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قانون  العمل
رقم  [7] لسنة 2000

رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

بعد اإلطالع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعدیالته المعمول به في محافظات الضفة، 

وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964م وتعدیالته المعمول به في محافظات غزة، 

وبعد إقرار المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ 29/3/2000.

أصدرنا القانون التالي :

الباب األول

تعاریف وأحكام عامة

الفصل األول

تعاریف

مادة [1]

لغایات تطبیق أحكام هذا القانون یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على

خالف ذلك:

السلطة الوطنیة : السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

الوزارة : وزارة العمل 

الوزیر: وزیر العمل 

صاحب العمل : كل شخص طبیعي أو اعتباري أو من ینوب عنه یستخدم شخصًا أو اكثر لقاء أجر.

العامل : كل شخص طبیعي یؤدي عمال لدى صاحب العمل لقاء أجر ویكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وٕاشرافه.

النقابة : أي تنظیم مهني یشكل وفقًا للقانون ( قانون النقابات) . 

العمل : كل ما یبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائمًا أو موقتًا أو عرضیًا أو

موسمیًا .

العمل الموقت: العمل الذي تقتضي طبیعة تنفیذه وٕانجازه مدة محدودة.

العمل العرضي: العمل الذي تستدعیه ضرورات طارئة وال تزید مدُة إنجازه على ثالثة أشهر.

العمل الموسمي: كل عمل ینّفذ وینجز في مواسم دوریة سنویة.

األجر األساسي: هو المقابل النقدي و/ أو العیني المتفق علیه الذي یدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، وال تدخل
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في ذلك العالوات والبدالت أیا كان نوعها.

األجر: ویعني به األجر الكامل وهو األجر األساسي مضافا إلیه العالوات والبدالت.

المنشأة: المكان الذي یؤدي فیه العمال أعمالهم.

الحدث: كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم یتجاوز الثامنة عشرة.

اللیل: فترة اثنتي عشرة ساعة متتالیة تشمل وجوبًا ما بین الثامنة مساًء حتى السادسة صباحًا 

السنة : تعتبر السنة في تطبیق أحكام هذا القانون (365) یوما والشهر (30) یوما، واألسبوع (7) أیام.

اللجنة الطبیة : الجهة الطبیة التي یعتمدها وزیر الصحة.

إصابة العمل : الحادث الذي یقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ویعتبر في

حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض المهنة التي یحددها النظام.

المعوق: هو الشخص الذي یعاني من عجز في بعض قدراته الجسدیة أو الحسیة أو الذهنیة، نتیجة مرض أو حادث

أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزة عن العمل أو االستمرار أو الترقي فیه، أو أضعف قدرته عن القیام بإحدى

الوظائف األساسیة األخرى في الحیاة ویحتاج إلى الرعایة والتأهیل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.

التأهیل: عملیة منظمة ومستمرة مبنیة على ُأسٍس علمیة تهدف إلى االستفادة من القدرات المتاحة ألي شخص من خالل

تنمیة قدراته سواء الجسدیة أو المهنیة .

المحكمة المختصة : المحكمة المختصة بالقضایا العمالیة.

الفصل الثاني

أحكام ومبادئ عامة

مادة [2]

العمل حق لكل مواطن قادر علیه ، تعمل السلطة الوطنیة على توفیره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع

التمییز.

مادة [3]

تسري أحكام هذا القانون على جمیع العمال وأصحاب العمل في فلسطین باستثناء: 

[1] موظفي الحكومة والهیئات المحلیة مع كفالة حقهم في تكوین نقابات خاصة بهم.

[2] خدم المنازل ومن في حكمهم على أن یصدر الوزیر نظاما خاصا بهم .

[3] أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة األولى.
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مادة [4]

یعفى العمال من الرسوم القضائیة في الدعاوى العمالیة التي یرفعونها نتیجة نزاع یتعلق باألجور أو اإلجازات أو

بمكافآت نهایة الخدمة أو بالتعویضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصال تعسفیا.

مادة [5]

وفقًا ألحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوین منظمات نقابیة على أساس مهني بهدف رعایة مصالحهم

والدفاع عن حقوقهم.

مادة [6]

تمثل األحكام الواردة في هذا القانون الحد األدنى لحقوق العمال التي ال یجوز التنازل عنها، وحیثما وجد تنظیم خاص

لعالقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظیم الخاص أیهما أفضل للعامل.

 

الباب الثاني

التشغیل والتدریب والتوجیه المهني

الفصل األول

التشغیل

مادة [7]

[1] یشكل مجلس الوزراء لجنة استشاریة ثالثیة برئاسة وزیر العمل وبعدد متساو من أطراف اإلنتاج الثالثة (الحكومة،

أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السیاسات العمالیة وتكون مهمتها اقتراح السیاسات العامة خاصة في مجال

التشغیل والتدریب والتوجیه المهني.

[2] یحدد قرار تشكیل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.

[3] یجوز لرئیس اللجنة دعوة من یراه مناسبًا لالستئناس برأیه.

مادة [8]

تنشئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة بشكل مالئم بحیث یسهل على أصحاب العمل والعمال االتصال بها، وتقدم تلك

المكاتب خدماتها مجانا، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.

مادة [9]
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تقوم الوزارة بإعداد إحصائیات دوریة خاصة بالبطالة والتشغیل كمًا ونوعًا.

مادة [10]

على كل شخص قادر على العمل وراغب فیه أن یسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب

قید طلبات العمل وٕاعطاء طالبیه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البیانات واإلجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجیله.

مادة [11]

على مكاتب العمل االلتزام بتنسیب العمال المسجلین لدیها، مراعیة في ذلك االختصاصات والكفاءة واألسبقیة في

التسجیل وحق صاحب العمل في االختیار.

مادة [12]

على كل صاحب عمل أن یوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببیان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم

وسنهم وجنسهم ومؤهالتهم وأجورهم وتاریخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لدیه.

مادة [13]

یلتزم صاحب العمل بتشغیل عدد من العمال المعوقین المؤهلین بأعمال تتالءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة ال تقل عن

(5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة.

مادة [14]

للوزارة أن تمنح ترخیصا بالعمل في فلسطین لغیر الفلسطینیین ویحظر على صاحب العمل أن یلحق، مباشرة أو بواسطة

الغیر، أي عامل غیر فلسطیني قبل التأكد من الحصول على الترخیص المشار إلیه.

مادة [15]

وفقًا ألحكام هذا القانون وبالتنسیق مع الجهات المعنیة بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال یصدر الوزیر

نظامًا لتحدید شروط منح ترخیص العمل للعمال غیر الفلسطینیین.

مادة [16]

یحظر التمییز في ظروف وشروط العمل بین العاملین في فلسطین.
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مادة [17]

بالتنسیق مع الجهات المعنیة بما فیها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظیم سوق العمل والتشغیل

للعمال الفلسطینیین في الخارج.

الفصل الثاني

التدریب والتوجیه المهني

مادة [18]

لغرض تطبیق أحكام هذا الفصل: 

[1] یقصد بالتوجیه المهني النشاطات التي تهدف إلى توجیه العمال لفرص العمل والتدریب المتاحة التي تتناسب مع

مهاراتهم ومیولهم وقدراتهم.

[2] یقصد بالتدریب المهني النشاطات التي تهدف إلى توفیر احتیاجات التنمیة من العمال المدربین، وتمكینهم من

اكتساب المهارات والقدرات الالزمة وتطویرها بصفة مستمرة.

مادة [19]

تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبیق سیاسات التدریب والتوجیه المهني، بما یحقق التنسیق والتكامل مع الوزارات

والمؤسسات المعنیة األخرى، وبما یوفر احتیاجات برامج التنمیة من العمالة الفنیة والمدربة.

