معلومات مرجعية. 

جمع المواد.

تفقد األجهزة. 

تفقد المالبس الواقية. 

ترتيب المواصالت.

مناقشة العمل كفريق. 

التأكد من وجود الوثائق المطلوبة.

ترتيب موعد الزيارة : 

إذا كانت زيارة التفتيش معلنة، عىل مفتش العمل ترتيب موعد لتحديد تاريخ الزيارة ووقتها. وإذا كانت الزيارة 

األوىل للمشروع عىل مفتش العمل أن يشرح بإيجاز هدف الزيارة وإجراءاتها ويبين المعلومات والمستندات التي 

يتضمن  هذا  أن  ورغم  الفعلي،  موعدها  من  ايام  بضعة  قبل  الزيارة  موعد  ترتيب  ويجب  للمفتش.  توفيرها  يجب 

المخاطرة بإتاحة عدة أيام للمشروع  لتحسين مظهر عملياته وبيئته، إال أن مفتش العمل المدرّب سرعان ما يكتشف 

مثل هذه األوضاع.

 إن القصد من تحديد الموعد هو ضمان إتاحة فرصة للمفتش لالطالع عىل المشروع  وهو يمارس عمله االعتيادي، 

وهذا يعني انتظام جميع العمليات وتواجد المدراء المعنيين وممثلي العمال للمشاركة في عملية التفتيش، أما إذا 

كانت المشروع ال يعمل فعليا وبدت مبرراته معقولة، فإنه يفضل تأجيل الزيارة وتحديد موعد آخر. 

الحصول عىل المعلومات المرجعية :

عن  المتوفرة  المعلومات  جميع  عىل  االطالع  من  العمل  مفتش  تمكين  يجب  تفتيش،  زيارة  بأي  القيام  قبل 

المشاريع التي من المخطط ان يقوم بتفتيشها، ويجب أن يكون ذلك متاحا من خالل الملفات الورقية او عن طريق 

نظام الكتروني من خالل قاعدة بيانات تشمل جميع المشاريع الخاضعة للتفتيش. 

عىل مفتش العمل االطالع عىل الملف قبل زيارة المشروع، مما يوفر له معلومات عن حجم المشروع وطريقة عملها 

وأي مشاكل سابقة وردت في تقارير التفتيش السابقة ومعلومات عن حوادث العمل والوثائق المتعلقة بشكاوى 

العمال، يساعد هذا الجزء من عملية التحضير المفتشين عىل توقع بعض المجريات خالل الزيارة، ومع ذلك فانه من 

المهم أن ال يصدر المفتشون أي أحكام مسبقة قبل تفتيش المشروع فعليا.
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من المهم أيضاً أن يحصل المفتش عىل معلومات حول المواد الخطرة التي توجد داخل المشروع وأن يتخذ ما 

يلزم من إجراءات وقائية لحماية نفسه من التعرض ألي مخاطر كيمائية أو فيزيائية أو حيوية أثناء الزيارة. ويجب 

االطالع عىل ورقة البيانات الخاصة بالسالمة للمواد الخطرةMaterial Safety Data Sheet التي تحتوي عىل 

معلومات للتعامل مع هذه المواد بالشكل السليم، ويمكن بناء قاعدة بيانات تشمل هذه الوثائق لجميع المواد 

الخطرة الموجودة في المشاريع التي تخضع للزيارات ضمن منطقة جغرافية.  

جمع المواد : 

قبل بدء زيارة التفتيش، عىل مفتش العمل أن يجهز المواد والمعلومات التي سيأخذها معه، ويجب أن تتضمن 

أن  العمل  أو نشرات يستطيع مفتش  أو ملصقات  كتيبات  وأية  العمل  ونماذج  وأنظمته  العمل  قانون  نسخة عن 

يقدمها لصاحب العمل والعمال. ومن المفيد أن يوزع مفتش العمل بعض المواد التثقيفية عىل المدراء والعمال 

خالل الزيارة، وهذا يعطي انطباع دعم وتشجيع بدل انطباع شرطة العمل. 

تفقد األجهزة :

 قبل زيارة التفتيش الفعلية عىل مفتش العمل أن يتأكد من توفر األجهزة الالزمة لدعم الزيارة ومن صالحيتها 

للعمل.

 وبحسب اساليب التفتيش الحديثة فإنه يتوقع من مفتش العمل اصطحاب:

آلة تصوير رقمية، شريطة أن يسمح القانون للمفتشين بالتصوير داخل المشاريع.

حاسوب محمول لتسهيل إعداد تقارير التفتيش في نهاية الزيارة وتتضمن استعدادات مفتش العمل التأكد 

من صالحية هذه األجهزة للعمل، خاصة إذا كان استخدامها مشتركا مع بقية المفتشين.

أجهزة قياس بيئي علمية لقياس مستوى الضوضاء ودرجة الحرارة ومستويات الغبار وغيرها من مؤشرات 

بيئة العمل في بعض االحيان. يجب أن يكون مفتش العمل قادراً عىل استعمال أجهزة القياس ومعايرتها 

بالشكل الصحيح من أجل ضمان دقة القياسات المأخوذة أثناء الزيارة. 

الهاتف المحمول أحد أجهزة مفتش العمل الرئيسية، وعىل مفتش العمل قبيل كل زيارة أن يحرص عىل توفر 

هاتف محمول، سواء كان شخصيا أو ملكا للدائرة والتأكد من شحنه

تفقد المالبس الواقية : 

الواقية. وتعتبر هذه  المالبس واألجهزة  للمشاريع من حيث استخدام  أن يكون قدوة  العمل  يتوقع من مفتش 

االحتياطات جزءا من عملية التحضير لزيارة التفتيش، لهذا عىل مفتش العمل أن يحرص عىل وجود مالبس وأجهزة 

مناسبة تتضمن قبعة صلبة وحذاء جيدا وواقيات لألذنين والعينين والتنفس وفقا لما تقتضيه الزيارة، مثال ، تستدعي 

زيارة موقع بناء قبعة قوية وحذاء متينا، وعند زيارة مشروع  معروف بارتفاع مستويات الغبار والضجيج يجب استخدام 

واقيات لألذنين والتنفس. عالوة عىل ضرورة هذه األمور لوقاية المفتش، فأنها تتضمن رسالة هامة لمدراء المشاريع
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بعدم  ويستخدمونها،  الواقية  واألجهزة  المالبس  يرتدون  وهم  المفتشين  رؤية  تذكرهم  فقد  فيها،  والعاملين 

االستهانة بالمخاطر الموجودة في مكان العمل.

قد ال يحتاج مفتش العمل إىل مالبس وأجهزة واقية في جميع زيارات التفتيش، كزيارة محالت بيع التجزئة ومحالت 

تقديم خدمات الضيافة، ومع ذلك عليه الحرص عىل توفر مثل هذه المالبس واألجهزة خالل زيارة المشاريع ذات 

المخاطر العالية كمواقع البناء ومصانع المواد الكيماوية وغيرها. 

ترتيب المواصالت : 

التفتيشية عند خروجه  اللجنة  للمفتش مع   ( العجالت   ) المواصالت  تأمين  المسؤولة عن  العمل هي  وزارة  إن 

بواجباته الميدانية لزيارة المشاريع وال يحق له استخدام مواصالت أخرى (كالعجلة الخاصة بالمفتش) ألداء مهامه في 

زيارة المشاريع ، حيث يتطلب التحضير ألي زيارة تفتيش ضرورة تأمين مواصالت للمفتش في الموعد المحدد . 

ورغم أن تحديد الحاجة اإلجمالية للمواصالت يتم ضمن خطة العمل الشهرية، إال انه يجب التأكد من توفرها الفعلي 

عندما يحتاجها مفتش العمل قبل كل زيارة تفتيش. وعىل مفتش العمل عدم االعتماد عىل المشروع الذي  يقوم 

بالتفتيش عليه لتأمين المواصالت لكي ال يعرض حيادتيه للشبهة، فقد يعتبر العمال، عىل وجه الخصوص، هذا 

المواصالت في  التأكد من توفر  العمل  العمل لذا فإنه عىل مفتش  المفتشين لنفوذ أصحاب  مؤشرا عىل خضوع 

الموعد المحدد، وإذا كانت الزيارة معلنة وحدد موعدها، فعليه بذل قصارى جهده للوصول إىل المشروع في الموعد 

المحدد، ألن اإلخفاق في ذلك ينعكس سلبا عىل فعالية خدمة التفتيش برمتها، كما أن عىل مفتش العمل اتخاذ 

إجراءات مسبقة لتأمين المواصالت بمجرد انتهاء زيارة التفتيش. 

مناقشة العمل كفريق : 

عىل الرغم من أّن قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ حدد تشكيل اللجنة التفتيشية بمفتش عمل واحد وهو رئيس 

اللجنة وعضوية الشركاء االجتماعيين، إالّ أنّه يجدر اإلشارة إىل أنّه في حال قيام أكثر من مفتش بالزيارة، من الضروري 

أن يعرف أعضاء الفريق أدوارهم مسبقا ويجهزوا أنفسهم وفقا لذلك. فقد يتقرر مثال أن يركز أحد المفتشين عىل 

التوثيق والسجالت، بينما يقوم اآلخر بجولة في المشروع، وهذا أمر مقبول شريطة أن يعرف كل منهما دوره مسبقا. 

وبالمثل قد يتقرر أن يتوىل أحد المفتشين القيادة خالل اجتماعات التفتيش األولية والختامية، بينما يركز اآلخر عىل 

حفظ السجالت. وهذا مقبول أيضا شريطة أن يدرك المفتشان دوريهما وأن يكون قد تم االتفاق عىل ذلك كجزء من 

عملية التحضير.

 تفقد وثائق االعتماد  : 

عىل المفتشين التأكد من صالحية وثائقهم االعتمادية قبل أي زيارة تفتيش، وهذا يعني أن يحمل كل مفتش 

القانون، عىل  المخول بموجب  الشخص  أو تفويض تفتيش موقعاً حسب األصول من   / و  المفعول  هوية سارية 

مفتش العمل دائما أن يحمل الهوية المناسبة و/أو التفويض المناسب حتى لو كان قد زار المشروع  في مناسبات 

سابقة وكان المدراء يعرفونه جيدا.
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القيام بالزيارة التفتيشية 

تتألف الزيارة الفعلية من عدد من الخطوات وهي:

١ - ضمان الدخول. 

٢ -  االتصال األولي.

٣ - تفقد مكان العمل وفحص السجالت.

٤ - إجراء مقابالت مع العمال. 

٥ - عقد اجتماع ختامي. 

٦ - المتابعة.

٧ - إعداد التقارير. 

ضمان الدخول : 

تستخدم المشاريع الكبرى حراسا قد يحاولون منع مفتش العمل من الدخول، خاصة إذا كانت الزيارة فجائية، 

وهذا أحد أسباب تفضيل الزيارة المعلنة وتحديد موعد مسبق في بعض االحيان.

وقد يطلب من مفتش العمل ابراز هويته للحراس وتوضيح الهدف من الزيارة، وهنا عىل المفتش أن يكون صبورا 

وحازما في الوقت نفسه، فالقانون يمنحه حق دخول مواقع العمل بغرض التفتيش وعليه أال يسمح للحراس بمنعه 

من الدخول، ويستدعي التعامل مع حراس غير متعاونين مزيجا من قوة الشخصية وسلطة الوظيفة، وعىل مفتش 

العمل أن يبدأ بقوة الشخصية، فإذا لم يفلح، عليه اللجوء إىل استخدام سلطة الوظيفة. 

االتصال األولي : 

عىل مفتش العمل مقابلة ممثلين عن اإلدارة بمجرد دخول مكان العمل وقبل المبادرة بعمل أي شيء آخر، وعليه 

أن يبذل قصارى جهده لاللتقاء بأعىل المدراء منصبا. ويجب أن يشمل هذا االتصال األولي مقابلة ممثلي العمال 

ومسؤول السالمة أو أعضاء لجنتي السالمة والصحة، وعىل مفتش العمل توضيح هدف الزيارة واإلجراء المطلوب 

إتباعه خالل الزيارة وبعدها، ويبقى االتصال األولي مهما حتى لو سبق للمفتش أن زار المشروع من قبل وكان معروفا 

لإلدارة، ويمكن استغالل هذا اللقاء لطرح أي قضية أو مسألة يود مفتش العمل التركيز عليها خالل الزيارة، ويفضل أن 

يكون اللقاء األولي اجتماعا فعليا يستطيع المشاركون فيه الجلوس والتحدث ويفضل أن يكون هذا اللقاء األولي قصيرا.

 ومن المهم أن يتوىل مفتش العمل زمام األمور في هذه المرحلة األولية من الزيارة من خالل إظهار رغبته في مساعدة 

المشروع عىل مواجهة المشاكل وإجراء التحسينات وليس من خالل التأكيد عىل صالحياته أو سلطته الوظيفية، وعىل 

مفتش العمل أن يدير االجتماع األولي واالتصال األولي ألنه المبادر بالزيارة، وعليه أن يكون مجامال وحازما في الوقت 

نفسه. وإذا الحظ عدم تعاون المدراء عليه قضاء بعض الوقت في إقناعهم بأن الزيارة ستساعدهم عىل تحسين أوضاع 

مشاريعهم؛ وعىل مفتش العمل التأكيد عىل أنه ال يريد أن يكون شرطيا، بل يريد تحسين األوضاع لصالح العمال 

والمدراء عىل حد سواء.
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وعىل مفتش العمل أن يحدد في االجتماع األولي المستندات والسجالت التي يرغب في فحصها خالل الزيارة، كما 

يتيح له االجتماع األولي فرصة توزيع الكتيبات والملصقات والنشرات والوثائق األخرى عىل ممثلي المدراء والعمال. 

