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الفئات املعرضة للخطر يف قطاع املحاصيل الدامئة وغري الدامئة.

 يوجد بني السكان العاملني فئات معرضة للخطر، بوجه خاص يف

 مجال الوقاية من املخاطر املهنية. تحدد أسبابها من خالل حيثيات

 شخصية أو تعاقدية: العمر، الجنس، االعتبارات الجنسية، البلد

.األصيل، التعاقد املؤقت وما إىل ذلك

 وهناك تفاوت يف رشوط السالمة والصحة بني العاملني والعامالت،

 حتى ضمن نفس القطاع أو الفئة املهنية، وذلك عىل أساس االنتامء

 لجهة أو ألخرى. إن العناية بالفئات املعرضة للخطر ليست مسألة

 .تضامنية أو حامية زائدة بالنسبة لهم، بل هو فعل مسؤول

 ولعل الهدف من هذا املنشور هو اإلخبار والتوعية حول مواطن

 الخطر املتعلقة بهذه الفئة السكانية العاملة املهاجرة. ومن أجل

 ذلك، تم جمع شهادات ملختلف مجموعات النقاش وأفكار العاملني

 والعامالت يف هذا القطاع، اليشء الذي أتاح لنا التعرف عن قرب

  .عىل الواقع املهني لكل هذه الفئات املعرضة للخطر

 وال وجود ألي واقع موضوعي يشجع أو يضفي رشعية عىل وجود

 ظروف محفوفة بالخطر داخل سوق الشغل الخاص بالعامالت

 .والعاملني املهاجرين

 فيام ييل سنقوم مبراجعة للنقاط التالية: ظروف العمل، املخاطر

 املهنية، األرضار الصحية، وذلك بالرجوع دامئا إىل اآلراء املأخوذة من

 .مجموعات النقاش
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  .ظروف العمل. املخاطر املهنية واألرضار الصحية

 ظروف العمل الشخصية
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 إن ظروف العمل متثل أي جانب من جوانب العمل

 التي ميكن أن تكون لها آثار سلبية عىل صحتك كعامل

 .أو عاملة

 التعاقدات غري املستقرة واملؤقتة

 إن التوظيف املؤثت هو من خصائص هذا القطاع.

 تتعاقب العقود املؤقتة من أجل إنجاز نفس النشاط،

  .اليشء الذي ميكن اعتباره تحايال عىل القانون

 من قبل كانت العقود املؤقتة مرتبطة باملنتوج“

 أو بالظروف املناخية، لكنها اآلن أصبحت مسألة

 مرتبطة باألعامل التجارية، وذلك لعدم اعطاء

.”العامل فرصة حتى يكون موظفا ثابتا

 يجب أن يكون لديك دراية مبا توقع عليه، ولذلك فإن

 من الرضوري فهم اللغة واملصطلحات التي حرر من

 .خاللها العقد

 إن أكرب مشكل هو عزل كل“  

 مجموعة عامل عن األخرى... حيث ال أحد

 يعرف اآلخر، أما ما قامت به الرشكة هو

 إجبارهم عىل القيام باختيارات نقابية من

 أجل إرغامهم عىل توقيع اتفاق  تحت عتبة

 االتفاقات املعمول بها يف القطاع،... ولكن من

 وقع، وأغلبهم من الزمالء الباكستانيني، مل يكونوا

 عىل علم مبا قد وقعوا عليه.  …موضوع اللغة،

 التفرقة وعدم إمكانيتهم التواصل مع بعض، هو

 ما يجعل ظروف العمل، كيفام كان نوعها، سواء

 تعلق األمر بعمل تعاقدي أو بعمل موسمي أو

 باألجور، هو ما يجل األجر مختلف حسب كل

 منطقة وما يجعل الرشكة تتعامل بشكل مختلف

.وكيفام يحلوا لها مع كل مجموعة

   إطالة ساعات العمل

 يقوم العامل بالعمل فوق ساعات العمل املحددة

 يف العقد، باإلضافة إىل عدم احرتام أوقات الراحة

 املنصوص عليها قانونيا.  يجب أن تكون فرتة العمل

 اليومية هي املتفق عليها يف االتفاق الجامعي أو

 يف عقد العمل، كام يجب احرتام فرتات الحد األدىن

 .اليومية واألسبوعية الخاصة بالراحة

 تسع ساعات، 10 ساعات كحد  

 أقىص، عىل أن تكون الساعات اإلضافية

.طوعية ال إجبارية
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 األجور دون الحد األدىن املنصوص عليه يف