مادة [20]

تنشئ الوزارة مراكز للتدریب المهني حسب الحاجة ویتم تحدید نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزیر.

مادة [21]

یصدر الوزیر نظامًا للتدریب والتوجیه یكفل مبدأ تحقیق تكافؤ الفرص مع مراعاة حریة االختیار وٕاعطاء األولویة ألبناء

الشهداء ویتضمن النظام ما یلي:

[1] عقد التدریب المهني.

[2] برامج التدریب.

[3] حقوق المتدرب.

مادة [22]
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[1] الوزارة وبالتنسیق مع الجهات المعنیة هي الجهة الوحیدة المخولة بمنح الترخیص إلنشاء مؤسسات التدریب المهني.

[2] في حالة عدم االلتزام بشروط منح الترخیص یجوز للوزیر إصدار قرار باإلغالق الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو

بإیقاف برنامج تدریبي فیها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبیعة الخطأ وجسامته.

مادة [23]

على كل مؤسسة تدریب غیر حكومیة أن تسوي أوضاعها وفقًا ألحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة اشهر من تاریخ

نفاذه.

الباب الثالث

عقد العمل الفردي

الفصل األول

تكوین العقد

مادة [24]

عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صریح أو ضمني یبرم بین صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غیر

محددة أو إلنجاز عمل معین یلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وٕاشرافه، ویلتزم فیه

صاحب العمل بدفع األجر المتفق علیه للعامل.

مادة [25]

ال یجوز أن تزید المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حاالت التجدید على

سنتین متتالیتین.

مادة [26]

إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفیذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غیر محدد المدة .

مادة [27]

یتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فیهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفس

الحقوق وعلیهم نفس الواجبات التي یخضع لها العاملون بعقود عمل غیر محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة

األحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضیة أو موسمیة.
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مادة [28]

ینظم عقد العمل باللغة العربیة، متضمنًا شروط العمل األساسیة خاصة األجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ویوقع من

طرفیه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق اإلثبات القانونیة.

مادة [29]

یجوز أن یبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثالثة أشهر وال یجوز تكرارها ألكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.

مادة [30]

إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنیابة عن صاحب العمل األصلي أو لصالحه یكون االثنان مسئولین بالتضامن عن تنفیذ

االلتزامات الناشئة عن العقد.

مادة [31]

ال یلزم العامل بالعمل في مكان غیر المتفق علیه في العقد إذا أدى إلى تغییر مكان إقامته.

مادة [32]

ال یجوز تكلیف العامل بعمل یختلف اختالفًا بینًا عن طبیعة العمل المتفق علیه في عقد العمل، إال إذا دعت الضرورة

إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن یكون ذلك بصفة مؤقتة بما ال یتجاوز شهرین.

مادة [33]

یلتزم العامل بتأدیة عمله بإخالص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته وال یعتبر العامل مسؤوًال عن خلل

األدوات أو ضیاعها نتیجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة .

مادة [34]

على العامل التقید بتطبیق شروط الالئحة الداخلیة للمنشأة وبقواعد السالمة والصحة المهنیة في العمل.

الفصل الثاني

انتهاء عقد العمل الفردي

مادة [35]
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ینتهي عقد العمل الفردي في أي من الحاالت اآلتیة:

[1] باتفاق الطرفین.

[2] بانتهاء مدته في األعمال العرضیة أو المؤقتة أو الموسمیة.

[3] برغبة أحد الطرفین خالل مدة التجربة.

[4] بناء على رغبة العامل، شریطة إخطار صاحب العمل خطیا قبل الترك:

أ      بشهر إذا كان یتقاضى أجره على أساس شهري.

ب    بأسبوع إذا كان یتقاضى أجره على أساس یومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة.

[5] بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزید على ستة أشهر بناء على تقریر طبي صادر

عن اللجنة الطبیة مع عدم وجود مركز شاغر یالئم قدراته المهنیة ووضعه الصحي الجدید.

مادة [36]

ال ینتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إال إذا كان موضوع العقد یتعلق بشخص صاحب العمل.

مادة [37]

یبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغیر صاحب العمل بسبب نقل ملكیة المشروع أو بیعه أو اندماجه أو انتقاله بطریق

اإلرث، ویظل صاحب العمل األصلي والجدید مسؤولین بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفیذ االلتزامات  الناجمة عن

العقد ومستحقة األداء قبل تاریخ التغییر، وبعد انقضاء الستة أشهر یتحمل صاحب العمل الجدید المسؤولیة وحده.

مادة [38]

[1] ال ینتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغالق المنشأة أو بإیقاف نشاطها مؤقتا لمدة ال تزید

على شهرین، وعلى صاحب العمل االستمرار في دفع أجور عماله طیلة فترة اإلغالق أو اإلیقاف المؤقت مع مراعاة

اأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.

[2] ینقضي االلتزام المذكور في الفقرة (1) أعاله بعد مدة الشهرین وعلى صاحب العمل أن یدفع لعماله زیادة على ما

سبق ذكره مكافأة نهایة الخدمة كما نصت علیها أحكام هذا القانون .

الفصل الثالث

إنهاء عقد العمل الفردي

مادة [39]

ال یمكن اعتبار الحاالت التالیة بوجه الخصوص من األسباب الحقیقیة التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل:
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[1] االنخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابیة خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب

العمل.

[2] إقدام العامل على طلب ممارسة نیابة تمثیلیة عن العمال ، أو كونه یمارس هذه النیابة حالیا أو مارسها في

الماضي.

[3] إقدام العامل على رفع قضیة أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون، وكذلك تقدیمه

لشكوى أمام الهیئات اإلداریة المختصة.

مادة [40]

لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق األخرى عند

ارتكابه أیا من المخالفات التالیة:

[1] انتحاله شخصیة غیر شخصیته أو تقدیمه شهادات أو وثائق مزوره لصاحب العمل.

[2] ارتكابه خطأ نتیجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسیمة لصاحب العمل شریطة أن یبلغ صاحب العمل الجهات

المختصة بالحادث خالل ثمان وأربعین ساعة من وقت علمه بوقوعه.

[3] تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق علیه من وزارة العمل أو التعلیمات المكتوبة الخاصة بسالمة العمل

وصحة العمال رغم إنذاره بها حسب األصول.

[4] تغیبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أیام متتالیة، أو أكثر من خمسة عشر یوما متقطعة خالل السنة الواحدة،

على أن یكون قد انذر كتابیًا بعد غیاب ثالثة أیام في الحالة األولى أو عشرة أیام في الحالة الثانیة.

[5] عدم وفاء العامل بااللتزامات المترتبة علیه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب األصول.

[6] إفشائه لألسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسیم.

[7] إدانته بحكم نهائي في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق العامة.

[8] وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة یعاقب علیها القانون.

[9] اعتدائه بالضرب أو التحقیر على صاحب العمل أو على من یمثله أو على رئیسه المباشر.

مادة [41]

یجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ألسباب فنیة أو خسارة اقتضت تقلیص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في

بدل اإلشعار، ومكافئة نهایة الخدمة، شریطة إشعار الوزارة بذلك.

مادة [42]

[1] یجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونیة بما فیها مكافأة نهایة الخدمة وما
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یترتب له من حقوق، وذلك في أي من الحاالت اآلتیة:

أ      تشغیله في عمل یختلف في نوعه أو درجته اختالفا بینا عن العمل الذي اتفق علیه بمقتضى عقد العمل، إال إذا

دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.

