
مدونة قواعد السلوك

من أجل التشغيل العادل في جمهورية العراق



تــم إصــدار هــذا التـــقرير بدعــم مالــي مــن االتـحـــاد األوروبـــي. أن محتويــات هــذا الدليــل هــي 

المسؤولية الوحيدة لمنظمة العمل الدولية وال تعكس بالضرورة آراء اإلتحاد األوروبي.
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المقدمة

ــروب  ــبب الح ــتقرار بس ــدم االس ــن ع ــود م ــى لعق ــذي عان ــط ال ــرق األوس ــد دول الش ــو أح ــراق ه الع

والعنــف واإلرهــاب والتــي انعكســت عــى األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة فــي البــاد، وبالرغــم 

مــن الثــروات الطبيعيــة التــي يمتلكهــا، ومنهــا النفــط  والمــوارد الطبيعيــة األخــرى والبشــرية خصوًصــا لمــن 

ــى  ــر ع ــكل كبي ــاده بش ــي العتم ــط الريع ــه النم ــب علي ــي يغل ــاد الوطن ــل؛ إال أن االقتص ــّن العم ــي س ــم ف ه

الصــادرات النفطيــة التــي تكــّون مــا يقــارب 85% مــن اإليــرادات الحكوميــة و80% مــن عائــدات العملــة األجنبيــة 

، وهــذا مــا أثَّــر وبشــكل واضــح عــى نمــو بقيــة القطاعــات االقتصاديــة، وتوفيــر فــرص العمــل؛ حيــث يبلــغ 

ــدالت  ــاث، وإن مع ــور و10.6% لإلن ــدل 68% للذك ــراق 39% بمع ــي الع ــة ف ــوى العامل ــي الق ــاركة ف ــدل المش مع

البطالــة 16.5% بواقــع 14.7% للذكــور، وبمــا يقــارب الضعــف 28.2% لإلنــاث بحســب مســح القــوى العاملــة فــي 

العــراق لعــام2021، وهــذا مــا يُعــّد تحديـًـا  كبيــرًا للقــوى العاملــة، وســوق العمــل فــي العــراق تتطلــب إجــراءات 

مختلفــة ِمــن ِقَبــل الحكومــة والشــركاء االجتماعييــن للتخفيــف مــن آثــار تلــك التحديــات، ووضــع السياســات 

ــة  ــتخدام والمهن ــي االس ــة ف ــات القانوني ــرن بالحماي ــج مقت ــل وُمنت ــل كام ــول إىل عم ــة للوص ــة الازم الوطني

والضمانات االجتماعية الكاملة. 

ــك  ــم تل ــث تشــريعات العمــل لتائ ــي أســواق العمــل، وتحدي ــة ف ــرات الحاصل ــة التغي ولغــرض مواكب

التغيــرات لتنظيــم عاقــات العمــل بيــن العمــال وأصحــاب العمــل ومنظماتهــم، وحمايــة حقــوق كل منهــم، 

وتوســيع مظلــة الشــمول بقانــون العمــل النافــذ، ومعالجــة البطالــة، وتهيئــة أرضيــة قانونيــة للتدريــب 

والتشــغيل الخــاص نجــح العــراق عــام 2015م بإصــدار قانــون عمــل رقــم 37 الــذي يتوافــق وبشــكل كبيــر مــع 

ــة فــي  ــم إنفــاذه بصــورة فاعل ــق فــي العــراق إن ت ــدة للعمــل الائ ــة جي ــر أرضي ــة، ويوف ــر العمــل الدولي معايي

جميــع قطاعــات العمــل؛ حيــث تضمــن القانــون وألول مــرة الســماح بإنشــاء مكاتــب تشــغيل خاصــة بعــد أن 

كان القانــون الســابق رقــم 71 لســنة 1987م ال يتيــح ذلــك، وتقتصــر خدمــات التشــغيل عــى مكاتــب التشــغيل 

ــن كذلــك إنشــاء مراكــز التدريــب الخاصــة ألول مــرة، ونظــم  العامــة، إضافــة إىل أن قانــون العمــل النافــذ تضمَّ

عمــل مكاتــب التشــغيل والتدريــب الخاصــة، ممــا ســاهم بإنشــاء عشــرات مكاتــب التدريــب والتشــغيل فــي 

العــراق التــي بــدأت ممارســة عملهــا بصــورة قانونيــة وفــق التراخيــص التــي تمنحهــا وزارة العمــل والشــؤون 

االجتماعية بموجب القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. 

ــواب والشــركاء االجتماعيــون مــن  أمــا فــي إقليــم كوردســتان العــراق فتعكــف الحكومــة ومجلــس الن

منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل عــى وضــع اللمســات األخيــرة عــى مشــروع قانــون العمــل 

لإلقليــم ليحــل محــل قانــون العمــل رقــم 71 لســنة 1987م الــذي ال يــزال نافــذ المفعــول فــي اإلقليــم، ويتضمــن 

مشــروع قانــون العمــل إلقليــم كردســتان الجديــد، الــذي يتناغــم بشــكل كبيــر مــع قانــون العمــل الوطنــي 37 

ــغيل  ــب التش ــل مكات ــم عم ــال وتنظي ــة العم ــل وحماي ــات العم ــم عاق ــا لتنظي ــاًرا واضحً ــنة 2015م، إط لس

والتدريــب الخاصــة، وتنظيــم عاقــات العمــل الجماعيــة، وحمايــة العمــال األجانــب؛ كمــا هــو الحــال عليــه فــي 

قانون العمل الوطني. 

ولكــون موضــوع مكاتــب التشــغيل الخاصــة حديثــة العهــد عــى العــراق؛ تبــرز الحاجــة إىل تقديــم الدعــم 

الفنــي إىل تلــك المكاتــب ِمــن ِقَبــل دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 

فــي العــراق، ودائــرة العمــل والضمــان االجتماعــي فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية فــي إقليم كوردســتان 

العــراق عبــر مختلــف الطــرق المتاحــة، ومنهــا المســاهمة فــي تطويــر مدونة ســلوك التشــغيل العــادل بالتعاون 

مــع مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق كجــزء مــن مشــروع تعزيــز حوكمــة العمــل والتفتيــش وظــروف 

العمــل فــي العــراق والممــول مــن االتحــاد األوروبــي؛ حيــث تهــدف تلــك المدونــة إىل تعزيــز مبــادئ التشــغيل 

العــادل فــي جمهوريــة العــراق بمــا يتوافــق مــع التشــريعات النافــذة فــي جمهوريــة العــراق ومعاييــر العمــل 

الدوليــة و مبــادئ واتفاقيــات حقــوق اإلنســان والمبــادئ العامــة واإلرشــادات التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل 

ــغيل  ــب التش ــر مكات ــة إىل تطوي ــذه المدون ــدف ه ــك ته ــة، وكذل ــل الدولي ــة العم ــادل لمنظم ــتخدام الع االس

الخاصــة للوصــول إىل الجــودة واالحترافيــة والكفــاءة والشــفافية والنزاهــة فــي أدائهــا ممــا يعــزّز ثقــة الحكومــة 
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والعمال وأصحاب العمل وأّي جهات ذات عاقة بتلك المكاتب.