 تفقد مكان العمل وفحص السجالت  : 

وهذا جزء الزيارة الذي يقوم مفتش العمل خالله باالطالع عىل بيئة العمل وفحص السجالت والمستندات ومقابلة 

العمال والمدراء بشكل غير رسمي، وإذا كانت خبرة مفتش العمل محدودة، يفضل أن يرتب التفتيش بحيث يتابع 

خطوات العمل، وهذا يعني بالنسبة للمشاريع الصناعية بدءاً من تفريغ المواد الخام وتخزينها فاالنتقال إىل قسم 

التصنيع فوضع اللمسات األخيرة والتعبئة وأخيرا التخزين والشحن، وينتهي التفتيش في المكتب بفحص السجالت 

والمستندات. 

من  المقدمة  البيانات  مع  المشروع  داخل  الحال  واقع  تناسب  مدى  إىل  العمل  مفتش  يتنبه  أن  أيضاً  المهم  من 

الشخص المسؤول، وأن يكون يقظاً ويالحظ أي محاولة إلخفاء الحقائق أو تقديم معلومات غير صحيحة. 

من األمثلة عىل ذلك أن يصرح المسؤول عن عدد معين من العمال ولكن طبيعة العمل وحجم المشروع قد يدل عىل 

وجود عدد أكبر، أو أن يحاول المسؤول إخفاء حاالت عمالة األطفال أو العمال األجانب غير النظاميين. يجب أن يكون 

مفتش العمل قادراً أيضاً عىل تمييز السجالت والوثائق التي تم التالعب بها وتغيير محتواها لتعكس صورة إيجابية 

مختلفة عن الواقع. 

يستطيع مفتش العمل األكثر تمرسا التعرف عىل مكامن المشاكل المتوقعة في كل مشروع، وقد يبدأ بهذه األمور 

دون الحاجة إىل تفقد خطوات العمل كاملة. وعىل مفتش العمل أن يتذكر انه المسؤول أثناء التفتيش، وان عليه أن 

يقود عملية التفتيش ال أن تقودها اإلدارة. كما أن عىل مفتش العمل أن يصر عىل معاينة جميع أجزاء المشروع وان 

ال يكتفي باألجزاء التي ترغب اإلدارة في اطالعه عليها، وعليه أيضا أن يتفقد المبنى من الخارج والداخل عىل حد سواء. 

كما أن عىل مفتش العمل أن يذكر نفسه ويذكر المدراء والعمال باستمرار بأن التفتيش يركز عىل المشروع ال عىل 

المدراء والعمال كأشخاص، وأنه ال يسعى إىل كشف أخطاء مدراء أو عمال معينين، بل إىل معرفة ما ينبغي عىل 

المشروع عمله إلجراء التحسينات والحد من المخاطر أو السيطرة عليها وتوفير وقاية أفضل للعمال. 

وعىل مفتش العمل أن يستخدم استمارة التفتيش كقائمة تدقيق يسترشد بها خالل زيارة التفتيش، وبعد اكتسابه 

خبرة كافية تستخدم قائمة التدقيق لمجرد التذكير بدل أن تكون أداء الزيارة الرئيسية. كما عىل مفتش العمل أن يركز 

عىل المشاكل الكبرى خالل تفتيش مكان العمل، حيث يحتمل وجود العديد من المسائل التي تحتاج إىل االهتمام، 

إال أن عليه التركيز عىل الجوانب التي تكون فيها الوقاية أولوية ملحة وتكون احتماالت التحسين ممكنة كما يجب  

ينصب تدقيق المستندات عىل مجاالت المشاكل الشائعة، وهي ترتبط عادة بتدني األجور بشكل عام، وتدني أجور 

ساعات العمل اإلضافي أو عدم دفعها، وزيادة ساعات العمل عن الحد المعقول، وعدم تلبية ترتيبات اإلجازات

التي  والشكاوي  المالحظات  من  للتحقق  السجالت  هذه  ويجب فحص  القانون،  عليها  ينص  التي  المعايير  ألدنى 

يطرحها العمال خالل زيارة التفتيش.
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إجراء مقابالت مع العمال : 

عىل مفتش العمل أن يتحدث مع العمال خالل التفتيش لمعرفة المشاكل التي يواجهونها، وقد يجد صعوبة في 

ذلك أحيانا، إال أن هذا جزء أساسي من عملية التفتيش.

عىل مفتش العمل مقابلة العمال دون حضور المدير، فقد يؤدي وجود مدير أو مشرف إىل إدالء العامل بمعلومات 

ترضي اإلدارة وإحجامه عن قول ما يريده فعال. ويفضل التحدث إىل العمال خالل فترة االستراحة أو الغداء أحيانا. 

عقد االجتماع الختامي : 

عىل مفتش العمل أن يعقد اجتماعا ختاميا مع كبار المسؤولين في المشروع قبل مغادرته ؛ وإذا أمكن، يجب أن 

لجنة  عن  وممثلين  العمال،  لجنة  أو  العمال  نقابة  مندوب  خاصة  العمال،  ممثلي  وبعض  السالمة  مسؤول  يضم 

السالمة والصحة إذا وجدت مثل هذه اللجنة في المشروع.

 عىل مفتش العمل أن يركز خالل االجتماع عىل النتائج الرئيسية للزيارة، وأن يشير إىل بعض األمور الجيدة في البداية. 

وعليه أن يركز عىل ما ال يزيد عىل أربع أو خمس قضايا رئيسية تستدعي االهتمام عند لفت االنتباه إىل المشاكل 

ومواطن الضعف، ألن اإلدارة قد تتخذ موقفا دفاعيا وتعتمد نهجا سلبيا في التعامل مع نتائج التفتيش إذا قدم قائمة 

تضم مسائل عديدة يصعب احتواؤها.

 يمنح قانون العمل مفتش العمل سلطة أمر صاحب العمل بالكف عن المخالفة من خالل عدة اجراءات تبدأ بالنصح 

واالرشاد الشفوي مرورا باإلنذار الخطي وانتهاء بتحرير المخالفات واالحالة اىل القضاء.

وخالل االجتماع الختامي، عىل مفتش العمل التأكيد عىل أن هدف التفتيش األساسي هو تحسين وضع المشروع  

لمصلحة كل من العمال والمدراء، وعىل أنه يحاول مساعدة المشاريع عىل االلتزام  وخالل االجتماع الختامي، عىل 

مفتش العمل التأكيد عىل أن هدف التفتيش األساسي هو تحسين وضع المشروع  لمصلحة كل من العمال والمدراء، 

بالقانون وال يسعى إىل معاقبتها. وإذا وجد مفتش العمل بعض  أنه يحاول مساعدة المشاريع عىل االلتزام  وعىل 

وإجراء  المشاكل  معالجة  من  للتحقق  متابعة  بزيارة  سيقوم  أنه  الختامي  االجتماع  في  يعلن  أن  عليه  المشاكل 

التحسينات المطلوبة. 

متابعة الزيارة التفتيشية :

 قد يرغب مفتش العمل في التشاور مع بعض الزمالء والخبراء الفنيين بعد زيارة التفتيش وقبل تعبئة تقرير 

التفتيش أو إصدار إشعار مخالفة أو إنذار تحذير، وقد يستلزم هذا التباحث مع خبراء حول بعض المشاكل الفنية قبل 

أن يقرر نوع اإلجراء الذي سيتخذه، كما قد يستدعي  األمر القيام بزيارة أخرى إىل المشروع بصحبه خبير فني لتقديم 

نصيحة متخصصة.  
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إعداد التقرير : 

بعد أي زيارة تفتيش، يجب إعداد تقرير خطي يتكون عادة من قائمة تدقيق معتمدة تتضمن مالحظات معينة، 

ويجب حفظ هذا التقرير في ملف المؤسسة ليصبح جزءا من السجالت المؤسسية لدائرة تفتيش العمل، وفي الوضع 

المثالي يجب أن تكون تقارير التفتيش قابلة لإلرسال الكترونيا من أي بقعة في البالد. مما يستدعي توفير أجهزة 

حاسوب كافية  للمفتشين وأن يتقنوا استخدامها.

 يجب التأكيد عىل أن تقرير التفتيش ملك لدائرة التفتيش وليس مستندا عاما، كما يجب التأكيد عىل أن التقرير ليس 

ملكا للمشروع الذي يتم تفتيشه، ويجب إبالغ المشروع  بالمخالفات بكتاب تنبيه أو إشعار مخالفة أو وسيلة مشابهة، 

ال بتقديم تقرير التفتيش المتعلق بالزيارة. 

عىل مفتش العمل أن يحاول إكمال تقريره بالسرعة الممكنة بعد الزيارة، ويفضل أن يتم ذلك في اليوم نفسه. ويجب 

أال يستغرق هذا الكثير من وقت مفتش العمل وجهده نظرا الستخدام نموذج معتمد ورقيا أو نموذج معتمد الكترونيا 

عىل النظام االلكتروني للتفتيش.

 عىل مفتش العمل أن يدرك تماما أهمية التقرير الدقيق المفصل، حيث يمكن استخدامه كمبرر محتمل التخاذ إجراء 

قانوني ضد صاحب العمل، إضافة إىل استخدامه أيضا كأساس لجمع البيانات اإلحصائية وإعداد التقارير الشهرية 

والسنوية عن نشاطات مديرية تفتيش العمل الوطنية. هذا، ويجب رفع تقرير عن كل زيارة تفتيش حتى لو التزم 

المشروع التزاما تاما بالقانون، ويجب كتابة تقرير بهذا وإدخاله في قاعدة البيانات المعتمدة.

 يجب عىل مفتش العمل اعداد تقارير تفتيش مختلفة ألنواع التفتيش المختلفة حسب طبيعة الزيارة اذا كانت من 

ضمن التفتيش الدوري أو تفتيش المتابعة أو التفتيش لغايات اخرى .

اإلجراء في حالة عدم االلتزام 

عندما يخالف أحد المشاريع  القانون يستطيع مفتش العمل أن: 

يوضح المخالفة شفويا ويبين ما يتوجب عىل المشروع  أن تفعله لتمتثل للقانون.

يوجه كتاب نصح وإرشاد خطي يبين فيه ما يتوجب عىل المشروع   عمله حتى يصبح ملتزم بأحكام القانون. 

يوجه كتاب إنذار خطي إىل المشروع   بشير فيه إىل أنه يخالف القانون ويوضح ما يجب عمله لضمان امتثاله 

ويمنحه مهلة زمنية لمعالجة المشكلة. 

يصدر إشعار مخالفة إىل المحكمة المختص، يرجو فيه معاقبة صاحب العمل، أو من يمثله، بسبب عدم 

امتثاله للقانون. وهذا يؤدي عادة إىل قرار من المحكمة يأمر صاحب العمل بالكف عن المخالفة ويفرض 

غرامة مالية  عليه بحسب جسامة المخالفة.
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يحق لصاحب العمل االعتراض عىل إشعار المخالفة، ويلغي اإلشعار في بعض الحاالت؛ كما يحق لصاحب العمل 

االستئناف إذا وجد مذنباً، وهي كلتا الحالتين يستدعي مفتش العمل للشهادة عند نظر القضية في المحكمة إىل أن 

يتم تصويب الوضع.  في بعض الحاالت قد يتم إغالق المشروع أو إيقاف العمل فيها بشكل كلي أو جزئي لحين 

تصويب الوضع.

االتساق والتماثل : 

أفعالهم  مع  المتشابهة  باألوضاع  المتعلقة  وممارساتهم  وتصرفاتهم  المفتشين  أفعال  تطابق  يعني  االتساق 

المتشابهة  األوضاع  مع  المفتشين  جميع  يتعامل  أن  نضمن  ان  يتطلب  وهذا  السابقة.  وممارساتهم  وتصرفاتهم 

بالطريقة نفسها وان نتجنب أن يصدر احد المفتشين إشعار مخالفة لتصرف معين بينما ال يفعل مفتش آخر ذلك 

للتصرف نفسه. 

التمديدات  أمان  عدم  بسبب  مخالفة  المفتشين  أحد  يحرر  قد  مثال،  وثباته.  التفتيش  عمل  اتساق  هذا  يتطلب 

الكهربائية في أحد المشاريع الشهر الماضي، ولكن ال يحرر مخالفة لمشروع  آخر بسبب المشكلة نفسها هذا الشهر، 

يعتبر تصرف هذا مفتش العمل غير متسق أي متقلب وقد ال يحرر احد المفتشين مخالفة لصاحب عمل بسبب عدم 

أمان إحدى اآلالت، بينما قد يحرر مفتش آخر مخالفة بسبب اآللة نفسها بعد ستة أشهر. سيشتكي صاحب العمل 

من أن تصرف المفتشين غير متسق أي متناقض.

