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العمل يف اململكة املتحدة
مرحبا بكم يف دليل اتحاد نقابات العامل املعني ببيان حقوقك يف
العمل باململكة املتحدة .إن اتحاد نقابات العامل هو مركز دويل
للنقابات العاملية يف اململكة املتحدة وميثل  6مليون عامل و45
نقابة تقريباً من قطاعات مختلفة.
يجمع “اتحاد نقابات العامل” العامل م ًعا من أجل الدفاع عن
حقوقهم يف العمل والتأكد من توفر السالمة يف أماكن العمل ،كام
تعقد مفاوضات لتوفري رواتب وظروف عمل أفضل ألعضائها .ملعرفة
كيفية االنضامم إىل نقابة www.tuc.org.uk ،يواجه راجع
العديد من األشخاص مشاكل يف عملهم ولكن ليس مبقدورهم حل
هذه املشاكل وحدهم .وجدير بالذكر أن العديد من املشاكل التي
يواجهها الناس يف أماكن عملهم قد ال تؤثر عىل األشخاص التي
يواجهونها فحسب ،بل رمبا تؤثر أيضً ا عىل الكثري من الناس .لذا ،فإن
توحد العامل يزيد من قوتهم .إن انضاممك إىل نقابة عاملية يعني
إمكانية التعامل مع املشاكل التي تواجهها عىل أنها مشاكل عامة.
وهذا هو السبب وراء أهمية االنضامم إىل نقابة عاملية وتشجيع
اآلخرين لالنضامم إىل نقابة عاملية والعمل عىل اشهار هذه النقابة
العاملية يف مكان العمل.

جدير بالذكر أن صندوق النقابات التعليمي بنقابة عامل الخدمات
العامة الربيطانية ) (UNISON’s Union Learning Fundدعم ترجمة
هذا الدليل إىل اللغات غري األوربية.
ونأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا .ونرجو منكم مشاركته مع
زمالئكم وأصدقائكم.

جزء 1

إخالء املسؤولية :ال شك أن النظام القانوين ألي دولة دامئًا ما يكون معقدً ا .ومن ثم يرجى التعامل مع هذا الدليل عىل أنه مفتاح لألساسيات .وإذا كنت تظن أنك
أخفقت يف الحصول عىل ما تريد من هذا الدليل أو أن جهة العمل التي تعمل لديها تنتهك القانون ،فينبغي الحصول عىل املشورة من هنا:
www.acas.org.uk/helpline
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ما فئة العامل التي تنتمي إليها
يتمتع جميع العامل الذين لديهم الحق يف العمل باململكة املتحدة
بالحقوق الوظيفية.

تعتمد الحقوق التي تكون مؤهال للحصول عليها عىل فئة العامل
التي تنتمي إليها.

إذا كنت من دولة غري دول االتحاد األورويب ،فقد تكون تأشريتك
مقيدة برشوط بخصوص ساعات العمل ونوع العمل الذي يتم
توظيفك به ،ومع ذلك ،راجع موقع وزارة الداخلية عىل الويب
لالطالع )(www.gov.uk/browse/visas-immigration
عىل مزيد من املعلومات حول الرشوط املفروضة عىل تأشريتك.

بوجه عام ،يوجد ثالث فئات قانونية للعامل باململكة املتحدة:
“املوظفون”؛ “العامل” مثل العامل غري النظاميني أو الذي يعملون
لدى الوكاالت و”أصحاب املهن الحرة”.

املوظف
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العامل

أصحاب املهن الحرة
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من املحتمل أن تكون صاحب مهنة حرة إذا:
❚ ❚كنت تذهب إىل العمل بانتظام
❚ ❚كنت تقوم بعمل منتظم أو تعمل لعدد ساعات منتظمة
لدى جهة العمل

املوظف

❚ ❚كنت تحصل عىل أجر نظري العمل الذي تقوم به
❚ ❚كنت تؤدي عملك بنفسك (أي أنه من غري املسموح أن تطلب
من أحد األصدقاء أو أفراد عائلتك أن يؤدي عملك بدالً منك)
❚ ❚كان من غري املسموح لك أن ترفض أداء العمل أو الذهاب
إىل العمل
❚ ❚كانت جهة العمل هي املسؤولة عن كيفية عملك ووقته ومكانه

العامل

أصحاب املهن الحرة
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حقوق املوظفني
❚ ❚جميع املوظفني لهم الحق يف:
❚ ❚الحصول عىل الحد األدىن لألجر الوطني عىل األقل

)(www.gov.uk/national-minimum-wage

❚ ❚وجود مرافق يف الشكاوى واإلجراءات االنضباطية

)(www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm

❚ ❚إجازة مرضية مدفوعة األجر قانوناً
❚ ❚الحامية يف حالة الحمل

❚ ❚الحامية من الخصومات غري القانونية من الراتب

❚ ❚إجازة وضع وإجازة أبوة مدفوعة األجر

❚ ❚إجازة سنوية مدفوعة األجر

❚ ❚الحد األدىن لفرتة اإلخطار إذا كان سيتم إنهاء عملهم  -عىل سبيل
املثال إذا كانت جهة العمل ستنهي فرتة عملهم

❚ ❚الحد األدىن لفرتة الراحة القانونية
❚ ❚الوقاية من التعرض للحوادث يف العمل

)(www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1650

❚ ❚الحامية من اإلقالة بصورة ظاملة

❚ ❚كانت جهة العمل تدفع رضائب وتأمي ًنا وطنيًا مستقطعا
من أجرك

❚ ❚عدم العمل ألكرث من  84ساعة يف املتوسط أسبوعياً
❚ ❚ الحامية من التمييز غري القانوين

❚ ❚طلب املرونة يف العمل

❚ ❚كانت جهة العمل توفر لك أدوات العمل ومعداته ووسائل
العمل والزي الرسمي وغريه

❚ ❚الحامية عند “الكشف عن املخالفات” -اإلبالغ عن
املخالفات يف مكان العمل

❚ ❚إجازة يف حاالت الطوارئ

❚ ❚التزمت بعقد عمل كتايب

❚ ❚عدم التعامل معهم بطريقة أقل لياقة إذا كانوا
يعملون بدوام جزيئ

(www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/
)facingredundancy.pdf

❚ ❚االنضامم إىل نقابة عاملية

الجزء الثاين

مالحظة :إذا مل ينطبق عليك أي مام سبق ،فمن املحتمل أن تكون
“صاحب مهنة حرة” أو عامالً” .ينبغي عليك طلب املساعدة من
ممثل نقابة عاملية إذا كنت ال تعلم حالتك الوظيفية.

