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  تقديم

 
  نماطأ�ــــــــحاب العمل أل ا�خطى نحو اعتماد    2020مع بداية  ال�ــــــــحية املتخذة    االح��از�ةاإلجراءات  و  كوروناجائحة    ســــــــرعت

أن ت�جــأ إ�� ترتيبــات عمــل بــديلــة أتــاح��ــا تكنولوجيــا    املنشـــــــــــــآت االقتصـــــــــــــاديــةحيــث اضــــــــــــطرت العــديــد من   ا�جــديــدة،العمــل  

 لطبيعة   العملية اإلنتاجية،العمل عن ُ�عد، لضــــــــمان اســــــــتمرار�ة  نمط   وخاصــــــــة  ،املعلومات ووســــــــائل التواصــــــــل الرق�ي
ً
تبعا

   –ال ســــــــيما قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــاالت وا�خدمات  -الوظائف  
ً
 وازدهارا

ً
أثناء ا�جائحة، ��   وال�ي شــــــــهدت نموا

 عا�ى الكث�� من أ�حاب العمل �� قطاعات أخرى من اآلثار  ال�ارثية لهذه ا�جائحة ع�� أعمالهم.  ح�ن

ا�خدمات واملنتجات، من خالل ر�ط الشـــــــــر�ات والعمالء   قدمت الكث�� مناملنصـــــــــات الرقمية  وســـــــــائل التواصـــــــــل و   الشـــــــــك أن

املتبع من قبــل    التقليـــدي  اإلنفـــاذ  نموذج  �عـــد  ولم،  اســــــــــــيـــة �� معظم األحيـــانغ�� قيـــ عقود عمـــل  إال أ��ـــا اعتمـــدت  بـــالعـــامل�ن،  

 
ً
�ســـتد�� التحرك الســـريع   مما  .الوطنية  لتشـــريعات العمل  املتواصـــل  الفعال واإلمتثال  اإلنفاذ  لتحقيق أ�ـــحاب العمل �افيا

حقوق  التوفيق ب�ن  و  تقبــل،  لتنظيم عالقــات العمــل �� هــذه األنمــاط ا�جــديــدة ل�حــد من آثــارهــا الســــــــــــلبيــة ع�� وظــائف املســــــــــــ 

، وتحقيق التوازن إ�� ا�حد الذي يفي  العمال وأولو�ات أ�ــــحاب العمل فيما يتعلق باســــتمرار�ة األعمال واإلنتاجية  وال��امات

تطو�ر آليات تفتيش العمل وال�ـــــــحة والســـــــالمة املهنية، وتفعيل  بمتطلبات صـــــــاحب العمل واحتياجات العمال، إضـــــــافة إ��  

  الشر�اء االجتماعي�ن �� �عز�ز االمتثال ملعاي�� العمل العر�ية والدولية.دور 

 من ســــــــــــ�� منظمـــة العمـــل العر�يـــة إ�� دعم أطراف اإلنتـــاج الثالثـــة �� الـــدول العر�يـــة، وتوف�� فرص عمـــل منتجـــة 
ً
و�نطالقـــا

ان�ن والتشــريعات الوطنية  وتحديث   من خالل حث ا�حكومات ع�� تطو�ر   �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل،ومســتدامة،   القو

ان�ن والتشـــــريعات الوطنية، أعدت  لالشـــــر�اء االجتماعي�ن    تحف�� بما يتواءم مع متغ��ات عالم العمل، و  تحســـــ�ن االمتثال للقو

ان�ن و�شـريعات العمل وال�ـحة والسـالمة املهنية �� إطار  "  �ـحاب العملالدليل التوجي�ي ألاملنظمة هذا   �عز�ز االمتثال لقو

افق مع طر�� اإلنتاج  الوفاء بواجبا��م، و�رســـــــاء دعائم   ع��   العمل  أ�ـــــــحاب  ســـــــاعدةملاألنماط ا�جديدة للعمل"   وتطو�ر التو

ائح و�شــــــــــــ ، وتحقيق  العمـل الالئق آليـات ا�حوار االجتمـا��، و�عز�ز مبـادئ ريعـات العمـل الوطنيـة، ومعـاي�� العمـل  االمتثـال للو

  العر�ية.

ثمرة جهود مشــــــــــــ��كــة ب�ن ا�خ��ات العر�يــة ذات  ،  �ــذا الــدليــل التوجي�ي�  �� الــدول العر�يــة  أ�ــــــــــــحــاب العمــل  وأتقــدم لألخوة

ال�ي أثرت مالحظا��ا مضــــمون    �� الدول العر�يةفر�ق عمل منظمة العمل العر�ية، ومنظمات أ�ــــحاب العمل  االختصــــاص، و 

امتثال  ال�ي �عينكم ع�� �ســــــــــهيل مهام أجهزة التفتيش وتحقيق    و�وفر الســــــــــبل الالزمة، و�لنا أمل أن يل�ي احتياجاتكم  الدليل

  .العمل وال�حة والسالمة املهنيةأفضل لتشريعات 

 و�� التوفيق.. وهللا

 فايز ع�� املط��ي  

 م املدير العا                                                                                                                                                                                                  
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 شكر وتقدير 

 

نتقدم بجز�ل الشكر والعرفان �جميع من ساهم �� إعداد هذ الدليل التوجي�ي الذي �عت�� ثمرة جهود مجموعة من السادة  

امل�لف باإلشراف واملتا�عة من منظمة العمل العر�ية، هذا و�شكر منظمات أ�حاب ا�خ��اء العرب األكفاء وفر�ق العمل  

العمل �� الدول العر�ية ع�� مالحظا��م ومق��حا��م القيمة ال�ي أثرت مسودة الدليل، وساهمت �� إصداره بالن�خة ال��ائية  

 .ال�ي ب�ن أيديكم
 

 جعة الدليل:قائمة بأسماء السيدات والسادة املساهم�ن �� إعداد ومرا

 املؤسسة العامة عمان، اململكة األردنية الهاشمية.   -   مدير ادارة اصابات العمل والسالمة املهنية   -   فراس شطناوي   / األستاذ •

 خب��  �� �شريعات العمل والتنمية البشر�ة  -  محمود عبد الفتاح / األستاذ •

اسماعيل  /األستاذة • بن  اإ�جتماعية    -   حياة  الشؤون  بوزارة  العمل  نزاعات  و�دارة  الشغل  لتفقد  العامة  الهيئة  رئيسة 

 با�جمهور�ة التو�سية 

 جامعة القاهرة   –أستاذ الطب امل�ي والبيئي ب�لية طب القصر العي�ي   - جهاد أبو العطا /األستاذ الدكتور  •

 منظمة العمل العر�ية   –املشرف ع�� ادارة ا�حماية االجتماعية   - إسالم سناء / األستاذ •

 القائم بأعمال  مدير املعهد العر�ي لل�حة والسالمة املهنية   -  رانية رشدية /الدكتورة  •

 خب��ة بديوان املدير العام  - منجية هاد��  /األستاذة •

 

 التصميم والتنسيق

 ديوان املدير العام -  مع�� عزت /املهندس  •
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 ة فيخل

ت�لفة ومتاعب التنقل اليومي  و ارتفاع ت�لفة الوقود    �سبب  فكرة العمل عن �عد ألول مرة مع أزمة النفط �� السبعينيات  ت ظهر 

تم    وغ��ه من أنماط العمل ا�جديدة ال�ياالهتمام بالعمل عن �عد    م ينتھ سرعان ما ان��ت أزمة النفط ، ولكن ل و   ، من و��� العمل

، بما �� لبعض العمال وأ�حاب العملمرغو�ة  قد ت�ون  أهداف أخرى  و   ��دف استمرار�ة األعمال،  �ورونا�عد جائحة    اال��و�ج له

ب�ن املسؤوليات املهنية واألسر�ة وضمان تحس�ن اإلنتاجية. �ان التقدم املستمر   والتوفيق ذلك �عز�ز التوازن ب�ن العمل وا�حياة ، 

العابر � �سهيل أداء العمل املوزع ، غالًبا �� املواقع ا�جغرافية البعيدة (بما �� ذلك �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقدر��ا ع�

ا رئيسًيا  ل�
ً
العمل,    لتطور حدود) محر� �غ��ات متسارعة  أنماط جديدة من  العمل  األخ��ة شهد عالم  العقود  واكب��ا وعميقة  و�� 

أو مستقرة، �� ظل زخم التحوالت التكنولوجية والس�� املستمر أنماط جديدة لتأدية الوظائف واملهام، وعالقات عمل غ�� منظمة  

أصبحت قدرة األ�خاص �� الوقت ا�حاضر  فتنظيم العمل واإلنتاج.    طرق ��    جوهر�ةتطورات  أحدث    مما  ؛لز�ادة القدرة التنافسية

تحت إشراف  �� م�ان العمل الرئي��ي  ع�� العمل �� أي م�ان وزمان مع البقاء ع�� اتصال مع زمال��م �� العمل والتفاعل معهم سواء  

 �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.   القفزات النوعيةبفضل وذلك  يختارها العاملصاحب العمل أو �� أي مواقع أخرى 

عفقد   املستقل  العمل  الرقمية  امل��  أصبح  و نصات  بكث��  أسهل  األدوات  متاح  اليوم  خالل  من  العمال  من  أك��  �جموعة 

العر�ض،    التكنولوجية النطاق  ذات  اإلن��نت  واتصاالت  االف��اضية،  ا�خاصة  والشب�ات  للمؤسسات،  ا�جماعية  ال��امج  مثل 

ال�ي    الهواتف الذكية وا�حواسيب اللوحية ا�حمولة، باإلضافة إ��    ال�حابيةومؤتمرات الفيديو، واالتصال االف��ا��ي، وا�حوسبة  

 تحديات وفرًصا جديدة أل�حاب العمل والعامل�ن ع�� حٍد سواء.   طرح ، مما أصبحت أك�� انتشاًرا من أي وقت م��ى

ا"؛ حيث �عملون �� وظائف، ذات    نمطية    ��  تواجھ الشباب عالقات عمل غ و  وغ�� منظمة بحيث ال تضمن لهم "أماًنا اجتماعي�

التحديات �ش�ل أسرع وأك�� فاعلية  طا�ع مؤقت، قد ال تناسب مهارا��م، وال تحقق تطلعا��م، وهم مضطرون إ�� التعامل مع هذه  

ومرونة وخاصة �عد جائحة �ورونا ال�ي �ان لها بالغ األثر ع�� أسواق العمل وظروف وشروط وأح�ام عقود العمل. لهذا �ان البد  

األ  واملعاي��  املبادئ  �حماية  وآليا��ا؛  املهنية  والسالمة  وال�حة  العمل  تفتيش  أنظمة  وتطو�ر  التفتيش  إدارات  دعم  ساسية  من 

 وضمان مراقبة تنفيذ أح�ام القانون واالمتثال لھ. للعمل، 

تحقيق التوازن ب�ن متطلبات صاحب  ويعد تحديث القوان�ن والتشريعات �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل ا�خطوة األو�� ��   

األمر الذي يتطلب  وتنظيم عالقات العمل وتطو�ر آليات ا�حوار االجتما�� �� إطار األنماط ا�جديدة، ،  العمل واحتياجات العمال

 بذل ا�جهود ا�حثيثة من قبل ا�ح�ومات ومنظمات أ�حاب العمل والعمال وممثل��م. 

 أسئلة  طرحوهذا ي
ً
زة التفتيش التحقق من  السار�ة ال�ي يتع�ن ع�� أجه مثل ما �� قوان�ن العمل  ، أخرى �ستوجب بح��ا الحقا

  مبادئ ما هو تأث�� ذلك ع��  و صاحب العمل أو حيث �عمل العامل؟   اي يوجد ف���ال دولة قوان�ن ال  �� هل ؟  واالمتثال لها االل��ام ��ا

إ��    واملفاوضة ا�جماعية   ا�حر�ات النقابيةالعمل الالئق مثل   وأنظمة الضمان االجتما�� وا�حوار االجتما�� �ش�ل عام، بالنظر 

 ؟ خاصة ب�ل دولةمع قوان�ن العمل ا� دول ع�� ال منتشرة حقيقة أن القوة العاملة  
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  الدليل؟ هذا ملن

ع غ�� املنظم  ومنظما��م، كما يمكن أل�حاب العمل �� القطا للعمل ا�جديدة نماطاأل هذا الدليل موجھ أل�حاب العمل �� إطار 

 االستفادة من موضوعات الدليل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 الدليل  أهداف
 

 
ّ

 من:  أ�حاب العملن هذا الدليل سيمك

 للعمل  نماط ا�جديدةاأل �� �عز�ز شروط العمل الالئق  •

 �عز�ز االمتثال للقوان�ن والتشريعات الوطنية ذات الصلة •

 العمل ذات األنماط ا�جديدة (تقييم وتحليل ومراجعة)التمكن من  إدارة ا�خاطر املهنية �� بيئة   •

 التعرف ع�� طرق التفتيش الذا�ي •

  تدر�ب العمال وتطو�ر أدا��م  •

 تطو�ر أساليب التواصل مع املفتش�ن  •

 تحديث أساليب الت�جيل واإلبالغ عن حوادث العمل واألمراض املهنية و�عداد التقار�ر  •

 �� إطار اتفاقيات العمل العر�ية والدولية التعرف ع�� حقوق وال��امات أ�حاب العمل  •

 وال�حة والسالمة املهنية  تطو�ر أدوات وآليات تفتيش العمل •

 مع أنماط العمل ا�جديدة •
ً
 تحديث أساليب ا�حوار االجتما�� واملفاوضة ا�جماعية لتصبح أك�� تناغما

 .نماط ا�جديدة للعمل�� إطار األ  العر�ية والدوليةاالستفادة من مختلف ا�خ��ات واملمارسات ا�جيدة  •
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 ا�حور األول:
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ل �عز�ز العمل الالئق �� املنطقة
ّ
وُيعت�� العمل الالئق بأ�عاده املتعّددة   ،عر�يةاألسا��ي لدى منظمة العمل الالهدف  العر�ية   ش�

ھ �عكس    ،للسلم �� ا�جتمعاتساسا  أ
ّ
أن استدامة بتحس�ن بيئة العمل و   اهتمام ا�ح�ومات والعّمال وأ�حاب العمل مدى  كما 

   تلعب  أن   العمل   أ�حاب  ملنظمات  و�مكن  .املؤسسات كشرط لتحقيق السلم والعدل
ً
   دورا

ً
 لضمان   مع أعضا��ا   العمل   ��  حاسما

شوَرة حول   تقديم  ع��  عالوة  للقانون،   واالمتثال  املعرفة
َ
ستداَمة  تدعم   ال�ي  والالئق  العادل  العمل  ظروف  �عز�ز  كيفية   امل

ُ
  . املنشآت امل

 

 مبادىء عامة  1.1

 والدولية العر�يةالعمل  اتفاقياتالعمل الالئق ��  

�� إطار مجموعة من قواعد   حقوق العمال  بأنھ العمل الذي يح��م ا�حقوق األساسية للفرد �إ�سان كما يح��م العمل الالئق ُ�عرف

 .تھ لوظيفتھللعامل خالل تأديذهنية الا�جسدية و األمان ومعاي�� لتحديد أجور ُمجز�ة، مع مراعاة السالمة  

مناسبة   الالئق فرص عمل  العمل  اجو عادلة،    أجور توفر    يتضمن  الفرد و تما�� لألسر،  ضمان  لتطو�ر  أفضل  إم�انيات  �تاحة 

و�تاحة مساحة من ا�حر�ة لألفراد للتعب�� عما �شغلهم، واملساهمة واملشاركة �� اتخاذ القرارات ال�ي    اإلدماج االجتما��، وتحقيق

 .واملساواة �� املعاملة ب�ن الرجال والنساء ت�افؤ الفرصتؤثر ع�� حيا��م وتحقيق 

اإلنتاج،  و ال��ابط والتعقيد وتدو�ل  ازدياد  با�حر�ة والكرامة اإل�سانية  �عت���� عالم �شهد  املتعلقة  األساسية  والعدالة    ،القيم 

اتجھ  و ،  عدم التمي�� ضرور�ة للتنمية الفعالة املستدامة ع�� الصعيدين االقتصادي واالجتما��املساواة، و واألمن و   ،االجتماعية

 �افًيا    ، قرار العمل الالئق املنتجإإ��  ا�جتمع الدو��  
ً
ا�حماية االجتماعية و�حفظ الكرامة اإل�سانية ل�جميع، و يضمن  الذي يدر دخال

  �استجابة ضرور�ة وفعالة لتحديات العوملة.

نولو��. وتحث أهداف التنمية املستدامة ع�� تنامي النمو االقتصادي �ش�ل مطرد وع�� ز�ادة مستو�ات اإلنتاجية واالبت�ار التك

تجار  و�� هذا الصدد �ش�ل ��جيع ر�ادة األعمال وخلق فرص العمل، واتخاذ التداب�� الفعالة للقضاء ع�� العمل ا�ج��ي والرق واإل

السا�� إ�� تحقيق العمالة ال�املة واملنتجة والعمل الالئق �جميع   ثامن بالبشر عوامل حاسمة األهمية �� سبيل تحقيق الهدف ال

ر�عة أهداف اس��اتيجية و��: املبادئ وا�حقوق  أ  إ��  االتفاقيات الدولية العمل الالئق ��    ويستند  .2030بحلول عام    النساء والرجال 

 .والضمان االجتما�� واألجور، وا�حمايةالعمل   ومعاي�� العمل، وفرص األساسية �� العمل، 

 

 
 العمل الالئق �� اإلتفاقيات العر�ية 

العدالة   ل�ل �عت��  �� حق  االجتماعية  فا�حماية  للعمل،  العر�ي  امليثاق  عل��ا  ال�ي نص  األهداف   من 
ً
أساسيا  

ً
االجتماعية هدفا

العر�ية،  و   .مواطن والسبيل لضمان شروط وظروف أفضل للعمل ل �عز�ز العمل  وفق ما نّص عليھ دستور منظمة العمل 
ّ
�ش�

عات    ،مة العمل العر�يةالالئق �� الدول العر�ية أحد األهداف األساسية ملنظ
ّ
مستقرة مهنية    ةحياالعمال وحقهم ��  فهو يجّسد تطل

ويعت�� العمل الالئق ��    ، كما يجسد مدى ال��ام صاحب العمل  با�حفاظ ع�� املؤسسة من جهة وحقوق العمال من جهة أخرى 

 فقد   السياق  هذا   و��  .نصفة واملوّحدةصميم ا�جهود املبذولة للقضاء ع�� الفقر بل هو وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة وامل

  بتعز�ز املرتبطة    ا�جوانب  �افة  تنظيم ��ا  إلاالستناد  ال�ي سيتم   والتوصيات  االتفاقيات  خالل  من  العر�ية  العمل  منظمة  تناولت

 واملتمثلة �� الشروط وا�حقوق األساسية التالية :   ،الالئق العمل
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ً
 1: السالمة وال�حة املهنيت�نأوال

نماط العمل ا�جديدة،  أالسالمة وال�حة املهنيت�ن وتحقيق ظروف إ�سانية للعمل اآلمن ضمن    ينب�� أل�حاب العمل توف�� شروط

 :تطبيق الضوابط التاليةعن طر�ق 

الالزمة   • االش��اطات  ووضع  ال�حية،  األضرار  من  وحمايتھ  املستخدمة،  واملعدات  العمل  أخطار  من  العامل  حماية 

�ل أم من  ن ال يتعرض �خاطر من املعدات املستخدمة �� العمل من املنأ لتحس�ن بيئة ووسائل العمل،ع�� سبيل املثال  

 موقع إنجاز العمل. 

 .ال�حية والفنية �ل وظروفھ، و��ن األ�خاص امل�لف�ن بھ من النوا� مراعاة تحقيق التالؤم ب�ن نوع العم •

 .توعية وتدر�ب العامل�ن ع�� وسائل السالمة �� العمل •

•  
ً
   تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل �حيا

ً
والعمل ع�� معا�ج��ا ومعا�جة ما يتخلف    ، نتيجة عملھ  أو اجتماعيا

 من عواقب أو مضاعفات .  ع��ا

موقع العمل، وذلك لإلشراف ع�� جميع ظروف العمل ال�ي    �شاء أجهزة خدمات السالمة وال�حة املهنيت�ن ��االهتمام بإ •

 تؤثر ع�� سالمة و�حة العمال، والقيام بالتثقيف الص�� والتوعية الوقائية. 

  عقلية والالبدنية  إجراء الفحص الط�ي االبتدائي إل�حاق العامل بالعمل الذي يتالءم مع قدراتھ ال�حية    ،عند التعي�ن •

مستمرة،   بصفة  ال�حية  لياق��م  ع��  للمحافظة  العمال،  ع��  الدوري  الط�ي  الفحص  إجراء  يجب  كما  والنفسية، 

 والكتشاف ما قد يظهر من أمراض املهنة �� مراحلها األو��.

األولية �� موقع العمل، كما يجب توف�� ا�خدمات الطبية للقيام بالرعاية الطبية   ومواد اإلسعافات الوقاية لئوسا توف�� •

 .وا�حافظة ع�� �حة العمال

لت�جيل حوادث العمل وأمراض املهنة وا�حاالت املرضية املهنية املشتبھ ف��ا   إجراءالقيام بوضع   العمل أل�حابينب��  •

� اتخاذ �افة اإلجراءات ملنع تكرار وقوع مثل هذه ا�حاالت ووضع اإلحصاءات  إ�  باإلضافةو�خطار ا�جهات ا�ختصة ��ا،  

 ا�خاصة بذلك.  والدراسات

 

 
ً
 2: مستو�ات العمل ثانيا

  ب�ن العمال وأ�حاب العمل ع�� أساس الت�افل، ووفق مقتضيات العدالة والصا�ح العام  إقامة عالقات العمل املتبادلة •

 .العملشمول قانون العمل جميع املوضوعات األساسية املتعلقة �عالقات  •

 . ا�حر للعمل و�غي��ه  االختيارر�م ال�خرة بما يكفل لألفراد  حضمان مبادئ حر�ة العمل وت •

 . رق أو اللون أو الدين أو الرأي السيا��ي�سبب ا�جنس أو العِ عدم التفرقة ب�ن العمال  •

   . بھالعمل  ا�جاري   التشريع  عليھ ينص  ما وفق للعمال القانونية  األجور  توف�� •

 ) وتقوم تنقل، ترفيھ، ر�اضة، سكن، غذاء ،  �حة(  االجتماعيةتوفر املنشأة للعمال ا�خدمات  •

 .والعمال  العمل  صاحب   عن ممثل�ن   تضم مش��كة �جان الل خ من  بتنفيذها باملنشأة ا�خدمات  إدارة        

 وتنظيم شؤون العمل ورفع الكفاية اإلنتاجية. ، إ�شاء �جان مش��كة ب�ن اإلدارة والعمال لتحس�ن ظروف العمل •

   .املؤسسةخل  دا حواروهيا�ل  ليات آ إيجاد •

 
  ال�حة والسالمة املهنية �شأن 1977لسنة  7رقم االتفاقية  1
    معدلة �شأن مستو�ات العمل 1976لسنة  6 رقم العر�ية االتفاقية 2

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_7.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_6.pdf
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ً
 3: املرأة العاملة ثالثا

وذلك    ، �شريعات وشروط وظروف العمل ومنح املرأة العاملة األجر املماثل ألجر الرجلاملساواة ب�ن املرأة والرجل �� �افة   •

 .عند تماثل العمل

 7حق املرأة العاملة �� ا�حصول ع�� إجازة قبل الوضع و�عده ال تقل مد��ا عن  •
ً
  أسابيع ومنحها أجرا

ً
ع��ا، وأن تمنح   �امال

 
ً
 و  .ل بلدللتشريع املعمول بھ �� �  العاملة ف��ات رضاعة طبقا

ً
 �عسفي يعت�� فصل العاملة أثناء إجازة األمومة فصال

ً
 .ا

، وعدم  والصالحيات  �افة مجاالت العمل عند �ساوي املؤهل    �ضمان ت�افؤ الفرص �� االستخدام ب�ن الرجل واملرأة � •

 �ي. امل التفرقة بي��ما �� ال���� 

ي قبل و�عد االلتحاق بالعمل، وتوف�� �سهيالت إلعادة تدر���ا  إتاحة الفرص للمرأة العاملة للتعليم والتوجيھ والتدر�ب امل�  •

 . عن العمل –املسموح ��ا  –�عد ف��ات انقطاعها 

•  
ً
 .�� هذه الف��ات تخفيف األعمال ال�ي ت�لف ��ا املرأة العاملة �� ف��ات ا�حمل والوالدة وحظر �شغيلها إضافيا

   ،الشاقة أو الضارة بال�حة أو األخالق حظر �شغيل النساء �� األعمال الصعبة أو   •
ً
و�مراعاة    وعدم �شغيل النساء ليال

 
ً
 .لتشريعها تقاليد �ل بلد ووفقا

م�ان غ�� م�ان العمل    انتقالھ إ�� حق �ل من الزوج�ن العامل�ن �� ا�حصول ع�� إجازة بدون أجر ملرافقة اآلخر �� حالة   •

 .ق��ى املصرح بھ  وفق �شريع �ل دولةاألص�� �� داخل الدولة أو خارجها وتحديد ا�حد األ

 حق املرأة العاملة �� ا�حصول ع�� إجازة بدون أجر للتفرغ ل��بية أطفالها وفق �شريع �ل دولة.  •

 . وكذلك لزوج املرأة العاملة  ،حق املرأة العاملة �� ا�جمع ب�ن أجرها أو معاشها و��ن معاشها عن زوجها بدون حد أق��ى •

 .العاملة �� ا�جمع ب�ن معاشهم عن والدهم ووالد��م بدون حد أق��ىحق أوالد املرأة  •

•  
ً
 .ملفهوم األسرة بالقانون الوط�ي حق أفراد أسرة املرأة العاملة �� االستفادة من خدمات التأم�ن الص�� لها وفقا

 .حق املرأة العاملة �� ا�حصول ع�� املنح العائلية حال إعال��ا ألوالدها ولزوجها العاجز •

رأة العاملة �� ا�حصول ع�� �امل حقوقها �� م�افأة ��اية ا�خدمة أو املعاش أو أية استحقاقات أخرى �� حالة  حق امل •

 استقال��ا �سبب الزواج أو اإلنجاب، ع�� أن تبدي رغب��ا �� املدة املقررة وفق �شريع �ل دولة. 

 

 
ً
 4: ا�حق �� التنظيم النقا�ي وا�حر�ات وا�حقوق النقابية را�عا

   .نوا دون إذن مسبق فيما بي��م منظمات نقابية أو أن ينضموا إل��امن العمال وأ�حاب األعمال بأي قطاع أن ي�وّ ل�ل   •

و�مك��م وضع نظامها األسا��ي وأهدافها ووسائل تحقيقها، وكذلك أجهز��ا وطرق تمو�لها و�دار��ا، دون تدخل أو تأث��  

 .من أية جهة �انت

اة العمال العرب من غ�� مواط�ي الدولة ال�ي �عملون ��ا بالعمال الوطني�ن �� االنتماء  ينب�� أل�حاب العمل ضمان مساو  •

 ؛وتمتعهم ب�افة ا�حقوق النقابية ،لعضو�ة منظمات العمال
ً
 مخالفة. ما لم تتضمن التشريعات الوطنية أح�اما

تشريعات القواعد والضمانات ما  حق العمال �� إ�شاء نقابا��م ال�ي تر�� مصا�حهم وتدافع عن حقوقهم، وأن تتضمن ال  •

يكفل للعمال ا�حماية من أي إجراء يمس حر���م �� ت�و�ن النقابات وممارس��ا لنشاطها، وعدم فصل أي عامل �سبب  

 
   �شأن املرأة العاملة  1976لسنة  5االتفاقية العر�ية رقم   3
 �شأن ا�حر�ات وا�حقوق النقابية  1977لسنة  8تفاقية العر�ية رقم اإل  4

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_5.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_8.pdf
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انتمائھ أو تر�حھ إ�� نقابة أو اش��اكھ �� النشاط النقا�ي وعدم جواز حلها إال بحكم قضائي ولألسباب ال�ي تنص عل��ا  

 .عامل �� االنضمام أو عدم االنضمام إ�� النقابة وحر�تھ �� اال��حاب م��اوحق ال  أنظم��ا،

حق منظمات أ�حاب األعمال �� ت�و�ن اتحادات إقليمية أو نوعية وتخضع �� ت�و���ا وحلها لذات اإلجراءات ال�ي تخضع   •

 .لها منظمات العمال

 .�� شؤون �عضهم البعض توف�� ا�حماية ال�افية ملنظمات العمال وأ�حاب األعمال من التدخل •

حق منظمات العمال وأ�حاب األعمال �� املفاوضة ا�جماعية لتحس�ن ظروف وشروط العمل وحقوق وال��امات الطرف�ن   •

 نازعات العمل ا�جماعية. مو�سو�ة 

وذلك ال يجوز ل�جهة اإلدار�ة وقف أو حل منظمات العمال أو أ�حاب األعمال أو إحدى �شكيال��ا إال بحكم قضائي   •

 �خالفة القانون أو النظام األسا��ي للمنظمة. 

