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 بناء أماكن عمل أكثر صحة وأماناً لسكان ألبرتا 

  2022كانون االول /ديسمبر 15

ستوفر التحديثات على مدونة الصحة والسالمة المهنية في ألبرتا فهماً أسهل  
 .لألنظمة مع تقديم دعم أفضل للعمال وأصحاب العمل في ألبرتا

أصحاب العمل والعمال ومهنيي الصحة والسالمة، ستطبق حكومة ألبرتا تغييرات على أجزاء  بعد التشاور المكثف مع 

 . 2023آذار /مارس  31ستسري التغييرات ابتداًء من . من مدونة الصحة والسالمة

أماكن عمل  ستساعد مدونة الصحة والسالمة المحّدثة واأليسر فهًما أصحاب العمل على الحفاظ على سالمة العمال وبناء 

 . تدعم الوظائف وتجذب االستثمارات وتنمي اقتصاد ألبرتا

التي يحدث فيها   2009هذه هي المرة األولى منذ عام  . من المهم أن تواكب األنظمة القوة العاملة العصرية في ألبرتا

 . اء في هذا المجالتحديث كبير على مدونة الصحة والسالمة المهنية، وقد حصلت هذه المبادرة على دعم قوي من الشرك

تتماشى التغييرات على المدونة مع أفضل الممارسات والمعايير العصرية والتكنولوجيا، وتحافظ على توافق ألبرتا مع 

ركزت حكومة ألبرتا على األجزاء التي كانت في أمس الحاجة للتحديث في إجرائها  .  الحكومات الكندية األخرى

 .للتغييرات على المدونة

ديثات على مدونة الصحة والسالمة المهنية بلغة منسقة وتخفيف التكرار وتبني أفضل الممارسات في األجزاء  تتمتع التح

 .ستوفر التحديثات ألصحاب العمل والعمال األدوات التي يحتاجونها لبناء أماكن عمل صحية وآمنة. الثمانية المحدثة

 حقائق رئيسية 

وتحتوي على المتطلبات التقنية المفصلة للسيطرة على  قانون الصحة والسالمة المهنيةالمدونة هي أحد أنظمة  •

 . مخاطر الصحة والسالمة في أماكن العمل

تشاورت حكومة ألبرتا بشكل مكثف مع أصحاب العمل والعمال ومهنيي الصحة والسالمة، بما يشمل العمل في   •

 .ستبيان عام على اإلنترنتمجموعات عمل تقنية وإجراء ا 

o  مثّل المشاركون . رًدا 1200، تلقى االستبيان العام على اإلنترنت أكثر من 2021في ربيع عام

مجموعة متنوعة من الجماعات بما فيهم اصحاب العمل ومهنيوو المجال والعمل والعمال والصحة 

  .والسالمة

o على التغييرات( بالمائة 86)هنية وافقت األغلبية الساحقة من مهنيي الصحة والسالمة الم. 
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على مدى ثالث سنوات لتضع مخططاً بأجزاء مدونة الصحة والسالمة المهنية التي   خطة مراجعةتسري اآلن  •

 . المة المهنية مواكبة للعصرستُراجع ولتضمن بقاء مدونة الصحة والس

 معلومات ذات صلة 

 مدونة وأنظمة وقانون الصحة والسالمة المهنية •

 التغييرات على مدونة الصحة والسالمة المهنية •

 اجعة مدونة الصحة والسالمة المهنيةمر •
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