
 ))المحاضرة االولى((

 الصحة والسالمة المهنٌة وتفتٌش العمل.

الرتباط موضوع الصحة والسالمة المهنٌتٌن للعمال معا من جهة بالتفتٌش من قبل السلطات 

المشرع العراقً فً  ارتأىالمختصة على المشارٌع وادارتها حول ذلك من جهة اخرى ،فقد 

. وصنفهما فً فصل واحد 5102لسنة 73 رقم القانون  

 

الصحة والسالمة المهنٌة  :اوال  

ٌتولى المركز الوطنً  ؤون الصحة والسالمة المهنٌةشفً سبٌل ادارة تخطٌط ومراقبة تنفٌذ 

لعمل من الصحة والسالمة المهنٌة .ومهمة نشر ثقافة السالمة وحماٌة العمال فً مواقع ل

العمل وبالتعاون مع اصحاب العمل او االدارة وممثلٌن العمال االمراض المهنٌة واصابات 

 ،وقد حدد المشرع العراقً اسالٌب الحماٌة المعنٌة بحماٌة الصحة والسالمة فً مكان العمل.

 

 

 السالمة المهنٌة 

ان االرتقاء بمستوى العمل ٌتطلب حماٌة السالمة المهنٌة للعمال تحقٌقا لمصلحة المشروع 

  ومصلحة العامل 

 

 

 التزامات اطراف العالقة االنتاجٌة فٌما ٌتعلق بالسالمة المهنٌة

 

ٌعد كل منهم مسؤول عن  ذوتتمثل اطراؾ العالقة )بالوزارة ، العمال ، صاحب العمل( ا     

 : على كل منهم الحوادث واالصابات المهنٌة ، ولذلك فقد ضمنه المشرع التزامات



والشؤون االجتماعٌة , تكون الوزارة مسؤولة من خالل المركز : التزامات وزارة العمل اولأ 

 الوطنً للصحة والسالمة المهنٌة وتتمثل بالتالً :

تحدٌد وتقوٌم مخاطر العمل مع وجوب اجراء قٌاس للملوثات فً بٌئة العمل واخذ نماذج  .1

 من موقع العمل مع ابالغ صاحب العمل .

 العمل .مراقبة العوامل المؤثرة على صحة وسالمة  .2

 ط وتنظٌم العمل بما فً ذلك األالت .تقدٌم النصح حول تخطٌ .3

المشاركة فً تطوٌر برامج تحسٌن ممارسات العمل وفحص القدٌم من النواحً الصحٌة  .4

 للمعدات الجدٌدة .

 مراقبة صحة العمال واصحاب العمل . .5

 تكٌٌؾ العمال مع العمل واالسهام فً اجراءات التأهٌل المهنٌة . .6

 

 التزامات صاحب العمل : :ثانٌا  

عن توفٌر الحد االدنى لمتطلبات الصحة والسالمة المهنٌة فً  ٌكون صاحب العمل مسؤوالا      

 جمٌع الورش التً ٌعمل فٌها العمال فً المشروع وٌكون مسؤوال عن التالً :

احاطة العمال كتابة قبل المباشرة بالعمل بمخاطر العمل ووسائل الوقاٌة الواجب  .1

 ها.اتخاذ

 تعلٌق تعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة فً موقع العمل فً مكان واضح ظاهر. .2

اتخاذ االجراءات الالزمة لتوفٌر الوقاٌة للعمال بما ٌتناسب مع نوع العمل وفً اماكن  .3

 مخصصة ومعروفة فً المشروع.

ال تقل عن خمسمائة الؾ دٌنار وال تزٌد عن ملٌون او ٌعاقب صاحب العمل بؽرامة  .4

 بس من شهر لسنة فً حالة المخالفة.الح

 

السالمة المهنٌة : وٌفرض المشرع على العامل عددا من االلتزامات فً مجال الصحة وثالثا  

 وتتمثل بالتالً : بغٌة الحفاظ علٌه

اتباع االوامر والتعلٌمات المتعلقة بالوقاٌة والسالمة المهنٌة مع استخدام الوسائل الوقائٌة  .1

 المناسبة.