 

 
ً
 5: التأمينات االجتماعية خامسا

ضد   • التأم�ن  و��  الوط�ي،  التشريع  حسب  االجتماعية  التأمينات  بنظم  املنشأة  لدى  املشتغل�ن  جميع  شمول  يتم  أن 

 والشيخوخة والوفاة والبطالة. إصابات العمل و املرض واألمومة وال�جز 

 

 
ً
 6املفاوضة ا�جماعية : سادسا

أو   • العامة  االقتصادي  النشاط  قطاعات  �افة   �� العمل  العمال وأ�حاب  منظمات  من  ل�ل  حق  ا�جماعية  املفاوضة 

 .ا�خاصة دون تدخل من أية جهة �انت

ا�جماعية • للمفاوضة  القانو�ي  اإلطار  دولة  �ل  �شريع  بحر�ة    ،ينظم  املساس  دون  ��ا،  املتعلقة  واإلجراءات  واألجهزة 

 .ملفاوضة ا�جماعيةا

ع�� أ�حاب العمل ومنظما��م أن يقدموا ملمث�� العمال املعلومات والبيانات ال�ي يطلبو��ا وال�ي �ساعدهم ع�� مباشرة   •

 .املفاوضة ا�جماعية

االقتصادية  • والبيانات  اإلحصاءات  �افة  ع��  ا�حصول  العمل،  وأ�حاب  العمال  ملنظمات  الرسمية  ا�جهات  تؤمن 

 .لفنية وغ��ها لتيس�� إجراء املفاوضة ا�جماعية ع�� أسس سليمةواالجتماعية وا

 مستو�ات إجراء املفاوضة ا�جماعية بصورة مباشرة ب�ن منظمات العمال وأ�حاب العمل ��: تتمثل   •

 .وصاحب العمل أو إدارة املنشأة ،مستوى املنشأة ب�ن نقابة عمال املنشأة أو النقابة العامة �� حالة عدم وجودها -

 مستوى النشاط االقتصادي ب�ن النقابة العامة النوعية ومنظمة أ�حاب العمل �� النشاط املقابل. -

 .املستوى الوط�ي ب�ن االتحاد العام للنقابات واتحاد أ�حاب العمل ا�ختص -

 

 

 

 
 �شأن املستوى األد�ى للتأمينات االجتماعية  1971لسنة  3تفاقية العر�ية رقم اإل 5
  �شأن املفاوضة ا�جماعية 1979لسنة  11تفاقية العر�ية رقم اإل 6

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_3.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_11.pdf
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ً
 7: تحديد وحماية األجور سا�عا

ا فيھ امل�افآت واملنح واملزايا، وغ�� ذلك من متّممات األجر،  عّرف مفهوم األجر وحدد ع�� أنھ �ل ما يتقاضاه العامل مقابل عملھ بم •

 .واألصل أن يدفع األجر النقدي بالعملة ا�حلية، و�جوز اإلتفاق ع�� غ�� ذلك �� حدود التشريعات املعمول ��ا

لعامل أي جهد أو نفقة وز االتفاق ع�� خالف ذلك شر�طة أال يتحمل ا جتحدد طر�قة دفع األجر بأن يدفع �� يوم العمل وم�انھ، و�  •

 
ً
   ي ح�ى و�ن لم يؤد  مالية، وأقّرت التشريعات أن �ستحق العامل أجره �امال

ً
ألسباب خارجة عن إرادتھ، ع�� أن تحدد التشريعات    عمال

 .الوطنية تلك األسباب

•  
ً
   �عت�� األجور واملبالغ املستحقة للعامل الناتجة عن عقد العمل دينا

ً
المتياز ع�� ما عداه من ديون بما  ، و�تمتع بأع�� درجات اممتازا

 
ً
 قبل دائ�ي صاحب العمل اآلخر�ن.   ف��ا ديون الدولة، و�تقاضاه العامل أوال

 يحظر ع�� صاحب العمل أن يحد بأية طر�قة �انت من حر�ة العامل �� التصرف �� أجره كما �شاء •

•  
ً
ن  أن يمس هذا التحديد االمتيازات املكتسبة للعامل وال  أوال يمكن     ،لتشريع ا�جاري بھ العمل ل   يحدد نظام ا�جزاءات املالية طبقا

 
ً
 . تقل عن ا�حد األد�ى املضمون قانونيا

% من األجر    10ال يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء ملا ي�ون قد أقرضھ أو لدين مستحق لھ بنسبة تز�د عن   •

 .يون األسا��ي، مع عدم احتساب أية فوائد ع�� تلك الد 

  حق العامل �� تحو�ل أجره من البلد الذي �عمل فيھ إ�� البلد القادم منھ •
ً
 .��ا للقوان�ن ا�جاري العمل   طبقا

 .يجب دفع استحقاقات العامل بمجرد ان��اء عالقة العمل  •

ع اح��ام األجر و�ما عن طر�ق اتفاقية مش��كة وذلك م  ، يضبط أجر العمال ع�� اختالف أصنافهم إما باتفاق مباشر ب�ن األطراف •

 األد�ى املضمون. 

األد�ى   • ا�حد  تحديد  مهم��ا  ت�ون  والعمال  العمل  ا�ح�ومة وأ�حاب  ف��ا  يمثل  أو �جان  �جنة  األعضاء  الدول  من  دولة  �ل  �ش�ل 

ا  ، لألجور  أو  ال�جنة  املتخذ من قبل  ال�ي يصدر ع��ا قرار تحديد األجور  الوطنية اإلدارة وا�جهة ا�خولة  التشريعات  ل�جان  وتنظم 

 املذ�ورة.  

 تفتيش العمل من خالل اتفاقيات العمل العر�ية  وظائف جهاز  2.1

التشريعات الفاعلية املطلو�ة  لهذه�حاب العمل مجموعة من �شريعات وقوان�ن العمل، ول�ي ت�ون أ تحكم العالقة ب�ن العمال و 

القيام باملهام املو�ولة لھ. يتمثل هذا ا�جهاز �� وحدات تفتيش العمل   �ء قادر ع�ومراقبة تنفيذها جهاز كف  �البد من أن يقوم ع�

 والعامل بالتعاون مع مفتش العمل و�سهيل قيامھ بمهامھ،   صاحب العمل �ل��م و  ال�ي تقوم بمراقبة تنفيذ أح�ام القانون.

اتفاقية  وفق    عن التعاون مع املفتشتفرض ع�� �ل من �عرقل أعمال التفتيش، أو يمتنع    ي و�حدد �شريع �ل دولة العقو�ات ال�

   ��:واملتمثلة   8جهاز تفتيش العمل  وال�ي حددت مهام 19العمل العر�ية رقم 

العمل • واتفاقيات  بموج��ا،  الصادرة  والقرارات  واللوائح  والنظم  القوان�ن  ذلك   �� بما  العالقة،  ذات  التشريعات  تطبيق    مراقبة 

 قبل دولتھ، واتفاقيات العمل ا�جماعية.دق عل��ا من االعر�ية والدولية املص

 تزو�د أ�حاب العمل والعمال باملعلومات واإلرشادات ال�ي �ساعدهم �� تطبيق التشريعات النافذة.   •

مراقبتھ • ح�ن  يكتشفها  ال�ي  والثغرات  النقص  بأوجھ  ا�ختصة  السلطة  اإلجراءات ت  إبالغ  اتخاذ  ��دف  العمل،  �شريعات  طبيق 

 الالزمة لتالف��ا. 

 اتباع وسائل ومتطلبات السالمة وال�حة املهنية.   � اإلنتاج � �طر�اعدة مس •

 
 �شأن تحديد وحماية األجور  1983لسنة  15تفاقية العر�ية رقم اإل  7
 �شأن تفتيش العمل  19م تفاقية العمل العر�ية رقإلا 8

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_15.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_19.pdf
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 ا�جديدة للعمل  نماط األ  3.1

اإلنتاج العامل ع��  من قدرة  الرفع  إ��  يؤدي  الالئق  العمل  تحقيق  �ل  ،  إن  اإلنتاجية ع��  العمل وتحس�ن  مستوى  رفع  و�التا�� 

يؤدي إ�� ا�حافظة ع�� القدرة التنافسية للمنشأة. وقد أوجدت التكنولوجيا مما    املستو�ات والتخفيض من �لفة الوحدة املنتجة؛

 جديدة للعمل، وساعد تف��ي جائحة �ورونا �ش�ل كب�� ع�� األخذ ��ذه األنماط لتحقيق اإلنتاجية
ً
وا�حافظة    ، ا�حديثة أنماطا

 :ع�� استمرار�ة العمل، ومن هذه األنماط

 العمل من املن�ل  •

 العمل لبعض الوقت •

 نظام ساعات العمل املرن  •

 العمل عن �عد •

 العمل بمقت��ى عقود محددة املدة •

  free-lanceالعمل املستقل  •

  عمل املنصات الرقمية •

 العمل ال�ج�ن  •

 

 العمل من املن�ل 

العامل �� املن�ل، ويعمل �� من�لھ أو �� أماكن أخرى يختارها، خالف م�ان عمل  هو عمل يؤديھ �ـــــــــــــخص �شـــــــــــــار إليھ باســـــــــــــم

 ملواصـــــــــفات صـــــــــاحب العمل
ً
أو خدمة    منتجبصـــــــــرف النظر عن ا�جهة ال�ي تقدم   ،صـــــــــاحب العمل، ومقابل أجر، و�ؤدى تبعا

 للمعدات واملواد أو ســائر املدخالت املســتخدمة.
ً
 من    وفقا

ً
 مهما

ً
ل العمال �� املن�ل، بمختلف مســميا��م وأنواعهم، جزءا

ّ
ُ�شــِ�

من    �� املن�ل إما كجزء  السلع ال�ي يضطلع ��ا العمال  إ�� إنتاج  والذي �ش��  الصنا�� �� املن�ل   العملوأقدمها   القوة العاملة،

أوع�� ســـــــــــالســـــــــــل التور�د العاملية وا�حلية ا�ختلفة   ا�حر��، مثل ا�حرف اليدو�ة؛  اإلنتاج  وم��اإنتاج املصـــــــــــنع أو يحل محلھ،  

 كصناعات املال�س واإللك��ونيات واألدوات املن�لية، 

 

 العمل لبعض الوقت 

 �خص مستخدم تقل ساعات عملھ عن ساعات العمل العادية للعامل�ن املماثل�ن طيلة الوقت. 

 

 نظام ساعات العمل املرن  

تتيح أنماط العمل املرن درجة مرونة  و   الرس�ي.نظام �سمح لألفراد بإختيار أوقات عملهم خارج املفاهيم التقليدية للدوام  

و�التا�� ��جع ع�� ز�ادة مساهم��ا �� سوق العمل، ومن األعمال ال�ي    ، تتالءم مع ظروف مختلف فئات العمال والعامالت

املعمار�ة،   الهندسية  الرسوم  إعداد  اإلن��نت،  مواقع  وتطو�ر  تصميم  ال��مجيات،  و�عداد  تصميم  املن�ل   �� إنجازها  يمكن 

 وغ��ها.راسات األعمال ا�حاسبية واملالية، إدخال البيانات وتحليلها، األعمال اإلستشار�ة و�عداد الد

 

 العمل عن �عد 

أبرز أنماط العمل ا�جديدة، فهناك شبھ إجماع لدى املتخصص�ن ع�� عناصر �عر�ف العمل عن    �عد العمل عن �عد من 

ُ�عد، واختلفت صياغ��م للتعر�ف، فهو: "العمل من م�ان غ�� امل�ان التقليدي ألداء العمل، ويستخدم بھ وسائل اإلتصال  

 من البقاء ع�� إتصال مع صاحب العمل أو املركز الرئي��ي للمؤسسة".   اإللك��ونية للتمكن 

يجب أن يتم العمل عن �عد باتفاق طو�� ب�ن صاحب العمل والعامل. إ�� جانب ذلك، االتفاق ع�� م�ان العمل (�� من�ل  

ت العمل أو ا�جدول الزم�ي،  العامل أو �� أي م�ان آخر) هناك العديد من ا�جوانب األخرى ال�ي تحتاج إ�� توضيح، و�� ساعا 

 وأدوات االتصال املستخدمة، والعمل الذي يتع�ن إنجازه، آليات اإلشراف وال��تيبات ا�خاصة باإلبالغ عن العمل املنجز. 
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 العمل بمقت�ىى عقود محددة املدة  

رار والطمأنينة �� ا�حياة  لقد �ان املبدأ �� عالقة العمل أن ت�ون هذه العالقة غ�� محددة املدة لتضمن االستقرار واالستم

 أإال   املهنية،
ً
وما أفرزتھ الثورة الصناعية    ، للتطورات االقتصادية واالجتماعية ال�ي عرفها  سوق العمل  �� اآلونة األخ��ة  نھ نظرا

للعمل   و�التا�� أدى هذا الواقع إ�� تنامي األنماط ا�جديدة ،أصبحت قواعد �شريعات العمل تصبغ بنوع من املرونة   ،الرا�عة

السريع أك��    ؛وتطورها  �ستجيب  املدة  محددة  شغل  عقود  تنظمها  أصبحت  ال�ي  العمل  عالقات  طبيعة  أثرع��  مما 

 
ً
نوعا تتطلب  ال�ي  املتغ��ة  حاجيا��ا  مع  العمل  شروط  مالءمة  ع��  للمؤسسة  والفنية  االقتصادية  املرونة    للمقتضيات  من 

� �� التصرف �� مواردها البشر�ة ع�� الز�ادة أو التقليص �� عددها حسب  وا�حركية �� عالقات العمل تمك��ا من مرونة أك�

 
ً
استجابة لرغبة �عض    املستجدات الطارئة أو امل��مجة ,كما أن العمل بمقت��ى عقود الشغل محددة املدة قد ي�ون أيضا

صاحب عمل وحيد طوال حياتھ    العمال �� البحث عن حر�ة أك�� �� التخلص من التبعية ال�ي قد ت�ون أبدية ع�� التعاقد مع

  ؛املهنية
ً
 . ع�� البحث الدائم عن عالقات عمل جديدة أك�� امتيازا

إال أن هذا النمط ا�جديد للعمل ع�� الرغم من �عض اإليجابيات ال�ي أشرنا إل��ا قد يؤدي إ�� عدم االستقرار �� العالقات 

فالعامل الذي ��جل حضوره خالل ز�ارة تفتيشية    ،التفتيش صعبةالشغلية، مما يجعل متا�عة وضع العمال ع�� عمليات  

قد ال تجده �� الز�ارة الثانية للمؤسسة، كما أن هذه الطبيعة الوقتية قد تجعل العامل يحجم عن املطالبة بحقوقھ �� مجال  

 ع�� عالقة ال؛توف�� وسائل ال�حة والسالمة أو ي��دد قبل أن يتقدم �ش�وى ملفتش العمل  
ً
فوضعيتھ    ،عمل املهددةخوفا

 الهشة قد تجعلھ ال يد�� ب�ل ا�حقائق عندما يقوم مفتش العمل باستجوابھ خالل ز�ارة التفتيش .

 

 Free-lance العمل املستقل 

 عن طر�ق ممارسة العمل �ش�ل مستقل ومرن و�قدم من خاللھ خدمة  
ً
هو نمط عمل غ�� تقليدي يحقق فيھ الفرد دخال

فيذ مشاريع أو مهام عمل مؤقتة بخالف العمل التقليدي الذي يحصل املوظف بمقتضاه ع�� أجر  لتن  ؛مهار�ة �ش�ل مؤقت

متكرر من صاحب العمل، و�تم�� بدرجة عالية من املرونة واالستقاللية، والدفع مقابل مهمة أو مشروع ملدة محدودة، وت�ون  

 عالقة العمل مؤقتة ب�ن ا�جهة والعامل املستقل. 

و اإلنتاجية �� العمل عن �عد أو العمل �� األنماط ا�جديدة، وهذا  أن  يتم  قياس مخرجات العمل  أ ��  من املمكن �ش�ل كب 

العمليات   البيانات ع�� أساس عدد  امل�افأة مرتبطة با�خرجات، مثل أن ُيدفع ملدخ��  أو  الغالب أن ي�ون الراتب  �ع�ي �� 

ينت�ي من إنجاز عملھ، ولكن هناك العديد من ا�حاالت الناجحة    املدخلة، أو أن يدفع مل��مج ا�حاسوب م�افأة مقطوعة ح�ن 

وال�ي ي�ون ف��ا الدفع مقابل الوقت الذي يمضيھ املوظف �� العمل، و�� هذه ا�حالة البد أن تتوافر طر�قة العمل ع�� أساس  

ر�ق االعتماد ع�� الرقابة  يتطلب تطو�ر عملية الرقابة ع�� العامل�ن عن ط  اوهو م  ،ةنتائج أو أهداف محددة بطر�قة وا�ح

من املوظف عن ُ�عد من حيث وقت اإلنجاز( تقار�ر أسبوعية   وأن يتم تحديد العمل املتوقع ،واملتا�عة ع�� أساس اإلنتاجية

ن األسلوب التقليدي للرقابة  أ � وضع أسلوب جديد بالنسبة ملراجعة أنظمة التحف�� والدافعية. حيث  إ�ضافة  أو شهر�ة )، باإل 

 �� 
ً
 ) .��يبا�حضور ال�خ التواصللوجھ (الرقابة ع�� أساس ا�حضور واإلنصراف،   اإلدارة �عتمد ع�� العمل وجها

 
 

 عمل املنصات الرقمية  

ع�ن   يؤد��ا العمال ا�خدمات ال�ي قطاع إ�� مهام  ويش�� ،هو العمل الذي يؤديھ العامل �� من�لھ أو أي م�ان آخر جمَّ
ُ
لتنفيذ   ا�

   ”crowdworkers“الرقمية     منصات العمل  ع��   واحدة  مهمة
ً
  ال�ي   ا�حاالت  ��  الوسيط،  أو  العمل صاحب  ملواصفات  وفقا

   اعتبارهم ليتم  االقتصادي  واالستقالل   باالستقاللية  العمال ف��ا   اليتمتع
ً
وقد أصبح  ، 9الوط�ي  القانون   ��  مستقل�ن   عماال

 
 2021منظمة العمل الدولية، العمل من املن�ل: من ا�خفاء إ�� العمل الالئق،  9

https://aiosh.org/pdf/work-from-home.pdf?fbclid=IwAR3mLV8Irzyc36EjEQ5R-_tMyXmRBS1UfB5Isau5fRE1tehhydd7neQzniA
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و�الرغم من االختالف ب�ن املنصات إال أن جميعها �عمل ع��   ،العالمالعمل ع�� املنصات الرقمية ظاهرة واسعة االنتشار �� 

وتقسم العمل    ، �شر العمالء للمهام ع�� املنصة إما مباشرة أو باستخدام واجهة برمجة التطبيق أومن خالل شركة املنصة

ھ و�تم تحديد األجر دون أي  إ�� مهام صغ��ة يختار العامل ما يناسب مؤهالتھ، و�مك��م ا�حصول ع�� العمل و�نجازه و�رسال

 ع�� غرار التعاقد من الباطن
ً
 للمنصة مقابل ا�خدمة املقدمة، و�عت�� املنصة وسيطا

ً
واليتوفر  ،  تفاوض، و�دفع العميل رسوما

العمال   يواجھ  مؤتمت  العمل  وألن  عمال��م،  أو  املنصة  يديرون  الذين  واأل�خاص  الرق�ي  العامل  ب�ن  مباشر  اتصال  أي 

  األجرة   سيارات   ذلك  ��  بما  األ�شطة،  من   متنوعة   مجموعةعمل املنصات الرقمية    يشملو   أو رفضھ.  ھ�� قبولصعو�ة الطعن  

ى  ال  و��(  التوصيل  وأعمال   تأج��   أو  اإلن��نت  ع��  األسواق  ��  السلع  بيع  مثل  أخرى،  أ�شطة   إ��  باإلضافة  ،)املن�ل   ��  تؤدَّ

 .الغرف

 

 العمل ال�ج�ن: 

 ألداء مهامھ �عمل العامل عن ُ�عد �عض أيام األسبوع و�ذهب أيام أخرى إ�� م�ان عمل صاحب العمل    :العمل ال�ج�ن الفردي  

ال العمل  عن  ��    �جينة:قوة  �عيًدا  �عد  عن  �عملون  الذين  العمال  �عض  من  تت�ون  مختلطة  عاملة  املنشأة  قوة  مقر 

 صاحب العمل. مقر�� يتواجدون و�عض العامل�ن ، االقتصادية

٪ 38مدير تنفيذي للشر�ات حول العالم ، توقع    800�� دراسة استقصائية شملت    -)  McKinsey  )2020استطالع  وأظهر  

، مقارنة  جائحة �ورونان أن �عمل موظفوهم عن �عد يوم�ن أو أك�� �� األسبوع �عيًدا عن املكتب �عد  من املدير�ن التنفيذي�

 جائحة.ا�٪ من املدير�ن التنفيذي�ن الذين شملهم االستطالع قبل  22بـ 
 

 للعمل نماط ا�جديدة  األ والتحديات ��  الصعو�ات 4.1

عدًدا كب�ً�ا من الوظائف "غ�� القياسية"، �عضها شاع �� ��ايات   أوجدت   ال�ي توصف سوق العمل ا�حالية "�سوق العمل املرنة"   

   القرن العشر�ن، مثل "العمل محدد املدة"، و"العمل بدوام جزئي"، و"تقاسم املوظف�ن"، و"العمل من ا�خارج"، و"العمل العر��ي 

حدث استجابة للتطورات التكنولوجية، ال�ي ظهرت �� العقد األخ��، ل و�الة"، والبعض اآلخر استُ أو املوس�ي"، و"العمل من خال

كنتيجة للتوسع �� استخدام شبكة اإلن��نت، مثل ظهور "الت�ليف ا�جما��" أي العمل املب�ي   ؛مع ظهور منصات العمل الرقمية

 ية. ع�� إسناد األعمال إ�� جمهور من خالل التطبيقات اإللك��ون

  وعمال   املن�ل من   وخاصة العمال �� أنماط العمل ا�جديدة    للعمال   االجتماعية  ا�حماية  ��  كب��ة  �غرات   من أبرز التحديات وجود  

  تصنيفهم   يتماليطبق عل��م قانون العمل و�� حاالت أخرى  ا�حاالت،  معظم  ففي.  منازلهم ��  عملهم  يؤدون   الذين  الرقمية  املنصات

  با�حماية  التغطية  ��  الفجوة  تصل  لذلك، ونتيجة  ،العمل  �شريعات  �شملهم  ال  و�التا��  ا�خاص، �حسا��م  عمال  أ��م  ع��

 .نماط العمل التقليدية�� أ �عملون  الذين  أولئك  مع  باملقارنة مئو�ة  نقطة 40 إ�� البلدان  �عض �� املن�ل  �� للعمال االجتماعية 

 عوائق  توجد البلدان، �عض و��. ا�جغرا��  التشتت �� تتمثل إضافية تحديات الرقمية  العمل  منصات  ع��  العمال  و�واجھ

  ألن   أو  ا�خاص   �حسا��م  عمال   أ��م   ع��   تصنيفهم  �سبب  املثال  سبيل  ع��   العمال،  ب�ن   العمالية  النقابات  �شكيل  أمام  قانونية

ستبِعدت  املهنية  فئ��م
ُ
. القانون   تطبيق  قابلية  �شأن  معينة  قضايا  أل�شط��م  ل�حدود  العابرة  الطبيعة  تث��حيث    .العمل  قانون   من  ا

) ا�خدمة   اتفاقات  شروط(  العقود  م نظيت  ضمان   مثل   االهتمام،  إ��  تحتاج  ال�ي   السياسات   مجاالت  �عض  هناك   ذلك،  ع��  عالوة

 .  العمل  ظروف  ملراقبة العمل عن  الناتجة البيانات واستخداموعدالة األجور   فهمها يمكن بلغة

  يؤثر   قد  مما  ،�� أنماط العمل التقليدية  �عملون   الذين  أولئك  من  أقل  تدر�ب  ع��أنماط العمل ا�جديدة    ��  العمال  �حصلهذا و 

 التدر�ب   فرص من  القليل  هناك   وأن  التدر�ب فرص  من استفادة أقل  ُ�ْعد  عن العمال  أن  البيانات وتكشف  .الوظيفية  آفاقهم ع��

   .ا�خاصة  نفق��م وع�� و�تم بمبادرة فردية عادة إجراؤه و�تم  رس�ي  غ�� التدر�ب   ي�ون  الرقمية، املنصات لعمال بالنسبةأما .



 

 

16 

مة  غ�� السمة مستوى  ارتفاع �� أنماط العمل ا�جديدة �� للعمل املهم  األخ��تحدي  ال و�تمثل
َّ
نظ

ُ
 .امل

سيولد العديد من الوظائف ا�جديدة،   والتشغيل اآل�� ،  ،أن التطور التكنولو�� والذ�اء االصطنا��  إ��هنا  اإلشارة    إال أنھ ال بد من  

ع آفاق مستقبل العمل، وال��م
ّ
من خالل الهدف الثامن   وقد أو�� ا�جتمع الدو��، من خالل األمم املتحدة، عناية بالغة بمسألة توق

 ، بتعز�ز العمالة ال�املة واملنتجة، والعمل الالئق ل�جميع. 2030من أهداف اس��اتيجية التنمية املستدامة 

 التحقق من ضمانات العمالة ال�املة والعمل الالئق ل�جميع،   وسي�ون من الصعو�ة بم�ان �� ظل انتشار أنماط العمل ا�جديدة،

ا� تحقيق  �عرقل  قد  ا�جديدة  العمل  أنماط  أن  االجتماعيةحيث  وا�حماية  التنظيم  وحق  النقابية     ،حر�ة 
ً
منظومة    و�قينا فإن 

واعتماد   ، الذي �ستلزم تطو�ر أدوات التفتيش  األمر   التفتيش �ش�لها ا�حا�� قد ت�ون قاصرة عن مواكبة هذه األنماط من العمل،

 �عض أنظمة التفتيش الذكية. 

