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1◄ مدخل

 مدخل

بسبب الحوادث واألمراض المهنية، يموت حوالي 2.9 مليون عامل كل عام ويعاني ما ال يقل عن 402 مليون شخص من 
إصابات مهنية غير مميتة1.

دة والنتائج الصحية، تشير التقديرات المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل   من عوامل الخطورة الُمحدَّ
ً
وبدراسة 41 زوجا

الدولية إلى أن األمراض المرتبطة بالعمل كانت مسؤولة عن 81 بالمئة من جميع الوفيات المرتبطة بالعمل، مع الوفيات 
 لساعات العمل 

ُ
الناجمة عن اإلصابات المهنية المسؤولة عن 19 بالمئة المتبقية من الوفيات المرتبطة بالعمل2. لقد كان التعرض

 الخطورة المهني الذي ُيعزى إليه أكبر عدد من الوفيات )مما أدى إلى 745,000 حالة وفاة ذات صلة(، يليه التعرض 
َ

الطويلة عامل
ة والغازات واألدخنة - مما أدى إلى 450,000 حالة وفاة3. للمواد الُجَسيِميَّ

 إلى خسائر اقتصادية 
ً
ال تتسبب اإلصابات واألمراض المهنية في معاناة إنسانية ال حد لها للضحايا وأسرهم فحسب، بل إنها تؤدي أيضا

كبيرة للمؤسسات واالقتصادات ككل - والتي يمكن قياسها من حيث تكاليف الرعاية الصحية وتكاليف التعويض وخسائر اإلنتاج 
وتقليل قدرة العمل وانخفاض مشاركة القوى العاملة. وتشير التقديرات إلى أن الحوادث واألمراض المهنية تساهم في خسائر 
نسبتها 5.4٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي السنوي4. وتساهم التكاليف الملموسة األقل في توسيع األثر االقتصادي؛ 
 وتشمل التواجَد )لكن العمل بفاعلية أقل(، وخسائر اإلنتاجية المرتبطة بضعف دائم، وتكاليف دوران العمال )أي فقدان العمال 

.)Tompa et al.، 2021( )المهرة

لقد ذكر أكثر من 300 مليون عامل تمت مقابلتهم من 142 دولة أنهم يشعرون أنهم ال يستطيعون إبالغ أصحاب العمل بقضايا 
السالمة دون خوف من العقاب5. ويمكن لهذا القصور في اإلبالغ أن يؤدي إلى إصابات خطيرة بسبب الخوف يمكن الوقاية منها. وعلى 
العكس من ذلك، أبلغت أماكن العمل التي تتمتع بمشاركة أعلى من العمال، عن حوادث تتعلق بالسالمة أقل بنسبة ٪64 ودخول 

.)Harter et al.، 2020( .58٪ للمستشفيات أقل بنسبة

وسيساهم في االقتصادات الُمسَتدامة إعطاُء األولوية المناسبة للوقاية من الحوادث واألمراض المهنية وتوفيُر استثمارات كافية 
في مجال السالمة والصحة المهنيتين؛ وبالتالي ضمان قوة عاملة تتمتع بالصحة، ودعم المشاريع اإلنتاجية.

د في اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة   لهذه الغاية، من الضروري إنشاء ثقافة سالمة وصحة وقائية، على النحو الُمحدَّ
ً
وتحقيقا

والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 187(:

الحكومة  بموجبها  وتشارك  المستويات،  جميع  على   
ً
ُمحتَرما آمنة وصحية  عمل  بيئة  في  الحق  فيها  يكون  ثقافة 

ِشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من خالل نظام من الحقوق والمسؤوليات 
َ
وأصحاب العمل والعمال مشاركة ن

دة، ويمنح فيها مبدأ الوقاية األولوية القصوى.  والواجبات الُمحدَّ

ولتعزيز ثقافة سالمة وصحة وقائية، هناك حاجة التخاذ إجراءات على مستوى مكان العمل والمستوى الوطني.

فعلى المستوى الوطني، من األهمية بمكان أن تلتزم الحكومة بأكملها، بما في ذلك جميع الوزارات ذات الصلة، ببناء مثل هذه 
وينبغي  الوطنية.  األجندة  في  أولوية  وسالمتهم  العمال  اعتبار صحة  وضمان  عليها،  والحفاظ  والصحة  للسالمة  الوقائية  الثقافة 
وفهم  واألخطار  المخاطر  وإدراك  المهنيتين،  والصحة  بالسالمة  العام  الوعي  مستوى  لرفع  الكافية  والموارد  الوسائل  تخصيص 

أساليب التحكم فيها، والوقاية منها.

.)ICOH( 1 تم تعريف الحوادث غير المميتة على أنها تلك التي ينتج عنها تغيب عن العمل ألكثر من أربعة أيام. البيانات من اللجنة الدولية للصحة المهني

 2  انظْر:

.WHO/ILO : WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2006-2016 : global monitoring report )2021(

.WHO/ILO : WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2006-2016 )2021(  3 انظْر

.)ICOH( 4 البيانات من اللجنة الدولية للصحة المهنية

.Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll 2019 5 انظْر

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034945
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034945
https://wrp.lrfoundation.org.uk/
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ويشكل الحوار االجتماعي الهادف وااللتزام الوطني ثالثي األطراف حجر الزاوية لمثل هذه الثقافة الوقائية للسالمة والصحة، والتي 
يتمثل دورها في تعزيز التحسينات الدائمة في السالمة والصحة في العمل.

ومن خالل الحوار االجتماعي، تشارك أطراف اإلنتاج الثالثة بفاعلية في جميع مراحل عمليات اتخاذ القرار بشأن السالمة والصحة 
المهنيتين. والتي تتراوح من تطوير ومراجعة سياسة السالمة والصحة المهنيتين واألطر التنظيمية للتصدي للتحديات المستمرة 
والجديدة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين، إلى تعزيز آليات االمتثال على مستوى مكان العمل. وفي الواقع، ال يساهم الحوار 
 في بناء 

ً
 حيويا

ً
 دورا

ً
االجتماعي في تحسين جودة سياسات واستراتيجيات السالمة والصحة المهنيتين فحسب، بل يلعب أيضا

الشعور بالملكية وااللتزام، وبالتالي يمهد الطريق لتنفيذها بشكل سريع وأكثر فعالية.

للوائح   
َ

لتعزيز ثقافة سالمة وصحة وقائية. والذي يفترض هذا االمتثال  
ً
 أيضا

ً
العمل ضروريا مستوى مكان  العمل على  وُيعدُّ 

إيجابية  ثقافة  لتحقيق  الثقافة  تغيير  جانب  إلى  المهنيتين،  والصحة  السالمة  إدارة  م 
ُ
ُنظ  

َ
وإدخال المهنيتين،  والصحة  السالمة 

للسالمة والصحة المهنيتين.

 للتحكم في الخطر وتقليل الحوادث 
ً
 أساسيا

ً
م إدارة السالمة والصحة المهنيتين في هيكل اإلدارة العامة لألعمال أمرا

ُ
ُيعدُّ دمج ُنظ

 للسالمة والصحة المهنيتين، بناًء على التحسينات المستمرة. وإن 
ً
 واستباقيا

ً
 وقائيا

ً
واألمراض المتعلقة بالعمل، حيث إنه يعزز نهجا

 
ً
أي تدابير يتم تنفيذها باستخدام هذا النهج لن تساهم في تحسين أداء السالمة والصحة المهنيتين فحسب، بل تساهم أيضا

في الجوانب األخرى التي تعكس إنتاجية األعمال.

ومع ذلك، لضمان فعاليته، ينبغي دعم تنفيذ نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين بثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين، 
حيث يتم تثمين وتعزيز الحق في بيئة عمل آمنة وصحية من ِقَبل كل من اإلدارة والعمال. وتبنى مثل هذه الثقافة على مبدأ االندماج، 

حيث تشارك جميع األطراف بشكل هادف في التحسين المستمر لظروف السالمة والصحة في مكان العمل.

طرح  في  بالراحة  العمال  فيشعر  المهنيتين،  والصحة  للسالمة  قوية  إيجابية  بثقافة  تتمتع  التي  العمل  أماكن  مستوى  على  أما 
المخاوف بشأن األخطار أو المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين الُمحتَملة في مكان العمل، وتكون اإلدارة َسّباقة بشأن 
 على الثقة واالحترام 

ً
 مبنيا

ً
 وحوارا

ً
التعاون معهم إليجاد حلول مناسبة وفعالة وُمسَتدامة. وتتطلب هذه العملية تواصاًل مفتوحا

المتبادل.

البياناُت الحديثة األثَر اإليجابي لترسيخ ثقافة تعاونية للسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل، من حيث الحد من  وتدعم 
الحوادث واألمراض المرتبطة بالعمل.

 الستطالع )The Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll( ، فإن احتمال تعرض العمال إلصابة خطيرة في العمل 
ً
ووفقا

 برأيهم بأنهم ال يستطيعون اإلبالغ بحرية عن القضايا المتعلقة بالسالمة إلى أصحاب العمل. 
ً
 وثيقا

ً
يرتبط ارتباطا

السالمة  إدارة  ممارسات  عن تحسين  العمال  لضمان مشاركة  ترتيبات  لديها  التي  العمل  أماكن  ذلك، تكشف  من  العكس  وعلى 
المطاف  نهاية  وفي   - واإلصابات  الحوادث  معدالت  وانخفاض  المهنيتين،  والصحة  السالمة  أداء  وتحسين  المهنيتين،  والصحة 

.)Harter et al.، 2012( إنتاجية أعلى
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اإلطار 1. فوائد الثقافة اإليجابية للسالمة والصحة المهنيتين

حتى إذا لم يكن هناك تعريف واحد »لثقافة السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل« )أو ثقافة السالمة(، فيمكن وصفها بأنها 
د االلتزام وأسلوب وكفاءة نظام  حدِّ

ُ
نتاج القيم الفردية والجماعية والمواقف والتصورات والكفاءات وأنماط السلوك التي يمكن أن ت

.)Health and Safety Commission، 1993( إدارة الصحة والسالمة في المؤسسة

نات نفسية وسلوكية وظرفية. ويتكون المكون النفسي من القيم والمواقف والمفاهيم  ولثقافة السالمة والصحة المهنيتين ُمكوِّ
والمعتقدات التشاركية التي تحرك القرارات والسلوكيات المتعلقة بالسالمة؛ ويمكن تعريف المكون السلوكي على أنه الممارسات 
اإلدارة  م 

ُ
وُنظ التنظيمية  والهياكل  واللوائح  واإلجراءات  السياسات  مثل  الظرفية،  والمكون  العمل؛  مكان  في  بالسالمة  المتعلقة 

.)Kim et al.، 2016( المتعلقة بالسالمة

وتتميز الثقافة اإليجابية للسالمة والصحة المهنيتين بعناصر مختلفة. 

أواًل وقبل كل شيء، ينبغي اعتبار السالمة والصحة المهنيتين وإبالغهما بوضوح كقيمتين وإدماجهما في كل جانب من جوانب 
تعامالت المنشأة.

القيادة هي التزام واضح للغاية تجاه السالمة والصحة المهنيتين من ِقَبل أصحاب العمل واإلدارة العليا، وهي عامل أساسي لتطوير 
بالسالمة  يتعلق  فيما  المدراء  كبار  وسلوكيات  لمواقف  العماِل  تصوراُت  وستشكل  المهنيتين.  والصحة  للسالمة  إيجابية  ثقافة 
والصحة المهنيتين األساَس لسلوكهم المتعلق بالسالمة، وبالتالي أداء المنشأة في مجال السالمة والصحة المهنيتين. وفي حين 
 للثقافة اإليجابية للسالمة والصحة المهنيتين، 

ٌ
 اإليجابية للسالمة والصحة المهنيتين على مستوى اإلدارة العليا ضرورية

َ
أن المواقف

فمن الضروري نقل هذه المواقف إلى المرؤوسين حتى يتمكنوا من إدراكها بدقة. لذلك يلعب التواصل )خاصة، التواصل المتكرر 
 في تطوير ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين وتحقيق أداء جيد في مجال السالمة 

ً
 مهما

ً
والمفتوح بين المدراء والعمال( دورا

.)Parker et al، 2006( والصحة المهنيتين

ولخلق ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين وتعزيزها، ينبغي توفير التدريب والمعلومات بشأن السالمة والصحة المهنيتين 
لجميع العمال حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في اإلجراءات الرامية إلى تحسين السالمة. وينبغي أن يتعلم العمال من البصيرة 
 Kim( والحدس بداًل من الحوادث، وأن يغيروا طرق تفكيرهم، وأن يتصرفوا من خالل تشارك خبراتهم ومعالجة المشاكل المشتركة

.)et al. ، 2016

ويساهم تعزيز الثقافة اإليجابية للسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل بشكل كبير في الحد من الحوادث واألمراض المرتبطة 
 بالصحة والسعادة بدورهم في تحسين 

ً
بالعمل، فضاًل عن تحسين رفاهية العمال ومعنوياتهم. وسيساهم العمال األكثر تمتعا

إنتاجية األعمال والجودة والربحية.
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لقد شكلت جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات الجديدة للسالمة والصحة المهنيتين خالل العامين الماضيين.

والناشئة  الجديدة  األخطار  عن  الُمستِجد، فضاًل  كورونا  بفيروس  العدوى  لخطر  العمل  عالم  في  الفاعلة  الجهات  وتعرضت جميع 
.
ً
المرتبطة بحالة الطوارئ وممارسات وإجراءات العمل الُمعتَمدة حديثا

د لجائحة كوفيد-19 على جميع المستويات، من المستوى الوطني 
َّ
 في معالجة الوضع الُمعق

ً
 حيويا

ً
وقد لعب الحوار االجتماعي دورا

العمل  أصحاب  لمنظمات  الفعالة  للمشاركة  األولوية  أعطت  التي  الحكوماُت  استطاعت  األزمة،  وطوال  العمل.  مكان  مستوى  إلى 
َمة السالمة والصحة المهنيتين وضَع وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخالت بشأن الطوارئ بشكل جماعي6. وبالتالي 

َ
والعمال في َحوك

تنفيذ هذه اللوائح بشكل مناسب على مستوى مكان العمل. وقد كانت مشاركة العمال وإشراكهم، من خالل لجان مشتركة للسالمة 
 في تعزيز االمتثال، وكذلك في تصميم 

ً
والصحة المهنيتين وممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين، عاماًل أساسيا

وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة إلزالة المخاطر أو تقليل األخطار، حيث تتكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال.

 مع حقائق مختلفة، مع استمرار بعض 
ً
وفي عام 2022، يبدو أن تخطيط السيناريو يشير إلى أن العالم سوف يتأقلم من اآلن فصاعدا

البلدان في مواجهة أزمة كوفيد-19، بينما سيبدأ البعض اآلخر في العيش في حقبة ما بعد كوفيد-19.

َمة هذه المشكلة الشائعة، فضاًل عن قضايا السالمة والصحة المهنيتين 
َ
وفي كال السيناريوهين، ستظل آلياُت المشاركة في َحوك

 الحتواء اإلصابات واألمراض المهنية - على المستوى الوطني ومستوى مكان العمل.
ً
األخرى، ضرورية

.ILO: COVID-19 and social dialogue 6  انظْر

©iStock/alvarez

https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/covid-19/lang--en/index.htm
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يدعو هذا التقرير إلى تعزيز ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين على 

كوفيد-19  جائحة  من  أمثلة  ويقدم  االجتماعي.  والحوار  المشاركة  أساس 

لتسليط الضوء على الطريقة التي ساهم بها الحوار االجتماعي في مواجهة 

عة وحماية 
َّ
الُمتوق المهنيتين غير  بالسالمة والصحة  المتعلقة  التحديات 

سالمة العمال وصحتهم - مع دعم بقاء المنشآت واستمرارية األعمال.

ويقدم الفصل 1 مفهوم الحوار االجتماعي وُيبِرز كيف كان أحد المبادئ 

في  ذلك  وينعكس  تأسيسها.  منذ  الدولية  العمل  لمنظمة  التأسيسية 

المهنيتين،  الدولية، بما في ذلك السالمة والصحة  العمل  معايير منظمة 

 
ً
أساسيا  

ً
شرطا ومنظماتهم  العمل  وأصحاب  العمال  تعاون  ُيعتَبر  حيث 

لتعزيز السالمة والصحة في العمل.

َمة السالمة والصحة 
َ
ويصف الفصل 2 دور الشركاء االجتماعيين في َحوك

المهنيتين على المستوى الوطني، بوصفهم جهات فاعلة رئيسية في بناء 

ثقافة سالمة وصحة وقائية. وهذا يعني التشاور ثالثي األطراف والتعاون 

مثل  ويمكن ضمان  وتنفيذها.  التنظيمية  واألطر  السياسات  في تصميم 

 
ً
أيضا الفصل  هذا  ويوضح  فعالة.  ثالثية  هيئة  خالل  من  العمليات  هذه 

األنواع المختلفة من األنشطة التي يمكن للشركاء االجتماعيين تطويرها 

المهنيتين  والصحة  السالمة  لمتطلبات  االمتثال  لتعزيز  مشترك  بشكل 

وتحسين ظروف السالمة والصحة المهنيتين، ال سيما أثناء األزمات، مثل 

جائحة كوفيد-19.

مستوى  على  والعمال  العمل  أصحاب  بين  التعاون  على   3 الفصل  يركز 

آمنة وصحية. ويصف مسؤوليات أصحاب  بيئة عمل  العمل لضمان  مكان 

السالمة والصحة  العمال لشؤون  العمال وممثلي  العمل، وحقوق وواجبات 

والصحة  للسالمة  المشتركة  للجان  الرئيسي  الدور  عن  فضاًل  المهنيتين، 

السالمة  قضايا  بشأن  العمل  مكان  في  التعاون  تعزيز  في  المهنيتين 

ومشاركة  االجتماعي  الحوار  أهمية  في  يبحث  كما  المهنيتين.  والصحة 

المهنيتين  والصحة  للسالمة  سليم  إدارة  نظام  تنفيذ  لضمان  العمال 

وثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين.

، يدعو الفصل 4 إلى تقوية الحوار االجتماعي لتعزيز السالمة والصحة 
ً
أخيرا

المهنيتين أثناء جائحة كوفيد-19 الحالية واألزمات المستقبلية.

 ما هو 
هذا التقرير؟





  لماذا ُيعدُّ التعبير 
عن المخاوف بشأن 

السالمة والصحة في 
؟
ً
العمل مهما

1.1 ما هو الحوار االجتماعي؟

يشير الحوار االجتماعي إلى جميع أنواع التفاوض والتشاور، أو ببساطة تشارك المعلومات بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل 
َمة العمل، 

َ
والعمال حول القضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بالسياسات االقتصادية واالجتماعية7. إنه أداة رئيسية في َحوك

لتعزيز النمو االقتصادي الُمسَتدام والعدالة االجتماعية.

أو   ما يشمل االثنين. ويمكن أن ُيجرى على مستويات مختلفة )دولية، 
ً
أو مؤسسي، وغالبا الحوار االجتماعي غير رسمي  قد يكون 

وطنية، أو إقليمية، أو محلية، أو مكان العمل(. وقد يشمل الشركاء االجتماعيين في قطاعات اقتصادية مختلفة، ضمن قطاع واحد أو 
في شركة واحدة أو مجموعة شركات.

قد يتخذ الحوار االجتماعي أشكااًل مختلفة )انظِر اإلطار 1.1(.

.ILO: Social Dialogue > Finding a common voice )2002(  7

https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V2&docid=alma994818913402676&context=L
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اإلطار 2. األشكال المختلفة للحوار االجتماعي

يمكن أن يوجد الحوار االجتماعي كعملية ثالثية األطراف8، مع الحكومة )وزارة العمل و/أو الوزارات األخرى المعنية( كطرف رسمي 
في الحوار.

دة للمجتمع   ما يشمل الحوار جهات فاعلة أخرى9 تمثل اهتمامات ومصالح ُمحدَّ
ً
وعند التعامل مع قضايا تتجاوز عالم العمل، غالبا

العمليات، سواء   في مثل هذه 
ً
أيضا الخبراء  الثالثي األطراف10. وقد يشارك  النهج  إلى  إضافٍة   َ

المدني. وقد يأخذ هذا شكل
كأعضاء أو ألغراض استشارية.

 من عالقات ثنائية األطراف11، ال توجد إال بين العمل واإلدارة )أو منظمات أصحاب العمل 
ً
ويمكن أن يتكون الحوار االجتماعي أيضا

 الجماعية والتعاوَن في مكان العمل.
َ
والعمال( - مع أو بدون مشاركة الحكومة. ويشمل الحواُر االجتماعي الثنائي المفاوضة

 الجماعية جوهَر الحوار االجتماعي وتتكون مما يلي: جميع المفاوضات التي َتجري بين صاحب العمل، أو مجموعة 
ُ
عدُّ المفاوضة

ُ
وت

من أصحاب العمل، أو منظمة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، من ناحية، وبين واحدة أو أكثر من منظمات العمال، من ناحية أخرى، 
من أجل: )أ( تحديد ظروف العمل وشروط التشغيل؛ و/أو )ب( تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال؛ و/أو )ج( تنظيم العالقات 
بين أصحاب العمل أو منظماتهم وبين منظمة العمال أو منظمات العمال12. وقد تتم المفاوضة الجماعية على مستويات مختلفة، بما 

في ذلك المستويات الوطنية والقطاعية والمحلية ومستويات مكان العمل.

قد يتخذ التعاون في مكان العمل عدة أشكال - تتراوح من تشارك المعلومات13إلى التشاور14أو صنع القرار المشترك15. ومن خالل 
بناء الثقة بين العمال واإلدارة، يعزز التعاوُن في مكان العمل تحسيَن ظروف العمل وبيئة العمل. إنه يساهم في قوة عاملة أكثر 

 وإنتاجية ومنشآت أكثر تنافسية وربحية، مما يحسن أداء المنشأة من جميع وجهات النظر.
ً
تحفيزا

ف الهيكل الثالثي في قاموس مفردات منظمة العمل الدولية على أنه: تفاعل الحكومة وأصحاب العمل والعمال )من خالل ممثليهم( كشركاء متساوين  8   ُيعرَّ

القرارات  واتخاذ  والتفاوض  بالتشاور  الخاصة  والعمليات  واآلليات  المؤسسات  إلى  ويشير  المشترك.  االهتمام  ذات  للقضايا  للبحث عن حلول  ومستقلين 

ق عليها بين األطراف المعنية.
َ
المشتركة، اعتمادًا على الترتيبات الُمتف

والفئات  واألقليات  والشباب  االجتماعيين  النوعين  بين  والمساواة  والمرأة  األسرة  تمثل قضايا  التي  الجمعيات  الفاعلة:  الجهات  على هذه  األمثلة  9  تشمل 

المحرومة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات المزارعين والشركات الصغيرة وقطاع الحرف اليدوية ومنظمات حماية المستهلكين والمنظمات البيئية.

بإمكانية  الدولية في عام 2002 في دورته 285،  العمل  الذي اعتمده مجلس إدارة منظمة  الثالثي والحوار االجتماعي،  بالهيكل  المتعلق  القرار  10  يعترف 

التعاون مع المجتمع المدني: التأكيد على أن الشركاء االجتماعيين منفتحون على الحوار وأنهم يعملون في الميدان مع المنظمات غير الحكومية التي 

تشارك نفس القيم واألهداف ومتابعتها بطريقة بناءة؛ االعتراف بإمكانية تعاون مكتب العمل الدولي مع المجتمع المدني بعد المشاورات المناسبة مع 

أطراف اإلنتاج الثالثة )...(.

11  يكون الحوار االجتماعي الثنائي عندما طرفان - واحد أو أكثر من أصحاب العمل و/أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل، وواحدة أو أكثر من منظمات 

العمال - يتشاركان المعلومات، أو يتشاوران مع بعضهما البعض أو يتفاوضان معًا، دون تدخل الحكومة.

12  انظْر منظمة العمل الدولية: اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1984 )رقم 154(، المادة 2.

 من االتصال أحادي االتجاه واالتصال ثنائي االتجاه. أما االتصال أحادي االتجاه، فهو الشكل األساسي للتعاون في مكان 
ً

13  يتضمن تشارك المعلومات كال

 بين العمال والمدراء سلبيًا وليس فعااًل. وفي االتصال ثنائي االتجاه، يتم توفير المعلومات من ِقَبل المدراء ولكن 
ُ

العمل؛ وال يوجد حواٌر عندما يكون التفاعل

يتم إعطاء العمال الفرصة للمناقشة وطرح األسئلة وطلب التوضيحات. انظْر:
.ILO: Guide on Social Dialogue and Workplace Cooperation: An Overview )2008( 

 اإلدارة( بالحق في اتخاذ قرار بناًء على المناقشة 
ً
14  التشاور هو عملية يتم من خاللها تشارك المعلومات ومناقشتها؛ ومع ذلك، يحتفظ أحد األطراف )عادة

مة. انظْر:  والَمشوَرة الُمقدَّ
.ILO: Guide on Social Dialogue and Workplace Cooperation: An Overview )2008(

 والتفاعل بين المدراء والعمال، مما يؤدي إلى قرار ُملِزم. انظْر:  
َ
15  يشمل صنُع القرار المشترك المناقشة

.ILO: Guide on Social Dialogue and Workplace Cooperation: An Overview )2008(

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c154_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c154_ar.pdf
https://apirnet.ilo.org/resources/social-dialogue-and-workplace-cooperation-an-overview/at_download/file1
https://apirnet.ilo.org/resources/social-dialogue-and-workplace-cooperation-an-overview/at_download/file1
https://apirnet.ilo.org/resources/social-dialogue-and-workplace-cooperation-an-overview/at_download/file1
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◄ 1. لماذا ُيعدُّ التعبير عن المخاوف بشأن السالمة والصحة في العمل مهما

ال يمكن للحوار االجتماعي أن يعمل بشكل فعال إال إذا تم احترام المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما في ذلك الحرية النقابية 
 منظمات العمال وأصحاب 

ً
واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية. وتشمل الشروط الُمسَبقة للحوار االجتماعي الناجح أيضا

الثقة  مع  جنب  إلى   
ً
جنبا المعلومات،  إلى  والوصول  المطلوبة  التقنية  القدرات  ذات  والتمثيلية  والقوية  والمستقلة  الحرة  العمل 

وااللتزام واالحترام من ِقَبل الحكومات الستقاللية الشركاء االجتماعيين ونتائج الحوار االجتماعي16.

