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 يقذيت
 

إن اتحاد نقابات العمال هو مركز دولً . متحدةالمملكة البحقوقك فً العمل  المعنً ببٌانمرحبا بكم فً دلٌل اتحاد نقابات العمال 

.  نقابة تقرٌباً من قطاعات مختلفة 54ملٌون عامل و 6 ٌمثلوللنقابات العمالٌة فً المملكة المتحدة 

د كما تعق ،العمال مًعا من أجل الدفاع عن حقوقهم فً العمل والتؤكد من توفر السالمة فً أماكن العمل "اتحاد نقابات العمال"جمع ي 

 http://www.tuc.org.ukلمعرفة كٌفٌة االنضمام إلى نقابة، راجع . مفاوضات لتوفٌر رواتب وظروؾ عمل أفضل ألعضائها

شاكل وجدٌر بالذكر أن العدٌد من الم . حل هذه المشاكل وحدهم بمقدورهمٌواجه العدٌد من األشخاص مشاكل فً عملهم ولكن لٌس 

. الكثٌر من الناسالتً ٌواجهها الناس فً أماكن عملهم قد ال تؤثر على األشخاص التً ٌواجهونها فحسب، بل ربما تؤثر أًٌضا على 

إن انضمامك إلى نقابة عمالٌة ٌعنً إمكانٌة التعامل مع المشاكل التً تواجهها على أنها مشاكل . لذا، فإن توحد العمال ٌزٌد من قوتهم

اشهار هذه ذا هو السبب وراء أهمٌة االنضمام إلى نقابة عمالٌة وتشجٌع اآلخرٌن لالنضمام إلى نقابة عمالٌة والعمل على وه.  عامة

 .  فً مكان العمل النقابة العمالٌة

poleveD tnargim rof noitamrofni gni‘صدر هذا الدلٌل بدعم مالً من المفوضٌة األوربٌة كجزء من مشروع 

noitarepooc lanoitansnart hguorht srekrow’ (ٌانذونٍت اثحىفٍش يعهىيبث نهعًبل انًهبجشٌٍ يٍ خالل انخعبو)  مع

:  راجع ،المعلوماتلمزٌد من  .فً رومانٌا Cartel-ALFAفً المجر و LIGAمثل  اتحاد نقابات العمالشركاء 

www.migrantinfo.eu   . صندوق النقابات التعلٌمً بنقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة جدٌر بالذكر أن(UNISON’s 

Union Learning Fund ) ترجمة هذا الدلٌل إلى اللؽات ؼٌر األوربٌةدعم .

. ئكموأصدقا ئكمونرجو منكم مشاركته مع زمال. نؤمل أن ٌكون هذا الدلٌل مفًٌداو

 أنه مفتاحتعامل مع هذا الدلٌل على ومن ثم ٌرجى ال. النظام القانونً ألي دولة دائًما ما ٌكون معقًداال شك أن : إخالء المسإولٌة

أو أن جهة العمل التً تعمل لدٌها تنتهك القانون،  تظن أنك أخفقت فً الحصول على ما ترٌد من هذا الدلٌلوإذا كنت . ساسٌاتلأل

 http://www.acas.org.uk/helpline: هُب ي الحصول على المشورة منفٌنبػ

م محتمل ٌتحمل المإلؾ وحده مسإولٌة محتوى هذا الدلٌل وال تتحمل المفوضٌة األوربٌة أي مسإولٌة بخصوص أي استخدا

 .للمعلومات الواردة به

http://www.tuc.org.uk/
http://www.migrantinfo.eu/
http://www.migrantinfo.eu/
http://www.migrantinfo.eu/
http://www.migrantinfo.eu/
http://www.acas.org.uk/helpline
http://www.acas.org.uk/helpline
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 انوظيفيت وانحقوق انتوظيف حانت: األول انجزء
 

 ما فئة العمال التً تنتمً إلٌها؟ .1

.  ٌتمتع جمٌع العمال الذٌن لدٌهم الحق فً العمل بالمملكة المتحدة بالحقوق الوظٌفٌة

روط بخصوص ساعات العمل ونوع العمل الذي ٌتم مقٌدة بش تكفقد تكون تؤشٌر دول االتحاد األوروبً،إذا كنت من دولة ؼٌر 

(  https://www.gov.uk/browse/visas-immigration)عهى انىٌب يىلع وصاسة انذاخهٍت توظٌفك به، ومع ذلك،  راجع 

 .تكتؤشٌرالمفروضة على من المعلومات حول الشروط مزٌد الطالع على ل

. تعتمد الحقوق التً تكون مإهال للحصول علٌها على فئة العمال التً تنتمً إلٌها

مثل العمال ؼٌر النظامٌٌن أو الذي ٌعملون لدى " العمال"؛ "الموظفون: "بوجه عام، ٌوجد ثالث فئات قانونٌة للعمال بالمملكة المتحدة

".  صحاب المهن الحرةأ"الوكاالت و

 الموظؾ  .2

:  من المحتمل أن تكون موظفاً إذا

 كنت تذهب إلى العمل بانتظام  •

 لدى جهة العمل ةكنت تقوم بعمل منتظم أو تعمل لعدد ساعات منتظم •

 كنت تحصل على أجر نظٌر العمل الذي تقوم به  •

(  منك أو أفراد عائلتك أن ٌإدي عملك بدالً  أي أنه من ؼٌر المسموح أن تطلب من أحد األصدقاء)كنت تإدي عملك بنفسك  •

 كان من ؼٌر المسموح لك أن ترفض أداء العمل أو الذهاب إلى العمل  •

 كانت جهة العمل هً المسإولة عن كٌفٌة عملك ووقته ومكانه  •

ًٌا مستقطعا من أجرك  •  كانت جهة العمل تدفع ضرائب وتؤمًٌنا وطن

 داته ووسائل العمل والزي الرسمً وؼٌره كانت جهة العمل توفر لك أدوات العمل ومع •

 التزمت بعقد عمل كتابً  •

ٌنبؽً علٌك طلب المساعدة من ".  أو عامالً " صاحب مهنة حرة"إذا لم ٌنطبق علٌك أي مما سبق، فمن المحتمل أن تكون : مالحظة

. ممثل نقابة عمالٌة إذا كنت ال تعلم حالتك الوظٌفٌة

 حقوق الموظفٌن  .3

: م الحق فًالموظفٌن له جمٌع

  األقم عهً انحذ األدَى نألجش انىطًُ الحصول على •

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

 الحماٌة من الخصومات ؼٌر القانونٌة من الراتب  •

../موقع%20وزارة%20الداخلية%20على%20الويب%20(https:/www.gov.uk/browse/visas-immigration)
../موقع%20وزارة%20الداخلية%20على%20الويب%20(https:/www.gov.uk/browse/visas-immigration)
https://www.gov.uk/national-minimum-wage
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 إجازة سنوٌة مدفوعة األجر  •

 لقانونٌة الحد األدنى لفترة الراحة ا •

 الوقاٌة من التعرض للحوادث فً العمل  •

ً  48عدم العمل ألكثر من  •    ساعة فً المتوسط أسبوعٌا

 الحماٌة من التمٌٌز ؼٌر القانونً   •

 اإلبالغ عن المخالفات فً مكان العمل  "-الكشؾ عن المخالفات"الحماٌة عند  •

 جزئً عدم التعامل معهم بطرٌقة أقل لٌاقة إذا كانوا ٌعملون بدوام  •

 االنضمام إلى نقابة عمالٌة  •

 فً الشكاوى واإلجراءات االنضباطٌة  وجىد يشافك •

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

 إجازة مرضٌة مدفوعة األجر قانوناً  •

 الحماٌة فً حالة الحمل  •

 ة وضع وإجازة أبوة مدفوعة األجر إجاز •

على سبٌل المثال إذا كانت جهة العمل ستنهً فترة عملهم  -إذا كان سٌتم إنهاء عملهم  نفخشة اإلخطبسالحد األدنى  •

