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ماهي األسباب الهامة لقراءة هذا الكتاب؟ 

من هي االطراف ابرة (املسئولة) التي حددها النص املوحد في مسألة السالمة؟ 

التزامات صاحب العمل

خدمة الوقاية واحلماية

الطبيب اتص
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ال  أنه  ويؤكد   ٣٥ املادة  وتنظيماته،  اشكاله  جميع  في  العمل  سوق  اإليطالي  الدستور  يحمي 
يوجد أي نشاط ميكن ان يتم احلاق االضرار باالمن والكرامة واحلرية االنسانيه املادة ٤١. 

ومن أجل احترام هذه احلقوق، من الضروري للجميع - رب العمل واملوظف - مراعاة القوانني التي 
تنظم للسالمة والصحة في مكان العمل. 

ومن املؤكد ان كنت قد استمعت من املرسوم التشريعي - ١٩٩٤/٦٢٦ - الذي ادمج توجيهات 
هامة - والتي تضمنت، من بني االطراف املسئولة في تطبيق معايير السالمة، مبا فيها العمال.  

لذلك، يجب ان تتذكر ان السالمة هي أيضاً واجب وليست حق فقط! 

بعد املوافقة على الصيغة املوحدة اخلاصة بالسالمة - d.gls.٠٨/٨١ - لم يعد مناسباً االشارة 
الى d.lgs.٩٤/٦٢٦ عندما يتعلق األمر بسالمة العمال، حيث ان االحكام التي تنظم االولى وردت 
تبني   ٢٠٠٨ ايار   / مايو   ١٥ منذ  املوحدة.  الصيغة  في  متضمنة  اآلن  أنها  حيث   ٩٤  /  ٦٢٦ في 
بالدرجة  كمرجع  الرئيس  القانون  الواقع  في   (٠٨/٨١.d.gls) بالسالمة  اخلاصة  املوحدة  الصيغة 

االولى عن سالمة وصحه العمال في اماكن العمل

مع هذا الكتيب، شركة Trenkwalder تريد شرح القواعد - وعلى وجه اخلصوص احملتوى االساسي  
للصيغة املوحدة- والتي مت وضعها لضمان سالمتك وسالمة زمالئك في العمل

للمزيد من املعلومات... الصيغة املوحدة اخلاصة بالسالمة
املرسوم التشريعي رقم ٨١ بتاريخ ٩ نيسان / ابريل ٢٠٠٨ هو القانون اجلديد الذي تتكون منه الصيغة 
املوحدة اخلاصة بالسالمة في العمل ويستعاض به عن سابقه .٩٤/٦٢٦ وغيره من االحكام السابقة 

في مجال السالمة املهنيه. 
املرسوم  في  التي  تلك  (مثل  السابقة  القوانني  في  واردة  القانون  هذا  احكام  معظم  ان  والواقع 

التشريعي رقم d.lgs.٩٤/٦٢٦)، في حني ان االحكام االخرى خضعت للتغيير أو إلضافات جديدة. 
 ٩٤/٦٢٦.d.lgs والغرض الرئيسي من هذا القانون كان واليزال هو نفسه كما في املرسوم التشريعي
حوادث  ممكن  حد  أدنى  الى  والتقليل  وسالمته،  صحته  حتمي  للعامل  عمل  ظروف  ضمان  وهو  أال   :

العمل

ماهي األسباب الهامة لقراءة هذا الكتاب؟ 
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رب العمل، يبقى هو الضامن االساسي للسالمة.  في اقسام العمل، هو الهيئة املتعهدة 
للعمل.

داخل  ميتلكونها  التي  الصالحيات  حسب  تختلف  السالمة  عن  مسؤوليتهم  املدراء. 
واحد  قطاع  على  تقتصر  رمبا  أنها  من  بالرغم  حال،  على  واسعة  مسؤولية  وهي  الشركة، 

من املؤسسة.

وهم  الخ).  ورشات،  ورؤساء  الفرق،  (رؤساء  العمل  على  املشرفني  املوظفني  وهم  املراقبني. 
مسؤولني عن التقصير في االشراف ومتابعة تنفيذ العمل.

