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إسرتاتيجية العامل تحت الخطر لألعوام 2022-2018

 SafeWork NSW’s At risk workers’ strategy تدعم 
2018–2022 وتحمي مجموعات العامل الرئيسية األربع التي تعترب 
أكرب املجموعات تحت خطر التعرض لألذى يف أماكن العمل، وهم: 

 	)CALD( العامل من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة

العامل املهاجرون	 

العامل الشباب )إىل سّن 25 عاماً(	 

العامل املوظفون مبوجب ترتيبات تأجري العاملة. 	 

وتتواجد مجموعات العامل هذه عادًة يف قطاعات البناء والزراعة 
والصناعة وخدمات الضيافة واملطاعم ومحالت البيع بالتجزئة 

والخدمات الحكومية والرعاية الصحية واملساعدات االجتامعية.

 تحديد الشؤون ذات األولوية – 
كيف نتمكن من ذلك

خالل العام 2017، عملنا مع هيئات مجتمعية رئيسية وممثيل 
قطاعات عمل وأصحاب شأن من أجل إعداد اإلسرتاتيجية، وشمل 

 Australian Border Force ذلك عامالً ومديري مصالح تجارية و
 Fair Work Ombudsman و Multicultural NSW و
و Office of the Small Business Commissioner و 

Youthsafe ومنظامت غري حكومية ونقابات ومؤسسات تربوية و 
   .Fair Trading NSW

وتم عقد ندوات مع خرباء وممثيل قطاعات عمل وهيئات مجتمعية 
ومنارصين لحقوق املجموعات األربع تحت الخطر.  

وسوف نتابع االستشارات مع أصحاب الشأن يف املستقبل. 

وبالرغم من محدودية البيانات، إال أننا حصلنا عىل بيانات نوعية 
أسرتالية ودولية لالسرتشاد بها يف اتخاذ قرارات باألولويات ويف إعداد 

املبادرات.  

عرب قيامنا بزيارتكم 
يف مواقع العمل أثناء 

تأديتكم للعمل

عرب قيامنا بالتحدث 
مع أكرث من 550 
شخصاً ومنظمة 

عرب قيامنا بالبحث يف 
البيانات وواقع الحال

CALD العامل من

أشخاص من خلفيات لغوية ودينية 

وأصول متنوعة

العامل املهاجرون

أشخاص أتوا إىل أسرتاليا للعمل أو 

الدراسة أو لتمضية إجازة، ويحملون 

تصاريح قانونية بالعمل. وال يحمل 

هؤالء العامل تأشرية إقامة دامئة يف 

أسرتاليا.  

العامل مبوجب تأجري 

العاملة

أشخاص موظفون يتم تأجريهم من 

جانب رشكة تأجري للعاملة لتأدية 

أعامل محددة لرشكة أخرى )الرشكة 

املُضيفة( لفرتة محددة من الزمن. 

العامل الشباب

ههناك حوايل 17 باملائة من العامل 

يف NSW تصل أعامرهم إىل 25 

سنة. ولهذه الفئة من العامل تم 

إيداع 13233 طلب تعويض لقاء 

اإلعاقة املؤقتة و3 طلبات تعويض 

لقاء اإلعاقة الدامئة يف العام 2016-2015، وتعرض 6 

عامل إلصابات أدت إىل وفاتهم يف العام 2017.    
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عوامل الخطر ذات األولوية
لقد أتاحت لنا البيانات التي تم الحصول عليها والبحوث واألفكار 

املكتسبة من االستشارات والندوات تحديد عوامل الخطر التي تحيق بكّل 
من مجموعات العامل تحت الخطر وتحديد مرجعية لرصد التقدم املُحَرز.

وسوف نعالج عوامل الخطر هذه عىل أساس األولوية من اآلن وحتى 
العام 2022، مع إجراء مراجعة سنوية لجميع املسائل بالتشاور مع 

أصحاب الشأن. كذلك سوف تراجع SafeWork NSW عملية اإلبالغ 
ومستلزمات األنظمة يف املستقبل فيام يتعلق بحوادث العامل تحت 

الخطر. 

وما يزيد األمر تعقيداً هو 
وجود عوامل خطر متعددة 

ينبغي لحظها بالنسبة للعامل 
إذا كان من ضمن مجموعة 

أو أكرث من املجموعات تحت 
الخطر.  

