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 تقديم 

 

 

 

إيمانــام مــن منظمــة العمــل العربيــة بأهميــة وجــود منظومــة فعالــة ومتكاملــة لتفتــيش العمــل والصــحة 

المهنية باعتبارها أساس وضمان للتنفيذ العادل لألحكام الواردة فــي معــايير العمــل العربيــة، والسالمة  

وإدراكام منها بأن التغيرات الجذرية التي طرأت على عــالم العمــل خــالل العقــود القليلــة الماضــية، بســبب 

العربيـــة  التطـــورات االقتصـــادية واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة وآخرهـــا الصـــحية، تتطلـــب حـــث الحكومـــات

وتحفيزها على إعادة النظر بالقوانين والتشريعات الوطنية وأساليب التفتيش المتبعة إلنفــاذ القــوانين، 

 والتأكد من مدى نجاعتها في تحقيق االمتثال الشامل للمنشآت االقتصادية.

نولــوجي بيئــة العمــل، ليســت إال نتيجــة للتطــور التك إن التحوالت الكبيرة التي طرأت على مكــان وعناصــر

والثــورة الرقميــة فــي المقــام األول، وقــد أدت إلــى تكــريس أنمــاط جديــدة للعمــل وتقنيــات مســتجدة، 

أوجدت عالقات عمل غيــر تقليديــة، وتســببت فــي تغيــر طبيعــة المهــن وعقــود العمــل، وفرضــت مخــاطر 

مــن تعقيــد مهنية جديدة وناشئة؛ مما ضاعف من التحديات الموجودة أصالم في األنماط التقليدية وزاد  

 مهام مفتشي العمل والصحة والسالمة المهنية.

وهذا ما دفع منظمة العمل العربية إلى إصدار هذا الدليل التدريبي ليكون إطارام مرجعيام لكافة العــاملين 

ــل  ــيش ورفــع كفاءتهــا وتأهي ــى تطــوير أداء فــرف التفت ــيش، يهــدف إل فــي إدارات العمــل وأجهــزة التفت

 م من التعامل مع األنماط الجديدة للعمل.المفتشين الجدد، وتمكينه

اعتمدت المنظمة أسلوبام تفاعليام جديدام في إعداد الدليل التــدريبي، فقــد خضــع الختبــار تجريبــي لتقيــيم 

مدى فاعليته وتلبيته الحتياجات الدول العربية؛ من خالل إطالع المعنيين في وزارات العمل )الحكومات( 

الدليل، لوضع المالحظات واقتراح التعديالت التي يرونها مناسبة، كما   على المسودة النهائية من هذا

تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية على مدى يومين بحضور الخبراء العرب المكلفــين بإعــدادم، وممثلــين عــن 

إدارات تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية، وفريق العمل المعنــي فــي منظمــة العمــل العربيــة، 

الجلســات التدريبيــة، والمالحظــات العامــة حــول المحــاور المدرجــة فــي مســودة الــدليل لمناقشــة نمــاذج 

 للتوصل إلى نسخة نهائية معتمدة من الدول العربية.
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أعزائي القراء...إن هذا الدليل التدريبي الذي بين أيديكم هــو ثمــرة جهــود مشــتركة بــين الخبــرات العربيــة 

ــوزار ــيش فــي ال ــاتكم ذات االختصــاص، وإدارات التفت ــا أمــل أن يلبــي احتياج ــة المــوقرة، وكلن ات المعني

ويتســق مــع تطلعــاتكم فــي بنــاء قــدرات الكــوادر العاملــة فــي إدارات التفتــيش، لتعزيــز العمــل الالئــق 

 وتحقيق االمتثال األفضل لمعايير العمل العربية.

 

 .. والله ولي التوفيق

 

 فايز علي المطيري  

 المدير العام                                                                                                

 

 *** 
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 شكر وتقدير

 

 

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل التدريبي الذي يعتبر ثمرة جهود مجموعة  

 الخبراء العرب األكفاء، وفريق العمل في منظمة العمل العربية:من السادة 

إعداد الدليل التدريبي:   السيدات والسادة الخبراء المكلفين ب

 حياة بن إسماعيل       / األستاذة ▪

 رئيسة الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون اإلجتماعية بالجمهورية التونسية

 نيازي مصطفى  / الدكتور ▪

 خبير في التنمية البشرية  –دكتور في التشريعات اإلجتماعية 

 جهاد أبو العطا / الدكتور ▪

 جامعة القاهرة  –أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية طب القصر العيني 

 فريق عمل منظمة العمل العربية:

ابعة الفنية:  -  التنسيق والمت

 القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنيةرانية رشدية،   / الدكتورة ▪

 منجية هادفي، خبيرة فنية بمنظمة العمل العربية /األستاذة  ▪

 المراجعة:  -

 رانية رشدية، القائم بأعمال مدير المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية / الدكتورة ▪

 منجية هادفي، خبيرة بمنظمة العمل العربية / األستاذة ▪

 إسالم سناء، المشرف على إدارة الحماية االجتماعية  / ستاذاأل  ▪

 فاروف، رئيسة وحدة المرأة  ا األستاذة / راني  ▪

 : الدعم اللوجيستي -

 حنان قايد، رئيسة وحدة التعاونيات   األستاذة / ▪

 التصميم والتنسيق:  -

  ديوان المدير العاممروان الرايس،  / السيد ▪

 المدير العام ديوان معتز عزت،  / السيد ▪
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 خلفية 

 

 

 

 شهد عالم العمل تحوالت إقتصادية وإجتماعية ألقت بظاللها على أسواف العمل العربية كما أحدثت 

التطورات التكنولوجية والرقمية وما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع بداية األلفية  

ظهور    ،الثالثة  إلى  أدى  مما  التكنولوجي  للتطور  المتسارعة  الموجات  نتيجة  مسبوقة  غير  تحوالت 

العامل وصاحب العمل، حيث تناقص الطلب   أنماط جديدة للعمل، وعالقات عمل غير تقليدية بين 

إنتشار تكنولوجيا المعلومات   . إنعلى المهارات التقليدية بينما تزايد على مهارات أخرى مستحدثة 

الحياة، تسبب   المعرفة في مختلف مجاالت  العالم نحو إقتصاديات  وتطبيقاتها وتوجه معظم دول 

والتجار بعد،  التعلم عن  الذاتية،  )الخدمات  الحالية  المهن  تغير طبيعة وخصائص  ،  في  اإللكترونية  ة 

والمستحدثة   الحديثة  التقنيات  فاستدعت  المستقل(،  العمل  المرن،  العمل  المنزل،  من  والعمل 

 بعض تلك األنماط ، مما أدى إلى تباين المفاهيم الحديثة والتقليدية للعمل والوظيفة.

م  على  الدول  انتهجتها  التي  اإلقتصادي  اإلصالح  وبرامج  اإلقتصادية  األزمات  دار وساهمت 

( التي تفشت في جميع أنحاء العالم في إرتفاع  19-السنوات الماضية وآخرها جائحة كورونا )كوفيد

العربية   الدول  ومنها  العالم  دول  من  الكثير  وقامت  والخدمات  السلع  في  والركود  البطالة  نسبة 

للمواطنين األساسية  االحتياجات  تلبية  التي تسهم في  األعمال  ألداء  العاملين  وخاصة بتشغيل   ،

الصحية مستخدمة  الرعاية  الغذائية والدوائية والمستشفيات وأماكن تقديم  في مجالي الصناعات 

 التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

التنافسية  الحاجيات  لمواجهة  اإلجتماعية  التشريعات  مراجعة  في  التكنولوجية  التحوالت  أثرت  وقد 

عن   العمل  نمط  على  اإلقبال  ازداد  حيث  فللمؤسسات  اإلنترنت مما    يبعد  استخدام  تنامي  ظل 

سهل سبل التواصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة، وبذلك عوضت أماكن العمل اإلفتراضية  

مواقع العمل التقليدية مما جعل المراقبة المادية للعمال عملية صعبة للغاية. ولذا اضطرت العديد  

إلى   والعامة  الخاصة  والشركات  الحكومية  األجهزة  ساعات من  وتحديد  بها  العمل  أنظمة  تطوير 

االستخدام  أنماط  على  معولة  الحالية  الظروف  مع  تتواكب  كي  مرنة  عمل  أنماط  وتبني  العمل 

الحديثة كالعمل عن بعد، والعمل من المنزل، العمل لبعض الوقت وغيرها من تلك األنماط التي لم 

، وهو ما ألقى بالعبء على أجهزة التفتيش  تكن تشريعاتنا العربية تدرجها أو تضع لها قواعد تنظمها

في ضوء خلو التشريعات من قواعد قانونية منظمة لمحاولة القيام بمهامها في التعامل مع هذم 

 .المستجدات
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وقد أدركت منظمة العمل العربية أهمية هذا الموضوع، فعملت مع عدد من السادة الخبراء األكفاء 

مرشدام  ليكون  الدليل  هذا  إعداد  الجديدة على  العمل  أنماط  مع  التعامل  في  العربي  للمفتش   

فيم غيرالتقليدية(  "أنماط    ا)األنماط  ذات  االقتصادية  والمنشآت  األنشطة  على  بالتفتيش  يتعلق 

عليه  درج  عما  كليام  أو  جزئيام  مختلفة  أم  جديدة  ألساليب  التفتيش  إحتياج  ومدى  الجديدة"،  العمل 

الماضي،   القرن  للتحقق  التفتيش منذ مطلع  الجديدة"  العمل  "أنماط  تحتاجه  تفتيش  وأي أسلوب 

 من صحة وسالمة العمال وتوفير الحماية اإلجتماعية والقانونية لهم.

وتكمن أهمية هذا الدليل في ضوء بروز أنماط العمل الجديدة وتطورها السريع، وما ترتب عنها من 

الجديدة واقعام  نتائج على مختلف األصعدة، وبخاصة األنشطة االقتصادية، وأصبحت هذم األنماط 

 معاشام يتم التعامل معه  في مختلف أماكن العمل. 

والسال العمل  تفتيش  أجهزة  أن  العمل  وباعتبار  أنماط  مختلف  مع  تتعامل  المهنية  والصحة  مة 

بدوره القيام  التفتيش في  أجهزة  أن يساعد  يمكن  الدليل  فإن هذا  أم جديدة  كانت  على   ا تقليدية 

أهدافه وتحقيق  وجه  العمل مهما    اأكمل  استقرار عالقات  معايير محددة وفعالة تسهم في  وفق 

اط أساسية تميزم عن غيرم من األدلة؛ فهو مبني على على عدة نق هذا الدليلويرتكز  كانت أنماطها.

على  وتساعدهم  المستهدفة  الفئات  بعمل  تتصل  التي  والمعارف  المعلومات  توصيل  أساس 

تنمية مهاراتهم، وتنفيذ اإلجراءات وتطبيق التشريعات ذات الصلة بأعمالهم كما يساعد على تحفيز 

ج التي تسهم  خبراتهم وتجاربهم  وتبادل  واتجاهات ومواقف  المفتشين  ميعها في تحسين مدارك 

مهام  أداء  في  تساهم  حلول  واقتراح  المهنية،  والصحة  والسالمة  العمل  تفتيش  إدارات  قيادات 

 التفتيش وحصول العاملين وفق هذم األنماط على كافة حقوقهم القانونية .

 ؟ الدليل  ا هذ  لمن 

 السالمة والصحة المهنية   العمل و لكافة العاملين في مجاالت تفتيش يهذا الدليل هو إطار مرجع

 أهداف الدليل 

 : الهدف الشامل

و  العربية  العمل  لمقاربة منظمة  المهنية وفقام  والسالمة  والصحة  العمل  تحسين تدريب مفتشي 

ماط ظروف العمل والصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت التي يتوفر بها أن

التفتيش لمهامها في األنشطة والمنشآت التي تستخدم   فرفأداء  من خالل تطوير      عمل مستجدة

 واحدام أو أكثر من "أنماط العمل الجديدة". 
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 : األهداف التفصيلية

 في تدريب مفتشي العمل والسالمة والصحة المهنية على اآلتي:وتتمثل 

أن   ▪ يمكن  وما  الجديدة"  العمل  "أنماط  على  وصحة التعرف  سالمة  مشاكل  من  تسببه 

 مهنية؛

 .   ، ومبادئ السالمة والصحة المهنية  معايير العمل الدولية والعربية  التعرف على ▪

ى معلومات مفتشي العمل والصحة والسالمة المهنية لضمان بقاء المفتشين عل  حديثت ▪

 .  الصناعية المستجدةالتكنولوجيات الجديدة والعمليات دراية بأنماط العمل الجديدة و 

تعزيز مهارات مدراء تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية في اإلدارة والعمل بموجب   ▪

 .  المعايير العربية والدولية واإلجراءات الحديثة للتفتيش

 تحديد احتياجات التفتيش على أنشطة ومنشآت تعمل بـ "أنماط العمل الجديدة"؛  ▪

 على أنشطة ومنشآت تعمل بـ "أنماط العمل الجديدة"؛توفير نماذج وأدوات تفتيش  ▪

 التواصل مع العاملين بقطاع التفتيش بالتوعية والتدريب والتعليم الالزمين؛ ▪

 ولكن ال تقتصر على اآلتي:  –تحقيق ظروف تفتيش مناسبة في بيئة مواتية، تتضمن  ▪

 إدارتها. إكتشاف ورصد األخطار وتقييم المخاطر المهنية، مع التوصية بأساليب   ▪

 التأكد من توفر وسائل الضبط والتحكم الهندسية والمتطلبات اإلدارية. ▪

 التأكد من إمداد العاملين باحتياجاتهم من مالبس ومعدات وقاية شخصية . ▪

مع   ▪ اإليجابي  للتفاعل  الجديدة  العمل  أنماط  ذات  االقتصادية  والمنشآت  األنشطة  إعداد 

 ءة والقدرة على تقديم خدمات يحتاجها المجتمع .حاالت الطوارئ بما يحقق المرونة والكفا

القدرة إ ▪ العمل  مفتشي  ت  كساب  الالئق    كريسعلى  العمل  إطار  مبادئ  العمل  نماط  أفي 

 .  كتساب هذم المهاراتالجديدة وتدريبهم إل

يتناول  أن  المتوقع  فمن  للعمل،  التقليدية  األنماط  مع  الجديدة  األنماط  تلك  اختالط  وبسبب 

أسلوبام  تقليديام التفتيش  التفتيش.      في  مستجدة  وأدوات  طرف  يهدف ومع  األحوال،  كل  في 

المخاطر   بتقييم  دوري  بشكل  بالقيام  االقتصادية  والمنشآت  األنشطة  وإرشاد  نصح  إلى  التفتيش 

تقديم  جانب  إلى  الشخصية  الوقاية  ومعدات  واإلدارية  الهندسية  والتحكم  الضبط  وسائل  واتخاذ 

الوقائية  التطوير والتحسين المستمرين   الخدمات الصحية  الكافية، باإلضافة إلى  والطبية العالجية 

 والمرافق االقتصادية.  المنشآتعمل وبيئة في بنية 
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مفتش إلى  الموجه  التدريب  فإن  مدى    يوكذلك  قياس  على  يركز  سوف  ألالعمل  حكام االمتثال 

للعمل   يالقانون ف الجديدة  بكامل  ،األنماط  أحكام من تقاض األجور  ها وأدلة ذلك، وما تشمله من 

للعاملين العينية  العاملين اإلوالمزايا  المرضية والتأمين واإل  ،جازات السنوية ، واإللتزام بمنح  جازات 

الت  للعمل  الجديدة  األنماط  لتشمل  بالمنشأة  الخاصة  اللوائح  وتطوير  العاملين  جميع   ي على 

والتزامات العاملين وفقام لها ونماذج عقود العمل المستخدمة لذلك و  تستخدمها كل منشأة وحقوف  

 بموجبها . العمل تفتيشكل ما يتعلق باألنماط الجديدة للعمل وما يترتب على 

 *** 
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 القسم األول

تفتيش العمل والصحة والسالمة  الجزء النظري: 

الجديدة للعمل المهنية في إطار األنماط   
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 : منظمة العمل العربية وتعزيز شروط العمل الالئق  المحور األول 

 

 

 

 
  

 

 التعريف بمنظمة العمل العربية   -1

 إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاف جامعة الدول العربية  يه. 

   بشؤون تعنى  متخصصة  عربية  منظمة  أول  وهي 

الصعيد   على  والعمال   12في  ف  ،القوميالعمل 

عام    يناير/ الثاني  المؤتمر  1965كانون  وافق   ،

بغداد   في  عقد  الذي  العرب،  العمل  لوزراء  األول 

مشروع دستور  ىالميثاف العربي للعمل، وعل ىعل

العربية، وفي   العمل  الثاني   8منظمة  يناير/كانون 

العمل  1970عام لوزراء  الخامس  المؤتمر  أصدر   ،

في   عقد  الذي  قيام العرب،  بإعالن  قرارام  القاهرة، 

الدول األعضاء عل الالزم من تصديقات  العدد  اكتمال  العربية بعد  العمل  الميثاف    ىمنظمة 

  العربي للعمل ودستور المنظمة.

 عضويتها  

   ماعدا دولة جزر القمر.  –تضم منظمة العمل العربية في عضويتها جميع الدول العربية 

   سائر    –تنفرد المتخصصة  دون  العربية  الذ  –المنظمات  الثالثي  التمثيل  نظام    ي بتطبيق 

أساس اشتراك الحكومات وأصحاب األعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة   ىيقوم عل

العربي،  الوطن  في  اإلنتاج  أطراف  تكاتف  بأهمية  إيمانام  والنظامية،  الدستورية  وأجهزتها 

عترافام بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل  كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، وا

كريم حرة  حياة  العربي في  اإلنسان  لحقوف  االجتماعية، وضمان  العدالة  أساسها  سبيلها  ة، 

 أسس متينة وسليمة.  ىالتعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته عل 
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 أهدافها  

 تنسيق الجهود في ميدان العمل و :  ين العربي والدولي.المستوي ىلعمال عل اأوالم

 .تنمية وصيانة الحقوف والحريات النقابية :  ثانيام

 الدول في  الثالثة  اإلنتاج  أطراف  إلى  العمل  ميادين  في  الفنية  المعونة  تقديم   :  ثالثام

 األعضاء. 

 .تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء والعمل على توحيدها :  رابعام

 تحسين ظروف وشروط العمل في ال :  دول األعضاء  خامسام

  التنمية في  الكاملة  طاقاتها  من  لالستفادة  العربية  البشرية  الموارد  تنمية   : سادسام

 االقتصادية واالجتماعية، 

  تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها اإلنتاجية :  .سابعام

 

 المواثيق واإلتفاقيات الدولية والعربية    ي معايير العمل الالئق ف  -2

 ، ويتمتع بالحماية االجتماعية   ،يدر دخالم كافيام   ي، الذدولي إلقرار العمل الالئق المنتجتجه المجتمع الا

 ويحفظ الكرامة اإلنسانية للجميع ، كاستجابة ضرورية وفعالة لتحديات العولمة .

 مفهوم العمل الالئق   2-1

، و يوفر دخالم كافيام  ي العمل محمية تكون فيه الحقوف األساسية ف  ي )) هو العمل المنتج الذ

 يحفظ كرامة اإلنسان (( .  يللمعيشة مع توفير حماية إجتماعية وأمن وظيف

ظروف   يهذا المفهوم إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة ف   ويشير

 من الحرية والمساواة واألمن.

فى المجتمعات    يويعتبر العمل الالئق بأبعادم المتعددة معزز لإلستقرار والسلم اإلجتماع 

لمنظمة العمل   العمل والتي تعطي معام  أصحابواهتمامات الحكومات والعمال  يعكسو

أربعة أهداف استراتيجية  يبنى العمل الالئق على .هوية ثالثية فريدة من نوعها عربية ال

 ،ومعايير العمل، وفرص العمل واألجور  ،هي: المبادئ والحقوف األساسية في العملو

 . ياالجتماعوالحماية والضمان  



 

 15                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

هذا وقد أصبح العمل الالئق في هذا الظرف االقتصادي العالمي الذي تعيشه العديد من  

البلدان السبيل للرفع من مستوى العمل وتحسين اإلنتاجية كشرط لبقاء المنشأة ونمائها في  

 اقتصاد معولم ومتحول ال يخضع إال لقانون المنافسة بكل أشكالها.

العا القمة  مؤتمر  نتائج  استندت  كوبنهاجن  وقد   ( في   االجتماعية  للتنمية  ،    1995لمي   )

لتأييد  على اكما حاز هذا المفهوم    ،مل الدولية وضعته منظمة الع  يلمفهوم العمل الالئق الذ

للعولمة العادلة وألهداف    2005العالمي في مؤتمر القمة العالمي لألمم المتحدة في عام  

للجم الالئق  والعمل  والمنتجة  الكاملة  أهدافام العمالة  باعتبارها  الوطنية   ة مركزي  يع  للسياسات 

تتسم   حيث   ، اإلنتاج  وتدويل  والتعقيد  الترابط  ازدياد  يشهد  عالم  في  الصلة  ذات  والدولية 

وعدم  واألمن  االجتماعية  والعدالة  اإلنسانية  والكرامة  بالحرية  المتعلقة  األساسية  القيم 

 على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي . التمييز بأنها ضرورية للتنمية الفعالة المستدامة 

ذاته  حد  في  العمل  هذا  كان  وإن  الالئق  العمل  شروط  بتحقيق  فقط  متعلقام  نرام  ال  واألمر 

بالمنشأة   النهوض  شروط  من  أساسيام  قدرة  ،شرطام  بمدى  يتعلق  بل  إنتاجيتها  من  والرفع 

 االقتصاد العربي على مواجهة التحديات االقتصادية العالمية.

ال تقدر على الرفع من مستوى إنتاجها وتحسين إنتاجيتها ستجد نفسها    يأن المنشآت الت  كما

للقطاع   الهروب  إلى  المطاف  بها  ينتهي  وقد  العالمية  االقتصادية  الدورة  خارج  مهمشة 

صغيرة  منشآت  كانت  إذا  والجبائية  االجتماعية  أعبائها  من  للتخفيف  المنظم  غير  االقتصادي 

 ول من الدورة االقتصادية.الحجم أو أنها ستز

قدرة   من  الرفع  إلى  متفاوتة  بدرجات  ولو  حتما  سيؤدي  الالئق  العمل  تحقيق  فإّن  وبالتالي 

والمردودية   النجاعة  حيث  من  اإلنتاج  على  التوالعامل  النجاعة  )قياس  بها    ي اإلنتاجية  يحول 

األولية إلى سلع   اقتصاد معين العوامل المستعملة أي العمل ورأس المال واآلالت والموارد

 وخدمات(. وتحفيز العمال وتحسين اإلنتاجية على كل المستويات. 

عالميام ومن   التنافسية  قدرتها  على  للمحافظة  خيارات محدودة  إال  العربية  الدول  أمام  وليس 

أهمها توفير العمل الالئق لعمالها للرفع من مستوى العمل وتحسين اإلنتاجية للتخفيض من  

 حدة المنتجة .سعر الكلفة للو

 :تعزز العمل الالئق ي المعايير الدولية الت 

فيالدلفيا   .1 عن    يالذإعالن  النظر  بغض  إنسان  لكل  ديانته   عرقه أعطى  أو  جنسه  أو 

الروح  يالسع والنمو  المادية  الرفاهية  واأل   يف  ي إلى  والكرامة  الحرية  من ظروف 

1944 . 
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 . 1948لحقوف اإلنسان  ياإلعالن العالم .2

 . 1966للحقوف المدنية والسياسية  يالعهد الدول  .3

 . 1966 الخاص بالحقوف اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  يالعهد الدول  .4

 . 1998إعالن المبادىء والحقوف األساسية فى العمل .5

 .  2008  إعالن العدالة اإلجتماعية  .6

 العمل الالئق في اإلتفاقيات العربية   2-2

 فهو . د األهداف األساسية لمنظمة العمل العربية حأ الدول العربية تعزيز العمل الالئق في  يشّكل

والحقوف  والمداخيل  الفرص  على  المعّلقة  وآمالهم  المهنية  حياتهم  في  األفراد  تطّلعات  يجّسد 

تهم  لى رغبإ   باإلضافة   ،واالستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين 

بدورهم.  إ  في واالعتراف  صوتهم  المبذولة   ويعتبريصال  الجهود  صميم  في  الالئق  العمل 

 .والمنصفة والموّحدة المستدامة وسيلة لتحقيق التنمية الللقضاء على الفقر بل هو 

توصيات ، نظمت بموجبها كافة الجوانب المتعلقة    9 إتفاقية و  19أصدرت منظمة العمل العربية  

العم بين  العالقة  العمال وتنظم  بالعمل لتضمن حقوف  المتعلقة  القانونية  ل وأصحاب  ا باألدوات 

، وتهدف معايير العمل العربية إلى النهوض بتشريعات إلتزامات كل طرف األعمال وتحدد حقوف و

السليم   التطبيق  يتم ضمان  العمل  تفتيش  خالل  ومن  بينها،  التماثل  وتحقيق  وتطويرها  العمل 

 التشريعات ولمعايير العمل المصادف عليها .لهذم 

الالئق   العمل مفهوم  منظمة العمل العربية في اتفاقياتها وتوصياتها علىوأكدت 

    : يوجاءت على النحو اآلت

 

)اإل رقم  العربية  العملأبش 1966  لعام   (1تفاقية  مستويات  رقم    ن  اإلتفاقية  ب لعام   6المعدلة 

1976 

هــاتين اإلتفــاقيتين علــى حزمــة مــن الحقــوف واإللتزامــات المتبادلــة بــين أكــدت أحكــام  -1

ــى أســاس التكافــل، ووفــق  ــى إقامــة عالقــات العمــل عل العمــال وأصــحاب العمــل وعل

 مقتضيات العدالة والصالح العام .

 اعتبار ما يرد باإلتفاقيات هو الحد األدنى وللدول إصدار تشريعات أكثر سخاء . -2
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العمــل المنــتج والحــق فــي الحيــاة الكريمــة، وتهيئــة  يالمــواطنين فــ  التأكيــد علــى حــق -3

 الدولة لفرص العمل قدر اإلمكان .

ضرورة شمول قانون العمل على جميــع الموضــوعات األساســية المتعلقــة بعالقــات   -4

 العمل .

ــة العمــل وتحــريم الســخرة بمــا يكفــل  -5 ــادئ حري وجــوب تضــمين تشــريعات العمــل لمب

 الحر للعمل تغييرم .لألفراد اإلختيار 

ــنس أو  -6 ــبب الجـ ــال بسـ ــين العمـ ــة بـ ــدم التفرقـ ــرفعـ ــرأي  العـ ــدين أو الـ ــون أو الـ أو اللـ

 السياسي 

أن تتضــمن التشــريعات مــا يكفــل إســتفادة العمالــة العربيــة مــن تشــريعات العمــل  -7

 والتأمينات اإلجتماعية .

ت العمـــال أن تضـــع كـــل دولـــة أنظمـــة لتحديـــد حـــد أدنـــى لألجـــور، يضـــمن ســـد حاجـــا -8

 األساسية .

 منح المرأة العاملة األجر المماثل ألجر الرجل وذلك عند تماثل العمل. -9

ســنة، وعــدم تشــغيلهم فــي  12عــدم جــواز تشــغيل األحــداو قبــل بلــوغهم ســن  -10

ســنة، وعــدم جــواز تشــغيلهم فــى الصــناعات الخطــرة  15األعمــال الصــناعية قبــل ســن 

ســاعات يوميــام تتخللهــا فتــرة  6كثر من أتشغيلهم سنة، وعدم جواز    17والضارة قبل سن  

أو أكثر للراحة ال تقل مدتها عن ساعة، وعدم جواز تكلــيفهم بــأي عمــل إضــافي، وضــرورة 

 حصولهم على أجر عادل.

 7حق المرأة العاملة في الحصول علــى إجــازة قبــل الوضــع وبعــدم التقــل مــدتها عــن   -11

نح العاملــة فتــرات رضــاعة ، يعتبــر فصــل العاملــة أسابيع ومنحها أجرام كــامالم عنهــا، وأن تمــ 

 .  أثناء إجازة األمومة فصالم تعسفيام

يحدد التشريع الخدمات اإلجتماعيــة التــي توفرهــا المنشــأة للعمــال ) صــحية ، ســكن،   -12

غذاء ، ترفيه ، رياضة ، إنتقال ( وتقوم إدارة الخدمات بالمنشأة بتنفيذها مــن خــالل لجــان 

 ن عن صاحب العمل والعمال .مشتركة تضم مندوبي

التأكيـــد علـــى إنشـــاء لجـــان مشـــتركة بـــين اإلدارة والعمـــال لتحســـين ظـــروف العمـــل  -13

 وتنظيم شؤون العمل ورفع الكفاية اإلنتاجية .
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إنشاء لجان إستشارية من أطــراف العمــل الــثالو ) حكومــة ، أصــحاب عمــل ، عمــال (   -14

المســائل اإلقتصــادية واإلجتماعيــة على مستوى كــل صــناعة والمســتوى الــوطني لنظــر  

 المشتركة .

إنشــاء نقابــاتهم التــي ترعــى مصــالحهم وتــدافع عــن  يالتأكيــد علــى حــق العمــال فــ  -15

حقوقهم، وأن تقتصر إجراءات تكوين النقابة على إيداع أوراقها لدى الســلطة المختصــة، 

للحمايــة مــن وأن تتضمن التشريعات القواعد والضمانات ما يكفل للعمال نظم مناسبة  

أي إجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات وممارستها لنشاطها، وعدم فصل أي عامــل 

بسبب انتمائه إلى نقابة أو إشتراكه في أي وجه من أوجه النشاط النقابي، وحق نقابات 

اإلتحــادات  ياإلشــتراك فــ  يالعمــال فــي تكــوين إتحــادات إقليميــة أو فرعيــة، وحقهــا فــ 

 حلها إال بحكم قضائي ولألسباب التي تنص عليها أنظمتها .الدولية، وعدم جواز 

حق منظمات أصــحاب األعمــال فــي تكــوين إتحــادات إقليميــة أو نوعيــة وتخضــع فــي   -16

 تكوينها وحلها لذات اإلجراءات التي تخضع لها منظمات العمال .

ال أن تتضــمن التشــريعات كفالــة الحمايــة الكافيــة لمنظمــات العمــال وأصــحاب األعمــ  -17

 شؤون بعضهم البعض . يمن التدخل ف

حــق منظمــات العمــال وأصــحاب األعمــال فــي المفاوضــة الجماعيــة لتحســين ظــروف  -18

 العمل وحقوف والتزامات الطرفين وتوقيع عقود عمل مشتركة .

تضمن التشريعات تسوية منازعات العمل الجماعية بمــا فيهــا اإلضــراب والغلــق عــن   -19

 طريق لجان التوفيق ثم هيئات التحكيم .   

ضرورة إنشاء كل دولــة إدارة للعمــل لتطبيــق قــوانين ولــوائح العمــل وتنفيــذ سياســة   -20

ن أحــوال الدولة في شؤون العمل وفحصها، وإيجاد الحلــول لهــا، كمــا تعمــل علــى تحســي

 العمل، وتحقيق فرص العمالة، والسالم اإلجتماعي.

 

أمينات االجتماعية 1971( لعام  3اإلتفاقية العربية رقم )    بشأن المستوى األدنى للت

 

، تتضــمن دخــالم ات التأمينــات اإلجتماعيــة أحكامــام أقــرت هــذم اإلتفاقيــة وجــوب أن تتضــمن تشــريع -1

يــنص   يحالــة تعرضــهم لحالــة أو أكثــر مــن الحــاالت التــ   يعلــيهم، وفــ ورعاية مالئمة للمؤمن    معقوالم 

 . يعليها التشريع الوطن
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أن تشمل نظم التأمينات اإلجتماعية جميع المشتغلين لدى الغير بــأجر، وعــدم التفرقــة بــين الرعايــا   -2

المراحــل األولــى اســتثناء بعــض  يجــازت فــ أالعــرب والــوطنيين واألجانــب بشــرط المعاملــة بالمثــل، و

 فئات العمالة .

ـــ  -3 ـــ  ييشــــملها التشــــريع الــــوطن يحــــددت اإلتفاقيــــة أوجــــه المخــــاطر التـ ن إصــــابات تــــأمي يوهـ

ــأمين  ــز، وتـ ــد العجـ ــأمين ضـ ــاعة (، وتـ ــة ) حمـــل ورضـ ــأمين األمومـ ــد المـــرض، وتـ ــأمين ضـ العمـــل، تـ

 ، وتــــأمين المنــــافع العائليــــة .ن ضــــد الوفــــاة ، وتــــأمين ضــــد البطالــــة ، وتــــأميضــــد الشــــيخوخة 

 

 بشأن المرأة العاملة  1976( لعام  5العربية رقم )   اإلتفاقية

 

كافة تشريعات العمل، كما يجب أن تشتمل هذم التشريعات    يوجوب مساواة المرأة والرجل ف -1

 على األحكام المنظمة لعمل المرأة فى كافة القطاعات وعلى األخص قطاع الزراعة.

ين الرجل والمرأة فى كافة مجاالت  اإلستخدام ب ييجب العمل على ضمان تكافؤ الفرص ف -2

 المؤهل والصالحية، كما يجب عدم التفرقة بينهما في الترقي الوظيفي.  يالعمل عند تساو

  ام أن تتساوى المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل، وضمان منح المرأة العاملة أجر -3

 ألجر الرجل وذلك عن العمل المماثل. مماثالم 

إتاحة الفرص للمرأة العاملة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني قبل وبعد اإللتحاف بالعمل ،   -4

 عن العمل . –المسموح بها  –وضمان توفير تسهيالت إلعادة تدريبها بعد فترات إنقطاعها 

ترات الحمل والوالدة وحظر تشغيلها إضافيام  تكلف بها المرأة العاملة في ف ي تخفيف األعمال الت -5

 في هذم الفترات.

 حظر تشغيل النساء في األعمال الصعبة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو األخالف . -6

 عدم تشغيل النساء ليالم وفق مفهوم كل بلد وبمراعاة تقاليد كل بلد ووفقام لتشريعها . -7

 حملها أو قيامها بإجازة الوضع .حظر فصل المرأة العاملة أثناء  -8

حق كل من الزوجين العاملين فى الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة اآلخر فى حالة انتقاله  -9

إلى مكان غير مكان العمل األصلي في داخل الدولة أو خارجها وتحديد الحد األقصى المصرح به  

 لتشريع كل دولة.

 جازة بدون أجر للتفرغ لتربية أطفالها وفق تشريع كل دولة.حق المرأة العاملة في الحصول على إ -10
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حق المرأة العاملة في الجمع بين أجرها أو معاشها وبين معاشها عن زوجهــا بــدون حــد أقصــى ،   -11

 وكذلك لزوج المرأة العاملة  .  

 حق أوالد المرأة العاملة في الجمع بين معاشهم عن والدهم ووالدتهم بدون حد أقصى. -12

حق أفراد أسرة المــرأة العاملــة فــي اإلســتفادة مــن خــدمات التــأمين الصــحي لهــا وفقــام لمفهــوم   -13

 األسرة بالقانون الوطني. 

 حق المرأة العاملة في الحصول على المنح العائلية حال إعالتها ألوالدها ولزوجها العاجز.  -14

نهاية الخدمة أو المعــاأ أو أيــة حق المرأة العاملة في الحصول على كامل حقوقها فى مكافآة    -15

اســتحقاقات أخــرى فــي حالــة إســتقالتها بســبب الــزواج أو اإلنجــاب، علــى أن تبــدي رغبتهــا فــي المــدة 

 المقررة وفق قانون كل دولة.

 

 بشأن الحريات والحقوف النقابية 1977( لعام  8اإلتفاقية العربية رقم )  

 

تتعلق بالحرية النقابية للعمال وألصحاب األعمال    يأقرت هذم اإلتفاقية مجموعة من المبادئ الت

:  يوجاءت أحكامها كاآلت  

قطاع أن يكونوا دون إذن مسبق فيما بينهم منظمات   يلكل من العمال و أصحاب األعمال بأ -1

ليها .إنقابية أو أن ينضموا   

 ين فيعملون بها بالعمال الوطنيي يالدولة الت يمساواة العمال العرب من غير مواطن -2

 اإلنتماء لعضوية منظمات العمال وتمتعهم بكافة الحقوف النقابية .

تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب العمل على إيداع أوراف تكوينها لدى   -3

، وتمارس هذم المنظمات نشاطها بمجرد إيداع  وبما ال يتضمن أية معوقاتالجهة المختصة 

 األوراف .

افها  وأهد يوضع نظامها األساسللمنظمة صحاب األعمال المؤسسين حق العمال وأ -4

، دون تدخل أو تأثير من أية جهة كانت .  أجهزتها وطرف تمويلها وإدارتها، وكذلك ووسائل تحقيقها  

حظر وضع قيود على تملك منظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال لألموال الثابتة  -5

بشرط ان يكون ذلك من أهدافها .   يالمال والمنقولة ، وكذلك ممارسة النشاط  

حق تكوين النقابات العامة واإلتحادات على إختالفها لمنظمات العمال وأصحاب األعمال . -6  
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كفالة الدولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال ممارسة أوجه نشاطهما بحرية كاملة   -7

شؤون األخرى .  يوحمايتهما من تدخل كل منهما ف  

و غيرها . أكفالة تشريع الدولة حق اإلجتماع دون حاجة إلذن من الجهة اإلدارية  -8  

كفالة تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها   -9

 ونطاقها وآثارها . 

  يضمام إلى النقابة وحريته فاإلنضمام أو عدم اإلن ييكفل تشريع كل دولة حرية العامل ف -10

 اإلنسحاب منها .

، وممارسة كل يح وانتخابات األعضاء النقابيينترش ييكفل تشريع كل دولة عدم التدخل ف  -11

جهة . يلنشاطه دون تدخل من أ  يعضو نقاب  

  يويكفل لهم أجورهم ف ييكفل القانون التفرغ للقادة النقابيين لممارسة نشاطهم النقاب -12

تياجات النقابة .حدود اح  

بسبب انتمائه أو ممارسته النشاط   ي حظر نقل أو وقف أو فصل أو اإلضرار بالعضو النقاب -13

.يالنقاب  

العمل على شرط انضمامه أو عدم انضمامه   ي حظر تعليق استخدام العامل أو استمرارم ف -14

 إلى النقابة أو شرط اإلنسحاب منها .

لمنظمات العمال وأصحاب األعمال القواعد الخاصة بأسباب  يأن يحدد النظام األساس -15

 وطرف وقفها أو حلها إختياريام .

دى تشكيالتها ال يجوز للجهة اإلدارية وقف أو حل منظمات العمال أو أصحاب األعمال أو إح -16

للمنظمة .   يوذلك لمخالفة القانون أو النظام األساس يإال بحكم قضائ  

جميع   يأن تشتمل التشريعات العربية األحكام الخاصة بالحريات والحقوف النقابية ف -17

 القطاعات .

  

بشأن المفاوضة الجماعية  1979( لعام  11اإلتفاقية العربية رقم )    

 

لمفاوضة الجماعية وحددت جميع أشكالها القانونية ونصت على أن :أقرت هذم اإلتفاقية ا  
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 يالمفاوضة الجماعية حق لكل منظمات  العمال وأصحاب األعمال أو منظماتهم ف -1

 كافة قطاعات النشاط اإلقتصادي العامة أو الخاصة دون تدخل من أية جهه كانت .  

جماعية واألجهزة واإلجراءات  ينظم تشريع كل دولة اإلطار القانوني للمفاوضة ال -2

 مالمتعلقة بها ، دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة بمقتضى هذ

 تفاقية .  اإل

يعين كتابة كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله وال يجوز للطرف اآلخر   -3

وتجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة بين الطرفين  اإلعتراض على هذا التمثيل 

وعلى أصحاب األعمال ومنظماتهم أن يقدموا لممثلي  . جهة كانت يدون تدخل من أ

والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة العمال المعلومات والبيانات التي يطلبونها 

 الجماعية .

عمال أومنظماتهم، الحصول تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب األ -4

على كافة اإلحصاءات والبيانات االقتصادية واإلجتماعية والفنية وغيرها لتيسير إجراء  

 المفاوضة الجماعية على أسس سليمة .

الجماعية بصورة مباشرة بين منظمات العمال وأصحاب   مستويات إجراء المفاوضة  -5

 األعمال أو منظماتهم هي: 

عدم  -أ حالة  في  العامة  النقابة  أو  المنشأة  عمال  نقابة  بين  المنشأة  مستوى 

 وجودها وصاحب العمل أو إدارة المنشأة . 

مستوى النشاط االقتصادي بين النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب االعمال   -ب

 ط المقابل . في النشا

 بين اإلتحاد العام للنقابات واتحاد أصحاب األعمال المختص. يالمستوى الوطن -ج

العمل    -6 المختصة  الجهات  على  خاص على  يجب  وبوجه  الجماعية  المفاوضة  تدعيم 

 عن طريق : 

تتــولى   يتشجيع أجهزة الثقافة العماليــة لــدعم وتكــوين القيــادات المتخصصــة التــ   -أ

 المفاوضة الجماعية . 

العمل على تنمية قــدرات مــديري المشــروعات ومســؤولي العالقــات الصــناعية   -ب

ــات العمــل  ــرام اتفاقي ــة وإب ــرامج لتشــجيع المفاوضــة الجماعي ــك بتنظــيم ب ــا، وذل به

 الجماعية .
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لكــل دولــة مــن الــدول األعضــاء أن تنشــف أجهــزة للتوفيــق والتحكــيم تتــولى عنــد  -7

ما قد ينشأ من خالف بسبب فشــل المفاوضــة ليها بإتفاف الطرفين، تسوية  إاإلحتكام  

 الجماعية وينظم تشريع كل دولة هيكلية هذم األجهزة .

حكــام القضــائية كمــا وتكون لمحاضر الصلح التــي تــتم عــن طريــق لجــان التوفيــق قــوة األ

 حكام القضائية النهائية .تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة األ

ون عـــن زمالئهـــم لـــدى هيئـــات التوفيـــق يجـــب حمايـــة ممثلـــي العمـــال الـــذين ينوبـــ  -8

 والتحكيم ويجب عدم اإلضرار بهم أو عرقلة مهامهم .

يحدد التشريع الوطني فترة زمنية للدخول في التفاوض واالنتهــاء منــه، كمــا يــنظم   -9

 أيضام حق اإلضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض .

 

 بشأن تحديد وحماية األجور 1983( لعام  15اإلتفاقية العربية رقم )  

 

ــه العــالوات  -1 ــه بمــا في ــل عمل ــا يتقاضــام العامــل مقاب ــل م ــه ك ــه بأن ــر وعرفت ــددت مفهــوم األج ح

ي بالعملــة ، واألصــل أن يــدفع األجــر النقــد، وغير ذلك من متممات األجروالمكافآت والمنح والمزايا

 بها . حدود التشريعات المعمول ي، ويجوز اإلتفاف على غير ذلك فالمحلية 

تمكــن العامــل مــن التعــرف علــى تفاصــيل مفــردات أجــرم  يأن ينظم تشريع كل دولة الطريقة الت  -2

 والتأكد من دقة هذا الحساب .

عقــد العمــل الفــردي أو االتفاقيــات الجماعيــة ) عقــود العمــل  يتشــريعات العمــل أو فــ  ييحدد ف  -3

أال يكون من المواد المحظور اســتخدامها ، على  يمكن دفعه للعامل عينام   يجر الذالمشتركة ( جزء األ

)عقــود تفاقيات الجماعية اإل يأو ف يعقد العمل الفرد يتشريعات العمل أو ف يقانونام ، ويحدد ف

 العمل المشتركة( موعد الوفاء باألجر .

جازت اإلتفاف على خالف أ، ويوم العمل ومكانه  يف حددت اإلتفاقية طريقة دفع األجر بأن يدفع  -4

جهد أو نفقة مالية ، وقررت أن يستحق العامــل أجــرم كــامالم حتــى   ييطة أال يتحمل العامل أذلك شر

 وإن لم يؤد عمالم ألسباب خارجة عن إرادته، على أن تحدد التشريعات الوطنية تلك األسباب .

، واعتبرت اإلتفاقية أن األجــور والمبــالم المســتحقة للعامــل الناشــئة عــن عقــد العمــل دينــام ممتــازام   -5

، ) علــى األمــوال ديــون بمــا فيهــا ديــون الدولــة ويتمتــع بــأعلى درجــات اإلمتيــاز علــى مــا عــدام مــن 

 صاحب العمل اآلخرين.  يالمنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل ( ويتقاضام العامل أوالم قبل دائن
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ف التصــر يحظرت اإلتفاقية على صــاحب العمــل أن يحــد بأيــة طريقــة كانــت مــن حريــة العامــل فــ   -6

 أجرم كما يشاء . يف

تحدد التشريعات الوطنية نظام الجزاءات المالية بشكل ال يؤثر علــى معيشــة العامــل أو معيشــة   -7

 أسرته على أن تحدد صرف هذم الغرامات لمصلحة العمال .

ولحماية أجر العامل نصت اإلتفاقية على أال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء   -8

% من األجر األساسي، مع عــدم احتســاب   10قد أقرضه أو لدين مستحق له بنسبة تزيد    لما يكون

 أية فوائد على تلك الديون .

يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها من أجر العامل المستحق   يتحدد التشريعات الوطنية النسبة الت  -9

لعامــل مــن أجــر لســداد حاجاتــه وفــاء للــديون المترتبــة عليــه وأولويتهــا مــع مراعــاة كفايــة مــا يبقــى ل

 ساسية.وحاجات أسرته األ

 جر المماثل ألجر الرجل وذلك عند تماثل العمل .تمنح المرأم العاملة األ -10

يعمــل   يالــذ  يتحويــل أجــرم مــن البلــد العربــ   يتكفل التشريعات الوطنية وتنظم حق العامــل فــ   -11

 القادم منه . يلى البلد العربإفيه 

 شريعات الوطنية على دفع مستحقات العامل بمجرد انتهاء عالقة العمل .يجب أن تنص الت -12

، المستوى المقدر لألجر ليكــون كافيــام إلشــباع به اهتمت اإلتفاقية بالحد األدنى لألجور ويقصد   -13

، ي الئــقالحاجات الضــرورية للعامــل وأســرته كــالملبس والتغذيــة والســكن للعــيش بمســتوى إنســان

دنــى لألجــور بحيــث ال يجــوز أن يقــل أجــر العامــل عنــه ل األعضــاء بنظــام الحــد األجازت أن تأخذ الــدوأو

 تطبيقه جميع الفئات العمالية . يويشمل ف

عمال والعمال عضاء لجنة أو لجان يمثل فيها الحكومة وأصحاب األتشكل كل دولة من الدول األ  -14

 يالتــ  دارة والجهــة المخولــة ة اإلدنى لألجور وتــنظم التشــريعات الوطنيــ تكون مهمتها تحديد الحد األ

لجنــة أو لجــان الحــد ، وتراعى  قبل اللجنة أو اللجان المذكورة  عنها قرار تحديد األجور المتخذ من  يصدر

عند تحديدها لألجور حركة األســعار وكيفيــة التــوازن بينهمــا ومعرفــة مســتوى تكــاليف   األدنى لألجور

ــة تزودهــا بالمعلومــات  يالمعيشــة ولهــا أن تســتعين فــ  ــة أو قطاعي ــأجهزة متخصصــة فرعي ــك ب ذل

جــور دوريــام لفتــرات التزيــد عــن ســنة، وذلــك لتواكــب األجــور الالزمــة، وتراجــع اللجنــة الحــد األدنــى لأل

 الحقيقية مستوى  تكاليف المعيشة .

ال   كما نــص الميثــاف العربــي للعمــل فــي جــل بنــودم علــى أهميــة تحقيــق العدالــة االجتماعيــة التــي 

بالضــرورة مقومــات العمــل الالئــق    جتماعية بمعناها الواسع الــذي يشــملال عبر الحماية اإلإتتحقق  
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وفي نفس السياف الساعي الى تركيز مبادئ الحقوف األساسية فــي العمــل جــاءت جــل التوصــيات 

 يتنميــة وحمايــة القــوى العاملــة فــ بشــأن    1980لسنة    4مندرجة في نفس الهدف  كالتوصية رقم  

القطــاع غيــر   يالحماية اإلجتماعية للعاملين فــ بشأن    2014لسنة    9أو التوصية رقم    يطاع الزراعالق

 .بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية  1983لسنة  6أو التوصية رقم  المنظم

 *** 
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 تفتيش العمل في معايير العمل العربية :  الثاني  المحور  

 

 

 

 

 العمل تفتيش   -1

فتش الرجل الشيء، أي تفحصه،   :االستقصاء في الطلب والبحث، ويقالهو    التفتيش في اللغة 

وفتش عنه: أي سأل واستقصى في الطلب، وفي االصطالح ال يخرج معنى التفتيش عن البحث  

 .واالستقصاء 

جزء أساسي من نظام إدارة العمل، هو  تفتيش العمل  

العمل والتقيد   إنفاذ قانون  يمارس وظيفة حيوية في 

العمل مكان  العدالة في  ويضمن  به.  ي  يؤدف  ،الفعال 

اقتصادي   ونمو  مستدامة  منشآت  إلى  بالتالي 

تنظيم  .مستدام في  مختلفة  ُنهجام  البلدان  وتنتهج 

  .أنظمة تفتيش العمل لديها

ألخرى  يختلف دولة  من  التفتيش  خدمات  اختالف   ،تنظيم  بسبب  الموارد  تخصيص  يختلف  كما 

الوطن واألولويات  والمهني  السياسي  والدعم  االقتصادية  التنمية  فإن  مستويات  ذلك،   ومع  ية. 

ا ما تكون متشابهة على نطاف واسع في جميع أنحاء العالم وقد    ،وظائف خدمات تفتيش العمل غالبم

يعود ذلك إلى اتباع السياسات واإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

 والعربية.

في مكان  م وتحفيز ثقافة الوقاية  تصميفي  يعتبر تفتيش العمل أهم أداة لوجود الدولة وتدخلها  و

التي تغطي جميع الجوانب التي يمكن أن تدخل في نطاف اختصاصها: العالقات الصناعية،   العمل و

المهنية،وواألجور   والصحة  والسالمة  للعمل،  العامة  بالتوظيف    الشروط  المتعلقة  والمسائل 

 والضمان االجتماعي.

تحديات عديدة أمام بناء نظم فعالة والحفاظ    العربية   في معظم الدول  وتواجه هيئات تفتيش العمل

دفعت    ،عليها. وتشمل تطبيق القوانين واللوائح القائمة على بيئة عمل متحولة تكنولوجيام ومعقدة

نجاعتها وفعاليته المحافظة على  بغية  التكيف  إلى ضرورة  التفتيش  دوالم  ابأجهزة  واعتمدت  عربية . 

ابتك واستراتيجيات  ُنهجام  جديدة. عدة  أساليب  وبين  التقليدية  العمل  تفتيش  أساليب  بين  تجمع  ارية 

وحتى في هذم الحال يستلزم األمر استراتيجيات ومهارات تفتيش جديدة من باب االستجابة لتزايد  
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بعد  عن  والعمل  الخضراء  الوظائف  وبروز  المستحدثة  الصناعية  والعمليات  التوريد  تعقد سالسل 

 لجديدة. وغيرها من أنماط العمل ا 

 اإلتفاقيات العربية ذات الصلة بتفتيش العمل   -2

فيه عمل تابع مأجور يدخل فــي نطــاف  ىتتفق القوانين العربية فيما بينها على أّن أي مكان عمل يؤد

ســلطة التفتــيش علــى أن تخضــع عالقــة العمــل ألحكــام قــانون العمــل بخصــوص كــّل نشــاط ذهنــي 

وبدني يــؤدي لمصــلحة صــاحب عمــل ســواء كــان طبيعيــام أو معنويــام مقابــل أجــر تحــت إشــراف وتوجيــه 

ظفين تثناءات بشــأن المــوإال أنــه يجــب التــذكير أّن قــوانين العمــل العربيــة أقــّرت اســ  ،صــاحب العمــل

ال المنــزلي  حيــث تخضــع هــذم الفئــات إلــى أنظمــة وأحكــام ،علــى ســبيل المثــال ،نيالعمــوميين والعمــّ

كمــا اســتثنت العديــد مــن القــوانين العربيــة للعمــل أفــراد أســرة صــاحب العمــل مــن الخضــوع  خاصــّة.

 منشآت األسرية. ألحكام نظام التفتيش مع فوارف بسيطة متعلقة بتحديد درجة القرابة في ال

أما بقطاع الزراعة فقد تباينت االتجاهات في القوانين العربية بين السكوت عن خضوع قطــاع الزراعــة 

لنظام التفتيش في حين نّصت التشريعات العربية األخرى علــى خضــوع قطــاع الزراعــة ألحكــام قــانون 

خضــاع بعــض فئــات مــن العمــل ولنظــام التفتــيش غيــر أّن بعــض البلــدان العربيــة ذهبــت فقــط الــى إ

العاملين في قطاع  الزراعة ألحكام قانون العمــل. كمــا اعتمــدت بلــدان أخــرى اختيــار أحكــام معّينــة مــن 

 قانون العمل تطّبقها على العاملين في المجال  الزراعي.

فقد أدى ذلك  إلى ضــعف التصــديقات العربيــة علــى   العربية    ونظرا للتباين الواضح في التشريعات

 المنشــآتمــن  وجود العديــد هذا التباين  وقد عّمق  ،بشأن العّمال الزراعيين  12العربية رقم    االتفاقية 

 . تعمل في االقتصاد غير النظامي هذا القطاع يف

 اإلتفاقيات العربية ذات الصلة بتفتيش السالمة والصحة المهنية    -3

تشــتمل التشــريعات العربيــة اهتمت منظمة العمــل العربيــة بالســالمة والصــحة المهنيــة وضــرورة أن  

 1977لســنة    7، ولــذا صــدرت اإلتفاقيــة رقــم    أحكامام خاصة بهــا فــى جميــع مجــاالت العمــل وقطاعاتــه 

 :يبشأن السالمة والصحة المهنية وأقرت مجموعة من المبادئ واألحكام على النحو اآلت

 جميع مجاالت العمل وقطاعاته . ييجب أن تشتمل التشريعات العربية أحكامام خاصة بها ف ▪

تطبيــق أحكــام الســالمة والصــحة   ييجب مســاواة جميــع العمــال العــرب بالعمــال الــوطنيين فــ  ▪

 . يوأنظمة التأهيل المهن ،والتأمين من حوادو العمل وأمراض المهنة  ،المهنية 

 يجب أن تتضمن األحكام الخاصة بالسالمة والصحة المهنية األسس الفنية لضمان الســالمة  ▪

 والحماية.
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ــة  ▪ ــة البيئ ــة العمــل وحماي ــة بســالمة بيئ ــراءات والوســائل الكفيل ــة اإلج ــل دول ــدد تشــريع ك يح

 يالمجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول، بحيث تكــون بيئــة العمــل والجــوار فــ 

 المتعارف عليه علميام  . يالمستوى الصح

 يق ظروف إنسانية للعمل اآلمن .يجب العمل على توفير السالمة والصحة المهنية وتحق ▪

 ال يجوز : ▪

 منهم . سنة ماعدا المتدرجين 15تشغيل األحداو قبل  -

تحــددها  يالصــناعات الخطــرة أو الضــارة بالصــحة والتــ  يسنة ف 18تشغيل األحداو قبل  -

 التشريعات واللوائح .