العمال. العمال مطالبني باالمتثال في تطبيق لوائح السالمة، واالبالغ عن اي اوجه قصور 
ال  وأن  الشخصية،  السالمة  لوسائل  املناسب  واالستخدام  السالمة،  ووسائل  اجهزة  من 
يتخلى عن اجهزة السالمة بدون اذن، وأن يخضع للفحوصات الطبية ادولة. اي مخالفة 
لهذه االلتزامات يعاقب عليها - باالضافة ألي اجراء تأديبي من قبل رب العمل - وقد يصل 

األمر الجراءات جنائية. 

برة (املسئوله) التي حددتها  ُمن هي االطراف ا
الصيغة املوحدة في مسألة السالمة؟ 
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تقييم ااطر احلالية في الشركة، مع االشارة الى مختلف العمليات واالنشطة واالحتفاظ 
بوثيقة تقييم ااطر للصحة والسالمة للعمال في مقر املؤسسة؛

لسالمة  الالزمة  الشخصية  الوقاية  ومعدات  واحلماية  الوقاية  تدابير  جميع  وتوفير  حتديد 
العمال؛

اعالم وتدريب العاملني حول ااطر املوجودة فى الشركة واالجراءات االمنية احلالية؛

اتخاذ الترتيبات خلدمات الوقاية واحلماية؛

تعيني مسؤول عن خدمة الوقاية واحلماية الطبية اتصة؛

عن  واملسؤول  احلريق  من  والوقاية  الطوارئ  حاالت  في  العمال  عن  املسؤولني  املوظفني  اختيار 
االسعافات األولية

يلتزم رب العمل بالتالي:

التزامات صاحب العمل

للمزيد من املعلومات … تقسيم املهام بني وكاالت العمل واملؤسسة املستخدمة للعمال  

في عالقة العمل التي تديرها وكالة العمل (Trenkwalder) هي ملزمة بإبالغ العمال عن االحكام 
مة)  العامة بشان السالمة وتشير الى اسم  املرجع املسؤول عن السالمة في املؤسسة املستَخدِ
رئيس دائره الوقاية واحلمايه، والطبيب اتص)، في حني ان املسؤول عن التدريب والتنفيذ للتدابير 
مة (على سبيل املثال ، معدات الوقاية  الواردة في هذه الوثيقة هو املؤسسة أو الشركة املستخدِ

الشخصية مثل االحذية والوقاية يجب أن تكون مقدمة من قبل املستخدم).

 ،ً الرجاء قراءة اجلزء االخير من هذا الكتيب، والذي يحتوي على احكام العقد اخلاص بك منفردا
واالتفاق اجلماعي وكذلك االلتزامات القانونية املتعلقة بالسالمة وحقوق العمال املعارين.
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خدمة الوقاية واحلماية

يتم تنظيمها من قبل رب العمل، وتكون من خالل شخص أو أكثر يتم اختيارهم من داخل او 
خارج الشركة. 

إنها مهمة، فهي تساعد رب العمل في التعرف على ااطر املهنية، والتدابير الوقائيه الواجب 
اتخاذها حلمايه وتطير وسائل السالمة لكي تتكيف فى حالة التغيرات في العمل / أو ااطر. 

الوقاية  خدمة  عن  املسؤول  يعني  ان  العمل  صاحب  على  واحلماية  الوقايه  خدمة  داخل  في 
واحلماية (RSPP) إن املسؤول عن خدمة الوقاية واحلماية يجب ان يتم اختياره من بني االشخاص 

ذوي الكفاءات واملهارات املناسبه ملهمته ويجب ان يكون قد تلقى تدريب محدد.

للمزيد من املعلومات... عن مهام مسؤول خدمة الوقاية واحلماية
مسؤول خدمة الوقاية واحلماية:

التعاون في وضع وثيقة تقييم ااطر ومن ثم وضع مقياس الوقاية واحلماية.
حتديد وبرمجة املقياس الضروري للسالمة الصحية في مكان العمل؛

اقتراح برامج املعلومات وتأهيل العاملني؛
تزويد العمال باملعلومات اخلاصة بااطر، وبخدمات ومقياس السالمة التي تتبناه املؤسسة؛

إن ممثل رب العمل هو املرجع فيما يخص موضوع السالمة.
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يتعاون مع خدمة الوقاية واحلماية من اجل اإلعداد لتنفيذ تدابير 
حلماية الصحة البدنية والنفسية وسالمة العمال؛

(حتى بناء على طلب من العامل) يقوم بتحديث امللف الصحي - 
لكل عامل خضع للفحوص الطبية والصحية؛

يعرب عن تقييمه للياقة الصحية للمهمة احملددة للعمال؛

يقوم باعطاء املعلومات للعمال عن نتائج الفحوص الطبية التي 
متت عليهم؛

يبلغ ممثلي السالمة بنتائج الفحوص التي أجراها.

