
((الثانية))المحاضرة   

.حماية االحداث  

 فقد تأسٌسهامنظمة العمل الدولٌة ومنذ بداٌة  باهتمامً موضوع حماٌة )العامل الحدث( حض

 77والمتعلقة بالحد االدنى لسن العامل واالتفاقٌة رقم  9191لسنة  5اصدرت االتفاقٌة رقم 

المتعلقة  9191لسنة  19واالتفاقٌة رقم  لألحداثوالمتعلقة بالفحص الطبً بالنسبة  9191لسنة 

سنة  95التً تحدد  1بتشؽٌل االحداث ومنع عملهم لٌال فً الصناعة وكذلك االتفاقٌة رقم 

بشان السالمة والصحة  9177لسنة  7الصناعٌة واالتفاقٌة رقم  لألعمالللعمل كحد ادنى 

    المهنٌة للعمال االحداث . 

 

 

 الحد االدنى لسن العمل

القواعد المذكور فً القانون فً الفصل الخاص بحماٌة االحداث نجده ٌشٌر الى نصوص من 

الى العامل فً الحد االدنى بمعنى من كان طفال اصبح تشؽٌله  لإلشارةاستخدام مصطلح حدث 

 ؼٌر مشروع .

)بانه كل شخص ذكر كان او انثى  (09/ 9 )اذا عرفه المشرع العراقً بالقانون النافذ بالمادة-

سنة( 91من العمر ولم ٌتم  95بلػ   

سنة وٌعملون وسط عائلً  95عن  التنفذ احام هذا القانون على االحداث الذٌن تزٌد اعمارهم-

ادارة واشراؾ الزوج او االب او االم او االخ وٌقوم المشروع باالنتاج من اجل  تحت

 االستهالك المحلً وال تستخدم عمال باجر

الؾ دٌنار  999احكام هذا الفصل بؽرامة ال تقل عن  وٌعاقب كل صاحب عمل ٌخالؾ-

الؾ دٌنار .599والتزٌد عن   

 

 

 



 

  تنظيم عمل االحداث

وٌلزم صاحب العمل الذي ٌشؽل احداث )ممن ٌجٌز القانون تشؽٌلهم( بوضع نسخة من االحكام 

الخاصة بحماٌة فً مكان بارز وواضح فً لوحة االعالنات فً مقر العمل وٌرتب القانون 

 عددا من االلتزامات على صاحب العمل فضال عن ماتقدم منها االتً :

الفحص الطبً-  

ث فً االعمال المسموح بها اال بعد خضوعهم لفحص طبً شامل من الٌجوز تشؽٌل االحدا -9

 قبل لجنة طبٌة تؤكد لٌاقتهم البدنٌة والمقدرة للعمل المراد تشؽٌلهم فٌه 

تصدر شهادة اثبات لٌاقة البدنٌة للحدث لعمل ما وفقا لماٌاتً : -0  

.شروط تشؽٌل محددة -  

صحٌة نفسها مصنفة من الجهة عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها المخاطر ال-

مختصة.ال  

  سنة  91تبقى لٌاقة االحداث خاضعة لرقابة الصحٌة حتى اكمال -3

ة سنة والتً تقرر اللجن 09ٌجب تكرار الفحص الطبً للٌاقة للعمل حتى بلوغ العامل -9

البةالمختصة انها تتضمن مخاطر صحٌة ؼ  

عن الفحوصات الطبٌة ان ٌتحمل العامل الحدث او والدٌة اي تكالٌؾ  الٌجوز -5  

على صاحب العمل وضع الشهادة الطبٌة التً تثبت لٌاقة العامل المفحوص علٌها فً  -1

القانون فً ملؾ او اعطاه المفتش العمل لالطالع علٌه او اعطاء مفتش العمل رقم السجل الذي 

 حفظت فٌه هذه الشهادة 

 