ا يحــدده  ياألعمــال الخطــرة أو الشــاقة أو الضــارة بالصــحة التــ   ييحظر تشــغيل النســاء فــ  -

 ع كل دولة تشري

يحــددها التشــريع،   يالمنشآت الت  ياإلهتمام بإنشاء أجهزة السالمة والصحة المهنية ف -

 والتوعية الوقائية . يللقيام باإلشراف على ظروف العمل، والقيام بالتثقيف الصح

يتناسب مــع قدراتــه الصــحية والبدنيــة   يللعامل قبل التحاقه بالعمل الذ  يإجراء الفحص الطب ▪

على العمال للمحافظة على   يالدور  يلية والنفسية عند التعيين، و إجراء الفحص الطبوالعق

 لياقتهم الصحية.

تقــديم اإلســعافات األوليــة وعــالج الحــاالت الطارئــة داخــل المنشــأة، وتــوفير الخــدمات الطبيــة  ▪

 داخل أوخارج المنشأة كقسم مستقل .

 إخطار الجهات المختصة بها.على صاحب العمل تسجيل حوادو العمل وأمراض المهنة و ▪

إنشاء جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصــحة المهنيــة مــدعمام بــالكوادر المتخصصــة وبــاألجهزة  ▪

ــراكه فـــ  ــائية وإشـ ــبطية القضـ ــلطة الضـ ــاز سـ ــذا الجهـ ــاء هـ ــاس وإعطـ ــدات القيـ ــع  يومعـ وضـ

 اشتراطات السالمة والصحة المهنية للترخيص بإقامة المشروعات . 

كــل  يفــ   يهذا المجــال عــن طريــق إنشــاء مركــز خــاص بــاألمن الصــناع  ياإلهتمام بالتدريب ف ▪

 دولة عربية وعرض أحدو وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية .

الدراســات النظريــة  ييجب أن تكون مادة الســالمة والصــحة المهنيــة ضــمن بــرامج التعلــيم فــ  ▪

 .يوالمهن يمعاهد التدريب الفن يوالتطبيقية، وف
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إطار منظمة العمــل العربيــة، وإنشــاء   يلجنة عربية للسالمة والصحة المهنية فضرورة إنشاء   ▪

 يلجنة وطنية على مستوى كل دولة عربيــة ولجــان علــى مســتوى المنشــآت ذات النشــاط الــذ

، ما عــدا لجــان المنشــآت يتشكيل هذم اللجان التمثيل الثالث  يقد ينشأ عنه الخطر ويراعى ف

) العمــال وأصــحاب األعمــال ( وتخــتص هــذم اللجــان برســم  يفيكتفــى فيهــا بالتمثيــل الثنــائ

وتنســيق السياســة الخاصــة بالســالمة والصــحة المهنيــة، والعمــل علــى حمايــة العمــال مــن 

 تنشأ عن العمل . يالمخاطر الت

هــذم اإلتفاقيــة حــدام أدنــى لمــا يجــب أن يــوفرم التشــريع   يتعتبر األحكام المنصــوص عليهــا فــ  ▪

الــدول المنضــمة لهــذم  يحكــام القضــائية فــ للعمــال أو اإلتفاقيــات الجماعيــة أو العــرف أو األ

 . اإلتفاقية 

   تنظيم هياكل أجهزة تفتيش العمل  -4

االتفاقية   على  الواسع  العربية  الدول  مصادقة  إّن 

ساهم  في تركيز    بشأن تفتيش العمل   81الدولية رقم  

العمل   تفتيش  لجهاز  والتنظيمي  اإلداري  الهيكل  وبناء 

مستوى  على  الوطنية  االعتبارات  مراعاة  مع  دولة  بكّل 

الممارسة واإلمكانات المادية وكذلك السياسة  العامة 

النقابية لكل من أصحاب  بالمنظمات  للدولة  وعالقتها 

  العمل والعّمال.

هو ارتبــاط  19لجهاز تفتيش العمل والتي وردت باالتفاقية العربية رقم ومن أهم المبادئ التنظيمية  

 جهاز تفتيش العمل باإلدارة أو باإلدارات المركزية ذات الصلة بنشاط التفتيش. 

ه ضــروري حتــى يســهل وضــع وتطبيــق سياســة تفتــيش مرنــة فــي  وتعتبــر لجنــة الخبــراء أّن هــذا التوجــّ

إمكانيــة الــدول اعتمــاد أجهــزة تفتــيش عمــل متعــددة فــي حــدود  عمــوم الدولــة غيــر أّن هــذا ال ينفــي 

معّينة لتحقيق قدر من األداء المتخّصص لهذم األجهزة فعلى  سبيل المثال نّصت االتفاقيــة العربيــة 

، على أّنه يتّم التفتيش من قبل جهاز يتوّلى التفتيش العام أو أجهزة متخّصصة يمــارس كــّل 19رقم  

.منها  نشاطام تفتيشام م  حّددام

 :يبشأن تفتيش العمل على النحو اآلت 1998لسنة  19االتفاقية العربية رقم  أحكامجاءت  وقد

كــل دولــة أن تــنظم تفتــيش العمــل مــن خــالل القــوانين واألنظمــة واللــوائح والقــرارات ألزمت   .1

للدولــة عنــد الضــرورة اســتثناء بعــض   أجازتو  ،  المنفذة لها في جميع قطاعات وأماكن العمل
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ت من العمال وأماكن العمل وذلك بموجب بيان يرفق بوثيقــة التصــديق ويمكــن للدولــة الفئا

 .التي تتقدم بهذا البيان أن تعدله أو تلغيه ببيان الحق

ويــرتبط هــذا الجهــاز أو األجهــزة بــاإلدارة أو   أو أكثــر لتفتــيش العمــل،  تشكل كــل دولــة جهــازام أن   .2

ــيشاإل ــاط التفتـ ــلة بنشـ ــة ذات الصـ ــوم  .دارات المركزيـ ــي تقـ ــزة التـ ــدد األجهـ ــة تعـ ــي حالـ وفـ

 .بالتفتيش يجب التنسيق فيما بينها على نحو يحول دون التناقض والتداخل بين أنشطتها

يتم التفتيش من قبل جهاز يتولى التفتــيش العــام أو أجهــزة متخصصــة يمــارس كــل منهــا   أن .3

 .محددام  تفتيشيام  نشاطام 

بــين جهــاز أو أجهــزة التفتــيش بمــا يحقــق  تــنظم كــل دولــة االتصــاالت األفقيــة والرأســية فيمــا .4

 .سرعة األداء ونجاعته وسهولته 

تضــع اإلدارة المركزيــة ذات الصــلة بنشــاط تفتــيش العمــل السياســة العامــة للتفتــيش التــي  .5

 :تعالج على األخص

 .وضع الخطة العامة للتفتيش -

 .تحديد أولويات التفتيش -

 .متابعة التنفيذ -

 .توفير متطلبات جهاز التفتيش -

 .اء الوظيفي والتدريباألد -

 .تقييم النتائج -

، بمــا يالئــم القيــام بعملــه   علميــام   تــأهيالم   يراعى في تعيين مفتش العمل أن يكون مــؤهالم   أن .6

 .مفتش العمل أن تتوفر فيه صفات الحياد والموضوعية  وكذلك عند إختيار

داء يقــوم مفــتش  العمــل قبــل مباشــرة عملــه بــأداء اليمــين وتــنظم التشــريعات أضــرورة أن  .7

 .اليمين ومضمونه والجهة التي يؤدي أمامها

 .بما يؤهله ألداء مهامه  وعمليام  يجب على كل دولة تدريب مفتش  العمل نظريام  .8

مــن المفتشــين بمــا يــتالءم مــع حجــم المهمــات ونوعيتهــا  يكــل دولــة العــدد الكــاف تعــين .9

واألجهزة المعنية في الدولة لالستعانة باالختصاصيين للمعاونة في   داراتوالتنسيق مع اإل

 .أعمال التفتيش
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تكفــل تشــريعات كــل دولــة الحمايــة الالزمــة لمفــتش  العمــل،  واســتقرارم الــوظيفي،  بمــا  أن .10

توفر الجهــة المختصــة للمفتشــين وســائل وأن    ،استقاللية يجعله يقوم بمهامه بحرية وحياد و

 .أو تسهيالت نقل لألداء الفعال لواجباتهم

يسهل الوصــول إليهــا مــن   مناسبام   تهيء الجهة المختصة للمفتشين مكاتب مجهزة تجهيزام أن   .11

قبل األطراف المعنية وتزود بوسائل اتصال حديثة ونظــم معلومــات آليــة تمكــنهم مــن حفــظ 

بالوثــائق والتشــريعات واألجهــزة الضــرورية ألداء  همتــزود، و لمعلومــات بســهولة واســترجاع ا

 .عملهم

 .تتحمل الجهة المختصة كافة النفقات المالية الالزمة لممارسة المفتشين لمهامهم أن .12

لســلطة علــى أدائهــم الفعــال أو تخــل با أية واجبات إضافية تؤثر سلبام بالمفتشين  عدم تكليف .13

 .ين في عالقتهم بأصحاب العمل والعمالللمفتشأو الحياد الالزمين 

يشارك جهاز التفتيش في وضع اشتراطات السالمة والصحة المهنية التــي يتطلبهــا مــنح   أن .14

 .قامة المنشآتإالتراخيص ب

التنســيق والتكامــل بــين تفتــيش العمــل وتفتــيش التأمينــات االجتماعيــة علــى  كل دولة    تعمل .15

 .كلما كان ذلك ضروريام 

دات التــي تســاعدهم ارشــ ش العمــل أصــحاب العمــل والعمــال بالمعلومــات واإليــزود مفــتأن  .16

نتــاج فــي اتبــاع وســائل ومتطلبــات يســاعد طرفــي اإل، وأن  فــي تطبيــق التشــريعات النافــذة

 .السالمة والصحة المهنية 

 واجبات ومحظورات مفتش العمل وفقام ألحكام اإلتفاقية : 

مصــلحة شخصــية  يحظــر أن تكــون لــه أيجــب علــى مفــتش العمــل أن يــؤدي عملــه بنزاهــة وي .17

أن يبلـــم الســـلطة ،  مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة فـــي المنشـــآت التـــي يقـــوم بـــالتفتيش عليهـــا

المختصــة بأوجــه الــنقص والثغــرات التــي يكتشــفها حــين مراقبتــه تطبيــق تشــريعات العمــل،  

 .بهدف اتخاذ االجراءات الالزمة لتالفيها

أماكن العمل ألداء واجبه بحرية تامة في كل األوقات،  دخول    يالحق ف  مفتش  العمليكون ل .18

ويجــوز للتشــريع الــوطني أن يــنظم التفتــيش علــى أمــاكن  .،  دون إخطــار ســابقأو لــيالم  نهــارام 

يخطــر مفــتش  العمــل صــاحب العمــل ،  العمل ذات الطبيعة الخاصة بما يتناسب مــع طبيعتهــا

 . قد يضر بمهمته بوجودم داخل مكان العمل للتفتيش، ما لم ير أن ذلك 
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لمفتش العمل أثناء تأديــة مهمتــه االستفســار مــن صــاحب العمــل أو مــن يمثلــه أو العــاملين  .19

في المنشأة )على انفراد أو أمام شهود( عن أي معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق تشريعات 

 .العمل

يجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل أو من يمثلــه أو أي عامــل فــي المؤسســة التــي  .20

قوم بالتفتيش عليها، إلــى مكتبــه، بهــدف توجيــه االستفســارات إذا وجــد ذلــك ضــروريا ألداء ي

 .واجبه 

لمفتش  العمل أن يطلع على السجالت أو الدفاتر أو أية وثائق أخرى وأخذ نسخ أوصور منها  .21

 إذا وجد أن ذلك ضروري.

قيامــه يحظــر علــى مفــتش  العمــل أن يكشــف أي ســر مــن أســرار المهنــة يطلــع عليــه خــالل  .22

 .بمهمته أو أن يبوح بمصدر الشكوى أ و المعلومات التي أدت إلى القيام بالتفتيش

بشأن   12المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية واالتفاقية العربية رقم    7االتفاقية العربية رقم    إال أن

 راعي.نّصت على وجوب إيجاد أجهزة تفتيش خاصة بالصحة والسالمة بالعمل الز العمال الزراعيين

 تفتيش العمل وإدارات العمل   -5

يعود تاريخ إدارة العمل إلــى النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع 

وزارات العمــل ودوائــر تفتــيش العمــل وغيــر  عشر. فقد ُأنشــئت

نات إدارة العمل، من أجل معالجة ما أصــبح ُيعــرف  ذلك من ُمكوِّ

ــم ة" فـــ "باسـ ــ  اليـ ــألة الُعم  ــألة االجتماعيـــة" أو "المسـ ي المسـ

حَدة .   أوروبا، أو باسم "مسألة العمل" في الواليات المت 

ا؛  ا وتنظيميـــ  مائيـــ  وكـــان الـــدور األصـــلي إلدارة العمـــل دورا حِّ

 يرمي إلــى تنظــيم أســواف العمــل مــن خــالل تــدخل الحكومــة 

ــروط  م مـــن أجـــل تحســـين شـ ــم  المنهجـــي والمســـتمر والمصـ

ال فــي حــين كــان الــدافع الرئيســي العمل، والحفاظ علــى التــوازن بــين مصــالح أصــحاب الع مــل والُعمــ 

ة الكبرى،وقــد  للحكومات، في ذلك، هو الحفاظ على السلم االجتمــاعي وتجنــب الصــراعات االجتماعيــ 

ا مــن دوائــر تفتــيش ومكاتــب عمــل صــغيرة، إلــى وزارات عمــل بكــل معنــى  تطــور هــذا الوضــع تــدريجي 

 .الكلمة 
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 واختصاصاتها تعريف إدارة العمل    5-1

ة التــي ُأنشــئت بموجــب  تشــمل إدارة العمــل، مجمــوع الــدوائر الوزاريــة والمؤسســات العامــ 

ة لمعالجة مسائل العمل، وللتشاور مع أصحاب العمل والُعمال وتنظيمات كــل  تشريعات وطني 

منهمــا، وضــمان مشــاركتهما فــي صــياغة سياســات العمــل، االســتخدام، العالقــات الصــناعية، 

ن، الضــمان االجتمــاعي، الخدمات   تــيض ني  ة المهِّ المة و الصــح  وتطويرها، كما تشمل: مجاالت الســ 

ة تحديد الحد األدنى لألجور وتنمية الموارد البشرية   .آلي 

َلمة أدركــت عديــد الحكومــات أهميــة إدارة العمــل وتفتــيش العمــل، خاصــة،    عنــدمافي ظل الَعوض

ئيَسة في تصميم ا ة الوطنيــة وفــي أصبحا من العوامل الر  ة و االجتماعيــ  لسياسات االقتصــادي 

ا مــن مصــادر المعلومــات بالنســبة إلــى الحكو مــات وأصــحاب العمــل تنفيــذها؛ ومصــدرا ُمهمــ 

ال، كل كمــا أنهمــا  .في ميادين اختصاصه. وفــي تجنــب منازعــات العمــل وفــي تســويتها  والُعم 

عين على االتجاهات في سوف العمل  بفضل ما لهمــا مــن عالقــة متميــزة من المراقبين المطلِّ

بالشركاء االجتماعيين، وهما قادران على تقديم حلول فعالــة لتلبيــة االحتياجــات المتطــورة لــدى 

ال للمطالبــة بتــوفير مــوارد  المستفيدين من خدماتهما. األمر الــذي دفــع أصــحاب العمــل والُعمــ 

و اإلدارة الســديدة، جتماعيــة اإلإضــافية لــوزارات العمــل وإداراتهــا؛ مــن أجــل النهــوض بالعدالــة 

  .وجعل العمل الالئق حقيقة واقعة 

يخضــع فــي العــادة لســلطة   يينظم تفتيش العمــل كجــزء مــن النظــام العــام إلدارة العمــل الــذ  -

 وزارة العمل، وتبين المعايير الدولية الواجبات العامة إلدارة العمل ومن بينها تفتيش العمل .

خــر فهنــاك قضــايا تتباين وفقام للتشريع الوطني من بلد آلورغم أن اختصاصات مفتش العمل  

ظــروف العمــل،   يدعى مفتشو العمل إلى التصدي لها في أمــاكن العمــل ومــن بينهــا :  ةعديد

العمل الجبري، عمل األطفــال، عالقــات العمــل، الضــمان االجتمــاعي، المســاواة بــين الجنســين 

 بعــض الوظــائف القطاعيــة المحــددة : يوكــذلك فــ والتمييــز، العمالــة غيــر الشــرعية، وغيرهــا ، 

 الزراعة، البناء، التعدين، القطاع البحري، السكك الحديدية وغيرها .

الهجــرة  :يما يلفيمهام تتعلق بكما يمكن أن تشتمل على بعض األنشطة األخرى ذات الصلة 

ــر المــنظم، تســجيل المنشــ  لعمــل ت الصــغيرة، فيــروس ) اإليــدز ( فــي مكــان اآ واالقتصــاد غي

 وغيرها.

والبد من أن يكون تنظيم خدمات هيئات تفتيش العمل بالنظر الختصاصاتها ومهامها الكثيرة، 

، بحيــث يــنظم أكبــر عــدد ممكــن مــن الزيــارات ألمــاكن العمــلؤكفــ  والبــد مــن أن يكــون  ،ام وفعــاالم
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هناك تفتيش شامل من أجل ضبط سوف العمل وسير عمله  حيث تتسم مهام مفتش العمل 

 قيد وتتطلب الوقت والموارد والتدريب وقدرام كبيرام من حرية التصرف والحركة.بالتع

 أهمية إدارات العمل   2-5

َلمة أدركــت عديــد الحكومــات أهميــة إدارة العمــل وتفتــيش العمــل، خاصــة،    عنــدمافي ظل الَعوض

ة الوطن ة و االجتماعيــ  ئيَسة في تصميم السياسات االقتصــادي  يــة وفــي أصبحا من العوامل الر 

ا مــن مصــادر المعلومــات بالنســبة إلــى الحكو تنفيــذها؛ ومصــدرام  مــات وأصــحاب العمــل ُمهمــ 

ال، كل كمــا أنهمــا  .في ميادين اختصاصه. وفــي تجنــب منازعــات العمــل وفــي تســويتها  والُعم 

عين على االتجاهات في سوف العمل بفضل ما لهمــا مــن عالقــة متميــزة  من المراقبين المطلِّ

جتماعيين، وهما قادران على تقديم حلول فعالــة لتلبيــة االحتياجــات المتطــورة لــدى بالشركاء اال

ال للمطالبــة بتــوفير  المستفيدين من خــدماتهما. وهــو األمــر الــذي دفــع أصــحاب العمــل والُعمــ 

موارد إضافية لوزارات العمل وإداراتها؛ مــن أجــل النهــوض بالعدالــة و اإلدارة الســديدة، وجعــل 

  .قيقة واقعة العمل الالئق ح

يخضــع فــي العــادة لســلطة   يينظم تفتيش العمــل كجــزء مــن النظــام العــام إلدارة العمــل الــذ  -

 وزارة العمل، وتبين المعايير الدولية الواجبات العامة إلدارة العمل ومن بينها تفتيش العمل .

خــر فــإن هنــاك ورغم أن اختصاصــات مفــتش العمــل تتبــاين وفقــام للتشــريع الــوطني مــن بلــد آل

ظــروف   :  يدعى مفتشو العمل إلى التصــدي لهــا فــي أمــاكن العمــل ومــن بينهــا  ةقضايا عديد

العمــل، العمــل الجبــري، عمــل األطفــال، عالقــات العمــل، الضــمان االجتمــاعي، المســاواة بــين 

ــذلك فــ  ــر الشــرعية، وغيرهــا، وك ــة غي ــز، العمال ــة  يالجنســين والتميي بعــض الوظــائف القطاعي

 الزراعة، البناء، التعدين، القطاع البحري، السكك الحديدية وغيرها . المحددة :

الهجــرة  :يما يلفيمهام تتعلق بعلى بعض األنشطة األخرى ذات الصلة   كما يمكن أن تشتمل

ــر المــنظم، تســجيل المنشــأت الصــغيرة، فيــروس ) اإليــدز ( فــي مكــان العمــل  واالقتصــاد غي

 وغيرها.

والبد من أن يكون تنظيم خدمات هيئات تفتيش العمل بالنظر الختصاصاتها ومهامها الكثيرة، 

، بحيــث يــنظم أؤكفــ  والبــد مــن أن يكــون  ،كبــر عــدد ممكــن مــن الزيــارات ألمــاكن العمــلام وفعــاالم

هناك تفتيش شامل من أجل ضبط سوف العمل وسير عمله  حيث تتسم مهام مفتش العمل 

 بالتعقيد وتتطلب الوقت والموارد والتدريب وقدرام كبيرام من حرية التصرف والحركة .
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 ل العربية وظائف جهاز تفتيش العمل من خالل اتفاقيات العم   5-3

الــواردة باتفاقيــة بالنســبة لوظــائف جهــاز تفتــيش العمــل تبنــت أغلــب الــدول العربيــة النصــوص 

  .بشكل أساسي 19العربية رقم العمل 

 حكام القانونيةمراقبة تطبيق األ -أ

ت علــى أنــه يقــوم  19مــن االتفاقيــة رقــم  22حــّددت المــادة  - هــذم المهــام ونصــّ

األحكــام القــانوني انســجاما مــع مــا أقّرتــه المعــايير مفــتش العمــل بمراقبــة تطبيــق 

 .الدولية 

حّددت أغلب القــوانين العربيــة األحكــام القانونيــة المناطــة بعهــدة مفــتش العمــل  -

 .بتلك الواردة في قانون العمل واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة

 في حين وسعت بعض الدول هذم المهام لتشمل مراقبة تطبيق جميع األحكــام -

 .القانونية والتنظيمية والترتيبية بما في ذلك عالقات العمل وحماية العمال

المعلومات التقنية والمشورة، -ب  تزويد أصحاب العمل والعمال ب

مفــتش العمــل أصــحاب   تزويــدعلــى    19وتضّمنت المادة الثالثة من االتفاقية رقم  

يــق التشــريعات العمل والعّمال بالمعلومات واإلرشادات التي تساعدهم فــي تطب

 النافذة.

وكذلك تضّمنت أغلب قــوانين الــدول العربيــة هــذا الــنص وأســندت هــذم الوظيفــة 

ــادات  ــات واإلرشـ ال بالمعلومـ ــّ ــحاب العمـ ــد أصـ ــن تزويـ ــل مـ ــيش العمـ ــام تفتـ لنظـ

 والمشورة دون بيان توضيحات بشأن كيفية القيام بهذم المهّمة.

ها النصوص القانونية، حيــث المختصة بأوجه النقص التي ال تغطي  اتإبالغ السلط

ه "يجــب علــى مفــتش العمــل أن يبلــم الســلطة المختصــة   24نّصت المادة   علــى أنــّ

بأوجــه الــنقص والثغــرات التــي يكتشــفها حــين مراقبتــه تطبيــق تشــريعات العمــل 

 بهدف اتخاذ  اإلجراءات الالزمة لتالفيه".

 الوقاية من مخاطر العمل -ج

ت المــادة هــذا    19لقد اختزلت االتفاقية رقــم   ه يشــارك  18الــدور حيــث نصــّ علــى أنــّ

جهاز التفتيش في وضع اشتراطات السالمة والصحة المهنيــة التــي يتطلبهــا مــنح 

التـــراخيص بإقامـــة المنشـــآت، دون أن تلزمـــه بســـلطة مراقبـــة مـــدى احتـــرام هـــذا 

 اإللتزام والتحقق من مدى توفرم قبل مباشرة المنشآت العمل.
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نين العمــل العربيــة نصوصــا أو تعــاليم الــدور الوقــائي وبالتالي لم تورد أغلــب قــوا

 .لتفتيش العمل مقارنة بالمعايير الدولية 

 الوظائف اإلدارية لتفتيش العمل -د

أن على الجهة المختصــة بــالتفتيش إعــداد 19من االتفاقية رقم    40المادة  ورد في  

 .التاليتقرير سنوي شامل عن نشاطاتها خالل مدة ال تتجاوز نهاية العام 

 تكليف المفتشين بوظائف إضافية: -ه

ه  "ال يجــوز أن توكــل إلــى الجهــة المختصــة بــالتفتيش أيــة   17نّصت المادة   على أنــّ

هم الفّعال أو تخّل بالســلطة أو الحيــاد الالزمــين ئواجبات إضافية تؤثر سلبا على أدا

ل في حين كلفت بعــض الــدو  شين في عالقتهم بأصحاب العمل والعّمال".تللمف

إلــى جانــب   بعــض البلــدانكمــا أن مفتشــي العمــل فــي  ،  المفتش بمهــام إضــافية 

مهامهم األساسية المتمثلة في السهر على تطبيق األحكــام القانونيــة والترتيبيــة 

والتعاقدية الضابطة لعالقات الشغل أو الناتجة عنها فان التشريع التونسي أوكل 

اعيــة وكــذلك متابعــة وتنشــيط  لهم أيضا مهمة المصالحة في نزاعات الشــغل الجم

 هياكل الحوار بالمؤسسات .

 سلطات مفتشي العمل من خالل اتفاقيات  العمل العربية   5-4

أقّرت المعايير الدولية والعربية للمفــتش ســلطة تمّكنــه مــن الــدخول إلــى مواقــع العمــل التــي 

ر أو الليــل يرغب في تفتيشها بكّل حّرية ودون إعالم مســبق وفــي أي ســاعة مــن ســاعات النهــا

 بين السادسة صباحا والعاشرة ليال.

ــه  مــع ضــرورة أخــذ اإلذن فــي إن كــان المحــّل مســكونا، مــع إخطــار صــاحب العمــل أو مــن يمثل

بوجودهم ما لم يروا أّن هذا اإلخطار قد يضّر بأدائهم لواجباتهم مع العلم أّن عددا من قــوانين 

 .جتهادلمسألة وتركتها لإليعالج هذم ا ام صريح ام نّص  لم توردالعمل العربية  

 : عناصر تفتيش العمل بمنشآت القطاع الخاص  5-4-1

التوزيــع   العمــل بنظــام  ك،  لضمان نجاعة التفتــيشمناسبة    العناصر في اعتماد آليات  تتمّثل هذم  

ــى بتفتــيش قطــاع معــين والتقســيم القطــاعي بــين  المفتشــين )أي أن كــل مفــتش عمــل يعن

أي أن كل مفتش يعنــى بــالتفتيش فــي منطقــة )  والتوزيع والتقسيم الجغرافي،  كالخياطة مثال(

، وتنــّوع يارات دورية ، زيارات المتابعــة  ، ززيارات التفتيش )زيارات روتينية ، وتنّوع  رافية معينة(جغ

 .صبغة فنية( له صبغة عامة وتفتيش  له مجال التفتيش ) تفتيش 
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 بين مختلف القطاعات :  ينتشمفتوزيع ال - 1

ــين  للمفتشــينالتنظــيم المحكــم والتوزيــع األمثــل  يمــا مــن شــّك أّن نجاعــة التفتــيش تقتضــ  ب

مختلــف األنشــطة االقتصــادية الخاضــعة لتشــريعات العمــل ، بحيــث يوكــل لكــّل مفــّتش قطــاع 

معــّين يتــوّلى مراقبــة المؤسســات والمنشــآت المنتميــة إليــه ، كــأن يوكــل إليــه مــثال ي اقتصــاد

أو طــاع البنــاء واألشــغال العامــة أو قطــاع النســيج وصــناعة المالبــس  مهّمة مراقبة مؤسســات ق

ن مفــّتش العمــل مــن اإللمــام  قطــاع النــزل الســياحية . واعتمــاد هــذا النــوع مــن التوزيــع يمكــّ

بخصوصيات القطاع بشكل عام ، مّما يساعدم على الوقاية من نزاعات الشغل ومن إحكام طرف 

 السلم االجتماعي.تدّخله سواء لتطبيق التشريع أو لدعم 

 :  ينتشمفلل  يالتوزيع الجغراف - 2

هــو تكليــف كــل مفــّتش بــإجراء الزيــارات وبتنظــيم كــل  ينتشــ مفلل يالمقصــود بــالتوزيع الجغرافــ 

ن مثــل هــذا التوزيــع مــن   لرقعــة جغرافيــة أو منطقــة معّينــة .تدّخالته بالمؤسسات التابعــة   ويمكــّ

ا ترشيد التحّرك الميداني لمفّتشي العمل مــن خــال ل التركيــز علــى رقعــة جغرافيــة معلومــة ، ممــّ

ل ، إلــى جانــب دعــم  بكســبيســمح  ل ومــن التخفــيض مــن كلفــة التنقــّ الوقــت المخصــص للتنقــّ

ــلط ــرافه والسـ ــعة إلشـ ــات الخاضـ ــّتش بالمؤسسـ ــة المفـ ف  ة عالقـ ــّ ــة المكلـ ــة للمنطقـ العموميـ

 بممارسة نشاطه في دائرتها .

 أنواع زيارات التفتيش    -  6

ــارات  ــف زيـ ــا ودوافعهـــا . تختلـ ــب نوعّيتهـ التفتـــيش حسـ

فهنــاك زيــارات روتينيــة أو تلقائيــة وزيــارات دوريــة . ولكــّل 

عّرض لكــل نــوع نتهــذم الزيــارات خصائصــها وطرقهــا .وســ 

مـــن هـــذم الزيـــارات إلبـــراز أســـباب اختالفهـــا، وإن كانـــت 

جميعها تهدف إلــى فــرض احتــرام مــا اقتضــته تشــريعات 

 صاحب العمل التقّيد بها.العمل من التزامات يتعّين على 

 ئية (: ا ج ف الزيارات الروتينية ) أو ال   6-1

يقصــد بهــذم الزيــارات تلــك التــي يتــوّلى مفــّتش العمــل القيــام بهــا بصــورة تلقائيــة ، أي بــدون 

مباشــرة إلــى الــدخول إليــه   يدوافع تخص مؤسسة بذاتها كأن يمّر المفــّتش أمــام مصــنع فيهتــد

 لعمل بالنسبة للعمال الذين يستخدمهم .إلجراء تفتيش بشأن شروط وظروف ا
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وتمّثل الزيارات الروتينية أبرز الزيارات السائدة في الممارسة العملية لنشــاط مفّتشــي العمــل . 

وهذم الزيارات يمكن أن تستهدف مؤسسة سبق للمفــّتش أن زارهــا منــذ وقــت طويــل لكــن لــم 

و بســبب انقضــاء دوريــة محــّددة بعــد تكــن الزيــارة الجديــدة التــي اعتــزم إجرالهــا بســبب المتابعــة أ

ت مــن تطبيــق تشــريع العمــل فـــي  الزيارة األولى . كمــا أّنهــا ال تهــدف إلــى االقتصــار علــى التثبــّ

جزئية معّينة ) مثل الصحة والسالمة المهنية ( ، وإّنما الهدف منهــا إجــراء زيــارة شــاملة لمختلــف 

 ي مجال العمل .شروط وظروف العمل وفق ما تحّددها األدوات القانونية ف

 الزيارات الدورية: 6-2

قد تقتضي أحكام تشريعات العمل القيام بزيارات دوريــة إلجــراء تفتــيش بشــأن بعــض المســائل 

مة المهنيــة أو لشــروط عمــل ، كما هو الشأن بالنسبة لمجــال الصــحة والســال  لخاصذات الطابع ا

. فدوريــة نتاج  أو مالبس الشغلأو التثبت من منح العمال الرخص السنوية أو منحة اإل  األطفال

 زيارة التفتيش مصدرها القانون بالنظر لطبيعة المسألة التي تتناولها .

 طبيعة التفتيش   -  7

لتحقيق الغاية من التفتــيش ، يتعــّين علــى مفــّتش العمــل 

إعطــاء األهميــة التنظيميــة الالزمــة لزيــارة التفتــيش حتــى 

المراقبـــــة الفنيـــــة تـــــتّم المراقبـــــة القانونيـــــة ، وكـــــذلك 

للمؤسســــات الخاضــــعة لمقتضــــيات تشــــريعات العمــــل 

ــك با ــة .وذلـ ــة الالزمـ ــوب والنجاعـ ــكل المطلـ يمكن فـــ  لشـ

ق  القول أّن هناك تفتيش يكتسي صبغة عامــة ، أي يتعلــّ

ــيش يكتســـي  ــل وتفتـ ــروط العمـ ــة لشـ بالجوانـــب القانونيـ

 صبغة فنية .

 عامة: ال صبغة  ال   ذو التفتيش    7-1

النوع من التفتيش هو إجراء مراقبة عامة لشروط العمل القانونيــة ، أي أّن األمــر المقصود بهذا  

ق بمراقبــة كــل المقتضــيات الواقــع ضــبطها بتشــريع الشــغل بمختلــف مصــادرم التشــريعية  يتعلــّ

ت مــن تطــابق الشــروط  منهــا والترتيبيــة والتعاقديــة. وهــذا الصــنف مــن المراقبــة يقتضــي التثبــّ

 ت مختلف النصوص والمراجعة القانونية في مجال الشغل .العامة للعمل مع مقتضيا

والتفتــيش مــن هــذا القبيــل يشــمل جميــع المســائل الــواردة فــي بــاب شــروط وظــروف العمــل 

وعلى ســبيل المثــال ، يمكــن أن   دى مراعاتها من طرف صاحب العمل .بشكل عام ليتحّقق من م

 الية :يتناول التفتيش المشار إليه أعالم بالخصوص المسائل الت
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 سّن الدخول في العمل . -

 مدة العمل اليومية . -

 مدة العمل األسبوعية . -

 جدول توزيع مدة العمل . -

 الساعات اإلضافية . -

 اإلجازة السنوية مدفوعة األجر ) مسك السجل المعد للغرض ( . -

 إجازات األعياد والعطل مدفوعة األجر . -

 االجتماعية .التصريح بالعمال لمؤسسة التأمينات  -

 األمراض المهنية .صابات العمل وإضّد تأمين العمال  -

األجــور حســب األصــناف المهنيــة ) الوفــاء بــاألجر ، الســجل المعــد للغــرض ، بطاقــات دفــع  -

 األجور(.

 حماية فئات خاصة من العمال ) العمال األحداو ، النساء ( . -

 يش بما يسّمى بنظام التفتيش العام .إذن ، فاألمر يتعّلق بالنسبة لهذا النوع من التفت

ون الســهر علــى تطبيــق   ،ويتمّيز هــذا النظــام بتعــّدد المهــام فالمفّتشــون فــي هــذا النظــام يتولــّ

األحكام المتعّلقة ببيئة وظروف العمل والتدّخل في مجــال عالقــات العمــل الفرديــة والجماعيــة ، 

باإلضافة إلى قيامهم بمراقبة التشــغيل ) االســتخدام ( ، وفــي بعــض الحــاالت يــؤّدون وظــائف 

 أخرى تتعّلق بمجال الضمان االجتماعي .

ز علــى الوقايــة وا لمالحظ في هذا النظام أّنه أولى أهميــة خاصــة للعالقــات الجماعيــة ، حيــث ركــّ

من النزاعات الجماعية والعمل على تسويتها عند االقتضاء ، وكــذلك تحســين المنــام االجتمــاعي 

وتطــوير المفاوضــة الجماعيــة . كمــا تشــمل مهــام هــذا النظــام مســائل ذات صــبغة اقتصــادية ، 

تدّخل لمساعدة المؤسسات التي تمّر بصعوبات اقتصادية من أجل المحافظة على وذلك عند ال

 .بها   العملمواطن 

إاّل أّن المالحظ أّن اهتمامات نظــام التفتــيش هــذا بمجــال الصــحة والســالمة المهنيــة تــأتي فــي 

ة خبــرة المفّتشــين بالمســائل الفنيــة والصــحية وأيضــا لتعــّدد مهــام هم المقام األخير ، وذلــك لقلــّ

 وتشّعبها . 
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 فنية: ال صبغة  ال   ذو التفتيش    7-2

وبيئــة العمــل . وبالتــالي ، يمكــن القــول أّن هــذا   يتعّلق األمر هنا بمراقبة فنية أو طبيــة لظــروف 

النوع من التفتيش يتنــاول المســائل المتعّلقــة بمجــال الصــحة والســالمة المهنيــة . وتوكــل فــي 

سائل إلى أطباء مفّتشين أو إلى مهندســين أو العديد من البلدان مهمة التفتيش في هذم الم

 فّنيين في السالمة المهنية .

 عمــلويهدف التفتيش فـي هذا المجال باألساس إلـى الوقاية من األخطار المهنيــة ) حــوادو ال

ويشــمل كافــة األمــور التــي تــؤّثر فــي بيئــة العمــل ، بمــا فــي ذلــك مكــان   .  واألمراض المهنية (

واإلجراءات والسبل المّتبعــة لتــوفير الحمايــة  ة سائل اإلنتاج المختلفالعمل من حيث تصميمه وو

 الكافية للعامل من الحوادو واألمراض المهنية . 

وبصفة عامة ، يمكن القول بأّن التفتيش الفني أو الطبي يهدف إلى فــرض تطبيــق النصــوص 

المهنيــة ، وذلــك في مجال الصحة والسالمة المهنية وتوجيه النصــح واإلرشــاد لتفــادي المخــاطر  

ــع العمــل ــراء مســح لموق ــالل إج ــاطر  ،مــن خ ــودة واكتشــاف المخ ــاطر الموج ــد المخ بهــدف تحدي

المحتملة والتي قد تؤّدي إلى حــوادو أو إصــابات مهنيــة وإعــداد التقــارير والتوصــيات المناســبة 

 في هذا الشأن .

 لسلطاته    المفتش آليات ممارسة    -  8

ــا إلــى التعــّرض إّن تعــدد تقنيــات وصــور  التفتــيش كمــا ســبق بيانهــا يجّرن

للســـلطات المخّولـــة لمفتشـــي العمـــل لضـــمان إجـــراء زيـــارات التفتـــيش 

  وتحقيق فوائدها .

 وتتمّثل هذم السلطات بالنسبة لمفّتش العمل بالخصوص في ما يلي :

دخول كل مؤسسة خاضعة لتفتيش العمــل بكــل حريــة وبــدون ســابق إنــذار فــي كــل ســاعة مــن   -

 .ات النهار أو الليلساع

إلى جميع المحالت التي يكون لهم ســبب منطقــي فــي افتــراض كونهــا خاضــعة   الدخول نهارام   -

 إلجراء التفتيش .

عهــد لهــم بهــا مــن طــرف أصــحاب  أعمــاالم دخــول المحــالت التــي يتعــاطى فيهــا عمــال بمنــازلهم  -

 المؤسسات 

ه ـ عنــدما يقــع القيــام  ــّ دخــول هــذم  للمفتشــينـ ال يجــوز فــي محــالت مســكونة  بأعمــالعلــى أن

وفي هذا المجال يجدر التذكير أن هذا االجــراء مــن المحالت إال بعد أن يأذن لهم بذلك شاغولها .
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ذن ذ أن الحصــول علــى اإلإشأنه أن يعطل مفتش العمل عن القيام بمهامه بالصــورة المطلوبــة  

مؤسسة بصفة فجائية هــذا إذا بالدخول لهذم المحالت قد يقلل من الجدوى المرجوة عند زيارة ال

أذن صاحب المحل للمفتش بالــدخول وفــي هــذا المجــال نعــول كثيــرام علــى لباقــة مفــتش العمــل 

قناعــه لصــاحب المحــل باعتبــار أن القيــام بزيــارة تفتــيش هــي باألســاس لتعريــف صــاحب إوحســن 

 .المحل بالتشريع الواجب احترامه في المجال 

ق مــن أّن األحكــام القانونيــة أو الترتيبيــة إجــراء كــل فحــص أو رقابــة أو بحــث ي - رونــه الزمــا للتحقــّ

 ، وخاصة : وقعت مراعاتها فعليام 

استجواب المؤّجر أو عمال المؤسسة ـ إّما فرادى أو بمحضر شهود ـ عن جميع المواد المتعّلقــة -

يــل إفشــاء بتطبيق األحكــام القانونيــة أو الترتيبيــة أو التعاقديــة . وال تعتبــر أجوبــة العمــال مــن قب

 السر المهني .

ــا  - ــاظ به ــّتم مســكها أو االحتف ــائق المتح ــدفاتر والوث ــع الســجالت وال ــى جمي ــب الوقــوف عل طل

، وذلك قصد التثّبت من مطابقتها لألحكام القانونية أو الترتيبيــة وأخــذ   العملبمقتضى تشريع  

 نسخ أو مضامين منها .

يكّلفــون بهــا ، تكــون لهــم الصــفة القانونيــة فــي وإلجــراء األبحــاو العامــة أو الخاصــة التــي قــد 

ق  المطالبة بتقديـــم جميــع الوثــائق المثبتــة لإلعالمــات التــي حّررهــا المــؤّجرون ، وخاصــة مــا يتعلــّ

 منها بالمالية ومما له مساس بتصرف المؤسسات والمنشآت .

ها ، مثــل جــدول المطالبة بتعليق الوثائق التي تنص األحكــام القانونيــة أو الترتيبيــة علــى وضــع  -

توزيــع مــّدة العمــل وبطاقــة انخــراط صــاحب العمــل فــي نظــام الضــمان االجتمــاعي وغيرهــا مــن 

 الوثائق التي يجب على صاحب العمل تعليقها .

أخــذ عّينــات مــن المــواد المســتعملة أو المتداولــة بغيــة تحليلهــا علــى أن يكــون المــؤّجر أو نائبــه  -

عهم مواد لهذم الغاية . ويمكن أخــذ هــذم العّينــات مــن على علم من أّن مفّتشي العمل أخذوا م

الغازات واألبخرة وجميــع المــواد األخــرى المنتشــرة فــي جــّو أمــاكن العمــل . ولمعاينــة المخالفــات 

ق   الواألخطار التــي تلحقهــا المــواد بصــحة العمــ  ، يجــب أن تؤخــذ العّينــات كمــا لــو كــان األمــر يتعلــّ

 بقمع الغش .

االستعانة بالقوة العامة عند قيــامهم  يحملون الضبطية القضائية فتهم  ويمكن لمفّتشي العمل بص

تخاذ تدابير من شأنها أن تزيل الخلــل إكما يمكن لهم أن يأذنوا ب  هامهم كّلما رأوا ضرورة في ذلك .بم

الــذي تقــع معاينتــه فــي جهــاز أو تركيــب أو أســاليب للعمــل يمكــن أن يكــون لهــم ســبب معقــول فــي 

ويمكنهم لهذا الغرض أن ينذروا المؤّجر بأن يدخل على   ،أو لسالمتهم  الحة العممهّددة لصاعتبارها  
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األجهزة التغييرات الالزمة لتطبيق األحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المتعلقة بصــحة العملــة 

تخــاذ وبصرف النظر عّما سبق ذكرم ، فإّنه يمكن لمفّتشي العمل اإلذن با وسالمتهم تطبيقا محكما .

 وسالمتهم .مال تدابير تنفـذ حاال ، وذلك في صورة ظهور خطر عاجل على صحة الع

وإذا كانــت هــذم التــدابير تســتوجب توقيــف نشــاط المؤسســة جزئيــا أو كليــا ، فــإّن بعــض التشــريعات 

إلــى الســلطة  جغرافيــام المختصــة  ،دارة تفتــيش العمــلإرئــيس اقتضــت أن يرفــع األمــر مــن طــرف 

وتجدر اإلشارة إلى أّن هذم السلطات وردت تخاذ القرار .ة في األمور المستعجلة الالقضائية المختص

 . 13و  12وبالخصوص في المادتين  81بأغلب التشريعات ، وأيضا باتفاقية العمل الدولية رقم 

 إجراءات التفتيش    -  9

يقصد بــإجراءات التفتــيش مختلــف المراحــل والقواعــد التــي 

ينبغــي أن يّتبعهــا مفــّتش العمــل عنــد إجــراء زيــارة المراقبــة 

ل هــذم  يجريهــا علــى المؤسســة أو المنشــأة .التــي  ــّ وتتمث

اإلجراءات بالخصوص في اإلعداد المــادي لزيــارة التفتــيش ، 

  وفي إنجاز الزيارة ، ثّم في متابعة زيارة التفتيش .

ارة  - 1  اإلعداد المادي للزي

لتحقيق الغاية المرجّوة من التفتيش ولضمان نجاعة زيارة التفتيش ، ال بّد من اإلعداد المادي لعمليــة 

 التفتيش . ويتمّثل هذا اإلعداد بالخصوص في ما يلي :

ــد - ــيش وتحدي ــدة التفت ــا لوح ــات الخاصــة بالمؤسســات الخاضــعة جغرافي ــدة البيان ــى قاع  االطــالع عل

التفتــيش والتــزّود   إدارةالمؤسسة المعنية بالمراقبــة واالطــالع علــى ملّفهــا الخــاص الــذي تحــتفظ بــه  

بكــل المعلومــات التــي تخــّص المؤسســة بصــورة عامــة ، أو التــي تخــّص جانبــا ينــوي مفــّتش العمــل 

لمعطيــات وان أمكن في هذا المجال التنسيق مع مصالح أخــرى للتــزود بكــل االتركيز عليه أثناء الزيارة .

الخاصة بالمؤسسة مجال الزيارة خاصة تلك التي تنتمي لألنماط الجديدة للعمل  كاالتصــال بمصــالح 

صندوف الضمان االجتماعي لالطالع علــى الملفــات المصــرح بهــا مــن قبــل المــؤجر أو أخــذ نســخ مــن 

بقة ، ملفات العمال غير المصرح بهم والذين كانوا مجال تفتيش مصــالح الصــندوف فــي مناســبة ســا

بمــنح التــراخيص  أو االدارة المكلفــة  أو االتصــال  بــإدارة األداءات  لمعرفــة تــاريخ انبعــاو المؤسســة ،

 .للمؤسسات  في صورة عدم معرفة عنوان المؤسسة ،أو كل ادارة يمكن أن تفيدنا في المجال 

 المحّررة بشأنها . بيهاتمعرفة الزيارات السابقة على المؤسسة والمخالفات أو التن - 
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التزّود بالمراجع القانونيــة الضــرورية لعمليــة التفتــيش، مثــل قــانون العمــل واللــوائح التطبيقيــة   -

ة وثيقــة قانونيــة أخــرى يمكــن أن تكــون  ــّ واالتفاقيــة المشــتركة المنطبقــة علــى المؤسســة، وأي

 ضرورية إلجراء التفتيش .

فــي مصــلحة التفتــيش، علمــا أّن مفــّتش العمــل التــزّود بنمــاذج مــن بطاقــة الزيــارة المتداولــة  -

 مطالب بأن يحمل معه البطاقة المذكورة التي تعّدها مصلحة التفتيش .

ارة التفتيش  -2  إنجاز زي

بعد اإلعداد المادي سابق الذكر ، يّتجه مفّتش العمل نحو مقر المؤسســة للبــدء فــي إجــراء الزيــارة 

ــا ــزم القي ــيم شــروط وظــروف التــي اعت ــة مســؤولية  العمــل .م بهــا لتقي ــة المراقب وإّن إجــراء عملي

دون ســواهم ، بحيــث ال يمكــن لهــم أن يوكلــوا القيــام بهــذم المهمــة لغيــرهم مــن  المفتشــين

ــام  ــراء أساســي للقي ــيش ، علمــا وأّن أداء اليمــين إج ــر المحّلفــين ألداء مهمــة التفت المــوّظفين غي

 بوظيفة التفتيش.

 إجراء التفتيش بالخصوص في ما يلي :وتتمّثل اإلجراءات المّتبعة في 

ف العمــومي لســلك التفتــيش، تعــّد لــه   - حمل مفّتش العمل بطاقة مهنية : بمجّرد انتماء الموظــّ

إدارة التفتــيش بطاقــة مهنيــة تثبــت هويتــه وصــفته كمفــّتش عمــل وتحمــل صــورته . وكّلمــا دخــل 

ه المفّتش المؤسسة التي يعتزم زيارتها إلجراء التفتيش فــي مجــال شــ  روط وظــروف العمــل، فإنــّ

 المهنية للتعريف بنفسه وبصفته . ته يظهر بطاق

توّلي مفــّتش العمــل إعــالم صــاحب المؤسســة بقدومــه مــا لــم يــر أّن هــذا اإلعــالم يضــّر بنجاعــة   -

ة التفتــيش  الزيارة، ألّنه ـ في بعض األحيان ـ يمكن أن تشّكل طريقة المفاجأة بالزيــارة عائقــا لمهمــّ

لحصول على بيانات صحيحة تماما بخصوص هوية صاحب العمل الضرورية في تحريــر أّوال لتعّذر ا

تقرير المخالفة عند االقتضــاء . كمــا أّن المفاجــأة تعــوف فــي بعــض الحــاالت وظيفــة إســداء النصــح 

والدعوة إلى التطبيق الفوري للقانون . وعلى كّل ، فإّن التشريع ترك إمكانيــة إعــالم المــؤّجر قبــل 

نجاعة إلعــالم المــؤّجر مــن   لتفتيش إلى تقدير مفّتش العمل نفسه وفق ما يرام منالشروع في ا

واإلعالم المقصود هنا ليس باإلعالم المكتبي قبــل اعتــزام إجــراء التفتــيش وإّنمــا اإلعــالم   عدمه.

ويبقــى االســتئذان بــإجراء التفتــيش  للمؤسســة والشــروع فــي عمليــة التفتــيش ذاتهــا .بــالولوج 

 ت المحالت مسكونة .إلزاميا إذا كان

بعد مقابلة صاحب العمل أو نائبه أو مدير الموارد البشرية بالمؤسسة أو رئيس مصلحة شؤون   -

األفراد ، يبدأ المفّتش في إجراء جولة في مختلف مراكز العمل . وله أن يقوم باستجواب العمال 

. ومــن األفضــل ، بخصوص أصنافهم المهنية وأقدميتهم بالمؤسسة واألجور التــي يتقاضــونها  
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اســتجواب العمــال بــدون حضــور صــاحب العمــل ، ألّن حضــور هــذا األخيــر إلــى جانــب المفــّتش قــد 

يعرقل عملية أخذ تصــريحات العمــال ، وبالتــالي يــؤّثر ســلبا علــى إجــراء التفتــيش وأخــذ المعطيــات 

 الصحيحة لدى العمال .

لجنــاح اإلداري للمؤسســة لإلطــالع بعد أخذ تصريحات العمال ، يمكن لمفــّتش العمــل االلتحــاف با  -

 على السجالت والوثائق التي يقتضي قانون العمل مسكها أو تعليقها بأماكن العمل .

عند مرورم بأماكن العمل المختلفة ، يّطلع مفّتش العمل على ظروف وبيئة العمــل . ويمكــن لــه   -

معرفة مدى تأثيرها علــى   أخذ عّينات من المواد المستعملة عند االقتضاء ، وذلك لتحليلها بهدف 

ــاء مــن ذوي  صــحة وســالمة العمــال . وفــي هــذا المجــال ، يمكــن إجــراء التفتــيش مــن طــرف أطب

االختصــاص فــي مجــال طــب الشــغل يقــع تعييــنهم كمفّتشــين للمســائل ذات الصــلة بالصــحة 

والسالمة المهنية . كما يمكن إجراء التفتيش من طــرف مهندســي ســالمة يقــع انتــدابهم بصــفة 

 ين في هذا االختصاص.مفّتش

بطاقة الزيــارة ، حيــث يــدرج مفــّتش العمــل بهــا كــل البيانــات والتصــريحات التــي  ملءالعمل على   -

تلّقاها أو المالحظات التي استنتجها من خالل استجوابه للعمال أو لصاحب العمل نفسه أو التي 

 عاينها بالمشاهدة .

ه عنــ   سليم استدعاء لصاحب العمــل أو لمــن ينــوببعد إتمام الزيارة ، قد يتوّلى مفّتش العمل ت  -

للحضــور لقســم التفتــيش لتقــديم بعــض الوثــائق أو الســتكمال بعــض اإلجــراءات المتعّلقــة بمــآل 

 زيارة التفتيـش وباالستنتاجات التي توّصل إليها مفّتش العمل .

ش العمــل أن إذا تعّلق األمر بمخالفــات خطيــرة لقواعــد الصــحة والســالمة المهنيــة ، يمكــن لمفــتّ   -

يــأذن باتخــاذ تــدابير مــن شــأنها أن تزيــل الخلــل الــذي يقــع معاينتــه فــي جهــاز أو تركيــب أو أســاليب 

أو ســالمتهم .  العمــالالعمــل يمكــن أن يكــون لهــم ســبب معقــول فــي اعتبارهــا مهــّددة لصــحة 

ت ويمكنهم لهذا الغرض أن ينذروا صاحب العمل بأن يدخل على األجهزة فــي أجــل محــّدد التغييــرا

 الالزمة . 

 متابعة زيارة التفتيش   -10

إّن إنجاز زيارات التفتيش يتطّلـب متابعة مستمّرة لتحقيق 

الهــدف مــن التفتــيش . والمتابعــة تقتضــي إنجــاز بعــض 

ت مــن  األعمال المكتبية ، وكذلك إجراء زيارات الحقة للتثبــّ

  امتثال المؤّجر لما أوصى به المفّتش في زيارة سابقة .
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ا -1  بعة من خالل إنجاز بعض األعمال المكتبية المت

لصاحب العمل للحضور لديه مصحوبا ببعض  استدعاءم المفتش  بعد إنجاز زيارة التفتيش. قد يوّجه  

ه  الوثائق أو الستكمال استجوابه ، وتحرير محضر مخالفة ضّده يعرض عليه لإلمضــاء ، أو قــد يوجــّ

جــل معــّين . أل  العمــل  تشــريعالمفّتش تنبيها لصاحب العمل لتالفي بعض النقائص فــي تطبيــق  

تابعــة الزيــارة فــي تحليــل بعــض البيانــات كما يجوز أن تتعلق األعمال المكتبية المنجزة في نطاف م

المدرجة بسجّل دفع األجــور وبجــدول التصــريح بــأجور العمــال لــدى مؤسســة الضــمان االجتمــاعي ، 

وفــي إعــداد جــداول مقارنــة بــين األجــور القانونيــة واألجــور الفعليــة الحتســاب الجــزء النــاقص مــن 

النقص . كما يمكــن لمفــّتش العمــل القانونية ، وإبالغ ذلك إلى صاحب المؤسسة لتفادي    األجور

 إدراج تلك الجداول ضمن محضر أو تقرير المخالفة الذي يوّجهه إلى الجهات القضائية .