ضمان تماثل أفعال المفتشين في المناطق الجغرافية المختلفة :

التماثل يعني تشابه أفعال المفتشين وتصرفاتهم وممارساتهم في جميع أنحاء البالد. مثال قد يحرر أحد المفتشين 

مخالفة لمشروع في الشمال بينما ال يحرر مفتش في الجنوب مخالفة بسبب المشكلة نفسها، هنا يعتبر تصرف 

المفتشين غير متماثل.

يؤدي عدم اتساق تصرف المفتشين وعدم تماثله إىل فقدان ثقة أصحاب العمل والعمال بمنظومة التفتيش، ويمكن 

رفع مستوى االتساق والتماثل عن طريق:

التدريب المنظم لمفتشي العمل

اصدار المديرية إلجراءات واسعة للتعامل مع المخالفات البسيطة والمتوسطة والكبيرة

إتباع المفتشين القواعد السلوكية الصحيحة.

استخدام المفتشين لدليل اجراءات والمساهمة في تحديثه بانتظام.

دراسة المفتشين للتقارير السابقة لمعرفة مجاالت عدم االمتثال والعقوبات المفروضة.



٥٥ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

الفصل الثامن: تطوير المهارات
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كما أسلفنا سابقاً فإنّه باإلضافة إىل تحقيق مفتش العمل لمؤهالت وظيفة العمل من الشهادة الجامعية وتلقي 

الدولية  والمواثيق  واالتفاقيات  العالقة  ذات  والتشريعات  العمل  بقانون  األساسية  والمعارف  الخاص،  التدريب 

المصادق عليها والتي تتعلق بقضايا العمل ، فإنّه يجب عليه أن يعمل عىل تطوير مهارات أساسية تعتبر هامة جداً 

لتطوير عمل مفتش العمل وخالل هذا الفصل سيتم التعرف عىل أهم تلك المهارات.

المهارات األساسية 

١. تقييم المخاطر

٢. إدارة الوقت

٣. التصال 

٤. إجراء المقابالت 

٥. حل المشكالت واتخاذ القرارات 

٦. التفاوض

٧. التعامل مع النزاعات 

٨. عقد االجتماعات

١-  تقييم المخاطر : 

Hazard Analysis ١.١  تقييم مخاطر بيئة العمل

 إجراء تقييم للمخاطر هو دراسة مستوى الخطر الذي يمكن أن يسبب الضرر للموظفين او العمال في أماكن 

عملهم، بحيث يمكن تحديد أولويات الزيارات في التخطيط للزيارات التفتيشية، وتحديد فيما إذا كانت االجراءات 

التي تم اتخذها كافية للسيطرة عىل المخاطر للوصول إىل مكان عمل أكثر أماناً.

  يجب عىل المفتشين العلم بأن ّ مستوى المخاطر في أي مشروعة يرتبط ب:

مدى الخطر الذي يمكن أن تشكله عىل المستخدمين بموجب القانون و تشمل المخاطر الكيميائية و الفيزيائية 

و البيولوجية وغيرها من المخاطر.

اإلجراءات المتخذة لدرء المخاطر والتعامل معها.

 Risk Score ٢.١  تقييم مستوى الخطورة الخاص بالمشروع

يمكن تقييم مستوى المخاطر باستخدام مقاييس تصنيف بسيطة وفقا لعدد من المعايير كما في المثال التالي 

كمستويات خطورة منخفضة، متوسطة أو مرتفعة. ويمكن أيضاً تقييم المخاطر المحتملة والتنبؤ بها قبل حدوثها من 

خالل مؤشرات ومالحظات ومشاهدات حالية تشير إىل احتمالية ظهور المخاطر في المستقبل.
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مرتفعمتوسطمنخفضالــــمـــعـــيـــــار

١- طبيعة العمل المنفذ

٢ - وجود أنظمة داخلية

٣ - وجود عقود عمل خطية

٤ - وجود آلية اتصال بين العمال واإلدارة

٥ - وجود إجراءات للتظلم

٦ - وجود لجان عملية للتشاور بين العمال واإلدارة

٧ - وجود نقابة عمال

٨- وجود اتفاقية جماعية

٩- عدد حاالت اإلضراب وتعليق العمل خالل فترة معينة

١٠-عدد شکاوي العمال خالل فترة معينة

١١- وجود عمال أجانب

١٢- وجود عمال أحداث 

١٣ -  وجود عامالت

١٤ -  وجود مؤشرات تمييز

١٥ -  فرض قيود عىل إنشاء نقابات عمال وإداراتها

١٦ -  عدم االمتثال إىل قوانين العمل ( كاألجور والعمل اإلضافي واإلجازات)

١٧ -  وجود مساكن للعمال

١٨ - استخدام المواد الكيميائية والمواد الخطرة

١٩- وجود سياسة وأنظمة السالمة والصحة المهنية

٢٠-وجود سياسة للتحرش الجنسي

٢١ -  وجود لجنة للسالمة والصحة المهنية 

٢٢- توفير البسة وتجهيزات واقية   
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لنفترض مثال أن احد المشاريع عبارة عن موقع إنشاء، مما يعني أنها مرتفعة المخاطر بطبيعتها لما يندرج تحتها من 

مخاطر، وبالتالي يكون ترتيبها مرتفعا، أما متجر التجزئة ويعتبر منخفض المخاطر، في حين تعتبر ورشة صيانة 

المركبات متوسطة المخاطر وذلك الستخدام بعض الكيماويات في عملياتها اليومية.

 وكمثال آخر، إذا لم تكن هناك عقود توظيف خطية في المشروع فان ذلك يزيد احتمال استغالل العمال وبالتالي 

يكون ترتيب الخطورة فيها مرتفعا بينما إذا كان المشروع يتبع أنظمة داخلية مدونة فإن ذلك سيحد من المخاطر 

وبالتالي يمكن منحها درجة ترتيب مخاطر منخفض.

وفي المشاريع   التي تقوم بتوظيف النساء واالطفال يزداد احتمال عدم االمتثال لقوانين العمل، وبالتالي يعتبر 

مستوى المخاطر فيها مرتفعا، وإذا كان المشروع يعيق تشكيل نقابة عمال، فإن ذلك يعتبر مؤشرا عىل ضعف 

التعاون بين اإلدارة والعمال وبالتالي يطرح إمكانية حدوث اضطرابات وإضرابات، وفي مثل هذه الحاالت، يمنح 

المشروع درجة مخاطر مرتفعة

 وعىل سبيل المثال، إذا كان المشروع  يتبع سياسة وتعليمات تخص السالمة والصحة المهنية، وإذا كان لديه لجنة 

للسالمة والصحة المهنية، فإن ذلك يخفض  احتمال وقوع حوادث عمل وبالتالي تعتبر منخفضة المخاطر.

ورغم أن هذا التقييم يخضع للرأي الشخصي بالضرورة  لكنه يكفي عادة لتحديد المشاريع التي يجب تفتيشها عدة 

مرات وتلك التي يحتمل أن تكون مشاكلها محدودة.

من المهم أثناء تقييم مستوى المخاطر مشاركة كل من أصحاب العمل والعمال والمنظمات الممثلة لهم، وال يقل 

عن ذلك أهمية  إعادة تقييم مستوى المخاطر بين الحين واآلخر بهدف مساعدة المشاريع أو أماكن العمل عىل 

التقدم واالنتقال من مستوى المخاطر المرتفع إىل المستويات األقل، وبالتالي ينخفض تكرار زيارات تفتيشها.

  التقييم الرقمي : 

 يقدم التقييم  الرقمي بديال عن مدرج التقييم ، ويتطلب التقييم الرقمي ما يلي:

وضع المعايير

االتفاق عىل مدى أهمية كل معيار

االتفاق عىل طريقة التقييم (مثال، من قبل مقتش منفرد أو من قبل لجنة).

 وضع أسس مرجعية للتعبير بين مختلف مستويات المخاطرة

كما هو موضح في المثال التالي أدناه:

٢٣ - عدد الحوادث خالل فترة معينة

٢٤- وجود سياسة وأنظمة السالمة والصحة المهنية

٢٥- وجود مقاولين من الباطن 
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قائمة تقييم مخاطر من ١٠٠ درجة

الحقوق األساسية
الدرجة

 القصوى 

الدرجة

 المستحقة
مالحظات 

١- هل يتم تشغيل العمال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة وفقا ألحكام القانون؟ 

٢- هل هناك أي مؤشر عمالة قسرية، بما في ذلك العقاب أو اإلجراءات التأديبية؟

 ٣- هل هناك أي مؤشر عىل وجود تمييز عىل أساس النوع االجتماعي أو العرق أو

 الجنسية فيما يتعلق باألجور والتوظيف والترقية أو أي نوع من التمييز ضد العمال

 بسبب انتماءاتهم النقابية (مثال، الفصل من العمل)؟ 

٤- هل هناك أي قيود عىل تشكيل منظمات العمال ونقاباتهم وإدارتها ؟ 

٥- هل هناك مؤشرات أو أدلة عىل التحرش الجنسي؟

المجموع   

٣

٣

٣

٣

٣

١٥

بيئة الـــعـــمــــل
الدرجة

 القصوى 

الدرجة

 المستحقة
مالحظات 

٢ - هل  يتم اتخاذ احتياطات وإجراءات فيما يخص سالمة اآلليات والتعامل مع

 المواد وتخزين  المواد الكيميائية والسالمة الكهربائية.

٣ - هل الوضع العام مقبول من حيث التنظيم والترتيب وتوزيع العمال واآلالت،

 والممرات وأدراج وأماكن العمل؟

٤ -  هل يتم اتخاذ احتياطات وإجراءات سالمة المعدات  وأماكن مطافئ الحريق،

 والتدريب، ومخارج الطوارئ 

٥ -  هل هناك خطة وتمارين واجراءات الطوارئ واإلخالء؟

٦ - هل يوفر المشروع معدات والبسة مناسبة وتستخدمها.؟

٧ - هل مرافق المشروع مقبولة (عيادة مراحيض، مياه شرب ،  مقصف، خزائن) ؟

٨ -  هل هناك لجنة أو مسؤول للصحة والسالمة المهنية؟

٩ - هل بيئة العمل العامة مقبولة من حيث مستوى الضجيج والغبار واإلضاءة 

والتهوية والتدفئة؟

١٠-  هل أجريت جميع الفحوص الطبية الالزمة للعمال؟

المجموع

١٢- هل هناك سياسة للسالمة والصحة المهنية والتزام بهذه السياسة؟

٤

٢

٣

٣

٣

٣

٣

٤

٣

٣٠



٦٠ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

ظروف  الـــعـــمــــل
الدرجة

 القصوى 

الدرجة

 المستحقة
مالحظات 

١ -  هل يتم دفع  أجور العمال في الزمان والمكان   كما هو منصوص عليه في القانون

 أو عقد العمل أو االتفاقية الجماعية ؟

٢ - هل توجد قسائم رواتب مفصلة بلغة يفهمها العمالة؟

٣ -  هل تدفع العالوات وفقا للقانون أو عقد العمل أو االتفاقية  الجماعية بالضبط؟

٤ - هل هناك أي مؤشر عىل اقتطاعات من األجور ال يجيزها القانون 

 (مثال، اقتطاعات أثناء فترات خفض اإلنتاج)

٥ - هل تتساوى ساعات العمل الفعلية مع عدد الساعات المحددة في القانون

 أو في عقد العمل أو االتفاقية الجماعية أم نقل عنها؟

 ٦-  هل االستراحات اليومية واألسبوعية واالستراحات أثناء العمل  هي نفسها 

المحددة في القانون أو عقد العمل أو االتفاقية الجماعية؟ 

٧-  هل هنالك ساعات عمل إضافية زائدة عن المسموح أو "إجبارية"  مما يخالف

 أحكام القانون أو االتفاقية الجماعية أو عقد العمل؟ 

 ٨- هل يتلقى العمال أجور وعالوات العمل اإلضافي بالشكل الصحيح؟ وهل تدون 

هذه الدفعات بشكل صحيح في قسائم الرواتب؟

٩- هل هناك ترتيبات لإلجازات السنوية والخاصة واإلجازات المرضية وفقا 

ألحكام القانون أو عقد العمل أو االتفاقية الجماعية؟

المجموع

٤

٣

٣

٣

٣

٣

٢

٢

٢

٢٥

عالقة العمال بإدارة الــعــمــل
الدرجة

 القصوى 

الدرجة

 المستحقة
مالحظات 

١-هل تم إحاطة العمال علماً بأي أنظمة أو تعليمات داخلية؟

٢- هل هناك عقود عمل مكتوبة بلغة يفهمها العمال؟

٣- هل هناك انسجام بين أنظمة العمل الداخلية وعقد العمل وبين معايير الحد األدنى

 التي يحددها القانون؟

٤- هل هناك آليات تشاور بين العمال واإلدارة؟    

٣

٣

٣

٣
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بينهما  أو درجة  للدرجة  او األدنى  الحد االقصى  بالتقييم ويمكن إعطاء  الدرجة لكل سؤال ممن يقوم  يجب تحديد 

حسب المعطيات. يعطى  المشروع درجة كلية من أصل ١٠٠، وكلما ازدادت الدرجة الكلية انخفضت درجة المخاطر، 

فإذا أحرزت المشروع  ٨٨ درجة مثال، فإنها تعتبر ملتزمة فعليا بأحكام القانون، وأنها توفر ظروف عمل جيدة وبيئة عمل 

آمنة وصحية إىل حد كبير، مما يعني أن صاحب عمل جيد بشكل عام. وتصنف مثل هذا المشروع الذي يحصل عىل 

درجة عالية كمشروع منخفض المخاطر ولن يحتاج إىل تكرار زيارات التفتيش بالقدر الذي تحتاجه المشاريع التي 

تحصل عىل درجة منخفضة.

