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ــا،  ــن لديه ــع العاملي ــامة جمي ــة وس ــى صح ــاظ عل ــر بالحف ــة قط ــزام دول ــن الت ــا م انطاق
والعمــل الدائــم علــى تحســين نظــام الســامة والصحــة المهنّيتيــن )OSH(، فقــد تــم وضــع 
هــذه السياســة التــي ُتحــّدد المبــادئ العالمّيــة المتعّلقــة بالصحــة والســامة المهنّيتيــن 
واّلتــي اعتمدتهــا وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ووزارة الصحــة العاّمــة 

في دولة قطر. 

يضمــن التعــاون الوثيــق بيــن الوزارتيــن اّتســاق العمــل وتيســير تدّفــق المعلومــات والوصــول 
إليهــا، حيــث تّتخــذ هــذه الجهــود المشــتركة شــكًا مؤّسســّيًا عــن طريــق فــرق العمــل 
ــدى  ــي إح ــان« وه ــة وأم ــون بصّح ــتراتيجي »عامل ــدف االس ــار اله ــي إط ــأة ف ــة الُمنَش الفرعّي
مجموعــات »الســكان ذات األولوّيــة« اّلتــي حّددتهــا وزارة الصحة العامة في إطار االســتراتيجية 

الوطنية للصّحة 2022-2018. 

تعمــل إحــدى فــرق العمــل الفرعّيــة علــى وضــع سياســة الصحــة والســامة المهنّيتيــن 
وتنفيذهــا فــي القطاعــات كاّفــًة. بالتعــاون مــع منّظمــة العمــل الدولّيــة )ILO(، وأعــّدت فرقــة 
العمــل الفرعّيــة ملــّف الصحــة والســامة المهنّيتيــن بهــدف تقييــم وضعهمــا الحالــي فــي 
دولــة قطــر. يصــف ويحلــل هــذا الملــّف التشــريعات والممارســات ذات الّصلــة والبنيــة التحتّيــة 

المؤسسّية والموارد المتوّفرة. 

ــامة  ــة بالّس ــة الخاص ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــتنادًا التفاقي ــة اس ــذه السياس ــة ه ــم صياغ ت
والصحــة المهنّيتيــن )رقــم 155( للعــام 1981، وبروتوكــول العــام 2002 الملحــق بهــذه االتفاقيــة، 
واتفاقيــة اإلطــار الترويجــي للســامة والصحــة المهنّيتيــن للعــام 2006 )رقــم 187( والتوصيــات 

المرتبطة بها.
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معلومات أساسية

تســتند هــذه السياســة إلــى المبــادئ التوجيهيــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور الدائــم، ال 
ســّيما قيــم العــدل واإلحســان والحريــة والمســاواة ومــكارم األخــاق )المــاّدة 18( وتعزيــز 
الصحــة العامــة والوقايــة مــن األمــراض واألوبئــة )المــادة 24( وُمُثــل العدالــة االجتماعيــة التــي 

ترتكز عليها عاقة العّمال وصاحب العمل )الماّدة 30(.

تعمل هذه السياسة بالتوازي مع الّسياسات واالستراتيجيات الوطنّية التالية:

رؤيــة قطــر الوطنّيــة 2030، اّلتــي تحــّدد االتجاهــات المســتقبلّية واســعة الّنطــاق وتعكــس  	
تطّلعــات الّشــعب القطــرّي وأهدافــه وثقافتــه. يعتــرف الركــن األول مــن الّرؤيــة، »التنميــة 
البشــرية«، بأّنــه مــن أجــل تحقيــق األهــداف الوطنّيــة الطويلــة األمــد، ال بــّد مــن وجــود ِقــوى 
ــذا  ــّدد ه ــا يش ــة. كم ــامة مضمون ــة وس ــوق َمصاَن ــع بحق ــزة تتمّت ــرة وُمحفَّ ــة ماه عامل
الركــن علــى التــزام الّدولــة بتوفيــر خدمــات صحيــة ذات مســتوى عالمــّي ونظــاٍم تعليمــّي 

ممّيز للسكان جميعهم. 