هو طبيب معني من قبل رب العمل (قد يكون موظفاً لدى رب العمل، 
أو قد يكون تابعاً للخدمة الصحية الوطنية أو طبيباً مستقل) يقوم 

مبا يلي: 

الطبيب اتص

للمزيد من املعلومات ... املراقبة الصحية 
اتص،  الطبيب  زيارة  بها  تضطلع  التي  هي  الصحية  املراقبة 
واملمكنة  الالزمة  الدورية  الطبية  الفحوص  اجراء  على  وينص 

للتحقق من أهلية العاملني ملهمة محددة.
الزيارات  (تواتر  الدورية  الزيارات  الى  يتقدم  ان  ملزم  العامل 
ونوعيتها يعتمد على العمل) وعلى الفحوص الطبية التي متت 
في  للعامل   مالءمتها  مدى  من  للتحقق  بالعمل  االلتحاق  قبل 

املهمة املوكلة اليه
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ممثل العمال لشؤون للسالمة

إن املرسوم التشريعي  d.gls.٠٨/٨١ يتضمن التزام كل مؤسسة بتحديد ممثل العمال لشؤون 
السالمة (RLS). ممثل العمال لشؤون السالمة- فى الشركات التي لديها أقل من ١٥ موظفا - 
ميكن ان ينتخب من بني العمال، في حني انه في واقع الشركات التي لديها اكثر من ١٥ موظفا 

(RSA o RSU)فانه ينتخب من بني مندوبي النقابات

النص املوحد يقضي في املادة ٤٨ - بأن الشركات الصغيرة احلجم - كبديل عن ممثل للعمال في 
 RLST – rappresentante dei) داخل الشركة، ميكن انتخاب أحد العاملني للسالمة االقليمية

. (lavoratori territoriale

تتعلق  ملشاكل  العمال  قبل  من  املرجع  الشخص  هو  السالمة  لشؤون  العمال  ممثل  إن 
بالسالمة. 

للمزيد من املعلومات ... وظائف ممثل العمال لشؤون السالمة
ممثل العمال لشؤون السالمة

هو ممثل العمال لشؤون السالمة والصلة بينهم وبني اجلهات الفاعلة في نظام الوقاية في 
املؤسسة (مسؤول خدمةالوقاية والسالمة، الطبيب اتص، وصاحب العمل) ؛

يجب أن يتلقى – من صاحب العمل – التدريب والتأهيل املناسب؛
ميكنه الدخول إلى األماكن التي ميارس فيها العمل حيث يكون مخوالً مبزاولة املهام امللقاة 

على عاتقه؛ 
يجرى التشاور معه لتقييم ااطر، والكشف والبرمجة، كذلك التنفيذ واختبار  التدخالت 

اخلاصة بالوقاية واحلماية، وكذلك لتعيني املوظفني على االسعافات االولية والوقاية من 
ااطر؛

يشارك فى االجتماع العادى مع صاحب العمل، واملسؤول عن خدمة الوقاية واحلماية، 
والطبيب اتص؛

ميكنه ان يقدم مؤشرات خلدمات املراقبةاحلكومية اذا رأى ان الشركة لم متتثل لالنظمة 
املتعلقة بالسالمة؛

تقدمي مقترحات وتعليقات على تدابير السالمة الواجب اتخاذها
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األخطار على الصحة والسالمة ذات الصلة في الشركة 
بشكل عام؛ 

التدابير واالنشطة الوقائية والتدابير الوقائية املتخذة؛

ااطر احملددة التي ميكن أن تطرأ بالنسبة الى االنشطة التي 
تقوم بها، ومعايير االمان واحكام االعمال في هذا اال؛ 

االخطار املتعلقة باستخدام املواد اخلطره واالعمال التحضيريه 
على اساس جداول معلومات عن السالمة املنصوص عليها من 

قبل القوانني ذات الصلة وقواعد حسن األسلوب؛ 

االجراءات اخلاصة باإلسعاف األولي ، ومكافحة احلرائق واخالء 
العمال؛

املسؤول عن خدمة الوقاية واحلماية وكذلك الطبيب اتص؛

اسماء املوظفني املسندة اليهم االسعافات األولية والوقاية من 
احلريق. 