وفي سياق األزمات، مثل جائحة كوفيد-19، من الضروري اللجوء إلى هذه العمليات التشاركية. وُيعدُّ الحواُر بين الجهات الفاعلة 
 األكثر فعالية للتوفيق بين المصالح المتنافسة وبناء الثقة - وااللتزام - 

َ
ذات االهتمامات ووجهات النظر واآلراء المختلفة الطريقة

دة التي سيكون لها نتائج في الممارسة العملية لصالح المجتمع على نطاق واسع، في  بالسياسات واالستراتيجيات والتدابير الُمحدَّ
أوقات األزمات وما بعدها.

.ILO: Social Dialogue 16

©Cassidy K/ILO 2003-11

https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_731146/lang--en/index.htm


◄ تعزيز الحوار االجتماعي من أجل ثقافة السالمة والصحة 10

اإلطار 3. الحوار االجتماعي: في قلب منظمة العمل الدولية 

لقد كان الحوار االجتماعي أحد المبادئ التأسيسية لمنظمة العمل الدولية منذ إنشائها في عام 1919.

يشارك أصحاب العمل والعمال والحكومات في جميع المناقشات واتخاذ القرارات بشأن قضايا العمل الدولية، بهدف إرساء “سالم 
 الثالثي ميزة من ميزات منظمة العمل الدولية، 

ُ
شامل ودائم” وتعزيز العدالة االجتماعية والعمل الالئق للجميع. وُيعدُّ هذا الهيكل

مما يجعلها فريدة داخل منظومة األمم المتحدة.

ر إليه 
َ
، حيث ُينظ

ً
 ال يتجزأ من دستور منظمة العمل الدولية وفي جميع معايير العمل الدولية تقريبا

ً
ا ويعتبر الحوار االجتماعي جزء

ة في مكان العمل. ميَّ
ْ
على أنه وسيلة رئيسية لتحقيق قرارات ُمسَتدامة وعالقات ِسل

دة تعزز الهيكل الثالثي، وهي اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير   ُمحدَّ
ً
 العمل الدولية اتفاقية

ُ
وفي عام 1976، اعتمدت منظمة

 فعااًل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال في كل مرحلة من 
ً
العمل الدولية(، 1976 )رقم 144(. وتقتضي تشاورا

مراحل األنشطة المتعلقة بالمعايير لمنظمة العمل الدولية بشأن مسائل تتراوح من وضع أجندة مؤتمر العمل الدولي، والتصديق 
ق عليها. على معايير العمل الدولية، واإلشراف على تطبيق المعايير، إلى نقض االتفاقيات الُمصدَّ

المبادئ والحقوق األساسية في العمل في عام 1998، فإنه يترتب على جميع الدول  الدولية بشأن  وباعتماد إعالن منظمة العمل 
األعضاء في منظمة العمل الدولية االلتزام، الناشئ عن عضويتها في المنظمة، باحترام وتعزيز وإدراك المبادئ والحقوق األساسية 
في العمل الواردة في االتفاقيات األساسية الثماني - والتي تشمل الحق في الحرية النقابية واالعتراف الفعال بالحق في المفاوضة 
إنشاء  في  العمل  وأصحاب  العمال  بحق   )87 )رقم  التنظيم، 1948  وحماية حق  النقابية  الحرية  اتفاقية  وتقر  الجماعية. 
منظمات من اختيارهم واالنضمام إليها بحرية، وتنص على أن السلطات العامة ينبغي أن تمتنع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا 
 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 )رقم 98(، التي 

ُ
 اتفاقية

َ
الحق أو يعيق ممارسته المشروعة. تكمل هذه االتفاقية

تنص على وضع تدابير لضمان احترام الحق في التنظيم وتشجيع تطوير المفاوضة الجماعية.

الجماعية  المفاوضة  أطراف  والتي تحدد  )رقم 154(،  الجماعية، 1981  المفاوضة  اتفاقية  الصلة  األخرى ذات  المعايير  ومن 
والغرض من المفاوضات.

 من اإلرشادات بشأن تعزيز الحوار االجتماعي على مستويات مختلفة. وهي تشمل توصية االتفاقات 
ً
يوفر عدد من التوصيات مزيدا

)على  المشاورات  وتوصية  94(؛  )رقم   1952 المنشأة،  مستوى  على  التعاون  وتوصية  91(؛  )رقم   1951 الجماعية، 
المستويين الصناعي والوطني(، 1960 )رقم 113(؛ وتوصية االتصاالت داخل المنشأة، 1967 )رقم 129(؛ وتوصية 
بحث الشكاوى، 1967 )رقم 130(؛ وتوصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(، 1976 )رقم 152(؛ 

وتوصية المفاوضة الجماعية، 1981 )رقم 163(.

 على أهمية الحوار االجتماعي في بناء التماسك االجتماعي واالقتصاد الُمنِتج في اإلعالنات البارزة لمنظمة 
ً
لقد تم التأكيد مجددا

العمل الدولية، مثل إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة )2008(17، إعالن مئوية 
منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل )2019(18. 

 في االستجابة لألزمات، كما يتضح من جائحة كوفيد-19. ففي هذا الصدد، يحدد أحد أحدث 
ً
 أيضا

ً
وُيعدُّ الحوار االجتماعي أساسيا

 
ً
معايير منظمة العمل الدولية، وهو توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، 2017 )رقم 205(، نهجا

 لالستجابة لألزمات، والذي ينبغي أن يعزز ظروف عمل آمنة والئقة من خالل الحوار االجتماعي. 
ً
استراتيجيا

ر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيو 2008، عن االقتناع  17  ُيعبِّ

بأنه: في عالم يشهد تزايد الترابط والتعقيد وتدويل اإلنتاج .... أصبح الحوار االجتماعي وممارسة الهيكل الثالثي بين الحكومات والمنظمات الممثلة للعمال 

والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل داخل الحدود وعبرها، أكثر مالءمة اآلن للتوصل إلى الحلول وبناء التماسك االجتماعي وإرساء سيادة القانون، وذلك عن 

طرق وسائل من بينها معايير العمل الدولية.

م إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي 108 )الذكرى المئوية( في عام 2019، بأن: الحوار 
ِّ
18  ُيسل

االجتماعي يسهم في تماسك المجتمعات ككل وأنه أساسي القتصاد ُمنِتج ومجٍد.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_547566.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c098_ar.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312299,en
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312299,en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r091_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r113_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r094_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r094_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r091_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r091_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r130_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r129_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r129_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r113_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r113_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r152_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r152_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r130_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r130_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r163_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r163_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
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◄ 1. لماذا ُيعدُّ التعبير عن المخاوف بشأن السالمة والصحة في العمل مهما

◄�2.1 المشاركة والتشاور في قلب معايير منظمة العمل الدولية بشأن 
السالمة والصحة المهنيتين

ُيعتَبر الحواُر االجتماعي، بما في ذلك حق الشركاء االجتماعيين في تقديم مقترحات، والتشاور معهم، والمشاركة في صنع القرار 
م وطنية قوية للسالمة والصحة المهنيتين وتدابير وقائية 

ُ
 لُنظ

ً
 أساسيا

ً
بشأن التطورات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، شرطا

والصحة  بالسالمة  المتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  معايير  جوهر  في  عليه  التأكيد  تم  الذي  النحو  على  العمل،  مكان  في  فعالة 
المهنيتين.

تقتضي اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 155( استشارة المنظمات األكثر تمثياًل ألصحاب العمل والعمال 
بشأن صياغة وتنفيذ وإجراء مراجعة دورية لسياسة وطنية متسقة بشأن السالمة والصحة المهنيتين )المادة 1.4(. وينبغي أن تعزز 
هذه السياسة االتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة وعلى جميع المستويات األخرى المالئمة حتى المستوى الوطني 
 إلى المهام والمسؤوليات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين لكل من السلطات 

ً
)المادة 5)د((. وينبغي أن تشير السياسة أيضا

العامة وأصحاب العمل والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات واألوضاع والممارسات الوطنية )المادة 6(.

أن  المنشأة ينبغي  و/أو ممثليهم في  والعمال  اإلدارة  بين  التعاون  أن  رقم 155 على  االتفاقية  العمل، تنص  وعلى مستوى مكان 
يشكل أحد العناصر األساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين )المادة 20(. وهي 
تدعو إلى وضع الترتيبات الالزمة لتمكين العمال وممثليهم من التعاون مع أصحاب العمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين 
)المادة 19)أ، ب((، لتوفير المعلومات والتدريب المالئم )المادة 19)ج، د((، والسماح للعمال أو ممثليهم في المنشأة، وعند االقتضاء، 
لة لهم باالستعالم عن جميع جوانب السالمة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم وأن يستشيرهم صاحب العمل 

ِّ
للمنظمات الُممث

في هذا الشأن )المادة 19)هـ((.

دة لوضع   ُمحدَّ
ً
 السالمة والصحة المهنيتين، P155( 1981(، الذي يتضمن أحكاما

َ
 لعام 2002 التفاقية

ُ
يكمل البروتوكول

وإجراء تنقيح دوري الشتراطات وإجراءات تسجيل الحوادث المهنية واألمراض المهنية واإلخطار بها، وعند االقتضاء، األحداث الخطرة 
والحوادث التي تقع أثناء التوجه إلى العمل والعودة منه والحاالت المشتبه بأنها أمراض مهنية. وينبغي تحديد هذه االشتراطات 

واإلجراءات بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثياًل ألصحاب العمل والعمال )المادة 2(.

والعمال  العمل  تمثياًل ألصحاب  المنظمات  أكثر  مع  التشاور  )رقم 161(  المهنية، 1985  الصحة  اتفاقية خدمات  تقتضي 
 )المادة 2(. كما تدعو االتفاقية 

ً
لصياغة سياسة وطنية متسقة بشأن خدمات الصحة المهنية وتنفيذ هذه السياسة ومراجعتها دوريا

صاحب العمل والعمال وممثليهم إلى التعاون واالشتراك، على قدم المساواة، في تنفيذ التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير 
المتعلقة بخدمات الصحة المهنية )المادة 8(.

تهدف اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 187( إلى تعزيز ثقافة وقائية للسالمة والصحة 
الوطنية، من خالل إنشاء إطار وطني للتحسين المستمر للسالمة والصحة المهنيتين، وتؤكد على دور الحوار االجتماعي في بناء ثقافة 

وقائية للسالمة والصحة المهنيتين:

 
ً
 ... يشير تعبير ثقافة وطنية وقائية للسالمة والصحة المهنيتين إلى ثقافة يكون فيها الحق في بيئة عمل آمنة وصحية ُمحتَرما

على جميع المستويات، وتشارك بموجبها الحكومة وأصحاب العمل والعمال مشاركة َنِشطة في ضمان بيئة عمل آمنة وصحية من 
دة، ويمنح فيها مبدأ الوقاية األولوية القصوى )المادة 1)د((. خالل نظام من الحقوق والمسؤوليات والواجبات الُمحدَّ

تقتضي االتفاقية رقم 187 إجراء مشاورات ثالثية بشأن صياغة سياسة وطنية متسقة بشأن السالمة والصحة المهنيتين، وتنفيذها 
 
ً
 ومراجعته دوريا

ً
 )المادتان 2)1( و3(؛ ووضع نظام وطني للسالمة والصحة المهنيتين وحفظه وتطويره تدريجيا

ً
ومراجعتها دوريا

)المادة 4(؛ وصياغة برنامج وطني للسالمة والصحة المهنيتين، وتنفيذه ورصده وتقييمه ومراجعته بصورة دورية )المادة 5(.

كما تنص االتفاقية رقم 187 على أن النظام الوطني للسالمة والصحة المهنيتين ينبغي أن يشمل - من جملة أمور - ترتيبات لتعزيز 
 من تدابير الوقاية المتصلة بمكان العمل 

ً
 أساسيا

ً
التعاون بين اإلدارة والعمال وممثليهم على مستوى المنشأة، بوصف ذلك عنصرا

)المادة 2.4()د((.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312338:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c187_ar.pdf


©Marcel Crozet/ILO

وقائية  ثقافة وطنية  لتعزيز  رقم 187  االتفاقية  اعتماد هدف  تم 
الثامن  العالمي  المؤتمر  في  سيئول19  إعالن  في  والصحة  للسالمة 
عشر للسالمة والصحة في العمل في عام 2008، وإعالن اسطنبول20 

لعام 2011.

تعزيز  بأن:  سيول  إعالن  على  المستوى  رفيعو  الموقعون  أقر 
مسؤولية  هي  العمل  في  والصحة  السالمة  من  عالية  مستويات 
تحقيق  في  المساهمة  المجتمع  أبناء  كافة  وعلى  بأكمله،  المجتمع 
هذا الهدف عن طريق إعطاء األولوية للسالمة والصحة المهنيتين 
في األجندات الوطنية ومن خالل زرع ثقافة وطنية وقائية للسالمة 

والصحة والحفاظ عليها.

قمة  مؤتمر  بمناسبة   
ً
وزيرا  33 ِقَبل  من  اسطنبول  إعالن  اعتمد  لقد 

 2011 أيلول/سبتمبر   11 في  وقائية  ثقافة  أجل  من  العمل  وزراء 
العمل  أصحاب  مشاركة  بأهمية  االعتراف  في  آخر   

ً
هاما  

ً
ما

َ
َمعل

والعمال بفاعلية في الوقاية واالمتثال.

19 انظْر إعالن سيئول بشأن السالمة والصحة في العمل. 

Istanbul Declaration on Safety and Health at Work 20 انظْر

إعادة التأكيد على 

االلتزام بإنشاء ثقافة 

وطنية وقائية للسالمة 

والصحة: إعالن سيئول 

)2008( وإعالن 

اسطنبول )2011(

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/meetingdocument/wcms_152522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_163671.pdf
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  على الصعيد 
الوطني: دور الشركاء 
االجتماعيين في بناء 
ثقافة سالمة وصحة 

وقائية

1.2 تنفيذ سياسات وأطر تنظيمية فعالة بشأن السالمة 
والصحة المهنيتين من خالل الحوار االجتماعي

السالمة  َمة 
َ
َحوك والعمال في  العمل  أصحاب  المهنيتين مشاركة منظمات  والصحة  للسالمة  وقائية سليمة  ثقافة  إنشاء  يتطلب 

 من اعتماد السياسات واألطر التنظيمية وتنفيذها ومراجعتها إلى مواجهة التحديات الجديدة أو المستمرة 
ً
ا والصحة في العمل، بدء

المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين.

وقد يكون للشركاء الثالثة مصالح ووجهات نظر مختلفة، مما قد يجعل عالقتهم في كثير من األحيان عرضة للنزاع. ومع ذلك، قد 
تساهم المشاورات والمناقشات الثالثية في تحسين التواصل وتؤدي إلى فهم أفضل ألي مخاوف وقيود قد تكون لديهم. وقد 
لمعالجة  المواجهة  بداًل من ثقافة  ولتطوير ثقافة تعاونية  ق عليها 

َ
وُمتف إجراءات مشتركة  الطريق التخاذ  العمليات  تمهد هذه 

المشاكل المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين.

ب تنسيق قوي بين جميع أصحاب المصلحة لتحديد المرامي واألولويات واألهداف والغايات المشتركة لتعزيز النظام الوطني 
َ
ُيطل

للسالمة والصحة المهنيتين، وتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد المتاحة.

الترويجي للسالمة  المهنيتين، 1981 )رقم 155( واتفاقية اإلطار  اتفاقية السالمة والصحة  ، تدعو 
ً
وكما ذكرنا سابقا

والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 187( إلى اعتماد سياسة وطنية متسقة للسالمة والصحة المهنيتين تهدف إلى منع 
، من أسباب المخاطر الكامنة في بيئة 

ً
الحوادث واألمراض المهنية، من خالل التقليل إلى أدنى حد، بقدر ما يكون ذلك معقواًل عمليا

العمل.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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وينبغي بناء مثل هذه السياسة من خالل المشاورات والمناقشات الثالثية، ألن هذا يضفي الشرعية. عالوة على ذلك، من المرجح أن 
يتم دعمها وتنفيذها إذا شارك أصحاب العمل والعمال، من خالل منظماتهم، في تصميمها. وينبغي أن تتضمن على األقل التزام 
الحكومة بالوقاية من الحوادث واألمراض المهنية؛ والمبادئ الرئيسية التي توجه العمل الوطني بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ 
ومجاالت العمل بشأن السالمة والصحة المهنيتين؛ ومهام ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين )على سبيل المثال، السلطات 

 بطابع التكامل بين هذه المسؤوليات.
ً
العامة ذات الصلة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم(، مع االعتراف أيضا

اإلطار 4. اعتمدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية الرأي االستطالعي التالي: 
21

 )SOC/703( الحوار االجتماعي كأداة لتعزيز الصحة والسالمة في العمل

اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية  الثاني/يناير 2022، اعتمدت  التي ُعِقدت في 19 و20 كانون  العامة 566،  في جلستها 
)EESC(  الرأي التالي: الحوار االجتماعي كأداة لتعزيز الصحة والسالمة في العمل.

ففي هذا الرأي االستطالعي الذي طلبته الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي، ترى اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية أن الحوار 
االجتماعي مفيد في تحقيق األهداف الرئيسية الثالثة: توقع وإدارة التغيير في عالم العمل الناجم عن التحوالت الخضراء والرقمية 
والديموغرافية؛ وتحسين الوقاية من حوادث مكان العمل واألمراض المرتبطة بالعمل؛ واالستعداد ألية أزمات صحية ُمحتَملة في 

المستقبل.

على  تأثيرها  والتخفيف من  المستقبلية  األزمات  مع  للتعامل  لخلق قدرة جماعية جديدة  الجائحة تمثل فرصة  أن  اللجنة  وتدرك 
السالمة والصحة المهنيتين. وينبغي أن تتيح خطة التعافي تعزيز دور الشركاء االجتماعيين في الدول األعضاء حيث يكون التأثير 

عليها أقل ما يمكن.

وتدعو اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية إلى تطوير ثقافة الوقاية؛ وينبغي أن يشمل ذلك تدريب األطراف المشاركة في 
الحوار االجتماعي، ورفع مستوى الوعي بشأن األخطار الناشئة، وتعزيز الموارد المتاحة ونشرها.

 أن االتفاقات بين الشركاء االجتماعيين ينبغي تنفيذها في الدول األعضاء، 
ً
عتِبر اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية أيضا

َ
وت

المفوضية مناقشة تنفيذ االتفاقات المستقلة وعملية الطلب المشترك لقرار المجلس مع احترام استقاللية الشركاء  وتطلب من 
.)TFEU( مة لعمل االتحاد األوروبي

ِّ
االجتماعيين وباتباع اإلجراء المنصوص عليه في المادة 155 من المعاهدة الُمنظ

ب إطار تنظيمي شامل وفعال لتنفيذ سياسات وبرامج السالمة والصحة المهنيتين بشكل مالئم22. وينبغي أن يشمل ذلك  َ
ُيطل

جميع العمال وأن يعالج جميع األخطار المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين التي قد يتعرض لها العمال، بغض النظر عن نوع 
العمل الذي يقومون به، أو الصناعة التي يعملون فيها، أو أي ظروف أخرى.

وعند وضع تشريعات السالمة والصحة المهنيتين، فإن تكامل الحوار االجتماعي على مختلف المستويات يدعم استدامة وإنفاذ 
دة.

َّ
هذه القوانين، حتى عندما تكون ُمعق

.European Economic and Social Committee Social dialogue as a tool to promote health and safety at work )2022( 21  انظْر

د الحقوق األساسية للسالمة  22  يمكن بناء إطار تنظيمي فعال للسالمة والصحة المهنيتين على أساس قانون شامل وحيد للسالمة والصحة المهنيتين )ُيحدِّ

دة(؛ مدونات الممارسات والمعايير  والصحة المهنيتين(؛ القوانين واللوائح )استكمال قانون السالمة والصحة المهنيتين وتغطية قطاعات أو مخاطر ُمحدَّ

التقنية )استكمال القانون من خالل توفير إرشادات أكثر تحديدًا ألصحاب العمل والعمال بشأن كيفية االمتثال للقانون(.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/social-dialogue-tool-promote-health-and-safety-work
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 أكثر أهمية في أوقات األزمات، عندما تكون ردود الفعل السريعة 
ً
، فإنه يتخذ دورا

ً
وفي حين أن الحوار االجتماعي يكون ذا قيمة دائما

ضرورية لتحديد الحلول الصعبة في كثير من األحيان.

لقد ارتبطت جائحة كوفيد-19 بزيادة الحوار االجتماعي الثالثي لتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة.

ووجد مسح عالمي للنقابات العمالية أن 83 بالمئة منها أفادت بتبني الحوار االجتماعي استجابة للجائحة، مع ما يقرب من 89 بالمئة 
منها أفادت بأنها شاركت في مشاورات ثالثية23.

 شملها المسح، وكانت تدابيُر 
ً
 ألزمة كوفيد-19 في 59٪ من 133 بلدا

ً
 لدراسة عالمية أخرى، تم إجراء حوار ثالثي استجابة

ً
ووفقا

السالمة والصحة المهنيتين أحَد المجاالت ذات األولوية للتفاوض24.

 أنه، خاصة خالل الموجة األولى من جائحة 
ً
لقد وجد تحليل مقارن للسياسات التي تم وضعها من خالل الحوار االجتماعي في 19 بلدا

لمعالجة  والسالمة  الصحة  لتدابير  السريع  اإليجاد  بشأن  االجتماعيين  الشركاء  بين  التعاون  من  كبير  قدر  هناك  كان  كوفيد-19، 
)Brandl، 2021.) األخطار الجديدة

، بهدف التخفيف من 
ً
وقد تم التوصل إلى اتفاقات ثنائية بين ممثلي أصحاب العمل والعمال، أو اتفاقات ثالثية تضم الحكومة أيضا

خطر التلوث في مكان العمل. وأشار المستجيبون في مسح عالمي للنقابات العمالية إلى أن كوفيد-19 زاد من تأثير السالمة والصحة 
المهنيتين على أجندات المفاوضة الجماعية الخاصة بها، حيث تضم السالمة والصحة المهنيتين نسبة كبيرة من االتفاقات25.

 من االتفاقات الثالثية والثنائية على مجاالت عمل مختلفة، تتراوح من متطلبات تقييم الخطر أو ترتيبات العمل عن ُبْعد 
ٌ

وركزت كل
إلى أحكام بشأن االختبار الجهازي )التحليل الطبي(. وشاركت العديد من البلدان في حوار اجتماعي حول إثبات أن التلقيح )التطعيم( 

شرط أساسي للتشغيل أو الدخول إلى مكان العمل26.

 لضمان أن تكون التدابير الموضوعة مقبولة ومدعومة من ِقَبل 
ً
 ضروريا

ً
لقد كان التعاون بين الجهات الفاعلة في عالم العمل أمرا

أصحاب العمل والعمال - وبالتالي كان من المرجح أن يتم تنفيذها بشكل فعال في الممارسة العملية.

◄  في النمسا، تفاوض الشركاء االجتماعيون على اتفاق بشأن االختبار الجهازي )التحليل الطبي( في مكان العمل لقطاعات معينة 
.)WKO، 2021( النتقال الفيروس، مثل قطاع البيع بالتجزئة 

ً
 متزايدا

ً
واجهت خطرا

التركيز  بين مجاالت  المهنيتين. ومن  والصحة  بالسالمة  الوقاية فيما يتعلق   يركز على تعزيز 
ً
ثنائيا  

ً
اتفاقا ◄  اعتمدت فرنسا 

األخرى، تضمن االتفاق قضايا، مثل األخطار النفسية االجتماعية والمخاطر الجديدة المرتبطة بالتقنيات الُمستِجدة27. كما أنشأ 
 بين المهنيين بشأن العمل عن ُبْعد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حيث يوفر 

ً
 وطنيا

ً
الشركاء االجتماعيون في فرنسا اتفاقا

 لضمان العمل عن ُبْعد اآلمن والصحي ويكمل اللوائح الحالية28 .
ً
إطارا

 
َ
 الطبيعة

ُ
 بشأن العمل عن ُبْعد. وتحدد هذه الالئحة

ً
◄  في بنما، أسفر الحوار الثالثي عن اتفاق بشأن تنفيذ قانون تم اعتماده مؤخرا

 متطلبات إنشاء لجان ثنائية 
ً
الطوعية للعمل عن ُبْعد، والحق في قطع االتصال وحقوق العمال األخرى29. وتضمن االتفاق أيضا

للسالمة والصحة المهنيتين من أجل إجراء تقييمات الخطر في مكان العمل في سياق كوفيد-19.

.ILO: COVID-19 and recovery: The role of trade unions in building forward better )2021( 23  انظْر

24 انظْر منظمة العمل الدولية: تحليل االتجاه العالمي حول دور النقابات العمالية في أوقات كوفيد- 19: ملخص للنتائج الرئيسية )2021(.

.ILO: COVID-19, collective bargaining and social dialogue: A report on behalf of ILO ACTRAV )2021( 25 انظْر

.ILO: COVID-19, collective bargaining and social dialogue )2021( 26 انظْر

27  انظْر:
Accord national interprofessionel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matiere de santé au travail et 
conditions de travail )2021(.

28  انظْر المنظمة الدولية ألصحاب العمل: 
International Organisation of Employers )IOE(: French social partners sign a new interprofessional agreement on telework )2021(.

29  انظر المنظمة الدولية ألصحاب العمل: 

IOE: Panama: outcomes of the tripartite Dialogue for Labour Economy and Development, including the regulation on telework 

)2021(.

https://www.ilo.org/actrav/international-journal-labour-research/2021/WCMS_806895/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_767991/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_767991/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_828623.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/ani-du-9-decembre-2020-sur-la-sante-au-travail-5fdb7c91777df945212010.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/ani-du-9-decembre-2020-sur-la-sante-au-travail-5fdb7c91777df945212010.pdf
https://ioewec.newsletter.ioe-emp.org/industrial-relations-and-labour-law-december-2020/news/article/french-social-partners-sign-a-new-interprofessional-agreement-on-telework
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◄  في سنغافورة، تم إدخال تغييرات على قواعد التلقيح بعد المشاورات والمناقشات مع الشركاء الثالثة. ونتيجة لهذه المحادثات، 
قررت السلطات أن العمال سيحتاجون إلى التلقيح أو التعافي من كوفيد-19 للتواجد في موقع العمل30.

◄  في جنوب أفريقيا، ُعقَدت مناقشات ثالثية لتعديل اإلجراءات التي تستهدف انتشار كوفيد-19 في أماكن العمل. وقد أسفرت 
المناقشات مع الشركاء االجتماعيين عن متطلبات ألصحاب العمل إلجراء تقييم للخطر في مكان العمل قبل عودة العمال إلى 

.31)Department of Health، South Africa، 2020( العمل ووضع خطة لعودتهم إلى العمل

وفي بعض األحيان، تمت متابعة الحوار الثالثي على المستوى الوطني بمزيد من المشاورات واالتفاقات الثنائية أو الثالثية على 
د. وقد تأخذ التعديالت اإلقليمية في االعتبار المعدل المحلي  المستوى اإلقليمي أو القطاعي، بحيث يمكن تكييفها مع السياق الُمحدَّ
دة. كما توجد اختالفات ملحوظة بين القطاعات، سواء من حيث  لإلصابة بعدوى كوفيد-19، األمر الذي قد يتطلب تدابير احتواء ُمحدَّ

األخطار أو التدابير التي يتعين اعتمادها.