عىل ضوء ذلك، يمكننا تصنيف المشاريع كما يلي:

١٠٠ - ٨٠ منخفضة المخاطر من حيث عدم االمتثال وأقل حاجة لزيارات التفتيش.

٦٠ - ٧٩ متوسطة المخاطر وتحتاج إىل زيارات تفتيش منتظمة إىل أن تصوب أوضاعها. 

٤٠ - ٥٠ مرتفعة المخاطر من حيث عدم االمتثال وتحتاج إىل زيارات تفتيش منتظمة.

٣٩- فما دون مرتفعة المخاطر جدا من حيث عدم االمتثال وتحتاج إىل إجراء زيارات تفتيش متقاربة

مصفوفة تقييم المخاطر

و  والسالمة  العمل  يستخدمها مسؤولو  مرئية  أداة  و هي  والخطورة  االحتمالية  مصفوفة مخاطر  أيضاً  وتسمى 

الصحة المهنية لتقييم التأثير المحتمل للمخاطر عىل مشروعهم وهي شبكة من متغيرين هما: احتمالية أن يتسبب 

مصدر الخطر في اإليذاء الخطر وشدة الضرر الذي سيحدث، كما هو موّضح بالشكل التالي :

٥-هل هناك آليات إلشراك العمال واإلدارة في اتخاذ القرارات؟ 

٦- هل حددت المؤسسة إجراءات للتظلم؟

 ٧-  هل هناك آليات للتواصل بين اإلدارة والعمال (مثال، لوحة إعالنات، قسائم

 رواتب، صناديق اقتراحات، واللجان)؟

٨- هل شهد المشروع  أي إضرابات أو توقف عن العمل خالل السنة الماضية ؟ 

 ٩-هل جميع تصاريح العمل المطلوبة قانونية ؟

 ١٠-هل يوجد جو ايجابي من الثقة بين العمال واإلدارة  من حيث الثقة 

واالنفتاح واالهتمامات المشتركة؟

المجموع

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣٠
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هرم السيطرة عىل مخاطر العمل:

 نظام يستخدم في اماكن العمل للحد من التعرض للمخاطر أو إزالته بالكامل، ويعد من االنظمة المستخدمة عىل 

نطاق واسع ويشمل خمسة عناصر سيطرة رئيسية.

التسلسل الهرمي للسيطرة عىل المخاطر

األكثر 

تأثيراً

األقل

تأثيراً

الــتـــأثير

اإلزالــــــة

االستبدال 

الضوابط الهندسية 

الضوابط
 اإلدارية 

PPE

صغير جداً ( ١ ) صغير ( ٣ ) متوسط ( ٥ ) كبير ( ٨ ) كبير جداً ( ١٠ ) 

٥

٤

٣

٢

١

١٥

١٢

٩

٦

٣

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٤٠

٣٢

٢٤

١٦

٨

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

اإلحتمال

كبير جداً ( ٥ ) 

كبير ( ٤ ) 

متوسط ( ٣ ) 

صغير ( ٢ ) 

صغير جداً ( ١ ) 
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عناصر السيطرة في التسلسل الهرمي للسيطرة عىل المخاطر:

إزالة الخطر: وهذه المرحلة تعتبر أكثر المراحل فعالية لضمان عدم حدوث أي حادث خطر. فمثال، عند التعامل مع 

المواد القابلة لالشتعال وكان بالقرب من منطقة العمل مصدرا لالشتعال، فإنه يتم إزالة ذلك المصدر.

االستبدال: وهنا يتم استبدال المواد أو األدوات التي ينتج عنها خطورة بمواد أو أدوات أخرى أقل خطورة أو عديمة 

الخطورة تّؤدي نفس الغرض. فمثال عند التعامل مع المواد سريعة االشتعال، فإنه يتم استبدالها مع مواد أخرى أقل 

اشتعاال أو عديمة االشتعال.

الضوابط الهندسية: وهي الوسيلة بالترتيب الثالث فعالية للسيطرة عىل المخاطـر وهذه الوسيلة ال تقضي عىل 

المخاطـر بل تعزل الناس عن المخاطـر. فبناء أبواب خاصة للخروج في حالة الطوارئ وتركيب وحدات إنذار الحرائق 

ووحدات اإلطفاء المركزية تعتبر من الضوابط الهندسية العامة والتي يمكن أن تقلل من حدوث المخاطـر.

الضوابط اإلدارية: وهي تنظيم القوانين والقرارات اإلدارية والسلوكيات التي تضمن سير العمل بحيث تقلل أو تمنع 

حدوث المخاطـر، مثل ورديات العمل، تدريب الموظفين، وتركيب الالفتات وعالمات التحذير مثل كتابة إرشادات 

العمل في صالة اإلنتاج.

أدوات الوقاية الشخصية: تشمل أدوات الوقاية الشخصية األدوات الالزم ارتداؤها خالل العمل وأثناؤه وحسب 

طبيعة العمل مثل   القفازات وأجهزة تنفس، والقبعات الصلبة، والنظارات الواقية،

التي قد  المخاطر  يرتديها من  تحمي من  تقلل  التي  والمواد  األدوات  وغيرها من  األمان  وأحذية  الواقية  والمالبس 

تحدث، لكنه تعد هذه الوسيلة أقل وسيلة فعالة للسيطرة عىل المخاطر  . 

٢- إدارة الوقت : 

تعرّف مهارة إدارة الوقت بأنها عملية التخطيط الستغالل والسيطرة عىل الوقت الذي يقضيه اإلنسان في مختلف 

األنشطة. وتعد إدارة الوقت عملية هامة للمفتش حيث تمكنّه من القيام بما هو مطلوب منه بكفاءة وفعالية أكبر.

يجب عىل مفتش العمل استغالل وقته بالشكل األمثل من خالل:

وضع برنامج يومي واالستعانة بمفكرة يومية 

وضع أهداف منطقية وقابلة للتطبيق 

تخصيص وقت لكل مهمة ومحاولة إنجازها خالله بناء عىل الخطة المعّدة مسبقاً وبرنامج الزيارات ، ووضع خطة 

بديلة دائماً

االلتزام بالمواعيد إلنجاز العمل مثل إعداد التقارير في موعدها وإنهاء إجراءات الزيارة ضمن األوقات المسموحة 

عدم تأجيل األمور الهامة 

تحديد أوقات للمقابالت سواء لالجتماعات  في العمل أو مع أصحاب العمل و تدوينها في سجل أو أجندة خاصة 

و احترامها .

تخصيص وقت للراحة للعودة إىل العمل بنشاط و تركيز .
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كيف يمكن إلدارات التفتيش مساعدة المفتشين في استغالل وقتهم ؟

اعتماد نهج تخطيطي منتظم للزيارات التفتيشية .

وضع برامج زمنية محددة للقيام بالزيارات التفتيشية . 

العمل عىل تفعيل التعاون بين التفتيش و أي جهات أخرى مرتبطة به الستغالل الوقت في المعامالت  مثل 

المحاكم وأي جهات أخرى ذات عالقة .

العمل عىل تدريب كوادر التفتيش من خالل دورات تدريبية متخصصة في إدارة الوقت .

٣- االتصال والتواصل : 

االتصال: تعرّف مهارة االتصال بأنها عملية إنتاٍج ونقٍل للمعلومات وتبادٍل لألفكار واآلراء والمشاعر من شخص إىل 

آخر؛ بهدف التأثير فيه وبأفكاره وإحداث استجابة معّينة. 

التواصل: التواصل هو عبارة عن التفاهم ما بين طرفين معينين كنظامين أو كيانين أو شخصين، ويكون أحد الطرفين 

مرسالً في وقت معين، والطرف اآلخر مستقبل في وقت أخر، ويحدث تفاعل إيجابي فيما بينهم.

أهمية عملية االتصال والتواصل للمفتش:

يخفف التوتر والنزاعات في بيئة العمل و بين مفتش العمل ومن يقوم بالتواصل معه سواء اإلدارات التفتيشية 

أو متلقي الخدمة، فبغض النظر عن المشكلة أو السبب فإّن التواصل يعّد عامالً مهماً وأساسياً في تخفيف حدة 

التوتر

زيادة  اندماج المفتشين وزيادة مشاركتهم في العمل، مما ينعكس إيجاباً عىل تحقيق أهداف الخطط الموضوعة 

الكشف عن مهارات وإبداع وأفكار بعض األشخاص في العمل خصوصاً الذين لم تتم مالحظتهم من قبل. 

تعزيز العالقة بين المفتشين والمدراء وفتح المجال لعالقات أفضل مع متلقي الخدمة من خالل فهم احتياجاتهم، 

وإيصال الفكرة لهم بشكل واضح ومفهوم.

يمنح األدوات الالزمة للمفتشين إليصال أفكارهم وأهدافهم بشكل أفضل. 

يسمح لإلدارات بفهم ومعرفة األساليب التي تحفز المفتشين لزيادة نشاطهم وإنتاجهم، كما تصبح لديهم القدرة 

عىل معرفة نقاط الضعف وكيفية تفويض األعمال والمهام.

المساعدة في تكوين كادر ناجح جداً، حيث يتمتع بكامل المهارات والموهبة في مجال عمله، مما يساهم في 

تحقيق األهداف المنشودة.

٤- إجراء المقابالت : 

المقابلة هي محادثة منظمة بين طرفين وتتضمن تبادل الحديث بين شخصين أو أكثر وتختلف عن الحديث 

االجتماعي الذي غالبا ما ال يكون منظما وال يكون له هدف محدد.
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يعد إجراء المقابالت من روتين عمل مفتش العمل حيث تشكل جزءا هاما من عمله، ويجب إجراء المقابالت عىل 

الوجه المطلوب ليكون عمل التفتيش فعاال وإجراء اللقاءات جانب من جوانب االتصال، ولن تتمكن من إجراء مقابلة 

فعالة إال إذا كنت فعاال في التواصل .

تتضمن المقابلة طرفين، من يقابِل ومن الذي يتم مقابلته ، في معظم الحاالت، يكون مفتش العمل هو المقابل، 

مما يعني أن مفتش العمل يكون مسؤوال عن "تنظيم" الحديث وقيادته. 

 هدف أي مقابلة هو جمع المعلومات، وفي بعض الحاالت يستطيع مفتش العمل الحصول عىل المعلومات التي 

يريدها من الوثائق أو السجالت أو عن طريق المكالمات الهاتفية، وفي حاالت أخرى، قد ال يكون إجراء المقابلة ضروريا 

اذا توافرت كل المعلومات الضرورية.

إجراء المقابلة : 

يجري مفتش العمل في بعض األحيان مقابالت مع صاحب عمل أو مع مدير منفرد، وفي أحيان أخرى يجري مقابلة 

مع عامل منفرد ، أو مع أصحاب العمل والعمال معا، والهدف في جميع الحاالت نفسه، هو جمع المعلومات، لكن 

قد يختلف النهج الذي يتم اتباعه وفقا لنوع المقابلة. 

ويتضمن إجراء المقابالت:

تحديد هدف المقابلة 

المعلومات المراد جمعها

مصادر المعلومات األخرى : التزود بالمواد والوثائق الالزمة

الوقت المتوفر إلجراء المقابلة : يجب معرفة الوقت الالزم إلجراء المقابالت وتحديده .

المكان الذي ستجرى فيه المقابلة .

أمور هامة خالل المقابلة :

التعريف بنفسك عند بدء المقابلة . 

مساعدة الطرف اآلخر عىل االسترخاء و الشعور بالراحة في حال كن متوتراً.

طرح األسئلة واإلصغاء إىل األجوبة.

تشجيع من يتم مقابلته عىل استغالل الجزء األكبر من المقابلة للتحدث مع اظهار االهتمام بما يقول من تتم 

مقابلته.

دقة المالحظة أثناء اإلصغاء من خالل إدراك لغة الجسد واالنصات الجيد. 

عدم تدوين  مالحظات مفصلة خالل المقابلة الفعلية، بل تدوين المعلومات المناسبة بعد انتهاء المقابلة

 إدراك محددات الوقت.

عدم استعجال اإلجابات من الطرف الذي تتم مقابلته

يجب تذكر أننا نطرح األسئلة للحصول عىل معلومات، واننا ال نستجوب شاهداً. 

يجب تفادي طرح اسئلة فنية معقدة ، او اسئلة مركبة صعب فهمها و االجابة عليها .
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يجب سؤال من نقابله ما إذا كان يرغب في أن توضح له أي شيء، وقد يعني هذا أن يطرح بعض األسئلة. 