لتخفيض ومنع احلوادث في مكان العمل، يجب على صاحب العمل 
إبالغ جميع املوظفني حول اخلطر احملتمل ذات الصلة بعمله. وينبغي 

أن تتضمن املعلومات: 

املعلومات والتدريب للعاملني

عامل  لكل  يقدم  ان  العمل  صاحب  على  يجب  ذلك،  الى  وباالضافة 
التدريب الكافي واملناسب حول السالمة والصحة، مع االشارة بصفة خاصة الى مكان عمله 

وطبيعة مهمته.
ومطلوب ايضا من رب العمل - فى حالة وجود عمال من املهاجرين - التحقق من فهم اللغة 
عدة  في  نشره  مت  هذا  املعلومات  كتيب  فان  السبب  ولهذا  املعلومات.  اعطاء  في  املستخدمة 

لغات. 
مكان  مهمته،  في  تغيير  حدوث  عند  أم  العامل  تشغيل  عند  سواء  يتم  ان   ينبغي  التدريب   

العمل،  في  جديدة  ات  معدّ استخدام  حال  في  أو  عمله 
مواد  أو  حتضيرية  أعمال  حال  في  او  جديدة،  تقنيات  أو 

خطرة.

أ) 

ب) 

ج) 

د) 

هـ) 

و) 

ز) 
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التزامات العامل

كل عامل يجب أن يهتم بصحته وسالمته وسالمة وصحة األشخاص اآلخرين املوجودين في 
أماكن العمل والتي قد حتدث عن آثار من االفعال أو أوجه التقصير، وفقاَ للتعليمات والتدريب 

والوسائل املنصوص عليها من قبل صاحب العمل.وبصورة خاصة، فإن العامل ملزم مبا يلي:

التقيد باالجراءات االمنية التي أعدت من قبل صاحب العمل دون تغيير أو إزالة ألجهزة 
احلماية؛ 

اخلضوع للفحوص الطبية، عند اإلقتضاء؛
املشاركة في تعيني ممثل للعمال لشؤون السالمة؛

املشاركة في برامج التدريب واملعلومات عن ااطر وتدابير الوقاية واحلماية؛
عدم القيام بعمليات أو مناورات ال تدخل في نطاق اختصاصه، التي ميكن ان تعرض سالمته 

وسالمة غيره من العمال؛ 
استخدام معدات احلماية الشخصية عند اإلقتضاء؛ 
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إن رب العمل ملزم ان يتيح للعمال، عند االقتضاء، معدات احلماية الشخصية. 
معدات الوقاية الشخصية هي املعدات التي يرتديها العامل حلمايته ضد ااطر التي تهدد سالمة 

العمال أو صحتهم في مكان العمل. 
في حالة القيام بالعمل فيجب على الشركة املستخدمة للعمال أن تتيح لهم مثل هذه املعدات. 

أهم معدات الوقاية الشخصية هي: 

معدات احلماية الشخصية 

   ماذا يحدث إذا كان العامل لم يقم بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق باالمن؟ 

فيها  تكون  التي  احلاالت  في  و-  املوظف  ضد  تاديبية  باجراءات  يقوم  ان  العمل  لصاحب  يجوز 
االفة خطيرة - ميكن ان تصل الى الفصل من اخلدمة. 

احلماية  معدات  استخدام  يرفض  او  متكرر  بشكل  ينسى  الذي  العامل  املثال:  سبيل  فعلى 
الشخصية املقدمة له يجوز معاقبته النه لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته االمنية.  

في حال كون سلوك العامل متعمد، وميكن ايضا ان تكون مسؤولية العامل جنائية.

