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vivi

تمهيد

فــي  مشــروعها  مكتــب  الدوليــة  العمــل  منّظمــة  افتتحــت 
قطــر فــي أبريــل 2018 بغيــة دعــم تنفيــذ برنامــج شــامل حــول 
التعــاون  برنامــج  يعكــس  العمــال   وحقــوق  العمــل  ظــروف 
الفّنــي االلتــزام المشــترك بيــن حكومــة قطــر ومنّظمــة العمــل 
الدوليــة بالتعــاون لضمــان االمتثــال الّتفاقيــات العمــل الدوليــة 
والحقــوق  األساســية  المبــادئ  وتحقيــق  عليهــا  الُمصــاَدق 
ــرة  ــة خــالل الفت ــة قطــر بطريقــٍة تدريجي فــي العمــل ضمــن دول

و2020    2018 العاَمْيــن  بيــن  الممتــّدة 

أجــرت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة 
ومنّظمــة العمــل الدوليــة سلســلة مــن الدراســات والمراجعــات 
المبتكــرة للممارســات الجّيــدة الدوليــة فــي ســبيل دعــم اعتمــاد 

القوانيــن والسياســات واألنظمــة وتعزيزهــا  التقــى مســؤولو 
المســتقّلون  والباحثــون  الدوليــة  العمــل  ومنّظمــة  الــوزارة 
البيانــات  علــى  االّطــالع  لهــم  وُأتيــَح  المعنّيــة  الجهــات  مــع 
ــة ُتناِســب  ــات تفصيلي ــة بهــدف رفــع توصي والمعلومــات األّولي
فــي  ومناقشــتها  التقاريــر  تقديــم  وتــّم  قطــر   فــي  الســياق 
ضمــن  عديــدة  مقترحــات  ُأدِرَجــت  كمــا  مختلفــة،  اجتماعــات 

خطــط وأنشــطة برنامــج التعــاون الفّنــي  

ــا حــول عمــل  ــر عمًق ــم نظــرة أكث ــى تقدي ــر إل يهــدف هــذا التقري
إدارة تفتيــش العمــل فــي قطــر علًمــا أّنــه ســاهَم فــي تحفيــز 
التفكيــر المشــترك علــى المســتوى الوطنــي حول التقــّدم الالزم 

لتحســين كفــاءة خدمــات تفتيــش العمــل وجودتهــا وأثرهــا 

محّمد حسن العبيدلي
الوكيل المساعد لشؤون العمل      

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية      

هوتان هومايونبور 
مدير مكتب مشروع

منّظمة العمل الدولية، قطر 



vii

شكر وتقدير

أعــّدت هــذا التقريــر ماريــاالورا فينــو مــن مكتــب مشــروع منّظمة 
نونــس  جواكيــم  مــع  بالتعــاون  الدوحــة  فــي  الدوليــة  العمــل 
والســالمة  العمــل  وتفتيــش  العمــل  إدارة  فــرع  مــن  بينتــادو 
والصّحــة المهنيــة فــي منّظمــة العمــل الدوليــة، مــع توجيهــات 
عاّمــة ومســاهمات مــن عبــد العزيــز أبــو جبــرا، مديــر المكتــب 
التنميــة  وزارة  فــي  العمــل  تفتيــش  إدارة  فــي  االســتراتيجي 
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة وماكــس تونــون مــن 

مكتــب مشــروع منّظمــة العمــل الدوليــة فــي الدوحــة  

يوّد الفريق توجيه الشــكر إلى أعضاء المكتب االســتراتيجي في 
إدارة تفتيــش العمــل ويخــّص بالذكــر خولــة الكــواري، باإلضافــة 
إلــى غرايــس مونيــكا حليــم وفالكيــري هانســون مــن فــرع إدارة 

العمــل وتفتيــش العمــل والســالمة والصّحــة المهنيــة، وممّثلــي 
وزارة الصّحــة العاّمــة، وغرفــة تجــارة وصناعــة قطــر، والمجلــس 
العّمالّيــة  واالّتحــادات  للمــال،  قطــر  ومركــز  للقضــاء،  األعلــى 

الدولّيــة، علــى تعاونهــم ومســاهمتهم القّيمــة  

كمــا يــوّد الفريــق التعبيــر عــن امتنانــه لإلســهامات التــي تلّقاهــا 
مــن جــون شــتاينهارت  

يتحّمــل المؤّلفــون حصــًرا مســؤولية المعلومــات واآلراء الــواردة 
فــي هــذا التقريــر وال يشــّكل النشــر موافقــًة مــن منّظمــة العمل 
والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  مــن  أو  الدوليــة 

االجتماعيــة علــى مــا ورد 



مقدمــة

قامــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ومنّظمــة العمــل الدوليــة بمراجعــة الوضــع الحالــي والتقــّدم الــذي مــا زال 
يجــب إحــرازه لتعزيــز فعاليــة خدمــات تفتيــش العمــل وجودتهــا وأثرهــا  ويشــّكل تقييــم نظــام تفتيــش العمــل مراجعــة موّحــدة المعاييــر 
ــا أّن التقييمــات الخاصــة بـــ25 دولــة ُمتاحــة لمــن يريــد االطــالع عليهــا علــى  أجرتهــا منّظمــة العمــل الدوليــة علــى نطــاق واســع، علًم

الموقــع اإللكترونــي لمنّظمــة العمــل الدوليــة 

ــّدة مــن  ــرة الممت ــة، خــالل الفت ــة قطــر ومنّظمــة العمــل الدولي ــي بيــن دول وقــد ُأجــري هــذا التقييــم كجــزء مــن برنامــج التعــاون الفّن
ــى االجتماعــات  ــر والسياســات، وإل ــة للتقاري ــى مراجعــة مكتبي ــر إل أواخــر العــام 2018 حتــى منتصــف العــام 2019  ويســتند هــذا التقري
مــع األطــراف المعنيــة خــالل الزيــارات الثــالث إلــى قطــر التــي قــام بهــا خبــراء كبــار فــي مجــال تفتيــش العمــل مــن مقــّر منّظمــة العمــل 
الدوليــة، والتواصــل المســتمّر مــع المســؤولين فــي وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة  كذلــك، اســُتخِرَجت بعــض 
ــات  ــات والتوصي ــة بشــأن تطبيــق االتفاقي ــراء منّظمــة العمــل الدولي ــة خب ــى لجن ــر التــي قّدمتهــا الحكومــة إل المعلومــات مــن التقاري

1 )CEACR(

ويتطــّرق التقييــم إلــى أربــع مســائل أساســية: )1( نظــام تفتيــش العمــل، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون: نطــاق تطبيقــه 
وُأُطــره التخطيطيــة؛ )2( وإدارة المــوارد البشــرية؛ )3( وســير أعمــال التفتيــش، مــن مرحلــة التحضيــر للزيــارات إلــى مرحلــة رفــع التقاريــر؛ )4( 
والتعــاون المؤّسســي األوســع نطاًقــا مــع جهــات غيــر وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك التعــاون 

علــى الصعيــد الدولــي 

فــي ضــوء تلــك االســتنتاجات، يقــّدم التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات علــى مســتوى اإلدارات وعلــى المســتوَيْين الــوزاري والوطنــي  
ُيشــار إلــى أنــه بــدأ العمــل علــى تنفيــذ هــذه التوصيــات، وسيســتمّر ذلــك ضمــن إطــار برنامــج التعــاون الفّنــي 

1 اتفاقية تفتيش العمل )االتفاقية رقم 81( هي إحدى اتفاقيات منّظمة العمل الدولية السّت التي صادقت عليها دولة قطر 
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1. نظــام تفتيــش العمــل

ومهامهــا لعمــل  ا تفتيــش  رة  دا إ اختصــاص    1 -1

التنميــة اإلداريــة  لــوزارة  التابعــة  العمــل  بــإدارة تفتيــش  ُتنــاط 
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة مهّمــة مراقبــة تطبيــق قانــون 
العمــل والقوانيــن والقــرارات الوزاريــة األخــرى المكّملــة لــه، بمــا 
فيهــا تلــك المتعّلقــة بالســالمة والصّحــة المهنّيَتْيــن  ويتمّثــل 