ــي وزارة العمــل والشــؤون  ــر سلســلة مــن المشــاورات مــع ممثل ــة عب ــر هــذه المدون ــم إعــداد وتطوي ت

ــاب  ــات أصح ــل ومنظم ــات العم ــي منظم ــراق، وممثل ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــراق وف ــي الع ــة ف االجتماعي

العمــل، وممثلــي بعــض مكاتــب التشــغيل الخاصــة العاملــة فــي العــراق وإقليــم كوردســتان العــراق؛ حيــث 

ــب التشــغيل الخاصــة  ــل مكات ــن ِقَب ــا ِم ــد الســلوك الواجــب احترامه ــة مــن قواع ــة مجموع ــن المدون تتضّم

وأصحــاب العمــل المتعامليــن مــع تلــك المكاتــب لضمــان التشــغيل العــادل فــي جمهوريــة العــراق عبــر تعزيــز 

ــة ســواًء األساســية منهــا أو الخاصــة  ــر العمــل الدولي ــي ألحــكام التشــريعات النافــذة ومعايي ــال القانون االمتث

بمكاتــب التشــغيل الخاصــة، وعــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 188 لعــام 1997م، وانتهــاج 

ــال  ــوق العم ــرام حق ــل، واحت ــغيل والعم ــة بالتش ــات المتعلق ــطة والعملي ــع األنش ــي جمي ــفافية ف ــدأ الش مب

والباحثين عن عمل في مرحلة التشغيل والعمل.

تعــد هــذه المدونــة إحــدى األدوات المهمــة فــي حوكمــة ســوق العمــل فــي العــراق، وأحــد الوثائــق التــي 

يمكــن االســتدالل بهــا فــي إجــراء أّي تحديثــات قانونيــة لتشــريعات العمــل فــي العــراق، خصوًصــا فيمــا يتعلــق 

بالتشــغيل، وكذلــك تعــد المدونــة أحــد الوثائــق التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي إعــداد السياســات الوطنيــة 

الخاصــة بالتشــغيل عــى وجــه العمــوم والسياســات الوطنيــة المتعلقــة بمنــع التمييــز فــي االســتخدام والمهنة، 

ــة فــي العــراق وفــي  ــزم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــري عــى وجــه الخصــوص، وتلت ــع العمــل الجب ومن

ــاون  ــذ والتع ــل تنفي ــة مح ــذه المدون ــع ه ــة لوض ــوات الازم ــة الخط ــاذ كاف ــراق باتخ ــتان الع ــم كوردس إقلي

ــل  ــاب العم ــراق وأصح ــتان الع ــم كوردس ــي إقلي ــراق وف ــي الع ــة ف ــغيل الخاص ــب التش ــع مكات ــيق م والتنس

المستفيدين من تلك المكاتب لضمان التنفيذ األمثل لبنود هذه المدونة.

ختاًمــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل الجهــود الكبيــرة المبذولــة ِمــن ِقَبــل كــوادر وزارة العمــل والشــؤون 

االجتماعيــة فــي العــراق وفــي إقليــم كوردســتان العــراق فــي تطويــر سياســات االمتثــال لتشــريعات العمــل 

فــي جمهوريــة العــراق وتطويــر األدوات القانونيــة واإلجرائيــة التــي تهــدف إىل ضمــان التشــغيل العــادل فــي 

ــادئ  ــك تثميــن جهــود مكتــب منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق فــي ترســيخ مب ــة العــراق، وكذل جمهوري

العمــل الائــق بالتعــاون مــع الشــركاء االجتماعييــن مــن خــال مشــروع »تعزيــز الحوكمــة والتفتيــش وظــروف 

العمــل فــي مواجهــة وبــاء كوفيــد- 19«، وكذلــك تثميــن دور الســيد وســام جاســب عــودة المستشــار الدولــي 

لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي العــراق فــي إعــداد هــذه المدونــة والتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية 

ــخي  ــه الس ــي لدعم ــاد األوروب ــان إىل االتح ــكر واالمتن ــراق، والش ــة الع ــي جمهوري ــن ف ــركاء االجتماعيي والش

ألنشطة منظمة العمل الدولية في العراق.

الموقعون 

   

معالي السيد أحمد األسدي

وزير العمل والشؤون اإلجتماعية

جمهورية العراق

معالي السيدة كويستان محمد

وزير العمل والشؤون اإلجتماعية

 إقليم كوردستان العراق

 الدكتورة مها قطاع

المنسقة القطرية

منظمة العمل الدولية في العراق
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١- التعاريف 

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، ألغراض هذه المدونة ، المعاني المبينة أزاؤها:

١-١ المدونة: مدونة قواعد سلوك مكاتب التشغيل الخاصة من أجل التشغيل العادل. 

١-2 صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يَستخدم عاماً أو أكثر لقاء أجر.

ــل،  ــب عم ــراف صاح ــه وإش ــل بتوجي ــى، يعم ــرًا أم أنث ــواء كان ذك ــي؛ س ــخص طبيع ــل: كل ش ١-3 العام

وتحــت إدارتــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بموجــب عقــد عمــل مكتــوب أو عــى ســبيل التدريــب أو 

االختبار، أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر متفق عليه بموجب عقد العمل.

١-4 : الباحــث عــن العمــل: كل شــخص فــي ســن العمــل وال يعمــل؛ شــريطَة أن يكــون مســتعدًّا وقــادًرا 

عــى العمــل، ويســعى إليــه مــن خــال البحــث عنــه.  وألغــراض هــذه المدونــة يشــمل مصطلــح العامــل: 

الباحث عن عمل بحسب كل حالة ينطبق عليها ذلك.  

ــي  ــة يعمــل أو يرغــب بالعمــل ف ــي: كل شــخص طبيعــي ال يحمــل الجنســية العراقي ــل األجنب ١-5 العام

العراق بصفة عامل، بخاف عمل ال يكون لحسابه الخاص.

ــم أم  ــر؛ ســواء كان بشــكل دائ ــاء أج ــل لق ــه العام ــري أو جســماني يبذل ــد إنســاني فك ــل: كل جه ١-6 العم

عرضي أم مؤقت أم جزئي أم موسمي.

١-7 العمــل الجبــري: كل عمــل أو خدمــة تُفــرَض قســرًا عــى أّي شــخص تحــت التهديــد بــأّي عقوبــة، ولــم 

يتطّوع هذا الشخص ألدائه بمحض إرادته.

ــوة أو  ــد بالق ــاطة التهدي ــتقبالهم؛ بوس ــم أو اس ــم أو إيوائه ــخاص أو نقله ــد أش ــر: تجني ــار بالبش ١-8 االتج

اســتعمالها، أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغال الســلطة أو 

بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســلطة أو واليــة عــى شــخص آخــر بهــدف 

بيعهــم أو اســتغالهم فــي أعمــال الدعــارة أو االســتغال الجنســي، أو الســخرة أو العمــل القســري، أو 

االسترقاق أو التسول، أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، أو ألغراض التجارب الطبية.

١-9 األجــر: كل مــا يســتحق للعامــل عــى صاحــب العمــل لقــاء عمــل أيًّا كان نوعــه، ويلحــق بــه ويُعــد مــن 

ــل  ــن العم ــتحقة ع ــور المس ــا، واألج ــا كان نوعه ــات مهم ص ــن مخصَّ ــل م ــح للعام ــا يُمن ــه كّل م ُمتّممات

اإلضافي. 

2- النطاق والسريان

2-١ تطبــق بنــود هــذه المدونــة عــى قطــاع الزراعــة فــي جمهوريــة العــراق، ويشــمل ذلــك إقليــم كوردســتان 

العراق.

ــل  ــن وزارة العم ــة م ــة المرخّص ــغيل الخاص ــب التش ــع مكات ــى جمي ــة ع ــذه المدون ــود ه ــري بن 2-2 تس

والشــؤون االجتماعيــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقّدمهــا تلــك المكاتــب، أو أي 

شــخص معنــوي أو مكتــب أو شــركة، أو أي كيــان قانونــي مماثــل، غيــر حكومــي، يقــدم أو يســعى إىل تقديــم 

ــة  ــة ذات الصل ــات واألنظم ــن والتعليم ــب القواني ــل بموج ــاب العم ــال وأصح ــغيل للعم ــات التش خدم

النافذة في جمهورية العراق.

