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في العمل

 حقوقك 

الشــروط  – األجــور   – الوظائــف 

دليل الجيب

الصحة والسالمة
العمـل  أصحـاب  مـن  كثيريـن  أن  الماضـي  العـام  اتضـح 

ال يأخذون مسائل الصحة والسالمة في العمل على محمل 

الجـد. وال شـيء يسـتحق أن تخاطـر بصحتـك، سـواء كان 

مصـدر الخطر ارتفـاع درجة الحرارة، أو اإلصابـة بكوڤيد، أو 

جـروح، أو اعتـداء، أو ضوضـاء في بيئـة العمـل، أو إصابات 

ناتجة عن رفع أشياء ثقيلة. وتمتاز بيئة العمل في النقابات 

العمالية باألمان، وبها مندوبون مختصون في قطاع الصحة 

والسـالمة وعلـى درايـة بقوانين هـذا القطاع. ويسـاعدونك 

في التأكـد من امتثال صاحب العمل للقانون لحمايتك في 

العمل. وتوفر نقابة Unite الدعم الالزم لمواجهة ممارسات 

العمل غير المأمونة. وتقع على عاتق جميع أصحاب العمل 

مسـؤولية التأكـد مـن حماية صحـة موظفيهم وسـالمتهم 

فـي العمـل. وهـذا يعنـي ضـرورة حصولـك علـى تدريـب 

شـامل يوضـح لـك المخاطر التـي قـد تواجهها فـي عملك. 

وإن كانـت لديـك مخاوف تتعلـق بالصحة والسـالمة، نرجو 

التواصل معنا. 

التحرش
ال تسكت على التنمر أو اإلساءة أو التحرش الجنسي، سواء 

كان ذلك من رئيسـك فـي العمل أو زميلك أو شـخص من 

خـارج العمـل، ومـن واجبـات صاحـب العمـل القانونية أن 

يتصدى لذلك ويحميك. وتكثف نقابة Unite جهودها إلقرار 

سياسـات فعليـة واسـتباقية في مـكان عملك وفـي جميع 

أماكن العمل األخرى لعدم التسـامح مع هذه الممارسـات 

ومواجهة التحرشـات غيـر المقبولة التي يتعـرض لها كثير 

مـن العامليـن يومًيـا. احتفـظ دائًمـا بمذكـرات تـدون فيها 

جميع الحوادث وأبلغ بها النقابة.

لماذا أنضم إلى النقابة؟
منظمـة Unite نقابـة عماليـة مسـتقلة عـن أربـاب العمل 

نقابـة  أكبـر   Unite وُتعـد  والحكومـة.  الكبـرى  والشـركات 

فـي بريطانيـا وأيرلنـدا. وتكفـل لـك نقابـة Unite )مـع أكثر 

مـن مليون عضـو آخر( التمتـع بمزايـا عضويتها، فضـًلا عن 

حمايتها لـك. ومن بين حقوقـك القانونية عليهـا أن تمثلك 

فـي المسـائل التأديبيـة والتظلمـات، وأن تستشـيرها فـي 

المسـائل القانونيـة وأن تمثلـك فـي جوانـب أخـرى تخص 

عملـك بمـا فـي ذلـك سـاعات العمـل، واسـتحقاقاتك في 

اإلجـازات، ومشـكالت التمييز والتنمر. وهنـاك مزايا أخرى 

للعضوية )انظر موقعنا على الويب(.

كيف أنضم إلى النقابة؟
فقـط!  دقيقتيـن  فـي  اإلنترنـت  عبـر  االنضمـام  تسـتطيع 

مـن السـهل االنضمـام إليها، ولـن تعـرف الشـركة األعضاء 

من غيرهـم أبًدا. جهـز بيانات عملـك وبيانـات االتصال بك 

وبياناتك المصرفية، وقم بزيارة:

JOIN.UNITETHEUNION.ORG
رسـم العضوية 3.45 أو 3.75 جنيه إسـترليني في األسبوع، 

ولدينـا رسـوم مخفضة لـذوي األجـور المنخفضـة. إن كنت 

تفضل إكمال االستمارة الورقية، تواصل مع أحد المندوبين 

أو المنظـم الـذي أعطاك هذه البطاقة، وسـوف نرسـل لك 

حزمة العضوية بلغتك. 