 ساعات العمل والراحة للعامل الحدث واالجازة السنوية

ساعات ٌومٌا 7سنة عن  91الٌجوز ان تزٌد مدة عمل الحدث الذي لم ٌبلػ -9  

ساعات عمل متواصلة 9ساعة بعد 9تتخلل ساعات العمل مدة استراحة او اكثر لمدة التقل -0  



السنة ٌوم فً 39ٌستحق العامل الحدث ممن ٌجوز تشؽٌلهم اجازة سنوٌة مدة -3  

 

 

 االعمال التي يحضر تشغيل العمال االحداث فيها

تحدد بتعلٌمات تصدر عن وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة االعمال التً تضر بصحة 

االحداث وسالمتهم واخالقهم واالعمال الخطرة ودرجات الحرارة ؼٌر االعتٌادٌة او الضجٌج 

نه تحضر العمل وفق المباديء االتٌة:او االهتزاز وفقا لالحكام التً ادرجها المشرع فا  

.االعمال اللٌلٌة اذ ٌحظر تشؽٌل االحداث فً االعمال اللٌلٌة او المختلطة -9  

.االعمال التً ٌحظر تشؽٌل االحداث  -0  

 وقد اورد المشرع االعمال على سبٌل المثال ال الحصر ومنها ماٌاتً :

.لخطرة واالماكن المحصورة العمل تحت االرض وتحت سطح الماء وفً المرتفعات ا-  

  . العمل بالٌات ومعدات وادوات خطرة او التً تتطلب تدخل ٌدوي او نقل الحمال ثقٌلة-

العمل فً بٌئة ؼٌر صحٌة تعرض االحداث للمخاطر او تعرضهم لدرجة حرارة ؼٌر اعتٌادٌة -

.او الضجٌج او االهتزاز الذي ٌضر بصحتهم   

  . طوٌلة او فً بعض ظروؾ العمل اللٌلًالعمل فً ظروؾ صعبة لساعات -

 

 

 عالقة العمل الفعلية

لقد عالج المشرع العراقً موضوع تشؽٌل العمال دون السن المقررة فقد نص على 

انه بوجود عالقة عمل بٌن صاحب العمل وحدث ال ٌجوز تشؽٌله بموجب احكام هذا 

 القانون فأنه ٌترتب االثار التالٌة :

 بدفع اجوره المتفق علٌها.ٌلتزم صاحب العمل  .9



ه بصرؾ النظر عن ائحالة اصابته اثناء العمل او من جر تعوٌض العامل فً .0

 .توفر الركن الخطأ

واذ ان التشؽٌل تم خالفاَ لقاعدة األمره وهو منع التشؽٌل دون السن المقررة  .3

 فأنه ٌعد العقد باطالَ.

 

 

 حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية

العمل فً المقالع والمناجم واستخراج المواد المعدنٌة ٌعد من االعمال المرهقة فلذلك خصه ان 

 المشرع بعناٌة متمٌزة واورد احكاماَ لتنظٌمه بشكل ٌالئم مع ظروؾ ادائه .

  

 

 االعمال الداخلة من ضمنه واجراءات التشغيل فيها

المشارٌع الداخلة من ضمنها ان الحماٌة التً ٌقرها المشرع للعمال ٌفترض تحدٌد نطاق 

 فٌها. ام الخاصة بتشؽٌل العمال ابتداءواالحك

 االعمال الداخلة ضمن نطاق الحماٌة  اوالَ:

اجم استخراج المواد المعدنٌة بوجه تطبق احكام حماٌة عمال المقالع والمواد االنشائٌة ومن

 خاص ما ٌأتً :

والحجرٌة بما فً ذلك المجوهرات عملٌات البحث والتنقٌب والكشؾ عن المواد المعدنٌة  -1

 وعملٌات استخراجها او تصنٌعها.

عملٌات استخراج او تركٌز او تصنٌع الرواسب المعدنٌة سواء كانت على سطح االرض  -2

 او فً باطنه.

 . 2و1عمال من النوعٌن ٌٌد مصانع وتركٌب اجهزة خاصة باألاعمال بناء وتش -3

 



 :ثانياَ: اجراءات تشغيل عمال المقالع 

 ٌجوز تشؽٌل العامل فً المقالع اال بعد اجراءات الكشؾ الصحً علٌه وتتمثل باألتً :ال 

 ثبوت اللٌاقة الطبٌة المهنٌة للعامل للعمل الذي سوؾ ٌكلؾ به . -1

ٌجري الفحص الطبً على العمال فً اثناء ساعات العمل ودون تحملٌهم مصارٌؾ  -2

 الفحص .