وتجدر اإلشارة إلى أّن األعمال المكتبية تعتبر متّممة لعملية التفتيش ، إذ هــي ضــرورية لمفــتش 

في السجالت والــدفاتر والرجــوع   العمل ليتمّكن من تنظيم خطة الزيارات التفتيشية ، ومن التثّبت

إلى النصوص القانونية ومتابعة وضعية المؤسسات واستنتاج مؤشرات تواتر الزيارات وتوزيعها 

 القطاعي والجغرافي .

ارات الحقة  -2 ابعة من خالل إجراء زي  المت

ق مــن مــد ى إدخــال يقصد بالزيارات الالحقة الزيارات المجراة بعد مّدة زمنية من زيارة ســابقة للتحقــّ

تغييرات على شروط وظروف العمل بهدف مالءمتها مع مقتضيات تشريع العمــل ، أو إثــر انتهــاء 

وال  القــانون . مهلة التنبيه الذي وّجه إلى صاحب المؤسسة لتالفي بعض النقــائص فــي تطبيــق

العديــد   شّك أّن زيارات المتابعة أو المتابعة المكتبية لزيارات تّم إنجازها في السابق تفضي ـ في

ل  من األحيان ـ إلـى تحقيق تطّور في تطبيق تشــريع العمــل ، وتــدفع بصــاحب العمــل إلــى التوصــّ

ة المتابعة روقد تكون زيا  إلى تطبيقات مالئمة للتشريع وإلى استيعاب توصيات مفّتش العمل .

بعــد انقضــاء المهلــة التــي يكــون حــّددها مفــّتش العمــل لصــاحب المؤسســة لتــدارك نقــص فــي 

التشريع أو إلدخال بعض التغييرات على جوانب وقائية أو على التجهيزات ووسائل العمــل   تطبيق

 غير المطابقة لمواصفات السالمة المهنية .كما يمكن إجراء زيارة المتابعة إثر تحرير محضر مخالفة 

 سابقة للتأّكد من استمرار صاحب المؤسسة في اإلبقاء علــى تلــك المخالفــة ، أو مــن إزالتهــا مــن

 خالل االستجابة لمالحظات مفّتش العمل في الزيارة السابقة .

أهمية بالغة لدفع المؤسســات لتطبيــق   له إّن متابعة الزيارات واالطالع على نتائجها أمر ضروري ،  

تشريعات العمل وتنقية المنام االجتماعي السائد بالمؤسسات والقطاعــات االقتصــادية وتطــوير 

 ات الشغل بين أطراف اإلنتاج . العمل الوقائي الجتناب نزاع
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 األنماط الجديدة للعمل :  الثالث  المحور                                   

 

 تقديم  

أوجــدت التكنولوجيــات الجديــدة فئــات مســتحدثة مــن الوظــائف ضــاعفت مــن التحــديات التــي تواجــه 

ــة، مفتشــي العمــل ــيش شــروط وظــروف العمــل  والصــحة والســالمة المهني ــة مــن مهمــة تفت جاعل

يب التفتـــيش التقليديـــة لإلـــى أســاعمليـــات التفتــيش اليوميــة أمـــرام بــالم الصـــعوبة، عنــدما تســـتند 

)كســـاعات العمـــل والضـــمان االجتمـــاعي فـــي العمـــل عـــن بعـــد والســـالمة والصـــحة المهنيـــة فـــي 

ات جديــدة فــي مجــال تفتــيش العمــل التكنولوجيا النانوية على سبيل المثال( فبرزت الحاجة إلى مهار

والصــحة والســالمة المهنيــة اســتجابة للتعقيــدات المتزايــدة فــي أنمــاط العمــل الجديــدة والعمليــات 

الصناعية المســتجدة ، هــذا وفاقمــت جائحــة كورونــا هــذم المشــكلة مــع تجميــد األجــور وبــرامج تقاســم 

وينبغــي تحقيــق االســتفادة .  العمل وخفض ساعات العمل ووقف برامج التــدريب المهنــي للعــاملين

القصوى من هذم التكنولوجيا واســتثمارها لتســريع تقــديم خــدمات التفتــيش وتطويرهــا للــتمكن مــن 

 النفاذ للعاملين في األنماط الجديدة للعمل.

 أشكال األنماط الجديدة للعمل   -1

 العمل من المنزل   1-1

شــخص يشــار إليــه باســم العامــل   ه عمل يؤديهو  

ــه أو فــي أمــاكن  فــي المنــزل، ويعمــل فــي منزل

ف مكــان عمــل صــاحب العمــل، الأخرى يختارها، خــ 

ــام  ىومقابـــل أجـــر، ويـــؤد لمواصـــفات صـــاحب  تبعـ

العمــل بصــرف النظــر عــن الجهــة التــي تقــدم نــاتج أو 

 لمعدات والمواد أو سائر المدخالت المستخدمة.لخدمة وفقام 

 الوقت   العمل لبعض   1-2

شخص مستخدم تقل ساعات عمله العادية عن ساعات العمل العادية للعاملين المماثلين طيلــة 

 .الوقت

 نظام ساعات العمل المرن  1-3

 .نظام يسمح لألفراد بإختيار أوقات عملهم خارج المفاهيم التقليدية للدوام 
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م مع ظروف المرأة وقيامها بدورها في رعاية األسرة، ءتتيح أنماط العمل المرن درجة مرونة تتال

وبالتالي يشجع على زيادة مساهمتها في سوف العمل، ومن األعمال التي يمكن إنجازهــا فــي 

اد البرمجيــات، تصــميم وتطــوير مواقــع اإلنترنــت، إعــداد الرســوم الهندســية المنزل تصميم وإعد

عمال المحاسبية والماليــة، إدخــال البيانــات وتحليلهــا، األعمــال اإلستشــارية وإعــداد األالمعمارية،  

 . الدراسات وغيرم

 العمل عن بعد 1-4

علــى عناصــر   كان أبرز هذم األشــكال هــو العمــل عــن بعــد، هنــاك شــبه إجمــاع لــدى المتخصصــين 

المكــان  تعريــف العمــل عــن ُبعــد، واختلفــت صــياغتهم للتعريــف، فهــو: "العمــل مــن مكــان غيــر

التقليدي ألداء العمل، ويستخدم به وسائل اإلتصال اإللكترونية للتمكن من البقــاء علــى إتصــال 

  ."مع صاحب العمل أو المركز الرئيسي للمؤسسة 

ف   ، مثــل ICTsعلــى أنــه اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت    "العمل عن ُبعد"كما ُيعر 

الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، للعمــل 

(. وبعبارة أخــرى، فــإن العمــل عــن Eurofound and ILO ،2017المنفذ خارج مقر صاحب العمل )

عدة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والــذي يــتم خــارج مواقــع بعد يعني العمل المنجز بمســا

 صاحب العمل.

يجب أن يتم العمل عن بعد باتفاف طوعي بين صاحب العمل والعامل. إلى جانب ذلك، االتفــاف 

على مكان العمــل )فــي منــزل العامــل أو فــي أي مكــان آخــر( هنــاك العديــد مــن الجوانــب األخــرى 

ساعات العمل أو الجدول الزمني، وأدوات االتصال المســتخدمة، التي تحتاج إلى توضيح، وهي  

 والعمل الذي يتعين إنجازم، آليات اإلشراف والترتيبات الخاصة باإلبالغ عن العمل المنجز.

ــف  ال ــد تعري ــث يشــامل يوج ــد بحي ــن ُبع ــون فــي المنصــ  ضــمللعمــل ع ــذين يعمل ــك ال ات أولئ

ال، قد ال يتم تصــنيف العامــل المســتقل الــذي ؛ على سبيل المثمعرفة االلكترونية أو اقتصاد ال

ولكــن قــد يــتم تصــنيفه كعامــل مــن   ،يعمل بشكل أساسي من المنــزل علــى أنــه عامــل عــن بعــد

العمــل فــي المنــزل وعلــى   1996لعــام    177المنزل، بموجب اشــتراطات اتفاقيــة العمــل الدوليــة  

لعمــل لهــذم األشــكال لنمــاط الجديــدة الــرغم مــن هــذا التــداخل فــي التعــاريف  يمكــن تبويــب األ

 .العملعالقات الحديثة من 

المنــزل قــديم  يفي الوقت الذي يعتبر العمل عن ُبعد ظاهرة العصر اإللكترونية، فإن العمل ف 

قــدم البشــرية نفســها، ففــي بريطانيــا وفــي مســتوطنات المهــاجرين األوائــل فــي أمريكــا فــي 

منازلهم أو على ُبعد مئات الياردات  القرن السابع عشر الميالدي، كان معظم الناس يعملون من
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ومــن هنــا   ،ومن ذلك ما كان متبعام في سويسرا من قيام العاملين بصــنع الســاعات  .من المنزل

) في منازلهم (، ويعود ذلك فــي الغالــب إلــى ظــروف   انطلقت شهرة سويسرا بصنع الساعات

ى مراكز المدن. وكذلك الطقس، بحيث يعمل الناس في الشتاء في منازلهم بدالم من التنقل إل

الحال في اليابان، حيث كــان الــدور التقليــدي للمــرأة اليابانيــة يســتلزم منهــا التواجــد فــي المنــزل، 

نتــاج قطــع مصــنعة أو نصــف مصــنعة تبــاع إلــى إلمما دعا الكثير منهن إلى التعاقد مع المصانع  

ب بـــرامج التنقـــل أمـــا أســـلوب العمـــل عـــن ُبعـــد، فعلـــى الـــرغم مـــن أن أغلـــ  ،التجـــار أو المصـــانع

السكا، فبســبب الظــروف الجويــة آاإللكتروني بدأت في كاليفورنيا، إال أن أول ظهور له كان في 

القاسية وظروف التنقل الصــعبة فــي الواليــة، بــدأ النــاس بعمــل اجتماعــات عــن طريــق الهــاتف، 

ون مــع فهذم اإلجتماعات عن ُبعد تسمح لألفراد أن يشاهد بعضهم البعض عبر الشاشة ويتحادث

وفي التسعينات أدت الخسائر الكبيــرة التــي نتجــت عــن الزلــزال الــذي هــز منطقــة لــوس  .بعضهم

ف إلــى بــدء الكثيــر مــن الشــركات وعطل نظــام اإلتصــاالت وشــبكة الطــر  1994أنجلوس في يناير  

  .خذ بأحد أنماط العمل عن ُبعد كحل لهذم المشكلة ألبا

البريطانيــة إلــى وجــود مليــون شــخص مــن العــاملين اإللكتــرونيين فــي وتشــير أحــدو التقــديرات 

% من قوى العمل في بريطانيا وبذلك ارتفعت أعدادهم إلــى الضــعف   4المنازل، أي ما يعادل  

  .2011خالل ستة أعوام بعد أن كانت قد بلغت نصف مليون عامل إلكتروني في عام 

لعمل عن ُبعد، فاختناقات أكثر فأكثر، وازدياد ومن غير المحتمل أن تزول المؤثرات التي شجعت ا

ــن  ــذب أحسـ ــام لجـ ــام مهمـ ــبح أيضـ ــرام البيئـــي سيصـ ــإن اإلحتـ ــذلك فـ ــرور، وكـ ــركات للمـ ــة الشـ حاجـ

 الموظفين، وتحسين خدمات العميل وتخفيض التكاليف.

وبناء على هذم الحقائق، يتوقع انتشار العمــل عــن ُبعــد. وتتفــاوت التنبــؤات بصــورة كبيــرة حــول  

العــاملين عــن ُبعــد، ويعتمــد ذلــك بصــورة كبيــرة علــى الطريقــة التــي يــتم بهــا تعريــف هــذا  أعــداد

مليــون   33إلــى  2035األسلوب من العمل. ولكن المتوقع أن يصل أعداد العاملين بحلول عــام 

في الواليات المتحدة وعشرة ماليين في المملكة المتحدة ،ومع ذلك لن تكون هناك ثورة في 

عد، وأكبر اإلحتماالت أن يحــدو تطــور كبيــر فــي أســاليب العمــل كنتيجــة طويلــة عالم العمل عن بُ 

وسوف يندمج أسلوب العمل عن ُبعــد فــي اإلتجــام الســائد  .األجل للثورة في تقنية المعلومات

، ويكــون التمييــز الحــالي  كأسلوب العمل الطبيعي. ومراكــز العمــل ويصــبح بالمكاتــب أمــرام صــعبام

عمل بالمكاتب أمرام ال أهمية له، وسوف تظهــر أســاليب عمــل أكثــر مرونــة بين العمل بالمنزل وال

واستقالالم عن المكاتب، وسيصبح عرفام أن يقضي الناس جزءام من وقتهم يعملون خارج المكتب 

التقليدي مقبوالم ومن المحتمل أن يتجاوز عدد العاملين المؤقتين الذين كانوا يعملون بالمكاتب 

د بــدوام كامــل، واإلجمــاع العــام هــو أن العمــل بــدوام جزئــي مــن المنــزل عــدد العــاملين عــن ُبعــ 
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ان الشــكل المهــيمن علــى أشــكال العمــل عــن ُبعــد للعــاملين فــي صــبحوالعمــل مــن المراكــز سي

 .الشركات

 العمل بمقتضى عقود محددة المدة  1-5

ســتقرار تضــمن االل كــون هــذم العالقــة غيــر محــددة المــدةت أن عمــلال عالقــة لقد كان المبــدأ فــي 

التي للتطورات االقتصادية واالجتماعية  ال انه نظرام إ واالستمرار والطمأنينة في الحياة المهنية،

وبالتــالي أدى هــذا تصبم بنوع من المرونــة  عملال تشريعاتأصبحت قواعد   عملسوف ال  عرفها  

نماط الجديدة للعمل وتطورها السريع مما أثرعلى طبيعــة عالقــات العمــل تنامي األ  ىلإالواقع  

للمقتضــيات االقتصــادية والفنيــة التي أصبحت تنظمها عقود شغل محددة المدة تستجيب أكثــر  

مــن المرونــة  انوعــ التــي تتطلــب مــة شــروط العمــل مــع حاجياتهــا المتغيــرة ءللمؤسســة عبــر مال

مرونــة أكثــر فــي التصــرف فــي مواردهــا البشــرية عبــر   تمكنهــا مــن  والحركية في عالقات الشــغل

ــدده ــي عـ ــيص فـ ــع أو التقلـ ــل  االترفيـ ــا أن العمـ ــة  كمـ ــة أو المبرمجـ ــتجدات الطارئـ ــب المسـ حسـ

بمقتضى عقود الشغل محددة المدة قد يكــون أيضــا اســتجابة لرغبــة بعــض العمــال فــي البحــث 

لتعاقــد مــع مــؤجر وحيــد طــوال عن حرية أكثر في التخلص من التبعية التــي قــد تكــون أبديــة عبــر ا

 حياته المهنية عبر البحث الدائم عن عالقات شغلية جديدة أكثر امتيازا .

 ىلــ إليها قد يؤدي إيجابيات التي أشرنا ال أن هذا النمط الجديد للعمل على الرغم من بعض اإلإ

فتــيش ممــا يجعــل متابعــة وضــع العمــال عبــر عمليــات الت  ،عدم االستقرار في العالقات الشغلية 

صـــعبة فالعامـــل الـــذي تســـجل حضـــورم خـــالل زيـــارة تفتيشـــية قـــد ال تجـــدم فـــي الزيـــارة الثانيـــة 

   للمؤسسة،

لعامــل يحجــم عــن المطالبــة بحقوقــه فــي مجــال تــوفير قــد تجعــل االطبيعــة الوقتيــة هــذم كمــا أن 

 علــى عالقــة  مــل خوفــام لمفــتش الع المة أو يتــردد قبــل أن يتقــدم بشــكوىوســائل الصــحة والســ 

جعلــه ال يــدلي بكــل الحقــائق عنــدما يقــوم مفــتش العمــل المهددة فوضعيته الهشة قد تعمل  ال

 باستجوابه خالل زيارة التفتيش .

 العمل المستقل 1-6

هو نمط عمل غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخالم عن طريق ممارسة العمل بشكل مستقل ومرن 

ويقــدم مــن خاللــه خدمــة مهاريــة بشــكل مؤقــت لتنفيــذ مشــاريع أو مهــام عمــل مؤقتــة بخــالف 

متكــرر مــن صــاحب العمــل، ويتميــز  أجــرالعمــل التقليــدي الــذي يحصــل الموظــف بمقتضــام علــى 

الستقاللية، والدفع مقابــل مهمــة أو مشــروع لمــدة محــدودة، وتكــون بدرجة عالية من المرونة وا

 .عالقة العمل مؤقتة بين الجهة والعامل المستقل
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 ميزات أنماط العمل الجديدة -2

 ال تتطلب الكثير من المواد 2-1

تتدنى احتمالية نجاح العمل عن بعــد إذا كــان 

العمـــل يتطلـــب العديـــد مـــن المعـــدات أو 

تخزينيــــــة كبيــــــرة، إذ أن غالبيــــــة مســــــاحات 

العاملين عــن ُبعــد يحتــاجون فقــط إلــى جهــاز 

 حاسب وخط هاتفي أو أدوات صغيرة.

 تضمن تحكم الموظف في وقت العمل 2-2

فاألعمال التي تتطلب سرعة في اإلنجــاز أو أوقــات أو أزمنــة قصــيرة إلنجازهــا ال تناســب العمــل 

  .عن ُبعد، عدا أعمال إدخال البيانات

 أغلب األحوال يإنتاجية أو مخرجات العمل ف قابلية قياس 2-3

ال يعد العمل عن ُبعد ممكنا دون أن تكون المخرجات قابلة للقياس، وهذا يعني في الغالب أن  

دفع لمــدخلي البيانــات علــى أســاس عــدد  يكون الراتب أو المكافأة مرتبطة بالمخرجات، مثــل أن يــُ

مج الحاسوب مكافأة مقطوعــة حــين ينتهــي مــن إنجــاز عملــه، العمليات المدخلة، أو أن يدفع لمبر

ولكن هناك العديد مــن الحــاالت الناجحــة والتــي يكــون فيهــا الــدفع مقابــل الوقــت الــذي يمضــيه 

الموظــف فــي العمــل، وفــي هــذم الحالــة البــد أن تتــوافر طريقــة العمــل علــى أســاس نتــائج أو 

 أهداف محددة بطريقة واضحة .

 يل الوظيفلإلتصا قلة الحاجة 2-4

فهــذا الــنمط مــن األعمــال مناســب للعــاملين الــذين ال تتطلــب أعمــالهم الكثيــر مــن اإلتصــاالت 

واللقاءات مع رلسائهم ويعد أسلوب العمــل عــن بعــد بشــكل عــام مناســبام لهــم، كــذلك األعمــال 

 التي تتطلب اتصاالت وجهام لوجه .

 

 أنماط العمل الجديدةسلبيات  -3

 التنظيميالتغيير  3-1

ــه  ــر فــي أســلوب العمــل أو إجراءات ــاج أي تغيي حيــث يحت

، يإلى تغييرات في الجوانــب األخــرى مــن النظــام اإلدار
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ولوائح تنظيم العمل وتتطلب هذم التغييرات في الهيكل أو اإلجراءات تطبيــق أحــد اســتراتيجيات 

ــر أو التطــور التنظيمــي. وفــي بحــث أجــري علــى عــدد مــن المــديرين  ــع دول إدارة التغيي فــي أرب

أوروبية، وجد أن معارضة المديرين ألسلوب العمل عن ُبعــد هــي فــي الحقيقــة مقاومــة للتغييــر 

 إلخالل بالنظام والنموذج القائم .من اخوفام 

 الثقافة التنظيمية 3-2

أن إحدى عوائق تبنــي العمــل عــن ُبعــد فــي الشــركات األمريكيــة هــو الثقافــة يرى بعض الباحثون  

دة فــي الشــركات األمريكيــة، التــي تشــجع اإلنتمــاء واإلخــالص والــوالء والوفــاء التنظيمية الســائ

القوي من قبل األفراد والعاملين للمنظمات التي يعملون بها. والعمل بين العاملين عــن ُبعــد، 

الذي يباعد مكانيام ويقلل من التفاعل الثقــافي واإلجتمــاعي بــين العــاملين ومــع المنظمــة ككــائن 

 هذا األمر .اجتماعي، يناقض 

 الخوف والرهبة التقنية )الفوبيا التقنية(  3-3

حيث يعاني الكثير من مشكلة الخوف غير المبرر من التقنيات الحديثة من حاسبات آليــة أو أجهــزة 

اتصال حديثــة، وتتركــز هــذم المشــكلة لــدى المــديرين والعــاملين مــع هــذم التقنيــات، والكبــار فــي 

مشكلة للعمل بعض المتمرسين والمتخصصين في التعامل السن. ويمكن التعامل مع هذم ال

مع هذم التقنيات. وقد يكون مــن المفيــد كــذلك إعطــالهم بعــض المراجــع والكتــب التــي تشــرح، 

 بصورة مبسطة، هذم التقنيات وكيفية استخدامها .

 أمن وسرية المعلومات 3-4

أمــن وســرية المعلومــات، يبالم كثير من صانعي السياسيات في المنظمات فــي الحــرص علــى  

باإلضافة إلــى عــدم ثقــتهم فــي التقنيــات الحديثــة مــن حيــث عطلهــا فــي المؤسســة وهــذا ُيعــد 

العــائق الرئيســي ألســلوب العمــل عــن ُبعــد. وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك وجاهــة فــي مثــل هــذا 

ل مــن التخوف، إال أن هناك الكثيــر مــن اإلجــراءات الوقائيــة واإلجــراءات اإلحتياطيــة التــي قــد تقلــ 

حقيقة هذا الخطر. وقد يكون من المفيد هنا تقديم عرض من قبل أحد دور اإلستشــارات أو دور 

الخبرة المتخصصة في مثل هذا الحقل عن اإلجراءات الممكن تطبيقها لحماية سرية المعلومات 

 والحفاظ عليها من التخريب أو التحطيم )الفيروسات، األعطال الفنية... الخ( .

 لتوظيف واإلختيار سياسات ا 3-5

ســلوب العمــل عــن ُبعــد البــد مــن أخــذ الحــذر، واإلهتمــام بعمليــة اإلختيــار للعــاملين أقبــل البــدء ب

الذين سيعملون بهذا األســلوب. فلــيس كــل المــوظفين قــادرين علــى التكيــف مــع العمــل بهــذا 
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يــث األسلوب، والبد من تطوير اختبارات وتحديد مــن يســتطيع أن يعمــل بهــذا األســلوب، مــن ح

 مدى مناسبة شخصياتهم، وتوفير المهارات والخبرات المناسبة للعمل عن ُبعد .

 تهيئة وتدريب المديرين 3-6

ســلوب التقليــدي فــي اإلدارة، والــذين يعتمــدون علــى العمــل المــديرون الــذين اعتــادوا علــى األ

يعتمــد علــى وجهام لوجه ) وعلى الرقابة على أساس الحضور واإلنصــراف، اتصــاالت شخصــية (،  

الرقابة والمتابعة على أساس اإلنتاجية، يجب أن يتبنوا أسلوبام مغــايرام وكــذلك بالنســبة لمراجعــة 

أنظمة التحفيز والدافعية. فالبد للمدير أن يحدد بالضبط ما العمــل الــذي يتوقعــه مــن الموظــف 

مفيد أحيانام زيــارة عن ُبعد، من حيث وقت اإلنجاز) تقارير أسبوعية أو شهرية (. بل قد يكون من ال

 . يالموظف في مكتبه المنزل

 المخاطر المهنية في أنماط العمل الجديدة التحديات و -4

ا في ظهور مخاطر جديدة   ،العقود األخيرة  العمل، خاللشهدت أنماط   تغيرات كبيرة، مما ساهم أيضم

، والتعاقــد مــن البــاطن، هــاالعمــل، وتقلــيص حجم مؤسســاتإن إعــادة هيكلــة  .العــاملينتــؤثر علــى 

، على سبيل المثال، كان لها حتمام تأثير علــى ظــروف أو غير تقليدية خارجية  عمالة  واالستعانة بمصادر  

العمل، مما يجعل من الصــعب تحقيــق تــوازن صــحي بــين العمــل والحيــاة. أدت هــذم التغييــرات، إلــى 

اضطرابات الصحة ممثلــة   بالعمل وأشكال أخرى من  ة تبطط المروجانب عوامل أخرى، إلى زيادة الضغ

اتجاهــات يمكــن أن تكــون النفسية والســلوكية والذهنيــة والجســدية، ممــا ينــذر بظهــور  األمراض    في

  االقتصادية العالمية. اتأكثر حدة خالل األزم

ل في الوقــت نفســه، توســع االقتصــاد غيــر المــنظم بشــكل ملحــوظ، ويمثــل اآلن مصــدرام كبيــرام لعمــ 

ا زيادة  نسبة كبيرة من العاملين في العديد من البلدان، وخاصة في البلدان النامية. كانت هناك أيضم

ا، بســبب وضــع التوظيــف غيــر المســتقر، إلــى  في أعداد العمال المهاجرين، الذين قد يضطرون غالبــم

 قبــول وظــائف ذات مســتوى مــنخفض مــن الســالمة والصــحة المهنيتــين، بجانــب تضــالل المعــايير

 واألجور المنخفضة وظروف العمل السيئة.

ا تغييرات كبيرة في مالمح العمر والنوع من القوى العاملــة. علــى  في السنوات األخيرة ، حدثت أيضم

ــر المســتقرة فــي األعمــال والمهــام  ــة غي ــة بالعمال ــأثرت النســاء فــي البلــدان النامي ــال، ت ســبيل المث

التجــارة الحــرة واإلقتصــاد غيــر المــنظم ، وبالتــالي منخفضــة المهــارات واألجــور المتدنيــة فــي منــاطق 

 فهي أكثر عرضة للمخاطر المهنية الناشئة.

ظــل مــا يعانيــه العــالم ومنطقتنــا العربيــة مــن تــداعيات جائحــة كورونــا أنماطــام   يفــ   وضوحظهرت بلقد  

ظهرت العالم منذ سنوات ليست بالقصيرة وأ يبيد أنها موجودة ف، جديدة للعمل وكأنها نتاج لألزمة 
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لذا بدأ اإلهتمام بهــا واإلتفــاف علــى تعريفهــا  ،المستقبل  يهذم المرحلة أن هذم األنماط ستنتشر ف

  .يوما يتعلق بها، وأطلق عليها المتخصصون أنماط العمل المرن إلختالفها عن العمل التقليد

 تحديات التكيف مع بيئة عمل جديدة 4-1

تقــديم المشــورة حــول كيفيــة الفصــل بــين العمــل والحيــاة مــع عمــل العــاملين عــن بعــد ، مــن المهــم 

المنزلية والسماح ببعض المرونة. عند التعامل مع العــاملين عــن ُبعــد ، لــذلك مــن المهــم األخــذ فــي 

 االعتبار العناصر التالية:

حاول تقديم بعض المهام المتنوعة للسماح بالتفكير الديناميكي أثنــاء   -تقديم مهام متنوعة   •

اعد هـــذا علـــى تـــوفير تحـــديات معرفيـــة جديـــدة ويســـمح للعـــاملين بالشـــعور العمـــل. سيســـ 

 بالحماس والدافع واإلنتاجية 

توضــيح مســارات العمــل ذات األولويــة والتواصــل معهــا  -تحديــد أولويــات مســارات العمــل  •

بشكل فعال، والعمل الــذي يمكــن إلغــاء )أو تــأخير( ترتيــب أولوياتــه بشــكل مؤقــت. سيســاعد 

ى التركيــز علــى المهــام التــي تهــم المنظمة/المنشــأة أكثــر ويمــنعهم مــن هــذا العــاملين علــ 

 الشعور باإلرهاف

ــة  • ــة المرون ــة  –إتاح ــزم األمــر ومعالج ــة إضــافية إذا ل ــرات راح ــذ فت ــل الســماح للعــاملين بأخ مث

المخاوف أو المشــكالت األخــرى إلــى جانــب عملهــم عــن ُبعــد ، مثــل التزامــات رعايــة األطفــال. 

يــد النهائيــة للعمــل والجــداول الزمنيــة معقولــة. هــذا ســوف يســاعد علــى تأكــد مــن أن المواع

 تقليل التوتر.

 تحديات إدارة السالمة والصحة المهنية للعاملين عن بعد 2-4

ا لوجــه مــع العــاملين المنتشــرين خــ  رج مقــار عملهــم التقليديــة بمــا اإن محدودية االتصال المباشر وجهم

عب تقييم مدى جــودة تنفيــذ ممارســات الســالمة والصــحة فيهم العاملين في المنزل يجعل من الص

ث من الصعب على يالمهنية. كما يعني انخفاض توفر أو إتاحة المعلومات التنظيمية ذات الصلة، ح

العــاملين البقــاء طــول الوقــت علــى درايــة بممارســات وإجــراءات الصــحة والســالمة المهنيــة. وبــذلك 

لمتحركــة مــن الصــعب التنبــؤ بالمخــاطر التــي يواجههــا يمكــن أن تجعــل مواقــع العمــل المتعــددة أو ا

، في حالة جائحــة   ، يواجــه العديــد مــن العــاملين والمنظمــات   Covid-19العاملين والتحكم فيها. أيضام

حالــة مــن عــدم اليقــين ، ويمكــن أن يكــون لــذلك تــأثير ســلبي علــى صــحة العــاملين وســالمتهم. لــذا، 

ا للعمــل تتطلــب إدارة القــوى العاملــة عــن ُبعــد اتصــ  ــم ا فعــاالم للتكنولوجيــا ومتطلب ا واســتخدامم االم قويــم

 المرن.
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 العمل عن بعد العوامل المسببة لألخطار المهنية في 3-4

رَمج عــن  إن العمل عن ُبعد، والعمل االفتراضي والعمــل بالــــــتسويق االلكترونــي والتعلــيم الُمبــَ

 : ؛ قد أدى إلى يماثله  ُبعد والتشخيص والعالج عن ُبعد والعمل من المنزل أو ما

 العمل أثناء اإلجازات والراحات؛  -

 سنة؛ 65أكبر من  –االعتماد المتزايد على عمل األفراد المسنين  -

 زيادة أعباء العمل، وتكثيف العمل بسبب تقليص حجم العمالة؛ -

 الظروف السيئة في بيئة العمل؛ -

 زيادة االعتماد على االقتصاد غير المنظم؛ -

أشكال التوظيف الناشئة، مثل االعتماد علــى عــاملين أحــرار غيــر مــرتبطين بعقــود دائمــة،  -

 ستعانة بمصادر عمالة خارجية بصورة مؤقتة.اإلو

 مخاطر مهنية مستجدة مرتبطة بأنماط العمل الجديدة 4-4

ظروف عمل غيــر صــحية مــن حيــث تــوافر واحــد أو أكثــر مــن التعرضــات المهنيــة التقليديــة  -

 والميكانيكية والكيميائية .. الخ؛ (ونومية غاإلر) يائية والتاللمية مثل الفيز

تقصــير فــي تحديــد واكتشــاف عالمــات ومظــاهر التــأثر > - إهمــال التســجيل والتوثيــق -

 الصحي؛

اضطراب ذهني ونفسي وســلوكي وربمــا جســدي > -  عدم التقيد بساعات عمل محددة -

 رهاف الساعة البيولوجية؛إنتيجة 

حــوادو وإصــابات > - قلة تــوفر أدوات ومعــدات العمــل، خصوصــام فــي األعمــال اليدويــة  -

 أثناء التكيف مع أدوات ومهمات مستجدة؛

تــأخير فــي أداء المهــام > - عدم العمل مع فريق عمل تقليدي ومن خالل تواصل تقليدي -

 ادة نسبة المنتجات المعيبة في الطريق الستيعاب النمط المستجد؛مع زي

الوقــوع  ،للبضــاعة  –بــدون وســيط  –عدم االتصال المباشــر بالزبــائن أو المعاينــة النظريــة  -

 في أخطاء في المراجعة والتدقيق والتشخيص؛

تفاصـــيل وأســـلوب ممارســـة الحيـــاة )المعيشـــة( المحيطـــة بأنمـــاط العمـــل المســـتجدة،  -

 لذهني وعدم التركيز، حوادو وإصابات؛التشتت ا
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ضمان صحة وسالمة العمال واستمرار اإلنتاجيةة أثنةاء العمةل عةن الحلول المقترحة ل  4-5
 بعد 

وذلك من خالل وجود إطار شامل للمجــاالت الرئيســية التــي تــؤثر علــى رفاهيــة المــوظفين وأداء 

ا لتكي يف ترتيبات العمــل مــن أجــل حمايــة األفراد وفرف العمل، قد تكون المنظمات أكثر استعدادم

 عد.بالعمال والمساهمة في جهود الحكومة لتسوية القضايا المستجدة من العمل عن 

فقــد تتســبب أنمــاط العمــل الجديــدة فــي زيــادة  والبــد مــن التركيــز علــى تنظــيم ســاعات العمــل

مفاجئة لعبء العمل، فضالم عن تغييرات كبيرة في ترتيبات العمل وظروف العمل، مثــل العمــل 

عن بعــد أو العمــل لوقــت قصــير.وينبغي مراعــاة عــدد معــين مــن جوانــب تنظــيم العمــل لضــمان 

 صحة العاملين وسالمتهم. 

إرشادات بشأن تنظيم عمــل   2002شأن العمل عن ُبعد لعام  تقدم االتفاقية اإلطارية األوروبية ب

ــه / عملهــا  ــذين يعملــون عــن ُبعــد، حيــث يــدير العامــل عــن ُبعــد تنظــيم وقــت عمل األشــخاص ال

)ُيســمى ســيادة الوقــت(. عــبء العمــل ومعــايير األداء للعــاملين عــن بعــد تعــادل تلــك الخاصــة 

ــر صــاحب العمــل ) ــاثلين فــي مق ، UEAPMEو  ETUC ،BusinessEurope ،CEEPبالعمــال المم

2002 .) 

غي أن يستفيد العاملون عن بعد من نفس الحمايــة القانونيــة التــي يتمتــع بهــا الموظفــون بوين

التقليديــة، وتحديــد المجــاالت الرئيســية التــي تتطلــب التكيــف أو ل عمــ الالعــاملون فــي بيئــة 

ا عــن مقــر صــاحب العمــل. قــد تشــمل هــذ م حمايــة البيانــات، االهتمــام الخــاص بالعــاملين بعيــدم

والخصوصــية، والصــحة والســالمة، وتنظــيم العمــل، والوصــول إلــى التــدريب، ومــا إلــى ذلــك. 

خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي، هناك حاجة للتوفيق بين مسؤوليات األسرة ورعاية العمال مع 

 االستمرارية واإلنتاجية. ،أولويات أصحاب العمل فيما يتعلق بالعمل

أن الذين يعملون من المنزل يميلون إلى  وتكرارام  حاو حول العمل عن بعد مرارام وقد أظهرت األب

ا  العمل لساعات أطول مما كانوا عليه عندما يعملون في مقــر صــاحب العمــل، ويرجــع ذلــك جزئيــم

ا بســبب التغييــرات فــي  إلى استبدال وقــت االنتقــال إلــى مكــان العمــل بأنشــطة العمــل، وأيضــم

ود بين العمل بأجر والحياة الشخصية. يمكن أن يؤدي العمل عن ُبعد، روتين العمل وطمس الحد

ا إلــى مزيــد مــن العمــل أثنــاء المســاء وعطــالت نهايــة  بشكل عام، إلى ساعات عمل أطول وأيضم

 (.Messenger ،2019؛ Eurofound and ILO ،2017األسبوع )انظر على سبيل المثال، 

ن الــذين يعملــون مــن المنــزل بســبب جائحــة كما أظهر بحــث نــوعي درس ســاعات عمــل المــوظفي

COVID-19  فــي المائــة مــن المســتجيبين هــم   38يعملون ســاعات إضــافية، حيــث ذكــر أن    بأنهم
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فــي   27(. يقــول واحــد مــن كــل أربعــة عمــال )2020أكثر عرضة للعمــل لســاعات أطــول )مــاكولي،  

اغهم لتلبية متطلبات المائة( ممن يعملون من المنزل نتيجة للوباء أنهم يعملون في أوقات فر

ا أطول في العمــل عــن ُبعــد أثنــاء Eurofound  ،2020bالعمل ) ا، يقضي الموظفون وقتم (. أيضم

ا لدراسة حديثة   COVID-19جائحة   وما بعد االجتماعات الفردية أو تسجيالت وصول الفريق، وفقم

(Reisenwitz ،2020.بسبب الفصل المادي بين الفرف ) 

لديهم أطفال أو معالون آخــرون فــي المنــزل إلــى إيجــاد وقــت إضــافي   ممن  كما يحتاج العاملون

ا مــن الصــباح، أو مــن  في يومهم إلنجاز العمل، إمــا عــن طريــق بــدء عملهــم فــي وقــت مبكــر جــدم

خالل العمل حتى وقت متأخر من المساء، باإلضافة إلى تقسيم يوم العمل إلى شرائح أصــغر، 

البــد مــن وضــع و  ألعمال المنزلية، والتعليم المنزلي، إلــخ.تتخللها فترات راحة لرعاية األطفال، وا

 :يمكن اتباع اآلتيذلك في حلول لهذم المشكالت المستجدة و

ــد  ــات وعــبء العمــل والمهــام والمواعي ــد األولوي ــك تحدي تعــديل ممارســات اإلدارة بمــا فــي ذل

 فعل ما يلي:النهائية. قد تتضمن الخطوات النموذجية التي يمكن للمؤسسات اتخاذها كرد 

 الطلب من العمال إعداد خطة عمل فردية للعمل عن بعد مع توضيح األولويات . -

تشــجيع العــاملين علــى مشــاركة العمــل عنــدما  -

ــر  ــذار مبكـ ــام إنـ ــون كنظـ ــأنهم متعبـ ــعرون بـ يشـ

الكتشاف مخــاطر اإلرهــاف، ومعرفــة متــى يجــب 

إعادة تعيين المهام أو أعضــاء الفريــق. تغييــرهم 

 لروتينهم اليومي بطرف تناسبهم

إجراء تخطيط للمهارات بــين العمــال، مــن أجــل   - 

إعــادة توزيــع العمــال الــذين يعــانون مــن اإلجهــاد 

 المنخفض في الفرف التي تعمل فوف طاقتها.

 إدراك أن الوقت غير المتصل باإلنترنت ضروري إلنجاز العمل المكلف به بشكل جيد. -

بول مفهــوم نظــام تبــادل مواعيــد العمــل وتوقيتاتــه، والتنظــيم التهيئة والتكيف من خالل ق -

)التحديـــد والتركيـــز علـــى أهـــداف محـــددة(، ومتابعـــة التنفيـــذ، والتســـجيل والتوثيـــق بأمانـــة 

 وموضوعية؛

 التدريب والتعليم، مع التأكد من التواصل مع غالبية العاملين بأنماط العمل الجديدة؛ -

 نقالة؛توفير مجموعة )حقيبة( أدوات ومعدات  -
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 تطبيق أسلوب تقييم شامل للمخاطر ومن ثم إدارتها بطرف مناسبة؛ -

 رصد معدل التوتر واإلجهاد المرتبط بأصناف الخطورة المهنية؛ -

 إيجاد وسائل للضبط والتحكم في تفاصيل مهام العمل؛ -

توجيــه اهتمــام خــاص للعمالــة غيــر المســتقرة كالمهــاجرة وتوطيــد عمــل النســاء والفئــات  -

 فقراء وذوي االحتياجات؛المهمشة كال

ــدمات الرعايــة الصــحية المهنيــة  - ــع القيــام بخ ــوفر معــايير الصــحة المهنيــة م ــد علــى ت التأكي

؛  األساسية، المطبقة عالميام

 تواتر )تكرار( المعاينة والمراجعة والتفتيش؛ -

 مع مراعاة االهتمام باقتراح الحلول اإلرشادية التي تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة. -

 أخطار وحلول العمل من المنزل أسباب و..  نمط عمل جديدعن ال مث 4-6

ا  للعمــل  النــاس  من  أكبر  لعدد  التكنولوجي  التقدم  سمح  فقــد. التقليديــة  العمــل  مقــار  عــن  بعيــدم

ا(  19-  كوفيد)  جائحة   أجبرت ا  عددم  مرونة  أكثر عمل بيئات وتنمية  إليجاد العمل أصحاب  من  متزايدم

 أخــرى  بيئــات  فــي  أو  المنــزل  مــن  العمــل  فــإن  ذلــك،  ومــع.  بعــد  عــن  العــاملين  إلدارة  طرف  وإيجاد

 بســالمة   يتعلــق  فيمــا  بالــذات  المخــاوف،  من  مجموعة   يثير  أن  يمكن  التقليدية   المقار  عن  بعيدة

 عن  العاملين  إدارة  كيفية   في  التفكير  عند  معلومات  يوفر  المثال  هذا.  العاملين  ورفاهية   وصحة 

 .المخاطر من التخفيف وكيفية  األوبئة  أثناء بعد

 أسباب العمل من المنزل:

 أوقات الطوارئ الصحية العامة  •

 ظروف شخصية صحية أو اجتماعية  •

 صعبة ظروف الطقس ال •

 أحداو أو حوادو أو كوارو تمنع االنتقال إلى مقر العمل •

 سياسة المنشأة التي يعمل لحسابها الموظف •

 ألسباب أخرى ... •
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 المنزل ميزات وفوائد العمل من 

 مرونة أوقات العمل ✓

 مزيد من التركيزال ✓

 تجنب ازدحام الطرف والمواصالت ومقرات العمل ✓

  ومساوئ العمل من المنزل  عيوب

 بيئة عمل غير ُمَجَهزة وتنقصها اإلمكانيات المادية -

 موقع عمل يفتقد الزمالء –الوحدة )االنفرادية(   -

 

 هم األخطارأ

 العضلي الهيكليمتاعب الظهر وأجزاء الجهاز  ▪

 تأثيرات اإلستضاءة غير المناسبة  ▪

 تأثيرات الكهرباء والمجال الكهرومغناطيسي ▪

 تأثير الضوضاء من خارج المنزل ▪

 ملوثات كيماوية من داخل المنزل أو من خارجه  ▪

منعكســـــات التشـــــتت واإللهـــــاء والمقاطعـــــة  ▪

 والتداخل

 رهاف نتيجة العمل لفترات ممتدةالتعب واإل ▪

ــاب ▪ ــبابها أو الحــــوادو واإلصــ ــام كانــــت أســ ات أيــ

 طبائعها أو عواقبها

 أخرى ... كالمشاكل النفسية ذات الصلة بالوحدة )االنفرادية( ▪

 المقترحة الحلول بعض  

والذي يقــوم بإعــدادم وتوزيعــه  –دليل إجراءات الصحة والسالمة والبيئة في المنزل االلتزام ب •

نمــاذج  لكاألخطــار والــتحكم فيهــا وكــذيحتــوي علــى أســاليب مواجهــة كافــة –صــاحب العمــل 

ي اإلبالغ والمراجعة .. الخ،   أنماط العمـل الجديـدة فـ مع إقرار مبدأ مساواة العاملين ب

أنماط عمل تقليدية  ؛الحقوف والواجبات مع غيرهم من العاملين ب



 

 59                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 

التهيئة والتكيــف مــن خــالل قبــول مفهــوم نظــام تبــادل مواعيــد العمــل وتوقيتاتــه، والتنظــيم  •

ــة )التح ــق بأمانـ ــجيل والتوثيـ ــذ، والتسـ ــة التنفيـ ــددة(، ومتابعـ ــداف محـ ــى أهـ ــز علـ ــد والتركيـ ديـ

  5-4 إضافة إلى ماورد من حلول في  وموضوعية؛

 الجديةدة األنمةاط فةي  والسةالمة المهنيةة نموذج لتقييم )وتحليل( مخةاطر الصةحة  -5
   للعمل

 للعمل أو المواد المستحدثة أو الظروف المستجدة الجديدة األنماطتوصيف  5-1

أنماط العمل الجديدة أو المستجدة لهــا مزايــا كثيــرة تتعلــق بتطــوير اإلنتــاج والخــدمات والتجــارة .. 

الخ، كما أن عليها مخاوف أو عيوب ال ُتنَكر. فالعمل المرن في تنظيمــه لــه أشــكال كثيــرة كالعمــل 

 ت غير محددة يتميز باآلتي:في أوقات أو ألوقا

ــون مــن العمــل لســاعات  ▪ ــذين قــد ال يتمكن توظيــف واســتبقاء المــوظفين المــؤهلين ال

 تقليدية 

 تكافؤ الفرص لألشخاص الذين منعت خالف ذلك من دخول القوى العاملة  ▪

 أنماط العمل التي يمكن أن تستوعب االختالفات في أنماط طلب العمالء ▪

 المهاراتالنجاح في معالجة نقص  ▪

 تقليل الغياب والكمون ▪

ا أفضل بالمسؤولية الشخصية  ▪  خلق شعورم

 تحسين الكفاءة في الوقت األساسي ويقلل من مستويات العمل اإلضافي ▪

 أما سلبياته، فتتمثل في اآلتي:

ا أطول للمديرينورديات جدولة أدوار / نوبات/  ▪  العمل تستغرف وقتم

 يمكن أن يشجع على مشاهدة الوقت ▪

 الموظفون بدوام كامل مستالونقد يكون  ▪

 صعوبات االتصاالت المحتملة عندما ال يكون الموظفون موجودين أو يتشاركون األدوار ▪
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 تحديد معايير الخطر واحتماالت الخطورة )التنبؤ بالمخاطر( 5-1-1

 يتكون الخطر من ثالثة عناصر

 عدد األشخاص الذين يمكن أن يصابوا باألذى أو الضرر. •

 أو األضرار التي يمكن أن يعاني منها األشخاص المصابون.شدة األذيات  •

 درجة احتمال حدوو الضرر. •

 يتم حساب العالمة اإلجمالية للخطر باستخدام الصيغة التالية:

 نسبة الخطر = العدد * الشدة * االحتمال

 :إلجراء تقييم للخطر استخدم األرقام الواردة في الجدول التالي

 كمي للمتغيرات التي تدخل في حساب تقييم الخطرتقييم شبه : 1جدول 

أثرين  عدد األشخاص المت

 1 أشخاص   5 – 1

 2 شخص 50 – 6

ــابة أو  50 ــأكثر )أو عامــــة األشــــخاص المعرضــــين لإلصــ شــــخص فــ

 المتأثرين(
 

3 

 الشدة

 1 جديرة باإلهمال

 2 ثانوية

 5 هامة

 10 قاتلة

 احتمال الحدوو

 0.5 غير محتملة الحدوو

 1 بعيدة االحتمال
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 5 ممكنة الحدوو

 10 محتملة جدا

 20 أكيدة

 

 طريقة الخمس خطوات –خطوات تقييم المخاطر  5-1-2

ليست هذم هي الطريقة الوحيدة للقيام بتقييم المخاطر، وهناك طرف أخرى عديدة ولكــن تعتبــر  

تعمل بشكل جيــد، هذم الطريقة ذات كفاءة للتفهم المباشر للخطوات التنفيذية لتقييم المخاطر  

نعتقــد أن هــذا األســلوب   ومــع ذلــك، ونحــن    ر والظروف أكثــر تعقيــدا.  وال سيما بالنسبة للمخاط

 هو األكثر مباشرة بالنسبة لمعظم األنشطة والمنشآت. 

 التعرف على األخطار الموجودة  :1الخطوة  -

 المعرضين  للضرر وكيفية تعرضهم تحديد   :2الخطوة  -

 تقييم المخاطر ووضع االحتياطات الالزمة   :3الخطوة  -

 تسجيل النتائج الخاصة بك وتنفيذها  :4الخطوة  -

 المراجعة والتحديث إذا لزم األمر  :5الخطوة  -

 فيما يلي نذكر بعض تفاصيل إجراء خطوات تقييم المخاطر

 التعرف على األخطار الموجودة :1الخطوة  

تكمن أهمية هذم الخطوة في تحديد األخطار الموجودة لــيمكن بعــد ذلــك تحديــد المخــاطر الناشــئة 

عنها والتي قد يؤدي التعايش اليومي معها إلــى عــدم االنتبــام لتلــك المخــاطر  وهــذا مــا يجــب أن 

 به مسئول السالمة والصحة المهنية، لذا يجب اتباع مايلي:يتجن

  في مكان العمل للنظر في مايمكن أن يتوقع منه حدوو أضرار التجول 

  عن مالحظاتهم وأفكارهم حول األخطار الموجودة في بيئة عملهمسؤال العاملين 

 الحوادو السابقة ومصادر الخطورة التي أدت إليهاللتعرف على السجالت  الرجوع إلى 

 ة  زيــارة ة المتخصصــ فــي الســالمة والصــحة المهنيــة لالســتفادة المواقــع اإللكترونيــ

 منها في تحديد األخطار بمواقع عمل مشابهة 



 

 62                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 ادي  الرجــوع إلــى فــي التعامــل مــع المــواد الكيميائيــة المختلفــة دليــل المصــنع اإلرشــ

 كيفية الحد من مخاطرهالتحديد ذات الخطورة منها و

 )تذكر دائما تحديد مصادر الخطورة المؤثرة على الصحة بعد فترات طويلة من التعرض( 

 تحديد المعرضين للخطر وكيفية تعرضهم  :2الخطوة 

  لــألذى؟"   ويجــب أن يجــب أن يــتم التحديــد بوضــوح فــي هــذم الخطــوة "مــن هــم المعرضــون

يكون التحديد بالمجموعة وليس باألشخاص فيحدد مثال العاملين بقسم كذا وليس الشخص 

 .الفالني

 ئة كإصابات الظهر للعاملين في في كل حالة، يجب تحديد األذى أو المرض المتوقع لتلك الف

 رفع الصناديق

 تذكر: 

   ــل ــات الحوامـ ــدد واألمهـ ــال الجـ ــابة، مثـــل العمـ ــة لإلصـ ــر عرضـ ــروا أكثـ ــاملين يعتبـ بعـــض العـ

 واألشخاص ذوي اإلعاقة.

  بعض المعرضــين للخطــر قــد ال تالحظهــم أثنــاء تجوالــك لعمــل هــذم الخطــوة لعــدم تواجــدهم

 المستمر بمكان العمل مثل الزوار وعمال الصيانة ....إلخ 

  المتشاركون في مكان العمل وكيفية تأثير هذا التشارك في الخطر والمخاطر الموجودة فــي

 كل منهم

 تقييم المخاطر ووضع االحتياطات الالزمة  : 3الخطوة  

 مــنبعد أن ُقمت برصد المخاطر، قرر ما يجــب القيــام بــه للحــد مــن تلــك المخــاطر ويمكــن االســتفادة   

الجيدة المتبعة للحد من المخــاطر التــي قمــت بتــدوينها هذم الخطوة بمصادر ترشدك إلى التطبيقات  

مثل مواقع مؤسسات الســالمة والصــحة المهنيــة علــى شــبكة اإلنترنــت. وتتمثــل الخطــوات الالزمــة 

 للحد من المخاطر مايلي:

 منع الخطر أساسام مثل التعامل مع مادة كيميائية أخرى ال ضرر لها 

  حراسة على المكانمنع الوصول إلى مصدر الخطر كوضع 

 )تنظيم العمل للحد من التعرض للمخاطر )مثل وضع الحواجز بين المارة وحركة المرور 

 اتباع وسائل التحكم الهندسي للحد من المخاطر 

 توفير واقيات شخصية للمتعرضين للخطر 



 

 63                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

  توفير مرافق التعامل األولي مع المصابين مثل اإلسعافات األوليــة وأداة تــدفق المــاء علــى

 ان اإلصابة بالمواد الكيماوية لمعادلتهامك

 وضع سياسات وإرشادات للحد من المخاطر 

الي: اع الت  عند وضع خطة العمل يجب اتب

 وضع األولويات واتباع قاعدة األهم فاألهم 

  اتباع األساليب األكثر بساطة واألقل سعرام 

 التحديد بكل وضوح من المسئول عن ماذا في أي وقت 

  األجــل لألخطــار التــي ينــتج عنهــا نتــائج كارثيــة أو تــؤدي إلــى األمــراض  اعتمــاد الخطــط طويلــة

 المهنية 

 التدريب المستمر للعاملين وخاصة الجدد 

  التقييم الدوري المستمر لكفاءة الخطة 

علــى ســبيل  الكثيــر مــن المــال ويعتبــر لــه مــردود اقتصــادي جيــد  تحســين الصــحة والســالمة ال يحتــاج 

الزاوية في التقاطعــات الخطيــرة للمســاعدة فــي منــع حــوادو الســيارات هــو   المثال، وضع مرآة على

 مقارنة بما يمكن أن ينشأ من حوادو في عدم وجودم.أسلوب وقائي منخفض التكلفة 

ائج الخاصة بك وتنفيذها  :4الخطوة   تسجيل النت

ــاع الخطــوات الســابقة وأرشــفته بحيــث يتســنى فــي المســتقبل  ــه باتي يجــب تســجيل كــل مــاتقوم ب

االستفادة من تلك التجارب التي أدت إلى الحد مــن المخــاطر الموجــودة وكــذلك االســتفادة مــن تلــك 

تكــرار تنفيــذها مســتقبال  ويجــب اتبــاع األســاليب األكثــر التــي لــم تــنجح فــي الحــد مــن المخــاطر لعــدم 

 بساطة وفهما في التسجيل ويتم فيها توضيح مايلي:

 القيام بجميع الجوالت التفقدية والتفتيشية الالزمة لتحديد األخطار 

 تحديد المعرضين للخطر 

  المعرضين  األشخاص مع األخذ بعين االعتبار عددتم التعامل مع جميع األخطار الواضحة 

 تم اتخاذ الحتياطات المنطقية مع تلك األخطار 

 تم مشاركة العاملين أثناء اتباع هذم الخطوات 

 



 

 64                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 المراجعة والتحديث إذا لزم األمر :5الخطوة   

ــار  ــي مــع الوضــع فــي االعتب ــيم والتحــديث ســنويام بشــكل روتين ــام بالمراجعــة والتقي يستحســن القي

وبالضــرورة ســيتحتم تغييــر وتحــديث تلــك التــدابير التــي لــم   التقييمات المختلفة لالحتياطــات المتبعــة 

 تثبت نجاحا.

