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رد يزارة اررااو ارعتيتااب عتااى املالحظاات اتاتيةااب أنااال ارار ا اجلااتي
رتارا ااتر اررير ا ااب ي ا ا اراا ااتإ ا اتا ااتيس "جلنا ااب اررضا ااتء عتا ااى ارامةةا ااز
ارعنص ي"
ارفر ة رقم ()20
(ب) تكثيف جهودها الرامية إىل منع حاالت إساءة معاملة العمال املهاجرين،
مبااا ذ كلااع العماار الق اار  ،والتحقيااف هيهااا ومقاااااة امل اااول نهااا ،وزايدة اادد مشتشااي
العمر املاهل أو املدرب وتكثيف حضورهم وإبالغ اللجنة بنتائج هذه التحقيقات.
 -1تلعااو وزارة القااوع العاملااة دور رئي ااي ذ تنااايم سااوا العماار وإلاعام ماس ااات الق ااا
اخلاص لى ت بيف قانون العمر ومعااي الصاحة وال االمة املهنياة هقاد ا إ اداد هرياف مت صا
ذ تشتاايا العماار أملاابهم ماان نلااة القااانون والت صصااات كات العالقااة بتشتاايا سااوا العماار ا
تدريبهم وأتهيلهم حتت إشراف منامة العمر الدولية وهف املعاي الدولياة ه ااي كاهاة اتااالت الا
من شأهنا أن ترهع من كشاءة املشتش وقد بلغ ددهم حىت هناية دي مرب2016م ادد ()365
مشتش اام ومشتشااة ،وماان أجاار التوسااع ذ مليااة الرقابااة وتنااايم سااوا العماار ا هاات العديااد ماان
املديرايت والدوائر ذ خمتلف احملاهاات ذ ال ل نة.
 -2وا التوقيااع لااى اادد ماان مااذكرات التشاااهم مااع الاادول املرساالة للقااوع العاملااة ذ لااال
العماار فاادف إىل تنااايم اسااتقدام القااوع العاملااة واقشاااع لااى حقااوقهم مااع كااال ماان ( :هوريااة
اهلنا ااد ،هوريا ااة با اانجالديا ،هوريا ااة س ا اريالنكا ،هوريا ااة هيتنا ااام االش ا ا اكية ،هوريا ااة إي ا اران
االسااالمي  ،اهمهوريااة العربيااة ال ااورية ،دولااة هل ا  ،هوريااة مصاار العربيااة ،اململكااة املبربيااة)،
حيااحت حتتااو بعااذ ماان هااذه املااذكرات لااى بنااد يتااي تبااادل املعلومااات ب ا البلاادين وال ا نااع
االساتقدام البا شار ي للقااوع العاملاة واالباار لبشار .وجااار التباحاحت ماع دول ألارع لتوقيااع
مذكرات تشاهم ذ لال العمر وهي كاأليت ( :هورية ك تان ،هورية كينيا ،حكومة زجنباار،
هورية النيبال ،هورية الشلب ).
-3

2

جهود الوزارة ذ إنشاك قانون العمر 2016م:


التشتاايا الش ااامر للمنش ا ت :تق ااوم ال ااوزارة مبراقب ااة والتأك ااد م اان ت بي ااف األنام ااة
والق اوان املتعلقااة ب ااوا العماار ماان لااالل جهاااز التشتاايا حيااحت بلااغ لمااو
العايرات التشتيشية للمنش ت لالل العام 2016م دد ( )8890زايرة.