3- الغرض من المدونة 

تهدف المدونة اىل تحقيق األهداف التالية :

3- ١ ضمــان التشــغيل العــادل فــي جميــع اإلجــراءات والخطــوات أو المراحــل التــي تســبق إبــرام عاقــة العمل 
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ــر  ــة ونش ــاغرة أو المطلوب ــال الش ــة باألعم ــات الخاص ــن اإلعان ــداًء م ــل، ابت ــب العم ــل وصاح ــن العام بي

المعلومــات، مــروًرا باســتام طلبــات الراغبيــن بالعمــل والنقــل ومقابلتهــم واختبارهــم أو تدريبهــم واختيارهــم 

لشــغل تلــك األعمــال، وانتهــاًء بالتكليــف فعلــيًّا بالعمــل والشــروع بمزاولتــه. ويشــمل بالنســبة للعمــال 

األجانــب العــودة إىل بلدهــم األصــل حيثمــا ينطبــق ذلــك، وهــذا ينطبــق عــى الباحثيــن عــن عمــل أو فــي 

مرحلة التشغيل أو أولئك الذين تربطهم عاقة عمل. 

3-2 توفيــر الحمايــة القانونيــة للعمــال والباحثيــن عــن العمــل فــي مرحلــة التشــغيل ومرحلــة العمــل وفــق 

التشريعات المحلية والوطنية ومعايير العمل الدولية المصادق عليها قانونًا.

3-3 تعزيــز ممارســات التشــغيل العادلــة بمــا يتماشــى مــع تشــريعات العمــل النافــذة فــي جمهوريــة العراق 

والتعليمات واألنظمة الصادرة بموجب تلك التشريعات.

ــك  ــة ، وكذل ــة العمــل الدولي ــات منظم ــع اتفاقي ــق م ــا يتواف ــة بم ــز ممارســات التشــغيل العادل 3-4 تعزي

المبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية التشغيلية لمنظمة العمل الدولية من أجل االستخدام العادل. 

3-5 تعزيــز حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــال الــواردة فــي االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، وعــى وجــه 

الخصــوص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان لعــام 8491م، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 

والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 6691م. 

ــة والكفــاءة والشــفافية والنزاهــة  ــر مكاتــب التشــغيل الخاصــة للوصــول إىل الجــودة واالحترافي 3-6 تطوي

في أدائها؛ مما يعزز ثقة الحكومة والعمال وأصحاب العمل وأي جهات ذات عاقة بتلك المكاتب.

4- اإلمتثال القانوني

تتعهد مكاتب التشغيل الخاصة وأصحاب العمل المشمولين بهذه المدونة بما يلي:- 

4-١ االلتــزام بالقوانيــن النافــذة فــي العــراق وإقليــم كوردســتان العــراق كافــة، ووضعهــا محــل تنفيــذ والعمــل 

بموجبها، وعى وجه الخصوص:

ــادرة  ــة الص ــات واألنظم ــع التعليم ــنة 5102م، وجمي ــم 73 لس ــذ رق ــي الناف ــل العراق ــون العم 4-١-١ قان

بموجبه. 

ــون العمــل النافــذ فــي إقليــم كوردســتان العــراق رقــم 17 لســنة 7891م، وجميــع التعليمــات  4-١-2 قان

واألنظمة الصادرة بموجبه.

ــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال رقــم 93 لســنة 1791م النافــذ وجميــع التعليمــات  4-١-3 قان

واألنظمة الصادرة بموجبه.  

4-١-4 قانون مكافحة االتجار بالبشر في العراق رقم 82لعام 2102م النافذ.

4-2 االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية والعمل بموجبها، وعى وجه الخصوص:

4-2-١ إعان المبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية 8991-2202م.

4-2-2 اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، وعــى وجــه الخصــوص اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم )181( 

لسنة 7991م بشأن وكاالت االستخدام الخاصة.

4-2-3 اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان لعام 8491م.

4-2-4 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 6691م.

4-2-5 العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 6691م. 
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4-3 إحترام مدونة السلوك هذه واإللتزام ببنودها والعمل عى وضعها محل تنفيذ.

4-4 إحتــرام أي اتفاقيــات ثنائيــة أو جماعيــة، أو مذكــرات تفاهــم، أو وثيقــة تعــاون موّقعــة تتعلــق بالتشــغيل 

أو العمــل أو تبــادل العمالــة األجنبيــة وتشــغيلها وفــق تلــك االتفاقيــات، ووضعهــا محــل تنفيــذ شــرط إذا 

ــة النافــذة والتعليمــات واألنظمــة الصــادرة  ــن العراقي ــات تتوافــق مــع أحــكام القواني ــك االتفاقي ــت تل كان

بموجبهــا ومعاييــر العمــل الدوليــة، وتوفــر حمايــات أو ضمانــات أعــى لحقــوق العمــال عمــا هــو وارد فــي 

التشريعات الوطنية أو هذه المدونة.

5- الحوكمة واإلدارة الرشيدة

ــة مســتندة إىل الحوكمــة  ــة رصين ــة ومالي ــاج أســاليب إداري ــب التشــغيل الخاصــة عــى انته تعمــل مكات

ومبــادئ اإلدارة الرشــيدة فــي عملهــا؛ مــن خــال وضــع القواعــد والضوابــط التــي تنظــم العمــل والعاقــة مــع 

الحكومــة وأصحــاب العمــل والعمــال، وأي أطــراف أخــرى ذات العاقــة لتحقيــق األهــداف التــي تــم إنشــاء 

تلــك المكاتــب مــن أجلهــا ضمــن إطــار حقــوق اإلنســان واالمتثــال القانونــي الكامــل للتشــريعات الوطنيــة 

والدولية المتعلقة بالتشغيل والحقوق في العمل.

ولهذا الغرض تلتزم مكاتب التشغيل الخاصة بـ: 

5-١ إستحصال التراخيص وتجديدها

تلتزم مكاتب التشغيل الخاصة بكل مما يلي:

ــرة العمــل والتدريــب المهنــي فــي وزارة العمــل والشــؤون  5-١-١ اســتحصال تراخيــص العمــل مــن دائ

االجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل النافــذ رقــم 73 لســنة 5102م والتعليمــات الصــادرة 

بموجبه رقم )1( لسنة 8102م، والشروط والضوابط الخاصة بإنشاء مكاتب التشغيل الخاصة. 

ــي وزارة  ــي ف ــب المهن ــل والتدري ــرة العم ــب إىل دائ ــم طل ــر تقدي ــنويًّا عب ــص س ــد الترخي 5-١-2 تجدي

العمل والشؤون االجتماعية قبل 30 يوًما قبل انتهاء مدة نفاذ الترخيص. 

5-١-3 عــدم ممارســة أي عمــل قبــل الحصــول عــى ذلــك الترخيــص أو تجديدهــا وفــق األصــول، أو فــي 

حال إلغاء الترخيص ألي سبب من األسباب.

5-١-4 عــدم تحويــل أو بيــع الترخيــص الصــادر مــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة إىل أّي شــخص أو 

مكتــب أو أي طــرف آخــر بصــورة مؤقتــة أو دائمــة، صراحــة أو ضمًنــا أو مــن الباطــن إال بعــد اســتحصال 

موافقة الوزارة، ويتحمل المكتب المرخّص كافة المسؤوليات والتَّبعات القانونية لذلك اإلجراء.

ــارز فــي  ــة فــي مــكان ب ــق ترخيــص العمــل الصــادر عــن وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي 5-١-5 تعلي

المكتب.

5-2 تحقيق معايير الجودة

تســعى مكاتــب التشــغيل الخاصــة اىل تحقيــق معاييــر الجــودة فــي عملهــا والخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا 

ويشمل ذلك من بين عدة أمور:

5-2-١ تنظيــم ســياق عمــل المكتــب ونظامــه الداخلــي، وتحقيــق متطلبــات الترخيــص واالمتثــال 

القانوني. 

