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هل المنظمات التطوعية لديها واجبات بموجب قانون الصحة والسالمة في العمل 
2020 )قانون WHS(؟

إذا قامت منظمة تطوعية )أو متطوع نيابة عنها( بتعيين موظف واحد عىل األقل مقابل أجر، فإن هذا يجعل 

المنظمة فرداً يدير عماًًل أو مشروًعا )PCBU( بموجب قانون WHS. هذا يعني أن المنظمة التطوعية والعاملين 

 .WHS بها والمتطوعين لديهم واجبات بموجب قانون

طالما أن المنظمة التطوعية، أو أي من متطوعيها، ال توظف أي عمال مقابل أجر، فإن المنظمة التطوعية ليست 

PCBU. هذا يعني أن قانون WHS ال ينطبق عليها. ومع ذلك، نظًرا لكون المتطوعين يخضعون لقانون الرعاية 
العامة duty of care من قبل األشخاص والمنظمات التي يدعمونها، فمن الممارسات الجيدة االمتثال لواجبات 

WHS العامة عىل أي حال. 

إذا كان قسم الوالية أو المجموعة المحلية لمنظمة ما منفصلة عن الهيئة الوطنية وتشرك العمال مقابل أجر ألداء 

 .WHS ولها واجبات PCBU عمل للمنظمة، فسيتم اعتبارها

سوف تجد المنظمات التطوعية التي كان لها واجب بموجب قانون الساًلمة والصحة المهنية لعام 1984 أن 

واجبها بموجب قانون WHS ال يختلف بشكل كبير، حيث يوفر قانون WHS توضيحًا بشأن واجبات الصحة 

والساًلمة والمساءلة.

من يُعتبر متطوع؟
المتطوع هو شخص يعمل في منظمة بدون أجر أو مكافأة مالية، ولكن قد يتلقى تعويضات عن نفقات يتحملها 

من جيبه الخاص، مثل التنقل أو الوجبات. 

إذا كانت المنظمة التطوعية تعتبر PCBU، يتم التعامل مع المتطوعين عىل أنهم "موظفين" بموجب قانون 

WHS، ويجب أن توفر PCBU نفس الحماية لمتطوعيها كما تفعل للعاملين مقابل أجر.
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ما هي األنشطة التي تغطيها WHS؟
يغطي قانون WHS أنشطة العمل فقط. ال يتم تضمين األنشطة التي تكون محلية بحتة أو اجتماعية أو ترفيهية أو 

خاصة بطبيعتها. ما إذا كان نشاط ما يعتبر عماًلً قد يعتمد عىل ظروف معينة. 

ما هي واجبات منظمة الصحة والسالمة في العمل WHS؟
يجب أن تضمن المنظمات التطوعية التي هي PCBU، بقدر ما هو ممكن عملًيا، صحة وساًلمة العاملين 

والمتطوعين، باإلضافة إىل آخرين مثل الزوار والجمهور. في قانون WHS، الصحة تشمل الصحة النفسية 

والجسدية. راجع. كيفية تحديد ما هو معقول عملًيا ليتماشى مع دليل واجب الصحة والساًلمة لمزيد من 

المعلومات. 

كيف يجب عىل المنظمات إدارة الصحة والسالمة في مكان العمل؟
يتطلب قانون WHS القضاء عىل المخاطر أو التقليل منها بقدر ما هو ممكن عملًيا.  تسمى عملية القضاء عىل 

مخاطر الصحة والساًلمة أو التقليل منها إدارة المخاطر وتتضمن أربع خطوات:

تحديد المخاطر - اكتشف ما يمكن أن يسبب الضرر.. 	
تقييم المخاطر - فهم طبيعة الضرر الذي يمكن أن يسببه الخطر، ومدى جدية الضرر واحتمالية حدوثه.. 	
السيطرة عىل المخاطر - تنفيذ تدبير التحكم األكثر فاعلية والذي يمكن عملياً بشكل معقول في هذه . 	

الظروف.

مراجعة تدابير الرقابة - للتأكد من أنها تعمل كما هو مخطط لها. 	

يجب أن يكون لدى PCBU عملية قائمة لضمان اكتمال تقييم المخاطر إلزالة أو تقليل المخاطر عىل الصحة أو 

الساًلمة بقدر ما هو ممكن عملًيا. 

من هو المسؤول وما هي مهامه؟ 
عىل نطاق واسع، المسؤول هو الشخص الذي يتخذ أو يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل أنشطة المنظمة 

بالكامل أو في جزء كبير منها. إن تأثير وسيطرة الشخص عىل PCBU هي التي تحدد ما إذا كان سيتم اعتباره 

مسؤوالً. قد يكون أحد أعضاء المجالس واللجان مسؤوالً - وسوف يعتمد ذلك عىل دورهم وتأثيرهم.

المسؤول في PCBU لديه مهام تُعرف باسم التزامات العناية الواجبة في قانون WHS. هذا يعني أنه يجب عىل 

المسؤول التأكد من أن المنظمة لديها أنظمة عمل مناسبة مطبقة ويجب عليهم مراقبة وتقييم إدارة الصحة 

والساًلمة بنشاط داخل المنظمة. 

يمكن للمتطوع في PCBU أن يكون مسؤوالً، مع واجبات WHS، إذا اتخذ أو شارك في اتخاذ قرارات تؤثر بشكل 

جوهري عىل المنظمة، عىل سبيل المثال إذا كان أعضاء في مجلس إدارة أو لجنة تشرف عىل PCBU وتوجهها.

 .WHS يمكن مقاضاة المسؤولين غير المتطوعين لفشلهم في االمتثال لواجبات العناية الواجبة بموجب قانون

المسؤولون الذين هم متطوعون في PCBU ال يرتكبون مخالفة إذا لم يمتثلوا لواجبهم في العناية الواجبة. 

https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/government/publications/how-determine-what-reasonably-practicable-meet-health-and-safety-duty
https://www.wa.gov.au/system/files/2021-12/211099_GL_WHSOfficers.pdf
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ما هي واجبات المتطوع بموجب WHS؟  
المتطوعون في PCBU لديهم واجبات كعمال للعناية المعقولة بصحتهم وساًلمتهم، والتأكد من أن أفعالهم أو 

إهمالهم ال يؤثر عىل صحة وساًلمة اآلخرين. وهذا يشمل االمتثال للتعليمات المعقولة من PCBU التي تتعلق بـ 

WHS، والتعاون مع أي سياسات أو إجراءات معقولة فيما يتعلق بمسائل الصحة والساًلمة. 

هناك مخالفات محدودة تتعلق بانتهاك واجبات العمال هذه. ال يرتكب المتطوعون مخالفة النتهاكهم أي جزء آخر 

.WHS من قانون

من لديه واجبات عند حضور العديد من المتطوعين من مختلف المنظمات الحادث؟ 
يجب عىل كل PCBU ممثلة في مكان الحادث أن تضمن، بقدر ما هو ممكن عملًيا، صحة وساًلمة عمالها 

والمتطوعين. 

يجب عىل العمال والمتطوعين أيًضا التأكد، بقدر ما هو ممكن عملًيا، من أن أنشطتهم ال تعرض اآلخرين لمخاطر 

غير ضرورية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع دليل صحة العمل وساًلمته للمنظمات التطوعية.

انه دليل قصير. يجب عىل أصحاب المناوبة الرجوع إىل قانون الصحة والساًلمة في العمل لعام 2020 

واللوائح المرتبطة به من أجل فهم كامل للواجبات والمسؤوليات. 

https://www.dmirs.wa.gov.au/sites/default/files/atoms/files/211103_gl_whsvolunteer.pdf