عقده ألي سبب كان للفحص الطبً بؽٌة ٌخض العامل فً مثل هذه االعمال وقبل انهاء  -3

 التأكد من عدم اصابته بأي مرض مهنً من اجراء هذه االعمال .

تخضع سجالت المشارٌع المتعلقة بفحص العامل للعمل او قبل انهاء العقد لمراقبة لجان  -4

 التفتٌش.

 

 التزامات اصحاب العمل في مشاريع المقالع والمناجم واستخراج المواد المعدنية

ٌترتب على صاحب العمل الذي ٌمتلك مشروعاَ ٌصنؾ تحت مفهوم مقلع او منجم او موقع 

 الستخراج المواد المعدنٌة االتٌة :

وضع تعلٌمات خاصة بالصحة والسالمة المهنٌة وفقاَ لتعلٌمات وزارة العمل والشؤون  -1

 االجتماعٌة .

 اتخاذ التدابٌر االتٌة: -2

 المة المهنٌة كلما دعت الحاجة لذلك.اصدار االوامر المتعلقة بالصحة والس - أ

 منع وجود العمال فً مواقع االنفجار اال بعد زوال الخطر. - ب

 تزوٌد العمال بمعدات الوقاٌة الشخصٌة المناسبة لمخاطر كل عمل. - ت

 وضع عالمة دالة على االماكن التً ٌتوقع حدوث اخطار فٌها. - ث

 توفٌر مستلزمات االنقاذ واالسعاؾ االولً للطوارىء . - ج

 تفتٌش اماكن العمل دورٌاَ للتأكٌد من حسن تطبٌق التدابٌر المنصوص علٌها. - ح

ٌتحدد ما ٌتحمله العامل من بدل اجور النقل ووجبات الطعام والسكن فً المناطق النائٌة  -3

 والبعٌدة عن العمران بموجب تعلٌمات وزارة العمل .

بؽرامة ال تقل عن اشهر او  3اٌام وال تزٌد عن  10ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  -4

الؾ دٌنار كل من خالؾ احكام حماٌة عمال المقالع والمناجم  500الؾ دٌنار و 100

 واستخراج المواد المعدنٌة .



 

 تنظيم االعمال اليومية في المقالع

افرد المشرع العراقً احكاماَ خاصة لتنظٌم العمل فً المقالع والمشارٌع التً تستخدم اعماالَ 

 مشابهه لها :

 

 اوالَ: مدة العمل اليومي 

ساعات فقط وكما ال ٌجوز  7فً االعمال والمهن والصناعات المشمولة بهذا النوع تكون لمدة 

 ساعات ٌومٌاَ . 8االبقاء على العمال اكثر من 

 

 ثانياَ: نظام العمل الداخلي 

 على صاحب العمل ان ٌعلق فً مكان ظاهر فً مقر العمل ما ٌأتً :

فً المشروع ٌبٌن فٌه اوقات العمل ومدد الراحة على ان تبلػ نسخة  نظام داخلً للعمل -1

 منه الى تفتٌش العمل .

 التعلٌمات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنٌة فً المشروع . -2

 

 ثالثاَ: توفير السالمة 

ى درجات السالمة واالمان فً موقع االعمال من المشارٌع الداخلة ضمن بؽٌة توفٌر اقص

 المقررة لهذا النوع من العمال لٌتعٌن التالً :الحماٌة 

حضر دخول اماكن العمل وملحقاتها على ؼٌر العمال المكلفٌن بالعمل فً اماكن  -1

 المشارٌع او المقالع المكلفٌن بمراقبتها وتفتٌشها وحراستها وممثلٌن النقابات العمالٌة .