ــد األدوار والمهــام والمســؤوليات والصاحيــات فــي عمــل المكتــب وأنشــطته كافــة، بمــا  5-2-2 تحدي

فــي ذلــك إعــداد الوصــف الوظيفــي لــكل مــن العامليــن فــي المكتــب يوضــح مهــام كل منهــم بدقــة، 
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ــن  ــف أّي م ــؤدي إىل تكلي ــة ت ــيرها بطريق ــؤول تفس ــود ي ــى أّي بن ــي ع ــف الوظيف ــوي الوص وأالَّ يحت

العاملين في المكتب بمهام ليست من اختصاصه، أو لم يتم االتفاق عليها قبل التشغيل.

ــي وخطــة العمــل الســنوية وأدوات التعامــل مــع  5-2-3 وضــع برنامــج عمــل المكتــب ونظامــه الداخل

المخاطر المحتملة التي تنطوي عى عمل وأنشطة المكتب واالستجابة لذلك بفاعلية. 

5-2-4 توفيــر المــوارد الازمــة لعمــل تلــك المكاتــب، المــوارد الماديــة والبشــرية، والبنيــة التحتيــة بمــا 

يتناسب وحجم عمليات وأنشطة مكتب التشغيل الخاص.

ــة  ــة المتعلق ــر القانوني ــادل واألط ــغيل الع ــادئ التش ــول مب ــب ح ــي المكت ــن ف ــب العاملي 5-2-5 تدري

بعمل المكتب وسياسات االمتثال وسبل مراجعتها والتحقق منها. 

5-2-6 التوثيــق عبــر االحتفــاظ بالوثائــق الخاصــة بالمكتــب والعمليــات الخاصــة بــه، وســجل الوظائــف 

ــب، وأي  ــر المكت ــل عب ــغيلهم بالفع ــم تش ــن ت ــال الذي ــل، والعم ــن عم ــن ع ــال الباحثي ــاغرة والعم الش

وثائق تتعلق بأنشطة المكتب.

5-2-7 االتصــال والتواصــل مــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة وأصحــاب العمــل والعمــال 

المتعاملين مع المكتب، وأي جهة ذات مصلحة بذلك.

5-2-8 قيــاس أداء مكتــب التشــغيل مــن خــال انتهــاج أدوات متابعــة وقيــاس وتحليــل وتقييــم أنشــطة 

المكتب ومراجعتها دوريًّا، والعمل عى تطويرها.

5-2-9 إعداد تقرير سنوي عن أنشطة مكتب التشغيل الخاص يتضمن من بين عدة أمور ما يلي:

5-2-9-١ عدد طالبي العمل المسجلين خال السنة في المكتب.

5-2-9-2 عدد الوظائف الشاغرة أو المعلن عنها، وأنواعها والقطاعات التي تتضمن تلك الوظائف.

ــم  ــن ت ــال الذي ــي للعم ــوع االجتماع ــياتهم والن ــب وجنس ــن واألجان ــال العراقيي ــدد العم 5-2-9-2 ع

تشغيلهم عبر المكتب، وأنواع الوظائف التي تم شغلها والقطاعات.

5-2-9-3 عــدد العمــال العراقييــن واألجانــب وجنســياتهم والنــوع االجتماعــي للعمــال الذيــن تــم انتهــاء 

أو إنهاء عاقة عملهم ِمن ِقَبل صاحب العمل المتعامل مع المكتب وأسباب اإلنهاء.

6- الشفافية 

تنتهــج مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين مــن تلــك المكاتــب مبــدأ الشــفافية فــي 

جميع األنشطة والعمليات المتعلقة بالتشغيل والعمل، ويتمثل ذلك بجملة من اإلجراءات منها:

6-١ تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين مــن تلــك المكاتــب بعــدم تشــغيل 

العمال األجانب إال بعد الحصول عى إجازة العمل.

6-2 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة بإعــام دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي فــي وزارة العمــل والشــؤون 

ــرة  ــل الدائ ــن ِقَب ــا ِم ــم طلبه ــي يت ــات الت ــم المعلوم ــة، وتقدي ــورة دوري ــب بص ــطة المكت ــة بأنش االجتماعي

المذكورة بخصوص عمل المكتب وأنشطته.

ــل  ــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل بإعــام العامــل بشــروط وظــروف العمــل قب ــزم مكات 6-3 تلت

ــك المعلومــات مــن بيــن عــدة أمــور وصــف العمــل واألجــر  ــرام عقــد العمــل، وتتضمــن تل التشــغيل وإب

ــة والخاصــة واالســتراحة األســبوعية والتزامــات العامــل وصاحــب  وســاعات العمــل واإلجــازات االعتيادي

العمل تجاه كّل منهما واآلخر، والمخاطر المهنية في العمل.
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6-4 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل بإعــام العامل بحقوقــه والتزاماتــه القانونيــة الواردة 

ــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي أو أي قوانيــن أخــرى ذات عاقــة والتعليمــات  ــون العمــل وقان فــي قان

واألنظمة الصادرة بموجب تلك القوانين. 

ــف الشــاغرة إىل  ــة بالوظائ ــع المعلومــات المتصل ــم جمي ــزم أصحــاب العمــل المســتفيدون بتقدي 6-5 يلت

مكاتــب التشــغيل الخاصــة، قبــل اإلعــان عنهــا، بمــا فــي ذلــك المســؤوليات والمهــام واألجــور وشــروط 

العمل وترتيبات السفر واإلقامة وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

7- إحترام خصوصية العمال وسرية المعلومات

تلتزم مكاتب التشغيل الخاصة وأصحاب العمل المستفيدين بـ :

7-١ احتــرام خصوصيــة العمــال وآرائهــم ومعتقداتهــم السياســية وخلفياتهــم الثقافيــة وانتماءاتهــم الدينيــة 

وأوضاعهم االجتماعية في التشغيل والعمل.

7-2 عــدم اللجــوء إىل إطــاق أو اســتخدام أســماء مســتعارة أو محليــة عــى العمــال األجانــب أو المحلييــن 

بدالً عن أسمائهم الصريحة المثبتة في الوثائق الرسمية.

7-3 الحفــاظ عــى ســرية المعلومــات الخاصــة بالعمــال والمقدمــة إىل مكاتــب التشــغيل وأصحــاب العمل، 

وعــدم إفشــائها أو تداولهــا أو نقلهــا إىل الغيــر، باســتثناء المعلومــات التــي يتــم طلبهــا رســميًّا ِمــن ِقَبــل 

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة والجهــات األمنيــة الحكوميــة المتعلقــة منهــا باإلجــراءات الروتينيــة أو 

ألغراض اإلقامة.

8- التعاون والتنسيق

8-١ تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين منهــا بالتعــاون الكامــل مــع دائــرة 

ــن  ــة ع ــات كامل ــا بمعلوم ــة وتزويده ــؤون االجتماعي ــل والش ــي وزارة العم ــي ف ــب المهن ــل والتدري العم

عمليــات التشــغيل أو إنهــاء الخدمــة والتعــاون مــع لجــان تفتيــش العمــل، وتســهيل مهمتهــا، وتزويدهــا 

ــل مفتشــي العمــل والضمــان االجتماعــي فيمــا يتعلــق بإجــراءات  بالمعلومــات التــي يتــم طلبهــا ِمــن ِقَب

التشغيل وشروط وظروف العمل.

8-2 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدون منهــا بالتعــاون الكامــل مــع الجهــاز 

ــن  ــغيل والمه ــات التش ــن عملي ــة ع ــات كامل ــا بمعلوم ــط وتزويده ــي وزارة التخطي ــاء ف ــزي لإلحص المرك

الشــاغرة، والمطلوبــة فــي ســوق العمــل لغــرض إدراج تلــك المعلومــات فــي التقاريــر اإلحصائيــة الصــادرة 

عن وزارة التخطيط.

