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  تقديم

ــات الرقميــة خالل جــائحــة كورونــا   ــ ـــــ ــــــــتخــدام املنصــــ حيــث اضـــــــــــــطرت العــديــد من  ازداد االعتمــاد ع�� التكنولوجيــا واســــ

  االح��از�ةاملنشآت أن ت�جأ إ�� ترتيبات عمل بديلة أتاح��ا تكنولوجيا املعلومات ووسائل التواصل الرق�ي، فسرعت اإلجراءات 

ــة العمل عن ُ�عد، لضـــــمان اســـــتمرار�ة �عض   ،من اســـــتخدام أنماط العمل ا�جديدة 2020مع بداية  ال�ـــــحية املتخذة  وخاصـــ

 لطبيعة الوظائف قطاعات األعمال تبع
ً
   –ال سـيما قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت وا�خدمات -ا

ً
وال�ي شـهدت نموا

 
ً
  .أثناء ا�جائحة، �� ح�ن �انت قطاعات أخرى ت�افح من أجل البقاء وازدهارا

وفرت املنصـــــات الرقمية مجموعة من ا�خدمات واملنتجات، من خالل ر�ط الشـــــر�ات والعمالء بالعامل�ن، وانتشـــــرت    وقد

وغ��ها من أنماط العمل    ســـــتقلعقود العمل بدون ســـــاعات عمل محددة، وازداد العمل املتعاقد عليھ من الباطن، والعمل امل

صــــــــــعو�ة الوصــــــــــول إ�� ا�حماية االجتماعية، ورغم أن هذه مع ن الوظيفي املســــــــــتجدة، وال�ي يتمتع ف��ا العمال بالقليل من األم

األنمـاط ا�جـديـدة من العمـل تتســـــــــــــم بـاملرونـة �� م�ـان وزمـان العمـل، إال أ��ـا تنقـل ا�خـاطر واملســـــــــــــؤوليـات �عيـًدا عن أ�ـــــــــــــحـاب  

فأصـــبحت هذه الفئات غ�� آمنة   العمل إ�� العمال. وقد أدت هذه املرونة إ�� ز�ادة التفاوت �� األجور وشـــروط وظروف العمل،

 
ً
ممن لد��م مهارات تكنولوجية ويعملون �� وظائف أتيحت ع�� املنصـات الرقمية من خالل عقود الشـباب وخاصـة   ،اقتصـاديا

وهشــــــــة، �� إطار شــــــــروط اتفاقية خدمة من طرف واحد. وهذا �ســــــــتد�� التحرك الســــــــريع لتنظيم عالقات   قياســــــــية عمل غ�� 

ا�جـديـدة ل�حـد من آثـارهـا الســـــــــــــلبيـة ع�� وظـائف املســـــــــــــتقبـل، وتطو�ر آليـات تفتيش العمـل وال�ـــــــــــــحـة  العمـل �� هـذه األنمـاط  

 والسالمة املهنية، وتفعيل دور الشر�اء االجتماعي�ن �� �عز�ز االمتثال ملعاي�� العمل العر�ية والدولية.

 من ســـــــــــــ�� منظمـة العمـل العر�يـة إ�� دعم أطراف اإلنتـاج الثالثـة �� الـدو 
ً
ل العر�يـة لتعز�ز مبـادئ العمـل الالئق،  و�نطالقـا

من خالل حــث ا�ح�ومــات ع�� تطو�ر وتحــديــث   �� إطــار األنمــاط ا�جــديــدة للعمــل،وتوف�� فرص عمــل منتجــة ومســـــــــــــتــدامــة،  

تحســـــ�ن االمتثال للقوان�ن  لالشـــــر�اء االجتماعي�ن  تحف��القوان�ن والتشـــــريعات الوطنية بما يتواءم مع متغ��ات عالم العمل، و 

ــــحة "يعات الوطنية، أعدت املنظمة هذا الدليل التوجي�ي للعمال والتشــــــــر  ــــريعات العمل وال�ــــ ان�ن و�شــــ �عز�ز االمتثال لقو

ــــــــالمـة املهنيـة �� إطـار األنمـاط ا�جـديـدة للعمـل"  ��ـدف التعر�ف بحقوقهم وتطو�ر قـدرا��م وتثقيفهم وتوج��هم لإلملـام  والســــ

 اإلنتاج واالمتثال للوائح و�شريعات العمل الوطنية، ومعاي�� العمل العر�ية.بمسؤوليا��م �� �عز�ز التوافق مع طر�� 

العر�يــــــة   وأتقــــــدم لألخوة الــــــدول   �� الــــــدليــــــل التوجي�ي�  العمــــــال  العر�يــــــة ذات  ،  �ــــــذا  ا�خ��ات  ب�ن  ثمرة جهود مشـــــــــــــ��كــــــة 

أثرت مالحظــا��ــا مضـــــــــــــمون  ال�ي    االتحــادات العمــاليــة �� الــدول العر�يــة فر�ق عمــل منظمــة العمــل العر�يــة، و االختصـــــــــــــــاص، و 

العمل وال�ـحة والسـالمة  ، و�لنا أمل أن يل�ي احتياجاتكم و�تسـق مع تطلعاتكم �� تحقيق االمتثال األفضـل لتشـريعات الدليل

 .املهنية 

 

 وهللا و�� التوفيق.. 

 

 فايز ع�� املط��ي 

 املدير العام
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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  

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

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

 .أيديكم
 

 قائمة بأسماء السيدات والسادة املساهم�ن �� إعداد ومراجعة الدليل:

 األردنية الهاشمية. املؤسسة العامة عمان، اململكة    -   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   –امل�ي والبيئي ب�لية طب القصر العي�ي  أستاذ الطب  - 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  •

 دير العام خب��ة بديوان امل - منجية هاد��  /األستاذة •

 

 التصميم والتنسيق

 ديوان املدير العام -  مع�� عزت /املهندس  •
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 خلفية 

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

ً
�عت�� العدالة االجتماعية هدفا

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

املهنية وآمالهم   �� حيا��م  األفراد  عات 
ّ
العر�ية، فهو يجّسد تطل العمل  أحد األهداف األساسية ملنظمة  العر�ية  الدول   �� الالئق 

ال�خ�ىي والعدالة واملسا العائ�� والتطور  الفرص واملداخيل وا�حقوق واالستقرار  قة ع�� 
ّ
إ�� املعل باإلضافة  ب�ن ا�جنس�ن،  واة 

الوسيلة  املبذولة للقضاء ع�� الفقر بل هو  ا�جهود  الالئق �� صميم  رغب��م �� إيصال صو��م واالع��اف بدورهم. ويعت�� العمل 

ب  توصيات، نظمت بموج��ا �افة ا�جوان   9إتفاقية و  19فقد أصدرت منظمة العمل العر�ية    .لتحقيق التنمية املستدامة واملنصفة

العمل لتضمن حقوق العمال وتنظم العالقة ب�ن العمال وأ�حاب األعمال وتحدد حقوق و�ل��امات �ل طرف.  بتشريعات  املتعلقة  

ال��وض بتشريعات العمل وتطو�رها وتحقيق التماثل بي��ا. ومن خالل تفتيش العمل وال�حة   إ��  العر�ية  و��دف معاي�� العمل 

بيق السليم لهذه التشريعات وملعاي�� العمل املصادق عل��ا. من الدول األعضاء و�س�� املنظمة  والسالمة املهنية، يتم ضمان التط

إ�� ضمان امتثال أطراف اإلنتاج الثالث ألح�ام اتفاقيات وتوصيات العمل العر�ية، من خالل دعم ا�ح�ومات وأ�حاب العمل  

 وتمك�ن العمال من ا�حفاظ ع�� حقوقهم. 

شهد   األخ��ة  العقود  غ��  و��  عمل  وعالقات  واملهام،  الوظائف  لتأدية  جديدة  أنماط  واكب��ا  متسارعة  �غ��ات  العمل  عالم 

منظمة أو مستقرة، يواجھ تحديا��ا "جيل األلفية الثانية ". فبينما أتيح �جيل ما �عد ا�حرب العاملية الثانية، وجيل ما �عد التحرر  

 الئًقا، مثل العقود املفتوحة وغ�� محددة  من االستعمار، فرص ا�حصول ع�� وظائف قياسية (تقلي
ً

ا وعمال
ً
دية) تمنحهم حقوق

املدة واألجور املستقرة، واإلجازات مدفوعة األجر، وا�حماية االجتماعية، وا�حق �� التنظيم واملفاوضة ا�جماعية؛ إال أن شباب 

كسب العيش �� بيئة عمل تختلف تماًما عن    يواجھ تحديات أك�� بكث�� من ا�جيل السابق، و�حاول   -ع�� مستوى العالم    -اليوم

تلك ال�ي  عاصرها آباؤهم وأجدادهم. فمن ناحية، تواجههم تحديات البطالة، أو العمل �� قطاعات هشة و غ�� منظمة، لساعات  

غ�� مت�افئة  طو�لة، �� بيئة عمل غ�� آمنة، قد يتعرضون ف��ا �خاطر ال�حة والسالمة املهنية، إضافة إ�� العمل بمعدالت أجور 

الرجال بنسبة تقارب    العامالت، تقل عن أجور  النساء  %، ناهيك عن أن العديد من   20مع مستوى اإلنتاجية. وال تزال أجور 

 �� مستو�ات ا�عدام املساواة 
ً
  .1ا�جتمعات �عا�ي ارتفاعا

ا"؛ حيث �عملون   ومن ناحية أخرى، تواجھ الشباب عالقات عمل غ�� قياسية  وغ�� منظمة بحيث ال تضمن لهم "أماًنا اجتماعي�

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

جائحة �ورونا ال�ي �ان لها بالغ األثر ع�� أسواق العمل وظروف وشروط وأح�ام عقود   أسرع وأك�� فاعلية ومرونة وخاصة �عد

العمل. لهذا �ان البد من دعم إدارات التفتيش وتطو�ر أنظمة تفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنية وآليا��ا؛ �حماية املبادئ  

 المتثال لھ. وضمان مراقبة تنفيذ أح�ام القانون واواملعاي�� األساسية للعمل، 

ويعد تحديث القوان�ن والتشريعات �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل ا�خطوة األو�� �� ضمان حقوق العمال ومكتسبا��م،   

 و�نب�� تحو�لها إ�� واقع، األمر الذي يتطلب بذل ا�جهود ا�حثيثة من قبل ا�ح�ومات ومنظمات أ�حاب العمل والعمال وممثل��م.

 

 
   2019منظمة العمل الدولية، من أجل مستقبل أك�� اشراقا  1
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  الدليل؟ هذا ملن

ا�جدد إ�� سوق العمل    للوافدين  يمكن  ومنظما��م، كماوممثل��م    العمل ا�جديدة  إطار أنماط��    العامل�ن��  إموجھ    الدليل  هذا

 الدليل.غ�� املنظم االستفادة من موضوعات   بالقطاع وكذلك العامل�ن 
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 الدليل  أهداف

 

 سيمكن هذا الدليل العمال من: 

 �� إطار اتفاقيات العمل العر�ية والدولية   �موواجبا� هم التعرف ع�� حقوق •

 العمل ا�جديدة أنماط �� التنظيم والتمثيل النقا�ي �� إطار   إدراك حقهم •

الوطنية معرفة   • والتشريعات  للقوان�ن  واالمتثال  الالئق  العمل  شروط  �عز�ز   �� العمالية  النقابات  املتعلقة    دور 

 �ن. بتفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنيت 

 التعرف ع�� أساليب الرقابة واإلشراف الذا�ي  •

 تطو�ر أساليب اإلبالغ عن حوادث العمل واألمراض املهنية املشاركة ��  •

 تطو�ر أساليب تقديم الش�اوى  املساهمة ��  •

 .ا�جديدة للعمل  نماطاالستفادة من مختلف ا�خ��ات واملمارسات ا�جيدة �� الدول العر�ية �� إطار األ  •

 �شريعات العمل �� ضوء التطورات ا�جديدة �� عالقات العمل واستدامة بيئة العمل وشروطة. تحديث  •
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 �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل  واجبات العمال 1.1

 ثلة �� واملتم غ�� مباشر فحسب�ش�ل ال تقتصر واجبات العمال ع�� االل��امات ال�ي حددها املشّرِع مباشرة أو 

المسلَّمة    المتعلقات العامل بأداء العمل والمحافظة على  لتزام  إو   . م العامل بالتعاون مع مفتش العمل و�سهيل قيامھ بمهامھ،ال�� إ

یفرضھا مبدأ حسن النیة، بحیث ال یضر بالمنشأة أو یفشي    يااللتزامات الت   بل تشمل كذلك ،إلیھ، وااللتزام بأوامر صاحب العمل
 أسرار العمل أو یتیح المنافسة غیر العادلة لھا. 

 مانة، وأن ينجزها �� الوقت ا�حدد لها. أن يؤدي بنفسھ الواجبات املنوطة بھ بدقة وأ •

 أن ينفذ أوامر و�عليمات صاحب العمل �� نطاق عملھ، بما ال يخالف العقد أو القانون وال �عرضھ هو أو غ��ه ل�خطر.  •

 أن يرا�� النظم ا�حددة للمحافظة ع�� سالمة املنشأة وأم��ا و�ل��م بتعليمات السالمة وال�حة املهنيت�ن.  •

 املناسبة.  واملعدات األدوات استخدام ��ا؛ واالل��ام السالمة و�جراءات ائحلو  جميع قراءة •

 . جيدة حالة وابقا��ا ��  أدوات العمل ع�� ا�حافظة •

  السالمة  زاءإ  سلوكال تطو�ر •
ً
 األمراض أو صاباتما قد �عرضھ لإل ب �خاطرة  االقتصادية ااملنشأة    �� فرد ألي يجوز  ال  :أوال

 املمتل�ات.  إتالف أو   الوفاة أو

 وفرة لهم. توامل املطلو�ة ال�خصية ايةوقالمعدات   استخدام •

 العمل.  معدات �� العيوب عن  اإلبالغ •

 ع��ا.  السالمة  مسؤول أو العمال  ممثل  أو املشرف و�بالغ اآلمنة  غ�� للظروف االنتباه  •

 .األمراض أو املهنية اإلصابات أو  الوشيكة ا�حوادث جميع عن  املباشر�ن املشرف�ن بالغإ •

 .للتحكم با�خاطر والسيطرة عل��ا تقديم االق��احات •

 ت�ن. املهني  وال�حة ا�حضور واملشاركة �� التدر�بات وال��امج ا�خاصة بالسالمة •
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 �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل  حقوق العمال 2.1
 

 ا�حق �� العمل �� التشريعات الدولية والعر�ية:  ) أ(

�ن األول هو العهود واملواثيق واالتفاقيات الصادرة عن ا�جمعية العامة  ي �� مصدر�ن رئيس العمال الدولية �حقوق تتحدد املصادر 

االتفاقيات   هو  والثا�ي  اإل�سان،  �حقوق  الدولية  الشرعة  ال�ي �ش�ل  املتحدة  الصادرة عن  والعر�ية  الدولية  والتوصيات  لألمم 

�شريعات نظمت بموج��ا    وقداي�� ومبادئ العمل ال�ي �ش�ل مصدرا هاما �حقوق العمل،  مع  تمثل   ،والعر�ية   العمل الدولية  �ي  منظم

وتحدد حقوق و�ل��امات �ل طرف، حيث نصت    عمل اللتضمن حقوق العمال وتنظم العالقة ب�ن العمال وأ�حاب  الوطنية  العمل  

) أن 1معدلة �� املادة (�شأن مستو�ات العمل   1976) لعام 6رقم (و  �شأن مستو�ات العمل 1966) لعام   1رقم (  االتفاقية العر�ية

، وع�� إقامة عملالتقوم ع�� أساس ا�حقوق والواجبات املتبادلة ب�ن العمال وأ�حاب   يال� األطراف املتعاقدة مل��مة باملستو�ات 

 لصا�ح العام للمجتمع. عالقات العمل ع�� أساس مت�افل، مع مراعاة االعتبارات االجتماعية واالقتصادية ومقتضيات العدالة وا

يحقق رعاية    العمل بما االتفاقية ع�� ضرورة أن ت�ون التنمية االجتماعية ضمن شروط وظروف    نفس  ) من 2أكدت املادة (كما  

و�جب اعتبار هذه املستو�ات بمثابة حد  �، العمال، ومعاون��م ع�� سد حاج��م، واملساهمة �� ال��وض بأحوالهم من جميع النوا� 

أ��ا تمثل ا�حدود الدنيا ال�ي ال يجب الن�ول ع��ا ومن ثم فإنھ يمكن للدول أن تنص �� �شريعا��ا وتحقق �� سياسا��ا  ىأد�ى، بمع�

 االتفاقية .   هذه  من شروط العمل وتضمن حقوق للعمال بما يز�د عن املقرر ��  �مستو�ات أع�

و�عرف العمل بأنھ حق �ل إ�سان ��   ، �سانإوا�ساقا مع املواثيق األممية ومعاي�� العمل الدولية ال�ي تؤكد ع�� أن العمل حق ل�ل  

أن تتاح لھ فرصة لكسب رزقھ من عمل يختاره أو يقبلھ بحر�ة وأن ت�ون شروط وظروف العمل تضمن حقوق العامل  وتحفظ  

   يالذا�حق �� العمل املنتج    ع�� العمل    لعر�ية أن ل�ل مواطن قادرأكدت اتفاقية العمل اكما  كرامتھ ، 
ّ

نھ من أن يكسب عيشھ  يمك

وأن يحيا حياة كر�مة، وع�� الدولة ��يئة فرص العمل، عن طر�ق توجيھ خطة التنمية نحو تحقيق ذلك الهدف، بحيث ت�ون ز�ادة 

 �� سن العمل. الذين هم العمل �جميع املواطن�ن    يكفل حق يالذاإلنتاج مق��نة دائما بز�ادة فرص العمل، بالقدر  

 وأشارت االتفاقي
ً
قانون العمل شمولھ �جميع فئات العمال، بقدر اإلم�ان، بحيث تنطبق نصوص   ��ضرورة أن يرا��  إ�� تان أيضا

فلھ القانون من حماية  جميع العمال من ا�خاطب�ن بأح�ام القانون وذلك �عميما إلفادة �ل عامل بما يك  ع��قانون العمل الوطنية  

 ورعاية. و�جب أن يتضمن قانون العمل، ع�� األخص، املوضوعات األساسية اآلتية:

الرعاية و اإلجازات،  و ساعات العمل،  و األجور،  و ،  يالفردعقد العمل  و ال�جرة للعمل،  و للعمال وتنظيم �شغيل العمال،    يامل� اإلعداد  

العمل،   النساء،  و غيل األحداث،  �شو ال�حية للعمال ووقاي��م من أخطار  التشاور والتعاون ب�ن  و الرعاية االجتماعية،  و �شغيل 

والعمال،   العمال،  و اإلدارة  أ�حاب  و نقابات  املش��كة،  و ،  عملالمنظمات  العمل  العمل،  و عقود  منازعات  التفتيش،  و �سو�ة 

 . 2محاكم العمل و 

 

 : ذات إطار  قانو�يعالقات عمل ا�حق ��  )ب(

محددة،   وظروف  لشروط   
ً
وفقا العمل  ع��  عامل  يتفق  عندما  العمل  عالقة  إشرافھ    معتنشأ  أو  إدارتھ  وتحت  عمل"  "صاحب 

األجور،   العمل:  �شروط  املتعلقة  ا�جوانب  �افة  العمل"  "عالقة  و�شمل  مع�ن.  أجر  مقابل  العمل،  و وتوج��ھ،  أوقات و ساعات 

 ال�حة والسالمة املهنيت�ن.  اش��اطاتو �يئة العمل، و ، ت التأميناو واالجتماعية، �حية ال الرعاية و ، تاإلجازاو الراحة، 

من خالل استخدام  تكنولوجيا  التقليدي  العمل ا�جديدة ال�ي تتم خارج موقع العمل   أنماط  العديد منوتتسم عالقات العمل ��  

أدوات و ا�جدول الزم�ي،  و ساعات العمل،  و مل،  و�اتفاق ب�ن صاحب العمل والعامل حول م�ان الع  ،االتصالوسائل  املعلومات و 

 
   العمل مستو�ات �شأن 1976 لسنة 6 رقم العر�ية االتفاقية 2
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والعمل  العمل املنجز، مثل: العمل من املن�ل، العمل عن �عد،  رسال  إل وال��تيبات ا�خاصة  شراف  اإل االتصال املستخدمة، وآليات  

يختارها، خالف م�ان عملھ العادي  املن�ل، أو �� أماكن أخرى    منمكن للعامل أن يؤد��ا  يو�� أعمال  من خالل املنصات الرقمية  

بدرجة  هذه األنماط  وتتم��    مقابل أجر، و�تم دفع األجور مقابل مهمة أو مشروع ملدة محدودة، ب�ن ا�جهة املشغلة  والعامل املستقل 

 . �� حال كفلت القوان�ن والتشريعات الوطنية حقوق العاملعالية من املرونة واالستقاللية، 

للمقتضيات االقتصادية والفنية للمؤسسة ع�� مالءمة شروط العمل مع حاجيا��ا املتغ��ة ال�ي تتطلب  و�ستجيب عالقات العمل 

نوعا من املرونة وا�حركية �� عالقا��ا مع العمال، كما �سمح لألفراد باختيار أوقات عملهم وتتيح درجة مرونة تتالءم مع ظروف  

   .العامل وأوضاعھ العائلية أو ا�خاصة

. كما يمكن أن ت�ون عالقة العمل جماعية عندما يتم  وتصاغ عالقة  
ً
العمل من خالل عقد العمل و�مكن أن ي�ون مكتو�ا أو شفهيا

التفاوض حول شروط وظروف العمل ب�ن صاحب عمل، وعمال ممثلون �� نقابة، و�نتج عن التفاوض وا�حوار االجتما�� "اتفاقية  

 املفاوضة ا�جماعية". 