)(www.gov.uk/flexible-working

❚ ❚أجر نظري الترسيح من العمل
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من املحتمل أن تكون عامالً إذا:
❚ ❚كانت جهة العمل غري ملتزمة بتوفري ساعات عمل منتظمة
أو مضمونة

املوظف

❚ ❚كنت غري ملزماً بقبول أي عمل أو ورديات عمل تعرضها عليك
جهة العمل
❚ ❚أُبرِم معك عقد يفيد بأنك “عامل غري منتظم” أو “تحت الطلب”
❚ ❚كنت تؤدي عملك بنفسك (أي أنه من غري املسموح أن تطلب
من أحد األصدقاء أو أفراد عائلتك أن يؤدي عملك بدال منك)
❚ ❚كانت جهة العمل تدفع رضائب وتأمي ًنا قوم ًيا مستقطعا
من راتبك

العامل

❚ ❚كانت جهة العمل توفر لك أدوات العمل ومعداته ووسائل
العمل والزي الرسمي وغريه
مالحظة :إذا مل ينطبق عليك أي مام سبق ،فمن املحتمل أن تكون
“صاحب مهنة حرة” أو موظفًا” .ينبغي عليك طلب املساعدة من
ممثل نقابة عاملية إذا كنت ال تعلم حالتك الوظيفية.

أصحاب املهن الحرة
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حقوق “العامل”

❚ ❚• التعامل بعدم لياقة يف حالة العمل بدوام جزيئ

❚ ❚جميع العامل لهم الحق يف:

❚ ❚• االنضامم إىل نقابة عاملية

❚ ❚الحصول عىل الحد األدىن لألجر الوطني عىل األقل

❚ ❚وجود مرافق يف الشكاوى واإلجراءات االنضباطية

)(www.gov.uk/national-minimum-wage

❚ ❚الحامية من الخصومات غري القانونية من الراتب
❚ ❚إجازة سنوية مدفوعة األجر
❚ ❚الحد األدىن لفرتة الراحة القانونية
❚ ❚الوقاية من التعرض للحوادث يف العمل
❚ ❚عدم العمل ملا يزيد عىل  48ساعة يف املتوسط أسبوعياً
❚ ❚الحامية من التمييز عىل نحو غري قانوين
❚ ❚بعض الحامية للعامالت الحوامل
❚ ❚الحامية عند “الكشف عن املخالفات” -اإلبالغ عن املخالفات يف
مكان العمل ) (www.pcaw.org.uk

)(www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm

الجزء الثاين
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من املحتمل أن تكون صاحب مهنة حرة إذا:
❚ ❚كنت ممن يدفعون الرضائب والتأمني القومي

املوظف

❚ ❚كان بإمكانك توظيف شخص آخر ألداء عملك بدالً منك

❚ ❚الصحة والسالمة يف العمل

❚ ❚كنت ممن يوفر أدوات العمل ومعداته

❚ ❚الحامية من التمييز غري القانوين

❚ ❚كنت ممن يدفع فواتري العمل بدال من الحصول عىل أجر

❚ ❚إذا ِ
كنت حامال ،فقد تكوين مؤهلة للمطالبة ببدل حضانة  -راجع
 www.gov.uk/maternity-allowanceملزيد من
املعلومات.

هل أنت صاحب مهنة حرة صوري؟

❚ ❚مثة حقوق أخرى لدى بعض أصحاب املهن الحرة ميكن
للنقابة العاملية مساعدتك يف املطالبة بها .ملعرفة النقابة
العاملية املعنية بوظيفتك ،راجع

❚ ❚كنت تتحمل مخاطر الخسارة يف حالة حدوث مشكلة ما

العامل

أصحاب املهن الحرة
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حقوق “أصحاب املهن الحرة”

إذا كنت تشك يف أنك “عامل” أو “موظف” ولكن يتم معاملتك
عىل أنك صاحب مهنة حرة ،فينبغي عليك طلب االستشارة الفورية
من ممثل النقابة العاملية.

www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder

الجزء الثاين

الجزء الثاين
حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق العاملني لدى الوكاالت
حقوق العاملني لدى الوكاالت
ال يجوز للوكالة
العاملون لدى الوكاالت:
املساواة يف املعاملة
العاملون لدى الوكاالت:
حوادث العمل
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يحق للعاملني لدى الوكاالت الحصول عىل الحقوق ذاتها ال
يحصل عليها “العامل”.
يتمتع العاملون لدى الوكاالت وفقًا لعقد “دفع األجر عند
إنجاز العمل املطلوب” بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها
“املوظفون”.
إىل جانب ذلك ،من حق العاملني لدى الوكاالت الحصول عىل
بيان كتايب يتضمن الرشوط واألحكام قبل البدء يف أي عمل
(www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what)information-should-you-get-and-when

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

ال يجوز للوكالة
حقوق العاملني لدى الوكاالت
ال يجوز للوكالة
العاملون لدى الوكاالت:
املساواة يف املعاملة
العاملون لدى الوكاالت:
حوادث العمل

❚ ❚تحصيل رسوم من العامل ملجرد توفري عمل له أو تسجيله
يف قاعدة بياناتها.
❚ ❚اإلرصار عىل قيام العامل برشاء منتجات أو خدمات أخرى
مثل كتابة سرية ذاتية أو الحصول عىل تدريب أو رشاء
معدات وقاية شخصية كرشط من رشوط خدمة الحصول
عىل عمل.
❚ ❚احتجاز أجر العامل ملجرد أن الوكالة مل تتحصل عىل تكلفة
العمل املن َجز إلحدى املؤسسات أو بسبب عدم متكنها من
عمل كشف موقَّع لحضور العامل وانرصافهم .فمسؤولية
تسجيل ساعات العمل الفعلية للعامل تتحملها الوكالة.
راجع دليل العاملني لدى الوكاالت الصادر عن اتحاد نقابات
العامل املتوفر عىل اإلنرتنت ملزيد من املعلومات:

www.tuc.org.uk/sites/default/files/
agencyworkers_0.pdf
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حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

العاملون لدى الوكاالت :املساواة يف املعاملة
حقوق العاملني لدى الوكاالت
ال يجوز للوكالة
العاملون لدى الوكاالت:
املساواة يف املعاملة
العاملون لدى الوكاالت:
حوادث العمل