علينا إنهاء المقابلة عندما نحصل عىل جميع المعلومات المطلوبة، ال داعي لالستمرار في المقابلة بعد ذلك. في 

بعض األحيان، علينا إنهاء المقابلة فور انتهاء الوقت المخصص لها، حتى ولو لم نكن قد حصلنا عىل جميع 

المعلومات التي كنا نريدها.

تقديم الشكر لمن نقابله بعد االنتهاء من المقابلة .

٥- حل المشكالت واتخاذ القرارات :

قد يواجه مفتش العمل العديد من المشاكل اليومية منها ما يكون خطيراً ومنها ما يكون روتينياً لكن يجب معرفة 

مهارة التعامل معها وطريقة حلها بالشكل األجدى، من هنا كانت حل المشكالت واتخاذ القرارات من المهارات الهامة 

التي يجب عىل مفتش العمل معرفتها.

خطوات حّل المشكالت

١. تعريف المشكلة وتحديدها.

ً وتتضمن هذه الخطوة جمع المعلومات بالطرق المختلفة التي تطرقنا لها سابقا

٢. تقييم واختيار الحلول المناسبة لحّل المشكلة

وهذا يتضمن دراسة الحلول البديلة المتوفرة بين ايدينا واختيار البديل األنسب لحل المشكلة .

٣. تطبيق الحّل المناسب عىل أرض الواقع.

البدء بتنفيذ الحل البديل الذي تّم االتفاق عليه من الجميع من ذوي العالقة الذين ساهموا بحل المشكلة.

٤. الحصول عىل تغذية راجعة والتجاوب معها باألسلوب المناسب.

دراسة مدى جدوى الحل الذي تّم تنفيذه وأخذ مالحظات من يقوم بتطبيقه في حال كان من الممكن إجراء اي 

عمليات تحسينية او اجراءات اخرى.

اتخاذ القرار

اتخاذ القرارات عملية اختيار مدروسة ألحد المقترحات المتاحة، حيث تقوم عىل التحليل الشامل لمختلف نواحي 

المشكلة التي يجب اتخاذ القرار بشأنها، كذلك اختيار االقتراح المناسب من بين مجموعة من المقترحات.

مثال: اذا ارتبطت المشكلة بتعليق العمل بسبب ارتفاع مستويات انبعاث روائح  في مكان العمل ، فقد يكون القرار 

أحد هذه البدائل أو مجموعة منها : 

إنهاء تعليق العمل شريطة أن يوفر صاحب العمل األقنعة الواقية

الموافقة عىل تقليص ساعات العمل التي يتعرض العمال خاللها النبعاثات الروائح،

تركيب مراوح شفط خالل ثالثة أشهر

تشكيل لجنة للسالمة والصحة تضم العمال والمدراء لتقديم توصيات حول تحسين جميع الجوانب المتعلقة 

بالصحة والسالمة في المصنع
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كما يمكنك تطبيق التسلسل ذاته عىل المشاكل التي يواجهها تفتيش العمل مثل :

انخفاض إنتاجية العمال. 

تأخر دفع األجور

ازدياد شكاوى النساء في قطاع ما.

زيادة إصابات وحوادث العمل .

عدم تقديم المشاريع  لتقاريرها السنوية حول عدد العمال ونوع العمل واألجور تزايد حوادث العمل.

٦- التفاوض :

التفاوض هو عملية يجتمع فيها طرفان أو أكثر لديهم مصالح مشتركة وأخرى متضاربة، ويتحدثان بهدف الوصول 

اىل اتفاق. من المفيد أن تكون لدى المفتشين معرفة بعملية التفاوض وكيف تتم المفاوضات الرسمية، وأن يطبقوا 

هذه المعرفة في المواقف التي يواجهونها أثناء أداء مهام التفتيش.

لكي تكون عملية التفاوض ناجحة، عىل الطرفين ما يلي: 

أن يكونا عىل استعداد لتغيير مواقفهما (مستعدين لتقديم تنازالت).

أن يتصرفا بحسن نية (يحاوال جديا التوصل إىل اتفاق).

أن يركزا عىل القضايا ال عىل األشخاص. (الطرف اآلخر ليس عدوا ) .

أن يضعا المصلحة المشتركة نصب أعينهما. 

أن يلتزما بضبط النفس والهدوء .

مراحل التفاوض : 

اإلعداد

في مرحلة اإلعداد، توضح األطراف المشاركة أهدافها، وهناك ثالثة مستويات من األهداف عادة.

المستوى األول هو الهدف األمثل، وهو الهدف الذي نسعى إىل تحقيقه، ويمثل أفضل النتائج المحتملة. 

المستوى الثاني هو الغاية، وهو هدف أكثر واقعية لما يحتمل تحقيقه، ويمكن أن يعتبر نتيجة مقبولة رغم أنه أقل 

من األمثل.

المستوى الثالث الحد الفاصل، وهو الحد الذي ال يمكن القبول بما هو أدنى منه، والنتيجة التي تحتاج إىل قبولك 

بما هو أدنى من الحد الفاصل وتعني فوز الطرف اآلخر .

يحدد طرفا التفاوض أهدافهما، فإذا كانت غير واقعية، تكون الفجوة بينهما أكبر وتتضاءل فرصة التوصل إىل اتفاق، 

مثال ، إذا طلب صاحب العمل إمهاله شهرا إلجراء التغييرات المطلوبة بينما قرر مفتش العمل أن يتم ذلك خالل ثالثة 

أيام، فهذا يعني أن الفجوة كبيرة بين أهداف صاحب العمل وأهداف مفتش العمل. 
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التباحث

 عندما تبدأ المحادثات تتضح أبعاد التفاوض أو نطاقه ، لكن مرحلة التباحث ال تعني التفاوض الفعلي، بل هي مرحلة 

طرح األفكار وتبادل وجهات النظر وطرح األسئلة وتقديم المعلومات وتقييم كل طرف لنقاط ضعف الطرف اآلخر 

ونقاط قوته. كما يختبر كل منهما مواقفه األمثل ويبدأ التفكير في التنازالت.

التفاوض 

في هذه المرحلة يبدأ كل طرف بتقديم المقترحات والرد عىل مقترحات الطرف اآلخر، ويبدي الطرفان استعدادهما 

التعبير مواقفهما األصلية ومحاولة التوصل إىل أرضية مشتركة بينهما، وقد

ال تصل إىل الوضع األمثل، ولكن التفاوض يمكن أن يكون ناجحا إذا لم يجد أي من الطرفين أنه مضطر إىل تجاوز الحد 

الفاصل للتنازالت . 

الختام واالتفاق 

في هذه المرحلة، يتعاون الطرفان للتوصل إىل اتفاق، وتتغير المواقف من التركيز عىل المصلحة الخاصة إىل التركيز 

عىل المصلحة المشتركة، وبمجرد أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق ، يجب تدوين تفاصيله وتدقيقها من قبل الطرفين. 

٧- حل النزاعات : 

يعتبر تفادي النزاعات نقطة التداخل بين تفتيش العمل وعالقات العمل، ويمكن للتفتيش الفعال أن يحول دون 

نشوء خالفات عن طريق حل المشاكل قبل أن تتطور وتصبح نزاعات.

ولتكامل تفتيش العمل وعالقات العمل عىل أكمل وجه، يجب االعتماد عىل موظفين متخصصين، ورغم أن بعض 

الدول تعهد بالوظيفتين إىل شخص واحد. إال أن هذا غير محبذ في الوضع المثالي، فاختالف المهام يتطلب معارف 

ومهارات مختلفة، ومع هذا فإن مفتش العمل يضطلع بدور هام في الحيلولة دون تشوب نزاعات العمل، فالخالف 

والنزاع بين العمال وصاحب العمل ال يصبح نزاع عمل إال بعد تقديمه كنزاع رسميا إىل وزارة العمل ، وإذا أمكن تسوية 

الخالف داخل المشروع فلن يصبح نزاع عمل.

هناك أربعة أنواع من نزاعات العمل، وهي:

نزاعات الحقوق 

تعني بنزاع الحقوق النزاع المتعلق بالمنافع والحقوق الحالية كما وردت في قانون العمل أو عقد العمل أو اتفاقية 

التفاوض الجماعي أو العرف والممارسة. و من األمثلة عىل نزاعات الحقوق:

تخفيض األجور 

اإلفراط في العمل اإلضافي 

عدم دفع العالوات 

ويشار إىل هذه النزاعات أحيانا بالنزاعات القانونية ألنها تمس قضايا ينص عليها القانون أو االتفاقية.
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نزاعات المصالح: 

وهو النزاع المتعلق بالمنافع المستقبلية, ومن األمثلة عىل نزاعات المصالح:

زيادة الرواتب 

تخفيض ساعات العمل 

زيادة معدالت أجور العمل اإلضافي 

ويشار إىل هذه النزاعات أحيانا بالنزاعات االقتصادية ألنها تعنى غالبا باألمور المالية.

نزاعات فردية :

 يعرف النزاع الفردي بأنه نزاع بين العامل وصاحب العمل، ومعظم النزاعات الفردية نزاعات حقوقية. 

نزاعات جماعية: 

ويعرف النزاع الجماعي بأنه نزاع بين مجموعة من العمال أو النقابة التي تمثلهم من جهة وصاحب العمل من 

جهة أخرى، وقد تكون النزاعات الجماعية نزاعات حقوقية أو نزاعات مصالح. 

منها  الفردية  الحقوق،  نزاعات  نشوب  دون  الحيلولة  في  هام  دور  هو   العمالية  النزاعات  في  العمل  مفتشي  دور 

والجماعية، ويتم ذلك بالقيام بزيارات منتظمة للتحقق من االمتثال للقوانين واألنظمة، ومراقبة بيئة العمل، والتحدث 

مع المدراء والعمال، واإلجابة عىل األسئلة وإسداء النصح حول حقوق العمال وأصحاب العمل والتزاماتهم  حيث 

يستطيع مفتش العمل عن طريق إعطاء معلومات صحيحة في الوقت المناسب، الحيلولة دون تصعيد المشاكل 

والقضايا الصغيرة وتحولها إىل نزاعات كبيرة قد تنتهي ربما بإضراب. 

من األمثلة عىل ذلك ، قيام مفتش العمل بحل شكوى عامل مثال أثناء زيارة التفتيش حيث اشتكى العامل أنه ال 

يحصل عىل بدل عمله اإلضافي كامال ، يحتمل أن يؤدي هذا إىل نزاع حول حقوق فردية، لهذا يقوم مفتش العمل 

باالطالع عىل سجالت أجور العامل ومستحقاته ويوضح لإلدارة أن شكواه صحيحة، تقبل اإلدارة وجهة نظر مفتش 

العمل وتوافق عىل دفع المبلغ الصحيح للعامل، وبهذا أدى تصرف مفتش العمل إىل حل المشكلة والحيلولة دون 

تصعيد الخالف إىل نزاع.

عادة من قبل موظفين متخصصين في عالقات  تعالج  المصالح، فهي  نزاعات  دور في  العمل  لمفتش  ليس   

العمل. وتحل نزاعات المصالح عادة بإحدى الطرق التالية:

تفاوض األطراف المتنازعة دون اللجوء إىل مساعدة موظف عالقات العمل . 

التوفيق أو ما يسمى "التفاوض بمساعدة" باللجوء إىل موفق مستقل غالبا ما يكون موظف عالقات العمل .

التحكيم حيث يتخذ قرار من قبل محكمة ما أو محكم منفرد استنادا إىل المعلومات واألدلة المقدمة من طريق 

النزاع .

التقاضي حيث يتخذ القرار من قبل محكمة مختصة .
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٨- عقد االجتماعات :  

يطلب من مفتش العمل إدارة اجتماعات والمشاركة فيها مع جميع األطراف المعنية بنشاطات تفتيش العمل، 

ويعقد بعض هذه االجتماعات بصورة غير رسمية. والبعض اآلخر بصورة رسمية وفق جداول أعمال محددة تحكمها 

قواعد وإجراءات معينة.

معظم اجتماعات مفتش العمل غالبا ما تكون قصيرة، كاالجتماعات األولية والختامية التي يعقدها كجزء من زيارات 

تفتيش المشاريع، ومع ذلك قد يطلب من مفتش العمل بين الحين واآلخر عقد اجتماع أوسع وأكثر رسمية، ومثال 

ذلك االجتماعات التي قد تعقد لمناقشة تعديالت قانون العمل أو األنظمة الجديدة.  الهدف من عقد االجتماعات هي 

المشاكل  لحل  البديلة  األفكار  بعض  ودراسة  والتناقش  المعلومات  لتبادل  نظرهم  تختلف وجهات  أشخاص  جمع 

واتخاذ قرارات بشأن المسائل المطروحة للنقاش.

 االجتماعات غير الرسمية : 

االجتماع األولي الذي يعقده مفتش العمل مع المدراء والعمال عند بدء زيارة التفتيش، واالجتماع الختامي الذي يعقده 

عند االنتهاء من الزيارة يعتبران اجتماعات غير رسمية . 

 إدارة االجتماع األولي:

تحديد الحضور (يفضل هذا قبل إجراء الزيارة، مثال عند تحديد موعد الزيارة). 