دور إدارة تفتيــش العمــل علــى وجهــة التحديــد بمــا يلــي:

مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية؛	  

توجيه أصحاب العمل حول كيفية إزالة المخالفات؛	  

توجيــه اإلنــذارات فــي حــال ارتــكاب مخالفــات ورفــع التقاريــر ت  
إلــى الســلطات المختّصــة الّتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة؛

مراقبــة مســائل الســالمة والصّحــة المهنّيَتْيــن ومتابعتهــا، 	  
بمــا فــي ذلــك تقييــم المخاطــر الناجمــة عــن اســتخدام المواد 

الخطــرة فــي العمــل؛

مراقبة سداد األجور 	  

يمكــن إضافــة وظيفــة 	خــرى محــّددة لنظــام تفتيــش العمل، وهي “تعريف الســلطة المختّصــة بجوانب النقص 
	و التعّســف التــي ال تغطيهــا األحــكام القانونيــة القائمــة بشــكل محــّدد” )المــادة 3.1  )	( مــن االتفاقيــة رقــم 
ــة  ــب القابل ــد الجوان ــي بشــكل منتظــم لتحدي ــم اإلطــار القانون ــى إدارة تفتيــش العمــل تقيي 81(  وينبغــي عل

للتحســين والدعــوة إلــى إجــراء التعديــالت القانونيــة الالزمــة 

لعمــل ا بتفتيــش  لمتعّلقــة  ا السياســة    2 -1

والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  كانــت   ،2019 العــام  حتــى 
واضحــة  سياســة  إلــى  تفتقــر  تــزال  ال  االجتماعيــة  والشــؤون 
المشــاورات  مــن  سلســلة  وبعــد  العمــل   لتفتيــش  ومحــّددة 
الجيــدة  للممارســات  مراجعــة  ذلــك  فــي  بمــا  واالستشــارات، 
الدوليــة، اعُتِمــَدت سياســة تعكــس الــدور المحــوري لتفتيــش 
ــا فــي ســياق  ــة، خصوًص ــذ التشــريعات العمالي العمــل فــي تنفي
برنامــج اإلصــالح القانونــي الــذي يجــري تنفيــذه حالًيــا فــي قطــر 

وتتمثل الجوانب األساســية لهذه السياســة في ما يلي:

كخدمــة ◉  العمــل  لتفتيــش  االســتراتيجي  الــدور  تكريــس 
أساســية؛ حكوميــة 

االســتفادة االســتراتيجية مــن مــوارد إدارة تفتيــش العمــل ◉ 
لجمــع البيانــات، وفًقــا للمؤشــرات المّتفــق عليهــا، وتنفيــذ 

ــة؛ ــات تفتيــش اســتراتيجية قائمــة علــى األدّل عملي

حــول ◉  العمــل  مفّتشــي  علــى  واضحــة  توجيهــات  تعميــم 

ــة  ــات بصــورة فورّي ــل فــرض العقوب اإلجــراءات المناســبة، مث
عنــد رصــد مخالفــات خطيــرة، ومعاييــر اإلنفــاذ المشــتركة 
علــى  قدرتهــم  حــول  والمشــرفين  المفّتشــين  لتوجيــه 

التقديريــة؛ الســلطة  ممارســة 

إدارة ◉  لموظفــي  القــدرات  وتطويــر  للتعّلــم  إطــار  توفيــر   
المناســب؛ التقنــي  الدعــم  وتوفيــر  كمــا  العمــل،  تفتيــش 

ثقــة ◉  لتعزيــز  الالزمــة  والتثقيــف  التوعيــة  حمــالت  إجــراء 
ومشــاركتهم؛ النــاس 

تعزيز الشفافية والُمساءلة في أعمال التفتيش ◉ 

ستشــّكل هــذه السياســة جــزًءا محورًيــا مــن التدريــب األساســي 
الــذي يتلقــاه جميــع مفّتشــي العمــل، وذلــك لضمــان معرفتهــم 
والتزامهــم بأهدافهــا  ويمكــن االطــالع علــى السياســة علــى 

الموقــع اإللكترونــي إلدارة تفتيــش العمــل 

الملّخــص التنفيــذي لتقييــم وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعية/منّظمــة العمــل الدوليــة لنظــام تفتيــش العمــل
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أ( إنشاء مكتب استراتيجي

نتيجــة االســتنتاجات األّوليــة للتقييــم المقــّدم إلــى وزارة التنميــة 
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي أواخــر العــام 2018، 
ُأنشــئ مكتــب اســتراتيجي فــي إدارة تفتيــش العمــل، يتوّلــى 
منتظــم   بشــكل  لالمتثــال  االســتراتيجي  التخطيــط  مهمــة 
ويضــّم هــذا المكتــب موظفيــن متعــّددي االختصاصــات مــن 
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، بمــا فــي 
ذلــك قــادة فــرق وخبــراء مــن إدارة تفتيــش العمــل، ووحــدة 
الســالمة والصّحــة المهنّيَتْيــن، ووحــدة ظــروف العمــل، ووحــدة 
نظــام حمايــة األجــور، وإدارة نظــم المعلومات/اإلحصــاء، وإدارة 

التخطيــط، ومعهــد اإلدارة العامــة 

وتشمل مهام المكتب االستراتيجي:

التقاريــر ◉  ورفــع  ومراقبتهــا  االســتراتيجية  الخطــط  إعــداد 
بشــأنها؛

تعزيــز اســتخدام نظــم المعلومــات ونظــم تحليــل البيانــات ◉ 
لزيــادة مســتوى الكفــاءة واألثــر؛

برامــج ◉  وإعــداد  باســتمرار،  التدريبيــة  االحتياجــات  تقييــم 
وإدارتهــا؛ التدريــب 

إنتــاج المــواد التوجيهيــة واألدوات التقنيــة وإجــراءات العمــل ◉ 
الموّحدة؛

المــواد ◉  وإنتــاج  األنشــطة  إلبــراز  اســتراتيجيات  تطويــر 
ميــة  عال إل ا

وقــد عقــد المكتــب عــّدة اجتماعــات فــي العــام 2019  ففــي 
السياســة  بتطويــر  المكتــب  قــام  العــام،  مــن  األول  النصــف 
-2019 لفتــرة  التدريبيــة  والخطــة  العمــل  بتفتيــش  المتعلقــة 

دراســية  رحــالت  فــي  المكتــب  أعضــاء  كذلــك، شــارك    2020
التابعــة إلدارات  الوحــدات االســتراتيجية  خبــرات  مــن  للتعّلــم 
تفتيــش العمــل فــي هولنــدا والبرتغــال  باإلضافــة إلــى ذلــك، 
اســتراتيجية  خطــة  إعــداد  صــدد  فــي  حالًيــا  المكتــب  فــإّن 

 2020 للعــام  العمــل  تفتيــش  إلجــراءات 

ب( خطة االمتثال االستراتيجية

وسعت هذه الخطة إلى تحقيق األهداف األساسية اآلتية:

رفــع مســتوى االمتثــال، بمــا فــي ذلــك ســداد األجــور فــي ◉ 
ــة؛ ــر ظــروف العمــل المقبول مواعيدهــا وتوفي

الحّد من عدد الشكاوى المتعلقة بالعمل؛◉ 

البنــاء ◉  قطاَعــْي  فــي  المهنيــة  الحــوادث  عــدد  مــن  الحــّد 
الســكن؛ تقــع فــي منشــآت  التــي  تلــك  بمــا فيهــا  والتصنيــع، 

تحسين العالقات بين أصحاب العمل والعّمال؛◉ 

إبــراز التــزام دولــة قطــر بتحســين حقــوق العّمــال بشــكل ◉ 
أفضــل 

نظــًرا إلــى حجــم قطــاع البنــاء فــي قطــر، فمــن الطبيعــي أنــه 
بــات يشــكل الهــدف األساســي ألنشــطة تفتيــش العمــل  وقــد 
والصّحــة  الســالمة  علــى  الضــوء   2018 العــام  خطــة  ســّلطت 