ب    تشغیله بصورة تدعو إلى تغییر مكان إقامته.

جـ- الثبوت بتقریر طبي صادر عن اللجنة الطبیة إن استمراره في عمله یشكل خطرا على حیاته.

د- اعتداء صاحب العمل أو من یمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقیر.

هـ- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابیًا.

[2] استثناء مما ورد في البند (1) أعاله یحق للعامل إذا استقال من عمله خالل السنوات الخمس األولى ثلث مكافئة

نهایة الخدمة، وثلثي مكافئة نهایة الخدمة إذا كانت االستقالة خالل السنوات الخمس التالیة، ویستحق المكافئة كاملة إذا

أمضى عشر سنوات أو اكثر في العمل.

مادة [43]

یلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لدیه من أوراق أو شهادات أو أدوات، كما ویلزم العامل بإعادة ما بحوزته من

عهدة إلى صاحب العمل.

مادة [44]

یمنح العامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبة شهادة خدمة یذكر فیها اسمه ونوع عمله ومدته.

مادة [45]

للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهایة خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على

أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل اإلضافیة، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

مادة [46]

[1] یجوز ألي من طرفي عقد العمل غیر محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار یرسل بعلم الوصول إلى الطرف اآلخر

قبل شهر من إنهاء العمل.

[2] یحق للعامل الذي تلقى إشعارا من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغیب عن العمل طیلة النصف الثاني من أجل

اإلشعار ویعتبر تغیبه عمال فعلیا في المنشأة.

[3] یعتبر تعسفیا إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.
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مادة [47]

مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونیة األخرى، یستحق العامل تعویضًا عن فصله تعسفیًا مقداره أجر شهرین عن كل سنة

قضاها في العمل على أال یتجاوز التعویض اجره عن مدة سنتین.

مادة [48]

تحتسب مكافأة نهایة الخدمة وتعویض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره الشهري

في مدة السنة األخیرة.

الباب الرابع

عالقات العمل الجماعیة

الفصل األول

المفاوضة الجماعیة

مادة [49]

المفاوضة الجماعیة هي الحوار الذي یجري بین أي من نقابات العمال أو ممثلین عن العمال وبین صاحب العمل أو

أصحاب العمل أو ممثلیهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسین شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجیة.

مادة [50]

تجري المفاوضة الجماعیة بحریة ودون ضغط أو تأثیر.

مادة [51]

یحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعیة تسمیة ممثلیه كتابة دون أن یكون ألیهما حق االعتراض على هذا

التمثیل.

مادة [52]

بناء على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعیة على الجهات ذات العالقة تقدیم المعلومات والبیانات المطلوبة.

مادة [53]

تجري المفاوضة الجماعیة :
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[1] على مستوى المنشأة بین صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبین ممثلي العمال في المنشأة.

[2] على مستوى نشاط اقتصادي معین بین ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالیة ذات العالقة.

[3] على المستوى الوطني بین اتحاد أصحاب العمل وبین اتحاد نقابات العمال.

الفصل الثاني

اتفاق العمل الجماعي

مادة [54]

اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربیة یبرمه طرفا المفاوضة الجماعیة ویتضمن أحكاما تتعلق بتحسین شروط

وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجیة.

مادة [55]

یكون اتفاق العمل الجماعي ملزما من التاریخ المحدد فیه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي المفاوضة الجماعیة وتودع

نسخة لدى الوزارة.

مادة [56]

مدة اتفاق العمل الجماعي ثالث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعیة بناء على طلب أحد طرفي العمل قبل انتهائها

بثالثة أشهر ویبقى االتفاق ساریا إلى أن یتم التوصل إلى اتفاق جدید ویجوز أن یتفق طرفا اإلنتاج على فتح باب

التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة [57]

وفقًا ألحكام هذا القانون یجب أن یتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالیة: 

[1] حریة ممارسة العمل النقابي.

[2] الحد األدنى لألجور على كل أنواع العمل.

[3] شروط تشغیل العمال وٕاعفاءهم من العمل.

[4] لجنة ثنائیة لحسم أیة خالفات تنشأ عن تطبیق االتفاق.

مادة [58]

[1] تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على:

أ      جمیع العاملین لدى صاحب العمل.
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ب    أصحاب العمل ومن یحل محلهم.

[2] لغیر طرفي اتفاق العمل الجماعي حق االنضمام إلیه بناء على اتفاق مكتوب بینهم یقدم إلى الوزارة.

مادة [59]

یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ اتفاق العمل الجماعي.

الفصل الثالث

تسویة النزاعات العمالیة الجماعیة

مادة [60]

النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ینشأ بین واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبین العمال أو فریق منهم حول

مصلحة جماعیة.

مادة [61]

یحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفیق في الوزارة، إذا لم یحل هذا النزاع بالطرق

التفاوضیة داخل المنشأة.

مادة [62]

إذا فشل مندوب التوفیق في حل النزاع خالل عشرة أیام على الوزیر إحالة النزاع إلى لجنة توفیق تشكل من أحد

موظفي الوزارة رئیسًا ومن عدد متساو من األعضاء ینسبهم كل من صاحب العمل والعمال.

مادة [63]

[1] إذا فشلت لجنة التوفیق في حل النزاع خالل أسبوعین یحق ألي من طرفیه اللجوء إلى المحكمة المختصة.

[2] إذا لم یلجأ أي من الطرفین للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي یمس بالمصلحة العامة یحق للوزیر إلزام الطرفین

بالمثول أمام لجنة تحكیم یشكلها الوزیر بالتنسیق مع الجهات المعنیة من :

    أ.    قاض رئیسًا للجنة.

   ب.   ممثل عن الوزارة .

   ج.   ممثل عن العمال.

    د.   ممثل عن أصحاب العمل.
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مادة [64]

عند النظر في نزاع عمالي یكون لمندوب التوفیق وللجنتي التوفیق أو التحكیم صالحیة المحكمة المختصة فیما یتعلق

بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وٕاجراء المعاینة واالستعانة بأهل الخبرة.

مادة [65]

خالل النظر في منازعات العمل الجماعي ال یجوز لصاحب العمل تغییر شروط العمل الساریة.

الفصل الرابع

اإلضراب والغلق

مادة [66]

وفقًا ألحكام القانون اإلضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم.

مادة [67]

[1] یجب توجیه تنبیه كتابي من قبل الطرف المعني باإلضراب أو اإلغالق إلى الطرف اآلخر وٕالى الوزارة قبل أسبوعین

من اتخاذ اإلجراء موضحا أسباب اإلضراب أو اإلغالق.

[2] یكون التنبیه قبل أربعة أسابیع في المرافق العامة.

[3] في حال اإلضراب یكون التنبیه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملین في المنشأة على األقل، وفي حال

اإلغالق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.

[4] ال یجوز اإلضراب أو اإلغالق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.

[5] یترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة االختصاص وقف اإلضراب أو اإلغالق.

الباب الخامس

شروط وظروف العمل

الفصل األول

ساعات العمل والراحة األسبوعیة

مادة [68]

ساعات العمل الفعلي في األسبوع خمس وأربعون ساعة.
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مادة [69]

تخفض ساعات العمل الیومي بما ال یقل عن ساعة واحدة في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة واألعمال اللیلیة،

وتحدد هذه األعمال بقرار من الوزیر بعد استشارة المنظمات المعنّیة ألصحاب العمل والعمال.

مادة [70]

یجب أن تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو أكثر لراحة العامل ال تزید في مجموعها على ساعة مع مراعاة أال یعمل

العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

مادة [71]

[1] یجوز لطرفي اإلنتاج االتفاق على ساعات عمل إضافیة ال تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في األسبوع.