 

 للعمل نماط ا�جديدة األ ��   ا�خاطر املهنية الناشئة واملستحدثة 1.4.1

إ��  مستحدثة وناشئة  مهنية  ظهور مخاطر  ساهمت أنماط العمل ا�جديدة ��   تؤثر ع�� العامل�ن وع�� ظروف العمل، فقد أدت 

 .واملعاناة من اضطرابات �حية مثل األمراض النفسية، والسلوكية، والذهنية وا�جسدية ، ز�ادة الضغوط املرتبطة بالعمل

التوظيف غ� العامل إ�� قبول وظائف ذات مستوى منخفض من  و�سبب وضع  السالمة وال�حة اش��اطات  � املستقر، يضطر 

وتتأثر النساء �� البلدان النامية بالعمالة غ�� املستقرة �� األعمال واملهام   .املهنيت�ن وظروف عمل سيئة إضافة ا�� األجور املنخفضة

 .لمخاطر املهنية الناشئةأك�� عرضة ل نمنخفضة املهارات واألجور، و�التا�� فه

 

�� أنماط العمل    وجودةامل  عروفة�حة وسالمة العامل�ن �� أنماط العمل ا�جديدة واملستجدة، فإ�� جانب التأث��ات امل ب  فيما يتعلقو 

 يمكن تفصيلها ع�� النحو التا��:، هناك تأث��ات مستجدة، تقليديةال

 التقليديةتأث��ات تقليدية ... مثل تلك ال�ي تحدث �� أنماط العمل  •

 ومعدات العمل  اإلصابات املهنية ... �سبب التعرضات املي�انيكية ومشا�ل استقامة ا�جسم وعالقتھ باآلالت •

 األمراض املهنية ... �سبب التعرضات الف��يائية والكيميائية والبيولوجية   •

 اختالل ظروف العمل وطول مدتھ وِقلة ف��ات الراحة وتجه��ا��ا اإلرهاق واإلجهاد ... �سبب   •

 … �عود ألنماط العمل ا�جديدةوناشئةتأث��ات مستجدة  •

إ�� حدوث تقص�� �� تحديد دي يؤ مما قد   �صابات العمل واألمراض املهنية واإلبالغ ع��احوادث و ��جيل وتوثيق إهمال   •

 واكتشاف عالمات ومظاهر التأثر الص��؛

رهاق الساعة  إ ؤدي إ�� اضطراب ذه�ي ونف��ي وسلو�ي ور�ما جسدي نتيجة  يتقيد �ساعات عمل محددة مما قد  عدم ال •

 البيولوجية؛

 �� األعمال اليدو�ة  عداتقلة توفر أدوات وم •
ً
مما قد يؤدي إ�� حوادث و�صابات أثناء التكيف مع أدوات    ،العمل، خصوصا

 عضلية هي�لية  اضطرابات   إ�� تؤدي أن  نيمك ) تالؤمية( ةأرغونومي  مخاطروال�ي تتسبب ��   مستجدة؛ امومه

ؤدي إ�� تأخ�� �� أداء املهام مع ز�ادة �سبة املنتجات املعيبة  يفر�ق عمل من خالل تواصل تقليدي قد    عدم التواجد ضمن  •

 وقد يتسبب �� العزلة االجتماعية.  �� الطر�ق الستيعاب النمط املستجد؛

ؤدي إ�� الوقوع �� أخطاء  يمما قد   منتجلل –بدون وسيط  – عدم االتصال املباشر بالعمالء (الز�ائن) أو املعاينة النظر�ة  •

 املراجعة والتدقيق والت�خيص؛ 

ؤدي إ��  يمما قد    ؛ا�جديدةإختالف (أو إضطراب) تفاصيل وأسلوب ممارسة ا�حياة (املعيشة) ا�حيطة بأنماط العمل   •

 . التشتت الذه�ي
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 مع  التعامل  منال�ي تتســــــبب با�حوادث واإلصــــــابات    األخطار  نشــــــأفت  العامل�ن الصــــــناعي�ن من املن�ل فيما يتعلق ب�ــــــحة وســــــالمة  

نَتجـات أو  الكيميـائيـة املواد  أو األدوات
ُ
  ي�ال  )األحـذيـة  غراء املثـال،  ســـــــــــــبيـل  ع��(ا�خطرة  امل

ً
مـا ي�ون املن�ل مهيـأ الســـــــــــــتخـدامهـا    نـادرا

  األخطار وتتضــــاعف  والتدر�ب ع�� املمارســــات اآلمنة.املناســــبة  الوقاية ال�ــــخصــــية وال��و�ة   معدات غياب ��و�ســــتخدم    ،وتداولها

 .األعمال، وخاصة مع تنامي �شغيل األطفال �� هذه اآلخر�ن األسرة أفراد ع��بل  فحسب، املن�ل  �� العامل ع�� ؤثرت ال�ا أل�

 عن    فحص –،يرتبط ا�خطر اإلضـــــــــــا�� بمهمة اإلشـــــــــــراف ع�� ا�حتوى  لعمال املنصــــــــــات الرقميةبالنســـــــــــبة  أما  
ً
املواد الرقمية بحثا

 
َّ
 األخطار النفسية واالجتماعية.،مما يتسبب �� ز�ادة بالعنف أو اإلباحية سممحتوى َيت

 

 التعامل مع العامل�ن عن �عد، تقديم املشورة لهم حول كيفية الفصل ب�ن العمل وا�حياةللتغلب ع�� هذه التحديات ينب�� عند و 

األنماط �� إطار    ال�حة والسالمة املهنيت�ناالعتبار العناصر التالية (حسب تفتيش العمل و  خالل األخذ �ع�ن  من  �خاصةا  املن�لية

 10) ا�جديدة للعمل

 اإلنتاجية ز�ادة والدافع و  سبالشعور با�حماتقديم مهام متنوعة مما �سمح للعامل�ن  •

 تحديد أولو�ات مسارات العمل ملساعدة العامل�ن ع�� ال��ك�� ع�� املهام ال�ي ��م املنظمة/املنشأة أك��   •

والتأكد من أن املواعيد ال��ائية للعمل    ،مثل السماح للعامل�ن بأخذ ف��ات راحة إضافية إذا لزم األمر  –إتاحة املرونة   •

 .�ياملللتخفيف من اإلجهاد  وا�جداول الزمنية معقولة 
 .ا�حتوى  ع��  اإلشراف  عمل عن الناشئة االجتماعية  النفسية اآلثار  مل�افحة حلول  بت�ار ال  ا�ح�ومات مع  العمل •

  ا�حياة   ب�ن  اح��ام ا�حدود  وضمان  العمل   وقت  من   ل�حد  مهم  وهو  بالسياسات  يتعلق  �إجراء  ”االتصال  قطع  ��  ا�حق“ •

 .ا�خاصة وا�حياة املهنية

 

 العمل وال�حة والسالمة املهنيةتحديات تفتيش  2.4.1

 أوجدت التكنولوجيا ا�جديدة  
ً
ال�حة  مفت��ي العمل و   من الوظائف ضاعفت من التحديات ال�ي تواجھوجديدة  مستحدثة    أنماطا

املهنيت�ن  العملوالسالمة  وظروف  شروط  تفتيش  مهمة  من  جاعلة   ،   
ً
أمرا تطو�ر  إو�حاجة    ،الصعو�ة  غبال  اليومية  أساليب  �� 

 ، مع  التفتيش التقليدية
ً
املن�ل   منف��م العامل�ن    ر عملهم التقليدي بما ھ مع العامل�ن خارج مقلوج  محدودية االتصال املباشر وجها

انخفاض توفر أو إتاحة املعلومات التنظيمية  و  ،السالمة وال�حة املهنيت�نيجعل من الصعب تقييم مدى جودة تنفيذ ممارسات 

و�ئة حيث وخاصة أثناء انتشار األ   ،والتحكم ف��ا  عن �عد ن العاملو   جهها ايو التنبؤ با�خاطر ال�ي  حيث من الصعب  .  ذات الصلة

ا�حاجة  إمما يؤدي    ؛ا�جسدية  وسالم��م ��م النفسية  تأث�� سل�ي ع�� �ح�خاطر ذات    عرض�ن امل  يواجھ العديد من العامل�ن   ��

 لعمل. مع العامل�ن عن �عد وخارج مقر اللتواصل فعال للتكنولوجيا الم ستخداال االت حثيثة وااتص جراء  إل 
 

 

 تحديات تنظيمية و�دار�ة 3.4.1

نماط  �� ظل األ   كب��  جدلاالجتما�� قد ت�ون محل    ن تحســـــــــــــ�ن شـــــــــــــروط وظروف العمل من خالل املفاوضـــــــــــــة ا�جماعية وا�حوارإ

   ، للعمـل  ا�جـديـدة 
ً
 ف  ،عن صـــــــــــــعو�ـة التنظيم  وال�ي تتســـــــــــــم �عمـالـة قليلـة العـدد ممـا يضـــــــــــــعف تـأث��هـا فضـــــــــــــال

ً
اليلتقي العمـال     غـالبـا

واســـــــــتخدام أدوات    ،النقابية للعمال وأ�ـــــــــحاب العمل  ببعضـــــــــهم البعض، األمر الذي ��ّجل من ضـــــــــرورة إعادة هي�لة التنظيمات

 نماط.األ هذه وتحديد مدونات وقيم عمل تناسب  ،مرونة �� ضّم العضو�ة أك��

 
  2021دليل تدر��ي، يناير  –منظمة العمل العر�ية، تفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنية �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل  10
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  العمل،   مؤسسات  و�دارة   وتنظيم   البشر�ة،  القدرات  تنمية   محوري  عت�� �  إل��ا   أشرنا   ال�ي  للعمل     ا�جديدة   األنماط   انتشار  ظل  ��و

   :الهامة  التحديات  من

ن اإل�سان من اكتساب  الرس�ي،  وغ��    الرس�ي: هو حق شامل �� التعلم املتواصل  تنمية القدرات البشر�ة •
ّ

الذي يمك

املهارات وتجديدها واالرتقاء ��ا، سواء �انوا أ�حاب وظائف قياسية، أم غ�� قياسية، ودعم الشباب واملسن�ن، ع�� حد  

برنامج   تنفيذ  إ��  باإلضافة  العمل،  سوق   �� االنتقال  عملية  أثناء  ب�ن  سواء،  املساواة  أجل  من  للقياس  وقابل  تحو��� 

 من األسرة،  
ً
بدءا  �و ا�جنس�ن، 

ً
العمل، مرورا لعالم  األو��  النواة  �� خدمات    ��ا  املتعلقة باالستثمار  العامة  بالسياسات 

�  الرعاية العامة، والقضاء ع�� العنف والتحرش �� أماكن العمل، واتخاذ سياسات وتداب�� محددة �� مجال املساواة �

، وتوف�� ا�حماية االجتماعية الشاملة، من امليالد  
ً
األجور ب�ن ا�جنس�ن، و�� ا�حصول ع�� وظائف الغد املمكنة تكنولوجيا

ح�ى الشيخوخة، بحيث يتوافر مستوى أسا��ي من ا�حماية ل�ل محتاج، ويستكمل بخطط التأم�ن االجتما�� القائمة  

 حماية. ع�� االش��ا�ات ال�ي توفر مستو�ات أع�� من ا�

العمل: • مؤسسات  و�دارة  و   ابتداءً   تنظيم  اللوائح،  وضع  ونظم  تنظيم  من  ا�جماعية،  العمل  واتفاقيات  العمل،  عقود 

ع  النظر  �غض  للعمال  شاملة  ضمانة  إرساء  إ��  باإلضافة  العمل،  حقوقهم    نتفتيش  تضمن  التعاقدية،  ترتيبا��م 

واال األجور،   �� للعمللاألساسية  القصوى  بالساعات  إ���ام  باإلضافة  املهنيت�ن،  وال�حة  السالمة  معاي��  و  ضمان    �، 

العمل، من خالل ا�حوار االجتما��، كمص�حة عامة يجري ال��و�ج لها، من خالل   التمثيل ا�جما�� للعمال وأ�حاب 

ات  السياسات العامة، حيث تلعب فيھ الدولة دور الضامن لهذه ا�حقوق. و�تع�ن ع�� منظمات أ�حاب األعمال واملنظم

النقابية أن �عزز شرعي��ا التمثيلية، من خالل آليات تنظيم ابت�ار�ة تصل إ�� أولئك الذين �شار�ون �� اقتصاد املنصات،  

و��خ�� التكنولوجيا و�دار��ا من أجل العمل الالئق، بحيث يظل الذ�اء االصطنا�� تحت إشراف اإل�سان، وذلك لضمان  

 ألمن االقتصادي، واملساواة. مستقبل عمل يوفر ا�حر�ة، والكرامة، وا
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فإن   ذلك،  ومع  الوط�ي.  التشريع  أح�ام  بموجب  والعامل  العمل  صاحب  ب�ن  متبادلة  وال��امات  حقوق  العمل  عالقة  عن  تنشأ 

إ��   التكنولوجية، تؤدي  العوملة والرقمنة وغ��ها من االبت�ارات  العمل، ال سيما �سبب عوامل مثل  التغي��ات السريعة �� سوق 

ورة مع املفهوم التقليدي لعالقة العمل. و�دأت عالقات العمل بالتحول �� إطار التغي��ات  ال تتناسب بالضر  للعمل أنماط جديدة  

 
ً
والناتجة عن انتشار     ،الكب��ة �� إطار املعروض من اليد العاملة والظروف االستثنائية ال�ي تمر ��ا البلدان �� الظروف السائدة حاليا

 19  - جائحة �وفيد
ً
وحاجة العمال إ�� املرونة تطور مفهوم عالقة العمل بمرور الوقت   ،ها الشر�اتللتحديات ال�ي تواجه  . واستجابة

 
ً
 متنوعة، تختلف عن العمل التقليدي بدوام �امل. واتخذ أش�اال

 

 ال��امات أ�حاب العمل  1.2

 ال��امات صاحب العمل تجاه تفتيش العمل  .1

 
ً
واالتفاقية    ،والتجارة الصادرة عن منظمة العمل الدولية  �شأن تفتيش العمل �� الصناعة  1947لسنة     81لالتفاقية رقم    طبقا

�ل دولة أن تنظم تفتيش العمل من خالل القوان�ن واألنظمة  لينب��    ،الصادرة عن منظمة العمل العر�ية   1998لسنة    19رقم  

   ، حيثواللوائح والقرارات املنفذة لها �� جميع قطاعات وأماكن العمل
ً
أو أك�� لتفتيش العمل، و�رتبط هذا    �ش�ل �ل دولة جهازا

ا�جهاز أو األجهزة باإلدارة أو اإلدارات املركز�ة ذات الصلة بنشاط التفتيش. و�قوم مفتش العمل بمراقبة تطبيق التشريعات ذات 

مل العر�ية والدولية املصادق عل��ا من العالقة بما �� ذلك القوان�ن والنظم واللوائح والقرارات الصادرة بموج��ا، واتفاقيات الع

 : 11لمفتش�ن قبل دولتھ، واتفاقيات العمل ا�جماعية. حيث يخول ل

 أي موقع عمل خاضع للتفتيش �� أي ساعة من ساعات ال��ار أو الليل.   إ��الدخول بحر�ة ودون إخطار سابق  •

  إجراء أي بحث أو اختبار •
ً
  اة الدقيقة لألح�ام القانونية للتحقق من املراع أو تحقيق قد يرونھ ضرور�ا

 يزود مفتش العمل أ�حاب العمل والعمال باملعلومات واإلرشادات ال�ي �ساعدهم �� تطبيق التشريعات النافذة. •

يجب ع�� مفتش العمل أن يبلغ السلطة ا�ختصة بأوجھ النقص والثغرات ال�ي يكشفها عند مراقبتھ تطبيق �شريعات    •

 ءات الالزمة لتالف��ا. العمل، ��دف اتخاذ اإلجرا

 �ساعد مفتش العمل طر�� اإلنتاج �� اتباع وسائل ومتطلبات السالمة وال�حة املهنيت�ن.  •

يل��م صاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل و�سهيل قيامھ بمهامھ، و�حدد �شريع �ل دولة العقو�ات ال�ي   •

 عاون مع املفتش. تفرض ع�� �ل من �عرقل أعمال التفتيش أو يمتنع عن الت

 

 يتخذ مفتش العمل، ح�ن قيامھ بمهامھ، اإلجراء املناسب لدرء ومعا�جة ا�خالفات من ب�ن: 

 إسداء الن�ح واإلرشاد �شأن كيفية تال�� ا�خالفة   •

 توجيھ تنبيھ شف�ي لتال�� ا�خالفة؛  •

 توجيھ إنذار كتا�ي لتدارك ا�خالفة خالل مدة معينة؛   •

 تحر�ر محضر با�خالفة؛    •

 اتخاذ إجراءات التنفيذ الفوري لدرء خطر داهم ��دد سالمة العمال أو �ح��م.   •

 

 
   �شأن تفتيش العمل 1998لسنة  19رقم عر�ية التفاقية اإل  11

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_19.pdf
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 ثناء ممارس��م لعملهم:  أ فت�ىي العمل وال�حة والسالمة املهنيت�نينب�� مل

 مباشرة �� املنشآت ا�خاضعة إلشرافهم. أال  ت�ون لهم مص�حة مباشرة أو غ��  •

ثناء و�عد اع��الهم ا�خدمة �عدم إفشاء أي اسرار صناعية أو تجار�ة أو عمليات تجه�� ت�ون قد  أيل��م مفتشو العمل   •

 و�ال �عرضوا للعقو�ات ا�جنائية أو التداب�� التأديبية املناسبة.  ، علمهم �� مجرى أدا��م لواجبا��م �نمت إ�

تقدم لهم �شأن أي نقص أو أي خروج ع�� األح�ام القانونية، وعل��م أال     مصدر أي ش�وى تجاه  ة املطلقة  العمل بالسر� •

 تفتيش جاءت بناء ع�� استالم ش�وى. اليبوحوا لصاحب العمل أو ممثلھ بأن ز�ارة 

 

 ال��امات صاحب العمل �� مجال تنظيــــــم العمـل  .2

�� أن العقد شريعة املتعاقدين كما  أن عقد العمل من    ،وم��ا عالقة العمل  ، عامةالقاعدة العامة ال�ي تحكم التعاقدات بصفة  

وذلك دون خروج ع�� الشروط ال�ى حدد��ا �شريعات العمل الوطنية فيبطل   ، باتفاق إرادة املتعاقدين�عقد    العقود الرضائية ال�ي  

ومن ثم ال يملك صاحب العمل إحداث �غي�� �� طبيعة العمل املتفق عليھ أو �� اتفاقية عمل جماعية دون   ، االتفاق ع�� مخالف��ا

ب العمل أن ي�لف العامل �عمل آخر غ�� املتفق  ا سبق يمكن لصاحمل  ولكن استثناءً   ، ولو �ان هذا التغي�� غ�� جوهري   ، رضا العامل

 وهما:  �� حالت�ن ع�� سبيل ا�حصر عليھ بالعقد 
 

 حالة الضرورة أو القوة القاهرة:: ا�حالة األو�� 

و�� هذه  جائحة  أو    و�اء  أو  و�� ا�حالة ال�ي ال دخل إلرادة صاحب العمل ف��ا، مثل وقوع حادث جسيم أو زلزال أو فيضان  

 إسناد عمل آخر للعامل ح�ى زوال حالة الضرورة أو القوة القاهرة.  ا�حالة يجوز لصاحب العمل

 

 : عدم االختالف ا�جوهري �� العمل: ا�حالة الثانية

ويس��دف املشرع من ذلك تمك�ن صاحب العمل    ،لصاحب العمل ت�ليف العامل �عمل آخر غ�� العمل املتفق عليھيجوز  

�ان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة و�دون حاجة ألخذ رأي    بما يحقق مص�حة العمل سواءً   ؛من تنظيم العمل داخل منشأتھ

 ولكن بوجود شرط�ن وهما:العامل أو موافقتھ،  

.أال ي�ون العمل  •
ً
 جوهر�ا

ً
 املسند للعامل يختلف عن عملھ األص�� اختالفا

 عدم املساس بحقوق العامل املادية. وذلك حماية للعامل. •

 . وال �عت�� من قبيل �غي�� طبيعة العمل تدر�ب العامل للقيام �عمل مختلف   •
ً
تحديد �غي�� طبيعة العمل جوهر�ا

 املنشأة. يتما��ى مع التطورات التكنولوجية ا�حديثة املستخدمة ب

ح�ام ا�خصوصية التشريعية املتعلقة ببعض البلدان ال�ي تج�� ت�ليف العامل �عمل أد�ى أو أرفع من عملھ  مع مراعاة األ 

 أ   3ن ال تتجاوز هذه املدة  أع��  
ً
وذلك لتمك�ن    ،�� تو�س)  شهر مع محافظة العامل ع�� األجر املسند للعمل األرفع (مثال

 ذا اقتضت الضرورة ذلك. إه البشر�ة  صاحب العمل من التصرف �� موارد
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 ال��امــات صاحـــب العمــــــل بتحر�ر عقد العمل .3

والثالثة بمكتب التأمينات   ،يل��م صاحب العمل بتحر�ر عقد العمل كتابة من ثالث ��خ إحداها للعامل واألخرى لصاحب العمل

 االجتماعية ا�ختص.

 البيانات ا�جوهر�ة لعقد العمل: 

 إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.  •

 وما يلزم إلثبات �خصيتھ.  ،ومحل إقامتھ،اسم العامل ومؤهلھ ومهنتھ أو حرفتھ ورقمھ التأمي�ي  •

 طبيعة ونوع العمل محل التعاقد. •

 أدائھ، وكذلك سائر املزايا النقدية والعينية املتفق عل��ا. األجر املتفق عليھ وطر�قة وموعد  •

 مدة العقد   •

 بما ي�ون قد  ،  عقد مكتوب فللعامل وحده إثبات حقوقھ ب�افة طرق اإلثبات و�ذا لم يوجد
ً
ويعطي صاحب العمل العامل إيصاال

 أودعھ لديھ من أوراق وشهادات. 

 

 تنظيم عالقات العمل و�جراءات ا�جزاءات التأديبية .4

التأديبية، و�حدد التشريع املنشآت ال�ي تل��م بوضع هذه اللوائح ومحتو�ا��ا    تضع املنشآت لوائح لتنظيم العمل وا�جزاءات  •

و�عالمها للعمال، و�خطار ا�جهات ا�ختصة ��ا، ومدى حق هذه ا�جهات �� االع��اض عل��ا إذا �انت تتضمن ما يخالف  

 حقوق العمال. بأح�ام القانون، أو يمس 

ظم التشريع أنواع وحدود ا�جزاءات والضمانات ال�ي تكفل حماية العامل �� شأ��ا، كتعلق ا�خالفة بالعمل، وتحقيق  ين •

 اال��ام، وضمان حر�ة الدفاع، وسلطة توقيع ا�جزاء، ووحدة العقو�ة، وتناسب العقو�ة مع ا�خالفة، وما إ�� ذلك. 

يحدد �شريع �ل دولة ا�حاالت ال�ي تج�� لصاحب العمل إ��اء عقد العمل، أو إيقافھ، وكذا ا�حاالت ال�ي تج�� للعامل أن   •

 من العمل  إعفاءهيطلب 

 

 ال��امات صاحب العمل بالنسبة ألح�ام ساعات العمل وف��ات الراحة .5

 �ان ظاهر اآل�ي:يل��م صاحب العمل بأن يضع ع�� األبواب الرئيسية باملنشأة وكذلك بم

 ساعات العمل اليومية.  توزيع •

 فتــــرات الراحـــــة.  •

 جدول مو�ح بھ الراحة األسبوعية ل�ل عامل.  •

   .ذا �ان العمل يتم بالفرق وتوقيت �ل فر�قإالفرق   قائمات •

 أ يجب  •
ً
ر عليھ من قبل مصا�ح تفتيش العمل   ،بھالعمل للتشريع ا�جاري   ن يتم ضبط التوقيت وفقا

ّ
 ومؤش

 

 ال��امات صاحب العمل �� مجال السالمة وال�حة املهنيت�ن .6

حيث يتحمل أ�حاب العمل املسؤولية  ن ما يرد باالتفاقيات الدولية والعر�ية والتشريعات ا�حلية هو ا�حد األد�ى من االل��امات،  إ

 العامة لضمان اتخاذ �افة تداب�� الوقاية وا�حماية العملية لتقليل األخطار املهنية.  
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 �ي:الواجبات واملسؤوليات أل�حاب العمل �� �اآل

 خاص املسؤول�ن إلدارة السالمة وال�حة املهنيت�ن �� املنشأة �عي�ن األ� •

 توف�� املوارد ال�افية للسالمة وال�حة املهنيت�ن.  •

توف�� املعلومات ال�افية والتعليمات الشاملة والتدر�ب الالزم ع�� السالمة وال�حة املهنيت�ن، والتشاور مع العمال �شأن   •

الص  ذات  املهنيت�ن  وال�حة  السالمة  إدارة  قضايا  العمل،  تفتيش  إدارة  (مثل  ا�ختصة  السلطة  و�خطار  �عملهم  لة 

 التفتيش الط�ي) بحاالت اإلصابات واألمراض املهنية. 

تزو�د العمال بما يكفي من املال�س واملعدات الوقائية الالزمة (بما �� ذلك معدات ا�حماية ال�خصية) والتدر�ب املناسب   •

 مكن واملعقول، خطر اآلثار الضارة ع�� ال�حة. ع�� استخدامها لتفادي، إ�� ا�حد امل

 توف�� م�ان آمن ومعدات مناسبة و�حالة جيدة للعامل�ن  •

 تقديم بيان �سياسة السالمة وال�حة املهنيت�ن  •

إ�شاء برنامج السالمة وال�حة املهنيت�ن وا�حافظة عليھ بحيث يتوافق مع �افة �شريعات السالمة وال�حة املهنيت�ن   •

 النافذة.

واملشاركة �� تحس�ن السالمة وال�حة املهنيت�ن ��    ،�افة العامل�ن ع�� اإلبالغ عن جميع ظروف العمل غ�� اآلمنة  ��جيع •

 املنشأة. 

   .ا�حافظة ع�� طرق السيطرة الشاملة ع�� ا�خاطر املهنية •

 .تحمل املسؤولية ال�املة بأمور السالمة وال�حة املهنيت�ن •

مخاطر    �� التحكم  مبادرات  من  عدد  هناك  سبق،  ما  إ��  للعمل نماط  األ باإلضافة  العامل�ن،    ا�جديدة  وسالمة  �حة  ع�� 

 نوجزها ع�� النحو التا��: 

من خالل قبول مفهوم نظام تبادل مواعيد العمل وتوقيتاتھ، والتنظيم (التحديد وال��ك�� ع�� أهداف  ال��يئة والتكيف  •

 فيذ، والت�جيل والتوثيق بأمانة وموضوعية؛محددة)، ومتا�عة التن

 ، مع التأكد من التواصل مع غالبية العامل�ن بأنماط العمل ا�جديدة؛ التدر�ب والتعليم •

 ؛ وسائل الوقايةعدات و املدوات و لأل نقالة توف�� حقيبة  •

 ومن ثم إدار��ا بطرق مناسبة؛ تقييم شامل للمخاطر تطبيق أسلوب  •

 أصناف ا�خطورة املهنية؛ تر املرتبط بارصد معدل التو  •

 �� تفاصيل مهام العمل؛الهند��ي واإلداري واملعدات ال�خصية إيجاد وسائل للضبط والتحكم  •

 ي اإلعاقة  ذو الهشة ك  والفئات  �املهاجرة وتوطيد عمل النساء توجيھ اهتمام خاص للعمالة غ�� املستقرة  •

؛التأكيد ع�� توفر معاي�� ال�حة املهنية   •
ً
 مع القيام بخدمات الرعاية ال�حية املهنية األساسية، املطبقة عامليا

ع مراعاة االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادية ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات  م  تواتر (تكرار) املعاينة واملراجعة والتفتيش؛ •

   ا�جيدة. 
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 للعملا�جديدة    نماطاأل إطار    ��  العامل�ن  تدر�ب  2.2

 ألداء فعال عند العمل عن  
ً
زون جيدا األخطار ال�حية إ��   ولتقليل  ،�عدمن األساليب املتبعة للتأكد من أن جميع العامل�ن ُمجهَّ

املهارات    باكتسابلتدر�ب ذي صلة    العمال  أد�ى حد، ووضع ا�حدود ب�ن العمل وا�حياة ال�خصية، وتحس�ن الفعالية، إخضاع

م عن ُ�ْعد�� ا  واملعرفة الالزمة للممارسة الناجحة  
َ
نتظ

ُ
العمل عن    لفرق   املباشر�نومتا�عة نتائج عملهم من قبل املدراء    ،لعمل امل

 �عد. 

التطبيقإ  باإلضافةهذا   من  التأكد  و   ��  العمل  لتشريعات  املهنيت�ن  السليم  وال�حة  العمل  السالمة   والدولية   العر�يةوملعاي�� 

ظروف العمل وحماية  شروط و مور التالية؛ و��  األ وخاصة ع��    و التحقق �ش�ل دوري أالتفتيش    إجراء عل��ا من خالل    املصادق

 والسالمة وال�حة والرعاية.  جور األح�ام ا�خاصة �ساعات العمل واأل  ، مثل ؛ العمال أثناء قيامهم ��ذا العمل

 :إلجراء تدر�ب فعال يجب إتباع ما ي�� 

خالل  ت • من  االحتياجات  تواجھ    إجراءحديد  ال�ي  التحديات  حول  أسابيع)  ثالثة  إ��  أسبوع�ن  (�ل  مة 
َ
ُمنتظ ُمسوحات 

ا�جديدةالعامل�ن   العمل  والندوات  بأنماط  التدر�ب  خالل  من  التحديد  وجھ  ع��  االحتياجات  تلك  واس��داف  ع��  ، 

 .وورشات العمل وجلسات التدر�ب  تاإلن��ن
 .لإدارة الوقت ومهارات االتصا  تالقيادة ومهاراتدر�ب العامل�ن عن ُ�ْعد ع�� املهارات املطلو�ة مثل مهارات  •
العمل عن ُ�ْعد وقيادة الفرق أثناء األزمات،    ق إدارة فر مشاركة املدراء �� برامج تدر�ب ��دف إ�� تطو�ر مهارات القيادة ��  •

والتدر�ب الفرق،  هذه  مع  الفعال  األدوار    ھوالتوجي  والتواصل  نمذجة  االستباقيع��  التعاونية    ةواملشاركة  واألساليب 

 . بأحد أنماط العمل ا�جديدة لال�ي �عم للفرق 

تدر�ب العامل�ن ع�� كيفية العناية بال�حة النفسية خالل العمل عن ُ�ْعد؛ كممارسة التمار�ن، وتناول الطعام الص��  •

 تخدام األجهزة الرقمية. والنوم �ش�ل جيد ومنتظم، والتقليل من اس 
 تاحة ا�جال لتبادل األف�ار والنصائح فيما يخص العمل الفعال عن ُ�ْعد، و�دارة الوقت والعادات ال�حية. إ •

يتعلق • فيما  املؤسسة  سياسة  ع��  �عد  عن  العامل�ن  سالم��ا    تدر�ب  ضمان  وكيفية  �ستخدمو��ا،  ال�ي  العمل  بأدوات 

 وصيان��ا �ش�ل جيد. 