تواصل معنا:

 اعرف 



اعرف حقوقك في العمل
يكفل لـك القانون حقوًقـا معينًة في العمـل، وهذا ال يعني 

أنك تحصل عليها دائًما. وتحتاج إلى نقابة عمالية تساعدك 

فـي تأكيد حقوقـك ومعاملتك بعدل وإنصـاف. ومهما كان 

عدد السـاعات التـي تقضيها فـي عملك، فمـن اليوم األول 

فـي عملـك، يحـق لـك الحصـول علـى الحقـوق القانونيـة 

األجـر؛ كشـف مفصـل  فـي  المسـاواة  فيهـا  بمـا  التاليـة 

بمفردات راتبـك؛ الحماية من التمييـز والتحرش واإليذاء؛ 

الحماية من أي خصومات غير قانونية من أجرك؛ االنقطاع 

عن العمـل لقضـاء إجازتـك السـنوية وعطالتك الرسـمية، 

واألسـرية، مقابـل العمل يوم األحـد؛ وحقوق وقـت العمل 

المكفولة لك. 

الحقوق النقابية
يحق لـك أن تنضم إلى نقابة وأن تـزاول دورك فيها – وهذا 

يعني أن صاحب العمل يجب أال يعاملك بطريقة غير الئقة 

)على سـبيل المثـال، حرمانك مـن الترقيـة أو التدريب( أو 

فصلـك بسـبب عضويتـك أو أنشـطتك النقابيـة. وتسـتغل 

الشـركات أي حيلة ممكنة لعرقلة أنشطتك النقابية، وهذا 

يسـمى »تقويض العمـل النقابي«. ومن هذه الحيل إنشـاء 

منتديـات لتوريـط الموظفيـن أو التهديـد بإغـالق المصنـع 

)وهـذا ال يحـدث أبـًدا وخصوًصا فـي حالـة تحقيـق أرباح(. 

وتسـتخدم الشـركات حيـًلا عديـدًة أخـرى ألنهـا تعلـم أن 

انضمام العمال إلى أي نقابة يعني أنهم يسـتطيعون اتخاذ 

إجراءات جماعية، ويسـتمدون قوتهم من نقابتهم للصمود 

والتعبير عن آرائهم بحرية والتفاوض بقوة. 

األجور
تختلـف أجـور العمـال ورواتبهـم من قطـاع إلى آخـر، ولكن 

الشـركات التـي ال تخضع للعمـل النقابي تميـل إلى خفض 

األجور. ويجب أن يكون أجرك مساوًيا الحد األدنى لألجور أو 

يزيد عنه – سـواء كنـت موظًفا براتب، أو تعمل بالسـاعة أو 

بالقطعة. ولألسـف، يفضل العديد من أرباب العمل خفض 

أجـور العامليـن. الحـد األدنى الحالـي حسـب القانون حتى 

أبريل 2023 هو: 

 23 سنة وما فوق: 9.50 جنيه إسترليني 

من 21 إلى 22: 9.18 جنيه إسترليني

 18 إلى 20: 6.83 جنيه إسترليني 

أقل من 18 والمتدربون: 4.81 جنيه إسترليني

تتصـدى Unite للتمييـز فـي األجـور علـى أسـاس السـن – 

نطالب جميـع العمال بأن يحصلوا علـى نفس األجر مقابل 

نفـس العمل. وفي العديد من أماكـن العمل، نجحت نقابة 

Unite في انتزاع مكافآت عالوة على زيادات في أجر العمل 
بالسـاعة، ممـا أدى إلـى ارتفاع األجـور. وبفضل االشـتراك 

في نقابة Unite، تمكَّـن العاملون في قطاع اإلنتاج الغذائي 

تحقيـق  مـن  والنقـل  والضيافـة  والتصنيـع  واإلنشـاءات 

زيـادات تجاوزت العشـرة بالمائة. وهذا بفضل قـوة النقابة 

واسـتعدادها التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة فـي حالـة رفـض 

أرباب العمل التفاوض على الزيادة. 

وكلمـا تزايدت ضغـوط التضخم وارتفعت تكلفة المعيشـة 

علـى العمـال أكثـر فأكثـر، تزايـدت أرباح الشـركات بشـكل 

عـام. ويمكنهم تعويـض التضخم فـي تكاليفهم التشـغيلية 

– ألن العمـال ال يسـتطيعون التفـاوض علـى فواتيرهـم أو 

إيجاراتهم! ونحتاج اآلن، أكثر من أي وقت مضى، إلى تنظيم 

أنفسنا في اتحاد نقابي للمطالبة بالعدل في األجور.

