
القوانني األسرتالية للصحة 

والسالمة يف العمل 

إذا كنت صاحب تأشرية عمل مؤقتة أو مقيامً 

دامئاً أو مواطناً أسرتالياً فإنك مشمول بقوانني 

الصحة والسالمة يف العمل التي تنطبق عىل 

كل الناس يف أسرتاليا.

بصفتك عامالً يف أسرتاليا هناك حقوق لك.

الحق يف أن يتم تقديم رشح لك 

عن كيفية العمل بصورة مأمونة 

عندما تبدأ عمالً جديداً يجب ما ييل:

 أن يتم تقديم رشح لك عن استخدام 	 

أية معّدات ستقوم بتشغيلها

 تدريبك عىل كيفية استخدام املعدات 	 

بصورة مأمونة

 تزويدك مبعدات السالمة املناسبة 	 

لعملك التي يُطلَق عليها اسم معدات 

الوقاية الشخصية )PPE(. يجب أن 

تكون PPE بحالة جيدة ويجب أن 

تعرف كيفية استخدامها ولبسها.

 تعريفك عىل مكان العمل، مبا يف ذلك 	 

نقاط الدخول والخروج، واملنتفعات 

وأماكن اإلسعافات األولية

 إخبارك عن إجراءات اإلخالء يف حاالت 	 

الطوارئ

 تعريفك عىل رئيسك املبارش وممثل 	 

الصحة والسالمة واألشخاص الذين 

ستعمل معهم

 إخبارك عن سياسات وإجراءات 	 

السالمة املطبّقة، مبا يف ذلك كيفية 

اإلبالغ عن املشاكل أو اإلصابات

 أن تكون مدركاً بصورة واضحة لدور 	 

ومسؤولية كل شخص بشأن السالمة 

يف مكان العمل. 

هذه األمور تسّمى التعريف مبكان العمل. إذا 

مل تكن متأكّداً من أمٍر ما خالل التعريف أو 

خالل عملك، اطلب املساعدة من رئيسك. وإذا 

بقيَت لديك مخاوف قد يكون بإمكان ممثل 

 )HSR( الصحة والسالمة يف مكان عملك

مساعدتك.

الحق يف أن تبدي رأيك 

إذا مل تكن متأكّداً من كيفية القيام بأمٍر ما 

بسالمة اطلب من رئيسك تقديم املساعدة 

لك أو تدريبك. وإذا كنت قلقاً بشأن موضوع 

يتعلق بالصحة والسالمة، تحّدث إىل رئيسك 

أو HSR. وإذا مل تقتنع باستجابته اتصل بـ 

SafeWork NSWعىل الرقم 50 10 13. 

ويجوز أن تطلب مرتجامً ملساعدتك يف 

التواصل.

للحصول عىل املساعدة بشأن الصحة العقلية:

 	 Lifeline 13 11 14

 	Beyond Blue 1300 224 636

الحق يف أن ترفض العمل بصورة 

غري مأمونة

لك الحق يف رفض العمل بصورة غري مأمونة. 

إذا طُلب منك القيام بيشء تعتقد أنه غري 

مأمون توقف وتحدث مع رئيسك أو مع 

 .HSR

الحق يف استشارتك

يعطي التشاور الناس الفرصة للمشاركة 

وتبادل املعلومات حول الصحة والسالمة يف 

مكان العمل.

الحق يف الحصول عىل تعويضات 

إصابات العمل

يجب أن يكون هناك تأمني لدى رب عملك 

بحيث يكون بإمكانك إذا حدثت لك إصابة أن 

تحصل عىل العالج الطبي الذي تحتاجه وعىل 

تعويض عن خسارة الدخل، وهذا ما يُعرف 

باسم تأمني تعويضات إصابات العمل. إذا 

حدثت لك إصابة عليك تقديم مطالبة تعويض 

إصابات العمل.

اعرف كيف ميكنك تقديم مطالبة أو اتصل 

)WIRO( مبكتب املراجعة املستقلة لشؤون العامل 

 )Workers Independent Review Office(

عىل الرقم 76 94 13.   

األساسيات:
حقوقك يف العمل

نرشة حقائق
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Work Health and Safety Act 2011 (WHS Act) 
Work Health and Safety Regulation 2017 (WHS Regulation)

http://www.safework.nsw.gov.au/health-and-safety/safety-representation/consultation
http://www.safework.nsw.gov.au/health-and-safety/safety-representation/consultation
http://www.workcover.nsw.gov.au/workers-compensation-claims/making-a-claim/worker-claims


الحق يف وجود العدل واإلنصاف 

يف مكان العمل

لك الحق يف أن ال تتعرّض لالستقواء )أي 

البلطجة( يف مكان العمل. واالستقواء هو 

الترصف غري املعقول واملتكّرر املوّجه نحو 

عامل أو مجموعة عامل. إذا مل تكن متأكًّدا 

اطلب املشورة من شخص موضوعي وحيادي 

 ويكون عىل علم بالخيارات وتثق به.