خــالل  عليهــا  التركيــز  ينبغــي  مســألة  باعتبارهــا  المهنّيَتْيــن، 
عمليــات التفتيــش فــي المشــاريع الكبيــرة ومســاكن العّمــال 

فــي كانــون الثاني/ينايــر 2019، قــام خبــراء مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة بتيســير ورشــة عمــل مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى 
مــن إدارة تفتيــش العمــل، للبحــث فــي التخطيــط االســتراتيجي 
مــن  التــي  المختلفــة  التدخــالت  وفــي  لالمتثــال  الحديــث 
االمتثــال   لمشــاكل  األساســية  األســباب  تعالــج  أن  المرجــح 
ومــن المشــاكل التــي ظهــرت نتيجــة ذلــك أّن التخطيــط لزيــارات 
تفتيــش العمــل فــي قطــر قائــم علــى مبــدأ مفــاده أنــه ينبغــي 
زيــارة جميــع المؤسســات مــّرة فــي الســنة )القــرار رقــم 13 لســنة 
المبــدأ  هــذا  باســتبدال  يقضــي  اقتــراح  م  ُقــدِّ وعليــه،    )2015
ذلــك  ويتماشــى  لألهــداف   أكثــر  اســتراتيجية  اختيــار  بعمليــة 
مــع المــادة 16 مــن االتفاقيــة رقــم 81، التــي تنــّص علــى ضــرورة 
»التفتيــش علــى أماكــن العمــل بالعــدد والدقة اللتيــن يتطّلبهما 
ضمــان تطبيــق األحــكام القانونيــة ذات الصلــة تطبيًقــا فعــااًل« 
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ينبغــي علــى إدارة تفتيــش العمــل الســعي إلــى تطبيــق التزامهــا باعتمــاد نظــام حديــث لتفتيــش العمــل 
وتطويــر خطــة اســتراتيجية تراعــي األهــداف االســتراتيجية العامــة لــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة  وينبغــي 	ن تحــّدد هــذه الخطــة 	ولويــات يتــّم اختيارهــا بنــاًء علــى األدّلــة المتوفــرة وبالتشــاور مــع 
األطــراف المعنيــة  كذلــك، ينبغــي تحســين عمليــة تحديــد المخاطــر مــن 	جــل التركيز علــى المواضيــع والقطاعات 
التــي تحظــى باألولويــة  لــذا، ينبغــي مراجعــة القــرار الــوزاري رقــم 13 لســنة 2015 الــذي ينــّص علــى ضــرورة إجــراء 

زيــارات ســنوية لــكّل 	ماكــن العمــل، واعتمــاد ممارســات 	كثــر تطــّوًرا وفعاليــة لتفتيــش العمــل 

كذلــك، ينبغــي 	ن يتيــح التخطيــط لتفتيــش العمــل فــي العــام 2020 إمكانيــة تقييــم األثــر والفعاليــة بطريقــة 
قابلــة للقيــاس الكّمــي  وعليــه، ينبغــي 	ن تتضّمــن خطــة تفتيــش العمــل مؤشــرات 	داء رئيســية قائمــة علــى 
نتائــج األنشــطة )مثــل المخالفــات التــي تتــم معالجتهــا بنجــاح بعــد زيــارة تفتيشــية(، بــداًل مــن عــدد اإلجــراءات 
ــر المرفوعــة(  ويمكــن اللجــوء إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية بشــأن  المّتخــذة )مثــل العــدد الشــهري للتقاري

تفتيــش العمــل الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة كمرجــع فــي هــذا الســياق 

2 وفًقا للمادة 12 من القرار األميري رقم 6 لسنة 2016، تختص إدارة نظم المعلومات التابعة لوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية بما يلي: إعداد خطط 
وسياسات استخدام الحاسب اآللي في أنشطة الوزارة؛ وتصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة؛ وتوفير وصيانة األجهزة والبرامج والشبكات 

اإللكترونية؛ وإنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية 

مــن  واســعة  مجموعــة  العمــل  تفتيــش  إدارة  لــدى  تتوّفــر 
مصــادر البيانــات، بمــا فــي ذلــك الشــكاوى التــي تتلقاهــا إدارة 
عالقــات العمــل والمخالفــات المتعّلقــة باألجــور التــي ترصدهــا 
تفتيــش  إلدارة  يمكــن  كذلــك،  األجــور   حمايــة  نظــام  وحــدة 
وعّمالهــا  الشــركات  حــول  معلومــات  إلــى  الوصــول  العمــل 

ــات  ــم االســتفادة مــن وفــرة البيان ــه ال تت بشــكل مباشــر  إال أّن
هــذه بشــكل مناســب ألغــراض التحليــل أو التخطيــط  فــإدارة 
نظــم المعلومــات قــادرة علــى اســتخراج البيانــات عنــد الطلــب 
إال  الصالحيــة  هــذه  تمــارس  ال  ولكنهــا  بذلــك،  تقــوم  وهــي 

ألغــراض محــّددة 2

تتطّلــب االســتراتيجية القائمــة علــى األدلــة مراجعــة قاعــدة بيانــات نظــم المعلومــات علــى وجــه الســرعة  فــي 
هــذا الســياق، ينبغــي تطويــر الحلــول المعلوماتيــة الالزمــة إلقامــة روابــط مــع قواعــد بيانــات 	خــرى ولتبــادل 
المعلومــات بشــكل منتظــم مــع األجهــزة الرســمية األخــرى )مثــل الشــرطة والنيابــة العامــة والمحاكــم ووزارة 
الصّحــة العامــة(  لــذا، ينبغــي علــى إدارة تفتيــش العمــل اســتخدام موظــف مختــّص فــي نظــم المعلومــات/
اإلحصــاءات للعمــل مــع المكتــب االســتراتيجي ضمــن اإلدارة والتواصــل والتنســيق مــع إدارة نظــم المعلومــات 

التابعــة لــوزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة 
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لعمــل ا تفتيــش  موظفــو    1 -2

3 المادة 138 من قانون العمل )البنود أ – ج(؛ المادتان 11 و12 من القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2005 )البنود ح – د( 

يتوّلــى بعــض المفّتشــين مراقبــة ظــروف العمــل، فيمــا يراقــب 
ــن، ســواء  ــة المهنّيَتْي ــر الســالمة والصّح ــال لمعايي آخــرون االمتث
تعييــن  ويتــّم  العّمــال   مســاكن  فــي  أو  العمــل  أماكــن  فــي 
هــؤالء المفّتشــين أيًضــا فــي وحــدات متخّصصــة تتولــى مراقبــة: 
)أ( ســداد األجــور؛ )ب( الحــوادث المهنيــة  ويتوّفــر عــدد مــن 
المفّتشــين اإلضافييــن الذيــن يشــرفون علــى أنشــطة وكاالت 
وزارة  فــي  االســتخدام  إلدارة  يتبعــون  ولكنهــم  االســتخدام، 
التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، بــداًل مــن إدارة 

تفتيــش العمــل 

أنحــاء  فــي  مكاتــب  أربعــة  العمــل  تفتيــش  إدارة  وتمتلــك 
علــى  موّزعــون  المفّتشــين  فــإّن  كذلــك،  مــن قطــر   مختلفــة 
ــر  ــراء غي ــة خب ــق  ويشــرف ثالث ــد فري ــكّل منهــا قائ عشــر فــرق، ل
ــن علــى عمــل  قطرّييــن فــي مجــال الســالمة والصّحــة المهنّيَتْي
المفّتشــين ويســاعدونهم، كمــا يتوّفــر 12 مترجًمــا فورًيــا فــي 
جميــع األوقــات لتســهيل التواصــل مــع العّمــال األجانــب بعــّدة 
لغــات بحســب االقتضــاء  كذلــك، فــإّن حوالــى 100 مفّتــش يتقــن 

اللغتيــن العربيــة واإلنكليزيــة 

ــد  ولكــن  ــا بالنســبة إلــى حجــم البل ــر عــدد المفّتشــين كافًي ُيعتَب
نظــًرا إلــى توّســع أنشــطة إدارة تفتيــش العمــل بشــكل كبيــر 
خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة، يعانــي فريــق العمــل مــن ثغــرات فــي 

