
القانون القطري رقم (١٤) للعام ٢٠٠٤:
الماّدة ١٢٦: �تولى اللجنة المشتركة د�اسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، وعلى وجه 

الخصوص ُسبل ��ادة اإل�تاج وتطو�ره واالرتقاء باإل�تاجّية.
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كيف ُتسهم اللجان المشتركة في تحسين إ�تاجّية المؤّسسة؟

تقليص حجم العمل والوقت �ؤّدي إلى تحّسن الصّحة
عندما �تفاعل اإلدارة بشكل فّعال مع الموّظفين، يمكنهم تغ�ير ط�يعة َمهامهم بحيث تصبح أقّل 

استهالًكا للوقت والجهد البدني، ما يقّلل من مخاطر اإلصابات المهنّية وساعات العمل الطويلة.

اآلالت الفّعالة �تيح تحقيق وفو�ات في التكاليف 
من خالل اإلبالغ عن التحّديات الفنّية في الوقت المناسب، يمكن أن تحول اللجان المشتركة دون 

تدهور قدرة المعّدات على أداء وظائفها ، مّما يتيح للمؤّسسة تحقيق وفو�ات في التكاليف.

التنقل المهني
ي��د تطو�ر المها�ات من الرضا الوظيفي والفعالّية. و�ؤّدي تحسين اإل�تاجّية إلى اكتساب 

العّمال مها�ات جديدة و��ادة قابلّية توظيفهم أو �نّقلهم داخل المؤّسسة.

إلغاء تكاليف االستخدام/معّدل االحتفاظ بالعّمال 
�ؤّدي التشاور والمتابعة الفّعالْين مع العّمال إلى استبقائهم في الوظيفة، األمر الذي يقّلل من 

تكاليف االستبدال وإعادة التد��ب.

الحّد من  التغّيب عن العمل
تؤّدي مشاركة المعلومات إلى بناء الثقة �ين صاحب العمل والعّمال، مّما يفضي بدوره إلى 

جعل أماكن عمل أكثر مالءمة للصّحة ويقّلل من التغّيب عن العمل.

تفادي الن�اعات 
تساهم اللجان المشتركة في التسوية المبكرة للقضايا الفردّية والجماعّية.

تؤّدي التسويات المبكرة للن�اعات إلى خفض الرسوم القانونّية والدعاوى المرفوعة أمام 
المحاكم واإلض�ابات والتوسيم السلبي.

سهولة تحقيق التغ�ير على مستوى المؤسسة
تعّ�ز اللجان المشتركة شعو�الموّظفين باإلمساك  بزمام التغ�ير داخل المؤّسسة.

تشّكل اإل�تاجّية مقياًسا لمدى كفاءة وفعالّية استخدام الموارد 
المتاحة (مثل القوى العاملة واآلالت والَم�افق واإلدارة) بهدف إ�تاج 

الُمخَرجات (مثل السلع والخدمات).

في حين ترتبط اإل�تاجّية ارتباًطا وثيًقا بالتنافسّية، إّال أنه من األهمّية 
بمكان أيًضا أن ُندرك أّن االرتقاء باإل�تاجّية ال ينبغي أن يحصل على حساب 

صّحة العّمال العامة، والمجتمع الذي �تّم فيه عملّيات المؤّسسة، 
واالستدامة ال�يئّية.

ماذا نعني باإل�تاجّية؟

اإل�تاج واإل�تاجّية
أدوار ومسؤولّيات ممّثلي العّمال وأصحاب العمل:



هل عملّيات اإل�تاج الحالّية ُمرضية؟ وإذا لم تكن 
مرضية، فما الذي يمكن القيام به لتحسين الوضع 

من جانب صاحب العمل؟

هل ُأج�َ�ت عملّيات تق�يم لإل�تاجّية تطال 
الَمهام/العملّيات الرئيسّية؟

هل تدعو الحاجة إلى االستعانة بخ�ير خارجي للدعم؟

ما هي المي�انّية المتاحة التي يمكن تخصيصها 
لتحسين اإل�تاجّية؟

ما هي الَمهام المختلفة التي ينبغي أن تشملها 
قائمة األولوّيات؟

هل من عملّيات أو مسا�ات مؤّسسية أوسع نطاًقا 
يمكن تحسينها؟

هل من الض�وري مناقشة إمكانّية �نظيم َمهام أو 
عملّيات معّينة بشكل أفضل مع العّمال؟