 ادخال المؤثرات العقلٌة الى موقع العمل او الحضور تحت تأثٌرها.عدم  .2

ص الطبً الدوري وفق ما ٌقرره الطبٌب فً المشروع او الجهة التقٌد بمواعٌد الفح .3

 الطبٌة المختصة.

االبتعاد عن مواقع العمل فً حالة الخطر الحقٌقً والتعاون مع صاحب العمل فً هذا  .4

 المجال.

 

 

 

 الصحة المهنٌة

مع عدم تحمٌل العامل اي تكالٌؾ لتوفٌر بٌئة عمل صحٌة وأمنة بما فً ذلك الرعاٌة      

الطبٌة وتكالٌؾ االدوٌة الموصوفة والفحوص الٌدوٌة والمختبرٌة واالشعة والفحوص االولى ، 

فقد ادرج المشرع العراقً عددا من االلتزامات على صاحب العمل تتراوح حسب حجم 

 مشروعه :

 

 لى صاحب العمل توفٌر وسائل االسعافات الطبٌة فً مكان العمل وعلٌه:ع :اوال  

عامل استخدام ممرض ملم فً االسعافات الطبٌة  55اذا كان عدد عماله ٌزٌد عن  .1

والتقاعد مع طبٌب خاص بمعالجة عماله فً عٌادة تخصص فً مكان العمل مع تقدٌم 

 العالج واالدوٌة مجانا .

 فعلى الطبٌب الدوام لمدة ال تقل عن ساعتٌن ٌومٌا. 155اذا زاد عدد العمال عن  .2

عامل فٌعٌن صاحب العمل طبٌبا معتمدا وٌنشا مستوصفا  555اذا زاد عدد العمال عن  .3

تاج الى ولى الطبٌب تقرٌر الخاالت التً تحخاصا تتوافر فٌه وسائل المعٌنة والعالج وٌت

 اجازة مرضٌة او معاٌنة ألطباء اختصاص وجراحٌن.

ألصحاب العمل فً منطقة بها عدد من المشارٌع االتفاق على انشاء مستوصؾ وٌمكن  .4

 عام بهدؾ تقدٌم الخدمات الطبٌة.

 



فً قانون التقاعد والضمان االجتماعً على صابات العمل ثانٌا : ٌطبق االحكام الخاصة با

 العمال غٌر المضمونٌن وٌلتزم صاحب العمل بالتالً :

للعمال ٌتمثل  لضمان االجتماعً ازاء التزاماتها تعوٌضاا ٌدفع صاحب العمل الى دائرة ا .1

 جزئٌاا  % من االجر الٌومً للعامل او الشهري لمدة سنة اذا سببت االصابة عجزاا 55ب

 للعامل.

ٌدفع صاحب العمل الى دائرة الضمان االجتماعً ازاء اداء التزاماتها تعوٌضا للعمال  .2

% من اجر العامل الٌومً او الشهري اذا 155ٌصل الى  اذا سببت االصابة عجزاا 

 سببت االصابة بوفاة العامل او نتج عن االصابة بعجز كلً. 

 

 ثانٌا: تفتٌش العمل

ٌقصد بتفتٌش العمل بوجه عام القٌام بالفحص الدقٌق المبنً على الخبرة الدراسٌة بجمٌع 

شروط العمل السائدة فً أماكن العمل وذلك بهدؾ اكتشاؾ النواحً المخالفة لألحكام القانونٌة 

وكذلك معرفة أوجه النقص التً لم تتعرض لها هذه األحكام وبالتالً اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتصحٌحها وازالتها عن طرٌق التوجٌه واإلرشاد اوالً ثم الردع والقمع ثانٌاً اذا أصر المخالفون 

على عدم التنفٌذ وفً ضوء هذا المفهوم للتفتٌش ٌتضح إن وظائؾ التفتٌش تتمثل بمراقبة مدى 

