الدعم والتواصل
عرض مقدم من االتحاد األملاين لنقابات العامل وحكومة
ٌ
والية شامل الراين ويستفاليا

تحقيق حرية تنقل العاملني بصورة عادلة

يتلقى العاملون من دول االتحاد األورويب االستشارة
والدعم يف سبيل االستفادة بحقوقهم.

:مراكز االستشارة يف

دوسلدورف:
عرب الربيد اإللكرتوينguia@aulnrw.de :
دورمتوند+49 (0)231 54 50 79 86 :
عرب الربيد اإللكرتوينstrato@aulnrw.de :
+49 (0)211 938 00 51

www.bit.ly/2vxBEHB

م
كاملة قص
وسنعاود رية منك
االت
صال بك !

مركز خدمات العاملة املؤقتة العادلة وعقود العمل املؤقتة
االستشاريات واالستشاريون متاحون للرد عىل جميع األسئلة املتعلقة
بالعاملة املؤقتة وعقود العمل املؤقتة.

اإلثنني إىل الجمعة

من الساعة  08:00إىل 18:00
0211 – 837 1925

عرب الربيد اإللكرتوينtbs-zeitarbeit@tbs-nrw.de :

دليل عقود العمل املؤقتة

ميكنك االطالع عىل عروض التدريب املجانية لتمثيل مصالح الرشكة وغريها من
:املعلومات عرب الرابط التايل
www.zeitarbeit.nrw.de

مركز االستشارات التكنولوجية يف شامل الراين ويستفاليا · مكتب
) (TBS NRW · Regionalstelle Düsseldorfدوسلدورف اإلقليمي
Harkortstraße 15 · D-40210 Düsseldorf
فاكس0211 17 93 10 29 :

كيف ميكن صياغة بنود عقود العمل املؤقتة بصورة جيدة وعادلة؟
العامالت والعاملون
يستعلمون يف البداية عىل أشكال وصيغ عقود العمل املختلفة.
يستوضحون بنود عقد العمل ويطلبون ترجمة له بلغتهم إذا لزم األمر.
ميتنعون عن التوقيع عىل مستندات غري معروفة أو
التوقيع عىل أي تغيريات تطرأ عىل العقد.
يسجلون أوقات العمل دامئًا بأنفسهم.

متثيل مصالح الرشكة
ستخدام حقوق املعلومات
الحصول عىل العقود من الرشكات الخارجية وجمع املعلومات
 املتعلقة بنطاق الوقت ومهام ومقر العمل، املتعلقة بهيكل تخطيط املوظفني والتدريب املهني، املتعلقة بأي تغيريات تطرأ عىل إجراءاتالعمل وأي طرق جديدة ألداء العمل.

يطلبون املساعدة من مراكز االستشارة املتخصصة إذا كان
يعرتيهم شك يف إساءة استخدام عقد العمل أو الخدمة.

األهمية والتأثري
توضيح التأثري عىل ظروف العمل واألجور للعاملني.

يتناقشون مع مجلس العامل أو مجلس املوظفني سوا ًء لدى
جهة العمل األساسية أو يف الجهة املستعرية لهم.

صياغة أهداف اللجنة
ما الذي نعتزم تحقيقه؟
قبول أو تنظيم أو عدم استخدام عقود العمل املؤقتة؟
تحديد األولويات.

يشاركون يف عروض وخدمات ممثيل النقابات العاملية.
يوثقون التعليامت الصادرة من جانب جهة العمل األساسية يف حالة
االستقاللية الظاهرية .ونتيج ًة لرفع دعوى إثبات حالة ميكن تحديد
حالة املوظف وإثبات تلك الحالة باستحقاقات أجور مفتوحة.
بدالً من ذلك ميكن االستناد إىل إجراءات فحص تأمني التقاعد األملاين.

وضع اسرتاتيجية وتدابري
التحقق من التنفيذ الفعيل:
االستقاللية الظاهرية ،العاملة املؤقتة (اإلعارة(،
إعالم أفراد الرشكة وحشدهم،
االستفادة من حق املشاركة يف اتخاذ القرارات،
إبرام اتفاقيات تشغيلية أو خدمية.
تحقيق األهداف
تحديد االنحرافات،
ضبط وتدقيق اللوائح.

إطار األمان والسالمة املهنية القانوين

ما املقصود بعقد العمل أو الخدمة؟

ما هي معايري عقد العمل املؤقت؟

بموجب املادة  631من القانون املدين

تنص اللوائح الحكومية والخاصة بجمعيات العمل التعاونية عىل أن صاحب عمل
املوظفني  -وهذا هو املقاول أو الجهة املعرية عندما يعمل املوظفون يف رشكات
خارجية  -هو املسؤول األول عن األمان السالمة املهنية للموظفني:
قانون األمان والسالمة املهنية (املادة (8
الالئحة رقم  1الخاصة بالتأمني القانوين األملاين ضد الحوادث
“مبادئ الوقاية األساسية“ (املادة (6

يستخدم العامل معداته أو أدواته أو حاسوبه املتنقل الشخيص.

املخاطر املحتلمة عىل العاملني عىل أساس عقد عمل مؤقت:

تتحمل الجهة املستعرية مسؤولية األرضار وتصحيح العيوب.

ال يعرفون املخاطر املحيطة لدى جهة العمل األساسية.
ليس لديهم أشخاص يتواصلون معهم يف الجهة املستعرية.
ال توجد تعليامت تتعلق بالسلوكيات تجاه العاملني عىل أساس
عقود عمل مؤقتة لدى موظفي جهة العمل األساسية.