ؼٌر اوقات مناوباتهم ٌحضر على العمال دخول االماكن التً تجري فٌها االعمال من  -2

 المحددة للعمل اال اذا كانوا ٌعملون ترخٌصاَ بذلك ؟

ٌمسك سجل من قبل صاحب العمل بأسماء االشخاص الذٌن ٌدخلون اماكن العمل بسبب  -3

 اعمالهم والتأشٌر علٌها عند خروجهم .



 

 رابعاَ: الحاالت الطارئة 

وقوع حادث او تالفً خطر ٌجوز بصفة مؤقته وفً حالت الضرورة استمرار العمل لمنع 

 وقوعه او اصالح ما نشا عنه وفقاَ لما ٌأتً :

ساعة من  24ابالغ تفتٌش العمال والجهة النقابٌة بالحادث الطارىء او المتوقع خالل  -1

 بدء العمل .

ٌجري تعوٌض العمال تعد مدة العمل الزائدة خاصة فً الحاالت الطارئة عمالَ اضافٌاَ   -2

 . من جرائه

 

 

 عمل واالجازاتساعات ال

لقد اصبح العامل ضحٌة للتعسؾ واستؽالل صاحب العمل نتٌجة من تبنً الدول مبدأ)سلطان 

االدارة( و )حرٌة التعاقد( و )عدم تدخل الدولة( مما دفع الدولة الى التدخل فً فرض قٌود 

على حرٌة العمل عن طرٌق القواعد التشرٌعٌة بهدؾ حماٌة العامل سواء من حٌث تحدٌد 

 عات العمل ام من حٌث تقرٌر اجازات معٌنة .سا

 

 

 

 ساعات العمل واوقات الراحة

 2015لسنة  37تم تنظٌم وقت العمل واوقات الراحة فً الفصل الثامن فً قانون العمل رقم 

وتضمن االحكام التالٌة والتً تعد من النظام لفرض المشرع على صاحب العمل ؼرامة تتعدد 

 الؾ دٌنار . 100الؾ دٌنار وال تزٌد على  50بٌن بتعدد المخالفات وتكون 

 



 ساعات العمل

 تعريف ساعات العمل: اوالَ 

( من قانون العمل النافذ لساعات العمل بانه : الوقت المحدد قانوناَ لٌقوم 66عرفت المادة)

وتناول الطعام العامل خالله بالتزاماته المحددة فً عقد العمل وال تدخل فٌه فترات الراحة 

 حدد نظام العمل موعد بدء العمل وانتهاءه .وٌ

 

 عدد ساعات العمل: ثانياَ 

 ساعات فً الٌوم . 8ال تزٌد ساعات العمل الٌومً عن  -1

 ساعة فً االسبوع. 48ال تزٌد ساعات العمل عن  -2

فً االعمال بدوامٌن واالعمال المتقطعة ال ٌجوز ان تكون مدة ساعات العمل الفعلٌة  -3

 ساعات فقط. 10ساعات مع امكانٌة ابقاء العامل لمدة  8على 

تنخفض ساعات العمل فً االعمال الخطرة المرهقة او الضارة بالصحة وتحدد االعمال  -4

وعدد ساعات العمل بحد اقصى بموجب تعلٌمات ٌحددها الوزٌر باقتراح من المركز 

 الوطنً للصحة والسالمة المهنٌة.

 

 

 

 

 

 االستثناءات: ثالثاَ 

 ثنى من تحدٌد ساعات العمل :ٌست

 المشارٌع التً ال ٌعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . - أ

 االشخاص الذٌن ٌشؽلون وظائؾ ادارٌة واشراؾ. - ب

 االشخاص المستخدمون بأعمال تتطلب السرٌة . - ت



العمال الذٌن ٌقومون بأعمال التحضٌرٌة والتكمٌلٌة التً تؤدي خارج الحدود المقررة  - ث

 فً المشروع .لساعات العمل 

 عمال الحراسة . - ج

 القٌام بعمل خارج مشارٌعهم. دونالموف - ح

 عمال الزراعة . - خ

 

  انواع ساعات العمل: رابعاَ 

 لٌالَ وٌستمر لثمان ساعات فقط . 9صباحاَ و 6ٌكون العمل نهارٌاَ اذا تم بٌن الساعة  - أ

