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   2017  أعرف حقوقك

   الصحة و السالمة في مكان العمل
 

  جامعة يورك | مشروع لمركز بحث العمل العالمي | أعرف حقوقك
 
 
 
 

قانون الصحة والسالمة  من یشمل
 ؟المھنیة في أونتاریو

 
ال في أونتاریو، جمیع أصحاب العمل والعمّ  شملی

باستثناء األشخاص الذین یعملون في مساكن 
خاصة، أو حكومة كندا، أو في الصناعات 

  .المنظمة اتحادیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تشمل الصحة و السالمة: 

 
 

 مسؤولیات صاحب العمل •
 

 حقوق ومسؤولیات الموظف •
 

 الحق في معرفة مخاطر مكان العمل •
 المشاركة: اللجان المشتركة للصحةالحق في  •

 والسالمة
 الحق في رفض العمل غیر اآلمن •

 
 تفتیش وزارة العمل •

 
اإلصابات في مكان العمل وقانون السالمة  •

 والتأمین في مكان العمل
 في مكان العمل  والتحرش منع العنف •

 
 

 
 ؟و ما أھمیتھاما ھي الصحة والسالمة المھنیة 

حقوق وواجبات الصحة والسالمة  مة المھنیة في أونتاریووالسالیحدد قانون الصحة 
لمساعدة ھذا القانون مصمم العمل والمشرفین وغیرھم في مكان العمل.  للموظفین وأصحاب

العمال على زیادة معرفتھم بالمخاطر في مكان العمل واتخاذ إجراءات لمنع اإلصابات. 
 حیاتك.معرفة حقوقك ھي الخطوة األولى لحمایة صحتك و

 
 واجبات أصحاب العمل 

 .قولة لحمایة صحة وسالمة الموظفیناتخاذ جمیع االحتیاطات المع •
رفون كیفیة استخدامھا بشكل ال یعالعمّ  أن ات الوقایة الشخصیة وضمانتوفیر معدّ  •

 صحیح.
 جیدة.ات الوقایة في حالة ضمان الحفاظ على جمیع المواد ومعدّ  •
اف لحمایة محتملة وتوفیر المعلومات والتعلیم واإلشرال على أي مخاطر تدریب العمّ  •

 ال وسالمتھم.صحة العمّ 
 برنامج وسیاسة للصحة والسالمة. وضع وتنفیذ •
 في مكان العمل. قانون الصحة والسالمة المھنیة في أونتاریو ر نسخة مننش •
تقدیم تقاریر الصحة والسالمة إلى لجنة الصحة والسالمة المشتركة أو ممثل الصحة  •

 لسالمة.او
ي االضطالع مساعدة اللجنة المشتركة للصحة والسالمة أو ممثل الصحة والسالمة ف •

   .بمھامھم في إطار قانون الصحة والسالمة المھنیة في أونتاریو
 واجبات الموظفین

 طر في العمل التي قد تتعرض لھا.لدیك الحق في معرفة أي مخا •
المتعلقة بالصحة والسالمة من المسائل لدیك الحق في المشاركة في عملیة تحدید وحل  •

 شتركة أو كممثل للصحة والسالمة.خالل الجلوس في لجنة الصحة والسالمة الم
 .فض العمل الذي تعتقد أن فیھ خطورةلدیك الحق في ر •
على ممارسة ھذه الحقوق أو ال یمكن لصاحب العمل أن یعاقبك أو یھدد بمعاقبتك  •

   عنھا. االستفسار
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  أعرف حقوقك
 
 

 حقوقك! أعرف
 

 
بموجب قانون الصحة والسالمة المھنیة 
وقانون أونتاریو لحقوق اإلنسان، یتحمل 

 صاحب العمل المسؤولیة القانونیة عن:
 