اخلوذة الواقية؛ 
أحذية ذات نعل مقاوم للثقب ذو مقدمة من الصلب (أحذية مضادة لإلصابات)؛

قفازات؛
مالبس احلماية من الطقس؛

مالبس ذات انعكاس فوسفوري في حاالت انخفاض الرؤية؛
نظارات واقية من الشظايا أو االسقاطات؛

سدادات لألذن أو مقابس واقية من الضوضاء.
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ما ميكن القيام به في حالة… 

خطر داهم و فوري
مكان  عن  االبتعاد  تفاديه،  ميكن  ال  والذي  الشديد  اخلطر  حالة  في  وذلك  العامل،  على  يجب 

العمل او  من منطقة اخلطر. 
وعندما يتعذر االتصال باجلهة اتصة العليا، ميكنه ان يتخذ تدابير لتفادي حصول نتائج لهذا 

اخلطر وذلك وفقا للتدريب احملدد الذي أعطي له. 

احلوادث
املوظف ملزم باعطاء اشعار فوري لصاحب العمل - او االشخاص املسؤولني - عن أي حادث ، 

حتى  ولو كان ثانوياً، اذا حصل له.
في احلاالت التي ال ميتثل فيها العامل لهذا الشرط يفقد احلق في التعويض املؤقت عن الضرر 

ملدة ثالثة ايام قبل اعالم رب العمل. 
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احملظورات  او  وااللتزامات  السالمة  على  ااطر  عن  اعالن  بوظيفة  تقوم  العمل  اماكن  في  الفتات 
للعمال. 

يتم استخدام الالفتات حسب، اللون، إشارة صوتية أو ضوئية أو اشارة الفتة تهدف جميعها الى 
لفت االنتباه لشيء أو حلالة حتتمل على مخاطر.

لكل نوع من الالفتات شكل ولون مخصص، متيزها عن الالفتات األخرى بسرعة.

الفتات املمنوع
وتشير للمحظورات اخلطره.  إنها ذات شكل دائري وشريط في الوسط وذات لون أحمر، الرسم يكون 

باللون األسود على خلفية بيضاء.

الفتات السالمة

ممنوع التدخني أو 
استعمال اللهب

ممنوع اإلطفاء 
بواسطة املاء

ماء غير صالح 
للشرب

ممنوع اللمس

ممنوع دخول 
مركبات التحريك

ممنوع دخول األشخاص 
الغير مرخصني

ممنوع التدخني

ممنوع سير 
املشاة
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الفتات توجيهية
تشير الى تصرفات و إجراءات محددة يجب اتباعها. 

لونها أزرق سماوي  وهي مستديرة الشكل؛ لون الرسم أبيض على خلفية لونها أزرق سماوي.

إجباري وضع خوذة 
احلماية

إجباري لبس 
قفازات احلماية

إجبار عام (مع 
الفتة ملحقة)

إجباري حماية 
األذنني

إجباري حماية 
اجلسم

ممر إجباري 
للمشاة

إجباري حماية 
مجاري التنفس

إجباري حماية 
الوجه

إجباري حماية 
العينني

إجباري لبس 
احلذاء الواقي

إجباري احلماية 
الشخصية 
من السقوط
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الفتات اإلنذار
وتشير للحذر، واالهتمام، والتحقق.

هي مثلثة الشكل، ذات اطار أسود: الرسم باللون األسود على خلفية صفراء.

مواد قابلة 
لالشتعال

مركبات حتريك

مواد مؤكسدة

خطر بيولوجي

مواد قابلة 
لالنفجار

توتر كهربائي 
خطر

إشعاعات غير 
مؤينة

درجة حرارة 
منخفضة

ة مواد سامّ

خطر عام

مجال مغناطيسي 
مكثّف

مواد ضارة أو 
مهيّجة

مواد كاوية 
و حارقة

ة مواد مشعّ

خطر التعثّر

أثقال معلّقة

أشعة ليزر

سقوط بانحدار
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الفتات االنقاذ واالغاثة
تشير لألبواب، اارج، املمرات، املواد، األماكن.

لونها أخضر ولها شكل مربع أو مستطيل؛ الرسم باللون األبيض على خلفية خضراء

الفتات مقاومة احلريق
تشير الى أماكن وجود أجهزة و مواد إطفاء احلريق.

لونها أحمر ولها شكل مربع أو مستطيل؛ الرسم باللون األبيض على خلفية حمراء.