 مور التالية:�� األ  لتوعي��م با�خاطر املصاحبة عند العمل من املن�ل   تدر�ب للموظف�نتوف�� ال: مثال

 املن���   العمل  سياسة •

 عمل ال محطة  �� لالستخدام املتوفرة املعدات حول استخدام  �عليمات •

 مناسب  �ش�ل  العمل  محطة استخدام •

�ذه  �  العمل  صاحب  إبالغ  كيفية   حول   املطبقة   واألنظمة  واألعراض   الهي�لية،   العضلية  االضطرابات  أنواع  عن  معلومات •

 صابات العمل إ بالغ عن و اإل أاالعتالالت ال�حية 

 التحقق  قائمة/ ا�خاطر  تقييم ةعملي إجراء  يةكيف •

 .والبصر الع�ن  اختبارات  عن معلومات •

  محطة  �� العمل  عبء لتقليل  ؛العمل �شاط �� �غي��ات  إلحداثأو   منتظمة  راحة بف��ات للسماح العمل تخطيط كيفية •

 .ا�حاسوبع��   عملال

  �� �ل األحوال و.  الداخ��  ب أو التدر�التعليم اإللك��و�ي أو االجتماع / التدر�ب ع�� اإلن��نت  مثل  ،  التدر�ب �عدة طرق   إجراءو�تم  

 .ذات الصلة يجب االحتفاظ بال�جالت
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ذات "أنماط العمل ا�جديدة"  اإلقتصادية    والعمل ع�� األ�شطة واملنشآت  السالمة وال�حة املهنيت�ن   وظروف إن تفتيش شروط  

 
ً
  يحتاج ألساليب تفتيش جديدة أو مختلفة جزئيا

ً
 . ا�حاجة إ�� العمل ��امع ازدياد م هذه األنماط،  ئلتال  عما درج عليھ سابقا

 

   التفتيش الذا�ي والتقار�ر الذاتية نظمة  أساليب اتباع  ومن هذه األ 
ً
، وذلك �عد ا�خاطر"  ال�ي �عت�� "منخفضة   املنشآت��    خصوصا

 .منخفضة ا�خاطر لتحديد أماكن العمل  ؛عمليات امل�ح وتقييم ا�خاطرإجراء 
 

 التفتيش الذا�ي إ�� تحمل  إجراء    ��دف
ً
وظروف العمل �� السالمة وال�حة املهنيت�ن  عاي��  متطلبات  مواالل��ام ب  ، املسؤولية ذاتيا

   من خالل،  متثال لتشريعات العملاال قياس �سبة  و   ،العملإنجاز  م�ان  
ً
  والعمل ع�� ت�حيح أخطا��ا  تقييم املنشأة لنفسها ذاتيا

 . التكنولوجيا ووسائل التواصل ا�حديثة باستخدام 

 

التفت الذا�ي  يتطلب  العمل  يش  صاحب العمل مدير    انسواء � �� منظمتھ أو شركتھ،    التحقق الرقمية  قائماتاعتماد صاحب 

باللوائح   الستمرار�ة االمتثال القيام ��ا    نب�� لھ، فهناك مهام محددة ياأل�شطة االقتصاديةمطعم أو أي نوع آخر من    منشأة أو

 منشأة ا�خاصة، منتظمة للومراجعة  . �شمل هذه املهام إجراء عمليات تفتيش  العمال�حة وسالمة  وحماية    واألنظمة الوطنية

وال�جالت      قائماتال    أنماط العمل ا�جديدة تفرض ع�� صاحب العمل اعتماد  أن  وحيثالتحقق.    قائمات  �جالت  وا�حفاظ ع��  

 نو�ح فيما ي�� أهمي��ا:الرقمية 

 مش�لة مع الورق تغلب ع�� ال •

فالورق يتآ�ل    -راجعة املكتو�ة بخط اليد بمرور الوقت  تفتيش واملال  قائمات   قراءة  قد ي�ون من الصعب أو من املستحيل  

إ�� إم�انية، همة مكتملةاملمما يجعل من الصعب تحديد ما إذا �انت    وقت؛ و�تال��ى ا�ح�� مع تقدم ال الورق    تلف  إضافة 

ا�خاص   ا�حاسبنقل البيانات إ�� �� حال  العمل، خاصة  ، إ�� جانب حجم الكتابة اليدو�ة  عند تحدث أخطاء  قد  �سهولة، و 

 .ألغراض حفظ ال�جالت

�مكن أن تتحول هذه األخطاء �سرعة  و املراجعة الورقية أك�� عرضة ل�خطأ البشري؛    قائمات��    يعد إدخال البيانات  هذا و 

 ال.  إ�� أسباب لسوء التواصل أو الفشل �� تحقيق االمتث

 

ايا  •  الرقمية   القائمات مز

ائداملراجعة و التفتيش  قائمات باستخدام  باإلضافة إ�� �عز�ز االستدامة، فإن التحول الرق�ي   : يأ�ي بالعديد من الفو

واإل  سهولة .1 التفتيشيةالوصول  الز�ارات  أثناء  التفتيش  ألجهزة  ومشر��    ، تاحة  السالمة  ومسؤو��  للموظف�ن  وكذلك 

 ال�حة والسالمة املهنية. 

الرقمية �سهولة من أي جهاز سهولة   .2 امللفات  إ��  املعلومات �� م�ان واحد آمن يمكن    حيث   الوصول  يتم تخز�ن جميع 

إليھ ع�� أي جهاز متصل باإلن��نت؛   ا�خارجي  مماالوصول  املقاول�ن  �ن) معرفة ما  يجعل من السهل ع�� ا�جميع (ح�ى 

    .فحصتدقيق أو يحتاج إ�� التحقق �� �ل مرة يتم ف��ا إجراء 

 االمتثال   تحقيق .3

�شاء م�ان عمل يتوافق مع العديد من لوائح  إ، يمكن  املهنيةالسالمة  ال�حة و ا�خاصة بالتحقق    قائمات  رقمنة    عند

. نظًرا ألنھ يتم تخز�ن هذه امللفات �� م�ان واحد آمن،  الوطنية م��اوليس فقط    -السالمة �� جميع أنحاء العالم  ال�حة و 

مطلوب �ل شهر ��    تحققفمن السهل تتبع عمليات التفتيش ال�ي حدثت وم�ى حدثت. ع�� سبيل املثال ، اف��ض أن ال
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لتذك��   امللف  إعداد  يمكن  ا�حالة،  تلقائاهذه  بذلك  ملوظف�ن  أو  موعد    واستدراك  -ًيا  ع��  الفحص  الذا�ي  التفتيش 

 املنشأة. 

 ردود أفعال �� زمن قيا��ي  .4

الرقمية يمكن أن �ساعد  املراجعة    قائماتاستخدام  �عد م�ان العمل من أك�� األماكن خطورة بالنسبة ل�حوادث، ولكن  

أو    �سمح �سهولة التوثيق واملشاركة، مما يؤدي إ�� رد فعل أسرع ألي مشا�ل محتملة  ف�ي.  العمال واملنشأة�� حماية  

، فمن األسهل (واألسرع) ��جيل  الذا�ي  . إذا تم اكتشاف أي مخاطر �� م�ان العمل أثناء عمليات التفتيشحاالت طوارئ 

  و جدولة اإلصالح �� الوقت املناسب �مكن إصالح املشا�ل ع�� الفور أو حل وتنبيھ األ�خاص املناسب�ن.    وضعاملش�لة و 

 .�� م�ان العمل يرفع مستوى األمن والسالمة، مما بخاصية التذك�� االلك��و�ي

 ا�جدوى االقتصادية .5

بيئة عمل آمنة. يمكن أن يؤدي    وفراملراجعة الرقمية الوقت واملال، وتز�د الكفاءة واإلنتاجية، وتو التحقق    قائمات     توفر 

م�ان العمل �جميع املشارك�ن مع تبسيط  امتثال املنظمة واملنشأة و إ�� تحس�ن  �� وق��ا  إجراء فحوصات السالمة الرقمية  

 .العملية برم��ا

 
 :يمكن إجراء التفتيش الذا�ي الذ�ي من خالل 

الذا�ي   للتقييم) أمكنل�ل عامل ع�� موقع الشبكة الداخلية ا�خاصة باملنشأة (إن    �خ��ي الك��و�يتخصيص حساب   •

 لبيئة العمل. 

 دخال البيانات ع�� هذا ا�حساب االلك��و�ي.إ •

 ) 1(م�حق ملء العامل لقائمة التحقق ا�خاصة بالتقييم الذا�ي املتوفرة ع�� املوقع االلك��و�ي. •

 
قياس  ��  إ  باإلضافةومساعد��م ع�� ت�حيح ظروف م�ان عملهم    ،التواصل مع العامل�ن  ينب��التقييم    هذافعالية  وللتأكد من  

 �سبة االمتثال للعامل�ن ومراجع��ا �ش�ل دوري. 
 

 

 دارة ا�خاطر املهنية �� بيئة العمل ذات األنماط ا�جديدة إ 1.3

 :رئيسية خطوات  خمس  إ�� دارة ا�خاطر والتعامل معها وتقييمها إلية آ�ستند 

 ض�ن ل�خطر رّ �خاص املعتحديد ا�خاطر واأل .1

 ا�خطورة تحديد درجة  .2

 التداب�� واإلجراءات  .3

 توثيق النتائج  .4

 والتقييم  املراجعة .5

مع ترتيب ا�خاطر بحسب شدة    لها   خطة مناسبة للتعامل مع ا�خاطر قبل وقوعها او ل�حد من التعرض عداد  إولذلك ال بد من  

  .تأث��ها
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 :ما ي��  ا�خطورةمصادر  �ش�ل عام تضمّ 

وضعف التواصل باإلضافة إ�� العوامل األخرى قد ينتج    ،املدروس  غ�� نقص التدر�ب والتسرع واإلجهاد  إن  :  املوظفون  .1

عرض ل�خطر ع��ا 
ُ
 .سلوكيات �

: �عض املعدات واألدوات واملواد املستخدمة �� العمل خطرة بطبيع��ا، أوقد تصبح خطرة مع مرور الوقت  املعدات واملواد .2

 .املناسب  الوقت �� أو لعدم التخلص م��ا والتخز�ن لعدم كفاية الصيانة 
املتغ��ات أن    نوغ��ها م �ة واإلضاءة ودرجة ا�حرارة : يمكن لعوامل مثل تخطيط املنشأة وأسطح الس�� وال��و بيئة العمل .3

للمخاط �ش�ل جميعها   اللفظي وا�جسدي    .رمصادر  للعنف واالعتداء  الطرقية والتعرض  السالمة  إ�� مخاطر  إضافة 

 خالل ساعات العمل. 
 

يخص   عوامل  أ  اعتمادوفيما  ساعدت  فقد  ا�جديدة،  العمل  مهنية  إ��ا    مرتبطةنماط  بمخاطر  التسبب  هذه  ،  ناشئة��  ومن 

 : العوامل

 العمل أثناء اإلجازات وف��ات الراحة •

 ز�ادة أعباء العمل �سبب تقليص حجم العمالة  •

 الظروف السيئة �� بيئة العمل  •

 االعتماد امل��ايد ع�� االقتصاد غ�� املنظم  •

 العمل �عقود عمل محددة املدة و�ش�ل مؤقت  •

 ارجية بصورة مؤقتة بمصادر عمالة خ االستعانة •

 
 والناشئة  ا�خاطر املهنية املستجدة 

و  • والف��يائية  الكهر�ائية  ا�خاطر  مثل  خطرة  عمل  لظروف  (التعرض  والكيميائية  التالؤمية  واملي�انيكية  اإلرغونومية) 

 ، إ�� جانب حوادث الس�� والعنف والتحرش واالعتداء اللفظي وا�جسدي. والبيولوجية وغ��ها

 دراكها واكتشافها. إ�� عدم إمما يؤدي   ال�حية  التأث��ات إهمال �� ��جيل عالمات ومظاهر  •

 �� اضطراب ذه�ي ونف��ي وسلو�ي ور�ما  إمما يؤدي   ؛عدم التقيد �ساعات عمل منتظمة ومحددة •

 نتيجة إرهاق الساعة البيولوجية.  جسدي         

 �� ا�حوادث واإلصابات.إيؤدي  امم  ؛عمالاأل هذه قلة توفر أدوات ومعدات العمل املناسبة لبعض  •

و�التا��    ،وعدم ال��ك��  ،�� التشتت الذه�ي إتفاصيل وأسلوب ممارسة ا�حياة ا�حيطة بأنماط العمل ا�جديدة قد تؤدي   •

 التعرض ل�حوادث وما ينتج ع��ا من إصابات. 

 

 وضمان �حة وسالمة العامل�ناملهنية  ا�حلول املق��حة للسيطرة ع�� ا�خاطر 

   ن �حماية العامل�وضع ترتيبات للتكيف مع العمل عن �عد   •
ً
وأداء  املتعلقة برفاهية املوظف�ن    واستمرار اإلنتاجية خصوصا

 وفرق العمل.  داألفرا
 العامل�ن وسالم��م. �حة   ولو�ات لضماناأل  وتحديد ضبطهاو  تنظيم ساعات العمل  •
البيانات  ا�حماية القانونية؛ مثل حماية   من حيث التقليدية  بيئة العمل   العامل�ن ��عدم التمي�� ب�ن العامل�ن عن �عد و   •

 العمل، والوصول إ�� التدر�ب، وا�خصوصية، وال�حة والسالمة املهنيت�ن. وتنظيم
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 .ر العدوى لتقليل مخاطر انتشا املتخذةاتباع السياسات واإلجراءات   •
والعمل    ،التواصل املنتظم مع املوظف�ن واملدير املباشر حول ضغوط العمل وتحديد الظروف ال�ي �سبب اإلجهاد امل�ي •

 ، مًعا لتحديد ا�حلول املناسبة 
األولو�ات ومراجع��ا  قائمات  وتحس�ن  تطو�ر • اليومية وتحديد  املهام  أو    ،تنظيم  للظروف  باملرونة لالستجابة  والسماح 

   ،ياجات الناشئة و�دارة الوقت �ش�ل فعالاالحت
 ، أخذ ف��ات راحة كجزء من روت�ن العمل اليومي (بما يتما��ى مع سياسات العمل) •
واالهتمام   • العائلة،  مع  الوقت  وقضاء  الذاتية،  الرعاية   �� لالنخراط  االس��احة  وأوقات  الفراغ  أوقات  استخدام 

 باالحتياجات األساسية 
بحيث يتم تقسيم اليوم ب�ن    ،ممن لد��م أطفال أو معالون آخرون �� املن�ل من املن�ل  إيجاد وقت محدد مناسب للعامل�ن   •

 و مسؤوليات األسرة. أطفال العمل ورعاية األ 
  ، عمالاأل ال��ائية لتسليم    واملواعيد  ،واملهام  ،�عديل ممارسات اإلدارة �� املنشأة واملتعلقة بتحديد األولو�ات وعبء العمل •

 من خالل اتباع اإلجراءات التالية:

 الطلب من العمال إعداد خطة عمل فردية للعمل عن �عد مع تحديد األولو�ات �� التنفيذ.  .1

 ��جيع العامل�ن ع�� �غي�� روتي��م اليومي �� العمل بطرق تناس��م للتقليل من مخاطر اإلرهاق.  .2

�� الفرق ال�ي �عمل  عبء العمل  توزيع العمال الذين �عانون من  إجراء تخطيط للمهارات ب�ن العمال، من أجل إعادة   .3

 .فوق طاق��ا

 .إدراك أن الوقت غ�� املتصل باإلن��نت ضروري إلنجاز العمل امل�لف بھ �ش�ل جيد .4

ال��يئة والتكيف من خالل قبول مفهوم نظام تبادل مواعيد العمل ومدتھ والتنظيم (التحديد وال��ك�� ع�� أهداف   .5

 متا�عة التنفيذ، والت�جيل والتوثيق بأمانة وموضوعية.محددة)، و 

 التدر�ب والتعليم، مع التأكد من التواصل مع غالبية العامل�ن بأنماط العمل ا�جديدة. .6

 توف�� مجموعة (حقيبة) أدوات ومعدات نقالة.  .7

 تطبيق أسلوب تقييم شامل للمخاطر ومن ثم إدار��ا بطرق مناسبة. .8

 املرتبط بأصناف ا�خطورة املهنية.رصد معدل التوتر واإلجهاد   .9

 إيجاد وسائل للضبط والتحكم �� تفاصيل مهام العمل.  .10

11.  � املستقرة  غ��  للعمالة  خاص  اهتمام  وتمك�نتوجيھ  املهاجرة  والفئات  العمالة  وذوي    النساء  �الفقراء  املهمشة 

 االحتياجات ا�خاصة. 

 ةاملهنية األساسيرعاية ال�حية  التأكيد ع�� توفر معاي�� ال�حة املهنية مع القيام بخدمات ال .12
ً
 . ، املطبقة عامليا

 إجراء املعاينة واملراجعة والتفتيش �ش�ل دوري.  .13

 االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادية ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات ا�جيدة. .14
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 (دروس مستفادة) جائحةا�إدارة ال�حة والسالمة املهنية وا�حد من مخاطر بيئة العمل �� سياق  

أداة إدار�ة لتنفيذ اإلجراءات العملية للتخفيف من انتشار جائحة  عن  �� عبارة  و  12تحقق   ائمةينب�� لصاحب العمل استخدام ق

العمل.   19-�وفيد م�ان  ا  ��  ع��  لألداة  الناجح  التنفيذ  واملشرف�ن والعمال إلجراء  �عتمد  العمل  ب�ن أ�حاب  والتنسيق  لتعاون 

�حاب العمل إشراك �جان السالمة أل  و�نب��والتأهب لھ. 19   -��دف تحس�ن االستجابة ل�وفيد ؛ �غي��ات إيجابية �� م�ان العمل

   وال�حة �� م�ان العمل أو مسؤو�� السالمة �� هذه العملية.

 

 اتخاذ اإلجراءات املسبقة التالية:   لصاحب العملينب�� كما 

 يضم اإلدارة العليا واملشرف�ن وممث�� العمال ومسؤو�� السالمة  •
ً
 �� املنشأة. املهنيت�ن  وال�حة أن �ش�ل فر�قا

 التحقق وكيفية استكمالها وتدو�ن النتائج.   قائماتأن يطلع الفر�ق ع�� خطوات تنفيذ  •

 ومن املسؤول ع��ا، مع تحديد الوقت املناسب. جراءات الواجب اتخاذها، التخطيط كفر�ق لإل  •

 توضع إشارة  إ •
ً
�لمة " �عم"، ثم يتم اختيار البنود األك�� أهمية وتوضع عند  �� اإلطار   ذا �ان االجراء مطبق مسبقا

 لالحتمالية األك�� لتأث�� حالة معينة ع�� �حة   إشارة  
ً
�� اإلطار عند �لمة " أولو�ة" و�نب�� تحديد األولو�ات وفقا

 العمال وخطور��ا و��حاحها. 

 و�عد االن��اء من قائمة التحقق، تنظم مناقشة جماعية مع الفر�ق إلعداد االق��احات لإلدارة   •

 �أساس لتخطيط التنفيذ املستمر للتحسينات.  عرض نتائج املناقشة ا�جماعية ع�� اإلدارة� •

 ي��دد الفر�ق �� طلب توضيح من سلطات السالمة وال�حة املهنية ومنظمات أ�حاب العمل والعمال.ال ينب�� أن   •

التداب��  3امل�حق  يتضمن   • ألهم  مناسبة    ،قائمة  �عت��ها  إضافية  بنود  أية  القائمة  هذه  إ��  الفر�ق  يضيف  أن  و�نب�� 

 م�ان العمل.  ظروفلتحس�ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   2020حقق من اإلجراءات، وتخفيف انتشاره، قائمة ت 19-منظمة العمل الدولية، الوقاية من ف��وس �وفيد  12

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_742609.pdf
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 : الرا�ع ا�حور 
 اإلبالغ عن حوادث العمل واألمراض املهنية و�عداد التقار�رالت�جيل و 
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يمكن أن ي�ون �حوادث ال�حة والسالمة �� م�ان العمل تأث�� سل�ي ع�� األعمال التجار�ة �عدة طرق: يمكن أن تؤدي إ�� فقدان  

من املهم أن �عمل املوظفون و   ،لمؤسسةل اإلنتاجية وانخفاض معنو�ات املوظف�ن، وز�ادة التغيب وح�ى اإلغالق املؤقت أو الدائم

اب العمل مًعا التخاذ خطوات معقولة لتحس�ن ال�حة والسالمة �� م�ان العمل وا�حد من اإلصابات املرتبطة بالعمل،  �حوأ

مرتبطة بالعمل عند حدو��ا �� ش�ل تقار�ر كجزء من �جالت ا�حوادث �� م�ان العمل �غية  ول�حفاظ ع�� �جل ثابت ل�ل إصابة  

 للتقليص من عددها.  و�عديل إجراءات السيطرة والتحكموضبط التوجهات   ،نجاز الدراساتإ

 

تمثل اإلصابات وا�حوادث أحد أهم معوقات وأسباب �عطيل النشاط واإلنتاج ال�ي �عود أثرها ع�� األفراد وا�جتمعات. يأ�ي ذلك 

نتيجة ا�خسارة املادية والنفسية ال�ي يتكبدها األفراد املصاب�ن باإلضافة إ�� ا�خسائر ال�ي تطال املنشآت واأل�شطة االقتصادية 

ابتعادهم  ال�ي �عملون ف��ا �سب  لف��ات قد تطول، وكذلك    حيثيات بخ��ا��م ومهارا��م وتمك��م من    - ب  العمل عن مهام عملهم 

 �حوادث. ال�ي قد تتعرض لا�خسائر ال�ي يمكن أن تحدث للمقومات املادية (األبنية واآلالت واملعدات) للمنشآت  

 

نشأة بت�جيل  م  ينب�� أن تقوم �ل   ،13ة وال�حة املهني�شأن السالمة    1977لعام    1  و�موجب توصية منظمة العمل العر�ية رقم 

املهنة العمل وأمراض  ع��ا  ،جميع حوادث  الناجمة  واملادية  البشر�ة  �سب��ا  ،وا�خسائر  الضائعة  الغياب  �عد    ،وأيام  أن  و�نب�� 

 .لةال�جالت املثبتة واإلحصاءات املعدة �� هذا الشأن بحيث يمكن أن تطلع عل��ا ا�جهات ا�ختصة �� الدو 

إ�� مدونة   املهنيت�ن"و�اإلشارة  السالمة وال�حة  إدارة  الدولية سنة     "مبادئ توج��ية �شأن نظم  العمل  ال�ي أصدر��ا منظمة 

أنھ:    2001 ي أصل وأسباب اإلصابات واالعتالالت ال�حيةوتنص ع��  بالعمل  ،ينب�� تق�ىّ   ؛ واألمراض وا�حوادث املرتبطة 

  .��دف تحديد أي فجوات �� نظام إدارة السالمة وال�حة املهنيت�ن, و�نب�� توثيقها

 

 ملاذا �س�� وراء املعلومات عن إصابات العمل؟ 1.4

  تحليل إصابات العمل بطر�قة مت�املة وموضوعية �ساهم �� منعها من ا�حدوث
ً
 :و�� ، عن طر�ق ثالثة مفاهيم معرفية مجددا

 :التالية اإلجراءات�شطة االقتصادية ال�ي تحدث ف��ا ا�حوادث املهنية، مما �ساهم �� تفعيل  التعرف ع�� املهن واأل .1

 . وضع أولو�ات ل�جهود الوقائية •

 .الكشف عن التغي��ات �� أنماط ا�حوادث •

 .إبالغ أ�حاب العمل والعمال عن ا�خاطر املرتبطة بالعمل وأماكن العمل .2

 الوقائية.تقييم فعالية التداب��   .3

 املبادئ األساسية لإلبالغ وجمع البيانات وتحليلها  2.4

ع�� صاحب العمل القيام ��ا، وذلك  ة�عد اإلبالغ عن ا�حوادث واإلصابات (واألمراض) املهنية ضمن املسؤوليات األساسية الواجب

اتفاقية السالمة وال�حة املهنيت�ن رقم  2002بموجب منظومة (بروتو�ول سنة   ال�ي أصدر��ا منظمة    1981لسنة    155) �شأن 

الدولية و العمل  سنة  ،  (إحصائية) �ل  مفصل  ببيان  املعنية  السلطة  إبالغ  العمل  صاحب  األقل    – �التا�� يجب ع��  عن   –ع�� 

بأسباب ا�حوادث    إعالمهماإلصابات ال�ي حدثت �� منشأتھ، باالضافة إ�� مسؤوليتھ �� التواصل مع العامل�ن �� منشأتھ بقصد  

صابات (واألمراض) املهنية ال�ي تحدث �� املنشأة، مع األخذ بأسباب الوقاية والضبط والتحكم الالزم�ن. لقد حددت االتفاقية  واإل 

 
 ة السالمة وال�حة املهني �شأن 1977لعام  1 عر�ية رقمتوصية الال 13

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2011/03/Recommendation_1.pdf
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مسؤولية صاحب العمل �شأن ا�حوادث واإلصابات (واألمراض) املهنية   – �� املادة الثالثة ا�خاصة بالت�جيل واإلبالغ    – املشار إل��ا  

 :ع�� النحو التا�� 

 ت�جيل ال •

 تزو�د العمال وممثل��م باملعلومات الالزمة؛  •

 حفظ وصيانة ال�جالت واستعمالها من أجل إجراءات الوقاية  •

 .عدم اتخاذ إجراء ضد أي عامل أو معاقبتھ �سبب إبالغھ عن ما ورد •
 

 

 :كما حددت نفس املادة باالتفاقية املشار إل��ا العناصر الهامة التالية

 ��جيلها املعلومات ال�ي يجب  •

 مدة حفظ ال�جالت •

 .اإلجراءات الكفيلة باح��ام ا�خصوصية (حفظ السر�ة ال�خصية) حول املعلومات املتوفرة لدى صاحب العمل •
 

 من الشروط والطرق ا�خاصة باإل 
ً
 :ع�� النحو التا��  بالغكذلك فقد تناولت عددا

 :مسؤولية صاحب العمل حول  )أ(

o إبالغ السلطات ا�ختصة أو غ��ها  

o  تزو�د املعلومات املناسبة للعمال وممثل��م  

 .املعنية باإلبالغ  خرى األ   اإلجراءات �شأن قيام مؤسسات التأم�ن وخدمات ال�حة املهنية واألطباء املهني�ن وا�جهات )ب(

 .الشروط ال�ي يتم اإلبالغ بواسط��ا )ج(

 .املدة الزمنية ال�ي يتم اإلبالغ من خاللها ) د(
 

دث �� العمل، ولكن �� حالة حدو��ا، يجب ع�� صاحب العمل التعاطي معها بطر�قة تفي بال��اماتھ قد ال نتمكن من منع وقوع ا�حوا 

باإلضافة إ�� االتصال بخدمات الطوارئ، يجب عليھ إخطار ا�جهات املعنية ع�� الفور، وفًقا لتشريعات فإذا �انت حادثة خط��ة، 

العمل ذات الصلة �� م�ان  او   ،ال�حة والسالمة  إ�� نموذج �شريعات مالحظة أن  أسا��ي  أدناه �ستند �ش�ل  الواردة  ملعلومات 

ال�حة والسالمة �� م�ان العمل، و�ش�ل عام، �عت�� صاحب العمل ملزم بإستكمال نموذج تقر�ر ا�حادث ل�ل حادث مهما �ان  

أن ي�ون متاًحا ��   ب��و�ناإلصابات". كحد أد�ى،  ا�حوادث و طفيًفا، واالحتفاظ ��جل ل�ل حادث �� م�ان العمل �س�ى "�جل  

 جميع األوقات،  
 

 :ع�� املعلومات التاليةأن يحتوي  �ل تقر�ر  نب�� لو�

 اسم العامل املصاب  •

 مهنة العامل أو املس�ى الوظيفي �� وقت اإلصابة  •

 عمر العامل وقت اإلصابة  •

 وقت وتار�خ اإلصابة  •

 اإلصابة طبيعة الصناعة ال�ي حدثت ف��ا  •

 املوقع الدقيق للعامل وقت اإلصابة •

وصف دقيق لكيفية حدوث اإلصابة (السبب، مثل:   •

مالمسة   انحشار،  أو  انحصار  عرقلة،  أو  سقوط 

 حرارة، مالمسة كهر�اء، إستنشاق مادة خطرة، ..ا�خ) 

األمر   • �ان  و�ذا  للمصاب،  عالج  أي  تقديم  حالة   ��

 كذلك فما نوع العالج 

(مثل:   • اإلصابة  َجذع،  طبيعة  إلتواء،  خلع،  كسر، 

 حرق، جرح، ...) وا�جزء املصاب من ا�جسم 

أسماء األ�خاص الذين شهدوا ا�حادث •
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 اإلبالغ عن حادث العمل  3.4

�� م��ا  . إذ من الضروري اإلبالغ عن ا�حوادث لالستفادة  للعاملعن أية حوادث تقع  مسؤول ال�حة والسالمة املهنيت�ن  يجب إبالغ  

إصابة  وقوع حادث مع�ن �� املستقبل. وقد ينتج عن ا�حادث    �عديل التداب�� الالزمة للسيطرة ع�� ا�خاطر و تقليل احتمالية تكرار

 :العمل �� ا�حاالت التالية

 ّرض �حادث أثناء تأدية العامل لعملھ. التع •

 إصابة تنشأ مع الوقت �سبب طبيعة العمل.  •

 التعرض �حادث أثناء ذهاب العامل ملباشرة عملھ أو عودتھ منھ. •

 

 ملاذا اإلبالغ عن حوادث العمل والوقائع ا�خطرة ؟  )أ(

 النتشار وأنواع ا�حوادث، ويستند هذا   •
ً
 .الفهم إ�� معلومات حديثة وموثوقةيتطلب تطو�ر سياسات وقائية ناجحة فهما

ا�حادث وتقار�ر ا�حوادث ا�خطرة   • ال�ي �ساعد �� اس��داف األ�شطة  ا�جهة ا�ختصةيزود  وتقديم املشورة    ،بالبيانات 

 اب العمل للمساعدة  ع�� منع اإلصابات وا�خسائر العرضية. �حأل
 

 اإلبالغ ع�� مستوى املنشأة ) ب(

التشاور مع العمال أو ممثل��م �� املؤسسة، أن يضع ال��تيبات، وفًقا للقوان�ن أو اللوائح  ، �عد صاحب العملينب�� ل •

الوطنية  وذلك لتمك�ن العمال من االمتثال ملتطلبات اإلبالغ فوًرا إ�� املشرف املباشر عل��م، دون اإلضرار بأنفسهم  

ا وخط�ً�ا ع�� ا�حياة أو ال�حةباعتبار أن  الوضع الذي لد��م م��ر معقول لالعتقاد بأنھ يمثل خطرً 
ً
 .ا وشي�

، �عد التشاور مع العمال أو ممثل��م �� املؤسسة، أن يضع ال��تيبات، وفًقا للقوان�ن أو اللوائح  صاحب العملل  ينب��  •

،  الوطنية، لتمك�ن العمال من االمتثال ملتطلبات اإلبالغ عن أي إصابة مهنية، أو حالة اشتباه بمرض م�ي، أو حادث تنقل

 .وقوع حادث وحادث خط��أو 

 :و�نب�� أن �شمل هذه ال��تيبات ما ي�� 

توف�� املعلومات من قبل العمال وممث�� العمال واألطباء وغ��هم من األ�خاص املناسب�ن عن ا�حوادث املهنية واألمراض   .1

 املهنية واألحداث وا�حوادث ا�خط��ة �� املؤسسة وحوادث التنقل ؛

  :د االقتضاءتحديد ال�خص ا�ختص، عن .2

 لتلقي هذه املعلومات نيابة عن صاحب العمل واتخاذ اإلجراء املناسب ؛   .1

 للتحقيق املناسب نيابة عن صاحب العمل، �عد استالم تلك املعلومات؛  .2

الوطنية والشروط   .3 للقوان�ن واللوائح  العمل، وفًقا  �� حوزة صاحب  ال�خصية والطبية  البيانات  تداب�� لضمان سر�ة 

 واملمارسات. 
 