8-3 لمكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين منهــا التعــاون والتنســيق مــع منظمــات 

العمــال أو منظمــات أصحــاب العمــل، أو منظمــات المجتمــع المدنــي المختصــة فــي كل مــا يتعلــق بقضايا 

ــة وظــروف  ــر عمــل المكاتــب وتأميــن سياســات تشــغيل عادل التشــغيل والعمــل؛ للمســاهمة فــي تطوي

عمل الئقة لجميع العمال دونما أّي تمييز. 

8-4 لمكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين منهــا التعــاون والتنســيق مــع الجامعــات 

ــراق  ــي الع ــة لغــرض إجــراء الدراســات والبحــوث الخاصــة بالتشــغيل والعمــل ف ــز البحــوث الوطني ومراك

لغرض تحقيق أهداف هذه المدونة. 
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9- اإلعالنات الخاصة بفرص العمل 

ــا وشــاماً للمعلومــات األساســية للعمــل المطلــوب  ــا وصريحً 9-١ يجــب أن يكــون محتــوى اإلعــان واضحً

إشــغاله مثــاً، نــوع العمــل المعلـَـن عنــه، عــدد الشــواغر، وعــدد العمــال المطلوبيــن لشــغل تلــك األعمــال، 

المهارات المطلوبة، األجور، مدة التعاقد. 

9-2 يجــب أالَّ يحتــوي اإلعــان عــى أّي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو اإلســاءة بــأّي شــكل مــن األشــكال 

تجاه العمال الراغبين بالتقديم، والتي قد تقف عائًقا أمام تقديمهم أو قبولهم لشغل تلك األعمال.

9-3 يجــب أالَّ تنطــوي إعانــات فــرص العمــل عــى أي معلومــات احتياليــة أو مضللــة للعمــال المتقدميــن 

لشغل فرص العمل الشاغرة، وأالَّ تكون فرص العمل المعلَن عنها وهمية أو غير متوفرة.

ــم  ــاء تقدي ــوالت لق ــور أو أي عم ــف أو أج ــتيفاء أي ُكلَ ــدم اس ــة إىل ع ــان بصراح ــير اإلع ــب أن يش 9-4 يج

العمال عى األعمال المعلَن عنها أو إشغال تلك األعمال الحًقا.

9-5 يجــب أن يتضمــن اإلعــان اســم المكتــب ورقــم الترخيــص فــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 

والعنوان ووسائل االتصال الرسمية الخاصة بالمكتب.

9-6 يجب أن يتم نشر اإلعان عى نطاق واسع في مختلف الوسائل الصحفية واإلعامية الممكنة.

١٠- رسوم التشغيل والتكاليف ذات الصلة

يجــب أالَّ يقــوم مكتــب التشــغيل الخــاص أو أصحــاب العمــل المتعاملــون مــع تلــك المكاتــب أو أي طــرف 

ثالــث، ذو صلــة، بتحصيــل رســوم أو تكاليــف ماليــة ذات الصلــة بالتشــغيل، مرتبطــة بــه أو ناجمــة عنــه، 

ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، صراحــة أو ضمًنــا بغــّض النظــر عــن نــوع وطريقــة أو توقيــت أو مــكان 

فــرض هــذه الرســوم والتكاليــف أو تحصيلهــا عبــر العمــوالت أو الخصومــات مــن األجــر، وتخفيــض المزايــا 

ــن أو  ــف التأمي ــة أو تكالي ــف الطبي ــن التكالي ــة ع ــة ناجم ــاء مالي ــال أعب ــل العم ــور، أو تحمي ــز األج أو حج

ــف  ــف المعــدات أو تكالي ــه أو تكالي ــب والتوجي ــف التدري ــارات والمؤهــات أو تكالي ــار المه ــف اختب تكالي

السفر واإلقامة أو التكاليف اإلدارية المرتبطة بالتشغيل.

١١- إحترام حقوق العمال في التشغيل والعمل

تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدون منهــا وأي أطــراف ثالثــة متعاملــة مــع 

الطرفين باحترام حقوق العمال في التشغيل والعمل، ويتضمن ذلك من بين عدة أمور:

١١-١ عالقات عمل واضحة وصريحة 

ــود  ــم عق ــة بتنظي ــذه المدون ــب التشــغيل وأصحــاب العمــل المشــمولون بأحــكام ه ــزم مكات ١١-١-١ تلت

عمل مكتوبة واضحة وصريحة مع العمال.

ــب  ــي مكت ــاث نســخ؛ نســخة تُحفــظ ف ــب التشــغيل الخــاص بث ــد العمــل مــن مكت ــرّر عق ١١-١-2 يُح

التشغيل ضمن إضبارة العامل، ونسخة لدى صاحب العمل، ونسخة للعامل.

١١-١-3 يلتــزم مكتــب التشــغيل الخــاص بتزويــد دائــرة العمــل والتدريــب المهنــي بنســخة ضوئيــة مــن 

عقد العمل الُمْبرَم بين المكتب وصاحب العمل والعامل.

١١-١-4 لدائــرة العمــل والتدريــب المهنــي تزويــد مكاتــب التشــغيل الخاصــة بنمــوذج عقــد عمــل 

استرشادي لغرض صياغة العقود.
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١١-١-5 إن قانــون العمــل النافــذ هــو المرجــع األســاس فــي صياغــة عقــود العمــل، وال يُعتــد بــأي اتفاقــات 

أو أحــكام تتعــارض مــع أحــكام قانــون العمــل النافــذ، وال ينطبــق مبــدأ »العقــد شــريعة المتعاقديــن« 

ــا أعــى وأفضــل للعمــال  عــى عاقــات العمــل مــا لــم توفــر تلــك العقــود واالتفاقــات شــروًطا وظروًف

مما تنص عليه أحكام قانون العمل النافذ واتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها قانونًا.

١١-١-6 ال يجــوز أن يتضمــن عقــد العمــل أي مخالفــات لقانــون العمــل النافــذ، وإن أّي نــص فــي العقــد 

يخالف أحكام قانون العمل يُعد باطاً والغًيا.

ــى للحقــوق الممنوحــة للعمــال،  ــون العمــل الحــد األدن ــواردة فــي قان ــة ال ١١-١-7 تعــد األحــكام القانوني

ــر  ــت توّف ــرى إن كان ــن أخ ــات أو قواني ــَدت، أو أي تعليم ــة، إن ُوِج ــل الجماعي ــات العم ــد اتفاقي وتعتم

مميزات وحمايات أعى للعمال.

١١-١-8 يُحــرّر عقــد العمــل باللغــة العربيــة، وتُعتمــد اللغــة الكرديــة واللغــات األجنبيــة األخــرى إىل جانــب 

اللغــة العربيــة فــي تحريــر العقــد بالنســبة للعمــال مــن القوميــة الكرديــة أو اللغــات األجنبيــة بالنســبة 

للعمال األجانب من مختلف الجنسيات؛ كّل بحسب الحال.

١١-١-9 يجب أن يتضمن عقد العمل المكتوب من بين عدة أمور ما يلي:

١١-١-9-١ اسم مكتب التشغيل الخاص، وعنوانه، ووسائل االتصال.  

١١-١-9-2 اسم صاحب العمل، ونوع المشروع، وعنوانه، ووسائل االتصال.  

١١-١-9-3 اسم العامل، وتاريخ مياده، ومؤهله، ومهنته، ومحل إقامته، وجنسيته، ووسائل االتصال.  

١١-١-9-4 توصيف طبيعة ونوع ومكان العمل.  

١١-١-9-5 تاريخ إبرام عقد العمل وتاريخ انتهائه إن كان محدد المدة.  

١١-١-9-6 البنود الخاصة بترتيبات السفر من وإىل البلد األم بالنسبة للعمال األجانب.  