من أول يوم عمل لدى وكالة العاملة ،يكون العامل له الحق
فيام ييل:
❚ ❚الدخول إىل املنشآت التي يحق للعاملني الدامئني
الدخول إليها
❚ ❚الحصول عىل فرص التقدم للوظائف الشاغرة داخل الوكالة
شأنه شأن العاملني الدامئني
مبجرد أن يؤدي العامل لدى الوكالة الدور ذاته يف إحدى
املؤسسات ملدة  21أسبوعاً ،يكون له الحق فيام ييل:
❚ ❚الحصول عىل أجر العاملني الدامئني ذاته (ما مل يكن العامل
موقعاً عىل عقد “دفع األجر عند إنجاز العمل” ،انظر أدناه)
❚ ❚الحصول عىل اإلجازات ذاتها التي يحصل عليها
العاملون الدامئون
❚ ❚الحصول عىل مستحقات أوقات العمل ذاتها التي يحصل
عليها العاملون الدامئون
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عقود “الدفع فيام بني مهام العمل املنجزة”
ال يحق للعاملني الذين يتم توظيفهم لدى الوكاالت مبوجب
عقد “الدفع فيام بني مهام العمل املنجزة” الحصول عىل
أجر متسا ٍو مع موظفي الوكالة حتى بعد العمل لدى صاحب
العمل ملدة  21أسبو ًعا.
“إذا كنت من العاملني لدى إحدى الوكاالت وعقدك ينطوي
عىل الخصائص التالية ،فلن يحق لك الحصول عىل أجر متسا ٍو
مع موظفي الوكالة إذا كان العقد:
❚ ❚عقد عمل “دائم” وليس محدد املدة.
❚ ❚ يحدد الحد األدىن لألجر الذي ستحصل عليه
❚ ❚يحدد املكان املتوقع أن تعمل فيه.
❚ ❚يحدد ساعات العمل املطلوبة ،ونوع العمل املتوقع إنجازه.
إذا اشتمل عقدك عىل هذه األمور ،فال يزال من حقك قبض
أجر املدة التي تقضيها بني املهام بدون عمل إذا مل يسند
إليك أي عمل تقوم بإنجازه.

“ملزيد من املعلومات ،راجع دليل اتحاد نقابات العامل
 www.tuc.org.uk/sites/املتوفر عىل اإلنرتنت هنا:

default/files/agencyworkers_0.pdf

ميكن للنقابة مساعدتك يف املطالبة بحقوقك يف العمل إذا
كنت تعمل مبوجب هذا النوع من العقود  -ملعرفة كيفية
 www.tuc.org.uk/االنضامم إىل إحدى النقابات ،راجع:

about-tuc/union-finder

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

العاملون لدى الوكاالت :حوادث العمل
حقوق العاملني لدى الوكاالت
ال يجوز للوكالة
العاملون لدى الوكاالت:
املساواة يف املعاملة
العاملون لدى الوكاالت:
حوادث العمل

العمل يف اململكة املتحدة

تلتزم الوكاالت مبعرفة املخاطر الصحية ومخاطر السالمة
التي تحيط مبكان العمل املعروف لدى املؤسسة التي توظف
العامل لديها والخطوات الالزمة املتخذة للوقاية من هذه
املخاطر أو السيطرة عليها .وينبغي عىل املؤسسة التأكد من
إجراء تقييامت دقيقة وشاملة ملخاطر الصحة والسالمة التي
تحيط بأماكن العمل لديها وضامن توعية العاملني باملخاطر
قبل توظيفهم باملؤسسة.

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

االنضامم إىل نقابة عاملية:
إن اتحاد نقابات العامل هي مؤسسات تدافع عن حقوق
العامل يف العمل وتتأكد من أنهم يعملون يف ظروف آمنة كام
تجري تفاوض لتوفري رواتب وظروف عمل أفضل ألعضائها.
ميكن التحاد نقابات العامل تزويدك بالتوجيهات الالزمة
للمطالبة بالعديد من الحقوق الواردة يف هذا الدليل .ملعرفة
كيفية االنضامم إىل اتحاد نقايب ،راجع:
www.tuc.org.uk/join-union

اتحاد نقابات العامل هي جهات مستقلة عن أصحاب العمل
والحكومة ،وميكنك االنضامم إىل إحدى النقابات مبوجب
القانون .وال يتعني عليك إعالم جهة العمل بعضويتك باتحاد
نقابات العامل .وجدير بالذكر أن املوظفني العاملني باململكة
املتحدة يف أماكن عمل تنظمها نقابة عاملية يحصلون عىل
متوسط أجور أفضل من غريهم وتتوفر لهم بيئة عمل أكرث
أمانا ،لذا كان االنضامم إىل نقابة عاملية أمر مهم.

العمل يف اململكة املتحدة

إذا “اعرتفت” جهة العمل بنقابة عاملية ،فإن هذه النقابة
العاملية تستطيع التفاوض مع إدارة العمل نيابة عن العامل
بخصوص األجور وظروف العمل .ويطلق عىل ذلك “التفاوض
الجامعي” وينتح عنه أيضً ا “اتفاقات جامعية” .ولدى العديد
من أماكن العمل اتفاقات جامعية بخصوص األجور وظروف
العمل تتجاوز الحد األدىن للحقوق القانونية وحقوق الصحة
والسالمة واألمومة واألبوة إىل جانب حقوق أخرى.
إذا كنت عضوا ً يف نقابة عاملية وتواجه مشكلة يف العمل،
فيمكن للنقابة إرسال ممثل عنها ملساعدتك يف تسوية املشكلة
مع جهة العمل .كام ميكن للنقابة العاملية أيضً ا متثيلك متثيالً
قانون ًيا إذا كان اإلجراء القانوين ضد جهة العمل هو السبيل
الوحيد لحاميتك والحصول عىل حقك يف العمل كاملثول أمام
املحاكم العاملية أو متثيلك يف حالة تعرضك لحادث يف العمل.

إذا كنت عضوا ً يف نقابة عاملية ال يعرتف مكان العمل بها ،فال
يزال العامل واملوظفون لديهم الحق يف طلب متثيلهم من ِق َبل
إحدى النقابات يف األمور املتعلقة بالتظلامت واالجتامعات
الجزائية ،كام ستوفر لك النقابة التي أنت منضم إليها املشورة
بشأن الحقوق التي من حقك الحصول عليها يف العمل.
وأما إذا مل تكن عضوا بنقابة عاملية وتعمل يف مكان عمل ال
يعرتِف بنقابة عاملية ،فال يزال األمر يستحق التواصل مع نقابة
عاملية إذا كان من املمكن لها تقديم املشورة لك يف حالة
االنضامم.