السياحة  لقطاعي  تدابير  لوضع  الحكومة  مع  وثيق  بشكل  العمل  أصحاب  ومنظمات  العمالية  النقابات  عملت  فنلندا،  ◄  في 
والمطاعم32.

لة بشأن العمل عن ُبْعد، حددت الحق في الخصوصية  ◄  في إيطاليا، وضع الشركاء االجتماعيون في القطاع المصرفي قواعد ُمفصَّ
والحق في قطع االتصال33.

◄  في المكسيك، ركز الحوار بين ممثلي العمال في قطاع التعليم ووزارة التعليم على قضايا، مثل تنظيم العمل عن ُبْعد وتوفير 
للسالمة  الثالثي  المجلس  نشر  ذلك،  على  وعالوة   34

بكوفيد-19.  المتعلقة  التكنولوجية  المسائل  بشأن  للمعلمين  التدريب 
والصحة المهنيتين والمعهد المكسيكي للحماية االجتماعية ما يصل إلى 17 قائمة تحقق من أجل العودة اآلمنة إلى العمل 

في قطاعات مختلفة.

◄  اتفق الشركاء الثالثة في سنغافورة على تدابير اإلدارة اآلمنة، والتي كانت إلزامية ألصحاب العمل حتى يتمكنوا من العمل 
 من 

ً
 كبيرا

ً
خالل كوفيد-19؛ كما تضمنت متطلبات إضافية على المستوى القطاعي. لقد غطت المتطلبات الخاصة بالقطاع عددا

 في 
ً
البري35. وعلى وجه الخصوص، كان الحوار االجتماعي محوريا القطاعات تراوحت من الطيران إلى الفنون والثقافة والنقل 

الجهود المبذولة الحتواء انتشار كوفيد-19 بين البحارة. وقد تم تقديم تدابير لحماية العمال من ِقَبل نقابة الضباط البحارة في 
سنغافورة، ومنظمة سنغافورة للبحارة، ومجلس أصحاب العمل البحري الدولي، ورابطة النقل البحري في سنغافورة، وهيئة النقل 

البحري والموانئ في سنغافورة36.

◄  في السويد، أدت المفاوضة الجماعية إلى توفير معدات الوقاية الشخصية في معظم المدارس في البالد37.

ال ينتهي دور الشركاء االجتماعيين بصياغة المعايير؛ فهم جهات فاعلة رئيسية في المبادرات والخطط واألنشطة لتعزيز ومراقبة 
وإنفاذ االمتثال لقوانين ولوائح السالمة والصحة المهنيتين ذات الصلة في مكان العمل.

 30  انظْر:  
.)K. Yufeng:. From Jan 15, unvaccinated workers not allowed to return to workplace even with negative pre-event test )2021

.Department of Health, South Africa )2020( 31

.ILO: COVID-19, Collective bargaining and social dialogue: A report on behalf of ILO ACTRAV )2021( 32 انظْر

.ITUC:: ITUC Legal Guide - Telework )2020( 33

.»Mexico: COVID-19 issues feature in SNTE demands“, in Education International )2021( 34 انظْر

.The webpage of GoBusiness Singapore: Sector-Specific Requirements 35 انظْر

36   انظْر:  
Maritime and Port Authority of Singapore: COVID-19 Protocol on Crew Change and Repatriation of Seafarers )2020(.

.ILO:  COVID-19, collective bargaining and social dialogue: A report on behalf of ILO ACTRAV )2021(  37 انظْر

https://www.straitstimes.com/singapore/from-jan-15-unvaccinated-workers-will-not-be-allowed-to-return-to-the-workplace-even-with-negative-pre-event-test
https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_828623/lang--en/index.htm
https://www.ituc-csi.org/ituc-legal-guide-telework
https://www.ei-ie.org/en/item/23699:mexico-covid-19-issues-feature-in-snte-demands
https://www.gobusiness.gov.sg/safemanagement/sector/
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/2d2ee831-6df9-491f-bb1a-0f92845ba02b/Singapore+Crew+Change+Guidebook.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ilo.org/actrav/pubs/WCMS_828623/lang--en/index.htm
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االمتثال،  عدم  حاالت  وتحديد  المهنيتين،  والصحة  السالمة  لوائح  إلنفاذ   
ً
أساسيا  

ً
شرطا العمل  لتفتيش  قوي  نظام  وجود  وُيعدُّ 

والمساعدة في تصحيحها، ومنع الحاالت الجديدة. وفي هذا الصدد، فإن التعاون بين إدارة تفتيش العمل ومنظمات أصحاب العمل 
والعمال أمٌر أساسي38. وينبغي تسهيل تعزيز هذا التعاون من خالل تنظيم المؤتمرات أو اللجان المشتركة أو الهيئات المماثلة، 
حيث يمكن لممثلي إدارة تفتيش العمل مناقشة القضايا المتعلقة بإنفاذ تشريعات العمل وسالمة العمال وصحتهم مع ممثلي 

منظمات أصحاب العمل والعمال نفسها39.

◄  في خريف عام 2021، اجتمع الشركاء الثالثة في العراق مع منظمة العمل الدولية لمناقشة تحسين ظروف العمل في مجاالت 
 عن المزيد من 

ً
تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنيتين40. وركزت المناقشات على التحديات الناجمة عن الجائحة، فضال

األولويات طويلة األجل. لقد كان أحد أهداف المشروع والحوار تعزيز تفتيش العمل بهدف تعزيز العمل الالئق. كما تضمنت 
المشاورات جلسة حول وضع سياسة تشغيل وطنية لتحسين السالمة والصحة المهنيتين في أماكن العمل وزيادة خلق فرص 

العمل. 

 Groupement( في مدغشقر، نفذت إدارة تفتيش العمل، بالتعاون مع اتحاد شركات وشركاء تجهيز الصادرات في مدغشقر  ◄
واالستجابة  العمل  مكان  في  االمتثال  بشأن  استراتيجية  خطة   ،)des Enterprises Franches et Partenaires، GEFP
لكوفيد-19 في شركات المنسوجات. لقد تلقت 113 شركة )حوالي 63,900 عامل( الدعم من إدارة تفتيش العمل )التوعية 
تفتيش  إدارة  إلى  وباإلضافة  العمل.  مكان  انتشار كوفيد-19 في  ووقف  الوقاية  تدابير  تنفيذ  لضمان  والَمشوَرة(  والتدريب 
الوطني  المهنية، والصندوق  الطبية  الخدمات  العمل، شاركت جهات فاعلة أخرى في تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية، مثل 
إدارة  تعاونت  على ذلك،  وعالوة  القطن.  مزارع  وتعاونيات  العمومية،  والصحة  بالزراعة  المعنية  والوزارات  االجتماعي،  للضمان 
 )CTM( )( وخدمات الصحة المهنية مع مؤتمر العمل الملغاشي )المدغشقريINTra( تفتيش العمل والمعهد الوطني للعمل
لوضع وتنفيذ برنامج تدريبي حول السالمة والصحة المهنيتين وكوفيد-19 لمنظمات العمال. فمن آب/أغسطس إلى كانون 
األول/ديسمبر 2021، تم تدريب 402 من ممثلي العمال من عدة قطاعات )المنسوجات، والتعدين )التنقيب(، والبناء، واألغذية 

والزراعة، وما إلى ذلك( على تدابير الوقاية من كوفيد-19 واالستجابة له في مكان العمل41.

 أن تكمل أنشطة تفتيش العمل وأن تساهم بقوة في االمتثال لمعايير السالمة والصحة المهنيتين. 
ً
ويمكن لآلليات األخرى أيضا

ويشمل ذلك الخدمات االستشارية ومدونات قواعد السلوك والمتطلبات التعاقدية ورفع مستوى الوعي والحوافز. ويمكن أن يكون 
أو من خالل  والعمال،  العمل  ِقَبل منظمات أصحاب  تأثير قوي بشكل خاص عندما يتم وضعها بشكل مشترك من  اآلليات  لهذه 

مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي ضمان أنها مناسبة وذات صلة.

ل حول مكافحة  ◄  في بلجيكا، أسفر الحوار الثالثي بين الشركاء االجتماعيين ووحدة السياسات في وزارة العمل عن دليل ُمفصَّ
انتشار كوفيد-19 في مكان العمل. تؤكد هذه األداة، التي يمكن تكييفها مع مختلف القطاعات، على األهمية الرئيسية للحوار 

االجتماعي على مستوى المنشأة إلعادة تشغيل األعمال بأمان42.

38  وفق اتفاقية تفتيش العمل، 1947 )رقم 81( تتخذ السلطة المختصة الترتيبات المالئمة لتشجيع التعاون بين موظفي إدارة تفتيش العمل وأصحاب 

العمل والعمال أو منظماتهم )المادة 5)ب((.
39 انظْر منظمة العمل الدولية: توصية تفتيش العمل، 1947 )رقم 81(، الفقرة 6.

40  انظْر:

ILO: Ministers of Labour and Social Affairs and social partners meet with ILO to discuss joint activities to advance decentwork 

in Iraq, with support of the European Union )2021(.
41  انظْر:

ILO: Renforcer les capacités d’intervention des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail pour bâtir une culture 
de prévention à Madagascar )2021(.

42  انظْر منظمة العمل الدولية: الحوار االجتماعي بشأن السالمة والصحة المهنية في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 سبل ضمان عودة آمنة للعمل-

أمثلة عملية )2020(. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c081_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c081_ar.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312419
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312419
https://iraq.un.org/en/146645-ministers-labour-and-social-affairs-and-social-partners-meet-ilo-discuss-joint-activities
https://iraq.un.org/en/146645-ministers-labour-and-social-affairs-and-social-partners-meet-ilo-discuss-joint-activities
https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_818268/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/media-centre/news/WCMS_818268/lang--fr/index.htm
file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
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 الستكشاف التعاون بين قطاع العمل وقطاع الصحة العمومية، حيث كان 
ً
على مدى الجائحة، تم توسيع نطاق الحوار أيضا

 في التخفيف العام لالنتشار المجتمعي، حيث 
ً
كوفيد-19 مصدر قلق للعمال وعامة الناس على حد سواء. وتلعب أماكن العمل دورا

 ما يتجمع فيها الناس على مقربة من بعضهم البعض.
ً
إنها أماكن غالبا

◄  في الفلبين، أتاح الحوار الثالثي على المستوى الوطني بشأن التعاون بين الصحة العمومية –والعمل بشأن الوقاية من كوفيد-19 
ة للعدوى 

َ
في مكان العمل فرصة للسلطات لشرح فوائد العاملين المتطوعين في حاالت الطوارئ، وكذلك إلبالغ العمال الُعرض

ر 
ِّ
بكوفيد-19 بتدابير الحماية االجتماعية المتاحة. وقد خطط إلنشاء نظام إدارة معرفة متعدد التخصصات، من شأنه أن ُيسخ

البيانات المتاحة عن الجائحات وتفتيش العمل والحماية االجتماعية وأفضل الممارسات الدولية، بهدف المراقبة المستمرة 
لألخطار في مكان العمل وزيادة توجيه سياسات وبرامج السالمة والصحة المهنيتين43.

 ◄�2.2 ضمان التشاور والتعاون 
من خالل هيئة ثالثية فعالة

والصحة  السالمة  لقضايا  تتصدى  وطنية  ثالثية  استشارية  هيئات  أو  هيئة  االقتضاء،  عند  إنشاء،  إلى   187 رقم  االتفاقية  تدعو 
 بالمجالس أو 

ً
دعى أيضا

ُ
المهنيتين )المادة 4)3()أ((. وقد تم إنشاء مثل هذه الهيئات الثالثية للسالمة والصحة المهنيتين )التي ت

اللجان( في عدد من البلدان. وهي توفر منتدى، حيث يمكن لألطراف أن تجتمع بانتظام وتتناقش بشأن السالمة والصحة في العمل، 
والصحة  السالمة  وبرامج  الدورية لسياسات  والمراجعة  الصلة  المهنيتين ذات  والصحة  السالمة  التشاور بشأن قضايا  مما يضمن 

المهنيتين.

 إنشاء هيئات ثالثية للسالمة والصحة المهنيتين في بعض األحيان على المستوى اإلقليمي/المحلي، وال سيما في الدول 
ً
ويتم أيضا

الفيدرالية أو البلدان التي تتسم بالالمركزية، وكذلك على المستوى القطاعي، لتقييم القضايا وتنسيق العمل في بعض الصناعات 
الخطرة بشكل خاص )مثل الزراعة والبناء والتعدين )التنقيب((.

 Comisión Consultiva Nacional de( المهنيتين  والصحة  للسالمة  الوطنية  االستشارية  اللجنة  تساهم  المكسيك،  ◄  في 
Seguridad y Salud en el Trabajo, COCONASST(  في تصميم السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، وتقترح 
إصالحات وتحسينات لقوانين ولوائح السالمة والصحة المهنيتين، وتحدد وتوصي بتدابير الوقاية للحد من األخطار في مكان 
العمل44. وتقود هذه اللجنة أمانة العمل والرعاية االجتماعية، وتضم نفس العدد من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات 
 ثالثية محلية في كل والية - اللجنة االستشارية المحلية للسالمة 

ٌ
 الوطنية هيئة

َ
أصحاب العمل ومنظمات العمال. تكمل اللجنة

والصحة في العمل )Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo( التي يرأسها رئيس حكومة 
المنطقة الفيدرالية وتتكون من ممثلي أطراف اإلنتاج الثالثة.

.)CO-Manila( مة من المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في الفلبين 43 المعلومات ُمقدَّ

.Mexico: Ley Federal del Trabajo, art. 512-A, 512-B 44
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 Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,( في البيرو، ُيعتَبر المجلس الوطني للسالمة والصحة في العمل  ◄
CONSSAT( هيئة استشارية ثالثية تابعة لوزارة العمل وتعزيز التشغيل، والتي حددها القانون على أنها أعلى مثال للحوار 
االجتماعي والتشاور حول قضايا السالمة والصحة المهنيتين. وتكمل المجالُس اإلقليمية للسالمة والصحة في العمل المجلَس 
 26 

ً
الوطني، وهي هيئات ثالثية تعزز التنسيق اإلقليمي وتدعم المديريات اإلقليمية والعمل وتعزيز التشغيل. ويوجد حاليا

 يعتمد البرنامج اإلقليمي للسالمة والصحة المهنيتين ويضع لوائح التشغيل الداخلية الخاصة به45.
ً
 إقليميا

ً
مجلسا

والمؤسسات  والوزارات  العمل  )وزارة  حكوميين  ممثلين  من   
ً
عادة المهنيتين  والصحة  للسالمة  الثالثية  الوطنية  الهيئات  تتكون 

لة ألصحاب العمل والعمال. وفي العديد من البلدان، يتم توسيع التكوين ثالثي األطراف 
ِّ
األخرى ذات الصلة(، فضاًل عن منظمات ُممث

المهنيتين  والصحة  السالمة  المثال جمعيات  على سبيل  إضافية،  مؤسسات  عن  ممثلين   - د  ُمحدَّ أو  دائم  أساس  على   - ليشمل 
والمؤسسات األكاديمية.

 Comité Consultivo Permanente de la( االستشارية الدائمة لقانون المخاطر المهنية 
ُ
عدُّ اللجنة

ُ
◄  في األرجنتين، ت

 الثالثية الوطنية التي تتعامل مع السالمة والصحة المهنيتين. ويمكن 
َ
Ley sobre Riesgos del Trabajo(  الهيئة

للجنة أن تأمر بتشكيل لجان تقنية للتعامل مع القضايا التي تتطلب تحلياًل مفصاًل أو معلومات من أطراف ثالثة. ويتم 
تعيين الخبراء المندمجين في هذه اللجان من ِقَبل اللجنة بناء على اقتراح أعضائها ممثلي الحكومة أو أصحاب العمل أو 

العمال46.

المشتركة  الثالثية  اللجنة  هي  المهنيتين  والصحة  السالمة  بشأن  االجتماعي  للحوار  الثالثية  الهيئة  البرازيل،  ◄  في 
نشئت داخل وزارة العمل، بهدف المشاركة في 

ُ
الدائمة )CTPP، Comissão Triple Paritária Permanente(، التي أ

اللجنة من 18 ممثاًل: ستة يمثلون  عملية مراجعة أو صياغة مشروع لوائح السالمة والصحة المهنيتين. وتتكون هذه 
الفيدرالي؛ وستة يمثلون أصحاب العمل؛ وستة يمثلون العمال. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن دعوة  التنفيذي  الفرع 
ستة متخصصين كحد أقصى و/أو ممثلين عن هيئات أخرى أو منظمات دولية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثالثية 
والصحة  للسالمة  دة  ُمحدَّ التي تتعامل مع قضايا  العمل  بالموضوع ومجموعات  الصلة  واللجان ذات  الدائمة  المشتركة 

المهنيتين؛ ومع ذلك، ال يحق لهم التصويت47.

تختلف مهام هذه الهيئات بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وتتراوح من دور استشاري إلى دور صنع القرار في تحديد السياسات 
واألولويات وخطط العمل الوطنية، وكذلك في صياغة مشاريع القوانين واللوائح48.

 

 Bueno, P.; Alvarez, P.: Diálogo social tripartito en seguridad y salud en el trabajo. Marcos regulatorios, avances y desafíos en   45
seis países de América Latina )ILO, 2022(.

 Bueno, P.; Alvarez, P.: Diálogo social tripartito en seguridad y salud en el trabajo. Marcos regulatorios, avances y desafíos en   46
seis países de América Latina )ILO, 2022(.

 Bueno, P.; Alvarez, P.: Diálogo social tripartito en seguridad y salud en el trabajo. Marcos regulatorios, avances y desafíos en   47
seis países de América Latina )ILO, 2022(.

48   للحصول على نظرة عامة عالمية للجان أو اللجان أو المجالس الثالثية الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين أو الهيئات المماثلة، استشر:

ILO LEGOSH database, section 8: Consultation, collaboration and co-operation with workers and their representatives.

◄ 2. على الصعيد الوطني: دور الشركاء االجتماعيين في بناء ثقافة سالمة وصحة وقائية

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.worksafe.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/72647/whs-consultation-cooperation-coordination-cop-2021.pdf
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االستراتيجيات  واقتراح  إعداد   )1( يلي:  بما  كوبا  في  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الوطنية  العمل  مجموعة  تكليف  ◄   تم 
الوطنية، بناًء على المبادئ التوجيهية للسالمة والصحة المهنيتين والتقييمات التي تجريها الحكومة؛ و)2( تقييم وضع 
السالمة والصحة المهنيتين في مختلف المؤسسات واألقاليم؛ و)3( إبالغ األجهزة العليا للدولة والحكومة بتنفيذ المبادئ 
الوقاية  برامج  تنفيذ  حالة  من  للتحقق  للمؤسسات  شاملة  زيارات  إجراء  و)4(  المهنيتين؛  والصحة  للسالمة  التوجيهية 
واستراتيجيات االمتثال؛ و)5( دعوة الهيئات لالجتماعات إلطالعها على تنفيذ االستراتيجيات والمبادئ التوجيهية التي 
اعتمدتها كل منها، وحول الحد من الحوادث واألمراض المهنية؛ و)6( طلب مراجعة سياسة وتشريعات السالمة والصحة 

المهنيتين49.

بما يلي: بحث مشاكل تنفيذ تشريعات  العمل  للسالمة والصحة في  الدائمة  اللجنة االستشارية  إلى  إيطاليا، ُعهد  ◄  في 
الخطط  بشأن  الَمشوَرة  وإسداء  القائمة؛  التشريعات  وتحسين  لتطوير  مقترحات  وتقديم  المهنيتين  والصحة  السالمة 
الممارسات  والتحقق من صحة  وقائية؛  إجراءات  ووضع  ترويجية  أنشطة  وإقامة  المهنيتين؛  والصحة  للسالمة  السنوية 
المهنيتين  والصحة  السالمة  معايير  تنفيذ  عن  سنوية  تقارير  وإعداد  المهنيتين؛  والصحة  السالمة  بشأن  الجيدة 
واألشخاص  للمنشآت  تأهيل  نظام  لتطوير  معايير  ووضع  الخطر؛  لتقييم  معيارية  إجراءات  ووضع  تطويرها؛  وإمكانية 
التي  )الُمعتَمدة على أساس طوعي(،  السلوك  الجماعية ومدونات قواعد  االتفاقات  الخاص؛ وتعزيز  العاملين لحسابهم 
رِشد أصحاب العمل والعمال بشأن طرق تحسين مستويات الحماية التي يحددها القانون؛ وتقييم المشاكل المتعلقة 

ُ
ت

بتنفيذ توجيهات االتحاد األوروبي بشأن السالمة والصحة المهنيتين واالتفاقيات الدولية؛ وتعزيز المنظور الُمراعي للنوع 
االجتماعي، فيما يتعلق بتقييم الخطر وتدابير الوقاية؛ واإلشارة إلى نماذج تنظيم وإدارة السالمة والصحة المهنيتين؛ 
ووضع معايير تأهيل التدريب المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين؛ ووضع إجراءات معيارية إلعداد تقرير تقييم الخطر؛ 

ْرب )اإلْجهاد( المرتبط بالعمل50.
َ
ووضع المعلومات الالزمة لتقييم خطر الك

◄  في كينيا، يتمثل دور المجلس الوطني للسالمة والصحة المهنيتين في إسداء الَمشوَرة للوزير بشأن )أ( صياغة وتطوير 
إطار سياسة وطنية للسالمة والصحة المهنيتين؛ و)ب( مقترحات تشريعية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في 
ذلك سبل ووسائل إنفاذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من االتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالسالمة 
مجال  في  الممارسات  أفضل  لتعزيز  االستراتيجية  الوسائل  و)ج(  التأهيل؛  وخدمات  والتعويضات،  والصحة،  المهنية، 
السالمة والصحة المهنيتين؛ و)د( إرساء ثقافة سالمة وصحة وقائية والمحافظة عليها وتطويرها؛ و)هـ( مراجعة أحكام 
قانون السالمة والصحة المهنيتين والقواعد واللوائح والمعايير ومدونات الممارسات المتعلقة بالصناعة؛ و)و( التحليل 
عتَبر 

ُ
اإلحصائي للوفيات واإلصابات المرتبطة بالعمل؛ و)ز( أي مسائل أخرى تؤثر على السالمة والصحة المهنيتين، والتي ت

بأنها قد تسهم في تحسين نوعية الحياة المهنية في كينيا. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمجلس صياغة ونشر معايير أو 
مواصفات أو أشكال أخرى من اإلرشادات بهدف مساعدة أصحاب العمل والعمال والُمستخِدمين اآلخرين في الحفاظ على 

معايير مناسبة للسالمة والصحة المهنيتين51.

والصحة  للسالمة  وطنية  )أ( صياغة خطة  يلي:  ما  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الوطنية  اللجنة  ُعمان، تشمل مهام  ◄  في 
المهنيتين، بما في ذلك المقترحات المتعلقة بسياسات السالمة والصحة المهنيتين في القطاع الخاص وتعزيز الوعي 
بالسالمة والصحة المهنيتين لدى أصحاب العمل والعمال؛ )ب( التحقيق في حوادث العمل الخطيرة، )ج( التنسيق بين 
وزارة القوى العاملة والوزارات األخرى والقطاع الخاص واألطراف المعنية األخرى لتنفيذ برامج السالمة والصحة المهنيتين؛ 
البحوث والدراسات بشأن السالمة والصحة  المهنيتين؛ )هـ( تعزيز  الجيدة بشأن السالمة والصحة  الممارسات  )د( نشر 
الناجح  التنفيذ  وفي  المهنيتين  والصحة  السالمة  مجال  في  والعمال  العمل  أصحاب  مشاركة  تشجيع  )و(  المهنيتين؛ 
لبرامج السالمة والصحة المهنيتين؛ )ز( تبادل الخبرات مع الجمعيات واللجان واألطراف األخرى العاملة في مجال السالمة 
لمناقشة  اجتماعات  تنظيم  )ط(  المهنيتين؛  والصحة  السالمة  تشريعات  بشأن  المشورة  إسداء  )ح(  المهنيتين؛  والصحة 

مسائل السالمة والصحة المهنيتين؛ )ي( التعاون مع المنظمات العربية والدولية المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين52.

 

 

.Cuba: Resolución núm. 39/2007 sobre Bases Generales de la Seguridad y Salud en el trabajo. )§§ 9-10( 49

.Italy: Consolidated Safety Legislative Decree No. 81/2008 )Consolidated Act on health and safety at work( 50

.Kenya: Occupational Safety and Health Act, 2007 )Act No. 15 of 2007( )Cap. 514(. )Arts. 27 and 29( 51

.Oman: Decision 368/2007 on the composition of the committee on OSH )Article 2( 52
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اإلطار 5. الهيئات ثالثية األطراف للسالمة والصحة المهنيتين والحوار االجتماعي في 
ستة بلدان في أمريكا الالتينية

واألطر  المهنيتين  والصحة  بالسالمة  المتعلق  الثالثي  االجتماعي  الحوار  بشأن  الدولية  العمل  لمنظمة  الفني  التقريُر  يصف 
 Diálogo social tripartito en seguridad y salud( التنظيمية والتقدم والتحديات في ستة بلدان في أمريكا الالتينية
en el trabajo. Marcos regulatorios, avances y desafíos en seis países de América Latina(  اإلطاَر التنظيمي 
والبيرو  والمكسيك  وكوستاريكا  والبرازيل  )األرجنتين  البلدان  هذه  في  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الثالثية  للهيئات  الحالي 
واألوروغواي(. ويصف النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة للحوار االجتماعي الثالثي حول السالمة والصحة المهنيتين في كل 

 - باإلضافة إلى ذكر تحدياتهم المستقبلية.
ً
بلد، ويحتوي على لمحة عامة عن المجاالت التي يعملون فيها حاليا

تسلط الدراسة الضوء على أهمية األطر التنظيمية الشاملة والحديثة بشأن الحوار االجتماعي حول السالمة والصحة المهنيتين، 
ظِهر بوضوح كيف أن الحوار االجتماعي الثالثي حول 

ُ
بما في ذلك لوائح التشغيل الداخلية، لتسهيل سير العمل بسالسة، وت

ركزت  المناقشة  بنود  أن بعض  الرغم من  وعلى  الجائحة.  للغاية خالل  فعااًل  البلدان ظل  المهنيتين في هذه  والصحة  السالمة 
على الوقاية من كوفيد-19 في مكان العمل، فإن البعض اآلخر غطى قضايا؛ مثل المواد الكيميائية، واإلْجهاد الحراري، واألخطار 

النفسية االجتماعية - بما في ذلك العنف - والسياسات والبرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، والحمالت الترويجية.

