مرسوم رقم 3723
صادر في  62حزيران2000
تفتيش العمل*
يلغي:
المرسوم رقم  14900تاريخ 9191/20/20
معدل بموجب:

المرسوم رقم  95209تاريخ 0220/90/01

ان رئيس الجميورية،
بناء عمى الدستور،
بناء عمى احكام قانون العمل ال سيماالمواد  02و 36و 36و 36منو،
بناء عمى القانون  7930/9/73الذي الغى المادتين  /723/و /721/من قانون العمل،
بناء عمى المرسوم رقم  1630تاريخ ( 30/12/1961تنظيم و ازرة العمل)،
بناء عمى المرسوم رقم  76922تاريخ، 2/5/1949
بناء عمى االتفاقية الدولية المتعمقة بتفتيش العمل رقم  /17/المبرمة بموجب المرسوم رقم  /9103/تاريخ
،22/6/1962
بناء عمى اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجمس شورى الدولة (الرأي رقم  ،7999-7991/72تاريخ ،)7991/72/76
وبعد موافقة ىيئة مجمس الخدمة المدنية بقرارىا رقم  962تاريخ ،7999/1/3
وبعد موافقة مجمس الوزراء بتاريخ ،7999/70/06
يرسم ما يأتي:
المادة االولى
يطبق نظام تفتيش العمل عمى جميع اصحاب العمل واالجراء الخاضعين الحكام قانون العمل.

المادة2
يعيد الى جياز تفتيش العمل والوقاية والسالمة في و ازرة العمل االشراف عمى تنفيذ كافة القوانين والمراسيم
واالنظمة المتعمقة بظروف وبشروط العمل وحماية االجراء  اثناء قياميم بالعمل ،بما في ذلك احكام اتفاقيات العمل
الدولية التي تمت المصادقة عمييا ،وبصورة خاصة:
)1تأمين تطبيق االحكام القانونية المتعمقة بظروف وبشروط العمل وحماية االجراء اثناء قياميم بيذا العمل مثل
االحكام الخاصة بساعات العمل وساعات الراحة واالجور والسالمة والصحة والرعاية واالمراض المينية والحوادث
الصناعية وطوارئ العمل واستخدام االحداث وغير ذلك من امور منوطة بمفتشي العمل.

 )2تقديم المعمومات التقنية والمشورة الصحاب العمل واالجراء المعنيين في مجال تشريع العمل والمسائل المتعمقةبالقواعد الصحية والسالمة من اجل اعتماد اكثر وسائل االلتزام باالحكام القانونية فعالية.
 )3مراقبة النقابات واالتحادات المينية عمى مختمف مستوياتيا لمتثبت من انيا ال تتجاوز في اعماليا الحدود التييجيزىا القانون ونظاميا الداخمي وقانونيا االساسي.
)4مراقبة اجراءات الوقاية والسالمة في المؤسسات االسرية خصوصا لجية االعمال التي تمثل بحكم طبيعتيا اوبحكم الظروف التي تجري فييا خط ار عمى حياة او صحة او اخالق المستخدمين فييا.
)5االشراف عمى مكاتب االستخدام الخاصة والسير عمى سير العمل ييا وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنيةلالستخدام  .

المادة3
عمى مفتشي العمل ان يجمعوا المعمومات عن المؤسسات في كل ما يختص بشؤون العمل وتنسيقيا ،وابالغ
المصمحة المختصة في و ازرة العمل جوانب النقص والثغرات التي ال تغطييا بصورة محددة االحكام النافذة او عن
سوء تطبيق ىذه القوانين.
عمى مفتشي العمل تقديم تقارير سنوية بنتيجة اعماليم وتقارير خاصة كمما دعت الحاجة الى ذلك .تعد ىذه التقارير
بالمواضيع وبالطريقة التي يقررىا مدير عام و ازرة العمل .

المادة4
ال يجوز ان تتعارض أي ميام اخرى تسند الى مفتشي العمل مع ادائيم الفعال لمياميم االساسية ،او ان تخل باي
حال بالسمطة والحياد الالزمين لممفتشين في عالقاتيم باصحاب العمل واالجراء .

المادة5
عمى مفتشي العمل قبل المباشرة بوظائفيم ان يحمفوا امام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة اليمين التالية:
"اقسم باهلل العظيم بانني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخالص وان ال ابوح باسرار الصناعة او بطرق االستثمار
التي اطمع عمييا بحكم وظيفتي ".