هل كّل شخص على �ّينة من دوره ومّما عليه القيام به؟

هل يعّبر العّمال عن الحاجة إلى م��د من التد��ب على 
َمهام معّينة؟

هل تؤّيد إدارة المؤّسسة دعم هذه العملّية؟

كيف يمكن الحفاظ على �يئة منفتحة وداعمة 
تمّكن العّمال من ط�ح أفكارهم وهواجسهم؟

كيف تقوم المؤّسسة بقياس اإل�تاجّية؟

ما هي وتيرة إج�اء عملّيات التق�يم؟

كيف يمكن نقل النتائج والمالحظات المنبثقة عن 
المباد�ات األخيرة إلى اللجنة المشتركة وإلى اآلخ��ن؟

كيف يمكن إش�اك العّمال للنظر في عملّية تحسين 
اإل�تاجّية المحتَملة؟

هل من أنشطة يمكن إج�اؤها للحصول على دعم 
العّمال؟

كيف يمكن توصيل اقت�احات العّمال إلى أصحاب 
العمل ومن أصحاب العمل إلى العّمال؟

هل تّمت مناقشة مباد�ات تحسين اإل�تاجّية األخيرة مع 
العّمال الستطالع  آ�ائهم؟

هل يعّبر العّمال عن أّي آ�اء سل�ّية أو إيجا�ّية �تعّلق 
بالمباد�ات األخيرة؟

ما هي المعلومات التي تحتاجونها من أصحاب العمل 
لنقلها إلى العّمال؟

ضمان االلت�ام الواضح من اإلدارة العليا.

إطالع صاحب العمل على حيثّيات القضّية بغية ضمان تواُفر المي�انّية المتاحة 
لتط�يق التدا�ير التي أوصت بها اللجان المشتركة بشكل فّعال، مثل إج�اء 

التد��بات لالرتقاء �إ�تاجّية العّمال ومها�ا�هم وإعادة تق�يم األجور وغير ذلك. 

إج�اء تق�يم واضح للتغ�ي�ات الض�و�ّ�ة وتخصيص ما يلزم من الوقت والطاقة 
لهذا الغرض.

مشاركة المعلومات ذات الصلة والتواصل بشفافّية بهدف بناء الثقة من 
جانب العّمال وممّثليهم.

ضمان توافر المي�انّية لدعم اللجنة المشتركة في تأدية َمهامها و�نفيذها 
(تد��ب أعضاء اللجنة على س�يل المثال).

النظر في حوافز العمل ك��ادة األجور والضمان االجتماعي وأشكال 
المكافآت األكثر رم�ّ�ة وُمتعة مثل الشهادات وغير ذلك.

ممّثلو العّمالممّثلو أصحاب العمل

ضمان سهولة اّ�صال العّمال بالممّثلين وثقتهم بهم.

االنخ�اط في حوار مع العّمال واإلبالغ عن أّي مخاوف أو مالحظات عن 
ط��ق القنوات المتاحة. 

التأّكد من معالجة المسائل ذات الصلة خالل النقاشات الخاّصة باإل�تاجّية، 
(مثل األجور٫ والحصول على المنافع االجتماعّية٫ والترقية٫ وعدم التم�يز 

وغير ذلك).

اإلبالغ عن االحتياجات التد���ّية التي قد يعّبر عنها العّمال وتعميمها؛ قد 
تشمل هذه االحتياجات الفجوة في المها�ات بسبب دو�ان العّمال (ُ�رجى 

م�اجعة اإلحاطة الخاّصة بالتد��بات).

تباُدل الُمخرجات (اإليجا�ّية والسل�ّية) مع العّمال.

األدوار والمسؤولّيات

التحضير لعقد اجتماع لّلجنة المشتركة حول اإل�تاج واإل�تاجّية

ممّثلو العّمالممثلو صاحب العمل المجاالت التي يتعّين النظر فيها

تق�يم حالة مكان العمل

المشاركة في تحسين اإل�تاجّية

إستع�اض الفعالّية وتق�يمها