 �لتا ا�حالت�ن، يجب أال تقل حقوق العامل، الواردة �عقد العمل أو اتفاقية املفاوضة ا�جماعية، عن ا�حقوق الواردة �� التشريع   و��

التدرج والتدر�ب   اتفاقيات املفاوضة ا�جماعية السار�ة. مع مراعاة أن هناك عقود ذات طبيعة خاصة، مثل: عقود  الوط�ي. أو 

 والتلمذة الصناعية. 

 

و�� كث�� من الدول، يتم تأط�� بنود عالقة العمل �� اتفاقيات مفاوضة جماعية، تأخذ �� االعتبار ظروف األ�شطة االقتصادية  

وال�حة   السالمة  االجتماعية،  ا�حماية  املساواة،  (األجور،  العمل  وظروف  شروط  تحس�ن   �� و�سهم  العمل،  ومناطق  ا�ختلفة 

ا�حصول ع�� شهادة    �للعامل عند ان��اء عالقة العمل، ا�حق �و ء عالقات عمل مستقرة، ومنتجة.  املهنيت�ن.. وغ��ها)، بما يضمن بنا 

مارسها، وال تتضمن هذه الشهادة   يلتحاقھ بالعمل، وتار�خ ان��اء خدمتھ، ونوع أو أنواع األعمال ال�إمن صاحب العمل تب�ن تار�خ  

 . 3غ�� صا�ح العامل  �بيانات � يأ

 

 :  أر�ان عقد العمل-1

 الرضا: يجب أن يتم العقد برضا الطرف�ن.  •

 ا�حل: يجب أن ي�ون االل��ام الواقع �� العقد مشروع.  •

 السبب: يجب أن ي�ون هناك سببا إلبرام العقد، مثل بذل ا�جهد مقابل ا�حصول ع�� األجر.  •

 

 
 مستو�ات العمل (معدلة) �شأن  7619لعام  6االتفاقية العر�ية رقم  3

 من الطرف�ن، و�� حالة عدم وجود عقد  يحق ل�ل عامل  
ً
ا�حصول ع�� ��خة من عقد عملھ موقعا

عمل مكتوب، ُين�ح العامل أن يطالب صاحب العمل بإبرام عقد مكتوب، علما بأن عالقة العمل 

خطر ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة �عالقات العمل (وزارة /إدارة  
ُ
ثبت ب�افة قواعد اإلثبات، و�جب أن ت

ُ
ت

من العقد أو اتفاقية العمل ا�جماعية. وأن يتمكن العامل من ا�حصول ع�� ��خة   العمل) بن�خة

 من عقده، واالطالع ع�� اتفاقيات العمل ا�جماعية ال�ي �سري عليھ. 

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_6.pdf
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 أطراف عقد العمل: -2

 العامل: وهو �خص طبي�� �عمل لدى الغ�� مقابل أجر 

 العمل: وهو �خص طبي��، أو اعتباري (شركة أو مؤسسة قطاع خاص أو قطاع عام أو ح�ومي، وط�ي أو أجن�ي)صاحب  

 

هذه ا�حقوق، وال يجوز    عنو�جوز للقوان�ن الوطنية أن تز�د    العامل،حقوق    تحدد معاي�� العمل الدولية والعر�ية ا�حد األد�ى من

 لها أن تقلل م��ا.  

 

 حقوق العمال �� األجر:   ) ج(

   �نب��و  4يقصد باألجر �ل ما يتقاضاه العامل مقابل عملھ 
ً
   لصاحب العمل منح العامل أجرا

ً
  5يتناسب مع جهده و�م�اناتھ.  عادال

 : ماي�� �� األنماط ا�جديدة للعمل لعامللحق �و 

 املساواة �� األجر:  .1

النوع  ينب�� تطبيق مبدأ املساواة �� األجر عن العمل ذي القيمة املتساو�ة ع�� جميع العامل�ن دون تمي�� ع�� أساس اللون أو  

تمنح املرأة العاملة األجر املماثل  و  موضوعية للوظائف ع�� أساس العمل الذي يتع�ن القيام بھ.وفقا ملعاي��  ،  الدين.. ا�خ  أو

 . ثل العملألجر الرجل وذلك عند تما

 دور�ة دفع األجور:  .2

دوري   • �ش�ل  وتدفع  قسائم)،  أو  إذنيھ  سندات  ش�ل   �� دفعها  (و�حظر  قانونا  الوطنية  بالعملة  النقدية  األجور  تدفع 

ومنتظم (مرت�ن خالل الشهر للعمال الذين تحسب أجورهم ع�� أساس العمل بالساعة أو اليوم أو األسبوع، ومرة واحدة  

 .العمال الذين تحدد أجورهم ع�� أساس العمل بالشهر)�� الشهر �� حالة  

 تدفع األجور للعمال مباشرة، �� أيام العمل و�� م�انھ أو �� م�ان قر�ب م��م.  •

 يجب أن ٌيلم العامل بتفصيل أجره وشروطھ عند بدء االستخدام و�� حالة حدوث أي �غي��.  •

أج •  �� التصرف   �� العامل  حر�ة  تقييد  العمل  أ�حاب  ع��  إال  يحظر  األجور  من  االستقطاع  يجوز  وال  ش�ل.  بأي  ره 

بالشروط واملدى الذي تقره التشريعات الوطنية واالتفاقات ا�جماعية أو قرارات التحكيم. وُ�بلغ العمال، بالطر�قة ال�ي  

 تراها السلطة ا�ختصة أ�سب، و�الشروط ال�ي يمكن ��ا إجراء هذه االستقطاعات ومداها. 

سلع للعمال أو توف�� خدمات �� منشأة ما، تحظر ممارسة أي قسر ع�� العمال املعني�ن إلجبارهم    عند إقامة أماكن لبيع  •

 ع�� التعامل مع مثل هذه السلع أو ا�خدمات. 

يحظر أيضا إجراء أي استقطاع من األجور كمدفوعات مباشرة أو غ�� مباشرة، يدفعها العامل لصاحب العمل أو ممثلھ   •

 ) من أجل ا�حصول ع�� عمل أو االحتفاظ بھ. توظيفهمى لعمال أو القائم�ن علىأو أي وسيط (مثل مقاو�� ا

 ًيلزم أ�حاب العمل، بإمساك �جالت تب�ن تفاصيل األجور واالستقطاعات وا�جزاءات ا�خصومة بالنسبة ل�ل عامل.  •

 
 تحديد وحماية األجور �شأن  3198لعام  51االتفاقية العر�ية رقم  4
 العمل  بيئة �شأن 1981 لعام 13 رقم العر�ية االتفاقية 5

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_15.pdf
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ح�ى األجور    ال يجوز ا�حجز ع�� األجور أو التنازل ع��ا إال بالطر�قة وا�حدود ال�ي تقررها القوان�ن أو •
ُ
اللوائح الوطنية. وت

 
ً
 �حياة العامل وأسرتھ.  من ا�حجز أو التنازل، بالقدر الذي �عت�� ضرور�ا

•  
ً
عن فقد أو ضرر يصيبان منتجات أو سلع أو تركيبات صاحب    ال يجوز السماح باستقطاع مبالغ من األجور، �عو�ضا

فقد أو الضرر. وت�ون املبالغ املستقطعة عادلة، وال يجوز  العامل املع�ي عن هذا ال  مسؤوليةالعمل، إال إذا ثبت بوضوح 

القيمة الفعلية للمفقودات أو الضرر. وقبل اتخاذ قرار بإجراء مثل هذا االستقطاع، تتاح فرصة معقولة    نع أن تز�د  

 للعامل لعرض دفاعھ وأسباب عدم عدالة إجراء هذا االستقطاع.

•  
ً
امل عمالها كدائن�ن ممتاز�ن سواء بالنسبة ملا لهم من أجور عن ا�خدمة ال�ي  ، �ععند إفالس منشأة ما أو تصفي��ا قضائيا

أدوها �� الف��ة السابقة ع�� اإلفالس أو التصفية القضائية، أو الف��ة ال�ي تحددها القوان�ن أو اللوائح الوطنية، أو فيما  

 يتعلق باألجور ح�ى مقدار مع�ن تحدده القوان�ن أو اللوائح الوطنية.
 

 العمل اإلضا��: ساعات أجور  .3

. و�� املمارسة  عل��ا قانونيا  واملنصوصالعادية    �ش�� ساعات العمل اإلضا�� إ�� جميع ساعات العمل ال�ي تتجاوز ساعات العمل

 أ  أع��العملية يختلف معيار تحديد ساعات العمل اإلضا�� تبًعا للظروف املؤسسية. و�مكن أن ت�ون، ع�� سبيل املثال،  
ً
من    جرا

وقت العمل التعاقدي أو وقت العمل املعتاد أو وقت العمل القانو�ي. وال يجوز أن يقل معدل أجر ساعة العمل اإلضا�� عن مرة  

 ل أجر ساعة العمل العادية.ور�ع، من معد 

 

 حقوق العمال �� اإلجازات  )د(

، ثم ل�حفاظ ع�� قدرات  
ً

رت اإلجازات �خدمة العمل أوال ّدِ
ُ
�ستحق العامل، أثناء خدمتھ �� أي عمل، عدة أنواع من اإلجازات، وقد ق

 الذهنية والنفسية، لذلك ال يجوز التنازل ع��ا.و العامل ال�حية 
 

 اإلجازة السنو�ة:  .1

ع�� –ا�خدمة لدى جهة عمل واحدة، و�� ثالثة أسابيع �ستحق العامل إجازة سنو�ة بأجر �امل عن �ل سنة يقض��ا ��  •

مدفوعة األجر. وال تدخل ف��ا أيام الراحة األسبوعية، وعطالت األعياد، واملناسبات الرسمية. أو ف��ات ال�جز عن  -األقل

أو ا�خطرة  األعمال   �� �عملون  الذين  للعمال  السنو�ة  اإلجازة  مدة  زاد 
ُ
وت إصابة.  أو  مرض  عن  الناجم  ة    العمل  املضرَّ

 بال�حة.

تتناسب مدة اإلجازة السنو�ة مدفوعة األجر مع مدة ا�خدمة لدى صاحب عمل واحد أو أك��، و���ك ل�ل بلد تحديد   •

اآللية املناسبة، ما إذا �ان يتع�ن ز�ادة مدة اإلجازة السنو�ة مدفوعة األجر، بز�ادة مدة ا�خدمة، أو التقدم �� السن، أو  

 سنة، أو لذوي اإلعاقة وغ��هم.  18م عن  لألحداث الذين يقل عمره

•  
ً
لوضع �ل بلد تقسيم اإلجازة السنو�ة املدفوعة األجر إ�� أجزاء، يتألف إحداها من أسبوع�ن متصل�ن ع��    يجوز وفقا

 األقل، ما لم ينص ع�� خالف ذلك.

إلجازة، ما لم تحددها لوائح أو  يحدد صاحب العمل، �عد التشاور مع العامل أو ممثلھ، الف��ة ال�ي يمكن القيام خاللها با •

د الف��ة ال�ي يمكن  ياتفاقات جماعية أو قرارات تحكيمية أو بأي طر�قة أخرى تتفق واملمارسة الوطنية، و�را�� �� تحد

 خاللها القيام باإلجازة، متطلبات العمل و�م�انات الراحة واالستجمام املتاحة للعامل. 

األد�ى لإلجازة السنو�ة مدفوعة األجر، عن طر�ق التعو�ض أو خالفھ، وحسبما    �عت�� أي اتفاق للتخ�� عن ا�حق �� ا�حد  •

 
ً
  يتفق مع الظروف الوطنية، باطال

ً
 . و�أن لم يكن أو محظورا
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 إجازة األمومة:  .2

للمرأة العاملة ا�حق �� ا�حصول ع�� إجازة بأجر �امل قبل و�عد الوضع، ملدة ال تقل عن عشرة أسابيع، ع�� أال تقل مدة   •

 .6إلجازة �عد الوضع عن ستة أسابيع، و�حظر �شغيلها قبل انقضاء املدة املذ�ورة هذه ا 

منح إجازة أمومة ال تقل عن (كما  •
ُ
 ) أسبوًعا. 14ت

• ) األمومة:  إجازة  بموجب  6�شمل  مرضية  إجازات   �� ا�حامل  املرأة  ينفي حق  ال  األقل؛ وهذا  الوالدة ع��  �عد  أسابيع   (

 ؛7ومة. وت�ون �ل اإلجازات بأجر (ال يقل عن ثل�ي الدخل الفع�� قبل ا�حمل)شهادات طبية بخالف إجازات األم
 

 إجازة األبوة: .3

�غية تحقيق املساواة   .1981ولية العائلية، ؤ )، اتفاقية العمال ذوي املس156االتفاقية (رقم الدولية اعتمدت منظمة العمل 

- وليات العائلية، فنصت ع�� أنھ ينب�� أن تتاح ألي من الوالدين  ؤ �� الفرص واملعاملة ب�ن العمال من ا�جنس�ن ذوي املس

مباشرة الوالدة  �عقب  ف��ة  االحتفاظ  -خالل  مع  العمل،  لفقد  التعرض  دون  والدية)  (إجازة  إجازة  ع��  ا�حصول  إم�انية 

 ذا العمل.با�حقوق الناجمة عن ه
 

 إلجازات العارضة: ا .4

يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب مفا��/طارئ، وُ�حتسب هذا االنقطاع إجازة عارضة بأجر �امل، تخصم من اإلجازة  

 السنو�ة املقررة للعامل.
 

 جازات األعياد: إ .5

 يحق للعامل إجازة بأجر �امل �� األعياد املقررة.
 

 اإلجازات املرضية:  .6

 للعامل، الذي يثبت مرضھ، ا�حصول ع�� إجازة مرضية بأجر، ع�� أن تحدد مدة هذه اإلجازة ا�جهة الطبية ا�ختصة. يحق 
 

   اإلجازة الدراسية:  .7

�� اإلجازة ال�ي تمنح للعامل ألغراض الدراسة ملدة محددة خالل ساعات العمل، وتدفع لھ خاللها مستحقات مالية �افية.   •

مدفوعة األجر بموجب القوان�ن أو اللوائح أو االتفاقات ا�جماعية أو القرارات التحكيمية أو أي  وتمنح اإلجازة الدراسية 

 طر�قة أخرى تتفق مع املمارسة الوطنية. 

توضع عند االقتضاء ترتيبات خاصة فيما يتعلق باإلجازة الدراسية مدفوعة األجر، عندما تجد فئات معينة من العمال   •

ولية العائلية،  ؤ أو العمال ذوي املساملوسمي�ن    مالالعالعمال املقيم�ن �� مناطق نائية أو  كعمال املنشآت الصغ��ة أو  

صعو�ة �� االستفادة من ال��تيبات العامة لإلجازة الدراسية وال �ع�ي ذلك استثناء عمال هذه املنشآت من االستفادة بمزايا  

 .8اإلجازات الدراسية مدفوعة األجر

 

 
 
 
 10املادة  �شأن املرأة العاملة 1976لعام  5االتفاقية العر�ية رقم  6
 �شأن حماية األمومة  2000لسنة  183التفاقية منظمة العمل الدولية رقم ا 7
 �شأن اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر  1979لعام  15االتفاقية العر�ية رقم  8

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_5.pdf
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_15.pdf
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 وف��ات الراحةساعات العمل   )ه(

من حق العامل قطع االتصال عند العمل عن �عد أو �� املنصات الرقمية عند ان��اء ساعات العمل ا�حددة أو املتفق عل��ا   •

العمل العامل وصاحب  العمل؛ وال  و   ،فيما ب�ن  العمال خاللھ تحت تصرف صاحب  العمل �� "الوقت الذي ي�ون  ساعات 

ال�ي ال   الراحة  العمل".  “تحت تصرف  ثناءها  أي�ون املستخدمون  تدخل ف��ا ف��ات  العمل  صاحب  تنظيم  و�نب�� لصاحب 

واإلجازات   اليومية  الراحة  بف��ات  والتقيد  اإلضافية،  العمل  لساعات  األق�ىى  ا�حد  وتحديد  اليومية،  العمل  ساعات 

 .9األسبوعية والسنو�ة

ال�ي تتناسب مع نتائج العمل ال�ي ير�د تحقيقها ع�� أن يل��م  و�حق ل�ل صاحب عمل أن ينظم ساعات العمل وف��ات الراحة 

 بالقواعد التالية: 

 

 قواعد تنظيم ساعات العمل وف��ات الراحة:  .1

ا أك�� من ( •  فعلي�
ً

) ساعة �� األسبوع، ال تدخل ف��ا الف��ات  48) ساعات �� اليوم، أو (8ال يجوز �شغيل العامل �شغيال

 .ا�خصصة لتناول الطعام والراحة

) ساعة �� األسبوع، ال  42) ساعات �� اليوم، أو (7ال يجوز أن تتجاوز ساعات العمل �� املنشآت الصناعية أك�� من ( •

 تدخل ف��ا الف��ات ا�خصصة لتناول الطعام والراحة. 

أك�� من ( • أو املرهقة  الشاقة  أو (6ال يجوز أن تتجاوز ساعات العمل �� األعمال  اليوم،  ��    ) ساعة36) ساعات �� 

 األسبوع، متضمنة الف��ات ا�خصصة لتناول الطعام والراحة. 

ا، بحيث ال   •  أو أك�� لتناول الطعام والراحة، ال تقل �� مجموعها عن ساعة يومي�
ٌ
يجب أن تتخلل ساعاِت العمل ف��ة

 �عمل العامل أك�� من خمس ساعات متصلة.

ف��ة ب�ن بداية ساعات العمل و��اي��ا أك�� من عشر  يجب تنظيم ساعات العمل وف��ات الراحة، بحيث ال تتجاوز ال •

 ساعات �� اليوم الواحد ألي سبب.

•  
ً
العادية عمال العمل  ال�ي تؤدى ز�ادة عن ساعات     �عت�� �ل الساعات 

ً
، وتحدد السلطة ا�ختصة �� �ل بلد  إضافيا

باستثناء   �� ف��ة محددة،  أداؤها  ال�ي يمكن  العمل اإلضا��  األق�ىى لساعات  القاهرة. و�� �ل  العدد  القوة  حاالت 

 ساعة �� السنة.  75ال يجوز أن تتخطى ساعات العمل اإلضا�� للعامل ل ااألحو 

حتسب من ساعات عملها الفعلية؛ وتحدد القوان�ن الوطنية املدة ال�ي   •
ُ
�ستحق املرأة املرضع ف��ات إرضاع يومية ت

وعددها و�جراءا��ا، و�عت�� ف��ات التوقف أو تخفيض ساعات  ُ�سمح ف��ا باإلرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية  

قا لذلك. 
ً
 العمل اليومية بمثابة ساعات عمل، وُ�دفع ع��ا أجر وف

 ساعات �� اليوم الواحد.  6عام) عن   18�� إ 15(من حداث األ ال يجوز أن تز�د ساعات عمل  •

 ساعات العمل املقررة. تخفض ساعات العمل اليومي لذوي اإلعاقة بمقدار ساعة عن   •

يجوز للسلطة ا�ختصة أن �سمح، بلوائح تضعها �عد التشاور مع منظمات أ�حاب العمل ومنظمات العمال املعنية،   •

 إ�� حد تقرره هذه اللوائح �� حالة:��ا   بتجاوز ساعات العمل املسموح

o   تجري أن  بد  ال  ال�ي  التكميلية  أو  التحض��ية  األعمال   �� العامل�ن  ا�حدود  األ�خاص  خارج  بالضرورة 

 الفرع.املوضوعة لعمل املنشأة أو 

 
 العمل  بيئة �شأن 1981 لعام 13 رقم العر�ية االتفاقية 9

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_13.pdf
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o   ف��ات طو�لة دون عمل ال ي�ون عل��م ف��ا أن يؤدوا  قضاء  املستخدم�ن �� مهن تتضمن بحكم طبيع��ا

 
ً
  �شاطا

ً
 وا ع���، أو بدنيا

ً
   انتباها

ً
 ، أو ال�ي يبقون ف��ا �� أماكن للرد ع�� الطلبات ا�حتملة فحسب. متواصال

o  �ن �� نقل أو �سليم أو �حن أو تفريغ البضائع.املستخدم 

•  
ً
  ال يجوز �شغيل األطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشر عاما

ً
�� أي منشأة صناعية سواء عامة أو خاصة أو �� أي   ليال

 من فروعها. 

 عن:  عالن اإل يتوجب ع�� صاحب العمل   •

o  العمل وان��ائھساعة بدء . 

o  و��اي��ا إذا �ان العمل يجري بنظام النو�ات (الورديات).وردية  / ساعة بدء �ل نو�ة 

o  .عرض نظام العمل الدوري إن �ان مطبقا، بما �� ذلك جدول عمل �ل �خص أو مجموعة من األ�خاص 

o .ف��ات الراحة الفعلية 

o   ب�ل ساعات العمل    -بالش�ل الذي تقرره السلطة ا�ختصة    - باإلمساك ��جل  صاحب العمل  كما يقوم

 �� املنشأة. ال�ي تؤدى اإلضافية 

 الراحة األسبوعية:  .2

، �عد ستة أيام   -مدفوعة األجر  -يجب أن يحصل العامل ع�� راحة أسبوعية   •
ً
ال تقل عن أر�ٍع وعشر�ن ساعة �املة

 املستحقة للعامل �� املناطق البعيدة.  أيام الراحةعمل متصلة ع�� األك��. و�جوز تجميع  

إذا �ان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات  ة  �ام تنظيم ساعات العمل والراحيجوز لصاحب العمل عدم التقّيد بأح •

 عمل غ�� عادية أو ظروف استثنائية، �عد ا�حصول ع�� موافقة مكتو�ة من ا�جهات ا�ختصة. 
 