وضع سیاسات وإجراءات تعالج  •
في مكان والتحرش ة التمییز مسأل

 العمل 
 

 یاسات واإلجراءاتال بالسإبالغ العمّ  •
 

 
لإلبالغ  إنشاء عملیة شكاوي للعّمال •

ت للتحقیق في إجراءا و عن الحوادث
 الحوادث أو الشكاوي

 
حدید كیف سیتم التحقیق في ت •

 الشكاوي
 

 
ال حول خطر توفیر المعلومات للعمّ  •

العنف في مكان العمل مثل الشخص 
الذي لدیھ تاریخ سلوك عنیف الذي 

في مواجھتھ ع یتوقّ یمكن للعامل أن 
 العمل

 
واجب المراعاة و استیعاب الظروف  •

ل المشاركة في الذي یسھّ الشخصیة 
 ةان العمل وأداء الواجبات األساسیمك

 
 

 
 
 

  ھل تعرف؟  
الوطني الرسمي  ھو الیوم نیسان 28

ال الذین قتلوا عمّ للحداد في كندا على ال
الحكومة أعلنت وجرحوا في العمل. وقد 

 1991في عام  رسمیاً  ھذا الیوم الكندیة
الكندیة منذ النقابات بعد تذكره من قبل 

منذ ذلك  ، وقد انتشر ھذا1984عام 
بلدا. یجتمع  80الحین في أكثر من 

نیسان  28 ال وأسرھم ونقاباتھم یومالعمّ 
یة كالیل الزھور في المعالم المحلّ لوضع أ

لقتل وجرح العمال، التي أقیمت في العدید 
في جمیع أنحاء كندا من المجتمعات 

الموقع اإللكتروني  والعالم. یمكنك زیارة
لمركز الصحة والسالمة المھنیة لألحداث 

 :على حول أونتاریو
https:// www.whsc.on.ca/Events/Day-
of-Mourning 

 
 
 
 
 
 

 
2017  

 
 واجبات الموظفین

 :من واجب الموظفمن أجل الحفاظ على مكان عمل آمن وصحي، 
 قیة أو مالبس یطلبھا صاحب العمل.ات أو أجھزة وام أي معدّ ااستخد •
جھزة الحمایة التي أو أ ات المفقودة أو التالفةر صاحب العمل أو المشرف عن المعدّ اخبا •

 قد تكون خطرة.
 القانون إلى المشرف.ات اإلبالغ عن المخاطر في مكان العمل أو انتھاك •
     .لوب من قبل صاحب العمل أو القانونأي جھاز وقائي مطتخریب عدم إزالة أو  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ھامیلتون، نصب تذكاري في أونتاریو للعمال الذین قتلوا وجرحوا في العمل، في زاویة شارع ماین وشارع باي

 
  الحق في المعرفة

 : التدریبالمعرفةالحق في 
 لدیك الحق في تلقي التدریب من أجل:

 القیام بعملك بأمان •
 ما یجب القیام بھ في حالة الطوارئ أو اإلصابةعلى ف تعرّ ال •

 
 یجب تدریبك وحصولك على معلومات حول:

 
  التاآل استخدام •
 استخدام المعّدات •
 ظروف العمل •
 إجراءات العمل •
الخطرةالمواد  •

https://www.whsc.on.ca/Events/Day-of-Mourning
http://www.whsc.on.ca/Events/Day-of-
http://www.whsc.on.ca/Events/Day-of-
https://www.whsc.on.ca/Events/Day-of-Mourning
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  أعرف حقوقك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    WHMIS 2015 رموز 

 
تشمل أي منتجات تحت السیطرة 

 :مواد مصّنفة في إحدى الفئات التالیة
 
 غاز مضغوط •
 تعال واالحتراقالمواد القابلة لالش •
 المواد المؤكسدة •
 المعدیةامة المواد السّ  •
 المواد المسببة للتآكل •
   سھلة التفاعل خطرةال المواد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتحاد الممرضات في أونتاریو على ارتفاع یركز 
وغیرھم  اتعدل العنف في مكان العمل للممرضم