ــع  ــع إىل موق ــة أو التجم ــع اإلقام ــن موق ــال م ــل للعم ــات النق ــة بترتيب ــود الخاص ١١-١-9-7 البن  

العمل وبالعكس.

١١-١-9-8 األجر وطريقة تسديده للعامل وطريقة احتساب التعويضات عن العمل اإلضافي.  

١١-١-9-9 ساعات العمل وطريقة تقسيمها وساعات االستراحة اليومية واألسبوعية.  

١١-١-9-١٠ اإلجازات االعتيادية والمرضية والخاصة.  

١١-١-9-١١ الحقوق وااللتزامات الخاصة بكل طرف من أطراف عقد العمل.  

١١-١-9-١2 تجديد وانتهاء عقد العمل.  

١١-2-9-١3 آليات حل النزاعات بين أطراف العقد.  

١١-2-9-١4 التعويضــات الخاصــة باألمــراض واإلصابــات المهنيــة والعنايــة الطبيــة فــي الحــاالت   

الطارئة.

١١-2 حظر اإلتجار بالبشر

يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة أو أصحــاب العمــل أو أي طــرف ثالــث متعامــل معهــا مــن القيــام 

بــأي أعمــال تنطــوي عــى اتجــار بالبشــر بكافــة صــوره، وعــى وجــه الخصــوص إخضــاع األشــخاص 

واستغالهم بأّي شكل من أشكال العمل الجبري.
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١١-3 حظر العمل الجبري بكافة أشكاله  

يحظر عى مكاتب التشغيل الخاصة أو أصحاب العمل أو أّي طرف ثالث متعامل معها من:

١١-3-١ إرغــام العمــال عــى تأديــة أي أعمــال أو خدمــات قســرًا تحــت التهديــد بــأّي عقوبــة؛ ولــم يتطــّوع 

العامل ألداء ذلك بمحض إرادته.

ــأي  ١١-3-2 فــرض أي قيــود إداريــة أو ماليــة عــى العامــل تصــادر حريتــه، أو تؤثــر عــى تلــك الحريــة ب

شكل من األشكال، في الدخول في عاقة عمل أو إنهائها بحرية وبإرادته التامة.

١١-3-3 ســحب وحجــز الوثائــق الشــخصية والمستمســكات الخاصــة بالعامــل واســتخدام ذلــك كوســيلة 

للتأثير عى وضع العامل في التشغيل والعمل.

١١-3-4 العمل بالرق والمديونية.

١١-3-5 العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية.

١١-3-6 حجز العمال أو تقييد تحركاتهم أو عزلهم عن المجتمع.

ــر عــى وضــع العامــل فــي التشــغيل  ــيًّا؛ بهــدف التأثي ــيًّا أو جزئ ١١-3-7 حجــب األجــور أو حجزهــا كل

والعمل.

١١-3-8  تشغيل العمال في أعمال إضافية خارج السياقات والضوابط التي يحّددها قانون العمل النافذ.

١١-3-9 إرغام العمال عى تأدية أي أعمال غير مشروعة وغير قانونية.

١١-4 حظر التمييز في التشغيل والعمل بكافة أشكاله 

ــق، أو اســتبعاد، أو  ــأي تفري ــام ب ١١-4-١ يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل القي

ــارات أو  ــن والمه ــل معي ــغل عم ــة لش ــات الازم ــة بالمؤه ــر ذات صل ــس غي ــى أس ــوم ع ــل يق تفضي

القــدرات البدنيــة والذهنيــة للعامــل، ويكــون مــن شــأن ذلــك التمييــز إبطــال أو إضعــاف تطبيــق تكافــؤ 

الفــرص أو المعاملــة فــي التشــغيل والعمــل، ويشــمل ذلــك مــن بيــن عــدة أمــور التمييــز القائــم عــى 

أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي والمعتقد أو األصول أو القومية. 

١١-4-2 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل القيــام بــأّي تمييــز اســتبعاد أو تفضيــل 

ــع  ــة، أو الوض ــك ذوو اإلعاق ــن ذل ــي، وبضم ــع الصح ــر أو الوض ــية أو العم ــاس الجنس ــى أس ــوم ع يق

االقتصــادي أو الوضــع االجتماعــي أو االنتمــاء والنشــاط النقابــي، ويكــون مــن أثــره إبطــال أو إضعــاف 

تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في التشغيل والعمل.

١١-4-3 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل رهــن تشــغيل العامل بشــرط انضمامه 

إىل النقابة أو التخلي عن عضويته فيها.

١١-5 حظر العنف والتحرش 

١١-5-١ يُحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل وأي أطــراف أخــرى ذات صلــة اللجــوء 

إىل العنف بكافة أشكاله ضد العمال وألّي سبب من األسباب.

١١-5-2 يُحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل وأي أطــراف أخــرى ذات صلــة التنمــر 
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ضد العمال وألي سبب من األسباب. 

١١-5-3 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل وأي أطــراف أخــرى ذات صلــة التحرش 

بــأّي شــكل مــن األشــكال فــي التشــغيل والعمــل أو خــارج ذلــك، أو رهــن تشــغيل العمــال مقابــل تنفيــذ 

أعمال تنطوي عى مثل تلك األفعال.

١١-5-4 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل وأي أطــراف أخــرى ذات صلــة اللجــوء 

إىل أي سلوك يؤدي إىل نشوء بيئة ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه إليه ذلك السلوك.

١١-6 حظر تشغيل األطفال ومكافحة أسوء أشكال عمالة األحداث

١١-6-١ يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل تشــغيل أي شــخص لــم يبلــغ الســن 

القانوني للعمل في العراق والمحدد بخمسة عشر عاًما.

١١-6-2 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل بتشــغيل العمــال األحــداث ممــن هــم للفئــة 

ــون  ــواردة فــي قان ــط المحــّددة بتشــغيل األحــداث ال ــا وفــق الضواب ــة المحــددة بيــن 15-18 عاًم العمري

العمل.

١١-6-3 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل أو أي طــرف ثالــث اســتخدام األحــداث 

في أي أنشطة أو أعمال غير قانونية وغير مشروعة.

١١-6-4 يحظــر عــى مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل أو أي طــرف ثالــث تشــغيل األحــداث 

فــي أي أعمــال قــد تضــر طبيعتهــا أو ظروفهــا بصحــة العمــال األحــداث أو ســامتهم أو ســلوكهم 

وأخاقهم.

١١-7 تمكين العمال من التمتع بإستحقاقاتهم القانونية

يلتــزم أصحــاب العمــل ومكاتــب التشــغيل الخاصــة بضمــان تمتــع العمــال باســتحقاقاتهم القانونيــة كافــة 

من بينها:

١١-7-١ حق وحرية إبرام أو إنهاء عاقة العمل، والدخول في عاقة عمل أخرى مع صاحب عمل آخر.

ــودة إىل  ــذ والع ــل الناف ــون العم ــكام قان ــق أح ــل وف ــة العم ــاء عاق ــب بإنه ــال األجان ــق العم ١١-7-2 ح

بلدانهم بإرادتهم.

١١-7-3 حق العامل في استام األجر بما ال يقل عن الحد األدنى لألجر الُمَقرَّر قانونًا في العراق.

١١-7-4 حــق العامــل بالتمتــع باإلجــازات الســنوية الُمقــرَّة فــي قانــون العمــل، وتُضــاف أيــام الســفر عــى 

ــي المحافظــات  ــن ف ــام بالنســبة للعمــال مــن المقيمي ــة بأجــر ت ــام اإلضافي ــك اإلجــازة، وتكــون األي تل

األخــرى غيــر المحافظــة التــي يــؤدى فيهــا العمــل، وذات الحــال بالنســبة للعمــال األجانــب عنــد ســفرهم 

إىل بلدانهم للتمتع باإلجازة السنوية.