في حالة تحديث أو شراء معــدات جديــدة أو تغييــر أمــاكن العمــل فإنــه يتحــتم تبعــام لــذلك العمــل علــى 

الســابقة لكــل مــاهو جديــد بمحــيط العمــل للوصــول إلــى احتياطــات وقائيــة  ة تحــديث الخطــوات األربعــ 

 .مناسبة لذلك التغيير

 طبيقت 

 طريقة التحليل

 تتم عملية التحليل لمخاطر العمل في نظام تسلسلي وذلك على النحو التالي:

 .يتم اختيار األعمال الحرجة أو ذات خطورة معينة 

  يتم اختيـار األفــراد الــذين ســوف يــتم مــراقبتهم أثنــاء أداء عمــل معــين مــن المهــام الوظيفيــة

 لهم.

  المراقبة لهم.توضح الغرض من عملية 

 .يتم تقسيم مهام العمل إلى خطوات متسلسلة 

  يــتم مراجعــة هــذم الخطــوات مــع الشــخص المخــتص أو المســئول عــن أداء العمــل ووصــفها

 بالترتيب على النموذج الخاص بتحليل مخاطر العمل.

  وتسجيلها بالنموذج حسب تسلسل كل  -يتم مراقبة كل خطوة وتحديد األخطار المصاحبة لها

 من خطوات العمل.  خطوة

 .وضع الحلول المناسبة لكل مشكلة في أي من خطوات العمل 

  لوضعها في صورتها النهائية. -راجع هذم الحلول مع المسئول المختص 

  يــتم مراجعــة طــرف العمــل والتعليمــات  -بناء على هذم النتائج المستخلصة من تحليــل العمــل

الوظيفيــة للتأكــد مــن أنهــا مناســبة ألداء هــذا العمـــل ونظــم العمــل المتعلقــة بهــذم المهــام 

 بصورة آمنة في ظل هذم اإلجراءات أو الحلول للمشاكل التي تم تحديدها وتطبيقها.

 بحيث ال تزيد عن عامين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك  أو  ،يتم إعادة تحليل األخطار كل فترة

 العمل أو المهام الوظيفية.في حالة وقوع أي حادو له عالقة بهذم النوعية من 



 

 65                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 تطبيقات حول تقييم المخاطر   5-1-3

 تقديرات المخاطر واألفعال التي ال بد من القيام بها

ام بها : 2جدول   تقديرات المخاطر واألفعال التي ال بد من القي

 الفعل الذي يجب القيام به  التقدير 

المطلــوب للســيطرة عليــه بشــكل أكثــر الخطر مقبول ما لم تصبح التكاليف والجهــد   10اقل من  

 في فقرة الخطر المنخفض.

 

10 – 19 

 

مقدار الخطر منخفض جدا وال بد من القيــام بشــيء للتقليــل منــه علــى الــرغم مــن 

أنه سيكون ضمن األولويات المنخفضة ويجب أن يتناسب الوقت والجهــد والمــال 

 المبذول مع الخطر.

من القيام بفعل شيء ما للسيطرة عليه وربما تكــون مقدار الخطر متوسط وال بد   49 – 20

 اإلجراءات المؤقتة ضرورية على المدى القصير.

 

50 – 99 

مقدار الخطر مرتفع وال بد مــن القيــام بالفعــل بشــكل عاجــل للســيطرة علــى الخطــر 

واإلجــراءات المؤقتــة مطلوبــة علــى المــدى القصــير ربمــا يكــون هنالــك حاجــة لبــذل 

 الجهد والوقت...الخ للسيطرة على الخطر.الكثير من 

 

100 + 

مقــدار الخطــر غيــر مقبــول نهائيــا وال بــد مــن القيــام بفعــل فــوري قبــل متابعــة أي 

نشاط في سياف العمل ويجــب مراجعــة تخمــين المخــاطر بفواصــل زمنيــة منتظمــة 

ــراءات الضـــبط  ــا ينبغـــي أن تشـــتمل إجـ ــر تحـــت الســـيطرة كمـ للتأكـــد مـــن أن الخطـ

 ى قدر كبير من الجهد والوقت إلمكانية السيطرة.والسيطرة عل

مكـــن أن يتـــأثر أفـــراد مـــن العامـــة أو أشـــخاص آخـــرون معرضـــون لإلصـــابة مـــن المإذا كـــان  مالحظـــة:

إذا كانت العالمــة منخفضــة   مة.ءجراءات الضبط والسيطرة المالبنشاطات العمل فال بد من تطبيق إ

ــة المطبقــة  ــام بالفعــل للتأكــد مــن اســتمرار هــذم  الفــ  ،وفقــا إلجــراءات الســيطرة الفعال ــد مــن القي ب

 اإلجراءات.

 

 

 



 

 66                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 تحديد المعرضين للضرر وكيفية تعرضهم   4-1-5

 في "تقييم المخاطر"   2الخطوة برجاء مراجعة 

 تسجيل النتائج، والخروج بإستنتاجةات دراسة تحليةةل المخاطةر  1-55-

من   ببالرغم  المخاطر  خصائص  لدراسة  باستنتاجات  والخروج  النتائج  تسجيل  إجراء  ستخدام  إأهمية 

أشاروا   والباحثين  الدارسين  من  كثير  أن  إلى   ، كميام المخاطر  لتقييم  الرياضية  النماذج  من  لواحد 

 :إلمكانية إعداد تقييم شبه كمي أو نصف كيفي، ومن أمثلته المصفوفة التالية 

األضرار  

)األخطار( 

التي تم  

 تحديدها 

 تقييم الخطورة

ائية   كيمي

ائية   فيزي

 بيولوجية 

 ميكانيكية 

 تاللمية

 هندسية

 أخرى ..

 التعرض

E 

 االحتمال

L 

 العواقب 

C 

 حاصل الخطورة

ExLxC 

مستوى 

 الخطورة

 10مستمر= 

 6متكرر= 

 3قليل التكرار= 

 2ال يتكرر= 

 1نادر الحدوو= 

 1.0مؤكد= 

 0.6يحدو= 

 0.3ممكن= 

 0.1أقل إمكانية= 

 0.05نادر= 

 20كارثية= 

 10كبيرة= 

 5متوسطة= 

 2قليلة= 

 1هامشية= 

 + 20عالية= 

 -15متوسطة= 

 -5منخفضة= 

 5بسيطة= <

 عالية 

 متوسطة

 منخفضة

 بسيطة 

الية ا استخدام المصفوفة الت  :واعتمادام على شدة الخطر واحتمال الخطورة، يمكنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 

 تخاذ إحتياطات محددة مع حساب مدى تأثيرها على خفض المخاطر إ قتراح  إ   5-1-6

من األهمية حساب مدى تأثير احتياطــات الضــبط والــتحكم فــي المخــاطر )وهــي اإلجــراءات األبــرز 

ضمن إدارة المخاطر( على خفض مدى الخطورة، وذلك بإعادة تطبيق مصفوفة تقيــيم الخطــورة، 

ى والتعرف على مدى خفض المخــاطر. في مــا يلــي قائمــة باحتياطــات الضــبط والــتحكم التــي ُيرجــَ

 األخذ بها.

 لغاء الوقاية: المنع أو اإل  -أ

 للمواد األكثر خطورة -

 لعمليات التشغيل التي ُيرجى االستغناء عنها  -

 الضبط والتحكم الهندسي -ب

 االحتواء  -

 العزل/ الغلق  -

 وللتكنولوجيات( االستبدال )للمواد والعمليات التشغيلية  -

 الخفض/ التخفيف/ التقليص -

 الترطيب  -

 التهوية  -

 التكييف  -

 األتمتة )اآللية( -

 اإلضاءة المناسبة  -

 (  LOTO: Lockout and Tagoutضبط والتحكم في مصادر الطاقة )ال -

 التحكم في الدخول والخروج خصوصام في األماكن المحصورة والضيقة والمغلقة -

 التبسيط  -

 (إعادة التموضعالعمل )تغيير/ تبادل مواقع  -

 إعادة الترتيب  -



 

 68                       والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعملتفتيش العمل والصحة  

 تأمين اآلالت والمعدات وتسويرها -

 التخزين السليم -

 نقل وتحريك وتداول المواد -

 مصادر المعلومات والمعرفة. -

 داريالضبط والتحكم اإل  -ج

 إجراءات وتطبيقات العمل الصحيحة  -

 جداول العمل والراحات  -

 التحقيق في الحوادو، بما يشمل:  -

 الحوادو واإلصابات المهنية معدالت حدوو  •

 عوامل الخطورة ومصادرها •

 عناصر األمان والسالمة البيئية ومستوياتها •

 نماذج اإلبالغ واإلحصاءات  •

 تصنيف الحوادو واإلصابات المهنية  •

 األنشطة االقتصادية األكثر تعرضاَ  •

 إحتياطات صحة وسالمة العاملين  •

 عالج اإلصابات وتأهيل المصابين  •

 المعلومات والمعرفة.مصادر  •

 األدلة اإلرشادية ومدونات الممارسات العملية  -

 التعليم والتدريب والتوعية  -

 اإلشراف والتحقق والمراجعة والرقابة  -

 عالمات الخطر واألمان  -

 حدود التعرض العتبية  -

 التحفيز واإلشادة -

 تقييم الخطورة وإدارة المخاطر -
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 التغذية واإلمداد بالميام والسوائل التعويضية  -

 الالفتات والعنونة  -

 منع األكل والشرب والتدخين في أماكن العمل -

 التعليمات واألوامر -

 ات ومقاوالت مناسبة يرات مشتراإد -

 مالبس العمل -

 ضمان االتصاالت -

 توفير وسائل وأدوات النظافة والتطهير  -

 توافر آليات القياس والرصد -

 مصادر المعلومات والمعرفة. -

 الوقاية الفردية عداتم -د

 اآلتي: –ولكن ال تقتصر على  –تتضمن 

 القفازات -

 دروع الوجه  -

 واقيات الرأس والخوذات -

 داتاواقيات السمع: مثل السماعات والسد -

 الكمامات وواقيات التنفس -

 دروع الصدر والجذع -

 أحذية األمان -

 واقيات األعضاء التناسلية  -

 بدالت الوقاية من الحرارة أو البرودة -

 المآزر والمعاطف -

 أحزمة منع السقوط. -

 ات، يتم بيان:عدلكل صنف من الم
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 األصناف المتاحة  -

 المواصفات والكفاءة -

 االختيار -

 إختبارات التناسب واللياقة  -

 التدريب على االستعمال -

 التخزين -

 الصيانة  -

 مراقبة االستعمال والتخزين والصيانة  -

 معدل التغيير / االستبدال -

 ... أخرى  -

 ت والمعرفة.مصادر المعلوما -

 المراجعة والتحديث بصفة دورية 5-1-7

قد تكون هناك أسباب عديدة تدعو الحاجة إلى تجديد وتحــديث دراســة تقيــيم المخــاطر، بمــا فــي 

 ذلك:

 .قبل إدخال عمليات تشغيل أو أنشطة جديدة 

  قبــل إدخــال تغييــرات علــى العمليــات أو األنشــطة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك عنــدما تصــبح

ــة  ــدة المتعلقـ ــات الجديـ ــدات أو المعلومـ ــر المعـ ــات أو اآلالت أو األدوات أو تغييـ المنتجـ

 بالضرر متاحة.

 .عندما يتم تحديد مخاطر جديدة 

 .حدوو تغيير أو إضافة في أنماط العمل الموجودة 

 آليات ووسائل ضبط وتحكم مستحدثة. ظهور 

 وريام .في كل ماسبق، ينبغي مراجعة وتحديث دراسة تقييم المخاطر د
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 نموذج رعاية صحة العاملين   5-2

 الفحوص الطبية   5-2-1

الصحة المهنية هــي "األنشــطة المعنيــة بالصــحة وعالقتهــا بالعمــل وبيئــة هــذا العمــل" وتشــير 

( أن "هــذم األنشــطة كانــت 1998دائرة معارف السالمة والصحة المهنية )مكتب العمــل الــدولي  

صابات والحوادو المهنية التي تحــدو أثنــاء أو بســبب تتركز حتى وقت قريب حول األمراض واإل

سع هذا المفهوم لكــي يشــتمل علــى اتعمل معين أو من جراء بيئة عمل ما، ولكن شيئام فشيئام  

العوامل المتسببة في حدوو كثير من األمراض واألعراض المرضــية غيــر ذات الصــلة المباشــرة 

ــة بعينهــا .... بمعنــى أن مفهــوم الصــح ــة يبحــث فــي انحــراف صــحة بالعمــل فــي مهن ة المهني

 العاملين المعرضين ألخطار وتعرضات مهنية مختلفة. 

"مبــادئ عامــة" بمثابــة مقومــات أساســية لخــدمات الرعايــة الطبيــة للعــاملين فــي شــتى  هنــاك

. يمكــن  المهن في مختلف األنشــطة االقتصــادية وأيــا كــان حجــم المنشــأة التــي تســتخدم عمــاالم

 ا يلي: إيجاز تلك المقومات فيم

ــب أن تكفـــ  - ــة يجـ ــة الطبيـ ــذا  يأن الخدمـ ــاعدة، وكـ ــن المسـ ــاء والمهـ ــة األطبـ ــرد برعايـ ــة الفـ حاجـ

 التسهيالت التي تقدمها المؤسسات الطبية وذلك لتحقيق ما يأتي: 

اســتعادة صــحة الفــرد ووقــف تطــورات المــرض، إن وجــد، والتخفيــف مــن آالمــه إذا أصــابه  -أ

 اعتالل في صحته )عالج(. 

 حماية صحة الفرد وتحسينها )وقاية(.  -ب

 أن تقوم الدولة )القطر( بتحديد طبيعة الرعاية الصحية )الطبية( ومستواها.  -

على السلطات والهيئات المسئولة عن إدارة تلك الخدمات أن توفر الرعايــة الطبيــة للمنتفعــين  -

المهــن المماثلــة وعمــل الترتيبــات الالزمــة لتــوفير خــدمات   يوذلك لضمان خدمات األطبــاء وذو

 الطبية.  المستشفيات والمؤسسات

أن يتم تغطية تلك الخدمات بنظام جماعي إما على هيئة اشتراكات في نظام التأمين الصحي  -

 .  االجتماعي وإما على هيئة ضرائب وإما بالطريقتين معام

ينبغي على السلطات أو الهيئات المسئولة في الدولة إصدار القرارات الالزمة التــي تتضــمن  -

لمشتغلين في أعمال خطرة أو ضارة بالصحة، حيث ينبغي أن إجراء الفحوص الطبية للعاملين ا

 يشترط الستخدام العمال في أعمال قد تضر بصحتهم اتخاذ اإلجراءات اآلتية: 

 فحص طبي قبل االلتحاف بالعمل أو بعدم بفترة قصيرة.  •
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فحص طبي دوري على فتــرات مناســبة لطبيعــة األخطــار )التعرضــات( المهنيــة المختلفــة  •

 روفها الخاصة. ودرجاتها وظ

 أن يكون الهدف من إجراء الفحوص الطبية ما يلي:  -

)أ( تحديــد مــا إذا كــان هنــاك مانعــام مــن الناحيــة الطبيــة فــي حالــة وجــود مــرض مهنــي يمنــع  

 و مهنة بعينها. أاستخدام أو استمرار استخدام العامل في عمل معين 

شــاف االســتعداد كتشــاف أعــراض مــرض مهنــي معــين فــي أســرع وقــت ممكــن أو اكتإ)ب(

 الشخصي لإلصابة بهذا المرض. 

المبــادئ حــددت فــي وقــت مبكــر أســس وأســباب متقدمــة للفحــوص هــذم نالحــظ ممــا ســبق أن 

 الطبية المهنية مازالت قائمة حتى اليوم. 

لقد أضاف العلم الحديث مقومــات ومحــددات أخــرى للفحــوص الطبيــة للعــاملين بجانــب الفحــص 

 بالعمل( والدوري. من هذم المقومات والمحددات ما يأتي: الطبي البدئي )قبل االلتحاف

ــواس  - ــي والنفســي( وتعــب الح ــذهني )العقل ــدني( وال دراســة ظــاهرة التعــب العضــلي )الب

والتعــب العــام )ودور الغــدد الصــماء واألجهــزة العصــبية فــي حدوثــه( وارتبــاط ظــاهرة التعــب 

 بتحديد أوقات العمل والراحة وتوفير األنشطة الترفيهية. 

العمل على االرتقاء بمستوى اللياقة البدنية )الجسمية( والذهنية للعاملين، عن طريق برامج  -

 التدريب البدني والذهني باستخدام علوم فسيولوجيا العمل. 

تقييم العجز البدني )الجسدي( أو الذهني الناشف عن اإلصابة باألمراض المهنية التــي تــؤثر  -

 على كفاءة الجسم. 

ياسات الجسمية )األنثروبومترية( المميزة لمجموعات مــن العــاملين، كــذلك الحصول على الق -

 الوقوف على مدى التغير في وظائف أعضاء الجسم نتيجة االشتغال بمهنة بعينها. 

دراسة عوامل قابلية اإلصابة باألمراض المهنية أو ما يعرف "باالستعداد الشخصي" وذلك  -

عمل علــى الوقايــة مــن اإلصــابة بــاألمراض المهنيــة من أجل معرفة العوامل اإليجابية التي ت

 بهدف العمل على تنمية هذم العوامل وتنحية العوامل السلبية األخرى. 

إذن، فالتدخل الطبي، في صورة فحوصات صحية قبل التشغيل وفحوصات صــحية دوريــة أثنــاء 

األمراض المهنيــة التشغيل، تعتبر أمورام أساسية في تقييم لياقة العاملين والكشف المبكر عن  

ــع المهـــن للتأكـــد مـــن أن العامـــل الئـــق  يوفـــ  م الفحـــوص الصـــحية فـــي جميـ ــم  ــا. وتصـ عالجهـ

لالستخدام  ومن أنه سوف يبقى في حالة اللياقــة هــذم طيلــة فتــرة اســتخدامه. وأيــة انحرافــات 
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ــام مــا تظهــر  الطبيعيــة عــن الصــحة  ، وأن تعــالج بشــكل مالئــم، وغالب رام ف عنهــا مبكــ  يجــب أن ُيكشــَ

فحوص العمال الصحية وجود مخاطر على الصحة في أمــاكن العمــل، ممــا يتطلــب تقيــيم البيئــة 

والــتحكم فيهــا، وعــالوة عــن ذلــك، فــإن لهــذم الفحــوص أهميتهــا الوبائيــة فيمــا يخــص مثــل هــذا 

 التقييم الوبائي.

ارات عامة للفحوص الطبية المهنية   إعتب

   المهنية بواســطة أطبــاء محتــرفين مــدربين علــى ينبغي القيام بمختلف الفحوص الطبية

بمعنــى أن يكونــوا عــارفين تمامــام بالتعرضــات والمخــاطر  ،القيــام بمهــام الصــحة المهنيــة 

المهنية في كافة األنشطة والمنشآت االقتصــادية، ولــديهم معرفــة كافيــة باالحتياجــات 

هم علـــى الجســـدية )البدنيـــة( والذهنيـــة لمختلـــف المهـــن والوظـــائف، إلـــى جانـــب قـــدرت

استخدام تقنيــات ومعــدات وأدوات الفحــص الطبــي المتكامــل لألفــراد الــذين تجــرى لهــم 

تلــك الفحــوص، باإلضــافة إلــى معــرفتهم ألســاليب تســجيل وحفــظ واســترجاع البيانــات 

والمعلومــات. يمكــن، فــي كافــة األحــوال، االســتعانة بأطبــاء ذوي تخصصــات فنيــة أخــرى 

ــر ــائيي األنـــف واألذن والحنجـ ــاب )مثـــل أخصـ ــائيي األعصـ ــة، وأخصـ ة، والعيـــون، والجراحـ

والطب النفسي، والتحاليل .. الخ( إذا دعت الحاجة إلجراء مزيــد مــن الفحــوص أو األبحــاو 

 المتخصصة.

  ــار الفحــوص الطبيــة بــديالم إلجــراءات الوقايــة وتطبيقــات الســيطرة علــى يجــب عــدم اعتب

آت االقتصــادية علــى المخــاطر والتعرضــات المهنيــة فــي بيئــات عمــل األنشــطة والمنشــ 

اختالفها. وبصفة عامة، فكلما كانت إجراءات الوقاية والسيطرة كافية، كلما قلت الحاجة، 

، إلجراء فحوص طبية دورية.  نسبيام

  ،يلـــزم اعتبـــار كافـــة المعلومـــات والبيانـــات المرتبطـــة بـــالفحوص الطبيـــة لألفـــراد ســـرية

 يت شخصــية ســرية، وفــ وينبغى تسجيلها بواســطة خــدمات الصــحة المهنيــة فــي ملفــا

ذلك يمكــن تبــادل/ إظهــار تفاصــيل تلــك البيانــات عنــد الحاجــة عقــب الرجــوع ألصــحابها مــن 

األفراد الذين شملتهم الفحــوص وقيــامهم بــإقرار ذلــك التصــرف بأنفســهم، كمــا يتعــين 

علــى العامــل محــل تلــك الفحــوص أن يقــوم بكتابــة تصــريح )تعهــد( برغبتــه فــي توصــيل 

 لتي تخصه للطبيب المعالج إذا دعت الحاجة لذلك.)إظهار( المعلومات ا

 صــاحب العمــل بنتــائج الفحــوص الطبيــة للعــاملين لديــه بطريقــة ال تــؤثر علــى  بــالغيجــب إ

، بــأن يكــون ذلــك  سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بصــحة هــؤالء العــاملين تفصــيالم

هــنهم )أو فــي شــكل عبــارة عامــة عــن مــدى لياقــة هــؤالء العــاملين للقيــام بواجبــات م

 وظائفهم(، دون ذكر تفاصيل صحية محددة.
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 نوع مــن   يشجب أي محاولة الستخدام البيانات والسجالت الصحية للعاملين، لممارسة أ

 أنواع التمييز أو االضطهاد أو العقوبات، أيام كان غرضها. 

 االبتدائية(   -الفحوص الطبية المهنية البدئية )األولية    5-2-2

مهني البدئي قبل توظيف العامل و/ أو وضعه في موقع عمل ينطوي  يجرى الفحص الطبي ال 

من   )واإلدارة(  الطبيب  تمكن  الفحوص  هذم  تتيحها  التي  المعلومات  إن  صحية.  مخاطر  على 

معرفة الحالة الصحية للمستخدم، كما أن المعطيات المستخلصة عظيمة الفائدة لمتابعة العامل  

فحص اإلدارة من وضع العمال في وظائف تتالءم مع في السنوات الالحقة. كما يمكن هذا ال

قبل   لما  فحص  نموذج  على  المطلوبة  المعلومات  وتسجل  والذهنية.  البدنية  قدراتهم  حدود 

الطبي   التاريخ  عن  إستبيانام  يتضمن  أنه  إال  ألخرى،  مهنة  من  تصميمه  يختلف  التشغيل، 

 والمهني واالجتماعي للعامل محل الفحص. 

ا البول والدم، والفحص  إضافة إلى الفحص  لبدني ألجهزة الجسم المختلفة، فإن نتائج تحاليل 

وف العين،  وفحص  للصدر  الملف    يالشعاعي  إلى  يتم ضمها  السمع  فحص  الحاالت  بعض 

الصحي للعامل. ويجب أن تأخذ الفحوصات الصحية قبل التشغيل بعين االعتبار عوامل األخطار  

. وتضم العوامل األخرى ذات التأثير : التغذية، يشخصالفردية، كالعمر والجنس واإلستعداد ال

والحاالت المرضية السابقة أو الحالية، والتعرض السابق أو المتالزم لواحدة أو أكثر من المخاطر  

 الصحية المهنية .

المهني   الطبيب  نتائجه، ينبغي قيام  البدئي وتسجيل  الطبي  الفحص  إجراء  االنتهاء من  عقب 

إلى   النتائج  لصاحب  بإرسال  المرسلة  النتائج  تتضمن  أال  على  العمل  وصاحب  المرشح  العامل 

العامل   لياقة  يفيد  ما  فقط  تتضمن  ولكن  تفصيلية،  طبية  طبيعة  ذات  معلومات  أي  العمل 

مؤقتام أو    -المرشح للقيام بمهام المهنة المرشح لها العامل مع ذكر أنواع المهن التي تتعارض

 اقة العامل المرشح. مع مستوى )درجة( لي -بصفة دائمة 

 الفحص الطبي الدوري   5-2-3

يهدف الفحص الطبي الدوري إلى التأكد من استمرار لياقة العامل الصحية واكتشاف المرض  

العالج كبيرام كما أن اكتشاف حاالت  المهني في أطوارم األ ولى وبذلك يكون األمل في نجاح 

اتخاذ   ثم ضرورة  المصاب  العامل  عنه  يعزل  أن  يجب  الذي  الخطر  بوجود  تنبف  المهني  المرض 

الفحص   يكون  وبذلك  العاملين  من  غيرم  لحماية  الخطر  هذا  إلزالة  والسبل  االحتياطات  كافة 

الوقاية وضمان النجاح في العالج. وتختلف دورة الفحص    الطبي الدوري مقياسام لفاعلية طرف

الدورة. قد تقتضي طبيعة   القوانين هذم  العمل وظروفه وتحدد  الدوري حسب طبيعة  الطبي 
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معملية  فحوص  إجراء  إلى  العمال  لها  يتعرض  التي  الضرر  عوامل  أو  المخاطر  وأنواع  العمل 

 وأخرى للتحقق من سالمة أعضاء الجسم.وإشعاعية 

الفترة بين التعرض وتنامي العالمات المرضية عند العامل )فترة الكمون( هي عامل رئيسي  إن  

في تقرير تكرار )دورية( الفحص ولكن في الكثير من الحاالت غير معروفة، لذلك فلتمثل هذم  

 العوامل يجب أن يقرر تكرار الفحص على األسس التالية:

يمكن أن تحدو بها التغييــرات الكيميائيــة   التاريخ الطبيعي للمرض متضمنام السرعة التي •

 والشكلية والسلوكية...الخ.

 مستوى تعرض العامل للخطر )الملوثات في بيئة العمل( •

االســتعداد المتوقــع للمجموعــة العماليــة المعرضــة، ويوصــى بتكــرار الفحــوص الدوريــة  •

 حسب اإلمكان.

الفحــص الطبــي الــدوري( يتم تسجيل معلومات الفحــص الطبــي الــدوري علــى نمــوذج )اســتمارة 

ــع  ــع وضـ ــيل مـ ــابة بالتفصـ ــم المصـ ــاء الجسـ ــة ألعضـ ــرات الطبيـ ــات والمؤشـ ــمنام المعلومـ متضـ

ــة  ــز المختصــة والتــي تضــع التشــخيص النهــائي للحال ــى المراك التشــخيص المحتمــل إلرســاله إل

وبالتالي القرار النهائي للعالج واإلبعاد واحتسابه كمرض مهني وتقدير العجز )حســب   ،المرضية 

لنظام المتبع( باإلضافة إلى وضع المرضى المصابين باألمراض المهنيــة تحــت الئحــة المتابعــة ا

 الدورية في العيادات الخارجية.

هو فحص يجري في إطار الفحص الطبي الدوري، ألعــداد كبيــرة  :Screening فحوص الفرز  -

يكي وعدد محــدود مــن من العمال المعرضين لألخطار المهنية، ويعتمد أكثر على الفحص اإلكلين

افــة التحاليــل كالمؤشــرات الحيويــة، وعنــد زيــادة الشــك فــي اإلصــابة بمــرض مهنــي، يــتم إجــراء 

المعملية وغيرها بقصد إثبات اإلصابة بالمرض المهني. تعتبــر العناصــر التاليــة هامــة وأساســية 

حاجة ماســة ( العاملون في مواقع ذات خطورة عالية )وبالتالي هناك 1في تحديد فحوص الفرز: 

( العــاملون الــذين تتكــرر 2لتحديد المواقع ذات الخطورة العالية في كافة األنشطة االقتصادية(،  

( العــاملون 3إصابتهم بأعراض وعالمــات مرضــية طارئــة أو حــادة عــن غيــرهم مــن غيــر المصــابين، 

ون ( العــامل4الذين يشكون من أعراض وعالمات مرضــية وقــت إجــراء الفحــوص الطبيــة الدوريــة، 

الذين ثبت إيجابية االختبارات أو التحاليل البسيطة التي أجريت لهم، مثل أشعة الصــدر، وصــورة 

وتخطــيط الســمع االلكترونــي، وفحــص  األذنختبــارات إالدم، واخــتالل وظــائف الكبــد أو الكلــى، و

 البول، وظهور دم في البراز أو في البول، فحص البصاف، عدد محدود من االختبارات النفسية.
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هناك جداول تبين أعضاء الجسم التي ينبغي التركيز على فحصــها ســريريام / إكلينيكيــام أثنــاء إجــراء 

الفحص الطبــي الــدوري كمــا أن هنــاك جــداول توضــح المؤشــرات )المعــايير الحيويــة التــي يمكــن 

تشــخيص التقيــيم والقياســها فــي بعــض المخــاطر الكيميائيــة(، ويبــين الوســائل المســاعدة فــي 

 ونومية.غالتأثيرات الصحية نتيجة المخاطر الفيزيائية والحيوية/ البيولوجية واإلر والكشف عن

 الفحوص الطبية المهنية الطارئة أو في ظروف خاصة  5-2-4

، يتعرض العاملون في مختلف األنشطة )المنشآت( االقتصادية ألحوال طارئــة أو ظــروف  أحيانام

احتماالت تأثر صحتهم. تفرض تلك األوضاع على نظم تشغيل خاصة )أو شاذة( قد تؤدي لزيادة  

الصحة المهنية أهمية األخذ في االعتبار إقرار سياسة واتخاذ إجراءات فحوص طبية "غير مرتبطة 

 بالفحوص الطبية المهنية الدورية" لهؤالء العاملين حال تعرضهم، وذلك لألسباب التالية:

 ظروف التشغيل الخاصة  التأكد من عدم تأثرهم بالتعرضات الطارئة أو •

حفظ حقوقهم في العالج والتأهيل والتعويض عن اإلصابات )واألمراض( المهنية التي  •

 قد تصيبهم،

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعرضات الطارئة أو الخاصة )أو الشــاذة(، أو منــع تــأثر  •

 أو إصابة أي من زمالئهم العاملين نتيجة التعرض لظروف مشابهة.

 

نبغي التأكيد على أهمية القيام بكافــة واجبــات وإجــراءات الســالمة المهنيــة التــي تمنــع حــدوو ي

التعرضات الطارئة أو الخاصة )أو الشاذة(، أو التقليل من حدوثها ألقل درجة ممكنة، بــالنظر إلــى 

ما يمكن أن تسببه من مخاطر صحية )آنية فورية أو مزمنة أو على مدى عمــر العــاملين( ومخــاطر 

بيئيــة قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع تكلفــة اإلجــراءات الخاصــة لالحتــواء والعــزل والتصــحيح.  وفــي ذلــك، 

الوقايــة الشخصــية واألســاليب  ومعــداتينبغــي التأكيــد علــى تــوفير اآلليــات الهندســية للوقايــة 

 اإلدارية المقننة لمنع تلك التعرضات.

، يلزم التأكيد على أن الفحوص المهنية الطارئة أو ف ي ظروف خاصة ال تمنع، بأي حــال مــن أيضام

 األحوال، من تمتع العامل بحقوقه في الفحوص الطبية المهنية األخرى.

 : إجراء الفحوص الطبية في الحاالت المهنية الطارئة أو الخاصة

إلى ظروف تعرض مهني   ،في منشأة أو نشاط اقتصادي ما  ،عقب تعرض العامل أو العاملين

لم )خصوصام من لديهم دراية وكفاءة( بإجراء اإلسعافات األولية له  طارئة أو خاصة ، يقوم زمال

وعقب   لذلك.  حاجة  في  كان  إذا  الخدمة،  تلك  يقدم  مركز  ألقرب  سريعام  بنقله  أو  )وإفاقته( 
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إسعاف المصاب أو المصابين، تبدأ المنشأة في إجراءات الفحوص الطبية الالزمة على النحو 

 المبين فيما يلي.

الذي مر بالظروف الطارئة المشار إليه إلى أقرب مركز أو عيادة أو مستشفى   تحويل العامل  -

التعرض   تفاصيل  فيه  مذكور  تحويل  خطاب  بموجب  المهنية،  لألمراض  معروف  تخصص  ذات 

الطبي   الملف  من  مستقى  معلومات  ملخص  إلى  باإلضافة  إجرالها  تم  التي  واإلسعافات 

الط الكشف  نتائج  على  الملخص  يحتوي  أن  )كلما على  الدورية  الطبية  والفحوص  البدئي  بي 

أمكن(، مع طلب بإجراء الفحوص الطبية الالزمة إلثبات الحالة الصحية الراهنة والتوصيات الطبية  

 التي يتعين تنفيذها.

يتعين على المنشأة التي يعمل بها العامل تنفيذ كافة التوصيات الطبية، مع ما يترتب عليها    -

ية. كما يتعين على المنشأة نفسها اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها من حقوف اجتماعية وماد

ذلك،   أو مرضه. وفي  أحد عمالها  إصابة  إلى  أدت  التي  الخاصة  أو  الطارئة  الظروف  تكرار  منع 

بها   العاملين  توعية  نحو  يلزم  بما  القيام  المهنية  الصحة والسالمة  إدارة(  )أو  لجنة  يتعين على 

 حاالت تعرض مثيلة لما حدو لواحد أو أكثر من زمالئهم.  وتدريبهم على مواجهة 

 ، تشمل ولكن ال تقتصر على: فحوص طبية أخرى

 جازة المرضية. فحص طبي عند العودة من اإل -

 فحص طبي عند تغيير المهنة.  -

 فحص طبي عند الخروج على المعاأ. -

وهي   ،فحوص بسيطة غير مكلفة ال تستغرف وقت  (Screening test)فحوص الفرز   -

 على قدر كافي من الدقة والحساسية.

 خطة عمل إلثبات المرض المهني   5-2-5

 إثبات التاريخ الصحي للعامل بما يتضمن التاريخ المرضي الماضي.  •

 إثبات التاريخ المهني للعامل. •

 إثبات بيانات الفحص الطبي.  •

 لمخاطر اإلصابة. إثبات قيام حالة التعرض  •

 إثبات التشخيص. •
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 اإلبالغ عن المرض المهني:

تعنــي احتمــال حــدوو إصــابات أخــرى بــين العــاملين فــي البيئــة أو  ،اإلصــابة بــالمرض المهنــي

الظروف المشابهة ويترتب عليه تنفيــذ حقــوف قانونيــة للعامــل فــي العــالج والتعــويض وقيــام 

هذ الحــاالت مســتقبالم لــذا كــان مــن الضــروري   صاحب العمل باتخاذ وسائل تكفل منع تكرار مثل

اإلبالغ عن وقوع اإلصابة بالمرض المهني. اإلبالغ عن المرض المهني أساسام مسئولية إدارة 

المنشأة وصاحب العمــل والعامــل نفســه ويجــب إخطــار مكتــب الســالمة والصــحة المهنيــة لكــل 

ســاعة مــن تــاريخ  24خــالل مهني يثبت تشخيصه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصــحي  مرض  

 العلم بثبوت المرض. البيانات المطلوبة:

 اسم المنشأة أو الفرع. -

 نوع  ومكان وتاريخ اكتشاف المرض المهني. -

 معلومات عن بيئة العمل. -

ــوع  - ــرة –الســن  –معلومــات عــن العامــل )الن معــدل  –األعــراض التــي يشــكو منهــا  -الخب

 التدخين(.

 دراسة المؤثرات على جو العمل. -

 تنظيم خدمات الصحة المهنية   5-2-6

بمعرفة  بها يتم تنظيم خدمات الصحة المهنية تبعا لمقتضيات الظروف والمستويات المعمول

ن تنظم إما كخدمات خاصة بكل منشأة بمفردها، أو  أخرى خارجية. يجب  أو تلحق بهيئة أالمنشآت نفسها 

 كخدمات تشترك فيها عدة منشآت.

مال من خدمات الصحة المهنية، يجب أن تنشأ تلك الخدمات في المنشآت لتحقيق استفادة جميع الع

نشاء تلك الخدمات  إستحالة افي منشآت الخدمات العامة، وعند  لكوكذ ،الصناعية والتجارية والزراعية 

 نشاء تلك الخدمات في المنشآت اآلتية:إنه يجب المبادرة بإف ،في جميع المنشآت فورا 

 على الصحة أقصام.)أ( حيث يبلم الخطر     

 خطار صحية خاصة.)ب( حيث يتعرض العمال أل    

 مقرر قانونا. ال )ج( حيث يعمل عدد من العمال يزيد على حد     

ية فورا، طبقا لتعريفها الوارد في هذم ننشاء خدمات للصحة المهإ ذا لم يكن من الميسور عمليام إ

ن تتخذ  أن المنشآت يجب إالقوانين واللوائح القومية فسباب جغرافية، أو غيرها تحددها التوصية أل 

 الترتيبات الالزمة مع طبيب أو هيئة طبية محلية للقيام بما يأتي: 

 )أ( خدمات عالج الحاالت الطارئة.    
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 )ب( القيام بالفحوص الطبية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية.    

 حوال الصحية في المنشأة. لى األشراف ع)ج( القيام بالرقابة واإل     

 :مهام خدمات الصحة المهنية

لى خدمات إال يطلب أ ساسية. كما يجب أوقائية بصفة  –ن تكون مهمة خدمات الصحة المهنية أيجب 

ال يحال بينها، وبين  أ نه يجب أسباب مرضية على جازات ألالصحة المهنية التحقق من استحقاف اإل

جازة مرضية والحصول على المعلومات بشأن  إلى تغيب عامل في إدت أالتحقق من الظروف التي  

خطار الصحية، كثر قدرة على تقويم برامجها الوقائية واكتشاف األأتطور حالته المرضية حتى تكون 

 غراض تأهيلية.لحاف العامل بالعمل المناسب ألإوالتوصية ب

للظروف ومع   لى تحقيق التقدم المستمر في تطور مهام خدمات الصحة المهنية تبعام يجب العمل ع

حكام أل   خرى بطريقة مرضية طبقام أمراعاة مدى ما يخرج من نطاف اختصاصها من خدمات تقوم بها جهات  

 خص ما يأتي :ن تشمل على األأالقانون، أو النظام المعمول به وعلى 

العوامل التي قد تؤثر على صحة العمال داخل المنشأة ونصح اإلدارة والعمال  )أ( مراقبة جميع 

 او ممثليهم بالمنشأة في هذا الشأن.

زيولوجية  يعتبارات الصحية والف و المشاركة في ذلك في ضوء اإلأعمال )ب( تحليل األ

بالنظر لهذم والنفسية ونصح اإلدارة والعمال بأحسن الوسائل لتحقيق مالءمة العمل للعامل 

 االعتبارات. 

،  مراض المهنة أخرى ذات الشأن بالمنشأة لمنع الحوادو وجهزة األ دارات واأل)ج( التعاون مع اإل

 اومراعاة استعمالها ونصح اإلدارة والعمال في هذ ،ومالحظة وسائل الوقاية الشخصية 

 الشأن.

برعاية عمال المنشأة خرى الخاصة )د( الرقابة الصحية على المرافق الصحية والخدمات األ

ي نظام لتغذية أالرقابة على  لكوكذ ،ماكن الراحة أكالمطابخ وغرف الطعام ودور الحضانة و

 العمال عند الضرورة.

جراء الفحص الطبي االبتدائي والدوري بما في ذلك البحوو البيولوجية والفحص  إ)هـ(  

العمل الجماعية التي تبرم بين و اتفاقات أ شعة التي تقررها القوانين واللوائح الوطنية باأل

ن تتحقق  أعلى غراض وقائية و التي ينصح بضرورتها طبيب المصنع ألأطراف المعنية األ

حداو بواسطة هذم الفحوص رقابة طبية خاصة على فئات معينة من العمال كالنساء واأل

 والعمال المعرضين لمخاطر صحية خاصة العجزة. 

لقدراتهم البدنية   تبعام  )كبار السن( للعامل وخصوصا العجزة)و( مراقبة مدى مالءمة العمل 

 شتراك في تأهيل واعادة تدريب هؤالء على العمل وتقديم المشورة في هذا الشأن.اإلو
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 و تغيير عملهم.ألحاف العمال بالعمل إبداء المشورة لإلدارة والعمال في حاالت  إ)ز( 

و تتضاعف  أهم فيما يتعلق بأي متاعب تنشأ بداء المشورة للعمال فرادى، بناء على طلبإ)ح(  

 خالل العمل.

خرى  حوال األو الوعكات كذا عالج العمال في بعض األأصابات )ط( عالج الطوارىء في حاالت اإل

طراف المعنية ) بما فيهم الطبيب الخاص للعامل (  تفاقيات تعقد لذلك الغرض بين األإل  وطبقام 

 ن عادوا بعد الغياب. أ و بعد  ألعمل، لعالج العمال الذين لم يتغيبوا عن ا

سعاف سعاف والرقابة على معدات اإلولي والتدريب النظامي لعمال اإل)ي( التعليم األ

 خرى المختصة عند االقتضاء.ولي وصيانتها والتعاون في ذلك مع الهيئات األاأل

 )ك( التثقيف الصحي والوقائي لعمال المنشأة وموظفيها.

 . البيانات االحصائية الخاصة بالظروف الصحية في المنشأة ومراجعتها دوريام )ل( تجميع 

و المعاهد  أشتراك فيها مع الهيئات المتخصصة و اإلأبحاو في الصحة المهنية )م( القيام باأل 

 و المؤسسات.أ

في حالة انتقال مهمة او اكبر مما ورد في الفقرة السابقة الى جهاز او هيئة اخرى مختصة  

الحكام التشريعات او اللوائح القومية فيجب ان يفيد هذا الجهاز او الهيئة طبيب المصنع    طبقا

دارات  ن تقيم خدمات الصحة المهنية صالت وثيقة مع اإلأ يجب بجميع المعلومات التي يطلبها 

 خرى بالمنشأة والتي تعنى بمسائل صحة العمال ووقايتهم ورفاهيتهم وخصوصام جهزة األ واأل

جتماعية والوقاية والمستخدمين ونقابة العمال في المنشأة ولجان الصحة  دمات اإلقسام الخأ

خرى بالمنشأة تعنى بالمسائل المتعلقة بصحة العمال أ و لجان أشخاص أوكذا أي  ، والوقاية 

 ورفاهيتهم.

كما يجب أن توثق خدمات الصحة المهنية عالقاتها كذلك بالخدمات والهيئات الخارجية التي تهتم 

و وسالمتهم  العمال  صحة  وإبمسائل  وتأهيلهم  تدريبهم  ورفاهيتهم. إعادة  تشغيلهم   عادة 

عند   سرية  شخصية  طبية  ملفات  المهنية  الصحة  خدمات  تنشىء  أن  يجب  الفحص  إ)أ(  جراء 

ن يتضمن  أ الطبي االبتدائي للعمال قبل التحاقهم بالعمل أو عند أول زيارة لهم لها، كما يجب  

 نتائج جميع الزيارات والفحوص التالية. أوالب  الملحق أوالم 

)ب( يجب أن تمسك خدمات الصحة المهنية بسجالت مالئمة حتى تتمكن من اعطاء أية بيانات  

ضرورية تتعلق بعملها، أو بالحالة الصحية العامة للعمال وذلك مع السرية المهنية فيما يتعلق  

وجه  أل قيامهم بوظائفهم ولى عملهم خالإ بالمعلومات الطبية والفنية التي قد تصل 

 نشاطهم.
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 رعاية مجموعات خاصة من العاملين 5-2-7

على: العامالت  –ال تقتصر   نولك –تشمل مجموعات العاملين المقصودة بالرعاية الخاصة  -

الحوامل والمعرضين ألخطار صحية مزمنة مثل المرضى منهم بأمراض القلب واألوعية 

 الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي، السكري، األورام بأنواعها، ... الخ.

أن توضع خدمات الصحة المهنية تحت إدارة طبيب يكون مسؤوال مسؤولية مباشرة  ينبغي -

 خرى الخارجية التي تتبعها هذم الخدمات.مام الهيئة األأما إ و ،مام إدارة المنشأةأما إ ، عمالهاأعن 

لى طبيب خدمات الصحة المهنية برعاية عدد من العمال يفوف ما يمكنه  إال يعهد أ  وينبغي -

وذلك مع مراعاة المشكالت الخاصة التي تالزم نوع الصناعة أو  ، مناسبام  شرافام إشراف عليه اإل

 عتها. طبي

دبي والمهني الكامل عن  ستقالل األأن يتمتع الطبيب في خدمات الصحة المهنية باإلنبغي ي  -

كل من اإلدارة والعمال ولحماية ذلك االستقالل يجب أن ينص على شروط استخدام طبيب  

و  أ   الوطنية حكام اللوائح والقوانين أفيما يتعلق بتعيينه وفصله في ، وخصوصام  ،المصنع

 و المنظمات المعنية.أطراف تفاقات الجماعية بين األاإل

قد حصل )بقدر   –ليه بإدارة خدمات الصحة المهنية إ أن يكون الطبيب الذي عهد  ينبغي -

قل ملم بالصحة الصناعية و يكون على األأ مكان( على تدريب خاص في الصحة المهنية اإل

ام القوانين التي تنظم واجبات هذم وكذا بأحك ،مراض المهنية واأل ،وعالج الحاالت الطارئة 

 ن تتاح الفرصة للطبيب لزيادة معلوماته في هذم المجاالت.أالخدمات كما يجب  

ن يكون الممرضون الملحقون بالعمل في خدمات الصحة المهنية حاصلين على أ نبغيي  -

 مؤهالت بالمستوى المعتمد من الجهة المختصة.

 سعاف :أن يكون عمال اإلنبغي ي  -

 بالمؤهالت المناسبة. )أ( مؤهلين جميعام       

 )ب( يمكن الحصول على خدماتهم خالل ساعات العمل.       

للمستوى الذي تقررم   ماكن المخصصة لخدمات الصحة المهنية ومعداتها طبقام يجب أن تكون األ

 الجهة المختصة.

 لفاعلية خدمات الصحة المهنية الشروط الضرورية 

 كمل فإنها يجب : حة المهنية وظائفها على الوجه األخدمات الص تؤديلكي 

 )أ( أن يسهل الوصول ليها بحرية من جميع أماكن العمل، وملحقاتها في المنشأة. 
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خرى  ماكن العمل متعاونة عند الضرورة مع الخدمات األأن تجري التفتيش الدوري على أ)ب(  

 بالمنشأة.

نتاج العمليات ومستويات العمل، واإل )ج( أن يسهل حصولها على المعلومات المتعلقة ب

 ستعمالها.إ و التي يحتمل أوالمواد المستعملة 

 جراء لدى هيئة فنية معتمدة للقيام بما يلي: )د( أن يخول لها حق اجراء أو طلب ذلك اإل

ماكن أوتحليل جو  ، كأخذ العينات ،ضرار المهنية المحتملة التحقيقات والبحوو الخاصة باأل –

 خرى يشك في كونها خطرة. أية مادة أالعمل، والمنتجات والمواد المستعملة أو 

 قياس درجة خطوة العوامل الطبيعية.  –

)هـ( أن يخول لها حق طلب رقابة الجهات المختصة فيما يتعلق بتوافر شروط ومستويات  

 الوقاية والصحة المهنية. 

 حكام عامة أ

شخاص المشتغلين بخدمات الصحة المهنية مراعاة السرية المهنية  على جميع األ بغيين -

لى عملهم خالل قيامهم بوظائفهم إ فيما يتعلق بالمعلومات الطبية والفنية التي قد تصل 

واوجه نشاطهم المذكورة سابقا وذلك فيما لم يرد به نص خاص في القوانين، أو اللوائح 

 .وطنية ال

في سبيل بلوغ الهدف من خدمات    كامالم  ومنظماتهم تعاونام ن يتعاون العمال أ  بغيين -

 الصحة المهنية.

حكام هذم أال تؤدي الخدمات التي تقدمها خدمات الصحة المهنية بمقتضى أ  نبغيي -

 التوصية الى تورط العمال في أي تكليف.

نشاء وإدارة خدمات الصحة المهنية ما لم تنص  إعمال تكاليف أن يتحمل أصحاب األ نبغيي -

طراف المعنية  تفاف بين األإما لم يكن هناك  ،و اللوائح القومية على خالف ذلكأالقوانين 

 في هذا الشأن.

نشاء وإدارة خدمات الصحة إتحدد القوانين واللوائح القومية الجهات المسؤولة عن مراقبة   -

بها  و المعترف أ لى المنظمات الفنية إالمهنية، كما يجوز في الحاالت المناسبة أن تعهد 

 ستشاري في هذا المجال.إبدور 
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 نظام إلدارة خدمات الصحة المهنية   5-2-8

،  في ذلككو األعمال مجال في القرار صنع عمليات في اإلدارة نظم مفهوم ُيستخدم ما  غالبام

 أثاو اختيار  عند ببساطة  أو األعمال وتمديد المعدات شراء صعيد على كان اليومية، سواء الحياة

إدارة ويستند .جديد  والصحة  السالمة  معايير  على المهنيتين والصحة  السالمة  نظم تطبيق 

 مجال في األداء  وتحسين لتقييم  وسيلة  توفير إلى  ويهدف   .األداء وعلى الصلة  ذات المهنيتين 

اإلدارة  عن العمل مكان في الحوادو من الوقاية   مكان في واألخطار للمخاطر  الفعالة  طريق 

 هذا العملية  مفهوم يتعين ويستند  ما  لتقرر  ومتدرج  منطقي أسلوب عن عبارة  وهو  .العمل

 لرصد الخمسينات في تصميمها تم   ,PDAC  Check and Act   Plan, Do -ديمنج   مبدأ على

 المهنيتين، السالمة والصحة  على المبدأ هذا تطبيق  وعند   مستمر. أساس على األعمال أداء

ذلك   في بما والتخطيط المهنيتين  والصحة  سياسة السالمة  وضع على "الخطة " حيث تنطوي 

المخاطر النظام وتنظيم المهارات وتوفير الموارد تخصيص  وتشير .األخطار وتقييم وتحديد 

التنفيذ "إفعل" خطوة  من  .المهنيتين والصحة  السالمة  برنامج  تشغيل  وإلى الفعلي  إلى 

، .والمتفاعل النشيط البرنامج أداء قياس في "تأكد" خطوة تتخصص جهتها،  خطوة تغلق  وأخيرام

التحسين في النظام استعراض مع الحلقة   "استمر"  للمرحلة  النظام وتهيئة  المستمر سياف 

 .المقبلة 

المهنية    ونستعرض والصحة  السالمة  إدارة  بالنظام  الدولية خاص  العمل  ف  ،منظمة    ي يتمثل 

 :ياآلت

  الموارد البشرية

   الصحية  أطباء الرعاية  تقديم خدمات  أو مدربون على  المهنية  الصحة  متخصصون في 

 للعاملين في المنشآت والمرافق االقتصادية، 

  ،مسعفون 

  المنشآت في  للعاملين  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  على  مدربون  تمريض  أفراد 

 والمرافق االقتصادية،

  موظفون، إداريون وكتبة 

 : األدوات واألجهزة

  وأدوات فحص    ،ومقياس ضغط الدم،  أدوات التشخيص العادية، مثل السماعة الطبية

 ،جهاز قياس الحراراة  /العيون واألذن والحنجرة واألعصاب الطرفية والمخية، ترمومتر
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  ،رسام القلب الكهربي 

 ،جهاز قياس وظائف التنفس البسيطة 

  ،جهاز الفحوص اإلشعاعية للرئتين والعظام والجمجمة 

 ليل مجهز لفحوص الدم والبول لقياس التعرضات الكيميائية ونواتج استقالبها معمل تح

(metabolites،إلى جانب فحوص وظائف الكبد والكلى والقلب ،) 

 :  النماذج والسجالت

  ،نموذج الفحص الطبي البدئي )االبتدائي( بعد الترشيح لوظيفة أو مهنة محددة 

   طنية للتعرضات المهنية التي قد تتسبب في  حسب القائمة الو  -نموذج التعرضات المهنية

 اإلصابة بأمراض مهنية،

 ،نموذج الفحص الطبي الدوري 

 ،نموذج الملف الطبي للعامل 

 ،نماذج األبحاو المعملية )المختبرية( وغيرها 

 ،سجالت التردد على عيادات أو مراكز خدمات الرعاية الصحية للعاملين 

 لمهني،نموذج التحويل إلى لجنة إثبات المرض ا 

   أو )الفيسيولوجي(  الوظيفي  الخلل  اإلصابة/  مدى  لتقرير  الطبية  اللجنة  ملف  نموذج 

 التكويني )التشريحي( بسبب المرض المهني،

 المهن المرض  من  العالج  بغرض  التأهيل  أو  اإلصابات  عالج  مراكز  ألحد  التحويل    ينموذج 

 ء عن المرض المهني. ىحتى الشفاء أو استقرار / ثبات العجز الناش

   الضرر عن  التعويض  في  الحق  على  الحصول  بغرض  االجتماعي  للضمان  التحويل  نموذج 

 المستقر / الثابت بسبب اإلصابة بالمرض المهني.

 

*** 
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 ي متثال القانون : دور أجهزة التفتيش في إرساء اإل الرابع  المحور  

 وتكريس مبادئ العمل الالئق 

 

 

 

 متثال وإجراءات التفتيش قواعد اإل -1

نظرام لتفشي وانتشار ظاهرة البطالة والفقر في العديد من البلدان في العالم التي أدت إلى  

ازدياد الطلب على العمل في جميع المجاالت مما أنتج  ظهور أشكال جديدة ومتنوعة من 

العمل وعالقات عمل هشة تعبر عن معايير غير مقبولة في العمل وال تحقق لإلنسان الحياة  

ناسبة التي يطمح إليها، وفي ظل هذم الظروف ونظرا للتطورات والتغييرات الكريمة والم 

المستمرة لمعايير العمل على المستوى الدولي برز مفهوم العمل الالئق كتعبير عن مبادئ  

 ومعايير العمل الواجب تحقيقها لجميع العاملين في مختلف أنحاء العالم.  

بدور هام من خالل مراقبة تطبيق تشريع    ل مفتش العمولضمان تحقيق هذم المعايير يقوم 

جديدة و متطورة من خالل القيام بزيارات  والسعي إلى إرساء منوال عالقات مهنية  عملال

ومتابعة المؤسسات التي تكون تحت إشرافه لضمان تنفيذ األحكام القانونية )تفتيش( تفقد 

الالت والنواقص في ميدان  عالوة على إعداد الدراسات والبحوو من أجل الوقوف على اإلخت

 التشريع االجتماعي.