تشتيا ال االمة والصاحة املهنياة :ا لاالل اام 2016م تنشياذ ( )1328زايرة
تشتيا ميداين لاصة ل المة والصحة املهنية ملنش ت لى م توع ال ال نة
للتأكد من التعامها بشروط ال المة والصاحة املهنياة وهقاام ألحكاام قاانون العمار
وأحك ااام الالئح ااة التنايمي ااة لت ااداب ال ااالمة والص ااحة املهني ااة مبنش ا ت الق ااا
اخلاص وكلاع لوقاياة العاامل مان إصاا ت العمار وأتما ساالمتهم وتاوه بي اة
العم اار الص ااحية املناس اابة ،حي ااحت تبا ا أن ( )693منه ااا ما ا ملتعم ااة حك ااام
الالئحة التنايمية ،وا اختاك اإلجراءات القانونية بشأهنا.
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الشااكاوع والبالمااات :اسااتقبلت الااوزارة لااالل العااام 2016م اادد ()11378
حالة بالغ أو شكوع مالية متعلقة بعدم االلتعام حكام قانون العمر والقارارات
التنشيذيااة املرتب ااة ب ا  ،حيااحت ا ت ااوية اادد ( )8614ت ااوية وديااة وإحالااة اادد
( )2824شكوع إىل القضاء الختاك القرار املناساو بشاأهنا ،وبلاغ ادد الشاكوع
العمالية ال الزالت قيد البححت ( )312شكوع لالل ام 2016م.



النقا ت العمالية :بلغ إ ايل دد النقا ت العمالية ل ل نة ذ ام 2016م
( ) 232نقابا ااة تضا اام ذ ضا ااويتها ا اااملون مبنش ا ا ت صا اانا ية وباريا ااة و قا ااي
األنش ة االقتصادية األلرع.



التشتيا املش ك :بلغ إ ايل ادد املضابو ( )21946وكاان ادد امل االش
( )10047حيحت ا ترحير دد ( )11899لالل ام 2016م.



األنامااة والقاوان  :كشلاات األنامااة والقاوان احملليااة انتقااال العاماار ماان صاااحو
مر اىل صاحو مر ألر وت اتقبر الاوزارة لباات العماال الارامب النتقاال
إىل صاحو مر ألر حيحت تلقت الوزارة ذ ام 2016م ادد ( )632وهاف
اهدول التايل:

النتيجة الشكوع

اإل ايل

حتت البححت

28

الت وية الودية

330

اإلحالة للمحكمة
274

اإلحالة إىل هريف التشتيا
0

 -4التأهياار والتاادريو :شاااركت وزارة القااوع العاملااة ذ اادد ماان ال اربامج التدريبيااة والااور
والندوات هبدف ت وير كشاءة موظشيها العاامل ذ لاال التشتايا لاالل الشا ة مان ناوهمرب 2015
إىل  22مايو 2017م ،وهي كاآليت:
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حلقة مر حول ت وية املناز ات العمالية (مايو 2015م).



حلقة مر حول معاي العمر الدولية (يوليو 2015م).



حلاقااة ا اامر ذ لال اقوار االجتما ي الثالثي (سبتمرب 2015م).



حلقااة ماار حااول ت ااوير دور اللجااان الق ا يااة ماان مناااور اق اوار االجتمااا ي
(سبتمرب 2015م).



ورشااة ماار حااول ت ااوير قاادرات الك اوادر املعنيااة مبعاااي العماار الدوليااة والعربيااة
(مايو 2016م).



ورشة مر حول تكنولوجيا املعلوماات واثررهاا ذ ساوا العمار األاااط اهديادة
(سبتمرب 2016م).



املش اااركة ذ ن اادوة قومي ااة بعنا اوان ئ ت ااو الوظ ااائف وه اارص االس اات دام امل اانام
للعمالة العربية ذ اوء املتب ات ذ املن قة العربية (أكتوبر 2016م).



املشاركة ذ اجتما حول الصحة وال المة ذ املواين جنيف (نوهمرب 2016م).
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ناادوة حتاات ن اوان ئالعمالااة ال ااائبة ذ دول للااا التعاااونئ البح ارين ( 1هرباياار
2016م).



اجتما حول الصحة وال المة ذ املواين جنيف ( 30-21نوهمرب 2016م).



املشاااركة ذ ورشااة ماار حااول معاااي العماار الدوليااة والتعامااات إ ااداد التقااارير
بشأن تشتيا العمر والعمر اهرب ذ ديب ( 8إىل  11مايو 2017م).



حلق ا ااة نقاش ا ااية ح ا ااول االب ا ااار لبش ا اار لتع ا اااون م ا ااع وزارة اخلارجي ا ااة ( 21ما ا ااايو
2017م).