 ��جيل ا�حوادث )ج(

 .�� "�جل ا�حوادث" ا�خاص بصاحب العمل -بما �� ذلك اإلصابات الطفيفة  -يجب ��جيل أي إصابة �� العمل  •

يجب ع�� جميع أ�حاب العمل (باستثناء الشر�ات الصغ��ة جًدا) االحتفاظ ��جل ل�حوادث، أل��ا �� األساس لصا�ح   •

 مفيًدا
ً
ملا حدث �� حال احتاجوا إ�� إجازة من العمل أو احتاجوا إ�� املطالبة بالتعو�ض ��    املوظف�ن، حيث توفر �جال

  تحسينية   وقت الحق. لكن ��جيل ا�حوادث �ساعد صاحب العمل أيًضا ع�� معرفة ا�خطأ الذي يحدث واتخاذ إجراءات

 لوقف ا�حوادث �� املستقبل. 
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 نموذج إبالغ عن حادث / إصابة عمل  )د(

 

 تقر�ر إبالغ عن حادث / إصابة عمل   نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .... .........................إ��   .................. ...... .....عن الف��ة من      ا�حوادث واإلصابات املهنية�جل 

 

 .........................................................................الرقم الوظيفي     .................................................................................................إسم املصاب 

 .........................................................................وظيفة املصاب   ..................................................................................................م�ان العمل 

 ............................................................رقم الهاتف (ا�خلوي)   ....................................................................عنوان سكن املصاب الدائم 

 ..................................................................م�ان وقوع ا�حادث    ....................ساعة وقوع ا�حادث ...........................تار�خ وقوع ا�حادث
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 .........................................................وسيلة النقل  ..................................................................................................إسم ال�خص الذي نقل املصاب

 :أسماء شهود ا�حادث (إن وجد)

 1 ................................................................................................ 

 2 ................................................................................................ 

 ...........................................................................................................هل أصيب أخرون با�حادث 

 ............................................................رقم الهاتف   .............................................................................................. ..........إسم الرئيس املباشر للمصاب

 ..............................................تار�خ تنظيم التقر�ر   ............................................................................................................إسم ووظيفة منظم التقر�ر 

 

 السالمة وال�حة املهنيت�ن إعتماد دائرة    إعتماد املدير املع�ي 

               ....................................................................               .................................................................... 

 - مالحظة : •

(الن�خة األصل) موقعة ومختومة من الطبيب املعا�ج مع مراعاة تزو�د بالتقار�ر   يجب إرفاق تقر�ر ط�ي أو�� ليوم االصابة من جهة العالج 

 
ً
 الالحقة واالجازات املرضية تباعا

 

 ....................................................لالستفسار يمكن التواصل مع وحدة املوارد البشر�ة أومشرف السالمة وال�حة املهنيت�ن هاتف  رقم        
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 مالحظات أولية لضبط "وصف ا�حوادث واإلصابات املهنية" �� بالغ اإلصابة وال�جالت النظامية األخرى. 
 

   .... ............................................................................................. ي:النشاط االقتصاد •

  .يقصد بھ الوحدة أو القسم أو ا�جهة ال�ي وقع ��ا ا�حادث م�ان وقوع ا�حادث: •

 لدليل منظمة العمل الدولية
ً
 14تصنيف اإلصابات وا�حوادث طبقا

 
ً
 لكيفية ووسيلة (وسيط) وطبيعة اإلصابة وا�جزء املصاب من ا�جسم، وذلك ع�� النحو التا��:يتم تصنيف ا�حوادث الصناعية طبقا

 تُ  كيفية اإلصابة: -
َ

 ر إحدى ا�حاالت اآلتية: ذك

 انحصار ب�ن أشياء -4 أو التصادم بأشياء التخطي -3 سقوط أشياء -2 سقوط أ�خاص -1

ــيـــــــار   -7 مالمسة حرارة غ�� مناسبةالتعرض أو  -6 اإلجهاد الزائد وا�حركة ا�خاطئة -5 ــتـــ الـــ مـــــالمســـــــــــــــــــة  ــعـــــرض أو  ــتـــ الـــ

 الكهر�ائي

 التعرض أو مالمسة املواد الضارة  -8

   أخرى حوادث  -10 االنفجار -9

 تُ  وسيلة / وسيط اإلصابة: -
َ

  :اآلتيةر إحدى ا�حاالت ذك

والغازات واألدخنة واألبخرة والســـــوائل ، األجزاء  الغبار (املتفجرات،  املواد واإلشـــــعاعات   -4 (الثابتة واملتحركة) اآلالت -1

 )وما إ�� ذلك املتطايرة، اإلشعاعات، مواد أخرى، ....

(�� ال�� أو البحر وسـائل النقل والتحميل والتفريغ والرفع وا�جر  -2

 أو ا�جو)

: ا�خــارجيــة (ـ�ـالطقس، والطر�ق/املرور، وأســـــــــــــطح العمــل، وامليــاه، وأخرى)، بيئــة العمــل  -5

ج، أســـــــــــــطح العمـل، العوامـل ادر الـداخليـة (األرضـــــــــــــيـات، األمـاكن ا�حصـــــــــــــورة، الســـــــــــــاللم/األ و 

، وأخرى)، (ال�ــجيج)  البيئية �اإلضــاءة واالســتضــاءة وال��و�ة وا�حرارة والرطو�ة والضــوضــاء

 املياه والصــــرف  و  وا�جدرانتحت األرض (�األرضـــــيات و 
ً
األســـــقف وال��كيبات باملناجم، وأيضـــــا

 )ما إ�� ذلكوالهواء و.... 

، )الغاليــــات(  املراجــــل  (ال�ي �عمــــل تحــــت ضـــــــــــــغط،  معــــدات أخرى   -3

األفران، مصــــــــــــــا�ع وأجهزة التجميــد والثالجــات، األدوات اليــدو�ــة ال�ي 

 ، الساللم املتحركة، السقاالت، أخرى)ائي�عمل بالتيار الكهر�

 رو�ات ضارةكمِ  -6

 تصنيفها �عد لم يجرِ  أخرى  لوسائ  -7

 العضو املصاب:  -

 
ً
  :الرأس -أوال

 الشفتان -5 الفم -4 اناألذن -3 نانالعي -2 ا�جمجمة -1

  الوجھ ( مواقع متعددة ) -9 نفاأل  -8 األسنان -7 اللسان -6

 
ً
  :ا�جذع  -ثانيا

 أعضاء متعددة  -5 ا�جوف -4 البطن وأعضاؤه الداخلية -3 الداخلية الصدر وأعضاؤه  -2 الظهر والعمود الفقري  -1

 
ً
  :الطرفان العلو�ان  -ثالثا

 ناالساعد -4 املرفق -3 ناالذراع -2 ناالكتف -1

 مواضع مختلفة -8 األصا�ع -7 اليد ( عدا األصا�ع )  -6 املعصم -5

 
ً
  :الطرفان السفليان -را�عا

 القدم -5 الساق -4 الركبة -3 الفخذ -2 مفصل الورك ( الفخذ ) -1

  مواضع متعددة  -9 األصا�ع -8 القدم (عدا األصا�ع) -7 الكعب/ال�احل -6

 
ً
 أجهزة أو أعضاء متعددة (داخلية/خارجية)  :ى أماكن أخر  -خامسا

 

 طبيعة اإلصابة:  -

 ب�� /استئصال -5 تمزق األر�طة أو األعصاب -4 حاالت الو�ي/التواءات  -3 خلوع -2 كسور  -1

 متعددة  أخرى جروح  -10 حروق/صعق -9 رضوض أو �حجات -8 جروح سطحية -7 صدمات وأضرار داخلية -6

 أخرى غ�� محددة/مواضع مختلفة -15 دخول/تطاير أجسام غر�بة  -14 أشعاع -13 اختناق -12 �سمم حاد -11

 

 
14 ILO (1996). Recording and notification of occupational accidents and diseases. Last retrieved at September 18th, 2017 from: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107800.pdf
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 :يحتوي ع�� املعلومات التاليةعداد تقر�ر با�حادث بحيث إيتم  و�نب�� أن

 م�ان وقوع ا�حادث وساعتھ   •

 صابات وصف ا�حادث واإل  •

 ات ال�ي �سببت �� وقوعھ جراءاإل  •

 األسباب املباشرة ألي إصابة أو أي خسارة أخرى  •

 األسباب املباشرة ل�حادث  •

وراء   • ال�امنة  اإلخفاق األسباب  مثل:  ��    ا�حادث، 

أواإلخفاق    ات الوقائية بم�ان العمل جراءاتخاذ اإل 

 �� إعداد ال��تيبات اإلدار�ة

 ثناء التحقيق أا�حقائق ال�ى تم اكتشافها  •

 استنتاجات ا�حقق  •

املشا�ل   • لت�حيح  �عديالت التوصيات  و�دخال 

 مناسبة ل
ً

 عدم تكرار ا�حادث مستقبال

 اإلبالغ عن املرض امل�ي  4.4

اإلصابة باملرض امل�ي، �ع�ي احتمال حدوث إصابات أخرى ب�ن العامل�ن �� البيئة أوالظروف املشا��ة و���تب عليھ تنفيذ حقوق  

 وقيام صاحب العمل باتخاذ وسائل تكفل منع تكرا   ،قانونية للعامل �� العالج والتعو�ض
ً
لذا �ان من    ،ر مثل هذه ا�حاالت مستقبال

ن مسؤولية اإلبالغ عن املرض امل�ي تقع ع�� إدارة املنشأة وصاحب العمل والعامل  إ الضروري اإلبالغ عن وقوع اإلصابة باملرض امل�ي.  

املهنيت�ن   وال�حة  السالمة  يثبت ��خيصھ.  ب�نفسھ، و�جب إخطار مكتب  م�ي  مرض  املط ل  البيانات  التاليةوتتضمن    :لو�ة 

 ) 2(للمز�د انظر امل�حق 

 .اسم املنشأة •
 .نوع وم�ان وتار�خ اكتشاف املرض امل�ي  •
 .املعلومات ا�خاصة ببيئة العمل  •

  -   ا�خ��ة  –العمر    -  النوعاملعلومات املتعلقة بالعامل (  •

 معدل التدخ�ن). -األعراض ال�ي �ش�و م��ا 

 املؤثرات ع�� جو العمل.دراسة وجود   •
 

 بالغ الفوري عن حوادث العمل اإل  5.4

 �يمكن االبالغ الك
ً
حيث    )رد�يلضمان االجتما�� األ ا  كما �� العديد من الدول العر�ية (ع�� سبيل املثال عن حوادث العمل    �ونيا

إلصابة عمل من خالل زاو�ة إلك��ونية مخصصة لذلك    املتعرض�نللعامل�ن      إلصابات العملتقدم املنشآت بطلب املعا�جة الفور�ة  ت

  15لك��ونية ع�� موقع املؤسسة اإللك��و�ي�عنوان (التبليغ الفوري عن حوادث العمل) واملتاحة ع�� زاو�ة ا�خدمات اإل

طلب   لتقديم  اإللك��ونية  الزاو�ة  وتأ�ي 

ن عل��م الذين  املعا�جة الطبية الفور�ة للمؤّم 

يتعرضون إ�� إصابة عمل �� منشآ��م �ش�ل  

جهات   املؤسسة  اعتمدت  أن  �عد  إلك��و�ي 

 
ً
ع�ى ��ذا ا�جانب مؤخرا

ُ
 .طبية عالجية �

 

 

 

 

 

 
15 https://www.ssc.gov.jo/ 

https://www.ssc.gov.jo/
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اقعية عن األخطار املهنية الناجمة عن أنماط العمل ا�جديدة أمثلة 6.4  و

 Delivery -: األخطار املهنية �� أ�شطة توصيل الطلبات 1مثال

 خصائص النشاط: 

 أثناء:  أحد أش�ال �سهيل التجارة

 أوقات الطوارئ ال�حية العامة   •

 أحداث أو حوادث أو �وارث تمنع االنتقال إ�� مواقع بيع السلع •

 سيئة ظروف الطقس ال •

 توف�� الوقت وا�جهد والت�لفة  •

 ال�ي �عمل �حسا��ا املوظف سياسة املنشأة  •

 

 عيوب  م��ات وفوائد 

 بيئة عمل ذات خطورة أع�� من مواقع العمل الثابتة  مورد رزق.. فرصة عمل 

 حوادث الطرق، سرقة وسيلة االنتقال، مشاحنات متنوعة  واملنتجات  توف�� منفذ لتصر�ف السلع

 سوء املعاملة التعرض ل�افة أنواع  واملنتجات  تجنب ازدحام منافذ السلع
ً
 املضايقات وأحيانا

 قلة فرص ال���� أو تطو�ر الوضع الوظيفي  للعمالء توف�� وقت وجهد وت�اليف 

   12من ك�� امتداد دوام العمل أل مؤهالت متوسطة 
ً
 �� �عض األحيان  ساعة يوميا

 

 

 أهم األخطار 

 �انت أسبا��ا أو طبيع��ا أو عواق��ا ا�حوادث واإلصابات  •
ً
 أيا

 الهيك��  الظهر وأجزاء ا�جهاز العض��  آالم •

ُرق (خارج املقرات الثابتة) تأث�� ضوضاء  •
ُ
 الط

 �سبب عوادم ا�حر�ات ملوثات البيئة ا�خارجية  •

 املتغ�� ظروف الطقس  •

 واإللهاء واملقاطعة والتداخل منعكسات التشتت   •

 نتيجة العمل لف��ات ممتدة رهاق التعب واإل  •

 الدليفري التوصيل/ ذات صلة بنظرة ا�جتمع لعامل نفسية اجتماعية مشا�ل   •
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 ا�حلول 

والذي يقوم بإعداده وتوزيعھ صاحب العمل   –�� خدمات التوصيل االل��ام بدليل إجراءات ال�حة والسالمة والبيئة  •

مع إقرار مبدأ  ا�خ، ..نماذج اإلبالغ واملراجعة ..  لكوالذي يحتوي ع�� أساليب مواجهة �افة األخطار والتحكم ف��ا وكذ –

بأنماط  ب�ن  ساواة  امل  العامل�ن  من  غ��هم  مع  والواجبات  ا�حقوق   �� ا�جديدة  العمل  بأنماط  عمل  الالعامل�ن 

 ؛تقليديةال

� أهداف  من خالل قبول مفهوم نظام تبادل مواعيد العمل وتوقيتاتھ، والتنظيم (التحديد وال��ك�� ع�ال��يئة والتكيف  •

 محددة)، ومتا�عة التنفيذ، والت�جيل والتوثيق بأمانة وموضوعية؛

 ، مع ضمان استمرار التواصل؛ التدر�ب والتعليم والتوعية •

 ومواجهة حاالت الطوارئ ال�حية؛  ات أوليةات إسعافعد توف�� حقيبة أدوات وم •

 ومن ثم إدار��ا بطرق مناسبة؛ تطبيق أسلوب تقييم شامل للمخاطر  •

 معدل التوتر املرتبط بأصناف ا�خطورة املهنية؛ رصد   •

 توف�� وسائل للضبط والتحكم �� تفاصيل مهام العمل؛  •

 التأكيد ع�� توفر معاي�� ال�حة املهنية مع القيام بخدمات الرعاية ال�حية املهنية األساسية؛ •

 ة ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات ا�جيدة. مع مراعاة االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادي تواتر (تكرار) املعاينة واملراجعة؛ •

 

 

 

 : األخطار املهنية �� أ�شطة العمل من املن�ل 2مثال 

 : العمل من املن�ل   أسباب

 أحداث أو حوادث أو �وارث تمنع االنتقال إ�� مقر العمل  •

 أوقات الطوارئ ال�حية العامة   •

 ظروف �خصية �حية أو اجتماعية  •

 سيئة ظروف الطقس ال •

 املنشأة ال�ي �عمل �حسا��ا املوظف سياسة   •

 عيوب  م��ات وفوائد 

 بيئة عمل غ�� ُمَجَهزة وتنقصها اإلم�انيات املادية  مرونة أوقات العمل 

 موقع عمل يفتقد الزمالء –(االنفرادية) عزلة ال إيالء مز�د من ال��ك�� 

 ساعات عمل أطول وصعو�ة تنظيم الوقت و قطع االتصال   تجنب ازدحام الطرق واملواصالت ومقرات العمل 

 ال�خصية  التوازن ب�ن العمل وا�حياةا�عدام  تلبية االل��امات العائلية  

 اخ��اق خصوصية البيانات واألمن السي��ا�ي ز�ادة اإلنتاجية 

 خطر العنف املن���   توف�� الت�اليف 

 صعو�ة الوصول إ�� خدمات ال�حة املهنية  التباعد االجتما�� وا�حد من انتقال العدوى �� حاالت األو�ئة 
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 أهم األخطار 

 ا�جهاز العض�� الهيك��مشا�ل   الظهر و آالم •

 اإلستضاءة غ�� املناسبة اإلضاءة و تأث��ات   •

 الكهرومغناطي��ي تأث��ات الكهر�اء وا�جال  •

 تأث�� الضوضاء من خارج املن�ل  •

 ملوثات كيماو�ة من داخل املن�ل أو من خارجھ  •

 منعكسات التشتت واإللهاء واملقاطعة والتداخل  •

 رهاق نتيجة العمل لف��ات ممتدة التعب واإل  •

 �انت أسبا��ا أو طبائعها أو   •
ً
ا�حوادث واإلصابات أيا

 عواق��ا 

 (االنفرادية) عزلةصلة بالالشا�ل النفسية ذات  امل •

 

 ا�حلول 

والذي يحتوي    –والذي يقوم بإعداده وتوزيعھ صاحب العمل    –االل��ام بدليل إجراءات ال�حة والسالمة والبيئة �� املن�ل   •

اإلبالغ   نماذج  أساليب مواجهة �افة األخطار والتحكم ف��ا وكذا  العامل�ن  واملراجعة.ع��  إقرار مبدأ مساواة  ا�خ، مع   .

 جبات مع غ��هم من العامل�ن بأنماط عمل تقليدية؛بأنماط العمل ا�جديدة �� ا�حقوق والوا

ال��يئة والتكيف من خالل قبول مفهوم نظام تبادل مواعيد العمل وتوقيتاتھ، والتنظيم (التحديد وال��ك�� ع�� أهداف   •

 محددة)، ومتا�عة التنفيذ، والت�جيل والتوثيق بأمانة وموضوعية؛

 التواصل؛ والتوعية، مع ضمان استمرار  ثقيفالتدر�ب والت •

 ومواجهة حاالت الطوارئ ال�حية؛أولية أدوات ومعدات إسعاف حقيبة توف��  •

 تطبيق أسلوب تقييم شامل للمخاطر ومن ثم إدار��ا بطرق مناسبة؛ •

 تر املرتبط بأصناف ا�خطورة املهنية؛ ارصد معدل التو  •

 توف�� وسائل للضبط والتحكم �� تفاصيل مهام العمل؛  •

 معاي�� ال�حة املهنية مع القيام بخدمات الرعاية ال�حية املهنية األساسية؛التأكيد ع�� توفر  •

 مع مراعاة االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادية ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات ا�جيدة.  تواتر (تكرار) املعاينة واملراجعة؛ •

 �الفقراء وذوي االحتياجات ا�خاصة.توجيھ اهتمام خاص للعمالة غ�� املستقرة �املهاجرة والنساء والفئات املهمشة  •
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 :ا�خامسا�حور 
 �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل  التواصل وا�حوار 
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 املفتش�ن  مع التواصل ساليبأ 1.5

 التفتيش الذا�ي  )أ(

 
ً
االمتثال من خالل حلقة مت�املة  تبدأ بتقييم املنشأة   ،  لتحقيق  أع�� درجات  ��دف التفتيش الذا�ي إ�� تحمل املسؤولية ذاتيا

 
ً
و��دف هذا النظام إ�� ضمان حماية هذه املنشأة من    ،والعمل ع�� ت�حيح أخطا��ا  قبل الز�ارة التفتيشية  لنفسها ذاتيا

دائمة االطالع ع�� املستجدات  من فرصة قياس �سبة امتثالها  لتشريعات العمل، و�التا�� ت�ون  ��ا  يوتمك  ، الوقوع �� ا�خالفات

التشريعية �� مجال العمل حيث يضطلع املدراء والعمال بمسؤولية االمتثال ملعاي�� السالمة وال�حة وظروف العمل �� م�ان  

 
ً
ملتطلبات اللوائح والقوان�ن، و�نطلق هذا من املبدأ األسا��ي بأن صاحب العمل يتحمل املسؤولية الرئيسية عن    العمل وفقا

 يتعلق بحماية العمال، مع ال��ام العمال بالتعاون مع صاحب العمل �� تحمل هذه املسؤولية. �ل ما

 التقييم الذا�ي الذ�ي من خالل:   إجراءو�إستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل ا�حديثة، يمكن لصاحب العمل  

 إ�شاء حساب الك��و�ي ع�� موقع الوزارة (إن أمكن)  •

 رة ع�� التأكد من �حة البيانات تفعيل ا�حساب من قبل الوزا •

و�شغيل   • العمل  عقود  تتضمن:  وال�ي  االلك��و�ي  الوزارة  موقع  ع��  املتوفرة  الذا�ي  بالتقييم  ا�خاصة  االستمارة  ملء 

 . واإلجازات وال�جالت وامللفات وعدد ا�حوادث واإلصابات وساعات العمل .... ا�خ جور النساء واأل 

 
 تفتيش األنظمة ) ب(

األنظمة نوع من أنواع التفتيش ال يتفقد املفتش من خاللھ التفصيالت، و�نما يركز ع�� األنظمة ال�ي تتبعها املؤسسة  تفتيش  

تقاء ا�حوادث وحماية العمال وتحس�ن ظروف وشروط العمل. قد يتفقد املفتش، ع�� سبيل املثال، عمل �جان السالمة  ال

واستخدامهم للمعدات الواقية،    ، لضمان ارتداء العمال للمال�س الواقية  وعمل مسؤو�� السالمة، و�تفقد األنظمة املتبعة

 ات التحقيق �� ا�حوادث واإلبالغ ع��ا.�جراءو�تفقد نظام و 

إ�� تفقد األنظمة واإل   جراء يتحول ترك�� عمل التفتيش من تفقد التفاصيل 
ً
     ات، و�صبح املفتش ميسرا

ً
�عمل من    ومرشدا

 .ومن الوا�ح أن هذا الن�ج يتضمن إعادة تدر�ب املفتش�ن ،واملدراء  خالل عالقة �عاونية مع العمال 

 

 بواسطة طرف ثالث يتم التعاقد معھ )لتعاون مع القطاع ا�خاص (التفتيش  ا  )ج(

إ�� االعتماد ع�� طرف ثالث    – �ش�ل م��ايد    –   ت�جأ �عض نظم التفتيش �� العديد من دول العالم و�� أورو�ا �ش�ل خاص

عادة يتمثل هذا الطرف الثالث ��  و   ، السالمة وال�حة املهنيت�نإلنجاز مهام جزئية أو �لية �� التفتيش ع�� أحوال العمل و 

 . شركة خاصة ذات خ��ة وتجر�ة �� مجال املراقبة (التفتيش)، أو خ��اء مستقل�ن �عملون �حسا��م ا�خاص

 
 املوحد  التفتيش )د(

يجب ��جيع مفهوم التفتيش املوحد �وسيلة لالستفادة القصوى من موارد التفتيش ال�حيحة، واملقصود بالتفتيش املوحد  

املتعلقة   ا�جوانب  �غطي  أن  واحد  ملفتش  يمكن  مختلفة.  مجاالت  تفتيش  بمسؤولية  باالضطالع  واحد  عام  مفتش  قيام 

 األساسية.   مة وال�حة املهنيت�نالسال ظروف العمل وشروط  و  وشروطبإصابات العمل 
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 التفتيش املش��ك مع هيئات أخرى   )ه(

  الضمان   مصا�حو  أ و�قصد بھ التفتيش مع هيئات مثل البيئة، أو اإلدارة ا�حلية، أو إدارات املدن الصناعية أو الدفاع املد�ي

أخرى   حيث  االجتما�� التفتيش املش��ك مع هيئات  املهنيت�نذات عالقة بجوانب    ،يوفر  فرصة جيدة    ،السالمة وال�حة 

ل�ي تطور من آليات الوقاية والتحكم    ؛ات شاملة تحتاجها املنشآت واأل�شطة االقتصادية�جراءلتطبيق مفاهيم وسياسات و 

 �� األخطار املهنية والبيئية. 