تيحت للسالمة والصحة المهنيتين نتيجة للجائحة والدور الذي يمكن أن يلعبه الحوار 
ُ
يسلط التقرير الضوء على الفرص التي أ

االجتماعي الثالثي في   هذا المجال.

يصبح دور الهيئات الثالثية للسالمة والصحة المهنيتين في بناء توافق اآلراء وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في 
 في أوقات األزمات وحاالت الطوارئ، من أجل ضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة والُمسَتدامة. 

ً
مجال السالمة والصحة المهنيتين مهما

على  القرار  صنع  عملية  في  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الثالثية  الهيئات  هذه  من  العديد  شاركت  كوفيد-19،  جائحة  وخالل 
 في التعريف بتدابير اإلغالق والتقييد، واستراتيجيات العودة إلى العمل، وغيرها من التعليمات 

ً
المستوى الوطني؛ لقد شاركت أيضا

أو اإلرشادات للتخفيف من تأثير كوفيد-19.

◄  في الكونغو، استعرضت لجنة العمل االستشارية الوطنية مشروع قانون العمل عن ُبْعد53.
◄  بدافع االستعجال بسبب األزمة، أعادت هندوراس تنشيط لجنتها الوطنية الثالثية لصحة العمال، بهدف تحديث تشريعات 
أهمية  ذات  قضايا  ليشمال  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الوطنيين  وبرنامجها  ومرتسمها  المهنيتين  والصحة  السالمة 

ناشئة، مثل األخطار والمخاطر النفسية االجتماعية المتعلقة بكوفيد-54.19

◄  في غواتيماال، بادرت اللجنة الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، وهي الهيئة الثالثية المتخصصة في السالمة والصحة 
 خالل األشهر األولى من عام 2020 القتراح اآلليات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

ً
المهنيتين، لالجتماع افتراضيا

والحد من عواقب كوفيد-19 في أماكن العمل. لقد أسفرت المناقشات الثالثية عن األساس لالتفاق الحكومي )79-2020( 
ذي العنوان: اللوائح التكميلية للوائح السالمة والصحة المهنيتين بشأن الوقاية من فاشيات فيروس كورونا-سارس2- في 
ر   بشأن التباعد الجسدي في مكان العمل، واستخدام ُمطهِّ

ً
أماكن العمل ومكافحتها55. وقد تضمنت هذه اللوائح أحكاما

اليدين، وارتداء األقنعة، والحدود القصوى المتعلقة بسعة المكان.

.ILO: ILO Brief: Social dialogue one year after the outbreak of the COVID-19 pandemic: Spotlight on outcomes )2021( 53 انظْر

.ILO:: ILO Brief: Social dialogue one year after the outbreak of the COVID-19 pandemic )2021( 54 انظْر

.Ministry of Labour and Social Affairs, Guatemala: Acuerdo Gubernativo No. 79-2020,  14 June 2020 55
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_836584.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_802527/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_802527/lang--en/index.htm
https://dgps-sso.mintrabajo.gob.gt/files/AG-079-2020.pdf
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◄  في الفلبين، شاركت الهياكل الثالثية الوطنية التي تتعامل مع السالمة والصحة المهنيتين )اللجنة التنفيذية الثالثية 
العمل  أماكن  التهوية في  التوجيهية لضمان جودة  المبادئ  وتنفيذ  للصناعة( في تصميم  الوطني  الثالثي  والمجلس 

والنقل العام في الوقاية من انتشار كوفيد-19 ومكافحته56.

◄  في باراغواي، صادق المجلس االستشاري الثالثي للعمل على بعض البروتوكوالت اإلطارية للسالمة والصحة المهنيتين 
الدولية من أجل عودة آمنة  التوجيهية لمنظمة العمل  للمبادئ   

ً
التي تم تطويرها وفقا للقطاعات األساسية لالقتصاد، 

وصحية إلى العمل في أوقات كوفيد-57.19

◄  عقد المجلس االستشاري الوطني ثالثي األطراف )NTAC( في ترينيداد وتوباغو مناقشات لوضع مبادئ توجيهية وطنية 
للتخفيف من خطر كوفيد-19 في مكان العمل58.

 
َ
م المجلُس الوطني الثالثي للسالمة والصحة المهنيتين )CONASSET( في األوروغواي المبادئ

َّ
◄  في آذار/مارس 2020، َنظ

التوجيهية من أجل صياغة بروتوكوالت كوفيد-19 التي ينبغي االتفاق عليها على أساس ثنائي األطراف في الشركات59. 
 جميع العمال وأصحاب العمل على التلقيح ضد كوفيد-19 واالمتثال 

ّ
 يحث

ً
وفي نيسان/أبريل 2021، اعتمد المجلس قرارا
الصارم للبروتوكوالت لمنع انتشار الفيروس60.

◄3.2 أنشطة الشركاء االجتماعيين

 ما ُيعزى 
ً
م السالمة والصحة المهنيتين الفعالة. وغالبا

ُ
ُيعدُّ توفير المعلومات والمساعدة التقنية من المكونات المهمة لُنظ

والصحة  السالمة  أخطار  بشأن  الوعي  ونقص  باللوائح،  المعرفة  نقص  إلى  المهنيتين  والصحة  السالمة  للوائح  االمتثال  ضعف 
المهنيتين وتدابير الوقاية والحماية.

االمتثال  والعمال تجاه  العمل  إيجابي على مواقف أصحاب  للتأثير بشكل  أساسية  والمعلومات  الوعي  رفع مستوى  مبادرات  عدُّ 
ُ
ت

للسالمة والصحة المهنيتين وخلق ثقافة وقائية بمستوى أكبر.

 في نشر المعلومات حول السالمة والصحة المهنيتين، ال سيما في أوقات 
ً
 قيما

ً
وفي هذا السياق، ُيعتَبر الحواُر االجتماعي داعما

األزمات. تتمتع منظمات أصحاب العمل والعمال بموقع فريد لتسهيل التواصل مع أصحاب العمل والعمال بشأن األخطار المعروفة 
 الطريقة التي تؤثر بها هذه األخطار عليهم. وباإلضافة إلى توفير المعلومات والتدريب والَمشوَرة، 

ً
والناشئة، ألنهم يدركون جيدا

 تشجيع تشارك التجارب وتعزيز التعاون فيما بينها.
ً
يمكن لمنظمات أصحاب العمل والعمال أيضا

وخالل جائحة كوفيد-19، كان الشركاء االجتماعيون في العديد من البلدان فعالين للغاية في التعاون مع الحكومات ودعم أعضائها 
لتنفيذ تدابير في مكان العمل لمنع انتشار كوفيد-19 والتخفيف منه، وإلنتاج مواد إرشادية، ودورات تدريبية، وغيرها من الموارد.

 Philippines, Department of Labour and Employment:  Labor Advisory No. 03-21 Guidelines on the Administration of COVID-19  56 
Vaccines in the Workplaces )2021(.

.Medidas laborales aplicades en la pandemia 57  انظْر

58  انظْر:
ILO: Leading business in times of Covid crisis. Analysis of the activities of employer and business membership organizations in 

the COVID-19 pandemic and what comes next )ILO, ACT/EMP, 2021(.

  .Ministry of Labour and Social Security, Uruguay: Resolución 54/020 de 19 de marzo )2020(   59

60  انظْر:
 Conasset )Uruguay(: El Connasset exhorta a vacunarse y cumplir estrictamente los protocoles de prevención del COVID-19.

https://www.dole.gov.ph/news/labor-advisory-no-03-21-guidelines-on-the-administration-of-covid-19-vaccines-in-the-workplaces/
https://www.dole.gov.ph/news/labor-advisory-no-03-21-guidelines-on-the-administration-of-covid-19-vaccines-in-the-workplaces/
https://www.dole.gov.ph/news/labor-advisory-no-03-21-guidelines-on-the-administration-of-covid-19-vaccines-in-the-workplaces/
https://www.mtess.gov.py/medidas-laborales-aplicadas-en-la-pandemia
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/institucional/normativa/resolucion-n-54020-conassat-coronavirus-covid-19
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/conassat-exhorta-vacunarse-cumplir-estrictamente-protocolos-prevencion-del
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◄  في الفلبين، ُعقدت اجتماعات ثالثية افتراضية استجابة ألزمة كوفيد-19. لقد ناقشت هذه االجتماعات اآلثار الصحية 
لكوفيد-19 على العمال وأسفرت عن مبادئ توجيهية بشأن السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل61.

◄  خصصت منظمات أصحاب العمل والشركات األعضاء في قطاع األعمال )EBMOs( في عدة بلدان، مثل جورجيا ومولدوفا 
وبربادوس وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، الدليل الصادر عن مكتب أنشطة أصحاب العمل )ACT/EMP(  في منظمة 

العمل الدولية بعنوان العودة اآلمنة إلى العمل ليكون وثيق الصلة بوضعها المحلي، وقدمته ألعضائها62.

◄  في األرجنتين، أنتج الشركاء االجتماعيون في صناعة البناء “بروتوكول كوفيد-19 المشترك للتوصيات العملية”، حيث 
تضمن توصيات بشأن التباعد الجسدي، وبروتوكول الدخول إلى مكان العمل، واستراتيجيات التخفيف األخرى63.

◄  أسفر التعاون بين الشركاء االجتماعيين في بلجيكا عن “الدليل العام لمكافحة انتشار كوفيد-19 في العمل”، وهو قابل 
للتكييف مع مختلف القطاعات، ويؤكد على أهمية الحوار االجتماعي على مستوى المنشأة64.

 
ً
 مجانيا

ً
◄  وضع المركز الكندي للصحة والسالمة المهنيتين )CCOHS(، بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل، تدريبا

عبر اإلنترنت بدأ في شتاء عام 2021، حيث تهدف هذه الدورات إلى مساعدة أماكن العمل والعمال على البقاء بأمان خالل 
كوفيد-19 وتقديم اإلرشادات بشأن العودة اآلمنة إلى العمل65.

61  انظْر: منظمة العمل الدولية: الحوار االجتماعي بشأن السالمة والصحة المهنية في ظل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 سبل ضمان عودة آمنة للعمل-
أمثلة عملية )2020(.

62  انظْر:
ILO: Leading business in times of Covid crisis. Analysis of the activities of employer and business membership organizations in 
the COVID-19 pandemic and what comes next )ACT/EMP, 2021(.

.UOCRA: Protocolo de recomendaciones practicas COVID-19 )2021( 63 انظْر

64  انظْر:
ILO ILO Brief: Social dialogue on occupational safety and health in the COVID-19 context, ensuring a safe return to work - 
practical examples )2020(.

.Government of Canada:  Online courses provide guidance on safe return to work during COVID )2021( 65 انظْر

file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
file:///C:\Users\HP\Downloads\995092593502676a.pdf
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.uocra.org/pdf/protocoloUOCRA-CAC_Covid-19.pdf
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.canada.ca/en/centre-occupational-health-safety/news/2021/11/online-courses-provide-guidance-on-safe-return-to-work-during-covid-19-pandemic.html
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◄   في فنلندا، قدم اتحاد الصناعات الفنلندية )EK( إرشادات تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين بشأن كوفيد-19 في مكان 
العمل، حيث بحث تدابير التخفيف للحد من انتشار الفيروس في العمل، ووضع مبادئ توجيهية لضمان النقل اآلمن66.

◄  بدعم من منظمة العمل الدولية، قام االتحاد الدولي للعمال المنزليين )IFDW(، باإلضافة إلى 29 نقابة ومنظمة للعمال 
 في أمريكا الالتينية، بتكييف المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة 

ً
المنزليين من 15 بلدا

في العمل ضد كوفيد-19 ألصحاب العمل والعمال المنزليين67.

◄  في لوكسمبورغ، أصدرت منظمات أصحاب العمل التي تركز على قطاع التصنيع )FEDIL وSTI( دلياًل ألصحاب العمل، حيث 
ُبْعد ومجموعة من تدابير السالمة والصحة  الجسدي والعمل عن  والتباعد  الوقاية الشخصية  قدم معلومات عن معدات 

المهنيتين األخرى68.

الصناعية بمشاركة ممثلين من  للعالقات  الوطنية بشأن كوفيد-19 مجموعة عمل  التنسيق  لجنة  أنشأت  ◄  في أستراليا، 
الحكومة وأصحاب العمل والعمال، بهدف مساعدة الشركات على مواصلة العمليات مع ضمان سالمة عمالها وعمالئها69.

 ما ُيطلب من األشخاص العمل من المنزل. وفي العديد من البلدان، قدم الشركاء 
ً
وللمساعدة في إبطاء انتشار كوفيد-19، غالبا

االجتماعيون مواد لمساعدة أصحاب العمل والعمال على تنفيذ ممارسات العمل عن ُبْعد الفعالة.

◄  أنتجت المنظمة الدولية ألصحاب العمل )IOE( مواد إرشادية ألصحاب العمل لدعم الصحة والرفاهية النفسية للعمال 
أثناء العمل عن ُبْعد، بما في ذلك التوازن بين العمل والحياة70.

 من النقابات والعمال في أستراليا، موادَّ إرشادية 
ً
◄  أصدر مجلُس قاعة التجارة الفيكتوري )VTHC(، وهو هيئة تمثل عددا

للعمل عن ُبْعد توفر معلومات عن واجبات أصحاب العمل، وطريقة االستجابة في حالة إصابة عامل في المنزل، والتعب 
الناجم عن االجتماعات عبر اإلنترنت - وكيفية معالجته71.

إلى جانب تعليق   - بالمرض  العزل والقلق بشأن اإلصابة  اإللزامي وفترات  التباعد االجتماعي وإجراءات اإلغالق  لقد كان لسياسات 
النشاط اإلنتاجي وفقدان الدخل والخوف من المستقبل - تأثيٌر على الصحة الذهنية لألشخاص في عالم العمل. وفي عدد من البلدان، 
وضعت منظمات أصحاب العمل والعمال أدوات لتقييم وإدارة األخطار النفسية االجتماعية المتزايدة أثناء الجائحة )بما في ذلك 

العنف والتحرش(، بهدف تعزيز الصحة والرفاهية الذهنية.

.Confederation of Finnish Industries )2022( 66  انظر
67  انظْر:

International Federation of Domestic Workers )IFDW(: Guía de orientaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la 
COVID-19 para personas empleadoras y trabajadoras del hogar.

. FEDIL: Guide to Good Practic )2022(   68

. ILO: Good practice in workplaces against COVID-19 )2021( 69 انظْر

.International Organisation of Employers )IOE(: IOE Guidance on teleworking in the times of Covid-19 )2020( 70 انظْر

.VTHC: Teleworking – or working from home )2021( 71 انظْر

https://ek.fi/en/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_755065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_755065.pdf
https://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/FEDIL-Guide_to_good_practice.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GyXfuwERsU8
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/user_upload/COVID-19/2020.04.03.IOE_Guideline_on_Teleworking_in_the_times_of_COVID-19.FINAL.pdf
https://www.ohsrep.org.au/teleworking_-_or_working_from_home
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 عن األخطار النفسية 
ً
◄   أصدر مجلس المنشآت الخاصة في هندوراس )COHEP(، بدعم من منظمة العمل الدولية، دلياًل موجزا

دة عن العنف واستهالك التبغ والكحول والعقاقير  االجتماعية في العمل، حيث يتضمن أداة تقييم ووحدات تدريبية ُمحدَّ
األخرى72.

الصحة  بشأن  أدوات  مجموعة  المتحدة(  )المملكة   )The Prince’s Responsible Business Network( شبكة  ◄  أنشأت 
هة ألصحاب العمل، حيث تساعد أصحاب العمل على تقييم الصحة الذهنية للقوى العاملة لديهم ودعم  النفسية ُموجَّ

الصحة اإليجابية73.

وخالل إجراءات اإلغالق والترتيبات اإللزامية المتعلقة بالعمل من المنزل، وجد بعض العمال أنفسهم في خطر متزايد من التعرض 
للعنف المنزلي، أثناء احتجازهم مع أفراد أسرهم العنيفين - مما أثر على صحتهم النفسية والبدنية.

◄  يوفر االتحاد األمريكي للعمل ومؤتمر اتحاد المنظمات الصناعية )AFL-CIO( موارد للضحايا، باإلضافة إلى معلومات لزمالء 
العمل لتقييم الوضع إذا اشتبهوا في أن زميلهم في خطر.

على  والمجتمعات  والعمال  العمل  أصحاب  وجعل  األساسية  المعلومات  لنشر  فعالة  وسيلة  الوعي  مستوى  رفع  حمالت  عدُّ 
ُ
وت

دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم في مجال السالمة والصحة المهنيتين. ويمكن أن يكون لمثل هذه الحمالت تأثير أقوى عندما يتم 
تصميمها وتنفيذها بشكل مشترك من ِقَبل منظمات أصحاب العمل والعمال.

للقواعد  بالنسبة  الحال  هو  كما   - بسرعة  الوضع  يتطور  عندما  األزمة،  أثناء  خاصة  بأهمية  الوعي  مستوى  رفع  حمالت  وتتسم 
والبروتوكوالت التي يتعين تطبيقها في مكان العمل.

 في رفع مستوى 
ً
 رئيسيا

ً
ومع تنامي إمكانية الوصول إلى اللقاحات في أجزاء كثيرة من العالم، فقد لعب الشركاء االجتماعيون دورا

الوعي بشأن اللقاحات بين أعضائهم - بل إن بعضهم ساعد في طرح اللقاح من خالل عيادات التلقيح )التطعيم( في الموقع.

◄  قاد اتحاد عمال المالبس والمنسوجات في جنوب أفريقيا )SACTWU( حملة تلقيح ناجحة للعمال، مما ساعد على تسهيل 
التلقيح من خالل عيادات الرعاية الصحية األولية74. لقد رفعت الحملة مستوى وعي العمال بفوائد التلقيح، مما ساعد في 
دين في البداية. ونتيجة لذلك، حقق عمال قطاع المالبس ضعف معدالت  التأثير على العديد من أولئك الذين كانوا ُمتردَّ

التلقيح بالمقارنة مع المتوسط الوطني.

على مدى جائحة كوفيد-19، كان الشركاء االجتماعيون صريحون وخاصة فيما يتعلق بأهمية رفع مستوى الوعي ليس بشأن خطر 
 باألخطار األخرى، مثل األخطار النفسية االجتماعية - بما في ذلك العنف والتحرش.

ً
كوفيد-19 فحسب، ولكن أيضا

.COHEP and ILO: Guia breve sobre los riesgos psicosociales en el trabajo  72

.Business in the Community )BITC(: Mental health for employers toolkit )2021( 73

.Industriall: Union campaign pays off as Covid-19 vaccination rates hit 74% in South Africa’s garment sector )2021( 74  انظْر

◄ 2. على الصعيد الوطني: دور الشركاء االجتماعيين في بناء ثقافة سالمة وصحة وقائية

https://cohep.comitedegenero.org/riesgos-psicosociales/index.php
https://www.bitc.org.uk/toolkit/mental-health-for-employers-toolkit/
https://www.industriall-union.org/union-campaign-pays-off-as-covid-19-workers-vaccination-rates-hit-74-percent-in-south-africas
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◄  في ضوء العنف والتحرش اللذين تغذيهما الجائحة، أنشأت منظمة التعليم الدولية مجموعة أدوات الستخدامها من ِقَبل 
النقابات في جميع أنحاء العالم لحمالت لدعم اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 )رقم 190(، 
، وتوصيتها المصاحبة لها )رقم 206(75. لقد احتوت مجموعة األدوات على موارد يمكن للنقابات 

ً
التي تم اعتمادها مؤخرا

العمالية أن تستخدمها لمكافحة العنف والتحرش.

والتي تضمنت متحدثين من  رقم 190،  االتفاقية  اإلنترنت حول  عبر  ندوة  بليز  والصناعة في  التجارة  ◄  استضافت غرفة 
الحكومة، وكذلك من منظمات أصحاب العمل والعمال، لبحث اإلجراءات الجارية لمنع العنف والتحرش والتصدي لهما76.

ز، فال ينبغي لك  ُيميِّ الخاصة )COSEP( حملة بعنوان “ إذا كوفيد-19 ال  للمنشآت  المجلس األعلى  ◄  في نيكاراغوا، أطلق 
”. لقد تضمنت هذه الحملة ندوات عبر اإلنترنت ومنصات لتشارك أفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة77.

ً
أيضا

َمة 
َ
عدُّ مشاركتها في َحوك

ُ
 في بحوث السالمة والصحة المهنيتين. وت

ً
ويمكن لمنظمات أصحاب العمل والعمال التعاون أيضا

 لضمان أن نتائج جهود تنمية معرفة 
ً
 أساسيا

ً
وكاالت ومؤسسات ومنظمات المعرفة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين أمرا

مباشر في   بشكل 
ً
أحيانا االجتماعيون  الشركاء  األولوية. ويشارك  العمل ذات  احتياجات مكان  تلبي  المهنيتين  والصحة  السالمة 

المجالس اإلدارية لهذه المؤسسات78.

79 من ِقَبل 
 )INRS( في فرنسا، تتم إدارة المعهد الوطني الفرنسي للبحوث والسالمة للوقاية من الحوادث واألمراض المهنية

.
ً
مجلس يتألف بالتساوي من ممثلي العمال وأصحاب العمل، مما يسمح له بالبقاء محايدا

عتَبر 
ُ
ولمشاركة الشركاء االجتماعيين أهمية خاصة في جمع البيانات والمعلومات حول السالمة والصحة المهنيتين، والتي ت

ضرورية لوضع سياسات وقوانين ولوائح واستراتيجيات ُمستنيَرة وغيرها من التدابير في هذا المجال. وينطبق هذا بشكل خاص 
على حاالت، مثل جائحة كوفيد-19 وحاالت الطوارئ األخرى، عندما تحتاج الحكومات - بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين - إلى تقييم 

نات. الوضع بانتظام واتخاذ قرارات ُمستنيَرة وُمسَندة بالَبيِّ

ويمكن إجراء المسوح والدراسات، سواء كانت عامة أو حسب القطاع، للتأكد من آراء أصحاب العمل والعمال بشأن الجوانب المهمة 
، حيث 

ً
 مهما

ً
لتنظيم تدابير الوقاية وتنفيذها في المنشآت. وفي هذا السياق، يمكن لمنظمات أصحاب العمل والعمال أن تلعب دورا

تجمع البيانات حول تصورات أعضائها وتجاربهم.

75  انظْر:

Education International: Global trade union movement launches toolkit in campaign to eradicate violence and harassment in the 
world of work.)2021(.

.Belize Chamber of Commerce:  Webinar on the Violence and Harassment Convention No. 190 )2021( 76 انظْر

.COSEP webpage 77 انظْر

78  وجد مسح أجرته منظمة العمل الدولية، بدعم من حكومة جمهورية كوريا، أن 20 بالمئة من وكاالت المعرفة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين لديها 

ممثلين من طرفي اإلنتاج في مجالس إدارتها. لمزيد من المعلومات، انظْر صفحة الويب الخاصة بمشروع منظمة العمل الدولية: 

Modernizing International Networking in Occupational Safety and Health.
79  انظْر:

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

https://www.ei-ie.org/en/item/25100:global-trade-union-movement-launches-toolkit-in-campaign-to-eradicate-violence-and-harassment-in-the-world-of-work
https://www.ei-ie.org/en/item/25100:global-trade-union-movement-launches-toolkit-in-campaign-to-eradicate-violence-and-harassment-in-the-world-of-work
https://www.belize.org/events/webinar-on-the-violence-and-harassment-convention-2019/
https://www.cosep.co.tz/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/programmes-projects/WCMS_540693/lang--en/index.htm
https://www.inrs.fr/
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 لمنظمات أصحاب العمل والشركات 
ً
 عالميا

ً
◄  أجرت منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل ))IOE مسحا

األعضاء في قطاع األعمال )EMBOs( لبحث التأثيرات واالستجابات لكوفيد-19. لقد حدد المسح حاجة منظمات أصحاب 
العمل والعضوية في قطاع األعمال التجارية )EMBOs( إلى تلقي المزيد من اإلرشادات حول سياسات العمل عن ُبْعد، 

وكذلك طرق تنفيذ المتطلبات الحكومية للتخفيف من خطر الفيروس في مكان العمل80.

 شمل 148 نقابة عمالية في 107 بلدان لجمع البيانات حول تدابير 
ً
◄  أجرى االتحاد الدولي لنقابات العمال )ITUC( مسحا

د هذا المسح الثغرات في الوصول إلى أماكن العمل اآلمنة  السالمة في مكان العمل وتجارب العمال أثناء الجائحة. لقد َحدَّ
والقلق العالمي بشأن توفير معدات الوقاية الشخصية81 .

◄  كشف مسح أجرته نقابة عمال الحافالت )RMT( في المملكة المتحدة عن مخاوف العمال من أن تدابير السالمة بشأن 
كوفيد-19 لم يتم تنفيذها بشكل كاٍف في قطاع النقل العام، مما يعرض صحتهم وسالمتهم للخطر82.

 بين المنشآت األعضاء فيه لمعرفة كيف تأثرت بكوفيد-19 
ً
◄  في النرويج، أجرى اتحاد المنشآت النرويجية )NHO( ُمسوحا

والتدابير ذات الصلة83.

80    انظْر:
ILO/IOE: A global survey of employer and business membership organizations: Inside impacts and responses to COVID-19 )2020(.

81   انظْر:

ITUC: ITUC Global COVID-19 Survey: Global gaps in adequate provision of PPE and preparation of safe workplaces to protect 
workers from the spread of Covid-19 in spotlight )2020(.

 .RMT: RMT bus worker survey reveals ”wild west approach )2021(“ 82  انظْر
83   انظْر:

ILO: Leading business in times of Covid crisis. Analysis of the activities of employer and business membership organizations in 
the COVID-19 pandemic and what comes next, ACT/EMP )2021(.