شاب

CALD

 عامل 
ر مؤجَّ

مهاجر

تنفيذ اإلسرتاتيجية بالرشاكة مع أصحاب الشأن
سوف يتم تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية من خالل تعاون جميع الرشكاء 

مع الرتكيز عىل القيم التي تنطوي عليها التعددية. 

املعلومات بلغات أخرى
 تتوفر هذه الوثيقة بالعربية والصينية املبّسطة 

 والفيليبينية والفيتنامية عىل املوقع 
www.safework.nsw.gov.au/at-risk-workers

20182022

املجموعة تحت 
العامل العامل الثالثالعامل الثاينأكرب عامل خطرالخطر

الرابع
العامل 
العامل السادسالخامس

عدم كفاية اإلرشاف العاّمل الشباب
والتدريب

الفهم املحدود 
لحقوق الصحة 

والسالمة يف العمل 
وواجبات العامل

عدم الخربة يف العمل 
و/أو مبكان العمل 

ارتفاع نسبة 
مشاكل الصحة 

العقلية

التعرض للبلطجة 
أو لضغط زمالء 

العمل

الخوف من الشكوى والتسبب 
مبشاكل لعوامل متعددة

CALD عامل

الحواجز اللغوية التي 
تعيق فهم حقوق 
الصحة والسالمة 

يف العمل وواجبات 
العامل

الحواجز اللغوية 
وحواجز اإلملام 

بالقراءة والكتابة التي 
تعيق الحصول عىل 
املعلومات الخاصة 

بالسالمة

الخوف من الشكوى 
والتسبب مبشاكل 
لعوامل متعددة

الفهم املحدود 
ملامرسات السالمة 

يف العمل

عدم الخربة يف 
العمل و/أو مبكان 

العمل

الخوف من رؤساء العمل 
لعوامل ثقافية

العامل املهاجرون

الحواجز اللغوية التي 
تعيق فهم الحقوق 
والواجبات املتعلقة 
بالصحة والسالمة يف 

العمل

الخوف من فقدان 
العمل أو كفالة 

التأشرية

سوء فهم املامرسات 
املتعلقة بالسالمة يف 

العمل

الخوف من 
الشكوى والتسبب 
مبشاكل لعوامل 

متعددة

عدم الخربة يف 
العمل و/أو مبكان 

العمل

الحواجز اللغوية وحواجز 
اإلملام بالقراءة والكتابة 
مام يعيق الحصول عىل 

معلومات بشأن السالمة، مبا 
فيها االتصال هاتفياً بخطوط 
النصائح الخاصة باألنظمة 

لإلبالغ عن املشاكل، ومبا فيها 
من غري اإلفصاح عن الهوية 

العامل مبوجب تأجري 
العاملة

األعامل األعىل خطراً 
التي توكل إىل العامل 

عادًة

الفهم املحدود 
لحقوق الصحة 

والسالمة يف العمل 
والواجبات كعامل

نقص التواصل 
واالستشارة والتنسيق 

بني رشكة تأجري 
العاملة ورب العمل 

املضيف

عدم الخربة يف 
العمل و/أو مبكان 

العمل

عدم قيام رشكة 
تأجري العاملة 
بزيارات ملوقع 

العمل قبل البدء 
به

الخوف من الشكوى والتسبب 
مبشاكل لعوامل متعددة

تبّرؤ من المسؤولية
تحتوي هذه النرشة عىل معلومات عن أحكام الصحة والسالمة يف أماكن 

العمل يف نيو ساوث ويلز وتطبيقها، وقد تشمل بعض مستلزماتك مبوجب 

بعض أجزاء من الترشيع الذي تسهر عىل تنفيذه SafeWork NSW. غري 

أنه للتأكد من امتثالك ملستلزماتك القانونية عليك الرجوع إىل الترشيع 

املناسب.  

ميكنك االطالع عىل أحدث القوانني بتفّقد موقع ترشيعات نيو ساوث ويلز 

www.legislation.nsw.gov.au اإللكرتوين

هذه النرشة ال تشّكل بياناً شامالً عن القانون ينطبق عىل مشاكل معينة 

أو أفراد معينني أو بديالً عن املشورة القانونية. ينبغي أن تحصل عىل 

مشورة قانونية مستقلة إذا احتجت إىل مساعدة يف تطبيق القانون عىل 

وضعك الخاص.

ميكن عرض هذه النرشة وطباعتها وإعادة إنتاجها بدون تعديل لالستخدام 

الشخيص أو يف مكان العمل أو لالستخدام غري التجاري.

http://www.safework.nsw.gov.au