يحتم سّن التشريعات بما فيها المتعلق بعالقات العمل وضع آليات لضمان تطبيقها ومعالجة 

حداو هيكل إومن هذم اآلليات  .وبالتالي سن قواعد االمتثال لهذم القوانين ، االختالل بها

وبالتالي ال يعتبر مفتش العمل  محرررام  تفتيش عمل يراقب مدى تطبيق القواعد والقوانين بها 

متثال لهذم القوانين من خالل مهمة إلفقط لقياس نسبة االمتثال للقانون بل هو الضامن ل

 يقوم بها. يالتفتيش الت 
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   مهام تفتيش العمل كضامن لالمتثال للقانون  1-1

 العربية والدولية هي:الوظيفة األساسية ألجهزة تفتيش العمل كما وردت في المعايير  

قيامهم   أثناء  العمال،  وحماية  العمل  بشروط  المتعلقة  القانونية  األحكام  تطبيق  )كفالة 

بعملهم(، مثل األحكام الخاصة بساعات العمل، واألجور، والسالمة والصحة المهنية، واإلجازات  

مفتشي واستخدام األطفال والنساء، وما يتصل بذلك من أمور، وذلك في حدود اختصاص  

الجماعية. العمل  واتفاقيات  عليها  المصدف  والدولية  العربية  االتفاقيات  ولكي   العمل، وكذلك 

 يتمكن المفتشون من أداء هذم الوظيفة، فإنهم بحاجة إلى:

 مراقبة كيفية تنفيذ أصحاب العمل لهذم األحكام. .1

ب الذي يرونه  تخويلهم سلطة إزالة المخالفات، في حالة وقوعها، واتخاذ اإلجراء المناس .2

 مالئما لذلك.

 وقد عالجت المعايير هاتين المسألتين معالجة تفصيلية على النحو التالي: 

طالما كان الغرض تمكين المفتشين من المراقبة، نصت على حريتهم في الدخول إلى  ▪

ولغرض ضمان استقالليتهم في إجراء    األماكن التي يؤدي فيها عمل خاضع للتفتيش.

أتاحت ل العمل.التفتيش،  إخطار لصاحب  العمل، دون سابق  إلى مكان  الدخول  كما    هم 

أن   وجدوا  متى  بوجودهم،  ممثله  أو  العمل  صاحب  إعالم  دون  التفتيش  من  مكنتهم 

 مثل هذا اإلعالم، يضر بأدائهم لواجباتهم. 

وبغية تمكينهم من التقصي والتعرف على حقيقة ما يجري داخل المنشأة، والحاالت  

أحكام القانون، نصت المعايير على تخويلهم صالحية إجراء أي بحث  التي تطبق فيها  

أو اختيار أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة لألحكام القانونية، 

توجيه األسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة على  وبوجه خاص: 

كام القانونية، وطلب  انفراد، أو أمام شهود عن أية مسألة تتعلق بتطبيق األح

االطالع على الدفاتر والسجالت التي تقضي القوانين أو اللوائح الوطنية المنظمة  

خذ  ألشروط وظروف العمل بإمساكها، للتحقق من توافقها مع األحكام القانونية، و

صور أو مستخرجات من هذم الوثائق، وكذلك أخذ أو اقتطاع عينات من المواد  

لة ألغراض التحليل، بشرط إخطار صاحب العمل أو ممثله ة أو المتداولالمستعم

 بالعينات أو المواد التي أخذت أو اقتطعت لهذا الغرض. 
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وحيــث أن هــذم الوســائل التــي تتــيح للمفتشــين أداء وظيفــتهم فــي مراقبــة كيفيــة تنفيــذ أحكــام 

إلــى إقــرار إحــدى النتيجتــين:  إمــا أن صــاحب العمــل ملتــزم بأحكــام  القانون، سوف تقودهم حتمــام 

، ومــن ثــم ال حاجــة إلــى اتخــاذ أي إجــراء قــانوني ضــدم، أو علــى  القــانون وينفــذها تنفيــذا صــحيحام

العكس، تنتهي عملية التفتيش إلى اكتشاف مخالفة أو أكثر، ارتكبها صاحب العمل عن جهل، أو 

 اإلجراء المناسب إلزالتها.عن وعي كامل، مما يقتضي اتخاذ 

ــن المخالفــات بقصــد  ــى الكشــف ع ــيش األساســية، ليســت الســعي إل ــث أن وظيفــة التفت وحي

لتحقيــق الحمايــة القانونيــة المقــررة  معاقبــة مرتكبهــا، وإنمــا بقصــد الســعي إلــى إزالتهــا، ضــمانام 

ها لصــحة للعمال، وبما أن المخالفات تختلف في دوافــع ارتكابهــا، وفــي مــدى جســامتها وتهديــد

وسالمة العمال، لذا نجد معايير العمــل تخــول المفتشــين صــالحية اتخــاذ اإلجــراءات الراميــة إلــى 

معالجة النواقص التي يالحظها في التركيبات أو التخطيطات أو أساليب العمل، بمــا فــي ذلــك، 

جــل، عنــد طلب إدخال تعديالت على األجهزة والتركيبات، وكــذلك اتخــاذ تــدابير التنفيــذ الجبــري العا

 وجود خطر وشيك على صحة العمال وسالمتهم.

وتمتد سلطة التفتيش في سعيه إلى إزالة المخالفات، ما بين توجيه طلب إلى صاحب العمــل ـ 

بإزالة المخالفة خالل فترة زمنيــة محــددة، أو طلــب تنفيــذ إجــراء فــوري، أو تحريــر محضــر بالمخالفــة 

ر بوقف العمل في كل المنشأة أو جزء منها، في حالــة وإحالة المخالف إلى القضاء، أو اتخاذ قرا

 الخطر الداهم.

ن مهــام تفتــيش العمــل، وحســبما أقرتــه تشــريعات العمــل فــي الكثيــر مــن أوفيمــا يلــي يتضــح 

 الدول هي كما يلي:

 مراقبة تطبيق األحكام القانونية ذات العالقة بشؤون العمل والعمال 1-2

قــوانين العمــل واألنظمــة واللــوائح والقــرارات المنفــذة لهــا، هــذم األحكــام منصــوص عليهــا فــي 

وكذلك في معايير العمل وعقود العمل الجماعية والقرارات القضائية، وأهم وسيلة إلنجاز هــذم 

المراقبة هي القيام بزيارات إلى مواقع العمل من قبل المفتشــين، وتكــون هــذم الزيــارات عــادة 

ن هنــاك زيــارات لمتابعــة أمــور معينــة أو للتحقيــق فــي شــاملة، وتجــري بصــورة دوريــة، وقــد تكــو

شكوى أو إصابة عمل ويحق لمفتش العمل دخول أماكن العمل ألداء واجبه بحرية تامــة فــي كــل 

 األوقات نهارام أو ليالم دون إخطار سابق، وتشمل المراقبة عادة جانبين رئيسيين هما:

 الجانب المتعلق بشروط العمل -1

زيارتــه للمؤسســات متابعــة مــدى تطبيــق األحكــام القانونيــة المتعلقــة  يتــولى المفــتش أثنــاء

ــبوعية،  ــة األسـ ــل، والراحـ ــالل العمـ ــة خـ ــرات الراحـ ــافية، وفتـ ــة واإلضـ ــل االعتياديـ ــاعات العمـ بسـ
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واإلجـــازات المرضـــية والعطـــل الرســـمية، وشـــروط عمـــل النســـاء واألحـــداو، والعمـــل الليلـــي، 

ام بالقواعــد الخاصــة بالتنظيمــات العماليــة، والمســاواة واألجور، والتلمذة الصناعية، ومدى االلتز

فــي معاملــة  العــاملين، وكــذلك االلتــزام بتعليــق اإلعالنــات والبيانــات التــي يشــترطها القــانون، 

مثــل أمــاكن الســكن والطعــام، وغيــر ذلــك مــن األمــور،   –إن وجــدت    –وأوضاع الخــدمات العماليــة  

والثغــرات التــي يكتشــفها حــين   أوجــه الــنقصالمختصــة بوعلى مفتش العمــل أن يبلــم الســلطة  

 مراقبة تطبيق تشريعات العمل بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها .

أمور الصحة والسالمة المهنية -2  الجانب المتعلق ب

تكون وظيفة مفتش العمل هنا مراقبة حسن تطبيــق القواعــد التــي تضــمن الحفــاظ علــى صــحة 

هذم القواعد عادة تفادي األخطار الناشــئة مــثالم عــن أعمــال  وسالمة العمال أثناء العمل، وتشمل

البناء وخاصة سقوط األشــخاص واألشــياء، وأخطــار الكهربــاء والماكينــات واآلالت والمراجــل، كمــا 

أنها تشمل تفادي أخطــار المــؤثرات الكيميائيــة كــالمواد الســامة واألتربــة والغــازات واألوســام، أو 

ــالحرارة ــة كـ ــواد  المـــؤثرات الفيزيائيـ ــاء والمـ ــاءة والضوضـ ــعاع واإلضـ ــزاز واإلشـ والرطوبـــة واالهتـ

المتفجرة، وتتضمن قواعد الصحة والســالمة المهنيــة ضــرورة اســتعمال وســائل معينــة للوقايــة 

كــالحواجز أمــام المواقــع واآلالت الخطــرة وإشــارات التنبيــه   ،والتي منها ما يخص جميــع العــاملين

كاألقنعــة   ،ت إطفــاء الحريــق، ومنهــا وســائل وقايــة فرديــة عن األخطار وعزل المــواد الخطــرة وأدوا

لحماية الوجه والنظارات لحماية العينين والقبعــات لحمايــة الــرأس مــن الصــدمات أو للوقايــة مــن 

والبــدالت الخاصــة لحمايــة   ،لحماية اليدين واألحذيــة لحمايــة الــرجلين  ،والقفازات  ،أشعة الشمس

 من الصوت الشديد، وغير ذلك . والصمامات لحماية األذنين ،جميع الجسم

والجدير بالذكر أن تفتيش أمور الصــحة المهنيــة يقــوم بــه فــي بعــض الــدول مفتشــون مــن وزارة 

الصحة باعتبار أن مثل هذم الوزارة تكون عادة مزودة بموظفين متخصصــين وبــالمختبرات الالزمــة 

 ألداء هذا الواجب.

الصــحة والســالمة المهنيــة مــدى تــوافر ومــن األمــور التــي يراقبهــا كــذلك المفــتش فــي مجــال 

وســائل اإلســعاف األوليــة فــي المؤسســات، وكــذلك منافــذ النجــاة عنــد وقــوع األخطــار، وأدوات 

، ومــدى تــوافر المرافــق الصــحية المناســبة وميــام  الكشــف لمعرفــة كثافــة الغــازات المضــرة مــثالم

الطبي وتبدأ مهمــة الشرب للعاملين، كما أن من واجب المفتش االطالع على سجالت الفحص  

مفتش العمل في مجال الصحة والســالمة المهنيــة بالعمــل علــى مســاعدة طرفــي اإلنتــاج فــي 

 اتباع وسائل ومتطلبات السالمة والصحة المهنية.
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وتعطي أنظمة التفتيش فــي بعــض الــدول للمفتشــين صــالحية فحــص تصــاميم بنــاء المصــانع 

قبل بدء العمــل فيهــا، وذلــك لغــرض التأكــد قبل إنشائها والكشف على المؤسسات التي تقام  

 من توافر شروط الصحة والسالمة فيها.

 النصح واإلرشاد

، بحيــث يقتصــر دور المفــتش الزجــريال يطغــى عليهــا العنصــر  أإن وظيفة تفتيش العمل ينبغــي  

 على كشف المخالفات القانونية وإحالة المخالف إلى الجزاء.

ات العمل هي معالجة مثــل هــذم المخالفــات مــن خــالل والطريقة المثلى لضمان التقيد بتشريع

ــدهم  ــال وتزويـ ــل والعمـ ــحاب العمـ ــى أصـ ــاد إلـ ــح واإلرشـ ــديم النصـ ــيش بتقـ ــاز التفتـ ــام جهـ قيـ

 بالمعلومات واإلرشادات التي تساعدهم في تطبيق التشريعات النافذة.

تقديمــه مــن وتقديم النصح واإلرشاد، ويمكــن أن يــتم أثنــاء الزيــارات التفتيشــية، كمــا أنــه يمكــن 

والقيام بحمالت توعية بواســطة وســائل اإلعــالم المختلفــة   ،وإلقاء محاضرات  ،خالل عقد ندوات

كالصحف والمجالت والراديو والتليفزيون وبمشاركة جهاز التفتيش فــي بــرامج الثقافــة العماليــة 

 وبإعداد ونشر مطبوعات على شكل نشرات أو كتب.

لنصــح بصــورة شــفهية أثنــاء الزيــارات الميدانيــة، فإنــه وفي الوقت الذي يمكن أن يكون تقــديم ا

 يمكن كذلك أن يقدم مكتوبام ضمن مذكرة توجه إلى الجهة المخالفة. 

العيوب والنواقص القانونية  إبالغ الجهات المسؤولة عن شؤون العمل ب

مفتشي العمل على صلة مباشرة بمواقع العمل، وهــم أيضــام علــى اتصــال مســتمر مــع   بما أن

العمــل والعمــال ويطلعــون بأنفســهم علــى كيفيــة تطبيــق أحكــام تشــريعات العمــل فــي أصحاب  

ــوب والنقـــ  ــوا العيـ ــتطيعون أن يتلمسـ ــإنهم يسـ ــات، فـ ــريعات ائالمؤسسـ ــذم التشـ ــي هـ ص فـ

والصــعوبات التــي تواجــه األطــراف المعنيــة فــي تطبيقهــا والعقبــات التــي تحــول دون أداء جهــاز 

حيح، لــذا فــإن معــايير العمــل قــد جعلــت مــن ضــمن التفتيش للمهام المطلوبــة علــى الوجــه الصــ 

حكــام بمــا يعتقــدم مــن نقــص وعيــوب فــي األ وظــائف المفــتش إحاطــة الســلطة المختصــة علمــام 

القانونية وفي نظام تفتيش العمل، وتقديم المقترحات بشأن ما يرام من إجراءات للتغلب على 

 المترتبة عليه .الصعوبات التي تواجه جهاز التفتيش ولتحسين أدائه للواجبات 

ومن الطبيعــي أن مفــتش العمــل بنفســه ال يســتطيع االتصــال المباشــر مــع الســلطة المختصــة 

يقدم مقترحاته إلى رئيسه المباشــر فــإن بإمكــان األخيــر   بإصدار القوانين واألنظمة، ولكنه عندما

يلــزم مــن ولين الكبــار فــي وزارة العمــل لكــي يتخــذوا مــا ؤأن يرفــع هــذم المقترحــات إلــى المســ 

 خطوات إلقرارها من قبل السلطة المختصة.
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 أعمال ذات طابع إداري 

في   التفتيش،  عن  التقارير  إعداد  بينها  من  إدارية  بأعمال  مكاتبهم  في  العمل  مفتشو  يقـوم 

تكون  قد  التفتيش  نشاطات  عن  دورية  تقارير  كذلك  تعد  كما  زيارة،  كل  عن  تقرير  يكتب  العادة 

أو فصلي أو شهرية  االتفاقية  أسبوعية  التي صادقت على  الدول  يلزم على  أية حال  ة، وعلى 

والتجارة ومثل   الصناعة  العمل في  تفتيش  عن  تقريرام سنويام  تعد  أن  العمل،  بتفتيش  الخاصة 

على  السنوي  التقرير  يحتوي  أن  ويجب  للتفتيش،  المركزية  اإلدارة  عادة  تعدم  التقارير  هذم 

 معلومات عن الموضوعات التالية:

 ات عن القوانين واألنظمة ذات العالقة بعمل إدارة التفتيش.معلوم .1

معلومات عن موظفي جهاز التفتيش )عدد المفتشين والمفتشات ومؤهالتهم  .2

 وتوزيعهم على المناطق(.

 إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها. .3

 إحصاءات عن زيارات التفتيش. .4

 المخالفات والجزاءات.إحصاءات عن  .5

 إحصاءات عن إصابات العمل. .6

 إحصاءات عن األمراض المهنية. .7

ومما يتصل أيضام بالجانب اإلداري من عمل جهاز التفتيش هو القيام بمسك سجالت وملفات  

 إلدخال المعلومات عن المؤسسات الخاضعة للتفتيش وعن نتائج أعمال المفتشين.

تش العمل في بعض الدول صالحية التصديق على وفي نطاف الواجب اإلداري يعطي مف 

عقود العمل والموافقة على عقود التلمذة الصناعية، واألذن باالستثناءات التي يسمح بها  

وعمل األحداو والنساء والعمل الليلي  ،القانون فيما يخص مثال ساعات العمل اإلضافية 

خرى تكون مثل هذم الصالحية من والقيام ببعض األعمال المتعلقة بالنقابات، ولكن في دول أ

ولين ؤاختصاص دوائر أخرى كالدائرة القانونية ودائرة عالقات العمل أو من اختصاص كبار المس

 في إدارة العمل.

 واجبات أخرى

القاعدة العامة بموجب معايير العمل أال يكلف المفتش بواجبات تؤثر على وظائفه األساسية 

عمال اإلضافية التي يكلف بها مفتش العمل في بعض المشار إليها أعالم، ومن بين األ

 الدول:
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مثل هذم النشاطات يمكن أن   جمع معلومات وإحصاءات وإعداد بحوو تتعلق بالعمال : .1

يستفاد منها ألغراض وضع وتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية باإلضافة  

 إلى كونها تفيد المعنيين مباشرة بقطاع العمل. 

باإلضافة إلى تقديم النصح واإلرشاد إلى أصحاب العمل   عالقات العمل:تحسين  .2

تنظم حقوف وواجبات الطرفين، وذلك   يوالعمال من أجل التقيد بأحكام القوانين الت

تحسين  يالعمل أن يساهموا ف يتالفيام لوقوع المنازعات العمالية، فإن بإمكان مفتش

أن   يتفاقيات عمل جماعية، وطبيعإ عالقات العمل بواسطة تشجيع المفاوضات لعقد 

القوانين،   يللعاملين أكثر من الحد الوارد ف تفاقيات قد تتضمن حقوقام مثل هذم اإل 

للعامل حقوقام أدنى مما   يتفاقيات الجماعية يعطاإل ينص ف ي ن أإومن جهة أخرى ف

 . يستحقه بموجب التشريعات القائمة يعتبر باطالم 

وضد  يعمل تعسف  يالعمال ضد أ يلحماية ممثل يومن واجب مفتش العمل كذلك، السع

 للقوانين واألنظمة القائمة. أى إجراء قد يؤثر على واجباتهم وحقوقهم األساسية، وذلك وفقام 

شجع قيام اللجان المشتركة بين أصحاب العمل والعمال مثل  أن يتابع وي وعلى المفتش أيضام 

 لجان الصحة والسالمة المهنية.

الهيئات والمجالس   ياللجان المشتركة داخل المؤسسات وف يويشارك مفتشو العمل أحيانام ف

 المشتركة خارج المؤسسات.

ب هؤالء خالف بأن من واجال نه إحل المنازعات العمالية، ف يوعن دور مفتشي العمل ف

إلى منع وقوع مثل هذم المنازعات، ولكن هناك خالف بين األنظمة القائمة   يالمفتشين السع

حل المنازعات عن طريق التوفيق  يالمشاركة ف يبتفتيش العمل حول دور المفتش ف 

 . والتحكيم 

 منهجية عمليات تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية   -2

 التفتيش التخطيط لعملية    2-1

سنتناول هنا مخطط )ومراحل(  و  تتعدد أنشطة التفتيش طبقام ألغراض التفتيش وظروفه.

 تنقسم عملية التفتيش إلى ثالثة مراحل: التفتيش.

 مرحلة ما بعد التفتيش /ي مرحلة التفتيش الميدان  /   مرحلة ما قبل التفتيش  ▪
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اء، والتعاون من قبل األطراف  ويعتمد نجاح كل مرحلة من مراحل التفتيش على مدى كفاءة األد

المشاركة في عملية التفتيش أثناء تنفيذ المهام. ويوضح هذا الجزء من الدليل إجراءات كل  

 كل مرحلة من مراحل التفتيش.  يطرف ومهامه ف

وتختص مرحلة ما قبل التفتيش الميداني بتحديد المنشأة التي سوف يتم التفتيش عليها، 

 خطة التفتيش على المنشأة وتوفير أدوات واحتياجات التفتيش. تشكيل فريق التفتيش، إعداد

أما مرحلة التفتيش الميداني فهي المرحلة التي يقوم المفتشون أثناءها بالتفتيش على 

الوحدات اإلنتاجية، المرافق المختلفة، السجل المهني وسجل النفايات الخطرة بالمنشأة بهدف 

يير البيئية واالشتراطات الواردة بالتشريع المعني ببيئة  التحقق من مدى إمتثال المنشأة بالمعا

هذم المرحلة بكتابة محضر   يالعمل وصحة وسالمة العاملين. ويقوم فريق التفتيش ف

التفتيش، الذي يثبت فيه إجراءات، أحداو، مالحظات العملية التفتيشية والمخالفات التي ال  

يل القياسات التي قام بأخذها فريق التفتيش  يحتاج إثباتها إلى تحاليل معملية، كما يتم تسج

أثناء التفتيش الميداني باإلضافة إلى القياسات التي سيتم أخذها فى زيارات الحقة، 

 باإلضافة إلى عمل حافظة للمستندات التي تم أخذها من المنشأة. 

قرير  إلى نتائج ت مرحلة ما بعد التفتيش، وتتضمن إعداد التقرير الفني للتفتيش استنادام 

المعمل/المختبر. ويقوم فريق التفتيش برفع التقرير الفني مرفقام بتقرير نتائج التحاليل  

مفصالم لمراحل التفتيش   المعملية وحافظة المستندات إلى إدارة التفتيش. وفيما يلي شرحام 

 الثالثة ولتوزيع المسؤوليات خاللها. 

 ي مرحلة ما قبل التفتيش الميدان  2-2

 البحث عن مفتشين أكفاء  

 تنقسم الكفاءات الواجب توافرها في المفتش  إلى نوعين: 

  المهارات الشخصية: والتي تعتبر األساس الالزم لتمكين المفتشين من تنفيذ مهامهم

 بكفاءة.  

 .التسلح بالمعلومات والمعرفة المطلوبة لمهام المفتش 

ن يمتلك اإلمكانيات أو المهارات  أبالكفاءات الشخصية فإن المفتش  المثالي ال بد   فيما يرتبط

 التالية:

 النضج واالستقامة والحرفية/ المهنية.  ✓

 الحفز الذاتي. ✓
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 التمكن والدقة.  ✓

 القدرة على اإلقناع.  ✓

 التنظيم وإدارة الوقت.  ✓

 كما ينبغي أن يمتلك القدرات التالية: 

 ي والتحليل واالستنتاج وجمع المعلومات واألدلة. القدرة على التحر ✓

 مهارات االتصال. ✓

 القدرة على تحقيق المصداقية والشفافية طيلة فترة أدائه لعمله.  ✓

 متطلبات المعرفة: تتضمن الكفاءات األساسية ما يلي: 

 المعرفة القانونية واإلجرائية

بالسال ✓ المرتبطة  والبروتوكوالت  واألنظمة  بالقوانين  المهنية الدراية  والصحة  مة 

 عالوة على صالحيات واختصاصات وسلطات المفتشين.

المخاطر   ✓ في  التحكم  عن  المسؤولة  الرقابية  الجهة  تنتهجها  التي  السياسات  فهم 

 ومنعها. عالوة على فهم آلية فرض العقوبات في حاالت مخالفة القانون. 

القانونية التي يتم تطبيقها في حاالت عدم اال ✓ لتزام. وفي حالة أن  فهم اإلجراءات 

دراية   على  المفتش  يكون  وأن  بد  فال  اإللزام،  إجراءات  من  الدعوى  إقامة  تكون 

 بالجوانب المتعلقة بجمع األدلة بالشكل الالئق وتقديمها أمام المحكمة. 

 المعرفة الفنية 

 الدراية الكافية بالصناعة محل التفتيش ومصادر المخاطر المهنية الناتجة عنها. ✓

تحديدها  ✓ وكيفية  والبيئة  العاملين  على  المختلفة  المهنية  المخاطر  تأثير  إدراك 

القياس  أجهزة  بعض  استخدام  بمبادئ  اإللمام  إلى  األمر  يمتد  وقد  وقياسها. 

 ومعرفة وسائل التحكم والرصد.  ،الخاصة 

  المعرفة بكيفية إعداد التقارير وتقديمها للجهات المعنية وتحديد المناطق التي تحتاج  ✓

 المزيد من التحسين.
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 مسؤوليات المفتش 

الذهاب   ▪ القانون  له  / صالحيات يخولها  لديه من سلطات  بما  المفتش  من مسؤوليات 

إلى مواقع العمل، لتنفيذ متطلبات القوانين واألنظمة، وإعداد تقارير دقيقة تصف ما 

 للمعايير الوطنية. وتشمل مسؤوليات المفتش ما يلي: شاهدم وفقام 

واللوائح المعرفة   ▪ األدلة  مراجعة  خالل  من  ذلك  ويتحقق  التفتيش:  بمهام  الوافية 

 والوحدات التدريبية، وما إلى ذلك؛ 

عدم التحيز: العمل الرئيسي للمفتش هو تطبيق القوانين واألنظمة، وتعزيز اإلنصاف   ▪

 والمساواة عند إجراء التفتيش وتطبيق القوانين. 

نظا ▪ أجل  من  المعايير:  تطبيق  في  يطبق  التوحيد  أن  يجب  مصداقية،  لديه  تفتيش  م 

المفتش  يتبع  أن  يجب  الوطني.  المستوى  على  ومنظم  متسق  بشكل  القانون 

 اإلجراءات واإلرشادات الموضحة في األدلة، وكذلك تطبيق اللوائح في جميع األوقات.  

آخر   ▪ أنه يطبق  التفتيش األخرى والتأكد من  اللوائح واألدلة ووسائل  االطالع على جميع 

 صدارات منها.اإل

التفتيش.  ▪ وقت  في  بسهولة  متاحة  واللوائح  والقانون  التفتيش  أدلة  تكون  أن  يجب 

التفتيش، أو يكون لديهم وسيلة للحصول  أثناء  المفتشين إحضارها معهم  يطلب من 

 عليها في موقع التفتيش.

عر االلتزام بتقنيات وأساليب التفتيش المقبولة: المبادرة هي محل تقدير ويجب أن يش  ▪

جميع المفتشين بحرية في تقديم االقتراحات التي تهدف إلى تحسين معايير وأساليب  

العمل أو اإلجراءات. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على التوحيد / التجانس على المستوى 

القنوات  خالل  من  االقتراحات  تقدم  أن  يجب  واللوائح،   القوانين  تطبيق  الوطني في 

 ال التفتيش تتم بطريقة موحدة في جميع أنحاء البالد. المناسبة لضمان أن جميع أعم

ارات التفتيشية   عدد الزي

 تنفيذ عمليات التفتيش على عوامل عدة منها:فيها يعتمد عدد المرات التي يتم 

 تكرار عمليات التفتيش الرسمية المجدولة وفق التشريع   ▪

 سجالت الحوادو السابقة  ▪

 عدد وحجم عمليات العمل المختلفة  ▪
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قد تحتاج تلك التي تشكل خطرا أو يحتمل أن تكون خطرة إلى   -المعدات والعمليات  نوع  ▪

 مزيد من عمليات التفتيش الدورية 

 قد يختلف نشاط كل الوردية    -عدد الورديات  ▪

 دخول عمليات أو ماكينات جديدة ▪

 يجب أن تعطى مناطق الخطر العالي أو عالية المخاطر المزيد من االهتمام. ▪

 إدارة التفتيش مسؤوليات 

 توفير المعلومات الضرورية للفريق.  ▪

 تخويل السلطة المالئمة والموارد الالزمة إلجراء التفتيش. ▪

 توفير معدات وأجهزة القياس والمساعدات الفنية لدعم فريق التفتيش.  ▪

 خاصة عند حدوو مشاكل أو معوقات. ،حضور بعض اجتماعات فريق التفتيش  ▪

 مسؤوليات قائد فريق التفتيش 

 قوم قائد الفريق، بعد معرفته للمنشأة المزمع التفتيش عليها، بأداء المهام التالية:ي

يتم الحصول  يتوفير المعلومات األساسية الضرورية إلجراء عملية التفتيش، والت ▪

عليها من قاعدة بيانات إدارة التفتيش. باإلضافة إلى القيام بتنظيم عملية تجميع وحفظ 

 التفتيش بها.المعلومات وإعالم فريق 

 تحديد احتياجات األفراد واألجهزة. ▪

 اختيار أعضاء الفريق على أساس خبراتهم ومؤهالتهم وتخصصاتهم.  ▪

 إعداد خطة التفتيش على المنشأة. ياإلشتراك مع أعضاء فريق التفتيش ف  ▪

اإلتصال بالجهات اإلدارية األخرى، سواء خارج جهاز التفتيش مثل )وزارة الري، هيئة   ▪

حي، وزارة العمل..الخ(، أو داخل الجهاز أو فروعه للتعرف على المخالفات  الصرف الص 

 البيئية السابقة بالمنشأة في حالة قيام هذم الجهات بالتفتيش عليها.   

تحديد إجراءات السالمة الالزمة أثناء التفتيش الميداني وتحديد الحاجة لالستعانة   ▪

 بالخبراء المختصين.
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ى اجتماع مع المفتشين للتعرف على المعوقات الموجودة يدعو قائد فريق التفتيش إل ▪

اقتراحات أو تعديالت على  يولمناقشة أ ،التأكيد على منهج التفتيشو  أو المحتملة 

 عملية التفتيش.

 مسؤوليات المفتشين 

 جمع المعلومات -أ 

التمهيدية المتاحة عن المنشأة وذلك للتعرف  يقوم المفتشون بجمع وتحليل المعلومات 

 على العمليات الصناعية والمشكالت البيئية المتوقعة بالمنشأة. 

 تجهيز وإعداد المستندات الالزمة المستخدمة أثناء عملية التفتيش     -ب

 ء عملية التفتيش وهي:يقوم المفتش  بتجهيز المستندات الالزمة المستخدمة أثنا

 استمارة البيانات األساسية للمنشأة. -

 استمارة التفتيش على السجل المهني وسجل النفايات الخطرة.  -

 استمارة التفتيش على المنشأة )طبقام لنوع التفتيش(. -

 نموذج لمحضر انتقال وتفتيش بيئي.  -

 إعداد خطة التفتيش   -ج

يق المنشأة،  عن  المتوفرة  المعلومات  ضوء  للتفتيش، على  خطة  بإعداد  المفتشون  وم 

 تحت إشراف قائد الفريق، متضمنة النقاط التالية: 

   .نوع وأهداف التفتيش 

 .عدد المفتشين 

 التفتيش، بحيث تحدد الخطة مهام كل مفتش ف عتبار اإل  يالفريق مع األخذ ف  يمهام 

 أهداف التفتيش.

  إذا أمكنالمستندات المطلوب االطالع عليها والحصول على صورة منها. 

 (.1)   احتياجات عملية التفتيش ولوازمها 

 .الجدول الزمني الخاص بعملية التفتيش 

 
جهزة القياس وأخذ العينات،  تشمل لوازم التفتيش أدوات الوقاية والسالمة مثل الخوذات، نظارات خاصة، سدادات األذن، قفازات وكذلك أدوات التفتيش مثل الكاميرات، أ (1)

 استمارات التفتيش، ... الخ. 
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 يمرحلة التفتيش الميدان

 مسؤوليات إدارة التفتيش

 تذليل العقبات التي تعوف عملية التفتيش. -

 حالة وقوع أحداو غير متوقعة تعوف تحقيق أهداف التفتيش. يالتعاون مع الفريق ف -

 مسؤوليات قائد فريق التفتيش والمفتشين

قد يكون من المفيد أن يقوم قائد فريق التفتيش بجولة مع فريق التفتيش لمدة دقــائق حــول 

، فقد يالحظ أفراد الفريــق بعــض الظــواهر التــي تســاعدهم فــي عمليــة يسور المنشأة الخارج

 ش.التفتي

 مسؤوليات قائد فريق التفتيش

بعــد دخــول فريــق التفتــيش إلــى المنشــأة يقــوم قائــد الفريــق بعمليــة التعــارف بــين الفريــق  -

وبين مسؤولي المنشأة، ثم يدير حوارام مع مسؤول المنشأة لتعريفه بــالغرض مــن الزيــارة، 

التفتــيش أهداف التفتيش والمعلومات واإلجراءات المطلوبة مــن المنشــأة لمعاونــة فريــق  

 على أداء مهامه.

االتصــال بــإدارة التفتــيش فــي حالــة حــدوو مشــكالت أو إجــراءات تســتدعي ذلــك، وينبغــي  -

 توثيق هذم المشكالت. وعلى سبيل المثال:

 عند رفض المنشأة لدخول فريق التفتيش أو سحب الموافقة أثناء التفتيش. -

 رافية الالزمة للتفتيش.عند رفض المنشأة السماح لفريق التفتيش بأخذ الصور الفوتوغ -

إعالم المنشأة بتــوفير الســجل المهنــي وســجل النفايــات الخطــرة للتفتــيش عليهمــا فــي  ▪

 التوقيت المحدد بخطة التفتيش.

مناقشة اإلجراءات الالزمة ألخذ العينات وتحديد أماكنها وزمن أخذها، طلب تجهيز فتحات  ▪

تجهيــزات  يباإلضــافة إلــى طلــب إجــراء أنعــدام الفتحــات( إحالــة  يللقيــاس بالمــداخن )فــ 

 خاصة بقياسات مؤشرات بيئة العمل.

اإلعداد لإلطالع على المستندات الالزمة للتفتيش والحصول علــى صــورة منهــا إذا أمكــن، مثــل 

)قائمــة المــواد الخــام، الكيماويــات المســتخدمة بالمنشــأة، مخطــط بالوحــدات اإلنتاجيــة، خريطــة 

 الصرف، عقود بيع المخلفات(. للمصنع موضحام عليها شبكة 
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يقوم قائد فريق التفتيش بإسناد المهام المحددة سلفام ألعضــاء الفريــق للقيــام بأدائهــا،  ▪

 خطة التفتيش.  يهذم المهام حسب ما تم االتفاف عليه ف يويشارك القائد ف

اإلشراف على تنفيذ خطة التفتيش والتنسيق بين أفــراد الفريــق أو تعــديلها إذا اقتضــت  ▪

 ضرورة.ال

التأكـــد مـــن اتبـــاع إجـــراءات الســـالمة وتـــوفير معـــدات الوقايـــة الشخصـــية للفريـــق أثنـــاء  ▪

 التفتيش بالموقع.

يقوم قائد فريق التفتيش بتحديــد أمــاكن وتوقيــت أخــذ العينــات بعــد التأكــد مــن تشــغيل  ▪

 الوحدات اإلنتاجية بالمنشأة، بحيث تكون العينة معبرة عن صرف وانبعاو الملوثات.

 يمكن تلخيص األسباب التي تستدعي أخذ العينات فيما يلي : وعمومام 

إجـــراء روتينـــي فـــي التفتـــيش الـــدوري للتأكـــد مـــن اســـتمرارية إلتـــزام المنشـــأة بمعـــايير  ▪

 القوانين البيئية.

 بيانات السجل المهني.ي الشك ف ▪

 اكتشاف بعض المؤشرات التي لم تقاس بالسجل المهني وتوجد ضرورة لقياسها. ▪

 كوى.ش يالتحقيق ف ▪

 : اآلتيوفي االجتماع الختامي يقوم قائد فريق التفتيش ب

اإلشراف على ترقيم المستندات التــي تــم الحصــول عليهــا بالمنشــأة، بعــد ختمهــا بخــتم  ▪

مسلســل خــاص بالمنشــأة، وإعــداد حافظــة للمســتندات وتســجيل محتوياتهــا والتوقيــع 

وتعتبــر تلــك الحافظــة مســتندام عليها من قبل مســؤول المنشــأة وقائــد وأعضــاء الفريــق. 

يعتــد بــه فــي حــاالت التقاضــي، وإعــدادها بصــورة دقيقــة ومنظمــة يســاعد علــى حفــظ 

 وإثبات حقوف الطرفين المتنازعين.

 اإلشراف على إعداد محضر تفتيش وانتقال.  ▪

 مسؤوليات المفتشين

 تنصب اهتمامات المفتشين أثناء التفتيش على العناصر التالية: 

 استيفاء السجل المهني لمتطلبات قانون البيئة.متابعة  •

 التحقق من مطابقة بيانات السجل للواقع. •
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لتزام المنشأة بمعايير القانون بالنسبة للعناصر المختلفة المؤثرة على إمتابعة  •

 بيئة العمل والبيئة المحيطة وذلك عن طريق التفتيش على الجوانب اآلتية:

 االنبعاثات الغازية. -

 سائلة وميام الصرف الصناعي. المخلفات ال  -

 النفايات الصلبة. -

 المواد والنفايات الخطرة. -

 مؤشرات بيئة العمل.   -

المدخالت )استخدام المازوت فى المناطق السكنية، استخدام مواد   -

 مستنفذة لطبقة األوزون...الخ(.

بالتفتيش على الوحدات اإلنتاجية، المحددة طبقام لخطة التفتيش على  يقوم كل مفتش 

 ستمارة التفتيش.  إ يتم الحصول عليها ف يلمنشأة، ويدون البيانات والمعلومات التا

 ينبغي االستعانة باإلرشادات التالية أثناء التفتيش الميداني:

يجب أن يراعي المفتش التسلسل المنطقي لسير العمليات اإلنتاجية المنشأة. وحتى  -

رتيب العمليات الصناعية في  يتفادى التشتت، نقص المعلومات أو عدم الفهم حسب ت

 الوحدة اإلنتاجية من البداية وحتى النهاية.

يقوم أحد المفتشين بمرافقة المختصين بأخذ العينات حسب التوقيت المتفق عليه.   -

وعليه التأكد من سالمة ودقة إجراءات أخذ العينات حتى يمكن تقديم الحقائق واألدلة  

وجود المخالفات، إلى المحاكم عند   حالة  يالموثقة بصورة قانونية ومؤكدة، ف

التقاضي. وعلى المفتش كذلك أن يقوم بوصف أماكن أخذ العينات طبقا لرسم  

 أو خريطة أو صور فوتوغرافية. يكروك

يقوم المفتش بالتفتيش على مطابقة بيانات السجل المهني من خالل استمارة   -

منشأة ويفضل أن يكون  التفتيش على السجل المهني وسجل النفايات الخطرة لواقع ال

بعد مرورم على الوحدات اإلنتاجية، وأخذ المالحظات الكافية حتى يقرر أن السجل 

 مستوفي البيانات أم غير مكتمل.  

في حالة عدم وجود سجل بيئي بالمنشأة وعدم حصر المنشأة للمواد الخطرة  -

المستخدمة  المفتش حينئذ أن يطلب قائمة بالمواد الكيميائية  ىالمستخدمة بها، فعل
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لفحصها واالستدالل من خاللها على المواد الخطرة المستخدمة ثم مراجعة تراخيص  

 التداول.

(  Material Safety Data Sheetحـالة عـدم توفـر بيـانات األمـان للمــواد ) يف -

طلبها من الجهات الموردة   يبالمنشأة، يمكن للمفتش إرشاد المنشأة إلى حقها ف

للمواد الكيميائية المستخدمة بها، وذلك بالنسبة ألي كيماويات منتجة محليا أو  

 مستوردة من الخارج. 

أثناء التفتيش على المخلفات الصلبة في أماكن تولدها، من المفيد أن ينصح المفتش  -

 المنشأة بأن تقوم بتجميع المخلفات الصلبة منفصلة من عند المنبع.  

 وفي االجتماع الختامي يقوم المفتشين ب:

لم يتم توضيحها ومناقشتها خالل الجولة الميدانية   ياالستفسار عن النقاط الت  •

 بالمنشأة.

 مهام قائد فريق التفتيش.   يإعداد حافظة للمستندات كما سبق التوضيح ف ▪

مالحظات فريق  كتابة محضر تفتيش إلثبات عملية التفتيش بالمنشأة يدون فيه  ▪

تم إثباتها خالل التفتيش بواسطة النظر   يالتفتيش، ويثبت فيه المخالفات الت

تستند إلى نتائج تحاليل العينات   يأو بالقياسات دون ذكر المخالفات الت 

بالمعمل. كما تسجل التحاليل والقياسات التى تم أخذها بالمنشأة، سواء كانت  

إلى تحاليل يتم إجرائها بالمعمل وكذلك   نتائجها فورية مثل الضوضاء أو تحتاج 

إثبات حافظة المستندات بمحضر التفتيش. ويوقع على المحضر أعضاء لجنة 

 . المنشأة يالتفتيش ومسئول

 مرحلة ما بعد التفتيش الميداني

 مسؤوليات إدارة التفتيش

 استالم تقارير التفتيش وتحديد إجراءات اإللزام الواجب اتخاذها. ▪

 المكتسبة ونتائج التفتيش لضمان استفادة المفتشينتحليل الخبرات  ▪

الضبط  ▪ ومستندات  محاضر  من  صورة  وإرسال  المخالفة  بالوقائع  العامة  النيابة  إخطار 

أوراف  وإحالة  مخالفة(،  جنحة،  )جناية،  الواقعة  وتصنيف  قيد  يتم  حتى  إليها  القضائية 

 القضية إلى المحكمة المختصة. 
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المختص ▪ اإلدارية  الجهة  وغيرهم(  إخطار  الصحي  الصرف  هيئة  الري،  وزارة  )المحافظة،  ة 

 كتابيا لتنفيذ اإللزام  

متابعة المنشآت المخالفة للتأكد من تنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إلزالة األعمال  ▪

المنشآت  معاونة  دورا هاما في  تلعب  التفتيش  إدارة  أن  بالذكر  الجدير  المخالفة، ومن 

 لمهني.سبيل تطوير أدائها ا  يف

 يمتابعة إجراءات اإللزام، ويقع على عاتق إدارة التفتيش متابعة المنشآت المستمرة ف ▪

أو مديرو الفروع    -المخالفة والتي لم تنفذ اإلجراءات التصحيحية حيث يقوم رئيس الجهاز

المخالف،  النشاط  التالية، وقف  بإجراءات اإللزام  للقيام  المختصة  الجهة اإلدارية  بإخطار 

 منشأة، المطالبة بالتعويضات. غلق ال

 مسؤوليات قائد فريق التفتيش 

حفظ المعلومات وحافظة المستندات واستمارات التفتيش الخاصة بالمنشأة، التي تم  -

 جمعها أثناء التفتيش، في ملف خاص بإدارة التفتيش المهني. 

التقرير الفني بعد ورود تقرير المعمل يقوم قائد الفريق بمشاركة أعضاء الفريق بكتابة   -

 للتفتيش، بحيث يشمل:

  .وصف عام مختصر للمنشأة والعمليات اإلنتاجية والمرافق الموجودة به 

   تقييم إلتزام المنشأة بالقوانين البيئية السارية والموضحة بالملحق، وتقييم مدى

 استيفاء السجل المهني ومطابقته للواقع.

   المعمل. نتائج تحاليل العينات استنادا إلى تقرير 

   وجود أو  وبدء  البيئية  بالقوانين  لاللتزام  المنشأة  قبل  من  المبذولة  الجهود 

األعمال   بداية  الفنية،   الرسوم  إعداد  مناقصة،  طرح  مثل:  تصحيحية  إجراءات 

  المدنية، وجود جدول زمنى لالنتهاء من إزالة المخالفة. 

 بالمن رصدها  تم  التي  المخالفات  متضمنام  التفتيش  فريق  تحديد رأي  مع  شأة، 

وقانون مادة  مخالفتها  تمت  التي  خالل ام المواد  من  تحديدها  تم  التي  وتلك   ،

الالزمة   المتابعة  إجراءات  أيضام  الفريق  رأي  يتضمن  كما  والتحاليل.  القياسات 

 وقت الحق. يللمنشأة من زيارات وعينات تؤخذ ف

 قوم باتخاذ إجراءات  يجب إخطارها بالمخالفات والتي ت  يالجهة اإلدارية المختصة الت

 اإللزام. 
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يقوم قائد الفريق بعد االنتهاء من إعداد التقرير الفني للتفتيش بمشاركة أعضاء الفريق برفعه 

إلى إدارة التفتيش التخاذ اإلجراءات الالزمة، مرفقام به حافظة المستندات وتقرير نتائج التحاليل  

 المعملية للعينات. 

 مسؤوليات المفتشين

إلى نتائج تقرير المعمل   ن في كتابة التقرير الفني للتفتيش استنادام يبدأ المفتشو -

 يتضمن نتائج تحاليل العينات.  يالذ

بمشاركة أعضاء الفريق بحيث يسند إلى كل مفتش    ييتم إعـداد تقرير التفتيش الفن -

قام بالتفتيش عليه لشـرحه وإبداء المالحظات وتحـديد المخالفات، إن   ي الجزء الذ

تدعم ما ذكر   يستداللية التيجب أن يقدم حقائق كاملة وكافة اإلجراءات اإلوجـدت، و

 التقرير. يف

تم جمعها مع التأكيد على  ييقوم المفتشون بتحليل المالحظات والمعلومات الت -

 الحقائق التي ليس فيها أي لبس بالنسبة للمنشأة. 

قام بالتفتيش عليه من الوحدات اإلنتاجية،  ييقوم كل مفتش بكتابة الجزء الذ -

المرافق بالمنشأة، السجل المهني وسجل المخلفات الخطرة. وبناء على المعلومات  

حديد الوضع المهني للمنشأة والمالحظات وتقرير المعمل يقوم المفتشون بت 

 متضمنام المخالفات )إن وجدت( التي تكتب طبقام لمواد القانون.  

يقـوم المفتشون بموافاة بيانات تقرير التفتيش على المنشآت إلى نظام البيانات   -

 بإدارة التفتيش أو بإدخالها مباشرة حسب النظام المتبع. 

 

*** 
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 والجديدة التفتيش فى مجال عالقات العمل النمطية  :    الخامس المحور  

 

 

 

ف  -1 والتفتيش  النمطية  العمل  عالقات  مجال  فى  العمل    ي التفتيش  أنماط  مجال 
 الجديدة 

"أنماط العمل الجديدة" كثيرة، وفي زيادة مستمرة في مختلف الدول خصوصام الصناعية منها. وقد  

استدعت التقنيات الحديثة والمستحدثة بعض تلك األنماط، بينما فرضت أنظمة العمل الجديدة  

في بروز عدد  أنماطام مختلفة، وكانت للمواد الكيماوية والحيوية الُمَخّلَقة خالل العقدين األخيرين دور 

قد اعتمد تفتيش السالمة والصحة المهنية منذ بداية القرن العشرين ومن األنماط الجديدة للعمل. 

على أنماط عمل تقليدية، ما يزال معظمها موجودام في سوف العمل وبيئاته حتى اآلن،  وبالتالي  

كفاءة وكفاية أساليب   أخذ التفتيش صورام وأشكاالم محددة تالئم تلك األنماط.  والسؤال اآلن عن

التفتيش التقليدية فيم يتعلق بالتفتيش على األنشطة والمنشآت االقتصادية ذات "أنماط العمل  

الجديدة"، هل يحتاج التفتيش ألساليب جديدة أو مختلفة جزئيام أم كليام عما درج عليه التفتيش في  

 ه "أنماط العمل الجديدة؟ بالدنا العربية منذ مطلع القرن الماضي؟ أي أسلوب تفتيش تحتاج

 األساليب الحديثة للتفتيش   -2

 التفتيش الذاتي والتقارير الذاتية  -أ

حيث يقترح إدخال أنظمة التفتيش الذاتي والتقارير الذاتية إلى المنشات التي تعتبر "منخفضة 

اكتمال  المخاطر" على أساس تجريبي في البداية، ويستلزم إدخال نظام التقييم الذاتي هذا 

عمليات المسح وتقييم المخاطر المقترحة، جزئيا على األقل، لتحديد المنشآت/أماكن العمل  

 منخفضة المخاطر.

لتحقيق  أعلى درجات االمتثال  من خالل  ، يهدف التفتيش الذاتي إلى تحمل المسؤولية ذاتيا 

طائها  قبل الزيارة  حلقة متكاملة  تبدأ بتقييم المنشأة  لنفسها ذاتيا والعمل على تصحيح أخ

لى ضمان حماية هذم المنشأة من الوقوع في المخالفات   إويهدف هذا النظام  التفتيشية 

وبالتالي تكون دائمة االطالع   ،ويقع تمكينها من فرصة لقياس نسبة امتثالها  لتشريعات العمل

 يضطلع المدراء والعمال بمسؤولية   حيثعلى المستجدات التشريعية في مجال العمل 

اللوائح االمتثال لمعايير السالمة والصحة وظروف العمل في مكان العمل وفقا لمتطلبات  
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، وينطلق هذا من المبدأ األساسي بأن صاحب العمل يتحمل المسؤولية الرئيسية والقوانين

عن كل ما يتعلق بحماية العمال، مع التزام العمال بالتعاون مع صاحب العمل في تحمل هذم 

 المسؤولية.

يمكن لصاحب العمل إجراء التقييم الذاتي  ، ستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة إوب

 الذكي من خالل: 

 إنشاء حساب الكتروني على موقع الوزارة االلكتروني )إن أمكن( -

 تفعيل الحساب من قبل الوزارة عبر التأكد من صحة البيانات -

الذاتي المتوفرة على موقع الوزارة االلكتروني والتي ملء االستمارة الخاصة بالتقييم  -

عقود العمل وتشغيل النساء واألجور واإلجازات والسجالت والملفات وعدد  تتضمن:

 الحوادو واإلصابات وساعات العمل .... الخ

 تفتيش األنظمة -ب

  حيث تستدعي الحاجة التفريق بين "نظام التفتيش" "وتفتيش األنظمة". فنظام التفتيش

يعني كافة مكونات إطار تفتيش العمل الذي يقع ضمن مسؤوليات جهة تفتيش السالمة 

 المهنية. أما تفتيش األنظمة فيعني أسلوب تفتيش.

تفتيش األنظمة نوع من أنواع التفتيش ال يتفقد المفتش من خالله التفصيالت، وإنما يركز  

العمال وتحسين ظروف العمل.   على األنظمة التي تتبعها المؤسسة إلتقاء الحوادو وحماية 

قد يتفقد المفتش، على سبيل المثال، عمل لجان السالمة وعمل مسؤولي السالمة، 

ويتفقد األنظمة المتبعة لضمان ارتداء العمال للمالبس الواقية واستخدامهم للمعدات 

 الواقية، ويتفقد نظام وإجراءات التحقيق في الحوادو واإلبالغ عنها.

نظمة، يتحول اهتمام المفتش من تفاصيل االمتثال إلى زيادة التركيز على  وبموجب تفتيش األ 

تقديم المشورة لإلدارة والعمال حول كيفية تحسين األنظمة ورفع كفاءتها. وبعد مراقبة النظام  

 ومناقشته والتثبت من فعاليته، يستطيع المفتش أن يمنح المؤسسة شهادة حسن تطبيق.

ن تفقد التفاصيل إلى تفقد األنظمة واإلجراءات، ويصبح المفتش  يتحول تركيز عمل التفتيش م

ميسرا ومرشدا يعمل من خالل عالقة تعاونية مع العمال والمدراء. ومن الواضح أن هذا النهج  

يتضمن إعادة تدريب المفتشين وتغيير سلوكهم وطريقة تفكيرهم لتمكينهم من التركيز على 

  الصورة األعم بدل التفاصيل الدقيقة.
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الث( -ج  إشراك القطاع الخاص )التفتيش بواسطة طرف ث

بشكل متزايد   –العالم وفي أوروبا بشكل خاص نظم التفتيش في العديد من دول  بعضتلجأ 

إلى االعتماد على طرف ثالث إلنجاز مهام جزئية أو كلية في التفتيش على أحوال السالمة  –

والصحة المهنية. عادة يتمثل هذا الطرف الثالث في شركة خاصة ذات خبرة وتجربة في مجال  

ي  مؤهلين وذو freelanceلحسابهم الخاص المراقبة )التفتيش(، أو خبراء مستقلين يعملون 

خبرة للقيام بمهام المراقبة )التفتيش(. وقد تقوم الشركة الخاصة التي يتم التعاقد معها أو  

األفراد الخبراء المتعاقد معهم بمهام المراقبة )التفتيش( بطريق مستقل أو بالتعاون مع أفراد  

تيش  التفتيش النظاميين بوحدات )مكاتب( التفتيش بمختلف المناطق. بالتالي، يتم إنجاز التف

 بواسطة طرف ثالث باتباع أي من االختيارات التالية:

 شركات خاصة فقط ▪

 شركات خاصة + مفتشي المؤسسة  ▪

 خبراء فقط  ▪

 خبراء + المؤسسة ▪

يتم إعداد الئحة اشتراطات إدارية ومواصفات فنية الختيار الشركة الخاصة أو الخبراء  و

المستقلين العاملين ألنفسهم الذين يقومون بإجراءات التفتيش بالنيابة عن المؤسسة أو  

تتضمن الئحة االشتراطات والمواصفات  وبالتعاون مع مفتشيها، عقب الترخيص لهم بذلك. 

 ما يأتي: عناصر أساسية، أهمها

 مؤهالت وخبرة األفراد القائمين على مهام المراقبة )التفتيش(، ▪

 معدالت اإلنجاز المطلوبة بالنظر إلى تقدير أعباء المراقبة )التفتيش(، ▪

نواحي المراقبة )التفتيش( على أحوال السالمة والصحة المهنية والبيئة ذات   ▪

 األولوية،

المطلوب تقديمها عن كل منشأة أو   نموذج أو نماذج تقارير المراقبة )التفتيش( ▪

 نشاط اقتصادي،

تقرير أو تقارير دورية بالمالحظات الواجب إبالغها إلدارة التفتيش بالمناطق   ▪

 وبفرع األخطار المهنية،

 مؤشرات ومعايير كفاءة المراقبة )التفتيش( بواسطة طرف ثالث، ▪
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)الت المراقبة  بمهام  الخاص  القطاع  إلى  تنتمي  شركات  قيام  تحتفظ ورغم  الفعلية،  فتيش( 

إلتزامات   من  كجزء  للمساءلة  عرضة  وتبقى  النهائية،  بالمسؤولية  والتأمين  الحماية  مؤسسة 

خطار المهنية عمل تلك الشركات أو األفراد الخبراء المستقلين  اإلدارة الحكيمة. وتنظم إدارة األ

نفذة إلى مؤسسة  وبطلب إرسال نسخ عن تقارير جميع األعمال الم  ، من خالل نظام الترخيص

مينات. وإذا لم يؤد الوكيل عمله بشكل  مرض  يتم إلغاء رخصته أو يرفض تجديدها ويتحمل  أالت

 النتائج المترتبة على عدم تأدية العمل بشكل  مرض. 