ــا إليهــا  ١١-7-5 حــق العامــل بالتمتــع باإلجــازات الخاصــة والمرضيــة المقــرَّة فــي قانــون العمــل مضاًف

إجازة الوضع والحمل بالنسبة للنساء العامات وبأجر تام. 

١١-7-6 حــق العامــل بالعمــل لســاعات محــددة ومعروفــة ووفــق مــا ينــص عليــه قانــون العمــل، عــى أن 

ــون  ــه قان ــص علي ــا ين ــق م ــل وف ــات العم ــع قطاع ــي جمي ــال ف ــة للعم ــل اليومي ــاعات العم ــدد س تح
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العمــل والتعليمــات الصــادرة بموجبــه، بضمنهــا تحديــد ســاعات العمــل اليوميــة فــي قطــاع الزراعــة بـــ 

)7( سبع ساعات كحد أقصى، وأيام العمل األسبوعية بـ )6( ستة أيام بالحد األقصى.

١١-7-7 حق العامل بالتمتع باالستراحة اليومية واستراحة نهاية األسبوع بأجر تام.

١١-7-8 توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، والتقيد باشتراطات السامة المهنية.

ــق  ــة واإلضــراب وف ــي والمفاوضــة الجماعي ــاء والنشــاط النقاب ــي االنتم ــة العمــال ف ١١-7-9 حــق وحري

أحــكام قانــون العمــل، مــع إلــزام مكاتــب التشــغيل الخاصــة بعــدم إتاحــة العمــال الباحثيــن عــن عمــل أو 

غيرهــم إىل أصحــاب العمــل الذيــن تشــهد مشــاريع عملهــم إضرابًــا للعمــال؛ بغــرض اســتبدال أولئــك 

العمال المضربين. 

ــع  ــل ودف ــمول العام ــؤولية بش ــل المس ــب العم ــل صاح ــي، وتحّم ــان االجتماع ــع بالضم ١١-7-١٠ التمت

ــا، وأن يقــوم العامــل بتســديد االشــتراك الخــاص بــه وفــق مــا  نســبة المســاهمة المترتبــة عليــه قانونً

ينص عليه قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال النافذ.

١2- تأمين المعيشة والسكن الالئق 

١2-١ تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة أو أصحــاب العمــل كّل بحســب الحــال ومســؤوليته بتأميــن الســكن 

والمعيشــة الائقــة للعمــال الذيــن يتطلــب تشــغيلهم أو عملهــم اإلقامــة خــارج المحافظــة أو البلــد محــل 

إقامتهــم األصلــي أو الدائــم، ويشــمل ذلــك مــن بيــن عــدة فئــات العمــال النازحــون والعمــال األجانــب إن 

لم يكن لديهم محل خاص بهم للسكن واإلقامة.  

١2-2 يجــب أالَّ ينطــوي توفيــر المعيشــة والســكن عــى أّي مســاس بــأّي مــن حقــوق العمــال الــواردة فــي 

تشريعات العمل النافذة وبنود هذه المدونة.

ــن  ــال المقيمي ــر العم ــى أَُس ــرش ع ــف والتح ــري والعن ــل الجب ــع العم ــة بمن ــكام الخاص ــري األح ١2-3 تس

معهم ممن تنطبق عليم الفقرة )12-1( من هذه المادة.

١3- حق الوصول اىل الخدمات القانونية و الصحية واإلجتماعية 

ــة  ــات القانوني ــال إىل الخدم ــول العم ــان وص ــل بضم ــاب العم ــة وأصح ــغيل الخاص ــب التش ــزم مكات تلت

والصحية واالجتماعية، منها:

١3-١ توفيــر الخدمــات القانونيــة للعمــال ِمــن ِقَبــل مكاتــب التشــغيل الخاصــة لجميــع العمــال مــن مرحلــة 

التقديــم عــى العمــل مــروًرا بمرحلــة إبــرام عاقــة العمــل وممارســته فعلــيًّا وانتهــاًء بمرحلــة انتهــاء أو إنهــاء 

عاقة العمل.

١3-2 إشعار العامل خطيًّا وبلُغته األم بجميع حقوقه الُمقرَّة قانونًا والتزاماته قبل التعاقد معه.

١3-3 إعــام العامــل بالقنــوات القانونيــة لتقديــم الشــكاوى وعــى وجــه الخصــوص تفتيــش العمــل وقضــاء 

ــة ودون اتخــاذ أي إجــراءات عقابيــة بحقــه نتيجــة لســلوك  ــك بحري ــه مــن الوصــول إىل ذل العمــل وتمكين

الطرق القانونية للدفاع عن حقه.

١3-4 إعــام العامــل بالخدمــات والضمانــات االجتماعيــة التــي يوفرهــا قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي 

للعمال والقوانين األخرى، وتمكين العمال من التمتع بتلك الخدمات.
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١3-5 إجــراء الفحوصــات الطبيــة األوليــة ِمــن ِقَبــل مكاتــب التشــغيل الخاصــة قبــل التشــغيل، وأالَّ يتحمــل 

العامل أو أي من ذويه تكاليف أّي من تلك الفحوصات.

١3-6 إجــراء الفحوصــات الطبيــة األوليــة والدوريــة للعامــل ِمــن ِقَبــل صاحــب العمــل وأالَّ يتحمــل العامــل أو 

أّي من ذويه تكاليف أّي من تلك الفحوصات.

١3-7 يتــم حفــظ نســخ مــن الفحوصــات الطبيــة األوليــة والدوريــة للعامــل فــي ملفــه الخــاص فــي مكتــب 

ــل  التشــغيل الخــاص، ولــدى صاحــب العمــل، وتكــون تلــك الوثائــق خاضعــة للرقابــة والتفتيــش ِمــن ِقَب

تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

ــن  ــة التشــغيل للعمــال الذي ــن الضمــان الصحــي فــي مرحل ــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة بتأمي ١3-8 تلت

يتطلــب تشــغيلهم أو عملهــم اإلقامــة خــارج المحافظــة أو البلــد محــل إقامتهــم األصلــي أو الدائــم، وعــى 

وجه الخصوص العمال النازحون والعمال األجانب.

١4- آليات إستالم الشكاوى وحل النزاعات 

ــل  ــروف العم ــروط وظ ــة ش ــة لمتابع ــاء آلي ــا بإنش ــة منه ــاص أو مجموع ــغيل الخ ــب التش ــزم مكت ١4-١ يلت

وتلقي شكاوى العمال سواء في مرحلة التشغيل أو في العمل.

١4-2 يلتــزم مكتــب التشــغيل الخــاص أو مجموعــة منهــا بتوفيــر آليــة اســتام الشــكاوى وإتاحتهــا للعمــال 

الستخدامها مجانًا.

١4-3 تكــون آليــة الشــكاوى واضحــة وســهلة االســتخدام ومتعــددة اللغــات، بحســب لغــات العمــال الذيــن 

يشّغلهم المكتب.

١4-4 تلتزم مكاتب التشغيل الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والتظلمات الواردة بصورة فورية وإيجابية.

١4-5 تلتزم مكاتب التشغيل الخاصة بالحفاظ عى سرية الشكوى والشخص المتقّدم بها.

١4-6 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة بتدريــب العمــال عــى آليــة اســتخدام آليــات الشــكاوى ومتابعــة 

وتقييم تلك اآللية.

١4-7 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة بإعــام تفتيــش العمــل بــأي شــكاوى تنطوي عــى مخالفــات صريحة 

لقانــون العمــل والتــي ال يمكــن حلّهــا عبــر إرشــاد وتوجيــه صاحــب العمــل، وخصوًصــا إذا كانــت الشــكاوى 

متعلقــة بمخالفــات تتعلــق باالتجــار بالبشــر أو العمــل الجبــري أو التمييــز أو العنــف أو التحــرش أو ســاعات 

العمل واألجور والسامة والصحة المهنية.