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

 حماٌة من اإلقالة بصورة ظالمة ال •

 (https://www.gov.uk/flexible-working) انًشوَت فً انعًم طلب •

 إجازة فً حاالت الطوارئ  •

 (http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/facingredundancy.pdf) َظٍش انخسشٌح يٍ انعًمأجش  •

 العامل  .4

:  من المحتمل أن تكون عامالً إذا

 كانت جهة العمل ؼٌر ملتزمة بتوفٌر ساعات عمل منتظمة أو مضمونة  •

 عمل عمل تعرضها علٌك جهة ال وردٌاتكنت ؼٌر ملزماً بقبول أي عمل أو  •

"  تحت الطلب"أو " عامل ؼٌر منتظم"أُبِرم معك عقد ٌفٌد بؤنك  •

(  أي أنه من ؼٌر المسموح أن تطلب من أحد األصدقاء أو أفراد عائلتك أن ٌإدي عملك بدال منك)كنت تإدي عملك بنفسك  •

ًٌاكانت جهة العمل تدفع ضرائب وتؤمًٌنا  •  مستقطعا من راتبك  قوم

 العمل ومعداته ووسائل العمل والزي الرسمً وؼٌرهات دوأكانت جهة العمل توفر لك  •

ٌنبؽً علٌك طلب المساعدة من ".  أو موظًفا" صاحب مهنة حرة"إذا لم ٌنطبق علٌك أي مما سبق، فمن المحتمل أن تكون : مالحظة

. ممثل نقابة عمالٌة إذا كنت ال تعلم حالتك الوظٌفٌة

http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1650
https://www.gov.uk/flexible-working
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/extras/facingredundancy.pdf
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"  العمال"حقوق  .5

: العمال لهم الحق فً جمٌع

  األقم عهً انحذ األدَى نألجش انىطًُ صول علىالح •

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

 الحماٌة من الخصومات ؼٌر القانونٌة من الراتب  •

 إجازة سنوٌة مدفوعة األجر  •

 الحد األدنى لفترة الراحة القانونٌة  •

 اٌة من التعرض للحوادث فً العمل الوق •

 ساعة فً المتوسط أسبوعٌاً  48عدم العمل لما ٌزٌد على  •

 الحماٌة من التمٌٌز على نحو ؼٌر قانونً   •

 بعض الحماٌة للعامالت الحوامل •

 العمل  اإلبالغ عن المخالفات فً مكان "-انكشف عٍ انًخبنفبث"الحماٌة عند  •

(http://www.pcaw.org.uk ) /

 التعامل بعدم لٌاقة فً حالة العمل بدوام جزئً  •

 االنضمام إلى نقابة عمالٌة  •

 كاوى واإلجراءات االنضباطٌة فً الش يشافكوجىد  •

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

 

 أصحاب المهن الحرة  .6

:  من المحتمل أن تكون صاحب مهنة حرة إذا

  القومًكنت ممن ٌدفعون الضرائب والتؤمٌن  •

 منك  كان بإمكانك توظٌؾ شخص  خر ألداء عملك بدالً  •

 اته ٌوفر أدوات العمل ومعد ممنكنت  •

 من ٌدفع فواتٌر العمل بدال من الحصول على أجر مكنت  •

 كنت تتحمل مخاطر الخسارة فً حالة حدوث مشكلة ما  •

 ؟ صوريهل أنت صاحب مهنة حرة 

ولكن ٌتم معاملتك على أنك صاحب مهنة حرة، فٌنبؽً علٌك طلب االستشارة الفورٌة من " موظؾ"أو " عامل"إذا كنت تشك فً أنك 

.  العمالٌةممثل النقابة 

"  أصحاب المهن الحرة"حقوق  .7

https://www.gov.uk/national-minimum-wage
http://www.pcaw.org.uk/
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/workplace/tuc-19823-f0.cfm
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 الصحة والسالمة فً العمل •

 ؼٌر القانونً  الحماٌة من التمٌٌز •

 https://www.gov.uk/maternity-allowanceراجع   - ببدل حضانةإذا كنِت حامال، فقد تكونً مإهلة للمطالبة  •

. لمزٌد من المعلومات

المعنٌة لمعرفة النقابة العمالٌة . فً المطالبة بها مساعدتكن للنقابة العمالٌة أصحاب المهن الحرة ٌمكبعض لدى  ثمة حقوق أخرى

 .http://www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder ، راجعبوظٌفتك

 انوكاالث نذى انعايهوٌ: انثاَي انجزء
 

 حقوق العاملٌن لدى الوكاالت  .1

".  العمال"ٌحصل علٌها التً ذاتها ٌحق للعاملٌن لدى الوكاالت الحصول على الحقوق 

". الموظفون"بالحقوق ذاتها التً ٌتمتع بها " دفع األجر عند إنجاز العمل المطلوب"ا لعقد ٌتمتع العاملون لدى الوكاالت وفقً 

ٌتضمن الشروط واألحكام قبل البدء فً أي عمل بٍبٌ كخببً ن لدى الوكاالت الحصول على يالعامل من حقإلى جانب ذلك، 

(http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when) 

 ال ٌجوز للوكالة

.  تحصٌل رسوم من العامل لمجرد توفٌر عمل له أو تسجٌله فً قاعدة بٌاناتها •

اإلصرار على قٌام العامل بشراء منتجات أو خدمات أخرى مثل كتابة سٌرة ذاتٌة أو الحصول على تدرٌب أو شراء  •

.  على عمل الحصولمعدات وقاٌة شخصٌة كشرط من شروط خدمة 

ا من المإسسات أو بسبب عدم تمكنه حدىالعمل المنَجز إل تكلفةلم تتحصل على  الوكالة احتجاز أجر العامل لمجرد أن •

.  فمسإولٌة تسجٌل ساعات العمل الفعلٌة للعامل تتحملها الوكالة. عمل كشؾ موقَّع لحضور العمال وانصرافهم

: لمزٌد من المعلوماتاإلَخشَج  انًخىفش عهىراجع دلٌل العاملٌن لدى الوكاالت الصادر عن اتحاد نقابات العمال 

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf .

  

 

 المساواة فً المعاملة : العاملون لدى الوكاالت  .2

:  من أول ٌوم عمل لدى وكالة العمالة، ٌكون العامل له الحق فٌما ٌلً

 لدخول إلٌها الدخول إلى المنشآت التً ٌحق للعاملٌن الدائمٌن ا •

 الحصول على فرص التقدم للوظائؾ الشاؼرة داخل الوكالة شؤنه شؤن العاملٌن الدائمٌن   •

: أسبوعاً، ٌكون له الحق فٌما ٌلً 12بمجرد أن ٌإدي العامل لدى الوكالة الدور ذاته فً إحدى المإسسات لمدة 

ً )ذاته الحصول على أجر العاملٌن الدائمٌن  • (  ، انظر أدناه"دفع األجر عند إنجاز العمل"على عقد  ما لم ٌكن العامل موقعا

 التً ٌحصل علٌها العاملون الدائمون  ذاتها الحصول على اإلجازات  •

http://www.nidirect.gov.uk/agency-workers-what-information-should-you-get-and-when
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf
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 التً ٌحصل علٌها العاملون الدائمون  ذاتها الحصول على مستحقات أوقات العمل  •

 

"  الدفع فٌما بٌن مهام العمل المنجزة"عقود   .3

مع الحصول على أجر متساٍو  " الدفع فٌما بٌن مهام العمل المنجزة"عقد بموجب لدى الوكاالت  توظٌفهمال ٌحق للعاملٌن الذٌن ٌتم 

 .أسبوًعا 12لمدة  صاحب العملحتى بعد العمل لدى موظفً الوكالة 

مع  متساوٍو  أجر على الحصول لك ٌحق فلن التالٌة، الخصائص على ٌنطوي وعقدك الوكاالتإحدى  لدى العاملٌن من كنت إذا"

 :العقد كان إذاموظفً الوكالة 

 