 .االتفاق الجامعي

 يجب تحديد األجر خالل االتفاق الجامعي

 الخاص بالقطاع. كام أن خرق القوانني

 يعترب دامئا تعسفا. إن الحاالت التي تؤثر

 عىل اإلنتاج كالظروف املناخية أو املنتجات

 الفاسدة عىل سبيل املثال، ال تدخل ضمن

 مسؤوليتك وبالتايل ال يجب أن تؤثر عىل

  .أجرك

 هناك رشكات  تقوم  

 مبعاقبة املستخدمني املتعاقد معهم،

 من خالل حسم جزء من أجرهم، إذا مل

 تكن الظروف املناخية جيدة.  كام أن

 هناك حاالت تصل إىل عدم احتساب

 وقت العمل يف حالة مل تصلح املنتجات

  .املقطوفة للتسويق

تعاقدات من خالل رشكات العاملة املؤقتة

 تلجأ الرشكة يف غالب األحيان إىل رشكات

 العاملة املؤقتة إذا احتاجت لزيادة عدد

 مستخدميها.  يعرتف الترشيع القانوين

 للعامل والعامالت املتعاقد معهم من خالل

 رشكات العاملة املؤقتة بنفس مستوى

 الحامية الذي يتوفر عليه باقي املوظفون

 الذين يعملون يف نفس الرشكة، رغم اختالف

 ظروف عملهم، كاألجور عىل سبيل املثال،

 التي ميكن أن تكون مختلفة عن باقي أجور

 .موظفي الرشكة نفسها

  التدابري الوقائية

 إن الوقاية من األخطار املهنية حارضة يف جميع

 القطاعات اإلنتاجية دون إستثناء. حيث تتمثل يف

 تطوير طرق دامئة للتعرف، تقييم ومراقبة األخطار

 املهنية. ومن أجل ذلك، فإن الرشكات يكون لديها

 هيكل تنظيمي، ذو مهام ومامرسات محددة،

  باإلضافة إىل إجراءات إلرشاك العامل والعامالت.

 وباالضافة إىل ذلك، فإن ما سبق لن يكون كامال

 إذا مل يتوفر عىل نظام ميكِّنه من مراقبة نتائج هذه

  .األنشطة

 مل ترنا، عىل اإلطالق، الرشكة التي“  

 نعمل فيها أي تقييم لألخطار وال أي وثائق

.”وقائية أخرى

 يأيت الحيف مع رشكات العاملة املؤقتة التي تدفع“

 نصف ما هو منصوص عليه يف االتفاق، كام يحتسبون

 أجرة نقلهم من وإىل مكان العمل. يعطونهم السلة

 وامللقط ثم يأخذون مثنه، ... لقد تدنت ظروف

 .”العمل إىل حد غري متوقع
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 من اجاميل عدد املسائل املتعلقة بالتدابري

 الوقائية التي طرحت يف املجموعات

 النقاشية، فقد برزت ثالث مسائل، منها عىل

 وجه التحديد: معدات الحامية الشخصية،

 التكوين واملعلومات ومراقبة السالمة

:الشخصية

 تعترب معدات الحامية الشخصية آخر حاجز

 بني الخطر الذي مل يتم التمكن من إزالته

  والشخص الذي يستعمل هذه املعدات.