١4-8 تلتــزم مكاتــب التشــغيل الخاصــة بإعــام العمــال وتمكينهــم مــن اســتخدام آليــات حــّل المنازعــات 

المقرَّة قانونًا والمعتمدة ِمن ِقَبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

 أحكام ختامية

١5-١ تدخل هذه المدونة حّيز النفاذ بتاريخ   8 / 12 / 2022م.

ــة اتخــاذ اإلجــراءات  ــي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــي ف ــب المهن ــرة العمــل والتدري ــوىل دائ ١5-2 تت

الازمة لمتابعة تنفيذ بنود هذه المدونة، ووضعها محل تنفيذ.
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١5-3 لمكاتــب التشــغيل الخاصــة تقديــم الماحظــات أو المقترحــات بخصــوص التشــريعات والتعليمــات 

واإلجراءات اإلدارية الخاصة بتنظيم عمل تلك المكاتب إىل دائرة العمل والتدريب المهني.

١5-4 يتــم االحتــكام ِمــن ِقَبــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة إىل أحــكام قانــون العمــل وقانــون التقاعــد 

والضمــان االجتماعــي للعمــال النافذيــن والقوانيــن الوطنيــة النافــذة ذات الصلــة فــي وضــع المدونــة محــل 

تنفيــذ ومعالجــة المخالفــات المتعلقــة بتطبيــق بنــود هــذه المدونــة وفــق ذلــك، مــع عــدم اإلخــال بحقــوق 

العمــال فــي اللجــوء إىل القضــاء للتظلــم حــول أي مخالفــات بحقهــم ســواء كانــت متضمنــة فــي قانــون 

العمــل أو قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي أو فــي أي قوانيــن أخــرى كقانــون مكافحــة االتجــار بالبشــر 

وقانون العقوبات العراقي النافذ، أو غيرها من قوانين وتعليمات ذات صلة.

١5-5 لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، بالتشــاور مــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل، 

توســيع نطــاق هــذه المدونــة لتشــمل جميــع مكاتــب التشــغيل الخاصــة وأصحــاب العمــل المســتفيدين 

ــا عــى دخــول هــذه  ــة العــراق بعــد مــرور 90 يوًم مــن تلــك المكاتــب فــي جميــع القطاعــات فــي جمهوري

المدونة حيز النفاذ.  

ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ــل وزارة العم ــن ِقَب ــة ِم ــة الدوري ــة إىل المراجع ــذه المدون ــود ه ــع بن ١5-6 تخض

ومكاتب التشغيل الخاصة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل.

١5-7 إن أّي تعديــل للمدونــة أو ألّي بنــد مــن بنودهــا يتــم وفــق عمليــة تشــاور ألطــراف الحــوار االجتماعــي، 

إضافة إىل ممثلين عن مكاتب التشغيل الخاصة. 

ــذه  ــكام ه ــذ أح ــهيل تنفي ــادية لتس ــة استرش ــدار أدل ــة بإص ــؤون االجتماعي ــل والش ــوم وزارة العم ١5-8 تق

المدونة؛ بما يحّقق أهدافها في الوصول إىل التشغيل العادل. 



17 مدونة قواعد السلوك من أجل التشغيل العادل في جمهورية العراق

ملحق ١ : وثيقة إعالن التعاون في تنفيذ مدونة قواعد السلوك من أجل التشغيل العادل في 

جمهورية العراق

لمــا للتعــاون بيــن وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعيــة ومكاتــب التشــغيل الخاصــة مــن أهميــة خاصــة فــي 

ــص  ــا تن ــق م ــراق، وف ــتان الع ــم كوردس ــا إقلي ــراق ، بضمنه ــي الع ــادل ف ــغيل  الع ــد التش ــم قواع تنظي

تشــريعات العمــل النافــذة وإتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصلــة ، وعــى وجــه الخصــوص إتفاقية 

العمــل الدوليــة رقــم 188 لســنة 1997 بشــأن وكاالت اإلســتخدام الخاصــة ، ولمــا كانــت هــذه المدونــة هــي 

ــا  ــاه التزامن ــن نحــن الموقعــون أدن ــز الحقــوق فــي التشــغيل والعمــل ، نعل أحــد األدوات الراميــة اىل تعزي

ــة  ــي فــي وزارة العمــل والشــؤون اإلجتماعي ــب المهن ــرة العمــل والتدري ــام مــن أجــل  التعــاون مــع دائ الت

ــزام  ــذ واإللت ــة محــل تنفي ومنظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل مــن أجــل وضــع هــذه المدون

بالمبادئ واألحكام الواردة فيها والعمل بموجبها.

تاريخ التوقيع التوقيع المحافظة الصفة أسم الشخص المخول أسم الشركة ت

2023/1/30 بغداد المدير المفوض إسراء بشير علي  بلد الرؤيا إلستقدام وتشغيل األيدي

العاملة األجنبية

1

2023/1/30 بغداد المدير المفوض محمد كاظم عواد  أضواء التجديد إلستقدام األيدي

العاملة األجنبية

2

2023/1/30 بغداد المدير المفوض حافظ صادق إسماعيل  األضواء إلستقدام وتشغيل االيدي

العاملة األجنبية

3

2023/1/30 بغداد المدير المفوض ليث عبد الستار  أمواج البحر إلستقدام وتشغيل

االيدي العاملة االجنبية

4

2023/1/30 بغداد المدير المفوض فاضل غيث ساجت  ألق البيارق العراقية إلستقدام

وتشغيل االيدي العاملة االجنبية

5

2023/1/31 كرباء المدير المفوض حيدر زكريا توفيق  ها إلستقدام وتشغيل االيدي

العاملة االجنبية

6

2023/1/31 بغداد مساهم محمود كاظم جعاز  زها المستقبل إلستقدام وتشغيل

االيدي العاملة االجنبية

7

2023/ 2/1 بغداد المدير المفوض سيف عماد الدين سليم  اللؤلؤة النادرة لشغيل وإستقدام

االيدي العاملة االجنبية

8

2023/2/1 بغداد مخولة الشركة لين غانم إبراهيم  أضواء البتراء إلستقدام وتشغيل

االيدي العاملة االجنبية

9

2023/2/1 بغداد وكيلة الشركة آمال بريسم هادي  المسرة إلستقدام وتشغيل االيدي

العاملة االجنبية

10

2023/2/1 النجف مخولة الشركة إيناس شاكر مصعب  قصر الياسمين لتشغيل االيدي

العاملة االجنبية

11

2023/1/29 دلبر صالح احمد مديرة  مفوض اربيل WHA 12

2023/1/30 Shull حسام علي عبد الكريم مدير مفوض اربيل 13

2023/1/29 تان محمد شاهين مديرة مفوض اربيل 14 اربيل مان باور

2023/1/30 سامان شوان جال مدير مفوض اربيل سوزم 15

2023/1/29 بارك سوران عمر عثمان مدير مفوض اربيل 16

2023/1/29 هیڤەر سمير صبحي علي ممثل الشركة اربيل 17
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تاريخ التوقيع التوقيع المحافظة الصفة أسم الشخص المخول أسم الشركة ت

2023/1/29 سلمان حمەخان دارا مدير مفوض اربيل گلوان 18

2023/1/30 شایانی ماڵ شەیما صباح سليمان مديرة الشركة اربيل 19

2023/1/29 أربيل مدير الشركة 20 نەورەد ألستقدام األيادي العاملة نوژەن ازاد مصطفى

2023/1/30  مديرة الموارد اربيل

 البشرية

Mselect 21 شايان سار كال

2023/1/30 ئاریان شیرزاد محممد مدير مفوض اربيل House care 22

2023/1/29 مسعود عثمان حمەکریم مدير مفوض اربيل ئیوارە 23