من أجل جعل االستناد إىل رشكات خارجية آم ًنا قدر
اإلمكان ،ميكن ملجلس العامل املشاركة يف:

إعداد قامئة بالخدمات املقرر تقدميها واختيار الرشكة
الخارجية وتحديد لوائح األمان والسالمة املهنية,
تحديد األشخاص املسؤولة عن تنفيذ املهام,
إصدار توجيهات للموظفني,
متابعة تنفيذ اإلجراءات,
إجراء نقاشات تغذية راجعة للموظفني وتقييم الرشكة الخارجية.

تتمتع الجهة املستعرية بالحق يف إصدار تعليامت
تتعلق مبضمون العمل وتنفيذه ووقته ومكان تأديته.
محاسبة موجهة نحو النجاح بعد االنتهاء من العمل.

املساعدون (العامل املعينون الخاصون) ال يعملون إال يف نطاق موضوع
العقد (عىل سبيل املثال ال يوجد متثيل ملوظفي العميل يف حالة املرض(.

“ويستطيع هذا العامل االستناد إىل „مساعدين
موظفني معينني من جهته(ملساعدته يف تنفيذ بنود العقد(
امل ُربم .ويف هذه الحالة ينفذ املساعدون املهام املطلوبة.

ما هي احتامالت إساءة استخدام عقود العمل املؤقتة؟

املساعد

االستقاللية الظاهرية :أي العمل بصورة حرة عىل الرغم من
وجود عقد .عمل قانوين مربم مع الجهة املستعرية .

عقد عمل

ال توجد عالقة

عقد العمل املؤقت الصوري :أي العمل كمساعد يف تنفيذ
املهام عىل الرغم من وجود عقد إعارة قانوين .

الجهة املستعرية

يف كلتا الحالتني يتمثل معيار التحديد يف االندماج يف الهيكل
التنظيمي للجهة املستعرية .ويجب إجراء تقييم نهايئ لجميع
.الظروف بنا ًء عىل املعايري املذكورة أعاله

تحديد عقد الخدمة

القة
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الجهة املستعرية
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مجلس العامل /
مجلس املوظفني

عقد إعارة

عقد عمل
مؤقت (إعارة(

الجهة املُعرية

 ما الحقوق التي أمتتع بها يف إطار الصحة والسالمة املهنية؟ كيف أعرف ما إذا كانت االتفاقية الجامعية تنطبق عيل؟ من سيمول دورات التعليم املستمر املناسبة يل؟ ما الذي يجب عىل أصحاب العملواملوظفني مراعاته عند مبارشة عمل صغري؟
ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين
للحصول عىل إجابات عن هذه األسئلة وغريها الكثري .باإلضافة إىل أنك
سوف تجد معلومات مهمة وأمثلة عملية وتقارير ومواعيد حديثة تتعلق
مبوضوعات التوظيف العادل ورقمنة األمان والسالمة املهنية واملسائل
القانونية وإمكانيات املشاركة يف اتخاذ القرارات.
www.gute-arbeitswelt.nrw

الهدف من ذلك يتمثل يف تعزيز رشاكة االتفاقات الجامعية واملشاركة
يف اتخاذ القرارات وحقوق املوظفني ودعم العاملة الخاضعة للتأمينات
االجتامعية والحفاظ عىل سالمة وأمان وصحة املوظفني أثناء العمل
واستغالل فرص الرقمنة لتحقيق مستويات جيدة يف العمل.
يُدار املوقع اإللكرتوين من خالل جمعية تشجيع العاملة املبتكرة )(GIB

إن عقد الخدمة (مبوجب املادة  611من القانون املدين األملاين) ليس واعدًا
بالنجاح باملقارنة بعقد العمل املؤقت ،ولكنه يهدف إىل تقديم خدمة
معينة .حيث تتحمل الجهة املستعرية املخاطر االقتصادية وتتحمل الجهة
امل ُعرية تلك املخاطر يف حالة إبرام عقد عمل مؤقت .وعاد ًة ما ت ُحاسب
عقود العمل املؤقتة بنا ًء عىل النتائج ،أما عقود الخدمة فتُحاسب بالساعة.

العاملة املُعارة

مل

www.komnet.nrw.de

) (2وميكن أن يتمثل موضوع عقد العمل املؤقت يف إنتاج يشء أو تعديله
باإلضافة إىل نجاح آخر يتحقق من خالل العمل أو الخدمة املنجزة.

ٍ
عندئذ أوقات العمل بنفسها.
وتسجل الجهة املستعرية

الدعم والتواصل

 KomNet،كام ميكنك الدخول إىل
:وهي بوابة إلكرتونية تتعلق باألمان والسالمة املهنية

) (1يُلزِم عقد العمل املؤقت العامل بأداء العمل املوكل إليه
والعميل بدفع األجر املتفق عليه .

نتيجة عمل أو خدمة محددة.

 NRWهاتف األمان والسالمة املهنية يف
من اإلثنني إىل الجمعة  -من الساعة  8:00إىل 18:00
0211/855-3311

األملاين )(BGB

www.gute-arbeitswelt.nrw

مجلس العامل
الجهة امل ُ ِعرية

تع ِّرف املادة  a611من القانون املدين األملاين امل ُصاغة بتاريخ 01/04/2017

مصطلح „العامل“ .وباالستناد إىل املعايري املوضحة يف هذه املادة ميكن
التمييز بني االستقاللية الظاهرية واإلعارة غري القانونية للعامل وعقود
العمل املؤقتة السليمة.

بالتعاون مع وزارة العمل والصحة والشؤون االجتامعية يف والية شامل
) (MAGSالراين ويستفاليا واملعهد الوطني لتنظيم العمل ). (LIA.nrw

ميكنك االطالع عىل معلومات تفصيلية
أكرث من خالل الرابط
www.gute-arbeitswelt.nrw