اســتراتيجية التنميــة الوطنّيــة الثانيــة )2018-2022(، اّلتــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة البشــرية  	
ــّوًة  ــب، وق ــد والتدري ــم الجّي ــة، والتعلي ــة الصحي ــل للرعاي ــٍل متكام ــاٍم كام ــال نظ ــن خ م

عاملة فّعالة وملتزمة.

االســتراتيجية الوطنّيــة للصحــة )2018-2022(، اّلتــي ترّكــز علــى فئــة »عاملــون بصّحــة وأمــان«  	
مــن بيــن الفئــات الســكانّية الّســبع ذات األولوّيــة. وتســعى هــذه االســتراتيجّية إلــى العمــل 
مــع أصحــاب العمــل والعّمــال لتحســين جمــع البيانــات وتحليلهــا، وزيــادة برامــج الصحــة 

المهنّية وتعزيز األنظمة. 
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السياســة الوطنّيــة لتفتيــش العمــل، الُمعتَمــدة فــي أبريــل 2019 ُتعيــد التأكيــد علــى دور 
تفتيــش العمــل كخدمــة حكومّيــة أساســّية لضمــان االمتثــال الفّعــال للتشــريعات وإنفاذهــا. 
كمــا تعمــل إدارة تفتيــش العمــل فــي وزارة التنميــة اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة 

كمحّرك للوقاية من الحوادث واألمراض والوفيات المهنّية.

هدف السياسة

 تهــدف هــذه الّسياســة إلــى تعزيــز الحفــاظ علــى صّحــة العامليــن وتفــادي وقــوع الحــوادث 
واإلصابــات واألمــراض الناشــئة عــن العمــل أو المرتبطــة بــه أو التــي تحــدث أثنــاء العمــل، مــن 

خال القضاء على أسباب األخطار في بيئة العمل أو التخفيف منها.

وتســعى السياســة إلــى تحســين توفيــر خدمــات عاليــة الجــودة في مجــال الســامة والصحة 
المهنّيتين على المستوى الوطني. 

تغّطــي هــذه السياســة جميــع أصحــاب العمل والعامليــن في جميــع القطاعــات االقتصادّية 
وفي أشكال عاقات العمل المختلفة.

ُتَعــّد المبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات التاليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه السياســة جوهرّيــة 
من أجل تنفيذها.

المبادئ التوجيهية

ــى  ــن عل ــامة المهنّيتي ــة والس ــى الصح ــل عل ــة للعم ــادئ توجيهّي ــة مب ــادئ التالي ــر المب  تعتب
المستوى الوطني:

التركيز على مبدأ الوقاية بشكل أساسّي. 	

التحســين المســتمّر مــن خــال تقييــم المخاطــر المهنّيــة وضبــط المخاطــر فــي المصــدر  	
ر باستمرار. لمعالجة المشاكل الناشئة في عالم العمل المتغيِّ
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العمــل علــى بنــاء ثقافــة وقائّيــة فــي مجاَلــي الصحــة والســامة علــى المســتوى الوطنــي  	
مــن خــال زيــادة الوعــي العــام؛ وتوفيــر التدريــب للعّمــال وأصحــاب العمــل علــى الصّحــة 
والســامة المهنّيتيــن؛ واتخــاذ تدابيــر لضمــان إطــاع العّمــال علــى المخاطــر التــي تهــّدد 

سامتهم وصّحتهم في إطار عملهم.

الحــق فــي بيئــة عمل ســليمة وصحّيــة، من خــال بناء نظــام يحــّدد الحقوق والمســؤوليات  	
والواجبات في هذا المجال.