   من العاملین في مجال الرعایة الصحیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017  

 
 مخاطر مكان العمل  :الحق في المعرفة

 
ھو  )WHMISعنھ بأحرف:المعروف المعلومات والمواد الخطرة في مكان العمل ( نظام

ال معلومات حول المواد الخطرة نظام على نطاق كندا مصمم إلعطاء أصحاب العمل والعمّ 
قانون الصحة والسالمة المھنیة في  شملھمال الذین یالمستخدمة في مكان العمل. جمیع العمّ 

الحق في  )، لدیك أیضاً (WHMISبموجب نظام  ) أیضاً.(WHMIS أونتاریو یشملھم نظام 
و من یتلقى التدریب و اي نوع  المناقشات حول محتوى برامج التدریب ومقدار التدریبإجراء 

 التدریب.ب من التدریب و من یقوم
 

 دة كمنتجات خاضعة للمراقبة أو مواد خطرة، یتطلب نظام إذا كنت تعمل مع مواد محدّ 
WHMIS معلومات حول:لدیك أن یكون  

 تتعرض لھا في العملالخطرة التي المواد  •
 وصحائف بیانات سالمة المواد ماذا تحتوي ھذه المواد الخطرة بناًء على أسمائھا  •
   التدریب و للتعامل مع المواد لمناسبةاإلجراءات ا •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاركة الحق في
مصمم على أساس المشاركة المشتركة للعّمال  قانون الصحة والسالمة المھنیة في أونتاریو

 وأصحاب العمل. كعامل، لدیك الحق في المشاركة في عملیة الحفاظ على بیئة عمل آمنة.
 

  الحق في اإلبالغ عن العمل الخطیر
 
 أو الظروف غیر اآلمنة في العمل.لكل عامل الحق والمسؤولیة في اإلبالغ عن الممارسات  •
 التحقیق في التقاریر الشفھیة حول الظروف غیر اآلمنة. قانونیاً یطلب من صاحب العمل  •
 

 الحق في لجنة مشتركة للصحة والسالمة
  
عامال أو أكثر أو التي تحتوي  20یجب أن یكون لدى جمیع أماكن العمل التي تضم  •

 عینة لجنة مشتركة للصحة والسالمة.على مواد سامة أو م
 للجانفي جمیع ابشكل مساوي ال وأصحاب العمل ممثلین یجب أن یكون العمّ  •

 .المشتركة للصحة والسالمة
في أماكن المشتركة للصحة والسالمة شخصین على األقل  للجانایجب أن یكون لدى  •

 عامل. 49و  20ن العمل التي یتراوح عدد أفرادھا بی
في األقل  أربعة أشخاص علىالمشتركة للصحة والسالمة  للجانا یجب أن یكون لدى •

 .عامال أو أكثر 50أماكن العمل التي تضم 
عمال أو من قبل اتحاد تخب العاملون في اللجنة من قبل زمالئھم من النَ یجب أن یُ  •

 العّمال.
، والتي ال تحتوي على عامالً  19و  5یجب أن یكون لدى جمیع أماكن العمل بین  •

ال أو یختارھم اتحاد العمّ بھم للصحة والسالمة ینتخ يمواد سامة أو محددة، ممثل
 .العّمال

أن تجتمع مرة واحدة على األقل كل   المشتركة للصحة والسالمة للجانایتعین على  •
  ثالثة أشھر.
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 حقوقك! أعرف   
 

 

ال یمکنك أن تتسبب في مشاکل أو 
انضباط أو فصل عن العمل أو تھدید 

إلبالغك عن ظروف عمل أو تخویف 
خطرة أو ممارسة حقك في رفض 

العمل الخطر. إذا حاول مشرفك أو 
صاحب العمل أو ممثل الصحة 
والسالمة معاقبتك بأي شكل من 