القــدرات والخبــرة 

إضافييــن،  مفّتشــين  توظيــف  مــن  بــداًل 
ينبغــي التركيــز علــى بنــاء قــدرات المفّتشــين 
الحالييــن )انظــر 	دنــاه(  فينبغــي إنشــاء كــوادر 
الســالمة  مجــال  فــي  الخبــراء  مــن  وطنيــة 
فــي  االســتثمار  عبــر  المهنّيَتْيــن،  والصّحــة 
تنميــة كبــار المفّتشــين واإلســراع فــي ترقيــة 

عالًيــا   	داًء  الذيــن يحققــون  المتخّرجيــن 

تتــم االســتعانة فــي بعــض األحيــان بمترجميــن فورييــن خــالل 
ــارات الميدانيــة  إال أّن المترجميــن الفورييــن الـــ12 المعّينيــن  الزي

ــا خاًصــا فــي هــذا المجــال  ــا لــم يتلقــوا تدريًب حالًي

الفورييــن  المترجميــن  عــدد  زيــادة  ينبغــي 
الذيــن يعملــون مــع وزارة التنميــة اإلداريــة 
كذلــك،  االجتماعيــة   والشــؤون  والعمــل 
الفوريــون  المترجمــون  يتلقــى  	ن  ينبغــي 
ــا حــول تفتيــش العمــل وتقنيــات  ــا تقنًي تدريًب
التنميــة  لــوزارة  ويمكــن  المقابــالت   إجــراء 
	ن  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل  اإلدارة 
تنظــر فــي احتمــال توقيــع عقــد طويــل األمــد 
مــع شــركة خدمــات لغويــة لتزويدهــا بخدمــة 
الترجمــة الفوريــة عنــد الطلــب فــي 	ّي وقــت 

كان، ليــاًل ونهــاًرا 

تهــم وواجبا تهــم  وصالحيا لعمــل  ا مفّتشــي  صفــة    2 -2

يتمّتــع مفّتشــو العمــل بصفــة مأمــور الضبــط القضائــي  فهــم 
يحّققــون فــي مخالفــات قانــون العمــل ويجمعــون األدلــة لتمكين 
التدّخــل  مــن  العامــة(  والنيابــة  )الشــرطة  المختّصــة  الســلطات 

واتخــاذ اإلجــراءات الجنائيــة 

ويتمّتع مفّتشو العمل بالصالحيات التالية:3

دخــول أماكــن العمــل فــي أوقــات العمــل، ليــاًل أو نهــاًرا، 	  

مــن دون ســابق إخطــار للتأكــد مــن المطابقــة للتشــريعات 
المعمــول بهــا وضبــط وإثبــات األفعــال المخالفــة لهــا؛

فحــص الســجالت والدفاتــر والملفــات أو أي وثائــق أخــرى 	  
لهــا عالقــة بالعمــال؛

الحصول على عّينات من المواد المســتعملة والمتداولة ت  
فــي المنشــأة وفحــص اآلالت والتركيبــات المختلفــة للتأكــد 
مــن  العّمــال  لوقايــة  وفعالــة  كافيــة  وســائل  وجــود  مــن 
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األضــرار الصحيــة ومخاطــر العمــل، مــع إخطــار صاحــب العمــل 
أو مــن يمثلــه عــن أي عينــات أو مــواد ُأِخــَذت أو اســُتعِمَلت 

لهــذا الغــرض؛

التفتيش على سكن العّمال، للوقوف على مدى مالءمته 	  
ومطابقته للشــروط الصحية الواجب اســتيفاؤه لها؛

ســؤال صاحب العمل أو من يمثله أو أي من العّمال على 	  
الموضوعــات  مــن  أّي  فــي  شــهود  حضــور  فــي  أو  انفــراد 

المّتصلــة بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون؛

بحث أفضل الطرق مع أصحاب األعمال والعّمال منفردين ح  
أو مجتمعيــن لتســهيل تطبيــق أحــكام القانــون والقــرارات 
المنفــذة لــه، وتذليــل الصعوبــات التــي تعتــرض ذلــك وخاصــة 

مــا تعلــق منهــا بالجهــل بهــذه األحــكام؛

توجيــه إنــذار إلــى صاحــب العمــل إلزالــة المخالفــة ويحــدد 	  
فيــه نوعهــا والمهلــة الالزمــة إلزالتهــا، علــى أن تتــراوح هــذه 

4 القسم 10، القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2005 
5 المادة 140 من قانون العقوبات  وفًقا للمادة 3 من قانون العقوبات )القانون رقم 11 لسنة 2004(، "ُيقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، 

والعاملون في الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى والهيئات والمؤسسات العامة" 
6 المادة 159 من قانون العقوبات 

7 اسُتحدثت هذه الخطة عقب عرض النتائج األولية لهذا التقييم، بقيادة المكتب االستراتيجي التابع إلدارة تفتيش العمل 

ــن أســبوعين وشــهر؛ ــة بي المهل

تحرير المحاضر بضبط المخالفات، ورفعها إلى إدارة العمل د  
التخــاذ اإلجــراء المناســب بشــأنها 

والصّحــة  بالســالمة  المتعّلقــة  أعــاله  البنــود  إلــى  باإلضافــة 
المهنّيَتْيــن، تتوّلــى إدارة تفتيــش العمــل أيًضــا مســؤولية تحليــل 
)فــي  أشــهر  ســّتة  كّل  المهنيــة  اإلصابــات  حــول  اإلحصــاءات 
كانــون الثاني/ينايــر وحزيران/يونيــو(، ومراقبــة تقديــم أصحــاب 

العمــل الخدمــات الطبيــة المنصــوص عليهــا قانوًنــا 

علــى ســرية مصــادر  الحفــاظ  العمــل  وُيفــَرض علــى مفّتشــي 
الشــكاوى وعــدم اإليحــاء لصاحــب العمــل أو مــن يمثلــه بــأّن 
ــَذت إثــر تلقــي شــكوى 4 كذلــك، يمكــن  الزيــارة التفتيشــية ُنفِّ
مالحقــة مفّتشــي العمــل قضائًيــا، بصفتهــم موظفيــن عاميــن، 

فــي جريمَتــْي الرشــوة5 وإســاءة اســتعمال الســلطة 6

يــب لتدر ا   3 -2

تدريًبــا  اإلدارة  إلــى  حديًثــا  المنتســبون  المفّتشــون  يتلّقــى 
العامــون   الموظفــون  ســائر  يتلقــاه  للــذي  مطابًقــا  تمهيدًيــا 
رتبــًة  منهــم  األعلــى  المفّتشــين  بعدهــا  المفّتشــون  وُيــالزم 
ألســبوعين تقريًبــا، وذلــك لالطــالع عــن كثــب علــى مهامهــم 
ــة  واإلجــراءات المّتبعــة  ويســتمّد المفّتشــون كفاءاتهــم التقني
مــن الــدورات التدريبيــة المخصّصــة التــي ُيقّدمهــا عــادة خبــراء 

اإلدارة  فــي  المهنّيتيــن  والصحــة  الســالمة 

قــدرات  لفتــرة 2020-2019  الشــاملة  التدريبيــة  الخطــة  ســتعّزز 
جميــع المفّتشــين 7 أعــّد هــذه الخطــة المكتــب االســتراتيجي 
العليــا،  اإلدارة  مــع  بالتشــاور  العمــل،  تفتيــش  إلدارة  التابــع 
والمفّتشــين أنفســهم، ومعهــد اإلدارة العامــة، ومنّظمة العمل 
الدوليــة  ُتغّطــي الوحــدات التــي تتكــّون منهــا الخطــة المواضيــع 
اآلتيــة: قانــون العمــل، ومهــارات تفتيــش العمــل، ورفــع التقاريــر، 
فــي  والتحقيــق  والســكن،  المهنّيتيــن  والصحــة  والســالمة 

