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 حقوق العملو ١٩ -وباء كوفيد

الدولة وصاحب العمل واجبات لضمان صحة وسالمة العامل. ووفقاً لمبدأ الدولة االجتماعية في الدستور ، من الواجب على الدولة  إن على

 مهمة توفير شروط الصحة والسالمة المهنية. تتجسد هذه المسألة في المادة التاسعة واألربعين من الدستور بعبارة "تتخذ الدولة التدابير

مستوى حياة الموظفين ، وحماية العمال والعاطلين عن العمل من أجل تحسين حياة العمل ، ودعم العمل ، وتهيئة بيئة الالزمة لرفع 

اقتصادية مناسبة لمنع البطالة وضمان السالم في العمل". وقد ظهرت حقوق وواجبات معينة للعمال وأصحاب العمل بشأن ضمان الصحة 

 ية.والسالمة المهنية في الظروف الوبائ

العمل صاحبواجبات   

 

 ."ضمان الصحة والسالمة المهنية للموظفين" على صاحب العمل واجبقانون الصحة والسالمة المهنية  يفرض -

 

 .يُجري تقييماً للمخاطرعلى صاحب العمل أن  يُفرضوفي نطاق القانون نفسه ،   -

 

في حالة وجود " ، فإن صاحب العمل مسؤول عن إجالء العمالوفقا للمادة الثانية عشرة من قانون الصحة والسالمة المهنية  -  

 باستثناء أولئك الذين لديهم المعدات الالزمة مواصلة عملهم يمكنه أن يطلب من الموظفين ال" و "وشيك وال مفر منهشديد وخطر 

 .والموظفين بشكل خاص"

  

 أقسام كافةفي بعض أو  العملإيقاف  مسؤوليةحب العمل صا "عند التأكد من حدوث ما يشكل خطراً يهدد حياة الموظفين" يتحمل -

 مكان العمل.

 

 حقوق العامل

 
لعامل الحق في االمتناع عن العمل. وبناًء على ذلك ، "يمكن للموظفين الذين يواجهون خطًرا اأعطى قانون الصحة والسالمة المهنية  -

أماكن العمل التي ال يتوفر فيها مجلس ، مطالبين بتحديد الوضع شديداً ووشيًكا أن يتقدموا إلى المجلس ، وإلى أصحاب العمل في 

( في الحاالت التي يكون فيها الخطر الشديد والوشيك أمًرا ال مفر منه ، يغادر الموظفون مكان ٣واتخاذ اإلجراءات الالزمة. )...(. )

إلجراء الوارد في الفقرة األولى. ال يمكن تقييد العمل أو المنطقة الخطرة ويذهبون إلى مكان آمن معين دون االضطرار إلى اتباع ا

( يجوز للموظفين الذين لديهم عقود عمل إنهاء عقود عملهم وفقًا ألحكام القانون الخاضعين ٤حقوق الموظفين بسبب هذه التحركات. )

 له ، في الحاالت التي ال يتم فيها اتخاذ التدابير الالزمة على الرغم من طلبهم ".

 

يكون في حيز التنفيذ في حال س. في قانون العمل ، هذا الوضع مبررلسبب  إنهاء العملُمعٍد يعطي الحق للعامل في إن وجود مرض  -

أو غير متوافق  عند عامل آخر معدي عمل الذي يلتقي معه العامل دائماً بشكل مباشر ووثيق ، أو مرضكان المرض "عند صاحب ال

 تعويضات نهاية الخدمة. الحصول علىمع عمل العامل". في هذه الحالة ، يحق للعامل 

 

 حقوق صاحب العمل

 
يمنح قانون العمل صاحب العمل الحق في إنهاء العمل على الفور وألسباب مبررة في حال وجود مرض عضال. ووفقاً لذلك ، فإن "ظهور  -

صاحب العمل. إن وجود من قبل مبرر بشكل  العمل نهاءيمنع العامل من العمل في مكان العمل ألكثر من أسبوع" هو سبب إل قهريسبب 

 نهاية الخدمة.تعويضات في  العامللن يلغي حق  قهريسبب 

 

 

 في حالة العمل عن بعد القانون أنإذا توفرت الظروف الالزمة. كما  من المنزل -عن بعد التشغيل الحق فيأعطى القانون صاحب العمل  -

 العامل،به  يقومطبيعة العمل الذي  مع األخذ بعين االعتبارعن تدابير الصحة والسالمة المهنية  العاملإبالغ يفرض على صاحب العمل واجب 

 قدمها.معدات التي يالزمة فيما يتعلق بالال المهنية واتخاذ تدابير السالمة ،توفير المراقبة الصحيةوالتدريب الالزم ،تقديم و
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؛ هو تطبيق العمل القصير. تطبيق العامل على بدل عمل لوقت قصيرمرض وبائي ، قد يحصل  عن ناجمةحدوث أزمة اقتصادية في حال  -

 في حال تملمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر ، وذلك في مكان العمل لفترة التي ال يستطيعون العمل فيها للعاملين بتأمين ألجل ايوفر دعم الدخل 

لمدة أربعة بشكل جزئي أو كلي مكان العمل  الفعاليات في تخفيض ساعات العمل األسبوعية في مكان العمل مؤقتًا ألسباب قاهرة أو تم إيقاف

هذا  االستمرارية. يمكن تمديد هذه الفترة حتى ستة أشهر بقرار رئاسي. ويحدد القانون شروط االستفادة من اشتراطأسابيع على األقل دون 

  البدل.

 

 

 العمل و مسؤولية صاحب العمل حوادث

 

 العمل. حوادثضمن نطاق  فيروس كوروناالتي سيواجهها العامل بسبب مرض مثل  والنفسيةتقييم األضرار الجسدية  سوف يتم -

في حالة وفاة العامل وتعويضات مادية ومعنوية ضد صاحب العمل.  رفع دعوىالحق في  يكون لديهإذا تعرض العامل لحادث عمل ،  -

 األقارب الباقين.تعويضات عن نقص الدعم إلى بسبب حادث عمل ، سيتم دفع 

 
 ون أجربد -إجازة بأجر

 

العامل بذلك خطياً. إذا لم يتم اتباع هذه الطريقة  إشعارفي حالة حدوث تغيير جوهري في ظروف العمل ، يجب على صاحب العمل  -

أيام عمل ، فلن تلزم التغييرات العامل. إذا لم يقبل  ٦في غضون  بدون أجرعرض اإلجازة  بشكل خطي العامللم يقبل  اإلشعاربنتيجة هذا و

رفع دعوى قضائية من فيمكنه امل أما الع. في هذه الحالة ، اإلشعارفترة ل باالمتثالالعامل اقتراح التغيير ، يمكن لصاحب العمل إلغاء العقد 

  .باطلوأن اإلنهاء قد تم لسبب  يتم االمتثال بهالم  الالزمة إلنهاء العمل على أساس أن فترة اإلشعارلوظيفة والتعويض إعادته لأجل 

 

 

 

 

 
 

* إذا كنت تعمل بشكل غير رسمي ، أي بدون تأمين ، ال يمكنك طلب تعويضات مادية ومعنوية من صاحب العمل إال إذا 

 من تلك المذكورة في هذا المستند. أخرى وقتعرضت لحادث عمل. إلى جانب ذلك ، لن يكون لديك أي حق