وقد يكون ذلك الشخص مرشفًا أو مديرًا أو 

ممثالً للصحة والسالمة )HSR( تثق به. أو 

احصل عىل مزيد من املعلومات من الدليل. 

إذا مل يِفد ذلك، ميكنك االتصال بنا بهدف  

تقديم شكوى.

إذا كنت تعتقد أنه حدث استقواء عليك 

لسبب يتعلق بالتمييز )بسبب جنسك أو 

عرقك أو دينك مثالً(، قد يكون ذلك انتهاكًا 

لقوانني حقوق اإلنسان أو تكافؤ الفرص. 

ميكنك:

  زيارة موقع	 

Human Rights Commission

  أو التحّدث إىل	 

anti-discrimination board 

 يف واليتك أو مقاطعتك.

الحق يف األجر العادل واإلجازة

للحصول عىل معلومات عن معّدالت األجور 

اتصل بـ Fair Work Ombudsmanعىل 

الرقم 94 13 13. ولك أن تطلب مرتجامً عىل 

الرقم 50 14 13.

مسؤولياتك عن السالمة يف العمل

بصفتك عامالً عليك أن تهتم بنفسك بصورة 

معقولة وأن ال تقوم بأي أمر ميكن أن يؤثر 

عىل صحة وسالمة اآلخرين يف العمل.

وعليك أن تتّبع أية تعليامت معقولة من رب 

عملك يف ما يتعلق بالصحة والسالمة. ومن 

املهم أن:

 تسأل إذا مل تكن متأكّداً من أداء 	 

العمل بصورة مأمونة

 تتّبع التعليامت وأن تعمل بصورة 	 

مأمونة

 تبلّغ رئيسك املبارش عن الحاالت غري 	 

املأمونة وغري الصحية وعن اإلصابات.

تذكّر أن HSRs ميثلون قضايا الصحة والسالمة 

ملجموعة عمل وأنه ميكنهم التحّدث مع رب 

عملك بالنيابة عنك. وإذا كنت تعمل عن 

طريق مؤسسة لتدريب مجموعة أو وكالة 

الستئجار العامل ميكنك أيضاً إبالغها عن أية 

مخاوف تتعلق بالصحة والسالمة يف مكان 

العمل.

واجبات رب عملك

عىل رب عملك أن يقّدم ما ييل:

  مكان عمل مأمون وصحي،	 

 تذكّر أن الصحة تشمل الصحة 

النفسية والجسدية

 معدات وإنشاءات وأنظمة عمل 	 

مأمونة

 مرافق ومنتفعات كافية يف مكان 	 

العمل

 معلومات بدء الوظيفة والتدريب 	 

واإلرشاف

 الفرصة ليك ميكنك التحّدث عن 	 

الصحة والسالمة يف العمل.

ميكننا أن نساعد

إن SafeWork NSW هي الوكالة الناظمة 

للصحة والسالمة يف العمل بوالية نيو ساوث 

ويلز. ونحن مسؤولون عن التوعية بترشيع 

الصحة والسالمة يف العمل والتأكّد من االمتثال 

له وكذلك تنفيذ القانون يف نيو ساوث ويلز. 

للمزيد من املعلومات اتصل عىل الرقم 

 50 10 13 أو ُزر املوقع
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إخالء مسؤولية

نرشة حقائق األساسيات: حقوقك يف العمل

ا متثل هذه النرشة بياناً شامالً بالقانون حسب انطباقه عىل مشاكل بعينها 

أو عىل أفراد معيّنني وال بديالً للمشورة القانونية. عليك الحصول عىل مشورة 

قانونية مستقلة إذا احتجت إىل مساعدة بشأن انطباق القانون عىل حالتك.

ميكن عرض هذه املادة وطباعتها وإعادة إنتاجها بدون تعديل لالستخدام 

الشخيص أو الداخيل أو غري التجاري. 

قد تحتوي هذه النرشة عىل معلومات عن النظام وعن تنفيذ الصحة 

والسالمة يف العمل بوالية نيو ساوث ويلز. وهي قد تشمل بعض التزاماتك 

مبوجب بعض الترشيعات التي تتوىل إدارتها SafeWork NSW. للتأكّد من 

أنك تتقيّد بالتزاماتك القانونية يجب عليك الرجوع إىل الترشيع املناسب.

ميكن التأكّد من املعلومات عن آخر القوانني بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص 

 بترشيعات نيو ساوث ويلز وعنوانه 

.www.legislation.nsw.gov

http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/workers-guide-workplace-bullying
http://www.workcover.nsw.gov.au/health-and-safety/safety-topics-a-z/bullying/workplace-bullying-response-service-standards
https://www.humanrights.gov.au/complaint-information
http://www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au/Pages/adb1_makingacomplaint/adb1_makingacomplaint.aspx
http://www.safework.nsw.gov.au