 

 ح��م وسالم��م �� بيئة عمل آمنة و�حية �  ضمان�� العمال حق   ) و(

للعمل ضمانل مخصص  م�ان  أي   �� العمال  وسالمة  ل ،�حة  العملينب��  املهنية    صاحب  وال�حة  السالمة  اش��اطات  توف�� 

 وتحقيق ظروف إ�سانية للعمل اآلمن، عن طر�ق: 

 . ال�حية  األضرار  من وحمايتھ واآلالت،  العمل  أخطار من  العامل  حماية •

 . العمل  ووسائل بيئة لتحس�ن الالزمة  االش��اطات وضع •

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

 . استخدامها ع�� العمال وتدر�ب ال�خصية  الوقاية أدوات وتوف��  السالمة وسائل ع�� العامل�ن  وتدر�ب توعية •

 . ع��ا  يتخلف  ما   ومعا�جة  معا�ج��ا   ع��  والعمل  عملھ  نتيجة  اجتماعيا  أو  �حيا   العامل  تصيب  أضرار  من  ينشأ  قد  ما  تدارك •

ذهنية يتالءم مع قدراتھ ال�حية البدنية وال  ي إل�حاق العامل بالعمل الذ البدئي  يكما ينب�� لصاحب العمل إجراء الفحص الط� 

ع�� العمال، للمحافظة ع�� لياق��م ال�حية بصفة مستمرة، والكتشاف ما   يالدور   يوالنفسية، كما يجب إجراء الفحص الط� 

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

من حق العامل أن توفر لھ اإلسعافات األولية وعالج ا�حاالت الطارئة داخل املنشأة، كما يجب توف�� ا�خدمات الطبية، سواء داخل  

 .10  ل.املنشأة أو خارجها كقسم مستقل، أو كخدمة مش��كة ب�ن عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية وا�حافظة ع�� �حة العما

 
   ة وال�حة املهنية�شأن السالم 1977لعام  7االتفاقية العر�ية رقم  10 

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_7.pdf
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  املسببة  ا�حية  بالعوامل  التلوث  من  والسالمة  النظافة   حيث   من   خاصة  ال�حية،   الشروط  عملھ   م�ان  ��  للعامل   تتوافر  أن  و�نب��

/الف��يائية(   الطبيعية  العوامل  ت�ون   وأن  والطفيليات،  الفطر�ات)  الف��وسات(  الرا�حة  ا�حمات  �ا�جراثيم،  لألمراض،   درجة ) 

  و�يئة   للعامل�ن   ا�حماية  تأم�ن  و�نب��  هذا  ��ا،  املسموح  ا�حدود  وضمن  مالئمة   العمل  أماكن   ��.../  اإلضاءة- ال�جيج-ال��و�ة- ةر ا�حرا 

 ترك��ها  تجاوز  عدم مراعاة  مع  الغاز�ة،  أو  السائلة  أو الصلبة  املواد  من  أ�انت   سواء وتفاعال��ا، الكيميائية املواد   أخطار من   العمل

  أقل   أخرى   بمواد  والضارة  ا�خطرة  الصناعية   األولية   املواد  الستبدال   الالزمة   اإلجراءات   اتخاذو   بھ،  املسموح   ل�حد   العمل   بيئة  ��

  و��جيع   واالجتما��  النف�ىي  االستقرار  للعامل  تضمن   ال�ي  والوسائل  اإلجراءات  جميع  تتخذ   وأن   ،ذلك  أمكن  �لما  وضررا  خطرا

  رفع   و  أعمال،   وأ�حاب  عمل  ورؤساء  عمال   من  العمل  ��  الزمالء ب�ن  ما   العالقات  تحس�ن   ع��  والعمل  االجتما��  بالنشاط  القيام

 .11 واإليضاحية التعليمية  الوسائل ب�افة لد��م الوقائي الو�� وز�ادة للعامل�ن، الثقا�� املستوى 

 هذا و�نب�� لصاحب العمل: 

خاذها، عليھ  الواجب الوقاية وُسبل مهنتھ بمخاطر  �شغيلھ قبل العامل إحاطة •
ّ
 �عليمات ظاهر بم�ان ُ�علق وأن ات

 .م��ا الوقاية ووسائل املهنة مخاطر  ف��ا توّ�ح و�رشادات

 .نظاف��ا وع�� عل��ا  وا�حافظة ال�خصية معدات الوقاية استعمال طر�قة إ�� العمال   إرشاد •

 .ا�حر�ق أخطار من  العامل�ن  حماية •

 .للعمال الط�ي اإلسعاف وأجهزة وسائل توف�� •

 .أعاله ورد ما  توف�� أو تنفيذ  ع�� ت��تب نفقات أي  العمال  تحميل يجوز  ال •

 

 ُ�  �حيا��م أو �ح��م؛ وعندما    ھ د لسبب معقول أنعتَق وللعمال ا�حق �� اال��حاب من موقع عمل 
ً
 وخط��ا

ً
 وشي�ا

ً
�ش�ل ��ديدا

 . يمارس عامل هذا ا�حق، يجب حمايتھ أو حماي��ا مما قد ي��تب ع�� ذلك من عواقب

 األنماط ا�جديدة للعمل  إطار �� حق التنظيم والتمثيل النقا�ي  3.1

  إعادة   أن   ذلك  العامل�ن.  ع��  تؤثر  جديدة  مخاطر  ظهور   ��  ساهمت  كب��ة،  �غ��ات  األخ��ة،  العقود  خالل   العمل،  أنماط  شهدت

   لها   �ان   تقليدية،   غ��   أو  خارجية  عمالة   بمصادر   واالستعانة   الباطن،  من  والتعاقد  حجمها،   وتقليص  العمل،  مؤسسات   هي�لة 
ً
  حتما

  عوامل  جانب  ��إ  التغي��ات،  هذه  وأدت  وا�حياة.  العمل  ب�ن  ص��  توازن   تحقيق  الصعب  من  يجعل  مما  العمل،  ظروف  ع��  تأث��

  ت�ون   أن  يمكن  اتجاهات  بظهور   ينذر   مما  العمل،  ��  ا�حقوق   ان��ا�ات  من  أخرى   وأش�ال  بالعمل  املرتبطة  الضغوط  ز�ادة  إ��  أخرى،

   اآلن  و�مثل   م�حوظ،  �ش�ل  املنظم  غ��   االقتصاد  توسع  نفسھ،   الوقت  ��و   العاملية.  االقتصادية  األزمات   خالل   حدة  أك��
ً
  مصدرا

 
ً
  العمال   أعداد  ��  ز�ادة  أيًضا  هناك  �انت   النامية.  البلدان  ��  وخاصة  البلدان،   من  العديد  ��  العامل�ن  من  كب��ة  �سبة  لعمل   كب��ا

  وال�حة  السالمة  من  منخفض  مستوى   ذات  وظائف  قبول   إ��  املستقر،  غ��  التوظيف   وضع  �سبب  يضطرون،  قد   الذين  املهاجر�ن، 

 12السيئة.  العمل وظروف  تدنية امل  جور واأل   املعاي�� تضاؤل  جانب  إ�� املهنيت�ن،

  منذ   العالم  ��  موجودة  أ��ا  بيد  لألزمة،   نتاج  و�أ��ا  ظهرت   للعمل  جديدة   أنماط  انتشار   من   �ورونا  جائحة   تداعيات   سرعت   كما

   استقطبت   ولذلك  املستقبل،   وظائف   إطار   ��  لتدخل  القطاعات   من   كث��   ��  فعالي��ا  املرحلة  هذه   ثبتت وأ  ، سنوات
ً
   اهتماما

ً
  كب��ا

  ل�حفاظ   وقونن��ا  وشرعن��ا  تنظيمهاو   �عر�فها  ع��  إلتفاقل  الصلة  ذات  والعر�ية  الدولية  واملنظمات  الثالث  اإلنتاج  أطراف  قبل  من

 التطورات   هذه �ل التقليدي. العمل عن إلختالفها املرن   العمل أنماط  ن�املتخصص  �عض عل��ا وأطلق ،األطراف جميع حقوق  ع��

  العمل   أنماط   من  وغ��ها  املن�ل   من  والعمل  �عد  عن  العمل   ظل  ��  السيما   العمل   ��  حقوقهم  ع��  العمال  حصول   صعو�ة  نم  تز�د  قد

 
 �شأن بيئة العمل  1981لعام  13االتفاقية العر�ية رقم  11
 العمل وال�حة والسالمة املهنية �� إطار األنماط ا�جديدة للعمل اصدارات منظمة العمل العر�ية، دليل تدر��ي تفتيش  12

https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_13.pdf
https://alolabor.org/19682/
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 يلتقي   وال  ا�خارج،  من  �عمل  العامل  أصبح  إذ  التنظيم،  فرصة  من  العمال،  من  كث��  تحرم  قد  األعمال  هذه  فإن  وأخ��ا،  ا�جديدة،

  أك��   عملھ  ظروف  من   تحسن   أو  باسمھ   تتفاوض  أن  يمكن   ال�ي  العمالية   الكيانات   أو  النقابات  �شكيل   أصبح   ثم   ومن  بزمالئھ،

 أهمية   إ��  بقوة  �ش��  الذي  األمر  با�حقوق،  للمطالبة  ا�جهود  حشد  ع��  والقدرة  للعمال  التنظيمية  القدرة  من  تنتقص  ف�ي  ،صعو�ة

   العمال، حقوق  ع�� ا�حفاظ �� النقابات دور  من  ويعظم العمال �جميع  التنظيم �� ا�حق تفعيل

 التا��:  النحو   ع�� وذلك والدولية  العر�ية  املعاي��  إطار �� النقابات  إ�� واالنضمام اإل�شاء �� وا�حق  التنظيم  �� حقا�  �عرض سوف

 

 ا�حق �� التنظيم:  )أ(

اء ما يختارونھ من  دون تمي�� �� إ�ش أو أ�حاب العمل أو أ�حاب املهن ا�ختلفة وغ��هم  هو حق �ل مواطن سواء أ�ان من العمال 

ولهم كذلك ا�حق �� االنضمام ا�� تلك املنظمات دون ترخيص  ،  آرا��ممنظمات واتحادات وكيانات تدافع عن مصا�حهم و�ع�� عن  

، و�ندرج �� هذا السياق حر�ة ت�و�ن ا�جمعيات والنقابات واألحزاب ويعت�� هذا ا�حق الركن األسا�ىى ألى  13مسبق من السلطات 

 ديمقراطى. نظام 

 

 

 ما �� النقابات؟  ) ب(

أو  أو صيد  أو زراعة  أو تجارة  �� صناعة  العمل، سواء  بأجر أو أل�حاب  اختيار�ة ملن �عملون  تنظيمات جماعية  النقابات ��: 

خدمات أو مهنة أو حرفة أو أي عمل آخر، وسواء �ان هذا العمل دائما أو مؤقتا، منتظما أو غ�� منتظم، عند صاحب عمل واحد  

وتقوم النقابات ع�� مبادئ ا�حر�ة وعدم التمي��، وال   عند أك�� من صاحب عمل، كما يتمتع ��ا من �عملون �حساب أنفسهم أو  

 . تحتاج �� ت�و���ا إلذن مسبق من أي جهة أو �خص، ف�ي تنطلق من إرادة أعضا��ا ووع��م بمصا�حهم املش��كة

ة مصا�حهم املش��كة، كما �عمل ع�� تحس�ن شروط وظروف عملهم،  الدفاع عن حقوق أعضا��ا، وحمايو��دف النقابات إ��:  

 وال��وض بأحوالهم وأحوال مه��م وأعمالهم. 
 
 

 ا�حر�ة النقابية )ج(

العمال وأ�حاب  وتتمثل   �� حق  النقابية  بحر�ة.   العمل ا�حر�ة  إل��ا  االنضمام   �� إذن، وحقهم  بدون  نقابا��م  تأسيس  �� حر�ة 

وأ�حاب   الُعّمال  ��ا  يقوم  ال�ي  واملمارسات  اإلجراءات  �افة  النقابّية  ا�ُحرّ�ة  عن   العملو�شمل  الدفاع  أجل  من  وُمنظما��م 

، وعدم إعاقة ممارس��ا، وحماي��ا من اعتداء  االنقابية، و�تاح��وتل��م الدول باح��ام مبادئ ومعاي�� ا�حر�ة  مصا�حهم وحقوقهم.  

 أي فرد أو جماعة أو جهة. 

 

 حقوق النقابات: )د(

إعاقة من السلطات أو أ�حاب  دون  �� تنظيم إدار��ا، و�سي�� أعمالها  و  تدخل؛بحر�ة دون  حق النقابات �� وضع لوائحها   •

 العمل؛

 و�إرادة أعضا��ا؛حق النقابات �� تحديد أ�شط��ا وصياغة برامجها بحر�ة  •

إ��   • حق النقابات �� تمثيل أعضا��ا، والتفاوض واالتفاق والتعاقد والتملك والش�وى والتقا�ىي باسمهم �غ�� ا�حاجة 

 توكيل أو تفو�ض.

 
 النقابية  وا�حقوق  ا�حر�ات �شأن 1977 لعام) 8( رقم العر�ية االتفاقية و النقا�ي التنظيم حق وحماية النقابية ا�حر�ات �شأن الدولية العمل ملنظمة 87 رقم االتفاقية 13
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 حق النقابات �� ت�و�ن اتحادات نوعية و�قليمية وعامة واالنضمام إل��ا، واالنتساب إ�� منظمات نقابية دولية؛ •

 �حماية من ا�حل أو الوقف عن العمل والنشاط؛النقابات �� ا حق •

 حق قيادات النقابات ومجالسها �� ا�حماية من العزل أو اإليقاف إال عن طر�ق ا�حاكم، و�أح�ام ��ائية  •

 

 مبادئ العمل النقا�ي )ه(

 والتمثيلية.حر�ة االختيار الديمقراطية و ، االستقاللية، وعدم التمي��  وتتمثل هذه املبادئ ��: املساواة

 

 أهداف وأدوار النقابات )و(

 وأدوار، م��ا:   أهداف  – مثل �ل املنظمات -  منظمات النقابيةلل 

 أعضا��ا، حقوق الدفاع عن  •

 ورفع مستوى ا�جال أو املهنة ال�ي ينتمون إل��ا.  ، أعضا��ارعاية مصا�ح   •

 أعضا��ا،  تحس�ن شروط وظروف عمل  •

 الرأي �� القضايا الوطنية وا�جتمعية.  و�بداء املش��كة، أعضا��ا  التعب�� عن مصا�ح  •

 التقا�ىي والتفاوض واالتفاق باسمهم. اآلخر�ن، ولها �� ذلك   أمام تمثيل أعضا��ا •

 �عز�ز قيم التضامن والعدل واملساواة والديمقراطية.  •

 

�ل نقابة وحسب    األساسية ألعضاء ياجات  ي��كز عمل النقابات �� ثالثة محاور رئيسية ترتبط جميعها باملصا�ح املش��كة واالحت

ال�ي   هي�لي��ا. ة  طبيع االجتماعية  وا�خدمات  النقابة،  أعضاء  ��ا  �عمل  ال�ي  باملهن  االرتقاء  ب�ن:  النقا�ي  العمل  محاور  وتتوزع 

يحتاجو��ا، والدور السيا�ىي أو الوط�ي أو القومي املرتبط بحقوق ومصا�ح أعضاء النقابة االقتصادية واالجتماعية والتأث�� ع�� 

تمس   ال�ي  وا�خطط  والسياسات  أسرهم.التشريعات  ومصا�ح  يمكن   مصا�حهم  ال�وراث لل  كما  ملواجهة  خطط  وضع  نقابات 

   العمل ا�جديدة  أنماطلتواكب التطور التكنولو�� والثورة الصناعية و األزمات �ش�ل مستمر وفعال  و ء  ى والطوار 
ً
أثناء   خصوصا

 �ورونا.�عد جائحة و 
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 ا�جديدة للعمل  نماطاأل  1.2

 

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

للمنشأة. وقد أوجدت التكنولوجيا   التنافسية ع�� القدرة يؤدي إ�� ا�حافظةاملنتجة مما  �لفة الوحدةمن  تخفيضالاملستو�ات و 

لتحقيق االنتاجية وا�حافظة ع��  نماط �ش�ل كب�� ع�� األخذ ��ذه األ  وساعد تف�ىي جائحة �وروناجديدة للعمل أنماطا ا�حديثة  

 : نماطاستمرار�ة العمل، ومن هذه األ 

 العمل من املن�ل  •

 العمل لبعض الوقت •

 نظام ساعات العمل املرن  •

 العمل عن �عد •

 العمل بمقت�ىى عقود محددة املدة •

  free-lanceالعمل املستقل  •

 عمل املنصات الرقمية   •

 العمل ال�ج�ن  •

 

 العمل من املن�ل  )أ(

هو عمل يؤديھ �خص �شار إليھ باسم العامل �� املن�ل، ويعمل �� من�لھ أو �� أماكن أخرى يختارها، خالف م�ان عمل صاحب  

 ملواصفات صاحب العمل بصرف النظر  
ً
 للمعدات واملواد العمل، ومقابل أجر، و�ؤدى تبعا

ً
عن ا�جهة ال�ي تقدم ناتج أو خدمة وفقا

 أو سائر املدخالت املستخدمة. 

 

 العمل لبعض الوقت   ) ب(

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

 

 نظام ساعات العمل املرن   )ج(

 الرس�ي. املفاهيم التقليدية للدوامنظام �سمح لألفراد بإختيار أوقات عملهم خارج 

و�التا�� ��جع ع�� ز�ادة مساهم��ا �� سوق    فئات العمال والعامالتتتالءم مع ظروف مختلف  العمل املرن درجة مرونة    أنماط تتيح  

إعداد اإلن��نت،  مواقع  وتطو�ر  تصميم  ال��مجيات،  و�عداد  تصميم  املن�ل   �� إنجازها  يمكن  ال�ي  األعمال  ومن  الرسوم    العمل، 

 وغ��ها. الهندسية املعمار�ة، األعمال ا�حاسبية واملالية، إدخال البيانات وتحليلها، األعمال اإلستشار�ة و�عداد الدراسات 

 

 العمل عن �عد  )د(

ا�جديدة    أنماطأبرز    �عد،  العمل  عن  العمل  ُ�عد،  فهو  عن  العمل  �عر�ف  عناصر  ع��  املتخصص�ن  لدى  إجماع  شبھ  هناك 

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

   للتمكن من البقاء ع�� إتصال مع صاحب العمل أو املركز الرئي�ىي للمؤسسة".

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

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

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

 أن ت�ون هذه العالقة غ�� محددة املدة لتضمن االستقرار واالستمرار والطمأنينة �� ا�حياة املهنية،   عمللقد �ان املبدأ �� عالقة ال

انھ  إ ال�ي عرفها  سوق ا  نظر ال  االقتصادية واالجتماعية  الرا�عة   ��  العمل    للتطورات  الصناعية  الثورة  أفرزتھ  األخ��ة وما    اآلونة 

ا�جديدة للعمل وتطورها السريع   نماطو�التا�� أدى هذا الواقع إ�� تنامي األ   ،أصبحت قواعد �شريعات العمل تصبغ بنوع من املرونة

تضيات االقتصادية والفنية  مما أثرع�� طبيعة عالقات العمل ال�ي أصبحت تنظمها عقود شغل محددة املدة �ستجيب أك�� للمق

 
ً
تمك��ا من مرونة  العمل  من املرونة وا�حركية �� عالقات    للمؤسسة ع�� مالءمة شروط العمل مع حاجيا��ا املتغ��ة ال�ي تتطلب نوعا

الع ,كما أن  امل��مجة  أو  التقليص �� عددها حسب املستجدات الطارئة  أو  البشر�ة ع�� الز�ادة  التصرف �� مواردها  مل  أك�� �� 

بمقت�ىى عقود الشغل محددة املدة قد ي�ون أيضا استجابة لرغبة �عض العمال �� البحث عن حر�ة أك�� �� التخلص من التبعية  

التعاقد مع   أبدية ع��  املهنية ع�� البحث الدائم عن عالقاتصاحب عمل  ال�ي قد ت�ون  أك��    عمل  وحيد طوال حياتھ  جديدة 

 
ً
 . امتيازا

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

مما يجعل متا�عة وضع العمال ع�� عمليات التفتيش صعبة فالعامل الذي ��جل حضوره خالل ز�ارة تفتيشية قد ال تجده ��  

ية قد تجعل العامل يحجم عن املطالبة بحقوقھ �� مجال توف�� وسائل ال�حة  الز�ارة الثانية للمؤسسة، كما أن هذه الطبيعة الوقت

 ع�� عالقة العمل املهددة فوضعيتھ الهشة قد تجعلھ ال يد�� ب�ل 
ً
والسالمة أو ي��دد قبل أن يتقدم �ش�وى ملفتش العمل خوفا

 ا�حقائق عندما يقوم مفتش العمل باستجوابھ خالل ز�ارة التفتيش .

 

 Free-lanceلالعمل املستق )و(

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

�ش�ل مؤقت لتنفيذ مشاريع أو مهام عمل مؤقتة بخالف العمل التقليدي الذي يحصل املوظف بمقتضاه ع�� أجر متكرر من  

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

 مؤقتة ب�ن ا�جهة والعامل املستقل.