تطبٌق أحكام القانون وتقدٌم النصائح واإلرشادات ألصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على 

فهم أحكام القانون وكذلك معرفة اوجه النقص فً التشرٌع وأخطار السلطة المختصة عنه . أما 

عن الواجبات الملقاة على عاتق مفتش العمل فهً تتمثل بانعدام اٌة مصلحة له فً المشروع 

لخاضع االشرافه والهدؾ من هذا الحظر هو عدم تأثر قراراته بهذه المصلحة وعدم افشائه 

إلسرار العمل التً ٌطلع علٌها وان ٌؤدي واجبه بكل أمانة وإخالص والتزامه بالحٌاد التام بٌن 

طرفً عالقة العمل دون أي تأثٌرات تؤدي إلى انحرافه عن األمانة التً ٌجب ان ٌتصؾ بها ، 

فضالً عن قٌامه بالزٌارات التفتٌشٌة واعداد التقارٌر عنها وفً مقابل ذلك فقد منح المفتش 

صالحٌات تمكنه من اداء مهمته وفً مقدمتها دخول أماكن العمل بدون أذن حٌث ٌحمل 

المفتش بطاقة تثبٌت صفته هذه وٌكون له حق االطالع على الدفاتر والسجالت المتعلقة 

بساعات العمل واإلجازات التً تمنح للعمال وفحص تلك السجالت للتأكد من سالمة تنفٌذ 

أحكام القانون ولمفتش العمل اٌضاً التحري عن المخاطر المهنً فٌقوم بمراقبة ومتابعة كل 

برامج الصحة والسالمة المهنً لضمان سالمة العمال ، وله كذلك فً حال اكتشافه مخالفة 



صاحب العمل الحكام القانون ان ٌوجه إنذار لصاحب العمل إلزالة المخالفة ثم ٌقوم بتحرٌر 

محضر بتلك المخالفة والتفتٌش على أنواع فهناك التفتٌش الدري الماكن العمل والتفتٌش 

الطارئ والذي ٌتم اما للتحقٌق فً شكوى معٌنة او للتحقٌق فً إصابات العمل التً ٌتعرض 

لها العمال أثناء العمل او بسببه وفً مقابل ذلك فان مهمة التفتٌش البد ان تواجهها مشاكل 

ومعوقات ومنها النقص فً عدد المفتشٌن وفً مستلزماتهم المادٌة وتدنً كفاءتهم الفنً إضافة 

إلى عدم تعاون أطراؾ عالقة العمل مع المفتش وضعؾ الوعً لدى العمال ولكً ٌحقق جهاز 

التفتٌش أهدافه وٌقتضً تهٌئة المستلزمات الضرورٌة الالزمة لمزاولة نشاطه وتتمثل بتهٌئة 

 الكادر البشري المتخصص ودعمه مادٌاً ومنح المفتش صالحٌات كافٌة للقٌام بمهامه

 . 

 تشكٌل لجان التفتٌش

 

 اوال: عضوٌة اللجان  

تٌش العمل برئاسة موظؾ من الوزارة بعنوان مفتش عمل وممثل عن اصحاب تشكل لجان تف

العمل االكثر تمثٌال وممثل عن العمال االكثر تمثٌال مع الزام اللجنة بمرافقة ممثل عن )المركز 

الوطنً لصحة والسالمة المهنٌة( فً المشارٌع التً تتطلب ذلك اي بحسب الشكوى المقدمة 

.ارة حول تهدٌد حٌاة العمال او صحتهم والمعلومة الواصلة للوز  

 ثانٌا :شهادة مفتش العمل 

:مفتش العمل اال من كان  ال ٌعٌن  

حاصل على شهادة جامعٌة اولٌة على االقل ذات االختصاص -  

 73 رقم ناجحا فً دورة تدرٌبٌة لهذا الؽرض وبذلك رفع المشرع العراقً فً قانون العمل-

كأقل درجة الى البكالورٌوس مع الدرجة العلمٌة المطلوبة من شهادة االعدادٌة   5102لسنة

 تطور الثقافة العامة فً العراق .