 صباحاَ وٌستمر لسبع ساعات فقط. 6لٌالَ و ن العمل لٌالَ اذ تم بٌن الساعة ٌكو - ب

ٌكون عمالَ مختلطاَ اذ تم فً وقت ٌتصل فٌه العمل النهاري بالعمل اللٌلً وبالعكس  - ج

 ساعات ونصؾ . 7ساعات مدته باكمل  3على ان ال ٌزٌد فً هذه مدة العمل على 

ها تشؽٌل )ٌالحظ انه فً االعمال التً تجري بالتناوب بٌن النهار واللٌل ال ٌجوز فٌ

 ٌوم متواصلة لكل نوبة(. 30العمل الكثر من 

 

 : الراحة اوقات

 ل فترات استراحة خالل ٌوم العمل واسبوع العمل وٌترتب االتً ٌمنح العام

 :اوال : فترات االستراحة خالل اوقات العمل وتكون االستراحة بالشكل التالي 

والتزٌد  (نصؾ ساعة)مجموعها عن  تتخلل ساعات العمل فترات الراحة او اكثر الٌقل -1

او ٌحدد فترات  (ساعات 5)فترة العمل المتصلة على  ال تزٌدعلى ان  (ساعة)عن 

 الراحة من قبل صاحب العمل وتعلق بلوحة االعالنات 

فً المشارٌع التً الٌمكن التوقؾ عن العمل فٌها السباب فنٌة او بسبب من طبٌعة  -2

 كثر الٌقل مجموعها عن نصؾ ساعة.االنتاج او العمل فترة راحة او ا

 4ساعة والتزٌد عن 1فً االعمال ذات الدوامٌن الٌجوز ان ٌقل فترة الراحة بٌنها عن  -3

 ساعات وٌمكن االتفاق على ذلك بعقود العمل الجماعٌة 

 ساعات متواصلة 4لقٌادة المتواصلة الكثر من العامل السائق باالٌجوز تشؽٌل  -4

 . دون فترة راحة



ٌستحق العامل فترات راحة ٌنصرؾ فٌها  فترات االستراحة خالل يوم العملثانيا : 

 بدء العمل فً الٌوم الثانً وتكون قبل لرؤٌة اسرته واالستقرار بعد اداء العمل فً سكنه 

عمل تحسب من  ساعة متواصلة بٌن كل ٌومً 11عن  ٌمنح كل عامل مدة راحة التقل-

 .التالً  نهاٌة ٌوم العمل الفعلً وبداٌة الٌوم

ساعة متواصلة  11العمال الذٌن ٌعملون باكثر من دوام ٌستحقون مدة راحة تقدر ب-

 بٌن نهاٌة الدوام االول وبداٌة الدوام التالً 

 :ساعة متواصلة وبأجر تام وبالشكل التالً  24ٌستحق العامل اجازة تقدر مدتها ب-

 وعتكون لٌوم الجمعة وٌجوز تبدٌلها بٌوم اخر خالل االسب-1

ٌنظم صاحب العمل مواعٌد حصول العمال على الراحة االسبوعٌة فً ٌوم واحد -2

لجمٌع العمال كلما كان ممكن او بالتناوب شرط ان ٌحدد موعدا ثابتا لكل عامل لراحته 

 االسبوعٌة 

لصاحب العمل باالتفاق تشؽٌلهم ٌوم الراحة االسبوعٌة والعطل الرسمٌة على ان ٌدفع -3

 حهم ٌوم راحة فً االسبوع التالً.وان ٌمنلهم اجورهم وفقا لقواعد العمل االضافً 

 

 العمل االضافي

 ٌعتبر العمل االضافً مرهقا للعمال ولذلك ٌحدد المشرع انواعه وساعاته.