[2] یدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافیة.

مادة [72]

[1] للعامل الحق في راحة أسبوعیة مدفوعة األجر ال تقل عن 24 ساعة متتالیة، ویجوز بناء على اتفاق طرفي اإلنتاج

تجمیعها مرة واحدة في الشهر.

[2] تحتسب الراحة األسبوعیة مدفوعة األجر إذا عمل العامل ستة أیام متصلة قبلها، ویحسم من ذلك نسبة األیام التي

تغیبها العامل عن العمل.

مادة [73]

یوم الجمعة هو یوم الراحة األسبوعیة إال إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحدید یوم أخر بصورة منتظمة.

الفصل الثاني

اإلجازات

مادة [74]

[1] یستحق العامل إجازة سنویة مدفوعة األجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثالثة أسابیع للعامل في

األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.

[2] ال یجوز للعامل التنازل عن اإلجازة السنویة.

[3] بناء على اتفاق طرفي اإلنتاج یجوز تجزئة اإلجازة السنویة.
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[4] ال یجوز تجمیع اإلجازات السنویة ألكثر من سنتین.

مادة [75]

للعامل الحق في إجازة مدفوعة األجر في األعیاد الدینیة والرسمیة ال تحتسب من اإلجازات السنویة.

مادة [76]

للعامل الحق في إجازة ثقافیة عمالیة مدفوعة األجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزیر.

مادة [77]

یستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة األجر ال تقل عن أسبوعین ألداء فریضة الحج

تمنح له لمرة واحدة.

مادة [78]

[1] یستحق العامل إجازة مدفوعة األجر لمدة ثالثة أیام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانیة غیر محتسبة من

إجازته السنویة.

[2] یجوز للعامل التغیب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشر أیام في السنة، تحتسب من اإلجازة السنویة على

أن ال تتجاوز المدة ثالثة أیام متتالیة في المرة الواحدة.

مادة [79]

بناًء على تقریر من اللجنة الطبیة یستحق العامل إجازة مرضیة مدفوعة األجر خالل السنة الواحدة مدتها أربعة عشرة

یومًا، وبنصف األجر لمدة أربعة عشرة یومًا أخرى.

مادة [80]

بنظام یصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من الوزیر بالتنسیق مع الجهات المعنیة یجوز استثناء عمال الزراعة

وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب.

الفصل الثالث

األجور

مادة [81]
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یستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وأن لم یؤد عمًال ألسباب تتعلق بالمنشأة.

 

مادة [82]

[1] یدفع األجر للعامل بالنقد المتداول قانونا شریطة أن یتم الدفع وفقًا لما یلي:

    أ.    في أیام العمل ومكانه.

   ب.   في نهایة كل شهر للعاملین بأجر شهري.

   ج.   في نهایة كل أسبوع للعاملین على أساس وحدة اإلنتاج أو الساعة أو المیاومة أو األسبوع.

[2] ال یجوز تأخیر دفع أجر العامل أكثر من خمسة أیام من تاریخ االستحقاق.

مادة [83]

[1] فیما عدا الحاالت التالیة ال یجوز حسم أیة مبالغ من أجر العامل:-

    أ.    تنفیذًا لحكم قضائي قطعي.

   ب.   أیة سلفة مستحقة لصاحب العمل شریطة أن ال یزید كل حسم عن (10%) من األجر األساسي.

   ج.   الغرامات المفروضة على العامل وفقًا ألحكام هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه.

[2] ال یجوز أن یزید مجموع ما یحسم بمقتضى البندین (ب،ج) من الفقرة (1) أعاله عن (15%) من األجر األساسي.

 

مادة [84]

[1] ال یجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأدیبي أو فرض غرامة على العامل إال عن مخالفة منصوص علیها في

الئحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن یراعى ما یلي:

    أ.    ال یزید مقدار الغرامة عن أجر ثالثة أیام في الشهر.

   ب.   ال یتخذ أي إجراء تأدیبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعین من تاریخ التثبت من المخالفة.

   ج.   أن ینظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض یتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة علیه.

    د.   تخصص الغرامات للخدمات االجتماعیة العمالیة في المنشأة.

[2] للعامل الحق في االعتراض على أي إجراء تأدیبي أو غرامة تفرض علیه لدى مفتش العمل خالل أسبوع واحد من

تبلیغه بذلك كتابیا.

مادة [85]

وفقًا ألحكام القانون یعتبر أجر العامل من الدیون الممتازة.
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مادة [86]

[1] بناء على توصیة من الوزیر یشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة األجور" من عدد متساو من ممثلین عن

الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.

2] تتولى المنظمات النقابیة ألصحاب العمل والعمال مسؤولیة تسمیة ممثلیها في اللجنة.

[3] یعین مجلس الوزراء رئیسا للجنة من بین أعضائها.

[4] للجنة الحق في االستعانة بمن تراه مناسبًا إلنجاز مهماتها.

مادة [87]

تقوم لجنة األجور بالمهام التالیة:

[1] دراسة السیاسات العامة لألجور ومدى مالءمتها لمستوى المعیشة وتقدیم التوصیات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

[2] تحدید الحد األدنى لألجور على أن یصدر به قرار من مجلس الوزراء.

مادة [88]

تجتمع لجنة األجور دوریًا كل سنة مرة على األقل، وتجتمع عند الضرورة بناء على طلب من رئیسها أو من ممثلي أي

من أطرافها الثالثة.

مادة [89]

ال یجوز أن یقل أجر العامل عن الحد األدنى المقر قانونًا.

الفصل الرابع

السالمة والصحة المهنیة

مادة [90]

بناًء على اقتراح الوزیر بالتنسیق مع جهات االختصاص یصدر مجلس الوزراء األنظمة الخاصة بالصحة والسالمة

المهنیة وبیئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما یلي:

[1] وسائل الحمایة الشخصیة والوقایة للعاملین من أخطار العمل وأمراض المهنة.

[2] الشروط الصحیة الالزمة في أماكن العمل.

[3] وسائل اإلسعاف الطبي للعمال في المنشأة.

[4] الفحص الطبي الدوري للعمال.
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مادة [91]

وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعلیمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنیة والئحة

الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، وتعلق هذه التعلیمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.

مادة [92]

ال یجوز ألیة منشأة تحمیل العامل أیة نفقات أو اقتطاعات من اجره لقاء توفیر شروط السالمة والصحة المهنیة.

الباب السادس

تنظیم عمل األحداث

مادة [93]

یحظر تشغیل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

مادة [94]

یجب إجراء الكشف الطبي على األحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مالءمتهم الصحیة له على أن یعاد الكشف كل

ستة اشهر.

مادة [95]

ال یجوز تشغیل األحداث في : 

[1] الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي یحددها الوزیر.

[2] األعمال اللیلیة أو األعیاد الرسمیة أو الدینیة أو أیام العطل الرسمیة.

[3] ساعات عمل إضافیة أو على أساس وحدة اإلنتاج.

[4] األماكن النائیة أو البعیدة عن العمران.

مادة [96]

[1] تخفض ساعات العمل الیومي لألحداث بما ال یقل عن ساعة عمل واحدة یومیا.

[2] تتخلل ساعات العمل الیومي فترة أو اكثر للراحة ال تقل في مجملها عن ساعة بحیث ال یعمل الحدث اكثر من

أربع ساعات متواصلة.
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مادة [97]

تكون اإلجازة السنویة لإلحداث ثالثة أسابیع سنویا وال یجوز تأجیلها.

مادة [98]

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل األحكام الخاصة بتشغیل اإلحداث، وینظم صاحب العمل سجال بكل ما یتعلق

بهم.