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

أسبوع العمل
أسبوع العمل
العمل اللييل
ف رتات ال راحة
اإلجازات (اإلجازة السنوية)

العمل يف اململكة املتحدة

يحق للموظفني والعامل العمل ملدة ال تزيد يف املتوسط عن
 48ساعة أسبوعياً عىل مدار  17أسبو ًعا .وقد يوقع العامل
واملوظفون عىل بند يف العقد يفيد تنازلهم عن حقهم يف
العمل ملدة  48ساعة كحد أقىص يف األسبوع ،ولكن ال يحق
لجهة العمل الضغط عليهم للتنازل عن هذا الحق .ويف
حالة تغيريهم لرأيهم ورغبتهم يف إنفاذ حقهم والعمل ملدة
ال تتجاوز عن  48ساعة أسبوعياً ،فيمكنهم القيام بذلك
عن طريق إعالم جهة العمل بأنهم مل تعد لديهم الرغبة يف
علم بأنهم قد
التنازل عن حقوقهم املتعلقة بساعات العملً ،
يضطرون إىل االنتظار ألسابيع قليلة حتى يتم تنفيذ ذلك .كام
ميكن الحصول عىل املشورة من ممثل النقابة العاملية.
يحق للعامل واملوظفني الحصول عىل  11ساعة متواصلة خارج
العمل خالل كل  24ساعة عمل.

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

العمل اللييل
أسبوع العمل
العمل اللييل
ف رتات ال راحة
اإلجازات (اإلجازة السنوية)

العمل يف اململكة املتحدة

ينبغي عدم زيادة ساعات عمل العامل املوظفني بنوبات
العمل الليلية عن  8ساعات ليالً كل  24ساعة .ويتم احتساب
ذلك من خالل حساب متوسط العمل عىل مدار  17أسبوعاً أو
خالل مدة العقد إذا كانت مدته أقل من ذلك.
مثال :ينبغي عدم زيادة ساعات عمل العامل الذي يتم
توظيفه ملدة شهر لدى إحدى الوكاالت يف املتوسط عن 48
ساعة ليالً أسبوعياً ملدة  4أسابيع.
ويتعني عىل جهة العمل إجراء تقييم صحي مجاين ملوظفي
نوبات العمل الليلية قبل استالمهم ملهام عملهم وإجراء
فحوصات دورية بعد استالمهم ملهامهم.

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

فرتات الراحة
أسبوع العمل
العمل اللييل
ف رتات ال راحة
اإلجازات (اإلجازة السنوية)

العمل يف اململكة املتحدة

يحق للعاملني واملوظفني الحصول عىل راحة ملدة  20دقيقة إذا
كان يوم العمل أطول من  6ساعات .وإذا كان عمر العامل أقل
 18عاماً ،فيحق له الحصول عىل فرتة راحة ملدة  30دقيقة بعد
العمل ملدة أربع ساعات ونصف .ملزيد من املعلومات ،راجع
www.acas.org.uk

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

اإلجازات (اإلجازة السنوية)
أسبوع العمل
العمل اللييل
ف رتات ال راحة
اإلجازات (اإلجازة السنوية)

العمل يف اململكة املتحدة

يحق للعامل واملوظفني الحصول إجازة مدفوعة األجر

ملدة أربعة أسابيع قانونا ً كحد أدىن سنويا ً باإلضافة إىل 8

أيام “عطالت رسمية” (عطالت وطنية) يف بعض أماكن
العمل يسمح أصحاب العمل لكافة العاملني بالحصول
عىل إجازة يف أيام العطالت الرسمية ،ولكن يف أماكن
عمل أخرى ميكن أن يحصل العاملون عىل إجازة يف
يوم بديل للعطلة الرسمية .لذا ،ينبغي مراجعة عقد
العمل أو كتيب العامل أو التحدث مع ممثل النقابة
العاملية ملعرفة الحقوق املخ ّول لك الحصول عليها.

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

إيصاالت القبض
إيصاالت القبض
الحد االدىن لألجر الوطني
الخصم من ال راتب
التأمني الوطني وال رضائب
التعويض عن فرتة املرض

العمل يف اململكة املتحدة

يحق للموظفني الحصول عىل إيصال قبض يف كل مرة يحصلون
فيها عىل راتبهم .ويتعني أن يتضمن إيصال القبص ما حصلوا
عليه من راتب ،وما تم خصمه من الراتب (عىل سبيل املثال
الرضائب والتأمني الوطني واشرتاكات اتحاد نقابات العامل)
والراتب الصايف.
يتعني أن تعطي جهة العمل للموظفني شهادة  P60توضح
الراتب اإلجاميل طوال العام واألجر الصايف وإجاميل الخصومات
من الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

الحد االدىن لألجر الوطني
إيصاالت القبض

يحق للعامل واملوظفني الحصول عىل الحد األدىن من
األجر الوطني الذي تحدده الحكومة وتراجعه مفوضية
األجور املتدنية (مبا يف ذلك اتحاد نقابات العامل وأصحاب
األعامل سنويا).

الحد االدىن لألجر الوطني

ويوجد تعريفة أجر مختلفة لألعامر من  16إىل  17عاماً ومن
 18إىل  20عا ًما واألشخاص الذين تبلغ اعامرهم  21عا ًما فأكرث
واملبتدئني .ملعرفة أحدث تعريفة للحد األدىن من األجور
الوطنية ،راجع

التأمني الوطني وال رضائب

إذا كنت تعتقد أن أجرك أقل من الحد األدىن لألجر الوطني،
تواصل مع خط اتصال املساعدة لألجور وحقوق العمل

الخصم من ال راتب

www.gov.uk/national-minimum-wage-rates

)(www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline

التعويض عن فرتة املرض

العمل يف اململكة املتحدة

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

الخصم من الراتب
ال يحق لجهة العمل الخصم من الراتب ما مل:

إيصاالت القبض

❚ ❚يكن الخصم مبوجب القانون (مثل رضيبة الدخل
والتأمني الوطني)

الحد االدىن لألجر الوطني

❚ ❚يكن الخصم متوافقا مع العقد املربم معك (عىل سبيل
املثال اشرتاكات اتحاد نقابات العامل)

الخصم من ال راتب

❚ ❚تكن وقعت اتفاقًا مكتوبًا يجيز الخصم
❚ ❚تكن جهة العمل تدفع لك أج ًرا زائدًا  -يجب الحصول عىل
مشورة من ممثل نقابة عاملية إذا حدث ذلك