 مجاالت العمل

ــة - . 1 ــتويات الوطني ــع المس ــي جمي ــطة – وف ــع األنش ــى جمي ــاه عل ــراءات أدن ــتمل اإلج تش
ــّم  ــن ويت ــة المهنّيتي ــامة والصّح ــة للس ــتراتيجية الوطنّي ــي االس ــا ف ــتتّم بلَوَرته ــي س واّلت
التعّهــد بااللتــزام بهــا مــن أجــل ضمــان الوقايــة مــن الحــوادث واإلصابــات واألمــراض فــي 

العمل.

بيــن . 2 الممارســات  أفضــل  وتبــادل  الحــوار  لضمــان  والتشــاور  والتعــاون  التنســيق  آليــات 
الّســلطات المختلفــة التــي تضطلــع علــى مســؤولّيات الصحــة والســامة المهنّيتيــن علــى 
مختلــف المســتويات فــي النظــام الوطنــي للصحــة والســامة المهنّيتيــن، بمــا فــي ذلــك 

األنشطة المشتركة لنشر المعلومات والوقاية والّترويج والحماية.

وضع نظم لتحديد وتسجيل واإلخطار والتجميع والتحليل. 3

والنشــر الســنوي لإلحصــاءات المتعلقــة بالحــوادث المهنيــة )بمــا فــي ذلــك اإلصابــات . 4
والوفيــات( واألمــراض مــن أجــل: )1( تعزيــز الشــفافية وتيســير تبــادل اإلحصــاءات والبيانــات 
م  المتعّلقــة بالصحــة والســامة المهنّيتيــن بيــن الســلطات المعنّيــة )2( قيــاس التقــدُّ

والفعالية في أنظمة الصحة والسامة المهنّيتين.

مواءمة التشريعات ومعايير الصحة والسامة المهنّيتين وتحديثها ونشرها بانتظام.. 5
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ــة القائمــة علــى أســاس المنــع والوقايــة، ومســؤولة عــن . 6 توفيــر خدمــات الصحــة المهنّي
ــليمة  ــل س ــة عم ــن بيئ ــد بتأمي ــي التعّه ــال ف ــل والعّم ــاب العم ــورة ألصح ــم المش تقدي
ــال  ــدرات العّم ــع ق ــل م ــف العم ــات وتكيي ــهيل الخدم ــا لتس ــة عليه ــة والمحافظ وصحّي

في ضوء حالتهم الصحّية والجسدية واالجتماعية والمعافاة النفسية.

توســيع نطــاق الحصــول علــى التعليــم والتدريب في مجــال الصحــة والســامة المهنّيتين . 7
ــامة  ــة والس ــاج الصح ــك إدم ــي ذل ــا ف ــل، بم ــكان العم ــي م ــي وف ــتوى الوطن ــى المس عل
ــدرات  ــاء الق ــب وبن ــطة التدري ــمل أنش ــان أن تش ــة، لضم ــتويات كاّف ــى المس ــن عل المهنّيتي

والتوعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

المسؤولّيات

تتولــى وزارة التنميــة اإلدارّيــة والعمــل والشــؤون االجتماعّيــة ووزارة الصّحــة العاّمــة مســؤولّية 
تنفيــذ السياســة الوطنيــة بشــأن الصّحــة والســامة المهنّيتيــن، دون المســاس بمشــاركة 

األجهزة والمؤسسات األخرى العاملة في مجال السامة والصحة المهنيتين.

تتولى وزارة التنمية اإلدارّية والعمل والشؤون االجتماعّية المسؤولية عن: 

وضــع تشــريعات العمــل واألنظمــة المتعّلقــة بالصحــة والســامة المهنّيتيــن ومراجعتهــا . 1
وتنقيحها، بالّتعاون مع أصحاب المصلحة المعنّيين. 

وضــع السياســة الوطنّيــة لتفتيــش العمــل ومراجعتهــا بشــكٍل دورّي، واإلشــراف علــى . 2
أنشطة تفتيش العمل وتنسيقها. 