   
 نظام التفتيش الذ�ي  )و(

 
ً
ومن ثم تحديد أولو�ات املتا�عة    ،لدرجة ا�خطورة ضمن خمس مستو�ات  يقوم ع�� تحليل البيانات وتصنيف املنشآت وفقا

ع�� املنشآت املس��دفة من   التفتيش  ات إجراءذكية تضمن سرعة ودقة   تفتيش للمفتش�ن �ش�ل يومي من خالل أجهزة

بأنظمة:   الصلة  ذات  بالبيانات  الذ�ي  النظام  �غذية  يتم  الوزارة،  األ -املنشآت-قبل  الش�اوى  -الذا�يالتقييم  -جور حماية 

ومن ثم يتم تحليل و�رمجة البيانات لتحديد    ،اإلبالغ عن ا�حوادث واإلصابات املهنية -تصار�ح العمل االلك��ونية-العمالية

 .األولو�ات بحسب درجة ا�خطورة 

 مم��ات نظام التفتيش الذ�ي: 

 التنبؤ با�خاطر واالستباقية �� ضبط ا�خالفات وسرعة متا�عة املنشآت  •

 ا��م لتتواءم مع أنماط العمل ا�جديدة  إجراءوتوحيد  ،تطو�ر منظومة التفتيش وأداء املفتش�ن  •

 وقياس املؤشرات وترتيب أولو�ات املتا�عة �ش�ل مستمر وتوجيھ عمليات التفتيش بالش�ل األمثل.   ،حصر ا�خالفات •

 . واق��اح أولو�ات الز�ارة ،وتصنيف املنشآت �� خمس مستو�ات ،وتحديد ا�خاطر ، أتمتة عمليات التفتيش •

 

 ل�حفاظ  ع�� استمرار�ة العمل والتواصل املستمر مع العامل�ن عن �عد يجب إجراء ما ي��: 

د ع�� موقع ا • ص ُمحدَّ للمعلومات واملصادر والتحديثات  نشأة  ا�خاصة بامل  لشبكة الداخلية االلك��ونيةإ�شاء موقع ُمخصَّ

 .بالعمل عن ُ�ْعد السياسات الداخلية فيما يتعلقب املتصلة
 .وتدر���م عل��ا  ، و�بالغ العامل�ن عن ُ�ْعد ��الالتصال والتواصل قواعد  وضع •
م�ى وكيف يمك��م الوصول إ�� املشرف�ن املباشر�ن ع�� نطاق واسع (ع��  ا�خاصة بتزو�د العامل�ن عن ُ�ْعد باملعلومات   •

 . )قنوات متعددة
الع • الفرق   ل�ن ما��جيع  داخل  الرس�ي  غ��  االجتما��  التواصل   �� االنخراط  والشعور    ، ع��  النفسية  ال�حة  لتعز�ز 

 باالنتماء للعمل؛

 
لتأكد من  العمل عن �عد ل  اف��ا��ي ملوقع  تفقد/ تفتيش    إجراءاملهنيت�ن    السالمة وال�حة    أخصائيي  �حاب العمل و من املمكن أل 

والسالمة    تداب��  تقييمو   ،املهنيت�نال�حة  واتخاذ    لضمان  والسالمة،  بال�حة  املتعلقة  ا�حتملة  املناسبة  ا�خاطر  اإلجراءات 

 م��ا.للوقاية 
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 تفتيش عن �عد وفق اإلجراءات التالية: الو�تم إجراء 

 بالكشف ع�� موقع العمل عن �عد باستخدام وسيلة اتصال بالفيديو. ال�حة والسالمة املهنيت�نيقوم قسم  •
للتنفيذ �� حال عدم توفر    ة ومنحھ مهل  ،االش��اطات املطلو�ةلتنفيذ  املنشأة  عمل تقر�ر بذلك و�تم مخاطبة صاحب    يتم •

 لديھ. بيئة عمل آمنة و�حية 
 السالمة العامة .  يتم الكشف مرة ثانية للتأكد من مدى التنفيذ ملتطلبات ة�عد ان��اء املهل •

والتواصل من خالل   ،عن طر�ق ال��يد االلك��و�ي  الكتابيةالوسائل و  وتطبيقات ال��اسلالهاتف  من خالل   وسائل التواصل �شمل  

 . منصات التواصل االلك��و�ي

 

   ا�جماعية ةواملفاوض االجتما��  ا�حوار  2.5

العمالة  تخص  مسائل  الذي يصف مشاركة العمال وأ�حاب العمل وا�ح�ومات �� صنع القرار �شأن    التعب��  هو  ا�حوار االجتما��  

وم�ان العمل. وهو �شمل �افة أنواع املفاوضة والتشاور وتبادل املعلومات فيما ب�ن ممث�� هذه ا�جموعات �شأن املصا�ح املش��كة  

 �� السياسة االقتصادية واالجتماعية وسياسة العمل. 

للغاية  ويعت�� مهم  الثالث  اإلنتاج  أطراف  ب�ن  آلياتھ  بمختلف  االجتما��  األخص    ،ا�حوار  من جائحة وع��  التعا��  مرحلة  خالل 

وحالة عدم اليق�ن االجتما�� واالقتصادي ال�ي أحدث��ا ا�جائحة، أثرت ع�� العالقة ب�ن    ،حيث أن ا�عدام األمن الوظيفي  ،�ورونا

 مع ما ي��تب ع�� ذلك من عواقب. العمال وأ�حاب العمل وا�ح�ومات،

و�م�انية تطبيق معاي�� العمل العر�ية    ، �عد ا�حوار االجتما�� �شأن السياسات االجتماعية أمًرا حيوً�ا لضمان عالقات عمل سليمة

املنازعات وامل الدفع العادلة، والوصول إ�� �سو�ة  أنظمة  النظر عن م�ان عملهم. مثل  العامل�ن، �غض  فاوضة  والدولية �جميع 

�شأن    ، ا�جماعية والدو��  االقلي�ي  والتنسيق  والشراكة  ا�حوار  أش�ال  من  ش�ل  إ��  حاجة  فهناك  ا�جنس�ن،  ب�ن  واملساواة 

 السياسات. 

  
ً
ويس�� ا�حوار االجتما�� إ�� ضمان االستفادة من الفرص الناشئة �� االقتصاد الرق�ي، ومعا�جة التحديات، بحيث ت�ون مصدرا

 لتوف�� فرص  
ً
واملساهمة �� تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ع�� أن ي�ون    ،العمل الالئق، و�عز�ز النمو للمنشآت املستدامةهاما

العمل  �� األساسية  وا�حقوق  باملبادئ  املعنية  الوطنية  والتشريعات  القوان�ن  أن  ضمان  ا�حوار  عملية  األح�ام   ، جوهر  وكذلك 

ة املهنية والضمان االجتما��، تنطبق ع�� جميع العمال، بما �� ذلك العامل�ن �� القانونية األخرى، ذات الصلة بالسالمة وال�ح

 األنماط ا�جديدة للعمل. 

 للعملجديدة ا�نماط األ  ا�حوار االجتما�� �آلية لتنظيم عالقات العمل �� إطار  )أ(

أهمية استمرار عالقة العمل �وسيلة لتوف��  العمل، بجميع أش�الها املتطورة، �� أساس ضمان العمل الالئق. وتأ�ي  عالقات      �عت��

إ�� �عز�ز ا�حوار     -السيما �� ظل شيوع أنماط جديدة للعمل  –اليق�ن وا�حماية القانونية للعمال. ويستند مفهوم ا�حوار االجتما��

عملية   هو  االجتما��  فا�حوار  العمل،  عن  الناشئة  والن�اعات  للمشا�ل  توافقية  حلول  إ��  للتوصل  بمشاركة  والتفاوض  �سمح 

النظر   لتفهم وجهات  مواتية   
ً
ظروفا يخلق  كما  وحقوقهم،  مصا�حهم  ع��  تؤثر  ال�ي  القرارات  اتخاذ   �� العمل  وأ�حاب  العمال 

 
ً
  ا�ختلفة واملصا�ح املتعارضة �� نزاعات العمل، و�� املصا�ح االقتصادية واالجتماعية املش��كة. كما تلعب إرادة ا�ح�ومات دورا

 
ً
 و��يئة الظروف املالئمة لتوافق الشر�اء االجتماعي�ن وا�جهات الفاعلة األخرى .  ،حوار االجتما���� ا� أساسيا

   ؛ و سن �شريع �عاقدي من قبل الشر�اء االجتماعي�نأو�تمثل الهدف الرئي��ي ل�حوار االجتما�� والتفاوض �� ��جيع إقامة الوفاق  

إضافة إ�� متا�عة تطورات سوق العمل عن كثب، ، �ع من إرادة أطراف اإلنتاجبما من شأنھ أن �ساعد أك�� ع�� اح��امھ بما أنھ نا
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��دف إ�شاء آليات رصد ومراجعة �ستند إ�� ا�حوار االجتما�� لتقديم إرشادات �شأن اعتماد وتنفيذ التداب�� املتعلقة �عالقات 

 واق��اح �عديالت ع�� اللوائح الوطنية عند الضرورة.  ، العمل �� إطار األنماط ا�جديدة
 

 : آليات ا�حوار االجتما�� 

 تبادل املعلومات   .1

 املصداقية  .2

 الشفافية   .3

 التعاون  .4

 التشاور   .5

 

 و تتمثل �� :  � أطراف ا�حوار اإلجتما�

 ممثلو ا�ح�ومة   .1

 أ�حاب األعمال أو منظما��م.   .2

 . منظما��مو أالعمالية النقابات  .3

هيا�ل ا�حوار األخرى داخل املؤسسة ك�جنة املؤسسة  .4
 

 :  � موضوعات ا�حوار اإلجتما�

 وتتعلق �عالقات العمل وذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية .  �تما��ل موضوع أو قضية مش��كة ب�ن أطراف ا�حوار االج

 

 �حاب االعمال �� ا�حوار االجتما�� أمنظمات  دور 

اتجهت كث�� من املؤسسات لتجر�ة ا�حوار ب�ن النقابات و�دارات العمل، �غرض ز�ادة اندماج العمال �� عمليات صنع القرار مقابل  

   وز�ادة اإلنتاجية. و�لعب أ�حابز�ادة كفاءة منظومة العمل 
ً
  العمل ومنظما��م دورا

ً
وذلك من   ،�� دعم ا�حوار االجتما�� محور�ا

خالل وجود منظمات خاصة بأ�حاب العمل مستقلة وقو�ة وتمثيلية، وقادرة ع�� الوصول �ش�ل حر ومجا�ي إ�� املعلومات، و��� 

ر �مية وجود وتأسيس املنظمات النقابية ا�ختلفة، يمثل ضرورة لبناء وتطو أهف  .املؤشرات االقتصادية واالجتماعية الالزمة ل�حوار

 يجابية ب�ن طر�� العملية االنتاجية، ومن ثم فإن : �عالقات عمل سليمة و 

ل�حوار   • آليات  وتوف��  إقامة  من  منظما��م  خالل  من  العمل  طر��  قدرة  من  األساس  من  ينبع  العمل،  عالقات  تنظيم 

 والتعاون وان��اج أدوات املفاوضة ا�جماعية  وا�حوار االجتما�� لتفادي و�سو�ة منازعات العمل. والتشاور 

 واح��ام األسس القانونية ال�ي تب�ي عل��ا تلك التنظيمات.  ،حياد أ�حاب العمل تجاه التنظيمات العمالية •

قا�ي للعمال �سهل من قدرة صاحب العمل  تطور ونمو عالقات العمل ومن ثم ز�ادة االنتاجية، حيث أن دعم التنظيم الن  •

   ،ع�� ا�حوار والتفاوض مع هؤالء املمثل�ن �جموع العمال
ً
عن    و�مكنھ تجّنب العديد من الن�اعات ال�ي قد تحدث، فضال

 بناء جسور التواصل والثقة وز�ادة االرتباط ب�ن العمال ومنشآ��م. 

 

 املفاوضة ا�جماعية   ) ب(

 العمل: املفاوضة �� مجال عالقات 

 �� ا�حوار واملناقشات ال�ي تجري ب�ن املنظمات النقابية العمالية و��ن أ�حاب العمل، من أجل:

 تحس�ن شروط وظروف العمل وأح�ام االستخدام   •

 التعاون ب�ن طر�� العمل لتحقيق التنمية االجتماعية  •

 �سو�ة املنازعات ب�ن العمال وأ�حاب العمل  •
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 أطراف العمل للتوصل إ�� حلول عادلةوسيلة هامة لتحقيق التعاون ب�ن   •

 وسيلة إلضفاء الديمقراطية ع�� عالقات العمل  •

 ممارسة عملية ملفهوم ا�حر�ة النقابية، للر�ط ب�ن ا�حق �� التنظيم واملفاوضة ا�جماعية  •

 إبرام عقود عمل مش��كة ( اتفاقية جماعية ) تنظم شروط وظروف العمل  •
 

 �جماعية املفاوضة االضرور�ة إلقامة   شروط ال

ل��ا  إللعمال وأل�حاب العمل دون تمي�� ا�حق، دون ترخيص سابق �� ت�و�ن منظمات يختارو��ا، وكذلك �� االنضمام   •

 �شرط التقيد بلوائح هذه املنظمات.

  ، دار�ة و�� انتخاب ممثل��ا بحر�ة �املةنظمات أ�حاب العمل ا�حق �� وضع دسات��ها ولوائحها اإل م ملنظمات العمال و  •

 ، عداد برامج عملهاإو��   ،دار��ا و�شاطهاإظيم و�� تن

 تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنھ أن يقّيد هذا ا�حق أو أن �عوق ممارستھ املشروعة   •

 دار�ة حل منظمات العمال ومنظمات أ�حاب العمل أو وقف �شاطها  ال يجوز للسلطة اإل  •

وألي من هذه    ،نظمات أ�حاب العمل ا�حق �� ت�و�ن اتحادات واتحادات عامة و�� االنضمام إل��ام ملنظمات العمال و  •

   ، املنظمات أو االتحادات ا�حق �� االنضمام إ�� منظمات دولية للعمال وأل�حاب العمل

ال يجوز أن ينطوي قانون البلد �� حد ذاتھ ع�� مساس بالضمانات املنصوص عل��ا �� االتفاقية أو أن يطبق بطرق ف��ا   •

 مساس ��ذه الضمانات. 

تدخل من قبل �عضها   �ب العمل بحماية �افية من أي أعمال تنطوي ع�ضرورة تمتع منظمات العمال ومنظمات أ�حا •

 البعض فيما يتعلق بت�و���ا أو �سي��ها أو إدار��ا . 

 

إن �عز�ز املفاوضة ا�جماعية �ستلزم ضرورة اتخاذ تداب�� وطنية مناسبة لت�جيع و�عز�ز التطو�ر واالستخدام ال�امل�ن إلجراءات  

 لعمل أو منظما��م ومنظمات العمال، ��دف تنظيم أح�ام وشروط االستخدام باتفاقيات جماعية. التفاوض اإلرادي ب�ن أ�حاب ا

 

من وضع اللوائح، وعقود العمل، واتفاقيات العمل ا�جماعية،    يجب �عز�ز و��شاء آليات تناسب انماط العمل ا�جديدة: ابتداءً   كما

العمل،   تفتيش  لهذا  ونظم  شاملة  ضمانة  إرساء  إ��  حقوقهم  باإلضافة  تضمن  التعاقدية،  ترتيبا��م  ع��  النظر  �غض  لعمال 

 .  بالساعات القصوى للعمل، و معاي�� السالمة وال�حة �� العمل االل��امو   األساسية �� األجور 

 

مسألة هامة ورك��ة أساسية  لتحقيق     ، من خالل ا�حوار االجتما��وضمانھ    التمثيل ا�جما�� للعمال وأ�حاب العملو يمثل  

لهذه ا�حقوق. و�تع�ن ع�� منظمات أ�حاب األعمال األسا��ي  ، حيث تلعب الدولة دور الضامن  م االجتما�� والعدالة والتنميةالسل

اقتصاد    �� �شار�ون  الذين  أولئك  إ��  تصل  ابت�ار�ة  تنظيم  آليات  خالل  من  التمثيلية،  شرعي��ا  �عزز  أن  النقابية  واملنظمات 

العمل الالئق،بحيث يظل الذ�اء االصطنا�� تحت إشراف اإل�سان،وذلك    لتوف�� شروطر��ا  املنصات، و��خ�� التكنولوجيا و�دا

 لضمان مستقبل عمل يوفر ا�حر�ة، والكرامة، واألمن االقتصادي، واملساواة.  
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 جارب دولية وعر�يةت 3.5
 

 ورو�ي االتحاد األ   - 1.3.5

 للتكيف مع تطورات عالم العمل والتغ�� الرق�ي فيما يخص    2002أصدر الشر�اء االجتماعيون �� االتحاد األورو�ي عام  
ً
 شامال

ً
إطارا

 السمات الرئيسية لالتفاق اإلطاري األورو�ي �شأن العمل عن ُ�ْعد: العمل عن �عد، وفيما ي�� �ستعرض �عض 

ال تنظيم و/أو أداء عمل، باستخدام تكنولوجيا املعلومات، �� إطار عقد/عالقة  ُ�عرَّف العمل عن ُ�ْعد بأنھ "ش�ل من أش� •

 عن تلك املبا�ي ع�� أساس  
ً
 تنفيذه �� مبا�ي صاحب العمل، �عيدا

ً
استخدام، حيث يتم تنفيذ العمل، الذي يمكن أيضا

م". 
َ
 ُمنتظ

 .صاحب العمل املع�يلالعمل عن ُ�ْعد طو�� للعامل و  •

 .السار�ة العمل تزو�د العامل عن ُ�ْعد باملعلومات املكتو�ة ذات الصلة، بما �� ذلك االتفاقات ا�جماعية يجب ع�� صاحب   •

ل الطر�قة ال�ي يتم ��ا أداء العمل فقط وال يؤثر ع�� حالة االستخدام للعامل عن ُ�ْعد. إن   • االنتقال إ�� العمل عن ُ�ْعد ُ�عِدّ

 إل��اء عالقة االستخدام أو �غي�� شروط وأح�ام استخدام  رفض العامل اختيار العمل عن ُ�ْعد ليس،  
ً
ع�� هذا النحو، سببا

 .ذلك العامل

يحتوي االتفاق ع�� شرط املساواة �� املعاملة للعمال عن ُ�ْعد. يمكن األخذ �� ا�حسبان خصوصيات العمل عن ُ�ْعد من   •

عمال عن ُ�ْعد يتمتعون بنفس ا�حقوق ا�جماعية  خالل االتفاقات الفردية أو ا�جماعية. ينص االتفاق صراحة ع�� أن ال

 .ال�ي يتمتع ��ا العمال �� مبا�ي صاحب العمل

 عن واجب صاحب   •
ً
 حماية البيانات ال�ي �ستخدمها العامل عن ُ�ْعد ويعا�جها لألغراض املهنية، فضال

ً
يتناول االتفاق أيضا

 .العمل �� اح��ام خصوصية العامل عن ُ�ْعد

م توف�� ا •
ّ
 .ملعدات وصيان��ا، والسالمة وال�حة، وتنظيم العمل، والتدر�بكما ُينِظ

 

 

 تركيا  2.3.5

َعّد 
ُ
� Ofissizler   عام اسطنبول   �� وتأسست  ا�خاص،  �حسا��م  العمال  من  األعضاء  يمولها  تضامن  إ��    2018شبكة  و��دف   .

االستخدام؛   أش�ال  من  متم��  كش�ل  املستقل  بالعمل  االع��اف  ع��  املستقل�ن؛  ا�حصول  العمال  ب�ن  تضامن  شب�ات  و��شاء 

واملطالبة با�حقوق القانونية للعمال املستقل�ن و�عز�زها )مثل تحديد املعدالت الدنيا لألجور، وا�حيلولة دون عدم الدفع، واملطالبة 

للعمال يمكن  ال�ي  البديلة  اإلنتاج  أش�ال  ودعم  ذلك؛  إ��  وما  االجتما��،  الضمان  و�عانات  تأسيسها    بالعقود،  املستقل�ن 

 .(التعاونيات، أو مشاركة العمل، أو تجميع املهارات)

 
 

 أملانيا  3.3.5

  IGمن ِقَبل النقابة العمالية األملانية  2015، الذي تم إطالقھ �� عام  FairCrowdWork.org  16    هناك مثال آخر، أال وهو موقع

Metall   ومع ذلك، فهو يقتصر ع�� توف��  ة ذوي الياقات البيضاء السو�ديةويعمل بالتعاون مع  غرفة العمل النمساو�ة ونقاب

ع�ن لتنفيذ مهمة واحدة ع�� منصات العمل الرقمية جمَّ
ُ
 املعلومات وأ�شطة التأييد، بما �� ذلك املعلومات حول حقوق «العمال ا�

crowdworkers    َّجم
ُ
ا� «للعمال  العمالية  النقابات  وموارد  القانونية،  العمل  واالل��امات  منصات  ع��  مهمة واحدة  لتنفيذ  ع�ن 

 
16 http://faircrowd.work/ 

http://faircrowd.work/
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لة عن إجراءات العمل والتصنيفات املوضوعية �ختلف منصات   ع لتنفيذ مهمة  "الرقمية باإلضافة إ�� معلومات ُمفصَّ جمَّ
ُ
العمل ا�

 بالدفاع نيابة عن عمال crowdwork ع�� منصات العمل الرقمية  "واحدة
ً
املنصات ��   املعروفة. لقد قامت هذه النقابات أيضا

، قادت إعالن فرانكفورت �شأن العمل القائم ع�� املنصات، والذي دعا إ��   2015االتحاد األورو�ي وعدد من ا�ح�ومات. و�� عام  

مون 
ّ
نِظ

ُ
وامل املنصات  ومشغلو  املنصات  وعمالء  العمال  ومنظمات  العمال  املص�حة  أ�حاب  مختلف  ب�ن  الوط�ي  ع��    التعاون 

َمة �� العالم املتنامي ملنصات العمل الرقمية.  و�عد �غي��(لضمان ظروف عمل عادل
َ

لقواعد  YouTube ة ومشاركة العمال �� ا�َحوك

تحس�ن    ��دف  FairTube حملة   Youtubers Union و   IG Metall، أطلقت النقابة العمالية األملانية  2017تحقيق الدخل �� عام  

ستخِدمي 
ُ
 .و��شاء مجلس وساطة مستقل �حل الن�اعات  YouTubeالتواصل واإلنصاف والشفافية مل

نبِثق عن ا�حوار االجتما�� هو اعتماد مدونة سلوك  
ُ
وفيما يتعلق بمنصات العمل الرقمية، فإن أحد األمثلة ع�� ا�حل الثنائي امل

ع لتنفيذ مهمة واحدة جمَّ
ُ
من ِقَبل ثما�ي منصات عمل رقمية، بدعم   2015" وال�ي تم التوقيع عل��ا �� عام  طوعية ملنصات “العمل ا�

 من املبادئ لتعز�ز الثقة والتعاون   من رابطة التعهيد ا�جما�� األملانية والنقابة العمالية األملانية
ً
تحدد مدونة قواعد السلوك عددا

، بناًء ع�� التعليقات   مل الرقميةالعادل ب�ن مقدمي ا�خدمات والعمالء و العمال ع�� منصات الع
ً
وقد تمت مراجعة املدونة الحقا

الواردة من عمال املنصات، لتضم�ن مشغ�� املنصات ي “معاي�� األجور ا�حلية” ب�ن العوامل ال�ي يأخذو��ا �� ا�حسبان لضمان  

ع�ن لتنفيذ مهمة واحدة ع�� منصات العمل الرقم جمَّ
ُ
، تم إ�شاء «مكتب   2017ية و�� عام  دفع “أجر عادل ومناسب“للعمال ا�

وقعة،  
ُ
أم�ن املظالم ملدونة قواعد السلوك للتعهيد ا�جما�� » إلنفاذ مدونة قواعد السلوك وحل الن�اعات ب�ن العمال واملنصات امل

ن من خمسة أ�خاص   �ي  عامل واحد، وممثل نقا  -�غض النظر عن موقع العامل. و�تألف مكتب أم�ن املظالم من مجلس يت�وَّ

ويس�� إ�� إيجاد حلول توافقية للن�اعات    - واحد، وممثل واحد للمنصات، وممثل واحد عن رابطة التعهيد ا�جما��، ورئيس محايد  

 من  
ً
حالة من خالل نموذج ع�� اإلن��نت. وُيَعّد مكتب  44تم تقديم ما مجموعھ  2019�انون األول/د�سم��   31ال�ي يتلقاها. واعتبارا

مثال   وهو  .وجود آليات لتسو�ة املنازعات متاحة للعمال �شأن منصات العمل الرقمية  لعدمائي مبادرة مهمة،  أم�ن املظالم الثن

َمة سوق العمل االف��اضية
َ

 .جيد �َحوك

 

 

 اململكة العر�ية السعودية 4.3.5
 

 منصة عمل املستقبل 

اململكة  أأ�ش  �� االجتماعية  والتنمية  البشر�ة  املوارد  وزارة  قيمة ت  �خلق  �س��  وال�ي  املستقبل  عمل  منصة  السعودية  العر�ية 

اقتصادية أك�� من خالل تمك�ن السوق السعودي �� أنماط عمل املستقبل املبتكرة، و�يجاد فرص عمل وتحف�� اقتصاد العمل 

رسمية تضم تحت مظل��ا    ا�حر ضمن برامج (العمل عن �عد، والعمل ا�حر والعمل املرن)  و�عد هذه املنصة بمثابة جهة قانونية

 من قبل وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية
ً
�ش�ل يضمن ل�ل من  ، العديد من مزودي ا�خدمات الذين تم اعتمادهم رسميا

ال��نامج �امل حقوقهم ومزاياهم. و�عد هذه  الذين يتم توظيفهم من خالل  الباحث�ن عن عمل  إ�� ال��نامج و  الشر�ات املنضمة 

وموثوق للمرة األو��، من خالل    ت �� ا�جهات الوحيدة املصرح لها بتقديم خدمات التوظيف ضمن هذه ال��امج  �ش�ل قانو�يا�جها

مظلة رسمية �ع�ى بتنظيم عدد من أنماط العمل ا�جديدة داخل اململكة ودعمھ من خالل كيان سعودي مرخص من وزارة املوارد 

لتمك�ن العامل ورفع �سبة األمان واملصداقية عن طر�ق    ؛العمل ب�ن الشر�ات والعاملوتوفر حل متقدم لتوثيق عقود    .البشر�ة

 
ً
 توثيق العقود الك��ونيا
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 ب�جي�ا 5.3.5

م عن   1996�� ب�جي�ا، تم �عديل قانون عقود العمل �� عام  
َ
نتظ

ُ
م العمل امل

َّ
نظِمّ �ش�ل خاص العمل �� املن�ل. ُينظ

ُ
 ت

ً
ليشمل أح�اما

اتف بموجب  لإلدارة  ُ�ْعد  والقابل  ْجدي 
ُ
ا� العمل  قانون  خالل  من  ُ�ْعد  عن  الَعَر��ي  العمل  تناول  يتم  بينما  وط�ي،  جما��  اق 

كما يتم تنظيم ظروف عمل العمال عن ُ�ْعد بموجب اتفاق جما�� وط�ي ولد��م نفس ا�حقوق ا�جماعية ال�ي يتمتع ��ا   2017لعام.