 .المدة محدد ولٌس" دائم" عمل عقد*    

 علٌه ستحصل الذي لألجر األدنى الحد ٌحدد*    

 .فٌه تعمل أن المتوقع المكان ٌحدد*    

حقك قبض أجر من إذا اشتمل عقدك على هذه األمور، فال ٌزال  .إنجازه المتوقع العمل نوعو ،المطلوبة العمل ساعات ٌحدد*    

. المدة التً تقضٌها بٌن المهام بدون عمل إذا لم ٌسند إلٌك أي عمل تقوم بإنجازه

 :هنا اإلنترنت علىالمتوفر  العمال نقابات اتحاد دلٌل راجع ،المعلومات من لمزٌد" 

www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf 

كٌفٌة االنضمام إلى  ةلمعرؾ -هذا النوع من العقود تعمل بموجب مساعدتك فً المطالبة بحقوقك فً العمل إذا كنت  ٌمكن للنقابة

 www.tuc.org.uk/about-tuc/union-finder: جعإحدى النقابات، را

 حوادث العمل : العاملون لدى الوكاالت .4

 لدٌها العامل توظؾلمإسسة التً لدى االعمل المعروؾ  التً تحٌط بمكانالمخاطر الصحٌة ومخاطر السالمة  بمعرفة تتلتزم الوكاال

وشاملة إجراء تقٌٌمات دقٌقة التؤكد من وٌنبؽً على المإسسة . ٌهاالسٌطرة عل وأللوقاٌة من هذه المخاطر  الالزمة المتخذةوالخطوات 

.  بالمإسسة توظٌفهمقبل  بالمخاطروضمان توعٌة العاملٌن التً تحٌط بؤماكن العمل لدٌها لمخاطر الصحة والسالمة 

 عًانيت َقابت إني االَضًاو: انثانث انجزء
 

مال فً العمل وتتؤكد من أنهم ٌعملون فً ظروؾ  منة كما تجري تفاوض هً مإسسات تدافع عن حقوق الع اتحاد نقابات العمالإن 

.  لتوفٌر رواتب وظروؾ عمل أفضل ألعضائها

لمعرفة كٌفٌة االنضمام . فً هذا الدلٌل الواردةالتوجٌهات الالزمة للمطالبة بالعدٌد من الحقوق تزوٌدك ب التحاد نقابات العمالٌمكن 

 http://www.tuc.org.uk/join-union: إلى اتحاد نقابً، راجع

وال . االنضمام إلى إحدى النقابات بموجب القانون ، وٌمكنكهً جهات مستقلة عن أصحاب العمل والحكومة اتحاد نقابات العمال

عمل المملكة المتحدة فً أماكن ب العاملٌن الموظفٌن أنوجدٌر بالذكر . نقابات العمال باتحاد بعضوٌتكجهة العمل  إعالمٌتعٌن علٌك 

االنضمام إلى نقابة  كانوتتوفر لهم بٌئة عمل أكثر أمانا، لذا من ؼٌرهم على متوسط أجور أفضل ٌحصلون تنظمها نقابة عمالٌة 

.  أمر مهم عمالٌة

ر نٌابة عن العمال بخصوص األجوالعمل جهة العمل بنقابة عمالٌة، فإن هذه النقابة العمالٌة تستطٌع التفاوض مع إدارة " اعترفت"إذا 

ولدى العدٌد من أماكن العمل اتفاقات ". اتفاقات جماعٌة"وٌنتح عنه أًٌضا " التفاوض الجماعً"وٌطلق على ذلك . وظروؾ العمل

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf
http://www.tuc.org.uk/sites/default/files/agencyworkers_0.pdf
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جماعٌة بخصوص األجور وظروؾ العمل تتجاوز الحد األدنى للحقوق القانونٌة وحقوق الصحة والسالمة واألمومة واألبوة إلى 

.  جانب حقوق أخرى

ممثل عنها لمساعدتك فً تسوٌة المشكلة مع جهة إرسال تواجه مشكلة فً العمل، فٌمكن للنقابة وفً نقابة عمالٌة  إذا كنت عضواً 

ًٌا إذا تمثٌلكنقابة العمالٌة أًٌضا كما ٌمكن لل. العمل اإلجراء القانونً ضد جهة العمل هو السبٌل الوحٌد لحماٌتك كان  تمثٌالً قانون

 16راجع صفحة . )ادث فً العمللح تمثٌلك فً حالة تعرضكأمام المحاكم العمالٌة أو لمثول كا والحصول على حقك فً العمل

(.  لمزٌد من المعلومات

إحدى تمثٌلهم من قَِبل طلب بها، فال ٌزال العمال والموظفون لدٌهم الحق فً  عملالمكان عترؾ ال يإذا كنت عضواً فً نقابة عمالٌة 

الحقوق  بشؤنكما ستوفر لك النقابة التً أنت منضم إلٌها المشورة  الجزائٌة،تظلمات واالجتماعات الفً األمور المتعلقة بالنقابات 

.  الحصول علٌها فً العملالتً من حقك 

عتِرؾ بنقابة عمالٌة، فال ٌزال األمر ٌستحق التواصل مع نقابة عمالٌة ال يوأما إذا لم تكن عضوا بنقابة عمالٌة وتعمل فً مكان عمل 

. من الممكن لها تقدٌم المشورة لك فً حالة االنضمام إذا كان

 وانعطالث انعًم صاعاث: انرابع انجزء
 

 أسبوع العمل .1

ً  48عن  فً المتوسطٌحق للموظفٌن والعمال العمل لمدة ال تزٌد  ن ولعمال والموظؾوقد ٌوقع ا. أسبوًعا 17 على مدار ساعة أسبوعٌا

الضؽط علٌهم  ٌحق لجهة العمل، ولكن ال فً األسبوع كحد أقصىساعة  48العمل لمدة  عن حقهم فً تنازلهمعلى بند فً العقد ٌفٌد 

ساعة أسبوعٌاً، فٌمكنهم  48عن العمل لمدة ال تتجاوز و رأٌهم ورؼبتهم فً إنفاذ حقهمل هموفً حالة تؽٌٌر. للتنازل عن هذا الحق

أنهم قد علًما بساعات العمل، بالمتعلقة فً التنازل عن حقوقهم لم تعد لدٌهم الرؼبة جهة العمل بؤنهم  عالمالقٌام بذلك عن طرٌق إ

. كما ٌمكن الحصول على المشورة من ممثل النقابة العمالٌة. تنفٌذ ذلكٌتم ٌضطرون إلى االنتظار ألسابٌع قلٌلة حتى 

.  ساعة عمل 24ساعة متواصلة خارج العمل خالل كل  11ٌحق للعمال والموظفٌن الحصول على 

 

 لٌلً العمل ال .2

ذلك من خالل وٌتم احتساب . ساعة 24ساعات لٌالً كل  8نوبات العمل اللٌلٌة عن الموظفٌن بالعمال عدم زٌادة ساعات عمل ٌنبؽً 

. أسبوعاً أو خالل مدة العقد إذا كانت مدته أقل من ذلك 17العمل على مدار حساب متوسط 

ساعة لٌالً  48إحدى الوكاالت فً المتوسط عن لدى فه لمدة شهر عدم زٌادة ساعات عمل العامل الذي ٌتم توظًٌنبؽً :  مثال

.  أسابٌع 4أسبوعٌاً لمدة 

إجراء فحوصات دورٌة و استالمهم لمهام عملهمقبل  لموظفً نوبات العمل اللٌلٌةتقٌٌم صحً مجانً إجراء  على جهة العملوٌتعٌن 

. استالمهم لمهامهمبعد 

 فترات الراحة  .3

 18وإذا كان عمر العامل أقل . ساعات 6دقٌقة إذا كان ٌوم العمل أطول من  20الحصول على راحة لمدة  ٌحق للعاملٌن والموظفٌن

