
�نظيم العمل
أدوار ومسؤولّيات ممّثلي العّمال وأصحاب العمل:

ر لمستشــا لعميــلا ا

لباطــن ا لمتعاقــد مــن  ا

لعاملــة ا ليــد  ا ّودو  مــ�

ــي ــد األساس لمتعاق ا

ــال لعّم ا

لمحة أساسّية عن اعتماد المؤّسسة على أط�اف ثالثة في 
مش�وع بناء
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قواعد مكان العمل والش�وط واألحكام 
داخل المؤّسسة...

سير العمل داخل المؤّسسة - على س�يل المثال: 
الهيكل اإلداري، والوصف الوظيفي، وعملّية 

صنع الق�ار.

عالقة المؤّسسة بالعمل الذي تقوم به 
أط�اف ثالثة واعتمادها عليه - على س�يل 

المثال، المتعاقدون والمتعاقدون من الباطن 
والعمالء والموّردون.

عملّيات وهياكل اإل�تاج، بما في ذلك الجداول 
الزمنّية والمسؤولّيات ودور وظائف معّينة.

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

وعلى وجه الخصوص �نظيم العمل.

ماذا نعني بتنظيم العمل؟

ق إلى مسألة �نظيم العمل في اللجان المشتركة؟ لماذا التط�ُّ

كي يكون جميع أعضاء اللجنة على �ّينة من سير العمل في المؤّسسة، بما في ذلك كيفّية تو��ع العمل 
وإنجازه. ومن شأن هذا الفهم توفير أساس للمناقشة، بما يشمل النظر في المجاالت التي قد يكون فيها 

تعاون اللجنة ض�و�ً�ا أو منشوًدا.



جمع المعلومات من العّمال حول كيفّية تأ�ير �نظيم العمل والتخطيط 
على ظ�وف العمل، فضًال عن جمع تعليقا�هم حول الحاجات والشكاوى 

والمجاالت التي يمكن تحسينها.

النظر في الحاجة إلى الحوار أو التعاون مع األط�اف األخرى – مثل 
المتعاقد�ن والمتعاقد�ن من الباطن أو الم�ّود�ن.

تحديد وطلب المعلومات المفيدة لُحسن سير عمل اللجنة، مثل وثائق 
السياسات، والقواعد في مكان العمل، والوصف الوظيفي، والعقود وغير ذلك.  

تضمين جدول األعمال المالحظات قبل عقد االجتماعات.

تأدية دور في نشر ق�ا�ات اللجنة ومداوالتها أو الطلبات المتعّلقة 
بتنظيم العمل.

ممّثلو العّمالممّثلو أصحاب العمل

األدوار والمسؤولّيات

هل من وثائق خاّصة باست�ا�يجّية المؤّسسة أو 
بعملّيات الموارد البش�ّ�ة أو بالسياسات من شأنها 

مساعدة اللجنة المشتركة في عملها؟

هل يمكن مشاركة هذه المعلومات؟ هل سيفهمها 
كّل أعضاء اللجنة؟

هل تدعو الحاجة إلى التد��ب أو تباُدل المعارف 
لضمان قدرة اللجنة على توفير الُمدخالت ذات الصلة 

بتنظيم العمل بشكل مفيد؟

هل تدعو الحاجة إلى معلومات من شأنها مساعدة 
اللجنة على أداء َمهّمتها؟ على س�يل المثال، معلومات 

خاصة بقواعد المؤّسسة وعملّيا�ها وإج�اءا�ها وعالقا�ها 
التجا�ّ�ة؟

هل من جوانب خاّصة بمكان العمل وبعالقات العمل 
يتعّين على العّمال االّطالع عليها؟ هل من قضايا وأسئلة 

مشتركة؟ ما هي المعلومات التي يمكن تقديمها 
والتي من شأنها معالجة هذا الموضوع؟

هل تدعو الحاجة إلى التد��ب أو تباُدل المعارف لضمان 
قدرة اللجنة على توفير الُمدخالت ذات الصلة بتنظيم 