مادة [99]

یستثنى من أحكام هذا الباب األحداث الذین یعملون لدى أقاربهم من الدرجة األولى وتحت إشرافهم، على أن یتم العمل

في جمیع األحوال وفق شروط صحیة واجتماعیة مالئمة بما ال یؤثر سلبًا على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعلیمهم.

 

الباب السابع

تنظیم عمل النساء

مادة [100]

وفقًا ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه یحظر التمییز بین الرجل والمرأة.

مادة [101]

یحظر تشغیل النساء في : 

[1] األعمال الخطرة أو الشاقة التي یحددها الوزیر.

[2] ساعات عمل إضافیة أثناء الحمل والستة اشهر التالیة للوالدة.

[3] ساعات اللیل فیما عدا األعمال التي یحددها مجلس الوزراء.

مادة [102]

على المنشأة توفیر وسائل راحة خاصة بالعامالت.

مادة [103]

[1] للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل والدة مدة مائة وثمانین یومًا الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابیع

مدفوعة األجر منها ستة أسابیع على األقل بعد الوالدة.
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[2] ال یجوز فصل المرأة العاملة بسبب اإلجازة المذكورة في الفقرة (1) أعاله إال إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر

خاللها.

مادة [104]

[1] للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل ال تقل في مجموعها عن ساعة یومیا لمدة سنة من تاریخ

الوضع.

[2] تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعاله من ساعات العمل الیومیة.

مادة [105]

وفقًا لمصلحة العمل یجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعایة طفلها أو لمرافقة زوجها.

مادة [106]

على المنشأة أن تعلق في مكان العمل األحكام الخاصة بتشغیل النساء.

الباب الثامن

تفتیش العمل

مادة [107]

[1] بمقتضى هذا القانون یشكل الوزیر هیئة تسمى هیئة تفتیش العمل من عدد مالئم من المفتشین والمؤهلین أكادیمیا

ومهنیا لمتابعة تطبیق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

[2] یتمتع أعضاء هیئة تفتیش العمل في ممارستهم لمهامهم بصالحیات الضبطیة القضائیة.

 

مادة [108]

یقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله الیمین أمام الوزیر على أن یؤدي عمله بأمانة وٕاخالص وأال یفشي األسرار التي

یطلع علیها بحكم وظیفته.

مادة [109]

یراعى عند اختیار مفتش العمل للقیام بمهمة تفتیش أال تكون له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في المنشأة الخاضعة

لتفتیشه.
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مادة [110]

یختص مفتش العمل بما یلي:

[1] متابعة تطبیق تشریعات العمل خاصة ما یتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال

الشكاوى والبالغات.

[2] تزوید أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنیة التي تساعد في تنفیذ أحكام هذا القانون.

[3] إبالغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي یكتشفها أثناء عمله.

مادة [111]

یحق لمفتش العمل ما یلي:

[1] دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتیش بحریة تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو

ممثله عند دخول المنشأة.

[2] االستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعین أو منفردین أو بحضور شهود بشأن تطبیق أحكام وتشریعات

العمل.

[3] االطالع على السجالت والدفاتر وأیة وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل وأخذ صور أو مستخرجات منها.

[4] أخذ عینات من المواد المستعملة لغرض التحلیل للتأكد من مدى مالءمتها لسالمة وصحة العمال مع إشعار

صاحب العمل أو ممثلة بذلك ویكون ذلك وفقًا ألنظمة خاصة تضعها الوزارة.

[5] إصدار األوامر والتعلیمات إلزالة اوجه النقص في األجهزة والمعدات المستعملة أو إلزالة الضرر الناتج عن

استخدامها على صحة وسالمة العمال وله أن یطلب التنفیذ الفوري لإلجراءات التي یراها الزمة لدرء خطر محقق.

مادة [112]

على أصحاب العمل أو من ینوبون عنهم تقدیم جمیع المعلومات التي یطلبها مفتش العمل في مهمة التفتیش.

مادة [113]

على مفتش العمل أن ینظم محضرًا بالمخالفة التي یضبطها وله أن یتخذ أیا من اإلجراءات التالیة بحق المخالف وذلك

بما یتالئم وطبیعة المخالفة ومدى خطورتها:

[1] إسداء النصح واإلرشاد.

[2] توجیه تنبیه شفهي إلزالة المخالفة خالل مدة محددة .

[3] التوصیة لهیئة تفتیش العمل بتوجیه إنذار خطي بشأن المخالفة.
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مادة [114]

[1] یقدم مفتشو العمل إلى هیئة تفتیش العمل تقاریر دوریة شهریة وسنویة عن نتائج نشاطاتهم في التفتیش وفق نماذج

تقرها الوزارة.

[2] تقوم الوزارة بنشر تقریر عام دوري عن أعمال هیئة تفتیش العمل.

مادة [115]

تصدر الوزارة التعلیمات الالزمة لتنظیم عمل مفتش العمل واإلجراءات الالزمة لتنفیذ األحكام القانونیة الخاصة بهذا

القانون.

الباب التاسع

إصابات العمل وأمراض المهنة

مادة [116]

یجب على صاحب العمل أن یؤمن جمیع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطین.

مادة [117]

عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القیام بما یلي:

[1] تقدیم اإلسعافات األولیة الالزمة للمصاب ونقله إلى اقرب مركز للعالج.

[2] تبلیغ الشرطة فور وقوع أیة إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضررًا جسمانیًا حال دون استمراره بالعمل.

[3] إخطار الوزارة والجهة المؤمن لدیها خطیًا عن كل إصابة عمل خالل 48 ساعة من وقوعها ویسلم المصاب صورة

عن اإلخطار.

مادة [118]

وفقًا ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه یتكفل صاحب العمل بما یلي: 

[1] عالج العامل المصاب إلى أن یتم شفاؤه، وتغطیة كافة النفقات العالجیة الالزمة بما فیها نفقات الخدمات التأهیلیة

ومستلزماتها.

[2] جمیع الحقوق المترتبة على اإلصابة ولو اقتضت مسؤولیة طرف ثالث.

مادة [119]
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إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله یستحق العامل 75% من اجره الیومي عند وقوع اإلصابة طیلة عجزه

المؤقت بما ال یتجاوز 180 یومًا.

مادة [120]

[1] إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة األولى والمصاب في الحالة

الثانیة تعویضًا نقدیًا یعادل اجر (3500) ثالثة آالف وخمس مائة یوم عمل أو 80% من األجر األساسي عن المدة

المتبقیة حتى بلوغه سن الستین أیهما أكثر.

[2] إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم یستحق المصاب تعویضًا نقدیًا یعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي

الدائم.

[3] إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم یستحق المصاب تعویضًا نقدیًا عن مجموع نسب العجز بما

ال یتجاوز التعویض المقرر للعجز الكلي الدائم.

مادة [121]

وفقًا ألحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبیة نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام

ذي العالقة الساري المفعول وقت اإلصابة.

مادة [122]

للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدیر نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خالل ثالثین یومًا من تاریخ تبلیغه بالقرار.

مادة [123]

[1] یسقط حق المصاب في التعویض إذا ثبت بعد تحقیق تجریه جهة ذات اختصاص أن اإلصابة نتجت عما یلي : 

    أ.    عن فعل متعمد من المصاب.

   ب.   تأثیر الخمر أو المخدرات.

[2] یستثنى من أحكام الفقرة (1) أعاله حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35% فأكثر.