 راجع ،لمزٌد من المعلومات. دقٌقة بعد العمل لمدة أربع ساعات ونصؾ 30عاماً، فٌحق له الحصول على فترة راحة لمدة 

http://www.acas.org.uk 

 ( اإلجازة السنوٌة)اإلجازات  .4

عطالت "أٌام  8لعمال والموظفٌن الحصول إجازة مدفوعة األجر لمدة أربعة أسابٌع قانوناً كحد أدنى سنوٌاً باإلضافة إلى ٌحق ل

فً بعض أماكن العمل ٌسمح أصحاب العمل لكافة العاملٌن بالحصول على إجازة فً أٌام العطالت ( عطالت وطنٌة" )رسمٌة
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لذا، ٌنبؽً مراجعة عقد . ٌحصل العاملون على إجازة فً ٌوم بدٌل للعطلة الرسمٌة الرسمٌة، ولكن فً أماكن عمل أخرى ٌمكن أن

 . العمل أو كتٌب العمال أو التحدث مع ممثل النقابة العمالٌة لمعرفة الحقوق المخّول لك الحصول علٌها

 انراتب: انخايش انجزء
 

 إٌصاالت القبض  .1

وٌتعٌن أن ٌتضمن إٌصال القبص ما حصلوا . ون فٌها على راتبهمٌحق للموظفٌن الحصول على إٌصال قبض فً كل مرة ٌحصل

والراتب ( اتحاد نقابات العمالعلى سبٌل المثال الضرائب والتؤمٌن الوطنً واشتراكات )علٌه من راتب، وما تم خصمه من الراتب 

.  الصافً

واألجر الصافً وإجمالً الخصومات من  توضح الراتب اإلجمالً طوال العام P60ٌتعٌن أن تعطً جهة العمل للموظفٌن شهادة 

.  الراتب طوال العام

 الحد االدنى لألجر الوطنً .2

بما )ٌحق للعمال والموظفٌن الحصول على الحد األدنى من األجر الوطنً الذي تحدده الحكومة وتراجعه مفوضٌة األجور المتدنٌة 

(.  وأصحاب األعمال اتحاد نقابات العمالفً ذلك 

عاًما فؤكثر  21عاًما واألشخاص الذٌن تبلػ اعمارهم  20إلى  18عاماً ومن  17إلى  16مختلفة لألعمار من  وٌوجد تعرٌفة أجر

-https://www.gov.uk/national-minimumلمعرفة أحدث تعرٌفة للحد األدنى من األجور الوطنٌة، راجع . والمبتدئٌن

wage-rates 

  

 خظ احصبل انًسبعذة نألجىس وحمىق انعًمألجر الوطنً، تواصل مع إذا كنت تعتقد أن أجرك أقل من الحد األدنى ل

(https://www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline ) 0800 917 2368عبر اإلنترنت أو اتصل برقم .

 الخصم من الراتب .3

:  ن الراتب ما لمال ٌحق لجهة العمل الخصم م

  (  مثل ضرٌبة الدخل والتؤمٌن الوطنً)ٌكن الخصم بموجب القانون

  (  اتحاد نقابات العمالعلى سبٌل المثال اشتراكات )ٌكن الخصم متوافقا مع العقد المبرم معك

  تكن وقعت اتفاًقا مكتوًبا ٌجٌز الخصم 

  من ممثل نقابة عمالٌة إذا حدث ذلك ٌجب الحصول على مشورة -تكن جهة العمل تدفع لك أجًرا زائًدا 

  (  ال ٌحق لجهة العمل سوى خصم األٌام التً لم تعمل فٌها فقط)تكن قد توقفت عن العمل بسبب إضراب

  ٌوجد أًٌضا قواعد خاصة للخصومات من الراتب بشؤن العاملٌن فً المتاجر إذا اعتقدت جهة العمل أن العامل ربما ٌكون

 ممثل نقابة عمالٌة للحصول على المشورة بشؤن ذلكتواصل مع  -قد سرق شًٌئا 

 ًوٌطلق على . إذا وفرت جهة العمل مكان إقامة لك، حٌنئذ ٌمكن أن تدفع لك أجًرا أقل بقلٌل عن الحد األدنى لألجر الوطن
 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-accommodation :ذلك بدل إقامة

 
  

 الراتبالخصومات ؼٌر القانونٌة من 

https://www.gov.uk/pay-and-work-rights-helpline
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 ال ٌجوز الخصم مقابل أي وجبات أو مشروبات ٌتم تقدٌمها  .

 إذا كنت تشعر بالقلق حٌال ذلك، فٌنبؽً علٌك التواصل . ال ٌجوز الخصم مقابل أي معدات وقاٌة الزمة ألداء العمل بؤمان

 /(http://www.hse.gov.uk) انهٍئت انخُفٍزٌت نهصحت وانساليتمع 

 

 التؤمٌن الوطنً والضرائب .4

كما . وهو رقم شخصً تصدره الحكومة وٌحتاجه العامل للعمل بشكل قانونً. لدى كل عامل فً المملكة المتحدة رقم تؤمٌن وطنً

ٌاً، فٌجب أن جنٌه استرلٌنً أسبوع 100وإذا كان دخلك ٌزٌد على . ٌُستخَدم هذا الرقم لمتابعة المساهمات فً الضمان االجتماعً

.    وهذه المساهمات هً نوع من أنواع الضرائب. تدفع أنت وجهة العمل ما ٌسمى بمساهمات التؤمٌن الوطنً

ولكل عامل بالوالٌات المتحدة رمز ضرٌبً تستخدمه . وٌتعٌن علٌك أًٌضا دفع ضرٌبة دخل على دخلك الذي ٌتجاوز  الحد المحدد

وإذا كانت هذه أول وظٌفة لك فً المملكة المتحدة فمن . لتً ٌتعٌن علٌها دفعها نٌابة عن العاملجهة العمل لمعرفة القٌمة الضرٌبٌة ا

ًٌا" ضرٌبة استثنائٌة"المحتمل أن تدفع  .  حتً ٌصدر لك رمزاً ضرٌب

علٌك  ، أو تم استصدار رقم مإقت لك بواسطة جهة العمل التً تعمل لدٌها، فٌتعٌن(NINO)إذا لم ٌكن لدٌك رقم تؤمٌن وطنً 

 https://www.gov.uk/apply-national-insurance-numberراجع : 0845 6000643االتصال بالرقم 

، فٌتعٌن علٌك "(الدفع النقدي"ٌطلق على ذلك )إذا عرضت علٌك جهة العمل دفع راتبك نقداً دون دفع التؤمٌن الوطنً أو الضرائب  

.  إن تعٌٌن شخص ودفع راتبه نقًدا أمر ؼٌر قانونً. التواصل مع ممثل النقابة العمالٌة فً أقرب وقت

 التعوٌض عن فترة المرض  .5

.  ٌعتمد التعوٌض عن فترة المرض على ما ٌنص علٌه عقد العمل

، وٌكون (SSP" )تعوٌض قانونً عن فترة المرض"إذا لم تدفع جهة العمل تعوٌضاً عن فترة المرض، فٌجوز لك الحصول على 

. أسبوًعا 28وٌكون مستحق الدفع بواسطة جهة العمل من الٌوم الخامس من مرض العامل وحتى . دعبارة عن تعوٌض بسعر موح

ًٌا عن فترة المرض"وٌستحق العامل  .  طالما كانت له إسهامات كافٌة فً التؤمٌن االجتماعً" تعوٌضاً قانون

معلومات راجع لمزٌد من ال. ومن الممكن أن ٌطالب العامل بدعم لمستوى الدخل أو بدل دعم وعمل

https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus .

 

 انعًم في وانضاليت انصحت حقوق: انضادس انجزء
 

وٌتعٌن أن ٌتضمن ذلك تدرٌب العامل على مشاكل الصحة والسالمة . تلتزم المإسسة التً تعمل لدٌها بتوفٌر بٌئة عمل صحٌة و منة

ٌتعٌن . التً ٌتم تطبٌقها فً أي مكان عمل ٌحتوي على مخاطر معٌنة على العاملٌن بهوٌوجد العدٌد من القواعد . فً مكان العمل

 :بة عمالٌة، لمزٌد من المعلومات، راجعتابع لنقا يًثم صحت وساليتعلٌك التحقق مما إذا كان مكان العمل الذي تعمل به ٌتوفر به 

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

 الهٌئة التنفٌذٌة للصحة والسالمة يىلع وٌبلمزٌد من المعلومات حول حقوق الصحة والسالمة، راجع 

(http://www.hse.gov.uk) 

http://www.hse.gov.uk/
http://www.tuc.org.uk/workplace-issues/health-and-safety/safety-representatives
http://www.hse.gov.uk/
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 واألبوة انحًم حقوق: انضابع انجزء
 

 اتأو المرضع الحواملحقوق  .1

على سبٌل ؾعدم معاملتهن بطرٌقة ؼٌر عادلة بسبب الحمل،  إجازة وضعالعامالت الحوامل أو العامالت الحاصالت على  لجمٌعٌحق 

.  الحملبسبب إجازات مرضٌة لحصولهن على  ظًرانضد السٌدات الالتً تتؽٌبن عن العمل  جزائٌةالمثال، ٌجب عدم اتخاذ إجراءات 

.  الحملوكالة بسبب اللدى  إحدى العامالتإنهاء تعٌٌن بالوكالة  ٌحق لصاحب العمل وال

أطفالهن إصابة لتقلٌل مخاطر إصابتهن أو  التدابٌر الوقائٌةأو أمهات حدٌثات اتخاذ  حواملعلى المإسسات التً ٌعمل بها ٌتعٌن بل 

.  أضرارأي ب

 

 إجازة وضع مدفوعة األجر .2

مرأة وتحصل ال. أسبوًعا 39لمدة ( SMP) "إجبصة وضع لبَىٍَت يذفىعت األجش"قد تكون بعض العامالت مإهالت للحصول على 

أجش خالل الستة أسابٌع األولى بٌنما تحصل على  العادي األجرمن % 90بمعدل  إجازة الوضع القانونٌة مدفوعة األجرعاملة على ال

  (.https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay) الوضعفً باقً فترة  ثببج

 ببدل، فمن الممكن أن تطالب (SMP" )ٌة مدفوعة األجرإجازة وضع قانون"عاملة ؼٌر مإهلة للحصول على مرأة الإذا كانت الأما 

-https://www.gov.uk/maternity)أسبوعاً  39بنسبة ثابتة لمدة  حضانةالبدل ٌُدفع و. أسبوًعا 39لمدة تصل إلى  حضانة

allowance.) 

 

 حقوق إضافٌة للحوامل أو األمهات الحدٌثات .3

 

 دةإجازة مدفوعة األجر لحضور متابعات ما قبل الوال 

 وإذا تعذر تعدٌل . ٌتعٌن على جهة العمل اتخاذ إجراءات لحماٌة العاملة وولٌدها من التعرض ألي ضرر فً مكان العمل

الوظٌفة أو ظروؾ العمل لتقلٌل مخاطر التعرض للضرر إلى أدنى درجة، فٌتعٌن على جهة العمل توفٌر عمل بدٌل 

وفٌر عمل بدٌل، فٌتعٌن على جهة العمل وقؾ العاملة عن العمل وإذا تعذر ت.  مناسب بشروط وأحكام لٌست أقل مالءمة

. مع دفع أجرها خالل فترة اإلٌقاؾ عن العمل

  العاملة من أي تعسؾ وٌجب عدم معاناة (. نيإلزامً الوضعٌكون أول أسبوعٌن من إجازة )أسبوًعا  52لمدة  وضعإجازة

.  وضعأو تمٌٌز نتٌجة سعٌها للحصول على إجازة 

  أما إذا حصلت العامالت . نفسها أسبوًعا، فٌحق لهن العودة إلى الوظٌفة 26لمدة  وضعالعامالت على إجازة إذا حصلت

ولكن إذا تعذر ذلك فٌحق لهن العودة نفسها أسبوعاً، فٌحق لهن العودة إلى الوظٌفة  26على إجازة مرضٌة لمدة تزٌد عن 

. إلى وظٌفة بدٌلة مناسبة وفقا لشروط وأحكام مماثلة

 أسبوًعا من  50تحوٌل ما ٌصل إلى  هذا التارٌخأو بعد  2015أبرٌل  5طفالهن بتارٌخ المقرر وضعهن ألمهات مكن لألي

 ،لمزٌد من المعلومات. جبصةإليؤههٍٍ نهحصىل عهى ا إذا كانت األم واألب "مشتركة رعاٌة ولٌدإجازة "إلى  الوضعإجازة 

 https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay اجعر

  ًٌا لطفل ومن المتوقع أن ٌكون هو من مقدم الرعاٌة له بصفة أساسٌة، فإنه ٌحق له الحصول على إذا كان الموظؾ متبن

حقوق مشابهة بخصوص اإلجازات واألجر خالل أول عام، لمزٌد من المعلومات راجع 

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

 

 

https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/eligibility
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay
../مؤهلين%20للحصول%20على%20الإجازة
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 حقوق إجازة األبوة للموظفٌن .4

: بصفتك والد حدٌث أو محتمل أو شرٌك األم ومن المتوقع أن تكون مسإوالً عن تربٌة طفل، فإنه ٌحق لك ما ٌلً

 الحصول على إجازة ؼٌر مدفوعة األجر لحضور ما ٌصل إلى موعدٌن من مواعٌد متابعة ما قبل الوالدة  .

 أسبوعاً على األقل قبل  26ازة أبوة لمدة أسبوعٌن قرب وقت الوالدة إذا تم تعٌٌنك لدى جهة العمل لمدة الحصول على إج

.  أسبوعاً من والدة الطفل المتوقع 15

  مإهال للحصول على إجازة أبوة وكان قد حصل لمدة أسبوعٌن إذا كان  أبوة قانونٌة مدفوعة األجر إجبصةالحصول على

-https://www.gov.uk/government/publications/rates-and)  انحذ األدَى نهذخمعلى أكثر من 

allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-

contributions .)

  للحصول على  يؤههٍٍمن الممكن الحصول على إجازات أكتر لرعاٌة الطفل فً العام األول إذا كان الموظؾ واألم

رعاٌة إلى إجازة  الوضعأسبوًعا من إجازة  50ٌتٌح ذلك لألم تحوٌل ما ٌصل إلى (. SPL) "مشتركة رعاٌة ولٌدإجازة "

-https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and). ٌمكن أن ٌستفٌد منها األب فً العام األول ولٌد مشتركة

pay/eligibility) 

   ،إذا كان الموظؾ متبنٌاً لطفل مع شرٌكه فً الحٌاة، ٌحق لهما الحصول على حقوق مشابهة بخصوص اإلجازات واألجر

 https://www.gov.uk/adoption-pay-leave/overview راجع

 

 قوق الموظفٌنح -بسبب الظروؾ العائلٌة الطارئة  اإلجازاتوالعمل المرن و رعاٌة الولٌدإجازة  .5

  رعاٌة ولٌدإجازة " الحصول علىٌحق لألبوٌن الموظفٌن ممن مضى على فترة خدمتهما لدى جهة العمل أكثر من عام" 

. على فترات مدة كل منها أسبوع واحد الحصول علٌهاوتكون هذه اإلجازة ؼٌر مدفوعة األجر، وٌمكن . لرعاٌة طفلهما

جازة قبل مرور الحصول على هذه اإلوٌجب استخدام الحق فً . وًعا لكل طفلأسب 18وٌمكن لألبوٌن أخذ إجازة أقصاها 

 18هذه اإلجازة حتى مرور  الحصول على، ٌحق لألبوٌن 2015نٌسان /لكن ابتداًء من أبرٌل أعوام على مٌالد الطفل 5

.  عاًما على مٌالد الطفل

  لعمل المرن من جهة العملأسبوًعا طلب ا 26ٌحق للموظفٌن ممن مضى على فترة خدمتهم أكثر من  .