أوقات العمل والعطالت
فيما يلي حقوق يكفلها لك القانون. قد يطلب منك صاحب 

العمـل أن تتنازل عن هـذه الحقوق، ولكن Unite تسـاعدك 

فـي اسـتردادها في أي وقت )ال يسـتطيع العمـال الليليين 

التنازل عنها(:

• العمل 48 ساعة في األسبوع كحد أقصى؛ 
• بين كل ورديتين فترة راحة ال تقل عن 11 ساعة؛ 

• اسـتراحة متواصلـة لمـدة 20 دقيقـة علـى األقـل فـي 
الوردية التي تزيد عن 6 ساعات؛ 

• عطلة يوم واحد على األقل كل أسبوع. 

إجمالي سـاعات العمل يشمل العمل اإلضافي )أوفر تايم( 

والتدريب في مكان العمـل. إذا كنت من العمالة المتنقلة، 

يدخـل في هـذا اإلجمالي أيًضـا الوقت الذي تسـتغرقه في 

الوصول إلى عملك األول.

وللعامليـن بـدوام كامـل عطلـة سـنوية قانونيـة ال تقل عن 

5.6 أسبوًعا في السنة )حوالي 28 يوًما( )وإذا كنت ال تعمل 

بدوام كامل، فإنها ُتحدد تناسبًيا(. نرجو التواصل مع النقابة 

إذا كنـت بحاجـة إلـى مسـاعدة فـي حسـاب مـدة إجازتـك 

المسـتحقة. لـك 28 يوًمـا، ولـك أن تدخـل فيها الــ 10 أيام 

عطلة رسمية/عامة. 

ينبغـي أن يتوافـق األجر المدفـوع نظير عطلتك مـع راتبك 

األسـبوعي االعتيادي إن كنت تعمل بانتظام وتكسب مبلًغا 

أسبوعًيا منتظًما. وفي حالة وجود فارق بين ساعات عملك 

األسـبوعية وراتبـك، فيحـق لك الحصـول إجازتـك مدفوعة 

األجر بما يتناسـب مع متوسـط راتبك األسـبوعي محسوًبا 

على مدار 52 أسبوًعا. وهذا يشمل العمل اإلضافي وبدالت 

الورديات والمكافآت.

اإلجراءات التأديبية
ُتتخـذ اإلجـراءات التأديبيـة فـي العـادة إذا واجـه صاحـب 

العمـل مشـكلة سـلوكية مـن العامـل فـي مـكان العمـل، 

أو بسـبب الطريقـة التـي تؤدي بهـا وظيفتـك أو غيابك عن 

العمـل. وُتطبق في معظـم أماكن العمل إجـراءات محددة 

ُتلزم صاحب العمل باتباعهـا. ويحق لك أن تحضر االجتماع 

التأديبـي بصحبـة منـدوب مـن نقابتـك – حتـى لـو كانـت 

شـركتك ال تعتـرف بنقابتك. ومن المهـم أن تعرف أنهم إذا 

طلبـوا منك حضور اجتماع مع اإلدارة، ينبغي أن تسـأل عن 

سبب هذا االجتماع. وفي حالة اتخاذ أي قرار تأديبي ضدك، 

ينبغي أن يبلغوك بنسخة مكتوبة توضح بها حقوقك. تجنب 

االجتماعات غير الرسمية؛ وفي حالة انعقادها، قم بتدوين 

مواعيدهـا وتواريخهـا واألمـور التي نوقشـت فيهـا للرجوع 

إليها عند الحاجة. 

التظلمات
يمكـن حـل العديد من المشـكالت بطريقة وديـة، ولكن في 

بعـض الحـاالت، قد تكون المشـكلة مـع مديـرك، ومن غير 

الالئـق أن تتصـل بـه مباشـرًة لحلهـا. وإذا كانـت الشـكوى 

تخصـك أنـت وعمـالًا آخريـن، فقـد يكـون مـن األفضـل أن 

تحاول إثارة المشـكلة باستخدام إجراءات التظلم الجماعي 

المعتمـدة في الشـركة، إن وجد. وفي حالـة انعقاد اجتماع 

بشـأن موضـوع التظلـم، يحـق لـك أن تحضـر االجتمـاع مع 

مرافق، وينبغي أن تستشير نقابتك في طريقة كتابة التظلم.