مادة [124]

ما لم یكن التأخیر ناتجًا عن عدم استقرار اإلصابة أو عن عذر مشروع یسقط حق المصاب في المطالبة بالتعویض عن

إصابة العمل بانقضاء سنتین على وقوع اإلصابة.
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مادة [125]

ال یحول التعویض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهایة الخدمة المستحقة.

مادة [126]

[1] ینظم صاحب العمل سجال تفصیلیا إلصابات العمل.

[2] یقوم صاحب العمل بإبالغ الوزارة خطیًا في حالة العجز الدائم خالل شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعویض

الذي دفعه للمصاب أو المستحقین أو تعهد بدفعه لهم.

مادة [127]

[1] یلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقًا ألحكام هذا الباب من القانون.

[2] إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولیة طرف آخر خالف صاحب العمل یحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على

اإلصابة من أي منهما.

مادة [128]

إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خالل سنتین من تاریخ

انتهاء خدمته یلتزم صاحب العمل بجمیع الحقوق المقررة له وفقًا ألحكام هذا الباب من القانون.

مادة [129]

ال یجوز بأي حال من األحوال حجز التعویض الواجب دفعه إال لسداد النفقة وفیما ال یتجاوز ثلث مبلغ التعویض كما

ال یجوز إحالته ألي شخص آخر غیر العامل أو المستحقین عنه.

مادة [130]

یحسب التعویض  المستحق وفقًا ألحكام هذا الباب على أساس متوسط األجر آلخر ثالثة اشهر.

الباب العاشر

العقوبات واألحكام الختامیة

الفصل األول

العقوبات
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مادة [131]

یعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل األول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه

بغرامة ال تقل عن (100) دینار وال تزید على (300) دینار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة

التكرار.

مادة [132]

یعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة ال

تقل عن (50) دینار وال تزید على (100) دینار مع إلزامه بدفع فرق األجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذین

وقعت في شأنهم المخالفة.

مادة [133]

إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس واألنظمة الصادرة بمقتضاه فللوزیر فضال

عن العقوبة المنصوص علیها في المادة (131) إغالق المنشأة كلیًا أو جزئیًا أو إیقاف أیة آلة فیها وذلك إلى أن یزیل

صاحب العمل المخالفة.

مادة [134]

یعاقب كل من یخالف حكمًا من أحكام الباب السادس والباب السابع واألنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة ال تقل عن

(200) دینار وال تزید على (500) دینار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذین وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار

تضاعف العقوبة.

مادة [135]

كل من یمانع أو یعارض أو یعیق أعمال مفتش العمل أو هیئة التفتیش یعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة ال تقل عن

(200) دینار وال تزید على (500) دینار.

مادة [136]

إذا خالف صاحب العمل أیا من أحكام المادتین (116،117) یعاقب بغرامة ال تقل عن (300) دینار وال تزید على

(500) دینار.

مادة [137]
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ال یجوز الحكم بوقف التنفیذ في العقوبات المنصوص علیها في هذا الباب أو النزول عن الحد األدنى للعقوبة المقررة

قانونیًا ألسباب تقدیریة.

مادة [138]

ألغراض تطبیق أحكام هذا القانون تحتسب قیمة الغرامة بالدینار األردني أو ما یعادله بالعملة المتداولة قانونًا.

 

الفصل الثاني

أحكام ختامیة

 

مادة [139]

لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر إصدار األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون.

مادة [140]

یلغى قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة وتعدیالته، وقانون العمل رقم 16 لسنة 1964

المعمول به في محافظات غزة وتعدیالته وكل ما یخالف أحكام هذا القانون.

مادة [141]

على جمیع الجهات المختصة كل فیما یخصه تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمل به بعد ثالثین یومًا من تاریخ صدوره

وینشر في الجریدة الرسمیة.

صدر بمدینة غزة بتاریخ : 30/4/2000 میالدیة.

                 الموافق: 25/من محرم/ 1421 هجریة.

                                                                    یاسر عرفات

                                                               رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة 

                                                                     رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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-         ملحق أمراض المهنة-

 

أمثلة من األعمال المسببة لهذا المرض أمراض المهنة متسلسل

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو

المواد المحتویة علیه، وكذلك أي عمل یستدعي التعرض لغبار أو

أبخرة الرصاص أو مركباته.

ویشمل ذلك:

-         تداول الخامات المحتویة على الرصاص.

-         صهر وصب الرصاص القدیم والزنك القدیم ( الخردة) في

سبائك للصناعة.

-         تحضیر واستعمال میناء الخزف المحتویة على رصاص

التلمیع بواسطة برادة الرصاص أو المساحیق المحتویة على

الرصاص.

-         استخدام الرصاص ومركباته في الطباعة وتصلیح

الخزانات الرصاصیة والطالء رشًا بمائع الرصاص وصنع

الحوامض وأمالح الرصاص ومباشرتها وتحضیر واستعمال

البویات..الخ

التسمم بالرصاص

 (LEAD) ومضاعفاته
1

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد

المحتویة علیه وكذا أي عمل یستدعي التعرض لغبار أو أبخرة

الزئبق أو مركباته أو المواد المحتویة علیه.

ویشمل ذلك:

- العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آالت المعامل

والمقاییس الزئبقیة وعملیات التذهیب واستخراج الذهب وصناعة

المفرقعات الزئبقیة..الخ.

 

التسمم بالزئبق

(MERCURY)

 ومضاعفاته
2
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أي عمل یستدعي استعمال أو تداول الزرنیخ أو مركباته أو

مستحضراته أو المواد المحتویة علیه وكذا أي عمل یستدعي

التعرض لغبار أو أبخرة الزرنیخ أو مركباته أو المواد المحتویة

علیه.

ویشمل ذلك:

-         العملیات التي یتولد فیها الزرنیخ أو مركباته وكذا العمل

في إنتاج أو صناعة الزرنیخ أو مركباته.

-         صنع واستعمال العقاقیر المبیدة للحشرات والمحتویة على

الزرنیخ أو مركباته.

-         صنع واستعمال األصباغ المحتویة على مركبات الزرنیخ.

-         استعمال الزرنیخ في إعداد ودباغة الجلود.

-         استعمال الزرنیخ في صناعة البلور..إلخ.

التسمم بالزرنیخ )

 (ARSANIC ومضاعفاته
3

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول األنتیمون أو مركباته أو المواد

المحتویة علیه وكذا أي عمل یستدعي التعرض لغبار أو أبخرة

األنتیمون أو مركباته أو المواد المحتویة علیه.

التسمم باألنتیمون

(ANTIMONY)

 ومضاعفاته

4

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو

مستحضراته أو المواد المحتویة علیه وكذا أي عمل یستدعي

التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتویة

علیه.

التسمم بالفسفور

(PHOSPHOURS)

 ومضاعفاته
5

كل عمل یستدعي استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل

یستدعي التعرض ألبخرتها أو غبارها.

التسمم

(BENZOLE)بالبنزول

 أو میثیل البنزول أو

مركباته األمیدیة أو اآلزوتیة

أو مشتقاتها ومضاعفات

ذلك التسمم

6
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كل عمل یستدعي استعمال أو تداول المنجنیز أو مركباته أو المواد

المحتویة علیه.

وكذا كل عمل یستدعي التعرض ألبخرة أو غبار المنجنیز أو

مركباته أو المواد المحتویة علیه.

ویشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضیر المنجنیز أو مركباته

وطحنها وتعبئتها …. إلخ.

التسمم بالمنجنیز

(MANGANESE)

 ومضاعفاته

7

كل عمل یستدعي استعمال أو تداول الكبریت أو مركباته أو المواد

المحتویة علیه وكذا كل عمل یستدعي التعرض ألبخرة أو غبار

الكبریت أو مركباته أو المواد المحتویة علیه.