اداء الٌمٌن وهوٌات اللجان ٌؤدي مفتش العمل وممثل العمال وممثل اصحاب العمل االكثر -

اقسم باهلل العظٌم ان ومن ٌخولة الٌمٌن القانونٌة االتٌة)  تمثٌال قبل ممارسة عمل امام الوزٌر

اقوم بواجبً بأمانة وحٌاد وان ال افشً سرا من اسرار المهنة التً اطلع علٌها بحكم وظٌفتً 



هذه حتى بعد تركً لها ( وٌمنح العضر بطاقة هوٌة موقعا من الوزٌر تثبت هوٌتهم وصفتهم 

 لهم ابرازها عند الحاجة .

تٌش االستعانة بالخبراء والمختصٌن من اصحاب الجهات المساندة الى لجنة التفتٌش للجنة التف-

طلب لجان التفتٌش  بتلبٌةوالمهندسٌن كما تلتزم قوى االمن  كاألطباءالمؤهالت العلمٌة 

 بمؤازرتهم اثناء قٌامهم بمهامهم

 

 

  

 صالحٌات وسلطات لجان التفتٌش

ٌالحظ ان المشرع العراقً فً مقابل منح لجان التفتٌش صالحٌات وسلطات مدعومة بنص 

:باالتً  والمتمثلبحكم الٌمٌن المؤدى اما الوزٌر  محظوراتالقانون واسع فأنه ٌصنع   

فائدة مباشرة او ؼٌر مباشرة فً المشارٌع الخاضعة لرقابتهم تحقٌق اٌه  - 

اثناء قٌامهم بواجبهم وحتى بعد تركهم العمل وٌتعرضون افشاء االسرار التً ٌطلعون علٌها -

 للمسائلة القانونٌة عند افشائها.

 صالحٌات لجان التفتٌش المعتادة

الى مكان العمل الخاضع للتفتٌش بحرٌة ودون سابق انذار وفً اي وقت من النهار  الدخول-

 واللٌل 

المخالفة لقانون العمل والقوانٌٌن تعده ضرورٌا من عدم وجود اجراء اي فحص او استفسار -

 الملحقة به .

اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسالمة المهنٌة لؽرض التحلٌل على ان ٌبلػ -

 صاحب العمل بذلك او من ممثلٌه فً االدارة .

اعداد تقرٌر مفصل عن كل زٌارة تفتٌشٌة ٌتضمن خالصة عن المخالفات والتوجٌهات التخاذ -

  ات القانونٌة بحق صاحب العمل المخالؾاالجراء



خالؾ قبل احالته الى محكمة العمل المختصة جٌه انذار الى صاحب العمل المعلى الوزٌر تو-

 او ٌقرر الوزٌر احالته الى المحكمة الجنائٌة حسب االحوال .

ل عن شهر او ؼرامة مئة الؾ دٌنار والتزٌد على ملٌون دٌنار ك ال تقلٌعاقب بالحبس مدة -

 من منع لجان التفتٌش من اداء عملها .

 

 

 

 صالحٌات لجان التفتٌش العاملة

فً حاالت الخطر الشدٌد الذي ال ٌحتمل امهاال كما فً ذلك توقٌؾ العمل  اتخاذ االجراءات-

 كلٌا او جزئٌا او اخالء مكان العمل .

او اٌقاؾ عمل الة او اكثر  للوزارة بناء على تقرٌر لجان التفتٌش ان تقرر ؼلق مكان العمل-

امتنع صاحب العمل عن تنفٌذ تعلٌمات الصحة والسالمة المهنٌة او فً حالة اخرى منع  اذا

لجان التفتٌش المختصة من دخول اماكن العمل او حتى زوال سبب الؽلق او االٌقاؾ بعد انذاره 

 بأزالة المخالفة

ٌن كامل اجورهم عن مدة االؼالق او ٌستحق العمال الذٌن توقفوا بسبب الحالتٌن السابقت-

 التوقؾ .