الجبــري، واالســتخدام، واألجــور  الحــوادث، والعمــل 

ــة بشــكل متواصــل  ــم االحتياجــات التدريبي ــى المكتــب االســتراتيجي ومعهــد اإلدارة العامــة تقيي ــب عل يتوّج
ــات االســتراتيجية، وتقييــم االحتياجــات، واإلصالحــات التشــريعية  كذلــك، ينبغــي مراجعــة  فــي ضــوء األولوّي
المــواد التدريبيــة بشــكل دوري، وتحســينها اســتناًدا إلــى دراســات الحالــة القائمــة علــى تجــار	 محليــة حديثــة  
وُيمكــن إلدارة تفتيــش العمــل 	ن تفــرض علــى جميــع المفّتشــين المنتســبين حديًثــا إتمــام دورة تمهيديــة 

خــالل فتــرة التجربــة   

األداء تقييــم    4 -2

ــم أداء مفّتشــي العمــل حــول  فــي الوقــت الراهــن، يتمحــور تقيي
عــدد التقاريــر التــي يرفعونهــا إلــى المشــرفين  غيــر أّن ذلــك ال 
يأخــذ فــي الحســبان التحديــات الكثيــرة التــي يواجههــا المفّتــش 

فــي أماكــن العمــل المختلفــة، أو اإلنجــاز الــذي يحققــه كلمــا بّلــغ 
عــن مخالفــة مــا وبالتالــي ســاهم فــي تعزيــز االمتثــال  مــن هــذه 
الناحيــة، ال يوجــد رابــط بيــن التقييــم وبيــن األهــداف العامــة إلدارة 
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تفتيــش العمــل  بصفتهــم موّظفيــن لــدى وزارة التنميــة اإلداريــة 
والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، يخضــع المفّتشــون كذلــك إلــى 
تقييــم وزاري ســنوي داخــل الــوزارة، يأخــذ فــي االعتبــار عــدد أّيــام 

وســاعات العمــل والتواصــل مــع الزمــالء  وينــال المفّتشــون الذيــن 
قّدمــوا أداًء حســًنا عــالوًة علــى راتبهــم 

اإلدارة العامــة الحديثــة تخضــع لمبــادئ المســاءلة التــي تقيــس مــدى ُحســن اســتخدام المؤّسســات للمــوارد 
المتاحــة وبالتالــي تحقيــق مهّمتهــا  لهــذا الســبب، ال بــّد مــن مواءمــة المؤّشــرات التنظيميــة والفرديــة علــى 
كافــة مســتويات المؤّسســة، لكــي ينعكــس تحقيــق األهــداف الشــخصية مباشــرًة علــى تحقيــق األهــداف 
المؤّسســية  علــى ســبيل المثــال، ُيمكــن تقييــم المفّتشــين بنــاًء علــى رصــد المخالفــات، وليــس علــى عــدد 

زيــارات التفتيــش فحســب  
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التفتيــش يــارات  ز  .3

ُتصّنف إدارة تفتيش العمل زيارات التفتيش على النحو اآلتي:

 زيارات دورية ومنتظمة  1

 زيارات متابعة  2

 زيارة بناًء على شكوى  3

 زيارة للتحقيق في حاد	 مهني  4

 زيارات خاصة  5

 زيارات في إطار حملة تفتيش  	

8 المادة 7 من قانون العمل  يجب أن يتضّمن التصريح اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها وعنوانها ورقم هاتفها وطبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة وعدد العمال 
الموّظفين ومهنهم وجنسياتهم واسم المدير 

9 المادة 19 من قانون العمل 
10 المادة 77 من قانون العمل 

11 يتوّجب على كل الشركات الخاضعة لقانون العمل أن تسّدد األجور عبر نظام حماية األجور  تتسّجل الشركة في نظام حماية األجور عبر إنشاء حساب لدى أي من المصارف 
الـ17 المعتمدة في قطر 

11 يتوّجب على كل الشركات الخاضعة لقانون العمل أن تسّدد األجور عبر نظام حماية األجور  تتسّجل الشركة في نظام حماية األجور عبر إنشاء حساب لدى أي من المصارف 
الـ17 المعتمدة في قطر 

12 المادة 23 من قانون العمل 
13 المادة 46 من قانون العمل 

ــات داخليــة تجمعهــا  ــاًء علــى بيان ــار أهــداف محــّددة بن ــّم اختي ويت
الِفــرق   قــادة  تقديــر  حســب  غالًبــا  ذلــك  ويكــون  وحــدة،  كل 
وفيمــا ُيحتَمــل أن تشــّكل المخالفــات التــي ترصدهــا وحــدة نظــام 

حمايــة األجــور مؤشــًرا لحــاالت أخــرى مــن اســتغالل العمالــة فــي 
المؤّسســة، ال توجــد بيانــات حــول عــدد المــّرات التــي ُتحيــل فيهــا 
وحــدة نظــام حمايــة األجــور أصحــاب عمــل محّددين إلــى التفتيش 

ــارات تفتيــش العمــل وبإجرائهــا  ــر لزي ــدة الخاصــة بالتحضي ــل إجــراءات العمــل الموّح ــّد مــن مراجعــة وتعدي ال ب
عاتــق  علــى  الملقــى  اإلداري  العــبء  وتخفيــف  العمــل  تبســيط ســير  فــي  ذلــك  ومتابعتهــا  فسُيســاهم 
المشــرفين  وينبغــي 	ن تكــون إجــراءات العمــل الموّحــدة والمســتندات المتعّلقــة ُمتاحــة للمفّتشــين بســهولة 
بصيغــة إلكترونيــة ومطبوعــة  كذلــك، ينبغــي تدريــب جميــع المفّتشــين حــول ســير العمــل وإلزامهــم بالتقّيــد 
بــه  عــالوة علــى ذلــك، ُيفتــرض اعتمــاد البرمجّيــات المالئمــة لجمــع البيانــات وتحليلهــا )بمــا فــي ذلــك التحليــل 

التنبــؤي( ضمــن نظــام متطــّور وســهل االســتخدام، كمــا ســيرد بالتفصيــل 	دنــاه  

لتحضيــر  ا   1 -3

ُيفتــرض علــى المفّتشــين التحضيــر لــكل زيــارة عبــر تقييــم البيانــات 
ذات الصلــة التــي ســبق وقّدمهــا صاحــب العمــل، وتشــمل:

تصريــح ُيرفــع إلــى وزارة التنميــة اإلداريــة والعمل والشــؤون ◉ 
االجتماعيــة قبــل بــدء العمليات؛8

قائمــة بأســماء الموّظفيــن، ُتجــّدد كل ســّتة أشــهر، مفّصلــة ◉ 
بحســب الجنــس، والعمــر، والجنســية، والوظائــف، واألجــور، 

وتفاصيــل إجــازات العمــل؛9

جداول زمنية ُتحّدد ساعات العمل وفترات االستراحة؛10◉ 

تفاصيــل األجــور المدفوعــة لــكل موّظــف )ُمحّولــة مــن ِقبــل ◉ 
وحــدة نظــام حمايــة األجــور(  11

والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  لــوزارة  ويمكــن  هــذا 
االجتماعيــة الوصــول إلــى معلومــات إضافيــة حــول مــكان العمــل، 
بمــا فــي ذلــك عقــود التوظيــف المصّدقــة،12 ومعلومــات حــول 
تنظيــم العمــل فــي المؤّسســات التــي تســتخدم عشــرة عّمــال أو 

أكثــر،13 وتفاصيــل عــن الحــوادث فــي مــكان العمــل  
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يجــب جمــع المعلومــات فــي قاعــدة بيانــات واحــدة لتســهيل تحديــد األهــداف واإلســهام فــي كل البيانــات 
المرجعيــة الالزمــة  ومــن شــأن قاعــدة البيانــات هــذه توفيــر لمحــة عامــة موثوقــة عــن الوضــع الحالــي عنــد توّلــي 

	ي مهّمــة  

14 المادة 7 من المرسوم رقم 13 لعام 2005 
15 تنّص المادة 100 من قانون العمل على أّنه يتوّجب على اإلدارة، في حالة امتناع صاحب العمل عن اتخاذ االحتياطات المشار إليها، أو في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة 