التأمني الوطني وال رضائب

❚ ❚تكن قد توقفت عن العمل بسبب إرضاب (ال يحق لجهة
العمل سوى خصم األيام التي مل تعمل فيها فقط)

التعويض عن فرتة املرض

❚ ❚يوجد أيضً ا قواعد خاصة للخصومات من الراتب بشأن
العاملني يف املتاجر إذا اعتقدت جهة العمل أن العامل
رمبا يكون قد رسق شيئًا  -تواصل مع ممثل نقابة عاملية
للحصول عىل املشورة بشأن ذلك

العمل يف اململكة املتحدة

❚ ❚إذا وفرت جهة العمل مكان إقامة لك ،حينئذ ميكن أن
تدفع لك أج ًرا أقل بقليل عن الحد األدىن لألجر الوطني.
ويطلق عىل ذلك بدل إقامة:
www.gov.uk/national-minimum-wageaccommodation

الخصومات غري القانونية من الراتب
❚ ❚ال يجوز الخصم مقابل أي وجبات أو مرشوبات
يتم تقدميها.
❚ ❚ال يجوز الخصم مقابل أي معدات وقاية الزمة ألداء العمل
بأمان .إذا كنت تشعر بالقلق حيال ذلك ،فينبغي عليك
التواصل مع الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة
)(www.hse.gov.uk

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التأمني الوطني والرضائب
إيصاالت القبض
الحد االدىن لألجر الوطني
الخصم من ال راتب
التأمني الوطني وال رضائب
التعويض عن فرتة املرض

العمل يف اململكة املتحدة

لدى كل عامل يف اململكة املتحدة رقم تأمني وطني .وهو
رقم شخيص تصدره الحكومة ويحتاجه العامل للعمل بشكل
قانوين .كام يُستخدَم هذا الرقم ملتابعة املساهامت يف الضامن
االجتامعي .وإذا كان دخلك يزيد عىل  100جنيه اسرتليني
أسبوعياً ،فيجب أن تدفع أنت وجهة العمل ما يسمى
مبساهامت التأمني الوطني .وهذه املساهامت هي نوع من
أنواع الرضائب.
ويتعني عليك أيضً ا دفع رضيبة دخل عىل دخلك الذي يتجاوز
الحد املحدد .ولكل عامل بالواليات املتحدة رمز رضيبي
تستخدمه جهة العمل ملعرفة القيمة الرضيبية التي يتعني
عليها دفعها نيابة عن العامل .وإذا كانت هذه أول وظيفة لك
يف اململكة املتحدة فمن املحتمل أن تدفع “رضيبة استثنائية”
حتي يصدر لك رمزا ً رضيب ًيا.

إذا مل يكن لديك رقم تأمني وطني ) ، (NINOأو تم استصدار
رقم مؤقت لك بواسطة جهة العمل التي تعمل لديها ،فيتعني
عليك االتصال بالرقم  0845 6000643:راجع

www.gov.uk/apply-national-insurance-number

إذا عرضت عليك جهة العمل دفع راتبك نقدا ً دون دفع
التأمني الوطني أو الرضائب (يطلق عىل ذلك “الدفع
النقدي”) ،فيتعني عليك التواصل مع ممثل النقابة العاملية يف
أقرب وقت .إن تعيني شخص ودفع راتبه نقدًا أمر غري قانوين.

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

التعويض عن فرتة املرض
إيصاالت القبض
الحد االدىن لألجر الوطني
الخصم من ال راتب
التأمني الوطني وال رضائب
التعويض عن فرتة املرض

العمل يف اململكة املتحدة

يعتمد التعويض عن فرتة املرض عىل ما ينص عليه عقد العمل.
إذا مل تدفع جهة العمل تعويضاً عن فرتة املرض ،فيجوز لك
الحصول عىل“تعويض قانوين عن فرتة املرض” ) ، (SSPويكون
عبارة عن تعويض بسعر موحد .ويكون مستحق الدفع
بواسطة جهة العمل من اليوم الخامس من مرض العامل
وحتى  28أسبو ًعا .ويستحق العامل “تعويضاً قانونيًا عن فرتة
املرض” طاملا كانت له إسهامات كافية يف التأمني االجتامعي.
ومن املمكن أن يطالب العامل بدعم ملستوى الدخل أو بدل
دعم وعمل .ملزيد من املعلومات راجع

www.gov.uk/contact-jobcentre-plus

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة والسالمة يف العمل
تلتزم املؤسسة التي تعمل لديها بتوفري بيئة عمل صحية
وآمنة .ويتعني أن يتضمن ذلك تدريب العامل عىل مشاكل
الصحة والسالمة يف مكان العمل .ويوجد العديد من القواعد
التي يتم تطبيقها يف أي مكان عمل يحتوي عىل مخاطر معينة
عىل العاملني به .يتعني عليك التحقق مام إذا كان مكان العمل
الذي تعمل به يتوفر به ممثل صحة وسالمة تابع لنقابة
عاملية ،ملزيد من املعلومات ،راجع:

www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-andsafety/safety-representatives

ملزيد من املعلومات حول حقوق الصحة والسالمة ،راجع
موقع ويب الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة
)(www.hse.gov.uk

العمل يف اململكة املتحدة

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الحوامل أو املرضعات
حقوق الحوامل أو املرضعات
إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق إضافية للحوامل أو
األمهات الحديثات
حقوق إجازة األبوة للموظفني
إجازة رعاية الوليد والعمل املرن
واإلجازات بسبب الظروف العائلية
الطارئة  -حقوق املوظفني

العمل يف اململكة املتحدة

يحق لجميع العامالت الحوامل أو العامالت الحاصالت عىل
إجازة وضع عدم معاملتهن بطريقة غري عادلة بسبب الحمل،
فعىل سبيل املثال ،يجب عدم اتخاذ إجراءات جزائية ضد
السيدات الاليت تتغينب عن العمل نظ ًرا لحصولهن عىل إجازات
مرضية بسبب الحمل .وال يحق لصاحب العمل بالوكالة إنهاء
تعيني إحدى العامالت لدى الوكالة بسبب الحمل.
بل يتعني عىل املؤسسات التي يعمل بها حوامل أو أمهات
حديثات اتخاذ التدابري الوقائية لتقليل مخاطر إصابتهن أو
إصابة أطفالهن بأي

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق الحوامل أو املرضعات
إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق إضافية للحوامل أو
األمهات الحديثات
حقوق إجازة األبوة للموظفني
إجازة رعاية الوليد والعمل املرن
واإلجازات بسبب الظروف العائلية
الطارئة  -حقوق املوظفني