 يجب إيالء أقىص قدر من االهتامم للقيام

 باالختيار املناسب، سواء كان ذلك لتفادي أن

 يكون حاجز الخطر هذا غري مالئم، يزيد من

 حدة التعرض له، أو كان لتفادي انزعاجات

 ناتجة عن استخدام معدات حامية شخصية

 رديئة النوعية أو غري مريحة خالل األعامل

 التي يجب القيام بها. يعترب توفري معدات

 الحامية الشخصية من االتزامات التي تقع

  .عىل عاتق الرشكة، دون أي إستثناء

 هناك العديد من العامل  

 الذين ال يرغبون يف استعامل معدات

 الحامية الشخصية ألنها رديئة نوعية،

 تزعجهم النظارات الوقائية التي تخدش

 فتستحيل الرؤية من خاللها، كام

 … تزعجهم كذلك األحذية

 يجب عىل الرشكات التى توفر املعلومات والتكوين

 املستمر، النظري والعميل بالتاميش مع املخاطر التي

 يعرفا قطاع العمل. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل

 الرشكات أن تقوم مبراقبة حول التكوين الذي يتلقاه كل

 من العامل والعامالت املتعاقد معهم من خالل رشكات

 .العاملة املؤقتة

 تعطيهم الرشكة وثائق ليوقعوا عليها عىل“  

 أساس أنهم قد تلقوا تكوينا، لكن يف حقيقة األمر نجد

 .”أنهم مل يقوموا بأي تكوين

اإلدارة الوقائية
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 المخاطر المهنية

 إن توفري التدريب واملعلومات من االلتزامات

 املنوطة بالرشكة، حيث تهدف إىل املساعدة

 عىل الحد من التعرض للمخاطر والوعي

  .بالتدابري الوقائية الخاصة باملهنة املزوالة

 إن مراقبة السالمة الصحية تعترب من

 األنشطة الوقائية التي تفيد يف حامية

 سالمة العاملني والعامالت. حيث إنها من

 االلتزامات املنوطة بالرشكة وحق من حقوق

 املستخدمني؛ وبصفتك عامل أو عاملة فلك

 الحق يف عدم القيام به.  ويف جميع الحاالت

 فإن ذلك سيتم القيام به داخل أوقات

  .العمل

 يتم القيام بذلك كل سنة“  

 إذا تعلق األمر باملخازن... يف الواقع

 نجد أن األمر يتعلق مبجرد أساسيات،

 تشخيص النظر، الفم إذا كانت تنقصك

 أسنان، تحليل للدم وما يزيد قليال عن

.”ذلك

 يف غالب األحيان يتم“  

 القيام باملراقبة خارج ساعات العمل

.”حتى ال تنتج تكاليف عن ذلك

   املخاطر الكيميائية

 إن أهم مصادر التعرض للمواد الكيميائية يف القطاع تكون

 خالل املهام املتعلقة باستعامل مبيدات األعشاب والفطريات

 .وخالل عمليات الجني

 يعترب الحق يف الحصول عىل املعلومات واحدا من بني أهم

 املبادئ األساسية ملواجهة الخطر الكيميايئ. وال بد من أن

 يعرف كل املشاركني يف سلسلة اإلنتاج واملستعملني للمنتجات

 الكيميائية املواد الخطرة التي تحتوي عليها عند استعاملهم

 لها. يجب أن تحمل كل املواد الكيميائية أو أي مواد محرضة

 .بطاقة وتأشريا يشريان إىل األخطار وطريقة الحامية منها
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 المخاطر المهنية