األشكال، اتصل بعضو لجنة الصحة 
والسالمة المشتركة أو اتحاد العّمال أو 

وزارة العمل. یمكنك أیضا تقدیم 
ي شكوى إلى مجلس عالقات العمل ف

  أونتاریو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تفتیش وزارة العمل
 

عمل الدخول إلى أي یمكن لمفتش وزارة ال• 
لسالمة قانون الصحة وا مكان عمل یشملھ

أو أمر  مسبق المھنیة وتفتیشھ دون إنذار
ثناء المنازل، ما لم یوافق ، باستقضائي
 أمر قضائي.لدیھ أو المفتش  الساكن

صاحب العمل،  إلى إذا أصدر المفتش أمراً • 
في مكان  یجب نشر نسخة من ھذا األمر

العمل حیث یمكن للموظفین رؤیتھ. یجب 
 تقدیم نسخة إلى ممثل الصحة والسالمة أو

 .اللجنة المشتركة للصحة والسالمة
یمکن ألي شخص متأثر بأمر مفتش أو • 

تقدیم شكوى في إصدار أمر ب المفتش إخفاق
تاریو خالل مجلس عالقات العمل في أون إلى
 یوما. 30
نتھك تبلغ الغرامة القصوى ألي شخص ا• 

قانون الصحة والسالمة المھنیة في أونتاریو 
دوالر و / أو السجن لمدة تصل  25،000

 .شھراً  12إلى 
تبلغ الغرامة القصوى ألي شركة مدانة و• 

قانون الصحة  بارتكاب جریمة بموجب
 500 000والسالمة المھنیة في أونتاریو 

  دوالر.

 
2017  

 
 مشتركة للصحة والسالمة وممثلي الصحة والسالمةال اللجانحقوق 

 اللجان المشتركة للصحة والسالمة وممثلي الصحة والسالمة أثناء أداء واجباتك كعضو في
عندما تقوم تحصل علیھا نفس األجور التي  لك دفعفي العمل ویجب أن تُ  و كأنك عتبرفإنك تُ 

 في ذلك أي عمل إضافي. ولدیك أیضا الحق في: بعملك العادي، بما
الحصول على معلومات من صاحب العمل حول المخاطر الحالیة أو المحتملة في مكان  •

 .في السابق عن أي إصابات في مكان العمل واألمراض التي حدثتو العمل
یجرى تنفیذه ألغراض الصحة والسالمة المھنیة اختبار الحصول على إنذار مسبق بأي  •

في بدایة االختبار  المشتركة للصحة والسالمة لجنةمن العضو و حضور مكان العملفي 
 للتحقق من صحة اإلجراءات و / أو النتائج.

 إجراء تفتیش مكان العمل مرة واحدة على األقل في الشھر. •
 العمل.التحقیق في اإلصابات الخطیرة والوفیات في مكان  •
 تحسین الصحة والسالمة في مكان العمل.لتقدیم توصیات مكتوبة لصاحب العمل  •
 

اللجان المشتركة للصحة والسالمة یجب على صاحب العمل أن یتعاون بشكل كامل مع 
 في مكان عملك، بما في ذلك: وممثلي الصحة والسالمة

بما في  الصحة والسالمةللجان المشتركة للصحة والسالمة وممثلي تقدیم أي معلومات  •
ذلك نسخ من جمیع األوامر والتقاریر الصادرة عن مفتشي وزارة العمل وتقاریر عن أي 

 مكان العمل واإلصابات واألمراض.وفیات في 
 في أداء وظائفھم. اللجان المشتركة للصحة والسالمة وممثلي الصحة والسالمةمساعدة  •
  ما.یو 21الرد على التوصیات المكتوبة في غضون  •

 
 الحق في رفض العمل غیر اآلمن

في ات أو آالت أي معدّ  مكان العمل أو بأن كلدیك الحق في رفض العمل غیر اآلمن لالعتقاد
تعتقد أنھ سیتسبب في العنف في مکان العمل خطیرة. لدیك أیضا الحق في رفض العمل الذي 

 مكان العمل.
 