أو األفراد   النظام لضمان اعتماد الشركات  ويتطلب استخدام نظام لالعتماد والترخيص تعديل 

المستقلين إلغاء  واإلش  ،الخبراء  يعني  ال  هذا  ولكن  األصول.  حسب  أنشطتهم  على  راف 

يتولى  بحيث  تتقلص،  لن  ولكنها  ستختلف  فالمسؤوليات  السالمة،  مفتش  مسؤولية 

من   أنه  غير  بأنفسهم.  بالعمل  القيام  بدل  اآلخرين  عمل  على  اإلشراف  المفتشون مسؤولية 

، والتي  81عمل الدولية رقم  المهم أن يتفق إشراك القطاع الخاص مع بنود اتفاقية منظمة ال

 تنص على وجه الخصوص على عدم التأثير على حياد المفتشين وصالحياتهم. 

 إرشاد السالمة والصحة المهنية  -د

في  رئيسي  بشكل  والسالمة  الصحة  مفتشي  نشاطات  تنحصر  العربية  الدول  ُمعظم  في 

العدي  أن  إال  النظام،  يعرفه  كما  الرسمي  االقتصاد  قطاع  عمل  العمل  أماكن  أوضاع  من  د 

فيما   غالبا  يتدخلون  فال  الحالي،  والسالمة  الصحة  تفتيش  نظام  نطاف  خارج  يقع  ونشاطاته 

انسجامام  الوضع  هذا  تغيير  من  البد  ولكن  المنظم.  غير  باالقتصاد  اإلدارة    يسمى  مبادىء  مع 

ُيقترح استحداو خدمة  الحكيمة، خاصة ما يتعلق منها باإلنصاف والشمولية واالستجابة. لهذا 

البداية، كوسيلة لضمان عدم اقتصار خدمات تفتيش   إرشاد عمالي، على أساس تجريبي في 

 السالمة على االقتصاد المنظم.  

الفئات التي ال تشملها نظم الحماية  واإلرشاد يعني توسيع نطاف نشاطات التفتيش لتشمل  

الحرة   المهن  في  والعاملون  المنازل  في  والعاملون  المزارعون  بينها  ومن  الحالية،  والتأمين 

وأعضاء الجمعيات التعاونية والباعة الجوالين وغيرهم. وحتى لو لم تكن أماكن العمل مشمولة 

الصحة   مفتشي  قيام  دون  ذلك  يحول  أال  يجب  األنظمة،  بتقديم   ة المهني  ة والسالمبموجب 

وتعتبر   وبيئته،  العمل  ظروف  تحسين  على  هذم  العمل  أماكن  لمساعدة  استشارية  خدمات 

 مسألة صحة هؤالء العمال وسالمتهم من األمور ذات األهمية الخاصة. 
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 التفتيش الموحد -ه

يجب تشجيع مفهوم التفتيش الموحد كوسيلة لالستفادة القصوى من موارد التفتيش 

شحيحة، والمقصود بالتفتيش الموحد قيام مفتش عام واحد باالضطالع بمسؤولية تفتيش  ال

مجاالت مختلفة. يمكن لمفتش واحد أن يغطي الجوانب المتعلقة بإصابات العمل وظروف 

 العمل وشروط السالمة والصحة المهنية األساسية.

 للتفتيش الموحد عدة مزايا، هي على النحو التالي: 

ازدياد ثقة المؤسسات بنظام التفتيش الحكومي لتعاملها مع مفتش واحد بدل التعامل   -

 مع عدة مفتشين. 

رغم زيادة مدة زيارة التفتيش، إال أنه يمكن لإلدارة تنفيذ عدد أكبر من الزيارات إلمكانية   -

 توزيعها على عدد أكبر من المفتشين بعد حصر مهام زيارات التفتيش بمفتش واحد.  

إداري واحد ال   يعتبر  - الموارد، العتمادم على نظام  أكثر كفاءة في استغالل  النظام  هذا 

 عدة أنظمة، وقاعدة بيانات واحدة ونظام مواصالت واحد ونظام تقارير واحد. 

البداية، الفتقار   التفتيش في  انخفاض جودة  احتمال  الموحد هو  النظام  الرئيسي في  العيب 

ال الفنية  المعارف  إلى  هذم  المفتشين  حل  ويمكن  عملهم.  مجاالت  جميع  في  تفصيلية 

المفتشين؛ وثانيا، تشكيل فرف دعم  المشكلة عن طريق: أوال، بذل جهد تدريب مكثف لجميع 

فني لمساعدة المفتشين في بعض األمور التقنية وتقديم المشورة لهم، خاصة في مجاالت  

 السالمة في العمل والصحة المهنية وبيئة العمل.

ــدريب: ــام الموحـــدي التـ ــاليين  ،ســـتوجب إدخـــال النظـ ــر للمفتشـــين الحـ دعمـــه بجهـــد تـــدريب كبيـ

والمفتشين الجــدد. وينصــب تــدريب المفتشــين المعنيــين بظــروف العمــل العامــة علــى مختلــف 

دارة الســالمة إ) ويتطلــب هــذا وضــع خطــة تــدريب تفصــيلية  جوانــب الصــحة والســالمة المهنيــة.

ــة  ــاطر المهنيـ ــد المخـ ــحة المهنية/تحديـ ــوادو  والصـ ــال بحـ ــا/التحقيق الفعـ ــيطرة عليهـ ــرف السـ وطـ

صـــابات العمـــل( وتأهيـــل مـــدربين وتجهيـــز مـــواد التـــدريب وتصـــميم وعقـــد دورات تأهيـــل إو

نعــاأ لجميــع المفتشــين فــي مختلــف مكاتــب المؤسســة. إضــافة إلــى إللمســتجدين ودورات 

 الموحد.تدريب العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم لضمان حسن اطالعهم على النهج 

ي: ال يمكــن لمفــتش عــام واحــد أن يكــون علــى درايــة بجميــع التفصــيالت التقنيــة  الــدعم الفنــ

لجميع مجاالت التفتيش، خاصة ما يتعلق باألمراض المهنية والمخــاطر الكيماويــة وأمــان اآلالت. 

ومن الواضح أن المفتش العــام المــدرب تــدريبا مناســبا يســتطيع أن يتــولى الجوانــب األساســية 
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ــاج إلــى دعــم مــن فريــق مســاند مــن المتخصصــين يضــم ألمــ  ــه يحت ور الســالمة والصــحة، ولكن

 مور التي تتعدى نطاف قدراته.مهندسين ومهنيين صحيين وكيميائيين لمساعدته في األ

لــيس مــن الضــروري أن يكــون أعضــاء هــذا الفريــق  مفتشــون حكوميــون وغيــر حكــوميين:

الصـــالحيات النظاميـــة والمســـؤوليات  مـــوظفين حكـــوميين، ولـــيس مـــن الضـــروري أن يمنحـــوا

الممنوحة للمفتشين. فالهدف من مثل هذا الفريق هو ضمان حصول المفتش على أفضل ما 

يتوقــع أن يشــكل مفتشــو الصــحة والســالمة  يتــوفر مــن معلومــات فنيــة ومشــورة ومســاعدة.

( نــواة وحــدة الــدعم الفنــي. ويمكــن تعيــين  المختصــين المهنية الحــاليون )فــي وزارة العمــل مــثالم

اآلخرين بأجر يومي، أو يتم اختيارهم من قائمة المختصــين الموجــودة ويتلقــون أجــورهم مقابــل 

 كل خدمة فعلية يقدمونها.

معارضة التفتيش الموحد تنطلق أحيانا من الخوف من أن يتضمن التوحيد إلغاء بعض الدوائر  

بدمج مه التوحيد معنٌي  أن  على  التأكيد  يجب  أنه  غير  دمج واألقسام،  يعني  التفتيش، وال  ام 

 إدارات وهياكل التفتيش بالضرورة. 

األداء: النظام الموحد مع نظام لمراقبة األداء لضمان اهتمام    مراقبة  يجب أن يترافق إدخال 

بها   معرفة  أكثر  أنفسهم  يعتبرون  التي  المجاالت  على  اهتمامهم  يقتصر  أن  وال  المفتشين 

 النظام وسيلة لتحديد المفتشين ذوي األداء الضعيف.  وقدرة على التعامل معها، وليكون هذا 

 التفتيش المشترك مع هيئات أخرى  -و

م  هيئات  مع  التفتيش  به  أو  ويقصد  الصناعية  المدن  إدارات  أو  المحلية،  اإلدارة  أو  البيئة،  ثل 

السالمة  بجوانب  عالقة  ذات  أخرى  هيئات  مع  المشترك  التفتيش  يوفر  حيث  المدني.  الدفاع 

ا وسياسوالصحة  مفاهيم  لتطبيق  جيدة  فرصة  المنشآت   اتلمهنية  تحتاجها  شاملة  وإجراءات 

الوقاية والتحكم في األخطار   آليات  والمخاطر    hazardsواألنشطة االقتصادية لكي تطور من 

risks    من تكرار المالحظات   –إلى حد  بعيد    –المهنية والبيئية. كما أن التفتيش المشترك يقلل

لعقوبا التعرض  صلة  أو  له  فيما  مختلفة.  جهات  من  المفتشين  بتعدد  متعددة  أو  مزدوجة  ت 

بمسألة العقوبات، فقد تكون هناك حاجة لالستفادة من نظام المحاسبة والعقوبات الذي تتخذم 

تفتيش  إجراء  على  العمل  به  الموصى  األخرى.من  الهيئات  في  متاح  وغير  الهيئات  إحدى 

 الجهات ذات الصلة.  في مشترك مع اإلدارات المنوطة بذلك 

بالنظر إلى أن التفتيش في الجهات المعنية األخرى تحكمه نظم ولوائح متعددة، فمن الالزم أن  

كافة   في  تطبيقها  يتم  التي  التشريعات  على  بالتعرف  الجهات  كافة  في  المفتشون  يقوم 

الهيئ المفتشين من مختلف  لتدريب  بإقامة ورأ عمل مشتركة وبرنامج  ات  الحاالت. ويوصى 
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تتناول إجراءات ونماذج التفتيش المشترك. كذلك يوصى باالتفاف على نماذج وإجراءات موحدة 

 للتفتيش على مختلف المنشآت واألنشطة االقتصادية.

 المراقبة )التفتيش( عن ُبعد -ز

ُيقترح إدخال أنظمة التفتيش عــن بعــد إلــى المنشــات التــي تتمثــل أهــم مخاطرهــا فــي انبعاثــات 

تصــرفات ســائلة قــد تضــر البيئــة المحيطــة ضــررام قــد يــؤثر علــى الســكان المحيطــين أو هوائية أو  

المنشآت القريبة. يوصى أن يتم هذا النوع من المراقبة )التفتــيش( علــى أســاس تجريبــي فــي 

البداية. وبالطبع يستلزم إدخال نظام المراقبة )التفتــيش( عــن ُبعــد هــذا اكتمــال عمليــات المســح 

ــا علــى األقــل، لتحديــد المنشــات/أماكن العمــل التــي يوصــى وتقيــيم المخــاطر الم قترحــة، جزئي

بتطبيق هذا النظام فيها. مــن أمثلــة المنشــآت واألنشــطة االقتصــادية التــي ينظــر فــي تطبيــق 

المراقبــة )التفتــيش( عــن ُبعــد فيهــا: مصــانع اإلســمنت والســيراميك ومجمعــات ســبك المعــادن 

الصــحي والصــناعي والزراعــي والمخــتلط(، وكــذلك ومحطــات معالجــة الميــام والصــرف بأنواعــه )

 محطات ضخ وتوزيع الوقود بأنواعه.

 sensorsبواسطة تركيب حساسات   –بصفة أساسية    –تتم عمليات المراقبة )التفتيش( عن ُبعد  

لجمع وقياس ورصد عينات الهواء أو السوائل )الميام أو الصرف(، حيث تتصل هــذم الحساســات 

 ى مدار الساعة، وتوصل بياناتها إلى غرفة مركزية تتصل بوحدة أو مكتب بأجهزة تحليل تعمل عل

بــة )التفتــيش( الموجــود بالمنطقــة التــي تقــع المنشــآت التــي يــتم مراقبتهــا فــي نطــاف قالمرا

 مسئولياتها.

فــي أنحــاء  surveillanceتلجأ بعض نظم المراقبة )التفتيش( عن ُبعد إلى تركيب كاميرات ترصد 

ام المناطق والمسارات ذات الحساسية فيها، بقصد رصد حــدوو أيــة تســربات خصوص  –المنشأة  

 وكذلك أية تصرفات غير طبيعية ألحد العاملين بالمنشأة. ،أو أحداو غير مقننة 

يتولى مفتشو السالمة والصحة المهنية دراسة وتحليل البيانات التي يتم جمعها بواسطة آلية 

ويقررون ما إذا كانت نتائج التحليل تمثل حيودام عن القيم الموصــى المراقبة )التفتيش( عن ُبعد، 

وبالتالي تحديد ما إذا كانت المنشأة محل المراقبة بحاجة إلــى زيــارة أم ال بنــاء علــى التحليــل   ،بها

% مــن 5المكتبــي. باإلضــافة إلــى ذلــك، قــد ُيتخــذ قــرار بالقيــام بتفتــيش تفصــيلي لحــوالي 

 عن ُبعد بغض النظر عن نتائج التحليل المكتبي.المنشآت التي يتم مراقبتها 

يجب التأكيد على أن اعتماد المراقبة )التفتــيش( عــن ُبعــد وتقــارير التحليــل ال يعنــي إلغــاء زيــارات 

ت رغم هذم الترتيبات، لكن عدد هــذم الزيــارات آ التفتيش كليا، حيث يمكن للمفتشين زيارة المنش

 .ور معينة يتم تحديدها على ضوء التقرير التحليليينخفض عادة، وتصبح أكثر تركيزا على أم
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 ينظام التفتيش الذك  -ح

عتمــدت العديــد مــن الــدول العربيــة نظــام التفتــيش الــذكي أســلوبام حــديثام لتنفيــذ مهــام أجهــزة ا

لدرجــة الخطــورة ضــمن خمــس  ت وفقــام آ علــى تحليــل البيانــات وتصــنيف المنشــ التفتــيش، يقــوم 

ولويــــات المتابعــــة للمفتشــــين بشــــكل يــــومي مــــن خــــالل أمســــتويات ومــــن ثــــم تحديــــد 

مــن قبــل   ة ت المســتهدفآ علــى المنشــ  التفتيش جراءاتذكية تضمن سرعة ودقة إ تفتيش أجهزة

التقيــيم -حماية األجور-المنشآت-الوزارة، يتم تغذية النظام الذكي بالبيانات ذات الصلة بأنظمة:  

اإلبــالغ عــن الحــوادو واإلصــابات المهنيــة -تصــاريح العمــل االلكترونيــة -الشكاوى العمالية -الذاتي

ــات لتح ــة البيان ــل وبرمج ــتم تحلي ــم ي ــة الخطــورة،وترتبط هــذم ومــن ث ــات بحســب درج ــد األولوي دي

ــة، ــأجهزة المفتشــين المحمول ــام  المعلومــات ب ــام واألدوار وفق ــع المه ــوم النظــام بتوزي ــث يق حي

وفرز البيانــات والنتــائج والمالحظــات   ،لألهمية على األقسام المعنية ويقوم بقياس ماتم إنجازم

يــة بشــكل يــومي للمفتشــين للقيــام بالزيــارات وإرسال مهام الكترون،  وتغذيتها مرة أخرى للنظام

كمــا يقــوم بتســهيل إجــراءات التفتــيش علــى المفــتش بتــوفير جميــع  ،الميدانيــة علــى المنشــآت

 وإصدار التقرير بالجودة والسرعة الالزمتين. ،المعلومات المطلوبة 

كنولوجيــات والبد هنا من إعادة تأهيل المفتشين القدامى والجدد وبناء قدراتهم للتعامل مــع الت

الحديثــة. إضــافة إلــى توعيــة الفئــات المعنيــة بهــذم الخــدمات )العمــال وأصــحاب العمــل( وتطــوير 

ــذكي مــع الجهــات  ــط النظــام ال ــة مــن خــالل رب ــالغ وتســجيل اإلصــابات العمالي ــاءة نظــام اإلب كف

 الحكومية ذات الصلة.

 مجــال عــالم العمــل،فالرقمنة أصبحت مفتاح النجاحات وكلمــة الســر للتــأقلم مــع المتغيــرات فــي  

وسهولة فــي التنســيق وتنظــيم للعمــل وتمكــن  والجهد للوقت توفيرضافة لما توفرم من إهذا  

من معالجــة  الثغــرات  عبــر  اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة للمعلومــات واالتصــال علــى أوســع 

نطــاف لتطــوير أداء تفتــيش العمــل وتيســير الخــدمات التــي يقــدمها ألصــحاب العمــل والعمــال 

التعريــف بقــوانين العمــل والنصــوص المنفــذة لهــا وذلــك عبــر المواقــع  بــاألخص فــي مجــاالتو

لتعريــف بهــدف اوتخصــيص ركــن بتلــك المواقــع للثقافــة العماليــة  ،اإللكترونيــة لــوزارات العمــل

ــط ــكل مبسـ ــال بشـ ــل والعمـ ــحاب العمـ ــات أصـ ــوف وواجبـ ــة  ،بحقـ ــدمات اإللكترونيـ ــديم الخـ وتقـ

حتــى  واســتقبال الشــكاوى العماليــة  ،ضــيع العمــل المختلفــة لالســتعالم واالستفســار فــي موا

ليــه عبــر زيــارات التفقــد إيــتمكن العامــل الــذي يشــتغل بمجــال عمــل حــديث أو ال يمكــن الوصــول 

 العادية من الحصول على المعلومة أو تقديم شكوى.
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 مميزات نظام التفتيش الذكي:

 المخالفات وسرعة متابعة المنشآتالتنبؤ بالمخاطر واالستباقية في ضبط  -

 تطوير منظومة التفتيش وأداء المفتشين وتوحيد إجراءاتهم لتتواءم مع أنماط العمل الجديدة  -

حصر المخالفات وقياس المؤشرات وترتيب أولويات المتابعة بشــكل مســتمر وتوجيــه عمليــات   -

 التفتيش بالشكل األمثل.

طر وتصــنيف المنشــآت فــي خمــس مســتويات واقتــراح أتمتة عمليات التفتــيش وتحديــد المخــا  -

 أولويات الزيارة

ة والـذي  ي عـدد مـن الـدول العربيـ ال على نظام حماية األجور الذكي المعتمد فـ وكمث

الية:  يرتكز على األسس الت

 تحويل أجور العاملين عبر المصارف  •

بنـــاء شـــراكة اســـتراتيجية مـــع المصـــرف المركـــزي كجهـــة حكوميـــة مســـؤولة عـــن القطـــاع  •

 المصرفي

تكليــف فريــق عمــل فنــي متخصــص فــي نظــام مراقبــة عمليــات التحويــل مــن الحســابات  •

 المصرفية 

تســـجيل جميـــع المصـــارف وشـــركات الصـــرافة والتحويـــل كـــوكالء لنظـــام حمايـــة األجـــور  •

 معتمدين من المصرف المركزي

 آلية العمل:

اإلجماليــة ويــتم الــدفع عــن طريــق يحدد صاحب العمل عدد العمــال المســتحقين لألجــور والقيمــة  

المؤسســـة وتحويـــل المبـــالم المســـتحقة للعـــاملين مـــن حســـاب ، المصـــرف أو شـــركة الصـــرافة 

صــاحب العمــل إلــى حســاب المصــرف المركــزي ويــتم تــدقيق بيانــات حســاب العامــل  /المشــغلة 

 وإيداع األجر في حسابه وإرسال رسالة نصية بإيداع الراتب.

ل علــى المعلومــات الصــحيحة المتعلقــة بــاألجور وتحديــد المنشــآت إن هذم اآللية تسمح بالحصو

المخالفــة فــي ســداد األجــور. وتقتصــر الزيــارات التفتيشــية علــى المنشــآت غيــر الملتزمــة واتخــاذ 

 اإلجراءات القانونية الالزمة تجام المنشآت المخالفة.
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 لمواجهتهاتحديات تكريس االمتثال للقانون والسبل المقترحة  -3

ال القانون تعريف   ياإلمتث

المنشآت بنص وروح القانون والنظم والقرارات والمواصفات ذات الصلة بعمليات   هو إلتزام

يترتب على عدم اإللتزام بها إلقرار   يوالت ،أعمالها ونشاطها وذلك باإللتزام بأوامرم ونواهيه 

 عقوبات قانونية تجام المخالف . 

ال القانون   يوظيفة اإلمتث

تحديد وتقييم مخاطر عدم اإلمتثال للقوانين والقرارات والمتطلبــات الرقابيــة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن 

  خسائر مالية أو غير مالية وتعرض المنشأة للعقوبات والتأثير على سمعتها وتنافسيتها .
ال   مسؤولية اإلمتث

المســؤولين عــن اإلدارة الفعليــة التنفيذيــة على صاحب العمــل وأفــراد إدارتــه  اإلمتثال  تقع مسؤولية  

 صاحب العمل وإدارته . عنإطار لوائح العمل والقرارات الصادرة ي مجاله ف يوالعاملين كل ف

ال   ثقافة اإلمتث

يعتبر نشر وإعالن التزام المنشأة بمفهوم اإلمتثال أن يعــزز  ثقــة جمهــور المتعــاملين والمســتهلكين 

  ها وتدعيم مكانتها محليام ودوليام .لقوة المنشأة وتنافسيت يويؤد

العمل الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية مهام المفتشين اليومية أكثــر صــعوبة   أنماطوتجعل  

ــيش العمــل والصــحة  ــب نظــام فعــال وشــامل إلرســاء قاعــدة متســقة وموضــوعية لتفت وهــذا يتطل

لعمل الجديدة، فهناك العديــد مــن والسالمة المهنية تستجيب لظروف العمل المستجدة مع أنماط ا

الصــعوبات التــي تعيــق مفتشــي العمــل عــن القيــام بمهــامهم وتأديــة دورهــم فــي تكــريس امتثــال 

 وسنعرض بعض هذم الصعوبات وبعض المقترحات لتجاوزها: ،المنشآت للقانون

 صعوبات تشريعية 3-1

يعتبر من أهم التحديات التي تواجه إن عدم مواكبة تشريعات العمل النتشار األنماط الجديدة للعمل  

 مهمة مفتشي العمل، حيث أن عملية سن القوانين والتشريعات عملية صعبة وتحتاج لوقت طويــل

في حين يمكــن للقــرارات الوزاريــة المنفــذة ألحكــام تشــريعات العمــل إلــزام أصــحاب العمــل بتضــمين 

ــل هــذم األنمــاط ــن مث ــوائحهم أنمــاط العمــل المســتخدمة واإلفصــاح ع ــات الخاصــة  ل ــدوين البيان وت

أرقــام المحمــول.. وغيرهــا( –بالعاملين في األنماط الجديدة للعمل ووسائل االتصال بهــم )ايمــيالت  

والتي تمكن مفتش العمل من متابعة مثل هذم األنماط وتمكن المفتش مــن التواصــل مــع العامــل 

 حال االقتضاء.
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للعمل تحديث   جديدةلالئق باألنماط التقتضي مساعي العمل على تجاوز صعوبات تكريس العمل ا 

 الترسانة القانونية المنظمة لعالقات العمل عبر: 

 يفــ  االجتماعي والضمان العمل تشريعات في غيرالتقليدية  أو الجديدة  العمل  أنماط  تنظيم ▪

 مواردهــا  فــي  التصرف   إلحكام  االقتصادية   المؤسسات  حاجة   يوفق بين  بشكل  الدول العربية 

 الــوظيفي والحمايــة  ســتقرارلإل العمــال وحاجــة  جهــة  مــن التنافســية  قــدراتها وتعزيــز ،البشــرية 

 والعمــل فــي العمل عــن بعــد خاصة  وبصفة ( أخرى العمل الالئق من جهة   وضمان  االجتماعية 

 بالمناولــــة، العمــــل مــــن البــــاطن أوو لوقــــت جزئــــي، الوقــــت أو العمــــل لــــبعضو المنــــزل،

ــزام اإويمكــن  مؤسســات العمــل الــوقتي(و ــر ل ــة بتشــريعات العمــل عب لمؤسســات المخاطب

لــزام المنشــآت علــى إخــتالف أشــكالها بتعــديل لــوائح إلمن الوزير المخــتص    يإصدار قرار وزار

عريفــات وإصــدار ت ،نمــط مــن أنمــاط العمــل الجديــدة  يالعمل الخاصة بهــا إذا كانــت تســتخدم أ

والعمل علــى المســاواة بــين   ،المستخدمة ، ووضع نماذج للعقود  واضحة قاطعة الداللة عليه 

، ضــمان الحمايــة الكاملــة  العمــال وفــق المفــاهيم التقليديــة والعمــل وفــق األنمــاط الجديــدة

 تســوية وبخاصــة األجــور وتحديــد طــرف  ،لحقــوف العمــال وفــق هــذم األنمــاط الجديــدة للعمــل

بمــا يحقــق   ن عامــة الحقــوف واإللتزامــات المتبادلــة بــين الطــرفيالمنازعات حول األجــور خاصــة و

 . إستقرار عالقات العمل

بشــأن   1998لعــام    19الدول العربية التي لم تصادف على اتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم    دعوة ▪

  ومالءمة تشريعاتها وممارساتها أحكام هذم االتفاقية. ،تفتيش العمل إلى المصادقة عليها

بشــكل يمكنــه مــن  العمــل حث الــدول العربيــة علــى مراجعــة التشــريع المتعلــق بعمــل مفــتش ▪

فيــف وتخ  ،اإلمكانيــات الالزمــة لــه المزيــد مــن  توفير  و  ،ألنماط الجديدة للعملاالقيام بمراقبة  

األساســية  والتــي ال تــدخل فــي إطــار وظائفــه مفــتش العمــل، بهــا  األعباء اإلضــافية المكلــف

ليشــمل   توســيع مجــال نشــاط أجهــزة تفتــيش العمــل ،  لمعــايير العمــل العربيــة والدوليــة   وفقام 

 .يمل بما في ذلك القطاع غير النظامكافة فئات العمال ومختلف القطاعات ومنشآت الع

تشجع المؤسسات علــى المــرور مــن القطــاع غيــر المــنظم الــى القطــاع   محفزةسن تشريعات   ▪

 المنظم .

 حمايــة العمل الالئق وتكريس  رصد جوائز تسند للمؤسسات التي تبذل مجهودات في مجال   ▪

 .عاملينسالمة الصحة و

ســواء مــا تعلــق منهــا تقترن بتعزيز إمكانيــات جهــاز التفتــيش  أن    ينبغيهذم المقترحات التشريعية  إن  

 المادية. مكانياتباإلمفتش  العمل أو بقدرات ومؤهالت 
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 ذاتية لدى مفتش العمل صعوبات   3-2

يعتبر تأهيل مفتش العمل وبناء قدراته بشــكل كــاف  ضــرورة قصــوى؛ لــدورم الهــام فــي التعامــل مــع 

 ، األنماط الجديدة للعمل، ولذلك يعتبر من األهمية بمكان انتقاء العناصر البشرية المعدة إعدادام جيدام

للجهــات  كبيــر هنــاك دورهامهــا. ووالحاصــلة علــى درجــات علميــة تتناســب وطبيعــة عملهــا وتحــديات م

ــنهم  ــدد م ــرات لهــؤالء المفتشــين وبخاصــة الج ــارف وصــقل الخب ــل المع ــة فــى نق ــة الحكومي اإلداري

، يالتطــور التكنولــوج متوائمــة مــعوجعــل عمليــة التــدريب عمليــة مســتمرة   ،وتلقيهم التــدريب الــالزم

تنظــيم عمــل فريــق التفتــيش وكذلك يجب  وصعوبات اإلتصال والتواصل.  ،األمية التكنولوجية محو  و

 .تتفق مع إمكانياتهم وقدراتهم العملية  ووضع برامج عمل لهم وفق خطط معدة سلفام 

 :، ومنهاأكثر مالءمة لألنماط الجديدة للعملطوير قدراته لتكون فمفتش العمل مطالب بت

 ،المتغيــراتيتــأقلم مــع هــذم ل عمــلثقافة وقدرة علــى اإللمــام بــالحراك الــذي يشــهدم عــالم ال ▪

عبــر وذلــك  ،جعلــه قــادرام علــى إنفــاذ القــانون مهمــا اختلفــت الظــروف لويجــد الســبل الكفيلــة 

 في مجال التعامل مع األنماط الجديدة للعمل . انفتاحه على التجارب الناجحة 

مــع إدارات  يعبــر خلــق إطــار تشــابكاألنمــاط الجديــدة تتماشــى مــع لأســاليب العمــل  حــديثت ▪

، وتحليلهــا وإتاحتهــا ونشــرها وتجميــع البيانــات المعلومــات تبــادل، وومصــالح أخــرى ــام  الكتروني

ذ تقتضــي المراقبــة إ .أو االسترشــاد بهــا فــي عملــه  خدامهااســتمــن مكن مفــتش العمــل تيــ ل

ودراسة تقاطعاتهــا للكشــف  ،الناجعة والشفافة الدقة والتحيين في المعطيات حول المنشأة

ة فــي مواجهــة الل المحاضــر ذات مصــداقية وحجــ مــن خــ ولتكــون االســتنتاجات    ،عن اإلخالالت

حق المؤسسة االعتراض وفي التقاضي فقــد يعجــز مفــتش العمــل  أحيانــا عــن تحريــر محضــر 

أو المــدير المســؤول، و فــي هــذا   يالعمــل الحقيقــ   بلعدم معرفته بهوية صاح  مخالفة نظرام 

تفتــيش العمــل الحرص علــى  إقامــة عالقــات تعــاون وتنســيق وثيقــة بــين جهــاز  ينبغي  طار  اإل

وبــاألخص القضــاء والشــركاء االجتمــاعيين  ،رى المعنية بتطبيق تشريعات العملوالجهات األخ

 واألجهزة الرقابية األخرى.

االلكتروني مدخالم هامام في ترتيب أولويات المراقبة وإحكام توزيعها بين المراقبــة   يعد الربط ▪

الحضـــور الميـــداني االفتراضـــي  وتحســـين مردوديتهـــا بفضـــل ،العاديـــة والمراقبـــة الفجائيـــة 

 وحسن توظيف االنتشار الجغرافي للمراقبة لتغطية مواطن الخلل. 

ــل فــي وضــع نظــام  ــدة يمكــن أن تتمث ــة جدي ــربط ويقتضــي هــذا التنســيق البحــث فــي طــرف فني لل

بشكل منظم ومؤمن والجهات الحكومية ذات الصلة  االلكتروني للمعلومات بين اإلدارات    والتشارك

ــبعض األدوات اإليســمح بتوســ  ــوج ل ــات يع الول ــع المعلوم ــاطي م ــال التع ــة يحســن طــرف وآج عالمي
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مين أ)االســتغالل المشــترك للتقــارير الدوريــة والبحــوو الميدانيــة للمتفقــدين والمــراقبين( ويكــون تــ 

المعلومــات ســرية وخصوصــية التبــادل مــع احتــرام النصــوص الجــاري بهــا العمــل والمتعلقــة بــاحترام 

 .الشخصية 

 صعوبات متعلقة باإلمكانيات المادية  3-3

 الفعــال اإلنفــاذ لتحقيــق كافيــام  اليــوم، العمــل عــالم فــي والروتينــي، التقليــدي اإلنفــاذ نمــوذج يعــد لم

 العمــل أمــاكن عــدد أن كمــا ، والعربيــة والدوليــة  الوطنية  العمل اييرلمع المتواصل واإلمتثال والناجع

ظل  يف يكثير من الدول العربية تعان، فلتفتيشها المتاحة  المادية  الموارد يفوف للتفتيش الخاضعة 

تــؤثر بــدورها علــى المصــروفات الحكوميــة   يالتــ الماليــة  أزمات إقتصادية متالحقة من نقص الموارد  

 .ومن ضمنها توفير األجهزة واإلمكانات المادية والتكنولوجية ألجهزة التفتيش الحكومية 

نقص اإلمكانيات المادية بأنواعها وإفتقاد أجهزة التفتيش لوسائل اإلنتقال، ووجود كثيــر مــن   يويؤد

نشــطة بعيــدام عــن العمــران وال تصــل منــاطق صــناعية مخصصــة لهــذم األ  يالمصانع والمؤسسات ف

فضــالم عــن صــعوبة نقــل أجهــزة القيــاس والرصــد والتحليــل بهــذم  ،إليهــا وســائل المواصــالت العاديــة 

كثير من األحيان اللجــوء   يالتفتيش أو ف  اتإجراء عملي  يإلى صعوبة بالغة ف  –إن وجدت    –الوسائل  

 .اتولألدوللمؤسسات ذاتها لتوفير وسائل اإلنتقال للمفتشين 

 الثغــرات ســد فــي اإلســتراتيجي إلمتثــالل لتخطــيطولتجاوز الصعوبات المالية البد من اتباع أســلوب ا

 المــوارد وإســتخدام ســابقام  المســتغلة  غيــر المــوارد تحديــد خــالل مــن)المالية والبشــرية(  الموارد في

 بالموارد التقيد وعدم المتاحة  الموارد تصنيف ، لذلك ينبغي إعادة ترتيب ومختلف نحو على المتاحة 

ــة المحــدودة ــدأ بتحديــد نطــاف العمــل والمهــام الرئيســية والمــوارد المالي ، ضــمن خطــوات محــددة تب

وتحليــل األســباب ، والبشــرية والتكنولوجيــة، ومــن ثــم تحديــد األهــداف ذات األولويــة فــي التفتــيش

الجهــات صــاحبة المصــلحة،  الرئيســية والعوامــل المــؤثرة فــي عــدم االمتثــال للقــوانين، واستكشــاف 

 وبالتالي ترتيب األولويات وتحديد اإلجراءات المبتكرة وفق اإلمكانيات المادية المتاحة.

ومــا تقتضــيه هــذم  ،أولوياتهــا تطــوير أجهــزة التفتــيش يعلــى الــدول العربيــة أن تضــع فــ  نبغــييكمــا 

ــزة الحاســـب الشخصـــ  ــة وأجهـ ــات التكنولوجيـ ــوفير اإلمكانيـ ــن تـ ــة مـ ــائل وغيرهـــ  يالعمليـ ــن الوسـ ا مـ

التكنولوجية األخرى، وكذلك تطــوير أجهــزة الرصــد والقيــاس وفــق أحــدو الــنظم المتبعــة ، فضــالم عــن 

 توفير وسائل اإلنتقال بما ييسر هذم العملية.

للتطــوير والتحــديث، والتأهيــل  ألعمــال الســنوية  ميزانياتهــا يدراج بنــود واضــحة فــ إينبغــي وهــذا 

 : وفق مايليوالتدريب المستمرين 
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تحسين جودة التدريب المقدم لمفتشي العمل عند التوظيــف، و ينبغــي أن يكــون مفتشــو العمــل   -

، وتشــريعات العمــل الوطنيــة، ومبــادئ الســالمة والصــحة والعربيــة  على دراية بمعايير العمل الدولية 

ا للمفاوضــة بحيــث أن يــزود التــدريب مفتشــي العمــل بالمهــارات العمليــة   ،علىالمهنية  يشــمل فهمــم

 والقضايا المتعلقة بالتمييز في مكان العمل.  ،جماعية والمساواة بين الجنسينال

مفتشي   معلوماتل  لتحديث المستمرتقديم تدريب دوري لو  ،أن يكون التدريب أثناء العمل  نبغيي  -

لضمان بقاء المفتشين على اطالع دائم بالتكنولوجيــات الجديــدة   ،والصحة والسالمة المهنية العمل  

 واالقتصاديات المتغيرة. المستحدثة والعمليات الصناعية 

والعربيـــة القيـــام بتـــدريب مـــدراء تفتـــيش العمـــل لتعزيـــز مهـــاراتهم فـــي اإلدارة والمعـــايير الدوليـــة -

 وإجراءات تفتيش العمل الحديثة. 

ــات مــن ال - ــد مفتشــي العمــل االســتثمار فــي مجموع ــدريب لضــمان تزوي ــز الت مــدربين أو فــي مرك

 ألداء مهامهم.  الزمة ومديريهم بالقدرات ال

النظر في إنشاء وحدة تنمية الموارد البشــرية المكلفــة بتشــجيع التــدريب المســتمر علــى التفتــيش، -

 ووضع سياسات من شأنها تسهيل مراقبة وتقييم أداء المفتشين.

والمتمثــل فــي   -ويبقى السبيل الوحيد الذي يمكننا من اإلجابة على أهم تســالل فــي هــذا المجــال  

كيفيــة بنــاء أســس ســليمة ورائــدة مــن أجــل تفتــيش عمــل متطــور  كــي يــتمكن مــن تكــريس مقومــات 

هــو  المراهنــة علــى  –العمــل الالئــق  مهمــا كانــت أنمــاط العمــل التــي يتعامــل معهــا مفــتش العمــل 

لتحقيــق الالزمــة  وضــع أهــداف اســتراتيجية وتحديــد اإلجــراءات عبــر ، يط االســتراتيجي أهميــة التخطــ 

عداد خطة اســتراتيجية مالئمــة تأخــذ بعــين إعبر  وذلك  اإلجراءات.  هذم  الموارد لتنفيذ  وتوفير  األهداف  

مــع  مكانيــات المتاحــة اإل ســواء التشــريعية أو الذاتيــة أو عتبــار كــل الصــعوبات التــي ســبق ذكرهــا اإل

التخطــيط االســتراتيجي هــو أســلوب عمــل علــى جميــع باعتبــار أن    تشريك كل المتداخلين في المجــال

لكــي  .المســتويات، بحيــث يعمــل علــى تحديــد وتمييــز مســاهمات ووظــائف كــل مســتوى علــى حــدة

يصبح تجاوز صعوبات تفتيش العمل في األنمــاط الجديــدة للعمــل هــو شــأن جمــاعي يتجــاوز مفــتش 

ليــه إأو الهيكــل الــذي ينتمــي    شخصه   ويتطلب تعديالت قد تتجاوز  ،اكل وأطر أخرىالعمل ليشمل هي

 .ليكون هذا التدخل متعدد األبعاد

 

 *** 
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  ثانيالقسم ال 

 دليل التدريبي حول  الجزء التطبيقي لل

تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية    "

 "   في إطار األنماط الجديدة للعمل
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 كيفية إستخدام الدليل 

معطيات فنية عامة حول تقنيات التدريب والتواصل كما يعــرض   الدليل    من  الثانيالقسم  يقدم   

مفتشــي  لفائــدة تنظــيم دورة تدريبيــة لنمــوذج جلســات تدريبيــة وزيــارات ميدانيــة تتعلــق ب ام مقترحــ 

 .ية العمل والسالمة والصحة المهن

يشـــترط إمـــتالك معـــارف حـــول موضـــوعات الـــدليل جميعهـــا ودور أجهـــزة فبالنســـبة للمـــدرب أمــا 

نظــر القســم األول ا)وكذلك المادة النظريــة    ،عام  الدليل على سياف  ييحتو  التفتيش وصالحياتها.

صياغة المادة التدريبية وفق طــرف   يسيعتمد عليها المدرب، ويمكن التصرف ف  يالتمن الدليل(  

ــا. ــدريب المعمــول به ــذ الت ذكر أن  تنفي ــُ ــن ي ــة، ويمك ــدليل مــادة مرن ــة المقدمــة بال المــادة التدريبي

 اإلضافة لها حسب رلية المدرب.

 األساسية   المتطلبات   -1

، ينبغي   لكي يتمكن مفتشو العمل والصحة والسالمة المهنية من متابعة التدريب بشكل ُمرض 

 أن يمتلكوا بعض المعرفة األساسية حول:  

 ظروف العمل المتغيرة والتقنيات المستجدة.  من  تضمن تأنماط العمل الجديدة بما   -

جا - إلى  التقليدي  بالتفتيش  القيام  على إجادة  الجديدة  األنماط  أثر  استكشاف  نب 

 احتياجات الصحة والسالمة المهنية وتأمين بيئة العمل.

  –أن يتقن مفتشو العمل االستعانة ببعض أدوات وأجهزة رصد وقياس بيئة العمل   -

ا العمل  ظروف  مختلف  والمستجدة  في  مع    –لتقليدية  النتائج  بمقارنة  القيام  مع 

  –حدود التعرض المهني المذكورة في التشريع الوطني، مع تقصي أسباب الحيود  

 إن وجدت. 

توجيه  في  والرغبة  التفتيش  مهام  إجادة  على  والحرص  بالمهنية  المفتشين  تمسك  إن 

إلى ضرورة تطوير وتحسين المسؤولين عن األنشطة االقتصادية محل المراجعة والتفتيش  

 .بيئة عمل كافة العاملين، كلها عناصر توفر مناخام مهيئام لنجاح التفتيش
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 تقنيات التدريب والتواصل  معطيات فنية عامة تهم  -2

على كل ما يتصل بمهام التدريب بما يتضمن المــادة التدريبيــة وأســاليب هذا القسم  حتوي  ي

المتدربين، كما يشمل تفصــيالم حقــوف المتــدربين   مما يضاعف من مهارات ومعرفة   ،التدريب

  وواجباتهم.

جلسات التدريب باإلضــافة إلــى التمرينــات التطبيقيــة   تخطيطدليل المدرب على    أيضام   يحتوي

الالزم االستعانة بها أثناء التدريب وأمثلة كثيــرة علــى األســئلة التــي مــن المقــرر أن يتضــمنها 

 يتضمن نموذجام لدليل المدرب. 1التقييمين البدئي والنهائي. ملحق 

عداد وتنفيــذ دورة تدريبيــة تجهيز وإالمدرب  الكيفية التي يستطيع من خاللها    نقترح فيما يلي

في واحد من مجاالت العمل المطلوبة ولكافة مستويات وأنواع التدريب. ويركز بشكل خاص 

هلهم للقيــام بمــا يــؤ مفتشــي العمــلداريــة المتعلقــة بتــدريب علــى الترتيبــات الفنيــة واإل

  .بمهامهم المختلفة 

  .عملية التدريبالدليل عدد من النقاط الهامة التي تساعد على إنجاح  يويغط

 البيئة المحيطة بالمتدربين   -3

   ن يكون التدريب مناسبا وله عالقة بالمــادة والمشــاركين، كمــا يجــب أيضــا تــوافر جــو أيجب

مــدرب مســئول ال  ر أنمن الدراسة يسودم األلفة مما يحــدد مــدى فاعليــة التــدريب. وباعتبــا

 المتدربين ولتحقيق ذلك يجب إتباع اآلتي:تعليمي بين  -تدريبي مناسب خلق جو  فعليه 

 حيث أنهم أشخاص عاملين وناضجين  -إعطاء حرية التصرف للمشاركين. 

  ن تشــارك المتــدربين ألخبــراتهم، و  يجب  أن يكون التدريب مــرتبط بطبيعــة وظــائفهم وفقــام

 ن تساعد المشاركين على بناء الثقة بالنفس في أحيان أخرى.أفي بعض األحيان و

 تشرح الهدف من التدريب. ومن المــأمول أن يقــرأ المشــاركين هــذا الهــدف بتركيــز   يجب أن

وتمعن، وأن يبدوا انطباعاتهم نحوم وذلك لكي يثبت عند كل منهم وبالتالي يســتطيعون 

 استخالص المواد والخبرات التي تحققه لهم.

 .البدء في خلق جو من المشاركة أثناء اإلعداد التفصيلي للتدريب 

  اســتخدام الدعابــة والفكاهــة وبعــض األلعــاب لخلــق أو تعزيــز هــذا الجــو، ولكــن يجــب أن ال

 .تسخر من أحد
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   بعد انتهاء التدريب سيقوم المشاركين بمناقشــة –استخدام وتعزيز آليات العمل الجماعي

 المواضيع التي تم التدريب عليها.

 .تعامل مع جميع المشاركين باحترام 

  يجابية أوال.ظهر النقاط اإلأسلبي. استخدم النقد البناء وو أبشكل شخصي  تنتقدال 

هناك طريقة أخرى لتعزيز جو التدريب من خــالل نشــر الــوعي واســتخدام المرونــة فــي تنظــيم 

نــه ال تمكنــك مــن المشــاركة أو أعملية جلوس  الحاضرين. تجنب طريقــة جلســة المســرح حيــث 

ن هنــاك الكثيــر مــن المشــاركين الــذين نــه لــن يكــوأ  ىالسيطرة على المشــاركين. باإلضــافة إلــ 

يفضـــلون هـــذم الطريقـــة فـــي الجلـــوس. علـــى الجانـــب اآلخـــر يجـــب أن تتأكـــد مـــن أن جميـــع 

المشاركين يستطيعون سماعك ورليتك. هنــاك أشــياء بســيطة قــد تلفــت االنتبــام عنــك، لــذا 

 عليك التأكد من درجة الحرارة والرطوبة والضوضاء ومحاولة ضبطهم إن أمكن.

 تدريب وتقنيات ال أساليب    -4

( الشائع استخدامهما في  Power pointإلى جانب أسلوبي المحاضرة والعرض اإليضاحي )

المجموعات،  تدريب  يتم استخدامها في  التي  األساليب  التدريب، هناك عدد من  تطبيقات 

 ينبغي تفصيلها على النحو التالي: 

 األدوار، العصف الذهني أ. أساليب المشاركة: المناقشة، دراسة الحالة، لعب 

اقشات1  . المنـــ

هو أسلوب تدريبي يتم فيه طرح موضوع ما من قبل المدرب، وتتم مناقشته بشكل  

 تشاركي مع المشاركين والوصول إلى استنتاجات ومقترحات تغني هذا الموضوع. 

 ستخدام نوعين من األسئلة: إعند إجراء المناقشات يتم 

المفتوحة:   األسئاألسئلة  العفوية وهي  تشجيع  في  استخدامها  يمكن  التي  لة 

والتلقائية، وهي تسمح للمتدربين باستخدام لغتهم وتعبيراتهم الخاصة، عند االستجابة 

والتشجيع  واالهتمام  النقاأ  استمرار  في  ناجحام  أسلوبام  هذا  يعتبر  وبذلك  لألسئلة، 

 على المشاركة. 
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اأ وتركيزم في نقاط محددة، حيث وهي األكثر جدوى في قيادة النقاألسئلة المغلقة:  

أنها تتطلب إجابات محددة ألسئلة محددة وهي بالتالي تذكر المتدربين بالنقاط الرئيسة  

 في المناقشة.  

 تلميحات عند استخدام المناقشات:  

   وكلما زاد العدد    20المناقشات غير ذات جدوى في المجموعات التي تفوف . مشاركام

إلدارة   المدرب  من  أكبر  وقدرات  مهارات  األمر  تطلب  كلما  المجموعة  هذم  داخل 

 المناقشة. 

  .في حالة زيادة العدد عن هذا القدر يفضل تقسيم المتدربين إلى مجموعات صغيرة 

 واضح توجيهات  إعطاء  بد من  المهمة  ال  تحدد  النقاأ  المشاركة في  للمجموعات  ة 

 المطلوب منهم القيام بها. 

  للتأكد من الموقف  المدرب متابعة  المناقشة يجب على  المجموعة في  تبدأ  عندما 

 وضوح الرلية لدى المتدربين حول المهمة الموكلة إليهم.  

  عملية بتعزيز  المدرب  يقوم  أن  يجب  المجموعات  نتائج  ومناقشة  عرض  التعلم    بعد 

 باستعراض وتلخيص النتائج وإعطاء مالحظات نهائية. 

الرسمية:   غير  تسمح المناقشات  رسمية  غير  مناقشات  عقد  المفيد  من  يكون  أحيانام 

التي  األمور  بعض  في  والنصح  المساعدة  طلب  في  آرائهم  عن  بالتعبير  للمتدربين 

الرسمية في كونها ليست متض المناقشات  أجندة تهمهم. وهذم تختلف عن  منة في 

 التدريب وال تتطلب أي نوع من التحضير المسبق. 

 القيمة الحقيقية للمناقشات غير الرسمية هي أنها: 

 ر تغذية راجعة فتوfeedback  .مفيدة حول رلى وأحاسيس المتدربين 

   .ُتمّكن من متابعة التقدم الذي يتحقق 

  .تشجع المتدربين على المشاركة 
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 مميزات المناقشات:  

 جع المتدربين على تطوير مهارات االتصال. تش 

   .ُتَمكِّن من التوضيح والسؤال حول االفتراضات 

  توفر تغذية راجعة feedback   .فورية وتولد نوع من التعاون 

   .ُتَمكِّن من تبادل اآلراء والخبرات 

   .يمكن أن تكون مفيدة في إكمال أو تلخيص أنشطة تدريبية أخرى 

 محددات المناقشات:  

  .قد تستهلك الكثير من الوقت 

  .النجاح يعتمد على التفاعل بين أعضاء المجموعة 

  .)قد يسيطر عليها بعض الذين يجيدون النقاأ )الجدال 

 متالك المدرب مستو عال  من المهارات في إدارة الوقت وتوجيه النقاأ.  إ 

 . دراسة الحالة/ الحالة الدراسية 2 

اختبارام تفصيليام لوضع محدد، هذا الوضع قد يكون حقيقيام أو افتراضيام  دراسة الحالة تتضمن  

للبرنامج  العام  باإلطار  مباشر  بشكل  ويرتبط  ليتضح  بعناية  اختيارم  يتم  بالضرورة  لكن 

واالستنتاج   والتحليل  التفكير  في  مهاراتهم  المتدربون  ينمي  الحالة  دراسة  في  التدريبي. 

والتطبيق  النظرية  المبادئ  أنه حول  في  الحالة  دراسة  أسلوب  في  القوة  نقاط  وتتمثل  ية. 

خالل   من  محدودة.  لحاالت  العميق  التحليل  مع  المشكالت  لحل  العملية  المناهج  بين  يمزج 

إدخال الواقعية إلى قاعة التدريب، فإنه من األفضل استخدام دراسة الحالة كتكملة ألساليب  

ف  أكثر  المحاضرة  تكون  بينما  األخرى،  األساسية التدريب  المعلومات  توصيل  في  اعلية 

حول  المعارف  تلك  لتطبيق  استخدامها  عند  األفضل  تكون  الحالة  دراسة  فإن  ما،  لموضوع 

 الموضوع. 
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 مميزات دراسة الحالة: 

   .تحسن مهارات حل المشكالت وتطبيق المفاهيم واألساليب 

  .ُتضفي لمسة من الواقعية على المناقشات النظرية 

 ى المتدرب. نشاط يركز عل 

  .ُتَمكِّن من التفاعل والتعلم الجماعي 

  .ُتَمكِّن من البناء التحليلي 

 محددات دراسة الحالة: 

  .قد تستهلك الكثير من الوقت 

   .صعوبات االختيار مع المواد الجاهزة المتاحة 

   .إعداد حاالت دراسية جديدة يحتاج إلى وقت 

 ند اعتمادها على تصور افتراضي.  خطورة التعامل معها كلعبة أو تمرين خاصةم ع 

  .توقع أن تكون هناك إجابة صحيحة أو خطأ 

   .تحد من إمكانية التعميم 

 . لعب األدوار3

لعــب األدوار هــو أســلوب تــدريبي يقــوم المتــدربون بــأداء وضــع افتراضــي أو حقيقــي أمــام 

ويتم إعطاء المتدربين الخلفية الضرورية وبعض األفكار حول كيفية تنظــيم أدوارهــم   ،الحضور

ولكن ليس هناك حوارام أو نصام محددام بل يتم توليد ذلك أثناء لعب األدوار. بعد نهاية العــرض 

يقوم المشــاهدون والمشــاركون معــام بمناقشــة األمــر لموضــوع لعــب األدوار. معظــم النــاس 

لعب األدوار من موقع سلبي )مشاهدة العروض علــى التلفزيــون( ومــن   معتادين على فكرة

ثم فإن مشاركتهم في لعب األدوار خالل التــدريب يســتقرئ اهتمامــاتهم، ويحــث مشــاركتهم 

الوجدانية وكذلك يطور تلقائيتهم ومهاراتهم لحل المشــكالت، وبوجــه خــاص يمكــن اســتخدام 

 لعب األدوار في: 
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 .تغيير وتطوير االتجاهات   

  .تطوير مهارات التفاوض 

  .استكشاف العالقات اإلنسانية الضعيفة 

  .إظهار الجوانب االجتماعية والسياسية لألوضاع 

   .تعزيز التعلم من خالل العمل وارتكاب األخطاء 

 خطوات عملية لعب األدوار:  

   .تحديد المشكلة وتهيئة الوضع 

   .تحديد األدوار التي يتم القيام بها 

   .تحديد مواصفات وطبيعة كل دور 

  .إعطاء خلفية للمشاركين حول الموضوع 

   .أداء المشهد، المناقشة والتحليل 

 مميزات لعب األدوار:  

   التدريب نظام  في  الفراغات  ملء  على  يساعد  درامي  بشكل  الموضوعات  عرض 

 التقليدي.  

 وضاع المحددة. يزيد من عالقة التدريب باأل 

  .يبني التلقائية ومهارات حل المشكالت 

  .يشجع على المشاركة 

  .مفيد في التعامل مع االتجاهات والسلوك 

  .يمكن أن يساعد في بناء مهارات االتصال الشخصي وبناء الثقة بالنفس 

   .التعلم من خالل العمل 
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 محددات لعب األدوار:  

  .النجاح يعتمد على قدرات األفراد وديناميكية المجموعة 

   .قد يحتاج للكثير من الموارد 

   المواقع في  )خاصة  األدوار  لعب  في  وجادين  حريصين  المشاركين  كل  ليس 

 القيادية(.  

   .قد ينجرف المشاركون إلى اتجاهات أخرى بعيدة عن الهدف التدريبي 

  .غير مناسب للمجموعات الكبيرة 

 األشخاص الحّساسين.   قد يؤذي    

 العصـف الذهني . 4

تقديم  يتم  حيث  االبتكار  على  والتشجيع  األفكار  توليد  في  بكثرة  يستخدم  األسلوب  هذا 

موضوع أو مشكلة للمتدربين ويطلب منهم حلها، ويتم تشجيعهم على طرح أفكارهم بكل  

تشجيع   الذهني هو  للعصف  األساسي  المبدأ  مناسبة.  حلول  أو  أفكار  إلى  للوصول  حرية 

لتقييم والحكم على األفكار ال يتم إال بعد الحصول على قدر  تقديم أفكار جديدة لذلك فإن ا

 جيد منها لذلك ال بد من تسجيل كل األفكار المقدمة وإعدادها للنقاأ فيما بعد. 

 والمبدأ الثاني هو تشجيع الكل على المشاركة دون تحديد أو تمييز. 