التسمم بالكبریت

(SULPHER)

ومضاعفاته

8

كل عمل یستدعي تحضیر أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو

حمض الكرومیك أو كرومات أو بیكرومات الصودیوم أو

البوتاسیوم أو الزنك أو أي مادة تحتوي علیها.

التأثر بالكروم

(CHROMIUM) وما

ینشأ عنه من قرح

ومضاعفات

9

كل عمل یستدعي تحضیر أو تولد أو استعمال أو تداول النیكل أو

أیة مادة تحتوي على النیكل أو مركباته ویشمل ذلك: التعرض لغبار

كربونیل النیكل.

(NIKEL) التأثر بالنیكل

 وما ینشأ عنه من

مضاعفات وقرح

10

كل عمل یستدعي التعرض ألول أكسد الكربون ویشمل ذلك

عملیات تحضیره أو استعماله أو تولده كما یحدث في الجراجات

وقمائن الطوب والجیر والمناجم وحاالت الحرائق … إلخ.

التسمم بأول أكسید الكربون

(CARBON

 (MONOXIDE وما

ینشأ عنه من مضاعفات

11

كل عمل یستدعي تحضیر أو استعمال أو تداول حامض السیانور

أو مركباته وكذا كل عمل یستدعي التعرض ألبخرة أو رذاذ

الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتویة علیها.

التسمم بحامض السیانور

(HYDRO CYANIC

 (ACID ومركباته وما

ینشأ عنه من مضاعفات

12

كل عمل یستدعي تحضیر أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور

أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل یستدعي التعرض لتلك المواد

أو أبخرتها أو غبارها.

التسمم

(CHLORINE)بالكلور

أو الفلور

13 (FLUORINE) أو
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البروم  (BROMINE)أو

مركباتها ومضاعفاته

كل عمل یستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته

وكذا أي عمل یستدعي التعرض لتلك المواد صلبة كانت أو سائلة

أو غازیة.

التسمم بالبترول

 (PETROLIUM) أو

غازاته أو مشتقاته

ومضاعفاته

14

أي عمل یستدعي تحضیر أو استعمال أو تداول الكلوروفورم أو

رابع كلورید الكربون وكذا أي عمل یستدعي التعرض ألبخرتها أو

األبخرة المحتویة علیها.

التسمم بالكلوروفورم ورابع

كلورید الكربون
15

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض

ألبخرتها أو األبخرة التي تحتوي علیها.

التسمم برابع كلورید اإلیثیلین

وثالث كلورید اإلیثیلین

والمشتقات الهالوجینیة

األخرى للمركبات

الهیدروكربونیة من

المجموعة األلیفاتیة

16

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول أو التعرض ألیة مادة مهیجة

صلبة أو سائلة أو غازیة تحدث أذًى مزمنًا على الجلد أو العین

كالقطران أو الزفت أو البیتومین أو الزیوت المعدنیة أو الفلور

وكذلك أعمل الطلي بالكهرباء … إلخ.

سرطان الجلد األولي

والتهابات وتقرحات الجلد

والعین المزمنة نتیجة التأثر

بالمواد المخرشة

17

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للبریلیوم أو

مركباته أو أبخرته أو غباره أو المواد المحتویة علیه.

التسمم بالبریلیوم

(BERYLIUM)
18

أي عمل یستدعي استعمال أو تداول أو التعرض للسیلینیوم أو

مركباته أو أبخرته أو غباره أو المواد المحتویة علیه.

التسمم بالسیلینیوم

(SELENIUM )
19

أي عمل یستدعي التعرض ألبخرة أو غبار الكادیوم ویشمل ذلك:

-         أعمال الخالئط المعدنیة.

-         األصباغ.

-         المفاعالت الذریة.

التسمم بالكادمیوم

(CADMIUM)
20
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-         دخان الكادمیوم الساخن.

-         أعمال التغلیف الواقي به ..إلخ.

أي عمل یستدعي التعرض للبالتین ویشمل ذلك:

-         العملیات الكیمیائیة الوسیطة.

-         العمل في مصافي البترول.

-         صناعة األحماض الكبریتیة واآلزوتیة.

-         صناعة الخالئط…إلخ.

التسمم

(PLATINIUM)بالبالتین
21

أي عمل یستدعي التعرض لهذا العنصر أو مركباته ویشمل ذلك:

-         الصناعة الكیمیائیة والبتروكیمیائیة.

-         صناعة الخالئط الفوالذیة.

-         أعمال الطالء والتصویر…إلخ.

التسمم بالفانادیوم

(VANADIUM)
22

أي عمل یستدعي التعرض لغاز األوزون ویشمل ذلك:

-         صناعة الورق والزیوت.

-         الطیران على ارتفاع یتجاوز 10 كم.

-         العمل قرب األشعة فوق البنفسجیة.

-         أعمال التعقیم باألوزون …إلخ.

التسمم باألوزون

(OZONE)
23

أي عمل یستدعي التعرض للرادیوم أو أیة مادة ذات نشاط إشعاعي

أو أشعة إكس.

ویشمل ذلك:

-         إجراء بحوث أو عملیات قیاس تتعلق بالمواد ذات النشاط

اإلشعاعي وبأشعة إكس في المختبرات وغیرها.

األمراض واألعراض

الباثولوجیة التي تنشأ عن

الرادیوم (RADIUM) أو

المواد ذات النشاط

اإلشعاعي أو أشعة إكس

24
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-         األعمال التي تجعل المباشرین لها عرضة لمفعول

اإلشعاع في المراكز الطبیة وغیرها.

أي عمل یستدعي التعرض لغبار حدیث التولد لمادة السلیكا أو

المواد التي تحتوي على مادة السلیكا بنسبة تزید على 5% وكذا أي

عمل یستدعي التعرض لغبار األسبستوس وغبار القطن وغبار

الكتان وبودرة التلك لدرجة ینشأ عنها هذه األمراض.

ویشمل ذلك:

-         العمل في المناجم والمحاجر.

-         تلمیع المعادن بالرمل.

-         صنع ومباشرة العقاقیر السحجیة والمساحیق المستعملة

للتنظیف.

-         صنع الزجاج والخزف.

-         صنع األسمنت والجیر والجبس باستثناء استعمال هذه

المواد في البناء.

-         صناعة المسنات الحجریة.

-         نحت الصخور وصقلها.

-         أشغال التذویب التي تجعل صاحبها عرضة لغبار الرمل

وٕاخراج القطعة من القالب وٕازالة الرمل.

-         أشغال التسطیح أو الصقل بواسطة محبس الرمل.

-         عمال الهیئة في مغازل القطن.

-         األعمال التي یتعرض فیها العمال الستنشاق األغبرة

الناجمة عن تخزین وطحن الحبوب الغذائیة ( قمح- شعیر …

إلخ).

األمراض الرئویة المزمنة

الناتجة عن التعرض للغبار.
25
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-         العملیات الزراعیة التي یتعرض العمال فیها للقش والتبن.

-         أعمال تربیة الطیور…إلخ.

األعمال التي یتعرض فیها العامل الستنشاق الغازات المهیجة(

الغازات الكبریتیة، الكلورین، أكاسید اآلزوت … إلخ) ویشمل ذلك:

-         عملیات التعدین.

-         العمل في المختبرات التي تتعامل مع هذه المواد.

-         الصناعات الكیمیائیة … إلخ.

أمراض الجهاز التنفسي

الناتجة عن التعرض

للغازات واألبخرة المهیجة

26

كل عمل یستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي

مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت

ضغط جوي منخفض لمدد طویلة.