المشــاركة فــي وضــع وتنفيــذ برامــج خاصــة للســامة والصحــة المهنيتيــن، بمــا فــي ذلــك . 3
دراسات وبحوث محددة.

تعزيــز االمتثــال، علــى المســتوى الوطنــي، لاتفاقيــات والمعاهــدات اّلتــي صادقــت عليهــا . 4
دولــة قطــر مــع المنّظمــات الدولّيــة، ال ســّيما منظمــة العمــل الدولّيــة، فــي مجــاالت 

اختصاصها.
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جمــع وتحليــل وتبــادل المعلومــات واإلبــاغ عــن البيانــات المتعلقــة بالحــوادث واألمــراض . 5
المهنية. 

وضــع وتنفيــذ إجــراءات تثقيفيــة بشــأن المواضيــع المتصلــة بتحســين ظــروف العمــل فــي . 6
مجاالت الصحة والسامة والجوانب البيئية المرتبطة بالعمل. 

نشر المعلومات اّلتي ُتسهم في حماية وتحسين صّحة وسامة العاملين. . 7

إجــراء تحقيقــات لتحديــد أســباب الحــوادث واألمــراض فــي أماكــن العمــل، بالّتعــاون مــع . 8
أصحاب المصلحة المعنّيين. 

إقامــة شــراكات وتبــادل تقنــي مــع المنظمــات والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة ذات . 9
الصلة من أجل تعزيز األداء المؤسسي وتدريب الموظفين العموميين.

دعم وتدريب الموارد البشرية المعنية والمتخصصة في السامة والصحة المهنيتين.. 10

تتولــى وزارة الصحــة العاّمــة )بمــا فــي ذلــك كّل المرافــق الصحّيــة التابعــة لهــا( 
المسؤولية عن:

بالعمــل . 11 المرتبطــة  لبيئــات عمــل صحيــة والوقايــة مــن األمــراض واإلصابــات  التعزيــز   
والحماية من المخاطر المتعلقة بالعمل.

ــدية . 12 ــاملة جس ــة ش ــر رعاي ــن وتوفي ــة للعاملي ــة المتكامل ــة الصحي ــات الرعاي ــز خدم تعزي
ونفسية بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل وتقوية نظام مراقبة الصحة المهنية. 

تحديد المعايير والمؤّشرات لمتابعة األنشطة المتعّلقة بصّحة العاملين.. 13

جمــع وتحليــل وتبــادل المعلومــات واإلبــاغ عــن البيانــات المتعلقــة بالحــوادث واألمــراض . 14
المهنية.



سياسة السالمة والصّحة المهنّيتين لدولة قطر

القيــام بمراجعــة دورّيــة وتحديــث للقائمــة الرســمّية لألمــراض المهنيــة، الــواردة فــي . 15
الجــدول رقــم 1 مــن قانــون العمــل )القانــون رقــم 14 للعــام 2004( وجــدول رقــم 3 لقانــون 

الموارد البشرية المدنية )القانون رقم 15 لسنة 2016(.

اإلسهام في نشر المعلومات حول الخدمات الصحّية المتاحة للعّمال.. 16

دعم تطوير الّدراسات واألبحاث حول صّحة العاملين ونشر نتائجها. . 17

دعــم وتدريــب المــوارد البشــرية العاملــة فــي مجــال الصّحــة والمتخصصــة فــي الســامة . 18
والصحة المهنيتين.

المتابعة والمراجعة الدورية

ســيتّم مراجعــة مســتجّدات وضــع الصحــة والســامة المهنتيــن وبيئــة العمــل وفــق فتــرات 
مناســبة، أو فــي حالــة وجــود مــا يســتدعي ذلــك، بهــدف تقييــم النتائــج وتحديــد المشــكات 

الرئيسية وأولويات العمل وذلك بواسطة ممثلين من الوزارتين. 