العمال أو سالمتهم، أن ترفع األمر إلى الوزير إلصدار قرار بغلق مكان العمل كلًيا أو جزئًيا، أو بإيقاف عمل آلة أو أكثر 

إّمــا ألّن  حالًيــا، ُيعطــى أصحــاب العمــل أحياًنــا إشــعاًرا مســبًقا، 
المفّتــش بحاجــة إلــى االستفســار عــن موقــع مــكان العمــل، أو 
إلعطــاء صاحــب العمــل الوقــت لتحضيــر المســتندات ذات الصلــة  

غير أّن الزيارات المنتظمة المعلن عنها مســبًقا قد تثير الشــكوك 
حــول نزاهــة مفّتشــي العمــل 

يجــب االمتنــاع عــن إبــالغ 	صحــا	 العمــل بمواعيــد الزيــارات المرتقبــة، ألّن فعاليــة التفتيــش غالًبــا مــا تعتمــد 
علــى عنصــر المفاجــأة  

نــي لميدا ا لتفتيــش  ا   2 -3

ناحيــة  ومــن  الماديــة  الناحيــة  مــن  المؤّسســة،  حجــم  ُيحّتــم 
والمهلــة  الالزميــن  المفّتشــين  عــدد  الموّظفيــن،  عــدد 
الموقــع،  إلــى  الوصــول  فــور  للتفتيــش   المخّصصــة  الزمنيــة 
ُيبــرز المفّتــش بطاقــة التعريــف عــن نفســه وُيفّســر الهــدف 
مــن زيارتــه، إال إذا ارتــأى أّن هــذا اإلشــعار قــد يهــّدد نجــاح 

14 التحقيــق  

أعــّدت إدارة تفتيــش العمــل قوائــم تدقيــق ُتســاعد المفّتــش 
علــى التأّكــد مــن أّن الزيــارة منّظمــة وأّن كل البيانــات التــي يتّم 
جمعهــا ُتســّجل بشــكل منهجــي  لكــن االلتــزام الصــارم بقائمــة 

التدقيــق قــد يفضــي إلــى تدخــالت حرفيــة ومحــدودة، َتحــول 
اإلدارة   ســوء  أو  المحتملــة  الجذريــة  األســباب  تحليــل  دون 
إال أّن مســؤولي وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة أشــاروا إلــى أّن اســتخدام قوائــم التدقيــق ليــس 
منهجًيــا  فــي النهايــة، تتوّقــف جــودة التفتيــش علــى نباهــة 
المفّتــش الــذي يســتطيع فهــم الســياق العــام، وذلــك عبــر 
مــن  يســتنتجها  قــد  التــي  البــارزة  االمتثــال  مشــاكل  تحديــد 
ــر  ــّم التبليــغ عنهــا أو مالحظتهــا وتبــدو غي أحــداث متفرقــة يت

متعلقــة ببعضهــا البعــض ظاهرًيــا  

يوصــى بُمراجعــة قوائــم التدقيــق، واســتخدامها بانتظــام مــن ِقبــل المفّتشــين األقــل خبــرًة، إلــى حيــن بلوغهــم 
ــز إدارة تفتيــش العمــل علــى مؤّهــالت المفّتشــين  مرتبــة مفّتــش 	ّول  وعلــى المــدى البعيــد، ينبغــي 	ن ُترّك
ــي، عوًضــا عــن االعتمــاد علــى قوائــم التدقيــق التــي ينبغــي 	ن ُتعتبــر  ــر التوجيــه الفّن ومهاراتهــم، وعلــى توّف

	دوات ثانويــة 

بعتهــا ومتا لفــات  المخا تحديــد    3 -3

ــال،  عندمــا ُتشــّكل المخالفــة خطــًرا جســيًما علــى ســالمة العّم
ُيقفــل مــكان العمــل  ويحــّق للمفّتــش أن يأمــر بوقــف أي نشــاط 
ــر أّن تعليــق كافــة األنشــطة فــي مــكان العمــل  خطــر فــوًرا، غي
ــة الموافقــة عــادًة  ــر  15تســتغرق عملي يســتوجب موافقــة الوزي

بيــن يوَميــن وثالثــة أّيــام 

إنــذار  توجيــه  يتــّم  خطــورًة،  األقــل  المخالفــات  إلــى  بالنســبة 
خطــي علــى الفــور إلــى ُمديــر الموقــع أو الموظــف المســؤول، 
الــذي يوّقــع عليــه  تتــراوح المهلــة الزمنيــة لمعالجــة الوضــع بيــن 
أســبوع واحــد وشــهر واحــد )علًمــا أّنــه ال توجــد مبــادئ توجيهيــة 
ــى معالجــة  ــادر الشــركة إل ــم ُتب ترعــى هــذه المــّدة(  فــي حــال ل
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جديــدة  زمنيــة  مهلــة  تحديــد  المفّتــش  يســتطيع  المشــكلة، 
ــى  ــة المخالفــة إل ــه إحال ــذار الســابق، أو يمكن ــى اإلن ــال إل لالمتث
إذا  الشــرطة   إلــى  بــدوره  يحيلهــا  الــذي  المســؤول،  المديــر 

16 ُتلزم المادة 21 من االتفاقية رقم 81 الدول األعضاء بنشر تقرير سنوي عام حول تفتيش العمل  وتقترح التوصية رقم 81 )الفقرة 9( إدراج معلومات إضافية في التقرير 

ــة العامــة الّتخــاذ  ــى النياب ــة إل ــزم األمــر، ترفــع الشــرطة القضّي ل
اإلجــراءات القضائيــة وفــرض العقوبــات علــى الشــركة  ُيدعــى 
المفّتشــون أحياًنــا إلــى جلســات المحكمــة لــإلدالء بشــهادتهم 

ــة الّتخــاذ  ــى إعطــاء المفّتشــين الصالحي ــة رقــم 81 عل ــة منّظمــة العمــل الدولي ــّص المــادة 13 مــن اتفاقي تن
تدابيــر يســري مفعولهــا فــوًرا فــي حــال وجــود خطــر داهــم علــى صحــة العّمــال 	و ســالمتهم  وينبغــي تعديــل 
القــرار رقــم 13 لســنة 2005 وفًقــا لذلــك، وتعميــم المبــادئ التوجيهيــة المتعّلقــة بتعليــق العمــل فــوًرا علــى 

جميــع المفّتشــين وتفســيرها لهــم بوضــوح 

ــدة إلصــدار إشــعارات بالمخالفــة، بعــد مراجعــة  ــع المفّتشــين علــى إجــراءات العمــل الموّح يجــب إطــالع جمي
ــا، ال تــؤّدي اإلشــعارات ســوى إلــى التخفيــف مــن وطــأة العقوبــات ومــن  فتــرة المعالجــة بشــكل عاجــل  حالًي

الــردع الُمــراد منهــا 

كذلــك، ينبغــي مراجعــة إجــراءات العمــل الموّحــدة الخاصــة بالتحقيــق فــي الحــواد	 المهنيــة وتعميــم نتائــج 
كافــة التحقيقــات علــى جميــع المفّتشــين ليســتفيدوا منهــا  

يــر ر لتقا ا رفــع    4 -3

إدارة  إلــى نظــام  تقريــًرا ويحّملــه  المفّتــش  ُيعــّد  الزيــارة،  بعــد 
الحــاالت بعــد موافقــة قــادة الِفــرق والمشــرفين المختّصيــن 
أّن  المفّتشــون  اعتبــر  وقــد  المهنّيتيــن   والصّحــة  بالســالمة 
منصــة رفــع التقاريــر يمكــن أن تكــون ســهلة االســتخدام أكثــر 

وُمتاحــة خــارج المكتــب  بعــد كل تفتيــش، وفــور عودتهــم إلــى 
التــي  المعلومــات  تحميــل  المفّتشــين  علــى  يتعّيــن  المكتــب، 
أّن عمليــة  إلــى  إلــى  المفّتشــون  قامــوا بجمعهــا  وقــد أشــار 