ا�جديدة، وهذا �ع�ي ��   نماطاإلنتاجية �� العمل عن �عد أو العمل �� األ و  أيتم  قياس مخرجات العمل ن  أمن املمكن �ش�ل كب��  

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

يدفع مل��مج ا�حاسوب م�افأة مقطوعة ح�ن ينت�ي من إنجاز عملھ، ولكن هناك العديد من ا�حاالت الناجحة وال�ي ي�ون ف��ا الدفع 

مل، و�� هذه ا�حالة البد أن تتوافر طر�قة العمل ع�� أساس نتائج أو أهداف محددة مقابل الوقت الذي يمضيھ املوظف �� الع

،وهو ما  يتطلب تطو�ر عملية الرقابة ع�� العامل�ن عن طر�ق االعتماد ع�� الرقابة واملتا�عة ع�� أساس اإلنتاجية  ةوا�ح بطر�قة 

وضع أسلوب �  إ�ضافة  باإل جاز( تقار�ر أسبوعية أو شهر�ة )،  من املوظف عن ُ�عد، من حيث وقت اإلن  وأن يتم تحديد العمل املتوقع

التحف�� والدافعية. حيث   أنظمة   ن  أجديد بالنسبة ملراجعة 
ً
العمل وجها التقليدي للرقابة �� اإلدارة �عتمد ع��  لوجھ   األسلوب 

 ) .�ىيال�خ(الرقابة ع�� أساس ا�حضور واإلنصراف، اتصاالت با�حضور  

 

 عمل املنصات الرقمية  ) ز(

ع�ن  يؤد��ا العمال  ال�ي ا�خدمات  قطاع  مهام� إ� يش�� و  ، و العمل الذي يؤديھ العامل �� من�لھ أو أي م�ان آخره جمَّ
ُ
  مهمة  لتنفيذ ا�

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

  اعتبارهم ليتم االقتصادي واالستقالل  باالستقاللية العمال
ً
وقد أصبح العمل ع�� املنصات   .14الوط�ي   القانون  �� مستقل�ن عماال
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مهام ع��  لل  العمالء  الرقمية ظاهرة واسعة االنتشار �� العالم و�الرغنم من االختالف ب�ن املنصات إال أن جميعها �عمل ع�� �شر

باستخدام واجهة برمجة التطبيق أومن خالل شركة املنصة وتقسم العمل إ�� مهام صغ��ة يختار العامل ما املنصة إما مباشرة أو 

 للمنصة  
ً
يناسب مؤهالتھ، و�مك��م ا�حصول ع�� العمل و�نجازه و�رسالھ و�تم تحديد األجر دون أي تفاوض، و�دفع العميل رسوما

غ ع��   
ً
وسيطا املنصة  و�عت��  املقدمة،  ا�خدمة  الرق�ي  مقابل  العامل  ب�ن  مباشر  اتصال  أي  يتوفر  الباطن.وال  من  التعاقد  رار 

 ، وألن العمل مؤتمت يواجھ العمال صعو�ة الطعن �� قبول عملھ أو رفضھ.واأل�خاص الذين يديرون املنصة أو عمال��م

 

 العمل ال�ج�ن: )ح(

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

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

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

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

٪ من 22، مقارنة بـ جائحة �ورونااملدير�ن التنفيذي�ن أن �عمل موظفوهم عن �عد يوم�ن أو أك�� �� األسبوع �عيًدا عن املكتب �عد  

 جائحة. ا� املدير�ن التنفيذي�ن الذين شملهم االستطالع قبل 

 غ�� اآلمنة  ظروف العملالذا�ي واإلبالغ عن  التقييم 2.2

  كب��ة  مرونة  أتاحت  كما  الدخل،  لز�ادة  فرص  ومنحت  عديدة،  قطاعات  وأفادت  كث��ة  توظيف  فرص  ا�جديدة  العمل  أنماط  أتاحت

   لھ  و�سمح  بل   العمل،  وم�ان  وقت  باختيار-أحياًنا-   للعامل  �سمح
ً
 ذوي   أمام  جديدة  فرًصا  فتحت  كما   املن�ل،  من  بالعمل  أحيانا

)،  (النساء األسر�ة  املسؤوليات
ً

 املن�ل.  مغادرة  إ�� االضطرار  دون  للعمل اإلعاقة  ذوي  أو مثال

  تناس��ا   وعدم  األجور،   ضعف  من  ف��ا،  �عملون   ممن  الكث��ون  �ش�و  جهة،   فمن   األعمال  ��ذه  تحيط  تزال   ال  كب��ة  تحديات  ثمة  لكن

 طو�لة  لوائح  خالل   من   ت�ون   أن  يمكن   بل   "عقود"،  غ��  من  تتم   األعمال  هذه  أغلب   أن   نجد  أخرى،   جهة   ومن  لألجور،  األد�ى  ا�حد  مع

  طبيعة   ع��  تركز  حيث  تحسي��ا،   ع��  التفاوض  أو  تفاصيلها  ب�ن  االختيار  العامل  يملك  ال  استخدام  شروط  ع��  تنطوي   ومسهبة

 �حقوقھ.  التعرض دون  منھ،  املطلو�ة  والنتائج ��ا امل�لف املهمة

   يؤثر  بما  ال����،و   التعلم،و   التدرب  فرص  توفر  ال   األعمال  هذه  من   �� الكث  فإن  كذلك
ً
  خاصة   وا�جتمع،  الفرد  خ��ات  تطور   ع��  سلبا

   أفضل،  نحو  ع��  شبا��ا  ومواهب   مهارات   من  لالستفادة  �س��  وال�ي  النامية  ا�جتمعات  ��
ً

  تناسب  ال  قد  أعمال  ��  إهدارها  من  بدال

   .االبت�ار�ة  أو الذهنية  إم�انيا��م

  بذل   يمكن  أنھ  إال   العمل،  عالقات  ��  الرا�خة   الضمانات  �عض  ين�ي   قد   الذي  التنوع  من  القدر  ��ذا   العمل  أش�ال  �عدد  ورغم

 وضمانات  الئقة،  اجتماعية  وحماية  مناسبة   بأجور   جيدا   عمال   للعامل  يضمن  الذي  الالئق  العمل  شروط  توفر  لضمان   ا�جهود

  إطار   ��  املهنية  وال�حة  السالمة  مسألة  حظىوت  ا�جماعية.  واملفاوضة  النقا�ي  تنظيملل  أش�ال  وممارسة   مهنيت�ن  و�حة  سالمة

   العامل   أن  ذلك  خاصة،  بأهمية  ا�جديدة العمل أنماط
ً
  عليھ  ًسلبا  تؤثر  قد  مالئمة،  غ��  ظروف   ظل  ��  العمل بتنفيذ  يقوم  ما  غالبا

 العمل.   عن الناتجة  ضرارواأل  ا�خاطر  لبعض �عرضھ احتمالية   إ��  يؤدي مما بھ، ا�حيط�ن  وع��

 

  حماية  عن  مسؤول  العمل  صاحب  فإن   املهنيت�ن،  وال�حة  بالسالمة  املتعلقة  ا�جماعية  واالتفاقيات  الوطنية   القوان�ن  ملعظم  وفًقاو 

  ع��   يقع  بحيث  ،ا�جديدة  العمل  أنماط  ع��  ذلك  ينطبق  ان  لذلك  تبعا  و�تع�ن  عامة،  بصفة  للعمال  املهنيت�ن  والسالمة  ال�حة

  املؤسسة،   ��  آخر�ن  عامل�ن   اي  مع  ا�حال  هو  كما  للعامل�ن،   والسالمة  بال�حة  املتعلقة   املسؤوليات  نفس   العمل  صاحب  عاتق

 تأث��ات   هناك  القديمة،  العمل  أنماط  ��  املتوفرة  التقليدية   التأث��ات   جانب   فإ��  للعامل�ن.  املهنية  االخطار  و�دارة  تحديد   ذلك  ويشمل

 التا��:  لنحوا  ع�� مستجدة، 
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 القديمة  العمل  أنماط  �� تحدث ال�ي   تلك مثل  تقليدية تأث��ات •

o عن   الناجمة  واإلصابات  الهي�لية  العضلية  �االضرابات  األرغونومية  املي�انيكية  التعرضات  �سبب  املهنية  اإلصابات  

 واآلالت املعدات مع  التعامل

o والبيولوجية والكيميائية الف��يائية التعرضات �سبب  املهنية  األمراض   

o وتجه��ا��ا  الراحة ف��ات وِقلة مدتھ وطول  العمل  ظروفو  شروط  اختالل  �سبب واإلجهاد اإلرهاق 

 ا�جديدة  العمل ألنماط  �عود مستجدة تأث��ات •

o الص��؛ التأثر  ومظاهر عالمات واكتشاف  تحديد �� تقص�� حدوث إ�� ؤدييقد مما   والتوثيق الت�جيل  إهمال 

o رهاق إ  نتيجة  جسدي  ور�ما  وسلو�ي   ونف�ىي  ذه�ي  اضطراب   إ��  ؤديي  قد  مما  محددة  عمل  �ساعات  التقيد   عدم  

 البيولوجية؛   الساعة

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

 مستجدة؛  عداتوم أدوات

o سبة   ز�ادة  مع  املهام  أداء  ��  تأخ��  إ��  ؤديي  قد  مما  تقليدي   تواصل  خالل  ومن  تقليدي  عمل  فر�ق  مع  العمل  عدم�  

 املستجد؛   النمط الستيعاب الطر�ق �� املعيبة  املنتجات 

o الوقوع  إ��  ؤديي  قد  مما  للبضاعة  –  وسيط  بدون   –  النظر�ة  املعاينة  أو  )لز�ائن(ا  لعمالءبا  املباشر  االتصال   عدم  �� 

 والت�خيص؛ والتدقيق املراجعة  أخطاء

o  العمل   بأنماط   ا�حيطة  البيئة  مع   حدود  وضع  وصعو�ة  ا�حياة   ممارسة   وأسلوب   تفاصيل   إضطراب)  (أو  إختالف  

 و�صابات.  حوادث �� ذلك يتسبب وقد ،ال��ك�� وعدم الذه�ي   التشتت إ��  ؤديي قد مما املستجدة 

 :  ـــــــب وذلك للعمل ا�جديدة األنماط   ظل �� للعمال أفضل  وضع تحقيق يمكن سبق، ومما

 

ن اإل�سان من اكتساب املهارات  و تنمية القدرات البشر�ة:   •
ّ

هوحق شامل �� التعلم املتواصل الرس�ي وغ�� الرس�ي، الذي يمك

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

 من  عملية االنتقال �� سوق العمل، باإلضافة إ�� تنفيذ برنامج تحو 
ً
��� وقابل للقياس من أجل املساواة ب�ن ا�جنس�ن، بدءا

العامة،   الرعاية  خدمات   �� باالستثمار  املتعلقة  العامة  بالسياسات  ومرورا  العمل،  لعالم  األو��  النواة  بحسبا��ا  األسرة، 

� األجور ب�ن ا�جنس�ن،  والقضاء ع�� العنف والتحرش �� أماكن العمل، واتخاذ سياسات وتداب�� محددة �� مجال املساواة �

، وتوف�� ا�حماية االجتماعية الشاملة، من امليالد ح�ى الشيخوخة،    ستقبل املو�� ا�حصول ع�� وظائف  
ً
املمكنة تكنولوجيا

أسا�ىي من ا�حماية ل�ل محتاج، ويستكمل بخطط التأم�ن االجتما�� القائمة ع�� االش��ا�ات ال�ي    ى مستو بحيث يتوافر  

 ن ا�حماية.م �أع�توفر مستو�ات 

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

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

لل واال القصوى  بالساعات  وال�حة    ومعاي��لعمل،  ��ام  باإلضافة  املهنيت�نالسالمة  للعمال    �إ�،  ا�جما��  التمثيل  ضمان 

وأ�حاب العمل، من خالل ا�حوار االجتما��، كمص�حة عامة يجري ال��و�ج لها، من خالل السياسات العامة، حيث تلعب 

نظمات النقابية أن �عزز شرعي��ا التمثيلية،  فيھ الدولة دور الضامن لهذه ا�حقوق. و�تع�ن ع�� منظمات أ�حاب األعمال وامل

من خالل آليات تنظيم ابت�ار�ة تصل إ�� أولئك الذين �شار�ون �� اقتصاد املنصات، و��خ�� التكنولوجيا و�دار��ا من أجل  
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  العمل الالئق، بحيث يظل الذ�اء االصطنا�� تحت إشراف اإل�سان، وذلك لضمان مستقبل عمل يوفر ا�حر�ة، والكرامة، 

 واألمن االقتصادي، واملساواة.  

 

 التقييم الذا�ي لبيئة العمل  )أ(

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

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

ا�خالفات  �� قيو الوقوع  فرصة  من  املستجدات تمكي��ا  ع��  االطالع  دائمة  ت�ون  و�التا��  العمل،  لتشريعات  امتثالها   �سبة  اس 

 وشروط  التشريعية �� مجال العمل حيث يضطلع املدراء والعمال بمسؤولية االمتثال ملعاي�� السالمة وال�حة  
ً
  وظروف العمل وفقا

العمل يتحمل املسؤولية الرئيسية عن �ل ما يتعلق بحماية    ملتطلبات اللوائح والقوان�ن، و�نطلق هذا من املبدأ األسا�ىي بأن صاحب 

 العمال، مع ال��ام العمال بالتعاون مع صاحب العمل �� تحمل هذه املسؤولية. 

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

 ن العمل (إن أمكن) ؤو �ش زارة املعنية الو إ�شاء حساب الك��و�ي ع�� موقع  •

 العمل ع�� التأكد من �حة البيانات �شؤون تفعيل ا�حساب من قبل الوزارة املعنية •

ون العمل وال�ي تتضمن: عقود  ؤ ملء االستمارة ا�خاصة بالتقييم الذا�ي املتوفرة ع�� املوقع االلك��و�ي للوزارة املعنية �ش •

 جازات وال�جالت وامللفات وعدد ا�حوادث واإلصابات وساعات العمل .... ا�خ العمل و�شغيل النساء واألجور واإل 

 

 مبادرات التحكم �� مخاطر أنماط العمل املستجدة ع�� �حة وسالمة العامل�ن   ) ب(

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

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

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

 ؛  عداتاملدوات و لأل نقالة توف�� حقيبة  •

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

 تبط بأصناف ا�خطورة املهنية؛ رصد معدل التوتر املر  •

 �� تفاصيل مهام العمل؛ال�خصية الوقاية عدات  مو الهند�ىي واإلداري إيجاد وسائل للضبط والتحكم   •

 ؛ ا�خاصة �املهاجرة وتوطيد عمل النساء والفئات املهمشة كذوي االحتياجات لعمالة غ�� املستقرة توجيھ اهتمام خاص ل  •

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

اتر (تكرار) املعاينة واملراجعة والتفتيش •  ؛تو

 االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادية ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات ا�جيدة.  •

 

 

 العمل ا�جديدة  أنماط�� القانو�ي  اإلطار وتحس�نالعمل  نماطأ �ختلف أفضل تأط�� )ج(
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 من  وا�حد األطراف جميع وال��امات  �حقوق  وا�ح تحديد خالل من العمل عالقات �عرفها ال�ي التحوالت  مواكبة أجل من وذلك

  �ستوجب التفك��، وهو ما  الالئق  العمل ظروف حساب  العمل ع�� ت�لفة تقليص �غرض األنماط لهذه "السيئ" االستعمال
ً
 جديا

 يلزم إطار  وضع  �� مثال هذا السياق  �� التفك��  و�مكن  .طرف �ل وال��امات  مسؤوليات تحديد مع حدة  ع�� ش�ل  �ل �عر�ف ��

ل�جهة  �عض أيضا ُيحمل  �ش�ل  املتعاقدة األطراف ب�ن املسؤوليات  تقاسم   سيجعلها مما  العاملة لليد  املستخدمة  املسؤولية 

 �ستع�ىي ال�ي  والسالمة  ال�حة �شروط  يتعلق فيما  العامل�ن خصوصا حقوق  اح��ام ع�� أيضا و�سهر األفضل الشر�ك  تختار 

 .صاحب العمل مباشرة طرف من مراقب��ا

   .أفضل �ش�ل  من استغاللھ يحد مما وا�ح �ش�ل ؤطرامل غ�� العمل نماطأ مننمط   جزئي بدوام العمل يبقى،  أخرى  جهة من

 العمل سوق  واقع �عكس �ش�ل  جزئي  بدوام للعمل وصر�ح وا�ح إطار قانو�ي إرساء بضرورة التذك�� يجب املنطلق، هذا من

الفئات   بالنسبة   املالئم  التشريع إيجاد من  البد االتجاه،  نفس �� العمال،  بقية و��ن  بي��م املساواة مبدأ �ر�ىيو العمال   من  ل�ل 

 خصوص املرتبطة للعمل ا�جديدة  نماطلأل 
ً
والتطبيقات ا خالل  ،  الرقمية باملنصات  واملسوح و  دراسات ال  إنجازمن  األبحاث 

واملعني�ن  �ل مع موسعة استشارات وفتح امليدانية   واق��اح األش�ال  هذه تطرحها ال�ي للرهانات  أك�� فهم أجل من املتدخل�ن 

 .لها املالئم  القانو�ي اإلطار

 
 

 العمل ا�جديدة  أنماط إطار ��  العامل�ن �جميع االجتماعية ا�حماية مجال توسيع )د(

السياسات وال��امج الرامية إ�� ا�حد من الفقر والضعف   �إ�االجتماعية �أحد أهم عناصر العمل الالئق،    مصط�ح ا�حماية�ش��  

من قدر��م ع��   ويعزز  للمخاطر  الناس  �عرض  من  يقلل  مما  العمل،  كفاءة أسواق  �عز�ز  االقتصادية من خالل  ا�خاطر  إدارة 

رفاهة ع��  سلًبا  تؤثر  ال�ي  ا�حاالت  و�دارة  بمنع  و��تم  والشيخوخة  وال�جز  واملرض  واإلقصاء  البطالة  مثل  أفراد واالجتماعية، 

    ا�جتمع والتغلب عل��ا.

 
ً
   وقد نالت ا�حماية االجتماعية اهتماما

ً
ية أو ع�� مستوى التشريعات الوطنية،  الدولو 15  العر�ية  سواء �� املواثيق أو االتفاقيات  كب��ا

العديد    تم إصدارحيث    منظمة العمل الدوليةو   منظمة العمل العر�ية  اهتمامبا�حماية االجتماعية بمفهومها الواسع      حظيتكما  

 ال�ي �غطي قضايا الضمان االجتما�� وحماية العمال ع�� حد سواء،  16من االتفاقيات والتوصيات 

 نماط األ  ببعض  العامل�نمن    العديد أن الفئات، حيث لهذه مةءمال  �جعلها أك��  االجتماعية  ا�حماية منظومة  كما ينب�� تطو�ر

 ضرورة بوضوح  تتج�� هنا ومن ،عرضة لالستغالل يجعلهم  مما ا�حالية االجتماعية  ا�حماية أنظمة�شملهم   ال  للعمل   ا�جديدة

منظومة لتعز�ز  األ�سب واآلليات األفضل الطر�قة �� التفك��  �� ولو  العمال  فئات �ل  لتشمل  االجتماعية  ا�حماية وتوسيع 

 الدنيا.  حدودها

 

 

 

 
 �شأن ا�حد األد�ى للتأمينات االجتماعية 1971لعام  3االتفاقية العر�ية رقم   15
 )1952االجتما��، (: اتفاقية املعاي�� الدنيا للضمان  102التفاقية رقم    16

 1962اتفاقية االهداف و املعاي�� االساسية للسياسة االجتماعية ،  : 117االتفاقية رقم 

 1962املساواة �� املعاملة ب�ن الوطن�ن و غ�� الوطن�ن �� مجال الضمان االجتما��، اتفاقية  : 118االتفاقية رقم 

 1982اتفاقية اقامة نظام دو�� ل�حفاظ ع�� ا�حقوق �� مجال الضمان االجتما��،  : 157االتفاقية رقم 

 2012الرضيات الوطنية ل�حماية االجتماعية، :  ا   202توصية  رقم  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://alolabor.org/wp-content/uploads/2010/10/Ar_Convention_3.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c117.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c118.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c157.pdf
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   :الثالثا�حور 
 املهنية مراض  واأل عن حوادث العمل بالغ اإل 
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ب�افة أسبا��ا، وظروفها، وصورها،    إصابات وحوادث العمل واألمراض املهنيةهتمت دول العالم الصنا�� واملتقدم بدراسة و�حث  ا

الرغم من �ون بونتائجها، وعواق��ا. ول�ي �ع�� تلك الدراسات والبحوث عن واقع إصابات العمل فالبد من تحليل �افة عناصرها. ف

االح اتخاذ مز�د من   �� يفيد  اإل�سانية، إال أن تحليلها بموضوعية وأمانة  املآ�ىي واملصائب  �عت�� ضمن  العمل  تياطات إصابات 

    –والضمانات ال�ي تقلل تكرارها و�عمل ع�� تجن��ا  
ً
 تاما

ً
 و�الرغم من أن   .�� �عض األحيان  –�� أغلب األحيان، بل تمنع حدو��ا منعا

العمال الإ�شاء وتنفيذ نظام   العمل، فإن  املهنية �� م�ان العمل هو مسؤولية صاحب  ت�جيل واإلبالغ عن ا�حوادث واألمراض 

مثل اإلبالغ عن  قد يقع جانب من هذه املسؤولية ع�� العامل  ف�� األنماط ا�جديدة للعمل  خاصة  و لد��م أدوار وواجبات مهمة،  

مل ا�خط��ة  املهنية واألحداث  واألمراض  املهنية  الوقائيةو شرف��م.  ا�حوادث  التداب��  وتنفيذ  بيئة عمل    تطو�ر  توفر  والتحقق من 

�جب ع�� العمال االمتثال للمتطلبات الواردة �� القوان�ن أو اللوائح الوطنية لإلبالغ عن أي حادث أو إصابة مهنية ،  و  .مناسبة لهم

 .أو حادث خط��أو حالة مشتبھ ف��ا ملرض م�ي ،  

 