ٌحال صاحب العمل لمحاكم العمل المختصة او للمحاكم الجنائٌة بناءا على المخالفات السابقة -

 وتقرٌر لجان التفتٌش وبموجب كتاب من وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة بخصوص ذلك .

 حماٌة فئات خاصة فً قانون العمل

احكام الخاصة بعمل فئات  5102سنة ل 73قانونٌة لقانون العمل رقم فً المعالجة النتابع 

والنساء او  كاألحداثفً العمل  األضعؾٌحددها المشرع بقواعد خاصة تنظم عملهم لكونهم 

طبٌعة اعمالهم كعمال المقالع والمحاجر او بسبب جنسٌتهم . بسبب  

 

 



 حماٌة المرأة العاملة

كبٌر على المستوى الدولً فقدر صدرت  باهتمامالعاملة  المرأةموضوع حماٌة  حضٌه

بعدم جواز  0101لسنة  4رقم  كاالتفاقٌةعدد من االتفاقٌات الخاصة بتشؽٌل النساء 

والمتعلقة بالحماٌة من التسمم واالتفاقٌة  0150لسنة  07تشؽٌل النساء لٌال واالتفاقٌة رقم 

. األمومةوالخاصة بحماٌة  0125لسنة  017رقم   

فقد اصدرت العدٌد من االتفاقٌات اال ان ابرزها  لمنظمة العمل العربٌةبة اما بالنس

بشان المرأة العاملة والتً تجٌز حصولها على اجازة كاملة  0131لسنة  2االتفاقٌة رقم 

اسابٌع . 01قبل وبعد الوضع لمدة التقل عن   

 

 التزامات صاحب العمل الذي شغل النساء فً مشروعة

 

:على  ابتداءٌنص القانون   

على صاحب العمل الذي شؽل عاملة فأكثر وضع نسخة من االحكام القانونٌة والتعلٌمات -

 التنظٌمٌة والنظام الداخلً للمشروع فً لوحة االعالنات فً مكان واضح ظاهر بمقر العمل .

على صاحب العمل الذي ٌستخدم النساء توفٌر اماكن لراحتها وحسب متطلبات العمل.-  

بمفرده او  حضانةلعمل فً المشارٌع التً تعمل فٌها العامالت انشاء دور ٌلتزم صاحب ا-

 باالشتراك مع صاحب العمل او اصحاب عمل اخرٌن فً مشارٌع اخرى متقاربة

 ٌحظر على صاحب العمل اتٌان االفعال االتٌة :

تصة ٌحظر ارؼام العاملة الحامل او المرضعة على اداء عمل اضافً تقرر اللجنة الطبٌة المخ-

مضر بصحة االم والطفل النه  

ٌحضر تشؽٌل العاملة لٌال اال اذا كان العمل ضروري او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على -

كان هناك توقؾ سابق فً المشروع مواد اولٌة او المحافظة على منتجات سرٌعة التلؾ او 

حدث قوة قاهرة ولم ٌكن متوقعا وٌكون لمرة واحدة ال تتكرر  بسبب  

 ٌرد استثناء على الحظر من التشغٌل بالعمل اللٌلً على العامالت ذي الفئات التالٌة :

. ادارٌة او تجارٌة بأعمالالعمالت -  



.العامالت بالخدمات الصحٌة او الترفٌهٌة -  

.العامالت فً خدمات النقل او االتصاالت -  

.ٌسمح للعاملة بمدد ارضاع لمدة ساعة لطفلها عد من ضمن وقت العمل -  

صاحب العمل ٌخالؾ احكام الفصل الخاص لتنظٌم عمل المراة العاملة بؽرامة  كل ٌعاقب-

. دٌنار الؾ211وال تزٌد  دٌنار الؾ011التقل عن   

 

 