تحميــل الصــور مضنيــة بشــكل خــاص  

ــات 	مــام  ــر الحالــي وتحديثــه  وينبغــي إتاحــة التبويــب المتقاطــع للبيان ــّد مــن مراجعــة نظــام رفــع التقاري ال ب
المفّتشــين قبــل الزيــارات وبعدهــا، كمــا ينبغــي 	ن يكــون لــكل األنظمــة التــي يســتخدمها المفّتشــون واجهــة 
بينّيــة واحــدة ُتتيــح لــكل ُمســتخدم الولــو	 إلــى البيانــات التــي يحــّق لــه االطــالع عليهــا، وُتتيــح إدخــال البيانــات 

مــن خــار	 المكتــب  

بخصوصهــا يــر  ر لتقا ا ورفــع  لعمــل  ا تفتيــش  ئــج  نتا   5 -3

تنــّص المــادة الخامســة، الفقــرة الســابعة مــن القــرار 13 لعــام 
2005 علــى واجــب إعــداد تقريــر ســنوي، علًمــا أّن الحكومــة، وبعــد 
المصادقــة علــى اتفاقيــة منّظمــة العمــل الدوليــة رقــم 81 بشــأن 
تفتيش العمل، التزمت بنشــر تقرير ســنوي حول تفتيش العمل 16

ال يــزال هنــاك عــدد مــن البيانــات المهّمــة الواجــب تقديمها، لكنها 
لــم ُتجمــع أو ُتحّلــل بعــد بشــكل منتظــم  لــذا، مــا يتوّفــر حالًيــا هــو 
مجموعــات مــن البيانــات الناقصــة التــي ال تعكــس الوضــع الحالــي 
بأمانــة، وال ُتنصــف الجهــود الحثيثــة التــي ســبق أن ُبذلــت بهــدف 

تحســين خدمــات التفتيــش  

يجــب 	ن تضــع إدارة تفتيــش العمــل جمــع البيانــات وتنظيمهــا وتحليلهــا علــى ر	س قائمــة 	ولوياتهــا  ويتعّيــن 
علــى وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة إعــداد تقريــر ســنوي ونشــره علــى اإلنترنــت اعتباًرا 
مــن العــام 2020، وذلــك بهــدف زيــادة معرفــة عامــة النــاس بموضــوع التفتيــش ودعمــه  وينبغــي 	ن يشــمل 

التقريــر الســنوي التفاصيــل اآلتيــة، إلــى جانــب مواضيــع 	خــرى ذات صلــة:
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القوانين واألنظمة الخاصة بأعمال التفتيش؛	  

	سماء الموّظفين في إدارة تفتيش العمل؛د  

إحصاءات حول 	ماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين الموّظفين فيها؛ذ  

إحصاءات حول زيارات التفتيش؛ر  

إحصاءات حول المخالفات المرصودة والعقوبات المفروضة؛ز  

إحصاءات حول الحواد	 في 	ماكن العمل؛س  

إحصاءات حول األمراض المهنية  	  
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المتعــّدد  والتعــاون  المؤّسســات  بيــن  التعــاون  ترســيخ  ُيعــّد 
متكامــل   إداري  نظــام  إرســاء  فــي  جوهرًيــا  عامــاًل  األطــراف 
هنــاك مجــال للتحســين فــي تبــادل المعلومــات دورًيــا والتعــاون 
مــع الوحــدات واإلدارات األخــرى التابعــة لــوزارة التنميــة اإلداريــة 

والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، والهيئــات الحكوميــة األخــرى، 
للقضــاء،  األعلــى  والمجلــس  العامــة  والنيابــة  الشــرطة  مثــل 
العّمــال  مــن  الشــكاوى  يتلّقــون  الذيــن  المعنّييــن  وجميــع 

المهنيــة  الحــوادث واألمــراض  حــول  البيانــات  ويجمعــون 

المهنيــة واألمــراض  لحــواد	  ا   1 -4

ُتلــزم أحــكام قانونيــة مختلفــة أصحــاب العمــل علــى تســجيل 
المهنيــة والتبليــغ عنهــا  ويتعّيــن علــى  الحــوادث واألمــراض 
حــول  دورًيــا  تحديثــه  يتــّم  بســجل  االحتفــاظ  العمــل  أصحــاب 
اإلصابــات فــي مــكان العمــل، ُيرفــع إلــى مفّتشــي العمــل عنــد 
الطلــب  هــذا وعليهــم تزويــد وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل 
المهنيــة  الحــوادث  حــول  بإحصــاءات  االجتماعيــة  والشــؤون 
إلكترونًيــا   كل ســّتة أشــهر  ويجــوز تقديــم هــذه اإلحصــاءات 
أمــا فــي حــال وفــاة أحــد العمــال أو تعّرضــه إلصابــة خطيــرة 
ناجمــة عــن عملــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، يتعّيــن علــى 
وزارة  إلــى  باإلضافــة  فــوًرا،  الشــرطة  إبــالغ  العمــل  صاحــب 
والهيئــة  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة 

الطبيــة المختصــة  مــع ذلــك، تبّيــن أّن هنــاك تقصيــر ملحــوظ 
فــي التبليــغ عــن الحــوادث المهنيــة  

تشــمل المؤّسســات المعنيــة فــي عمليــة رفــع التقاريــر واإلبــالغ 
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة 
الداخليــة والشــرطة ووزارة الصحــة العامــة، ومؤّسســة حمــد 
الهــالل  ُيديرهــا  التــي  العمــال األربعــة  الطبيــة، ومراكــز صحــة 
األحمــر القطــري، ومؤّسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة  وتســعى 
فرقــة عمــل مشــتركة بقيــادة وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل 
والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الصحــة العامــة إلــى تعزيــز التعاون 

ــة  ومواءمــة تســجيل الحــوادث واألمــراض المهني

ينبغــي تحســين الترتيبــات الخاصــة بجمــع 	هــّم البيانــات المتعّلقــة بالســالمة والصّحــة المهنّيتيــن ومشــاركتها 
بطريقــة فّعالــة بيــن الــوكاالت األساســية المعنيــة  كذلــك، ينبغــي إعــداد مذّكــرات تفاهــم لالتفــاق علــى 
األدوار والمســؤوليات الخاصــة بــكل طــرف فــي جمــع البيانــات المتعّلقــة بالصحــة والســالمة المهنّيتيــن، 

وصياغتهــا رســمًيا وتحديدهــا بوضــوح 

ال بــّد مــن مراجعــة اســتراتيجية البيانــات المتعّلقــة بالســالمة والصّحــة المهنّيتيــن التــي تّتبعهــا الحكومــة علــى 
صعيــد قطــر ككل، مــع إشــراك جميــع المعنّييــن، حرًصــا علــى جمــع كل البيانــات المفيــدة، واســتخدامها بطريقــة 
ــن  فــي هــذا الصــدد،  ــة المهنّيتي ــة بشــأن الســالمة والصّح ــة للمســاهمة فــي إعــداد اســتراتيجية وطني فعال
وتماشــًيا مــع التوصيــة 	عــاله، ينبغــي 	ن تضــع إدارة تفتيــش العمــل وفرقــة العمــل المتشــركة جمــع البيانــات 

وتنظيمهــا وتحليلهــا علــى ر	س قائمــة 	ولوّياتهــا 

والموثوقــة،  الواضحــة  اإلحصــاءات  اســتخالص  بهــدف 
الضروريــة ألغــراض المقارنــة و/أو وضــع المعاييــر المرجعيــة، 
يجــب تحديــد المؤّشــرات بعنايــة لضمــان الترابــط والدّقــة  علــى 

ســبيل المثــال، يجــب تحديــد مــا إذا كانــت اإلصابــات واألمــراض 
متعّلقــة بالعمــل أم ال بشــكل واضــح  

حيثمــا 	مكــن، ينبغــي مطابقــة التعاريــف مــع المعاييــر الدوليــة، مثــل مدّونــة منّظمــة العمــل الدوليــة للتبليــغ 
عــن اإلصابــات واألمــراض المهنيــة 
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القضــاء مــع  لتعــاون  ا   2 -4

17 تنّص المادة 18 من االتفاقية رقم 81 حول تفتيش العمل على وجوب أن "تنّص القوانين أو اللوائح الوطنية على العقوبات المناسبة لمخالفة األحكام القانونية المنوط 
تنفيذها بمفّتشي العمل ولعرقلة مفّتشي العمل عن أداء واجباتهم، وتنفيذ هذه العقوبات تنفيًذا فعااًل" 