 األمر الذي يحدث“  

 هو أن هناك مبيدات األعشاب

 والفطريات التي لها فرتة سالمة

 تصل إىل 21 يوما املوالية لتاريخ

 استعاملها، لكنهم يرسلون فريقا

 آخر من العامل بعد أسبوع من

 وضع هذه املبيدات، لتجد العامل

 يعملون يف أوج ما قمت أنت

.”باستعامله من مبيدات

 انطالقا من أن اإلبعاد يجب أن يرجح

 عىل تدابري املراقبة، فإن إحدى املشاكل

 األساسية تتجىل يف أن استعامل مبيد

 اآلفات وباقي مواد الصحة النباتية له

 عالقة بعدم وجود معدات الحامية

 املناسبة والتدابري التكميلية التي تضمن

   .ظروف عمل سليمة وصحية

 إذا كنت محضوضا“  

 وتذهب إىل املنزل لالستحامم فإن

 ذلك جيد، أما إذا كان عكس ذلك

 ومل تكن محضوضا وكان عليك

 األكل يف الحقل فإنك تكتفي

 بغسل يديك فقط لتأكل وسط

.”كل تلك املواد

 وإنه ملن املهم معرفة فرق التأثري عىل

 الرجل واألنثى وقت التعرض لهذه

  .املواد الكيميائية

 املخاطر التنظيمية ألماكن العمل

 يجب التعرف ومراقبة الجهد البدين ووضع الجسم كجزء
 من املخطط الوقايئ. إن التنظيم غري الناجع للعمل، الذي
 ميكنه أن يؤدي إىل ضغط زائد متعلق بالوقت، ميكن أن
  .يكون املتسبب الرئيس يف غالب األحيان لهذه العوامل

 نقوم بكل العمل بشكل يدوي،“  
 تكراري عىل مستوى املعصم، اليد والذراع... ويف

 نهاية األمر تكون قد ألحقت الرضر بالنفق الرسغي،
”...األربطة

 يف األعامل املوجهة يتعلق األمر…“  
 بالحركات املتكررة، أما يف عملية الجني وباستمرار

 فإن األمر يتعلق برفع الشحنات باستمرار، أي
 السالت والصناديق التي تزن 20 كيلوغراما، التي

 ينقلونها من الحقول إىل الشاحنات وهو عمل
 .”يقومون به كل يوم

 املادة 15.1 من قانون الوقاية من األخطار املهنية
 ”تكييف العمل للشخص، وال سيام فيام يتعلق بتصميم
 مناصب الشغل، باإلضافة إىل اختيار املعدات وأساليب
 العمل واالنتاج، وذلك وعىل وجه الخصوص، من أجل

 تخفيف اآلثار املرتتبة عن العمل الرتيب واملتكرر والحد
.”من تاثري ذلك عىل الصحة

 األخطار األمنية وأماكن العمل

 إن العمل ىف هذا املجال أمر صعب بسبب األرايض
 غري املستوية التي يجب عىل العامل التحرك فيها قصد

 الجني، كام أنه ال تستخدم دامئا السالمل املناسبة لألرايض
 من أجل الوصول إىل املنتجات، فضال عن أن األدوات
 املستخدمة ىف القطع قد ال تكون مالمئة أو يف أحسن
 الظروف. السقطات، الجروح، الوخزات، الكدمات، أن

 يعلق العامل... هي من بني األخطار التي ميكن التعرض
 .لها يف العمل
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 العامل والعامالت،  

 سواء يف الحقول أو يف األعامل

 املوجهة: ”هناك تقع الحوادث

”...باستمرار كالسقطات، الكدمات

 تؤثر خصائص أماكن العمل، بدءا من

 مرحلة التصميم إىل غريها من العنارص

 الهيكلية، عىل سالمة وصحة العامالت

 والعامل؛ وال تستثنى الحقول من ذلك،

 حيث يجب عىل الرشكة تدبري وبشكل

 وقايئ كل األخطار املتعلقة بأماكن

 العمل، مبا فيها اآلالت املتواجدة ضمن

  .العملية اإلنتاجية

 ال يجب أن يشكل استخدام اآلالت

.خطرا عىل العامل والعامالت

 يقومون بنزع قطع“  

 الحامية لآلالت حتى تعمل بشكل

 جيد وبوترية أرسع، وذلك حتى

 يعمل الشخص عىل خمس آالت

 عوض ثالث آالت ودون أن يسقط

.”منه أي يشء

 يهدف اتخاذ تدابري السالمة ىف العمل إىل حامية سالمة

 وصحة العامالت والعامل لتفادي وقوع رضر عىل صحتهم

 )الحوادث، األمراض املهنية أو األمراض املرتبطة بالعمل(.