ما �� ذلك ا�حق �� التواصل مع ممث�� العمال والعكس �حيح.  كما تتمتع خدمات العمال الذين �عملون �� مبا�ي صاحب العمل، ب

ق من التطبيق ال�حيح لتشريعات السالمة وال�حة املهنيت�ن   َحقُّ الوقاية الداخلية بإم�انية الدخول إ�� موقع العمل عن ُ�ْعد للتَّ

ب    املعمول ��ا. و�ذا تم تنفيذ العمل عن ُ�ْعد �� م�ان مأهول، فسيخضع
ُ
الدخول إلخطار مسبق وموافقة العامل عن ُ�ْعد. وقد َيطل

ِخل هذه األح�ام بالصالحيات املمنوحة ملفت��ي العمل ينص التشريع 
ُ
العامُل عن ُ�ْعد إجراَء ز�ارة تفتيش من نفس ا�خدمات. وال ت

ق �� املنشأة، طبَّ
ُ
 ع�� أن العامل�ن يخضعون لنظام ساعات العمل امل

 
 ورو�ي ال��ملان األ  6.3.5

 �شأن ا�حق �� قطع االتصال   2021�انون الثا�ي (يناير)  21قرار ال��ملان األورو�ي بتار�خ 
 

�سلط الضوء ع�� أن االتصال املستمر إ�� جانب متطلبات العمل املكثفة والتوقعات امل��ايدة بإم�انية الوصول إ�� العمال  

األساسية للعمال، وتواز��م ب�ن العمل وا�حياة، و�ح��م البدنية والذهنية    �� أي وقت يمكن أن تؤثر سلًبا ع�� ا�حقوق 

 
ً
وفقا أنھ  إ��  ويش��  النفسية؛  ا�خاطر  من  �حماي��م  حيوي  أمر  االتصال  قطع   �� العمال  حق  أن  ع��  ويشدد    ورفاههم 

�ش��  ال  األورو�ي،  لالتحاد  التا�عة  العدل  �حكمة  القضائية  والسوابق  ا�حالية  متاح�ن  للتشريعات  العمال  ي�ون  أن  ط 

ا ب�ن وقت العمل، حيث ي�ون العامل تحت تصرف صاحب العمل،  
ً
لصاحب العمل باستمرار ودون انقطاع وأن هناك فرق

و��ن خارج أوقات العمل، حيث ال يل��م العامل بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل، ووقت االتصال هو وقت العمل؛ يقر   

صال غ�� منصوص عليھ صراحة �� قانون االتحاد؛ ويشدد ع�� دعم و��جيع ا�حق �� قطع  مع ذلك، بأن ا�حق �� قطع االت

التثقيف    عن تداب�� التوعية وحمالت 
ً
العمل، فضال الرقمية ��  االتصال وال��و�ج لن�ج فعال ومنطقي ومتوازن لألدوات 

   . والتدر�ب املتعلقة �ساعات العمل وا�حق �� قطع االتصال
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 قائمة املصط�حات 

 املع�ى  املصط�ح 

 بأجر  العمل
و كالهمــا ي�لف بــھ العــامــل ( يقبلــھ أو يختــاره بحر�ــة) لقــاء أجر  أو عضــــــــــــ��  أ  ذه�يهو �شـــــــــــــاط  

 
ً
 عن تبعات هذا العمل و�كون مسؤوال

 العمل �� القطاع غ�� املنظم  

ف��ة مرجعية معينة  �خاص الذين التحقوا �� أليتضمن العمل �� القطاع غ�� املنظم جميع ا

سـتخدام أو عما وضـعهم �� اال   نقل، �غض النظر عأل�عمل �� منشـأة غ�� منظمة واحدة ع�� ا

 .ساسية أم الثانو�ةأل إذا �ان هذا العمل وظيف��م ا

 العمل الالئق 

 
ً
 �ــافيــا

ً
هو العمــل املنتج الــذي تكون فيــھ ا�حقوق األســـــــــــــاســــــــــــيــة �� العمــل محميــة، و�وفر دخال

مع   يحفظ كرامـة اإل�ســـــــــــــانوأجر مجزي  للمعيشـــــــــــــة مع توف�� حمـايـة إجتمـاعيـة وأمن وظيفي 

، ويشــــــــ�� هذا املفهوم إ�� مراعاة الســــــــالمة ا�جســــــــدية والذهنية للعامل خالل تأديتھ لوظيفتھ

 ل�حصول ع�� فرص عمل منتجة �� ظروف من ا�حر�ة واملساواة �عز�ز الفرص ل�جميع 

 جميع األ�خاص املستخدم�ن بما �� ذلك موظفو الدولة العامل 

 ا�خاص  �حسابھ العامل

  ا�خاص  �حســــابھ  ف��ا ويعمل  ا�خاص، �حســــابھ  مســــتخدم  وظيفة  �شــــغل  الذي  ال�ــــخص هو 

 أي  بتشــــغيل  مســــتمر   أســــاس ع��   ف��ا  يقوم  وال  الشــــر�اء،  من  قليل  عدد  أو   واحد  شــــر�ك  مع    أو 

  �حســــــــــــابھ العامل  يكون   قد  املرجعية،  الف��ة أثناء  أنھ ذلك، مع   املالحظة  تجدر .  مســــــــــــتخدم�ن

  ام�ان  دون   مســـــــتمر   غ��   أســـــــاس  وع��   قصـــــــ��ة  لف��ة   أوأك��   مســـــــتخدم  بتشـــــــغيل  قام  ا�خاص

   .عمل صاحب تصنيفھ

 صاحب العمل 

ــابـھ  املســــــــــــتخـدم  وظيفـة  �شــــــــــــغـل  الـذي  ال�ــــــــــــخص هو   ملصــــــــــــ�حتـھ ف��ـا  ويعمـل ا�خـاص،  �حســــــــــ

 هذه،  بصـفتھ ف��ا،  و�قوم  الشـر�اء، من  قليل  عدد  أو   واحد  شـر�ك مع   أو   ا�خاصـة االقتصـادية

 لديھ  ليعملوا  أك��   أو   �ــــــــخص  بتشــــــــغيل  )املرجعية الف��ة  ذلك ��   بما(  مســــــــتمر   أســــــــاس وع�� 

 يفوض  أو   املنشــــــأة،  ع��  تؤثر   ال�ي  التنفيذية  القرارات  الوظيفة شــــــاغل  و�تخذ.  كمســــــتخدم�ن

   يظل بينما  آلخر�ن، القرارات  هذه اتخاذ
ً
  الســــياق هذا  و�� .  املنشــــأة مصــــ�حة  فيھ عما  مســــؤوال

 .واحد �خص ��ا يقوم ال�ي العمليات �شمل املنشأة فإن

 املتعاقد 
ا تقــدم ا�خــدمــات لصـــــــــــــاحــب العمــل �� م�ــان العمــل التــا�ع لــھ،   ؤســــــــــــســـــــــــــةم�ــــــــــــخص، أو 

ً
وفقــ

 ملواصفات وشروط وظروف متفق عل��ا، قد تكون محلية أو دولية مع مراعاة جهة التخصص 

 م�ان العمل 
ا�ح�� املــادي الــذي يتع�ن ع�� العمــال أن يوجــدوا فيــھ أو يــذهبوا إليــھ ألداء عملهم، و�خضــــــــــــع 

 بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة. إلشراف صاحب العمل

 اإلتفاقية  

ال��امـات تضــــــــــــعهـا مجموعـة دوليـة، التلزم إال الـدول ال�ى تخضــــــــــــع لهـا طواعية  عبـارة عن عـدة  

ال �عد توقيع عدد إلزامية  إوال تكتســب قوة   بإنضــمامها إل��ا، وال تدخل اإلتفاقية ح�� التنفيذ

 مع�ن من الدول عل��ا

 التوصية 

 �أداة لإلســــــــــــ��شــــــــــــاد ��ـا، وال تحتـاج للتصــــــــــــديق عل��ـا من قبـل الـدول، وتلعـب 
ً
 مهمـا

ً
خلق    � دورا

، و�
ً
 ومعنو�ــا

ً
أحيــان كث��ة تصـــــــــــــدر مواكبــة إلتفــاقيــة وتكون مكملــة لهــا   � توج��ــات ملزمــة أدبيــا

فتتضمن اإلتفاقية األح�ام األساسية واملبادئ العامة وتب�ن التوصية تفصيل األح�ام وطرق 

 التنفيذ ووسائلھ .
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 الرقمنة  

و�ـــات الفرديـــة والتنظيميـــة وا�جتمعيـــة  عمليـــة اجتمـــاعيـــة تقنيـــة متطورة تحـــدث ع�� املســــــــــــت

شـــ�� إ�� اســـتخدام األدوات لتحو�ل  �) وع�� جميع القطاعات.  Legner et al  ،2017والعاملية ( 

املعلومــات التنــاظر�ــة إ�� معلومــات رقميــة. تتضــــــــــــمن الرقمنــة مجموعــة معقــدة من التقنيــات  

التواجــــد امل��ايـــد    ،�� ســــــــــــيــــاق العمــــل ومـ�ـــان العمــــل، �شــــــــــــ�� الرقمنــــة �� شــــــــــــ�لهــــا ا�حــــا�� إ�� 

واســـــــتخدام أدوات ا�حوســـــــبة ال�ـــــــحابية وا�جدولة، باإلضـــــــافة إ�� التطبيقات املســـــــتندة إ�� 

 الو�ب ع�� منصات مختلفة لتسهيل الوصول عن ُ�عد والعمل التعاو�ي.

 �خص مدرب �ش�ل مناسب، يتمتع باملعرفة وا�خ��ة واملهارة ال�افية ألداء عمل مع�ن ا�ختص 

 �ل ما  األجر
ً
 أو عينا

ً
 نقدا

ً
 �ان أو متغ��ا

ً
 يحصل عليھ العامل لقاء عملھ، ثابتا

 �ل ما هو موجود �� م�ان العمل بوجود العامل بيئة العمل 

 تفتيش العمل 

هو نظـام يضــــــــــــعـھ القـانون لتحقيق الرقـابـة ع�� تطبيق واح��ام �شــــــــــــريعـات العمـل بمـا يكفـل  

والســــــــــــالمــــة وال�ــــــــــــحــــة املهنيت�ن. و�طلق لفظ  االل��ام بــــأحـ�ـــامهــــا �� مجــــال عالقــــات العمــــل  

اقبـة مـد ال��امهـا بتطبيق احـ�ام   ىالتفتيش ع�� �ـل ز�ـارة ميـدانيـة للمنشــــــــــــآت ا�خـاضــــــــــــعـة ملر

ان�ن العمالية  القو

 االمتثال القانو�ي
ائح واملعــاي�� واملمــارســـــــــــــات ال�ي تحــددهــا   العمــل �شــــــــــــريعــات  هو حــالــة التقيــد بــالقواعــد واللو

 والناجع واملتواصل لها من قبل صاحب العمل أو ممثليھ الوطنية واإلنفاذ الفعال

 �� ز�ارة يقوم ��ا مفتش العمل مل�ان عمل للتأكد من االل��ام بتشريعات العمل ذات الصلة الز�ارة التفتيشية 

 السالمة املهنية 

�ع�ي األداء اآلمن �� بيئــــة العمــــل الــــذي يضــــــــــــمن عــــدم وقوع ا�حوادث، أو اإلقالل م��ــــا قــــدر 

اإلمـ�ـان، أثنــاء التعــامــل مع اآلالت واملعــدات واملواد ع�� اختالفهــا، أي الســــــــــــالمــة املهنيــة من 

 اإلخطار ال�ي يواجهها العمل �سبب املهنة.

 ال�حة املهنية 

فرع من فروع ال�حة ��دف إ�� اإلرتقاء واإلحتفاظ بأع�� درجات اللياقة البدنية (ا�جسمية)  

والـــذهنيـــة واإلجتمـــاعيـــة ب�ن العـــامل�ن �� مختلف املهن، والعمـــل ع�� حمـــاي��م ووقـــاي��م من 

األمراض أو األعراض املرضــــــــــــيــة ال�ى قــد �ســــــــــــب��ــا مه��م والعمــل ع�� توف�� بيئــة عمــل متوازنـة  

 قدرا��م ا�جسمية والنفسية، ومالئمة للعمل ل�ل إ�سان منوط بھ أداء عمل ما.  ومتفقة مع 

اقبة (الرصد)   املر

اقبة �� �شاط متكرر ومنظم ووقائي مصمم ليؤدي عند الضرورة إ�� أعمال ت�حيحية،    املر

ن تلتبس مع اإلجراءات الت�ـــــــخيصـــــــية. ال بد لنا اإلشـــــــارة بأن هناك  أهمية خاصـــــــة أوال ينب��  

اقبة ا�حيو�ة أل��ا الطر�ق الوحيد لتقدير ال��اكم املمكن للمادة الكيميائية �� ا�جسـم،  للمر 

اقبــــة  ا�حيو�ـــة   لــــذلــــك فــــإن البينــــة العلميــــة الــــدقيقــــة �� أن قيــــاســـــــــــــــات التقييم البيئي واملر

  
ً
لتقــدير التعرض وِحمــل املــادة   –�� نفس الوقــت    –(التقييم ا�حيوي) يفضـــــــــــــل إجراؤهــا معــا

 �جسم.الكيميائية �� ا

 رصد تفاع�� 

اقص �� تداب�� الوقاية وا�حماية من ا�خاطر واإلخطار وســــــــــــبل    عملية للتأكد من تحديد النو

كما تتب�ن من حصـــــر إحصـــــائيات   -التحكم ��ا؛ وتطبيق نظام إدارة الســـــالمة وال�ـــــحة املهنية

 .حاالت حدوث اإلصابات واملشا�ل ال�حية واألمراض وا�حوادث واتخاذ اإلجراءات �شا��ا

 التعرض 
ع�� ســــبيل املثال؛ الضــــوضــــاء   .ندما يصــــبح �ــــخص ع�� تماس مع نوع من ا�خاطريحدث ع

َمم فهو ا�خطر أو الضرر. يمكن الوقاية من التعرض  (ال�جيج) �� نوع من ا�خاطر، أما الصَّ
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للضـــــــــوضـــــــــاء / ال�ـــــــــجيج بواســـــــــطة إ�عاد اآلالت أو تثبيط أو كتم أصـــــــــوا��ا. املواد الكيميائية 

ســــــــــتخَدمة �� ا�خت��ات  
ُ
�� نوع من ا�خاطر، أما التســــــــــمم فهو ا�خطر أو الضــــــــــرر. باإلم�ان امل

ة بواســـطة االســـتبدال بمواد كيميائية أخرى، أو التخز�ن اآلمن �� حاو�ات  يَّ ّمِ
الوقاية من الســـُّ

ائن مناسبة، أو استخدام معدات الوقاية ال�خصية  .وخز

 إصابة العمل 
ثناء تأدية العمل أو  أاي ضـــــــرر جســـــــما�ي او نف�ـــــــىي ي�حق بال�ـــــــخص نتيجة وقوع حادث مع�ن  

افھ عن الطر�ق الطبي�� أو أثناء ذهابھ وعودتھ من العمل �شرط عدم تخلفھ  أ�سببھ    و انحر

اإلصابات واملشا�ل ال�حية  

 واألمراض املرتبطة بالعمل 

للعوامـــل الكيميـــائيـــة وا�حيو�ـــة واملـــاديــة  �� آثـــار ســــــــــــلبيـــة ع�� ال�ــــــــــــحـــة نـــاتجـــة عن التعرض  

 والعوامل املرتبطة بتنظيم العمل أو العوامل النفسية واالجتماعية �� م�ان العمل

 هو أي مرض يصاب بھ العاملون �� مهنة معينة أو مجموعة من املهن دون سواهم املرض امل�ي 

 HAZARDا�خاطر  / ا�خطر  

�حدوث خسائر ح�ن وقوعھ بنمط مع�ن، أوهو ظرف أو  هو حدث أو عرض أو سلوك قد يؤدي 

أو ع�� ال�ــحة أو يتســبب �� حدوث    –حالة أو ســلوك أو هدف أو �ــىئ �شــ�ل ضــرر ع�� األفراد  

 أو املمتل�ات أو اإلنتاج. –خسارة �� املعدات أو املواد 

 تحديد ا�خطر 

  Hazard Identification 

بالضــــرورة الكشــــف عن الظروف ال�ي قد تؤدى إ�� خســــائر أو أضــــرار �� األرواح أو    يعملية �ع�

 أو البيئة . –املعدات أو املمتل�ات 

 خطرتقييم ا�

 Hazard Assessment 
 تقييم مدى ا�خطورة ال�امنة �� األخطار ال�ي تم تحديدها.  و ه

 RISK ةا�خطور ا�خاطرة /
الضـــــــرر و�التا�� وقوع خســـــــائر ب�ـــــــحة وســـــــالمة األفراد وســـــــالمة احتمالية إ�حاق اإلصـــــــابة أو  

 أو احتمال وقوع الضرر أو ا�خطر أو ا�حدث غ�� املرغوب فيھ. .املنشأة

 �خطورة تقييم ا 

عمليـة القيـاس النـاتجـة عن وجود مخـاطر �� العمـل، و�� مز�ج من احتمـال وقوع حـدث خطر 

أو: عملية  واملنشــــــأة �ســــــبب هذا ا�حدث.وجســــــامة اإلصــــــابة أو الضــــــرر الالحق ب�ــــــحة الفرد  

 .منتظمة لقياس احتمالية وقوع ا�خطر �� نطاق العمل و شدتھ أو مدى تأث��ه ع�� ا�حالة

 السيطرة ع�� األخطار 

 Risk Control 
 وهو تطبيق النظم أو الطرق الالزمة ملنع وقوع ا�خطر أو التقليل من آثاره امل��تبة ع�� حدوثھ.

 ا�خاطر إدارة 

 Risk Management 

ومراجعة هذه النظم  –وتقييمها والســــــيطرة عل��ا    –النظــــــــــــــــــم املطبقة �� تحديد األخطار   � و�

 من آن إ�� آخر لتحدي��ا بما يتالءم وما �ستجد من ظروف التشغيل أو اإل�شاء أو التعديل.

 ومن ثم ينتج عنھ خسائرحدث غ�� متوقع و غ�� آمن ينشأ عن العمل أو أثناءه أو �سببھ  ا�حادثة

 ا�خسائر  
أو تلف املعدات أو املواد أو فقدها   –األضرار الناجمـة عن التعرض مثل إصابات األفراد    ي�ع�

 أو التأث�� الضار ع�� البيئة. –

 املراجعة 

جرى �غرض ا�حصــــول ع�� شــــواهد وتقييمها موضــــوعًيا؛ 
ُ
عملية منتظمة، مســــتقلة وموثقة ت

راجعــة خــارجيــة مســــــــــــتقلــة  لتحــديــد مــدى تحقق املعــاي�� ا�حــددة. وال �ع�ي ذلــك بــالضــــــــــــرورة م

 (حيث قد يقوم باملراجعة مراجع أو أك�� من خارج املنظمة) 

 التحس�ن املستمر 
عملية تفاعلية لدفع نظام إدارة الســــــالمة وال�ــــــحة املهنية إ�� تحقيق تحســــــينات مؤثرة ع�� 

 األداء الشامل للسالمة وال�حة املهنية �ش�ل مستمر و�إسلوب ممن�ج
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السالمة وال�حة  نظام إدارة 

 املهنية 

مجموعة من العناصــر امل��ابطة واملتفاعلة؛ ��دف وضــع ســياســة وا�ــحة وأهداف مســتقلة  

 لتحقيق السالمة وال�حة املهنية والعمل ع�� تفعيل تلك األهداف

 �جنة السالمة وال�حة املهنية 
العمل، وتقام �جنة تضــــم ممث�� العمال لشــــؤون الســــالمة وال�ــــحة املهنية وممث�� أ�ــــحاب  

ائح واملمارسات الوطنية ان�ن واللو ا للقو
ً

 ع�� مستوى املنظمة طبق

 اإلشراف ع�� بيئة العمل 

�عب�� عــام �شــــــــــــمــل تحــديــد وتقييم العوامــل البيئيــة ال�ي يمكن أن تؤثر ع�� ســــــــــــالمــة و�ــــــــــــحــة 

العمـال املهنيـة، ويغطي عمليـات تقييم ظروف اإل�ــــــــــــحـاح وال�ــــــــــــحـة املهنيـة وعوامـل تنظيم 

الوقـــايـــة ا�جمـــاعيــة    معـــداتال�ي يمكن أن تنطوي ع�� خطر يمس �ــــــــــــحـــة العمـــال، و   العمـــل

وال�ــــــــــخصــــــــــية، وتدرس �عرض العمال لعوامل خطرة، وتدرس توف�� نظم التحكم املصــــــــــممة 

وتقليلها. ومن زاو�ة �ـحة العمال، يمكن لعملية اإلشـراف ع�� بيئة العمل أن   زالة ا�خاطر  إل 

افق ال�ــــــــــــحيــة �� مـ�ـان العمــل رغونوميــة ومنع ا�حو تركز ع�� األ  ادث واألمراض، وتجه�� املر

الســـتقبال ا�حاالت املتوقعة وتنظيم العمل والعوامل النفســـية واالجتماعية �� م�ان العمل،  

 وذلك دون أن تكون مقتصرة عل��ا

 اإلشراف ع�� �حة العمال 

أجل اكتشاف  �عب�� عام �غطي اإلجراءات وعمليات التق�ىي �غرض تقييم �حة العمال؛ من  

وتحديد أي �ىيء غ�� طبي�� يؤدي إ�� ا�خلل ب�حة العمال. و�نب�� استخدام نتائج اإلشراف  

�حماية و�عز�ز �ــــــحة األفراد وا�جموعات �� أماكن العمل املعرضــــــ�ن �خاطر العمل. و�مكن 

أن �شـــمل إجراءات التقييم أنواع الكشـــف الط�ي أو الرصـــد ا�حيوي أو الفحوص باألشـــعة أو  

 تبيانات أو مراجعة ال�جالت ال�حية، دون أن تكون مقتصرة عليھاالس
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 املالحـــق 
 1امل�حق 

 التحقق من سالمة العمل �� املن�ل نموذج 

ا إذا لم يكن كذلك) قائمة التحقق من سالمة العمل �� املن�ل  -ا�جزء أ 
ً
ا. اتركھ فارغ

ً
 (أكمل العناصر فقط إذا �ان ذلك ممكن

 

 اسم املوظف  

 الوظيفة  

 القسم  

 رقم الهاتف 

 

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال م��رات العمل من املن�ل . 1

 أسباب وج��ة للعمل من املن�ل 

 األسباب وج��ة و�افة للنظر �� العمل من املن�ل و : -

     ال يوجد بديل لرعاية الطفل أو رعاية املعال�ن   •

إنھ يتيح توازًنا أفضل ب�ن مسؤوليات العمل / األسرة / ا�حياة (وما إ�� ذلك) مما �عزز  •

 األداء واالل��ام و / أو يقلل من اإلجهاد 
    

     أك�� إنتاجية مقارنة بال��تيبات ا�حالية إنھ يمثل طر�قة عمل  •

 طبيعة العمل

 تتناسب طبيعة العمل واملوظف مع مثل هذا ال��تيب: -

     يمكن تنفيذ العمل �ش�ل مستقل  •

هناك مسؤوليات (مثل إدارة / إشراف األفراد) يمكن تلبي��ا عملًيا من خالل هذا   •

 ال��تيب 
    

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال م��رات العمل من املن�ل بيئة العمل . 2

 

 

  منطقة العمل ا�حددة

تم تحديد منطقة العمل بحيث توفر مساحة �افية لتمك�ن املوظف من ا�حصول   •

 ع�� �امل ا�حركة املطلو�ة للعمل دون التعرض �خطر اإلجهاد أو اإلصابة.
    

     وا�حصائر والفو��ى)ال توجد مخاطر �ع�� (مثل ال�ابالت  •

 الظروف البيئية 

 

 اإلضاءة مناسبة للمهام ال�ي يتم إجراؤها  •

 (أي �سهل رؤ���ا ومر�حة للعين�ن) 
    

     يمكن التحكم �� الو�ج واال�ع�اس  •
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يمكن التحكم �� ال��و�ة ودرجة حرارة الغرفة،   •

�غض النظر عن املوسم (أي أشعر بالراحة 

  حرارة الغرفة وتدفق الهواء)مع درجة 
    

     يوجد ضوضاء مفرطة تؤثر ع�� منطقة العمل  ال •

     بيئة خالية من التدخ�ن •

ا. 
ً
 بالنسبة للمنازل املكونة من طابق�ن، يو�ىى بتنفيذ جميع األعمال �� الطابق األر�ىي أو نفس املستوى حيثما �ان ذلك ممكن

     هناك وسائل الراحة املناسبة (مثل املطبخ وا�حمام)  •

     الساللم (إن وجدت) تحتوي ع�� درابز�ن   •

 مخرج الطوارئ 

     الطر�ق إ�� ا�خروج مباشر �ش�ل معقول  •

ي�ون املسار املؤدي إ�� ا�خرج عر�ًضا بدرجة �افية وخاٍل من العوائق أو مخاطر   •

 باملرور دون عوائق التع�� للسماح 
    

 األمن 

     األمن �اف ملنع الدخول غ�� املصرح بھ من قبل املتسلل�ن  •

 الكهر�اء

     ال يوجد حمولة زائدة ع�� منافذ الطاقة با�حوالت املزدوجة ولوحات الطاقة  •

     توجد حماية لدائرة التسرب األر��ي للمعدات ذات الصلة بالعمل  •

     تخز�ن األسالك الكهر�ائية بأمانيتم  •

     املوصالت واملقا�س ومآخذ التيار �� حالة آمنة  •

     املعدات الكهر�ائية خالية من أي ضرر خار�� وا�ح •

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال . إعداد محطة العمل 3

 سطح العمل      

عمل مماثلة لتلك املستخدمة مساحة سطح العمل مناسبة ألداء املهام (أي مساحة  •

 أثناء تواجد ال�خص �� املكتب)
    

يتم استخدام حامل املستند �� حالة ��خ  •

املعلومات من ��خة ورقية إ�� الكمبيوتر أو 

 �� مادة مرجعية لف��ات طو�لةإشارة اإل 
    

     من وضع ا�جلوس؛ يمكن الوصول �سهولة إ�� العناصر األك�� استخداًما   •

     ال توجد نقاط اتصال حادة ع�� محطة العمل أو أي معدات أخرى  •

 
  الكر�ىي   

     يمكن �عديل ارتفاع املقعد و�مالة املقعد والزاو�ة ومسند الظهر •

نقاط لضمان الثبات (عدم االنزالق أو  5يحتوي الكر��ي ع�� قاعدة م�ونة من  •

 التدحرج) ع�� األرض 
    

     يوجد دعم قط�ي وحشو �افي�ن  •
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يتم �عديل ارتفاع الكر��ي بحيث ت�ون القدمان مستو�ة ع�� األرض و�تم ث�ي   •

 الركبت�ن بزاو�ة قائمة بحيث ت�ون الفخذان مواز�ة لألرض  
    

     يتم �عديل ظهر املقعد لدعم منح�ى أسفل الظهر  •

يتم ضبط إمالة حوض املقعد بحيث ت�ون الورك�ن وقمم الفخذين بزاو�ة قائمة أو  •

 
ً
 أك�� قليال

    

 
 

أذرع الكر��ي غ�� موجودة أو منخفضة بما  •

 يكفي 

  

    

 املكتب

     املكتب ع�� ارتفاع مناسب  •

     توجد مساحة �افية للساق�ن تحت املكتب، وال يوجد فو��ى •

 
 

 يتوفر مسند للقدم�ن إذا لزم األمر  •
    

 لوحة املفاتيح والفأرة

املفاتيح ملسافة املستخدم �سمح للمستخدم باس��خاء الكتف�ن مع قرب  لوحة  •

 املرفق�ن من ا�جسم
    

 
 

     وضع لوحة املفاتيح مسطح وأمام الشاشة •

يتم وضع املاوس (الفأرة) بجوار لوحة املفاتيح  •

مباشرة، و�تناسب مع اليد �ش�ل مر�ح ويعمل  

 بحر�ة 
    

     (الفأرة) �� نفس مستوى لوحة املفاتيحاملاوس  •

 
 

  الشاشة 

يتم ضبط ارتفاع الشاشة بحيث ي�ون ا�جزء   •

العلوي من الشاشة مستوً�ا مع أو ع�� ارتفاع  

 من مستوى الع�ن (حوا�� 
ً
مم   400أقل قليال

  فوق سطح العمل)

    

 

 
     الشاشة تقر�ًبا. ع�� �عد ذراع من املستخدم •
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يتم وضع الشاشة لتجنب الو�ج، أي �ش�ل عمودي ع�� النافذة أو أي مصدر ضوء   •

 قوي آخر 

    

 كمبيوتر محمول 

 حالة استخدام جهاز كمبيوتر محمول: �� 

�ستخدم حامل الكمبيوتر ا�حمول لرفع شاشة الكمبيوتر ا�حمول بحيث ي�ون   •

 بنفس ارتفاع ع�ن املستخدم
    

    لوحة مفاتيح و فأرة/ماوس خار�� مع الكمبيوتر ا�حمول يتم استخدام  •
 

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال . طبيعة املهام 4

 املتطلبات ا�جسدية للمهام 

 
 

 تم اعتماد الوضعية اآلمنة  •
    

أي مهمة رفع أو دفع أو حمل ت�ون ضمن القدرة البدنية (أي ال ينطوي عم�� ع��   •

 جسدًيا أو مكررة)مهام ثقيلة 
    

 ممارسات العمل 

     يتم االحتفاظ باملعصم�ن �ش�ل مستقيم وال يتم دعمهما ع�� السطح أثناء الكتابة •

، مع دعم أسفل الظهر  •
ً
     وضعية ا�جلوس منتصبة أو مائلة قليال

     سهولة الوصول ا�� الهاتف من وضعية ا�جلوس •

الطو�لة من النشاط املستمر عن طر�ق أداء مهام أخرى، و�غي��  يتم قطع الف��ات  •

 الوضع، والوقوف والتمدد 
    

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال إجراءات الطوارئ وا�حوادث و��جيل الوصول من املن�ل . 5

 العوامل الفردية

     لياقة املوظف و�حتھ مناسبة للمهام ال�ي يتع�ن القيام ��ا •

تم   • و�مكن  مهم:  والسالمة  ال�حة  لضمان  خاصة  احتياجات  بأي  املدير  إخطار 

موجودة  أمراض  أو  أمراض  أو  إصابات  أي  هناك  هل  املثال،  سبيل  (ع��  استيعا��ا 

  -مسبًقا يمكن �سريعها أو تفاقمها أو تكرار حدو��ا أو تدهورها أثناء أداء �افة املهام  

 خاصة عند العمل عن �عد �� املن�ل) 

    

 عوامل أخرى 

ال�خص  • أن  ع��  الشركة   �� العمل  مكتب  مع  دوري  �ش�ل  للتأكد  إجراء  وضع  تم 

 العامل �� املن�ل آمن و��حة جيدة
    

�� حالة  • الفعال  باالتصال  للسماح  أو أجهزة االتصال األخرى �سهولة  الهاتف  يتوفر 

 الطوارئ 
    

لإلطفاء أو اإلسعاف    000أرقام وتفاصيل االتصال �� حاالت الطوارئ معروفة، مثل   •

 أو الشرطة 
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     الوصول إ�� اإلسعافات األولية متاح •

يتم تركيب جهاز كشف الدخان �� / بالقرب من منطقة العمل ا�حددة و�تم صيانتھ  •

 �ش�ل �حيح 
    

ا�حوادث  • اإلبالغ عن  نظام  باستخدام  بالسالمة  تتعلق  أي حوادث  اإلبالغ عن  سيتم 

 ا�خاص بالشركة   
    

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال . الوصول عن �عد6

تم تقديم طلب للوصول عن ُ�عد إ�� أنظمة تكنولوجيا املعلومات ووافق عليھ املدير  •

 موجودة للسماح بالعمل عن ُ�عد. أو أن األنظمة القائمة ع�� الشبكة 
    

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال . مخطط توضي�� للمكتب من املن�ل 7

يتم إرفاق مخطط توضي��/ صورة ملكتب العمل �� املن�ل بقائمة املراجعة وتتضمن  •

 تخطيط املكتب ومنافذ الطاقة والهاتف واإلضاءة 
    

 

 الت�حيحية املطلو�ة لبيئة العمل.  جراءات  اإل  – ا�جزء ب 

 يجب ع�� املدير إكمالھ حسب الضرورة (أي عندما يتم الرد ع�� "ال" ع�� أي من األسئلة املذ�ورة أعاله �� قائمة املراجعة) 

 البند �� القائمة  الت�حيح املطلوب و�واسطة من وم�ى تار�خ الت�حيح 

XX XX XXXX  كر�ىي غ�� مناسب  مثال: تزو�د ترتيبات العمل من املن�ل سيتم شراء كر�ىي مر�ح من قبل �خص 

   

   

   

   

 

افقتھ  - ا�جزء ج   مراجعة املدير ومو
 

 ال �عم موافقة

   أظهر ال�خص املذ�ور الدرجة املطلو�ة من التنظيم الذا�ي، والتحف��، وما إ�� ذلك للعمل �ش�ل مستقل من املن�ل  •

ا�خاصة بال�خص املذ�ور وأنا واثق من استيفاء متطلبات السالمة والرفاهية للموافقة  لقد راجعت قائمة التحقق  •

 ع�� العمل من املن�ل 
  

   يفهم املوظف أن الت�اليف املرتبطة بأي معدات مطلو�ة سيتحملها املوظف.  •
 

 ال يمكن منح سلطة العمل من املن�ل �� حالة وجود ت�حيحات مطلو�ة أو حيث أشرت إ�� "ال" �� املوافقة أعاله.  