 كیفیة رفض العمل غیر اآلمن
 یجب علیك إبالغ صاحب العمل أو المشرف علی الفور. اآلمنعند رفض العمل غیر  •

 
في عملك دون تأخیر  كرفضسبب یجب على صاحب العمل أو المشرف أن یحقق في  •

أو ممثل الصحة  المشتركة للصحة والسالمة نةاللجحضور أحد أعضاء حضورك و 
 ال.أو ینتخبھ العمّ اتحاد عّمال ختاره والسالمة أو عامل ی

 
 مال التحقیق.حتى اك بالقرب من محطة العمل الخاصة بكیجب أن تبقى في مكان آمن  •

 
یجب إبالغ  إذا كانت لدیك أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عملك ال یزال غیر آمن •

 توجھ مفتش وزارة العمل إلى مكان العمل للتحقیق.وزارة العمل فوراً وسی
یمكن لصاحب  خالل ھذا الوقتالقیام بھذا العمل. ال یزال بإمكانك رفض  في ھذه الحالة
 ن لك عمل بدیل.العمل أن یعیّ 

 
ال إذا تّم إبالغك أنھ تم رفض إ لب منك القیام بعمل رفضھ شخص آخرطال یمكن أن یُ  •

المشتركة للصحة  نةاللجحضور أحد أعضاء  في ّدت إلى ذلكاألسباب التي أوالعمل 
إذا و. أو ممثل الصحة والسالمة أو عامل یختاره اتحاد عّمال أو ینتخبھ العّمال والسالمة

ھذا رفض القیام ب یمكنك أیضاً  نك القیام بعمل رفضھ شخص آخر ألنھ غیر آمنلب مطُ 
  العمل.
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  أعرف حقوقك
 

حملة اتحاد 
الموظفین الكندیة 

بالحق للتوعیة 
في رفض العمل 
غیر اآلمن، 
تستخدم رمز 
الكناري في 

لفحممنجم ا  
 

 
   ھل تعرف؟ 

وفقا لمجلس السالمة والتأمین في مكان 
الكندي للصحة والسالمة  العمل والمركز

فإن األشخاص الذین تنطوي المھنیة 
 وظائفھم على األنواع التالیة من األنشطة
 یتعرضون لخطر العنف في مكان العمل:

 األشخاصمع  التواصل• 
التعامل مع المال، األشیاء الثمینة أو • 

 األدویة
العمل في األماكن التي یتم فیھا تقدیم • 

 الكحول
 تسلیم الركاب أو البضائع• 
تقدیم الخدمات أو الرعایة أو المشورة • 

 أو التعلیم
 وجود مكان عمل متنقل (مثل سیارة• 

 أو شاحنة) (تاكسي) أجرة
العمل مع الناس غیر المستقرین أو • 

 المتقلبین
 لعمل بالمفرد أو بأعداد صغیرة أو فيا• 

 مناطق معزولة
 لعمل في وقت متأخر من اللیل أو فيا• 

 لباكرالصباح ا
 مةقیّ  حراسة ممتلكات أو أشیاء• 
مجتمعیة (مثل مؤسسات العمل في • 

 یة)التمریض والرعایة المنزل
  تنفیذ مھام التفتیش أو تنفیذ قانوني• 

 
2017  

 
 متى ال ینطبق الحق في الرفض؟

 بعض العّمال/ الموظفین لدیھم قدرة محدودة في رفض العمل غیر اآلمن:
 الشرطة •
 رجال اإلطفاء •
 حّراس السجون والمرافق اإلصالحیة األخرى •
 العاملین في مستشفى وغیرھا من مجاالت الرعایة الصحیة •
 العّمال في المنازل السكنیة والجماعیة •
 خدمات اإلسعاف وبعض المختبرات الطبیة وغسیل المالبس والخدمات الغذائیة •
 الموظفین في محطة تولید الكھرباء •
 الخدمات الفنّیة األخرى المستخدمة فیما یتعلق بالمرافق والخدمات  •
 