إتبع اإلجتاه

إطالق اإلنذار

ممرات إلى مخارج النجاة

هاتف لإلنقاذ 
واإلسعاف

سلم

نقالة

جهاز إطفاء

ام  دوش حمّ
للسالمة    

إتبع اإلجتاه

غسل العيون

إسعاف أولي

هاتف لطلب 
قوة اإلطفاء
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يتعلق  فيما  وااللتزامات   / بحقوق  يتعلق  وقانون  واجلماعية  الفردية،  العقود  احكام  أدناه  يوجد 
بالسالمة

املادة ١٤ مؤسسات إستهالك املواد الغذائية (السالمة والصحة في موقع العمل) 

وهذا يعني متاما االشارة الى احكام املرسوم التشريعي رقم ٦٢٦ لتاريخ ١٩٩٤/٠٩/١٩ وتعديالته   .١
الالحقة.

تظل خاضعة ألحكام املادة ٣ الفقرة ٥ من القانون ٩٧/١٩٦ عن االلتزام باالعالم بصفة عامة وكذلك   .٢
التأهيل والتدريب على استخدام املعدات. 

وفقاً ألحكام املادة ٢١ من املرسوم التشريعي. ٩٤/٦٢٦ يجب اعالم العمال الذين يقومون بعمل   .٣
مؤقت، من خالل عقد العمل حول املؤسسة املستخدمة، حيث يقع على عاتقها توفير املعلومات 
العمل،  وبيئة  املهام  طبيعة  وعن  الصلة،  ذات  االنشطة  في  والسالمة  الصحة  على  ااطر  عن 
والتدريب على استخدام املعدات الالزمة للعمل وعلى اداء العمل. الشخص املرجع في املؤسسة 

املستخدمة يزود العامل املؤقت، إن أمكن، حتى اسم الطبيب املسؤول.

وباالضافة الى ذلك ، من خالل عقد  العمل فان العمال املؤقتني يحصلون على معلومات عن ااطر   .٤
على الصحة والسالمة ذات الصلة بانشطة العمل بشكل عام. في حال كان عقد التزويد ينص 
قبل  من  تتم  سوف   ،  ٩٧/١٩٦ رقم    .L  ,٥ فقرة   ٣ املادة  في  عليها  املنصوص  االلتزامات  ان  على 

مة، فإن عقد العمل املؤقت يتضمن الفقرات ذات الصلة. املؤسسةاملستخدِ

في احلالة املشار اليها في الفقره السابقة، فان الشركات املزودة تقوم باعطاء العمال املؤقتني   .٥
اشعار يحدد بايجاز للواجبات امللزمة مبوجب القانون (وفقا لنموذج مثالي على ان تتعهد االطراف 

لتحديده قبل تاريخ ٢٠٠٢/١١/٣٠)

في احلاالت التي يكلف فيها العمال مبهام تتطلب مراقبة طبية خاصة أو تنطوي على مخاطر   .٦
من   ١٧ و   ١٦ املادتني  تطبيق  بهدف  للعمال  معلومات  تعطي  مة  املستخدِ الشركة  فان  خاصة، 

املرسوم التشريعي ٦٢٦.

املراجع التنظيمية والتعاقديه
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كما سبق ذكره في تطبيق املادة ٦، الففرة ١، من قانون ٩٧/١٩٦.  .٧

مة. فان االشراف الصحي االجباري، حيث يكون مطلوباً، يبقى على عاتق املؤسسة املستخدِ  .٨

من اجل حماية صحة العامل املؤقت مبوجب املادة. ١٧ فقرة ١, احلرف (f من املرسوم التشريعي   .٩
رقم ٩٤/٦٢٦ والتعديالت الالحقه، وتقدم نسخة من ملف طبي وااطر حسب املادة  ٤، الفقرة 
في  املؤقت  العامل  تتبع  السابقة  الفقرة  في  اليها  املشار  الوثائق  اليه.  املشار  املرسوم  من   ،٨

املهام واألعمال الالحقة حتى لو اشتغل في شركات تزويد أخرى. 

م العمل املؤقت هو  ١٠.  بهدف تطبيق احكام املواد ١٨ و ١٩ من املرسوم التشريعي رقم ٩٤/٦٢٦ مقدِ
مة حسب املادة  ٦، الففرة ٥، من قانون ٩٧/١٩٦. محسوبا على املؤسسة املستخدِ

عند التوقيع على جتديد هذا ccnl يتم تشكيل جلنة وطنية مشتركة بنفس املستوى من حيث   .١١
عدد األعضاء لشروط النظافه والسالمة في العمل تتألف من ستة اعضاء.

