قرار وزاري رقم (  ) 48لسنة 2022
بشأن تنظيم إجراءات تفتيش العمل
وزير الموارد البشرية والتوطين:
 بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسننننن  1972في شنننننتن اات ننننناانننننا الو اراواالحيا الو راء وتعديالته.
 وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021في شتن ت ظيم عالقا العمل. وعلى قرار مجلس الو راء رقم (  ) 1لسنننن  2022في شننننتن الالئح الت فيذي للمرسننننوم بقانوناتحادي رقم (  )33لس  2021في شتن ت ظيم عالقا العمل،
 وعلى القرار الو اري رقم  1/44لسنننننن  1980في شننننننتن الالئح الت فيذي لت ظيم اعمال التفتيشالعمالي على الم شآ الخاضع ألحكام قانون العمل.
قرر:
ِ

المادة ()1
رصد التزام المنشآت ومخالفاتها
تقننننوم الننننو ارد برانننند منننند التننننلام الم شننننآ بتحكننننام المرسننننوم بقننننانون رقننننم ( )33لسنننن
 2021والئحتنننه الت فيذيننن والقنننرارا ال نننادرد ت فينننذا ل منننا  ،وذلنننن منننم انننالل متابعننن تلنننن
الم شنننآ عكنننر لافننن الوسنننائل المتاحننن المعتمننندد لآلينننا رقابيننن فننني النننو ارد ،ولنننذلن متابعننن
الكالغننننننا الننننننواردد مننننننم بفننننننراد المجتمننننننع ومتابعنننننن الحمننننننال الترويجينننننن واالعالنينننننن
واإلعالميننن التنننني ينننتم تننننداول ا فننني المواقننننع اإللكترونيننن ووسننننائل التواانننل اال تمنننناعي بو
بي وسيل بار تستخدم ا الم شتد لغرض الترويج عم نشاط ا.
وفنني ميننع االحننوال يحننة للننو ارد اتخنناذ اإل ننراءا ضنند الم شننآ المخالفنن وفقننا للكيانننا
والمعلومنننا التننني نمنننه النننى علم نننا بعننند التنننيقم م نننا بو تكنننيم وقنننوع بي مخالفنننا سنننواء تنننم
ذلن مم االل الليارا الميداني او مم االل األنظم االلكتروني .
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المادة ()2
صالحيات مفتش العمل
لمنننننتفش العمنننننل ال نننننالحيا واالات اانننننا المحنننننددد فننننني المنننننادد ( )33منننننم الالئحننننن
الت فيذي للمرسوم بقانون رقم  33لس  2021المشار اليه ،وله في سكيل ذلن:
 .1داول بي م شننننتد ااضننننع ألحكام المرسننننوم بقانون رقم ( )33لسنننن  2021بشننننتن ت ظيم
عالقا العمل في بي وقه بغرض التفتيش.
 .2اسننننتدعاء انننناحأ العمل بو وليل ع ه للحمننننور الى مقر الم شننننتد بو السننننكم العمالي بو
الو ارد ،لما يجو له بن يطلأ حمنننننور بي عامل في الم شنننننتد ،وذلن حمنننننوريا بو عكر
الق وا الرقمي .
 .3القيام بتي فحص بو تحقية ال م للتثكه مم سننننالم ت فيذ التلاما انننناحأ العمل القانوني ،
وله سؤال ااحأ العمل بو العمال على انفراد بو في حمور ش ود.
 .4االطالع على المسننننننت دا والكيانا التي يجأ على اننننننناحأ العمل االحتفا ب ا بو بي
مسنننت دا بو بار مرتكط بالعمل ،والح نننول على مسنننتخر م ا ان اسنننتو كه الحا
ذلن.
 .5إ للام انننننناحأ العمل بتوفير بي بيانا بو معلوما متعلق بالتلامه بت فيذ بحكام المرسننننننوم
بقانون والالئح الت فيذي والقرارا ذا ال ل .