المادة6
يخول مفتشو العمل السمطات التالية:
عدل نص الفقرة () 9من المادة  5بموجب المادة االولى من المرسوم رقم  95209تاريخ ، 29/12/2005واصبح على الوجه
التالي:

الدخول بحرية ودون اخطار سابق الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتيم اثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة،
والى أي موقع عمل فييا .وعمييم عند قياميم بزيارة تفتيش ابالغ صاحب العمل أو ممثمو بوجودىم ما لم يروا ان ىذا
االبالغ قد يضر بادائيم لواجباتيم.
)2اجراء أي بحث او اختبار او تحقيق قد يرونو ضروريا لمتحقق من المراعاة الدقيقة لالحكام القانونية النافذة .وبوجو خاص:

أ) -توجيو االسئمة الى صاحب العمل او الى االجراء في المؤسسة عمى انفراد او امام شيود عن أي مسالة تتعمق
بتطبيق االحكام القانونية النافذة.
ب )-طمب االطالع ،بالطريقة التي تقررىا القوانين واالنظمة ،عمى أي دفاتر او سجالت او وثائق اخرى تقضي
القوانين بامساكيا ،لمتحقق من توافقيا مع االحكام القانونية واخذ صور او مستخرجات من ىذه الوثائق.
ج) -اخذ او اقتطاع عينات من المواد والمنتجات الغراض التحميل ،بشرط ابالغ صاحب العمل او ممثمو بالعينات
او المواد التي اخذت او اقتطعت ليذه االغراض.
د) -اتخاذ الخطوات الرامية الى معالجة النواقص التي تالحظ في التركيبات او التخطيطات او اساليب العمل التي
يكون لدييم سبب معقول لالعتقاد بانيا تشكل تيديدا لصحة االجراء وسالمتيم وابالغ الدوائر المختصة في الو ازرة
التخاذ ما يمزم.
تمكينا لمفتشي العمل من اتخاذ ىذه الخطوات ،ومع المحافظة عمى حق صاحب العمل في المراجعة امام أي ىيئة
قانونية او ادارية يقررىا القانون ،يتوجب عمى ىؤالء ابالغ السمطة المختصة في الو ازرة باستصدار االوامر بطمب
ادخال تعديالت عمى االجيزة او التركيبات ضمن الفترة الزمنية الالزمة لضمان االلتزام باالحكام القانونية الخاصة
بصحة وسالمة االجراء .او الطمب من ىذه السمطة اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك عمى
صحتيم وسالمتيم .

المادة7
عمى اصحاب العمل او ممثمييم ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعمومات التي يطمبونيا منيم والتي من
شأنيا تسييل ميمتيم .ويجوز لمفتش العمل استدعاء صاحب العمل او ممثمو او أي اجير في المؤسسة التي يقوم
بالتفتيش عمييا الى مكتبو بيدف توجيو االستفسار ،اذا وجد ذلك ضروريا الداء واجبو .

المادة8
مع مراعاة االستثناءات التي تقررىا القوانين والمراسيم واالنظمة النافذة:
 )1يحظر عمى مفتشي العمل ان تكون لدييم مصمحة مباشرة او غير مباشرة في المؤسسات الخاضعة الشرافيم.)2يمزم مفتشو العمل ،حتى بعد اعتزاليم الخدمة ،بعدم افشاء أي اسرار تكون قد نمت الى عمميم في مجرى ادائيم
لواجباتيم ،واال تعرضوا لمعقوبات التأديبية والقانونية المناسبة.
)3يحيط مفتشو العمل بالسرية المطمقة مصدر أي شكوى تقدم ليم .وعمييم اال يبوحوا لصاحب العمل او لممثموبمصدر الشكوى او المعمومات التي ادت الى القيام بالتفتيش .

المادة9
يتعرض من يخالف االحكام القانونية المنوط تنفيذىا بمفتشي العمل او يغفل تطبيقيا لتنظيم محضر ضبط بحقو
دون سابق انذار ،ما لم تنص القوانين واالنظمة عمى استثناءات في الحاالت التي ينبغي فييا توجيو انذار سابق
بوجوب تنفيذ تدابير عالجية وقائية.
ينظم محضر الضبط عمى ثالث نسخ ،يبمغ صاحب العالقة واحدة منيا وترسل الثانية الى المرجع القضائي

المختص وتبقى الثالثة محفوظة في ممف المؤسسة.
يكون لممحاضر المنظمة القوة الثبوتية الى ان يثبت العكس .

المادة10
كل مخالفة لالحكام القانونية المنوطة بجياز تفتيش العمل والوقاية والسالمة او كل من يعرقل ميمة مفتشي العمل
عن اداء واجباتيم يعاقب وفقا الحكام قانون  17/9/1962والحكام المادة  729من قانون العمل والحكام قانون
العقوبات.

المادة11
تتخذ السمطة المختصة تسييالت النقل الالزمة الداء مفتشي العمل واجباتيم ،كما تتخذ الترتيبات الضرورية لرد ما
يتحممو المفتشون من نفقات ومصاريف عارضة قد تمزم الداء واجباتيم .

المادة12
عمى موظفي االدارة ورجال االمن ان يساعدوا مفتشي العمل بالميمة الموكولة الييم .

المادة13
يمغى المرسوم رقم  76922تاريخ  0ايار  7969المتعمق بتعيين مفتشي العمل  وتحديد اختصاصيم .
مرسوم رقم 3723
صادر في  62حزيران2000
المادة 41
ينشر ىذا المرسوم ويبمغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في  03حزيران 0222
االمضاء :اميل لحود