 اجازات واوقات الراحة للمرأة العاملة

ان تنظٌم اوقات العمل والراحة للعاملة ٌدخل ضمن نطاق القواعد االمرة التً تتمثل فً الرأي 

: 

ساعة متواصلة  00عن  ال تقلالعاملة مدة راحة ٌومٌة  المرأةتمنح  : الراحة اللٌلٌة :اوال

 1لٌال و 1ساعات من المدة اللٌلٌة الواقعة بٌن  3ٌكون من بٌنها بالضرورة ماال ٌقل عن 

 صباحا 

تحصل العاملة التً تكون فً حالة حمل ووضع  : اجازت العمل والوضع الطبٌعً: ثانٌا

:وفقا للشروط التالٌة اسبوع فً السنة  04بمدة تكون  بإجازة  

  . اجر تام-

  . تحصل علٌه العاملة بموجب شهادة طبٌة صادرة من الجهة المختصة-

.اسابٌع بعد الوضع  6اسابٌع و 8قبل الوضع ب بإجازةتتمتع العاملة -  

الٌضر ذلك اذا حصلت مشاكل صحٌة للعاملة قبل الوالدة فمن الممكن تمدٌد اجازتها على ان -

. الخاصة بعد الوالدة باإلجازة  

ك االمومة العودة الى نفس ٌضمن للمرأة العاملة فً نهاٌة اجازة الحمل والوضع وكذل-

 عملها او عمل مساوئ له وبنفس االجر.

. للمرأة العاملة العمل فً اجازة الحمل والوضع بعمل ماجور لدى صاحب عمل اخر ال ٌجوز-  



: وتكون بموجب تقرٌر طبً ٌصدر عن الجهة المختصة طبٌا بمضاعفات ثالثا :اجازة الوالدة 

 تقرٌر تمدٌد االجازة الخاصة بالوضع فً الحاالت ووفق الشروط التالٌة :

الوالدة الصعبة او والدة اكثر من طفل او ظهور مضاعفات قبل وبعد الوالدة .-  

اشهر  1الى  بأجمعهاتمدٌد االجازة لتصل -  

اسابٌع اجازة مضمونة وتطبق علٌها احكام قانون  8االجازة الزائدة عن تكون االجازة -

 التقاعد والضمان االجتماعً .

)وقؾ عقد العمل الؼراض رعاٌة الطفولة ( رابعا : اجازات االمومة  

لالم العاملة وبموافقة صاحب العمل الحصول على فترات توقؾ عن العمل تنصرؾ 

لشكل التالً :فٌها برعاٌة طفلها وهٌه بنوعٌن با  

وٌكون بموافقة صاحب العمل ؼٌر مأجورة ولمدة سنة لرعاٌة طفلها توقف لمدة سنة -

الذي لم ٌكمل سنة والٌجوز العمل خالل هذه المدة خالفا للؽرض الذي شرع من اجله 

والتً تعنى برعاٌة الطفل واال عدت ملؽاة ولصاحب العمل ان ٌطلب من العاملة العودة 

من التارٌخ الذي ٌحدده لذلك .الى عملها لدٌه   

هذه دون انقطاع تام خالل اسبوع العمل وبالشروط  كونوت دة ثالث اٌاممالتوقف ل-

وتكون بموافقة )التالٌة وهذه تصح حتى لالب العامل الذي لدٌه طفل ولٌس فقط للعاملة 

)وٌكون لدى العامل او العاملة طفل او اكثر دون السادسة ومرٌض(  (صاحب العمل

اٌام لكل حالة تقتضٌها ذلك( )وعدم استحقاق االجرطٌلة مدة االنقطاع( 7النقطاع لمدة وا  

 

اعفً من تطبٌق احكام الفصل الخاص لحماٌة عمل وٌالحظ ان المشرع العراقً 

فً المشروع سوى افراد  ( )ال ٌعملمشروع عائلً )العامالت من كانت تعمل فً 

.(االسرة وتكون االدارة فٌه للزوج او االب او االم او االخ   