العمل بشكل مفيد؟

ممّثلو العّمالممثلو صاحب العملالمجاالت التي يتعّين النظر فيها

ما هي المسائل التي يمكن ويتعّين على اللجنة 
�ناولها فيما يتعّلق بتنظيم العمل؟ هل يجب أن 

يكون النطاق ضّيًقا ومحدوًدا (مشاركة 
المعلومات والمناقشة) أو موّسًعا وإش�اكًيا 
(ُمدخالت متعّلقة بق�ا�ات العمل وبالمسائل 

المتعّلقة برعاية العّمال)؟ 

هل المعلومات الموجودة كافية لضمان فعالّية عمل 
اللجنة؟ هل تدعو الحاجة إلى م��د من المعلومات، 
وإذا كان األمر كذلك، فهل يستطيع صاحب العمل 

تقديم الدعم المطلوب في هذا المجال؟

هل من معلومات تستطيع اللجنة بلورتها أو إعدادها؟

هل لدى أي من الشركاء في العمل أو مؤّسسات 
أخرى تحّديات أو تجارب أو وجهات نظر مشتركة؟ 

هل سيكون التعاون مفيًدا؟

ما هي أشكال التعاون الممكنة؟ كيف ُيسهم 
التعاون، على أفضل وجه ممكن، في ت�ويد اللجنة  

بالمعلومات حول دورها في مجال �نظيم العمل؟

ما هي المسائل التي يمكن ويتعّين على اللجنة �ناولها 
فيما يتعّلق بتنظيم العمل؟ 

هل من مسائل ذات أولوّية يعتبرها العّمال مهّمة؟ هل 
يمكن معالجتها عن ط��ق توفير الم��د من المعلومات، 

أم أّن الحاجة تدعو إلى ُمدخالت مشتركة وإلى التعاون؟

هل المعلومات الموجودة كافية لضمان فعالّية عمل 
اللجنة؟ هل تدعو الحاجة إلى م��د من المعلومات، وإذا 

كان األمر كذلك، فهل يمكن صاحب العمل تقديم الدعم 
المطلوب في هذا المجال؟

هل من مجاالت تكون فيها ُمدخالت العاملين مفيدًة 
بشكل خاص؟

هل لدى مجموعات أخرى من العّمال أو المؤّسسات 
تحّديات أو تجارب أو وجهات نظر مشتركة؟ هل سيكون 

التعاون مفيًدا؟

ما هي أشكال التعاون الممكنة؟  كيف ُيسهم التعاون، 
على أفضل وجه ممكن، في ت�ويد اللجنة بالمعلومات 

حول دورها في مجال �نظيم العمل؟

المعلومات الض�و��ة

تحديد دول اللجنة

تق�يم الحاجة إلى م��د من
األبحاث والمعلومات

تحديد فرص التعاون

التحضير لعقد اجتماع لّلجنة المشتركة حول �نظيم العمل

توفير وتباُدل المعلومات ذات الصلة بتنظيم العمل، كالسياسات والهياكل 
التنظيمّية واالّتفاقات ووثائق المشا��ع والب�امج الزمنّية.

النظر في الحاجة إلى الحوار أو التعاون مع األط�اف األخرى – مثل 
المتعاقد�ن والمتعاقد�ن من الباطن أو الم�ّود�ن.

التنسيق مع المؤّسسة لضمان وضع الترت�بات اللوجستّية موضع التنفيذ 
بحيث ُتعقد االجتماعات بسالسة (مثًال: الحرص على منح إجازة لممّثلي 

صة لعقد  العّمال كي يتسّنى لهم حضور االجتماعات، وتوفير مساحة مخصَّ
االجتماعات، وت�ويدهم بالوثائق ذات الصلة مسبًقا). 

إعداد جداول األعمال الخاّصة باالجتماعات، �تضّمن بنود محّددة متعّلقة 
بتنظيم العمل، قبل االجتماع، وتعميمها على ممّثلي اللجان اآلخ��ن

للتعليق عليها.