.  العملفً لحصول على هذه الحقوق بشؤن المطالبة باإرشادات وتوجٌهات  اتحاد نقابات العمالوسٌقدم أحد ممثلً 

 

   انعًم يشكالث يع انتعايم: انثايٍ انجزء
 

 التظلمات  .1

مارس التمٌٌز ضدك، أو تشعر بعدم توفر إذا كنت تعتقد أنك تتعرض لمعاملة ؼٌر عادلة فً العمل، كؤن تشعر بؤن جهة العمل ت

وٌنبؽً علٌك إحالة هذا األمر بطرٌقة ؼٌر رسمٌة إلى . الظروؾ المالئمة للعمل، فٌمكنك اإلفصاح عن كل ذلك لممثل النقابة العمالٌة

.   مدٌرك المباشر، وإذا لم ٌكن ذلك ممكًنا، فإلى أحد كبار المدٌرٌن

ومن ضمن هذا اإلجراءات أن تكتب إلى . ا، فٌنبؽً اتباع إجراءات التظلم الرسمٌة لدى جهة العملإذا لم ٌكن كل ذلك ممكًنا أو مناسبً 

جهة العمل لتوضح لها األسباب التً دفعتك إلى الشعور بؤنك تتعرض لمعاملة ؼٌر عادلة، وعلٌه، ٌنبؽً على جهة العمل تنظٌم 

. مثل النقابة العمالٌة لك فً هذا االجتماعوٌحق لك أن تطلب مرافقة م. اجتماع لمناقشة هذا التظلم معك

ًٌا عن نتائج هذا االجتماع، فٌجوز لك طلب اجتماع للطعن وٌحق لك أن تطلب مرافقة ممثل النقابة العمالٌة لك فً . إذا لم تكن راض

. هذا االجتماع أًٌضا

ومن ثمَّ، اطلب النصح من . ام إجراءات التظلمال تسمح العدٌد من جهات العمل للعمال أو العمال ذوي المهن الحرة باستخد: مالحظة

.  ممثل النقابة العمالٌة

https://www.gov.uk/paternity-pay-leave/pay
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-national-insurance-contributions
https://www.gov.uk/shared-parental-leave-and-pay/eligibility
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  الجزائٌة اتاإلجراء .2

ضدك، فٌنبؽً علٌك طلب النصح من ممثل النقابة العمالٌة بشؤن حالتك،  جزائًإذا كنت موظًفا، وقررت جهة العمل اتخاذ إجراء 

.  مفً العقد المبر المنصوص علٌه الجزائًوالرجوع إلى اإلجراء 

: على النحو التالً جزائًٌنبؽً أن ٌسٌر أقل إجراء 

  ٌنبؽً على جهة العمل إجراء تحقٌق إذا راودتها شكوك بؤن لدٌك قصور فً أداء المهام المطلوبة منك أو إذا تصرفت

وٌجوز لجهة العمل دعوتك إلى حضور . تصرفات ؼٌر الئقة، وذلك للوقوؾ على ما إذا كانت هناك حالة مسجلة ضدك

ورؼم أنه ال ٌحق لك أن تطلب مرافقة أي أحد لك فً االجتماعات االستقصائٌة، ٌنبؽً علٌك أن تطلب . جتماع استقصائًا

. ذلك، ولن تمانع جهة العمل الجٌدة من هذا األمر

 ًٌا وكتابًة إذا ثبت لها وجود حالة مسجلة ضدك إلى  كما ٌنبؽً علٌها دعوتك. ٌنبؽً على جهة العمل بعد ذلك إخطارك رسم

. اجتماع وإخبارك بؤنه ٌحق لك أن تطلب مرافقة ممثل النقابة العمالٌة وإرسال الدلٌل الذي ٌعتزم استخدامه ضدك إلٌك

  وٌحق لك أن تطلب المرافقة فً هذا االجتماع، وٌنبؽً . اجتماع معك وجًها لوجه لمناقشة األمر عقدبعد ذلك، ٌنبؽً علٌها

وبعد االجتماع، ٌنبؽً على جهة العمل إخبارك بالقرار الذي اتخذته . جود مرافقعلٌك إخبار جهة العمل برؼبتك فً و

.  ضدك، وبحقك فً الطعن علٌه

فصلك من العمل إال فً حالة إثبات أن من الناحٌة القانونٌة إذا مضى عامان على األقل على تعٌٌنك كموظؾ، فال ٌحق لجهة العمل 

: بسببالفصل من العمل  من الناحٌة القانونٌةفال ٌجوز .  إلٌك المسندةء باألعمال عدم قدرتك على الوفا بسببهذا القرار جاء 

  أنشطتهاالمشاركة فً أو  باتحاد نقابات العمالعضوٌة إنشاء 

 الصحة والسالمة 

 ممارسة الحقوق الوظٌفٌة الخاصة بك 

  والوضعالحمل 

 التمٌٌز 

إقامة دعوى ضدها للفصل  فٌحق لكإذا لم تلتزم جهة العمل بهذا، . ملٌجب على جهة العمل اتباع اإلجراءات العادلة للفصل من الع

 .هذا الصدداتحاد نقابات العمال بوٌمكنك طلب النصح من ممثل . التعسفً

 التمٌٌز والتحرش فً العمل .3

 

. نقابات العمال باتحادإذا كنت تعتقد أنك تتعرض لالبتزاز أو التمٌٌز فً العمل، فٌنبؽً علٌك االتصال 

 

 الوضعلحق فً أال تتعرض للتمٌٌز على أساس الجنس أو النوع أو الجنسٌة أو الدٌن أو االعتقاد أو المٌول الجنسٌة أو الحمل أو لك ا

"(. الخصائص المحمٌة"وهو ما ٌعرؾ بمصطلح )أو السن أو اإلعاقة 

 

ملقاة على عاتق جهة العمل إجراء ومن الواجبات ال. إذا كنت من ذوي االحتٌاجات الخاصة، فمن حقك الحصول على دعم إضافً

على بعض األشٌاء مثل مقار العمل والمعدات وساعات العمل بحٌث ال تكون فً وضع ؼٌر مواٍت عند مقارنتك " تعدٌالت معقولة"

وال ٌنطبق هذا الواجب إال فً حالة معرفة جهة العمل بؤنك من ذوي االحتٌاجات . بالعمال من ؼٌر ذوي االحتٌاجات الخاصة

.  اصةالخ

 

. ال ٌجوز قانوًنا أًٌضا أن تتعرض للتمٌٌز إذا كنت موظًفا بعقد محدد المدة أو من العاملٌن بدوام جزئً

 

. وقد ٌشمل التمٌٌز تلقً راتًبا منخفًضا أو الخضوع لشروط وأحكام ؼٌر عادلة مقارنة بزمالئك أو عدم إسناد مهمة بعٌنها إلٌك

ئق، وبدت على سلوكه عالمات العداء أو التروٌع أو اإلهانة أو اإلساءة، وٌدخل فً إذا تصرؾ شخص ما تجاهك بؤسلوب ؼٌر ال

وٌحظر القانون شتى أنواع التحرش إذا ". التحرش"ذلك أًٌضا التصرفات الجنسٌة الملفتة ؼٌر المرؼوب فٌها، فهذا ما ٌُعرؾ باسم 

.  كانت له عالقة بؤي خاصٌة من الخصائص المحمٌة

. معاقبة الموظؾ إذا قدم شكوى بتعرضه للتمٌٌز ٌحظر القانون أًٌضا



 

14 
 

ٌنبؽً علٌك تدوٌن جمٌع الحاالت التً تعرضت فٌها لالبتزاز أو التحرش أو التمٌٌز، وكذلك االحتفاظ بؤي دالئل ذات صلة بالحاالت 