©Marcel Crozet/ILO 2017

◄ 2. على الصعيد الوطني: دور الشركاء االجتماعيين في بناء ثقافة سالمة وصحة وقائية

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_749379/lang--en/index.htm
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-20april
https://www.ituc-csi.org/ituc-global-covid-19-survey-20april
https://www.rmt.org.uk/news/rmt-bus-worker-survey-reveals-wild-west-approach/
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_766658/lang--en/index.htm




  على مستوى مكان العمل: 
تعاون صاحب العمل 

والعامل من أجل إدارة 
فعالة للسالمة والصحة 

المهنيتين

1.3 ضمان بيئات عمل آمنة وصحية: أدوار أصحاب العمل 
والعمال وممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين

 للواجبات والحقوق ألصحاب العمل والعمال، وتضع 
ً
د لوائح السالمة والصحة المهنيتين الحديثة نظاما حدِّ

ُ
في معظم البلدان، ت

ذة 
َّ
المسؤولية الرئيسية عن حماية سالمة العمال وصحتهم على عاتق صاحب العمل. يتمتع العمال بحق معرفة القرارات الُمتخ

 في تنفيذ 
ً
 أساسيا

ً
فيما يتعلق بشروط السالمة والصحة المهنيتين والمشاركة فيها والتشاور بشأنها. وُيعدُّ تعاونهم عنصرا

تدابير السالمة والصحة المهنيتين، على النحو المنصوص عليه في االتفاقيتين رقم 155 ورقم 84.187

والصحة  السالمة  لمتطلبات  االمتثال  ذلك  في  بما  وصحية،  آمنة  عمل  وظروف  بيئات  ضمان  مسؤولية  العمل  أصحاب  ويتحمل 
فون بتقييم المخاطر واألخطار المتعلقة بالعمل وإدارتها، بناًء على تبنيهم 

َّ
 للقوانين واللوائح الوطنية. وهم ُمكل

ً
المهنيتين وفقا

لتدابير الوقاية والسيطرة ذات الصلة.

 التأكد من التشاور مع العمال وممثليهم وإبالغهم وتدريبهم على جميع جوانب السالمة والصحة 
ً
ويجب على أصحاب العمل أيضا

المهنيتين، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالطوارئ، المرتبطة بعملهم. وينبغي لهم التأكد أن العمال يدركون األخطار التي 
ينطوي عليها عملهم وأهمية تدابير الوقاية والسيطرة التي يتم اتخاذها.

 في مساعدة أصحاب العمل على الوفاء بواجباتهم، من خالل توفير 
ً
 رئيسيا

ً
وتلعب منظمات أصحاب العمل وجمعيات األعمال دورا

توفير  ذلك  في  بما  المهنيتين،  والصحة  السالمة  قضايا  في  العمال  إلشراك  الفعالة  الطرق  حول  اإلرشادية  والمواد  المعلومات 
التواصل الناجح والتدريب الفعال.

84  انظْر منظمة العمل الدولية: اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 155(، المادة 20؛ اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين, 

2006 )رقم 187(، المادة 2.4)د(.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187
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اإلطار 6. الوقاية تدفع!

على الرغم من أن أصحاب العمل يقومون في المقام األول بتحسين تدابير السالمة والصحة المهنيتين الخاصة بهم لتلبية متطلباتهم 
القانونية والوفاء بمسؤولياتهم االجتماعية واألخالقية تجاه عمالهم، فإنه ال يمكن إنكار أنهم يجنون فائدة اقتصادية من االستثمار 

في الوقاية من الحوادث واألمراض المهنية.

ومن الثابت أن الحوادث واألمراض المهنية ضارة باإلنتاجية. وترتبط التكاليف المباشرة التي يمكن أن تترتب على المنشآت بتعطل 
أعمالها وخسائر اإلنتاج المستمرة بسبب غياب العامل، وتكاليف التأمين والتعويضات المترتبة على ذلك، والزيادة المحتملة في 
م استبدال أي 

َ
أقساط التأمين أو الغرامات أو اإلجراءات القانونية بعد وقوع حادث أو حالة اعتالل الصحة. وباإلضافة إلى ذلك، قد َيلز

 - بأنها 
ً
ر التكاليف غير المباشرة للمنشآت - التي يصعب حسابها عادة قدَّ

ُ
معدات لحق بها الضرر أو إصالحها. عالوة على ذلك، ت

 المرتبطة بغياب العامل المصاب )االستبدال، العمل اإلضافي، فقدان 
َ

أكبر بكثير من التكاليف المباشرة. ويمكن أن تشمل التكاليف
اإلنتاج، إعادة تنظيم العمل(، وخسارة إضافية لساعات العمل غير تلك الناتجة عن اإلصابة نفسها )اإلصالح والتنظيف، مساعدة 
المصاب، اإلسعافات األولية، تعطل العمل(، وانخفاض الحافز للعمل ومعنويات القوى العاملة، وزيادة التغيب والحضور غير الُمنِتج 

 فقدان السمعة، والعالقات العامة السلبية85.
ً
 وليس آخرا

ً
- وأخيرا

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن توفير ظروف عمل آمنة وصحية يجعل المنشآت أكثر إنتاجية في الواقع. والموقف التقليدي، الذي 
ر إلى صحة 

ُ
 بموقف َينظ

ً
، يتم استبداله تدريجيا

ً
 إضافيا

ً
 ماليا

ً
اعتَبر أن أي تحسينات في الصحة والسالمة في مكان العمل تمثل عبئا

العمال وسالمتهم ورفاهيتهم على أنها جزء ال يتجزأ من االستدامة االقتصادية للمنشأة والتطور التنظيمي. لقد أظهر عدد متزايد 
من المنشآت الناجحة أنه من الممكن الجمع بين رفاهية العمال وربحية المنشآت بطريقة متوازنة - من خالل ربط السالمة والصحة 

م إدارة السالمة والصحة المهنيتين.
ُ
المهنيتين بالقضايا اإلدارية والتنموية عبر ُنظ

وفي العديد من البلدان، بدأت المنشآت في إيالء المزيد من االهتمام للوقاية، مدركة أن االستثمار في السالمة والصحة المهنيتين 
يجلب منافع اقتصادية واجتماعية تساهم في الكفاءة واإلنتاجية والتنافسية.

لقد أظهرت دراسة أجرتها الهيئة األلمانية للتأمين االجتماعي ضد الحوادث )DGUV( حول العائد الدولي بشأن الوقاية للمنشآت86 
وجه  وعلى   .2.2 ـِ  ب  )ROP( الوقاية  بشأن  العائد  ر  وُيقدَّ ثماره”،  “يؤتي  استثمار  هو  المهنيتين  والصحة  السالمة  على  اإلنفاق  أن 
الخصوص، ُوِجد أن أهم ثالث مزايا هي القيمة المضافة الناتجة عن زيادة تحفيز العمال ورضاهم؛ والقيمة المضافة الناتجة عن صورة 

أفضل للمنشأة؛ وتوفير التكاليف من خالل منع التعطالت.

ينبغي للعمال وممثليهم المشاركة بفاعلية في وضع وتنفيذ تدابير الوقاية والسيطرة من خالل التعاون مع صاحب العمل. وهذا 
يمنحهم الحق في أن يكونوا على دراية كافية بالمخاطر واألخطار المهنية الُمالِزمة لمهامهم، حتى يتمكنوا من االهتمام بسالمتهم 

وصحتهم وسالمة اآلخرين وصحتهم.

 لمعلومات السالمة والصحة المهنيتين. فلديهم معرفة مباشرة بالمشاكل التي تنطوي عليها ممارسات 
ً
 مهما

ً
وُيعدُّ العمال مصدرا

مة حول األخطار والحلول الممكنة. ويمكنهم تقديم معرفتهم حول: العيوب في اآلالت  يِّ
َ
وإجراءات العمل، ويمكنهم تقديم َمشوَرة ق

أو المنشآت أو األثاث؛ والصعوبات الناجمة عن تصميم و/أو تخطيط معدات العمل؛ ونوع الحوادث أو الحوادث الوشيكة التي تقع 
وتواترها وخطورتها؛ وتأثير برامج إدارة السالمة والصحة المهنيتين.

.ILO:  SafeDay -World Day for Safety and Health at Work )2015( 85  انظْر
:DGUV 86

DGUV Report 1/2013e: Calculating the international return on prevention for companies: Costs and benefits of investments in 
occupational safety and health )2015(.

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2800
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2800
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اإلطار 7. الحقوق والمسؤوليات األساسية للسالمة والصحة المهنيتين

الحقوق  )رقم 164(  المهنيتين، 1981  والصحة  السالمة  وتوصية  )رقم 155(  المهنيتين، 1981  والصحة  السالمة  اتفاقية  تحدد 
عدُّ 

ُ
والمسؤوليات األساسية للسالمة والصحة المهنيتين للعمال وأصحاب العمل التي ينبغي إدراجها في التشريعات الوطنية. وت

 في الوقاية من اآلثار السلبية للجائحات، مثل كوفيد-19، على السالمة والصحة في عالم العمل 
ً
جميع هذه العناصر ضرورية أيضا

والتخفيف منها.

العمال وممثلوهمأصحاب العمل

المسؤوليات

ب من أصحاب العمل ما يلي:
َ
ُيطل

 ،
ً
عمليا معقواًل  ذلك  يكون  ما  بقدر  ◄  ضمان، 

والمعدات  واآلالت  العمل  أماكن  تكون  أن 
آمنة  إلشرافهم  الخاضعة  التنفيذ  وطرائق 
)االتفاقية  الصحة  على   

ً
خطرا تشكل  وال 

155، المادة 16)1(؛

 ،
ً
عمليا معقواًل  ذلك  يكون  ما  بقدر  ◄  ضمان، 

الكيميائية  والعوامل  المواد  تكون  أن 
الخاضعة  والبيولوجية  والفيزيائية 
عندما  الصحة  على  خطر  دون  إلشرافهم 
)االتفاقية  للحماية  كافية  تدابير  ذ 

َ
تخ

ُ
ت

155، المادة 16)2((؛

◄  توفير، عند الضرورة، ما يكفي من المالبس 
ذلك  يكون  ما  بقدر  الواقية،  والمعدات 
أو  الحوادث  خطر  لتفادي   ،

ً
عمليا معقواًل 

اآلثار الضارة بالصحة )االتفاقية 155، المادة 
ومعدات  مالبس  توفير  وينبغي  16)3((؛ 
الوقاية الشخصية هذه، بال مقابل )التوصية 

164، الفقرة 10)هـ((؛

لمواجهة  تدابير  الضرورة،  عند  ◄  توفير، 
ترتيبات  ذلك  في  بما  والحوادث،  الطوارئ 
 ،155 )االتفاقية  األولية  لإلسعافات  كافية 

المادة 18(؛

يتم  بها  معمول  ترتيبات  وجود  ◄  ضمان 
وممثليهم  العمال  مع  التشاور  خاللها  من 
والصحة  السالمة  على  وتدريبهم  وإبالغهم 
)االتفاقية  بعملهم  المرتبطة  المهنيتين 

155، المادة 19)ج-د((.

الحقوق

يحق للعمال:
◄  تلقي المعلومات الكافية والحصول على تدريب في مجال السالمة 

والصحة المهنيتين )االتفاقية 155، المادة 19)ج-د((؛  

جميع  في   - معه  والتشاور   – العمل  صاحب  ِقَبل  من  ◄  االستعالم 
جوانب السالمة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم )االتفاقية 

155، المادة 19)هـ((؛

بشكل  أنه  معقول  لسبب  يعتقدون  عمل  موقع  من  ◄  االنسحاب 
 لحياتهم أو صحتهم، دون عواقب ال داعي 

ً
 وخطيرا

ً
 وشيكا

ً
تهديدا

لها )االتفاقية 155، المادة 13(.

المسؤوليات

ب من العمال ما يلي:
َ
ُيطل

◄  التعاون مع صاحب العمل في مجال السالمة والصحة المهنيتين 
)االتفاقية 155، المادة 19)أ-ب((؛

األشخاص  وسالمة  بسالمتهم  االهتمام  من  معقول  قدر  ◄  إيالء 
في  إهمالهم  أو  بتصرفاتهم  يتأثروا  أن  ُيحتَمل  الذين  اآلخرين 

العمل )التوصية 164، الفقرة 16)أ((؛

◄  االمتثال للتعليمات الُمعطاة من أجل ضمان السالمة والصحة لهم 
ولآلخرين )التوصية 164، الفقرة 16)ب((؛

صحيح  نحو  على  الوقاية  ومعدات  السالمة  تجهيزات  ◄  استخدام 
وعدم تعطيلها )التوصية 164، الفقرة 16)ج((؛

ين بأنه قد 
ِّ
 عن أي وضع يعتقدون ُمحق

ً
◄  إبالغ الرئيس المباشر فورا

، وليس في مقدورهم تصحيحه بأنفسهم )التوصية 
ً
يمثل خطرا

164، الفقرة 16)د((؛

أو فيما يتصل به  أو إصابة تقع أثناء العمل  ◄  اإلبالغ عن أي حادث 
)التوصية 164، الفقرة 16)هـ((.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
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ظِهر األدلة أن الترتيبات التشاركية في مكان العمل ترتبط بممارسات تحسين إدارة السالمة والصحة المهنيتين، وأداء أفضل 
ُ
وت

.)Walters et al.، 2012( للسالمة والصحة المهنيتين، وتقليل معدالت الحوادث واإلصابات، وزيادة اإلنتاجية في نهاية المطاف

لقد لوِحظ أن خلق ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين بالتزامن مع تعزيز مشاركة العمال يحد من خطر وقوع الحوادث، حيث 
أبلغت أماكن العمل ذات مشاركة العمال العالية عن حوادث تتعلق بالسالمة أقل بنسبة 64، بالمئة ودخول للمستشفى أقل بنسبة 

58 بالمئة.  

ثقافة  رئيسي في تحسين  أنه محرك   
ً
أيضا بالسالمة  المتعلقة  المخاوف  بشأن  واإلدارة  العمال  بين  المفتوح  التواصل  أثبت  وقد 

.)Aburumman et al.، 2019( إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين في المنشأة

غون أصحاب العمل بقضايا السالمة: صورة عالمية
ِّ
◄   الشكل 1. العمال ُيبل

بين  التعاون  وتسهيل  العمال  مشاركة  في ضمان   
ً
مهما  

ً
دورا المهنيتين  والصحة  السالمة  لشؤون  العمال  ممثلو  ويلعب 

أصحاب العمل/اإلدارة والعمال أثناء ترسيخ ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل.

وأداء أفضل  العمل  المهنيتين في مكان  والصحة  السالمة  العمال لشؤون  بين مشاركة ممثلي  إيجابية  األدلة وجود عالقة  ظِهر 
ُ
ت

 Lloyd-Williams et al., 2012; Biggins and Phillips, 1991; Biggins et al., 1991; Gaines and( للسالمة والصحة المهنيتين
ظِهر أماكُن العمل التي لديها 

ُ
Biggins, 1992; Warren-Langford et al., 1993; Biggins and Holland, 1995( ومن المرجح أن ت

تمثيل للعمال في مجال السالمة والصحة المهنيتين التزاَم اإلدارة بالصحة والسالمة وأن يكون لديها تدابير وقائية قائمة لكل من 
.)Llyod-Williams, et al.، 2012( األخطار العامة المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين واألخطار النفسية االجتماعية

 Lloyd’s Register( الستطالع 
ً
المهنيتين. ومع ذلك، وفقا بالغ األهمية لترسيخ ثقافة وقائية للسالمة والصحة   

ً
أمرا العمل  الهادفة في مكان  الثنائية  المناقشة  عتَبر 

ُ
ت

، يشعر أكثر من 300 مليون عامل أنه ال يمكنهم إبالغ أصحاب العمل عن المشاكل 
ً
Foundation World Risk Poll 2019( الذي أجرته مؤسسة )Gallup( في 142 بلدا

 على السالمة والصحة في مكان العمل. لقد ُوِجد أن معدل اإلصابة بسبب الحريق ارتفع 
ً
 جسيما

ً
المتعلقة بالسالمة دون خوف من العقاب. ويشكل هذا الغياب للنقاش خطرا

بنسبة تزيد عن 40 بالمئة في المؤسسات التي يخشى فيها العمال اإلبالغ عن مشاكل تتعلق بالسالمة - تليها زيادة بنسبة 23 بالمئة في التعرض للمواد الكيميائية أو 
المواد البيولوجية، مقارنة بالمنشآت التي يشعر فيها العمال بالحرية في اإلبالغ عن أي مشاكل تتعلق بالسالمة دون التعرض للعقاب.

نسبة العمال الذين ال يوافقون على التصريح التالي:
»بالنسبة إلى أي مشاكل تتعلق بالسالمة تالحظها، فإنك تتمتع بمطلق الحرية في اإلبالغ عنها إلى

صاحب العمل دون خوف من العقاب.« )%(

1020304055
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والصحة  السالمة  بموجب تشريعات   - المهنيتين  والصحة  السالمة  العمال في مجال  لممثلي  الرئيسية  المهام  أن تشمل  يمكن 
المهنيتين - ما يلي87:

◄�تمثيل العمال في جميع األمور المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين؛ و

فين بالواجبات ذات الصلة للوفاء بمسؤوليات الضمان 
َّ
◄��مراقبة التدابير التي يتخذها أصحاب العمل أو غيرهم من الُمكل

االجتماعي المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين وإصابات العمل؛ و

◄��االستعالم عن قضايا السالمة والصحة المهنيتين التي يثيرها العمال؛ و

◄��التحقيق في أي خطر ُمحتَمل على سالمة العمال وصحتهم ينشأ عن عمل المنشأة؛ و

◄��تقديم إقرارات لإلدارة بشأن األمور التي تؤثر على سالمة العمال وصحتهم؛ و

ف األساسي بالواجبات ومساعدته في معالجة أي أخطار متعلقة بالعمل في المنشأة المعنية؛ و
َّ
◄��التعاون مع الُمكل

◄��تعزيز وتشجيع تعاون العمال في االمتثال للوائح الخاصة بمنع األخطار المهنية؛ و

◄��مشاركة العمال وتمثيلهم في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين؛ و

◄��التحقيق في الحوادث واألمراض المهنية، وكذلك الحوادث الوشيكة )التي كادت أن تقع(. 

ينبغي أن يتمتع ممثلو العمال بالحقوق والصالحيات التي يحتاجون إليها ألداء مهامهم وواجباتهم، على النحو المنصوص عليه في 
معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة88.

.ILO: Support Kit for Developing Occupational Safety and Health Legislation, Section 5 )2022( 87   انظْر
88   اتفاقية ممثلي العمال، 1971 )رقم 135(؛ اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 155(؛ اتفاقية السالمة والصحة في المناجم، 1995 )رقم 

176(؛ توصية ممثلي العمال، 1971 )رقم 143(؛ توصية السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 164(.

© Marcel Crozet/ILO 2013

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/national-occupational-safety-and-health-systems-and-programmes/WCMS_834141/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c176_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c176_ar.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c135_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c135_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r143_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r143_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c176_ar.pdf
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اإلطار 8. حقوق وصالحيات ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين

التسهيالت. ينبغي توفير التسهيالت في المنشأة لممثلي العمال، حسب االقتضاء، لتمكينهم من 
أداء مهامهم بسرعة وفعالية )االتفاقية 135، المادة 2؛ التوصية 143، الفقرة 9(.

ع، دون نقص 
َ
ع. ينبغي أن ُيمَنح ممثلو العمال في المنشأة ما يلزمهم من وقت ُمستقط

َ
الوقت الُمستقط

)التوصية 143،  المنشأة  في  التمثيلية  واإلضافية، ألداء مهامهم  االجتماعية  مزاياهم  أو  أجورهم  في 
الدراسية  التدريبية والحلقات  النقابية والدورات  الفقرتان 10)1( و11)1((، وكذلك لحضور االجتماعات 

.))i()2(12 واالجتماعات العامة والمؤتمرات )التوصية 164، الفقرة

المعلومات. ينبغي أن تكون هناك ترتيبات على مستوى المنشأة يتم بموجبها تلقي ممثلي العمال 
معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السالمة والصحة المهنيتين، والتشاور 
)االتفاقية  التجارية  إفشائهم لألسرار  المعلومات شريطة عدم  لة لهم بشأن هذه 

ِّ
الُممث المنظمات  مع 

155، المادة 19)ج((. وينبغي تزويد ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين بمعلومات وافية 
عن شؤون السالمة والصحة، وتمكينهم من دراسة العوامل التي تؤثر على السالمة والصحة، وتشجيعهم 

على اقتراح تدابير في هذا الشأن )التوصية 164، الفقرة 12)2()أ((.

التدريب بدون تكلفة. ينبغي أن تكون هناك ترتيبات على مستوى المنشأة يتم بموجبها حصول 
)االتفاقية  المهنيتين  والصحة  السالمة  مجال  في  مالئم  تدريب  على  المنشأة  في  وممثليهم  العمال 
155، المادة 19)د((. وال يجوز أن تنطوي تدابير السالمة والصحة المهنيتين على أية مصاريف يتحملها 

العمال )االتفاقية 155، المادة 21(.

والصحة  السالمة  لشؤون  العمال  ممثلو  يتمتع  أن  ينبغي  والعمال.  العمل  أماكن  إلى  الوصول 
المهنيتين في المنشأة بإمكانية الوصول إلى كافة أرجاء مكان العمل، وأن يكون في وسعهم االتصال 
الفقرة  )التوصية 164،  العمل  العمل وفي مكان  السالمة والصحة خالل ساعات  بالعمال بشأن مسائل 

12)2()و((.

دون  المهنيتين،  والصحة  السالمة  لشؤون  العمال  لممثلي  ُيسَمح  أن  ينبغي  اإلدارة.  إلى  الوصول 
لين باتخاذ القرارات، وذلك عند الضرورة،  ر، باالتصال بإدارة المنشأة وبممثلي اإلدارة الُمخوَّ تأخير غير ُمبرَّ

لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة سليمة )التوصية 143، الفقرة 13(.
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التعاون مع صاحب العمل. ينبغي أن تكون هناك ترتيبات على مستوى المنشأة يتعاون بموجبها 
 ،155 )االتفاقية  المهنيتين  والصحة  السالمة  مجال  في  العمل  مع صاحب  المنشأة  في  العمال  ممثلو 
ذلك  كان  التعاون، حيثما  لتسهيل  ذ 

َ
تخ

ُ
ت التي  اإلجراءات  أن تتضمن  وينبغي  و20(.  المادتان 19)ب( 

، وبما يتفق والممارسات الوطنية، تعيين مندوبين عن العمال لشؤون السالمة، ولجان 
ً
 وضروريا

ً
مناسبا

المشتركة  اللجان  بالسالمة والصحة؛ وفي  لجان مشتركة معنية  و/أو  بالسالمة والصحة،  عمالية معنية 
 على األقل لتمثيل أصحاب العمل 

ً
المعنية بالسالمة والصحة، ينبغي أن يكون تمثيل العمال مساويا

)التوصية 164، الفقرة 12)1((.

االستعالم والتشاور. ينبغي أن تكون هناك ترتيبات على مستوى المنشأة يتم بموجبها تمكين العمال 
أو ممثليهم، وحسب الحالة، المنظمات التي تمثلهم في المنشأة من االستعالم عن جميع جوانب السالمة 
المادة  العمل )االتفاقية 155،  ِقَبل صاحب  المتصلة بعملهم، والتشاور معهم من  المهنيتين  والصحة 
19)هـ((. وينبغي التشاور مع ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين عند التفكير في اتخاذ 
تدابير هامة جديدة بشأن السالمة والصحة وذلك قبل تنفيذها، والسعي إلى الحصول على تأييد العمال 
لهذه التدابير؛ وأن يتم التشاور معهم عندما تعتزم إدخال تعديالت في أساليب العمل أو في مضمونه 

أو تنظيمه، مما قد يكون لها تأثير على سالمة وصحة العمال )التوصية 164، الفقرة 12)2()ب( و)ج((.

المشاركة في صنع القرار. ينبغي أن يكون في وسع ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين 
اإلسهام في عملية اتخاذ القرارات على مستوى المنشأة فيما يتعلق بشؤون السالمة والصحة؛ وأن يكون 
جرى في المنشأة بشأن مسائل السالمة والصحة المهنيتين 

ُ
في وسعهم اإلسهام في المفاوضات التي ت

)التوصية 164، الفقرة 12)2()هـ( و)ح((.

نشر اإلعالنات وتوزيع مواد النقابة. ينبغي أن ُيسَمح لممثلي العمال الذين يعملون نيابة عن نقابة 
اإلدارة  مع  عليها  ق 

َ
ُيتف أماكن  أو  مكان  في  المنشأة  مباني  النقابة ضمن  إعالنات هذه  بتعليق  عمالية 

لممثلي  اإلدارة  أن تسمح  وينبغي  الفقرة 15)1((.  )التوصية 143،  إليها  الوصول  العمال  وَيسُهل على 
العمال الذين يعملون نيابة عن نقابة عمالية بتوزيع النشرات اإلخبارية والكتيبات والمطبوعات والوثائق 

األخرى لهذه النقابة على عمال المنشأة )التوصية 143، الفقرة 15)2((.

الوصول إلى مفتشي العمل. ينبغي لممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين أن يتمتعوا 
بحرية االتصال بمفتشي العمل )التوصية 164، الفقرة 12)2()ز(.

أن  المهنيتين  والصحة  السالمة  لشؤون  العمال  لممثلي  ينبغي  الخارجية.  الخبرات  إلى  الوصول 
يستعينوا بمتخصصين ُيْسدون لهم الَمشوَرة بشأن مشاكل خاصة تتعلق بالسالمة والصحة )التوصية 

164، الفقرة 12)2()ي(.
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 في تقوية التعاون لتعزيز بيئة عمل آمنة 
ً
 مهما

ً
في سياق األزمات، يلعب ممثلو العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين دورا

 لدراسة في المملكة المتحدة، كانت أماكُن العمل التي كان لديها بالفعل 
ً
وصحية - لصالح كٍل من العمال وأصحاب العمل. ووفقا

 Moore et( ممثلون نقابيون لشؤون السالمة والصحة قبل جائحة كوفيد-19 أكثَر احتمااًل إلجراء تقييمات للخطر خالل هذا الوقت
.)al.، 2021

وخالل أزمة كوفيد-19، وضعت منظمات العمال إرشادات ومواد تدريبية لدعم ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين 
في أداء مهامهم في هذا الوضع الصعب.

م، 
َّ
 مجموعة من منظمات العمال، تتألف من ممثلين عن النقابات العمالية وممثلي القطاع غير الُمنظ

ً
◄  في الفلبين، اجتمعت معا

الستكشاف دور منظمات العمال في مراقبة تنفيذ خطط السالمة والصحة المهنيتين - ال سيما في المنشآت متناهية الصغر 
مة. وقد تم اتخاذ هذا اإلجراء بعد تدريب أجرته منظمة العمل الدولية على الوقاية من كوفيد-19 باستخدام 

َّ
واألعمال غير الُمنظ

لمنظمات  يمكن  المحلي،  المستوى  على  االجتماعي  الحوار  ومن خالل   .)PAOT( العمل  نحو  ه  الُموجَّ التشاركي  التدريب  نهج 
العمال وأعضاء نقاباتهم التعاون مع العاملين في مجال الصحة العمومية بالحكومة المحلية في مراقبة السالمة والصحة في 
 ،)CSR( إشراك القطاع الخاص، من خالل مشاريع المسؤولية االجتماعية للشركات 

ً
مكان العمل. ويمكن للنقابات العمالية أيضا

والصحة  السالمة  ثقافة  ترسيخ  على  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المنشآت  لمساعدة  الوصول  نطاق  توسيع  في 
المهنيتين في مكان العمل89.