األعراض واألمراض الناتجة

عن التعرض لتغیرات

الضغط الجوي

27

كل عمل یستدعي االتصال بحیوانات مصابة بهذا المرض أو تداول

رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو مخلفاتها.

ویشمل ذلك.

-         التعامل مع الجلود والحوافر والقرون والشعر والصوف.

-         العمل في شحن وتفریغ البضائع المحتویة على منتجات

الحیوانات الخام ومخلفاتها.

الجمرة الخبیثة

(ANTRAX)
28

كل عمل یستدعي االتصال بحیوانات مصابة بهذا المرض كالخیول

وتداول رممها أو أجزاء منها.
السقاوة 29

العمل في المستشفیات والمصحات ودور العالج والتشخیص التي

تعرض بحكم المهنة للتماس مع هذا المرض.
مرض الدرن (السل) 30

العمل في المستشفیات والمعامل ومراكز األبحاث المختصة بهذه

النوعیة من األمراض.

الحمیات واألمراض المعدیة

األخرى
31

كل عمل یستدعي التعرض للهرمونات أو مشتقاتها.

األعراض واألمراض التي

تنشأ عن الهرمونات

ومشتقاتها

32
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العمل في الصناعات أو األعمال في األماكن التي یتعرض فیها

العمال لتأثیر الضوضاء التي تزید فیها شدة الصوت عن 85

دیسیبل.

تأثر الجهاز السمعي 33

العمل في المجاري واألنفاق والمناجم والمسالخ وغیرها من األعمال

التي یتعرض فیها العمال لتماس لحوم الحیوانات واألسماك أو

المیاه القذرة.

مرض البریمات الیرقاني

النزفي
34

العمل في األنفاق والمجاري والمناجم. مرض االنكلوستوما 35

العمل في األنفاق والمجاري والتعامل مع روث الحیوانات …إلخ. الكزاز 36

جمیع األعمال التي تستعمل فیها المطارق الهوائیة أو األدوات

المماثلة ذات االرتجاجات منخفضة التوتر وكذا األعمال التي

تتطلب حركة بنمط واحد مثل: عمال اآللة الكاتبة- ضاربي البیانو

والكمان- عمال صیاغة الذهب … إلخ.

اآلفات العظمیة والمفصلیة

المهنیة وااللتهاب المزمن

لألوتار واغمادها وأغشیتها

وأربطة المفاصل مثل:

EPICONDELYTIS

CARPAL TUNNEL
SYNDROME

KEINBOCK,S
DISEASE

TENDO
BAGINITIS

BURSITIS

37

أعمال صناعة التبغ بمراحلها المختلفة من فرزه وتنقیته وتعبئته

وتخمیره وصنع منتجاته.
التسمم بالتبغ 38

األعمال التي تستدعي الوقوف المدید على أن ال تقل مدة العمل

في المهنة المذكورة عن خمس سنوات.

ویشمل ذلك: - عمال الطباعة – الحمالین - عمل اآلالت التي

تستدعي الوقوف المدید- أطباء األسنان والعاملین في أقسام

العملیات من أطباء وممرضین - موزعي البرید - عمال المطاعم

والفنادق والحالقین ..إلخ.

دوالي الساقین

(VARICOSE
VEINS)

39
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العمل في وسط شدید البرودة - عمال البرادات واألماكن المستنقعیة

الباردة … إلخ.

التهاب باطن الشریان الساد 40

أي عمل یستدعي التعرض لهذه الموجات مثل:

-         أعمال ذات عالقة بالرادیو والرادار.

-         بعض عملیات المعالجة الطبیة.

-         عمال األفران الغذائیة.

-         بعض عملیات التجفیف… إلخ.

األمراض التي تنجم عن

األمواج القصیرة جدًا
41

أي عمل یستدعي التعرض ألي من اإلشعاعات المختلفة في

المجاالت الصناعیة والطبیة وغیرها ویشمل ذلك:

أ             األشعة فوق البنفسجیة مثل:

-         مصابیح التنغستن- أبخرة المصابیح الزئبقیة - أشعة

الالیزر- المعادن المسخنة فوق (3000) درجة مئویة -

 استعماالت األشعة فوق البنفسجیة في الطب والصناعة

والطباعة… إلخ.

ب         أشعة الالیزر مثل :

-         استعماالتها العسكریة والطبیة.

-         استعماالتها في أعمال البناء والحفر واالتصاالت وأعمال

التنقیب .. الخ.

ج- األشعة تحت الحمراء مثل:

- عملیات صهر المعادن - عمال األفران  - أشعة الالیزر -

عمال صهر الزجاج - العمل على األجهزة اإللكترونیة - التعرض

المدید للشمس.

أمراض الجلد والعیون التي

تنجم عن الحرارة والضوء

واإلشعاعات المختلفة

42

-         عمال المسالخ.
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-         عمال تربیة األبقار واألغنام والتعامل مع منتجاتها

وفضالتها.

الحمى المالطیة

ومضاعفاتها

43

 

 

جدول المواد المسببة للسرطان المهني

 

العملیات أو األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض المادة المسببة م

العمل في مناجم األمینت عملیات طحن األمینت

ونسجه.

صناعة األسمنت األمینتي وعملیة التغلف به.

سرطان الرئة األمینت 1

عملیات السباكة والخالئط والشواء للنیكل أعمال

التحلیل الكهربائي.

سرطان القصبات والرئة النیكل المكرر

بكربونیل النیكل

2

عملیات إنتاج الكروم وتصنیعه والطالء به

واستعماالته، العمل في األستلین واالنیلین-

صناعة البطاریات - صناعة الزجاج والخزف

والسجاد البالستیكي.

سرطان القصبات والرئة كرومات سداسي

التكافؤ

3

العمل في صناعة واستعمال زیت األیزوبروبین. سرطان الجیوب األنفیة زیت األیزوبروبیل 4

- صناعة البترول- العمل في صناعة المتفجرات

- صناعة األصمنت المطاطي – العمل في

صناعة واستعمال األصبغة والدهانات- صناعة

األحذیة - أعمال التقطیر.

سرطان الدم للكریات

البیضاء والحمراء.

البنزین ( البترول) 5

العمل في مناجم استخراج الزرنیخ - عملیات

السباكة - والدباغة وصناعة مبیدات الحشرات –

صناعة مصففات الشعر- العملیات الكیمیائیة –

صناعة الخمور - العمل في تكریر النفط.

سرطان الجلد

سرطان الرئة

الزرنیخ 6
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استعماالت هذه اإلشعاعات في الزراعة والطب

التشخیصي والعالجي وفي مجاالت العمل

المختلفة.

سرطان الجلد والعظام

والرئة والدم

اإلشعاعات المئوینة

(X) وأشعة

7

- التعرض ألبخرة وغبار الكادمیوم – أعمال

الخالئط المعدنیة المدخرات القلویة – األصبغة –

المفاعالت الذریة – دخان الكادمیوم المسخن –

أعمال التغلیف الواقي به.

سرطان البرستات الكادمیوم 8

العملیات التي تعرض للتماس مع هذه المواد. سرطان الجلد والخصیة

والرئة والقصبات

الشحوم المائیة

المتعددة الحلقات

بتربدین بترانزاسین

الزفت – زیت القار

9

-         العمل في صناعة مواد الصباغة

واستعماالتها.

-         صناعة المطاط ( المضاغط) .

-         العمل في صناعة األقمشة.

-         صناعة الدهانات.

سرطان المثانة والجهاز

البولي

بیتانافتیل آمین

الفانافتیل أمین

بتربدین دي

كلوربتریدین

أورثوتولیدین

دیانیسیدین

4- امینو دي فینیل

4- نیترودي فینیل

10

 

 

 