 مميزات العصف الذهني: 

  .مستوى عالي من المشاركة 

 مناقشة.  ليس فيه تقييم أو 

   .جو ابتكاري 

  .تعاوني 
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 محددات العصف الذهني: 

  .يناسب المجموعات متوسطة الحجم 

   .يتطلب مهارات عالية من المدرب 

  .قد ال يكون من السهولة قياس التقدم والنتائج 

  .النجاح يعتمد على فاعلية المجموعات 

  . مجموعة المناقشة:5 

هذا األسلوب تم تحويرم من أسلوب العصف الذهني وهو يهدف إلى توليد نقاشات تقود 

إلى أفكار جديدة وحلول على أساس نقاشات مجموعات صغيرة. مجموعات المناقشة تضم  

 ( العادة  أو  6  -5في  محدد  موضوع  حول  أفكار  إنتاج  المجموعة  من  يطلب  وقد  أشخاص   )

 نتائج عملها على اآلخرين.  مفتوح باختيار شخص منها ليقوم بعرض

 مميزات مجموعات المناقشة:  

  .مستوى عالي من المشاركة 

   .نقاأ مركز على األهداف واألفكار 

   .ابتكاري 

   .يعطي األفراد فرصة لقول أشياء دون مواجهة كل المجموعة 

 محددات المناقشة: 

  .مناسب فقط للمجموعات الصغيرة 

  .قد ال يكون التفاعل جيدام داخل المجموعة 

   .يحتاج إلى مهارات عالية من المدرب 

 : جتماعية . الدراما اإل6 

الدراما االجتماعية هي أحد األساليب ذات األهمية الكبيرة في التدريب في مجال االتجاهات  

الستخدام والسلوك، إال أن هذا األسلوب يحتاج إلى الكثير من العمل واإلعداد المسبق، و 

 هذا األسلوب يتطلب األمر القيام باآلتي: 
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  .تحديد الهدف 

   إضافة مع  المستهدفين  مع  يتالءم  والذي  الهدف  لتحقيق  المناسب  النص  إعداد 

 بعض اللمسات الفنية الالزمة. 

  ومالءمة الفكرة  وضوح  من  والتأكد  األداء  إلتقان  )بروفات(  تجريبية  عروض  إجراء 

 المعالجة.  

 ألفضل توزيع قائمة ضبط للمشاهدة. قد يكون من ا 

   .إجراء العرض الدرامي بحيث يركز المتدربون على الجوانب المطلوبة 

  .المناقشة بعد نهاية العرض 

 مميزات الدراما االجتماعية: 

   .عرض حي مباشر أمام المتدربين 

  .التشويق واإلثارة 

  .إمكانية تقديم معالجة لالتجاهات والسلوك 

 يناسب كل الفئات  . 

 محددات الدراما االجتماعية: 

   .تحتاج إلى إعداد جيد 

   .يتطلب مهارات خاصة في التمثيل 

  .  قد يتم التعامل معها كنشاط ترفيهي أكثر منها نشاطام تدريبيام

 . األلعاب والتمارين: 7

كل  عن  تختلف  أنها  حيث  التدريب  في  الخاصة  السمات  ذات  األساليب  من  واحدة  األلعاب 

داع فكرة من  باألساليب األخرى من حيث أنها ال تتطلب الكثير من الموارد، إضافة إلى خلق أو إ

 خالل اللعبة، إال أنها تتطلب بعض العناصر الهامة والتي يجب مراعاتها: 

 تستخدم األلعاب فقط للمرح وملء الفراغات.  اليجب أ  •

   لزيادة المصداقية، يحتاج المدرب لإلعداد الجيد من حيث:
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 التوجيهات والتعليمات المطلوبة.   •

 ما هي المشكالت التي يحتمل حدوثها.  •

 ما هو مقدار الزمن المطلوب.  •

 اإلعداد أللعاب وتمارين جديدة يجب أن يؤخذ من:   •

 التجربة المباشرة.   -

 اإلطالع.   -

 المالحظة أثناء التدريب.   -

 وضوح إطار اللعبة أو التمرين: 

  .أهداف اللعبة أو التمرين 

 طوات اإلجرائية. الخ 

   .األدوار 

   التأكيد على أنه بالرغم من أن اللعبة ال تمثل وضعام حقيقيام إال أنها تساعد المشاركين

 في التركيز على مواضيع حقيقية.  

   .إعطاء قدر كاف  من الوقت بعد اللعبة لمناقشة النتائج 

 مميزات األلعاب والتمارين: 

  .المناقشة تساعد على خلق الواقعية واالهتمام من قبل المتدربين 

  .سهولة توصيل المفهوم أو المهارة من خالل اللعبة 

   .قوة االسترجاع والتذكر 

   .أسلوب تدريبي ترفيهي غير ممل 

  .تصلح للتعامل مع االتجاهات 
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 محددات األلعاب والتمارين: 

  .  تستهلك الكثير من الوقت وتطويرها قد يكون مكلفام

  .َتَحكُّم أقل من قبل المدرب على العملية 

   .عامل المنافسة قد يقلل من التركيز على الهدف التدريبي 

  .يمكن التعامل معها على أنها ألعاب فقط 

   اللبس والبسيطة قد تكون مضجرة وغير إلى  المعقدة قد تؤدي  األلعاب والتمارين 

 فيدة. م

 . القصة غير الكاملة 8 

نقوم بسرد قصة غير مكتملة ونترك المتدربين يتصورون الحل، وهي من األساليب المحببة في  

التدريب، وترسخ المفاهيم واألفكار بشكل قوي في أذهان المتدرب وتقوي ملكة االبتكار والخيال  

 لمغزى الحقيقي منها.لبس وعدم فهم ل حدوجيدام وإال   دام ا لديه، إال أنها تتطلب إعد

 مميزات القصة غير الكاملة: 

   .استنتاج الحلول من قبل المتدرب 

   .اكتشاف القدرات 

   .توضيح تعدد األفكار 

   .الحصول على العديد من البدائل 

 الشروط الواجب توفرها في أسلوب القصة غير الكاملة: 

  .أن تكون قصيرة وتحمل فكرة واحدة 

  .أن تكون هادفة وواضحة 

  .أن تكون نابعة من البيئة المحلية وواقعية 

  .أن تراعي تقاليد وثقافات المجتمع المحلي 

  .أن تناسب قطاع كبير من الفئات المستهدفة 

  .أن تحتوي على عنصر التشويق واإلثارة 
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ارات الميدانية    + المشروعات التكليفاتاألنشطة خارج قاعة التدريب:   + الزي

 . التكليفات: 1

لتحقيق   التكليفات  وتستخدم  التدريب  قاعة  خارج  األنشطة  من  شيوعام  األكثر  النموذج  هي 

 اآلتي: 

 تعزيز التعلم الفردي.   •

 إلثراء وتمديد التعلم إلى خارج إطار قاعة التدريب.   •

   .التمارين -الكتابة  -الية: القراءةوقد تأخذ التكليفات أيام من األشكال الت

 مميزات التكليفات:  

 تحسين األداء المهارة لدى المتدرب.   •

 تعزيز التعلم الفردي.   •

 تتيح زمنام إضافيام للتدريب.  •

 ال تتطلب الكثير من التحضير من قبل المدرب.   •

 يمكن أن تعمل كتعزيز معنوي.  •

 . المشروع: 2

الفوائد   كل  المشروع  للمتدرب  يضم  بتوفير فرصة  وذلك  التكليفات  تحققها  التي  الصغيرة 

 تدريبي بطول البرنامج التدريبي.   دلبذل مجهو

 هناك أربع مجموعات رئيسة من المشروعات: 

 المشروعات البحثية.   •

 مشروعات استعراض المعارف والوثائق.  •

 بحوو المعلومات.  •

 تصميم المشروعات.  •
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 مميزات المشروعات: 

 التركيز على أداء العمل بواسطة المتدرب.  •

 يطور إحساس المتدرب بالمسئولية، التخطيط والمبادرة.   •

 األفضل في احتواء عملية التعلم الذاتي.   •

 يوسع مدى التدريب ليشمل مجاالت اهتمام المتدرب وخبراته.  •

 ُيمكِّن من الدراسة التفصيلية للموضوعات والمشاكل.  •

 مِكن أن ينتج عنه حاالت دراسية ناجحة. يُ  •

ارات الميدانية: 3   . الزي

تدربوا عليها في   التي  تجربة بعض األشياء  أو  رلية  المتدربين من  الميدانية تمّكن  الزيارات 

الدورات التدريبية، لتحقيق الفاعلية والنجاح فإن الزيارات الميدانية التي نرغب في تضمينها  

 في البرنامج التدريبي يجب أن يكون هدفها واضحام ومحددام وهذا يتطلب اآلتي: 

 اف وإبالغها للمشاركين بشكل مسبق. توضيح األهد •

 وضع خطة للزيارة بشكل فاعل.   •

 توفير قدر مناسب من الفرص للمناقشة والحوار أثناء وبعد الزيارة.   •

في الكثير من األحيان تتحول الزيارات إلى أحداو اجتماعية وال تحقق الفائدة المطلوبة منها  

 لين: كنشاط تدريبي. والزيارات الميدانية تأخذ أحد شك

 الزيارات:  

طبيعتها   من  الرغم  وعلى  للمشاهدة،  الفرصة  المتدربين  إعطاء  منها  األساسي  الغرض 

وتأخذ  الحقيقية،  بيئتها  وفي  الطبيعة  على  األنشطة  رلية  على  تساعد  فإنها  السلبية، 

 الزيارات األشكال التالية: 

 مجموعات مناقشة(.   -االجتماعات )اجتماعات في المناطق ❖

 المعارض.   ❖

 مواقع تنفيذ المشروع.   ❖
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 الجوالت الدراسية: 

وذلــك بــأن تتضــمن القيــام بــبعض   ،يمكن تحويل الزيارات الميدانية إلى خبرة تعليمية نشــطة 

المهام وليست المالحظة فقط. فقد يكون من المفيد إجراء تطبيق عملــي ألســاليب المســح 

عند تنفيذ دورة تدريبية في أساليب البحث. وفي كال النوعين من الزيــارات الميدانيــة يتطلــب 

 جيدام من المدرب للزيارة من حيث:  دام ااألمر إعد

 ب للزيارة.  اختيار الموقع المناس ❖

 توفير مواد تحتوي معلومات أولية عن الموقع المزمع زيارته.  ❖

 توفير مواد تحتوي توجيهات خاصة بالزيارة.   ❖

 دارية الالزمة. التجهيزات اإل  ❖

 من األفضل مناقشة التفاصيل مع المتدربين قبل تنفيذ الزيارة.  ❖

 أن يعقب الزيارة مباشرة مناقشة حول نتائجها.   ❖

 مميزات الزيارات:  

❖   .  المشاهدة والممارسة أكثر إقناعام ومعدل التذكر يكون عاليام

 ثقة أكبر في ربط النظرية بالتطبيق.   ❖

 التوسع في عملية التعلم إلى خارج قاعة التدريب.   ❖

 محددات الزيارات:  

 مبدأ الترفيه قد يسيطر على المتدربين ويفقد الزيارة قيمتها التدريبية.  ❖

 كون معوقام خاصام في الدورات القصيرة. الزمن قد ي ❖

 اإلعداد المسبق يتطلب الكثير من الجهد.  ❖

 وسائل التدريب ومهارات االتصال 

إلقاء محاضرة(   وسائل التدريب )ال تقم ب

رامج والدورات التدريبيــة بن هذم الإطالما أنك لن تحاضر فلن تكون مخطئا في كافة األحوال.  

تهدف إلى تحسين األداء الــوظيفي وإتاحــة الفرصــة للمشــاركين لتحقيــق ذلــك، وهــي ليســت 
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مرحلة من مراحل التعليم النظري. لــذا عليــك أن تســاعد المشــاركين علــى التفكيــر والمناقشــة 

ة مــن والتنفيــذ أثنــاء التــدريب. يجــب أوال أن تكــون وســائل التــدريب مالئمــة لألهــداف المرجــو

ن تحــاول ذلــك.  بعــض أالتعليم، فال يمكنك تعلم السباحة من خالل القراءة عنها ولكــن يجــب  

عليــه اختيــارك لوســائل   ىن يبنــ أالمواد يجب القراءة عنها إلدراكها، لذلك فان أهم معيار يجب  

ن التغييــر إالجانــب اآلخــر فــ  ىوعلــ  ،التدريب، هو أي من هذم الوســائل ســيعزز أهــداف التعلــيم

الكثير. يوضح وصف المنهج النماذج المتعددة لوسائل التدريب التي يجب استخدامها.   يعني

ــة بوظــائف المشــاركين.  ــك القيــام باســتخدام وطــرح األمثلــة ذات العالق ــة، علي وفــي النهاي

، تتمثل وسائل )معينات( التدريب المعتاد استخدامها في اآلتي:     عمومام

 والصور الفوتوغرافية، والملصقات وغيرها.  الكتب، والمذكرات،  المطبوعة ومنها: -

 الطباشيرية، البيضاء، الورقية، الوبرية، الالصقة وغيرها.  السبورات ومنها: -

ومنها:  المعينات - الفيديو،   المعروضة  وشرائط  الفيلمية،  واألشرطة  الشرائح 

 ( وغيرها.  PowerPointوالشفافيات وأجهزة الكمبيوتر مع جهاز عرض المعلومات )

مجموعات ويمك أو  مجموعة  خالل  العرض  خالل:  من  )المعينات(  الوسائل  تلك  استخدام  ن 

حاالت   أو  حالة  ودراسة  الذهن،  وعصف  اإلشراف،  تحت  عملية  أو  معملية  تطبيقات  عمل، 

 تطبيقية، وتمثيل أدوار أو محاكاة، وتطبيق عملي في مواقع العمل، والتدريب بالعمل. 

 مهارات االتصال 

نقل رسالة من شخص )المرسل( إلى شخص آخر )المستقبل( بحيث يتم    يعرف االتصال بأنه 

فهمهما بشكل صحيح من قبل المستقبل. وبناءم على تعريف االتصال فإنه يمكننا أن ُنعرف 

شخص/   إلى  )المدرب(  شخص  من  تدريبية  مهارة  أو  تدريبي  محتوى  نقل  بأنه  التدريب 

كتساب المهارة بشكل صحيح من قبل  أشخاص آخرين )متدربين( بحيث يتم فهم محتوى أو ا

 المتدربين.  

وقناة   والرسالة  والمستقبل  والمرسل  )الهدف،  االتصال  دائرة  مكونات  إلى  وبالرجوع 

الراجعة واالستجابة وبيئة االتصال( وربطها بالتدريب يمكن الوصول إلى  االتصال والتغذية 

 اآلتي: 

: من الضروري أن يكون الهدف من االتصال في التدريب معروفام قبل البــدء فيــه، الهدف  -1

، وُمصــاغام بأســلوب واضــح، ويتناســب  وبشكل عام فإن هدف التدريب يجــب أن يكــون: محــددام
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مــع قــدرات المــدرب، ويتناســب مــع احتياجــات المتــدرب، ويمكــن تحقيقــه فــي اإلطــار العــام 

 للتدريب. 

و الــذي يقــوم بنقــل الرســالة )المحتــوى التــدريبي( مــن خــالل قنــاة )المــدرب(: هــ  الُمرســل -2

اتصال )أساليب التدريب( إلــى المتلقــين )المتــدربين(. ويعتبــر المــدرب محــور عمليــة االتصــال 

 التدريبي.

يجب أن يتم إعدادها ومراجعتهــا مســبقام قبــل عرضــها علــى   )المحتوى التدريبي(:الرسالة    -3

المتدربين، ويجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيــق بواســطة المتــدرب؛ ولــذلك يجــب 

مراعــاة اختيــار المعينــات التدريبيــة وأســاليب التــدريب المناســبة لتوصــيل المحتــوى أو المهــارة 

 للمتدربين بصورة بسيطة وسهلة.

اة االتصا  -4 )أسلوب التدريب(: عبارة عن األداة/ المعينات التدريبية أو أساليب التدريب   ل قن

التي تّم استخدامها من قبل المدرب في توصيل المحتــوى التــدريبي أو المهــارة للمتــدربين، 

ويجب على المدرب أن يراعي الفروف الفردية بين المتدربين وذلك عند اختيارم قناة االتصــال/ 

 المعينات التدريبية في توصيل المحتوى التدريبي أو المهارة المحددة.أساليب التدريب/ و

)المتدربين(: هم األفراد الذين يتلقون المحتوى التدريبي أو المهــارة أو االتجــام   المتلقين  -5

المحدد والذين ُيتوقع منهم استيعاب ذلك وإظهار ما يدّل على الفهــم )التغذيــة الراجحــة( ثــّم 

 يب عليه.تطبيق ما يتم التدر

ة الراج  -6 ــ ــالتغذي ــدرب(ةع ــه تلقــى  ،: وهــي مــا يصــدر عــن المتلقــي )المت ــد بأن ــذي يفي وال

.  المحتوى التدريبي واستوعبه تمامام

: هي ما سيقوم المتدرب بأدائه من مهام/ مهارات/ أعمال/ اتجاهات نتيجة لمــا االستجابة  -7

 اكتسبه من خالل التدريب.

وهــي كــل المــؤثرات المحيطــة بالمكــان واألفــراد المــرتبطين   بيئة االتصال )بيئــة التــدريب(:  -8

ــة الجـــو، الخـــدمات، والتســـهيالت  ــزة والمعـــدات، حالـ ــة، األجهـ بالتـــدريب مـــن تجهيـــزات القاعـ

 المتوفرة... إلخ.
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 المنهج  ىمحتو

يعد تطوير البرنامج وخطط الدروس ضمن مسئولياتك، ولكن هناك بعض العناصر الضرورية  

 ن تتبع، وهي على النحو التالي:  يجب أ ىداخل المحتو 

اح الرسمي المناهج سيكون لها افتتاح رسمي والتي ستكون   –وليس كل    –: بعض  االفتت

 من مسئولية إدارة التدريب بالمركز. 

ار أولي إ ولية ونهائية. وفي هذم الحالة، يجب أن  أ: بعض المناهج تتطلب نظام اختبارات  ختب

 دقيقة لذلك.  40 - 20ما بين يتم االختبار األولي. ويتم تخصيص 

المنهج أهداف  تعليم  عرض  إلى  للوصول  جوهريا  عامال  المنهج  أهداف  عرض  يعتبر   :

وعن ماذا يتحدو المنهج. من ضمن   ،ن يدرك المشارك لماذا يحضر التدريبأ فعال،  فيجب  

 عرض األهداف. ىاألسئلة التي يتضمنها بيان التقييم هو تقييمه لمستو

المشاركين المشاركين  توقعات  على  األهداف،  لعرض  االستماع  عند  يعرضوا أ:  ن 

بأسلوبهم وبإيجاز ما يتوقعونه من هذا المنهج. يمكنك كتابة بعض النقاط األساسية على 

 قية أثناء تحدثهم. السبورة الور 

المشاركين بالمشاركين  تعريف  العام  التعريف  ولكن  بعضهم،  المشاركين  يعرف  عادة   :

 )االسم والمسئوليات( سيكون مفيد لك كمدرب.

نفسك عندما  تعريف  أكثر  المشاركين  سينتبه  إليك؟  االستماع  الناس  على  يجب  لماذا   :

 يتحدثون عنه.   مالعملية ع المدرب المؤهالت المناسبة والخبرة ا ىيلمسون أن لد

امج : يساعد عرض البرنامج كذلك على التعليم، حيث أنها تعد فرصة جيدة لعرض عرض البرن

التذكر من   المرة األولى. وبتلك الوسيلة تزيد قدرة المشاركين على  النقاط األساسية في 

الميدا والزيارات  الراحة  أوقات  على  المشاركين  يتعرف  ان  يجب  التكرار.  المخطط خالل  نية 

 لها... الخ للتأكيد على المشاركة الكلية.

امج التدريب وفقام  اركين  تعديل برن : يمكــن للمشــاركين الحكــم إذا مــا كــان لتوقعات المشـ

على الهــدف وســماع اقتراحــاتهم عــن   هذا المنهج سيوافق توقعاتهم، وذلك بعد عرضها بناءم 

تغيير المسموح به ولكن عليك التكيــف البرنامج. ومن الطبيعي، أن يكون هناك حدود لحجم ال
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خــذ الموافقــة عليــه مــن قبــل إدارة أمــع متطلبــات المشــاركين. ويجــب كتابــة الجــدول المعــدل و

 التدريب.

: يجــب أال يتعــدى يــوم التــدريب ســتة ســاعات غيــر شــاملة ألوقــات الراحــة. ال تنفيــذ التــدريب

للراحــة أهميــة كبيــرة فــي   ن تلغى أوقات الراحــة حتــى لــو أن الوقــت قــد فاتــك حيــث أنأيجب  

ن يــتم تنظــيم أوقــات الراحــة بحيــث تكــون فــي أوقــات الصــالة أتحقيــق الــتعلم الفعــال. يجــب 

لمراعاة المشاركين الراغبين في استغالل وقت الراحة لتأدية الصــالة. عليــك بــاللجوء للراحــات 

خدم المشــاركين. ال تســت  ىالفهــم والنشــاط لــدى  القصيرة في حالة شعورك بانخفاض مستو

 وعملية المشاركة.  المتدربينالميكروفونات ومكبرات الصوت حيث أنها تمنع السيطرة على 

فــي أغلــب األحيــان، قــد تواجــه بعــض نســب الغيــاب أو التــأخير وكــذلك األحاديــث الجانبيــة 

واستخدام التليفونات المحمولة. عليك بإتباع النقاط اإلرشادية التاليــة لمعرفــة كيفيــة التغلــب 

 على ذلك:

 :عليك بملء كشف الحضور وتقديمه إلدارة التدريب والذي سيكون مســئوالم   الغياب

 عن اتخاذ اإلجراء المناسب.

 :ة ات المحمولــ عليــك بطلــب غلــق التليفونــات المحمولــة أثنــاء التــدريب أو  التليفونــ

حالة   يإعطائها للمساعد خارج قاعة التدريب للرد على المكالمات والرجوع للمشارك ف

 المكالمات الهامة.

 :أخير به. تواجد بقاعــة التــدريب قبــل وقــت بــدء التــدريب وخصــص   ىكن مثاال يحتذ  الت

لمحادثــة ومــلء كشــف الحضــور ثــم ابــدأ العشــر دقــائق األولــى مــن جــدول التــدريب ل

بالشرح بعد ذلك. ال تقــم بــالتعليق علــى المشــاركين الــذين وصــلوا بعــد بــدء التــدريب 

 ولكن اكتب وقت وصولهم بالتحديد على كشف الحضور.

 :اطلب من المتحدثين أن يشاركوا باقي المتدربين. األحاديث الجانبية 

بــرام اتفــاف يوافــق إن أفضــل وســيلة هــي إفــ  إذا شعرت بوجود مشكلة ما في النظام العام،

وبالتالي قم بتنفيذ االتفــاف. ســيكون دورك   ،حيث يحدد التصرفات المالئمة   ،المتدربونعليه  

 االتفاف )المعلق على الحائط( في حالة الخروج عليه.  ىلإن تشير أعندئذ هو 

جــوهري فــي عامــل  ألنــه قــم دائمــا بعمــل تلخــيص واطلــب مــن المشــاركين القيــام بــالتلخيص 

 التعليم الفعال.
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عند قرب االنتهاء من التدريب، يجب تقييم التدريب من خالل النماذج الخاصة   تقييم المنهج:

بذلك. إذا كان التدريب على المنهج قــد تــم مــن خــالل عــدة مــدربين، عليــك اســتخدام النمــوذج 

قــائم علــى   ن يتضمن ذلــك تقيــيمأالملحق بهذا الدليل مع كل مدرب على حدم. من األفضل  

عالقة  ىنه سيكون بالم القيمة لو أمكن أن تجعل المشاركين يركزون على مدأالمناقشة. كما  

 التدريب بالحياة العملية اليومية. 

ار النهائي )البعدي(: ن يكون االختبار النهائي )البعدي(، نسخة مماثلة لالختبار أيجب    االختب

حفيــز المشــاركين علــى االســتعانة بــالمالزم األولــي واإلجابــة عليــه خــالل نفــس المــدة. يجــب ت

االختبار " باالطالع على الكتب " وال يســمح بالتنــاقش فــي  ينه يسمح فأومذكراتهم. حيث 

 اإلجابة.

بعد تجميــع االختبــارات النهائيــة، يجــب إعــداد تلخــيص شــامل للمــنهج و اطلــب مــن   التلخيص:

يــة بوســائل التعلــيم الحديثــة، يمكــن المشاركين القيام بذلك بالتعاون معك. إذا كنت على درا

 لتدريب .اوضع خريطة لتنفيذ 

امية: يجب أن تكون الجلسة الختامية انعكاس لما تم تعلمه وكيــف ســيؤثر ذلــك   الجلسة الخت

ــدريب   ــاع عــن الت ــوظيفي. شــجع المشــاركين علــى مــلء نمــوذج االنطب علــى تحســين األداء ال

تطبيــق   الملحق بهذا الدليل. يجب أن تكون الرسالة الختامية تدور حول فكرة: "يمكــنكم جميعــام 

 لية لتنفيذم".الحياة العم ىذلك فهيا انطلقوا إل

ص:  قــم بتحديــد ســاعتين فــور االنتهــاء مــن التــدريب لتقــديم ملخــص للشــخص تقــديم ملخــ

 المسئول عن ذلك بإدارة التدريب.   

 متطلبات رسمية

بالتنفيذ وحتى  للتدريب مرورام  الرسمية منذ بدء اإلعداد  المتطلبات  االلتزام بعدد من  عليك 

 دريب، وذلك على النحو التالي: التقييم النهائي وتقديم تقرير بتمام الت

قل  أسيتضمن االتفاف معك عدد من الساعات لإلعداد. يجب أن ال تستغل نسبة    اإلعداد: 

الخاصة 25من   التفاصيل  عن  المسئول  والشخص  والمديرين  المشاركين  لمناقشة   %

 بالتدريب حتى تتمكن من تقديم تدريب عالي تم التحضير له مسبقا.

ــدريب ــواد التـ ــب أن مـ ــك : يجـ ــر ذلـ ــذكر غيـ ــم يـ ــا لـ ــة. مـ ــة العربيـ ــدريب باللغـ ــواد التـ ــون مـ تكـ

كتابـــة، عليـــك إحضـــار مـــواد التـــدريب قبـــل بـــدء الـــدورة التدريبيـــة بســـبعة أيـــام. بعـــد انتهـــاء 
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ــب  ــدورة يجــ ــدريب أالــ ــواد التــ ــع مــ ــن جميــ ــة مــ ــرى مطبوعــ ــة وأخــ ــخة اليكترونيــ ــدم نســ ن تقــ

أي مـــــن البـــــرامج:  كملحـــــق لتقريـــــرك عـــــن التـــــدريب. تقـــــدم الملفـــــات االلكترونيـــــة علـــــى 

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)   ــه ــامج بعين ــد برن ــتم تحدي ــم ي ــا ل م

ــب  ــبق. يجــ ــا ســ ــتم أمختلــــف عمــ ــة ليــ ــرائح التدريبيــ ــن الشــ ــخ مــ ــاركين نســ ن تعطــــي المشــ

 استخدامها أثناء اليوم الذي سيتم به التدريب.

ــة كشــف الحضــور ــوم مــن : يجــب أن تقــوم بمــلء كشــف الحضــور الملحــق فــي بداي ــل ي ك

التــدريب.وعادة يحتــوي كشــف الحضــور علــى اســم البرنــامج التــدريبي وتــاريخ الــدورة التدريبيــة 

 واسم الجهة التي يعمل بها المتدرب ومكان التدريب.

ن تلتــزم بوصــف المــنهج. إذا قمــت بعمــل أي تغييــرات أثنــاء ألتــزام  بوصــف المــنهج: يجــب اإل

ختالفــات كتابــة وكــذلك الحصــول علــى موافقــة مرحلــة التخطــيط، يجــب أن تشــير إلــى تلــك اال

 ختالفــات بنــاءم ن تســمح بوجــود بعــض اإلأكتابية من الشخص المفوض بــإدارة التــدريب. يجــب  

على طلب المشاركين للتعديل، ولكن عليك إخطار الشخص المفوض من إدارة التدريب بهذم 

ن أمطالــب بالتأكــد مــن    االســتعانة بــأكثر مــن مــدرب، فأنــت  ىلــ إتفــاف  االختالفات. إذا أشــار اإل

جميع المدربين قد استوعبوا وصف المنهج واألجزاء التي يجب عليه/ عليها تغطيتهــا بــالمنهج 

وكذلك المتطلبات الرسمية المسئولين عنها )كشف الحضــور... الــخ(، ففــي هــذم الحالــة تعــد 

 أنت مسئوالم مسئولية  كاملة عن إجراءات التدريب.

ي اإل ار األولــ ائي )البعــدي(:ختبـ إذا تطلــب وصــف المــنهج ذلــك، يجــب إعــداد اختبــار  والنهــ

ســؤال اختيــاري يغطــي كــل األهــداف التعليميــة فــي وصــف المــنهج  20-10يتضــمن مــا بــين 

ومجموعة المواد الرئيسية التي تمت دراستها. يجب اإلجابــة علــى ذلــك مــن المشــاركين فــي 

النهائي للمنهج. يجب طباعــة االمتحــان صمت في بداية التدريب وقبل االنتهاء من الملخص  

ــن أوراف اإل ــة عـ ــألوان مختلفـ ــى أوراف بـ ــائي علـ ــخ  النهـ ــليم النسـ ــين تسـ ــدئي. يتعـ ــان البـ متحـ

 والتحليل كجزء من تقريرك.

توزيــع والتأكــد مــن التدوين الــدروس المســتفادة وبيــان االنطبــاع عــن التــدريب: مطلــوب منــك 

فــي نهايــة كــل يــوم   دربين للــدروس المســتفادةاكتمال النسخ الملحقة والخاصة بتــدوين المتــ 

 تدريب وبيان االنطباع عن التدريب مع نهاية المنهج، وتظل هذم البيانات مع المشاركين.
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: مطلوب منك توزيع النسخ الخاصة بتقييم المتدربين والتأكد من إتمام ذلك  تقييم المدرب

المنهج. في حالة عدم تغيير    في كل مرة يتغير فيها المدرب. قم بتجميع القوائم مع نهاية 

 المدربين،  يتم ملء كشف واحد في نهاية المنهج. 

المنهج : مطلوب منك توزيع النسخ الخاصة بنماذج تقييم المنهج في نهاية المنهج، تقييم 

مع التأكد من اكتمال النسخ وتجميعها. قد يكون لديك نموذج خاص لتقييم المنهج. ولكن غير  

تقييم الخاصة. يلي جمع نسخ تقييم منهج التدريب القيام بتفريغها  مسموح بتوزيع نماذج ال 

أو   المعياري،  االنحراف   + الحسابي  بالمتوسط  أو  والنسب،  )باألعداد  المالئمة  الصيم  في 

حتى بتسجيل المالحظات والتعليقات التي أبداها المشاركون(، ثم إثبات كل ذلك ومن ثم 

ال الجزء  في  المستفادة  بالدروس  إلتمام الخروج  النهائي  بالتقرير  التدريب  بتقييم  خاص 

 التدريب. 

 تقرير عن التدريب:

   على تحتوي  )التي  بالملحقات  ورد  ما  إليجاز  التدريب  عن  تقرير  إعداد  منك  مطلوب 

كشف الحضور والمالحظات واالنطباعات وتقييم المدربين وتقييم المنهج( وتسليمه 

في   التدريب،  إدارة  من  المفوض  تتعدللشخص  ال  اكتمال    ىفترة  من  أيام  سبعة 

 التدريب. 

   للشخص وتسليمه  بالملحقات  ورد  ما  إليجاز  التدريب  عن  تقرير  إعداد  منك  مطلوب 

 سبعة أيام من اكتمال التدريب.   ىالمفوض من إدارة التدريب، في فترة ال تتعد

*** 
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والسالمة المهنية تجمع بين  لفائدة مفتشي العمل والصحة  دورة تدريبية  ل   مقترح    
    الورشات والزيارة الميدانية 

 الصحة والسالمة المهنية تدريبية خاصة بتفتيش دورة محاور مقترحة لجلسات 

طــار جلســات يقــوم المــدربون بتصــميمها إالمحــاور التــي يمكــن العمــل عليهــا فــي   فيما يلــي

 .وفقا لنماذج نقترحها

وب إعــدادهم لمهــام التفتــيش علــى أحــوال مجموعــة مــن المتــدربين المطلــ سيتم تدريب   ▪

وظروف الصحة والسالمة المهنية بمختلف المنشآت واألنشطة االقتصــادية، خصوصــام 

لقــد تــم تصــميم برنــامج التــدريب علــى شــكل تلك التي يتوفر بها أنماط العمل الجديدة. 

 عدة جلسات تدريبية نظرية وعملية تغطي موضوعات التدريب اآلتي:

  مقدمة: خلفية، مفاهيم وتعريفات :1موضوع 

  األنماط الجديدة للعمل  :2موضوع 

  الجديــدة مخاطر السالمة والصحة فــي "األنمــاط نموذج تقييم أو تحليل :3موضوع 

 للعمل"

  المهنية مخاطرال تحليلو تقييم :4موضوع 

  والسيطرة إدارة المخاطر، أساليب الضبط :5موضوع 

  التخطيط للتفتيش :6موضوع 

  ترتيبات التفتيش :7موضوع 

  التفتيش عملية أثناء  :8موضوع 

  تقرير التفتيش :9موضوع 

  ترتيبات الزيارة الميدانية  :10موضوع 

  نشاط اقتصاديزيارة ميدانية ل :11موضوع 

  إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية  :12موضوع 
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تتضمن جلسات التدريب مناقشــات عامــة وأخــرى لمجموعــات صــغيرة وكــذلك تــدريبات عمليــة 

محــل التــدريب أثنــاء  المتــدربينمــن خــالل دراســات حالــة لعــدد مــن مســائل محــددة ســيقابلها 

وسيتم االستعانة بالتعليمات واإلجــراءات التــي نــص عليهــا نمــوذج تقيــيم   بالتفتيشقيامهم  

 احتياجات التدريب.

 *** 

 العمل   تفتيش اور مقترحة لجلسات دورة تدريبية خاصة ب مح 

  مدخل تمهيدي  :1موضوع 

 عدادمإتقديم الدليل والتعريف بالغاية منه ودواعي  -

 نبذة عن منظمة العمل العربية  -

 ــوع ــريعات  :2 موضـ ــام التشـ ــام ألحكـ ــين وفقـ ــل ودور المفتشـ ــائف تفتـــيش العمـ وظـ

 تفاقيات العمل العربية والدولية إو

  األنماط الجديدة للعمل         :3موضوع 

  دواعي اللجوء لهذم األنماط الجديدة للعمل  :4موضوع 

  تفتيش العمل وعالقته باألنماط الجديدة للعمل :5موضوع 

  ي األنماط الجديدة للعملصعوبات  التفتيش ف :6موضوع 

  أجهــــزة التفتــــيش والتعامــــل مــــع أنمــــاط العمــــل الجديــــدة بالوســــائل  :7موضــــوع

 واإلمكانيات المتاحة 

   ما هي الصعوبات التي تعيق  مفتش العمل عن أداء مهامه التفتيشــية   :8موضوع 

 ومراقبة األنماط الجديدة للعمل

 مراقبــة   مــنالعمــل  مفــتش تمكــنالتــي  مــاهي المتطلبــات التشــريعية  :9ضــوع مو

 ؟األنماط الجديدة للعمل

ختبار حول متطلبات تفتيش العمل في مجال األنماط الجديدة للعمل وترتيــب هــذم إ  -

 المتطلبات حسب األهمية 
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  ــيش   :10موضــوع ــة وضــع خطــة اســتراتيجية ألجهــزة التفت ــتالءمأهمي مــع أنمــاط  ت

 العمل الجديدة

  مقومات وعناصر بناء هذم الخطة  :11موضوع 

  أسس العمل الالئق في مختلف أنماط العمل :12موضوع 

  قتصاديإزيارة ميدانية لنشاط  :14موضوع 

  إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية  :15موضوع 

 العمل االختبار النهائي وختام ورشة  -

 

 *** 

 

 التدريب وتصميم الجلسات 

 تفتيش العمل والصحة والسالمة المهنية مقترح لنموذج جلسات في مجال 

 

 األنماط الجديدة للعملخاصة بجلسة  -1

 أهداف الجلسة:

أن يكــون المتــدرب/ة فــي آخــر الجلســة قــادرا/ة علــى التعــرف علــى مختلــف األنمــاط الجديــدة  -

 للعمل ودواعي ظهورها  والعوامل  التي ساهمت في تناميها   

 دقيقة ( مقسمة بين  30) مدة الجلسة:

 دقيقة ( 15) عرض نظري

 دقيقة ( 15) مناقشات  مفتوحة

 :أسلوب إدارة الجلسة

وعالقتهــا بــالمتغيرات االقتصــادية   رهــاظهوعــي  اعرض نظري لألنمــاط الجديــدة للعمــل ودو  -

 .اللها على العالقات الشغلية ظواالجتماعية التي ألقت ب
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 المعينات التدريبية المستخدمة:

كــروت ملونــة ، أقــالم ملونــة ، ســبورة ورف كبيــر الحجــم شاشــة عــرض )داتاشــو( ،جهاز كمبيــوتر  

 صغيرة الحجم 

 يتطرف المدرب /ة في تناول موضوع الجلسة الى النقاط األساسية التالية : خطة الجلسة:

 نماط الجديدة للعمل وسيرورتها التاريخية تبيان مختلف األ

محاولة جــرد مختلــف األنمــاط الجديــدة يتم من خالل مناقشة مع المشاركين    معايير التحقق:

  .للعمل مع تبيان خصوصية العالقات الشغلية بها

 

 جلسة خاصة بتفتيش العمل وعالقته باألنماط الجديدة للعمل -2

ة: ــداف الجلســ ــيش العمــل باألنمــاط  أه ــدرب قــادرا علــى معرفــة عالقــة تفت أن يكــون المت

 .الحديثة للعمل ومعرفة أشكال التعاطي مع هذم األنماط 

 ثالثون دقيقة موزعة بين شرح نظري ومناقشة مفتوحة  مدة الجلسة:

اســتخدام جهــاز عــرض )الداتاشــو (تقــديم لمحــة تاريخيــة عــن تفتــيش العمــل  الشرح النظــري:

 . وتطورم عبر الزمن

فتح نقاأ مع المشاركين انطالقا مــن طــرح تســالل حــول مــدى تطــابق آليــات تفتــيش العمــل 

الحالية مع األشكال الجديدة للعمل. ليتم تجميع مــداخالت المتــدربين والمتــدربات لمناقشــتها 

 . بعد العرض

ــدريب المســتخدمة: ائل الت ــر ســبورة و جهــاز عــرض ) داتاشــو (، جهــاز كمبيــوتر، وســ رف كبي

 .الحجم، أقالم ملونة 

ة: ينطلــق المــدرب مــن طــرح ســؤال علــى المشــاركين حــول مــدى اســتجابة جهــاز   خطة الجلسـ

هــل أن آليــات  تفتــيش العمــل الحــالي لمتطلبــات المراقبــة فــي األنمــاط الجديــدة للعمــل،

التفتيش الحالية متالئمة مع هذم األنماط؟ هل أن التفتــيش فــي هــذم األنمــاط يــتم بطريقــة 

هل أن جهاز تفتيش العمل قادر على تغطية المراقبــة فــي كــل هــذم األنمــاط  سلسة وعادية؟

هل أن التفتــيش فــي هــذم األنمــاط يــتم وفــق نفــس نســق التفتــيش فــي األنمــاط   الجديدة؟

هــل أن  هــل أن تفتــيش العمــل قــادر علــى تغطيــة كــل أنمــاط العالقــات الشــغلية؟ التقليديــة؟
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كيــف يتعامــل جهــاز  وفــق نفــس أســلوب المراقبــة العــادي؟المراقبــة فــي هــذم األنمــاط تــتم 

 ؟تفتيش العمل مع هذم األنماط 

تحديــد طبيعــة  ىلــ إن خالل النقــاأ المفتــوح مــع المتــدربين يــتم التوصــل م  معايير التحقق:

عالقة تفتيش العمل باألنمــاط الجديــدة للعمــل لتمكــين المتــدرب مــن الوقــوف علــى الهنــات 

ديدها ومعالجتها عبر البحــث عــن أســبابها  ولتحديــد نقــاط القــوة التي تشوب هذم العالقة لتح

 .في هذم العالقة لتطويرها وتحسينها للمحافظة عليها 

لى قناعة كل المتدربين بضرورة تطوير تفتيش العمل ليصــبح أكثــر إالوصول في آخر الجلسة  

 وألنماط العمل الجديدة. مسايرة لتطور عالقات العمل 

 

اط الجديـدة جلسة خاصة    -3 ة األنمـ المتطلبات الذاتية لمفتش العمل لتمكينه مـن مراقبـ ب

 للعمل

ة:أ أن يكــون المتــدرب قــادرا علــى إدراك الســلوكيات الســلبية والعمــل علــى  هــداف الجلســ

 داء مفتش العمل لمهامه الرقابية في األنماط الجديدة للعملأفي تجاوزها 

 دقيقة  40 زمن الجلسة:

 دقيقة(20مناقشات ) :)دقيقة  20لعب أدوار )

 أسلوب إدارة الجلسة:

 لعب أدوار  ▪

 مناقشة /حوار مفتوح مع المشاركين. ▪

 المعينات التدريبية المستخدمة:)ورف كبيرالحجم( أقالم ملونة 

ة: ة الجلســ إتاحــة الفرصــة للمتــدربين لتقــديم الواقــع الميــداني لمفــتش العمــل وكيفيــة  خطـ

 تعامله مع الصعوبات واالشكاليات التي تعيق إنجازم لعمله. 

  معايير التحقق:

 .معرفة المتدرب /ة في آخر الجلسة  ▪
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المؤهالت الشخصية والذاتيــة الواجــب اكتســابها والتحلــي بهــا أثنــاء ممارســة مفــتش  ▪

 لمهامه.العمل 

 .التصرفات والسلوكيات التي تؤدي إلى فشل مهمة التفتيش ▪

  أنشطة الجلسة:

متــدربين، يلعــب األول دور مفــتش عمــل ويلعــب الثــاني دور مــؤجر  3اختيــار "  لعــب أدوار

 ". ويلعب الثالث دور مالحظ

النسبة لمتفقد الشغل  - هو مطالب بالقيام بزيارة تفتيش لمؤسسة على إثر العديد مــن  ب

لشكايات المقدمة  من العمال نظرا ألن المؤجر يعمد الى تشغيلهم بمقتضى عقود شغل ا

محددة المدة طوال حياتهم المهنية وبالتالي يعتبر هؤالء العمال أنهم في وضعية هشاشــة 

 متواصلة 

النسبة للمـؤجر  - هــو مطالــب بــأن يمنــع المفــتش مــن القيــام بالزيــارة بشــتى الطــرف نظــرا   ب

 ن المخالفات بمؤسسته لوجود العديد م

النسبة للمالحظ  - عليه أن يتابع لعب األدوار وهو مطالب بتقديم مالحظاتــه علــى ســلوك   ب

 مفتش العمل وطريقة تعامله مع المؤجر للقيام بمهمته 

 يجيب المتدرب عن األسئلة التالية: المهّمة:

 ؟ما هي المشاكل التي حالت دون قيام مفتش العمل بمهامه  -

 ؟لماذا تعرض لهذم المشاكل  -

ما هي التقنيــات والمتطلبــات الذاتيــة التــي مــن المفتــرض أن يعتمــدها ويتحلــى بهــا  -

 ؟ ه  لمهامه ئداأمفتش العمل لتسيير 

 

 للعمل الجديدة  األنماط في المهنية المخاطر وتحليل بتقييم خاصة جلسة -4

 هداف الجلسة:أ

 فــي إدراك وتحديــد المخــاطر المهنيــة ة علــى / المتــدرب/ة  فــي آخــر الجلســة قــادرام أن يكــون  -

 وكيفية تقييم وتحليل خطورتها.األنماط الجديدة للعمل 
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  إلى:دقيقة ( مقسمة  60) مدة الجلسة:

 دقيقة ( 20) عروض مرئية  -

 دقيقة ( 15) عرض فيديو -

 دقيقة( 25ومجموعات عمل )تمرينات تطبيقية  -

 :أسلوب إدارة الجلسة 

 للمخاطر المهنية في األنماط الجديدة للعملعرض نظري  -

 عرض فيديو يوضح أهم المخاطر المهنية المختارة من بيئة العمل الجديدة -

 تمرينات تطبيقية على قوائم التحقق لتقييم المخاطر المهنية  -

مجموعــات عمــل علــى نمــاذج لتحديــد أنــواع المخــاطر المحتملــة فــي أنمــاط العمــل الجديــدة  -

 والتقنيات المستحدثة.

 المعينات التدريبية المستخدمة:

 .ملونة أقالم ، ورة ورف كبير الحجمسب شاشة عرض )داتاشو(، جهاز كمبيوتر -

يمكن استخدام منصة الكترونية وعرض المحتوى التدريبي والتفاعل مع المتدربين عبــر أجهــزتهم  -

  الشخصية. 

بدأ المدرب بسبر معلومات المتدربين حول معارفهم المتعلقة بالمخاطر المهنية ي  خطة الجلسة:

ضــيحي أو العــرض فــي األنمــاط الجديــدة للعمــل، وبنــاء عليهــا يختــار بــين البــدء بعــرض فيــديو تو

التقــديمي، ومــن ثــم تمرينــات تطبيقيــة للتأكــد مــن اســتيعاب كافــة المعلومــات المقدمــة إلــيهم، 

 لتنتهي الجلسة بمجموعات عمل وعرض كل مجموعة لنتائجها ومناقشة النتائج.

ق: ايير التحقــ ــدربين مــ  معــ ــع المت ــوح م ــات العمــل ن خــالل النقــاأ المفت ــائج مجموع ــيم نت وتقي

مــارين التطبيقيــة يــتم تقيــيم مــدى اســتيعاب المتــدرب للمواضــيع المطروحــة والتفاعــل مــع الت

وتحفيزهم علــى ابتكــار الطــرف واألســاليب المناســبة لكشــف المخــاطر المهنيــة فــي أنمــاط العمــل 

 الجديدة والتقنيات المستحدثة.

 

*** 
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 مالحق الدليل 

 

 كشف الحضور  -1

اسم 

 المتدرب 

 التاريخ: التاريخ: التاريخ: التاريخ: التاريخ:

 م ص م ص م ص م ص م ص

           

           

           

           

 

 15ضع عالمة صح عند الحضور في الميعاد وكتابة ميعاد الوصول في حالة التأخير ألكثر من  

حدم  على  متدرب  كل  حضور  نسبة  متوسط  باحتساب  قم  متدرب.  كل  اسم  أمام  دقيقة 

بناءم وكذلك   الحساب  يتم  ان  يجب  المتدربين.  لجميع  على    بالنسبة  الذين  المتدربين  على 

 أسماءهم عالمة الحضور في الميعاد.
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 تدوين الدروس المستفادة  -2

ولن يطلع عليه احد  –رجاء ملء هذا النموذج مع انتهاء التدريب اليومي. هذا النموذج يخصك 

قم بكتابة أفكارك الداخلية بحرية كاملة. من األفضل مراجعتها لذا    -  إال إذا قمت أنت باطالعه 

 مرة أخرى في الفترات المقبلة فسوف يساعدك ذلك على تذكرها على المدى البعيد .

 التاريخ:        االسم:             

 

مع نهاية اليوم،  تكونت عندي بعض المفاهيم التي استوعبتها جيدا وسأتذكرها،  وهي   -1

 كالتالي: 

 

 

ستفسار  هناك بعض المفاهيم التي لم استوعبها جيدا وسأحتاج لإلمع نهاية اليوم،  كانت  -2

 او القراءة عنها لفهمها جيدا،  وهي كالتالي:  

 

 

 كثر المفاهيم والمهارات المناسبة لطبيعة عملي الحالي هي :أتعد  -3

 

 

 كثر المفاهيم والمهارات التي ال تتناسب مع طبيعة عملي الحالي هي :أ تعد -3 -4
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اع عن التدريب -3 ان االنطب     بي

إذا    –رجاء ملء هذا النموذج مع نهاية المنهج. هذا النموذج يخصك   ولن يطلع عليه احد إال 

لذا قم بكتابة أفكارك الداخلية بحرية كاملة. من األفضل  مراجعتها مرة    -قمت أنت باطالعه 

المقبل الفترات  في  كما  أخري  البعيد،   المدى  على  تذكرها  على  ذلك  يساعدك  فسوف  ة 

 ستساعدك على تطبيق ما تعلمته 

 التاريخ:      االسم:

 

 

 من بين ما تعلمته في هذا التدريب، سأحاول تطبيق اآلتي في عملي:  -1

 

 

 

 ( في عملي اليومي:1هذم العوامل،  ستيسر تطبيق ما ورد ببند رقم )  -2

 

 

 

 

 ( في عملي اليومي: 1هذم العوامل، ستعوف تطبيق ما ورد ببند رقم )  -3
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 تقييم المدربين -4

 أسماء المدربين 

 البنود 

     

 كان شرح األهداف

 ضعيف

 حد ما   ىلإضعيف 

 كافي

 كثر من كافيأ

 واضح

     

 هدافتم تحقيق األ

 ال 

 جزئيا

 حد ما   ىلإ

 حد كبير  ىلإ

 كليا 

     

 الوقت المخصص للمادة

 طويل

 غير كاف 

 حد ما  ىلإطويل 

 حد ما  ى لإغير كاف 
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 أسماء المدربين 

 البنود 

     

 كاف 

المحاضرة   استمتاعك ب

 لم استمتع  

 استمتعت قليال

 استمتعت 

 حد كبير  ىل إاستمتعت  

 استمتعت كثيرام 

     

 عالقة المحاضرة بعملك

 ليس لها عالقة 

 لها عالقة جزئية

 لها عالقة 

 حد كبير  ىل إلها عالقة 

 لها عالقة تماما 

 

     

 وسائل التدريب

 غير مناسبة 

 حد ما   ىلإمناسبة 

 مناسبة  

 حد كبير   ىلإمناسبة 
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 أسماء المدربين 

 البنود 

     

 مناسبة تماما

 

 مواد التدريب

 غير مناسبة 

 حد ما   ىلإمناسبة 

 مناسبة  

 حد كبير   ىلإمناسبة 

 مناسبة تماما

     

 ترشح المدرب لـ

 حد أال 

 المتدربينبعض 

 كثر المتدربينأ

 جميع المهتمين بالمادة

 الجميع 

     

      المدرب  ىمتوسط مستو

 

 مالحظات إضافية 

 

     

 التاريخ:  ---------------------------------------------------االسم:  
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امج التدريب -5  نموذج التقرير عن برن

 ن يحتوي التقرير على اآلتي:أيجب 

 خطاب لطلب اإلطالع والموافقة على التقرير 

 المعلومات التالية المدونة بالجدول:   ىتتضمن الورقة األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مرفقات إضافية

هداف وتقييم ألتحقيق التدريب ل  ى صفحة على األكثر( لسرد مد  2)عدد  تقرير قصير   -

التي  إ  ىمستو والمشاكل  المتدربين  من  المطلوب  واالنتبام  األداء  متطلبات  نجاز 

تمت مواجهتها والحلول التي تم االستعانة بها واالقتراحات المطلوبة للتطوير في  

 الدورات القادمة. 

 كشف الحضور -

 ن بيان تقييم المتدربي -

 تقييم المدربين -

  عنوان المنهج

  كود المنهج

  أهداف المنهج 

  تاريخ بدء التدريب

  تاريخ االنتهاء من التدريب 

  اسم القائم على التدريب 

  عدد المتدربين 

  % نسبة الحضور 

عدد المتدربين الغائبين عن المحاضرات  

 % 15بنسبة اكثر من 
 

ان كانت  )متوسط مجموع االختبار المبدئي 

 ( مطلوبة
 

ان كانت  ) متوسط مجموع االختبار النهائي 

 ( مطلوبة
 

  أسماء المدربين ومتوسط نسبة التقييم 

  تاريخ التقييم 
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 بدئية االختبارات ال -

 االختبارات النهائية  -

 نسخ من المواد التي تم تطويرها/تعديلها أثناء التدريب )ان وجدت( -

 الصور التي تم التقاطها أثناء التدريب )ان وجدت(  -

 مطبوعة لجميع مواد التدريب. ى كترونية وأخرنسخة ال -

 *** 

 دليل المتدربنموذج  -6

 التدريبتنظيم 

 مادة التدريب 

إعداد   من  التدريب  الرئيسي  مادة  من  المدرب  عليها  الموافقة  يتم  المنظمة والتي  الهيئة 

 تشمل مادة التدريب: لمهام إعداد الدليل وإقامة التدريب.

 العروض المرئية وعروض الفيديو  -

 للمتدربين(  -الراهن  –أدلة التدريب )دليل للمدربين وآخر  -

 الجلسات )الدروس( التدريبية خطة  -

 مالحظات المدربين ودراسات الحالة والتمارين التي سيساهمون بها. -

 منهجية التدريب 

 العروض المرئية  -

 مناقشات جماعية  -

 دراسات الحالة  -

 مجموعات عمل -

 زيارة ميدانية للتطبيق العملي -
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امج التدريبي  تقييم البرن

رنامج في تحقيق أهدافه المعلنة، وتحسين يهدف تقييم التدريب إلى تحديد مدى فعالية الب

تحديد   إلى  باإلضافة  العيوب.  وأسباب  الثغرات  تحديد  التقييم  يشمل  المتدربين.  أداء 

 المشاكل المتصلة بالموارد أو عملية التدريب، وهو ما ينعكس على النتيجة المتوقعة.  

الية:  امج التدريبي بواسطة العناصر الهامة الت  سيتم تقييم البرن

  .أداء المدربين، حيث سيتم إجراء تقييم يستند الى "استمارم تقييم المدرب" -

تقييم  - سيتم  حيث  التدريبي  البرنامج  في    ه نوعية  التدريب"  اساسيات  تقييم  استمارم   "

 . نهاية كل دورة

" حيث من السهل ملء تلك النماذج وسوف تساعد  " سجل التعلم " و "ورقة االنطباعات  -

المدربين على تقييم درجة معرفة المتدربين في نهاية كل دورة، وبينما تساعد المتدرب أن  

 يتذكر ما كان يدرس في األجل الطويل،  ومساعدته على تطبيق ما علمه. 