�◄��2.3  ترسيخ تعاون فعال في مكان العمل: الدور الرئيسي للجان 
المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين

 بطريقة منسقة لمعالجة 
ً
تعمل اللجان المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين على تمكين العمال وأصحاب العمل من العمل معا

قضايا السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل. وتدعو توصية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين، 2006 )رقم 
197( إلى إنشاء مثل هذه اللجان المشتركة على مستوى مكان العمل لتعزيز ثقافة وطنية للسالمة والصحة الوقائية )الفقرة 5)و((.

العمال  ثنائية تتكون من عدد متساٍو من ممثلي  أنها هيئة  على  المهنيتين  والصحة  للسالمة  المشتركة  اللجنة  يمكن تعريف 
ف بمهام مختلفة تهدف إلى ضمان التعاون بين أصحاب العمل والعمال من 

َّ
كل

ُ
وأصحاب العمل90، ويتم إنشاؤها في مكان العمل وت

أجل تحقيق ظروف عمل آمنة وصحية وبيئة عمل سليمة والحفاظ عليها.

 ما يتوقف 
ً
 في العديد من البلدان91، على الرغم من أن هذا غالبا

ً
 إلزاميا

ً
وُيعدُّ إنشاء لجان مشتركة للسالمة والصحة المهنيتين أمرا

على حجم المنشأة. وفي بعض البلدان، قد يتطلب القانون إنشاء مثل هذه اللجنة في المنشآت الصغيرة بناًء على طلب العامل.

.ILO Meeting with workers Organizations via Zoom. Minutes of the Meeting. 17 November 2021 89

90  انظْر توصية السالمة والصحة المهنيتين، 1981 )رقم 164(، )هذا االرتباط التشعبي ال يعمل( الفقرة 12)1(.

.The ILO database: LEGOSH, theme 8.6, ”Joint OSH Committee“ 91  انظْر

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R197
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R197
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R197
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R197
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r164_ar.pdf
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:2100:0::NO::P2100_COUNTRYLIST,P2100_NODELIST:AF;AM;AR;AS;EU,104434;104437;104440;104443;104446
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 إنشاؤها 
ً
عتَبر لجان السالمة والصحة المهنيتين إلزامية في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاماًل، ويجب أيضا

ُ
◄  في النرويج، ت

 لتقدير سلطة تفتيش العمل92.
ً
في مؤسسات تضم 20-50 عاماًل - بناًء على طلب أي من األطراف في المنشأة أو وفقا

د القانون الوطني تكوينها، والذي يعتمد  ، يجوز أن ُيحدِّ
ً
 إلزاميا

ً
وعندما يكون إنشاء لجنة مشتركة للسالمة والصحة المهنيتين أمرا

 فيها ممارس 
ً
ب التشريع من لجان السالمة والصحة المهنيتين أن يكون عضوا

ُ
عادة على حجم المنشأة. وفي بعض البلدان، َيطل

لسالمة وصحة مهنيتين.

إلى ممثلي أصحاب  باإلضافة  واحد كعضو،  المهنيتين مسؤول سالمة  والصحة  السالمة  للجان  أن يكون  تايالند، يتعين  ◄  في 
العمل والعمال93.

م فيها التشريعات الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين اللجاَن المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين، 
َّ
نظ

ُ
وفي البلدان التي ال ت

فقد تتولى االتفاقات الجماعية هذه المهمة.

◄  نص اتفاق بين المنتدى المشترك لجمعية المالبس )JAAF( ومجموعة من النقابات في سريالنكا على أحكام للجان الصحية 
بكوفيد-19 وتحسين  المتعلقة  المهنيتين  والصحة  السالمة  التصدي ألخطار  أجل  المالبس من  األطراف في مصانع  ثنائية 

السالمة والصحة.94

 ما تكون متماثلة أو 
ً
وقد تختلف مهام وحقوق وصالحيات لجان السالمة والصحة المهنيتين من بلد إلى آخر؛ ومع ذلك، فهي غالبا

دة 
َّ
متشابهة مع لجان ممثلي العمال. ورغم ذلك، فغنى عن القول أن هذه اللجان قد يكون لديها عدد أكبر من المهام القانونية والُمعق

 أكبر من الموارد البشرية والقدرات.
ً
من تلك الخاصة بممثلي العمال فقط، ألن لديها قدرا

 تنفيذ برامج السياسات للوقاية من المخاطر؛ وإجراء تدريب للعمال على 
َ
وتشمل المهاُم التي قد يتم تكليفها لهذه اللجان مراقبة

السالمة والصحة المهنيتين؛ والمساهمة في االحتفاظ بسجالت السالمة والصحة المهنيتين؛ ومراقبة البيانات المتعلقة بالحوادث 
واإلصابات والمخاطر.

وحتى إذا كان هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتعاون بها أصحاب العمل والعمال في مكان العمل للوفاء بمتطلبات السالمة 
 .95 ً

والصحة المهنيتين، فقد أثبتت اللجان المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين أنها إحدى أكثر اللجان نجاحا

وأثناء أزمة كوفيد-19، كان للجان المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين دور حاسم في االستجابة للمخاوف المتعلقة بالسالمة 
والصحة المهنيتين. وفي الواقع، لها مكانة جيدة في تحديد حاالت التعرض الُمحتَمل لكوفيد-19، وتقييم األخطار، ووضع خطط 

للتحكم في التعرض وللتخفيف منه.

.LOVDATA )Norway(: Working Environment Act No. 62, 2005, section 7–1 92  انظْر
93  انظْر

  ILO Natlex: Thailand. Ministerial Regulation Prescribing Standards for the Administration and Management of Occupational 
Safety, Health and Environment, No. B.#. 2549, 2006, clause 23.

.IndustriALL )Sri Lanka(:  Unions in Sri Lanka sign landmark agreement in global apparel supply chain )2021( 94 انظْر

.The factsheet on Joint Health Committees developed for the 2015 World Day for Safety and Health at Work )ILO, 2015( 95  انظْر

https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/2005-06-17-62
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75258
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75258
https://www.industriall-union.org/unions-in-sri-lanka-sign-landmark-agreement-in-global-apparel-supply-chain
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م إدارة السالمة والصحة المهنيتين وثقافة إيجابية 
ُ
ظ

ُ
�◄��3.3 تعزيز ن

للسالمة والصحة المهنيتين مبنية على الحوار االجتماعي

للسيطرة الفعالة على أخطار السالمة والصحة المهنيتين، ومنع الحوادث واألمراض المهنية - وبالتالي تحسين اإلنتاجية - ينبغي 
ألصحاب العمل إنشاء نظام إدارة سليم للسالمة والصحة المهنيتين كجزء ال يتجزأ من إدارة أعمالهم بشكل عام96.

المهنيتين داخل  والصحة  السالمة  المستمر ألداء  للتحسين  أداة منطقية ومفيدة  المهنيتين  والصحة  السالمة  إدارة  م 
ُ
ُنظ عدُّ 

ُ
وت

المؤسسة. وهي تشمل مجموعة من اإلجراءات والعمليات التي تحدد جهود المؤسسة وتراقبها وتقيمها للحفاظ على سالمة العمال 
وصحتهم، واالمتثال للقوانين الوطنية.

وتشمل العناصر الرئيسية لتطبيقها الناجح ضمان التزام اإلدارة والمشاركة الفعالة للعمال في التنفيذ المشترك. وباإلضافة إلى 
 بثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين 

ً
ذلك، ال يكون نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين فعااًل إال عندما يكون مصحوبا

 منفصاًل عن الثقافة 
ً
في مكان العمل ) Hale وHovden، 1998(. وال ينبغي أن تكون ثقافة السالمة والصحة المهنيتين هذه شيئا

 ال يتجزأ منها.
ً
ا  إليها، ولكنها تشكل جزء

ً
التنظيمية أو مضافا

م إدارة السالمة والصحة المهنيتين في البلدان المختلفة، بدءًا من المتطلبات القانونية إلى االستخدام الطوعي.
ُ
96 يتباين تطبيق ُنظ



39 ◄ 3. على مستوى مكان العمل: تعاون صاحب العمل والعامل من أجل إدارة فعالة للسالمة والصحة المهنيتين

◄    الشكل 2. تعزيز ثقافة السالمة والصحة المهنيتين في صناعة البناء في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، 
الصين

مالحظة هامة: مثل األصل اإلنجليزي

تعديل ألوان المستطيالت الخمسة

حذف األرقام على األعمدة

حذف جملة عدد الحوادث والمستطيل بجانبها واالحتفاظ فقط بجملة معدل الحوادث/1000 عامل وإشارة الدائرة

من عام 1986 إلى عام 2013، كان هناك انخفاض في حدوث اإلصابات واألمراض المهنية في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، الصين، 
وذلك بفضل تنفيذ العديد من إجراءات السالمة والصحة المهنيتين.

، ولكن كما يوضح هذا الشكل، فإن 
ً
م إدارة التكنولوجيا والسالمة والصحة المهنيتين خطوات كبيرة في خلق عالم أكثر أمانا

ُ
ت ُنظ

َ
ط

َ
لقد خ

إدخال وتعزيز ثقافة السالمة في مكان العمل يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من عدد الحوادث.

Kim et al., 2016 :المصدر

مرحلة التحسين التقني

مل
عا

 1
00

0/
ث

اد
حو

 ال
دل

مع

إدخال نظام إدارة السالمة

مرحلة تحسين النظام

معدل الحوادث/1000 عامل

السنة

إدخال ثقافة السالمة

مرحلة تعزيز ثقافة السالمة
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 اإلطار 9. بناء ثقافة قوية وإيجابية للسالمة والصحة المهنيتين على مستوى 
مكان العمل

وصحية  آمنة  عمل  بيئة  في  الحق  والعمال  اإلدارة  فيها  ر  قدِّ
ُ
ت ثقافة  هي  المهنيتين  والصحة  للسالمة  اإليجابية  الثقافة 

ويشاركون بفاعلية لتحقيق هذه الغاية. إنها مبنية على التواصل المفتوح والحوار بين العمال وأصحاب العمل، حيث يشعر العمال 
بالراحة في تشارك أفكارهم حول الحوادث والمخاوف.

ثقافة  لخلق  األهمية  بالغ   
ً
أمرا العليا  واإلدارة  العمل  أصحاب  ِقَبل  من  المهنيتين  والصحة  السالمة  تجاه  وااللتزام  القيادة  عتَبر 

ُ
ت

ُر مواقف كبار المدراء وسلوكياتهم فيما يتعلق بالسالمة والصحة  صوُّ
َ
إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين. وفي الواقع، سيشكل ت

المهنيتين األساَس لسلوك العاملين في مجال السالمة والصحة المهنيتين، وبالتالي أداء السالمة والصحة المهنيتين للمنشأة 
 .)Clarke، 1999(

:)Van Scheppingen et al.( لقد تم تحديد سبع قيم أساسية على أنها مهمة لتطوير ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين

االنخراط االجتماعي

العدالة

الثقة

االستدامة

 لتطوير ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين، ويمكن أن يكون لكل منها تأثير مباشر 
ً
 من هذه القيم األساسية مهما

ٌ
وُيعدُّ كل

 في نجاح أعمال أي منشأة.
ً
وغير مباشر على السالمة والصحة المهنيتين. وفي الوقت نفسه، تساهم أيضا

المنشآت التي تتسم بثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين:

◄  لديها نظام معلومات بشأن السالمة يجمع المعلومات من الحوادث والحوادث الوشيكة )التي كادت أن تقع( ويحللها وينشرها، 
وكذلك من التحقق االستباقي المنتظم من النظام؛

◄ لديها ثقافة إعداد التقارير حيث يكون الناس على استعداد لإلبالغ عن أخطائهم وانتهاكاتهم؛
 
ً
◄  لديها ثقافة الثقة، حيث يتم تشجيع الناس بل ومكافأتهم على تقديم المعلومات األساسية المتعلقة بالسالمة، ولكن أيضا

يكون من الواضح فيها الخط الفاصل بين السلوك المقبول وغير المقبول؛

بة؛
َّ
◄ مرنة من حيث القدرة على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي في مواجهة بيئة المهام الديناميكية والُمتطل

◄  لديها الرغبة والكفاءة الستخالص االستنتاجات الصحيحة من نظام السالمة الخاص بها، ولديها االستعداد لتنفيذ اإلصالح 
.)Reason، 1997( عند االقتضاء

المشاركة

القدرة على الصمود والمرونة

التطور والنمو
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من خالل التغييرات التنظيمية التي تتم إدارتها بشكل جيد، والمبنية على أساس الحوار االجتماعي، يمكن للمنشآت أن تتحول 
نحو ثقافة إيجابية للسالمة والصحة المهنيتين.

:)Kim et al.، 2016( هناك مراحل مختلفة لتطور ثقافة السالمة والصحة المهنيتين

ة )الباثولوجية(”  “الَمَرِضيِّ

 أصحاب العمل والعمال ال يهتمون
 بانتهاك قواعد السالمة 

)ثقافة “عدم االهتمام” بالسالمة والصحة المهنيتين(

“االرتكاسية” 

 تصبح السالمة مهمة 
فقط بعد وقوع حادث 

 )ثقافة “اللوم” للسالمة 
والصحة المهنيتين(

“االستباقية” 

 ال يعمل العمال على المشاكل 
التي يجدونها، لكن يتجنب العمال 

 لتحسين بيئة العمل
ً
المشاكل مقدما

“الُمنِتجة” 

  دمج السالمة والصحة المهنيتين 
 في طرق العمل والتفكير 

)ثقافة ديناميكية للسالمة والصحة المهنيتين(

ة”  “الِحساِبيَّ

م إلدارة جميع المخاطر 
ُ
ظ

ُ
توجد ن

طة” للسالمة والصحة المهنيتين(
َّ
)ثقافة “ُمخط
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 لمبادئ 
ً
م إدارة السالمة والصحة المهنيتين  )ILO-OSH 2001( وفقا

ُ
لقد ُوِضعت المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن ُنظ

 حددتها أطراف اإلنتاج الثالثة لمنظمة العمل الدولية بغرض تحقيق التحسين المستمر في أداء السالمة والصحة 
ً
ق عليها دوليا

َ
ُمتف

المهنيتين. وهي تنص على وجوب اتخاذ الترتيبات المناسبة إلنشاء نظام إلدارة السالمة والصحة المهنيتين الذي ينبغي أن يحتوي 
على العناصر الرئيسية التالية: السياسة، وتنظيم التخطيط والتنفيذ، والتقييم، والعمل من أجل التحسين.

ب في جميع مراحلها.
َ
طل

ُ
 في نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين، وت

ً
 أساسيا

ً
عدُّ مشاركة العمال عنصرا

ُ
وت

إجراءات 
التحسين

السياسة
التنظيم

التخطيط و
التنفيذ

التقييم

التدقيق

المســتمر التحسين

المهنيتين والصحة  السالمة  بشأن   2001 لعام  الدولية  العمل  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ   .3  ◄    الشكل 
)OSH-MS( م إدارة السالمة والصحة المهنيتين

ُ
ظ

ُ
)ILO-OSH 2001(: مشاركة العمال في جميع عناصر ن

العمال  مع  بالتشاور   ،
ً
كتابة المهنيتين  والصحة  السالمة  سياسة  العمل  صاحب  يحدد  أن  ينبغي 

بها  تلتزم  التي  المهنيتين  والصحة  للسالمة  الرئيسية  واألهداف   
َ
المبادئ تتضمن  أن  وينبغي  وممثليهم. 

على  وتشجيعهم  وممثليهم  العمال  مع  التشاور   يضمن 
ً
نظاما أخرى(  أمور  بين  )من  ذلك  في  بما  المؤسسة، 

المشاركة بفاعلية في جميع عناصر إدارة السالمة والصحة المهنيتين.

السالمة  لشؤون  وممثليهم  العمال  مع  التشاور  ضمان  العمل  لصاحب  ينبغي  العمال،  مشاركة  ولضمان 
ذلك  في  بما  المهنيتين،  والصحة  السالمة  جوانب  جميع  على  وتدريبهم  وإبالغهم  المهنيتين،  والصحة 

الترتيبات المتعلقة بالطوارئ، المرتبطة بعملهم.

المهنيتين  والصحة  السالمة  لشؤون  وممثليهم  للعمال  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  العمل  لصاحب  وينبغي 
للحصول على الوقت والموارد للمشاركة بفاعلية في عمليات التنظيم والتخطيط والتنفيذ والتقييم والعمل من 

.)OSH-MS( أجل تحسين نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين

ينبغي لصاحب العمل أن يضمن، حسب االقتضاء، إنشاء لجنة للسالمة والصحة وتأدية عملها بكفاءة واالعتراف 
 للقوانين والممارسات الوطنية..

ً
بممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين، وفقا

يتحمل صاحب العمل المسؤولية الشاملة عن حماية سالمة العمال وصحتهم، وتوفير القيادة ألنشطة 
السالمة والصحة المهنيتين في المؤسسة.

الهياكل  إنشاء  ينبغي  المهنيتين،  والصحة  السالمة  بشأن  والمساءلة  المسؤولية  توزيع  سياق  وفي 
وتعزيز  العمال وصحتهم؛  الضرورة، لضمان حماية سالمة  الفعال، حسب  اإلشراف  توفر  التي  والعمليات 
التعاون والتواصل بين أعضاء المؤسسة، بما في ذلك العمال وممثليهم، لتنفيذ عناصر نظام إدارة السالمة 
والصحة المهنيتين )OSH-MS(؛ وضمان الترتيبات الفعالة للمشاركة الكاملة للعمال وممثليهم في تنفيذ 
سياسة السالمة والصحة المهنيتين؛ وتوفير الموارد المناسبة لضمان أن األشخاص المسؤولين عن السالمة 
أداء مهامهم بشكل صحيح؛ وضمان  يمكنهم  والصحة،  السالمة  لجنة  بما في ذلك  المهنيتين،  والصحة 

الترتيبات الفعالة للمشاركة الكاملة للعمال وممثليهم في لجان السالمة والصحة، حيثما ُوِجدت.

وأن يتم  المهنيتين،  والصحة  للسالمة  الالزمة  الكفاءة  العمل متطلبات  د صاحب  ُيحدِّ أن  وينبغي 
والصحة  السالمة  جوانب  لتنفيذ  لون  مؤهَّ األشخاص  جميع  أن  لضمان  عليها  والمحافظة  الترتيبات  وضع 

ضمن واجباتهم ومسؤولياتهم.

إلى  الوصول  الحق في  للعمال  أن يكون  المهنيتين، ينبغي  بوثائق السالمة والصحة  وفيما يتعلق 
السجالت ذات الصلة ببيئة العمل والصحة، مع احترام الحاجة إلى السرية.

وينبغي وضع الترتيبات واإلجراءات والحفاظ عليها لضمان االتصال الداخلي للمعلومات المتعلقة بالسالمة 
والصحة المهنيتين بين المستويات والوظائف ذات الصلة في المؤسسة، والتأكد من تلقي مخاوف وأفكار 

الت العمال وممثليهم بشأن مسائل السالمة والصحة المهنيتين، والنظر فيها واالستجابة لها.
َ
وُمدخ

ينبغي إجراء المراجعة األولية من ِقَبل أشخاص مختصين، بالتشاور مع 
العمال و/أو ممثليهم، حسب االقتضاء.

وفي سياق الوقاية من المخاطر، ينبغي إجراء تحديد لمخاطر مكان العمل 
وتقييم الخطر قبل أي تعديل أو إدخال لطرق عمل أو مواد أو عمليات أو آالت 
العمال وممثليهم ولجنة  بالتشاور مع  التقييم  جديدة. وينبغي إجراء هذا 

السالمة والصحة وإشراكهم، عند االقتضاء.

 
ً
وينبغي وضع ترتيبات للوقاية والتأهب واالستجابة للطوارئ، وفقا
لحجم وطبيعة نشاط المؤسسة. وينبغي أن تضمن هذه الترتيبات، من بين 
أمور أخرى، توفير المعلومات الضرورية والتواصل الداخلي والتنسيق لحماية 
جميع األشخاص في حالة الطوارئ في موقع العمل؛ وتوفير المعلومات ذات 
في  بما  المستويات،  جميع  على  المؤسسة،  أعضاء  لجميع  والتدريب  الصلة 
ذلك التدريبات المنتظمة على إجراءات الوقاية والتأهب واالستجابة لحاالت 

الطوارئ.

المستمر  بالتحسين  الخاصة  الترتيبات  تأخذ  أن  ينبغي 
المهنيتين  والصحة  السالمة  نظام  في  الصلة  ذات  للعناصر 
بالتحسين  الخاصة  التوصيات  أخرى(  أمور  بين  )من  االعتبار  في 
مة من جميع أعضاء المؤسسة، بما في ذلك لجنة السالمة  الُمقدَّ

والصحة، حيثما ُوِجدت.

بالعمل،  المتعلقة  والحوادث  واألمراض  اإلصابات  في  التحقيق  إجراء  ينبغي 
مختصين،  أشخاص  ِقَبل  من  المهنيتين،  والصحة  السالمة  أداء  على  وتأثيرها 
لجنة  إلى  التحقيقات  هذه  نتائج  إبالغ  وينبغي  وممثليهم.  العمال  من  مناسبة  بمشاركة 

السالمة والصحة، حيثما ُوِجدت، وينبغي للجنة تقديم التوصيات المناسبة.

 لعناصر نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المؤسسة، 
ً
يتضمن التدقيق تقييما

أمور أخرى(  بين  التدقيق )من  د استنتاجات  حدِّ
ُ
ت أن  العمال. وينبغي  بما في ذلك مشاركة 

ذة فعالة في 
َّ
ما إذا كانت عناصر نظام إدارة السالمة والصحة المهنيتين )OSH-MS( الُمنف

ق وجميع مراحل تدقيق 
ِّ
تعزيز المشاركة الكاملة للعمال. ويخضع التشاور بشأن اختيار الُمدق

مكان العمل، بما في ذلك تحليل النتائج، لمشاركة العمال، حسب االقتضاء.

م مراجعات اإلدارة )من بين أمور أخرى( قدرة نظام إدارة السالمة والصحة  قيِّ
ُ
وينبغي أن ت

المهنيتين على تلبية االحتياجات العامة للمؤسسة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك العمال 
إلى   

ً
رسميا وإبالغها  اإلدارية  المراجعة  نتائج  تسجيل  وينبغي  التنظيمية.  والسلطات 

والصحة  السالمة  إدارة  نظام  الصلة في  ذات  )العناصر(  العنصر  عن  المسؤولين  األشخاص 
المهنيتين )OSH-MS(؛ ولجنة السالمة والصحة، والعمال وممثليهم.

السياسة

التنظيم

التخطيط والتنفيذ

إجراءات التحسين

التقييم

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_125019.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_125019.pdf
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كجزء من إدارة السالمة والصحة المهنيتين، ينبغي ألصحاب العمل تحديد المخاطر والسيطرة على األخطار في مكان عملهم. وللقيام 
 للعمال واآلخرين، ويقررون ما إذا كانوا يفعلون ما يكفي لمنع هذا الموقف. 

ً
بذلك، فإنهم يحتاجون إلى التفكير فيما قد يسبب ضررا

تدابير  واتخاذ  بها  المرتبطة  األخطار  وتقييم  المخاطر  بتحديد  الخطر  تقييم  ويتعلق  الخطر.  تقييم  باسم  العملية  عَرف هذه 
ُ
ت

ملموسة ومتسقة للسيطرة على مثل هذه األخطار97. 

 في حماية صحة العمال ورفاهيتهم، كما أنه سيفيد الشركات من خالل 
ً
سيساهم تقييم خطر مكان العمل الذي يتم إجراؤه جيدا

 من األدوات لدعم أصحاب 
ً
تنظيم أفضل لممارسات العمل - مما قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية. لقد أصدرت منظمة العمل الدولية عددا

العمل والعمال وممثليهم في عملية تقييم الخطر، والتي تحتوي على عدد من الخطوات البسيطة والمنطقية التي ينبغي عليهم 
اتباعها98.

اإلطار 10. يشجع الشركاء االجتماعيون تقييمات خطر كوفيد-19 في إندونيسيا 
للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وصناعة خدمات الضيافة99

والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  المنشآت  عدُّ 
ُ
وت وتكبدت خسائر.   

ً
تقريبا المنشآت  تأثرت جميع  خالل جائحة كوفيد-19، 

ومنشآت صناعة خدمات الضيافة من بين بعض المنشآت التي تضررت بشدة من الجائحة وآثارها.

والمطاعم  الفنادق  ورابطة   )Apindo( اإلندونيسية  العمل  أصحاب  رابطة  هما  إندونيسيا،  في  العمل  ألصحاب  منظمتان  تعمل 
الخدمة  االستفادة من  على  أعضاء منشآتهما في جاكرتا  على تشجيع  الدولية،  العمل  مع منظمة  بالشراكة   ،)PHRI( اإلندونيسية 
المجانية لتقييم خطر كوفيد-19 على أساس المبادئ التوجيهية الوطنية اإلندونيسية للعمل بأمان أثناء الجائحة. ويتضمن مشروع 
 نصائح من أطباء السالمة والصحة المهنيتين الذين يمكنهم تقديم الَمشوَرة للمنشآت بشأن الخطوات 

ً
تقييم الخطر المجاني أيضا

التي ينبغي اتخاذها بعد تقييم الخطر الخاص بهم. وعالوة على ذلك، تم تضمين وزارة القوى العاملة واتحادات النقابات العمالية 
المختلفة كشركاء أساسيين في تطوير المشروع وتنفيذه.

وقد تم توفير الخدمة المجانية لتقييم الخطر ألكثر من 1500 مكان عمل في جميع أنحاء إندونيسيا.

ينبغي ألصحاب العمل التأكد من إشراك العمال و/أو ممثليهم بشكل كامل في عملية تقييم الخطر. سيكون لديهم معلومات مفيدة 
حول كيفية إنجاز العمل - وسيساعد ذلك في جعل تقييم الخطر أكثر شمواًل وفعالية.