العمل يف اململكة املتحدة

قد تكون بعض العامالت مؤهالت للحصول عىل “إجازة وضع
قانونية مدفوعة األجر” ) (SMPملدة  39أسبو ًعا .وتحصل املرأة
العاملة عىل إجازة الوضع القانونية مدفوعة األجر مبعدل 90%
من األجر العادي خالل الستة أسابيع األوىل بينام تحصل عىل
أجر ثابت يف باقي فرتة الوضع
)(www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay

أما إذا كانت املرأة العاملة غري مؤهلة للحصول عىل “إجازة
وضع قانونية مدفوعة األجر” ) ،(SMPفمن املمكن أن تطالب
ببدل حضانة ملدة تصل إىل  39أسبو ًعا .ويُدفع بدل الحضانة
بنسبة ثابتة ملدة  39أسبوعاً

)(www.gov.uk/maternity-allowance

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

حقوق إضافية للحوامل أو األمهات الحديثات
❚ ❚إجازة مدفوعة األجر لحضور متابعات ما قبل الوالدة

حقوق الحوامل أو املرضعات
إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق إضافية للحوامل أو
األمهات الحديثات
حقوق إجازة األبوة للموظفني
إجازة رعاية الوليد والعمل املرن
واإلجازات بسبب الظروف العائلية
الطارئة  -حقوق املوظفني

العمل يف اململكة املتحدة

❚ ❚يتعني عىل جهة العمل اتخاذ إجراءات لحامية العاملة
ووليدها من التعرض ألي رضر يف مكان العمل .وإذا تعذر
تعديل الوظيفة أو ظروف العمل لتقليل مخاطر التعرض
للرضر إىل أدىن درجة ،فيتعني عىل جهة العمل توفري عمل
بديل مناسب برشوط وأحكام ليست أقل مالءمة .وإذا
تعذر توفري عمل بديل ،فيتعني عىل جهة العمل وقف
العاملة عن العمل مع دفع أجرها خالل فرتة اإليقاف عن
العمل.
❚ ❚إجازة وضع ملدة  52أسبو ًعا (يكون أول أسبوعني من إجازة
الوضع إلزاميني) .ويجب عدم معاناة العاملة من أي
تعسف أو متييز نتيجة سعيها للحصول عىل إجازة وضع.
❚ ❚إذا حصلت العامالت عىل إجازة وضع ملدة  26أسبو ًعا،
فيحق لهن العودة إىل الوظيفة نفسها .أما إذا حصلت
العامالت عىل إجازة مرضية ملدة تزيد عن  26أسبوعاً،
فيحق لهن العودة إىل الوظيفة نفسها ولكن إذا تعذر ذلك
فيحق لهن العودة إىل وظيفة بديلة مناسبة وفقا لرشوط
وأحكام مامثلة.

❚ ❚ميكن لألمهات املقرر وضعهن ألطفالهن بتاريخ  5أبريل 2015
أو بعد هذا التاريخ تحويل ما يصل إىل  50أسبو ًعا من إجازة

الوضع إىل “إجازة رعاية وليد مشرتكة” إذا كانت األم واألب
مؤهلني للحصول عىل اإلجازة .ملزيد من املعلومات ،راجع

www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay

❚ ❚إذا كان املوظف متبنيًا لطفل ومن املتوقع أن يكون هو من
مقدم الرعاية له بصفة أساسية ،فإنه يحق له الحصول عىل
حقوق مشابهة بخصوص اإلجازات واألجر خالل أول عام،
ملزيد من املعلومات راجع
www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

الراتب

حقوق الحمل
واألبوة

حقوق إجازة األبوة للموظفني
حقوق الحوامل أو املرضعات
إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق إضافية للحوامل أو
األمهات الحديثات
حقوق إجازة األبوة للموظفني
إجازة رعاية الوليد والعمل املرن
واإلجازات بسبب الظروف العائلية
الطارئة  -حقوق املوظفني

العمل يف اململكة املتحدة

بصفتك والد حديث أو محتمل أو رشيك األم ومن املتوقع أن
تكون مسؤوالً عن تربية طفل ،فإنه يحق لك ما ييل:
❚ ❚الحصول عىل إجازة غري مدفوعة األجر لحضور ما يصل إىل
موعدين من مواعيد متابعة ما قبل الوالدة.
❚ ❚الحصول عىل إجازة أبوة ملدة أسبوعني قرب وقت الوالدة
إذا تم تعيينك لدى جهة العمل ملدة  26أسبوعاً عىل األقل
قبل  15أسبوعاً من والدة الطفل املتوقع.
❚ ❚الحصول عىل إجازة أبوة قانونية مدفوعة األجر ملدة
أسبوعني إذا كان مؤهال للحصول عىل إجازة أبوة وكان قد
حصل عىل أكرث من الحد األدىن للدخل
(www.gov.uk/government/publications/
rates-and-allowances-national-insurancecontributions/rates-and-allowancesnational-insurance-contributions).

❚ ❚من املمكن الحصول عىل إجازات أكرت لرعاية الطفل يف
العام األول إذا كان املوظف واألم مؤهلني للحصول عىل
“إجازة رعاية وليد مشرتكة” ) .(SPLيتيح ذلك لألم تحويل ما
يصل إىل  50أسبو ًعا من إجازة الوضع إىل إجازة رعاية وليد
مشرتكة ميكن أن يستفيد منها األب يف العام األول.
(www.gov.uk/shared-parental-leave-and)pay/eligibility

❚ ❚إذا كان املوظف متبنياً لطفل مع رشيكه يف الحياة ،يحق
لهام الحصول عىل حقوق مشابهة بخصوص
اإلجازات واألجر ،راجع

www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

إجازة رعاية الوليد والعمل املرن واإلجازات بسبب
الظروف العائلية الطارئة  -حقوق املوظفني
حقوق الحوامل أو املرضعات
إجازة وضع مدفوعة األجر
حقوق إضافية للحوامل أو
األمهات الحديثات
حقوق إجازة األبوة للموظفني
إجازة رعاية الوليد والعمل املرن
واإلجازات بسبب الظروف العائلية
الطارئة  -حقوق املوظفني

العمل يف اململكة املتحدة

❚ ❚يحق لألبوين املوظفني ممن مىض عىل فرتة خدمتهام لدى
جهة العمل أكرث من عام الحصول عىل “إجازة رعاية وليد”
لرعاية طفلهام .وتكون هذه اإلجازة غري مدفوعة األجر،
وميكن الحصول عليها عىل فرتات مدة كل منها أسبوع
واحد .وميكن لألبوين أخذ إجازة أقصاها  18أسبو ًعا لكل
طفل .ويجب استخدام الحق يف الحصول عىل هذه اإلجازة
قبل مرور  5أعوام عىل ميالد الطفل لكن ابتدا ًء من أبريل/
نيسان  ،2015يحق لألبوين الحصول عىل هذه اإلجازة حتى
مرور  18عا ًما عىل ميالد الطفل.