 ومن ناحية اخرى،  سيكون هناك  تسجيل الحضور واالنتظام للمتدربين  -

صورة ب  - على  للمتدربين  شامل  تقييم  بإجراء  االستشاري  سيقوم  سبق  ما  إلى  اإلضافة 

 اختبار أولي يتم مقارنته بآخر بعد االنتهاء من المنهج العلمي.

 

امج بنجاح. از التدريب على المتدربين الذين يتمون البرن اجتي   سيتم توزيع شهادة ب

 

 *** 

اء  -7 ارة الميدانية حقوف وواجبات المتدربين، أثن  الزي

 حقوف وواجبات المتدربين: 

العرض، ▪ أثناء  والتركيز  المناقشات    اإلنصات  تجنب  مع  اآلخرين،  مقاطعة  وعدم 

 ،الجانبية 

 إجابة التمرينات واألسئلة الموجهة من المدربين، مع مراعاة االختصار ما أمكن،  ▪
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بأخذ   ▪ الحاضرين  من  فرد  كل  يقوم  بحيث  المناقشة،  بإدارة  السؤال القيام  دورم في 

 ،بعد االستئذان

 توجيه األسئلة مع مراعاة االختصار ما أمكن،  ▪

المتدربين   ▪ الزمالء  أو  المدرب  قيام  المراد  األسئلة  وكذلك  الهامة  النقاط  تسجيل 

 باإلجابة عليها،

 االلتزام بالوقت والمواعيد ▪

الف ▪ إعطالم  ينبغي  المشاركين  من  فرد  فكل  عملية مشاركة،  عن  عبارة  رصة التدريب 

 الكاملة للسؤال والتعبير عن وجهات نظرم والمناقشة. 

تشجيع إقامة بيئة مريحة وإشاعة جو األلفة والمرح مع االحترام الالزم وعدم الخروج   ▪

 عن قواعد اللياقة 

، وينبغي على الجميع االلتزام بالموضوعية  ▪  أثناء التقييم، التقييم هام جدام

 لسات التدريب، أثناء حضور ج لتزام بإغالف المحمولإاال ▪

 في حال إجراء التدريب التقليدي وأثناء الزيارة الميدانية   –متناع عن التدخين اإل ▪

 *** 

ارة الميدانية  -8  ترتيبات الزي

 إعداد دراسة ُمَرَكَزة عن النشاط االقتصادي المراد زيارته  ▪

 تجهيز نموذج إجراء زيارة ميدانية، مع تضمين أهم عناصرم:  ▪

والخدماتبيانات   - المرافق  األقسام،  العمل،  مناوبات  العاملين،    المنشأة: 

 المتوفرة 

سابقة  - تفتيشات  بأية  الخاصة  الرسمية  والمراسالت  والتصاريح  التراخيص 

 واالجراءات التي تمت على أساسها

 خطوات التشغيل بالتفصيل، ... -

 التعرضات، وآثارها/مضارها، مخاطرها  -
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 الهندسية، اإلدارية، الشخصية  –آليات الوقاية والضبط والتحكم  -

 خدمات الرعاية الصحية المهنية المتوفرة -

(،  رباعي/ نواحي القوة وجوانب الضعف، والفرص والتهديدات خالصة )تحليل   -

 وتوصيات

ل  معداتتجهيز   ▪ االوقاية الشخصية  وأدوات رصد    )متدربين ومدربين(  لزائرينكافة 

 إن أمكن  –بيئة العمل وأخذ عينات للتحليل 

ما  اال ▪ لها  قصيرة  أسئلة  "الضيوف"،  واجبات  الميدانية:  الزيارة  بتعليمات  لتزام 

 الخ  يبررها، ...... 

 إن أمكن بعد استطالع رأي مدير المنشأة  –(، مع التصوير )تسجيل الفيديو ▪

ارة الميدانية:  تعليمات الزي

 نحن ضيوف .. لنا حقوف وعلينا واجبات، ▪

 مع وصفها باختصار وموضوعية، التركيز على مراقبة العملية اإلنتاجية  ▪

عمله  ▪ يجب  ال  ما  أو  يجب  ما  توضيح  وال   ... لالنتقاد  داعي  بتدوين ال  االكتفاء  مع   ،

 ، مالحظات وتعليقات لتضمينها في العرض الذي يلي انتهاء الزيارة الميدانية 

 األسئلة قصيرة وواضحة وال تحمل أية معاني شخصية، ▪

 الجانبية أو التي خارج موضوع الزيارة،تجنب المناقشات المطولة أو  ▪

 ضرورة تسجيل المشاهدات واإلجابات المتلقاة عن أسئلتكم، ▪

  –جمع التسجيالت والصور    المتدربين )بكل مجموعة(  عند العودة من الزيارة سيتولى أحد  ▪

 لعرضه على الزمالء،  PPTووضع كل ذلك في عرض مرئي  –إذا ُسمح لنا بالتصوير 

 يراعى التركيز على العملية الصناعية وتجنب وجوم األشخاص في حالة التصوير -

إصالح  - قدمام في  المضي  على  ألنها ستساعد  اإليجابية  الجوانب  إبراز  على  العمل 

 .النواحي السلبية 

 *** 
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ارة الميدانية -9  إجراءات ونماذج الزي

ارةملف   اقتصادية  منشأة زي

انات إدارية  : بي  أوالم

 تليفون وفاكس وإي ميل:    المنشأة:إسم وعنوان 

 نشاط المنشأة: 

 تاريخ اإلنشاء:

 ثالثة                : واحدة             إثنتان  ساعات العمل اليومية: من            إلى                  ورديات 

 أحداو   إناو   ذكور  عدد العمال وتصنيفهم: عدد كلي

 أخرى    عاقدت  موسميين  مؤقتين  دائمين         

 

 وصف المبنى أو المباني

 التراخيص والتصاريح والسجالت النظامية 

 الخدمات االجتماعية والثقافية والصحية المقدمة للعاملين

انات فنية : بي ام اني  ث

 أقسام )أو عنابر( العمل: 

 أنواع )أصناف( المواد الخام التي تستخدمها المنشأة: 

 الخدمات التي تقدمها المنشأة:أنواع )أصناف( المنتجات أو  

 أنواع )أصناف( المنتجات الثانوية 

 إنبعاثات للهواء الداخلي أو لخارج المنشأة 

 تصرفات سائلة

 مخلفات صلبة 

 أخرى ... مثل إشعاعات أو غيرها 



 

 159                                          العمل والصحة والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعمل تفتيش الدليل التدريبي ل           

 األخطار التي تم مالحظتها

إشعاع  برودة  رطوبة  حرارة   إهتزازات  فيزيائية: ضوضاء 

الحمراء،    إستضاءة/إضاءة مجال كهرومغناطيسي: كهرباء، فوف بنفسجية/ تحت 

 راديوية، قصيرة، متناهية القصر، أخرى .... 

 كيميائية: 

 ميكانيكية: 

 حيوية / بيولوجية:

 تاللمية: 

 نفسية )نفسانية( أو سلوكية: 

 اجتماعية: 

 ...................... أخرى ... ما هي؟ ...............................................

 إجراءات وأدوات الضبط والتحكم: 

 هندسية: -

 إدارية / إجرائية:  -

 مهمات الوقاية الشخصية:  -

 أخرى ... ما هي؟  -

 على ما ينطبق فقط  √منظومة السالمة والصحة المهنية: برجاء وضع عالمة  

o   توفر لجنة

 إشراف وتوجيه 

o  توفر شخص أو جهاز

 مراقبة وتنفيذ

o  توفر سجالت

 وملفات

o  توفر طبيب أو ممرضة أو نظام للمراقبة/الخدمات الصحية يعتمد على

 إمكانيات خارجية متعاقد معها
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o   توفر نظام داخلي لرصد أو مراقبة بيئة العمل لتحديد مدى االلتزام

 والتوافق مع احتياجات ومتطلبات القانون 

o   توفر نظام التخاذ خطوات تصحيحية إذا كانت اإلجراءات أو التكنولوجيات

 ذات الصلة غير كافية 

o  توفر خطط لتطوير وتحسين المنظومة ومتابعة إمدادها بمتطلبات

 االستمرار واالستدامة

o  توفر خدمة

 فحوص طبية بدئية 

o   توفر خدمة فحوص

 طبية دورية 

o   توفر خدمة فحوص

 طبية أخرى 

o  خدمة توفر

 إسعافات أولية

o  تدريب o  توعية o  /غذاء

 وجبات 

o   أدشاش

وصنابير 

 للنظافة 

o  رحالت

 وأنشطة اجتماعية 

o  نادي

 اجتماعي 

o  ميزات أخرى .. ما هي؟

............................. 

o  خطة طوارئ

 مكتوبة ومفعلة

o  أنواع الطوارئ المذكورة في

 الخطة....................................... 

o   سياسات

وإجراءات مكتوبة  

 ومعلنة

o  أدلة ومدونات

 ممارسة 

o  تصاريح بالعمل في

 ظروف خاصة 

o  سجل تأثير

 المنشأة على البيئة

o  سجل إدارة

 المخلفات 

o   سجالت أخرى.. ما

 هي؟ 
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 تعليقات ومالحظات إضافية 

 .......................................... ............................................................. النظافة والترتيب 

 ............................................ .................................... إرتداء مالبس ومهمات الوقاية الفردية 

 ......................................... ......................................................... عدات حالة اآلالت والم

 ......................................  ........................................................ التخزين والنقل والتحميل 

 ............................. ............................................................. .......................أخرى   

 ............................................................. .............................................................. 

 

 : تحليل استراتيجي

 عناصر القوة :    عناصر داخلية 

 

 جوانب الضعف                     

 

 الفرص :مؤثرات خارجية 

 

 التهديدات                          

 

 خالصة وتوصيات 

 ............................................................. .............................................................. 

 ....... ............................................................. ....................................................... 
 
 
 

 *** 
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 قائمة المصطلحات 

  يأداة لإلسترشاد بها، وال تحتاج للتصديق عليها من قبل الدول، وتلعب دورام مهمام ف  التوصية: 

، وف أدبيام ومعنويام لها   يخلق توجيهات ملزمة  كثيرة تصدر مواكبة إلتفاقية وتكون مكملة  أحيان 

وطرف   األحكام  تفصيل  التوصية  وتبين  العامة  والمبادئ  األساسية  األحكام  اإلتفاقية  فتتضمن 

 التنفيذ ووسائله .

ال   اإلتفاقية: إال  التلزم  دولية،  مجموعة  تضعها  التزامات  عدة  عن  لها  عبارة  تخضع  التى  دول 

ال بعد توقيع إ لزامية  إوال تكتسب قوة    طواعية بإنضمامها إليها، وال تدخل اإلتفاقية حيز التنفيذ

 عدد معين من الدول عليها

العمل: هو نظام يضعه القانون لتحقيق الرقابة على تطبيق واحترام  تشريعات العمل    تفتيش 

 .ت الشغلية بما يكفل االلتزام بأحكامهافي مجال العالقا

ُيعرف العمل الالئق بأنه العمل الذي يحترم الحقوف األساسية للفرد كإنسان كما    العمل الالئق:

وعة من قواعد األمان ومعايير لتحديد أجور ُمجزية، مع مراعاة في إطار مجم  حقوف العاملينيحترم  

 .السالمة الجسدية والعقلية للعامل خالل تأديته لوظيفته 

تفتيشية: ارة  تشريعات    زي احترام  من  للتأكد  عمل  لمكان  العمل  مفتش  بها  يقوم  زيارة  هي 

 الشغل الجاري بها العمل في المجال  

تقنية متطورة تحدو على المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية  عملية اجتماعية    : الرقمنة

( القطاعات.  Legner et al  ،2017والعالمية  جميع  وعبر  لتحويل  ت(  األدوات  استخدام  إلى  شير 

المعلومات التناظرية إلى معلومات رقمية. تتضمن الرقمنة مجموعة معقدة من التقنيات ،في 

تشير   العمل،  ومكان  العمل  واستخدام سياف  المتزايد  التواجد  إلى  الحالي  الرقمنة في شكلها 

أدوات الحوسبة السحابية والجدولة، باإلضافة إلى التطبيقات المستندة إلى الويب عبر منصات  

 مختلفة لتسهيل الوصول عن ُبعد والعمل التعاوني. 

أو جزء    منشأة أو عملية تشغيل أو ورشة أو مشروع أو مؤسسة أو مصلحة أو جمعية   منظمة:

الذاتية   إدارتها  لها  ويكون  جماعة،  أو  فرد  يملكها  خاصة،  أو  عامة  ملكية  ذات  مما سبق،  أي  من 

ولوائحها الخاصة، وبالنسبة للمنظمات التي تملك أكثر من وحدة تشغيل، يمكن تعريف كل وحدة 

 .على أنها منظمة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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المهنية: والصحة  السالمة  إدارة  المترابطة   نظام  العناصر  من  بهدف   مجموعة  والمتفاعلة؛ 

وضع سياسة واضحة وأهداف مستقلة لتحقيق السالمة والصحة المهنية والعمل على تفعيل 

 .تلك األهداف 

المهنية: أو    السالمة  الحوادو،  وقوع  عدم  يضمن  الذي  العمل  بيئة  في  اآلمن  األداء  تعني 

ع والمواد  والمعدات  اآلالت  مع  التعامل  أثناء  اإلمكان،  قدر  منها  أي  اإلقالل  اختالفها،  لى 

 السالمة المهنية من اإلخطار التي يواجهها العمل بسبب المهنة. 

المهنية: اللياقة    الصحة  درجات  بأعلى  واإلحتفاظ  اإلرتقاء  إلى  يهدف  الصحة  فروع  من  فرع 

على  والعمل  المهن،  مختلف  فى  العاملين  بين  واإلجتماعية  والذهنية  )الجسمية(  البدنية 

ا من  ووقايتهم  على  حمايتهم  والعمل  مهنهم  تسببها  قد  التى  المرضية  األعراض  أو  ألمراض 

توفير بيئة عمل متوازنة ومتفقة مع قدراتهم الجسمية والنفسية، ومالئمة للعمل لكل إنسان  

 منوط به أداء عمل ما.  

المراقبة هي نشاط متكرر ومنظم ووقائي مصمم ليؤدي عند الضرورة إلى    المراقبة )الرصد(: 

تصحيحي ينبغي  أعمال  وال  هناك   أة،  بأن  اإلشارة  لنا  بد  ال  التشخيصية.  اإلجراءات  مع  تلتبس  ن 

أهمية خاصة للمراقبة الحيوية ألنها الطريق الوحيد لتقدير التراكم الممكن للمادة الكيميائية في 

الحيوية   والمراقبة   البيئي  التقييم  قياسات  أن  الدقيقة هي  العلمية  البينة  فإن  لذلك  الجسم، 

معام  )التق  إجرالها  يفضل  الحيوي(  الوقت    –ييم  نفس  المادة    –في  وِحمل  التعرض  لتقدير 

 الكيميائية في الجسم.

تفاعلي: المخاطر    رصد  من  والحماية  الوقاية  تدابير  في  النواقص  تحديد  من  للتأكد  عملية 

المهنية  إدارة السالمة والصحة  التحكم بها؛ وتطبيق نظام  تتبين من    -واإلخطار وسبل  حصر  كما 

اإلجراءات   واتخاذ  والحوادو  واألمراض  الصحية  والمشاكل  اإلصابات  حدوو  حاالت  إحصائيات 

 .بشانها

 .حدو غير متوقع و غير آمن ينشأ عن العمل أو أثنائه أو بسببه ومن ثم ينتج عنه خسائر الحادثة: 

ت أو المواد  أو تلف المعدا  –األضرار الناجمـة عن التعرض مثل إصابات األفراد    يتعن  الخسائر:

 أو التأثير الضار على البيئة. –أو فقدها 
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أوهو    الخطر: معين،  بنمط  وقوعه  حين  خسائر  لحدوو  يؤدي  قد  أو سلوك  عرض  أو  حدو  هو 

أو على الصحة أو يتسبب    –ظرف أو حالة أو سلوك أو هدف أو شف يشكل ضرر على األفراد  

 و اإلنتاج.أو الممتلكات أ –في حدوو خسارة في المعدات أو المواد 

بالضرورة الكشف عن الظروف التي قد    يعملية تعن  :Hazard Identification تحديد الخطر  

 أو البيئة . –تؤدى إلى خسائر أو أضرار في األرواح أو المعدات أو الممتلكات 

األخطار   تقييم مدى الخطورة الكامنة في األخطار التي    ووه:  Hazard Assessment تقييم 

 تم تحديدها. 

وسالمة   المخاطرة/الخطورة: بصحة  خسائر  وقوع  وبالتالي  الضرر  أو  اإلصابة  إلحاف  احتمالية 

 أو احتمال وقوع الضرر أو الخطر أو الحدو غير المرغوب فيه. .األفراد وسالمة المنشأة

الخطورة: احتمال    تقييم  من  مزيج  وهي  العمل،  في  مخاطر  وجود  عن  الناتجة  القياس  عملية 

 وقوع حدو خطر وجسامة اإلصابة أو الضرر الالحق بصحة الفرد والمنشأة بسبب هذا الحدو. 

عملية منتظمة لقياس احتمالية وقوع الخطر في نطاف العمل و شدته أو مدى تأثيرم على   وأو: ه

 .الحالة 

المخا تخمين    ( Degree of Risk )تقييم درجة الخطورة  و  وه  :  Risk Estimation  طرتقدير/ 

 طبقام لمعايير معينة.

هو خطر تم تفهمه والتعايش معه حيث أن تدابير الوقاية    :  Acceptable Riskمخاطر مقبولة  

 منه تزيد تكلفتها أو صعوبة تنفيذها عن المردود المنتظر من  توقعات الخسارة الناتجة عن حدوثه

المخاطر  إ وتقييمها   –النظـم المطبقة في تحديد األخطار    يوه   :Risk Management دارة 

عليها   من   –والسيطرة  يستجد  وما  يتالءم  بما  لتحديثها  آخر  إلى  آن  من  النظم  هذم  ومراجعة 

 ظروف التشغيل أو اإلنشاء أو التعديل.

األخطار   على  الطرف    : Risk Control السيطرة  أو  النظم  تطبيق  وقوع  وهو  لمنع  الالزمة 

 الخطر أو التقليل من آثارم المترتبة على حدوثه. 

المخاطر  التعرض: من  نوع  مع  تماس  على  شخص  يصبح  عندما  المثال؛    .يحدو  سبيل  على 

الوقاية من   أو الضرر. يمكن  الخطر  َمم فهو  الص  أما  المخاطر،  )الضجيج( هي نوع من  الضوضاء 

إبع / الضجيج بواسطة  الكيميائية التعرض للضوضاء  المواد  أو كتم أصواتها.  تثبيط  أو  اد اآلالت 
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باإلمكان   الضرر.  أو  الخطر  فهو  التسمم  أما  المخاطر،  من  نوع  المختبرات هي  الُمستخَدمة في 

حاويات   في  اآلمن  التخزين  أو  أخرى،  كيميائية  بمواد  االستبدال  بواسطة  ة  ي  مِّ السُّ من  الوقاية 

 .ت الوقاية الشخصية وخزائن مناسبة، أو استخدام معدا

 

 *** 
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 المرفقات 
 

 : تقييم أساسيات البرنامج )في نهاية التدريب( 1مرفق  

جيد   ممتاز  عناصر التقييم

 جدام 

 مقبول  جيد

     الجدول الزمني والمحتوي العلمي 

     مالئمة الوقت المحدد للموضوعات 

     الوقت المحددموضوعات البرنامج بدأت وانتهت في 

مواد التدريب المطبوعة والمسموعة والمرئية كانت  

 معدة بشكل جيد 

    

     االشتراك في هذا البرنامج أضاف لمعلوماتي 

بعض المعلومات والمهارات المكتسبة قابلة للتطبيق  

 في موقع عملك 

    

     

  تقييم طرف التدريب 

     تنوع طرف التدريب 

     المعلومات تم تقديمها بشكل واضح

التدريب   ومحتوي  المحاضرات  محتوى  بين  توازن  يوجد 

 العملي  

    

     تم استخدام المعدات المرئية والسمعية بكفاءة 
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جيد   ممتاز  عناصر التقييم

 جدام 

 مقبول  جيد

  المساعدة األدارية والخدمات المعاونة 

     اإلعالن عن تاريخ ومكان البرنامج  

التهوية  قاعات التدريب كانت مناسبة من حيث 

 واإلضاءة والسعة 

    

     فترات الراحة كانت مناسبة 

مناسبة   كانت  )المعيشة(  اإلقامة  فقط    –أماكن 

للمتدربين من خارج أماكن التدريب )إن كانت هناك حاجة  

 لذلك(  

    

     إجمالي التقديرات 

 --------------التاريخ:   --------------------------------: )حال الرغبة في تسجيل االسم( االسم

 

 الصحة والسالمة المهنيةو تفتيش العملستمارة تقييم دورة تدريبية عن "إ " 

 المادة العلمية: 

 غير كاف )       (  كاف )      (  الكم

 )      (  ممتاز جيد جدام )      (  جيد )      (  اإلفادة

 ممتاز )      (  جيد جدام )      (  جيد )      (  العرض

 ممتاز )      (  جيد جدام )      (  جيد )      (  توافر المطبوعات
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 هل غطت المادة العلمية الجوانب الخاصة بالدورة ؟

 فى حالة اإلجابة )ال( تذكر الجوانب التي ترى إضافتها 

 ...................... ...................................... .................................................. 

 هل هناك تداخل بين المواد العلمية؟  فى حالة اإلجابة )نعم( تذكر هذم المواد

 ...................... ........................................................................................ 

 هل هناك موضوعات أخرى ترى أنه كان يجب إضافتها؟      تذكر

 ...................... ........................................................................................ 

 هل استفدت من المناقشات أثناء البرنامج التدريبي؟

 نعم ) لماذا؟(    ........................................................................

 ............................................................................. ال)لماذا؟(......................

 أن الدورة مفيدة لك فى مجال عملك؟ وإلى أي مدى؟ هل ترى 

 ...................... ........................................................................................ 

 ...........................................  هل المدة كافية أو غير كافية؟

 ب تالفيها؟ما هي السلبيات التي كان يج

 ........................................................................................ ............... 

 الجوانب التنظيمية:

مكان انعقاد  

 الدورة

 غير مناسب )       (  مناسب )         ( 

 غير مناسب )       (  مناسب )         (  الوقت 

 ممتاز )      (       (جدام )  جيد (         جيد )  تنظيم الدورة

 ما هو تقييمك لهذم الدورة؟

 ...................... ........................................................................................ 
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 أراء أخرى تذكر

 ...................... ........................................................................................ 

  ___________ ___________________االســـم:  فى حالة الرغبة يمكن ذكر: 

 ____________________________________ _________ مكان العمل: 

 

 والتقليدية التحقق لتقدير المخاطر في أنماط العمل الجديدة قوائمأمثلة عن  :2مرفق 

التعامل اليدوي . 1  قائمة تحقق من صحة تقدير المخاطر الخاصة ب

نعم   تخمين لـ: الجواب  كان  إشارة  إذا  ضع 

 أمام مستوى المخاطر المناسب 

المشاكل  

الناجمة  

عن 

 المهمة 

الفعل  

العالجي 

 المحتمل 
أسئلة ال بد من 

 أخذها بعين االعتبار 

 مرتفع  متوسط  منخفض

 المهمة:

وضع الحمولة  -1

 بعيدا عن     الجذع

     

      اللي والثني -2

      االنحناء  -3

      االتجام إلى أعلى -4

الحمل لمسافات   -5

 بعيدة

     

الدفع والسحب  -6

 الشاف
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الحركة غير  -7

 المتوقعة للحمولة

     

      التعامل المتكرر  -8

مدة الراحة غير  -9

الكافية للتماثل 

 للشفاء

     

نسبة العمل   -10

 الذي تفرضه العملية 

     

      ثقيلة  -11

كمية كبيرة /   -12

لثقله  صعب الحمل 

 أو ضخامته 

     

من الصعب   -13

 إحكام القبضتين عليه 

     

غير ثابت/ال   -14

 يمكن التنبؤ بحركته 

     

      مؤذي/حاد/حار  -15

 بيئة العمل .. هل هي ذات

يوجد قيود على 

 الوضعية أثناء العمل 

     

      األرضية سيئة 
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اختالفات في 

 السويات 

     

      حر/برد/رطوبة 

      اإلضاءة سيئة 

 القدرات الفردية )تؤهل للوظيفة(

 

 األشخاص/المنطقة التي يشملها التخمين

 

 

 التاريخ  التوقيع  اسم القائم بالتقييم 

 اإلجراءات العالجية التي ال بد من إجرائها

 

  

 قائمة التحقق من مراقبة المواد الخطرة على الصحة 

 وعنوان المنشأة الصحية:اسم 
 

 طبيعة النشاط
 

رقم   التاريخ 

 المرجع 

 المواد التي ُيعتقد بوجودها
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األشخاص  

 المعرضين لإلصابة

 شدة التأثيرات الصحية المحتملة 

تصنيف   

مصدر  

 الخطر

 مقياس التعرض: 

القصوى   المستويات 

معايير  للتعرض/ 

 التعرض المهني

اآلثار  

على 

 الجسم

اآلثار  

المكتشفة 

لدى  

 العاملين 
 

     

     

     

     

     

     

األشخاص  

بشكل  المعرضون

 خاص للخطر

 

    

 االستنتاجات المتعلقة بالتأثيرات الصحية 

 

 ةيصح  مشاكلاحتمال حدوو 
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مسار  

 التعرض 

مستوى 

 التعرض 

حدوو  مدة التعرض تكرار 

 التعرض 

الضبط  

الحالي  

 الُمرضي

     

     

 إجراءات الضبط الحالية 

 

 االستنتاج المتعلق بالخطر

 

نسبة  احتمال الحدوو شدة التأثير على الصحة  غير متأثر  المادة 

 الخطر

     

     

     

     

     

 تقييم إجراءات الضبط والتحكم

 التقليل من زمن /تكرار التعرض الوقاية من التعرض

 فعالية التنظيف األكثر  البدائل 
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 تجهيزات الوقاية الشخصية  تصميم وعملية التصميم 

 المنشات الصحية  إجراءات الضبط الهندسي

 التدريب والتعليمات  التهوية 

من   والتخلص  التخزين  إجراءات 

 المخلفات/ النفايات 

 رقم مرجع فحص إجراءات الضبط والتحكم 

  إجراءات ضبط الصيانة واالختبار 

 متطلبات االختبار  متطلبات الصيانة  إجراءات الضبط

 

 

  

 اإلشراف الصحي المطلوب

 

 مراقبة التعرض المطلوبة 

 تاريخ مراجعة التقييم القائم/ القائمون بالتقييم
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الية تلخص األخطار التي ثبت أو متوقع وجودها في أنماط العمل الجديدة. 2  المصفوفة الت

 

 نوع اإلخطار 

أنماط العمل  

 الجديدة

 كيميائية  فيزيائية 
  / حيوية 

 بيولوجية 
 ميكانيكية 

تاللمية/  

 إرجونومية 

حوادو  

 وإصابات 

تعب 

وإجهاد  

وإرهاف  

وكرب  

 نفسي

أخرى، ما  

 هي؟ 
 مالحــــــــظات 

 أ. التقنيات )التكنولوجيات( الجديدة 

 التقنيات الخضراء 

+ + + + + + + + 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

 تقنيات النانوية 

+ ++ + + + + + 

+++ 

 شكوك 

  + سبق  ما 

التشغيل  

الحذر 

ودراسة 

 العواقب

 تقنيات حيوية 

+ + +++ + + + + 
 ++

 شكوك 

  + سبق  ما 

التشغيل  

الحذر 

ودراسة 

 العواقب

الطباعة ثالثية  

 األبعاد 

+ + + / + ++ + + + 
 ++

 شكوك 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

طاقة جديدة أو إنتاج  

 مستجدة 

+ ++ + ++ ++ ++ + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

إنتاج لدائن قابلة  

 - + + + + + +/ + + للتحلل 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  



 

 176                                          العمل والصحة والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعمل تفتيش الدليل التدريبي ل           

 

 نوع اإلخطار 

أنماط العمل  

 الجديدة

 كيميائية  فيزيائية 
  / حيوية 

 بيولوجية 
 ميكانيكية 

تاللمية/  

 إرجونومية 

حوادو  

 وإصابات 

تعب 

وإجهاد  

وإرهاف  

وكرب  

 نفسي

أخرى، ما  

 هي؟ 
 مالحــــــــظات 

وكفاءة  

 التشغيل 

تصنيع طائرات  

 درون –بدون طيار 

+ + + + + + + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

زراعة بدون ري  

hydroponic 

irrigation  + + + + + + + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

الــمركبات تشتغل  

بطاقة جديدة أو  

 - + + + + + ++ + مستجدة 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

تقنيات مسح  

الجسم ووظائفه 

 - + + + + + + + عن ُبعد 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

تقنيات اإلخفاء  

 والتمويه 

+ + + + + + + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

المباني العائمة  

 ومدن تحت الماء 
+ + + + + + + - 

  + سبق  ما 

التشغيل  

الحذر 

ودراسة 
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 نوع اإلخطار 

أنماط العمل  

 الجديدة

 كيميائية  فيزيائية 
  / حيوية 

 بيولوجية 
 ميكانيكية 

تاللمية/  

 إرجونومية 

حوادو  

 وإصابات 

تعب 

وإجهاد  

وإرهاف  

وكرب  

 نفسي

أخرى، ما  

 هي؟ 
 مالحــــــــظات 

 العواقب

 ب. المواد والمركبات الجديدة 

 الكيماويات الجديدة 

+ + + + + + + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

الكيماويات الخضراء 

 )والجافة( 

+ + + + + + + - 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

المواد الحيوية  

 الجديدة

+ + ++ + + + + 
 ++

 شكوك 

  + سبق  ما 

التشغيل  

الحذر 

ودراسة 

 العواقب

األدوية محددة  

 targetedالهدف 

+ ++ + + + + + 
 ++

 شكوك 

  + سبق  ما 

التشغيل  

الحذر 

ودراسة 

 العواقب

سبائك معدنية  

 خفيفة

+ ++ + + + + + 
 ++

 شكوك 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

موصالت فائقة 

 + + + + + ++ + السرعة 
 ++

 شكوك 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  
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 نوع اإلخطار 

أنماط العمل  

 الجديدة

 كيميائية  فيزيائية 
  / حيوية 

 بيولوجية 
 ميكانيكية 

تاللمية/  

 إرجونومية 

حوادو  

 وإصابات 

تعب 

وإجهاد  

وإرهاف  

وكرب  

 نفسي

أخرى، ما  

 هي؟ 
 مالحــــــــظات 

وكفاءة  

 التشغيل 

 ج. نظم العمل المستجدة 

العمل المنزلي  

 كليام جزئيام أو 

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

العمل عن ُبعد ...  

 واالفتراضي 

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

العمل بالــــتسويق  

 االلكتروني 

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

العمل بدون ورف  

paperless 

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

التعليم الُمَبرَمج عن 

 ُبعد

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

التشخيص والعالج 

 عن ُبعد 
+ + + + + + + 

 +

شكوك  

تحتاج 

للمعرفة  
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 نوع اإلخطار 

أنماط العمل  

 الجديدة

 كيميائية  فيزيائية 
  / حيوية 

 بيولوجية 
 ميكانيكية 

تاللمية/  

 إرجونومية 

حوادو  

 وإصابات 

تعب 

وإجهاد  

وإرهاف  

وكرب  

 نفسي

أخرى، ما  

 هي؟ 
 مالحــــــــظات 

والمران   االنتظام 

وكفاءة  

 التشغيل 

المكتبات والمتاحف 

و...... الثقافية عن  

 + + + + + + + ُبعد

 +

شكوك  

 االنتظام 

تحتاج 

للمعرفة  

والمران  

وكفاءة  

 التشغيل 

االعتماد المتزايد  

على عمل المسنين  

 سنة  65أكبر من  –

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

- 

يبات عمل مرنة،  تر ت

 وتتضمن:  

 ساعات عمل مرنة  -

العمل بدوام  -

 محدد

 مشاركه العمل  -

العمل أثناء   -

الراحات وأيام  

 العطالت

ساعات العمل   -

 السنوية 

+ + + + + + + 

 +

شكوك  

 االنتظام 

- 

          

          

على   بناءم  شخصي  لتقدير  يعود  المذكورة  األخطار  تقييم  أن  من  ُيشار  العديد  ومطالعة  النظرية  الخبرة 

، يشار إلى أن النسبة األكبر من العاملين   الدراسات، وليس نتيجة أبحاو محددة في تقييم المخاطر. أيضام

لنفس التعرضات الموجودة في أنماط العمل   –في نفس الوقت    –في أنماط العمل الجديدة، يتعرضون  

 التقليدية.
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 إتفاقيات وتوصيات منظمتي العمل الدولية والعمل العربية :  4مرفق  

 تفاقيات العمل الدولية إ. قائمة 1

 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل )الصناعة(،    :1االتفاقية رقم 

 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة،    :2االتفاقية رقم 

 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة،    :3االتفاقية رقم 

،    :4االتفاقية رقم   1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل المرأة ليالم

 1919اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )الصناعة(،    :5االتفاقية رقم 

 1919ن عمل األحداو ليال في الصناعة، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأ   :6االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )العمل الجبري(،     :7االتفاقية رقم

1920 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض البطالة )في حالة غرف    :8االتفاقية رقم 

 1920السفينة(، 

 1920اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام البحارة،    :9االتفاقية رقم 

 1921دنى للسن )الزراعة(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األ   :10االتفاقية رقم 

 1921اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(،    :11االتفاقية رقم 

منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادو العمل )الزراعة(،  اتفاقية    :12االتفاقية رقم 

1921 

 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c001.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c002.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c003.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c004.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c005.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c006.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c007.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c008.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c009.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c010.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c011.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c012.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص األبيض )في     :13االتفاقية رقم 

 1921الطالء(، 

 1921اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األسبوعية )الصناعة(،     :14االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )الوقادون    :15االتفاقية رقم 

 1921مساعدو الوقادين(، و

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي لألحداو )العمل     :16االتفاقية رقم 

 1921الجبري(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن     :17االتفاقية رقم 

 1925التعويض عن حوادو العمل، 

 1925منظمة العمل الدولية بشأن األمراض المهنية، اتفاقية    :18االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة )التعويض     :19االتفاقية رقم 

 1925عن حوادو العمل(، 

 1925اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي )المخابز(،    :20االتفاقية رقم 

 1926اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش المهاجرين،    :21االتفاقية رقم 

 1926اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود استخدام البحارة،    :22االتفاقية رقم 

 1926البحارة إلى أوطانهم، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة    :23االتفاقية رقم 

 1927اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين الصحي )الصناعة(،    :24االتفاقية رقم 

 1927اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين الصحي )الزراعة(،    :25االتفاقية رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c013.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c014.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c015.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c016.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c017.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c018.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c019.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c020.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c021.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c022.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c023.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c024.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c025.pdf
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طرائق تحديد المستويات الدنيا   اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن   :26االتفاقية رقم 

 1928لألجور، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إثبات الوزن على األحمال الكبيرة     :27االتفاقية رقم 

 1929المنقولة بالسفن، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية عمال الموانف من الحوادو،    :28االتفاقية رقم 

1929 

 1930اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري،    :29االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،     :30االتفاقية رقم 

1930 

 1931ت العمل )مناجم الفحم(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعا   :31االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وقاية عمال الموانف من الحوادو     :32االتفاقية رقم 

 1932)مراجعة(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )األعمال غير     :33االتفاقية رقم 

 1932الصناعية(، 

 1933عمل الدولية بشأن مكاتب التوظيف بمقابل، اتفاقية منظمة ال   :34االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد الشيخوخة )الصناعة،     :35االتفاقية رقم 

 1933الخ...(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد الشيخوخة )الزراعة(،    :36االتفاقية رقم 

1933 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c026.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c027.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c028.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c029.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c030.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c031.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c032.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c033.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c034.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c035.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c036.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد العجز )الصناعة، الخ...(،     :37االتفاقية رقم 

1933 

 1933اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد العجز )الزراعة(،    :38االتفاقية رقم 

لدولية بشأن التامين على الحياة )الصناعة، الخ...(،  اتفاقية منظمة العمل ا    :39االتفاقية رقم 

1933 

 1933اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين على الحياة )الزراعة(،    :40االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن العمل     :41االتفاقية رقم 

 1934ليال )المرأة( )مراجعة(، 

فاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض إصابات العمل )األمراض ات   :42االتفاقية رقم 

 1934المهنية( )مراجعة(، 

 1934اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مصانع الزجاج المسطح،    :43االتفاقية رقم 

 1934اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة،    :44االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل تحت سطح األرض )المرأة(،     :45االتفاقية رقم 

1935 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل )مناجم الفحم(     :46االتفاقية رقم 

 1935)مراجعة(، 

بشأن أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،   اتفاقية منظمة العمل الدولية    :47االتفاقية رقم 

1935 

 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c037.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c038.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c039.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c040.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c041.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c042.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c043.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c044.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c045.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c046.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c047.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على حقوف المهاجرين في     :48االتفاقية رقم 

 1935المعاأ، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل )مصنع    :49االتفاقية رقم 

 1935الزجاجات(، 

دولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم اتفاقية منظمة العمل ال   :50االتفاقية رقم 

 1936تعبئة العمال الوطنيين، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض    :51االتفاقية رقم 

 1936ساعات العمل )األشغال العامة(، 

 1936اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر،    :52االتفاقية رقم 

 1936هأدات كفاءة الضباط، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ش   :53االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(،    :54االتفاقية رقم 

1936 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التزامات صاحب السفينة )في حالة     :55االتفاقية رقم 

 1936مرض أو إصابة البحارة(، 

 1936اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين الصحي )البحارة(،    :56االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وأعداد العاملين على    :57االتفاقية رقم 

 1936ظهر السفن، 

العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )العمل البحري(  اتفاقية منظمة    :58االتفاقية رقم 

 1936)مراجعة(، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c048.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c049.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c050.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c051.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c052.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c053.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c054.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c055.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c056.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c057.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c058.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )الصناعة(     :59االتفاقية رقم 

 1937)مراجعة(

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )األعمال غير     :60االتفاقية رقم 

 1937الصناعية( )مراجعة(، 

ساعات العمل )النسيج(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض    :61االتفاقية رقم 

1937 

 1937اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أحكام السالمة )البناء(،    :62االتفاقية رقم 

اقية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات األجور وساعات العمل، اتف   :63االتفاقية رقم 

1938 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود االستخدام )العمال الوطنيون(،     :64االتفاقية رقم 

1939 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(،     :65االتفاقية رقم 

1939 

 1939المهاجرين، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال    :66االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل والراحة )النقل البري(،     :67االتفاقية رقم 

1939 

اقية منظمة العمل الدولية بشأن الغداء وتقديم الوجبات )أطقم اتف   :68االتفاقية رقم 

 1946السفن(، 

 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شهادة كفاءة طباخي السفن،    :69االتفاقية رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c059.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c060.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c061.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c062.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c063.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c064.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c065.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c066.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c067.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c068.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c069.pdf
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 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي )البحارة(،     :70االتفاقية رقم 

 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معاشات البحارة،    :71االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(،    :72االتفاقية رقم 

1946 

 1946الفحص الطبي للبحارة، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن    :73االتفاقية رقم 

 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شهأدات كفاءة البحارة،    :74االتفاقية رقم 

 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة األطقم،    :75االتفاقية رقم 

عات العمل وأعداد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األجور وسا   :76االتفاقية رقم 

 1946العاملين على ظهر السفن، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي لألحداو )الصناعة(،    :77االتفاقية رقم 

1946 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي لألحداو )المهن غير    :78االتفاقية رقم 

 1946الصناعية(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي لألحداو )المهن غير     :79االتفاقية رقم 

 1946ية(، الصناع

 1946اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية،    :80االتفاقية رقم 

)وبروتوكول عام   1947اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل،     :81االتفاقية رقم 

1995 ) 
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ولية بشأن السياسة االجتماعية )األقاليم  اتفاقية منظمة العمل الد   :82االتفاقية رقم 

 1947التابعة(، 

 1947اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل )األقاليم التابعة(،    :83االتفاقية رقم 

 1947اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )األقاليم التابعة(،     :84االتفاقية رقم 

بشأن أدارات تفتيش العمل )األقاليم  اتفاقية منظمة العمل الدولية    :85االتفاقية رقم 

 1947التابعة(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود العمل )العمال الوطنيون(،     :86االتفاقية رقم 

1947 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،    :87االتفاقية رقم 

1948 

 1948اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أدارات التوظيف،    :88االتفاقية رقم 

 1948اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل ليالم )النساء( )مراجعة(،    :89االتفاقية رقم 

ليالم )الصناعة(  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل األحداو    :90االتفاقية رقم 

 1948)مراجعة(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(    :91االتفاقية رقم 

 1949)مراجعة(، 

 1949اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة األطقم )مراجعة(،    :92االتفاقية رقم 

ألجور وساعات العمل وأعداد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ا   :93االتفاقية رقم 

 1949العاملين على ظهر السفن، 
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 1949اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شروط العمل )العقود العامة(،    :94االتفاقية رقم 

 1949اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األجور،    :95االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكاالت خدمات التوظيف باجر     :96االتفاقية رقم 

 1949)مراجعة(، 

 1949اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين )مراجعة(،     :97االتفاقية رقم 

أن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية منظمة العمل الدولية بش   :98االتفاقية رقم 

1949 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور     :99االتفاقية رقم 

 1951)الزراعة(، 

 1951اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور،    :100االتفاقية رقم 

جازات مدفوعة األجر )الزراعة(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإل   :101االتفاقية رقم 

1952 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،     :102االتفاقية رقم 

1952 

 1952اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية األمومة )مراجعة(،    :103التفاقية رقم ا

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية )العمال    :104االتفاقية رقم 

 1955الوطنيون(،  

 1957اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري،    :105االتفاقية رقم 
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سبوعية )التجارة والمكاتب(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة األ   :106االتفاقية رقم 

1957 

 1957اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان األصليين والقبليين،    :107االتفاقية رقم 

 1958اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة،    :108االتفاقية رقم 

جور وساعات العمل وأعداد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن األ   :109االتفاقية رقم 

 1958العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

بروتوكول اتفاقية   1958اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المزارع،    :110االتفاقية رقم 

 (1928) 1958المزارع، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في االستخدام والمهنة(،    :111االتفاقية رقم 

1958 

ولية بشأن الحد األدنى للسن )صيادو  اتفاقية منظمة العمل الد   :112االتفاقية رقم 

 1959األسماك(،  

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي )صيادو األسماك(،     :113االتفاقية رقم 

1959 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود استخدام صيادي األسماك،     :114االتفاقية رقم 

1959 

 1960اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية من اإلشعاعات،    :115االتفاقية رقم 

 1961اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية،    :116االتفاقية رقم 
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االجتماعية )األهداف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة    :117االتفاقية رقم 

 1962والمعايير األساسية(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة )الضمان     :118االتفاقية رقم 

 1962االجتماعي(، 

 1963اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من اآلالت،    :119االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(،     :120االتفاقية رقم 

1964 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن إعانات     :121االتفاقية رقم 

 1964إصابات العمل، 

 1964العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، اتفاقية منظمة     :122االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن )العمل تحت     :123االتفاقية رقم 

 1965سطح األرض(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي لألحداو )العمل     :124االتفاقية رقم 

 1965تحت سطح األرض(، 

ة العمل الدولية بشأن شهأدات كفاءة صيادي األسماك،  اتفاقية منظم   :125االتفاقية رقم 

1966 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة األطقم على ظهر سفن    :126االتفاقية رقم 

 1966الصيد، 

 1967اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األقصى للوزن،    :127االتفاقية رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c117.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c118.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c119.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c120.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c121.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c122.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c123.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c124.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c125.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c126.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c127.pdf


 

 195                                          العمل والصحة والسالمة المهنية في إطار األنماط الجديدة للعمل تفتيش الدليل التدريبي ل           

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة،     :128االتفاقية رقم 

1967 

 1969اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل )الزراعة(،    :129االتفاقية رقم 

الطبية وإعانات المرض، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية    :130االتفاقية رقم 

1969 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا لألجور،    :131االتفاقية رقم 

1970 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،     :132االتفاقية رقم 

1970 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة األطقم )أحكام تكميلية(،    :133االتفاقية رقم 

1970 

 1971اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الحوادو )البحارة(،    :134االتفاقية رقم 

 1971ية بشأن ممثلي العمال،  اتفاقية منظمة العمل الدول   :135االتفاقية رقم 

 1971اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن البنزين،    :136االتفاقية رقم 

 1973عمل الدولية بشأن العمل في الموانف، اتفاقية منظمة ال   :137االتفاقية رقم 

 1973اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن،    :138االتفاقية رقم 

 1974اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السرطان المهني،    :139االتفاقية رقم 
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اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن    :140االتفاقية رقم 

1974 

 1975اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمات العمال الريفيين،    :141االتفاقية رقم 

 1975اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية،    :142 االتفاقية رقم

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،     :143االتفاقية رقم 

1975 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثالثية )معايير العمل     :144االتفاقية رقم 

 1976الدولية(، 

االستخدام )عمال البحر(، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استمرار     :145االتفاقية رقم 

1976 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر     :146االتفاقية رقم 

 1976)البحارة(، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،     :147تفاقية رقم اال

 1976التفاقية المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،  1996برتوكول عام  1976

العمل الدولية بشأن بيئة العمل )تلوو الهواء،  اتفاقية منظمة     :148االتفاقية رقم 

 1977والضوضاء، واالهتزازات(، 

 1977اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين بالتمريض،    :149االتفاقية رقم 

 1978اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل،    :150االتفاقية رقم 
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عالقات العمل في الخدمة العامة، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن    :151االتفاقية رقم 

1978 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في عمليات    :152االتفاقية رقم 

 1979المناولة بالموانف، 
 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وفترات الراحة )النقل     :153االتفاقية رقم 

 1979البري(، 

 1981اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية،    :154االتفاقية رقم 

 1981اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،    :155االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية،    :156االتفاقية رقم 

1981 

ولية بشأن الحفاظ على الحقوف في مجال اتفاقية منظمة العمل الد   :157االتفاقية رقم 

 1982الضمان االجتماعي، 

 1982اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء االستخدام،     :158االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة     :159االتفاقية رقم 

 1983)المعوقون(، 

 1985اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل،    :160االتفاقية رقم 

 1985اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية،    :161االتفاقية رقم 

ستوس(،  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرير الصخري )االسب   :162االتفاقية رقم 

1986 
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 1987اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة،    :163االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الصحية والرعاية الطبية    :164االتفاقية رقم 

 1987للبحارة، 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان االجتماعي للبحارة )مراجعة(،    :165االتفاقية رقم 

1987 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم )مراجعة(،    :166االتفاقية رقم 

1987 

 1988اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في البناء،    :167االتفاقية رقم 

والحماية من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة    :168االتفاقية رقم 

 1988البطالة، 

 1989اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية،     :169االتفاقية رقم 

 1990تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المواد الكيميائية، ا   :170االتفاقية رقم 

بروتوكول عام  1990اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي،    :171االتفاقية رقم 

 1948التفاقية العمل ليال )المرأة( )مراجعة(،  1990

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل )الفنادف والمطاعم(،    :172االتفاقية رقم 

1991 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار    :173االتفاقية رقم 

 1992صاحب عملهم، 

 1993ة العمل الدولية بشأن منع الحوادو الصناعية الكبرى، اتفاقية منظم   :174االتفاقية رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c163.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c164.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c165.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c166.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c167.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c168.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c169.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c170.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c171.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c172.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c173.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c174.pdf
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 1994اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت،    :175االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في المناجم،    :176التفاقية رقم ا

 1947التفاقية تفتيش العمل،  1995بروتوكول عام  1995

 1996لمنزل، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في ا    :177االتفاقية رقم 

 1996اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل )البحارة(،   :178االتفاقية رقم 

 1996ل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، اتفاقية منظمة العم   :179االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد السفن    :180االتفاقية رقم 

 1996باألطقم، 

 1997اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكاالت االستخدام الخاصة،    :181االتفاقية رقم 

 1999أن أسوا أشكال عمل األطفال، اتفاقية منظمة العمل الدولية بش   :182االتفاقية رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمومة     :183االتفاقية رقم 

 2000)مراجعة(، 

 2001اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في الزراعة،     :184التفاقية رقم ا

 2003اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة )مراجعة(،     :185االتفاقية رقم 

 2006اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري،     :186االتفاقية رقم 

ة والصحة  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن اإلطار الترويجي للسالم    :187االتفاقية رقم 

 2006المهنيتين، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c175.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c176.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c177.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c178.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c179.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c180.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c181.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c182.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c183.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c184.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c185.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c186.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c187.pdf
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اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في قطاع صيد األسماك،     :188االتفاقية رقم 

2007 

 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html مكتبة حقوف اإلنسان –جامعة مينوسوتا   المصدر:

 

 تفاقيات العمل العربية إ. قائمة 2

رقم 

 االتفاقية 

سنة 

 االصدار 
 بشأن 

تحميل نص 

 االتفاقية 

 نص االتفاقية بشأن مستويات العمل 1966 1

 نص االتفاقية بشأن تنقل األيدى العاملة 1967 2

 نص االتفاقية األدنى للتأمينات اإلجتماعيةبشأن المستوى  1971 3

 تفاقيةنص اال بشأن تنقل األيدى العاملة “معدله” 1975 4

 نص االتفاقية بشأن المرأة العاملة 1976 5

 نص االتفاقية بشأن مستويات العمل ” معدلة “ 1976 6

 نص االتفاقية بشأن الصحة والسالمة المهنية  1977 7

 نص االتفاقية بشأن الحريات والحقوق النقابية  1977 8

 نص االتفاقية بشأن التوجيه والتدريب المهنى  1977 9

 نص االتفاقية بشأن األجازة الدراسية مدفوعة األجر 1979 10

 نص االتفاقية وضة الجماعية بشأن المفا 1979 11

 نص االتفاقية بشأن العمال الزراعيين 1980 12

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c188.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_1.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_2.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_3.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_4.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_4.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_4.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_5.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_6.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_7.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_8.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_9.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_10.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_11.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_12.pdf
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رقم 

 االتفاقية 

سنة 

 االصدار 
 بشأن 

تحميل نص 

 االتفاقية 

 نص االتفاقية بشأن بيئة العمل 1981 13

14 1981 
التأمينات بشأن حق العامل العربى فى 

 اإلجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد األقطار
 نص االتفاقية

 نص االتفاقية بشأن تحديد وحماية األجور  1983 15

 نص االتفاقية بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية  1983 16

 نص االتفاقية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين 1993 17

 نص االتفاقية األحداث بشأن عمل  1996 18

 نص االتفاقية بشأن تفتيش العمل  1998 19

 

 العمل العربية قائمة توصيات . 3

رقم 

 التوصية 
 تحميل  بشأن  لعام 

 نص التوصية بشأن السالمة والصحة المهنية  1977 1

 نص التوصية بشأن التوجيه والتدريب المهنى  1977 2

 نص التوصية بشأن األجازة الدراسية مدفوعة األجر 1979 3

4 1980 
وحماية القوى العاملة فى بشأن تنمية 

 القطاع الزراعى 
 نص التوصية

 نص التوصية بشأن بيئة العمل 1981 5

 نص التوصية بشأن الخدمات اإلجتماعية العمالية  1983 6

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_13.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_14.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_15.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_16.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_17.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_18.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_19.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_1.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_2.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_3.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_4.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_5.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_6.pdf
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رقم 

 التوصية 
 تحميل  بشأن  لعام 

 نص التوصية بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين 1993 7

 نص التوصية بشأن تفتيش العمل  1998 8

9 2014 
للعاملين فى بشأن الحماية اإلجتماعية 

 القطاع غير المنظم 
 نص التوصية

 منظمة العمل العربية    المصدر:

recommendations-and-https://alolabor.org/conventions / 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_7.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_8.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_9.pdf
https://alolabor.org/conventions-and-recommendations/
https://alolabor.org/conventions-and-recommendations/
https://alolabor.org/conventions-and-recommendations/
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 المراجع ومصادر المعرفة 
 2001منظمة العمل الدولية  –المبادئ التوجيهية بشان نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين  -

منظمة العمل الدولية  –متقدم  –متدرب  -دليل التدريب الفني لمفتشي السالمة والصحة الِمهنية  -

ة  2017 –ووزارة القوى العاملة والهجرة )مصر(  مة العمل الدولي  الطبعة األولى باللغة العربية، مكتب ُمنظ 

ة في الصنا  ال والقدرة التناُفسي  ة المصرية، القاهرة. بالقاهرة/ مشروع تعزيز حقوف الُعم    9عات التصديري 

 جمهورية مصر العربية. -أ د. طه حسين، الزمالك، القاهرة

منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة والهجرة   -قائمة مراجعة تفتيش السالمة والصحة المهنية  -

ة ب 2016 –)مصر(  مة العمل الدولي  القاهرة/ مشروع تعزيز الطبعة األولى باللغة العربية، مكتب ُمنظ 

ة المصرية، القاهرة.  ة في الصناعات التصديري  ال والقدرة التناُفسي  أ د. طه حسين،  9حقوف الُعم 
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(. قوائم مراجعة اشتراطات البيئة والصحة والسالمة  2017هيئة التنمية الصناعية ) –وزارة التجارة والصناعة  -

 http//: www.ida.gov.eg › tech_checklist_06المهنية. متاحة على الموقع: 

ائمة التفتيش )القائمة المكثفة(. متاحة على (. ق2019هيئة التنمية الصناعية ) –وزارة التجارة والصناعة  -

 http//: www.ida.gov.eg › cnnf › yxbw › ~edisp › revers_app_02الموقع: 

يوسف جعفر سراج النور، أجهزة تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث منشور  -

من سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية، (واقع وأهمية تفتيش العمل بين   23في العدد رقم  

التعاون   التشريع والممارسة)المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية بدول مجلس

 035م، ص  1993لدول الخليج العربية، الطبعة األولى 
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تفتيش العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دبي دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 
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 https://www.osha.govة موقع إدارة السالمة والصحة المهنية االمريكي -

  /https://www.aefreelancer.aeاإلمارات العربية المتحدة  –موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين  -

https://www.osha.gov/
https://www.aefreelancer.ae/
https://www.aefreelancer.ae/
https://www.aefreelancer.ae/
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