أهم اللجان املعنية بتن يف اههود مثر:
االلتصاص

هان/برامج
هن ااة خمتص ااة الجتما ااا
م ا ا ا ااع س ا ا ا ااشارات ال ا ا ا اادول
املرسلة للقوع العاملة.

-

العمر لى إجياد اقلول املناسبة لإلشكاليات
ال تواج القوع العاملة الواهدة.

هنا ا ااة تصا ا ااحي أواا ا ااا
القوع العاملة الواهدة

-

تصحي أواا القوع العاملة الواهدة

املاس ات امل اولة بتنشيذ ال ياسة
-

وزارة القوع العاملة
شر ة مان ال ل انية
وزارة اخلارجية
الدول املرسلة للقوع العاملة

-

وزارة القوع العاملة
اإلد اء العام
شر ة مان ال ل انية
وزارة اخلارجية

-

-

(د) اختاك تداب إلككاء الاو ي ذ صاشوف العماال املهااجرين بشاأن ياع
القنوات القائمة لتقدمي الشكاو  ،مبا ذ كلع رهع الاد او أماام احملااكم ،وحتقيقاام هلاذه
الباية ،توه املعلومات القانونية واخلدمات االستشارية للضحااي واامان اقصاول لاى
تلع اخلدمات.
ملت وزارة القوع العاملة جاهد مة ذ سبير تب اي إجاراءات تقادمي الشاكاو العمالياة
-6
حيااحت قاماات الااوزارة مااالرام بت بيااف ناااام اسااتقبال الشااكاو العماليااة والبالمااات الك وني اام اارب
موقعه ااا اإللكا ا وين ( )www.manpower.gov.omابت ااداء م اان أم ا ا ا 2016م ،وم اان لالهل ااا
ميكاان للعاماار التقاادم بشااكواه مبجاارد دلااول املوقااع االلك ا وين للااوزارة أو اان ريااف الت بيااف ماان
لا ااالل اهلا اااتف احملما ااول وإتبا ااا اخل ا اوات امل لوبا ااة ذ أ مكا ااان أو زما ااان .وتشا اامر مناوم ا ااة
الشكاو والبالمات اخلدمات التالية:
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استقبال الشكاو العمالية؛



متابعة حالة الشكاو امل جلة؛



البالمات املقدمة من منش ت الق ا اخلاص امل الشة لقانون العمر؛



البالمات املقدمة لى القوع العاملة امل الشة ألحكام قانون العمر.
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وكما تقوم الوزارة بربامج التو ية والتثقيف وهف األيت:


إ ااداد ونشاار كتيبااات إرشااادية ربعااة شاار لبااة وتوزيعهااا لااى العمااال الواهاادين
الق ااادم للعم اار ذ ال اال نة هب اادف تعوي اادهم مبعلوم ااات واهيا ا ح ااول حق ااوقهم
وكلااع لااى مااو ي ااهم ذ تااوه الر ايااة واقمايااة وتوجي ا النص ا هلاام لاللت اعام
بعقااود العماار وأحكااام القااانون بنب اام قصااول أيااة ارسااات م ا إجيابيااة باااههم
ينتج نها حاالت ابار لبشر ،وكيشية التواصر ماع اههاات امل تصاة ذ حالاة
حدوث أ انتهاك ذ حقوقهم؛



توه لدماة اخلا ال االن لت اجير املالحااات والشاكاو والبالماات الاواردة
حااول قااانون العماار وأيااة خمالشااات بشااأن والل اوائ املنشااذة ل ا وكلااع لااى اخل ا
اتاين ( )80077000وتتوهر هذه اخلدمة يوميام و لى مدار ال ا ة؛



تق ا اادمي اخل ا اادمات التو وي ا ااة للعم ا ااال وألص ا ااحاب العم ا اار حي ا ااحت قام ا اات ال ا ااوزارة ذ
ام 2016م بعقد دد ( )625برانمج تو و هرد و ادد ( )60بارانمج تو او
ا ي ،إلااهة إىل إرسال رسائر نصية تو وية بلبت مو ( )140512رسالة.
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