97   وفقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين لعام ILO-OSH-2001( 2001(: ينبغي تطبيق تدابير الوقاية والحماية 
أو  الهندسية  التحكم  المصدر، باستخدام وسائل  المخاطر/الخطر عند  التحكم في  المخاطر/األخطار؛ )ب(  إزالة  )أ(  األولوية:  التالي من حيث  للترتيب  وفقًا 
و)د( في حالة  اإلدارية؛  التحكم  التي تتضمن تدابير  اآلمنة  العمل  م 

ُ
ُنظ بواسطة تصميم  أدنى حد  إلى  المخاطر/األخطار  )ج( تقليل  التنظيمية؛  التدابير 

تعذر التحكم بالمخاطر أو األخطار المتبقية بواسطة التدابير الجماعية، ينبغي لصاحب العمل أن يوفر مجانًا معدات الوقاية الشخصية المناسبة، بما فيها 
المالبس، وينبغي أن ينفذ تدابير ترمي إلى ضمان استخدام هذه المعدات وصيانتها )القسم 1.10.3(.

98   انظْر منظمة العمل الدولية: دليل الخمس خطوات ألصحاب العمل والعمال وممثليهم بشأن إجراء تقييم الخطر في مكان العمل )2013( )ُمترَجم من ِقَبل 
المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية(.  

 . ILO: Press Release: ILO, Apindo and PHRI to enhance COVID-19 prevention measures in hospitality industry and SMEs;  99  انظْر

وصفحة الويب لمشروع منظمة العمل الدولية:
Enhancing COVID-19 prevention at and through workplaces: Job creation through business re-opening and continuation.

https://www.aiosh.org/PublicFiles/File/5steps_guide_2019.pdf
https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_835443/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_806429/lang--en/index.htm
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 )PAOT( ه نحو العمل  اإلطار 11. نهج التدريب التشاركي الُموجَّ
لمنظمة العمل الدولية100

تم وضع نهج التدريب التشاركي الموجه نحو العمل )PAOT( بداية في الثمانينيات من القرن الماضي لنشر الممارسات الجيدة 
والحلول للمساعدة في التغلب على القيود التي تواجهها المنظمات الشعبية - مثل الميزانية المنخفضة والقدرة اإلدارية المحدودة 

والوسائل اللوجستية المحدودة.

وعلى مر السنين، طورت منظمة العمل الدولية سلسلة من برامج التدريب باستخدام هذا النهج، حيث يتم تمكين ودعم أصحاب 
 إلى 

ً
العمل والمدراء والعمال - بما في ذلك المزارعين - لتحسين السالمة والصحة المهنيتين، وظروف العمل، واإلنتاجية. واستنادا

التقييم الذاتي الذي تم إجراؤه من خالل إجراء جوالت في مكان العمل واستخدام قوائم التحقق من اإلجراءات المتعلقة بهذا النهج، 
.
ً
يمكن للمشاركين تحديد أولويات السالمة والصحة المهنيتين وتطوير أفكار إبداعية وعملية، باستخدام الموارد المتاحة محليا

لظروف  المستمر  التحسين  لضمان  والعمال  العمل  أصحاب  منظمات  من  إلى مشاركة كل  الحاجة  على  التشاركي”  “النهج  يؤكد 
السالمة والصحة المهنيتين واإلنتاجية. ويتضمن هذا النهج العديد من التقنيات التي تشجع على الَمشوَرة المتبادلة والتعاون بين 
أصحاب العمل والعمال وممثليهم - وكذلك بين المنشآت المختلفة. وتوفر المقارنة المعيارية وعقد االجتماعات والمناقشات مع 

اآلخرين أو زيارة بيئة العمل الخاصة بهم وجهات نظر أوسع.

أثناء األزمات، مثل جائحة كوفيد-19، فقد تنشأ  المهنيتين ذي أهمية خاصة  العمال في قضايا السالمة والصحة  ُيعتَبر إشراك 
. وتساهم المشاركة الفعالة للعمال وممثليهم في 

ً
مخاطر وأخطار جديدة نتيجة للوضع القائم وفي ضوء التدابير الُمعتَمدة حديثا

ذة.
َ
أي عملية صنع قرار في تبني حلول ُمسَتدامة ومناسبة، وتؤدي إلى التزام أقوى بالقرارات الُمتخ

.The ILO participatory action-oriented training approach )PAOT( platform 100 انظْر

©iStock/ kali9

◄ 3. على مستوى مكان العمل: تعاون صاحب العمل والعامل من أجل إدارة فعالة للسالمة والصحة المهنيتين

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/training/WCMS_736031/lang--en/index.htm


◄ تعزيز الحوار االجتماعي من أجل ثقافة السالمة والصحة 46

◄  في كندا، عمل ممثلو العمال مع أصحاب العمل إلنشاء خطط التخفيف من كوفيد-19، بما في ذلك عمليات الفحص والفرز وتتبع 
الُمخاِلطين101.

◄  في سريالنكا، شارك العمال وأصحاب العمل في مزارع الشاي في كالوتارا وراتنابورا في تدريب مشترك على السالمة والصحة 
قاموا  التي  والمزرعة  الشاي  تجهيز  مصنع  في  المهنيتين  والصحة  السالمة  تحسين  مجاالت  المشاركون  د  وَحدَّ المهنيتين. 

بزيارتها102.

عن  لإلبالغ  للعاملين  الهوية  مجهول   
ُ
مباشرا  

ً
استطالعا المتحدة  المملكة  ومقرها   )Sage( دعى 

ُ
ت برمجيات  شركة  ◄  أنشأت 

.)Galinsky، 2022( الُمشاَهدات المتعلقة بخطط السالمة والصحة المهنيتين لمواجهة الجائحة

◄  أنتجت إدارة الصحة والبيئة )HSE( في أيرلندا إرشادات تشدد على مدى أهمية التشاور مع العمال في كل مرحلة من مراحل 
تنفيذ التدابير المتعلقة بكوفيد-19 في مكان العمل. كما شددت على الحاجة إلى تعيين ممثل عمال رئيسي بشأن كوفيد-19 

للمساعدة في تنفيذ التدابير المتعلقة بكوفيد-19 واإلبالغ عنها103.

 عبر اإلنترنت للتخفيف من أخطار كوفيد-19 في مكان 
ً
مت حكومة والية كيراال ومنظمة العمل الدولية تدريبا

َّ
◄  في الهند، َنظ

 لتطوير أفكار 
ً
العمل. وقد تم استخدام هذا التدريب من ِقَبل العديد من المنشآت، حيث يعمل العمال وأصحاب العمل معا

لتحسين أماكن عملهم104.

◄  في إندونيسيا، أنشأت شركة )Panasonic Manufacturing Indonesia( فريق عمل للتصدي لكوفيد-19 في مكان العمل، 
بالتنسيق مع الحكومة وإشراك اإلدارة والعمال105.

بالسالمة  المتعلقة  األخطار  إدارة  والعمال في  العمل  أصحاب  لدعم  األدوات   من 
ً
الدولية عددا العمل  أنتجت منظمة 

والصحة المهنيتين أثناء جائحة كوفيد-19، بما في ذلك:
 Anticipate, prepare and respond to crises – Invest now in resilient occupational safety and
health systems )World Day for Safety and Health at Work Report, April 2021(;
 Prevention and mitigation of COVID-19 at work: Action checklist )April 2020(;
تتوفر نسخة باللغة العربية ُمترَجمة من ِقَبل منظمة العمل الدولية بعنوان »الوقاية من فيروس كوفيد-19 وتخفيف 

ق من اإلجراءات«؛
ّ
انتشاره في العمل قائمة الَتَحق

 In the face of a pandemic: Ensuring safety and health at work )World Day for Safety and Health
at Work Report, April 2020(;

 A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic – Policy Brief )May 2020(;
 

ّ
إلى العمل في ظل الدولية بعنوان »عودة آمنة وصّحية  العمل  ِقَبل منظمة  ُمترَجمة من  العربية  باللغة  تتوفر نسخة 

جائحة فيروس كوفيد-19«؛
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خالل جائحة كوفيد-19، شكلت الحاجة إلى العمل من المنزل تحديات كبيرة لضمان ظروف عمل آمنة وصحية، والتي لم يكن كل 
 لمسح حديث أجرته جمعية إدارة الموارد 

ً
 أو من حيث البنية التحتية. ووفقا

ً
 أو ذهنيا

ً
من أصحاب العمل والعمال مستعدين لها بدنيا

ف مع العمل عن ُبْعد؛ وذكر 65 بالمئة من أصحاب العمل أن  كيُّ البشرية )SHRM(، كان 71 بالمئة من أصحاب العمل يكافحون للتَّ
؛ وقد واجه أكثر من ثلث أصحاب العمل صعوبات فيما يتعلق بثقافة الشركة وإنتاجية 

ً
الحفاظ على معنويات العمال يمثل تحديا

وجدوا  عمال  من كل خمسة  أربعة  أن  المتحدة  الواليات  في  عامل   1,000 ووجد مسح شمل  السنوية106.  اإلجازات  وتنظيم  العمال 
صعوبة في “قطع االتصال” في المساء بعد العمل، وقال 45 بالمئة إنهم شعروا بأن صحتهم الذهنية كانت أسوأ أثناء العمل عن 

.)2020 ،Westfall( ُبْعد

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب على أصحاب العمل إجراء تقييمات الخطر التقليدية في منزل العامل، فإنه يظل مسؤولية 
صاحب العمل التحقق مما يلي:

◄�إمكانية أداء العمل بأمان من المنزل - وهذا قد يعني تعديالت على المهام، إذا لزم األمر؛

◄�امتالك العمال المعدات واألدوات المناسبة للعمل بأمان في المنزل، بما في ذلك معدات الوقاية أو السالمة المطلوبة، 
عند االقتضاء؛

◄�حصول العمال على المعلومات والتعليمات واإلشراف والتدريب ذي الصلة، بما في ذلك تدابير التعامل مع حاالت 
الطوارئ؛

◄�توفير التسهيالت المعقولة للعمال ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالعمل المطلوب منهم القيام به من المنزل؛

◄�اتخاذ الترتيبات لحماية صحة العمال البدنية والذهنية ورفاهيتهم.

وفي هذا السياق، يتسم التعاون بين أصحاب العمل واألشخاص الذين يعملون من المنزل بأهمية جلية. وينبغي أن يكون العمال 
.
ً
قادرين على إبالغ أصحاب العمل بمخاوفهم والتحديات التي يواجهونها مع السياسات والمبادئ التوجيهية الُمعتَمدة حديثا

جريت من ِقَبل )WorldatWork( أن التواصل بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بقضايا السالمة والصحة 
ُ
◄��وجدت دراسة أ

ح 88٪ من أصحاب العمل أنهم قد زادوا من اتصاالتهم  المهنيتين قد ازداد أثناء العمل من المنزل أثناء الجائحة، حيث َصرَّ
المتعلقة بالسالمة والصحة مع عمالهم )WorldatWork، 2020(؛

 لعمالها 
ً
◄��أجرت شركة )Mercury Systems(، وهي شركة طيران متعددة الجنسيات يعمل بها عمال من جميع أنحاء العالم، مسحا

 Galinsky،( على فترات منتظمة أثناء العمل عن ُبْعد الناجم عن كوفيد-19، لتحديد مجاالت مخاوف العمال وتلقي التعليقات
2022(؛

◄��يبحث موجز فني مشترك أصدرته منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الفوائد واألخطار الصحية للعمل عن ُبْعد. 
والخدمات  والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومات  أدوار  دة، ويفحص  الُمتكبَّ األخطار  لمعالجة  السياسات  بشأن  اقتراحات  ويقدم 

الصحية في مكان العمل107.

في الختام، يتطلب بناُء ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين على مستوى مكان العمل - بناًء على نظام إدارة سليم للسالمة 
والصحة المهنيتين قادر على مواجهة التحديات والطوارئ الجديدة - االنخراط الكامل والمشاركة لكل من أصحاب العمل والعمال. 
وال يمكن تصميم التدابير المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين المالئمة والُمسَتدامة وتنفيذها بنجاح إال من خالل الحوار القائم 

على الثقة والتعاون المتبادلين.

.SHRM: Remote Work )2022( 106 انظْر

.WHO/ILO:  Healthy and Safe Telework )2022( 107 انظْر

◄ 3. على مستوى مكان العمل: تعاون صاحب العمل والعامل من أجل إدارة فعالة للسالمة والصحة المهنيتين

https://www.shrm.org/resourcesandtools/pages/remote-work.aspx
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/news/WCMS_836254/lang--en/index.htm




  تقوية الحوار االجتماعي 
لتعزيز السالمة والصحة 
المهنيتين أثناء األزمات 

وما بعدها

رة والبعيدة  ، نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، حيث ال يزال كل بلد يعاني من اآلثار الُمدمِّ
ً
كما نعلم جميعا

المدى لجائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع وعواقبه لعدة أشهر - وحتى سنوات قادمة.

رة على عالم  وباإلضافة إلى الخسائر المأساوية في األرواح واألضرار التي لحقت بصحة اإلنسان والمجتمعات، كان للجائحة آثار ُمدمِّ
العمل. وقد أدت إلى زيادة البطالة، والبطالة الجزئية، والتعطل، وتزايد السمة غير المنظمة؛ وانخفاض دخل العمل وقطاع األعمال 
، مما أدى إلى إغالق المنشآت وإفالسها، ال سيما في حالة المنشآت الصغيرة؛ وبروز التحديات الجديدة في مجال السالمة والصحة 
المهنيتين والحقوق األساسية في العمل؛ وتعطل سالسل التوريد، مع تداعيات واسعة النطاق على العمال المعنيين. ونتيجة 
االقتصادي  والتفاوت  االجتماعيين،  النوعين  بين  المساواة  انعدام  وكذلك  الفقر  تفاقم  إلى  الجائحة  أدت  العوامل،  لجميع هذه 

واالجتماعي.

 من العمال في جميع أنحاء العالم يمكنهم القول إنهم لم يتأثروا بكوفيد-19. لقد عّرضت الجائحة العمال 
ً
ربما عدد قليل جدا

واألشخاص في عالم العمل لخطر العدوى بفيروس كورونا الُمستِجد، فضاًل عن األخطار الجديدة والناشئة المتعلقة باآلثار الصحية 
المثال، أصبحت األخطار  . فعلى سبيل 

ً
الُمعتَمدة حديثا العمل  الحالة الطارئة وممارسات وإجراءات  المرتبطة بهذه  طويلة األجل 

والمهن  القطاعات  من  العديد  العمل في  وأصحاب  العمال  من  كٍل  على  تؤثر  قد  متزايد، ألنها  قلق  االجتماعية مصدر  النفسية 
المختلفة.

وكما تمت اإلشارة في هذا التقرير، فقد أظهرت استجابات البلدان لجائحة كوفيد-19 أهمية مشاركة الشركاء االجتماعيين في 
َمة السالمة والصحة في العمل. ويجب علينا أن نحمل هذا الدرس معنا للخروج من هذه األزمة ومساعدتنا في مواجهة أي أزمات 

َ
َحوك

قد تنتظرنا في المستقبل، ونسعى باستمرار للحد من األخطار المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين والحيلولة دون وقوع الحوادث 
واألمراض المرتبطة بالعمل خارج سياق األزمة.
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ومنذ بداية األزمة، أشركت حكومات العديد من البلدان الشركاء االجتماعيين في المناقشة الوطنية لتحديد السياسات واالستراتيجيات 
الُمستِجد واألخطار األخرى ذات الصلة. لقد أدت مشاركة الشركاء  المناسبة لحماية األشخاص في عالم العمل من فيروس كورونا 
االجتماعيين في عملية صنع القرار إلى تحسين جودة السياسات واالستراتيجيات بشكل واضح، وذلك بفضل معرفتهم المتعمقة 
 في بناء الشعور بالملكية لدى الشركاء االجتماعيين 

ً
باحتياجات وواقع الشركات والعمال. وقد ساهم هذا الحوار االجتماعي أيضا

اعتماد  إلى  ذلك  أدى  البلدان،  من  العديد  وفي  والفعال108.  السريع  تنفيذها  تسهيل  وبالتالي  الُمعتَمدة،  بالسياسات  والتزامهم 
متطلبات قانونية، بما في ذلك اللوائح والمعايير التقنية و/أو االتفاقات الجماعية، التي تغطي مجاالت مختلفة - من تدابير لمنع 

حاالت كوفيد-19 والتعامل معها في مكان العمل إلى ترتيبات العمل عن ُبْعد.

ُبت أن التعاون والحوار مع أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، مثل الشراكات مع الجهات الفاعلة في مجال الصحة العمومية 
َ
لقد ث

 ألن كوفيد-19 كان مصدر 
ً
 خالل جائحة كوفيد-19. ونظرا

ً
 مهما

ً
وخدمات الطوارئ بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك، كان أمرا

قلق للعمال وعامة الناس على حد سواء، فقد تطلبت استجابته استجابة منسقة. وألن أماكن العمل عبارة عن أماكن يتجمع فيها 
 على مقربة شديدة من بعضهم البعض، فقد استهدفتهم العديد من تدابير الصحة العمومية على وجه التحديد من 

ً
األشخاص غالبا

خالل تنفيذ العمل اإللزامي عن ُبْعد والتدابير، مثل ارتداء القناع. باإلضافة إلى ذلك، تضمنت العديد من حمالت التلقيح )التطعيم( 
ضين بشكل خاص لخطر العدوى، مثل العاملين في قطاع  الوطنية أولوية الحصول على اللقاحات لمجموعات معينة من العمال الُمعرَّ

الرعاية الصحية والمستجيبين للطوارئ109.

لقد كانت حمالت التلقيح بين العمال بشكل عام أساسية لزيادة إقبال المجتمع العام على التلقيح، والحد من االنتشار المجتمعي 
للفيروس ومجموعات العدوى في مكان العمل. وفي هذا المجال، كان أصحاب العمل وأطباء األمراض المهنية قادرين على الشراكة 
 في توفير 

ً
 ضروريا

ً
أمرا العمال  الموقع. وكان إشراك ممثلي  التلقيح في  المحليين لتنظيم عمليات  العمومية  مع مسؤولي الصحة 

المعلومات للعمال حول التلقيح، وإعالمهم بالخدمات اللوجستية لعمليات التلقيح، وتشجيع اإلقبال على التلقيح.

ف واالستجابة للوضع المتطور باستمرار، ستظل هذه الشراكة والتعاون الوثيقان بين سلطات الصحة  كيُّ ومع استمرار العالم في التَّ
العمومية والجهات الفاعلة في مجال السالمة والصحة المهنيتين - بما في ذلك الشركاء االجتماعيين - حاسمين في ضمان اتخاذ 
م السالمة والصحة المهنيتين 

ُ
 نحو تعزيز ُنظ

ً
 حاسما

ً
التدابير المناسبة لحماية العمال والمجتمع. وسيكون توسيع هذا الحوار أمرا

على جميع المستويات حتى تكون مستعدة لالستجابة الحتياجات السالمة والصحة للعمال في حاالت األحداث غير المتوقعة وحاالت 
الطوارئ في المستقبل.

 في ضمان التواصل الفعال والمنسق والمعلومات لتعزيز 
ً
 رئيسيا

ً
وطوال فترة الجائحة، لعبت منظمات أصحاب العمل والعمال دورا

الشركاء  نظم  فقد  وبالفعل،  العمل.  مكان  في  المهنيتين  والصحة  للسالمة  مالئمة  تدابير  اعتماد  في   
ً
الحقا وساهمت  االمتثال، 

االجتماعيون حمالت رفع مستوى الوعي، باإلضافة إلى إنتاج مواد إعالمية وتدريبية. وقد يكون لمثل هذه المبادرات تأثير أقوى عندما 
يتم تصميمها وتنفيذها بشكل مشترك.

ُيعدُّ التعاون الفعال بين أصحاب العمل والعمال على مستوى مكان العمل حجر الزاوية لنظام إدارة سليم للسالمة والصحة المهنيتين 
- وهو أمر مهم للسالمة والصحة في العمل. وخالل جائحة كوفيد-19، احتاجت أماكن العمل إلى اعتماد إجراءات وتدابير جديدة 
للوقاية من العدوى وتخفيف األخطار األخرى التي تنشأ، متضمنة ما أحدثته من تغييرات في ترتيبات العمل. ويمكن لمشاركة 
العمال وإشراكهم، من خالل لجان مشتركة للسالمة والصحة المهنيتين أو ممثلي العمال لشؤون السالمة والصحة المهنيتين، أن 

يساهم في تصميم تدابير مناسبة وفعالة، تتكيف مع مكان العمل واحتياجات العمال، فضاًل عن تنفيذها الناجح.

.ILO: ILO Policy Brief: the need for social dialogue in addressing the COVID-19 crisis )May 2020( 108 انظْر
ـِ )Oxford Covid policy tracker( )المتاحة هنا(، غالبًا ما كان كباُر السن، والعاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية، وشديدو التأثر  109  وفقًا ل

سريريًا الفئاِت الثالث األولى ذات األولوية في خطط التلقيح الرسمية في 167 بلدًا.

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_743640/lang--en/index.htm
https://www.ox.ac.uk/news/2021-12-09-90-countries-have-published-vaccine-plans-oxford-covid-policy-tracker
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اإلطار 12. نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحوٍر 

 على 
ً
 وقادرا

ً
داما

َ
حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد-19 يكون شاماًل وُمست

الصمود: مركزية الحوار االجتماعي لحماية جميع العمال

 باإلجماع النداء 
ً
في مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2021، اعتمد مندوبو الحكومات وأصحاب العمل والعمال من 181 بلدا

 
ً
العالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحوٍر حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد-19 يكون شاماًل وُمسَتداما

 على الصمود.
ً
وقادرا

ُيلِزم النداُء البلداَن اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي للخروج من األزمة، وتعزيز العمل الالئق، ومعالجة 
أوجه عدم المساواة.

◄ يستهدف هذا النداء أربعة مجاالت رئيسية:
◄ نمو اقتصادي وعمالة يشمالن الجميع

◄ حماية جميع العمال
◄ الحماية االجتماعية الشاملة

◄ الحوار االجتماعي

يسلط هذا النداء الضوء على الحاجة إلى توفير الحماية الكافية لجميع العمال، وتعزيز احترام معايير العمل الدولية، بما في ذلك 
تلك المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين. وبالنسبة للعاملين المعرضين بشكل مرتفع لخطر اإلصابة بكوفيد-19 وأولئك األكثر 
عرضة للتأثيرات الصحية السلبية، من قبيل العاملين في مجال الرعاية الصحية وجميع العاملين اآلخرين في الخطوط األمامية، بمن 
 إلى ضمان حصولهم على اللقاحات، ومعدات الوقاية 

ً
في ذلك أولئك الذين يعملون عبر الحدود الوطنية – فإن هذا النداء يدعو أيضا

الشخصية، والتدريب، واالختبار )التحاليل الطبية(، والدعم النفسي االجتماعي، وحصولهم على أجور مناسبة وحمايتهم في العمل، 
بما في ذلك من أعباء العمل الُمفِرط. 

ب النداء من البلدان تعزيز تدابير السالمة 
ُ
ومن باب االعتراف بأن ظروف العمل اآلمنة والصحية أساسية لتحقيق العمل الالئق، َيطل

والصحة المهنيتين عن طريق التعاون مع المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وأصحاب العمل والعمال وممثليهم بشأن تقديم 
؛ ودعم إلدارة المخاطر؛ واعتماد تدابير مالئمة للمراقبة والتأهب لحاالت الطوارئ؛ واتخاذ تدابير لمنع 

ً
مة خصيصا إرشادات عملية ُمصمَّ

تفشي أمراض جديدة أو مخاطر مهنية أخرى؛ واالمتثال للتدابير الصحية وغير ذلك من األنظمة والقواعد المتصلة بجائحة كوفيد-19. 

كما يدعو النداء البلدان إلى اعتماد واستخدام وتكييف العمل عن ُبْعد وغيره من ترتيبات العمل الجديدة للحفاظ على الوظائف 
وزيادة فرص العمل الالئق، من خالل وسائل مختلفة منها التنظيم، والحوار االجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والتعاون في مكان 
البيانات  والخصوصية، وتعزيز حماية  الدولية  العمل  واحترام معايير  مي، 

َ
ق الرَّ الوصول  الفروق في  للحد من  الجهود  وبذل  العمل، 

والتوازن بين العمل والحياة الخاصة. 

ويعترف هذا النداء بالدور الذي اضطلع به الحوار االجتماعي، الثنائي والثالثي على حد سواء، في االستجابة الفورية لجائحة كوفيد-19 
في العديد من البلدان والقطاعات وأهميته في دعم تحقيق النتائج التي حددها، بما في ذلك من خالل قيام الحكومات بالتشاور مع 
الشركاء االجتماعيين بشأن تصميم وتنفيذ خطط وسياسات انتعاش وطنية تعالج الحاجة إلى استبقاء واستحداث فرص العمل 

الالئق، واستمرارية األعمال، واالستثمار في القطاعات والمجاالت ذات األولوية.
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أدوات مختارة لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد-19

الرابطالوصفالعنوان

Anticipate, prepare 
and respond to crises: 
Invest now in resilient 
occupational safety and 
health systems

يفحص هذا التقرير عناصر النظام القوي والمرن للسالمة والصحة 
المهنيتين. ويقدم أمثلة من جائحة كوفيد-19 لتسليط الضوء على 

م السالمة والصحة المهنيتين بناء القوة في 
ُ
الطريقة التي يمكن بها لُنظ

أعقاب األزمة.

يحتوي مرفق هذا التقرير على موارد من المنظمات الدولية والحكومات 
وأصحاب العمل ومنظمات العمال.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/
resources-library/publications/
WCMS_780927/lang--en/index.htm 

In the face of a pandemic: 
Ensuring Safety and 
Health at Work

يناقش هذا التقرير دور السالمة والصحة المهنيتين أثناء أزمة كوفيد-19.