❚ ❚يحق للموظفني ممن مىض عىل فرتة خدمتهم أكرث من 26

أسبو ًعا طلب العمل املرن من جهة العمل.

وسيقدم أحد ممثيل اتحاد نقابات العامل إرشادات وتوجيهات
بشأن املطالبة بالحصول عىل هذه الحقوق يف العمل.

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التظلامت
التظلامت
اإلج راءات الجزائية
التمييز والتحرش يف العمل
اإلحالة إىل محكمة مختصة
بقضايا العمل

العمل يف اململكة املتحدة

إذا كنت تعتقد أنك تتعرض ملعاملة غري عادلة يف العمل ،كأن
تشعر بأن جهة العمل متارس التمييز ضدك ،أو تشعر بعدم
توفر الظروف املالمئة للعمل ،فيمكنك اإلفصاح عن كل ذلك
ملمثل النقابة العاملية .وينبغي عليك إحالة هذا األمر بطريقة
غري رسمية إىل مديرك املبارش ،وإذا مل يكن ذلك ممك ًنا ،فإىل
أحد كبار املديرين.
إذا مل يكن كل ذلك ممك ًنا أو مناس ًبا ،فينبغي اتباع إجراءات
التظلم الرسمية لدى جهة العمل .ومن ضمن هذا اإلجراءات
أن تكتب إىل جهة العمل لتوضح لها األسباب التي دفعتك
إىل الشعور بأنك تتعرض ملعاملة غري عادلة ،وعليه ،ينبغي
عىل جهة العمل تنظيم اجتامع ملناقشة هذا التظلم معك.
ويحق لك أن تطلب مرافقة ممثل النقابة العاملية لك يف هذا
االجتامع.

إذا مل تكن راض ًيا عن نتائج هذا االجتامع ،فيجوز لك طلب
اجتامع للطعن .ويحق لك أن تطلب مرافقة ممثل النقابة
العاملية لك يف هذا االجتامع أيضً ا.
مالحظة :ال تسمح العديد من جهات العمل للعامل أو العامل
ذوي املهن الحرة باستخدام إجراءات التظلم .ومن ث َّم ،اطلب
النصح من ممثل النقابة العاملية.

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التعامل مع
مشكالت العمل

اتصاالت مفيدة

اإلجراءات الجزائية
التظلامت
اإلج راءات الجزائية
التمييز والتحرش يف العمل
اإلحالة إىل محكمة مختصة
بقضايا العمل

العمل يف اململكة املتحدة

إذا كنت موظفًا ،وقررت جهة العمل اتخاذ إجراء جزايئ ضدك،
فينبغي عليك طلب النصح من ممثل النقابة العاملية بشأن
حالتك ،والرجوع إىل اإلجراء الجزايئ املنصوص عليه يف العقد
املربم.
ينبغي أن يسري أقل إجراء جزايئ عىل النحو التايل:
❚ ❚ينبغي عىل جهة العمل إجراء تحقيق إذا راودتها شكوك
بأن لديك قصور يف أداء املهام املطلوبة منك أو إذا ترصفت
ترصفات غري الئقة ،وذلك للوقوف عىل ما إذا كانت هناك
حالة مسجلة ضدك .ويجوز لجهة العمل دعوتك إىل حضور
اجتامع استقصايئ .ورغم أنه ال يحق لك أن تطلب مرافقة
أي أحد لك يف االجتامعات االستقصائية ،ينبغي عليك أن
تطلب ذلك ،ولن متانع جهة العمل الجيدة من هذا األمر.

❚ ❚ينبغي عىل جهة العمل بعد ذلك إخطارك رسميًا وكتاب ًة
إذا ثبت لها وجود حالة مسجلة ضدك .كام ينبغي عليها
دعوتك إىل اجتامع وإخبارك بأنه يحق لك أن تطلب
مرافقة ممثل النقابة العاملية وإرسال الدليل الذي يعتزم
استخدامه ضدك إليك.
❚ ❚بعد ذلك ،ينبغي عليها عقد اجتامع معك وج ًها لوجه
ملناقشة األمر .ويحق لك أن تطلب املرافقة يف هذا
االجتامع ،وينبغي عليك إخبار جهة العمل برغبتك يف وجود
مرافق .وبعد االجتامع ،ينبغي عىل جهة العمل إخبارك
بالقرار الذي اتخذته ضدك ،وبحقك يف الطعن عليه.
إذا مىض عامان عىل األقل عىل تعيينك كموظف ،فال يحق
لجهة العمل من الناحية القانونية فصلك من العمل إال يف
حالة إثبات أن هذا القرار جاء بسبب عدم قدرتك عىل الوفاء
باألعامل املسندة إليك .فال يجوز من الناحية القانونية الفصل
من العمل بسبب:

❚ ❚إنشاء عضوية باتحاد نقابات العامل أو املشاركة يف أنشطتها
❚ ❚الصحة والسالمة
❚ ❚مامرسة الحقوق الوظيفية الخاصة بك
❚ ❚الحمل والوضع
❚ ❚التمييز
يجب عىل جهة العمل اتباع اإلجراءات العادلة للفصل من
العمل .إذا مل تلتزم جهة العمل بهذا ،فيحق لك إقامة دعوى
ضدها للفصل التعسفي .وميكنك طلب النصح من ممثل اتحاد
نقابات العامل بهذا الصدد.