ح واإلرشاد بشؤن كٌفٌة تقدٌم النص اتحاد نقابات العمالقدم لك يوس. المذكورة حٌث ستحتاج إلٌها إذا تطلب األمر تقدٌم شكوى رسمٌة

. شكوى رسمٌة

 

 اإلحالة إلى محكمة مختصة بقضاٌا العمل  .4

إلى محكمة قضٌتك فً إحالة قد ٌساعدك أًٌضا و. فً حلها تكمساعد اتحاد نقابات العمالإذا واجهتك مشكلة فً العمل، فٌنبؽً على 

.  مختصة بقضاٌا العمل

وفً . نوع خاص من المحاكم ٌبت فً القضاٌا المتعلقة بالعمل والتوظٌؾهً العمل المحاكم المختصة بقضاٌا وجدٌر بالذكر أن 

جهة العمل بدفع تعوٌض ها قد تصدر حكًما ٌلزم معظم الحاالت، ال تصدر المحكمة المختصة حكًما برجوع الموظؾ إلى العمل لكن

  .  للموظؾ

والتحكٌم  سوٌةاالتصال بالدائرة االستشارٌة للتخالل  من اتحاد نقابات العمال أو منطلب النصح واإلرشاد  ومن الضروري

(ACAS ) وٌجب علٌك .  إلى المحكمة المختصة بقضاٌا العملقضٌتك بشؤن كٌفٌة إحالة  0300 123 1100على خط المساعدة

نٌة لتقدٌم المشورة مجا" ةمبكر تسوٌة"ستقدم لك الدائرة خدمة حٌث  إخطار الدائرة االستشارٌة قبل اإلحالة إلى المحكمة المختصة

.  لك

.  وقوع المشكلةتارٌخ من  مٌالدٌةٌجب تقدٌم معظم الشكاوى فً ؼضون ثالثة أشهر 

وإذا كان . سٌتعٌن علٌك دفع رسوم عند التقدم إلى المحكمة المختصة، ورسوم أخرى إذا لم ٌمكن تسوٌة قضٌتك قبل جلسة االستماع

راجع . هذه الرسوم لتخفٌضبطلب  أجرك ضعًٌفا ومدخراتك محدودة، فٌمكنك التقدم

http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims للحصول على مزٌد من المعلومات  .

 (UNISON) انبريطاَيت انعايت انخذياث عًال َقابت نعضو انتعهى عرض: انتاصع انجزء
 

تقدم النقابة , صفتك عامل مهاجر إلى المملكة المتحدةب ( -UNISON)عالم التعلم فً نقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة 

 .ألعضائها دورات تدرٌبٌة مجانٌة لمساعدتهم فً تفهم حقوقهم فً العمل بشكل أفضل

فٌمكننا مًعا تحطٌم كل الحواجز واجتٌاز كل . تتضح لك األمور بشكل أفضل إذا تعلمت فً نقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة

  ". عالم التعلم"بقدرات أعضائنا إلى أعلى مستوٌات لدٌهم من خالل الدعم الذي نقدمه لهم فً  العوائق للوصول

 . وتوضح الصفحات القادمة بعض الفرص التً ٌمكنك اقتناصها واالستفادة منها كعضو فً نقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة

 .إننا نقدم ما ٌنفع الجمٌع هنا

 نيةالدورات التدريبية المجا

 الدورات التدريبية قصيرة األمد

 (R2L) العودة إلى التعلم

 هذِ عبدث وقذ. انىقج نبعط انخعهى عٍ اَقطعىا يًٍ نهببنغيٍ خصيًصب انخذريبيت( R2L) انخعهى إنً انعىدة دورة حصًيى حى
. انعًم خهفيبث ويخخهف انًجخًع فئبث شخً يٍ األععبء عهً ببنُفع انًهبراث وحطىر انثقت حبُي انخي انخذريبيت انذورة

 يثم األخزي انًهبو بعط في انعًم خبرج أيًعب حُفعل بم فحسب، وظيفخل في حسبعذك ال انذورة هذِ أٌ وسخكخشف
 عٍ وانبحث واألفكبر، انزؤي وعزض انًذرسيت، انىاجببث أداء في األغفبل ويسبعذة انًجًىعبث، أَشطت في االشخزاك

 وجذهب وقذ وانزيبظيبث، اإلَجهيزيت انهغت في يؤهالث عهً نهحصىل انذورة ِهذ عهً األععبء ويخهبفج. جذيذة فزص
 . وانخعهى انخعهيى يٍ نًزيذ َبفًعب غزيقًب انكثيز
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 حياة النساء

إذا كنِت ترٌدٌن العودة إلى التعلٌم، وتشعرٌن أن األوان قد فات نظًرا ألن هذا األمر بات صعًبا علٌِك، فال تزال هناك دورة تدرٌبٌة 

وتناسب هذه الدورة التدرٌبٌة بصفة خاصة النساء ممن انقطعن عن التعلٌم لفترة طوٌلة ولم تتوفر ". حٌاة النساء"مثالٌة لِك؛ أال وهً 

فقد . وهً مختلفة عن جمٌع الدورات التدرٌبٌة التً قد تتذكرٌنها من أٌام المدرسة أو الجامعة. لهن فرص تعلٌمٌة كبٌرة فً الماضً

كما تهدؾ إلى بناء الثقة والمساعدة فً تطوٌر المهارات الدراسٌة لدى . لتسهٌل عودة النساء إلى التعلٌم مرة أخرىصممت خصًٌصا 

لذا، فإنها تختلؾ عن المدرسة من حٌث إنها ال تخلق جًوا . النساء، ومن ثمَّ، فإنها تصب تركٌزها فً بوتقة التعاون والدعم المتبادل

 . ولهذه األسباب مجتمعة، تتمٌز هذه الدورة بالتشوٌق والمتعة والتحدي أًٌضا. بل جًوا من التعاون بٌنهممن المنافسة بٌن المتعلمٌن، 

 ورش عمل في العطالت األسبوعية

 التكيف مع التغيير

 :بنهاٌة الدورة التدرٌبٌة، ستكون قادًرا على

 فهم معنى التؽٌٌر وكٌؾ ٌإثر علٌك• 

 ستباقًالنظر إلى التؽٌٌر بشكل إٌجابً وا• 

 تنمٌة بعض مهارات التكٌؾ مع التؽٌٌر وممارستها• 

 المساهمة اإلٌجابٌة فً العمل• 

 وضع خطة اعمل الشخصٌة الخاصة بك للتؽٌٌر• 

 
 ورش عمل ليوم واحد

 
 المهاراتك هي مستقبلك

الل وكٌؾ هل تشعر بعدم التقدم فً وظٌفتك الحالٌة؟ اكتشؾ مهاراتك التً تتمتع بها وكٌؾ تستؽلها أحسن استػ
 .وتقدم لك هذه الدورة التدرٌبٌة فرصة التعلم من أجل العمل أو الحٌاة الشخصٌة. تستطٌع اكتساب مهارات جدٌدة

 
 االستفادة القصوى من اإلنترنت

هل لدٌك بعض الخبرات فً استخدام الكمبٌوتر، وترٌد بعض النصائح حول كٌفٌة االستفادة القصوى من شبكة 
ة األولى من هذه الدورة التدرٌبٌة البحث فً اإلنترنت والمفضلة والبرٌد اإللكترونً اإلنترنت؟ تؽطً الجلس

أما الجلسة الثانٌة، فتشمل نصائح حول األمان على اإلنترنت وتنظٌؾ الكمبٌوتر تنظًٌفا تاًما واستخدام . والمرفقات
 .اإلنترنت لتوفٌر األموال

 
 مًعا نواجه التغيير

تقدم هذه الجلسة السبل العملٌة التً ٌمكننا كؤعضاء فً نقابة عمال الخدمات العامة  هل تتؽٌر األمور فً العمل؟
وستتعرؾ خالل . البرٌطانٌة أن نسلكها لٌساعد وٌدعم بعضنا بعًضا خالل األوقات التً ٌعترٌها التؽٌٌر وااللتباس