لعمل هذه اللجنة ميكن ترافق خبراء في مواد املواضيع التي هي حتت البحث.  .١٢

من  التحقق  اجل  من   CCNL لـ املوقعة  االطراف  بني  مقارنة  اجراء  ميكن  اقليمي  اساس  على   .١٣
احكام التدريب، املعلومات والوقاية من احلوادث والتي تقع على عاتق املؤسسة املوردَة. 

خالل الفترة التعاقديه تقوم االطراف ببحث الفرصة لتوضيح اللجنة االقليمية.  .١٤

مهام اللجنة هي:  .١٥

وتنسيق   ،٦٢٦ التشريعي  املرسوم  اطار  في  االقليمية  اللجان  تشكيل  مجاالت  حتديد 
انشطتها؛

صياغة مقترحات مناذج للتدريب في ما يخص السالمة للعمال املؤقتني، سواء منها االساسية، 
أو العامة، على ان تنفذ من قبل املوردين، أو الجنازات محددة اذا كانت ظروف متوائمة، مبا فيها 

مة؛  املؤسسات املستخدِ
وضع املعلومات واملواد التدريبية املناسبة للعمل املؤقت ؛ 

الصلة  ذات  والشروط  االجراءات  تعديل  بشأن  املؤسساتية  الهيئات  جلعل  اقتراح  صياغه 
باملرسوم التشريعي. ٦٢٦ لتحديدات كل قطاع، مبا في ذلك ما يتعلق بالوثائق اخلاصة بالصحة 

واملشار اليها في الفقرة ٩
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ونظام  التأديبي  النظام  ممارسة  العامل  (حماية   ٢٧٦/٠٣ التشريعي  املرسوم   ٥ فقرة   ٢٣ املادة 
التضامن)

«يقوم صاحب العمل باعالم العمال عن ااطر التي تهدد الصحة والسالمة واملتصلة في انشطة 
يتم  الذي  العمل  اداء  على  الالزمة  املعدات  استخدام  على  بتدريبهم  ويقوم  عامة  بصورة  االنتاج 
وفقا الحكام املرسوم التشريعي من ١٩ ايلول / سبتمبر ١٩٩٤،٦٢٦، وما تاله من تعديالت واضافات. 
توضح  ان  يجب  احلالة  هذه  في  م؛  املستخدِ هو  الشرط   بهذا  يفي  من  أن  العمل  عقد  ينص  قد 
هذه النقطة في العقد املبرم مع العامل. في حال طبيعة املهمة املنوطة بالعامل تتطلب عناية 
العامل  باعالم  العمل  صاحب  أو  م  املستخدِ يقوم  معينة،  مخاطر  على  تنطوي  او  خاصة  طبية 
وفقاً للمرسوم التشريعي يوم ١٩ من سبتمبر ، عام  ١٩٩٤، ٦٢٦، وما تاله من تعديالت واضافات.  
م يراعي أيضا، للعامل جميع التزامات توفير احلماية جتاه جميع املوظفني، وهو مسؤول عن  املستخدِ

انتهاك شروط السالمة التي حددها القانون واالتفاقات اجلماعية. « 

الصحة  بحمايه  املتعلقة  املوحدة  الصيغة   ٠٨/٨١) التشريعي  املرسوم  من   ٥ الفقرة   ٣ املادة 
والسالمة في العمل)

«في حال اشتغال العمال في اطار عقد عمل مبوجب املادة ٢٠، وملحقاتها، واملرسوم التشريعي  ١٠ 
ايلول / سبتمبر ، ٢٠٠٣، رقم ٢٧٦  وتعديالته الالحقة، يكون مفهوما على وجه التحديد على النحو 
املنصوص عليه في الفقره ٥ من املادة ٢٣ املشار اليها اعاله من التشريعي املرسوم رقم.٢٧٦ ،٢٠٠٣ 

م. « ، جميع االلتزامات للوقايه واحلمايه في هذا املرسوم تقع على عاتق املستخدِ

  إعداد مكتب استشارات العمل  دال بون اميليانو
.Dal Bon Emiliana M. - مودنا Modena

مل الم العَ عَ
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