 اء العملعن حادث أثن  بالغاإل  1.3

معها بطر�قة تفي بال��امھ.   التعاطيالعمل  قد ال نتمكن من منع وقوع ا�حوادث �� العمل، ولكن �� حالة حدو��ا، يجب ع�� صاحب  

وفًقا لتشريعات ،  إخطار ا�جهات املعنية ع�� الفور   كما ينب�� لھ،  إذا �انت حادثة خط��ة، باإلضافة إ�� االتصال بخدمات الطوارئ 

ال�حة والسالمة �� م�ان العمل ذات الصلة. ير�� مالحظة أن املعلومات الواردة أدناه �ستند �ش�ل أسا�ىي إ�� نموذج �شريعات 

 ، ال�حة والسالمة �� م�ان العمل 

   حادث مهما �ان طفيًفا صاحب العمل ملزم بإكمال نموذج تقر�ر ا�حادث ل�ل  ،  �ش�ل عام
ً
واالحتفاظ ��جل ل�ل حادث ،  أو وشي�ا

و�جب أن يحتوي �ل تقر�ر ع��  ،  يجب أن ي�ون هذا متاًحا �� جميع األوقات،  �� م�ان العمل �س�ى "�جل اإلصابات". كحد أد�ى

 :املعلومات التالية

 اسم العامل املصاب  •

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

 عامل وقت اإلصابة عمر ال •

 وقت وتار�خ اإلصابة  •

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

 املوقع الدقيق للعامل وقت اإلصابة •

، مثل: سقوط أو عرقلة، انحصار أو انحشار، مالمسة حرارة، مالمسة كهر�اء،  وصف دقيق لكيفية حدوث اإلصابة (السبب •

 إستنشاق مادة خطرة، ... ا�خ 

 و�ذا �ان األمر كذلك فما نوع العالج، الج للمصاب�� حالة تقديم أي ع  •

 وا�جزء املصاب من ا�جسم (مثل: كسر، خلع، إلتواء، َجذع، حرق، جرح، ...) طبيعة اإلصابة   •

 أسماء األ�خاص الذين شهدوا ا�حادث   •

 تار�خ القيد �� ال�جل  •

 اسم ال�خص الذي قام بالدخول  •
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إكمال تقر�ر ،  العامل املباشر أو موظف الو�الة أو املقاول أو العميل أو الزائربما �� ذلك ،  يجب ع�� أي �خص مصاب �� العمل

اإلصابات.   �جل   �� ��جيلھ  أو  وال�حة  و ا�حادث  ا�خصوصية  �شريعات  مع  يتما�ىى  بما  �عناية  ال�خصية  البيانات  تخز�ن 

 .والسالمة

يماملراجع    يجب ع��  إذا �انت هناك خطوات  ا�حادث ملعرفة ما  باتخاذهاھ  كنأيًضا مراجعة  بينما    ا�حادث. تكرار  ملنع    التوصية 

 مز�د ، أو ا�خطر الذي يتعرض لھ املصنع واملعدات، اإلصابة ا�خط��ة تتطلب
ً
 من التحر�ات املتعمقة �شأن ال�حة والسالمة.  ا

 

 يجب اإلبالغ عن جميع اإلصابات )أ(

، إ�� العيادة. ال توجد مش�لة �� هذا السينار�و  فقط دزن ا�حاجة للذهابإ�� اإلسعافات األولية    العامل يحتاج  ،  �� �عض األحيان

 ولكن ال يزال يتع�ن اإلبالغ عن اإلصابة لصاحب العمل. 

و�� أي م�ان يؤدي فيع العامل  صاحب العمل �� تنفيذ ال��تيبات داخل املؤسسة    يجب ع�� العمال أثناء أداء عملهم التعاون مع

 عم
ً
 عن حوادث العمل واألمراض املهنية وا�خط��ة.اإلبالغ و للت�جيل  ال

 

 �حادث؟ماذا يجب أن تفعل إذا �عرضت  ) ب(

 :يجب عليك ،عملكإذا �عرضت �حادث �� م�ان 

 "ا�حوادث �جل�� " ��جيل اإلصابةتأكد من  •

 بذلك ا�جهات املعنية خطاربإتأكد من قيام صاحب العمل ، إذا لزم األمر •

 املرض أو ا�حوادث �عو�ضتحقق من عقدك أو بيان العمل املكتوب ل�حصول ع�� معلومات حول  •

 فحاول �سو�تھ مع صاحب العمل ، إذا �ان هناك نزاع •

 .  مسؤول السالمةفأشر ��ا إ�� صاحب العمل أو ، إذا �انت هناك مشكالت تتعلق بال�حة والسالمة �� العمل •

 

 :اإلبالغ عن حادث العمل )ج(

تقع   حوادث  أية  عن  اإلبالغ  ا��  يجب  الضروري  للعامل  من  إذ  املهنية.  والسالمة  ال�حة  عن  ن  أمسؤول  باإلبالغ  العامل  يقوم 

�� املستقبل. وقد ينتج عن    ا�حادث�عديل التداب�� الالزمة للسيطرة ع�� ا�خاطر وتقليل احتمالية تكرار وقوع    ��دفا�حوادث  

 :ت التالية�� ا�حاال  " العمل إصابة "ا�حادث

 .لعملھ العامل تأدية أثناء �حادث التعّرض •

 .العمل طبيعة �سبب الوقت مع  تنشأ إصابة •

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

ا حال دون استمراره �� العمل (تواجد �� موقع العمل  إذا أصيب عامل بإصابة عمل أّدت إ�� وفاتھ أو أ�حقت بھ ضرًرا جسماني�

مستشفى أو مركز ط�ي. و�دفع صاحب العمل نفقات نقل العامل املصاب للمستشفى،  أقرب  الفع��) فع�� صاحب العمل نقلھ إ��  

أما �� حال حصلت اإلصابة أثناء أداء العامل ملهامھ    ساعة.  48ا�ختصة عن ا�حادث خالل  ا�جهات األمنية    إخطارو��ون عليھ  

خارج م�ان العمل التقليدي فينب�� للعامل إبالغ املدير أو املسؤول املباشر أو مشرف ال�حة والسالمة املهنية أو صاحب العمل 

 التخاذ اإلجراءات الالزمة. 
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 نموذج إبالغ عن حادث / إصابة عمل:  )د(

 

 

 تقر�ر إبالغ عن حادث / إصابة عمل 
 

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

 .......................... ………….……رقم الهاتف (ا�خلوي)   ....................  .....................م�ان العمل ....................

 .......................................... .وظيفة املصاب .............

 .................................................... ........................................................................عنوان سكن املصاب الدائم .............

 ................... .................ساعة وقوع ا�حادث ...........  ..................  ...................تار�خ وقوع ا�حادث ............

 ......................................................... ..................................................................م�ان وقوع ا�حادث ...........................

 .......... ...................................................................................................................................سبب وقوع ا�حادث .........

 ................................................................... ...............................................................وصف تفصي�� ل�حادث .............

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

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

 .. ............................ساعة نقل املصاب ................... .............  ................تار�خ نقل املصاب إ�� جهة العالج ........

 ......................... .........................................العالج ال�ي نقل ال��ا املصاب طبيب/مستشفى/مركز ص�� .... إسم جهة 

 . ..................................................وسيلة النقل........ ....................  .......إسم ال�خص الذي نقل املصاب...........

 ............................ ................................................ 2 ...................  ................. 1أسماء شهود ا�حادث (إن وجد)  

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

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

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

 إعتماد املدير املع�ي                             إعتماد دائرة السالمة وال�حة املهنية     

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

 - مالحظة:  •

أو�� ليوم االصابة من جهة العالج (الن�خة األصل) موقعة ومختومة من الطبيب    يجب إرفاق تقر�ر ط�ي 

 
ً
 .املعا�ج مع مراعاة تزو�د بالتقار�ر الالحقة واالجازات املرضية تباعا

 

 ... ..........................هاتف رقم ... :مع وحدة املوارد البشر�ة أو مشرف السالمة وال�حة املهنية التواصل  لالستفسار يمكن 
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 مالحظات أولية لضبط "وصف ا�حوادث واإلصابات املهنية" �� بالغ اإلصابة وال�جالت النظامية األخرى.  )ه(

  .….....................................................................................…: النشاط االقتصادي -

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

 لدليل منظمة العمل الدولية 
ً
 17تصنيف 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

ر إحدى ا�حاالت  كيفية اإلصابة: -
َ

 اآلتية: ُتذك

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

 التعرض أو مالمسة املواد الضارة -8 التعرض أو مالمسة التيار الكهر�ائي -7 مالمسة حرارة غ�� مناسبةالتعرض أو  -6 اإلجهاد الزائد وا�حركة ا�خاطئة -5

   حوادث أخرى  -10 االنفجار -9

ر  وسيلة / وسيط اإلصابة: -
َ

 إحدى ا�حاالت اآلتية: ُتذك

ــعاعات  -4 (الثابتة واملتحركة)اآلالت  -1 ــ األجزاء  والســـــــوائل،واألدخنة واألبخرة    والغازاتالغبار (املتفجرات،    املواد واإلشــ

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

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

 ا�جو)

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

والداخلية (األرضــــــــــــيات، األماكن ا�حصــــــــــــورة، الســــــــــــاللم/األدراج، أســــــــــــطح العمل، العوامل 

البيئية �اإلضـاءة واالسـتضـاءة وال��و�ة وا�حرارة والرطو�ة والضـوضـاء (ال�ـجيج)، وأخرى)، 

 املياه والصـــرف  
ً
وتحت األرض (�األرضـــيات وا�جدران واألســـقف وال��كيبات باملناجم، وأيضـــا

 إ�� ذلك)والهواء و.... ما 

(ال�ي �عمـــــل تحـــــت ضـــــــــــــغط، املراجـــــل (الغاليـــــات)،   معـــــدات أخرى   -3

األفران، مصـــــــــــــــا�ع وأجهزة التجميـــد والثالجـــات، األدوات اليـــدو�ـــة ال�ي 

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

 ِمكرو�ات ضارة -6

 لم يجِر تصنيفها �عد وسائل أخرى  -7

 العضو املصاب:  -

 
ً
 الرأس:  -أوال

 الشفتان -5 الفم -4 األذنان -3 العينان -2 ا�جمجمة -1

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

 
ً
 ا�جذع:   -ثانيا

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

 
ً
 الطرفان العلو�ان:   -ثالثا

 الساعدان -4 املرفق -3 الذراعان -2 الكتفان -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) أماكن أخرى:  -خامسا

 

 طبيعة اإلصابة:  -

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

 جروح أخرى متعددة  -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

 

 

 

 

 
17 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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 :تقر�ر با�حادث بحيث يحتوي ع�� املعلومات التاليةعداد إينب�� أن يتم  

  ةصابواإل وصف ا�حادث  •

 اإلجراءات ال�ي �سببت �� وقوعھ  •

 م�ان وقوع ا�حادث وساعتھ   •

 األسباب املباشرة ألي إصابة أو أي خسارة أخرى  •

 األسباب املباشرة ل�حادث  •

  التحقيقثناء  أا�حقائق ال�ى تم اكتشافها  •

  استنتاجات ا�حقق •

املشا�ل   • لت�حيح  ا�حادث    وعدمالتوصيات  تكرار 

 
ً

 مستقبال

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

اإلجراءات الوقائية بم�ان العمل أو اإلخفاق �� إعداد  

ةاالدار�ال��تيبات

 :املرض امل�ياإلبالغ عن  .1

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

 
ً
  فمن لذا    ،قانونية للعامل �� العالج والتعو�ض وقيام صاحب العمل باتخاذ وسائل تكفل منع تكرار مثل هذه ا�حاالت مستقبال

امل�ي.   باملرض  اإلبالغ عن وقوع اإلصابة  العامل  تقع ع��  ولية  ؤ ن مسإ الضروري ع��  امل�ي  املنشأة عاتق  اإلبالغ عن املرض  إدارة 

مرض م�ي يثبت ��خيصھ. وتتضمن البيانات  �ل بوصاحب العمل والعامل نفسھ، و�جب إخطار مكتب السالمة وال�حة املهنية 

 :املطلو�ة التالية

 .ةاسم املنشأ •

 .نوع وم�ان وتار�خ اكتشاف املرض امل�ي •

 .املعلومات ا�خاصة ببيئة العمل •

 معدل التدخ�ن).  –األعراض ال�ي �ش�و م��ا   -ا�خ��ة –العمر  –النوعاملعلومات املتعلقة بالعامل (  •

 العمل. بيئة  دراسة وجود املؤثرات ع��  •

 الفوري عن حوادث العملبالغ اإل  .2

  يمكن االبالغ  
ً
العمل  الك��ونيا بالنسبة  هو كما  عن حوادث  االجتما��  ل  الشأن  الهاشمية لضمان  األردنية  اململكة  حيث تقدم   �� 

من خالل   إلصابة عمل  يتعرضون  الذين  للعامل�ن  العمل،  إلصابات  الفور�ة  املعا�جة  بطلب  مخصصة املنشآت  إلك��ونية  زاو�ة 

عن   الفوري  (التبليغ  �عنوان  لذلك، 

زاو�ة   ع��  واملتاحة  العمل)  حوادث 

ا�خدمات االلك��ونية ع�� موقع املؤسسة  

 .(www.ssc.gov.jo) اإللك��و�ي

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

عل��م   للمؤمن  الفور�ة  الطبية  املعا�جة 

عمل   إصابة  إ��  يتعرضون  ��  الذين 

منشآ��م �ش�ل إلك��و�ي �عد أن اعتمدت  

��ذا   ع�ى 
ُ
� عالجية  طبية  جهات  املؤسسة 

 
ً
 .ا�جانب مؤخرا

 

 
 اململكة األردنية الهاشمية   - العامة للضمان االجتما��املصدر: املؤسسة 
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اقعية  2.3  أنماط العمل ا�جديدة   الناجمة عناملهنية ألخطار عن اأمثلة 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 الظروف الطقس  •

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

 

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

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

   12من ك�� ألامتداد دوام العمل  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 واإل التعب  •

 الدليفري التوصيل/ رة ا�جتمع لعامل ذات صلة بنظنفسية اجتماعية مشا�ل   •
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 ا�حلول 

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

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

 ؛ل تقليديةمساواة العامل�ن بأنماط العمل ا�جديدة �� ا�حقوق والواجبات مع غ��هم من العامل�ن بأنماط عم 

من خالل قبول مفهوم نظام تبادل مواعيد العمل وتوقيتاتھ، والتنظيم (التحديد وال��ك�� ع�� أهداف  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 أوليةسعافإ ات  عد ومتوف�� حقيبة أدوات  •

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

o  رصد معدل التوتر املرتبط بأصناف ا�خطورة املهنية؛ 

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

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

اتر (تكرار) املعاينة واملراجعة؛ •  تو

o  .مع مراعاة االهتمام باق��اح ا�حلول اإلرشادية ال�ي تتضمن تطبيق املمارسات ا�جيدة 

 

 

 : 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 الظروف الطقس  •

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

 

 عيوب  م��ات وفوائد 

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

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

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

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

 خصوصية البيانات واألمن السي��ا�ياخ��اق  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 

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

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

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

 تأث�� الضوضاء من خارج املن�ل  •

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

 منعكسات التشتت واإللهاء واملقاطعة والتداخل  •

 نتيجة العمل لف��ات ممتدة رهاق واإل التعب  •

 �انت أسبا��ا أو طبائعها أو عواق��ا ا�حوادث واإلصا •
ً
 بات أيا

 (االنفرادية) عزلةبالصلة الشا�ل النفسية ذات  امل •

 

 ا�حلول 

والذي   –والذي يقوم بإعداده وتوزيعـھ صـــــــــــــاحب العمـل   –االل��ام بدليـل إجراءات ال�ـــــــــــــحـة والســـــــــــــالمة والبيئـة �� املن�ل   •

مع إقرار مبـدأ مســــــــــــــاواة  . ا�خ، واملراجعـة.ا نمـاذج اإلبالغ يحتوي ع�� أســــــــــــــاليـب مواجهـة ـ�افـة األخطـار والتحكم ف��ـا وكـذ

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

ال��يئـة والتكيف من خالل قبول مفهوم نظـام تبـادل مواعيـد العمـل وتوقيتـاتـھ، والتنظيم (التحـديـد وال��ك�� ع�� أهـداف   •

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

 والتوعية، مع ضمان استمرار التواصل؛ ثقيفوالتالتدر�ب  •

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

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

 التوتر املرتبط بأصناف ا�خطورة املهنية؛رصد معدل  •

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

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

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

 توجيھ اهتمام خاص للعمالة غ�� املستقرة �املهاجرة والنساء والفئات املهمشة �الفقراء وذوي االحتياجات ا�خاصة. •
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 املفتش�ن ساليب التواصل مع أ 1.4

 

العمل   من تفتيش  �� ذلك   أش�ال �جميع بالنسبةاألهمية بم�ان تطو�ر منظومة  بما   ضمانلوذلك  ،  ا�جديدة    نماطاأل العمل 

والتنظيمية   القانونية  واألح�ام  اإلجراءات �جميع  الفعال  والتطبيقاالمتثال   حيث يبقى لقوان�ن و�شريعات العمل،  األمثل  التطبيق 

لعمل تبدو  لا�جديدة    نماط ومع تنامي األ . ا�حقوق واملبادئ االساسية �� العمل  رساءإل    فعالة وسيلة األطراف، مختلف قبل من

والرقابة الداخلية وتقو�ة العالقات ب�ن إدارات  داءاأل مستوى أفضل من    لتحقيق   ا�حاجة م�حة أيضا إ�� تطو�ر منظومة التفتيش  

 : كر التفتيش نذش�ال أب�ن  العمل والعمال، ومن 

 

 تفتيش األنظمة )أ(

يركز ع�� األنظمة ال�ي تتبعها املؤسسة إلتقاء ا�حوادث وحماية العمال وتحس�ن ظروف وشروط العمل. قد يتفقد املفتش،  

ع�� سبيل املثال، عمل �جان السالمة وعمل مسؤو�� السالمة، و�تفقد األنظمة املتبعة لضمان ارتداء العمال للمال�س الواقية  

 واستخدامهم للمعدات الواقية، و�تفقد نظام و�جراءات التحقيق �� ا�حوادث واإلبالغ ع��ا.

 

 طرف ثالث)  مع إشراك القطاع ا�خاص (التفتيش بالتعاقد  ) ب(

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

�لية �� التفتيش ع�� أحوال العمل والسالمة وال�حة املهنية. عادة يتمثل هذا الطرف الثالث �� شركة خاصة  مهام جزئية أو  

 مؤهل�ن وذوي خ��ة   freelanceذات خ��ة وتجر�ة �� مجال املراقبة (التفتيش)، أو خ��اء مستقل�ن �عملون �حسا��م ا�خاص  

 املراقبة (التفتيش).  للمساعدة بمهام 

 

 الذ�ي   نظام التفتيش )ج(

 لتنفيذ مهام أجهزة التفتيش، يقوم ع�� تحليل البيانات  
ً
 حديثا

ً
اعتمدت العديد من الدول العر�ية نظام التفتيش الذ�ي أسلو�ا

 لدرجة ا�خطورة ضمن خمس مستو�ات ومن ثم تحديد أولو�ات املتا�عة للمفتش�ن �ش�ل يومي من خالل  
ً
وتصنيف املنشآت وفقا

 ع�� املنشآت املس��دفة   التفتيش ة ودقة إجراءاتذكية تضمن سرع  تفتيش أجهزة 

 

 

  نماطاأل   إطار دور تفتيش العمل �� مواجهة الصعو�ات والتحديات ال�ي تواجھ العامل�ن ��  2.4

   18ا�جديدة للعمل

   ما يتطلبصعو�ة، وهو    أك��العمل ا�جديدة املرتبطة بالتكنولوجيات الرقمية مهام املفتش�ن    أنماط جعلت  
ً
   نظاما

ً
   فعاال

ً
 وشامال

العمل    أنماط�ستجيب لظروف العمل املستجدة مع    والسالمة املهنيةإلرساء قاعدة متناسقة وموضوعية لتفتيش العمل وال�حة  

 ا�جديدة، وسنعرض �عض هذه الصعو�ات و�عض املق��حات لتجاوزها:  

 

 
حياة بن اسماعيل: رئيسة الهيئة العامة للعمل،  ورشة عمل الختبار الدليل التدر��ي حول تفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنية �� إطار األنماط ا�جديدةمنظمة العمل العر�ية،    18

 .للشغل والعالقات املهنية

https://alolabor.org/19493/
https://alolabor.org/19493/
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 تجاوزها: آلياتو ا�جديدة للعمل  نماطصعو�ات التفتيش �� األ  )أ(

عدم مواكبة    تعود إ��  ا�جديدة للعمل  نماط صعو�ة تنفيذ مهام مفتش العمل �� ظل غياب �شريع منظم لعملھ �� مجال األ إن  

 البد من:    العمل، ولهذاا�جديدة للعمل �عت�� من أهم التحديات ال�ي تواجھ مهمة مفت�ىي  نماطانتشار األ التشريعات لظاهرة 

العر�ية    أنماط تنظيم   • الدول   �� االجتما��  والضمان  العمل  بتشريعات  ا�جديدة  يتوافقالعمل  العمال    �ش�ل  وحاجة 

 لالستقرار الوظيفي وا�حماية االجتماعية وضمان العمل الالئق  

القطاعات ومنشآت العمل بما �� ذلك  ت • العمال ومختلف  العمل ليشمل �افة فئات  وسيع مجال �شاط أجهزة تفتيش 

   .والعامل�ن �� أنماط العمل ا�جديدة املن�لية   وعمال ا�خدمةالقطاع غ�� النظامي 

ملوقع العمل عن �عد للتأكد    تفتيش اف��ا�ىي   / إجراء تفقدالسالمة وال�حة املهنيت�ن  وأخصائييي  من املمكن أل�حاب العمل  و 

من أمور ال�حة والسالمة املهنية ولضمان تقييم ا�خاطر ا�حتملة املتعلقة بال�حة والسالمة، واتخاذ االجراءات املناسبة  

 للوقاية م��ا.