ما فئة العامل
التي تنتمي إليها؟

حقوق العاملني
لدى الوكاالت

االنضامم إىل
نقابة عاملية

ساعات العمل
والعطالت:

الراتب

حقوق الصحة
والسالمة يف العمل

حقوق الحمل
واألبوة

التمييز والتحرش يف العمل
التظلامت
اإلج راءات الجزائية
التمييز والتحرش يف العمل
اإلحالة إىل محكمة مختصة
بقضايا العمل

إذا كنت تعتقد أنك تتعرض لالبتزاز أو التمييز يف العمل،
فينبغي عليك االتصال باتحاد نقابات العامل.
لك الحق يف أال تتعرض للتمييز عىل أساس الجنس أو النوع أو
الجنسية أو الدين أو االعتقاد أو امليول الجنسية أو الحمل أو
الوضع أو السن أو اإلعاقة (وهو ما يعرف مبصطلح
“الخصائص املحمية”).
إذا كنت من ذوي االحتياجات الخاصة ،فمن حقك الحصول
عىل دعم إضايف .ومن الواجبات امللقاة عىل عاتق جهة العمل
إجراء “تعديالت معقولة” عىل بعض األشياء مثل مقار العمل
واملعدات وساعات العمل بحيث ال تكون يف وضع غري ٍ
موات
عند مقارنتك بالعامل من غري ذوي االحتياجات الخاصة .وال
ينطبق هذا الواجب إال يف حالة معرفة جهة العمل بأنك من
ذوي االحتياجات الخاصة.
ال يجوز قانونًا أيضً ا أن تتعرض للتمييز إذا كنت موظفًا بعقد
محدد املدة أو من العاملني بدوام جزيئ.

العمل يف اململكة املتحدة

وقد يشمل التمييز تلقي رات ًبا منخفضً ا أو الخضوع لرشوط
وأحكام غري عادلة مقارنة بزمالئك أو عدم إسناد مهمة
بعينها إليك.
إذا ترصف شخص ما تجاهك بأسلوب غري الئق ،وبدت عىل
سلوكه عالمات العداء أو الرتويع أو اإلهانة أو اإلساءة ،ويدخل
يف ذلك أيضً ا الترصفات الجنسية امللفتة غري املرغوب فيها،
فهذا ما يُعرف باسم “التحرش” .ويحظر القانون شتى أنواع
التحرش إذا كانت له عالقة بأي خاصية من الخصائص املحمية.
يحظر القانون أيضً ا معاقبة املوظف إذا قدم شكوى
بتعرضه للتمييز.
ينبغي عليك تدوين جميع الحاالت التي تعرضت فيها لالبتزاز
أو التحرش أو التمييز ،وكذلك االحتفاظ بأي دالئل ذات صلة
بالحاالت املذكورة حيث ستحتاج إليها إذا تطلب األمر تقديم
شكوى رسمية .وسيقدم لك اتحاد نقابات العامل النصح
واإلرشاد بشأن كيفية تقديم شكوى رسمية.

التعامل مع
مشكالت العمل
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إذا واجهتك مشكلة يف العمل ،فينبغي عىل اتحاد نقابات
العامل مساعدتك يف حلها .وقد يساعدك أيضً ا يف إحالة قضيتك
إىل محكمة مختصة بقضايا العمل.
وجدير بالذكر أن املحاكم املختصة بقضايا العمل هي نوع
خاص من املحاكم يبت يف القضايا املتعلقة بالعمل والتوظيف.
حكم برجوع
ويف معظم الحاالت ،ال تصدر املحكمة املختصة ً
حكم يلزم جهة العمل
املوظف إىل العمل لكنها قد تصدر ً
بدفع تعويض للموظف.
ومن الرضوري طلب النصح واإلرشاد من اتحاد نقابات العامل
أو من خالل االتصال بالدائرة االستشارية للتسوية والتحكيم
) (Acasعىل خط املساعدة  0300 123 1100بشأن كيفية إحالة
قضيتك إىل املحكمة املختصة بقضايا العمل .ويجب عليك
إخطار الدائرة االستشارية قبل اإلحالة إىل املحكمة املختصة
حيث ستقدم لك الدائرة خدمة “تسوية مبكرة” مجانية
لتقديم املشورة لك.

يجب تقديم معظم الشكاوى يف غضون ثالثة أشهر ميالدية
من تاريخ وقوع املشكلة.
سيتعني عليك دفع رسوم عند التقدم إىل املحكمة
املختصة ،ورسوم أخرى إذا مل ميكن تسوية قضيتك قبل جلسة
االستامع .وإذا كان أجرك ضعيفًا ومدخراتك محدودة ،فيمكنك
التقدم بطلب لتخفيض هذه الرسوم .راجع

www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims

للحصول عىل مزيد من املعلومات.
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اتصاالت مفيدة
Trades Union Congress
يُعد )( Trades Union Congress (TUCمؤمتر اتحاد نقابات العامل)
صوت بريطانيا يف العمل .ويُطلق االتحاد حملة تهدف إىل
تحقيق املعاملة العادلة يف العمل والعدالة االجتامعية يف الداخل
والخارج ،وذلك من خالل النقابات التي يضمها ويبلغ عددها 55
نقابة فضالً عن  6ماليني عامل من شتى فئات املجتمع.
هاتف 020 6367 0304 :بريد إلكرتوينinfo@tuc.org.uk :
www.tuc.org.uk

Advisory, Conciliation and
)Arbitration Service (Acas
وهي عبارة عن هيئة عامة تعمل عىل تعزيز العالقات الجيدة
يف مكان العمل .ويجيب خط املساعدة الوطني بها عىل
التساؤالت الخاصة بالعمل ،كام يقدم النصح واإلرشادات
العامة بشأن الحقوق املكفولة يف العمل للموظفني وجهات
العمل عىل حد سواء.

هاتف 0300 123 1100 :ومواعيد العمل من  8صبا ًحا حتى 8
مسا ًء من يوم االثنني إىل الجمعة ،ومن  9صبا ًحا حتى  1ظه ًرا
يوم السبت
www.acas.org.uk

Equality and Human Rights
)Commission (EHRC
وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها بهدف املساعدة يف القضاء
عىل التمييز والحد من الظلم وعدم املساواة وحامية حقوق
اإلنسان
www.equalityhumanrights.com

Citizens Advice
ويقدم مشورة مجانية ورسية بخصوص املسائل املتعلقة
بالديون واملستهلكني ،واإلعانات ،واإلسكان ،واألمور القانونية،
والتوظيف ،والهجرة ،عرب اإلنرتنت ويف املكاتب املحلية التابعة
له .تفضل بزيارة:
www.citizensadvice.org.uk

العمل يف اململكة املتحدة

Health and Safety
)Executive (HSE
وهي هيئة حكومية تقدم النصح واإلرشاد واملعلومات بشأن
املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة.
هاتف( 0300 003 1747 :من  8.30صبا ًحا حتى  5مسا ًء)
www.hse.gov.uk

Maternity Action
 Maternity Actionهي جمعية خريية تعمل عىل دعم حقوق
الحوامل ومكافحة التمييز .وتوفر الجمعية جميع املعلومات
املتعلقة بحقوق األمومة بعدد من اللغات املختلفة:
www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/
languages