 كنت إذا طبیعی من عملك إّال  ن الخطر جزءكارفض العمل إذا  ك فيال یمكنك ممارسة حق
ض للخطر بشكل مباشر حیاة  .آخرشخص  ةأو سالم ةأو صح تعرِّ

 
 

  في مكان العمل إصابات مكان العمل والسالمة والتأمین
معظم العاملین في أونتاریو حالما یبدأون العمل قانون السالمة والتأمین في مكان یشمل  •

 لصالح صاحب عمل.
 بدوام جزئي وموسمي والذین یعملون في المنازل.ویشمل القانون العاملون  •
یوفر مجلس السالمة والتأمین في مكان العمل فوائد لألشخاص المصابین في العمل بما  •

 في ذلك:
 
I. لیف النقل للوصول جمیع العقاقیر الطبیة، واألجھزة الطبیة، وتقویم العظام وتكا

 .أماكن العالج إلى
II.  الذي یدفعھ العامل إلى المنزل، فضال من األجر  %85استبدال األجور بنسبة

 عن التعویض عن حاالت العجز الدائم.
III.  وإعادة تدریب الوظائف ألولئك الذین ال یستطیعون العودة إلى وظیفتھم السابقة

 بسبب إصابتھم.
 

لطبیة والنقل وغیرھا من النفقات ا و الفواتیر جمیع اإلیصاالت سختأكد من االحتفاظ بن
 و لنفسك لمجلس السالمة والتأمین في مكان العمل 

 
 ماذا أفعل إذا أصبت في العمل؟

 :یجب علیكإذا أُصبت في العمل، 
 العنایة الطبیة (اإلسعافات األولیة و / أو الرعایة الصحیة). الحصول على• 
 

 إبالغ صاحب العمل في أقرب وقت ممكن.• 
 

في غضون  فوائد مجلس السالمة والتأمین في مكان العمل التقدم بطلب للحصول على • 
ستة أشھر من إصابتك، إذا كنت غیر قادر على العمل أو فقدت أجور ما بعد یوم 

 .إصابتك
 

 :یجب على صاحب العملإذا أصبت في العمل، 
 وقوع الحادث.ترتیب ودفع تكالیف النقل إذا كنت بحاجة إلى عالج طبي في یوم • 
 

أیام من  3في غضون  مجلس السالمة والتأمین في مكان العمل  ل اإلبالغ عن إصابتك• 
 ).ھناك بعض االستثناءات البسیطة لھذه القاعدةتاریخ العلم بإصابتك (

 
طلب كنت مؤھالً وقدمت الحقاً إذا  فوائدك الکاملة لیوم اإلصابةدفع أجورك و• 

 .مة والتأمین في مكان العملفوائد مجلس السالللحصول علی 
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  مكان العملفي صابة اإلالعودة إلى العمل بعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ملصق من التحالف ضد العنف في مكان العمل، وھو 
  العام في نوفا سكوتیاتحالف من نقابات القطاع 

  
عامال أو أكثر في مكان عملك، فیجب على صاحب العمل أن یعید  20إذا كان ھناك  •

توظیفك بعد اإلصابة إذا كنت تعمل ھناك بشكل مستمر لمدة عام واحد على األقل. ویستمر 
 ھذا االلتزام حتى أقرب وقت ممكن كما یلي: 

I. العام الثاني إلصابتك في مكان العمل  ىذكر 
II.  تاریخ اإلصابةبعد عام واحد من عودتك إلى مكان العمل 
III.  عاماً  65أصبح عمرك   

إذا كنت تستطیع أداء الواجبات األساسیة لمھمتك قبل اإلصابة، یجب إعادة توظیفك في  •
 ھذه الوظیفة، أو تقدیم واجبات وأجور قابلة للمقارنة.