العمل من   عندما ت�ون الت�حيحات مطلو�ة، ال توقع ع�� ا�جزء ج ح�ى يتم االن��اء من الت�حيحات ومراجعة ترتيبات طلب 

 املوافقة ومنح سلطة العمل من املن�ل.   املن�ل. يجب إكمال ا�جزء ب واتخاذ إجراء قبل منح
 

 موقعة (من قبل املدير الذي لديھ تفو�ض من املوارد البشر�ة) 

 االسم (ير�� الطباعة)  

 املس�ى الوظيفي  

 التار�خ 
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 2امل�حق 
 نماذج اإلبالغ عن ا�حوادث واإلصابات املرتبطة بالعمل واألمراض العادية واملزمنة واملهنية 

 

 1  نموذج رقم
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 ....... ............ ......................................................................................العنوان /   ..........................................................................................اسم املنشأة أو الفرع / 

 .. ................................ اسم املدير املسؤول �� املنشأة أو الفرع /   ............................................................نوع الصناعة / النشاط االقتصادي 

 ................................................................................................................................................... املسؤول عن السالمة وال�حة املهنية �� املنشأة أو الفرع /  

 

 (أ) بيانات عن ا�حادث ا�جسيم : 

 ................................................................................................................................................... م�ان ونوع ا�حادث  •

 .................................................................................................................................. تار�خ وساعة وقوع ا�حادث   •

 ......................................................................................................................... ........................................... نوع ا�حادث  •

 ....................................................................................................................................................................عدد العمال  •

 

 (ب) بيانات عن املرض امل�ي : 

 ......................................................................................................................... ........... ................................اسم املصاب أو املصاب�ن  •

 .............................................................................................................................................. ........... ................................ نوع املرض امل�ي  •

 ........................................................................................................... ........... ................................م�ان العمل الذي اكتشف فيھ  •

 ........... ....................................................... عرفة الهيئة العامة للتام�ن الص�� تار�خ و��خيص وثبوت املرض بم •

 ................................................................................................................................ تار�خ ورود األخطار باملرض امل�ي للمنشأة  •

 

 



 

 

62 

 2  نموذج رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................إ��   .............................عن الف��ة من     �جل ا�حوادث واإلصابات املهنية

 

 ........................................... النشاط االقتصادي : (أ) /    ا��       /         /     /      من         ...............................................إسم املنشأة : 

 .............................................................: الرقم التأمي�ي      ...........................................................: العنوان          ح�ومي / عام / خاص  :نوع القطاع 

   ...................................................................................................................... :اسم املدير املسئول 

 يــوم...... ....................: متوسط عدد أيام العمل الفعلية للعامل الواحد  

 ساعة...... ......متوسط ساعات العمل الفعلية �� اليوم الواحد للعامل: 

 ................ا�� ...... ..........من  ؛   ................ا�� ...... ..........من   ؛ ................ا�� ...... ..........الورديات  : من 

 
 

 عدد العمال
 جملة أحداث إناث ذكور
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 النتيجة

 ساعة تار�خ
تحت 

 العالج

شفاء 

بدون 

 �جز

 وفاة

املصابون 

خالل ف��ة 

 اإلحصائية 

                 

املصابون 

خالل ف��ة 

سابقة 

واستمرار 

انقطاعهم 

عن العمل 

خالل هذة 

 الف��ة
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-----------------------------------------------------------------------------------------------  معدل تكرار االصابة =
 مليون  xعدد اإلصابات ال�ي أدت ع�� أنقطاع ملدة يوم واحد أو وردية 

 

 عدد أيام العمل الفعلية لف��ة اإلحصائية xعدد ساعات العمل اليومي  x امل�نعدد الع

------------------------------------------------------------------------------------------------  االصابة = شدةمعدل 
 مليون  xعدد أيام االنقطاع عن العمل �سبب اإلصابات ( االيام الضائعة )      

 

 عدد أيام العمل الفعلية لف��ة اإلحصائية xعدد ساعات العمل اليومي  x امل�نعدد الع
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    3  نموذج رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامل فأك��)  15(للُمنشآت ال�ى �عمل ��ا        /      إ��     /          �جل األمراض املهنية  خالل الف��ة من       /      /  

 

 نوع التعرض  م 
عدد 

 العمال
 نوع التعرض  م 

عدد 

 العمال
 نوع التعرض  م 

عدد 

 العمال
 نوع التعرض  م 

عدد 

 العمال

1   11   21   31   

2   12   22   32   

3   13   23      

4   14   24      

5   15   25      

6   16   26      

7   17   27      

8   18   28      

9   19   29      

10   20   30      
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 النتيجة 

تحت   مالحظات

 العالج

شفاء  

بدون 

 �جز

شفاء  

��جز  

 و�سبتھ

 وفاه 

 
خالل ف��ة  

 اإلحصائية
            

 

من ُمدد  

سابقة وما 

يزالون تحت 

العالج أو  

تغيب�ن عن  
ُ
امل

 العمل 

            

         ُيذكر �� هذه ا�خانة السابقة إذا �انت ُمتعلقة باملرض امل�ى 
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 4  نموذج رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5  نموذج رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامل فأك��)  15(للُمنشآت ال�ى �عمل ��ا   ................. .إ��   .................. عن الف��ة من      �جل ا�حوادث ا�جسيمة*
 

 ............... ........................................................................... العنوان /   ............... ........................................... ................................اسم املنشأة / 

  ................................................................. الرقم التأمي�ي للمنشأة /
 

 م
 قيمة ا�خسائر املادية ( با�جنية ) ا�خسائر البشر�ة نوع ا�حادث وقت وقوع ا�حادث 

 مواد أنتاج آالت مبا�ي  �جز  وفاة  الساعة التار�خ

         

         

املتوقع م��ا لواحد أو أك�� من العامل�ن    * ا�حوادث ا�جسيمة: �� ا�حوادث ال�ي تؤدي إ�� وفاة احد العامل�ن أو أك�� باملنشأة، أو  ا�حوادث ال�ي نؤدي إ�� حدوث ال�جز املستديم

املنشأة إن وجد، أو  ا�حوادث ال�ي تؤدي إ�� إصابة أك�� من �خص واحد �� نفس م�ان العمل �� وقت واحد   % فأك��، و�� ذلك يمكن االس��شاد برأي طبيب    35بنسبة  

ادية �� وسائل وأدوات العمل وخاماتھ و�تطلب عالج �ل م��م أك�� من يوم ، أو حوادث ا�حر�ق أو اال��يارات أو االنفجارات أو �سرب املواد ا�خط��ة ال�ي تق��ن بوقوع خسائر م

 ومواده، أو تؤدي إ�� وقف العمل ملدة تز�د عن وردية عمل واحدة �� قسم من أقسام املنشأة . 

 ** تذكر إحدى أنواع ا�حوادث اآلتية :  

 التعرض للمواد الكيماو�ة واملواد ا�خطرة  .7 انفجار  .6 ا��يار .5 حر�ق .4 إصابة  .3 �جز  .2 وفاة .1

 

ول سؤ �عتمد املدير امل                                                 أةطبيب املنش                                     ةاملهنية وال�ح ةول السالمسؤ م  

 

 عامل فأك��)  15(للُمنشآت ال�ى �عمل ��ا   ..................إ��   .... .............. �جل األمراض العادية واملزمنة عن الف��ة من 

 

 ............... ........................................................................... العنوان /   ............... ........................................... ................................اسم املنشأة / 

 ................................................................. الرقم التأمي�ي للمنشأة /

 ) األمراض العادية : 1( 

 البيان

أمراض 

ا�جهاز 

أمراض   الهض�ي

ا�جهاز  

 الدوري

أمراض ا�جهاز 

 التنف�ىي 

أمراض ا�جهاز 
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 أمراض جلدية 
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 غ��ة  كبد
 ال��ابات 

 حساسية
 غ��ها �ليتان  غ��ها

ال��ابات  

حساسية 

أورام 

 فطر�ة

 غ��ها

عدد  

 ا�حاالت 
                   

أيام 

 االنقطاع 
                   

 

 :  املزمنة) األمراض  2( 

 عدد أيام األنقطاع  عدد ا�حاالت  نوع ا�حالة/ املرض املزمن 
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 6  نموذج رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج �جالت الفحوص الطبية الدور�ة •

واأل�شطة   املنشآت  مختلف   �� للعامل�ن  الدور�ة  الطبية  الفحوص  تأث��  تكتسب  مدى  متا�عة   �� ُعظَ�ى  أهمية  االقتصادية 

   .التعرضات املهنية ع�� �حة وسالمة العامل�ن �� مختلف املهن وتحت �افة ظروف العمل

بالرغم من أهمية التار�خ املر��ي السابق والعائ�� وا�حا�� للعامل، وكذلك أهمية الفحوص البدئية والدور�ة السابق إجراءها  

ت اآلنية (األخ��ة) ال �ش�� إ�� التفاصيل "التار�خية" للفحوص ال�ي تم إجراءها. يمكن العودة إ�� البيانات  لهم، إال أن ال�جال 

 . واملعلومات املذ�ورة �� ملفات العامل�ن أو من خالل ال�جالت ال�ي يتع�ن االحتفاظ ��ا طوال مدة خدمة العامل�ن

ة زمنية محددة للعامل�ن �� منشأة اقتصادية أو موقع عمل محدد  تتضمن �جالت الفحوص الطبية الدور�ة  ال�ي تتم �� ف�� 

 البيانات واملعلومات التالية: 

o  بيانات عن املنشأة 

o   شمل: االسم والسن واملهنة ومدة العمل ونوع� 
ً
 دور�ا

ً
 طبيا

ً
بيانات ومعلومات عن العمال املقرر إجراء فحصهم فحصا

 التعرض .......

o اإل�لي) السر�ر�ة  الفحوص  التنفس  بيانات  السمع ووظائف  قياسات  (مثل  والوظيفية  والشعاعية  وا�خ��ية  نيكية) 

 وكفاءة القلب ... ا�خ) 

o   نتائج وتوصيات الفحوص الطبية ال�ي تم إجراؤها، فيما يتعلق باستمرار العمل �� نفس املهنة أو �عد �عديل ظروفها

 أو �غي�� طبيعة العمل 

 عامل)   15�جل ُمَجَمع عن ا�حوادث واإلصابات واألمراض ال�ي حدثت باملنشآت الصغ��ة (��ا أقل من 

   ................. .إ��    ................. .من  عن الف��ة  

 

 ............... ........................................................................... العنوان /   ............... ........................................... ................................اسم املنشأة / 

  ..............................................................  / النشاط االقتصادي     ح�ومي / عام / خاص  :نوع القطاع 

 ... ..........................................................................  /عدد العامل�ن    .............. ......................................................................... : املدير املسئول 
 

 عدد أيام االنقطاع عن العمل  عدد ا�حاالت العمل وا�حاالت املرضيةبيانات بإصابات  م
 النتيجة 

 �جز شفاء تحت العالج

      إصابات العمل العادية  1

      ا�حوادث ا�جسيمة  2

      وفاة  3

      إصابات ��جز  4

      إصابات بدون ��جز  5

      حر�ق  6

      انفجار وا��يار  7

      املواد والنفايات ا�خطرة 8

      األمراض املهنية 9

      األمراض املزمنة  10

      األمراض العادية  11

 قائمة ا�خسائر املادية املبدئية ل�حرائق واالنفجارات واال��يارات فقط بالل��ة .
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 فيما ي�� عرض بنموذج ل�جل الفحوص الطبية الدور�ة بأحد املنشآت االقتصادية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ..................إ��   ..................من عن الف��ة     �جل الفحوص الطبية الدور�ة للمنشأة

 
 

 ... ............................................................  ال��يد االلك��و�ي/ ... .............. ................................/   رقم التليفون  ... .............. ................................اسم املنشأة / 

  .............................. ........................  / النشاط االقتصادي  ح�ومي / عام / خاص  :نوع القطاع  ... .............. ............................. ............. /   العنوان

 ... ............................. .................................... ...   أقسام العمل/ ............. ................................  /عدد العامل�ن   .............. ...............................   /املدير املسئول 

 

 مصفوفة بيانات ونتائج الفحوص الطبية للعامل�ن باملنشأة 

 االسم م
الرقم 

 التأمي�ي

السن 

 بالسنوات
 املهنة

مدة العمل  

 بالسنوات

التعرض أو  

التعرضات  

 املهنية

 الفحوص الطبية ال�ي تم تنفيذها

توصيات تخص مستوى اللياقة أو 

إم�انية االستمرار تحت نفس الظروف 

 أو �عد �عديلها أو �غي�� العمل 

 مالحظات 

ي)
ي�

ين
�ل

(إ
ي 

�ر
سر

 

ي  �
خ�

م
  ��

عا
ش

في  
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و
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 3امل�حق 

 )19-(مثال:كوفيد العملم�ان ��  انتشار الف��وساتمن  الوقايةقائمة تحقق من إجراءات 

 1 لتجنب   نظام املناو�ات   أدخل  غ�� ممكن،  �عد  عن  �ان العمل   إذا  8 والتنظيم  والتخطيط . السياسات  

افق ��  العامل�ن من كب��ة حشد أعداد    املر

 هل تق��ح إجراًء؟ 
بيان1  ال��ام  وضع  عن  ومسؤوليا��ا  و�شره  ا�حد  اإلدارة    من   �� 

  بالتشاور  العمل م�ان �� وانتقالھ 19-كوفيد لف��وس خطرالتعرض

 هل تق��ح إجراًء؟ .العمال ممث�� مع

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 م�ان  ��  -19كوفيد  من  للوقاية  واستجابة  تأهب  خطة  وضع  2

أ جميع0العمل،ع��  ا�خطة  ترا��  واملهام  ن  العمل   ال�ي   مناطق 

 . للتعرض ا�حتملة واملصادر   العمال، ينجزها

 هل تق��ح إجراًء؟ 

حالة  يجب  ملا  خطة  وضع  9 وجود  عند    مشتبھ   أو   مؤكدة   فعلھ، 

من    أمور   عدة  العمل، وتتضمن ا�خطة  م�ان  ��  19-بإصاب��ا بكوفيد

اإلبالغ  التوج��ية  املبادئ  مع  يتما�ىى   بما  والتطه��   والرصد   بي��ا: 

 هل تق��ح إجراًء؟ .الوطنية

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 ا�حلية   العامة  ال�حة  سلطة  أو   املهنية  ال�حة  خدمات  استشارة  3

 هل تق��ح إجراًء؟ .بانتظام اآلخر�ن الشر�اء أو 

10   
ً
 إجازة  ع��  إم�انية ا�حصول   تمديد  الوطنية،  املعاي��   مع  تماشيا

  والدية،   /رعاية  و�جازة  مرضية،  و�عانات  األجر،  مدفوعة  مرضية

 هل تق��ح إجراًء؟ .العمال بذلك جميع و�بالغ

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

  معلومات  لتوف��   العمل موجھ للعمال،  خاص بم�ان  نظام  إ�شاء  4

 مع  ، 19-كوفيد  من  النا�ىئ   الوضع  باستمرار حول   ومحدثة  موثوقة

  أو   الوطنية  ال�حية  السلطات  عن  الصادرة  املعلومات  إ��  اإلشارة

 هل تق��ح إجراًء؟ .ا�حلية

آلية  11 من   الوقاية  وخطط  الس��اتيجيات  وتقييم  رصد  إقرار 

 . 19-كوفيد

 هل تق��ح إجراًء؟ 

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

  �ل  و�غطي  العمليات،  جميع  مخاطر   خر�طة �شرح بالتفصيل  رسم  5

 هل تق��ح إجراًء؟  .الوظائف
 2واإلبالغ ع��ا  و�دار��ا  ا�خاطر  . تقييم 

  والعمالء   واملقاول�ن  العمال  ب�ن  ا�خالطة  إم�انية  خطر   تقييم12

  التداب��   وتنفيذ  العمل،  بيئة  و�م�انية تلوث  العمل،  م�ان  ��  والزوار 

 هل تق��ح إجراًء؟ ).3 القسم انظر (

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

الطوارئ ا�خاصة    ا�خطة  ��  وال�حة  السالمة  دمج  6  بحاالت 

املتطلبات  العمل،  واستمرار�ة االعتبار   ��  املتعلقة  األخرى   آخذة 

بوجود قوة عاملة أقل   العمليات   �شمل م�ان إنجاز   بالعمل، بحيث

 
ً
 هل تق��ح إجراًء؟  .عددا

للوقاية    املعتمدة  التداب��   ع��  وممثل��م  والعمال،  اإلدارة،  تدر�ب13

كوفيد  التعرض  خطر   من   حالة   ��  التصرف  وكيفية  ،19-لف��وس 

 هل تق��ح إجراًء؟  .اإلصابة

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

لتقليل  للعمال  �عد  عن  العمل  �عز�ز   7 ا�حساسة  غ��  اقع  املو  �� 

 هل تق��ح إجراًء؟  .عملك م�ان �� 19-كوفيد انتشار 

إبالغ العمال بأن �ل م��م لديھ ا�حق �� أن يبعد عن خطر وشيك   14

واإلجراءات   الوط�ي  للقانون   
ً
وفقا ال�حة،  أو  ا�حياة  ع��  وخط�� 

 املنصوص عل��ا، و�بالغ املشرف املباشر با�حالة ع�� الفور. 

 هل تق��ح إجراًء؟ 

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

  وعمال   الشاحنات،  البضائع، وسائقي  توصيل  عمال  مساعدة  15 

تقليل  اآلخر�ن  النقل   وضمان   العمالء،  مع  املباشر   التماس   ع�� 

  توف��   مع األخذ �� االعتبار .  ال�خصية  للقواعد ال�حية  ممارس��م

  الوصول   �سهل    كثـ��ة  بأمـاكن  والـزوار   والعمـالء،  املوظفـ�ن،  تزو�ــد  21

من  إل��ا؛   األيدي   وتطه��   واملاء،  بالصابون   أيد��م  غسل  ليتمكنوا 

 .اليدين غسل ثقافة  �عز�ز  إضافة إ�� باملطهرات،

 هل تق��ح إجراًء؟ 
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 مباشر   اتصال   ع��  العمال   �ان  �� حال  ال�خصية   الوقاية  معدات

 .العمالء مع

 هل تق��ح إجراًء؟  

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

  اإلصابة   مخاطر   وتقييم.  ضرورً�ا  يكن  إن لم   السفر   تجنب  يجب  16

التخطيط  19-بكوفيد   العملمن    للسفر   عند    ف��ات   ل�افة(  أجل 

 هل تق��ح إجراًء؟ 17) الوظيفية واملهام السفر 

اليدين  22 تطه��  مستوزعات    م�ان   حول   ظاهرة  أماكن  ��  وضع 

 .�عبئ��ا بانتظام إعادة من والتأكد. العمل

 هل تق��ح إجراًء؟

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

ب�افة    العمال،  وممث��  العمال  مع  املنتظم  التواصل  ع��  حافظ17

ا، فع��  ذلك و�ن لم يكن  الوسائل بما ف��ا اإلن��نت،
ً
 .الهاتف ممكن

 هل تق��ح إجراًء؟ 

  ومقابض  العمل، ومنصات للم�اتب، املنتظم امل�ح ثقافة �عز�ز  23

باملطهرات،    املفاتيح،  ولوحات  والهواتف،  األبواب، العمل  وأدوات 

  يجب   .االس��احة   غرف  ذلك  ��  بما   بانتظام؛  املش��كة  املناطق  وتطه�� 

   يتم  ال�ي  األسطح  تنظيف 
ً
مرارا   ع��  واعتماًدا   .متكرر   �ش�ل   ملسها 

التفك��   س��العمليات،  عمال  ��   يمكن    التنظيف   �خدمات   �شغيل 

 هل تق��ح إجراًء؟ .والتطه��

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 ناشئة،  واجتماعية  نفسية  أية مخاطر   إدارة  ع��  العمال  مساعدة  18

أش�ال خالل  من  و�عز�ز    العمل،  ترتيبات  من  جديدة  ومساعد��م 

الغذائي،    النظام  ذلك  ��  عل��ا؛ بما  وا�حفاظ  ال�حية  ا�حياة  أنماط

  مع  االجتما��  والتواصل  الر�اضة  وممارسة  والنوم  وأوقات الراحة

 إجراًء؟هل تق��ح  .والعائلة األصدقاء

  ذات  ومناطق العمليات  وتزو�د الغرف  الساحبة،  ال��و�ة  تحس�ن    24

 . الهواء النظيف من للف��وس باملز�د العالية التعرض مخاطر 

 هل تق��ح إجراًء؟ 

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 3 ال�حية  �عز�ز   25 . تداب�� الوقاية والتخفيف من انتشار الف��وس   العمل   م�ان  ��  ا�جيدة  التنفسية  القواعد 

  عند  بمنديل  أو   باملرفق املث�ي   واألنف  الفم  �غطية  مثل:   واإلبالغ ع��ا،

  .العطس أو  السعال

 هل تق��ح إجراًء؟

األ�خاص  ب�ن    ا�جسدي  بالتباعد  �سمح  بطر�قة  العمل  تنظيم  19

 الذي  النحو   ع��  أ�عد  ملسافة  أو ) أقدام  6(  م��ين  عن  تقل  ال   ملسافة

 هل تق��ح إجراًء؟ .الصلة ذات ا�ختصة السلطة تحدده

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

  للم�املات    األفضليــة  إعطــاء  مع  لوجھ،  وجًها   االجتماعات  تجنب  20

تطلب    إذا  .االف��اضية  االجتماعات  أو   اإللك��و�ي  ال��يد  أو   الهاتفية

 �سمح بالتباعد ا�جسدي. االجتماعات، تنظيم األمر 
ً
 أعد م�انا

 هل تق��ح إجراًء؟ 

التأكد من التباعد االجتما�� �� م�ان العمل، والبقاء خارج إطار    26

 قدر اإلم�ان.  18التجمعات

 هل تق��ح إجراًء؟ 

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 
 

اقع العمل،   ��  املناديل الورقية  أو توف�� الكمامات املناسبة    27    مو

 سلل املهمالت  جانب  إ��  السعال،  أو   األنف  للذين �عانون من سيالن

  �حية. بطر�قة م��ا للتخلص ذات الغطاء

 هل تق��ح إجراًء؟ 

  ال�حة   قسم  أو   ال�حية  الرعاية  بمقدم  ن�ح العمال باالتصال  29

  تتضمن   خط��ة  �حية  حالة  لد��م   يكون   عندما  ا�ح��،  العامة

إلعطا��م  ��  صعو�ة األخ��   عن  تفاصيل  التنفس؛   سفرهم 

 هل تق��ح إجراًء؟ .وأعراضهم

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 

 
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice للمز�د من املعلومات: 17

 . ال�افي��يات مثل و�تجمعون، الناس ف��ا يلتقي ال�ي األماكن 18
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 4 ترتيبات خاصة با�حاالت املؤكدة واملشتبھ بإصاب��ا .

 19 -بكوفيد

  19-كوفيد    أعراض  تظهر لديھ  �خص  أي  لعزل   اتخاذ التداب��   30

  وال��تيب   .مناسبة  �حية  منشأة  إ��  نقلھ  بانتظار   العمل،  موقع  ��

اقبة  العمل،   موقع  لتطه��  ممن هم    لأل�خاص   ال�حية  وتطبيق املر

 .معھوثيق  اتصال ع��

 هل تق��ح إجراًء؟ 

28   
ً
  الذين   عمالك  ��جيع  ا�حلية،  السلطات  توج��ات   مع  تماشيا

بإصاب��م بكوفيد  من   �عانون    إ��   القدوم  عدم  19  - أعراض �شتبھ 

 هل تق��ح إجراًء؟  .ا�حلية السلطات إرشادات واتباع العمل، م�ان

 أولو�ة ال �عم  أولو�ة ال �عم 
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 املراجع 
 

وما �عدها دليل عم��. الطبعة العر�ية املعهد العر�ي  19 -. العمل عن ُ�ْعد خالل جائحة �وفيد2020منظمة العمل الدولية.  −

 . 2020لل�حة والسالمة املهنية، دمشق. 

دليل تدر��ي. متاح   -. تفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنيت�ن �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل2020منظمة العمل العر�ية.  −

  https://alolabor.org/19682ع�� املوقع: 

. الدليل الف�ي لتدر�ب مفت��ي السالمة وال�حة املهنيت�ن  2017منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة وال�جرة (مصر).  −

املستوى التخص��ي . الطبعة األو�� باللغة العر�ية، مكتب ُمنظمة العمل الدولية بالقاهرة/ مشروع �عز�ز    –دليل املتدرب  –

سية �� الصناعات التصدير�ة املصر�ة، القاهرة. 
ُ
  -الزمالك، القاهرةش د. طھ حس�ن،  9حقوق الُعمال والقدرة التناف

 جمهور�ة مصر العر�ية.

. دليل املبادئ االساسية للسالمة وال�حة اِملهنية �� بيئة العمل. الطبعة األو�� باللغة العر�ية،  2016منظمة العمل الدولية.  −

 جمهور�ة مصر العر�ية. - ش د. طھ حس�ن، الزمالك، القاهرة 9مكتب ُمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، 

 www.fahr.gov.aeمارات العر�ية املتحدة. الدليل االس��شادي لل�حة والسالمة املهنية �� ا�ح�ومة االتحادية: دولة اإل  −

دّرِب -. دليل معاي�� العمل الوطنية  2017منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة وال�جرة (مصر).  −
ُ
املستَوى    -دليل امل

األسا��ّي. الطبعة األو�� باللغة العر�ية، مكتب ُمنظمة العمل الدولية بالقاهرة/ مشروع �عز�ز حقوق الُعمال والقدرة  

سية �� الصناعات التصدير�ة املصر�ة، القاهرة. 
ُ
 جمهور�ة مصر العر�ية.  - ش د. طھ حس�ن، الزمالك، القاهرة 9التناف

− ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001. Geneva, 

International Labour Office, 2001. 

− ILO – International Labour Standards. Access to full texts of ILO Conventions and Recommendations and 

related databases: http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm 

− ISO 45001:2018, Occupational health and safety management systems. 

− ILO. 2020. An employers' guide on working from home in response to the outbreak of COVID-19 Geneva: 

International Labour Office, 2020. 

− ILO – Improvement of national reporting, data collection and analysis of occupational accidents and diseases. 

− Health and Safety Authority. 2020. Guidance on Working from Home for Employers and Employees. The 

Metropolitan Building James Joyce Street, Dublin 1, October 2020: www.hsa.ie 

− Working from home - workplace health and safety (whs) checklist (May, 2021). Available at: 

https://www.comcare.gov.au/office-safety-tool/spaces/work-areas/working-from-home 

https://alolabor.org/19682/
http://www.fahr.gov.ae/
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm
http://www.hsa.ie/
https://www.comcare.gov.au/office-safety-tool/spaces/work-areas/working-from-home

	تقديم
	شكر وتقدير
	خلفية
	لمن هذا الدليل؟
	أهداف الدليل
	المحور الأول: شروط العمل اللائق  في الأنماط الجديدة للعمل
	1.1 مبادىء عامة
	2.1 وظائف جهاز  تفتيش العمل من خلال اتفاقيات العمل العربية
	3.1 الأنماط  الجديدة للعمل
	4.1 الصعوبات والتحديات في الأنماط الجديدة للعمل

	المحور الثاني: مسؤوليات أصحاب العمل في الاتفاقيات العربية والدولية
	1.2 التزامات أصحاب العمل
	2.2 تدريب العاملين في إطار الأنماط الجديدة للعمل

	المحور الثالث: التفتيش الذاتي في بيئة العمل ذات الأنماط الجديدة
	1.3 إدارة المخاطر المهنية في بيئة العمل ذات الأنماط الجديدة

	المحور الرابع: التسجيل والإبلاغ عن حوادث العمل والأمراض المهنية وإعداد التقارير
	1.4 لماذا نسعى وراء المعلومات عن إصابات العمل؟
	2.4 المبادئ الأساسية للإبلاغ وجمع البيانات وتحليلها
	3.4 الإبلاغ عن حادث العمل
	4.4 الإبلاغ عن المرض المهني
	5.4 الإبلاغ الفوري عن حوادث العمل
	6.4 أمثلة واقعية عن الأخطار المهنية الناجمة عن أنماط العمل الجديدة

	المحور الخامس: التواصل والحوار  في إطار الأنماط الجديدة للعمل
	1.5 أساليب التواصل مع المفتشين
	2.5 الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
	3.5 تجارب دولية وعربية

	قائمة المصطلحات
	الملاحق
	المراجع