وٌقصد به))اي عمل ٌجري فً اوقات الراحة الٌومٌةاو االسبوعٌة او زائدة عن العمل 

 الٌومً او اٌام االعٌاد والعطالت الرسمٌة((

 

 

 ..االعمال االضافية لزيادة ساعات العمل

حدد المشرع حاالت زٌادة ساعات العمل بشكل استثنائً عدا حالتٌن تكونان بشكل دائمً 

التً من طبٌعة اعمالها القٌام بها قبل البدأ بالعمل  ٌة والتكمٌلٌة(وهً )االعمال التحضٌر

وبعد االنتهاء من االعمال فً المشارٌع كإشعال واطفاء المراجل ولفئات من العمال 

 تكون اعمالهم متقطعة.

 اوال:وقوع طواريء

وهً حالة وقوع طاريء او احتمال وقوعه او من اجل اصالح الخطر االضطراري 

و المعدات او فً حالة القوة القاهرة على ان تكون الزٌادة على قدر الضرورة لاللٌات ا

 الالزمة والتً تسبب توقؾ فً المشروع.



 

 

 

 ثانٌا: ظروؾ العمل

اذا اقتضت ظروؾ العمل القٌام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة على ان 

وم راحة نحه ٌساعة وان التقل على حق العامل م 56التزٌد عدد ساعات العمل 

 تعوٌضا عن راحة االسبوع.

 

 ثالثا: ضؽط العمل

 تمنح هذه االستثناءات فً احدى الحاالت االتٌة

 مواجهة ضفط العمل ؼٌر االعتٌادي بسبب االعٌاد او االعمال الموسمٌة.-1

اصالح او صٌانة االجهزة او االدوات او اآلالت التً ٌؤدي توقفها الى تعطٌل العمل -2

 فً المشروع.

 تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلؾ.-3
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 الجدٌد

 

 

 اجور االعمال االضافية

 

 بالتالً :االضافٌة  الساعات ٌقدر مقدار االجور

 نهارٌا.% فً االجر االعتٌادي اذا كان العمل 50زٌادة مقدارها -1

 ضعؾ االجر اذا كان العمل لٌلٌا او كان العمل خطرا او مرهقا او ضارا-2

 تعوٌض العامل بٌوم الراحة االسبوعٌة اذا عمل فٌها بٌوم اخر-3

 

 عدد ساعات العمل االضافً

 اوال: الساعات االضافٌة لمواجهة ضؽط العمل من هذا النوع

 تزٌد على ساعة ٌومٌافً االعمال الصناعٌة التً تجري بالتناوب ال-1

 ساعات ٌومٌا4فً االعمال التكمٌلٌة والتحضٌرٌة لالعمال الصناعٌة التزٌد على -2



ساعات  9مجموع الساعات االصلٌة واالضافٌة فً النقل على الطرق التزٌد على -3

 وتقلل اذا كانت القٌادة فً حاالت صعبة

  ٌومٌا ساعات4الصناعٌة التزٌد على فً االعمال االضافٌة ؼٌر -4

ٌوم وممكن ان تقسم على سنة واحدة 90ساعة ولمدة 40الساعات االضافٌة  مجموع-5

 عمل  ٌوم120فتكون 

 

 ثانٌا: الساعات االضافٌة بعد التوقؾ عن العمل بالمشارٌع وهً نوعٌن 

التوقؾ الكلً او الجزئً نتٌجة ظروؾ استثنائٌة او قوة قاهرة ٌلتزم بها صاحب -1

 العمل

 ٌوم30العمال لمدة دفع اجور -أ

 تكلٌؾ العمال بعمل اخر مشابه او اضافً.-ب

 ٌكون العمل ؼٌر مدفوع االجر كتعوٌض عن الوقت الضائع-ج

 ٌوم بالسنة 30ساعة و2التزٌد مدة العمل االضافٌة عن -د

اذا كان التوقؾ بسبب صاحب العمل كأن ٌكون لخطأ ارتكبه عاقبته لجان التفتٌش او -2

االؼالق كرد على االضراب او تراخٌه فً الحصول على المواد االولٌة اتخاذه اجراء 

 فٌلتزم صاحب العمل باالتً

 دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقؾ -أ

 تشؽٌل العمال بعمل اضافً-ب

 ٌكون العمل االضافً مدفوع االجور-ج

 ٌوم بالسنة.30ساعة فً الٌوم و2لمدة -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