 .فً تقدٌم المساعدة وإسداء النصحهذه الدورة على أهمٌة التعاون فً العمل والسبل التً ٌمكن أن تسلكها النقابة 
 

التدريبية المتوفرة في " نقابة عمال الخدمات العامة البريطانية"للحصول على مزيد من المعلومات حول دورات 

على  UNISONdirectمنطقتك، اتصل بفرعك أو فريقك التعليمي اإلقليمي من خالل االتصال بخط المساعدة 

 .0800 0 857 857الرقم 

 
 ماليالدعم ال

 أو انًهًُ غٍش انعبو انخعهٍى فً انًشبسكٍٍ نألعضبء انًبنً انذعى (UNISON) انبشٌطبٍَت انعبيت انخذيبث عًبل َمببت حمذو

 .انعبيت انخذيبث فً ببنعًم انصهت ري انًهًُ انخعهٍى فً
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 انكتب يُح

ًٌا إلى مساعدة األعضاء ممن  70تهدؾ هذه المنح المقدرة بحوالً  ٌدرسون حتى المستوى الجامعً جنًٌها إسترلٌن

 :على نفقتهم الخاصة فٌما ٌتعلق بؤنواع الدورات التدرٌبٌة التالٌة
 دراسات النقابة العمالٌة والعمل إذا لم ٌتلَق المتقدم إعانة دراسٌة . 1

 التعلٌم ؼٌر المهنً بما فً ذلك المستوى الجامعً . 2

 .امة بما فً ذلك المستوى الجامعًالتعلٌم المهنً ذي الصلة بالعمل فً الخدمة الع. 3
 منح الجامعة المفتوحة

ألعضاء نقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة ممن ٌشرعون فً دورات ( UO)تتوفر منح الجامعة المفتوحة 
وال تتوفر . نقطة بالجامعة المفتوحة بما فً ذلك مستوى التعلٌم الجامعً على نفقتهم الخاصة 60و 30تدرٌبٌة ذات 

 :وفٌما ٌلً بٌان بالمنح. لدراسة درجة الماجستٌر أو ما بعدها منح
ًٌا للدورات التدرٌبٌة ذات الـ  120  نقطة 60جنًٌها إسترلٌن

ًٌا للدورات التدرٌبٌة ذات الـ  60  نقطة 30جنًٌها إسترلٌن
 ".قسب نًٍ األونىٌت" أسبس عهى انًفخىحت انجبيعت ويُح انكخب يُح حُمذو وعهٍه، يحذودة، األيىال

 

 انبريطاَيت انعايت انخذياث عًال َقابت ألعضاء انتعهى خصوياث

 :يًكٍ نألععبء انحصىل عهً خصىيبث في انزسىو نهخعهى عٍ بُعذ يٍ

 كهيت انذراصاث انهيهيت انوطُيت  

الوطنٌة بما فً ذلك المستوٌات على جمٌع الدورات التدرٌبٌة بكلٌة الدراسات اللٌلٌة % 10خصم بنسبة 

 المتقدمة لشهادة التعلٌم الثانوي، والدورات التدرٌبٌة المهنٌة 

  كهيتXELI  انخصوصيت 

باستثناء الدورة التدرٌبٌة فً مزاولة القانون أو )على الدورات التدرٌبٌة فً القانون % 10خصم بنسبة 

 ( لوم الدراسات العلٌا فً القانوندب

 ٌانكهيت انًفتوحت نهفُو 

ًٌا ألعضاء نقابة عمال الخدمات العامة البرٌطانٌة وأسرهم على الدورات التدرٌبٌة  50خصم  جنًٌها إسترلٌن

 .فٌة والفنونالخصوصٌة التً تقدمها الكلٌة المفتوحة للفنون فً مجال المهن الحر

 

 يفيذة اتصاالث: انعاشر انجزء
 

Trades Union Congress (العمال نقابات اتحاد مؤتمر) 

تهدؾ إلى طلق االتحاد حملة ويُ . صوت برٌطانٌا فً العمل (العمال نقابات اتحاد مؤتمر) Trades Union Congress (TUC)ٌُعد 

 55، وذلك من خالل النقابات التً ٌضمها وٌبلػ عددها الداخل والخارجٌة فً معاملة العادلة فً العمل والعدالة االجتماعتحقٌق ال

 .مالٌٌن عامل من شتى فئات المجتمع 6نقابة فضالً عن 

 info@tuc.org.uk: برٌد إلكترونً 020 7636 4030 :هاتؾ

http://www.tuc.org.uk 

Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) ( والتحكٌم للتسوٌةالدائرة االستشارٌة)  

http://www.nec.ac.uk/
http://www.nec.ac.uk/
http://www.cilexlawschool.ac.uk/
http://www.oca-uk.com/
http://www.oca-uk.com/
mailto:info@tuc.org.uk
http://www.tuc.org.uk/
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ت وٌجٌب خط المساعدة الوطنً بها على التساإال. وهً عبارة عن هٌئة عامة تعمل على تعزٌز العالقات الجٌدة فً مكان العمل

.  الخاصة بالعمل، كما ٌقدم النصح واإلرشادات العامة بشؤن الحقوق المكفولة فً العمل للموظفٌن وجهات العمل على حد سواء

ظهًرا  1صباًحا حتى  9مساًء من ٌوم االثنٌن إلى الجمعة، ومن  8صباًحا حتى  8ومواعٌد العمل من  0300 123 1100: هاتؾ

 ٌوم السبت 

www.acas.org.uk 

Equality and Human Rights Commission (EHRC) (لجنة المساواة وحقوق اإلنسان) 

 وحماٌة حقوق اإلنسان  الظلم وعدم المساواةمساعدة فً القضاء على التمٌٌز والحد من تم تؤسٌسها بهدؾ الوهً هٌئة مستقلة 

www.equalityhumanrights.com/ 

Citizens Advice Bureau (CAB) (انًىاطٍٍُ نخذيبث االسخشبسي انًكخب) 

وٌقدم مشورة مجانٌة وسرٌة بخصوص المسائل المتعلقة بالدٌون والمستهلكٌن، واإلعانات، واإلسكان، واألمور القانونٌة، والتوظٌؾ، 

: تفضل بزٌارة. وفً المكاتب المحلٌة التابعة له والهجرة، عبر اإلنترنت

 http://www.citizensadvice.org.uk/ 

 Health and Safety Executive (الهٌئة التنفٌذٌة للصحة والسالمة)  

.  المتعلقة بالصحة والسالمةوهً هٌئة حكومٌة تقدم النصح واإلرشاد والمعلومات بشؤن المسائل 

(  مساءً  5صباًحا حتى  8.30من ) 0300 003 1747: هاتؾ

 Maternity Action (عمل األم) 

Maternity Action ًالمتعلقة وتوفر الجمعٌة جمٌع المعلومات . حقوق الحوامل ومكافحة التمٌٌز دعمجمعٌة خٌرٌة تعمل على  ه

: حقوق األمومة بعدد من اللؽات المختلفةب

http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/  

Pay and Work Rights Helpline ( األجور والعملالمتعلقة بحقوق المعنً بالخط المساعدة)  

التوظٌؾ ووقت العمل وحقوق  وشركاتورة بشؤن الحد األدنى الوطنً لألجور تقدم المش خاصةوهو عبارة عن خدمة حكومٌة 

 .بتوظٌؾ العمالة فً األعمال الزراعٌة الموسمٌة المعنًأحد األشخاص العاملٌن فً قطاع الزراعة أو العمل لصالح 

  (. ظهًرا ٌوم السبت 1حتى صباًحا  9مساًء من ٌوم االثنٌن إلى الجمعة، ومن  8صباًحا حتى  8من ) 0800 917 2368: هاتؾ

 

 

http://www.acas.org.uk/
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.maternityaction.org.uk/wp/advice-2/languages/