 .6باذ عي ا مم المواد المسننننتعمل بو المتداول في العمليا ال نننن اعي وغيرعا مم األعمال
الخاضننع للتفتيش مما يظم بن ل ا بارا ضننارا على اننح العمال بو سننالمت م لمعرف مد
عذا األار واتخاذ اإل راءا الم اسك في عذا الشتن ،وله إذا اقتمه المرورد طلأ إ راء
الكشنننننني الطكي على العامليم بالم شننننننتد وإ راء الكحوع الطكي المعملي للتتلد مم مالئم
روف العمل ومد تتايرعا على المستو ال حي والوقائي للعمال.
 .7التتلد مم تعلية اإلعالنا وال شننننننرا التي تو أ ال ظم القانوني تعليق ا في مكان العمل
والسكم العمالي وباللغ التي يف م ا العمال.
 .8ابالغ الج ا المخت ننننننن بالو ارد بتي او ه نقص في االنظم او االحكام الم ظم لعالق
العمل ،واقتراح ما يللم لتعديل ا.
 .9ااطار الج ا الحكومي على المسننننتوييم االتحادي والمحلي لل حسننننأ اات ننننااننننه فيما
يتعلة بالمخالفا المكتشف .
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المادة ()3
ضوابط التفتيش
على مفتش العمل اا اء القيام بم امه االلتلام باإل راءا المحددد في الالئح الت فيذي  ،وله في
سكيل ذلن:
 .1ااطننننار انننناحأ العمننننل بو ممثلننننه بحمننننور  ،وذلننننن مننننا لننننم تكننننم الم منننن التنننني يقننننوم
بنننالتفتيش منننم ب ل نننا تقتمننني انننالف ذلنننن ،وفننني لافننن األحنننوال يلتنننلم بنننالتعريي عنننم
نفسه ع د داول الم شتد.
 .2احتنننرام القنننانون وتتديننن العمنننل بتمانننن وإانننالش وااللتنننلام بعننندم افشننناء بي سنننر بو بي
ااتنننراع اننن اعي بو غينننر ذلنننن منننم األسنننرار التننني يطلنننع علي نننا بحكنننم و يفتنننه ولنننو بعننند
انقطاع ال عمله ب ذ الو يف .
 .3بن يحننننيش الشننننكاو التنننني ت ننننل اليننننه بالسننننري المطلقنننن وبال يكننننوح بتمرعننننا ل نننناحأ
العمل بو مم يقوم مقامه او بي شخص اار غير مختص قانونا.
 .4الحينننناد التننننام وبال تكننننون لننننه بينننن م ننننلح مكاشننننرد فنننني الم شننننآ التنننني يقننننوم بننننالتفتيش
علي ا.
 .5التعننناون منننع العمنننال وبانننحال العمنننل علنننى حننند سنننواء وااللتنننلام بمكنننادت وباالقينننا
العمل الواردد في وايق السلوك الم ي للمو فيم الحكومييم.
 .6العمننننل حسننننأ القواعنننند المقننننررد فنننني دليننننل اإل ننننراءا الننننذي ي نننندر وليننننل الننننو ارد
لشؤون الموارد الكشري في عذا الشتن ،وإنجا م امه االل األوقا المحددد.

المادة ()4
يُ نندر وليل الو ارد لشننؤون الموارد الكشننري دليال يحدد فيه اإل راءا المطلوب لت فيذ بحكام
عذا القرار ،ونماذ ومحاضننننر ضننننكش المخالفا  ،ولل ما مم شننننتنه دعم عمل المفتشننننيم ألداء
م ام م.
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المادة ()5
يلغى القرار الو اري رقم  1/44لس  1980المشار اليه ويُلغى لل نص بو حكم يتعارض بو
يخالي بحكام عذا القرار .
المادة ()6
يُ شر عذا القرار في الجريدد الرسمي ويعمل به مم تاريخ ادور

صدر بتاريخ  4 :فبراير 2022

د .عبد الرحمن عبد المنان العور
وزير الموارد البشرية والتوطين
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