ال تمتلــك إدارة تفتيــش العمــل معلومــات ُمتاحــة لهــا حــول 
يفرضهــا  التــي  بالســجن  األحــكام  أو  الغرامــات  أو  العقوبــات 
علــى  عائًقــا  تشــّكل  المســألة  هــذه  زالــت  ومــا  القضــاء 17 
التعــاون  تعزيــز  هدفهــا  مبــادرات  عــّدة  إطــالق  مــن  الرغــم 
بيــن المفّتشــين والســلطات القضائية وقــد  عّبــر المفّتشــون 
باإلحبــاط  شــعورهم  عــن  التقييــم  هــذا  فــي  شــاركوا  الذيــن 
بعــد  النتيجــة  علــى  ُتطلعهــم  ال  القضائيــة  الســلطات  ألّن 

إحالــة الشــركة إلــى القضــاء  يــؤدي ذلــك إلــى إضعــاف ســلطة 
ــا مــع الشــركة  ــوا الحًق المفّتشــين، ال ســّيما إذا عــادوا وتعامل
تعّرضــت  قــد  كانــت  إذا  مــا  يعرفــوا  أن  دون  مــن  نفســها، 
لعقوبــات نتيجــة جهودهــم الســابقة  كذلــك، فــإّن هــذا النقــص 
فــي المعلومــات أو التواصــل مــع الســلطات القضائيــة يحــول 
التــي  األدلــة  دّقــة  حــول  تعليقــات  المشــرفين  تلّقــي  دون 

دّقتهــا  عــدم  أو  المفّتشــون  بهــا  يتقــّدم 

يجــب اّتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز التعــاون الفّعــال مــع القضــاء، بمــا فــي ذلــك التواصــل حــول نتائــج 
الحديثــة  التكنولوجيــا واألنظمــة  الصلــة مــن خــالل اســتخدام  القضائيــة ذات  الدعــاوى 

ومســاعدتهم لعمــل  ا و	صحــا	  لعّمــال  ا توعيــة    3 -4

ُيفتــرض علــى المفّتشــين أيًضــا تزويــد أصحــاب العمــل والعّمــال 
بالمعلومــات والتوجيهــات حــول القانــون والموجبــات المترّتبــة 
الصغيــرة  ويجــري ذلــك  المؤسســات  عليهــم، ال ســّيما فــي 
وزارة  ُتنّظــم  الســياق،  هــذا  فــي  التفتيــش   زيــارات  خــالل 
االجتماعيــة محاضــرات  والشــؤون  والعمــل  اإلداريــة  التنميــة 
وفعاليــات توعويــة، وتســتعين بمواقــع التواصــل االجتماعــي 
وبوســائل اإلعــالم التقليديــة  علــى ســبيل المثــال، قبــل صيــف 
ــة والعمــل  ــة اإلداري ــه، أطلقــت وزارة التنمي العــام 2019 وخالل
والشــؤون االجتماعيــة حملــة لتقديــم النصائــح حــول التعــّرض 
إدارة  مــن  توجيهــات  الحملــة  وشــملت  الحــراري   لإلجهــاد 
تفتيــش العمــل )يمكــن االطــالع عليهــا عبــر هــذا الرابــط(، إلــى 
جانــب مقاطــع فيديــو تســتهدف أصحــاب العمــل والعّمــال على 
حــّد ســواء، حصــدت 800 ألــف ُمشــاهدة  وفــي شــهر نســيان/

أبريــل 2019، نّظمــت وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون 
االجتماعيــة ووزارة الصحــة العامــة أّول مبــادرة تحمــل اســم 
»شــهر الســالمة والصحــة المهنّيــة« بمشــاركة المؤّسســات 

والمجتمــع  الحكوميــة،  وشــبه  الحكوميــة  والمنّظمــات 
المدنــي  خــالل هــذا الشــهر، شــارك أكثــر مــن 15 ألــف عامــل 
فــي أنشــطة متعّلقــة بالســالمة والصّحــة المهنّيتيــن نّظمتهــا 

21 شــركة ومؤّسســة 

إلدارة  التابــع  االســتراتيجي  المكتــب  أعــّد  ذلــك،  عــن  فضــاًل 
تفتيــش العمــل خطــة توعويــة لألعــوام 2019-2022  وتشــمل 
األهــداف األساســية لهــذه الخطــة تعزيــز الوعــي العــام حــول 
دور إدارة تفتيــش العمــل وحقــوق العّمــال وموجباتهــم فــي 
ســياقات مختلفــة  كذلــك، تهــدف الخطــة إلــى زيــادة الوعــي 
حــول أنشــطة اإلدارة وإنجازاتهــا مــن ناحيــة الخطــوات المّتبعــة 
والنتائــج الفعليــة  ويشــمل ذلــك تجديــد الموقــع اإللكترونــي 
التابــع إلدارة تفتيــش العمــل وتوزيــع المنشــورات اإلعالميــة 
خــالل زيــارات التفتيــش وعبــر قنــوات عامــة أخــرى، مثــل مواقــع 

االجتماعــي   التواصــل 

فــي الوقــت الراهــن، ال يقــّدم الموقــع اإللكترونــي التابــع إلدارة تفتيــش العمــل ســوى معلومــات محــدودة 
عــن حقــوق العّمــال وموجباتهــم  لذلــك ال بــّد مــن تحســينه بهــدف تقديــم مســاعدة 	فضــل إلــى 	صحــا	 العمــل 
والعّمــال علــى حــّد ســواء، كمــا يجــب 	ن يوّفــر الموقــع معلومــات مبّســطة )مثــل »األســئلة الشــائعة«( حــول 
كيفيــة االلتــزام بقانــون العمــل، وكيفيــة تقديــم الشــكاوى 	و طلــب المســاعدة، ومعلومــات فنيــة حــول 

مواضيــع يطالهــا تفتيــش العمــل، مثــل الســالمة والصّحــة المهنّيتيــن  
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لدولــي ا لتعــاون  ا   4 -4

نظيراتهــا  مــع  التعامــل  علــى  العمــل  تفتيــش  إدارة  تحــرص 
والممارســات  المعلومــات  تبــادل  بهــدف  أخــرى  بلــدان  فــي 
اإلداريــة  التنميــة  وزارة  وّقعــت   ،2018 العــام  فــي  الجيــدة  
إدارة  مــع  تفاهــم  مذّكــرة  االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 
المتحــدة  وقــد اســتعانت  المملكــة  الصحــة والســالمة فــي 
إعــداد موجــز  الــوزارة الحًقــا بهــذه األخيــرة للمســاهمة فــي 
عــن الســالمة والصّحــة المهنّيتيــن فــي قطــر  كذلــك، أبرمــت 
وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة مذّكــرة 

تفاهــم بشــأن تفتيــش العمــل مــع وزارة العمــل األميركيــة فــي 
العــام 2019، وســيتم بنتيجتهــا تنظيــم برامــج تدريبيــة فــي هــذا 
تــّم تنظيــم  المجــال  وفــي شــباط/فبراير وآذار/مــارس 2019، 
تفتيــش  إدارات  مــع  الفضلــى  الممارســات  لتبــادل  بعثَتيــن 
العمــل فــي هولنــدا والبرتغــال  هــذا وقــد أعربــت بلــدان أخــرى 
اإلداريــة  التنميــة  وزارة  مــع  تجاربهــا  تبــادل  فــي  رغبتهــا  عــن 

االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل 

ينبغــي 	ن ُيشــارك فريــق تفتيــش العمــل علــى جميــع المســتويات فــي الفعاليــات وور	 العمــل والنــدوات 
الدوليــة التــي ُتعنــى بمجالهــم، وذلــك لالطــالع 	كثــر علــى الممارســات المعياريــة  كذلــك، ينبغــي 	ن يســتند 

التدريــب فــي قطــر إلــى الخبــرات العالميــة فــي إدارات تفتيــش العمــل فــي بلــدان مختلفــة 
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