يتضمن مرفق التقرير موارد من المنظمات الدولية والحكومات وأصحاب 
العمل ومنظمات العمال.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/
events-training/events-meetings/
world-day-safety-health-at-work/
WCMS_742463/lang--en/index.htm 

A global survey 
of employer and 
business membership 
organizations: Inside 
impacts and responses to 
COVID-19 

يفحص هذا المسح الذي أجراه مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة 
 )IOE( والمنظمة الدولية ألصحاب العمل )ACT/EMP( العمل الدولية

المطالب والتحديات التي تواجهها منظمات أصحاب العمل والشركات 
األعضاء في قطاع األعمال )EBMOs(، بما في ذلك العوامل المتعلقة 

بالسالمة والصحة المهنيتين.

https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_749379/
lang--en/index.htm 

A quick reference guide 
to common COVID-19 
policy responses 

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “دليل مرجعي الستجابات 
السياسات الشائعة لـلتصدي 

لجائحة كوفيد-19”

يناقش هذا الدليل المرجعي الذي أصدره مكتب أنشطة أصحاب العمل 
التابع لمنظمة العمل الدولية )ACT/EMP( تدابير السياسة العامة استجابة 

للجائحة التي تؤثر على قطاع األعمال بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في 
ذلك قسم حول تعزيز السالمة والصحة في العمل.

https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_754728/
lang--en/index.htm   

رابط النسخة العربية:

دليل مرجعي الستجابات السياسات 
الشائعة لـلتصدي لجائحة كوفيد-19

COVID-19 and Recovery: 
The role of Trade Unions 
in Building Forward 
Better

 يستكشف هذا العدد من المجلة الدولية لبحوث العمل الصادرة 
 عن مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة العمل الدولية 

)ACT/EMP( استراتيجيات للعمال ومنظماتهم لتشكيل سياسات 
االستجابة لكوفيد-19.

https://www.ilo.org/actrav/
international-journal-labour-
research/2021/WCMS_806895/
lang--en/index.htm 

COVID-19, Collective 
Bargaining and Social 
Dialogue

يحاول هذا التقرير الذي وضعه مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة 
العمل الدولية )ACT/EMP( تسليط الضوء على تأثير جائحة كوفيد-19 
على عملية ونتائج المفاوضة الجماعية بشكل خاص والحوار االجتماعي 

بشكل عام. ويستند إلى ردود أكثر من 200 مسؤول نقابي عمالي على مسح 
عالمي عبر اإلنترنت تم إجراؤه بين آذار/مارس وأيار/مايو 2021 ويتضمن آراء 

مفاوضي النقابات في الخطوط األمامية الذين خضعوا لمقابالت متعمقة 
من ِقَبل المؤلفين.

https://www.ilo.org/actrav/pubs/
WCMS_828623/lang--en/index.htm 

COVID-19 and the world 
of work

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “كوفيد-19 وعالم العمل”

 عن كيفية تأثير كوفيد-19 على عالم 
ً
توفر بوابة الويب هذه موارد وأخبارا

العمل.
https://www.ilo.org/global/topics/
coronavirus/lang--en/index.htm  

رابط النسخة العربية:

كوفيد-19 وعالم العمل

COVID-19 and the world 
of work: Country policy 
responses 

تجمع قاعدة البيانات هذه استجابات السياسات القطرية لفيروس 
كوفيد-19 ويتم تحديثها بانتظام، بما في ذلك سياسات السالمة والصحة 

المهنيتين.

https://www.ilo.org/global/topics/
coronavirus/regionalcountry/
countryresponses/lang--en/index.
htm 

Digitalize, adapt and 
innovate: Challenges 
and opportunities for 
trade unions amidst the 
COVID-19 pandemic and 
the recovery period

تستكشف هذه المقالة التحديات الناشئة لمنظمات العمال التي تتقاطع 
مع عجز التكنولوجيا الرقمية على المستوى الوطني وتزايد السمة غير 

مة، فضاًل عن تأثير جائحة كوفيد-19.
َّ
الُمنظ

https://www.ilo.org/actrav/pubs/
WCMS_810066/lang--en/index.htm 
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ILO Standards and 
COVID-19 (coronavirus) 

توفر وثيقة األسئلة الشائعة هذه األحكام الرئيسية لمعايير العمل الدولية 
ذات الصلة بفاشيات كوفيد-19 المتطورة.

https://www.ilo.org/global/
standards/WCMS_739937/lang--en/
index.htm 

Needs assessment 
survey: The impact of 
COVID-19 on enterprises 

أداة المسح هذه التي وضعها مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة 
العمل الدولية )ACT/EMP( تساعد أصحاب العمل ومنظمات أصحاب 

العمل والشركات األعضاء في قطاع األعمال )EBMOs( على تقييم أولويات 
وتحديات المنشآت أثناء الجائحة، بما في ذلك أسئلة حول األخطار الصحية.

https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_752426/
lang--en/index.htm 

A 10-step tool for a safe 
and healthy return to 
work in times of COVID 

/https://www.ilo.org/americasتوصي هذه األداة بخطوات إلعادة فتح أماكن العمل بأمان أثناء الجائحة.
publicaciones/WCMS_745881/
lang--en/index.htm 

Enterprise survey tool: 
Assessing training needs 
resulting from COVID-19 

هذه األداة التي وضعها مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة العمل 
الدولية )ACT/EMP( يمكن استخدامها من ِقَبل أصحاب العمل ومنظمات 

أصحاب العمل والشركات األعضاء في قطاع األعمال )EBMOs( لتقييم 
احتياجات التدريب، بما في ذلك تلك التي تركز على السالمة والصحة 

المهنيتين.

https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_751610/
lang--en/index.htm 

Preventing and 
mitigating COVID-19 at 
work: Policy Brief

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “الوقاية من كوفيد-19 
وتخفيف أثره في مكان العمل”

يقدم هذا الموجز إرشادات عملية للسلطات الوطنية والمحلية، وكذلك 
ألصحاب العمل والعمال، بشأن تنفيذ التدابير لمنع انتقال كوفيد-19 في 

مكان العمل.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-andhealth-at-work/
resourceslibrary/publications/
WCMS_741813/lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:

الوقاية من كوفيد-19 وتخفيف أثره في 
مكان العمل، موجز سياسات

Prevention and 
Mitigation of COVID-19 at 
Work ACTION CHECKLIST 
متوفر باللغة العربية، ُمترَجم من 

ِقَبل منظمة العمل الدولية بعنوان 
“الوقاية من فيروس كوفيد-19 
وتخفيف انتشاره في العمل - 

ق من اإلجراءات”
ّ
َحق

َ
قائمة الت

 لتقييم أخطار كوفيد-19 كخطوة 
ً
 وتعاونيا

ً
 بسيطا

ً
تقدم هذه األداة نهجا

التخاذ تدابير لحماية سالمة العمال وصحتهم.
https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_744033/
lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:

الوقاية من فيروس كوفيد-19 وتخفيف 
ق من 

ّ
انتشاره في العمل - قائمة الَتَحق

اإلجراءات

A safe and healthy 
return to work during 
the COVID-19 pandemic: 
Policy Brief

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم من 
ِقَبل منظمة العمل الدولية بعنوان 
“عودة آمنة وصّحية إلى العمل في 

 جائحة فيروس كوفيد-19”
ّ

ظل

تهدف هذه المذكرة التوجيهية إلى مساعدة الحكومات ومنظمات أصحاب 
العمل والعمال في وضع ارشادات بشأن السياسة الوطنية من أجل العودة 

المرحلية واآلمنة إلى العمل.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-andhealth-at-work/
resourceslibrary/publications/
WCMS_745541/lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:

 
ّ

عودة آمنة وصّحية إلى العمل في ظل
جائحة فيروس كوفيد-19

Safe return to work: 
Guide for employers on 
COVID-19 prevention 

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “العودة اآلمنة للعمل - 
دليل أصحاب األعمال إلى الوقاية 

من فيروس كوفيد-19”

يقدم هذا الدليل الذي وضعه مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع 
لمنظمة العمل الدولية )ACT/EMP( توصيات لممارسات السالمة والصحة 
المهنيتين بشأن الوقاية من كوفيد-19، والصحة النفسية، والعودة اآلمنة 

إلى العمل.

https://www.ilo.org/global/
publications/books/WCMS_758550/
lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:

العودة اآلمنة للعمل - دليل أصحاب األعمال 
إلى الوقاية من فيروس كوفيد-19

Safe Return to Work: Ten 
Action Points 

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “10 نقاط من أجل عودة 
آمنة وصّحية إلى العمل”

توفر هذه األداة قائمة بإجراءات الوقاية التي يمكن أن يتخذها صاحب 
العمل والعمال واألطراف األخرى لتحقيق عودة صحية للعمل.

https://www.ilo.org/actrav/pubs/
WCMS_810048/lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:

10 نقاط من أجل عودة آمنة وصّحية إلى 
العمل

The New Training 
Package on Essentials in 
Occupational Safety and 
Health (EOSH) 

يناقش هذا المنشور أهمية ودور الحوار االجتماعي أثناء إدارة جائحة 
كوفيد-19، بما في ذلك التدريب واعتبارات السالمة والصحة المهنيتين.

https://www.itcilo.org/
projects/new-trainingpackage-
essentialsoccupational-safety-
andhealth-eosh 

Managing work-related 
psychosocial risks during 
the COVID-19 pandemic 

تتناول هذه المقالة للمجلة الدولية ألبحاث العمل دور الحوار االجتماعي في 
إعادة تشكيل التعافي، وتقترح تدخالت بشأن السياسات.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/
resources-library/publications/
WCMS_748638/lang--en/index.htm 
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أدوات مختارة لمنظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي والسالمة والصحة 
المهنيتين

الرابطالوصفالعنوان

Analysis of the activities 
of employer and 
business membership 
organizations in the 
COVID-19 pandemic and 
what comes next

متوفر ملخص باللغة العربية، 
ُمترَجم من ِقَبل منظمة العمل 

الدولية بعنوان “قيادة األعمال 
التجارية في ظل أزمة كوفيد - 

تحليل أنشطة منظمات أصحاب 
العمل والعضوية في قطاع األعمال 

التجارية خالل جائحة كوفيد-19 
 - ملخص”

ً
وما سيأتي الحقا

يبحث هذا التقرير الذي أصدره مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة 
العمل الدولية )ACT/EMP( في كيفية مساهمة منظمات أصحاب العمل 

والشركات األعضاء في قطاع األعمال )EBMOs( في تقديم خدمات حاسمة 
خالل أزمة كوفيد-19.

https://www.ilo.org/actemp/
publications/WCMS_766658/
lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية - الملخص:
قيادة األعمال التجارية في ظل أزمة كوفيد 

- تحليل أنشطة منظمات أصحاب العمل 
والعضوية في قطاع األعمال التجارية 

 
ً
خالل جائحة كوفيد-19 وما سيأتي الحقا

- ملخص

Diálogo social tripartito 
en seguridad y salud 
en el trabajo. Marcos 
regulatorios, avances y 
desafíos en seis países de 
América Latina

يبحث هذا التقرير في الدور الرئيسي للهيئات المتخصصة الثالثية في 
تعزيز السياسات والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين أثناء 

تحديات مثل الجائحة. 

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

wcms_836584.pdf (ilo.org)

Handbook for Joint 
Safety and health 
Committees in the 
English-Speaking 
Caribbean

م المسؤولية المشتركة على مستوى مكان 
ُ
يناقش هذا الكتيب تنفيذ ُنظ

العمل فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين.
https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---americas/---
ro-lima/---sro-port_of_spain/
documents/publication/
wcms_224326.pdf 

Improving Occupational 
safety and health in the 
global coffee value chain 
in Honduras: Drivers and 
constraints

 Vision كجزء من مشروع حول سلسلة قيمة البن في هندوراس بتمويل من
جريت دراسة 

ُ
Zero Fund )VZF((( بموارد مقدمة من المفوضية األوروبية، أ

لتحديد الدوافع والقيود التي تؤثر على السالمة والصحة المهنيتين، 
وللتوصية بعدد من التدخالت القائمة على الحوار االجتماعي.

https://www.ilo.org/sanjose/
WCMS_759585/lang--en/index.htm 

National Tripartite 
Social Dialogue: An ILO 
guide for improving 
governance

يناقش هذا الدليل استراتيجيات تحسين الحوار الثالثي على المستوى 
الوطني.

wcms_231193.pdf (ilo.org)

The Future of Work: 
Trade Unions in 
Transformation

يفحص هذا العدد من المجلة الدولية ألبحاث العمل الصادرة عن مكتب 
أنشطة العمال التابع لمنظمة العمل الدولية )ACTRAV( تحوالت النقابات 

العمالية في التحرك نحو مستقبل العمل ويناقش أهمية السالمة والصحة 
المهنيتين أثناء هذه التغيرات. 

https://www.ilo.org/actrav/
international-journal-labour-
research/WCMS_731147/lang--en/
index.htm 

Using Health and Safety 
Committees at Work

هذه الوحدة التدريبية التي وضعها مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة 
العمل الدولية )ITC-ILO( تزود المتدربين بمعلومات أساسية عن دور ومهام 

لجان الصحة والسالمة.

Using health and Safety 
Committees at Work (itcilo.org)

أدوات مختارة لمنظمة العمل الدولية بشأن إدارة السالمة والصحة المهنيتين في 
مكان العمل

الرابطالوصفالعنوان

OSH MS 2001

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل منظمة العمل الدولية 

بعنوان “مبادئ توجيهية 
م إدارة السالمة 

ُ
ظ

ُ
بشأن ن

والصحة المهنيتين 
”)ILO-OSH 2001(

م إدارة السالمة والصحة المهنيتين.
ُ
/https://www.ilo.org/wcmsp5يوفر هذا الدليل معلومات حول ُنظ

groups/public/@ed_protect/@
protrav/@safework/documents/
normativeinstrument/
wcms_107727.pdf 

رابط النسخة العربية: مبادئ توجيهية 
م إدارة السالمة والصحة 

ُ
بشأن ُنظ

)ILO-OSH 2001( المهنيتين
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A 5-step guide 
for employers, 
workers and their 
representatives on 
conducting workplace 
risk assessments 

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل المعهد العربي 

للصحة والسالمة المهنية 
بعنوان “دليل الخمس خطوات 

ألصحاب العمل والعمال 
وممثليهم بشأن إجراء تقييم 

الخطر في مكان العمل”

يهدف هذا الدليل إلى مساعدة أصحاب العمل والعمال وممثليهم على تقييم 
األخطار المتعلقة بالسالمة والصحة في مكان العمل.

https://www.ilo.org/safework/
info/publications/WCMS_232886/
lang--en/index.htm 

رابط النسخة العربية:
دليل الخمس خطوات ألصحاب العمل 
والعمال وممثليهم بشأن إجراء تقييم 

الخطر في مكان العمل

ILO training package 
on development of a 
national programme 
of occupational safety 
and health

تبحث هذه الوحدة التدريبية في الحاجة إلى تعزيز إدارة السالمة والصحة 
م وبرامج وخطط العمل للسالمة 

ُ
المهنيتين من خالل تحسين سياسات وُنظ

والصحة المهنيتين.

wcms_215356.pdf (ilo.org)

Participatory Action-
Oriented Training 
(PAOT)

التدريب التشاركي الموجه نحو العمل )PAOT( هو طريقة عملية لتحفيز ودعم 
مبادرات مكان العمل في مكان العمل الشعبي باالعتماد على األعمال الطوعية 

 تتعلق 
ً
للمساعدة الذاتية. توفر صفحة الويب هذه روابط إلى موارد أكثر تحديدا

بهذه الطريقة.

https://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-
work/resources-library/training/
WCMS_736031/lang--en/index.
htm 

Training Package 
on Workplace Risk 
Assessment and 
Management for 
Small and Medium 
Sized Enterprises

متوفر باللغة العربية، ُمترَجم 
من ِقَبل المعهد العربي 

للصحة والسالمة المهنية 
بعنوان “الحقيبة التدريبية 
بشأن تقييم الخطر وإدارته 

في مكان العمل للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة “

توفر حقيبة التدريب هذه حول تقييم الخطر وإدارتها في مكان العمل معلومات 
ألصحاب العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين السالمة والصحة 

في أماكن عملها.

wcms_215344.pdf (ilo.org)

رابط النسخة العربية:
الحقيبة التدريبية بشأن تقييم الخطر 

وإدارته في مكان العمل للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

 أدوات مختارة أخرى لتعزيز التعاون في مكان العمل
بشأن السالمة والصحة المهنيتين

الرابطالوصفالمؤلفالعنوان

Guía del comité o 
supervisor de seguridad 
y salud en el trabajo

Ministerio 
de Trabajo y 
Promoción del 
Empleo (Peru)

يشرح الدليل بطريقة عملية أحكام السالمة 
والصحة المهنيتين المنصوص عليها في اللوائح 

الوطنية الحالية، فيما يتعلق بلجنة أو مشرف 
السالمة والصحة في العمل.

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

guia_de_comite_SST (www.
gob.pe)

Guia de buena practicas 
para Comites de 
Seguridad y Salud (CSS)

Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente 
y Salud (Istas), 
Ministero de 
Empleo y Seguridad 
Social (Spain)

يهدف الدليل إلى توفير أداة لتحسين تنفيذ عمل 
اللجنة المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين في 

مكان العمل وفعاليتها.

http://istas.net/descargas/
GUIiA_DE_BUENAS_
PRaCTICAS_05_6.pdf 

Industrial RelationsInternational 
Organization of 
Employers

يوفر هذا الموقع موارد عن العالقات الصناعية، 
بما في ذلك تلك المتعلقة بالسالمة والصحة 

المهنيتين.

https://www.ioe-emp.org/
policy-priorities/industrial-
relations 

◄ الملحق: المصادر واألدوات
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Involvement of 
social partners in 
policymaking during 
the COVID-19 outbreak

Eurofound تبحث هذه الورقة في كيفية فعالية الحوار
االجتماعي في معالجة حاالت األزمات، مثل جائحة 

كوفيد-19.

https://www.eurofound.
europa.eu/publications/
report/2021/
involvement-of-social-
partners-in-policymaking-
during-the-covid-19-outbreak 

Manual Guía Para 
la estructuración y 
actuación de Comité 
Mixto de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Dirección General 
De Higiene Y 
Seguridad Industrial 
(DGHSI) (Santo 
Domingo)

بهدف هذا الدليل إلى دعم المنشآت في إنشاء 
لجان مشتركة للسالمة والصحة المهنيتين. وهو 
 حول 

ً
يتضمن إجابات على األسئلة األكثر شيوعا

اللجان المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين، 
فضاًل عن المفاهيم واألدوات لتسهيل تنفيذ عمل 

اللجنة بأبسط الطرق وأكثرها فعالية.

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

https://ovi.mt.gob.do/Files/
Manual%20Guia%20DGHSI.
pdf 

Constitución y 
funcionamiento de los 
comités mixtos

Ministerio de 
Salud, Gobierno 
de la provincia 
de Buenos Aires 
(Argentina)

يهدف الدليل إلى تعزيز المشاركة الفعالة للجان 
المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين في إدارة 

السالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل. 
ويوفر روابط الستبيانات التقييم الذاتي لتعزيز 
إنشاء وعمل اللجان المشتركة للسالمة والصحة 

المهنيتين.

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

https://www.ms.gba.gov.ar/
sitios/pepst/files/2021/06/
Manual-Constituci%C3%B3n-
y-Funcionamiento-de-los-
Comit%C3%A9s-Mixtos-
PEPSyT.pdf 

CultureSAFETripartite Alliance 
for Workplace 
Safety and Health, 
Singapore

توفر بوابة الويب هذه معلومات حول كيفية 
تحسين ثقافة السالمة للمنشأة.

https://www.tal.sg/wshc/
programmes/culturesafe/
about-culturesafe 

Guía para implementar 
la ergonomía 
participativa en los 
lugares de trabajo

Instituto de Salud 
Pública de Chile

يستلزم الدليل بنية منهجية، ذات توجه وقائي، 
لدمج إدارة تشاركية بشأن السالمة والصحة 

المهنيتين واألرغونوميات )التالؤم( في المنشأة.

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

https://www.ispch.cl/wp-
content/uploads/2021/02/
Gu%C3%ADa-
T%C3%A9cnica-
Ergonom%C3%ADa-
Participativa-v0.pdf 

Guide to effective 
communication in 
occupational risk 
prevention in the 
company and promote 
the PRL

Government of 
Spain, Ministry of 
Labour, Migration 
and Social Security

يقدم هذا الدليل إجراءات وتوصيات لتحسين 
االتصال الداخلي بشأن الوقاية من الخطر، من أجل 

خلق ثقافة وقائية للسالمة والصحة المهنيتين. 
 أدوات عملية وممارسات جيدة 

ً
ويقترح الدليل أيضا

لتحسين االتصال الداخلي.

https://portal.croem.es/ 
Web20/CROEMPrevencion 
Riesgos.nsf/F350EE6B4F 
D1CAC5C12584B200392 
59D/$FILE/GU%C3%8DA 
%20COMUNICACI%C3% 
93N%20PRL%20DE%20C 
EPONTEVEDRA.pdf 

Good practice tips: 
Joint involvement – 
safety committees and 
inspections

Health and Safety 
Executive, UK

يوفر مورد الويب هذا إرشادات حول الممارسات 
الجيدة بشأن المشاركة المشتركة للجان الصحة 

والسالمة على مستوى مكان العمل.

https://www.hse.gov.uk/
involvement/preparetips/
jointinv.htm 

Managing health and 
safety committees

WorkSafe New 
Zealand

يصف مورد الويب هذا المهام الرئيسية للجنة 
الصحة والسالمة.

https://www.worksafe.govt.
nz/managing-health-and-
safety/health-and-safety-
committees/ 

Joint Health and Safety 
Committee Creation

Canadian Centre 
for Occupational 
Health and Safety

يصف مورد الويب هذا كيفية اختيار أعضاء لجنة 
الصحة والسالمة ومهامها.

https://www.ccohs.ca/
oshanswers/hsprograms/
hscommittees/creation.html 
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Social dialogue in 
occupational safety and 
health 

OSH Wiki, European 
Union

يصف هذا المورد عبر اإلنترنت ماهية الحوار 
االجتماعي وكيف يرتبط بالسالمة والصحة 

المهنيتين.

https://oshwiki.eu/wiki/
Social_dialogue_in_
occupational_safety_and_
health   

Joint Occuaptional 
Health and Safety 
Committees: A practical 
Guide for Single 
Employer Workplaces

Labour and 
Workplace 
Development, Nova 
Scotia

يصف هذا الدليل أدوار ومسؤوليات اللجان 
المشتركة للسالمة والصحة المهنيتين وكيفية 

تقييم فعالية هذه اللجان.

https://novascotia.ca/lae/
healthandsafety/docs/ 
JOHCommitteeSing 
Employer.pdf 

Occupational Health 
Committees

Saskatchewan, 
Canada

يصف هذا الدليل عبر اإلنترنت واجبات لجان 
الصحة المهنية.

https://www.saskatchewan.
ca/business/safety-in-the-
workplace/ohc-and-ohs-
representative/ohc 

Joint Health and 
Safety Committee 
Fundamentals

WorkSafe BC يصف هذا الدليل أساسيات إنشاء لجنة مشتركة
للصحة والسالمة والحفاظ عليها.

https://www.google.com/ 
url?sa=t&rct=j&q=&esrc= 
s&source=web&cd=&ved 
=2ahUKEwj3y5qX4sz2AhV 
S_rsIHVlFCgM4FBAWegQ 
IERAB&url=https%3A%2F 
%2Fwww.worksafebc.com 
%2Fresources%2Fhealth- 
safety%2Fbooks-guides 
%2Fjoint-committee-part 
icipant-workbook%3Flang 
%3Den%26direct&usg=A 
OvVaw1iP9PXDHGQWf1 
Q5iiEfYN6

Joint Occupational 
Health and Safety 
Committee Foundation 
Workbook

WorkSafe BC يبحث هذا الدليل في المفاهيم واألساليب
لتطوير والحفاظ على لجنة مشتركة فعالة للسالمة 

والصحة المهنيتين في مكان عملك.

https://www.uvic.ca/
ohse/assets/docs/JHSC_
Responsibilities_Workbook.
pdf 

Remote Collaboration: 
Facing the challenges of 
COVID-19 

Deloitte يناقش هذا العرض التقديمي الطرق التي يمكن
ألصحاب العمل من خاللها التعاون بفاعلية مع 

العمال أثناء العمل عن ُبْعد، بما في ذلك المجاالت 
المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين.

https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/de/
Documents/human-capital/
Remote-Collaboration-
COVID-19.pdf 

Health and Safety and 
Organizing 

Trades Union 
Congress (TUC), UK

يناقش هذا المنشور لجان السالمة والطرق األخرى 
التي يساهم بها الحوار االجتماعي في مجال 

السالمة والصحة المهنيتين.

TUC 25951 Health and Safety 
Organising Report v4 Lo-res.
pdf

Management 
Leadership in 
Occupational Safety 
and Health – a practical 
guide

EU-OSHA يقدم هذا الدليل لقادة األعمال معلومات عملية
حول كيفية تحسين السالمة والصحة من خالل 

القيادة الفعالة ومشاركة العمال والتقييم 
والمراجعة المستمرة، مما يجعل الشركات 

والمؤسسات آمنة وصحية للجميع. ويعطي الفحص 
التشخيصي فكرة عن مستوى الوقاية في الشركة 

 للتحسين.
ً
ويقدم أفكارا

https://osha.europa.
eu/en/publications/
management-leadership-
occupational-safety-and-
health-practical-guide 

Union Health and Safety 
Programs

United Electrical, 
Radio and Machine 
Workers of America 
(UE)

يصف مورد الويب هذا إرشادات بشأن برنامج 
الصحة والسالمة، ونصائح حول مشاركة النقابات 
في اجتماعات اللجنة المشتركة للصحة والسالمة 

وغيرها من المعلومات. 

متوفر باللغة اإلسبانية فقط

https://www.ueunion.org/
stwd_hlthsftyprgms.html 

The impact of safety 
representatives on 
occupational health

European Trade 
Union Institute 
(ETUI)

يصف هذا المنشور كيف يؤثر ممثلو السالمة على 
السالمة والصحة المهنيتين واألساليب واألنشطة 

المختلفة.

https://perc.ituc-csi.org/IMG/
pdf/FINAL-INT-UK-ETU009_
Epsare_UK_Int_v05.pdf   
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Safety cultureHealth and Safety 
Executive (HSE), UK

تناقش مذكرة المعلومات هذه مفهوم ثقافة 
السالمة والجوانب الرئيسية للثقافة الفعالة 

للسالمة.

https://www.google.com 
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc 
=s&source=web&cd=&ca 
d=rja&uact=8&ved=2ahU 
KEwjqt4vV6sz2AhVa_rsIH 
dxVAgQQFnoECCsQAQ& 
url=https%3A%2F%2Fww 
w.hse.gov.uk%2Fhumanf 
actors%2Ftopics%2Fcomm 
on4.pdf&usg=AOvVaw2m 
3NKTzNs6FDpepKnnGesU 

Worker participation 
in Occupational Safety 
and Health – A Practical 
Guide

EU-OSHA يحدد هذا الدليل األدوار والمسؤوليات والواجبات
الخاصة بأصحاب العمل والعمال وممثليهم. 

ويقدم أمثلة ملموسة للخطوات التي يمكن لجميع 
األطراف اتخاذها لتحسين السالمة والصحة 

المهنيتين بشكل هادف. ويحتوي هذا الدليل 
 على »قائمة تحقق« يمكن للعمال وممثليهم 

ً
أيضا

العمل من خاللها للتأكد من أنهم يبذلون قصارى 
جهدهم للحد من األخطار.

https://osha.europa.
eu/en/publications/
worker-participation-
occupational-safety-and-
health-practical-guide 
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