 ولعل خري مثال عىل ذلك هو توفري تكوين نظري وعميل

 للمستخدمني من أجل استعامل الآلالت والسهر عىل

 االستعامل السليم ألجهزة السالمة، كام يجب القيام بكل

 إجراءات الصيانة واملراقبة الرضورية قصد ضامن سالمة

  .اآلالت واملعدات

 املخاطر االجتامعية والنفسية

 يعترب قانون الوقاية من املخاطر املهنية أن تنظيم العمل

 يشكل جزءا من رشوط العمل التي تؤثر يف صحة وسالمة

 العامل والعامالت. ولذلك، فإنه يجب تقييم، مراقبة وتعديل

 .الخصائص املنظمة للعمل إذا كانت تؤدي ألخطار معينة

  :الشعور بانعدام األمن التعاقدي

 إن املحتاج هو من يتعرض للرضر،…“  

 ولكن وباإلضافة إىل ذلك ويف بعض الجامعات من

 جنسيات أخرى فإنهم يعانون أيضا من مسألة البقاء

 يف إسبانيا، وذلك رهني بكيفية تعاملهم، هل هي

 جيدة أم ال... إنه ملن البؤس عندما ننظر ملن يقوم

.”بالتعاقد معهم
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 إن العوامل النفسية االجتامعية هي

 عوامل األخطار تلك التي تظهر خالل

 تنظيم العمل وتتسبب يف ردود فعل

 فيزيولوجية، عاطفية، إدراكية وسلوكية

 واملعروفة بشكل عام بإسم ”الضغط

 النفيس“ التي ميكن أن تتسبب يف أمراض

 .مختلفة الحيثيات، االستمرارية واملدة

 ليس هناك أي استثناء، يجب تقييم كل

 األخطار النفسية االجتامعية، سواء تعلق

 األمر بالعمل أو بالحقول.  وباإلضافة

 إىل ذلك، فإن التعرض ألخطار نفسية

 اجتامعية ولألرضار الصحية التي تنتج

  .عنها ليست مشكال شخصيا

 يف الحقول... التحرش املهني،  

 الشتم، تعترب أشياء اعتيادية.  تعلم كل

 الرشكات بذلك، وال تطرح حلول إال من

  .طرف استثناءات قليلة منها
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ار الصحية  الأ�ض

 تعترب من ”أرضار الصحة“ األمراض،

 االعتالالت أو اإلصابات الناجمة عن العمل

 أو بسببه.  ونتكلم عىل وجه الخصوص عن

 األمراض املهنية، حوادث العمل واألمراض

 .الناجمة عنه

 يعترب اإلقرار السليم بالحوادث واألمراض

 املهنية أمرا بالغ األهمية نظرا آلثاره املالية

 والخاصة بالعناية وبالخصوص الوقائية

 منها،حيث إنه يف حالة إعالن حالة طارئة

 كمهنية فإن ذلك يسهم يف التوعية

 االجتامعية من املخاطر املهنية، األمر الذي

 يوفر معلومات عن فعالية الوقاية يف

 الرشكة، من خالل اإِلشارة إىل رضورة اتخاذ

 .تدابري وقائية

 عندما يحدث أي …“  

 يشء ألحد العامل يف مكان العمل،

 فإن املسؤول عن الوقاية يقول بأن

 ذلك ليس بسبب العمل، بل هو يشء

.”جئت به معك، وهو تغري طبيعي

 إذا أثارت لك الرشكة مشاكل يف تحديد أن

 الحادث أو املرض مل يتسبب فيه العمل فام

 .عليك إال التوجه إىل النقابة العاملية
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 الحقوق والواجبات

 هذه هي حقوقك

 تلقي املعلومات والتكوين، 

 من أجل القدرة عىل القيام بعملك دون

 مخاطر، ولذلك فإن عىل الرشكة أن تخربك

 بشكل واضح )حسب لغة كل املوجودين

 يف موقع العمل( عىل املخاطر التي ميكنها

 أن تؤثر عليك يف موقع عملك وعن التدابري

 الوقائية. يجب تلقي التكوين يف ساعات

 العمل عىل أن يكون متعلقا باألخطار التي

 يعرفها منصب الشغل ذاته وإذا مل يكن

 ذلك ممكنا فيجب أن يكون هناك تعويض

 .مامثل عن ذلك

 إذا كنت قادرا عىل تحسني 

 ظروف السالمة والصحة فبإمكانك تقديم

 إقرتاحات من خالل ممثلك أو ممثلتك

 .للوقاية من األخطار

 يجب عىل الرشكة أن تسمح 

 وتسهل مشاركتك يف املسائل التي يكون

  لها تأثري عىل صحتك وسالمتك يف الشغل.