العمل قبل إصابتك، فإن صاحب العمل ملزم بأن تكون  نفس العودة إلىإذا لم تتمكن من  •
 أول وظیفة مناسبة متاحة لك.

 
 العنف والتحرش في مكان العمل

 
معناه استخدام القوة البدنیة أو المحاولة أو التھدید باستخدام القوة البدنیة  العنف في مكان العمل

 معناهھو سلوك غیر مرحب بھ  العملالتحرش في مكان ضد عامل ما في مكان العمل. 
 ما في مكان عمل. في سلوك قاسي أو مھین أو محرج و / أو عدائي ضد عامل  المشاركة

 
 :یجب على صاحب العمل

 مضایقات في مكان العمل ومراجعتھا مرة واحدة في السنة على األقل.سیاسات عنف و ایجاد• 
 

للجنة المشتركة وتقدیم المشورة لك و في مكان العمل و إعادة تقییمھا تقییم مخاطر العنف • 
 تائج التقییم أو إعادة التقییم.حول نللصحة والسالمة 

 
ألسري، إذا كان العنف األسري حدث اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة لحمایتك من العنف ا• 

 لك في مكان العمل.
 

ان العمل یمكن أن یسبب إصابات جسدیة. عندما یكون ھناك خطر العنف في مك تحذیرك• 
 الواجب أیضا على المشرف الخاص بك.وینطبق ھذا 

 
ال لإلبالغ عن حوادث التحرش في مكان العمل إلى شخص آخر غیر وضع إجراءات للعمّ • 

 الذي قام بھذا الفعل.صاحب العمل أو المشرف، إذا كان صاحب العمل أو المشرف ھو 
 

، بنتائج التحرش في مكان العمل وإبالغ العامل، كتابةً  اويلشكمناسب إجراء تحقیق • 
   التحقیق.

 للمزید من المعلومات و المساعدة
 
 
 

 

 :الموقع التالي قم بزیارة موقع صحائف وقائع سلسلة أعرف حقوقك على •
http://glrc.apps01.yorku.ca/know-your-rights-2/ 

 :على  المركز صحة وسالمة العمّ  یمكنك أیضاً االتصال و زیارة موقع •
www.whsc.on.ca | 1.888.869.7950    416.441.1939   أو 

 على:مجلس السالمة والتأمین في مكان العمل  یمكنك أیضاً االتصال و زیارة موقع  •
www.wsib.on.ca | 416.344.1011 

 ال على:مكتب مستشار العمّ  یمكنك أیضاً االتصال و زیارة موقع •
http://www.owa.gov.on.ca/home_eng.html  | 1.800.435.8980 

 على:  المركز الكندي للصحة والسالمة المھنیة یمكنك أیضاً زیارة موقع •
www.ccohs.ca 

 
 

 في العمل وزارة المھنیة، والسالمة الصحة موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك •
  على: أونتاریو

www.labour.gov.on.ca/english/hs 
  416.326.7770    أو    1.800.268.8013

  على: الشباب الالعمّ  بدعم االتصال أیضاً  یمكنك •
1.866.SAFE.JOB 

 مجموعة الصناعیة الحوادث ضحایا موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك •
 على: أونتاریو

www.iavgo.org | 1.877.230.6311    416.924.6477   أو 

 على: القانونیة الالعمّ  وسالمة صحة عیادة موقع زیارة و االتصال أیضاً  یمكنك •
www.workers-safety.ca | 416.971.8832 

 

 العالمي العمل بحث مركز
 المهنية والدراسات الليبرالية الفنون كلية

 يورك جامعة

 

  

  العنوان:
N808 Ross Building 
4700 Keele St. 
Toronto, ON 
M3P 1P3 

 

 www.yorku.ca/glr الإللكتروني: الموقع
 x 416.736.2100 44704  الهاتف: رقم
 glrc@yorku.ca اإللكتروني: البريد
 GLRC_York@ اإلجتماعي: التواصل موقع
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