التعريف باالسم ووظيفة وطبيعة المهام. 

تبيان الهدف العام من الزيارة.

غير ذلك من  أو  وتشريعاته،  المرأة  بعمل  اهتماما خاصا  أنك ستولي  (مثال  الزيارة  المحدد من  الغرض  تبيان 

األولويات التي يحددها مدير التفتيش. ). 

تقل أي معلومات تستجد في مديرية التفتيش، (كالتعديالت التي أدخلت عىل القانون، وآخر البالغات المتعلقة 

بالسياسات)

تحديد المستندات التي ترغب في االطالع عليها خالل الزيارة (مثال ، سجالت العمل اإلضافي ومحاضر اجتماعات 

لجنة الصحة والسالمة)

التبيين للمدراء حول الحديث مع العمال أثناء الزيارة (لكن هذا يتم عادة في أماكن العمل مع مراعاة عدم تعطيل 

اإلنتاج ). 

دعوة الحاضرين لطرح األسئلة. 

االجابة عىل جميع األسئلة 

توضيح الحاجة اىل عقد االجتماع الختامي في نهاية الزيارة.
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 االجتماع الختامي : 

طلب حضور ممثلي العمال وممثلي اإلدارة. 

ادارة االجتماع وتولي زمام االمور 

التطرق اىل االمور االيجابية واألشياء الجيدة التي الحظتها خالل زيارتك (كالترتيبات الجيدة واإلضاءة المناسبة 

وتنبيهات السالمة وخطة اإلخالء)

ذكر التحسينات المطلوبة عىل وجه التحديد (ال تقدم الئحة مشاكل طويلة، ركز عىل ٣ أو ٤ مجاالت رئيسية هامة) 

شرح ما يجب عمله لضمان امتثال صاحب العمل للقانون 

تشجيع الحضور عىل طرح األسئلة.

االجابة عىل جميع األسئلة.

تدوين المالحظات بشكل مستمر لالسترشاد بها خالل عملية المتابعة.

 االجتماعات الرسمية : 

قد يطلب من مفتش العمل في بعض المناسبات حضور اجتماع رسمي إما كمشارك أو كرئيس أو كمقرر. تميل 

المتعلقة  والنقاشات  الحضور  تبين  محاضر  تدوين  وتتضمن  محدد،  أعمال  جدول  إتباع  إىل  الرسمية  الجلسات 

بمختلف بنود جدول األعمال والقرارات المتخذة. إذا طلب من مفتش العمل رئاسة اجتماع رسمي، يجب أن يكون 

عىل بينة من قواعد النقاش، ويجب أن يشجع الحضور عىل المشاركة وأن يولي اهتماما خاصا بإدارة الوقت.
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الفصل التاسع: قواعد السلوك في تفتيش العمل في القطاع الزراعي
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يوظف القطاع الزراعي ما يقدر بنحو ١٫٣ مليار عامل في جميع أنحاء العالم، وهذا يشكل حوالي نصف العدد الكلي 

للقوى العاملة حول العالم. وتعتبر الزراعة إحدى أكثر القطاعات خطورة من حيث الوفيات واإلصابات واألمراض المهنية.  

وفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، يُقتل ما ال يقل عن ١٧٠ ألف عامل زراعي كل عام. وهذا يعني أن العاملين في 

الزراعة معرضون لمستويات مضاعفة من خطر الموت أثناء العمل مقارنة بالعاملين في القطاعات األخرى. وظلت 

معدالت الوفيات الزراعية مرتفعة في العقد الماضي مقارنة بالقطاعات األخرى التي انخفضت فيها معدالت الحوادث 

المميتة بشكل عام. يتعرض ماليين العمال الزراعيين إلصابات خطيرة في أماكن العمل سواًء بسبب اآلالت الزراعية أو 

التسمم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية أو المخاطر األخرى. عالوة عىل ذلك، فإن مستويات اإلبالغ عن 

الوفيات واإلصابات واألمراض المهنية منخفضة نسبياً في القطاع الزراعي مما يعني أن الصورة الحقيقية للسالمة 

والصحة المهنية لعمال المزارع من المرجح أن تكون أسوأ مما تشير إليه اإلحصاءات الرسمية.

العمل الزراعي، بطبيعته، يتطلب جهدا جسدياً مضاعفاً ويزداد خطر وقوع الحوادث بسبب اإلرهاق، وسوء تصميم 

األدوات، والتضاريس الصعبة، والتعرض لظروف الطقس القاسية، وتدني المستوى العام للصحة المرتبط بالعمل 

والعيش في المجتمعات النائية والريفية. 

قد تختلف ظروف العمل من بلد إىل آخر تبعاً لنظام وأساليب العمل الزراعي فهي تتراوح بين الزراعة الحديثة المكثفة 

التي تعتمد عىل اآلليات في المزارع التجارية الكبيرة واألساليب التقليدية المتبعة في المزارع الصغيرة والعائلية. وتوجد 

الفئات األكثر ضعفاً في الزراعة التي تمارسها األسر لتوفير سبل العيش، ولدى العاملين في المزارع كعمال بأجر يومي، 

وعمال موسميين أو مهاجرين بدون أرض، وبالطبع في حاالت عمالة األطفال. 

في معظم البلدان هناك فئات معينة ومحدودة فقط من العمال الزراعيين الذين تشملهم التشريعات الوطنية أو 

قوانين إصابات العمل أو التأمين وغيرها. وبالتالي، يُحرم عدد كبير من العمال الزراعيين من أي شكل من أشكال 

الحماية االجتماعية. قد يكون مستوى التنفيذ الفعال للوائح القانونية ضعيًفا بسبب عدم كفاية تفتيش العمل، وتدني 

مستوى الوعي والتدريب عىل التعامل مع المخاطر والوقاية بين أرباب العمل والعمال، وانخفاض مستويات التنظيم 

بين العمال الزراعيين.

٨2019 ,FAO المصدر: تقديرات

٨

لمحة عامة عن الزراعة في العراق 

الــــوحــــدة

مساحة البلد

المساحة الزراعية

مساحة األرض

( ١٠٠٠ ha )

( ١٠٠٠ ha )

( ١٠٠٠ ha )

٤٣٥٠٥٫٢

٤٣٤١٢٫٨

٩٢٥٠

https://www.fao.org/countryprofiles/index/ar/?iso3=IRQ
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يوجد نقص عام في البيانات الحديثة عن اإلنتاج واالستهالك للمنتجات الزراعية في العراق بشكل عام، ولكن هناك 

كم ال بأس به من البيانات المعاصرة عن الصادرات والواردات العراقية الموجودة في الخريطة التجارية لمركز التجارة 

الدولية يتم استخدامه من أجل التعرف عىل المنتجات الزراعية العراقية. 

المحاصيل  إنتاج  حول   FAO المتحدة  لألمم  التابعة  واألغذية  الزراعة  منظمة  بيانات  أحياناً  الباحثون  يستخدم  كما 

وتصنيعها، والماشية ومنتجاتها، وبيانات قديمة عن الصادرات من قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة 

السلع األساسية في سبيل تكملة التحليل والتحقق من النتائج.

هذه  استخدام  تم  العراق.  في  الماشية  وتربية  المحاصيل  انتاج  عن  معلومات   FAO والزراعة  األغذية  منظمة  توفر 

البيانات لتحديد المنتجات التي كان العراق ينتجها باستمرار و/أو بكميات كبيرة في السنوات الماضية. الملحق ١ يضم 

أهم المنتجات الزراعية العراقية في العام ٢٠٢٠.

القوانين والمعايير الدولية للتفتيش عىل العمل في القطاع الزراعي

التشريعات التي تنظم تفتيش العمل الزراعي في العراق هي قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، (بينما يتم تنظيم 

الدولية  واالتفاقيات  الصادرة  والتعليمات  لسنة ١٩٨٧)   ٧١ رقم  العمل  قانون  حسب  كوردستان  اقليم  في  العمل 

المصادق عليها. تخضع جميع المشاريع والمنشآت االقتصادية والتي تستخدم عامالً أو أكثر إىل تفتيش العمل بما 

تحديد  يتم  معين.  لقطاع  مخصص  غير  عام  مفتش  قبل  من  التفتيش  إجراء  ويتم  الزراعية.  المنشآت  ذلك  في 

األولويات حسب الخطورة وإصابات العمل. 

نصت المادة ١٢٨ من قانون العمل عىل تشكيل لجان تفتيشية مكونة من مفتش العمل وممثل نقابات العمال 

وممثل اتحاد الصناعات العراقي وممثل عن المركز الوطني للصحة والسالمة المهنية ومن ضمن صالحيات هذه 

اللجان مراقبة تطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية في المشاريع المختلفة ومن ضمنها المشاريع الزراعية.  

هناك اتفاقيتان رئيسيتان بشأن تفتيش العمل تنطبق عىل المناطق الريفية: االتفاقية رقم ٨١ في تفتيش العمل في 

تاريخ إعداد هذا  العراق حتى  الزراعة. لم يصادق  العمل في  الصناعة والتجارة، واالتفاقية رقم ١٢٩ حول تفتيش 

التقرير عىل االتفاقية ١٢٩ لمنظمة العمل الدولية والخاصة بتفتيش العمل في الزراعة٩.

الجزء األكبر من األحكام في كلتا  الدولية رقم ١٢٩ إىل االتفاقية رقم ٨١ وبالتالي فإن  العمل  اتفاقية منظمة  تستند 

االتفاقيتين متطابقة، لكن االتفاقية رقم ١٢٩ تنص عىل توسيع نطاق تفتيش العمل للعمال الزراعيين، بمن فيهم 

العمال الذين ليسوا في عالقة عمل رسمية. 

تنطبق العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية عىل جميع العمال، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق 

الريفية. هؤالء تشملهم معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات، والحق في 

التجمع والمساومة وعدم التمييز واألجر المتساوي للعمال والعامالت وإلغاء العمل الجبري (اتفاقية رقم ٢٩ واالتفاقية 

رقم ١٠٥)، والقضاء عىل عمالة األطفال (اتفاقية رقم ١٣٨ واالتفاقية رقم ١٨٢). وتنطبق أيضاً االتفاقية الخاصة بالسالمة 

والصحة المهنية (رقم ١٥٥) وتوصياتها (رقم ١٦٤) عىل جميع فروع النشاط االقتصادي. وهناك أيضاً اتفاقية ممثلي 

٩

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102974
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عمل دولية أخرى تنطبق عىل المهن المختلفة والقطاعات في االقتصاد الريفي، والتي تشمل ما يلي:

تقييم المخاطر في الزراعة

وفًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، من بين إجمالي ٣٣٥٠٠٠ حادث عمل مميت في مكان العمل في جميع 

أنحاء العالم كل عام، هناك حوالي ١٧٠٠٠٠ حادث تتعلق بعمال زراعيين١٠ . ظلت معدالت الوفيات مرتفعة باستمرار 

خالل العقد الماضي. العمال الزراعيون – سواًء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو بأجر - معرضون لمجموعة واسعة 

واالجتماعية  النفسية  والمخاطر  نظيفة  الغير  والبيئة  والغبار  والكيميائية  البيولوجية  والمخاطر  الخطرة  اآلالت  من 

والبدنية، وكذلك ساعات العمل الطويلة وظروف المعيشة والسكن الصعبة. عىل الرغم من أن التغيير التكنولوجي 

أدى إىل الحد من اإلجهاد الجسدي للعمل الزراعي في بعض المناطق، إال أنه أدى إىل ظهور مخاطر جديدة، بما في 

ذلك المخاطر المرتبطة باستخدام اآلالت المتطورة واالستخدام المكثف للمواد الكيميائية (خاصة مبيدات اآلفات) 

دون استخدام تدابير السالمة والصحة المناسبة أو المعلومات أو التدريب الكافي. ال يوجد فصل واضح في العمل 

الزراعي بين ظروف العمل والمعيشة (العمال يعيشون في المزارع في كثير من األحيان)، عىل عكس عمال المصانع 

أو المكاتب. ونتيجة لذلك، ال يتعرض العمال الزراعيون وحدهم لهذه المخاطر، بل تتعرض عائالتهم أيضاً للمبيدات 

أو  االستحمام  أو  الغسل  أو  للشرب  المستخدمة  المياه  تلوث  التي  األخرى  الزراعية  الكيميائية  والمواد  واآلفات 

لتنظيف المالبس. 