 ميكنك املشاركة بشكل مبارش وفردي، لكن

 من خالل التمثيلية النقابية، التي ميكنها أن

 .تساعدك بشكل مضمون
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 متلك كل الحق يف وضع شكاية 

 أمام مفتشية الشغل إذا اعتربت أن التدابري

 الوقائية املتخذة ليست كافية لضامن سالمتك

  .وصحتك

 إذا اعتربت أن هناك خطرا كبريا ومحدقا

 بحياتك او بصحتك، فإن بإمكانك توقيف

 نشاطك أو مغادرة موقع عملك، مع إخبار

 الرشكة بهذه الوضعية دون أن يتم جزرك

 .عن ذلك

 ميلك العامل والعامالت الحق 

 يف أن تكون هناك مراقبة دورية لصحتهم،

 وذلك متاشيا مع نوع األخطار املرتبطة بنوعية

.عملهم

:هذه هي واجباتك

 ال يجب النسيان أنه بصفتك عامال أو عاملة

 فإنه تقع عىل عاتقك مجموعة من الواجبات

 التي يجب اإللتزام بها، وتتمثل يف كيفية

 استخدام اآلالت، األجهزة، األدوات، املواد

 الخطرة، معدات الحامية بشكل سليم،

 وبصفة عامة، أي وسيلة أخرى من الوسائل

 املستخدمة يف القيام بعملك. كام يجب عليك

 التعاون مع الرشكة حتى تتمكن هذه األخرية

 من ضامن وبشكل فعيل الظروف السليمة

  .والصحية للعمل
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 يتم القيام بشكل جيد بتقييم األخطار يف الرشكات الكربى التي تكون فيها لجان أو متثيليات للوقاية من األخطار،“

 .”ونجد العكس يف الرشكات الصغرى

...اآلن وأنت تعرف\تعرفني

.أنك كعامل أو عاملة لك الحق يف املشاركة يف املسائل املتعلقة بالوقاية من األخطار يف العمل

كيف ميكنك القيام بذلك؟

.من خالل إيصال شكوكك أو مشاكلك املتعلقة بحاالت ذات خطر محتمل والتي ميكن أن تجدها يف مكان عملك

 ملن ميكنك التوجه؟

 ميكنك التوجه إىل التمثيلية النقابية للعامل والعامالت الخاصة بالرشكة التي تعمل فيها )بشكل خاص ملا يتعلق

  .بالوقاية من األخطار أو الصحة املهنية مع املمثلني أو املمثالت عن الوقاية من األخطار( أو مبارشة مع نقابتك

 ماذا ميكن للممثل أو املمثلة أن يقوما به من أجلك؟

 ميكن للممثل أو املمثلة عن الوقاية من األخطار، من وجهة نظر السالمة والصحة، أن يسديا لك املشورة، أن

 .ميثالك ويدافعا عن حقوقك. وباإلضافة إىل ذلك، ميكنه أن يراقب بأن الظروف التي تقوم فيها بعملك هي املالمئة

.إذا كانت لديك أي مشاكل أو شكوك حول سالمتك أو صحتك يف العمل فعليك التوجه ملمثلك أو ممثلتك

...ولكن

إذا مل تكن هناك متثيلة نقابية يف الرشكة؟ ...

  .ابحث عن الدعم خارج الرشكة، كام ميكنك اللجوء لنقابتك

 CCOO Industria  http://industria.ccoo.es ”ميكننا مساعدتك يف ”اللجان العاملية الصناعية

 العتماد عىل دعم ممثل أو ممثلة الوقاية من الأخطار