 

 من املن�ل  �حة وسالمة العامل تقييم  ) ب(

 ومعدات أثاث  من  النوع  نفس إ�� الوصول  من تمكن ي ال و ،  متوقع غ��  �ش�ل املن�ل  من عمل�  ھنفس  جدي عندماينب�� للعامل  

 التالية:  مراعاة املبادئ عليھ املن�ل للعمل يجب  �� املتوفرة املساحة  إعداد املكتب، وخالل ��ستخدمها � ال�ي  امل�اتب

 

 املن�ل؟  �� عمل محطة بإعداد تقوم كيف -1

 املناسب العمل  سطح : حدد 1ا�خطوة

  ذلك �ان سواء - عمل سطح عن  ابحث •
ً
 با�جلوس لك �سمح مما ،  ذلك إ�� وما  مطبخ ��  مقعد أو طعام طاولة أو مكتبا

 الكتابة  عند العمل سطح ارتفاع  من قليال أع��  نمرفق� مع أكتاف مس��خية ع�� وا�حصول  مستقيم �ش�ل

 عن  ابحث  (أو األرض ع�� مسطحة  القدمان ت�ون  أن و�مكن العمل  سطح  تحت  لألرجل �افية مساحة  وجود من  تأكد •

 عليھ).  قدميك ل��يح �ىيء

 .العمل محطة بقية إعداد يمكنك، بك ا�خاص العمل سطح تحديد بمجرد

 كرسيك  : جهز2ا�خطوة

  أوال إعداده عليك فيجب ، للتعديل قابل كر�ىي  لديك �ان  إذا •
ً
 عملك  سطح ع�� لديك املفضل  ا�جلوس الرتفاع  وفقا

 �ستخدمھ  الذي العمل لسطح  مناسب  أنھ من  فتأكد  للتعديل، قابل  غ�� مقعدك �ان  إذا •

، ذلك �ان  حيثما  •
ً
 بحيث مقعدك  �عديل طر�ق  عن  إما  الظهر  ألسفل  مناسب دعم ع�� حصولك  من تأكد ممكنا

  الدعم  يتناسب 
ً
 أو وسادة استخدام  �� ففكر للتعديل، قابل  كر�ىي  لديك يكن  لم  إذا أو ، أسفل الظهر منح�ى  مع  جيدا

 حل قص�� املدى.  -الدعم ع�� ل�حصول  ذلك شابھ ما

 �سهولة  أو  �سرعة  يتدحرج ال  أنھ  من فتأكد ��جالت، كر�ىي  لديك �ان  إذا •

 العمل.  سطح  تحت الكر�ىي  �علق ال ح�ى للتعديل، قابلة أ��ا من فتأكد للذراع�ن،  مساند ع�� يحتوي  الكر�ىي  �ان  إذا •
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 الشاشة  / ا�حمول  الكمبيوتر بإعداد : قم3ا�خطوة

 جلوسك وضع  من ذراع مسافة وع�� مباشرة أمامك  شاشتك  ضع •

 الكب��ة املدرسية  الكتب مثل (ثابت �سطح رفعھ ف����،  لو�� جهاز أو  محمول  كمبيوتر جهاز  من �عمل  كنت إذا •

 ك ي عين مستوى  �� الشاشة من ا�جزء العلوي  ي�ون  بحيث، )القوي  والصندوق 

 الو�ج  ا�ع�اس لتقليل نوافذ أي ع�� درجة 90 بزاو�ة عملك منطقة بإعداد قم ، أمكن  حيثما •

 

 واملاوس  املفاتيح لوحة  بإعداد  : قم4 ا�خطوة

 قابلية أك�� لديك العمل محطة با�� يجعل هذا .منفصل�ن وماوس مفاتيح لوحة استخدام عليك يجب أمكن، حيثما •

 للتعديل 

 وحافة املفاتيح لوحة ب�ن  سم  15  -  10حوا��   املستوى،  نفس ع��  ي�ونان  بحيث  واملاوس املفاتيح  لوحة بإعداد قم   •

 الساعد). (لدعم  املكتب

  املفاتيح لوحة بجوار املاوس وضع ومن متماثل،  و�ش�ل مباشرة أمامك املفاتيح لوحة وضع من  تأكد •
ً
 مباشرة

 اليد  متناول  �� هاتف)ال متكرر (مثل  �ش�ل  مستخدمة أخرى  عناصر أي  ضع •

 

 من���؟ �� ا�حيطة املناطق عن ماذا -2

 العمل و�مكنك مرتاح أنك من للتأكد  ا�حيطة املناطق  �� تفكر أن  يجب ،  بك ا�خاصة العمل  محطة إعداد  بمجرد

 :ان ترا�� يجب  .بأمان

 اإلضاءة )أ(

 ك  يعين تتعب ال ح�ى رؤ�تھ �سهل  العمل  وأن  تنفيذها يتم ال�ي للمهمة �افية إضاءة وجود من  تأكد •

 لتقليل نوافذ أي ع�� درجة 90 بزاو�ة عملك منطقة بإعداد قم  أمكن، حيثما شاشتك ع�� عاكس الو�ج  ضع •

 الو�ج  ا�ع�اس
 

 السالمة ومعدات الطوارئ  ومخارج داخلم  ) ب(

 أو االنزالق مخاطر  من  وخالية  نظيفة ��ا احتفظ .مرات وامل واألرضيات الساللم ذلك �� بما  املداخل اعتبارك �� ضع •

 السائبة وا�حصائر واألسالك،، واال�س�ابات، الفو�ىى خاصة التع��

  لديك أن  من  تأكد •
ً
  طر�قا

ً
 حر�ق �شوب حالة �� آمن خار�� م�ان إ�� ا�حددة، العمل منطقة من وا�حا

 إل��ا  �سهل الوصول  الطوارئ  هواتف أرقام اجعل  •

 �سهولة  متاحة مناسبة أولية إسعافات حقيبة ع�� احصل •

 حالة �� بطانية أو حر�ق  مطفأة تأكد من وجودو ، �حيح �ش�ل وصيانتھ  لديك الدخان كشف  جهاز  تركيب من  تأكد •

 طفيفة  حرائق حدوث
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 الكهر�اء )ج(

  افحصها ،  معدات أو أسالك أي  توصيل قبل  .لالستخدام آمنة الكهر�ائية املعدات  أن  من  تأكد •
ً
 وجود عن بحثا

 �ستخدمها.  ال،  تلفها حالة �� .مرئي تلف أو مكشوفة موصالت أو �س�خات

 أشهر  3 و�ل البداية �� األمان مفاتيح �جميع الضغط زر  اختبار بإجراء وقم بك ا�خاص األمان مفتاح تثبيت  من  تأكد •

 بك  ا�خاصة الطاقة منافذع�� عدم وجود حمل زائد  من  تأكد •

 

؟ مراعاتھ إ�� أحتاج الذي  ما -3
ً
 أيضا

  والبقاء،  عملك يوم هي�ل �� تفكر أن  يجب ،  ا�حيطة املناطق ومراجعة بك ا�خاصة العمل  محطة  إعداد بمجرد
ً
،  �شطا

 .ع�� اتصال ستبقى وكيف

 التحرك �� استمر  )أ(

 كر�ىي  / وضع  �� اجلس أو،  الهاتف ع�� ت�ون  عندما  قف - وضعك �غي��  اعتبارك �� ضع،  بھ تقوم الذي  العمل ع�� بناء

 .املستندات قراءة واقف عند أو مختلف

 

 االتصاالت  ) ب(

 ع�� البقاء كيفية حول  الفر�ق �� زمالئك إ�� تحدث .والعمالء العمل  �� بزمالئك اتصال ع�� ستبقى كيف اعتبارك �� ضع

اجتما��  والتحديثات العمل فر�ق وأ�شطة  التنظيمية األ�شطة ع�� إطالعك سيتم  كيف  اعتبارك �� ضع .اتصال 

 .والفرص والتدر�ب 

 

 العمل أ�شطة / العمل عبء )ج(

 وجدول  والتوقعات  الزمنية  واألطر  األ�شطة مراعاة  يجب املن�ل؟ �� العمل عبء تحديد كيفية حول  مديرك  إ��  تحدث

 .العمل

 

 التكنولو��  والدعم األمن )د(

 تكنولوجيا دعم  توف�� سيتم وكيف ،  بالعمل املتعلقة للمواد واملادي السي��ا�ي األمن ع�� ا�حفاظ كيفية اعتبارك  �� ضع

 .املعلومات

 

  �حية عمل بيئة ع�� ا�حفاظ )ه(
ً
 .ذهنيا
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 ا�جماعية  ةواملفاوضا�حوار االجتما�� 3.4 

 

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

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

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

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

 . األنماط ا�جديدة للعمل

العمال �� عمليات صنع القرار مقابل  ندماج  إكث�� من املؤسسات لتجر�ة ا�حوار ب�ن النقابات و�دارات العمل، �غرض ز�ادة  تجهت  ا

ب�ن الشر�اء    حوارالذي �ستوجب    رالعمل، األموأصبح من الضروري تطو�ر عالقات  ،  ز�ادة كفاءة منظومة العمل وز�ادة اإلنتاجية

  االجتماعي�ن   الشر�اء  خالل  منو   ، االجتماعي�ن ممثل�ن �� منظمات العمال وأ�حاب األعمال وذلك لضمان شروط العمل الالئق

ِشط�ن
َّ
ا�جديدة  ��  العمال  عمل  ظروف   تحس�ن   شأ��ا   من  حلول   إيجاد  املمكن   من  واملل��م�ن،   الن العمل    ��   ا�حق  ومع   ،أنماط 

   للتنفيذ  القابل  ا�جماعية  االتفاقات  �شأن  التفاوض  العمل  أ�حاب  ومنظمات  العمال  ملنظمات  يمكن  ا�جماعية،  املفاوضة
ً
. قانونا

   .املعني�ن والعمال   العمل أ�حاب  احتياجات تناسب ال�ي ا�حلول  ابت�ار  بم��ة ا�جماعية واملفاوضة االجتما�� ا�حوار  و�تمتع

 و 
ً
   يعت�� الن�اع �� عالقات العمل أمرا

ً
   طبيعيا

ً
يحدث نتيجة اختالف �� املصا�ح أو ا�حقوق ب�ن أطراف العمل ا�ختلفة،   ومتوقعا

 
ً
ما ترتبط بتفس�� عقد العمل أو بحقوق العامل امل��تبة عليھ أو بمطالب صاحب العمل بقيام العامل بال��اماتھ أو باالل��ام    وغالبا

باش��اطات السالمة وال�حة املهنيت�ن أو نتيجة التمي�� وعدم املساواة ب�ن العمال أو �خلل �� ا�حقوق التأمينية أو �� ممارسة  

   العمل إ�� نوع�ن: عاتانز  موتنقس  ،االجتما��آليات ا�حوار ا�حر�ات النقابية وغياب 

تنشأ ب�ن أحد العمال و�دارة العمل (أو ممث�� صاحب العمل) حول حق للعامل    الن�اعات ال�ي�� تلك    عمل فردية:  نزاعات  •

 �ستند إ�� عقده أو لوائح العمل أو التشريعات ال�ي تحكم العمل. 

ال�ي تنشأ ب�ن مجموعة من العمال أو جميع العمال و��ن إدارة العمل أو ممث��  الن�اعات �� تلك    عمل جماعية:  نزاعات  •

 أو مطلب للعمال، و�تم املطالبة بھ من خالل نقاب��م أو ممثل�ن ع��م. صاحب العمل، حول حق 

 آليات ا�حوار االجتما��، كما يمكن �سو���ا إذا ما حدثت، وذلك بموجب اآلليات التالية:  الن�اعات بتوف��و�مكن تفادي هذه  

 

 :نزاعات العملآليات تفادي  )أ(

 تبادل املعلومات:  •

العمل، من خالل: لوحات البيانات أو اإلعالنات أو املنشورات ال�ي توزع لتعلن املعلومات  يتم تبادل املعلومات ب�ن طر��  

ر �ل طرف أحوال واحتياجات (طلبات) الطرف اآلخر.   ذات الصلة �عالقات العمل، ل�ي يقّدِ
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 التشاور:  •

تقدير واقع املنشأة وعالقات    يتيح التشاور ب�ن طر�� العمل ل�ل طرف التعرف ع�� متطلبات الطرف اآلخر بما يوفر قدر من

شروط  من خالل لقاءات دور�ة ب�ن العمال أو نقابا��م (ممثل��م) وصاحب العمل أو ممثليھ، للتشاور حول    و�تم العمل،  

 توف�� مناخ مالئم لتحس�ن اإلنتاجية وز�ادة عوائد العمل �� ذات الوقت. وضمانالعمل 

 التعاون:  •

علومات ال�ي يقدمها الطرف اآلخر، أو يقبل نتائج التشاور معھ، يحرص الطرفان  عندما يقبل أحد طر�� عالقة العمل امل

ع�� التعاون إلنجاح ما تم تبادل املعلومات أو التشاور حولھ، لضمان تقدم املنشأة واستقرار بيئة العمل وتحس�ن عوائد  

ق العمال ومصا�حهم، من أهم وسائل  ويعد وضع سياسة عادلة لعالقات العمل ترا�� وتح��م حقو العمل ع�� �ل األطراف.  

 .نزاعات العمل تفادي
 

د شروط وظروف العمل  و  حدَّ
ُ
من خالل التفاوض و�برام "اتفاقيات عمل جماعية"، ب�ن النقابة ممثلة العمال    - �� كث�� من األحوال  -ت

للموقع�ن عل��ا، أو من ينضم إل��ا �عد  من جهة وصاحب العمل أو ممثليھ من ا�جهة األخرى. وت�ون بنود هذه االتفاقيات ملزمة  

 إشهارها. 

 

 املفاوضة ا�جماعية   ) ب(

�عد املفاوضة ا�جماعية من أفضل اآلليات ال�ي يمكن من خاللها تحديد األجر العادل، وتوف�� ظروف عمل الئقة، و�� تحتاج إ�� 

 ومستقلة تمثل أطراف العمل ا�ختلفة.  منظمات فاعلة

 .مختلفة �عاقدية أش�ال �� العمال ب�ن املعاملة �� ل�حماية واملساواة وآلية ،األساسية  ا�حقوق  من  كما �عت�� املفاوضة ا�جماعية 

االقتصادية حسب ا�حاالت واختالف فتعدد و�تمثل   حالة، ل�ل مناسبة واملواكبة للتدخل آليات إيجاد �ستد�� القطاعات 

 الوفاق وانخراط الشر�اء االجتماعي�ن �� ا�حوار.الهدف الرئي�ىي ل�حوار االجتما�� �� ��جيع إقامة 

االجتما��   ا�حوار  هيا�ل     آلياتھو وتمثل 
ً
عنصرا    الناجعة 

ً
الرشيدة( ل�حوكمة    أساسيا ��جيع اإلدارة  ع��  القدرة  لھ  أن  كما   ،(

 االستثمار وتحقيق التطور االقتصادي واالجتما��.

االجتما��  �لعبو  برام  �و  ا�جماعية  املفاوضة ��جيع يجب  اإلطار،  هذا و�� العمل نماط أ �ل تأط�� �� مهما دورا ا�حوار 

 قدرتھ  فضال عن العمل ا�جديدة    أنماط    ضمن العمال  ف��م  بما بالقطاع  العامل�ن  �ل �شمل أن  يمكن  ال�ي  القطاعية االتفاقيات 

 أن ا�جماعية للمفاوضة و�مكن الالئق، العمل ظروف تحقيق وع�� ا�خالفات حل ع�� ��جع للعمل ص�� ومناخ بيئة خلق ع��

 آليات وضع يمكن بحيث ،ھ التقليدي�ش�ل العمل إ�� ا�جديدة  نماطاأل طار  إ��   العملوضعية   من  االنتقال عملية كذلك �سهل

 .التشريعية للمقتضيات تام اح��ام  و�� جميع األطراف بمشاركة  االنتقال لهذا وطرق 

 العمل أنماط �� العمال  وتمثيل بتنظيم يتعلق فيما خاصة النقابات، تدخل قدرات �عز�ز ا�جماعية املفاوضة آلية نجاح و�تطلب

 التنظيمات  ومختلف ب�ن املنشآت الثقة مبدأ و�رساء  االجتما�� ا�حوار و��عاش النقابية ا�حر�ة مبدأ اح��ام ع�� وذلكا�جديدة  

 .النقابية

  أجل: أ�حاب األعمال، من  العمالية و��نوتتمثل املفاوضة ا�جماعية �� ا�حوار واملناقشات ب�ن املنظمات النقابية 

  تحس�ن شروط وظروف العمل وأح�ام االستخدام   •

  التعاون ب�ن طر�� العمل لتحقيق التنمية االجتماعية •

  العمال وأ�حاب العمل  الن�اعات ب�ن �سو�ة  •
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  إ�� حلول عادلة العمل للتوصللتحقيق التعاون ب�ن أطراف  �االجتما�هامة ل�حوار  آلية   •

  وسيلة إلضفاء الديمقراطية ع�� عالقات العمل •

  للر�ط ب�ن ا�حق �� التنظيم واملفاوضة ا�جماعية، ممارسة عملية ملفهوم ا�حر�ة النقابية •

  تنظم شروط وظروف العمل  جماعية)  (اتفاقية تنت�ي إ�� إبرام عقود عمل مش��كة  •

 
 لن�اعاتاأهم مخرجات نجاح آليات �سو�ة � اتفاقيات العمل ا�جماعية   )ج(

�عد اتفاقيات العمل ا�جماعية �� النتيجة الطبيعية لنجاح أية مفاوضة جماعية أو توفيق أو وساطة، واتفاقيات العمل ا�جماعية  

ب تطورات عالم العمل وتحقيق التوازن ب�ن املصا�ح االجتماعية للعمال  �� نتاج ا�جهود املش��كة ب�ن طر�� العمل، و�� آلية تناس 

 والضرورات االقتصادية أل�حاب العمل. 

وال تقتصر اتفاقيات العمل ا�جماعية ع�� تحس�ن الدخل، بل تذهب لتحس�ن ظروف وشروط عالقات العمل وحماية بيئة العمل،  

الكفاءة اإلنتاجية للعمال، و�� �� بل و�مكن أن �عمل ع�� توف�� فرص عمل جديدة وا�حفا املتاحة، ورفع  العمل  ظ ع�� فرص 

العمال وممثل��م (نقابا��م)، مع أ�حاب منشأة العمل، بمنطق الشر�ك املع�ي التعاون الفعال ب�ن  الوضع   ال��اية تمثل  بتقو�ة 

 االقتصادي للمنشأة 

 

 واالق��احات  الش�اوى تقديم  4.4

�عد معرفة ا�حقوق �� العمل من األمور الهامة، ولكن املعرفة وحدها و�� حد ذا��ا ليست �افية الح��ام حقوق العمل وا�حصول  

�عتمد إدارة و�سو�ة العمل ع�� مهارات التفاوض، والتعرف ع�� األ�خاص واملنظمات ال�ي يمكن أن ي�جأ إل��ا العمال    اعل��ا، إنم

 منازعات العمل و�سو���ا،  ملساعد��م �� التعامل مع 

 الفردية: نزاعات العمل آليات �سو�ة )أ(

 التفاوض املباشر:  -1

ا �حق العامل، يمكن طلب اللقاء مع املدير املباشر لعرض املش�لة، ومحاولة    عند
ً
عد ان��ا�

ُ
التأكد من أن الواقعة املتنازع حولها �

 إيجاد حل سريع لها. 

رون طلب   لقاءهم لعرض مش�لة ونقاشها قبل عرضها ع�� األطراف األخرى.  مرؤوس��م  كث�� من أ�حاب األعمال واملدراء يقّدِ

ولكن ال �ع�ي هذا بالضرورة أن استجاب��م سوف ت�ون إيجابية بالنسبة لصاحب املش�لة، مع ذلك، فهناك �عض النصائح ال�ي  

�� هذا ا�حوار، م��ا ع�� سبيل املثال: أال تبدأ �عرض املش�لة أو الواقعة بوصفها  يمكن اتباعها ل�حصول ع�� أفضل النتائج  

ا �حقوقك، بل عليك أن تحاول عرض ما حدث وطلب استيضاح عن مسببات هذا الوضع، أو القرار، ثم عرض تبعات 
ً
ان��ا�

 هذا الوضع أو القرار السل�ي عليك وع�� إنتاجيتك. 

 

 الشكوى:   -2

ل فردي أو باالش��اك مع عمال آخر�ن التقدم �ش�وى لتسو�ة نزاع داخل عملھ، وقد وضعت معاي�� العمل  يحق ألي عامل �ش� 

 الدولية عدد من الضمانات ملمارسة هذا ا�حق �ش�ل فعال، م��ا: 

 عامل لضرر نتيجة ش�واه. الأال يتعرض  •
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إذا رأى أن �سو�ة األمر مع الرئيس املباشر    حق �� أن يتقدم �ش�واه ملستو�ات إدار�ة أع�� من الرئيس املباشر،للعامل ا� •

 غ�� ممكنة أو أن الرئيس املباشر طرفا �� ش�واه.

يجب أن ت�ون إجراءات الش�اوى والقواعد ال�ي تحكم س��ها علنية و�سيطة وغ�� معقدة وسريعة قدر اإلم�ان. وكذلك   •

 ت�ون سبل التظلم من نتيجة بحث الش�وى. 

 �� العمال ونقابا��م �� فحص الش�اوى، و�� �جان نظر التظلمات من نتائج بحث الش�اوى. أن تتعاون إدارة العمل مع ممث  •

والتصرفات ونتائج  جراءات  اإل يجب أن يخطر العامل الذي تقدم �ش�وى، با�خطوات ال�ي تتخذ بالنسبة لش�واه بما �� ذلك   •

 الفحص. 