 
١٠

االتفاقية 

اتفاقية بشأن تفتيش العمل رقم ٨١

 اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة رقم ١٨٤ والتوصية رقم ١٩٢

اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الزراعة رقم ١٢٩ والتوصية رقم ١٣٣

اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور (الزراعة) رقم ٩٩ وتوصية رقم ٨٩

اإلجازات مدفوعة األجر (الزراعة) االتفاقية رقم ١٠١

اتفاقية المزارع رقم ١١٠ وتوصياتها رقم ١١٠

منظمات العمال الريفيين االتفاقية رقم ١٤١ و التوصية رقم ١٤٩ 

اتفاقية السالمة والصحة في المناجم رقم ١٧٦ والتوصية رقم ١٨٣

اتفاقية العمل في صيد األسماك القطاع رقم ١٨٨ والتوصية رقم ١٩٩

مصادق عليها

مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

غير مصادق عليها

المصادقة عليها

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/ 
instructionalmaterial/wcms_183022.pdf

Good Practices in Labour Inspection The rural sector with special attention to agriculture  



٧٦ دليل تفتيش العمل – العراق ٢٠٢٢

١.٣  عالقات العمل وحقوق العاملين : 

في العادة يتمتع العمال في المناطق الزراعية بمستوى أقل من الحماية عبر التشريعات الوطنية من العاملين في 

القطاعات االقتصادية األخرى وذلك بسبب البعد الجغرافي عن المدن. تعتبر القوى العاملة في الزراعة من الفئات 

األشد فقرا وضعفا ومن المحتمل أن يتم استغاللهم وهم أكثر عرضة لالنتهاك من غيرهم من العمال فيما يتعلق 

بالحقوق األساسية. 

يتعرض عمال الزراعة إىل مخاطر أعىل ويتلقون أقل األجور وفي كثير من الحاالت يفتقرون إىل الحماية االجتماعية، 

وليس لديهم فرص في الحصول عىل التعليم أو التدريب. كما أنهم أيضاً األقل استعداداً وجاهزية لمواجهة عواقب 

الكوارث المناخية أو االضطراب االقتصادي.

حتى في حالة وجود تشريعات خاصة لمعالجة العمل الزراعي - مثل تشريعات تنظم ترتيبات وقت العمل واألجور 

وتوفير السكن في المناطق النائية – عادة يكون التفتيش واإلنفاذ ضعيفين في القطاع الزراعي. يواجه مفتشو العمل 

صعوبات كبيرة في تحديد عالقة العمل والوضع الوظيفي للعمال الزراعيين، ال سيما بالنظر إىل انتشار الزراعة األسرية 

والعمل في المنزل والعمل غير الرسمي. 

الزراعة هي أحد القطاعات التي يشيع فيها العمل غير الموثق (بدون عقود عمل) خاصة في العمل المؤقت والموسمي 

ألن إجراءات التوثيق المعقدة والمكلفة تقلل من رغبة طرفي العمل بتسجيل العالقة التعاقدية بينهم، إضافة إىل 

الخصومات والضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي وباقي االلتزامات التي قد تترتب عىل توثيق العالقة التعاقدية 

بين الطرفين. اضف اىل ذلك ان بعض عالقات العمل في القطاع الزراعي غير واضحة أو غامضة، مما يجعل الحماية 

بموجب القانون صعبة للغاية. 

٢.٣  ساعات العمل الطويلة والعمل تحت أشعة الشمس وطبيعة المهام المطلوبة :

يعمل عمال المزارع في المزارع الصغيرة ساعات أكثر في األسبوع مقارنة بالمزارع المتوسطة وكبيرة الحجم١١ . كما 

أن ساعات العمل غير االعتيادية مثل عطالت نهاية األسبوع أو العمل المسائي أو العمل الليلي تعتبر شائعة جًدا لعمال 

المزارع.

تتصف العديد من بيئات العمل الزراعي بوجود مهام وممارسات تتطلب الكثير من العمل مثل البذر اليدوي (زراعة 

البقوليات أو الخضار) ورعاية المحاصيل (إزالة األعشاب الضارة والتقليم والتطعيم والحرث) والحصاد (قطف الفواكه 

والخضروات يدويًا) أو أنشطة ما بعد الحصاد (التعبئة و التحميل و النقل)، وعادة تتم ممارسة األعمال الزراعية في 

بيئات حارة أو رطبة.  

قد يُطلب من العمال القيام برفع وحمل متكرر لألحمال الثقيلة مثل مناولة حاويات وأكياس البذور، والحصاد اليدوي 

للمحاصيل أو التعبئة، وقد يضطر العمال أيضاً لالنحناء والعمل لفترات طويلة لزرع األشتال وإزالة األعشاب الضارة قبل 

الحصاد أو حصاد المحاصيل باليد مما يؤدي إىل مشاكل صحية متعددة تتعلق بالعمود الفقري و المفاصل وغيرها.

 
١١
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٣.٣ المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيئية والبيولوجية :  

تشمل الزراعة أيًضا مجموعة واسعة من اآلالت والحيوانات والنباتات والمواد التي قد تشكل خطراً عىل العاملين. 

كما أن العمل يتم أحياناً داخل األماكن المغلقة أو المفتوحة تحت ظروف مناخية في غاية القسوة. الزراعة هي في 

الواقع واحدة من أكثر القطاعات خطورة ويعاني العديد من العمال الزراعيين من حوادث العمل واعتالل الصحة كل 

عام. األسباب المساهمة في مثل هذه الحوادث والمرض الصحة كثيرة، ولكنها غالبًا تشمل:

العمل مع اآلالت والمركبات واألدوات والحيوانات ؛ 

تنطوي الزراعة عىل استخدام مجموعة واسـعة مـن اآلالت والعمليات الخطرة؛ من أكثرها استخداماً الجرارات، 

وآالت الحراثة، وأمـشاط تمهيد التربة، ومعـدات البـْذر، والمرشـات، والحـصادات، والجـزازات، والِمحزمات (آالت 

والحفـارات،  التـضاريس،  جميع  ومركبات  والمقطورات،  والعربـات،  والـشاحنات،  والِمجرشـات،  الباالت)  إعداد 

الزراعي  اإلنتاج  األدوات في  واسع من  الرفع. عالوة عىل ذلك، يستخدم مجال  الحيوانات،ومعدات  روث  ونـاثرات 

الشراء،  أثناء  واألدوات  للمعدات  السالمة  معايير  االعتبار  بعـين  تؤخـذ  أن  ينبغي  السواء.  عىل  اإلصالح  وعمليات 

باإلضافة إىل قابليـة التكيف الستخدامها من ِقبل العامالت والعمال عىل السواء.

التعرض للضوضاء واالهتزازات الزائدة الناجمة عن المعدات الزراعية المختلفة؛

يعتبر الضجيج من المخاطر المهنية الجسيمة التي يتعـرض لها العاملون في الزراعة. إن التعرض لضجيج أقل هو 

األفـضل. يمكـن لنقص السمع أن ينجم عن تعرض شديد وحيد للضجيج أو تعرض تراكمي له. هناك مصادر كامنة 

كثيرة للضجيج في المزرعـة، بمـا فـي ذلـك الجرارات، والمناشير السلسلية، ومجففات الحبوب، والبنادق، والتماس 

مع الحيوانات كالخنازير. يعتبر التعرض لمعدات المزرعة أو اإلنتاج الحيواني المصدر الرئيس لنقص السمع المحدث 

بالضجيج فـي الزراعـة. 

االنزالق والسقوط من المرتفعات بما في ذلك أسقف المزارع أو األشجار؛

يشكل االنزالق والتعثر والسقوط نسبة مهمة من األحداث التـي تقع في مباني المزارع والمباني والمرافق. إن 

السقوط من أي ارتفاع خطير قـد يسبب الوفاة..غالباً ما تحدث اإلصابة (اإلجهاد، الرض عىل المفاصـل والعضالت 

واألربطة واألوتار والعظام) بسبب سوء التصميم والصيانة األوليـين السيئين. يشمل ذلك عدم وجود ممرات للمشي، 

ووجود مواد في مماشي الـسير، وعَطب الدرجات واألدراج، وفتحات غير محمية، وسوء صيانة الساللم، وسطوح 

المشي زلِقة بسبب األمطار أو الوحل أو روث الحيوانات أو القش أو مواد أخـرى. يمكن أيضاً أن ينجم السقوط من 

أماكن مرتفعة عن العمل عىل أسقف هشة، وعلـى الصوامع، أو عىل القسم العلوي من المركبات المرتفعة دون 

حماية كافية..يمكن أيضاً لإلضاءة غير الكافية أو القدرة السيئة عىل الرؤية أن تكون عامالً مهماً. عىل سبيل المثال، 

يمكن أن تزداد مخاطر االنزالق والتعثـر والسقوط أثناء الدخول من مناطق مضاءة جيداً إىل منـاطق سـيئة اإلضـاءة 

أو العكس بالعكس. تزداد مخاطر الحوادث لدى العمال الذين يحملون أشـياء تعيـق الرؤية أو ثقيلة جداً أو صعبة 

اإلمساك.
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رفع األثقال وغيرها من األعمال التي تؤدي إىل اضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي؛

إن العمال الذين يتعاملون مـع األشـياء الثقيلـة (الرفـع، والحمل، والوضع) (الوزن الذي يفوق ٢٣ كغ) بمعدالت 

تفوق ٣ مرات في الدقيقة ألكثر من ساعتين معرضون لخطر الشكوى مـن إصـابة أسـفل الظهر، وحدوث التعب، 

وربما اإلجهاد الحراري بسبب اشـتراك عوامـل وزن الحمل، وأسلوب المهمة وتواترها ومدتها، ومـؤثرات بيئـة أخـرى 

ومحركات  الهوائية  والضواغط  الكهرباء  كمولـدات  الحـرارة  مـصادر  وقرب  مباشرة،  الشمس  أشعة  تحت  كالعمل 

االشتعال الداخلي

التعرض للغبار والمواد البيولوجية والمواد العضوية األخرى ؛  

ينطوي اإلنتاج الزراعي عىل تولد مجموعة من أنواع الغبار والتعرضات البيولوجية التي تشكل مخاطر كامنة عىل 

صحة العمال. تشمل هذه المخاطر أنواع الغبار والمواد الجسيمية األخرى، وفضالت الحيوانات، واألمراض حيوانية 

المصدر، وإصـابات الـوخز بـاإلبر، والعـضات، واللدغات، باإلضافة إىل األمراض المنقولة بالنواقل في البيئة الزراعيـة. 

المواد الكيميائية ؛ 

لمنع  الزراعة عىل نطاق عالمي تحكماً صارماً  الزراعية في  الكيميائية  للمواد  االنتشار  يتطلب االستخدام واسع 

المهنية إىل أدنى حد  التعرضات  العمل والعمال والسكان. وللتقليل من  الـصحية علـى أصحاب  حدوث األخطـار 

ممكن، هناك حاجة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية ولنـشر أسـاليب التحكم المتدرجة، وذلك من خالل اإلزالة إن 

أمكن أو االستبدال (مثالً استبدال مادة كيميائية خطرة بأخرى أقل خطورة) أو باتخاذ تدابير التحكم الهندسي (مثالً نظام 

جيـد التـصميم لتخـزين المبيـدات وتوزيعها) أو عبر أساليب التحكم اإلداري (مثل منع الدخول إىل المناطق المَطوقة 

التي رّشت بالمبيدات) أو التزويد بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة للعامل والمالئمة لمهامه والتي توفر حماية 

كافية له كحل أخير. في استراتيجيات التحكم، ال تعتبـر معدات الوقاية الشخصية بديالً إلزالة المخاطر التي يمكن أن 

يتعـرض لها العامل أو للتقليل منها إىل أدنى حد ممكن.

التعرض لدرجات الحرارة القصوى والطقس العاصف ؛

تنجم المخاطر الرئيسة التي يتعـرض لهـا العمال عن التعرض طويل المدة لبيئات عمل حارة أو باردة، بما فـي 

ذلـك مرافق الرعاية ومناطق الراحة. 

يرتبط اإلجهاد الحراري بـضربة الحـرارة واإلنهاك الحراري واإلغماء.  يمكن أن تكون أخطار اإلجهاد الحراري أو البرد 

الشديد، انخفاض الحرارة، إلخ. شديدة عندما يرافقها أحوال الطقس القاسية، أو مالبـس واقيـة غير مالئمة، أو وجود 

فرص غير كافية للتأقلم أو عدم وجودهـا، أو العمـل الشاق، أو عدم كفاية فترات الراحة أو فترات العودة للعمل. ينبغي 

مالحظة أن درجات الحرارة الشديدة تؤثر أيضاً عىل الضبط الحركي الدقيق للقسم السفلي من الذراع واليد واألصابع. 

من الممكن أن يكون التعرض لدرجات الحـرارة الشديدة خطراً ال سيما عىل العامالت الحوامل والجنين.
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٤.٣  عمالة األطفال : 

عمالة األطفال هي أيضا أكثر انتشارا في الزراعة منها في أي قطاع اقتصادي آخر، حيث يمثل القطاع الزراعي ما 

يقرب من ٧٠٪ من عمالة األطفال في جميع أنحاء العالم١٢. عالوة عىل ذلك، العديد من األطفال يعيشون في المزارع، 

ويتعرضون ألخطار الحوادث واألمراض بشكل كبير، بما في ذلك من خالل التعرض للمبيدات والمواد الكيميائية 

لسنوات  استمرت  الزراعة  في  األطفال  عمالة  للقضاء عىل  الدولية  الجهود  الزراعة.  في  بكثرة  المستخدمة  األخرى 

عديدة، لكن األطفال الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للعمل ما زالوا يتعرضون للحوادث في المزارع.

تفتيش العمل الزراعي

١٩٢ اضافة اىل   الدولية رقم ١٨٤ والتوصيتين رقم ١٣٣ و  العمل  الدولية رقم ١٢٩ واتفاقية  العمل  وفقا التفاقية 

اتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم ١٦١) للعام ١٩٨٥ والتوصية المرفقة بها (رقم ١٧١) ، ينبغي للسلطة المختصة أن 

تضع الترتيبات الخاصة بالتطوير التدريجي لخدمات تفتيش العمل الزراعية وضمان استيفاء شروط السالمة والصحة 

المهنية في العمل الزراعي  لتشمل جميع العاملين في الزراعة عن طريق: 

التشريعات 

االتفاقات الجماعية عىل النحو المتفق عليه بين أصحاب العمل والعمال المعنيين 

بأية طريقة أخرى توافق عليها السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل والعمال 

المعنيين.

من خالل اعتماد اتفاقية تفتيش العمل الزراعي رقم ١٢٩ للعام  ١٩٦٩ واتفاقية بشأن السالمة والصحة المهنية في 

والصحة  السالمة  تفتيش  أهمية  الدولية عىل  العمل  لمنظمة  المكونة  الهيئات  أكدت   ،  ٢٠٠١ لعام   ١٨٤ رقم  الزراعة 

المهنيتين في هذا القطاع. لذلك من المهم جداً أن يكون لدى مفتشي العمل الموارد الكافية حتى يتمكن المفتشون 

من زيارة المؤسسات الزراعية بشكل روتيني وأن يتم تدريبهم وتعليمهم بشكل كاٍف حول الصحة والسالمة المهنية 

في الزراعة.

ينبغي لمفتشي العمل ضمان إنفاذ تشريعات الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة في أماكن العمل الزراعية بما 

يتوافق مع التشريعات الوطنية، بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، وعىل وجه الخصوص:

التخطيط لتنفيذ زيارات تفتيش العمل الزراعي

االعداد المسبق لتنفيذ هذه الزيارات واستخدام االستمارات المناسبة

القيام بزيارات تفتيش وقائية روتينية للمؤسسات الزراعية؛

التحقيق في الحوادث واألمراض والشكاوى لتحديد األسباب وتعزيز الوقاية، مع مراعاة التزامهم باحترام السرية 

فيما يتعلق بمصدر الشكاوى؛

أ

ب

ج
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الفنية ألصحاب العمل والعمال وممثليهم فيما يتعلق بمسؤولياتهم وواجباتهم  توفير المعلومات والمشورة 

وحقوقهم المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين؛

إخطار صاحب العمل والعمال المعنيين وممثليهم ولجان السالمة والصحة المهنيتين بنتائج عمليات التفتيش، 

من أجل تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة؛

اتخاذ تدابير اإلنفاذ، بما في ذلك فرض أوامر التخاذ إجراءات فورية إلزالة الخطر أو لعالج عدم االمتثال، أو التوصية 

بهذا اإلجراء إىل السلطة المختصة.

ينبغي تدريب مفتشي العمل تدريباً كافياً بحيث يصبحون قادرين عىل:

التعامل مع القضايا الفنية والقانونية المرتبطة بالسالمة والصحة المهنيتين في الزراعة ويمكنهم تقديم الدعم 

والمشورة المناسبين لجميع األطراف المعنية؛

ضمان إنفاذ التشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين والحد األدنى للسن.

ومن خالل البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين للزراعة، يجب عىل إدارات تفتيش العمل:

األخرى في مثل هذه  الشريكة  والمنظمات  والعمال  العمل  المختصة وأصحاب  السلطة  الكامل مع  التعاون 

البرامج؛ 

ضمان أن تعكس برامج التفتيش وأولويات اإلنفاذ تلك الخاصة بالبرامج الوطنية أو اإلقليمية؛

المهنيتين  والصحة  السالمة  تشريعات  في  الثغرات  مثل  الصلة  ذات  بالمعلومات  المختصة  السلطة  تزويد 

والبيانات المصنفة حسب الجنس والمتعلقة بالحوادث وأسبابها ، والتي قد تكون مفيدة في وضع تشريعات 

وسياسات وبرامج مستقبلية. 

سبل تعزيز تفتيش العمل الزراعي

المتعلقة بظروف  القانونية  إنفاذ األحكام  الوطنية لضمان  التشريعات  تفتيش العمل هي وظيفة عامة تنظمها 

العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بعملهم. إضافًة إىل ذلك، يقدم مفتشو العمل المعلومات والنصائح ألصحاب 

العمل والعمال من خالل الزيارات التفتيشية لمكان العمل. عند الضرورة، وكحل أخير في كثير من األحيان، يحق 

من  للقانون.  االمتثال  تحقيق  أجل  من  الرسمية  اإلنفاذ  إجراءات  واتخاذ  القانونية  سلطتهم  استخدام  للمفتشين 

المفروض أن تسعى الدول والجهات المختصة إىل توسيع خدمات تفتيش العمل بحيث يتمتع العمال في القطاع 

الزراعي والمناطق الريفية بمستويات مماثلة من حماية العمل كتلك التي يتمتع بها العاملون في الصناعة والتجارة 

والخدمات.

١.٤ إيجاد اإلطار القانوني الداعم لتفتيش العمل في القطاع الزراعي : 

تتمتع وزارة العمل بسلطة قضائية عىل جميع أماكن العمل، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الريفية. 

وهناك اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تنص عىل شمول المناطق الريفية و الزراعية في تفتيش العمل و أهمها 

االتفاقية ١٢٩. 
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٢.٤  جمع المعلومات واالستفادة بشكل أفضل من البيانات :  

يجب أن تجمع إدارات تفتيش العمل معلومات مفصلة من حيث عدد المنشآت الزراعية وعدد األشخاص 

العاملين في تلك المنشآت كنشاط رئيسي أو ثانوي، والحوادث التي تستلزم إخطاًرا إجباريًا (بما في ذلك الحوادث 

التفتيش  وعمليات  المهنية  لألمراض  بها  والمعترف  عنها  المبلغ  والحاالت  أسبابها،  إىل  باإلضافة  المميتة) 

واالنتهاكات إجراءات اإلنفاذ المتخذة ضد المخالفين. يجب أيضاً أن يتم إدخال المعلومات التي تم جمعها في 

قاعدة بيانات مركزية يمكن االستناد عليها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات. 

٣.٤  االستغالل األمثل للموارد :  

ضمن  العمل  تفتيش  قضايا  جميع  معالجة  يمكن  بحيث  متكاملة  تفتيش  أنظمة  البلدان  بعض  وضعت 

مسؤولية نظام تفتيش العمل بموجب قوانين العمل في البلد خالل زيارة واحدة. هذا النظام يساهم في تقليل 

تكلفة عمليات التفتيش و زيادة المنشآت التي تخضع لرقابة السلطات للحد األقصى.

٤.٤  رفع مستوى مهارات مفتشي العمل : 

يجب أن تتعاون وزارة العمل مع وزارة الزراعة ووزارة التعليم وجمعيات المزارعين التي تمثل أصحاب العمل 

والنقابات العمالية للعمال الزراعيين من أجل تدريب المفتشين في المناطق الزراعية عىل حيثيات هذا القطاع 

والمخاطر التي يواجهها العاملون. من الممكن أيضاً أن تلعب منظمة العمل الدولية ILO  دوراً أساسياً في هذه 

الجهود عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للمفتشين. 

٥.٤  نشر التوعية بين الموظفين وأصحاب العمل :  

 يجب تنفيذ برامج وحمالت للتوعية بقضايا الحقوق العمالية والسالمة والصحة المهنية تركز بشكل أساسي 

عىل العاملين في الزراعة. هذه الحمالت ستساهم في زيادة الوعي بين العمال وأرباب العمل في المناطق الريفية 

والزراعية وستزيد من التزام جميع األطراف بمسؤولياتهم.  

٦.٤  إشراك الشركاء االجتماعيين : 

يمكن تنسيق الجهود في مجال السالمة والصحة المهنية والقضايا العمالية من خالل التعاون بين وزارة العمل 

ووزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذه المناطق باإلضافة إىل األجسام التمثيلية للعاملين 

العمالة  واقع  بتحسين  تعنى  لجنة وطنية  التنسيق من خالل  مأسسة هذا  أيضاً  الممكن  العمل. من  وأصحاب 

الزراعية وتضم ممثلين من جميع الجهات ذات العالقة. 
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المــــالحـــــــــق
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الملحق األول: العقوبات الخاصة بالرشاوي والتنفع من الوظيفة العامة

اوال: لقد عالج المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ مسألة الرشوة وفق المواد (٣٠٧-٣٢١) 

 ١٠ بالحبس لمدد مختلفة ال تتجاوز  العقوبة وحسب درجتها ووسيلتها وأطرافها،  بأنواع من  حيث عاقب مرتكبيها 

سنوات وال تقل عن ٧ سنوات وبالغرامة كذلك:

مادة ٣٠٧ 

١-  كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك 

ألداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع عنه أو االخالل بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عشر سنين 

أو بالحبس والغرامة عىل ان ال تقل عما طلب أو أعطي أو وعد به وال تزيد بأي حال من األحوال عىل خمسمائة دينار

٢-  وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او األخذ بعد أداء 

العمل او االمتناع عنه او بعد االخالل بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة عىل ما وقع من ذلك

مادة ٣٠٨ 

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك الداء العمل 

او االمتناع عن عمل ال يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع 

سنوات او الحبس والغرامة عىل أن ال تقل عما طلب او اعطي او وعد به وال تزيد بأي حال من األحوال عىل خمسمائة 

دينار

مادة ٣٠٩ 

تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم القيام بالعمل او عدم االمتناع 

عنه وعدم االخالل بواجبات وظيفته. 

مادة ٣١٠

كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة ( ٣٠٨ 

) عد راشيا.  ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي

 مادة ٣١١ 

يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية بالجريمة أو اعترف بها قبل اتصال 

المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذراً مخففا إذا وقع اإلبالغ أو االعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة 

فيها.
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 مادة ٣١٢ 

يعاقب بالحبس:

١- كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي االحتفاظ بها 

لنفسه

٢- كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف 

بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.

ثانيا: لقد عالج المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٤١ لسنة ٤٩٩٤ المعدل مسائل 

االستغالل الوظيفي للصالحيات االدارية أو المنصب الحكومي المخول به، بحيث يكون الهدف من االستغالل أغراض 

شخصية أو نفعية في المادة رقم ٤ في النقطة السابعة منها بالخصوص لضمان سرية المعلومات حتى بعد ان يتقاعد 

الموظف.

المادة ٤ : 

سابعا: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من 

إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو باألشخاص أو صدرت اليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى 

بعد انتهاء خدمته، وال يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته عىل التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان.
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المراجع: 

التشريعات العراقية والدولية :  

- الدستور العراقي 

- قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥

- قانون العمل رقم  ٧١  لسنة ١٩٨٧

- اتفاقية العمل الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة رقم ٨١  لسنة ١٩٤٧ .

منشورات وزارة العمل والشؤون االجتماعية العراقية :

- دليل الطرائق اإلجرائية ٢٠٢١، شعبة ضمان الجودة وتقييم األداء ، دائرة العمل والتدريب المهني 

- الدليل االسترشادي ألنظمة العمل الداخلية النموذجية ٢٠١٨  ، وزارة العمل و الشؤون االجتماعية 

- الدليل االسترشادي للخدمات التي تقدمها دائرة العمل و التدريب المهني ، وزارة العمل و الشؤون االجتماعية 

- السياسة الوطنية بشأن السالمة والصحةالمهنية  لجمهورية العراق ٢٠٢١

- ملف السالمة والصحة المهنية الوطني جمهورية العراق ٢٠٢١

- التقرير السنوي للتفتيش ٢٠٢٠

- تفتيش العمل في الدول العربية بين ازمات الحاضر وتحديات المستقبل د.يوسف الياس ، المركز العربي إلدارة 

العمل والتشغيل – تونس.

- LABOUR INSPECTION “A guide to the profession “ WOLFGANG VON RICHTHOFEN 
- Conducting Labour Inspection Visits “A Practical Guide” ILO East Asia Multidisciplinary Advisory 
Team, ILO Regional Office for Asia and the Pacific
- ITC-ILO Curriculum on “Building modern and effective labour inspection systems”.
- MODULE 2 an Introduction to the Labour Inspection, 2010.
- International Labour Documentation, Bureau of Library and Information Services, International 
Labour Office
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/-- lab_admin/ 
documents/publication/wcms_606471.pdf

المراجع األجنبية :
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- https://www.ilo.org
- https://www .molsa.gov.iq 
- https://www.cosit.gov.iq                  
- https://data.albankaldawli.org/country/iraq
- https://www.custom.mof.gov.iq
- https://www.mop.gov.iq
- The World Bank: https://data.albankaldawli.org/country/iraq
- The World Bank: https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq/overview#1
- https://www.fao.org/countryprofiles/index/ar/?iso3=IRQ
-https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102974
-https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--e
n/index.htm
- https://oshwiki.eu/wiki/Farm_Safety_%E93%80%2_OSH_issues
-https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--e
n/index.htm                       

 

المواقع االلكترونية :   