أي مرحلة من مراحل الش�وى أن يحصل ع��   •  �� للعامل  أثناء بحث ش�واه من خالل منظمتھ  يحق  تمثيل  أو  مساعدة 

 النقابية أو أي �خص آخر يختاره.

أال يقيد حق العامل �� التوجھ إ�� ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة، أو إ�� ا�حكمة العمالية ا�ختصة أو أي سلطة قضائية أخرى   •

 الس��داد حقوقھ.

 

 ال�جوء إ�� النقابة:  -3

�� حالة فشل العامل �� حل الن�اع من خالل التفاوض مع مديره، أو رفض طلبھ إجراء اللقاء، أو التعنت أثناء التفاوض، أو  

ال ُيفضل العامل اإلفصاح ف��ا عن   األحيانعندما ي�ون املوضوع محل الن�اع مش�لة شائكة �� أماكن العمل وال�ي �� كث�� من 

 من تبعات ذلك، ي�و 
ً
النقابية ال�ي تمثلھ للتفاوض مع صاحب  املنظمة البداية" ال�جوء إ��   ذ ن من األفضل" من�خصيتھ خوفا

العمل بالنيابة عنھ، كما يحق لھ أن يطلب من النقابة عدم ذكر اسمھ وا�حفاظ ع�� سر�ة املعلومات ال�ي يتم عرضها. و�� 

يمكن التواصل مع إدارة املوارد البشر�ة لعرض املش�لة، مع األخذ �� االعتبار    ممثل عن العمال،/حالة عدم وجود نقابة عمالية

 عن النقابة وال تقوم بدورها.
ً
 أن إدارة املوارد البشر�ة ليست بديال

 النقا�ي    التنظيُم   ُيَعّد و 
ً
  إ��   نو�فتقرو   عمال،  بأ��مأنماط العمل ا�جديدة    ��  العمال   من  العديد  ُ�عرَّف  الحيث    األمد  طو�ل  تحديا

  تحديات   العمال  يواجھ  حيث  الرقمية،  العمل  منصات  ع��  نفسها   ا�خصائص  هذه  وتنطبق.  القانونية  بحقوقهم  العام  الو��

  باملواقعرتبطة  املة  القانوني  واملسائل   معهم،   �شار�ون   الذين  البشر��ن  املدراء  ونقص  ا�جغرا��،  التشتت   ��  تتمثل   إضافية 

  العمال   ب�ن  العمالية  النقابات  �شكيل  أمام   قانونية  عوائق  توجد  البلدان،  �عض  و��  .املنصات  لعمل   القضائية  الواليات  متعددة

  تم   قد  املهنية   فئ��م   ألن   أو  ا�خاص  �حسا��م   �عملون   أ��م   ع��  تصنيفهم   �سبب  املثال  سبيل  ،ع��أنماط العمل ا�جديدة  ��

  النظر   �غض  العمال،   جميع   تمتع  لضمان   إصالحات   إجراء   ��  التنظيم   ��   األو��  ا�خطوة   فإن   لذلك.  العمل  قانون   من   استثناؤها 

  منصات   ب�ن  من   النقابية  ا�حر�ة  مبدأ  مع  يتما�ىى  بما   ا�جماعية،  واملفاوضة  التنظيم  ��  األسا�ىي  با�حق  استخدامهم،  حالة  عن

  للتواصل   مواقع  عن  عبارة  ومعظمها   بالبلد؛  وخاصة  باملنصات  خاصة  للعمال  رسمية  غ��  رابطات  توجد  الرقمية،  العمل

شوَرة   وتقدم  املعلومات  توفر  االجتما��
َ
   املنصات،   لعمال   امل

ً
  وتقديم   اف��ا�ىي   �ش�ل  لاللتقاء  للعمال   فرصة  إتاحة  عن  فضال

 . البعض  لبعضهمنف�ىي ال  الدعم
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 :ال�جوء ل�جهة اإلدار�ة -4

�� حالة عدم حصول العامل ع�� حقھ يجوز لھ التوجھ ل�جهة اإلدار�ة ا�ختصة وفًقا للقانون الوط�ي ل�ل دولة (وت�ون هذه  

ممثلة �� وزارة العمل أو إحدى الهيئات التا�عة لها)، مطاِلًبا بتسو�ة ش�واه �ش�ل ودي، وع�� ا�جهة  -�� أغلب األحيان-ا�جهة  

النظ ا�حاالت  هذه   �� �سو�ة  اإلدار�ة  طلبات   �� العمل  نزاعات  ر  عالقات  تحكم  ال�ي  للتشريعات  طبًقا  إل��ا  الواردة  العمل 

(القانون، اللوائح، عقد العمل الفردي، اتفاقيات العمل ا�جماعية)، ع�� أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن، وقد ي�ون من املناسب  

إ�� ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة �� أي وقت بداية من تار�خ    أال �ستغرق هذه اإلجراءات أك�� من أسبوع. و�جوز ألي طرف ال�جوء

 . الن�اع�شوب 

 

 ال�جوء للقضاء:  -5

 الفردية. العمل    نزاعاتيجوز ألي من طر�� الن�اع ال�جوء ل�جهة القضائية ا�ختصة للمطالبة بالبت �� 

 

 العمل ا�جماعية نزاعات آليات �سو�ة   ) ب(

 املفاوضة ا�جماعية:  -1

العمل ا�جماعية، و��جأ إل��ا  نزاعات  �� التفاوض ب�ن طر�� العمل مباشرة، و�� الوسيلة األك�� نجاًحا �� تفادي و�سو�ة وحل 

العمل   إل��ا لتحس�ن شروط وظروف  ال�جوء  بي��ما، كما يمكن  للتفاهم فيما  العمل»  العمل «العّمال وأ�حاب  طرفا عالقة 

 �عقد اتفاقية عمل جماعية.  -عند نجاحها-نت�ي املفاوضة ا�جماعية واإلنتاجية، وز�ادة عوائد العمل، وت

 

 التوفيق (املصا�حة): -2

العمل عن طر�ق   آلية التوفيق (املصا�حة) ب�ن طر��  إ��  إ�� اتفاق، فيتم ال�جوء  املفاوضة ا�جماعية �� الوصول  إذا فشلت 

 ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة بناء ع�� طلب أحد طر�� الن�اع. 

 

 ساطة: الو  -3

�� حالة فشل التوفيق ن�جأ إ�� الوساطة، بناء ع�� طلب أحد طر�� الن�اع، وتتم الوساطة عن طر�ق خب�� (من قوائم الوسطاء  

يرتضيھ طر�� الن�اع)، ويس�� الوسيط إ�� توصيل طر�� الن�اع �حل يرض��م، وعند نجاحھ �� ذلك يدفعهم إ�� عقد اتفاقية  

 ا�ىي �شأنھ. عمل جماعية تنص ع�� ما تم ال�� 

 

 التحكيم:  -4

للتحكيم من خالل محكمة   ال�جوء  طلب أحدهما  بناء ع��  أو  الن�اع  طر��  باتفاق  �� األخرى، فيمكن  الوساطة  إذا فشلت 

العمل ا�جماعية، وتت�ون محكمة تحكيم الن�اعات العمالية من القضاة ا�حددين لها، باإلضافة  نزاعات  مختصة بالتحكيم ��  

 : أحدهم عن نقابة العامل، وآخر عن منظمة صاحب العمل، وثالث عن ا�جهة اإلدار�ة ا�ختصة. إ�� ممثل�ن ثالثة
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 اإلضراب عن العمل:  -5

اإلضراب عن العمل، هو: امتناع عمال منشأة أو فر�ق م��م، عن العمل، بصفة مؤقتة، و�طر�قة منظمة و�رادية، ملمارسة ضغط  

ماعية، وهو وسيلة يمارسها العمال �ش�ل جما��، وحق مشروع يمارسونھ للدفاع  لتحقيق مطالب مهنية أو اقتصادية أو اجت

العمال لإلضراب، إال إذا أغلقت �� وجوههم السبل األخرى لتحقيق مطال��م وحل   عن مصا�حهم وتحقيق مطال��م، وال ي�جأ 

 األ يات  اآللاستيفاء  لعمل ا�جماعية، فاإلضراب يأ�ي �عد  نزاعات ا
ً
�املفاوضة والتوفيق والوساطة والتحكيم، ألن العمال    ك�� أمنا

 .و�املؤسسة �عرفون قبل غ��هم �خامة ت�لفة اإلضراب الضارة �عملهم

 

 العمل وسائل اختيار�ة نزاعات آليات تفادي وحل )ج(

ا�جماعية أ��ا جميًعا وسائل اختيار�ة ال يجوز فرضها ع�� طرف، وال بد من تحف��   نزاعات العمل   يجمع ب�ن �افة وسائل تفادي وحل

الطرف�ن من أجل ال�جوء إل��ا، كما أ��ا تتم �� حضور ممثل�ن عن طر�� العمل (العمال من خالل نقاب��م، وأ�حاب العمل من  

 �: اتفاقيات عمل جماعية (عقود عمل مش��كة).خالل إدارا��م أو املفوض�ن ع��م). وتنت�ي �ل هذه الوسائل عند نجاحها إ�

  املفاوضة   ��  وا�حق   النقابية  ا�حر�ة  أمام  -  غ��ها  أواإلدار�ة    أو  التشريعية   -  العقبات  أنواع  جميع  إزالةوكنتيجة ملا سبق، ينب��  

ا�جديدة    ��  العمال  معظم  يزال   الف.  ا�جماعية العمل    عمليات   تنظيم   ��  كب��ة  صعو�ات  العملية  املمارسة  ��  يواجهون   أنماط 

  يتمتعوا   أن  و�نب��  االجتما��  الضمان  حماية  من  �ستفيدوا  أن  ينب��    ذلك،  إ��  و�اإلضافة.  ف��ا  واملشاركة  ا�جماعية  املفاوضة

 ع��اإلن��نت   املنصات   لعمال   معدومة،  أو   قليلة  الفعالة  ا�حماية   فإن  ذلك،  ومع.  القانونية  باألنظمة  يتعلق  فيما   املعاملة  ��  باملساواة

م  غ��  �ش�ل  �عملون   م��م  العديد  ألن
َّ
 ذلك،  إ��  باإلضافة.  االجتما��  والضمان  العمل  قانون   من  حماية  أي  يتلقون   ال  و�التا��  ُمنظ

م   غ��  وضعهم  استمرار�ة  إ��  يؤدي  القائمة  للتشريعات  الفعال  اإلنفاذ  إ��  االفتقار  فإن
َّ
نظ

ُ
ويعت�� تطو�ر وتحديث التشريعات   امل

 .القائمة ضرورة م�حة �� هذا السياق
 

 العمل ا�جديدة  أنماط إطار لن�اعات العمل وطرق حلها ��  أمثلة 5.4

 

 الوضعية األو�� 

 
ً
واعت�� صاحب    خالل العمل عن �عد جد خالف ب�ن العامل وصاحب العمل يتعلق �عدم ال��ام العامل بمدة العمل املعمول ��ا يوميا

 خالل                                                                  اإل معاقبة العامل ع�� هذا �� إقانو�ي فعمد   م��رالعمل ان العامل �غيب بدون 

لعمل اليومية   وعند اتصال العامل بمصا�ح تفتيش العمل لتقديم ش�اية بخصوص الن�اع  اكد هذا األخ��  أن عدم ال��امھ بمدة ا

ببالغ صادر عن   إدارة تفتيش العملمد ذلك عندها ثبات إفطلبت منھ مصا�ح تفتيش العمل  ،ناتجة عن ظروف خارجة عن نطاقھ

وأن املنطقة ال�ي �شتغل ف��ا العامل عن �عد ( أي مقر من�لھ) سيتم ف��ا قطع    ،الشركة الوطنية للكهر�اء والغاز �علم فيھ العموم

اليوم الذي شهد فيھ الن�اع ب�ن العامل وصاحب العمل ،وع�� هذا األساس تم تكييف إخالل العامل بال��اماتھ ع�� الكهر�اء خالل  

يتم  ن  أ �سبب هذا االنقطاع  ع��   ذلك وتم االتفاق وال��اجع عن طرد العامل  ��  إانھ نتيجة قوة قاهرة  ولفتنا نظر صاحب العمل 

 .تدارك الساعات الضائعة
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 الوضعية الثانية  

  ، تفتيش العمل �ش�اية مفادها أن املؤجرة  قامت بإيقافها عن العمل  ولم تمك��ا من مستحقا��ا القانونية   إلدارةتقدمت عاملة  

كية  م�لفة الشا ن  أو التجميل عن �عد    مستحضرات   تدير مؤسسة  تنشط �� مجال بيع��ا  أو�استدعائنا صاحبة العمل صرحت  

عن   املنتوج  مقابل  ببيع  تنجزهاجرة  أ�عد  ال�ي  املعامالت  رقم  من  مئو�ة  و�سبة  اكتشفت    ، قارة  أصبحت  ن  أوقد  �عمل  العاملة 

 سلوهو ما أثر    ،�حسا��ا ا�خاص بالتوازي مع عملها باملؤسسة 
ً
ع�� رقم املعامالت بالشركة لهذا قامت بطردها  و�مواجه��ا ��ذا    با

 ال �علم  بأ��ا  ��ا  أصرحت العاملة  و   .املوقف
ً
عقد العمل امل��م ب�ن    من فمع صاحبة املؤسسة  وعند التثبت    ملزمة بالعمل حصر�ا

    ،ال ينظم  بدقة العالقة ب�ن الطرف�ن �� هذا ا�جالنھ  أالطرف�ن تب�ن  
ً
لذلك تم االتفاق ع�� مراجعة بنود العقد بطر�قة    وتبعا

 تضمن حقوق وال��امات الطرف�ن بأك�� دقة.

 

 

 الوضعية الثالثة  

 فادأالعمل  اتصالنا بصاحب    وعند  ،القانونيةمن األجور  قل  أجرة  أ يتقا�ىى  نھ  أ�ش�اية مفادها    العمل  تفتيش  إلدارةتقدم عامل   

  فاد أاتصلنا بمصا�ح الصندوق الوط�ي للضمان االجتما�� الذي  العمل  طبيعة عالقة  من    وللتثبت  ،جزئيلوقت    �عمل  العاملن  أ

األساس  العامل ع�� هذا  جور  أبلوقت جزئي  و�قع التصر�ح    عقد عملبمقت�ىى  باألمر �عمل  ن العامل املع�ي  أ با  إدارة تفتيش العمل

 العامل ��ذا املعطى وفيما يتعلق بتعمد صاحب العمل �شغيل العامل لساعات عمل إضافية    فأشعرنا
ً
�� إخ��  هذا األ   ، دعوناأحيانا

   .�� ا�جال العمل املطبقضرورة تطبيق �شريع  
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 االتحاد االورو�ي 1.5

 إطار   2002عام  االتحاد األورو�ي  الشر�اء االجتماعيون ��    أصدر 
ً
   ا

ً
  فيما يخصالتغ�� الرق�ي  تطورات عالم العمل و للتكيف مع    شامال

 : ُ�ْعد عن   العمل  �شأن األورو�ي اإلطاري  لالتفاق الرئيسية السماتوفيما ي�� �ستعرض �عض  العمل عن �عد،

  عالقة /إطار عقد �� املعلومات، تكنولوجيا  باستخدام عمل، أداء  أو/و  تنظيم أش�ال  من "ش�ل  بأنھ ُ�ْعد عن  العمل ُ�عرَّف •

   يمكن  الذي  العمل،  تنفيذ  يتم  حيث  استخدام،
ً
   العمل،  صاحب  مبا�ي  ��  تنفيذه  أيضا

ً
  أساس   ع��  تلك املبا�ي  عن  �عيدا

م". 
َ
 ُمنتظ

 .املع�ي  العمل  وصاحب للعامل  طو�� ُ�ْعد عن  العمل •

 ا�جماعية  االتفاقات  ذلك �� بما الصلة، ذات املكتو�ة باملعلومات ُ�ْعد عن العامل  تزو�د العمل  صاحب  ع�� يجب •

 .السار�ة         •

ل  ُ�ْعد عن العمل إ��نتقال اال  •   إن . عن ُ�ْعد للعامل االستخدام حالة ع�� يؤثر وال فقط العمل أداء ��ا يتم الطر�قة ال�يُ�عِدّ

   النحو،   هذا  ع��  ليس،  ُ�ْعد  عن  العمل  اختيار  العامل  رفض
ً
  استخدام   شروط وأح�ام  �غي��  أو  االستخدام  عالقة  إل��اء  سببا

 .العامل ذلك

  من   عن ُ�ْعد  العمل   خصوصيات  ا�حسبان  ��  األخذ  يمكن.  ُ�ْعد  عن  للعمال  املعاملة  ��  املساواة  شرط  ع��  االتفاق  يحتوي  •

  ا�حقوق ا�جماعية   بنفس  يتمتعون   ُ�ْعد  عن  العمال  أن  صراحة ع��  االتفاق  ينص.  ا�جماعية  أو  الفردية  االتفاقات  خالل

 .العمل صاحب مبا�ي �� العمال   ��ا يتمتع ال�ي

   االتفاق  يتناول  •
ً
  املهنية،  لألغراض  ويعا�جها   ُ�ْعد عن   العامل  �ستخدمها   ال�ي  البيانات  حماية   أيضا

ً
صاحب    واجب عن    فضال

 .ُ�ْعد عن  العامل  خصوصية اح��ام  �� العمل

م كما •
ّ
 .والتدر�ب العمل، وتنظيم  وال�حة، والسالمة وصيان��ا، املعدات  توف��  ُينِظ

 

 تركيا  2.5

َعّد 
ُ
� Ofissizler  تضامن وتأسست   �حسا��م   العمال   من   األعضاء   يمولها   شبكة  إ��    و��دف.    2018  عام   اسطنبول   ��  ا�خاص، 

من  كش�ل   املستقل   بالعمل   االع��اف   ع��  ا�حصول  العمال   تضامن  شب�ات  و��شاء   االستخدام؛  أش�ال  متم��    املستقل�ن؛   ب�ن 

 واملطالبة  الدفع،  عدم  دون   وا�حيلولة  الدنيا لألجور،  املعدالت  تحديد  مثل)  و�عز�زها  للعمال املستقل�ن  القانونية  با�حقوق   واملطالبة

و�عانات اإلنتاج  ودعم  ذلك؛  إ��  وما  االجتما��،  الضمان  بالعقود،  تأسيسها    املستقل�ن  للعمال  يمكن  ال�ي  البديلة  أش�ال 

 .ت)املهارا تجميع  أو  العمل،  مشاركة  أو (التعاونيات،

 

 أملانيا  3.5

  IGاألملانية  النقابة العمالية  ِقَبل  من  2015  عام  ��  إطالقھ  تم  الذي  ،FairCrowdWork.org  19    موقع  وهو  أال  آخر،  مثال  هناك

Metall ع�� توف��   يقتصر  فهو  ذلك،  ومع البيضاء السو�دية  الياقات  ذوي   ونقابة  النمساو�ة  العمل  مع  غرفة  بالتعاون   ويعمل  

ع�ن  العمال«   حقوق   املعلومات حول   ذلك  ��  بما  التأييد،�شطة  وأ  املعلومات جمَّ
ُ
 الرقمية  العمل  ع�� منصات  واحدة  مهمة  لتنفيذ  ا�

crowdworkers   ،القانونية لتنفيذ  للعمال«  العمالية  النقابات  وموارد  واالل��امات  ع�ن  جمَّ
ُ
  العمل   منصات  ع��  واحدة   مهمة  ا�

 
19 http://faircrowd.work/ 

http://faircrowd.work/
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لة عن  معلومات   إ��  الرقمية باإلضافة ع  العمل«  �ختلف منصات  املوضوعية   والتصنيفات  العمل   إجراءات   ُمفصَّ جمَّ
ُ
  مهمة  لتنفيذ   ا�

العملمنصا  ع��   واحدة النقابات  قامت   لقد .  املعروفة crowdwork الرقمية  ت     هذه 
ً
 ��   املنصات  عمال  عن  نيابة   بالدفاع  أيضا

 دعا إ��   والذي  املنصات، ع��  القائم العمل �شأن   إعالن فرانكفورت  قادت  ،  2015  عام   و��.  ا�ح�ومات  من  وعدد  االتحاد األورو�ي

العمال   أ�حاب   مختلف  ب�ن  الوط�ي   ع��   التعاون  املنصات  املنصات  وعمالء  العمال   ومنظمات   املص�حة  مون   ومشغلو 
ّ
نِظ

ُ
( وامل

َمة  ��  ومشاركة العمال  عادلة  عمل  ظروف  لضمان
َ

  لقواعد  YouTube �غي��  و�عد.   العمل الرقمية  ملنصات  املتنامي  العالم  ��  ا�َحوك

  �س��   حيث  FairTube   حملة Youtubers Union و   IG Metallاألملانية  العمالية  النقابة  أطلقت  ،  2017  عام  ��  الدخل  تحقيق

ستخِدمي واإلنصاف والشفافية   التواصل  تحس�ن إ�� ا�حملة 
ُ
 .الن�اعات �حل  وساطة مستقل  مجلس و��شاء  YouTubeمل

نبِثق  الثنائي  ا�حل  �األمثلة ع�  أحد  فإن  الرقمية،  العمل  بمنصات  يتعلق  وفيما
ُ
  سلوك   مدونة  هو اعتماد  االجتما��  ا�حوار  عن  امل

ع لتنفيذ  “العمل  ملنصات  طوعية جمَّ
ُ
 ثما�ي   ِقَبل  من  2015  عام  ��  عل��ا  التوقيع  تم   الرقمية وال�ي  العمل  منصات   ع��  "واحدة  مهمة  ا�

   السلوك   قواعد   مدونة  تحدد األملانية   العمالية  والنقابة  األملانية  ا�جما��  رابطة التعهيد   من   بدعم  رقمية،  عمل   منصات
ً
  من   عددا

ع�ن  العمال   و  ا�خدمات والعمالء  مقدمي   ب�ن  العادل  والتعاون   الثقة  املبادئ لتعز�ز جمَّ
ُ
 العمل   ع�� منصات  واحدة  مهمة  لتنفيذ  ا�

مراجعة  وقد الرقمية ،  املدونة  تمت 
ً
مشغ��   بأن  القائل  املبدأ  لتضم�ن  املنصات،  عمالمن    الواردة  التعليقات  ع��  بناءً   الحقا

  ومناسب“للعمال   “أجر عادل  دفع  لضمان  ا�حسبان  ��  يأخذو��ا  ال�ي  ب�ن العوامل  ا�حلية”  األجور   “معاي��  ُيدِرجوا   أن   ينب��  املنصات

ع�ن  جمَّ
ُ
 قواعد السلوك   ملدونة  املظالم   أم�ن  مكتب«  إ�شاء  تم  ،  2017  و�� عام  الرقمية  العمل   منصات   واحدة ع��  مهمة   لتنفيذ   ا�

وقعة،  واملنصات  العمال  ب�ن  الن�اعات  السلوك وحل  قواعد  مدونة  إلنفاذ  »  ا�جما��  للتعهيد
ُ
النظر  امل .  العامل  موقع  عن  �غض 

ن   من مجلس  املظالم  أم�ن  مكتب  و�تألف   للمنصات،   واحد  وممثل   واحد،  وممثل نقا�ي  واحد،   عامل  -  أ�خاص  خمسة   من   يت�وَّ

 .  يتلقاها  ال�ي  للن�اعات  توافقية   حلول   إ�� إيجاد  ويس��  -   محايد  ورئيس   ا�جما��،  التعهيد  عن رابطة   واحد   وممثل 
ً
 31من    واعتبارا

 مكتب   وُيَعّد .  ع�� اإلن��نت  النموذج  خالل   من  املظالم  أم�ن   مكتب  إ��  حالة 44مجموعھ  ما  تقديم  تم  2019  د�سم��/األول   �انون 

   مبادرة مهمة،  الثنائي  املظالم   أم�ن
ً
  العمل   منصات  �شأن  للعمال  متاحة  لتسو�ة املنازعات  آليات  وجود  عدم  �شأن  للمخاوف  نظرا

َمة  جيد  مثال  أنھ  كما  .الرقمية
َ

 املناقشات وقرارات   ذلك  ��  بما  األ�شطة،  جميع  إجراء  يتم  االف��اضية، حيث  العمل  سوق   �َحوك

 .اإلن��نت ع��  اإلدارة، مجلس

 

 اململكة العر�ية السعودية 4.5

 

 مبادئ توج��ية للعمل عن �عد :  1.4.5

  ا�خاص  �� القطاع   ُ�ْعد  عن   للعمل  توج��ية  مبادئ  السعودية  اململكة العر�ية  ��  االجتماعية   والتنمية   البشر�ة أصدرت وزارة املوارد

 تتضمنت ماي��: 2020 مارس / آذار ��

ا�جديدة و ال�ي القت رواجا �� الف��ة املاضية،و ��دف ُ إ�� إعطاء العامل و أ�حاب العمل  �عد العمل عن �عد من أنماط العمل  

كما أثبت هذا النمط فاعليتھ ��  .مرونة أك�� �� أداء أعمالهم ال سيما مع التطور التق�ي و توفر أدوات و سبل التواصل املرئي

  .الظروف ا�خاصة و ضمان استمرار�ة األعمال

 

 
ً
  :يقصد باملصط�حات والعبارات اآلتية أينما وردت �� هذا الدليل املعا�ي املبينة أمامها: أوال

 الدليل االس��شادي املؤقت للعمل عن �عد �� القطاع ا�خاص    :الدليل

أداء العامل لواجباتھ الوظيفية �� غ�� م�ان العمل املعتاد، وذلك باستخدام أي من وسائل االتصال   العمل عن �عد: 

 ة املعلومات وتقني
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  .شر�ات ومؤسسات القطاع ا�خاص ال�ي �عمل لد��ا العامل  جهة العمل: 

  .األنظمة والتطبيقات ووسائل تقنية املعلومات ال�ي تمكن العامل من العمل عن �عد  األوعية التقنية:
 

 

 
ً
 :كحٍد أد�ى املواصفات اآلتية: يجب أن ي�ون لدى جهة العمل ال�ي تطبق هذا الدليل نظاما تقنيا تتوفر فيھ ثانيا

ن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن �عد واإلشراف ع�� املهام املسندة إليھ .1
ّ

  .يمك

تأدية مهام عملھ .2 ال�ي تمكنھ من  الصالحيات  العامل عن �عد  �عد   .يمنح  العمل عن  إدارة أسلوب  العمل  تحدد جهة 

 بوقٍت مع�ن، أو مرنة خالل اليوم، أو األسبوع، أو الشهر،  لعمل، سواء  ا  ملنسو���ا من حيث تحديد ساعات  
ً
�انت محددة

  .ع�� أن تحدد آليات متا�عة أعمالها و�دارة إنتاجية العامل

 

 
ً
 :يل��م املوظف الذي �عمل عن �عد باآل�ي: ثالثا

 ا�حضور إ�� جهة العمل إذا دعت ا�حاجة لذلك  •

قبل جهة العمل، أو األجهزة ّ ال�خصية املطبق عل��ا ضوابط األمن  أن �ستخدم �� أداء عملھ األجهزة ا�خصصة لھ من   •

  السي��ا�ي ا�خاصة با�جهة

 .أن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداتھ �� األوعية التقنية ا�خاصة بجهة العمل •

 العمل عل��ا من قبل جهة   أن يل��م بالسياسات واإلجراءات ا�خاصة باألمن السي��ا�ي واالتصال عن �عد املنصوص •

  .واالعتناء ��ا وطلب الصيانة الالزمة لها من جهة العمل �لما تطلب األمر ذلك  –ال�ي �� عهدتھ    –حفظ األدوات واألجهزة   •

 م�ى طِلب منھ ذلك   –للقيام �عملھ  –إعادة األدوات واألجهزة ال�ي توفرها لھ جهة العمل  •

 

 منصة عمل املستقبل  2.4.5

املستقبل   عمل  منصة  السعودية  العر�ية  اململكة   �� االجتماعية  والتنمية  البشر�ة  املوارد  وزارة  قيمة وال�ي  أ�شئت  �خلق  �س�� 

و�يجاد فرص عمل وتحف�� اقتصاد العمل   ،اقتصادية أك�� من خالل تمك�ن السوق السعودي �� أنماط عمل املستقبل املبتكرة

تضم تحت مظل��ا    سمية بمثابة جهة قانونية ر هذه املنصة  �عد  و   لعمل ا�حر والعمل املرن)  ، واالعمل عن �عدا�حر ضمن برامج (

 من قبل وزارة املوارد البشر�ة والتنمية االجتماعية �ش�ل يضمن ل�ل من  
ً
العديد من مزودي ا�خدمات الذين تم اعتمادهم رسميا

يفهم من خالل ال��نامج �امل حقوقهم و ومزاياهم. و�عد هذه  الشر�ات املنضمة إ�� ال��نامج و الباحث�ن عن عمل الذين يتم توظ

من خالل  للمرة األو��،    وموثوق   �ش�ل قانو�ي  ��امج  هذه الا�جهات �� ا�جهات الوحيدة املصرح لها بتقديم خدمات التوظيف ضمن  

ي مرخص من وزارة املوارد داخل اململكة ودعمھ من خالل كيان سعود  عدد من أنماط العمل ا�جديدةمظلة رسمية �ع�ى بتنظيم  

وتوفر حل متقدم لتوثيق عقود العمل ب�ن الشر�ات والعامل لتمك�ن العامل ورفع �سبة األمان واملصداقية عن طر�ق   .البشر�ة

 
ً
 توثيق العقود الك��ونيا

 

 ب�جي�ا  4.5

   1996  عام   ��  العمل   عقود  قانون   �عديل   ب�جي�ا، تم  ��
ً
نظِمّ   ليشمل أح�اما

ُ
م العمل .  املن�ل   ��  العمل   خاص   �ش�ل   ت

َّ
م   ُينظ

َ
نتظ

ُ
 عن   امل

بينما  جما��  اتفاق  بموجب  ُ�ْعد العمل  خالل  من  ُ�ْعد  عن  الَعَر�ىي  العمل  تناول   يتم  وط�ي،  ْجدي  قانون 
ُ
  لإلدارة   والقابل  ا�

 ��ا  يتمتع   ا�جماعية ال�ي   ا�حقوق   نفس   ولد��م   وط�ي   جما��  بموجب اتفاق   ُ�ْعد  عن   العمال   عمل  ظروف  تنظيم   يتم  كما  2017.لعام

خدمات   تتمتعكما    .  �حيح  العمال والعكس  ممث��  مع  التواصل  ��  ا�حق   ذلك  ��  بما  صاحب العمل،  مبا�ي  ��  �عملون   الذين  العمال
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ق  عن ُ�ْعد  العمل  موقع  إ��  الدخول  بإم�انية  الداخلية  الوقاية َحقُّ   املهنيت�ن   السالمة وال�حة  لتشريعات  ال�حيح  التطبيق من  للتَّ

ب   وقد.  ُ�ْعد  عن   العامل   وموافقة  إلخطار مسبق  الدخول   فسيخضع  مأهول،  م�ان   ��  ُ�ْعد  العمل عن  تنفيذ   تم   و�ذا .  ��ا  املعمول 
ُ
  َيطل

ِخل  وال.  ا�خدمات  نفس  من  تفتيش  ز�ارة  إجراءَ   عن ُ�ْعد  العامُل 
ُ
 التشريع  العمل ينص  ملفت�ىي  املمنوحة  بالصالحيات  هذه األح�ام ت

ق العمل ساعات لنظام لعامل�ن يخضعون ع�� أن ا طبَّ
ُ
 املنشأة، �� امل

 

 ال��ملان االورو�ي 5.5

   �شأن ا�حق �� قطع االتصال 2021�انون الثا�ي (يناير)  21قرار ال��ملان األورو�ي بتار�خ 

 

والتوقعات امل��ايدة بإم�انية الوصول إ�� العمال    كثفةمتطلبات العمل امل  إ�� جانب�سلط الضوء ع�� أن االتصال املستمر  

ة  ذهني�� أي وقت يمكن أن تؤثر سلًبا ع�� ا�حقوق األساسية للعمال ، وتواز��م ب�ن العمل وا�حياة ، و�ح��م البدنية وال

؛  و   ورفاههم النفسية  ا�خاطر  من  �حماي��م  حيوي  أمر  االتصال  قطع   �� العمال  حق  أن  ع��  أنو يشدد  إ��  وفقا  يش��  ھ 

متاح�ن   العمال  ي�ون  أن  �ش��ط  ال   ، األورو�ي  لالتحاد  التا�عة  العدل  �حكمة  القضائية  والسوابق  ا�حالية  للتشريعات 

ا ب�ن وقت العمل، حيث ي�ون العامل تحت تصرف صاحب العمل،  
ً
لصاحب العمل باستمرار ودون انقطاع وأن هناك فرق

هو وقت العمل ؛ يقر   تصالل بالبقاء تحت تصرف صاحب العمل، ووقت االأوقات العمل ، حيث ال يل��م العام��ن خارج و 

يشدد ع�� دعم و��جيع ا�حق �� و ، مع ذلك ، بأن ا�حق �� قطع االتصال غ�� منصوص عليھ صراحة �� قانون االتحاد ؛  

 عن تداب�� ا قطع االتصال  
ً
لتوعية وحمالت التثقيف  وال��و�ج لن�ج فعال ومنطقي ومتوازن لألدوات الرقمية �� العمل، فضال

 ؛  قطع االتصالوا�حق ��  �ساعات العملوالتدر�ب املتعلقة 
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 قائمة املصط�حات 

 املع�ى  املصط�ح 

 بأجر  العمل
بحر�ــة) لقــاء أجر  و كالهمــا ي�لف بــھ العــامــل ( يقبلــھ أو يختــاره  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 العمل وظيف��م اإذا �ان هذا 

 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

 �عز�ز الفرص ل�جميع ل�حصول ع�� فرص عمل منتجة �� ظروف من ا�حر�ة واملساواة

 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  ؤســــــــــــســـــــــــــةم�ــــــــــــخص، أو 

ً
تقــدم ا�خــدمــات لصـــــــــــــاحــب العمــل �� م�ــان العمــل التــا�ع لــھ، وفقــ

 ملواصفات وشروط وظروف متفق عل��ا، قد تكون محلية أو دولية مع مراعاة جهة التخصص 

 م�ان العمل 
عملهم، و�خضــــــــــــع ا�ح�� املــادي الــذي يتع�ن ع�� العمــال أن يوجــدوا فيــھ أو يــذهبوا إليــھ ألداء  

 بصورة مباشرة أو غ�� مباشرة. إلشراف صاحب العمل

 اإلتفاقية  

عبـارة عن عـدة ال��امـات تضــــــــــــعهـا مجموعـة دوليـة، التلزم إال الـدول ال�ى تخضــــــــــــع لهـا طواعية  

ال �عد توقيع عدد إلزامية  إوال تكتســب قوة   بإنضــمامها إل��ا، وال تدخل اإلتفاقية ح�� التنفيذ

 الدول عل��امع�ن من 

 التوصية 

� 
ً
 مهمـا

ً
خلق    � أداة لإلســــــــــــ��شــــــــــــاد ��ـا، وال تحتـاج للتصــــــــــــديق عل��ـا من قبـل الـدول، وتلعـب دورا

، و�
ً
 ومعنو�ــا

ً
أحيــان كث��ة تصـــــــــــــدر مواكبــة إلتفــاقيــة وتكون مكملــة لهــا   � توج��ــات ملزمــة أدبيــا

يل األح�ام وطرق فتتضمن اإلتفاقية األح�ام األساسية واملبادئ العامة وتب�ن التوصية تفص

 التنفيذ ووسائلھ .
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 الرقمنة  

عمليـــة اجتمـــاعيـــة تقنيـــة متطورة تحـــدث ع�� املســــــــــــتو�ـــات الفرديـــة والتنظيميـــة وا�جتمعيـــة  

شـــ�� إ�� اســـتخدام األدوات لتحو�ل  �) وع�� جميع القطاعات.  Legner et al  ،2017والعاملية ( 

الرقمنــة مجموعــة معقــدة من التقنيــات  املعلومــات التنــاظر�ــة إ�� معلومــات رقميــة. تتضــــــــــــمن  

،�� ســــــــــــيــــاق العمــــل ومـ�ـــان العمــــل، �شــــــــــــ�� الرقمنــــة �� شــــــــــــ�لهــــا ا�حــــا�� إ�� التواجــــد امل��ايـــد  

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 تص ا�خ

  األجر
ً
 أو عينا

ً
 نقدا

ً
 �ان أو متغ��ا

ً
 �ل ما يحصل عليھ العامل لقاء عملھ، ثابتا

 �ل ما هو موجود �� م�ان العمل بوجود العامل بيئة العمل 

 تفتيش العمل 

لتحقيق الرقـابـة ع�� تطبيق واح��ام �شــــــــــــريعـات العمـل بمـا يكفـل  هو نظـام يضــــــــــــعـھ القـانون  

االل��ام بــــأحـ�ـــامهــــا �� مجــــال عالقــــات العمــــل والســــــــــــالمــــة وال�ــــــــــــحــــة املهنيت�ن. و�طلق لفظ  

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

 الوطنية واإلنفاذ الفعال والناجع واملتواصل لها من قبل صاحب العمل أو ممثليھ

 الصلة�� ز�ارة يقوم ��ا مفتش العمل مل�ان عمل للتأكد من االل��ام بتشريعات العمل ذات  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

 الكيميائية �� ا�جسم.

 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  نشــــــأة �ســــــبب هذا ا�حدث.وجســــــامة اإلصــــــابة أو الضــــــرر الالحق ب�ــــــحة الفرد وامل

 .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.

 �سببھ ومن ثم ينتج عنھ خسائرحدث غ�� متوقع و غ�� آمن ينشأ عن العمل أو أثناءه أو  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

بــالضــــــــــــرورة مراجعــة خــارجيــة مســــــــــــتقلــة  لتحــديــد مــدى تحقق املعــاي�� ا�حــددة. وال �ع�ي ذلــك  

 (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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إدارة السالمة وال�حة  نظام 

 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    معـــداتالعمـــل ال�ي يمكن أن تنطوي ع�� خطر يمس �ــــــــــــحـــة العمـــال، و 

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 تركز ع�� األ  ا�حوادث 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 

ن أجل اكتشاف  �عب�� عام �غطي اإلجراءات وعمليات التق�ىي �غرض تقييم �حة العمال؛ م

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  

 ستبيانات أو مراجعة ال�جالت ال�حية، دون أن تكون مقتصرة عليھاال 
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 املالحـــق 
 التحقق من سالمة العمل �� املن�ل والرفاهيةنموذج 

ا إذا لم  قائمة التحقق من سالمة العمل �� املن�ل والرفاهية   -ا�جزء أ 
ً
ا. اتركھ فارغ

ً
(أكمل العناصر فقط إذا �ان ذلك ممكن

 يكن كذلك) 
 

 اسم املوظف  

 الوظيفة 

 القسم 

 رقم الهاتف  

 

 

 مالحظات ال ينطبق  �عم ال م��رات العمل من املن�ل . 1

 املن�ل أسباب وج��ة للعمل من 

 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 
    

     طر�قة عمل أك�� إنتاجية مقارنة بال��تيبات ا�حالية إنھ يمثل  •

 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 العمل م��رات العمل من املن�ل بيئة . 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.
    

     ال�ابالت وا�حصائر والفو�ىى)ال توجد مخاطر �ع�� (مثل  •

 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،   •

بالراحة �غض النظر عن املوسم (أي أشعر 

  مع درجة حرارة الغرفة وتدفق الهواء)
    

     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�ىي 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�ىي ع�� قاعدة م�ونة من  •

 التدحرج) ع�� األرض 
    

     يوجد دعم قط�ي وحشو �افي�ن  •
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يتم �عديل ارتفاع الكر�ىي 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�ىي غ�� موجودة أو منخفضة بما  •

 يكفي 

  

    

 املكتب

     املكتب ع�� ارتفاع مناسب  •

     توجد مساحة �افية للساق�ن تحت املكتب، وال يوجد فو�ىى •

 
 

 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 
�خص تزو�د ترتيبات  سيتم شراء كر�ىي مر�ح من قبل 

 العمل من املن�ل 
كر�ىي غ�� مناسب مثال:  

   

   

   

   

 

 

 

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  •

التحقق ا�خاصة بال�خص املذ�ور وأنا واثق من استيفاء متطلبات السالمة والرفاهية للموافقة ع�� العمل  لقد راجعت قائمة  •

 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.  
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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 

 ح املوافقة ومنح سلطة العمل من املن�ل. املن�ل. يجب إكمال ا�جزء ب واتخاذ إجراء قبل من
 

 موقعة (من قبل املدير الذي لديھ تفو�ض من املوارد البشر�ة)  

 االسم (ير�� الطباعة)  

 املس�ى الوظيفي 

 التار�خ 
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 املراجع 
 

منظمة  -املعهد العر�ي لل�حة والسالمة املهنية  -املن�ل من ا�خفاء إ�� العمل الالئق ،الطبعة امل��جمة إ�� العر�يةالعمل من  −

 2021العمل العر�ية 

املعهد  - وما �عدها دليل عم��. الطبعة العر�ية  19 -. العمل عن ُ�ْعد خالل جائحة �وفيد2020منظمة العمل الدولية.  −

 .2020. منظمة العمل العر�يةالعر�ي لل�حة والسالمة املهنية، 

  دليل تدر��ي. متاح -ا�جديدة للعمل  نماط. تفتيش العمل وال�حة والسالمة املهنية �� إطار األ 2020منظمة العمل العر�ية.  −

  682https://alolabor.org/19ع�� املوقع: 

. الدليل الف�ي لتدر�ب مفت�ىي السالمة وال�حة اِملهنية  2017منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة وال�جرة (مصر).  −

الطبعة األو�� باللغة العر�ية، مكتب ُمنظمة العمل الدولية بالقاهرة/ مشروع   التخص�ىي.املستوى    –دليل املتدرب  –

 
ُ
  -ش د. طھ حس�ن، الزمالك، القاهرة  9سية �� الصناعات التصدير�ة املصر�ة، القاهرة. �عز�ز حقوق الُعمال والقدرة التناف

 جمهور�ة مصر العر�ية.

للسالمة وال�حة اِملهنية �� بيئة العمل. الطبعة األو�� باللغة العر�ية،  ساسية األ . دليل املبادئ 2016منظمة العمل الدولية.  −

 جمهور�ة مصر العر�ية. - ش د. طھ حس�ن، الزمالك، القاهرة 9مكتب ُمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، 

 www.fahr.gov.aeدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. الدليل االس��شادي لل�حة والسالمة املهنية �� ا�ح�ومة االتحادية:  −

دّرِب -. دليل معاي�� العمل الوطنية  2017وال�جرة (مصر). منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة  −
ُ
املستَوى    -دليل امل

األسا�ىّي. 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.  - ك، القاهرةش د. طھ حس�ن، الزمال 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 

− Safework nsw. Working from home - workplace health and safety (whs) checklist: www.safework.nsw.gov.au 

https://alolabor.org/19682/
http://www.fahr.gov.ae/
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm
http://www.hsa.ie/
http://www.safework.nsw.gov.au/
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